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 چکیده   

چهاار  . ابتدا باا ییااایش صاحرایی    مورد مطالعه قرار گرفت گیاهی جوامعنقش خصوصیات خاک در ایجاد اختالف بین در این تحقیق 

، Pteropyrum aucheri-Salsola rigida ،Astragalus gossypinus – Acanthophyllum herateens شاام   گیااهی  پتیا 

Amygdalus scoparia – Achilla millefolium و Ephedra intermedia – Erigon capestra     شناساایی شاد و در منطقاه

متاری   055در هر تیپ گیاهی سه ترانساتت   که یطور بهسیستااتیک صورت گرفت.  –صادفی برداری به روش ت همعرف هر تیپ ناون

نوع و درصد تاا  یوشاش    ازجالهیوشش گیاهی  های یالت مستقر گردید. در هر یالت ویژگی 05در نظر گرفته شد و در هر ترانستت 

نتهای عالوه، جهت بررسی عوام  خاکی، در ابتدا و ابرگ و درصد خاک لخت تعیین شد. بها، درصد سنگ و سنگریزه، درصد الشه هگون

بارداری   هو نفاو  ریشاه، ناونا    هیا سخت الجود یا عدم وجود و و ها هو با توجه به محدوده گسترش ریش هر ترانستت یروفیلی حفر شد

متری انجام شد. خصوصیات فیزیتی و شیایایی خاک )بافت، اسایدیته، هادایت التتریتای،     سانتی 05-05و  5-05ر دو عاق خاک د

درصد ماده آلی، درصد گچ، درصد آهک، امالحی چون سدیم، یتاسیم، کلسیم و منیزیم، نسبت جذب سیدیم و درصد سادیم تباادلی    

نقش خصوصیات خاک در ایجااد اخاتالف     ANOVA) طرفه کیتجزیه واریانس آماری  در آزمایشگاه تعیین شد. سپس با انجام آنالیز

ند از درصد شن، درصد ماده آلای و  امعرفی شدند، این عوام  عبارت این اختالفو عوام  مؤثر در ایجاد  شده نییتع گیاهی جوامعبین 

  هدایت التتریتی.
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 مقدمه. 1

محیطای بار جواماع گیااهی، مو اوع       هاای  اثر متغیار 
 اخیار باوده اسات    های مطالعات اکولوژیتی بسیاری در سال

و تحقیقاتی که ییرامون رابطاه باین جواماع گیااهی و      ]4[

اند، در شناخت خاک انجام شده ازجالهمحیطی،  های متغیر

 .]03[ اکولوژی جوامع گیااهی بسایار حاااز اهایات اسات     
ترین جزء محیط طبیعی است که به  یوشش گیاهی حساس

از باین  ، ]07[ دهاد غییرات سایر اجزاء واکنش نشاان مای  ت
یع بار  محیطی نیز شرایط خاکی در مقیااس وسا   های متغیر

 مؤثر است. گیاهی روی یوشش و یراکندگی

 هاای  ساختار یوشش گیاهی، تاایز متاانی آن، ویژگای  
طیا    به هاراهی گیاهی یک منطقه ها هکای و کیفی گون

مستقیم الگاوی متاانی و   سبب تغییر غیر ها آناکولوژیتی 
 شاود  اکولوژیتی مهم مای  های ی مربوط به متغیرها یندآفر
 عناوان عااملی از عواما  محیطای تعریا      به خاک .]07[

آن تاابعی از اقلایم،    هاای  کاه ییادایش و ویژگای    شود می
موجودات زناده، ژاومورفولاوژی، لیتولاوژی، شارایط آب و     

 اسات انسانی در زمانی خاص و در متانی ویژه  های فعالیت
اسات کاه یوشاش گیااهی را      ترین اجزایای و یتی از مهم
 .]07[د کن کنترل می

ویاژه در  فیزیتای و شایایایی خااک، باه     هاای  ویژگی
 یبااز  نیزما منطقه ریشه، نقش مهاای در تعیاین شات     

 کنناده  نیای تعترین عاما   ، خاک مهمدرواقع .]0[ کند می
کیفی و کای است  صورت بهیوشش گیاهی و یراکنش آن 

 بینای  و کش  ارتباط بین این دو بخش  روری برای ییش

 .استالعا  مدیریت صحیح و یایدار در مراتع عتس
بنابراین، باید یذیرفت که بین جوامع گیاهی و شارایط  

طرفاه   خاک روابط مشخصی وجود دارد و این رواباط یاک  
اگرچه ماهیت خااک بار روی ترکیاب     گرید انیب بهنیست؛ 
زیادی دارد، در مقاب  بدون دخالات یوشاش    ریتأثای  گونه

بناابراین، نظار   ؛ ]00[ افتد نیز اتفاق نای یزای گیاهی خاک
هاای خااک در یاراکنش یوشاش     قطعای ویژگای   ثیرتأبه 

، در ایاان گیاااهی و ایجاااد اخااتالف بااین جوامااع گیاااهی 
 یرداخته شد. موردیژوهش به بررسی این 

 تحقیق شناسی روش. 2

 . معرفی منطقه مورد مطالعه1. 2
هتتاار   05555مطالعه با مساحت تقریبی منطقه مورد

 -در قسات شرقی دشت اشتهارد، در جناوب جااده کار    

دقیقه  45درجه و  30اشتهارد قرار دارد و مختصات آن از 

عرض شاالی  ثانیه 3دقیقه و  40درجه و  30ثانیه تا  0و 

طاول   دقیقاه  40درجاه و   05دقیقه تا  44درجه و  05 و

 .شرقی است

تحقیااق در عرصااه باار مبنااای  اساااس مطالعااات ایاان

 هاای  گیاهی بود که یس از بازدید از منطقه، تیپ های تیپ

گیاهی مشخص و مطالعات به تفتیک در هار تیاپ انجاام    

 هاا  یوشش گیاهی با حرکت در امتداد تیپ یبند پیتشد. 

 آنگااه و مشاهده تغییر نوع یوشش گیاهی صورت گرفات.  

انجاام   هاا  آن یگاذار  ناام ی غالب، ها هیس از شناسایی گون

تیاپ گیااهی شناساایی گردیاد. ایان       4 یطاورکل  بهشد. 

، Pteropyrum aucheri-Salsola rigida شاام   هاا  تیاپ 
Astragalus gossypinus – Acanthophyllum 

herateens ،Amygdalus scoparia – Achilla 

millefolium  وEphedra intermedia – Erigon capestra 

، هاا  مناطق معرف در هر یک از تیاپ یس از تعیین . بودند

. بادین ترتیاب ساعی شاد     شاد برداری تعیین  همح  ناون

مرباوط   های هاگن بوده و ویژگی کامالًبرداری  همح  ناون

 به تیپ را داشته باشد.

گیاهی با توجاه باه وساعت     متغیرهایگیری  هبرای انداز

ردید. در دو تیاپ  متری مستقر گ 055ترانستت  3هر تیپ 

ماوازی   طور به ترانستت 3ارا ی،  مسطح بودنت اول به عل

و در دو تیپ آخر به دلی  یرشیب باودن منطقاه ترانساتت    

سوم عاود بر دو ترانستت دیگر در نظر گرفتاه شاد. نقطاه    

 صاورت  باه تصادفی و نقاط دیگر  صورت بهاول هر ترانستت 

ذاری در این نقاط انجام شاد.  گ سیستااتیک انتخاب و یالت

با توجه به نوع گونه غالب انتخااب شاده و در    ها سطح یالت

یالت مستقر گردید. سپس، در هار یاالت    05هر ترانستت 

درصد تا  یوشش، ناوع و ترکیاب گیااه، درصاد الشابرگ،      
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 .شددرصد سنگ و سنگریزه و درصد خاک لخت مشخص 

خااک، در ابتادا و انتهاای     عوام گیری منظور اندازهبه

و باا توجاه باه محادوده     هر ترانستت یروفیلی حفر شاده  

و وجود یا عدم وجود سخت الیه و نفاو    ها هگسترش ریش

 05-05و  5-05بارداری خااک در دو عااق     هریشه، ناونا 

آماده از  دسات ک باه های خا همتری انجام شد. ناون سانتی

گیاری عواما  خااک )بافات، اسایدیته،       هعرصه برای انداز

هدایت التتریتی، درصاد مااده آلای، درصاد گاچ، درصاد       

آهک، امالحی چون سادیم، یتاسایم، کلسایم و منیازیم،     

نسبت جذب سیدیم و درصد سدیم تبادلی  به آزمایشاگاه  

تهران منتقا   دانشگاه خاکشناسی دانشتده منابع طبیعی 

، نتااای  مربوطااه یهااا شیآزماااشاادند و یااس از انجااام  

مااورد  SPSS افاازار بااا اسااتفاده از ناارم  آمااده دساات بااه

 طرفااه کیااتجزیااه واریااانس  آماااری   یااوتحل هیااتجز

(ANOVA   عوام  مؤثر در ایجااد   تیدرنهاقرار گرفتند و

 شناسایی شدند. ی گیاهیها بین رویشگاه اختالف

 

 ایجـنت. 3
  ANOVA) طرفاه  نتای  حاص  از تجزیه واریانس یک

ترتیب در جاداول   برای عاق اول و دوم به ها بر روی داده

 اند.ارااه شده 0و  0

 (متر یسانت 2-02) در عمق اول یموردبررسخاکی . نتایج تجزیه واریانس صفات 1جدول 

 F میانگین مربعات درجه آزادی منبع تغییر صفات

 رس
 بین گروه

 خطا

3 

05 
0/490   768/41  

 سیلت
 بین گروه

 خطا

3 

05 
7/303   87/41  

 شن
 بین گروه

 خطا

3 

05 
67/0695   66/66  

 اسیدیته
 بین گروه

 خطا

3 

05 
56/5  ns 871/8  

 هدایت التتریتی
 بین گروه

 خطا

3 

05 
00/5  

 116/1  

 ماده آلی
 بین گروه

 خطا

3 

05 
070/5    661/8  

 یتاسیم
 بین گروه

 خطا

3 

05 
000/00954  ns 488/4  

 سدیم
 بین گروه

 خطا

3 

05 
006/5  ns 811/5  

 کلسیم
 بین گروه

 خطا

3 

05 
406/0   818/5  

 منیزیم
 بین گروه

 خطا

3 

05 
003/3  

ns 418/4  

 نسبت جذب سدیم
 بین گروه

 خطا

3 

05 
550/5  ns 824/2  

 درصد سدیم تبادلی
 بین گروه

 خطا

3 

05 
507/5  ns 171/8  

 آهک
 بین گروه

 خطا

3 

05 
473/063   827/255  

 دار عدم وجود اختالف معنی ns 50/5دار در سطح  معنی**  50/5دار در سطح  * معنی

  



 0390یاییز ، 3، شااره 69منابع طبیعی ایران، دوره جله رتع و آبخیزداری، مم

 

 

 760 

 (متر یسانت 02-02) در عمق دوم یموردبررس خاکی . نتایج تجزیه واریانس صفات0جدول 

 F میانگین مربعات درجه آزادی منبع تغییر صفات

 رس
 بین گروه

 خطا

3 

05 
94/497   88/42  

 سیلت
 بین گروه

 خطا

3 

05 
03/000   42/48  

 شن
 بین گروه

 خطا

3 

05 
06/0063   27/46  

 اسیدیته
 بین گروه

 خطا

3 

05 
05/5  ns 611/4  

 هدایت التتریتی
 بین گروه

 خطا

3 

05 
503/5  ns 162/8  

 ماده آلی
 بین گروه

 خطا

3 

05 
356/5  ns 166/2  

 یتاسیم
 بین گروه

 خطا

3 

05 
033/09075  

ns 152/4  

 سدیم
 بین گروه

 خطا

3 

05 
504/5  ns 678/4  

 کلسیم
 بین گروه

 خطا

3 

05 
507/0  ns 686/8  

 منیزیم
 بین گروه

 خطا

3 

05 
077/0  ns 688/8  

 نسبت جذب سدیم
 بین گروه

 خطا

3 

05 
555/5  ns 681/8  

درصد سدیم 

 تبادلی
 بین گروه

 خطا

3 

05 
550/5  ns 614/4  

 آهک
 بین گروه

 خطا

3 

05 
003/064  

 816/228  

 دار عدم وجود اختالف معنی ns 50/5دار در سطح  معنی**  50/5دار در سطح  * معنی

 
 

 
 مطالعه در عمق اول.مورد های . مقایسه میانگین هدایت الکتریکی بین تیپ1شکل 

 ها است دار بین تیپ حروف مشابه بیانگر عدم وجود اختالف معنی
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شود عواما    ها مالحظه میطور که در این جدولهاان

درصد رس، درصد سیلت، درصد شن و درصد آهک در دو 

و عوامااا  هااادایت   50/5عااااق اول و دوم در ساااطح  

التتریتی، درصد ماده آلی، سدیم و کلسیم تنهاا در عااق   

تعیین تفاوت و دار بودند. برای  معنی 50/5اول و در سطح 

ها از آزمون دانتن استفاده شده و میانگین  تشابه بین تیپ

دار از طریاق ایان آزماون باا یتادیگر ماورد        صفات معنی

مقایسه قرار گرفتند. با توجه باه نتاای  حاصا  از تجزیاه     

واریااانس بااین میااانگین هاادایت التتریتاای در عاااق اول 

ده شاد  دار مشاه های گیاهی موردمطالعه تفاوت معنی تیپ

(50/5 ≥P.      بیشترین میازان هادایت التتریتای در تیاپ 
Amygdalus scoparia – Achilla millefolium مشاهده 

هاای   بین این تیپ گیااهی و ساایر تیاپ    که یطور بهشد؛ 

داری وجاود داشات. هایناین،     موردمطالعه تفاوت معنای 

نیاز   Pteropyrum aucheri-Salsola rigida تیپ گیاهی

های موردمطالعه نشاان داد   داری با سایر تیپ تفاوت معنی

 Astragalus gossypinus هاای   . تفاوت بین تیپ0)شت  

– Acanthophyllum herateens و Ephedra intermedia 

– Erigon capestra التتریتاای  از لحااام میاازان هاادایت

 دار نبود. معنی

باااین میاااانگین درصاااد رس در دو عااااق اول و دوم 

داری مشاهده شد  های گیاهی موردمطالعه تفاوت معنی یپت

(50/5≥P دهد   . نتای  آزمون دانتن در عاق اول نشان می

  کاااااه بااااااالترین درصاااااد رس در تیاااااپ گیااااااهی
Amygdalus scoparia – Achilla millefolium   مشااهده

هاای   بین این تیپ گیاهی باا ساایر تیاپ    که یطور بهشده، 

داری وجاود داشات. تفااوت باین      موردمطالعه تفاوت معنی

 ،Pteropyrum aucheri-Salsola rigida های گیااهی  تیپ
Astragalus gossypinus – Acanthophyllum 

herateens و Ephedra intermedia – Erigon capestra 

 دار نبود. معنی

 مشااابه عاااق اول بااود،  نتااای  عاااق دوم نیااز  در 

 – Amygdalus scoparia بین تیاپ گیااهی   که یطور به

Achilla millefolium مطالعه تفاوت های مورد سایر تیپ و

 هاای گیااهی   داری وجود داشت و تفاوت باین تیاپ   معنی
Pteropyrum aucheri-Salsola rigida، Astragalus 

gossypinus – Acanthophyllum herateens و 

Ephedra intermedia – Erigon capestra  از لحااام

  .0دار نبود )شت   درصد رس معنی

 

 مطالعه در عمق اول و دوم. مورد های . مقایسه میانگین درصد رس بین تیپ0شکل 

 ها است دار بین تیپ حروف مشابه بیانگر عدم وجود اختالف معنی
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  0و  0ی تجزیه واریانس )جداول ها جدولبا مراجعه به 

شود که بین درصاد سایلت در دو عااق اول و     مالحظه می

داری وجاود   های گیاهی موردمطالعه تفاوت معنای  دوم تیپ

 . باالترین درصاد سایلت در عااق اول در    P≤  50/5) دارد

 Amygdalus scoparia – Achilla millefolium تیاپ 

بین میزان سیلت در این تیاپ و   که یطور بهمشاهده شد، 

داری وجود  های گیاهی موردمطالعه تفاوت معنی سایر تیپ

 داشت.

 Pteropyrum aucheri-Salsola هاای  تفاوت بین تیپ

rigida، Astragalus gossypinus – Acanthophyllum 

herateens و Ephedra intermedia – Erigon capestra 

دار نباود. در عااق دوم نیاز     از لحام درصاد سایلت معنای   

بااالترین درصاد    که یطور بهو عیت مشابهی مشاهده شد، 

 – Amygdalus scoparia سیلت در این عاق در رویشگاه

Achilla millefolium های  مشاهده شده و تفاوت بین تیپ

 ،Pteropyrum aucheri-Salsola rigida گیااااااهی
Astragalus gossypinus – Acanthophyllum 

herateens و Ephedra intermedia – Erigon capestra 

  .3دار نبود )شت   از لحام درصد سیلت معنی

 

 مطالعه در عمق اول و دوم. های مورد نگین درصد سیلت بین تیپ. مقایسه میا3شکل 

 ها است دار بین تیپ بیانگر عدم وجود اختالف معنیحروف مشابه 

 

های گیاهی از لحام درصد شان در دو   تفاوت بین تیپ

 . باا توجاه باه    P ≤ 50/5دار باود )  عاق اول و دوم معنی

هاای گیااهی از لحاام     نتای  آزمون دانتن، بین تاام تیپ

 داری وجود داشت. درصد شن در عاق اول تفاوت معنی

در عاق دوم نیز نتیجه مشابهی به دست آماد، بادین   

مطالعاه تفااوت   های گیااهی مورد  که بین تاام تیپ معنی

  .4داری مشاهده شد )شت   معنی

هاای گیااهی موردمطالعاه از لحاام      تفاوت باین تیاپ  

 . بر P ≤ 50/5دار بود ) درصد ماده آلی در عاق اول معنی

اساس نتای  آزمون دانتن هار چهاار تیاپ گیااهی ماورد      

مطالعااه از لحااام درصااد ماااده آلاای بااا یتاادیگر تفاااوت  

های گیاهی   . تفاوت بین تیپ0داری داشتند )شت   معنی

دار  موردمطالعه از لحام درصد آهاک در عااق اول معنای   

  .P ≤ 50/5بود )

 با توجاه باه نتاای  آزماون دانتان تفااوت باین تیاپ        
Amygdalus scoparia – Achilla millefolium   و ساایر

دار باود،   های گیاهی موردمطالعه در عااق اول معنای   تیپ

بیشترین درصد آهک در رویشاگاه ایان تیاپ     که یطور به

هاای گیااهی از لحاام     گیاهی مشاهده شد. بین سایر تیپ

 داری مشاهده نشد. درصد آهک تفاوت معنی
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 مطالعه در عمق اول و دوم. های مورد شن بین تیپ . مقایسه میانگین درصد4شکل 

 ها است دار بین تیپ حروف مشابه بیانگر عدم وجود اختالف معنی

 

 
 های موردمطالعه در عمق اول.  . مقایسه میانگین درصد ماده آلی بین تیپ5شکل 

 ها است دار بین تیپ بیانگر عدم وجود اختالف معنیحروف مشابه 

 

 
 های موردمطالعه در عمق اول و دوم.  . مقایسه میانگین درصد آهک بین تیپ6شکل 

 ها است دار بین تیپ حروف مشابه بیانگر عدم وجود اختالف معنی
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و ااعیت مشااابهی مشاااهده شااد،  در عاااق دوم نیااز 

 Amygdalus scoparia – Achilla بین تیپ که یطور به

millefolium مطالعه تفااوت  های گیاهی مورد و سایر تیپ

هاای   اما تفاوت باین ساایر تیاپ   ؛ داری وجود داشت معنی

دار نباود   گیاهی مورد مطالعه از لحام درصد آهاک معنای  

  .6)شت  

های گیااهی   واریانس بین تیپ با توجه به نتای  تجزیه

مطالعه از لحام میازان کلسایم در عااق اول تفااوت     مورد

 . نتای  آزمون دانتان  P ≤ 50/5داری مشاهده شد ) معنی

 Amygdalusحااکی از آن اسات کاه تفااوت باین تیاپ       

scoparia – Achilla millefolium هااای  و سااایر تیااپ

دار اسات.   مطالعه از لحام میزان کلسیم معنیگیاهی مورد

مطالعه از لحاام  های گیاهی مورد تیپاوت بین سایر اما تف

  .7دار نبود )شت   میزان کلسیم معنی

 

 مطالعه در عمق اول.های مورد میانگین کلسیم بین تیپ . مقایسه7شکل 

 ها است دار بین تیپ حروف مشابه بیانگر عدم وجود اختالف معنی
 

 گیری بحث و نتیجه. 4
دهد کاه هادایت التتریتای باا      بررسی نتای  نشان می

بااار متااار در رویشاااگاه  اااانسیز یدسااا 40/5میااازان 
Amygdalus scoparia – Achilla millefolium 

بر متار در   انسیز یدس 09/5بیشترین مقدار و با میزان 

کاتااارین مقااادار را  Ephedra intermediaرویشاااگاه 

تغییرات میزان هدایت التتریتای در باین    اگرچهداراست. 

تاوان بااالتر باودن میازان      ها زیاد نیست اماا مای   رویشگاه

 – Amygdalus scoparia هدایت التتریتی در رویشاگاه 

Achilla millefolium بودن بافت خاک در تررا به سنگین

یگار  این رویشگاه نسبت باه خااک رویشاگاه ساه گوناه د     

تار از لحاام حفا     های سانگین  ربوط دانست، زیرا بافتم

امااالد در خاااک بهتاار عااا  کاارده و امااالد کاتااری را  

بنابراین، تجااع   ؛]00[ دهند آبشویی از دست می جهیدرنت

هاای   بیشتر از سایر  تیپ گونه نیاامالد در خاک رویشگاه 

 کاتار باودن  تاوان  موردمطالعه است. به هاین ترتیب می

  میاااازان هاااادایت التتریتاااای در رویشااااگاه گونااااه  

Ephedra intermedia – Erigon capestra    را باه بافات

 تجاع کاتر امالد در آن نسبت داد. جهیدرنتسبک آن و 

 درصاد در رویشاگاه   03/45رس در عاق اول با میزان 
Amygdalus scoparia – Achilla millefolium 

درصد کاترین مقدار را  05/05بیشترین مقدار و با میزان 

 Ephedra intermedia – Erigon capestra در رویشگاه

درصاد   07/40با میزان نیز داشت. هاینین در عاق دوم 
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 Amygdalus scoparia – Achilla در رویشاااگاه

millefolium     درصاد   05/05بیشترین مقادار و باا میازان

  جامعااااااه گیاااااااهی کاتاااااارین مقاااااادار را در  

Ephedra intermedia – Erigon capestra .داشت 

 درصااد در رویشااگاه 03/03ساایلت در عاااق اول بااا 

Amygdalus scoparia – Achilla millefolium  از
درصد از کاتارین مقادار    07/9بیشترین مقدار و با میزان 

 Ephedra intermedia – Erigon capestra جامعاه در 

 03/00برخوردار باود. هایناین در عااق دوم باا میازان      

 Amygdalus scoparia – Achilla در رویشاگاه  صاد در

millefolium     درصاد   05/05بیشترین مقادار و باا میازان

 – Ephedra intermedia کاترین مقادار را در رویشاگاه  

Erigon capestra .دارا بود 

درصد باالترین مقدار را در  07/70شن در عاق اول با 

و با  Ephedra intermedia – Erigon capestra رویشگاه

  درصااااد کاتاااارین مقاااادار را در رویشااااگاه   93/30

Amygdalus scoparia – Achilla millefolium   .داشات

درصاد از بیشاترین مقادار در     00/60در عاق دوم  نیز با 

و با  Ephedra intermedia – Erigon capestra رویشگاه

 درصااد از کاتاارین مقاادار در رویشاااگاه    6/36میاازان  
Amygdalus scoparia – Achilla millefolium 

 برخوردار بود.

 گیاهی گونهشده مشخص شد که های انجام در بررسی

Amygdalus scoparia هااااای هاااااراه آنو گونااااه 
هااایی بااا بافاات متوسااط تااا ساانگین را تاارجیح  رویشااگاه

 و Pteropyrum aucheriهاااای  هدهاااد، گونااا  مااای
 Astragalus gossypinus متوساط  هایی با بافت  رویشگاه

هاایی باا بافات     رویشاگاه  Ephedra intermedia و گونه

 دهند. متوسط تا سبک را ترجیح می

 درصد بیشترین مقدار را در رویشگاه 56/0ماده آلی با 

Amygdalus scoparia – Achilla millefolium  و بااا

 درصاااااد کاتااااارین مقااااادار را در رویشاااااگاه  04/5

Ephedra intermedia – Erigon capestra  .دارا بااود

 اگرچااه بیشااترین درصااد تااا  یوشااش کاا  در تیااپ    

Pteropyrum aucheri-Salsola rigida  مشاهده شد، اما

 در رتباه ساوم قارار    گوناه  نیامقدار ماده آلی در رویشگاه 

 مقدار مااده آلای در رویشاگاه    باالتر بودنداشت؛ بنابراین 

Amygdalus scoparia – Achilla millefolium  با توجه

هاای   بافات  چراکاه شاود،   ه مینوع بافت خاک آن توجیبه 

کنناد؛ بناابراین،   تر ماواد آلای را بهتار حفا  مای     سنگین

  طبیعاای اساات کاااه مقاادار مااااده آلاای در رویشاااگاه    

Amygdalus scoparia – Achilla millefolium  با بافت(

  سااانگین  بیشاااترین مقااادار و در رویشاااگاه   نسااابتاً

Ephedra intermedia – Erigon capestra    باا بافات(

جواماع  سبک  کاترین مقادار را نسابت باه ساایر      نسبتاً

 مورد مطالعه داشته باشند. گیاهی

درصد بیشترین مقادار را در   0/03آهک در عاق اول با 

 Amygdalus scoparia – Achilla millefolium رویشگاه
  درصاااد کاتااارین مقااادار را در رویشاااگاه  43/0و باااا 

Ephedra intermedia – Erigon capestra   داشات. در

درصد از باالترین مقدار در رویشگاه  3/04عاق دوم نیز با 

Amygdalus scoparia – Achilla millefolium   3و باا 

  درصاااااد از کاتااااارین مقااااادار را در رویشاااااگاه   

Ephedra intermedia – Erigon capestra   برخاوردار

  – Amygdalus scoparia بااود. بنااابراین، رویشااگاه 

Achilla millefolium بنادی   های آهتی طبقاه  جزء خاک

باودن گوناه گیااهی فاوق      دوسات شود که این با آهک می

 مطابقت دارد.

 07/0مقااادار کلسااایم در عااااق اول باااا میااازان    

 واالن در لیتار بیشاترین مقادار را در رویشااگاه    اکای  میلای 

Amygdalus scoparia – Achilla millefolium   .داشات

توان به  را می فوقمقدار این عام  در رویشگاه  باالتر بودن

مقادیر زیاد آهک در این رویشگاه نسابت داد زیارا آهاک    

؛ بنابراین، طبیعی است ]00[ حاوی کلسیم و منیزیم است

ه نسابت باه ساایر    که مقدار کلسیم در خاک این رویشاگا 

 مطالعه بیشتر باشد.های مورد رویشگاه

های گیااهی   در این تحقیق بیشترین اختالف بین تیپ

ایت درصد ماده آلی و درصد شان و یاس از آن هاد    ازنظر
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هاای گیااهی    هاه تیپ که یطور بهالتتریتی مشاهده شد. 

مطالعه از لحام درصد ماده آلای باا یتادیگر تفااوت     مورد

داری داشتند، این بدان معنی است که درصاد مااده    معنی

را در ایجااد اخاتالف    ریتاأث بیشاترین   آلی عاملی است که

هاای گیااهی   استقرار گوناه ها داشته و سبب  بین رویشگاه

مختلفی شده اسات. نتاای     جوامع گیاهیایجاد متفاوت و 

 09، 00، 05، 6، 0] هاای  این تحقیق از این لحام با یافته

 عناوان  بهمطابقت دارد. این محققان نیز ماده آلی را  [00و 

 اند. شارده  ها بر عام  مهای در تفتیک رویشگاه

چهار تیپ گیاهی مورد مطالعه از لحام درصد شن نیز 

با یتدیگر تفاوت داشتند. بنابراین، درصد شن نیاز عااملی   

هاای مختلا  شاده     است که موجب اختالف بین رویشگاه

 است. نتای  این تحقیق در این ماورد باا نتاای  تحقیقاات    

  0) خوانی داشته اما با بخشی از نتای هم[06و  04، 7،0]

تارین عواما  در   که دو عام  درصد سیلت و رس را مهام 

. زیارا در ایان   اسات دانند، در تضاد  ها می تفتیک رویشگاه

تحقیااق دو عاماا  فااوق نقااش چناادانی در اخااتالف بااین 

 ها نداشتند. رویشگاه

مااؤثر  جوامااع گیاااهیعاما  دیگااری کااه در تفتیاک   

هاای   تیپ که یطور بهاست. التتریتی  شناخته شد، هدایت

داری باا   مطالعه از ایان لحاام تفااوت آمااری معنای     مورد

در تحقیقاات خاود   نیز  [ 00، 00، 9، 3] یتدیگر داشتند.

 به نتای  مشابهی دست یافتند.

نباوده   دار یمعنعوام  سدیم و یتاسیم در این تحقیق 

مورد مطالعاه   جوامع گیاهیدر تفتیک  یریتأث گونه چیهو 

نداشتند و چهار تیپ گیاهی مورد مطالعه از لحام ایان دو  

تفاوتی با یتادیگر نشاان ندادناد کاه ایان       گونه چیهعام  

گیاهی جوامع ماورد مطالعاه در    یها گونهبه نوع  تواند یم

این تحقیق مربوط باشد؛ نتای  ما از این لحام با بخشی از 

ماؤثر در تفتیاک    که عام  سادیم را از عواما    ]0[  نتای

کاه عاما     ]05[ شاارند و نیز باا نتاای   بر می ها شگاهیرو

اعاالم   ها شگاهیروهم در تفتیک یتی از عوام  م یتاسیم را

 .است، در تضاد کنندمی

نظر باه نقاش مسالم خصوصایات خااک در       تیدرنها

و نحااوه یااراکنش گیاااهی ایجاااد اخااتالف بااین جوامااع  

شاود کاه در یاک    گیری میهای گیاهی چنین نتیجه گونه

ر اساتقرار  تارین عاما  د  منطقه با اقلیم مشابه، خاک مهم

رود، بنابراین در صورت نیاز باه  یوشش گیاهی به شاار می

استقرار یوشش گیاهی مصانوعی در یاک منطقاه بناا باه      

ساایش و احیااء   مبارزه باا اناواع فر   ازجالهاهداف مختل  

ی خااک  هابایست با توجه به ویژگیشده میمراتع تخریب

هاای گیااهی اقادام باه     نوع گونهآن برای  مناسب بودنو 

 کشت ناود.
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