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در گياهي  پوشش خاک وخصوصيات فيزيکوشيميايي  رابطه بين بررسي
 هاردتشي شور و گچي مراتع قشالقي اها خاک

 
 ۴ ابراهيم مقيسهو ۳شهال محمودي ،۲اميري زاهدي الدين  قوام،۱*حمديا عباس

 ، ايران عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي اراک١
 ، ايران دانشگاه تهران،دانشکده منابع طبيعيگروه جنگلداري و اقتصاد جنگل،  دانشيار ٢
 ن، ايرانه مهندسي آب و خاک، دانشگاه تهرادانشکدگروه مهندسي علوم خاک، استاد  ٣

 ن، ايران دانشکده مهندسي آب و خاک، دانشگاه تهرا، گروه مهندسي علوم خاکدانشجوي دکتري ٣

 )۱۷/۱۰/۸۶: ، تاريخ تصويب  ۱۴/۸/۸۵: تاريخ دريافت(

 
  هچکيد

پوشش گياهي  .اند هخشک ايران را در بر گرفت وسعت مراتع مناطق خشک و نيمه ازدرصد قابل توجهي های شور و گچی  دی سوليار

 گياهانبا هدف شناسايي  اخير پژوهش .ستها خاکخاص اين ايي يخصوصيات فيزيکوشيمبيانگر وجود  ها خاکپراکنده در اين 

مراتع قشالقي شور و گچي ي ها خاکگياهان با خصوصيات فيزيکوشيميايي پراکنش رابطه پسند و همچنين بررسي  دوست و شور گچ

اطالعات پوشش گياهي شامل .  سيستماتيک انجام شد‐پوشش گياهي به روش تصادفي برداري از نمونه. استانجام گرفته   کرجاشتهارد

ي خاک ها پروفيلتشخيص هر تيپ گياهي  پس از .شد روي خطوط ترانسکت تعيين تراکم و درصد تاج پوشش در داخل هر پالت و بر

 خصوصيات فيزيکوشيمايي تهيه منظور بررسي بهخورده ن ي دستها هاز هر افق نمون.  شدندبررسيي استاندارد ها روشحفر و بر اساس 

 و ها کاتيون گچ، ، هدايت الکتريکي، کربن آلي، کربنات کلسيم معادل، درصدpHبافت خاک،   خصوصيات فيزيکوشيميايي شامل.شد

اط با تغييرات پوشش گياهي از  در ارتبعوامل محيطي تجزيه و تحليل براي. شدي استاندارد تعيين ها روشي محلول با استفاده از ها آنيون

اكنش  بين پراي هدهد كه ارتباط ويژ  نتايج نشان مي.شداستفاده  )PCA( ي اصليها ه مولف آناليزمتغيره هاي تجزيه و تحليل چند روش

ي رويشي ها تيپ موثر در تفكيك خاكشيميايي  فيزيکو خصوصيات ترين مهمي مختلف رويشي و خصوصيات خاك وجود دارد و ها تيپ

 .هستند  خاکبافتسنگريزه و   غلظت کلر، درصد گچ، واکنش خاک، درصدهدايت الكتريكي،قابليت ، بررسيمنطقه مورد 

 
 اشتهارد رصد پوشش، خصوصيات فيزيکوشيميايي ود، )PCA( ي اصليها هيه مولف تجزو گچي،  شوريها خاک :ي کليديها هواژ
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 مقدمه

) Gypsids( هاي گچي سول ها، اريدي سول در بين اريدي
درصد  ۲/۹ با )Salids( هاي شور سول و اريدي  درصد١٢با

در  ).۷( اند هبيشترين مساحت اراضي مزبور را در برگرفت
 ميليون هکتار وسعت ٢٨ تا ٢٧ي گچي حدود ها خاکايران 
 ٢٣ الي ١٦ حدوددر  نيز ي شورها خاکو ) ۱۳(رند دا

البته  ،)۷( دهند  را تشکيل ميها خاکميليون هکتار از 
 برايشرط الزامي  يم رطوبتي اريديک تنها پيشداشتن رژ

سول نبوده و در شرايطي   در رده اريديها خاکرار گرفتن ق
 براي رويش گياهان زياددليل شوري  ه بها خاککه 

خشک تا   حتي در اقاليم نيمهها خاک اين ،نامساعدند
 نسبت بهگسترش  با وجود .شوند مرطوب هم يافت مي نيمه
ي شور و گچي ها خاکسول و بويژه  ي اريديها خاکزياد 

هاي   خاکهاي اثردر زمينه شده ات انجامقيقتح ،در ايران
.  پوشش گياهي محدود و پراکنده بوده استبرگچي و شور 

 گياهان چه از نظر کاربري در بخش کشاورزي و چه بررسي
بر اساس . زيادي دارداهميت ، ي گچيها خاکمراتع در 
 نتيجه تحقيقات وان آلفن و ،)١٩٩٠( هاي فائو بررسي
صد گچ براي رشد  در٢داکثروجود ح) ١٩٧١ (١رومرو

 درصد ٢٥ ‐٢   ولي در محتواي بين،گياهان مناسب است
 خواص فيزيكي .يابد  گياهان کاهش ميبيشتررشد 
عنوان محيطي براي رشد گياه، به  هبي گچي ها خاك

محتواي گچ سطحي، عمق اليه گچي و سختي آن بستگي 
دند كرمشاهده ) ١٩٦٢ (٢اسميت و روبرتسون ).۱۸(دارد 
ند محيط توان مي درصد گچ ن٢٥ي با بيش از ها خاك كه

در نتيجه سبب مناسبي براي رشد گياه فراهم آورند و 
طور كامل در  ه بکاهش چسبندگي و کاهش خاک شده و

روي در مقابل يک يا  هاي شور گونه .شوند آب ناپايدار مي
 بلکه هر کدام بسته به ، مشابه ندارندواكنشچند عامل 

 عامل وژيک خود در مقابل يک يا چندخصوصيات فيزيول
توان گياهان موجود  در نتيجه مي. دهند حساسيت نشان مي

. دكربندي   طبقهعاملدر منطقه را بر اساس يک يا چند 

                                                 
 ‐۱ Alphen and Romero  

 ‐۲ Smith and Robertson 

ي شور تنها عاملي است که همه گياهان ها خاکرطوبت در 
  عوامليتوان مي همچنين ،دهند نشان ميواكنش به آن 
 هدايت الکتريکي، قابليت ي، سديم محلول و تبادلمانند
کربنات را حائز اهميت  ي کلر، سولفات و بيها آنيون مقدار
 چهار بررسيبا ) ۱۳۷۷(  و نوروزي سعيدفر).۵( دانست

 که گونه ندن نتيجه رسيداي  هگونه شورپسند ب
Halocnemum strobilaceum هاي متوسط تا  بافت

 Seidlitziaهاي گونه. دهد سنگين را ترجيح مي
rosmarinusو  Aeluropus littoralis هاي  بافت

اغلب  Atriplex veruciferumمتوسط تا سبک و گونه 
 .دهد  را ترجيح ميزياد عمق ايستابي  با سنگين ويها خاک

هايي از  با بررسي بخش) ۱۳۸۱(اسدي و همکاران 
ي سه استان سمنان، اصفهان و خراسان، بر ها رويشگاه

ک و حضور گياهان در مقادير اساس مقدار گچ موجود در خا
دوست  ه گروه از گياهان شامل گياهان گچ س،مختلف گچ
تفاوت را تشخيص دادند  دوست ترجيحي و بي  گچ،انحصاري

 مشخص کردند کههاي آماري   با استفاده از سنجشو
تغييرات درصد گچ، ظرفيت تبادل کاتيوني، شوري و 

ثقفي . دارد روي پراکنش گياهان تأثير ،ها آنيون و ها کاتيون
 با بررسي عوامل موثر بر پوشش )۱۳۸۳(خادم و همکاران

ن نتيجه رسيدند که پوشش اي  هگياهي اطراف کوير نمک ب
مين، خاک و سطح تابع شکل زگياهي در اين ناحيه 

عوامل ، )۱۳۸۳(ترنج زر و همکاران  .استايستابي 
ياهي مراتع وشنوه شناختي مؤثر بر پراکنش پوشش گ بوم

 که  داد نشانايشان تحقيق  نتايج .بررسي كردندقم را 
 داشته و ماده اي هعوامل خاکي بر پوشش گياهي تأثير عمد

هدايت الکتريکي به ترتيب بيشترين  آلي، درصد شن و
جعفري و . ي گياهي دارندها هرابطه را با گون

عوامل خاکي  سلطان اثر ضدر منطقه حو) ۲۰۰۳(همکاران
روي را هاي محلول   يون و، آهکEC، pHبافت،  مانند
بررسي و طور کمي  هبپوشش گياهي   درصد و تراکم،توزيع

 بين نوع گياه و تنوع خاک اي هروابط ويژ که ندمالحظه کرد
 عواملنقش شوري و بافت مؤثرتر از ساير  وجود داشت که

 يها خاکدر ) ۲۰۰۴( همکاران جعفري و. بوده است
 ي گياهي راها  گونهتفکيک  مؤثر در عواملپشتکوه يزد 
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نشان داد که توزيع پوشش تحقيق  نتايج ،دندكربررسي 
 شوري، بافت، پتاسيم ماننداساساً تابع خصوصيات خاک 

 در )۱۹۶۷(١ وست و ابراهيم .ک بوده استمحلول، گچ و آه
 جنوب يوتا تحقيقاتي انجام  درچهار تيپ رويشي آتريپلکس

رفولوژيکي وخصوصيات متيجه رسيدند که ن ناي  هب و ندداد
شن، لوم، ( عمق پروفيل، اليه سطحي، اندازه ذرات مانند
 ظرفيت تبادل چونو همچنين خصوصيات شيميايي ) رس

کاتيوني، ميزان سديم و پتاسيم قابل تبادل در اين چهار 
 و عبدالغني .دنده داري را نشان مي تيپ اختالف معني

 نوع پوشش و خاک با رابطه بررسي با )۲۰۰۳(٢همکاران
درصد ، داري بين آهک  ارتباط معني،بندي پوشش طبقه

  تيرهيها هبرخي گون درمواد آلي  و pHرطوبت اشباع، 
Poaceae، Chenopodiaceae، Fabaceae 

تحقيقات نکه تا کنون اي  هنظر ب .دندكرپيدا  Asteraceaeو
پسند در  دوست و شور جامعي در مورد گياهان گچ

با  حاضر تحقيق، ي گچي و شور صورت نگرفتهها اهرويشگ
پسند و  دوست و شور ي گچها هگونبخشي از هدف شناسايي 

همچنين بررسي رابطه انتشار گياهان با خصوصيات 
مراتع قشالقي شور و گچي  يها خاکفيزيکوشيميايي 

بديهي است با  . استشدهانتخاب اشتهارد کرج منطقه 
ي ها ه در برنامتوان ميد ي مقاوم و مفيها هشناخت گون
 مراتع واقع در اراضي شور و گچي با توجه ياصالح و احيا

 . کارشناسي ارائه دادي موجود، نظرهايها پتانسيلبه 
 

 ها روشمواد و 

 منطقه مورد بررسي

 در  در پنج کيلومتري شرق اشتهاردبررسيمنطقه مورد 
 و که از شمال به ارتفاعات حلقه درواقع شده  استان تهران

اين . شود ميمحدود از جنوب به کوه کردها و قراگوني 
 ۳۵ دقيقه تا ۳۸ درجه و ۳۵منطقه بين عرض جغرافيايي 

 درجه و ۵۰ دقيقه شمالي و طول جغرافيايي ۴۴درجه و 
 دقيقه شرقي با ارتفاع متوسط ۲۴ درجه و ۵۰ دقيقه تا ۱۳

                                                 
‐۱  West and Ibrahim 

 ‐۲ et al.  Abd El-Ghani 

دشت . قرار دارد  متر از سطح دريا۱۲۷۰الي  ۱۱۴۰بين 
ي آبرفتي عصرحاضر، ها هي رسي، پادگانها هکف د ازاشتهار
 بلند تشکيل شده ط وي آبرفتي با ارتفاع متوسها هپادگان
منطقه . کند انه شور از ميان اين دشت عبور ميو رودخ است

 اي ه در دو تيپ اراضي پست، و اراضي واريزبررسيمورد 
رژيم رطوبتي . دار واقع شده است بادبزني شکل سنگريزه

از  استفاده  باا استفاده از منابع در دسترس و نيزخاک ب
، و رژيم حرارتي Weak Aridicبرنامه کامپيوتري نيوهال، 
 ).۱۱( ترميک تعيين شده است

 
  صحرايي و آزمايشگاهي تحقيقات

منظور بررسي عوامل پوشش گياهي و خصوصيات خاك  به
 و با توجه به بررسيپس از بازديد از منطقه مورد 

 تيپ شاخص چهار، ها تيپي مشاهده شده در ها تفاوت
ي مورد نظر مناطق معرف براي ها تيپتعيين و در 

 متر مربعي ٢ اندازه.برداري تشخيص داده شد نمونه
برداري با توجه به نوع و نحوه پراكنش  هاي نمونه پالت
. دشهاي گياهي به روش حداقل سطح تعيين  گونه
 اساس روش ي مورد نظر برها تيپبرداري در  نمونه

 بر روي ترانسکت ها سيستماتيک انجام شد و پالت‐تصادفي
اين فواصل با توجه به واريانس (  متر٢٠٠نواري به طول 

 اكولوژيك در نظر عواملقيق و حپوشش گياهي، هدف ت
دليل اينكه  به. ندشد از همديگر مستقر )گرفته شد

برداري در مناطق همگن هر تيپ گياهي انجام شد و  نمونه
 در هر رو اين ، از كم بودبررسياريانس خصوصيات مورد و

برداري از پوشش در امتداد ترانسكت   پالت نمونه١٠تيپ 
 اندازه ترانسکت با توجه به فرم . متري انداخته شد٢٠٠

 در .شدرويشي، تراکم و فواصل گياهان از همديگر تعيين 
 گياهان موجود، درصد تاج پوشش، فهرستها  داخل پالت

ي اين ها رويشگاه بازديد از .دشتعيين ) تراكم( گياهان تعداد
 انجام )۱۳۸۴ و بهار ۱۳۸۳تابستان ( منطقه در دو نوبت

 و در دو فيزيوگرافي ي گياهيها تيپدر داخل  .گرفت
 و مطالعه برداي نمونه براي ها پروفيل ،متفاوت از يکديگر

  .دشرفولوژي آنها حفر وم
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دو ي گياهي واقع بر روي ها تيپشده در  ي حفرها پروفيل
بررسي  شکل  بادبزنياي هوگرافي اراضي پست و واريزيفيز

ي ها روشي ژنتيکي و مشخصه بر اساس ها افق. شدند
خورده  ي دستها هاز هر افق نمونتعيين و ) ۲۵(استاندارد 

 پس از ها هنمون. شدخاک تهيه و به آزمايشگاه منتقل 
ي فيزيکي و شيميايي قرار ها هازي مورد تجزيس آماده

همچون بافت خاک با روش پوشش با  خصوصياتي. گرفتند
با عصاره اشباع ) EC( هدايت الکتريکي، )۱۹(باريم  کلرور

 عصاره PW 9527 ،pH متر مدل فيليپس ECدستگاه 
 کربن ،EYELA 2000 متر مدل pHاشباع با دستگاه 

ات کلسيم ندرصد کرب، Walkley & Black آلي با روش
سنجي و درصد گچ با روش استن،  معادل با روش حجم

ي محلول در عصاره اشباع شامل کلسيم ها آنيون و ها کاتيون
 سديم و ،EDTAو منيزيم به روش کمپلکسومتري با 

 تيتراسيون با به شيوه فليم فتومتر، کلر ه روشپتاسيم ب
يد کربنات توسط تيتراسيون با اس بي نيترات نقره،

ي گياهي در هر تيپ با ها هنمون). ۲۶(  شدندگيري اندازه
 تکميل و شناسايي براي مقدماتي در روي زمين بررسي

 . م انتقال داده شددقيق به هرباري
 

 )PCA١(هاي اصلي   مولفهتجزيه

 PC-ORD افزارهـاي   آناليزهـاي آمـاري از نـرم       منظور  به
 وانتـ  مـي  PCA  از. استفاده شـد )ver. 4.7(تحت ويندوز

هـا بـر     بنـدي قـاب     ي محيطي و توليد رج    ها  هبراي سنتز داد  
وش با تبيـين    اين ر  .اساس متغيرهاي محيطي استفاده کرد    

واريانس به كمك چند تركيب خطي از  ساختار واريانس ـ كو
ــار دارد  ــر و ك ــاي اصــلي س ــاليز  . متغيره هســته اصــلي آن

 و مقادير) eigen vector( هاي ويژه هاي اصلي بردار مولفه
  بردارهــــاي ويــــژه.اســــت (eigen value) ويــــژه

(eigenvectors) هسـتند کـه وزن      هـا    از نمـره   اي  همجوع 
را ارائه ي اوليه برروي هر مولفه     متغيرها يا   ها  ههرکدام از گون  

از  (تر باشـد    نزديک ‐۱يا  + ۱هرچه نمره مولفه به     . دهند  مي
، آن گونه يا متغير بر حسب وزن دادن بـه           )صفر دورتر باشد  

                                                 
 ‐۱ Principal Component Analysis 

  (eigenvalue)مقـدار ويـژه  .  خواهد بـود تر مهمن مولفه آ
ي بين کليـه    ها  همبستگيعبارت است از مجموع مجذورات      

محور اصـلي يـا محـور اول هـم خوانـده             و محور که     ها  هگون
 سهم نسبي هر مولفه را در تبيين کل         ،مقادير ويژه . شود  مي
 اي براي هـر مولفـه مقـدار ويـژه       ).۱۴(  ارائه مي دهد   ها  هداد

 دهنـده   نشانوجود دارد و اندازه مقدار ويژه براي يك مولفه          
غييرات در داخل مجموعه    تاهميت آن مولفه در تشريح كل       

هـا از    مولفـه   اهميـت  ،هاي اصلي  در آناليز مولفه  . هاست داده
ها، از مولفه اول به  نظر تسهيم در كل تغييرات مجموعه داده

 يرهـايي كـه   همچنين گونه يا متغ   . دوم كاهش خواهد يافت   
 بـر روي    ،ويـژه آنهـا زيـاد باشـد       مقدار   ها  در مولفه اول نمره   

 .)۳( ندداردومين محور مقدار ويژه كمتري 
 

 ايج تن
  شده بررسيهاي  نتايج خاک

 اي ه شده در دو تيپ اراضي واريزي بررسيها پروفيل   
دار و اراضي پست با توجه به  شکل سنگريزه بادبزني

 بر  صحراييتحقيقاتو نيز خصوصيات فيزيکوشيميايي 
به ) USDA 2003(بندي جديد آمريکايي اساس کليد رده

 Fine loamy gypsic thermic Typic   :با نامترتيب 
Calcigypsids و Clayey gypsic thermic 

GypsicAquisalids نتايج  .دندشبندي  طبقه
 ارائه ۲ شده درجدول بررسيي ها پروفيلفيزيکوشيميايي 

 برايشده  گيري اندازهمتغيرهاي  نيز ۳ جدول در. شده است
  . نشان داده شده استPCAآناليز 

 
 نتايج پوشش گياهي

 تيپ اول

 .spشــــــامل دو گونــــــه غالــــــب   تيــــــپ اول 
Sasp.)Halocnemum strobilaceum-Salsola 

(Hast-که گونه  بود Halocnemum strobilaceum .
  درصد بيشترين سطح تاج پوشـش      ۱۵/۱۲با پوشش معادل    

قـرار  ) شـور  علـف  (.Salsola spپس از آن گونه . داشترا 
. شـد  درصـد محاسـبه      ۰۵/۱دارد که تاج پوشش آن معادل       
 Seidlitzia rosmarinus :گياهان همراه عبارت بودند از
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ــنان،  ــيچ، Zigophyllum fabagoاش  Hordeum ق
morinumجو موشي . 

 
 تيپ دوم

 Seidlitziaشـــامل دو گونـــه غالـــب   تيـــپ دوم 
rosmarinusُ‐ Haplophyllum glaberrimum 

(Hagl-Sero)تــاج پوشــش.  اســت Haplophyllum 
glaberrimum ۲/۵  ــش ــاج پوشــــ ــد و تــــ  درصــــ

 درصــد محاســبه Seidlitzia rosmarinus ،۷/۴اشــنان
 Lyciumگـرگ تيـغ   : گياهان همراه عبارت بودنـد از . شد

ruthenicum، Artemisia sieberi   ،ــتي ــه دش درمن
Zigophyllum fabago ،قيچ Ducrosia sp. ،مشگک 
Eryngium bungei ،زول Hyosiamus niger 

ــذرالبنج،  ــي، ,Scariola orintalisبـ ــاهوي وحشـ  کـ
Eremurus sp. ،ســـــريش Astragalus spp. 

 Alhagi گنــدميان يکســاله، Grasses Annualگــون،
camelorum ،ــتر ــور، .Salsola sp خارشـ  علـــف شـ

Halocnemum strabilaceum، Anchusa sp. . 
 

 تيپ سوم

ــا چيرگــي دو گونــه تيــپ ســوم   -Salsola rigidaب
Petropyrum aucheri (Sari-Peau) ــين ــتعي . دش

تــاج .  درصــد بــودSalsola rigida ۶/۷ درصــد پوشــش
 ۹/۱نيـز  ) پرنـد  (petropyrum aucheriپوشـش گونـه   

  :گياهان همراه عبارت بودند از .درصد محاسبه شد
 Ziziphora teniur, Artemisia sieberi, 

Acanthophyllum sp., Peganum harmala, 
Stipa barbata, Echinops robustus , 
Centaura depressa, Astragalus glacanthus, 
Scabiosa sp, Cousinia sp., Allysum 
strigosum, Hordeum morinum, Noea 
mucronatha Lotus corniculatus, 
Eremopyrum sp. , Bromus tectorum, 
Onopordon acanthium, Tavatenia sp., 
Scariola orintalis,… 

 

 

 تيپ چهارم

ــارم  ــب  تيــپ چه ــه غال -.Tamarix spشــامل دو گون
Nitraria schoberi (Tasp.-Nisc) ــود کــه مبــين ب

گياهـان  . اسـت  در نزديکي رود شور      بويژه خاک   زيادشوري  
 ،Aeloropus littoralis :ن تيپ عبارت بودند از اي  ههمرا

Artemisia sieberi، Halocnemum 
strabilaceum ،Salsola crassa، Hordeum 

morinum، Chenopodium album . 
 

 هاي اصلي  نتايج تجزيه مولفه

ي ها تيپامل مؤثر در تفکيک و عترين مهممنظور تعيين  به
 ٣٢ي اصلي بر روي ها ه مؤلفتجزيه ،اشتهارد  منطقهيرويش
جيپسيک و  يي در دو افقاز خصوصيات فيزيکوشيميا متغير

 با توجه به جدول. ساليک در چهار تيپ رويشي انجام شد
ي اصلي اول و ها هتوسط مؤلف درصد تغييرات  ٨٣/٨٥ ،١

 درصد تغييرات ٦٢/٥٥که  طوري ه ب،شود ميدوم توجيه 
درصد تغييرات مربوط به  ٢١/٣٠ مؤلفه اول و مربوط به

 با يرهامتغ بررسي ميزان همبستگي .استمؤلفه دوم 
 درصد  متغيرهايدهد که مؤلفه اول شامل  نشان ميها همؤلف
 و ١ افق  درصد سنگريزه، افق مشخصه اول و دومشن

 ، کلسيم٢ افق، غلظت کلر٢ افق  درصد رس،خاک واکنش
 ٣از اين ميان مولفه اصلي با . است ٢ افق  و سديم۲افق

 همبستگي مثبت و با درصد رس و غلظت ،متغير اول
 مسئلهن اي  هلر و سديم همبستگي منفي دارد ککلسيم، ک
 نمود يافته ٣هاي مثبت و منفي اعداد جدول  در عالمت

 در افق درصد گچ مانندتر   مهمعوامل  مولفه دوماما. است
 ٢ افقکلسيم و منيزيم ، غلظت٢ افق، هدايت الکتريکي٢و١
، ١ که با درصد گچ افق شود ميشامل  را ١ افق درصد رسو

ريکي و غلظت کلسيم و منيزيم همبستگي هدايت الکت
و درصد رس همبستگي معکوس ٢ق مثبت و با درصد گچ اف

 .)٣جدول( دارد



 ...                                          مطالعه رابطه بين خصوصيات فيزيکوشيميايي خاک و  ۱۰۵۴
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 ي مختلف مراتعها رويشگاه توزيع  که٢ با توجه به نمودار
 ،نسبت به خصوصيات خاک نشان مي دهد هارد رااشت
خصوصيات خاک در  ي منطقه از نظرها رويشگاهطور کلي  هب

 تجزيه و تحليل براي .گيرند ميچهار گروه متفاوت قرار 
ي مختلف ها تيپنمودار و توجيه علت پراكنش مكاني 

بايد  )٢ جدول(رويشي، عالوه بر توجه به خصوصيات خاك 
ي ها تيپفاصله نقاط معرف . ۱: کرد توجه زيربه نکات 

 ها تيپ درجه تشابه يا اختالف دهنده نشانرويشي در نمودار 
اگر در مولفه اول يا دوم . ۲ است؛از نظر خصوصيات خاک 

 پس از اعمال آن در عالمت منفي يا ،صفاتي منفي بودند
مثبت محورهاي مختصات رابطه منفي يا مثبت آن مشخص 

 از محورهاي مختصات ها تيپ معرف فاصله نقاط. ۳ ؛شود مي
بيانگر شدت يا ضعف رابطه است و هر چه طول وکتور 

تر و زاويه بين آنها و محورها  ي رويشي بزرگها تيپمعرف 
ي رويشي يا محورها ها تيپ همبستگي بين ،تر باشد کوچک
 تر است ها قوي و رابطه بين آنها و خصوصيات معرفبيشتر 

)۲۲(. 
 

 بحث

ي ها تيپ ،شود مي مالحظه ١ر نمودارکه د طور همان
 ،نظر خصوصيات خاک با هم تفاوت دارند رويشي منطقه از

 همبستگيSari-Ptau که در محور اول تيپ طوري به
که با درصد شن  طوري ه ب، محور اول داردعواملشديدي با 

سنگريزه و واکنش خاک  ، درصد٢و ١در افق مشخصه 
 با درصد رس،  وتگي مثبت دارد همبس١درافق مشخصه 
 و غلظت کلر در ٢سديم در افق مشخصه  غلظت کلسيم و

رسد  نظر مي  به.دهد  همبستگي منفي را نشان مي٢و ١فق ا
رفتن اين تيپ رويشي بر روي دليل قرار گ اين مسئله به

پذير و سرشار از  ساختمان خاک نفوذافکنه باشد که  مخروط
ه ساير همچنين اين تيپ نسبت ب. داردسنگ و سنگريزه 

ي از رودخانه شور و محل تجمع  فاصله بيشترها تيپ
ها دارد و نتايج آزمايش نيز مويد کمتر بودن امالح  نمک

با درصد گچ،   همچنين.استشور و گچي در اين ناحيه 
محور دوم نيز  هدايت الکتريکي، غلظت کلسيم و منيزيم با

ر از محور اول، از خود نسبت کمت همبستگي مثبت، به
با Hagl-Sero  و .HaSt-Sasp دو تيپ. دهد مينشان 
ي ها همبستگي اول و دوم هايکننده محور تعيين عوامل
همبستگي مثبت اين دو تيپ با  بيشترين. ي دارندهمشاب
الکتريکي   درصد گچ، غلظت کلسيم و منيزيم، هدايتعوامل

ي ها ه مقاوم بودن گوندهنده نشان و استو درصد رس 
خداحامي و  .ستدوست بودن آنها گياهي و شورپسند و گچ

نيز با شناسايي مناطق شور و گياهان شور ) ۱۳۸۳(همکاران
 Halocnemum استان فارس، عنوان داشتند که گونه

strobilaceumبيشترپذيري از نوع اقليم در  بدون تاثير 
در دو تيپ اخير  .ي شور حضور داشته استها هعرص

غلظت  رس، درصد مانند محور اول عواملهمچنين با 
 ،دهند ديم همبستگي مثبت از خود نشان ميس کلسيم، کلرو

 فاصله نقطه معرف اين تيپ رويشي از محور توجه به ولي با
شن، درصد سنگريزه و واکنش خاک   درصددوم با

 بانيز  Tasp.-Nisc تيپ. اند ههمبستگي منفي نشان داد
 کلر و سديم از ، همچون درصد رس، غلظت کلسيمعواملي
رابطه  ،درصد رس از مولفه دوم با درصد گچ و ه اول ومولف

 محور سوم محور دوم محور اول 

 ٥/١٦ ٦/٨١ ٢٠/١٧ مقادير ويژه

 ١٦/١٤ ٢١/٣٠ ٦٢/٥٥ %شده واريانس توجيه

 ٠٠/١٠٠ ٨٣/٨٥ ٦٢/٥٥ واريانس تجمعي
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 د شن،ص همچون درعوامليمستقيم و مثبت داشته و با 
ي کلسيم و ها غلظتدرصد سنگريزه و هدايت الکتريکي و 

 در ،طور کلي ه ب.است وس نشان دادهک معهمنيزيم رابط
 که ماهيت ت بر اين اس فرضي اصليها هروش آناليز مولف
طور تدريجي تغييرت  هعوامل محيطي ب پوشش گياهي و

يا خاک را نشان   تغييرات پوششتوان مي و  دارند هپيوست
حالت به پوشش به عنوان عنصري کيفي  در اين. داد

 ،حضور و غياب گونه اهميت دارد  يعني،شود مينگريسته 
 پس يک سري ، حضور دارداي هصورت که وقتي گون بدين
 تحقيقدر اين  .د داردوابسته نيز به همراه خو عوامل
و دوم اراضي   دو تيپ اول،که نتايج نشان داد طور همان

 و درصد چبا شوري، درصد گ عواملپست از ميان ساير 
ي بهتري ها همنيزيم رابط رس، غلظت يون کلر، کلسيم و

 تيپ سوم که  گياهان موجود درکه صورتي  در.ندكردبرقرار 
 همچون عواملي با ،شکل است  بادبزنياي هتيپ اراضي واريز

و واکنش   درصد گچ درصد شن،سنگ و سنگريزه درصد
اين  نتايجطور کلي  به .ند داشتيتر ي قويها هخاک رابط
 بين پراكنش اي هدهد كه ارتباط ويژ  نشان ميپژوهش
ي مختلف رويشي و خصوصيات خاك وجود دارد و ها تيپ
 موثر در تفكيك خاكشيميايي فيزيکو خصوصيات ترين مهم
 ، هدايت الكتريكي،بررسيي رويشي منطقه مورد ها يپت

سنگريزه و  غلظت کلر، درصد گچ، واکنش خاک، درصد
 )١٣٨١(  و زارع)١٣٧٦(  هويزه،)١٣٧٢(  عصري.است بافت
نشان دادند كه عامل شوري خاك از   در تحقيقات خودنيز
 مناطق  عوامل موثر در استقرار جوامع گياهيترين مهم

نيز با بررسي تنوع ) ١٣٨٢(  و همکاران قهرمان.است خشک
ن نتيجه اي  ه جوامع گياهي کوير ميقان اراک باي هگون

رسيدند که دو عامل شوري و عمق سفره آب زيرزميني، 
 منطقه اي ه عوامل ادافيک در تغييرات تنوع گونترين مهم

همچنين ايشان جامعه . شوند محسوب مي
Halocnemetum strobilacei وري را نسبت به ش

خاک و سطح باالي آب زيرزميني مقاوم ارزيابي کردند که 
 عبدالغني و عامر. با نتايج تحقيق حاضر همخواني دارد

 عوامل ترين مهم که شوري خاک از ند نيز نشان داد)۲۰۰۳(

 شوري .موثر در استقرار جوامع گياهي مناطق خشک است
 ،طور کلي غلظت امالح خاک يا محيط اطراف ريشه و به
وه بر کاهش آب قابل استفاده گياه، موجب به هم عال

 و همکارانآذرنيوند . شود ميها  خوردن تعادل بين يون
دليل ايجاد  اشاره کردند امالح گچ خاک به) ۱۳۸۲(

کليماي خشک و ايجاد محدوديت در جذب آب و  ميکرو
کننده در استقرار گياهان   عنوان عامل محدودمواد غذايي به

 توان ميوجه به نتايج حاصل از اين تحقيق با ت. کند عمل مي
قابليت هدايت (ي مقاوم به شوريها ه که استفاده از گونگفت

 عالوه بر اصالح نسبي  خاکزيادو درصد گچ ) الکتريکي
 کاهش فرسايش موجباک و افزودن مواد آلي به آن، خ

بيش ( داغ با قطر تاج پوشش باال گونه قره. شود ميخاک نيز 
، ر نسبي خوبي هم در منطقه داردکه وفو را) از دو متر

 اصالح اين مراتع قشالقي و  براي از طريق نهالکاريتوان مي
کشت . افزايش کمي و کيفي علوفه دام، پيشنهاد داد

، گز، .Aeloropus sp ي ديگري نيز مانند برتها هگون
در ( ، علف شور، پرندsp. Halocnemumاشنان، لور 

ممكن است نيز  و غيره ، درمنه)اراضي مخروط افکنه
 . مثبتي در اين مراتع داشته باشدتاثيرات

 

 سپاسگزاري

 پژوهشي  محترمدر پايان از لطف و همراهي معاونت
المي اراک، گروه مهندسي علوم دانشگاه آزاد اس

شناسي دانشگاه تهران، آقايان دکتر زارع چاهوکي و  خاک
اين   موجب شدنددکتر احسان شهرياري و ساير عزيزاني که

 .يمكن ، تشکر و قدرداني ميبه انجام برسدپژوهش 
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Abstract 
Saliferous and gypsiferous aridisols are among the vast extension soils of rangelands in arid and 

semi-arid regions of Iran. Vegetation cover with low density is representative of special 
physicochemical characteristics of these soils. The aim of the present study was to identify 
gypsophilous and halophilic plants and also to investigate plants distribution related to 
physicochemical characteristics of saliferous and gypsiferous in Eshtehard winter rangelands. 
Vegetation sampling was conducted in the key area based on randomized-systematic pattern, and data 
including canopy cover and density along transects in each plot were determined. After determination 
of plant types, the soil profiles were excavated and soil samples collected. Based on the standard 
methods, physicochemical characteristics, including soil texture, electrical conductivity in saturated 
extract, soil reaction, organic carbon content, gypsum and equivalent calcium carbonate percentage, 
soluble anions and cat ions were determined. Multivariate method of principal component analysis 
(PCA) was used to analyze the collected data. The results showed that the vegetation distribution 
pattern was mainly related to soil characteristics such as salinity, texture, chloride, soil reaction, 
gypsum and gravel percentage. 
 
Key words: saliferous and gypsiferous soils, principal component analysis, cover, physicochemical 

characteristics, Eshtehard 
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