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 چکیده
 مانندي عوامل محيط مباحث مرتبط با ساختار و عملکرد جوامع گياهيست. ینمهمترگياهي و عوامل محيطي از همبستگي بين پوشش     

 در این پژوهش، اثر عوامل محيطي بر پوشش گياهي .کندپویایي جوامع گياهي را دستخوش تغييرات  توانديم اقليم، توپوگرافي و خاک
 -يمورد مطالعه به روش تصادف يمکان مرتع 56در  یبردارنمونه .های مرتعي منطقه سميرم استان اصفهان بررسي شدبرخي مکان

 یهاو در هر پالت درصد پوشش گونه انداختهامتداد چهار ترانسکت  در يمترمربع کیپالت  45 . در هر مکان،گردیدانجام  کيستماتيس
تهيه و مقادیر  ArcGIS 7/75های رقومي متغيرهای اقليمي و توپوگرافي در محيط الیه شد. یريگاندازه نظری نيبه روش تخم ياهيگ

شت و برخي خصوصيات فيزیکي و شيميایي های خاک از مناطق مورد مطالعه برداهای مرتعي استخراج گردید. نمونهمربوط به مکان
ای نشان داد که متغيرهای ميانگين دمای ساالنه، همدمایي ( و تجزیه خوشهRDAگيری شد. نتایج حاصل از آناليز افزونگي )خاک اندازه

د پوشش بر درص مؤثر عواملثيرگذارترین أتترین فصل، اسيدیته، بافت و ماده آلي خاک و ارتفاع از سطح دریا و متوسط دما در مرطوب
 باشند.های گياهي ميگونه

 
 .بندیخوشهخاک، ، اقليم، عوامل اکولوژیکيهای مرتعي، رویشگاه :های کلیدیواژه

 

 مقدمه
و خصوصيات  رزمين پهناور ایران با تنوع اقليميس

 .های گياهيسترویشگاه بسياری از گونه ،متفاوت خاک
تنوع  و مراتعدستيابي به توسعه پایدار و همچنين حفاظت از 

 هاآ يرتأثنقش عوامل اکولوژیک و نيازمند بررسي  آنهازیستي 
 Kilaneh Gavili& ) باشدمي مراتعبر ساختار و عملکرد 

Vahabi, 2012.) نييتع نقش بارزی در يطيمح عوامل 
ا ر گياهيوششپهای دارند و ویژگي يشگاهیات رويخصوص
بررسي روابط  (.Ardakani, 2005دهند )قرار مي يرتأثتحت 

گياهي و عوامل محيطي به شناخت فاکتورهای بين پوشش

های گياهي و همچنين شناسایي بر رشد و استقرار گونه مؤثر
روابط پيچيده بين عوامل شناخت  کند.ا کمک ميههرویشگا

های اکولوژیک در گروه گياهيپوشش محيطي و خصوصيات
Lesvic, های آماری و ریاضي )هر منطقه با استفاده از تحليل

برداری پایدار و منطبق با ( به مدیریت صحيح و بهره1993
کي از ی کند.های مرتعي کمک ميشرایط اکولوژیک اکوسيستم

و عوامل محيطي  گياهيپوشش بررسي روابط بين یهاروش
 Fischer) باشدمياز آناليز گرادیان در حال حاضر استفاده 

1988 ,Ballard &1989; Kent  ,Bemmerlein &).  در
طي طور مستقيم با عوامل محيها بهگونه ،آناليز گرادیان مستقيم
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استفاده  .( Smilauer &Ter Braak, 1998شوند )مرتبط مي
یر ، تصوگياهيپوششبندی از آناليز گرادیان و طبقه توأم

ر د آنهای اکولوژیک و مکان هاگروهاز روابط بين را آشکاری 
 ( 2005et alEnright .کند )سيمای سرزمين فراهم مي

يات خصوصتواند عنوان یک کنترل کننده غالب مياقليم به
 Morison& قرار دهد ) يرتأثرا تحت  گياهيپوشش

2006 ,ftMorecro.) بر  يرأثتطور مستقيم با پستي و بلندی به
گياهي را ی هاگونهو بارندگي رشد  دما عوامل اقليمي مانند

 Saberian(. Nedrow, 1937) دهدمي تحت تأثير قرار
 و عوامل گياهيپوشش( با بررسي همبستگي بين 6556)

پستي و بلندی به این نتيجه رسيد که درصد پوشش تاجي با 
 .شيب رابطه معکوس و با ارتفاع رابطه مستقيم دارد

Mohtashamnia ( نشان دادند که عوامل 6553و همکاران )
 اهيگيپوششتوپوگرافي نسبت به خصوصيات خاک بر 

 بيشتری يرتأثهای مراتع استپي فارس ارتفاعات و دامنه
 و برخي از گياهيپوششگذارند. در بررسي رابطه بين مي

همبستگي مثبت Bayat movahed (7331 ) ،عوامل محيطي
 .مودرا اثبات ن گياهيپوشش درصد و ارتفاع از سطح دریابين 

Ruiz-Villers ( 6553و همکاران) عوامل محيطي  نقش
ان نشهای گياهي در پراکنش تيپرا  دماارتفاع، بارندگي و 

تغييرات  نتيجه گرفت کهMeir-Noy (7334 ) .دادند
روابط بين بارندگي و بافت خاک  يرتأثتحت  گياهيپوشش

بوده و با عوامل فيزیوگرافي و خاکي که رطوبت موجود در 
Aguado- داری دارد.کند همبستگي معنيمي ينتأمخاک را 

Santacruz  وMoya -Gracia (7331)  با استفاده از آناليز
PCA علفزارهایدر  گياهيپوشش بينروابط  حیتشر به 

آب  راتييتغ ویژهبه يطيبا عوامل مح يشمال یکایجنوب آمر
 ياهيجامعه گ چهارساله پرداختند.  77دوره  کی دریي و هوا

 يتیریمد ريمتغ یکو  يخاک ريمتغ 73و  يمياقل ريمتغ هشتو 
 طیدر شرا ادیتفاوت ز با وجود در مطالعه استفاده شدند.

 چهارمتشکل از  يگروه مطالعه، یهاسایت انيم يکیاکولوژ
 گياهيششپوبر  یدارمعني راتيثأتشدند که  دايپ يمياقل ريمتغ

 نیترتابستان باالدمای  بيشينهتابستانه و  يبارندگ .داشتند
ر د کسالهی یهاگونهرا با دو محور اول داشتند.  يهمبستگ

 يفراوان کهيدر حال ،فراوان بودند يباران یهاسالطول 
را با آب و هوا  يچندان ارتباط هابوتهچند ساله و  یهاگونه

 ینقش مهم الگوها حیطور صرهمطالعه ب نیا نشان ندادند.
ک خشمهيجوامع ن بيساختار و ترک دهيشکل را در يبارندگ
 .دهدمي نشان

است که در خصوصيات  عوامل مهميیکي از  خاک
 ی خاکهاویژگيآگاهي از  نقش بسزایي دارد. گياهيپوشش

های در پيشنهاد گونهثری ؤمرویشگاه هر گونه گياهي نقش 
( 6573و همکاران ) Khatibi .سازگار در مناطق مشابه دارد

بيان نمودند که خصوصيات خاک و عوامل فيزیوگرافي از 
 و پراکنشگياهي  هایيپتدر تفکيک  مؤثرعوامل  نمهمتری

و همکاران  Jafari باشند.شاخص مرتعي مي یهاگونه
ي و های گياهوتحليل گرادیان مستقيم گونه( در تجزیه6553)

های اکولوژیک مراتع زیرکوه قائن به عوامل محيطي در گروه
داری همبستگي معني RDAاین نتيجه رسيدند که محور یک 

، ماده آلي، رطوبت اشباع، آهک اسيدیتهرس، شن، مقادیر با 
تنها با سيلت  RDAحالي که محور دو در  ،داردخاک و شيب 

و همکاران  Fahimipour داری داشت.خاک همبستگي معني
 بافت، ا،یدر از سطح ارتفاع ب،ي( بيان نمودند که ش6575)

 یاگونه نشکپرا بر را ريتأث نیشتريب کخا ازت و فسفر عمق،
 که ندداد نشان (6575و همکاران ) Pourbabaei جینتادارند. 

مرتعي  جوامع در يخاک و يوگرافیزيف اتيخصوص ینمهمتر
 ،يآل ماده درصد ،يلآ کربن م،يپتاس ازت، دیواندره کردستان

 تیهدا و خاک بافت اشباع، رطوبت درصد ته،یدياس
 .است بيش و جهت ا،یدر سطح از ارتفاع ،يکیالکتر

Mehmood  وIqbal (7335 ) بر وجود مقادیر باالی آهک
بر پراکنش  مؤثرعنوان یکي از عوامل عمده در خاک به

( با مطالعه 6556) Mehrdadi .دندکرکيد أتهای گياهي گونه
های مرتعي خصوصيات فيزیکي و شيميایي خاک بر گونه يرتأث

پوشش گياهان  منطقه کهک قم بيان نمود که ميزان تاج
بيشترین همبستگي را با ميزان رس و اسيدیته دارد. 

Toranjzar رابطه خصوصيات  در بررسي (7331)اران و همک
که عوامل  ندمراتع استان قم دریافت گياهيپوشش خاک با

به  ،ای داردعمده يرتأث گياهيپوششخاکي در تغييرات 



 343 3شماره  62تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمي 

 

های مورد مطالعه ماده آلي، درصد شن و ای که در تيپگونه
های ترتيب بيشترین همبستگي را با گونههدایت الکتریکي به

( عوامل ماده 6576و همکاران ) Aliakbariد. گياهي داشتن
آلي، عمق خاک، ازت، رس، شن، اسيدیته و ميزان آهک را از 

گندمي کرکدار بر رشد و استقرار گونه علف مؤثرعوامل 
 (6575و همکاران ) Parsamehrمطالعه  نتایج برشمردند.

نشان داد که عوامل محيطي مانند بافت خاک، آهک، پتاسيم 
و هدایت الکتریکي بيشترین نقش را در استقرار و گسترش 

بندی و نتایج رج .داشتنداردستان جوامع گياهي منطقه 
نشان داد که در زاگرس مياني بندی پوشش گياهي طبقه

های گونهها و گروه های رویشي، پراکنش گونهتفکيک تيپ
، ارتفاع از سطح دریا، شيب يرتأثطور عمده تحت ولوژیک بهاک

 etPilehvar ) جهت و متغيرهای کربن آلي و ازت خاک بود

2016 .,al.) Ghorbani  وBahrami (6573)،  در بررسي
های گياهي در مراتع بر پراکنش گونه مؤثرعوامل محيطي 

 ترتيب عوامل ارتفاع،شرقي سبالن نشان دادند که بهجنوب
بارندگي و کربن آلي  ،)حداقل، حداکثر و متوسط(دما جهت، 

 باشند.های گياهي این مراتع مياز عوامل مهم در انتشار گونه
های پوشش گونه بررسي روابط ،پژوهش نیهدف از ا

مرتعي منطقه سميرم استان ی هامکان گياهي شماری از
با  يتوپوگراف و کخا اقليم، شامل يطيمح عوامل اصفهان با

 .باشدميره يمتغ ز چنديآنال از استفاده
 

 هاروشمواد و 
 مورد مطالعه منطقه

 566455رم با مساحت يمنطقه مورد مطالعه شهرستان سم
 یياياستان اصفهان با مختصات جغراف يغربهکتار در جنوب

و  يقه طول شرقيدق 51 درجه و 57 قه تايدق 75درجه و  57
 يقه عرض شماليدق 57و  درجه 37قه تا يدق 46درجه و  35

از نظر  .باشدميا یمتر از در 6455و با ارتفاع متوسط 
-6555توپوگرافي بيشتر مناطق آن در محدوده ارتفاعي 

 بندیطبقهاین منطقه از نظر  از سطح دریا قرار دارد. 6555
و  ایمدیترانه خشک،سه اقليم نيمهدارای اقليمي دومارتن 

تا  655متوسط بارندگي این منطقه بين  .باشدميمرطوب نيمه
متر در مناطق مختلف متغير است. از نظر يميل 555بيش از 
تيپ گياهي در منطقه وجود دارد  54بيش از  گياهيپوشش

که بيشترین گروه گياهي موجود در منطقه مربوط به گروه 
ی گياهي را شامل هاتيپدرصد  33است که بيش از  هاگون
Daphne منطقه گونه  ایدرختچهی هاگونه ینمهمتر شود.مي

mucronata .دانعبارتمنطقه  ایبوتهگياهان  ینمهمتر است 
 ،usianuss. As, erusv, As. adscendence Astragalusاز: 
 و tomentellus Bromusگونه گندميان در منطقه  ینترمهم

Scariola از:  اندعبارتمنطقه  برگپهنی هاگونه ینمهمتر

. Ph, persica Phlomis, mucronata eaaNo, ntalisieor

bakhtiarica, C. cylindracea Cousinia, livierio 
(2004 ,.et alKhodagholi .) 

 
 روش تحقیق
سایت مطالعاتي  56در  7336در سال اطالعات  برداشت

شکل ) شدانجام  ،که در نقاط مختلف شهرستان پراکنده بودند
و شرایط  گياهيپوشش مختلفی هاتيپدر  هاسایت .(7

 7 جدول توپوگرافيک و خاک قرار داشتند. متفاوت اقليمي،
 برای. دهديممطالعاتي را نشان  هاییتسامشخصات 

 کيستماتيس -يتصادف یريگنمونه روش از بردارینمونه
متر  655ترانسکت به طول  چهارسایت . در هر دیگرد استفاده
صورت ه مناطق مسطح بها در . این ترانسکتشدمستقر 

دار در جهات مختلف شيب عمومي موازی و در مناطق شيب
 مترمربعي یکپالت  45 سایتهر در . شدندعرصه مستقر 

ن روش تخميه ها بگياهي در این پالتپوشش درصدانداخته و 
بندی و قبل از آناليز ها سپس جمعداده .شد گيرینظری اندازه

ها از نظر نرمال بودن آزمون شد و مشخص گردید که کليه داده
 کنند.از توزیع نرمال پيروی مي
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 مورد مطالعه در منطقه سمیرم یهاتیسامشخصات  -1 جدول

طبقات 

 شيب

(%) 

 يارتفاعمحدوده 

(m) 

ميانگين دمای 

 (Cساالنه )

ميانگين بارش 

 (mm) ساالنه
 نام سایت مطالعاتي ياهيپ گيت

75-5 3555-6555 5/3-5/1 455-355  Fes. - Br to - As ve

ov آباديدهکرد عل -یمزرعه علو 

75-5 3555-6555 5/3–5/3 455-355 As ce - Br to ين سفلیدولت قر -يیاالنچ -موروک 

25< - 

5 
3555-6555 5/75–5/1 455-355 Da  - El ge - As su

mu 
ن یدولت قر -تخت سلطان -ر خفتیر زيتنگ ت

 ايعل

25-5 3555-6555 5/77–5/3 455-355 Br to - As ve - Co cy  شاه بداغ -آب گردو -يفغان -6طبقه 

25-5 3555-6555 5/77–5/1 455-355 Br to - As ve - Ar au حنا -يگل درس 

25-5 3555< -7555 5/77–5/6 355-355 El  - Da mu - As su

ge باغک -يقنات کول 

25-5 3555-7555 5/77-5/3 355-355 Co cy-Br to–As ve  

 -چهار مور -يتنگ آهن سفل -يآباد سفليعل

گردنه  -قاشبرزه  -آقچشمه -زخانیچشمه عز

اغ ب -ايعل يتل چنگ -يسفل يتل چنگ -يخاک

هفتجان  -هفتجان یله جادو -يمقصودعل

 -آبادزرقام -3عرف بانه  -6عرف بانه  -ینادر

م ين -یخرگر -هاساداتقنات  -چالخواجه

ل سنب -مرق عليقلي -گرموک -شاه جعفر -تاوه

قبر محمد  -قره قاج -رانيدره ج -يچشمه شرق

 -س ملکيرئ -شمه خندانچ -حسن سقلبلند

چشمه  -اوزون چشمه -يسنبل چشمه غرب

 جهيکل -يداغباش -گل کن -يعال

45-5 3555-6555 75-5 155-255 Ar au –As su  اريخون -باغ شهباز 

 

 عوامل محیطی
پارامترهای اقليمي با استفاده از آمار و اطالعات اقليمي 

سينوپتيک و های هایستگا (7315-6575) ساله 35
و اطراف آن محاسبه و پس از منطقه کليماتولوژی موجود در 

 ArcGIS 7/75 طيمحدر  آنهای پراکنش مکاني هانقشهتوليد 
آمار، مقادیر مربوطه برای ی زمينهاروشبا استفاده از 

ی هاداده مورد مطالعه استخراج گردید.ی اکولوژیک هاسایت

شيب نيز برای مناطق مورد درصد ع و توپوگرافي شامل ارتفا
 افزارنرمبا استفاده از  (DEMمدل رقومي ارتفاع ) عه ازمطال

7/75ArcGIS  (.7)جدول  شداستخراج 
ی هامکانهای معرف اطالعات خاک حاصل از پروفيل

 5-35در عمق مرتعي شامل خصوصيات فيزیکي و شيميایي 
زیکي خصوصيات فيتعيين  برایا ههنمونو سانتيمتر برداشت 

يات این خصوص و شيميایي خاک به آزمایشگاه منتقل گردید.
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صد ، درفتومتربه روش فليم پتاسيم قابل جذب شاملخاک 
and Walkley ) و بالک يلوالکبه روش  ازتو  آليکربن 

Black)ات کربنبي یگيربه روش عصاره ، فسفر قابل جذب
، متر pHه به وسيل ، اسيدیتهسدیم با دستگاه اسپکتروفتومتر

ه ب و کربنات کلسيم به روش هيدرومتری شن، سيلت و رس
سازی با استفاده از اسيد کلریدریک و تيتراسيون روش خنثي

 (.6)جدول  بودند با سود نرمال

 
 طبقات ارتفاعی منطقه مورد مطالعه وی مرتعی هاسایتموقعیت مکانی  -1شکل 

 

 بندیی اکولوژیک و آنالیز رجهاسایت بندیخوشه
ی مورد مطالعه و هامکان برای مطالعه تشابه موجود بين

ر متغي نُهبر اساس متغيرهای محيطي )شامل  آنهابندی گروه
بندی متغير اقليمي( طبقه هشتخاک، دو متغير توپوگرافي و 

اقليدسي و روش معدل گروهي  ای با استفاده از شاخصخوشه
منظور بررسي عوامل شد. به انجام PAST افزاربه کمک نرم

ی گياهي از آناليز هاگونهبر درصد پوشش  مؤثرمحيطي 
انتخاب روش مناسب برای  برای استفاده گردید. بندیرج
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 یبوتحليل تطبيقي ناارروش تجزیه آناليز به، ابتدا بندیرج
(DCA انجام شد و اندازه طول گرادیان محاسبه گردید )

از  ،3طول گرادیان کمتر از  بدليل(. در این بررسي 6)جدول 
( RDA) آناليز افزونگي و خطي مستقيم بندیرجروش 

آناليز  (. Smilauer, 1998 &Ter Braak) استفاده شد
انجام شد و  CANOCO 4.5 افزارنرمبا استفاده از  بندیرج

 د.دست آمی گياهي بههاگونهپوشش  -عوامل محيطيدیاگرام 
همبستگي بين عوامل محيطي و محورهای اول تا چهارم 

RDA بندی و گروهثيرگذار أتعوامل  نیمهمترمنظور تعيين به
بندی و ی رجهاروشحاصل از نتایج  ،ی اکولوژیکهاسایت
 با یکدیگر مقایسه شد. بندیخوشه

 

 بندیرجمتغیرهای محیطی )اقلیمی، خاک و توپوگرافی( مورد استفاده در آنالیز  -2جدول 

 متغير محيطي گيریواحد اندازه نشانه اختصاری

Bio 1 ميانگين دمای ساالنه گراددرجه سانتي 

Bio 3 - 755حداقل و حداکثر ماهانه( همدمایي دمایساالنه/متوسط  دمای *)دامنه 

Bio 7 ساالنه دمای دامنه گراددرجه سانتي 

Bio 8 ترین فصلمتوسط دما در مرطوب گراددرجه سانتي 

12 Bio بارندگي ساالنه مترميلي 

16 Bio ترین فصلبارندگي در مرطوب مترميلي 

17 Bio ترین فصلبارندگي در خشک مترميلي 

18 Bio ترین فصلبارندگي در گرم مترميلي 

Elev ارتفاع متر 

Slope شيب درصد 

K پتاسيم قابل جذب گرم در کيلوگرمميلي 

N ازت کل درصد 

Om ماده آلي درصد 

P قابل جذب فسفر گرم در کيلوگرمميلي 

pH - اسيدیته 

Sand شن درصد 

Silt سيلت درصد 

Clay رس درصد 

CaCO3 کربنات کلسيم درصد 

 

 نتایج
 مورد مطالعه مرتعیی هامکانای آنالیز خوشه

محيطي شامل اقليم، خاک عوامل بر اساس  ایخوشهآناليز 
مرتعي مورد ی هامکان ( نشان داد که3)جدول  و توپوگرافي

گروه مشخص تفکيک  چهاربه  -553در سطح تشابه  مطالعه
مرتعي دولت قرین عليا  یهامکانگروه اول شامل شوند. مي

مرتعي چارمرد، خرگری، ی هامکان شامل دومگروه و کليجه، 
مرغ عليقلي، ریيس ملک، چشمه خندان، دره جيران، اوزون 
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، تخت سلطان، چشمه 7خفت لي، پشت اچشمه، چشمه ع
عزیزخان، نيم تاوه، سمبل چشمه شرقي، سمبل چشمه غربي، 

ی مرتعي باغ هامکانامل ش سوم، گروه کنقره قاج و گل 
، گل درسي، آب گردو، 6، شاه جعفر، طبقه 6مقصودعلي، بانه 

آباد، گرموک، ، زرقام3قنات کولي، داغباشي، له جادوی، بانه 
ی هامکان شاملچهارم و گروه فغاني، حنا، شابداغ و باغک 

چشمه، گردنه خاکي، تله چنگي آباد سفلي، آقمرتعي علي
موروک، قبر محمدحسن، یاالنچي، سفلي، مزرعه علوی، 

عليا،  اجه، تنگ آهن، برزقاش، تله چنگيوهفتجان، چالخ
لند قلبسآباد، دولت قرین سفلي، هفتجان نادری، دهکرد علي

 (.6)شکل بودند  هاساداتو قنات 

 
 )خاک، توپوگرافی و اقلیم(ی مرتعی بر اساس عوامل محیطی هاسایت ایآنالیز خوشه -2شکل 

 

 بندیآنالیز رج
، اقليمي، توپوگرافيبندی عوامل حاصل از رج نتایج
 کهدارد از آن حکایت های گياهي گونه پوششخاک و 

ود بندی ببيشترین مقادیر ویژه متعلق به دو محور اول رج
درصد از تغييرات را توجيه نمود  2/56در مجموع که 

  (.3 )جدول
 

 ی گیاهی(هاگونه )عوامل محیطی و درصد پوشش RDA و DCA بندیرج نتایج حاصل از -3جدول  

 جمع جبری 4 3 6 7 محور

 235/7 531/5 765/5 743/5 647/5 مقادیر ویژه

  366/7 717/6 224/7 555/6 طول گرادیان

 755 6/3 7/72 3/71 3/33 واریانس توجيه شده )%(
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متغيرهای  ،RDAدر دیاگرام دو پالتي حاصل از تجزیه 
نوک بردار  (.3محيطي توسط بردار نشان داده شده است )شکل 

حداکثر تغييرات و طول آن بيان کننده ميزان تغييرات است. برای 
تند هس یتربزرگآن دسته از متغيرهای محيطي که دارای بردار 

بندی در مقایسه با بردارهای کوتاه همبستگي بيشتری با در رج
گذارند مي آنهابيشتری بر تغييرات  ريتأثو  عوامل گياهي دارند

، اقليمي، خاک توپوگرافيبندی عوامل دیاگرام حاصل از رج .
 گياهيپوششهای گياهي نشان داد که در گونه پوششو 

Elymus های ی مرتعي با غالبيت گونههاسایت

Richter.) Link( trichophorum ، gentry Elymus

Melderis،.L bulbosum Hordeum،  و Eryngium

Delaroche. F billardieri  ،درصد شن و عوامل ارتفاع
تأثيرگذارترین ( Bio8فصل ) ترینمرطوبمتوسط دما در 

B.  یهاگونه ی مرتعي کههاسایت در شدند. عوامل معرفي

.Boiss tomentellus ، L. ovina Festuca و  Onobrychis

Boiss. melanotricha  غالب هستند عوامل ميانگين دمای
تأثيرگذارترین عنوان بهاسيدیته و ازت کل (، Bio1ساالنه )

Stipa ی هاگونه ی مرتعي کههاسایتدر . عوامل مطرح بودند

Rupr. and Trin. arabica ، fragilis Psathyrostachys

Nevski) Boiss.(  و.Boiss podolobus Astragalus  غالب
خاک شامل درصد ماده آلي و درصد ترتيب عوامل بههستند 

خوردار بر گياهيپوششاز اهميت بيشتری در  کربنات کلسيم
( از Bio3( و همدمایي )Bio7ساالنه ) دمای دامنه .بودند
N. ی هاگونهبر درصد پوشش  مؤثرعوامل  نیمهمتر

Aschers. .)Forssk( mucronata  و inflata Stachys

Benth.  .متغيرهای محيطي که دارای بردار  بدیهي استبودند
هستند در مقایسه با بردارهای کوتاه همبستگي  یتربزرگ

بيشتری  ريتأثو  گياهي دارند یهاگونه درصد پوششبيشتری با 
همبستگي بين عوامل  (.3 )شکل گذارندمي نهاآبر تغييرات 

( نشان داد که محور 4)جدول  RDAمحيطي با چهار محور اول 
(، اسيدیته و Bio1با عوامل ميانگين دمای ساالنه ) RDAیک 

(، همبستگي مثبت و Bio8فصل ) ترینمرطوبمتوسط دما در 
 دمایداری دارد. این در حالي است که با عوامل دامنه معني

(، Bio17ترین فصل )خشکبارندگي در  ،(Bio7ساالنه )
 ارد.دار دهمبستگي منفي معني( و درصد سيلت Bio3همدمایي )

ارتفاع و بارندگي ساالنه با محور سوم و بارندگي در 
بيشترین  RDA( با محور چهارم B16ترین فصل )مرطوب

  را داراست.همبستگي 
 

 
، اقلیمی و خاک و توپوگرافی)بردارهای قرمز عوامل  RDAبندی محیط حاصل از رج - دیاگرام دو پالتی پوشش گونه -3شکل 

 های گیاهی هستند(بردارهای آبی رنگ گونه

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-444697
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-444697
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-444697
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Ag. gen: Agropyron (Elymus) gentry, Ag. tr: Agropyron (Elymus) trichophorum As. po: Astragalus podolobus, Br. to: Bromus 

tomentellus, Bu. en: Buffonia enervis, Cen. vi: Centaurea virgata, Er. bi: Eryngium billardieri, Fes. ov: Festuca ovina, Ga. ce: Gallium 

cetaceum, Ho. bu: Hordeum bulbosum, No. mu: Noaea mucronata, On. me: Onobrichys melanotrica, Po. bu: Poa bolbusa, Pol. do: 

Polygonum domosum, Psa. fr: Psathyrostachys fragilis, Pte. ca: Pterocephallus canus, Sc. or: Scariola orientalis, Sta. in: Stachys 

inflata, Ta. ro: Taraxacum roseum, Tra. ca: Tragopogon caricifolium 
 

 RDA یبندرج محورهای و محیطی متغیرهای همبستگی -4 جدول

 چهارم محور محور سوم  محور دوم محور اول متغيرهای محيطي

 -3574/5 7456/5-  7634/5 6533/5 (Bio1ميانگين دمای ساالنه )

 3331/5- 5437/5  6565/5 3535/5 (Bio3همدمایي )

 1334/5- 7435/5  5431/5 7116/5 (Bio7دامنه دمای ساالنه )

-2332/5 5574/5 (Bio8ترین فصل )متوسط دما در مرطوب

4331/5-

6331/5- 

 4331/5- 6331/5- 

 -5134/5 7536/5-  4166/5- 5445/5 (Bio12بارندگي ساالنه )

 4335/5- 6455/5  5323/5 5354/5 (Bio16ترین فصل )بارندگي در مرطوب

 3433/5- 7255/5  7537/5- 6373/5 (Bio17ترین فصل )بارندگي در خشک

 7124/5- 7255/5  4411/5 7511/5 (Bio18ترین فصل )بارندگي در گرم

 -5657/5 5373/5  6153/5 6275/5 از سطح دریاارتفاع 

 -5575/5 4321/5  5433/5 -5211/5 شيب

 7731/5 3631/5  5255/5 -5457/5 پتاسيم قابل جذب

 3511/5 -4454/5  -7366/5 3747/5 ازت کل

 7333/5 5532/5  -6373/5 -5734/5 ماده آلي

 -3354/5 6235/5  4517/5 -7436/5 فسفر قابل جذب

 -3172/5 -7333/5  -5731/5 2347/5 اسيدیته

 5331/5 -6313/5  7355/5 4342/5 شن

 6535/5 3252/5  5225/5 -2354/5 سيلت

 -7245/5 -7634/5  -3512/5 -5552/5 رس

 -7345/5 -7774/5  -6716/5 -7154/5 کربنات کلسيم

 

 بحث
عنوان اولين حلقه زنجيره  به  پوشنننش گياهي شنننناخت   

مل اکولوژیکي   غذایي،  هان     مؤثرعوا يا در بر اسنننتقرار گ
اطالعات  و پس از آن دسننتيابي به مرتعي  یهاسننتمياکوسنن
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ر دتواند و عوامل محيطي مي گياهيپوشش ارتباط  حاصل از 
حل مسنننائل اکولوژیک مانند حفاظت بيولوژیک و مدیریت           

در این  .(et al Mirdavoodi,. 2006) باشدمنابع طبيعي مفيد 
 ی مرتعي بر اسننناس عوامل محيطي در چهار  ها مکان تحقيق 
در یک محدوده ارتفاعي     گروهکه هر   شننندند تفکيک  گروه 

 و نقشه  ایخوشه ی حاصل از آناليز  هاگروهتلفيق  قرار دارد.
فاع منطقه   عه را از نظر  ها مکان توانسنننت  ،ارت   ی مورد مطال

  بر این اسنناس سننه گروهبه خوبي تفکيک نماید. جغرافيایي 
شد.     شه جدا  صلي بر روی نق اول )واقع در جنوب  گروهدر  ا
ی هامکانمتر بيشنننتر  6336منطقه مورد مطالعه( با ميانگين     

فاعي    قه ارت عداد  م 6355-6255مرتعي در طب  چهار تری و ت
فاعي       قه ارت کان مرتعي در طب متری قرار   6555-6355م

ند.  با        گروه گرفت عه(  دوم )واقع در شنننمال منطقه مورد مطال
يانگين   فاعي    6451م قه ارت متر و  6355-6255متر در طب

يانگين        با م عه(  گروه سنننوم )واقع در مرکز منطقه مورد مطال
متر قرار گرفتند  6255-6355متر در محدوده ارتفاع  6217

بدیهي اسنننت که ارتفاع یکي از عوامل مهم در (. 7)شنننکل 
به اه مکان  تفکيک  ب   رود.شنننمار مي ی مرتعي  فاع  يل  هارت دل

ارتباطي که با ميزان بارش، شنننيب و عوامل فيزیکي خاک         
  ی مرتعي اسنننت.ها مکان در تفکيک  کننده  تعييندارد عاملي  

صل از   ستقيم   بندیرجنتایج حا شان داد که   RDAم عوامل  ن
ند   خاک   و فيزیوگرافي، اقليمي ی  ها گروهبه خوبي توانسنننت

ساس  اکولوژیک را ب شش ر ا ش  تفکيک نمایند گياهيپو کل )
تا  (.3 که پوشنننش  ین نه ج نشنننان داد  و  ovina .Fی ها گو

melanotrica Onobrichys   یادی به تأثير     ميزان ز حت  ت
ای  مرفولوژی و سيستم ریشه   . باشد ميساالنه   بارش ميانگين

بافت   این دو گونه    سننننگين و عمق زیاد خاک در  همچنين 
  که تغييرات تاج پوشننش شننودباعث مي آنهامناطق حضننور 

شد.   تحت تأثيبه ميزان زیادی  آنها ساالنه با   ر مجموع بارش 
باط این  قدار کمتر در     ارت نه به م Polygonum ی ها گو

domosum ،canus Pterocephallus وbolbusa Poa  دیده
ی ها گونه پوشنننش  عامل دیگری که بر تغييرات    شنننود.مي

  ازتميزان  ،گذاردميتأثير  tomentelus .Bویژه به یادشننده
صلخيزی خاک در مناطق      شاخص حا ست که  دارای  خاک ا

شده        صيف  صيات تو صو شد ميخ شان   .با ه ک دهدمينتایج ن
صد     ازتمناطق دارای ميزان باالتر  شترین در خاک دارای بي

شش این گونه بوده  و همکاران   Heidariمطالعات که با اند پو
 Bagheri دارد.( مطابقت 6577)و همکاران  Kia ( و6571)

سيدیته  6572و همکاران ) از عوامل   عنوان یکيرا به کخا( ا
نه کبر رشننند و اسنننتقرار و پرا مؤثر در  Bromus نش گو

 .برشمردندمختلف  یهاشگاهیرو
ی جنس هاگونهپوشش  مورد مطالعه اطقدر من

Agropyron  بودهتحت تأثير عامل ارتفاع  ميزان زیادیبه 
 ،دشوميداني نيز به خوبي دیده مي این امر در مشاهدات است.

بيش های دارای ارتفاع در دامنه .gentry Eکه گونه طوریبه
در  .tricophorum Eمتر از سطح دریا و گونه  6155 از

متر دارای بيشترین  6555دارای ارتفاع حدود های دامنه
 گياهيپوششارتباط بين خصوصيات  .باشدميدرصد پوشش 

و ارتفاع در تحقيقات زیادی مورد بررسي قرار گرفته است. 
Lesvic (7333 ،)Hegazy ( 7331و همکاران ،)Saberian 

علت افزایش  Ahmadipour (6552)و  Moradi( و 6556)
تغييرات  ناشي ازرا ی گياهي هاگونهیا کاهش تاج پوشش 

جه يفاصله از آبشخوار و محل اطراق دام و در نتبه دليل ارتفاع 
 امدر کنار تأثير ارتفاع بر بارش و د. انددانستهچرای دام 

وجود خاک سبک  مناطق مرتفع و پرشيب،مشخصه دیگر 
بر  .باشديم های خاککه ناشي از عدم تکامل الیه باشدمي

ی هاگونه پوشش مناطق، در این آمدهنتایج بدست اساس
Buffonia enervis  وGallium cetaceum  کمتربا شدت و 

Taraxacum roseum ، ogonpTragoی هاگونه

liumocaricif و billardieri E.  نسبت به مناطق دارای خاک
 تر بيشتر است.سنگين

درصد شيب اثر چشمگيری بر درصد  نتایج نشان داد که 
نداشته است که این امر به دليل ی گياهي هاگونهاین پوشش 

 Austin .باشدمي هاسایتتغييرات اندک این پارامتر در 
 نشان دادشرق نوادا زارهای شمالدرمنهبررسي در  ،(7313)

دليل تغييرات کم پارامترهای توپوگرافي، عوامل ادافيکي هکه ب
 در مورد البته اند،ه درمنه نقش اساسي ایفا کردهدر تغييرات گون

رابطه  mucronata. Nو  ovina .F ،inflata .Sی هاگونه

http://ijrdr.areeo.ac.ir/?_action=article&au=143668&_au=Hamid+reza++Mirdavoodi
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دیاگرام پوشش گياه در درصد منفي بين درصد شيب و 
 عمدتاً ovina .F. گونه (3)شکل  مشاهده است قابل بندیرج

خاک عميق دیده شيب کم و رش و دارای در مناطق پر با
این در حالي . (Ahmadipour, 2006 & Moradi) شودمي

N. و  ainflat .S یهاگونهاست که بيشترین درصد پوشش 

mucronata  در مناطق مسطح و مناطقي که در مرحله توالي
خاک عميق این مناطق با  .شوددیده مي ،ثانویه قرار دارند

ی هاگونه وقرار گرفته  انسانمورد دستکاری  ،مناسب کشت
N. و  ainflat .S مانندتوالي ثانویه  مختلفمراحل 

mucronata  حاصل بر اساس نتایج  غالب شده است. آنهادر
 orientalis .Sو  bulbosum. H نهوپوشش دو گ ،بندیرجاز 

با تغييرات ميزان فسفر خاک در مناطق مورد مطالعه ارتباط 
های دهنده حضور دو گونه یادشده در خاکنشانمنفي دارد که 

 دهديممشاهدات ميداني نيز نشان . باشدميفقير از این عنصر 
شده و فقير از عناصر معدني که این دو گونه در مراتع تخریب

ثانویه دیده و آلي خاک و بيشتر در اولين مراحل توالي 
 شوند.مي

ا اسننتفاده از مطالعات نتایج این تحقيق نشننان داد که ب
های گياهي را توان شنننرایط زیسنننت گونهرویشنننگاه مي

شخص نمود و این   تواند در عمليات اجرایي شناخت مي م
اصننولي از  برداریو بهره بط با مدیریت احيا، اصننالحمرت

شد. گونه  های گياهي موجود در مناطق مورد مراتع مفيد با
شرایط اقليمي،  مطالعه سته به   عالوه بر  به ميزان زیادی واب

های کشت  تواند در برنامهخاک بودند و این امر ميشرایط  
به  ه هگون    کاری و ميانکاری مفيد باشننند.      ی کپه ها روشا 

نه  قه      گو باارزش منط ند    های اصنننلي و  يان    مان ندم گ
تأثير حاصنننلخيزی خاک بودند که       تحت  خوشنننخوراک

ماتي    مي قدا با ا ند   توان  يد و    مان به افزایش تول کودپاشننني 
 عواملبا شناخت در نهایت  ،ا کمک کردههپوشش این گون 

ند   اقليمي  ما مي  مان ن بارش و د يت   اطق دارای توان م قابل
زارهای  را در محدوده دیم  ارزش های با  کشنننت دیم گونه 

هاشنننده بازده و  کم يای   ر هت اح این  مشنننخص و در ج
های گياهي بومي اقدام نمود.ا با استفاده از گونهههعرص
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Abstract 

    Correlation between vegetation and environmental variables is the most important issue related 

to the structure and function of rangeland ecosystems. Environmental factors such as climate, 

topography, and soil can alter the dynamics of plant communities. In this study, the effects of 

environmental factors on vegetation of some rangeland sites in Semirom region of Isfahan 

province were evaluated. Sampling was carried out at 52 rangeland sites in a random-systematic 

way. At each location, 40 plots of one square meter were placed along four transects, and the 

percentage of vegetation cover in each plot was measured using ocular-estimate method. The grid 

layers of bioclimatic and topographic variables were prepared in ArcGIS 10.1 and values for each 

range site were extracted. Soil samples were collected from range sites and some physical and 

chemical properties of the samples were measured. Redundancy Analysis (RDA) was used to 

evaluate the relationships between environmental factors and the plant species cover. Cluster 

analysis was also used to group the studied range sites based on environmental factors. According 

to the results, annual mean temperature, isothermality, mean temperature of wettest quarter, soil 

texture, pH, organic matter, and elevation were identified as the most important ecological factors 

affecting plant species cover. 
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