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 بندی روش طبقه وتعیین ساختار و نقشه پوشش گیاهی با کمک سیستم اطالعات جغرافیایی 

 ، مازندران(آمل ،اندوارمطالعه موردی: مراتع ییالقی منطقه ) ایخوشه
 

 2غالمعلی حشمتی و *1ایمان حقیان
 علوم مرتع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانشجوی دکتری 1

 استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان2

 11/12/1929تاریخ پذیرش:        22/11/1922تاریخ دریافت: 

 چکیده
وهش دو روش ژپردازد. برای انجام اینن پنمی اندواراین مطالعه به بررسی ساختار پوشش گیاهی منطقه 

صورت که با کمک سیسنتم اطالعنات . بدینبکار گرفته شد( GISندی و سیستم اطالعات جغرافیایی )بطبقه
ی شیب، جهت و ارتفاع تهیه شده و از تلفیق این سه نقشه، نقشه واحدهای کاری نیز هانقشه( GISجغرافیایی )

سنس  مطالعنات و  گردینده و مشخص تفکیک همگنمطالعاتی واحد کاری  29این نقشه   در که دهشتهیه 
 1 پنالت 949ترانسنکت و  92برداری پوشش گیناهی از . برای نمونهصحرایی در این واحدها انجام گرفت

 تحلین بندی بنه ننام ی طبقههادر مرحله بعد اطالعات پوشش گیاهی با یکی از روشمربعی استفاده شد. متر
در ماع یا طبقه گیاهی در منطقه تعیین گردید. اجت زیر 2ای مورد تجزیه و تحلی  قرار گرفته و در نهایت  خوشه

نقشه بدست آمده  نقشه پوشش گیاهی منطقه تهیه گردید. ،ادامه با تلفیق  اطالعات بدست آمده از هر دو روش
متر پراکنش دارد که  1211تا  1911بازه ارتفاعی  دربیشتر  Dactylis_Medicagoتیپ گیاهی دهد که  نشان می

 ،با غالبیت جهت شمالی در جنوب منطقه متری 2911تا  2211سطح دریا در بازه ارتفاعی  ازبا افزایش ارتفاع 
 یهننناتیپبنننا غالبینننت جهنننت جننننوبی، و در ننننوار شنننمالی منطقنننه  Juniperus-Astragalusتینننپ 

Artemisia_Astragalus و Ephedra_Astragalus   جایگزین تیپDactylis_Medicago اند. در واقنعشده 
 ی علفی شده است.هاای و بالشتکی به جای گونههای بوتهطح دریا باعث جایگزین شدن گونهارتفاع از س

 .اندوار آم ای و خوشه تحلی بندی، ، طبقه(GIS) اطالعات جغرافیایی سامانه: گان کلیدیاژو

                                                
 haghiyan24@gmail.com نویسنده مسئول:*
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 مقدمه

تعیین ساختار پوشش گیاهی مناطق مختلف همواره از اهمیت خاصی برخوردار است بدین منظور 

( GISسیستم اطالعات جغرافیایی ) تواند کمک شایانی بنماید.، می(GIS) اطالعات جغرافیایی مانهسا

 این علم کلیطور(. به1222، 1ریو و پچت اطالعات جغرافیایی است )یدر واقع علم، فن و هنر مدیر

ی اصلی و یک ویژگ هایی که موقعیت جغرافیایی آنهاآوری، ذخیره و تجزیه و تحلی  داده برای جمع

، اطالعات سامانه(. در این 1229، 2آرونوفرد )گیشود مورد استفاده قرار می مهم محسوب می

هوایی،  عک باشند که از منابع مختلف مانند  سطح واقعی زمین می دهنده جغرافیایی نماینده و نمایش

(. 1919ری و مجد، زبی) گیرندمیها بدست آمده و مورد استفاده قرار نقشهتصاویر سنجش از دور و 

عنوان یک های مکانی بهتحلی  داده (GISتوان گفت وظیفه اصلی سیستم اطالعات جغرافیایی )می

 .(1931مصداقی، عنصر کلیدی در ارزیابی محیط زیست است نه تکثیر تولیدات کارتوگرافی )

العات منابع تعیین ساختار جوامع گیاهی در مناطق مختلف از موضوعات مهم پژوهشی در زمینه مط

ی گیاهی اعم از هاطبیعی است. بررسی و شناسایی جوامع مختلف گیاهی در زمینه مدیریت اکوسیستم

افزارهای متعددی برای این منظور ابداع ها و نرمروشای دارد. امروزه مرتعی و جنگلی کاربرد گسترده

 بندی است. روش طبقه ها،روششده است. از جمله این 

از جمله این مطالعات عبارتند  جوامع گیاهی انجام شده است شناساییدر زمینه  مطالعات متعددی

نوان گونه غالب ارتفاعات البرز های گون، اسسرس و ارس را بعگونهوی  ،(1944) مطالعه پابواز: 

ای را ای، بالشتکی و درختچههای بوته( حضور چشمگیر گونه1239) 9کند. فری و پروبست معرفی می

( در منطقه 1931طاطیان ) عات البرز بویژه در البرز مرکزی و البرز شرقی گزارش نمودند.در ارتفا

سیستم اطالعات  دی ونببا کمک روش طبقههزارجریب بهشهر، به بررسی پوشش گیاهی منطقه 

ی گیاهی منطقه را شناسایی نموده است نامبرده بیان داشته است که هاپرداخته و تیپ( GISجغرافیایی )

ای افزایش  ای و درختچه تاج پوشش و حضور گیاهان بوته افزایش ارتفاع از سطح دریا درصدبا 

( به بررسی ژئو بوتانیک منطقه چرات 1939کرد سوادکوه ) محسوسی داشته است. در مطالعه دیگری،

ی ی گیاهی و ساختار جوامع گیاههاپرداخته و تیپ( GIS) گیری از سیستم اطالعات جغرافیاییبا بهره

                                                
1- Reeve & Petch 

2- Aronov 

3- Fery & Probst 
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توپوگرافی و تغییر سازندهای  تغییراترا در منطقه تعیین نموده است. نتایج مطالعات وی نشان داد که 

ای و بالشتکی بجای جایگزینی گیاهان بوته ویگیاهی شده است.  یهاتیپشناسی باعث تغییر زمین

عات خارجی در مطال .برگ را در ارتفاعات البرز مرکزی محسوس دانسته است گیاهان علفی و پهن

با استفاده از های جداگانه پژوهش( در 2111) 2( و ولستین و همکاران2119) 1کانترو و همکاران

بیشتری نسبت  اثرعام  ارتفاع از سطح دریا که بیان داشتند  (GIS) سیستم اطالعات جغرافیاییسیستم 

ها اعتقاد دارند آنند. ک جوامع گیاهی ایجاد میتغییر ترکیب به دو عام  شیب و جهت جغرافیایی در 

های گونهافزایش ارتفاع باعث کاهش حضور گیاهان علفی و پهن برگ شده و از طرف مقاب  حضور 

 گردد.ای پررنگ تر میدرختچهای و  بوته

تعیین ساختار پایه پوشش گیاهی منطقه با کمک  با توجه به اهمیت موضوع هدف از این مطالعه،

سیستم اطالعات جغرافیایی  از با استفاده ه نقشه پوشش گیاهی منطقهتهی و ایخوشه بندیروش طبقه

(GIS) باشدمی. 
 

 هامواد و روش

های حوزه آبخیز رودخانه هراز منطقه مورد مطالعه مراتع ییالقی بهرستاق یکی از زیر حوزه

دارد. کیلومتری جنوب شرقی شهرستان آم  قرار  19باشد که در قسمت مرکزی استان مازندران و می

 11 29 تا  42 21 92 و عرض جغرافیایی 39 99 92تا  34 92 92 طول جغرافیایی منطقه

92  متر باالتر از  2911تا  1211. دامنه ارتفاعی منطقه مورد مطالعه از .باشدهکتار می 9942با مساحت

لعه در یک منطقه رویشگاه مورد مطااست.  جنوبیسطح دریا است. جهت شیب غالب منطقه 

 کوهستانی قرار گرفته است. 

منطقه  91111:1های توپوگرافی برای تهیه نقشه مدل رقومی ارتفاع مراتع مورد مطالعه از نقشه

زمین مرجع  Arc GISافزار ها اسکن شده و در نرمزید و فیلبند استفاده شد. نقشهی شاههابرگهشام  

به سیستم مختصات متریک  ERDASافزار ه در محیط نرمهای زمین مرجع شدنقشه برگه. دو ندشد

متر رقومی شدند و با الیه مرز  111با فواص  تراز تبدی  شدند و سس  مرز حوزه و خطوط منحنی 

برش داده شد و در نهایت نقشه مدل رقومی ارتفاع منطقه تهیه شد. با استفاده از نقشه  مطالعه منطقه

                                                
1- Cantero 

2- Wellestein 
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DEM با تلفیق  تهیه شدند.طبقه  4جغرافیایی در و جهت  طبقه 4در  شیب ،طبقه 9در  های ارتفاعنقشه

متری مستقر شد )برخی از  111ترانسکت  92واحد کاری تعیین گردید. در منطقه  29 هااین نقشه

برداری و همچنین شباهت فیزیوگرافیک حذف علت رانش زمین و عدم امکان نمونههواحدهای کاری ب

درصد واحدهای فیزیو گرافی مشابه، انجام گردد(.  91 برداری، حداق  درالبته سعی شد نمونه .شدند

سیستماتیک استفاده شد تا همزمان از مزایای دو -برداری پوشش منطقه از روش تصادفیبرای نمونه

مترمربعی مستقر شد، در  1پالت  9برداری شود. در طول هر ترانسکت برداری فوق بهرهروش نمونه

ه صورت پذیرفت. الزم ب مطالعاتی پالت مستقر شده در منطقه 949ری پوشش از بردامجموع نمونه

 هایابی و تهیه نقشه جوامع گیاهی مختصات جغرافیایی مح  استقرار  ترانسکتذکر است برای مکان

برداری از پوشش گیاهی منطقه، کلیه منظور نمونهبهثبت گشت.  1یاب جهانیبوسیله سامانه موقعیت

ها پرس، خشک آوری گردیدند. سس  نمونهماه( جمعموجود در فص  رویش )خرداد ییاهگی هاگونه

  (.1939قهرمان،  ؛1912و  1999 ،مظفریانشناسایی شدند ) علمی و با استفاده از منابع معتبر

ای بندی پوشش گیاهی جمع کردن مجموعههدف از طبقه: و روش انجام آن بندی پوشش گیاهیطبقه

اساس صفات )ترکیب فلورستیکی( آنهاست. نتیجه  ( برهای پوشش گیاهی یا قابهاونهاز افراد )نم

آل هر فردی در داخ  هر طور ایدهباشد که بهی مشتق شده از افراد میهاای از گروهبندی مجموعهطبقه

لر، لسش و اشمیبیشتری با افراد گروه خودش دارد )ی دیگر شباهت هاگروه در مقایسه با افراد گروه

بندی بر اساس ترکیب گیاهی ی انفرادی از طریق طبقههاای از قابکه از مجموعه ییهاگروه. (2119

مصداقی، شوند )معموالً تحت عنوان جوامع گیاهی منطقه تحت بررسی قلمداد می .آیندبدست می

بندی هت طبقهای جی متعددی است که در این مطالعه از آنالیز خوشههابندی دارای روشطبقه .(1934

مرتب  اکس افزاری پوشش گیاهی که در نرمهاجوامع گیاهی استفاده گردید. برای انجام این تحلی ، داده

افزار تک تک در اینجا نرم .گردید PC-ORDافزار ( وارد نرمWK1اند با تغییر فرمت به فرمت )شده

نیز  هاآید این گروه ک گروه بوجود میدهد و در نهایت یرا براساس تشابه در کنار هم قرار می هاپالت

نمایند تا سرانجام این سلسله مراتب بصورت ی بزرگتری را ایجاد میهادر کنار هم قرار گرفته و گروه

 2واردز ای از روشدر تحلی  خوشه هاشود. برای محاسبه فاصله بین خوشهیک خوشه نشان داده می

در روش واردز فاصله در نظر گرفته شد.  9اقلیدسی استفاده گردید. برای شاخص فاصله نیز، شاخص

                                                
1- Global positioning system - GPS 

2- Wards 

3- Euclidean Index 
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بین دو خوشه برابر مجموع مجذورات انحراف نقاط از مرکز ثق  آنهاست. هدف این اتصال به حداق  

تنوع و غنای  در این مطالعه (.2119لسش و اشمیلر، ) استای  خوشهرساندن مجموع مجذورات درون 

-محاسبه گردید. سس  این طبقات از نظر تنوع و غنا PAST افزارای طبقات پوشش گیاهی در نرمگونه

-علت معنیطرفه با تکرار نامساوی قرار گرفتند. بهطور جداگانه، مورد آنالیز واریان  یکای بهی گونه

 ها توسط روش توکی صورت گرفت.میانگین بین آن ها، مقایسهدار بودن تفاوت میانگین
 

  نتایج

(. در 1نقشه طبقات ارتفاعی حوزه از روی مدل رقومی ارتفاع تهیه شد )شک : ادری ارتفاع از سطحنقشه 

طبقات ارتفاعی مراتع مورد مطالعه آمده است. با توجه به جدول مذکور بیشترین مساحت مربوط  1 جدول

 (.1)جدول  باشدمی 1211-1911و کمترین مساحت مربوط به طبقه  2911 -2211به طبقه ارتفاعی 
 

 منطقه مورد مطالعه منه متفاوتدا -1 جدول

 طبقه به متردامنه  مساحت به هکتار درصد مساحت

12/12 491/491 1911-1211 

99/99 199/1299 1211- 2211 

91/91 193/1391 2211- 2911 

 

شیب، یکی از عوام  فیزیکی مهم برای معرفی توپوگرافی هر منطقه است. نقشه شیب از : نقشه شیب

درصد بیشترین مساحت و  21-41(. طبقه شیب 2 بندی گردید )شک ه و طبقهبدست آمد DEMروی 

 2باشد . طبقات مختلف شیب حوزه مورد مطالعه در جدول کمترین مساحت را دارا می >91طبقه 

 آمده است.
 مساحت طبقات شیب منطقه اندوار -2 جدول

 طبقه به درصد مساحت به هکتار درصد مساحت

31/91  22/1191  1- 21  

31/94  44/1241  21-41  

94/12  24/443  41-91  

9/1  99/21  91<  
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 اندوارطبقات ارتفاعی منطقه  -1شکل 

 

 اندوارشیب منطقه  طبقات -2شکل
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های ارتفاع و شیب با استفاده از مدل رقومی ارتفاع نقشه جهت مانند نقشه: ی شیبهاجهتنقشه 

بیشترین  9(. طبق جدول 9 ت تهیه شد )شک بندی گردیده و در نهایت نقشه جهبدست آمد و طبقه

 مساحت مربوط به جهت جنوب و کمترین مساحت مربوط به جهت شرق است.
 

 ی شیب منطقه اندوارهامساحت جهت -3جدول  

 طبقات جهات اصلی جغرافیایی مساحت به هکتار درصد مساحت

 شمال 23/1114 92/23

 شرق 41/919 24/14

 جنوب 11/1943 93

 غرب 21/912 19/12

 

 
 اندواری شیب منطقه هانقشه جهت -3شکل

 

گذار بر پوشش عنوان یکی از عوام  تأثیرشناخت وضعیت توپوگرافی منطقه به: تهیه نقشه واحد کاری

( و جهت 2 (، شیب )شک 1 های هیسسومتری )شک گیاهی ضروری است. بدین منظور از تلفیق نقشه

( تعیین شد. مطالعات پژوهش حاضر بر اساس واحد شک  4 (، نقشه واحد شک  زمین )شک 9 )شک 

 زمین بدست آمده، صورت گرفت.
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 های واحد شکل زمینشاخص -4جدول

 عوام  توپوگرافی طبقات کد در واحد کاری

1 1911-1211 

 2211-1211 2 ارتفاع )متر(

9 2211-2911 

 21صفر تا  1

 شیب )درصد(
2 21-41 

9 41-91 

4 91< 

 الشم 1

 جهت
 شرق 2

 جنوب 9

 غرب 4
  

 تنوع واحدهای کاری -5 جدول

واحد کاری کد در منطقه واحد کاریتعداد    تعداد واحد نمونه برداری شده 

299 11 1 

219 9 4 

229 9 4 

249 9 4 

199 9 9 

112 9 9 

242 9 9 

122 4 9 

119 4 9 

212 4 9 

292 4 9 

192 4 9 

142 4 9 

291 9 2 

911  9 2 

222 9 2 
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 -5 جدولادامه 

912 9 2 

211 2 2 

129 2 2 

942 2 2 

149 2 2 

949 2 2 

919 2 2 

111 1 1 

991 1 1 

911 1 1 
توضیح: عدد اول در کد واحدکاری بیانگر طبقه ارتفاعی، عدد دوم بیانگر طبقه شیب و عدد سوم بیانگر طبقه جهت *

 . ندباشمی 4جغرافیایی بر مبنای جدول 

 

 
 

 ( آمده است.5در جدول )کاری اندوار. کد واحد  مطالعاتی منطقه کاری درواحد   -4شکل
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جن   119 تیره، 22های شناسایی شده در منطقه مورد مطالعه به گونهه: نتایج حاصل از مطالعه فلور منطق

ی غالب موجود در تیره گونه به عنوان 12با  Compositae . تیره(9)شک   گیاهی تعلق دارند گونه122و 

گونه و  19با  Gramineaeگونه،  13با  Labiateaeهای مذکور تیره تیرهمنطقه شناخته شده است. بعد از 

Leguminoseae   تیره گیاهی تنها یک گونه در منطقه داشتند 14گونه در اولویت قرار دارند.  14با.  

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Com
po

si
ta

e

Lab
ia

te
ae

Leg
um

in
os

ae

G
ra

m
in

ea
e

U
m

be
lli

fe
re

ae

Ros
ac

ea
e

Cru
ci

fe
ra

e

Bor
ag

in
ac

ea
e

Car
yo

ph
yl

la
ce

ae

Pap
av

er
ac

ea
e 

Ran
un

cu
la

ce
ae

Pla
nt

ag
on

ac
ea

e

Eup
ho

rb
ia

ce
ae

Che
no

po
di

ac
ea

e

Rha
m

na
ce

ae

O
th

er

ی
اه

گی
ی 

ها
ه 

ون
ب گ

س
رح

ی ب
وان

را
ف

 
های گیاهیهای گیاهی به تفکیک تیرهفراوانی گونه -5شکل  

 

و شاخص فاصله اقلیدسی  زبا روش واردای استفاده از آنالیز خوشه: بندی پوشش گیاهی منطقهطبقه

اجتماع زیر 2پالت مورد مطالعه در منطقه متعلق به  949نشان داد که درصد  9/92در سطح عدم تشابه 

 9و  2برگان مشاهده شد. در زیر اجتماع غالبیت پهن 1اجتماع  یردر ز (.9 )شک  باشندگیاهی می

غالبیت گیاهان  1و  9، 9، 4ای مشاهده گردیده و در زیراجتماعات ای و بوتهغالبیت گیاهان درختچه

 .آیدبرگان به چشم میغالبیت گندمیان و پهن 2و  3اجتماعات  باشد. در زیرای محسوس میبوته
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 بندی پوشش گیاهی ( حاصل از طبقه1ختی )دندروگرامنمودار در -6 شکل

 

 Teucriumو  Phlomis bruguieriهای اجتماع گونهاین زیر ( درPhlomis_Teucrium): 1 اجتماع زیر

polium یدرصد پوشش تاجی دارای پوشش غالب بودند.گونه 3/11و  24ترتیب بابهMarrubium 

parviflorum  ضور فراوانی در زیراجتماع داشت. درصد پوشش تاجی ح 49/3باThymus pubescens  

 است.پالت متعلق به این طبقه  21 اً های مذکور در منطقه مشاهده شد. مجموعنیز به همراه گونه

                                                
1- Dendrogram 
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درصد پوشش  29/29با  Juniperus communis گونه (Juniperus _ Astragalus): 2اجتماع  زیر

 4/11 با Astragalus eriostylus غالب موجود در منطقه تاجی در منطقه غالبیت دارد. دومین گونه

 9/4و 3/4ترتیب با بهTeucrium polium  و  Thymus pubescensیهاباشد.گونهدرصد تاج پوشش می

درصد جزئی  با Phlomis bruguieri درصد تاج پوشش نیز پراکنش قاب  توجهی در این بخش داشتند.

  باشد.پالت مطالعاتی متعلق به این طبقه می 43در مجموع در ک  منطقه پراکنده شده بود. 

با  Verbascum albumدرصد و  49/93با Pronus avium ( Verbascum _Pronus): 3اجتماع  زیر

 Bromus tomentellus  دهند.های غالب موجود در منطقه را تشکی  میدرصد پوشش تاجی گونه 3/1

درصد تاج پوشش  49/9با  Melica persicaدرصد و  9/4 هر کدام با Stachys lavadulifolia و

پالت مطالعاتی متعلق به این طبقه  93باشند. در مجموع های همراه موجود در این زیراجتماع میگونه

 باشد.می

ی هنااجتماع پوشش تاجی غالب متعلق به گونه ( در این زیرArtemisia _ Teucrium): 4اجتماع  زیر

Art. aucheri   و  2/11باTe. polium  باشددرصد می 11با.  As. gossypinus و As. eriostylus به  نیز

درصد تاج پوشش این زیر  9/3های مذکور در مجموع گونه داشت. منطقه وجودمیزان قاب  توجهی در 

در  ر منطقنه پراکننده شنده بنود.د 9با درصد مشابه طبقه Sta. lavadulifolia  اجتماع را تشکی  دادند.

 باشد.پالت مطالعاتی متعلق به این طبقه می 94مجموع 

و  31/13ترتیب به As. eriostylusو Art. aucheri یها( گونهArtemisia_Astragalus): 5 اجتماع زیر

 با Br. tomentellus،22/9با  St. lavadulifoliaدرصد تاج پوشش داشتند.عالوه بر این دو گونه  22/11

در  خنوبی در منطقنه بودنند. درصد پوشش تناجی دارای پنراکنش نسنبتاً 19/4با Stipa barbataو  9

 .باشدپالت مطالعاتی متعلق به این طبقه می 99 مجموع

 ودرصند  32/13بنا  Ephedra major( در اینن زیراجتمناع Ephedra_Astragalus): 6اجتمااع  زیر

As. eriostylus   هنایگوننه های غالنب را تشنکی  دادنند.درصد تاج پوشش گونه 22/11باStachys 

lavadulifolia و Phlomis olivieri  درصد تاج پوشش  91/9و 22/9ترتیب های همراه بهعنوان گونهبه

 .باشدپالت مطالعاتی متعلق به این طبقه می 92 اًداشتند. مجموع

درصد و  11/29 ،ی غالبعنوان گونهبه Ast.eriostylus گونه (Astragalus_ Stachys): 7اجتماع  زیر

 Bupleururnگونه تاج پوشش این طبقه را به خود اختصاص دادند.St. lavadulifolia 22/14سس  
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exaltatum  29مهم این طبقه بوده است. در مجموع های درصد تاج پوشش از دیگر گونه 22/2با 

 باشد.لعاتی متعلق به این طبقه میپالت مطا

و  Dac. glomerata های( در این زیراجتماع غالبیت با گونهDactylis_Medicago): 8اجتماع  زیر

Medicago sativa   های بوده است .گونه 41/2و  13/19با درصدهای پوششTrifolium canesces ،

Nepeta persica ،Lathyrus pratensis و Coronilla sp.  در  24/9، 99/9، 99/1، 14/2با درصدهای

پالت مطالعاتی متعلق به این طبقه  92 های غالب پراکنش داشتند. در مجموعک  منطقه به همراه گونه

 .باشدمی

درصد و سس   19به عنوان گونه غالب،  Med. sativaی ( گونهMedicago  Dactylis): 9اجتماع  زیر

Dac. glomerata 9/12  .درصد تاج پوشش این طبقه را به خود اختصاص دادندAchillea 

millefolium  وMelilotus indicus  پالت  21 درصد حضور فراوانی داشتند. در مجموع 11هر یک با

در مناطق مرطوب ،نزدیک رودخانه و مناطق  3و 1زیراجتماع  باشد.مطالعاتی متعلق به این طبقه می

 اند.مسکونی واقع شده

نتایج بدست آمده از آنالیز واریان  طبقات پوشش : یسه طبقات پوشش گیاهی از نظر تنوع و غنامقا

( و P=11/1 و F=94/2گیاهی بر حسب تنوع و غنا نشان داد که این طبقات از نظر تنوع )تنوع شانون 

 باشند.( دارای اختالف معنی دار میP<111/1و  F=19/4ای )غنای گونه

دارای  9و  2، 1دارای بیشترین میزان تنوع بوده و با طبقات  2که طبقه دهد نشان می 1 شک 

 دار وجود ندارد.دار است. در بین بقیه طبقات اختالف معنیاختالف معنی
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 ایمقایسه میانگین شاخص تنوع شانون در طبقات پوشش گیاهی حاصل از آنالیز خوشه -7 شکل
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 2شود. طبقه مشاهده می 3و  9، 2با طبقات  2طبقه دار بین ای اختالف معنیاز نظر غنای گونه

 شک )ای است. دربین سایر طبقات اختالف محسوسی وجود ندارد دارای بیشترین مقدار غنای گونه
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 ایای در طبقات پوشش گیاهی حاصل از آنالیز خوشهمقایسه میانگین شاخص غنای گونه -8شکل 

 

 ،ای و سیستم اطالعات جغرافیاییبا کمک آنالیز خوشه: گیاهیاجتماعات  نقشه پراکنش طبقات یا زیر

بینانگر  ها. الزم بذکر است که اعداد هر یک از رنگ(1 )شک  نقشه پوشش گیاهی منطقه تعیین گردید

 .هستند 9جدول  کد طبقات گیاهی در
 

 راهنمای نقشه طبقات پوشش گیاهی -6 جدول

 گیاهینام طبقه  کد طبقه نام طبقه گیاهی کد طبقه

1 Phlomis_Teucrium 9 Ephedra_Astragalus 
2 Juniperus _ Astragalus   1 Astragalus_Stachys 
9 Verbascum _Pronus  3 Dactylis_Medicago 
4 Artemisia _ Teucrium   2 Medicago  Dactylis 
9 Artemisia_Astragalus   

 



 3131(، 2) اول لاسداري، نشريه مرتع

21 

 

  اندوار پوشش گیاهی منطقه انواع -9 شکل
 

 گیریث و نتیجهبح

ی مهنم گیناهی منطقنه اسنتفاده گردیند. در آننالیز هاای برای مشخص نمودن گروهاز آنالیز خوشه 

اجتماعنات تفکینک شنده دارای  اصلی پوشش گیاهی تفکیک شند. اینن زینر اجتماع زیر 2ای خوشه

 اجتماعنات از نظر ترکیب گیاهی نیز شنباهت زینادی داشنتند. در اینن زینر ی مشترکی بوده وهاگونه

از  Art. aucheri و Dac. glomerata, Ast. eriostylus،St. lavadulifolia  ،Eph. major یهااگوننه
حضور بیشتری برخوردار بنوده و درصند تناج پوشنش بیشنتری را بنه خنود اختصناص داده بودنند. 

ی غالنب منطقنه هااعننوان گوننههرا بنهای فوق در منطقه چرات وجود گونهنیز ( 1934کردسوادکوه )

 معرفی نمود. 

آیند،  آنچه در مطالعه پوشش گیاهی منطقه به چشم منی: بر استقرار گیاهان تاثیر ارتفاع از سطح دریا

ای تغیینر شنک  داده اسنت. ای و درختچنهست که با افزایش ارتفاع فرم گیاهان از علفی به بوتنها این

 .Artو Ju. communis ،Ast. eriostylus،St. lavadulifolia  ،Eph. major یهاگوننهطنوری کنه بنه

aucheri  خنود در ( در مطالعه 1933) و همکاران حقیاناند. برگ شدهعلفی و پهن یهاگونهجایگزین

از سطح درینا با افزایش ارتفاع  ,Dactylis glomerataمانندکه گیاهان علفی  اندالبرز مرکزی بیان داشته

در مطالعنات دیگنری نینز دادند.  Ast. gossypinus مانندای ای و درختچهی بوتههاجای خود به گونه
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 ،طاطینان ؛1911 اکبنرزاده،ی فوق بویژه گون در ارتفاعات البرز گزارش گردیده است )هاحضور گونه

(، آنندریو و 2119و همکناران )نظیر کانترو  خارجی،نتایج مطالعات  (.1239فری و پروبست،  ؛1931

 . مطالعه استاین مشابه نتایج ( 2111( و ولستین و همکاران )2119) 1همکاران

ای، بالشنتکی و  افزایش شیب نیز نقش مهمی در استقرار گیاهنان بوتنه: تاثیر شیب بر استقرار گیاهان

 ،Astragalus eriostylus یهاگوننهدرصد اسنتقرار  21باالی  یهاشیبواقع در  ای داشته و دردرختچه

Stachys lavadulifolia  ،Ephedra major و Artemisia aucheri  بیشتر شده اسنت و تقریبناً در اینن

کاهش یافتنه  هاو درصد تاج پوشش این گونه شوند برگ کمتر مشاهده می مناطق گیاهان علفی و پهن

   باشد.می (1931) انطاطی( و 1933مشابه نتایج حقیان و همکاران ) ،این نتیجه .است

تقریبناً در تمنامی جهنات  Astragalus eriostylusگوننه : تاثیر جهت جغرافیایی بر استقرار گیاهاان

جغرافیایی پراکنش داشته است در واقع جهت نقشی بر پراکنش اینن گوننه نداشنته اسنت. امنا گوننه 

Juniperus communis  کنش بیشتری داشته است. منطقه در جهت شمالی و غربی پرا یجنوبحاشیه در

 یهاگوننه ( بیان داشته است که این گونه در جهت شنمالی اسنتقرار بهتنری دارد.1934کردسوادکوه )

Ephedra major  وArtemisia aucheri های جنوبی و شرقی مشناهده شندند کنه اینن اکثراً در جهت

  باشد. می (1931) و طاطیان (1911) نتیجه مشابه نتایج اکبرزاده

تنوان ( منیGISگیری از سیسنتم اطالعنات جغرافینایی )دارد که با بهرهبیان میاین پژوهش یج نتا

 هاتهیه نمود. تهینه اینن گوننه نقشنه و نقشه پوشش گیاهی منطقه را نمودهیابی مکانرا جوامع گیاهی 

 ی مرتعی داشته باشد. هاتواند نقش بسزایی در زمینه مدیریت اکوسیستممی

 

 منابع

1. Akbarzadeh, M. 1998. Multivariate analysis for Waz mountain rangeland 
Mazandaran province. Pazhohesh and Sazandegi Journal, 51:98-103. 

2. Andrieu, N., Josien, E. and Duru, M. 2007. Relationships between diversity of 

grassland vegetation, field characteristics and land use management. 
Agriculture, Ecosystems and Environment. 120: 359-369. 

3. Aronoff, S. 1995. Geographical information system. A management 

prespective. Ottawa, Canada.287p. 

                                                
1- Andrieu 



 3131(، 2) اول لاسداري، نشريه مرتع

23 

4. Cantero, J.J., Liira, J., Cisneros, J.M., Gonzalez, J., Petryna, L., Zobel, M. and 

Nunez, C. 2003. Species richness, alien species and plant traits in Central 

Argentine mountain grasslands. Journal of Vegetation Science 14: 129-136. 

5. Fery, W., and Probst, W. 1986. A contribution to the vegetation of southwest 
Asia. P. 7-43, In: Kurschner, H. (Eds.), A synopsis of the vegetation of the Iran. 

Monpollie University, France. 

6. Ghahreman, A. 2004. Vascular Plant. Forestry and Rangelands Researches 
Organization Press. (In Persian). 

7. Haghiyan, I., Ghorbani, J., Shokri, M. and Jafarian, Z. 2009. Variance 

decomposition of the effect of soil and topography on vegetation distribution in 
mountain rangeland of central Alborz. Rangeland Journal, 9: 53-69. (In 

Persian). 
8. Kordsavadkouh, T. 2006. Geo-botanical investigate on Charat Watershed. MSc 

thesis Natural Resources Faculty of Mazandaran University. 146p. 
9. Leps, J. and Smilauer, P. 2003. Multivariate analysis of ecological data using 

Canoco. Cambridge University Press, UK. 369p. 

10. Mesdaghi, M. 2001. Vegetation Description and Analysis. Jahad Daneshgahi 
Press. 287p. (In Persian). 

11. Mesdaghi, M. 2005. Plant Ecology. Jahad Daneshgahi Press. 184p. (In Persian). 
12. Modiri, M., and Khajeh, H. 1999. Modern Cartography Basis. Geography of 

Army Organization Press. 268p. 
13. Mozaffarian, V. 1984. Umbellifereae Plant of Iran. Forestry and Rangelands 

Researches Organization Press. 384p. (In Persian). 

14. Mozaffarian, V. 1998. Dictionary of Iranian Plant Names. Forestry and 
Rangelands Researches Organization Press. 677p. (In Persian). 

15. Pabo, H. 1965. Iran rangelands improvement and development with Botanical 

and Ecological investigates. Ministry of Natural Resources Press. 220p. (In 
Persian). 

16. Reeve, D.E. and Petch, J.R. 1999. GIS Organizations & people: a Socio-

Technical APPROACH London. 315p. 

17. Tatian, M.R. Phyto-sociology of Hezarjarib Rangelands. MSc thesis Natural 
Resources Faculty of Mazandaran University. 129p. 

18. Wellstein, C., Otte, A. and Waldhardt, R.2007. Impact of site and management 

on the diversity of central European mesic grasslands. Agriculture, Ecosystems 
& Environment 122: 203-210. 

19. Zobeiri, M. and Majd, A. 1996. Remote Sensing on Natural Resources. Tehran 

University Press. 342p. 


