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چکیده
سازندهای مارنی به دلیل خصوصیات خاص فیزیکی و شیمیایی ،در اغلب مناطق خشك و نیمهخشك پوشش گیاهی انددکی دارندد و اسدتررار
پوشش گیاهی در این نواحی با محدودیتهای متعددی همراه است .برای درک صحیح وضعیت اکوسیستمهای مناطق خشك نیاز به شناخت رابطه
پویای بین پوشش گیاهی و ژئومورفولوژی میباشد .ما در این مطالعه به ارتباط میان خصوصیات سطحی دشت مدارنی و مورفدومتری آبراهدههدا در
نواحی مارنی بخش چاهورز شهرستان المرد با پراکنش پوشش گیاهی پرداختیم .در این مطالعه با توجده بده طبردهبنددی هیددروژئومرفیك ،بدرای
بررسی تاثیر عوامل مورفومتری بر پوشش گیاهی در طول واحدهای آبراهه ای ترریبا همگن از لحاظ ابعاد ،اقدام به اندازهگیری همزمان خصوصدیات
مورفومتری آبراهه و پوشش گیاهی شد .سپس با استفاده از ترانسکتهای خطی درصد تاج پوشش گیداهی ،تدراکم سدنگریزه سدطحی و نداهمواری
حاصل از میکروتوپوگرافی اندازهگیری شد .همچنین تیپهای غالب پوشش گیاهی تعیین و از خاک نمونهگیری شد و پدس از انتردال نموندههدا بده
آزمایشگاه خصوصیات خاکشناسی تعیین شد.پس از انجام بازدیدهای میدانی خصوصیات مورفومتری آبراههها و خصوصیات سطحی دشت توسدط
آزمونهای آماری مورد ارزیابی و ارتباط آنها با درصد تاج پوشش گیاهی مورد بررسی گرفت .نتایج حاصل نشان داد که بین تراکم سنگریزه سطحی
و تاج پوشش گیاهی در دشت مارنی رابطه مستریم و معنیدار وجود دارد .همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که برخی از خصوصیات پالن آبراهه
بر تراکم تاج پوشش گیاهی و پراکنش تیپهای گیاهی مختلف تاثیرگذار اسدت .عددم تواندایی آندالیز  CCAبدا توجده بده نتدایج حاصدل از آزمدون
مونتکارلو در تحلیل مناسب پراکنش گونه های گیاهی در ارتباط با عوامل مورفومتری آبراهه در نواحی مارنی این منطره مطالعداتی از دیگدر نتدایج
این مطالعه میباشد .در پایان میتوان گفت نتایج این مطالعه بیانگر نرش برخی خصوصیات خاکشناسی و عوامل مورفومتری آبراههها و همچنین
سنگریزههای سطحی در نواحی مارنی بر تراکم تاج پوشش و پراکنش تیپهای گیاهی است ،اما پیشبینی پراکنش گونههای گیداهی بدا اسدتفاده از
آنالیز گرادیان مستریم  CCAو با تاکید بر خصوصیات مورفومتری آبراهه در این منطره مطالعاتی دشوار است.
واژگان کلیدی :سازند ،مارن ،آبراهه ،پوشش گیاهی ،بیوژئومرفولوژی ،ژئومورفولوژی.

مقدمه
سطوح بیابان بده آسدانی بده عندوان موزاییدكهدایی از
اجزای فیزیکی شدامل خداک ،سدنگریزه ،قطعدات سدنگی،
پوشش گیاهی و پوسته بیولوژیکی خاک مدی توانندد مدورد
مطالعه قرار گیرند .این اجزای سطح زمدین یدك نداهمگنی
محیطی شدید و در نتیجه آن توزیدع متفداوت مندابع را در
پی دارد .تنوع زیاد منابع پاسخهدای اکولدوژیکی و تکداملی
موجودات زنده را تحت تاثیر قرار میدهد .چشدم انددازهای
بیاب دانی از واحدددهای ژئومرفیددك سدداخته شدددهانددد .]24
خصوصیات سطحی زمین مانند پوشش سنگی سطح زمین

و درجه میکروتوپوگرافی و توسعه خاک در این واحددها در
میان سازندهای زمین شناسی مختلف متفاوت اسدت .]25
مارن ها سازندهایی هستندکه به دلیل ویژگی های فیزیکدی
وشیمیایی خاص ،دراغلدب منداطق خشدك ونیمده خشدك
ازپوشش گیاهی بسیار کمی برخورداربوده واستررارپوشدش
گیاهی در این نواحی با محددودیت هدای متعدددی همدراه
اسددت .ایددن سددازندها درمرایسدده بددا سددایر سددازندهای
زمینشناسی ،دارای فرسایش زیدادی مدیباشدند  .]2ایدن
سازندهای ریزدانه به دلیل ساختار خاص خود تراکم کدافی
و الزم جهت مراومت درمرابل اثرهای عوامدل آ و هدوایی
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را نداشته و درصورت مواجهه با شرایط نامساعد به سدرعت
تخریب وفرسایش می یابند .در سازندهای مدارنی بده دلیدل
عدم موازنه یونی و همچنین تنش شددید نمدك ،اسدتررار،
جوانه زنی ورشد پوشش گیاهی با مشکل مواجده شدده ،بده
همین دلیل سطح این سازندها عمدتاً دارای پوشش گیاهی
کمتری می باشدد  .]1اکولدوژی گیداهی مددرن بدر نردش
خصوصیات ژئومورفیك تأکید ویژهای دارد  .]33موجودات
زنده فرایندهای ژئومورفیك و توسدعه لنددفرم هدا را تحدت
تأثیر قرار مدیدهندد  ]5و بدرعکس مادال هدای متعدددی
موجود است که چطدور خصوصدیات ژئومورفیدك و شدکل
لندفرمها بر توزیدع موجدودات زندده تاثیرگدذار مدیباشدند
 .]28برای درک صحیح تغییرات وضعیت اکوسیستمهدای
مناطق خشك نیاز به شناخت رابطده پویدای بدین پوشدش
گیاهی و ژئومورفولوژی میباشد .بده عندوان مادال شدناخت
ارتباط وابستگیهای میدان لنددفرمهدا و گوندههدای بدومی
خاص به عنوان دلیلی برای ارزیابی تغییرات مناطق بیابدانی
در ارزیابی شدت بیابانزایی مورد استفاده قرار گرفته اسدت
 9 ،3و  .]12ما در این مطالعه به ارتباط میان خصوصیات
مورفومتری آبراههها و همچنین خصوصیات سطحی دشدت
با پراکنش پوشش گیاهی در محدوده اراضی مارنی منطرده
مورد مطالعه پرداختیم .هدد ایدن تحریدق معرفدی رو
احیایی برای نواحی تحت تاثیر فرسایش مارنی نیست .هدر
رو احیایی ،مرحله یا مراحل و نحوه انجام آن در ندواحی
تحت تاثیر فرسایش آبراهده ای در ندواحی مدارنی مسدتلزم
مطالعه دقیق تر در این زمینده مدیباشدد .عمدده مطالعدات
تاکنون بر روی خصوصدیات مورفدومتری ندواحی آبراهدهای
بوده است و تاکنون مطالعات اندکی بر روی توزیع پوشدش
گیداهی در ارتبداط بددا خصوصدیات مورفدومتری در نددواحی
مارنی تمرکز داشدتهاندد .تحریرداتی کده بدر روی تغییدرات
ترکیب فلورستیکی پوشش گیاهی متأثر از سطوح مختلدف
فرسایش خاک در رسهای میوسن و مارنهدای ائوسدن در
شمال شدرقی اسدپانیا انجدام شدد نشدان داد کده انحطداط
پوشش گیاهی و فرسدایش درخداک هدای مدارنی بیشدتر از
خاکهدای رسدی اسدت و درایدن منداطق الگدوی واضدحی
ازجایگزینی پوشش گیاهی مشاهده نمی شود  .]11مطالعه
نواحی مارنی قم بدا اسدتفاده از تکنیدكهدای رسدتهبنددی
 DCAو  CCAبرای بررسی روابط بین گونه های گیداهی و

عوامل خاکی نشان داد که شوری و بافدت خداک از عوامدل
اصلی محدود کننده رشد گونده هدای گیداهی ایدن منداطق
محسو میشوند و فرط دو گونه Stipagrostis plumose
و  Tamarix aphyllaبه ترتیب با شنی و شور بودن خداک
واکنش مابت نشدان داده اندد  .]31مطالعده روابدط میدان
خاک های مارنی و جوامع گیداهی در منطرده بیرجندد نیدز
بیانگر رفتار متفاوت نواحی مارنی بدوده اسدت و گوندههدای
 Salsola rigidaو  Aellenia glaucaبا هدایت الکتریکی و
سپس مرادیر سیلت و گچ همبستگی باالیی داشتند .]35
مواد و روش
منطره مدورد مطالعده محددوده مدورد مطالعده ندواحی
مارنی در محدوده بین " 53°15' 23تا " 53°33' 15طول
شرقی و " 22°21' 29تدا " 22°31' 14عدر شدمالی در
شهرستان المرد اسدتان فدارس قدرار دارد .حدداکار ارتفداع
منطره مطالعاتی  1233متر و حداقل ارتفداع آن  423متدر
است و میانگین ارتفاعی منطرده مطالعداتی  458/2متدر از
سطح دریا می باشد .میدانگین بارنددگی سداالنه در منطرده
مورد مطالعه  235/93میلیمتر می باشد کده عمدده توزیدع
آن از اواخر آبان ماه تا اوایل فروردین ماه میباشد .میانگین
درجه حدرارت سداالنه  24/2درجده سدانتیگدراد و میدزان
تبخیر و تعرق ساالنه حوزه  2331/8میلدیمتدر مدیباشدد.
گرم ترین ماه سال ،تیرماه با متوسدط درجده حدرارت 42/1
درجه سانتیگراد و سردترین ماه سال ،دی ماه بدا متوسدط
درجه حرارت  2/8درجه سانتی گراد است.این تحریق تنهدا
در محدددوده نددواحی نسددبتا همددوار شددده نددواحی دارای
سنگشناسی مارنی سدازندهای میشدان و آغاجداری انجدام
شده است.
روش تحقیق
این مطالعه برای آنکه تاثیر خصوصیات خاکشناسدی
و رسو شناسی به حداقل برسد فردط در محددوده ندواحی
نسبتا هموار دارای سنگشناسی مارنی سازندهای میشدان
و آغاجدداری انجددام شددد .در ایددن مطالعدده بددرای بررسددی
خصوصیات سطحی زمین و نرش آنها بر پدراکنش پوشدش
گیدداهی تددراکم سددنگریزه ،درصددد تدداج پوشددش گیدداهی،
خصوصیات خاک شناسی و میکروتوپوگرافی در سطح دشت
مارنی اندازهگیری شد .از ترانسکتهای  13متری جهت
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شکل  -1نرشه ژئومورفولوژی (الف) ،زمینشناسی ( ) و پوشش گیاهی (ج) منطره مورد مطالعه را نشان میدهد

اندازهگیری هم زمان تراکم سدنگریزه ،درصدد تداج پوشدش
گیاهی و مرادیر میکروتوپوگرافی استفاده شد .پس از نصب
یك ترانسکت خطی ،طولی از ترانسکت را که با تاج پوشش
گیاهی و خاک هم پوشانی دارد به عنوان تراکم هر کددام از
آنها در نظر گرفته میشود .بدا توجده بده ایدن کده در ایدن
مطالعه از ترانسکت هایی با جنس پالستیکی استفاده شدد.
جهت برآورد مردادیر میکروتوپدوگرافی بدا توجده بده رو
محرق قبلی  ]22متر را کامال بدر زمدین ممداس و تغییدر
طول آن بر  1333سانتی متر که طول مسدتریم ترانسدکت
بدوده اسدت ترسددیم شدد .بدرای اندددازهگیدری خصوصددیات
فیزیکددی و شددیمیایی خدداک در طددی عملیددات میدددانی
نمونه گیری صدورت گرفتده و بده آزمایشدگاه منتردل شدد.
نمونددههددای خدداک جمددعآوری شددده ،پددس از انترددال بدده
آزمایشگاه با عبدور از الدك  2میلیمتدر و تعیدین سدنگریزه
جهت تعیین سایر خصوصیات خاکشناسی شامل قلیاییت،
هددایت الکتریکدی ،مدواد آلددی ،فسدفر ،پتاسدیم ،نیتددروژن،
کربنات کلسیم ،گچ ،بافت خاک ،رس ،سیلت و ماسه مدورد
ارزیابی قرار گرفت .در این مطالعه همبستگی میدان درصدد
تدداج پوشددش گیدداهی بددا تددراکم سددنگریزه سددطحی و

میکروتوپوگرافی با اسدتفاده از آزمدون همبسدتگی رتبدهای
انجام شد .بعد از تعیین تیپ های گیاهی ،به منظور تعیدین
مهدمتدرین خصوصدیات خدداکشناسدی مدثثر بدر پددراکنش
تیپ های گیاهی در محدوده مدورد مطالعده ازرو تجزیده
مثلفدههدای اصدلی ( 1)PCAبددا اسدتفاده از ندرم افزارهددای
 PAST 3.04استفاده شدد .بسدیاری از مطالعداتی کده در
زمینه پوشش گیاهی اکوسیستم آبراهه ای انجام می شود بر
روی خصوصیات طولی کانال اصدلی آبراهده و خصوصدیات
جوامع گیاهی دشت های سیالبی آبراهه های با ابعاد بدزر
مانند رودخانهها تمرکز دارندد  .]24 ،34 ،33 ،21ایدن در
حالی است که آبراهه هدای واقعدی فاقدد سیسدتم طدولی و
خطددی سددادهای هسددتند  .]35بددرای حددل ایددن مشددکل
طبرهبندی هیدروژئومرفیك پیشدنهاد شدد  ]19و پدس از
آن این طبره بندی توسعه بیشتری یافت و نواحی آبراههای
را به بخشهای همگن ترسیم کردند .این بخشهدا بده ندام
زونهای فعال 2معرو شددند  .]28ایدن زون هدای فعدال
بخشی از دره رودخانه یا آبراهه هستند کده دارای سداختار
1- Principal Components Analysis
2- Process Zones

 22دو فصلنامه علمی -پژوهشی خشک بوم جلد  ،6شماره  ،2پاییز و زمستان 5931

یکنواخت (ابعاد و شدکل کاندال) ،پدالن یکنواخدت و رفتدار
خاص (مانند فرسایش ،رسدوبگذاری و یدا انتردال رسدو )
می باشدند  4و  .]23بده علدت حجدم و زمدان فرآینددهای
ژئومرفیك ،بخش های فرآینددی یدا فعدال مختلفدی شدکل
گرفته است .این ندوع طبرده بنددی شدبکه زهکشدی را بده
بخش هایی که دارای رژیم سیالبی مشابهی هستند ترسدیم
مددیکنددد  22 ،23و  .]32در ایددن مطالعدده بددا توجدده بدده
طبره بنددی هیددروژئومرفیك بدرای بررسدی تداثیر عوامدل
مورفومتری بر پوشش گیاهی در طول واحدهای آبراهدهای
ترریبا همگن از لحاظ ابعاد ،اقدام به اندازهگیدری همزمدان
خصوصددیات مورفددومتری آبراهدده و پوشددش گیدداهی شددد.
پارامترهددایی ماننددد عددر بدداالی دره  8 ،2و  ،]13عددر
پددایین دره  39 ،18 ،13 ،2و  ]43و در مطالعددات اخیددر
نسبت عر /عمق  ]39،31،13 ،8و نسبت عمق دره بده
متوسط عمق  ]13قبال توسط محرران قبلی برای توصیف
خصوصیات مورفومتری آبراهه ها (خصوصا گالی ها) استفاده
شددده اسددت .ایددن پارامترهددا در مندداطق مختلددف معمددوال
متفاوتند  .]39در این مطالعه آبراههها به دو بخش اصدلی
کانال آبراهده و دره آبراهده ترسدیم شددند و انددازهگیدری
مستریم عدر دره ،عمدق دره ،شدیب دره ،عدر کاندال،
عمق کاندال و شدیب کاندال بده طدور مسدتریم در بازدیدد
میدانی انجام شد .ناحیه کنارزی آبراهده ندواری از پوشدش
گیاهی در طول آبراهه های دائمی ،فصلی و موقتی است که
دارای ترکیب و تراکم متفاوتی از پوشش گیاهی نسبت بده
نواحی خارج از آبراهه و باالدست آبراهه میباشدد  .]23از
آنجا که مطالعه در سطح کانال آبراهدههدا بیدانگر پدراکنش
میزان حداقل گونه در کانال اصلی مرکزی آبراهه می باشدد
 .]23بنابراین با اسدتفاده از ترانسدکتهدای  13متدری در
امتداد کانال و در حدفاصل بین کانال و دیدواره دره آبراهده
(رویشگاه گیاهان) در ندواحی دارای زمدین شناسدی مدارنی
اقدام به تعیدین درصدد تداج پوشدش گیداهی ،شناسدایی و
بررسی تراکم گونههای گیداهی بوتدهای شداخ و تعیدین
تیپ گیاهی شد ( ]1شکل  .)2پدس از انجدام بازدیددهای
میدانی خصوصیات مورفومتری آبراههها شدامل عدر دره
( ،1)VWعمددق دره ( ،2)VDعددر کانددال ( ،3)CWعمددق
1- Valley Width
2- Valley Depth
3- Channel Width

کانددال ( ،4)CDشددیب کانددال ( ،5)TANعر /عمددق دره
( ،1)WV/DVعر /عمدددق کاندددال ( ،2)CW/CDعدددر
دره/عددر کانددال ( ،8)VW/CWعمددق دره/عمددق کانددال
(( ،9)VD/CDعددر /عمددق دره)(/عددر /عمددق کانددال)
()13)(VW/CW)/ (CW/CDتوسط آزمونهای آماری مورد
ارزیددابی و ارتبدداط آنهددا بددا درصددد تدداج پوشددش گیدداهی
(11)VCمورد بررسی گرفت .در این مطالعه جهدت بررسدی
نرش مریاس های مختلف عر و عمق کاندال و همچندین
شکل کانال آبراهه بر درصد تداج پوشدش گیداهی ،عمدق و
عر آبراهه ها در سه مریاس کوچدك ( ،)1متوسدط ( )2و
بزر ( )3بر اساس جدول ( )1طبردهبنددی شدد .مرایسده
میانگین درصد تاج پوشش گیاهی در آبراهههدایی بدا ابعداد
مختلف توسط آزمون توکی 12انجام شد .مرایسه میانگینها
و بررسی همبستگی میان عوامل مورفومتری و تاج پوشدش
گیاهی در محیط نرمافزار  SPSS 21انجام شد.
جدول  -1طبقهبندی عرض و عمق آبراهه به سه مقیاس کوچک،
متوسط و بزرگ

عر ()m
عمق ()m

کوچك
3/2-3/5
3/2-3/5

متوسط
3/5-3
3/5-3

بزرگ
>3
>3

بعد از تعیین تیپهای گیاهی نواحی آبراهدهای ،بدهمنظدور
تعیین مهم ترین عوامل مثثر بر پراکنش تیپ هدای گیداهی
ازتجزیه مثلفههای اصلی با استفاده از نرم افزارهای PAST
 3.04و بددرای بررسددی ارتبدداط بددین عوامددل مورفددومتری و
گونه های گیاهی موجود درنواحی آبراهه ای ازآنالیز تطبیری
متعارفی 13در محیط نرم افدزار Canoco 4.5اسدتفاده شدد.
هنگام به کاربردن  PCAباید توجه داشت که دادههدا قبدل
از هر نوع آنالیزی استاندارد شوند  12و .]38

4- Channel Depth
5- Tangent
6- Valley Width/Valley Depth
7- Channel Width/Channel Depth
8- Valley Width/Channel Width
9- Valley Depth/Channel Depth
10- (Valley Width/Valley Depth)/ (Valley
)Width/Channel Width
11- Vegetation Cover
12-Tukey
13- Canonical Correspondence Analysis
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در محیط آبراههای ابتدا از تحلیل چندد متغیدره آندالیز
تطبیری قوسگیدر شدده ( 1)DCAبدرای بررسدی پدراکنش
گونه های گیاهی استفاده شد .نکته مهم در انجام تجزیده و
تحلیل  DCAاین است که اگر در نتایج حاصل از آن مردار
طول گرادیان از عدد  3بیشتر بود آنگداه مددلهدای پاسدخ
خطی اعتباری نداشته و نتایج حاصدل از تجزیده و تحلیدل
غیرخطی مانند رو  CCAنتایج بهتری را خواهد داشدت.
آنالیز  DCAنتایج ساده و اولیه ای را در ارتبداط بدا تعیدین
گروههای اکولوژیدك گیداهی ندواحی آبراهدهای ارائده داد و
بررسی تاثیر مستریم عوامل مورفومتری آبراهه بر گونههای
گیاهی با توجه به نتیجه حاصل از رو  ،DCAبا اسدتفاده
از آنالیز تطبیری متعدارفی  CCAانجدام شدد و نمودارهدای
مربوطه با استفاده نرم افدزار  CanoDrawترسدیم شدد .در
این مطالعه همچنین برای تعیدین معندیداری همبسدتگی
گونه ها با متغیرهای محیطی از آزمون مونت کارلو بدا  99و
همچنین  999تکرار استفاده شد.
نتایج
نتایج حاصل از بررسی ارتباط میان تدراکم سدنگریزه و
درصد تاج پوشش گیاهی در سطوح دشت مارنی بیانگر این
مطلب است که بین تراکم سنگریزه و درصدد تداج پوشدش
گیاهی در دشدت مدارنی همبسدتگی مسدتریم و معندیدار
 3/39در سطح احتمال یك درصد وجود دارد.
همچنین نتدایج حاصدل از بررسدی ارتبداط میدان بدین
تغییرات میکروتوپوگرافی با درصد تداج پوشدش گیداهی در
سدطوح دشدت مدارنی اخدتال معندیداری را نشدان ندداد
(جدول .)2
در ایددن مطالعدده بددرای تاییددد صددحت مدددل  PCAدر
رسته بنددی تیدپ هدای گیداهی بدا توجده بده خصوصدیات
خاک شناسی سطوح دشت مارنی از شاخ  BSEاسدتفاده
شد .بدین ترتیب محورهایی انتخا می شوند که در آنهدا
مرادیر ویژه بیش از مردار  BSEباشد .همانطور که جددول
 3مشاهده می شود .در مورد مولفه اول این شرایط صدحیح
می باشد .اهمیت مولفده اول بیشدترین اسدت ،زیدرا 38/55
درصد تغییرات به مولفه اول مربوط است.

1- Detrended Correspondence Analysis
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همچنین مرادیر همبستگی خصوصیات خاک نسبت به
مولفه ها در جدول ( )4نشان داده شده است .بدا توجده بده
قدددر مطلددق ضددرایب ،مرددادیر سددنگریزه ،رس ،هدددایت
الکتریکی ،مواد آلدی و آهدك بیشدترین همبسدتگی را بدا
محور اول دارد و با توجه به مرادیر  BSEمحدور اول بدرای
تفسیر پراکنش جوامع گیاهی مناسب است.
در نمودار شکل ( )2رسته بندی تیپ های گیاهی نسبت
به محورهای اول و دوم مورد بررسی قرار گرفتده اسدت .بدا
توجه به عالمدت مابدت و منفدی ضدرایب متغیرهدا کده در
جدول آمده است ،خصوصیات خاکشناسی وابسدتگیهدای
متفاوتی را نسبت به محورها نشان می دهندد .تیدپ Zi.fa-
 Sa.imبددا محددور دارای مرددایر بیشددتر گددچ ،ماسدده و رس
ارتباط بیشتری دارد و تیپ  Sa.imبا مرادیر بیشدتر آهدك
همبسددتگی بیشددتری دارد .همچنددین تیددپ گیدداهی Ha.st
عمدتا وابسته به مرادیر بیشتر هدایت الکتریکی ،سدیلت و
آهك میباشد.
نتایج حاصل از ارزیابی خصوصیات مورفومتری آبراههها
در نواحی مارنی بیانگر این مطلب بود که متغیرهای عدر
دره ،عر کانال ،نسبت عر /عمدق دره و نسدبت عدر
دره/عر کانالبده ترتیدب بدا ضدریب همبسدتگی مابدت و
معنیدار  3/41 ،3/45 ،3/42 ،3/53در سطح احتمال یدك
درصد و همچنین متغیدر عمدق دره و نسدبت عر /عمدق
کانال در سطح احتمال پنج درصد دارای ضریب همبستگی
مابت و معنیدار با درصد تاج پوشش گیاهی در آبراهههای
محدوده مورد مطالعه بودند (جدول .)5
مرایسه درصد تاج پوشدش گیداهی در آبراهدههدایی بدا
مریاس مختلف عمق بیانگر این مطلب بود که آبراهههدایی
با عمق کوچك و متوسط با آبراهه هایی بدا عمدق بدزر از
لحاظ درصدد تداج پوشدش گیداهی (در سدطح احتمدال 5
درصد) دارای اختال معنی دار هستند .آبراهه هایی با عمق
کوچددك ،متوسددط و بددزر بدده ترتیددب دارای درصددد تدداج
پوشددددش گیدددداهی  1/39 ،3/82و  22/28و همچنددددین
آبراهههایی با عر کوچك ،متوسدط و بدزر بدا یکددیگر
دارای اخددتال معنددیدار و بدده ترتیددب دارای درصددد تدداج
پوشش گیاهی  2/13 ،3/81و  12/19میباشند (جدول .)1
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جدول  -2مرادیر میکروتوپوگرافی و درصد تاج پوشش گیاهی و همبستگی بین آنها در محدوده مورد مطالعه
تراکم
همبستگی

R2
P

سنگریزه (درصد)
5/13 ± 1/21
**3/39

میکروتوپوگرافی
1/33 ± 1/32
3/31

3/333

3/24

جدول  -3مردار واریانس مربوط به هر کدام از مولفهها
مولفه
1
2
3
4
5
1

مردار ویژه
4/21
2/59
1/82
1/11
3/11
3/21

واریانس (درصد)
38/55
21/11
18/54
13/52
1/83
3/83

واریانس تجمعی به درصد
38/55
13/21
28/25
89/32
91/15
133

BSE

3/22
2/84
1/93
1/25
3/28
3/43

جدول  -4همبستگی هر کدام از متغیرهای مورفومتری کانال آبراهه با مولفهها در رو
خصوصیت
سنگریزه
رس
سیلت
ماسه
EC
pH

مواد آلی
آهك
گچ
نیتروژن
پتاسیم
فسفر

اول
3/4219
-3/4151
3/2423
3/3252
3/3139
-3/2391
3/4322
3/3353
-3/1199
3/2398
3/3293
3/1583

دوم
-3/2282
3/1958
3/1522
-3/4422
3/2523
3/2842
3/3381
3/3121
-3/5382
-3/3512
3/2321
3/4523

مولفه (محور)
چهارم
سوم
3/1415
3/3221
-3/3358
-3/1812
-3/3824
-3/5435
-3/2343
3/3515
-3/3934
-3/1221
3/5818
3/1212
3/3313
-3/1999
-3/3433
3/2132
3/1145
-3/2312
3/2352
3/1332
-3/1181
3/5538
-3/3823
3/1281

پنجم
-3/3331
3/3293
3/3238
-3/3413
-3/1132
3/1135
3/2129
3/5894
3/3543
-3/2423
3/2932
-3/5258

PCA

ششم
3/3222
-3/1912
3/1312
3/3113
3/5313
3/2528
-3/3251
-3/4523
3/1921
-3/1235
3/4821
-3/3233

شکل  -2نمودار رستهبندی تغییرات تیپهای گیاهی نسبت به عوامل خاکشناسی به رو

PCA
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جدول -5رابطه متغیرهای ژئومرفیك با درصد تاج پوشش گیاهی درآبراهههای محدوده مورد مطالعه
ابعاد متغیر به متر

متغیر

ضریب همبستگی
اسپیرمن با پوشش گیاهی
**3/53

دره

3/29 ± 3/51

عمق دره

*

عر

sig

تعداد

3/33

44

1/45 ± 3/21

3/31

3/31

44

کانال

1/31 ± 3/12

**3/42

3/33

44

عمق کانال

3/13 ± 3/13

3/23

3/12

44

شیب کانال

3/324 ± 3/3331

-3/32

3/31

44

عر /عمق دره

2/41 ± 3/31

**3/45

3/33

44

عر /عمق کانال

2/22 ± 3/28

*

3/32

4/19 ± 3/58

**

عر

عر

دره/عر

کانال

عمق دره/عمق کانال
(عر

/عمق دره)(/عر

/عمق کانال)

3/34
3/41

3/33

44

3/81 ± 3/45

3/14

3/31

44

1/15 ± 3/33

-3/332

3/91

44

9/22 ± 2/12

درصد پوشش گیاهی

44

44

و عمق

جدول  -1مرایسه درصد تاج پوشش گیاهی در آبراهههایی با ابعاد مختلف عر
بزر
متوسط
کوچك
b
ab
12/19±4/98
2/13±1/49
3/81±3/85a
عر
b
a
22/28±1/22
1/39±1/82
3/82±1/34a
عمق
11
21
2
تعداد نمونه

در این مطالعه برای تایید صحت مدل  PCAاز شاخ
 BSEاسددتفاده شددد .بدددین ترتیددب محورهددایی انتخددا
می شوند که در آنهدا مردادیر ویدژه بدیش از مرددار BSE
باشد .همانطور که در جدول  5مشاهده میشود .در مدورد

مولفههای اول ،دوم و سوم این شدرایط صدحیح مدیباشدد.
اهمیت مولفه اول و دوم بیشترین است ،زیرا  41/39درصد
تغییرات به مولفه اول مربوط است و مرددار  23/52درصدد
تغییرات مربوط به مولفه دوم است (جدول .)2

جدول -2مردار واریانس مربوط به هر کدام از مولفهها
مولفه
1
2
3
4
5
1
2
8
9
13

مردار ویژه
4/52
2/21
1/29
1/38
3/25
3/23
3/14
3/13
3/31
3/33

واریانس (درصد)
41/39
23/52
11/28
9/93
1/88
2/11
1/28
3/92
3/13
3/28

مرادیر همبسدتگی خصوصدیات مورفدومتری آبراهدههدا
نسبت به مولفهها در جدول ( )8نشان داده شده است.

واریانس تجمعی به درصد
41/39
11/11
22/94
82/84
94/22
91/83
98/11
99/38
99/18
133

BSE

2/99
2/33
1/53
1/39
3/84
3/25
3/55
3/31
3/12
3/12

همانطور که در این جدول مشداهده مدیشدود ،متغیرهدای
عر دره ،عمق دره ،عدر کاندال ،عمدق کاندال و عدر
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دره/عر کانال آبراهه بیشترین همبستگی را با محدور اول
دارند .بنابراین بر پراکنش تیپ هدای گیداهی در آبراهدههدا
موثر میباشند .متغیرهای عمق دره/عمدق کاندال و (عدر
/عمق دره)(/عر /عمق کانال) مهمترین متغیرهای مولفده

سوم می باشد .مهمترین متغیرهای تاثیرگدذار بدر پدراکنش
تیپ گیاهی در محور چهارم عر /عمق دره و عر /عمدق
کانال میباشد .و شیب کانال مهمترین متغیر تاثیرگدذار بدر
پراکنش پوشش گیاهی در محور پنجم میباشد.

جدول  -8همبستگی هر کدام از متغیرهای مورفومتری کانال آبراهه با مولفهها در رو
خصوصیت
عر دره
عمق دره
عر کانال
عمق کانال
شیب کانال
عر /عمق دره
عر /عمق کانال
عر دره/عر کانال
عمق دره/عمق کانال
(عر /عمق دره)(/عر

/عمق کانال)

اول
3/4528
3/4242
3/4533
3/4133
-3/1411
3/3142
3/3421
3/4528
-3/3325
-3/3232

دوم
3/3259
-3/1511
-3/3931
3/3518
-3/1432
3/4251
-3/3582
3/3259
3/3248
-3/3429

مولفه (محور)
چهارم
سوم
3/3334 3/3212
-3/1814 3/3515
3/1244 -3/3988
-3/1313 -3/2141
-3/3414 -3/3842
3/5425 3/1332
3/1352 3/3433
3/3334 3/3212
-3/4438 3/5232
-3/1591 3/5883

PCA

پنجم
3/3433
3/1132
3/3444
3/3113
3/8812
3/2313
3/3942
3/3433
3/1944
3/2232

شکل  -3نمودار رستهبندی تغییرات تیپهای گیاهی نسبت به عوامل مورفومتری آبراهه به رو

بددا توجدده بدده نمددودار رسددتهبندددی و جدددول مرددادیر
همبستگی و در نظر گرفتن عالمت مابت و منفدی ضدرایب
متغیرها که در جدول آمده است ،در محدور اول از راسدت
به چپ عر دره ،عمق دره ،عمق کاندال ،عدر کاندال و
نسبت عر دره/عر کاندال کداهش پیددا مدییابدد و در
محور دوم از باال به پایین نسبت عر /عمدق دره و نسدبت
عمق دره/عمق کانال کاهش و نسبت عر /عمدق کاندال و
نسبت (عر /عمدق دره)(/عدر /عمدق کاندال) افدزایش

ششم
3/1253
3/1353
3/1329
3/1425
-3/3398
-3/5318
3/3582
-3/1253
-3/3291
-3/3228

PCA

مددییابددد .همچنددین نتددایج موجددود بیددانگر نرددش اصددلی و
تاثیرگذار محور اول در پراکنش جوامدع گیداهی اسدت .بدا
توجه به تغییراتی که در عوامل محیطی معدر محورهدای
اول و دوم اتفاق میافتد ،بین متغیرهدای تاثیرگدذار عدر
دره ،عمق دره ،عمق کانال ،عدر کاندال و نسدبت عدر
دره/عر کانال از محور اول با تیپ هدای گیداهی  Ha.stو
 Ha.st-Ta.sppارتباط مستریم و قوی دیده میشود و ایدن
دو تیپ عمدتا به محور اول وابسته مدی باشدند .تیدپ هدای

مطالعه بیوژئومورفولوژی سازندهای زمینشناسی مارنی با تاکید بر پوشش گیاهی

 Zi.fa-Sa.im ،Sa.imو همچنددین نددواحی فاقددد پوشددش
گیاهی دارای رابطه معکوس با افزایش متغیرهای تاثیرگذار
عر دره ،عمق دره ،عمق کاندال ،عدر کاندال و نسدبت
عر دره/عر کانال از محور اول میباشند .بدا توجده بده
تجزیه و تحلیل  DCAو با توجه به مشدخ شددن تداثیر
عوامل محیطی بر پراکنش گوندههدای گیداهی ،اسدتفاده از
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یك تجزیه و تحلیل مسدتریم بدرای تعیدین دقیدق عوامدل
محیطی و معنی داری آنها در ارتباط با پوشش گیداهی الزم
است .به دلیل اینکه طول گرادیدان در محدور اول تجزیده و
تحلیل  3/39 ،DCAبوده که بیشتر از عدد  3است (جدول
 ،)9تجزیه و تحلیل تطبیری متعارفی  CCAتوانایی باالتری
را برای بررسی این ارتباط دارد.

جدول  -9نتایج مربوط به تجزیه و تحلیل DCA

محور  1محور  2محور  3محور 4
مرادیر
51/93 49/33 43/33 24/13
واریانس درصد تجمعی
2/81
2/44
2/52
3/39
طول گرادیان
3/32
3/23
3/41
3/13
مردار ویژه
2/12
کل واریانس اندازهگیری شده در دادههای گونه

نمودار پراکنش گونههدای گیداهی تحدت تداثیر عوامدل
محیطی که در تجزیه و تحلیل  CCAترسیم شده است بدا
نتایج مربوط به تجزیه و تحلیدل  DCAهمخدوانی دارد .در
جدددول ( )13خالصدده آمددار حاصددل از رجبندددی دادههددای
گونهای با عوامل ژئومتری آبراههها نمایش داده شده اسدت
در ایددن جدددول مرددادیر ویددژه ،همبسددتگی گوندده-محددیط،

دادههای گونهای نسبت محورهای گونه-محدیط و مجمدوع
مرادیر ویژه استاندارد شده مشخ میباشد .همانگونه که
از جدول استنباط می شود مرادیر ویژه برای محورهای اول
دوم بیشددتر از سددایر محورهددا مددیباشددد و ایددن دو محددور
بیشترین درصد واریانس گونهها را نشان میدهند.

جدول -13مرادیر ویژه همبستگی بین محورهای گونهای و محیطی
عامل
مرادیر ویژه
همبستگی گونه-مورفومتری آبراهه
درصد واریانس تجمعی دادههای گونهای
درصد واریانس تجمعی همبستگی گونه-مورفومتری
مجموع مرادیر ویژه مسترل
مجموع مرادیر ویژه استاندارد شده

در جدول  11نیز ضدرایب همبسدتگی بدین محورهدای
گونددهای ( ،)SPXمحورهددای محیطددی ( )ENXو عوامددل
ژئومتری نشان داده شده است .آمار جدول نشان مدیدهدد
با در نظر گرفتن نتایج حاصل از آزمون موندتکدارلو بدرای

محور 1
3/42
3/85
11/3
29/2

محور 2
3/33
3/84
29/2
53/3

محور 3
3/28
3/82
39/9
22/8

محور 4
3/23
3/83
48/2
88/8

جمع
2/121

2/121
1/43

تعیین همبستگی گونه با محیط با تکدرار  999و همچندین
 99تکرار بیانگر این مطلب بود که رابطده معندیداری بدین
عوامل مورفومتری با گونهها وجود ندارد (.)P-Value≤0/05
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شکل  -4نمودار تاثیر مورفومتری آبراهه بر پراکنش گونههای گیاهی با استفاده از تکنیك CCA

جدول  -11ضرایب همبستگی بین محورهای گونهای ( ،)SPXمحورهای محیطی و عوامل مورفومتری
ENX4

ENX3

1
3/3333
1
3/5323 3/1222
3/5922 3/2823
3/1911 3/2324
3/2259 -3/3219
-3/2551 3/3153
-3/1333 -3/4233
3/3233 3/3211
-3/2454 -3/2311
-3/1182 3/4188
-3/1145 -3/4485

SPX4

SPX3

ENX2

ENX1

1
3/3333
3/3333
-3/4232
-3/4851
-3/4932
-3/3424
-3/1131
3/3238
-3/1251
3/1543
3/3311
3/5125

1
-3/3123
1
3/3333 3/3333
1
3/3333 3/3333 3/3333
3/8223 3/3333 3/3333
3/3333 3/8342 3/3333
3/4414 3/1322 -3/2328
3/4818 3/2223 -3/3219
3/5221 3/1939 -3/1223
3/1328 -3/3118 3/3112
-3/2131 3/2932 3/2424
-3/3822 -3/3431 -3/4983
3/3112 3/2121 -3/3535
-3/2312 -3/1111 -3/1311
-3/3921 3/3318 -3/1839
-3/3941 -3/3132 -3/3114

SPX2

SPX1

1
-3/3228
3/3392
3/3333
3/8433
3/3333
3/3333
-3/3542
-3/4393
-3/4132
-3/2929
-3/3953
3/3121
-3/1359
3/5511
3/3351
3/4242

1
3/3432
-3/3424
3/3299
3/8533
3/3333
3/3333
3/3333
-3/2322
-3/3112
-3/1383
3/3523
3/2311
-3/4232
-3/3331
-3/3859
-3/1514
-3/2148

SPX1
SPX2
SPX3
SPX4
ENX1
ENX2
ENX3
ENX4
VW
VD
CW
CD
TAN
WV/DV
CW/CD
VW/CW
VD/CD
(VW/CW)/
)(CW/CD

بحث و نتیجهگیری
همانطور که در بخش نتایج اشاره شد افدزایش تدراکم
سنگریزه در دشت مارنی دارای رابطه مسدتریم بدا افدزایش
درصد تاج پوشش گیاهی است و منطبق بدا نتدایج محردق
قبلی است  .]38از آنجا که مارن ها سازندهایی هستندکه
به دلیل دارا بودن ویژگی های فیزیکدی و شدیمیایی خداص

استررار پوشش گیاهی بدر روی آنهدا بدا محددودیت هدای
متعددی همراه است  ،]2تغییدرات میکروتوپدوگرافی در
سطوح دشت مارنی مورد مطالعده رابطده معندیداری را بدا
تغییرات تاج پوشش گیاهی نشدان ندداد .اکوسیسدتم هدای
کنارزی آبراهه تنها بخش خیلی کوچکی از مناطق خشدك
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و نیمهخشك را در بر میگیرند اما آنها تداثیر اساسدی بدر
فرآیندددهای اکولددوژیکی ،هیدددرولوژیکی و ژئومرفیددك ایددن
مناطق دارندد  .]33نتدایج حاصدل از ارزیدابی همبسدتگی
میان متغیرهای ژئومرفیك و درصد تاج پوشش گیداهی در
منطره مورد مطالعه نشدان داد کده متغیرهدای عدر دره،
عددر کانددال ،نسددبت عر /عمددق دره و نسددبت عددر
دره/عددر کانددال ،عمددق دره و نسددبت عر /عمددق کانددال
بیشترین تاثیرگذاری را بر درصدد تداج پوشدش گیداهی در
آبراهههای نواحی مارنی دارند .بررسی این متغیرهدا بیدانگر
نرش مهم عر کانال و خصوصا عر دره بر درصدد تداج
پوشش گیاهی دارد به طوری که با افزایش آن درصدد تداج
پوشش گیاهی در آبراهههای نواحی مارنی افزایش مییابدد.
مرایسه درصد تاج پوشش گیاهی در آبراهههدایی بدا ابعداد
مختلف عر نیز بیانگر نرش قوی تفاوت ابعداد عدر بدر
درصد تاج پوشش گیاهی بود .بده طدوری کده آبراهدههدای
کوچك ،متوسط و بزر به ترتیدب کمتدرین تدا بیشدترین
درصد تاج پوشش را داشتند .نتایج این مطالعه نرش تفاوت
ابعاد آبراهه را بر تغییرات تاج پوشش گیداهی نشدان داد و
این نتیجه با یافتههای محرق قبلی منطبق میباشدد .]23
سازندهای مارنی به دلیل داشدتن ویژگدی هدای فیزیکدی و
شیمیایی خداص ،دراغلدب منداطق خشدك و نیمده خشدك
پوشش گیاهی اندکی دارند و اسدتررار پوشدش گیداهی در
این نواحی با محدودیت های متعددی همراه است  .]2این
سازندهای ریزدانه به دلیل ساختار خاص خدود در شدرایط
نامسدداعد بدده سددرعت تخریددب و فرسددایش مددییابنددد .در
سازندهای مارنی به دلیدل عددم موازنده یدونی و همچندین
تنش شدید نمك ،استررار ،جوانه زنی و رشد پوشش گیاهی
با دشوار است ،به همین دلیل سطح ایدن سدازندها عمددتاً
دارای پوشش گیاهی کمتری مدیباشدد  .]2ایدن موضدوع
واضح است که بدا افدزایش ابعداد آبراهدههدا حجدم جریدان
انترالی و قدرت جریان آ افدزایش مدییابدد و بدا افدزایش
حجم و قدرت جریان آ رسوبات بیشدتری از سدازندهای
دارای رسوبات درشت دانه توسط جریان حمدل شدده و در
اطرا مسدیر آبراهده تدهنشدین مدیشدود و ایدن رسدوبات
پتانسیل بیشتری را جهت استررار و برای پوشدش گیداهی
نسددبت بدده اراضددی مددارنی دارنددد .همچنددین بسددیاری از
آبراهههای بزر مریاس رودخانههای فصلی مناطق خشك
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مددیباشددند کدده منبددع رسددوبی اصددلی آنهددا از سددازندهای
غیرمارنی است و رسوبات حاصل از آنها جهدت اسدتررار و
دوام پوشش گیداهی بهتدر از ندواحی مدارنی اسدت .نتدایج
حاصل از بررسی پراکنش تیدپهدای گیداهی بدا توجده بده
خصوصیات مورفومتری آبراهه با اسدتفاده از تحلیدل PCA
در نواحی مارنی بیانگر ارتباط بین آبراهههدای بدا عدر و
عمق متوسط با تدراکم تیدپ هدای گیداهی  Sa.imو Zi.fa-
 Sa.imبود اما با افزایش بیشدتر عدر و عمدق آبراهده بده
سمت بزر مریاس و خیلی بدزر عمددتا شدامل حضدور
تیپ گیاهی  Ha.st-Ta.sppو  Ha.stدر حاشیه آبراههها در
نواحی مارنی بودیم .آبراهه های کوچك مریاس در محدوده
مورد مطالعه عمددتا فاقدد پوشدش گیداهی بودندد و تیدپ
گیاهی آنها در نراطی که پوشش گیاهی دارد غالبا Sa.im
می باشد .پس از بررسی پراکنش تیپ های گیداهی بررسدی
پراکنش گونه های گیاهی با استفاده از رو آنالیز تطبیری
قوسگیر شده استفاده شد .نتایج حاصل از  DCAپدراکنش
گونه های گیاهی را با توجه به محورهای رسته بندی نشدان
داد .با توجه به نتایج حاصل از  DCAدر این مطالعه بدرای
بررسی میان گونههدای گیداهی و خصوصدیات مورفدومتری
آبراهه توسط  CCAانجام شدد .بدا در نظدر گدرفتن نتدایج
حاصل از آزمون مونت کارلو برای تعیین همبسدتگی گونده
با محیط با تکرار  999و همچندین  99تکدرار بیدانگر ایدن
مطلب بود که آزمون  CCAنتوانست رابطهای معنیداری را
بین پراکنش گونه های گیاهی با عوامل مورفدومتری نشدان
دهد .اما نتایج حاصدل از ارزیدابی همبسدتگی بدین عوامدل
مورفومتری و تراکم تاج پوشش گیداهی و همچندین نتدایج
حاصل از پراکنش تیپ های گیاهی در ارتباط با خصوصیات
مورفومتری آبراهه در نواحی مارنی توسط آنالیز مولفههدای
اصلی بیانگر ارتباط معنی دار برخی عوامدل مورفدومتری بدا
درصد تاج پوشدش گیداهی و پدراکنش تیدپهدای گیداهی
می باشد.این مطالعه نشان می دهد که بدین ابعداد آبراهده و
فلور پوشش گیاهی در رخساره کنارزی آبراهده همبسدتگی
وجود دارد .همچنین نتایج این مطالعه بیدانگر ایدن مطلدب
است که فلور رویشی آبراهههای بزرگتدر بده سدادگی فلدور
رویشی شاخه های فرعی نیست .نتایج محرردان قبلدی نیدز
این نتیجه را تایید میکند 14و .]25
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Abstract
Vegetation cover establishment in marl geological formations due to some physical and chemical
characteristics in most arid and semi-arid land associated with numerous limitations. For a proper
understanding of the status of ecosystems, arid areas need to recognize the dynamic relationship
between vegetation and geomorphology. This study included the relationship between land surface
properties and morphometric characteristics of streams with distribution of vegetation in marl lands.
In this study, according to the Hydrgeomorphic classification, streams morphometric properties and
vegetation characteristics to evaluate the impact of morphometric characteristics on vegetation
distribution along homogeneous waterways units were measured. Also vegetation cover, surface
gravel density and the roughness of microtopography by linear transect was measured. Soil sample
were taken and transferred to the laboratory for determination soil characteristics. Streams
morphometric characteristics and land surfaces properties relationship with vegetation cover (%)
were analyzed by statistical tests.The results showed that there is direct significant relationship
between surface gravel density and vegetation cover in marl plain. The results showed that
significant role of some channel plan characteristics on the vegetation cover (%) and distribution of
different plant types. CCA analysis is not suitable to analyze the relationship between plant species
and morphometric characteristics of streams in this area. In conclusion, our results showed that the
role of surface gravel density and streams morphometric properties on vegetation cover (%) and
distribution of vegetation type in marl geological formations, but the prediction of plant species
distribution using CCA analysis, with emphasis on morphometric characteristics of streams in the
study area is very difficult.
Keywords: Geological Formation, Marl, Stream, Vegetation Cover, Biogeomorphology,
Geomorphology.

