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  چکیده

. بندي منابع تحت مدیریت شده استهاي جدیدي براي طبقهامروزه نیاز به مدیریت پایدار منابع، موجب پیدایش روش 
در . ، ایده اولیه این تحقیق را ایجاد کردهاي نوین تعیین واحدهاي مدیریتی مدیریت آن و توجه به شیوهاي واهمیت تنوع گونه

بدین منظور . اي مراتع خانقاه سرخ در استان آذربایجان غربی با عوامل محیطی بررسی شداین تحقیق رابطه بین تنوع گونه
و خاك در گیاهی برداري از پوشش سپس در هر منطقه، نمونه. شش منطقه کلیدي در سه واحد زیست محیطی انتخاب گردید

در .  متر از هم قرار داده شدند10 به فاصلهپالت یک متر مربع10در طول هر ترانسکت،.  متري انجام شد100 ترانسکت 6طول 
تهاي هر ترانسکت با حفر همچنین در ابتدا، وسط و ان.  و درصد پوشش آنها تعیین شدهاي گیاهی موجودهر پالت، نوع گونه

 عامل اکولوژیکی خاکی و فیزیوگرافی به همراه 21سپس. متري نمونه خاك برداشت شد سانتی15- 30 و0- 15پروفیل، از عمق 
هاي اصلی نشان داد که از بین عوامل نتایج تجزیه مؤلفه. گیري شدندوینر و سیمپسون اندازه-اي شانونهاي تنوع گونهشاخص

هاي درشت، هدایت الکتریکی، وزن اي و کربن موجود در خاکدانهد بررسی، بافت، رطوبت اشباع، کربن آلی ذرهمحیطی مور
.  در منطقه دارند گیاهیايو ریز، شیب و ارتفاع بیشترین تاثیر را بر تنوع گونههاي درشت مخصوص ظاهري، درصد خاکدانه

نشان داد که درصد شن عمق دوم داراي اثر منفی و سایر عوامل داراي هاي همبستگی  همچنین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل
هاي توان بیان کرد که، در ارزیابیبر اساس نتایج این تحقیق می. باشندتاثیر مثبت بر تغییرات واحدهاي زیست محیطی می

  .باشندشیمیاي خاك مناسب می- اکولوژیکی در منطقه مورد مطالعه، عوامل فیزیکی
  

  طی هاي اصلی، عوامل محیاي، مراتع خانقاه سرخ، تجزیه مؤلفهتنوع گونه: لیدي که هايواژ
  
  

  مقدمه
تنوع زیستی عبارت از بیان سطوح سازمان یافته  

حیات بر اساس سلسله مراتب ژن، فرد، گونه، جامعه 
 ,Jeffrey & Mcneely(باشد زیستی و اکوسیستم می

یستم، مهمترین اصل در حفاظت از یک اکوس). 2006
ي آن و هاي تشکیل دهندهشناخت دقیق عناصر و گونه

مشخص کردن نیازها و خصوصیات اکولوژیکی فردي و 
در حقیقت مدیریت و . هاي آن استاجتماعی گونه

هاي حفاظتی و اجرایی در مراتع، ریزي دقیق طرحبرنامه

هاي مرتعی منطقه نیازمند شناسایی نیازهاي اکولوژیکی گونه
باشد، و با توجه به اینکه امروزه وع زیستی میو بررسی تن

محیطی و تهدید تنوع ها با مشکالت متعدد زیستانسان
، لذا ) Kaya & Raynal, 2006(زیستی مواجه هستند 

- ارزیابی، بهترین راه براي نجات تنوع زیستی و یافتن ارزش
 ;et al., 2006 Upadhaya 2001(هاي آن است 

Barrington, .(هایی که تنوع زیستی باالیی دارند،  اکوسیستم
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پایداري اکولوژیکی و تولید بیشتري نیز دارند 
)Widdicombe et al., 2002.( 

ترین شکل خود، فهرستی از در سادهگونه اي تنوع 
 یکی از و )Barnes, 1998(ها یا شمارش آنهاست گونه

هاي صفات مهم جوامع بیولوژیک است، که با روش
). et al., 2008 Jeffrey(شود ري میگی مختلفی اندازه

 ,(اي در یک منطقه بوده تنوع آلفا به معناي غناي گونه

1998  Brockway( ها و تنوع بتا به میزان تغییرات گونه
 1998Zare ,(در طول شیب تغییرات محیطی اشاره دارد 

et al., 2004; Brockway.( اي از دو مولفه تنوع گونه
هاست و اولی مربوط به تعداد گونهتشکیل شده است که 

، دومین مولفه تنوع. شوداي اطالق میبه آن غناي گونه
ها مربوط است باشد که به توزیع افراد گونه یکنواختی می

)Kent & Coker, 1996.(  
آنچه باید در مطالعات مرتع مورد توجه قرار بگیرد،   

این است که پوشش گیاهی جزئی از اکوسیستم مرتع 
اشد و با سایر اجزاء این اکوسیستم از قبیل اقلیم، ب می

سنگ، مورفولوژي و شکل زمین، خاك، موجودات زنده و 
شکل ). 1973Zohary ,(غیره ارتباطی تنگاتنگ دارد 

زمین با تاثیري که بر میزان رطوبت خاك، شیمی و 
هاي آن دارد، نقش مهمی در پراکنش  سایر مشخصه

بنابراین، شناخت و .  داردهاي گیاهی و تنوع آنهاگونه
 بدون توجه به اجزاي اکوسیستم مرتع مطالعه مرتع

همچنین ). 2000Englisch ,(پذیر نخواهد بود امکان
آنکه  مطالعات جداگانه هر یک از اجزاء یاد شده، بی

ارتباط موجود بین آنها در نظر گرفته شود، فاقد ارزش 
  ).2003Mesdaghi ,(ریزي و اعمال مدیریت است برنامه
هاي متعددي در داخل و در این زمینه، پژوهش  

خارج کشور انجام شده است، که به برخی از آنها اشاره 
در تحقیق خود  )2010( زولفقاري و همکاران .شودمی

پیرامون رابطه عوامل محیطی با پراکنش پوشش گیاهی 
در حوزه آبخیز آق تقه نشان دادند که از بین عوامل 

 بررسی، مهمترین فاکتورهاي موثر در محیطی مورد
هاي گیاهی منطقه مورد مطالعه به جداسازي تیپ

ترتیب، ارتفاع از سطح دریا، درصد شیب، درصد کربن، 
باشد درصد شن، درصد سیلت، درصد رس و اسیدیته می

و نتایج نشان داد که شکل زمین و عوامل خاکی تاثیر 
نژاد محسن. دهاي گیاهی دارسزایی در جداسازي تیپبه

دار بین عوامل محیطی  ارتباط معنی)2010(و همکاران 

و جوامع گیاهی را در تحقیق خود ) خاکی و شکل زمین(
آنها نشان دادند که عوامل خاکی و توپوگرافی . گزارش دادند

 درصد از تغییرات پوشش گیاهی را در بردارند و 30حدود 
  زارع.دندهمچنین بر نقش بیشتر عوامل خاکی تاکید نمو

اي و  رابطه بین تنوع گونه)2007( و همکاران  چاهکی
. عوامل محیطی در مراتع پشتکوه استان یزد را بررسی کردند

این پژوهشگران نشان دادند که از بین عوامل مورد بررسی، 
بافت، رطوبت قابل دسترس، پتاسیم و هدایت الکتریکی 

هدوي و همکاران  م.اي دارندبیشترین تاثیر را بر تنوع گونه
 در تحقیقی تحت عنوان بررسی تنوع زیستی و )2010(

هاي گیاهی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی و غناي گونه
شیمیایی خاك در منطقه حفاظت شده کبیر کوه، - فیزیکی

هاي علفی با ضمن تاکید بر همبستگی منفی تنوع گونه
 براي مقدار رس و شن در دامنه هاي جنوبی، بیان کردند که

- پوشش علفی، عوامل فیزیکی و شیمیایی خاك و براي گونه
هاي درختی و درختچه اي عوامل فیزیوگرافی و شکل زمین 

 .باشدهاي اکولوژیکی مناسب میدر ارزیابی
 رویشگاه 14پس از جداسازي ) 2002(بیونگ و جانگ   

هاي جزر و مدي، رویشگاه ساحلی و تقسیم آنها به رویشگاه
گیاهان شاخص ) estuary(ویشگاه مدخل خلیج تپه شنی و ر

نتیجه بدست آمده به . مربوط به هر کدام را شناسایی کردند
 تیپ رویشی ساحلی به 14این صورت بود، که پوشش این 

گیري آب دریا، تثبیت رسوب و نوع رسوبات، زمان سیل
هاي فیزیکی و شیمیایی خاك، مانند بافت، هدایت ویژگی

  . بستگی داردECتاسیم و الکتریکی، امالح پ
بنابراین تحقیقات گذشته، نشان داده است که عوامل  

باشند،  مختلفی بر خصوصیات پوشش گیاهی تاثیرگذار می
در نتیجه . که این عوامل بستگی به منطقه مورد مطالعه دارد

فرد بوده رسد این تقابالت در هر منطقه منحصر بهبه نظر می
سایر نقاط نیست، که نیاز به و به راحتی قابل تعمیم به 

هدف . کندمطالعه در هر منطقه، به طور جداگانه را ایجاد می
- اي رویشگاهاز پژوهش حاضر، نیز بررسی رابطه تنوع گونه

هاي مرتعی خانقاه سرخ ارومیه با عوامل خاکی و شکل زمین 
با توجه به داشتن اطالعات اندك از تاثیرپذیري . باشدمی

ها از تغییرات پوشش  و توزیع خاکدانهايمواد آلی ذره
، در این گیاهی و نقش آن در جداسازي واحدهاي رویشی

ترین عوامل محیطی موثر بر تحقیق تالش خواهد شد تا مهم
  .ها شناسایی گردنداي این رویشگاهتنوع گونه
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  هامواد و روش
  هاي منطقهویژگی

در این پژوهش، مراتع خانقاه سرخ که با مساحتی   
 تا 44 57ْ' 4" هکتار و موقعیت جغرافیایی 2000بالغ بر 

 عرض، 37 50ْ' 42 تا 37 46ْ' 18" طول و 45 00ْ' 32"
 متر از سطح دریا 2400 تا 1400در محدوده ارتفاعی 

واقع شده است، به عنوان عرصه مطالعاتی و معرف اقلیم 
رویشی آذربایجانی در استان آذربایجان غربی انتخاب شد 

 متر و کمترین 2379باالترین ارتفاع حوزه . )1شکل (
بر اساس . باشد متر از سطح دریا می1483ارتفاع آن 

گرادیان بارش و دما، متوسط بارندگی و دماي ساالنه 
 87/9متر و  میلی9/393حوزه مورد مطالعه به ترتیب 

اقلیم حوزه مورد مطالعه . گراد برآورد گردیددرجه سانتی
نماي آمبرژه، شامل اقلیم خشک اقلیمبا استفاده از روش 

بافت . باشدسرد، نیمه خشک سرد و اقلیم ارتفاعات می
شنی، لومی رسی - رسی خاك منطقه، شامل بافت لومی

 . Motamedi, 2006)( باشدو لومی شنی می
براي انجام پژوهش حاضر، پس از انتخاب مناطق معرف 

، برداري در هر یک از واحدهاي زیست محیطینمونه

مربعی که به  هاي یک مترپوشش گیاهی در داخل پالت
 از یکدیگر قرار داشتند و در امتداد ي متر10فواصل

گیري  متري مستقر شده بودند، اندازه100هاي ترانسکت
در این خصوص، بر مبناي دستورالعمل طرح ملی . شد

- 1997 ,(  ارزیابی مراتع مناطق مختلف آب و هوایی کشور
Arzani ( هاي بکار رفته، از نظر ابعاد توجه به اینکه پالتو با

و از نظر کفایت تعداد نمونه، با روابط آماري توصیه شده 
) et al., 1989Basiri , 2003; Mesdaghi ( براي مراتع کشور

همخوانی داشته و از نظر آماري نیز نماینده مطمئنی از 
هریک مربعی در  پالت یک متر60جامعه گیاهی باشد، تعداد 

برداري به روش تصادفی سیستماتیک بکار از مناطق نمونه
ها، گرفته شد و در داخل آنها پوشش تاجی و تراکم گونه

هاي مورد بررسی، محاسبه  در هر یک از مکانگیري واندازه
توضیح اینکه در سه واحد زیست محیطی، متناسب با . شد

وسعت واحدهاي زیست محیطی و در نظر گرفتن 
ت مورفولوژیک منطقه، بیش از یک منطقه معرف خصوصیا

  ).2شکل  و 1جدول ( گرفته شد در نظر

  

  
موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان آذربایجان غربی) 1شکل   

Figure 1. The position of the study area in West Azarbayjan province 
زیست   واحد 4 شامل 50000:1و گونه غالب  در مقیاس ) یزیونومیف(پوشش گیاهی مراتع مورد بررسی، بر مبناي نمود ظاهري 

 Pteropyrum aucheri - Astragalus؛ Astragalus microcephalus - Acanthophyllum microcephalumهاي محیطی با نام
microcephalus ؛Pteropyrum aucheri - Prangus uloptera و Pteropyrum aucheri- Rosa canina3اشد که مشخصات ب ی م 

هاي گیاهی شاخص منطقه  برخی از گونه Motamedi, 2006)( ارائه شده است 1واحد رویشی مورد مطالعه در این تحقیق، در جدول 
 Thymus kotschyanus ،Gundelia tournefortii ،Astragalus microcephalus، Onobrychis sativa ،Pterpyrum: عبارتند از

aucheri ، Artemisia aucheri،Prangus uloptera، Achilea cuneatiloba ، Bromus tomentellus.  
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  مشخصات واحدهاي زیست محیطی مراتع مورد مطالعه)1جدول 
Table 1) The traits of bio-environmental units in the studied rangelands 

جهت کلی 
 منطقه

شیب 
متوسط 
منطقه 

)درصد(  

میانگین 
 تاج پوشش

گیاهی 
منطقه 

)درصد(  

شدت چرا 
براساس (

میزان 
)دامگذاري  

 گرایش مرتع
بر اساس امتیاز (

دهی به خصوصیات 
خاك و پوشش 

)گیاهی  

وضعیت 
 مرتع

بر اساس (
روش چهار 
)فاکتوري  

 نام واحد زیست محیطی
)بر اساس نمود ظاهري(  

 مکان مرتعی

 متوسط منفی زیاد 21.23 35 غربی
Astragalous microcephalus- 

Acanthophyllum 
microcephalum 

1مکان   

 -Pteropyrum aucheri متوسط ثابت متوسط 55.81 50 شمالی
Astragalus microcephulus 

2مکان   

 -Pteropyrum aucheri متوسط ثابت متوسط 59.33 25 غربی
Astragalus microcephulus  3مکان  

جنوب 
 شرقی

 خوب ثابت کم 60.91 35
Pteropyrum aucheri- 

Prangus uloptera  4مکان  

شمال 
 متوسط منفی زیاد 35.5 20 غربی

Astragalous microcephalus- 
Acanthophyllum 
microcephalum 

5مکان   

جنوب 
 خوب ثابت کم 57.32 15 غربی

Pteropyrum aucheri- 
Prangus uloptera  6مکان  

 
 

 

 
برداريهاي نمونهر یک از مکانها در ه تصویر شماتیک نحوه استقرار ترانسکت)2شکل   

Figure 2) The method for establishing of the transects in each unit 

  
 15 -30 و 0 - 15هاي خاك نیز از دو عمق نمونه 
هاي حفر شده در ابتدا، وسط و متري و از پروفیلسانتی

هاي مستقر در مناطق معرف هر یک از انتهاي ترانسکت
الزم به ذکر .  محیطی، برداشت گردیدواحدهاي زیست

است که این عمق، با توجه به کوهستانی بودن منطقه 
هاي دوانی گونهمورد مطالعه و همچنین عمق ریشه

 ,et al., 2007) Zareگیاهی موجود در منطقه تعیین شد 

Chahoki( .ها در هواي آزاد خشک گردید و سپس نمونه

ها، سنگ و ردن ریشهها، جدا ک بعد از خرد نمودن کلوخه
) 20مش(متري   میلی2ها، آسیاب و از الک سایر ناخالصی
به ) POM(اي و در آزمایشگاه مواد آلی ذره عبور داده شد

 گرم از 25بدین ترتیب که . وسیله تجزیه فیزیکی تعیین شد
 میلی لیتر سدیم هگزا متا فسفات 100خاك خشک شده با 

ده بمدت یک  درصد آمیخته، سپس خاك آمیخته ش5
 053/0ساعت توسط شیکر تکان داده شد و از الک 

. میلیمتري عبور داده و چندین بار با آب مقطر شستشو شد
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مانده به یک ظرف آلومینیومی انتقال یافته و خاك باقی
 ساعت 24 درجه سانتیگراد بمدت 60تحت دماي 

خشک و سپس آنالیز کربن و نیتروژن بر روي این خاك 
توزیع ). Handayani et al., 2010(صورت گرفت 

هاي آن به روش الک مرطوب و با ها و اندازهخاکدانه
متري انجام  میلی50/0 و 25/0هاي استفاده از الک

تعیین ازت کل ). Elliot & Cambardella, 1991(گردید 
 ,Bremner & Mulvaney(خاك با دستگاه کجلدال 

از روش سرد و و ماده آلی و کربن آلی با استفاده ) 1982
بر مبناي اکسیداسیون کربن آلی به کمک بیکربنات 

) H2SO4(در محیط کامال اسیدي ) K2Cr2O7(پتاسیم 
)Allison, 1975(وزن . گیري گردید، با سه تکرار اندازه

- & Hartge (1986 ,مخصوص ظاهري به روش استوانه 
Blake(،EC  و pHها پس از تهیه گل اشباع، با  آن
، مقادیر فراوانی نسبی اندازه  مترpH متر و  ECدستگاه

و درصد رطوبت  ذرات خاك نیز به روش هیدرومتري
 ,( به روش توزین  اشباع نیز بر اساس روش گل اشباع

2003 Jafari Haghighi (گیري شدنداندازه.  
، از ايهاي عددي تنوع گونه براي ارزیابی شاخص 

 6 نسخه Ecological Methodologyافزار تخصصی  نرم
استفاده شد و شاخص تنوع سیمپسون و شانون وینر 
مورد استفاده قرار گرفت، الزم به ذکر است از بین 

ها توانایی بیشتري را هاي مختلف، این شاخصشاخص
شاخص سیمپسون، . اي دارندبراي تشخیص تنوع گونه
گیرد، اما هاي غالب قرار میتحت تاثیر فراوانی گونه

اي ینر بیشتر تحت تاثیر غناي گونهو-شاخص شانون
  ). Magurran 1988 ,(باشد می

اي هر به منظور تجزیه و تحلیل ارتباط تنوع گونه  
هاي مورد بررسی با عوامل محیطی و یک از مکان

تشخیص مهمترین متغیرهاي تاثیرگذار بر تغییرات تنوع 
  .شد استفاده PCA(1( یهاي اصلاي، از تجزیه مولفهگونه

  
  ایجنت

اي شانون وینر و هاي تنوع گونهمقادیر شاخص  
محیطی منطقه مورد سیمپسون در واحدهاي زیست 

براي تعیین مهمترین  .آمده است 2 مطالعه در جدول
اي عامل یا عوامل محیطی که باعث تغییر تنوع گونه

                                                
1-Principle Component Analysis                                                                                                                               

 مقادیر 3در جدول .   استفاده شدPCAشود، از روش می
براي . ها آمده استاز مولفهویژه و درصد واریانس هر یک 

ها به طور معمول مقادیر ویژه را مالك قرار انتخاب مولفه
تر آن است که مقادیر ویژه با دهند، ولی روش دقیقمی

در این .  سنجیده شودBSE2شاخص دیگري تحت عنوان 
شان شوند که مقدار ویژهها تا آنجایی انتخاب میروش مؤلفه

   ).et al., 2007 Zare Chahoki( باشد 2BSEبزرگتر از
شود، در  مشاهده می3همانطور که در جدول   
کند و این هاي اول، دوم و سوم، شرایط صدق می مولفه
 درصد تغییرات پوشش گیاهی را در بر 460/57 هامولفه

اهمیت مؤلفه اول بیشتر است، به طوري که . گیردمی
ر صد  د15/19 درصد تغییرات مربوط به آن بوده و 30/38

 مقادیر بردار 4جدول . باشدتغییرات مربوط به مؤلفه دوم می
ها نشان ویژه مربوط به متغیرها را در هر یک از مؤلفه

 با توجه به قدر مطلق ضرایب، مؤلفه اول شامل. دهد می
درصد رس، سیلت و شن عمق دوم، رطوبت اشباع عمق اول، 

هاي نهاي عمق اول، کربن موجود در خاکداکربن آلی ذره
درشت عمق دوم و مؤلفه دوم شامل هدایت الکتریکی 

، وزن مخصوص ظاهري عمق دوم، هاي اول و دوم عمق
هاي درشت هاي درشت و ریز عمق اول و خاکدانهخاکدانه

بندي  نمودار رسته3شکل  .، شیب و ارتفاع استعمق دوم
. دهدهاي مورد نظر نشان میها را بر اساس مولفهرویشگاه

 تحلیل این نمودار و توجیه علل پراکنش مکانی براي
 et (واحدهاي زیست محیطی بایستی به نکات زیر توجه کرد 

al., 2007 Zare Chahoki :(1- هر چه نقطه معرف 
ها از مبدا محور مختصات دورتر و به یک محور رویشگاه

نزدیکتر باشد، بیشتر تحت تاثیر آن مولفه قرار ) مؤلفه خاص(
بندي باید به عالمت  براي تفسیر نمودار رسته-2گیرد می

ها توجه جبري ضرایب همبستگی بین خصوصیات با مؤلفه
با توجه به عالمت مثبت و منفی ضرایب متغیرها که در . شود

از چپ به ) محور اول( آمده است، در مولفه اول 4جدول 
اي و راست درصد رس، سیلت، رطوبت اشباع، کربن آلی ذره

هاي درشت و ریز عمق دوم کاهش  در خاکدانهکربن موجود
) محور دوم(در مولفه دوم . یابدو درصد شن افزایش می

هدایت الکتریکی، وزن مخصوص ظاهري، خاکدانه هاي 
 کاهش 4هاي ریز و شیب افزایش و ارتفاع و خاکدانه3درشت

اي هاي گیاهی با مقادیر مختلف تنوع گونهرویشگاه. یابدمی
                                                
2-Broken-stick eigenvalue                                       
3-Macro aggregate   
4-Micro aggregate                                                                                                                                                            
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طوري که نقطه اند، بهبندي قرار گرفتههدر نمودار رست
 -Astragalus microcephalusمعرف رویشگاه 

Acanthophyllum microcephalum)  با بیشترین تنوع
در ربع دوم محور مختصات قرار گرفته است، در ) ايگونه

 Pteropyrum aucheri-Astragalusمقابل رویشگاه 

microcephalus) در ربع سوم ) ايبا کمترین تنوع گونه
با توجه به اینکه در مولفه اصلی اول تمام . قرار دارد

دار شده، به غیر از ضرایب خصوصیات محیطی معنی
درصد شن عمق دوم، منفی است، بنابراین رویشگاه 

هایی که در جهت مثبت محورها قرار داشته باشند گونه
با خصوصیات محورها به غیر از شن عمق دوم رابطه 

  .د و برعکسمعکوس دارن
در مولفه اصلی دوم ضرایب عاملی در مورد  

هاي ریز عمق اول و ارتفاع، منفی، ولی در مورد خاکدانه
هاي درشت، وزن مخصوص ظاهري عمق درصد خاکدانه

 واحد زیست. دوم، شیب و هدایت الکتریکی، مثبت است
 -Astragalous microcephalusمحیطی 

Acanthophyllum microcephalum رایط رویشگاهی ش
متفاوتی با دیگر واحدهاي زیست محیطی منطقه دارد، 
بطوریکه با توجه به قرار گرفتن در ربع اول نمودار و 
همبستگی باالي این واحد زیست محیطی با خصوصیات 

درصد رس، سیلت و شن عمق دوم، (معرف محور اول 
اي عمق اول، رطوبت اشباع عمق اول، کربن آلی ذره

رابطه ) هاي درشت عمق دوم در خاکدانهکربن موجود
مستقیم و قوي دارد، ولی با توجه به فاصله نقطه معرف 

- این تیپ رویشی از محور دوم، با هدایت الکتریکی عمق
، وزن مخصوص ظاهري عمق دوم، هاي اول و دوم

هاي هاي درشت و ریز عمق اول و خاکدانهخاکدانه
معکوس و  رابطه ، شیب و ارتفاعدرشت عمق دوم

   .ضعیفی دارد
  

 بحثنتایج و 
هاي اصلی که به نتایج حاصل از تجزیه مولفه 

منظور تعیین تاثیرگذارترین عوامل خاکی و شکل زمین 

 این است که يدهندهبر پوشش گیاهی انجام شد، نشان
هاي جداگانه میزان اهمیت هر یک از عواملی که در مولفه

این عوامل محیطی بنابر. گیرند، متفاوت استقرار می
. گیري پوشش گیاهی منطقه نقش دارندمختلفی در شکل

این عوامل به ترتیب اهمیت، شامل درصد رس، سیلت، شن 
هاي درشت و ریز عمق دوم، و کربن موجود در خاکدانه

از طرفی . اي عمق اول هستندرطوبت اشباع و کربن آلی ذره
 از تغییرات  درصد19با توجه به ارزش ویژه بردار دوم حدود 

، وزن هاي اول و دومواریانس به هدایت الکتریکی عمق
هاي درشت و ریز عمق مخصوص ظاهري عمق دوم، خاکدانه

، شیب و ارتفاع مربوط هاي درشت عمق دوماول و خاکدانه
هاي ریز عمق اول و ارتفاع داراي شود، که درصد خاکدانهمی

 در تفکیک اثر معکوس و بقیه عوامل داراي اثر مستقیم
  .واحدهاي زیست محیطی هستند

با توجه به جایگاه واحدهاي زیست محیطی در نمودار،  
 -Pteropyrum aucheriدر واحدهاي زیست محیطی 

Prangus uloptera  و  Astragalous microcephalus- 

Acanthophyllum microcephalum  بیشترین اختالف در 
رسد که ر میشود و به نظخصوصیات خاك مشاهده می

 -Pteropyrum aucheriواحدهاي زیست محیطی 

Astragalus microcephulus و Pteropyrum aucheri- 

Prangus uloptera  کمتر تحت تاثیر خصوصیاتی از خاك  
واحد . اند، قرار دارندگیري شدهکه در این تحقیق اندازه

 Pteropyrum aucheri- Prangusزیست محیطی  

uloptera یط رویشگاهی متفاوتی با دیگر واحدهاي   شرا
زیست محیطی منطقه دارد، بطوریکه با توجه به قرار گرفتن 
در ربع اول نمودار و همبستگی باالي این واحد با 
خصوصیات محور اول، رابطه مستقیم و قوي دارد، ولی با 
توجه به فاصله نقطه معرف این واحد رویشی از محور دوم با 

زن مخصوص ظاهري عمق دوم، هدایت الکتریکی، و
هاي درشت و ریز عمق اول، شیب و ارتفاع رابطه خاکدانه

  .معکوس ضعیفی دارد
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 اي در واحدهاي زیست محیطی منطقه مورد مطالعههاي تنوع گونه شاخص)2جدول
Table 2) Plant species diversity indices in each bio-environmental unit 

 واحدهاي زیست محیطی شاخص سیمپسون شاخص شانون وینر

2.318±0.06 0.764±0.03 Astragalous microcephalus- Acanthophyllum 
microcephalum 

0.280±0.122 0.706±0.06 Pteropyrum aucheri- Astragalus microcephulus 

1.667±0.02 0.515±0.03 Pteropyrum aucheri- Astragalus microcephulus 

1.958±0.06 0.665±0.03 Pteropyrum aucheri- Prangus uloptera 

1.982±0.04 0.657±0.02 Astragalous microcephalus- Acanthophyllum 
microcephalum 

1.987±0.05 0.672±0.02 Pteropyrum aucheri- Prangus uloptera 
  

  هاه ویژه و درصد واریانس مربوط به هر یک از مولف بردار مقادیر)3جدول
Table 3) Eigen values and variances of each axis 

)درصد(واریانس  مقدار ویژه مولفه )درصد(واریانس تجمعی    Broken- stik 
Eigen value 

1 15.32 38.30 38.30 4.28 
2 7.66 19.16 57.46 3.28 
3 3.46 8.67 66.13 2.78 
4 2.36 5.89 72.02 2.45 
5 2.03 5.07 77.08 2.20 
6 1.62 4.05 81.13 2.00 
7 0.97 2.43 83.56 1.83 
8 0.89 2.23 85.78 1.69 
9 0.82 2.05 87.84 1.56 

10 75 1.86 89.70 1.45 
  

 PCA  ها در روش تاثیرگذار در هر یک از مؤلفهي مقادیر بردار ویژه مربوط به متغیرها)4جدول 
Table 4) Eigen value of each vector in PCA 

1مولفه  تخصوصی 2مولفه   3مولفه   4مولفه   5مولفه   6مولفه    
 0.218 0.104 0.045- 0.223- 0.263 0.093- 1هدایت الکتریکی 
 0.226 0.064- 0.062 0.147- 0.238 0.129- 2هدایت الکتریکی 

 0.0115- 0.045- 0.135- 0.103- 0.027- 0.205- 2رس 
 0.024- 0.132- 0.049 0.077- 0.127 0.198- 2سیلت 

 0.071 0.101 0.038 0.097 0.062- 0.219 2شن 
 0.089 0.112 0.194 0.049 0.200 0.137 2وزن مخصوص ظاهري 

 0.0196- 0.085 0.095- 0.107- 0.005 0.207- 1رطوبت اشباع
 0.035 0.005- 0.008 0.145 0.159- 0.209- 1کربن آلی ذره اي

 0.007 0.070 0.132- 0.033 0.244 0.168 1خاکدانه هاي درشت 
 0.073- 0.012- 0.021- 0.042 0.317- 0.101- 1خاکدانه هاي ریز 

 0.131 0.107- 0.232 0.210- 0.234 0.102 2خاکدانه هاي درشت 
 0.0012 0.109- 0.092 0.068- 0.042 0.229- 2کربن در خاکدا نه هاي درشت

 0.034 0.028 0.032- 0.030- 0.355 0.006 شیب
 0.210 0.006- 0.016- 0.052 0.243- 0.162- ارتفاع
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اول  هاي گیاهی در ارتباط با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در منطقه خانقاه سرخ ارومیه بر مبناي دو مؤلفه  پراکنش تیپ)3شکل 

 f ، )ربع چهارم( e ، )ربع اول(d ، )ربع سوم (c، )ربع دوم(  b ، )ربع دوم ( aالزم به ذکر است حروف  ( PCA  حاصل از تجزیه و تحلیل
  ).استزیر نمونه گیري  هاي در شکل به ترتیب معرف تیپ) ربع سوم(

Astragalous microcephalus- Acanthophyllum microcephalum، Pteropyrum aucheri- Astragalus microcephulus ، 
 Pteropyrum aucheri- Astragalus microcephulus ،  Pteropyrum aucheri- Prangus uloptera ،  Astragalous 

microcephalus- Acanthophyllum microcephalum، Pteropyrum aucheri- Prangus uloptera 
 

Figure 3) Variation of vegetation types in relation with soil physico-chemical characteristics in Khanghahe 
Sorkh according to two axes in PCA (the letters of a, b, c and d show units of  Astragalous microcephalus- 
Acanthophyllum microcephalum، Pteropyrum aucheri- Astragalus microcephulus ،  Pteropyrum aucheri- 

Astragalus microcephulus ،  Pteropyrum aucheri- Prangus uloptera ،  Astragalous microcephalus- 
Acanthophyllum microcephalum, respectively، Pteropyrum aucheri- Prangus uloptera 

 
 

در این پژوهش مهمترین عواملی که بر تغییرات   
اي تاثیر بیشتري داشتند، بافت، رطوبت اشباع، تنوع گونه

هاي درشت،  موجود در خاکدانه، کربن5ايذره آلی کربن
هاي تریکی، وزن مخصوص ظاهري، خاکدانههدایت الک

  . و ارتفاع بودندشیبدرشت و ریز، عمق، 
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بافت   

. اي استخاك از عوامل تاثیرگذار بر تنوع گونه
و زولفقاري ) 2007(چاهکی زارعپژوهشگرانی مانند 

نیز نشان دادند که بافت خاك از عوامل اصلی ) 2010(
تاثیر بافت خاك بر . رل پراکنش پوشش گیاهی استکنت

هاي گیاهی احتماال به دلیل تاثیر در روي پراکنش گونه
-Amer, 2003&  Abd EL (میزان رطوبت خاك است 

Ghani .( گفته شده است اختالف در میزان رطوبت به
تغییراتی در شکل دهی و تهویه ساختمان خاك و  نهایتا 

 et al., 2007 Zare(شود می میزان شوري آن منجرب

Chahoki.(  

                                                
5- Particulate organic matter                                                                                                                                            

 نشان داد که  )2000( کورونی و خوشنویس نتایج مطالعات
هاي تغییر بافت خاك از شنی به لومی، ضمن بهبود شاخص

اي  افزایش تنوع گونهکیفی دیگر خاك، باعث تغییر مثبت در
به آنها بیان داشتند که . شودهاي اکولوژیک گیاهی میگروه

- ها در جایی اتفاق میکه زیاد بودن حضور گونهرسد نظر می
افتد که میزان سیلت بیشتري موجود باشد، زیرا سیلت، 
سبب ذخیره بیشتر آب در محدوده پراکنش ریشه گیاهان 

شود و این در حالی است که شن سبب افزایش می
نتایج . شودنفوذپذیري و خشک شدن سریع خاك می

ج این مطالعه در یک با نتای ) 2010(مهدوي و همکاران 
  . راستا قرار دارد

توان عامل اي، میاز دیگر عوامل موثر بر تنوع گونه  
تاثیر عامل ارتفاع از سطح . ارتفاع از سطح دریا را نام برد

 یتواند ناشی از تاثیر آن بر عواملاي، میدریا بر تنوع گونه
بر طبق اصل حرارتی، . مانند درجه حرارت و بارندگی باشد

رسد که گیاه زمانی به مرحله معینی از نمو خود میهر 
به این ترتیب . مقدار مشخصی حرارت از محیط گرفته باشد

سرعت نمو هر گیاه با درجه حرارت همبستگی مثبت دارد و 
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کند، در چون درجه حرارت نیز بسته به ارتفاع تغییر می
درجه (نتیجه با قرار گرفتن گیاه در ارتفاعات باالتر 

 1994 ,(، رشد کندتر خواهد شد )کمترحرارت 
Kochaki & Nasiri Mahalati.( هاي از جمله پژوهش

 وتاس و گریتنس صورت گرفته در این زمینه به
ولفقاري و ذ، )2004(، کوروي و همکاران )2002(

توان اشاره می) 2007(زاده و اسماعیل) 2010(همکاران 
اثیر نشان دادند که ت) 2002(وتاس و گریتنس  .کرد

-  پوشش علفی معنیيارتفاع از سطح دریا بر تنوع و غنا
کاهش سطح نور را ) 2004(کوروي و همکاران . دار است

 .اي ذکر کردندیکی از عوامل کاهش غناي گونه
 به این نتیجه دست یافت که با )2007(زاده اسماعیل

. کندافزایش شیب و ارتفاع، تنوع و غنا کاهش پیدا می
اي به خاطر تاثیري که ب بر تنوع گونهشاید تاثیر شی

موضوع ارتباط بین .  عمق خاك دارد، باشديشیب بر رو
بسیاري از منابع مربوط به علوم  شیب و عمق خاك در
بر این اساس با افزایش شیب و . خاك اشاره شده است

بالطبع زیاد شدن نیروي ثقل، از یک سو، میزان 
 عمق خاك فرسایش سطحی بیشتر شده و از سوي دیگر

- بنابراین با افزایش شیب، انتظار خاك. یابدکاهش می
هاي پژوهش. هایی با عمق کمتر قابل انتظار است

اي صورت در زمینه نقش شیب در تنوع گونهبیشماري 
 ,Ebrahimi Kebrai, (Esmaeelzade  (2002استگرفته 

2007; Jiang et al., 2007; Sohrabi, 2005; .  جیانگ و
 درصد تغییرات 4/21 نشان دادند که  )2007(همکاران 

 ابراهیمی کبراي .گرددپوشش توسط شیب توجیه می
داري مابین  در تحقیقات خود به همبستگی معنی)200(

  . شیب، تنوع و غنا دست یافتند
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که کربن آلی   

کی دیگر از عوامل تاثیرگذار و با اهمیت در یاي، ذره
کربن آلی . باشدداسازي واحدهاي رویشگاهی میج

اي بخشی از مواد آلی است، که از نظر مقدار تجزیه  ذره
باشد و به حد واسط بقایاي گیاهی تازه و هوموس می
این . شودعنوان مخزن موقتی مواد آلی شناخته می

بخش هر چند سهم ناچیزي از حجم خاك را به خود 
اشتن زمان بازگشت دهد، ولی به دلیل داختصاص می

کوتاه و نیز غنی بودن از عناصر غذایی و کربن، یکی از 
آید هاي مهم کیفیت خاك به حساب میشاخص

)Haynes, 2005( . مطالعات نشان داده است که ارتباط

این بخش از مواد آلی با اجزاي معدنی ناچیز بوده و از این رو 
ر ارتباط تر از مواد آلی که با اجزاي معدنی خاك دسریع

بنابراین ). et al., 1997 Gregorich( شودهستند، تجزیه می
استفاده از این شاخص براي بررسی رابطه خاك و پوشش در 

 ,.et al( تر خواهد بودتر و دقیقمناطق مختلف، مناسب

1994 Gregorich(که با نتایج این پژوهش، همخوانی دارد ،. 
 موجود در آنها هاي درشت و ریز و کربندرصد خاکدانه  

از دیگر عوامل تاثیرگذار در تغییرات واحدهاي زیست 
استقرار گندمیان و سایر گیاهان باعث  باشند کهمحیطی می

هاي درشت و ریز  تغییراتی در توزیع و پراکندگی خاکدانه
 از وجود رابطه مابین )2002( نصیري و الگرسما .گردندمی

 درشت گزارش هايپوشش گیاهی باالي زمین و خاکدانه
 در تحقیقات خود به تولید ) 1980( تیسدال و اودز .دادند

ریشه بیشتر و افزایش ماده آلی خاك و به سبب آن افزایش 
ها اشاره هاي درشت پس از چند سال استقرار گراس خاکدانه

 به رابطه گندمیان و )2020( هندایانی و همکاران .کردند
هاي د در خاکدانهبرگان علفی بیشتر، با کربن موجوپهن

درشت پی برده و در تحقیقات خود بیان نمودند که با 
هاي ها و بقوالت، کربن موجود در خاکدانهافزایش گراس

  .درشت نیز افزایش یافتند
اي تاثیر  خصوصیت فیزیکی دیگر خاك که بر تنوع گونه  

این عامل به طور مستقیم و هم غیر . داشت، عمق خاك بود
 .پراکنش گیاهان را محدود یا گسترش دهدتواند مستقیم می

هم بر نقش عمق خاك در پراکنش پوشش  )2002(ایراوانی 
دارد که عموما بیان می) 2011(کمالی  .گیاهی تاکید داشت

 وزن مخصوص ظاهري افزایش یافته و ،با افزایش عمق خاك
شود که درصد تخلخل خاك کاهش یافته این مهم سبب می

 ، گرفتن بذور در خاك کمتر خواهد شدو به تبع امکان قرار
از طرفی حضور برخی بذور به دلیل شرایط ویژه مربوط به 

- مانی در عمقامکان زنده... بذر مثل قوه نامیه، اندازه بذر و 
تواند  بطور غیر مستقیم می،هاي زیاد را ندارند و این عوامل

  .شوداي سبب کاهش تنوع گونه
اي از لی بود که تنوع گونههدایت الکتریکی نیز از عوام  

فزایش پوشش گیاهی و کاهش تبخیر و ا. آن متاثر شده است
شود که این مهم  سبب کاهش هدایت الکتریکی می،تعرق

 Mirzaali et(گذار باشد ر اي تاثیتواند روي تنوع گونهمی

al., 2005 .(ش ی که می تواند سبب افزایاز سایر عواملEC و 
وان به کاهش تمی ،اي شودي تنوع گونهبه تبع تاثیر آن بر رو
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 یت تبادلیش ظرفی خاك و افزايزی حاصلخياهفاکتور
  ).Shahabi, 2000(ا اشاره کرد هونیدر کات
گذار در ورن مخصوص ظاهري از عوامل تاثیر  

وزن . باشندتغییرات واحدهاي زیست محیطی می
مخصوص ظاهري و درصد تخلخل خاك در ارتباط 

م شدن فضاي مناسب در داخل ک. هستندمستقیم با هم 
تواند ها میازي بذر گونهس خاك براي استقرار و ذخیره
در واقع علت این . اي باشدجزء علل کاهش تنوع گونه

وان در فاکتور مدیریتی چراي دام جستجو تامر را می
اي طوالنی مدت، ورود و خروج هچراي دام در دوره. کرد

قه و چراي خارج از حد دام در زمان نامناسب به منط
ظرفیت سبب کوبیدگی خاك و کم شدن خلخل و فرج 

ر دخاك و در نهایت تغییرات در وزن مخصوص ظاهري 
 که همین امر بر ،)Moghadam,1999(شود منطقه می

روي حضور بذور گیاهان در خاك و به تبع کاهش تنوع 
  ).Kamali, 2011(گذار است  اي در منطقه تاثیرگونه

اي   اشباع نیز از عوامل تاثیرگذار بر تنوع گونهرطوبت  
 نیز در مطالعه خود به این )2005( انرایت و همکاران .بود

ي با افزایش رطوبت اشباع، انتیجه رسیدند که تنوع گونه
رابطه مستقیم و با اسیدیته و آهک رابطه ، عمق، ماده آلی

طقه اي در هر منبا توجه به نتایج، تنوع گونه .معکوس دارد
با شناسایی . کنددر نتیجه عوامل محیطی و انسانی تغییر می

هاي توان روشاي می عوامل موثر در تغییرات تنوع گونه
همچنین با ارزیابی تغییرات . مدیریتی مناسب را انتخاب کرد

هاي تنوع در یک منطقه و در طول زمان، امکان شاخص
نکته نیز ذکر این . ارزیابی مدیریت اعمال شده وجود دارد

 است که باال بودن مقدار شاخص تنوع، دلیل بر  به ذکرالزم
، بلکه باید با بررسی ترکیب بهبود وضعیت منطقه نیست

ایجاد شده کدام  اي، مشخص کرد که در نتیجه تغییراتگونه
  .اندهاي گیاهی در منطقه افزایش یافتهدسته از گونه
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Abstract 
 
 Nowadays, the need for sustainable resources management has led to introducing new methods 
for classification of managed resources. The importance of plant species diversity and its management 
and considering to the new methods for determining management units encouraged to initiate this 
research. In this study, the relationship between environmental factors and plant diversity was 
investigated. Therefore, six key areas were selected within four landscape units. Then, in each area, 
soil and vegetation sampling were done along 6 100m transects. Along each transect, 10 1×1m plots 
were established with a distance of 10 m between the two plots. In each plot, plant species were listed 
and the soil samples were then collected from some of plots located in the beginning, intermediate and 
the end of transects from two depth i.e. 0-15 and 15-30cm. Twenty-one environmental factors were 
measured as well as Simpson and Shanon diversity indices. The results of Principle Component 
Analysis showed that soil texture, saturated humidity, particulate organic matter (carbon), carbon of 
macroaggregate-associated, EC, bulk density, percentage of maco-and microaggregate and, slope and 
elevation had the highest impact on plant diversity. In addition, the correlation results showed that 
sand percentage in deeper layer of soil had negative correlation and other studied factors had positive 
correlation with bio-environmental variations. According to our results, soil physico-chemical 
characteristics are enough good for ecological assessments.   
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