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  چكيده
هاي معرف در شرايط سخت  هاي مرتعي، تحقيق حاضر به شناخت گونه  اصلي اكوسيستمي متقابل گياه و خاك به عنوان اجزاةبا توجه به رابط

به اين منظور، مراتع استپي و . ها پرداخته است  ابزار در مديريت اكولوژيك اين اكوسيستمينتر مهممحيطي مناطق خشك و بياباني به عنوان 
 با استفاده از پالت و به صورت تصادفي آنهابرداري در  ، نمونهپس از تعيين واحدهاي همگن اراضي. شدخشك كوه نمك در استان قم انتخاب 

هاي گياهي در هر  پس از شناسايي گونه. د شاده از روشهاي سطح حداقل و آماري تعييناندازه و تعداد پالت به ترتيب با استف. صورت گرفت
برداري   پروفيل خاك در هر واحد، نمونه۱۰سپس با حفر . شدبرداري ثبت  ها و مشخصات توپوگرافي نقطه نمونه پالت، درصد پوشش تاجي گونه

، اسيديته خاك )EC(هاي هدايت الكتريكي  مشخصه تعيين برايها   نمونه سانتيمتري خاك صورت گرفته و۵۰ تا ۲۰و  ۲۰ تا ۰در دو عمق 
)pH ( درصد گچ)CaSo4(درصد آهك ،) CaCo3(نسبت جذب سديم ، )SAR( هاي  در نهايت، داده. شد به آزمايشگاه منتقل خاك بافت و
هاي گياهي و عوامل خاكي  ، روابط گونهCCA و DCAبندي   رستههاي دست آمده، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و با استفاده از تكنيك هب

 دو فقطشوند و  هاي گياهي اين مناطق محسوب مي  رشد گونهةشوري و بافت خاك از عوامل اصلي محدودكنندنتايج نشان داد كه . شدتعيين 
هاي  همچنين گونه. اند  دادهبا شني و شور بودن خاك واكنش مثبت نشان به ترتيب Tamarix aphylla  وStipagrostis plumosa گونه

  .اند هشدموجود در مناطق تخريب يافته، واكنش مشخصي با عوامل خاكي نداشته و به صورت گروه اكولوژيك جداگانه ظاهر 
  

  كليد واژه
  خاك، گونه معرف، رسته بندي، مناطق خشك، قم

  سرآغاز
 و بستر توپوگرافي، سنگ اقليم، مختلف عوامل تأثير به توجه با

 بـه  عنايـت  بـا  و خـاك  گياهي و پوشش روي بر بيولوژيك لعوام

 خاص، ساختار پوشش يمحيط يكديگر در با عوامل اين ويژه روابط

هاي مرتعـي بـا تأثيرپـذيري از دو          اكوسيستم .گيرد گياهي شكل مي  
زنده، كه خاك و پوشش گياهي دو عنـصر مهـم و            ربخش زنده و غي   

ـ      مفهوم ا  ةشالود(ند  هست آنها ةكنند نتعيي  ةكوسيستم آن است كه كلي
وجـود آمـده     ه، به هر گونه تغيير ب     )عناصر آن با هم در ارتباط هستند      

 عناصر ديگر نيز به درجاتي تحـت        ةواكنش نشان داده و احتماالً كلي     
بنابراين، شناخت چگونگي وقوع تغييرات در . تأثير قرار خواهند گرفت

 عنــوان  گيــاه و خــاك، بــهبــويژه آن اجــزاياكوسيــستم مرتعــي و 
امـر حفاظـت،      ابزار جهت اتخاذ تدابير صحيح مديريتي در       ترين  مهم

برداري اصولي از مراتع بوده و دسـتيابي         احيا، اصالح و توسعه و بهره     
 اعمال مـديريتي اصـولي و       برايبه راهكارهاي علمي و عملي بهينه       

  .سازد  در آن ممكن ميي راتر صحيح
 خصوصيات بين ارتباط روي بر اي مطالعه در )۱۳۷۷(نصراللهي 

 بـه  كرج، وردآورد ةمنطق در خاك و پوشش گياهي فيزيكوشيميايي

هـاي   را با تيـپ  همبستگي خاك بيشترين رسيد كه عمق نتيجه اين
را بـا    بيشترين همبـستگي Artemisia sieberiو گونه  گياهي
 بررسـي  براي) ۱۳۸۱(جعفري و همكاران . خاكي داشته است عوامل
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۵۸ شناسي شماره مجله محيط  

 

۲۲  

 تـرين   مهـم ي بـا خـصوصيات خـاك و تعيـين           روابط پوشـش گيـاه    
هـاي رويـشي در مراتـع        خصوصيات خـاكي مـؤثر در تفكيـك تيـپ         

هاي آمـاري چنـد     سـازوكار  اسـتفاده از  اي را بـا      پشتكوه يزد مطالعـه   
اي بـين پـراكنش       ارتباط ويژه  ةنتايج نشان دهند  . متغيره انجام دادند  

 تـرين   مهـم هاي مختلـف رويـشي و خـصوصيات خـاك بـود و               تيپ
هــاي رويـشي، هــدايت   تيـپ  صوصيات خـاكي مــؤثر در تفكيـك  خـ 

حـشمتي  . الكتريكي، بافت، امالح، پتاسيم، گچ و آهـك تعيـين شـد           
 بر استقرار گياهان مرتعي بـا    مؤثردر بررسي عوامل محيطي     ) ۱۳۸۲(

 عوامـل مـؤثر بـر       تـرين   مهم چند متغيره،    تجزيه و تحليل  استفاده از   
را عمـق آب زيرزمينـي و       پراكنش جوامع گياهي در دشـت گلـستان         

  . دكرشوري خاك معرفي 
 پـراكنش  الگوي به بندي  اساس رسته  بر) ۱۳۸۵ (چاهوكي زارع

 و يافته دست يزد پشتكوه دشتي مناطق در محيطي عوامل و ها  گونه
 گياهي اكولوژيك گروههاي تفكيك به خاك خصوصيات به توجه با
 بـه ) ۱۳۸۶ (همكـاران  و نيـا  محتـشم . اسـت  پرداخته منطقه اين در

 و دشـتي  منطقـه  دو فارس در  استپي مراتع گياهي جوامع بندي  رسته
 خـصوصيات  كـه  داد نـشان  آنها مطالعات نتايج. پرداختند كوهستاني

 عوامـل  و هـا   دشـت  گيـاهي  پوشـش  بـر  خـاك  شيميايي و فيزيكي
 مـي  بيـشتري  تأثير ها  دامنه و ارتفاعات گياهي پوشش بر توپوگرافي

 و خشك شرايط در كه دادند نشان) ۱۳۸۸ (انهمكار و انواري.گذارند
 متفاوت خاك شوري در مقابل  مرتعي هاي  گونه توانايي ايران بياباني
  .است

 Beno)۱۹۹۶( و عربـستان  سـاحل  طول در خود مطالعات در 
 خـصوصيات  از عنـوان شاخـصي   بـه  را گياهان فارس، خليج ةكنار

 ةنماينـد  ن،برخـي گياهـا   كه داد نشان داد و قرار بررسي مورد خاك
 مطابق با گياهي مختلف هاي تيپ و هستند خاك هاي برخي ويژگي

در )Jin-Tum)۲۰۰۲ .انـد  شـكل گرفتـه   منطقـه  خـاك  هـاي  تيپ
بررسي روابط پوشش گياهي با عوامل محيطي، دريافت كه پراكنش          

  . پوشش گياهي تابعي از اقليم و خاك است

Stendhal
ــ) ۲۰۰۲(و همكــاران   ــه مطالع ــرةب  ت خــصوصيا اث

 سـوئد   ي از كـشور   شيميايي خـاك بـر كيفيـت رويـشگاه در منـاطق           
هـاي بـاالتر خـاك       اليـة  نشان داده كه     ايشانهاي   بررسي. پرداختند

 و   Cantero.انـد  تـري بـا شـاخص رويـشگاهي داشـته      ارتباط قوي
 اثر عوامل مختلـف اقليمـي،   ةمطالعاتي را در زمين )۲۰۰۳(همكاران 

 آرژانتـين انجـام     يي مراتع مركز  خاكي و توپوگرافي بر پوشش گياه     
 خاك  غذايي عناصر   ، متغير ارتفاع  نشان دادند كه عالوه بر     آنها. دادند

در ) White & Hood )۲۰۰۴.نقش مهمي دارنددر پراكنش گياهان 
هـاي   شـاخص اي و    اي با عنـوان روابـط بـين تركيـب گونـه            مطالعه

تجزيـه   ، با استفاده از   مكزيكودر شمال   ) خاك و توپوگرافي  (محيطي  
پوشش تطبيقي غيرجهت دار به اين نتيجه رسيدند كه بين           و تحليل 
عمق خاك، درصـد سـنگريزه سـطحي،        شامل   خاك   عواملتاجي و   

pH            خاك و مجموع مواد زنده در رويشگاه تفاوت معني داري وجود 
   .داشت

Enrigth    بررسي پوشش گياهي مناطق     به )۲۰۰۵(و همكاران 
ش گيـاهي در پـارك ملـي كايرتـار در            محيط و پوش   ةبياباني و رابط  

بنـدي تحليـل دو       بـا اسـتفاده از روش طبقـه        آنها. پاكستان پرداختند 
ه جامعه گياهي طبيعـي      نُ رسته بندي هاي معرف و روش      طرفه گونه 

عمق  ،اي تعيين پراكنش گونه  نشان دادند كه در      ند و دكرمشخص  را  
ــي وآب ــاك   زيرزمين ــيميايي خ ــواد ش ــده م ــش عم ــتند نق  .اي داش

Quevedo & Frances) ۲۰۰۸ (  ـ  مـدلي از روابـط خـاك و    ةبـا ارائ
پوشش گياهي در مناطق خشك و نيمـه خـشك، نـشان دادنـد كـه                

هـا در نتيجـه ارتباطـات        تغييرات پوشش گياهي در ايـن اكوسيـستم       
پيچيده بين عناصر خاك و اقلـيم و تغييـر در رطوبـت خـاك شـكل             

  . گيرد مي
 گيـاهي   هـاي   پراكنش گونه  خاك بر   خصوصيات آثاربا توجه به    

هـاي موجـود از      كه در مناطق خشك و بياباني به دليـل محـدوديت          
، ايــن تحقيــق بــه بررســي اســتاهميــت بيــشتري نيــز برخــوردار 

در تغييـر خـصوصيات خـاك    در مقابل هاي گياهي   گونهالعمل   عكس
هـاي معـرف در شـرايط      شـناخت گونـه    منطقه كوه نمك قم جهـت     

  در مـديريت اصـولي و صـحيح   آنهـا از  گيـري    متفاوت خاك و بهـره    
  .هاي مرتعي مشابه، پرداخته است اكوسيستم

 روش و مواد بررسي

 مطالعه مورد منطقة

 بوده كه به مـساحت  قم استان استپي مراتع ازمراتع كوه نمك 
 شمال غربي شهرستان قم كيلومتري ۲۵ فاصله در هكتار ۲/۱۵۰۷۷

 شــرقي و ۵۰° ۵۲' ۲۴" تــا  ۵۰° ۳۹' ۵۰" غرافيـايي  جطــول بـين 
 شمالي واقع شـده  ۳۴° ۴۸' ۱۵"تا  ۳۴° ۳۸' ۵۹" جغرافيايي عرض
 ارتفـاعي  ةكـه در محـدود   دشتي اسـت  صورت به منطقه اين .است

 درصد و بـا جهـت       ۱۰ متر، با شيب عمومي كمتر از        ۱۱۰۰ تا   ۱۰۰۰
 منطقه بـه ترتيـب   ةمتوسط دما و بارندگي ساالن. است غالب شمالي

 ميليمتر و اقليم آن به روش دومارتن  ۲/۱۴۳و   سانتيگراد   ة درج ۲/۱۸
 . استخشك 



 

 

 

  
  ۲۳                                                            ...هاي گياهي معرف برخي خصوصيات خاك در مراتع كوه نمك قم تعيين گونه

 

  تحقيقوش ر

هاي شيب، جهت و ارتفاع تهيه   انجام اين تحقيق، نقشهبراي
 شناسي و نقشه زمين)۱:۵۰۰۰۰اس مقي(شده از روي نقشه توپوگرافي

 اندازي شد و بر هم  رويGISدر محيط )۱:۱۰۰۰۰۰مقياس (منطقه
 منطقه كوه نمك كه از مناطق اساس آن واحدهاي اراضي همگن

با توجه به . دشتي با خصوصيات اقليمي ثابت بوده، مشخص شد
يكنواختي پوشش گياهي در هر يك از واحدهاي كاري، اين واحدها 

 به روش آنهابرداري در  برداري قرار گرفته و نمونه مبناي نمونه
اندازه پالت به روش . تصادفي با استفاده از پالت صورت گرفت

ح حداقل و تعداد آن با استفاده از روش آماري تعيين شد سط
هاي گياهي،  در هر پالت عالوه بر شناسايي گونه). ۱۳۸۴مصداقي، (

 و همچنين مشخصات توپوگرافي با آنهادرصد تاج پوشش و حضور 
به منظور ( ثبت شد )GPS(1استفاده از سيستم موقعيت ياب جهاني 
 واحدهاي ة شده بر روي نقشكنترل با مشخصات توپوگرافي تعيين

 پروفيل در هر يك از ۱۰برداري خاك، با حفر  سپس نمونه). همگن
خاك با توجه به ميانگين ضخامت  نمونه برداشت. واحدها انجام شد

ها،  دو افق بااليي خاك در منطقه و عمق متوسط ريشه دواني گونه
 ،نهايتدر . گرفت  سانتيمتر صورت۵۰ تا ۲۰ و ۲۰ صفر تا ةاز دو الي

 تعيين خصوصيات فيزيكي و شيميايي به به منظورهاي خاك  نمونه
ميزان هدايت الكتريكي خاك با استفاده از . آزمايشگاه منتقل شد

، اسيديته خاك ) مترEC(اشباع و هدايت سنج الكتريكي  ةعصار
)pH ( با استفاده از گل اشباع وpH متر، درصد گچ )CaSo4 ( به

 بر اساس نسبت بين )SAR( ديمروش استون، نسبت جذب س
 به روش خاك بافتهاي كلسيم و منيزيم با سديم،  كاتيون

گيري  با اندازه) CaCo3( و درصد آهك خاك ۲هيدرومتري بايكاس

و با ) T.N.Vصد در(شونده بر حسب كربنات كلسيم  مواد خنثي
 براي). ۱۳۸۵شاهي،  غازان(گيري شد  استفاده از تيتراسيون اندازه

 با استفاده از آنهاسازي  ها ابتدا نرمال  تحليل مناسب دادهتجزيه و
بندي بر  ك رستهتبديل لگاريتمي صورت گرفته و سپس از تكني

 ۳گيري شده  قوسمتغيره تطبيقي هاي چند تجزيه و تحليلاساس 
)DCA (۴و تطبيقي متعارفي

 )CCA (ط نرم افزاردر محيCanoco 

for Win 4.0 ،اي گياهي با عوامل خاكيه  تعيين روابط گونهبراي 
اي در ارتباط   نتايج ساده و اوليهDCA تجزيه و تحليل. استفاده شد

 ل شده در منطقه ارائه دادبا تعيين گروههاي اكولوژيك گياهي تشكي
 و ارزيابي نهايي ميزان گروههاو بررسي تأثير عوامل محيطي بر اين 

 CCAي  تطبيق متعارفتجزيه و تحليلتأثير عوامل مختلف، با 
 DCA تجزيه و تحليل مهم در انجام ةنكت. صورت گرفت

 ۳، مقدار طول گراديان از عدد آنكه اگر در نتايج حاصل از  ستا اين
هاي پاسخ خطي اعتباري  آنگاه مدل) تحقيق حاضر(بيشتر بود 
تري   نتايج دقيقCCA تطبيق متعارفي تجزيه و تحليلنداشته و 

 Jongman, et(ه خواهد داد يرا ارزيابي اثر عوامل محيطي ابراي

al., 1995 .( داري همبستگي گونه با   تعيين معنيبرايهمچنين
  . تكرار استفاده شد۹۹۹محيط از آزمون مونت كارلو با 

  نتايج
 مورد ة واحد همگن در منطق    ۹براساس مطالعات صورت گرفته،     

شناسايي قرار گرفتـه كـه تغييـرات محـسوسي از نظـر خـصوصيات              
داشته و از نظر اقليم و زمين شناسي نيز شرايط يكساني           توپوگرافي ن 

 ةمشخصات اين واحدها به طور خالصه در جـدول شـمار          . داشته اند 
  .ذكر شده است) ۱(

مشخصات واحدهاي همگن مورد مطالعه): ۱(جدول شماره 
شماره 

  واحد
مساحت 

  )هکتار(
  زمين شناسي  )متر(ارتفاعي ةطبق  جغرافيايي جهت  )درصد(کالس شيب 

پوشش  ميانگين
  )درصد(تاجي 

  تيپ اراضي

  دشت سر پوشيده  ۵/۱۸  سازند قرمز بااليي با مارن  ۱۱۰۰‐۱۰۰۰  شمالي  ۱۰‐۰  ۹۸/۳۹۷۰  ۱

  دشت سر پوشيده  ۱۶ سازند قرمز بااليي با مارن  ۱۱۰۰‐۱۰۰۰  شمالي  ۱۰‐۰  ۲۹/۱۳۶۸  ۲

  دشت سر فرسايشي  ۵/۱۱ سازند قرمز بااليي با مارن  ۱۱۰۰‐۱۰۰۰  شمال و شمالغربي  ۱۰‐۰  ۴۸/۱۸۵۶  ۳

  دشت سر پوشيده  ۱۴ سازند قرمز بااليي با مارن  ۱۱۰۰‐۱۰۰۰  شمالي  ۱۰‐۰  ۷/۸۲۲  ۴

  دشت سر فرسايشي  ۲۳ سازند قرمز بااليي با مارن  ۱۱۰۰‐۱۰۰۰  شمالي  ۱۰‐۰  ۱/۹۱۷  ۵

  دشت سر پوشيده  ۱۶ سازند قرمز بااليي با مارن  ۱۱۰۰‐۱۰۰۰  شمال و شمالغربي  ۱۰‐۰  ۷۳/۲۵۲۷  ۶

  دشت سر پوشيده  ۶ سازند قرمز بااليي با مارن  ۱۱۰۰‐۱۰۰۰  شمالي  ۱۰‐۰  ۶۴/۲۵۸۹  ۷

  دشت سر پوشيده  ۲۱ سازند قرمز بااليي با مارن  ۱۱۰۰‐۱۰۰۰  شمالي  ۱۰‐۰  ۳۶/۸۶۶  ۸

  دشت سر فرسايشي  ۱۲ سازند قرمز بااليي با مارن  ۱۱۰۰‐۱۰۰۰  شمالغربي  ۱۰‐۰  ۸۳/۱۵۶  ۹
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۲۴  

توان گفت كه اثر      گرفته مي   صورت DCA تجزيه و تحليل  باتوجه با   
هاي گياهي منطقه مـورد مطالعـه بـه          عوامل خاكي در پراكنش گونه    

بـر ايـن   . ده اسـت كـر صورت تعيين چهار گروه گياهي اصـلي بـروز        
ي سـه و چهـار از       گروههاي يك و دو از چند گونه و         گروههااساس  

هـاي موجـود در      كه گونه ) ۱ ةشكل شمار (اند   يك گونه تشكيل شده   
  :وهها عبارتند ازاين گر

 Artemisia herba alba, Acantholimon:۱گروه 

bracteatum, Astragalus sp.   
 ,Launaea acanthodes, Prosopis stephaniana :۲ گروه

Noeae mucronata, Echinops robustus, Peganum 

harmala, Alhagi camelorum   
 Stipagrostis plumosa  :۳گروه 

  Tamarix aphylla  :۴گروه 

شكل گرفته در اين منطقه به صـورتي        هاي   گروه گونه موقعيت  
با جهـت مثبـت محورهـاي اول و دوم    ي يك و دو  گروهها است كه 

ل و  در جهت منفي محـور او      سه گروه   ، در حالي كه   دارندهمبستگي  
جهت مثبت محور دوم و گروه چهار در جهـت منفـي هـر دو محـور          

دن تأثير عوامل محيطي بر     با توجه به مشخص ش    . جاي گرفته است  
 مـستقيم   تجزيه و تحليـل   هاي گياهي، استفاده از يك       پراكنش گونه 

 در ارتبـاط بـا      آنهاداري    تعيين دقيق اثر عوامل محيطي و معني       براي
  . استپوشش گياهي، الزم 

 تجزيـه و تحليـل    به دليل اين كه طول گراديان در محـور اول           
DCA   ، ۱۳۵/۶       ۲ ةجـدول شـمار    (سـت ا ۳ بوده كه بيشتر از عدد( ،

 بـراي  بـاالتري را     توانـايي  CCA تطبيـق متعـارفي      تجزيه و تحليل  
  .ستبررسي اين ارتباط دارا

   مورد مطالعهةهاي گياهي در منطق نمودار گروه بندي گونه: )۱(ة شكل شمار

  
 DCA تجزيه و تحليل نتايج مربوط به ):۲( ةجدول شمار

۱محور  مقادير ۲محور   ۳محور   ۴محور    

۷/۲۶ واريانس درصد تجمعي   ۱/۳۰  ۵/۳۳  ۶/۳۴  

۱۳۵/۶ طول گراديان  ۷۷۸/۲  ۵۴۴/۲  ۵۵۴/۲  

۸۷/۰ مقدار ويژه  ۲۱۱/۰  ۱۱۳/۰  ۱۰۳/۰  

هاي گونه گيري شده در داده كل واريانس اندازه  ۲۵۹/۲  

ان نـش ) ۳جدول شمارة    (CCA تجزيه و تحليل  نتايج حاصل از    
خـاك در طـول     ) EC(دهد كه ميزان عامـل هـدايت الكتريكـي           مي

محور اول باالتر از ساير عوامل قرار داشته و عـواملي ماننـد شـن و                
داراي مقادير بعدي در طول اين محورند       ) SAR(نسبت جذب سديم    



 

 

 

  
  ۲۵                                                            ...هاي گياهي معرف برخي خصوصيات خاك در مراتع كوه نمك قم تعيين گونه

 

ل وابستگي بيشتري به عامل شوري خاك       دهد محور او   كه نشان مي  
 در حالي كه محور دوم، بيشترين مقادير را در ارتباط با عوامـل               ،دارد

خـاك داشـته و تحـت    ) pHb( زيـرين    اليةرس و سيلت و اسيديته      
  .تأثير بافت و واكنش خاك قرار دارد

  مورديرهاي متغيمقدار همبستگ: )۳(ة جدول شمار

  CCA تجزيه و تحليلدر ) R( با محورها يابيارز
  محور دوم  ل اومحور  عوامل مورد ارزيابي

  ‐۵۳۳۲/۰  ‐۲۵۵۶/۰  ) سطحيالية(رس 

  ‐۲۹۱۱/۰  ‐۰۰۷۹/۰  ) زيرينالية"         (

  ‐۳۷۳۱/۰  ‐۱۴۱۷/۰  ) سطحيالية(سيلت 

  ‐۴۴۶۸/۰  ‐۱۳۴۵/۰  ) زيرينالية"     (

  ۲۵۱۴/۰  ۳۹۲۸/۰  ) سطحيالية(شن 

  ۳۲۸/۰  ۱۱۲۲/۰  ) زيرينالية"     (

  ‐۴۰۸۸/۰  ۱۲۸۲/۰  ) سطحيةالي(آهک 

  ‐۴۸۷۵/۰  ۰۷۰۷/۰  ) زيرينةالي    ("  

  ‐۱۷۱۹/۰  ‐۲۱۲۱/۰  ) سطحيةالي(گچ 

  ‐۲۱۷۵/۰  ‐۱۵۱۵/۰  ) زيرينةالي"      (

pH) ۱۸۶۳/۰  ‐۱۴۱۲/۰  ) سطحيةالي‐  

  ۶۰۰۹/۰  ‐۰۱۶۴/۰  ) زيرينةالي"      (

EC) ۱۲۲۳/۰  ۸۱۱۳/۰  ) سطحيةالي  

  ‐۳۶۳۵/۰  ۱۲۹۸/۰  ) زيرينةالي"      (

SAR) ۲۰۱۲/۰  ۳۲۴۷/۰  ) سطحيةالي‐  

  ‐۱۷۱۶/۰  ۱۹۹۵/۰  ) زيرينةالي"      (

آزمون مونت كارلو براي تعيين همبستگي گونه بـا محـيط نيـز             
 هـا بـوده اسـت    داري رابطـة عوامـل محيطـي بـا گونـه            مبين معنـي  

)۰۵/۰P-Value ≤  .(هاي گياهي تحت تأثير  نمودار پراكنش گونه
شـكل   ( ترسـيم شـده    CCAعوامل محيطي كه در تجزيه و تحليل        

 همخواني داشته  DCAبا نتايج مربوط به تجزيه و تحليل) ۲شمارة 
ها در قالب گروه و تحـت         دهد كه تقسيمات گروهي گونه      و نشان مي  

   :تأثير عوامل خاكي به صورت زير است
انـد و هـم     هاي گروه اول در راستاي محور اول قرار گرفته          گونه

 در جهت مخـالف   جهت با بردارهاي رس و سيلت خاك هستند ولي          
اند كه نشان دهندة همبـستگي    خاك واقع شدهpHبردارهاي شن و    

هـاي گـروه دوم در نزديكـي مبـدأ            گونـه  .آنها با اين عوامـل اسـت      
مختصات قرار گرفته و در راستاي هيچيك از بردارهاي محيطي قرار    

 قرار داشـته و همبـستگي   pHندارند ولي تا حدودي در جهت گچ و         

گونـه  .  و شـن خـاك برقـرار كـرده انـد           EC  ،SARمنفي ضعيفي با    
Stipagrostis plumosa  در گروه سوم، در راستاي بردار مربوط بـه 

 در گـروه چهـارم در جهـت بـردار     Tamarix aphyllaشن و گونه 
ــد و ســاير  هــدايت الكتريكــي افــق ســطحي خــاك قــرار گرفتــه  ان

 ها هاي خاكي همبستگي كمتر و يا رابطة عكس با اين گونه      مشخصه
  .اند برقرار كرده

  گيري بحث و نتيجه
اي اسـت   ويـژه   ارتباطمبينآيد  آنچه از نتايج اين تحقيق بر مي

مطالعـه   مورد منطقه اي در گونه و پراكنش خاك كه بين خصوصيات
خـصوصيات خـاك، بافـت، هـدايت الكتريكـي،       بين و از دارد وجود

و آهـك خـاك    نسبت جذب سديم و واكنش خاك سهم عمده و گچ
 از طـرف ديگـر   .ي اكولوژيك دارندگروههاتشكيل  ش كمتري درنق

هاي مختلف خاك تأثير چندان متفاوتي       دهد كه عمق   نتايج نشان مي  
راسـتا در     تقريباً به صورت هم    آنها آثاربر گونه هاي گياهي نداشته و       

  .نمودار عوامل محيطي آشكار شده است
عناصـر و   دليل عدم انتقـال مناسـب         اين موضوع مي تواند به    

هاي زيرين در نتيجه كمبود رطوبت در شـرايط خـشك            اليةمواد به   
ها از عوامل مورد      اثرپذيري گونه  ةمنطقه بوده و همچنين نشان دهند     

 آثـار  ريشه گياهان باشد كه در نتيجـه آن         فعاليت ةبررسي در محدود  
 عوامل خاكي در دو افق بااليي و زيرين تقريبـاً مـشابه بـوده اسـت    

Cheng, et al., 2007).(  

  
 در ياهي گيها  گونهينمودار پراکنش مکان: )۲( شمارة شکل

  )CCA (يطيارتباط با عوامل مح
  

 بـه  هـاي گيـاهي   گونه پراكنش بر روي خاك تأثيرپذيري بافت
دهي  شكل تغييراتي در خاك است كه به بر ميزان رطوبت دليل تأثير

ك
خا

ش 
اكن

و و
ت 

باف
 

 شوري خاك
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۲۶  

؛ ۱۳۸۶احمــدي و همكــاران،  (شــود هــوادهي خــاك منجــر مــي و
  .)۱۳۸۷اللهي و همكاران،  امان

بيشترين تأثيرپـذيري را  ) Stipagrostis plumosa(گونه سبد 
نسبت به اين عامل داشته و در مناطقي كه سـيلت و رس كـاهش و          

تـوان ايـن     در واقع مـي   . شن افزايش يافته باشد حضور بيشتري دارد      
 توانـايي گونه را معرف خاكهاي شـني در ايـن منـاطق دانـست كـه              

ازگاري با شرايط كمبود رطوبـت ناشـي از بافـت سـبك خـاك را                س
 مستقيم  ةبه رابط ) ۱۳۸۴(در اين رابطه ترنج زر و همكاران        . داراست

 معكوس آن با رس خاك ةتاج پوشش گونه سبد با ميزان شن و رابط
  . دندكراشاره 

هـاي خـاك واكـنش       مشخـصه گونه ديگـري كـه نـسبت بـه          
ري خاك را بـه عنـوان معـرف ايـن           توان شو  اي داشته و مي    جداگانه

) Tamarix aphylla(گونه گيـاهي در منطقـه برشـمرد، گونـه گـز      
عنـوان گونـه شـورروي و تـا حـدودي           بنابراين، اين گونه بـه      . است
هاي مـديريتي   دوست معرفي شده كه لزوم توجه به آن در برنامه          شن

؛ جعفـري و    ۱۳۸۳خـداحامي،   (دهـد    هـاي شـور را نـشان مـي         خاك
  ). Ladenburger, et al., 2008؛ ۱۳۸۵ همكاران،

توان بيان داشت كه دو عامل شوري و بافـت           از طرف ديگر مي   
هـاي موجـود در      خاك از عوامل اصلي محدودكننده رشد ساير گونـه        

شـوند كـه از منـاطق شـاخص اقلـيم خـشك و               منطقه محسوب مي  
، )۱۳۸۱(، زارع چـاهوكي     )۱۳۷۶(مطالعات هويزه   . استبياباني ايران   

 & Abd El-Ghaniو ) ۱۳۸۲(، ولـي و قـضاوي   )۱۳۸۱(فتخـاري  ا

Amer) ۲۰۰۳(    هاي فوق در رشد برخـي   مشخصه به محدودكنندگي
   .هاي مناطق خشك و بياباني اشاره دارد گونه

 Artemisia(هاي درمنـه دشـتي    برخالف دو گونه فوق، گونه

herba alba(  كاله ميرحـسن ،)Acantholimon bracteatum ( و
ــه ــون  ا گون ــنس گ ــروه  ) .Astragalus sp(ي از ج ــوان گ ــه عن ب

هاي شوري و شن خاك واكنش منفي        مشخصهاكولوژيك، نسبت به    
داشته و در مناطقي كه ميزان شوري خاك كم، بافت خـاك رسـي و    

بـا  . انـد  سيلتي، و تا حدودي داراي گچ و آهك باشد، فراوانـي يافتـه            
هـاي فاقـد     كوسيستمدر ا بيشتر  هاي اين گروه كه      توجه به نوع گونه   

آذرنيونـد و   (هاي فوق نيز قابليت رشـد و پـراكنش دارنـد             محدوديت
 در شـرايط    آنها، حضور   )۱۳۸۲؛ شكري و همكاران،     ۱۳۸۲همكاران،  

البته واكنش مثبت اما انـدك ايـن        . استخاكي مورد مطالعه منطقي     
تواند  ها به گچ و آهك خاك بخصوص در مورد گونه درمنه، مي            گونه

جعفري و همكـاران،    ( سازگاري در طي زمان مربوط باشد        اييتوانبه  
۱۳۸۱.(   

 هـاي  گونـه گـروه مربـوط بـه     بررسـي،  مورد هاي گونه بين در
ــكرتيغال  ــارگوني )Echinops robustus(شــ  Noeae(، خــ

mucronata( ــه ــتر )Prosopis stephaniana(، جغجغـ ، خارشـ
)Alhagi camelorum(  اسـفند ،)Peganum harmala (  و چرخـه
)Launaea acanthodes (  با توجه به قرار گرفتن در نزديكي مبـدأ

 نـشان ي خـاك  عوامـل  بـا  را همبستگي و ارتباط كمترينمختصات، 
 اين حساسيت و وابستگي عدم ةدهند نشان ضعيف رابطه اين. دادند
و همچنـين    بودهآنها رويش محل ادافيكي خاص شرايط به ها گونه
 غيرادافيكـي  يـا  و ادافيكي هاي شخصهم ساير ثيرأت تواند ناشي از مي
 قرار بررسي مورد تحقيق اين در كه باشد غالب هاي گونه پوشش بر

توان به عوامـل انـساني     اين عوامل ميترين مهم جمله از .اند نگرفته
برداري شديد و تخريـب صـورت گرفتـه          د كه به دليل بهره    كراشاره  
 پوشـش    تشديد فرسايش در ايـن منـاطق شـده و بـا كـاهش              باعث
هاي غيربومي فوق در نقـاط    و ظهور گونهبروز موجب بومي نگياها

 ,.Li, et al؛   ۱۳۸۱،  و همكـاران جعفـري (سـت  ا شـده  دستخورده

2006.(  

كلي خصوصيات منطقه رويشي و نيازهاي اكولوژيك هر         به طور 
مورد بررسي، به حضور يـا عـدم حـضور آن    گياهي  هاي يك از گونه

رد مطالعه و يا ايجاد رابطه مثبت يا منفي با          گونه در شرايط خاكي مو    
از  به دسـت آمـده   نتايج شود، بنابراين هاي خاكي منجر مي مشخصه

بوده و  مشابه با شرايط اكولوژيك به مناطق تعميم اين منطقه، قابل
 بـراي تـوان   اين رويـشگاه مـي   خاكي معرف خصوصيات با شناخت

با استفاده از  مچنينه .دكراقدام  مشابه با خصوصيات اصالح مناطق
عالوه بر درك سـاده   توان مي CCA و DCAنتايج روشهاي آماري 

 بـاالي  توانـايي  ميان گياه و محيط با توجه به دقـت و    ةروابط پيچيد 
  .دكر جويي  صرفه  مطالعات مشابهةاين روشها، در وقت و هزين

  

  ها يادداشت
1 -Global Positioning System (GPS) 

2 -Bouyoucos 

3- Detrended Correspondence Analysis(DCA) 

4- Canonical Correspondence Analysis(CCA) 

5- Monte Carlo 

  

  منابع مورد استفاده
، جلد پياپي ۵۶ةايران، شمار طبيعي منابع ةمجل درمنه، ةگون دو پراكنش بر ارتفاع تغييرات و خاك تأثير خصوصيات بررسي. ۱۳۸۲ .و همكاران.ح آذرنيوند،

  .۱۰۰ تا ۹۳، صص۲و۱



 

 

 

  
  ۲۷                                                            ...هاي گياهي معرف برخي خصوصيات خاك در مراتع كوه نمك قم تعيين گونه

 

 ةاشتهارد، مجل قشالقي مراتع گچي و شور در خاكهاي پوشش گياهي خاك و بين خصوصيات فيزيكوشيميايي ةرابط بررسي. ۱۳۸۶.و همكاران. احمدي، ع
  .۱۰۵۸ تا ۱۰۴۹، صص ۳، جلد۶۰ ةمنابع طبيعي ايران، شمار

  
دكتراي  ةايران، رسال در گچي هاي هداراي خاك ةعمد مناطق برخي در خاك عناصر با هانگيا انتشار ةرابط و گياهي پوشش فلور، بررسي. ۱۳۸۱ .ط افتخاري،

  .صفحه۱۷۸تحقيقات،  علوم واحد آزاد دانشگاه گياهي، اكولوژي گرايش گياهي، علوم
  

 ةطبيعي، جلد پانزدهم، شمار منابع و كشاورزي علوم مجلهمرتعي،  رويشگاه سه در خاك هاي ويژگي اثرگذارترين  تحليل.۱۳۸۷ .و همكاران .اللهي، ج امان
  .۱۸۴ تا ۱۹۳سوم، صص 

  
  .۲۷۳ تا ۲۶۲، صص ۲، جلد۱۶ ة تحقيقات مرتع و بيابان، شمارةاثر تنش شوري بر جوانه زني هفت گونه مرتعي، فصلنام. ۱۳۸۸ .و همكاران .م. انواري، س

  
  .۳۶۰ تا ۳۴۹، صص ۲، جلد ۱۰ ةي مراتع وشنوه استان قم، مجله بيابان، شمار خصوصيات خاك با پوشش گياهةبررسي رابط. ۱۳۸۴.و همكاران . ترنج زر، ح

  
 منابع طبيعي ةهاي غالب مرتعي منطقه مهرزمين قم، مجل بررسي ارتباطات متقابل خواص فيزيكي و شيميايي خاك با گونه. ۱۳۸۱.و همكاران .جعفري، م

  .۱۰۵ تا ۹۵، صص ۱، جلد ۵۵ ةايران، شمار
  

، صص ۷۳ ةهاي گياهي در مراتع استان قم، مجله پژوهش و سازندگي، شمار  خصوصيات خاك با پراكنش گونهةبررسي رابط. ۱۳۸۵.ارانو همك .جعفري، م
  .۱۱۶ تا ۱۱۰

  
 ةران، شمار منابع طبيعي اية چند متغيره، مجلتجزيه و تحليلبررسي آثار عوامل محيطي بر استقرار وگسترش گياهان مرتعي با استفاده از . ۱۳۸۲. حشمتي، غ

  .۳، جلد ۵۶
  

هاي مقاومت به شوري در استان فارس، مقاالت سومين همايش  شناسايي مناطق شور، گياهان شورروي و مطالعه مكانيسم. ۱۳۸۳.و همكاران .خداحامي، ق
  .۲۰ملي مرتع و مرتع داري ايران، ص

  
 روشهاي از استفاده با خاك شيميايي و فيزيكي خصوصيات با يزد استان وهپشتك مراتع گياهي روابط پوشش بررسي .۱۳۸۱.و همكاران .ع. م چاهوكي، زارع

  .۴۳۳ تا ۴۱۹، صص ۳، جلد ۵۵ ة شمارايران، طبيعي منابع ةمجل تحليل چندمتغيره، و تجزيه
  

 دكتري ةرسال). ه استان يزدمراتع پشتكو:  مورديةمطالع(هاي گياهي مراتع مناطق خشك و نيمه خشك  مدل سازي پراكنش گونه. ۱۳۸۵. ع.زارع چاهوكي، م
  .صفحه۱۸۰ منابع طبيعي دانشگاه تهران، ةمرتعداري، دانشكد

  
، ۵۶بررسي اكولوژيك پوشش گياهي در مراتع ييالقي هزارجريب بهشهر، مجله منابع طبيعي ايران، شماره . ۱۳۸۲. ر. طاطيان، م و.ع.، بهمنيار، م.شكري، م
  .۱۴۲ تا ۱۳۱، صص ۲ و ۱جلد پياپي 

  
  .صفحه۲۷۲.  خاك و گياه، انتشارات آييژتجزيه و تحليل. ۱۳۸۵.  شاهي، جغازان

  
مراتع :  مورديةمطالع (رسته بندي پوشش گياهي مراتع استپي در ارتباط با عوامل خاكي و پستي و بلندي. ۱۳۸۶.  ارزاني، حو.، زاهدي، ق.محتشم نيا، س

  .۱۵۸ تا ۱۴۲، صص ۲ ةل، شمارمجله مرتع، سال او. )آباده فارس
  

  . صفحه۱۸۷بوم شناسي گياهي، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد، . ۱۳۸۴. مصداقي، م
  



  
 

  
 

۵۸ شناسي شماره مجله محيط  

 

۲۸  

 طبيعي منابع ةدانشكد مرتعداري، كارشناسي ارشد ةپايان نام. معرف گياهان يافتن به منظور خاك خصوصيات فيزيكي و شيميايي ةمطالع. ۱۳۷۷. نصراللهي، ا

  .صفحه۱۱۷تهران،  دانشگاه
 

، ۲ة، شمار۸ بيابان، جلد ةهاي گياهي با ميزان شوري و بافت خاك در شوره زار كرسيا داراب، مجل  روابط بين تراكم گونهةمطالع. ۱۳۸۲. ي، غ، قضاو.ولي، ع
  .۲۴۸ تا ۲۳۶صص 

  
، ۱، جلد ۳۴ةسازندگي، شمار و پژوهش ةمجل هور شادگان، حاشيه شور رويشگاههاي اكولوژيك خصوصيات و گياهي پوشش بررسي. ۱۳۷۶. ح هويزه،
  .۳۱ تا ۲۷صص

  
Abd El-Ghani,M.M., W.M.,Amer .2003. Soil – vegetation relationships in coastal desert plain of southern 

Sinai, Egypt. Journal of Arid environment, 55: 607-628. 

 

Beno,B. 1996. Plant as soil indicators along the Saudi coast of the Gulf, Journal of Arid Environment, 

199: 261-266.  

 

Cantero,J.J., et al . 2003. Species richness, alien species and plant traits in central Argentine mountain 

grasslands. Vegetation Science, 14: 129-136. 

 

Cheng,X., et al .2007. Spatial relationship among species above - ground biomass, N and P in degraded 

grassland in Ordos Plateau, northwestern China. Journal of Arid Environmentes, 68: 652 - 667. 

 

 Enrigth,N., J.,Miller, R.,Akhtar .2005. Desert vegetation-environment relationships in Kithara national 

park, Snide, Pakistan. Arid Environments, 61: 397-418. 

 

Jin-Tum,Z. 2002. A study on relation of vegetation, climate and soil in Shanxi province. Plant Ecology, 

162.:23-31. 

 

Jongman,R.H.G., et al .1995. Data analysis in community and landscape ecololgy. Center Fire 

Agricultural Publishing and Documentation, Wageningen. 

 

Ladenburger,C.G., et al .2008. Soil salinity patterns in Tamarix invasions in the Bighorn Basin, 

Wyoming, USA. Journal of Arid Environments, 65(1): 111-128. 

 

Li, X.R., X.H.,Jia, G.R.,Dang .2006. Influence of desertification on vegetation pattern variation in the 

cold semi-arid grassland of Qinghi-Tibet Plateua, North- West China. Journal of Arid Environments, 64: 

505-522. 

 

Quevedo,D.I. , F.,Frances .2008. A conceptual dynamic vegetation-soil model for arid and semiarid 

zones. Hydrology and Earth System Sciences, 12, 1175–1187. 

 

Stendhal,J., et al .2002. Influence of soil mineralogy and chemistry on site quality within geological 

regions in Sweden. Forest Ecology and Management, 170: 75-88. 

 

White,D.A. , C.S.,Hood .2004. Vegetation patterns and environmental gradients in tropical dry forests of 

the northern Yucatan peninsula. Vegetation Science, 15: 151-160. 


