
  
  
  

  1385زمستان ، 58ـ شمارهپژوهش های جغرافیایی 
   17-32 صص

  

 GISاز بررسی نقش مرفولوژی و خاک بر پوشش گیاهی با استفاده 
  )بخشی از مراتع حوضۀ واز: مطالعۀ موردی( 

  
            استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس - ∗حمید رضا مرادی

  منابع طبیعی و علوم دریایی نور  کارشناس ارشد مهندسی مرتعداری، دانشگاه – رحمدی پوشهین ا
   8/6/83: دریافت مقاله 

   28/9/84: تائید نهایی 
  

   چکیده
این . تساشده واقع در استان مازندران کتار پانصد هزار ه در مساحتی معادل ۀ وازضمراتع حو     

این مراتع  بخشی از  درواحدهای مرفولوژی خاک و با گیاهیتحقیق به منظور تعیین ارتباط پوشش 
     اینهم پوشانیمنطقه و  نقشه های شیب، جهت و ارتفاع  محاسبه و تعیین با. پذیرفته استانجام

و خاک  واحد کاری به عنوان پایه و مبنای نمونه برداری پوشش گیاهی GIS 25استفاده از با نقشه ها 
پارامترهای  بافت و ساختمان همراه با ،pH ،EC از قبیل ازت، ماده آلی، فاکتورهای خاک. بدست آمد

بررسی اثر هر یک . دگردیبرای تعدادی از گونه های مرتعی تعیین ) تاج پوشش و تراکم(پوشش گیاهی 
 بر تغییرات که جهت، شیب و ارتفاعنشان می دهد از عوامل مرفولوژی بر پارامترهای پوشش گیاهی 

 البته میزان این تأثیر بسته به نوع پوشش . داردی و تراکم گونه های مورد مطالعه تأثیردرصد پوشش تاج
 و EC ،pH   کهگونه های گیاهی مشخص گردیدعوامل ادافیکی بر روی در بررسی . متفاوت است

بر  بیشترین تأثیر را pH ، رس، نیتروژن وEC رس به ترتیب بیشترین اثر را بر روی پوشش تاجی و 
  .ارندراکم اغلب گونه ها دروی ت
طالعات ا سامانه ، خاکدرصد پوشش تاجی، تراکم، واحدهای مرفولوژی، : کلیدیناگواژ

  .جغرافیایی
  

   مقدمه

به مراتع اختصاص داده شده %) 43(کره زمین های  خشکیطبق آمار ارائه شده توسط کاک و همکارانش بیشترین سطح      
حتی در بهترین شرایط باز  که  دارای محدودیت هایی است،ظرفیت استفاده از مراتع جود با این و.)215، 1377مصداقی(است 

 اجتماعی و فرهنگی به گونه ای از منابع - انسان بنا به دالیل اقتصادی،با این همه. هم توان بهره دهی آن سقف مشخصی دارد

                                                 
∗ E-mail: Morady5hr@yahoo.com                                                                                          09123875311: تلفن نویسنده مسئول                     
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 در واقع مدیریت صحیح یک مرتع بر مبنای .ستاز راندمان پایینی برخوردار ادراغلب اوقات طبیعی استفاده می کند که 
  ترکیب و.)215، 1377مصداقی (اصول اکولوژیکی بوده ودرک فرایندهای اکولوژیکی پیش شرط اصلی مدیریت می باشد

 در حقیقت این عوامل کمک می کنند .ثیر عوامل محیطی قرار داردأتو ساخت هر جامعه گیاهی تاحدود زیادی تحت کنترل 
مشخص محیطی های طبیعی گیاهان به وسیله عوامل   زیستگاه،عبارت دیگر به .منطقه رویشی خود را مشخص کنندتا گیاهان 
 بنابراین با مطالعه عوامل فوق علل .زیستی است ثیر عوامل خاکی، اقلیمی وأگیاهی تحت ته علذا استقرار یک جام و دمی شو

با توجه به نقش مهم گیاهان در تعادل  .دشوها مشخص می  پراکنش، تراکم و تغییرات پوشش گیاهی وتوان رویشگاه
 از آن می نماید، ضرورت شناخت روابط بین گیاهان و یا غیرمستقیماکوسیستم و استفاده های مختلفی که بشر به طور مستقیم 

علل ط موجود، با شناخت رواب. ستپایداری آن امری اجتناب ناپذیر ا خاک جهت ثبات و عوامل محیطی به ویژه مرفولوژی و
 تغییر در ترکیب پوشش گیاهی یک براینابن. دشوها مشخص می  توان رویشگاه پراکنش، تراکم و تغییرات پوشش گیاهی و

لودوینگ (ثیر آن قرار دارد أمنطقه، گویای تغییر در عواملی است که گیاه به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت ت
 ). 1988،337ورینالدز

  طول º52 12 ' 30" تا   º52  6 ' 70"  جغرافیاییۀ آبخیز واز می باشد که در محدودۀضد مطالعه بخشی از حومنطقۀ مور         
 هکتار 2296منطقۀ مورد بررسی با مساحتی معادل  . واقع شده است  عرض شمالیº35  18 ' 11 "  تا º 35 14 ' 78"شرقی و

 آب و هوای منطقه بر اساس روش آمبرژه نیمه .متر از سطح دریاست 3100 متر و حداکثر ارتفاع 1900دارای حداقل ارتفاع 
شیب، جهت شیب و ( عوامل مرفولوژی  هدف از این تحقیق، بررسی نقش).116، 1374،توکل (مرطوب معتدل می باشد

. است) درصد تاج پوشش و تراکم(با پوشش گیاهی )  مادۀ آلی،EC ،pH ،Nبافت، ساختمان، (و خصوصیات خاک ) ارتفاع
   :قابل ذکر استز جمله مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته موارد زیر ا

در مطالعه ای که در علفزارهای مناطق باالدست و پایین دست عرض رودخانه آبگرام  )243-254، 1999( 1کارمل و کادمون
ه با توجه به اثر شیب و از دست دادن  کانجام دادند به این نتیجه رسیدنددر شمال دوون اکراین و عرض میانی رودخانه شانون 

 در باالدست غنا کم شده ولی تنوع و غنای جامعه علفزارها حتی با چرا و برداشت ساالنه در ،عناصر نیتروژن و فسفر خاک
  .پایین دست و نقاط آبگیر افزایش می یابد

 را در  (Festuca puccinellii)خصوصیات اکولوژیکی جوامع گیاهی گراسلند) 125-149، 2000(و همکاران  2توماسلّی
 زیر  جداییدرصد شیب و عمق خاک عامل بررسیاین در . ون بالنکه مورد مطالعه قرار دادنداشمال منطقه آپنین به روش بر

  .شناسایی گردیدجوامع 

                                                 
1 - Carmel and Kadmon  
2 - Tomaselli  
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یجه رسیدندکه از انجام دادند به این نت) یونان( تحقیقی که در منطقه لسوس طی) 51-68، 2000(و همکاران  3کوسماس          

عامل عمق خاک در ماندگاری گیاهان چندساله یک ) ، سدیم و پتاسیم قابل تبادلEC، عمق، pH(بین فاکتورهای خاک 
  .بسیار اساسی محسوب می گردد

ویژگی های اکولوژیک جوامع گیاهی با توجه به  در مطالعه ای که روی) 81-1381،93(احمدی و همکاران            
                   در واحد کوهستان، استقرار جامعه های گیاهی عمدتاً که شاهده نمودندرساندند، مانجام به ومرفولوژی واحدهای ژئ

  .تحت تأثیر عامل آب و هوا و در نقاط کم ارتفاع و تپه ماهوری تحت تأثیر عامل خاک است
   

  کار روشداده ها و 
  فرمـان   با اسـتفاده از    Arc/Info در محیط    وه تعیین   ضمرز مراتع حو   )1 :50000اسمقی( نقشۀ توپوگرافی منطقه     با استفاده از       

Arc edit  در محیط  رقومی شده توپوگرافی نقشه ،در مرحله بعد .شدرقومیArc view  در غالبview و Theme  نمـایش 
. ایجاد شد ) TIN(بندی نامنظم مثلثی     ابتدا برای تهیه نقشه طبقات ارتفاعی، شبکه         Surfaceسپس با استفاده از فرمان      . داده شد 

 نقـشه   حاصـله، ) TIN( از روی شبکه بندی نامنظم مثلثی        .استخراج گردید الس   چهار ک   در به این ترتیب نقشه طبقات ارتفاعی     
 بـا  رفـت و گصـورت   Arc viewدر محـیط   هـا نقـشه  تلفیق عمل . شد طبقه تهیهنه  در  شیب جهت وبقهچهار طدر   شیبهای

 بـه عنـوان    واحـد همگـن      25 بـه ایـن ترتیـب     . بدسـت آمـد   ) واحدهای مرفولـوژی  (واحدهای همگن    Unionرمان  استفاده از ف  
 ه،ض حو 1 :50000 و نقشۀ توپوگرافی     GPS، با در دست داشتن       بعد از تعیین واحدهای کاری     .دگردیحاصل   واحدهای کاری 
  . واحد گردیددر هر و خاک  نمونه برداری از پوشش گیاهیاقدام به و وارد منطقه شده

 درصد پوشـش تـاجی   به این ترتیب که     . بعمل آمد  با استفاده از روش پالت     کاری نمونه برداری از پوشش گیاهی در هر واحد       
                      بـا توجـه بـه تعـداد واحـدهای کـاری             .شـد  تعیـین    بـه طـور تـصادفی     یک مترمربعی   پالت  ده   با استقرار  گونه برحسب   و تراکم 

 برحسب  و تراکم  درصد تاج پوشش     بررسیجهت  )  پالت 10واحد  از هر   ( پالت   250 به تعداد    ، در مجموع    )گن واحد هم  25(
متری   سانتی 0-30 عمق   از  خاک یک پروفیل   کاری در مورد نمونه برداری از خاک، در هر واحد         . نمونه برداری گردید   گونه

 نمونه ها برای تجزیه وتحلیل به آزمایشگاه  سپس.داشت شد نمونه خاک بر 25 با توجه به تعداد واحدهای کاری، در مجموع          و
 داده هـا در     سـپس  . گردیـد   تصادفی تعیین  تورص به   ها و نمونه برداری خاک در هر واحد کاری          پالت استقرار. گردیدمنتقل  

 و رگرسیون چنـد      با استفاده از آزمون های همبستگی، آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون چند دامنه ای دانکن               SPSSنرم افزار   
  . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتمتغیرۀ گام به گام

  

  نتایج
 سپس با تلفیق دو به . است گردیدنقشه توپوگرافی موجود تهیه استفاده از ابتدا نقشه های ارتفاع، شیب وجهت منطقه با     
  از این واحدها،.)1 شمارهشکل (باشدواحد همگن می 25 این نقشه ها، نقشه واحدهای کاری تهیه شد که در برگیرندۀ یدو

                                                 
3 - Kosmas  
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 به دلیل واقع شدن در محیط روستا و 3 و 2 به دلیل واقع شدن در دامنه های واریزه ای، واحدهای 25، 24، 1واحدهای 
   . به سبب قرار گرفتن در محدودۀ جنگل مورد نمونه برداری قرار نگرفت22 و 21، 15واحدهای 

  

  
   نقشه واحدهای کاری منطقۀ مورد مطالعه-1شکل 

  نتایج پارامترهای پوشش گیاهی
  درصد پوشش تاجی - 

 نتایج حاصل از تعیین درصد پوشش تاجی گونه های مورد مطالعه در هر یک از واحدهای کاری به تفکیک در جدول          
 1( شماره  لذا اعدادی که در جداول،هر واحد کاری مستقر شدپالت در ده که  با توجه به این. ارائه گردیده است) 1(شماره 

  .  قرار گرفته با توجه به نرمال بودن داده ها به طور تصادفی از بین داده ها انتخاب شده است)2و 
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   در واحدهای کاری* در صد پوشش تاجی گونه های مورد مطالعه -1جدول 

               گونه      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
                 واحد کاری 

-  -  -  -  -  2  2  3  5  2  2  22  12  24  34  63  4  
-  -  6  11  8  2  -  2  3  -  3  9  14  12  29  61  5  
-  8  4  1  17  -  1  -  -  -  4  -  7  4  19  41  6  
-  7  1  9  7  -  19  1  1  -  2  4  11  26  24  67  7  
2  7  -  12  -  -  -  -  -  -  2  4  8  8  17  37  8  
-  11  7  12  2  -  5  2  2  1  3  6  9  15  32  61  9  
-  4  7  11  -  4  -  1  -  -  1  7  23  10  42  63  10  

24  -  -  -  -  -  -  3  4  -  1  11  10  31  30  62  11  
16  3  1  -  -  -  -  3  2  2  1  11  2  26  18  46  12  
11  4  3  -  -  -  -  -  -  -  -  8  -  16  19  42  13  
17  4  2  -  -  -  -  -  -  -  -  10  -  22  22  49  14  
6  -  2  -  -  15  1  3  2  -  4  9  16  41  27  73  16  
-  23  4  2  -  6  3  4  2  -  1  -  4  12  68  54  17  
1  5  3  15  13  -  -  -  1  5  -  -  2  14  9  51  18  
-  -  1  9  9  1  1  3  1  3  1  3  3  9  21  55  19  
-  2  1  2  -  -  1  11  1  18  1  3  3  49  10  69  20  
-  2  2  -  2  1  1  3  -  8  -  -  2  28  5  53  23  

   Poa.bulbosa      5- Agropyron tauri     6- Plantago lanceolata-4 فورب  -3گراس    - 2     پوشش تاجی کل در هر واحد کاری  -1 *
7- Trifolium repens       8 - Taraxacum officinalis      9- Cirsium vulgare       10- Thymus sp.       11 - Trifolium sp.  

12 - Onobrychis cornuta    13 - Astragallus spp.  14 - Melica persica   15- Bromus tomentellus      16- Phlomis orientalis  
  

  تراکم
  .  ارائه گردیده است2نتایج حاصل از تعیین تراکم گونه های مورد مطالعه در هر یک از واحدهای کاری به تفکیک درجدول 
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  )مترمربع یک در( در واحدهای کاری *ه تراکم گونه های مورد مطالع-2جدول 

  

  گونه  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
  واحد کاری

-  -  -  -  -  1  1  1  5  4  9  6  4  
-  -  2  4  1  1  -  1  3  5  4  8  5  
-  4  2  -  5/0 -  -  -  -  7  -  4  6  
-  2  -  3  2/0 -  2  -  1  4  1  6  7  
1  3  -  5  -  -  -  -  -  3  2  4  8  
-  5  3  5  -  -  1  1  2  5  2  5  9  
-  2  3  4  -  2  -  -  -  1  3  12  10  
8  -  -  -  -  -  -  1  4  2  5  5  11  
5  1  1  -  -  -  -  1  2  2  5  1  12  
3  2  2  -  -  -  -  -  -  -  3  -  13  
6  2  1  -  -  -  -  -  -  -  4  -  14  
2  -  1  -  -  7  -  1  2  7  4  8  16  
-  10  2  1  -  3  1  2  2  2  -  2  17  
-  2  2  6  3/0 -  -  -  1  -  -  1  18  
-  -  -  4  3/0 -  -  1  1  2  1  1  19  
-  1  -  1  -  -  -  4  1  2  1  2  20  
-  1  1  -  6/0 -  1  1  -  -  -  1  23  

*1-Poa.bulbosa      2- Agropyron tauri     3- Plantago lanceolata      4- Taraxacum officinalis      5- Cirsium vulgare       
6-  Thymus sp.       7-   Trifolium sp.     8- Onobrychis cornuta     9- Astragallus spp.       10- Melica persica       

    11- Bromus tomentellu         12- Phlomis orientalis  
  
  

 نتایج فاکتورهای خاک
بررسی .  ارائه گردید)3( شماره  جدولتفکیک درنتایج حاصل از بررسی فاکتورهای خاک در واحدهای کاری به      

طقه لومی تا لومی شنی بوده که دارای ساختمان دانه ای در قسمت های سطحی فاکتورهای خاک نشان داد که بافت غالب من
در بعضی از مناطق به دلیل چرای بیش از حد دام، خاک فاقد ساختمان . و ساختمان مکعبی در قسمت های تحتانی می باشد

  . استمشخص 
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 ی آماریبررسی هانتایج حاصل از 

ا واحدهای کاری از طریق آزمون تجزیه واریانس یکطرفه و آزمون دانکن مورد  ب و تراکمارتباط در صد پوشش تاجی     
    مطالعه در واحدهای کاری متفاوت  درصد پوشش تاجی کل وگونه های مورد تراکم وبررسی قرار گرفت و ارتباط بین

ریق آزمون تجزیه واریانس  ارتباط درصد پوشش تاجی گونه های مورد مطالعه با عوامل مرفولوژی از ط. استمعنی دار بوده
   .استآمده  )4(شماره نتایج مربوطه در جدول که یک طرفه، آزمون دانکن انجام شد 

 
بررسی فاکتورهای خاک در واحدهای کاری -3جدول   

 

 نیتروژن pH EC رس الی شن ماده آلی
      فاکتور خاک 

واحد کاری            
3/9628 46/40 32/00 21/60 6/33 67/76 3130/0  4 
2/2704 39/12 40/00 20/88 5/17 36/96 4437/0  5 
1/8576 53/12 28/72 18/16 6/37 29/26 1538/0  6 
2/5193 49/32 26/20 24/48 5/90 28/12 2013/0  7 
2/2497 49/12 26/00 24/88 5/62 26/18 2636/0  8 
2/3172 49/10 26/28 24/62 5/72 24/41 2513/0  9 
3/3282 52/40 31/36 16/24 6/19 68/53 4420/0  10 
2/0640 43/52 31/44 25/04 5/87 45/53 4723/0  11 
4/5408 41/92 32/32 25/76 6/11 42/35 3581/0  12 
4/0130 42/94 33/00 24/06 5/97 40/13 3219/0  13 
4/5190 41/97 32/97 25/06 6/17 46/71 3701/0  14 
1/6512 47/84 34/00 18/16 6/08 37/34 1219/0  16 
1/2384 46/40 34/00 19/60 5/95 22/33 0999/0  17 
1/0836 46/08 28/88 25/04 7/02 33/11 1076/0  18 
3/0134 45/64 30/60 23/76 5/77 25/80 2150/0  19 
2/1981 42/64 35/60 21/76 6/29 45,43 2570/0  20 
2/1672 58/40 26/00 15/60 6/53 60/06 2353/0  23 
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  درصد پوشش تاجی گونه ها با عوامل مرفولوژی)  محاسباتیF( نتایج ارتباط -4جدول 

Trifolium 
repens 

Taraxacum 
officinalis 

Plantago 
lanceolata 

Agropyr
on tauri 

Poa 
bulbosa Forb Grass Total 

  گونه 
عوامل  

 مورفولوژی
  شیب  585/0  471/18*  819/4**  269/3*  252/10**  205/8**  800/9 **  710/79**
  ارتفاع  829/5**  572/3*  257/19**  508/7**  877/21**  906/3**  575/12**  666/11**

  جهت  430/6**  956/2*  163/8**  066/5**  359/17**  739/6**  636/14**  495/2
  .با عوامل مورفولوژی دارد %  1 پوشش تاجی ارتباط معنی داری در سطح **

   .  با عوامل مورفولوژی دارد %5پوشش تاجی ارتباط معنی داری در سطح  •
  

  درصد پوشش تاجی گونه ها با عوامل مرفولوژی) محاسباتیF( نتایج ارتباط -4ادامه جدول 

Phlomis 
orientalis  

Bromus 
tommentellus 

Melica 
persica  

Astragallu
s spp.  

Onobrychis 
cornuta  Trifolium sp.  Thymus 

sp.  
Cirsium 
vulgare  

   گونه            
  عوامل                 

    مورفولوژی      
  شیب 178/17**  602/4*  764/2  887/5 **  622/1  100/5**  177/3*  049/6 **
  ارتفاع  891/7** 331/13**  340/9**  084/9**  728/20**  769/4**  851/4**  901/33**
  جهت  230/2  264/1  692/29**  729/4**  246/7**  748/3*  4/**705  559/37**

  
 ارائه )5( شماره اط تراکم گونه های مورد مطالعه با عوامل مرفولوژی نیز با روش باال بررسی و نتایج مربوطه در جدولارتب

   .شده است
  

  تراکم گونه های مورد مطالعه با عوامل مرفولوژی)  محاسباتیF( نتایج ارتباط -5 جدول

Cirsium 
vulgare  Trifolium sp. Taraxacum 

officinalis 
Plantago 

lanceolata 
Agropyron 

tauri Poa bulbosa 

  گونه
  
      عوامل مورفولوژی

  شیب  151/3*  512/11 **  294/8 **  866/8 **  029/2  942/13 **
  ارتفاع  094/8 **  743/25 **  545/3*  093/12 **  858/7 **  584/7 **
  جهت  702/6 **  922/19 **  199/5 **  208/14 **  083/25 **  689/2 *

  .با عوامل مورفولوژی دارد %  1  تراکم ارتباط معنی داری در سطح     **   
   .با عوامل مورفولوژی دارد %  5تراکم ارتباط معنی داری در سطح  •
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  تراکم گونه های مورد مطالعه با عوامل مورفولوژی)  محاسباتیF( نتایج ارتباط -5ادامۀ جدول 

Phlomis 
orientalis  

Bromus 
tommentellus 

Melica 
persica  

Astragallus 
spp.  

Onobrychis 
cornuta  Thymus sp  

  گونه
عوامل     

  مورفولوژی
  شیب  733/4 **  216/5 **  065/0  920/2  256/3*  391/6 **
  ارتفاع  414/12 **  572/8 **  300/13 **  057/4 **  843/4 **  957/36 **
  جهت  303/1  443/4 **  941/4 **  287/3*  301/4 **  424/41 **

  
  

 وکه ، از رگرسیون چند متغیره گام به گام استفاده گردید  گیاهی پوششعوامل موثر برترین عامل یا  به منظور تعیین مهم
به منظور بررسی روابط بین در صد پوشش تاجی و تراکم هر یک از  .رائه شده استا) 7و6( شمار نتایج مربوطه درجداول

 متغیر عوامل موثر برترین عامل یا  و تعیین مهم) به عنوان متغیر مستقل(و فاکتورهای خاکی ) به عنوان متغیر وابسته(گونه ها 
  .استآمده ) 9و8( شماره نتایج مربوطه درجداولکه وابسته از رگرسیون چند متغیرۀ گام به گام استفاده گردید 

 

  بحث و نتیجه گیری
 بین پارامترهای مرفولوژی، خاک و پوشش گیاهی ارتباط تنگاتنگی ،تطور که در بخش نتایج نشان داده شده اس همان          

شناسایی چگونگی این ارتباطات در حفظ پوشش گیاهی عرصه های آبخیز، حفاظت از آب و خاک و مهار . وجود دارد
  . فرسایش می تواند نقش مهمی ایفا کند

            گسترش گیاهان ایجاد  ود شرایط متفاوتی را برای رشد وهر واحد کاری با داشتن شیب، جهت و ارتفاع منحصر به خ           
نتایج آماری این تحقیق نشان داد که بین درصد پوشش تاجی و تراکم گونه های مورد مطالعه با واحدهای کاری . می نماید

احمدی و (. استپوشش گیاهی از واحدهای کاری پذیری ریتأثگویای که این  متفاوت، ارتباط معنی داری وجود دارد
  )  431-443ص، 1996 زائدوعروض و67، 1382 ،طهماسبی و ؛81-93، 1381،همکاران

با درصد پوشش تاجی و تراکم گونه های مورد مطالعه ) شیب، جهت و ارتفاع(     ارتباط  بین مؤلفه های هر واحدکاری 
، جهت و ارتفاع واحدهای کاری که در آن واقع بررسی شد و نتایج نشان داد که درصد پوشش تاجی در اکثر گونه ها با شیب

 با شیب و درصد تاج پوشش .Astragallus spp ،Trifolium spبه جز درصد تاج پوشش کل، (شده اند، ارتباط دارد 
Thymus sp. ،Cirsium vulgare و Trifolium repens در مطالعات خود به این ) 57-63، ص1378(قلیچ نیا ).  با جهت

  .با پوشش گیاهی معنی دار است) شیب، جهت و ارتفاع( که رابطۀ عوامل توپوگرافی نتیجه رسید 
به طوری که جهت های ؛ تراکم اکثر گونه ها با شیب، جهت و طبقات ارتفاعی مختلف ارتباط معنی داری نشان داد
های بارانزا   حرکت سیستمشمالی و شمالغربی دارای بیشترین درصد تاج پوشش و تراکم گونه های گیاهی بودند، زیرا جهت

 ،1379(و حسینی توسل) 3-20 ص،2002(شوشانی این نتایج با یافته های تحقیقات . در منطقه، شمالی و شمال غربی است
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در مطالعاتشان اذعان داشتند که ) 113ص، 1381(و صابریان ) 122ص، 1379(همخوانی داشته، ولی کاشی پزها ) 110ص
  .بی تـأثیر بوده است) تاج پوشش( بر روی پارامترهای پوشش گیاهی»جهت«

  
   معادالت حاصل از تجزیۀ رگرسیون چند متغیرۀ تاج پوشش گونه های مورد مطالعه با عوامل مرفولوژی-6جدول 

 
R گونه معادالت 

Y=  953/28 +  497/6 A+ 864/5 H 
37/0  

Y1=  442/0 A +  379/0 H 
 پوشش کل

Y=  606/33 –  702/12 S+  972/3 A+  616/3 H 
46/0  

Y1= 476/0-  S+ 265/0  A+ 229/0  H Grass 

Y= 614/1- + 027/5  A+ 788/6  S 
41/0  

Y1= 348/0  A+ 264/0  S Forb 

A 907/2 +H1/4 + S737/5 – 824/3 Y= 
38/0  

A 316/0 + H 423/0 + S 35/0-Y1= 
Poa bulbosa 

S 067/3 –A 584/3 + 102/7Y= 
52/0  

S  218/0-A 45/0Y1= 
Agropyron tauri 

S 912/0 – A798/0 +H073/1+ 955/0-Y= 
39/0  

S 244/0 – A379/0+ H485/0Y1= 
Plantago lanceolata 

S 103/5+ 565/8- Y= 
60/0  

S 6/0 Y1= 
Trifolium repens 

S 269/2 + 447/2-Y= 
41/0  

S 403/0 Y1= 
Cirsium vulgare 

A 886/0 + S305/2 – H  901/2+764/2-Y= 
44/0  

A 184/0+  S 268/0- H 571/0Y1= 
Thymus sp. 

A 807/1 +057/1-Y= 
47/0  

A 473/0Y1= 
Trifolium sp 

H 352/2 + 194/3-Y= 
34/0  

H 34/0Y1= 
Onobrychis cornuta 

H327 /5 – 529/19 Y= 
56/0  

H 563/0- Y1= 
Phlomis orientalis 

             H  :  ارتفاع        A:           جهتS : شیب       Y :معادلۀ اصلی  Y1  :معادلۀ استاندارد  
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  معادالت حاصل از تجزیۀ رگرسیون چند متغیرۀ تراکم گونه های مورد مطالعه با عوامل مرفولوژی-7 جدول
R گونه معادالت 

A  681/1 +H 253/2 +S 91/2- 303/1Y= 
42/0  

A  373/0 +H 475/0 +S363/0-Y1= 
Poa bulbosa 

S 212/1 – A 419/1+ 791/2 Y= 
55/0  

S 23/0 – A479/0Y1= 
Agropyron tauri 

A 845/0 +522/0-Y= 
45/0  

A 45/0 Y1= 
Trifolium sp. 

A15/0 + S319/0- H394/0 +351/0-Y= 
43/0  

A  172/0 +S268/0 – H 56/0 Y1= 
Thymus sp 

H  723/1- 31/6 Y= 
58/0  

H577/0-Y1= 
Phlomis orientalis 

H                           :                 ارتفاعA:                 جهتS : شیب       Y :معادلۀ اصلی  Y1  :  معادلۀ استاندارد  
  

  فاکتورهای خاکی معادالت حاصل از تجزیۀ رگرسیون چند متغیرۀ تاج پوشش گونه های مورد مطالعه با -8جدول 
دالتمعا گونه  R 

Clay  605/1+N437/76- pH58/21-EC 087/1+OM524/6- Silt811/0+86/119Y= 
 پوشش کل

Clay 344/0+N575/0- pH58/0- EC004/1 +OM447/0- Silt198/0Y1= 
49/0  

OM524/6-Clay 115/11 +N467/66-Silt608/10+EC069/1+702/865-Y= 
Forb 

Sand  48/2+pH48/0- OM455/0- Clay424/2+N508/0- Silt638/2+EC 004/1Y1= 
55/0  

EC 111/0 +pH909/7- Clay745/0- 489/67Y= 
Poa bulbosa 

EC 164/0 +pH 339/0- Clay255/0-Y1= 
40/0  

Sand 399/0- EC172/0 +OM584/1 +618/13Y= 
Agropyron tauri 

Sand 245/0-EC296/0 +OM202/0Y1= 
50/0  

OM 735/0- Silt 233/0 + pH 945/4 +975/32-Y= 
Trifolium repens 

OM  155/0- Silt 176/0 +pH409/0Y1= 
44/0  

Sand 537/0- EC248/0+N495/36- pH626/9- Silt 022/1- 998/116Y= 
Thymus sp 

Sand 54/0- EC697/0- N836/0- pH788/0- Silt 762/0-Y1= 
62/0  

EC32/0+Sand129/2+pH488/5- N174/21- Silt 684/2 +Clay873/1+578/189-Y= 
Trifolium sp 

Sand706/2 + pH 567/0- N613/0-Silt528/2 +Clay547/1Y1= 
70/0  

pH893/3 +EC153/0- OM932/0- 493/11-Y= 
Onobrychis cornuta 

pH234/0 +EC316/0- OM143/0-Y1= 
41/0  

Clay496/0- EC251/0- 542/25Y= Bromus 
tommentellus Clay 208/0-EC 453/0-Y1= 

41/0  

pH 478/4 +Clay962/0 +N644/34 +211/53-Y= 
Phlomis orientalis 

pH   197/0 +Clay 337/0 +N426/0Y1= 
54/0  

N          =        ازتOM =ماده آلی  
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               ؛ )Phlomisبه استثنای گونۀ (بین درصد تاج پوشش و تراکم گونه ها با ارتفاع نیز همبستگی مثبتی مشاهده گردید      
زیرا در ارتفاعات پایین به دلیل نزدیک بودن به مناطق . که با افزایش ارتفاع، تاج پوشش و تراکم افزایش می یابدصورتی به 

از طرفی بیشترین مقدار تاج . آبشخوار و محل اطراق دام و در نتیجه چرای بیش از حد دام، پوشش گیاهی کاهش می یابد
 عامل افت دما به عنوان ،این بدان علت است که در ارتفاعات باالتر از آن.  دیده شده است2200-2500پوشش در ارتفاع 

در . به همین علت مقدار تاج پوشش و تراکم در این طبقۀ ارتفاعی به بیشینۀ خود می رسد. یک عامل بازدارنده عمل می کند
پوشش و تراکم کاهش می یابد که این گونه در مناطقی  نیز به این دلیل با افزایش ارتفاع در صد تاج Phlomisمورد گونۀ 

ظاهر می شود که چرای دام باال است و چون چرای دام در ارتفاعات پایین بیشتر صورت می گیرد لذا تاج پوشش و تراکم 
 و صابریان) 3-13ص، 1998(، حجازی و همکاران )195-206 ص،1993(لوسویچ . این گونه در ارتفاعات پایین بیشتر است

  .نیز در مطالعات خود به نتایج مشابهی دست یافتند) 113 ص،1381(
  فاکتورهای خاکی گونه های مورد مطالعه با تراکمالت حاصل از تجزیۀ رگرسیون چند متغیرۀ عاد م-9 جدول

 R معادالت گونه
OM98/0- EC111/0 +pH341/4 -  Clay227/0- 465/33Y= 

Poa bulbosa 
OM 219/0- EC 335/0 +pH38/0- Clay159/0- Y1= 

43/0  

Clay266/0+N 39/11-pH 279/3-Sand 149/0- EC189/0+OM 224/0+252/18 Y= 
Agropyron tauri 

Clay283/0 +N426/0- pH438/0- Sand245/0- EC87/0 +OM076/0 Y1= 
58/0  

Clay 183/0- N 629/5- pH 293/2-63/21 Y= Plantago 
lanceolata Clay  164/0- N177/0- pH 258/0- Y1= 

29/0  

Sand02-E83/6- EC02-E144/3+N808/4- pH279/1- Silt133/0- 375/15 Y= 
Thymus sp 

Sand 496/0- EC638/0 + N795/0- pH755/0- Silt715/0- Y1= 
60/0  

OM383/0- EC02-E286/6+Sand921/0+pH48/2- N688/9- 
Silt163/1+Clay806/0+052/80-Y= Trifolium sp 

OM205/0-EC 454/0+Sand379/2 +pH 521/0- N57/0- Silt224/2+Clay353/1Y1= 

64/0  

pH124/0+EC03-E56/4- OM02-E04/3- 382/0- Y= Onobrychis 
cornuta pH238/0+EC301/0- OM149/0- Y1= 

40/0  

N916/3+EC02-E38/5- Clay235/0- 521/7 Y= 
Melica persica 

N252/0+EC425/0- Clay 431/0-Y1= 
37/0  

Clay281/0- EC13/0- 635/13 Y= Bromus 
tommentellus Clay  227/0- EC452/0- Y1= 

42/0  

pH 426/1+Clay313/0 +N958/10+051/17- Y= 
Phlomis orientalis 

pH198/0+ Clay348/0 +N427/0Y1= 
55/0  

Y           :معادلۀ اصلی Y1     :معادلۀ استاندارد  
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ای که بیشترین درصد تاج ردید به گونه  همبستگی منفی مشاهده گ،اج پوشش و تراکم اکثر گیاهان با شیببین درصد ت    

زیرا در شیب های کم، به علت  مناسب بودن عمق خاک شرایط مناسبی  پوشش و تراکم در شیب های پایین دیده شده است
 ایجاد می شود و این در حالی است که با افزایش برای جذب و نگهداری آب در خاک، رشد ریشه و استقرار کامل گیاهان

لذا در شیب های باال پوشش  و می شودن خاک به صورت تکامل یافته دیده شیب، ضخامت خاک کاهش می یابد و عمدتاً
 نیز در مطالعات خود به چنین )90ص، 1381(می کبریا  ابراهیو) 57-63 ص،1378(چ نیا  قلی.تر استقرار می یابدگیاهی کم

  .ایج مشابهی رسیدندنت
سپس ارتفاع  با توجه به تجزیه و تحلیل های انجام شده در ارتباط با روابط رگرسیونی، از بین عوامل مرفولوژی جهت و    

 پوشش ،که در جهات شمالی و شمالغربی و در ارتفاعات باالتر طوریه ب بیشترین همبستگی را با پوشش تاجی کل منطقه دارد
  . در واقع این فاکتورها به ترتیب بیشترین درصد تغییرات تاج پوشش کل را توجیه می نمایند.  یابدتاجی کل افزایش می

               به ترتیب شیب، جهت کیمرفولوژیعوامل به عنوان مثال از بین . میزان این تأثیرات بر حسب نوع پوشش متفاوت است    
به گونه ای که با کاهش شیب و افزایش ارتفاع و زاویۀ جهت،   ها داردو ارتفاع بیشترین همبستگی را با پوشش تاجی گراس

این . پوشش تاجی گراس ها افزایش می یابد ولی در فورب ها افزایش شیب و زاویۀ جهت باعث افزایش پوشش می گردد
              همباران،  همدما وهای هواشناسی نزدیک به منطقۀ مورد مطالعه و نقشه های  بدان علت است که با توجه به آمار ایستگاه

با افزایش ارتفاع، اقلیم از نوع معتدل و مرطوب به مدیترانه ای فراسرد در مراتع منطقه تغییر یافته و این تغییر اقلیمی حتی بین 
ش  باعث شده که در نواحی کم ارتفاع حوزه، پوش،در مراتع حکمفرماست دو اقلیم مدیترانه ای سرد و فراسرد که عمدتاً

لذا در شیب ها و ارتفاعات باالتر، . گیاهی از نوع علفی و در ارتفاعات و شیب های باالتر پوشش گیاهی از نوع بالشتکی باشد
در مطالعات خود در مورد گراس ها به چنین نتیجۀ مشابهی ) 107  ص،1377(خواجه . تاج پوشش غیر گراس ها بیشتر است

دست  نتایج عکس عکس این در مطالعات خود در مورد گراس ها و فورب ها به ) 90ص، 1381(رسید ولی ابراهیمی کبریا 
  . یافت
 پارامترهای پوشش گیاهی  خاکی اندازه گیری شده باهمبستگی های مختلفی بین فاکتورهای ،اساس نتایج بدست آمدهبر       

                 اثرات متقابل آنها بر یکدیگر و یا ناشی مشاهده شد که می تواند ناشی از مستقل بودن پارامترهای ادافیکی از یکدیگر یا
               با توجه به تجزیه و تحلیل های انجام شده در ارتباط. از صفات و پارامترهایی باشد که در این پژوهش بررسی نشده است

            ، مادۀ آلی، رس EC ،pH ،Nای با روابط رگرسیونی، از بین عوامل ادافیکی همبستگی معنی داری به ترتیب بین پارامتره
 .است با درصد تاج پوشش کل دارای همبستگی منفی OM و pH ،Nکه  طوریه و سیلت با تاج پوشش کل بدست آمد؛ ب

               است ، رس و سیلت با درصد تاج پوشش کل دارای همبستگی مثبت ECعالوه بر این، مشاهده گردید که پارامترهای 
  . ی که شن همبستگی معنی داری را با تاج پوشش کل نشان نداده استدر حال

 و pHکه در مورد گراس ها بیشترین همبستگی به ترتیب بین  طوریه ببوده، میزان این روابط بسته به نوع پوشش متفاوت     
EC وجود دارد که با pH همبستگی منفی و با ECهمبستگی مثبت دارند  .  
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 ، مادۀ آلی با تاج پوشش وجود داردEC ،N ،pH ها بیشترین همبستگی به ترتیب بین شن، سیلت، رس، در مورد فورب        
نتایج حاصله نشان می دهد که  . و مادۀ آلی همبستگی منفی داردN ،pH همبستگی مثبت و با ECکه با  شن، سیلت، رس و 

EC ،pHهمچنین از بین  و  منطقه مورد مطالعه داشته و رس  بیشترین تأثیر را بر روی تاج پوشش اغلب گونه ها در
 به ترتیب بیشترین تأثیر را روی تراکم اغلب گونه ها در منطقۀ مورد pH ، رس، نیتروژن وECفاکتورهای اندازه گیری شده 

          وجیه ر واقع این فاکتورها به ترتیب بیشترین درصد تغییرات تاج پوشش و تراکم گونه های گیاهی را تد. ندمطالعه داشته ا
و همکاران باومن همچنین . می باشد) 67ص، 1382(و طهماسبی ) 23-26ص، 1987( هاکینسون مطابق با نتایج می نمایند که

با توجه به ضرایب رگرسیون بدست  .در مورد تراکم در مطالعات خود به چنین نتیجۀ مشابهی رسیدند) 325-328ص، 1985(
 بیشترین همبستگی را با Agropyron tauri و Trifolium sp ، hymus sp گونه های آمده، تاج پوشش فورب ها و تراکم

  .پارامترهای خاکی نشان  دادند
                با توجه به نتایج باال مشخص گردید که هر گونۀ گیاهی در شرایط مرفولوژیکی خاص قادر به رشد و ادامۀ حیات        

در مطالعات خود به این نتیجه رسید که ) 2002(هاند . استشرایط رشد گونه های دیگر می باشد که این شرایط متفاوت از 
بعضی از گونه های گیاهی در شیب های رو به شمال دیده می شوند در حالی که این گونه ها در شیب های رو به جنوب 

  .اص هر گونۀ گیاهی است، مطابقت داردواقع این نتیجه با نتایج باال که بیان کنندۀ شرایط اکولوژیک خدر  .مشاهده گردند
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