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چکیده
ها است و شناخت دقیق عواملی که باعث استقرار و پوشش گیاهی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر پایداري و تعادل اکوسیستم

با توجه به اهمیت زیاد خاك در تنوع و پراکنش پوشش گیاهی، .شوند، براي مدیرت پایدار منابع طبیعی ضروریستپراکنش آن می
گیاهی و بررسی روابط بین پوشش گیاهی با خصوصیات خاك در حوزه آبخیز چمران بهبهان در مطالعه کنونی با هدف شناخت جوامع 

هاي صحرایی به شش واحد همگن تقسیم و در هر واحد ي، ابتدا منطقه بر اساس پیمایشبردارنمونهبراي . شداستان خوزستان انجام 
ریزه، درصد خاك لخت و تعداد ، درصد سنگ و سنگهر پالت درصد پوشش تاجیدر. تعداد ده پالت یک مترمربعی مستقر شد

هاي رایج فیزیکی هاي گیاهی بر اساس منابع معتبر شناسایی و آزمایشنمونه. هاي گیاه و خاك برداشت شدها یادداشت و نمونهگونه
بررسی پوشش گیاهی و براينالیز تطبیقی متعارفی گیري شده و آاز آنالیز تطبیقی قوس. هاي خاك انجام شدیی روي نمونهایمیشو 

دست آمده، شش زیر اجتماع گیاهی در منطقه شناسایی گردید که بر اساس نتایج به. تأثیر عوامل خاکی بر پوشش گیاهی استفاده شد
در رهیت20و یاهیجنس گ49نشان داد که یاهیگهايگونهیحاصل از بررسجینتا. منطبق با شش واحد همگن تفکیک شده بودند

نتایج همچنین.بودغالب یشی، فرم رو)%49(گونه 63با تیغالب و تروفرهیجنس ت9ا بAsteraceaeه ریکه تشتمنطقه وجود دا
و نتایج آنالیز واریانس داشتدار بین عوامل خاك و جوامع گیاهی از وجود ارتباط معنیحکایتمتغیره حاصل از آنالیز چند 

به طور . گیاهی نشان دادنداجتماعاتریزداري را بین ، سایر خواص خاك اختالف معنیpHرس، پتاسیم و جزبهطرفه نشان داد یک
همچنین ،ها باشدر تفکیک جوامع گیاهی و پراکنش آنتواند شاخص مناسبی دکلی نتایج این تحقیق نشان داد که خواص خاك می

.ري مناسب براي تفکیک واحدهاي همگن خاك در نظر گرفته شودعنوان معیاتواند بهپوشش گیاهی می
.پراکنش پوشش گیاهی، جوامع گیاهی، خصوصیات خاك، آنالیز چندمتغیره: هاي کلیديواژه

مقدمه
و آنالیز پوشش گیاهی بررسیدر مطالعات کاربردي، 

به اطالعاتی براي حل مسائل اکولوژیکی در رسیدنمنظوربه

هاي طبیعی انجام مدیریت و حفاظت اکوسیستمارتباط با 
را بومیستزمرتعی بخش مهمی از هايیستماکوس. شودمی

برداري بهرهو هاآندر مدیریت براي بهبود که دهندیمتشکیل 
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را شناسایی کرد آنهاباید عوامل محدودکننده هاآنپایدار از 
)Marini et al., 2007 .(

رابطه بین ترکیب جوامع گیاهی و تولید اولیه در 
توسط معموالًخشک مناطق خشک و نیمههايیستماکوس

هایستماکوسو در اغلب شودیمخصوصیات خاك توصیف 
کنند فرایندهایی که توزیع و فراوانی گیاهان را محدود می

مربوط به خواص خاك و نماي اراضی هستندبطور مستقیم
)Alvarez-Rogel et al., اطالعات دقیق البته ).2006

که توزیع سازوکارهاییدرباره خواص خاك براي درك 
کنند هاي گیاهی و دینامیک پوشش گیاهی را کنترل میگونه

El-Keblawy(ضروریست  et al., ،بنابراین). 2015
اطالعات پایه در زمینه خصوصیات خاك براي مدیریت 

در مناطق خشک که این خواص منابع ویژهپوشش گیاهی به
دهند ضروریست میرثیر قراأتمحدود آب را تحت 

)McAuliffe, همچنین درك رابطه بین جوامع ). 1994
-El(هاي کمیاب تواند به حفاظت گونهگیاهی و خاك می

Keblawy et al., و درك فرایندهاي اکوسیستم )2015
Fu(کمک کند  et al., بع طبیعی از تخریب مناو)2004
تی براي یامکان اجراي عملیات مدیرونمایدجلوگیري 

Dale(کندفراهم نگهداري اکوسیستم و حفظ تنوع زیستی را 

et al., 2000(.
درخصوصیات خاك مهم بودنمتعدديمطالعات در

Gavili Kilaneh.استشدهیید أتهاي گیاهی پراکنش گونه

آلی،کربنرس،درصدکه ند نشان داد) Vahabi)2010و
درصدوسطحیسنگریزهدرصدآهک،درصدخاك،عمق
هايرویشگاهجداسازيدرمؤثرعواملمهمترینلختخاك

در مطالعه ) 2011(و همکاران Kouhgardi. مرتعی بودند
هاي خاك خود در منطقه عسلویه نشان دادند که ویژگی

. گونگی توزیع پوشش گیاهی داشتندداري با چرابطه معنی
در بررسی انجام شده در پالیاي دامغان شش تیپ گیاهی 

Clو EC ،Na ،Mgتفکیک و نشان داده شد که بافت خاك، 

هاي جدا شده فاکتورهاي خاکی در تفکیک تیپینترمهم
Jafari(بودند  et al., 2013 .(Angiolini و همکاران

اي در کشور ایتالیا نشان در نواحی ساحلی مدیترانه) 2013(

، )F.C(طور کلی رطوبت خاك در ظرفیت زراعی دادند به
pH ،CaCO3 ،NaCl پارامترهاي ینمهمترو ماده آلی

وViani. تاثیرگذار روي الگوي پوشش گیاهی بودند
) 2014(و همکاران Perroniو pH) 2014(همکاران 

هاي مختلف فسفر را عامل مهمی در پراکنش گونههايشکل
هاي از ویژگی) 2015(و همکاران Booth.گیاهی دانستند

عنوان شاخصی مناسب براي توصیف پراکنش بههاخاك
انواع پوشش گیاهی در سه منطقه شامل خاك لخت، خاك 

هاي تحت پوشش بوته قطران در بخش علفزار و جلگه
غربی تگزاس استفاده در جنوبChihuahuanشمالی بیابان 

.دندکر
کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک کره 
زمین، به طور کلی از پوشش گیاهی طبیعی فقیري برخوردار 

استان خوزستان به دلیل اقلیم خشک این مشکل در است و 
.حادتر استخشک و دماي باال در فصل تابستان و نیمه

ارتباط موردهرچند که مطالعات متعددي در ایران در 
ولی در ،شدهخصوصیات خاك با پوشش گیاهی انجام 

در منطقه بهبهان مطالعات کمی ویژهاستان خوزستان و به
ارتباطبررسی،هدف اصلی این تحقیق. استشدهانجام 

در منطقه بهبهان و هاي گیاهی مرتعی با خواص خاك گونه
که آیا بین پراکنش گیاهان و خواص بود وال ئسپاسخ به این

از خاك یچه خواصو داري وجود دارد؟ خاك رابطه معنی
در منطقه گیاهان پراکنش عنوان شاخصی از توانند بهمی

؟مورد بررسی در نظر گرفته شوند

هامواد و روش
موقعیت منطقه مورد مطالعه

تا 50˚5َ27˝منطقه مورد مطالعه در محدوده جغرافیایی
30˚4137َ˝تا 30˚734َ˝طول شرقی و 50˚52َ30˝

عرض شمالی شهرستان بهبهان در استان خوزستان واقع 
5/17حدودمساحت منطقه مورد مطالعه. )1شکل (است

. متر است700حدود آنمتوسط ارتفاع ولومترمربعیک
متوسط متر ومیلی322متوسط میزان بارندگی سالیانه منطقه

حداکثر . استگراددرجه سانتی24درجه حرارت سالیانه 
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درجه در مردادماه و حداقل 37متوسط دماي ماهیانه 
ماه و گراد در ديدرجه سانتی12متوسط دماي ماهیانه 

.متر استمیلی2575میزان تبخیر ساالنه

موقعیت آنمنطقه مورد مطالعه و -1شکل 

براي انجام مطالعه انتخاب این منطقه مهم در از دالیل 
در این . از نظر مواد مادري بودهاخاكتنوع مورد نظر، 

گچساران و ،يآسمارشناسیمنطقه سه سازند زمین
از نظر يسازند آسمار. در کنار هم قرار دارنديکواترنر
متوسط زدانهیریتیشامل آهک و آهک دولومشناسیسنگ

. باشدیروشن ميبا رنگ خاکسترايو تودههیالمیتا ضخ
بوده و از رسوبات نیریزوسنیسازند گچساران متعلق به م

و گسترده میضختیدریگچ و انم،یکربنات کلسيریتبخ
گچ با ،یمیقداياچهیو درییایدرهايهیالانیهمراه با م

دارلیو آهک فسيمارن قرمز و خاکسترهايهیالانیم
از یدوره کواترنر منطقه ناشهاينهشته. شده استلیتشک

انیثقل و جريرویدر اثر نهابیحرکت مواد در امتداد ش
خاكیو رطوبتیحرارتهايمیبا توجه به رژ.باشدیآب م

بر منطقههايخاكمطالعات صحرایی و آزمایشگاهی،و 
Soil(ییکایآمربنديردهستمیاساس س Survey Staff,

Usteptsو Fluvents ،Orthentsهاي، در رده)2014

.بندي شدندرده
مطالعات صحرایی

) Guisan)2002و Hirzelدر بررسی انجام شده توسط 
بندي روش طبقه، يبردارنمونهرایج يهاروشاز بین 
بهترین روش عنوان به)Equal-stratified(مساويتصادفی 

هاي براي مطالعه ارتباط عوامل محیطی با پراکنش گونه
در این تحقیق براي به همین دلیل. گردیدگیاهی معرفی 

استفاده از این روش برداري از پوشش گیاهی و خاك نمونه
گیري را به چندین بردار منطقه نمونهروش، نمونهدر این. شد

را به صورت هاپالتبعدو کندمیواحد همگن تقسیم 
در هر واحد همگن مستقر تعداد مساويو بهتصادفی

ها را در سطح پراکنش یکنواخت نمونه،این طرح. نمایدمی
کند و در عین حال اصل تصادفی بودن را منطقه تضمین می

سازد میهاي آماري معتبر، مهیابراي انجام آزمون
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)Barbour et al. يهاشیمایپبا ،تحقیقایندر.)1999
پالت 10در هر واحد و صحرایی شش واحد همگن تفکیک 

گیاهی هاينمونهبرداري مستقر و نمونهبرايیمترمربعیک
پالت درصد در هرهمچنین .برداشت گردیداز هر پالت

، درصد پوشش تاجی کل، پوشش تاجی به تفکیک گونه
درصد سنگ و سنگریزه، درصد خاك لخت، درصد 

یادداشت هاي موجودهریک از گونهتعداد و الشبرگ 
هاي هاي شیمیایی و فیزیکی خاكبراي مطالعه ویژگی.شد

از عمق صفر در هر واحد همگنسه نمونه خاكمنطقه تعداد
.متري برداشت شدسانتی15تا 

مطالعات آزمایشگاهی
هاي گیاهی برداشت پس از پرس و خشک کردن نمونه

معتبر از منابعبا استفاده فلور منطقه ها، شده از همه پالت
,Mozafarian(شناسایی گردید  1998Karimi, 2008;

Ghahraman, 2004;( .
از الک دوي خاك پس از خشک شدن،هانمونه

هاي فیزیکی و شیمیایی آزمایشمتري عبور داده شد و میلی
بافت خاك به روش . گردیدانجام آنهابر روي رایج 

در گل pHو1:5در عصاره هیدرومتري، هدایت الکتریکی 
آهک خاك به روش کلسیمتري، . گیري شداشباع اندازه

ت به فسفر به روش اولسن، پتاسیم به روش فلیم فتومتري، از
) آون(روش کجدال و رطوبت اشباع به روش وزنی 

.گیري شداندازه
پوشش گیاهیيبندطبقه

، و خصوصیات خاكهاگونهدرك بهتر ارتباط بین براي
بندي ها از تکنیک طبقهوتحلیل کمی دادهاز تجزیهقبل 

بندي پوشش طبقهبرايهاي مختلفیروش. استفاده شد
که در این تحقیق از روش سلسله مراتبی وجود داردگیاهی 
PC-ORDافزار در محیط نرم) ايآنالیز خوشه(تجمعی

ها در تحلیل براي محاسبه فاصله بین خوشه. استفاده شد
و براي شاخص ) Ward,s method(روش وارداي از خوشه

. فاصله نیز، شاخص اقلیدسی در نظر گرفته شد
پوشش گیاهیخصوصیات خاك براثر 

بر طبقات مختلف خصوصیات خاكمیزان اثر هریک از 
اي، با استفاده از پوشش گیاهی بدست آمده از آنالیز خوشه

با استفاده از هایانگینمو مقایسه طرفهآنالیز واریانس یک
.شدانجام 16نسخه SPSSافزار در محیط نرمدانکن آزمون 

بندي پوشش گیاهیرسته
:DCA(شدهگیريآنالیز تطبیقی قوساز Deterenend

Correspondence Analysis( که یک روش آنالیز
ها و شناسایی همبستگی بین گونهبرايغیرمستقیم است، 

تعیین طول گرادیان استفاده بعدي و ها در فضاي دونمونه
,Mesdaghi(شد  تر تأثیر بررسی دقیقبرايسپس ). 2006

عوامل خاکی بر پوشش گیاهی از آنالیز تطبیقی متعارفی 
)CCA: Canonical Correspondence Analysis ( که یک

از طریق . آنالیز گرادیان مستقیم است، استفاده شدروش 
ها را بر روي ونهتوان پراکنش نقاط گمیCCAآنالیز 

بندي همراه با بردار متغیرهاي محیطی نشان محورهاي رج
چون طول این بردارها به نسبت اهمیت اینکه به عالوه . داد

توان در ها را میموقعیت گونهرواز اینشیب تغییرات است، 
آزمون از در مرحله بعد، .امتداد بردارها تفسیر کرد

. استفاده شدري مدل داکارلو براي بررسی معنیمونت
افزارنرمدر بندي پوشش گیاهیبه رستهمربوطهايآنالیز

CANOCO شدانجام 4نسخه.

نتایج
مطالعه فلور منطقه

20ازگونه49گیاهان موجود در فلور این منطقه شامل
داراي بیشترین Compositaeتیرهگیاهی بودند که تیره 

، Labiatae،Gramineaeهاي تعداد گونه و تیره
Papilionaceae وCapparidaceae از نظر تعداد گونه در

).2شکل (درجات بعدي قرار داشتند 
رویشی غالب منطقه تروفیت بود و پس از آن سایر شکل

کریپتوفیت، همی: دند ازترتیب عبارت بورویشی بههايشکل
). 3شکل (کریپتوفیت و کامفیت فانروفیت، 
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غالب در منطقه مورد مطالعه يهارهیتمربوط به يهاگونهفراوانی -2شکل 

اي پوشش گیاهیآنالیز خوشه
بندي پوشش گیاهی منطقه با استفاده از آنالیز طبقه

پالت 60اي نشان داد که گیاهان برداشت شده از خوشه
.زیر اجتماع گیاهی بودند6مستقر در منطقه متعلق به 

پالت بود و گونه گیاهی 9شامل ) C1(زیراجتماع اول
Pteropyrum aucheri در ). 1جدول (گونه غالب آن بود

Plantagoهاي این زیراجتماع گونه psyllium ،Stipa

capensis وTaraxacum officinaleترتیب با میانگین به
در . مشاهده شدند1/4و 3/6، 7/7درصد پوشش تاجی 

) درصد1/56(.Astragalus spگونه) C2(زیراجتماع دوم 
دومین گونه غالب موجود در . پالت غالب بود7در 

Physorrhincusزیراجتماع مذکور  chamaerapistrum با
پالت 9در ) C3(زیراجتماع سوم . بود6/6درصد پوشش 

Rhamnusموجود در این بخش  persica درصد 4/34با
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از آن گونه غالب این زیراجتماع بود و پس ،پوشش تاجی
Astragalusگونه  talimansurensisپوشش درصد 1/16با

. هاي غالب بودندجزء گونه.Silene spتاجی و گونه 
Zataria multifloraو.Echinops sp5ترتیب با بهیکهر

هاي همراه موجود در این درصد تاج پوشش، گونه8/3و 
پالت قرار C4 (19(در زیراجتماع چهارم .زیراجتماع بودند

به ) درصد36/27(داشت و بیشترین درصد پوشش تاجی 
Stipaگونه  capensisبعدي تبهمردر . اختصاص داشت
Ziziphusگونه  spina-christi درصد تاج پوشش 9/11با

در . دادگونه غالب را در این زیراجتماع تشکیل می

پوشش غالب متعلق به گونه ) C5(زیراجتماع پنجم 
Ziziphus nummularia درصد پوشش تاجی بود و 66با

Plantagoو Calendula persicaدو گونه  sp. با مجموع
نیدر ادرصد حضور قابل توجهی 19تاج پوشش 

10که داراي ) C6(در زیراجتماع ششم . زیراجتماع داشتند
با میانگین scopariaAmygdalusب پالت بود گونه غال

Astragalusبود و گونه5/52درصد تاج پوشش 

talimansurensis درصد از پراکنش 5/15با تاج پوشش
.خوبی در این زیراجتماع برخوردار بود

اياز آنالیز خوشهشش زیراجتماع گیاهی حاصلدرهاآنمیانگین درصد تاج پوشش هاي گیاهی وگونهحضور-1جدول 
C1C2C3C4C5C6عالمت اختصارينام گونه

Pteropyrum aucheriPt.au78/69-----

Stipa capensisSt.ca33/650/233/137/2713
Taraxacum officinaleTa.of11/463/067/105/1130/1

Plantago psylliumPl.ps78/750/056/058/1320/0
Onobrychis crista-galliOn.cr11/125/122/263/0150/0

Erysimum oleifoliumEr.ol89/063/0----

Gallium aparineGa.ap78/138/089/047/42-

Antirrhinum sp.An.sp.67/1-----

Onosma dasytrichumOn.da89/238/367/0---

Scario laorientalisSc.or56/0-11/153/0--

Ranunculus asiaticusRa.as22/013/033/027-

Bromus dantoniaeBr.da44/038/133/0---

Teucrium poliumTe.po44/113/2-05/5-3
Zoegea leptaureaZo.le33/0-----

Astragalus sp.As.sp.-13/56-89/2--

Matricaria chamomillaMa.ch56/088/2-26/0--

Silene sp.Si.sp.--78/14--50/2
Phagnalon nitidumPh.ni--33/0---

Verbascum kochiformeVe.ko--44/426/5-30/0
Rhamnus persicaRh.pe--44/34---

Gundelia tournefortiiGu.to---63/2--

Allium sp.Al.sp.--179/0-50/0
Astragalus talimansurensisAs.ta-511/1658/1-50/15
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C1C2C3C4C5C6عالمت اختصارينام گونه

Echinops sp.Ec.sp.--89/363/2-3
Cichorium intybusCi.in--89/0---

Campanula ceciliiCa.ce--22/0---

Hyparrhenia hirtaHy.hi--67/2--1
Calendula persicaCa.of-25/122/079/310-

Andrachne sp.And.sp.--5---

Physorrhincus chamaerapistrumPh.ch--11/1---

Lathyrus ciceroLa.ci-63/622/095/8--

Onosma dasytrichumOn.da89/238/367/0---

Scario laorientalisSc.or56/0-11/153/0--

Ranunculus asiaticusRa.as22/013/033/027-

Bromus dantoniaeBr.da44/038/133/0---

Teucrium poliumTe.po44/113/2-05/5-3
Zoegea leptaureaZo.le33/0-----

Astragalus sp.As.sp.-13/56-89/2--

Capparis spinosaCa.sp--11/1---

Amygdalus scopariaAm.sc--22/2--3
Rumex vesicariusRu.ve-75/3---50/52

Erodium sp.Er.sp.-----50/0
Anchusa aegypticaAn.ae-----20/0
Bromus tectoromBr.te-----50/0

Gymnocarpus decanderGy.de-----1
Ziziphus spina-christiZi.sp-----2

Convolvulus sp.Co.sp.---58/11--

Plantago sp.Pla.sp---05/1--

Lophochlo aphleoidesLo.ph-38/2-95/119-

Ziziphus nummulariaZi.nu-38/0-84/1--

Pergularia tomentosaPe.to-13/3--66-

Salvia sp.Sa.sp.---63/2--

Aegilops sp.Ae.sp.-50/2----

Medicago minimaMe.mi-50/0----

Delphinium cyphoplectrumDe.cy-63/0-53/0--
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مقایسه خصوصیات خاك در زیر اجتماعات گیاهی
نتایج آنالیز واریانس زیراجتماعات پوشش گیاهی بر 

ریزنشان داد که این ) خاك(حسب عوامل محیطی 

از نظر همه فاکتورهاي خاکی بجز اسیدیته، اجتماعات
).2جدول (دار بودند پتاسیم و رس داراي اختالف معنی

پوشش گیاهیاثر عوامل خاکی بر طبقات -2جدول
Pمقدار Fمقدار عامل خاکی Pمقدار Fمقدار عامل خاکی

P< 001/0 81/9 ازت P< 001/0 06/12 درصد رطوبت اشباع
P< 001/0 25/4 شن P< 001/0 09/5 هدایت الکتریکی
P< 001/0 20/5 سیلت P< 631/0 69/0 اسیدیته گل اشباع
P< 23/0 41/1 رس P< 01/0 72/3 آهک
P< 001/0 70/4 گچ P< 05/0 64/2 فسفر

P< 61/0 71/0 پتاسیم

بیشترین میزان هدایت الکتریکی در زیراجتماع سه و 
شش مشاهده شد که با تمامی زیراجتماعات داراي اختالف 

، زیراجتماع دو نیز تأثیرپذیري هاآنپس از . ندداري بودمعنی
نتایج مقایسه ). الف- 4شکل (زیادي از این فاکتور داشت 

ها نشان داد که آهک کمترین مقدار را در زیراجتماع میانگین
Pteropyrum(یک  aucheri( و بیشترین مقدار را در

Ziziphus(زیراجتماع پنج  nummularia(مالحظه . داشت
زیراجتماعات یک، دو و شش که مقدار آهک خاك د شومی

- 4شکل (داري دارد با سایر زیراجتماعات اختالف معنی
درصد رطوبت اشباع خاك به طور متوسط در تمام ). ب

زیراجتماعات گیاهی مورد مطالعه زیاد بود، اما اثر بیشتر این 
Amygdalus(فاکتور در زیراجتماع شش scoparia ( و

Pteropyrum(کمترین اثر آن در زیراجتماع یک  aucheri (
بیشترین مقدار فسفر ). الف-5شکل (قابل مشاهده است 

Ziziphus(مربوط به زیراجتماع پنج  nummularia ( بود که
از . دار استسایر زیراجتماعات گیاهی داراي تفاوت معنیبا

Rhamnus(شش زیراجتماع گیاهی، زیراجتماع سه میان

persica( و زیراجتماع یک)Pteropyrum aucheri (
در ). ب-5شکل (تأثیرپذیري را از این عامل داشتکمترین

میان شش زیراجتماع گیاهی، زیراجتماع شش 
)Amygdalus scoparia ( و زیراجتماع سه)Rhamnus

persica ( بیش از سایر زیراجتماعات تحت تأثیر نیتروژن
درصد گچ خاك در ). ج- 5شکل (خاك قرار گرفت 

و در زیر ثیر أتاراي بیشترین زیراجتماعات یک و دو د
Rhamnus(اجتماعات سه  persica ( و شش)Amygdalus

scoparia ( و مقدار آن در این دو بود ثیر أتداراي کمترین
با سایر زیراجتماعات گیاهی داراي اختالف زیراجتماع

مقایسه اثر درصد سیلت خاك در ). د-5شکل (دار بود معنی
که دارداز این حکایتزیراجتماعات گیاهی مورد بررسی 

این فاکتور تمام زیراجتماعات را به طور متوسط تحت تأثیر 
). ر-5شکل(قرار داده است 
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گیاهی حاصل از اجتماعاتریزسیلت خاك در ) ر(گچ و ) د(نیتروژن، ) ر(فسفر، ) رطوبت اشباع، ب) الف(آهک، -5شکل 
ايآنالیز خوشه
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0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

C1 C2 C3 C4 C5 C6

اجتماعات گیاهیزیر

ال(

)ف
اع 

اشب
ت 

طوب
ن ر

نگی
میا )

صد
در

(

ب(

(

اك
ر خ

سف
ن ف

نگی
میا

اي- مقایسه میانگین اثر فسفر در زیراجتماعات گیاهی حاصل از آنالیز خوشه7- 4شکل 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

C1 C2 C3 C4 C5 C6

اجتماعات گیاهی زیر

فر 
 فس

گین
میان

)
pp
m

(

ك 
 خا

ژن
ترو

ن نی
نگی

میا

اي- مقایسه میانگین اثر نیتروژن در زیراجتماعات گیاهی حاصل از آنالیز خوشه8- 4شکل 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

C1 C2 C3 C4 C5 C6

اجتماعات گیاهی زیر

ژن 
ترو

ن نی
نگی

میا
)

صد
در

(

ج(

(

ك 
 خا

گچ
ن 

نگی
میا

اي- مقایسه میانگین اثر گچ در زیراجتماعات گیاهی حاصل از آنالیز خوشه9- 4شکل 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

C1 C2 C3 C4 C5 C6

اجتماعات زیر

گیاهی

گچ 
ین 

انگ
می

)
صد

در
(

)د(

ك 
 خا

لت
 سی

ین
یانگ

م

اي-  مقایسه میانگین اثر سیلت در زیراجتماعات گیاهی حاصل از آنالیز خوشه10- 4شکل 

0

10

20

30

40

50

C1 C2 C3 C4 C5 C6

اجتماعات گیاهیزیر

ك 
 خا

لت
 سی

گین
میان

(%)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

C1 C2 C3 C4 C5 C6

اك
ی خ

ریک
لکت

ت ا
هدای

ین 
یانگ

م

اي-  مقایسه میانگین اثر هدایت الکتریکی در زیراجتماعات گیاهی حاصل از آنالیز خوشه4-  4شکل  اجتماعات گیاهیزیر

ت 
هدای

ین 
انگ

می

کی
کتری

ال )
کرو

می
س

زیمن
بر 

متر
انتی

س
(

)الف(

اجتماعات گیاهی زیر

ب(

(

اك
ک خ

 آه
ین

یانگ
م

اي-  مقایسه میانگین اثر آهک در زیراجتماعات گیاهی حاصل از آنالیز خوشه5-  4شکل 

0

10

20

30

40

50

60

C1 C2 C3 C4 C5 C6

ک 
 آه

گین
میان

)
صد

در
(

اجتماعات گیاهی حاصل از آنالیز در زیرهدایت الکتریکی) ب(ومیانگین) الف(مقایسه -4شکل 
ايخوشه



3487شماره 24فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 

ارزیابی اثر خصوصیات خاك بر اجتماعات گیاهی
نشان داد که اثر خصوصیات خاك بر CCAنتایج آنالیز

مطابق . دار استترکیب گیاهی زیر اجتماعات منطقه معنی
) 6شکل (CCAحاصل از آنالیز يدوبعددیاگرام 

با جهت مثبت محور pHخصوصیاتی از خاك مانند شن و 
اول و دوم، گچ، فسفر و هدایت الکتریکی با جهت منفی 
محور اول و مثبت محور دوم، رس با جهت منفی محور اول 
و محور دوم و نیز درصد سیلت، پتاسیم، ازت، درصد 
رطوبت اشباع و آهک با جهت مثبت محور اول و منفی 

Delphiniumهاي گونه. نشان دادندمحور دوم همبستگی

cyphoplectrum ،Aegilops sp. ،Salvia

sp.،Physorrhincus chamaerapistrum ،Astragalus

sp. ،Matricaria chamomilla ،Bromu sdantoniae ،
Erysimum oleifolium ،Onobrychis crista-galliوL.

Zoegealeptaurea فسفر، هدایت ثیر أتبیشتر تحت
در مقابل با کاهش این ). 6شکل (الکتریکی و گچ بودند 

خصوصیات خاك و افزایش سیلت، نیتروژن، پتاسیم، ماده 
Echinopsهایی مثل آلی و آهک گونه sp. ،Astragalus

talimansurensis ،Amygdalus scoparia ،Verbascum

kochiforme ،Allium sp. ،Gundelia tournefortii ،
Anchusaae gyptica وBromus tectorom افزایش یافتند

Erodiumهاي در پراکنش گونه). 6شکل ( sp. ،
Antirrhinum sp. ،Lathyrus cicera ،Phagnalon

nitidum وRumex vesicarius رس و اسیدیته خاك مهم
Antirrhinum orontium ،Medicagoهاي گونه. ندبود

minima ،Calendula persica ،Convolvulus sp. ،
Ziziphus nummularia وStipa capensisاز ثر أمت

بیشتر تحت 5و 4زیر اجتماعات . بودندشن خاك مقدار 
فاکتور پتاسیم خاك قرار داشتند و نیتروژن، ماده آلی و ثیر أت

). 7شکل (ندداشت6را بر زیر اجتماع ثیر أتآهک بیشترین 
). 7شکل (ه خاك بود اسیدیتثیر أتتحت نیز 3زیر اجتماع 

نام کامل (اجتماعات گیاهی ارزیابی اثر خصوصیات خاك بر ترکیب گیاهی زیربرايCCAعوامل محیطی حاصل از آنالیز-دیاگرام گونه-6شکل
هاي گیاهی بر حسب فرم رویشی فراوانی گونه-3شکل . آمده است2و 1ترتیب در جدول بهگونه و خصوصیات خاك 
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اجتماعات گیاهیجهت ارزیابی اثر خصوصیات خاك بر زیرCCAعوامل محیطی حاصل از آنالیز-دیاگرام زیراجتماع-7شکل 

بحث 
بندي پوشش بندي و رستههاي طبقهکاربرد همزمان روش

هاي گیاهی و گروهگیاهی، تصویر روشنی از روابط بین 
Enright(کندمیتوزیع مکانی آنها را در یک منطقه فراهم 

et al., پوشش گیاهی تا حد و با توجه به اینکه)2005
زیادي تحت تأثیر عوامل محیطی از قبیل خاك، اقلیم و 

Holechek(گیرد توپوگرافی قرار می et al., وان ت، می)1989
وتحلیل پراکنش گیاهان و با بررسی این عوامل به تجزیه

.ارتباط آن با عوامل محیطی پرداخت
هدایت الکتریکی بیانگر میزان تجمع نمک در خاك است 

تواند اثرات منفی زیادي به دالیلی ازجمله و تجمع نمک می
افزایش فشار اسمزي و در نتیجه کاهش جذب آب، بهم 
خوردن تعادل بین عناصر غذایی و بروز سمیت برخی 

. هاي باال، روي رشد گیاه داشته باشددر غلظتعناصر 
هاي داراي امالح زیاد، نامناسب بودن نسبت یونی در خاك

و کردههاي مذکور را توسط ریشه گیاهان مختل جذب یون
Jafari(گرددموجب اختالالتی در رشد و پراکنش آنها می

et al., هاي بنابراین تفاوت شوري خاك در خاك). 2009
تواند عامل مهمی در تفکیک جوامع د بررسی میمنطقه مور

و Zare Chahokiمانندبرخی از پژوهشگران . باشد
و Tavili، )2009(و همکاران Jafarian، )2011(همکاران 

Jafari)2009 ( شوري خاك را از مهمترین عوامل خاکی
در همچنین.دندکرمؤثر در استقرار جوامع گیاهی معرفی 

عنوان یک ویژگی کلیدي شوري خاك بهمطالعات متعددي
Shaltout(شده است در تفکیک جوامع معرفی  et al.,

2002; Monier et al., 2006; Adel et al., 2014; Jiao et

al., 2014.(
آهک خاك روي خواص فیزیکی خاك، ساختمان خاك، 

. زیادي داردثیر أتحاللیت عناصر غذایی و اسیدیته خاك 
اعث کاهش حجم خاك در دسترس گیاه مقدار زیاد آهک ب

حاللیت عناصر غذایی میکرو مثل آهن، منگنز، روي و شده
بنابراین . هایی با درصد باالي آهک کم استو مس در خاك

تواند عامل مقدار آهک خاك میکه توان نتیجه گرفت می
خاکی معموالً. مهمی در رشد و پراکنش جوامع گیاهی باشد

-1.0 +1.0

-1
.0

+1
.0

CaSO4

EC

OM
N

sand

Clay

silt
CaCO3

P pH

K

3
3

3

6

6
6

6

6 6
6

3

33
3

6
26

6

11 1
1

2

4
4

11111

22
2

2

4

4
4

4

44

2
4

2

5
5

4

454 44

4
4 433

5
5

4
4



3489شماره 24فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 

درصد آهک باشد، خاك آهکی 3تا 2که داراي حداقل 
توان گفت که خاك منطقه مورد بنابراین می. شودنامیده می

هاي زیراجتماع حاصل بر روي خاك6مطالعه آهکی بوده و 
Zareو) 2006(و همکاران Jafari.اندآهکی رشد کرده

Chahoki آهک خاك را در تفکیک ) 2007(و همکاران
. انددههاي گیاهی مهم ارزیابی نموتیپ

هاي زیراجتماعات متغیره تعدادي از پالتدر آنالیز چند
2)Astragalus sp. ( 6و)Amygdalus scoparia( با

از نظر 6زیراجتماع . درصد نیتروژن خاك همبستگی داشت
. میزان نیتروژن نسبت به سایر زیراجتماعات برتري نشان داد

Ziziphus(5زیراجتماع  nummularia ( میزان بیشترین
فسفر خاك را داشت و با تمام زیراجتماعات مورد بررسی 

عناصر غذایی فسفرونیتروژن. دار بودداراي اختالف معنی
هاي که رشد گیاه را در بسیاري از محیطضروري هستند

Jiang(کنند طبیعی محدود می et al., و غلظت و )2012
تا حدودي بیانگر حاصلخیزي خاك است هاآندسترسی 

)Adel et al., نقش توانندمیاین عناصر ،بنابراین. )2014
و Fu. گیاهان داشته باشندمهمی در رشد و پراکنش 

ماده آلی و ازت در توزیع که کردندبیان) 2004(همکاران 
هایی که زیر پوشش خاك.هستندثر ؤمپوشش گیاهی 

داراي مقدار بیشتر گیاهانی با ریشه فراوان هستند، معموالً
Salar)(باشند د آلی و ازت میموا dini, عالوه بر .1995

خصوصیات شیمیایی و بیوشیمیایی بقایاي گیاهی که تأثیر 
نیز زیادي بر پویایی نیتروژن در خاك دارند، عوامل محیطی 

,Tate(ثرند ؤماز قبیل دما، رطوبت و نوع خاك نیز  2000.(
توزیع هاي متعدد بیانگر ارتباط مستقیم فسفر با بررسی

Biggelow(هاي گیاهی بودگونه & Canham, 2002;

Navratilova et al., 2006; Amorin and Batalha,

2007(.

ماده آلی خاك به دلیل اثرات بسیار زیادي که روي 
دلیل اینکه منبع خواص فیزیکی و شیمیایی خاك دارد و به

اصلی برخی عناصر غذایی مثل ازت است، از پارامترهاي 
همچنین نوع و تراکم . در رشد و توزیع گیاهان استمهم 

تواند روي مقدار ماده آلی خاك پوشش گیاهی هم می

نوع خاك، نوع پوشش گیاهی و شرایط آب .باشدثیرگذار أت
و هوایی نه تنها روي کیفیت بلکه روي مقدار مواد آلی در 

Baldock(گذارد یک منطقه تأثیر می et al., در. )1992
نوع پوشش ه شد کهدر نپال نشان دادانجام شده بررسی

خاك داردداري روي مقدار ماده آلی گیاهی اثر معنی
)Marasenia & Pandeyba, 2014 .(

هاي تشکیل به طور کلی خصوصیات خاك و فرایند
مواد مادري، از پنج عامل اقلیم، توپوگرافی، ثر أمتخاك 

,Jenny(هستند موجودات زنده و زمان این نتایج .)1941
بیشتر خواص خاك در زیر اجتماعات که بررسی نشان داد 

، که با توجه به داشتندبا هم داري مختلف تفاوت معنی
هاي گیاهی و دهنده ارتباط گونهکه نشان7و 6يهاشکل

زیراجتماعات گیاهی منطقه با خصوصیات خاك هستند، 
عوامل به تفاوت در برخیتوان را میموجود يهاتفاوت

با توجه به وسعت کم منطقه، اقلیم از . خاکسازي ارتباط داد
Shokrollani. نبودهاخاكدر تفاوت گیاهان و ثر ؤمعوامل 

اي که در مازندران انجام دادند در مطالعه) 2014(و همکاران 
به دلیل تغییرات کم اقلیم، توزیع گیاهان بیشتر کردندبیان 

اسیدیته، نیتروزن، پتاسیم، از عوامل ادافیکی مثل ثر أمت
با . سنگریزه، ماده آلی، شوري و بافت و توپوگرافی بود

آسماري، یشناسنیزمدر منطقه سه سازند توجه به اینکه 
که توان نتیجه گرفت گچساران و کواترنر وجود دارد، می

،ها در واحدهاي مختلف منطقهیکی از دالیل تفاوت خاك
در شرایطی که مواد مادري . ستآنهاري مادتفاوت در مواد

یکسان است تفاوت در سایر عوامل خاکسازي مثل پوشش 
ها گردد تواند باعث تفاوت در نوع خاكگیاهی و شیب می

)Jiao et al., سازي از عوامل مهم دیگر خاك). 2014
هاي توپوگرافی است که در منطقه مورد بررسی در قسمت

تر به صورت تپه سازند گچساران بیش. مختلف متفاوت بود
ماهوري، سازند آسماري داراي شیب نسبتا زیاد و سازند 

، عامل دیگر زمان. کم بودنسبتاًکواترنر داراي شیب 
در منطقه رسوبات آسماري داراي بیشترین .خاکسازي است

به طور کلی . ترین بودندسن و رسوبات کواترنري جوان
ی و زمان مواد مادري، توپوگرافکه توان نتیجه گرفت می



استفاده از آنالیز چند متغیرهبا عوامل خاکی ارتباط پوشش گیاهی بابررسی 490

در ، مختلف منطقه متفاوتيهاقسمتتشکیل خاك در 
. هایی با خصوصیات متفاوت تشکیل شده استنتیجه خاك

ها، باعث تفاوت در نوع، تراکم و پراکنش این تفاوت خاك
با توجه به اینکه موجودات زنده . استشدهگیاهان 

عامل دیگر خاکسازي هستند، تفاوت ) بخصوص گیاهان(
تواند روي هاي مختلف میم گیاهان در قسمتنوع و تراک

. خواص خاك نیز اثر داشته باشد
با توجه به اینکه ارتفاع منطقه مورد بررسی کم و اختالف 

هاي ارتفاع واحدهاي همگن مورد بررسی زیاد نبود، گونه
خوبی با اغلب خواص خاك داشتند که با گیاهی همبستگی
Mohtashamنتایج مطالعات  Nia 2007(و همکاران(،

Khadem Alhosini 2011(و همکاران( ،Jafarian و
و ) 2009(و همکاران Haghian، )2008(همکاران 

Mohsen Nezhad)2010 ( که نشان دادند در ارتفاعات
هاي گیاهی بیشتر به خواص خاك و با افزایش تر گونهپایین

مطابقت ارتفاع بیشتر به اقلیم و توپوگرافی وابسته هستند، 
. داشت

در این مطالعه ارتباط بین خواص خاك و پوشش گیاهی 
هاي آنالیز چند متغیره در منطقه بهبهان با استفاده از روش
به طور کلی نتایج بیانگر تنوع . گرفتمورد بررسی قرار 

که شش طوريبه،هاي موجود در منطقه بودباالي گونه
ن تعداد ای. شناسایی شدزیراجتماع گیاهی در منطقه 

تواند دلیلی بر زیراجتماع در یک منطقه با وسعت کم می
خاك . گیاهان باشدبراي رشد تنوع زیاد شرایط محیطی 

یکی از شرایط محیطی بسیار مهم براي گیاهان است که در 
. شدیید أتدار آن با جوامع گیاهی این تحقیق ارتباط معنی

براي مناسب عنوان شاخصی توان از خاك بهبنابراین می
ها و در تفاوت خاك. دکرتفکیک جوامع گیاهی استفاده 
تواند به دلیل هاي گیاهی مینتیجه تفاوت تنوع و تعداد گونه

تفاوت عوامل خاکسازي مثل مواد مادري، شیب، موجودات 
همچنین با . هاي مختلف منطقه باشدزنده و زمان در قسمت

تماعات در زیر اجاینکه بیشتر خواص خاك توجه به 
توانمیبنابراین ، دار بودندداراي اختالف معنیتفکیک شده

در عنوان شاخصی از نوع خاك بهرا هاي گیاهی گونهنوع

توان گفت ارتباط بین خاك به عبارت دیگر، می. نظر گرفت
که وجود یک گونه طوريو گیاه به صورت متقابل است؛ به

با خاص بیانگر یک خاك خاص است و وجود یک خاك
هاي شاخص آن هاي مشخص، بیانگر حضور گونهویژگی

بنابراین با شناخت و بررسی دقیق خاك و . خاك است
توان به حفاظت از این منابع طبیعی با پوشش گیاهی می

.ارزش کمک کرد
هاي آنالیز از روشاستفاده که نتایج این بررسی نشان داد 

وتحلیل بندي و تجزیهبندي، رستهمتغیره مثل طبقهچند
مناسبی براي بررسی ارتباط بین عوامل هاي ابزارواریانس 

وتحلیل عوامل محیطی محیطی و پوشش گیاهی یا تجزیه
.هستندمؤثر بر پوشش گیاهی 

با توجه به اینکه به طور کلی پوشش گیاهی طبیعی در 
استان خوزستان فقیر است و مطالعات کمی در زمینه ارتباط 

است، شدهیطی در استان انجام پوشش گیاهی با عوامل مح
تري شود این مطالعات در سطح وسیعپیشنهاد میرو از این

تري براي مدیریت بهتر مراتع انجام شود تا اطالعات جامع
در پراکنش ثر ؤمسایر عوامل ثیر أتهمچنین ،دست آیدبه

همچنین با توجه . پوشش گیاهی مثل اقلیم نیز مشخص شود
گیر صحرایی و آزمایشگاهی و وقتبه هزینه زیاد مطالعات

هاي استخراج شده از شود از شاخص، پیشنهاد میهاآنبودن 
پوشش گیاهی و ارتباط اي براي مطالعه تصاویر ماهواره
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Abstract
Vegetation is one of the most important factors affecting the stability of ecosystems.
Therefore, detailed information on the environmental factors is essential to control
establishment and distribution of plant communities. This study aimed to identify plant
communities and investigate the relationships between these communities and soil
properties using cluster analysis, detrended correspondence analysis (DCA) and
canonical correspondence analysis (CCA) in Chamran watershed located in the
northeast of Behbahan city in Khuzestan province, Iran. According to field surveys, six
homogeneous units were identified and the percentage of species canopy cover were
recorded in 10 plots (1×1m) placed in each unit and for floristic studies, plant samples
were collected from each plot. In each unit, three soil samples were collected to a depth
of 15cm and some physio-chemical analyses were conducted on them. According to
cluster analysis results, six plant communities were identified. Floristic studies showed
that there were 49 plant genera and 20 plant families so that Astraceae with nine genera
was the dominant family and therophytes with 69 species were the dominant life form
in the study area.  Multivariate analysis (DCA and CCA) indicated that there was a
significant relationship between soil factors and plant communities. Results of ANOVA
indicated that there were significant differences between soil properties (except clay, pH
and K) in identified plant communities. In general, result showed that environmental
factors, especially soil, were the key indicators in distribution of plant communities.

Keywords: Vegetation cover, environmental factors, cluster analysis, multivariate
analysis, plant community.


