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 چکیده
وشش های پتيپ وال هستند که استقرار و پراکنشئهدف مطالعه کننده پوشش گياهي به دنبال دانستن این س هایگروه ومحققان      

واند تاراضي بهتر مي هایشکلکداميک از  و شودانجام ميهای زميني های گياهي یک حوضه آبخيز بر مبنای چه شاخصگياهي و جامعه

 استان در قوشچي گردنه وال مطرح شده، حوضه آبخيزئبر پایه دو س مرز و محدوده هر تيپ یا جامعه گياهي را تعيين نماید؟

هي، اهای پوشش گيپوشش گياهي بومي خود و قرق منطقه انتخاب و نقشه اروميه به دليل حفظ دریاچه به مشرف و غربيآذربایجان

های علمي و پایش ميداني با دقت و شناسي، ژئومورفولوژی و واحدهای همگن بر مبنای روششناسي، خاکارزیابي اراضي، زمين

ش آماری اراضي از رو مختلف هایشکل با گياهي پوشش هایتيپ دقيق بينيپيش و توصيف تطبيق، برایصحت کامل تهيه گردید. 

 و تأثير بيشترین 996/5 کمّي مقدار با همگن پژوهش نشان داد که واحدهایاین ای استفاده شد. نتایج رگرسيون لجستيک چندجمله

. دارند ميزان تطبيق قرار بعدی هایرتبه در 812/5 و 918/5 ،984/5 کمّي مقادیر با شناسيخاک و شناسيزمين ژئومورفولوژی،

 نوانعبه و دارند گياهي هایپوشش توزیع در مؤثرتری نقش( آبخيز حوضه فيزیوگرافي هایویژگي) ارتفاع و جهت شيب، روازاین

 کوهستاني تاًنسب مناطق در پایه نقشه عنوانبه تواندمي زميني پایش از قبل گياهي پوشش مرزهای انطباق و مرزبندی برای روش بهترین

 .گيرد قرار توجه بلندی مورد و پستي دارای و

    
 ای، دریاچه اروميه.اراضي، انطباق، رگرسيون لجستيک چندجملههای شکلپوشش گياهي،  های کلیدی:واژه

    

 مقدمه
امروزه بر کسي پوشيده نيست که رابطه بين پوشش گياهي 

شناسي، اراضي شامل زمينمختلف های شکلو 
اراضي و های شکل شناسي،ژئومورفولوژی، خاک

ای تنگاتنگ، آبخيز رابطه حوضهواحدهای همگن در یک 
 گرچها باشد.حساسيت باالیي مي معنادار و با پيچيدگي و

 Anthropogenic)عوامل بشرزاد  عوامل طبيعي و ثيرتأ

Agents) ری تغيير کارب ،تخریب اراضي ،زایيازجمله بيابان
بر پوشش گياهي به  و ... ایهای ماسه، تشکيل تپهاراضي

et alBirgani -Ahmady,. ) خوبي بررسي شده است

2016; .,et al2017; Lamchin  .,et alRiva  2017;،) 
با یکدیگر شامل مختلف اراضي های شکلرابطه بين 

رابطه بين  ،( et alGray,. 2016)شناسي و خاک سنگ
( Valvo, 1993-Sorriso) اراضي هایشکلشناسي و زمين
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 et alDe Gryze ,) اراضي و ترکيبات خاک هایشکلو 

در  .است قرار گرفته مورد توجه دقتبه نيز  (2008
عوامل های اخير رابطه بين پوشش گياهي و مطالعات دهه

 و نقشاست شده محيطي در سطح بسيار وسيعي مطالعه 
 ر پراکنشبآبخيز  حوضهاین عوامل محيطي و فيزیکي 

 دقيق قرار گرفته است. ها و جوامع گياهي مورد توجهگونه
های آماری به کمک استفاده از روشبيشتر مطالعات  این

شامل ( Ordination Methods)بندی رجبندی یا رسته
 Principal Component)اصلي های مؤلفهتجزیه 

Analysis (PCA) )(; Izadi 2017 .,et alNaghizadeh 

2016 .,et alKhajeloo )، تحليل تطبيقي متعارفي 
(Cononical Coresponddance Analysis (CCA) )
(2016 .,et alri po Hasan)گيرتطبيقي قوس ، تحليل 
((DCA)Detrended Corespondance Analysis  )
(2017 .,et al; Ghaderi 2012 .,et alAskarizadeh  ) و

 های شاخصتحليل دوطرفه گونهبندی کمّي طبقه
(TWINSPAN )(, 2017et alHaq  ) عالوهاندشدهانجام . 

های سنجش از دور و تصاویر براین، به کمک روش
جوامع گياهي از یکدیگر و تهيه نقشه تشخيص  ایماهواره

 شده است مبادرتدر دنيا  در سطح وسيعپوشش گياهي 
(2008 .,et alXie 2016;  .,et alRocchini .)  مجموعه

محاسبات آماری در هر منطقه برای های زميني گيریاندازه
در  ،در هر تيپ گياهي و داخل منطقه معرف ،مورد مطالعه
ي یا با مساحت بيشتر در مربعمتر 8*8های سطح پالت

که در تمامي  شودانجام ميمتری  855طول یک ترانسکت 
عوامل محيطي این مهم به مطالعات روابط پوشش گياهي و 

 پاسخ هدف اصلي و مهم این مطالعات شود.خوبي دیده مي
های از گونه تعدادیکه رشد  است اساسي الوئبه این س

تنها در یک مکان های خاص گياهي چرا گياهي یا جامعه
عوامل محيطي  ثرترینمؤافتد و و محدوده خاص اتفاق مي
آبخيز که نقش پراکنش  حوضهو فيزیکي موجود در یک 

تأثيرگذاری هستند و  عوامل کدامگياهان را بر عهده دارند 
ا هگيریمشکل بزرگي که در این نوع اندازه بيشتری دارند؟

ع باالی وجود دارد این است که در مناطق با تنو

در بسياری از  ،ژئومورفيک و شدت زیاد پستي و بلندی
موارد منطقه معرف هر چقدر هم خوب در نظر گرفته شده 
باشد نماینده تيپ گياهي نبوده و با تغيير شيب و حتي جهت 

نوع و تنوع جامعه گياهي به صورت  ،ای بسيار کمدر فاصله
ه منطقاگرچه در یک رو ازاین یابد.چشمگيری تغيير مي

اه با نگهای گياهي مشخصي تعيين شده است، ولي تيپ
 ،های گياهي و مرز آنها را تغييرتوان تعداد تيپتر ميدقيق

 تنوع و نوع پوشش اینکه با توجه به داد. یا کاهش افزایش
شناسي، تابعي از زمين بعد از عامل اقليمگياهي 

خصوصيات  ،شناسي، فيزیوگرافيخاک ژئومورفولوژی،
آبخيز شامل شيب، جهت و ارتفاع و  حوضهي و بلندی پست

وع یافتن مقدار تطابق نباشد، حتي نوع و ميزان فرسایش مي
ز آبخي حوضهاراضي موجود در  هایشکلپوشش گياهي با 

به را بندی گياهي تيپکمک شایاني خواهد نمود تا 
ایه بعد پاز د و امورد ارزیابي قرار دممکن  ترین حالتبهينه

اراضي اعم از  هایشکلهای گياهي یکي از تعيين تيپ
 و شناسي، فيزیوگرافيشناسي، ژئومورفولوژی، خاکزمين

رچند ه آبخيز قرار گيرد. حوضهخصوصيات پستي و بلندی 
و  (6559و همکاران ) Arzaniمطالعاتي در ایران توسط 

 Chalmers (،6589و همکاران ) Valente توسطدر دنيا 
 (،6586و همکاران ) Stoffel (،6586و همکاران )

Hession ( 6585و همکاران،) Brancaleoni  و همکاران
(6559،) Wondzell ( 8442و همکاران،) Kirkby 
(8441،) Rose ( 8488و همکاران،) Olson  و همکاران
بررسي رابطه بين پوشش گياهي و مورد ( در 8482)

مختلف اراضي ارائه گردیده است، ولي هيچيک  هایشکل
داری برهای گياهي و نقشهمدل جامع و خوبي در تعيين تيپ

   باشند.پوشش گياهي نمي
ش پوشبررسي تطابق هدف اصلي این تحقيق رو، ازاین

باشد تا نوع شکل مختلف اراضي مي هایشکلو  گياهي
تهيه  برایپایه  وجامع  نقشهعنوان یک اراضي تعيين شده به

های مرز بين تيپ و نقشه پوشش گياهي در نظر گرفته شود
  .ددبرداری گرطور دقيق و صحيح ترسيم و نقشهگياهي به
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 منطقه ای از تیپ گیاهی موجود درغربی به همراه نمونهمنطقه مورد مطالعه در ایران و استان آذربایجان -1شکل 

 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

محدوده مورد بررسي بخشي از زیرحوضه گردنه     
غربي و مشرف به دریاچه اروميه قوشچي در استان آذربایجان

 عرض 8/94° و 4/94° جغرافيایي مختصات به ایپهنهدر 
جغرافيایي با مساحتي  طول 4/99° و 8/99° و جغرافيایي

متر، کاربری  81289هکتار و محيطي حدود  8564حدود 
باشد. مقدار غالب آن مرتع و با مساحت کمتری زراعت مي

متر در سال و دمای متوسط ميلي 915متوسط بارندگي حوضه 
گراد است. حداکثر ارتفاع سانتي درجه 86حوضه حدود 

متر از سطح  8998متر و حداقل ارتفاع حوضه  6482حوضه 
طورکلي شامل شناسي منطقه بهباشد. زمينآزاد دریا مي

ميزان کم دگرگوني بوده که های آذرین و رسوبي و بهسنگ
های غالب حوزه های گرانيت، گابرو و آگماتيت سنگسنگ

سر لوژی منطقه از دو واحد کوهستان و دشتهستند. ژئومورفو
سر فرسایشي( تشکيل شده که ضخامت کم خاک و )دشت
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ای و سطحي در آن بسيار مشهود است. وجود فرسایش واریزه
این زیرحوضه از گردنه قوشچي در شرق مشرف به دریاچه 

 گردد.اروميه شروع شده و در غرب به روستای بَهله ختم مي
یل انتخاب این حوضه آبخيز تعداد بسيار یکي از مهمترین دال

کم دام و متعاقب آن وجود پوشش گياهي بکر و کمتر 
باشد. زیرا روستاها فاصله خورده در این منطقه ميدست

زیادی از هم داشته و تعداد خانوار هر روستا چشمگير 
باشد و منطقه پوشش گياهي خود را تا حدود زیادی حفظ نمي

 (.8نموده است )شکل 
 

 های مورد نظرتهیه نقشه
ای هبا توجه به هدف و موضوع تحقيق این پژوهش، نقشه

 هایشکلشناسي، ژئومورفولوژی، پوشش گياهي، زمين
 دهای کاری(شناسي و واحدهای همگن )واح، خاکاراضي

(Land Units) در  پوشش گياهينقشه  .تنظيم گردیدند تهيه و
 ،دشونمي استفادهاز رویکردی علمي و یکپارچه فقط ایران 

ای به علوم منابع طبيعي و امروزه با ورود تصاویر ماهواره
هم این مبندی تصاویر های طبقهکمک روشزیست و بهمحيط

نظر از مزایا و معایب این تکنيک و مقدار . صرفشودانجام مي
کمک تصاویر صحت و دقت آنها، نکته مهم این است که به

تعيين شده ( Land Cover)پوشش اراضي فقط  ایماهواره
ين تعي عنوان مثال پوشش باغ، زراعت، مرتع، بایر و ...( و)به

ودن غالب بگياهي که معموال با دو گونه گياهي غالب که تيپ 
ر ب باشد.مقدور نمي ،ترکيب پوشش گياهي در مرتع را دارند

تهيه نقشه  ،(8448( و مصداقي )8448مقدم ) هایاساس یافته
 به وسيلهفقط ( Vegetation Type Mapping) يپ گياهيت

 های توپوگرافي مقدور بودهنقشهکمک بههای هوایي و عکس
رفولوژیک و خصوصيات که بر مبنای واحدهای ژئوم

Pre-)بندی اوليه این تيپرو، ازاین باشد.باید توپوگرافي 

typing )خصوصيات قابليت تفکيک بر روی  9دارای  دبای
سان و یک اًخاک تقریب هوایي، تغييرات شيب تدریجي، عکس

را داشته باشد  مساحتو مدیریت در آن  قابليت اداره
(1998; Mesdaghi, 1998Moghadam, .) هایبندیتيپ 

 نهای هوایي توسط تفاوت و تباین تُبر روی عکساوليه 

های پستي و بلندی و عکس و بر اساس عارضه
 ایهتوسط بازدیدبعد که وند شميژئومورفولوژیکي تعيين 

اضافه، حذف و  تعيين شده های گياهيصحرایي مرز تيپ
ه کژئومورفولوژی  هاینقشهدر این پژوهش  .گرددميتصحيح 

های اراضي، مواد مادری، در آنها سطوح اراضي، پدیده
شوند ميایجاد کننده اراضي و زمان لحاظ فرایندهای 

(2011Ramesht, )، تهيه نقشه برای ( 8441احمدی ) از روش
کمک ای که بهبه گونه شده است. استفاده رفولوژیژئوم

ها و های توپوگرافي، ناهمواریهای هوایي و نقشهعکس
های طبيعي سطحي بر اساس تعيين واحد، تيپ و عارضه

به  اراضي هایشکلنقشه  بندی شدند.رخساره تعيين و تقسيم
عنوان باشد که بهروش فيزیوگرافي برگرفته از روش فائو مي

تحقيقات خاک مؤسسه  686روشي استاندارد در نشریه شماره 
باشد. در این تحقيق نيز بر اساس موجود ميو آب کشور 

، واحدهای (Land Types) های اراضيروش مذکور تيپ
 (Land Components)و اجزا اراضي ( Land Units) اراضي

بوجود آورنده، شدت پستي و بلندی، فرایندهای بر اساس 
ها، ها، شکل قلهتغييرات شيب، جنس سنگ بستر، شکل دره

نوع و ميزان فرسایش خاک، نوع و ميزان پوشش گياهي، نوع 
 و نقشه بندی گردیدندو ضخامت خاک و ... تعيين و طبقه

همگن یا کاری )یگان  واحدهای .اراضي تهيه شد هایشکل
با  وتحليل سيستمي وبر پایه تجزیه ا واحد زیست محيطي(ی

های شيب، جهت جغرافيایي و ارتفاع منطقه گذاری نقشهرویهم
که واحد همگن بدست آمده در شوند ميمورد مطالعه تعيين 

ر های در نظباشد که در عاملواقع بيانگر اکوسيستم خرد مي
گرفته شده فوق تمامي خصوصيات یکسان است 

(Makhdoum, 1992.)  این واحدهای همگن تعيين شده با
ر های موجود دتوجه به در نظر گرفتن دقيق پستي و بلندی

های مورد نظر در این پژوهش عنوان یکي از نقشهبهحوضه، 
منطقه مورد شناسي نقشه خاک مورد استفاده قرار گرفت.

 Physiographic) های فيزیوگرافيمطالعه به کمک روش

Survey )ها که مبتني بر و آزاد تهيه گردید. در این روش
 هایابتدا بر اساس ویژگي ،های هوایي بودهتفسير عکس

 های هوایي،شناختي زمين و تفاوت تُن عکسریخت
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و  با بازدید صحرایيبعد ها از یکدیگر تفکيک شده و محدوده
 بندیروش طبقه، به رُخ خاکبرداری به همراه حفر نيمنمونه
شناسنامه خاک تا حدّ ( Soil Taxonomy)آمریکایي  خاک

ي شناسنقشه زمين گروه بزرگ و کوچکتر تعيين گردید.
 شناسي وی سازمان زمينهای توليدمحدوده مطالعاتي از نقشه

و در محدوده  8:855555اکتشافات معدني کشور با مقياس 
اقتباس شده است که با بازدیدهای  )گنگچين(برگه سِرو 

شناختي اصالح و حدودی مرز واحدهای سنگ تاصحرایي 
بر روی های مذکور پس از تهيه تمامي نقشه .هنگام شدندبه

ارتقا دقت و برای  های زمينيهای هوایي و پایشعکس
افزار ای اطالعاتي در محيط نرمهبه صورت الیه، صحت آنها

GIS-Arc  عنوان بهخروجي گرفته شده و  6/85نسخه
زم به ال مورد استفاده قرار گرفتند.های پایه و مطالعاتي نقشه

ه آبخيز مذکور عالو حوضهیکي از دالیل انتخاب که ذکر است 
و تعداد دام و  نخوردهد پوشش گياهي بکر و دستبر وجو
واحدهای مختلف  معقول و تعداد مناسب و همگني کم،ساکنان 

شناختي، شناختي، خاکاراضي اعم از واحدهای سنگ
باشد تا نتایج این اراضي مي هایشکلژئومورفولوژیکي و 

ي مختلف اراض هایشکلارتباط بين پوشش گياهي و پژوهش 
د و نعدم قطعيت باالیي نداشته باشرا بهتر به تصویر کشيده، 

 بتوان آن را برای مناطق دیگر تعميم داد.

 

 های آماری مورد استفادهروش
ی پوشش هادقيق تيپبيني توصيف و پيش تطبيق،برای 
 بستگي وممختلف اراضي، از تحليل ه هایشکلگياهي با 

ابطه ر های آماری هستند استفاده گردید کهرگرسيون که روش
ته . حال اگر متغيرهای وابسشودبين دو یا چند متغير تعيين مي

های پوشش گياهي( مورد بررسي از نوع مقياس اسمي )تيپ
(Nominal Scale )اییا رتبه (Ordinal Scale ) ،برای باشند

 مختلف هایشکلتعيين رابطه آنها با متغيرهای مستقل )
ال ح شود.اراضي(، از روش رگرسيون لجستيک استفاده مي

باشد از روش  اگر متغير وابسته اسمي دارای چند سطح
 Multinomial Logistic) ایجملهرگرسيون لجستيک چند

Regression ) شود. استفاده ميتعيين همبستگي برای

 وتحليل رگرسيونتجزیه ،ایجملهرگرسيون لجستيک چند
بندی است که رگرسيون لجستيک را در طبقه يي و روشخطّ

دهد تعميم مي )با بيش از دو سطح مجزا( موارد چند سطحي
(Greene, 2012.)  از مزایای این روش بررسي همبستگي و

ي بوده صورت کيفباشد که بههایي ميیافتن رابطه بين شاخص
و برای آنها داده کمّي وجود ندارد و متغيرهای وابسته و مستقل 

در این روش آماری محاسبات بر دارای مقياس اسمي هستند. 
 .شودميانجام  8رابطه اساس 
 

                  𝑃𝑖𝑗 =  𝑒

∑ ∝+𝛽𝑘𝑗+𝑋𝑘𝑗𝑖
𝐾
𝑗=1

∑ 𝑒
∑ ∝+𝛽𝑘𝑗+𝑋𝑘𝑗𝑖

𝐾
𝑗=1𝐽

𝑗=1

 

 که:
ijP مورد( وقوع پدیده= احتمال( iبندی ام در گروهjام 
iتعداد موارد متغير وابسته = 
jهای متغير مستقل= تعداد مقوله 
kمتغيرهای مستقل = 

افزار های آماری به کمک نرمعمليات تمامدر این پژوهش 
SPSS-IBM  نتایج آماری کليه است و  انجام شده 69نسخه

 .آمده است افزار بدستبه کمک این نرمخروجي 
 

 نتایج
ها، های بيان شده در بخش مواد و روشطبق روش

ي، شناسهای تيپ پوشش گياهي، ارزیابي اراضي، خاکنقشه
 به تفکيکشناسي، ژئومورفولوژی و واحدهای همگن زمين

از آنها خروجي گرفته شد )شکل  GIS-Arcافزار تهيه و در نرم
کار رفته در توضيحات هریک از کدها و حروف مخفف به (.6

نمایش  8های مذکور نيز به تفکيک هر نقشه در جدول نقشه
هایي که به نوعي تمامي نقشه در این پژوهش .شده استداده 

های پوشش گياهي اثرگذار توانند بر نوع و توزیع تيپمي
ر به خوبي پمورد اطالعاتي در این خأل اند و باشند تهيه شده

 شده است.
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 مختلف اراضی موجود در منطقه مورد مطالعه هایشکلنقشه تیپ پوشش گیاهی و  -2شکل 

 

 های منطقه مورد مطالعهکار رفته در نقشههای بهجدول توصیفی کدها و مخفف -1جدول 

 شماره نقشه کد یا مخفف مشخصه

Atraphaxis spinosa (I) –Artemisia  fragrans  
Atraphaxis spinosa (II) –Artemisia  fragrans  

Poa bulbosa-Bromus tomentellus 
Senecio sp 

At (I)-Ar 
At (II)-Ar 

Po -Br 
Se 

 

تيپ پوشش 

 گياهي

 

8 

 تيپ کوهستان

 تيپ کوهستان

 تيپ کوهستان

 تيپ کوهستان

 تيپ کوهستان

 تيپ کوهستان

 تيپ کوهستان

 ایدامنه دشت تيپ

 ایدامنه دشت تيپ

8-8-8 

6-8-8 

8-6-8 

6-6-8 

8-9-8 

8-9-8 

8-1-8 

8-8-9 

6-6-9 

 

 

 

 

 ارزیابي اراضي

 

 

 

 

6 
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 شماره نقشه کد یا مخفف مشخصه
Sandy, mixed, Frigid –Family: Coarse  -Lithic Xerorthents  
Sandy, mixed, Frigid –Family: Coarse  -Lithic Xerorthents 

Sandy, mixed, Frigid –Family: Fine  -Typic Durixeralfs 
Clayey, mixed, Frigids –Family: Coarse  -Typic Xerifluvents 

1-2-H 
1-3-H 
1-5-H 
1-1-T 

 

 شناسيخاک

 

 

9 

 دارهای هورنبلند و بيوتيتگرانيت و گرانودیوریت

 اندبه وجود آمده Agو  gbهایي که از ميلونيتي شدن واحدهای آمفيبوليت و گرین شيست

 هاسنگهای پيروکسينه شده و دونيت

 ای، هورنبلند دیوریت و نوریتگابروهای متراکم توده

 آگماتيت و برش ماگمایي

 

Gr 
 

Am 
 

Ub 
 

bG 
 

Ag 

 
 

 شناسيزمين
 

 

 
9 

 عو نو بوده آبراهه زیادی تعداد دارای ها،سنگ کم مقاومت دليل به رخساره تيپ کوهستان که این

 پوشش ها دارایدامنه. است درختي شاخه شکل به هاآبراهه. باشدمي ایآبراهه آن در فرسایش

 هایگرانودیوریت گرانيت، شامل آذرین نوع از بيشتر بخش این در هاسنگ. باشندمي منظم

 به و   (ub)پيروکسينتي و دونيتي کوموالهای ،(Ag)ماگمایي  برش ،gr)1(داربيوتيت و هورنبلند

 .باشدمي  (Am)شيست گرین و آمفيبوليت شامل دگرگوني کمتری ميزان

 

 
1M 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ژئومورفولوژی

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

1 

 اههآبر کمي تعداد دارای ها،سنگ نسبتأ زیاد مقاومت دليل به رخساره این تيپ کوهستان که در

 .اشدبمي سطحي فرسایش و بيشتر ایآبراهه فرسایش کم، ميزان به آن در فرسایش نوع و بوده

 تشکيل هایسنگ. است نامنظم پوشش دارای دامنه و بوده درختي شاخه ها بصورتآبراهه شکل

 و آنورتوزیت ، گابرو،(ub)پيروکسينتي  و دونيتي کوموالهای شامل که است آذرین آن دهنده

 .باشدمي ایالیه هایورليت

 
 

2M 

 يليخ هاآبراهه تراکم ها،سنگ زیاد مقاومت بدليل و بوده شياری فرسایش تيپ کوهستان که دارای

 نامنظم پوشش دارای هادامنه گردید. شناسایي درختي شاخه بصورت هاآبراهه شکل. باشدمي کم

 و هورنبلند هایگرانودیوریت و گرانيت شامل که است آذرین آن دهنده تشکيل هایسنگ و بوده

 .باشدمي (Ag)ماگمایي  برش و gr)1(دار بيوتيت

 

 
3M 

 هایاههآبر تعداد ها،سنگ زیاد مقاومت دليلبوده و به سطحي بصورت تيپ کوهستان که فرسایش

 ششپو دارای هادامنه و بوده درختي شاخه بصورت هاآبراهه شکل. باشدمي کم بسيار شده تشکيل

 نگری و آمفيبوليت شامل دگرگوني هایسنگ دهنده آنها، تشکيل یهاسنگ. باشندمي نامنظم

 .باشدمي (Am)شيست 

 
4M 

 ها،نگس کم مقاومت بدليل و شودمي دیده ایآبراهه و خندقي بصورت تيپ کوهستان که فرسایش

 هادامنه. دارد وجود زیادی سنگي رخنمون و بوده کم خاک ضخامت. باشدمي زیاد هاآبراهه تعداد

 و دهورنبلن گرانودیوریت و گرانيت شامل آذرین سنگ آن دهنده تشکيل هایسنگ و بوده نامنظم

 .باشدمي  (Ag)ماگمایي و برش gr)1(داربيوتيت

 

 
5M 
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 شماره نقشه کد یا مخفف مشخصه

 بصورت هاآبراهه تراکم ها،سنگ کم بدليل مقاومت رخساره این سر فرسایشي که درتيپ دشت

 و شياری بصورت فرسایش. باشدمي درختي شاخه ها،آبراهه شکل وشده  تشکيل متوسط

 آذرین سنگ آن، دهنده تشکيل هایسنگ. باشندمي منظم هادامنه و گردید شناسایي ایآبراهه

ای الیه هایو ورليت ، آنورتوزیتgr)1( دارهای هورنبلند و بيوتيتگرانيت، گرانودیوریت شامل

)1(gb باشدمي. 

 

 
1P 

 

 

 متر 8855تا  8455، جهت جنوب، ارتفاع 95 % شيب باالی

 متر 8455تا  8255، جهت شرق، ارتفاع 95 % شيب باالی

 متر 8855تا  8455، جهت شمال، ارتفاع 95 % شيب باالی

 متر 8255تا  8984، جهت شمال، ارتفاع 95 % شيب باالی

 متر 8455تا  8255درصد، جهت شرق، ارتفاع  95تا  65شيب 

 متر 8455تا  8255درصد، جهت شرق، ارتفاع  65تا  85شيب 

999 

996 

969 

896 

996 

696 

 
 

 

 واحدهای همگن

 

 

 

 
 

 

2 

 

 

مختلف  ایهشکلتطبيق نقشه تيپ پوشش گياهي و  نتایج
به کمک به خوبي نمایش داده شده است.  6اراضي در جدول 

 Model Fitting) های اطالعات برازش مدلشاخص

Informatiom)ضریب تشخيص کاذب ، (-Pseudo R

squre) ،احتمال آزمون نسبت (Likelihood Ratio Test) ،
و ( Parameter Estimates)ها های شاخصتخمين

 هایشکلتعيين بهترین نقشه ( Classification)بندی طبقه
دهد های پوشش گياهي را به خوبي پوشش مياراضي که تيپ

ات مطالعآینده بندی تيپبرای عنوان شاخصي تواند بهو مي
نکته  ذکر این باشد.پذیر مياستفاده شود امکانپوشش گياهي 

کار رفته در روش آماری رگرسيون مهم است که عامل کمّي به
های هر واحد گونمساحت پليميزان ای، لجستيک چندجمله

انجام باشد که همبستگي و رگرسيون با آن مي مورد نظر
عنوان در محاسبات آماری نقشه پوشش گياهي به .شودمي

عنوان اراضي به تفکيک به هایشکلهای وابسته و نقشهمتغير 
شوند.مستقل در نظر گرفته مي هایمتغير

 بحث
در چهلمين نشست علمي ژئومورفولوژی بينگهمتون 

(40th Binghamton Geomorphology Symposium 

(BGS)ها، ( در ویرجينيا آمریکا به موضوع واکنش
هي و ها و بازخوردهای بين پوشش گياوابستگي

 کنندگان در اینژئومورفولوژی پرداخته شده است. شرکت
بندی رسيدند که بازخوردهای بين نشست به این جمع

های مختلف زميني، همچنين روابط پوشش گياهي و شکل
علت و معلولي بين آنها به ميزان بسيار ناچيزی واضح 

رو با در نظر گرفتن مناطق معرف و کليدی باشد. ازاینمي
های پوشش گياهي به دقت و صحت کافي تهيه تيپ باز هم

های پوشش گياهي به صورت تدریجي و شوند و تيپنمي
 کنند.یا ناگهاني تغييرات چشمگيری مي
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  اراضی منطقه مورد مطالعه هایشکلهای مختلف های تطابق نقشه پوشش گیاهی و نقشهآماره -2جدول 

 

 های مورد استفادهنقشه

 

 نقشه پوشش گياهي

 و  

 کاربری اراضي 

نقشه پوشش 

 گياهي

 و  

 شناسيخاک

نقشه پوشش 

 گياهي

 و  

 شناسيزمين

 نقشه پوشش گياهي

 و  

 ژئومورفولوژی

 نقشه پوشش گياهي

 و  

 واحدهای همگن

      های آماریآماره

 معيار شاخص

اطالعات برازش 

 مدل و

 احتمال نسبت آزمون

Square-Chi 
 

df 
 

Sig. 
 

Cox and Snell 
 

Nagelkerke 
 

McFadden 
 

 

 

Overall 

Percentage 

---- 894 996 946 999 

69 2 86 81 81 

--- 555/5 555/5 555/5 555/5 

 

 تشخيص ضریب

 کاذب

555/5 862/5 688/5 986/5 992/5 

555/5 812/5 918/5 984/5 996/5 

555/5 589/5 651/5 698/5 629/5 

 1/49% 8/46% 9/49% 6/29% 9/24% بندیطبقه

 

 ،مطالعات در سطح پالت نيز عالوه بر مزایای ذاتي خود
همچنان دقت و صحت خوبي از عوامل موثر بر پراکنش 

آمده و اطالعات بدست دندهبه ما نميرا های گياهي پوشش
از مطالعات تيپ پوشش گياهي در سطح پالت و در طول 

رکيب های شيميایي و تویژگيتأثير در زمينه ویژه ترانسکت به
تأثير تری برخوردار است و خاک از قطعيت و جواب دقيق

عوامل محيطي دیگر از قبيل ارتفاع، شيب، جهت، ميزان 
ن، ميزان فرسایش، تغييرات شيب تپه و کوهستا

و رخنمون سنگي، ضخامت و عمق  های سنگيزدگيبرون
های رطوبتي و حرارتي خاک، نوع خاک منطقه، رژیمخاک، 

ای هتغييرات پستي و بلندی در واحد سطح، نوع و ویژگي
تواند بر ترکيب شيميایي و نوع شناختي که خود ميسنگ

ی هاباشد، نحوه قرارگيری الیهمؤثر عناصر موجود در خاک 
سنگ و خاک و ... در مجموعه این مطالعات در نظر گرفته 

 هایبر پوششمؤثر شناختي عوامل بومرو ازاین ؛شوندنمي
 همچنين مقایسه گردند.گياهي به درستي نشان و بيان نمي

محققان آماری دو نقشه توصيفي از نقاط مبهم در ذهن 

 مختلف هایشکلتأثير  پژوهشدر این بنابراین باشد. مي
شناسي، شناسي، زميناراضي اعم از کاربری اراضي، خاک

ژئومورفولوژی و واحدهای همگن )واحدهای کاری( بر نوع 
گونه همان است.شده بررسي های پوشش گياهي و تنوع تيپ

های پوشش گياهي توزیع تيپ دهد،که نتایج آماری نشان مي
(I) spinosa Atraphaxis – fragrans Artemisia ،

(II) spinosa Atraphaxis – fragrans siaArtemi ،
bulbosa Poa-tomentellus Bromus و ps Senecio  با

 شناسي،اعم از کاربری اراضي، خاک مختلف اراضي هایشکل
شناسي، ژئومورفولوژی و واحدهای همگن )واحدهای زمين

به استثنای  (.8)جدول  (.sig 55/5) دنباشمرتبط مي کاری(
اراضي اعم از ژئومورفولوژی،  هایشکلبقيه یکاربری اراضي، 

شناسي و واحدهای همگن بر توزیع شناسي، زمينخاک
این بدان معناست که (. P ≤51/5پوشش گياهي نقش دارند )

عنوان مختلف اراضي به استثنای کاربری اراضي به هایشکل
ير عنوان متغمتغيرهای مستقل بر توزیع پوشش گياهي به

حال هدف پژوهش در تعيين بهترین  هستند.وابسته اثرگذار 
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 قرار مورد توجهاراضي بر توزیع پوشش گياهي  هایشکل
، به کمک آماره ضریب تشخيص کاذب مورددر این  گيرد.مي

 هایشکل، اثر بهينه متغيرهای مستقل )Nagelkerkeو ضریب 
مختلف اراضي( بر متغير وابسته )پوشش گياهي( بررسي 

( 8ه این ضریب به عدد واحد )عدد هر چالبته شود. مي
مستقل بر  متغيرهایمثبت و مستقيم تر باشد بيانگر اثر نزدیک

دهد نتایج آماری نشان مي متغيرهای وابسته است و بعکس.
ای واحدهآبخيز مورد نظر،  حوضهدر توزیع پوشش گياهي که 

ثير و ژئومورفولوژی، بيشترین تأ 996/5همگن با مقدار کمّي 
 918/5، 984/5با مقادیر کمّي  شناسيشناسي و خاکزمين

شيب، جهت رو ازاین های بعدی قرار دارند.در رتبه 812/5و 
نقش  های فيزیوگرافي حوضه آبخيز()ویژگي و ارتفاع

ان عنوبه نموده وایفا های گياهي ثرتری در توزیع پوششمؤ
مرزهای پوشش گياهي  انطباقمرزبندی و برای بهترین روش 

ق در مناطعنوان نقشه پایه د بهتواناز پایش زميني مي قبل
 مورد توجه قرارکوهستاني و دارای پستي و بلندی  نسبتاً
بندی نشان مقادیر معيار درصد کلي از شاخص طبقه د.گير
درصد نزدیک شود  855دهد که هر چه این ميزان به مي

بندی توانند طبقهطور کامل و مناسب ميمتغيرهای مستقل به
دهد را انجام دهند. حال نتایج آماری این پژوهش نشان مي

 های پوشش گياهي، واحدهای همگنبا وجود چنين تيپکه 
 (8/46%) و ژئومورفولوژی (9/49%) شناسيزمين ،(%1/49)

توانند تا مقدار قابل قبولي اثر آبخيز مورد نظر مي حوضه
ن بودن پایي متغيرهای مستقل را بر متغير وابسته نشان دهند.

ای هدهنده اثر عاملبندی نشانمقدار درصد کلي شاخص طبقه
دیگر بر متغير وابسته هستند که در مطالعه مدنظر قرار 

اقليم، همانند در این پژوهش عوامل دیگر  اند. اگرنگرفته
زد ضخامت خاک و ميزان برون، ترکيبات شيميایي خاک

واند تا تميبندی درصد کلي شاخص طبقه ،سنگي لحاظ شوند
شاخص کاهش درصد کلي رو ازاین .یابدمقدار زیادی ارتقا 

وان عنهای دیگر بهاز نيازمندی به ورودیحکایت بندی طبقه
 پوششهای رفته، برای تيپ رویهم. داردمتغير مستقل را 

بندی کلي شاخص طبقه گياهي این تحقيق با توجه به درصد
شناسي و زمينواحدهای همگن،  ،اراضي هایشکلش

نقش معقول و قابل ترتيب بهآبخيز  حوضهژئومورفولوژی 
ر د نمایند.ميایفا تری را در توزیع پوشش گياهي قبولي
( در ایالت 8482و همکاران ) Olson ،ای مشابهمطالعه

وشش بين پرابطه  به این نتيجه رسيدند که ویرجينيا آمریکا
به ميزان چشمگيری وابسته به ژئومورفولوژی  نيز گياهي

شناسي بستر حوضه آبخيز و نوع خاک منطقه منطقه، زمين
به مقياس، محدوده مطالعاتي و شرایط با توجه همچنين  است.

های گياهي توزیع پوشش گياهي و پراکنش تيپاقليمي 
و  Wondzell مطالعاتمورد در این  ت خواهد بود.متفاو

نشان داده است که مرز تيز و مشخص بين ( 8442همکاران )
مختلف اراضي وابستگي زیادی  هایشکلهای گياهي به تيپ

 هایهایشکلشکلدرجه ارتباط دارد که این خود ناشي از 
 باشد.مختلف اراضي با جریان آب و رسوب در حوضه مي

زایي در علفزارهای بيابانفرایندهای همچنين درک بهتر آنان 
آمریکای شمالي را در گرو دانستن روابط  خشکمناطق نيمه

های پوشش گياهي مختلف اراضي و تيپ هایشکلبين 
 .انددانسته

در مناطق  با توجه به نتایج این پژوهش،رفته،  همروی 
وزیع چيزی که ت کوهستاني و دارای پستي و بلندی، آن نسبتاً

شود واحدهای همگن پوشش گياهي را در منطقه باعث مي
جهت و ارتفاع( و ژئومورفولوژی حوضه آبخيز بوده و )شيب، 

های پوشش گياهي انطباق بهتری را با این واحدها با مرز تيپ
ه چدهد. اگرتوجه به صحت و دقت باالی آنها از خود نشان مي

خشک با گردد در مناطق خشک و نيمهتوصيه ميبشدت 
با مورد در این  نقشه پایه ،ميزان حداقل پستي و بلندی

های علمي و دقيق تعيين شده و در آنها عمق آب ررسيب
های سيالبي در های جریاندوره خاک و امالح آن، زیرزميني،

 بادی لحاظ گردند.ویژه بههای آبي و منطقه و مقدار فرسایش
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Abstract 

    Researchers and target groups studying the vegetation are seeking to answer the question “what 

ground indicators determine the establishment and distribution of vegetation types and vegetation 

communities of a basin and which landforms can best determine the boundaries of each plant type 

or community?”. In this regard, the Gardaneh-Ghooshchi basin, overlooking the Urmia Lake in 

West Azarbaijan Province was selected. Vegetation cover map, land capability evaluation map, 

geology map, soil map, geomorphology map, and land units map, were precisely and accurately 

generated based on the technical methods and field surveys. The multinomial logistic regression 

method was used to compare, describe and accurately predict vegetation types with different 

landforms. The results showed that homogeneous units with a quantitative value of 0.432 had the 

highest impact, followed by geomorphology, geology, and soil with quantitative values of 0.389, 

0.351 and 0.156, respectively, in the next rank. Therefore, slope, aspect, and elevation 

(physiographic characteristics of the basin) have a more effective role in the distribution of 

vegetation, which could be used before ground monitoring as a baseline map in mountainous 

areas. 

   
Keywords: Vegetation cover, landforms, conformity (Overlapping), multinomial logestic 

regression, The Urmia Lake. 
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