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  دهیکچ

 216مسـاحت   بـه اي منطقـه انجام شد. هاي اکولوژیک در رابطه با عوامل محیطی بین گروه اي گیاهیاین مطالعه با هدف بررسی تنوع گونه

  سیسـتماتیک پیـاده شـد. در    -تصـادفی  روشبـه متـر   20×20قطعه نمونـه   70شرقی شهرستان باغملک انتخاب و در آن  هکتار در جنوب

ـ چهار در علفی ترکیب پوشش .شدعوامل فیزیوگرافی ثبت  خاك وهاي ، مشخصههر قطعه نمونه   متـر در اطـراف مرکـز    1×1نمونـه  ه قطع

  تشـخیص داده شـد.  شـناختی  بـوم و تحلیل تطبیقی متعارف سه گروه  ايتجزیه و تحلیل خوشه براساس شد.برداشت قطعه نمونه اصلی هر 

گـروه اول بـا   یات در تشـکیل  ین خصوصترمهمنتایج نشان داد که اسیدیته، نیتروژن، ظرفیت تبادل کاتیونی، درصد ماده آلی و درصد رس 

  هـاي شـاخص  گـروه دوم بـا گونـه    بودند. Aegilops triuncialisو  Agropyrom trichophorum ،Hordeum bulbosumهاي شاخص گونه

Bromus tectorum ،Salvia macrosiphon  وBromus danthonia .باگروه سوم  با رس، کربن آلی، پتاسیم، فسفر و نیتروژن همبستگی داشت 

هاي ارتفـاع از  با مشخصه Artemisia aucheriو haussknechtii Artemisia، Astragalus gossypinus ،persica  Phlomis هاي شاخصگونه

ها داري بین گروهمعنی طوربه ايگونهنتایج نشان داد که تنوع  سطح دریا، درصد شن، وزن مخصوص ظاهري و شوري همبستگی نشان داد.

توانـد بـراي ارزیـابی بهتـر تنـوع      هاي این تحقیق مـی یافته ر گروه اول بیشترین و در گروه سوم کمترین مقدار را داشت.تفاوت داشت و د

  زیستی استفاده شود. اي و مدیریت تنوعگونه
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  مقدمه

هـاي آن  هاي جنگلی بـین گیاهـان و سـایر قسـمت    در اکوسیستم

هاي گی وجود دارد. با مشاهده سیماي ظاهري رستنیتنگاتن هرابط

سرشت اکولوژیک  براساسها شود که این گونهزمین مشخص می

هاي کف جنگل ). گونه2کنند (خود، رویشگاه خود را انتخاب می

کننده شرایط رویشگاهی نظیر رطوبت، مـواد غـذایی،   که مشخص

تند، بـا  هـوایی مشـابه هسـ   واسیدیته خاك و همچنین شـرایط آب 

هـاي  کننـد کـه بـه آن گـروه گونـه     مـی  همدیگر گروهی را ایجاد

 مشــترك فصــل ،گیــاهی پوشــش ).17گوینــد (مــی اکولوژیــک

 تـأثیر  آنهـا  از همـواره  کـه  بـوده  خـاك  و فیزیوگرافی خصوصیات

 جنگلـی،  رویشـگاه  گیـاهی  پوشـش  بنديطبقه بنابراین پذیرد.می

 خواهـد  همـراه بـه  را رویشـگاه  آن فیزیـوگرافی  و خاك بنديطبقه

هـاي  هـاي جنگـل  ). با توجه به اینکه بسیاري از گونه22داشت (

گونـه درختـی،    186حـدود   آنهازاگرس نایاب و تعداد زیادي از 

اي و علفی در خطر نابودي قرار گرفته اسـت، مطالعـه و   درختچه

شناخت کافی از وضعیت جنگل و پتانسـیل بـالقوه و بالفعـل آن    

رسد که متأسـفانه  مینظر بهي صحیح، ضروري ریزمنظور برنامهبه

تاکنون به آن کمتر توجه شده و اطالعات موجـود در ایـن زمینـه    

 براي ابزاري عنوانبه پوشش گیاهی از استفاده ).21( استمحدود 

 بسـیار  تجربـی  و علمـی  سـابقه  جنگلـی  هايرویشگاه بنديطبقه

محیطی بر عوامل  تأثیر. با مشخص شدن میزان )30( دارد طوالنی

توان پتانسیل تولید در شرایط پراکنش پوشش گیاهی رویشگاه می

حقیقت مدیریت و ). در26و  3دست آورد (مشابه اکولوژیک را به

هاي حفاظتی و اجرایی در جنگـل نیازمنـد   ریزي دقیق طرحبرنامه

هـاي جنگلـی منطقـه    تک گونـه شناسایی نیازهاي اکولوژیک تک

 آنهـا هی و شرایط محیطی حاکم بر هاي گیاگروه . تشخیصاست

براي تشخیص توان تولیـدي رویشـگاه اسـت و    راهنماي مفیدي 

ریزي اصـولی منـابع   عنوان گام مهمی در مدیریت بهینه و برنامهبه

 ).15(شود طبیعی تلقی می

هاي چوبی را بـین گـروه   میرزایی و همکاران زادآوري گونه

 بررسـی کردنـد  هاي اکولوژیک در ناحیه رویشی زاگـرس  گونه

هـاي درختـی و   . نتایج نشان داد که میـزان زادآوري گونـه  )13(

هاي اکولوژیک مختلف متغیر اسـت و ایـن   اي در گروهدرختچه

مسئله ارتباط نزدیکـی بـا خصوصـیات فیزیکـی و شـیمیایی و      

هـاي  عادل و همکاران رابطه بین گـروه گونـه   فیزیوگرافی دارد.

برداري نشـده  هاي بهرهنگلاکولوژیک و عوامل محیطی را در ج

که شش گروه  ندو نشان داد ندراش در شمال ایران بررسی کرد

ــود دارد  ــه وج ــل )14( در منطق ــوگرافی . عوام ــی توپ و برخ

ین تـر مهـم خصوصیات خاك مانند نیتروژن، فسفر و پتاسـیم از  

تنـوع و   مهـدوي حیـدري و  ها بودنـد.  عوامل تفکیک این گروه

هـاي اکولوژیـک   ر بـین گـروه گونـه   هاي گیاهی را دغناي گونه

. نتایج نشـان  )20( گون ایالم بررسی کردندگیاهی در منطقه مله

گروه گونه وجود دارد. بیشـترین   پنجداد در منطقه مورد مطالعه 

اي در گروهی دیده شد کـه درصـد رطوبـت    تنوع و غناي گونه

پوربابایی و حقگوي  اشباع، ازت، فسفر و پتاسیم آن حداکثر بود.

هاي اکولوژیک بررسـی  هاي گیاهی را بین گروهغییر تنوع گونهت

هـا تفـاوت   هـاي تنـوع بـین گـروه    و بیان کردنـد کـه شـاخص   

و تنوع موجود در آنها تحـت   هاداري دارد و تشکیل گروهمعنی

بـه بررسـی   سباسـتیا   .)27( ترکیبی از عوامل محیطی است تأثیر

 گیـاهی  نقش عوامـل توپـوگرافی و خـاك در تفکیـک جوامـع     

 هاي چند متغیره دو گروه متقابـل با استفاده از روش و اختدپر

و  داده را تشـخیص ارهـاي خشـک   زعلف و ارهاي مرطوبزعلف

تـر از  تر و حاصلخیزاسیدي ،مرطوب بیان کردند که خاك گروه

 .)29( استخشک  گروه

اي گیـاهی و بـرآورد تنـوع گونـه     شـناختی بوم هايگروه تعیین

 مسـئله  کـه  زاگـرس  هايجنگل براي اکولوژیک گیاهی در هر گروه

 اسـت،  برخـوردار  خاصـی  از اولویـت  آن در حمایـت  و حفاظـت 

. لذا این مطالعه به هدف بررسـی  )7( و کاربردي باشد مفید تواندمی

ـ  اي گیاهی بین گروه گونـه تنوع گونه در رابطـه بـا    کهـاي اکولوژی

  م شد.هاي زاگرس جنوبی انجاعوامل محیطی در بخشی از جنگل

  

  هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

زاده عبداهللا شهرستان باغملـک این مطالعه در منطقه جنگلی امام
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  ایران  استان خوزستان

    
 عبداهللامنطقه جنگلي امام زاده شهرستان باغملك

  (رنگی در نسخه الکترونیکی) نقشه منطقه مورد مطالعه .1شکل 

  

هکتـار بـا مختصـات     216به مساحت واقع در استان خوزستان 

تـا   31°23´30"طول جغرافیـایی و   0950´28"تا  07°50´40"

  ). 1عرض جغرافیایی انجام گرفت (شکل  23°31´45"

کلی این منطقه از نظر شکل زمین کوهستانی و داراي  طوربه

متر  1400. حداقل ارتفاع متوسط استجهات جغرافیایی متنوع 

 براسـاس شـود  متر برآورد می 2136ن از سطح دریا و حداکثر آ

ترین ایستگاه هواشناسی منطقه میـزان بارنـدگی   گزارش نزدیک

بوده که حـداقل   مترمیلی 4/576متوسط  طوربهساالنه در منطقه 

و حـداکثر آن در فصـل    متـر میلـی آن در تابستان به میزان صفر 

متوسط درجه حـرارت   و است مترمیلی 3/294زمستان به میزان 

گونه غالـب ایـن منطقـه    و  گرادسانتیدرجه  1/19نه منطقه ساال

  .است) Quercus brantiiبلوط ایرانی (

  هابرداشت داده

هـاي حلزونـی، از   پـالت  روشبـه پس از تعیین سطح قطعه نمونه 

 150×200برداري تصادفی سیستماتیک با ابعـاد شـبکه   روش نمونه

ـ   70. در مجموع تعداد شدمتر استفاده  ی مترمربعـ  400ه قطعـه نمون

قطر برابر سینه، ارتفاع کل درخـت، مسـاحت تـاج،     هايبا مشخصه

). 13ها نیز برداشت و شناسـایی شـدند (  همچنین تعداد و نوع گونه

فیزیوگرافی شامل شیب، جهت  هاي فوق، عواملعالوه بر مشخصه

برداشـت شـد. در   دامنه و ارتفاع از سطح دریا هم در قطعات نمونه 

مترمربعی، چهار قطعه نمونـه یـک    400قطعات نمونه اطراف مرکز 

منظور برداشت پوشش علفـی پیـاده   صورت تصادفی بهمترمربعی به

). ســطح ایــن قطعــات نمونــه بــا اســتفاده از روش 2شــد (شــکل 

  هاي حلزونی ویتاکر تعیین شد. پالت
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  مترمربعی) 1قطعات نمونه  □( روش پیاده کرده قطعات نمونه .2شکل 

  

قطعه نمونـه عـالوه بـر تعـداد یـا پوشـش سـطحی         در هر

(براساس مقیاس براون بالنکه)، نام علمـی گیاهـان بـه تفکیـک     

منظور بررسی افـق سـطحی خـاك از    جنس و گونه ثبت شد. به

مترمربعـی،   400متر در هر قطعه نمونـه  سانتی 20عمق صفر تا 

هم ها با دست آمده از این نمونهبه پنج نمونه برداشت شد؛ خاك

عنوان یک نمونه ترکیبی خاك که نماینـده هـر   مخلوط شد و به

نمونه خـاك بـراي ارزیـابی     70قطعه نمونه باشد و در مجموع 

). 25( خصوصیات فیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاه منتقل شدند

سـنج،  الکتریکـی  هدایت خاك با دستگاه pHهایی نظیر مشخصه

 بـا روش  وزن مخصوص ظاهري با روش کلوخه، بافـت خـاك  

هیدرومتري بایکاس، فسفر قابل جذب با استفاده از روش اولسون، 

کجلدال، درصـد   روشبهاستات، نیتروژن کل  روشبهپتاسیم خاك 

 روشبـه ك، آهـک خـاك   کربن آلی با استفاده از روش والکی بـال 

متــر  ECهــدایت الکتریکــی بــا اســتفاده از دســتگاه  و کلســیمتري

گیري تنـوع زیسـتی گیـاهی در ایـن     ازه. اند)26( گیري شدنداندازه

    :هاي زیر انجام شدمطالعه با استفاده از شاخص

  ونالف) شاخص تنوع سیمپس
s

i i

i

n (n )
D

N(N )

  
   


1

1

1
  

S ها، تعداد گونهin  فراوانی گونهi،ام N هافراوانی کل گونه  

i  وینر - ب) شاخص تنوع شانون in log n f log f
H

n


 

  

n جموع فراوانی نسبی) و فراوانی کل (مif   فراوانی نسبی هر گونه  

  وینر - ج) یکنواختی شانون
H

Evenness
lnS(Richness)

  

 Hوینر و  -تنوع شانونS اي مقدار غناي گونه  

R  ايد) غناي گونه S  

S اي و غناي گونهR هاي شمارش شده در ایـن  تعداد کل گونه

کاهش عامل ذهنیت در گسسته  منظوربهاي مطالعه تحلیل خوشه

کار گرفته شد. در هاي اکولوژیک بهها و تعیین گروهکردن گروه

قطعـات نمونـه از روش    هگیـري فاصـل  براي انـدازه این تحلیل 

هــا بــا یکــدیگر از روش منظــور ادغــام گــروهسورنســون و بــه

Flexible beta بنـدي قطعـات نمونـه،    . پس از طبقهاستفاده شد

ها از نظر ترکیب گیاهی از آنـالیز  منظور بررسی اختالف گروهبه

MRPP )Multi-Response Permutation Procedures ( استفاده

. در این تحلیل با تلفیق معیار وفور نسبی و فراوانـی نسـبی   شد

هاي گیاهی مقادیر ارزش شاخص براي هـر گونـه در هـر    گونه

). بـر ایـن   19شود (بندي شده محاسبه میهاي طبقهیک از گروه

ها نسبت به یک گروه مشـخص تعیـین   اساس میزان تعلق گونه

دار بودن مقـادیر ارزش شـاخص نیـز بـا     شود. ارزیابی معنیمی

). بر ایـن اسـاس   24( آمد دستبهکارلو استفاده از آزمون مونت

ــه ــروه گون ــک گ ــه داراي بیشــترین ارزش شــاخص در ی   اي ک

ه یا اجتماع گیـاهی معرفـی   عنوان گونه شاخص آن گروباشد به

) CCA )Canonical Correspondence Analysisز شود. آنالیمی

عنوان یکی از کارآمـدترین  ا تجزیه و تحلیل تطبیقی متعارف بهی

ها و بندي مستقیم براي بررسی روابط میان گونهرسته هايروش

ــد (    ــتفاده ش ــی اس ــل محیط ــین  22و  11عوام ــس از تعی ). پ

 یکـ یزیف يهاو مشخصه یوگرافیزیف ،يانهگو هاي تنوعشاخص

 بـا  هـا از نرمـال بـودن داده   نـان یخاك و پس از اطم ییایمیو ش

ـ از آزمـون تجز  رنوف،یاسـم  -کولموگروف آزمون از استفاده  هی

مربوطــه  يهــامشخصــه ریاخــتالف مقــاد طرفــهکیــ انسیــوار
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  هاي متعلق به هر خانواده گیاهی. فراوانی گونه3شکل 

  

  
  هاي گیاهیدرصد فراوانی اشکال زیستی گونه. 4شکل 

  

ــه  95در ســطح احتمــال  ــهیمنظــور مقادرصــد محاســبه و ب  س

ـ دانکـن اسـتفاده شـد. در ا    ياچنددامنـه  زموناز آ هانیانگیم  نی

 16نسخه  SPSSبا استفاده از نرم افزار  هالیو تحل هیمطالعه تجز

  انجام شد. 4نسخه  PC- ORDو 

  

  نتایج

 154 تعـداد  ایـن منطقـه   در دهدمی نشان ررسیب از حاصل نتایج

آونـدي،   گیاهـان  از تیـره  38 و جنس 106 به متعلق گیاهی گونه

 هـــاي گیـــاهیحضـــور دارنـــد. در ایـــن مطالعـــه، خـــانواده

Papilionaceae )20  ،(گونهPoaceae )20   ،(گونـهAsteraceae 

تـــرین پرجمعیـــتگونـــه  12بـــا  Lamiaceaeگونـــه) و  19(

درصد  1/46و در مجموع منطقه محسوب شده  هاي اینخانواده

). 3(شـکل   شوندهاي گیاهی این منطقه را شامل میاز کل گونه

 رانکایر روشنیز به گیاهان زیستی هايشکل بنديهمچنین طبقه

ها شکل زیستی غالب ها و تروفیتکریپتوفیتنشان داد که همی

 ).4شکل (منطقه هستند 

اي براساس حضور لیل خوشهدندروگرام حاصل از تجزیه و تح

بنـدي  ها، قطعات نمونه را به سه گـروه تقسـیم  و عدم حضور گونه

. هسـتند قطعـه نمونـه    22و  23، 25ترتیب شامل کرد که هر یک به

متر)، گروه دوم  1200- 1500بند (گروه اکولوژیک اول معرف پایین

 معـرف باالبنـد   گـروه سـوم   متـر) و  1500- 1800بند (معرف میان

  ).5متر از سطح دریا) است (شکل  1800ز (بیش ا

بندي قطعـات نمونـه حاصـل از تجزیـه و تحلیـل      پس از طبقه

هـاي تفکیـک شـده    گـروه  MRPPاي، بـا اسـتفاده از آنـالیز    خوشه

ي
وان

را
 ف
د
ص

در
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 اي قطعات نمونهزیه و تحلیل خوشهدندروگرام حاصل از تج .5شکل 

  

 صر رویشیترکیب عنا براساس MRPPنتایج مقایسات چندگانه  .1جدول 

 A P آماره دلتاي مورد انتظار دلتاي مشاهده شده T آماره هاگروه

 001/0> 476/0 431/0 225/0 - 29/31 اول و دوم

 001/0> 479/0 425/0 221/0 -03/30 اول و سوم

 001/0> 432/0 367/0 208/0 -1/31 دوم و سوم

  

جفتی براساس ترکیب گیاهی مـورد آزمـون قـرار گرفتنـد     صورت به

گانه را تأییـد  هاي سه). این تحلیل نیز صحت تفکیک گروه1(جدول 

   کرد.

هــاي گونــه هــاي معــرف،تجزیــه تحلیــل گونــه اســاس بــر

Agropyrom trichophorum ،Hordeum bulbosum  وAegilops 

triuncialis ــه ــرف  ب ــدار ارزش مع ــا مق ــب ب   94و  98، 95ترتی

ــه  ــروه اول و گونــــ ــاي در گــــ  ،Bromus tectorumهــــ

 Salvia macrosiphon  وBromus danthonia ــه ــبب ــا ترتی  ب
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  هاي اکولوژیکهاي شاخص گروه گونهگونه .2جدول 

داري سطح معنی

  کارلوآزمون مونت  براساس

 ارزش معرف در هر گروه
  ردیف  هاي گیاهیگونه

گروه 

سوم

  گروه اول گروه دوم

001/0  2 1 95 Agropyron trichophorum 1  

001/0  96 2 2 Artemisia aucheri 2 

001/0  97 0 1 Artemisia haussknechtii 3 

001/0  98 0 4 Astragalus fasciculifolius 4 

001/0  75 1 3 Astragalus adscendens 5 

001/0  98 0 0 Astragalus gossypinus 6 

001/0  60 6 8 Astragalus sieberi 7 

001/0  1 94 2 Bromus danthonia 8 

001/0  1 98 1 Bromus tectorum 9 

004/0  1 26 0 Campanula cecilii 10 

009/0  40 60 0 Campanula perpusilla 11 

003/0  7 32 0 Centaurea pabotii 12 

001/0  33 63 5 Gundelia tournefortii 13 

009/0  0 1 98 Hordeum bulbosum 14 

  4 25 0 Nepeta persica 15 

001/0  95 1 1 Phlomis persica 16 

009/0  12 12 51 Pistacia atlantica 17 

009/0  18 0 0 Pterocephalus brevis 18 

002/0  25 36 38 Quercus brantii 19 

002/0  3 6 35 Rhamnus persica 20 

001/0  1 95 1 Salvia macrosiphon 21 

004/0  18 0 0 Stachys lavandulifolia 22 

001/0  52  1  0  Acer monspessulanum 23  

001/0  3  37  1  Anthemis persica 24  

001/0  80  1  2  Astragalus cephalanthus 25  

007/0  0  26  3  Festuca ovina 26  

001/0  86  6  4  Crataegus azarolus 27  

001/0  2  1  94  Aegilops triuncialis 28  

  هاي شاخص هر گروه با باالترین ارزش شاخص با خط زیر مشخص شده استگونه

  

هـاي  در گـروه دوم و گونـه   94و  95، 98ارزش معـرف  مقدار 

haussknechtii Artemisia، Astragalus gossypinus،persica 

Phlomis  وArtemisia aucheri ترتیب با مقـدار ارزش معـرف   به

معرف گروه سوم شناخته شـدند. پـس   هاي گونه 96و  95، 98، 97

هـاي مختلـف،   هاي گیاهی در گـروه از محاسبه ارزش معرف گونه

 کـارلو مونتحداکثر ارزش معرف هر گونه از لحاظ آماري با روش 

درصـد   یـک مورد آزمون قرار گرفت که نتایج این آزمون در سطح 

  ).2ها را نشان داد (جدول دار بودن حداکثر ارزش معرف گونهمعنی

گیاهی با اسـتفاده از آنـالیز    روابط بین عوامل محیطی و پوشش

CCA      بررسی شـد. در ایـن آنـالیز از محورهـاي اول و دومCCA 
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  CCAهاي محیطی و محورهاي اول و دوم . نتایج همبستگی پیرسون بین مشخصه3جدول 

 محور دوم محور اول متغیرهاي محیطی

 -O21:1 H( *496 /0 ns 186/0اسیدیته (

 -dsm/m( **849/0- ns 292/0دایت الکتریکی (ه

 552/0* 744/0** )درصد( رطوبت اشباع

 ns 230/0 890/0** )درصد(رس 

 -ns 126/0 -748/0** )درصد(شن 

 - ns 235 /0 - ns 203/0 )درصد(سیلت 

 gr cm( **637/0- ns114/0-3( وزن مخصوص ظاهري

 ns 04/0 801/0** )درصد(کربن آلی 

 ns 09/0 834/0** )درصد( کل نیتروژن

 -mg kg( **932/0 ns 113/0-1پتاسیم کل (

 mg kg( **805/0 *432/0-1( فسفر کل

 -cmol/kg( **688/0 ns 08/0ظرفیت تبادل کاتیونی (

 ns 142/0 -611/0** ارتفاع از سطح دریا (متر)

 256/0 321/0 مقادیر ویژه

 3/13 4/72 درصد تبیین واریانس

  داريعدم معنی ns، 05/0داري در سطح خطاي معنی *، 01/0 خطاي در سطح داريمعنی**

  

 256/0و  321/0ترتیب بودن باالترین مقدار ویژه بهدلیل دارا به

دادن درصـد واریـانس جهـت نشـان      3/13و  4/73و همچنین 

هـاي گیـاهی   بندي گونه). رسته3(جدول  شدهمبستگی استفاده 

نمـایش   7و  6هـاي  در شـکل  CCAحاصل از تجزیه و تحلیل 

بـیش از   تحلیل همبستگی انجام شده نشـان داد داده شده است. 

-1500درصد از قطعات نمونه گروه اول مربوط به ارتفـاع   80

متر از سطح دریا بوده که با محور یک همبسـتگی مثبـت    1200

دارد. اسدیته، ازت کل، ظرفیت تبادل کاتیونی، درصد ماده آلی و 

ین خصوصیات ادافیکی در تشـکیل ایـن گـروه    رتمهمرس باال 

 Agropyrom trichophorum ،Hordeumهــاي . گونــههســتند

bulbosum  وAegilops triuncialis هـاي گیـاهی   از جمله گونه

  شـــــوند.شـــــاخص ایـــــن گـــــروه محســـــوب مـــــی

گروه دوم در باالي گروه اول قرار گرفته و با محـور اول و دوم  

  ت نمونـه ایـن گـروه مربـوط    همبستگی مثبت دارد. اکثر قطعـا 

  باشــد.متــر از ســطح دریــا مــی    1500-1800بــه ارتفــاع  

  هـاي درصـد مـاده آلـی، رس، پتاسـیم، فسـفر و ازت      مشخصه

  ین عوامـل در تشـکیل ایـن گـروه هسـتند.     تـر مهمکل از جمله 

ــه ــاي گونـ و  Bromus tectorum ،Salvia macrosiphonهـ

Bromus danthonia ـ   از گونه ن گـروه  هاي گیـاهی شـاخص ای

شوند. گروه سوم در نقطه مقابـل گـروه   اکولوژیک محسوب می

  اول و دوم قـرار گرفتــه اسـت. ایــن گـروه کــه بیشـتر قطعــات    

  متـر از سـطح دریـا    1800نمونه آن در حدود ارتفـاع بـیش از   

  هــاي ارتفــاع از ســطح دریــا،   قــرار گرفتــه بــا مشخصــه   

هــدایت الکتریکــی، وزن مخصــوص ظــاهري و درصــد شــن  

ـ   haussknechtiiهـاي  دهـد. گونـه  االیی نشـان مـی  همبستگی ب

Artemisia ،Astragalus gossypinus،persica Phlomis  و

Artemisia aucheri هاي شاخص این گـروه محسـوب   از گونه

  ند.شومی

) نشان داد ANOVAطرفه (نتایج آزمون تجزیه واریانس یک

د درصـ اسیدیته، شوري، رطوبت اشـباع،  ها از نظر بین گروه که
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  : فسفر کل،Pt: اسیدیته، pH: درصد رطوبت اشباع، CCA )SPتحلیل  و نمونه حاصل از تجزیه بندي قطعاترسته .6 شکل

 Kt ،پتاسیم کل :Nt ،نیتروژن کل :OC ،کربن آلی :CEC ،ظرفیت تبادل کاتیونی :EC ،شوري :Clay،رس :  

 Sand،شن : BD،وزن مخصوص ظاهري : Elevation(رنگی در نسخه الکترونیکی)طح دریا) : ارتفاع از س  

  

کربن آلـی،  سیلت و شن، وزن مخصوص ظاهري، درصد  رس،

نیتروژن کل، فسفر و پتاسیم کل، ظرفیت تبادل کاتیونی و ارتفاع 

داري وجود دارد و شیب بین گـروه  از سطح دریا اختالف معنی

داري نشـان ندادنـد. نتـایج    هاي اکولوژیک اخـتالف معنـی  گونه

دانکـن نشـان داد   اي ها براساس آزمون چنددامنهه میانگینمقایس

نیتروژن و پتاسیم کل در کربن آلی، اسیدیته، درصد رس، درصد که 

هاي سوم و دوم بیشـتر از گـروه اول اسـت. شـوري، درصـد      گروه

در گـروه اول  هـم  سیلت، درصد شن و وزن مخصـوص ظـاهري   

  ).4هاي اکولوژیک است (جدول بیشتر از سایر گروه گونه

اي گیـاهی در قطعـات   هاي تنوع گونـه پس از محاسبه شاخص

هـا بـه تفکیـک در گـروه     نمونه مورد مطالعه، میانگین این شاخص

. نتـایج آنـالیز تجزیـه    شـد ورد اهاي اکولوژیک تشکیل شده برگونه

نشـان داده شـده    5ر جـدول  هـا د طرفه این شـاخص واریانس یک

هـا در  بـین میـانگین شـاخص    شودطور که مالحظه میاست. همان

آزمـون   براسـاس داري وجود دارد. درصد اختالف معنی یکسطح 

اي مورد بررسـی در  هاي تنوع گونهتمام شاخص هامقایسه میانگین

و در گـروه دوم   آنهـا گروه اول بیشترین مقدار را داشـتند و مقـدار   

داري داشت. الزم به ذکر است که یکنواختی بـین  ش معنیسوم کاه

  ).5داري نداشت (جدول گروه دوم و سوم اختالف معنی

  

  بحث

تیره  38جنس و  106گونه گیاهی متعلق به  154در این مطالعه 
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  (رنگی در نسخه الکترونیکی) CCAهاي گیاهی حاصل از تجزیه و تحلیل بندي گونهرسته .7 شکل

  

  هاي اکولوژیک براساس آزمون دانکنقایسه میانگین متغیرهاي محیطی بین گروه گونهم .4جدول 

 متغیرها
  3گروه اکولوژیک  2گروه اکولوژیک  1 اکولوژیک گروه

 داريسطح معنی
 اشتباه معیار ±میانگین

O21:1 H( 7/23 (±0/01 ) c 43/7( دیتهیاس  (±  30/0 ) b 43/7  (±  30/0 ) a ** 000/0 

±) m dS ( 0/89 (±0/01 ) a 36/0-1شوري (  01/0 )  b 0/29 (±0/02 ) c 
** 000/0 

c 60/91 (±1/3)  a 91/46 (0/8±)28  رطوبت اشباع (%)  (±2) b 
** 001/0 

 b 39±(0/6 ) a 37/3 (±0/7) a ** 003/0 (1/2±) 18/3 رس (%)

 a 34/7±(0/6 ) b 34/9 (±0/7) b (1/2±)38 سیلت (%)
* 03/0 

 a 26/21±(0/9 ) b 27/7 (±0/9) b (1/4±) 43/54 شن (%)
** 000/0 

 g cm( 1/9 (±/04) a 1/6 (±0/02) b 1/4 (±0/01) c ** 004/0-3وزن مخصوص ظاهري (

 c 2/3±(0/02 ) b 2/5 (±0/1) a (0/03±) 1/3 ماده آلی (%)
** 001/0 

 c 2/9 (±0/05) b 3/4 (±0/11) a (0/06±) 0/13 (%) ازت کل
** 000/0 

 mg kg-1( 371/3 (±0/6) c 605/23(±6) a 554/15 (±10) b( ر کلفسف
** 001/0 

 mg kg-1( 2170/11 (±41) b 3188/13(±73) a 3305 (±75) a( کلپتاسیم 
** 000/0 

  cmol kg ( 1/4 (±0/6) a 1/8(±0/6) b 2/2 (±0/6) c ** 000/0-1ظرفیت تبادل کاتیونی (

60)±7 (5±)62  شیب (%) ) 59 (±4) c ns 2 /0  

  000/0 ** (265±) 1820 (188±) 1670 (195±) 1490  ارتفاع از سطح دریا (متر)
داري؛ حروف غیرهمسان بیانگر وجود اختالف میـانگین مقـادیر عوامـل    عدم معنی ns، 05/0داري در سطح معنی *،  01/0داري در سطح معنی **

  مورد بررسی بین مناطق است. 
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  اي گیاهیهاي تنوع گونه) شاخصANOVAطرفه (واریانس یک نتایج آنالیز تجزیه .5جدول 

  داريسطح معنی  F  میانگین مربعات  مجموع مربعات df  شاخص تنوع

 ** 0/001  76/106  056/0  11/0  2  مپسونیس تنوع

 ** 0/002  36/378  397/4  79/8  2  وینر - تنوع شانون

 ** 0/000  69/144  045/0  09/0  2  شانون وینر -کنواختیی

 ** 0/001  3/114  54/2503  08/5007  2  ايي گونهغنا

 .است 01/0داري در سطح معنی **

  

  اشتباه معیار) ±براساس آزمون دانکن (میانگین اي گیاهیهاي تنوع گونهشاخص مقایسه میانگیننتایج  .6جدول 

  گروه سوم  گروه دوم گروه اول  شاخص تنوع

  a 07/0±78/0  b 06/0±66/0  c 03/0±51/0  مپسونیس تنوع

  a 20/0±6/2  b 17/0±1/2  c 13/0±51/1  وینر - تنوع شانون

  a 04/0±61/0  b 05/0±51/0  b 02/0±49/0  شانون وینر -کنواختیی

  a 7/6±53  b 4/7±40  c 3/4±32  ايغناي گونه

 دار است.دهنده وجود اختالف معنیحروف متفاوت نشان

  

گونـه  از گیاهان آوندي شناسایی شدند که حضـور ایـن تعـداد    

هکتار با توجـه بـه    216اي به مساحت تقریبی گیاهی در عرصه

موقعیت جغرافیایی منطقه بسـیار درخـور توجـه اسـت. طیـف      

زیستی غالب منطقه نشانگر فلور تیپیک جنگلی است کـه در آن  

). دلیـل ایـن امـر    1هـا باالسـت (  کریپتوفیتدرصد حضور همی

تجدیدکننـده  هاي ناشی از سپري کردن فصل سرما توسط جوانه

هـا و  حیات در این گیاهان در سطح خاك و در میـان الشـبرگ  

تواند باشد کـه بـا توجـه بـه شـروع زود      هاي زمستانی میبرف

). 2پـذیر اسـت (  هنگام بارش برف در ارتفاعات منطقـه توجیـه  

تشخیص و تفکیک اجتماعات گیـاهی بـا تمرکـز بـر پـراکنش،      

پوشـش گیـاهی   بندي جوامع گیاهی قلـب علـم   ترکیب و طبقه

طـور کـه در بخـش نتـایج تجزیـه و تحلیـل       ). همان23است (

 نمونـه  قطعات از گروهسه  که درصورتی ،شد اي مالحظهخوشه

 شـرایط  جهـت  از گـروه  هـر  نمونـه  شـوند قطعـات   انتخـاب 

داراي بیشـترین شـباهت در بـین خـود و کمتـرین       فلورستیکی

 داشت. ها خواهندشباهت را نسبت به قطعات نمونه سایر گروه

دهـد کـه روش تجزیـه و تحلیـل     نتایج این تحقیـق نشـان مـی   

عنـوان  تواند بـه کارلو میهاي معرف به همراه آزمون مونتگونه

هـا در  یک روش کمی مناسب براي انتخاب تعـداد بهینـه گـروه   

ـ  بنـدي رویشـگاه  هاي مختلف طبقـه روش  شـود.  گرفتـه  کـار هب

 منجـر  یاد شـده  ايهروش کارگیريهب با گیاهیپوشش بنديطبقه

 .شـود در منطقه مورد مطالعه مـی  اکولوژیک گروه تفکیک سه به

بند و باالبند هر کـدام تشـکیل یـک گـروه     بند، میانمناطق پایین

مشخص کـرد   MRPPتجزیه و تحلیل  اند.اکولوژیک مجزا داده

هاي تشکیل شده از نظر ترکیب عناصر رویشـی داراي  که گروه

منــاطق  شــدهمچنــین مشــخص  .هســتندداري اخــتالف معنــی

 Tتر بودن آماره بزرگ دلیلبهبند نسبت به باالبند بند و میانپایین

داراي کمترین اختالف بوده که این نتیجه دور از انتظـار   آنهادر 

دلیـل  بنـد بـه  بند و باالبند نسـبت بـه میـان   نبود. اما مناطق پایین

. هسـتند ي داراي اختالف بیشـتر  آنهادر  Tکوچکتر بودن آماره 

این نکته است که با افزایش ارتفاع در منطقـه   بیانگراین مطلب 

گیاهی تغییـرات چشـمگیري کـرده     مورد مطالعه ترکیب پوشش

است و این تغییر با طبقات ارتفاع از سـطح دریـا انطبـاق دارد.    

 Agropyrom trichophorum ،Hordeum bulbosumهـاي  گونـه 
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هـاي گیـاهی شـاخص    ونـه از جملـه گ  Aegilops triuncialisو 

شوند. گروه دوم در باالي گروه اول قرار گروه اول محسوب می

گرفته و با محور اول و دوم همبستگی مثبت دارد. اکثر قطعـات  

متر از سطح دریا  1500-1800نمونه این گروه مربوط به ارتفاع 

هاي درصد کـربن آلـی، رس، پتاسـیم، فسـفر و     . مشخصهاست

گـروه   ین عوامـل در تشـکیل ایـن   تـر مهمنیتروژن کل از جمله 

کـل از خصوصـیات مهـم خـاك در     هستند. ماده آلی و نیتروژن 

گیـاهی   هـاي ). گونه18هاي گیاهی هستند (رشد و پراکنش گونه

Bromus tectorum ،Salvia macrosiphon و Bromus danthonia 

هــاي شــاخص گــروه اکولوژیــک دوم محســوب از جملــه گونــه

هــاي گیــاهی متعلـق بــه ایــن دو گــروه  گونـه شــوند. بیشــتر مـی 

هایی بـا بـذر ریـز    هاي علفی و تروفیتاکولوژیک، از جمله گونه

هـاي بـا   هایی با توجه بـه بـذر ریـز در خـاك    هستند. چنین گونه

توانند بهتر در فشردگی کم و ماده آلی باال در فصل بذرافشانی می

پیدا کنند. رویشگاه استقرار  خاك نفوذ کنند و در فصل رویش در

ــه ــروه گون ــاي شــاخص گ ــه  ه ــوط ب ــه مرب ــاي اول و دوم ک ه

بنـد و  خیـز و ارتفاعـات پـایین   هایی با خـاك حاصـل  رویشگاه

ها در مطالعات دیگر در ناحیـه  بند هستند؛ حضور این گونهمیان

). گـروه سـوم در   13( اندرویشی زاگرس مورد تأیید قرار گرفته

ته اسـت. ایـن گـروه کـه     نقطه مقابل گروه اول و دوم قرار گرف

متـر از   1800بیشتر قطعات نمونه آن در حدود ارتفاع بـیش از  

هـاي ارتفـاع از سـطح دریـا،     سطح دریا قرار گرفته با مشخصـه 

هــدایت الکتریکــی، وزن مخصــوص ظــاهري و درصــد شــن  

 haussknechtiiهـاي  دهـد. گونـه  همبستگی بـاالیی نشـان مـی   

Artemisia،Astragalus gossypinus ،persica  Phlomis  و

Artemisia aucheri     ند. شـو شاخص ایـن گـروه محسـوب مـی

هـاي شـاخص کـه    گونه خصوصبههاي گروه سوم بیشتر گونه

خـود اختصـاص   بیشتر سطح رویشگاه را در ارتفاعـات بـاال بـه   

هاي مقاوم در برابر شرایط سخت رویشـگاهی  اند جزء گونهداده

هـاي سـنگالخی و   اكها در مطالعات روي خـ هستند. این گونه

). ریشـه نفـوذي و   5انـد ( شرایط سخت محیطی گـزارش شـده  

 یـاد شـده  هـا در شـرایط   عمیق از دالیل اصلی حضور این گونه

). متغیر ارتفاع از سطح دریا بر پراکنش پوشش گیـاهی  8است (

سـزایی داشـت. ایـن    ب تأثیرهاي اکولوژیک و تشکیل گروه گونه

ت بـر میـزان درجـه حـرارت بـر      و ایجـاد تغییـرا   تأثیرمتغیر با 

اي و گـذارد. جزیـره  هاي مختلف گیـاهی اثـر مـی   پراکنش گونه

عنوان یکـی  )، نیز ارتفاع از سطح دریا را به4ابراهیمی رستاقی (

داننـد  هاي زاگرس میین عوامل محدودکننده در جنگلترمهماز 

که عامل ارتفاع از  ند) اظهار داشت10پور (). مرادي و احمدي4(

). 10گیاهی اسـت (  دریا از مؤثرترین عوامل تغییر پوشش سطح

همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که شـیب روي ترکیـب و   

زیـادي نداشـته اسـت، دلیـل ایـن مسـئله        تأثیرپراکنش گیاهان 

احتماالً یکنواختی شیب در منطقه مورد مطالعه است. همچنـین  

کیـک  نتایج حاکی از آن است که وزن مخصوص ظاهري در تف

نشان داد  باجتاالها مؤثر است. هاي گیاهی و پراکنش گونهگروه

نتیجـه  ص ظاهري بر میزان رطوبـت خـاك و در  که وزن مخصو

). نتـایج ایـن مطالعـه    16هاي گیاهی مؤثر اسـت ( پراکنش گونه

هایی که میزان مواد آلی خـاك بیشـتر اسـت    نشان داد، رویشگاه

تـر دارنـد.   خاك اسـیدي تر و پایین pHهاي اول و دوم)، (گروه

اسیدیته از عوامل مهم در پراکنش و استقرار جوامع گیاهی است 

هـاي اول و دوم  بـاال بـودن میـزان پتاسـیم در گـروه     ). علت 6(

ها باشد تواند در اثر باال بودن ظرفیت تبادل کاتیونی این گروهمی

که این مسئله خود ناشی از باال بودن میـزان مـواد آلـی و ذرات    

فسـفر،  . در مطالعـات مشـابه   اسـت هـا  خاك این گروه رس در

از عوامل مهم در پـراکنش و تفکیـک جوامـع     پتاسیم و نیتروژن

هاي اول رس در تشکیل گروه). 28و  6اند (گیاهی معرفی شده

حقیقـت، رس خـاك از   وم منطقه اثر مثبت داشـته اسـت. در  و د

معدنی و جذب سطحی مـواد   -هاي آلیطریق تشکیل کمپلکس

). در کـل  9کنـد ( موسی، مـاده آلـی را در خـاك حفـظ مـی     هو

هـا  اي در گـروه که تنوع گونه کردتوان اذعان نتایج می براساس

اي بوده است. همچنـین یکنـواختی   غناي گونه تأثیربیشتر تحت 

ین عوامـل  تـر مهـم اي نداشـته اسـت.   اثر چندانی بر تنوع گونـه 

نـا و یکنـواختی   اي، غدهی تنوع گونهثر در شکلؤشناختی مبوم

با بررسی شاخص . استدر اکوسیستم، ارتفاع از سطح دریا  آنها
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تنوع و غنا مشخص شد که گروه سـوم کـه در دامنـه ارتفـاعی     

هاي اول و دوم باالتري قرار داشت، تنوع کمتري نسبت به گروه

) 12با نتایج تحقیق حاضر، مهدوي و همکاران ( مطابقدارا بود. 

هـاي گیـاهی در ارتبـاط بـا     و غناي گونهبا بررسی تنوع زیستی 

شیمیایی خاك در منطقه حفاظت  -عوامل فیزیوگرافی و فیزیکی

اي بـا ارتفـاع از   کردند که تنوع گونهشده کبیرکوه زاگرس بیان 

سطح دریا و شـوري خـاك همبسـتگی منفـی و بـا مـاده آلـی،        

همبستگی مثبت دارد که نتایج حاصل از این مطالعه نیز  نیتروژن

  ).12( استد این مطلب مؤی
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Abstract 

This study aimed to investigate plant species diversity in the ecological species group in relation to the environmental 
factors. A study area of 216 ha in the southeast of Baghmalek on which seventy 20×20 m plots were established 
according to the random-systematic method was selected. Soil properties and physiographic factors were recorded at 
each plot. Herbaceous species composition was recorded using four 1×1 m subplots around the center of the main plot. 
A cluster analysis and a CCA analysis were undertaken and three ecological groups were identified. The results showed 
that pH, Nitrogen, cation exchange capacity, organic carbon and clay percentage were the most important factors of the 
first group, and the indicator species were, Agropyrom trichophorum, Hordeum bulbosum, Aegilops triuncialis. The 
second group with  Bromus tectorum, Salvia macrosiphon, Bromus danthonia as indicator species could be correlated 
with clay, organic carbon, Potassium, Phosphorous, Nitrogen, values. Lastly, the third group, characterized by 
Artemisia aucheri, Astragalus gossypinus, Phlomis persica, Artemisia haussknechtii as the indicator species, could be 
correlated with the elevation percentage of sand, Bulk Density and EC. We also found that species diversity varied 
significantly among the groups, and it was the highest in the first group and the lowest in the third group. The results 
could, therefore, contribute to better evaluation of species diversity and management of the biodiversity. 
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