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بررسی ارتباط فاکتورهای پوشش گیاهی و خصوصیات خاک
(مطالعه موردی پارک ملی خجیر)
سید اکبر جوادی*؛ استادیار گروه مرتعداری ،واحد علوم و تحقیقات ،داتشگاه آزاد اسالمی تهران ،ایران.
علیرضا خان آرمویی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران.
محمد جعفری؛ استاد ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.

چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی روابط پوشش گیاهی با خصوصیات خاک و تعیین مهمترین خصوصیات خاکی مؤثر در تفکیک تیپهاا
رویشی منطقه پارک ملی خجیر از توابع استان تهران بوده است .نمونهباردار باه رو تصااد ی -سیساتماتیک انجااش شاد .بعاد از
برداشت اطالعات پوشش گیاهی با توجه به پراکنش پوشش گیاهی با استفاده از آنالیز دوطر ه گونهها شااخ ( )TWINSPANو
آنالیز تطبیقی قوسگیر ( )DCAپوشش گیاهی منطقه به  5تیپ گیاهی طبقهبند شاد .از عما  2 – 02ساانتیمتار نموناه خااک
برداشت و خصوص یات خاک شامل با ت خاک ،درصد آهک ،گچ ،اسیدیته ،هدایت الکتریکی ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و نسابت جاب
ازت اندازهگیر گردید .بهمنظور تجزیهوتحلیل خصوصیات خاک در ارتباط با تغییرات پوشش گیاهی از رو ها تجزیهوتحلیل چناد
متغیره از قبیل آنالیز تطاب کانونیک ( )CCAکه یکی از رو ها رسته بند است استفاده شد .این آنالیزها با اساتفاده از نارشا ازار
 PC-ORDانجاش گر ت .نتایج نشان داد که یک همبستگی معنیدار بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی اندازهگیار شاده وجاود
داشته است .مهمترین خصوصیات خاکی مؤثر در تفکیک تیپ ها رویشی منطقه مورد مطالعاه ،سانگریزه ،رس ،سایلت ،شان ،گاچ،
آهک ،اسیدیته خاک ،هدایت الکتریکی ،پتاسیم و ارتفاع از سطح دریا بوده و هر گونه گیااهی باا توجاه باه منطقاه رویاش ،نیازهاا
اکولوژیک و دامنه بردبار با بعضی از خصوصیات خاک رابطه دارد .تیپها گیاهی ازنظر مقدار سنگریزه ،آهک ،گچ ،شن ،رس ،با هم
اختالف معنیدار داشتهاند که نشاندهنده شکلگیر تیپها گیاهی در منطقه در ارتباط با خاک آن میباشد.

واژگان کلیدی:

* نویسنده مسئول:

پارک ملی خجیر ،تراکم و درصد تاج پوشش ،آنالیز دوطر ه ،دامنه بردبار .

Email: sadynan@yahoo.com
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 .1مقدمه
خداوند منان برا زیست مخلوقات خود تماش مواها
طبیعی موردنیاز را در اختیار آنان قرار داده اسات و تمااش
موجودات ضمن بهره بردار از نعمات الهی تعاادل ززش را
برقرار میکنند و در اصطالح علمی ایان تعاادل را تعاادل
اکولوژیک میگویند و سیستمهایی که ایان شارایط را باه
وجود می آورند اکوسیستم ها میباشند [ .]00ما در سایاره
خود دو نوع مهم زیستگاه خاکی را با وسعت  974میلیون
کیلومتر و آبای را باا وساعت  042میلیاون کیلومترمرباع
مییابیم که مجموعاههاا محیطای متفااوتی دارناد هار
دوزیستگاه اشکال مختلف زندگی را تأمین میکنند .نوع و
تعداد ارگانیسم ها موجود در دو زیستگاه متفاوت اسات.
ارگانیساامهااا خااواه گیاااه و خااواه جااانوران نساابت بااه
محرکها خارجی محیط واکانش نشاان مایدهناد و از

طری عوامل ساازگار  ،خاود را باا محارکهاا تنظایم و
تعدیل میکنند .اگر این تعدیل کارسااز نباشاد ارگانیسام
نمیتواند ادامه حیات دهد و مقهور سختی و عدش انعطااف
محیط میشود [.]93
مطالعااات زیاااد باار ارتباااط بااین عواماال محیطاای و
گونهها گیاهی تأکید کردهاناد .در بررسای ارتبااط باین
گروه هاا اکولوژیاک گیااهی و ارتبااط آنهاا باا عوامال
توپوگرا ی مشخ گردید که بین جهت شی و پاراکنش
گروهها اکولوژیک ،رابطه معنایدار وجاود دارد [.]09
در مطالعه دیگر که به بررسی نقش مر ولاوژ و خااک
بر پوشش گیاهی با اساتفاده از  GISانجااش شاد باه ایان
نتیجه رسیدند که بیشترین تأثیر را بر رو پوشش تااجی
گونهها گیاهی  pH ،ECو رس و بیشاترین تاأثیر را بار
تراکم اغل گونه ها  ،ECرس ،نیتاروژن و  pHداشاته اناد
[ .]05مطالعه انجاش شدها در برزیل ،همبستگی زیاد را
بین گونهها گیاهی و عوامال محیطای نشاان داد کاه از
میان آنها ویژگیها خاک نقش مهمتار داشاتند [.]9
علم جامعهشناسی گیاهی یکی از شاخههاا باوششناسای
گیاهی است که به شناسایی و تشریح عناصر رویشی و نیز

جوامع و گروهها گیاهی میپردازد .تحقی در این زمینه
نشااان م ایدهااد کااه همبسااتگی و ارتباااط عمیقاای بااین
دسااتها از گیاهااان و شاارایط محیطاای برقاارار اساات.
گونهها گیاهی که دارا سرشت و نیاز اکولوژیک مشاابه
یاا آشاایان اکولوژیااک مشااابه باشاند در کنااار هاام جمااع
م ایشااوند و گااروههااا اکولوژیااک گیاااهی را بااه وجااود
میآورند .جوامع گیاهی ممکن است از یک یا چناد گاروه

اکولوژیک به وجود آیند .اماروزه رو هاا زیااد بارا
توصیف ویژگیها جوامع گیاهی توسعه پیداکردهاند کاه
ازنظر توصیفی و موضعی کمی اختالف دارند .از مهمتارین
ایاان رو هااا م ایتااوان بااه رو سیسااتماتیک ،نظریااه
منحصربه ارد باودن جواماع و نظریاه ارتبااط دیناامیکی
جوامع اشااره نماود [ .]96پوشاش گیااهی هار رویشاگاه
بااهعنااوان برآیناااد از شاارایط اکولوژیااک و عوامااال
زیستمحیطی حاکم بر آن بوده و بهمثابه آینه تماش نماا
ویژگیها اکولوژیک و نیرو رویش آن منطقه محساو
میشود [ .]3پوشش گیااهی صال مشاترک خصوصایات
یزیوگرا ی ،خاک و اقلیم بوده که هماواره از آنهاا تاأثیر
می پبیرد [ .]92بررسی ارتباطات باین پوشاش گیااهی و
خاک از زمانها دور موردتوجه بشر بوده و به نحاو کاه
انسانها اولیه با شناخت این ارتباطاات و اساتفاده از آن
اولین مراکز تمدن بشر را با تمرکز در یاک نقطاه و انجااش
کشت و زرع پایه گبار کردند [ .]4مراتع ازنظر اقتصاد ،
اجتماعی و زیستمحیطی از اهمیت ویژها برخوردارند و
درصورتیکه بهطور صحیحی مدیریت و بهرهبردار شاوند
میتوانند نقش مهمی در شاکو ایی اقتصااد هار کشاور
ایفا کنند .مدیریت و بهرهبردار صحیح از مراتع مساتلزش
شناسایی خصوصیات گوناههاا اصالی تشاکیلدهناده و
تعیین عوامل مؤثر بر پراکنش آن ها میباشاد [ .]0رواباط
متقابل بین خاک و پوشش گیاهی از سه جنبه قابل بحث
است .جنبه اول روابط آ وهوا خاک با پوشش گیااهی،
دیگر روابط پوشش گیاهی با مر ولاوژ خااک و جنباه
سوش روابط پوشش گیاهی با خصوصیات شایمیایی خااک
می باشد [ .]07در مورد روابط پوشش گیاهی با مر ولوژ
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خاک در بعضی موارد قابل تشخی هستند و حالآنکه در
بعضی موارد هیچگونه همبستگی معنیدار وجاود نادارد
پارامترها مورد بررسی در مر ولوژ خاک عباارتاناد از
با اات ،ساااختمان ،عم ا میاازان ساانگالخی بااودن ،وزن
مخصوص ظاهر  ،وضعیت ا ها و سیما ظاهر میزان
نفوذ آ و حفظ رطوبت خااک باا بعضای از خصوصایات
مر ولوژیکی مرتبط است [ .]5با مطالعاه بار رو ارتبااط
باین خااک و گیااه ،مایتاوان باه ویژگایهاا هار یااک
دستیا ت وجهت مادیریت صاحیح و منطبا بار اصاول
اکولاوژیکی از ایان مناابع اساتفاده کارده و باا توجاه باه
تغییرات ایجادشده در هر یاک از ایان عوامال ،تغییارات
عامل دیگر را در حد مناسبی پیش بینای نماوده وجهات
اصالح و توسعه مراتع از ایان تغییارات باه نحاو مطلاوبی
استفاده نمود .شرایط مختلف محیط در همه نقااط ساطح
زمااین بااه یااک میاازان ااراهم نیساات ،ازایاانرو در نقاااط
مختلف ،گیاهان متفاوتی دیده میشوند .در ایان پاژوهش
بر آنیم که در منطقه پارک ملای خجیار باا بررسای هاا و
گرد صحرایی ابتدا پوشش غال منطقه ،همچنین انواع
جوامع گیاهی ،نحوه پراکنش و راوانی آن هاا را مشاخ
کرده و سپس به بررسی اکتورها خاکی چون اسایدیته،
هدایت الکتریکی ،درصد آهک ،با ت خاک ،میزان پتاسایم
خاک ،ازت خاک و غیره پرداخته و سپس باه رابطاه باین
آن ها پرداخت .به منظور مدیریت صحیح اکوسیساتم هاا
مرتعی باید ارتباط بین عوامال باوششاناختی 9موجاود در
طبیعت را کاه شاامل عوامال توپاوگرا ی ،اقلایم ،خااک،
پوشش گیاهی و موجودات زنده است را شناخت [ .]42باا
توجه به اهمیت حفظ پارکهاا ملای کاه نموناههاایی از
اکوسیسااتمهااا تقریب ااً بکاار هاار ساارزمین ماایباشااند،
شناساندن این مناط به جامعه از مسؤولین و متصدیان و
کارشناسان گر ته تا ماردش عااد  ،گاامی بسایار اثرگابار
برا رسیدن باه هادف حفاظ ایان زیساتگاههاسات کاه
متأسفانه تاکنون تأکید چندانی بر آن نشده اسات [.]03
Ecological

1

ارتباط پوشاش گیااهی و خااک از ماوارد بسایار مهام در
مدیریت مراتع به شمار میرود .لبا این پژوهش باهمنظاور
بررسی روابط پوشش گیاهی و برخی خصوصیات خاک در
منطقه پارک ملی خجیر و تعیین مهم ترین عوامل خااکی
مااؤثر باار پااراکنش گیاهااان شاااخ مرتعاای در منطقااه
ذکرشده می باشد .در این تحقی هدف آن است که میزان
همبستگی بین گونه ها گیاهی غال با اکتورها خاک
مورد مطالعه قرار گیرد و مشخ شود که روناد تغییارات
پوشش گیاهی با تغییرات اکتورها یزیوگرا ی و خااک
چگونه است و اینکه تا چاه انادازه اکتورهاا خااک بار
پراکنش گونهها گیاهی تأثیر مایگبارناد کاه درنتیجاه
می توان به طور اختصار به اهداف کلی طرح چناین اشااره
کرد:
 – 9شناخت عوامل مؤثر بر پراکنش گونهها و بررسای
ارتباط بین پوشش گیااهی و عوامال خااک و توپاوگرا ی
به منظور اصاالح و احیاا مراتاع و بهارهباردار بهتار از
رویشگاهها طبیعی.
 – 0تعیااین مهاامتاارین اکتورهااا خاااکی مااؤثر باار
پوشش گیاهی.
 –3شناخت خصوصیات خااکی معارف هار رویشاگاه
جهت شناخت بهتر یا مادیریت بهتار منااط باا شارایط
اکولوژیکی مشابه و پیشنهاد گونه ها ساازگار باا شارایط
خاک.

 .2روششناسی تحقیق
 .1.2معرفی منطقه مورد مطالعه
پارک ملی خجیاار در اااصاله بیااان "35º 45´ 22
و " 35º 36´ 32عاااارم شااامالی و " 59º 42´ 02و
" 59º 46´ 22طاول شاارقی اسااتان تهاران قاارار گر تااه
است .مساحت پارک ملای خجیار حادود  92293هکتاار
می باشد .حداکثر ارتفاع منطقه 0052در ارتفاعات منطقاه
باغشاد و حداقل آن در 9452درشاکر بکلاو اسات .اقلایم
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منطقه بر اساس مطالعات صورت گر تاه باه رو آمبارژه
نیمه مرطو سرد است .بر پایه مطالعات اقلیمای صاورت
گر ته بر مبنا رو آمبروترمیک صال تابساتان و مااه
خرداد دوره خشاک و صاول پاازیز ،زمساتان و مااههاا
روردین و اردیبهشت دوره مرطو میباشند [.]03
در پااارک ملاای خجیاار اغل ا خاااکهااا جااوان وکاام
تحااولیا تااهانااد و از تنااوع چناادانی برخااوردار نیسااتند،
خاکها این منطقه به علت تراکم بیشتر پوشش گیااهی
و مالیم بودن شرایط اقلیمی ازنظار مااده آلای غنایتار از
پارک ملی سرخه حصارند و منطقه مورد مطالعاه واقاع در
شار تهاران منطقاها باا پساتیوبلناد متعادد اسات
بطوریکه پستترین نقاط آن در منتهیالیه نواحی جناوبی
آن با ارتفاعی حدود  9952متار و بلنادترین نقطاه آن آرا
کوه با ارتفاعی حدود  0552متار مایباشاد .باهطاورکلی
منطقه زیر سیطره دو جانس غالا  Astragalus sppو
 Artemisia sp.میباشد کاه در اکثار ناواحی باهخاوبی
خودنمایی مینمایند درعینحال در دونقطه یعنی کوهها
بااا شاااه و سااولک دو گونااه کاام و باایش درختاای
 Pistacia atlantica, Juniperus excelsaنیاز جالا
توجه هستند عالوه بر درختان مبکور گونهها درختچها
نیز بهصورت پراکنده در منطقه به چشم میخورند [.]03

 .2.2شاخصهای اندازهگیری شده
جمعآور گونهها گیااهی ،انتقاال نموناههاا جهات
شناسایی و همچنین برداشت نمونه هاا خااک از جملاه
عملیات میدانی بود که انجاش شد .پاس از نموناهگیار از
پوشش گیاهی لور منطقه از طری پیمایش ،جمعآور و
سپس خشک گردید شناسایی برخی از آنها در منطقاه و
برخی دیگار در ساازمان حفاظات محایطزیسات صاورت
گر ت سپس هرست گونه ها گیاهی تنظیم و با مراجعه
به منابع موجاود اساامی علمای خاانواده آنهاا مشاخ
گردید .درنهایت منطقاه خجیار ،باه  5تیاپ رویشای کاه
شاخ پوشش گیاهی کل منطقه باشد انتخا شده و در
هر تیپ رویشی در منطقها که معارف کال خصوصایات

تیپ باشد ،نمونه بردار به رو تصااد ی -سیساتماتیک
که رو قابل اطمینان و سریعی مایباشاد انجااش گردیاد
[ .]02بهاین ترتی که در هر منطقه معرف ،ابتدا اقداش باه
استقرار ترانسکت نوار گردید که طول و اصاله آنهاا از
یکدیگر به طول دامنه ،نوع و پراکنادگی پوشاش گیااهی
موجود بساتگی داشات [ .]96باا توجاه باه ایان عوامال
ذکرشده و همگن بودن تغییرات پوشش گیااهی و عوامال
محیطی دیگر تعداد  0ترانسکت در هر تیپ با طاول 322
متر با توجه به وضعیت منطقاه زده شاد ،و در طاول هار
ترانسکت تعداد 92پالت اندازهگیر شد ،یعنی در مجموع
در  5تیپ تعداد  922پالت مستقر شد .ساپس اقاداش باه
برداشت پوشش گیاهی در داخل هار پاالت گردیاد ابعااد
پالتها برحس ارش حیااتی و یزیوناومی گوناه گیااهی
غال ا و گونااههااا موجااود  9 × 9/5مترمربع ای انتخااا
گردید .پاس از انتخاا ترانساکت و قارار دادن پاالتهاا
اکتورها درصد تاج پوشاش ،سان  ،سانگریزه ،تاراکم
گیاهی در رشها مخصوص برداشت و اطالعاات پوشاش
گیاهی ثبت گردید .همچنین در داخل هر تیاپ تعاداد 3
پرو یل و در مجموع تعداد  95پرو یل حفر شد و با توجه
به وضعیت خاک منطقه از عم  2-02سانتی نمونه خااک
برداشاات شااد و نمونااههااا خاااک جهاات اناادازهگیاار
خصوصیات یزیکی و شایمیایی ماوردنظر باه آزمایشاگاه
منتقل گردید .در آزمایشگاه نمونهها خاک بعد از خشک
شدن بهوسیله الک دو میلیمتر الک گردیاد و باا توجاه
به وزن نمونه قبل از الک کردن و وزن خاک عبور کرده از
الک درصد سنگریزه خااک تعیاین گردیاد و بعادازآن رو
ذرات کوچکتر از  0میلیمتر آزمایشها یزیکی تعیاین
ذرات نسبی خااک شاامل رس ،سایلت و ماساه باه رو
هیدرومتر بایکاس انجاش شد .در بررسی تجزیه شیمیایی
خاک میزان اسایدیته خااک در گال اشاباع باا  pHمتار
اندازهگیر گردید؛ و برا برسی وضاعیت شاور خااک،
هاادایت الکتریکاای در عصاااره اشااباع بااا هاادایتساانج
الکتریکی 9تعیین شد؛ و همچناین کااتیون هاا محلاول
سدیم و پتاسیم توسط رو لایم تاومتر و کلسایم و
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منیزیم توسط رو عیار سنجی با  EDTAتعیین شاد و
درصد آهک خاک باه رو کلسایمتر  ،درصاد گاچ باه
رو استون اندازه گیر گردید .آزماون هاا باه کااربرده
شده جهت انجاش این تحقی به شرح زیر میباشند:
برا مقایسه میانگین صفات اندازهگیار شاده خااک
در تیپهاا مختلاف پوشاش گیااهی از آناالیز واریاانس
یکطر ه و جهت دستهبند خصوصیات خااک از آزماون
دانکن استفاده شد [ .]00برا انجاش کلیه این آزمونهاا از
نارشا ازار  SPSS v.17اساتفاده شاد .اطالعاات پوشاش
گیاهی بهدستآمده باا اساتفاده از آناالیز TWINSPAN
طبقهبند شد .با توجه به اینکه یاا تن ارتبااط ترکیبای
بین گونه ها گیااهی بادون انجااش یاک تجزیاه وتحلیال
آمار  ،خطاها قابلتوجهی را به وجود میآورد ،به کمک
آنااااالیز  TWINSPANپوشااااش گیاااااهی منطقااااه
طبقه بند شده است .با ایان آناالیز مایتاوان گاروههاا
گیاااهی را کااه خااواهشهااا اکولااوژیکی یکسااان دارنااد،
تشخی داد و به عامل محیطی کاه موجا تجماع یاک
ساار از گونااههااا در مجموعااها از پااالتهااا م ایشااود
دستیا ت [ .]94بعد از مشخ شدن گروههاا عماده
گیاهی توساط رو آناالیز دوطر اه گوناههاا شااخ
( )TWINSPANو آنااالیز تطبیقاای قااوسگیاار (،)DCA
جهت تعیین مهمترین عوامل مؤثر در تفکیاک تیاپهاا
گیاهی ،رو ها رستهبند به کار گر تاه شاد و جهات
تجزیهوتحلیل خصوصایات خااک در ارتبااط باا تغییارات
پوشش گیااهی از رو آناالیز تطااب کانونیاک ()CCA
استفاده شد که برا تعیین مهمترین متغیار کااربرد دارد.
نکتااه مهاام در انجاااش آنااالیز تطبیقای قااوسگیاار شااده
( )DCAاین است که اگر مقدار طول گرادیاان بار اولاین
محور رسته بند بازر تار از عادد  3باشاد آنگااه بارا
ارزیابی اثار عوامال محیطای از آناالیز تطبیقای متعاار ی
( )CCAاستفاده مایگاردد [ .]90تمااش ایان آنالیزهاا باا
نرشا زار  PC – ORDانجاش شد .بار ایان اسااس ،در ایان

مطالعه نیز جهت بررسی تأثیر عوامل محیطی بار پوشاش
گیاهی در واحدها مختلف بهره بردار از آنالیز تطبیقای
متعار ی ( )CCAاستفاده شاد .بارا انجااش ایان آناالیز،
دادهها مرت شده درجه اهمیت گونهها گیااهی پاس
از ذخیره شدن اطالعات از طری نرشا زار انجاش گر ت.

 .3نتایج
 .1.3تیپ بندی بر اساس آنالیز TWINSPAN

و آنالیز تطبیقی قوسگیر ()DCA
پس از نرماال سااز داده هاا و استانداردسااز آن هاا
تعااداد  52پااالت نمونااهبااردار شااده باااقی مانااد کااه
تجزیااهوتحلیاال مربااوط بااه  52پااالت طاای آنااالیز
 TWINSPANبا نرشا زار  PC-ORDانجاش گردیاد کاه
نتایج حاصل از آن در (جدول )9آورده شده است .با توجه
به خصوصیات خاک و با اساتفاده از نارشا ازار PC-ORD
رسته بند تیپهاا رویشای در ارتبااط باا خصوصایات
خاک انجاش شدند .باا توجاه باه ایان جادول و همچناین
مقااادیر ویااژه ( )Eigen valueبااهدسااتآمااده از هاار
تقسیم بند ( ،)Divisionپوشاش گیااهی منطقاه باه 5
گروه اکولوژیک عمده رویشی (شکل )9که هرکداش ازلحاظ
نیازها محیطی با هم تفاوت دارند تقسایم شاد و آناالیز
 DCAدر (شکل  )0نیز آن را تازید میکند DCA .بارا
ارزیابی ساده از جواماع گیااهی مفیاد مایباشاد [ ]6کاه
عبارتاند از:
.)Hu.pe-As.sp( Hultemia persica-Astragalus sp .9
Artemisia
aucheri-Astragalus
compactus .0

(.)Ar.au-As.co
.)Br.to-As.sp( Bromus tomentelus-Astragalus sp .3
.)Ar.si-St.ba( Artemisia sieberi-Stipa barbata .4
.)Pi.at-Ac.s( Pistacia atlantica-Acanthophilom sp .5
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شکل .1طبقهبندی ( )Classificationپالتهای منطقه مورد مطالعه با استفاده از آنالیز  TWINSPANو بر اساس مقادیر ویژه ()Eigenvalue

شکل .2

نمودار تطبیقی قوس گیر ( )DCAبرای گونههای موجود در گروهها جهت تائید گروههای تشکیلشده توسط آنالیز TWINSPAN
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 .2.3نتایج آنالیز تطابق کانونیک ()CCA
آنالیز ( ،)CCAترکی غیرخطی گونههاا را باا عوامال
محیطی و بااهمیتترین متغیار محیطای را در ارتبااط باا
محورها نشان میدهد .با توجه باه (جادول )9محاور اول،
دارا مقدار آیگن (مقدار ویژه) 9/30 9است و 42/5درصد
تغییرات را توجیه میکند .همبستگی باین ایان محاور باا
متغیرها و گونه ها  2/647اسات ،محاور دوش دارا مقادار
آیگن  2/504است کاه  95/9درصاد تغییارات را توجیاه
میکند و همبستگی بین این محور با متغیرهاا و گوناههاا
 2/069اساات .تحلیاال همبسااتگی انجاااش شااده باارا
متغیرها محیطی نشان داد که عواملی همچون Gravel
(سنگریزه) و ( Altitudeارتفاع) با محور یاک همبساتگی
مثبت و ( Siltسیلت)( CaSo4 ،گچ)( CaCo3 ،آهک) و
(ECهدایت الکتریکی خااک) باا ایان محاور همبساتگی
منفی دارند( Clay .رس) همبستگی مثبت باا محاور دوش
دارد و ( Sandbشن)( pH ،اسیدیته خاک) و ( kپتاسایم)
با این محور همبستگی منفی دارند (جدول .)0گوناههاا
تیااپ  Hu.pe-As.spبااا توجااه بااه نزدیکاای بااه مبااد
مختصات تحت تأثیر کمتر از عوامل محیطی قرار داشته
و تنها تا حدود به دلیل قرار گر تن گونههاا در راساتا
محور اول (در سمت مثبت و منفی) و قسمت منفی محور
دوش تحت تأثیر با ت خاک ،ارتفاع ،سنگریزه و آهک قارار
دارند .گونههاا تیاپ  Ar.au-As.coتحات تاأثیر با ات
خاک (رس و سیلت) و سنگریزه قرار داشته باهطاور کاه

در سمت مثبت محاور دوش قارار دارناد .گوناههاا تیاپ
 Br.to-As.spدر راستا مثبت محور دوش و تحت تاأثیر
سیلت و آهک قرارگر ته اند .گونه ها تیاپ Ar.si-St.ba
در راستا منفی محور دوش قرار داشته و تحت تأثیر با ت
خاک (شن) اسایدیته خااک ،هادایت الکتریکای خااک و
پتاسیم قرار دارند.
گونه ها تیپ  Pi.at-Ac.spدر راستا مثبت محاور
اول قرارگر تاهاناد کاه تحات تاأثیر با ات خااک (شان)،
سنگریزه و ارتفاع قرار دارند .میتوان بیان کارد کاه با ات
خااااک معااارف تیاااپهاااا رویشااای Hu.pe–As.sp
و  Ar.au-As.coماایباشااد .درباااره تیااپ رویشاای
 Br.to-As.spبیشترین تأثیر را بر رو تعداد محدود از
گونه ها آهک دارد و برا سایر گونهها موجاود در تیاپ
سیلت معرف آن تیپ میباشد .پتاسیم ( )kبیشترین تأثیر
را در تیااپ  St.ba-Ar.siدارد و معاارف آن م ایباشااد .در
تیپ  pi.at-Ac.spمی توان بیان کرد که متغیر Altitude
(ارتفاع از سطح دریا آزاد) بیشترین تاأثیر را در پوشاش
گیاااهی مسااتقر در ایاان گااروه دارد و معاارف ایاان تیااپ
میباشد.
متغیر آهک با توجه به آزمون دانکن صورت گر تاه در
تمامی تیپ ها باا هام تفااوت دارناد و اثارات آن بار رو
پوشش گیاهی هرکداش از تیپها متفاوت میباشد ولای باا
اثرات کمتر که بستگی به نوع پوشش منطقه دارد.

جدول  .1نتایج آنالیز  CCAبرای خصوصیات خاک در تیپهای مختلف رویشی
محور سوم

محور دوم

محور اول

2/966

2/504

9/30

مقادیر ویژه

5/0

95/9

42/5

واریانس توجیه شده%

69/3

55/6

42/5

واریانس تجمعی

2/079

2/069

2/647

ضری همبستگی محور با متغیر و گونهها
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جدول  .2نتایج همبستگی پیرسون بین متغیرهای محیطی و محورهای یک و دو CCA

متغیرهای محیطی

محور یک

محور دو

( Gravelسنگریزه)

2/700

2/536

( Clayرس)

2/350

2/366

( Siltسیلت)

-2/090

2/599

( Sandشن)

2/532

-2/756

( CaSo4گچ)

-2/736

-2/936

( CaCo3آهک)

-2/674

-2/200

( pHاسیدیته خاک)

-2/935

-2/720

( ECهدایت الکتریکی)

-2/446

-2/054

( Nازت)

-2/902

-2/276

( Maمنیزیم)

2/930

-2/436

( Caکلسیم)

2/253

-2/306

( Kپتاسیم)

-2/797

-2/446

( Altitudارتفاع)

2/042

2/036

شکل  .3نتایج حاصل از آنالیز CCAدر رابطه با خصوصیات خاک در تیپهای مختلف گیاهی در منطقه مورد مطالعه
(سنگریزه =  ،Gravelرس= ،Clayسیلت= ،Siltاسیدیته =  ،pHشن =  ،Sandهدایت الکتریکی =  ،ECپتاسیم =  ،kآهک =  ،CaCo3گچ =
البته عناصر دیگر هم اندازهگیر شدهاند که تأثیر نشان ندادند).

،CaSo4

369

بررسی ارتباط اکتورها پوشش گیاهی و خصوصیات خاک ...
جدول  .3نتایج آزمون تکمیلی دانکن ()DUNKAN
متغیرهای محیطی

Gravel

Clay

Silt

Sand

CaCo3

pH

EC

K

تیپ 9

42.3c

24.4a

29.3c

49.1c

18.2d

7.6b

.46b

1.41d

تیپ 0

48.4a

23.1b

35.2b

41.7e

18.6c

7.9a

.31c

1.25c

تیپ 3

26.7d

16.5d

40.7a

42.4d

21.46a

7.5b

.45b

3.1b

تیپ 4

16.9e

13.7e

29.5c

56.5a

20.0b

7.9a

.73a

3.8a

تیپ 5

47.7b

19.2c

26.16e

54.5b

15.6e

7.5b

.36c

1.2c

تیپ

*حروف مشابه در هر ستون نشانه عدش تفاوت معنیدار در سطح  %9میباشد .ترتی حروف در ستون نشان داده شده است که نشاندهنده بزر ترین و کوچکترین از راست به
چپ بهصورت  d ، c،b ،aبوده که  aبیشترین و dکمترین میباشد.

باا توجاه بااه (جادول )3تاأثیر عاماال سایلت در نااوع
پوشااش گیاااهی منطقااه مااورد مطالعااه در تیااپ  9و
تیپ  4تاأثیر یکساان دارناد .درحاالیکاه تیاپهاا  5و
 0و  3ازنظاار میاازان تااأثیر ساایلت در پوشااش گیاااهی
منطقااه بااا هماادیگر و همچنااین بااا تیااپهااا  9و 4
متفاااوت ماایباشااند .در سااه تیااپ ( )9 – 5 – 3تااأثیر
میزان اسیدیته خاک باا هام برابار مایباشاد .ودر مقابال
دو تیاپ  0و 4هاام باا یکاادیگر برابرناد و تااأثیر اساایدیته
خاک در پوشش گیاهی ایان تیاپهاا یکساان مایباشاد.
میااانگین ایاان دو گااروه ذکاار شااده نیااز بااا هاام تفاااوت
معن ایدار دارنااد .هاادایت الکتریکاای تیااپهااا ()5-0
و تیپها ( )9-3بهطاور جداگاناه باا هام برابرناد و هار
دو گااروه ذکاار شااده بااا یکاادیگر و بااا تیااپ  4متفاااوت
میباشاند .در آزماون دانکان اجارا شاده ،دو تیاپ 0–5
ازنظر تاأثیر متغیار پتاسایم بار پوشاش منطقاه یکساان
مایباشااند ولاای سااایر تیااپهاا بااا یکاادیگر و بااا ایاان دو
تیپ اختالف دارناد .ازنظار ارتفااع تیاپ ( )4-3باا هام و
تیپ ( )0-9نیاز باا هام برابرناد و ایان دو باا همادیگر و
همچنین با تیپ  5اختالف دارند.

 .4بحث و نتیجهگیری
اجتماعات گیاهی منااط مختلاف باه دلیال شارایط
محیطی حاکم بر آنها بهشدت تحت تأثیر عوامل محیطی
مختلف قرار می گیرند البته از میان عوامل محیطی ممکن
است تنها یک یا چند عامل سب تمایز اجتماعات گیااهی
از یکدیگر شود .در منطقه مورد مطالعه ویژگیها خااک
تأثیر زیاد بر رو توزیع ،پراکنش و یا اساتقرار گیاهاان
داشتند .با توجه به اینکه پوشاش گیااهی منطقاه دازمااً
دسااتخو دخالاات انسااان قاارار ماایگیاارد ،لاابا در هاار
مرحلها از توالی گونهها خاصای جاایگزین گوناههاا
قبلی شده که میتواند باهعناوان معارف در هار رویشاگاه
مورد استفاده قرار گیرد .بدیهی است که انتشاار و توساعه
گونه ها گیااهی در طبیعات اتفااقی نیسات ،بلکاه ایان
پوشش تحت تأثیر عوامل مختلف به وجود آماده ودر هار
رویشگاه بهطور طبیعی با این عوامل در تعاادل مایباشاد.
درواقااع پوشااش گیاااهی آیینااه تماااش نمااا خصوصاایات
رویشگاه اسات .بناابراین راهنماا بسایار مفیاد بارا
اظهارنظر در مورد شارایط اکولاوژیکی منطقاه اسات [.]6
به وسیله محققان مختلف رو ها متعدد برا توصیف
پوشش گیاهی و طبقهبند واحدها پوششی ارازاهشاده
اساات ،از جملااه ایاان رو هااا ،رو گااروه گونااههااا
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بااوششااناختی اساات کااه در مقایسااه بااا رو هااا
جامعهشناسی گیااهی دارا مزیاتهاا متعادد اسات
[ .]36بااه کمااک آنااالیز  TWINSPANپوشااش گیاااهی
منطقه طبقهبناد شاده اسات .باا ایان آناالیز مایتاوان
گروهها گیاهی را که خاواهشهاا اکولاوژیکی یکساان
دارند ،تشخی داد و به عامل محیطی که موجا تجماع
یک سر از گونهها در مجموعها از پالتها میشود پای
برد [ .]96در منطقه ماورد مطالعاه ارتبااط ویاژها باین
خصوصیات خاک و پراکنش تیپها رویشی وجود دارد و
از بین عوامل محیطی موردنظر ،با توجاه باه آزماونهاا
صااورت گر تااه ،با اات خاااک ،آهااک ،هاادایت الکتریکاای،
پتاسیم و ارتفاع از سطح دریا در تفکیک و تشکیل تیپهاا
بیشترین تأثیر را داشته اند .تأثیر عوامل یزیکی در منطقه
بیشتر از عوامال شایمیایی تاأثیرات خاود را بار پوشاش
گیاهی منطقه نشان داده است که نشااندهناده تغییارات
زیاد در منطقه است و بایاد باهطاورکلی و تخصصایتار
مورد تحقی و بررسی قرار گیارد .عاالوه بار ایان ،بهباود
ساااختمان و ا اازایش ظر یاات نگهاادار آ در خاااک و
به طورکلی بهبود شرایط یزیکی خااک از اثرهاا مثبات
ماده آلی موجود در خاک اسات .نتاایج مقایساه میاانگین
خصوصیات خاک در پنج تیپ گیاهی با استفاده از تجزیاه
واریانس نشان میدهد کاه میاانگین بعضای از تیاپهاا
پوشش گیاهی ازنظر تعداد از خصوصیات خااک باا هام
مشابه و بعضی با هم تفاوت دارند .بهطاورکلی اکتورهاا
با ت خاک (سنگریزه ،رس ،شان) و آهاک باعاث تفااوت
ترکی گیاهی در تیپها مبکور شده است .یعنی در هر
پنج تیپ با هم متفاوت بودهاند .در تحقیقی که به بررسای
عوامل پستیوبلند و خاک بار سااختار پوشاش گیااهی
پرداخته شد ،بیان داشتند که عوامل خاکی بیشترین تأثیر
را در پراکنش و استقرار گونهها گیااهی دارناد و عوامال
ارتفاع ،شی و شدت چارا باه ترتیا در درجاه اهمیات
بعد قرار دارند [.]95
نتایج تحقیقی نشان داد که  %72خصوصیات خاک باه
اکتورها با ت ،هدایت الکتریکی و آهک خااک مارتبط

است .تأثیر با ت خاک بر رو بقاء گونه هاا گیااهی باه
دلیل اختالف در میزان رطوبت خاک اسات زیارا اخاتالف
در میزان رطوبت به تغییارات در شاکلدهای ،هاوادهی و
میاازان شااور خاااک منجاار م ایشااود [ .]94برخاای از
پژوهشگران نشان دادند که اکتور با ت خاک از مهمترین
عوامل مؤثر در پراکنش تیپها میباشند [ 04 ،99و .]00
وجود آهک بهاندازه مناس در ایجاد ساختمان خاو
و تعدیل اسیدیته خاک و تبع آن در جاب ماواد غابایی
نقش دارد ولی اگر آهک خاک بیشازحد ا زایش یاباد باا
ایجاد سخت زیه در خاک و ا زایش اسایدیته ودر نتیجاه
نامساعد شدن شرایط جهت جب بعضای از ماواد غابایی
توسط گیاه باعث ایجاد مشکالتی در گیاهان مایشاود باا
توجه به سبک بودن با ت خاک در کال منطقاه هار چاه
میزان لوش و رس خاک ا ازایش یاباد باعاث ایجااد با ات
متعادل و مناس جهت نفوذپبیر و نگهدار آ و مواد
غبایی خواهد شد.
بر اساس مطالعها دیگر درصد رس ،کربن آلی ،عما
خاک ،درصد آهک ،درصد سنگریزه سطحی و درصد خاک
لخت مهمترین عوامل ماؤثر در جداسااز رویشاگاههاا
مرتعی مای باشاند [ .]0عنصار پتاسایم نیاز در پاراکنش
گونهها درمنه نقاش اساسای دارد باهطاور کاه مقادار
پتاساایم خاااک را بااهعنااوان خصوصاایات خاااکی معاارف
رویشگاه Artemisi siberiذکر ماینمایاد [ .]00پتاسایم
تحت رش امالح معدنی ( سفات و نیترات) و ترکیبات آلی
(اکسازت و تارتارات) بهطور متوسط در حدود  6/2درصاد
ماده خشک گیاهان را شامل مایشاود .نقاش پتاسایم در
گیاه بهوضوح ازت و سفر تشاریح نشاده ولای عماالً ایان
عنصر بخش عمدها از تنظیم اعماال یزیولاوژیکی را در
نبات به عهده دارد میزان تعر را در گیاه کاهش میدهاد
و بااالطبع در دوره کاامآباای از پژمردگاای سااریع گیاااه
جلوگیر میشود.
عنصر پتاسایم در پاراکنش گوناه هاا درمناه نقاش
اساسی دارد بهطور که پتاسیم خاک را بهعناوان یکای از
خصوصیات حاصلخیز خاک در پاراکنش رویشاگاههاا
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گونه  Artemisiaمعر ی میکنند [ .]0پتاسیم باهراحتای
در سراساار گیاااه حرکاات ماایکنااد و بااه مقاادار زیاااد در
بخشها عال ودر حاال رشاد گیااه وجاود دارد .مقادار
موردنیاز گیاهان به پتاسیم متفااوت اسات .ممکان اسات
گیاه در یک مرحله از رشاد یزیولاوژیکی نیااز باه جاب
پتاسیم بیشتر از مرحله دیگر داشته باشد.
همانطور که مالحظه میشود بین تیپها مختلاف،
ویژگی ها خاک و شرایط توپوگرا ی رابطه ساهجانباه ا
وجود دارد و این مسئله در پژوهشها دیگار هام تازیاد
شده است.
باهطاور کاه در مطالعاها ایان ارتبااط متقابال و
پیچیده تصریح شده و این طور عنوان شده که ویژگی هاا
خاک و وضعیت مواد غبایی به مقدار زیاد در شی هاا
مختلف تغییر میکنند که در گیاهی هم ازنظر ترکیا در
شی ها مختلف متفاوت پاسخ به ایان تناوع در شارایط
محیطی ،پوشش خواهد باود [ .]06ارتفااع از ساطح دریاا
یکی از عوامل اصلی تعیینکننده تناوع مکاانی دسترسای
مواد غبایی خاک برا گیاهان میباشد [.]97
در مطالعه روابط خاک و پوشش گیاهی در جنگلها
جنااو نیجریااه بااا اسااتفاده از آنااالیز مؤلفااههااا اصاالی
( )PCAو تجزیااااهوتحلیاااال همبسااااتگی متعااااارف و
نمونه بردار پوشش گیاهی بهطور تصااد ی و جماعآور
آنکه در مجموع اطالعات پوشش گیااهی از  95پاالت 92
متر در  92متر استفاده شد .نتیجه حاصاله نشااندهناده
این بود که بیشترین تأثیر را سادیم ،ماواد آلای ،ظر یات
تبادلی کاتیونی و کلسیم بر پوشاش داشاتهاناد .و رابطاه
 CCAنشان داد که رابطه مثبت بین مااده آلای و انادازه
درخت و یک رابطه معکوس بین ماده آلی و تراکم درخت
وجود دارد [ .]7بنابراین تیپهاا و گاروههاا مختلاف در
منطقه و محل حضور آنها نتیجها از برهمکنش عوامال
بسیار است که در اینجا برخی از مهمترین ویژگایهاا
خاک مورد بررسی قرار گر تند و به نظر میرسد میتاوان
با مطالعات گستردهتر در منطقه نقش سایر عوامل زناده و

363

غیرزنااده را در تعیااین و تفکیااک تیااپهااا مختلااف
موردتوجااه قاارار داد .حااال کااه رابطااه خاااک بااا پوشااش
مشااخ گردیااد ،در مناااطقی کااه دارا خاااک مشااابه
می باشند ولی به دزیلی اقد گونه ها مرتعای یاا خیلای
ضعیف هستند ،پیشنهاد میگردد جهت اصالح و احیاء آن
محدوده ،از گونههایی که با هماان خصوصایات خااکی در
جا دیگر رویش دارند استفاده نمود .همچنین مای تاوان
در اقلیمها مختلف بانک اطالعاتی را به تفکیک اقلایم و
گونه و روابط آن ها با خااکهاا مختلاف تهیاه کارد تاا
مراجااع اجرایاای بااهصااورت کاااربرد از نتااایج در تهیااه
طرحها اصالحی استفاده کنند.
زمیناه بررسای ساهم عوامال
ٔ
در ضمن تحقیقااتی در
مختلف تأثیرگبار بار مراتاع (اعام از :بوتاه کنای ،تبادیل
اراضی ،تعدد بهرهبردار و )...در تخری مراتع صورت گیرد.
رتبهبند منطقها عناصر کیفیت خاک بهمنظور انتخاا
بهترین تیپها با کیفیات خااک بارا احیااء و توساعه
پوشش گیاهی مراتع و همچنین انتخاا بهتارین الگاو
توسعه پوشش گیاهی در مدیریت بهتر مراتع .درنهایت باا
توجه به اینکه مراتع منطقاه پاارک ملای خجیار وسایع
میباشد و متأسفانه دخالت انساان باهخصاوص در زمیناه
تبدیل اراضای زیااد اسات بایاد ساعی شاود راهکارهاا
مدیریتی را بر اساس این وضع موجود اتخاذ نمود.
گاهی اوقات در طبیعت منااط مشاابهی وجاود دارد
که ازن ظر ظاهر هیچ تفااوتی باا هام ندارناد ولای باه
یکباره شاهد دو نوع پوشش گیاهی مختلف در دو منطقاه
خواهیم شد که در منطقه مورد مطالعاه مان نیاز چناین
بوده است که این خود نشاان دهناده خصوصایات خااکی
میباشد که باعث اخاتالف در ناوع پوشاش منطقاه شاده
است .بنابراین میتواند مورد بررسی قارار گیارد .برخای از
گونههایی که بر اساس مطالعه صاورت گر تاه در منطقاه
پارک ملی خجیر پیشنهاد میگردد باه شارح (جادول )4
میباشند.
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) فهرست نامهای علمی برخی گونههای گیاهی سازگار با شرایط خاک منطقه (پارک ملی خجیر.4 جدول
نامهای علمی

نامهای فارسی

نامهای علمی

نامهای فارسی

Platanus oriental

چنار

Achillea wilhelmsii

بومادران

Pistacia ssp.

بنه

Anthermis sp.

بابونه

Thuja orientalis

 نوش،سرو طبری

Celtis caucasica

داغداغان

Punica granatum

انار

Iris songarica

زنبق صحرائی

Cynancum acutum

علف سگ كش

Elaeagnus angustifolia

سنجد

Atraphaxis spinosa

كاروان كش

Juglans regia

گردو

Berberis sp.

زرشک

Popolus nigra

 تبریزی،صنوبر

Artemisia aucheri

درمنه كوهی

Mentha longifolia

پونه

Echinops cephalotes

شکر تیغال

Salvia sclarea

مریم گلی

Anchusa italica

گاوزبان

Cupressus sp.

سرو

Heliotropium aucheri

آفتابپرست بیابانی

Ailanthus glandulosa

عرعر

Onosma elwendicum

زنگولهای الوندی

Alcea angulata

ختمی گوشهدار

Rhamnus pallasii

سیاه تنگرس

Centaurea virgata

گل گندم بوتهای

Acanthophyllum sp.

چوبک برگهدار

Ficus carica

انجیر

Ferula ovina

كما

Morus sp.

توت سفید

Heracleum persicum

گلپر

Juniperus excelsa

ارس

Acantholimon sp.

كاله میرحسن

Descurainia sophia

خاكشیر ایرانی

Atriplex griffithii

سفید جاج

Fraxinus rotundifolia

زبان گنجشک

Salsola aucheri

شور بیابانی

Cirsium arvense

كنگر صحرایی

Amygdalus scoparia

بادام كوهی

Medicago lupulina

یونجه رازكی

Acantholepis orientalis

سرخار

Crupina crupinastrum

سیاه فندق

Achillea biebersteinii

بومادران مزرعه

Pinus eldarica

كاج الدار
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