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چکیده
هامیخرد اقل،یوگرافیزیعوامل فا،یدارد که به علت ارتفاع از سطح دریمتنوعیکیاکولوژيهاانیشآشده میرآباد منطقه حفاظت

دو روش از ،منطقـه یاهیـ سـاختار پوشـش گ  یبررسـ ومطالعه جهت . برخوردار استيباالیاهیو از تنوع گاندشدهجادیو انواع خاك ا
شـیب، هـاي نقشـه ) 9.3ArcGIS(افزار کمک نرمه باکصورتنه ایب.شدگرفتهبه کار) GIS(یی ایاطالعات جغرافستمیو سيبندطبقه
و کیـ همگـن تفک یمطالعـات يواحـد کـار  224آن،کـه در  شـد  هیتهکاريواحدهاينقشهها،نقشهایناز تلفیقوهیتهارتفاعوجهت

قطعـات  یتصادفعیتوزبه روش گیاهیپوششيبردارنمونهبراي. گرفتانجامواحدهاایندرصحراییس مطالعاتپو سیدمشخص گرد
هاي گیـاهی  تیپمرحله بعد . دیگردییجنس شناسا301و رهیت81از یاهیگونه گ447ی،اهیگيهاپیدر تتاکریاي ونمونه چنداندازه

یاهیـ گپیـ تنیبـ یکـ یفاصـله ژنت نیشـتر یبدرصد در چهار کالستر مجزا قرار گرفتنـد کـه   75براساس طیف زیستی در سطح تشابه 
Astragaleto-Ferulaetumیاهیـــگپیـــبـــا تQuerceto-Amygdaletumشـــاخص تشـــابه بـــاالترین و کمتـــرین. وجـــود داشـــت

یاهیـ گيهـا پیـ در تزیسـتی تنـوع  .دیـ مشـاهده گرد درصد 12ستانیگولک و سودرصد و 57گولک یاهیگيهاپیتنیببه ترتیب 
Quercetum ،Querceto-Amygdaletum وQuerceto-Pistaciaetumه استبودشتریبدیگر يهاپینسبت به ت.

تاکریي واقطعات نمونه چنداندازهي،بندطبقه،شاخص تشابهتیپ گیاهی، سردشت، :هاي کلیديواژه

Determining the structure and map of vegetation of Mirabad protected area (Iran) using
DEM and Geographic Information Systems (GIS)
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Summary
The Mirabad protected area (S. Azarbaijan, Iran) has a variety of ecological nurseries due to elevation of the sea,

physiographic factors, micro-climates and soil types, and has high vegetation diversity. Mirabad protected area in the
Piranshahr-Sardasht axis is between the latitudes of 36° 23' and 36° 31' north, and the lengths 45° 15' and 45° 25', with an area
of 11435 ha, in the elevation range 1177–2068 m above sea level. The average rainfall and annual temperature over the age of
19 years are 696 mm and 12.3 °C, respectively. The present study, examines the vegetation structure of the region in the year
2017 where two types of classification and GIS were used. Thus, with the help of ArcGIS software (ArcGIS 9.3), maps, slope,
aspect, and elevation were prepared. From the integration of these maps, in the map of the units of work, 224 study units were
homogeneous and identified and then field studies were done in these units. To sample vegetation by random distribution
method, Whittaker multi-scale unit parts in plant types, 447 plant species were identified from 81 families and 301 genera. In
the next step, plant types were based on biological diversity at a similar level of 75% in four distinct clusters, with the highest
genetic distance between the Astragaleto-Ferulaetum plant type and the Querceto-Amygdaletum plant type. The highest and
lowest similarity index was observed between Gulke 57% Gulke and Soeystan 12%, respectively. Biological diversity was
higher in Quercetum, Querceto-Amygdaletum and Querceto-Pistaciaetum species than in other types.

Keywords: Classification, plant brigades, sardasht, Similarity Index, Whittaker multi-scale plots
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مقدمه

ایــران در میــان کشــورهاي خاورمیانــه از موقعیــت 
همچـون  کـه ينحواي برخوردار است، بهژئوبوتانیکی ویژه

مهـم جغرافیـاي گیـاهی،    هپل ارتباطی بـین چهـار منطقـ   
عربسـتانی و  - سـیبري، صـحرا  - تـورانی، اروپـا  - یعنی ایـران 

يبــر مبنــایخیشــواهد تــار. گرفتــه اســتســودانی قــرار
منطقـه  یاهیـ پوشـش گ راتییـ تغیشناسـ مطالعات گـرده 

.سـازد یشـکار مـ  آسال قبل تـاکنون  14800زاگرس را از 
پوشـش  ستوسـن، یمطالعـات در اواخـر دوره پل  نیـ اهیبرپا

زار بـوده اسـت کـه در حـدود     زاگرس استپ درمنهیاهیگ
و در حـدود  پستهزار بلوط و سال قبل به درختچه13000

ــ5500 ــه جنگــلشیســال پ ــاب ــوط تبــديه شــدهلیبل
ــت کل   ــه حال ــر ب ــال حاض ــاکسیو در ح ــده درم ــتآم اس

)Zohary 1973.(متمـادي  انیسـال یهاي زاگرس طجنگل
ــه ــاکنــون نشــده و هــمشــدت تخریــبب ــزی ریثاتحــت ت

هاي فراوان قرار دارند که این تهدیدها روي پوشـش  تهدید
شـده  منطقـه حفاظـت  . هسـتند رگـذار یثامنطقـه ت یاهیگ

اســت کــه شــمالیتــرین منــاطق زاگــرسمیرآبــاد از مهــم
دهاي زاگرس در معرض، تهدیـ همچون سایر مناطق جنگل

یاي بـاالی هاي زاگرس داراي تنـوع گونـه  جنگل.قرار دارد
هـا  درصد جـنس 51ها،رهیدرصد ت64کهطوريبه،است

داده کشور را در خـود جـاي  یاهیهاي گدرصد گونه31و 
).et al. 2002Hoersch(است

،نآو عوامل مـؤثر بـر   یاهیشناخت کامل پوشش گ
يادیـ بنيهـا طرحيو اجرايزیرشرط الزم هرگونه برنامه

، شـونده دیـ تجدیعـ یمنـابع طب اءیـ اصـالح و اح ت،یریمد
از یاز خسـارات ناشـ  يرگیـ پـیش خاك، وبآحفاظت از 

. منابع اسـت نیاز ايبرداربهرهیچگونگتینهاو درلیس
هـر منطقـه بـدون    يبـرا یسـت یزطیمحـ يهـا يزیربرنامه

يان منطقـه و تنـوع گونـه   آیاهیـ شناخت وضع پوشش گ
هـر  یاهیـ پوشش گکهي طوربه،ستین ممکن نآجوامع 

ن منطقـه جهـت   ی آکیدر توان اکولـوژ يمنطقه نقش مؤثر
Makhdom(گوناگون دارديهاکاربر 2005.(

ــیتع ــســاختار پوشــش گنی ــف یاهی منــاطق مختل
،منظـور ه ایـن برخوردار اسـت بـ  یخاصتیهمواره از اهم

یانیکمک شـا تواندیم، )GIS(یی ایسامانه اطالعات جغراف
ــنما ــه در . دی ــاهی مطالع ــش گی ــاویر   پوش ــک تص ــا کم ب

تــوان بــا اســتفاده از بانــدهاي مــی،ArcGISاي و همــاهوار
هـا بـراي   هاي گیـاهی را محاسـبه و از آن  مختلف، شاخص

.اســتفاده کــردیطــیمحســتزیاهــداف ارزیــابی و پــایش 
ــ ــایبررس ــعجواییو شناس ــف گم ــمختل ــهیزمدریاهی ن

یو جنگلـ یاعـم از مرتعـ  یاهیـ گيهاستمیاکوستیریمد
يافزارهـا هـا و نـرم  امـروزه روش . داردياکاربرد گسـترده 

نیـ جملـه ا از. شده اسـت منظور ابداعنیايبرايمتعدد
ــه روش ــا، روش طبق ــده ــت يبن ).Mesdaghi 2001(اس

ــبر ــژئوبوتانیرس ــ کی ــه چ ــت،  (رات منطق ــع در آالش واق
اطالعــات ســتمیاز سيریــگبــا بهــره) ســوادکوه مازنــدران

و ساختار یاهیگيهاپیگرفته، تانجام) GIS(ییایجغراف
جینتــا. نمـوده اسـت  نیـی را در منطقـه تع یاهیـ جوامـع گ 

ــه تغ  ــان داد ک ــات نش ــمطالع ــوگرافراتیی ــو تغیتوپ ریی
شـده  یاهیگيهاپیترییباعث تغیشناسنیزميسازندها

جـایگزینی )Kordsavadkouh 2006(کردسـوادکوه  . اسـت 
وعلفـی بـه جـاي گیاهـان   بالشـتکی وايبوتـه گیاهـان 

دانسـته محسـوس مرکـزي البـرز ارتفاعـات دررابرگپهن
.است

ینـ یبشیشده در مورد پمنتشريهامثالنخستین
)Kessell 1976–79(کیسـل  پوشـش گیـاهی را   يهانقشه

معرفـی  گرادیانـت سـازي مدلنامرا بهروشیوکردمطرح
توصـیف و  يادیـ تـا حـد ز  )شـیب (نالیز گرادیانـت  آ. نمود

هـاي گیـاهی را در پاسـخ بـه یـک یـا       تفهیم توزیع پوشش
. دهـد مـی چند متغیر محیطی یا گرادیانت زمـانی پوشـش   

سـازي  پژوهش خود را در مـورد مـدل  ) Box 1981(بوکس 
هاي گیاهی در مقیاس جهـانی از طریـق   تجربی توزیع فرم

تقریبا یک دهه بعـد . متغیرهاي ماکروکلیماتی منتشر کرد
ینـ یبشیي در مورد پـ کارهاي اولیه، مطالعات زیادنیااز

توزیـع  ،هااین نقشه. هاي پوشش گیاهی انجام گرفتنقشه
هـاي گیـاهی   تیپهاي گیاهیها یا جامعهجمعیت، هاگونه

)Fels 1994(، ــی ــر ویژگ ــش دیگ ــاي پوش ــا  ه ــاهی ی گی
پوشش گیاهی ها را شامل ساختار یا فیزیونومیاکوسیستم

)Mackey 1994(، توالی پوشش گیـاهی)Lowell و )1991
ینـ یبشیپـ )Miller 1986(هاي گیاهی تنوع یا غناي گونه

پوشـش نقشـه ینـ یبشیپـ مطالعـات همهتقریبا.کنندمی
ــی  ــاهی ویژگ ــايگی ــیه ــهزمین ــايرااولی متغیره

ماننـد انـد، کـرده اسـتفاده گیاهیکننده پوششبینیپیش
DEMنقشـه ازشـده اسـتخراج و شـیب جهـت ارتفـاع، 

)Fischer 1990Davis & Goetz 1990,Accad & Neil

2006,Lees & Ritman 1991,.(
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نوعمعتقد بودند سه) Austin 1989(اوستین و همکاران 
. گیـاهی هسـتند  پوشـش کننـده نییتعمحیطی هايگرادیانتاز

فیزیولـوژي تـاثیر جهـت وبیمانند شغیرمستقیم هايگرادیانت
همچـون  مسـتقیم  هايگرادیانت. نداردگیاهیرشدمستقیمی بر
اثیر فیزیولوژي مستقیمی بـر رشـد گیـاهی    تpHو درجه حرارت

مغـذي، مـواد نور، آب،از قبیلغذاییمنابعهايگرادیانت. دارند
مصـرفی بـراي رشـد    انـرژي وکـربن و اکسـیژن مـواد   دیاکسيد

جـاي  گـروه سهایندرکهمتغیرهاییازبسیاري. گیاهان هستند
رگـذار یتاثگیاهیپوششتوزیعتوپوگرافی برتاثیرتحتگیرند می

.هستند
رسد بـه نقـش عوامـل   به موارد فوق، به نظر میتیبا عنا

اسـت  کـه شایسـته  چناننآتوپوگرافی در تفکیک پوشش گیاهی 
از عوامـل  يانـده ینماکه توپوگرافیتوجه جدي نشده است، چرا

هـاي  هار رویشـگا پـراکنش و اسـتقر  بريجدطورکه بهبودهفوق 
ن است حاضر آ، هدف از تحقیقرونیااز. استطبیعی تاثیرگذار

آن ازکـه شودیاستفاده از متغیرهاي توپوگرافی بررسکه امکان
شده از مـدل رقـومی  استخراججهت شیبوشیبارتفاع،جمله

در )GIS(جغرافیـایی  اطالعـات و سیسـتم ) DEM(ارتفاع زمین
میرآبـاد  شـده  منطقه حفاظـت یاهیپوشش گهیساختار پانییتع

.دیدگرانجام

روش بررسی
منطقه مورد بررسی-

شــده منطقــه حفاظــتدر 1396در ســال ایــن پــژوهش
-رانشـهر یذربایجـان غربـی در محـور پ   آمیرآباد در جنوب استان 

يهاو طولشمالی36°31´و36°23´يهاعرضنیسردشت ب
جـام هکتـار ان 11435بـه مسـاحت   شرقی45°25´و15°45´

2068تـا  1177یدر محدوده ارتفاعفوقمنطقه . )1شکل (شد
کوهستانی است و -و کامال جنگلیگرفته قرارایمتري از سطح در

پوشـش جنگلـی در بخـش    . گـذرد رودخانه زاب از وسط آن مـی 
درصد 70هاي ناهمسان بوده که بیش از تودهصورتبهاعظم آن 

از ســال ،ایــن منطقــه. بلــوط تشــکیل داده اســتآن را درختـان 
جزو پوشـش  گردید واعالم شدهمنطقه حفاظتعنوانبه1380

متوسـط  .شـود بنـدي مـی  هاي خشک ایران تقسیمگیاهی جنگل
یهواشناسستگاهیاسالهستیبيهابراساس داده،منطقهیبارندگ

لسـیوس  س3/12و متوسط ساالنه دما متریلیم696سردشت به 
ریتحــت تــاثاهــاي منطقــه غالبــیبارنــدگ. )2شــکل (رســدیمــ
ند که از غـرب وارد منطقـه   ردااي قرارترانهیهاي جوي مدانیجر

اي ترانهیهاي مدانیحرکت جرریکوه زاگرس در مسرشتهوشده
دیهـاي جـوي شـد   زشیها و رنآیکلونیستیخاصدیباعث تشد

در بخـش  منطقـه  شناسـی، نیلحـاظ زمـ  از. گـردد یدر منطقه م
بوده یاز بخش غربشتریبکیتنوع پترولوژرانشهریگسل پیشرق

و یمجـاورت یباعث دگرگونمنطقهنیدر انیذرآهايو نفوذ توده
ــادیا ــنگج ــاس ــريه ــتیشومرم ــده س ــاالو ش ــم ب از ییحج

گرفته استشده قرارمنطقه حفاظتیانیدر بخش مییکنگلومرا
)Alavi 1994(.

توان اظهار نیز میزاگرس شمالی هايدر مورد خاك
و )Enti Soil(سـول انتـی هـا در دو رده داشت که این خاك

هـاي خـاك . اندقرارگرفته)Incepti Soil(سولرده اینسپتی
سـطحی  افقجزووباشندمیپروفیلیتکاملفاقدسولانتی

هسـتند، دیگـر شناساییافقهرگونهفاقد) Ochric(اکریک 
تخریـب  وتجزیـه هايافقدارايسولاینسپتیهايخاكاما

Nemati(باشــندمــیايیافتــه et al. 1994 .(هــاي خــاك
و ریگوسول هاي لیتوسولاز خاكغلباهاي منطقهرویشگاه

ياست که روو حاصلخیزايهاي قهوههکی در ناحیه خاكآ
هـا  این خاك. هکی قرار دارندآهاي مادري متامورفیک سنگ

قابلیـت نفـوذ خـوب و تـا    بـا  درشـت،  نیمـه يبنددانهداراي 
.اندافتهیتکامليااندازه
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Fig. 2. Ombrothermic diagram of study area.
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روش تحقیق-
،مطالعـه ارتفاع منطقه موردینقشه مدل رقومهیتهيبرا

يهـا بخـش پیرانشـهر منطقـه  1:50000یتوپوگرافيهااز نقشه
هـا  نقشـه . )Anonymous 2005(استفاده شـد میرآبادو آبادهنگ

ــرم ــزار اســکن و در ن ــArcGISاف ــه . مرجــع شــدندنیزم دوبرگ
بـه  ERDASافـزار  نـرم طیمرجـع شـده در محـ   نیزميهانقشه

و سـپس مـرز حـوزه و خطـوط     لیتبدکیمختصات مترستمیس
مـرز  هیبا السپس شدند و یمتر رقوم100تراز با فواصل یمنحن

ینقشـه مـدل رقـوم   تیـ نهامنطقه مطالعه بـرش داده شـد و در  
نیزمـ یبا استفاده از نقشه مدل رقوم.گردیدهیارتفاع منطقه ته

)DEM (   متـر سراسـر کشـور منطقـه مـورد     50با انـدازه سـلول
3بیطبقـه، شـ  4ارتفـاع در  يهااستخراج و نقشهنآمطالعه از 

.شـد هیـ ته9.3ArcGISافزار نرمطیطبقه در مح4طبقه، جهت 
هاي بهـار،  در فصلابتدا ،یاهیپوشش گییو شناسایجهت بررس

منظـور تعیـین   بـه يگـرد بـا جنگـل  1396تابستان و پاییز سال 
همچنـین بررسـی و   ترکیب و سـاختار پوشـش گیـاهی منطقـه،    

کـاربري جملهازمنطقهدرهاي موجودشناسایی عوارض و پدیده
ایـن  طـی .ها انجـام شـد  ها و رودخانهشبکه راهکشاورزي،اراضی

محـدوده بسـته   10مختصـات وموقعیـت ،مجمـوع دربازدیدها،
)polygon (توپـوگرافی  آنـالوگ هـاي نقشـه رويزمینـی واقعیت

. مرجـع شـدند  زمـین پـذیرش و اسـکن، هانقشهاین.ترسیم شد
شـده میرآبـاد از   کاربري اراضی منطقـه حفاظـت  نقشههمچنین،

هايپیتنقشه). 3شکل (تهیه شد ستیزطیمحسازمان حفاظت 
، بـادام -تیـپ بلـوط  بنـه،  -بلوطتیپ بلوط، به ترتیب تیپ یاهیگ

علفزارهاي مناطق مرتفـع و  پیو تدستانیبتیپ ،کما-تیپ گون
بـا  . قرار گرفتییمورد شناساتهیه و بسته يهامحدودهدرهموار 
نیـی تعيواحـد کـار  224ي ارتفاع، شیب و جهتهانقشهتلفیق 

امکانعدموزمینرانشبه علتکاريواحدهايازیبرخ(دیگرد
فیزیوگرافیک حذف شدند، البتـه شباهتهمچنینوبردارينمونه
فیزیوگرافیواحدهايدرصد60درحداقلبردارينمونهشدسعی
تعـداد  ی،اهیـ هـاي گ گونهییمنظور شناسابه).گرددانجاممشابه

مربـع  متـر 250به مساحت تاکریاي ونمونه چنداندازهقطعه20
یــد مســتقر گردپیــدر هــر تیکــامال تصــادف صــورت بــه

)Pilehvar et al. 2010 .(هـاي  نمونـه گونـه  در هـر قطعـه  سپس
و مراجعـه بـه فلـور ایرانیکـا     از منـابع معتبـر  بـا اسـتفاده  یاهیگ

)Rechinger 1963–2010(، ترکیه)Davis 1965–88(  فلور ایـران ،
)Assadi 1988–2015(  و فلور رنگی ایـران)Ghahreman 1990–99(

کـار بـه نمونـه قطعـات ، طرح کلـی 4در شکل . شدندییشناسا
.استشدهدادهنمایشپژوهشایندرشدهگرفته

هـاي  المللـی نـام  اسامی گیاهان و مؤلفـان بـا نمایـه بـین    
هــاي گیــاهی ایــران  و فرهنــگ نــام )IPNI 2016(گیاهــان 

)Mozaffarian 2016(جستجو و مقابله شدند.
انجامروشوگیاهیپوششبنديطبقه-

کـردن جمـع گیـاهی، پوشـش بنـدي طبقـه ازهـدف 
ترکیـب (صـفات  گیـاهی براسـاس  هـاي نمونـه اي ازمجموعـه 

ازايمجموعـه بنـدي نتیجـه طبقـه  . سـت اهـا نآ) فلورسـتیکی 
درفرديهرالدهیاطوربه کهاستافرادازشدهمشتقهايگروه

بیشتريشباهتدیگرهايگروهافرادبامقایسهدرهر گروهداخل
& Leps(دارد خودشگروهافرادبا Smilauer بنديطبقه.)2003

تجزیـه  ازمطالعـه ایـن درکـه اسـت متعـددي هـاي روشداراي
جهـت  .گردیـد اسـتفاده گیاهیبندي جوامعطبقهجهتکالستر

یسـت یبراساس شکل زمنطقههاي گیاهیتیپنشان دادن تشابه 
سـه  کهي طوره ب،کالستر استفاده شدهی، از تجزدر منطقهها نآ

پیـ بلوط، تپیتبیبه ترتیاهیگيهاپیاز هرکدام از تمحدوده
از محـدوده کیـ علفزارهـاي  پیـ کمـا و ت -گونپیبادام، ت-بلوط

انتخـاب شـدند و   دسـتان، یبنـه، ب -بلـوط پیـ تی اهیـ گيهاپیت
موجود در یاهیگيهاپیهاي کارکردي تو گروهیبراساس فراوان

ییاطالعات حاصل از شناسـا . کالستر انجام گرفتهیتجزمنطقه،
طیـف  هـا براسـاس   گونـه نیا. دیآوري گردجمعیاهیهاي گگونه

نیـی پـس از تع .بندي شـدند طبقهپراکنش جغرافیاییزیستی و
درجه تشـابه  نییمنظور تعموجود، بهگیاهانهاي کارکردي گروه
آنـالیز هـا،  نآنظـر تنـوع کـارکردي   ازمنطقـه هاي گیـاهی تیپ

شـاخص تشـابه   نیـی و تعMinitabافزارکالستر با استفاده از نرم
خص تشابه با اسـتفاده  شا.انجام شدExcelافزاربا استفاده از نرم

:دیگردنییتعزیراز فرمول 

Similarity Index=2Cij/Ci + Cj

Cij :سهیمورد مقاتیپدو نیمشترك بگیاهیهاي تعداد گونه
Ci:اولتیپگیاهیهاي عداد گونه
Cj :دومپیتیاهیهاي گتعداد گونه
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.منطقهنقشه کاربري اراضی جنگلی - 3شکل 
Fig. 3. Land use map of study area.

).1997و همکاران ناستولگر(تاکریشده واصالحياقطعات نمونه چنداندازه- 4شکل 
Fig. 4. Modified multi-scale Whittaker plots (Stohlgren et al. 1997).
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منطقهمتفاوتدامنه- 1جدول 
دامنه طبقه به مترهکتاربهمساحتمساحتدرصد

33/357/40391400-1177
4/386/43911600-1400
22/205/23121800-1600
99/51/6852067-1800

.منطقهارتفاعینقشه طبقات- 5شکل 
Fig. 5. Topographic map of the study area.
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شیبنقشه-
توپـوگرافی معرفیبرايمهمفیزیکیلعوامازیکیشیب،

سپس وآمددستبهDEMاز روي شیبنقشه. استمنطقههر
بیشتریندرصد20-40شیبطبقه). 6شکل (گردید يبندطبقه

مسـاحت بـا   کمتـرین 40>درصـد و طبقـه   65/40مسـاحت بـا   
مـورد منطقـه شـیب مختلـف طبقات. استدارارادرصد15/21

.استآمده2جدول درمطالعه

منطقهشیبطبقاتمساحت- 2جدول 

درصد مساحتمساحت به طبقه به درصدهکتار
14/38436120-0
65/40464940-20
15/212419<40

.منطقهشیبنقشه طبقات-6شکل 
Fig. 6. Slope gradient map of study area.
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بیشيهانقشه جهت-
با اسـتفاده از  بیارتفاع و شيهامانند نقشه،نقشه جهت

تیـ نهاو دردیگرديبندمد و طبقهآبه دست ارتفاعیمدل رقوم

بیشترین مساحت3جدولطبق). 7شکل (شدهینقشه جهت ته
بـا  مسـاحت کمتـرین شـرق و جهـت بـه مربوطدرصد98/26با 

.غرب استجهتبهدرصد مربوط25/23

منطقهشیبهايطبقات جهتمساحت- 3جدول 
درصد مساحتمساحت به یاصلهاي طبقات جهتهکتار

شمالی12/241/2758
شرقی98/266/3085
جنوبی5/252/2916
غربی25/236/2658

.منطقههاي شیبجهتنقشه طبقات- 7شکل 
Fig. 7. Slope direction map of study area.
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کاريواحدنقشه-
عواملازیکیعنوانبهمنطقهتوپوگرافیوضعیتشناخت

تلفیقازمنظور،به این. استضروريپوشش گیاهیبرتاثیرگذار
شکل زمـین تعیـین  واحدو شیب، نقشهارتفاع، جهت هاينقشه

بــا توجــه بــه مقیــاس نقشــه يکــاريواحــدها).8شــکل (شــد 
مطالعـات . هکتار ادغـام گردیـد  10توپوگرافی واحدهاي کمتر از 

صـورت ،آمـده دستبهشکل زمینواحدبراساسحاضرپژوهش
.گرفت

زمیني واحد شکل هاشاخص- 4جدول 
کد واحد کاريطبقاتعوامل توپوگرافی

ارتفاع
1400-11771
1600-14002
1800-16003
2068-18004

شیب
20-01
40-202
<403

جهت شیب

1شمال
2شرق
3جنوب
4غرب

کاريواحدهايتنوع- 5جدول 
کد واحد 

کاري
تعداد 

واحد کاري
کد واحد 

کاري
تعداد 

واحد کاري
واحدکد

کاري
تعداد

کاريواحد
واحدکد

کاري
تعداد

کاريواحد
1117134423343327
1127211523443336
1136212831173343
1145213331274111
1219214831324122
12252211031424224
1237222832174231
1247223432274313
1318224832314323
1327231432454332
1336232533124343

.باشندمی4جدولمبنايبرجهت جغرافیاییطبقهبیانگرسومعددوشیبطبقهبیانگردومعددارتفاعی،طبقهبیانگريواحد کارکددراولعدد: توضیح
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.منطقهنقشه شکل زمین و کد واحدهاي کاري - 8شکل 
Fig. 8. Land form and action unit codes.

فلور-
بعد از بررسی میـدانی منطقـه پیمـایش زمـین در سـال      

ــداد ، 1396 ــه گ447تع ــگون ــت81از یاهی ــنس 301و رهی ج
هاي گیاهی شناسایی شده، یک تیره با از بین تیره. شدیی شناسا

دارگلتیره به گیاهان 80ها و دو جنس و دو گونه به پتریدوفیت
ايلپـه تیـره دو 69اي و لپـه تکتیره11تعلق داشتند که شامل 

هـاي  هـا بـه تیـره   اي، بیشترین گونـه غناي گونهنظراز.شوندمی
Asteraceae گونـه،  57باPoaceae ـ بـا  Fabaceaeگونـه،  48ا ب

ــه، 37 ــا Lamiaceaeگون ــه، 24ب ــا Apiaceaeگون ــه و 23ب گون
Brassicaceae وRosaceae از. گونه تعلق داشتند21هرکدام با

35بـا  Asteraceaeهـا،  هـاي موجـود در تیـره   تعداد جـنس نظر
بـا  Poaceaeبه ترتیب نآازپسجنس بیشترین تعداد جنس و 

جنس، 19با Brassicaceaeجنس، 21با Apiaceaeجنس، 32

Lamiaceae جنس، 17باFabaceae جـنس و  16باRosaceae

لذا، در میان هشـتاد تیـره،   ). 6جدول (جنس قرار داشتند 12با 
تیـره داراي یـک   10، گونـه کسی تیره داراي یـک جـنس و یـ   

جنس و دو گونه، یک تیره داراي یک جنس و سـه گونـه و یـک    
بیشـترین تعـداد   . ه هم داراي یک جـنس و چهـار گونـه بـود    تیر

ازپـس جـنس و  21بـا  Poaceaeي به تیره اگونهتکهاي جنس
به ترتیب Brassicaceaeو Asteraceae ،Apiaceaeهاي تیرهنآ

.هاي بعدي قرار داشتنداي در رتبهگونهتک15و 19، 20با 
هـاي  سبـه جـن  ها، بیشترین تعـداد گونـه  در بین جنس

Astragalus وTrifolium    هـاي  هرکدام بـا هفـت گونـه و جـنس
Allium ،Bromus ،Cousinia وEuphorbia  هرکدام با پنج گونـه

هاي مختلف داراي پنج جنس از تیره. در رتبه بعدي قرار داشتند
).7جدول (جنس داراي سه گونه بودند 18چهار گونه و 
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)با بیش از هفت گونه(منطقههاي گیاهیترین تیرهغنی-6جدول 
تیرهجنسگونهدرصد

75/125735Asteraceae

74/104832Poaceae

28/83716Fabaceae

37/52417Lamiaceae

14/52321Apiaceae

7/42119Brassicaceae

7/42112Rosaceae

58/31610Caryophyllaceae

58/3169Liliaceae

79/186Boraginaceae

79/186Ranunculaceae

)با بیش از سه گونه(منطقههايترین جنسغنی- 7جدول 
جنستعداد گونهجنستعداد گونهجنستعداد گونه

3Polygonum4Silene7Astragalus

3Pistacia3Acer7Trifolium

3Ranunculus3Amygdalus5Allium

3Rosa3Echinops5Bromus

3Salix3Lactuca5Cousinia

3Salvia3Medicago5Euphorbia

3Senecio3Onobrychis4Carex

3Tragopogon3Orobanche4Centaurea

3Verbascum3Papaver4Quercus

هاي گیاهیتیپ
بـا اسـتفاده از نقشـه    هـاي گیـاهی،   براي تعیین نوع تیپ

استفادهفیزیونومیک -و همچنین روش فلورستیککاربري اراضی
منطقه، با استفاده هايپیمایش عرصهبه این منظور براساس. شد

ــوچلر و زون ــد از روش ک Kuchler & Zonneveld)ول 1988)

هـاي گیـاهی براسـاس غلبـه و     نسبت به تشخیص و تفکیک تیپ
گیـاهی نسـبتا متجـانس مشـخص و     دویـا درجه چیرگـی یـک  

هـا، بـا   گذاري تیپتشخیص مقدماتی و نامپس از. شديکدگذار
1:50000هـاي نقشهيها رونآمرزهاي تقریبی پیمایش عرصه،

. گردیدو محدوده منطقه ترسیم 

شـده از  اسـتخراج با اطالعاتیکیواحدهاي تفک،تینهادر
اطالعـات  و سپس باشیب در مرحله اولوارتفاع، جهتهاي نقشه

نظـر مـرز واحـدها تفکیـک     رفولوژي و خاك ازو، ژئومیشناسنیزم
بـراي شـده کیـ تفکوتعیـین مرزهاي. )Makhdum 2006(ند شد

رییـ تغزیـرا د، نشـو محسوب مـی تقریبیمرزهاي،ي گیاهیهاتیپ
وبـوده تـدریجی دیگرجامعهبهجامعهیکازعبوروگیاهیجوامع
مجـاور  ه جامعـ دوبـین قطعـی ومشـخص مرزیک تواننمیهرگز

کهداردوجودعبورمنطقهجامعه،دوبینهمیشهبلکهنمودنییتع
در نهایت نقشه محـدوده  . استجامعهدوهرازعناصريرندهیدربرگ

).9شکل (تهیه گردیدگیاهیيهاپیتاطالعات مکانیو 
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.منطقهگیاهیيهاپینقشه محدوده ت- 9شکل 
Fig. 9. Floral types map of study area.

)Quercetum(تیپ گیاهی بلوط -
یــوول-لبنـانی بلــوط را گیـاهی بلـوط  گونـه غالـب تیــپ   

)Quercus libani (رویشـی  فرمبادرصد85تعداد، حدود نظراز
ایـن  . دهـد هاي دیگر تشـکیل مـی  درصد سایر گونه15درخت و 

زاگــرس شــمالی اســت کــه بســیار مشــخص و معــروف در پیــت
طرف بهو ی گسترش داشته ین بویژه در عرض جغرافیاآرویشگاه 

یکیو اکولـوژ ییجغرافیـا طیمرز کشور عراق با برخورداري از شرا
در نقاطی که عمال رطوبـت نسـبی هـوا و میـزان بارنـدگی      ژهیبو

12با ارتفـاع  و پیوستهانبوهیجنگليهاتوده.ساالنه بیشتر است
لیشده میرآبـاد تشـک  منطقه حفاظتدر تمام محدوده متر 15تا 

زاد هاي شاخهخارج گشته و به جنگلپایداراز حالت غلباداده و
،Quercus libaniایـن تیـپ را   غالبيهاگونه. استشدهلیدتب

Q. infectoriaوQ. brantii var. persicaهاي همراه ایـن  و گونه
ــپ را  Crataegus atrosanguinea،Pyrus syriaca ،Rosaتی

canina،Rosa beggeriana،Rubus caesius،Vitis sylvestris،

Cerasus microcarpa،Cerasus mahleb،Prunus spinose،
Ficus carica،Cornus australis،Acer monspesullanum،

Rhus coriaria،Pistacia mutica،Berberis vulgaris،
Elaeagnus angustifolia،Loranthuseuropaeus،Viscum

album،Amygdalus communis،Amygdalus orientalis،
Daphne mucronata،Ulmus minorوSorbus persica

.دهدتشکیل می
)Querceto-Pistaciaetum(بنه -تیپ گیاهی بلوط-

بنـه در جنگـل و اراضـی جنگلـی در     -تیپ گیاهی بلـوط 
هاي فرعی آن نـامنظم  مسیر رودخانه زاب موجود است که شاخه

جایگاه این جامعـه  . خوردهاي متفاوت به چشم میو انبوه با توده
در اشکوب شده میرآبادحفاظتمنطقهژهیبوی در زاگرس شمالرا 

صـورت بـه هاي منطقه هاي بلوط و در برخی دامنهزیرین جنگل
،Quercus libaniرا پیـ تنیـ غالـب ا هـاي گونه. یابیمفراگیر می

Pistacia muticaوP. atlantica  هـاي  گونـه . دهـد تشـکیل مـی
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با تنه بـدون شـاخه از   (Pistacia mutica)نورپسند آن مانند بنه
کند که بلندترین ارتفاع آن به بـیش از هشـت   دو متر تجاوز نمی

بـا  بویژه در نقـاطی یکیو اکولوژییجغرافیاطیشرا. رسدمتر نمی
ــواوبآ ــنگ   ه ــیارهاي س ــی در ش ــب حت ــاك مناس ــا و و خ ه

، بهتـرین  اسـت هاي کوهستانی که داراي مختصري خـاك  صخره
. دهــدرویشــگاه ایــن جامعــه گیــاهی را بــه خــود اختصــاص مــی

Quercus infectori،Crataegusرا پیـ تنیـ همـراه ا يهـا گونه

atrosanguinea،Rosa canina،Rubus caesius،Vitis

sylvestris،Prunus spinosa،Cornus australis،Acer

monspesullanum،Rhus coriaria،Berberis vulgaris،
Elaeagnus angustifolia،Loranthus europaeus،Viscum

album،Amygdalus communis،Daphne mucronata ،
Lonicera nummulariifolia ،Salix alba،Salix elbursensis،

Ailanthus altissima،Fraxinus rotundifolia،Tamarix

ramosissima،Acer cinerascens،Sorbus persicaو
Rhamnus cornifoliaدهدیملیتشک.

)Querceto-Amygdaletum(بادام -تیپ گیاهی بلوط-
صـورت بـه این جامعه در شمال شـرقی و غـرب منطقـه    

عمقکمهاي هاي مالیم و روي خاكهاي پراکنده روي شیبتوده
یبـادام خـودرو در اراضـ   هايگونه.گرددعمق مشاهده میتا نیمه
و دهنـد گاهی جنگـل خـالص تشـکیل مـی    ،یسنگالخياصخره

در راهـاي بلـوط  جنگـل راشـکوب یز،ختـه یمآصـورت گاهی بـه 
بـادام و  -تاج پوشش تیپ گیـاهی بلـوط  .آوردبه وجود میمنطقه 

هاي چیـره ایـن   گونه. استافتهیکاهشپوشش گیاهی آن تنک و 
،Amygdalus communis،Amygdalus orientalisتیـــپ را 

Quercus libaniراآنهمـراه يهاگونهوAmygdalus arabica،
Quercus infectoria،Pyrus syriaca،Malus orientalis،

Prunus spinosa،Crataegus atrosanguinea،Daphne

mucronata،Berberis vulgaris،Ephedra procera،Morus

nigra،Cotoneaster morulus،Ficus carica،Acer

monspesullanumوSorbus persicaدهدتشکیل می.
)Astragaleto-Ferulaetum(کما -تیپ گیاهی گون-

فـرم بـا رویشگاه این جامعه تیپ اراضی جنگلی و مرتعی 
نآازپـس هاي جنگلی پراکنـده و تنـک و   اي و گونهرویشی بوته
ایـن  . انـد هـا تشـکیل داده  رویشی گرامینهفرمبادار استپی ریش

روي شــده میرآبــاد حفاظــتاي مــرزي منطقــهجامعــه در نوارهــ
شود و به دلیـل  میعمیق مشاهده ارتفاعات متوسط با خاك نیمه

گیاهـان غالـب   . تخریب و فشار زیاد در وضعیت ضعیف قـرار دارد 
Ferula ovinaهايو گونهAstragalusهاي جنس این تیپ گونه

گیاهان همراه تیپ گیـاهی  . دهدتشکیل میF. haussknechtiiو
،Quercus libani،Amygdalus communisهـاي  کما، گونه-گون

Daphne mucronata،Crataegus atrosanguinea،Festuca

arundinacea،Digitaria sanguinalis،Melica persica،Poa

trivialis،Agropyron repens،Acantholimon aspadanum،
Thymus kotschyanus،Stachys lavandulifolia،Ziziphora

capitata،Salvia syriaca،Hypericum helianthemoides،
Trifolium repens،Onobrychis megataphros،Euphorbia

aucheri،Sanguisorba minor،Pyrus syriaca،Ephedra

procera،Cephalaria syriaca،Campanula cecilii،
Lactuca serriola،Echinops haussknechtii،Cousinia

aggregata،Cirsium arvense،Artemisia haussknechtii،
Achillea filipendula،Foeniculum vulgare،Verbascum

alceoidesوTulipa systolaباشدمی.
)Salicetum(تیپ گیاهی بیدستان -

ــن تا ــی ــاهپی ــا یگی ــهب ــايگون ــبه ،Salix albaغال
S. elbursensisوS. acmaphyllaورودخانه زاب اصلیدر مسیر

پردانان شـروع  درهو بادآگهنحوزه آبخیز از آنهاي فرعی شاخه
بـه یلـوم یشـن عمیق با بافـت شیوببرفتی کمآهايروي خاك

هـاي  گونـه . خـورد منقطع بـه چشـم مـی   یصورت پیوسته و گاه
نمسار این جامعه به سبب رویش در مناطقی با بارندگی زیـاد یـا   

آب و هـوایی از  نظـر ازها و پیرامون آن استقرار در مسیر رودخانه
رویشـگاه ایـن جامعـه شـامل     . بردباري باالیی برخـوردار هسـتند  

،Tamarix gallica،Tamarix ramosissimaهــاي همــراه گونــه
Populus alba،Populus euphratica،Ailanthus altissima،

Rubus caesius،Rubus anatolicus،Fraxinus rotundifolia،
Elaeagnus angustifolia،Pistacia mutica،Juglans regia،

Typha latifolia،Juncus articulates،Juncus inflexus،
Equisetum arvense،Carex divisa،Cyperus rotundusو

Carex acutiformisاست.
)Poaetum(تیپ گیاهی علفزار -

هـاي دیگـر   هاي پراکنده بین تیپلکهصورتاین تیپ به
شـود و داراي ترکیبـی از   شده میرآباد مشاهده میمنطقه حفاظت

، Poaceaeهـاي گیـاهی   تیرهساله و چندسالهیکهاي غالبگونه
Fabaceae وAsteraceae  هـاي با چیرگـی گونـهPoa trivialis،

Poa pratensis،Agropyron repens،Bromus tectorum،
Hordeum bulbosum،Digitaria sanguinalis،Cynodon

dactylon،Alopecurus arundinaceus،Elymus hispidus،
Lolium rigidum،Melica persica،Onobrychis
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megataphros،Medicago sativa،Trifolium fragiferum،
Vicia villosa،Tragopogon graminifolius،Iris meda،

Ixiolirion tataricum،Colchicum kotschyi،Ornithogalum

orthophyllum،Ornithogalum persicum،Eremurus olgae،
Gagea gageoides،Muscari neglectum،Epilobium

hirsutum،Ranunculus cicutarius،Carex divisa ،Cyperus

rotundusوEquisetum arvense،باشدمی.

بحث
تیره 81متعلق به شدهییشناساگونه گیاهی 447وجود 

اي ، غنـاي گونـه  شـده میرآبـاد  منطقه حفاظـت جنس در 301و 
ــاد منطقــه را نشــان مــی  ــاد در ســطح . دهــدنســبتا زی تنــوع زی

هـاي  هـاي رویشـی ارزش  ، جنس، تیره و فـرم تاکسونومیکی گونه
هــاي گونــاگون ایــن منطقــه را بــویژه از جنبــه حفاظــت ذخیــره

تعـداد بـاالي   ،نآعـالوه بـر   . کنـد ارزشمند ژنتیکـی آشـکار مـی   
و یســتگاهیزطیشــرا، معــرف تنــوعشــدهییشناســاهــايآرایــه

توانیمن را آعلتومطالعه است منطقه مورددریطیمحستیز
یتوپوگرافتیمنطقه و وضعییایجغرافتیموقعریمواردي نظدر

از یعـ یطبيهـا عرصـه بیـ و تخریانسانيهادخالتنیو همچن
و دامداري کـه منجـر بـه هجـوم     راشکوبیزکشاورزي درقیطر

همچنـین تنـوع   .شـده اسـت، جسـتجو کـرد    یربومیغيهاگونه
ها نظیـر شناسـایی   اي این منطقه در مقایسه با سایر پژوهشگونه
Mehrnia(گونــه گیــاهی در منطقــه نوژیــان لرســتان421 &

Ramak Tabad(گونه در منطقه زریوار مریـوان  590، )2014 et

al. 2016( ،375 بیســتون شــده منطقــه حفاظــتگونــه گیــاهی
)Hamzeh’ee اسـتان هشـتادپهلو گونه در منطقـه 211و)2016

، تـاکر یاي وچندانـدازه نمونـه قطعـه 21تعـداد  لرستان بـه روش 
.)Pilehvar 2016(نسبتا زیاد است 

گیاهاناستقراربردریاسطحازارتفاعریتاث-
ی بـا نقشـه   اهیـ پوشـش گ و تلفیق نقشه نچه در مطالعه آ

شیاست کـه بـا افـزا   نیاندآییبه چشم ممنطقهطبقات ارتفاع
لشـک رییـ تغياهو درختچياهبه بوتیاز علفاهانیارتفاع فرم گ

تیپ گیاهی بلوط با چیرگـی  کهي طوربه، )10شکل (داده است

متر از سطح دریـا و  2000تا ارتفاع حدود Quercus libaniگونه
1800تـا  1600را در ارتفاعات حدود گونهنیابهترین رویشگاه 

ــوان مشــاهده کــردمتــر مــی ــه. ت در Q. infectoriaهمــراه گون
متر پـراکنش دارد و بهتـرین رویشـگاه    1900تا 1300ارتفاعات 

Q. brantiiگونه. متر است1600تا 1400آن در ارتفاعات  var.

persicaي هـا تر نسبت بـه گونـه  با توجه به میدان بردباري وسیع
Q. libani وQ. infectoria عوامل اقلیمی و خاکی فاقـد  لحاظبه

مطالعـه مـورد محدودیت ارتفاع از سطح دریا در محدوده منطقه 
شده میرآباد را تشـکیل  است و تیپ گیاهی خاص منطقه حفاظت

-دامنه گسترش و بهترین رویشگاه تیپ گیـاهی بلـوط  . دهندمی
ز ســطح دریــا واقــع در متــر ا1600تــا 1300بنــه در ارتفاعــات 

Pistacia(بنه يهاگونه.توان مشاهده کردپیرامون منابع آبی می

spp. (1350طور نامنظم و انبـوه غالبـا در ارتفاعـات بـاالتر از     به
و معمـوال عناصـر همـراه را    شـوند یمتر از سطح دریا مشاهده مـ 

را رهیـ چيهـا که گونـه يگریديهااز درختچه.دهندیملیتشک
لیتشـک ایـ متـر بـه بـاال از سـطح در    1750تـا  1300در ارتفاع 

ن زالزالک و آبادام به همراه -ی بلوطشیروپیتتوانیمدهندیم
و یدر منـاطق سـنگ  یاهیـ گيهـا پیـ تنیـ ا.گوجه را نـام بـرد  

دهند و گـاهی نیـز در   گاهی جنگل خالص تشکیل می،ياصخره
بـه کمـا  -امعـه گـون  ج.هاي بلوط حضور دارندجنگلراشکوبیز

ایـ از سطح درمتر2000تا 1700ي ارتفاعات روپراکنده صورت
طبقات ارتفاع، مسـاحت  ،اساسبر این ).8جدول (گسترش دارد 

نیـی تعیاطالعـات مکـان  يبر مبنا) گیاهیيهاپیت(هاگونیپل
.دیگرد

ارتفاع از سطح )Jazirehei 2003(و همکاران ايجزیره
هاي زاگرس نام در جنگلمحدودکنندهعامل عنوانبهدریا را 

برده و بر نقش مهم ارتفاع از سطح دریا در الگوي پـراکنش و  
و حیـدري  . نمـوده اسـت  دیتاکها تنوع گیاهان در این جنگل

نیتـر مهـم ارتفاع از سطح دریـا را  ) Haidari 2008(همکاران 
. سـت ادر پراکنش جوامع گیاهی معرفی کردهرگذاریتاثعامل 
Andrieu(مطالعـات انـدریو و همکـاران    نتایج et al. و )2007

Wellstein(ولستین و همکاران  et al. نتایجنیز مشابه)2007
.استمطالعهاین
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.منطقهبراساس طبقات ارتفاعگیاهیپوششنقشه -10شکل 
Fig. 10. Floral map of study area based on altitude.

منطقهیاطالعات مکانيبر مبنا) گیاهیيهاپیت(هاگونیطبقات ارتفاع پل- 8جدول 
مساحت به هکتارطبقات ارتفاع)هاي گیاهیتیپ(گون پلی

11777/1202-1400بلوط
11776/965-1400بنه و علفزار-بلوط
11775/421-1400کما و علفزار-گون

11775/275-1400بادام-بلوط
11771/222-1400بادام-بلوطکما و -گون

14005/2605-1600بلوط
14002/548-1600کما و علفزار-گون

14005/534-1600بادام-بلوط
14004/404-1600بادام-کما و بلوط-گون

14003/11-1600بنه و علفزار-بلوط
16008/1570-1800بلوط

16007/407-1800کما و علفزار-گون
16004/147-1800بادام-بلوط

16006/121-1800بادام-کما و بلوط-گون
18004/363-2068بلوط

18009/303-2068کما و علفزار-گون
180001/11-2068بادام-کما و بلوط-گون

18003/1-2068بادام-بلوط
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اهانیبر استقرار گبیشریتاث-
،ياهبوتاهانیدر استقرار گینقش مهمزینبیششیافزا

درواقـع در). 11شـکل  (داشـته اسـت   ايدرختچـه ویبالشـتک 
-هاي گیاهی بلوط، گـون تیپاستقراردرصد40تا 20يهابیش

Quercusبنه بـا غالبیـت گونـه    -کما و بلوط libani   بیشـتر شـده
ي هابیشدراي لکهصورتبهدرصد و 20هاي باالي شیب. است

کمـا  -بـادام و گـون  -درصد تیـپ گیـاهی بلـوط، بلـوط    40باالي 
ــه   ــت گونـ ــا غالبیـ ــنس  بـ ــاي جـ ــانAstragalusهـ و گیاهـ

Stachys lavandulifolia ،Daphne mucronata،Artemisia

haussknechtii وThymus kotschyanusو انـد افتـه یاستقرار
بنه، بیدستان و علفزارهـا بیشـتر   - هاي گیاهی بلوط، بلوطتیپ

ــا 0ي هــابیشــدر ــی 20ت ــد، درصــد خــود را نشــان م دهن
ــالیدر ــهحـــ ــه گونـــ ــايکـــ وPistacia muticaهـــ

Pistacia atlantica   ــور ــتر حض ــه بیش ــون رودخان در پیرام
حقیـان و  نتـایج مشـابه نتیجـه، ایـن ).9جـدول  (انـد  داشـته 

ــمتی ــتا)Haghiyan & Heshmati 2014(حشـ .سـ

.منطقهبراساس طبقات شیبگیاهیپوششنقشه -11شکل 
Fig. 11. Floral map of study area based on slope gradient.
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منطقهیاطالعات مکانيبر مبنا) گیاهیيهاپیت(هاگونیپلشیبطبقات - 9جدول 
مساحت به هکتارشیبطبقات )هاي گیاهیتیپ(گون پلی

01729-20بلوط
0814-20بنه و علفزار-بلوط

0728-20بادام-بلوط
0547-20کما و علفزار- گون

0530-20بادام- بلوطکما و - گون
202887-40بلوط

201268-40کما و علفزار- گون
20162-40بنه و علفزار-بلوط

2021-40بادام-بلوط
401119>بلوط

40207>بادام-بلوط
4074>کما و علفزار- گون

4015>بادام- کما و بلوط- گون

گیاهاناستقراربرجغرافیاییجهتریاثت-
شیب جهتبا نقشه طبقات یاهینقشه پوشش گقیبا تلف

Quercusی تیـپ گیـاهی بلـوط بـا گونـه     غربـ جهتدر ،منطقه

infectoriaيهـا در دامنه. غالب استهاي پراکنده لکهصورتبه
Q. libaniجنگــل را رهیــچيهــاگونــهیو شــمال غربــیشــمال

Q. infectoria یحـال در، دهنـد یمـ لیتشکتیپ گیاهی بلوط را
گـاهی  Q. brantiiی گونهو شرقیجنوبهاي شیب جهتيروکه
بــایتقرو و گــاهی پراکنــده پیوســته و نســبتا انبــوهصــورتبــه

رسـد بـادام بـه نظـر مـی    -ي با غالبیت تیپ بلوط و بلـوط انحصار
Q. brantii)بلوط ایرانی. )12شکل ( var. persica)هـاي  با برگ

هـا  هـاي شـیب منطقـه روي انـواع خـاك     در تمام جهتدارکرك
گسترش دارد و از بردباري و نرمش اکولوژیکی بیشتري نسبت به 

ــه ــوردار  گون ــوط برخ ــر بل ــاي دیگ ــته ــه.اس ــاي گون Acerه

monspesullanum ،Pistacia atlantica ،Ficus carica ،
Amygdalus communis ،Cerasus mahleb ،Cotoneaster

morulus ،Crataegusaronia ،Prunus spinosa ،Pyrus

syriaca ،Sorbus persica ،Lonicera nummulariifolia،Vitis

sylvestris،Berberis vulgarisوDaphne oleoides از دیگـــر
بـه ی هستند کـه  توران-رانیاايرویشی درخت و درختچهعناصر 

منطقـه  گیاهی بلوطهايتیپچیرهپراکنده در کنار اشکوبطور
تمــامی درتقریبــاAstragalusجــنس يهــاگونــه.قــرار دارنــد

کمـا و  -است و تیپ غالـب گـون  داشتههاي شیب پراکنشجهت
جهـت شـیب،  واقـع در). 10جـدول  (دهـد  علفزار را تشکیل می

.استداشتهگونهنیاپراکنشبرنقشی
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.منطقهبراساس طبقات جهتگیاهیپوششنقشه -12شکل 
Fig. 12. Floral map of study area based on slope direction.

منطقهیاطالعات مکانيبر مبنا) گیاهیيهاپیت(هاگونیپلجهتطبقات - 10جدول 
مساحت به هکتارجهتطبقات )هاي گیاهیتیپ(گون پلی

801شمالیبلوط
166شمالیکما و علفزار - گون

140شمالیبنه و علفزار-بلوط
14/0شمالیبادام-بلوط

2136شرقیبلوط
595شرقیکما و علفزار- گون

440شرقیبادام-بلوط
300شرقیبنه و علفزار-بلوط

1021جنوبیبلوط
633جنوبیکما و علفزار- گون

512جنوبیبادام-بلوط
79جنوبیبنه و علفزار-بلوط

1776غربیبلوط
539غربیکما و علفزار- گون

502غربیبادام- بلوطکما و - گون
458غربیبنه و علفزار-بلوط

7/2غربیبادام -بلوط

ROSTANIH
A



1397، )1(19جلد ، یهانرست... / شده میرآبادمنطقه حفاظتیاهیگو نقشه پوشش ساختار نییتع/ سلیمانی و خارا 52/52

طیف زیستیبراساس هاي گیاهی منطقهتیپکالستر هیتجز-
درصـد،  75در سطح تشابه محدوده نیاهاي گیاهی تیپ

تیـپ  شـامل دو  ،نخسـتین خوشـه  . اندگرفتهدر چهار خوشه قرار
،در خوشـه دوم . اسـت ) 6و 4(پردانان محدودهکما-گیاهی گون

کمـا و علفـزار محـدوده گولـک، پردانـان،      -ی گوناهیگپیتهیبق
در ) 13و 12، 11، 10، 9، 8، 5، 3، 2، 1(خــدرآباد و سویســتان

تیـپ گیـاهی   کیـ شـامل  ،خوشـه سـوم  . مناطق قرار دارنـد نیا
بلـوط محـدوده گولـک    یاهیـ گپی، ت)7(بیدستان محدوده زاب 

و 18، 17(بلوط محـدوده پردانـان   یاهیگپیت، )16و15، 14(
یاهیـ گپیـ تو ) 20(بنـه پیرامـون زاب   -بلوطیاهیگپیت، )19

در داخــل . بــود) 23و 22، 21(بــادام محــدوده خــدرآباد -بلــوط
، 24(بـادام محـدوده سویسـتان    -بلوطیاهیگپیخوشه چهارم ت

پیـ تنیبـ یکـ یفاصـله ژنت نیشـتر یب. وجود داشـتند ) 26و 25
و 25، 24(بـادام  -با تیپ گیاهی بلـوط ) 6و 4(کما -گونیاهیگ

پیـ شـباهت مربـوط بـه ت   نیشـتر یبنیهمچن. وجود داشت) 26
تنــوع .بــود) 23و 22(محــدوده خــدرآباد بــادام-بلــوطیاهیــگ

-بـادام و بلـوط  -بلوط،بلوطیاهیگهايپیدر تهاي گیاهیگونه
شـتر یبه نسبتکما و علفزار ب-هاي گیاهی گونتیپنسبت به بنه 

بودنـد گریکـد یبـا  شـتري یداراي فاصـله ب یکـ ینظر ژنتبوده و از
.)13شکل (
هاي گیاهیشاخص تشابه تیپ-

شـده  حفاظـت گیـاهی منطقـه   يهـا پیـ شاخص تشابه ت
نشـان داده 11در جـدول  آنجیو نتـا دیـ ورد گردآبرمیرآباد نیز 
شاخص تشـابه  نیشتریب،جدولنیبراساس اطالعات ا. شده است

و دیـ مشـاهده گرد ) درصـد 41-57(گولک هاي گیاهیتیپنیب

گولـک و  یاهیـ گيهـا پیـ تنیتشـابه بـ  بیضـر زانیمنیکمتر
کیـ در داخـل  ،نیهمچنـ . مـد آبه دست) درصد12(سویستان 

ن بــاآپوشــش گیــاهی، هــاي گیــاهیتیــپازمحــدوده متشــکل 
گــرفتن فاصــله تشــابه را داشــته و بــازانیــمنیشــتریبگریکــدی

رییتغگیاهیپیهر تهاي گیاهی گونهتنوع گریکدیاز هامحدوده
از بودنـد  مناطقی کـه داراي واحـدهاي کـاري یکسـان     . کرددایپ

.هاي گیاهی باالتري برخوردار بودندشاخص تشابه گونه
سـتم یاز سيریـ گکه با بهرهنشان دادپژوهش نیاجینتا

و یابیـ را مکانیاهیجوامع گنتوایم) GIS(ییایاطالعات جغراف
هـا  نقشهگونهنیاهیته. نمودهیمنطقه را تهیاهینقشه پوشش گ

يهـا سـتم یاکوستیریمـد نـه یزمدرییسـزا ه نقش بـ دنتوانیم
تواننـد  کـارتوگرافی نمـی  هـاي هرچند مدل. دنداشته باشیجنگل

صحرایی در ارزیابی پوشش گیـاهی  يبردارمطلقا جایگزین نمونه
تغییـرات مشـهود پوشـش گیـاهی در منـاطق      حـال نیاشوند، با

کوهستانی مؤید این واقعیت است کـه عوامـل توپـوگرافی نقـش     
انـواع  . ن داردآاي در پراکنش پوشش گیاهی و ساختارهاي عمده
هاي بررسی واقع مکمل روشکارتوگرافی دريهالیتحلوهیتجز

.شودمیوب محسیدانیم

سپاسگزاري
مریـو  نگارندگان از همکاري آقـاي مهنـدس حمیـد صـوفی    

در دانشـکده منـابع   GISکارشناس و مسئول محترم آزمایشـگاه  
ــازمان حفاظــت    ــژوهش س ــران و بخــش پ ــی دانشــگاه ته طبیع

.نمایندکشور تشکر میستیزطیمح

.براساس طیف زیستیمنطقه گیاهیيهاپیتکالسترنمودار تجزیه -13شکل 
Fig. 13. Analysis of clusters for vegetation types based on life form
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گیاهی منطقهيهاپیشاخص تشابه ت- 11جدول 
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1گولک 32/015/019/017/037/032/020/029/027/041/057/045/01
2گولک 57/017/012/027/036/027/015/030/023/048/045/01
3گولک 26/017/016/020/041/026/035/043/039/041/01
1پردانان 35/022/023/020/026/038/040/042/030/01
2پردانان 38/021/017/026/023/019/039/052/01
3پردانان 44/024/054/026/028/032/044/01
1خدرآباد 36/033/024/018/032/041/01
2خدرآباد 29/016/032/017/054/01
3خدرآباد 30/027/038/038/01
1سویستان 26/032/039/01
2سویستان 24/033/01
3سویستان 20/01
زاب1

References

Accad, A. & Neil, D.T. 2006. Modelling pre-clearing

vegetation distribution using GIS-integrated

statistical, ecological and data models: A case

study from the wet tropics of Northeastern

Australia. Ecological Modelling 198: 85–100.

Alavi, M. 1994. Tectonocs of Zagros Orogenic belt of

Iran, new data and interpretation. Tectonophysics

229: 211–238.

Andrieu, N., Josien, E. & Duru, M. 2007. Relationships

between diversity of grassland vegetation, field

characteristics and land use management.

Agriculture, Ecosystems and Environment 120:

359–369.

Anonymous. 2005. Topography map 1: 50000 Piranshahr

area Henghadabad and Mirabad sheets using

stellite images in the way of digital cartography.

Department of Geographic Organization.

Assadi, M. (ed.) 1988–2015. Flora of Iran, Vols 1–85.

Research Institute of Forests and Rangelands

Publications, Tehran (In Persian).

Austin, M.P. & Smith, T.M. 1989. A new model for the

continuum concept. Vegetatio 83: 35–47.

Box, E.O. 1981. Macroclimate and plant form: An

introduction to predictive modeling in

phytogeography. Junk Publishers. The Hague,

Boston and London.

Davis, F.W. & Goetz, S. 1990. Modeling vegetation

pattern using digital terrain data. Landscape

Ecology 4: 69–80.

Davis, P.H. (ed.) 1965–85. Flora of Turkey and the East

Aegean Islands, Vols 1–9. Edinburgh University

Press, Edinburgh.

Fels, J.E. 1994. Modeling and mapping potential

vegetaition using digital terrain data PhD

dissertation, College of Forest Resources, North

Carolina State University: 317 pp.

Ghahreman, A. 1990–99. Colour flora of Iran, Vols 1–

20. Research Institute of Forests and Rangelands,

Tehran.

Haghiyan, I. & Heshmati, Kh.A. 2014. Structure and

map of vegetation using GIS and classification

method Cluster Case study: Bird rangelands of

Endour district, Amol, Mazandaran. Rangeland

Journal 1(2): 13–29 (In Persian).

ROSTANIH
A



1397، )1(19جلد ، یهانرست... / شده میرآبادمنطقه حفاظتیاهیگو نقشه پوشش ساختار نییتع/ سلیمانی و خارا 54/54

Hamzeh, B. 2016. Floristic study of Bisotun protected

area.Taxonomy and Biosystematics 8(29): 25–50

(In Persian).

Hidari, M., Mahdavi, A. & Attar Roshan, S. 2010.

Recognition of the relationship between some

physiographic and physiochemical factors of the

soil with plant ecological groups in the protected

areas of Melha Goon, Ilam. Iran Forest and Poplar

Research 17(1): 149–160 (In Persian).

Hoersch, B., Braun, G. & Schmidt, U. 2002. Relation

between landform and vegetation in alpine regions

of Wallis, Switzerland. A multiscale remote

sensing and GIS approach computers.

Environment and Urban Systems 26: 113–139.

IPNI. The International Plant Names Index. Retrieved

from http://www.ipni.org. On: 1 October.

Jalili, A. & Jamzad, Z. 1999. Red Data Book of Iran, a

preliminary survey of endemic, rare and

endangered plant species in Iran. Research

Institute of Forest and Rangelands, Tehran.

Kessell, S.R. 1979. Gradient modeling: resource and fire

management. Enviromental Management 1:

39–48.

Khara, J., Azar, A., Siami, A. & Hidari, M. 2012. Study

of flora, life form, International Wetlands of

Urmia Lake National Park, Iran. National

Conference on Biodiversity and its Impact on

Agriculture and the Environment, Urmia

University, 14 pp. (In Persian).

Kordsavadkouh, T. 2006. Geo-botanical investigates on

Charat Watershed. MSc thesis. Natural Resources,

Faculty of Mazandaran University. 146 pp.

Kuchler, A.W. & Zonneveld, L.S. 1988. Vegetation

Mapping. Kluwer Academic Pub., Amesterdam:

551 pp.

Lees, B.G. & Ritman, K. 1991. Decision-tree and rule-

induction approach to integration of remotely

sensed and GIS data in mapping vegetation in

disturbed or hilly environments. Enviromental

Management 15: 823–831.

Leps, J. & Smilauer, P. 2003. Multivariate analysis of

ecological data using Canoco. Cambridge

University Press, UK. 369 pp.

Lowell, K.E. 1991. Utilizing discriminant function

system to model ecological succession spatially.

International Journal of Geographic Analysis with

a Geographical Information System 5: 175–191.

Mackey, B.G. 1994. A spatial analysis of the

environmental relations of rainforest structural

types. Journal of Biogeography 20: 303–336.

Makhdoom, M. 2005. The Basement of the Land

(7th ed.). Tehran University (In Persian).

Mehrnia, M. & Ramak, P. 2014. Floristic investigation of

Noujian Watershed (Lorestan province). Iranian

Journal of Plant Biology 6(20):113–136.

Miller, R.I. 1986. Predicting rare plant distribution

patterns in the south-eastern USA. Journal of

Biogeography 13: 293–311.

Mesdaghi, M. 2001. Vegetation Description and

Analysis. Jahad-e Daneshgahi Press. 287 pp.

(In Persian).

Mozaffarian, V. 2004. Dictionary of Iranian Plant

Names. Publications of the Institute of Farhang-e

Mo’aser. 671 pp. (In Persian).

Nemati Peykani, M., Jamzad, Z., Noori, F. & Jalilian, N.

2009. Collection and identification of

Kermanshah province flora in order to herbarium

establishment. Agriculture and Natural Resources

Researches Center of Kermanshah (In Persian).

Pilehvar, B., Kazemi, S. & Veiskarami, Z. 2016.

Application of random sampling in floristic,

chorologic, and life form studies. Case study:

Hashtad-Pahlou forest catchment, Lorestan.

Iranian Journal of Wood & Forest Science and

Technology 23(2): 161–180 (In Persian).

Pilehvar, B., Veiskarami, Gh., Abkenar, K. & Soosani, J.

2010. Relative contribution of vegetation types to

regional biodiversity in Central Zagross forests of

Iran. Biodiversity and Conservation 19(12):

3361–3374.

ROSTANIH
A



139755/55، )1(19جلد ، یهانرست... / شده میرآبادمنطقه حفاظتیاهیگو نقشه پوشش ساختار نییتع/ سلیمانی و خارا 

Rechinger, K.H. (ed.). 1963–2010. Flora Iranica, Vols 1–

178. Akademische Druck-U Verlagsanstalt, Graz.

Soleymani, F., Pirzad, A.R. & Soleymani, F. 2013.

Floristic study, genetic value and life forms of

medicinal plants in Mirabad protected area of

Sardasht. The 2nd National Conference on Climate

Change and its Impact on Agriculture and

the Environment. Urmia University. 14 pp.

(In Persian).

Stohlgren, T.J., Chong, G.W. & Schell, L.D. 1997. Rapid

assessment of plant diversity patterns: a

methodology for landscapes. Environmental

Monitoring and Assessment 48(1): 25–43.

Wellstein, C., Otte, A. & Waldhardt, R. 2007. Impact of

site and management on the diversity of central

European mesic grasslands. Agriculture,

Ecosystems & Environment 122: 203–210.

Zohary, M. 1973. Geobotanical fundations of the Middle

East. 2 Vols. Fischer Verlag, Stuttgart.

Zarechahouki, M.A. 2015. The Booklet of Plant

Sociology, Natural Resources. Faculty of Tehran

University (In Persian).

ROSTANIH
A


