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رستهبندی گروههای مختلف گیاهی با توجه به متغیرهای محیطی در
ماندابهای شیبهای شمالی و شرقی سبالن
جابر شریفی* ،1عادل جلیلی ،2شاکر قاسماف ،3علیرضا نقینژاد ،4علیاکبر ایمانی
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 .1عضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل ،دانشجوي دورۀ دكتري موسسۀ
تحقيقات گياهشناسي آكادمي ملي علوم آذربايجان.
 .2استاد پژوهش موسسۀ تحقيقات جنگلها و مراتع ايران.
 .3استاد پژوهش موسسۀ گياهشناسي آكادمي ملي علوم جمهوري آذربايجان.
 .4دانشيار گروه زيستشناسي ،دانشكدۀ علوم پايه ،دانشگاه مازندران ،بابلسر.
 .5استاديار گروه كشاورزي و گياهان دارويي دانشگاه اسالمي آزاد اسالمي واحد اردبيل.

تاریخ پذیرش1331/11/82 :

تاریخ دریافت1331/11/13 :

چکیده
هدف از ای تحقیق رسته بند گروهها اکولوژیک گیاهی ماندابها شیبها شمالی و شرقی سبالن و بررسی ارتبیاط آنهیا بیا
متغیرها محیطی بود .ابتدا ماندابها شیبها شمالی و شرقی سبالن ،با استفاده از تصاویر ماهوارها و بازدید صحرایی ،شناسایی شد،
سسس  38مکان ماندابی برا نمونهگیر  ،تعیی و از محلها نمونه در مجموع  381قطعه نمونه (پالت) بهصورت سیستماتیک-تصیادفی
انتخاب شد .پوشش گیاهی داخل قطعات نمونه براسا روش براون -بالنکه مطالعه شد و با کمک نرمافیزار  TWINSPANردهبنید شید.
نتایج نشان داد پنج گروه اصلی گیاهی شیامل .1گیاهیان شیور رو  .8 ،گیاهیان تیورب زار .3 ،گیاهیان چمنزارهیا مرطیوب .2 ،گیاهیان
نیمهمرطوب (گرا  -لگوم) و  .9گیاهان آبز و شناور قابل تشخی است .نتایج تجزیۀ آمار نشان داد که بی گروهها گییاهی ،از نظیر
ارتفاع از سطح دریا ،درصد پوشش تاجی ،اسیدیتۀ خا ( ،)pHدرصد کرب آلی ( )OCو درصد ژئوفییتهیا ،در سیطح  1و  9درصید خطیا
اختالف معنی دار وجود دارد .نتایج کلی رسته بند شیب غیر مستقی  DCAگروهها گیاهی نشیان داد کیه عوامیل اصیلی در تفکییک
گروهها گیاهی مطالعه شده ،خصوصیات خا ( pH ،ECو کاتیونها وابسته) ،شکل زمی  ،رطوبت و ارتفاع از سطح دریا است.
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 .1مقدمه
گروهها اکولوژیک گیاهی منعکسکنندۀ مجموعیها
از شرایط محیطی شامل آب و هوا ،پسیتی و بلنید و
متغیرها خاکی است .پوشش گیاهی فصل مشیتر
خصوصیات فیزیوگرافی و خاکاسیت و همیواره از آنهیا
تأثیر میپذیرد .بنابرای  ،طبقیهبنید پوشیش گییاهی
رویشگاهها طبقهبند خا و فیزیوگرافی آن رویشگاه
را بههمیراه خواهید داشیت (.)Jangman et al., 1987
پوشش گیاهی میتواند بازگوکنندۀ بسییار از عوامیل
محیطی (میکروکلیما ،خا  ،نور و فیزییوگرافی) باشید
که اندازهگیر مستقی آنها مشیکل و پرهزینیه اسیت
( .)Daubenmir, 1976اجتماعات گیاهی کیه از تنیوع
گیاهی بیشیتر برخیوردار بودنید در مقابیل خشیکی
شدید مقاومت بیشتر داشتهاند .درنتیجه ،ای فرضیه
اثبات شیده اسیت کیه تنیوع زیسیتی موجیب بهبیود
پایدار اکوسیست میشیود ( Tilman & Downing,
 .)1994گیاهان منعکسکنندۀ مجموعیها از شیرایط
محیطی شامل آب و هوا ،پستی و بلند و متغیرهیا
خییاکی هسییتند ( .)Ellenberg et al., 1992گییروه
گونه ها اکولوژیک واحدها گیاهی محسوب میشیوند و
میتوان با تجزیه و تحلیل پوشش گیاهی ،واحیدهیا
همگ را از ه تفکیک کرد (.)Witte, 2002
نتایج یک برنامۀ تحقیقاتی ،با موضوع شناسایی
الگوها اکولوژیکی حاک بیر پوشیش گییاهی تیاالب
انزلی در استان گیالن ،نشان داد کیه غنیا گونیها ،
درصید پوشیش گییاهی و توزییع تییپهیا مختلی
عملکرد گیاهان تحت تاثیر تغییرات عمیق آب قیرار
داشته و عناصر غذایی آب ،در توزیع گونهها برآمیده
از آب ،نقیش اصیلی دارنید ( .)Jalili et al., 2009در
تحقیییق اکولوژیییک دیگییر در همییی خصییوص در
منطقۀ رویشی بلیوط و ول ()Quercuslibani Olvi.
مریوان در استان کردسیتان ،نتیایج نشیان داد کیه بیا
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مطالعۀ پوشیش گییاهی و عوامیل محیطیی هی چیون
فیزیوگرافی ،خا و اقلی میتوان به پاییدار جوامیع
گیاهی و همبستگی ای عوامل با پوشش گییاهی پیی
برد ( .)Bassiri & Iravani, 2009در تحقییق دیگیر
با موضوع ارتباط برخی گونههیا شیاخ مرتعیی بیا
عوامل محیطی در مراتع طالقان اسیتان تهیران ،نتیایج
نشان داد که بی پیراکنش پوشیش گییاهی و عوامیل
محیطی رابطیها وجیود دارد و از بیی عوامیل میورد
بررسی شیب ،ارتفاع از سطح دریا ،بافت ،عمق ،فسیفر
و ازت خییا بیشییتری تیایثیر را در پییراکنش گونییها
داشتند (.)Fahimipour et al., 2010
همچنیییی  ،در تحقییییق دیگیییر رو گیییروه
گونییههییا اکولوژیییک ،دربییارۀ عوامییل محیطییی در
جنگلها منطقه قالرنگ اسیتان اییالم ،نتیایج آنیالیز
چندمتغیره ،پنج گروه گونۀ اکولوژیک و بهتبع آن پنج
واحد رویشیگاهی را از یکیدیگر تفکییک کیرد .عوامیل
محیطیا مانند ارتفاع از سطح دریا ،میادۀ آلیی ،ازت،
فسفر ،پتاسی  ،وزن مخصوص ظاهر  ،درصد رطوبیت
اشباع ،کرب  ،نیتروژن ،اسییدیتۀ خیا و درصید ر
مهمتییری عوامییل تفکیییککننییدۀ گییروه گونییههییا
اکولوژیک در تحقیق مزبور بودند (Pourbabaei 2010
 .)et al.,غالب مطالعات اشاره شده جنبهها فلوریسیتیک
و اکولوژیک زیستگاهها را مد نظر قرار دادهانید و درنتیجیه،
توجه کمتر به محیطها ماندابی و مرطوب شده اسیت.
در کنار ای مطالعیات ،پیژوهشهیا تخصصییا نییز در
محیطها ماندابی انجام شده است.
 Kleinو  Lacosteاولیی محققیانی بودنید کیه
پوشش گیاهی تعداد از رویشگاهها مانیدابی شییب
جنوبی البیرز رابررسیی کردنید .آن هیا جوامیع لکیها
 Carex orbicularis subsp. kotschyanaرا بهعنیوان
عنصر اصیلی گییاهی وییژۀه مانیدابهیا آن منطقیه
معرفی کردند ).(Klein & Lacoste, 1995
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 Naqinezhadو همکییاران ( )2009خصوصیییات
فلورستیک ماندابیها شیبها جنیوبی البیرز را در
شمال ایران مطالعه کردند .تحقیقات آنها نشان داد که
تنوع آب و هوایی در سراسر محدودۀ ارتفیاعی ،عیالوه
بییر تنییوع در تعییداد گونییه ،در تنییوع عناصییر رویشییی
جغرفیایی و شکل رویشی گیاهان نیز مشهود است.
همچنی  Kamrani ،و همکاران ( )2011ارتباط
بی عوامیل محیطیی و پوشیش گییاهی مانیدابهیا
شیبها جنیوبی کوهسیتان البیرز غربیی را مطالعیه
کردند .نتایج تحقیقات آنها نشیان داد کیه بیا افیزایش
ارتفاع ،گونهها گیاهی با فیرم زیسیتی ژئوفییتهیا و
گونهها اندمیک افزایش داشته ،ولی  pHو  ECخا
کاهش یافته است.
همچنی  ،مؤلفان مزبور در تحقییق دیگیر در
سال  ،8111زیستگاه اصلی آن منیاطق را علفزارهیا
مرطوب ،تاالبها ،برکهها و رودخانهها معرفی کردند.
هییدف از اییی تحقیییق طبقییهبنیید گییروههییا
اکولوژیک گیاهی ماندابها شیبهیا شیمالی و شیرقی
سبالن و بررسی ارتباط آنها بیا متغیرهیا محیطیی اسیت
کییه در راسییتا تکمیییل اطالعییات اکولوژیییک گیییاهی
ماندابها مناطق نیمهخشک کشور است.

 .2مواد و روشها
 .1 .2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ مورد مطالعه در دامنۀ شمالی و شیرقی سیبالن
در استان اردبییل ،در ارتفیاع  1321تیا  3111متیر از
سطح آبها آزاد بی مختصات جغرافیایی´32º ، 99
تا´ 32º ،93عر شمالی و´  22°، 83تیا´22º ، 28
طول شرقی واقع شده اسیت .اقلیی منطقیه ،براسیا
روش آمبرژه ،نیمهخشک سرد تا نیمهمرطوب فراسیرد
بییا میییانگی بارنییدگی سییاالنه  291میلیییمتییر اسییت.
براسا منحنی آمبروترمیک ،منطقۀ سیرعی  ،کیه بیا
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میانگی آمار دما و بارندگی  89ساله ()8111–1320
ترسی شده ،حیدود سیه میاه از سیال جیزء میاههیا
خشک محسوب میشود (شیکل  .)1بیشیتری مییزان
بییارش مربییوط بییه فصییل پییائیز و زمسییتان و بیشییتر
بهصورت برف است و با افزایش ارتفاع میزان بارنیدگی
افزایش و دما کاهش مییابد .پوشیش گییاهی منطقیه
شامل ریختارها علفی ،رطوبت پسیند ،صیخرهرو و
بوتها است.

 .2 .2روش تحقیق
بهمنظور بررسیی ارتبیاط بیی گیروههیا اکولوژییک
گیییاهی بییا متغیرهییا محیطییی ،ابتییدا مانییدابهییا
شیبها شمالی و شرقی سبالن با استفاده از تصیاویر
ماهوارها و بازدید صحرایی شناسایی شد .سیسس 38
مکییان مانییدابی بییرا نمونییهگیییر  ،تعیییی شیید و از
مکانها نمونه در مجموع  381قطعه نمونیه (پیالت)
بهصورت سیستماتیک-تصیادفی انتخیاب شید .ابعیاد
پالتها ،با توجه به ساختار پوشیش گییاهی موجیود و
تعیی سطح حداقل ،ییک متیر مربیع انتخیاب شید و
تعداد پالتها براسا نمونۀ مورد نییاز و بیا توجیه بیه
واریانس پراکنش پوشش گیاهی تعیی شد .گروهبند
پوشش گیاهی براسا روش براون -بالنکیه (Braun-
 )Blanquet, 1964انجام شد .آنالیز پوشش گییاهی بیا
کمک روش تجزیه و تحلیل دو طرفه گونهها معیرف
با استفاده از روش جدید ارائهشده از سو  Rolecekو
همکیییاران ( )2009انجیییام شییید .بیییرا آنالیزهیییا
رستهبند از نرمافیزار  CANOCO 4.5اسیتفاده شید
( .)Ter Break & Smilauer, 2002در ابتییدا بییرا
مشییخ کییردن تمایییل ارتبییاط اکولوژیییک (شیییب
اکولوژیییک) در متغیرهییا محیطییی از آنییالیز PCA1
استفاده شد ،سسس با بهکار بردن دادهها اکولوژیک
Principal components analysis

1
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شکل.1منحنیآمبروترمیکمنطقةسرعینبراساسمیانگینآمار15سالةدماوبارندگی( )1111-1386


شکل 1موقعیتمنطقةموردمطالعه 

و پوشش گییاهی بیا هی دیگیر ،بیا اسیتفاده از آنیالیز
رسییتهبنیید غیرمحدودکننییده  ،DCA1رسییتهبنیید
دادهها گونها تعیی شد .برا آزمایش همبسیتگی
Deternded Correspondence Analysis

1

بییی متغیرهییا و مختصییات رسییتهبنیید و همچنییی
همبسییتگی بییی تمییامی متغیرهییا بییا هی  ،از ضییریب
همبستگی پیرسون ) (Pearson-rاستفاده شید .آنیالیز
واریانس یکطرفیه ) ،(one-way ANOVAبیه همیراه

 41

محیطزیستطبیعی،مجلةمنابعطبیعیایران،دورة،66شمارة،1بهار،1931ص48-92


آزمایش مقایسۀ مییانگی روش دانکی بیرا مقایسیۀ
تغییییرات میییانگی متغیرهییا مطالعییه شییده بییی
گروهها مختل پوشش گیاهی انجام گرفت.

رسیید .ارزش محییور سییه محییور اول در ایی آنییالیز
بهترتیب  1/83 ،1/3 ،1/93و بیشتری طول شییب در
رستهبند  3/2است.

 .3نتایج

 .1 .3گروههای اکولوژیک گیاهی

نتایج آنالیز پوشش گییاهی نشیان داد کیه پینج گیروه
اکولوژیک گیاهی قابل تفکیک اند .دندروگرام حاصل از
آنالیزهییا ردهبنیید در شییکل  3و دیییاگرام DCA
گونهها موجود در سیایتهیا مانیدابی شییبهیا
شمالی و شرقی کوهسیتان سیبالن در شیکل  ،2ارائیه
شده است .آنالیز  DCAرو  38مکیان مطالعیه شیده
انجام شد ،زیرا الزمیۀ ایی نیوع آنیالیز برابیر تعیداد
پالتها با تعداد نمونهها برداشت شدۀ خیا اسیت.
بنییابرای  ،آنییالیز  DCAبییا اسییتفاده از حوییور و عییدم
حوور گونهها در مکانهیا میورد مطالعیه بیه انجیام

بیرون -بالنکیه ( Braun-

براسا مقیا طبقهبنید
 ،)Blanquet, 1964پوشش گیاهی به پنج گروه اصیلی
بهشرح زیر تفکیک شد.

 .1 .1 .3گروه گياهان شور روي
گونههیا غالیب در ایی گیروه بیه شیرح زییر اسیت:
Aeluropus
littoralis
)(Gouan
(L.) Bolboschoenus
maritimus
Artemisia fragrans Willd.

ی
گروههایاکولوژیککگیکاه 
ردهبندی TWINSPAN
شکل 9نموداردرختیحاصلازنتایجآنالیزهای 
گروههایاکولوژیکگیاهیاست .
خوشههامطابقباشمارة 

ماندابهایسبالن.کد


Parl.,
Palla.,
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 veg 1با عالمت دایره :گروه گیاهان شور رو  Veg 2 .با عالمت مربع :گروه گیاهان توربزار Veg 3 .با عالمت لوز  :گروه گیاهان
چمنزارها مرطوب Veg 4 .با عالمت مستطیل :گروه گیاهان چمنزارها نیمهمرطوب Veg 5 .با عالمت دایره :گروه گیاهان آبز .



هایاکولوژیکگیاهیبراساسدادههایمتغیرهایخاکیومحیطی 


بندیگروه

آنالیزرسته
شکل.4

و با گونهها

زیر همراه میشود:

Allyssum linifolium Stephan ex Willd.,
Salsola crassa Hordeum marinum Huds.,
M.Bieb., Kochia prostrata (L.) Schrad.,
Hordeum bulbosum L., Bromus danthoniae
Trin. ex C.A.Mey., Plantago lagopus L.,
Cynodon dactylon (L) Pers., Hordeum
Juncus gerardii violaceum Boiss. & Hohen.,
)Mill. Loisrl. , Muscari comosum (L.

پراکنش ای گیروه در ارتفیاع  1321تیا 1091
متر از سطح دریا آزاد گسترش دارد .گونههیا ایی
جوامع عموماً پراکنش ایرانو-تیورانی و قفقیاز دارد و
در زیستگاهها شور تا نسیبتاً شیور مییرویید .محیل
رویش ای جامعۀ گیاهی تحت تاثیر خشکی میاههیا

خشک تابستان قرار میگیرد.

 .2 .1 .3گروه گياهان توربزار
گونهها غالب در ای گروه به شرح زیر است
که معموالً تیپ یا تودهها یکدست و فشردها
تشکیل میدهد.
Blysmus compressus Panz., Eremopoa persica
(Trin.) Roshev., Carex strigosa Willd. ex
Kunth.

گونهها همراه ای گروه نیز شامل انواع زیر است:
Carex songorica Kar & Kir., Carex orbicularis
)Boott subsp. Kotschyana (Boiss. & Hohen.
Kukkonen,. Hippuris vulgaris L., Trifolium
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repense L., Agrostis stolonifera L., Ranunculus
lateriflorus DC., Trisetum bungei Boiss.

ای گروه از گیاهان در ارتفیاع  8811تیا 3111
متر از سطح درییا آزاد دییده مییشیود .بیهوییژه در
چمنزارها مرطوب سرد در سطح صیاف گیود هیا
توپییوگرافی و یییا در درههییا  Uشییکل در منییاطق
کوهستانی قرار دارنید .تیوربزارهیا ذخییرۀ رطیوبتی
بیشییتر از چمنزارهییا مرطییوب دارنیید و در دورۀ
طوالنیتر از زمان باقی میمانند .بهعلت پایی بیودن
دما ،الشبر هیا دیرتیر تجزییه و انباشیته میی شیوند؛
بنابرای  ،مقادیر مادۀ آلی در خا بسیتر ایی جوامیع
بیشتر است .بافت خا شنی -لومی تا شنی -رسیی-
لومی  pHخنثی و در برخی مکانهیا گیرایش اسیید
دارد .گونهها ای گروه عموماً پراکنش ایرانو-تیورانی،
اروپا -سیبر و قفقاز دارند.

 .3 .1 .3گروه گياهان چمنزارهاي مرطوب
ای گروه از گیاهان در رویشگاههایی در ک درههیا
کوهستانی ،حاشیۀ رودخانههیا و ییا در اراضیی آبگییر
وجود دارند و زهکش رودخانهها یا چشمهها اطیراف
آنها را تغذیه میکنند .گونههیا زییر در ایی گیروه
گیاهی غالب هستند و بهصورت خال و یا ترکیب بیا
سایر گونهها جوامع یا اجتماع گیاهی تشکیل میدهند
و عموماً پراکنش ایرانو -تورانی دارند.
Eremopyrum distans (K.Koch) Nevski.,
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., Hordeum
violaceum Boiss. & Hohen. Phragmites
australis (Cav.) Steud.

گونهها همراه دیگر ای گروه عبارتند از:
Schoenus nigricans L., Poa trivialis L.,
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla.,
Taraxacum hydrophilum Soest., Eleocharis
palustris (L.) Roem & Schult., Equisetum
arvense L.
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 .4 .1 .3گروه گياهان چمنزارهاي نيمهمرطوب (لگوم گراس)
جامعۀ لگوم -چم ویژۀ چمنزارها نیمیهمرطیوب در
بخش ارتفاعات میانی ،ارتفاع  1211تیا  8211متیر از
سطح آبها آزاد ،گسیترش دارنید .خیا بسیتر ایی
جامعه در کل بافت شنی -لومی تا شنی -رسی -لومی
با  pHخا خنثی تا نسبتاً قلییایی اسیت .گونیههیا
غالب در ای گروه عبارتند از:
Trifolium
pratense
L.,
Taraxacum
hydrophilum Soest., Phleum phleoides
H.Karst., Plantago atrata Hoppe,. Astragalus
odoratus Lam. Medicago sativa L., Carex
diandra., Cyperus longus L., Poa pratensis L.,
Poa trivialis L., Orchis mascula (L.) L.

 .5 .1 .3گروه گیاهان آبزی
گونهها غالب در ای گروه به شرح زیر است:
Carex diandra., Equisetum arvense L.,
Hippuris vulgaris L., Potamogeton nodosus
Poir.

ای جامعیه در ارتفیاع  1211تیا  8311متیر از
سطح آبها آزاد در جنیب دریاچیههیا و برکیههیا
کوهستانی ا دیده میشیود کیه دارا آب راکید و ییا
جار اند .منبع تأمی ای ماندابها چشیمههیا زییر
قشر و برفها یخچالهیا ارتفاعیات هسیتند .در
صورت عدم بارش کافی برف ،سطح آب ای ماندابهیا
کاهش چش گیر مییابید ،بیهطیور کیه در برخیی
سالها دریاچیههیا بیهقیدر کی آب و گاهیاً خشیک
میشوند که تمامی جوامع آبز موجود در آن بهکلیی
از بی میروند .گونهها همراه ای جامعه ،که بهوفور
یافت میشود ،شامل جلبیکهیا سیبز ()Chara sp.
است که معموالً سطح آب را می پوشانند و آب به رنگ
سبز دیده میشود.

 .2 .3نتایج آنالیز رستهبندی غیرمستقیم ()DCA
در رستهبند مکانها ماندابی ،موقعییت مانیدابهیا
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رو محور مختصات براسیا دادههیا ویژگییهیا
خا شامل بافت خا  ،اسیدیتۀ خا ( ،)pHهیدایت
الکتریکییی ( ،)ECکییرب آلییی ( ،)OCازت ( ،)Nفسییفر
قابییلجییذب ( ،)Pپتاسییی قابییلجییذب ( ،)Kازت کییل
( )Total Nو متغیرها محیطی شیامل ارتفیاع (،)Alt
درصد پوشش گیاهی تاجی ( ،)Coverدرصد الشیبر
( ،)Litterتعداد گونیه ( )Species richnessو ذیتیودۀ
گیاهی ( )Biomassتعیی شد (شکل .)2

 .3 .3نتایج تجزیه واریانس
همانطور کیه در جیدول  1نشیان داده شیده ،از بیی
فاکتورها مورد بررسی ،عامل ارتفاع از سطح آبها
آزاد ،درصد پوشیش گییاهی ،درصید ژئوفییتهیاpH ،
خا و کرب آلی ( )OCدر بی گروه ها گیاهی اخیتالف
معنیدار در سیطح  1و  9درصید خطیا وجیود دارد.
براسا نتیایج مقایسیۀ مییانگی (جیدول  ،)1از نظیر
ارتفاع محل ماندابها ،درصد پوشش گیاهی ،درصد

درگروههایگیاهیبادرجةآزادی 4

جدول.1نتایجتجزیهواریانسیکطرفه()ANOVAعواملمحیطیموثر
احتمال()P

ارزش()F

میانگینمربعات( )MS

مجموعمربعات( )SS

1/333

1/112

21281/293

388221/230

1/181

*

321222/031

1229392/982

ارتفاع از سطح دریا

1/112

**

321/032

1220/922

پوشش تاجی

1/128

1/232

90/282

889/213

درصد شیب

1/930

1/032

13/311

99/029

تعداد گونه

1/021

1/032

3/328

32/222

درصد الشبر

1/028

1/031

39/031

128/293

تروفیتها ()Th

1/112

3/823

*

810/312

289/819

ژئوفیتها ()Ge

1/123

8/120

888/322

231/231

همیکریستوفیتها ()He

1/931

1/212

118/328

223/222

1/322

1/128

21/283

823/312

1/221

1/833

13/218

23/810

1/119

**

2/218

12/013

822911/909

332120/801

هدایت الکتریکی ()EC

8/213

11/893

کرب آلی ()OC

832/223

ازت کل () Total N

8833/222

فسفر قابل جذب ()Po4

1/202

3/182
3/293

2/831

1/201

1/112

**

1/193

1/281

92/032

1/900

1/223

923/203

2/820

*معنیدار در سطح  9درصد

**معنیدار در سطح  1درصد

تغییرات()SV

بیومس تولید

درصد ش
درصد سیلت
درصد ر
اسیدیتۀ خا

()pH
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یدار 
گروههاازنظرصفاتبااختالفمعن 
جدول 1نتایجمقایسةمیانگین 
کربنآلی

اسیدیتةخاک

درصدژئوفیتها

درصدپوششگیاهی

ارتفاع

گروههایگیاهی


8/ 21c

2/11a

82/31b

21/11c

1092/91c

1

3/01a

0/ 01b

32/11a

23/91a

8118/91a

8

8/91c

2/21a

82/21c

29/ 01b

1288/91a

3

3/13b

0/ 21b

38/21b

23/ 91a

1310/21b

2

3/21ab

0/ 91b

30/11a

23/31a

1322/31b

9

توضیح :میانگی گروههایی که دارا حروف مشابهی هستند اختالف معنیدار با همدیگر ندارند.

ژئوفیییتهییا و کییرب آلییی ،گییروه شییمارۀ دو و یییک،
بییهترتیییب ،بیشییتری و کمتییری ارزش را بییه خییود
اختصاص دادند ،درحالیکه از نظر  ،pHگروهها ییک
و سه بیشتری و گروهها دو ،چهیار و پینج کمتیری
ارزش را به خود اختصاص دادند .از نظر درصد پوشش
گیاهی بی گروهیا دو ،چهیار و پینج ،و نییز از نظیر
درصد ژئوفیتها و کرب آلی بی گروهها دو و پینج،
اختالف معنیدار مشاهده نشد (جدول .)8

 .4بحث و نتیجهگیری
پوشش گییاهی منطقیۀ میورد مطالعیه براسیا روش
براون-بالنکه ( )Braun-Blanquet, 1964به پنج گروه
عمده گیاهی شامل گیاهان شیوررو  ،گیاهیان تیورب
زار ،گیاهان چمنزارها مرطوب ،گیاهان چمنزارهیا
نیمهمرطوب (لگوم-گرا ) و گیاهان آبیز و حاشییۀ
چشمهها تفکیک شد .براسا نتایج تجزییۀ وارییانس،
فاکتورها محیطی موثر بر گروههیا گییاهی از بیی
فاکتورها مورد بررسی عامل ارتفیاع ،درصید پوشیش
گیاهی ،درصد ژئوفیتها pH ،خیا و کیرب آلیی در
بی گروهها گیاهی در سطح  1و  9درصد ،اخیتالف
معنیدار وجود دارد .ارتفیاع از سیطح درییا ،درصید
پوشیش گییاهی ،درصید ژئوفییتهیا و کیرب آلییی در
تفکیک گیروههیا دو و ییک ،بهترتییب ،بیشیتری و

کمتری ارزش را داشتند .به ای ترتیب ،گیروه دو کیه
در ارتفاع باالتر از گروه یک قرار دارد ،درصد پوشش
گیاهی ،بهوییژه درصید ژئوفییتهیا  ،بیشیتر دارد.
بهعلت پایی بودن دما ،الشبر هیا معمیوالً دیرتیر در
آن تجزیه میشوندو بنابرای  ،کرب آلی خا نییز در
آنجا غنی است .درحالیکه از نظر  ،pHگروهها یک و
سه بیشتری و گیروههیا دو ،چهیار و پینج کمتیری
مقدار را دارا بودند.
ایی دسیته از یافتیه هیا بیا نتیایج  Kamraniو
همکاران ) (2011مطابقت دارد که در تحقیقیات خیود
نشان دادند با افزایش ارتفاع ،گونهها گیاهی بیا فیرم
زیستی ژئوفیتها و گونهها اندمیک افزایش داشیته،
ولی  pHو  ECخا کاهش یافته است .براسا نتایج
کلی رستهبند  ،عوامل اصیلی در تفکییک گیروههیا
گییاهی خصوصییات خیا ( pH ،ECو کیاتیونهیا
وابسته) شکل زمی  ،رطوبیت و ارتفیاع از سیطح درییا
بوده است که تا حدود با نتیجۀ تجزیۀ آمار عوامل
محیطی موثر در گیروههیا گییاهی مطابقیت داشیته
است .همچنی ای بخش از نتایج تا حیدود مشیابه
نتایج تحقیقات  Pourbabaeiو همکاران ) (2010است.
ایشان در تحقیقیات خیود نشیان دادنید کیه ارتفیاع از
سییطح دریییا ،مییادۀ آلییی ،ازت ،فسییفر ،پتاسییی  ،وزن
مخصییوص ظییاهر  ،درصیید رطوب یت اشییباع ،کییرب ،
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نیتروژن ،اسیدیتۀ خا و درصد ر  ،مه تری عوامل
محیطیتفکیککنندۀ گروه گونیههیا اکولوژییک بیود.
تأثیرپذیر گروهها اکولوژیک گیاهان از مییزان ،pH
 ECخا وکاتیونها وابسته مانند پتاسی  ،ازت کل،
کرب آلی و ازت قابل جذب ،با مشخ شیدن جایگیاه
آنها در محور مختصات ،مشهود است .یعنی در جهت
مثبت محور گروه گیاهان شوررو و طرف دیگیر کیه
عکس آن است گروه گیاهانی از چمنزارهیا مرطیوب
جمع شدهاند که پوشش تاجی ،تولید و بیومس بیاالیی
دارند .همبستگی مثبت بی  pHو هیدایت الکتریکیی
 ECبهصورت فاکتور تعیی کننده در جداساز و تنوع
پوشش ماندابی دیگر مکانها دنیا نیز شناخته شیده
اسییت ( Nekola, 2004., Gorham & Janssens,
.)1992
همچنییی  Ha´jkova´ ،و همکییاران ) (2006بییا
بررسی تأثیر  pHدر جداساز و تفکیک گروه گیاهیان
مرطوب کوهها بلغارستان نشان دادند که  ،pHبیشتر
در فرآیند تجمع مادۀ آلیی در خیا نقیش دارد و بیا
غنا معدنی خا کمتر مرتبط است .عالوه بر ارتفاع،
عوامل دیگر ه چیون جهیت دامنیه ،بافیت خیا و
پایدار آب در ماندابها در تفکیک گروهها گییاهی
مشهود است .پایدار آب با تغیییرات ارتفیاع و شییب
دامنه در ارتباط اسیت .عیالوه بیر پاییدار آب ،نحیوۀ
تأمی آب نیز متفاوت است .بهعبارتی ،نواحی مرتفع با
خا سیلتی -لیوم و جهیت شیمالی در ییک طیرف و
سایتها با خا ماسیها و بیا الشیبر بیشیتر در
طرف دیگر قرار گرفتهاند .نحوۀ تأمی و پایدار آب و
به تبع آن توزیع مواد غذایی عامل پوییایی گیروههیا
گیاهی است.
ای یافتیههیا مشیابه نتیایج تحقیقیات  Jaliliو
همکییییاران ) (2009و  Bassiriو  Iravaniاسییییت.
توربزارها و اراضی بیاتالقی بیا داشیت مقیادیر بیاالتر
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کرب آلی و ازت آلی از سایر گروههیا جیدا میی شیوند.
مشابه ای تفکیکپذیر در مطالعات ماندابها البرز
جنییوبی نیییز گییزارش شییده اسییت Naqinezhad :و
همکییاران ) Kamrani ،(2009و همکییاران )،(2011
 Hadacو  ،(1963) Agnewو .(1936) Gilli
ازت کییل ،اسییییدیتۀ خییا و آب ،و هیییدایت
الکتریکی مهمتری عناصر اند کیه بیا گیروه گیاهیان
آبز همبستگی نشان دادند ،امیا پتاسیی همبسیتگی
قو و معکو دارد .غلظت باال آهی ممکی اسیت
سبب کمبود برخیی از میواد تغذییها اساسیی ماننید
پتاسی در گیاهان شود ( Howeler, 1973; Ottow et
 Blackstock .)al, 1982و همکیییاران ) (1998و
 Navratilovaو همکییاران ) ،(2006پیییشتییر ،اییی
همبستگی معکو بی پتاسی و یون آهی در خیا
چمنزارها مرطوب و توربزارها را گزارش کردهاند.
پر واضح است کیه ،بیا رسیتهبنید گیروههیا
اکولوژیک گیاهی با توجیه بیه متغییرهیا محیطیی و
شییناخت مهمتییری عوامییل تاًثیرگییذار در پایییدار
رویشییگاههییا مانییدابی ،تییوان اکولوژیییک ای ی نییوع
اکویست ها بهتر توصی می شیود و در برنامیهرییز و
حفظ و نگهدار آنها مؤثر خواهد بود.

تقدیر و تشکر
بر خود الزم میدان از زحمات مسئوالن محترم مرکیز
تحقیقات کشاورز و منیابع طبیعیی اسیتان اردبییل،
آقا مهند یوس جهانی و دکتر داود حس پناه ،و
مس یئوالن محتییرم موسس یۀ تحقیقییات گیییاهشناسییی
آکادمی ملی علوم آذربایجان قدردانی کن که در ارائیۀ
امکانییات و مسییاعدتهییا دیگییر مرایییار کییردهانیید.
همچنییی از همکییاران مهندسییان گرامییی در بخییش
تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات اردبیل ،ییونس
رستمیکییا ،رسیول نیکخیواه ،خیان عظیمیی ،محیرم
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.با اینجانب همکار صمیمانه داشتهاند

 علیی صیمدزاده و سیخاوت رفیعیی قیدردانی،هوشیار
میکن که طی سالها اجرا طرح بهصورت مورد
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