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 دهیچک
 چادگان آبخیز حوضه ابیانه، غالب رویشگاه سه ( در.Tamarix ramosissima Lپرشاخه ) گز رویشگاه گیاهی پوشش و خاک وضعیت حاضر، پژوهش در

 بندیطبقه تصادفی صورت به گیاهی پوشش از بردارینمونه و بررسی به اقدام ها،یشگاهرو انتخاب از پس. شد بررسی اصفهان استان در زینب بیبی تنگ و

 پرشاخه گز پوشش تاج سطح و شد استفاده مترمربعی 400 هایپالت حداقل، سطح روش از استفاده با مطالعه مورد مناطق وسعت به توجه با. گردید شده

 محاسدبه هداگونده پوشدش درصدد و شد استفاده مترمربعی چهار پالت 60 و 30 از همراه گیاهی هاینهگو مطالعه منظور به. شد گیریاندازه پالت هر در

 ظداهری، مخصوص وزن آهک، گچ، آلی، ماده اشباع، درصد پتاسیم، فسفر، سدیم، منیزیم،+ کلسیم جمله از خاک شیمیایی و فیزیکی عوامل برخی. گردید

 بدا مطالعده مدورد گونده پدراکنش بین ارتباط بررسی منظور به. شد گیریاندازه نیز خاک بافت و سنگریزه میزان تبادلی، سدیم درصد سدیم، جذب نسبت

 درصد 60 حداقل که داد نشان شده رسم دندروگرام از حاصل نتایج. شد استفاده بندیرج و رگرسیون ساده، همبستگی آماری آنالیزهای از محیطی عوامل

 مجمدوع کده داد نشدان اسپیرمن و پیرسون همبستگی آنالیز از حاصل نتایج. دارد وجود زینب، بیبی تنگ و چادگان آبخیز حوضه رویشگاه دو بین تشابه

 جهت در 75/0 و 76/0 همبستگی ضرایب با ترتیب به محلول منیزیم+ کلسیم غلظت مجموع و خاک شوری عوامل با مطالعه مورد گونه پوشش تاج سطح

رج آنالیز نمودار از حاصل نتایج همچنین. دارد ارتباط منفی جهت در 91/0 و 9/0 همبستگی ضرایب به ترتیب به آلی هماد و رس درصد عوامل با و مثبت

با استفاده از  .دارد پرشاخه گز گونه رویشگاه شرایط با نزدیکی ارتباط درمنه گونه رویشگاهی شرایط که داد نشان محیطی عوامل و گیاهی متغیر بین بندی

 به پیش برد. گونه این توسعه و کاشتپرشاخه  گز طبیعی رویشگاه هایمؤلفه شناسایی بااحیای را  هایتوان برنامهمی حقیق،ت این نتایج

 

 رویشگاهی مشخصات گز، محیطی، عوامل بندی،رج: یدیکل واژگان

 مهمقد  

یط محیطی شامل اشرای از مجموعه ةکنندگیاهان منعکس

 یرهدددای خددداکی هسدددتند ی و متغبلندو پستی ا، هوآب و 

های سازگار بدا منطقده از . در بسیاری از مناطق گونه]11[

بین رفته و برای بازسازی زیستگاه در سطوح گسدترده ززم 

ات رویشددگاه گیاهددان بددومی منطقدده از اسددت خصوصددیّ

های مورد نظدر اسدتقرار هایی که در حال حاضر گونهمکان

د نظدر هدای مناسدب منطقده مدوردارند، شناسدایی و محل

 . ]33[ تعیین شوند

 L.  Tamarix ramosissimaشاخه با نام علمیگز پر

 Tamarixو جدنس  Tamaricaceae متعلق بده خدانواده

 بدا وجدود ،های گز قادرند از منابع موجودگونه. ]34[ است

ویژه آب بده نحدو مدؤ ری هدا در محدیط، بدمحدود بودن آن

هدای تماستفاده نموده و رشد کنند. این گیاهدان بدا سیسد

ای که دارند قادرند رطوبت موجود در خاک را ای ویژهریشه

 جذب نمایند. 

هدای شدوری و تها با محدودیّانواع خاک ،های گزگونه

بدودن ت نگهدداری آب، نامناسدببودن ظرفیّقلیائیت، پایین

خشدک را بده خدوبی بافت و اقلیم منداطق خشدک و نیمده

 دهندد شدان مدیل کرده و سازگاری مطلوبی از خدود نتحمّ

 از مملدو گیاهان شورپسدند برگ در موجود هایهغدّ .]25[

 بدا دارندد آللوپداتی شدبیه تیخاصیّ و باشدمی نمک عناصر

 در نمدک عتجمّد به منجر هاآن تجزیه و برگ و شاخ ریختن

http://aridbiom.yazd.ac.ir/article_2575.html
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 سدخت زیده تشدکیل با و شوندمی خاک سطحی هایزیه

 در ؛دگردندمی هاگونده سدایر بدذور سبزشدن از مانع نمکی

 بردبدار شدرایط ایدن بده نسدبت هاگونده این خود کهحالی

 عتندوّ کداهش باعث مرور و ممکن است به ]19[باشند می

 . ]8[ گردند ایگونه

هدای مازنددارن، آبربایجدان غربدی، این گونه در اسدتان

اردبیل، گیالن، کردستان، باختران، اصفهان، بختیاری، یزد، 

تهدران پدراکنش دارد.  یاسوج، کرمان، خراسدان، سدمنان و

همچنین در قفقداز، آسدیای میانده، آرال تدا خدزر، بالکدان، 

ترکمنستان، ترکیه، آسیای صغیر، مغولستان، ژاپدن، چدین، 

تبت، اروپا، سیبری، افغانسدتان، پاکسدتان، کدره جندوبی و 

 .]20[ شودعراق دیده می
هدای مختلد  تاکنون مطالعات زیدادی در مدورد جنبده

ی گدز در منداطق مختلد  انجدام شدده شناسزیستی و بوم

، ]21[ است. در تحقیقی توسدط لدی هاندگ و زیدن ژندگ 

نقش شرایط خاک در الگدوی پدراکنش گیداهی بیابدانی در 

های تیانشان در سده جامعده گیداهی های شمالی کوهدامنه

عمده مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بیانگر ایدن اسدت کده 

پایدداری  Pall.  Reaumuria soongoricaجامعه گیاهی

  .C.A. Meyبازتری به شوری در مقایسه با جامعه گیاهی

Haloxylon ammodendenron ها بدا دارد و در رویشگاه

 L.  Tamarixشوری بدازتر حودور دارد. جامعده گیداهی

ramosissima  نسبت به شوری یا عمدق سدطح ایسدتابی

تی ت رطدوبها با ظرفیّدهد، اما رویشگاهمزیتی را نشان نمی

 دهد. بازی خاک را ترجیح می

بدر  1RDAانجام آنالیز کاهشی با  ]18[کارگر چیگانی 

نمونه خداک در منطقده  45گیری شده از خصوصیات اندازه

 سگزی اصفهان به بررسی ا ر پارامترهای خاک بر رویشگاه

  .Tamarix passerinoide Delile ex Desv گونده

م و منیدزیم تدی یر پرداخت و بیان کردند که مجموع کلسدی

 معتمددی جویبداری مثبتی بر پوشش گز پرشداخه داشدت. 

شدوری  عوامدلدر بررسی رابطه گیاهان هالوفیت بدا  ]32[

حوض سلطان به این نتیجه رسدید  ةخاک در منطقه دریاچ

داری بین تراکم و درصد تاج پوشش جوامع که رابطه معنی

وی مورد مطالعه و صفات خداک وجدود دارد. در تحقیقدی ر

متری سانتی 20-40و  0-20گونه گز پرشاخه در دو عمق 

                                                           
1Regularized Discriminant Analysis 

گزارش شد که در عمق سطحی، ماده آلی و درصدد اشدباع 

خاک با پارامترهدای گیداهی شدامل سدطح تداج پوشدش و 

ارتفاع متوسدط درختچده گدز پرشداخه همبسدتگی مثبدت 

، pHتدر، عوامدل پداییندهند و در عمق بازیی را نشان می

تدری بدا اع خداک همبسدتگی بدیشدرصد گچ و درصد اشب

 .]25[ عوامل گیاهی دارند

هددای فیزیکددی و شددیمیایی خدداک بددا مطالعدده ویژگددی 

های گز پرشاخه در استان ایالم گزارش شد کده از رویشگاه

، ECنظر درصد شن، سیلت و رس، رطوبدت وزندی خداک، 

pHفسفر، پتاسیم، نیتروژن کل و کربن آلی در رویشدگاه ،-

داری وجود دارد. همچنین بیدان معنیتفاوت  ،های مختل 

خداک،  ECشد که فاصله از رودخانه، درصدد کدربن آلدی، 

تدرین رطوبت خاک، فسفر قابل جذب و درصد سیلت مهدم

. ]30[ عوامل مؤ ر بر استقرار و پراکنش این گونده هسدتند

، آب EC، متغیرهدای ]16[ و همکداران به گفتده جعفدری

تدرین سدیم از مهدمقابل دسترس، درصد امالح خداک و پتا

 Tamarixعوامدددل تی یرگدددذار در پدددراکنش گونددده

ramosissima  .هستند 

 گیاهی پوشش و کخا تاخصوصیّ ینددددددب ةرابطدددددد

 هدتجزی روش هدب دینچ لشما ساحلی حیاودن در هالوفیت

 نتایجگرفدت.  ارقر سیربر ردمو 2PCAلی دصا یادههدمؤلف

 ددددص، درEC ،pH که دهدددمددی نشادددن قدددتحقی ندددیا

 مؤ ر صلیا ملاعو جملهاز  ،یددلآ دهاددم ددصدر و تدطوبر

 مناطق ایدددن در گیاهی پوشش کنشاپر عتنوّ توجیددده در

 (.39است )

 بده توجده بدا هارودخانده حاشیة گیاهی پوشش ةمطالع

 حاشدیه، سداختار تثبیدت آب، تکیفیّ حفظ در هاآن تیّاهمّ

 زیرزمیندی، هایسدفره سدازیغندی و جداری هایآب نفوب

 مخدرب، هدایسدیالب بدروز و خاک فرسایش از یریجلوگ

 فوایدد آبزیدان، و وحدشحیات زیستگاه جریان، بستر  بات

 منطقدده، هددوای و آب تعدددیل و خدداک حفددظ جگدداهی،تفرّ

 و رسدوبات تخلیده حاشیه، اراضی کاربری تغییر از ممانعت

 تیّداهمّ دارای ،منظر حفظ و آب سطحی جریانات آلودگی

 سداختار گیدریشکل در مؤ ر واملع بررسی و بوده بسزایی

 مددیریتی راهکارهدای ةاراید در ایکننددهتعیدین نقش هاآن

  .داشت خواهد

                                                           
2 Principal Component Analysis 



 125 و همکاران خواهمتین                                                              گزپرشاخه هایرويشگاه با خاک فیزيکوشیمیايی هایويژگی بین رابطه

ت بکر شده در خصوص گونه گدز پرشداخه یّنظر به اهمّ

Tamarix ramosissima  و با توجه به مطالعدات محددود

در زمینه آت اکولوژی این گونه در اسدتان اصدفهان، هدد  

رایط رویشگاهی این گونه بدود تدا پژوهش حاضر، مطالعه ش

مات ززم بددرای تددرویج و توسددعه کاشددت و احیددای مقدددّ

 تیّداهمّ بده توجده بداهای این گونده فدراهم آیدد. رویشگاه

 آت بحث در یاگونه رقابت لیدل به همراه یهاگونه مطالعه

 یهداگونده سرشدت نکدهیا گدرفتن نظدر در با و یکیاکولوژ

گونده ،دهددیم نشان را عهمطال مورد گونه خاستکاه همراه

 قرار گرفت. یحاضر مورد بررس قیدر تحق زیهمراه ن یها

 

 هامواد و روش

 صات مناطق مورد مطالعهمشخ 

به منظور شناخت کلی مناطق مورد مطالعه، بازدیدد اوّلیّده 

های غالدب گدز پدر صورت گرفت. پس از شناسایی رویشگاه

نتخداب ی اعدیطب رویشدگاه سدهشاخه در استان اصدفهان، 

  (.1و جدول  1گردید )شکل 
 

 
 اصفهان استان در مطالعه مورد مناطق موقعیّت -1 شکل

 

تشابهات سه رویشگاه ابیانه، حوضده آبخیدز چادگدان و 

(. 2زینب با رسم دندروگرام بررسی شدد )شدکل بیتنگ بی

زینب به عنوان رویشگاه جداگانه در بیابتدا منطقه تنگ بی

با توجّه به دندروگرام رسدم شدده بدرای  نظر گرفته شد، اما

-بدیسه رویشگاه ابیانه، حوضة آبخیدز چادگدان و تندگ بی

درصدد )از نظدر پوشدش  60 زینب، و میزان تشابه حدداقل

گیاهی و عوامل خاکشناسدی(، دو رویشدگاه حوضدة آبخیدز 

زیندب بدا هدم ادغدام شددند و بددین بیچادگان و تنگ بی

گدان مدورد مطالعده قدرار ترتیب دو رویشدگاه ابیانده و چاد

 گرفت. 
 

 ]2[ مطالعه  مورد هایرویشگاه خصوصیات -1 جدول
 وسعت مختصات جغرافیایی رویشگاه ردی 

 )هکتار(

شیب 

 )درصد(

ارتفاع از  جهت

اسطح دری  

 )متر(

متوسط 

ه بارش سازن  

متر()میلی  

متوسط درجه 

 حرارت سازنه 

-)درجه سانتی

 گراد(

 اقلیم

E 6371949  ابیانه 1  N 0566706  S39 5/1  5 E 1788 78/233  48/11 خشکنیمه   

حددددوزه آبخیددددز  2

 چادگان
E 3620371 N 0473672  S39 4/0  10 E 2069 76/343  07/10 خشکنیمه   

E 3626099 N 0466024 S زینببیتنگ بی 3  39  5/3  8 E 2011 76/343  07/10 خشکنیمه   
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گاه ابیاندده و مربددوط بدده رویشدد 3و  2، 1هددای پالت

های مربوط به رویشگاه چادگان و پالت 6و  5، 4های پالت

تشدابه زیداد در زینب است. بیمربوط به تنگ بی 9و  8، 7

 5هدای با پالت 7درصد در پالت شماره  95حدود بیش از 

پددالت قبلددی در  4هددم از  9و  8مشدداهده شددد. پددالت  6و 

 درصد فاصله دارند. 60حدود 
 

 
 زینببیبی تنگ و چادگان آبخیز حوضه ابیانه، مناطق به مربوط وگرامدندر -2 شکل

 

 گیری پوشش گیاهیمطالعه و اندازه

بدرداری ها، اقدام به بررسی و نموندهپس از انتخاب رویشگاه

بنددی از پوشش گیاهی مناطق به صدورت تصدادفی طبقده

 روش بدهسطح قطعه نمونه  نییاز تع پس. ]22[شد  1شده

در منطقه ابیانه، سه پالت تو در تو یا  ،]27[ 2حداقل سطح

ای و در حوزة آبخیز چادگان، شش پدالت تدو در تدو آشیانه

 مترمربعی در نظر گرفته شد.  400

داخل هر پالت، قطر کوچک و بزرگ تداج پوشدش هدر 

ای جهت سطح تداج پوشدش بده کمدک متدر پایه درختچه

 گیری شد. سطح تاج پوشش به کمدک قطدر متوسدطاندازه

ای محاسبه و نهایتاً بدرای هدر پدالت بده صدورت تاج دایره

مجموع سطح تاج پوشش بر حسب مترمربدع گدزارش شدد 

گیدری ها  بت گردید. برای اندازه. شیب در تمام پالت]40[

های گیاهی همراه برای مناطق ابیانده و درصد پوشش گونه

پدالت چهدار متدر مربعدی در  60و  30چادگان به ترتیدب 

د مطالعه قرار داده شد. برای تعیین تعداد پدالت منطقه مور

(N ابتدا ،)پالت چهار مترمربعی مستقر شدده و سدطح  10

، انددازه 1تاج پوشش محاسبه شد، سپس به کمدک رابطده 

 .]27[نمونه محاسبه شد 

 

                                                           
1 Stratified Random Sampling 
2  Minimal Area 

(1) 
 

 

 tارزشدی اسدت کده از جددول  t ،اندازه نمونه N، که در آن

در نظر گرفته شده اسدت.  α=05/0استیودنت با سطح احتمال 

  ،واریددانس نموندده ، آیدددبدده دسددت می n-1درجدده آزادی 
میدزان دقدت یدا درجده  kمیانگین مجموع سطح تاج پوشش و 

اختال  حقیقی میانگین نمونده از میدانگین جامعده یدا خطدای 

 در نظر گرفته شد. 1/0تخمین است که در این تحقیق 

 

 های فیزیکی شیمیایی خاکگیری ویژگیاندازه

هدای فیزیکدی و شدیمیایی خداک، گیری ویژگیبرای اندازه

متری در هدر سدانتی 60صفر تا نمونه خاک مرکّب از عمق 

بدرداری شددد رویشدگاه در طدول گرادیدان محیطدی، نمونده

  .(2)جدول 

 ابتدا وطهمرب مناطق از شده یآورجمع خاک یهانمونه

 کوبیدده یچوب چکش با سپس و شدند خشک هوا سایه در

 EC ،pH،3SP ،Caهای خاک شامل برخی ویژگیو  شدند

+Mg ،4SAR ،5ESP ،3CaCO ،OM ،4CaSO ،BD ،

N ،Pگیری شدند.، درصد شن، رس و سیلت اندازه 

                                                           
3 Saturation Percentage 
4 Sodium Adsorption Ratio 
5 Exchangeable Sodium Percentage  
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 pH  خدداک بددا اسددتفاده از دسددتگاهpH  متددر مدددل

Metrohm 744 و هدددایت الکتریکددی ،eEC  بدده وسددیله

گیدری اندازه JENWAY 4310سنج مدل دستگاه هدایت

گدل  یمقددار ،درصد اشدباع خداک تعیین یبرا. ]38[شد 

 24خاک تهیه و پس از توزین، به مدت  یهااشباع از نمونه

 داده قدرارگدراد درجه سدانتی 105دمای  ساعت در آون با 

 . ]17[شد و وزن خشک آن توزین شد 

 
 

 مطالعه مورد مناطق خاک شیمیایی فیزیکی ایهویژگی -2جدول 
 میانگین منطقه متغیر ردی   میانگین منطقه متغیر ردی 

1  (dS/m) EC  
 ابیانه

 چادگان

75/1 

49/0 

 
11 )%(4 CaSO 

 ابیانه

 چادگان

48/2 

14/1 

2 pH 
 ابیانه

 چادگان

81/7 

68/7 

 
12  (meq/L)K  

 ابیانه

 چادگان

26/360 

32/415 

3  )%(Gravel   
 ابیانه

 چادگان

44/38 

75/37 

 
13  )%(3 CaCO 

 ابیانه

 چادگان

34/53 

95/28 

4  )%(OM  
 ابیانه

 چادگان

89./0 

83/1 

 
14  (meq/L) SAR  

 ابیانه

 چادگان

53/7 

00/2 

5  )%(SP   
 ابیانه

 چادگان

12/30 

87/27 

 
15  )%(ESP  

 ابیانه

 چادگان

18/1 

19/0- 

6  (3-Mg m)BD   
 ابیانه

 چادگان

47/1 

52/1 

 
16  )%(N  

 ابیانه

 چادگان

27/0 

18/0 

7  (meq/L) Mg+Ca  
 ابیانه

 چادگان

72/22 

92/11 

 
17  )%(Sand  

 ابیانه

 چادگان

58/90 

35/91 

8  (meq/L) P    
 ابیانه

 چادگان

09/586 

13/655 

 
18  )%(Silt  

 ابیانه

 چادگان

87/5 

34/3 

9  )%(Slope  
 ابیانه

 چادگان

4 

83/11 

 
19  )%(Clay  

 ابیانه

 چادگان

65/3 

31/5 

10 (meq/L) Na  
 ابیانه

 چادگان

43/32 

56/4 

 
  

 

 گچو درصد  NaOH سود با تیتراسیون ةوسیله ب آهک

درصد مداده آلدی بده روش  .]5[با روش استون بدست آمد 

مقددار فسدفر قابدل  .]17[اکسیداسیون تر تعیدین گردیدد 

عیدین . ت]5[جذب خاک به روش اولسدون تعیدین گردیدد 

بافت خاک به روش هیدرومتری با تعیین درصد شدن، رس 

ه و پتاسدیم بد غلظت عناصر سددیم. و سیلت صورت گرفت

و مجمدوع  ELEPEP 7مددل  فتومتر فلیمدستگاه  ةوسیل

 EDTAوسیله تیتراسیون بدا ورسدین ه کلسیم و منیزیم ب

 گزارش شد. 

بدا روش کلوخده و درصدد  1BDوزن مخصوص ظاهری 

N 3[گیدری شدد ده از دستگاه کجدال اندازهکل با استفا[. 

SAR  و  2از رابطهESP  17[بدست آمد  3از رابطه[. 

 

                                                           
1 Bulk density 

(2) 
 

(3) ESP=100×(0.01475SAR-0.0126)/((1+(0.01475SAR-

0.0126)) 
 

 هاتجزیه و تحلیل آماری داده

گیاهی در  هایمؤلفهدر نهایت رابطه بین عوامل محیطی و 

 سه مرحله تعیین شد:

همبسدتگی پیرسدون و تحلیل همبستگی: از  حلیلت (1

های ارتفاع برای ارتباط بین پارامترگیاهی و دادهاسپیرمن )

های ارتفداعی از بودن دادهاز سطح دریا به دلیل عدم نرمال

( برای بررسی همبستگی بدین آزمون اسپیرمن استفاده شد

 گیاهی و عوامل محیطی استفاده شد؛ متغیر پوشش
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رگرسددیون: از رگرسددیون بددرای تفکیددک آنددالیز  (2

متغیرهای مهم و سهم هر کدام در معادلده اصدلی اسدتفاده 

هی رگرسدیون گدام محیطی و پارامتر گیا ملاعوشد و بین 

 به گام انجام شد؛

، عددد طدول DCAبندی: پدس از انجدام آندالیز رج( 3

حاصل شدد. بندابراین، روش خطدی مناسدب  73/1گردیان 

های خطی روش تحلیل کاهشی وششناخته شد و از بین ر

 RDA انتخاب گردید. به منظدور انجدام تکنیدکRDA  از

 .]17[استفاده گردید  4.5CANOCO افزار نرم

 

 نتایج

نتایج حاصل از آنالیز همبستگی پیرسون و اسدپیرمن بدین 

مجموع سطح تاج پوشش گز پرشاخه و عوامل خاکشناسدی 

نتایج حاصدل از ارائه شده است.  3و فیزیوگرافی در جدول 

آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که مجموع سطح تداج 

به ترتیب   Ca+Mgو مجموع غلظت  ECپوشش با عوامل 

-ارتباط مثبت و معندی 75/0و  76/0با ضرایب همبستگی 

داری برقرار کرده است. درصد رس و ماده آلدی بدا ضدریب 

در جهت منفی با مجموع سدطح تداج پوشدش  91/0و  9/0

  رد مطالعه ارتباط نشان دادند.گونه مو
 

 فیزیوگرافی و خاکشناسی عوامل و پرشاخه گز پوشش تاج سطح مجموع بین همبستگی ضریب از حاصل نتایج -3 جدول
 (2mمجموع سطح تاج پوشش ) عوامل محیطی ردی   (2mمجموع سطح تاج پوشش ) عوامل محیطی ردی 

1 pH 46/0   11 (meq/L) Mg Ca+ *0/75 

2  EC (ds/m)   *0/76  12  (meq/L) K   53/0-  

3 SP (%)   29/0   13  (meq/L) P  63/0-  

4 OM (%)  **-0/91  14  (3-Mg m)BD   16/0-  

5 N (%)  4/0   15 Gravel (%)   11/0-  

6 CaCo3 (%)  36/0   16  )%(Sand  04/0  

7  (%)4 CaSO  25/0   17  )%(Silt  47/0  

8  (meq/L)SAR   49/0   18  )%(Clay  **-0/90 

9  )%(ESP  49/0   19   )%(Slope  33/0-  

10  (meq/L)Na  42/0-       

 دار بودن در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد است.به ترتیب معنی**و*

 

نتایج نهایی آنالیز رگرسیون چند متغیدره بدین پدارامتر 

گیاهی و پارامترهای خاکشناسی و عامل فیزیوگرافی شدیب 

نشان داده شده است. در بررسی رابطه مجموع  4در جدول 

اک و سطح تاج پوشش گونه گز پرشداخه و خصوصدیات خد

عوامل فیزیوگرافی در سدطح پدنج درصدد آمداری، ضدریب 

 %91 که یمعن نیا بهبدست آمد،  91/0(، 2R)تبیین مدل 

 SPاز تغییرات پوشش بده وسدیله دو عامدل درصدد رس و 

آمدده  5شود. مدل حاصل از این آنالیز در رابطه توجیه می

 است:

 
(5)   

 

 ای و محورهدایضرایب همبستگی بین محورهای گونه

نشدان داده  RDAمحیطی و متغیرهای محیطدی در روش 

( بدا توجده بده r(. ضرایب همبستگی )5شده است )جدول 

جددول ارزش بحرانددی ضددریب همبسددتگی پیرسددون بددرای 

های یک درصد و پنج درصد آماری به ترتیب سطح احتمال

 . است 66/0و  79/0

های همبستگی در سطح پنج درصد آمداری همبسدتگی

های و در سطح یک درصد آماری همبسدتگی 66/0بازتر از 

شدوند. نتدایج نشدان دار محسدوب میمعندی 79/0بازتر از 

درصد واریدانس  7و محور دوم  91/0دهد که محور اول می

 شود.پارامتر گیاهی و محیطی را شامل می

بندی بین پارامترهای گیاهی و عوامل محیطی آنالیز رج

در ضدمائم ارائده شدده و عالئم موجود در شکل  3در شکل 

است. گونه گز پرشاخه از بین عوامل خاکشناسی با عوامدل 

EC ،Na  و درصد سیلت همبستگی بازیی در جهت مثبت

  دارد.

هدای همددراه و میددانگین درصددد ، لیسددت گونددهآخدردر 

 بکر شد. 6ها در مناطق مورد مطالعه در جدول پوشش آن
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 خاکشناسی و فیزیوگرافی مستقل متغیرهای و گیاه پوشش تاج وابسته تغیرم واریانس تجزیه از حاصل نتایج -4 جدول
عاتمیانگین مرب درجه آزادی مجموع مربعات مدل  F .Sig 

ن()رگرسیو واریانس تبیین شده  40/44776  2 20/22388  84/30  0/001** 

نده()باقیما واریانس تبیین نشده  56/4354  6 76/725    

96/49130 کل  8    

 دهد. داری در سطح احتمال یک درصد را نشان میمعنی **

 

 RDA روش در محور هر Eigen value  اعداد -5 جدول

 4 3 2 1 محورها

Eigen value 91/0 078/0 007/0 002/0 

 

 
 محیطی عوامل با همراه هایگونه پوشش درصد و پرشاخه گز پوشش تاج سطح مجموع عامل رابطه -3 شکل

 

 گیریبحث و نتیجه

راکنش گیاهان در شرایط مختل  محیطی عموماً تصادفی پ

برای گیاه مورد  اینیست و وابسته به مطلوبیت شرایط ویژه

-بدیکه دو رویشگاه مطالعه شده تنگ بدیمطالعه است. این

زینب و چادگان از نظر شرایط تشابه زیادی دارند و حودور 

کمدال  ةگونه در این مناطق قابل مشاهده است نشان دهند

 لوبیت این شرایط برای گونه است.   مط

تدر و طدول ردار با محورهای مختصات کمبُ ةچه زاویهر

تر باشدد، ضدریب همبسدتگی بدردار بدا آن محدور آن بیش

و  pHتر خواهدد بدود. عوامدل خاکشناسدی مختصات بیش

درصددد نیتددروژن، همبسددتگی مثبتددی بددا پوشددش نشددان 

عوامل با محور  دهند، اما با توجه به زاویه قرارگیری اینمی

تر است. با توجه به بلندی طدول گز پرشاخه همبستگی کم

فلش، مجموع غلظدت کلسدیم و منیدزیم، درصدد اشدباع و 

درصد سدیم تبدادلی تدی یر مثبتدی بدر پوشدش گونده گدز 

به این معنی کده ایدن عوامدل در حودور . پرشاخه داشتند

گونه گز پرشاخه تی یر بسدزایی دارندد. محورهدای آهدک و 

اند و تی یر اشباع نسبت به محور پوشش فاصله گرفته درصد

تری نشان دادند. عامل گچ در قالب یک محور بدا طدول کم

کوتاه نشان داده شده است و بیدان کنندده تدی یر کدم ایدن 

 عامل است. 

های خاکشناسی مورد مطالعده بدا پوشدش سایر ویژگی

همبستگی منفی نشان دادندد. درصدد رس و مداده آلدی بدا 

به طول فلش بسیار بلندی کده داشدتند، همبسدتگی توجه 

بازیی را در جهت منفی با پوشدش نشدان دادندد. بده ایدن 

تدر اسدت، معنی که هر جا درصدد رس و مداده آلدی بدیش

که یابد. با توجه به اینمجموع سطح تاج پوشش کاهش می

تواندد مداده آلدی رس به خاطر جذب سطحی کده دارد می

تری دارد حفظ خاکی که رس کم تری را در مقایسه بابیش

 نماید، این مشاهده قابل توجیه خواهد بود. 
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های همدراه نبدوده، افزایش ماده آلی نیز مربوط به گونه

های خاک است. درصد شن و درصدد بلکه مربوط به ویژگی

سنگ و سنگریزه با توجه به طول فلش بسیار کوتداهی کده 

 ECبا افدزایش  دارند تی یرگذاری ناچیزی بر پوشش دارند.

خاک، میزان تاج پوشش و رشدد و نمدو گونده مدورد  pHو 

 یابد. مطالعه افزایش می

بر اساس نتایج بدست آمده، تداج پوشدش گونده مدورد 

تدرین ارتبداط را های بررسی شده بدیشمطالعه در رویشگاه

خدداک نشددان داد. کدده بددا نتددایج تحقیقددات  pHو  ECبددا 

ایدن مسدهله بیدانگر . ]16[خدوانی دارد محققان دیگدر هدم

زیرا بداز  ،خاک است pHو  ECمقاومت بازی این گونه به 

در محلدول خداک باعدث بدروز مشدکالتی  pHو  ECرفتن 

هایی در رشدد و مانند عدم جذب عناصر پرنیاز و محدودیت

شود که مقاومت در برابر این شدرایط نیازمندد نمو گیاه می

گیدداه دارای  باشددد کدده ایددنهای خدداص میمکانیسددم

هایی از قبیدل دفدع نمدک اضدافی از طریدق غددد مکانیسم

 باشد. برگی می

 از خاک شوری عامل که دادند نشان پژوهشگران برخی

پدراکنش جوامدع گیداهی  در مدؤ ر خاکی عوامل ترینمهم

باشد که نتیجده ایدن پژوهشدگران بدا می اشانمورد مطالعه

 . ]10و  6[مطالعه حاضر همخوانی دارد 

 

 آنها پوشش درصد میانگین و همراه هایگونه از حاصل هایداده -6 جدول
همنطقه مورد مطالع ش میانگین درصد پوش نام گونه   

 ابیانه

Astragalus bisulcatus Hook.   46/1  

Callipeltis cucularis L. 83/9  

Berberis vulgavis L.   57/12  

Bromus tecterum L. 58/1  

Phalaris minor Retz. 23/1  

Koelpinia linearis Pall. 25/9  

Artemisia aucheri Boiss. 70/11  

Heliotropium sp. L. 77/8  

 چادگان

Astraglus cyclophylla L. 50/0  

Centaurea virgate Lam. 81/2  

Cichorium intybus L. 75/3  

Cirsium vulgare Savi Ten.   20/65  

Erodium sp. L. 48/0  

Pulicaria arabica L. 93/2  

Scariola orientalis Boiss. 57/1  

بتنگ بی بی زین  

Erodium sp. L. 53/0  

Scariola orientalis Boiss 91/1  

Pulicaria Arabica 06/3  

Chenopodium botrys 21/1  

Chondrilla juncea 75/1  

Ceratosefollus.sp 25/0  

 

ل نتقااز احاکی ک سطح خادر  ECو  pHیش ازددددددفا

آن در ع ددّدتجمو ق دددعماز ز ددگ نهنمکی توسط گوح مالا

منجر به ات ن تغییرددیاة ددماداه ددکک است اددطح خددس

 در. ]12[ دودددددیشدددددمک سطح خان قلیایی شدر و وش

 EC یکدیالکتر تیهدا ریکه مقاد داده شد نشان یامطالعه

 یهدانیزمد هبد نسدبت گز یهاگونه پوشش تاج ریز pH و

 تجمع یمنف ا ر دهنده نشان که بود بازتر گز پوشش بدون

خداک و  یماده آلد کهیحال در. است خاک طیمح در نمک

 ریدز در داریمعن طور به میپتاس و فسفر یغلظت مواد مغذ

 بدود بدازتر گز پوشش بدون یفواها به نسبت پوشش تاج

گدز  یهداگونده اسدت ممکن که است نیا دهنده نشان که
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شدور  نیو بهبود استفاده از زمد یاهیپوشش گ یایاح یبرا

 .]41[ باشد دیمف

پوشدش با افزایش درصدد سدیلت، مجمدوع سدطح تداج

افدزایش یافدت. ایدن مسدهله  L.  T. ramosissimaگونده

های سدبک در خاک بیانگر این است که گونه مورد مطالعه

بافدت  شدود.های با بافت سنگین مسدتقر مدیبهتر از خاک

های ه عنوان عامدل مهدم در رشدد و اسدتقرار گوندهخاک ب

چنین الگوی توزیع اجتماعات گیداهی معرفدی گیاهی و هم

هدایی بدا . گز در دشدت سیسدتان در خداک]9[شده است 

دسددی  35/35تددا  90/4، شددوری 02/9تددا  06/8اسددیدیته 

لدومی و رسدی گسدترش  -زیمنس بر متر و بافدت سدیلتی

در  Bunge.  Tamarix leptopetala.]35[داشدددت 

کندد های خیلی شور با هدایت الکتریکی باز رشد میخاک

ی در رشدد و رطوبت نگهداری شدده در خداک نقدش مهمّد

های سدنگین گریدزان اسدت گونه ندارد و این گونه از خاک

که با افزایش میدزان رس در خداک از کیفیدت رویشدی آن 

 . ]37[شود کاسته می

بدا   .Artemisia aucheri Boissمحدور گونده درمنده
تری داشت. ایدن نشدان محور گونه گز پرشاخه قرابت بیش

دهد که شرایط رشد این گونه در منطقه مدورد مطالعده می

به شرایط رشد گونده گدز پرشداخه شدباهت دارد و عوامدل 

بکر شده روی رشد مناسب گز پرشاخه روی رشدد  محیطی

 این گونه نیدز تی یرگذارندد. در مقابدل، بدا توجده بده زاویده

 L.  Cichoriumکاسدنی قرارگیری محورهای سده گونده

intybusگدددل گنددددم ،L.  Centaurea vulgare  و

نسدبت بده گونده گدز   .Scariola orientalis Boissجاز

پرشاخه، کلیه عوامل محیطی که منجر به کاهش رشد گدز 

 شوند تی یر مثبتی بر رشد این سه گونه دارند.پرشاخه می

نیددز نشددان داد کدده عوامددل  بندددینتددایج حاصددل از رج

 Bromusمحیطی مؤ ر بر رشدد دو گونده علد  پشدمکی 

tectorum L. و گونHook.  Astragalus bisulcatus ،

pH  وN  است. همچنین شرایط محیطی مؤ ر در رشد سه

، گدون L.  Pulicaria arabicaکش گرمسیریگونه کک

Beck. Astragalus cyclophyllon لکددی لددکو نددوک

Erodium. sp  ،درصددد شددن، درصددد سددنگ و سددنگریزه

درصد شیب و وزن مخصوص ظاهری است که ایدن عوامدل 

محیطی نقش چندان مؤ ری بر رشد گز پرشاخه نداشدتند. 

 Savi، کنگدرL.  Berberis vulgarisهای زرشدکگونده

Ten.  Cirsium vulgareهزارپایی ،Pall.  Koelpinia 

linearis زیباسددپر ،Callipeltis cucularia L.،Retz. 
Phalaris minor  وHeliotropium. sp  نیددز از نظددر

  . شرایط محیطی مشابه بودند

مجموع کلسیم و منیزیم تی یر مثبتدی بدر پوشدش گدز 

خدوانی پرشاخه داشت که با نتایج تحقیق سایر محققان هم

مثبتی  ةمیزان کلسیم و منیزیم رابط. ]32و  21، 18[ دارد

دارند و بدا افدزایش  Parl.  Aeluropus littoralisبا گونه

این دو عنصر پارامترهدای گیداهی ایدن گونده نیدز افدزایش 

هایی با میزان بازی کلسیم و منیدزیم . در خاک]2[یابد می

حودور دارد  Pall.  Halocnemum strobilaceumگونه

 . ]29[و رابطه مثبتی با این گونه دارد 

یدزان ماده آلی، مجموع کلسیم و منیدزیم، م متغیرهای

سدیم و مقدار 
_

3
HCO ترین ا ر را بر رویشدگاه خاک، بیش

  Delile ex Desv. Tamarix passerinoidesگوندده
. همواره نقش ماده آلدی در حودور و پدراکنش ]21[دارند 

در  L. T. ramosissima. ]1[گیاهان تیییدد شدده اسدت 

 از. ]28[شدود مناطق با نیتدروژن و فسدفر کدم یافدت مدی

 یهداخداک. اسدت خداک بافت ازت، زانیم رد مؤ ر عوامل

. هسدتند یشدن یهاخاک از ترشیب یازت مقدار یدارا یرس

 ازت تدرشیبد ینگهددار قددرت به مربوط آن از یبخش که

 . ]13[ باشدیم هارس لهیبوس یمعدن

ماکرو کده  ییاز عناصر غذا یکیعنوان  بهپتاسیم  عنصر

 قرار و فسفرنیتروژن  چون یپس از عناصر تیّاز لحاظ اهمّ

 کده دارد وجدود هایکان ساختمان در اغلب هاخاک در دارد

 وارد و شدده آزاد میپتاسد ونی صورت به یدگیهواد از پس

 عندوان بده میپتاس امالح یقیتحق در. شودیم خاک محلول

 شدد یمعرفد یاهیگ جوامع پراکنش بر مؤ ر عوامل از یکی

]15[ . 

 زیدن یاهیدگ گچ و آهک بر پراکنش جامعه زانیم ریتی 

 بده گدچ امدالحقرار گرفدت.  یحاضر مورد بررس قیدر تحق

 در تیّمحددود جدادیا و خشدک یمدایکروکلیم جادیا لیدل

 محدودکنندده عامدل کی عنوان به ییغذا مواد و آب جذب

 دوسدت گدچ اهانیگ از ریغ به یاهیگ پوشش استقرار یبرا

 هدکآ اهدانیگ یبدرا جدز به زین آهک. ]14[ کندیم عمل

 از اسدتفاده تیّقابل و است رشد بازدارنده عامل کی ،دوست
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 کاهش اهانیگ یبرا را منگنز و یرو مانند یزمغذیر عناصر

 . ]24[ دهدیم

 زین خاک یکیزیف خواص ،ییایمیش یهایژگیو کنار در

. ]36[ باشدد داشته هاگونه استقرار بر یمهمّ ریتی  تواندیم

خاک است  های فیزکیدرصد اشباع خاک مربوط به ویژگی

ت تواندد بیدانگر بافدت خداک، ظرفیّدو به ایدن ترتیدب مدی

 ،ت تبادل کداتیونی باشدد. بده عبدارتینگهداری آب و ظرفیّ

درصد اشباع خاک نشان دهنده مقدار آب بخیدره شدده در 

حالت اشباع است و رابطه مستقیم با حجم کل منافذ خاک 

دارد. در تحقیقات مختلد  آب قابدل دسدترس بده عندوان 

هدای گیداهی ر تی یرگذار در حودور و پدراکنش گوندهمتغی

بیدان  ،شناخته شده است. از جمله در تحقیق انجدام شدده

هاسدت ی در پراکنش گوندهشد که رطوبت خاک عامل مهمّ

کندد. از ی در استقرار پوشش گیداهی ایفدا مدیو نقش مهمّ

ری ضدروری در تدوان از آن بده عندوان متغیّداین جهت می

رتباط پوشش گیاهی و محیط یاد کدرد مطالعات مربوط به ا

. وزن مخصوص ظاهری خاک نیز بدر میدزان رطوبدت ]23[

 . ]4[های گیاهی مؤ ر است گونه خاک و در نتیجه پراکنش

نتایج نشان داد که مجمدوع سدطح تداج پوشدش گونده 

مورد مطالعده بدا عوامدل شدوری خداک و مجمدوع غلظدت 

ل درصدد کلسیم+ منیزیم محلول در جهت مثبت و با عوامد

  رس و ماده آلی در جهت منفی ارتباط دارد.

بنددی نشدان همچنین نتایج حاصل از نمودار آندالیز رج

درمنده ارتبداط نزدیکدی بدا  ةداد که شرایط رویشگاهی گون

نتدایج براسداس  شرایط رویشدگاه گونده گدز پرشداخه دارد.

بدا  تدوانبده عندوان راهبدردی احیدایی، مدیتحقیق حاضر 

یشگاه طبیعی گز پرشاخه بده کاشدت و شناسایی عوامل رو

 توسعه این گونه اقدام کرد.

در مطالعات کاربردی، پوشش گیاهی به منظور نیل بده 

اطالعاتی برای حل مسائل اکولوژیکی در ارتباط با مدیریت 

مدی تحلیلآوری و های طبیعی جمعو حفاظت اکوسیستم

ها منابع طبیعی و روابط حاکم بین آن شود. با شناخت اجزاء

ن و علمدی بده منظدور جلدوگیری از امکان ارائه برنامه مدوّ

 شود. سیر قهقهرایی منابع طبیعی فراهم می

ات اکولوژیکی حداکم بدر در پژوهش حاضر نیز خصوصیّ

رویشگاه طبیعی گز پرشاخه مورد مطالعده قدرار گرفدت. بدا 

شناخت روابدط حداکم و تعمدیم نتدایج حاصدل در منداطق 

مناسبی در زمینه اصدالح و احیدای  حلتوان راهمشابه، می

که درختچه گز از طریدق اراضی توصیه کرد. با توجه به این

شود )البته از طریدق های طبیعی تکثیر میبذر در رویشگاه

های قلمدده نیددز قابددل تکثیددر اسددت(، بددا احدددا  رویشددگاه

هدا، کنتدرل حرکدت بیابان مهدارتدوان در مصنوعی گدز می

های گرد و غبار کنترل طوفانهای روان، حفظ خاک، ماسه

  و غیره گام بزرگی برداشت.
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Abstract 
Plant communities’ life and their distribution in a stand is affected by soil, climate and other environmental factrors. 

The purpose of this research was to investigate the soil condition and vegetation in three dominant stands of Tamarix 

ramosissima called Abyaneh, Chadegan watershed and Tang-e Bibi Zeinab in Isfahan province. After selecting the 

stands, sampling of plant was carried out as stratified random 400 m2 plots. According to the area of the studied areas 

and using the minimum area method, and the canopy cover of T.ramosissima was measured in each plot. 30 and 60 

plots of 4m2 was used to calculate the vegetation cover percentage of companion species. Some physical and chemical 

soil factors including Ca+Mg، Na، P، K، SP، OM، CaCO3، CaSO4 ، BD، SAR، ESP، gravel and texture were measured. The 

simple correlation, regression and ordination were used to investigate the correlation between environmental factors and 

plant parameters. Results of the dendrogram showed that there is at least 60% similarity between the two habitats of 

Chadegan watershed and Tang-e Bibi Zeinab. Results of Pearson and Spearman correlation analysis showed that the 

total canopy area of the studied species is positively related with soil salinity factors and the total concentration of 

dissolved Ca+Mg with correlation coefficients of 0.76 and 0.75, respectively and is negatively related with clay 

percentage factors and organic matter with the correlation coefficients of 0.9 and 0.91, respectively. The results of 

ordination analysis diagram between plant parameters and environmental factors also showed that the habitat conditions 

of Artemisia aucheri are closely related to the habitat conditions of the T. ramosissima. 

 

Keywords: Ordination, Environmental factors, Saltcedar, Stand characteristics 

 


