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    بررسي نقش ژئومورفولوژي در تراكم پوشش گياهي در طاقديس نواكوه

 

  دانشگاه حكيم سبزواري آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي،استاديار گروه  •شهرام بهرامي

  دانشگاه مالير، استاديار گروه محيط زيست،  كامران شايسته    

 گاه يزددانش، دانشجوي كارشناس ارشد محيط زيست ، سجاد بهرامي   

  

  چكيده

 و آب ژئومورفولوژي، عواملي مانند .باشد مي متراكم و متنوع گياهي پوشش داراي كه است مناطقي جمله از زاگرس

هدف اين تحقيق بررسي  . پوشش گياهي ايفا مي كنند در تراكم زيستي نقش مؤثري عوامل و خاك توپوگرافي، هوا،

 شرقي جنوب مطالعه بخش مورد منطقه .طاقديس نواكوه است در گياهي پوشش تراكم ژئومورفولوژي در  نقش

،  50000/1بر اساس نقشه توپوگرافي با مقياس . كه در جنوب شرق شهر سرپل ذهاب قرار دارد ؛نواكوه است طاقديس

با استفاده از تصاوير ماهواره اي كويك برد،  ،سپس .نقشه هاي شيب، جهت شيب و سطوح ارتفاعي منطقه تهيه گرديد

پوشش گياهي منطقه شامل مرتع، جنگل هاي . شه پوشش گياهي و رخساره هاي ژئومورفولوژي منطقه  تهيه شدنق

ژئومورفولوژي  منطقه شامل رخساره هاي واريزه، سطوح . نسبتا متراكم، نيمه متراكم، كم تراكم و بسيار كم تراكم است

همپوشاني اليه ها نشان مي دهد كه رده . فته مي باشدمثلثي شكل، كارست كم تكامل يافته، متوسط و  نسبتا تكامل يا

. بيشتر منطبق بر دامنه جنوب غربي و رده جنگلي نسبتا متراكم منطبق بر دامنه شمال شرقي است جنگل كم تراكم

 نسبتا متراكم مساحت جنگل ينبيشتر در حالي كه .متري گسترش دارند 1800رده مرتع تنها در ارتفاعات باالي 

انطباق نقشه هاي پوشش گياهي  و ژئومورفولوژي منطقه نشان مي  .باشد ميمتري  1800تا  1300ارتفاعات مربوط به 

هاي كم تراكم و بسيار كم تراكم بيشتر منطبق بر واريزه ها و سطوح مثلثي دامنه جنوب غربي است در  دهد كه جنگل

هاي كارستي و سطوح مثلثي دامنه شمال شرقي  و نيمه متراكم بيشتر با رخساره متراكم نسبتاً هاي جنگلحالي كه 

رخساره هاي كارستيكي متوسط و نسبتا تكامل يافته بيشتر منطبق بر دامنه شمال شرقي و رخساره . انطباق دارند

نقش جهت  به طور كلي تحقيق حاضر نشان مي دهد. كارستي ضعيف و واريزه ها در دامنه جنوب غربي غالب هستند

 هاي دامنهبا وجود ليتولوژي يكسان . پوشش گياهي نسبت به نقش شيب و سطوح ارتفاعي بارزتر است تراكم در ها دامنه

هاي واقع در دامنه شمال شرقي، به علت وجود رطوبت بيشتر و غلبه فرسايش  لندفرمدر شمال شرقي و جنوب غربي، 

اين موضوع به افزايش تراكم جنگل هايي مانند گل سنگها، خاك بيشتري توليد شده كه  شيميايي و ميكروارگانيزم

  .منجر شده است

  :واژگان كليدي

 زاگرس، نواكوه، بيوژئومورفولوژي، پوشش گياهي، جهت دامنه 

  

                                                 
•

                                     email:bahrami.gh@gmail.com                                                                              مسئولنويسنده  
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 مقدمه

از جمله اقليم، خاك و زمين  محيطي شرايط تنوع تحت تاثيردر مناطق كوهستاني  پوشش گياهي تراكم

بررسي رابطه بين  .)2006و همكاران،  2آبيت: 2002و همكاران،   1هورش(شناسي و ژئومورفولوژي است

در سالهاي اخير، . ميالدي شامل بررسيهاي كامال توصيفي بود 50قبل از دهه  پوشش گياهي ژئومورفولوژي و

 در بخش پوشش گياهيژئومورفولوژي در  فرآيندهايمطالعات سيستماتيك و علمي زيادي در زمينه تاثير 

، 5مارستون: 2007 و همكاران، 4باتلر :1988و همكاران،  3سوانسون (هاي مختلف دنيا انجام شده است

هاي بزرگ و چه در  لندفرمهاي ژئومورفولوژي چه در مقياس بسيار بزرگ مانند سپرها و كوهستان). 2010

مقياس  كوچك مانند چاله هاي كارستي و دره هاي كوچك تاثير قابل توجهي در نوع و تراكم پوشش گياهي 

  ) 6،2002كراكبرگ(ايند ايفا مي نم

پوشش گياهي روي تاثير عناصر توپوگرافي مانند  - تا كنون بيشتر مطالعات مربوط به رابطه ژئومورفولوژي

 فرآيندهاي و زمين شكل،  با اين وجود، )2003و همكاران،  7ناگاماتسو( شيب و جهت شيب تمركز داشته اند 

مير شفيعي ، (رد دا بسزايي تأثير رويشي هاي مكان ايجاد در خاك مانند ديگر عوامل بر تأثير با شيفرساي

به درك صحيح فرايندها و عوامل موثر در  تواند ميبررسي رابطه بين ژئومورفولوژي و پوشش گياهي ). 1390

مطالعات زيادي در زمينه عوامل موثر در پراكنش و تراكم  .رشد و تكامل پوشش گياهي هر منطقه منجر شود

 بين روابط بررسي به )2005(همكاران  و 8اشميت. ط محققين مختلف انجام شده استپوشش گياهي توس

مطالعات آنها . ندپرداخت شرقي ونزوئالي در منطقه ساوان يك در خاك بافت ژئومورفولوژي، خط درخت و 

همچنين . هاي شني كه داراي زهكشي بهتري هستند، بيشتر است نشان داد كه تراكم كلي درخت در بافت

  .  بيشتر است 10و دره هاي كوهرفتي 9شان داد كه تراكم درخت در لندفرمهاي پايدارتر مانند مزاهانرسي آنها بر

رابطه بين واحدهاي ژئومورفولوژيك و پوشش گياهي در مركز ايتاليا  بررسي به )2006(ن همكارا و 11آبيت

. وع خاصي از پوشش گياهي استبررسي آنها نشان داد كه  هر واحدهاي مورفولوژيكي داراي ن. پرداختند

 در توزيع جوامع گياهي و خصوصيات لندفرمها بين رابطه بررسي هب) 2007(و همكاران   12گارسيا آگيره

ه مطالعات آنها نشان داد كه دامنه هاي شمالي و جنوبي، ب. پرداختند مكزيك در سكووآج آتشفشاني منطقه

گذشته، داراي تفاوت زيادي از نظر  نوع پوشش گياهي  ژئومورفولوژي دوره هاي فرآيندهايعلت تفاوت در 

 نشان داد كه اثر مخرب فرسايش يا رسوبگذاري روي اكوسيستم) 2008(و همكاران  13مطالعات موراي. هستند

                                                 
1 - Hoersch 

2 - Abbate 

3 - Butler 

4 - Swanson 

5 - Marston 

6 - Kruckeberg 

7 - Nagamatsu 

8 - Smith 

9 - Mesa 

10 - Colluvial valleys  

11 - Abbate 

12 - Garcia- Aguirre 

13 - Murray 
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و  1رينهارت. رسوبگذاري اهميت دارد -هاي فرسايش  ها به اندازه تاثير پوشش گياهي روي مكانيزم

فيزيكي در مقياس  فرآيندهايه عوامل زيستي از جمله پوشش گياهي در نشان دادند ك) 2010(همكاران

 ژئومورفولوژي فرآيندهاياز طرفي ديگر پوشش گياهي نيز بر مقدار رواناب و نفوذ و ديگر . كوچك تاثير دارند

 . تاثير دارد

و توپوگرافيك در ايران نيز محققين مختلفي به بررسي تاثير عوامل مختلف از جمله عوامل ژئومورفولوژيك 

 با گياهي جوامع اكولوژيكي ويژگيهاي بررسي با) 1381(همكاران و احمدي :انددر پوشش گياهي پرداخته

 كوهستان، واحد در چنار راهدار استان فارس نشان دادند كه منطقه در ژئومورفولوژي يهادواح به توجه

 تأثير تحت ماهوري تپه و ارتفاع كم نقاط رد و هوا و آب عامل تأثير تحتبه طور عمده  گياهي هعجام استقرار

 .دارد قرار خاك عامل

 بهشهر آبخيز هحوز در گياهي پوشش و خاك و رفولوژيوژئوم بين رابطه بررسي هب) 1382( احساني 

 اقليم و زمين شكل توپوگرافي، عوامل شيب، سازند، نوع ژئومورفولوژي، عوامل نقش كه شان دادن و پرداخته

عوامل  رابطه بررسي به) 1384( و همكاران محبي. موثراست گياهي پوشش استقرار و طبيعي سيماي در

 در پوشش درصد و راكمو ت خاك شيميايي و فيزيكي خصوصيات برخي و )جهت ارتفاع، شيب، (توپوگرافي

 ترين كم و شرق دامنه در گياهي پوشش تراكم بيشترين كه ندگرفت نتيجه و پرداخت اردبيل قلوي قند مراتع

نشان داد ) 1385( همكاران و بررسي مرادي. دارد قرار غربي جنوب جهت و شرق جنوبدامنه هاي   در تراكم

كه هرچند جهت، شيب و ارتفاع حوضه واز بر درصد تاج پوشش و تراكم گونه ها تاثير دارد، ميزان اين تاثير 

  . بسته به نوع پوشش متفاوت است

ورفولوژيكي مي توانند در توزيع و تراكم پوشش گياهي موثر كلي عوامل زمين شناسي و ژئومبه طور 

باشد، پوشش هاي ژئومورفولوژيكي مخصوص به خود را دارا مي كه هر منطقه ويژگي با توجه به اين. باشند

  .گياهي مناطق مختلف مي توانند تحت تاثير ويژگيهاي متفاوت ژئومورفولوژيكي قرار گيرد

واقع در زاگرس چين خورده در جنوب شرق شهرستان سرپل ذهاب  هاي طاقديسطاقديس نواكوه از جمله 

عوامل مختلفي مانند  تأثيرتحت  .شهبازان تشكيل شده است -از نظر ليتولوژي از سازند آسماري كه .است

طاقديس نواكوه  يهاي ژئومورفولوژي مختلفي رو دگي، لندفرمزارتفاع، جهت دامنه، شيب و فرايندهاي هوا

شدت و ضعف اين  .يندهاي خاصي استآهر لندفرم ژئومورفولوژي حاصل عملكرد فرند، در واقع ا شدهايجاد 

بررسي اوليه نشان داد كه تراكم . ها و ايجاد مواد هوازده و خاك گرددتوانند باعث خرد شدن سنگفرايندها مي

نقش لندفرم هاي  با توجه به اهميت. زيادي است هاي تفاوتهاي مذكور داراي  پوشش گياهي در لندفرم

ژئومورفولوژي در پوشش گياهي و همچنين كم بودن مطالعات صورت گرفته در اين زمينه، تحقيق حاضر به 

  .پردازدبررسي نقش لندفرم هاي مختلف ژئومورفولوژيكي در تراكم پوشش گياهي مي

  

                                                 
1 - Reinhardt 



 86            بررسي نقش ژئومورفولوژي در تراكم پوشش گياهي در طاقديس نواكوه

 

 

  منطقه مورد مطالعه 

شرق شهر سرپل ذهاب مي باشد در جنوب  بخش جنوب شرقي طاقديس نواكوهمنطقه مورد مطالعه 

شرقي و عرض  46 ˚  13 ′  32″تا  45 ˚  58 ′  41″در طول جغرافيايي   مطالعاتيمحدوده  ).1شكل (

مساحت منطقه مورد مطالعه  .شمالي قرار گرفته است 34 ˚  23 ′  20″تا  34 ˚  9 ′  30″جغرافيايي  

از نظر . متر در بخش مركزي آن قرار دارد 2480نقطه طاقديس،  ترين مرتفع. كيلومتر مربع است 85/174

كه با روند شمال  ؛طاقديس نواكوه بخشي از واحد زمين ساختي زاگرس چين خورده استزمين شناسي 

مورفولوژي اين منطقه . جنوب شرق و در امتداد روند اصلي چين خوردگي زاگرس واقع شده است - غرب

 درويش(قرار گرفته است ) پاسادنين(فاز كوهزايي زاگرس هاي زاگرس تحت تأثير آخرين  همچون ساير بخش

آهك و آهك (شهبازان - تمامي منطقه مورد مطالعه از سازند آسماري تقريباً از نظر چينه شناسي). 1383زاده، 

ميانگين درجه حرارت  .كه به طور هم شيب روي سازند تله زنگ قرار دارد ؛تشكيل شده است) دولوميتي

. باشد ميگراد  درجه سانتي 20، 1989- 2003ن ايستگاه سرپل ذهاب طي دوره آماري تري ساليانه نزديك

 سردترين ماه سال نيز ژانويه. درجه است 5/33) تير ماه( باالترين درجه حرارت ماهانه مربوط به ماه ژوئيه

دوره ( اببارش متوسط ساالنه ايستگاه سرپل ذه. باشد ميگراد  درجه سانتي 7/7با دماي متوسط  )بهمن(

  .باشد ميمتر  ميلي 468) 1987- 2000آماري 

  

  
  نقشه موقعيت طاقديس مورد مطالعه: )1(شكل 
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  تحقيقروش 
 هاي ردههاي ژئومورفولوژيكي، شيب، جهت شيب و  متغيرهاي مورد بررسي در اين تحقيق شامل لندفرم

با استفاده از ) طاقديس نواكوه(طالعه ي مورد مابتدا محدوده منطقه. پوشش گياهي در طاقديس نواكوه هستند

  .كويك برد تعيين گرديد اي ماهوارهو همچنين تصاوير  50000/1توپوگرافي  هاي نقشه

نقشه . رقومي گرديد ILWIS منطقه مورد مطالعه در محيط نرم افزار  50000/1 يتوپوگراف هاي نقشه

بدست  احت هر رده شيب و سطح ارتفاعيمنطقه تهيه گرديد و مس )3شكل ( يبشو  )2شكل (سطوح ارتفاعي

پوشش گياهي،  هاي ردهمحدوده . ، نقشه پوشش گياهي منطقه تهيه شداي ماهوارهبا استفاده از تصاوير . آمد

 ILWIS متراكم، نيمه متراكم، كم تراكم و بسيار كم تراكم، وارد محيط نرم افزار  نسبتاًشامل مرتع، جنگل 

ژئومورفولوژي تعيين  هاي رخسارهكويك برد،  اي ماهوارهبر اساس تصاوير . دست آمده شد و مساحت آنها ب

-  رخساره هاي نقشهپوشش گياهي با  هاي نقشهبا كراس دادن . شدILWIS وارد نرم افزار  ها محدودهگرديد و 

به  ها دادهدست آمد و ه مختلف ب هاي ردهژئومورفولوژي، سطوح ارتفاعي، جهت دامنه و شيب، مساحت  هاي

تجزيه و   ،ژئومورفولوژي و توپوگرافي هاي ويژگيدر نهايت رابطه بين پوشش گياهي و . صورت جدول تهيه شد

  .تحليل گرديد

 

 
  سطوح ارتفاعي منطقه مورد مطالعه :)2(شكل 

  

). 1جدول( بر اساس نقشه سطوح ارتفاعي، مساحت و سهم نسبي مساحت هر رده محاسبه گرديد

 1800تا  1300درصد، رده  8/5متر  1300تا  830، سطوح ارتفاعي دهد مينشان  1كه جدول  گونه همان

 6/3متر  2480تا  2300درصد و رده ارتفاعي  28/32متر،  2300تا  1800درصد، رده ارتفاعي  3/58متر، 

  .شوند ميدرصد مساحت كل طاقديس را شامل 
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  ارتفاعي هاي ردهمساحت و سهم نسبي  :)1(جدول شماره 

 (%)نسبي  سهم
مساحت 

 )كيلومتر مربع(
  رده ارتفاعي

8/5 146/10 1300-830  

31/58 96/101 1800-1300 

28/32 45/56 2300-1800 

6/3 3/6 2480-2300 

  مجموع 8528/174 100

- ردهنقشه، مساحت و سهم نسبي مساحت اين بر اساس . دهد ميشيب منطقه را نشان  هاي رده) 3( شكل

شيب  هاي ردهكه بيشترين مساحت مربوط به  دهد مينشان  2جدول ). 2جدول( گرديدشيب محاسبه  هاي

 .درصد است كه بيانگر شيب باالي منطقه است 50درصد و سپس رده باالي  50تا  20

  

  
  شيب منطقه مطالعاتي هاي ردهنقشه : )3(شكل 

  شيب هاي ردهمساحت و سهم نسبي  :)2(جدول 
 رده شيب  )ر مربعكيلومت(مساحت  (%)سهم نسبي 

75/8 31/15  10< 

38/18 13/32  20-10 

10/48 11/84 50-20 

77/24 31/43 < 50 

 مجموع 85/174  100
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  نتايج و بحث
ها و از طاقديس يا كه شامل مجموعه ؛از سيستم زاگرس چين خورده است ينواكوه بخشطاقديس 

و تحت تأثير   و در دوره ميوسن چين خوردهجنوب شرق  -در امتداد شمال غرب كه باشندمي يهايناوديس

به همراه ) تكتونيك(زمين ي درون ييندهاآدخالت فر .قرار گرفته است) پاسادنين(آخرين فاز كوهزايي زاگرس 

عوامل . است شدهباعث ايجاد اشكال خاص فرسايشي در منطقه مطالعاتي ) فرسايشي(بيروني  فرآيندهاي

و  شوند ميتغييراتي در واحدهاي سنگ شناسي  ايجاد اقليمي، باعث تخريب و فرسايش در نتيجه تغييرات

 هاي رخساره"نام ه فرسايشي ب هاي سيستماين . كنند ميفرسايشي خاصي را خلق  هاي سيستم

  ).1374احمدي، ( معروف هستند"ژئومورفولوژيكي 

و  شكل ها ترل زمينيكويك برد و همچنين مطالعات ميداني و كن اي ماهوارهپس از بررسي تصاوير 

هاي كاري اقدام به روش واحد )4شكل ( ژئومورفولوژي هاي رخسارهژئومورفولوژي، به تهيه نقشه  فرآيندهاي

ژئومورفولوژي طاقديس نواكوه شامل واريزه، سطوح  هاي رخساره دهد، مينشان  4گونه كه شكل  همان .گرديد

كه در زير مورد بررسي قرار  ؛باشد ميتكامل يافته  اًنسبتمثلثي، كارست ضعيف، كارست متوسط و كارست 

  .گيرند مي

  

 
 ژئومورفولوژي طاقديس نواكوه هاي رخسارهنقشه  :)4(شكل 
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  هاواريزه

تخريب . اند ها ايجاد شده هايي هستند كه در پاي پرتگاه يكي از اشكال فرسايشي طاقديس نواكوه، واريزه

هاي  ايجاد پهنه در مهميماد و ذوب يخ و تغييرات درجه حرارت عامل هاي آهكي سخت در اثر انج سنگ

كيلومتر مربع  54/32كيلومتر مربع است كه  83/41ها در منطقه مورد مطالعه مساحت واريزه. اي است واريزه

 ).3جدول( كيلومتر مربع آن در دامنه شمال شرقي قرار دارد 29/9آن در دامنه جنوب غربي و 

                                  

  هاي ژئومورفولوژي مساحت و سهم نسبي رخساره: )3(جدول

 (%)سهم نسبي 
مساحت 

 )كيلومتر مربع(
 رخساره ژئومورفولوژي

 كارست كم  28/40 04/23

 كارست متوسط 83/55 93/31

 تكامل يافته نسبتاًكارست  92/12 39/7

 واريزه 83/41 92/23

 سطوح مثلثي 24  73/13

  

 

  ال كارستياشك
 تماميآنها باعث شده است كه در  باالي شهبازان و قابليت انحالل - هاي آسماري و آسماري وجود آهك

انحالل كربنات كلسيم، دولوميت و . اشكال متنوعي از فرسايش كارستيك تشكيل شود مطالعاتي طاقديس

از  .تر شده است هاي مرطوب دوره ويژهه هاي آهكي باعث توسعه اشكال كارستيكي در دوران چهارم ب دولوميت

اشكال  ترين فراوانترين و  مهم  .ها و اووال اشاره كرد ها، دولين توان به الپيه جمله اشكال كارستيكي منطقه مي

متري  شامل شيارهاي طولي و مدور با ابعاد ميلي شكل هااين . ها هستند كارستيكي منطقه مورد مطالعه الپيه

شهبازان گسترش  - آسماري و آسماري هاي آهك تماميبر روي تقريباً مذكور  شكل هاي. ندباش تا يك متر مي

  .دارند

اي هستند كه در اثر  هاي بسته ها چاله دولين .فرسايشي انحاللي منطقه هستند شكل هايها از ديگر  دولين

در . باشند ميالعاتي بسيار متفاوت هاي مط ها در حوضه ابعاد دولين. اند تشكيل شده منطقهعملكرد انحالل در 

متر شناسايي  3متر و عمق  10حدود  شعاعهايي با  متري نواكوه دولين 2200هاي ميداني در ارتفاعات  بررسي

و در دامنه شمال شرقي طاقديس و باالتر متر  2000 حدود ها، بيشتر در ارتفاعاتدولين ).5شكل ( گرديد

ين اشكال فرسايش انحاللي در طاقديس نواكوه، اووالي واقع در ارتفاع تر يكي از مشخص .اند شدهتشكيل 

از بهم پيوستن چند دولين ايجاد شده  مذكور اووالي ).6شكل ( متري در راس طاقديس نواكوه است 1900

  .است
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  متري در دامنه شمال شرقي طاقديس نواكوه 2200نمونه اي از دولين تشكيل شده در ارتفاع :  )5(شكل 
  

  
  متري نواكوه 1900اووالي واقع در ارتفاع  :)6( شكل

  

 .تكامل يافته مشخص شد نسبتاًدر اين تحقيق سه رخساره كارست ضعيف، كارست متوسط و كارست 

). 7شكل ( كارست ضعيف بيشتر شامل شيارهاي الپيه اي كوچك در دامنه جنوب غربي طاقديس است

اين نوع كارست بيشتر . باشد ميها هاي مدور و دولينمل الپيهكارست متوسط در ارتفاعات باالتر و بيشتر شا

  .در دامنه شمال شرقي كه داراي رطوبت بيشتر است، توسعه يافته است

هاي مدور بزرگ در ارتفاعات بزرگ و الپيه نسبتاًهاي تكامل يافته شامل دولين نسبتاًرخساره كارست 

تكامل  نسبتاًكارست ضعيف، متوسط و  هاي رخساره ).7شكل( متر در دامنه شمال شرقي است 2000باالي 

 .شوند ميدرصد  مساحت كل طاقديس را شامل  39/7و  93/31، 04/23يافته به ترتيب 
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الپيه ): ب(عنوان رخساره كارستي نسبتا تكامل يافته در دامنه شمال شرقي ، ه الپيه هاي مدور ب): الف( )7(شكل 

  ارستي ضعيف در دامنه جنوب غرب نواكوهعنوان رخساره كه هاي كوچك ب

 

 رخساره سطوح مثلثي

سطوح مثلثي شكل شامل سطوح صاف تشكيل شده بين دو آبراهه در پهلوي طاقديس هستند كه در 

به طور كلي  ).8شكل (شوند  ميتر  عريض و به سمت باال دست كوچك )ستانهجبهه كو(قسمت پائين دست 

ديدتر ، داراي سطوح مثلثي بزرگتر و پر شيب تر و داراي قاعده طوالني جبهه هاي كوهستاني با تكتونيك ش

علت فرسايش بيشتر آبراهه ها، ه تري هستند در حالي كه جبهه هاي كوهستاني با تكتونيك ضعيف تر، ب

سطوح مثلثي در  ).2012بهرامي، (تر  هستند  تر، با قاعده هاي كوچك تر، كوچك داراي سطوح مثلثي كم

نمونه اي از سطوح مثلثي دامنه جنوب غربي  8شكل . پرشيب طاقديس نوكوه تشكيل شده انددامنه هاي 

كيلومتر مربع معادل  24نشان مي دهد كه مساحت سطوح مثلثي،  3جدول . طاقديس را نشان مي دهد

بررسي اين تحقيق نشان مي دهد كه، با وجود ليتولوژي يكسان . درصد از مساحت كل منطقه است 13,73

نه هاي شمال شرقي و جنوب غربي، سطوح مثلثي دامنه شمال شرقي داراي پوشش جنگلي بيشتري دام

تر تابش خورشيد و  كه اين موضوع ناشي از دريافت كم) 9شكل (نسبت به دامنه هاي جنوب غربي هستند 

  .جنگل متراكم منجر شده است  ،رطوبت بيشتر است كه به تشكيل بيشتر خاك و بنابراين
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  دامنه جنوب غربي طاقديس نواكوه شكل در نمونه اي از سطوح مثلثي: )8(شكل

  

و تراكم پائين پوشش جنگلي در ) الف(تراكم باالي پوشش جنگلي در سطح مثلثي دامنه شمال شرقي : )9(شكل 

  سطح مثلثي دامنه جنوب غربي طاقديس نواكوه

 

  پوشش گياهي

پوشش . باشد ميو مراتع  ها جنگلمناسب، سطح طاقديس نواكوه پوشيده از  نسبتاًعلت وجود بارندگي ه ب

توان بلوط، بادام وحشي، بنه، گالبي، زالزالك،  هاي متعددي است كه از جمله مي گياهي اين منطقه شامل گونه

التر از و با )بلوط غالباً(متري شامل پوشش جنگلي  2200تا  800ارتفاعات . ون و گيالس وحشي اشاره كرد

مراتع و پوشش جنگلي  كويك برد، اي ماهوارهبر اساس تصاوير . باشد ميمتري شامل پوشش مرتعي  2200



 94            بررسي نقش ژئومورفولوژي در تراكم پوشش گياهي در طاقديس نواكوه

 

متراكم، نيمه متراكم، كم تراكم و بسيار كم  نسبتاًپوشش جنگلي منطقه به چهار كالس . منطقه شناسايي شد

  ).10شكل(  تراكم تقسيم گرديد

  

  

  قه مورد مطالعهنقشه پوشش گياهي منط :)10(شكل 

  هاي پوشش گياهيمساحت و سهم نسبي رده :)4(جدول
 رده پوشش گياهي )كيلومتر مربع(مساحت  (%)سهم نسبي 

 مرتع 85/18 62/10

 جنگل بسيار كم تراكم 60/2 49/1

 نگل كم تراكمج 68/63 42/36

 جنگل نيمه متراكم 34/64 80/36

 متراكم نسبتاًجنگل  66/25 68/14

 مجموع 85/174 100

  

.  بدست آمد ILWISهاي پوشش گياهي در محيط بر اساس نقشه پوشش گياهي، مساحت هر كدام از رده

. دهند ميدرصد از مساحت منطقه مورد مطالعه را مراتع تشكيل  62/10 كه تنها دهد مينشان  )4(جدول

درصد  68/14متراكم  تاًنسبجنگل . نيمه متراكم و كم تراكم است هاي جنگلمربوط به  ،بيشترين مساحت

  .شود ميمساحت كل منطقه را شامل 

مختلف  هاي اليهجهت تجزيه و تحليل نقش عوامل ژئومورفولوژي در پوشش گياهي، همپوشاني 

مورد نياز استخراج  هاي دادهارتفاعي و شيب با پوشش گياهي انجام شد و ح ژئومورفولوژي، جهت دامنه، سطو

قرار دارند، شامل  طاقديسبخش اعظم مساحت مراتع كه در ارتفاعات باالي  كه دهد مينشان  )5(جدول . شد
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جنگل بسيار كم تراكم منطبق بر واريزه هاي دامنه جنوب غربي . تكامل يافته است نسبتاًرخساره كارست 

با اين وجود . كارستي است سطح هايمثلثي شكل و  سطح هاي جنگل كم تراكم منطبق بر واريزه ها، . است

در اين نوع جنگل مساحت . باشد ميرخساره واريزه ها   منطبق بركم تراكم  هاي رين مساحت جنگلبيشت

 هاي رخسارهبيشترين مساحت جنگل نيمه متراكم مربوط به . بسيار كم است تكامل يافته نسبتاًكارست 

متراكم را  نسبتاًكه بيشتر مساحت جنگل  دهد مينشان  )5(جدول . كارست متوسط و كم تكامل يافته است

  .دهند ميكارست متوسط و سطوح مثلثي دامنه شمال شرقي تشكيل  هاي رخساره

  مساحت و سهم نسبي رده هاي پوشش گياهي در رخساره هاي ژئومورفولوژي :)5(جدول 

سهم 

 (%)نسبي 

مساحت 

 )كيلومتر مربع(
 نام رده پوشش گياهي نام تيپ ژئومورفولوژي

 كارست ضعيف 52/3 10/2

 مرتع

 كارست متوسط 82/0 47/0

 تكامل يافته نسبتاًكارست  13/10 79/5

 )دامنه جنوب غربي(واريزه  97/1 13/1

 )دامنه شمال شرقي(واريزه  13/2 22/1

 جنگل بسيار كم تراكم )دامنه جنوب غربي(واريزه  6/2 49/1

 )دامنه جنوب غربي(سطوح مثلثي  4/12 09/7

 نگل كم تراكمج

 )دامنه شمال شرقي(ح مثلثي سطو 01/0 00/0

 كارست كم 19/13 54/7

 كارست متوسط 66/6 81/3

 تكامل يافته نسبتاًكارست  36/2 35/1

  )دامنه جنوب غربي(واريزه  68/27 83/15

 )دامنه شمال شرقي(واريزه  37/1 79/0

 )دامنه جنوب غربي(سطوح مثلثي  03/0 02/0

 جنگل نيمه متراكم

 )دامنه شمال شرقي(وح مثلثي سط 86/2 63/1

 كارست كم 57/23 48/13

 كارست متوسط 12/34 51/19

 تكامل يافته نسبتاًكارست  15/0 09/0

 )دامنه جنوب غربي(واريزه  29/0 17/0

 )دامنه شمال شرقي(واريزه  32/3 9/1

 )دامنه شمال شرقي(سطوح مثلثي  7/8 98/4

 متراكم نسبتاًجنگل 
 كارست متوسط 23/14 14/8

 تكامل يافته نسبتاًكارست  27/0 15/0

 )دامنه شمال شرقي(واريزه  46/2 41/1

 مجموع  85/174 100

  

شمال شرقي و جنوب غربي  جهت هايپوشش گياهي را در  هاي ردهمساحت و سهم نسبي ) 6(جدول 

دامنه جنوب . جنوب غربي استمساحت مراتع در دامنه شمال شرقي بيشتر از دامنه . دهد مينواكوه نشان 
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تر از  همچنين جنگل كم تراكم در دامنه شمال شرقي بسيار كم. غربي فاقد رده جنگل بسيار كم تراكم است

مساحت جنگل نيمه متراكم در دامنه شمال شرقي بسيار بيشتر از دامنه جنوب . دامنه جنوب غربي است

  .شود ميشمال شرقي  ديده متراكم تنها در دامنه  نسبتاًرده جنگل . غربي است

  مساحت و سهم نسبي رده هاي پوشش گياهي در جهات شمال شرقي و جنوب غربي :)6(جدول 

 دامنه شمال شرقي دامنه جنوب غربي

سهم  نام رده پوشش گياهي

 (%)نسبي 

  مساحت

 )كيلومتر مربع(

سهم نسبي 

(%) 

مساحت 

 )كيلومتر مربع(

 مرتع 07/13 48/7 5/5 15/3

 جنگل بسيار كم تراكم 0 0 6/2 49/1

 جنگل  كم تراكم 32/10 9/5 36/53 52/30

 جنگل  نيمه تراكم 14/37 24/21 2/27 56/15

 متراكم نسبتاًجنگل  66/25 68/14 0 0

  

بر . دهد ميپوشش گياهي را در سطوح ارتفاعي نواكوه نشان  هاي ردهمساحت و سهم نسبي ) 7( دولج

جنگل بسيار كم تراكم . متري گسترش دارند 1800نها در ارتفاعات باالي اساس جدول مذكور، رده مرتع ت

ارتفاعي ديده  هاي ردهجنگل كم تراكم در تمامي . شوند ميمتري ديده  1800تا  1300تنها در ارتفاعات 

متراكم نيز تنها در  نسبتاًجنگل . متري بيشتر گسترش دارد 1800تا  1300با اين حال در ارتفاعات . شود مي

بيشتر مساحت اين نوع جنگل مربوط . شود ميمتري ديده  2300تا  1800متري و  1800تا  1300 هاي رده

  .باشد ميمتري  1800تا  1300به ارتفاعات 

  ارتفاعي نواكوه سطح هايمساحت و سهم نسبي رده هاي پوشش گياهي در  )7(جدول
2480-2300  2300-1800  1800-1300  1300-830    

سهم  رده ارتفاعي

نسبي 

(%) 

مساحت 

كيلومتر (

 )مربع

سهم نسبي 

(%) 

مساحت 

كيلومتر (

 )مربع

سهم 

نسبي 

(%) 

مساحت 

كيلومتر (

 )مربع

سهم 

  نسبي

(%) 

مساحت 

كيلومتر (

 )مربع

 مرتع 0 0 0 0 37/12 07/7 21/6 55/3

جنگل بسيار كم  0 0 6/2 49/1 0 0 0 0

 تراكم

 جنگل كم تراكم 05/10 75/5 65/39 68/22 89/13 944/7 08/0 04/0

 جنگل متوسط 09/0 05/0 01/43 6/24 23/21 14/12 01/0 01/0

 نسبتاً جنگل 0 0 7/16 55/9 96/8 13/5 0 0

 متراكم

  
جدول . ه شده استيارا )8(شيب در جدول  هاي كالسپوشش گياهي در  هاي ردهمساحت و سهم نسبي 

بسياري بخش . دهد ميدرصد تشكيل  50تا  20 هاي شيبرا  مرتع هاكه بيشتر مساحت  دهد ميمذكور نشان 
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جنگل كم تراكم بيشتر منطبق . باشد ميدرصد  50تا  20 هاي شيبجنگل بسيار كم تراكم  نيز منطبق بر  از

 هاي شيبجنگل نيمه متراكم بيشتر منطبق بر . باشند ميدرصد  50درصد و باالتر از  50تا  20 هاي شيببر 

تا  20 هاي شيبمتراكم منطبق بر  نسبتاًبيشتر مساحت جنگل . باشد مي درصد 20تا  10درصد و  50تا  20

  .باشد ميدرصد  50درصد و باالتر از  50

  مساحت و سهم نسبي رده هاي پوشش گياهي در رده هاي شيب :)8(جدول 
   10زير  10-20 20-50 50باالي 

سهم  رده شيب

نسبي 

(%) 

مساحت 

 )كيلومتر مربع(

سهم 

نسبي 

(%) 

مساحت 

لومتر كي(

 )مربع

سهم 

نسبي 

(%) 

مساحت 

كيلومتر (

 )مربع

سهم 

نسبي 

(%) 

مساحت 

كيلومتر (

 )مربع

 مرتع 93/1 1/1 81/4 75/2 87/7 5/4 97/3 27/2

 جنگل بسيار كم تراكم 07/0 04/0 32/0 19/0 94/1 11/1 27/0 15/0

 جنگل كم تراكم 59/2 48/1 46/7 27/4 97/34 20 66/18 67/10

 جنگل نيمه متراكم 99/9 72/5 78/16 6/9 33/23 34/13 24/14 14/8

 متراكم نسبتاًجنگل  73/0 42/0 76/2 58/1 16 15/9 17/6 53/3

  

. دهد ميرا نشان  اي دامنهژئومورفولوژي در جهات   هاي رخسارهمساحت و سهم نسبي مساحت  )9(جدول 

رابر است در حالي كه مساحت مثلثي در دامنه شمال شرقي و جنوب غربي تقربيا ب سطح هايمساحت 

 نسبتاًمساحت كارست متوسط و . در دامنه جنوب غربي بيشتر است) ضعيف(تكامل يافته  رخساره كارست كم

كه  دهد مياين موضوع نشان . تكامل يافته در دامنه شمال شرقي بسيار بيشتر از دامنه جنوب غربي است

، بسيار بيشتر از دامنه سردترلت رطوبت بيشتر و دماي يند كارستيفيكاسيون در دامنه شمال شرقي، به عآفر

همچنين مساحت بيشتر واريزه ها در دامنه جنوب غربي بيانگر غلبه . خشك و آفتاب گير جنوب غربي است

  .تخريب فيزيكي بر كارستيفيكاسيون است
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  مساحت و سهم نسبي رخساره هاي  ژئومورفولوژي در جهات دامنه اي :)9(جدول 
 جهت دامنه جنوب غربي يشمال شرق

سهم 

 (%)نسبي 

مساحت 

 )كيلومتر مربع(

سهم 

نسبي 

(%) 

مساحت 

 )كيلومتر مربع(
 ژئومورفولوژي  هاي رخساره

 سطوح مثلثي 43/12 11/7 57/11 62/6

 كارست كم 19/40 99/22 09/0 05/0

 كارست متوسط 44/3 97/1 39/52 96/29

 ل يافتهتكام نسبتاًكارست  08/0 05/0 83/12 34/7

 واريزه 51/32 6/18 31/9 33/5

  
هاي كارستي ضعيف و تكامل يافته  منطقه مورد مطالعه از لندفرم بسياري ازكه بخش  با توجه به اين

يند كارستيفيكاسيون نقش مهمي در تنوع خاك و تراكم آتشكيل شده است، به نظر مي رسد تفاوت در فر

  .  پوشش گياهي منطقه ايفا كرده است

. هايي مانند دولين ها و اووال شده است هاي آهكي باعث ايجاد لندفرم زدگي و انحالل در سنگهوا 

 هاي رسي آهك زدايي شده در مناطق آهكي شود كه به خاك انحالل سنگ آهك مي تواند باعث ايجاد خاك

آهكي نقش هاي مناطق  تكامل و ضخامت خاك). 2003، 2دورن: 1997، 1آتاالي(هاي ترا روسا معروف هستند

هاي تشكيل شده در مناطق  كه خاك با وجود اين. مهمي در تنوع و تراكم پوشش گياهي ايفا مي نمايند

، تنوع شرايط  توپوگرافي، اقليمي، )355: 1988، 3وايت( كارستي در مواردي بسيار حاصلخيز و غني هستند 

تغيير در . مناطق كارستي شود ها در  ليتولوژيكي ممكن است باعث ايجاد فقيرترين تا غني ترين خاك

بررسي تحقيق حاضر نشان . وضعيت خاك ها نيز باعث ايجاد تنوع پوشش گياهي در يك منطقه خاص گردد

هاي مختلف منطقه مورد مطالعه نقش  مي دهد كه وجود يك لندفرم كارستي خاص مانند دولين در بخش

هاي مختلف  فاوت در توپوگرافي و خاك در بخشاين موضوع ناشي از ت. متفاوتي در تراكم پوشش گياهي دارد

عنوان مثال، در دامنه هاي شمال شرقي، بعلت تابش كمتر آفتاب، خاك بيشتري ه ب. منطقه مورد مطالعه است

در كف دولين ها تشكيل مي شود و خاك بيشتر باعث تقويت پوشش گياهي و افزايش تراكم پوشش گياهي 

ين تر باعث انحالل بيشتر و توسعه يوجود رطوبت بيشتر و دماي پادر دامنه هاي شمال شرقي، . مي شود

هاي  مساحت بيشتر جنگل. لندفرمهاي كارستي شده كه اين موضوع به تشكيل بيشتر خاك منتهي شده است

  .اين موضوع را به وضوح نشان مي دهد) 9جدول ( متراكم در دامنه شمال شرقي 

  

                                                 
1 - Atalay 

2 - Durn 

3 - White 
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  نتيجه گيري
به طور كلي بررسي اين تحقيق . عوامل مختلف محيطي است تأثيرگياهي تحت انتشار و پراكندگي جوامع 

يندهاي آو فر شكل هاكه عواملي مانند ارتفاع، شيب و جهت شيب نقش مهمي در پراكندگي  دهد مينشان 

 اكمرنقش موثري در ت ،يندهاي غالب آنآي با توجه به فرژهر لندفرم ژئومورفولو. ژئومورفولوژي ايفا نموده است

سطح بعنوان مثال فرايند غالب در لندفرم واريزه، تخريب فيزيكي و ريزش سنگ است كه . پوشش گياهي دارد

ين پوشش جنگلي در اين لندفرم شده يكه اين امر باعث تراكم پا كند ميسنگي بدون خاك را ايجاد هاي 

ياهي نقش مهمي ايفا در حالي كه فرسايش كارستي منجر به ايجاد خاك شده و در افزايش پوشش گ. است

در پوشش گياهي نسبت به نقش شيب و  ها دامنهكه نقش جهت  دهد ميبررسي اين تحقيق نشان . كرده است

هاي  لندفرمدر شمال شرقي و جنوب غربي،  هاي دامنهبا وجود ليتولوژي يكسان . سطوح ارتفاعي بارزتر است

ارگانيزمهايي  لبه فرسايش شيميايي و ميكروواقع در دامنه شمال شرقي، به علت وجود رطوبت بيشتر و غ

وجود  .ها، خاك بيشتري توليد شده كه اين موضوع به افزايش تراكم جنگل منجر شده است مانند گل سنگ

هايي مانند گل  ارگانيزم ين تر در دامنه پشت به آفتاب شمال شرقي باعث ايجاد ميكرويرطوبت باال و دماي پا

 . رسايش شيميايي بر تخريب مكانيكي شده استها و به طور كلي غلبه ف سنگ

هاي ژئومورفولوژي و همچنين  يندها و لندفرمآكه تفاوت در فر دهد ميتحقيق حاضر نشان كلي به طور 

  .جهت دامنه و توپوگرافي، باعث تفاوت در تراكم پوشش گياهي طاقديس نواكوه شده است
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