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تارین   ویژه خصوصایا  خاا ، و تعیاین مهام     هدف از این تحقی  بررسی روابم پوشش گیاهی با خصوصیا  محیطی، به

های مختلف است. مبطقة ماورد مطالعاه در مراتاب سااوجبال  در      در تغییرا  کمّی گیاهی در تیپ خصوصیا  خاکی مؤثر

غر  استان تهران واقب شده است. پس از بازدید صحرایی، چهار تیپ پوشش گیاهی شاخص انتخا  شد و در هر تیپ به 

برداری از پوشش شاامو درصاد    نمونهبرداری شد. پارامترهای  سیستماتیک از خا  و پوشش گیاهی نمونه – روش تصادفی

متری خاا    سانتی 30ا   10و  10ا   0ها از دو عم   تاج پوشش و تراکم گیاهان موجود در مبطقه است. به تاکیک مرز اف 

بافت درصد بهک، هدایت الکتریکی، مادة بلی، درصد سب ریزه، نیتاروژن، فساار، و    برداری شد. از فاکتورهای خاکیْ نمونه

های بماری تجزیة واریاانس، رگرسایون    بمده از روش دست گیری شد. برای تجزیه و تحلیو اطالعا  به لی اندازهپتاسیم تباد

دهد عوامو خاکی در  بمده نشان می دست استااده شد. نتایج به SPSSافزار  های اصلی به کمک نرم چبدمتغیره، و تجزیة مؤلاه

های مورد مطالعاه   ین تأثیرا  صد در صد نیست؛ به طوری که در تیپای دارد؛ هرچبد ا تغییرا  پوشش گیاهی تأثیر عمده

های گیاهی مورد مطالعه داشتبد. نتاایج تجزیاة    ترتیب بیشترین رابطه را با گونه مادة بلی، درصد شن، و هدایت الکتریکی به

 وژیکی تاکیک شد.های اصلی با نتایج بنالیز واریانس تقریباً مشابه است و به طور کلی چهار گروه اکول مؤلاه
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 مقدمه
بااارنز مطالعاااه و مااادیریت جاااامع و صاااحیو     

هاز مرتعی باید شناخت  کاامفی نق نجازنز    نکوسیالم

ها با یکدیگر  نشاله   آن و  ر، صحیحی نق رونبط آن

شناخلی موجو   ر طبیعت رن،  ید نرتبا  بو باشیم و با

که شامل عونمال توپاوگرنفی، ندفایم، خاا،، پوشاش      

گیاهی، و موجو ن  قطده نست، ب،ناسیم. با توجه باه  

بردرنرز رنبطاة تنگاتناگ باین نجازنز نکوسیاالم و      

دابفیت عامل خا، نق عونمل ندفییی، موجو ن  قطده، 

ط مل ابال  توپوگرنفی، سنگ ما ر، و قمان، بحث رونبا 

شو . رونباط مل ابال    خا، و پوشش گیاهی مطرح می

خا، و پوشش گیااهی نق ساه جنباه  رخاور بحاث      

نست: جنبة نول، رونبط آب و هونیی خا، با پوشاش  

گیاهی  جنبة  و ، رونبط پوشش گیاهی با مورفولونز 

خا،  جنبة سو ، رونبط پوشش گیاهی با خ،وصیا  

نرتباا  رن باا   شیییایی خا،. پوشش گیاهی بی،الرین  

 ما و رطوبت خا،  نر  و  یگر خ،وصایا  خاا،   

طیز به طور مال یم و غیرمال یم بر نین  و عامل تأثیر 

هاز سطو خا، طیز نق خ،وصیا   گذنرطد. ویهگی می

مهیی نست که نرتبا  بین خا، و پوشاش گیااهی رن   

 [.4 هد ] تحت تأثیر درنر می

غییارن   تغییرِ ترکیبِ پوششِ گیاهی باعث نیجا  ت

مد   شو   به طورز که  ر کوتاه گالر ه  ر خا، می

سا گی نین شرنیط به یالات نولیاه بااق طتونهاد      و به

گ،ت. هیننین، تغییرِ شارنیط  خاا، موجاب تغییارِ     

شو  که تا دبل نق باقگ،ات   ترکیب پوشش گیاهی می

شرنیط خاا، باه یالات نولیاه پوشاش گیااهی طیاز        

ن پیادن طتونهاد   وضعیت مطفوب و طبیعی نولیة خو  ر

 کر .

پهوه،ی مح  ان به نین طلیجه رسیدطد کاه باین    ر 

[. 7پوشش گیاهی و خا، رنبطة طز یکای وجاو   نر  ]  

نز  ر کویر چاه جم  ر منط ة  پهوه،گرنن پس نق مطالعه

 نمغان طلیجه گرفلند که نق نرتااعا  به طر  مرکز کویر 

شاو .   م دنر شورز بی،لر و گیاهان شورروز  یاده مای  

روی،اااگاه نیااان پهوه،اااگرنن شاااورترین منط اااه رن 

Halocnemum strobilaceum  ،معرفی کر طد. هیننین

 ECشورز  ر گیاهاان رن   ترین شاخص م اومت به مهم

 [.13و ساس میزنن سدیم معرفی کر طد ]

پهوه،گرنن  ر بررسی رونبط بین پوشش گیاهی 

با خ،وصیا  خا،  ر مرنتع پ،لکوه یز ، با تاکیاک  

گیرز  رصد تاج پوشش، ترنکم  یاهی و نطدنقهتیپ گ 9

ا   30ملر و  ساطلی 30ا   0و فرنونطی و تاکیک  و الیة 

ملاار طلیجااه گرفلنااد کااه بااه تبااع تغییاارن   ساااطلی 60

کناد و   خ،وصیا  خا، پوشش گیاهی طیز تغییر مای 

هااز گیااهی    فاکلورهاز خا، مؤثر  ر تاکیاک تیاپ  

سایم، و گاچ   بافت، هدنیت نلکلریکی، نمالح پلا منط هْ

نست. هیننین، هر گوطة گیاهی باا توجاه باه منط اة     

ن  باا   رویش، طیاقهاز نکولونیاک، و  نمناة بر باارز   

خ،وصاایا  خااا، رنبطااه  نر  و بااه طااور کفاای    

کربنا ، آهک، بافات، گاچ، سانگریزه،     فاکلورهاز بی

ترتیب بی،لرین رنبطه رن باا   سولاا ، و کفرید خا، به

[.  ر تح ی ی 25 نرطد ] هاز گیاهی مور  مطالعه گوطه

شناخلی مؤثر بار پارنکنش پوشاش گیااهی      عونمل بو 

آماده    ست مرنتع وشنوه نسلان دم بررسی شد. طلایج به

ط،ان  ن  عونمل خااکی  ر تغییارن  پوشاش گیااهی     

نز  نر   هرچند نین تأثیرن  صاد  ر صاد    تأثیر عیده

هاز مور  مطالعه ماا ة آلای،  رصاد     طیات و  ر تیپ

ترتیب بی،لرین رنبطه رن با  دنیت نلکلریکی بهشن، و ه

[. مح  اان  ر  12هاز گیاهی مور  مطالعه  نرطد ] گوطه
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روی،ااگاه سااایفی و  14پهوه،اای، پااس نق تاکیااک 

هاز جزر و مادز، روی،اگاه    ها به روی،گاه ت ایم آن

گیاهاان شااخصِ    1تاه شنی، و روی،گاه مدخل خفیج

آماده بادین     ست هر یک رن شناسایی کر طد. طلیجة به

تیپ روی،ی ساایفی باه    14صور  بو : پوشش نین 

گیاارز آب  ریااا، تثبیاات  طااوع رسااوبا ، قمااان ساایل

ا ماطناد   رسوب، و خ،وصیا  فیزیکوشیییایی خاا، 

ا  ECبافاات، هاادنیت نلکلریکاای، نمااالح پلاساایم، و   

بالگی  نر . رنبطاة پوشاش گیااهی باا خ،وصایا       

رسای کار :   تونن بر شیییایی خا، رن نق  و  یدگاه می

 یدگاه نول، پرنکنش پوشاش گیااهی  ر یاک منط اه     

باقتااابی نق خ،وصاایا  شاایییایی خااا، آن مناااطق  

رو    یدگاه  و ، خ،وصیا  شیییایی یک  شیار می به

هاا، عناصار معادطی، و     خا، شامل مون  غذنیی، طیاک 

ترکیبا  مون  آلای نسات و،  ر طهایات، میکان نسات      

ه شو .  ر نین نز خاص  ر روی،گا موجب ظهور گوطه

تح یق به  یدگاه نول توجه شاده و کوشاش شاده تاا     

نرتبا  بین فاکلورهاز خاکیِ مور  بررسای و تغییارن    

ها با پوشش گیاهی تجزیه و تحفیل شاو  و نهادنفی    آن

. تجزیاه و تحفیال   1آیاد  طباال شاو :     که  ر پای مای  

. 2هاز متلفد گیاهی نق لحا  فاکلورهاز خاکی   تیپ

هاز متلفد نق لحا  فاکلورهااز   گوطه تجزیه و تحفیل

هاز گیااهی   . تعیین میزنن هیبالگی بین گوطه3خاکی  

. تعیاین میازنن هباالگی باین     4با فاکلورهااز خااکی    

 [.9 رصد پوشش تاجی و فاکلورهاز خاکی ]

 شناسی روش

 معرفی منطقة مورد مطالعه
منط ااة تح یااق  ر غاارب تهاارنن و جنااوب شااردی   

                                                      

1. estuaries 

هکلاار   2765یت نین منط اه  ه،لگر  درنر  نر . ماا

 47º35' 00 "نست. نین محدو ه  ر عرم جغرنفیایی 

 26'  30 "شیالی و طول جغرنفیاایی   50º35' 30 "تا 

º05  31'  30 "تا º50    شردی درنر  نر . شایب منط اه

ا   1100کم و غالباً قیر یک  رصد نست و نرتاااع آن  

ملر نق سطو  ریاست. ملوسط بارطدگی ساالیاطة   1300

ملر نست. میاطگین یادندل و میااطگین    میفی 4/229آن 

 9/22و  2/4ترتیاب   یدنکثر  رجة یرنر  ساالیاطه باه  

باو ن منط اه     هنادة نسالای   گرن  و ط،اان   رجة ساطلی

شناسای  ر قون   نست. مودعیت منط اه نق طظار قماین   

نلبااارق و قیااار قون نلبااارق مرکااازز، ونیاااد  ورنن 

هولوسان یاا    سنوقوکیک، ساقطد  ورة کاونترطر،  ورة 

( نست. نق طظر نکومورفولونز، Qcuعهد یاضر تیپ )

( باه  لیال فاصافه نق    Qcu شت سرپوشیده و تیاپ ) 

 رشات  ر آن کااهش یافلاه و     نرتااعا  عناصر  نطاه 

ریز مثل ماسه، سیفت، و به طور عیده رس  عناصر  نطه

ا که  ر جاهایی که محدو یت آب   ر آن نفزنیش یافله

 ایالة ک،اورقز نست.وجو  طدنشله باشد ش

 روش تحقیق
به منظور بررسی عونمل پوشش گیاهی و خ،وصیا  

خا،، پس نق باق ید نق منط ة مور  مطالعه و با توجاه  

هاا، چهاار تیاپ     شاده  ر تیاپ   هاز م،اهده به تااو 

هاز ماور  طظار منااطق     شاخص تعیین شد و  ر تیپ

بر نرز ت،اتیص  ن ه شاد. نطادنقة     معر  برنز طیوطه

بر نرز با توجه به طاوع   هاز طیوطه مربعی پال   وملر

هااز گیااهی باه رو  یادندل      و طحوة پرنکنش گوطه

هااز   بار نرز  ر تیاپ   سطو تعیین شاد. رو  طیوطاه  

سیاالیاتیک   -مور  طظار بار نسااس رو  ت،اا فی    

نطجا  شد  بدین ترتیب که  ر هر منط ة معر  نولاین  
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یگر  ر هاز   پال  به طور ت،ا فی نطدنخله شد و پال 

ملر )که نین فونصال   30چهار جهت نصفی و به فونصل 

با توجه به تغییرن  پوشش گیاهی، عونمل نکولونیکی، و 

ملر  ر  30هد  تح یق به طور ملوسط برنز کل منط ه 

 طظر گرفله شد( نق هیدیگر مال ر شدطد.

بر نرز  ر مناطق هیگان هار    به  لیل نینکه طیوطه

طس خ،وصایا  ماور    تیپ گیاهی نطجا  شد و ونریا

بار نرز نق   پال  طیوطه 10مطالعه کم بو ،  ر هر تیپ 

خا، و پوشش گیاهی نطدنخله شد و  ر هر پال  باه  

طور یک  ر میان پروفیل خا، یار شد  یعنی  ر هر 

هاا   پروفیل خا، یاار شاد.  ر  نخال پاال      5تیپ 

فهرست گیاهان موجو ،  رصد تااج پوشاش، تعادن     

صد سنگ و سنگریزه تعیین شد. گیاهان )ترنکم(، و  ر

 ونطای و   هاز یارشده تا الیة ری،اه  هیننین، پروفیل

ها و طوع گیاهان موجاو  باه  و    بر نساس تاکیک نفق

ملرز ت ایم و  ساطلی 30ا   10ملر و  ساطلی 10ا   0الیة 

هاا باه وضاعیت     بار نرز شاد.  ر نیان پروفیال     طیوطه

هااز   ظاهرز خا، طیز توجاه شاد و سارنطجا  طیوطاه    

گیاارز خ،وصاایا  فیزیکاای و  خااا، باارنز نطاادنقه

 شیییایی مور  طظر به آقمای،گاه منل ل شد.

هاز تجزیة شیییایی خا، برنز تعیاین    ر بررسی

و   Bouyoucousبافاات خااا، نق رو  هیاادروملرز

نسالاا ه    Allisonبرنز تعیین مون  آلی خا، نق رو 

  Walkly and Blackشد، که  ر آن طتات باا رو   

گیرز محاسبه شد. سااس، نق   ربن آلی با نطدنقهم دنر ک

 9/1طیاو ن  رصاد کاربن آلای  ر عاد        طریق ضرب

گیارز   م دنر مون  آلی خا، تعیین شاد. بارنز نطادنقه   

گیارز   ، بارنز نطادنقه   Kajeldahlنق  خاا، نق رو  

گیارز   بارنز نطادنقه   ، و Olsenفااار خاا، نق رو   

 ه پلاسیم خا، نق رو  نسلا  آموطیو  طرماال نسالاا  

شد. دابفیت هادنیت نلکلریکای نق ع،اارة نشاباع باا      

گیارز   نطدنقه Cartterسنج نلکلریکی  نسلاا ه نق هدنیت

ملار  pH نسیدیلة خا، نق گل نشباع با نسالاا ه نق   شد.

هاز محفول کفرید به  گیرز شد. هیننین، آطیون نطدنقه

کربناا    رو  تیلرنسیون با طیلرن  ط ره، کربنا  و بی

ترتیاب  ر   رنسیون با نسید سولاوریک باه به وسیفة تیل

مجاور  ملیل نورنطه و فنل فلالئین، سولاا  به رو  

هااز   گیرز شاد. باه عاالوه، کااتیون     کالرییلرز نطدنقه

محفول سادیم و پلاسایم باا رو  فاال  فلاوملرز و      

 EDTAکفایم و منیزیم توسط رو  عیارسانجی باا   

تعیین شد.  رصد آهک خاا، باه رو  کفااییلرز،    

صد گچ به رو  نسلون، و  رصد رطوبات نشاباع    ر

 گیرز شد. به رو  وقطی نطدنقه

هاا و هاد      ر نین تح یق با توجه باه طاوع  ن ه  

شادة   گیرز تح یق، برنز م ایاة میاطگین صاا  نطدنقه

هاز متلفاد پوشاش گیااهی نق آطاالیز      خا،  ر تیپ

بنادز خ،وصایا     طرفه و بارنز گاروه   ونریاطس یک

کان نسالاا ه شاد. بارنز بررسای      خا، نق آقماون  نط 

رونبط بین خ،وصیا  خاا، و پارنملرهااز پوشاش    

گیاااهی  ر هاار تیااپ گیاااهی نق آطااالیز رگرساایون    

نسلاا ه شد. بارنز شاناخت رونباط باین      1چندملغیره

ا که به مطالعاة یادو  تغییارن      ملغیرها نق هیبالگی

یک یا چند ملغیر با یدو  تغییرن  یک یا چند ملغیار  

 ا نسلاا ه شد. نق پر   یگر می

 ر طهایت، برنز تعیین عونمال ماؤثر  ر تاکیاک    

ها نق آطاالیز   بندز تیپ هاز پوشش گیاهی و گروه تیپ

هاز محیطای و   ( بر روز  ن هPCAهاز نصفی ) مؤلاه

پوشش گیاهی نسلاا ه شد. برنز آطالیزهااز آماارز نق   

 نسلاا ه شد. SPSSنفزنر آمارز  طر 

                                                      
1. multiple regression 
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 نتایج
ز گیااهی  رصاد تااج پوشاش     ها  ر هر یک نق تیپ

نز،  رصد سانگ و سانگریزه،    گیاهان به تاکیک گوطه

باارگ، میاازنن خااا، لتاات، وضااعیت،    رصااد ال 

هاز متلفاد   گرنیش، تولید و تولید دابل نسلاا ة تیپ

 (.1بررسی شد )جدول 

خ،وصاایا  فیزیکاای و شاایییایی  2 ر جاادول 

هاز گیاهی متلفد منط ة مور  مطالعاه   خا،  ر تیپ

شد. برنز م ایاة میاطگین خ،وصایا  خاا،    برآور 

هاا تجزیاة    هاز متلفد با یکادیگر بار روز  ن ه   تیپ

 One way classification Anovaطرفة  ونریاطس یک

بارنز الیاة    4و  3 هااز  نطجا  شد  طلایج آن  ر جدول

 هاد کاه    نول و  و  آور ه شده نست. طلایج ط،ان می

نق طیلرونن، کفیة خ،وصیا  خا،  ر  و الیه، به غیر 

 نر شدطد و فرم   رصد معنی 5 رصد و  1 ر سطو 

)میاااطگین صاااا  بااا هاام  H0= μ1= μ2…μrصااار 

جز طیلرونن یدندل  شو . بنابرنین، به نطد( ر  می مااوز

ها نخلال  وجو   نر . برنز  بین یک جات نق میاطگین

ها با هم نخلال   نرطد و کدن   بررسی نینکه کدن  تیپ

هاا م،اابه    نطد و چه صااتی  ر بین تیاپ  ها م،ابه تیپ

نز  نطکان   نست یا نخلال   نر  نق آقماون چند نمناه  

 5ها  ر جدنول  نسلاا ه شد  طلایج آن هیرنه با میاطگین

 ر الیة نول و  و  آور ه شده نست. طلایج ط،اان   6و 

و  pHو فااار  ر الیاة نول و    pH هد به غیار نق   می

هاا   اا  باین میااطگین  طیلرونن  ر الیة  و   ر ب یة ص

ها وجاو   نر . باه طاور      نرز بین تیپ نخلال  معنی

 هنادة عاد     هاا ط،اان   کفی، یرو  م،لر، بین تیپ

هاست و ف دننِ یارو     نر بین میاطگین نخلال  معنی

 هندة وجو  نخالال   ر   ها ط،ان  م،لر،  ر بین تیپ

 هاست. میاطگین

 نتایج رگرسیون چندمتغیره
هاز خاا، و پوشاش    بطه بین ملغیربه منظور بررسی رن

گیاهیِ خاصِ هر گوطه نق تجزیة رگرسایون چنادملغیره   

نسلاا ه شد.  ر رگرسیون چندملغیره فاکلورهاز  رصد 

ْ ملغیار ونبااله و صااا  خاا،    ْ تاج و پوشش و ترنکم

ملغیر مال ل  رطظر گرفله شدطد. برنز تعیین مؤثرترین 

لورهاز پوشاش  عامل یا عونمل نیجا کنندة تغییر  ر فاک

منظاور ورو    گیاهی نق رو  رگرسیون گا  به گا  ، باه 

ملغیرها به مدل نسلاا ه شد که طلاایج آن، باا توجاه باه     

هاااز گیاااهی موجااو   ر  جاادنول، بااه تاکیااک گوطااه

 هاز متلفد به شرح ذیل نست: تیپ

 Halocnemum strobilaceum ةگون
 10 رصد تاج پوشش و تارنکم نیان گوطاه  ر ساطو     

ا هااایچ یاااک نق فاکلورهاااازِ خااااکیِ   رصاااد بااا

 نر  شاده نق الیاة نول رنبطاة خطای معنای      گیرز نطدنقه

 رصااد  100طاادنر .  ر صااورتی کااه  ر الیااة  و    

تغییرن   رصد تاج پوشش نین گوطاه رن فاکلورهااز   

 رصاد، و   8 رصاد،  رصاد گاچ باا      91ما ة آلی باا  

کند و هایچ تغییارز     رصد توجیه می 21/0طیلرونن با 

 ماطد. جیه طییبدون تو

تاج پوشش با ما ة آلی و طیلرونن رنبطاة ماال یم   

ولی با م ادنر شان رنبطاة معکاوس  نر . معا لاه  ر      

 99 نر نسات.  ر هیاین الیاه      رصاد معنای   5سطو 

 رصد تغییرن  ترنکم نین گوطه رن فاکلورهاز ما ة آلی 

 59/0بااا  EC رصااد، و  9 رصااد، پلاساایم بااا  89بااا 

 رصااد نق  0001/0ف ااط کنااد و   رصااد توجیااه ماای

ونباله به عونمل  یگر نست. تارنکم باا ماا ة     ْتغییرن 

رنبطاة معکاوس    ECآلی و پلاسیم رنبطة مال یم و با 

  نر نست.   رصد معنی 10 نر . نین معا له  ر سطو 
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 Annual grassگونة 
 رصاد باا    5 رصد تاج پوشش نین گوطاه  ر ساطو   

  نر شد. فاکلورهاز خاکی معنی

 رصااد تغییاارن   رصااد تاااج  100ر الیااة نول  

 رصاد،   86پوشش نین گوطه رن فاکلورهاز آهاک باا   

 رصاد توجیاه    2/0 رصاد، و گاچ باا     13طیلرونن با 

نز بارنز توجیاه  یگار     کند و هیچ عامل طاشاناخله  می

ماطد. رنبطة تاج پوشش باا آهاک و    تغییرن  بادی طیی

رس معکوس نست، ولای باا طیلارونن رنبطاة خطای      

 ال یم  نر .م

 رصد تغییرن  تارنکم رن طیاز    100 ر هیین الیه 

کنند. سهم نیان عونمال    آمده توجیه می  ست عونمل به

 رصاد، و نسایدیله    3 رصد، لو  با  96شامل آهک با 

طاپذیر   رصد نست و عامل طاشناخله و توجیه 001/0با 

ماطد. رنبطة ترنکم با  رصد آهاک و نسایدیله    بادی طیی

ولی با  رصد لو  رنبطة خطی مال یم  معکوس نست،

 شو .  نر می  رصد معنی 10 نر . نین معا له  ر سطو 

 رصد تغییرن   رصد تااج و   99 ر الیة  و  طیز 

کند کاه  رصاد    پوشش با عونمل خاکی رنبطه پیدن می

 6باا   EC رصاد، و   26 رصد، گچ باا   63طیلرونن با 

ج و کننادة تغییارن  فااکلور تاا      رصد عونمل توجیاه 

نطد.  ر نین معا له تااج پوشاش باا طیلارونن و      پوشش

پلاسیم رنبطة خطی مال یم  نر  و رنبطة آن باا م ادنر   

EC .معکوس نست 

 رصاد   100تغییرن  ترنکم طیاز  ر نیان الیاه باا     

 رصاد   82طورز که  شو   به  عونمل خاکی توجیه می

 رصااد تغییاارن   17تغییاارن  مربااو  بااه طیلاارونن، 

 رصاد تغییارن  مرباو  باه      008/0 ، وECمربو  به 

پلاسیم نست.  ر نین معا له ترنکم با طیلرونن و پلاسیم 

رنبطاة معکاوس    ECرنبطة مال یم خطی و با م ادنر  

 شو .  نر می  رصد معنی 5 نر . معا له  ر سطو 

 Ephedra sarcocarpaگونة 
 ر الیة نول  رصد تاج و پوشش با ماا ة آلای رنبطاة    

 99طاة معکاوس  نر  و یادو     رنب ECمال یم و باا  

 73 رصد تغییرن  تاج و پوشش توسط ما ة آلای باا   

 رصاد   1شو  و   رصد توجیه می 26با  EC رصد و 

 5عونمل مربو  به گچ نسات. نیان معا لاه  ر ساطو     

  نر نست.  رصد معنی

ترنکم  ر الیة نول با م دنر لو  رنبطة معکاوس و  

ییارن    رصاد تغ  95با فااار رنبطاة ماال یم  نر  و    

 71شو  که ساهم لاو     توسط نین  و عامل توجیه می

 رصااد  5 رصااد نساات.  24 رصااد و سااهم فاااار 

شاو . نیان    تغییرن  طیز با عونمل طاشناخله توجیه مای 

  نر نست.  رصد معنی 10رنبطه  ر سطو 

 رصاد تغییارن  باا عونمال      99 ر الیة  و  طیاز  

شااو  کااه  ر آن  رصااد ساانگ و  خاااکی توجیااه ماای

 رصد تغییرن ،  14 رصد تغییرن ، گچ  84سنگریزه 

 کند. یک  رصد تغییرن  رن توجیه می ECو 

 ر نین رنبطه  رصد تاج و پوشش با  رصد سنگ 

رنبطة معکوس و باا م ادنر پلاسایم     ECو سنگریزه و 

 رنبطة مال یم خطی  نر .

رنبطااة  EC ر هیااین الیااه تاارنکم بااا نساایدیله و 

طة معکاوس  نر   مال یم و خطی و با م دنر آهک رنب

 رصاد تغییارن  تارنکم رن توجیاه      99که نین عونمل 

 رصد تغییرن  رن نسیدیله و  75کنند  به طورز که  می

 رصااد تغییاارن    5و  EC رصااد تغییاارن  رن   19

کند. نین معا له  ر سطو  ماطده رن آهک توجیه می بادی

  نر نست.  رصد معنی 10
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 Artemisia herbaalbaگونة 
 10گوطه  ر الیة نول و تاج پوشاش  ر ساطو    ر نین 

 نر ط،اد. نماا     رصد با هیچ یک نق عونمل خاکی معنی

 نر شاد.    رصد معنای  15ترنکم  ر نین الیه  ر سطو 

 رصد تغییرن  ترنکم  ر نین الیه با عونمل خااکی   99

 رصد تغییرن  رن آهک،  94توجیه شد  به طورز که 

رصد تغییارن  رن    1 رصد تغییرن  رن طیلرونن، و  5

کنند.  ر نیان رنبطاه تارنکم باا       رصد رس توجیه می

آهک و طیلرونن رنبطة مال یم خطی و باا م ادنر رس   

 رنبطة معکوس  نر .

 1 ر الیة  و   رصاد تااج و پوشاش  ر ساطو     

 نر شد و عونمال خااکی     رصد با عونمل خاکی معنی

 رصد تغییرن   رصد تاج و پوشاش رن توجیاه    100

 رصد تغییرن  رن ماا ة آلای،    83طورز که کر طد  به 

 رصاد تغییارن  رن    1 رصد تغییارن  رن گاچ، و    13

کند.  ر نین رنبطه تااج و پوشاش باا     آهک توجیه می

ما ة آلی و  رصد شن رنبطة مال یم و با م دنر آهاک  

 رنبطة معکوس  نر .

 Dendrostellera lessertiگونة 
ا چاه  ر   صد ر 10 ر نین گوطه آطالیز ترنکم  ر سطو 

ا باا هایچ یاک نق عونمال      الیة نول و چه  ر الیة  و 

 نر ط،د، نما  ر الیة نول  خاکی رنبطه پیدن طکر  و معنی

 رصد پوشش با  رصد سنگ و سنگریزه رنبطاه پیادن   

 رصد  81کر   به طورز که  رصد سنگ و سنگریزه 

 رصد تغییرن  طاشناخله  19تغییرن  رن توجیه کر  و 

 ر نین رنبطه  رصد تاج و پوشش با  رصد بادی ماطد. 

سنگ و سنگریزه رنبطة ماال یم و خطای  نر  و نیان    

 شو .  نر می  رصد معنی 5معا له  ر سطو 

 ر الیة  و  طیز  رصد تاج و پوشاش باا عونمال    

 نر شد و عونمل خاکی   رصد معنی 5خاکی  ر سطو 

 رصد تغییرن  تاج و پوشش نین گوطه رن توجیاه   99

 رصاد تغییارن  و    88  به طورز که نسیدیله کنند می

 رصد تغییرن  رن توجیه کر طد.  ر نین  11م دنر شن 

رنبطه  رصد تاج و پوشاش باا هار  و عامال رنبطاة      

 مال یم و خطی  نشت.

 Cousinia desertiگونة 
 ر نین گوطه  ر الیاة نول  رصاد تااج و پوشاش  ر     

 99 نر شاد و    رصد با عونمال خااکی معنای    5سطو 

رصد تغییرن  و تاج پوشاش توساط عونمال خاا،      

 رصد تغییرن  رن  رصد  89توجیه شد  به طورز که 

 رصد تغییارن  رن طیاز م ادنر گاچ      10رس و شن و 

کنند.  ر نین معا له  رصد تاج و پوشش باا   توجیه می

هر  و عامل رس رنبطة معکوس و با عامل شن رنبطة 

 مال یم  نر .

 رصاد باا    5ساطو    ر هیین الیه تارنکم طیاز  ر  

 رصاد تغییارن  نیان     78 نر شد و  عامل خاکی معنی

 رصاد عونمال    22عامل با  رصد شن توجیه شاد و  

طاشناخله ماطد.  ر نین رنبطه ترنکم با  رصد شن رنبطة 

 مال یم و خطی  نر .

 (PCAهای اصلی ) نتیجة تجزیة مؤلفه
تارین عامال ماؤثر  ر تاکیاک      به منظور تعیاین مهام  

هاز نصفی  ی،ی  ر منط ة مطالعاتی، مؤلاههاز رو تیپ

ملغیر )خ،وصیا  فیزیکوشیییایی خا،(  24بر روز 

 ر چهار تیپ روی،ی آطالیز شد. باا توجاه باه آطاالیز     

هاز نصافی    رصد تغییرن  با مؤلاه 77گرفله،  صور 
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 رصاد   9/47شو   به طورز که  نول و  و  توجیه می

صد تغییارن    ر 9/28تغییرن  مربو  به مؤلاة نول و 

مربو  به مؤلاة  و  نست. بررسی میازنن هیباالگی   

 هاد مؤلااة نول شاامل     ها ط،اان مای   ملغیرها با مؤلاه

فاار الیة نول، هدنیت نلکلریکای الیاة نول، سانگ و    

سنگریزه الیاة  و ، و میازنن سایفت الیاة نول و  و      

نست. هیننین، خ،وصیا  پلاسیم الیة نول، طیلرونن 

ه و ما ة آلی الیة نول، سایفت و شان   الیة  و ، نسیدیل

الیة نول، و م دنر آهک  و الیه با مؤلاة  و  بی،لرین 

(. با توجه به شاکل  9و  8هیبالگی رن  نرطد )جدنول 

هااز متلفاد مرنتاع طظرآباا       ، که توقیع روی،اگاه 1

ساااوجبالر رن طااابت بااه خ،وصاایا  خااا، ط،ااان 

ر هااز منط اه نق طظا    طور کفای، روی،اگاه    هد، به  می

خ،وصاایا  خااا،  ر چهااار گااروه ملااااو  داارنر  

باید باه طکاا  ذیال     1گیرطد. نما،  ر تاایر شکل  می

 توجه کر :

هاز روی،ی  ر طیو نر  . فاصفة ط ا  معرّ   تیپ1

هاا نق طظار     هندة  رجة ت،ابه یاا نخالال  تیاپ    ط،ان

 نست.   خ،وصیا  خا،

. نگر  ر مؤلاة نول یا  و  صااتی مناای بو طاد،   2

نعیال آن  ر عالمت منای یا مثبت محورهااز   پس نق

 شو . متل،ا  رنبطة منای یا مثبت آن م،تص می

ها نق محورهااز   . میزنن فاصفة ط ا  معرّ  تیپ3

متل،ا  بیاطگر شد  یا ضعد رنبطه نست و هر چه 

تر باشاد و   هاز روی،ی بزرگ طول وکلور معرّ  تیپ

لگی تر باشد هیباا  ها و محورها کوچک قنویة بین آن

هاز روی،ی یا محورها بی،لر نست و رنبطاة   بین تیپ

 تر نست. ها و خ،وصیا  معرّ  محورها دوز بین آن

شاو ،   مالیظاه مای   1هیان طاور کاه  ر شاکل    

هاز روی،ی منط ه نق طظر خ،وصیا  خاا، باا    تیپ

هم تااو   نرطد  به طاورز کاه  ر محاور نول تیاپ     

Ar.he- Ha.st   هیباااالگی شااادیدز باااا عونمااال

 ر  ECکنندة محور نول  نر   به طاورز کاه باا     نتعیی

الیة نول و لو   ر  و الیاه رنبطاة ماال یم  نر  و باا     

فاار  ر الیة نول رنبطة معکوس  نر .  ر دایت  و  

محورها سه تیپ با نطدکی نخلال   ر شرنیط یکااطی 

عونمال    Ep.sa-De.leبرطد که نلبلاه  ر تیاپ   سر می به

 Ha.st-An.grؤثرتر و  ر تیپ کنندة مؤلاة  و  م تعیین

کنندة محور  و  ماؤثرتر نسات.  ر نیان     عونمل تعیین

کناد و عالمات    گوطه محورها رو  بررسی فرق مای 

شدة  رجة نول با توجاه باه متل،اا  و     عامل تعیین

کنااد  مااثالً  ر بررساای    عالماات محااور تغییاار ماای 

باا محاور نول، فااار و سانگ و       Ha.st-An.grتیپ

نول به عنونن عامل مثبت و ماال یم   سنگریزه  ر الیة

و سیفت طیز به عنونن عونمل معکاوس   EC ر تیپ و 

کنند.  ر نین بتش نق محور متل،ا  محور  عیل می

-Ep.saکند، قیرن خو  مثبت نست و تیپ  تغییر طیی 2

De.le   با توجه به محورها با پلاسیم  ر الیة نول، ما ة

 و  رنبطة مال یم آلی  ر الیة نول، و طیلرونن  ر الیة 

 ر الیة نول، آهک  ر الیة نول و  و ، و  pH نر  و با 

 شن و گچ  ر الیة نول رنبطة معکوس  نر .

طیاز هیباالگی شادیدز باا      Co.de- Ar.heتیپ 

محور  و  و عونمل آن  نر   به طورز که باا پلاسایم   

 ر الیة نول، طیلرونن  ر الیة  و ، و ما ة آلای و گاچ   

طة معکوس و منای  نر  و با نسایدیله   ر الیة نول رنب

 ر الیة نول، آهاک  ر  و الیاه، و شان  ر الیاة نول     

 رنبطة مال یم و مثبت  نر .
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 های مختلف رویشی برای خصوصیات خاک در تیپ PCAنتایج آنالیز  .9جدول 

 محور سو  محور  و  محور نول 

 788/2 363/6 539/10 م ا یر ویهه

 675/12 922/28 903/47 ونریاطس توجه شده %

 499/89 825/76 903/47 ونریاطس تجیعی

 
 های اصلی برای متغیرهای محیطی در تیپهای مختلف گیاهی  نتایج تجزیه مولفه .10جدول 

 فاکلور
 مولاه نصفی

 نول

 مولاه نصفی

  و 

 مولاه نصفی

 سو 

  مولاه نصفی

 چهار 

  مولاه نصفی

 پنجم

  مولاه نصفی

 ش،م

 0032/0 085/0 0136/0 -2317/0 1746/0 -2483/0 1فاار

 1074/0 -04/0 1394/0 -3424/0 0166/0 -2469/0 2فاار

 -0327/0 -0486/0 -1016/0 2063/0 3211/0 -140/0 1پلاسیم 

 -2893/0 1328/0 -2428/0 -3515/0 -0412/0 2273/0 2پلاسیم 

 -1097/0 -3155/0 -0443/0 -3571/0 2725/0 0875/0 1طیلرونن 

 0553/0 -1037/0 1019/0 -111/0 3178/0 1684/0 2ن طیلرون

 -2740/0 -2010/0 -0752/0 0695/0 -4042/0 1899/0 1گچ 

 -2331/0 -1771/0 -1441/0 1442/0 -3765/0 1919/0 2گچ 

 -0301/0 -0616/0 -0391/0 0324/0 0726/0 3015/0 1هدنیت نلکلریکی 

 3019/0 0701/0 1645/0 1767/0 0978/0 2771/0 2هدنیت نلکلریکی 

 1806/0 0578/0 -0557/0 0811/0 -2651/0 -223/0 1نسیدیله 

 5192/0 -2913/0 -7003/0 -1223/0 -1646/0 0362/0 2نسیدیله 

 -1154/0 -0304/0 -088/0 -2988/0 326/0 0775/0 1ما ه آلی 

 2521/0 4888/0 -1872/0 -2147/0 1055/0 226/0 2ما ه آلی 

 2224/0 274/0 -0366/0 2815/0 255/0 -1678/0 1سنگریزه 

 -1509/0 -2087/0 -0853/0 1297/0 1834/0 -2559/0 2سنگریزه 

 -2287/0 -1481/0 -1311/0 1144/0 -3264/0 1515/0 1آهک 

 -2752/0 -1058/0 -0753/0 0795/0 -3042/0 1888/0 2آهک 

 0011/0 -2194/0 0547/0 0776/0 1818/0 2624/0 1لو  

 1372/0 1814/0 -0005/0 1458/0 0503/0 2915/0 2لو  

 -0199/0 2445/0 2254/0 -2969/0 -3017/0 -0688/0 1شن 

 3052/0 -3255/0 2071/0 -178/0 -1043/0 -2554/0 2شن 

 -2499/0 -0003/0 -3342/0 2473/0 1548/0 -2218/0 1رس 

 -2055/0 3544/0 -3056/0 -1009/0 0215/0 -2621/0 2رس 
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 های مختلف گیاهی های اصلی برای متغیرهای محیطی در تیپ . نمودار اصلی اول و دوم حاصل از تجزیة مؤلفه1شکل 
 

 گیری بحث و نتیجه
 هاد   هاز منط ة مور  مطالعه ط،اان مای   بررسی خا،

  - Halocnemum strobilaceumهااز  و تیاپ   خا،

Annual grass   وEphedra sarcocarpa - 

Dendrostellera lesserti    باارنز نساال رنر پوشااش

گیاااهی، تااا یاادز کااه ندفاایم منط ااه نجاااقه بدهااد،  

 ر  ECطدنرطد، قیرن  ر خا، نیان منااطق    محدو یلی

 و الیه کم و آهک طیز  ر ید کم تا ملوساط نسات و   

 N, K, Pخیازز مناسابی طیاز برخور نرطاد )     نق یاصل

مناسب(. وضعیت طاوذپذیرز خا، طیز به عفت بافت 

بک و وجاو  سانگ و سانگریزة مناساب  ر     طابلاً سا 

 Artemisiaآل نساات.  ر تیااپ  بافاات خااا، نیااده 

herbaalba – Halocnemum strobilaceum  ر الیة 

نست کاه نیان یاد     ds/m4/3تا یدو   EC و  میزنن 

 Artemisia herbaalbaشورز برنز نسل رنر پوشاش  

محدو یلی نیجا  طکر ه نست، ولی میکن نست بارنز  

تر نق لحا  یذ  مون   خورن، یرنه خو هاز ه گوطه

غذنیی ن شکال نیجا  کند  به طورز کاه  ر نیان تیاپ    

 Cousiniaتر  یده ط،د.  ر تیاپ   خورن، گوطة خو 

deserti – Artemisia herba-alba  محدو یت شورز

وجو   نر  و هیننین میزنن آهاک ملوساط تاا قیاا      

ک،ی  هنست، میزنن طاوذپذیرز پایین و طیز به تبع آن ق

که میزنن فاار  ر الیة  و   آن طیز ضعید نست  چنان

1بااه 
3

رسااد. هیننااین، نیاان تیااپ نق    الیااة نول ماای 

شده بو  و ت ریبااً هایچ    هاز بر نشت ترین تیپ خالص

گوطة  یگرز  ر آن یافت ط،اد. طلاایج  ر نیان تیاپ     

ة آلای  ط،ان  ن  که میزنن کربن آلی و، به تباع آن، ماا   

ها باالتر نسات و    ر الیة سطحی نین تیپ نق ب یة تیپ

 لیل آن عبار  نست نق عد  چارنز ماالیر  ر نیان    

برگ مناسب  ر سطو الیة نول. نما،  تیپ و وجو  ال 

تونن   ر نین تیپ میزنن پلاسیم طیز طابلاً کم نست و می

نز  آن رن به میزنن بااالز کفاایم رباط  ن  کاه رنبطاه     

هاز آهکی غنی نق  کند، قیرن  ر خا، میمنط ی نیجا  

کفایم میزنن پلاسیم طابلاً کام نسات و  لیال آن نیان     

هاز کفایم جذب پلاسایم رن کُناد    نست که ترنکمِ یون

 [.13کند ] می
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هااز   مطالعا  هیبالگی و رگرسیون بین ویهگی

 هااد، نوالً،  هاااز گیاااهی ط،ااان ماای  خااا، و گوطااه

هااز   ی بر گوطاه پارنملرهاز متلفد خا، تأثیر یکااط

هااز   گیاهی طدنر  و نرتبا  بین نین پارنملرها با گوطاه 

گیاهی  ر بعضی بایار دوز و  ر برخی ضعید نست 

هاز متلفد گیاهی نرتبا  یکااطی با  [  ثاطیاً، گوطه19]

پارنملرهاز خاکی طدنرطد  به طاورز کاه  ر برخای نق    

ها نرتبا  شدیدز با پارنملرهاز خاکی  یاده   نین گوطه

شو  و  ر برخی نرتبا  ضاعید نسات یاا نرتباا       یم

 وجو  طدنر .

بررسی رونباط هیباالگی و رگرسایوطی  رصاد     

پوشش گیاهی و ترنکم گیاهی با صاا  خاا، ط،اان   

  ن :

بی،لرین هیبالگی باین   Cousinia desertiگوطة 

هاز گیاهی و عونمل خاا، رن   سطو تاج پوشش گوطه

گی مناای و   نشت  به طورز که با م دنر رس هیبال

با  رصد شن طیز هیبالگی مثبت  نشت  نین طلیجه با 

 [.4طلیجة برخی نق مح  ان کامالً م،ابه نست ]

کیلاااارین  Dendrostellera lesserti گوطااااة

هااز گیااهی و    هیبالگی بین سطو تاج پوشش گوطه

 .عونمل خا، رن  نشت

 ر الیة  و  طیز بی،لرین هیباالگی باین  رصاد    

 Ephedra ا، رن گوطااة تاااج پوشااش و عونماال خاا

sarcocarpa نشاات و طیااز کیلاارین هیبااالگی بااین 

   رصااد تاااج پوشااش و عونماال خااا، رن گوطااة   

Artemisia herbaalba.نشت  

هااز    ر کل  ر  و الیه  رصد تاج پوشش گوطاه 

Cousinia deserti و Ephedra sarcocarpa  باااا

 عونمل خا، بی،لرین نرتبا  رن  نشت.

 Cousinia deserti ،Ephedraهااااز  گوطاااه

sarcocarpa و ،Artemisia herbaalba   بااا عونماال

خااااااکی بی،ااااالرین هیباااااالگی و  و گوطاااااة 

Dendrostellera lesserti  وAnnual grass   کیلارین

نرتبا  رن  نشلند  طلاایج نق ت،اابه طلاایج  رصاد تااج      

 هاد. نق باین    پوشش و ترنکم با عونمل خا، خبر می

پوشاش باا م ادنر     شده  رصد تاج پارنملرهاز بررسی

ترتیاب   گچ، ما ة آلی، آهک، سنگریزه، شن، و رس به

و لاو  کیلارین    pHبی،لرین هیباالگی رن  نشات و   

هیبالگی رن  ر نین رنبطه  نشلند. نین طلیجه با طلیجاة  

برخی نق پهوه،گرنن  ر طال ان ملااو  نسات، قیارن   

تاار، کااامالً  منط اة طال ااان نق لحااا  ندفییاای مرطااوب 

 رصاد(   90ا   75 نر ) عیاق، و شایب   کوهالاطی، کام 

نست  به طورز که نین شارنیط باعاث شاده عونمال     

فیزیکی خا، طظیر  رصد سیفت و  رصد سنگریزه با 

 [.12 رصد تاج پوشش نرتبا  بی،لرز  نشله باشد ]

آهک طیز  ر برخی ماونر  رنبطاة معکاوس و  ر    

برخی مونر  رنبطة مال یم با عونمل گیاهی  نشت کاه  

ة تأثیرن  متلفاد آهاک بار روز پوشاش      هند ط،ان

گیاهی نست  به طورز که تا ودلی که آهاک  ر یاد   

مناسبی  ر خا، باشد به بهبو  سااخلیان خاا، و  ر   

کناد، ولای نگار نق     طلیجه جذب مون  غذنیی کیک می

شاادن و  یااک یاادز باااالتر باارو ، باعااث دفیااایی   

خور ن ساخلیان خا، و به  طبال آن نخالالل  ر   هم به

شو . نین طلیجه با طلیجة برخای   ن  غذنیی میجذب مو

[ شباهت  نر ، قیرن منط ة مور  مطالعه 25نق مح  ان ]

نطاد و   نق لحا  ندفیم و توپوگرنفی تاا یادو ز م،اابه   

داکدتاً  ر چنین شرنیطی نین طلیجاه پاذیرفلنی نسات.    

طیااز  ر رونبااط رگرساایوطی بااا عونماال  ECهیننااین، 

وس  نشات. نیان   ( رنبطة معکN, K, Pخیزز ) یاصل

یافله  هایی با مطالعا   نطجا  ها و شباهت تح یق تااو 
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 ر گذشله  نر . به طور کفی، بی،لرِ مطالعاا  پی،این   

[، باه  25، 13، 4 ر مناطق شور صور  گرفله نسات ] 

ها نرتبا  بایار قیا ز باین عونمال    هیین  لیل،  ر آن

شو ، قیارن عامال    شورز و پوشش گیاهی م،اهده می

مفی محدو کننده نسات و طاابت باه ساایر     شورز عا

عونمل خاکی تأثیر بایار قیاا ز بار پوشاش گیااهی     

گذنر .  ر برخی مطالعا  طیز عونمال متلفاد باه     می

شکل ماتریس  ر ساطوح متلفاد بار روز رشاد و     

نطد و گالنی نست هیچ یک  پرنکنش گیاهان تأثیر  نشله

نق عونماال خاااکی بااه طااور صااد  ر صااد تااأثیر      

طدنرطد. به طاور کفای،  ر منااط ی باا      محدو کنندگی

تر عونمل فیزیکی خا، تأثیر بی،لرز بر  ندفیم مرطوب

گذنرطد و  ر مناطق خ،ک به عفت  پوشش گیاهی می

هاز خا، و تبتیار بی،الر    شویی کیلر  ر بین نفق آب

عونمل شیییایی خا، تأثیر بی،لرز بر پوشش گیااهی  

 گذنرطد. می

هاز  ق تیپبرخی نق خ،وصیا  خا،  ر برخی ن

 نر طیالند. عونمفی   نرطد و  ر برخی معنی گیاهی معنی

هااز    هندة عد  تااو   تیاپ   نر طیالند ط،ان که معنی

شده  ر منط ه نسات و گویااز عاد      متلفد بر نشت

هااااز متلفاااد  محااادو یت آن ویهگااای  ر تیاااپ

شده نست. هیننین، میکن نست تاااو   ر   بر نشت

هاا   ی م ایااة میااطگین   نر باشاد، ولا   ها معنی بین تیپ

هاا ط،اان  هاد      ت،ابه آن فاکلور رن  ر برخی نق تیاپ 

هاا یاا    هایی رن کاه م،اابهت   تونن تیپ بدین وسیفه می

 هاز بایارز با هم  نرطد تاکیک کر . تااو 

هااز نصافی، بار     هیننین،  ر رو  آطالیز مؤلااه 

نساس نین نصل که ماهیت پوشاش گیااهی و عونمال    

نطاد    نرنز تغییارن  پیوساله  محیطی به طور تادریجی  

تونن تغییرن  پوشش یا خا، رن ط،ان  ن .  ر  [، می3]

نین یالت به پوشش به منزلة عن،رز کیای طگریااله  

شو   یعنی یضاور و غیااب گوطاه نهییات  نر        می

نز یضور  نر  پس یاک   بدین صور  که ودلی گوطه

سرز عونمل ونباله طیز به هیارنه خاو   نر .  ر نیان    

 نرشاادن برخاای   باار هیااین نساااس معناای   مطالعااه

هااز نصافی نول و  و     خ،وصیا  خاکی  ر مؤلااه 

چهار گروه هیگن نکولونیکی ت،تیص  ن ه شاد کاه   

-Ep.sa، گروه  و  تیپ Ar.he- Ha.stگروه نول تیپ 

De.le   گااروه سااو  تیااپ ،Ha.st-An.gr و گااروه ،

شاو . نلبلاه، باین     رن شامل مای   Co.de- Ar.heچهار 

هااز   هاز  و  و هیننین گوطه وجو  گروههاز م گوطه

هاایی وجاو   نر ، ولای     موجو   ر گروه سو  تااو 

نطاد. نق م ایااة    به صور  کفی تا یدز با هم مل،اابه 

ها و آطالیز ونریااطس طلیجاه گرفلاه     هاز نین گروه گوطه

( Anovaو  PCAشااد کااه طلااایج  ر هاار  و مااور  ) 

یاد کفای   تاونن    می PCAت ریباً م،ابه نست، ولی  ر 

هاا پیادن کار  و آطاالیز      ها و تااو   ربارة نین شباهت

تاار رن بایااد نق آطااالیز رگرساایون و هیبااالگی  جزکاای

  ست آور . به

با توجه به مطالب ذکرشده و عونمل مؤثر  ر نیان  

، کاه محادو یت آن   Annual grassها، به غیر نق  گوطه

ا با توجاه   تونن نق طلایج نین تح یق م،تص نست، می

ایج تح ی ا  دبفی و مطاب ت  طلیجة نیان تح یاق   به طل

هاز نصالیی و مادیریت   ا  ر طرح با مطالعا  پی،ین

مرنتع  ر مناطق م،ابه نق لحا  خا، نسلاا ه کر   باه  

شر  آطکه عونمل محیطی  یگار رن طیاز ثابات فارم     

 کر  یا لحا  کر .
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