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چکیده
هر گونه گیاهی با توجه به نیازهایش یک مکان بهینه از محیط را به عنوان زیستتاهاا انابام می کند .لذا این تحقیق به منظور ارزیابی
رابطه بین گونههای گیاهی با عوامل محیطی در مراتع اساپی مرودشت در اساان فارس انجام شد .در این مطالعه از روش نمونهبرداری
تصتادفی -ستیستاماتیک استااادا شد و جهت برداشت عوامل پوشش گیاهی و محیطی ،ترانسکتهایی به طول  03مار پیادا گردید.
ستتتپ نمونهبرداری از خاک و اندازاگیری های میدانی از توپوگرافی صتتتورر گرفت .در آزمایشتتتهاا می ان مادا آلی ( ،)OMهدایت
الکاریکی ( ،)ECاستیدیاه ( ،)pHدرصد شن ،سیلت و رس خاک ،سدیم ،پااسیم و فسار اندازاگیری شدند .رابطه بین عوامل محیطی و
گونههای گیاهی با استتااادا از آنالی های چند ماغیرا  DCAو  CCAتعیین شتتد .در این مطالعه از محورهای اول و دوم  CCAبه علت
دارا بودن باالترین مقدار ویژا (محور اول 3/86و محور دوم  )3/68برای تبیین ارتباط استتااادا شتتد .هم نین محور اول 30/9و محور
دوم  30/6درصد از تغییرار رویشهاا و عوامل محیطی را توجیه نمود و همبساهی بین محور اول و دوم با ماغیرها و گونهها به ترتیب
 93و  99درصد بود .مهمترین عوامل خاکی مؤثر در پراکنش پوشش گیاهی شوری و سدیم بودند .هم نین ارتااع از سطح دریا و شیب
به عنوان عوامل توپوگرافی تأثیرگذار در ترکیب گونههای گیاهی شتتناخاه شتتدند .لذا با عنایت به ناایج تحقیق حاضتتر میتوان نایجه
گرفت که گونههای گیاهی در دو گروا پراکنش داشتتاند ،گروا اول با تعداد گونههای بیشتتار و در ارتااعار و گروا دوم در ارتااعار
پایینتر و با محدودیتهای رویشهاهی سدیم و قابلیت هدایت الکاریکی باال.
واژگان کلیدی :خصوصیار خاک ،خصوصیار توپوگرافی ،ترکیب گیاهی ،آنالی چند ماغیرا.
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 .1مقدمه
حاظ اکوستیسامهای طبیعی با ارزش ،مسال م حااظت
از پوشش گیاهی و شناخت جوامع گیاهی و عوامل محیطی
موثر بر آن استتتت .با توجه به نقش مهم گیاهان در تعادل
اکوستیسامها ،شناخت روابط بین گیاهان و عوامل محیطی
جهت حاظ ثبار و پایداری آنها امری اجانام ناپذیر استتت
[ 03و  .]03رشتد و نمو گیاهان در رویشهاا طبیعی حاصل
کتتتتارکرد عوامتتتتل گوناگون استتت .رویشتتهااهای طبیعی
هموارا تحت تأثیر عوامتتل محیطی قرار میهیرنتد بنتابراین
بتتا تغییتتر ماغیرهتتای محیطتی ،رویشهااهای طبیعی نی
تغییر خواهند کترد .مهتم تترین عوامتل محیطی تأثیرگذار
شامل عوامل اقلیمی ،خصوصتتتتیار فی یکتتتتی و شیمیایی
خاک ،و عوامل توپتتتتوگرافی هستتتتتتاند [ .]03نقینژاد و
همکتاران [ ،]39در بررستتتی اثر ارتاتاع بر ترکیتب گیاهی
علا ارهای مرطوم جنوم البرز با استتتااادا از رستتتاهبندی
 3CCAنشتتتان دادنتد ،ارتااع از ستتتطح دریا در جغرافیای
گیتاهی ،شتتتکتل زنتدگی ،ترکیتب گیتاهی و توزیع مکانی
علا ارهتای مرطوم اثر مستتتاقیم دارد .ترکیتب گونتهای با
گرادیان ارتااعی همبستتتاهی باالیی دارد و با اف ایش ارتااع
همیکریپاوفیتتتهتتا اف ایش معنیداری دارنتتد .متتهمتتت و
همکتاران [ ،]31در مطالعه تج یه و تحلیل چند ماغیرا در
ارتبتاط با عوامل ادافیکی و محیطی پوشتتتش گیاهی مراتع
استتاان موگال به این نایجه رستتیدند که تعامل بین عوامل
محیطی و ادافیکی متانند ارتااع ،فاصتتتله تا روستتتاا ،عمق
خاک pH ،خاک و آهک معنیدار است و این اهمیت توسط
نمودارهای ناایج مشتب شد .نایجه مطالعه آنها نشان داد
که ماغیرهای محیطی مانند عمق خاک pH ،خاک ،ستتطح
ستنهی ،ارتااع و فاصتله از روسااها تأثیر معنیداری بر تنوع
و توزیع گونهها داشاه است .گویلی کیالنه و همکاران [،]36
در مطالعه تأثیر برخی خصوصیار خاک بر پراکنش پوشش
گیتتاهی مراتع زاگرس مرک ی ایران نشتتتتان داد ،عوامتتل
محیطی هشتتت تیپ گیاهی مراتع منطقه مورد مطالعه را به

سه رویشهاا عمدا شامل؛ کما ( ،)Ferula ovinaگون گ ی
( )Astragalus adscendensو گتتون کتتاتتیتترایتتی
( )Astragalus Brachycalyxگروابندی کردند .درصتتتد
رس ،کربن آلی ،عمق ختتاک ،درصتتتد آهتتک ،درصتتتد
ستن ری ا ستطحی و درصتد خاک لبت مهمترین عوامل
مؤثر در جداستازی رویشهااهای مرتعی سهگانه بودند .ژوئا
[ ،]06با بررستتتی روابط بین پوشتتتش گیاهی و عوامل
محیطی (خاک ،توپوگرافی) با استااادا از تج یة خوشهای
در غرم چین نشتتان داد که ،تنوع گیاهی باال با کیایت
خاک و شتترایط توپوگرافی مطلوم همراا استتت .جعاری و
همکاران [ ،]38در بررستی روابط پوشش گیاهی با برخی
خصتوصتیار خاک در مراتع ندوشن اساان ی د دریافاند،
که مهمترین خصتتتوصتتتیار خاک در تاکیک تیپهای
رویشتتی گیاهان منطقة مورد مطالعه شتتامل بافت خاک،
گچ ،امالح پااسیم ،آهک و هدایت الکاریکی است1.
بتاتوجته بته ان ته که بیان شتتتد میاوان نایجه گرفت که
تغییرار پوشتتتش گیاهی در مناطق اکولوژیکی مبالی میاواند
بتا عوامل ادافیکی و توپوگرافیکی و به طور کلی عوامل محیطی
همبستاهی داشتاه باشتد .ترکیب گیاهی ،یکی از اج ای اصلی
اکوستتیستتام مرتعی استتت که توستتط عوامل محیطی بستتیار
کنارل می شود .اقلیم ،توپوگرافی و خصوصیار خاک از عوامل
اصتلی محیطی هستاند [ .]03بروز تغییرار در پوشش گیاهی
ناشتی از غلبه مهمترین عوامل محیطی است و هر گونه گیاهی
بتا توجته بته نیتازهتای محیطی کته دارد ،مکتانی را به عنوان
رویشتهاا مناستب خود انابام میکند [ .]3هم نین با عنایت
به مرور منابع مبالی در این زمینه میاوان خاطر نشتتتان نمود
کته آگاهی از ویژگیهای محیطی رویشتتتهاا گونههای گیاهی
نقش مؤثری در پیشتتنهاد گونه ستتازگار با شتترایط محیطی در
منتتاطق مشتتتتابتته دارد و مشتتتب کردن رونتتد تغییرار
رویشتتتهااهای مرتعی با تغییرار عوامل محیطی و اینکه تا چه
انتدازا عوامل محیطی بر پراکنش رویشتتتهااهای مرتعی تأثیر
میگذارند قابل بررستتی استتت .در مطالعه حاضتتر از مهمترین
روش آنتتالتیت تتطبیقی قوسگیری شتتتتدا ( )DCA 3برای
Canonical Correspondence Analysis
Detrended Corespondance Analaysis
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رستتتاهبندی و کنارل طول گرادیان استتتااادا شتتتدا استتتت.
هم نین ،به منظور شتتناستتایی مهمترین عوامل محیطی مؤثر
بر پوشتتش گیاهی از آنالی تطبیقی ماعارفی ) (CCAاستتااادا
شتتدا استتت .آنالی تطبیقی قوسگیری شتتدا و آنالی تطبیق
ماعارفی از روشهای رجبندی پوشتتش گیاهی هستتاند .هدف
آنالی تطبیقی قوسگیری شتدا حذف اثرار قوسی و فشردگی
در رجبندی آنالی تطبیقی و ارایه صتتتحیحی از مکان گونهها و
واحتدهتای نمونهبرداری در طول محورها استتتت در حالی که
هتدف آنتتالی تطبیق ماعتتارفی رجبنتدی هم متتان گونتتههتتا و
ماغیرهتتای محیطی و تعیین ارتبتتاط ماغیرهتتای محیطی بتتا
گونتههتا و واحدهای نمونهبرداری استتتت اما در مجموع هدف
اصلی آنها خالصه سازی است و با خالصه کردن مجموعه انبوا
داداها شتناخت روابط اکولوژیک را مقدور مینماید .شتناسایی
متهمارین عوامتتل محیطی تتتأثیرگتتذار بر جوامع گیتتاهی از
ضتتروررهای الزم جهت تعیین مطلومترین طرحهای زیستتت
محیطی و برنتامتههتای مدیریای استتتت .هم نین میتوان از
ناتایج آن در زمینته معرفی گونتههتای گیاهی مناستتتب برای
مناطق تبریب شتتدا استتااادا نمود .از طرفی مطالعه پوشتتش
گیاهی ،ما را قادر به حل مستتایل اکولوژیکی و مدیریای میکند
و بتتا ارزیتتابتی اطالعتتار گیتتاهی ،میتوان رونتتد تغییرار را
پیشبینی کرد .لتذا این مطالعه با هدف بررستتتی رابطه عواملی
ادافیکی و توپوگرافیکی بتا این فر کته این عوامتتل بر جوامع
گیاهی شتتهرستتاان مرو دشتتت واقع در استتاان فارس میتواند
تاثیر معنیداری داشتتتاه باشتتتد ،انجام شتتتد .تا بدین وستتتیله
راهکتارهتای متدیریای بهاری برای منطقتة مورد مطتالعه ارائه
گردد.

ارستنجان از شمال به شهرساان پاسارگاد و از شمال غرم
بته شتتتهرستتتاتان خرم بیتد و اقلید و از جنوم غربی به
شتهرساان سپیدان و از جنوم به شهرساان شیراز محدود
استتت .محدودا مورد مطالعه به مستتاحت  3860/1هکاار،
در فتاصتتتله  08کیلوماری شتتتهر مرودشتتتت در منطقه
استماعیل آباد در استاان فارس میباشد .منطقه طرح بین
طتول جتغتترافتیتتایتی˝ 10˚33΄31و˝ 10˚1΄08و عتتر
جغرافیتایی ˝ 39˚61΄30و˝ 39˚69΄0قرار گرفاه استتتت.
ارتااع ماوستتط منطقه  3938مار میباشتتد .میانهین 31
ساله ( ،)99-93بارندگی سالیانه  033/6میلیمار و درجه
حرارر  39/0سانایگراد میباشد.

 .222روش نمونهبرداری
نمونهبرداری از پوشتتش گیاهی با توجه به دورا رویش
گونههای گیاهی با استااادا از روش نمونهبرداری تصادفی
ستتتیستتتاماتیک انجام گردید .به علت اینکه تلایق روش
نمونهبرداری تصتادفی و سیساماتک م ایای دو روش را در
بر خواهتتد داشتتتتت ،در این تحقیق از روش تصتتتتادفی
ستیستاماتیک جهت نمونهبرداری اسااادا شد .زیرا روش
نمونهبرداری ستتیستتاماتیک به آستتانی قابل پیادا شتتدن و
اجرا استتت اما به دلیل اینکه نمونهها از یکدیهر مستتاقل
نیساند و محل نمونه اول تعیین کنندا محل سایر نمونهها
استتت از نظر آماری اطالعار دقیقی نمیدهد .در این نوع
نمونهگیری واحدهای نمونهگیری در فواصتتل مشتتب و
یکنواخت مساقر میشوند و تغییرار بیشاری پوشش دادا
شتتتدا و واحتدهای نمونهگیری به طور یکنواخت پراکندا
میشوند .پ از تشبی اجاماعار گیاهی به روش نمود
ظاهری یعنی توجه به تغییرار پوشش گیاهی ،در هر یک
مناطق همهن در طول  31ترانستتکت  03ماری درصتتتد
پوشتتش (گونههای گیاهی ،خاک ،ستتن و ستتن ری ا)
یادداشتت گردید .تعداد نمونهها و طول ترانستکت با توجه
به تغییرار پوشتش و اندازا پالر با روش حداقل مساحت
تعیین شتتتد .بته طوری کته در تیپهای مبالی به علت

 .2مواد و روشها
 .1.2موقعیت منطقه مورد مطالعه
شتهرستاان مرودشت از شهرساان های شمالی اساان
فارس و در فاصتله  61کیلوماری از مرک اساان قرار دارد.
مستاحت آن  0869کیلومار مربع و از شتر به شهرساان
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تعداد کم گونههای همراا ،ابعاد مناستتتب پالر  3*3مار

مربعی در نظر گرفاه شد.

شکل  .1منطقه مورد مطالعه در قالب کشور ،استان و شهرستان

شکل  .2محدوده مورد مطالعه

633

رابطه بین عوامل محیطی و ترکیب گیاهی با روش...

در ابادا به منظور بررستتتی معنیدار بودن ماغیرها ،با
اسااادا از نرماف ار  SPSSبر روی داداهای خاک و پوشش
گیتاهی ،آنتالی فتاکاور انجام شتتتد و ماغیرهای معنیدار
مشتب گردید .سپ ماتری اطالعار ویژگیهای خاک
و پوشش گیاهی تهیه شد .برای تعیین اثر عوامل محیطی
با اساقرار پوشش گیاهی ،پ از تهیه اطالعار ویژگیهای
محیطی و پوشتتتش گیتاهی ،بتا استتتااادا از نرماف ار 4.5
 ،]01[ CANOCOارزیابی همبستتتاهی گونهها و عواملمحیطی انجتام گردید .ابادا آنالی  DCAبرای تشتتتبی
استااادا از  CCAیا  RDAانجام شد .به دلیل اینکه روش
 CCAبطور هم زمتان به بررستتتی همبستتتاهی داداهای
گیاهی و محیطی میپردازد ،نستتبت به ستتایر روشها در
اولویت است [ .]36اگر طول گرادیان بیشار از چهار شود،
بتته عبتتارر دیهر تغییرار پوشتتتش گیتتاهی در گرادیتتان
محیطی زیتاد شتتتود ،از  CCAکته یک تج یه غیر خطی
استتت ،استتااادا میشتتود و چنان ه طول گرادیان کمار از
چهتار بتاشتتتد و تغییرار پوشتتتش گیتاهی در طبیعت از
نقطهای به نقطه دیهر کم باشد ،از  RDAاسااادا میشود
[ .]33به منظور جلوگیری از اریبی تحلیلهتتتتتتا در جهت
گونه یا ماغیرهایی با حداکثر واریان  ،داداها با استتتااادا
از میانهین صتتار و واریان واحد استتااندارد شتتتتتتتتتتد.
معنیداری همبستتتاهی گونتتههتتا بتتا محیط بتتا آزمون
 Monte carlo Permutation testبررستتتی شتتتد [.]36
خروجی روش  CCAرا میتوان بر روی دیاگرامها مشاهدا
کرد و روابط موجود را مورد تاستتتیر قرار داد .بر روی این
دیاگرامها گونه ،مکان مرتعی و عوامل محیطی نمایش دادا
میشتتوند .در نمودارهای ترستتیمی ارتباط بین عوامل بر
روی چهار محور مباصتار و بصورر دوگانه مورد ارزیابی
قرار میگیرد .با استتتااادا از این نمودارها و مقایستتتهی
محورهتای مباصتتتار مبالی میتوان چهونهی ارتباط
میان عوامل خاک و گونههای گیاهی و هم نین ارتباط
میتان عوامل محیطی با یکدیهر را بیان کرد .با توجه به
فرمول  ]0[ ،t = r [(n − )/(1 –r )]ابادا ( rضریب

در این تحقیق بته دلیتل اینکته نمونتهبرداری در مناطق
همهن انجام شتد و واریان خصتوصیار مورد بررسی کم
بتود ،از این رو ،پنج پالر نمونتتهبرداری در اماتتداد هر
ترانستتتکت پیادا شتتتد .از آنجایی که اف ایش حجم نمونه
باعث اف ایش ه ینه و زمان تحلیل آماری میشود ،باید به
حتتداقتتل حجم نمونتته ای کتته خطتتایی معقول در برآورد
پارامارهای جامعه دارد ،قناعت کنیم.
در هر پالر خصوصیار درصد پوشش تاجی ،تراکم،
ستن و سنهری ا و درصد خاک لبت ثبت شد .گونههای
گیاهی منطقه توستتط فلور ایرانیکا و توستتط کارشتتناستتان
ادارا منابع طبیعی شتناستایی شتد .ارتااع از سطح دریا و
جهت شتتتیب توستتتط  GPSثبت و شتتتیب هم توستتتط
شتیبستنج سوناو اندازاگیری شد .جهت جغرافیایی برای
بکتارگیری در تج یته و تحلیلهای چند ماغیرا ،از طریق
فرمول ) (Cos(45-A)+1کمی شد [.]30
برای بررستتتی تتأثیر ختاک نی در هر تیپ گیاهی در
ختاک زیر گونهها بر پایه جداستتتازی افقها تا عمق 313
ستتانایمار (عمق فعالیت ریشتته) نمونهبرداری شتتد .در
مجموع  13نمونته ختاک از ابادا و اناهای هر ترانستتتکت
برداشتتت گردید .الزم به ذکر استتت که در برخی تیپهای
گیاهی بدلیل وجود الیه محدود کنندا ،تنها تا عمق خاک
موجود نمونتهبرداری انجام گردید .نمونهبرداری خاک نی
هم زمتان بتا نمونتهگیری پوشتتتش گیتاهی انجام گردید.
خاکها پ از خشتتک شتتدن از الک دو میلیماری عبور
دادا شتتدند تا ستتن ری اها و مواد زائد از آن جدا گردد.
بافت خاک به روش هیدروماری [ ]0استتتیدیاه ) (pHبه
روش گل اشتتتباع با  pHمار و هدایت الکاریکی ) (ECبه
روش عصارا اشباع با هدایتسنج الکاریکی بر حسب دسی
زیمن بر مار ) ،]39[ (dS/mکربن و متادا آلی خاک به
روش والکی و بالک بر حستتب درصتتد ،فستتار با دستتاهاا
اسپکاروفومار بر حسب قسمت در میلیون [ ،]31سدیم و
پااسیم با دساهاا فلمفاوماری برحسب قسمت در میلیون
[ ]33تعیین و محاسبه شدند.
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با فرمول فو  rبه t

همبساهی) محاسبه میشود و سپ
تبدیل میشتتود آنهاا با استتااادا از جدول  tاستتایودنت
معنیدار بودن تعیین میشود.

 .3نتایج
 .1.3معرفی فلور منطقه
با توجه به اینکه منطقه به عنوان یک منطقه خشک و
نیمه خشتتک میباشتتد ،تعداد گونههای زیادی در منطقه
یافت نشد .در مجموع تعداد دو گونه درخا های 33 ،گونه

بوتهای و نه گونه علای ماعلق به  33جن و  33خانوادا
در منطقه مورد مطالعه شناسایی شدند و خانودا گندمیان
بیشتارین درصد ( 11/1درصد) را به خود اخاصاص دادند
و خانودهای کاستنیان و اساناجیان به ترتیب در ردا دوم
و ستتتوم قرار داشتتتانتد بته طوریکته بته ترتیب خانوادا
 Asteraceae ،Poaceaeو  Chenopodiaceaبیشتتتارین
تعداد گونه ها را به خود اخاصتتاص دادا بودند .هم نین
ناایج طبقه بندی فرم های رویشتتی براستتاس روش رانکایر
[ ]9نی نشتتان داد که ،تروفیت ها و فانروفیت ها به ترتیب
بیشتارین و کمارین درصد از فرمهای حیاتی منطقه را به
خود اخاصاص دادااند (شکل .)0

%42

%3
%20

Hemicryptophytes
Chamophytes
Therophytes
Phanerophytes
%35


شکل  .3فرمهای حیاتی منطقه مورد مطالعه بر اساس طبقهبندی رانکایر ).) Barnes, 1998

جدول  .1لیست گونههای منطقه مورد مطالعه
خانواده

گونه گیاهی

Zygophyllaceae

Peganum harmala

Poaceae

Dactylis glomerata

Fabaceae

Alhagi camelorum

Asteraceae

Artemisia aucheri

Poaceae

Stipa barbata

Fabaceae

Onobrychis sp

Chenopodiaceae

Halocnemum sp

Chenopodiaceae

Atriplex sp

Poaceae

Aegilops sp

Fabaceae

Astragalus glaucacanthus

Rosaceae

Amygdalus lycioides
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ادامه جدول 1
خانواده

گونه گیاهی

Poaceae

Centaurea sp

Chenopodiaceae

Atriplex leucoclada

Plumbaginaceae

Acantholimon aspadanum

Asteraceae

Echinops aucheri

Verbenaceae

Verbena sp

Asteraceae

Scariola orientalis

Fabaceae

Ebenus stellata

Convolvulaceae

Convolvulus arvensis

Poaceae

Bromus sp

Rosaceae

Amygdalus scoparia

آنالیز  CCAبین عوامل محیطی و پوشش گیاهی

 .2.3آنالیز چند متغیره

بته منظور بررستتتی ارتبتاط بین ترکیتب گیاهی و عوامل
محیطی از آنالی تطبیقی ماعارفی ) (CCAاستااادا شد ،که
یک روش آنالی مستاقیم بودا و دیاگرام رستتاهبندی حاصله،
تغییرار داداهتای محیطی و به موازار آن تغییرار داداهای
گونهها را بهدستتت میدهد .در این مطالعه از محورهای اول و
دوم  CCAبه جهت دارا بودن باالترین مقدار ویژا (محور اول
3/86و محور دوم  )3/68برای تبیین ارتباط استتتااادا شتتتد
(جتتدول .)0هم نین محور اول  30/9درصتتتد و محور دوم
 30/6از تغییرار رویشهاا و عوامل محیطی را توجیه میکنند
و همبستتتاهی بین محور اول و دوم بتا ماغیرهتا و گونهها به
ترتیب  93و  99درصد میباشد.

تجزیهوتحلیلتطبیقیغیرجهتدار )(DCA

ابادا آزمون  DCAبرای تشتتبی اسااادا از  CCAیا
 RDAانجام شتتد .از آنجا که در این تحقیق طول گرادیان
( )6/913بیشتتتار از  6بود (جدول  ،)3بنابراین از CCA
برای بررسی رابطه بین عوامل محیطی و ترکیب گونههای
گیاهی مطلوم استتتااادا شتتتد .تج یه و تحلیل داداهای
پوشتتتش گیاهی و عوامل محیطی با  CCAبیانهر روابط
میان تغییرار پوشتتش گیاهی در ارتباط با برخی از عوامل
محیطی میباشد .این دیاگرام برای تعیین گونههای معرف
اسااادا شد؛ که پراکنش آنها به همراا نقاط نمونهبرداری
در شکل  6نشان دادا شدا است.

جدول  .2مقادیر ویژهی همبستگی محورها برای گونههای گیاهی در دیاگرام رستهبندی .DCA
طول گرادیان

6/913

طول گرادیان

مقادیر ویژا

محورها

درصد واریان

گونهها

39/9

9/63

3/69

3

36/6

3/13

3/01

3

36/1

3/38

3/36

0

03/6

3/99

3/39

6

بته شتتتیب تغییرار فاکاورهای محیطی در پوشتتتش گیاهی
منطقه پی برد.

ناایج آنالی داداهای محیطی با داداهای پوشتتتش گیاهی
در شکل 1نشان دادا شد .با اسااادا از این نمودارها میتوان
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شکل  .4دیاگرام رستهبندی نتایج  DCAبرای ترکیب گونهها و نقاط نمونهبرادری.

جدول .3مقادیر ویژهی همبستگی محورهای آنالیز  CCAبین عوامل خاک و گونههای گیاهی.
محورها

مقادیر ویژا

ضریب همبساهی ماغیرها و گونهها

درصد واریان

تجمعی گونهها و محیط

درصد واریان

3

3/86

3/93

08/3

30/9

3

3/68

3/99

83/9

30/6

0
6

3/39
3/31

3/99
3/96

91/3
61/1

36/6
03/6

شکل  .5نمودار دیاگرام رستهبندی  CCAبین گونهها و عوامل محیطی.

گونهها
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معنیدار بودنتد و میتوان گات که از بین عوامل محیطی
عوامتل فو بیشتتتارین تتأثیر را بر روی گونههای گیاهی
داشاند (جدول 6و شکل.)8

هم نین آزمون مونت کارلو برای بررستتتی معنیداری
عوامتل محیطی در آنتالی  CCAنشتتتان داد ،کته عوامل
محیطی شتتیب ،ارتااع از ستتطح دریا ،درصتتد خاک لبت،
ستدیم ،فستار ،بیوم و تعداد گونهها درستتطح  1درصد

جدول  .4نتایج آزمون مونت کارلو آنالیز  CCAبین گونهها و عوامل محیطی.
P-value

F-ratio

گرادیانهای محیطی

*3/33

3/9

Bare soil

*3/0

3/36

Na

*3/36

3/9

P

*3/33

3/3

Biomass

*3/33

3/9

Species No

*3/33

3/8

Altitude

*3/33

0/3

Slope

*معنی داری در سطح  1درصد.

شکل  .6دیاگرام رستهبندی آزمون  Monte Carlo Permutation testآنالیز  CCAبین گونههای گیاهی و عوامل محیط
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 Amygdalus scoparai ،و  Amygdalus lycioidesاشارا
کرد .تیپ  Atriplex sp - Halocnemum spبا شتتتیب،
سدیم ،شوری ،خاک لبت ،بیوم  ،درصد پوشش بوتهها،
درصتد ستیلت ،درصد پوشش گیاهی و پااسیم همبساهی
مثبت داشتتاند .این گونهها بیشتتار در ارتااعار پایینتر
دیتدا شتتتدند و گونه غالب آنها ، Halocnemum sp
 Atriplex spو  Atriplex leucocladaبود کتته پوشتتتش
گیاهی غالب این گروا را شتتامل میشتتدند و با قابلیت
هدایت الکاریکی و ستتدیم همبستتاهی مثبت داشتتاند و با
ارتااع از ستتطح دریا و شتتیب همبستتاهی منای داشتتاند
(جدول .)1

بتا توجته بته ناایج آنالی  CCAبین عوامل محیطی و
ترکیب گیاهی خاک لبت ،درصتد پوشتش بوتهها ،سدیم،
قابلیت هدایت الکاریکی ،جهت شتتیب ،درصتتتد ستتتیلت،
بیوم  ،پااسیم و درصد پوشش گیاهی به ترتیب با محور
یک همبساهی مثبت و عوامل شیب ،ارتااع از سطح دریا،
مادا آلی ،اسیدیاه ،شن ،سن و سن -ری ا ،رس و تعداد
گونتتههتتا بتتا محور دو همبستتتاهی مثبتتت داشتتتانتتد.
گتونتتههتتای گیتتاهی تیتتپ - camelorum Alhagi -
 Amygdalus scopariaبا عوامل شتتیب ،ارتااع از ستتطح
دریا ،سن و سن ری ا ،فسار ،اسیدیاه ،مادا آلی ،رس و
تعداد گونهها همبستتتاهی مثبت داشتتتاند از جمله این
گونهها میتوان بهOnobrychis sp ،Alhagi camelorum



جدول  .5همبستگی گرادیانهای محیطی با محور یک و دو در آنالیز  CCAبین گونهها و عوامل محیطی
محور دوم

محور اول

گرادیان محیطی





محور اول



3/339

محور دوم

-3/396

3/936 **

Bare soil

3/301

-3/830 **

Rock

3/338

-3/803 **

Geravel

3/331

-3/393

Clay

-3/393

3/098

Silt

3/368

-3/060

Sand

3/039

-3/303

OM

-3/060

3/ 161*

Na

-3/386

3/309

K

-3/383

-3/630 *

P

3/319

-3/336

pH

-3/633

3/613*

EC

-3/333

3/190 **

Shrub

-3/383

3/393

Vegetation

-3/103 **

3/006

Biomass

3/068

-3/880 **

Altitude

3/630 *

-3/886 **

Slope

-3/613*

3/099

Aspect

3/391

-3/903**

Species No

**معنیداری در سطح  3درصد* ،معنیداری در سطح  1درصد و  nsعدم معنیدار بودن
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را میتوان چنین توجیه کرد ،وجود سن ها و صبراها در
رویشتهاا ارتااعار باالتر ،باعث فشردگی سطحی و کاهش
تبلبتل ختاک و در نایجه کاهش ناوذ آم میشتتتود،
بنابراین امالح زیادی از ارتااعار باالتر به ستتمت ارتااعار
پایینتر حمل میگردد که میتواند به عنوان یک عامل در
کاهش رشتتتد گیاهان ایاای نقش کند .این یافاهها بر این
نکاه تاکید دارد که در مناطق خشتتتتتتتتک و نیمه خشک
عوامل مربتتتتتتوط به خصوصیار شتتتتتتیمیایی خاک نقش
عمتتداای در پراکنش جوامع گیاهی ایاا میکنند [.]38
بر استتتتاس ناایتتتتج حاصل ،شتتتتیب نی یکتتی از
عوامل محیطی مؤثتتر در پراکنش تیپهای گیاهی بود در
این تحقیق تیتتپ Astragalus - Artemisia aucheri
 glaucacanthusدر شتتتیبهای شتتتمالی دارای فراوانی
بیشاری بود و در شیبهای جنوبی فراوانی کماری داشت.
به احامال زیاد در این تیپ گیاهی بافت و عمق خاک که
ماأثر از جهت شتتتتیب میباشتتتد ،تأثیر زیادی بر می ان
پوشش دارد .خصوصیار پستتتتای و بلندی میاوانتتتد در
خصوصیار خاک از قبیل عمتتتتق خاک ،رطوبت و مقدار ً
مادا آلی خاک کامال تأثیرگذار باشتتتتتتتتد و از این طریق
پراکنش گیتاهتان را کنارل کنتد .در مطتالعته حاضتتتر با
اف ایتتتتتتتتتتتتش ارتااع و به تبع آن کاهش درجه حررار
پوشتتتش گیاهی تنک شدا و گونههای بالشاکی و خاردار
مثل  Astragalus glaucacanthusو هم نین گونههایی
مثل  Scariola orientalisاستتاقرار یافاهاند ،این موضتتوع
به خوبی تأثیر عامل ارتااع از ستتتتتتطح دریتتتتتتا را بر روی
پراکنش تیپهای گیاهی منطقه نشتتان میدهد .ارتااع از
ستتتتتتتتطح دریا به عنوان یکی از عوامل مهم در توسعه یا
عدم توستتعه گیاهان میاواند از طریق تأثیر بر دما و تغییر
در نوع و می ان بارندگی باعث تغییر در شتتترایط محیطی
هر رویشتتتهاا شدا و گونههای مبالی گیاهی با توجه به
نیازهای اکولوژیکی خود ،هر کتتتتتتتتدام در یک محدودا
ارتااعی گسارش یابند .بهرامی و قربانی [ ،]8اذعان نمودند
ارتااع از ستتطح دریا ،یکی از عوامل اصتتلی تعیین کنندا

 .4بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه جهت بررسی رابطه بین عوامل محیطی
و پراکنش پوشتتتش گیتتاهی از روش آنتتالی چنتتد ماغیرا
اسااادا شد .زیرا روشهای تج یه و تحلیل چند ماغیرا از
روشتهای مناستب برای بررسی روابط کمی و کیای عوامل
محیطی بتا جوامع گیتاهی میباشتتتد [ .]33طبق ناایج
بدست آمدا از تحقیق حاضر ،از بین عوامل خاکی؛ هدایت
الکاریکی و ستتدیم و از بین عوامل توپوگرافی؛ ارتااع از
ستطح دریا و شیب به عنوان عوامل تأثیر گذار بر پراکنش
و ترکیب و تنوع گونههای گیاهی منطقه شناخاه شدند .با
عنتایت به ناایج تحقیق حاضتتتر میتوان نایجه گرفت که
گونتههای گیاهی موجود در منطقه در دو گروا پراکنش
یتتافاتتهانتتد .گروا اول بتتا تعتتداد گونتتههتتای بیشتتتار از
جتتملتته ،Amygdalus scoparai ،Alhagi camelorum
 Bromus tomentellusو  Scariola orientalisکتته در
ارتااعار پراکنش بیشتتاری داشتتاند .در واقع گونههایی با
مشتبصههای گیاهان بیابانی و مقاوم به خشکی و کم آبی
بیشتتتار در ارتاتتاعار مشتتتاهدا شتتتدند .گروا دوم با
محدودیتهای رویشتتهاهی ستتدیم و هدایت الکاریکی باال
مشتتاهدا شتتدند ،این گونهها بیشتتار در ارتااعار پایینتر
دیدا شتتدند و گونه شتتاخ آنها  Halocnemum spبه
همراا گونه  Atriplex spپوشش غالب این گروا را تشکیل
میدادنتد .ناتایج نشتتتان داد که گونههای این تیپ مانند
 Atriplex leucocladaبا قابلیت هدایت الکاریکی و سدیم
همبستتاهی مثبت داشتتاهاند و این گونهها در رویشتتهاا با
ستدیم و شتوری بیشتار ظاهر شدااند و با ارتااع از سطح
دریا همبستاهی منای نشتان دادند .درصتد باالی پوشش
گیاهی این رویشتتتهاا مربوط به مقاومت این گونهها به
شوری است در حالی که چنین رویشهاهی محدودیتهای
قابل توجهی را برای رویش دیهر گونههای گیاهی مانند
 Bromus tomentellusو  Scariola orientalisبه وجود
آوردا است .اف ایش هدایت الکاریکی در ارتااعار پایینتر،
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تنوع مکانی دستتتارستتتی مواد غذایی خاک برای گیاهان
میباشتتد که با تأثیر بر روی ماغیّرهای خاکی و ستتاخاار
جامعه دارای اثر غیر مستتاقیم بر روی ترکیب فلورستتایک
استت .ناایج بدست آمدا در این مطالعه با ناایج تحقیقار
آرخی و همکتتاران [ ،]3نجای و همکتتاران و جعاری و
هتمتکتتاران [ ،]39،38مطتتابقتتت دارد .عوامتتل مبالی
اکولوژیکی در شکلگیری ،توسعه و پایداری جوامع گیاهی
نقش دارند [ .]39بهرامی و قربانی [ ،]8در بررسی و تعیین
عوامتتل محیطی مؤثر بر پراکنش رویشتتتهتتاا هتتای مرتعی
جنوم شترقی ستبالن به این نایجه رسیدند که درمنطقه
مورد مطتالعه ،عامل فی یوگرافی ارتااع و جهت جغرافیایی
تأثیر معنیداری بر پراکنش رویشتتهااهای مرتعی داشتتاه
استت .آنها اذعان داشاند که ناایج حاصل از آنالی تطبیقی
ماعتارفی عوامتل محیطی منطقه حاکی از آن استتتت که
محور اول و دوم بتته ترتیتتب بتتا مقتتادیر ویژی 3/930و
3/139و واریتان  33/1و  33/3تغییرار رویشتتتهااها و
عوامل محیطی منطقه را توجیه میکنند .در مطالعه حاضر
با توجه به این که منطقه به عنوان یک منطقه خشتتک و
نیمه خشتک میباشتد ،به نظر میرسد پراکنش و ترکیب
گیاهی بیشتر تحت تأثیر خصتوصیار ادافیکی قرار داشاه
باشتد .مطالعار و تحقیقار بستیاری به تأثیر خصتوصیار
خاک در رشتتد برخی از گونههای مناطق خشتتک و نیمه
خشک و بیابانی اشارا دارند [.]33،33،31
پتراکتنتش تیتتپ Bromus -Scariola orientalis
 tomentellusدر ارتااعار نشتان داد که اینگونهها بیشار
در مناطق کوهستاانی مشتاهدا میشتود و و حضور آنها و
گونتههای همراا آن تحت تاثیر قابلیت هدایت الکاریکی،
ارتااع و شتیب زیاد قرار گرفاه است و با کاهش شوری بر
می ان پراکنش آنها اف ودا شتدا است .ایروانی [ ،]33بافت
ختتاک و ستتتنهری ا را از عوامتتل محیطی مؤثر برگونتته
 Bromus tomentellusتشتتبی دادند .اینگونه بیشتتار
روی اراضتی کوهساانی و صبرا سنهی مشاهدا میشود و
تحت تأثیر درصتتد شتتن خاک و قابلیت هدایت الکاریکی
خاک قرار دارد و حضتتور این گونه و گونههای همراا آن با

درصتد شن خاک و کاهش قابلیت هدایت الکاریکی رابطه
مساقیم دارد .جعاری و همکاران [ ،]39اذعان داشاند که
از مهمترین عوامتتل مؤثر در پراکنش گونتته Scariola
 orientalisبافت خاک و قابلیت هدایت الکاریکی خاک
میباشتتتد و حضتتتور این گونه با کاهش قابلیت هدایت
الکاریکی و درصد شن خاک رابطه مساقیم دارد .این گونه
بیشتار در خاکهایی با شتتوری کم و ستتن و ستتن ری ا
زیاد گستتارش دارد [ .]9بطور کلی شتترایط حضتتور و
پراکنش گونههای فو با ناایج تحقیق حاضتتتر مطابقت
دارد .ناایج نشتتان داد که بیشتتارین می ان شتتوری خاک
مربوط به گونه های تیپ Atriplex - Halocnemum sp
 spاستتت و عامل شتتوری باالی خاک به عنوان معرف این
تیپ گیاهی میباشتد .این گونهها پراکنش نسباا خوبی در
منطقه داشتاند و از آنها میتوان برای اصالح این مناطق و
اف ایش کمی و کیای علوفه دام ،اسااادا نمود .این موضوع
نشتتتتتتان دهندا سازگاری این گونههتتتتتتا با مقادیر باالی
شتوری خاک استتتتتتتتت .بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر
استتاقرار و گستتارش گیاهان می تواند ما را به ستتازگاری
گونههای بومی هر ناحیه آشتنا سازد .از ناایج تحیق حاضر
میتوان نایجته گرفت که گونههای این تیپ خصتتتوصتتتا
آتریپلک و هتالکنوموم از گونتتههتتای غتالتتب در منتتاطق
خشک و نیمه خشک با شوری باال هساند زیرا ناایج نشان
داد این گونهها در ارتااعار پایینتر با وجود محدودیتهای
سدیم و هدایت الکاریکی باال وفور نسبی خوبی در منطقه
داشتتاهاند .گونه  Halocnemum spیکی از گونههای تیرا
استتاناجیان مقاوم به شتتوری و قلیائیت و حالت ماندابی
خاک میباشتد و محدودا گستارش این گونه در اراضی با
شتوری بستیار زیاد و شیب کم است [ .]1در منطقه مورد
مطتالعته شتتتوری یکی از فتتاکاورهای مهم در تاکیک
گونتههتای گیتاهی بود که به دلیل ایجاد محدودیت در
جذم آم و مواد غذایی به عنوان عامل محدود کنندا در
اساقرار گیاهان عمل میکند.
ناایج این تحقیق به پیوستتاهی و ارتباط بین پوشتتش
گیاهی و ماغیرهای محیطی اشتتارا دارد .در واقع ،مقادیر
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 چنانچه گونههای بومی از ارزش علوفهای مناستتبی.نمود
برخوردار نباشتند میتوان گونههایی با سترشت اکولوژیکی
.مشتتابه ولی با ارزش علوفه ای مناستتب تر جایه ین نمود
ناایج حاصتتل از بوم شتتناخای منطقه ما را در شتتناخت
زیستتاهااهای طبیعی مشتتابه کمک نمودا که از گیاهان با
سترشتت اکولوژیکی مشتابه جهت اصتالح منطقه اسااادا
 احیاء، بطور کلی یافاه های این تحقیق به مدیریت.نماییم
و توستتعه این مناطق و اکوستتیستتام های گیاهی مناطق
 الزم به ذکر است که.خشک و نیمه خشک کمک میکند
با مشب شدن عوامل اصلی تأثیرگذار بر پراکنش گونهها
و مطالعه این عوامل به جای مطالعه کلیه عوامل محیطی
 از صرف وقت و ه ینه زیاد جلوگیری خواهد شد و،منطقه
.مطالعه مقرون به صرفه میگردد

باالی همبستتتاهی گونه ها و برخی از عوامل محیطی در
محورهای رساهبندی نشان داد که محورها به خوبی بیانهر
 این یافاه بر.ماغیرهای محیطی اندازاگیری شتدا هساند
] که بر دقت زیاد08،09[ اظهارار زارعچاهوکی و زارعی
) درCCA( قابلیت گوناگون روش های آنالی چند ماغیرا
 در. صحه گذاشت،تج یه و تحلیل رویشتهاا تأکید داشاند
این تحقیق با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه به عنوان
،مناطق خشتتک و نیمه خشتتک در نظر گرفاه میشتتود
پراکنش و ترکیب گیاهی بیشتتار تحت تأثیر خصتتوص تیار
 بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر اساقرار،خاک قرار داشتت
و گستتارش گیاهان می تواند ما را به ستتازگاری گونه های
بومی هر ناحیه آشتتنا ستتازد و بر استتاس ستترشتتت این
 نسبت به مدیریت بوم شناخای آنها اقدام،گونههای بومی
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