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بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گروههای بومشناختی گیاهی
در پروفیل ارتفاعی مراتع مغان  -سبالن


سحر غفاری؛ دانشآموختۀ دکتری علوم مرتع ،گروه منابع طبیعی ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،ایران.
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چکیده
هدف از این تحقیق برر سی تأثیر عوامل پ ستی و بلندی ،خاک ،اقلیم و سنجههای سیمای سرزمین بر توزیع و پراکنش جوامع گیاهی
در پروفیل ارتفاعی مراتع مغان  -سبالن در ا ستان اردبیل بوده ا ست .برای برر سی و تعیین گروه گونههای اکولوژیک  840پالت یک
متر مربعی در  28سایت به صورت تصادفی-سیستماتیک برداشت شد و تراکم و درصد پوشش گونههای گیاهی ثبت شد .نمونهبرداری
خاک در هر ساااایت ،از دو عمق  0-15و  15-30ساااانتیمتری نمونهبرداری شاااد .با اساااتفاده از لنالیو دو رفه گونه های معرف
( )TWINSPANپوشش گیاهی بقهبندی شد و برای لزمون همخطی و تعیین مؤثرترین عوامل محیطی از روش همبستگی و لنالیو
مؤلفههای اصلی ( )PCAو برای بررسی روابط پوشش گیاهی با عوامل محیطی از لنالیو تطبیقی متعارف ( )CCAاستفاده شد .با توجه
به نتایج  ،TWINSPANچهار گروه گونههای اکولوژیک تفکیک شاااد .رابطؤ گونه-محیط برای محورهای ( CCAو مقادیر ویژه لنها)
برای محورهای اول و دوم به ترتیب  )0/77( 20/8و  )0/65( 38/4بهدست لمد .همبستگی گونه-محیط محاسبه شده توسط دو محور
اول  0/95و  0/96اساات .گروه اکولوژیک اول در جهت معکوس گرادیانهای ارتفاع ،شاایب ،بارندگی و متوسااط اندازۀ لکه و در امتداد
گرادیان های اسیدیته ،رس و رس قابل انتشار عمق اول ،وزن مخصوص ظاهری ،تراکم لبه و ضریب تغییرات اندازه لکه قرار گرفته است.
گروه اکولوژیک دوم و سوم از لحاظ ترکیب گیاهی و شرایط محیطی در حد وا سط گروههای اکولوژیک اول و چهارم قرار دارند .این دو
گروه در ارتفاعات میانی گ سترش دارند .گروه اکولوژیک چهارم در انتهای گرادیان ارتفاع ،بارندگی ،شیب ،متو سط اندازه لکه در جهت
معکوس رس و رس قابل انتشار عمق اول قرار گرفتهاند و منا ق ارتفاعی مرتفع و خاکهای سبک را ترجیح میدهند.
کلید واژگان :گروه گونههای اکولوژیک ،عوامل محیطی ،لنالیو چند متغیره
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 .1مقدمه
جوامع گیاهی به ور ذاتی دارای پویایی بوده و تغییر
در عوامل محیطی مانند تغییرات خاک ،اقلیم و پسااتی و
بلندی این پویایی را دسااتخوش تغییرات میکنند ]،15
 .[21محق قان عوا مل مت عددی (ز نده و غیرز نده) را که
اساااسااا در تشااکیل ساااختار جامعۀ گیاهی مؤثرند ،مورد
م طال عه قرار دادها ند .این عوا مل به درک توزیع ،ترک یب،
تنوع گونااههااا و جوامع گیاااهی کمااک میکننااد ].[16
متغیرهای غیرزنده ویژگیهای شناخته شدهای هستند که
در هر دو ب عد ز مان و م کان بر روی جمع یت و جوامع
گ یاهی اثر گذارند ] .[23هر یک از این عوامل غیرزنده
بسااته به قوت یا ضااع خود تغییرات جوامع گیاهی را
موجب شاادهاند که از لن به گرادیان یا شاایب تغییرات
محیطی یاد شده ا ست ] .[8از رفی فعالیتهای ان سانی
به دلیل عدم توجه به محدودیتهای زیساااتمحیطی ،بر
سااای مای محیط تأثیر گذار بوده و ل ثار زیساااتمحیطی
شاادیدی بر روی اکوساایسااتمهای بیعی بهجا میگذارد
] .[2لااذا ضاااروری اساااات ،عالوه بر ناااهمگنیهااای
زیساتمحیطی ،انساان را نیو بهعنوان موجودی اثرگذار بر
ساختار و عملکرد پو شش گیاهی مورد توجه قرار داد ].[4
با نمو نهبرداری و تحل یل در فواصاااال معین در ام تداد
گرادیان محیطی ،میتوان به مطالعۀ تغییرات پیوساااته
پوشاااش گ یاهی در اثر عوا مل محیطی پردا خت ].[25
ناهمگنی زی ستمحیطی معموال با افوایش تغییرات پ ستی
و بلندی ،به دلیل اثرگذاری بر خاک و اقلیم (مو و اقلیم،
اختالالت بیعی ،شرایط خاک و یا شدت تأثیر انسان) که
بهصاااورت بالقوه ترکیب و تنوع گونهای را تحت تأثیر قرار
مید هد ،افوایش می یا بد ] .[34 ،5از لن جایی که عوا مل
محیطی باعث میشاوند گیاهانی که نیازهای بومشاناسای
یکسااانی دارند در یک ناحیه مشاااهده شااوند و تشااکیل
جوامع گیاهی را بدهند ] [16چنین فرض میشاااود که
گیاااهااانی کااه بااه ور مکرر بااا هماادیگر در نواحی بااا
ترکیبهای مشاااابهی از ر وبت ،خاک ،مواد غذایی ،نور و
دیگر عوامل ح ضور مییابند ،دارای نیازهای بوم شنا سی یا
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بردباری مشابهی دارند و در یک گروه دستهبندی میشوند.
این گروه را به نام گروه گونههای بومشاااناختی میخوانند
].[9
در تحقیقی ] [3در بررساای تی های گیاهی اصاالی و
تنوع گو نه های گ یاهی در ول یک شااا یب ارت فاعی با
اساااتفاده از روش لنالیو تطبیقی متعارفی در عربساااتان
ساااعودی بیان داشاااتند که بین تنوع گیاهی با ارتفاع و
جن به های پساااتی و بل ندی ارت باج وجود دارد و به ن ر
میر سد بیشتر تحت تأثیر دامنههای کوه با شد .همچنین
عواملی مانند مه ،ارتفاع ،شااایب ،جهت ،ر وبت ،خاک و
پساااتی و بلندی با ترکیب گونهای در ارتباج بوده اسااات.
تراکم گونه بیشتر تحت تأثیر ارتفاع بوده ،به وری که در
ارتفاعات باالتر تراکم گونه افوایش و با کاهش ارتفاع در
دشااات های سااااحلی با کاهش بارندگی و افوایش درجه
حرارت تراکم گونه کاهش نشااان داده اساات .در تحقیقی
دیگر ] [22در مطالعۀ جوامع و گونههای گیاهی در تعامل
با عوامل خاکی و پستی و بلندی در کوه الوم منطقۀ سوات
بیان داشاااتند ارتفاع ،جهت و بافت خاک اثر قابل توجهی
در ترکیب گونه و توزیع جوامع دارند [30] .در مطالعهای
با اساااتفاده از روش لنالیو تطبیقی متعارفی ،ارتباج بین
عوامل محیطی و پو شش در منطقۀ دیواندرۀ کرد ستان را
مورد بررسی قرار دادند .نتایج لنها نشان داد که مهمترین
خصاوصایات پساتی و بلندی و خاکی در این جوامع ازت،
پتاساایم ،کربنللی ،درصااد مادۀ للی ،اساایدیته ،درصااد
ر وبت اشاااباع ،بافت خاک و هدایت الکتریکی ،ارتفاع از
سطح دریا ،جهت و شیب است [28] .در بررسی تغییرات
شااااخ های تنوع زیساااتی گروه گونههای اکولوژیک در
امتداد گرادیان ارتفاعی جنگلهای صالح الدینکال نو شهر
بیان داشاااتند که عامل ارتفاع از ساااطح دریا میتواند به
عنوان یک عامل محیطی مهم ،نقش تعیین کن ندهای در
تغییرات شاااااخ های تنوع زیساااتی گروه گو نه های
اکولوژ یک و تفک یک جوامع گ یاهی و پراکنش لن ها در
منطقه ایفا میکند.
شناخت چگونگی پاسخ گونههای گیاهی به متغیرهای
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محیطی بهمن ور لزمون تئوریهای بومشاناسای ،اصاالح
روشهای لنالیو جوامع گیاهی ،تعیین گونههای شاااخ
در ارزیابیهای محیطی ،تخمین پراکنش قلمرو جغرافیایی
و بومشااناساای گونهها و تخمین اثرات عوامل محیطی و
تغییرات اقلیمی بر روی پو شش گیاهی مفید ا ست و نقش
مهمی در برنامهریوی رحهای زی ستمحیطی و مدیریتی

دسترسی باشند؛ ج) پرهیو از اثر حاشیۀ منا ق مسکونی،
جاده ها ،زمین های زراعی ،منا ق تفریجی ،پهنه های لبی،
پرتگاهها و  ...انتخاب شاوند؛ د) شایب کمتر از  60درصاد
داشته باشند؛ و ح) جهت شمالی باشند .با توجه به ضوابط
فوق در امتداد گرادیان ارتفاعی مغان-ساابالن بین  100تا
 3300متر ارتفاع از سطح دریا (ارا ضی کمتر از  100متر

دارد .با توجه به اهمیت و توانمندی مراتع مغان -سااابالن
اساااتان اردبیل که یکی از مهمترین مراتع کشاااور بوده و
عشایر شاهسون با توجه به الگوی زیست عشایری (کوچرو
بودن) در ول ساااال از این مراتع اساااتفاده میکنند و
همچنین با توجه به مرور منابع ،تحقیق جامعی در ارتباج
با پوشاااش گیاهی این منطقه صاااورت نگرفته اسااات .به
من ور نیاز مدیریتی اصولی از مراتع مغان -سبالن ،بررسی

ارتفاع ،عمدتا زمینهای کشااااورزی ،منا ق مساااکونی و
صاانعتی و فاقد مراتع بیعی بوده و مراتع در ارتفاع بیش
از  3300متر ،فاقد جادۀ دسترسی بوده است) نمونهبرداری
در بقات ارتفاعی  300متر از سااطح دریا انتخاب شااد.
منطقۀ مورد مطالعه دارای تاب ستان خ شک و زم ستانهای
ساارد اساات؛ برای سااه تا چهار ماه از سااال ،با برف و یخ
پوشانده میشود؛ از اواسط اردیبهشت تا اواسط شهریورماه،

روابط مت قا بل گروه گو نه های بوم شااا ناختی و عوا مل
محیطی نیاز به شاااناخت دارد .هدف از پژوهش حاضااار
بررسااای روند تغییرات گروه گونه های بوم شاااناختی با
متغیر های محیطی (پساااتی و بل ندی ،اقلیمی ،خاک و
سنجههای سیمای سرزمین) و تعیین مهمترین متغیرهای
محیطی مؤثر بر گسترش پوشش گیاهی بوده است.

فصل خشک بوده و براساس شاخ دومارتن در ارتفاعات
پایین اقلیم از نوع خشاااک و در ارتفاعات باال ،از نوع نیمه
خ شک ا ست ] .[17 ،14خ صو صیات تو صیفی مربوج به
سایتهای مطالعاتی در جدول ( )1ارائه شده است.

 .2روششناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ مورد بررسااای با حدود جغرافیایی ' 47° 45تا
' 48° 23ول شااارقی و ' 38° 18تا ' 39° 27عرض
شمالی در بخش شمالی ا ستان اردبیل قرار گرفته ا ست.
مساااحت منطقۀ مورد مطالعه حدود  6600هکتار اساات
(شااکل  .)1به من ور بررساای اثر گرادیان ارتفاعی بر روی
تغییرات الگوهای توزیع گونهای ،با توجه به مشااااهدات
م یدانی و بر پا یۀ تحقی قات قبلی ،ب قات ارت فاعی 300
متر ،ارتفاع منا سب برای مقای سۀ تغییرات پو شش گیاهی
تعیین شااااد ] .[14مع یار های انت خاب سااااا یت برای
نمونهبرداری گیاهی شامل :ال ) حداقل  300متر اختالف
ارت فاع داشااا ته باشااا ند؛ ب) مراتع بیعی و با قابل یت

 .2.2نمونهبرداری پوشش گیاهی و خاک
نمو نهبرداری از خاک و پوشاااش گ یاهی بهمن ور
مدلسااازی از دو پروفیل ارتفاعی از  100تا  3300متر از
سطح دریا از دشت مغان تا نیمه شمالی سبالن در استان
اردبیل و در مجموع با انتخاب  28سایت انجام شد .در هر
سااایت  3ترانسااکت و در ول هر ترانسااکت  100متری
( ول ترانسکت با توجه به سطح رویشگاهها و نوع پوشش
گیاهی)  10پالت یک متر مربعی (اندازۀ پالت با توجه به
نوع و نحوۀ پراکنش گو نه های گ یاهی) و با تو جه به
مطالعات گذشته ] [27 ،16تعیین شد .سپس در ول هر
تران سکت با توجه به خ صو صیات پو شش گیاهی ،و ضعیت
پستی و بلندی ،عوامل اکولوژیک ،هدف تحقیق و مساحت
رویشااا گاه ] ،[7فاصااا لۀ پالت ها از ی کدیگر ده متر (هر
ترانساااکاات  10پالت و در م ج موع  90پالت) برای
نمونهبرداری در ن ر گرفته شد .تعداد پالتها در هر واحد
نمونهبرداری بعد از نمونهبرداری اولیه با توجه به تغییرات
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پوشاااش گ یاهی با روش ل ماری  30پالت تعیین شاااد.
نمونهبرداری از پوشش گیاهی منطقه در ی فصل رویش،
هنگامیکه اکثر گونههای گیاهی به رشااد کامل رساایده
بودند صاااورت گرفت .با توجه به تأثیر ارتفاع بر رشاااد
گیاهان ،نمونهبرداری از اواسااط فروردین (ارتفاعات پایین)
تا اوا یل تیر ماه (ارت فا عات باال) صاااورت گر فت .م نا ق

ا العات پساااتی و بلندی و اقلیمی از الیه های ا العاتی
مربو ه برای هر پالت نمو نهبرداری مورد اسااات فاده قرار
گرفت .نمونهبرداری خاک از دو عمق  0تا  15و  15تا 30
سااانتیمتری (عمق متوسااط خاک منطقه ،وجود یا عدم
وجود سااخت الیه ،عمق ریشااهدوانی و محدودۀ گسااترش
ریشههای اکثر گیاهان) در پالتهای اول ،پنجم و دهم هر

نمونه برداری عالوه بر ثبت ا العات پوشاااش گیاهی (نوع
گونه ،در صد تاج پو شش ،تراکم) پارامترهای سطح خاک
(خاک لخت ،الشبرگ ،سنگ و سنگریوه و فضوالت دامی)،
در هر پالت ثبت شاااد .موقعیت هر پالت با اساااتفاده از
ساایسااتم موقعیتیاب جهانی ( )GPSثبت و سااپس این
نقاج در محیط سیستم ا العات جغرافیایی برای استخراج

ترانسکت برداشت و با هم مخلوج شد .نمونههای خاک در
لزمایشااگاه هوا خشااک شااده ،س اپس کوبیده و از الک 2
میلیمتری عبور داد شااااد و بعااد از لن بر روی ذرات
کوچکتر از  2میلیمتر لزمایشهای فیویکی و شاایمیایی
انجام شد.

شکل  .1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه در ایران ،استان اردبیل و موقعیت سایتهای نمونهبرداری و وضعیت ارتفاعی دو پروفیل ارتفاعی
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 سبالن- موقعیت و خصوصیت مکانهای مطالعاتی در طول گرادیان ارتفاعی مغان.1 جدول

دما
)(درجه سانتیگراد

بارندگی
)(میلیمتر

گونههای غالب

شیب
)(درصد

14

270

Lolium perenne -Medicago minima

3

14

274

Trigonella monspeliaca-Erodium deserti

3

13

279

Artemisia austriaca-Trifolium subterraneum

22

13

282

Avena eriantha -Artemisia austriaca

22

12

298

Trifolium subterraneum

31

12

300

Trachynia distachya

12

11

311

Medicago minima-Poa bulbosa-Trifolium resupinatum

38

11

321

Bromus arvensis-Thymus kotschyanus

36

10

342

Astragalus microcephalus-Festuca ovina

21

10

335

Astragalus microcephalus-Medicago minima

9

10

359

Artemisia austriaca -Festuca ovina

18

9

348

Festuca ovina -Dactylis glomerata

28

10

337

Xeranthemum squamosum -Artemisia austriaca

1

10

328

Festuca ovina-Trigonella arcuata -Erodium cicutarium

30

11

323

Artemisia austriaca

24

11

316

Artemisia austriaca-Lasiopogon muscoides

12

10

340

Astragalus microcephalus -Trifolium arvense-Acantholimon gilliatii

35

10

325

Medicago minima-Aegilops triuncialis-Astragalus vegetus

12

9

355

Astragalus microcephalus -Taeniatherum caput-medusae

14

9

346

Taeniatherum caput-medusae -Medicago sativa

20

8

366

Astragalus microcephalus-Bromus arvensis-Thymus kotschyanus

34

8

361

Bromus tectorum

20

7

385

Festuca akhanii-Astragalus eriostylus-Poa pratensis

31

7

379

Astragalus aureus-Festuca ovina

37

6

398

Festuca ovina- Astragalus aureus

39

6

393

Festuca ovina- Trifolium medium

40

6

404

Lolium rigidum-Festuca ovina- Trifolium medium

33

11

425

Festuca ovina-Alopecurus vaginatus

19

مختصات
جغرافیایی
48° 01' 07"
39° 27' 20"
47° 34' 27"
39° 21' 19"
48° 04' 53"
39° 11' 38"
47° 34' 50"
39° 16' 02"
48° 03' 31"
39° 02' 51"
47° 39' 14"
39° 01' 17"
48° 03' 28"
39° 00' 48"
47° 39' 59"
38° 57' 11"
47° 59' 04"
38° 57' 32"
47° 41' 17"
38° 54' 18"
47° 57' 23"
38° 54' 09"
47° 41' 14"
38° 49' 05"
47° 58' 39"
38° 45' 53"
47° 45' 41"
38° 43' 16"
47° 57' 54"
38° 32' 22"
47° 47' 00"
38° 38' 09"
47° 58' 52"
38° 27' 38"
47° 50' 24"
38° 30' 38"
47° 56' 30"
38° 27' 17"
47° 49' 10"
38° 26' 15"
47° 55' 55"
38° 25' 41"
47° 49' 09"
38° 25' 06"
47° 51' 19"
38° 21' 45"
47° 49' 31"
38° 22' 52"
47° 49' 13"
38° 21' 47"
47° 50' 51"
38° 20' 21"
47° 49' 16"
38° 20' 43"
47° 50' 25"
38° 18' 44"

شماره سایت
)1( روی شکل

ارتفاع

1

100-300

2

100-300

3

300-600

4

300-600

5

600-900

6

600-900

7

900-1200

8

900-1200

9

1200-1500

10

1200-1500

11

1800-1500

12

1800-1500

13

1200-1500

14

1200-1500

15

900-1200

16

900-1200

17

1200-1500

18

1200-1500

19

1800-1500

20

1800-1500

21

2100-1800

22

2100-1800

23

2100-2400

24

2100-2400

25

2400-2700

26

2400-2700

27

2700-3000

28

3000-3300

154

 .3.2متغیرهای مورد بررسی
با توجه به اقلیم منطقه و اهمیت عوامل خاکی و تأثیر
فعالیتهای ان سانی در این مطالعه  17عامل خاکی (در دو
عمق) ،شامل :اسیدیته ( pHمتر) ،هدایتالکتریکی (عصارۀ
گل ا شباع) ،کل سیم (تیترا سیون) ،منیویم (تیترا سیون)،
ف سفر (اول سن) ،پتا سیم (فلیم فتومتری) ،ازت (کجلدال)،
مادۀ للی (والکی و بالک) ،مادۀ للی ذرهای (اک سیدا سیون
تر) ،وزن مخصااوص ظاهری (اسااتوانههای فلوی با حجم
ثابت) ،بیکربنات (تیتراساایون) ،لهک (تیتراساایون) ،رس
(هیدرومتری بایکاس) ،شن (هیدرومتری بایکاس) ،سیلت
(هیدرومتری بایکاس) ،رس قابل انت شار (هیدرومتری و به
صااورت نساابتی از کل رس) و ساادیم (فلیم فتومتری)؛ 3
عامل پوشش سطحی شامل :خاک لخت ،سنگ و سنگریوه
و الشااابرگ؛  2عامل اقلیمی شاااامل :میانگین بارندگی و
درجه حرارت سااااالنه؛  3عامل پساااتی و بلندی شاااامل:
ارتفاع ،شاایب و جهت و  7شاااخ ساانجۀ ساارزمین در
سطح کالس شامل :تراکم لبه ،متوسط سطح لکه ،تغییرات
ضریب اندازۀ لکه ،میانگین فاصله تا اثرات انسانی ،شاخ
تجمع ،میانگین شاااخ شااکل و متوسااط شاااخ بعد
فراکتال مورد برر سی قرار گرفت .متغیر بارندگی بر ا ساس
لمار ایساااتگاههای بارانسااانجی (پارس لباد ،بیله ساااوار،
جعفرلباد ،اصااالندوز ،بران ،لقا محمد بیگلو ،شااورسااتان،
شورگل ،گیالرلو ،انگوت ،دو ستبیگلو ،گرمی ،ار شق ،ارباب
کنادی ،قره قشاااالق ،کنگرلو ،مشاااگین ،خلیفاه لو) و
سینوپتیک (پارس لباد ،گرمی ،مشگین شهر ،بیله سوار) و
رابطۀ گرادیان بارندگی -ارتفاع استخراج شده نقشه سازی
شاااد .با توجه به اینکه تعداد و پراکنش ایساااتگاه های
ساااینوپتیک در اساااتان اردبیل نامطلوب اسااات و امکان
نق شه سازی متغیرهای واب سته به درجه حرارت با صحت
منا سب وجود ندارد؛ لذا بهمن ور تهیۀ نق شۀ متغیر درجه
حرارت ساالنه از بانک ا العات  WorldClimاستفاده شد.
ا العات پساتی و بلندی با اساتفاده از مدل رقومی ارتفاع
( )DEMدر نرمافوار ( ArcGISورژن  )10.5تهیه شااادند.
اسااتخراج ساانجههای ساارزمین با اسااتفاده از نرمافوار
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( Fragstatsورژن  )4انجام شد.

 .4.2تجزیه و تحلیل
در بررسااای روابط پراکنش پوشاااش گیاهی با عوامل
محیطی ابتاادا برای جلوگیری از هم خطی و انتخاااب
مهمترین شاااخ های محیطی با کمترین همبسااتگی و
همخطی ،همبسااتگی بین عوامل محیطی مورد بررساای
قرار گرفت و از بین جفت متغیرهایی که دارای همبستگی
باالتر از  0/8بود ند با ان جام لزمون تجو یه به مؤل فه های
اصلی یکی از لنها حذف شد .لزمون همبستگی با نرمافوار
( SPSSورژن  )22و تجویه به مؤلفههای اصاالی با نرمافوار
( PC-ORDورژن  )5انجام شد.
بهمن ور تجویۀ کارلمد پوشااش گیاهی و ارتباج لن با
متغیرهای محیطی ،از دو تکنیک بقهبندی و رستهبندی
به ور همزمان ا ستفاده شد .بهمن ور بقهبندی پو شش
گیاهی و تشاااخی گروه گونه های اکولوژیک با نیازهای
بوم شنا سی یک سان ،پو شش گیاهی منطقه با ا ستفاده از
مقیااس عاددی وان-در-ماارل ] [36و باه کماک روش
 TWINSPANب قهب ندی شااااد .اب تدا سااااا یت های
نمونهبرداری بهو سیلۀ د ستهبندی سل سله مراتبی مق سمی
مرتب شد و سپس گونههای گیاهی بر ا ساس بقهبندی
سااایتها دسااتهبندی شاادند .خروجی این تجویه ،جدول
مرتب شدۀ دو رفهای بود که بهاختصار رابطۀ بین منا ق
نمونهبرداری و گونه های گ یاهی را نشاااان میداد .برای
تعیین گونههای معرف برای گروههای اکولوژیک حا صل از
لزمون از روش شاخ اهمیت گونهها ( )IVIاستفاده شد.
باارای اجاارای تااحاالاایاال  TWINSPANاز ناارمافااوار
 WinTWINSاسااتفاده شااد .بهمن ور مقایسااۀ گروههای
اکولوژیاک از ن ر متغیرهاای محیطی ،از لزمون تجویاۀ
واریانس یک رفه ( )ANOVAو چند دامنهای دانکن در
نرمافوار  SPSSاستفاده شد.
بهمن ور انتخاب روش مناسااب رسااتهبندی و بررساای
دقیقتر روابط بین گونههای گیاهی و عوامل محیطی ابتدا
از لنالیو تطبیقی اریب ( )DCAبرای دساااتیابی به ول
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گرادیان استفاده شد .با توجه به اینکه ول گرادیان باالتر
از  3بود برای تحل یل ارت باج بین متغیر های محیطی و
گروههای اکولوژیک از روش شااایب تغییرات مساااتقیم یا
تحلیل تطبیقی کانونی ( )CCAاسااتفاده شااد ] .[35این
تجویه از نوع مساااتقیم بوده و ضااامن مرتبط سااااختن
تغییرات جوامع گ یاهی (ترک یب و فراوانی) به تغییرات

 Brassicaceae ،Caryophyllaceaeو  Lamiaceaeغالبترین
گونههای موجود در منطقۀ مورد مطالعه بودند .تروفیتها و
همیکریپتوفیت ها به ترتیب هر کدام با  164و  162گونه
غالبترین اشاااکال زیساااتی در منطقۀ مورد مطالعه بودند.
تعداد همیکریپتوفیت ها روند صاااعودی با افوایش ارتفاع
ن شان دادند ،در حالی که تروفیتها روند نوولی را با افوایش

محیطی ،امکااان تعیین روابط معنیدار بین متغیرهااای
محیطی و پراکنش گروه های گ یاهی را فراهم نمود .برای
شاااناساااایی متغیرهایی که بهترین رابطه را با داده های
فلورستیکی داشتند از روش انتخاب پیشرو (لزمون المبدا)
در تجویۀ  CCAاستفاده شد .معنیداری مقدار ویژه اولین
محور رسااتهبندی و همچنین مقادیر ویژه تمام محورها با
اسااتفاده از لزمون مونتکارلو ] [35بررساای شااد تا معلوم

ارت فاع نشاااان داد ند ،ژئوف یت ها دارای  40گو نه (10/34
در صد) ،کامفیتها با  18گونه ( 4/65در صد) و فانروفیتها
دارای  3گونه ( 0/78درصد) بودند.

شود ساختار بهد ست لمده در مجموعۀ دادهها شان سی
نبوده اساات .برای تعیین معنیداری همبسااتگی از لزمون
مو نت کارلو با  999تکرار اسااات فاده شااااد .از نرمافوار
( CANOCOورژن  )4.5برای انجام تجویههای رستهبندی
و ترسیم دیاگرام دو پالتی استفاده شد.

 .3نتایج
در مجموع  386گونااه متعلق بااه  200جنس و 44
خانواده در منط قۀ مورد م طال عه ث بت شااااد .خانوادۀ
 Asteraceaeبا  66گونه و پس از لن ،Poaceae, Fabacea

 .1.3تعیین عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونه
برا ساس نتایج روش تجویه به مؤلفههای ا صلی که در
جدول ( )2مشااااهده میشاااود ،مؤلفه های اول تا پنجم
 57/71درصاااد تغییرات پوشاااش را توجیه میکنند .در
محور اول ،بین  48شاااخ محیطی 8 ،شاااخ بهعنوان
شاااخ های مهم مؤلفۀ اول بهشاامار میلیند .بر اساااس
ضرایب همب ستگی بین خ صو صیات و مؤلفهها ،مؤلفۀ اول
شااامل ارتفاع ،اساایدیتۀ عمق اول ،لهک عمق اول و دوم،
رس عمق اول و دوم ،شن عمق اول ،متوسط درجه حرارت
سااااالنه؛ مؤلفۀ دوم شاااامل هدایت الکتریکی عمق دوم،
ساایلت عمق دوم ،کلساایم عمق اول ،مادۀ للی عمق دوم،
پتا سیم عمق دوم ،متو سط سطح لکه و متو سط بارندگی
ساالنه است.

جدول  .2مقدار واریانس مربوط به هر یک از مؤلفهها در روش تجزیه به مؤلفههای اصلی
مؤلفه

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد تجمعی واریانس

Broken-stick Eigenvalue

1

9/78

20/39

20/39

4/45

2

7/10

14/81

35/20

3/45

3

4/80

10/01

45/21

2/95

4

3/18

6/63

51/84

2/62

5

2/81

5/86

57/71

2/37

6

2/06

4/29

62/01

2/17

156

مرتع و لبخیوداری ،مجله منابع بیعی ایران ،دوره  ،73شماره  ،1بهار 1399

ارتباج معنیداری دارد و ضااارایب همبساااتگی برای هر
مورد ،بیش از  80درصااد اساات؛ بنابراین برای اجتناب از
احتمال همخطی تنها عامل رس عمق اول ،شاخ نهایی
محور اول انتخاب شااد .برای سااایر شاااخ های محیطی
لزمون مشابه ،صورت گرفت.

به ع لت ت عداد زیاد متغیرهای مورد بررسااای و عدم
امکان ارائۀ نتایج مربوج به لزمون همبستگی خالصه نتایج
در جدول ( )2به اختصار ذکر شده است .نتایج همبستگی
( جدول  )3نشاااان مید هد م قدار رس عمق اول که در
لزمون تجویه به مؤلفههای اصااالی بیشترین بار عاملی را
داشت ،با شاخ های رس عمق دوم ،شن عمق اول و دوم

جدول .3خالصۀ نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای محیطی
(توپوگرافی ،خاک ،اقلیم ،سنجههای سیمای سرزمین و پارامترهای سطحی خاک) برای تعیین متغیرهای تأثیرگذار بر پراکنش گونه
اسیدیتۀ عمق اول

اسیدیتۀ عمق دوم ()0/84

رس عمق اول

رس عمق دوم ()0/88

شن عمق اول

رس عمق اول ( ،)0/89رس عمق دوم ()0/87

شن عمق دوم

رس عمق اول ( ،)0/83رس عمق دوم ( ،)0/92شن عمق اول ()0/92

مادۀ للی عمق اول

مادۀ للی عمق دوم ()0/87

پتاسیم عمق اول

پتاسیم عمق دوم ()0/92

ارتفاع

درجه حرارت ساالنه ()0/98
شاخ

تراکم لبه
متوسط سطح لکه
میانگین شاخ

میانگین شاخ

شکل

متوسط شاخ

در نهایت از  48متغیر محیطی اولیه (پ ستی و بلندی،
خاک ،اقلیمی ،سنجههای سیمای سرزمین و پارامترهای
ساااطحی خاک) 22 ،متغیر محیطی شاااا مل دو متغیر
توپوگرافی (ارتفاع و شااایب) ،یک متغیر اقلیمی (میانگین
بارندگی ساالنه) ،سیوده متغیر خاکی (اسیدیتۀ عمق اول،
هدایت الکتریکی عمق اول و دوم ،لهک عمق اول و دوم،
رس عمق اول ،رس قابل انتشااار عمق اول و دوم ،ساایلت
عمق اول و دوم ،کل سیم عمق اول ،وزن مخ صوص ظاهری
و پتاسااایم عمق دوم) ،یک متغیر پوشاااش ساااطح زمین
(خاک لخت) ،پنج متغیر سنجۀ سیمای سرزمین (تراکم
لبه ،متوساااط ساااطح لکه ،تغییرات ضاااریب اندازه لکه،
میانگین فاصله تا اثرات انسانی و شاخ
شد.

پراکندگی و مجاورت ()0/89

تجمع) استفاده

شکل ()0/86
بٌعد فراکتال ()0/87

 .2.3طبقهبندی گروههای اکولوژیک و تشرررری
پوشش گیاهی
با توجه به نتایج  TWINSPANپو شش گیاهی منطقۀ
مورد مطالعه به چهار گروه اکولوژیک تفکیک شااد (شااکل
 .)2ترکیب ،ویژگی ساااختاری و سااایتهای مربوج به هر
گروه اکولوژیک به اختصار در جدول ( )4ارائه شده است.

 .3.3مقایسررره متغیرهای محیطی بین رویشررر اه
گروه گونههای اکولوژیک
مقایسۀ گروهها از ن ر متغیرهای محیطی با استفاده از
لزمون تجویۀ واریانس یک رفه نشاااان داد از  22متغیر
محیطی استخراجی از کل عوامل محیطی مورد مطالعه در
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،) و شاایبP>0/01( ضااریب اندازۀ لکه و شاااخ تجمع
) تفاوتP>0/05(  تراکم لبه،رس قابل انتشاااار عمق اول
 متغیر11 )؛ بنابراین تنها این5 معنیداری داشتند (جدول
. مورد استفاده قرار گرفتندCCA در لزمون

 عا مل محیطی ت فاوت معنیداری در11  تن ها،پژوهش
 متغیرهای.چهار گروه اکولوژیک مورد بررسااای داشاااتند
، اسیدیته و رس عمق اول، متوسط بارندگی ساالنه،ارتفاع
 تغییرات، متوساااط ساااطح لکه،وزن مخصاااوص ظاهری

TWINSPAN  طبقهبندی سایتهای مورد مطالعه با روش.2 شکل

سبالن- خصوصیات چهار گروه اکولوژیک گرادیان ارتفاعی مغان.4 جدول
شامل سایتهای

ارتفاع

1-2-3-4-5-7-11

 و100-1200
1500-1800

6-13-15-16-18

900-1500

-19-20-21-22
-9-10-12-14-17
8

900-2100

-25-26-27-28
23-24

2100-3300

گونههای شاخ
Trifolium subterraneum, Artemisia austriaca, Poa bulbosa, Medicago
minima, Avena eriantha, Lolium perenne, Trigonella monspeliaca,
Filago arvensis, Caucalis platycarpos, Erodium cicutarium
Trachynia distachya, Artemisia austriaca, Helianthemum
salicifolium, Minuartia sclerantha, Xeranthemum squamosum,
Lasiopogon muscoides, Poa bulbosa, Medicago minima, Erodium
cicutarium, Stipa haussknechtii
Bromus tectorum, Bromus arvensis, Astragalus microcephalus,
Festuca ovina, Taeniatherum caput-medusae, Arenaria leptoclados,
Poa bulbosa, Alyssum minus, Thymus kotschyanus, Helianthemum
salicifolium
Festuca ovina, Colpodium parviflorum, Poa bulbosa, Astragalus
aureus, Draba nemorosa, Trifolium medium, Alopecurus vaginatus,
Poa pratensis, Thymus kotschyanus, Potentilla bifurca

گروه گونۀ اکولوژیک

اول

دوم

سوم

چهارم
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جدول  .5مقایسۀ میانگین متغیرهای محیطی بین رویشگاه گروه گونههای اکولوژیک بر اساس آزمون دانکن
گروه اکولوژیک

متغیر

واحد

ارتفاع

متر از سطح دریا

715/204±88/35a

شیب

درصد

19/5±45/03ab

میانگین بارندگی ساالنه

میلی متر

اسیدیته عمق اول

-

هدایت الکتریکی عمق اول

F

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروه چهارم

1163/88±63/62b

1590/90±12/97c

2641/124±18/52d

**32/68

11/3±96/65a

24/2±72/96bc

32/3±90/23c

*4/31

319/13±27/54

278/16±41/66

7/0±27/12

7/0±54/11

299/13±65/04

423/14±43/59

**

17/27

7/0±13/12

6/0±31/20

**

10/79

میکرو دسی زیمنس بر متر

0/0±59/05a

0/0±79/12ab

0/0±77/11ab

1/0±03/21b

1/70ns

هدایت الکتریکی عمق دوم میکرو دسی زیمنس بر متر

0/0±42/03a

0/0±56/09a

0/0±46/03a

0/0±55/06a

1/43ns

6/1±61/44

4/1±91/01

4/0±40/97

1/0±94/60

ns

2/79

1/0±97/51

ns

2/84

a

a

لهک عمق اول

درصد

a

لهک عمق دوم

درصد

b

رس عمق اول

درصد

a

a

a

a

a

ab

6/1±55/03

b

b

ab

6/1±56/56

b

5/1±91/38

b

a

b

41/4±63/17

21/2±21/29

21/3±75/16

11/0±79/97

رس قابل انتشار عمق اول

درصد

48/8±06/11a

17/4±94/85b

26/5±72/60ab

31/7±91/33ab

رس قابل انتشار عمق دوم

درصد

a

47/8±03/78

17/3±19/82

31/6±66/15

33/5±18/31

ns

سیلت عمق اول

درصد

a

33/4±03/36

25/2±99/18

ns

1/16

سیلت عمق دوم

درصد

31/2±75/98a

27/2±17/03a

25/2±69/07a

25/1±83/97a

1/50ns

کلسیم عمق اول

میلی اکی واالن بر لیتر

5/0±43/53a

6/1±68/44a

6/1±65/00a

9/2±37/37a

1/33ns

وزن مخصوص ظاهری

گرم

1/0±26/05

1/0±22/03

1/1±18/12

1/0±02/91

**

پتاسیم عمق دوم

میلی اکی واالن بر لیتر

20/1±52/19

ns

خاک لخت

درصد

تراکم لبه

متر در هکتار

تغییرات ضریب اندازۀ لکه

-

متوسط اندازۀ لکه

هکتار

فاصله تا اثرات انسانی
شاخ

تجمع

a
a

b

b

b
a

29/3±42/94

a

ab

31/2±19/23

a

b

a

ab

27/2±11/40

a

19/1±09/59

24/4±98/26

a

b
a

a

**

14/24

*3/19
2/84

5/63

1/51

15/5±91/25a

10/2±85/93a

11/2±81/48a

15/4±12/09a

0/4ns

18/2±01/28a

15/5±08/23a

11/3±17/86ab

1/0±54/92b

*3/59

a

907/107±38/95

816/173±74/82

529/101±09/39

a

297/100±95/12

71/23±61/52

24/9±52/14

1199/167±33/58

متر

253/58±76/85a

581/265±23/83a

1580/616±43/98a

1419/369±52/70a

1/83ns

درصد

96/0±27/83a

93/1±47/15ab

88/1±84/96b

98/0±10/07a

**7/87

 .4.3نتایج تجزیه و تحلیل تطبیقی متعارف ()CCA
نتایج  DCAنشاااان داد که به علت اینکه گرادیان در
ول محور اول بیشااتر از  3اساات ،مدلهای پاسااخ خطی
فاقد اعتبار اسااات و نشااااندهنده دگرگونی در ترکیب
گونهای در ول این گرادیان است؛ بنابراین  CCAبهعنوان
روش ر ستهبندی منا سب برای دادهها انتخاب شد (جدول
 .)6نتایج حا صل از رجبندی عوامل محیطی با توزیع گروه
گونههای اکولوژیک حاکی از لن است که بیشترین مقادیر
ویژه متعلق به دو محور اول رجبندی بود که جمعا 38/4

ab

a

bc

a

c

236/42±88/58

b

**
**

6/68

36/14

درصاااد از رابطۀ گونه  -محیط را توجیه نمود (مقدار ویژه
برای محور اول  0/77و برای محور دوم  0/65است؛ جدول
.)6
نتایج انتخاب پیشرو نشاااان داد که از بین  11متغیر
محیطی مورد بررسااای ،متغیرهای ارتفاع ،رس عمق اول،
متو سط اندازۀ لکه ،ا سیدیتۀ عمق اول و تغییرات ضریب
اندازۀ لکه تأثیر معنیداری بر مدل توزیع گونهای دا شته و
بیشترین واریانس اضافی را با ورود به مدل ایجاد کردهاند.
دیگر متغیرها واریانس ا ضافه کمی در هنگام ورود به مدل
ایجاد کرده و از ن ر لماری معنیدار نبودند (جدول .)7
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جدول  .6نتایج آنالیز  DCAو CCA
لزمون
ول گرادیان
مقادیر ویژه
همبستگی گونه-محیط
واریانس توجیه شده
رابطۀ گونه-محیط

DCA

CCA

محور اول

محور دوم

محور سوم

محور چهارم

6/01
0/77
0/95
11/7
20/8

3/54
0/65
0/96
21/7
38/4

3/53
0/54
0/89
30
53/1

3/08
0/50
0/91
37/6
66/6

جدول  .7نتایج حاصل از روش پیشرو (آزمون المبدا) در انتخاب متغیرهای اثرگذار در توزیع گروه گونههای اکولوژیک
المبدا

سهم هر متغیر از کل تغییرات (درصد)

F

P

متغیر

0/25

11

0/23

1/30

تراکم لبه

0/26

10

1/32

0/12

تغییرات ضریب اندازۀ لکه

0/32

9

1/72

0/04

متوسط اندازۀ لکه

0/45

8

2/19

0/00

بارندگی ساالنه

0/21

7

1/71

0/24

وزن مخصوص ظاهری

0/21

6

1/17

0/31

رس قابل انتشار عمق اول

0/21

5

1/27

0/21

رس عمق اول

0/48

4

2/26

0/03

اسیدیتۀ عمق اول

0/35

3

1/76

0/01

شیب

0/21

2

1/15

0/30

ارتفاع

0/74

1

3/29

0/00

شاخ

تجمع

نتایج لزمون مونتکارلو برای برر سی معنیداری مقدار
ویژه محور های  CCAب یان میشاااود .محور اول و برای

مجموع مقادیر ویژه تمام محورها در ساااطح یک درصاااد
معنیدار است (جدول .)8

جدول  .8نتایج آزمون مونتکارلو برای بررسی معنیداری آماری مقدار ویژۀ محورهای رستهبندی CCA
مقدار ویژه

F-ratio

سطح معنیداری

محور اول

0/77

2/12

0/00

همۀ محورها

3/71

1/88

0/00

در نمودار ر ستهبندی ارائه شده در شکلهای  3و ،4
گروه گونااههااای اکولوژیااک حاااصاااال از بقااهبناادی
 TWINSPANدر ارتباج با گرادیانهای محیطی و تفاوت
در ترک یب گ یاهی لن ها از ی کدیگر جدا شااادها ند .گروه
اکولوژ یک اول در ج هت معکوس گراد یان های ارت فاع،

شااا یب ،بار ندگی و متوساااط ا ندازۀ ل که و در ام تداد
گرادیانهای اساایدیته ،رس و رس قابل انتشااار عمق اول،
وزن مخ صوص ظاهری ،تراکم لبه و ضریب تغییرات اندازۀ
لکه قرار گرفته ا ست .گروه اکولوژیک دوم و سوم از لحاظ
ترکیب گیاهی و شاارایط محیطی در حد واسااط گروههای
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اکولوژیک اول و چهارم قرار دارند .این دو گروه ارتفاعات
میااانی را ترجیح میدهنااد .گروه اکولوژیااک چهااارم در
انتهای گرادیان ارتفاع ،بارندگی ساااالنه ،شاایب ،متوسااط

اندازۀ لکه در جهت معکوس رس و رس قابل انتشااار عمق
اول قرار گرفتهاند و به ور معمول منا ق ارتفاعی مرتفع
و خاکهای سبک را ترجیح میدهند.

شکل  .3دیاگرام توزیع گونه-عوامل محیطی

شکل  .4دیاگرام توزیع گروه اکولوژیک-عوامل محیطی

حاصل از رجبندی CCA

حاصل از رجبندی CCA

 .4بحث و نتیجهگیری
در تجویه و تحلیل داده های پوشاااش گیاهی منطقۀ
مورد مطالعه ،با استفاده از لنالیو دو رفه گونههای شاخ
( ،)TWINSPANتعداد خوشاااهها از  2تا  12گروه متغیر
اساات .با افوایش تعداد خوشااهها ( 12خوشااه) ،گونهها در
بیشااتر قطعات نمونه گروههای مختل حضااور دارند و در
نتیجه شباهت بین گروهها ب سیار زیاد می شود که ا صل
بقهبندی قطعات نمونه به تعدادی منطقی از گروهها که
بیشترین عدم شباهت را نسبت بههم داشته باشند را نفی
میکند .از رف دیگر با کاهش تعداد خوشهها (کمتر از 4
خوشااه) ،گونهها در تعداد کمی از قطعات نمونه یک گروه
پراکنش داشااا ته ،ب نابراین ناهمگنی در هر گروه افوایش
می یابد ][12؛ بنابراین در منطقۀ مورد مطالعه چهار گروه
اکولوژیک گیاهی تفکیک شد که هر گروه اکولوژیک بیانگر
واحد همگن گیاهی است.
بررسااای تغییرات پوشاااش گیاهی در ول محورهای

رساتهبندی با اساتفاده از تجویۀ  DCAنشاان میدهد که
یک فراگشاات اساااساای در پوشااش گیاهی منطقه با ول
گرادیان  6/01در امتداد محور اول رخ داده اساات .به ن ر
میرساااد علت لن مربوج به جایگوینی گونه های غالب
منط قه با ی کدیگر باشاااد ] .[1میوان تغییرات در ول
محور های دوم ،ساااوم و چ هارم کاهش می یا بد که
نشااااندهندۀ این اسااات که در ول این محورها ترکیب
گیاهی به ور کلی دگرگون نشااده اساات .علت این امر را
میتوان به حضاور ثابت برخی از گونههای گیاهی ثابت در
گروههای گیاهی ارتفاعات میانی منطقه نسبت داد ].[1
نتایج بررسیهای رستهبندی به همراه تجویه و تحلیل
دادهها با لزمون لماری تجویۀ واریانس یکطرفه نشااان داد
که بین گروه های اکولوژیک با تفاوت ترکیب گونهای و
خصااوصاایات محیطی متفاوت از ن ر ترکیب گونهای نیو
تفاااوت معنیدار لماااری وجود دارد .قطعااات نمونااه بااا
خصااوصاایات محیطی و ترکیب گونهای مشااابه تشااکیل
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گروههای اکولوژیک مشخ میدهند که هر گروه با دیگر
گروهها از ن ر ویژگیهای فلوری ستیکی و محیطی متمایو
اسااات .نتایج  66/6 ،CCAدرصاااد روابط گونه-محیط و
 37/6درصااد واریانس دادههای گونهها (توجیه شااده) را
بررسااای میکند .پایین بودن تغییرات توجیه شاااده در
دادههای گونهها را میتوان به دلیل ل شفتگیهای محیطی

نیمهخ شک را تحت تأثیر قرار میدهد .این مو ضوع اهمیت
مکان منا سب برای ا ستقرار و گ سترش سی ستم ری شهای
گو نه های گ یاهی مختل ج هت تأمین ن یاز ر وبتی را در
ی فصل خشک برای بقا نشان میدهد ] .[26به ور کلی،
در ول گراد یان ارت فاعی ،بر میوان بار ندگی افووده و از
میوان دما و تبخیر و تعرق کاسته شده است ] .[37با توجه

از جمله تغییر کاربری و مداخالت انسااانی و چرای شاادید
دام در منطقه دانساات که باعث حضااور گونههای گیاهی
مهاجم و تغییر در شرایط فلور ستیکی منطقه شده ا ست
] [32 ،13که نیازمند تحقیقات گساااترده در خصاااوص
بررسی شدت و نوع عوامل تخریبی در منطقۀ مورد مطالعه
است.
بر اسااااس ن تایج بهدسااات ل مده متغیر های ارت فاع،

به افوایش میوان بار ندگی در ارت فا عات منط قه ،به ن ر
میرسااد حذف بساایاری از گونهها در این منا ق ناشاای از
حساااساایت این گونهها به کاهش درجه حرارت باشااد که
امکان نفوذ این گونه ها را به ترازهای باالیی ارتفاع نداده و
شرایط را برای ح ضور گونههای همیکریپتوفیت و کامفیت
با مقاومت به ساارمای باالتر فراهم نموده اساات ] .[14نقاج
مرتفع منطقه بیشاااتر به منا ق پرشااایب و ساااتی های

اسیدیته ،رس و رس قابل انتشار عمق اول ،وزن مخصوص
ظاهری و تراکم لبه ضااامن همبساااتگی باال با محور اول
رساااتهبندی ،مهمترین گرادیان های اکولوژیکی منطقه را
تشکیل و در مجموع  20/8درصد از کل تغییرات گروههای
اکولوژیک گیاهی منطقه را به خود اختصااااص دادهاند .با
توجه به اینکه منطقۀ مورد مطالعه ،یک منطقۀ کوهستانی
اسااات و نمونهبرداری در ول گرادیان ارتفاعی برداشااات

کوهستانی منتهی می شود .در دامنههای شیبدار ،رواناب و
فرسااایش شاادیدتر بوده و امکان دسااترساای به لب برای
گیاهان تنها در الیههای عمیقتر خاک ممکن اساات ].[31
در ا ین شااارا یط گیاااهااا نی مااا ننااد ،Festuca ovina
 Astragalus aureusو  Thymus kotschyanusو انااواع
گ یا هان بو تهای (گروه اکولوژ یک چ هارم) قادر ند با
ریشااههای عمیق خود به لب دساات یافته و بر روی مواد

شده ا ست ،ارتفاع نقش بی شتری ن سبت به سایر عوامل
دا شت و میتوان بیان کرد ارتفاع سایر عوامل را به نحوی
ت حت تأثیر قرار مید هد .بهعنوان م ثال ،عا مل اقلیمی
بارندگی که یکی از عوامل مؤثر در استقرار پوشش گیاهی

بستری ناپایدار رشد کنند ].[1
اثر گرادیان خاکی بر ترکیب گیاهی محدود اسااات و
تن ها عا مل رس و اسااا یدی تۀ عمق اول بهعنوان متغیر
تأثیرگذار شناخته شده ا ست [23] .در برر سی اثر عوامل

در منطقۀ مورد مطالعه ا ست ،خود متأثر از عامل ارتفاع از
سطح دریا ا ست .قرار گرفتن ارتفاع و شیب در مؤلفههای
اصاالی اول و دوم و همچنین ضااریب المبدأ باالی ارتفاع
گواه این مدعاساات .محققان بساایاری ] [26 ،25 ،24در
بررسااای اثر عوامل محیطی بر پراکنش پوشاااش گیاهی،
عامل اسااااسااای تغییرات پوشاااش گیاهی را در منا ق
کوهساااتانی ،ارتفاع از ساااطح دریا معرفی میکنند که با
پژوهش حاضر مطابقت دارد.
پس از عا مل ارت فاع ،ر و بت مهمترین عا مل م حدود
کن ندأ محیطی اساااات که ب قای گ یا هان در م نا ق

خاکی و پساااتی و بلندی بر تغییرات تنوع گونهای عامل
اسیدیته و رس را از عوامل اثرگذار بر توزیع گونه دانستند
که با نتایج پژوهش حاضااار مطابقت دارد .رس خاک از
ریق تشکیل کمپلکسهای للی -معدنی و جذب سطحی
مواد هوموسااای ،مادۀ للی را در خاک حفظ میکند ].[6
تفاوت در میوان رس خاک بهعنوان یکی از عوامل تعیین
کن ندۀ با فت خاک در گروه گو نه های اکولوژ یک پژوهش
حا ضر ن شاندهندۀ این ا ست که گونههای مختل گیاهی
بسااتر رویشاای متفاوتی را برای اسااتقرار نیاز دارند .بافت
خاک از ریق نگ هداری ر و بت ،ذخیرۀ مواد غذایی و
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میوان لبشااویی متفاوت امالح بعد از بارندگی ،وضااعیت
تهویه ،نفوذپذیری ،روی اسااتقرار گیاهان نقش دارد ].[20
از رف دیگر گ یا هان مختل نیو به دل یل ت فاوت در
نیازهای ر وبتی ،تغذیهای و تهویهای خودشاااان توانایی
اسااتقرار در هر نوع خاکی را دارا نیسااتند ] .[33باال بودن
ذرات رس سااا بب افوایش ظرف یت نگ هداری ر و بت در

در منطقه را فراهم لورده است ].[18
گروه اکولوژیک اول در منا ق دشتی و کم شیب واقع
شاده اسات .در گروه اکولوژیک اول به دلیل دشاتی بودن
م ن طقااه ،ار تفاااع را بطااۀ م ع کوساااای نشااااان داد.
گونه های ،Avena eriantha ،Trifolium subterraneum
 Lolium perenneو  Caucalis platycarposگو نه های

سطح خاک شده و از نفوذ لن به عمق پایینتر جلوگیری
میک ند ][1؛ ب نابراین در م نا ق کم ارت فاع گو نه های
یک ساله با سی ستم ری شهای کمعمق و مقاوم به خ شکی،
اغلب بر روی خاکهای ریودانه گسترش دارند؛ در حالیکه
در منا ق مرتفع با خاکهای درشااتدانه ،اغلب گیاهان با
ری شۀ عمیق و بوتهایها ح ضور گ سترده دارند .همرا ستا با
ن تایج این تحقیق محق قان دیگری بر نقش مؤثر با فت

شااااخ گروه اکولوژیک اول هساااتند .عوامل مختلفی
همچون ارت فاع و م قدار رس در گساااترش این گو نه ها
همبساااتگی مث بت و ارت فاع ،شااا یب و میوان بار ندگی
همبساااتگی منفی دارد .این گو نه ها م نا قی با خاک
سااانگین و منا ق دشاااتی را ترجیح میدهند [29] .در
مطالعهای در پوشااش جنگلی قالرنگ ایالم بیان داشااتند
که مادۀ للی در ارتفاعات باال بیشاااتر از ارتفاعات پایین

خاک بر پراکنش گروه های اکولوژ یک گ یاهی تأک ید
نمودهاند ].[8
اساایدیتۀ خاک نیو تأثیر معنیداری بر روی پراکنش
گونههای گیاهی منطقه دارد .با توجه به نتایج این تحقیق،
با افوایش ارتفاع اسیدیتۀ خاک کاهش مییابد .اسیدیته با
میوان بار ندگی راب طۀ عکس دارد .کمبود بار ندگی با عث
تجمع بازهای تبادلی در خاک و قلیایی شدن لن می شود

است ،در حالیکه اسیدیتۀ خاک در ارتفاعات پایین بیشتر
است که با نتایج این پژوهش همخوانی دارد.
گروه اکولوژ یک چ هارم دارای بیشاااترین ارت فاع و در
منا قی با شاایب زیاد واقع شااده اساات .تغییرات گونهای
ع مده در گروه اکولوژ یک چ هارم (م نا ق مرتفع) افوایش
گو نه های همیکریپتوف یت و بو تهای اسااات .در م نا ق
مرتفع میوان بارش نسااا بت به م نا ق دشاااتی به ور

][26؛ ب نابراین با افوایش ارت فاع میوان بار ندگی افوایش
مییابد و این باعث کاهش اسیدیته میشود.
متغیرهای تغییرات ضاااریب اندازۀ لکه با محور اول و
متوسااط سااطح لکه با محور دوم رسااتهبندی بر اساااس

مح سو سی افوایش مییابد که میتوان از لن بهعنوان یک
عامل محیطی تغییرپذیر در تف سیر نتایج ا ستفاده کرد .در
امتداد محور اول ،گرادیان های ارتفاع ،بارندگی سااااالنه،
رس عمق اول باعث جداساااازی گروه اکولوژیک چهارم با

ضریب المبدأ ،نسبت به متغیرهای ارتفاع و رس عمق اول
در درجۀ سااوم اهمیت قرار دارند .شاااخ تراکم لبه اثر
متقابل با منا ق همجوار را نشاااان میدهند .در منا ق
مرتفع به دل یل برودت هوا و عدم ام کان تغییر کاربری
برای زمینهای کشاورزی تنها شامل کاربری مرتعی است
و حدا قل میوان تراکم ل به را در گروه اکولوژ یک چ هارم
میتوان مشاااهده کرد؛ در حالیکه در گروههای اکولوژیک
اول ،دوم و سوم که در ارتفاعات کم و میانی واقع شدهاند
مقدار این شاااخ افوایش یافته اساات و در تغییر ترکیب
گیاهی با توجه به پچشاادگی مراتع و غلبه گیاهان مهاجم

گو نۀ غا لبFestuca ovina-Colpodium parviflorum-

 Poa bulbosaاز سایر گروههای اکولوژیک شد .با توجه
به نمودار  CCAمیتوان این ور تفسیر نمود که با افوایش
ارتفاع  2100-3300فرم گیاهان در این محدودۀ ارتفاعی
اکثرا همیکریپتوفیتها و بوتههای بالشااتکی و ساانگزی
دیده میشاااود ] .[19عامل شااایب سااابب تخلیۀ رواناب
ارتفا عات در شااابکه های هیدرولوژی منطقه و با توجه به
بافت شاانی خاک و وضااعیت زهکشاای در منا ق مرتفع
سااابب شاااده تا میوان اسااایدیتۀ خاک نیو در این گروه
اکولوژیک از عوامل مؤثر باشااد .بهتدریج که از منا ق کم
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ارتفاع به منا ق مرتفع پیش برویم نوع خاک و پوشاااش
گ یاهی وابسااا ته به لن نیو تغییر میک ند و در ارت فا عات
پایین تغییرات جوامع بیشاااتر با ویژگی های خاک و
سنجههای سرزمین در ارتباج است ولی در منا ق مرتفع،
ارتفاااع نقش مهم تری در تغییرات جوامع اکولوژیکی
گیاهان ایفا میکند ] .[26گروه اکولوژیک چهارم با واقع

محیطی امری بسیار دشوار است .در چنین مواردی رابطۀ
عوامل محیطی و توزیع گونه همبسااتگی ضااعیفی نشااان
میدهند .علت پایین بودن معنیداری برخی از گونه ها با
عوامل محیطی را باید در عوامل بیرونی از مدل جساااتجو
کرد .به ور کلی با توجه به تخریب و مداخالت ان سانی در
ت مام ساااطوح منط قۀ مورد م طال عه که میتوا ند نقش

شااادن در ارتفاعات باال و منا ق صاااعبالعبور کمتر در
معرض تخریب قرار دا شته و بهعنوان ذخیرگاه ب سیاری از
گو نه های گ یاهی منط قه از د ید گاه ح فا ظت اکولوژ یک
دارای اهم یت فراوانی اساااات .بیشاااتر گو نه های گروه
اکولوژیک چهارم بهخ صوص گونههای شاخ که بی شتر
سااطح رویشااگاه را در منا ق مرتفع به خود اختصاااص
دادهاند ،جوء گونه های مقاوم در برابر شااارایط سااا خت

بهسوایی در پراکنش گونهها داشته باشد.
جمعبندی حاصااال از این تحقیق نشاااان میدهد که
عامل ارت فاع نقش مهمتری را در تفک یک گروه گونه های
اکولوژ یک ای فا میک ند .به ب یان دیگر این عا مل از ریق
تااأثیر بر اقلیم (میوان بااارناادگی ،درجااه حرارت ،میوان
تشعشع خورشیدی و میوان تبخیر و تعرق) و خصوصیات
خاک ،تغییر کاربری و در جۀ نفوذ انسااااان بر پراکنش

رویشاااگاهی (برودت هوا و بادهای شااادید) هساااتند.
گو نۀ Astragalus aureusکه در م حدودۀ منط قۀ مورد
مطالعه تنها در ارتفاعات کوهستانی گسترش دارد ،با توجه
به صااخره دوساات بودن این گونه ،میتوان انت ار داشاات
پاساخ این گونه در پاساخ به حضاور سانگ و سانگریوه و
میوان شن در پروفیل خاک باشد.
گروه اکولوژیک دوم و ساااوم از ن ر ترکیب گیاهی و

پوشاااش گیاهی تأثیر می گذارند .با توجه به بقهبندی
منطقه به چهار گروه اکولوژیک با توانمندی های مختل
گیاهی و محیطی ،میتوان با دیدگاههای متفاوت مدیریتی
را با توجه به وضاااعیت هر گروه پیشااانهاد داد .شااارایط
نامسااااعد ،تغییر شااادید کاربری ،هجوم گیاهان مهاجم و
غیرخوشااخوراک در گروههای اکولوژیک اول ،دوم و سااوم
در ارتفاعات پایین و میانی نشااان از وضااعیت حساااس و

شااارایط محیطی در حد واساااط گروه اول و چهارم قرار
دارند .این دو گروه با قرار گرفتن در همۀ محورهای نمودار
ر ستهبندی ،ترجیح خا صی ن سبت به متغیرهای محیطی
وارد شده در تجویه نشان ندادند .گروههای مذکور احتماال

شکنندۀ این محدودۀ ارتفاعی دارد؛ بنابراین بهرهبرداری از
مراتع موجود در این محاادودۀ ارتفاااعی نااهتنهااا مقرون
بهصرفه نیست بلکه در لخر از بین رفتن تدریجی گونههای
مرغوب و در معرض خطر را در پی خواهد دا شت .با توجه

ت حت تأثیر دیگر متغیرهای محیطی بودند که در تجویه
رستهبندی از لنها استفاده نشده است.
با توجه به اینکه ر ستهبندی برا ساس ن ریه پیو ستگی
جوامع اسااات گونه های حد واساااط که در چندین گروه
اکولوژیک ح ضور دا شتهاند سبب شد گروههای اکولوژیک
حد وا سط در امتداد گرادیان م شخ شوند ] .[32توجه
به این نکتۀ حائو اهمیت است که برخی از گونهها همچون
Filago ،Helianthemum salicifolium ،Poa bulbosa
 arvensisدر منطقۀ مورد مطالعه دارای دامنۀ اکولوژیکی
وسااایعی هساااتند و یافتن رابطهای بین لن ها و عوامل

به شااارایط مسااااعد محیطی (بارندگی و درجۀ حرارت
مطلوب) در ک نار مدیر یت چرا در این م حدودۀ ارت فاعی،
اجرای عملیات اصالحی (بذرپاشی و بوتهکاری با گونههای
بومی منطقه) قابل پیشنهاد است.
نتیجهگیری کلی اینکه بهجای اساااتفاده از یک گونۀ
خاص بهعنوان گونۀ راهنما که ممکن ا ست در اثر حوادث
مختل حذف شود ،گروه گونههای اکولوژیک میتوانند در
زمینۀ تشااخی شاارایط رویشااگاه بهکار گرفته شااوند .با
توجه به نقش و اهمیت گروه گونههای اکولوژیک در بیان
سریع و کمهوینۀ شرایط محیطی تو صیه می شود که از
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محیطی مؤثر بر استقرار گونههای گیاهی را شناسایی کرد
و در برنامههای اصاااالح و احیای مراتع از لنها اساااتفاده
 از رف دیگر با شااا نا خت عوا مل محیطی در هر.کرد
رویشگاه میتوان احتمال موفقیت یا شکست استقرار یک
.گونۀ گیاهی را پیشبینی کرد

مطالعات جامعه شنا سی گیاهی و ا ستفاده از روش گروه
گونههای اکولوژیک برای مدیریت بهتر و کمک به تعیین
 همچنین م شخ کردن.عملیات مرتعداری ا ستفاده شود
،واحدهای اکو سی ستمی و نق شۀ این واحدها برای مدیریت
حفظ و حمایت و بهرهبرداری اصااولی از این مراتع مورد
 با انجام تحقیقات مشااابه میتوان عوامل.توجه قرار گیرد
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