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 يتوپوگراف ،يميزار با استفاده از عوامل اقلجوامع درمنه ياهيدرصد پوشش گ يبندخوشه
  اردكان) -زدي: دشت ي(مطالعه مورد يو خاك

  3مريم اسديو  2و  1، سعيده كالنتري*2و  1نيا، مجيد صادقي1يرشكاريم نبيز
  عتيطب يوه مهندسگر ،يعيو منابع طب ياردكان، دانشگاه اردكان، دانشكده كشاورز، رانيا 1

  يو صنعت ييدارو اهانياردكان، دانشگاه اردكان، پژوهشكده گ، رانيا 2
  يزداريآبخگروه  ،يعيدانشكده منابع طب دانشگاه تهران، تهران،، رانيا 3

  11/05/1399تاريخ پذيرش:   27/01/1399تاريخ دريافت: 

  چكيده

 ايجوامع  يكاركرد هاييژگياز و ندهيمطالعات آ يطراح يشده را برا دهيچارچوب سازمان كي ،ياهيجوامع گ بنديطبقه
منطقه تحت  كيدر  ياهيگ هايگونه شيدر مناطق مورد مطالعه ارائه داده و از آنجا كه رو طيگونه و مح نيو روابط ب هاستميس
و  يخاك ،يمياقل اتيو خصوص ياهيپراكنش پوشش گ بنديشناخت و طبقه نينابراب باشديآن منطقه م يطيعوامل مح ريتأث

 هابا استقرار پالت كيستماتيس -يبه روش تصادف ياهياز پوشش گ برداريپژوهش، نمونه نياست. در ا يضرور يژئومورفومتر
و درصد پوشش) ثبت و در  اهييگ يهاگونه نام( پوشش به مربوط اطالعات پالت هر در. شد انجام ترانسكت چهار امتداد در

 بندياستخراج شد. به منظور خوشه يو ژئومورفومتر يمياقل هاي. سپس دادهديخاك حفر گرد ليت پروفهر ترانسك يابتدا و انتها
 روش از هاخوشه نيمحاسبه فاصله ب يو برا ياز روش سلسله مراتب يو خاك يژئومورفومتر ،يمياقل يفاكتورها يمناطق بر مبنا

موجود مطابقت  تيبا واقع جينتا نينشان داد كه ا يطيعوامل مح يبنامناطق بر م بنديحاصل از خوشه جي. نتادياستفاده گرد وارد
متوسط تا  يكه از درصد پوشش درمنه دشت يخوشه و مناطق كيدر  دشتي درمنه صفردرصد پوشش  يداشته است و مناطق دارا

 يمورد بررس يطيعوامل مح نيبگرفت كه  جهينت توانيم كلي طور به. اندقرار گرفته يگريد هايبرخوردار بودند در خوشه ييباال
  رابطه وجود دارد. اهانيپراكنش گ يو الگو

  يسلسله مراتب ليو تحل هيتجز ،بنديخوشه ،يدرصد پوشش، درمنه دشت: هاي كليديواژه

  msadeghinia@ardakan.ac.irالكترونيكي:  ، پست03532230910مسئول، تلفن:  * نويسنده

  مقدمه
اطراف خود به منظور  طيمح بنديبشر به طبقه ازين

 تي). اهم12است ( رناپذياجتناب امري آن كردن ترملموس
است كه بدون  يبه حد ياهيامر در علوم پوشش گ نيا

آن  هاييژگياز و يشناخت مناسب ياهيپوشش گ بنديطبقه
 ياهيجوامع گ بنديطبقه ي). به عبارت11( شوديحاصل نم

را  ستمياكوس كياست كه ساختار  ييهااز روش يكي
نشان  يطيمشخص كرده و ارتباط آن را با عوامل مح

ي از امجموعه كردن جمع بندي،). هدف طبقه18( دهديم

افراد مشابه براساس صفات مشترك در كنار هم است. 
 از شده مشتق هايگروه از ايمجموعه بندي،حاصل طبقه

در داخل هر گروه در  فردي هر آلايده وربط كه است افراد
 افراد با بيشتري شباهت ديگر هايمقايسه با افراد گروه

 براي گياهي پوشش بنديطبقه نبنابراي). 9( دارد خود گروه
 صورت ترهمگن هايگروه به ناهمگن هايداده تفكيك

. شود ترآسان گياهي پوشش تغييرات مطالعه تا گيردمي
ابداع و  ياهيپوشش گ بنديطبقه يبرا ياريبس هايروش
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به   ايخوشه ليو تحل هياست و روش تجز افتهيتوسعه 
 يبرا ياهيپوشش گ يطور گسترده در مطالعات اكولوژ

). 1( شوديبه كار گرفته م كياكولوژ هايگروه صيتشخ
 رهيچند متغ يآمار لياز تحل ايشاخه ،بنديخوشه ليتحل

در  ابهمش هايداده ديبنبه منظور گروه يبوده و روش
 هيبر پا يروش، روش ني). ا15است ( كساني هايخوشه
مشاهدات مشابه در  بنديكه هدف آن گروه باشديداده م

به  ديكه مشاهدات متضاد با يخوشه است در حال كي
). هر چه شباهت 17مختلف تعلق داشته باشند ( هايخوشه

 بنديشهباشد، خو شتربي هاگروه نيگروه و تفاوت ب نيب
 هاياز روش يكي). 13( شوديم ترشده كيتفك

روش با  نيا باشديم يروش سلسله مراتب ،بنديخوشه
 جاديو ا گريمحاسبه فاصله هر مشاهده به همه مشاهدات د

همه مشاهدات  يفاصله برا سيبه نام ماتر سيماتر كي
خوشه كه شامل همه  نيتر). بزرگ10( شوديآغاز م

 هيتجز كوچكتر هايرخوشهيه زب باشديمشاهدات م
 مرسييعضو م كيبا تنها  هاييتا آنكه به خوشه شونديم
 گياهي پوشش بطروا سيربر ،هشوپژ يناز ا فهد). 20(
 يهاتيپ تفكيكدر  ؤثرم يكيژكولوا ملاعواز  برخي با

 شناخت با انبتو تا ستاردكان ا -زديدشت  اتعمر گياهي
 ،مشابه مناطقدر  اصلح نتايجدادن  تعميمو  حاكم بطروا

 ليهاو يبندطبقهو  شناخت مينهدر ز يمناسب هايراه حل
 با اير. زدكر توصيه تعامر توسعهو  حصالا ،گياهي يهاتيپ

در  گياهي تيپ يكياكولوژ تخصوصيا شناخت
 ،تعامر حصالا جهت انميتو وتمتفا هايهيستگاز

 منطقه هر ايبررا  يكيژكولوا يطاشر با رگازسا يگونهها
 يكيژكولوا ملاعو تعيين با ينا بر وهعال. دكر دشنهاپي

 هم نهيو هز قتدر و ،گياهي پيت هايكننده زيمتما
در  هاداده هنبوا دآوريگر ايرز ،شد هداخو جوييصرفه
 شتهاند دجوو ها،آن هيدتعميم گونه هر نمكاا كه يطياشر

 نهيو هز قتدادن و رهد به بلكه نيست عملي مياقدا باشد
و  ياهيارتباط جوامع گ يبه بررس يادين زمحققا. ستا

 يو حشمت انحقي جمله از اند،پرداخته يطيعوامل مح

با كمك  ياهيساختار و نقشه پوشش گ نيي) كه به تع1393(
 ايخوشه بنديو روش طبقه يياياطالعات جغراف ستميس

 نيمحاسبه فاصله ب يدر مراتع آمل مازندران پرداختند و برا
 رينه ز تينمودند كه در نها هاستفاد  ردوا روش از هاخوشه

 نيو همچن ديگرد نييدر منطقه تع ياهيطبقه گ اياجتماع 
 هايگونه ايارتفاع از سطح در شينشان داده شد كه با افزا

 اندداده يو بالشتك ايبوته هايخود را به گونه يجا يعلف
) به بررسي ارتباط 1394كركج و همكاران ( يداشي). 4(

عوامل خاكي و مديريتي با پراكنش گروه مؤثرترين 
 پرداختند گلستان باغ چهار مراتع در اكولوژيك هايگونه
 كيتفك يشد و برا ييدر منطقه شناسا ياهگي گونه 26 كه

به روش وارد  بنديخوشه زياز آنال يكياكولوژ هايگروه
 يكيپنج گروه گونه اكولوژ قيتحق نياستفاده كردند. در ا

 اتياز آن است كه خصوص يحاك جينتانشان داده شد و 
در پراكنش گروه  يشتريب ريخاك تأث ييايميو ش يكيزيف

داشته است  تيرينسبت به عامل مد كياكولوژ هايگونه
) به 1396و همكاران ( يقادر گر،يد اي). در مطالعه7(

با استفاده از  يبا عوامل خاك ياهگي ارتباط پوشش يبررس
 اهاني. گپرداختندع خوزستان در مرات رهيچند متغ زيآنال

 رهيت 20گونه از  49منطقه شامل  نيموجود در فلور ا
 بنديپژوهش به منظور طبقه نيگزارش شد. در ا ياهيگ

محاسبه  يو برا ياز روش سلسله مراتب ياهيپوشش گ
نشان  جنتاي. شد استفاده وارد روش از هاخوشه نيفاصله ب

 ياهيگ تماعراجيمنطقه به شش ز ياهيداد كه پوشش گ
 يشاخص مناسب توانديشده است و خواص خاك م ميتقس

 و ژانگ). 8( باشد هاو پراكنش آن ياهيجوامع گ كيدر تفك
با تنوع  يطيرابطه عوامل مح بررسي به) 2010( دانگ

 ياهيپرداختند. جوامع گ نيچ يدر فالت لس ياهيپوشش گ
متفاوت  يشگاهيرو طيساختار و شرا ب،يبراساس ترك

نشان داد كه  جيشدند. نتا نييتع ايهخوش زينالتوسط آ
و جهت آن از  بيارتفاع، نوع خاك، ش رينظ يطيعوامل مح

 نييبوده است و نقش تع يمناطق لس ايعوامل مهم در اح
  ).21داشته است ( ياهيدر پراكنش پوشش گ ايكننده
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از  ،يطيمح هايو عامل ياهيپوشش گ نيروابط ب كشف
 هايستمياكوس يزريو برنامه قيدق تيريدر مد ايهيموارد پا

. باشديم خشكمهيدر مناطق خشك و ن ژهيبو ،يمرتع
 يروابط، برا نياز ا نانهبيو واقع حيو درك صح يآگاه
 نياز چن داريپا برداريو بهره ياصول تيريمد

. در پژوهش رسديبه نظر م يرورض ،هاييستمياكوس
 هاياهشگيرو نيب يهمبستگ زانيم يحاضر هدف بررس

انتخاب شده و مشخص كردن  يطيمح يبا پارامترها يمرتع
 ،يمياقل يبا پارامترها يمرتع هايشگاهيرو راتييروند تغ

  است. يو خاك يژئومورفومتر

  

  مواد و روشها
از دشت  يمحدوده مورد مطالعه بخش: منطقه مورد مطالعه

اردكان در طول  -زدي. دشت باشدياردكان م -زدي
 قهيدق 50درجه و  54تا  قهيدق 15رجه و د 53 ييايجغراف
 32تا  قهيدق 15درجه و  31 ييايو در عرض جغراف يشرق

دشت  نيقرار دارد. مساحت ا يشمال قهيدق 15درجه و 
 يآب رهيذخ نيترمربع بوده و بزرگ لومتريك 4117حدود 

منطقه به علت واقع  نيدشت قرار دارد. ا نياستان در ا
 يبارندگ يدارا ييجنب استوا اديمركز فشار ز ريبودن در ز

است و جزء كمربند  اديكم و نوسانات درجه حرارت ز
  ).6( باشديم رانيا يخشك فالت مركز

  
  برداريموقعيت منطقه مورد مطالعه و مناطق نمونه -1شكل 

 به :و خاك ياهيپوشش گ يرگيو اندازه بردارينمونه
حضور  با ،ياهيدرصد پوشش گ هايمنظور برداشت داده

 بهشتيارد اهان،ياطالعات دوره رشد گ يدر منطقه و بررس
 نييتع برداريبه عنوان زمان مناسب جهت نمونه 1397ماه  
منطقه با توجه به  10 يبردار. تعداد كل مناطق نمونهديگرد

درصد متفاوت پوشش در نظر گرفته شد. جهت 
استفاده شد و  يتصادف كيستماتياز روش س ياربردنمونه

ترانسكت  4در طول  يمترمربع 2پالت  32هر منطقه در 

 اهانيو در هر پالت فهرست گ ديمستقر گرد يمتر 150
شد. به منظور  يريگموجود ثبت و درصد پوشش اندازه

 كيهر ترانسكت  يدر ابتدا و انتها زيخاك ن يبررس
 هايگونه يدوانشهي) و با توجه به عمق ر5حفر ( ليپروف

نشان داده  1مطالعه كه در جدول  موجود در منطقه مورد
 30تا  10و  يمتريسانت 10شده است از دو عمق صفر تا 

 هاي. نمونهديخاك برداشت گرد يهانمونه يمتريسانت
عبور  يمتريليم 2از الك  شگاهيخاك پس از انتقال به آزما
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خاك كه  ييايميو ش يكيزيف يداده شد، سپس پارامترها
گچ، آهك،  ،يخاك، كربن آلبافت  زه،ي(درصد سنگر شامل
 م،يسد م،يزيو من ميفسفر، كلس ته،يدياس ،يكيالكتر تيهدا

 Sodium Adsorption Ratio( مينسبت جذب سد م،يپتاس

(SAR)(   شد. يريگاندازه 1طبق رابطه  

  SAR= )1(  رابطه

  هاي موجود در منطقهگونه -1 جدول
  نام فارسي  مينام عل رديف نام فارسي نام علمي  رديف

1  Artemisia sieberi 2 درمنه دشتي Seidlitzia rosmarinus اشنان  
3  Alhagi persarum 4 خارشتر Noaea mucronata خاركو  
5  Fortuynia bungei 6 قلم Pteropyrum aucheri پرند  
7  Convolvulus fruticosus 8 ايپيچك درختچه Astragalus macropelmatus گون  
9  Scariola orientalis 10  گاوچاق كن  Eurotia ceratoides ايبرگ نقره  

  

 هايداده ي:ميو اقل يژئومورفومتر هايداده سازيآماده
 يقومبا استفاده از نرم افزار ساگا و مدل ر يژئومورفومتر

 ي) آن بر مبنازيسا كسليمنطقه كه رزولوشن (پ يارتفاع
 2طه ). راب14بود استخراج شد ( GPS كيقدرت تفك
  .دهديرا نشان م كسليمحاسبات پ

   )2رابطه (

pكسل،ي: اندازه پ SNاس،ي: مق MLDفيتعر هي: حداقل ناح 
  نيزم يقابل خواندن بر رو

 يمدل رقوم زيسا كسليحداكثر پ 2توجه به رابطه  با
 شيافزا يبرا قيتحق نيمتر به دست آمد. در ا 20 يارتفاع

 يموجود از مدل رقوم يهاداده با توجه به نيدقت و همچن
 تي(دانلود شده از سا يمتر 12با رزولوشن  يارتفاع

https://vertex.daac.asf.alaska.edu .استفاده شد (

 ب،يمورد استفاده شامل ش يژئومورفومتر ياپارامتره
شاخص  ،يتوپوگراف تيمقطع، شاخص موقع يانحنا

 يانحنا ان،يفاصله از آبراهه، جهت جر ،يرطوبت توپوگراف
 ،يطول يتانژانت انحنا، انحنا ،يسطح، جهت، تراكم زهكش

و ارتفاع  بيكل، شاخص طول ش يآبراهه، انحنا هيسطح پا
  بودند. 

از  قيتحق نيا ازيمورد ن يمياقل هايپارامتر هيمنظور ته به
 بد،يعقدا، م كينوپتيس ستگاهيهفت ا يهواشناس هايداده

 2اد كه در جدول اردكان، اشكذر، ندوشن و خضرآب زد،ي
مورد استفاده  يمياقل يآمده است استفاده شد. پارامترها

 ري، تبخ)Precipitation(، بارش )Humidity(شامل رطوبت 
)Evaporation(  و درجه حرارت)Temperature(  وبوده 
آمار  نيزم هاياز روش يمياقل ينقشه پارامترها هيته يبرا

  استفاده شد. ستگاهيا نقاط در هاآن ريمقاد بنديجهت پهنه
  پارامترهاي اقليمي -2جدول 

  )mmميانگين بارش (  )Cميانگين درجه حرارت ( ميانگين رطوبت نسبي (درصد) )mmميانگين تبخير(  نام ايستگاه
  12/5  76/27  57/15  47/439  عقدا
  57/3  95/26 76/20 8/373  ميبد
  3  84/27 92/18 39/392  يزد

  96/4  29/27 16/29 58/313  اردكان
  43/3  51/26  05/28  0  اشكذر
  25/6  02/21 5/25 357  ندوشن
  15/6  54/25  94/24  0  خضرآباد
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 از روش بنديمطالعه به منظور خوشه نيا در ها:داده زيآنال
 يبرا ياصطالح كل كياستفاده شد كه  يسلسله مراتب

با توجه به  اءياش نياست كه روابط ب يآمار هايروش
 ). براي محاسبه16( دهديان مسطح شباهت نش شيافزا

 وارد روش از ايخوشه تحليل در هافاصله بين خوشه
 يسلسله مراتب بنديهروش خوش نبهتري كه شد استفاده
) 3شاخص اقليدسي ( ز،يشاخص فاصله ن ي) برا19است (

در نظر گرفته شد كه خروجي آن به صورت نمودار درختي 
با  قيتحق ني(دندوگرام) مورد تفسير قرار گرفت. در ا

ر مناطق ب ليو تحل هيبه تجز SPSSاستفاده از  نرم افزار 
 هيو تجز يخاك ،يژئومورفومتر ،يمياقل ياساس پارامترها

پرداخته  ياهيمناطق بر اساس درصد پوشش گ ليو تحل
  شد.

  نتايج
 جينتاي: طيدر ارتباط با عوامل مح بنديخوشه جينتا

 يژئومورفومتر يپارامترها يبر مبنا بنديحاصل از خوشه
 يپارامتر دارا نيا يبر مبنا بردارينشان داد كه مناطق نمونه

. همانطور كه باشندمي متفاوت و اندنبوده يكساني تيوضع

نشان داده شده است مناطق دو به دو با هم  زين 3در جدول 
 دهندهصفر نشان واصلف با مناطق و انددر نظر گرفته شده

كامال مشابه  ينظر ژئومورفومترمناطق از  نياست كه ا ناي
به  شوديم شتربي فاصله صفر از چه هر و اندبوده گريكدي
به هم  هيشب ياست كه مناطق از نظر ژئومورفومتر يمعن نيا

. منطقه دهديمناطق را نشان م نينبوده و عدم تشابه در ا
) و 680/2فاصله ( نيصدرآباد با ندوشن نسبت به هم كمتر

 منطقه و اندداشته ياز نظر ژئومورفومترشباهت را  نيشتريب
فاصله  نيشترينسبت به هم ب بديبا دانشگاه م آبادنمعي

  .اندداشته يشباهت از نظر ژئومورفومتر ني) و كمتر645/7(

در  يژئومورفومتر يپارامترها يبر مبنا برداريمناطق نمونه
 -صدرآباد -ندوشن( مناطق. اندشده كيسه خوشه تفك

) در خوشه هيعلو -زير خوشه اول، مناطق (اشنآباد) د-نمعي
منبع  -چاه افضل -وكين -يشور قاتيدوم و مناطق (تحق

 ني) در خوشه سوم قرار گرفته است. ابديدانشگاه م -آب
  نشان داده شده است. 2در شكل  هاخوشه

  
  ماتريس فاصله اقليدسي برمبناي پارامترهاي ژئومورفومتري -3 جدول

  منطقه

ضل
ه اف

چا
  

منب
آب

ع 
ت   

قيقا
تح

ري
شو

يبد  
اه م

شگ
دان
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ني

ويه  
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شن  
دو

ن
آباد  

در
ص

  

عين
م

  آباد

                    0  چاه افضل
             0 496/3  منبع آب

                0  605/4  171/5  تحقيقات شوري
           0 747/5 208/5 975/3  دانشگاه ميبد

            0  587/7  988/5  269/6  948/6  اشنيز
         0 908/6 195/5 691/4 270/4 583/5  نيوك
        0  963/5  577/4  213/5  214/6  469/4  632/4  علويه
      0  106/4  461/5 067/6 150/5 415/5 107/5 187/4  ندوشن
    0  680/2  279/4  292/6  771/4  527/6  157/6  100/6  990/5  صدرآباد

  0  115/3  655/3  077/5  152/6 721/5 645/7 741/6 969/5 303/6  آبادمعين
  



 1400، 3شماره ، 34جلد   مجله پژوهشهاي گياهي (مجله زيست شناسي ايران)

  
  بندي مناطق برمبناي پارامترهاي ژئومورفومتريمودار درختي (دندوگرام) حاصل از خوشهن -2شكل

 يدارا يمياقل يبر اساس پارامترها برداريمناطق نمونه
 نيب يدارمعني اختالف و اندبوده يكساني باًيتقر تيوضع

نشان  زين 4فواصل وجود ندارد. همانطور كه در جدول 
. انددو با هم در نظر گرفته شده داده شده است مناطق دو به

از نظر  همشاب كامال مناطق دهندهنشان صفر فواصل با مناطق
 شتربي فاصله دهندهاز صفر نشان شتريبوده و فاصله ب يمياقل
. منطقه چاه باشديم يميمناطق و عدم تشابه از نظر اقل نيا

 نيشتري) و ب258/0فاصله ( نيافضل با منبع آب كمتر
 منطقه و اندنسبت به هم داشته يمينظر اقل شباهت را از

 ني) و كمتر846/4فاصله ( نيشتربي ندوشن با افضل چاه
  .اندنسبت به هم داشته يميشباهت از نظر اقل

در سه  يمياقل يپارامترها يبر مبنا برداريمناطق نمونه
 - منبع آب -افضل چاه( مناطق. اندشده كيخوشه تفك

 - صدرآباد -هيمناطق (علو ) در خوشه اول،يشور قاتيتحق
 - آبادنيمع -وكيندوشن) در خوشه دوم، و مناطق (ن

 ني) در خوشه سوم قرار گرفته است. ازياشن -بديدانشگاه م
  نشان داده شده است. 3شكل  رد هاخوشه

  
  ماتريس فاصله اقليدسي بر مبناي پارامترهاي اقليمي -4 جدول

  منطقه

ضل
ه اف

چا
آب  

بع 
من

ت   
قيقا

تح
ري

شو
  

دان
يبد

اه م
شگ

 

نيز
اش

وك  
ني

ويه  
عل
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دو

ن
آباد  

در
ص

  

عين
م

  آباد

               0  چاه افضل
             0 258/0  منبع آب

            0 518/0 775/0  تحقيقات شوري
           0 356/3 800/3 026/4  دانشگاه ميبد

          0 371/1 277/2 660/2 864/2  اشنيز
         0 198/1 215/2 821/2 058/3 199/3  نيوك
        0  377/1 514/2 174/3 089/4 257/4 361/4  يهعلو

      0  495/0  787/1 853/2 342/3 554/4 737/4 846/4  ندوشن
    0  865/0  395/0  041/1 213/2 003/3 729/3 892/3 995/3  صدرآباد

  0  220/1  006/2  584/1  290/0  118/1  266/2  623/2  852/2  990/2  آبادمعين
  



 1400، 3شماره ، 34جلد   مجله پژوهشهاي گياهي (مجله زيست شناسي ايران)

  
  بندي مناطق برمبناي پارامترهاي اقليميم) حاصل از خوشهنمودار درختي (دندوگرا -3 شكل

 يدارا يخاك يبراساس پارامترها برداريمناطق نمونه
 نيب يدارمعني اختالف و اندبوده يكامالً متفاوت تيوضع

نشان داده  زين 5فواصل وجود دارد. همانطور كه در جدول 
. انداست مناطق دو به دو با هم در نظر گرفته شده

صفر را به خود  يخاك كامال مشابه مقدار عدد يهايژگوي
عدم تشابه و  زيجدول ن نيداده است. در هم صاصاخت

دهنده تفاوت مناطق از نظر از صفر نشان شتريفاصله ب
با ندوشن  آبادني. منطقه معباشديم يخاك اتيخصوص

شباهت را از نظر  نيشتري) و ب305/2فاصله ( نيكمتر
با  زاشني منطقه و اندخاك نسبت به هم داشته هاييژگيو

) و 712/14فاصله ( نيشتريب يدارا يشور قاتيتحق
خاك نسبت به هم  هاييژگيشباهت از نظر و نيكمتر
  .اندداشته

خاك در سه  يپارامترها يبر مبنا برداريمناطق نمونه
 داده نشان 4 شكل در هاخوشه ناي. اندشده كيخوشه تفك

چاه  -هيعلو -آباد نمعي -ندوشن( قمناط. است شده
) در زياشن - صدرآباد -منبع آب -بديدانشگاه م -افضل

در خوشه دوم و منطقه  يشور قاتيخوشه اول، منطقه تحق
  در خوشه سوم قرار گرفته است. وكين

  
  ماتريس فاصله اقليدسي بر مبناي پارامترهاي خاك -5 جدول

  منطقه

ضل
ه اف

چا
آب  

بع 
من

ت   
قيقا

تح
ري

شو
  

دان
يبد
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ويه  
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دو

ن
آباد  
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ص

  

عين
م

  آباد

               0  چاه افضل
                  0  771/3  منبع آب

             0 575/12 737/13  تحقيقات شوري
              0  679/11  050/4  358/3  دانشگاه ميبد

           0 963/5 712/14 141/4 616/4  اشنيز
          0  158/10  089/7  339/11  888/8  276/7  نيوك
        0  090/10 713/5 050/6 359/12 818/4 257/6  علويه
      0  340/3  602/8 088/6 560/5 104/11 483/4 838/5  ندوشن
    0  171/3  654/4  137/8 164/5 001/5 752/12 206/3 349/4  صدرآباد

  0  488/4  305/2  614/2  639/9 541/6 439/6 349/11 259/5 810/6  آبادمعين
  



 1400، 3شماره ، 34جلد   مجله پژوهشهاي گياهي (مجله زيست شناسي ايران)

  
  بندي مناطق برمبناي پارامترهاي خاكتي (دندوگرام) حاصل از خوشهنمودار درخ -4 شكل

 يدارا يطيعوامل مح هيبر اساس كل برداريمناطق نمونه
فواصل  نيب داريمعني اختالف و اندبوده يمتفاوت تيوضع

نشان داده شده  زين 6وجود دارد همانطور كه در جدول 
 مناطق و ندااست مناطق دو به دو با هم در نظر گرفته شده

 ظرمناطق از ن نياست كه ا ناي دهندهنشان صفر فواصل با
 عدم و اندبوده گريكديكامال مشابه  يطيعوامل مح هيكل

 نجاي. در ادهديمناطق را نسبت به هم نشان م ناي در تشابه
. دهديرا نشان م ايمناطق تفاوت قابل توجه نيفواصل ب

) و 241/4(فاصله  نيمنطقه ندوشن با صدرآباد كمتر
نسبت به هم  يطيشباهت را از نظر عوامل مح نيشتريب

فاصله  نيشتريب زيبا اشن يشور قاتيو منطقه تحق اندتهداش
نسبت  يطيشباهت از نظر عوامل مح ني) و كمتر047/16(

  .اندبه هم داشته

در سه خوشه  يطيعوامل مح  يبر مبنا برداريمناطق نمونه
 - آبادنمعي -صدرآباد -ندوشن( مناطق. اندشده كيتفك
منبع  -) در خوشه اول، مناطق (چاه افضلزياشن -هيعلو
) در خوشه دوم و منطقه وكين -بديدانشگاه م -آب
 نيدر خوشه سوم قرار گرفته است. ا يشور قاتيتحق

  .است شده داده نشان 5 شكل در هاخوشه

  
  ماتريس فاصله اقليدسي بر مبناي عوامل محيطي -6 جدول

 چاه  منطقه
ضل

اف
آب  

بع 
من

ت   
قيقا
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ري

شو
يبد  
اه م
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نيز
اش
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ويه  
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شن  
دو

ن
آباد  

در
ص

  

عين
م

  آباد

              0  چاه افضل
                  0  148/5  منبع آب

            0 401/13 699/14  تحقيقات شوري
              0  442/13  614/7  579/6  دانشگاه ميبد

          0 747/9 047/16 970/7 820/8  اشنيز
          0  343/12  063/9  591/12  323/10  714/9  نيوك
        0  801/11 740/7 593/8 425/14 830/7 924/8  علويه
      0  316/5  345/10  056/9  283/8  166/13  283/8  666/8  ندوشن
    0  241/4  335/6  338/10 371/7 754/8 643/14 914/7 412/8  صدرآباد

  0  597/5  764/4  926/5  439/11  761/8  249/10  458/13  451/8  749/9  آبادمعين
  



 1400، 3شماره ، 34جلد   مجله پژوهشهاي گياهي (مجله زيست شناسي ايران)

  
  بندي مناطق بر مبناي عوامل محيطينمودار درختي (دندوگرام) حاصل از خوشه -5 شكل

 ي:اهيبراساس درصد پوشش گ بنديخوشه جينتا
براساس درصد پوشش  برداريمناطق نمونه بنديخوشه

 نيكه فواصل صفر ب دهدينشان م 7در جدول  ياهيگ
 هيناطق دو به دو با هم شبم نياست كه ا نيا  انگريمناطق ب

است  نيا انگريشود ب شتريبوده و هر چه از صفر فاصله ب
 اندبه هم نبوده هيشب ياهيكه مناطق از نظر درصد پوشش گ

شده است. منبع آب با چاه افضل،  شتريتشابه ب دمع و
با  بديبا چاه افضل و منبع آب، دانشگاه م يشور قاتيتحق

با چاه  وكين ،يشور تقايچاه افضل و منبع آب و تحق

 بديو دانشگاه م يشور قاتيافضل و منبع آب و تحق
 ناي دهنده) را نشان داده است كه نشان0فاصله ( نيكمتر

مناطق به هم شباهت  نيدر ا ياهيگ شاست كه درصد پوش
 قاتيآباد با چاه افضل، منبع آب، تحق نيدارد و منطقه مع

) را به 175/3ه (فاصل نيشتريب وكيو ن بديدانشگاه م ،يشور
 شباهت عدم دهندهخود اختصاص داده است كه نشان

آباد با پنج منطقه  نيدر منطقه مع ياهگي پوشش درصد
  دارد. گريد

  
  برداري بر مبناي درصد پوشش گياهيماتريس فاصله اقليدسي مناطق نمونه -7 جدول

  منطقه

ضل
ه اف

چا
آب  

بع 
من

ت   
قيقا

تح
ري

شو
يبد  
اه م
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نيز
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شن  ويه
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ن
آباد  

در
ص

  

عين
م

  آباد

                    0  چاه افضل
                  0  0  منبع آب

                0  0  0  تحقيقات شوري
              0  0  0  0  دانشگاه ميبد

            0  267/0  267/0  267/0  267/0  اشنيز
          0  267/0  0  0  0  0  نيوك
        0  467/0  200/0  467/0  467/0  467/0  467/0  علويه
      0  256/0  724/0  457/0  724/0  724/0  724/0  724/0  ندوشن
    0  531/0  788/0  255/1  988/0  255/1  255/1  255/1  255/1  صدرآباد

  0  920/1  451/2  707/2  175/3  908/2  175/3  175/3  175/3  175/3  آبادمعين
  



 1400، 3شماره ، 34جلد   مجله پژوهشهاي گياهي (مجله زيست شناسي ايران)

در سه خوشه  ياهيبراساس درصد پوشش گ بردارينمونه
 - افضل چاه -وكين -بدمي دانشگاه( مناطق. اندشده كيتفك

 -زي) در خوشه اول، منطقه (اشنيشور قاتيتحق -منبع آب

 نيصدرآباد) در خوشه دوم و منطقه مع - ندوشن -هيعلو
 شكل در هاخوشه نيآباد در خوشه سوم قرار گرفته است. ا

  داده شده است. اننش 6

  
  ي درصد پوشش گياهيبرداري بر مبنابندي مناطق نمونهنمودار درختي (دندوگرام) حاصل از خوشه -6 شكل

  بحث و نتيجه گيري
كه  باشديم ياهيپوشش گ بندياز طبقه ينوع بنديخوشه

از  نكهيبوده است به جهت ا ديمف ياهيپوشش گ زيآنال يبرا
تك  يبه جا هاستيو اكولوژ شودمي كاسته هاحجم داده
 كه داشت خواهند سروكار هاگونه اجتماع با هاتك گونه

پژوهش  ناي در. شد خواهد ترآسان يرگيميو تصم رتفسي
 يمناطق براساس پارامترها بنديبه منظور خوشه

از  ياهيو درصد پوشش گ يو خاك يمياقل ،يژئومورفومتر
نشان داد كه مناطق  جياستفاده شد. نتا يروش سلسله مراتب

 ،يژئومورفومتر ياز نظر تك تك پارامترها بردارينمونه
از نظر درصد  نيرها و همچنپارامت هيو كل يخاك ،يمياقل

 و اندشده ميدرمنه با هم در سه خوشه تقس ياهيپوشش گ
 كي در اندپارامترها مشابه هم بوده نيكه از نظر ا مناطقي

مورد  يكه از نظر پارامترها مناطقي و اندخوشه قرار گرفته
 ييمجزا هايتشابه هستند در خوشه نيكمتر يدارا يبررس

در  يطيعوامل مح هيكل بنديخوشه جنتاي. اندقرار گرفته
 آباد،نينشان داد كه مناطق ندوشن، صدرآباد، مع 5 شكل
 آب، منبع افضل،خوشه و مناطق چاه كيدر  زياشن ه،يعلو

در  يشور قاتيخوشه و تحق كيدر  وكين بد،مي دانشگاه
 جينتا زني 6 شكل در. اندشده كيجداگانه تفك ايخوشه

درصد پوشش درمنه در سه نشان داد كه مناطق از نظر 
 وك،ين بد،مي دانشگاه اول خوشه در كه اندگرفته رخوشه قرا

با درصد پوشش  يشور قاتيچاه افضل، منبع آب، تحق
ندوشن و صدرآباد با  ه،يعلو ز،يصفر و در خوشه دوم اشن
) و در خوشه سوم 34/0- 70/4درصد پوشش متوسط (

رار گرفته ) ق89/11درصد پوشش ( نيشتريبا ب آبادنيمع
كه از نظر عوامل  ياست مناطق نيا ندهكن انيامر ب نياست. ا

 يكساني طيشرا يدارا يو ژئومورفومتر يمياقل ،يخاك
 زين يكساني باًيهستند از درصد پوشش درمنه تقر

و  يمياقل ،ياز لحاظ خاك طيبرخوردارند و هر چه شرا
 باشد ترمناسب ياهيپراكنش پوشش گ يبرا يژئومورفومتر

خواهد  يشتريدر آن منطقه گسترش ب ياهگي ششپو
از لحاظ  تريمناسب طيشرا آبادنيداشت. به طور مثال مع

درمنه  ياهيارتفاع، رطوبت و دما كه الزمه استقرار پوشش گ
منطقه  نيدر ا يدرمنه دشت نيبرخوردار است، بنابرا باشديم

داشته باشد.  يو درصد پوشش باالتر شتريتوانسته رشد ب
 يبر رو يطيمح لگرفت كه عوام جهينت توانيم نيابنابر

. باشنديم رگذاريتأث يعيطب هايشگاهيپراكنش و استقرار رو
بر رشد  يطيعوامل مح ريو تأث ايخوشه زيآنال يريبه كارگ

و  انيهمچون حق يگريد نيتوسط محقق اهانيو استقرار گ
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) و ژانگ و 1396و همكاران ( ي)، قادر1393( يحشمت
 نيا جيبا نتا كهقرار گرفته است  دي) مورد تأك2010دانگ (

  ). 21، 8، 4پژوهش مطابقت دارد (

 ملاعو تشخيصو  گياهي معاجو يبندتقسيمو  شناخت با
و  ادستعدا به انتومي نهاآ كنشاپرو  رنتشادر ا مؤثر محيطي

 بنتخادر ا عموضو ينو از ا دبر پي ضيارا تخصوصيا
 تخريب تعامر حصالو ا ءاحيا ايبر مناسب گياهي يهاگونه
 دهستفاو ا مديريت رمنظو به ني. بنابرادكر دهستفاا يافته
 خشكنيمهو  خشك مناطق تعامر هيژبه و تعامراز  بهينه

 صليا اجزا بين بطروا به ستيابيآن و د ايجزا شناخت
 وريضر قليميو ا فياتوپوگر ك،خا ،گياهي پوشش شامل

 محيطي ملاعو اختشن با ،يگرد رتعبا به. سدرمي نظر به
 هر فمعر گياهي معاجو كنشاپرو  رنتشادر ا مؤثر
 يطاشر با مناطق حصالو ا ءحياا ايبر انتومي ه،يشگارو
 ينو از ا دكر دپيشنهارا  رگازسا يهاگونه مشابه يكيژكولوا

از آنجا  ني. همچندنمو جوييصرفه نماو ز هزينهدر  طريق
 زيتما چند عامل سبب اي كيكه ممكن است كه تنها 

 يبندخوشه جي) نتا2شود ( گريكدياز  ياهياجتماعات گ
 نييتع يكه برا ياصل هايؤلفهم زيجهت آنال توانديم

 باشد،يم ياهيجوامع گ ييعامل مؤثر در شناسا نتريمهم
باشد،  ترقيدق جينتا ني. هر چه اردگيمورد استفاده قرار 
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Abstract 

Plant community’s classification provides an organization framework for design of 
future studies of the Functional features of communities or systems and the relationship 
between species and the environment of the studied region and since the plant species 
growing in an area are affected by environmental and biological factors on these 
regions, Therefore, identification and classification of vegetation distribution and 
climatic, soil and geomorphometry properties are necessary. In this research, vegetation 
Sampling was done by random-systematic method to place plots along four transects. In 
each plot, vegetation Cover information (name of plant species and percentage cover) 
was recorded, and at the beginning and end of each transect was digging the soil profile. 
Then, climatic and geomorphometry data were extracted. In order clustering regions 
based on climatic, soil, geomorphometry factors, was used hierarchical method and to 
calculate distance between clusters was used Ward's method. The results of regional 
clustering based on environmental factors showed that these results correspond with 
reality and areas with a zero percentage coverage of Artemisia sieberi in a cluster and 
areas with a moderate to high level of A. sieberi were found in other clusters. Generally, 
it can be concluded that there is a relationship between the environmental factors and 
the distribution pattern of the plants. 
Key words: Percentage of cover, Artemisia sieberi, Clustering, analytical hierarchy 
process. 


