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 چكیده
در  پالت یک متر مربعی 11متری با  111سه ترانسکت  ،و در هر یکانتخاب شد هشت رویشگاه  پژوهش این انجامبرای 

ها تعیین شد و در هر پالت،  آوری، شناسایی و فرم رویشی آن ها جمع ها از سطح پالت گونه .مستقر شد امتداد آنها،

 صفر تا عمق ازدر طول هر ترانسکت، یک نمونه خاک ها ثبت شد.  فاکتورهای مربوط به درصد تاج پوشش و تعداد گونه

سپس برخی از خصوصیات خاک دست آمد.  رویشگاه به ۸نمونه خاک از  24متر برداشته شد و در نهایت  سانتی 31

، پتاسیم، فسفر، نیتروژن، منیزیم، کربنات کلسیم معادل، کربن آلی و بافت سدیم هدایت الکتریکی، کلسیم، ، PHمانند

. انجام شد  CANOCO4.5افزار  در نرم CCAو  DCAبندی پوشش گیاهی شامل  های رسته آنالیز .شد تعیینخاک 

و کربن آلی بیشترین تأثیرگذاری را خاک  PH( نشان داد در پراکنش گندمیان پتاسیم، CCAیقی متعارفی )آنالیز تطب

 تیاز وضع هیشناخت پا قیتحق نیبا انجام ا، نیتروژن و کربنات کلسیم در اولویت بعدی بودند. ECداشتند و ارتفاع، 

مناطق بدست آمد تا  نیدر مراتع ا یو خاک یو بلند یآن در ارتباط با عوامل پست راتییو تغ ی گندمیاناهیپوشش گ

 را برداشت. یمهم یها گام یاصول یبردار حفاظت و بهره ت،یبه منظور حما یدانش فن شیبتوان با افزا

 تراکم گیاهی، مراتع کوثرآنالیز تطبیقی متعارفی، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
از  یطیمح ستیو ز یاجتماع ،یکه از لحاظ اقتصاد باشد، یکشور م یعیطب یها شگاهیو رو یمراتع جزو منابع با ارزش مل

 یاجتناب است و تنها با شناخت اجزا رقابلیغ یمنبع با ارزش امر نیا داریو پا حیصح تیریبرخوردارند. مد یخاص تیاهم

هر  یاهی. پوشش گباشد یم یابیقابل دست یعیطب ستمیس نیحاکم بر ا کیوژروابط اکول نیادیو بن یاصول یو بررس ستمیاکوس

بطه با بررسی در را (.13۸1)مقدم،  باشد یحاکم بر آن م یطیمح ستیو عوامل ز کیاکولوژ طیاز شرا یندیعنوان برآ به شگاهیرو

ها اشاره  ای مطالعات متعددی در داخل و خارج کشور انجام شده است که به برخی از آن پراکنش گونه عوامل محیطی مؤثر در

که  دیرس جهینت نیبه ا نیچ یدر شانگز یطیبا عوامل مح یاهیروابط پوشش گ در مطالعه (Jin Tun، 2111)شود.  می

تنوع  ی( در بررس2112 ،و همکاران Chawla)دارد.  میمستق یو خاک وابستگ میاقل یرهایبا متغ یاهیپراکنش پوشش گ

 ریکه مقاد دندیرس جهینت نیبه ا ایمالیرشته کوه ه بدره بهابها در غر یارتفاع انیدر طول گراد یاهیگ یها گونه یستیز

 یستیتنوع ز یها ارتفاع، شاخص شیکه با افزا یطور کرده است، به رییتغ یارتفاع انیدر طول گراد یستیتنوع ز یها شاخص

 نیباال کمتر تفاعاتتنوع و در ار نیشتریب ،یانیدر ارتفاعات م گریدارد؛ به عبارت د یداشته و سپس روند نزول یابتدا روند صعود

های  ( در بررسی رابطه خصوصیات خاک با پراکنش گونه13۸5 ،و همکاران یجعفر) د.را مشاهده کرده بودن یا تنوع گونه

آهک از  زانیو م (EC) یکیالکتر تیخاک، بافت خاک، هدا اتیخصوص نیگیاهی در مراتع استان قم گزارش کردند که از ب

( در مطالعه تأثیر عوامل محیطی بر توزیع 1332، قربانی و بهرامی). ها بوده است عوامل مؤثر در پراکنش گونه نیمهمتر

عمق زیرین، پتاسیم، شن و رس در دو عمق و الی  pHگیاهی در مراتع جنوب شرقی سبالن گزارش کردند که بجز  های گونه

هدف اصلی این  ی بوده است.دار یمعنده ارتفاعات دارای تفاوت عمق سطحی خاک، عوامل باقی مانده در سه طبقه انتخاب ش

اوزن بوده تا بتوان  تحقیق بررسی مهمترین عوامل محیطی تأثیرگذار در پراکنش گندمیان در طول گرادیان ارتفاعی مراتع قزل

 های گندمی مشخص نمود. در پراکنش گونهاثرات هر یک از عوامل محیطی را 

 ها مواد و روش
 های درصد آن اکوسیستم 4/23هکتار که  124۸۸3استان اردبیل، با مساحت در  گیویمرکزیت شهر شهرستان کوثر، با 

 E ″25/52 ′23 °4۸نتخاب شده در محدوده های ا(. رویشگاه1332ممی و همکاران،  باشد، قرار دارد )کاکه طبیعی و مراتع می

  211واقع شده و مساحت محدوده مورد بررسی حدود  N ″22/5۸ ′41 °31و  E ″31/42 ′22 °4۸تا  N ″43/12 ′41 °31و 

(. حداقل و حداکثر پروفیل 1باشد )شکل درصد از کل مراتع شهرستان( می 23/1درصد از کل شهرستان کوثر و  4۸/1هکتار )

ساله،  15متر اختالف ارتفاع(. براساس آمار  1225) باشد متر از سطح دریا، می 2122و  331ها به ترتیب  سایتارتفاعی 

، قاسمی) باشد گراد می درجه سانتی 11تا  4/1تغییرات دمای متوسط متر است.  میلی 411تا  213تغییرات بارندگی منطقه 

1331.) 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C
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 ها سطح کشور، استان اردبیل و شهرستانموقعیت منطقه مورد مطالعه در  -1شكل   

 

سه  تیاوزن انتخاب شد. در هر سا مراتع قزل یارتفاع انیدر طول گراد تیدر سطح منطقه مورد مطالعه هشت سا

 یها ترانسکت کیستماتیو سپس به صورت س ،یاز هم مستقر شدند که محل ترانسکت اول تصادف یمتر 51ترانسکت با فاصلة 

پالت( با  31 تی)در هر سا یمترمربع کیپالت  11تعداد  سکتانتخاب شدند. در امتداد هر تران بیدر جهت عمود بر ش یبعد

و تعداد  یاهیها، با توجه به ساختار پوشش گ پالت(. ابعاد و تعداد پالت 241از هم قرار گرفتند )در مجموع  یمتر 11فواصل 

  (.1332و همکاران،  ینشد )قربا نییتع نهیزم نیورت گرفته در اص یمطالعات قبل نیو همچن ازینمونه مورد ن

در زمانی که گیاهان غالب منطقه در مرحله رشد کامل و گلدهی و  1332عملیات صحرایی در اردیبهشت و خردادماه 

خاک در طول هر ترانسکت،  یریگ نمونه یبرا ثبت شد. GPSها با استفاده از دستگاه  تک پالت انجام شد. موقعیت تک بودند

 یبینمونه خاک ترک کیبرداشته و باهم مخلوط شد و  متر یسانت 31سه نمونه از ابتدا، وسط و آخر هر ترانسکت از عمق صفر تا 

دست آمد. سپس  به شگاهیرو ۸نمونه خاک از  24 تینمونه خاک( و در نها 3 تی)در هر سا دیگرد هیآن سه نمونه ته انیاز م

خاک مانند  اتیاز خصوص یمنتقل شدند. سپس بعض شگاهیبه آزما یمتر یلیم 2شدن و عبور دادن از الک  عد از خشکها ب نمونه

pHیکیالکتر تی، هدا (ECکلس ،)می (Caسد ،)می (Naپتاس ،)می (K(فسفر ،)Pن ،)تروژنی (Nمن ،)میزی (Mg کربنات ،)

 نیی(( تعSand( و شن )Silt) لتی(، سClay)شامل رس )( Texture) ت( و بافOC) ی(، کربن آلLimeمعادل ) میکلس

 شدند.

DCAبندی ابتدا به روش آنالیز تطبیقی نااریب ) برای تعیین نوع روش رج
 2طول گرادیانو چون بندی انجام گرفت  ( رج1

CCA) از شد 3بزرگتر از 
، Smilauerو  Leps) شدهای گیاهی استفاده  برای بررسی ارتباط عوامل محیطی با گونه( 3

 انجام شد. CANOCO4.5افزار  در نرمبندی پوشش گیاهی  ای رستهه (. آنالیز2113

 نتایج

)طول گرادیان برابر با  3( در سطح گندمیان نشان داد که طول گرادیان بزرگتر از DCAنتایج آنالیز تطبیقی نااریب )

محیطی و گیاهان استفاده شد. ( برای بررسی همبستگی بین عوامل CCA( شد، بنابراین از آنالیز تطبیقی متعارفی )35/4

درصد تغییرات  2درصد،  ۸1و همبستگی  51/1( نشان داد که محور اول با مقدار ویژه CCAنتایج آنالیز تطبیقی متعارفی )

. همچنین محور سوم درصد تغییرات را توجیه کرد ۸/11درصد،  11و همبستگی  41/1گندمیان را و محور دوم با مقدار ویژه 

                                                
1 Detrended Correspondence Analysis 
2 Length of gradient 
3 Canonical Correspondence Analysis 
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و همبستگی  12/1درصد تغییرات گندمیان را و محور چهارم با مقدار ویژه  2/14درصد،  15و همبستگی  2۸/1با مقدار ویژه 

 (.1درصد تغییرات را توجیه کرد )جدول  1/12درصد،  4۸
 نبرای عوامل محیطی در ارتباط با گیاهان در سطح گندمیا  CCAبندی  نتایج رسته -1جدول 

 4محور  3محور  2محور  1محور  محورها

 51/1 41/1 2۸/1 12/1 (CCAمقادیر ویژه )

 4۸/1 15/1 11/1 ۸1/1 ضریب همبستگی بین متغیرهای محیطی و گیاهان

 1/12 2/14 ۸/11 2 تجمعی گیاهان واریانس درصد

 2/۸1 3/11 1/54 2/31 گیاهان -درصد واریانس تجمعی عوامل محیطی

نمودار  یمنطقه مورد مطالعه بر رو یاهیبر پوشش گ یو بلند یو پست یطیمح رگذاریعوامل تأث نیمهمتر عیتوز 2شکل 

و رس در ربع اول،  بیش یرهایمتغ یو بلند یو پست یطیعوامل مح نی. از بدهد یرا نشان م انیدر سطح گندم یبند رج

 زه،یسنگ و سنگر ،یکربن آل تروژن،یشن، ن م،یتاسپ م،یکلس یرهایخاک لخت و ارتفاع در ربع دوم، متغ م،یسد یرهایمتغ

و  هیتجر نیدر ا. اند شده عیمعادل در ربع چهارم توز میکربنات کلس ریدر ربع سوم و متغ PHو  لتیس ،یکیالکتر تیهدا

که بردار بلندتر  یطور . بهدهند یعوامل را نشان م تیو اهم یرگذاریتأث زانینداشته و طول بردارها م بیعوامل ضر ها لیتحل

. دو بردار همسو با هم نشانگر باشند ی( میمنف ای)مثبت  یکمتر ریتأث یتر دارا ( و بردار کوتاهیمنف ای)مثبت  شتریب ریتأث یدارا

 (.2)شکل  باشد یو متقابل دو عامل بر هم م یدرجه( نشانگر اثر منف 1۸1) هیاثر مثبت و دو بردار مقابل با هم با حداکثر زاو

 
 CCAهای گیاهی گندمیان در ارتباط با عوامل محیطی در منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش  پراکنش گونه -2شكل 

 (:Ca ،کلسیم  :Na  ،سدیم:Clay  ،رس:Silt  ،سیلت:Sand  ،رس:Slope  ،شیب:Stone  ،سنگ و سنگریزه:OC  ،کربن آلی:N  ،نیتروژن:EC  ،هدایت الکتریکی

:elevation  ،ارتفاع:K ،پتاسیم:bare soil  ،خاک لخت:Lime  ،کربنات کلسیم معادل:PH  اسیدیته خاک ،:Ae-cr Aegilops crassa ،:Po-bu Poa 

bulbosa ،:El-li Elymus libanoticus ،:Br-te Bromus tectorum ،:Ta-cr Taeniatherum crinitum ،:St-ba Stipa barbata ،:Br-to 
Bromus tomentellus ،:Fe-ov Festuca ovina ،:Ho-mu Hordeum murinum ،:Br-da Bromus danthoniae ،:Bo-sq Boissiera 

squarrosa ،:Av-st Avena sterilis ،:Me-pe Melica persica ،:Pe-or Pennisetum orientale ،:St-ho Stipa hohenackeriana ،:Br-me 
Briza media ،:Da-gl Dactylis glomerata ،Na-:ma Nardurus maritimus) 

 گیری و نتیجهبحث 
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 Bromus tomentellus،Dactylisمانند  هایی ( نشان داد که در سطح گندمیان گونهCCAآنالیز تطبیقی متعارفی )

glomerata ،Poa bulbosa ،Elymus libanoticus  ،Hordeum murinum ن، کربن آلی، ژبا ارتفاع، پتاسیم، نیترو

 Pennisetum orientale  دارند. گونه و منفی و با شیب رابطه غیرمستقیم و مثبت و کلسیم رابطه مستقیم هدایت الکتریکی

را نشان داد. همچنین  و منفی رابطه غیر مستقیم با رس و و مثبت رابطه مستقیم و سنگریزه ، سیلت و سنگPH با

Boissiera squarrosa  و و سنگریزه و با سیلت، سنگ و مثبت ارتباط مستقیم رسبا PH و منفی رابطه غیرمستقیم 

کربنات کلسیم رابطه با   Stipa hohenackeriana و Briza media ،Festuca ovinaهایی مثل  گونههمچنین دارند. 

 در سطح گندمیانرا نشان داد. در این گروه از گیاهان  و منفی با خاک لخت و سدیم رابطه غیرمستقیم و مستقیم و مثبت

و  PHهدایت الکتریکی و  ، نیتروژن، کربن آلی،کربنات کلسیم معادلبعد از آن ارتفاع،  و شترین تأثیرگذاری را داشتهپتاسیم بی

منطقه دامغان استان سمنان گزارش کردند که مراتع در  (13۸2 ،و همکاران آذرنیوند) .شتندبعدی قرار دا بةسایر عوامل در رت

تغییرات پوشش گیاهی آن منطقه موثر در های  و شیب از مهمترین مؤلفه کربن آلیاز بین عوامل محیطی مورد بررسی ارتفاع، 

ذار در ارتفاع از سطح دریا را از عوامل مهم و تأثیرگ نیز شرقی سبالن در مراتع جنوب (1334و همکاران،  قربانی) باشد. می

 یاهیپوشش گ تیاز وضع هیشناخت پا قیتحق نیبا انجام ا عنوان کردند. منطقه مورد مطالعه خود های گیاهی انتشار گونه

دانش  شیمناطق بدست آمد تا بتوان با افزا نیدر مراتع ا یو خاک یو بلند یآن در ارتباط با عوامل پست راتییو تغ گندمیان

را  یمهم یها گام افتهی بیمناطق تخر اءیدر امر اصالح و اح نیو همچن یاصول یبردار حفاظت و بهره ت،یبه منظور حما یفن

 برداشت.

 منابع
های گیاهی در  بررسی عوامل محیطی موثر در پراکنش گونه. 13۸2 ن. و مشهدی، ، م.،آذرنیوند، ح.، نیکو، ش.، احمدی، ح.، جعفری  .1

 .341-323(: 1)21. منابع طبیعی ایران، استان سمنان مطالعه موردی : دامغان، ،منطقه دامغان

 ص. 3۸1، 3515انتشارات دانشگاه تهران. شماره  ،یاهیگ پوشش یو آمار یفیتوص ی. اکولوژ13۸1مقدم، م.،   .2

های گیاهی در مراتع  . بررسی رابطه خصوصیات خاک با پراکنش گونه13۸5ع.، و کهندل، ا.  ،یلیم.ع.، طو ،یچاهوک م.، زارع  ،یجعفر  .3

 .112-111(: 3)13 ،یاستان قم. پژوهش و سازندگ

 Dactylis یمرتع یها گونه یمکان عیتوز یدر الگوها یمانند آب و هوا و توپوگراف یطیمح راتییاثرات تغ یابی. ارز1331ز.س.،  ،یقاسم  .4

glomerata L.  وThymus kotschyanus Boiss. ارشد،  ینامه کارشناس انی. پالیخلخال و کوثر، استان اردب یها در شهرستان

 ص. 113 ،یلیدانشگاه محقق اردب

 یها سبالن. پژوهش یدر مراتع جنوب شرق یاهیگ یها مؤثر بر پراکنش گونه یطیعوامل مح ی. بررس1332 ،یا و ب. بهرام ،یقربان  .5

 .23-15: 115(، یژوهش و سازندگ)پ یزداریآبخ

مؤثر در انتشار  یشناخت عوامل بوم یبرخ سهی. مقا1334ب.  ،یو زارع حصار ،ع.ی، دیام ،ع. ،یاصغر ،م. ،یخالک یا.، عباس ،یقربان  .2

 .123-141(: 2)3سبالن. مرتع،  یشرق در مراتع جنوب .Artemisia austriaca Jacqو  .Artemisia fragrans Willd یها گونه

7. Chawla, A., S. Rajkumar, K.N. Singh, R.D.S. Brijlal and A.K. Thukral, 2016. Plant species diversity 

along an altitudinal gradient of Bhabha Valley in Western Himalaya. Mountain Science, 5:157-177. 

8. Jin Tun, Z., 2010. A study on relation of vegetation, climate and soil in Shanxi Province. Plant 
Ecology, 162: 23-31. 

9. Leps, J. and Smilauer, P. 2003. Multivariate analysis of ecological data using canoco. Cambridge 

University Press. 

 
 

 

 



 ايران سيزدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري

 و سومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست

 ، دانشگاه محقق اردبيلي0931مهرماه  00و  01
 
 

6 

 

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

Study the effects of environmental factors on the distribution of 

grasses in the elevation gradient of QezelOzan - Kosars' altitudes, 

Ardabil province 
 

Abstract  

Eight habitats were selected for this study, and in each one, three transects of 100 

meters with 10 plots of 1m
2 

were installed along them. Species were collected from the 

plots, identified and growth types were determined. In each plot, the factors of canopy 

cover and number of species were recorded. During each transect, a soil sample was 

taken from 0 to 30cm and finally, 24 soil samples were obtained from 8 habitats. Then 

some soil properties such as pH, electrical conductivity, calcium, sodium, potassium, 

phosphorus, nitrogen, magnesium, calcium carbonate, organic carbon and soil texture 

was performed. Ordination analysis of vegetation, including DCA and CCA, was 

performed in CANOCO4.5 software. Canonical Correspondence Analysis (CCA) 

showed that the distribution of grasses, potassium, soil pH and organic carbon, had the 

most effect And elevation, EC, nitrogen and calcium carbonate were the next priority. 

By doing this research, the basic knowledge of the status of grasses vegetation and its 

changes in relation to the topographic and terrestrial factors in the rangelands of these 

areas has been achieved so that it can be taken with the increase of technical knowledge 

in order to protect and exploit the essential steps. 

 

Keywords: Canonical Correspondence Analysis, Vegetation density, Kosar rangelands 
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