
  ۱۳۹۶تابستان / دوم/ شماره  ششم / سالکاربردي شناسيبوم

  

83 

 
 
 

 گیاه شناسی -براساس مطالعات بوم شناسی یاهیگ پوشش هايتهیه نقشه سازند

   (مطالعه موردي: استان اصفهان) 
 
 

   *2یرانیکورش شو  1محمد تقی فیضی
  

 )24/5/96 پذیرش: تاریخ ؛ 25/8/93 دریافت: (تاریخ 
 

  

  دهیکچ
 موجـود  گیـاهی  تیپ یا جوامع از وانتمی آن تهیه با و است ناحیه یک در موجود گیاهی هاينقشه پوشش گیاهی، پارچینی از جوامع یا تیپ

هاي جوامع گیاهی، نقشه منـاطق رویشـی اصـالح شـده     نقشه شامل جدید نقشه سه راستا این در. آورد دستبه روشنی تصویر زمین برروي
منـاطق   براسـاس برداشت اطالعات صـحرایی و  . این سه نقشه با ی استان اصفهان تهیه شدنداهبندي هنري پابو و سازندهاي پوشش گیطبقه

 چهـارده بـه   اصـفهان  اسـتان  ،سـوم  نقشه در. دندش تهیه گیاهان رویشی فرم و غالب گیاهی يهاهرویشی اصالح شده، اقلیم، نوع خاك،گون
ـ  و ناسـتا  مشـابه  و همگـن  مناطق شناخت به قبلی يهاهعالوه بر مزایاي نقش هاشده است. این نقشه قسیمتی اهیگ پوشش سازند  يهـا هگون
ـ  کـاهش  تکراري، مطالعات از جلوگیري و همدیگر به مشابه مناطق اطالعات تعمیم اطالعات، به سریع دسترسی موجود، گیاهی  و هـا ههزین
 بنیـادي  مطالعـات  در و شـود  قبلـی  هـاي واند جایگزین روشتمیتهیه شده جدید)  يهاهنقش( مذکور روش. شودمی وقت در ییجوصرفه
  د.شو استفاده گردی يهاهرشت

  

 
  

   استان اصفهان ،یاهنقشه پوشش گیاهی، اقلیم، مناطق رویشی، سازند پوشش گی: يدیلک يهاهواژ
  

 
 

  

 
  

   اصفهان ،يکشاورز جیآموزش و ترو قات،یاستان اصفهان، سازمان تحق یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق ،یعیمنابع طب قاتیبخش تحق .1
 ،يکشاورز جیآموزش و ترو قات،یاستان اصفهان، سازمان تحق یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق ،يزداریحفاظت خاك و آبخ قاتیبخش تحق. 2

 اصفهان

   K_sh424@yahoo.com :یکیترونکال پست اتبات،کم مسئول :*
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  مقدمه
ن پیدایش بشـر و اسـتفاده از گیـاه و    گیاهی از زما بوم شناسی

عملی و غیررسمی، مسـتقیم و   صورتبهغذا  عنوانبهجانوران 
سـال   300غیرمستقیم مطرح بوده است. ارسطو و افالطون در 

قبل از میالد مسیح درباره جغرافیا و بوم شناسی گیاهی مطالبی 
نوشتند. تاریخ انتشار بعضی از مقاالت رسـمی اولیـه بـه قـرن     

هاي در سال (Willdenow)گردد. ویلدنو میالدي بر می هفدهم
میالدي از اولین جغرافیـدانانی بـود کـه گفـت      1882تا  1765
هاي مشابه ولو اینکه هزاران کیلـومتر از یکـدیگر فاصـله    اقلیم

آن بـه بعـد    داشته باشند داراي پوشش گیاهی مشابه هستند. از
ی از نقـاط  خصوص از کشـورهاي اروپـای  دانشمندان زیادي به

مختلف دنیا به مطالعه و بررسی عوامل اقلیمی، خـاك و غیـره   
ي مختلف گیاهی تهیـه  هاهبر اجتماعات گیاهی پرداخته و نقش

ي هـا سـال انـد. در  و نظرات و مکاتب مختلفی را مطرح کـرده 
ي جدیـد  هـا هاخیر با استفاده از پیشرفت علم و اختراع  دستگا

ي هـا هو غیـره نقشـ   ايهوارهاي هوایی، مـاه مثل رایانه، عکس
). 21ه اسـت ( شـد دقیق اقلیمی و گیاهی و ارتباط این دو تهیه 

هـاي مهـم اکولـوژي    پوشش گیاهی یکی از موضوع بنديطبقه
هـاي گیـاهی مشـتمل بـر     گیاهی است کـه براسـاس آن گـروه   

گیاهان با سرشت و نیازهاي مشابه اکولوژیک کـه در طبیعـت   
). مبـین  3شوند (تفکیک می کنارهم مستقل هستند شناسایی و

کتاب جغرافیاي گیاهی را بـه رشـته تحریـر در     1343در سال 
کتـاب نقشـه    1348). تریگوبو به همراه مبـین سـال   19آورد (

شـناس  ). هنري پـابو بـوم  6رویشی مناطق ایران را منتشر کرد (
از طرف صندوق سازمان ملل  1339معروف فرانسوي در سال 
ي هــاهمــد و بــه شناســایی و مطالعــمتحــد (فــائو) بــه ایــران آ

ي مرتعی و جنگلی کشور پرداخت و ایـران را بـه   هاسیستماکو
). در 5تورانی و بلوچی تقسیم کـرد (  –سه ناحیه خزري، ایران 

هـاي دانشـجویی   نامـه ي اخیر در ایران در قالـب پایـان  هاسال
هـاي متعـددي دربـاره پوشـش گیـاهی و      تحقیقات و بررسـی 

محدود مثل یک اسـتان و   ايهم در سطح منطقارتباط آن با اقلی
، هـا جنگل). سازمان 20یا یک گونه گیاه صورت گرفته است (

 ايهمراتع و آبخیزداري کشور براساس تفسیر تصـاویر مـاهوار  
تـراکم و انبـوهی پوشـش     مبناي و مراتع کشور را بر هاجنگل

). طیبـی خرمـی در   9کرده است ( بنديطبقهتاجی به سه دسته 
هـاي  مناطق اکولوژیک اقلید و تهیه نقشـه تیـپ   شناخت قالب

خصوصـیات   براسـاس گیاهی آن در اسـتان فـارس منطقـه را    
ي هـا تیـپ شناسـی و خـاك و   ویژه بارندگی، زمـین محیطی به

گیاهی و فرم رویشی به هشت واحد اکولوژیک تقسـیم کـرده   
و مراتع کشور به کمک  هاجنگل). موسسه تحقیقات 10است (

بـا اجـراي    هـا انیقات کشاورزي و منابع طبیعی استمراکز تحق
ژیک کشـور اقـدام بـه تهیـه نقشـه      طرح شناخت مناطق اکولو

نقشه توپوگرافی  250000/1پوشش ایران بیشتر در قالب برگ 
سازمان جغرافیایی کشور کرده اسـت و تـاکنون بـیش از صـد     
جلد کتاب و نقشه در این راستا تهیه و چاپ کرده و تعـدادي  

ي گیـاهی اسـتان   هـا تیـپ ال تهیه و چاپ اسـت. نقشـه   در ح
تیپ گیاهی تفکیک و نقشـه آن   370بیش از  آناصفهان که در 

). نقشه پوشش گیاهی براساس پوشـش  17تهیه گردیده است (
هـاي مختلـف   ها و شـکل زمین با هدف بررويگیاهی موجود 

 دهنـده نشـان منطقـه   ). نقشه پوشش گیاهی هر7(شود تهیه می
شد و به شناخت عوامـل  بامیي گیاهی غالب آن منطقه هاهگون

ند. هرچه این کمیبر پوشش گیاهی منطقه کمک  مؤثرمحیطی 
ترو با جزئیات بیشـتري باشـد، آن نقشـه کـاربرد     دقیق هاهنقش

ند. در این راستا نقشه پوشش گیـاهی اسـتان   کمیبیشتري پیدا 
 اصفهان، نقشه منـاطق رویشـی اسـتان اصـفهان اصـالح شـده      

هنري پابو و نقشه سازندهاي پوشش گیاهی اسـتان   بنديطبقه
گانه اصالح شـده، اقلـیم،   مناطق رویشی پنج براساساصفهان، 

ي گیاهی غالب استان بـه چهـارده سـازند    هاهنوع خاك و گون
تـر بـه اطالعـات    یابی سریع و آسانپوشش گیاهی براي دست

شـده   خصوص مناطق مشابه و نزدیک به هم تقسـیم گیاهی به
هـاي تحقیقـاتی و   است. این پژوهش نتایج مستخرج از طـرح 

مطالعاتی در مورد گیاهان و ارتبـاط آنهـا بـا محـیط در قالـب      
هاي شناخت مناطق اکولوژیک، تهیه نقشه پوشش گیاهی، طرح

  بررســــــــی ویژگــــــــی اکولــــــــوژیکی برخــــــــی 
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  )RGB742( 7لندست  ياه. موقعیت جغرافیایی استان اصفهان در ایران و تصویر ماهوار1شکل   

  

  
ي گیـاهی مهـم در   هاهپراکنش گون هاي گیاهی، تهیه نقشهگونه
ي اصفهان، چهارمحال و بختیاري، فـارس و خوزسـتان   هااناست
شناخت منـاطق اکولوژیـک جنـدق و     آنهاشد. از مهمترین بامی

مناطق اکولوژیک یاسوج  شناختآن،  ي گیاهیهاتیپتهیه نقشه 
منـاطق اکولوژیـک    شـناخت ي گیـاهی آن،  هـا تیپو تهیه نقشه 

مناطق اکولوژیک  شناختي گیاهی، هاتیپرامهرمز و تهیه نقشه 
و  13، 8، 4باشـند ( ي گیاهی آن میهاتیپکازرون و تهیه نقشه 

  ســه کولــوژياواتهــایی در زمینــه  ). همچنــین پــژوهش 15
ـ   گونه    ، اروشـییا   .Astragalus podolobus Boiss ايهگـون بوت

Eurotia ceratoides (L.) C.A.Mey   ــی ــون علفـ   و گـ
Astragalus schistosus Boiss. Et Hohen.     و نقشـه پـراکنش

اقلـیم،   خصـوص بـه هر گونه و ارتباط آنها بـا عوامـل محیطـی    
در استان اصـفهان و نهایتـاً   ي گیاهی هاتیپجغرافیاي گیاهی و 

هش هاي فلور ایرانیکا انجام که از نتایج آنهـا در ایـن پـژو   کتاب
 18، 17، 16، 14، 12ده اسـت ( شبراي مقایسه و تحلیل استفاده 

  ).24و 
  

  هامواد و روش
بنـدي  در نقشه مناطق رویشی استان اصفهان اصالح شـده طبقـه  

هنري پابو استان اصـفهان، پـنج منطقـه رویشـی بـه شـرح زیـر        
  ).5اصالح گردید (
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  ر ضمیمه)(راهنما نقشه د . نقشه جوامع گیاهی استان اصفهان2شکل 

    

  
ي زاگرس): این منطقه را هاجنگلي خشک (هاجنگلمنطقه  -1

ـ    ناحیهدر بعضی منابع یک   نـام ناحیـه  هرویشـی جداگانـه ب
 هـا جنگلسیماي اصلی این ). 2اند (ی نامیدهرویشی زاگرس
. ایـن  دهـد تشکیل مـی  (Qurecus persica) را بلوط ایرانی

دو شهرسـتان   منطقه رویشی در استان اصفهان در محـدوده 
  ).5شود (سمیرم و فریدونشهر دیده می

: این منطقه در غرب استان اصفهان استپینیمهمنطقه رویشی  –2
ي گلپایگـان، خوانسـار، فریـدن، فریدونشـهر،     هـا انشهرست

چادگان، تیـران، لنجـان، دهاقـان، جنـوب غربـی شهرضـا،       
ي هـا انسمیرم، ارتفاعات میمه، ارتفاعات کرکس در شهرست

را در  نـائین ، نطنز، غرب و جنوب اردستان و غـرب  کاشان
و درمنـه   هاي تیغیپوشش غالب آن انواع گونگیرد. بر می

   .)5و دافنه است ( چندساله ندمیانهمراه با گ کوهی
منطقــه مرتفــع: منــاطق مرتفــع بیشــتر در باالدســت منــاطق   -3

ي فریدونشـهر، فریـدن، چادگـان،    هـا ستاندر شهر استپینیمه
گلپایگــان، دهاقــان، شهرضــا، قســمت کوهســتانی  خوانســار،

بیشـتر  پوشـش آن  گرفته اسـت.   کاشان، نطنز و اردستان قرار
  ).5شد (بامی گیاهان بالشتکیانواع  و گون، جاشیر، کما انواع

منطقه استپی: این منطقـه سـطح وسـیعی از منطقـه مرکـزي       –4
ي گلپایگان (شـرق ایـن شهرسـتان)،    هااناستان شامل شهرست

شــهر و میمــه، نجــف آبــاد، شــرق تیــران، اصــفهان،  نشــاهی
فالورجان، مبارکه، شرق و شمال دهاقـان، شهرضـا، غـرب و    

ین، جنوب و غرب اردستان، نطنز و کاشان را در بـر  ئشمال نا
  به همـراه شـال دم یـا    دشتی پوشش غالب آن درمنهگیرد. می
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  (رنگی در نسخه الکترونیکی) بارندگی سالیانهبندي آب و هوایی استان براساس میزان . نقشه طبقه3شکل 
  

  
  .)5استپی، کاله میرحسن و آسمانی است (

بیابانی: این منطقه سطح وسیعی از استان را در دو منطقه نیمه -5
گیرد. قطعه اول از شهر اصفهان تـا گـاوخونی   قطعه در بر می

کاشان، آران  است. قطعه دوم سطح وسیعی از شرق استان در
تـا   نـائین ، شرق نطنز، بادرود، شرق اردستان، شـرق  و بیدگل

، دشـتی  پوشش غالب آن درمنـه  گیرد.خوروبیابانک در بر می
شـد  بامـی ي هـا هآبراهـ  پرنـد در بـه همـراه    انواع شورو  قیچ

  ).5) (4و  3هاي (شکل
  

  موقعیت جغرافیایی استان اصفهان
 25/6هکتـار، حـدود    10710966استان اصفهان با وسعتی بـیش  

  42رصد مساحت کل کشور ایران، در موقعیت جغرافیـایی بـین َ  د

طول شـرقی   55ْ  38تا  َ  49ْ  32عرض شمالی و  َ 34ْ  30تا َ 30ْ
 ردمتر  4409 شد. حداکثر ارتفاع از سطح دریابامیدر مرکز ایران 

متر در شـرق و شـمال    700و حداقل آن  در کوه دنا غرب جنوب
 بندي اقلیمـی گوسـن  یستم تقسیمس براساسشد. بامیاستان شرق 
متـر  میلـی  50 از این استانبارندگی دارد.  اقلیم نوعاستان پنج  این

 غربـی  کوهسـتانی  منـاطق  متر درمیلی 1000در شرق و تا حدود 
بـاال بـرده    اي رااست. این تفاوت اقلیمی تنـوع گونـه   استان متغیر

نمـو  گونه در این استان رشـد و   2500که بیش از به طوري است
اصـفهان در   پابو استان هنري بندي رویشیتقسیم براساس کند.می

 - 2ي خشک هاجنگل -1 پنج منطقه رویشی تورانی با-ناحیه ایرانو
منطقـه   -5اسـتپی  منطقـه   -4 استپینیمهمنطقه  -3ي مرتفع هاهکو

  ).1) (شکل 17واقع شده است (بیابانی نیمه
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  بندي هنري پابون اصالح شده طبقهشی استان اصفها. نقشه مناطق روی4شکل 

  
  

   روش تحقیق
پوشـش   -این مطالعه و تحقیق براساس مطالعات بـوم شناسـی   

  در سـطح اسـتان اصـفهان بـا      بوتـانیکی)  -گیاهی (اکولـوژیکی 
بـا   GPSو دسـتگاه   1:50000ي توپـوگرافی  هـا هاستفاده از نقش

 پیمایش در عرصه و برداشت اطالعات الزم از پوشش گیاهی با
روش متناســب و تهیــه نقشــه پوشــش گیــاهی انجــام گردیــد.  

بــه   ArcGIS10.2و  google earthهــاي افزارنــرمهمچنــین از 
هـاي  منظور تدقیق مرز واحدها و اعمال کارتوگرافی و پـردازش 

تعیـین شـده اسـتفاده    ي هـا هسازي محـدود الزم جهت یکپارچه
)، 2شکلگردید. پس از تهیه نقشه جوامع گیاهی استان اصفهان (

جوامع گیاهی کنار هم قرار داده و آن را با نقشه اقلیمی اقتبـاس  
از روش هنري پابو تطبیق داده و نقشـه منـاطق رویشـی اسـتان     

هنري پـابو تهیـه گردیـد. بـراي      بنديطبقهاصفهان اصالح شده 

 عنـوان بهاصالح این نقشه همچون پابو از اقلیم و پوشش گیاهی 
 هاتیپبا این تفاوت که محدوده هاي اصلی استفاده شد شاخص

و جوامع گیاهی با دقت بـاالیی تعیـین شـد سـپس بـا اقلـیم و       
). 4و  3 هايشکلهاي الزم انجام شد (یي قبلی هماهنگهاهنقش

نقشه سازندهاي پوشش گیـاهی اسـتان اصـفهان بـا اسـتفاده از      
گانه، شرایط اقلیمی، پوشـش گیـاهی غالـب،    مناطق رویشی پنج

م رویشی گیاه، مناطق مشابه و نزدیک بـه هـم از   نوع خاك و فر
یـک تفکیـک   ژنظر نوع و ترکیب گیاهی به چهارده واحـد اکولو 

). و نهایتـاً نقشـه   5شد و نقشه مورد نظـر تهیـه گردیـد (شـکل     
سازند پوشش گیـاهی در چهـارچوب جایگـاه فـرد، جمعیـت،      

ي طبیعـی  هاسیستمدر اکو (Formation)جامعه، تیپ، فرماسیون 
هـاي گیـاهی   کلیه پوشـش  -2فرم پوشش گیاهی  –1بندي طبقه

  ي گیــاهیهــاتیــپ -4فرماســیون پوشــش گیــاهی  -3جهــانی 
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  . نقشه سازندهاي پوشش گیاهی استان اصفهان5شکل 

  

  
ـ      –6جوامع گیاهی  –5   ي هـا هافـراد یـک گونـه و جمعیـت گون

باشـد مقایسـه و   مـی  1992گیاهی که اقتبـاس از کنـت و کـاکر    
  ).23شد ( مطابقت داده

  
  نتایج

نتیجه نهایی این مطالعه تهیه نقشه جوامع گیاهی استان اصـفهان  
جامعه گیاهی، نقشه مناطق رویشی استان اصـفهان   430مشتمل 

هنري پـابو و نقشـه سـازندهاي پوشـش      بنديطبقهاصالح شده 
  شد.بامیگیاهی استان اصفهان 

نقشه دوم نقشه سازندهاي پوشش گیـاهی اسـتان اصـفهان    
ــه نقشــه   اســ ــژوهش تهی ــن پ ت. در حقیقــت هــدف اصــلی ای

سازندهاي پوشش گیاهی استان اصـفهان بـوده اسـت تـا بتـوان      
با پوشش گیاهی مشترك و دسترسی سریع  ،مناطق نزدیک به هم

. اسـتان اصـفهان   باشـد یو راحت به اطالعات منـاطق مشـابه مـ   
 و رویشی فرم خاك، نوع غالب، گیاهی هايبراساس اقلیم، گونه

ـ گرد میتقسـ  یاهیبه چهارده سازند پوشش گ یانسان بیتخر  دی
  :شرح آن در ادامه آمده است که

سـیماي ایـن سـازند    : ي خشـک بلـوط  هاجنگلسازند  -1
ــی       ــوط ایران ــی بل ــب درخت ــاهی غال ــه گی ــا گون ــی، ب   جنگل

(Qurecus persica) .ي هـا اندر محدوده شهرست استاندر  است
  .)6شکل (است  سمیرم و فریدونشهر

دراین سازند پوشـش   :ايي خشک درختچههاجنگلزند سا –2
هاي بادام، افرا، زالزالک و زرشک و غیره غالب انواع درختچه

ي فریدونشـهر و سـمیرم   هاانشند. این سازند در شهرستبامی
  ).7ل گیرد (شکچند نقطه را در بر می
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  ايهي خشک درختچهاجنگلسازند  .7شکل   ي خشک بلوطهاجنگلسازند  .6شکل 

    
  گونی -سرد استپینیمهسازند  .9 شکل  سازند مناطق مرتفع جنگلی ارس .8شکل 

  

  
سازند مناطق مرتفع جنگلی ارس: این سازند در غـرب و   -3  

 ايهجنوب غربـی اسـتان منـاطق کوهسـتانی و بیشـتر صـخر      
گیـرد. سـیماي   ي سمیرم و فریدونشهر را در برمیهاانشهرست

 (Juniperus excels)غالـب درخـت ارس   با گونه آن جنگلی 
  ). 8ل است (شک

ـ   –سرد استپینیمهسازند  -4 بـا   ايهگونی: سیماي این سـازند بوت
اسـت. ایـن سـازند     (.Astragalus spp)محوریت انـواع گـون   

  ).9گیرد (شکل غرب استان و جنوب غربی استان را در بر می
سـیماي ایـن سـازند    درمنه کوهی:  –معتدل استپینیمهسازند  -5

 است. (Artemisia aucheri)با محوریت درمنه کوهی  ايهبوت
ي سمیرم، دهاقان، شهرضا، فریدن، هااناین سازند در شهرست

 نائینخوانسار،گلپایگان، میمه، کاشان، نطنز، اردستان و غرب 
متــر  2200بیشــتر در منــاطق کوهســتانی از ارتفــاع بــیش از 

  ).10ل شود (شکمشاهده می
درمنه کـوهی: ایـن سـازند بـا سـیماي       -سازند مرتفع معتدل -6

متري از سـطح دریـا    2800و بالشتکی مناطق بیش از  ايهبوت
در ارتفاعات کرکس در نطنز و کاشـان، غـرب میمـه، شـرق     
خوانسار و فریدن، جنوب شهرضا و شـرق سـمیرم را در بـر    

  ).11ل گیرد (شکمی
ـ ايهدافنـ  -سازند مرتفع سرد گـون  -7 ن سـازند بـا سـیماي    : ای

متـر از   2700مناطق بـا ارتفـاع بـیش از     ايهدرختچ -ايهبوت
سطح دریا در غـرب اسـتان در خوانسـار، فریـدن، چادگـان،      
فریدونشهر و جنـوب غربـی اسـتان در شهرسـتان سـمیرم و      

  ي مهم این سازند انواع گونهاهگیرد. گوندهاقان را در بر می
 (Astragalus spp.) ايهو دافنــ (Daphne mucronat) 

   ).12ل شند (شکبامی
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  درمنه کوهی -سازند مرتفع معتدل. 11 شکل  درمنه کوهی –معتدل استپینیمهسازند . 10 شکل

    
  استیپائی -استپی درمنه دشتی سازند. 13 شکل  دافنه اي -سازند مرتفع سرد گون. 12 شکل

  
  
زند با محوریـت  استیپائی: این سا -سازند استپی درمنه دشتی -8

 (.Stipa spp)و اســتپی  (Artemisia sieberi)درمنــه دشــتی 
کم ارتفاع از سطح دریـا   ايهو تپ هاهبیشتر اراضی دشتی با کو

شـهر و میمـه، نطنـز،    در شرق شهرسـتان گلپایگـان، شـاهین   
تیران، فالورجـان،  آباد، شرق  کاشان، اردستان، اصفهان، نجف
  ).13ل گیرد (شکا در بر میمبارکه، شهرضا و غرب دهاقان ر

درمنه دشتی: این سـازند بـا محوریـت     -سازند استپی آسمان -9
و درمنــه دشــتی  (Anabasis haussknechtii)گیــاه آســمانی 

(Artemisia sieberi)     در اراضی کم شیب و دشـتی بـا بافـت
سنگین با کمی شوري، بیشتر حاشیه مزارع، روسـتا، شـهرها،   

ــا ت ثیرگــذاري انســانی بــه نحــوي أقنــوات و جاهــایی کــه ب
شـهر و میمـه، نطنـز، کاشـان،     خـورده اطـراف شـاهین   دست

آباد، غرب تیران، فالورجان، مبارکـه، شهرضـا    اصفهان، نجف
  ).14ل گیرد (شکرا در بر می نائینو غرب 

قیچی: این سازند با سیماي -سازند نیمه بیابانی درمنه دشتی -10
ـ  ـ هـا گونـه بـا   ايهدرختچـ  -ايهبوت  ب درمنـه دشـتی   ي غال

(Artemisia sieberi)   و قـیچ(Zygophyllum atriplicoides) 
ها و منـاطق  ي کم ارتفاع، تپههاهو گاهی شوره، در اراضی کو

ي آران و بیـدگل،  هاانگیرد. این سازند شهرستدشتی قرار می
انـارك، خـور و    نـائین شرق نطنز، بـادرود، شـرق اردسـتان،    

صـفهان تـا جنـوب شـرقی     بیابانک و مقـدار کمـی اطـراف ا   
  ).15ل (شک شودشامل میرا در  نائینشهرضا و جنوب 

بیابـانی  شورپسـند: سـازند نیمـه    بیابانی گیاهـان سازند نیمه -11
  هاي شور و با ایسـتابی بـه نسـبت    گیاهان شورپسند در خاك
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  قیچی- تیبیابانی درمنه دشسازند نیمه. 15 شکل  درمنه دشتی –سازند استپی آسمانی. 14 شکل

    
  دوستبیابانی گیاهان شنسازند نیمه. 17 شکل  بیابانی گیاهان شورپسندسازند نیمه. 16 شکل

  
  

باال، حاشیه کویرهاي اطراف گـاوخونی تـا شـرق شهرسـتان     
 اصفهان، حاشـیه دق سـرخ، حاشـیه دریاچـه نمـک و کـویر      

خــور، مهرجــان،  در شــمال اردســتان، جنــدق،   مرکــزي 
  ).16ل گیرد (شکبیاباك را در بر میگودجیگارك در خورو

دوسـت: ایـن سـازند نقـاط     بیابانی گیاهان شـن سازند نیمه -12
ــه ــده، داراي تپ ــت ش ــاي شــنی روان و تثی ــامل ه ــاطق  ش من

بیابانی شرق آران و بیدگل، بادرود، اردستان، اطـراف دق  نیمه
سرخ، شمال انارك تا چوپانان، اطراف مصر در خوروبیابانـک  

دوسـت  ی در شرق اصفهان بـا گیاهـان شـن   و غرب گاوخون
  ).17ل (شک) می باشد. 11گسترده ( ايهسیستم ریش

زارها (بدون پوشش گیـاهی): ایـن   سازند نیمه بیابانی نمک -13
سازند در اراضی بـا خـاك شـور بـدون پوشـش گیـاهی بـا        

بیابانی شـرق و  محدودیت شوري و قلیایی شدید، مناطق نیمه
شیه دریاچه نمک، شـمال و شـرق   شمال آران و بیدگل در حا

اردستان کویر دق سرخ، کویر مرکزي ایران در شمال اردستان 
ل (شک شودشامل میو خور و بیابانک و اطراف گاوخونی را 

18.( 

سازند گیاهان ماندابی: این سازند منـاطق مردابـی و داراي    -14
گیاهان ماندابی در نقاط مختلف استان مثـل حاشـیه و داخـل    

گیرد. گیاهان ایـن  و کویرها را در بر می هاهرودخان، هاهچشم
  ).19ل دوست هستند (شکسازند آب

  

  گیريبحث و نتیجه
  در این پژوهش نقشه سـازندهاي گیـاهی تهیـه شـده، حاصـل       
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  سازند گیاهان ماندابی. 19 شکل  زارهابیابانی نمکسازند نیمه. 18 شکل

  
  

امع گیاهی و نقشـه منـاطق   تلفیق، مقایسه و مطابقت با نقشه جو
هنري پابو براي اسـتان اصـفهان    بنديطبقهرویشی اصالح شده 

باشد. نقشـه سـازندهاي پوشـش گیـاهی کمـک شـایانی بـه        می
ـ   ي موجـود در  هـا هشناخت مناطق همگن و مشابه اسـتان و گون

مناطق مشابه، دسترسی سریع به اطالعات مناطق مشـابه، تعمـیم   
دیگر و جلـوگیري از مطالعـات   اطالعات مناطق مشـابه بـه همـ   

هــا و شــد کــه در نتیجــه باعــث کــاهش هزینــه بامــیتکــراري 
عـالوه بـر شـناخت    نقشه دو ین شود. ای در وقت مییجوصرفه

تعیین منـاطق   و مراتع استان، هاجنگلتعیین مناطق مشابه، براي 
هـاي  ي مناسـب بـراي طـرح   هاهمختلف اکولوژیک، تعیین عرص

هـا در زمینـه پوشـش    ها و محدودیتتتحقیقاتی، شناخت قابلی
گیاهـان   خصـوص بـه ي مهـم  هاهگیاهی، تهیه نقشه پراکنش گون

ـ و ... کـاربرد دار  ، آمـایش سـرزمین  طور جداگانـه به دارویی . دن
 GPSهاي انجام شده، کنترل با دستگاه براساس شواهد، آزمایش

نقطه و گواهی کاربران این سه نقشـه از دقـت    2000در نزدیک 
شند و اطالعـات زیـادي بـه همـراه خـود      بامیبرخوردار  باالیی

تواننـد مـورد اسـتفاده    دارند کـه در صـورت انتشـار کامـل مـی     
دانشجویان، محققان و کارشناسان قرار گیرند و این خالء کنونی 

در کمبود یا ناقصی اطالعات پوشش گیاهی را برطـرف نماینـد.   
صالح شده پژوهش سه نقشه جوامع گیاهی، مناطق رویشی ا نیا

در اسـتان   یاهیـ گ پوشـش  سـازندهاي  و پـابو  هنري بنديطبقه

و در ادامه فقط به شرح نقشه سـازندهاي پوشـش    هیاصفهان ته
گانـه  داخـل هـر یـک از منـاطق پـنج      بسنده شده اسـت.  یاهیگ

 ،اسـتپی نیمـه ، منطقـه  ي مرتفعهاهکو ،ي خشکهاجنگلرویشی 
ـ براساس بیابانی نیمهمنطقه  و استپیمنطقه  ي هـا هنوع خاك، گون

غالب، گاهی تخریب انسانی و فرم رویشی گیاهان با توجـه بـه   
ها تقسیمات بیشـتري صـورت گرفـت و در    ها و شباهتتفاوت

هاي نزدیک به هم تفکیک نهایت چهارده واحد گیاهی با ویژگی
فـرم   –1 بنـدي طبقـه گردید. نامگذاري این واحدها با توجه بـه  

  هــاي گیــاهی جهــانی،  کلیــه پوشــش  -2پوشــش گیــاهی،  
جوامـع   – 5ي گیـاهی،  هـا تیپ -4فرماسیون پوشش گیاهی،  -3

ــاهی،  ــت    -6گی ــه و جمعی ــک گون ــراد ی ــاهی در  اف ــاي گی ه
  ي طبیعی انجام شد. هاسیستماکو

ي طبیعـی از جایگـاه افـراد یـک     هاسیستماین مطالعه در اکو
ي گیاهی شـروع و بـه فرماسـیون خـتم     هاهگونه و جمعیت گون

الزم ذکر است کلمه . بندي فوق مطابقت داردبا تقسیم شد کهمی
باشـد. در  ی) مـ Formationفرماسیون ( نیسازند معادل کلمه الت

از آن اسـتفاده شـده    زیـ ن یشناسنیو زم یشناساهیبرخی منابع گ
اسـاس نـام چهـارده واحـد جـدا شـده، سـازند         نیاست. بر هم
 (Formation)سـازند  ). 22و  21، 1نامیده شـد (  یاهیپوشش گ

عبارتست از واحد اکولوژیک گیاهی، متشـکل از   پوشش گیاهی
هـاي  یک یا چند جامعه و یا تیپ گیاهی که گیاهـان بـا ویژگـی   
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اي معین با اقلیم محیطی مشترك یا نزدیک به هم در سطح منطقه
یکنواخت در کنار هم قرار گرفته و بـه زنـدگی و رقابـت     تقریباً

ین تعریف واحد اکولوژیک، وجـود  ا دهند. دربین خود ادامه می
مشترك، نزدیک به هم محیطی و سطح معین  هیک یا چند جامع

نقش داشته است. در درون هر یک از چهارده سازند جدا شـده  
ـ    شباهت ي غالـب و همـراه و بـا    هـا ههـاي زیـادي از نظـر گون

هـاي قابـل تـوجهی وجـود دارد. ایـن      سازندهاي دیگر تفـاوت 
ـ ها دها و شباهتتفاوت طـور کامـل و در   ي غالـب بـه  هـا هرگون

شـود. یعنـی   اي کمتـر دیـده مـی   ي همراه یا ترکیب گونههاهگون
ي مشـترك  هاهسازندهاي مجاور گون خصوصبهبرخی سازندها 

ي مشترك کمی بـا سـایر   هاگونهزیادي دارند و برخی سازندها 
شـوند ایـن   سازندها دارند. هر چه این سازندها از هم دورتر می

که بین سازند جنگلی بلـوط و  شود به طوريا بیشتر میهتفاوت
بیابانی شباهت خیلی کم و مناطق مرتفع با سازندهاي منطقه نیمه

سـاله اسـت. ایـن را    ي یکهاهمحدود به چند گونه و بیشتر گون
هاي اقلیمی و پوشش گیاهی با بنديباید درنظر داشت که تقسیم

ش دارند. بعضی گیاهـان  توجه به اینکه گیاهان مختلفی در آن نق
از پراکندگی وسیعی برخوردارند و جهان وطن هسـتند. بعضـی   

(انحصـــاري) و از پراکنـــدگی محـــدودي  گیاهـــان انـــدمیک
برخوردارند. برخی پراکندگی متوسطی دارنـد و برخـی گیاهـان    
ممکن است در چند واحـد رویشـی دیـده شـوند. بطـور کلـی       

ی و اقلیم نسبی استوار هاي اقلیمی بر پایه پوشش گیاهبنديطبقه
جدید در اسـتان اصـفهان بـراي     بنديطبقهباشد. این نقشه یا می
وانـد الگـوي مناسـب بـراي     تمـی و در نهایـت ایـران    هـا اناست

بندي جدید براي اقلیم و ارتباط آن با پوشش گیاهی باشـد  طبقه
هاي بعـدي  یا حداقل گامی در این جهت برداشته باشد تا با گام

ها و طبقه جدیدي براي ایران تهیـه  احتمالی، نقشه و رفع معایب
ي پوشـش گیـاهی تهیـه شـده توسـط موسسـه       هاهگردد. با نقش

تحقیقات جنگل و مراتـع در صـورت همـاهنگی در اطالعـات     
بتـانیکی ایـران را   -بوم شناسیوان نقشه جدید تمیبرداشت شده 

  تهیه کرد.
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