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 ۴۳۳   ۱۳۸۴، سال ۲، شماره ۵۸مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

 

 
 يوگرافيزي فيها  و واحدژئومورفولوژيتهيه نقشه پوشش گياهي با دو روش 

 ١)ه آبخيز طالقانزحو: مطالعه موردي(
 

 ٥  محمد جعفري              ٤ان جلودارينب جعفريز              ٣يحسن احمد            ٢حسين ارزاني

 

 چكيده
رافي براي تهيه نقشه پوشش گياهي مورد بررسي و تجريه و تحليل قـرار              يوگزي في ها   و واحد  ژئومورفولوژيدر اين تحقيق دو روش      

 زيدشـت و    – آرتـون و كـش       هـاي      هكتار شامل زير حوزه    ١٦٢٣٠ اين مطالعه در قسمتي از حوزه آبخيز طالقان به مساحت            .گرفت

 شـيب، جهـت و نقشـه         مختلف ماننـد  سـنگ شناسـي، طبقـات ارتفـاع،            هاي     نقشه ژئومورفولوژيدر روش   . كالنك انجام گرفت  

 اسـاس  هـا   آيد كه ايـن واحـد  به دستي كاري ها  منطقه تهيه شد و با هم ادغام گرديدند تا نقشه واحد    ژئومورفولوژي هاي    رخساره

بـه  ي هـوايي  هـا  ي اوليه گياهي با استفاده از عكـس ها در روش فيزيوگرافي تيپ.  پوشش گياهي فرض شدند گيري  اندازهمديريت و   

 هـا   ي گياهي موجود در منطقه مورد مطالعه مشخص شد و در اين تيپ            ها   در عرصه كنترل شده و تيپ      ها  اين تيپ  آمد و سپس     دست

از ) GIS(ي سـامانه اطالعـات جغرافيـايي        ها  رازاف  از نرم  ها  قشهنكردن و تلفيق     ميبراي رقو .  پوشش گياهي شد   گيري  اندازهاقدام به   

ي هـا   در پايان نقشه پوشش گياهي حاصله از روش فيزيوگرافي با نقشـه واحـد  . استفاده شدArcinfo, Idrisi, Arcviewجمله 

ي كاري يك تيپ گياهي ها در تعدادي از واحد.  گذاري شده و تجزيه و تحليل گرديد هم  روي ژئومورفولوژيكاري حاصل از روش     

ي هـا  ي پوشش گياهي با واحـد ها عه تيپكلي در منطقه مورد مطالبه طوري گياهي نيز يك واحد مشاهده شد   ها  و در تعدادي از تيپ    

 .داشتند ميكاري تطابق ك

 

     ).GIS(، فيزيوگرافي، تيپ گياهي، سامانه اطالعات جغرافيايي ژئومورفولوژينقشه پوشش گياهي، :   كليديهاي  واژه

                                                            
 ۲۴/۱۲/۸۳: تاريخ پذيرش، ۱۵/۶/۸۳:تاريخ دريافت‐ ۱

 (Email:Harzani@ut.ac.ir)(دانشيار دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران- ۲
 استاد دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران  - ۳
 دانشجوی دکتری مرتعداری دانشگاه تهران- ۴
 نشكده منابع طبيعي دانشگاه تهراندا استاد– ۵
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 …ي فيزيوگرافي  ها  و واحدژئومورفولوژيتهيه نقشه پوشش گياهي با دو روش                                                                   ۴۳۴

 

  مقدمه 

امروزه نقشه پوشش گياهي به عنوان ابزار مديريتي در مرتع          
چـه كـه در تهيـه نقشـه       نآ امـا    اسـت، داراي اهميت خـاص     

پوشش گياهي با توجـه بـه وسـعت مراتـع و لـزوم بهنگـام                
رسـد   مي زماني مختلف مهم به نظر       هاي    نمودن آن در دوره   

انتخاب روشي براي تهيه نقشه است كه ساده، عملي، قابـل           
اي بـا    هنگام نمودن باشد و در عـين حـال نقشـه            هتكرار و ب  

 .            آيد به دستدقت باال و هزينه قابل قبول 
ي اخيــر گـرايش بـه آن        ها  لنكته ديگري كه در سا    

ي پوشـش   هـا    فزونـي يافته است، تـالش براي تهيـه نقشـه        
 اگـر   .باشـد   ي اكولوژيك مي  ها   جنبه ميگياهي با توجه به تما    

نـد كـه شـايد نمـايش        ا ه   به حـدي پيچيـد     ها  چه اكوسيستم 
ظـر  ي آن بـر روي نقشـه غيـر ممكـن بـه ن            هـا    جنبـه  ميتما
ي هـا   رسد، ولي پوشش گيـاهي تجلـي كامـل از ويژگـي            مي

 .باشد مياكوسيستم 
معتقد اسـت كـه پوشـش گيـاهي         ) ١٩٨٨( ١كوچلر

موزاييكي از جوامـع گيـاهي در يـك چشـم انـداز طبيعـي               
تـوان    يي هسـتند كـه مـي      ها  باشد و جوامع گياهي واحد     مي
 را همانند كرده و مشابه درياچه، نهـر، رودخانـه، كـوه             ها  آن
ي پوشـش گيـاهي     هـا    در واقـع نقشـه    . وي نقشه نشان داد   ر

با مراجعه بـه  . كند  را بازگو ميها چيزي فراتر از خود رستني    
توان به ساختار سيماي طبيعـي آن منطقـه            مي ها   اين نقشه 

ريـزي و مـديريت    پي برد و براساس آن سياستگزاري، برنامه      
وشـش  ي پ هـا    همچنين با تهيه نقشـه    . دهاآن منطقه را بنا ن    

توان سير توالي جوامـع       مي)  سال ٣٠بيش از   (گياهي بعدي   
گياهي آن منطقه مشخصي و روند آن را در جهت مورد نظر          

 ).٣و٨(سوق داد 
 زاز ابتداي تهيه نقشه پوشش گياهي تاكنون بـيش ا         

ي مختلفي به كار گرفته شـده       ها  رد كه روش  ذگ مينيم قرن   
 اولين نقشـه  ١٨٥٤در سال . گردد ميتر  كه روز به روز كامل 

 هـا    تهيـه شـد كـه در آن تيـپ          ٢ سـندينر   توسـط  ها  رستني
 اولين نقشه پوشش گياهي بـه       ١٨٧٢در سال   . مشخص شد 

                                                            
-۱ Kochler 
-۲ Sendiner 

از .  تهيـه شـد    ٣ گرينرباخ ن توسط هامعناي وسيع خود در ج    
 تهيه نقشه پوشـش گيـاهي سـرعت بيشـتري           ٢٠آغاز قرن   

ه يـ يافته و مكاتب متعددي جهت بررسي پوشش گيـاهي ارا         
است از جمله انستيتو مونپليـه كـه در تهيـه نقشـه             گرديده  

ــه  ــراون بالنك ــاهي روش ب ــدا روش٤پوشــش گي ــا  و بع ي ه
 ).٥(اكولوژيك را به كار برد

يوگرافي و استفاده از تصاوير     زروش في )۱۶( ٥هولچک
) ١٣( پوشش گيـاهي و مقـدم   هاي را براي تهيه نقش  ماهواره

شش گيـاهي   نيز استفاده از اين روش را براي تهيه نقشه پو         
 .اند توصيه كرده

 و ژئومورفولــوژيي هــا در مــورد ارتبــاط بــين واحــد
ـ           اي تهيـه نقشـه     رپوشش گياهي و اسـتفاده از ايـن روش ب

پوشش گياهي افراد زيادي در ايـران كـار كردنـد از جملـه              
كه اين ارتبـاط را     … و  ) ١٣٧٣(،  صالحي    )١٣٦٨(آذرنيوند

ا ضـعيف    ايـن ارتبـاط ر     )١٣٧٤(تاييد كردنـد و نيـك بـين       
نتيجه گرفت كه جوامع گيـاهي در       ) ١٣٧٥(كهندل. دانست

 همبسـتگي  ژئومورفولـوژي ي هـا  مناطق كوهستاني با واحـد   
 بـا جوامـع     هـا    نزديك دارند و در اغلب موارد مـرز رخسـاره         

كند و درجوامع كليمـاكس ارتبـاط بـين           گياهي تطبيق مي  
 . باالستژئومورفولوژيجوامع گياهي و خاك و 

 بـه طـور   اواخر توجه به مطالعات پوشش گياهي       در اين        
وسيعي فراگير شده  و اسـتفاده از فنـون سـنجش از دور و               
ســامانه اطالعــات جغرافيــايي بــراي تهيــه نقشــه اســتفاده  

  .گردد مي
 : در تهيه نقشه پوشش گياهي     GISمزاياي استفاده از    

ي هـا    امكان تهيه به هنگـام نقشـه پوشـش گيـاهي در دوره            
 تشـكيل   برايي مختلف   ها   امكان تلفيق اليه   زماني مختلف، 

ي منفرد با هزينـه كـم و        ها   تهيه نقشه  ي مورد نظر،  ها   نقشه
اي  موت و همكارانش طي مطالعه    ). ١٢(سريع ذكرشده است  

ــد      ــاهي مفي ــش گي ــه پوش ــه نقش ــامانه را در تهي ــن س اي
 ).١٧(دانستند

                                                            
-۳  Grinsback 
‐۴ Braun blanquet 
-۵  Holckek 
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 ۴۳۵   ۱۳۸۴، سال ۲، شماره ۵۸مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

 

ــه طــرح       ــات از جمل ــر مطالع ــه در اكث ــا ك ــا  از آنج ي ه
ي گياهي واحد مديريت در مرتع به شـمار         ها   تيپ مرتعداري

ي هـا   رفولوژي و واحد  وروند در اين تحقيق دو روش ژئوم       مي
 هي گياهي و تهيـه نقشـ      ها  فيزيوگرافي براي رسيدن به تيپ    

 .  پوشش گياهي مورد ارزيابي قرار گرفتند

 

  ها مواد و روش

 ي منطقه مورد مطالعهها ويژگي

ي حـوزه آبخيـز     هـا    ر حـوزه  حوزه آبخيز طالقان خـود از زيـ       
منطقه مورد مطالعه در محـدود جغرافيـايي        . سفيدرود است 

 تـا  ۵۰° ۳۶′ ۳۶″ شمالي و   ۳۶° ۱۷′ ۲۵″ تا °۳۶ ′۵ ″۳۲
شرقي قرار دارد و قسـمتي از حـوزه آبخيـز            °۵۰ ′۴۵ ″۲۱

ي آرتـون و  هـا    شود كه شامل زير حـوزه       طالقان را شامل مي   
 ١٦٢٣٠ي برابـر    باشد و مسـاحت     كش، زيدشت و كالنك مي    

طالقان رود تقريباً از وسـط منطقـه        . گيرد  هكتار را در بر مي    
گذرد و آن را به دو جهـت كلـي شـمالي و               مورد مطالعه مي  

 متـر  ١٧٠٠حداقل ارتفاع منطقه  . جنوبي تقسيم كرده است   
حـداكثر شـيب منطقـه      . باشـد    متر مي  ٣٣٠٠و حداكثر آن    

 .باشد  درصد و حداقل آن صفر درصد مي٤١٣
حوزه طالقان به شـدت متـاثر    ميشرايط هواشناسي و اقلي     

از وضعيت جغرافيايي و توپـوگرافي آن اسـت، بـا توجـه بـه          
.  نوع اقليم حوزه طالقان استپي سـرد اسـت         ١سيستم گوسن 

ي آهكـي،  هـا  ي قهـو ها خاك منطقه مورد مطالعه جزء خاك 
 . ي، رگوسل و ليتوسل استا ه ي قهوها خاك

 و فيزيـوگرافي بـراي      ژئومورفولوژيش  در اين مطالعه دو رو    
 .تهيه نقشه پوشش مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت

نقشه توپوگرافي با : ژئومورفولوژيمطالعات : الف
 منطقه مورد مطالعه تهيه و محدوده مورد ١:٥٠٠٠٠مقياس

بعد با . گرديد مينظر بر روي آن مشخص و سپس رقو
  مي رقومدل( DEMاستفاده از نقشه وكتوري، نقشه 

 طبقات هاي  گرديد و با استفاده از آن، نقشه  تهيه )ارتفاع
 .  ارتفاعي، شيب و جهت ايجاد شد

                                                            
‐۱ Gussen 

ي هوايي  ها  ي فرسايشي عكس  ها  براي تهيه نقشه رخساره      
ــا مقيــاس پــس از تهيــه نقشــه .  اســتفاده شــد١:٢٠٠٠٠ب
ــا  رخســاره ــه، نقشــه   ه ــورد مطالع ــه م ــه منطق ــتن ب ــا رف  ب
ي فعلـي موجـود در      هـا    را با رخسـاره   ي مقدماتي   ها   رخساره

نقشه . گرديد ميعرصه چك شد و اصالحات الزم انجام و رقو        
سنگ شناسي منطقه مورد مطالعه از نقشه زمـين شناسـي           

 .گرديد مي استخراج و سپس رقو١:١٠٠٠٠٠با مقياس 
 GISي ها ي فوق در نرم افزارها  بعد از آماده كردن نقشه   

 به منظور تهيه ها  غام اين نقشه ادها و هم مقياس كردن آن
 .ي كاري صورت گرفتها واحد

 هم  روي و نقشه سنگ شناسي      ها   ابتدا دو نقشه رخساره         
در مرحله بعد سه نقشه ارتفاع، جهت، شيب        . گذاري گرديد 

به ترتيب در نقشه حاصل از ادغام دو نقشه رخساره و سنگ            
فوق تعـداد    نقشه   ٥با ادغام   .  گذاري گرديد  هم  رويشناسي  

بـراي  .  واحـد رسـيد    ٢٠٠واحد كاري زياد شد و به بيش از         
ادغام بيشتر با توجه به اينكه در منطقه مـورد مطالعـه اثـر               
شيب بر پوشش گياهي كمتر از اثر جهت و ارتفـاع ارزيـابي             

سپس بـراي ادغـام     . شد، نقشه شيب در ادغام حذف گرديد      
م رخساره و   ي جهت و ارتفاع در نقشه حاصل از ادغا        ها   نقشه

 :ر حالت زير بررسي گرديدهاسنگ شناسي چ
نقشه حاصل از ادغـام دو نقشـه رخسـاره و            :حالت اول       

 واحد و با نقشـه      ٧سنگ شناسي با نقشه طبقات ارتفاعي با        
 . گرديد٢ گذاريهم روي كالس ٥جهت با 

نقشـه حاصـل از ادغـام دو نقشـه رخسـاره و              :حالت دوم    
 كالس و با نقشه     ٤قات ارتفاعي با    سنگ شناسي با نقشه طب    

 .  گذاري گرديدهم روي كالس ٥جهت با 
نقشـه حاصـل از ادغـام دو نقشـه رخسـاره و       :حالت سوم    

 كالس و با نقشه     ٧سنگ شناسي با نقشه طبقات ارتفاعي با        
 .  گذاري گرديدهم رويجهت با سه كالس 

نقشه حاصل از ادغـام دو نقشـه رخسـاره و            :رمهاحالت چ    
 كالس و با نقشه     ٤نگ شناسي با نقشه طبقات ارتفاعي با        س

 .  گذاري گرديدهم رويجهت با سه جهت 
 

                                                            
-۲ Overlay 
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 …ي فيزيوگرافي  ها  و واحدژئومورفولوژيتهيه نقشه پوشش گياهي با دو روش                                                                   ۴۳۶

 

  مطالعات فيزيوگرافي: ب
ي هـوايي بـا مقيـاس       هـا   ابتـدا عكـس   : تيپ بندي اوليـه   

  منطقـه مـورد مطالعـه فـراهم گرديـد و سـپس      ١:٢٠٠٠٠

ي اوليه گياهي   ها    با استريوسكوپ تيپ   ها   عكس بررسي اوليه 
ي اوليــه همــان هــا تيــپ.  هــر عكــس تفكيــك شــدندروي
ي فيزيوگرافي است كه با توجـه بـه شـيب، جهـت،             ها  واحد

ي هـا   بعد تيپ . مجزا گرديد … ارتفاع ، شبكه هيدرولوژي و    
 بـه يـك نقشـه كلـي انتقـال           ها  اوليه از روي تك تك عكس     

 .يافت
مرحله اول كار ميداني كه مـدت زمـان    :  ميداني اتيعمل   

ي هـا    شـامل كنتـرل تيـپ      ،ود اختصاص داد  كمتري را به خ   
شيوه كنتـرل مـرز و نـوع        .  بود ها  اوليه جدا شده روي عكس    

ي اوليه به ايـن ترتيـب بـود كـه كـل منطقـه از راه                 ها  تيپ
ي اصلي و فرعي آن مورد بازديد قرار گرفت و در هر            ها   جاده

منـاطقي كـه امكـان      .  ي اوليه كنترل گرديـد    ها   عكس تيپ 
داشت تا حد ممكن پيـاده طـي شـد و           عبور ماشين وجود ن   

ي اوليـه اصـالح شـده و حـدود          هـا    تيـپ  هـا   طي اين بازديد  
و  ي موجود در منطقه مورد مطالعه مشـخص گرديـد         ها  تيپ

 منتقــل ۱:۵۰۰۰۰بــر روي نقشــه توپــوگرافي بــه مقيــاس 
مرحله دوم كار ميداني كه مدت زمان بيشتري را به           .گرديد

پوشش گياهي منطقه    گيري  اندازهخود اختصاص داد شامل     
در .  بـود  ها   و درصد پوشش تيپ    ها  به منظور تعيين نام تيپ    

بـراي  .  شـد  گيري  اندازه جداگانه   به طور اين مرحله هر تيپ     
 در داخل هر تيپ يك منطقه معرف كـه از هـر             گيري  اندازه

نماينده كل تيـپ بـود انتخـاب        ) …خاك، پوشش،   (لحاظ  
 بـه علـت     هـا   الزم به ذكر است كـه در بعضـي تيـپ          . گرديد

 پوشــش نقــاط مقــداروســعت آن و يــا تفــاوت ظــاهري در 
سـپس در  . مختلف تيپ، دو منطقه معـرف انتخـاب گرديـد        

 و در داخل بعضـي    ١ ترانسكت ۲داخل  بعضي مناطق معرف      
 متــري بســته بــه وســعت و تفــاوت ۵۰ ترانســكت ۴ديگــر 

بـراي دخالـت دادن عوامـل       . ظاهري منطقـه گذاشـته شـد      
 هـا   ترانسـكت … فاع، جهت و شـيب      محيطي موثر چون ارت   

سـپس روي   . بصورت عمودي و موازي شيب مسـتقر شـدند        

                                                            
‐۱ Transect 

 متر ۵ متر مربعي مشبك به فاصله  ۱ پالت   ۱۰هر ترانسكت   
 گيـري  انـدازه  اقدام به ها از هم گذاشته شد و در داخل پالت    

 ).۴(پوشش گرديد
مواردي كه در هر پالت يادداشت شد، عبـارت بودنـد از                

ي گياهي موجود در پالت، درصد پوشش هـر         ها  ليست گونه 
گونه، تعداد پايه هر گونه، درصـد خاك لخت، درصد سـنگ          

دو گونه غالب هر تيپ      مينام عل . درصد الشبرگ  و سنگريزه، 
پس از پايان كار ميـداني،      . به عنوان نام تيپ ذكر شده است      

 . شد  مينقشه پوشش گياهي تكميل شده رقو
 

 نتايج

 حاصل در مراحل مختلف كار مشخص       هاي   با توجه به نقشه   
 ‐١٧٠٠شد كه بيشترين مساحت منطقه در طبقه ارتفـاعي          

ــه  ٢١٠٠ ــه در طبق ــرين مســاحت منطق ــرار دارد و كمت   ق
 و بيشترين مساحت منطقه در طبقه        ٣١٠٠ارتفاعي بيش از    
 درصـد و كمتـرين مسـاحت منطقـه در           ٤٠شيب بيشتر از    

يشـترين مسـاحت     درصد قـرار دارد و ب      ٤٠‐٣٠طبقه شيب   
ــه،    ــرين مســاحت منطق ــوبي و كمت ــت جن ــه در جه منطق

كلي در منطقـه    بـه طـور   . درمنطقه مسطح واقع شده اسـت     
 تيـپ گيـاهي مشـاهده شـده اسـت كـه             ١٤مورد مطالعـه    

 و كمتــرين ٥بيشــترين مســاحت مربــوط بــه تيــپ شــماره
در منطقـه مـورد     . باشد مي ٤مساحت مربوط به تيپ شماره    

ي مختلـف بـين     هـا   ي در تيـپ   پوشش گيـاه  درصد  مطالعه  
 درصد متغير بود و قسمتي از اراضي حـوزه          ٩/٤٢ تا   ١٥/١١

اي سـنگي     شده، اراضي كشاورزي و تـوده      ها  را اراضي ديم ر   
 )١جدول .(دهند تشكيل مي
 هاي   نشان دهنده رخسارهژئومورفولوژيي ها رخساره

 .  نمايش داده شده است)١( شکلفرسايشي است كه در 
 :   حالت زير بررسي شد٤ه واحد كاري براي تهيه نقش

نقشه حاصل از ادغام دو نقشه رخساره و  :حالت اول   
كالسه ( واحد ٧سنگ شناسي با نقشه طبقات ارتفاعي با 

 گذاري و سپس هم روي)  متري٢٠٠بندي شده با طبقات 
شمال، جنوب، شرق، ( كالس ٥مجدداً با نقشه جهت با 
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به نقشه واحد كاري .  گذاري گرديدهم روي) غرب، مسطح
 . واحد داشت٨٦ آمده دست

نقشه حاصل از ادغام دو نقشه رخساره و سنگ  :حالت دوم
كالسه بندي ( كالس ٤شناسي با نقشه طبقات ارتفاعي با 

 گذاري و سپس با نقشه هم روي)  متري٤٠٠شده با طبقات 
 گذاري گرديد، نقشه واحد كاري هم روي كالس ٥جهت با 
 . واحد داشت٦٧ آمده به دست

  آرتون و كش، زيدشت و كالنك حوزه آبخيز طالقانهاي  ي گياهي منطقه مورد مطالعه شامل زير حوزهها  تيپ-١جدول 

شماره 
درصد  نام تيپ تيپ

 پوشش
درصد 
 الشبرگ

درصد 
 سنگريزه

درصد 
 خاك لخت

مساحت به 
 هكتار

١ Agropyron tauri, Erangium  bungei ٨١٥ ٥٨ ٩/١٤ ١/٤ ٢٣ 

٢ Astragalus gossypinus,  
Acantholimon apadanum ٣٩٠ ٤٢/٤٧ ١٢ ١٢ ٤/٣٥ 

٣ Artemisia aucheri, Astragalus 
gossypinus,Annuals ٨٢٠ ١/٤٧ ٢/٢ ٢ ٩/٤٢ 

٤ Astragalus gossypinus, 
 Euphorbia aelleni ٣٥٠ ٣/٧٣ ٨٥/٢ ٨٥/٠ ٢٣ 

٥ Agropyron tauri, Astragalus 
gossypinus ٩٢٥ ٧/٦٨ ١٣ ١/٠ ٢/١٨ 

٦ Astragalus gossypinus, Stipa barbata ٦٠٠ ٨/٥٠ ٢/١١ ٤/٢ ٦/٣٥ 

٧ Astragalus gossypinus, 
 Bromus tomentellus ٣٧٥ ٦/٤٦ ٩/١٤ ١ ٥/٣٧ 

٨ Astragalus gossypinus,Lotus goebelia ٧٠٠ ٦/٤٥ ٤٢ ٩/٠ ١٥/١١ 

٩ Astragalus gossypinus,  
Centurea virgata ٤٦٠ ١/٤١ ٣٤ ٤/٣ ٥/٢١ 

١٠ Stipa barbata, Astragalus gossypinus ٣٧٠ ٧/٦٨ ١١ ٣/١ ١٩ 

١١ Gundelia tournefortii,  
Agropyron tauri ٤٩٠ ٦٤/٤٢ ٢/٤١ ٤/١ ٧٦/١٤ 

١٢ Prangus ferulaceae, 
 Astragalus gossypinus ٦٥٠ ٦٤/٢٩ ٤٣/٤١ ٤٣/١ ٥/٢٧ 

١٣ Astragalus gossypinus, 
 Prangus ferulaceae ٥٦٥ ٤٨/٣٢ ٩/٣٦ ١٢/١ ٥/٢٩ 

١٤ Ferula ovina, Prangus ferulaceae ٨١٥ ١٥/١٢ ٧٥/٦٣ ١/١ ٢٣ 

 ٦٦٨٠ ‐ ‐ ‐ ‐  شدهها ديمزار ر ١٥

 ١٠٠ ‐ ‐ ‐ ‐ زراعت آبي ١٦

 ١٤٢٥ ‐ ‐ ‐ ‐ توده سنگي ١٧

 
نقشـه حاصـل از ادغـام دو نقشـه رخسـاره و       :حالت سوم    

 هـم  روي كـالس  ٧سنگ شناسي با نقشه طبقات ارتفاعي با  
شـمال،  (گذاري و سپس مجدداً با نقشه جهت با سه كالس           
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نقشـه واحـد كـاري      .  گرديد  گذاري هم  روي) جنوب، مسطح 
 . واحد داشت٦٧حاصل 

نقشه حاصل از ادغـام دو نقشـه رخسـاره و            :رماهحالت چ    
 هـم  روي كـالس  ٤سنگ شناسي با نقشه طبقات ارتفاعي با  

 هـم   رويگذاري و سپس مجددا با نقشه جهت با سه جهـت            
 .  واحد داشت٤٨نقشه واحد كاري حاصل . گذاري گرديد

 حالت فوق، با توجه به اهداف مطالعه        رهاپس از بررسي چ      
ترين آن بررسي پوشـش گيـاهي بـود و بـا در نظـر                كه مهم 

ي ها  توان به واحد    ي كاري مي  ها  گرفتن اين مورد كه از واحد     
ي باشد كـه    ا همديريتي در مرتع رسيد، چنانچه ادغام به گون       

. ي كاري كمتر گـردد بهتـر و مفيـدتر خواهـد بـود             ها  واحد
 واحد كاري را به عنوان اسـاس كـار          ٤٨ رم يعني هاحالت چ 

 ).٢(پذيرفته شد
يي است كـه در     ها  نقشه واحد كاري حاصل شامل واحد           

 فوق بـا هـم      هاي    يك يا چند عامل محيطي مربوط به نقشه       

ي در  هـا   فرسايش آبـراه   شامل   ١ مثال واحد  به طور متفاوتند  
 ٢١٠٠ تـا    ١٧٠٠ ارتفاع   يسازند قرمز فوقان   در Ngmسنگ  
ي هـا   فرسايش آبـراه   شامل   ٣ و واحد     در جهت شمال   متري

 متري در جهت    ٢٥٠٠ تا   ٢١٠٠ در ارتفاع    Ngmدر سنگ   
ي هـا   دامنـه مـنظم در سـنگ       شـامل    ٢٠ و يا واحـد      شمال

 متري در جهـت جنـوب       ٢٩٠٠ تا   ٢٥٠٠مختلف در ارتفاع    
 ).٢نقشه (است 

دهـد منطقـه مـورد       مـي  نشـان    )٣( شـکل طوركه    همان   
 تيپ اوليه گياهي است كـه بـا شـماره در            ٢٨مطالعه داراي   

ي موجــود در هـا  خـط . انـد  راهنمـاي نقشـه مشـخص شــده   
ي احتمالي اسـت كـه      ها  ي اوليه پيش بيني زير تيپ     ها  تيپ

طور كه نقشه تيپ بندي اوليه        همان .در عرصه كنترل شدند   
 ٢٠ قسـمت اعظـم حـوزه و تيـپ           ٢٣دهـد تيـپ      مينشان  

 . دهند ميصاص قسمت كوچكي از حوزه را به خود اخت

  منطقه مورد مطالعهژئومورفولوژي هاي   نقشه رخساره-١ شکل

FA = بزرگترين رخساره(فرسايش آبراهه اي( ،FS =   ،فرسايش سطحيFSH =  ،فرسايش شياريFE =فرسايش انحاللي)كوچكترين رخساره(، 

 HT =   ،حركت توده ايB = ،بيرون زدگي سنگيT =  ،توده سنگيBL =   بدلندDM =دامنه منظم 
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 ي كاري منطقه مورد مطالعهها  نقشه واحد-٢ شکل

 
 ي تهيه نقشه پوشش گياهيها مقايسه روش

ي ژئو  ها   پوشش گياهي از طريق واحد     هاي    بعد از تهيه نقشه   
مرفولوژي و فيزيوگرافي اين دو روش تهيه نقشـه بـه شـرح             

 . زير با يكديگر مقايسه گرديد
ي تيـپ بنـدي     ميداناز عمليات   در روش فيزيوگرافي قبل        

گيرد و بـا كنتـرل        هاي هوايي صورت مي     اوليه از روي عكس   
هـا در عرصـه در        ها و تعداد تيپ     هاي اوليه و اصالح مرز      تيپ

شـود امـا در روش ژئومورفولـوژي در     ها انجـام مـي    اين تيپ 
هـاي شـيب، جهـت، ارتفـاع از روي نقشـه                محل كار نقشـه   

از روي نقشه زمين شناسي     توپوگرافي، نقشه سنگ شناسي     
هاي هوايي    هاي ژئومورفولوژي از روي عكس        و نقشه رخساره  

گردد تا نقشه     تهيه شده و دو به دو در چند مرحله ادغام مي          
گيـري پوشـش     هزهاي كاري تهيه شـود و سـپس انـدا           واحد

گيـرد و چـون تعـداد         هاي كاري صورت مي     گياهي در واحد  
احد در طبيعت و كنتـرل      ها زياد است پيدا كردن هر و        واحد

آن كاري مشكل و زمان بر است و معموال كارشناسان بـراي            
ها از روي عكس و نقشـه و تطبيـق آن بـا               پيدا نمودن واحد  

طبيعت مشـكل خواهنـد داشـت لـذا مراحـل انجـام شـده               
درروش ژئومورفولوژي بيشتر و دشوارتر از روش فيزيوگرافي        

 .   طلبد تري را مياست و انجام اين مراحل وقت و هزينه بيش
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 ي اوليه منطقه مورد مطالعهها  نقشه تيپ -٣ شکل

 
 )توده سنگي = Tزراعت آبي،  = ZAشده، ها ديم زار ر = DR( نقشه پوشش گياهي منطقه مورد مطالعه-٤ شکل

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ۴۴۱   ۱۳۸۴، سال ۲، شماره ۵۸مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

 

 آمده در تيپ بندي اوليه در به دستي ها تعداد تيپ     
كه ) ٣(شکل  زيرتيپ بود١٤٩ تيپ و ٢٨روش فيزيوگرافي 

 پوشش گياهي در مراحل گيري اندازهبا كنترل ميداني و 
ي ها واحد تعداد). ٤(شکل آمد به دست تيپ كلي ١٧پاياني 
 قبل از ادغام و با روي ژئومورفولوژي آمده در روش به دست

ي مختلف استفاده شده در اين روش ها  هم گذاري نقشه
 واحد ٤٨به  واحد بود كه پس از مراحل ادغام ٢٠٠بيش از 

 در نقشه ها هرچه تعداد واحد). ٢نقشه (كاهش يافت 
حاصل بيشتر باشد كار ميداني بيشتري بايد صورت گيرد و 

باشد اما اطالعات بيشتري از  ميينه بيشتري الزم زوقت و ه
عالوه بر  …جمله خاك، سنگ، شيب، جهت، ارتفاع و

 .   گردد ميپوشش جمع آوري 
و نقشه واحد كاري و نقشه پوشـش         گذاري د  هم  رويبا        

ي هـا   ي كـاري بـا واحـد      ها  گياهي منطقه مورد مطالعه واحد    

پوشش گياهي دربعضي مناطق تطابق داشت ولي در بعضي         
ي آن تفاوت   ها  ترين علت  كه مهم . ديگرتطابق زيادي نداشت  

در نوع سنگ، نوع خاك، طبقات متفاوت ارتفاع و شـيب در            
 .  يك واحد كاري بوده است

 بـه   ژئومورفولوژيتجربه نشان داد كه استفاده از روش              
قوي تري نياز دارد و كارشناس بايد در اين روش           ميپايه عل 

تجربه و تبحر كافي در مراحل مختلف كار بخصـوص ادغـام            
كـه روش فيزيـو گرافـي بـه          در صورتي .  داشته باشد  ها  نقشه

تجربــه كمتــري نيــاز دارد و در ايــن خصــوص محــدوديت  
 . داردكمتري 

) ٤شـکل ( گذاري دو نقشه پوشش گياهي       هم  رويبا  
ي پوشـش   هـا   مشخص شد كـه تيـپ     ) ٢شکل(و واحدكاري   

ي هـا   گياهي موجود در منطقـه مـورد مطالعـه داراي واحـد           
 .)٢جدول( باشد كاري زير مي

 
 ي كاري در منطقه مورد مطالعهها  پوشش گياهي و واحدهاي  نقشه تطابق نقشه ‐۵ شکل
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 ي مختلف گياهيها ي كاري موجود در تيپها واحد ‐٢جدول 

 تيپ گياهي ي كاريها واحد
 Agta-Erbu) ١( ٤٦ و٣٣، ٢٨، ٢٦، ١٩، ١٠،١٧ ،٨

 Asgo-Acap )٢( ٤٦ و ٣١، ٢٦، ١٧ ، ٦
 Arau-Asgo) ٣( ٤٦ و ٢٦، ١٨، ١٧، ٨، ٦
 Asgo-Euae) ٤( ٤٦ و ٤٤، ٢٣، ١٨، ١٧، ١

 Agta-Asgo) ٥( ٤٨ و ٢٠، ١٩، ١٠، ٨
٦( ٤٧، ١٧،٢٠، ٧، ٦ (Asgo-Stba 

 Asgo-Brto) ٧( ٤٦ و ٢٦، ٨
 Asgo-Logo) ٨( ٤٧ و ٤٥، ٤٤، ٤٢، ٢٧، ١٥، ٤، ٢

 Asgo-Cevi) ٩( ٤٧ و ١٨، ١٣، ٧، ٤، ٣
 Stba-Asgo) ١٠( ٢٧ و ١٨، ١٥، ٧، ٤، ٢
 Guto-Agta) ١١( ٣٨ و ٣٤، ٣٢، ٣٠، ٢٩، ٢٧، ١٠

 Prfe-Asgo) ١٢( ٤١ و ٣٩، ٢٢، ٢١، ٢٠
 Asgo-Prfe )١٣( ٤٠ و ٣٩، ٣٤، ٣٢، ٣١، ٢٢، ٢٠، ١٩، ١٢، ١١، ٩

 Feov-Prfe )١٤( ٤١ و ٣٨، ٣٤، ٣٠، ٢٩، ٢٢، ٢٠، ١٤، ١١، ١٠

دهد يك تيپ گياهي  مي نشان )٢(طور كه جدول  همان
شود و همچنين يك واحد  ميچند واحد كاري را شامل 

كاري نيز در چند تيپ گياهي وجود دارد از جمله واحد 
 وجود ٧، ٥، ٣، ١ي گياهي شماره ها  كه در تيپ٨اري ك

ي گياهي  ها  كه در تيپ٣٠ و٢٩ي كاري ها دارد يا واحد
توان انتظار داشت كه در يك  ميلذا ن.  وجود دارند١٤و ١١

واحد كاري پوشش گياهي مشابه و يا در يك تيپ گياهي 
 .ي كاري مشابه وجود داشته باشدها واحد يا واحد
 آورده نشده است )٢(ي كاري در جدول ها حدوا تعدادي از

وسيله انسان ه  بها به اين علت كه پوشش طبيعي اين واحد
 تغيير يافته و تيپ گياهي ها عمدتا با شخم اين زمين

شود همچنين تعدادي از  مي ديده نها مشخصي در اين واحد
 .  توده سنگي و بدون پوشش استها واحد
ري يك تيپ گياهي ديده ي كاها در تعدادي از واحد     

البته اين بدين معني نيست كه اين )  3جدول (شده 
ي ديگر ها  باشند بلكه در واحدها  فقط در اين واحدها تيپ

        .  نيز حضور دارند
 ي كاري كه با يك تيپ اشغال شده اندها  واحد‐٣ جدول 

 تيپ گياهي واحد كاري
٤( ١ (Asgo-Euae 
٩( ٣ (Asgo-Cevi 
١٣( ٩( Asgo-Prfe 
١٣( ١٢( Asgo-Prfe 

 ‐۳ادامه جدول 

٩( ١٣ (Asgo-Cevi 

١٤( ١٤( Feov-Prfe 
٤( ٢٣ (Asgo-Euae 
١( ٢٨ (Agta-Erbu 
١٣( ٤٠( Asgo-Prfe 
٨( ٤٢ (Asgo-Logo 
٨( ٤٥ (Asgo-Logo 
٥( ٤٨ (Agta-Asgo 

 

 بحث و نتيجه گيري 

ش رو) ١٣٧٣(، عمارتي نوشـي آبـادي       )١٣٧٤(قفي خادم   ث
 را براي تهيه نقشه پوشـش گيـاهي در واحـد            ژئومورفولوژي

كوهســتان مفيــد دانســتند و بــه تطــابق بــااليي بــين مــرز 
ي گياهي در اين واحـد  ها  و واحد ژئومورفولوژي هاي    رخساره
 ژئومورفولوژي هاي  در اين تحقيق نيز نقشه رخساره. رسيدند

ابق ي گيـاهي تطـ    هـا   ي كاري، با واحد   ها  در مقايسه با واحد   
در منطقــه ) ١٣٧٣(در مقابــل حبيبيــان  .بيشــتري داشــت

 ژئومورفولوژيسروستان فارس ارتباط بين پوشش گياهي و        
 . را در واحد دشت سر ضعيف دانست

منطقه مورد مطالعه شامل دو واحد كوهسـتان از ارتفـاع              
 متـر   ٢١٠٠‐١٧٠٠ متر به باال و كوهپايـه از ارتفـاع           ٢١٠٠
ي ها  ي كاري و تيپ   ها  باط بين واحد  باشد كه تطابق و ارت     مي

پوشش گياهي در واحد كوهستان بيشتر از كوهپايـه اسـت           
در حـوزه ندوشـن     ) ١٣٧٢(كه با نتيجه تحقيـق باغسـتاني        

ترين علت ايـن باشـد كـه بـه علـت             شايد مهم . مشابه است 
شيب زياد و دسترسي كمتر اين مناطق مراتع كمتر تخريب          

وجود آمـدن   ه  انسان در ب  شده و اثر مستقيم و غير مستقيم        
دليل دسترسـي   ه  در كوهپايه ب  . باشد ميپوشش فعلي كمتر    

ي حسـاس   ها  بيشتر دامداران و روستاييان و همچنين سنگ      
 ي درسـازند قرمـز فوقـان      Ngm,Gy1جملـه    ازبه فرسايش   

 .تخريب بيشتر از كوهستان است
ي محيطي در محيط زنـدگي      ها  با علم به اينكه فاكتور           

گذارنـد و از جملـه         تـاثير زيـادي مـي      ها   بر روي آن   نها  گيا
، عوامل اقليمي، عوامـل سـطح االرضـي،         ها  مهمترين فاكتور 
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 ۴۴۳   ۱۳۸۴، سال ۲، شماره ۵۸مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

 

 بــا ژئومورفولــوژيباشــد درروش  فيزيــوگرافي و خــاك مــي
ي هـا    كـه در ايـن فـاكتور       ها  تقسيم منطقه به يكسري واحد    

ن نيز در ايـن     ها  محيطي با هم متفاوتند انتظار داريم كه گيا       
 متفاوت باشند يا حداقل از لحـاظ تركيـب گيـاهي،            اه  واحد

يي هـا    پوشش و توليد تفاوت    مقدارپراكنش، فراواني، تراكم،    
بنـابراين اگـر در يـك واحـد كـاري دو تيـپ              . داشته باشند 

 .گياهي وجود داشته باشد بايد علت را جستجو و پيدا كنيم
 بـه دسـت    اطالعـات  بيشـتري       ژئومورفولوژيدر روش         
 لذا اين روش در مواردي كه عالوه بر نقشه پوشـش             و آيد مي

گياهي به اطالعات شيب، جهت، ارتفاع و سنگ شناسي نيـز           
 .جهت مديريت و برنامه ريزي نياز باشد مفيد خواهد بود

طور كه نتـايج نشـان داد تطـابق          در اين تحقيق همان          
در بعضـي  ) ٤( شـکل  ي گيـاهي هـا   ي كاري با تيـپ    ها  واحد

، ١٢،  ٩،  ٣،  ١ي كـاري    هـا   ال بوده از جمله در واحد     مناطق با 
كـه در    يبه طـور   ٤٨،  ٤٥،  ٤٢،  ٤٠،  ٣٣،  ٢٨،  ٢٣،  ١٤،  ١٣

ي ها  در واحد . باشد ميهر واحد كاري تقريبا يك تيپ غالب        
 شده وجـود    ها   ديمزار ر  ٤٣،  ٣٣،  ٢٥،  ٢٤،  ١٦،  ١٣،  ٥كاري  
 . توده سنگي است٣٧، ٣٦، ٣٥ي كاري ها واحد. دارد

ي كاري ديگر چند تيپ گياهي در يك        ها  در واحد ولي        
، ٧،  ٦ي كـاري    ها  واحد مشاهده شده است از جمله در واحد       

 چند تيپ گيـاهي در هريـك   ٤٦،  ٤١،  ٣٢،  ٣١،  ٣٠،  ٢٩،  ٨
ي انجـام   هـا    مشاهده شده است و بـا بررسـي        ها  از اين واحد  

 مقـدار شده مشخص شد كه علت آن تفاوت در نوع سـنگ،            
 هـا   شد يعني در هر كـدام از ايـن واحـد          با ميارتفاع و شيب    

چند نوع سنگ و طبقات متفاوتي از ارتفـاع و شـيب وجـود       
ي گياهي متفـاوت را نتيجـه داده اسـت و از    ها  دارد كه تيپ  

 . نوع سنگ استهاترين آن بين اين عوامل مهم
 چنـد تيـپ   ١٩، ١٨، ١٧،  ١١،  ١٠ي كـاري    ها  در واحد       

مشـاهده شـده اسـت كـه         ها  گياهي در هر يك از اين واحد      
باشـد   مي ارتفاع و شيب     مقدارعلت آن تفاوت در نوع خاك،       
 چند نوع سـنگ و طبقـات        ها  يعني در هر كدام از اين واحد      

ي گيـاهي   هـا   متفاوتي از ارتفاع و شيب وجود دارد كه تيـپ         
تـرين   متفاوت را نتيجه داده است و از بين اين عوامل مهـم           

 .آن نوع خاك است

 چند تيـپ گيـاهي      ٢٧،  ٢٦،  ٢،  ١٥ي كاري   اه  در واحد       
 مشاهده شده اسـت كـه علـت آن          ها  در هر يك از اين واحد     

باشـد   مي ارتفاع و شيب     مقدارتفاوت در نوع سنگ و خاك،       
 چند نوع سـنگ و خـاك و         ها  يعني در هر كدام از اين واحد      

ي هـا   طبقات متفاوتي از ارتفاع و شيب وجود دارد كه تيـپ          
يجـه داده اسـت و از بـين ايـن عوامـل             گياهي متفاوت را نت   

در .  نوع سـنگ و خـاك تشـخيص داده شـد    ها ترين آن  مهم
 چند تيپ گياهي مشـاهده شـده اسـت كـه      ٢٢واحد كاري   

باشـد يعنـي     مي شيب   مقدارعلت آن تفاوت در نوع سنگ و        
در اين واحد چند نوع سـنگ و طبقـات متفـاوتي از شـيب               

.  نتيجه داده است   ي گياهي متفاوت را   ها  وجود دارد كه تيپ   
 .ترين عامل نوع سنگ است مهم
 چند تيـپ گيـاهي در       ٣٩،٣٨،  ٤٤ي كاري   ها  در واحد       

ترين علت    مشاهده شده است كه مهم     ها  هر يك از اين واحد    
 هـا   باشد يعنـي در ايـن واحـد        مي شيب   مقدارآن تفاوت در    

ي گيـاهي   هـا   طبقات متفاوتي از شيب وجود دارد كه تيـپ        
 . يجه داده استمتفاوت را نت

ي كاري كه دخالـت انسـان       ها  اينكه در تعدادي از واحد         
كمتر بوده است با متفاوت شدن نوع سنگ، خاك، رخساره،          

 عـوض شـده نشـان دهنـده         پشيب، جهت و ارتفاع نوع تي     
ي محيطـي اطـراف زنـدگي       هـا   ن به فـاكتور   ها  وابستگي گيا 

 .ستهاآن
شت كـه در بعضـي از       اما بايد به اين نكته مهم توجه دا            

ي هـا    در عدم تطـابق واحـد      ها  ترين علت  مناطق يكي از مهم   
سـت و روش    ها  گياهي و كاري تخريب انساني در اين واحـد        

 در منـاطق تخريـب يافتـه داراي محـدوديت           ژئومورفولوژي
 .باشد مي

تاثير زمين شناسـي، خـاك و       ) ١٩٨٢ (١همكارانش  كول و 
كنش جوامـع گيـاهي      را برنحوه توزيـع و پـرا       ژئومورفولوژي

 ٢ريتـا اورجـو و همكـارانش      . اكوسيستم ساوانا تاييد كردنـد    
ــه   ) ٢٠٠٢( ــيدند ك ــه رس ــن نتيج ــه اي ــه اي ب طــي مطالع

اي ساحلي بـا تركيـب پوشـش          ماسه هاي     تپه ژئومورفولوژي
 ارتبـاط دارد و بـراي جلـوگيري از تغييـرات            هـا   گياهي تپه 

                                                            
-۱  Cool and et al. 
۲ - Rita Araujo and et al. 
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ــد از تغييــرات هــا پوشــش گيــاهي تپــه ــو باي  ژيژئومورفول
نتيجه تحقيق حاضر و ديگران از جمله ريتـا         . جلوگيري كرد 

ــارانش   ــو و همك ــان ) ٢٠٠٢(اروج ــان ) ١٣٧٧(و قنبري نش
 و پوشـش گيـاهي در       ژئومورفولـوژي دهـد كـه ارتبـاط        مي

 .         مناطق تخريب نيافته بيشتر آشكار است
 براي تهيـه نقشـه      ژئومورفولوژيدر اين تحقيق در روش          

ي هـا   سـبت بـه روش فيزيـوگرافي  واحـد         پوشش گيـاهي ن   
اگر مبناي تهيه نقشه پوشش گياهي      .  آمد به دست بيشتري  

 قرار گيرد بدون آنكه روش فيزيـوگرافي        ژئومورفولوژيروش  
گيـري    انجام شود، الزم است در هر واحد مطالعات و انـدازه          

ي مشابه در هم ادغـام      ها  گيرد و سپس واحد     پوشش صورت   
 از جنبـه مفيـد   .باشـد  مـي و مشكالتي گردد كه داراي مزايا     

 شـده در يـك تيـپ        گيري  اندازهبودن آن اينكه تعداد نمونه      
گياهي مجموعـا بيشـتر شـده، اطالعـات بيشـتري حاصـل             
خواهد شـد و از لحـاظ منفـي بـودن اينكـه ممكـن اسـت                 

 دچـار اشـتباه گـردد       هـا   كارشناس در مقايسه و ادغام واحد     
ابر خواهد شد كه اين     ضمن اينكه هزينه و وقت الزم چند بر       

ي كـاري و ادغـام      ها  تواند با بازديد ميداني از واحد      ميموارد  
يي كه از نظر پوشش يكسان هستند تا حدود زيادي          ها  واحد

طور كه نتايج اين مطالعه نشـان داد كـه           همان. برطرف شود 
در چند واحد مختلف كاري يك تيپ گيـاهي وجـود دارد و             

 گيـري   انـدازه  پوشـش گيـاهي      ،ها  لذا اگر پس از ادغام واحد     
ي هـا    تطابق نقشـه واحـد     مقدارصورت مطمئناً    در اين . شود

 . شود ميكاري با پوشش گياهي بيشتر 
و ) ١٩٨٩(اداره حفاظت خـاك ايالـت نيـو سـوات والـز                

براي تهيـه نقشـه پوشـش       ) ۱۹ (۲امريكاسازمان جغرافيايي   

روش در ايـن    . كنند  گياهي از روش فيزيوگرافي استفاده مي     
ي هـا   ي هـوايي و توجـه بـه واحـد         هـا   با اسـتفاده از عكـس     

فيزيوگرافي كه در تيـپ بنـدي اوليـه مهـم انـد كـار آغـاز                 
ترين فاكتور بازديـد ميـداني يعنـي         گردد ولي عمالً مهم     مي
لـذا دخالـت انسـان      . ن قابل مشاهده در عرصـه اسـت       ها  گيا

گيرد و از نظر وقت و هزينه به صـرفه            بيشتر مدنظر قرار مي   
بـه  اطالعـات  . تـر اسـت   بوده و كار كردن با اين روش سـاده        

 آمده از ايـن روش بيشـتر پيرامـون پوشـش گيـاهي              دست
.باشد مي  

انتخاب روش تهيه نقشه پوشش گيـاهي بسـته بـه            در      
تـوان   مـي … هدف مطالعه، بودجه، زمان، دقت مورد نيـاز و      

اگر هدف مطالعه،  فقط تهيه      . روشي مناسب را انتخاب كرد    
نقشــه پوشــش گيــاهي منطقــه باشــد بهتــر اســت از روش 
فيزيوگرافي كه وقت و هزينه كمتري نياز دارد و دقت قابـل            

بـار   قبولي هم دارد و امكان تكـرار آن هـر چنـد سـال يـك               
اما اگر هدف،  عالوه بر مشخص       . تر است، استفاده كرد    آسان

 :ي گياهيها كردن تيپ
، ژئومورفولـوژي  آوردن رابطه بين سنگ، خاك،       به دست     

ريزي نيـاز    با پوشش گياهي باشد و در برنامه      … فرسايش و 
بــه تلفيــق اطالعــات مختلــف باشــد اســتفاده از روش      

عنوان مثال وقتي در مراتع   هب. شود مي توصيه ژئومورفولوژي
شـود بـه     مـي تخريب يافته عمل اصالحي بذركاري توصـيه        

نيـاز اسـت كـه در روش        … اطالعات عمق خـاك، شـيب،       
 .   گردد مي اين اطالعات توليد ومورفولوژيژئ
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Creating Vegetation Map Based on Methods of Geomorphology 
and Physiography units 

 
H. Arzani1      H. Ahmadi 2            Z. Jafarian jelodar 3              M. Jafari4 

 
Abstract 
This study was carried out to create and compare vegetation maps based on geomorphology and 
physiography units methods. An area of about 16230 hectares comprised of four sub-watersheds of 
Arton, Kash, Zidasht and Kalanak were selected in Taleghan region.In Geomorphology method 
different maps of hipsometry, slope, aspect, geomorphologyical facies and lithology were prepared. 
Created maps were integrated to obtain a uniform terrain mapping unit. Each unit in this map was 
taken as a base of management and measurement for vegetation parameters. In Physiography method, 
map of primary vegetation type was obtained using 1:20000 areal photographs. This map was 
modified, based on field observations, to produce actual vegetation map. Then vegetation parameter 
assessment  was conducted within each vegetation type. Arcinfo, Idrisi and Arcview softwares were 
used for integrating and digitalizing maps.Vegetation maps obtained from either of Geomorphological 
and physiographical methods were compared. According to the results, in spite of expectations, in 
some terrain units there were more than one vegetation type or in some vegetation types more than one 
terrain unit was found. In a general sense, there did not exist a strong relationship between vegetation 
types and terrain mapping units in the study area. 
 
Keyword: Vegetation map, Geomorphology, Physiography, Vegetation type, Geographical 
Information System. 
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