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آبخیز فوجرد انجام شییدب بدین مورور پا از اناخا   حوزۀ برخ  عوامل مبین شییورخ خاب با پوشییش ییاه   رابطۀ این پژوهش با هدف بررسیی  

سباا      تیپ شکیل واحدهاخ کارخ ن شاخص در موطقه و ت صادف     هاخ ییاه   شش ییاه  به روش ت -همگن از نرر خاب و توپویراف ، از خاب و پو

ها و هر یو از واحدهاخ همگن تایین شییدندب در هر پ ن نوگ یونهدربردارندۀ ها با توجه به مسییاح  بردارخ شییدب تاداد نمونهسیییسییاماتیو نمونه

  بردارخییاهان نمونهریشۀ  ز هر پروفیل خاب بساه به عمق خاب و عمق  پوشش ییاه  یادداش  شد و اقدام به حفر پروفیل خاب شدب ا    درصد تاج  

سدیم در هر یو از نمونه         شد و قابلی  هدای  الکاریک ،  صد جذ   سدیم و در سب  جذ   ضریب     هاخ خاب اندازهسدیم تبادل ، ن شدندب  ییرخ 

محاسبه شدب ناایج نشان داد پوشش       SPSS18.0افزار ز نرمهمبساگ  پیرسون عوامل شورخ با تیپ رویش  و درصد تاج پوشش ییاه  با اسافاده ا       

هاخ  ب با انجام آنالیز واریانا یکطرفه بر اساس آزمون دانکن مالوم شد حضور نوگ یونه   اس  ییاه  داراخ همبساگ  ماکوس با عوامل شورخ خاب   

از هدای   ماأثر پوشیییش ییاه  رد و درصییید تاجقرار دا ( -167/0) و درصییید جذ  سیییدیم( -233/0)ییاه  تح  کوارل هدای  الکاریک  خاب 
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 مقدمه. 1
هخشو ب هاخ مرتا  مواطق خشو و نیمه اکوسیسام  

ها به شییدن  دلیل شییرایف فیزیک  و محیط  حاکم بر آن

اکوسیییسییام قرار دارند،  دهودۀ عوامل تشییکیل تأثیر تح  

مل        خ  روابف موجود بین این عوا وا وابراین شییی تأثیر   ب

که این مهم جز با   ریزخ داردبرنامهبسییزا   در مدیری  و 

نه  مل     بررسییی  روابف بین یو یاه  و عوا در  مؤثر هاخ ی

مقدار عواصرخ که   [ب 17ها حاصل نخواهد شد ]  اساقرار آن 

کود بساه  هاخ خود از خاب جذ  م ریشه  ۀوسیل ییاه به 

ماغیر    ، pHبه نوگ ییاه و خصوصیان شیمیای  خاب نریر

 .[10] و مافاون اس 

یییاه به شورخ بساه به غلر  و ترکییب نمیو     پاسخ 

در محلیییول خیییاب و زمان مواجه شدن با شورخ مافاون  

شد م  شور  به .[4]با طور کلییییی ، ییاهان  که در محیف 

 :کوود، با سه میشکل عمیده مواجه هساودزندی  م 

توش خشییک  ناشیی  از پاانسیییل آب  کم محیف    -1

 خ ییاه هاریشه نسب  به پاانسیل اسمزخ سلول

یذ ،      -2 یاهش ج عدم تاادل عواصر غذای  ناش  از ک

 اناقیال و توزیع عواصر غذای  مانود کلسیم و پااسیم

سییمی  یون  مربوب به جذ  زیاد سییدیم و کلرید   -3

سیسام     که اثییییران زیان سلول  و  هاخ  آورخ بر غشاهاخ 

 .[21، 6، 2] آنزیمی  دارنید

زن  بذرها  شیییورخ خیل  زیاد باعل جلوییرخ از جوانه

شود بذرها جوانه        م  ساعد ن شرایف م شود و تا زمان  که 

نه   .[13زنود ] نم  زن  اثر موف  شیییورخ بر رشییید و جوا

ممکن اسیی  به دلیل فشییار اسییمزخ پایین، بهم خوردن   

اادل غذای ،    یا       یونتأثیر  ت هاخ خاص، سیییمی  یون  و 

 [ب8ترکیب  از این چهار عامل باشد ]

ید        مهمارین اثر شورخ بر ی یف رش ی  توق یان زراع یاه

ترین پاسخ ییاه به  کاهش سطح برگ سریع   .هاسیییی  آن

یا افزایش سطح شورخ،      یا  برگ ۀتوساشیورخ اسی  و ب ه

ی     یف م یردد ماوق دنبال کاهش سطح  بر اثر شورخ، به بی

یور و ظرفی  کل فاوسواز کاهش م   برگ، میزان جذ  ن

هاخ  یابد که این امییییر سییییبب کییییاهش تأمین فرآورده 

ییییییرددب در نایجه،  فاوسیوازخ ززم براخ رشید برگ م   

هیییاخ  هاخ جدید با مشکل مواجه شده و نشانهتولید برگ

 .[20، 7]شیود هاخ بیالغ میشاهده می سوخاگ  در برگ

  خرو بر ایدر آ  و NaCl خشور  اثران ۀس یمقا  بررس  در

  رنو و ی دما میرژ تح  س  یز شور  یراس یونه دو  زنجوانه

  ۀیونیی دو هر در خشیییور شیافزا بییا کییه یرفاویید جییهینا

Eragrostis ciliaris و Dichanthium annulatum درصد  

  کاهش نیا زانیم  ول کرد دایپ کاهش  زنجوانه سرع  و

در   .[23] بود کمار NaCl به نسییب  ایدر آ  خشییور در

 ۀیییونیی اثییران شیییییورخ بییر روخ   ۀمییطییالییایی   

 Kochia scoparia    زن ، جوانه نایجه یرفاود که درصییید

چه  چه و ریشه چه، وزن تر ساقه چه، طول ریشه طول ساقه 

چه با افزایش غلر  شورخ   چه و ساقه و وزن خشو ریشه  

 .[11] کودکاهش پیدا م 

ود       باب بین چ نۀ  با بررسییی  ارت با برخ    یو مرتا  

شیرکوه          شیمیای  خاب در مراتع  صیان فیزیک  و  صو خ

شد که در این مو   ساان یزد نیز مالوم    با ارتبابدر با طقه ا

کودب  ، پوشیییش ییاه  نیز تغییر م خاب خصیییوصییییان

خاک       هاخ  فاکاور یو  مؤثر مهمارین  یپ در تفک هاخ   ت

ی  الکاریک ، ام                هدا ف ،  با مل  قه شیییا یاه  موط ی

ااسییییم و ی    یل روابف    اسییی پ ب همچوین تجزیه و تحل

ییاه   یونۀ دهد که هر م ریرسیون  نشان    همبساگ  و 

به      جه  قۀ  مبا تو یو و     وط هاخ اکولوژ یاز وۀ   رویش، ن دام

اش، با خصییوصیییان خاب رابطه دارد و برخ  از  سییازیارخ

خصییوصیییان خاب و به ویژه فاکاورهاخ بیکربوان، آهو،  

شارین رابطه را با       سولفان بی سوگریزه و  ونهیباف ، ی ، 

 .[25] دهودهاخ ییاه  مورد مطالاه نشان م 

  موطقۀ در این مطالاه با توجه به شیییرایف اکولوژیک        

،  اس مورد مطالاه، که جزء مواطق خشو و بیابان  کشور   

شورخ خاب با چود تیپ ییاه    کوودۀ تایینعوامل رابطۀ 

آبخیز فوجرد مورد بررسیی  قرار یرفاه  حوزۀ شییاخص در 

محدودکوودۀ  دار، عوامل ماو تأثیر اسییی  تا در صیییورن 

 شوندبتایین آبخیز فوجرد ۀ حوزپوشش ییاه  
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 هامواد و روش. 2

 مورد مطالعهمنطقۀ  .2.1
 70هکاار در فاصییله  2/26741این حوزه با مسییاح  

، 28کیلومارخ شیییهر قم، در اسیییاان قم و در محدوده    
03،50  تا24 ،24،50  طول شییرق  و09،31،34   تا

33،39،34  شمال  قرار داردب  6/97محیف حوزه   عرض 

و کمارین ارتفاگ   2980کیلومار، بیشییارین ارتفاگ موطقه 

یا م   1400ماادل   در موطقه    بباشییید  مار از سیییطح در

ساان      همطالاات  ب صل زم شارین بارندی  در ف طور کل  بی

مار بوده و حجم کل بارش سازنه  میل  8/110و در حدود 

 بباشدمیلیون مار مکاب م  72/71به میزان 

 

 موقعيت حوزه آبخيز فوجرد در استان قم .1شکل 

 

 روش تحقیق. 2.1.1

-هاخ ییاه  که ط  طر  تفصیل  پراکوش تیپنقشۀ  

ها، مراتع و آبخیزدارخ کشور   اجرای  توسف سازمان جوگل  

یذارخ   و پ ن تهیه شیییده بود، پا از بازدیدهاخ میدان      

مورد بازبیو  مجدد قرار یرف ب تاداد و سیییطح هر پ ن       

بساه به نوگ و ارتفاگ پوشش ییاه  تایین شدب در هریو     

ها و درصد تاج پوشش ییاه  یادداش      ها نام یونهاز پ ن

 (ب2شدند )شکل 

لودسیی  سییال  ماهوارۀ سیی ا با اسییافاده از تصییاویر 

صیل     همان مربوب به 2002 اجرای   -سال اجراخ طر  تف

شده بود،        و  شهریورماه( تهیه  سف  ش  )اوا صل روی اواخر ف

آبخیز محدودۀ حوزۀ درصد تراکم پوشش ییاه  در   نقشۀ  

اساخراج   Arc\GIS9.3افزار با نرم NDVIبا شاخص  فوجرد

ش شده و پا از تلفیق با   صد      ۀنق شش ییاه ، در تیپ پو

تدقیق شیییدند  هاخ رویشییی  تاج پوشیییش هریو از تیپ

 (ب1)جدول 

هاخ مرتا   شورخ خاب با یونه رابطۀ به مورور بررس   

آبخیز مورد مطالاه واحدهاخ همگن کارخ       حوزۀ موجود در 

شه  سوگ     با تلفیق نق شیب،  صد  س  و ارتفاگ،     هاخ در شوا

تیپ پوشش  قطع داده شدب با توجه     نقشۀ  تهیه و س ا با  

ساح  واحدهاخ همگن و هر یو از تیپ  ش ،   هابه م خ روی

هاخ مخالف خاب    خاب حفریردید و از عمق   هاخ پروفیل 
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شدب عمق نمونه نمونه شۀ بردارخ با توجه به طول بردارخ    ری

پراکوش آنمحدودۀ  هاخ مخالف ییاه  و عمق خاب    یونه 

مارخ  سییانا  15-45و  B، 15-0 و Aهاخ از افق ها عمدتا 

مارخ هم بودندب   سیییانا  100خاب و در مواردخ تا عمق   

خصیییوصییییان شییییمیای  خاب شیییامل هدای  الکاریک   

بادل  )   )ال (،  Bowerبه روش  کاروکوداکایویا (، سیییدیم ت

SAR  روش(Bower و )ESP  روش(Bower ندازه ییرخ  ( ا

 شدندب

  وخشییورخ خاب موطقه بر رتأثیر براخ بررسیی  میزان 

آبخیز فوجرد  حوزۀ تیپ ییاه  و درصییید تاج پوشیییش     

س ا آنالیز             شد و  سبه  سون محا ساگ  پیر ضریب همب

  افزارطرفه با آزمون دانکن با اسیییافاده از نرم    واریانا یو  

SPSS 18.0 انجام شدب 

 

 نتایج. 3
عوامییل  مؤثر از مورد مطییالاییه عمییدتییا  موطقییۀ فلور 

له آ  و هوا، پسیییا  و     یو از جم خاب و   اکولوژ ودخ،  بل

  هف  فوجرد آبخیز حوزۀ در هاخ انسان  بوده اس ب  دخال 

ش   تیپ سای     روی صان    و شدند  شوا شخ  هر در هاآن م

هاخ ییاه  موجود در موطقه  یونه شییید یادداشییی  پ ن

،  با ذکر نام علم  1لیسیی  فلورسییایو موطقه در جدول  

 بتیره و فرم رویش  آمده اس 

شش ییاه  براخ  ساقل     8در نهای   پو تیپ ییاه  م

قۀ فوجرد اخاصیییاص    ف ب   براخ موط ی   یا  نحوه و موقا

یپ  پراکوش   نشیییان فوجرد آبخیز حوزۀ در ییاه   هاخ ت

 (ب2 شکل) اس  شده داده
Astaragalus sp-Secale monteanum این تیییپ بییه

ساح    شرق  موطقه و در نزدیک     630م هکاار در ناحیۀ 

مار   2600تا   2400بین حدود ارتفاع     یردنۀ تفرش و در 

قرار  یرفاه اسییی ب مقدار ماوسیییف بارندی  در این تیپ     

زار  مار اس ب سیماخ ییاه  موطقه اکثرا  درموه  میل  310

اخ از پوشییش زیادترخ نسییب  به  هاخ ییاه  بوتهو یونه

 35ها برخوردارند و میزان پوشش تاج  ییاهان دیگر یونه

 درصد اس ب

Astragalus sp-Scariola sp-Gramine sp    این تیپ

شرق  با پوشش تاج      1955به مساح    هکاار در ناحیۀ 

درصد در  موطقه در شرق روسااخ فوجرد و همچوین      33

شاورزخ و در بین حدود ارتفاع     2200در اطراف مزارگ ک

مقدار ماوسییف بارندی  در   مار قرار یرفاه اسیی ب2400تا 

مار اس ب سیماخ ییاه  موطقه اکثرا     میل  294پ این تی

ته  نه بو ته    زار و یو یاه  بو یادترخ   هاخ ی اخ از پوشیییش ز

 ها برخوردار هساودبنسب  به دیگر یونه

Hultemia sp-Annual forbsبه مسیییاح       ا ین تیپ 

و  موطقه هکاار در ناحیۀ مرکزخ از شیییرق تا غر       6019

فاع      حدود ارت اه    2300تا   1600در بین  مار قرار یرف

مار  میل  264اسیی ب مقدار ماوسییف بارندی  در این تیپ 

هاخ  زار و یونهاسییی ب سییییماخ ییاه  موطقه اکثرا  ورب

ته   یاه  بو یادترخ      اخ و علفی هاجم از پوشیییش ز هاخ م

سب  به دیگر یونه  ش     ن ها برخوردار هساودب این تیپ روی

 درصد اس ب 32پوشش داراخ تاج

Centaura sp-Acantholimon sp-Annual forbs   این

هکاار در ناحیۀ شمال  موطقه و در    280تیپ به مساح   

یه و در بین حدود ارتفاع         نا تا    1650اطراف روسیییااخ 

مار قرار یرفاه اسیی ب مقدار ماوسییف بارندی  در    2000

سیماخ ییاه  موطقه اکثرا     میل  256این تیپ  س ب  مار ا

ته زار و یو  ته    نه بو یاه  بو اخ و علف  از پوشیییش  هاخ ی

سب  به دیگر یونه  ساود و میزان   زیادترخ ن ها برخوردار ه

 درصد برآورد شدب 30پوشش ییاه  تاج

Scariola sp-Hultemia sp-Astragalus sp   یپ این ت

هکاار در ناحیۀ شمال ، مرکزخ و شرق      3409به مساح   

سفیداهلل واحمد آباد   ، کودرودموطقه و در اطراف روسااهاخ  

مار قرار یرفاه اس ب   1650تا  1400در بین حدود ارتفاع  

مار اسیی ب  میل  233مقدار ماوسییف بارندی  در این تیپ 

ههاخ ییاه  بوتزار و یونهسیییماخ ییاه  موطقه اکثرا  بوته

ها برخوردار   اخ از پوشیییش زیادترخ نسیییب  به دیگر یونه     

 درصد اس ب 34ش هساود و داراخ تاج پوش

 آبخيز فوجردحوزۀ ليست فلورستيك گياهان . 1جدول 
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 نام فارس  زمان یلده  فرم رویش  تیره نام علم 

Acantholimon sp Plumbaginaceae Sh-P ک ه میر حسن خرداد، تیر 

Acanthophyllum sp Caryophyliaceae Sh-P چوبو اردیبهش ، خرداد 

Achillea spp. Compositae F-P برمادران خرداد، تیر 

Cousinia crispa Compositae F-P خار زرد اردیبهش ، خرداد 

Alyssum dasycarpum Cruciferae F-P قدومه اردیبهش ، خرداد 

Anchusa italica Boraginaceae F-P یاو زبان  اردیبهش ،  خرداد 

Artemisia sieberi  Compositae Sh ,f-P درموه آبان ،مهر 

Descurainia sophia Cruciferae F-P  خاکش  تلخ اردیبهش 

Eryngium billardieri Umbelliferae F-P چوشاخ چوچاق زلوگ مرداد 

  Bromus tectorum Gramineae G-A علف بام اردیبهش  , خرداد 

Echinops sp Compositae F-P شکر تیغال خرداد تیر 

Centaurea sp Compositae F-A یل یودم خرداد , تیر 

Ephedra major Ephedraceae Sh-P ریش بز هوما اردیبهش  خرداد 

Euphorbia . sp Ephedraceae Sh-P فرفیون شیر سگ اردیبهش  خرداد 

Hordeum balbosum Gramineae G-P پیازدارجو  خرداد 

Peteropyrom oliviari Polygonace sh-P  پرند اردیبهش  -فروردین 

Papaver sp Papaverace F-P  شقایق اردیبهش 

Stachys inflata Labiatae F-P چاخ کوه  اردیبهش  تیر 

Sisymbrium sp Cruciferae F-P  خاکش  اردیبهش 

Stipa اhohenachariana Gramineae G-P شال دم خرداد تیر 

Peaganum harmala Zygophyllaceae F-P اسفود خردا تیر 

Poa bulbosa Gramineae G-P دارچمن پیازب خرداد تیر 

Tragopogon.sp Compositae F-A شوگ اردیبهش  خرداد 

Astragalus gosipinus Leguminosae SH-P یون اردیبهش  خرداد 

Capparis siculaduham Capparidaceae F-P علف مار اردیبهش  مرداد 

Kochia prostrata Chenopodiaceae SH-P  جارو 

Aegilops sp Gramineae G-A  یودمو اریبهش 

Lactuca glaucifolia Compositae SH-P  جارو اردیبهش 
Noaea mucronata  SH-P خاریون  تیر-مرداد 

Salsola sp Chnopodiaceae SH-P علف شور تیر-مرداد 

Launaea.sp Compositae F   چرخه خرداد-اردیبهش 

Ziziphora temuio Labite F-P  کاکوت  اردیبهش 

Onopordon sp Compositae F-P  خار زن بابا تیر -خرداد 

Amigdalus licioedes Rosaceae T-P بادام کوه  فروردین 

Rhumus sp Compositae F-P ریواس خرداد 

Anthemis sp Cruciferae F-A  بابونه اردیبهش 

Aleena sp 

Wistil 

Graminea F-A   جو موش خرداد-اردیبهش 

Scariola sp 

Orientalis 

Compositae SH-P   جارو خرداد-اردیبهش 

Bromus tomentullus Gramine G-P  علف پشمک  اردیبهش 
Secale monteanum Gramine G-P چاودار کوه  خرداد 
Hulthemia persica Rasace SH-P  ورب اردیبهش 
Agropyron.sp Gramine G-P  علف یودم  اردیبهش 
Phlomis olivieri Labiatae F-P یوش بره خرداد 
Gunadelia tournefrtio Compositae F-P کوگر خرداد 
Centaurea iberica Compositae F-A یل یودم تیر 
Evyngium pungei Um be lliferae F-P زول تیر 
Stipa - barbata Gramine G-P  شال دوم اردیبهش 

 

Astragalus sp-Stipa sp-Scariola sp به    ا یپ  جووب  موطقه و در اطراف  ناحیۀ   هکاار در   1127مسیییاح   ین ت
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مار  1700تا   1500روسیییااخ ورزنه و در بین حدود ارتفاع       

 245مقدار ماوسیییف بارندی  در این تیپ      قرار یرفاه اسییی ب 

س  مار میل  سیماخ ییاه  موطقه اکثرا  بوته ا هاخ  زار و یونهب 

ها   اخ از پوشیییش زیادترخ نسیییب  به دیگر یونه     ییاه  بوته  

 باس درصد  30که داراخ درصد تاج پوشش هساود برخوردار 

Artemisia sp-Stipa grostis ح       ا به مسیییا یپ  ین ت

جوو  روسیییااخ   در جووب  موطقه و ناحیۀ   هکاار در   1503

مار قرار  یرفاه   2000تا   1500ورزنه و در بین حدود ارتفاع     

س ب  س  مار میل  250مقدار ماوسف بارندی  در این تیپ   ا ب ا

اخ بوتههاخ ییاه  زار و یونهسیییماخ ییاه  موطقه اکثرا  بوته

ها برخوردار  یونه وعلف  از پوشیییش زیادترخ نسیییب  به دیگر     

 باس درصد  33و تاج پوشش آن هساود 

 
 فوجردآبخيز حوزۀ تيپ پوشش گياهی در . نقشۀ 2شکل

 

  علف  ییاهان   جزء موطقه  در موجود ییاه   هاخ یونه 

  یرتأث داد نشییان ناایج لیکنب هسییاود روخ شییور یکسییاله و

  هاخیونه تراکم روخ بر ییاه  پوشیییش بر شیییورخ عوامل

  ییاه  هاخیونه سازیارخ به بساگ  و اس  مافاون ییاه 

  در مثال  عووان به  اسییی  آمده  2 جدول  در که چوان ب دارد

  پوشییش تراکم شیید مشییاهده خاب الکاریک  هدای  مورد

  هدای    کاهش  یا  افزایش با  بررسییی  مورد هاخ یونه  ییاه  

شده  زیاد یا کم خاب الکاریک  ساه  بلکه اندن یونه نوگ به ب

  توانم  2 و 1 هاخ جدول  به  توجه  با  و دارد ییاه   هاخ 

باب   چوین نه  که  کرد اسیییاو  ،Astragalus sp هاخ یو

Hultemia sp. و Scariola sp. تاج داراخ( 5 ییاه  )تیپ  

شش  صد،  34 پو شارین  در سب   را مقاوم  بی   مقادیر به ن

ی     بازخ  ند و  خاب  الکاریک  هدا   رقم بیشیییارین دار

زیموا  دسیی  275/68)  خاب الکاریک  هدای  میانگین

همچوین   اس ب  درصد  34 پوشش  تراکم به مربوببر مار( 

  70/54سیییدیم )جذ   مقدار میانگین نسیییب       حداکثر 

meq/100g( و درصیید جذ  سییدیم )درصیید( در 25/59  

ش     Scariola sp-hultemiaخاب مواطق داراخ تیپ روی

sp- Astragalus sp        یانگین حداکثر م ند و  برآورد شییید

بادل  )    قادیر سیییدیم ت واطق   meq/100g 33/64م ( در م

 32با  Artemisia sp- Stipa grostisداراخ تیپ رویشیی  

  درصد تاج پوشش، مشاهده شدب
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 بخيز فوجردآحوزۀ مقادیر پارامترهای توصيفی آماری برای طبقات تراکم پوشش گياهی . 2جدول 

 خطاخ اسااندارد انحراف مایار میانگین مقادیر حداقل مقادیر حداکثر 

      درصد 25تاچ پوشش 

 1/79 3/0 178/52 57/23 855/7 (EC dS/mهدای  الکاریک  )

 81 44 29/60 708/13 181/5 (Na meq/100gسدیم تبادک  )

 92 27 25/45 579/21 629/7 (SARmeq/100gنسب  جذ  سدیم )

 59 45 78/51 140/6 047/2 (ESP meq/100gدرصد جذ  سدیم )

      درصد 30تاچ پوشش 

 89 6/0 7147/22 804/24 02/6 (EC dS/mهدای  الکاریک  )

 96 2 87/58 762/29 954/7 (Na meq/100gسدیم تبادک  )

 99 13 48/42 475/22 451/5 (SARmeq/100gنسب  جذ  سدیم )

 72 34 12/47 514/8 065/2 (ESP meq/100g)درصد جذ  سدیم 

      درصد 32تاچ پوشش 

 51 7/0 9/31 246/27 730/15 (EC dS/mهدای  الکاریک  )

 76 43 33/64 502/18 682/10 (Na meq/100gسدیم تبادک  )

 56 28 42 14 083/8 (SARmeq/100gنسب  جذ  سدیم )

 44 36 41 359/4 517/2 (ESP meq/100gدرصد جذ  سدیم )

      درصد 33تاچ پوشش 

 76 4/0 294/30 133/30 389/11 (EC dS/mهدای  الکاریک  )

 61 25 53/40 143/15 571/7 (Na meq/100gسدیم تبادک  )

 48 14 84/26 666/12 664/5 (SARmeq/100gنسب  جذ  سدیم )

 78 34 67/55 680/15 401/6 (ESP meq/100gدرصد جذ  سدیم )

      درصد 34پوشش تاچ 

 88 53 275/68 716/14 358/7 (EC dS/mهدای  الکاریک  )

 66 1 73/56 293/48 882/27 (Na meq/100gسدیم تبادک  )

 72 36 70/54 085/18 441/10 (SARmeq/100gنسب  جذ  سدیم )

 84 49 25/59 741/16 370/8 (ESP meq/100gدرصد جذ  سدیم )

      درصد 35تاچ پوشش 

 57 4/0 174/29 969/25 614/11 (EC dS/mهدای  الکاریک  )

 74 44 50/63 528/13 764/6 (Na meq/100gسدیم تبادل  )

 95 31 52 826/25 55/11 (SARmeq/100gنسب  جذ  سدیم )

 47 37 60/43 912/3 749/1 (ESP meq/100gدرصد جذ  سدیم )

 

با    خاب  شیییورخ پارامار  آید برم  3 جدول  از چوانچه  

بارت         به ع یاه  همبسیییاگ  ماکوس داردب  پوشیییش ی

شان داد      طور که انارار م همان ساگ  ن ضریب همب رف  

موف  بر پوشییش ییاه   تأثیر که افزایش مقادیر شییورخ 

  درصییید تاج پوشیییش ییاه ، با  مقایسیییه  داردب لیکن در

  دیگر عبارت هب دارد،  رویشییی تیپ با ترقوخ همبسیییاگ 

صد  شش  تاج در   ییاهان، هاخیونه نوگ اندازۀ ییاه  به پو

  این در و باشییدنم  خاب شییورخ پارامارهاخ تأثیر تح 

یان، درصییید   ی    میزان ( وESP) سیییدیم جذ   م   هدا

  همبسییاگ  پارامارها سییایر با مقایسییه در خاب الکاریک 



 1396پاییز ، 3، شماره 70موابع طبیا  ایران، دوره جله رتع و آبخیزدارخ، مم

 

758 

ش  با بیشارخ  شاه   تیپ روی درصد تاج    که حال  درب انددا

هان   پوشیییش یا ح   ی ی    میزان تأثیر  ت  و الکاریک  هدا

 ببود خاب تبادل  سدیم مقادیر

 ضریب همبستگی بين پوشش گياهی و برخی عوامل شوری خاک .3جدول

پوششدرصد تاج    EC Na SAR ESP تیپ رویش  

پوشش درصد تاج

 ییاه 

 *0/04- *0/07- *0/2- *0/194- *0/097 1 ضریب همبساگ 

Sig. (2-tailed) . 526/0  201/0  187/0  647/0  710/0  

 45 45 45 45 45 45 تاداد

 تیپ رویش 

 *0/167- *0/124- *0/067- *0/233- 1 *0/097 ضریب همبساگ 

Sig. (2-tailed) 526/0  . 123/0  661/0  196/0  . 419/0  

 45 45 45 45 45 45 تاداد

S.A.R 
(me/100g). 

061/0 *0/124- *0/070- ضریب همبساگ   -0/793** 1 0/403** 

Sig. (2-tailed) 647/0  196/0  690/0  0/0  . . 06/0  

 45 45 45 45 45 45 تاداد

ESP 
(me/100g) 

224/0 *0/167- *0/044- ضریب همبساگ   0/461** 0/403** 1 

Sig. (2-tailed) 772/0  . 419/0  138/0  001/0  . 006/0  . 

 45 45 45 45 45 45 تاداد

Na 
 (me/100g) 

 **0/461 **0/793 1 **0/574 *0/067- *0/2- ضریب همبساگ 

Sig. (2-tailed) 187/0  661/0  0/0  . 0/0  001/0  

 45 45 45 45 45 45 تاداد

EC (dS/m) 

. **0/574 1 *0/233- *0/194- ضریب همبساگ  061/0  224/0  

Sig. (2-tailed) 201/0  123/0  . 0/0  690/0  138/0  

 45 45 45 45 45 45 تاداد

 

سۀ  براخ  شش ییاه      مقای شورخ با پو میانگین عوامل 

نالیز واریانا یو    طرفه انجام شیییدب ابادا همگو       روش آ

آمارۀ  ها بررسیی  شییدد و با توجه به مقادیر  واریانا نمونه

که بزریار از  لیون و سیییطح ماو  ود    05/0دارخ  هسیییا

تجزیه   شییید و  تأیید   ( آزمون همگو  واریانا  4)جدول  

سه میانگین  س   واریانا و مقای ها بین ماغیرهاخ مورد برر

 (ب5به روش دانکن انجام یاف  )جدول 

 هاميانگينمقایسۀ نتایج آزمون همگنی واریانس برای انجام آزمون دانکن و . 4جدول 

 دارخسطح ماو  2درجه آزادخ  1درجه آزادخ  آماره لیون 

 794/0 5 39 56/0 (EC dS/mهدای  الکاریک  )

 201/3 5 29 051/0 (Na meq/100gسدیم تبادل  )

 408/0 5 35 84/0 (SARmeq/100gنسب  جذ  سدیم )

 ESPدرصد سدیم تبادل  )

meq/100g) 
104/3 5 38 054/0 
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انجام   05/0دارخ ماو  ها در سییطحمیانگینمقایسییۀ 

درصد   5(ب بر اساس آزمون دانکن در سطح 5یاف  )جدول 

دار بین میییانگین مقییادیر هییداییی  وجود اخا ف ماو 

سدیم )   ECالکاریک  ) صد جذ   تأیید  ( مورد ESP( و در

قرار یرف  لیکن وجود اخا ف بین میانگین مقادیر سدیم   

سدیم )  ( Naتبادل  خاب ) سب  جذ   شاهده   SARو ن ( م

دار نبودب با توجه به مقادیر  درصد ماو   5نشد و در سطح   

مارۀ   ی           آ هدا بات  براخ  حاسییی قادیر م که م فیشیییر نیز 

الکاریک  و درصیید جذ  سییدیم بزریار از مقادیر بحران  

دار  جدول فیشییر هسییاود فرض عدم وجود اخا ف ماو  

  هاخ هر یو از تیپ  شیییودب بوابراین  ها رد م  بین میانگین 

عوامل شیورخ خاب با یکدیگر   تأثیرپذیرخ رویشی  از نرر  

مافاون هسییاود و مهمارین عامل شییورخ که در پراکوش  

تأثیر یذار  آبخیز فوجرد حوزۀ هاخ مرتا  شاخص در  یونه

هدای  الکاریک  خاب و درصییید جذ  سیییدیم      اسییی ، 

فیشییر هدای   آمارۀ ب همچوین با توجه به مقدار باشییودم 

را بر پراکوش پوشیییش  تأثیر  کاریک  خاب بیشیییارین  ال

که سدیم تبادل  کمارین اثر را داشاه  ییاه  دارد در حال 

 اس ب

 آبخيز فوجردحوزۀ نتایج تحليل واریانس یکطرفه پوشش گياهی با عوامل شوری بر اساس آزمون دانکن در . 5جدول 

 
مجموگ مرباان 

 بافیمانده
 درجه آزادخ

میانگین مرباان 

 باقیمانده
F 

 محاسبات 
F 

 جدول فیشر
سطح 

 دارخماو 

       (EC dS/m)هدای  الکاریک  )

 535/2000 5 675/10002 هابين گروه

 929/629 39 218/24567 هادرون گروه 017/0 4495/2 176/3

  44 893/34569 کل

       (Na meq/100gسدیم تبادل  )

 855/302 5 273/1514 هابين گروه

 042/663 29 218/19228 هادرون گروه 805/0 5454/2 457/0

  34 491/20742 کل

       (SARme/100gنسب  جذ  سدیم )

 769/433 5 846/2168 هابين گروه

 505/448 35 683/15697 هادرون گروه 451/0 4598/2 967/0

  40 529/17866 کل

       ((ESP meq/100g)درصد سدیم تبادل  

 475/228 5 374/1142 هابين گروه

 542/95 38 604/3630 هادرون گروه 049/0 4495/2 391/2

  43 977/4772 کل

 

 گیریو نتیجه بحث. 4
خصییوصیییان خاب به طور مسییاقیم و غیرمسییاقیم    

بر روخ پوشییش ییاه  به خصییوص در  را تأثیر بیشییارین 

شگاه  شور دارد روی شور ماموز  خاب .[19] هاخ  در   هاخ 

ها داراخ میزان زیادخ  مواطق خشو واقع شده و این خاب

ها  آنهاخ محلول و سدیم قابل تبادل و یا هر دوخ از نمو

هاخ محلول داراخ حاصلخیزخ  عل  وجود نموههساود و ب

هان     یا ح    پاییو  بوده و اکثر ی و قرار م تأثیر  را ت د  ده
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آبخیز فوجرد  حوزۀ مطالاه بر روخ اراضییی  شیییور    .[12]

 14ییاه  از یونۀ  50نشییان داد که فلور موطقه شییامل  

 Astragalusهاخ یون )باشییدب در این میان یونه تیره م 

gosipinus( و ورب )Hultemia persica      ین ار بیشییی  )

 اندبفراوان  را به خود اخاصاص داده

یز  آبخحوزۀ ساس ضرایب همبساگ  محاسبات  در     بر ا

اأثر  فوجرد تراکم پوشیییش ییاه    ی  الکاریک     م هدا از 

هاخ  ب اما نوگ یونه  اسییی خاب و مقادیر سیییدیم تبادل      

سدیم بودند    تأثیر ییاه  تح   صد  هدای  الکاریک  و در

یز نکه ناایج آنالیز واریانا یکطرفه و انجام آزمون دانکن        

تیپ رویشیی  تح  کوارل هدای   نشییان داد که حضییور  

( قرار داردب  ESPالکاریک  خاب و درصیید جد  سییدیم ) 

بوابراین اثر خصوصیان خاب در تفکیو اجاماعان ییاه     

قرار یرف  که با مطالاان قبل  انجام شییده در  تأیید مورد 

، 3، 1مواطق شییور ایران و سییایر کشییورها مطابق  دارد ] 

22]. 

ش   تیپ ایوکه به توجه با  Astragalus: 7 شماره  روی

sp –Stipa sp-Anual Grasses ،پوشش تاج درصد کمارین  

  اساوباب چوین توانم  دارد را فوجرد آبخیز حوزۀ در ییاه 

  شورخ  برابر در Stipa sp و یکساله  علف  هاخیونه که نمود

سب   ویژه به خاب  بوده ترحساس  سدیم   هاخخاب به ن

  یو، رویشییی  تیپ همچوین و هسیییاود پذیرترآسییییب و

Astragalus sp – Secale monteanum  سییایر به نسییب  

  شییورخ  مقادیر به فوجرد آبخیز حوزۀ در موجود هاخیونه

درصیید تراکم بازتر  با رویشیی  تیپ و بوده ترمقاوم خاب

 اندبتشکیل دادهرا ها نسب  به آن

ح       از طرف   قه ت یاه  موط تأثیر   تراکم پوشیییش ی

خاب بوده و بیشیییارین میزان         بادل   قادیر سیییدیم ت م

پوشییش ییاه  در   همبسییاگ  ماکوس را با درصیید تاج 

همبسییاگ  قوخ بین  و هداشییامقایسییه با سییایر پارامارها 

بادل            قادیر سیییدیم ت با م خاب  ی  الکاریک   هدا میزان 

شدب      شاهده  سدیم م صد جذ   بودن میزان   باز خاب و در

س  و انهدام    سدیم یک  از عوامل پراکودی   کلو یدهاخ ر

سیییاخامان خاب و در نایجه از بین رفان تهویه و کاهش  

ب این امر اخا ل در عمل   [24] نفوذپذیرخ خاب اسییی    

ب یون سیییدیم ع وه بر [14] توفا ییاه را به دنبال دارد   

سف        سمزخ ییاه و اخا ل در جذ  آ  تو شار ا افزایش ف

اطراف ریشه   تواند باعل ایجاد محیط  مسموم درییاه، م 

 .[15] شود و از این نرر هم اثر موف  بر رشد داشاه باشد    

آبخیز فوجرد که داراخ تراکم  غالب حوزۀ هاخ رویش   تیپ

 در ارتفاعان بازتر با میزان بارش ،پوشش بازتر نیز هساود

ل  هاخ تحقیق دلیبیشیییار پراکوش دارندب با توجه به یافاه      

تر  اعان به مواطق پس این امر آبشوی  سدیم از ارتفعمدۀ 

س   شد     هب با سدیم  خاب براخ ر عبارت  دیگر محدودی  

بارش و رطوب             یل  به دل عان  فا هان در ارت و پراکوش ییا

تر تراکم پوشش ییاه    خاب کمار اس ب در مواطق پس   

 ,Scariola spکاهش یافاه اسییی ب فقف تیپ رویشییی  

Hultemia sp, Astragalus sp       فاگ حدود ارت که در 

مار تراکم پوشیییش  میل  233مار با بارش    1650-1400

درصیید داشیی  و نسییب  جذ  سییدیم هم در خاب     34

موطقه پراکوش این تیپ رویشییی  در مقایسیییه باسیییایر       

یپ  بازتر بود    ت وده که این امر نشیییان  هاخ رویشییی     ده

سود و خشک       Scariola sp هاخیونه دوس  بودن شورپ

آنها  هاخ همراه  سیییایر یونه  وsp Hultemia [5 ]و  [9]

هاخ سیییایر محققین در  ناایج اخیر نیز با یافاه بباشیییدم 

ق  داردب     واطق مخالف ایران مطاب ثال مالوم   هب  م عووان م

  ( درZygophyllum atriplicoidesپراکوش قی  ) شیید

م  سدی تأثیر تح   خشو اساان اصفهان کام     مواطق نیمه

یل آبشیییوی            به دل بادل  خاب قرار دارد و در ارتفاعان  ت

س  ]    ارتفاگ بوتهسدیم   شا  ا شار از مواطق د و  [18ها بی

بازبودن میزان سدیم یک  از   نیز هاخ کویر میقان در خاب

  ه اسیی عوامل عدم اسییاقرار پوشییش ییاه  مارف  شیید 

[16]. 
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