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بررسی و تعیین عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش رویشگاههاي مرتعی جنوب شرقی سبالن
2

بهنام بهرامی* ،5اردوان قربانی
تاريخ پذيرش91/2/20 :
تاريخ دريافت94/51/21 :

چکیده
روابط بین پوشش گیاهی و عامل های محیطی به شناخت عوامل مؤثر بور رشود و اسوتقرار گونوههوای
گیاهی و همچنین شناسايی رويشگاهها کمک می کند .هدف از ايون پوتوهش ،بررسوی ارتبواط عوامول
محیطی با پراکنش رويشگاه های مرتعی و تعیین مهمترين عوامل مؤثر در تفکیک ايون رويشوگاههوا در
منطقه جنووب شورقی سوبالن واقوع در اسوتان اردبیول مویباشود .نمونوهبورداری بوه روش تصوادفی-
سیستماتیک انجام شد .در اکوسیستم مرتعی مورد نظر 41 ،رويشوگاه در نقواط مختلوف ارتفواعی و در
دامنه های جنوب شرقی سبالن انتخاب و در داخل هر يک از اين رويشگاههوای تعیوین شوده 0 ،پوالت
بزرگ  51مترمربعی با فاصله  41متر از همديگر و در طوول ترانسوکت  521متوری مسوتقرگرديد .در
داخل پالتها فهرست گیاهان موجود و درصد تاج پوشش آنها تعیین گرديد .همچنین در داخول هور
پالت از دو عمق  1-51و 51-01سانتیمتری ،خاک برداشت شد و خصوصیات اقلیمی نظیر بارنودگی و
دما  ،خصوصیات توپوگرافی نظیر ارتفاع ،شیب و جهت جغرافیوايی ،عوامول خواکی نظیور بافوت خواک،
هدايت الکتريکی ،اسیديته ،ماده آلی (کربن) ،فسفر و پتاسیم اندازهگیری شدند .به منظور تعیین روابط
بین عوامل محیطی با پراکنش پوشش گیواهی ،از تجزيوه و تحلیول آمواری چنود متغیوره (رج بنودی)
استفاده شد .رجبندی جوامع گیاهی با توجوه بوه عوامول محیطوی بوه روش آنوالیز تطبیقوی متعوارفی
( )CCA1 ،RDA4 ،DCA0صورت گرفت .نتايج نشان داد درمنطقوه موورد مطالعوه ،عوامول فیزيووگرافی
(ارتفاع و جهت جغرافیايی) تأثیر معنیداری بر پراکنش رويشگاههوای مرتعوی دارنود .نتوايج حاصول از
 CCAعوامل محیطی منطقه مرتعی حاکی از آن است که محور اول و دوم به ترتیوب بوا مقوادير ويوته
 1/710و  1/159و واريانس  55/1و  ، 21/1تغییرات رويشگاههوا و عوامول محیطوی منطقوه را توجیوه
میکنند .از نتايج اين تحقیق میتوان در مديريت ،احیا و اصالح اکوسیستمهای مرتعی جنووب شورقی
سبالن و مناطق مشابه استفاده کرد.
کلمات کلیدي :عوامل اکولوژيکی ،رويشگاه مرتعی ،رج بندی ،سبالن

 -5دانشجوی دکتری علوم مرتع ،دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل
 : b.bahrami31@gmail.comنويسنده مسئول *
 -2دانشیار مرتعداری ،گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل
3 - Detrended Correspondence Analysis
4 - Representational Difference Analysis
5 - Canonical Correspondence Analysis
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مقدمه
شناخت عوامل محیطی و میزان اثور آنهوا بور
پوشش گیاهی به لحاظ اصالح ،احیا يوا بهوره-
برداری از منابع طبیعوی حوائز اهمیوت اسوت.
همبسووتگی بووین پوشووش گیوواهی و عواموول
محیطی يکی از مهمترين مسوائل تأثیرگوذاردر

استفاده کردنود ،از بوین عوامول خواکی موورد
بررسی ،میزان يون سديم ،درصد امالح محلول
و هدايت الکتريکی خاک را مهمترين عوامل در
پراکنش و استقرارگونههای گیاهی شواخص در
مراتع قرخالر مرند اعالم کردند( .)24حقیوان و
همکوواران ( )2118در مطالعووه خووود در مراتووع

شکل گیری ساختار جوامع گیواهی و پوراکنش
آنها در هور ناحیوه اسوت ( .)9پوی بوردن بوه
سوواختار جوامووع گیوواهی و شووناخت عواموول
محیطی مؤثر ،از مسائل بنیوادی اسوت کوه در
مديريت مراتع وحوزههای آبخیوز بايسوتی مود
نظر قورار بگیورد ( .)9( )4( )1هودف از آنوالیز
چند متغیره ،بررسوی همزموان عوامول متغیور

يیالقووی البوورز میووانی  17/4درصوود تغییوورات
پوشش گیاهی را مربوط به خصوصیات خواک،
 09/4درصد را ويتگیهای توپوگرافی منطقه و
 0/2درصد تغییرات را بوه اثور متقابول ايون دو
عامل مربوط دانست( .)9نتايج آنالیزهای تجزيه
توابع تفکیک ) (CCAو تحلیل تطبیقوی قووس
گیری شده ) (DCAدر تحقیق اسماعیل زاده و
همکاران ( )2151نشان دادند که طبقوهبنودی
جوامووع گیوواهی بوور اسوواس دادههووای پوشووش
گیاهی روزمینی منجر به شوکلگیوری گوروه-
هايی با قابلیت تفکیک و تمايز بواال نسوبت بوه
دادههووای بانووک بووذر خوواک در جنگوول راش
شهرسووتان سوووادکوه موویشووود ( .)4همچنووین
محسووونجات انووودواری و همکووواران ()2151
درتحقیق خوود در مراتوع يیالقوی هوراز بیوان
داشتند که نتايج حاصول از روشهوای تجزيو

استفاده از آنالیز چند متغیّوره ،بوه ايون نتیجوه
رسید که مهمترين عامل تأثیرگذار بور جواموع
گیاهی ،عمق آب زيرزمینی ،جهت جغرافیوايی
و شوری خواک اسوت ( .)51بوارت و همکواران

چندمتغیّره ،بیانگر وجود ارتباط معنویدار بوین
عوامل خاکی درجوامع گیاهی اسوت و عوامول
خوواک حوودود  01درصوود از تغییوورات پوشووش
گیوواهی را در برداشووت ( .)22فهیمووی پووور و

( )2114عمق آب زيرزمینی و بافت خاک را به
عنوا ن عوامل کلیدی تعیوین کننوده پوراکنش
جوامع گیواهی در سوواحل درياچوههوای شوور
نیمهخشوک غورب اسوترالیا معرفوی کورد (.)0
نتووايج تحقیووق مختووواری اصوول و همکووواران
()2118کووه ازروش آنووالیز تطبیقووی متعووارفی

همکوواران ( )2151درمطالعووه خووود درمراتووع
میوانی طالقووان بووه ايون نتیجووه رسوویدند بووین
پراکنش پوشش گیاهی و عوامل محیطی رابطه
وجود دارد و از بین عوامل مورد بررسی ،شیب،
ارتفاع از سطح دريا ،بافت ،عموق ،فسوفر و ازت

زيادی که در طبیعت همزمان عمل مویکننود،
تعیین اثرات و نوع و میزان ارتباط آنها میباشد
( .)54( )9بطووور مثووال ،شووالتوت و همکوواران
( )2110درمطالعه رويشگاههای گونوه گیواهی
 Nitrariaretusaبه اين نتیجه رسیدند که اين
گونه با مقدار شوری و رس همبسوتگی زيوادی
دارد ( .)24حشوومتی ( )2110دربررسووی اثوور
عوامل محیطی بر استقرار و گسوترش گیاهوان
مراتووع قشووالقی شووورروی اسووتان گلسووتان بووا

خاک بیشترين توأثیر را بور پوراکنش گونوههوا
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دارند( .)7نتوايج مطالعوه محتشوم نیوا ()2155

رويشگاهها و بررسی ارتباط بین پوشش گیاهی
و عوامل محیطی بوه منظوور اصوالح و احیوای

محیطی در پراکنش گونوه Artemisia sieberi

مراتووع و بهوورهبوورداری بهتوور از رويشووگاههووای
طبیعووی و  )2تعیووین مهمتوورين فاکتورهووای
محیطی مؤثر بر گسترش پوشش گیاهی موی-
باشند.

نشان داد بیشترين درصد احتمال وقوع عوامول
در مراتووع اسووتپی اسووتان فووارس در گراديووان
ارتفاعی  2211-5911متری از سوطح دريوا رخ
میدهود( .)20فسوفر ،اسویديته ،حضوور شون،
ارتفاع از سطح دريا بوه عنووان عوامول اولیوه و
درصد آهک ،گچ و پتاسویم بوه عنووان عوامول
ثانويه بودند .در ارتفواع  2411-2211متوری از
سطح دريا نیز ارتفاع و پتاسیم عوامول اولیوه و
درصوود رس و شوویب مهمتوورين عواموول ثانويووه
بودند در پراکنش اين گونه بودند .عسوگری زاده
و حشومتی ( )2150با استفاده از آنالیز تطبیقوی
( DCAو  )CCAتووأثیر عواموول محیطووی را بوور
فرمهای رويشی مرتع جواهرده رامسور بررسوی
نموده و دريافتند که فورمهوای رويشوی تحوت
تأثیر توپوگرافی و عوامل فیزيکوی و شویمیايی
خاک قرار میگیرند که در واقع اين موضوع بوه
اين مطلب باز میگردد کوه فورمهوای رويشوی
خوواص دارای آشوویان اکولوژيووک خوواص مووی-
باشند(.)5
ارتبوواط پوشووش گیوواهی و عواموول محیطووی از
موارد مهم در مديريت مراتع به شومار مویرود.
در تحقیووق حاضوور نیووز هوودف بررسووی میووزان
همبسووتگی بووین رويشووگاههووای مرتعووی بووا
فاکتورهای محیطوی انتخواب شوده ومشوخص
کردن رونودتغییرات رويشوگاههوای مرتعوی بوا
تغییوورات فاکتورهووای فیزيوووگرافی ،اقلیمووی و
خاک است و اينکه تا چه اندازه عوامل محیطی
بر پراکنش رويشوگاههوای مرتعوی توأثیر موی-
گذارند؟ در نتیجه بهطور اختصوار اهوداف ايون
تحقیق )5 :شناخت عوامول موؤثر بور پوراکنش

مواد و روشها
موقعیت جغرافیايی منطقه مورد مطالعه
به منظوور بررسوی رابطوه عوامول محیطوی بوا
پراکنش رويشگاههای مرتعی ،رويشگاه جنوب-
شرقی مراتع سبالن در محودوده حووزه آبخیوز
بووالخلیچووای شهرسووتان اردبیوول بووا مسوواحت
 511421هکتار انتخاب گرديود (شوکل  .)5بوا
توجه به آمار ايسوتگاه هواشناسوی سوینوپتیک
اردبیوول ( 01سوواله) ،متوسووط حووداکثر درجووه
حرارت در مرداد ماه با  58/19درجوه سوانتی-
گراد و متوسط حداقل درجه حرارت در دیماه
 -5/19درجووه سووانتیگووراد و میووزان بارنوودگی
ساالنه  299میلیمتر در بخش دشوتی توا 744
میلی متر در ارتفاعات بواالی سوبالن اسوت .در
مجموع ايون منطقوه تابسوتانهوای معتودل و
زمستانهای سرد دارد و مدت  0الی  4مواه در
سال پوشیده از برف و يخبندان است .از اواسط
خرداد تا اواسط مهرماه دارای فصل خشک (در
ارتفاعووات پووايین) و بوور اسوواس اقلوویم نمووای
دومارتن رويشگاههوای ارتفاعوات پوايین نیموه
خشک و ارتفاعات باال نیمه خشک سرد بووده و
در تقسیمبندی مناطق زيست اقلیمی میتووان
حوزه را در قالب نیمه استپی سرد تا ارتفاعوات
فوقانی طبقهبندی کرد (.)8
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شکل  -5موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور و استان اردبیل

روش تحقیق

حاشویهای بوور پوشووش تعیووین گرديوود .بوودلیل

در اکوسیستم مرتعی مورد نظور 41 ،رويشوگاه
در سووطح  4تیووپ گیوواهی در نقوواط مختلووف
ارتفاعی و در دامنههای جنوب شورقی سوبالن
انتخاب و در داخل هر يک از اين رويشگاهها 0

متفواوت بودنوويتگیهوای توپووگرافی منطقووه،
اثرات عوامل فیزيوگرافی منطقوه بور پوراکنش
گونهها قابل حذف نبود .گونوههوای موجوود در
هر پالت شناسائی و درصد پوشش گیواهی هور

پووالت بووزرگ  51مترمربعووی بوور مبنووای روش
سطح حداقل (با توجه بوه اينکوه هودف اصولی
تحقیق بررسی خصوصویات فوردی يوک گونوه
( )Festuca ovina L.بووده و از شویوه نمونووه
برداری دو مرحله ای ()Two stage sampling

يک از گونهها و متغیّرهوای محیطوی و عوامول
اکولوووژيکی ارتفوواع ( ،)Altبارنوودگی ( ،)Raدمووا
( ،)TeMax, TeAva, TeMinاقلوویم ،شوویب
( )S%و جهوات جغرافیوايی ( ASE , ANW ,
 )AE , AS , AN , ANEدر پوالتهوا ثبوت
گرديد .نمونه برداری از خاک در هر پالت از دو
عمق  1-51و  51-01سوانتیمتور (بور اسواس
عمق ريشه دوانیگیاه) صورت گرفت .اين عمق
با توجه به ساير مطالعات در مناطق مشوابه ()9
و همچنین با توجه به اينکوه منطقوه پوراکنش
ريشهی هر دو فرم رويشی غالب يعنی گراسها
و بالشتکیهوا را در بور بگیورد انتخواب شودند.
نمونههای خاک به آزمايشوگاه منتقول و آنوالیز

در بررسی آن استفاده شده بود ،لذا سوطح اول
نمونه برداری اين سطوح  51×51متوری بووده
که مبنای ثبت گونه ها و پارامترهوای مختلوف
ديگر در اين تحقیق بوده اسوت) بوا فاصوله 41
متر از همديگر و در طول ترانسکت  521متری
(در مجمووووع  501پوووالت)در طوووول دامنوووه
مست قرگرديد .طول و فواصول ترانسوکتهوا بوا
توجه به طول و عرض منطقوه و حوذف اثورات
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الزم جهوووت تعیوووین بافوووت خووواک (روش
هیدرومتری بايکاس (( EC ،)25دستگاه شوری

اطالعات پوشش گیواهی (درصودتاج پوشوش و
ترکیب گیاهی) استفاده شد و مکان پالتها بوا

سوونج)( pH ،روش گوول اشووباع و اسووتفاده از
دسووتگاه  pHمتوور) ،کووربن آلووی خوواک (روش

توجه به میزان واريانس گونههای داخل آنها بر
اساس عوامل محیطوی و بوا اسوتفاده از DCA

تیتراسوویون  Walky-Blankبرحسووب درصوود)،
فسفر(بادسووووتگاه اسووووپکتروفتومتری ( )52و

صورت گرفت .کلیه پردازشها با استفاده از نرم
افزار  CANOCOنسخه 4تحت ويندوز صوورت

پتاسیم بادستگاه جذب اتمی ( )58انجام شد.

گرفت.

تجزیه و تحلیل دادهها

نتایج

برای تجزيه و تحلیل روابط بین پوشش گیاهی
و خصوصیات خاک ازدرصد ترکیب گونوههوای
گیاهی  89گونه گیاهی ،متعلق به  10جنس و

تأثیر عوامل محیطی بر پراکنش پوشش گیاهی
در منطقهی مورد مطالعه
روابط بین عوامل توپووگرافی و رويشوگاههوای

 58خانواده گیاهی ،بر اساس پالتهای نمونوه-
برداری و عوامل محیطی استفاده شود .پوس از

مرتعی منطقه با  CCAنشان داد که ارتفواع و
جهت (جنوب شرقی) اثور معنویداری بور روی

تهیه جداول ،مواتريس گونوه گیواهی و عوامول
محیطی با روش رج بنودی ) (Ordinationکوه
روشوی بوورای تعیوین ارتبوواط ترکیبوی جوامووع
گیاهی و عوامل محیطی است ،موورد پوردازش
قرار گرفت .در اين بررسی ،بهمنظور تعیین نوع
روش رجبنوودی ابتوودا بووهروش آنووالیز تطبیقووی
نااريب ) (DCAرج بندی انجام گرفوت و طوول
گراديوان ) (Length of gradientانودازهگیوری
شد .پس از آن با توجه به اندازه طول گراديوان،

پراکندگی رويشگاهها دارند (جدول  .)5ارتبواط
پراکندگی رويشگاههوای کود  5توا  21بوا ايون
عوامل بیشتر اسوت و بررسوی نشوان داد گونوه
هايی که بیشتر در اين رويشگاهها حضور دارند
گونوههوايی ماننود ،Agropyron imbricatum

کووه بیشووتر از  4بووود ،از  CCAبوورای بررسووی
ارتبوواط عواموول محیطووی بووا پوشووش گیوواهی
استفاده شود .سوپس آزموون  Lambdaجهوت
تعیووین مهمتوورين عاموول محیطووی مووؤثر بوور
پراکنش گونهها در منطقوه بوه کوار رفوت (.)7
برای طبقهبندی رويشگاه بر اساس پوالتهوا از

،Astragalus paralipomenus
Onobrychis
،Medicagosp. ،sulcata
Festuca

 scrobiculatهستند که اين رويشگاهها و گونه
های حاضور در آنهوا تحوت توأثیر ارتفواع قورار
داشوووتند .همچنوووین پوووراکنش گونوووههوووای
،Dactylis glomerata ،Artemisia aucheri

 Euphorbia sp.کوه در رويشوگاههووای 5-21
حضووور بیشووتری داشووتند تحووت تووأثیر جهووت
جغرافیايی قرار داشتند (شکل .)2
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 نتايج آزمون المبدا جهت تعیین مهمترين عوامل مؤثر بر پراکنش رويشگاههای مرتعی منطقه-5 جدول
P value

F

**1/112

رديف

5/82

عوامل محیطی
Alt

*1/144

5/47

A(SE)

2

1/172

5/07

H

0

1/581
1/18

5/18
1/74

Ra
Si(0-15)

4
1

1/548

1/45

EC(0-15)

4

1/244

1/47

K(0-15)

7

1/411

1/52

A(NW)

8

1/121
1/404

1/55
1/55

O.C.(1-51)
Si(15-30)

9
51

1/452

1/51

A(E)

55

1/444

1/51

A (S)

52

1/182

1/55

Sa(0-15)

50

1/754

1/19

pH(0-15)

54

1/401
1/415

1/155
1/50

EC(15-30)
K(15-30)

51
54

1/104

1/55

PH(15-30)

57

1/404

1/19

P(15-30)

58

1/848

1/19

Cl(15-30)

59
21

5

/414

1/51

P(0-15)

1/814
1/804

1/19
1/18

A(N)
Te(min)

25
22

1/114

1/21

Te(ava)

20

1/141

1/52

Te(Max)

24

1/712

1/19

Sa(15-30)

21
24

1/814

1/19

S(d)

1/712
1/754

1/51
1/51

A(NE)
S(%)

27
28

1/848

1/17

O.C(15-30)

29

1/958

1/18

Cl(0-15)

01

 معنیدار1/11  *= درسطح، معنیدار1/15 **= درسطح

Alt(Altitude(m))- A(SE)(Aspects(SE))- H(Aspects(SW))- Ra(Rainfall(mm)- Si(0-15)(Silt%(0-15)EC(0-15)(EC(0-15cm)- K(0-15)(K(ave) ppm(0-15))- A(NW)(Aspects(NW))- O.C(0-15)(Organic
carbon%(0-15))- Si(15-30)(Silt%(15-30))- A(E)(Aspects(E))- A (S)(Aspects(S))- Sa(0-15)(Sand%(015))- pH(0-15)(PH(0-15))- EC(15-30)(EC(15-30cm))- K(15-30)(K(ave)ppm(15-30))- pH(15-30)(pH(1530))-P(15-30)(P(ave)
ppm(15-30))Cl(15-30)(Clay%(15-30))P(0-15)(P(ave)pmm(0-15))A(N)(Aspects(N))- Te(min)(Temp(Min))- Te(ava)(Temp(Ava))- Te(Max)(Temp(Max)- Sa(1530)(Sand% (15-30))- S(d)(Slope (degree))- A(NE)(Aspects(NE))- S(%)(Slope(%))-O.C(15-30)(Organic
carbon%(15-30))- Cl(0-15)(Clay%(0-15))
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1.0

45

37

)A(SE
)PH(15-30

32

)PH(0-15

30

35

)EC(0-15
)K(15-30
15
31 Sa(15-30
)Si(0-15
17 13 42
)K(0-15
20 24
34 7 5
S(d) 44
)A(SW
EC(15-30
)S(.
40
9 33
36 1
38
)A(E
)A(N
14
43 41 Sa(0-15) 12 Cl(0-15) 25
29 21
18 22
)A(NW
16
)10 A(NE
19 39
2
3
4
)A(S
6
26
11
27
23 Cl(15-30
8

)Te(Min
)Te(Max
)Te(Ava

)Si(15-30
)O.C(0-15
)O.C(15-3
Ra

Alt

)P(15-30
)P(0-15

28

-0.6

-1.0

1.0

شکل  -2دياگرام رج بندی  CCAمنطقه مرتعی مورد مطالعه در جنوب شرقی سبالن

جدول 2مقادير ويته ،ضريب همبستگی پوالت
و محیط ،درصد واريانس توجیوه شوده توسوط
محورها و مقادير همبستگی با محورهوای رج-
بندی  CCAرا نشان میدهد کوه محوور اول و

و عوامل محیطی منطقوه را توجیوه مویکننود.
بنابراين ،محورهای يک و دو بیشترين تغییرات
پوشش گیاهی را بوه خوود اختصواص دادهانود.
شکل  0مکان رويشوگاههوا بور اسواس نموودار

دوم به ترتیب با مقادير ويوته  1/710و 1/159
و واريانس  55/1و  ، 21/1تغییرات رويشگاههوا

 DCAرا نشان میدهد.

جدول -2نتايج حاصل از  CCAعوامل محیطی منطقه مرتعی
محورها

CCA1

CCA2

CCA3

CCA4

مقاديرويته
ضريب همبستگی محور باگونه و محیط

1/710
1/98

1/12
1/94

1/44
1/90

1/40
1/92

واريانس توجیه شده (درصد)

55/11

21/11

27/41

04/11

واريانس تجمعی

57/51

29/71

41/81

15/51

بررسی و تعیین عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش 41...................................................................................................................................................

شکل  -0مکان رويشگاهها بر اساس نمودارDCA

بحث و نتیجهگیري

و توسعه گونههای گیواهی در طبیعوت اتفواقی

گونههای گیاهی در محودوده معوین پوراکنش
دارند و در محیطهوايی کوه بورای رشود آنهوا
مناسووب اسووت ،حووداکثر وفووور را دارنوود ()57
( .)54اجتماعووات گیوواهی منوواطق مختلووف بووه

نیست ،بلکه ايون پوشوش تحوت توأثیر عوامول
مختلف به وجود آمده و در هر رويشگاه بهطوور
طبیعی با اين عوامول در تعوادل مویباشود .در
واقووع پوشووش گیوواهی آيینووه تمووامنمووای

دلیل شرايط محیطی حاکم بر آنها بوه شودت
تحت تأثیر عوامل محیطی مختلوف قورار موی-
گیرند .البته از میوان عوامول محیطوی ممکون
است تنهوا يوک يوا چنود عامول سوبب تموايز
اجتماعات گیاهی از يکوديگر شوود .در منطقوه
مورد مطالعوه ويتگویهوای فیزيووگرافی توأثیر
زيادی بورروی توزيوع ،پوراکنش و يوا اسوتقرار
گیاهان داشتند .با توجوه بوه ايون کوه پوشوش
گیاهی منطقه دائما دستخوش دخالوت انسوان
قرار میگیورد ،لوذا در هور مرحلوهای از تووالی
گونههای خاصی جايگزين گونههای قبلی شده
که میتواند به عنووان معورف در هور رويشوگاه

خصوصیات رويشگاه است .بنوابراين ،راهنموای
بسیار مفیدی برای اظهار نظر در مورد شورايط
اکولوووژيکی منطقووه اسووت ( .)2نتووايج مطالعووه
حاضور نشوان مویدهوود کوه پراکنودگی محوول
رويشگاههای نمونهبرداری در هر منطقه نیز بور
اساس واريانس ،وابسته به عوامل محیطی است
و در واقع اين وابستگی بوه نووعی تحوت توأثیر
گونههای موجود در منطقه میباشد.
در منطقه مورد مطالعوه ارتبواط ويوتهای بوین
خصوصوویات فیزيوووگرافی و پووراکنش پوشووش
گیاهی وجوود دارد و از بوین عوامول محیطوی
مورد نظر ،با توجه به آزمونهای صورت گرفته،

مورد استفاده قرار گیرد .بديهی است که انتشار

ارتفوواع از سووطح دريووا در تفکیووک و تشووکیل
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پوششهای گیاهی بیشوترين توأثیر را داشوته-
است .اثر عوامل فیزيکوی در منطقوه بیشوتر از

عوامل اقلیمی ،و عوامل توپوگرافی به اسوتثنای
رطوبت اشباع خاک اثر معنیداری بور طبقوات

عوامل شیمیايی بر روی پوشش گیاهی منطقه
اسوت کووه نشواندهنوودهی تغییورات منطقووه و

گیاهی داشتهاند و بهطورکلی عوامول محیطوی
مورد مطالعه نقوش عمودهای در تعیوین گوروه

بیانگر ايون اسوت کوه عوامول ديگوری غیور از
عوامل انتخاب شده به صورت تخصصیتر بايود

گونههای اکولوژيک منطقوه داشوتند ( .)50بور
اسواس نظور موالتز-موورو و همکواران ()2111

مورد بررسی قرار گیرند.
بر اساس مطالعه رويشگاهها مویتووان بوه ايون

ارتفاع از سطح دريا که يکوی از عوامول اصولی
تعیین کننده تنوع مکانی دسترسی مواد غذايی

نتیجه رسید که مکان رويشوگاههوا نیوز تحوت
تأثیر عوامل محیطی قرار دارد و يکی از مهوم-
ترين عواملی که تغییرات در منطقوه را توجیوه
میکند بر اساس ارتفاع مویباشود ،در واقوع بوا
تغییرات ارتفاعی در مکان نمونهبرداری ،گونوه-
های موجودنیز تغییر میکند ،که میتوان ايون
مهم را در منطقه مشاهده کرد .نمونهبرداری در
جهتهوای جغرافیوايی متفواوت نیوز تغییورات
گونههای گیاهی را تحت تأثیر قرار میدهد .در
واقع دامنوههوای جنووبی گرموای بیشوتری را
نسبت به دامنههای شمالی دريافت مویکننود.
همین امر سبب افزايش تبخیر و تعرق شوده و
رطوبت کمتری در مقايسه با دامنههای شمالی
دارند و اين امر باعث میشود که گونههايی که

خاک برای گیاهان میباشد ،بوا توأثیر بور روی
متغیّرهای خاکی و سواختار جامعوه دارای اثور
غیر مستقیم بر روی ترکیب فلورسوتیک اسوت
( .)21در بووین فاکتورهووای توپوووگرافی عاموول
ارتفاع از سطح دريا تأثیر به سوزايی دارد (.)55
با افزايش ارتفاع گونههوای بالشوتکی پوراکنش
بیشتری پیدا کردهاند (.)27
از طرفی با مطالعه ارتباط پراکندگی رويشگاهها
با عوامل محیطی ،مویتووان بوه میوزان تشوابه
رويشگاهها و مکانهای نمونه برداری با هم پوی
برد ،در واقع اگر مکان نمونوهبورداریهوا دارای
ويتگیهای متفواوتی باشوند ،موثالً در منواطق
متفاوت که دارای ويتگیهای متفاوت باشوند و
يا تحت تأثیر شدتهای چرايوی متفواوت قورار

در دو دامنه استقرار میيابند از لحواظ ويتگوی
های بوم شناختی با هم تفاوت داشته باشند.
در تحقیقووی حقیووان و همکوواران ( )2118اثوور
عوامل خاک و توپوگرافی بر پراکنش و استقرار

داشته باشند ،میتوان میزان شباهت و تفاوت-
ها را بر اساس مکان رويشگاهها توجیوه کورد و
در نهايووت دربوواره میووزان تغییوورات موووجی در
رويشگاهها قضاوت کرد .بررسی رويشوگاههوای

گونههای علوفه ای گندمیان و بقوالت را انجوام
و گزارش کردند که اثر عوامول خواکی بور روی
پووراکنش گونووههووا بوویش از  0برابوور عواموول
توپوووگرافی اسووت ( .)9جعفريووان و همکوواران
( )2155بیووان داشووتند کووه تمووامی عواموول

موجود در منطقه نیز نشان داد کوه بور اسواس
پراکندگی رويشگاهها مویتووان بطوور کلوی دو
منطقه را از هم تفکیک کورد .از طرفوی برخوی
رويشگاهها ،مانند رويشوگاه  01 ،01 ،41واقوع
در شکل  0که اين رويشگاهها در هویچ يوک از

محیطی موورد مطالعوه شوامل عوامول خواکی،

گروهها قرار نمیگیرند و در واقع اين رويشگاه-
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ها احتماالً دارای يوک سوری گونوههوای هموه
جايی هستند که حضور ايون گونوههوا در ايون

نشان میدهند نیز میتواند بوه اسوتقرار آنهوا
در منواطقی کووه شوورايط مشوابه دارنوود کمووک

رويشگاهها بیشتر میباشد و همین مهم سوبب
شده است که اين رويشگاهها جز هویچ يوک از

نمايند (.)21
علت معنیداری پايین برخی از عوامل محیطی

گروهها قرار نگیرند.
توجه به اين نکته نیز حوائز اهمیوت اسوت کوه

با پراکندگی گونهها را بايود در عوامول بیرونوی
مدل جستجو کرد ( .)9به طوور کلوی وضوعیت

برخی گونهها دارای دامنه اکولووژيکی وسویعی
هستند و يافتن رابطهای بوین آنهوا و عوامول

ترکیب گونه در مراتوع جنووب شورقی سوبالن
تخريب يافته و همچنین هور گونوه گیواهی بوا

محیطی از جمله فاکتورهای خاکی امری بسیار
دشووار اسوت ( .)28در چنووین موواردی رابطووه
عوامل محیطی و پوشش همبستگی ضعیفی را
از خووود نشووان موویدهنوود ( .)59( )51امووا بووه
طورکلی داشتن اطالعواتی دربواره خصوصویات
خاک در بومشناسی گیاهی ضروری است زيورا
خاک در واقوع عامول اولیوهای اسوت کوه نووع
پوشش گیاهی را در داخل يوک اقلویم تعیوین
می کند و از طرف ديگر جهت اصالح و توسوعه
مراتع میتوان با شناخت خصوصیات فیزيکی و
شیمیايی خواکی معورف رويشوگاه ،گونوههوای
سازگار با شرايط اکولوژيکی منطقه ،به خصوص
شرايط خاکی را پیشنهاد نمود .برای مثال می-
توان به گونه  Bromus tomentellusکه هوم از

توجه به خصوصیات منطقوه رويوش ،نیازهوای
اکولوژيووک و دامنووه بردبوواری بووا بعضووی از
خصوصیات اقلیمی ،خاکی و عوامل فیزيوگرافی
دارای همبستگی بوده ،بنابراين يافتههای ايون
تحقیق در راستای مديريت ،احیاء و اصالح اين
مراتوع و اکوسیسووتمهوای مرتعووی بوا وضووعیت
مشوابه مویتوانود کواربرد داشوته باشود .بودين
ترتیب که بوا مشوخص نموودن عوامول اصولی
تاثیرگذار بر حضوور و عودم حضوور گونوههوا و
مطالعه بر روی اين عوامل به جای مطالعوه بور
کلیه عوامل محیطی موجود در منطقه از صرف
هزينه زياد جلوگیری نموده و همچنوین موی-
توان با شوناخت روابوط حواکم و تعمویم دادن
نتايج حاصول در منواطق مشوابه ،متناسوب بوا

گونووههووای خوشووخوراک و هووم از گونووههووای
ارزشمند از لحاظ حفاظت خواک اسوت اشواره
نمود .از طرفی توجه به ساير گونههايی کوه بوا
برخوی خصوصوویات خواک ارتبوواط بیشووتری را

ويتگیهای رويشگاهی ،وضعیت ترکیب گونوه-
ای ،راه حلهوای معقوولی در زمینوه اصوالح و
توسووووووعه مراتووووووع ارائووووووه نمووووووود
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