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 ارتباط با عوامل ادافیکی و فیزیوگرافی  استان فارس درمطالعه پوشش گیاهی مراتع نیمه استپی اقلید در
 

 3 حسین ارزانی و2قوام الدین زاهدی، 1سعید محتشم نیا*

 ،دانشگاه تهرانگروه جنگلداری دانشیار 2 ،استادیار گروه منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان1

 دانشگاه تهرانگروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی استاد 3
 19/9/86 :؛ تاریخ پذیرش 9/10/85: تاریخ دریافت

 
 

 چکیده
مراتع منطقه نیمه استپی استان فارس با توجه به خصوصـیات ادافیکـی و فیزیـوگرافی                پوشش گیاهی   این تحقیق به بررسی      
 وشـد  خـاب  هکتـار انت  11504 د فارس بـه وسـعت  ی یک سایت مرتعی در منطقه انارک مشکان در اقل        ،در این راستا   .پردازد می

 پارامترهای تراکم و وفور در      یریگ اندازه ی متر 2800تا   2400 ارتفاعی در چهار طبقه   ، گیاهی  اکولوژیک های تعیین گروه جهت  
 به  I در قالب شکل کلی       متر عرضی  100 ترانسکت   8ر طولی و     مت 300 ترانسکت   4متر مربعی در امتداد     یک   پالت   268تعداد  
 براساس بندی پوشش گیاهی طبقه TWINSPAN و DCA تکنیک  دوبا استفاده از. رفت صورت گ  ارتفاعی ک هر طبقه  یتفک

 در مبنـای سـه نقشـه ارتفـاع، شـیب و جهـت        نقشه شکل زمین بربا استفاده از   سپس    و  انجام شد  های اکولوژیک گیاهی   گروه
 از روی آن  به و    محاسـ  بررسی شباهت و عدم شباهت میان قطعات نمونـه        جهت   SÖrensonشاخص تشابه    ILWISمحیط  

  بافـت خـاک،    ، نظیرسـاختمان  یکیاداف عوامل   بدست آمده  پروفیل   87  در نهایت  در .د ش تعداد و محل حفر پروفیل خاک تعیین      
و بـا کـاربرد دو   شد  گیری  اندازه شیب و جهت،عوامل فیزیوگرافی شامل ارتفاع  وگچ  وآهک   Ec و   K  ،P  ،N  ،pH کربن آلی 
نتایج ایـن تحقیـق     . گرفت قرار یمورد بررس صوصیات پوشش گیاهی و عوامل محیطی        خ  میان ارتباط CCA و DCAتکنیک  

کـربن آلـی و پتاسـیم در طبقـه           شامل آهک، سیلت و رس،        عوامل محیطی   گیاهی  گروه اکولوژیک  17گیری   شکل درنشان داد   
-2700ر طبقـه ارتفـاعی  ، د2500-2600طبقه ارتفـاعی  دررس  وpHعوامل فیزیوگرافی به همراه      ، متری 2400-2500 یارتفاع
بوده   موثر شن و آهک    متری 2700-2800طبقه ارتفاعی  در و  شن و فسفر   ،pH گچ و ی عوامل فیزیوگرافی به همراه       متر 2600
 .است

 
 .اقلید فیزیوگرافی،ادافیکی و عوامل ، TWINSPAN ،DCA ،CCA :های کلیدی واژه

 
 مقدمه

 ، و مکـان    گیاهی در طی زمـان     پوششاستقرار   اصوال1ً 
هـا میـان پوشـش گیـاهی بـا           ها و واکنش   برایندی از کنش  

                                                 
 mohtashamnia@iaua.ac.ir:  مسئول مکاتبه-*

 بـروز تغییـرات در پوشـش گیـاهی         .عوامل محیطی اسـت   
 ماتریسی از مهمترین عوامـل محیطـی        لبهمراتع ناشی از غ   

 مراتـع از  یاهیـ ک پوشش گین اکولوژی سیدر بررس  .است
ـ م  یان مسـتق  یز گراد ی آنال یها روش م اسـتفاده   یرمسـتق یا غ ی

 آسـتین  طبـق نظـر    بریز گرادیان مستقیم یا      در آنال  .شود یم
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های محیطی جهت مـنظم      داده بندی محیطی از   رج )1968(
 ،شـود  های حاصل از پوشش گیاهی استفاده مـی        کردن داده 

 این در حالی است که در آنالیز گرادیان غیر مستقیم یـا بـر       
بندی پوشش گیاهی، مجموعـه فنـونی را         رجوی  طبق نظر   
هـای فلورسـتیکی و      ساس آنـالیز داده   گیرد که برا   در بر می  

باشد و اثـر عوامـل       مستقل از دخالت هر عامل محیطی می      
ــالیز و نمــایش تغییــرات فلورســتیکی  محیطــی پــس از آن

های محیطـی تنهـا در مرحلـه         مشخص خواهد شد و داده    
در ایـن تحقیـق از یکـی از       .شـوند  تفسیر وارد مطالعه مـی    

یز گرادیـان غیـر     هـای آنـال    مهمترین و پرکاربردترین روش   
ــام تکنیــک ــه ن  .اســتفاده شــده اســت 1DCA مســتقیم ب

ثر ؤ مـ  یطین عوامل مح  ی مهمتر ییمنظور شناسا   به ،نیهمچن
 از  یاهیـ  پوشـش گ   یبنـد   و جهت طبقه   CCA2ک  یاز تکن 
عصـری و   . استفاده شده اسـت 3TWINSPAN کیتکن

 در اسـتان  گرمسارنورالدین آباد در ایستگاه   ) 1998( حمزه
هـای    میـان جوامـع و زیرجوامـع هالوفیـت         ارتبـاط  سمنان

منطقه را با عوامـل خـاکی از نظـر نحـوه پـراکنش مـورد                
نتایج تحقیق آنان نشان داد کـه از میـان    .بررسی قرار دادند  

EC  ،SAR، So4متغیرهای ادافیکی   
 و تا حـدی بافـت       -2
 زارع چـاهوکی  . دهند  می خاک اختالف قابل توجهی نشان    

 عوامـل محیطـی مـوثر در        به بررسـی  ) 2001(و همکاران   
 رویشــی مراتــع پشــتکوه اســتان یــزد بــا وامــعپــراکنش ج

وی بـا    .پرداخـت  CCAو 4PCA گیـری از تکنیـک     بهره
بررسی پارامترهای ادفیکی نظیر بافت، مقدار آهک، درصد        

هـای محلـول،     ، یـون  pH  ،EC  ،SARاشباع بازی، گـچ،     
Na  ،K ،Ca ،Mg ،Clکربنـات   هـا کربنـات و بـی     و یون

 های گیـاهی را     میان عوامل ادافیکی یا فراوانی گونه      ارتباط
 رویشی مراتع جوامعنتایج نشان داد . مورد بررسی قرار داد  

منطقه پشتکوه دارای بیشترین همبستگی با عوامل ادافیکی        
دشـتکیان   .شوری، بافت، گچ، آهک و رطوبت اشباع است       

ــاران و ــی در در) 2002( همک ــی   تحقیق ــرح مل ــب ط قال
را ی  عی وس  منطقه ، اکولوژیک پوشش گیاهی   شناخت مناطق 

                                                 
1- Detrended correspondence analysis  
2- Canoical correspondence analysis  
3- Two way indicator species analysis  
4- Proncipal component analysis  

 هکتـار از دو اسـتان فـارس و یـزد            1581550 به مساحت 
نتیجه تحقیق آنها منجر به تفکیک       .مورد مطالعه قرار دادند   

 گـروه   7  گـروه گونـه و     15های گیاهی این سطح به       گونه
ــه منفــرد شــد شــایان ذکــر اســت ایــن محققــان در  . گون

ـ   بندی خود از روش    گروه الیز چنـد متغیـره اسـتفاده       های آن
ــد ــد.نکردن ــاران و  آذرنیون ــه  در) 2003( همک ــی ب تحقیق

یـرات ارتفـاع بـر      یخصوصـیات خـاک و تغ      بررسی تـاثیر  
 و پراکنش دوگونه درمنه درسـه منطقـه وردآورد، گرمسـار         

معـادالت  به ارائه     منجر آنهانتایج تحقیق    .سمنان پرداختند 
بـا   هـا  اکنش گونه بیان کننده رابطه پر    گردید که  رگرسیونی

  و سطح خاک  در درصد گچ، درصد آهک، درصد سنگریزه     
  خـاک  شـوری  اشباع بازی، اسیدیته و    درون خاک، درصد  

 -، عبـدل    )1982( الغریـب  آیاد و ز  یدر سطح جهان ن   . شد
ــیک و ــاران راض ــارنیوال و) 1984( همک ــاران و ک  همک

عقیده دارند که در اراضی شور، سه عامل شوری،          )1990(
های  درصد کربن آلی خاک مهمترین نشان ویژگی      بافت و   

  جنســن.مــوثر بــر انتشــارات اجتماعــات گیــاهی هســتند
در بررسی عوامل محیطی موثر بر پراکنش جوامع         )1989(

ــره ــا به ــه ب ــری از تکنیــک  درمن ــان DCAگی ــط می ، رواب
را ای از عوامل خـاکی       های مختلف درمنه با مجموعه     گونه

 DCAگیری از تکنیـک      بهره وی با    .مورد بررسی قرار داد   
نشان داد جوامع درمنه به ماتریسی از خصوصـیات خـاک           
نظیر عمق، ظرفیت نگهداری آب، عمق اپی پدون مالیـک،          
میــزان رس و عمــق مــوثر فعالیــت ریشــه واکــنش نشــان 

در تحقیقـی بـه بررسـی       ) 1999( مـان  کالرک و . دهند می
انی های مناطق بار رابطه بین عوامل خاکی و پراکنش جنگل

 DCAاز تکنیک   گیری   آنها با بهره   .در کاستاریکا پرداختند  
ب و  بـا تغییـر عوامـل فیزیـوگرافی شـی          دریافتند   CCAو  

 کـرده و  جهت، نوع خـاک بسـته بـه شـیب وجهـت تغییر            
 المیـر  .شود های متفاوت را موجب می     استقرار تاج پوشش  

مطالعه بیسـت سـاله پوشـش گیـاهی جنگـل            در )2000(
ــو ــان س ــزنی برگ ــا 1978ال از س ــا  1998 ت ــک ب در بلژی
 بـه   CCA و   DCAبنـدی    رسـته  تکنیک گیری از دو   بهره

 سال با روند صعودی 20این نتیجه دست یافت که در طی      
در مقدار نیتروژن خاک و روند نزولـی در رطوبـت خـاک          
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مشاهده شده است که علت آن را افـزایش سـطح اراضـی             
افزایش های زیرزمینی و     زراعی، افزایش مصرف آب سفره    

مطالعـه    در )2001( اسـندن  .داند مصرف کودهای ازته می   
مریکـا بـا    آپوشش گیاهی سواحل جزیره فایر در بوسـتون         

عوامل تیک پوشش گیاهی و     استفاده از خصوصیات فلورس   
بنـدی پوشـش      پستی و بلندی موفـق بـه گـروه         ادافیکی و 

 گروه گونـه    23 گروه گونه اصلی و      5گیاهی این منطقه به     
ررسـی پوشـش    در ب ) 2004( همکـاران  و اندای .فرعی شد 

 اثـر عوامـل   کارولینای جنوبی در ها گیاهی مجاورت تاالب 
مـورد   CCA  و DCA دو تکنیک    استفاده از با  را  محیطی  

 مدلی برای مدیریت کارآمـد      ندتوانست  و ندبررسی قرار داد  
راسـتای اهـداف     تـاالب در    از درمنطقه در زمینه حفاظـت    

ــه کن  ــدار تهی ــعه پای ــدتوس ــونیر. ن ــه ) 2006( م در مطالع
اسـتفاده   با مصر های مناطق بیابانی غرب کشور     سیستماکو
تکنیک طبقه    و CCA و   DCAرسته بندی   تکنیک   دو از

 درارتباط با عوامل خاکی    ندتوانست TWINSPANبندی  
ـ ا در .دنـ پنج گروه اکولوژیـک گیـاهی را اسـتخراج کن          ن ی

ــتحق ــدفقیـ ــک  هـ ــتفاده از تکنیـ ــای  اسـ  و DCAهـ
TWINSPAN         جهت رسته بندی و طبقه بندی پوشـش 

گیـری   تعیین مهمترین عوامل محیطی موثر بر شکل  ،گیاهی
 بـا اسـتفاده از تکنیــک    گیـاهی منطقــه پوشـش و اسـتقرار  

CCA   در اصـلی   گیـاهی   اکولوژیـک  هـای  تعیین گـروه  و 
 .باشد می  فارساستان  دردی اقلیمه استپین مراتع

 
 ها روش و مواد

طقه مـورد مطالعـه در شـیت توپـوگرافی          محدوده من  :مواد
 بـا مقیـاس   K753سـری    ازII 6551مشـکان بـا شـماره   

  Eو   N ″58 ′36 °30 در مختصات جغرافیـایی    1:50000
ــا °52 ′54  20 ″  E ″52  ′58 و  N  ″55  ′42 °30 تـ
ــه مســاحت °52 ــار و11504 ب ــه 4متشــکل از   هکت  طبق

 یمتوسـط بارنـدگ    . متـری اسـت    2800 تـا    2400ارتفاعی  
ــه  ــی م3/576منطق ــا    یل ــط دم ــر و متوس ــه 3/10مت  درج

 .گراد است یسانت
العـاتی، ابتـدا    سـایت مط  منظور انتخاب قطعـی      به :ها روش

 1383 نیمه دوم اردیبهشـت مـاه سـال    دریک مطالعه اولیه  

ی تغییرات پوشـش    بررس ستیک و فلورتهیه لیست    منظور به
سـپس  . فـت صـورت گر  گیاهی در طبقات ارتفاعی منطقه      

هـای   نقشـه تهیـه    ودام به استخراج محـدوده مطالعـاتی        اق
محـیط    در نقشه شکل زمـین   تا  ینها  ارتفاع و  ،شیب، جهت 

ــرم ــزاری  ن ــدانی در . شــدILWIS1اف ، جهــت بخــش می
برداری   از روش نمونه    با استفاده  آماربرداری پوشش گیاهی  

وفور و تراکم به تفکیک       پارامتر  دو ، سیستماتیک -تصادفی
 متر یک   یها مشاهده شده درون کوادرات   های گیاهی    گونه
 8 و  طــولی متــر300 ترانســکت 4 در امتــداد یمربعــ

 بــه Iشــکل کلــی  عرضــی در قالــب  متــر100ترانســکت 
بـه منظـور     . شـد  یریـ گ اندازه یطبقه ارتفاع  ک در هر  یتفک

های خاک، از شاخص     محاسبه تعداد و محل حفر پروفیل     
ه محاسبه این   چه نتیج نچنا.  استفاده شد  2سورن سون  تشابه

 باشـد، دو     درصـد  75شاخص بین دو قطعه نمونه بیش از        
ایـن   درغیر ا دو واحد پوشش گیاهی مشابه وقطعه نمونه ی 

هـای   سپس با مراجعه به سـایت     . صورت غیرمشابه هستند  
هـای مستقرشـده     مطالعاتی، مختصات جغرافیایی کوادرات   

در هنگام برداشت پوشش گیـاهی ثبـت         GPS3که توسط   
سـعی  . ت را یافته و اقدام به حفر پروفیـل گردیـد          شده اس 

 هـا از نظرموقعیـت درطبیعـت منطبـق بـر           پروفیلشد کلیه   
در مجمـوع    .برداری پوشش گیـاهی باشـد      های نمونه  محل

یـک از    هـر  در .شـد  حفر  انتخاب و   در منطقه   پروفیل 87
 مربوط بـه دو خصوصـیت فیزیکـی          پارامترهای ها، پروفیل

درصد  رصد رس، درصد سیلت و    د( تمان، بافت نظیر ساخ 
 درصـد تخلخـل خـاک و       نـگ، رطوبـت وزنـی و      ، ر )شن

 وکـربن   ،CECو  pH ،EC خصوصیات شـیمیایی نظیـر   
 بـازی، فسـفر و      درصد اشـباع   ،C/Nنسبت   نیتروژن آلی، 

. گیری شـد   اندازه گچ درصد آهک و   پتاسیم قابل جذب و   
متر در نظـر گرفتـه        سانتی 30تا   0برداری خاک    عمق نمونه 

.  که محدوده فعال ریشه دوانی گیاهـان مرتعـی اسـت           شد
ضخامت خاک، این دلیل  نقاط دشتی به یان ذکر است درشا

 .تغییرکردمتر    سانتی 30 تا   20 و   20 تا   15،  15 تا   0عمق از   
آزمایشـگاه  پروفیل در هر های خاک برداشت شده در   نمونه

                                                 
1- Integrated Land and Water Information System  
2- SÖrenson similarity index 
3- Global Positioning System 
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 سـتاندارد هـای ا   تخصصی آب و خاک شـیراز طبـق روش        
مـورد آزمـایش    شـیمیایی    -فیزیکـی    تغیـر بسته بـه هـر م     

هـای مربـوط بـه تـراکم و وفـور پـس از               داده .گرفتقرار
 PC-Ord بـه محـیط      Excelسازی اولیه در محـیط       آماده

ترتیـب    بهTWINSPAN  و DCAتکنیک   از دو  وارد و 
 و CCA و از تکنیــک بنــدی بنــدی و طبقــه جهــت رســته

یکی جهت تعیین مهمترین متغیرهای اداف     MRPP1 ماژول
 پوشـش گیـاهی هـر طبقـه         و فیزیوگرافی در شکل گیـری     

 . دستفاده شارتفاعی ا
 

 جینتا
انجـام آزمـون مونـت      و CCAک  یـ ج کـاربرد تکن   ینتا 
  دو که نشان داد  ی متر 2400-2500 یارتفاعطبقه   در کارلو
 یهمبستگ  درصد 3/84 درصد نیتروژن  درصد شن و   متغیر

کی، درصـد   یت الکتری جهت شیب، هدا   متغیر 7،  1با محور   
، درصدپتاسیم، درصد فسـفر و درصـد        رس، درصد سیلت  

 متغیردرصد آهـک،    6  و 2  با محور  درصد 8/81 کربن آلی 
 شـیب، درصـدگچ و اسـیدیته        صد، ارتفاع، در  C/Nرابطه  

 نشان   بیشترین همبستگی را3 نسبت به محور  درصد7/61

                                                 
1-Multi-Response Permutation Procedures 

  در یطـ ی مح یرهـا ین متغ ی مهمتر  نمودار ،1 شکل .دهند می
 .دهد ی را نشان میا  گونهیفضا
 متر پنج متغیـر ارتفـاع،       2500 -2600در طبقه ارتفاعی   

 9/84درصد شیب، جهت، درصـد پتاسـیم و درصـد رس            
، پنج متغیر هدایت الکتریکی،     1  همبستگی با محور      درصد

 3/83 و درصد سـیلت      C/Nاسیدیته، درصد آهک، نسبت     
 و پـنج متغیـر درصـد گـچ،       2  همبستگی بـا محـور     درصد

کربن آلی، درصد نیتروژن، درصد فسـفر و درصـد          درصد  
. دهـد   نشـان مـی    3 همبستگی بـا محـور       درصد 5/70شن  

، نمودار مهمتـرین متغیرهـای محیطـی در فضـای           2شکل  
 .دهد گونه این طبقه ارتفاعی را نشان می

 پـنج متغیـر   متـری نیـز    2600-2700در طبقه ارتفـاعی    
د ، درصـ  درصـد نیتـروژن   ،  هدایت الکتریکی ،  جهت شیب 

 و  1 محور     همبستگی با   درصد 2/95 درصد رس    پتاسیم و 
هفت متغیر ارتفاع، درصـد شـیب، درصـد گـچ، اسـیدیته،             

  درصـد  3/99، درصـد فسـفر و درصـد شـن           C/Nنسبت  
 و سـه متغیـر درصـد آهـک،          2همبستگی نسبت به محـور    

 همبسـتگی    درصـد  3/97درصد کربن آلی و درصد سیلت       
دار مهمتـرین    نمـو  3شـکل   . دهنـد   نشـان مـی    3با محـور    

 .دهند متغیرهای محیطی درفضای گونه را نشان می

 
 . متری2400-2500 ارتفاعی  مهمترین متغیرهای محیطی در فضای گونه در طبقه-1شکل 
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 . متری2500-2600 در طبقه ارتفاعی  گونهی در فضایطی محیرهاین متغی مهمتر-2 شکل
 

 
 . متری26000-2700 در طبقه ارتفاعی  گونهی در فضایطی محیرهاین متغی مهمتر-3 شکل

 
غیـر   مت سـه  زیـ  ن ی متـر  2700-2800 یدر طبقه ارتفاع   

 ی همبسـتگ   درصد 1/83 و درصد شن    درصد آهک  ،ارتفاع
هـدایت   جهـت شـیب،     متغیـر  هفـت   و 1نسبت به محور    

، ، درصـد فسـفر    C/Nالکتریکی، درصد مواد آلی، نسـبت       
 یهمبسـتگ  درصـد  2/72درصد پتاسـیم و درصـد سـیلت         

 درصد گـچ،    شیب، صددر متغیر چهار  و 2 نسبت به محور  
 یهمبستگ  درصد 60سدرصد ر  اسیدیته، درصد نیتروژن و   

ن یمهمترنمودار   4 شکل .دهند نشان می  3 نسبت به محور  
 .دهد ی گونه نشان می در فضایطی محیرهایمتغ
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 . متری2700-2800 در طبقه ارتفاعی  گونهی در فضایطی محیرهاین متغی مهمتر-4 شکل

 

 گیری بحث و نتیجه
ــا  ــام تکن ینتــ ــل از انجــ ــج حاصــ  و DCAک یــ

TWINSPAN در  یمتـر  2400-2500یرتفاع طبقه ا   در 
 . آورده شده است1جدول 

د، نده  نشان می  1 جدول   های اکولوژیک   گروه همانطور که 
 Astragalus هـای   گونه  و aucheri Artemisia گونه
با توجه به   . ندستهاین طبقه ارتفاعی      در گیاهانترین   غالب

ــه    ــراکنش گون ــارس پ ــتان ف ــه در اس  Artemisiaاینک

aucheri  ــ1500از ــد اســت  مت ــه بع ــتکیان و ( ری ب دش
در این منطقه اثری از درمنـه دشـتی بـا            .)2002،  همکاران

درمنـه   .شـود  نمـی ه به متوسط ارتفاع منطقه مشـاهده        توج
 Astragalus arbusculinusکوهی بـه همـراه گونـه    

غالب در ناحیـه دشـتی تشـکیل داده         گروه اکولوژیک   یک  
ــت ــبه  در .اس ــمحاس ــوع  ترینبیش ــال وق ــد احتم   درص

ــ ــی  اخصش ــای محیط ــرایه ــه  ب  Astragalus گون

arbusculinus             این گونـه بـه عـواملی از قبیـل درصـد
و عنـوان متغیرهـای اولیـه        بـه شیب، ارتفاع از سطح دریـا       

 Artemisiaگونه   وعنوان متغیر ثانویه  بهدرصد کربن آلی

aucheri درصـد  عواملی از قبیـل هـدایت الکتریکـی        به ، 
یرهای اولیه و درصد گـچ،      عنوان متغ  رس به  و درصد    آهک

عنـوان متغیرهـای ثانویـه       درصد فسـفر و درصـد شـن بـه         
 .بیشترین همبستگی را نشان داده است

 

 

  متری2400-2500 گروه های اکولوژیک گیاهی طبقه ارتفاعی -1جدول 
 )هکتار( مساحت نام گروه اکولوژیک

Artemisia aucheri – Astragalus arbusculinus 35/3418 
Stachys inflata - Euphorbia sp 67/673 
Astragalus rhodesemius – Gundelia tournefortii 33/765 
Astragalus arbusculinus – Astragalus cephalantus   1/978 
Astragalus cephalantus - Thymus vulgar 3/852 

 75/6687 جمع
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اما علت اصلی قرار گرفتن ایـن دو گونـه بـا نیازهـای       
در مجـاورت   گروه اکولوژیک   یک   فاوت اکولوژیکی در  مت

تـوان نزدیکـی نمـرات       ای را مـی    یکدیگر در فضای گونـه    
ــه ــت   گون ــراکم دانس ــه ت ــاتریس اولی ــین .ای در م  همچن
جهت تعیین مهمتـرین متغیـر       MRPPگیری ماژول    اندازه

 نشـان داد کـه در        برحسب درصد احتمـال وقـوع      محیطی
 – Artemisia aucheriگــروه اکولوژیــکاســتقرار 

Astragalus arbusculinus 2500 طبقه ارتفاعی در-
 متری عوامل ادافیکی بـیش از عوامـل فیزیـوگرافی            2400

  و رس  درصد سیلت مهمترین عامل ادافیکی     .اند موثر بوده 
 از سـطح     توپوگرافی ارتفـاع   و کربن آلی و مهمترین عامل     

تی باتوجه به دش   . بوده است   مستقل از اثر فلورستیکی    دریا
بودن این طبقه ارتفاعی طبیعی است که عوامل ادافیکـی از           

عامل ارتفاع از سطح دریا     . دنقدرت بیشتری برخوردار باش   
جه به مرتفـع    عامل کلی برای منطقه است که با تو       نیز یک   

ــه    ــا گون ــده ت ــب ش ــه موج ــودن منطق  Astragalusب

arbusculinus      پیرامون  . از این طبقه ارتفاعی ظاهر شود 
 – Stachys inflataروه اکولوژیــک گــ اســتقرار 

Euphorbia sp.  درصـد   ، درصد فسـفر عواملی از قبیل
 دو عامل  وStachys inflata  در استقراررس و اسیدیته

 .Euphorbia sp پراکنش درصد گچ و درصد سیلت در
  Stachys inflata حضور گونه  اصوالً.داشته اند دخالت

شـاهده شـد کـه      های پراکنـده در منـاطقی م       صورت لکه  به
بافت خاک سنگین بوده و تجمـع آب در فصـول ترسـالی             

 در یـک    .موجب شده تا مقدار اسیدیته خاک افزایش یابـد        
گرادیان تغییر بافت، مشاهده شد که تغییر از بافت رسی به           

در . تقویت بخشـید   را Euphorbiaسیلتی حضور جنس
احتمـال   بررسی مهمترین عامل محیطی برحسـب درصـد       

عامـل   Stachys inflata  بـا حضـور  ارتبـاط   وقوع، در
  مقدارسیلت وEuphorbiaمورد  در اصلی درصد رس و  

بـا توجـه بـه       .انـد  بـوده سـهیم    گچ به نسبت برابـر     درصد
آهـک از ناحیـه دشـتی بـه سـمت            تغییرات مقدار گـچ و    

شناسـی و    دلیل تغییـر نـوع سـازندهای زمـین         بهارتفاعات  
الت آهکــی و  بــه تشــکیدشــت هــای آبرفتــی در پادگانــه

ــی  ــات م ــوریتی در ارتفاع ــه    دی ــت ک ــار داش ــوان انتظ ت
Euphorbia   ظـاهر شـود  گروه اکولوژیک   الب یک   ق در. 

ــون  ــین پیرامـ ــه  غالبیـــت همچنـ  Astragalusگونـ

arbusculinus ترکیـــب باگونـــه و  cephalantus 
Astragalus ناشی قالب یک گروه اکولوژیک گیاهی       در

 .باشـد   مـی  صد آهک در  و C/Nدرصد موادآلی، نسبت     از
 ز عوامل ادافیکی مـوثر    منطقه مورد مطالعه یکی ا     اصوال در 

 این ها، درصد مواد آلی است و      گوناکنش  پر و استقرار در
های گـون بـه کـاهش یـا افـزایش             که گونه  در حالی است  

کربن آلـی    درصد جا هر.  کربن آلی حساس هستند    درصد
د شـده   پروفیل خاک کاهش یابد، خال اکولوژیکی ایجـا        در

  دو گونـه .شود اشغال میگروه اکولوژیک  گونه دوم   توسط  
Astragalus rhodecemius و Gundelia 

tourneforti درصـد فسـفر    ارتباط با عـواملی نظیـر       در ،
گونه  حضـور  .اند پراکنش یافته درصد سیلت و درصد رس      
Gundelia tournefortiدرعنوان یک گونه مهـاجم    به 

 آن بافت خاک همچنان رسـی       در مناطقی مشاهده شده که   
گرادیـان بافـت خـاک در        بوده و این امر با غالبیت تغییـر       

  گونه . مطابقت دارد   متری کامالً  2400-2500طبقه ارتفاعی 
Astragalus rhodecemius  سطح  به عامل ارتفاع از

درصد فسفر واکنش  پروفیل خاک و دریا، درصد سیلت در
ایــن طبقــه  ر مســاله دیگــری را دایــن خــود نشــان داده و

ای از گـون در طبقـه        زیرا تنها گونه  . دهد میرتفاعی نشان   ا
لـی در    متری است که درصد کربن آ      2500-2400ارتفاعی  

میان جمیع عوامل محیطی     از .حضور آن تاثیر نداشته است    
 درصـد  Astragalus rhodecemiusموثر بر پـراکنش  

رصد احتمـال وقـوع را      سیلت و فسفر در خاک بیشترین د      
 این گونه تمایل بسیاری به پراکنش        اصوالً .ن داده است  نشا

با توجه بـه کتیرایـی بـودن ایـن گونـه            . در ارتفاعات دارد  
 در تمایل به حضور در ارتفاعات محرز و ایـن مسـاله نیـز            

ــت    ــاع مشــخص اس ــل ارتف ــه عام ــه ب ــن گون ــخ ای  .پاس
 بــا دوبــاره نیــز  Astragalus cepephalantusگونــه

Thymus vulgar ی تشـکیل داده  دیگرولوژیکگروه اک 
دهنده حضور این    که بررسی مهمترین عوامل محیطی نشان     
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سـطح دریـا و نسـبت        ارتفـاع از  گونه در ارتباط با عامـل       
C/Nدر شرح اکولوژیکی گونـه  اصوالً. است  Thymus 

vulgar     ای است خـاص منـاطق       ذکر این مطلب که گونه
در ایـن تحقیـق     .  صـحیح اسـت    مرتفع و سنگالخی کامالً   

. بیشترین درصد احتمال وقوع متعلق به عامل ارتفاع اسـت      
همچنین این گونه نسبت به حضور کربن آلـی در پروفیـل            

گـروه  تـوان تشـکیل یـک        کـه مـی    بوده   خاک نیز حساس  
را در  Astragalus cephalantus بـا گونـه  اکولوژیک 

رسـی   بر .ارتباط با عامل مشترک درصد کربن آلی دانسـت        
بنـدی نهـایی بـه        و جمـع   DCAنمودارهای رسته بنـدی     

 .آمده است 2جدول  در TWINSPANکمک 

 
 . متری2500-2600 طبقه ارتفاعی  گیاهی گروه های اکولوژیک-2جدول 

گروه اکولوژیکنام  )هکتار( مساحت   
Astragalus cephalantus – Artemisia aucheri 24/791 
 Hertia  angustifolia – Astragalus albusculinus 65/271 
Hertia  angustifolia- Astragalus myrcanthus 11/189 
Hertia  angustifolia- Artemisia aucheri  248  

 1500 جمع
 

ایـن طبقـه ارتفـاعی       درشـود    همانطور که مالحظه می    
ــروه ــاهی   گ ــای اکولوژیــک گی ــرده اســت   ه . تغییــر ک
ــه ــ  Artemisia aucheriگون ــب ب ــهدر ترکی   ا گون

Astragalus cephalantus  وHertia 

angustifolia    دهد  این مساله نشان می   . است ظاهر شده
 متـری   2600 متـری بـه      2400دیان ارتفـاعی از   تغییرگراکه  

که پراکنش وسیع گونـه     شده  موجب تحول در نوع جوامع      
Hertia angustifolia نوع متغیرهای  در تغییر ناشی از

ن طبقـه ارتفـاعی از جمعیـت        ز ای تدریج ا  به. محیطی است 
هـای جدیـد در     کاسته شـده و گونـه     کوهی درمنه گونها و 

حضـور گونـه    بطـور کلـی      .انـد  عرصه مرتـع ظـاهر شـده      
Hertia angustifoliaدر ارتبـاط   طبقه ارتفاعی در این 

با عواملی از قبیل درصد موادآلی، بافت خاک، درصد گچ،          
 سه البقدر   است که    درصد آهک، اسیدیته و درصد شیب     

ای مشاهده   منطقه  در بررسی  .ظاهر شده است  یپ رویشی   ت
 – Astragalus cephalantus گـروه  شد که تشکیل 

Artemisia aucheri  که به صورت نوعی اکوتون است
ای از عوامل محیطی شامل درصد پتاسیم، ارتفـاع          مجموعه

در یـک ترکیـب     درصد شن    و C/Nاز سطح دریا، نسبت     
ـ   .ظاهر شود  گروه اکولوژیک  نایموجب شده تا     وع  تغییر ن

 ارتفاعـات   و منطقه دشت به تپه مـاهور      کاربری اراضی از  
دخالـت بیشـتر عامـل       نوع بافت خاک و    در تغییرموجب  

مهمترین عامل محیطی موثر در اسـتقرار        .ارتفاع شده است  
 – Hertia  angustifoliaگـروه اکولوژیـک گیـاهی    

Astragalus arbusculinus جه به گسـترش آن   با تو
ها عامل فیزیـوگرافی اسـت کـه بیشـترین درصـد             در دامنه 

ارتفاع از سطح دریـا     احتمال وقوع متعلق به درصد شیب،       
 در مهمتـرین عامـل ادافیکـی مـوثر       .  اسـت  بو جهت شی  

عوامـل    در کنـار Astragalus arbusculinusپراکنش 
دلیـل وجـود     به. فیزیوگرافی عامل درصد رس خاک است     

شناسی در ارتفاعات منطقـه ترکیـب        سازند زمین چند نوع   
رس، سیلت و شن در طبقات مختلـف ارتفـاعی در دامنـه             

نیز در   Astragalus myrcanthus  گونه.کند تغییر می
 و میـزان    C/Nپاسخ به عامل ارتفاع از سطح دریا، نسبت         

عامل ارتفاع کـه همـواره در اسـتقرار          .اسیدیته خاک است  
پروفیـل    و همچنین وجود رس در     ها موثر بوده است    گون

 های پـر بـاران     گرادیان رطوبتی خاک در سال    خاک و تغییر  
تغییر نوع نزوالت     متوسط بارندگی منطقه و    افزایشدلیل   به

تـوان انتظـار تغییـر در اسـیدیته         مـی   است که  در ارتفاعات 
گروه اکولوژیک را موجـب     خاک را داشت که استقرار این       

 TWINSPAN  و DCA  بررسی دو تکنیک   .شده است 
آورده  3جـدول    متـری در   2600-2700در طبقه ارتفـاعی   

 .شده است

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 . متری2600-2700های اکولوژیک گیاهی طبقه ارتفاعی   گروه-3جدول 
 )هکتار( مساحت نام جامعه

Artemisia aucheri- Phlomis orientalis 82/178  
 Prangos ferulacea – stachys inflata  452 
Prangos ferulacea- Artemisia aucheri 43/257 
Artemisia aucheri – Ferula ovina 648 
Prangos ferulacea- Daphne mucronata 65/158 
Daphne mucronata – Ferula ovina 35/242 

 25/1937 جمع

 
دهـد گونـه      نشـان مـی    3همانطور کـه نتـایج جـدول         

Artemisia aucheriیــک گونــه عنــوان  همچنــان بــه 
گرادیان ارتفاعی دشـت بـه ارتفاعـات         ازشاخص توانسته   

 تورانی  -پراکنش خود را حفظ نماید که با نام عنصر ایران           
 ایـن گونـه توانسـته در ایـن طبقـه            . همخـوانی دارد   کامالً

ارتفاعی دو گروه اکولوژیک گیاهی را ایجاد کـرده و نکتـه    
 متری  2400-2500مهم در این است که در طبقه ارتفاعی         

 گونه رویـش وسـیعی داشـته و بـا افـزایش ارتفـاع از             این
جمعیت آن کاسته شده به نحوی که آخرین مـرز حضـور            

 در  . متـری اسـت    2600-2700این گونه در طبقه ارتفاعی      
ب، اسـیدیته،   این طبقه ارتفاعی عواملی از  قبیل درصد شی        

 مهمتـرین عوامـل محیطـی در        درصـد شـن    درصد گـچ و   
ــتقرار ــراکنش  اس ــ Artemisia aucheriو پ ــمار ه ب ش

درصـد   Phlomis orientalisامـا در مـورد   . رونـد  مـی 
درصـد شـن مهمتـرین عوامـل محیطـی           شیب، اسیدیته و  

غییر نـوع نـزوالت جـوی و        افت دما، ت  . دنشو محسوب می 
در پروفیل خـاک در     ها موجب شده تا      دامنه درشیب زیاد   

دلیل هـوازدگی    به محدوده این گروه اکولوژیک میزان شن     
بطوری که بیشترین درصـد احتمـال       . یکی افزایش یابد  فیز

 وقوع متغیرهای محیطی متعلق به درصد شـن در اسـتقرار          
Phlomis orientalisدر تغییر دیگـری کـه   . بوده است 

های خاص  شود حضور گونه این طبقه ارتفاعی مشاهده می    
 Artemisiaارتفاعات است که در قالب گروه اکولوژیک 

aucheri – Ferula ovina  حضـور .ظاهر شده اسـت  

 در پاسخ بـه  این طبقه ارتفاعیدر  Ferula ovinaگونه 
عواملی از قبیل اسیدیته، درصد گچ، درصد شـن و نسـبت          

C/N بیشترین درصد  احتمال وقـوع پیرامـون ایـن           . است 
با توجه بـه اینکـه ایـن        .  است C/Nگونه متعلق به نسبت     

 Daphne mucronata ای گونه به همراه گونه درختچه
جه  با تو،گیاهی تشکیل داده است   اکولوژیک   نیز یک گروه  

و قـرار گـرفتن در گـروه        به بزرگ جثه بودن این گیاهـان        
تـوان    مـی  ،)2002،  مقدم( بندی پابو  گیاهان بزرگ در طبقه   

انتظار داشت در پروفیل خاک مقدار الشـبرگ و هومـوس           
 C/Nافزایش نسبت   زایش نشان دهد که این امر خود در       اف
 گونـه  .باشـد  می  موثر  نتیجه تقویت استقرار این گونه       در و

Daphne mucronata    نیز بـه عـواملی از قبیـل C/N،  
درصد فسفر و درصد شن واکـنش نشـان داده اسـت کـه               

این گونه بـه میـزان   وقوع در مورد  بیشترین درصد احتمال    
آن را  گردد که علـت      باز می  پروفیل خاک درصد فسفر در    

شناسـی   سـازندهای زمـین   اط بـا جـنس      تـوان در ارتبـ     می
 Prangos  همچنـین حضـور گونـه   .ارتفاعـات دانسـت  

ferulaceae  ــد ــه همانن  عناصــر  ازFerula ovinaک
اسیدیته، سطح دریا،    ارتباط با ارتفاع از    ارتفاعات است در  

 دانســت کــه C/Nو نســبت  درصــد شــن، میــزان فســفر
 و  سـیدیته میـزان ا   بیشترین درصد احتمال وقوع مربوط بـه      

بنـدی   ، نتیجه گروه  4در جدول   . ارتفاع از سطح دریا است    
 2700-2800طبقه ارتفاعی  های اکولوژیک گیاهی در    گروه

 .متری آورده شده است
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 . متری2700-2800های اکولوژیک گیاهی طبقه ارتفاعی  گروه- 4جدول 
)هکتار( مساحت گروه اکولوژیک   

Amygdalus lycioides – Daphne mucronata 221,12 
Artemisia  aucheri – Ferula ovina 394,6 
 763,28 برون زدگی سنگی و توده سنگی

 1379 جمع
 

ــه     ــاعی حضــور گون ــه ارتف ــن طبق ــته ای ــه برجس نکت
ــه ــراه Amygdalus lycioidesای  درختچـ ــه همـ  بـ

Daphne mucronata نـه در ارتبـاط بـا    این گو. است
صـد گـچ، درصـد       از سطح دریا، در    ارتفاععواملی از قبیل    

 گـروه   . اسـت  داشـته و درصد پتاسیم خاک پـراکنش       رس  
 Artemisia  aucheri – Ferula ovinaاکولوژیـک  

گسترش ا ارتفاع از سطح دریا و درصد شن نیز در ارتباط ب   
هــای  گــروهبــودن شــایان ذکــر اســت محــدود . انــد یافتــه

دلیـل محـدود     این طبقه ارتفـاعی بـه      اکولوژیک گیاهی در  
ه هـای تـود    یشی ناشـی از وجـود رخسـاره       بودن سطح رو  

محـدودیت رشـد    سنگی و برون زدگی سنگی اسـت کـه          
هـای   یژگـی گیاهان را موجب شده است که این مساله از و    

بندی کلی، نتایج    یک جمع   در .های زاگرس است   رشته کوه 
حاصــل از ایــن تحقیــق بــا نتــایج بدســت آمــده از ســایر 

وجـود  . ردر همخوانی دا  تحقیقات در داخل و خارج کشو     
های ادافیکی مهـم در نحـوه        ز شاخص گچ در خاک یکی ا    

این  که در ) 1998،  زهحمعصری و   (پراکنش گیاهان است    
 درصد گچ درپروفیل خاک موجب تغییـر      تحقیق نیز عامل    

 در همچنـین تغییـر   . اکولوژیک گیـاهی شـد    های   گروه در
ـ ن ترکیبات آهکـی بخصـوص در منـاطقی          میزا ا غالبیـت   ب

بافت خاک از شنی بـه  در  به همراه تغییرسازندهای آهکی   
هـای اکولوژیـک گیـاهی را        در گـروه    لـومی تغییـر    -شنی

تغییـر در    ).2000 ،خوشـنویس  کروری و ( شود موجب می 
میزان اسیدیته خاک، بافت و هدایت الکتریکـی و هرگونـه       

هـای   در میزان آهـک و گـچ موجبـات تغییـر گـروه             تغییر
 چــاهوکی و زارع( کنــد اکولوژیــک گیــاهی را فــراهم مــی

گونه که در این تحقیق بدست آمد        همان. )2001،  همکاران
تغییر در یک یا چند عامـل محیطـی و بخصـوص عوامـل              

های اکولوژیـک   گروه افیکی موجب تغییر در نوع گونه و   اد
 تـورانی در  – عنصر درمنه کوهی یک عنصر ایـران       .گردید

تـا  منطقه به شمار می رود که حضور آن از مناطق دشـتی             
در پراکنش آن تنهـا     فاعات مشاهده  شد که عوامل موثر      ارت

محدود به عوامل ادافیکـی نبـوده و در ارتفاعـات عوامـل             
این درحالی است کـه در      . دان فیزیوگرافی نیز دخالت داشته   

این گونـه   یت شوری و قلیایی نیز      با وجود محدود  مناطقی  
ــد   ــدا کن ــازگاری پی ــته س ــی توانس ــه راحت ــد و ( ب آذرنیون

 یکی از عوامل مهم محیطی تاثیرگذار در      ).2003،  رانهمکا
نوع پوشش گیاهی و تشکیل گروه های اکولوژیک گیاهی،         
ارتفاع از سطح دریا است که در این تحقیق به خوبی روی            

هـای اکولوژیـک تـاثیر       های تشکیل دهنده گـروه     نوع گونه 
هایی پـراکنش    ت گونه ارتفاعا که در  طوری به. ه است گذاشت

هـا اثـری از آنهـا        حتی دامنـه   مناطق دشتی و   ه در داشتند ک 
این عامل بـه همـراه ترکیبـی از عوامـل           . دوش مشاهده نمی 
جـایگزینی پوشـش گیـاهی اراضـی         توانـد در   ادافیکی می 
ای و ارتفاعات مناطق کوهستانی تـاثیر داشـته          دشتی، دامنه 

درخـارج کشـور نیـز      . )2003،  شکری و همکـاران   ( باشد
  هدف تحقیق  مورد مطالعه، های   سیستمموقعیت اکو بسته به   

لنـدی نتـایج    ب  نوع متغیرهای خاکی، اقلیمـی و پسـتی و         و
 ترکیبی از عوامل اقلیمی، خـاکی       .جالبی بدست آمده است   

و  DCAگیــری از دو تکنیــک  و بهــره و پســتی و بلنــدی
CCA             ابزار کارآمدی در طبقه پوشـش گیـاهی بـه شـمار 

یـن تحقیـق نیـز بـا         که در ا   )2004 ،لویناونس و   ( رود می
 اقدام بـه    TWINSPAN و   DCAاستفاده از دو تکنیک     

های اکولوژیک گیاهی به تفکیک هر طبقه        بندی گروه  گروه
های بکار رفته در ایـن تحقیـق          کارایی روش  .ارتفاعی شد 

      هــای جنگلــی و  تــا آنجــا اســت کــه در مــورد اکوسیســتم
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. جسـت آن بهـره     توان از  می بندی پوشش گیاهی آنها    طبقه
ــوری ــایوی  بط ــات پ ــه در تحقیق ــروه) 2006( ک ــای  گ ه

بنـدی   ها طبقـه   این روش  گیری از  بهرهاکولوژیک گیاهی با    
هـای   توان اذعان کرد کاربرد تکنیـک       بطورکلی می  .اند شده

DCA    ،CCA   و TWINSPAN بنـدی   منظور رسـته    به
های اکولوژیک   بندی پوشش گیاهی و تفکیک گروه      و طبقه 

داف تحقیق و نوع اکوسیستم در انتخاب       گیاهی بسته به اه   
در این تحقیق در یک نگاه اجمالی       . تعداد متغیر موثر است   

هر چه از اراضی دشتی به سمت ارتفاعـات منطقـه پـیش             
 اثـر  رویم، از شدت عمل عوامـل ادافیکـی کاسـته شـده و       

یابـد، چـه بسـا اثـر عوامـل           عوامل توپوگرافی افزایش می   
 ارآمـد جلـوه   توانـد بسـیار ک     میاقلیمی نیز در تفسیر نتایج      

 تغییر نـوع اراضـی    های اکولوژیک گیاهی با    گروه نوع. کند
خصوصیات ادافیکی و فیزیوگرافی موجب     دلیل تغییر در   به

 کــه حضــور شــوند مــیهــای اکولوژیــک  گــروه  درتغییــر
   .های خاص ارتفاعات خود شاهدی بر این ادعاست گونه
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Abstract 
 This research investigates the vegetation of 26704 ha of Eghlid semi-steppe rangelands in relation 
to edaphic and physiographical factors in Fars province. For determining 17 ecological vegetation 
groups from 2400 to 2800 m., the parameters such as density and abundance in 268 plots 1m2 along 
300 and 100 m. transects were measured. For creating landform map to calculate the number of soil 
profiles, altitude, slope and aspect maps were overplayed in ILWIS and then by estimating Sorenson 
similarity index among sampling points, 87 profiles were obtained. Then Physical and chemical soil 
characteristics such as soil structure, texture, organic carbon., K, N, P, C/N, EC, pH, Caco3 and Caso4 
were measured. Applying the ordination and classification techniques such as DCA, CCA and 
TWINSPAN in PC-Ord software 18 ecological vegetation groups were determined. Generally  the 
most important environmental factors which determined the 18 ecological vegetation groups were 
Caco3,silt,clay,organic carbon and K in 2400-2500m, physiographical factors, pH and clay in 2500-
2600m, also physiographical factors again with Caso4, pH, sand and P in 2600-2700m and finally 
elevation, sand and Caco3 in 2700-2800 m.  
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