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  مقدمه
دهد که توزيع مكاني، الگو و فراوانـي          يها نشان م    يبررس
خـشك بـه سـه        هاي گياهي در مناطق خشك و نيمه        گونه

 فيزيكي مؤثر بر آب قابل دسترس، شـيمي         متغیرهاگروه  
 فيزيكي  متغیرها. هاي انساني وابسته است      و فعاليت  خاك

، بافـت و  )Kadmon & Danin, 1999(شـامل بارنـدگي   
، ارتفــاع از ســطح دريــا )Kumar, 1996(رطوبــت خــاك 

)Burke, 2001(شيب و شـكل اراضـي    جغرافيايي، جهت ،
)Vetaas, 1993 (شوري، اسيديته، آهـك و مـاده   . هستند

أثيرگـذار خـاك بـر تركيـب        هاي شيميايي ت    آلي از ويژگي  
اي كم در منـاطق بـا شـوري و            تنوع گونه . اي هستند   گونه

در ايـن منـاطق در طـول        . آهك زياد گزارش شـده اسـت      
مراحل توالي با افزايش عمق خـاك، مـاده آلـي، ظرفيـت             
نگهداري آب خاك و كـاهش اسـيديته و آهـك، وضـعيت          
خاك براي رشد گياهـان بهبـود يافتـه و پوشـش گيـاهي              

  .  )Enright et al., 2005(كند   پيدا ميتوسعه
هـاي تأثيرگـذار بـر پوشـش          با توجه به تعداد زياد عامل     

هاي آمـاري     گياهي و نامشخص بودن روابط بين آنها روش       
بنـدي و نـشان دادن        بندي، رسـته     طبقه يچند متغيره برا  

 محيطي متغیرهاشناختي بين پوشش گياهي و        روابط بوم 
 يهـا  انـواع روش ). Zhang et al., 2006(ارائه شده اسـت  

 عبارتنـد از    ي کمـ  يشناس   مورد استفاده در بوم    يبند  طبقه
 يهـا  ز دوطرفه گونـه ي و آنال يا  ه خوشه يز اجتماع، تجز  يآنال

 پوشش يبند  طبقهيامروزه برا. )TWINSPAN (١شاخص
 از روش   يا  ب گونـه  يت ترک ي و مشخص کردن وضع    ياهيگ

TWINSPANگــر ي از ديدبنــ رســته. شــود ي اســتفاده مــ
 پوشش  يها  ل داده يه و تحل  ي تجز ي است که برا   ييها  روش
 ي در واقع به نـوع     يبند  رسته. شود  کار گرفته مي     به ياهيگ

 برحـسب تـشابه     ياهيـ  پوشـش گ   يهـا   مرتب کردن نمونه  
 Kent( کنترل کننده آنهاسـت  متغيرها و يا ب گونهيترک

& Coker, 1996.(  
ــاهي از ر  ــع گي ــشگران در بررســي جوام ــا وشپژوه  يه

در پژوهـشي   . انـد    اسـتفاده كـرده    يبند   و رسته  يبند  طبقه

                                                 
1 Two Way Indicator Species Analysis  

 شرق سـوئد  ياهي و پوشش گيطي محمتغیرهان  يرابطة ب 
 ياهيـ  پوشش گ  ویژگی های  ،ن پژوهش يادر  . شد يبررس

ویژگی ، ارتفاع و تاج پوشش و       يها، زادآور   مانند نوع گونه  
 ب، جهـت،  يا، شـ  يـ  مانند ارتفاع از سـطح در      يطي مح های

. دشـ  ي، نوع هوموس و رطوبت خاک بررسـ       )pH( اسيديته
ــه ــد طبق ــا اســتفاده از   تي ســايبن ــا ب و  TWINSPANه
ج ينتـا .  انجـام شـد  DCA و CCA يها  با روش  يبند    رسته

ب يـ ر گذار بر ترک   ي تأث يرهاين متغ ينشان داد که از مهمتر    
 ,Kaller ( و رطوبـت خـاک اسـت   ي، پوشش تـاج يا  گونه

2001(.  
ارتفـاع،   (ي و بلنـد   ي پـست  يگر، متغيرها ي د يدر پژوهش 

و نوع خاک در ارتبـاط بـا پوشـش گيـاهي            ) بيجهت، ش 
 يطـ ي مح يرهـا ين متغ ين مهمتـر  يـي  تع ي برا .شد يبررس

 ي و بـرا   DCA از روش    ياهيـ مؤثر بر پـراکنش پوشـش گ      
 استفاده TWINSPAN از روش ياهي پوشش گيبند طبقه
  . )Chang et al, 2004(شد 
 و پوشـش  يطـ ي محهـا متغيرن  ي رابطة ب  منظور بررسي   به
 ۳۷۶، تاج پوشش و تراکم در       ي ونزوئال  در ساواناها  ياهيگ

ویژگـی  ن يهمچنـ .  شديريگ   اندازه يک متر مربع  ي قطعه
 يبـرا . ديـ ن گرد يـي ز تع يـ هـا ن    شگاهيم رو ي خاک و اقل   های
 ي و بـرا TWINSPAN از روش   ياهي پوشش گ  يبند  طبقه
 CCA از يطـ ي محمتغيرهـا   و ياهيـ  پوشش گ  يبند  رسته
 ياهيـ ج نشان داد کـه از نظـر پوشـش گ          ينتا. فاده شد است
ص داد کـه    يهـا تـشخ      سـاوان  يپ را بـرا   يـ توان سـه ت     يم

 قابـل   ييا، آب و مـواد غـذا      يـ  ارتفـاع از سـطح در      متغيرها
  . )Baruch, 2005 (ک آنها مؤثرنديدسترس در تفک

ــا اســتفاده از روش  ــه مــوارد مــذكور ب ــا توجــه ب هــاي  ب
 مــؤثر بــر متغيرهــان تــوا بنــدي مــي بنــدي و رســته طبقـه 
از . شناسـي را تعيـين كـرد        هاي بوم   گيري گروه گونه    شكل

آنجا كه مراتع منطقه نير از ارتفاعات شيركوه شروع شـده           
هـاي    شود و داراي انواع گونه      و به كوير چاه بيكي ختم مي      

خشك تا خـشك و بيابـاني اسـت، در             مناطق نيمه  ياهيگ
رگـذار بـر     تأثي متغيرهـا ن اسـت کـه      ين پژوهش هدف ا   يا

هاي گيـاهي     هاي رويشگاهي گونه    پوشش گياهي و ويژگي   
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ت يريمراتع منطقه مشخص شود تـا بتـوان از آنهـا در مـد             

  . مراتع استفاده کرد

  ها  مواد و روش
 اسـتان يـزد     شامل مراتع منطقه نير    مورد مطالعه    ةمنطق

هـاي   بـين عـرض    هکتـار بـوده کـه        ١٧٠٠٠٠به مساحت   
هاي شرقي   و طولº٣١ ٠٤′ ٢٧′′ اليº٣١ ٣٣′ ١١′′ شمالي

′′٤٠′ ٠٦  º١٥′ ١٩′′  الي ٥٣ ºشکل  ( قرار گرفته است   ٥٤
متــر و  ٣٩٩٠ ايـ  از سـطح در حـداكثر ارتفـاع منطقــه  . )١

 از  ساليانهمتوسط بارندگي. باشد يم متر ١٤٠٠حداقل آن   
متـر در     ميلـي  ٤٥متر در ارتفاعات شـيركوه تـا          ميلي ٢٧٠

 ,Zare Chahouki(اسـت   متغيـر  يکـ يچاه بحاشيه كوير 

2006،.(

   

  
   موقعيت منطقه مورد مطالعه در استان يزد و کشور‐١شکل 

، يطـ ي مح متغیرهـا  و   ياهيـ  پوشش گ  يريگ   اندازه يبرا
 ارتفـاع،   يهـا   ق نقـشه  ي از تلف  يبردار   نمونه ينقشه واحدها 

 يهـا   قطعـه سـطح   . ه شد ي ته يشناس  نيب و زم  يجهت، ش 
 متـر مربـع     ١٠٠ تـا    ٢ از روش سطح حداقل      يبردار  نمونه
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 بـا   يتعـداد نمونـه مـورد بررسـ       ). ١جدول  (تعيين گرديد   

ن اساس  يبر ا . ن شد يي تع ياهيرات پوشش گ  ييتوجه به تغ  
 تا  ٣ در طول    قطعه ٥٠ تا   ٣٠ در يبردار  در هر واحد، نمونه   

‐ي با روش تـصادف    يبردار   نمونه ي متر ٥٠٠ تا   ٣٠٠ نوار ٥
 ياهـ   ، فهرسـت گونـه    قطعهدر هر   . ک انجام شد  يستماتيس

. ديـ ن گرد يـي  آنهـا تع   ياهيـ موجود و درصد تاج پوشش گ     
 هـر   ي مستقر شده در ابتدا و انتهـا       يها  قطعهن در   يهمچن
ها با    ليعمق پروف .  مطالعه خاک پروفيل حفر شد     ي برا نوار

 مـورد مطالعـه     يهـا    گونـه  يدوان  شهيتوجه به عمق مؤثر ر    
شة ياز آنجا که ر. متر انتخاب شد ي سانت٨٠طور متوسط    به
ــ يگ ــان مرتع ــ بياه ــق  ين فعاليشتري ــشان در عم  ٠‐٣٠ت

عنـوان عمـق اول و        ه به ين ال ين ا ي است، بنابرا  يمتر  يسانت
عنـوان عمـق دوم انتخـاب          بـه  يمتـر   ي سـانت  ٣٠‐٨٠ه  يال

در . ن دو عمـق نمونـه خـاک برداشـت شـد           يد و از ا   يگرد
زه، يل درصـد سـنگر    يـ  خاک از قب   ویژگی های شگاه  يآزما

ع، رطوبت قابـل دسـترس،      لت، شن، رطوبت اشبا   يرس، س 
ـ    يکـ يت الکتر يته، هدا يدياس ، آهـک و گـچ بـا        ي، مـاده آل

ــا روش ــدازهيهـــ ــول انـــ ــگ   معمـــ ــدنديريـــ     شـــ
)Black, 1982; Jafari Haghighi, 2003(.  

 اثـر  ي بررسـ يبـرداري بـرا   همچنين در هر واحـد نمونـه   
شدت چراي دام بر تركيب پوشش گياهي، ايـن عامـل بـر       

نـده از مراتـع در مقايـسه بـا          كن  اساس ميزان دام اسـتفاده    
بـرداري و همچنـين آثـار         ظرفيت، فصل چرا و دوره بهـره      

چراي دام در سه كالس كم، متوسط و شديد ارزيابي شـد            
)Alard et al., 1994 & Barbaro et al., 2004( .  

هــا، بــراي انجــام     دادهي و بررســيآور بعــد از جمــع 
ز بنـدي ا     و براي رسـته    TWINSPANبندي از روش      طبقه
و تحليــل ) PCA (١هــاي اصــلي ه مؤلفــهيــ تجزيهــا روش

 PC-ORDافـزار    بـا كمـك نـرم     ) CCA (٢تطابق كانونيـك  
  . استفاده شد)  McCune & Mefford, 1999 (١٧/٤نسخه 

  نتايج 

                                                 
1 Principle Component Analysis 
2 Canonical Correspondence Analysis 

 TWINSPAN با روش يبند ج طبقهي نتا۲در شکل 
توان پوشش  يبا توجه به شکل مذکور م. آمده است

  :  کرديبند ر طبقهيبه شرح ز گروه ۷ منطقه را در ياهيگ
، Artemisia aucheri غالب يها شامل گونه: I گروه ‐

Astragalus albispinus ،Scariola orientalis ،Stipa 

barbata و S. parviflora 
  Artemisia sieberi  شامل گونه غالب: II گروه ‐
  Rheum ribes شامل گونه غالب :III گروه ‐
  Seidlitzia rosmarinusالب شامل گونه غ: IV گروه ‐
 Ephedra strobilacea غالب يها شامل گونه: V گروه ‐
  Zygophyllum eurypterumو 
 Cornulaca  غالبيها شامل گونه: VI گروه ‐

monacantha ،Calligonum comosum ،Salsola spp. 
  Stipagrostis plumosaو
  Tamarix ramosissimaشامل گونه غالب : VII گروه ‐
 ياهي، نقشه پوشش گياهي پوشش گيبند زون بر طبقهاف

.  نشان داده شده است۳ه شد که در شکل يز تهيمنطقه ن
  ي با خروجيبند پيشود نقشه ت يهمانطور که مشاهده م

. مطابقت دارد TWINSPAN پوشش با روش يبند طبقه
ص داده ي تشخياهي گروه گTWINSPAN، ۷ يدر خروج

پ يا چند تيک ي شامل ياهي گيها ک از گروهيشد که هر 
 يبند پي و تيبند ج طبقهيسه نتايمقا.  هستندياهيگ

ن دو روش با هم يدهد که ا ي نشان مياهيپوشش گ
 ويژگي هاي که از نظر ياهي گيها پي ندارند و تياختالف
ک گروه قرار ي دارند، در يشتري تشابه بيشگاهيرو

 Artemisia يها پي شامل تIبراي مثال گروه . اند گرفته

aucheri و Scariola orientalis- Astragalus 

albispinus است.  
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  هاي گياهي مراتع نير برداري در تيپ  نمونهقطعه سطح مناسب ‐١جدول 

  )متر مربع(برداري  سطح قطعه نمونه  تيپ گياهي  رديف
١  Artemisia aucheri (Ar.au)  ٢  
٢  Scariola orientalis-Astragalus albispinus (Sc.or-As.al)  ٢  
٣  Scariola orientalis-Artemisia sieberi (Sc.or-Ar.si)  ٢  
٤  Artemisia sieberi-Scariola orientalis (Ar.si-Sc.or)  ٢  
٥  Artemisia sieberi (Ar.si)  ٤  
٦  Artemisia sieberi-Zygophyllum eurypterum (Ar.si-Zy.eu)  ١٦  
٧  Artemisia sieberi-Ephedra strobilacea (Ar.si-Ep.st)  ١٦  
٨  Ephedra strobilacea-Zygophyllum eurypterum (Ep.st-

Zy.eu)  
١٦  

٩  Rheum ribes-Artemisia sieberi (Rh.ri-Ar.si)  ٦  
١٠  Cornulaca monacantha (Co.mo)  ١٢  
١١  Seidlitzia rosmarinus (Se.ro)  ١٦  
١٢  Tamarix ramosissima (Ta.ra)  ١٠٠  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١بندي پوشش گياهي منطقه مورد مطالعه بر اساس مقادير ويژه  نمودار طبقه‐٢ شكل

                                                 
1- Eigenvalue  

N=30 
Ep.st, Zy.eu Co.mo, st.pl, 

Sa.spp., Ca.co 

N=60 
Eigen= 65/0  

N=120 
Ar.au, As.al, 

 Sc.or, St.ba, St.pa 

N=120
Ar.si

N=240
Eigen= 55/0

N=30
Rh.ri 

N=30 
Se.ro

N=60
Eigen= 67/0

N=300

N=360 
Eigen= 85/0

N=30 

N=390
Eigen= 92/0

N=30

Ta.ra 
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 که باعث يطي محمتغيرهاا ين عامل ين مؤثرتريي تعيبرا

 استفاده PCAشود، از روش  ي مياهيپراکنش پوشش گ
ر ي مهم معموالً ارزش مقاديها  انتخاب مؤلفهيبرا. شد
تر آن است  قي روش دقيولدهند،  يژه را مالک قرار ميو

) BSE١( تحت عنوان يگرير ديژه با متغيکه مقدار و
 ييها  مؤلفهبنابراين). Jackson, 1993(ده شود يسنج

ش از مقدار يژه بير ويشوند که در آنها مقاد يانتخاب م
BSEشود در  ي مشاهده م۲همانطور که در جدول .  باشد
ن يد و اکن يط صدق مين شراي اول تا سوم ايها مؤلفه
 را در بر ياهيرات پوشش گيي درصد تغ۵/۸۱ها  مؤلفه

که يطور ت را دارد، بهين اهميشتريمؤلفه اول ب. رنديگ يم
 و ۸/۱۶همچنين . کند يه ميرات را توجيي درصد تغ۹/۵۳
 دوم و سوم يها ب به مؤلفهيترت رات بهيي درصد تغ۸/۱۰

  . مربوط است
رها را در هر يژه مربوط به متغير بردار وي مقاد۳جدول 

با توجه به قدر مطلق . دهد يها نشان م ک از مؤلفهي
لت، شن، ي رس، سيرهايب، مؤلفه اول شامل متغيضرا

 متغیرها.  استيکيت الکتريرطوبت قابل دسترس و هدا
ل يتشک ا مؤلفه دوم راي، گچ و ارتفاع از سطح دريماده آل

ب يته خاک و شيديمؤلفه سوم شامل آهک و اس. دهند يم
  . ستا

 يها يژگيا با ويالزم به ذکر است که ارتفاع از سطح در
با توجه به آمار .  و دما رابطه داردي مانند بارندگيمياقل
 منطقه مورد مطالعه و مجاور آن ي هواشناسيها ستگاهيا
ر يز، دهشير، گاري ده باال، طزرجان، منشاد، نيها ستگاهيا(

ن يابطة ب، ر) سال۱۵‐۳۰ يو ابرکوه با طول دوره آمار
در منطقه ) Y (يو بارندگ) x(ارتفاع از سطح دريا 

  :محاسبه شد) ۱(صورت رابطه  به
  
١            (           Y=a+bx+cx2           

  
 بوده و c = ٥/٧×١٠‐٥،b= ‐٠٨/٠، =٧٢/٠aکه در آن 

٩٤/٠r2=است .  

                                                 
1 Broken-stick eigenvalue 

و ارتفاع از ) Y( ساالنه ين متوسط دمايهمچنين ب
  :جود داردو) ٢(رابطه ) x(ا يسطح در

٢(                                      Y=a+bx   
  

 =٩٩/٠r2بوده و =b ‐٠٦١/٢٠٨، =١٨/٥٠٩١aکه در آن 
  . شود ي ميميرات اقليير ارتفاع باعث تغيين تغيبنابرا. است

در مؤلفه پنجم قرار )  داميشدت چرا (يبردار عامل بهره
ن  به آياهيرات پوشش گيي درصد تغ۴رد که فقط يگ يم

 ياهيب پوشش گي دام بر ترکين چرايوابسته است، بنابرا
  .  ندارديدار ير معنيمنطقه تأث
ها را بر اساس  شگاهي رويبند  نمودار رسته۴شکل 
نمودار و ن ياتحليل  يبرا. دهد ي اول و دوم ميها مؤلفه

بايستي به  ياهيگ هاي تيپ پراكنش مكاني لتوجيه عل
  : )Jongman et al., 1995 (دکرنكات زير توجه 

محور مختصات مبدأ ها از  شگاهيهر چه نقطه معرف رو ‐
شتر يتر باشد، ب کي نزد)لفه خاصؤم(محور ک يدورتر و به 

 ؛رديگ يلفه قرار مؤر آن ميثأتحت ت
 ي به عالمت جبربايد يبند ر نمودار رستهي تفسيبرا ‐
 .ها توجه شود لفهؤ با مويژگي هاين ي بيب همبستگيضرا

ان شد مؤلفة اول شامل بافت، ي قبالً بهمانطور که
 متغيرها و مؤلفة دوم شامل يرطوبت قابل دسترس و شور

با توجه به .  و گچ استيا، ماده آليارتفاع از سطح در
 ۳رها که در جدول يب متغي ضرايعالمت مثبت و منف

از راست به چپ ) محور اول(آمده است در مؤلفه اول 
 يقابل دسترس و شورتر شده، رطوبت  نيبافت خاک سنگ

از باال به ) محور دوم(در مؤلفه دوم . ابدي يش ميز افزاين
 خاک کم شده و يا و ماده آلين ارتفاع از سطح درييپا

 يراتييبا توجه به تغ). ۴جدول (شود  ياد ميمقدار گچ ز
 اول و دوم اتفاق ي معرف محورهايطي محمتغيرهاکه در 

 گروه مجزا ۶وان در ت ي را مياهي گيها شگاهيافتد، رو يم
ک کرد که هر کدام ممکن است شامل ير تفکيبه شرح ز

  ): ۴شکل ( باشند ياهيپ گيا چند تيک ي
  Artemisia aucheri ياهيپ گيت: Iگروه 

-Scariola orientalis ياهي گيها پيت: IIگروه 

Astragalus albispinus ،S. orientalis - Artemisia 
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sieberi ،A.sieberi-S. orientalis ،A. sieberi1 ،A. 

sieberi2،  A. sieberi-Zygophyllum eurypterumو  
Rheum ribes-A. seiberi 

، Cornulaca monacantha ياهي گيها پي ت:IIIگروه 
A. sieberi- Ephedra strobilacea  

   E. strobilacea- Z. eurypterum ياهيپ گي ت:IVگروه 
  Seidlitzia rosmarinus ياهيپ گيت: Vگروه 
  Tamarix ramosissima ياهيپ گيت: VIگروه 

، I يها ک گروهي که موجب تفکييمتغيرهان ياز مهمتر
II ،III ،IV و V ،ارتفاع از سطح  یمتغيرها شده است
ن يهر چند که ا.  و گچ خاک هستنديا، ماده آليدر

ز قرار دارند، ي نير بافت، رطوبت و شوريها تحت تأث گروه
ن يت آنها نسبت به محورها اثر اياما با توجه به موقع

 مذکور از شمال به ياهي گيها گروه.  کمتر استمتغيرها
جاد ي مذکور امتغيرها که در يراتييجنوب منطقه با تغ

 Iب که در گروه ين ترتيبد. اند شود، ظاهر شده يم
ن يشتريا بيارتفاع از سطح در) A. aucheriشگاه يرو(

که در ي است، در حالمقدار بوده و خاک فاقد گچ و امالح
) E. strobilacea- Z. eurypterumشگاه يرو (IVگروه 

ن يشتريافته و درصد گچ بيا کاهش يارتفاع از سطح در
رات يي تغي داراIII و II ياهي گيها گروه. مقدار است

 .V) Sگروه . حدواسط دو گروه مذکور هستند

rosmarinus (يبند با توجه به محل آن در نمودار رسته 
 و يا، ماده آلير کاهش ارتفاع از سطح دريتر تحت تأثشيب

ن يز در اي خاک نين شوريهمچن. ش گچ قرار دارديافزا
 .Tپ يت (VIگروه . کند يدا ميش پيشگاه افزايرو

ramosissima (يها پيه تي نسبت به بقيا ژهيط ويشرا 
تر شده و  نيب که بافت آن سنگين ترتي دارد، بدياهيگ
  ). ۴جدول (شتر است ي بيليز خين خاک آن يزان شوريم

  

 
  

   نقشة پوشش گياهي مراتع نير استان يزد‐٣شكل 
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  ها  مقدار واريانس مربوط به هر يک از مؤلفه‐۲جدول 

  مقدار ويژه  مؤلفه
  واريانس

  )درصد (
واريانس تجمعي 

  )درصد(
Broken-stick 

eigenvalue 

۱  ۱۶۰/۲۳  ۹/۵۳  ۹/۵۳  ۳۵۰/۴  
۲  ۲۰۳/۷  ۸/۱۶  ۷/۷۰  ۳۵۰/۳  
۳  ۶۵۶/۴  ۸/۱۰  ۵/۸۱  ۸۵۰/۲  
۴  ۸۱۷/۱  ۱/۶  ۶/۸۷  ۹۵/۱  
۵  ۷۰۲/۱  ۰/۴  ۶/۹۱  ۷۰۲/۱  
۶  ۲۷۹/۱  ۰/۳  ۶/۹۴  ۲۷۹/۱  
۷  ۷۸۳/۰  ۸/۱  ۴/۹۶  ۷۸۳/۰  
۸  ۶۳۸/۰  ۶/۱  ۰/۹۸  ۶۳۸/۰  
۹  ۳۶۴/۰  ۴/۱  ۴/۹۹  ۳۶۴/۰  
۱۰  ۲۶۵/۰  ۶/۰  ۱۰۰  ۲۶۵/۰  

  
  PCAها در روش  ه مقادير بردار ويژه مربوط به متغيرها در هر يک از مؤلف‐۳جدول 

  )محور(مؤلفه 
  متغير

  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول
  utilze(  ۰۰۰۶/۰‐  ۱۹۳۵/۰‐  ۰۲۳۳/۰  ۱۱۸۳/۰  ۴۹۸۲/۰‐  ۰۸۹۹/۰(برداري  بهره

  abs(  ۱۲۶۲/۰  ۲۲۷۳/۰  ۲۰۱۶/۰  ۱۲۱۳/۰  ۰۵۸۸/۰  ۱۶۵۳/۰(ارتفاع از سطح دريا 
  Aspect(  ۰۶۸۱/۰  ۱۰۸۷/۰  ۳۰۸۹/۰  ۱۱۰۱/۰‐  ۳۱۳۹/۰‐  ۰۹۰۳/۰(جهت 
  Slope(  ۰۸۴۴/۰  ۰۸۸۵/۰  ۳۰۶۵/۰  ۲۵۴۵/۰‐  ۱۹۱۸/۰  ۲۳۶۸/۰(شيب 
  Gravel1(  ۱۳۷۶/۰  ۰۱۴۲/۰  ۱۷۷۳/۰  ۳۰۶۵/۰‐  ۰۳۲۱/۰‐  ۲۵۶۵/۰  (۱سنگريزه 
  Gravel2(  ۱۳۸۹/۰  ۱۱۶۶/۰‐  ۰۰۶۳/۰  ۳۰۱۸/۰‐  ۱۱۸۸/۰  ۳۵۸/۰  (۲سنگريزه 
  Clay1(  ۱۷۵۳/۰‐  ۱۰۳۰/۰  ۱۴۷۸/۰‐  ۱۰۷۷/۰  ۱۳۲۴/۰  ۰۴۳۲/۰  (۱رس 
  Clay2(  ۱۵۷۰/۰‐  ۲۰۰۶/۰  ۱۲۹۵/۰‐  ۰۰۷۵/۰‐  ۰۹۶۲/۰‐  ۱۳۰۹/۰ ( ۲رس 

  Silt1(  ۱۷۳۹/۰‐  ۱۶۷۳/۰  ۰۵۴۷/۰  ۰۸۰۹/۰  ۰۱۶۶/۰  ۰۲۶۵/۰  (۱سيلت 
  Silt2(  ۱۸۳۸/۰‐  ۱۴۱۵/۰  ۰۱۳۲/۰  ۰۵۷۷/۰‐  ۰۵۱۳/۰  ۱۳۱۱/۰  (۲سيلت 
  ‐Sand1(  ۱۸۰۹/۰  ۱۴۵۹/۰‐  ۰۴۳۲/۰  ۰۸۸۷/۰‐  ۰۷۱۹/۰‐  ۰۲۵۳/۰ (۱شن 
  ‐Sand2(  ۱۷۷۸/۰  ۱۶۷۰/۰‐  ۰۵۰۹/۰  ۰۳۶۹/۰  ۰۱۳۸/۰  ۱۴۳۶/۰  (۲شن 

  Lime1(  ۰۵۴۵/۰‐  ۲۳۴۳/۰‐  ۲۶۵۷/۰‐  ۱۱۴۹/۰‐  ۲۴۵۶/۰  ۰۹۲۸/۰ (۱آهک 
  Lime2(  ۰۴۸۷/۰‐  ۰۹۰۳/۰‐  ۳۷۱۰/۰‐  ۱۵۰۶/۰‐  ۲۲۵۹/۰  ۰۶۱۲/۰  (۲آهک 

  ‐OM1(  ۰۳۸۸/۰‐  ۲۶۷۸/۰  ۱۷۲۸/۰‐  ۱۷۸۲/۰  ۲۰۷۶/۰  ۱۳۴۵/۰ (۱ماده آلي 
  ‐OM2(  ۰۴۲۸/۰  ۲۷۸۷/۰  ۱۸۵۲/۰‐  ۱۸۰۹/۰  ۲۳۳۵/۰  ۰۹۰۲/۰  (۲ماده آلي 

  SM1(  ۱۲۲۸/۰‐  ۱۵۷۶/۰  ۱۲۲۳/۰‐  ۲۷۶۶/۰  ۰۴۹۳/۰  ۳۰۸۷/۰ (۱رطوبت اشباع 
  SM2(  ۱۷۵۰/۰‐  ۰۹۳۸/۰  ۰۲۸۲/۰‐  ۰۹۲۹/۰  ۱۶۲۸/۰‐  ۳۴۲۷/۰  (۲رطوبت اشباع 

  ۱رطوبت قابل دسترس 
)AW1(  

۲۰۱۳/۰‐  ۰۰۴۴/۰‐  ۱۰۰۸/۰  ۰۱۰۹/۰‐  ۰۲۳۲/۰‐  ۱۱۵۰/۰  
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  PCAها در روش   بردار ويژه مربوط به متغيرها در هر يک از مؤلفه مقادير‐۳جدول ادامه 

  )محور(مؤلفه 
  متغير

  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول
  ۲رطوبت قابل دسترس 

)AW2(  
۳۹۵۹/۰‐  ۰۱۱۸/۰  ۰۳۵۶/۰  ۰۷۹۵/۰  ۲۸۱۰/۰‐  ۱۵۰۶/۰  

  Gyps1( ۱۳۳۲/۰‐  ۱۸۵۶/۰‐  ۰۰۱۷/۰‐  ۰۳۰۴/۰‐  ۱۴۸۳/۰‐  ۱۱۳۰/۰( ۱گچ 
  Gyps2( ۰۴۴۵/۰‐  ۳۶۸۷/۰‐  ۱۲۹۹/۰  ۲۰۷۲/۰  ۰۱۳۶/۰  ۱۷۵۵/۰  (۲گچ 

  ‐EC1(  ۲۰۲۸/۰‐  ۰۲۳۳/۰  ۰۷۵۱/۰  ۰۶۵۹/۰‐  ۰۲۷۷/۰‐  ۰۸۸۵/۰ (۱هدايت الکتريکي 
  ۲هدايت الکتريکي 

)EC2(  
۲۰۳۹/۰‐  ۰۰۷۳/۰  ۰۷۲۶/۰  ۰۶۲۹/۰‐  ۰۱۴۲/۰‐  ۰۷۶۶/۰‐  

  ‐pH1(  ۰۰۲۸/۰  ۱۹۰۷/۰‐  ۳۲۸۷/۰‐  ۰۸۷۱/۰‐  ۱۳۷۲/۰‐  ۰۱۳۲/۰ (۱اسيديته 
  pH2(  ۰۰۴/۰  ۰۲۵۹/۰‐  ۳۸۲۸/۰‐  ۱۵۰۱/۰‐  ۱۳۶۱/۰‐  ۱۸۶۵/۰  (۲ه اسيديت

  
  

  
  

کدهاي معرف (هاي اول و دوم   بر اساس مؤلفهPCAبندي پوشش گياهي منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش   نمودار رسته‐۴شکل 
  )اند  معرفي شده۱صورت کامل در جدول  ها به رويشگاه

  

Ar.au.

Sc.or-As..al
Sc.or-Ar.si

Ar.si-Sc.or
Ar.si1

Ar.si2

Ar.si-Zy.eu

Ar.si-Ep.st

Ep.st-Zy.eu

Rh.ri-Ar.si

Co.mo

Se.ro

Ta.ra
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ا
 

 خاكو رطوبت قابل دسترس  شوري  افزايش وسنيگن شدن بافت
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  *هاي گياهي مراتع نير هاي تيپ  برخي از ويژگي‐٤جدول 

 تيپ گياهي
ارتفاع از سطح 

 )متر(دريا 

رطوبت قابل 
  دسترس 

 )درصد(
  بافت

  ماده آلي
  )درصد(

هدايت 
الکتريکي 

زيمنس  دسي(
  )بر متر

  گچ
  )درصد(

Ar.au  ٠  ٢٠/٠±٠١/٠  ١٠/٠±٠٣/٠  لومي‐شني ٥/٣±٣٢/٠ ٢٥٠٠بيش از  
Sc.or_As. al ٠  ١٧/٠±٠٣/٠  ٨٥/٠±٠٥/٠  لومي‐شني ٨٢/٣±١٦/٠ ٢٣٠٠‐٢٤٠٠  
Sc.or_Ar.si ٠  ٣١/٠±٠٥/٠  ٤٢/٠±٠١/٠  شني‐لوم ٥٠/٢±١١/٠ ٢٢٠٠‐٢٣٠٠  
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Rh.ri_Ar.si ٢٠/٠±٠١/٠  ٥٠/٠±٠٩/٠  ٤٠/٠±٠٥/٠  لومي‐شني ٧٠/٣±٢٧/٠ ٢١٠٠‐٢٣٠٠  

Co.mo ٤٠/٠±٠٣/٠  ١٠/١±٠٨/٠  ٠٦/٠±٠١/٠  لومي‐شني ٨٠/١±١٠/٠ ١٥٠٠‐١٧٠٠  
Se.ro ٩٠/٤±٩٥/٠  ٨٠/٤±٥٨/٠  ٢٠/٠±٠٨/٠  لومي‐شني ٢٠/٤±٧٥/٠ ١٤٠٠‐١٥٠٠  
Ta.ra ٦٠/٦±٨٥/٠  ٨/٥١±١٦/٣  ٣٥/٠±٠٥/٠  رسي ٠٠/١٢±٦٦/٠ ١٤٠٠  

  .ميانگين هستند±هاي سوم، پنجم، ششم و هفتم شامل اشتباه معيار ن اعداد ستو*      

  
اهان ي پراکنش گي نه تنها الگوCCAبا انجام روش 

 عامل يطير محين متغيشود، بلکه بهتر يمشخص م
بندي  ج نمودار رستهينتا. گردد ين مييز تعيپراکنش ن
 را مشخص يا گونهب يرات ترکيي تغينکه الگويافزون بر ا

 و ياهي گيها ن گونهي بيرخطي روابط غ کند، يم
 Jongman et(دهد  يز نشان مي را نيطي محيمتغيرها

al., 1995 .( حاصل از روش پالتی نمودار دو۵در شکل 
CCAيمتغيرهاها همراه با   گونهيبند  مربوط به رسته 
ج آزمون مونت ي نتا۵در جدول .  آورده شده استيطيمح

دار بودن روابط آمده است که با  ي معني بررسيبرا ١کارلو
 ي همبستگویژگی هاین محورها و يتوجه به آن ب

ن عامل ي، مؤثرتر۵با توجه به شکل . دار وجود دارد يمعن
را ي خاک است، زي منطقه شورياهيک پوشش گيتفک

 زيادي دارد و محور ي با محور اول همبستگيعامل شور
  .  کند يه ميها را توج  دادهانسي درصد وار۴/۸۱ز ياول ن

                                                 
1 Monte Carlo 

 يطي محمتغیرهاها و  ن گونهيح روابط بيدر مورد تشر
ن نقطه معرف گونه و عامل يد گفت که هر چه فاصله بيبا
. تر است و بالعکس ي کمتر باشد، رابطه قويطيمح

شود ارتفاع از سطح  ي مالحظه م۵همانطور که در شکل 
 .S. orientalis-As ياهي گيها پيا با حضور تيدر

albispinus ،A. aucheri ،S. orientalis-A. sieberi ،A. 

sieberi-S. orientalis، A. sieberi ،R. ribes-A. sieberi 
سبک .  داردي رابطه قوA. sieberi-Z. eurypterumو 

زه معرف يبودن بافت خاک و باال بودن درصد سنگر
  .است C. monacantha شگاه ي رويها خاک

 با E. strobilacea-Z. eurypterumياهيپ گيحضور ت
 ي با آهک خاک رابطه قوS. rosmarinusگچ عمق دوم و 

 با عامل T. ramosissimaشگاه گونة ين رويهمچن. دارد
رابطه )  و امالح محلوليکيت الکتريهدا( خاک يشور
 ين گونه شوريشگاه ايگر عامل معرف رويعبارت د به. دارد

  .     خاک است
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  عامل محيطي‐ آزمون مونت کارلو براي همبستگي گونه نتايج‐۵جدول 

  محور
مقادير 
  ويژه

درصد 
  واريانس

عامل ‐همبستگي گونه
  محيطي

 Pمقدار   بيشترين  کمترين  ميانگين

۱  ۳۱۱/۰  ۴/۸۱  ۹۸۸/۰  ۸۳۸/۰  ۵۶۵/۰  ۹۹۰/۰  ۰۳۰۰/۰  
۲  ۰۱/۰  ۶/۲  ۹۹۶/۰  ۹۱۲/۰  ۶۳۱/۰  ۹۹۴/۰  ۰۱۰۰/۰  
۳  ۰۰۹/۰  ۴/۲  ۹۸۶/۰  ۷۶۲/۰  ۳۷۱/۰  ۹۸۸/۰  ۰۲۰۰/۰  

 
  
  

   محيطي متغیرهاهاي پوشش گياهي و   براي دادهCCAبندي   نمودار رسته‐٥شکل 
  .)اند  معرفي شده۳ محيطي در جدول متغیرها و کدهاي معرف ۱هاي گياهي در جدول  کدهاي معرف تيپ(

  

  گيري بحث و نتيجه
 مراتع بندي پوشش گياهي بندي و رسته نتايج طبقه

هاي گياهي و  منطقه نير تصوير واضحي از روابط بين تيپ
ج ينتا.  محيطي و علل پراكنش آنها ارائه كردمتغیرها

 مورد بررسي شامل ين متغيرهايداد که از ب نشان 
م و خاک، ي دام، پستي و بلندي، اقلي شدت چرامتغیرها

، بافت و رطوبت قابل دسترس يکيت الکتريسه متغير هدا

 درصد ۵۴ح يتشر(رگذار ي تأثمتغیرهان ي مهمترخاک از
در درجة دوم . اند  منطقهياهيبر پوشش گ) راتييتغ
متغيرهاي ارتفاع از ) راتيي درصد تغ۸/۱۶ح يتشر(ت ياهم

، ماده )م داردير مستقيثٔم منطقه تايکه بر اقل(ا يسطح در
 آهک، متغیرها.  و گچ بيشترين نقش را دارنديآل
 درصد تغييرات در درجه ۸/۱۰ريح ب با تشيته و شيدياس

  .گيرند سوم اهميت قرار مي
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  ...بندي پوشش گياهي مراتع مناطق خشك و  بندي و رسته طبقه                                ٣٧٢

 
 درصد ۴ دام حدود يج نشان داد که شدت چراينتا
ن با توجه يکند، بنابرا يه مي را توجياهيرات پوشش گييتغ

ب پوشش ي دام بر ترکيزار بودن منطقه، چرا به بوته
 در يقيدر تحق . ندارديدار ير معني منطقه تأثياهيگ
 دام، يرغم چراي که عله شد نشان دادن منطقهيهم
 يدار ير معنيي ساله تغ۱۲ در دورة ياهيب پوشش گيترک

ن در يهمچن. )Arzani et al., 1999 (نداشته است
 ي که چرامشخص شدن منطقه يدر همديگر  يقيتحق

 ندارد، اما شدت يدار ير معني تأثياهيمتعادل بر پوشش گ
 Stipa يها گونهزان پوشش ياد در درازمدت بر مي زيچرا

barbata و Salsola rigidaاثر کاهنده دارد  
)Baghestani, 2003(   .  

ا ير ارتفاع از سطح درييدر منطقة مورد مطالعه دامنة تغ
 ویژگی های و يمي اقليها يژگي متر بود که بر و٢٥٩٠

متر در  يلي م٢٩٠ از يکه بارندگيطور خاک اثر دارد، به
متر در  يلي م٤٥ تا حدود A. aucheriشگاه يرو
  . کند ير ميي تغTamarix ramosissimaشگاهيرو

، بافت و يشور، PCAبندي با روش  ج رستهيبر اساس نتا
 ویژگی هایين يرطوبت قابل دسترس خاک از مهمتر
ر ي منطقه تأثياهيهستند که بر پراکنش پوشش گ

 يها کوه رشور در دامنه ي منطقه از غيها خاک. گذارند يم
منس بر يز يک دسي کمتر از يکيت الکتريهدا(رکوه يش
ت يهدا (يکيب  چاهيايه پالي شور در حاشيها تا خاک) متر
. کند ير مييتغ) منس بر متريز ي دس٥٠ش از ي بيکيالکتر

نيز نشان دادند كه شوري خاك گر يدبرخي پژوهشگران 
ثر در استقرار جوامع گياهي ؤ ممتغیرهااز مهمترين 

 ;Carneval & Torres, 19990 (مناطق خشک است

Rogel et al., 2001; Abd El-Ghani & Amer, 2003( .
ط اطراف يا محي غلظت امالح خاک يطور کل  و بهيشور
اه، موجب به يشه عالوه بر کاهش آب قابل استفاده گير

گر ياز طرف د. شود يها م ونين يهم خوردن تعادل ب
ب يز باعث تخريم نيا مقدار زياد عنصر سديت يائيقل
ل يدل به. گردد ي خاک ميريها و کاهش نفوذپذ اکدانهخ

 يها م و کلر در محلول خاکي سديها ونيغلظت زياد 
م، ي مانند پتاسيي از عناصر غذاياريشور از جذب بس

ن ير ايل تاثيدل ن امر بهيا. شود يکاسته م ميزيم و منيکلس
 يز جذب انتخابيها و ن مي از آنزيت برخيون بر فعاليدو 

از ). Bohera & Dorffing, 1993(شه است ي ريها سلول
 يط شوري که جذب آن در شرايين عنصر غذايمهمتر

شدن جذب  مختل. تروژن استيرد، نيگ ير قرار ميتحت تأث
 مهم کاهش رشد متغیرها از يتروژن در اثر شورين
  ). Durey & Pessarakli, 1995(رود  ياهان بشمار ميگ

 يراتيي تغي دارابافت خاک از شمال به جنوب منطقه
  که در شمال منطقه سبک، در رويشگاهيطور است، به

 C. monacantha شگاه ي سبک و در رويليخT. 

ramosissima رات بافت افزون ييتغ .باشد ين ميتر نيسنگ
زان رطوبت يه بر مي و تهويير در جذب مواد غذايبر تأث

ت ين خصوصياب ين ترتيز مؤثر است، بديقابل دسترس ن
 ,.Wilson et al (باشد ي مشابه ميراتيي تغياز دارين

 معتقدند که رطوبت قابل دسترس يپژوهشگران). 2004
 يژه در اراضيو اهان بهي مؤثر بر استقرار گمتغیرها از يکي

  . )Barnes & Harrison, 1982 ( استيشن
 ياهيرات پوشش گيي، تغيبند ج رستهيبا توجه به نتا

 يطي محيها انيمنطقه مورد مطالعه در طول گراد
  :شود يل مير تحليصورت ز به

 در شمال منطقه در Artemisia aucheriرويشگاه 
 ي متر به باال، بارندگ۲۵۰۰رکوه از ارتفاع ي شيها دره
 درصد ۳۰ تا ۲۰ب ي با شيمتر، در اراض يلي م۲۹۰ش از يب

متر است،  ي سانت۵۰ش از ي که عمق خاک بيو در مناطق
.  و امالح هستنديقد شورها فا خاک. شود يمشاهده م

 .Aگر مناطق کشور گونة يدهد که در د يها نشان م يبررس

aucheri متر با ۲۸۰۰ تا ۱۷۰۰ يعموماً در دامنة ارتفاع 
 ۵۰۰ندرت تا   و به۴۵۰ تا ۳۰۰ متوسط ساالنه يبارندگ

کند  يخشک سرد رشد م مهيم نيمتر در اقل يليم
)Moghimi, 2005 .(ها،   خاک ازيعينسبت وس گستره به

ق، بافت سبک تا يعم مهيق، اغلب نيعمق تا عم کم
 EC(ت يائي و قلين، بدون شوريندرت سنگ متوسط، به

زان ي، مي، اغلب آهک)۷‐۶/۷ حدود pHک و يکمتر از 
 درصد را ۳۲ها تا  شگاهي روير و در برخيآهک متغ

 ). Akbar Pourisaghi, 2005(پسندد  يم
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 در دامنة يب اراضيا و شيبا کاهش ارتفاع از سطح در

 حذف شده A. aucheriگونه  متر ۲۳۰۰‐۲۴۰۰ يارتفاع
 Scariola orientalis-Astragalus albispinusپ يو ت

ن ي ساالنة رويشگاه آن بيشود که متوسط بارندگ يظاهر م
به سمت جنوب . ر استيمتر متغ يلي م۲۴۰ تا ۲۰۰

ن خطوط ي متر ب۲۲۰۰‐۲۳۰۰ يمنطقه در دامنة ارتفاع
 Astragalus يها متر گونه يلي م۱۸۰‐۲۰۰ران همبا

 S. orientalis - Artemisia sieberiپ يحذف شده و ت
  . شود يمستقر م

 متر ۱۹۰۰‐۲۱۰۰ و ۲۰۰۰‐۲۱۰۰ در مناطق با ارتفاع 
ب يها از نظر ترک شگاهين رويا.  غالب استA. sieberiگونة 

 از يتواند ناش ي با هم تفاوت دارند که علت آن مياهيگ
ن ياگر کشور يدر مناطق د.  باشدياهش ارتفاع و بارندگک

شتر در ي بي متر و با فراوان۲۰۰۰ تا ۶۰۰گونه در ارتفاع 
افزون بر . شود ي متر مشاهده م۱۴۰۰ تا ۹۰۰ارتفاع 
عنوان عامل  ز بهيا ني خاک، ارتفاع از سطح دريشور

ن گونه است و در ارتفاعات باالتر يش ايمحدود کنندة رو
  . شود ين آن ميگزي جاA. aucheriها   از عرصهياريدر بس

A. sieberiن عنصر ين و فراوانتريتر يعنوان اصل  به
ع يدان وسيشود که با م ي مراتع منطقه شناخته مياهيگ
 منطقه ي دشتي از اراضيادي در سطح زيشناخت بوم
 .Aياهي گيها پيا گونة همراه در تيصورت خالص  به

sieberi-Ephedra strobilacea ،A. sieberi-

Zygophyllum eurypterum و Rheum ribes-A. seiberi 
ار بارز خود ي بسيها يژگيواسطه و ن گونه بهيا. وجود دارد

 مقاوم بوده و در يطيط محيبه شدت در مقابل شرا
در . ار مؤثر استي مراتع بسياهي پوشش گي و بقايداريپا

ن ي، بي متر۲۱۰۰‐۲۳۰۰ منطقه در ارتفاع يجنوب شرق
 ي اراضيمتر بر رو يلي م۱۶۰‐۲۲۰خطوط همباران 

-R. ribes ياهيپ گي درصد ت۸‐۱۲ب ي با شيماهور تپه

A. seiberiپ گونة ين تيدر ا.  وجود دارد R. ribes در ته
 در A. seiberiها که عمق خاک مناسب است و گونه  دره
 متغیرهاين ين از مهمتريبنابرا. شود يها مشاهده م دامنه

 منطقه ياهيب گي در ترکR. ribesضور گونه که باعث ح
 يشناس نيا و نوع سازند زميشده است، ارتفاع از سطح در

) ، کنگلومرا و مارنيا سنگ قرمز تا قهوه شامل ماسه(
  . است

 ي در دامنة ارتفاعA. sieberi-Z. eurypterumرويشگاه 
 ۱۰۰‐۱۵۰ن خطوط همباران ي متر، ب۱۶۰۰‐۲۱۰۰

الت ي دوران چهارم و تشکيها  آبرفتيمتر بر رو يليم
الت يرسد تشک ينظر م ن بهي گسترش دارد، بنابرايمارن
ن يزارهاست، همچن چ در درمنهي علت حضور گونة قيمارن

شگاه ين رويز در اي نE. strobilacea  گونة يها هيتک پا
  .شود يمشاهده م

‐ ۱۲۰ن خطوط همباران ي متر ب۱۷۰۰‐۲۰۰۰در ارتفاع 
 .A، رويشگاه يالت مارنيتشک يمتر بر رو يلي م۷۵

sieberi- E. strobilaceaشود که درصد گچ آن  ي ظاهر م
 CCAج روش يبا توجه به نتا. رسد يک درصد ميبه حدود 

ن ارتباط را يشتريم خاک بيزي مذکور با منيها حضور گونه
  .  دارد
دهد  ي نشان مCCAره يل چند متغيه و تحليج تجزينتا

  زار که در آنها  درمنهيها شگاهيو ريبند که در نمودار رسته
 A. sieberi عنوان گونة همراه مشاهده  ا بهي غالب است
 يمتغيرها يعنيرند، يگ يگ گروه قرار ميشود، در  يم
 ين آنها اختالف چنداني معرف محورها در بيطيمح

ا چند عامل يک ياحتمال دارد تنها اختالف در . ندارند
ج يبا توجه به نتا. شد همراه شده بايها باعث ظهور گونه

ب ير ترکييا باعث تغي، عامل ارتفاع از سطح درCCA روش
ز ي نپژوهشگران ديگر. زارها شده است  در درمنهياهيگ

ن يا از مهمترينشان دادند که عامل ارتفاع از سطح در
 .A  دو گونه يها شگاهيک روي مؤثر در تفکمتغیرهای

aucheri و  A. sieberiرمسار و در مناطق وردآورد، گ
  ).Azarnivand et al., 2003 (سمنان است

ن خطوط ي متر، ب۲۰۵۰‐۲۱۰۰در مناطق با ارتفاع 
 يالت مارني تشکيمتر و بر رو يلي م۱۵۰‐ ۱۶۰همباران 

زان گچ عمق دوم آن ي وجود دارد که ميا ژهيط ويشرا
ت ي درصد و هدا۴/۳۹به حدود ) متر ي سانت۳۰ش از يب(

ن يدر ا. رسد يمنس بر متر ميز ي دس۴/۲ آن به يکيالکتر
 مشاهده E. strobilacea-Z. eurypterumپ يط تيشرا
 .Z  وE. strobilaceaي ها حضور گونه. شود يم
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eurypterumم داردي با مقدار گچ عمق دوم رابطة مستق .

ت يل ظرفيدل دوست بوده که به اهان گچيها از گ ن گونهيا
 دسترس از  قابليي آب و وجود عناصر غذاي نگهداريباال

گر ي دياهي گيها  نسبت به گونهي مطلوبيرشد و شاداب
 در E. strobilacea يعي طبيها شگاهيرو. برخوردارند

 يمتر به باال و در دامنة ارتفاع يلي م۱۰۰خطوط همباران 
ها  ابانين گونه در اغلب بي ا.وجود دارد متر ۱۸۰۰‐۸۰۰
 ديرو ي ميالت مارن گچي سازند نئوژن با تشکيبر رو

)Jafari, 2006( .  
 در دامنة Cornulaca monacanthaشگاه گونة يرو
 ۵۰‐۷۵ن خطوط همباران ي متر ب۱۷۰۰ تا ۱۵۰۰ يارتفاع

 اغلب با ي با بافت سبک و شنيها  خاکيمتر بر رو يليم
.  درصد گسترش دارد۵‐۸ب ي، در شيش بادي فرسأمنشا

 زه و مقدار گچيش سنگريا، افزايکاهش ارتفاع از سطح در
ن گونه ي هستند که باعث حضور امتغیرهایيخاک از 

، Calligonum comosum يها گونه. اند  شدهياهيگ
Stipagrostis plumosa ،E. strobilacea و Salsola 

spp.يازهايشوند که ن يپ مشاهده مين تيز در اي ن 
ج يبا توجه به نتا.  آنها مشابه گونة مذکور استيشگاهيرو

 مذکور سبک يها ل حضور گونهن عامي مهمترCCA  روش
  گونة. است) زه و شنيش سنگريافزا(شدن بافت خاک 

 C. monacanthaيريرشور با نفوذپذي غيها  در دشت 
 ياد در جنوب صحراي با عمق زينيرزمياد و سطح آب زيز
پسند  يدوست خشک  شنيا شود و گونه يافت مينا يس

 .Cگونة .)Abd El-Ghani & Amer, 2003 (است

comosum ار سبک با يق، بسي عميها اغلب در خاک
منس بر متر، يز ي دس۴ کمتر از ياد، شوري زيرينفوذپذ

 بدون گچ و  ،)۶/۷‐ ۸/۸ حدود pH (يياي قليته کميدياس
 ;Gangizadeh, 1999(شود  ي مشاهده مي آهکيدر موارد

Hasani, 1994 .(ن يتر ن و مناسبين گونه از مهمتريا
 يها مناطق خشک با خاک اصالح مراتع ياهان برايگ

 ,Moghimi( است يا  ماسهيها ت تپهيژه تثبيو سبک و به

2005 .(  
ق يعم مهيعمق تا ن  خاک کمي داراS. plumosaشگاه يرو

 خوب و يري، نفوذپذيا زهيا سنگري ياالرض شن با سطح

ع، بافت سبک تا متوسط، اغلب ينسبت سر  بهيزهکش
 ياهي گS. plumosa. ت استيائي و قليسبک، بدون شور

زه در يش آهک، شن و سنگريآهک دوست بوده که با افزا
 ابدي يش ميسطح خاک، تراکم و تاج پوشش آن افزا

)Bagheri, 2000( .ي گچيها ن در خاکيهمچن)  در
 يريگ  درصد اندازه۴۰ تا ۳۳زان گچ يها م  عرصهيبعض

 مقاوم به چرا و ياهياين گونه گ. کند يرشد م) شده است
 اصالح مراتع ي متوسط است که از آن برايبا خوشخوراک

شود  ي سبک استفاده ميها مناطق خشک با خاک
)Loghman & Ghodosi, 1996 .(  

 ياهي پوشش گيکيب شدن به کفه چاه کيج با نزديتدر به
 .Cکه بعد از رويشگاه يطور کند، به ير مييز تغين

monacanthaر باال آمدن ي نظيطيط محير شرايي با تغ
ش رس، آهک، شور شدن خاک ي، افزاينيرزميسطح آب ز

ن ي متر، ب۱۴۰۰‐۱۵۰۰ يش امالح در دامنة ارتفاعيو افزا
ب ي با شيمتر در اراض يلي م۴۵‐۵۰خطوط همباران 

 غالب Seidlitzia rosmarinus ياهيم گونة گيار ماليبس
 ي، اراضيالبي سيها اه اغلب در دشتين گيا. شود يم

ن نوار ي اغلب در آخريل داخيها ه چالهيپست و در حاش
که پس از آن عرصه بدون يطور  واقع شده است، بهيشور
 يدامنة ارتفاع. اند افتهيرشور استقرار ياهان غي و گيشور
 متر، اغلب ۱۷۰۰ا تا ياد از حدود سطح دريشگاه زيرو

 متر ۸ تا ۴ باال ينيرزمي متر و آب با سطح ز۸۰۰‐۱۳۰۰
ق، بافت ي عممهيق تا نيخاک عم. شتر استي بيو گاه

. دهد يح مين و سبک تا متوسط را ترجيسبک تا سنگ
 ۱۰۰شتر از ي بي حتي گاهECاد و ي خاک زيشور
منس يز ي دس۳۰ اغلب کمتر از يمنس بر متر، وليز يدس

 ي و تا کميته خنثيدياس (۱/۸ تا ۹/۶ن ي بpHبر متر، 
 پوشش يدر بررس). Taghvai, 1993(است ) ييايقل
 S. rosmarinusدادند که گونة  نشان ي ابوظبياهيگ

نسبت   بهيز با خاک سطحي با بافت ريها معرف خاک
انگر ي بZ. eurypterumکه گونة  يسخت بوده در حال

  . )Roshier et al., 1996 ( با بافت درشت استيها خاک
ن شدن ي و سنگيشتر شوريش بي با افزايدر نوار بعد

هر ظا) گز (Tamarix ramosissimaبافت خاک گونة 
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زدانه با يق رينا در رسوبات عمي سيدر صحراشود  يم

 با حداقل تنوع Tamarix nilotica باال گونة يشور
  .)Abd El-Ghani & Amer, 2003 ( وجود دارديا گونه
طور كلي نتايج اين تحقيق بيانگر اين است كه  به

بندي به نحو  بندي و رسته هاي طبقه استفاده از روش
فسير روابط بين پوشش گياهي و تواند در ت مطلوبي مي
 متغير ۱۵در اين پژوهش از .  محيطي مفيد باشدمتغیرها

ها معرفي شدند كه  عنوان تاثيرگذارترين  متغير به۶اوليه، 
 آنها  توان بر روي هاي بعدي را با تكرار بيشتر مي پژوهش

برداري دقت شود و  كه در نمونه در صورتي. متمركز كرد
 معرف هر واحد نمونه باشد، دست آمده اطالعات به

دليل اينكه به  بندي به هاي رسته استفاده از روش
هاي خاصي مانند عدم وجود همخطي، تكرار زياد و  فرض

و  PCAج دو روش يسة نتايمقا. نياز ندارد، مفيد است... 
CCA دهد که در روش  ينشان مPCAن يتوان مؤثرتر ي م

 افزون بر . را مشخص کردياهيک پوشش گي تفکمتغیرها
 متغیرها نسبت به ياهي گيها  گونهيحيش ترجيآن گرا
رابطة  CCAدر روش . شود يص داده ميز تشخي نيطيمح
 ي بررسيطي محمتغیرها با ياهي گيها  گونهيرخطيغ
 معرف ویژگی هایتوان  ين روش ميدر واقع با ا. شود يم

  . را مشخص کردياهيهر گونة گ
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Abstract 
The current research was carried out to find out the most effective environmental factors in plant 

species occurrence by classification and ordination methods. For this purpose, the study was 
conducted in Nir rangelands of Yazd province and topography, climate, soil and grazing intensity 
data of the region were determined. Sampling method was randomized–systematic and within each 
sampling unit 3-5 parallel transects with 300-500 m length, each containing 30-50 quadrates 
(according to vegetation variations) were established. Quadrate size was determined for each 
vegetation type using the minimal area; hence suitable quadrate size for different species was 
determined 1*2m–10*10m (2-100 m2). Soil samples were taken from 0-30 and 30-80 cm in starting 
and ending points of each transect. Measured soil properties included gravel, texture, available 
moisture, saturation moisture, organic matter, lime, gypsum, pH and electrical conductivity. To 
analyze environmental data, classification (using TWINSPAN) and ordination (using PCA, CCA) 
were used. The results indicated that soil salinity, texture and available water play the main role in 
distribution of plant species.  
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