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 .1دانشآموختۀ کارشناسی ارشد زيستشناسی ،دانشکدۀ علوم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد گرگان
 .2استاد گروه زيستشناسی ،دانشکدۀ علوم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد گرگان
 .3دانشيار گروه مرتعداري ،دانشکدۀ مرتعوآبخيزداري ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابعطبيعی گرگان

(تاريخ دريافت1394/12/16 :؛ تاريخ تصويب)1395/7/29 :

چكيده
تخریب زمین در اکوسیستمهاي خشک و نیمهخشک به عنوان یکی از مشکالت عمدۀ زیست محیطی در قرن بیست و یکم استت کته بتر يمعیتت
يهان اثرگذار است .هدف از این پژوهش ،بررسی روابط پوشش گیاهی با خصوصیات خاك و تعیین مهتمتترین عوامت محیطتی متؤثر در تفکیتک
تیپهاي رویشی اراضی اطراف تاالب آلماگ است .نمونهبرداري به روش سیستماتیک ‐ تصادفی انجام شد .براي تعیین همبستگی عوام محیطی با
پوشش گیاهی و در ارتباط با ویژگیهاي محیطی از آنالیز تطبیق متعارفی و براي رجبندي تیپهاي رویشی از آنالیز خوشهاي با استفاده از نرم افزار
 CANOCOو  PC – ordاستفاده شد .نتایج آنالیز خوشهاي در  50درصد تشابه هفت گروه گیاهی بهدست آمتد و نتتایج آنتالیز تطبیتق متعتارفی
نشان میدهد که گیاهان پاسخ متفاوتی به عوام محیطی میدهند؛ بهطوريکه گروههاي گیاهی تشکی دهنده ايتماعات گیاهی از عوام محیطی
یکسانی متاثر میشوند .رستنی هاي رطوبت پسند و رطوبت گریز کامال از هم مجزا شده است .رطوبت پسندها شام  ، Rumex acctatus:رطوبتت
گریزها شام  Artemisia siberi, Hordeum morinum :ايتماعات در دامنهها و در ارتفاع شام Salsola turcomaniea, Phalaris minor:
ايتماعات شور پسند شام  Salicornia europae, Salsola aurontiaceae :ايتماعات غیرشور Plantago cornopus, Juncus inflexus :را
شام میشود .نتایج این تحقیق نشان داد که عوا م محیطی بر استقرار و پراکنش موزاییکی يوامع گیاهی مؤثر است و مهمترین عوامت متوثر بتر
تفکیک يوامع گیاهی اسیدیته و شوري خاك هستند.

کليد واژگان:

آنالیز تطبیق متعارفی ،پوشش گیاهی ،تاالب آلماگ  ،رج بندي ،گیاهان شور روي ،عوام محیطی
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 .1مقدمه
انتشار و گسترش يوامع گیاهی بر روي زمین بتر سستب
تصادف و اتفاقی نبتوده استت ،بلکته هتر گونتهاي بتر استاس
خواص و سرشت خود و شرایط محیطی به ويود آمده استت
کته عوامت ومومرفولتووي از يملته نتوع ستازند ،پستتتی و
بلنتدي ،شتیب ،يهتت و ارتفتاع ،شتک زمتین و سیستتم
فرسایش همراه با اقلیم و ختاك در ایجتاد رویشتگاههتاي
گیاهی نقش عمدهاي را داشتهاند.
شناخت يوامع گیاهی با تويته بته نقتش گیاهتان در
طبیعت از اولویت و سساسیت خاصی برخوردار است ،بته-
ویژه که در بخش وسیعی از ستط کترۀ زمتین ،يمعیتت
هاي انسانی به طور گستتردهاي يوامتع گیتاهی را تيییتر
دادهانتتد .) Kent, 2001) .تعتتداد زیتتادي از دانشتتمندان
عقیده دارند که استفادۀ مفترط از منتابع طبیعتی مويتب
پیدایش این وضتع شتده و عتدهاي دیگتر تيییترات آب و
هتتتوایی و قهتتتر طبیعتتتت را عامتتت آن متتتیداننتتتد
(. ) Meymandi race, 1969
به منظور مدیریت صحی اکوسیستمهاي مرتعی بایتد
ارتباط بین عوام بوم شتناختی مويتود در طبیعتت کته
شام عوام توپوگرافی ،اقلتیم ،ختاك ،پوشتش گیتاهی و
مويودات زنده استت ،را شتناخت .یکتی از ايتزاي اصتلی
اکوسیستم مرتعتی ،پوشتش گیتاهی و ترکیتب آن استت.
ترکیب و ساختار هر يامعه گیاهی تتا ستد زیتادي تحتت
کنترل و تأثیر عوام محیطی قترار دارد .در سقیقتت ایتن
عوام مويب استقرار انواع مختلف گونتههتاي گیتاهی در
زیستگاههاي متفاوت میگردند .به عبارت دیگر ،زیستتگاه
طبیعی گیاهان به وسیلۀ این عوام مشخص میشتود .بتا
تويه به برقراري رابطۀ تنگاتنگ بین ايزاي اکوسیستتم و
تابعیت عام ختاك از عوامت اقلیمتی ،مويتودات زنتده،
توپوگرافی ،سنگ مادر و زمان ،بحث روابط متقاب خاك و
پوشش گیاهی مطرح میشود .عمق ریشه دوانی ،پتانسی
آب خاك ،يذب مواد غذایی و ستتی توزیتع متواد غتذایی
تحت تأثیر مقدار و زمان رطوبت مويود در ختاك بتوده و

در این زمینه دماي ختاك در محتدودۀ فعالیتت ریشتههتا
اهمیت دارد .گرادیان رطوبتی ختاك تحتت تتأثیر بعضتی
خصوصیات خاك نظیر بافت ،نوع رسهاي متشکله ،سدود
افقها ،ساختمان ،نمتکهتاي محلتول ،ستنگالخی بتودن،
عمق ،دماي خاك ،تيییترات توپتوگرافی (شتیب ،ارتفتاع و
يهت) و عوام دیگر نظیر پستی و بلنديهاي کوچک در
سط ختاك ،پوشتش گیتاهی و میتزان الشتبري و غیتره
است Ieonard .و همکاران ( )1984به این نتیجه رستیدند
که پوشش گیاهی بیشتترین ارتبتاط را بتا دمتا و رطوبتت
خاك دارد و دیگر خصوصیات خاك نیز به طور مستقیم و
غیرمستقیم بر این دو عام تأثیر میگذارند.
ویژگیهاي سط خاك از خصوصیات مهمتی هستتند
که ارتباط بین خاك و پوشش گیاهی را تحت تتأثیر قترار
میدهند  )1979( Walkerبیان میکند که وقتی گلسنگ
ها و يلبکها بر روي یک منطقه توسعه پیتدا متیکننتد،
مويب افزایش نفوذپتذیري ختاك گردیتده و در نتیجته
محیطی مساعد براي گیاهان آبدوست فراهم میشتود و
گیاهان دیگر از بین میروند .خاك ،گیاه و آب ايزاي یک
سیستم سه يزیی هستن د کته هتر کتدام بتر محصتول
نهایی که مقدار مواد گیاهی تولیدي است ،م ؤ ثر متی
باشتند ) (Rashed Mohasel & Kochaki, 1985کته پوشتش
گیاهی تا سد زیادي تحت تأثیر عوام محیطی از قبیت
اقلتتیم ،ختتاك و پستتتی و بلنتتدي قتترار متتیگیتترد
). (Holechek et al.,1989
خاك مجموعهاي از ايسام طبیعتی ،تشتکی یافتته از
مواد آلی و معدنی است که قادر به استقرار ،رشد و پراکنش
پوشش گیاهی یک منطقه است .مقدار عملکترد ختاك بتر
پوشش گیاهی بستگی به عوام خاکستازي یعنتی اقلتیم،
پستی و بلندي زمین و مويودات زنده در طتول زمتان بتر
روي متتواد متتادري دارد ).(Day & Ludeke, 1993در
مقاب  ،نقص در ایتن فراینتد خاکستازي ،تتأثیر در کنتدي
مراس تشکی خاك و یا کیفیت خاك منطقه گذاشته که
فرم و تنوع پوشش گیتاهی مستتقر بتر آن تتأثیر یافتته از
عوام ومومورفولوویکی محتیط استت ) .(Ahmadi, 1990از

بررسی تيییرات پوشش گیاهی سوزه تاالب آلماگ ...

287

فاکتورهاي تأثیرگذار محیطی بتر پوشتش گیتاهی ،مقتدار

عمتتدهاي دارد .دانستتتن مشخصتتات فیزیتتوگرافی اراضتتی

رطوبت در دسترس گیاه و کیفیت آن است که در استقرار
و گسترش تیپ هاي رویشتی نقتش بت ه ستزایی دارد
( .)Wadleigh & Richards, 1951; Squires, 1998
در مطالعهاي که  Mobinو  )1969( Trigubبتر روي رابطتۀ
استقرار گیاهان شورپسند و عمق آب زیر زمینی و شتوري آن
انجام دادهاند ،دریافتند که گیاهان بر سسب مقاومت به شوري
و تحم سفرۀ آب زیر زمینی به صورت نوارهاي متحتدالمرکز
تيییتتتر متتتیکننتتتد ،بتتته طتتتوري کتتته گونتتتههتتتاي

مرتعی ضتروري استت و کمتک بته متدیریت ایتن اراضتی
مینماید .با افزایش ارتفاع از ستط دریتا ،متوستط دريتۀ
سرارت هوا کاهش یافته و با تويه به سایر عوام اقلیمتی
منجر به تشکی نواسی اقلیمی گشتته ،در نتیجته نتواسی
گیتتاهی بتتا تنتتوع گونتتههتتاي ختتاص ایجتتاد متتیشتتود
) (Muller & Oberlander, 1978با استفاده از آنالیز چند
متيیره ،پوشش گیاهی و عوام پستی و بلندي بیابان نگو
در فلسطین اشيالی توستط  Tadmorو )1970( Orshan
مورد تجزیه و تحلی قرار گرفتت کته تیتپهتاي پوشتش
گیاهی مستقر بر روي وضعیتهتاي مختلتف فیزیتوگرافی
منطقتته معرفتتی شتتدند .در مطالع تۀ دیگتتري کتته توستتط
 )1973( Noy-Meirبا استفاده از آنالیز رگرستیون بترروي
خصوصیات پوشش گیاهی مناطق خشک استرالیا و عوام
محیطتتی مختلتتف آن صتتورت گرفتتت ،تيییتترات پوشتتش
گیاهی تحت تأثیر بارندگی و بافت خاك بوده و بتا عوامت
فیزیوگرافی و خاکی که رطوبت مويود در خاك را تتأمین
میکنند همبستگی معنیدار داشتند ).(Heshmati, 1991
در مطالعهاي که  Zare Chahokiو همکتاران ()2002

 Halocnemum strobilaceumبهعنتوان شتور رويتترین
گونه معرفی شد.
عوام اقلیمی در پراکندگی تشتکیالت گیتاهی نقتش

با استفاده از تجزیه و تحلی چند متيیره بتر روي پوشتش
گیتتاهی مراتتتع پشتتتکوه یتتزد بتتا ویژگتتیهتتاي فیزیکتتی و
شیمیایی خاك انجام دادند ،به ایتن نتیجته رستیدند کته
ارتباط ویژهاي بین پراکنش تیپهتاي مختلتف رویشتی و

Aeluropus littoralis, Halocnemum strobilaceum,
Salsola incanescens, Limonium, Alhagi camelorum,
 Carmosumو بتاالخره يتن  Artemisiaبته ترتیتب از

کمترین عمق آب زیرزمینی در مرکز تا بیشترین عمق آب
زیرزمینی گسترش یافتهاند .رابطۀ پراکنش پوشش گیاهی
با مقدار شتوري و رطوبتت ختاك توستط )(Khani, 1977
مورد مطالعه قترار گرفتت .از بتین عوامت شتوري ،مقتدار
سدیم محلول و تبادل هدایت الکتریکی ،مقدار آنیون هاي
کلرور ،ستولفات و بیکربنتات بیشتترین نقتش را داشتتند.
 )1989( Jafaraiارتبتتاط ترکیب تات شتتیمیایی گونتتههتتاي
شورپستتتند را انجتتتام داد .طتتتی ایتتتن تحقیتتتق گونتتتۀ

اساسی دارد و مطالعۀ چگونگی واکنش گیاهان نستبت بته
عوام مؤثر اقلیمی از دريۀ اهمیت باالیی برخوردار است.
) (Neal et al., 1973که تيییرات اقلتیم آثتار عمیقتی بتر
روي ستتاختار و عملکتترد اکوسیستتتمهتتاي مرتعتتی دارنتتد.
تاثیرات آنها در محیطهتاي نیمته خشتک کته تيییترات
شدید بارندگی مشخصۀ اصلی آن ها است به بیشترین
مقدا ر ممکن رسیده استت  (Heyting, 1968) .و ایتن
نوسانات بر روي ترکیب گونههتا و بتاروري يوامتع نبتاتی
تأثیر میگذارد.
پستتتی و بلنتتدي بتته طتتور مستتتقیم از طریتتق تيییتتر و
تعدیالتی بر روي عوام محیطی و بته طتور غیتر مستتقیم از
طریق اثر رشد تشتکی ختاك ،روي يوامتع نبتاتی تتأثیرات

ویژگیهاي خاك ويود دارد ،به نحوي که تفکیتک تیتپ-
هاي پوشش گیاهی تحت تأثیر هتدایت الکتریکتی ،بافتت
خاك ،امالح پتاسیم ،گچ و آهک است و هر گونۀ گیاهی با
تويتته بتته منطق تۀ رویتتش نیازهتتاي اکولوویتتک و دامنتته
بردباریش با بعضی از ویژگیهاي خاك رابطه دارد.
زمینهاي مرتعی شمال و شمال شرق استان گلستتان
از سازندهاي دوران چهارم زمتین شناستی تشتکی شتده
است ) .(Salehirad, 1979استتقرار وگستترش تیتپهتاي
مختلف پوشش گیتاهی بتر روي زمتینهتاي شتور معترف
شرایط خاص این نواسی بوده که نیاز به شناخت مهمترین
پارامترهاي محیطی تشکی دهندۀ این تیپهتاي گیتاهی
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است .با هدف تعیتین همبستتگی مهتمتترین پارامترهتاي
محیطتی یعنتی ختاك ،اقلتتیم و پستتی و بلنتدي بتا نتتوع
تیپهتاي پوشتش گیتاهی تشتکی دهنتدۀ منطقته ،ایتن
مطالعه صورت گرفت.

 .2مواد و روشها
منطقۀ مورد مطالعه درشمال اینچه بترون کته یکتی از
مراتتتع قشتتالقی استتتان گلستتتان استتت در فاصتتلۀ 55
کیلومتري شهرستان گنبد قترار گرفتته استت .کته تتاالب
آلماگتت از نظتتر موقعیتتت ييرافیتتایی داراي مختصتتات
ييرافیایی  37°و ˊ 25عرض شتمالی و  54°و ˊ 38طتول
شرقی است .ایتن تحقیتق بترروي اراضتی ساشتیۀ تتاالب
آلماگ انجام شده استت .اقلتیم منطقته بتر استاس روش
آمبروه به سالتت خشتک معتتدل در اینچته بترون استت.
متوستتط بارنتتدگی ستتالیانه در منطقتتۀ یادشتتده 181/5
میلیمتر است .منطقۀ متورد مطالعته در تقستیمات زمتین
شناختی فالت ایران در بخشتی از زون کتواترنري گرگتان
قرار داشته که از نظر زمین شناسی در زمتینهتاي يتوان
مربوط به کواترنري باالیی استقرار دارد .لیتواستتراتیگرافی
گسترۀ طرح سکایت از مجموعتۀ رستوبات و نهشتتههتاي
تجمع یافته در چالههاي سیالبی شام سیلت و همچنین
ماسههاي خاکستري سم شده توستط پدیتدۀ يهتش را
داشته که با سن کتواترنري بتاالیی بازمانتدۀ محتیطهتاي
رسوبی قدیمی استت .بته منظتور بررستی روابتط پوشتش
گیاهی و خصوصیات خاك با تويه به نقشتۀ توپتوگرافی و
پوشش گیاهی منطقۀ آلماگ و بازدید عرصۀ مورد مطالعه
انتخاب گردیتد .نمونته بترداري بته روش سیستتماتیک -
تصادفی انجام شد .اندازۀ پالتهاي نمونه برداري با تويته
به نوع و پراکنش گونههاي گیاهی به روش ستط ستداق
تعیین گردید .با تويه به همگتن بتودن تيییترات پوشتش
گیاهی و عوام محیطی دیگر يمععاً در نمونته بترداري از
خاك و بتیش از 100پتالت  1×1متتر از پوشتش گیتاهی
انجام شد .در داخ پتالتهتا ،فهرستت گیاهتان مويتود،

درصد تاج پوشش و تعداد گیاهان ،تعیتین گردیتد .نمونته
برداري از خاك از عمتق  0-30ستانتیمتر انجتام شتد .در
بررسیهاي آنالیز خاك میزان اسیدیته ،هدایت الکتریکتی
و رطوبت تعیین گردید .يهت تجزیه و تحلی خصوصیات
خاك در ارتباط با تيییرات پوشش گیاهی ،از روش آنتالیز
تطتتابق کانونیتتک ( )CCAاستتتفاده شتتد .بتتا تويتته بتته
خصوصیات هر تودۀ ماتریک اطالعات خاك  -توده تهیه
و با استفاده از نرم افزار( )Pc-ordرسته بندي توده -گونته
در ارتباط با خصوصیات خاك به روش ( )CCAانجام شد.
به منظور استفاده از این آنالیزها نخست دادهها استتاندارد
شده ،اگر دادهها استاندارد نشوند آنالیز در يهت گونهها یا
متيیرهایی که داراي بیشترین واریان هستند ،اریب پیدا
میکند .اگر از ضریب همبستگی بته عنتوان معیتار تشتابه
استفاده شود ،در ایتن صتورت استتاندارد کتردن بته طتور
خودکار است.

 .3نتايج
نتایج بهدست آمده از هر تقسیمبندي ،آنالیز خوشتهاي
پوشش گیاهی منطقه به  7تیپ عمدۀ رویشتی (شتک )1
که هر کدام از لحاظ نیازهاي محیطی با هم تفاوت دارند،
تقسیم شد .که عبارتند از:

1- Salicornia europae
2- Hordeum morinum
3- Salsola turcomaniea
4- Polygonum aviculare
5- Phalaris minor, Hordeum morinum
6- Cynodon dactylon, Phragmits communis
7- Cynodon dactylon, Phalaris minor

با تويه به  7يامعۀ عمده ساص از طبقهبندي پوشش
گیاهی منطقه و شناسایی پتالتهتایی کته در گتروههتاي
يداگانته طبقتهبنتدي شتدند .بتراي تعیتین مهتمتترین
خصوصیات خاکی مؤثر در تفکیک يامعه رویشی و بررسی
رابطه بتین پوشتش گیتاهی و خصوصتیات ختاك ،آنتالیز
تطبیقی کانونیک ) (CCAبر روي دادهها انجام شد .این دو
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 ترکیب غیرخطی گونهها را با عوام محیطی نشانCCA

آنالیز براي کاهش تعداد متيیرها و تعیین مهمترین آنهتا

.میدهد

 ترکیب خطی گونته وCCA  روش.به کار گرفته میشوند
 در صورتیکته روش،متيیرهاي محیطی را بررسی میکند

 نتايج حاصل از آناليز خوشهاي جهت طبقهبندي پوشش گياهي منطقۀ مورد مطالعه. 1 شكل

ايتماعتتاتی کتته در دامنتتههتتا و در ارتفتتاع بتتاالتري در
: اطراف دریاچه دیده میشوند شام
Phalaris minor Retz., Salsola turcomanica M.B.,
Cynodon dactylon (L.) Pers., Hordeum morinum
Hudson., Cousinia sp. DC., Caucalis sp. L.,
Malva parvifolia L., Cousinia sp. DC., Caucalis
sp. L., Malva parvifolia L.

: ايتماعات شور پسند شام
Chenopodium album L., Psylliostachys spicata
(Willd.) Nevski., Salicornia europaea L.,
Medicago minima (L.) Bartalini., Frankenia
pulverolenta L., Salsola aurontiaca Bunge.,
Petrosimonia spicata Steud. (Cav.)

:ايتماعات غیر شور
Rumex scutatus L., Lolium rigidum Gaudin.,
Geranium saguineum L., Juncu inflexus, Plantago
cornopus L., Phragmits communis Trin.,
Polygonum aviculare L., Alhagi camelorum Fisch.,
Sonchus oleraceus L., Peganum harmala L.

 نتايج آناليز تطبيق متعارفي.1.3
 مبنتاي،فاکتورهاي ارتفاع از سط دریا و درصد شیب
 میتتوان.سهم هر یک از مؤلفهها در تويیه تيییرات است
pH ، هتتدایت الکتریکتتی،گفتتت کتته خصوصتتیات رطوبتتت
منطقتته بیشتتترین نقتتش را در پتتراکنش پوشتتش گیتتاهی
 در ستتط بعتتديpH  وEC منطقتته دارد و فاکتورهتتاي
 نشتان2  همتانطتور کته شتک.اهمیت قترار متیگیرنتد
: میدهد رطوبت پسندها شام
Rumex scutatus L., Beta maritime L., Lolium
rigidum Gaudin., Geranium saguineum L., Juncus
inflexus L., Plantago cornopus L., Phragmits
communis Trin.

: رطوبت گریزها شام
Hordeum morinum Hudson., Salsola dendroides
pall., Artemisia siberi
Besser., Polygonum
aviculare L., Alhagi camelorum Fisch., Sonchus
oleraceus L., Peganum harmala L.
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CCA  پراكنش رستنيهاي طبيعي در ارتباط با ويژگيهاي محيطي با استفاده از آناليز.2 شكل
Al ru = Allium rubelhum, Al ca = Alhagi camelorum, Ar sp = Arabis sp, Ar si = Artemisia sieberi, Ar vu = Artemisia vulgaris, As tr = Astragalus tribuloides,
At ca = Atriplex canescens, Be ma = Beta maritime, Br da = Bromus danthonia, Ca sp = Caucalis sp, Ch al = Chenopodium album,
Ci in = Cichorium intybus, Co sp = Cousinia sp, Cr cr = Cressa cretica, Cy da = Cynodon dactylon, Fr pu = Frankenia pulverulent,
Ge sa = Geranium saguineum, Ha st = Halocnemum strobilaceum, Ju in = Juncus inflexus, Li re = Limonium reniform, Lo ri = Lolium rigidum,
Ma pa = Malva parvifolia, Me mi = Medicago minima, Pe ha = Peganum harmala, Pe sp = Petrosimonia spicata, Ph mi = Phalaris minor,
Ph co = Phragmits communis, Pl co = Plantago cornopus, Pl la = Plantago lanceolata, Po bu = Poa bulbosa, Po avi = Polygonum aviculare,
Ps sp = Psylliostachys spicata, Ru sc = Rumex scutatus, Sa eu = Salicornia europaea, Sa au = Salsola aurontiaca, Sa de = Salsola dendroides,
Sa tu = Salsola turcomanica, Sa vu = Sanyo vulgaris, Sa ma = Saueda maritime, So ol = Sonchus oleraceus, Ta ga = Tamarix gallica,
Ta off = Taraxcum officnalis

 ارتفتاع از ستط،که در شک نشان داده شده با شیب
 رابطۀ مستقیم ولی بتا رطوبتت رابطتۀ معکتوسpH دریا و
دارند که شدت رابطه به دوري یا نزدیکی نقاط معرف این
تیپها از محورها بستگی دارد و بیشترین همبستگی بتین
شتیب و ارتفتاع استت بتهطتوريکته رویشتگاه تیتپهتاي
Salsola
dendroides,
Hordeum
morinum,
Lolium rigidum, Phalaris minor, Caucalis sp.,
. استSalsola turcomaniea  وCynodon dactylon

 بحث و نتيجهگيري.4
با بررستی گتروه و يوامتع گیتاهی مويتود در اطتراف
تاالب مشاهده گردید کته در ترکیتب پوشتش گیتاهی در
بعضتتی از يوامتتع گونتتههتتاي فصتتلی و یتتکستتاله سضتتور
چشمگیري داشتهاند و در فص گ دهی مطتابق بتا فصت
 از دالی مهم سضور ایتن.بهار عرصه را اشيال کرده بودند

گونههاي رویشی
Rumex acctatus, Beta maritime, Lolium rigidum,
Geranium saguineum, Juncus inflexus, Plantago
cornopus, Phragmits communis

که در شک نشان داده شده با ویژگی رطوبتت رابطتۀ
. رابطۀ معکوس دارندpH  درسالیکه با.مستقیم دارند
گونههاي رویشی
Chenopodium album, Psyliostachys spicata,
Salicornia europae, Medicago minima, Frankenia
pulverolenta,
Salsola
aurontiaceae,
Petrosimonina spicata

با هدایت الکتریکی رابطۀ مستقیم ولی با شیب ارتفتاع
.رابطۀ معکوس دارند
گونههاي رویشی
Phalaris minor, Salsola turcomaniea, Cynodon
dactylon, Hordeum
morinum, Cousinia
sp,
Caucalis sp, Malva parviflora
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يوامع گیاهی میتوان نوع اقلیم و توزیع بارندگی در طول

درسالی که سایر تیپهاي رویشی مورد بررستی در ایتن

سال است بته طتوري کته هشتت متاه طتول متیکشتد و
بارندگی محدود به فص زمستان است و گیاهان فصتلی و
یکستتاله دورۀ يوان تهزنتتی و رویتتش را طتتی دورۀ مرطتتوب
(فص زمستان) سپري کترده و در اوایت فصت بهتار و در
طول گ دهی میرسد و دورۀ زندگی به پایان متیرستد و
یکی از دالی فصلی بودن گیاهان عام شتوري استت .بتا
کاهش بارندگی و رطوبت خاك مجبوراً عام شور کننتده
در اثر تبخیر و تعرق و خاصیت لولهاي یا موینی خاك این
عوام به سطوح باالتر خاك منتق کرده و باعث افتزایش
اسیدیته و هدایت الکتریکی ختاك متیشتود و در نتیجته
گیاهانی که تحم آنها به شوري باال کم استت عرصته را
به گیاهان دیگر واگذار میکنتد .معمتوالً ایتن گیاهتان بتا
فص مرطوب و یا زندگی فصلی با فص مرطوب مطابقتت
دارد و فص مرطوب گیاهان دیگر کته تحمت بته شتوري
باالتر و یا مقاوم هستند عرصه را اشيال میکنند .براستاس
يمتتعآوري گیاهتتان ستتهم ختتانوادۀ Chenopodiaceae
نسبت به سایر تیرههاي دیگر بیشتر است که نشان دهندۀ
شرایط ادافیکی و شوري خاك منطقۀ مورد مطالعه است و

ناسیه با پارامترهاي مذکور رابطۀ معکوس دارنتد .ایتن
تیپهاي گیاهی بر روي زمینهاي همتتراز ارتفتاع ستط
دریا و یا کمتر و بتا شتیب 0/24-0درصتد يهتت شترقی
مستتقر شتدهانتد .بتر استاس ایتن بررستی گونتۀ بوتتهاي
 Ha. strobilaceumگراس داممی معرف مناطق شور استت
کتتته ( ;Mobin & Trigub, 1969; Jafari, 1989
 )Karimi et al; 1996و در مورد گونه Ha.strobilaceum
به همین نتیجه دست یافتند.
ارتفاع از ستط دریتا و شتیب عمتومی منطقته متتأثر از
وضعیت فیزیوگرافی است که از عوام محیطی مهم و مؤثر
بر تفکیک يوامع گیاهی شور روي بوده که بر مقدار شوري
ختاك و استیدیته اثتر مستتقیم دارنتد و تیتپ گیتاهی
 Salicornia europaeقویترین ارتباط را بتا ایتن عوامت
محیطتی دارد .تيییترات فیزیتوگرافی و شتیب باعتث
تيییرات کند در تیپهتاي گیتاهی منطقته شتده کته در
نهایتت مويتب ایجتاد پتراکنش و ایجتاد موزاییتکهتاي
تیپهاي گیاهی شده است .به عنتوان شتاهد تتأثیر ایتن
عوام در تفکیک تیپهاي گیتاهی Salicornia europae

عوام خاکی در خاكهاي مناطق شور عام بستیار مهمتی
در پراکنش گیاهان شور روي است که متیتوانتد بته عنتوان
عام محدود کنندۀ بعضتی گونتههتا و استتقرار بعضتی از
گونههاي گیاهی دیگر شده از قبی هفت يامعۀ ساص از

و  Salsola turcomaniea.را میتوان ذکر کرد کته در دو
منطقۀ متمایز از هم مستقر و گسترش یافتهانتد .استتقرار
تیتپهتاي گیتاهی برسستب دامنتۀ بردبتاري و سرشتت
اکولوویکی ایجاد میشود و پراکنش این يوامع گیاهی نیتز

تحقیق انجام شده ،نتایج بررسی انجام شده نشان میدهد
کته  ECو  pHمنطقته بیشتترین نقتش را در استتقرار و
گسترش گیاهان دارند .شوري خاك بر گسترش گیاهان را
در یک منطقه محققتین زیتادي متورد تاییتد قترار دادنتد
( ;Jafarai, 1989; Khani, 1977; Mobin & Trigub, 1962
.)Huvyzh, 1996; Zare Chahoki et al., 2002

بر اساس تحم گونههاي مختلتف بته عوامت محیطتی و
خاکی فراهم متیگتردد .بتر روي اراضتی تپته متاهوري و
زادآوري طبیعی این گیاهان که از گونههاي بومی منطقته
میباشند ،ضرورت سفاظت از گونهها را ایجاب متینمایتد.
شناخت عوام محیطی مؤثر بر استقرار و گسترش گیاهان
میتواند ما را با سازگاري گونههاي بومی هر ناسیته آشتنا
سازد و بر اساس سرشت این گونههاي بتومی ،نستبت بته
مدیریت بوم شناختی آنها اقدام کرد .چنانچه گونههتاي
بومی از ارزش علوفهاي مناسبی برخوردار نباشند میتتوان
گونههاي با سرشت اکولوویکی مشابه ولی با ارزش علوفهاي
مناسبتر يایگزین کترد .نتتایج ساصت از بتوم شتناختی

گونههاي رویشی

Salicornia europaea, Phragmites communis,
Tamarix gallica, Halocnemum
strobilacum,
Salicornia europaea

رابطۀ مستقیم با شوري ،بافت و ساصلخیزي خاك دارند،
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 با تيییر يزمی شیب و، بهنحوي که در این مطالعه.پی برد
 و همچنین رطوبت تيییر متیکنتدpH ، EC ارتفاع مقدار
Salicornia europae, که رابطۀ مستتقیم بتر گونتههتاي
Salsola Polygonum aviculare, Hordeum morinum,
Phragmits communis Phalaris minor, turcomaniea,
. داشته استCynodon dactylon و
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منطقه ما را در شناخت زیستگاههاي طبیعی مشابه کمک
کرده که از گیاهان بتا سرشتت اکولتوویکی مشتابه يهتت
 بتا استتفاده از آنتالیز.اصالح مراتع منطقه استفاده نماییم
چند متيیره و به دلی دقت زیاد این روشها و توانایی آن
در تجزیه و تحلی عوام محیطی مؤثر بر پوشش گیاهی و
 میتوان به روابط پیچیدۀ مؤثر بر گیاه،یا رویشگاه طبیعی
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