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چکیده
هاي اصلی این یکی از رویشگاه. رویداز گیاهان بومی مراتع ایران است و در بخش وسیعی از کشور می) Zygophyllum atriplicoides(قیچگونه 

آوري اطالعات گیاهی به روش جمع.قیچ در استان اصفهان شناخته شددر مطالعه حاضر سه رویشگاه. خشک استان اصفهان استگونه، مناطق نیمه
بنـدي بـر روي نتـایج    رگرسیون و رجهمبستگی ساده،مقایسه میانگین، آنالیزهاي آماري از قبیل . برداري تصادفی طبقه بندي شده انجام شدنمونه

امل فیزیوگرافی با پارامترهاي گیاهی سـطح تـاج پوشـش، تـراکم و ارتفـاع      ارتباط خاك، اقلیم و عو. اعمال گردیدهاي صحراییآزمایشگاهی و داده
نتـایج ایـن تحقیـق    . میلیمتر اسـت 140و متوسط بارش در این مناطق ) روش دومارتن(خشک اقلیم هر سه منطقه نیمه. متوسط گیاه بررسی شد

ها هاي رشد قیچترین محدود کنندهم و درصد اشباع خاك بوده و مهمها میزان منیزیم، کلسیترین عوامل تأثیر گذار بر رویش قیچمهمنشان داد که 
ارتفاع از سطح دریـا بـا ارتفـاع گیاهـان رابطـه مثبـت نشـان        . ندهستنیز میزان سدیم، نسبت جذب سدیم، درصد سدیم تبادلی، آهک و گچ خاك 

.دهدمی

.اصفهان؛بنديرج؛ رابطه گیاه و محیطمناطق نیمه خشک؛ :کلیديواژگان

مقدمه
ــا   ــران را من ــالت ای ــیعی از ف ــش وس ــک و بخ طق خش

گیاهان طبیعـی منـاطق   بیشتر. خشک فراگرفته استنیمه
، روي، گـچ روي، ماسهروي، شوريرويبیابانی ایران خشکی

نـوع پوشـش   ،بـه عبـارت دیگـر   . هستندغیرهورويآهک
گیاهی تا حد بسـیار زیـادي تـابع نـوع بسـتر و بخصـوص      

انتشـار و  .هاي چنین مناطقی استهاي خاص خاكویژگی
حضور نباتات در هر منطقه اتفاقی نیسـت، بلکـه گسـترش    
جوامع گیاهی بازتـابی از شـرایط کلیماتیـک و ادافیـک آن     

شناخت روابط بین عوامل ،بنابراین. دآیمیبه شمارمناطق 
خاك، آب و هوا و پوشش گیاهی در هر رویشگاه و تعمـیم  

وردهـاي بـا اهمیـت در    آآن به نقاط مشابه از جمله دسـت 

.]22[مطالعات جامعه شناسی گیاهی خواهد بود
ترین فلورهاي جهـان اسـت کـه    فلور ایران یکی از غنی

از دیـد  . اي از گیاهان آن در مراتع وجود دارنـد بخش عمده
اي و حفـاظتی دارنـد،   ی که ارزش علوفـه مرتعداري، گیاهان

مناطق خشک و نیمه خشـک  . ]15[د نهمیت هستاداراي
تـرین  مهـم . هسـتند داراي تعداد محـدودي منبـع گیـاهی    

مشکل گیاهان این مناطق این است که به دلیـل اطالعـات   
هـاي مختلـف ایـن گیاهـان و شـرایط      کم در مورد ویژگـی 

هــا، بخــش زیــادي از ایــن گیاهــان از بــین رویشــگاهی آن
هـا بـه نقطـه بحرانـی     در این میان برخی از گونـه . روندمی

ها فشار زیـادي را متحمـل   اند یا توسط انسانآسیب رسیده
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ها به شرایط محیطی خود سازگارند و با این گونه. ندشومی
توانند در یک محـیط حمایـت   یک مدیریت خردمندانه می

هـاي بـومی مراتـع    یکـی از گونـه  .]6[شده، استفاده شوند
Zygophyllumاي از جنس قیچ با نـام علمـی   کشور، گونه

atriplicoidesهایی است که ژگیاین گیاه داراي وی.است
هـا در ایـران را   زگاري با شـرایط خشـک رویشـگاه   توان سا

داشته و به علت دائمی بودن، پوشش کافی بـر روي سـطح   
زمین در تمام فصول سال را ایجاد کرده و ضمن جلوگیري 

هـا را نیـز تـأمین    از فرسایش بادي، علوفـه مـورد نیـاز دام   
خشک اسـتان اصـفهان نیـز رویشـگاه     مناطق نیمه. کندمی

هـاي اخیـر بـه دلیـل     در سـال . ه اسـت قوي این گونه بـود 
بخـش زیـادي از   مراتـع، بـیش از حـد  خشکسالی و چراي 

اند که گونه قیچ نیز از این گیاهان مرتعی دچار آسیب شده
در نقـاط مختلـف ایـران    . هـا در امـان نبـوده اسـت    آسیب

امـا  . اسـت تحقیقات متعددي بر روي این گیاه انجام گرفتـه 
امعی بر روي این گونه انجـام  ي جدر استان اصفهان مطالعه

هدف . نگرفته و شرایط رویشگاهی آن ناشناخته مانده است
هـاي اکولـوژیکی گونـه    برخی ویژگیبررسی،از این مطالعه

Z. atriplicoidesخشک اسـتان اصـفهان  نیمهدر رویشگاه
.است

ترین عامل مـؤثر در اسـتقرار پوشـش    عوامل خاك مهم
خاك خصوصیات مهمـی  هاي سطح ویژگی. گیاهی هستند

ثیر أهستند که ارتباط بین خاك و پوشش گیاهی را تحت ت
احیـاء و توسـعه پوشـش گیـاهی در سـطح      . دهنـد قرار می

خاك به عنوان یک عامل مهـم و قابـل توجـه در مـدیریت     
.]4[گرددهاي مرتعی نیمه خشک محسوب میاکوسیستم

ــات  ــه  ]11[مطالع ــه ک ــزد نشــان داد ک در پشــتکوه ی
هاي پراکنش گیاهان به طور چشمگیري به ویژگیالگوهاي

خاك مانند شـوري، بافـت، پتاسـیم محلـول، گـچ و آهـک       
رابطـه بررسـی بـا هـدف   ]1[نتایج تحقیـق  . وابسته است

وشـیمیایی ی فیزیکـ خصوصـیات بـا گیاهـان پـراکنش 
نشـان  کـرج اشتهاردقشالقیمراتعگچیوشورهايخاك

مختلـف هـاي تیپکنشپرابینايویژهارتباطکهداد که 
تـرین مهـم .دداروجـود خـاك خصوصـیات ورویشـی 

تفکیـک درمـوثر خـاك وشـیمیایی ی فیزیکـ خصوصیات
هـدایت قابلیـت بررسـی، مـورد منطقـه رویشـی هايتیپ

درصـد خـاك، واکـنش گـچ، درصدکلر،غلظتالکتریکی،

نیز وابستگی زیادي را ]17[. هستندخاكبافتوسنگریزه
و نشـان دادنـد   و گیـاه مشـخص کردنـد   بین عوامل خاك 

و درصد اشباع خاك رابطـه  pHعواملی مانند درصد آهک، 
.مثبت و معنی داري با عوامل گیاهی دارد

ــت  ــه جمعی ــی مطالع ــالش  بررســی کم ــی از چ ــا یک ه
. اسـت انگیزترین موضوعات در علم ارزیابی محـیط زیسـت   

تجزیـه و تحلیـل   نیـاز بـه   ، به طـور معمـول،  هااکولوژیست
زمـان  متعدد محیطی در یک تیپ گیاهی به طور همواملع

،بنابراین. دهاي آماري بسیاري امکان وقوع داردارند و خطا
ــه بکــارگیري روشاکولوژیســت ــدام ب هــاي مناســب هــا اق

هـاي بـه کـار رفتـه بـه دو گـروه       ترین روشمهم. اندنموده
، بـه  بنديرج. ]13[شوندبندي تقسیم میبندي و طبقهرج

مرتب کردن است و هدف از اجراي این روش بررسی معنی 
رهاي متغیهاي محیطی و تغییرات تدریجی ناشی از کنترل

. ]8[استآن بر پوشش 
به منظور تعیین ارتباط بین خصوصیات مهم خـاك بـا   
رشد گیاه تاغ در دشت سگزي اصفهان، پـس از اسـتفاده از   

منطقـه بـر   10بنـدي و تعیـین   روش نمونه برداري طبقـه 
هـاي  اساس سال کاشت و فیزیونومی ظاهري تاغ، شـاخص 

سپس به کمک و گیريگیاهی و خصوصیات خاك را اندازه
نتـایج  . ]24[بندي ایـن ارتبـاط را برقـرار کـرد    تکنیک رج

هـا نقـش مهمـی در افـزایش شـوري و      نشان داد کـه تـاغ  
بـر  RDAبا انجام آنـالیز  .دارندقلیائیت خاك زیر اشکوب 

نمونـه خـاك در   45گیـري شـده از   ندازهروي خصوصیات ا
شناسی سه گونـه  هاي گیاهمنطقه سگزي اصفهان و ویژگی

نشان داد که خصوصیات خـاك نظیـر میـزان    ]5[گیاهی، 
گچ، درصد رس و سیلت، شوري و قلیاییت و مقدار پتاسیم 
و میزان سولفات بیشترین تأثیر را بـر روي رویشـگاه گونـه    

Halocnemum strobilaceumبـا هـدف   همچنـین .دارند
46، فراهم کردن آنـالیز رابطـه گیـاه  بـا محـیط در چـین      

هـاي  ویژگـی . ]9[دنـد آوري نموخانواده جمع16جنس و 
، پوشــش و ارتفــاع گیــاه گیــاهی شــامل تــراکم، فرکــانس

بـا  هاي مربوط به خـاك نیـز   همچنین ویژگی. برداشت شد
ــایش  ــام آزم ــايانج ــد ه ــین ش ــی تعی ــالیز . خاکشناس آن

ــه کمــک دو روش ردیناســیوناو ــز ب ــه CCAو DCAنی ب
رابطه بـین گیاهـان و پارامترهـاي محیطـی     بررسیمنظور 

رابطه قوي با ماده آلی، نیتروژن CCAمحور اول . انجام شد
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نتایج هـر  . کل، درصد سیلت و رس و ارتفاع محل نشان داد
دو آنالیز شبیه به یکدیگر بود و نشان داد کـه رابطـه قـوي    

هـا  آن. گیاهی و فاکتورهاي محیطی وجود داردبین پوشش 
نشان دادند که دانستن ارتباط بـین متغیرهـاي محیطـی و    
پخشودگی گیاهی، کمک شایانی به مدیریت، احیا و توسعه 

خشــک هــاي مرتعــی منــاطق خشــک و نیمــهاکوسیســتم
.کندمی

هامواد و روش
ویژگی مناطق مورد مطالعه

در اسـتان اصـفهان،   هاي قیچپس از شناسایی رویشگاه
.سه رویشگاه با شرح زیر انتخاب شدند

ــع   ــه یکــی از تواب ــه در اطــراف روســتاي موت منطقــه موت
.اصفهان در شمال استان اصفهان واقع اسـت - شهرستان میمه

30'46"منطقه مورد مطالعه داراي مختصـات جغرافیـایی  
شــرقی و ارتفــاع از ســطح دریــاي 50◦49'شــمالی و33◦

ــاهی اســت متــر 2062 Artemisia siberiو تیــپ گی

,Zygophyllum ariplicoides در ایــن منطقــه مســاحتی
با توجه به تقسـیم آب و هـوایی   .هکتاردارد19854حدود 

به روش دومارتن اقلیم این منطقه نیمه خشک و  بـه روش  
. استبیابانینیمهکوپن 

بـا  کهمنطقه شماره دو در نزدیک روستاي رامشه است
شهرسـتان اصـفهان  شرقیجنوبدرکیلومتر165هفاصل
. استشدهواقع

31◦43'59"منطقه رامشه در مختصـات جغرافیـایی  
شـرقی و ارتفـاع متوسـط از سـطح     52◦9'15"شمالی و

Artemisiaمتر بوده و مساحت تیپ گیاهی 2037دریاي 

siberi ,Zygophyllum ariplicoides منطقه حدود در این
با توجه به تقسیم آب و هـوایی بـه روش   . هکتار است130

بـه روش کـوپن   دومارتن اقلیم این منطقه نیمـه خشـک و   
. استبیابانی نیمه

ــماره   ــه ش ــایی 3منطق ــات جغرافی 31◦30'در مختص
کیلـومتر از  30شرقی و با فاصله حـدود  52◦15'شمالی و

شـیراز  -، در مسیر جاده اصـفهان )رامشه(2منطقه شماره 
متـر  2176متوسط ارتفاع از سطح دریاي منطقه . رار داردق

ــت ــپ    . اس ــاحت تی ــاهی مس ــش گی ــه پوش ــر روي نقش ب
Artemisia siberi ,Zygophyllum ariplicoides  در ایـن

با توجه به تقسیم آب و . استهکتار 48874منطقه حدود 
بـه  هوایی به روش دومارتن اقلیم این منطقه نیمه خشک و 

. استبیابانی نیمهروش کوپن 
ها، اقدام به بررسـی و مطالعـه و   پس از انتخاب رویشگاه

. نمونــه بــرداري از پوشــش گیــاهی هــر ســه منطقــه شــد 
-گانه به صورت تصـادفی طبقـه  اطق سهبرداري در مننمونه

برداري تصـادفی  در روش نمونه.]7[انجام شد1بندي شده
طبقه بندي شده، پوشش گیاهی به تعدادي طبقه، تقسـیم  

بـرداري بـه صـورت    ها، نمونـه در داخل این بخش. شودمی
هر رویشگاه از نظـر تـراکم و   .]18[شودتصادفی انجام می

سطح تاج پوشش گونـه قـیچ بـه طریـق چشـمی بـه سـه        
تقسیم )چفاقد قیپوشش متوسط وپوشش خوب، (ي طبقه

. سپس در هر منطقه، نمونه برداري تصادفی انجام شد.شد
ي نقشه دیجیتال نقاطی تعیین به این ترتیب که ابتدا بر رو

از میان آن نقاط، تعدادي نقطـه بـه صـورت تصـادفی     . شد
پس از مراجعه بـه محـل، نقـاطی نیـز کـه در      . انتخاب شد

فتـه بـر   قاط قرار گرمناطق غیر قابل دسترس بودند، مانند ن
2GPSنقـاط بـه کمـک دسـتگاه    . ، حذف شـدند روي جاده

متـر  400در هـر نقطـه یـک عـدد پـالت      وشناسایی شد 
ي انـدازه پـالت بـا توجـه بـه فاصـله      . مربعی، مسـتقر شـد  

هاي قیچ از یکدیگر و تعداد آنها در هر پالت به نحـوي  بوته
تعیین شد که کمترین واریانس و باالترین دقت بـه دسـت   

هت تعیین تعداد پالت در هر طبقه، ابتدا تعـداد  ج. ]3[آید
متر مربعی در هر طبقه مستقر شـده و  400عدد پالت 20

تراکم و سطح تاج پوشش محاسبه شـد، سـپس بـه کمـک     
.، اندازه نمونه محاسبه شد)1(رابطه

)1(2

22

)( KX

st
N







ارزشی است که از جـدول  t، اندازه نمونه، N:آنکه در
ــا ســطح احتمــال  n-1و درجــه آزادي αتــی اســتیودنت ب

، میانگین نمونه و X، واریانس نمونه وS2آید، دست میبه
K   میزان دقت یا درجه اختالف حقیقی میـانگین نمونـه از ،

یا خطاي تخمین است که در ایـن تحقیـق   میانگین جامعه
. در نظر گرفته شده است1/0

متـر  400عـدد پـالت   20نهایتاً در هـر طبقـه تعـداد    

1 -Stratified Random Sampling
2 - Geograohical Position System
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بعد از مشخص شدن سطح مورد . شدمربعی در نظر گرفته 
متر 400هاي قیچ در هر پالت مطالعه در پالت، تعداد پایه

کوچـک  ، تعیین و قطر1گیري تراکممربعی به منظور اندازه
و قطر بزرگ و در نتیجه تعیین قطر متوسط هـر پایـه نیـز    

گیـري  ، به کمک متر اندازه2جهت تعیین سطح تاج پوشش
سطح تاج پوشش به کمک قطر متوسط تـاج دایـره در   . شد

شد و نهایتاً بـر حسـب متـر مربـع گـزارش شـد      نظر گرفته
]26[.

و گیـري  هر پایـه در هـر پـالت انـدازه    همچنین ارتفاع
هـا در هـرپالت بـر حسـب سـانتیمتر      میانگین ارتفاع قـیچ 

به منظور تعیین فاکتورهاي جغرافیایی نیز در . محاسبه شد
هر پالت، ارتفاع محل، شیب محـل و جهـت جغرافیـایی و    
. حضور یا عدم حضور آبراهه در پـالت، نیـز یادداشـت شـد    

ویژگـی اقلیمـی، شـامل    8جهت تعیین اقلیم هـر منطقـه   
ســاالنه، تعــداد روزهــاي بــارانی، متوســط متوســط بــارش 

بــاالترین درجــه حــرارت ســاالنه، متوســط درجــه حــرارت 
ترین درجه حـرارت سـاالنه، حـداقل    ساالنه، متوسط پایین

دمــاي ماهانــه، حــداکثر دمــاي ماهانــه و ضــریب خشــکی 
ر بر روي رفتـار گیاهـان   دومارتن به عنوان عوامل تأثیر گذا

هـاي  هواشناسـی ایسـتگاه  به این منظور آمـار . انتخاب شد
ایسـتگاه از بـدو تأسـیس تـا     14سنجی و سینوپتیک باران
14ایـن  . آوري و مورد ارزیابی قرار گرفتجمع2006سال 

هــاي اصــفهان، شــرق اصــفهان، ایســتگاه شــامل ایســتگاه
اردستان، کاشان، گلپایگان، خـور و بیابانـک، میمـه، داران،    

از . اسـت ین و آبـاده  شهرضا، کبوترآباد، نایین، ورزنه، همگـ 
گونـه  هاي مـورد مطالعـه هـیچ   جایی که در داخل مکانآن

تـر  ایستگاه هواشناسی وجود نداشـت، بـراي بـرآورد دقیـق    
.استفاده شد3عوامل اقلیمی، از روش میان یابی کریجینگ

ایستگاه بـراي سـه منطقـه    14هاي اقلیمی به این ترتیب داده
رهـا بـه   متغیتعـداي از  . مورد نظر مـورد ارزیـابی قـرار گرفـت    

. محاسـبه شـد  رابطـه صورت مستقیم و تعدادي نیز از طریـق  
:زیر محاسبه شداز رابطه) 1923(خشکی دومارتنضریب 

)2(=
ــه  ــه :آندر ک ــکی،  IAرابط ــریب خش ــط Pض متوس

1 - Density
2 - Cover
3- Kriging

متوسط درجـه حـرارت سـاالنه   Tو ) mm(بارندگی ساالنه 
)C° (باشدمی.

بـرداري از خـاك در هـرپالت    به منظور مطالعه و نمونه
و 0-25هاي قیچ نمونه خاك از دو عمـق  دقیقاً از پاي بوته

الزم به ذکر است کـه در  . متري برداشت شدسانتی50-25
هـاي خـاك   متـر، نمونـه  500از تـر کمهایی با فاصله پالت

هاي مذکور تهیـه  ترکیب شده و یک نمونه از مجموع پالت
نمونـه خـاك در دو عمـق برداشـت و     60در مجمـوع  . شد

جهـت تعیـین   هـا نمونـه . آوري شـد هاي جمعسپس نمونه
ــه آ   ــاك ب ــیمیایی خ ــی و ش ــیات فیزیک ــگاه خصوص زمایش

ع سپس  بـا اسـتفاده گـل اشـبا    . شناسی انتقال یافتخاك
مـدل  (متر pHاي و دستگاه خاك، به کمک الکترود شیشه

Metrohm . گیـري شـد  اسیدیته نمونه خـاك انـدازه  ) 744
ها با استفاده از پمپ خـالء اسـتخراج و   عصاره اشباع نمونه

بـه وســیله  ) ECe(هـدایت الکتریکـی عصـاره اشـباع خـاك     
بـر حسـب   JENWAY4310دستگاه هـدایت سـنج مـدل    

همچنین .]23[قرائت گردید)ds/m(دسی زیمنس بر متر
تعیـین  ) 2(، بـا اسـتفاده از رابطـه    )SP(درصد اشباع خاك

.]8[گردید
)2(100)/(  drydrymoist WWWSP در رابطه فوق الذکرWmoist ،وزن گل اشباعWdry وزن خشک نمونه گل اشباع وSPباشددرصد رطوبت اشباع خاك می.
عنصر سدیم در عصاره اشـباع بوسـیله دسـتگاه    غلظت 

، مجموع کلسیم و منیـزیم  ELE PEP7مدل 4فلیم فتومتر
، سپس )EDTA(عصاره اشباع بوسیله تیتراسیون با ورسین

.تعیین گردید) 3(از رابطه ) SAR(نسبت جذب سدیم 

)3(
  2122 2






MgCa

Na
SAR

در رابطه فوق غلظت عناصر سدیم، کلسیم و منیزیم بـر  
.]8[حسب میلی اکی واالن بر لیتر 

و ) NAOH(تیتراسیون با سـود سیلهبه ودرصد آهک 
درصد گچ از روش حذف آب کریستالی بر پایـه اسـتفاده از   

24بــه مــدت C°105وزن خــاك آون خشــک در دمــاي
. گیري شداندازه) 4(به کمک رابطه ساعت و 

)4(4% = [( )× ]× )
CaSo4%=[(W1-

W2)×2]×100/21

:آندر که 

4 - Flame Photometer
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وزن خاك هوا خشـک شـده در هـواي آزاد   W1رابطه 
.]19[استوزن خاك خشک شده در آون W2و ) گرم50(

کـه توسـط   ) 5(از رابطـه  ) ESP(درصد سدیم تبـادلی  
آزمایشگاه شوري خاك امریکا ارائـه شـده، بـه دسـت آمـد     

]23[.
)5  (= 100 × (0.01475 − 0.0126)/1 + (0.01475 − 0.0126) )

گیـري  تعیین بافت خاك به روش هیـدرومتر بـا انـدازه   
هاي خاك انجام شـد مقدار درصد شن، رس و سیلت نمونه

ــه دســت آمــدن داده.]8[ هــاي خــام حاصــل از پــس از ب
خـاك شناسـی و   هـاي مطالعات صحرایی، انجـام آزمـایش  

هـا در چنـد مرحلـه    مطالعات اقلیم، تجزیـه و تحلیـل داده  
:انجام شد

هـاى  اگـر بخـواهیم میـانگین   :آزمون مقایسه میـانگین )1
مقایســه کنــیم از آنــالیز در بــین چنــد گــروهراجامعــه

ANOVAایـن آزمـون جهـت مقایسـه     . کنیممىاستفاده
ویژگی هـاي محیطـی در سـه منطقـه و همچنـین جهـت       

) ضعیف، متوسط، قوي(طبقه ه این ویژگی ها در سه مقایس
انجام گرفت

آنـــالیز همبســـتگی  :1آزمـــون همبســـتگی پیرســـون)2
هاست که براي تعیین درجه ارتباط بین اي از روشمجموعه

و-1که بـین  یایرود و نتیجه آن آمارهمتغیرها به کار می
. ]14[است + 1
اي بـاالتر از  رگرسیون مرحلـه تحلیل:آزمون رگرسیون)3

ارتبـاط بـین دو متغیـر را    شکلهمبستگی است که در آن 
ر دهد که مقـادیري از یـک متغیـ   مشخص کرده و اجازه می

.]14[بینی شودبرحسب تغییرات متغیر دیگري پیش
هـا بـر مبنـاي    به منظور مرتـب کـردن پـالت   :بنديرج)4

در ایــن روش از . شــودمــیمتغیرهــاي محیطــی، اســتفاده 
.CANOCO Vو نرم افزارRDAتکنیک  . استفاده شد4.5

تجزیـه  ها و رسم نمودار، گیري از دادههمچنین براي نتیجه
انجام CANODRAWوCANOCOها در محیطو تحلی

.شد

1- Pearson

نتایج
هــاي آوري اطالعــات حاصــل از ایســتگاهپــس از جمــع

یم هـر اقلـ وضریب خشکی دومارتن محاسـبه  ،هواشناسی
ضریب خشکی دومـارتن  . خشک تعیین شدسه منطقه نیمه

و 59/15، منطقـه رامشـه   19به ترتیب براي منطقه موته، 
اقلیم هـر  همچنین . به دست آمد7/15منطقه ایزدخواست

.تعیین گردیدبیابانی سه منطقه به روش کوپن، نیمه
هـاي حاصـل از مطالعـات    به منظور خالصه کردن داده

گیري بـین سـایر   اقدام به میانگین،آزمایشگاهیصحرایی و 
شناسی، اقلیمی و فیزیـوگرافی  عوامل پوشش گیاهی، خاك

).1جدول (گردید
ویژگی هاي محیطی در سه منطقه يبه منظور مقایسه

آزمـون  ،)ضـعیف -متوسـط -قـوي (و همچنین در سه الیـه 
نتایج آزمون نشان داد کـه سـه   . مقایسه میانگین انجام شد

تفـاوت  محیطی داراي امل وعهیچ یک از مذکور در منطقه 
همچنـین انجـام ایـن آزمـون جهـت      .نیسـتند معنی داري 
، وجـود تفـاوت  )قوي، متوسط و ضعیف(ه طبقمقایسه سه 

. ددرصد اشـباع خـاك تأییـد کـر    متغیردار را تنها در معنی
همبستگی پیرسون در سه منطقه به تفکیـک  نتایج تحلیل 

ه شدارئه2جدولدر، )و ضعیفقوي و متوسط (سه طبقه 
الزم به ذکر است که در منطقه ضعیف به دلیل صـفر  . است

به داري معنیهاي پوشش گیاهی، نتایجمتغیربودن مقادیر 
.استعنوان نشده 2در جدوله این علتو بدست نیامده

همبسـتگی پیرسـون در طبقـه    تحلیـل نتایج حاصل از 
دهد که همبسـتگی معنـی دار و قـوي بـین     قوي نشان می

، همچنـین  )78/0(میزان تراکم و سطح تاج پوشش گیاهی
بین ارتفاع متوسـط گیاهـان وسـطح تـاج پوشـش گیـاهی      

امـا ایـن ارتبـاط بـین تـراکم و ارتفـاع       . وجود دارد) 48/0(
طبقــه در ). 19/0(باشــددار نمــیمتوســط گیاهــان معنــی

متغیـر سـطح تـاج    متوسط این همبسـتگی بـین هـر سـه     
.اســتدار و تــراکم گیاهــان معنــی،ارتفــاع گیــاهپوشــش،

دار و قوي بین میزان تـراکم و سـطح تـاج    همبستگی معنی
، بین ارتفاع متوسط گیاهان وسـطح  )72/0(پوشش گیاهی

و بین ارتفاع متوسط گیاهـان و  ) 77/0(تاج پوشش گیاهی 
.وجود دارد) 4/0(ها تراکم آن
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و فیزیوگرافی به تفکیک منطقه و طبقهشناسی، اقلیمیگیري عوامل پوشش گیاهی، خاكنتایج حاصل از میانگین. 1جدول
منطقه
ایزدخواسترامشهموتهشاخص

ضعیفمتوسطقويضعیفمتوسطقويضعیفمتوسطقويطبقه
m2(35/587/00342/2623/10215/3116/10(سطح تاج پوشش در هر پالت

5/4104/27/103/28/00ها در هر پالتتعداد پایه
ها در هر پالتارتفاع متوسط قیچ

)cm(823/1611/130094/3941/45058/795/730

m(15/206295/194035/19322/20376/203625/205285/21766/219805/2028(ارتفاع از سطح دریا
1/21155/125/285/435/18/175/2)%(شیب

mm(165165165123123123131131131(میانگین بارش ساالنه
5/455/455/45343434363636تعداد روز بارانی

C°(2323232/222/222/227/227/227/22(میانگین باالترین دماي ساالنه
C°(9995/85/85/85/85/85/8(ترین دماي ساالنهمیانگین پایین

C°(4/184/184/18222222232323(میانگین دماي ساالنه
-C°(1/15-1/15-1/15-5-5-5-5-5-5(حداقل دماي ماهانه
C°(5/415/415/413636365/355/355/35(حداکثر دماي ماهانه

503/306/2771/25147/2845/26887/2084/2733/2688/20درصد اشباع خاك
ds/m(17/2347/163/042/426/48/07/336/534/1(هدایت الکتریکی

19/827/849/88/783/732/861/765/721/8اسیدیته
71/222/3886/3853/4134/4302/4367/4845/4838/38)%(آهک

7/51/494/564/584/557/671/509/63/6)%(گچ
16/5341/61499/4665/6533/6659/5536/4973/5527/59)%(شن

26/3326/2411/2878/1653/2018/206/3617/2807/24)%(سیلت
36/1334/1411/2477/1343/1402/2322/1422/16135/17)%(رس

meq/l(97/2373/3913/7245/20035/236/6719/1836/1544/9(غلظت یون سدیم 
meq/l(31/741/249/224/391/2188/26/235/0(غلظت یون منیزیم
meq/l(94/1526/5015/425/349/543/155/35/346/2(غلظت یون کلسیم

مجموع غلظت یون منیزیم و کلسیم 
)(meq/l

23/2568/7505/649/6405/843/256/61/681/2

98/69/20042/4065/1127/1119/6504/107/822/8نسبت جذب سدیم
29/882/2263/3673/1332/1369/4893/1148/1081/9درصد سدیم تبادلی

64/3741/3067/282/3415/282505/4169/4168/45)%(سنگریزه

لومی بافت خاك
شنی

لومی 
لومی لومیشنی

شنی
لومی 
شنی

لومی 
لومی لومیشنی

شنی
لومی 
شنی

16دهـد کـه از میـان    نتایج آزمون همبسـتگی نشـان مـی   
، هـاي گونـه قـیچ   ذار بـر روي رویشـگاه  خصوصیت تأثیر گـ 

عوامل درصد اشباع خاك، شوري و اسیدیته خـاك، درصـد   
آهک، درصد گچ ، میزان شن و سیلت، درصـد سـنگریزه و   

و SARهاي سدیم، کلسیم و منیـزیم و مقـادیر   غلظت یون
ESP  ارتباط قوي و مؤثري با هرسه ویژگی پوشش گیـاهی

.دارند) تاج پوشش، تراکم و ارتفاع گیاه(
به منظور بررسی رابطه بین سطح تاج پوشش، تـراکم و  
ارتفاع گیاه با پارامترهاي خاك، از رگرسیون براي تفکیـک  

مهم و سهم هر کدام در معادله اصـلی اسـتفاده   هايمتغیره
چنـد متغیـره بـه روش   رگرسـیون تحلیلنتایج نهایی . شد

بـین سـطح تـاج    1متغیرهاي کم اهمیتحذف یک به یک 
شناسی و دو عامـل فیزیـوگرافی  ترهاي خاكپوشش و پارام

.ارائـه شـده اسـت   3درصد شیب و ارتفاع محل، در جدول 
دهـد کـه عوامـل    نتایج رگرسیون چند متغیـره نشـان مـی   

ارتفاع از سطح دریا، درصد اشباع خاك، هدایت الکتریکـی،  
درصد آهک، درصد گـچ، درصـد سـیلت، منیـزیم، نسـبت      

درصد سـنگریزه عمـق   جذب سدیم و درصد سدیم تبادلی،
اول و درصد اشباع خاك، هدایت الکتریکی، اسیدیته خاك، 
درصد شن و سیلت، مقادیر سدیم و کلسیم و نسبت جذب 
سدیم عمق دوم در تعریف متغیر وابسته سطح تاج پوشش 

.اندمؤثربوده

1- Backward Elimination
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شناسیروي دو رویشگاه قوي و متوسط بین سه فاکتور گیاهی و عوامل فیزیوگرافی و خاكنتایج آزمون همبستگی ساده بر. 2جدول
ارتفاع متوسط شاخص

گیاه در هر پالت
)cm(

سطح تاج 
پوشش در هر 

)m2(پالت

ها در تعداد پایه
هر پالت

ارتفاع متوسط گیاه در 
)cm(هر پالت

سطح تاج پوشش 
) m2(در هر پالت

ها تعداد پایه
هر پالتدر

قويقويقويمتوسطمتوسطمتوسططبقه
**m2(4/0**172/0**19/01782/0(سطح تاج پوشش در هر پالت

1**782/0**1487/0**775/0**728/0ها در هر پالتتعداد پایه
cm(1775/0**406/0**1487/0193/0(ها در هر پالتارتفاع متوسط قیچ
-m(155/0-025/035/0**017/0197/0085/0(ارتفاع از سطح دریا

-078/0106/0-161/0109/0*303/0-007/0)%(شیب
**593/0**653/0**482/0**563/0**657/0**595/0درصد اشباع خاك

-ds/m(293/0*367/0**14/011/0045/0-151/0(هدایت الکتریکی
**017/019/0238/0406/0-*232/0**-336/0اسیدیته

-**563/0**148/0413/0-113/0-141/0029/0)٪(آهک

-**458/0**-439/0-183/0*313/0**-344/0**497/0)٪(گچ

-215/0**-373/0-**44/0**108/0346/0*-257/0)٪(شن
237/0**383/0**497/0*313/0- 076/0*-319/0)٪(سیلت

-090/0037/005/0-087/0037/094/0)٪(رس
-*meq/l(594/0-**594/0-**495/0-**417/0-**283/0*315/0(غلظت یون سدیم 

**meq/l(288/0*546/0**369/0**268/0*718/0**715/0(غلظت یون منیزیم 

**meq/l(217/0-016/0 -353/0-**213/0521/0**645/0(غلظت یون کلسیم 

**-497/0**-467/0**-512/0.**-573/0**-629/0-**563/0نسبت جذب سدیم

**-523/0**-493/0**-502/0**-591/0-**657/0**-571/0درصد سدیم تبادلی

**334/0**459/0**165/0027/0480/0**47/0)%(سنگریزه

.داري در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد استبه ترتیب معنی** و *

ــل ــه و تحلی ــرتجزی ــاهی و  متغی ــاي گی ــاي پارامتره ه
، روابـط بـین   RDAش خصوصیات خاك بـا اسـتفاده از رو  

هـاي گیـاهی را   مؤلفهتغییرات خصوصیات خاك و تغییرات 
دست آمده از طـول گرادیـان در ایـن    عدد به. کندظاهر می

بـود، بنـابراین روش خطـی    011/1مقدار تجزیه و تحلیل،
Eigen Valueاز آن جایی که مقادیر. مناسب شناخته شد

، استPCAبیش از روش RDAبه دست آمده براي روش 
.]16[براي سایر آنالیزها انتخاب شدRDAبنابراین روش 

محور .دهدمینشان را Eigen Valueمقادیر،4جدول 
ــانس 2/0و محــور دوم 9/71،اول رهــايمتغیدرصــد واری

.شوندگیاهی و محیطی را شامل می
RDAحاصـل تجزیـه و تحلیـل بـه روش     کـه  1شکل

متغیررابطه خصوصیات خاك و فیزیوگرافی و سه ،باشدمی
گیاهی سطح تاج پوشش، تراکم و میانگین ارتفـاع قـیچ در   

1همان گونه که در شـکل  .دهدنشان میراهر سه منطقه
پوشـش و تـراکم   شود، عامل گیاهی سطح تاجمشاهده می

تقریباً داراي نمودارهایی در یک راستا بوده و زاویه کم بین 
ه همبستگی نسبتاً باالیی بین این محور نشان دهنداین دو 

.استمتغیردو 
اما عامل ارتفاع متوسط گیاه با زاویه بیشـتر نسـبت بـه    

هـا  دو عامل اول قرار گرفته و همبسـتگی کمتـري بـین آن   
حضور هر سه عامل در ربـع اول نمـودار و هـم    . وجود دارد

اویـه  راستایی با محورهاي کلسیم، منیزیم، در دو عمـق و ز 
نشان دهنده همبسـتگی قـوي   ،نسبتاً کم بین این نمودارها

عـواملی  . و مثبت بین این عوامل و پارامترهاي گیاهی است
، )EC(، هـدایت الکتریکـی  )SP(مانند درصد اشباع خـاك 
و سـنگریزه در  ،و رس عمق دوم،درصد سیلت در دو عمق

و دو عمق نیز داراي رابطه مثبت اما با همبستگی کمتر با د
عامـل  . گیـاه قـرار دارنـد   عامل سطح تاج پوشش و تـراکم 

ارتفاع متوسط گیاه نیز با هدایت الکتریکـی خـاك، درصـد    
تـري  سنگریزه عمق دوم و ارتفاع از سطح دریا رابطـه قـوي  

.دارد
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RDAهر محور در روش Eigen Valueاعداد مربوط به . 4جدول 

1234محورها
Eigen Value719/0002/0000/0000/0

RDAدر روش (ENVI AX)و محورهاي محیطی(SPEC AX)ايهمبستگی بین محورهاي گونهضرایب . 5جدول 

SPEC AX1SPEC AX2SPEC AX3SPEC AX4ENVI AX1ENVI AX2ENVI AX3ENVI AX4

SPEC AX11
SPEC AX22544/0-1
SPEC AX30234/00462/01
SPEC AX40000
ENVI AX18493/0**0001
ENVI AX208151/0**0001
ENVI AX3005745/00001
ENVI AX400000000

%1معنی داري در سطح احتمال **

، درصد سدیم)SAR(عواملی مانند نسبت جذب سدیم
در هر دو عمق، شن و آهک عمق دوم و ) ESP(قابل تبادل

رس عمــق اول، داراي بــاالترین همبســتگی منفــی بــا     
طـور عمـده   ، به1شکل در ربع اول .استرهاي گیاهی متغی
هاي مستقر در طبقه قوي در هر سـه منطقـه حضـور    پالت

در این طبقه عواملی ماننـد کلسـیم، منیـزیم، در دو    . رنددا
دو دایت الکتریکی و سیلت و سنگریزه در عمق، مقدار ه

که نشـان دهنـده رابطـه    عمق و گچ عمق اول حضور دارند 
در . هاي مستقر در طبقـه قـوي اسـت   مثبت با حضور پالت

قـرار هاي موجود در طبقه ضعیف ربع سوم نیز بیشتر پالت
، آهـک،  ESPو SARداشته و در این طبقه عواملی ماننـد  

شـن عمـق دوم رابطـه مثبـت     سدیم در دو عمـق و گـچ و  
هاي معرف طبقه متوسط به صورت پراکنـده  شاخص. دارند

در دو طرف محورها حضور داشته و بیشتر در ربـع چهـارم   

ضرایب مربوط به معادله رگرسیون خطی براي متغیر وابسته سطح تاج پوشش. 3جدول 
tنتیجه آزمون )SE(خطاي معیار)B(شیب رگرسیونهاي مدلخروجی

دار بودنمیزان معنی
)p-value(

Altitude005/0-002/0456/2 -015/0
SP117/0046/0551/2012/0
EC112/0-05/0255/2-025/0

CACO3037/0015/0513/2013/0
CASO4229/0115/0985/1049/0

SILT043/0016/0759/2006/0
MG077/0-025/0104/3-002/0
SAR92/01/0198/9000/0
ESP307/0101/0053/3003/0

GRAVEL266/0-099/0693/2 -008/0
bSP042/0016/0557/2011/0
bEC126/0045/0811/2006/0
bpH387/0085/0545/4000/0

bSAND934/0-488/0915/1-057/0
bSILT077/0-035/0219/2-028/0
bNA092/0-031/0906/2 -004/0
bCA055/0-024/0311/2-022/0

bSAR236/0042/0619/5000/0
859/0ضریب همبستگی

.مربوط به عوامل خاك در عمق دوم استbها با پیشوند شاخصتمام*
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هاي طبقه قـوي در منطقـه موتـه در    پالت. اندمستقر شده
در .اندنزدیک محور مربوط به کلسیم عمق اول تجمع یافته

قـوي در منطقـه   هاي نشان دهنده طبقـه صورتی که پالت

ایزدخواست بیشتر اطراف درصد سنگریزه دو عمق و سیلت 
.عمق دوم حضور دارند

Cover متر مربعسطح تاج پوشش در هر پالت بر حسب،densityها در هر پالتتعداد پایه ،Mean heightها در هر پالت بر حسب سانتیمترارتفاع متوسط قیچ،Altitude ارتفاع متوسط
غلظت سدیم برحسب میلی NA، لیترغلظت کلسیم برحسب میلی اکی واالن بر CA، اسیدیته خاكpH،درصد اشباع خاكSP،هدایت الکتریکی خاكEC،شیب متوسط منطقهslope، منطقه

GRAVEL، درصد رسCLAY، درصد سیلتSILT، درصد شنSAND، درصد گچCASO4،درصد آهکCACO3، غلظت منیزیم برحسب میلی اکی واالن بر لیترMG، اکی واالن بر لیتر

.مربوط به عوامل خاك در عمق دوم هستندbها با پیشوند سایر شاخصو درصد سدیم تبادلیESP، نسبت جذب سدیمSAR، درصد سنگریزه
گانههاي مستقردر مناطق سهرهاي گیاهی و پالتمتغیرابطه خصوصیات خاك و فیزیوگرافی و .1شکل 

گیري نتیجه
هاي محیطی نشان داد کـه  عاملنتایج حاصل از بررسی 

اقلـیم و نـوع خـاك شـبیه بـه هـم       نظـر هر سه منطقه از 
هاي قیچ داراي بافـت خـاك   رویشگاه،به طور کلی. هستند

درصد اشباع خاك بـین  مناطقلومی شنی بوده که در این 
ــا 20 ــین،30ت ــا ds/m5/1هــدایت الکتریکــی ب ، 5/5ت

22بین ، درصد آهک خاك 2/8تا 6/7اسیدیته خاك بین 
، نسبت جـذب  6تا 1/4، میزان درصد گچ خاك بین 49تا 

8/22تـا  2/8، درصد سدیم تبادلی بین 21تا 7سدیم بین 
بـا توجـه بـه    .اسـت 42تـا  25و میزان درصد سنگریزه از 

هـاي  استنباط کرد که در رویشگاهچنین توان می، 1جدول
یشـگاه قـوي بـه سـمت رویشـگاه      قیچ هر چه از سـمت رو 

غلظـت یـون   گـچ، درصد آهک،درصد میزان ،رویمضعیف 
سدیم و در نتیجه میـزان درصـد سـدیم تبـادلی و نسـبت      
جذب سدیم افزایش و میزان غلظت یون منیـزیم و درصـد   

.یابدیسنگریزه خاك کاهش م
میزان رطوبت اشباع خاك با بافت خاك رابطه نزدیک 

رصـد،  د30تا 20که در رطوبت اشباع بین داشته به طوري
،هـاي مسـتقر شـده   در پالت. بافت خاك نسبتاً سبک است

مطالعـات  . اسـت درصـد  30تا 20رصد اشباع خاك بین د
ــه   ]25[ ــگاه گون ــه در رویش ــان داد ک Zygophyllmنش

eurypterumرطوبــت اشــباع و ســنگریزه افــزایش مقــادیر
.یابدمی

نتایج رج بندي نیز رابطه مثبتی بین متغیرهاي گیـاهی  
هـا در  نتایج نشان داد که قیچ. دهدرا نشان میECو عامل 

بهتـرین رشـد را   ، 4ds/mتـا  2متوسط شوري خاك بـین  
هـا محـدود   رشـد قـیچ  ،تربیشداشته و در مقادیر کمتر یا

.شودمی
عنـوان یکـی   هعامل شوري بنشان داد که]2[مطالعات 

تواند میکننده در پراکنش گیاه قیچ از عوامل مهم و تعیین
طوري که ایـن گیـاه قـادر بـه تحمـل      هب.ش داشته باشدنق

مـوس بـر سـانتیمتر نبـوده و     میلی30هاي باالتر از شوري
بهتـرین  ) مـوس میلـی 5حـدود  (هاي کم تا متوسط شوري

هاي مستقر در منطقه موته طبقه قويپالت•
هاي مستقر در منطقه موته طبقه متوسطپالت

هاي مستقر در منطقه موته طبقه ضعیفپالت■

هاي مستقر در منطقه رامشه طبقه قويپالت•
مستقر در منطقه رامشه طبقه متوسطهاي پالت

هاي مستقر در منطقه رامشه طبقه ضعیفپالت■

هاي مستقر در منطقه ایزدخواست طبقه قويپالت•
هاي مستقر در منطقه ایزدخواست طبقه متوسطپالت

هاي مستقر در منطقه ایزدخواست طبقه ضعیفپالت■
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ــراهم مــی  ــاه ف ــن گی در . ســازدشــرایط را جهــت رشــد ای
هاي باالتر، گیاه براي مقابله با اثرات نامساعد شـوري  شوري

به طوري کـه  شودنشان داده و کوتاه قد میواکنشاز خود 
از بـین  میلی موس بر سانتیمتر گیـاه  22در شوري حدود 

نیز بـر روي گونـه قـیچ، میـزان     ]20[در مطالعات .رودمی
گـزارش  میلی موس در نوسان 46/5تا 1/3شوري خاك از 

بندي، بـا نمـایش فلـش    نمودارهاي حاصل از رج. استدهش
نشان دادند کـه ایـن عامـل در    pHیر کوتاهی از میزان متغ

]2[.حضور و میزان متغیرهاي گیاهی، تأثیر چندانی ندارد
اسیدیته خاك خنثـی تـا کمـی    ،زارهانشان داد که در قیچ

.است8، که عموماً کمتر از 4/8-1/7بین pHقلیایی با 
بندي میزان آهک در میـان  در نمودارهاي حاصل از رج

عامـل آهـک   . رداه قیچ حضور داعوامل مؤثر در پراکنش گی
خاك به خصوص در عمق دوم داراي رابطه منفی با عوامـل  

.پوشش گیاهی است
بـیش از  (اسـت  هـا بـاال   در مناطقی که میزان آهک آن

خت شده و براي نفـوذ ریشـه   ، پروفیل خاك بسیار س)40%
آهـک باعـث افـزایش ذخـایر     . مناسـب خواهـد بـود   گیاه نا
بـه خـاك   +Naو +Ca2+ ،Mg2+ ،Kهاي بازي مانند کاتیون

هـا  هر عملی که باعث افزایش میزان ایـن کـاتیون  . شودمی
.دهداده و قلیائیت را افزایش میشود، اسیدیته را کاهش د

نشان ]2[توران توسط شرایط زیستگاهی بررسینتایج 
زار داراي مقـادیر بـاالئی   هاي جوامع قیچکه خاكاستهداد

درصـد در نوسـان   41تا 19از آهک هستند، که این مقدار 
نیز بر روي قـیچ در اسـتان خراسـان    ]20[مطالعات .است

% 0-25هاي حاوي آهک از نشان داد که این گیاه در خاك
.رویدمی

میـزان گـچ خـاك    ،بنـدي در نمودارهاي حاصـل از رج 
.اسـت همواره رابطه منفی با عوامل پوشش گیـاهی داشـته  

هـاي گیـاهی در   بـرروي حضـور گونـه   ]25[مطالعه نتایج
ــه    ــه حضــور گون ــاهی نشــان داد ک ــا پوشــش گی رابطــه ب

Zygophyllm eurypterum     با مقـدار گـچ رابطـه مسـتقیم
سانتیمتري خاك کاهش 30تا0اما مقدار آهک عمق .دارد
از مهمترین خصوصیات خاك کـه باعـث پیـدایش    . یابدمی

30-60اسـت، افـزایش گـچ در عمـق     رویشگاه قـیچ شـده  
نیز بـر روي  ]20[در مطالعات .استسانتیمتري خاك بوده

میلـی اکـی واالن   32/4تا 0گونه قیچ، میزان گچ خاك از 

. استدر لیتر متغیر 
بندي نیز عامل شن در سایر در نمودارهاي حاصل از رج

.  مناطق به جز رامشه رابطه منفـی بـا عوامـل گیـاهی دارد    
و رس خاك رابطه منفـی  عامل سیلت همواره رابطه مثبت 

.ردبا عوامل پوشش گیاهی دا
خـاك نیمـه   ،زارهـا نشان داد که در قـیچ ]2[مطالعات

غلـب  شـنی و ا (عمیق تا عمیق، بافت سبک تا خیلی سبک 
]20[مطالعـات  . روینـد ، با نفوذپذیري باال مـی )لومی شنی

هـاي سـبک   ها در خـاك نیز  بر روي قیچ نشان دادکه قیچ
.رویندم میشنی تا سیلتی لو

عامل سـدیم در نمودارهـاي رج بنـدي همـواره رابطـه      
یون سـدیم موجـود در   . ردمنفی با عوامل پوشش گیاهی دا

و pHهاي مناطق خشک مانع از افزایش بیش از حـد  خاك
.شودرسیدن آن به سطح مسمومیت براي گیاهان می

بندي همـواره  میزان منیزیم و کلسیم در نمودارهاي رج
هـاي  در خـاك . و قوي با عوامل گیاهی دارنـد رابطه مثبت

در سطح کلوئیـدها زیـاد   +Ca2+ ،Mg2خنثی تا کمی قلیایی
در منـاطق بـا بارنـدگی کـم     +Naو+Ca2+،Mg2. شوندمی

.]12[غالب هستند
خاك داراي رابطه منفی بـا عوامـل   ESPو SARعامل

اثـر تخریبـی سـدیم    SARعامـل . پوشش گیاهی هستند
. دهدنشان مییم و منیزیم را هاي کلستوسط یون

باعـث ایجـاد   هـم  افزایش درصد سدیم تبـادلی خـاك،   
شرایط فیزیکی نامطلوب و هم باعث به هم خـوردن تعـادل   

هرچه درصد سدیم تبادلی افـزایش  . شوددر تغذیه گیاه می
ی کتریکـ یابد، قابلیت تورم، درصد انتشار خاك و مهاجرت ال

در نتیجـه تـورم، اتصـال ذرات خـاك     . شودها بیشتر میآن
کــاهش یافتــه و در نتیجــه افــزایش درصــد انتشــار، ذرات  

در . شـود شده و نفوذپذیري خاك کم مـی بیشتري پراکنده 
اثر کم شدن نفوذپذیري، اثرات غیر مستقیم دیگري پـیش  

. ]20[گیـاه مـؤثر اسـت   واکـنش آید کـه در زنـدگی و   می
سدیم تبادلی خاك، در جذب عناصـر اصـلی   افزایش درصد 

چنانچه خـاك  . به خصوص کلسیم و منیزیم اثر منفی دارد
داراي مقدار زیادي سدیم تبادلی باشد، بر اثر انتشـار ذرات  
کلوئیدي از نفوذپـذیري و نیـز سـرعت مـوئین آب کاسـته      

ها رطوبت مجاور ریشه گیاه به وسیله در این خاك. شودمی
تـر  هـاي پـایین  لی رطوبـت قسـمت  شود، وخاك جذب می
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هـا بـه   در نتیجه خاك اطراف ریشـه . تواند به آن برسدنمی
شود که نتیجه آن عمـالً پژمردگـی و یـا    سرعت خشک می

شاید خشک شدن گیاه است و در واقع گیاه دچار خشـکی  
.]10[شودفیزیولوژیکی می

بندي عامل ارتفـاع از سـطح   رجزدرنمودارهاي حاصل ا
.استرهاي گیاهی داشتهمتغیرابطه مثبت با دریا همواره

هـاي قـیچ   بیان داشت که دامنه ارتفاعی رویشگاه]21[
متـر اسـت و عمـده پـراکنش آن در     100-1990در ایران 
ــاع  ــا 800ارتف ــر اســت1600ت ــل . مت ــوگرافی در عام توپ

ی هـا در نـواح  ارتفاع قیچ. ]2[نقش داردقیچ پراکنش گیاه 
امـر  ایـن . نواحی پست، بلنـدتر اسـت  مرتفع، در مقایسه با 
شدن امالح از ارتفاعات و انتقـال  شستهممکن است به علت 
ـ اشـد آن به اراضی پست ب طـوري کـه شـوري خـاك از     ه، ب

ارتفاعات به سمت دشت افزایش یافته و ارتفاع این گیـاه از  
.بدیانواحی مرتفع به سمت دشت کاهش می

عامـل شـیب زمـین    ،بنـدي در نمودارهاي حاصل از رج
و عوامل گیاهی برقرار همواره رابطه منفی بین درصد شیب

.استودهنم
مالیم و گـاهی تـا   طور عمدهبههاي قیچ شیب رویشگاه

در هر پـالت عـالوه بـر عوامـل     .]21[رسدمی%20حدود 
ــیب،   ــد ش ــل و درص ــاع مح ــارتف ــز  جه ــایی نی ت جغرافی

طور عمده، در بها هنتایج نشان داد که قیچ. گیري شداندازه
.اندشمالی و شمال شرقی مستقر شدههايتجه

پیشنهادات
با توجه به این که گیاه قیچ در مناطق دیگري از اسـتان  )1

شود با انتخاب مناطق اصفهان نیز حضور دارد، پیشنهاد می
اقلیمی متفاوت، نقش تغییر اقلیم بر رشد و فنولـوژي قـیچ   

.بررسی شود
هـاي متفـاوتی از گیـاه    گونـه شود که دیگر پیشنهاد می) 2

.گیردقرار قیچ در استان شناسایی و مورد تحقیق 
هــاي بــا توجــه بــه نقــش مــؤثر عمــق خــاك و ویژگــی)3

شناسـی  مطالعات خاك،شودهاي عمقی، پیشنهاد میطبقه
شناسـی در  ی و همچنین مطالعات زمـین هاي عمقدر طبقه

.مناطق مذکور انجام شود
انجام مطالعات بـر روي ریشـه و همچنـین سـن گیـاه،      )4

هـاي اکولـوژیکی قـیچ    کمک شـایانی بـه شـناخت ویژگـی    
.خواهد داشت

هاي مربوط به آب قابل استفاده خاك مؤلفهگیري اندازه)5
و نقطه ) FC(تعیین میزان رطوبت در ظرفیت زراعیمانند

ــی دائمــی ــزان آب در  )PWP(پژمردگ ــاط می ، جهــت ارتب
ــه ــطبق ــا   ه ــاك ب ــف خ ــاهی در  متغیاي مختل ــاي گی ره
.گرددهاي مطالعاتی پیشنهاد میایستگاه

هاي داراي قیچ میزان نسـبت  در پالتکه با توجه به این)6
هـاي فاقـد قـیچ    جذب سدیم و یون سدیم کمتـر از پـالت  

انجام مطالعات فیزیولوژیکی در گیـاه بـراي شـناخت    ، است
.ري استضروهایی که باعث این اثر شدهویژگی
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Abstract
Zygophyllum atriplicoides is a native species in  Iran and grows in the large part of the country.

One of the main habitats of this species is semi-arid regions of Isfahan province. In the present
study, three Zygophyllum atriplicoides habitats were identified in Isfahan province. Process of
collecting vegetative information was accomplished using staratified random sampling. Statistical
analysis were done on laboratory data and field such as comparing mean, simple correlation,
regression and ordination. Relationship between soil, climate and physiographic factors with
vegetative parameters (Canopy cover, plant density and average height), were studied. Results
showed that all three regional climates, were semi-arid based on Demarton classification method
and average precipitation in these areas is 140 mm. The most important factors affecting growth of
Zygophyllum atriplicoides includ magnesium, calcium and soil saturation. The most adverse
parameters are sodium, sodium absorption ratio, exchangeable sodium percentage, lime and
gypsum. Altitude shows a direct relation with the average height of Zygophyllum atriplicoides.

Keywords: Zygophyllum atriplicoide; Plant environment relationship; Ordination; Isfahan.


