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  چکیده
پراکنش گیاهان در این اراضی وابسته به خـصوصیات خـاك   . استدر مناطق مختلف رویشی کشور شور  هاي مرتعیاکوسیستم خاك بخشی از

 هـدف  بـا  حاضـر  پـژوهش  . اراضـی الزم اسـت  است که شناسایی تغییرات پوشش گیاهی در ارتباط با خصوصیات خاك براي مدیریت و احیـاء ایـن  
 در اسـتان سـمنان انجـام    ده دامغـان خاك در مراتع سرخ شیمیایی فیزیکی و خصوصیات آنها با رابطه و  مهم شورروياجتماعات گیاهی شناسایی
 .ها ثبت گردیده تفکیک گونه منظم در واحدهاي گیاهی همگن بوده که در هر پالت درصد پوشش تاجی ب-برداري تصادفی نمونهشرو .است گرفته
اي منجر بـه   نتایج آنالیز خوشه.شدند گیريخاك اندازه شیمیایی فیزیکی و خصوصیات برخی برداري خاك در واحدهاي گیاهی همگن انجام ونمونه

دار ت خاك داراي اختالف معنیآنالیز واریانس نشان داد که که اجتماعات گیاهی از نظر همه خصوصیا .تفکیک پنج اجتماع گیاهی در منطقه گردید
داري بیشتر از سایر اجتماعات به طور معنی Hypocylix kerneri - dendroides Salsolaاي در اجتماع هاي تنوع و غناي گونهشاخص. باشندمی

 بـه  هداري تحت تـاثیر قـرار داد  یهاي گیاهی منطقه را به طور معننتایج آنالیز چند متغیره نشان داد که خصوصیات خاك پراکنش گونه .گیاهی بود
 فیزیکـی و  خـصوصیات  تـرین مهـم . تواند تبدیل اجتماعات گیاهی به یکدیگر را در پی داشته باشـد طوري که تغییر در خصوصیات خاك منطقه می

  .خاك بودند بافت و الکتریکی، پتاسیم، آهک هدایت  منطقهاجتماعات گیاهی تفکیک در خاك شیمیایی
  

 .ده، سرخ)CCA(آنالیز تطبیقی متعارفی اي، تنوع و غناي گونهخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك، پراکنش مکانی، وري، ش: واژگان کلیدي
  

  مقدمه
یکی از مشکالت عمده در منابع طبیعی و بـه خـصوص         

هـاي  هاي شور و شور شدن خاك     اراضی مرتعی وجود خاك   
ــور   ــر ش ــتغی ــري،  (اس براســاس  ).. ش.  ه1373جعف
 درصـد از اراضـی جهـان شـور         23 انجـام شـده      برآوردهاي
 میلیـون هکتـار بعـد از        310 که قاره آسیا با حدود       هستند

حیـدري  ( اسـت  بیشترین سطح شوري را دارا   ، استرالیا ةقار
هـاي شـور در      وسـعت خـاك    .).ش. ه 1384شریف آبادي،   

 درصد از  15 میلیون هکتار است که معادل       24ایران حدود   

. ه 1384 حیـدري شـریف آبـادي،   ( باشـد اراضی کشور می
شوري به مفهوم وجـود      .). م 1998زاده،  ؛ پذیرا و صادق   .ش

ي شـرایط محـیط     به طـور جـد    است که    غلظت زیاد امالح  
   اســمزي محلــول خــاك و موازنــه نرمــال  ریــشه، پتانــسیل

 شـود  مانع از رشد گیاه می،هاي حل شده را تغییر داده     یون
 هــاياکوسیــستم در .).ش. ه 1381ضــیاء تبــار احمــدي، (

خشک خـصوصاً اراضـی شـور     نیمه و خشک مناطق مرتعی
 محیطـی  عوامل ۀبه وسیل گیاهی معواجو پراکنش  استقرار
 ).. م2005براو و پوگیال،  (بستگی دارد منطقه آن در غالب
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هاي کمتر و در بعضی موارد تک     اراضـی شور داراي گونه   

شـیمیایی و   هـا بـه گرادیـان   گونه هستند که پراکنش گونه    
آدام (فیزیکــی خــاك و فعالیــت بیولــوژیکی وابــسته اســت 

هـا فلـور    هالوفیت). . م 1987؛ لی فور و همکاران،      . م 1963
 زنـدگی آنهـا در     ۀهاي شـور هـستند و چرخـ       طبیعی خاك 

). . م1997فلـورز و همکـاران،   (شـود   زارها کامـل مـی    شوره
-ها با تغییر سطح شوري تغییـر مـی        رشد و تولید هالوفیت   

  ).. م1979اونگار و همکاران، (کند 
 عوامـل  شورروي و گیاهی هايگونه بین روابط شناخت
 در مهمـی  تـاثیر  و پـراکنش آنهـا   استقرار در محیطی موثر

بـراو و  (دارد  هـاي اراضـی شـور   اکوسیستم صحیح مدیریت
 کـه  انـد هتحقیقـات زیـادي نـشان داد    .). م2005پوگیـال،  

ا خـصوصیات خـاك در      روابط متقابلی بین پوشش گیاهی ب     
. ه 1381جعفري و همکـاران،     (  وجود دارد  اراضی غیر شور  

ــشم ؛ .ش ــاران  محت ــا و همک ــی؛ .ش. ه 1386نی ــور و تق پ
. ه 1387 مختاري اصل و همکـاران   ؛1387.ش. ه ،همکاران

 گـسترش  توجه به با ).. م2010 ، کاناداس و همکاران؛.ش
 در دهشـ  انجـام  تحقیقات ایران، گچی در و شور هايخاك
 گیاهی پراکنش پوشش بر گچی و شور هايخاك اثر زمینه
؛ مقیمـی  .ش. ه 1368جعفري، (باشد پراکنده می و محدود
؛ .ش. ه 1376؛ هویزه،   .ش. ه 1372؛ عصري،   .ش. ه 1368

. ه 1387؛ زهتابیـــان، 1384.ش. هتـــرنج زر و همکـــاران، 
هـاي  مناطق کـه داراي میـزان زیـادي نمـک         این  در   .).ش

تـرین  ادل یـا هـر دو هـستند مهـم       با سدیم قابل ت   محلول ی 
فاکتور خاك شوري، بافت و هدایت الکتریکی بوده و سـایر            

 کـارانول و    ؛. م 1992 ،زهـران  (رندثیر کمتري دا  أفاکتورها ت 
ــورس ــري؛. م1990 ،نـ ــاران، جعفـ ؛ .ش. ه 1385  و همکـ

همکــاران  و جعفــري). .ش. ه 1386احمـدي و همکـاران،   
اســتان قــم  ســلطان حــوض قــهمنط در ).ش. ه 1385(

 خـاك  تنـوع  و گیـاه  نـوع  بـین  ايویـژه  روابط که دریافتند
 عوامـل  سـایر  از مـؤثرتر  بافت و شوري نقش که دارد وجود
در  رابطه پوشش گیـاهی و خـاك منـاطق شـور     .است بوده

، ). م1994؛ کراولــی، . م2003بــوي هندرســون، (اســترالیا 
، مــصر ).م 1995؛ تـوت و همکــاران،  . م1993لــی، (چـین  

 2005؛ عبـدالغنی و الـصواف،       . م 2003عبدالغنی و عامر،    (
جعفـري و همکـاران،     (، ایران   ). م 1976اونگار،  (، آمریکا   ).م

 2001روگل و همکـاران،     (و اسپانیا   ) .ش. ه 1384و  1381

مطالعه شـده و نتـایج نـشان داد کـه گرادیـان شـوري،         ) .م
ل رطوبــت و نیتــروژن خــاك فاکتورهــاي مهمــی در کنتــر

هـاي منـاطق شـور      پراکنش پوشش گیاهی در اکوسیـستم     
  . هستند

ت اراضـی شـور احیـاء       هاي مهم در مدیری   یکی از برنامه  
). . م 2004کـوادیر و اوسـتر،      (باشـد   پوشش گیاهی آنها می   

هـاي  در این زمینه کاشت گیاهان شـورروي خـصوصاً گونـه    
بـدین  ). . م1999لیچ و همکـاران،  (بومی توصیه شده است   

 خاك که هر فیزیکی و شیمیایی ر مطالعه خصوصیاتمنظو
 هـاي پـراکنش گونـه   و رشـد  اسـتقرار،  در نحـوي  بـه  کدام
در شـناخت  هم تواند  میدارند، در اراضی شور نقش گیاهی

هـاي  ي اراضی شـور و هـم در انتخـاب گونـه           پتانسیل احیا 
بنـابراین شناسـایی    . گیاهی مناسـب کـاربرد داشـته باشـد        

روي و رابطـه آنهـا بـا خـصوصیات         اجتماعات گیـاهی شـور    
محیطی به ویژه خاك در مناطق مختلف کـشور کـه داراي            

 هـدف ایـن تحقیـق    .هاي شور هـستند ضـرورت دارد      خاك
ترین اجتماعات گیاهی شورپسند در منطقـه       شناسایی مهم 

همچنــین . ده دامغـان در اســتان سـمنان مــی باشـد   سـرخ 
 تفکیک این اجتماعـات بـر اسـاس خـصوصیات فیزیکـی و            

ــه     ــب گون ــط ترکی ــین رواب ــاك و همچن ــیمیایی خ اي ش
اجتماعات در فضاي آنالیز چند متغیره با خصوصیات خاك         

  .مدنظر بوده است
  

  مواد و روش
  معرفی منطقه

منطقه مورد مطالعه شامل بخشی از اراضی شور منطقه         
باشد که   فاصل استان مازندران و سمنان می      ده در حد  سرخ

 کیلومتري جنوب شرق شـهر  25در شمال استان سمنان و      
     هـاي شـمالی  عـرض (کیاسر در استان مازنـدران قـرار دارد      

هـــاي  و طـــول36˚ 12΄ 15/57˝ الـــی 36˚ 06΄ 87/31˝
حـداکثر و   ). 53˚ 55΄ 13/50˝ الـی    53˚ 48΄ 8/8˝شرقی  

 و  2600حداقل ارتفـاع منطقـه از سـطح دریـا بـه ترتیـب               
درجـه   2/10ط دمـا در طـول سـال      متوس. است متر   1600
ــانتی ــالیان  س ــدگی س ــانگین بارن ــراد و می    15/194 آن ۀگ
 اقلیم منطقه به روش دومارتن نیمه خـشک         ،متر بوده میلی
  . است
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  برداري پوشش گیاهینمونه

بـرداري از پوشـش گیـاهی در دو         در این تحقیق نمونـه    
ـ    اوایـل  (هـاي گیـاهی     ه بـه دوره رویـش گونـه       فصل با توج

انجـام گردیـد و از روش       ) مـاه اردیبهشت ماه و اوایل آبـان       
 منظم در واحدهاي گیـاهی همگـن        -برداري تصادفی نمونه

 متر مربعی درصد پوشش تاجی   1در هر پالت    . استفاده شد 
گونـه و درصـد پوشـش سـطح خـاك از جملـه               به تفکیک 

درصد سنگ و سنگریزه، الشبرگ و فضوالت دامی در فـرم           
خشک فلور منطقه پس از پرس و       . مخصوص ثبت گردیدند  

هاي گیاهی با استفاده از منابع معتبر شناسایی        نمونه کردن
ــد  ــان، (گردی ؛ .ش. ه 1387؛ کریمــی، .ش. ه 1375مظفری
  )..ش. ه 1383قهرمان، 

  
  برداري خاكنمونه

ــه ــردارينمون  و همگــن گیــاهی واحــدهاي در خــاك ب
   .گردیــد انجــام گیــاهی پوشــش گیــرينمونــه بــا همزمــان
هاي شیمیایی و    برخی ویژگی  هاي خاك جهت تعیین   نمونه

 مـورد  خاك هايفاکتور .فیزیکی به آزمایشگاه منتقل شدند    
 1385 شاهی، غازان (شدند گیرياندازه زیر شرح به بررسی

 متـري  میلی 2 الک از شدن خشک از پس هاخاك). .ش. ه
رطوبـت   .هـا از آن جـدا گـردد        تا سنگریزه  شدند داده عبور

 105ر آون در دمـاي  هـاي خـشک نـشده د     خاك از نمونـه   
بافـت  .  سـاعت تعیـین شـد      24گراد به مـدت     درجه سانتی 

، ). م 1962بـایکوس،   (خاك به روش هیدرومتري بـایکوس       
 متــر، pHبــه روش گــل اشــباع بــا ) pH(اســیدیته خــاك 
-به روش عصاره اشباع بـا هـدایت       ) EC(هدایت الکتریکی   

، )ds/m(زیمـنس بـر متـر   سنج الکتریکی بـر حـسب دسـی     
خــاك بــه روش تیتراســیون برحــسب درصــد، کــربن آلــی 

نیتروژن به روش کجلدال برحسب درصد، فسفر با دسـتگاه         
ــا   اســپکتروفومتر برحــسب قــسمت در میلیــون، پتاســیم ب

 و آهک بـه     قسمت در میلیون  دستگاه جذب اتمی برحسب     
  .روش کلسیمتري برحسب درصد تعیین و محاسبه شدند

  
  هاتجزیه و تحلیل داده

 ماتریسی از حضور و عدم حضور       رويبر  اي  آنالیز خوشه 
 Pc-Ordگیـري در نـرم افـزار         نمونـه  هـاي پالتها در   گونه

هاي مختلفی که براي    از میان روش   . شد  انجام 17/4نسخه  

 بنــدي وجــود دارد در ایـن مطالعــه بــراي شناســایی  طبقـه 
بنـدي سلـسله    بقههاي اصلی گیاهی منطقه از روش ط      گروه

وش واردز همراه با شاخص فاصـله       گیري ر مراتبی با به کار     
تعیین اجتماعات گیاهی بر اسـاس      . اقلیدوسی استفاده شد  

هایی که بر اساس تـشابه      هاي موجود در پالت   غالبیت گونه 
اي در کنار هم قرار گرفته بودند انجام        آنالیز خوشه خروجی  
نمایش داده  به صورت دندروگرامخروجی این آنالیز     .گردید
هاي همـراه اجتماعـات نیـز        لیست گونه  و عالوه بر این    شد

پس از تفکیـک اجتماعـات گیـاهی و شناسـایی        . آورده شد 
هاي مربوط به آنها اقدام به استخراج اطالعات خاك و       نمونه

از  .هاي تنوع و غنا در آنها گردید     همچنین محاسبه شاخص  
یات  خـصوص ۀمقایـس آنالیز واریانس یک طرفـه بـه منظـور          

اجتماعـات گیـاهی اسـتفاده    در ا خاك و شاخص تنوع و غن 
هـا بـه روش     داري مقایـسه میـانگین    در صورت معنـی   . شد

 و SPSS 16آنالیز واریانس در نـرم افـزار   . دانکن انجام شد
 صـورت   Pastهاي تنوع و غنا در نرم افزار        محاسبه شاخص 

 چهـارم نـرم افـزار      ۀدر نـسخ  چنـد متغیـره     آنالیز  . پذیرفت
CANOCO ــ ــابی همب ــه منظــور ارزی ــه ب ــا و ستگی گون  ه

 تطبیقـی  از آنالیز. انجام گردیدبا خصوصیات خاك    ها  نمونه
به منظور تعیین طول گرادیـان و     ) DCA(گیري شده   قوس

در این مطالعه بـه     . نوع آنالیز گرادیان مستقیم استفاده شد     
از  بـوده    206/5 تـا    135/2بین  طول گرادیان   که   ایندلیل  

  .ده گردیداستفا) CCA( آنالیز تطبیق متعارفی
  

  نتایج 
   فلور منطقهۀ مطالع-1

ـ  39 گیاهان موجـود در فلـور ایـن منطقـه شـامل        ۀگون
در ایـن  . باشـند  گیـاهی مـی    تیـره  6 جنس و    33گیاهی از   

 گونــه،  14 بــا  Chenopodiaceaeهــاي  میــان تیــره 
Compositeae   گونه، و    8 با Cruciferae   گونه بـه   4 با 

 .ود اختـصاص دادنـد    ترتیب باالترین فراوانی گونه را بـه خـ        
 5بـا    تیـ  گونه بیـشترین و فانروف     14 ها با کریپتوفیتهمی

 66/66همچنـین  . دهند را تشکیل می   فراوانیترین  گونه کم 
- درصـد یـک  64/25 ،سالههاي این منطقه چنددرصد گونه 

   .باشندمیساله  درصد دو69/7و تنها ساله 
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  اي پوشش گیاهی آنالیز خوشه-2

استفاده از آنالیز  با منطقه گیاهی پوشش بنديطبقه
 پالت 100 درصد نشان داد که 63 با سطح تشابه ايخوشه

      اجتماع گیاهی 5مورد مطالعه در منطقه متعلق به 

 نمونه بیشترین تعداد 27 با 1 اجتماع ).1شکل(باشند می
 نمونه کمترین تعداد نمونه را 16 با 2نمونه و اجتماعات 

  .داشتند
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
 

  
  
      
  
  

  
  
  
  

  
 C5 تـا  C1 به صـورت  5 تا 1 ات گیاهیاجتماع. ده دامغاندر اراضی شور منطقه سرخ اي آنالیز خوشه ازحاصل) دندروگرام(نمودار درختی    .1 شکل
  .باشندمی
  

و گونـــه  اســت  گونـــه 24شــامل  ) C1( اجتمــاع اول 
ـ   Salsola dendroidesگیاهی  باشـد مـی آن غالـب   ۀگون

ایـن اجتمــاع  هـاي همـراه    گونـه تـرین از مهـم  ).1جـدول  (
 Salicorniaۀگونـــو   Coronpus didymusۀگونـــ

europaeaــرد  را مــی ــام ب ــوان ن ــاعدر  .ت ) C2 (دوم اجتم
ــه  ــا گونـ ــايغالبیـــت بـ  و  Salsola dendroidesهـ

Salicornia europaea ــت ــوع و اس  19 داراي در مجم
ــه ــه غالــب اجتمــاع ســوم   .باشــد مــیگون ــه) C3(گون  گون

Hypocylix kerneri و dendroides Salsola ــی -مـ
هـاي  توان به گونه  هاي همراه این اجتماع می    از گونه . دنباش

Kochia prostrata و Salsola brachiata اشاره کـرد . 
ــارم  ــاع چه ــهC4 (19(اجتم ــامل  گون ــاســت را ش  ۀ و گون

Halocnemum strobilaceum دو . اسـت  غالب آن گونه
 از Salicornia europaea و Hypocylix kerneriگونه 

اجتمـاع پـنجم    . هاي مهم ایـن اجتمـاع هـستند       دیگر گونه 

)C5 (ـ  اسـت  گونه 17 داراي  Salsola غالـب آن  ۀ کـه گون
arbusculiformis آن همـــراهۀ گونـــو اســـت Noaea 

mucronata  و Alyssum limiformisباشند می.   
  

  ی مقایسه خصوصیات خاك در اجتماعات گیاه-3
نتایج بدست آمده از آنالیز واریانس نـشان داد کـه ایـن         

یات خـاك داراي     خـصوص  ۀ گیـاهی از نظـر همـ       اجتماعات
از نظـر بافـت خـاك       ). 2جـدول    (هستنددار  اختالف معنی 

داري داراي کمترین درصد شـن و   به طور معنیC3اجتماع  
ــی  ــور معن ــه ط ــل ب ــیلت و رس  در مقاب ــد س داري از درص

 اسـت تماعات گیاهی دیگر برخـوردار      بیشتري نسبت به اج   
 نـسبت بـه دیگـر    C3گیاهی  اجتماعهمچنین ). 2جدول (

داري میانگین آهـک خـاك    اجتماعات گیاهی به طور معنی    
 C4 بیشترین میزان آهـک خـاك در اجتمـاع          .کمتري دارد 
 میانگین هدایت الکتریکی خاك نشان      ۀمقایس. مشاهده شد 
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میــزان هــدایت  بــا بیــشترین C1داد کــه اجتمــاع گیــاهی 

داري بـا سـایر اجتماعـات گیـاهی         الکتریکی اختالف معنی  
  C5،C2بیشترین میزان اسیدیته خاك در اجتماعات . دارد
   .مشاهده شد C1 و

در بین اجتماعات گیاهی منطقه بیشترین میزان کـربن      
داري مربـوط بـه اجتمـاع    و مواد آلی خاك به طــور معنـی     

 خـاك بـه اجتمـاع       بیـشترین میـزان ازت     . بـود  C5گیاهی  
 تعلق داشته و کمترین میـزان ازت خـاك          C3و   C5گیاهی  

  .بوده است C1در اجتماع 
  

ده اي در اراضی شور منطقه سرخاهی و میانگین درصد تاج پوشش آنها در پنج اجتماع گیاهی حاصل از آنالیز خوشههاي گیحضور گونه. 1جدول 
.دامغان

 C1 C2 C3 C4 C5 نام اختصاري  هاگونه

Achillea bieloersteini Ac.bi 92/1  12/0  05/0  - - 

Agropyron peetiuiforme Ag.pe 44/0  75/1  - 35/0  1/0  

Alhaghi persica Al.pe - - - 45/0  - 

Alyssum limiformis Al.li 48/0  06/0  05/2  25/0  3/2  

Artemisia auchri Ar.au 88/0  06/0  02/2  12/0  07/0  

Astragalus microcphalus As.mi - - - - 25/0  

Atriplex sp. At.sp 37/0  - 29/0  - - 

Atriplex  verrucifera       At.ve - - - 45/0  - 

Brasica napus  Br.na - 43/0  11/0  2/4  7/0  

Bromus danthonia Br.da - - - 8/2  - 

Ceratocarpus arenarius Ce.ar 77/0  43/0  05/0  - - 

Chenopodium  murale          Ch.mu - - - 5/1  - 

Cirsium  echinus       Ci.ec 11/0  - - - - 

Coronpus  didymus   Co.di 96/3  18/2  11/0  05/0  25/1  

Cousinia  commutata   Co.co 27/0  37/0  - - - 

Cousinia  eryngioides     Co.er 27/0  34/0  02/1  - 02/0  

Cousinia  tenella   Co.te - - - 05/0  - 

Descurainia  sophia       De.so - 68/4  35/0  1/1  3/0  

Eryngium billardien Er.bi - 18/1  - - - 

Eurotia  ceratoides   Eu.ce 11/0  09/0  - 12/0  15/0  

Gypsophila  elegans        Gy.el 14/0  - 41/2  - - 

Gypsophila  mucronifolia         Gy.mu 11/0  - 41/1  - 05/0  

Halocnemum strobilaceum    Ha.st 4/1  78/0  58/2  07/23  - 

Hultemia persica          Hu.pe 44/0  - - - - 

Hypocylix  kerneri    Hy.ke 09/1  46/0  58/26  2/13   

Kochia prostrata Ko.pr 22/1  - 11/7  - - 

Lactuca  orientalis   La.or 18/0  - 05/0  - - 

Noaea   mucronata    No.mu - - 2/0  - 92/2  

Onobrychis  lunata   On.lu - - - - 05/0  

Peganum harmala Pe.ha 29/0  31/0  - - - 

Salicornia europaea Sa.eu 92/1  21/9  29/0  12 47/0  

Salsola  arbusculiformis   Sa.ar 01/0  15/0  - 65/0  82/37  

Salsola  brachiata            Sa.br 33/1  25/1  58/4  12/0  - 

Salsola  dendroides        Sa.de 85/43  71/15  76/18  45/0  2/1  

Suaeda fruticosa Su.fr - - - 35/0  - 

Tamarix rammosissima Ta.ra - - 88/0  - - 

Tragopogon bupthalmoides        Tr.bu - - - - 1/0  

Veronica gentianoides             Ve.ge - - 23/0  - - 

Ziziphora tenuir  Zi.te 59/0  - - - 4/0  

 20 20 17 16 27  تعداد پالت
هاتعداد کل گونه   24 19 21 19 17 
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  گیاهی اجتماعات در خاك خصوصیات مقایسه -3

  ایـن نـشان داد کـه  نتایج بدست آمده از آنالیز واریانس      
 گیـاهی از نظـر همـه خـصوصیات خـاك داراي             اجتماعات

از نظر بافـت خـاك      ). 2جدول  (باشند  دار می اختالف معنی 
داري داراي کمترین درصد شـن و   به طور معنیC3اجتماع  

ــی   ــور معن ــه ط ــل ب ــیلت در مقاب ــد س و رس  داري از درص
بیشتري نسبت به اجتماعات گیـاهی دیگـر برخـوردار بـود          

 نـسبت بـه دیگـر    C3گیاهی  اجتماعهمچنین ). 2جدول (
اري میانگین آهـک خـاك    داجتماعات گیاهی به طور معنی    

 C4 بیشترین میزان آهـک خـاك در اجتمـاع          .کمتري دارد 
مقایسه میانگین هدایت الکتریکی خاك نشان       .مشاهده شد 

 بــا بیــشترین میــزان هــدایت C1داد کــه اجتمــاع گیــاهی 
داري بـا سـایر اجتماعـات گیـاهی         الکتریکی اختالف معنی  

  C5،C2بیشترین میزان اسیدیته خاك در اجتماعات . دارد
 در بــین اجتماعــات گیــاهی منطقــه  .مــشاهده شــد C1 و

داري بیشترین میزان کربن و مواد آلی خاك به طـور معنی          
بیـشترین میـزان ازت     .  بـود  C5مربوط به اجتمـاع گیـاهی       

 تعلـق داشـته و کمتـرین    C3و  C5خاك به اجتماع گیاهی     
ــاع    ــاك در اجتم ــزان ازت خ ــت  C1می ــوده اس ــاك . ب خ

بیـشترین  داري داراي    بـه طـور معنـی      C4 و   C3اجتماعات  
 بیشترین و کمتـرین میـزان پتاسـیم         .باشدمیزان فسفر می  

 C1 و C4داري بـه ترتیـب در اجتمـاع     خاك به طور معنـی    
داري بیـشترین درصـد   این دو اجتماع بـه طـور معنـی      .بود

رطوبت اشباع خـاك را داشـته و کمتـرین میـزان رطوبـت              
  ).2جدول (ردید مشاهده گ C3اشباع خاك در اجتماع 

  
اجتماعات گیاهی با اختالف بین . ده دامغانبه همراه مقایسه میانگین خصوصیات خاك در اراضی شور منطقه سرخ نتایج آنالیز واریانس .2جدول 

  .باشدمی) ** (01/0و ) *** (001/0داري در سطح معنی. حروف مشخص شده است

  
 در ايگونـه  تنـوع  و غنـا  هـاي خصشـا  مقایسه -4

  گیاهی اجتماعات
 دار شـدن معنینتایج آنالیز واریانس یک طرفه حاکی از    

ــر ــر شــاخص  اث ــاهی ب ــات گی ــانون  اجتماع ــوع ش ــاي تن ه
)96/12F=  001/0 وP=(   ــوده اســت ــالف ب ــاي مارگ و غن
)44/5F= 001/0 وP=( . میــانگین شــاخص تنــوع شــانون و

 بـه طـور     C3ع گیـاهی    اي مارگـالف در اجتمـا     غناي گونـه  
  ). 2شکل (داري بیشتر از سایر اجتماعات گیاهی بود معنی

  گیاهی اجتماعات بر خاك خصوصیات اثر ارزیابی -5
 اجتمـاع   پنجاي در   به منظور ارزیابی پاسخ ترکیب گونه     

یعنی مستقیم  از آنالیز گرادیان     خصوصیات خاك    بهگیاهی  
CCA  نتایج آنـالیز    . استفاده شد CCA اثـر  اد کـه   نـشان د

 نطقـه  گیـاهی اجتماعـات م     ترکیـب خصوصیات خـاك بـر      
  ).=001/0Pو =F 80/3 (استدار معنی

  
  
  

  F مقدار اجتماعات گیاهی
C5 C4 C3 C2 C1 

  ات خاكخصوصی  عالئم اختصاري

 ***96/147 a83/1  a81/1 c34/1  b70/1   a80/1 Sand درصد شن 
***72/119 c39/1  c37/1  a67/1 b45/1  c38/1 Silt  درصد سیلت 

 ***30/119 c 13/1  c16/1  a51/1  b21/1  c17/1 Clay  درصد رس 
 ***08/294 c36/1  a51/1  e16/1  d29/1  b38/1 Caco3  رصد آهکد  

 ***36/11  b27/0  b28/0  b69/0  b51/1  a22/3 EC  هدایت الکتریکی 
 **91/4 a52/8  b24/8  bc32/8  ab47/8  ab45/8 pH  اسیدیته خاك 

 ***79/183 a50/0  c30/0  b35/0  c31/0 d 21/0 OM  ماده آلی 
 ***14/21 a33/0  b20/0  b26/0  b21/0  c11/0 OC  کربن آلی 
 ***07/8 a040/0  b033/0  ab035/0  b032/0  c026/0 N  ازت 
 ***40/13 b27/13  a91/22  a27/25  b66/12  b70/13 P   فسفر 
 ***86/117 b74/496  a09/636  b62/473  c24/437  d24/410 K  پتاسیم 
 ***02/101 c73/0  a11/1   d56/0  b94/0  a04/1 Moisture  رطوبت اشباع خاك 
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ــالیز     ــل از آن ــدي حاص ــاگرام دو بع ــابق دی  CCAمط
، درصـد    پتاسـیم، آهـک    ،خصوصیاتی از خاك مانند فـسفر     

با جهت مثبت محور اول و محـور دوم         خاك  رطوبت  شن و   
 محـور اول و  نفـی یدیته بـا جهـت م  و خصوصیاتی مانند اس 

هـدایت   ).3 شکل( محور دوم همبستگی دارند ثبتجهت م 
 سیلت و رس جهـت منفـی محـور اول و منفـی              ،الکتریکی

کربن آلـی   و و نیتروژن، ماده آلیرا تعریف کرده    محور دوم   
را تعریف نمودند    محور دوم    نفی محور اول و م    مثبتجهت  

 Descurainia sophia ،Brasicaهـاي  گونـه ). 3 شکل(
napus ،Bromus danthonia ،Chenopodium 

murale ،Alhaghi persica ،Atriplex verrucifera ،
Cousinia tenella ،Suaeda fruticosa ،

Halocnemum strobilaceumو  Salicornia 
europaea   ثیر فاکتورهاي رطوبت، پتاسیم،    أ بیشتر تحت ت

در مقابـل بـا   ). 3شـکل  (فسفر، آهک و شـن خـاك بودنـد         
کاهش این خصوصیات خاك و افزایش هـدایت الکتریکـی،          

،  Salsola brachiataهایی مثـل سیلت و رس خاك گونه
Salsola dendroides، Coronpus didymus ،

Cousinia eryngioides ،Peganum harmala 
ــزایش یافتنــد   Lactuca orientalisو در ). 3شــکل (اف

ــراکنش گونــه  ــاي پ  Ziziphora tenuir ،Eurotiaه
ceratoides ،Alyssum limiformis ،Noaea 
mucronata،Astragalus microcphalus ،Salsola 

arbusculiformis ،Tragopogon bupthalmoides و 
Onobrychis lunata  اسیدیته، هدایت الکتریکی، سـیلت 

تر اسـتقرار   و رس خاك مهم بوده اما در مکان هاي مرطوب         

، Gypsophila mucronifoliaهاي هگون). 3شکل (دارند 
Tamarix rammosissima ،Gypsophila elegans و 

Kochia prostrataثیر خصوصیات هـدایت  أ کمتر تحت ت
الکتریکی، سیلت و رس خاك بوده و خصوصیات نیتـروژن،          

شـکل  (ماده آلی، کربن آلی و آهک تاثیر بیشتري داشـتند           
ل از آنـالیز     حاصـ  هـا نمونـه دیاگرام دوبعـدي پـراکنش      ). 3

CCA   در اطـراف    گیـاهی    اتدهـد کـه اجتماعـ      نشان مـی
ثیر فاکتورهاي مختلف خاك    أ تحت ت  ،محورها پراکنده شده  

تـوان کـاهش   مـی  C3 و  C2بـه  C1از اجتماعـات  . هـستند 
شکل (هدایت الکتریکی و تغییر بافت خاك را مشاهده کرد        

با کاهش بیشتر هـدایت الکتریکـی و افـزایش رطوبـت            ). 4
 نمایـان  C4خاك به همراه پتاسیم، فسفر و آهـک اجتمـاع           

ــد ــل اجتمــاع . گردی ــا C5در مقاب ــو ب ــزایش ت م هــدایت أاف
 بـه نظـر    . الکتریکی و رطوبت خاك در ارتبـاط بـوده اسـت          

کربن آلی، مـاده آلـی و نیتـروژن          C3رسد براي اجتماع    می
  .)4 شکل( تر باشندخاك مهم

      
  گیريبحث و نتیجه

گیري، توسعه و پایـداري  عوامل مختلف اکولوژیکی در شکل  
خـاك  خـصوصیات   در این میان    . دارند جوامع گیاهی نقش  

به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیشترین تاثیر را بـر روي            
هـاي شـور دارنـد     بـه خـصوص در رویـشگاه   پوشش گیاهی 

  ).. ش. ه1387 ،مختاري اصل و همکاران(

  

ده دامغان در اجتماعات گیاهی اراضی شور منطقه سرخ) ب(و غناي مارگالف ) الف(هاي تنوع شانون  مقایسه میانگین شاخص.2شکل 
  ).گذاري مشخص شده استها با حروفاختالف میانگین(
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 ).C5 تا C1(جهت ارزیابی اثر خصوصیات خاك بر اجتماعات گیاهی  CCAعوامل محیطی حاصل از آنالیز -  نمونهنمودار .4شکل 

  
هاي شور معموالً در مناطق خـشک واقـع شـده و            خاك
هـاي محلـول یـا     ها داراي میزان زیـادي از نمـک       این خاك 
. ه1373جعفـري،  (ل تبادل و یـا هـر دو هـستند        سدیم قاب 

ـ     این خـاك  ). . ش ت وجـود نمـک محلـول داراي    هـا بـه علّ
ثیر قـرار   أ اکثر گیاهان را تحـت تـ       ،حاصلخیزي پایینی بوده  

مطالعه بـر روي اراضـی      ). .ش. ه 1373جعفري،  (دهند  می
 فلور منطقـه شـامل    شور منطقه مورد مطالعه نشان داد که        

در این . است گیاهی   تیره 6 جنس و    33گونه گیاهی از     39
   گونـه، و   8 با    کاسنی  گونه، 14 با    اسفناجیان هايتیره میان

 گونه به ترتیب باالترین فراوانی گونه را به خـود           4 با   بوشب
نـشان داد  نیـز   فرم بیولوژیک فلور منطقـه   .اختصاص دادند 

 5با  تی گونه بیشترین و فانروف    14 ها با کریپتوفیتهمیکه  
نتـایج آنـالیز    . دهنـد  را تـشکیل مـی     فراوانـی ترین  کمگونه  
اي نشان داد که این تعداد گونه گیاهی پنج اجتمـاع           خوشه

اي از نظر ترکیـب گونـه     . گیاهی را در منطقه تشکیل دادند     
تنها تعداد پنج گونـه گیـاهی در هـر پـنج اجتمـاع حـضور          

آنالیز واریانس نشان داد که خـصوصیات خـاك در        . داشتند
همچنـین  . داري داشـتند   اجتمـاع اخـتالف معنـی      این پنج 
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53                                شهال قادري و همکاران ...                   ات گیاهی شورروي و ارتباط آنها با خصوصیات خاك در شناسایی اجتماع
تفکیک این اجتماعات بر اساس خصوصیات خاك در آنالیز         

 آنـالیز اخیـر نـشان داد کـه         . ره بهتر نمایان شـد    چند متغی
   یات خـاك خـصوصاً شـوري ممکـن        چگونه با تغییر خصوص

بنـابراین در  . است این پنج اجتماع به یکدیگر تبدیل شـوند  
یات فیزیکـی و شـیمیایی خـاك در         گام نخست اثر خصوص   

تفکیک اجتماعات گیاهی منطقه مورد تایید قرار گرفت که         
با مطالعات قبلی انجام شده براي منـاطق شـور در ایـران و         

؛ روگــل و . م1976اونگــار، (ســایر کــشورها مــشابهت دارد 
ــاران،  ــون،  . م2001همکــ ــوي و هندرســ ؛ . م2003؛ بــ

  گونـه )C1( اع اولاجتمـ غالـب   گونه  ). . م 2005عبدالغنی،  
Salsola dendroides  هاي ایـن  که رویشگاهاست بوده

 بـا بیـشترین     ،اجتماع بیشتر تحت تاثیر شوري خاك بـوده       
ــا ســایر میــزان هــدایت الکتریکــی اخــتالف معنــی  داري ب

هـاي   غالب این اجتماع از گونه ۀگون. اجتماعات گیاهی دارد  
. ه 1384حیـدري شـریف آبـادي،     (اسـت مقاوم به شـوري    

توانـد   کـه مـی  اسـت اي در این اجتماع کم    ع گونه  تنو )..ش
ناشی از افزایش محدودیت شـوري و بافـت سـنگین خـاك      

رسـد کـه امکـان      با کاهش شوري خاك به نظـر مـی        . باشد
 وجـود دارد کـه بـه    3 و  2تبدیل این اجتمـاع بـه اجتمـاع         

 Salsola گونـه ترتیب در این اجتماعات عالوه بر حـضور  
dendroides ــهگو ــاين و  Salicornia europaea ه

Hypocylix kerneri نیز با کاهش شوري نمایان شدند.  
 شورپـسند   هـاي غالبیت بـا گونـه    ) C2 (دوم اجتماعدر  

Salicornia europaeaو Salsola dendroides  است .
حضور این اجتماع نیز با افزایش شـوري خـاك در ارتبـاط              

ــوده ــ،ب ــSalicornia europaea ۀ در آن گون ــه  ن سبت ب
Salsola dendroides    نشان داد که همبستگی بیـشتري

 پتاسـیم  وجود. رطوبت خاك، پتاسیم، فسفر و آهک دارد       با
 در غـذایی  مـواد  و آب انتقـال  در سـهولت  باعث خاك در

 یـک  عنـوان  بـه  توانـد می پتاسیم این رو از ،شودمی خاك
محمـودي و  (آیـد   حـساب  بـه  خاك خیزکننده حاصلةماد

ــاري ).ش. ه 1382(حــشمتی  .). م2007 ،هاکمیــان ، مخت
 در مطالعـات خـود حـضور   ) .ش. ه 1387(اصل و همکاران    

به ترتیب در مراتع قشالقی شـور شـمال و   را  ي فوق   هاگونه
ــستان   ــتان گل ــرق اس ــمال ش ــتان   وش ــد اس ــرخالر مرن  ق

  .نمودندآذربایجان شرقی گزارش 

 Hypocylix ۀگونــ) C3(گونــه غالــب اجتمــاع ســوم 
kerneri و dendroides Salsola هــاي از گونــه. اســت

 Kochiaهــاي تــوان بــه گونــههمــراه ایــن اجتمــاع مــی
prostrata و Salsola brachiataهـاي  گونه . اشاره کرد

ثیر ازت، ماده آلـی و کـربن آلـی    أاین اجتماع بیشتر تحت ت 
     ات خــاك،   آلــی چــسبندگی ذر ةمــاد . خــاك هــستند 

سط گیاه را افـزایش داده  خیزي خاك و جذب آب تو    حاصل
میلـر و دونـاهیو،     (کنـد   و به معدنی شدن خاك کمک مـی       

از نظـر بافـت خـاك اجتمـاع     ) . م1992؛ پالستر،   . م 1990
C3   داراي کمتـرین درصـد شـن و در    ،داري به طـور معنـی 

داري از درصـد سـیلت و رس بیـشتري     مقابل به طور معنی   
در ایـن   .اسـت نسبت به اجتماعات گیاهی دیگر برخـوردار  

  اي بـاالتر از سـایر اجتماعـات        ع و غنـاي گونـه     اجتماع تنـو
 ة بـاال بـودن مـاد   ۀتواند به واسطت آن میگیاهی بود که علّ   

زیـاد بـودن    آلی، کاهش شوري، مناسـب بـودن رطوبـت و           
بـا بررسـی   ) . م2008( لی و همکـاران  .نیتروژن خاك باشد  

رابطه بین خاك و پوشش گیـاهی نتیجـه گرفتنـد کـه بـا                
اهش در شوري خاك نیتروژن قابل دسترس افزایش پیدا         ک

  .کند که با نتایج حاضر در اجتماع سوم مطابقت داردمی
توان به حضور اجتمـاع      این تحقیق می   هاي مهم از یافته 
ــارم  ــ) C4(چهــ ــا گونــ  Halocnemum غالــــبۀبــ

strobilaceum    اشاره کرد که حضور آن با کاهش شـوري
افـزایش میـزان    . ه اسـت  خاك و تغییـر بافـت خـاك همـرا         

پتاسیم، فسفر و آهک خاك به همراه تغییر بافت خـاك بـه    
صورت باال رفتن درصد شن و همچنین باال رفـتن رطوبـت            

 جعفري و همکـاران   . شودمیخاك در این اجتماع مشاهده      
و ) .ش. ه 1383(، خــداحامی و همکــاران   ).ش. ه 1381(

  خـود ۀنیـز در مطالعـ  ) .ش. ه 1385(جعفـري و همکـاران   
بـا    Halocnemum strobilaceumدریافتنـد کـه گونـه   

میزان آهک رابطه مستقیم دارد که با نتایج تحقیـق حاضـر     
اي باالتري پـس از  این اجتماع از تنوع گونه .همخوانی دارد

ـ        ت مقـدار  اجتماع سوم برخوردار بوده که ممکن است به علّ
اي ایـن  گونـه  عتنـو  بـر  کـه  دیگري عامل. زیاد آهک باشد

 عنـوان  بـه  پتاسـیم . اسـت  پتاسیم عنصر بود، مؤثر اجتماع
 در اغلـب  هـا خـاك  اسـت و در  ماکرو غذایی عناصر از یکی

 بـه  هوادیـدگی  از پـس  کـه  دارد وجـود  هـا کانی ساختمان
 شـود می خاك محلول وارد و شده آزاد پتاسیم یون صورت
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 و چـاهوکی  زارع ).. م2007هاکمیـان،   محمـودي و (

 بـه  را خاك پتاسیم امالح میزان) .ش. ه 1387(همکاران 
 پـشتکوه  مراتـع  اي گونـه  تنـوع  بـر  مـؤثر  عامل یک عنوان
  . کردند معرفی یزد استان

 غالب  ۀ که گون  است گونه   17 داراي) C5(اجتماع پنجم   
ــت Salsola arbusculiformisآن  ــراه و اس ــه هم   گون
 .است Alyssum limiformisو   Noaea mucronataآن

ثر بـر   ؤتـرین فـاکتور مـ      مهـم  ،سـت آمـده   طبق نتایج بـه د    
 اسـت هاي این اجتماع فاکتور اسیدیته خاك       پراکنش گونه 

تنـوع  . گرددهاي این اجتماع بر می    که به شوري کمتر گونه    
اي در این اجتماع نسبت به سـایر اجتماعـات گیـاهی            گونه

اي و سـبک    ت بافت ماسـه   کمتر بوده که ممکن است به علّ      
  . خاك باشد

 شوري یکی از فاکتورهاي مهم در تفکیـک         به طور کلی  
اجتماعات گیـاهی بـوده و بـه دلیـل ایجـاد محـدودیت در          
جذب آب و مواد غذایی به عنوان محدود کننده در استقرار         

 از استفاده که گفت توانمی بنابراین. کندگیاهان عمل می
 و نـسبی خـاك   اصـالح  بر شوري عالوه به مقاوم هايگونه

 نیـز  خاك فرسایش کاهش موجب آن، به آلی مواد افزودن
 قطـر  با )Salsola dendroides(سیاه شور  گونه. شودمی
دارد،  منطقـه  در هـم  خوبی نسبی وفور که باال پوشش تاج
 و مراتـع  ایـن  اصـالح  بـراي  کـاري نهـال  طریـق  از توانمی

  .داد پیشنهاد دام، علوفه کیفی و کمی افزایش
  

  منابع
 و مقیسه،   .الدین؛ محمودي، شهال  ام؛ زاهدي امیري، قو   باساحمدي، ع 

ــراهیم  ــی). .ش. ه 1386(اب ــه بررس ــین رابط ــصوصیات ب  خ
 گچـی  و شـور  هاي خاك در گیاهی پوشش و خاك فیزیکوشیمیایی

): 3(60نـشریه دانـشکده منـابع طبیعـی،     . اشـتهارد  قـشالقی  مراتع
1049-1058.  

ترنج زر، حمید؛ جعفري، محمد؛ آذرنیوند، حـسین و قنادهـا، محمـد             
 بررسی رابطـه خـصوصیات خـاك بـا پوشـش          .).ش. ه 1384(رضا  

  .360-349): 2(10بیابان، . گیاهی مراتع وشنوه استان قم
علی و رسـتگار، شـفق      پور، علی؛ مصداقی، منصور؛ حشمتی، غالم     تقی
 در مرتعی هاي گونه پراکنش بر محیطی عوامل اثر). .ش. ه 1387(

). گریـوه  سـرخ  مراتـع  :مـوردي  مطالعه (بهشهر جریب هزار منطقه
  .12-1): 4(15مجله علوم کشاورزي منابع طبیعی، 

 پوشش و شوري عوامل رابطه بررسی )..ش. ه1368(محمد  جعفري،
 کـویر  گیاهـان غالـب   ترکیبـات معـدنی   در شوري اثرات و گیاهی
  .مدرس تربیت کارشناسی ارشد دانشگاه نامه پایان .دامغان
 قاومت به شوري در تعداديبررسی م. ).ش. ه 1373(حمد م جعفري،

 انشارات موسسه تحقیقات جنگـل هـا و         تهران،. گراس مرتعی ایران  
  .مراتع

آذرنیونـد، حـسین،    محمـد علـی؛   چـاهوکی،  محمـد؛ زارع  جعفـري، 
 .).ش. ه1381(الدین امیري، قوام میبدي، ناصر و زاهدي باغستانی
 خصوصیات یزد با استان پشتکوه مراتع گیاهی پوشش روابط بررسی

 منابع مجله .متغیره چند آنالیز از استفاده با خاك فیزیکیوشیمیایی
  .434-419): 3(55ایران،  طبیعی

جعفري، محمد؛ زارع چاهوکی، محمدعلی؛ طـویلی، علـی و کهنـدل،           
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Abstract 
Saline soils are common in different ecological sites of Iranian rangelands. Vegetation 

distributions in saline soils are correlated with soil properties, so recognition of vegetation changes 
with soil characteristics is necessary for management and restoration of saline rangelands. The aim 
of this study is to identify main halophyte communities and their relationship with soil properties of 
rangelands of Sorkhdeh Damghan in Semnan province. Systemathic-randomised taking sample was 
selected in each homogenous unite of vegetation for both standing vegetation and soil. Cover 
percentage for vegetation is recorded and soil properties are measured in laboratory. Results of 
cluster analysis show that there are five halophyte communities. Analysis of variance indicates that 
all five communities are significantly different according to the soil properties. We also found that 
species richness and diversity were significantly greater in Hypocylix kerneri-Salsola dendroides 
than others. Multivariate analysis shows that soil significantly influences the species distribution 
and any changes causes in soil properties may transfer the vegetation community to others. EC, K, 
Caco3 and soil texture are the most dominant factors forming vegetation distribution.  
 
Keywords: Salinity, Spatial pattern, Canonical Correspondence Analysis (CCA), Species richness, 
Sorkh Deh. 
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