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 مقدمه
از عناصةر درختةی و    3و کلیر ،2، پیر1گازر،  سه گقن

کةه   اسةت تروپیکاب   ا  نقاحی سا  ا  بیق  درختیه

شرق ایران از اراضی ساحلی دریةا    در نقاحی جنق 

. رویةد  مةی شةهر   پقر ایرانعمان تا شنزار ا  شماب بم

 ر نةد   است؛ ا در بلق بتان   ا  آن رویشگاه ةعمد

شةرقی     ا  کلیر و گازر، تةا نیمة   انتشار گقنه  دامن

بةا   ، ةا  گقنةه  یةک از  شقد.  ر  رمزگان نیز کشیده می

اراضی و نقاحی خاصی  ، درتقجه به سرشتی که دارد

 ةا    کلیةر بیشةتر در شةنزار ا، تپةه     یابد. میگبترش 

 و  ةا  آبریتةی   و دشت ،ا    ا  رودخانه شنی، تراس

 ةا  آبریتةی، سةازند ا      درخت پیر بیشتر در دشت

طةقر  ه گازر، ب   ا و گقن تپه  و دامن ،کقاترنر  ةدور

ما قر ةا  دوران ترشةیار     عمده در ارتفاعاب و تپه

 ،شةیل  دار، سنگ شکاف بر سازند ا  متشکل از ماسه

رغةم ایةن تفکیةک، در     به[. 1] و شیبت حضقر دارند

شةةقد حةةداقل دو گقنةةه و در  مةةقارد  مشةةا ده مةةی

مقارد   ر سه گقنه در جقامع گیا ی این ناحیه کنار 

بارنةدگی در   انةدک یابنةد. تغییةراب     م حضةقر مةی  

حةةرارب  نةةا یز ةةا  مختلةةف و تغییةةراب  رویشةةگاه

  درجة  27تةا   25 ةا  مختلةف )   سالیانه در رویشگاه

 ا  تقانند عامل اصلی حضقر این گقنه گراد( نمی سانتی

تاریم توةق ب   و خاک از جمله ،علل دیگر  .دنباش

در این توییةق   رند.در این خصقو دخالت دا ،زمین

 ةا    . از طریی در اکقسیبةتم بررسی شدعامل خاک 

خشک شرای  ببةیار حبةاس و    مناطق خشک و نیمه

مل مةؤثر بةر پةراکنا    و تعیین سهم عقا استشکننده 

                                                      
1. Moringa peregerina (Forssk) Fiori 

2. Salvadora oleoides Decne. 
3. Capparis decidua (Forssk.) Edgew. 

. عامل خاک دارد ویژه یا  ا میت  ا و تنقع گقنه گقنه

وجةةقد   تتةةرین علةة  ةةا مهةةم در ببةةیار  از گقنةةه

سةخنگق    ه منزلة  بة  ، است و ببیار  از گیا ةان  آن

 ةا    ویژگةی  ةکننةد  ، بیان5یا گیا ان شاخق 4ط یعت

 Salvadora  کةةه حضةةقر گقنةة  طةةقر   ؛نةةدا خةةاک

oleoides    در یک عرصه دلیل غنا  خةاک از عناصةر

 تةقان گیةاه   ایةن اراضةی مةی   در و  اسةت کلبیم و بر 

و  است ا  میاو  به شقر   [. کلیر از گقنه2] کاشت

متةر را   مقس بر سةانتی  میلی 5/16قادر است شقر  تا 

نهاب تومل   زنی و رشد اولی در مراحل حباس جقانه

 [.3] کند

 دقت دلیل هب CCA و PCA بند   ا  رسته روش

 وتولیل تجزیه در تقانند می  ا  گقناگقن قابلیت و با 

 بةه  آن بر مؤثر شناختی بق  عقامل و شناخت رویشگاه

ن مختلف جهت بررسةی عقامةل   امویی [.4] روندکار 

 ا  مختلةف   مویطی مؤثر بر پراکنا گیا ان از روش

تط ییةةی  از جملةةه آنةةالیز ،خطةةی ةآزمةةقن  نةةدمتغیر

و آنةالیز   7 ا  اصةلی  مؤلفه  تجزی و 6شده گیر  ققس

 [. بةه دلیةل  5] انةد  اسةتفاده کةرده   ،8تطةابق کانقنیةک  

 بةةا اکقلةةقییکی  ةةا  ریاضةةی داده وتولیةةل تجزیةه 

 و گیاه میان ةپییید رواب  بند ، درک رسته  ا  روش

 و اطالعةاب  پیییةدگی  از و شةقد  مةی تةر   ساده موی 

 اکقلةقییکی   ةا   مةدب  در ثیرأتة  متغیر ا  بی حضقر

جهةت کةا ا تعةداد     PCA آنالیز .شقد جلقگیر  می

[. بةا  6 ةا کةاربرد دارد ]   متغیر ا و تعیین مؤثرترین آن

تقجه به واببتگی پراکنا پقشا گیةا ی در منةاطق   

خصةةقو در منةةاطق پبةةت و  بةةه ،خشةةک و بیابةةانی

                                                      
4. Spokesman of nature 

5. Bioindicator plants 

6. DCA 

7. PCA 

8. CCA 
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ی خةاک،  یبةه خصقصةیاب ییزیکةی و شةیمیا     ،دشتی

بنةد     ا  رسته ن با استفاده از روشاببیار  از مویی

کةه در    طةقر   ؛اند دهبرآماین ارت اط  برقرار  درصدد

کقه یزد با اسةتفاده   پشت  گیا ی منطی  بررسی پقشا

 دایت الکتریکی، بایت،  مشخق شد PCAاز روش 

تةرین خصقصةیاب    گچ و آ ک مهم و امالح پتاسیمو 

و  ر گقنه گیةا ی   ست ا خاکی مؤثر در تفکیک تیپ

  و دامن ،از ا  اکقلقییکرویشی، نی  با تقجه به منطی

بردبار  با بعضةی از خصقصةیاب خةاک رابطةه دارد     

 و ییزیکةی  خصقصةیاب  تغییةراب  [. در بررسةی 4]

  ةا  اکقلقییةک   گةروه  بةا  ارت ةاط  در خاک شیمیایی

 میةان  از خیرودکنةار،  جنگةل   خان نم سر  در درختی

نبة ت   آلةی،  کةربن  درصد خاک خصقصیاب مختلف

C/Nدارا   ظةا ر   مخصةقو  وزن و ،خةاک  ، بایت

  ةا   گةروه  تغییةراب  بةا  ارت ةاط  در دارامعنة  تغییراب

 ا  گیا ی  [. بررسی تیپ7بقدند ] درختی اکقلقییک

تةرین خصقصةیاب    د د مهم مراتع استان قم نشان می

 و  ةا  گیةا ی بایةت    خاکی مةؤثر در تفکیةک تیةپ   

  [. در میایبة 6] است دایت الکتریکی و آ ک خاک 

حضةقر   بینی احتمةاب  پیا برا  ساز  مدب  ا  روش

روش  خشک  ا  گیا ی در مناطق خشک و نیمه گقنه

CCA گیةا ی و    تقاند اطالعاب کلةی  نةد گقنة    می

 ا را ارابه د ةد و    مینین عقامل مؤثر در تفکیک آن

 ةا  گیةا ی    آمده قادر به تفکیةک گةروه   دست مدب به

 اکقلقییةک   ةا   گةروه  بةین  [. بررسی رابط 8] است

 در زیبةتی گیةا ی   تنةقع   ةا   شةاخق  بةا  گیةا ی 

بةا اسةتفاده از روش    ،ایراتختةه  سةرخدار  گةاه  )خیةره 

CCA، نظةر   از اکقلقییةک   ةا   د ةد گةروه   نشان می

 متغیر ا  و ،زیبتی تنقع  ا  شاخق گیا ی، پقشا

 دامنه جهت و شی  و دریا سطح از ارتفاع ییزیقگرایی

 شی  و ایزایا ارتفاع با متمایزند و دیگر یک از کامالج

غنةا    و تنةقع  تةر  سةخت  زیبةتی  شةرای   نتیجه در و

تنةقع    [. بررسةی رابطة  9یابةد ]  مةی  کةا ا  ا  گقنةه 

کةقه اسةتان    ا  و عقامل مویطی در مراتع پشةت  گقنه

 و بایةت  شةده  د د از بین عقامل بررسی یزد نشان می

رطقبةةت قابةةل دسةةترس و  ةةدایت الکتریکةةی خةةاک 

[. بررسةی  10] ا  دارند ثیر را بر تنقع گقنهأبیشترین ت

 ةا  غالة  و خصقصةیاب     ارت اط بین برخةی گقنةه  

گرمبةار نشةان داد از بةین      ی خةاک در منطیة  یشیمیا

 و  ةا  بایةت   شده مشخصه خصقصیاب خاک بررسی

ثیر را در أ دایت الکتریکی و آ ک خاک بیشةترین تة  

[. در 11 ةةا  گیةةا ی منطیةةه دارنةةد ] پةةراکنا گقنةةه

 پقشةا  کناپةرا  بةر  مةؤثر  مویطی  ا  عامل بررسی

  قةاین نتةایج تجزیة    زیرکةقه شهرسةتان   مراتةع  گیا ی

مویطةی خةاک     ةا   عامةل  داد  ا  اصلی نشان مؤلفه

ارتفةاع از   واشة اع(   رطقبةت  آلةی،  ةماد آ ک، )بایت،

 گیةا ی  پقشةا  پةراکنا  شی  زمین با سطح دریا و

 تنةقع  بین  رابط [. بررسی12دارند ] بهتر   م بتگی

 یشةندک  ة آرتةقن  مراتةع  مویطی در عقامل و ا  گقنه

 جهةت  شةده  بررسةی  عقامةل  بةین  از داد نشان طالیان

 ،آ ةک  جغراییایی و خصقصیاب خاک )عمق، بایت،

[. 13دارنةد ]  ا  گقنةه  تنقع بر را تأثیر بیشترین پتاسیم(

وتولیةل ارت ةاط پقشةا گیةا ی و متغیر ةا        تجزیه

 بةةا اسةةتفاده از دو روش ،مویطةةی در جقامةةع راش

 شةده و تجزیة    گیةر   تط ییی قةقس  بند  آنالیز رسته

 ة ةا در موةدود   نشان داد پراکنا گقنه ،کانقنی تطابق

عمةده بةا عقامةل جهةت      طةقر ه بة  شده مطالعه  منطی

 ا  خاک )رس، ازب کل،  جغراییایی و برخی ویژگی

 اسةت   ةا  ت ةادلی( مةرت      کةاتیقن  ،آلی یبفر، مقاد

 مؤثر عقامل تقپقگرایی و خاکی ثیرأ[. در بررسی ت14]
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اشتهارد، از بةین   در مراتع  ا  گیا ی گقنه پراکنا بر

و  ،آ ةک  ریةزه، بایةت،   سةنگ  شةده،  متغیر ا  بررسی

ثیرگةذار  أترین عقامل ت  دایت الکتریکی خاک از مهم

انةد   بر پراکنا پقشا گیا ی این منطیه معریی شةده 

گالبةةی وحشةةی در   [. در تعیةةین گبترشةةگاه گقنةة5]

، PCAاده از روش بةا اسةتف   ،رویشگاه سپیدان یةارس 

خیةز  خةاک از    زمةین و حاصةل    د شکلشمشخق 

عقامل مؤثر بر حضقر گالبی وحشةی در ایةن منطیةه    

 شةاخق   ةا   گقنه برخی ارت اط [. بررسی15] است

میةانی نشةان    طالیان مراتع در مویطی عقامل با مرتعی

 رابطه مویطی عقامل و گیا ی پقشا پراکنا داد بین

 بایت، دریا، از سطح رتفاعا شی ، عقامل و دارد وجقد

 بر پراکنا را تأثیر بیشترین خاک ازب و ،یبفر عمق،

 ارت ةاط  تولیةل  از حاصةل  [. نتایج16دارند ] ا  گقنه

 نمةک  کقه  منطی گیا ی مراتع پقشا با عقامل خاکی

 بایةت،  خةاک  خصقصةیاب  بین از داد نشان قم استان

 تةرین  مهةم  سةدیم  و ،کلةر  منیزیم، الکتریکی،  دایت

 مةقرد   منطیة  گیةا ی  پقشا تفکیک در عقامل مؤثر

 ةا  رویشةی    یر  [. بررسی پراکنا17] است مطالعه

 بةه کمةک   مویطی و اقلیمی عقامل تأثیر توت گیا ان

کانقنیةک   تطةابق  تجزیة   نیةز  و بنةد   رسته  ا  روش

 ایةن  تقانةد  مةی  خقبی به بند  رسته نشان داد این مدب

 این شناخت ما یت ،بنابراین .د د نشان را بند  تیبیم

 جقامةع  اکقلقییةک  تةقازن  از درسةتی  پةراکنا درک 

[. 18د ةد ]  را نشةان مةی   شده مطالعه منطی  در گیا ی

 اجتماعةاب  پةراکنا  بةر  مةؤثر  مویطی عقامل بررسی

 نشةان  بیجةار  ةشةد  حفاظةت   منطیة  در مراتةع  گیا ی

 پقشةا  پةراکنا  و شةده  بررسةی  عقامل بین د د می

 خصقصةیاب  تةرین  مهةم  و دارد وجةقد  گیا ی رابطةه 

 منطیةه  گیةا ی  اجتماعةاب  پةراکنا  بةر  مؤثر مویطی

 و ،ارتفةاع  ریزه، آ ک، سنگ شن، سیلت، درصد رس،

ارت ةاط برخةی عقامةل      [. در مطالعة 19] اسةت شی  

مویطی با پراکنا پقشةا گیةا ی در مراتةع دن لیةد     

 تجزی   ا  اصلی و مؤلفه  تجزی طالیان، با استفاده از

و  ،آلةی  ةبایت، میةزان مةاد   روشن شدکانقنیک  تطابق

تةةرین عقامةةل مةةؤثر بةةر پةةراکنا  درصةةد شةةی  مهةةم

[. تغییراب 20ند ]ا مقرد مطالعه   ا  گیا ی منطی گقنه

ثیر رواب  بین بارندگی و بایت أپقشا گیا ی توت ت

کةه   ،و بةا عقامةل ییزیةقگرایی و خةاکی     اسةت خاک 

 دار داردا م بتگی معن ،کند مین میأرطقبت خاک را ت

خصقصةةیاب ییزیکةةی و    [. در بررسةةی رابطةة 21]

 ةا  مةارنی بةا اجتماعةاب گیةا ی بةا        شیمیایی خاک

مشةخق   CCA بند  گیا ی با آنةالیز  استفاده از رسته

 ا  متفاوتی به  شد اجتماعاب گیا ی مختلف واکنا

 ةةا    کةةه گقنةةه  طةةقر   دارنةةد؛خصقصةةیاب خةةاکی 

Chenopodium album  وSuaeda fruticosa 

و  رنةد جذ  سةدیم دا  میزانبیشترین  م بتگی را با 

عالوه  Aellenia glaucaو  Salsola rigida ا   گقنه

بر آن با  دایت الکتریکی و سپس میزان سیلت و گچ 

.  ةدف ایةن   ]22[ کنند میی برقرار ینیز  م بتگی با 

 ةا     ةا  گقنةه   توییق ارت اط بین پراکنا رویشةگاه 

رای  اداییکةةی در اسةةتان و کلیةةر بةةا شةة ،پیةةر، گةةازر،

 .استسیبتان و بلق بتان 

 ها مواد و روش
اقلیمةةی   عملیةةاب میةةدانی ایةةن توییةةق در ناحیةة   

استان سیبتان و بلق بةتان   ةسند  در مودود صوارا

 ةدر زمةةر . ایةةن ناحیةةهدشةةو شةةرق  رمزگةةان انجةةا  

 ةةا  ببةةیار گةةر  و    ةةا  گةةر  بةةا تاببةةتان  بیابةةان

و  اسةةتخ نةةدان ی ة ةةا  معتةةدب بةةدون دور زمبةةتان
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 متةر  میلی 200 تا 150آن بین   میانگین بارندگی سالیان

  ةا   ویژگی از تاببتانه ّ  جق  ا  ریزش. است متغیر

 عمةدة . دارد بةا یی  شدب که است منطیه این اقلیمی

 ةا    ما قر ةا، دشةت    ا در ارتفاعةاب، تپةه   رویشگاه

که از  واقع استو شنزار ا  در زون مکران  ،سیالبی

 ةعمةد  .(1 شةقد )شةکل   غر  تا پاکبتان کشیده مةی 

 ةمربةقط بةه دور   ایةن ناحیةه  شناسةی   تشکیالب زمین

 ة ا  گیا ی عمد . از گقنهاستترشیار  و کقاترنر  

گرمبةیر     ا  گرمبیر  تا نیمةه  تقان به گقنه آن می

گازر،،  گرد، گیشدر، انجیر ایغانی، پیر، کنار، کلیةر،  

و شیشم اشاره  ،انگشت، خرز ره نجایدرا رونده، داز، پ

 [.1] دکر

 ا  تقپةقگرایی،   پراکنا از نیشه  نیش  جهت تهی

 ا  بهةره  و تصاویر ما قاره ،شناسی، قابلیت اراضی زمین

 ةا،   پةراکنا گقنةه   ةعیةین موةدود  تگریته شد. پس از  

 ةا  عمةده شناسةایی شةدند. جهةت تعیةین        رویشگاه

عمةده    رویشةگاه بیبت و  فةت  خصقصیاب خاک در 

پروییل )به نب ت سطح رویشگاه بین یک تا شةا   نَقد

متةةر   سةةانتی 60تةةا  0پروییةةل( حفةةر و از عمةةق   

بردار  صقرب گریت. در آزمایشگاه بایت خاک  نمقنه

با روش  یدرومتر ، گةچ بةا اسةتقن، آ ةک بةا روش      

 سنج الکتریکی، متر ،  دایت الکتریکی با  دایت کلبی

 .]24[د شتر الکتریکی تعیین م pHواکنا خاک با  و

 
 و پیر در ایران ،گازرخ، کلیر ة. پراکنش سه گون1شکل 
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برا  آنةالیز اطالعةاب خةاک از جملةه اسةیدیته،      

 ةةدایت الکتریکةةی، آ ةةک، سةةدیم، کلبةةیم، منیةةزیم، 

شةن از  و پتاسیم، یبفر، ازب، مقاد آلی، رس، سیلت، 

 ةا از   بةقدن داده  و برا  نرمةاب  SPSS ایزار آمار  نر 

اسةةمیرنقف و جهةةت بررسةةی  ة آزمةةقن کلمةةقگروف

 ،گازر، و کلیر و  ا  پیر بین پراکنا رویشگاهارت اط 

شناسةی، از روش آنةالیز تطةابق      ا  خاک با مشخصه

 .استفاده شد PC-ORDWINDایزار  کانقنیک و نر 

 و بحث ها یافته

 شناسی های خاک مشخصه
 و  ا  پیر شناسی رویشگاه  ا  خاک میانگین مشخصه

گةةازر، و کلیةةر در اسةةتان سیبةةتان و بلق بةةتان در 

 آید. می 1 جدوب

بةه جةز در    ، ةا  ، ایةن رویشةگاه  2مطابق جةدوب  

درصةد   و >p)05/0 ا   ةدایت الکتریکةی )   مشخصه

، در سةةایر >p)01/0و میةةدار گةةچ )  >p)05/0ازب )

دار نداشةتند. بةه طةقر     ا ا با  م تفةاوب معنة   مشخصه

 ،به ترتی  ،ر و گازر،کلی و  ا  پیر میانگین رویشگاه

امةا بةین    .بیشترین  دایت الکتریکی خاک را داشةتند 

کلیر و پیةر و  مینةین بةین گةازر، و کلیةر تفةاوب       

دار مشةةا ده نشةةد. از نظةةر درصةةد ازب ترتیةة   امعنةة

و  است 3و کلیر 2پیر و 1گازر، به صقرب  ا رویشگاه

بین گازر، و پیر و  مینین بین پیةر و کلیةر تفةاوب    

وجةةقد نداشةةت. تفةةاوب بةةین     دار ا نةةدان معنةة 

 ةةا از نظةةر درصةةد گةةچ نبةة ت بةةه دیگةةر   رویشةةگاه

 که در دو گةروه کةامالج    طقر  ؛خصقصیاب بیشتر بقد

 ا  گازر، و کلیر  اما بین رویشگاه .مجزا قرار گریتند

                                                      
1. Moringa peregerina 
2. Salvadora oleoides 

3. Capparis decidua 

پیةر    دار وجةقد نداشةت. خةاک رویشةگاه     اتفاوب معن

 ا  گازر، و کلیر کمترین درصد  بیشترین و رویشگاه

از نظةر بایةت خةاک     ،کلةی  گچ را داشةتند. بةه طةقر   

 لقمی تا لقمی، کلیر لقمی شنی ة شنی  ا  پیر رویشگاه

 لقمی بقدند.ة  و گازر، شنی ،لقمی و شنی و

و کلیای   ،، گاا رخ پییهای  پیاکنش رویشگا 

 با روش آناایز تطابق کانونیک
  ةا  پیةر   رسی ارت اط بین پراکنا رویشگاهجهت بر

 ،1 کنشةکی، سةقلدان   علةی،  آباد، ورکاب،  ةاه  )سیف

بگابند(  ،)تقنل، ینقو، بنت، کشیک گازر، و (1 حی 

 با قکالب، سةقلدان  آباد، مقمان، )بمپقر، شمس و کلیر

شناسی   ا  خاک کق ق( با مشخصه ،، تیس2 ، حی 2

(. میادیر 2 )شکل از آنالیز تطابق کانقنیک استفاده شد

ثیرگةةذار بةةر أ ةةا  ت ویةةژه و درصةةد واریةةانس مؤلفةةه

 گازر، و کلیر در جةدوب  و  ا  پیر پراکنا رویشگاه

 .آید می 3

 ا  سه  برا  رویشگاه CCAوتولیل  نتایج تجزیه

درصد واریانس تغییراب مربقط به  71گقنه نشان داد 

اوب حةدود    سهم مؤلفة  است. ا  اوب تا سق   مؤلفه

(.  م بةتگی  3 )جدوب بقددرصد واریانس کل  3/54

. ط ةق جةدوب   آیةد  می 4  ا در جدوب متغیر ا با مؤلفه

-570/0) رس (،=r-839/0) اوب شةامل پتاسةیم    مؤلف

r= شةن ،) (569/0r= سةیلت ،) (485/0-r=)، و ازب 

(475/0-r=و مؤلف )    دو  شةامل آ ةک (679/0-r= ،)

( =r-393/0) و یبةفر  ،(=r-653/0)  ا  مولقب نمک

 .است

گةازر، و   و  ةا  پیةر   پراکنا رویشةگاه  2 شکل

شناسی به روش   ا  خاک کلیر را با تقجه به مشخصه

CCA د د.   نشان می 
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تولیةةل  م بةةتگی بةةین پارامتر ةةا  خةةاک بةةا   

ایةن   ةا    ثیرگذار بةر پةراکنا رویشةگاه   أ ا  ت مؤلفه

اوب  م بتگی مث ةت و     ا نشان داد شن با مؤلف گقنه

سیلت و رس خاک  م بتگی منفةی   و ازب و پتاسیم

  ی که سمت راست مؤلفة ی ا رویشگاه ،بنابراین .رنددا

و  را داشةتند اوب قرار گریتنةد بیشةترین درصةد شةن     

ی که سمت  پ این مؤلفه قةرار  ی ا بالعکس رویشگاه

را و رس  ،ب، سةةیلتبیشةةترین پتاسةةیم، از  گریتنةةد

آ ةةک و  و میةةدار یبةةفر ،. از طةةرف دیگةةرداشةةتند

دو   م بتگی منفةی     ا  مولقب خاک با مؤلف نمک

  ین مؤلفة یی که سمت پای ا رویشگاه ،داشتند. بنابراین

آ ةک و   و دو  قرار گریتنةد بیشةترین درصةد یبةفر    

(. 1 )جةةدوب را داشةةتند ةةا  مولةةقب خةةاک   نمةةک

رویشةگاه   ،شةقد  ده میمشا  2 طقر که در شکل  مان

کق ةةق بیشةةترین درصةةد آ ةةک، رویشةةگاه کنشةةکی  

 ةا  مولةقب، رویشةگاه تةیس      بیشترین درصد نمةک 

بیشةترین   1 و رویشةگاه حةی    ،بیشترین میدار یبةفر 

و رویشگاه ینةقو دومةین    رندمیدار پتاسیم خاک را دا

 رویشگاه از نظر درصد رس خاک است.

 

 (CCAگازرخ و کلیر بر اساس آنالیز ) و های پیر ثیرگذار بر پراکنش رویشگاهأهای ت . مقادیر ویژه و درصد واریانس مؤلفه3 جدول

 )%( واریانس تجمعی )%( واریانس میادیر ویژه  ا مؤلفه

1 055/0 3/54 3/54 

2 010/0 7/9 0/64 

3 007/0 0/7 0/71 

 

 CCAاساس آنالیز  بر سه گونههای  ثیرگذار بر پراکنش رویشگاهأهای ت خاک با مؤلفه. ضرایب همبستگی پارامترهای 4جدول 

  مؤلفه  خاک  مشخص
1 2 3 

 300/0 005/0 053/0 واکنا اسید 

 674/0 -167/0 -040/0  دایت الکتریکی

 189/0 -072/0 -839/0 پتاسیم

 -006/0 -393/0 -247/0 یبفر

 256/0 -167/0 -475/0 ازب

 295/0 281/0 569/0 شن

 309/0 -311/0 -485/0 سیلت

 055/0 017/0 -570/0 رس

 -552/0 -679/0 429/0 آ ک

 636/0 -238/0 029/0 گچ

 482/0 -653/0 -143/0  ا  مولقب نمک
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 ةا  گةازر، در سةمت راسةت      بیشتر رویشةگاه 

)بگابند، تقنل، کشیک( و پةس از آن در سةمت  ةپ    

نشةان   وضةعیت ایةن   .اوب قرار گریتنةد   )ینقو( مؤلف

ثیر درصةد  أ ا  گازر، بیشتر توت ت رویشگاه د د می

شةدب    ا به . این رویشگاهاند آ ک و سپس رس خاک

 ،کق ةق و تةیس   پةس از  ،رویشةگاه بگابنةد   .ندا آ کی

  مةة سةةقمین رویشةةگاه از نظةةر میةةدار آ ةةک بةةین  

  ا بقد. رویشگاه

یةراوان   ا رس  ویشگاهخاک این ر ،از طرف دیگر

 ةا    که میةانگین درصةد رس رویشةگاه     طقر   دارد؛

 اسةةت. ةةا  پیةةر و کلیةةر  گةةازر، بیشةةتر از رویشةةگاه

پةس از رویشةگاه    ،رویشگاه ینقو از نظر درصد رس

 ةا بةقد    رویشةگاه   مة  تیس، دومین رویشةگاه بةین   

 ةا    ترین مشخصةه  مهم ،(. به ع ارب دیگر1 )جدوب

 ةا  گةازر، بةه     پةراکنا رویشةگاه   براداییکی مؤثر 

 .بقدترتی  درصد آ ک و سپس رس خاک 

ین )کنشکی، ی ا  پیر در سمت پا بیشتر رویشگاه

  آبةاد، ورکةاب( مؤلفة    علی( و سمت با   )سیف  اه

. اوب قةرار گریتنةد    ( مؤلف1 دو  و سمت  پ )حی 

 ةا  پیةر بیشةتر     رویشةگاه  د د می نشان این وضعیت

و شن خاک قرار  ، ا  مولقب ثیر آ ک، نمکأتوت ت

 دارد.

 
 CCAشناسی به روش  های خاک و کلیر با توجه به مشخصه ،های پیر، گازرخ . پراکنش رویشگاه2 شکل

: Kshبنةت،  :  Ben،ینقو :Fanتقنل،  :Tun) (، گازر،1 حی  :Hi 1 ،1 سقلدان :So 1کنشکی، : Ken علی،  اه :Chaورکاب،  : Verآباد، سیف :Sei)پیر 

 کق ق(: Koo ،تیس: Tis، 2 حی : Hi 2، 2 سقلدان: So 2با قکالب، : Bahمقمان،: Mouآباد،  شمس:  Shaبمپقر،: Bam) بگابند( کلیر: Bag ،کشیک
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علةةی بةةه ترتیةة    ةةا  کنشةةکی و  ةةاه رویشةةگاه

خةةاک را بةةین  ةةا  مولةةقب  بیشةةترین درصةةد نمةةک

عةةالوه بةةر  ، ةةا . ایةةن رویشةةگاهند ةةا داشةةت رویشةةگاه

 داشةتند. ی نیز ی ا  مولقب زیاد، درصد شن با  نمک

 ةا     ا  پیر به طقر میانگین بیشترین نمةک  رویشگاه

مولقب و نیز بیشترین درصد شةن خةاک و رویشةگاه    

 ا  آباد بیشترین درصد شن خاک را بین رویشگاه سیف

تةةرین  مهةةم ،ع ةةارب دیگةةر (. بةةه2 )شةةکل ندداشةةت

 ةا     ا  اداییکی مؤثر در پراکنا رویشةگاه  مشخصه

و شةن خةاک    ، ا  مولةقب  پیر به ترتی  آ ک، نمک

 بقد.

   ا  کلیر در سةمت بةا   مؤلفة    بیشتر رویشگاه

. این اند آباد، بمپقر، با قکالب( قرار گریته دو  )شمس

 ا کمترین میةدار   این رویشگاه د د مینشان  وضعیت

(. بةه  1 )جةدوب  دارد ةا   بین رویشةگاه را ک خاک آ 

ثیر أکه توت تة  ، ا رغم سایر رویشگاه به ،ع ارب دیگر

 ةا    ، رویشگاهاست  مبتییم حضقر پارامتر ا  خاک

 وثیر آ ک خةاک  أمبتییم توت ت کلیر به صقرب غیر

 ثیر عد  حضقر آ ةک خةاک  أبه ع ارب دیگر توت ت

  ةک کمتةر  شةقد کةه آ   ی دیده میی ا و در خاک است 

 ةا    ثیر نمةک أ. رویشگاه تةیس بیشةتر توةت تة    دارد

  تةرین مشخصة   مهةم  بنةابراین، . اسةت مولقب خةاک  

   ا  کلیر در درجة  اداییکی مؤثر در پراکنا رویشگاه

 اسةت  ا  مولقب خاک  اوب آ ک و پس از آن نمک

 (.2 )شکل

شناسةی و    ا  خاک  ا  مشخصه میانگین  میایب

یادشةده     ا  سه گقنة  رویشگاهآنالیز تطابق کانقنیک 

 و نشان داد از میان خصقصةیاب خةاک بایةت خةاک    

میدار پتاسیم و ازب بیشترین  م بتگی را با پراکنا 

ثیر بایةت خةاک بةه    أرسد ت سه گقنه دارند. به نظر می

دلیةةل اخةةتالف میةةزان رطقبةةت خةةاک اسةةت کةةه بةةه 

و میزان شقر  خاک  ،د ی،  قاد ی تغییراتی در شکل

برخةی    ةا   ایةن نتةایج مشةابه یایتةه     .دشةق  میمنجر 

تةرین عامةل    اسةت کةه مهةم   ] 24، 21، 8، 4[ موییان

ثر در تغییراب پقشا گیا ی را بایت خةاک  ؤخاکی م

 دانند. می

 ةاز خصقصیاب ویژ شده بررسی   ر ند سه گقن

و برگ  شاخه  و عمیق  سیبتم ریش ، یعنیز  خشکی

 ةا    ا[ جهت میابله با تةن 25] غلیظ  نا یز و شیراب

برخةی خصقصةیاب    ،مندنةد  آبةی بهةره   خشکی و کةم 

از جمله میدار پتاسیم خاک در کنار بایت  ،رویشگا ی

خاک، این درختان را در میابله با نامالیماب مویطةی  

تقان بةه تنظةیم یشةار     پتاسیم می آثار. از کند یار  می

 [،26اسمز  داخل سلقب و تیلیةل ضةری  تعریةق ]   

جةةةةذ  آ  و [، ایةةةةزایا 27کةةةةا ا تعریةةةةق ]

 در برابةر دن شرای  داخلی بةرا  میاومةت   موجقدآ هب

[، کا ا مصرف آ ، 28 ا ] دن آنزیمش خشکی، یعاب

سةرما   در برابرتیبیم سلقلی و رشد، ایزایا میاومت 

و سةخت و قةق     ،[30گیةر  ]  [، ایةزایا کةربن  29]

 د.کر ا اشاره  دن ساقهکر

و نزدیکةی   2  ا  پیر در شکل مققعیت رویشگاه

د د ایةن درخةت بیشةتر     دو  نشان می  به مؤلف  ا آن

 ةا  مولةقب و شةن خةاک      نمک و توت تاثیر آ ک

علةی بةا    که قادر است در رویشگاه  ةاه   طقر  است؛ 

و  کنةد  خقبی رشد هزیمنس بر متر ب دسی 8/11شقر  

از شادابی با یی برخةقردار باشةد. ایةن نتیجةه مؤیةد      

میةاو  بةه    ا  که پیر را گقنه است ]13[ تویییی نتایج

قةادر اسةت حتةی     ا  کةه  کند؛ گقنه میشقر  معریی 

 .کند ا  با تر را تومل  شقر 
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 گییی نتیجه

گیةا ی در    گقنة   ا  رویشگا ی  ر شناخت ویژگی

کةار  در شةرای     رویشگاه و جنگل   ا  احیا شیقه

از نتایج ایةن   ،بنابراین .مؤثر دارد ینیش مویطی مشابه

  الح و احیةةاجهةةت اصةة  تةةقان در پةةژو ا مةةی 

سةةطقح    ةةا  ط یعةةی و  مینةةین تقسةةع رویشةةگاه

 مند شد. پیر و کلیر بهره و  ا  گازر،  کار  جنگل

بقدن خاک از نظر پتاسةیم   د د غنی نتایج نشان می

 ا باع  ایزایا میاومت درختةان   در بعضی رویشگاه

 ةا  روان   خشکی و  جق  شةن  و  ا  سرما به تنا

 ةا    مرتفةع و عةرط  که در منةاطق    طقر  شقد؛ می

با تر باع  ایزایا میاومت کلیر به دما  زیةر صةفر   

 ةا بةا بقدن    بررسی .زمبتان در این مناطق شده است

 ا  نب ت به دیگر گقنهرا درصد ازب در خاک گازر، 

دلیةل ریةزش   ه بة  ممکن اسةت  . این ویژگینشان داد

 ا در زمان تشةدید خشةکی و    برگ  ا و د  شدید برگ

 ةایی کةه    در پایةه  . ةا  گةازر، باشةد    میةقه رسیدن 

ضخیمی   زیر تاو گزروغن  ی دارند د ی یراوان میقه

تدریج تجزیه و باعة    هکه ب شقد میبرگ تشکیل   ش

 ،خصةةقو در ایةةق سةةطوی خةةاک هبةة ،ایةةزایا ازب

 ا به تعةداد   که در کلیر یی  برگ  در صقرتی شقد؛ می

  در گقنة  و ریزد میبروز خشکی   نگا  ندان زیاد  نه

 ةا، خزانةی    بةقدن بةرگ   دلیل اسةکلروییلی ه ب ،پیر نیز

 شقد. مشا ده نمی

میاو  بةه شةقر     ا  د د پیر گقنه نتایج نشان می

شةقر  حبةاس و    در برابةر گةازر،   ،در میابل است.

. کلیةر حةد وسة  پیةر و     اسةت گلیکقییت   یک گقن

گةةةازر، قةةةرار دارد. اشةةةغاب واحةةةد ا  مختلةةةف 

نیةاط   رویةا گةزروغن در   ییزیقگرایی در ط یعت و

 ةا  میةانی و در     ةا، کلیةر در بخةا    مرتفع و دامنةه 

شةی  و    ةا  کةم   و درخت پیةر در آبخةقان   ، ا تراس

ید این واقعیت اسةت کةه در   ؤنب ت پبت م اراضی به

 مقضةقع  ا رعایت این  کار  تقسعه و گبترش جنگل

 گذارد. می ثیرأمقیییت کار ت بر

 مهةةم خشةةکی و کم ةةقد رطقبةةت از عقامةةل   

سةطقح گبةترش     مودودکننده در رویةا و تقسةع  

کةه پتاسةیم   اینبةا تقجةه    است. شده بررسی ا   گقنه

 ةا  خشةکی    تقاند در ایزایا میاومةت بةه تةنا    می

بیشةتر  مقضةقع  این  شقد پیشنهاد می نیا داشته باشد

 ا   کار  در جنگل ،ییدأصقرب ت در ،تا بررسی شقد

 .به کار رودخشک  ببیارمناطق خشک و 
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