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 تجزيه از گيری بهرهبا  بر استقرار و گسترش گياهان  محيطی موثرهای املبررسی ع
  )اراضی مرطوب جنوب درياچه نمک کاشان: مطالعه موردی( ۱متغيرهچند
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  ، ايراندانشگاه تهران ، دانشکده منابع طبيعی گروه احياء مناطق خشك و كوهستاني، استاد۱
   ، ايران دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبيعی،ارشد مديريت مناطق بيابانی  کارشناس۲

  ، ايران دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبيعی،ارشد آبخيزداری  کارشناس۳

  )٥/٣/٨٧ :، تاريخ تصويب١١/٩/٨٥: تاريخ دريافت (

  

  چکيده

ل اين دانش، هدف اصلي  سازگاري گياهان مختلف شورروي ضروري است و با تکميهايسازوکاربه منظور حفظ منبع ملي خاک، دانستن 

ي مقاوم به شوري جهت اصالح اين گونه اراضي است، مشخص ها ه گياهي ومعرفي گونهای هامعه علت ومعلولي حاکم برجابطکه شناخت ر

ا با اين روش رابطه بين شرايط رسد، زير ميالزم به نظر   خاک مفيد ولعام بررسي رابطه بين پوشش طبيعي هرمنطقه با پايهبر همين . دشو می

 در اراضی مرطوب حاشيه جنوبی درياچه يادشدهلذا رابطه . شود می مختلف موجود در طبيعت با پوشش طبيعي منطقه مشخص های املوع

 ,QM ( هوايي و تعيين واحدهای کاریهای  هم از روی عکسدرآغازبرای بررسی پوشش گياهی، . نمک کاشان مورد بررسی قرار گرفت
QC ( پيمايش صحرايي و به کمک باو هم GPS سيمای ظاهری، درصد پايه بر ها جورتعيين . دش گياهي اقدام هاي جور نسبت به شناسايي 

به ترتيب از درياچه  ( گياهيرجو ۷.  انجام گرفت)ترانسکت( و )التپ( از يریبهره گي گياهي غالب با ها هتاج پوشش، تراکم و دامنه پراکنش گون

)) ۷ (وخارشتر) ۶ ( قره داغ‐، خارشتر)۵ (، قره داغ)۴ ( قره داغ‐، اشنان)۳ (، اشنان)۲ (، گز)۱ (اراضي بدون پوشش؛به سمت باالدست

 ها کاتيونشيميايي خاک از جمله شوري، درصد گچ، ‐هاي فيزيکي عامل.  گرفته شدها جور نمونه خاک از درون آنگاه. تشخيص داده شد

سپس جهت بررسي ارتباط بين . دش سانتی متر برداشت ۶۰‐۳۰ و ۳۰‐۰ هاي  محلول، ماده آلي، درصد آهک و غيره از عمقهاي وآنيون

 ارتفاع از  وبارندگی، دما، رطوبت نسبی،  عمق آب زير زمينی و نسبت جذبی سديم،شوری ( محيطيهای امل پوشش گياهي و عهای جور

 محيطی بر استقرار و های املنتايج نشان داد که ع.  شدگيری بهره) PCA (ي اصليها ه و روش تجزيه مولفPC-ORDافزار از نرم ) سطح دريا

 ، نسبت جذبی سديم،شوری ( خاکهای ويژگی گياهی، های هامع ججداسازی عامل بر ترين مهم رويشی موثر است و های جورپراکنش نواری 

 . باشد می یرزمينعمق آب زيو  )کربنات  ودرصد گچرس، 
  

            ،PC-ORD، اراضي مرطوب پالياي کاشان، )خاکی و غيره ( محيطیها  چند متغيره، رابطه گياهان و عاملتجزيه : کليديهاي واژه

  )PCA (تجزيه مولفه اصلی

 E-mail: kianian5641@gmail.com  ٠٢٦١‐٢٢٤٩٣١٣: فاکس  ٠٢٦١‐٢٢٤٩٣١٣: تلفن  : نويسنده مسئول*
‐١  Multivariate Analysis 
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  مقدمه

 های بررسیايران  در بياباني و  خشکهای هطقمن  رغم گسترهبه
مورد اين زيست بوم و اجزاي آن صورت گرفته است  در  ميک
همين کمبود اطالعات درنهايت سبب سيرقهقرايي  و

. دشو مي بيابانزايي درنهايت و گياهي  خاک و پوششهاي پتانسيل
 توسعه پايدار به برایريزي  بوم و برنامهاين زيست  لذا مديريت

 وای داشته   ويژه از اهميتها دليل شکننده بودن اين محيط
 بوم شناختي حاکم و عناصر هاي نيازمند شناخت دقيق ويژگي

  ). ۲ (ستها تشکيل دهنده آن
 سازگاري هاي مسازوکار جهت حفظ منبع ملي خاک، دانستن

يل اين دانش، هدف گياهان مختلف شورروي ضروري و با تکم
های  امعهج معلولي حاکم بر و علت های ابطهاصلي که شناخت ر
اصالح برای ي مطلوب مقاوم به شوري ها هگياهي و معرفي گون

 اساسبر همين  ).۵ (دشواين گونه اراضي است، مشخص 
 خاک عاملبررسي رابطه بين پوشش طبيعي هرمنطقه با 

 های ابطهافتن ررسد، اگر چه بررسي وي میضروری به نظر 
اکولوژيک در شرايط طبيعي کاري بسيار مشکل ونيار به آمار 

در ) ۱۹۹۴ ( لئونارد و همکاران،در اين ارتباط). ۳ (دقيق دارد
 نشان دادند که پوشش گياهی بيشترين يک بررسی

 خاک های همبستگی را با دما و رطوبت دارند و ديگر ويژگی
اين دو عامل تاثير نيز به طور مستقيم و غير مستقيم بر 

 عنوان رابطه بادر بررسی ) ۱۹۹۴ (سوکو). ۱۳ (گذارند می
 گياهي با خاک وميکروتوپوگرافي در واالنادوي چنين هاي جور

 گياهي به قليائيت های نتيجه گرفت که درجه تحمل گونه
  ):۱۵ (خاک به ترتيب زير بوده است

  
>suaeda type>cloris type>cloris 

type.Artemisia type> Aneurolepidium type> 
Arudinella type.   

  

  خاک لخت

 گياهي وابـسته    هاي  جورايشان همچنين اظهار داشت توزيع      
تواند پديـده اي بـه نـام         مي هبه قليائيت خاک است واين رابط     

نتيجـه  ) ۱۹۹۸ (بيلينـگ . جداسازي زيستگاه را معرفي نمايـد     

يـاهي  طور بيـان نمـود کـه پوشـش گ           خود را اين   های بررسی
 توليـد آن    تـوان  کلـي خـاک و     های ويژگیعالوه برآنکه معرف    

 خـاک   هـای  بافـت و ويژگـی    در تغييـر     مـي باشد، عامل مه   مي
 با عنوان   پژوهشیدر) ۲۰۰۳ (کومين و همکاران  ). ۹ (باشد مي

 محيطی به   های امل انواع پوشش گياهی و ع     های ابطهارزيابی ر 
بی و  اين نتيجه رسيد که رطوبـت خـاک، عمـق سـطح ايـستا             

بيـشترين نقـش را در      )  کلـر وسـولفات    به طور عمـده    (شوری
 در بررسـی    پژوهـشگر همين  ). ۱۱ (اند  هپراکنش گياهان داشت  

 ، پوشش گياهی  هاینشان داد که تغيير   ) ۲۰۰۵ ( ديگر همانند
گياهی تحت تاثير شوری، بافـت خـاک و بارنـدگی بـوده و بـا           

  . )۱۰ (ی دارددار معنیفيزيوگرافی همبستگی های  املع
ارتباط هيدروشيميايي آب ) ۲۰۰۵ (برنالد و بناياس
 را روي ها  اراضي مرطوب و اثر آنهاي زيرزميني و خاک

 انآن. پوشش گياهي مرکز اسپانيا مورد بررسي قرار دادند
 شيميايي آب زيرزميني های ويژگی گرفتند که نتيجه

خاک اراضي مرطوب و هاي اصلي تغيير  عاملوتوپوگرافي جزو 
 آينده  میبشمار نيمه خشک اسپانيا های هطقگياهي منپوشش 

ارزيابی " با عنوان یپژوهشدر  )۲۰۰۶ (وود و مولداوين). ۸(
يک بررسي مقايسه اي از " اراضي مرطوب پاليا در نيو مکزيکو

تنوع گياهي و اکولوژي منطقه داشتند وبه اين نتيجه رسيدند 
ت و  مختلف داراي بافجاهایکه اين اراضي مرطوب در 
 گياهان شاخصي مانند بوده پوشش گياهي متفاوت
Distichlis spicata،Sporobolus airoidesو  

Suaeda spp. در بررسی  )۲۰۰۶ (ديويد مورنو ).۱۶ (دارند
های تاثير  عاملنشان داد که عمق آب زيرزمينی و شوری از 

گذار بر پوشش گياهی است که در استقرار و گسترش 
  ). ۱۴ (سزايي دارد رويشی نقش بهای جور

ارتباط بين پوشش گياهي، شوري  )۱۳۶۸ ( ميهمچنين مقي
خاک وعمق ايستابي اطراف حوض السلطان قم را بررسي 

 وکف پايين به  باالهای نمود ونتيجه گرفت هرچه از ارتفاع
کنيم، عمق آب زيرزميني کاهش و شوري  ميپاليا حرکت 

 های املين عرابطه ب) ۱۳۶۸ (جعفري). ۷ (يابد ميافزايش 
 گياهان های کيبتر شوري در گذاری شوري وپوشش گياهي و

غالب کوير دامغان نتيجه گرفت هر چه از ارتفاعات باال به 
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. شود ميکنيم، بر ميزان شوري اضافه  ميطرف کوير حرکت 
 شيميايي غالب منطقه را باشوري های وي ارتباط ترکيب

 Halocnemumخاک بدست آورده وشورروي ترين گونه را 
strobilaceumدر ) ۱۳۶۹ (احمدی). ۲ ( معرفي نمود

فرايند خاکسازی، موجب  نشان داد که نقص در پژوهشی
 و شکل تشکيل خاک شده و در نهايت های هحلکندی در مر

 محيطی تاثير های املتنوع پوشش گياهی مستقر برآن از ع
کند که شواهد زيادي  ميبيان ) ۱۳۷۳ (سندگل). ۱ (اند هيافت
در   مي دسترس است که شوري در شرايط طبيعي عامل مهدر

جعفری ). ۶ (ستها تعيين پراکنش گياهان شورپسند در خاک
با بررسی مراتع پشتکوه يزد به اين نتيجه ) ۱۳۸۱ (و همکاران

 مختلف های جور بين پراکنش ای هرسيدند که ارتباط ويژ
 جدا که ای گونه خاک وجود دارد، به های رويشی و ويژگی

 پوشش گياهی تحت تاثير هدايت الکتريکی، های جور سازی
باشد و هر گونه  میبافت خاک، امالح پتاسيم، گچ و آهک 

گياهی با توجه به منطقه رويش نيازهای اکولوژيک و دامنه 
). ۴ ( خاک رابطه داردهای بردباريش با بعضی از ويژگی

 های املبررسی آثار ع با عنوان پژوهشدر ) ۱۳۸۲ (حشمتی
 از گيری بهرهحيطی بر استقرار و گسترش گياهان مرتعی با م

 شوری، بافت و حاصلخيزی های عامل چندمتغيره، تجزيه
خاک، سطح آب زيرزمينی و شيب منطقه را بر استقرار و 

  ). ۳ (موثر دانستندگسترش گياهان 
شود در بيشتر موارد باال، استقرار  میهمان طور که مالحظه 

تحت تاثير شوری، عمق آب و گسترش پوشش گياهی 
  .باشد میخاک  های  ويژگیزيرزمينی، امالح و

  
  ها مواد و روش

  بررسیموقعيت منطقه مورد 

 ٤٥در ،  درحاشيه جنوبي درياچه نمکمورد بررسیمنطقه  
استان اصفهان کاشان در شمال شرقي شهرستان  کيلومتري
 ۴۵ ٥١" جغرافيايي اين منطقه در طول. )١شکل  (قرار دارد

 ۲۹"  الي٣٤° ۱۷ ٣٤" و عرض جغرافيايي ۵۱ ۵۸ ٤٦"الي  ۵۱
 هکتار ٥٤٢٢,٤٤٨ يادشدهمساحت منطقه  . قراردارد٣٤° ۲۰
. است متر ٩٧٥سطح دريا،  آن از ارتفاع متوسط. باشد مي

مرطوب درحاشيه  باريک و منطقه مذکور به صورت نوار
 نقشه پايه برمورد بررسیمنطقه ). ٥ (درياچه قرارگرفته است

  ميلي متر١٥٠ تا ١٠٠م بارش کشور، بين خطوط هم باران ه
 با توجه به نقشه هم دماي ساالنه و قراردارد)  ميلي متر١١٠(

 الي ١٧,٥ هاي  بين منحنيبررسی، دماي منطقه مورد کشور
 ميلي ۵/۲۲۰۵ ، تبخير ساالنهيانگينم.  قرارگرفته است٢۳

يب همچنين منطقه دارای ش. متر اندازه گيري شده است
و پوشش گياهی فقيری ) يک متر در هزار متر (بسيار کم
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 ETM+ , 2006  در تصويرمورد بررسیموقعيت منطقه  ‐۱ل شک
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  روش تحقيق

 های  هم از روی عکسدر آغازبرای بررسی پوشش گياهی، 
به  ( پيمايش صحراييبا و تعيين واحدهای کاری و هم هوايي

صورت حرکت شطرنجي در حاشيه درياچه و به کمک 
GPS( گياهي اقدام گرديدهاي جورنسبت به شناسايي  .

 سيمای ظاهری، درصد تاج پوشش، پايه بر ها جورتعيين 
 از گيری بهرهي گياهي غالب با ها هتراکم و دامنه پراکنش گون

گياهی اندازه پالت های  گونههمه برای  ()نسکتترا( و )پالت(
را دو برابرقطر تاج پوشش گياهی در نظر گرفتيم بجز گز که 

 اينکه يک پايه وبر شدانجام  ) نواری بکار رفت)پالت(برای آن 
 دارند، نام ها هيا دو گونه غالب بيشترين سهم را درترکيب گون

 ها جورخل ي خاک از داها هسپس نمون.  انجام شدجورگذاري 
ي خاک از ها هنمون.  برداشت شدGPS از گيری بهرهبا 
درهر .  سانتی متر برداشت شد۶۰‐۳۰ و ۳۰ ‐۰ هاي عمق
ي خاک ها هالبته نمون.  حفر گرديدهمانند عدد ۳ جور
 را با هم مخلوط نموده و يک همانند ۳ در  همانندهاي عمق

از  بعد ها هنمون.  از آن عمق به دست آمد)همسان(نمونه 
انتقال به آزمايشگاه هواخشک شده، کوبيده شد و از الک 

 ‐ فيزيکيهای ميلي متري عبور داده شد تا آزمايش۲
 ‐ فيزيکيهای آزمايش برای. شيميايي بر روي آن صورت گيرد

 از روش استاندارد موسسه تحقيقات خاک و آب شيميايي
روش  را به بافت خاک.  شدگيری بهرهوزارت کشاورزی آمريکا 

 دستگاه هدايت سنج به کمک شوري خاک، )آبسنجی(
)Conductometer(، خاکاچ .پ) متر ديجيتالياچ.پ ( ،

-Walkly ( بلک‐روش واکلي به ميزان ماده آلي خاک
blak, 1962(،کربنات کلسيم معادل) Calcium 

carbonat equivalent,( ،اندازه گيري به روش کلسيمتری
، اندازه گيري کلسيم )دستگاه فليم فتومتر (سديم وپتاسيم
 به تعيين ميزان سولفات، روش کمپلکسومتري ومنيزيم به
تعيين ميزان کربنات و بي کربنات به روش ، روش استن
 از روش نيترات گيری بهره با تعيين ميزان کلر .کربوناسيون 

   .باشد مينقره يا روش موهر 
 ۶۶‐۶۱بين  ( عمق سطح آب زيرزمينی بسيار کمدرضمن
بعد از اين مرحله جهت يافتن ارتباط بين . بود) رسانتی مت
عمق آب زيرزمينی و ،  شيميايي خاک‐ فيزيکيهای ويژگی
-PC محيطی با پوشش گياهي از نرم افزار های املديگر ع

ORD و روش PCAگيری بهرهي اصلي ها ه يا تجزيه مولف 
 های املهمچنين ع، ي اصليها هاين نرم افزار مولف. دش

 گياهي موجود بر روي اين هاي جور و ) غيرهخاکي و (محيطی
بعد از . دهد ميبه ما هايی   را به صورت گراف و جدولها همولف

 گياهي هاي جور بيشترين ارتباط و همبستگي بين ها روي آن
بخش  (شود مي مشخص های املهای خاکي و ديگر ع املو ع

  ).ماييدننتايج را مالحظه 
  

  نتايج

 پيمايش صحرايي پايهد بر ش بيان بيشترهمان طور که 
 های امليص داده شد و ع گياهی تشخجور ۷انجام شده 

 به ترتيب ۱ که در جدول ۶۰‐۳۰ و۳۰‐۰در دو عمق  (خاکی
 گياهی به همراه های جور) اند ه مشخص شد۲ و۱ شماره يا

شيب، ميزان بارندگی، عمق آب  ( محيطیهای املديگر ع
پيش از تهيه ). ۱لجدو (دش اندازه گيری )زيرزمينی و غيره

 برای رويشی، های جور ‐ محيطیهای املماتريس اطالعات ع
 جداسازی محيطی موثر در های املتعيين مهمترين ع

بر روی ) PCA ( اصلیهای  مولفهتجزيه رويشی، های جور
   .زير بدست آمد انجام شد که نتايج ها هداد

، )عمق اول (، نسبت جذبی سديم)عمق اول (معرف شوری
، درصد )عمق دوم (، رس)عمق اول (یتبادل کاتيونظرفيت 
، )عمق اول (، پتاسيم، کلر و کلسيم)عمق اول (ماده آلی
و ) عمق اول و دوم (، درصد آهک)عمق اول و دوم (سديم

، )عمق اول (درصد گچعمق آب زيرزمينی با مولفه اول و 
ی با مولفه دوم رطوبت نسب و دما، )عمق اول و دوم( کربنات

 تجزيه نتايج بنا بهو ) ۳جدول  (بااليي داشتندهمبستگی 
 درصد تغيير پوشش ۶۷۵/۸۲ ،)۲جدول  ( اصلیهای مولفه

 اول و دوم توجيه های  معرف مولفههای  ويژگیباگياهی 
 و ۷۴/ ۰۷۴ به ترتيب ها هشود، که سهم هر يک از مولف می
 محيطی موجود بر روی های املدر نتيجه ع. باشد می ۶۲۸/۸

ظرفيت نسبت جذبی سديم، ، يعنی شوری (فهاين دو مول
، پتاسيم، کلر و کلسيم، رس، درصد ماده آلی، یتبادل کاتيون

، کربنات، درصد گچ،  و عمق آب زيرزمينیسديم، درصد آهک
 را استقرار و پراکنش ای ه، سهم عمددماو  یرطوبت نسب

  ).۳جدول  ( گياهی داشتندهای جور
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  بررسی محيطی منطقه مورد های امل پوشش گياهی و عهای جور ‐۱جدول 

)سانتی متر (عمق   )سانتی متر (عمق  )سانتی متر (عمق  )سانتی متر (عمق  )سانتی متر (عمق   

 
  گياهیجور

  عوامل
 کد

Ec-۱ 
(ds/m)

 

Ec-۲ 
 

PH-۱ PH-۲ 
SAR- ) نسبت

 ۱)جذبی سديم
SAR-۲ CEC-۱ CEC-۲ %clay-۱ clay-۲ 

Bare land BL ٤/٨٦  ٥/٩ ٧٨  ٢/٩  ٣/٨٧ ٩٦  ٨/١٦ ١٨  ٦/٤٢ ٢٧  
Tamarix sp. TA ٧/٣٣  ٥/٧ ٢٨  ٦٥/٧  ٢/٤٢  ١/٣٨  ٤/١٣  ٨/١٢  ٤/٣٠  ٣٢ 

Seidlitzia rosmarinus SE ٦/٢٤ ٢٨  ٦/٧  ٦٥/٧  ٥/٣٥ ٤٢  ٥/٤  ٣/٤  ٢/٣٠  ٤/٢٧  
Seidlitzia rosmarinus-

Nitraria schoberi SE-NI ٦٥/٧ ٢٥ ٢٦  ٦٥/٧  ٢/٣٣  ٥/٥ ٢٩  ٦/٤  ٣/٢٠  ١٦ 

Nitraria schoberi NI ٥/٧ ١٧ ١٧  ٢٥/٧  ٥/٢٣ ٢٨  ٠٢/٤  ٢/٤  ١٨ ٢٠ 
Alahgi camelurum-

Nitraria schoberi AL-NI ٤/٨  ٨/٧  ٢٤/٧  ٣٢/٧  ١/٢ ١٣ ١٤  ٣٣/٢  ٢١ ١٦ 

Alahgi camelurum AL ٧/٦  ٤/٦  ٤/٧  ٢٩/٧  ٨/١٢  ٩/١١  ٩/١  ٠٤/٢  ٢١ ١٧ 
  

  ۱ادامه جدول 

%silt-۱ silt-۲ %sand-۱ sand-۲ %OM-۱ OM-۲ %Gypsum-۱ Gypsum-۲
CO3- ) ميلی اکی واالن

 ۱)بر ليتر
CO3-۲

رطوبت (
  نسبی

)درصد 
٥٤ ٦٥/١ ٤/١ ٤/٦ ٢/٨ ٢٥/٠ ٣/٠ ٥/٣٠ ٣٣ ٥/٤٠ ٣٨ 

٣٩ ٤/٢ ٨٥/١ ١١ ٢/١٠ ٩/٠ ٥/٠ ٦/٤٥ ٣٧ ٣٧ ٤٠ 

٣٥ ٠٤/٣ ١/٣ ٦/١١ ١٤ ٣٧/٠ ٦٥/٠ ٥/٣٠ ٤٢ ٤/٣٤ ٣٦ 

٢٤ ١/٢ ٠٣/٢ ٤/١٢ ٦/١٠ ٨/٠ ١,٢ ٣٨ ٦/٥٤ ٨/٣٠ ٣٤ 

٢٤ ٢٦/٠ ٦٥/٠ ٤/١٢ ٢/١٤ ٦٥/١ ٦/١ ٧/٤٨ ٦٥ ٣١ ٢٩ 

٣٨ ٣/٠ ٢٥/٠ ٥/١٢ ٦/١٣ ٩/٠ ٤/١ ٢/٤٧ ٥٥ ٨/٢٧ ٥/٢٨ 

٦١ ٤/٠ ٣١/٠ ١٢ ٣/١٠ ٤/١ ٩٨/١ ٥٦ ٤٤ ٤/٣٠ ٥/٢٦ 
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Hco3-۱

ميلي (
اکي والن 
  )در ليتر
 

Hco3-۲
 

CL-۱ 
ميلي ( 

 والن اکي
  )در ليتر
 

CL-۲ 
 

SO4-۱ 
ميلي اکي ( 

والن در 
  )ليتر
 

SO4-۲ 
 

Ca-۱ 
ميلي اکي (

  )والن در ليتر
 

Ca-۲ 
 

Mg-۱ 
ميلي اکي والن در (

  )ليتر
 

Mg-۲ 
 

 دما
)درجه(

  

٤/٧ ١/٢١٠ ٢٣٣ ٥٢ ٦٠ ٣/٤٨ ٥٢ ٣/١٤ ١٢٨٠ ٨٥/٢ ٤/٣ 
٢/١٩ ٢/١٧٠ ١٤٦ ٥/٨٢ ١٠٠ ٦/٣٢ ٢/٣٤ ٦٨٠ ٨٥٠ ٤٥/٣ ٣/٢ 

٤/٢٤ ١/٢٠٠ ١٨٠ ٤/١٢٠ ١٤٢ ٣٤ ٥/٣٠ ٦٨٠ ٥٤٧ ٠١/٣ ٦/١ 

٨/٣٢ ٢/١٧٤ ٤/١٦٥ ٣/١٥٠ ١٦٢ ٤٢ ٥/٣٨ ٢/٣٠٠ ٤٢٠ ٤٥/١ ٣/٢ 

٥/٣١ ٣/١٤٠ ١٤٤ ١٣٨ ١٦٦ ٢/٣٤ ٣٢ ٤٠٢ ٢٨٧ ٢/٣ ٥/٢ 

٢٠ ١٢٠ ١٣٢ ٢٢٢ ٣/٢٠٠ ١/٣٠ ٥/٢٤ ٢٨٧ ٣٤٥ ٧/١ ٣/٢ 

٨/٦ ١٣٣ ١١٢ ٢٧٠ ٢٦٥ ٨/١٩ ٢١ ٢٨٨ ٥/٣١٠ ٦٩/٠ ٤٥/٠ 

Na-۱ 
ميلي (

والن اکي 
 )در ليتر

Na-۲ 

k-۱ 
ميلي (

اکي والن 
 )در ليتر

k-۲ Caco3-۱ Caco3-۲ درصد (شيب(  
ارتفاع از 
  سطح دريا

 )متر(
 )ميلی متر (بارندگی

سطح 
  ايستابی

انتی س(
متر از 
 )سطح

٦٢ ٣/١٣٤ ٧٩٢ ٤/٠ ٢/٣٤ ٢/٣٨ ٧٥ ٢١/٨٠ ١٣٨٤ ١٢٨٠ 

٦٣ ١/١٣٤ ٥/٧٩٢ ٥/٠ ٢/٣٤ ٣٦ ٦٢ ٥٧ ٩٢٥ ٨٩٠ 

٦٣ ١٣٤ ٣/٧٩٢ ٥/٠ ٤/٢٩ ٣٧ ٥٨ ١/٥٥ ٧٤٥ ٧٦٥ 

٦٥ ١/١٣٤ ٥/٧٩٢ ٥/٠ ٢٧ ٢/٢٥ ٥/٤٠ ٢/٤٢ ٤٨٩ ٥٨٠ 

٦٥ ٢/١٣٤ ٥/٧٩٢ ٥/٠ ٨/١٩ ٣/٢٤ ٣/١٢ ٤١ ٢٤٥ ٣٧٢ 

٦٥ ١٣٤ ٣/٧٩٢ ٦/٠ ٠٥/١٨ ٦/١٨ ٢/٤٠ ٢/٣٨ ١٨٦ ١/٢٠٠ 

٦٦ ١٣٤ ٦/٧٩٢ ٦/٠ ٢/١٨ ١٨ ١/٤٠ ٣٨ ١٧٥ ١٨٩ 
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  )PCA (ي اصليها ه مولفآناليزمتغيرهای محيطی به کمک  باويژه، واريانس توجيه شده يزان  م‐۲جدول 

 درصد تجمعی واريانس درصد واريانس مقادير ويژه  ها همولف
۱ ۱۰۰/۳۱ ۰۴۷/۷۴ ۰۴۷/۷۴ 
۲ ۶۲۴/۳ ۶۲۸/۸ ۶۷۵/۸۲ 
۳ ۵۰۶/۲ ۹۶۷/۵ ۶۴۲/۸۸ 
۴ ۳۵۳/۱ ۲۲۲/۳ ۸۶۷/۹۱ 
۵ ۸۹۱/۰ ۱۲۱/۲ ۹۸۵/۹۳ 
۶ ۶۷۱/۰ ۵۹۶/۱ ۵۸۱/۹۵ 
۷ ۵۴۸/۰ ۳۰۶/۱ ۸۸۷/۹۶ 
۸ ۵۰۱/۰ ۱۹۲/۱ ۰۷۹/۹۸ 
۹ ۳۸۴/۰ ۹۱۵/۰ ۹۹۴/۹۸ 
۱۰ ۲۴۳/۰ ۵۷۹/۰ ۵۷۳/۹۹ 

  
  )PCA (ي اصليها ه مولفتجزيه از بهره گيریبا   محيطيهاي  پوشش گياهي منطقه و ويژگيهاي جور همبستگي بين ‐۳جدول 

 خصوصيات محيطی
 مولفه اصلی

 اول
 مولفه اصلی

 دوم
 مولفه اصلی

 سوم
 مولفه اصلی
 چهارم

 لفه اصلیمو
 پنجم

 مولفه اصلی
 ششم

 ‐۰۹۶۰/۰ ۰۷۴۷/۰ ۰۲۶۵/۰ ‐۱۵۸۵/۰ ‐۰۹۳۹/۰ ۲۹۹۱/۰ ۱شوری 
 ‐۰۸۴۳/۰ ‐۰۸۶۷/۰ ۰۵۳۳/۰ ‐۱۸۸۴/۰ ‐۰۹۵۹/۰ ۱۶۶۱/۰ ۲شوری 

 ‐۰۱۴۶/۰ ‐۱۴۵۴/۰ ۰۸۶۵/۰ ‐۱۹۵۷/۰ ‐۱۷۶۳/۰ ۱۵۳۶/۰ ۱اسيديته 
 ‐۱۸۴۴/۰ ‐۱۱۲۳/۰ ۰۴۷۵/۰ ‐۱۳۵۴/۰ ‐۱۳۵۳/۰ ۱۶۴۲/۰ ۲اسيديته 

 ۰۲۹۶/۰ ‐۰۱۷۶/۰ ۱۷۴۷/۰ ‐۰۹۹۲/۰ ‐۰۳۳۹/۰ ۱۷۱۸/۰  ۱جذبی سديم نسبت 
 ‐۰۲۸۷/۰ ‐۱۱۲۸/۰ ۱۰۸۵/۰ ‐۱۳۹۱/۰ ‐۰۸۰۳/۰ ۲۸۶۹/۰ ۲ نسبت جذبی سديم
 ۲۳۳۵/۰ ۰۹۰۲/۰ ‐۰۸۹۱/۰ ۰۰۶۱/۰ ‐۰۳۶۸/۰ ۱۷۲۷/۰ ۱ظرفيت تبادل کاتيونی
 ۱۹۱۸/۰ ۰۳۷۵/۰ ‐۱۴۸۳/۰ ‐۰۵۴۳/۰ ‐۰۴۸۲/۰ ۱۷۱۷/۰ ۲ظرفيت تبادل کاتيونی

 ‐۱۴۷۰/۰ ‐۱۷۷۶/۰ ‐۰۹۲۷/۰ ۱۹۲۸/۰ ۱۴۷۱/۰ ۱۴۸۶/۰ ۱س ر
 ‐۰۲۹۱/۰ ۰۶۸۲/۰ ‐۰۳۵۵/۰ ۱۴۵۳/۰ ‐۰۹۵۴/۰ ۲۶۷۶/۰ ۲رس 

 ‐۲۱۵۹/۰ ۳۳۳۱/۰ ۱۲۱۰/۰ ۰۴۰۷/۰ ۰۷۲۶/۰ ۱۵۷۵/۰ ۱سيلت 
 ‐۱۳۴۸/۰ ۳۱۵۹/۰ ۰۰۹۲/۰ ۰۱۷۶/۰ ‐۱۳۷۰/۰ ۱۵۹۹/۰ ۲سيلت 
 ‐۰۷۴۲/۰ ‐۰۰۳۲/۰ ۰۷۴۳/۰ ‐۲۷۱۲/۰ ۰۷۱۴/۰ ‐۱۴۸۸/۰ ۱شن 
 ۵۷۳۲/۰ ۰۱۴۵/۰ ۰۰۳۴/۰ ‐۰۵۲۹/۰ ‐۰۵۱۳/۰ ‐۱۳۰۳/۰ ۲شن

 ۰۸۵۰/۰ ‐۰۹۴۷/۰ ‐۰۴۵۵/۰ ‐۱۳۲۹/۰ ‐۰۶۲۷/۰ ‐۱۶۳۵/۰ ۱درصد ماده آلی 
 ‐۰۰۷۳/۰ ۳۰۶۴/۰ ‐۲۷۷۰/۰ ‐۰۷۸۸/۰ ‐۱۱۵۴/۰ ‐۱۴۸۸/۰ ۲درصد ماده آلی 

 ۰۲۸۵/۰ ‐۰۳۹۴/۰ ‐۱۹۶۱/۰ ‐۰۱۸۲/۰ ‐۳۲۵۷/۰ ‐۱۱۰۵/۰ ۱درصد گچ 
 ۱۱۱۷/۰ ‐۰۱۶۱/۰ ‐۳۱۰۷/۰ ۱۱۷۴/۰ ۲۰۷۷/۰ ‐۱۴۱۶/۰ ۲درصد گچ 
 ‐۲۲۷۹/۰ ‐۰۹۸۷/۰ ۱۱۰۳/۰ ۱۷۹۸/۰ ۳۴۴۷/۰ ۱۱۱۹/۰ ۱کربنات 
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  )PCA(هاي اصلي   مولفهتجزيه از گيری بهرههاي محيطي با  هاي پوشش گياهي منطقه و ويژگي جور همبستگي بين ‐۳جدول ادامه 

 خصوصيات محيطی
 مولفه اصلی

 اول
 مولفه اصلی

 دوم
 یمولفه اصل
 سوم

 مولفه اصلی
 چهارم

 مولفه اصلی
 پنجم

 مولفه اصلی
 ششم

 ۰۳۳۰/۰ ‐۱۰۳۳/۰ ۰۶۹۲/۰ ۲۴۰۷/۰ ۳۱۴۶/۰ ۱۲۱۷/۰ ۲کربنات
 ۰۶۱۸/۰ ۰۸۹۰/۰ ۰۶۷۷/۰ ‐۳۷۷۴/۰ ۰۵۰۳/۰ ۱۳۲۵/۰ ۱بی کربنات 
 ‐۱۲۷۲/۰ ۵۱۶۷/۰ ‐۰۳۹۳/۰ ‐۱۳۱۱/۰ ۱۰۹۶/۰ ۱۳۳۴/۰ ۲بی کربنات

 ۱۵۲۷/۰ ۰۳۲۸/۰ ۰۰۰۰/۰ ۰۳۴۵/۰ ‐۰۷۰۸/۰ ۱۷۵۲/۰ ۱کلر 
 ‐۰۲۰۰/۰ ‐۰۳۹۷/۰ ‐۲۱۶۹/۰ ۰۴۴۴/۰ ‐۰۵۱۳/۰ ۱۷۰۲/۰ ۲کلر

 ۲۴۱۷/۰ ‐۰۶۶۹/۰ ۰۰۴۶/۰ ‐۰۷۸۶/۰ ۰۰۵۳/۰ ۱۶۷۲/۰ ۱سولفات
 ۲۶۹۶/۰ ۰۰۱۱/۰ ۲۹۶۷/۰ ‐۱۷۳۷/۰ ۰۲۷۹/۰ ۱۵۲۹/۰ ۲سولفات
 ‐۰۶۸۰/۰ ‐۱۵۰۸/۰ ۱۶۵۲/۰ ۰۵۳۸/۰ ‐۱۱۶۹/۰ ‐۱۶۷۱/۰ ۱کلسيم 
 ‐۰۵۶۸/۰ ‐۱۷۵۲/۰ ۱۰۶۵/۰ ۰۹۶۳/۰ ‐۱۶۵۷/۰ ‐۱۶۲۸/۰ ۲کلسيم
 ۰۱۷۹/۰ ‐۲۳۹۹/۰ ۱۰۶۶/۰ ‐۱۰۹۴/۰ ۰۷۳۲/۰ ۱۶۷۰/۰ ۱منيزيم
 ‐۰۱۴۶/۰ ‐۲۴۸۰/۰ ۰۶۵۴/۰ ۰۴۹۹/۰ ۱۶۲۷/۰ ۱۶۰۱/۰ ۲منيزيم
 ۰۴۳۷/۰ ۰۱۲۸/۰ ‐۰۲۴۸/۰ ۰۳۲۸/۰ ۰۳۴۰/۰ ۱۷۷۸/۰ ۱سديم
 ۰۵۳۷/۰ ‐۰۲۲۹/۰ ‐۰۸۱۹/۰ ۰۶۸۵/۰ ۰۳۲۲/۰ ۱۷۶۳/۰ ۲سديم
 ۰۳۵۳/۰ ۰۲۸۷/۰ ‐۰۸۷۷/۰ ۰۲۲۴/۰ ‐۰۳۹۵/۰ ۱۷۵۷/۰ ۱پتاسيم
 ۰۳۲۵/۰ ۰۲۲۵/۰ ۰۷۱۰/۰ ۲۴۸۹/۰ ‐۰۷۲۴/۰ ۱۵۷۴/۰ ۲پتاسيم

 ‐۰۵۵۷/۰ ۰۶۴۸/۰ ‐۱۰۷۹/۰ ۱۰۴۸/۰ ۱۴۵۷/۰ ۱۶۵۶/۰ ۱درصد آهک
 ۱۶۶۳/۰ ۰۸۳۸/۰ ۰۸۱۷/۰ ۰۹۰۶/۰ ۰۸۱۹/۰ ۱۷۰۴/۰ ۲درصد آهک
 ‐۰۰۹۵/۰ ۱۲۶۷/۰ ۱۸۰۵/۰ ۰۶۱۲/۰ ‐۱۱۵۳/۰ ‐۱۶۳۷/۰ شيب
 ‐۱۹۸۱/۰ ۱۱۶۹/۰ ۲۴۵۱/۰ ۰۱۳۹/۰ ۰۶۲۵/۰ ‐۱۶۰۷/۰ ارتفاع
 ‐۲۴۹۸/۰ ‐۲۱۱۲/۰ ‐۵۳۵۷/۰ ‐۳۵۸۴/۰ ۰۲۴۹/۰ ۰۶۶۵/۰ بارندگی

 ‐۰۷۱۲/۰ ‐۰۹۴۱/۰ ۰۶۲۳/۰ ‐۰۶۹۷/۰ ‐۰۸۲۹/۰ ۳۱۲۴/۰ یعمق آب زيرزمين
 ۰۲۹۳/۰ ۰۴۱۹/۰ ۱۶۶۱/۰ ‐۲۵۴۷/۰ ۱۹۶۵/۰ ‐۰۸۰۰/۰ دما

 ‐۰۵۶۵/۰ ‐۰۷۴۵/۰ ‐۰۹۳۱/۰ ۲۶۵۳/۰ ۱۹۹۵/۰ ۰۷۴۵/۰ رطوبت نسبی
  

 را باال های هابط، رها  به غير يافتن همبستگیيادشدهنرم افزار 
 نمودار رج بندی ۲شکل  .دهد میبه صورت نمودار نيز 

 عامل محيطی نشان ۳۴ رويشی را در ارتباط با های جور
، توجه نکات زير باال تجزيه و تحليل نمودار برای. دهد می

  :ضروری است

يشی در نمودار، نشان  روهای جور معرف های هطفاصله نق ‐۱
 های  از نظر ويژگیها جور يا اختالف همانندیدهنده درجه 
 .محيطی است

 ها يب ضرهمهبا توجه به اينکه در مولفه اصلی اول  ‐۲
 ، نسبت جذبی سديم)عمق اول (شوری ( محيطیهای ويژگی

عمق  (، رس)عمق اول (، ظرفيت تبادل کاتيونی)عمق اول(
 دار معنی) ، سديم، درصد آهک)عمق اول (، پتاسيم وکلر)دوم
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) عمق اول (کلسيم ،)عمق اول (شده به غير از درصد ماده آلی
يي که در جهت مثبت محورها ها همثبت است، بنابراين گون

  محورها به غير از درصد ماده آلیهای قرار دارند با ويژگی
رابطه ) عمق اول (و کلسيم) عمق اول (گچ ،)عمق اول(

 . مستقيم دارند
 از محورهای ها جور معرف های هط فاصله نقميزان ‐۳

مختصات، بيانگر شدت يا ضعف رابطه است و هر چه طول 
 و ها  رويشی بزرگتر و زاويه بين آنهای جوربردار معرف 

 رويشی با های جورمحورها کوچکتر باشد، همبستگی بين 
 معرف محورها های  با و يژگیها محورها بيشتر و رابطه آن

 :تر است قوي

 Tamarix  وSeidlitzia rosmarinus رويشی های جور
sp.  به ترتيب با نام اختصاریTA و SE  که در ربع اول

 شوری، نسبت جذبی سديم، های نمودار قرار دارند با ويژگی
 کلر و سديم، درصد ،ظرفيت تبادل کاتيونی، رس، پتاسيم

آهک، کربنات، عمق آب زيرزمينی و دما رابطه مستقيم و با 
با توجه به . لسيم و درصد گچ رابطه معکوس دارندميزان ک

 جور روی نمودار، ها جور معرف اين های نقطهموقعيت 
Tamarix sp.  شوری، نسبت جذبی سديم، های ويژگیبا 

 Seidlitzia rosmarinus جوررس و عمق آب زيرزمينی و 
 TA جورالبته . با درصد گچ و کربنات بيشترين رابطه را دارند

  . معرف هر دو محور استهای ت تاثير ويژگی تحنسبتبه 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Seidlitzia rosmarinus-Nitraria رويشی های جور
schoberi و Nitraria schoberi  به ترتيب با نام
در ربع دوم بانسبت جذبی سديم،  NI  وSE-NIاختصاری 

 کلر و سديم، ،ظرفيت تبادل کاتيونی، رس، شوری، پتاسيم
آهک، عمق آب زيرزمينی، کربنات رابطه مستقيم و با درصد 

با توجه به . رابطه معکوس دارند ميزان کلسيم و درصد گچ
 بيشتر NI جور روی نمودار، ها جورموقعيت نقاط معرف اين 

شوری، نسبت جذبی  ( معرف مولفه اولهای تحت تاثير ويژگی
 کلر، کلسيم و ،سديم، ظرفيت تبادل کاتيونی، رس، پتاسيم

 جورو ) سديم، درصد آهک ماده آلی و عمق آب زيرزمينی

SE-NIدرصد گچ،  ( معرف مولفه دومهای  تحت تاثير ويژگی
  . قرار دارند) کربنات و دما

 Alahgi camelurum -Nitraria رويشی های جور
schoberi  وAlahgi camelurum به ترتيب با نام 
 در ربع سوم با شوری، نسبت AL و (AL-NIاختصاری 

 کلر و ،جذبی سديم، ظرفيت تبادل کاتيونی، رس، پتاسيم
سديم، درصد آهک، عمق آب زيرزمينی، کربنات و دما رابطه 
معکوس و با درصد ماده آلی، درصد گچ و ميزان کلسيم رابطه 

که نزديک مولفه اول AL-NI جورهمچنين . مستقيم دارند
  مولفه معرف قرار گرفته بر روی اينهای قرار دارد، با ويژگی

شوری، نسبت جذبی سديم، ظرفيت تبادل کاتيونی، رس، (

 

 هاي اصلي  مولفهتجزيهازگيری  بهره محيطي با های املهاي رويشي در ارتباط با ع جور پراکنش‐۲ شکل
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 کلر، کلسيم و سديم، درصد آهک، ماده آلی و عمق ،پتاسيم
  . همبستگی بيشتری دارد) آب زيرزمينی

شود و تنها اراضی  میدر ربع چهارم هيچ گونه گياهی ديده ن
  . باشد می BLبا نام مخفف ) Bare lands (لخت

  

  بحث

های  ويژگی بين ای ه، ارتباط ويژبررسی در منطقه مورد
  رويشیهای جورو پراکنش عمق آب زيرزمينی خاک، 

)Seidlitzia rosmarinus , Tamarix sp. ،,Alahgi 
camelurum Nitraria schoberi(از بين   وجود دارد و

 خاک، شوری، نسبت جذبی سديم، رس، درصد های ويژگی
 ای هی نقش عمد رويشهای جور جداسازیگچ و کربنات در 

  .دارند
 های جورعلت تاثير زياد عمق آب زيرزمينی در پراکنش 

Tamarix sp. ،Seidlitzia rosmarinusو  Nitraria 
schoberi(  توان به تاثير آن بر جذب عناصر  میدر منطقه را

غذايي، امکان شستشوی امالح و رقيق نمودن محلول خاک 
 گياهان منطقهاطراف ريشه گياهان و رطوبت دوست بودن 

) چون سطح آب زيرزمينی در عمده سطح منطقه باالست(
 سازگاری باالدهد که گياهان  میدانست، اين موضوع نشان 

 جوربه عنوان نمونه در  (خوبی با رطوبت باال دارند
Seidlitzia rosmarinus ، ۵۴عمق آب زيرزمينی در 
، )۱۳۸۰ (جعفری و همکاران). سانتی متری قرار داشت

 و وود) ۲۰۰۵ (، برنالدز)۱۹۹۴ (، سوکو)۲۰۰۳ (نکومي
 پايه عاملرطوبت را به عنوان  همسانشرايط  نيز در )۲۰۰۶(

 اين نکته يادآوریالبته . کردندبيان  در استقرار گياهان ای
 شور های سطح آب زيرزمينی باال در خاک الزم است که

تواند هم به عنوان عامل محدود کننده و هم به عنوان  می
 باشد که در اين ها ه پراکنش گونبرایمل کمک کننده عا

 عامل بازدارنده و Alahgi camelurumبررسی برای گونه 
  وSeidlitzia rosmarinus گياهی های برای پراکنش گونه
Tamarix sp. ،, Nitraria schoberi  عامل موثر و

  .  استزيستی

ليل ، به ديادشده گياهی های تاثير رس بر روی پراکنش گونه
تاثير آن در ميزان رطوبت خاک است، زيرا تغيير در ميزان 

 در شکل دهی، هوادهی و ميزان شوری هايیرطوبت به تغيير
در اين رابطه نيز . شود می خاک منجر نسبت جذبی سديمو 

 ، جعفری)۲۰۰۶ (، وود)۲۰۰۶ ( مورنومانند پژوهشگران
نی  و گياهابررسی مورددر منطقه ) ۱۳۶۸ ( می، مقي)۱۳۶۸(

های  املترين ع ، عامل بافت خاک و شوری را از مهمهمانند
  . در پراکنش گياهان برشمردندموثر
های  ويژگی با PCA نتايج بنا به .Tamarix sp گونه

ي با هاي شوری و قليائيت خاک رابطه قوی دارد وبه خاک
ميزان رس و عمق آب زيرزمينی باال و ميزان شوری و قليائيت 

 Alahgiدهد، در حالی که گونه  مینشان زياد گرايش مثبت 
camelurum ،ميزان رس وکربنات زياد و قليائيت،  به شوری

علت . دهد میعمق آب زيرزمينی باال گرايش منفی نشان 
به ساختار ژنتيکی و ،  باالبه شرايط .Tamarix spسازگاری 

 مقاوم به شوری و قليائيت و رطوبت زياد های دارا بودن ژن
 اين گياه امالح را جذب و دفع های  حتی برگگردد و میبر
 از ريزش از گياه، جذب خاک پای گياه شده و پسکنند و  می

 نيز ها دهند که در اندازه گيری میشوری و قليائيت را افزايش 
ميزان شوری و قليائيت خاک پای گياه بيشتر از اطراف آن 

 Alahgi آن نيز در مقايسه با ای ههمچنين ساختار ريش. بود
camelurum ،چه از نظر ظاهری و چه با برش عرضی زدن ،
رسد با اين  میبه نظر  تر بود و تر و پيشرفته بيسار پيچيده

 بسيار باالی حاصل از ای هساختار پيچيده است که فشار ريش
 اين گونه در فصل گرم، ضمندر. نمايد میامالح را تحمل 

آورد و  می درای ه واکسی شکل خود را به شکل لولهای برگ
 پايينی ساقه ريزش يافته بود تا سطح تبخير را های حتی برگ
نشان از راهکارهايي است که باال  های سازگاری. کاهش دهد

 تا گزيند می و رطوبت باال قليائيتگياه با شرايط شوری و 
  . بقای خود را حفظ نمايد

 به شوری و Alahgi camelurum دليل اينکه گونه
عمق آب زيرزمينی باال واکنش منفی  ، ميزان رس وقليائيت
دهد، به اين خاطر است که اين گونه شن دوست  مینشان 

 و نزديک به نوار مورد بررسیبوده و در بخش باالدست منطقه 



 ٤٩٧                                ٤٩٩ تا ٤٨٧ از صفحه، ١٣٨٧، تير ماه ٢، شماره ٦١نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

سطح آب زيرزمينی در اين گونه در . شنی ريگ بلند قرار دارد
 بيشينه گياه های  متری از سطح قرار داشت و طول ريشه۷/۱
 به سطح آب زيرزمينی کلی بهر بود که  سانتی مت۵۰
 شنی است، هعمد به طور گياهی کهجورخاک اين . رسيد مین

 درشت، کمتر در های روزنه رسی، به دليل های بر خالف خاک
 مويينه آب باال آمدنگيرد، چون  میمعرض شوری قرار 

 خيلی ها  ريز رسهای روزنهزيرزمينی و به همراه آن نمک، در 
 تر هواديده و آبشويي آسان ها يگر اينکه شنبيشتر است و د

گذارند تا  می را در سطح خاک باقی ننمکهايیشوند و  می
بنا به از طرف ديگر، .  گياه شودهای موجب تنش در ريشه

 اين گونه به درصد گچ و کلسيم واکنش مثبت ،PCAتجزيه 
 از خاک بدست آمده گيری نمونهدهد که در نتايج  مینشان 

 باالدست منطقه نيز ميزان کلسيم، گچ یکله طورب و جوراين 
و ماده آلی بيشتر بود که ميزان ماده آلی زيادتر به تراکم 
بيشتر پوشش گياهی به دليل شوری کمتر اين بخش از 

گردد که اين امر خود موجب تقويت فعاليت  میمنطقه بر
. شود میزيستی جانداران خاک و ميزان الشبرگ بيشتر خاک 

های کلسيک و بلورهای  موجود نيز به افقگچ و کلسيم 
گردند که به همرا ماده  میهای زيرسطحی بر در افق میکلسي

 های آلی، يک ماده سيمان کننده يا متصل کننده برای خاک
  . کنند می جلوگيری ها شنی هستند و از فرسايش بادی آن

توان به عنوان  میاز نسبت پتاسيم به منيزيم خاک نيز 
 بهره و علفی ای ه بوتهای  رويشگاهاسازیبرای جدشاخصی 

 جهت رشد ميزان باالی اين ای ه بوتهای  نمود، زيرا گونهگيری
  ). ۱۲ (پسندند مینسبت را 

 شاخص Alahgi camelurumبه طور کلی، گونه 
امالح گچ و  میي با درصد شن باال و مقاديری کهاي خاک

ند، پسند می دارای بافت سبک را های کلسيم هستند و خاک
ي با هاي  شاخص خاک.Tamarix spدر حالی که گونه 

شوری و قليائيت و ميزان رس زياد و عمق آب زيرزمينی باال 
 Seidlitzia وNitraria schoberi های گونه. هستند

rosmarinusي با شوری و درصد گچ هاي  شاخص خاک
  باال نسبت بهنسبتاً زياد و ميزان رس و سطح آب زيرزمينی

   ).٢ و شکل ٣جدول  (هستند)  سانتی متر٧٨تقريباً (
های  ويژگیپس به طور کلی هر گونه گياهی با توجه به 

 اکولوژيکی و دامنه بردباری، با بعضی های منطقه رويش، نياز
ر بنابراين نتايج بدست آمده د.  خاک رابطه داردهای ويژگیاز 

 همسان با شرايط های هطقهر منطقه فقط قابل تعميم به من
توان  می خاکی معرف هر رويشگاه های ويژگی با شناخت .است

، همسان با شرايط اکولوژيکی های هطقجهت اصالح من
همچنين .  سازگار به شرايط خاک را پيشنهاد دادهای گونه
 صرفه جويي در وقت و برای بعدی های بررسیتوان برای  می

 خاکی موثر در پراکنش هر گونه های ويژگیهزينه فقط 
 چند تجزيهاز .  کردگزينشبا توجه نوع گونه گياهی گياهی را 

توان در  می گوناگون های متغيره به دليل دقت باال و قابليت
 بوم شناختی های امل و شناخت عها هتجزيه و تحليل رويشگا
تجزيه و تحليل با اين روش، در نتيجه . موثر بر آن به کار برد

 و از  ميان گياه و محيط ساده تر شدههای هابطدرک ر
 متغيرهای بی تاثير جلوگيری وجودپيچيدگی اطالعات و 

 نشان داده شد از بين بررسیشود، همان طور که در اين  می
شوری، نسبت جذبی ، تنها )خاکی و غيره ( عامل محيطی٣٤

و عمق آب زيرزمينی  سديم، رس، درصد گچ، کربنات
 .  پوشش گياهی داشتندهای جوربيشترين تاثير را در پراکنش 
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Abstract 
With the aim of soil resources conservation, knowing plant halophyte types compatibility mechanisms is 

necessary and the main aim is indentification of present relationship of plant communities and introducing 
beneficient variates for rehabilitating of this lands. Investigation of relationship between plants for each 
region with soil factors is necessary. Because this method will recognize relationship between different 
environmental factors with plants. Thus, present relationship were investigated in playa wet region of 
southern Kashan’s Daryacheh Namak. First, plant types were recognized by aerial photographs and field 
works. Finally, 7 plant types were recognized. Then, sampling from the plant types were done. Chemical 
and physical factors such as EC, Gypsum, soluted cations and anions, organic matter, CaCO3 %, etc, were 
measured from depths of 0-30 and 30-60 cm. Then for finding relationship between plant types and 
environmental factors (soil factors, water table, rainfall, temperature, relative humidity and altitude) were 
used based on PCA method. The results showed that strong relations are established between plant types 
and these factors. Environmental factors have influence on establishment and extension of the plants and 
most important factors on detachment of plants communities were soil properties (EC, SAR, CO3, gypsum 
content) and water table. 
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