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  هاي گیاهان مرتعیبررسی برخی عوامل اکولوژیکی مؤثر بر پراکنش گونه
  

 5مجتبی کاشانی 4زهرا جابراالنصار 3مسعود برهانی ، 2علی حشمت پور ،* 1حسین زمانی

یقات کشاورزي و ، عضوء هیئت علمی مرکز تحق2استادیار و عضوء هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس ،1*دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه گنبد کاووس
 ،4اصفهان صنعتی دانشگاه دکتري دانشجوي و طبیعی استان اصفهان منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز ارشد کارشناس ،3منابع طبیعی استان اصفهان

  5مربی و عضوء هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس

  
  
  

  چکیده
در ایـن  . کنـد ایفـا مـی  کولوژیکی و تحول آنها در مطالعه پویایی، روابط متغیرهاي ا نقش مهمیشناسایی جوامع گیاهی 

ترین عامل یا گیاهی با عوامل اکولوژیکی و تعیین مهمپژوهش مروري بر مطالعات محققان در زمینه بررسی روابط پوشش
ابتدا پوشش گیاهی منطقه مورد بررسی قرار گرفته و در پـی آن  . است شدهگیاهی انجام عوامل مؤثر در پراکنش پوشش

-، رسـته )RDA(هـاي افزونگـی غیرعـادي   آنالیز گرادیان مستقیم، آنالیز تجزیـه  :هایی مانندروش گیاهی بر اساسجوامع 
، سـپس ارتبـاط   . ، رگرسیون لجستیک، تحلیل عاملی و کالسترینگ استفاده کردند)PCA(هاي اصلیبندي،تجزیه مؤلفه

مورد بررسی  (ARCGIS)افزار ولید شده در محیط نرمهاي رقومی تالیه همپوشانیجوامع با شرایط اکولوژیکی منطقه با 
ها با  عوامل اکولـوژیکی اسـتفاده   قرار گرفته است، که از این روشها براي طبقه بندي رویشگاه و ارتباط میان حضور گونه

بطـه  گیـاهی و عوامـل اکولـوژیکی را   دهد بین پراکنش پوششنتایج بیشتر پژوهشگران در این زمینه نشان می.  گرددمی
کربن آلی، ارتفاع از سطح دریا و شیب مهمترین  پتاسیم، ،عوامل مورد بررسی بافت خاك، آهک، فسفروجود دارد و از بین 

باشند و به طور کلی عوامل اکولوژیکی مـورد مطالعـه نقـش    هاي مورد بررسی میعوامل مؤثر در استقرار و پراکنش گونه
  .هاي اکولوژیک مناطق داشتندگونهها و تعیین گروه اي در پراکنش گونهعمده

  
  RDA - PCA ،آنالیز گرادیان مستقیم ،گیاهی پوشش: هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه - 1

 شرط اصلی مدیریت استمدیریت صحیح یک مرتع بر مبناي اصول اکولوژیکی بوده و درك فرآیند هاي اکولوژیکی پیش
هاي مدیریت سرزمین است، زیرا عوامل زیادي در ترین برنامههاي مرتعی یکی از مشکلمدیریت اکوسیستم). 2001(،مصداقی(

بررسی روابط جوامع گیاهی با عوامل  ).1372(،وهاب زاده(ن این عوامل وجود دارد آن دخالت دارند و ارتباط تنگاتنگی بی
بین  ثانیاً. تنداراي تغییرات زیادي هسمتغیرهاي محیطی د الًمحیطی از پیچیدگی خاصی برخوردار است، بدین معنی که او

هاي مشاهده شده اغلب با عدم یقین همراه همبستگی ثالثاً. اي وجود داردهاي پیچیدهمتغیرهاي محیطی و گیاهان کنش
ضمن این که شناسایی پوشش گیاهی و بررسی پراکنش جغرافیایی گیاهان یک  ).1987(و همکاران، Jongman(هستند 

کاري مناسب براي تعیین ظرفیت اکولوژیک منطقه از ناختی در منطقه است، راهات بوم شها و تحقیقمنطقه، اساس بررسی
هاي گیاهی بر روي زمین تصادفی نیست، زیرا هر انتشار گونه). 1388(،رضوي و حسن عباسی(هاي مختلف نیز هست جنبه

است که تحت تأثیر شرایط  هاي گیاهی با سرشت و نیازهاي اکولوژیکی مشابهاي از گونهجامعه گیاهی خود شامل مجموعه
همبستگی عمیقی میان جوامع گیاهی و شرایط . کندمحیطی مانند خاك و رطوبت، گسترشگاه خاصی را براي خود انتخاب می

بود  محیط وجود دارد و دامنۀ تولید در جوامع گیاهی نیز با توجه به شرایط محیطی منحصر به فرد آن جامعه متفاوت خواهد
                                                        

١*  zamanye262@gmail.com  
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اي بر اساس خواص و سرشت خود و شرایط محیطی به وجود آمده است که عوامل هر گونه). 1385 ،یريمتاجی و زاهدي ام(
، شکل زمین و سیستم فرسایش همراه با اقلیم و خاك )شیب، جهت و ارتفاع(ژئومرفولوژي از جمله نوع سازند، پستی و بلندي

با توجه به شرایط ویژه فیزیکی و محیطی حاکم بر ).  1365،احمدي(اي را داشته اند هاي گیاهی نقش عمدهدر ایجاد رویشگاه
دهنده اکوسیستم قرار دارند  شناخت روابط بین این عوامل نقش ثیر عوامل تشکیلتأ هاي مرتعی که به شدت تحتاکوسیستم

در استقرار آنها و  هاي گیاهی و عوامل مؤثرریزي دارد که این مهم جزء با بررسی روابط بین گونهمهمی در مدیریت و برنامه
  ).Poggiale،2005و  Bravo(وابط به صورت مدل حاصل نخواهد شد ارائه ر

  
  سابقه تحقیق -2

اي با عنوان بررسی آثار عوامل محیطی بر استقرار و گسترش گیاهان مرتعی با استفاده از آنالیز در مطالعه) 2003(حشمتی
مؤثر در تفکیک جوامع گیاهی عمق آب زیرزمینی، جهت جغرافیایی و ترین عوامل چند متغیره به این نتیجه رسید که مهم

در پژوهشی به منظور بررسی رابطه بین پوشش گیاهی با خصوصیات خاك و شرایط  )Allen )1995.باشدشوري خاك می
بسته به آن قادرند اي در نیوزیلند نشان داد که شکل زمین و جوامع گیاهی وافیزیوگرافیکی با استفاده از تجزیه و تحلیل خوشه

ترین عوامل مؤثر به روش تحلیل عاملی مهم )1391(فاطمی و همکاران. توان رویشگاه را با تخمین قابل قبول پیش بینی کنند
بر رویش گونه قیچ را در استان اصفهان مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند چهار عامل دماي سرمایشی، بارش، ابرناکی و 

احمدي و همکاران . ز باالترین امتیاز برخوردار استدهند و عامل دماي سرمایشی ادرصد تغییرات را نشان می 84باد در حدود 
در ارتباط با برخی از  حوزه آبخیز قره قاچ شهرستان سمیرم هاي گیاهی، در تحقیقی به منظور بررسی پراکنش تیپ)1389(

خصوصیات (گیاهی و عوامل محیطیاکم بین پوششترین آنها و شناخت روابط حعوامل محیطی ، تعیین مهم
به این نتیجه ) PCA(هاي اصلیبا استفاده از روش آنالیز مؤلفه) خاك،شیب،جهت،ارتفاع،سنگ شناسی،رخساره و بارندگی

رسیدند که از میان عوامل محیطی مورد بررسی به ترتیب شیب، جهت،ماده آلی، درصد سنگ و سنگریزه سطحی، درصد لوم و 
درصد در مجموع از  17/21درصد و شوري و ارتفاع به عنوان مؤلفه اصلی دوم  06/54رس به عنوان مؤلفه اصلی اول درصد 

هاي نمودار مؤلفه). 1جدول (کنندگیاهی منطقه سمیرم را توجیه میدرصد از تغییرات پوشش 23/75میان عوامل مورد بررسی 
خصوصیات درصد لوم، درصد . نشان داده شده است 1قه در شکل شماره گیاهی منطهاي پوششاصلی اول و دوم و توزیع تیپ

الکتریکی و ارتفاع  بر روي رس، شیب، جهت، درصد سنگ و سنگریزه و درصد ماده آلی بر روي محور اول و خصوصیات هدایت
  .گیرندمحور دوم قرار می

  
  هاي گیاهییپبراي عوامل محیطی در ت) PCA(هاي اصلی نتایج آنالیز مؤلفه:  1جدول 

 
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  مجموعه مقاالت اولین  همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی
  دانشگاه گنبد کاووس، 1392، اسفند 8 

 

 
 

 
  )PCA(هاي گیاهی در ارتباط باعوامل محیطی مؤثر در منطقه مورد مطالعه با استفاده از آنالیزنمودار پراکنش تیپ - 1شکل 

  
در تحقیقی به بررسی تأثیر خصوصیات خاك و تغییرات ارتفاع بر پراکنش دو گونه درمنه در سه ) 1382(آذرنیوند و همکاران
نتایج تحقیق وي منجر به ارائه معادالت رگرسیونی بیان کننده رابطه پراکنش . مسار و سمنان پرداختندمنطقه وردآورد، گر

ها با درصد گچ، درصد آهک، درصد سنگریزه سطح خاك، درصد سنگریزه درون خاك، درصد اشباع بازي، اسیدیته و گونه
نش گیاهان مرتعی در منطقه هزارجریب بهشهر به بررسی تأثیر عوامل محیطی بر روي پراک) 1384(پورتقی .شوري شد

هاي مراتع، رطوبت و اسیدیته و از ی مؤثر در پراکنش و استقرار گونهترین خصوصیات خاکوي نتیجه گرفت که مهم. پرداخت
مختاري اصل و  .أثیر به سزایی در نحوة پراکندگی مراتع داردبین عوامل توپوگرافی، عامل ارتفاع از سطح دریا ت

هاي مرتعی شاخص که با استفاده خصوصیات خاکی مؤثر و پراکنش گونهدر بررسی روابط متقابل بین برخی ) 1387(انهمکار
پارامترهاي مختلف خاکی تأثیر یکسانی بر روي صورت پذیرفت،نتیجه گرفتند که ) CCA(آنالیز تطبیقی متعارف  از روش

کی خاك در صد امالح محلول و هدایت الکتریی، میزان یون سدیم، درهاي گیاهی ندارد و از بین عوامل خاکی مورد بررسگونه
باشد و هرگونه گیاهی با توجه منطقه رویش، نیازهاي هاي گیاهی منطقه مورد مطالعه مهمترین میپراکنش و استقرار گونه

هاي مل خاکی بر روي گونهآنالیز چند متغیره تأثیر عوا. اکولوژیک و دامنه بردباري با بعضی از خصوصیات خاك رابطه دارد
ها گذار در پراکنش و استقرار گونهکند و یک یا چند عامل خاکی را به عنوان عامل تأثیرتر بیان میگیاهی را به صورت ساده

، در شانگزي چین به مطالعه روابط پوشش گیاهی با عوامل محیطی پرداخت و به این نتیجه )Jin-Tun)2002. کندمعرفی می
در بررسی عوامل محیطی مؤثر بر  )Jensen)1990 .اکنش پوشش گیاهی به متغیر اقلیم و خاك وابسته استرسید که پر

اي از عوامل خاکی دست هاي مختلف درمنه با مجموعه، روابط میان گونهDCAگیري از تکنیک پراکنش جوامع درمنه با بهره
به ماتریسی از خصوصیات خاك نظیر عمق، ظرفیت نگهداري نشان داد جوامع درمنه  DCAگیري از تکنیک وي با بهره. یافت

در ) 2006(و همکاران Monier. دهندآب، عمق اپی پدون مالیک، میزان رس و عمق مؤثر فعالیت ریشه واکنش نشان می
و تکنیک طبقه  CCAو  DCAهاي مناطق بیابانی غرب کشور مصر با استفاده از دو تکنیک رسته بندي مطالعه اکوسیستم

، درصد آهک خاك، رطوبت خاك، مواد آلی و بافت EC ،pHعامل ادافیکی نظیر  8با در نظر گرفتن  TWINSPANندي ب
در ارتباط با عوامل خاکی بدست % 68.5توده گیاهی پنج گروه گونه اکولوژیک با همبستگی  25گونه در  29خاك پیرامون 

هاي اکولوژیک گیاهی و بررسی ارتباط آنها با بندي گروهطبقه در پژوهشی با هدف) 1391(الوانی نژاد و همکاران .آوردند
هاي شاخص هاي آنالیز دو طرفه گونهاز روشخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك و برخی عوامل فیزیوگرافی 
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)TWINSPAN ( و آنالیز تطبیقی متعارف)CCA( هاي نتایج نشان داد که فاکتورهاي خاکی با گروه. استفاده کردند
اما متغیرهاي محیطی دیگر مانند درصد الشبرگ، ارتفاع ازسطح دریا، درصد پوشش علفی و . وژیک ارتباط معنی دار نداشتاکول

توان نتیجه گرفت که این عوامل در تفکیک و بنابراین می. هاي اکولوژیک ارتباط معنی داري داشتنددرصد شیب با گروه
با توجه به برقراري روابط تنگاتنگ بین اجزاي ) 2001(و همکاران Holeckek .هاي اکولوژیک مؤثر هستندپراکنش گروه

زیست بوم و اهمیت به سزاي عامل خاك از عوامل اقلیمی،موجودات زنده، پستی و بلندي، سنگ مادر و زمان، بحث روابط 
اي تأثیر ترکیب گونهاین روابط یک سویه نیست؛ به عبارت دیگر اگر چه ماهیت خاك بر . شودخاك و پوشش گیاهی مطرح می

ند توصیف کدر تحقیقی بیان می) Waring)1989. شودبه سزایی دارد اما بدون دخالت پوشش گیاهی، خاکسازي حاصل نمی
توان تغییرات  میی بوده و فقط در چهارچوب اکولوژي هاي اکولوژیک جنبهگیاهی متکی بر  و تجزیه و تحلیل پوشش

ناپذیر از   گیاهی همواره به عنوان بخشی جدا بنابراین پوشش. روش صحیحی درك کردها را به  گیاهی و توزیع گونه پوشش
  .اکوسیستم مطرح است

  
  مواد و روش ها -3

 جغرافیایی مختصات با اصفهان استان غربی جنوب در هکتار 522400 مساحت با سمیرم شهرستان مطالعه مورد منطقه
 متوسط ارتفاع با و شمالی عرض دقیقه 51 و درجه 31 تا دقیقه 42 و درجه 30 و شرقی طول دقیقه 3 تا دقیقه 17 و درجه 51

 نظر از. باشد می مرز هم فارس و احمد بویر و کهگیلویه بختیاري، و محال چهار استان، سه با که باشد می دریا از متر 2400
ي بند طبقه نظر از. دارد ارقر ایدر سطح از 2000- 3000ی ارتفاع محدوده در آن مناطق درصد  85ش از یبی توپوگراف

 شیب تا 200 نیب منطقه نیای بارندگ متوسط. مرطوب قرار دارند اي و نیمه خشک، مدیترانه مهین میمنطقه در اقل دومارتن مییاقل
-می 64/21حداکثر متوسط دماي ماهانه منطقه  و 53/10متوسط درجه حرارت  .است ریمتغ مختلف مناطق در لمتریم 500 از

این  يها گونه نیمهمتر. است Daphne mucronata گونه منطقهي ا درختچهي ها گونه نیمهمتر گیاهی پوشش نظر از .باشد
  :از عبارتند منطقه

Bromus tomentellus,  Agropyron intermedium,  Ag. elongotum,  Festuca ovina  
Scariola orientalis, Noea mucronata,  Phlomis persica,  Ph. Olivieri, Cousinia bakhtiarica,  
C. cylindracea 
به منظور بررسی روابط پوشش گیاهی و برخی عوامل محیطی با توجه به نقشه پوشش گیاهی منطقه سمیرم و بازدید عرصه 

در هر  ).2جدول(د انتخاب شدتیپ رویشی شاخص پوشش گیاهی منطقه بو 10سایت که شامل  16مورد مطالعه، ابتدا تعداد 
اي که از نظر معرف کل خصوصیات تیپ بود، نمونه برداري با توجه به همگن بودن خصوصیات محیطی قهشی در منطتیپ روی

   .سیستماتیک صورت گرفت - پالت به روش تصادفی 10و پوشش گیاهی در 
  

  هاي گیاهی منطقه مورد مطالعهتیپ برخی عوامل محیطی مورد بررسی در و ها  موقعیت سایت: 2جدول 
تیپ گیاهی   تنام سای

  شاخص
  بارش  ارتفاع  جهت   شیب  عرض جغرافیایی  طول جغرافیایی

 475 2350 شمالی و شرقی 33 ° 31  5 '  Ag.tr-Da.mu ' ۴۴ °۵١  علی جوب
 425 2350 شمالی و شرقی Ag.tr-As.go '27 °51  '42 ° 31  10  تل چنگی سفلی

 375 2350 جنوبی و غربی Ag.tr-Br.to ' 22 ° 51  '48 ° 31  10  آقچشمه
 375 2350 شرقی و غربی As.ad-Ag.tr '33 ° 51  '30 ° 31  10  هفتجان 
 475 2350 شمالی و شرقی As.go-Ag.tr '36 ° 51  '27 ° 31  10  قره قاچ
 375 2650 شرقی و غربی As.go-Da.mu '39 ° 51  '35 ° 31  10  موروك

 475 2350 شرقی و غربی Br.to-Co.ba '38  ° 51  '28 ° 31  10  دره جیران
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 375 2350 شرقی و غربی Br.to-Da.mu '43 ° 51  '35° 31  5  حسن آباد چالخواجه

 375 2650 شمالی و شرقی As.go-Co.ba  '37 ° 51  ' 33 ° 31  10  دولت قرین
 425 2650 جنوبی و غربی Co.ba-Da.mu '28° 51  ' 20 ° 31  10  باغ مقصود علی

 425 2350 جنوبی و غربی As.go-Fe.ov '34 ° 51  '27 ° 31  10  چشمه رباط
 375 2650 شمالی و شرقی Br.to-As.go '40° 51  ' 18 ° 31  15  بانه عرف
 425 2650 شرقی و غربی Sc.or-Co.ba '30 ° 51  '39° 31  15  کاکا آباد

 425 2350 شرقی و غربی Co.ba-As.go '29 °51  '39 ° 31  10  مزرعه علوي
 425 2350 شمالی و شرقی Fe.ov-Br.to '23  °51  '48 ° 31  30  غورتپسی

 375 2350 شرقی و غربی Sc.or-Br.to '32 °51  ' 27° 31  5  اوزون چمن

  
سانتی متري  0-30در داخل پالت ها و درپاي گیاه به صورت یک درمیان از عمق به منظور بررسی خاك منطقه مورد مطالعه 

در . ه برده شدندوصیات فیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاهاي خاك براي اندازه گیري خصنمونه. اك نمونه برداري انجام شدخ
متر،  Hpاسیدیته خاك با استفاده از . هاي خاك بعد از خشک شدن به وسیله الک دو میلی متري، الک شدآزمایشگاه نمونه
ی روابط بررس .به وسیله هدایت سنج الکتریکی و درصد آهک خاك به روش کلسیمتري اندازه گیري شد) EC(هدایت الکتریکی

عامل یا عوامل مؤثر در تغییرات پوشش گیاهی از تجزیه و تحلیل اطالعات از ترین مهم بین خاك و پوشش گیاهی و تعیین
عوامل محیطی شامل هدایت الکتریکی، . انجام شد PC-ORD 6و با استفاده از نرم افزار ) PCA(هاي اصلیروش آنالیز مؤلفه

pHتیپ گیاهی موجود در منطقه در  16و درصد سنگ و سنگریزه سطحی در  د آهک، درص، درصد پتاسیم، درصد فسفر
  .نشان داده شده است 3جدول 

 
  هاي گیاهی منطقه مورد مطالعهدر تیپبرخی خصوصیات خاك : 3جدول

  (%)فسفر  (%)پتاسیم  (%)سنگریزه  (%)آهک  اسیدیته  )ds/m(هدایت الکتریکی  نام تیپ

Ag.tr-Da.mu 8/0  15/7  12  3  269  4/14  

Ag.tr-As.go 6/0  38/7  5/41  2  363  6/24  

Ag.tr-Br.to 8/0  05/7  10  1  457  26  

As.ad-Ag.tr 6/1  42/7  22  3  529  5/27  

As.go-Ag.tr 8/0  56/7  19  3  493  5/30  

As.go-Da.mu 4/0  67/7  5/14  1  493  1/23  

Br.to-Co.ba 6/0  63/7  5/33  3  429  8/14  

Br.to-Da.mu 6/0  60/7  10  1  331  4/14  

As.go-Co.ba  6/0  47/7  5/29  2  381  6/21  

Co.ba-Da.mu 6/0  57/7  5/40  3  388  4/20  

As.go-Fe.ov 6/0  38/7  5/44  1  195  3/16  

Br.to-As.go 8/0  52/7  41  3  388  11  
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Sc.or-Co.ba 1  46/7  33  3  438  6/13  

Co.ba-As.go 6/0  43/7  5/49  3  263  2/22  

Fe.ov-Br.to 8/0  30/7  8  1  407  2/11  

Sc.or-Br.to 5/0  45/7  12  1  500  1/31  

  
تجزیه به . هاي اصلی بر روي داده ها انجام شدهاي گیاهی، آنالیز مؤلفهترین عوامل مؤثر بر پراکنش تیپمبه منظور تعیین مه

مورد تیپ  16در ) خصوصیات خاك، شیب، جهت، ارتفاع و بارندگی( عامل محیطی صورت گرفت 6هاي اصلی بر روي مؤلفه
لفه اصلی اول با متغیرهاي درصد فسفر، ها نشان داد مؤاصل براساس همبستگی متغیرها با مؤلفهنتایج حکه . بررسی قرار گرفت

لفه اصلی دوم با متغیرهاي اسیدیته و هدایت الکتریکی بیشترین د سنگریزه و درصد آهک و همچنین مؤدرصد پتاسیم، درص
   .همبستگی را دارند

  
  هاي مختلف گیاهی منطقه مورد مطالعهبراي عوامل محیطی در تیپ PCAآنالیز  نتایج: 4جدول

  مؤلفه چهارم  مؤلفه سوم  مؤلفه دوم  مؤلفه اول  عامل

  -0049/0  -0043/0  -0025/0  0013/0  هدایت الکتریکی

  -0713/0  - 0076/0  - 0163/0  0065/0  اسیدیته

  0398/0  -4401/0  -7719/0  0639/0  آهک

  -3549/0  0208/0  -1200/0  -3902/0  سنگریزه

  0269/0  -3220/0  -6625/0  0562/0  فسفر

  0512/0  - 5360/0  -8532/0  0720/0  پتاسیم

  
  نتیجه گیري  -4

هاي اکولوژیکی رویشگاه هر گونه گیاهی نقش مؤثري در پیشنهاد گونه سازگار با شرایط محیطی در مناطق آگاهی از ویژگی
دهد، تغییر در یک یا چند عامل محیطی و بخصوص عوامل ادافیکی موجب نشان میش این پژوهنتایج . مشابه آن گونه دارد

گذار در نوع پوشش ان داد یکی از عوامل محیطی تأثیرگردد، همچنین این نتایج نشهاي اکولوژیک میتغییر در نوع گونه و گروه
هاي تشکیل ها به خوبی روي نوع گونه است که در این پژوهش خصوصیات خاكهاي اکولوژیک گیاهی، گیاهی و تشکیل گروه

هاي هاي اصلی در تیپو آنالیز مؤلفه نتایج تحقیقات خاکشناسیبه طوري که . هاي اکولوژیک تأثیر گذاشته استدهنده گروه
منطقه  هاي گیاهیتیپ پراکنشت خاك در اترین خصوصیهمگیاهی نشان داد که از میان خصوصیات خاك مورد بررسی م

-نتایج حاصله نشان می .دنباشمی) میزان شوري خاك(ایت الکتریکی، درصد پتاسیم، درصد فسفر و نیز میزان هدهمورد مطالع
هاي اصلی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت، با توجه به طبیعت پوشش گیاهی و هد که از روش آماري آنالیز مؤلفهد

هاي گیاهی را با عوامل تواند رابطه خطی تیپاند، به نحو مناسبی میوستهعوامل محیطی که به طور تدریجی داراي تغییرات پی
هاي اکولوژیک گیاهی با تغییر نوع اراضی به دهد نوع گروهبندي نتایج حاصل از این تحقیق نشان میجمع. محیطی نشان دهد

توان از نتایج این شوند، بنابراین مییهاي اکولوژیک مدلیل تغییر در خصوصیات ادافیکی و فیزیوگرافی موجب تغییر در گروه
  . پژوهش در جهت اصالح و احیاء پوشش گیاهی مناطق با شرایط مشابه استفاده کرد
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