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 22/22/89تبسيخ پزيشؽ:     22/23/88 تبسيخ دسيبفت:

 

 چکيده
ِ ثبؿذ. هٌطمِ هيتأثيش فبوتَسّبي هحيطي ٍ صيؼتي آى ّبي گيبّي دس يه هٌطمِ تحتسٍيؾ گًَِ تعيهيي   وهِ ثهشاي  طهَسي ثه

ّب ٍ خلَكيبت هحيطي هٌطمِ ههَسد هطبلعهِ   ّبي گيبّي اًدبم هطبلعبتي دس صهيٌِ ًيبصّبي اوَلَطيىي گًَِسٍيـگبُ ثبلمَُ گًَِ

دس ( Haloxylon aphyllum( ٍ ػهيبُ تهب  )  Haloxylon pesicum) ضشٍسيؼت. دس ايي تحميك سٍيـگبُ ثهبلمَُ دٍ گًَهِ صسد تهب    

هـخلهبت   يثشسػه ( تعيهيي ؿهذ. ثهذيي هٌ هَس الهذام ثهِ       GISهٌطمِ ػيؼتبى ثب اػتفبدُ اص تىٌيه ػبهبًِ اطالعبت خغشافيهبيي) 

ِ  . ّوچٌهيي ّب ؿهذ ييي ًيبصّبي اوَلَطيه گًَِتع ثشاي اص خبن يثشداسٍ ًوًَِ يبدؿذُ خٌغّبي سٍيـگبُ ّهبي هَضهَعي   ًمـه

هختلف اًدبم  يّبِيدس ال ،ـگبّْبيثشآهذُ اص هطبلعِ سٍَط ثِ خلَكيبت اوَلَطيىي هشث وشدى اطالعبتيهٌطمِ تْيِ ٍ وبس سلَه

هٌطمهِ ههَسد   ػهط   % اص 18/3هـخق گشديهذ وهِ   ، ّبّبي اطالعبتي هختلف ثشاي ّش وذام اص گًَِ دس ًْبيت ثب تلفيك اليِؿذ. 

تب  هٌبػت اػهت. اسصيهبثي دلهت ههذل ثشاثهش      ػيبُ گًَِ هٌطمِ ثشاي سٍيؾ اص ػط  % 53/3هطبلعِ ثشاي سٍيؾ گًَِ صسد تب  ٍ 

 آهذ.دػت% ث3/93ِ

 

 .، سٍيـگبُ ثبلمَُ، احيبء هشاتعGISصسد تب ، ػيبُ تب ،  کليذي: ّايٍاشُ

 

   مقدمه
هْهبس   يب ثهِ عجهبست  يه ٍ  ييادصبثبىياهشٍصُ وِ هَضَع ث

اص  يىي عٌَاىبُ تب  ثِيگ بثبى دس ػشلَحِ اهَس لشاس داسد،يث

ٍ ّوىهبساى،   ي) وهشٍس  ثبؿهذ يم هطشح هه ي الذايعٌبكش ا

 يىيبت اوَلهَط يؼت وِ خلَكيضشٍس ييبثشاٌث (،1375

ؿهذُ ٍ دس حهذ    ييبُ ثِ طَس وبههل ؿٌبػهب  يي گياػتمشاس ا

 لحبظ ؿَد. ييصدابثبىيت ؿي ٍ ثيتثج يّباهىبى دس ثشًبهِ

بى يشُ اػههفٌبخيههؼههت اص تيبّي( گ Haloxylonتههب  )

(Chenopodiaceaeداسا )بُ تهب   يػه  يثِ ًبهْهب دٍ گًَِ  ي

(H. aphyllum(  صسد تههب ٍ )H. persicum وههِ ثههب داسا ) 
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ًؼهجت ثهِ    يبديبس صيثؼ يخبف، ػبصگبس يْبيظگيثَدى ٍ

بُ دس يه ي گيه ًـهبى دادُ اػهت. ا   يطه يط ًبهؼهبعذ هح يؿشا

اهىهبى تحوهل آى سا    يبّيه وِ ووتش گ يبس ػختيط ثؼيؿشا

ثهبال دس   ييبدّهذ. تَاًه  يبت هيبفتِ ٍ اداهِ حي اػتمشاس داسد

بس يبس ثهبال ٍ ثؼه  يثؼه  يخزة سطَثت خبن، تحول دهبّهب 

خزة ههَاد   ييذ آفتبة، تَاًبيط، تحول ًَس ؿذيي هحييپب

ي يه ثبسص ا يْبيظگيش اص ٍيبس فميش ٍ ثؼيفم ياص خبوْب ييغزا

 بُ اػت  يگ

ؼهت وهِ   يبّيبُ تب  گي(.ػ1375، يثبغؼتبً ؛1366)سّجش، 

-ٍ ؿهَسُ  يٌؿه  يشّهب، اػهتاْب  يدس وَ يعه يثِ كَست طج

ذُ ٍ تب تشوؼهتبى  ييسٍ يهشوض يشّبيخشاػبى ٍ وَ يصاسّب

بُ ثهِ  يه ي گيه (. ا1355، ي) ثبثت وشدُ اػت يـشٍيِ پيسٍػ

 يداؿهتِ ٍ دس ثشاثهش ؿهَس    يلَم ػبصگبس -يلتيػ يخبوْب

 Wickens etًـبى دادُ اػت ) يخبن همبٍهت خَث يثبال

al., 1989 ٍ هٌهبطك   ي(، خبوْهب 1972) ي(. دس فلَس ؿهَس

 يؿهَس، خبوْهب   يؿهٌ  ياساضه  يبُ تهب  حَاؿه  يؾ ػه يسٍ

ب ؿهَس ٍ  يه  ييبيش لليش ٍ ؿجِ تىيتى يؿَس، خبوْب يثبدسفت

 (.  1366شٍصم روش ؿذُ اػت ) سّجش، يػ يخبوْب

ِ يصسد تب  اص د خهٌغ تهب  اػهت وهِ دس      يّهب گش گًَه

 يشّبيبًِ ٍ تشوؼتبى ٍ وَيخبٍسه يشّبيٍ وَ يهٌبطك اػتا

بضِ، سثبطبت، ثن، يضد، ثي، شاى ؿبهل گشهؼبس، طجغ، صاثليا

 ؿَد  يذُ هيدبى ديآرسثب يصاسّبلن ٍ دس فبسع ٍ ؿَسُ

ي گًَِ دس ي(. اWickens et al., 1989؛ 1355، ي) ثبثت

بس ػهشد  يثؼه  يگشم ٍ صهؼتبًْب يليخ يثب تبثؼتبًْب يهٌبطم

ِ  يبد سٍيه ص يسؿذ وشدُ ٍ ثب ثشدثبس يثخَث  يؿهٌ  يّهب تاه

تب  62ي گًَِ يبطك اًتـبس اهٌ يضاى ثبسًذگي. هؿَدديذُ هي

ـهگبُ  ي(. سWickens et al., 1989ٍ) هتهش اػهت  يله يه 82

ل يپهَن تـهى   يًشم ٍ خبوْب يثبدسا هبػِ صسد تب هٌبػت 

 يهتشاون، ػخت ٍ ؿَس ثخهَث  يدادُ ٍ سؿذ آى دس خبوْب

 ثبؿهذ يتب  ه بُيي ً ش حؼبػتش اص ػيؿَد ٍ اص اياًدبم ًو

(. ثهب ؿهٌبخت   1376اى، ش ٍ ّوىبسي؛ خَاًـ1355، ي)ثبثت

ي ظهَاّش  يدٍ گًَِ فَق ٍ ثشاػبع هٌبثع هَخَد ٍ ّوچٌه 

تب  ضوي پشاوٌؾ گؼهتشدُ دس   بُيسػذ وِ ػياهش ثِ ً ش ه

َ  يّهب عشكِ ِ   يبثهبً يٍ ث يشيوه  يّهب ، گًَهِ غبلهت عشكه

ٍ    ض ثبؿذ. صسديوبؿت ً دػت  ياساضه  يتهب  ثهب پهشاوٌؾ س

ِ  يّهب ٍ تاِ يؿٌ َ   ي، ػهط  هحهذٍدتش  ياهبػه د سا ثهِ خه

(. 1376ش ٍ ّوىههبساى، ياختلههبف دادُ اػههت ) خَاًـهه 

هتهش ٍ  هيلهي  59هٌطمِ ػيؼتبى ثب ثبسًذگي هتَػط ػهبالًِ  

هتههش، يىههي اص هيلههي 4522هيههضاى تجخيههش هتَػههط ػههبالًِ 

   .اػت يويخـىتشيي هٌبطك دًيب اص ً ش الل

(, 2006
1

UNEP     ثهذليل خـىؼهبليْبي اخيهش ٍ يهشاي .)

يبفتهِ اػهت وهِ     تخشيهت ثيؾ اص حذ، هشاتع ػيؼتبى ثـذت 

ذ طَفبًْهبي گهشد ٍ   يپيبهذ آى فشػبيؾ ؿذيذ خهبن ٍ تـهذ  

اي كهحي   ثبؿذ ثٌبثشايي اتخبر ؿيَُغجبس دس هٌطمِ ػيؼتبى هي

ثشاي حفبظت اص هشاتع ثبليوبًذُ ٍ تهالؽ دس خْهت احيهبء ٍ    

وهبسي دس اثعهبد   تدذيذحيبت ايي هشاتهع ٍ ًيهض تَػهعِ هشتهع    

 ي هٌ هَس يثهذ  ؛لضاهيؼهت ّهبي هـهخق ا  هختلف ٍ ثب ثشًبهِ

اػتفبدُ وهشد. آًچهِ دس ايهي هيهبى اص      تب  يّبتَاى اص گًَِ يه

ّبي اكالحي ٍ فعبليت ياّويت ثؼضايي ثشخَسداس اػت وٌذ

احيبي ايي گًَِ هٌبطك دس همبيؼِ ثب ػشعت فضايٌهذُ تخشيهت   

ّهبي ًهَيي   صايي اػت وهِ لهضٍم ثىهبسگيشي تىٌيهه    ٍ ثيبثبى

خت ٍ ّوچٌهيي وٌتهشل ٍ   ثخـهيذى دس ؿهٌب  ثوٌ َس ػهشعت 

هذيشيت هٌبثع طجيعي تدذيذؿًَذُ سا الضاهي ًوَدُ اػهت وهِ   

 ىٌيه ػهبهبًِ اطالعهبت خغشافيهبيي   تَاى اص تدس ايي ساػتب هي

( GIS
 يّهب تَاى عشكِيه هيي تىٌيثب اػتفبدُ اص ا ًبم ثشد.(  2

دس  سا هـهخق وهشد.   يبّيه گ يّب هٌبػت خْت وـت گًَِ

 يّهب ـگبُ ثبلمَُ گًَِيي سٍييتع يثشا GISاص  يبديهطبلعبت ص

                                                 
1. United Nations Environment Program  

2. Geographic Information System  
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 تَاى ثِ هطبلعهبت ياػتفبدُ ؿذُ اػت وِ اصخولِ آًْب ه يبّيگ

McKendry et al., (1995)   دس ساثطِ ثب تعييي هٌبطك هٌبػهت

 Eucalyptus grandis ،Gupta & Owaisثشاي وبؿت گًَهِ  

ل خْهت وـهت   يپتبًؼ يق هٌبطك داسايخْت تـخ (2000)

 Wang & Chen (2000)(، Elttaria cardamomبُ ّهل) يه گ

هٌبػههت خْههت وـههت گًَههِ  يي هىبًْههبيههيدسخلههَف تع

 يثشا Taiwania cryptomerioides ،Lesher (2005) يدسخت

، Hypogymnia duplicateل گًَههِ يـههگبُ پتبًؼههيي سٍيههيتع

Rubio & Sanchez (2006)  هٌبػهت   يهىبًْهب  ييهي تع يثهشا

( 1374)، خٌگدهَ  Fagus sylvutica يبيٍ اح يخْت هعشف

اػهتبى ّوهذاى ثوٌ هَس     يعه يطج يّهب تيثوٌ َس ؿٌبخت لبثل

ـگبُ ثهبلمَُ  يي سٍييٌِ تعي( دس صه1378) يشٍاًيوـت گٌذم، ا

 Cachrysش )ي(، خبؿه Ferula ovinaووهب )  يػِ گًَِ هشتعه 

ferulaceae( ُوهههذ ٍ )Bromus tomentellus دس اػهههتبى )

 يهٌبػهج اثهضاس   GISح آًْهب  ياكفْبى اؿبسُ وشد وِ ثشاػبع ًتب

ثبؿهذ. ثهب   يهه  يبّيه گ يّهب ـگبُ ثبلمَُ گًَِيي سٍييخْت تع

ي تحميهك تعيهيي   يه ّذف اص اًدهبم ا  ،تَخِ ثِ هطبلت روشؿذُ

 ٍ  Haloxylon persicumپشاوٌؾ ٍ سٍيـگبُ ثبلمَُ دٍ گًَِ 

Haloxylon aphyllum   ثب اػتفبدُ اصGIS ؼهتبى  يدس هٌطمِ ػ

 ثبؿذ.هي

 

 مواد و روشها
دس ؿشق ايشاى ٍ دس هحذٍدُ  عِهَسد هطبل هٌطمِ

  61˚ 48´ 24´´تب  62˚ 36´ 18´´خغشافيبيي

 31˚ 22´ 52´´تب  32˚ 23´ 32´´طَل ؿشلي ٍ

هٌطمِ ػيؼتبى ثب  (.1داسد )ؿىل  عشم ؿوبلي لشاس

هتش ٍ هيضاى تجخيش هتَػط هيلي 59ثبسًذگي هتَػط ػبالًِ 

 يطيط ًبهؼبعذ هحيهتش اص ؿشاهيلي 4522ػبالًِ 

ي خضٍ دٍهبست يثَدُ ٍ ثشاػبع ؿبخق خـى ثشخَسداس

  (.UNEP, 2006ؿَد )يفشاخـه هحؼَة ه يًَاح

 

 
 هَقعيت جغرافيايي هٌطقِ هَرد هطالعِ -7شکل 
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اثتذا ثبصديذ هيذاًي اص هٌطمِ ك يي تحمياًدبم ا ثشاي

ثب ًمـِ وبسثشي اساضي هٌطمِ ػيؼتبى  ثعذ. اًدبم گشديذ

تْيِ ٍ  2225ػبل  IRSاي اػتفبدُ اص تلبٍيش هبَّاسُ

ي ؿذ. دس هحذٍدُ هَسد ييآى تع يهشاتع ثش سٍهحذٍدُ 

ش ٍ يي تلبٍيتب  ثب اػتفبدُ اص ا يّبـگبُيهطبلعِ، سٍ

 (.4ٍ  3)ؿىلْبي ذ يهـخق گشد يذاًيذ هيثبصد

 

 
 

 تبخير هٌطقِ هَردهطالعِبارش ٍ ّندها، ّنًقشِ خطَط ارتفاعي، ّن -2شکل 
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 ّاي سياُ تاغعيت رٍيشگاًُقشِ هَق -3شکل 
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 ّاي زرد تاغًقشِ هَقعيت رٍيشگاُ -4شکل 

 

ٍ  يويوِ هٌطمِ هَسدهطبلعِ اص ً ش الل يياص آًدب

 يىؼبًيط يؿشا يداسا جبًيًمبط تمش يدس توبه يَگشافيضيف

وٌٌذُ يييتٌْب عبهل تع سػذي( ٍ ثِ ً ش ه2اػت )ؿىل 

ي يثٌبثشا ثبؿذ،يه يّب دس هٌطمِ عَاهل خبوپشاوٌؾ گًَِ

ّبي هَسدهطبلعِ، ّبي گًَِپغ اص ؿٌبػبيي سٍيـگبُ

ثوٌ َس تعييي ًيبصّبي ّب سٍيـگبُ خبن ثشداسي اصًوًَِ

كَست وِ ثشاي هطبلعبت ّب اًدبم ؿذ. ثذييگًَِ يخبو

كَست تلبدفي اًتخبة ٍ دس دسٍى هحلي، دٍ سٍيـگبُ ثِ

 -كَست ػيؼتوبتيهًِوًَِ ث 62داخل ّش هحل، 

خبن هتشي ػبًتي 45تب  15 ٍ 15تب  2دفي اص عوك تلب

(. Overlovsky, 2002؛ Xu et al., 2006ثشداؿت گشديذ )

ٍ تعييي  ِيتدض ثشايّب ـگبُياص سٍؿذُ ّبي ثشداؿت ًوًَِ
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وِ  يياص آًدب ثِ آصهبيـگبُ هٌتمل گشديذ. يخبو عَاهل

 يّبدس پشاوٌؾ گًَِ يخبو عَاهلي يشگزاستشيتأث

، هَاد (EC) يىيالىتشتي، ّذا(pH) تِيذيهَسدهطبلعِ اػ

 Xu et؛ Overlovsky, 2002)ثبؿذيٍ ثبفت خبن ه يآل

al., 2006 ،ثبفت خبن ثب اػتفبدُ ي يثٌبثشا ،(1366؛ سّجش

 (،Bouyoucos, 1962اص سٍؽ ّيذسٍهتشي ثبيىبع )

ثب  921هتش هذل  pHاػيذيتِ خبن ثب اػتفبدُ اص دػتگبُ 

 ،5/2ثِ  1ؼجت طش ثِ ًهمهخلَط خبن ٍ آة

ٍ  ييبياح يعل) گيشيسٍؽ علبسُىي ثِالىتشي ّذايت

وشثي آلي خبن ثِ سٍؽ  ٍ (1372صادُ، يثْجْبً

Walkley-Black ُاًذاص( گيشي ؿذAllison, 1975.)  پغ

ّبي هٌطمِ آٍسي اطالعبت ٍ ًمـًِؼجت ثِ خوع اص آى

، ًمـِ يت اساضي، هٌبثع ٍ لبثليبّي)پَؿؾ گ هَسدهطبلعِ

 ش ٍيتجخًمـِ خطَط ّن ،يّوجبساى، تَپَگشافخطَط 

وِ تَػط ػبصهبى خٌگلْب، هشاتع ٍ  دهب(ًمـِ خطَط ّن

ِ يتْ 1:252222بع يٍ دس هم (1383) وـَس يضداسيآثخ

ط يدس هح ّبدس هشحلِ ثعذ ًمـِ. ذيگشدالذام  ؿذُ،

ILWIS
 پشداصؽ وبهايَتشي سلَهي گشديذًذ. ثشاي 1

ِ هٌبثع ٍ لبثليت اساضي ًؼجت ثب اػتفبدُ اص ًمـ وِطَسي ثِ

ّبي اطالعبتي خبن دس دٍ عوك هَسد ثشسػي ثِ تْيِ اليِ

يه اص  دس ّشدس هحذٍدُ هَسدهطبلعِ الذام ؿذ. ػاغ 

ّبي تْيِ ؿذُ، هٌبطك هٌبػت ثشاي سؿذ ٍ اػتمشاس اليِ

ّب ثب اسصؽ عذدي يه ٍ هٌبطك ًبهٌبػت ثب اسصؽ گًَِ

ّبي تلفيك اليِ عذدي كفش هـخق گشديذ. دس ًْبيت اص

هٌبطك  بُ،يگ يخبو يبصّبيك ثب ًيٍ تطج فَق ثب يىذيگش

اسصيبثي  ثشايّب هـخق گشديذ. سٍيؾ گًَِ ثشايهٌبػت 

عٌَاى ّبي هَخَد ثِدلت اًدبم وبس ثخـي اص صيؼتگبُ

ؿبّذ ثِ كَست تلبدفي اًتخبة ٍ دس هذل لحبظ 

ّبي ّبي هٌبػت وبؿت گًًَِگشديذ. پغ اص تعييي پٌِْ

عٌَاى هالن ّبي ؿبّذ ثِسدهطبلعِ، اص ايي ًوًَِهَ

ّبي ػٌدؾ ٍ اسصيبثي دلت هذل دس تعييي صيؼتگبُ

 هٌبػت اػتفبدُ ؿذ.

 

 نتايج
 يّبگًَِ يّبـگبُيسٍاص  خبن يّبًوًَِ ِيتدضح يًتب

 اسائِ ؿذُ اػت.  2ٍ  1 بيٍْلدس خذ يهَسد ثشسػ

 

 ًَِ زردتاغشگاُ گيدر رٍ يخاک عَاهلرات ييداهٌِ تغ -7جذٍل 

 هَاد آلي )درصذ( شي سيلت رض
EC  

 ds/m)) pH فاکتَرّاي هَرد بررسي 

14-1 26-2 98-62 81/2-23/2 59/34-97/2 49/9-84/7 
 عوك اٍل

cm 15-2 

21-1 41-2 98-38 29/2-23/2 15/51-16/1 45/9-74/7 
 عوك دٍم

cm 45-15 

 
 

 

------------------------------------------ 

 
1  ILWIS: Integrated Land and Water Information System 

 صيوٌغ ثش هتشدػي -2
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 اُ تاغيشگاُ گًَِ سيدر رٍ يخاک عَاهلرات ييداهٌِ تغ -2جذٍل 

 هَاد آلي )درصذ( شي سيلت رض
EC 

1  ds/m)) pH فاکتَرّاي هَرد بررسي 

46-22 58-41 38-4 83/2-25/2 28/79-6/2 94/8-78/7 
 عوك اٍل

cm 15-2 

44-18 68-33 22-2 15/1-31/2 56/72-17/3 68/8-54/7 
 عوك دٍم

cm 45-15 

 

ثب دس ً ش گشفتي تٌبػت سٍيـگبّي ثشاي توبم 

ّىتبس هؼبحت ول  653346اص  ،فبوتَسّبي هَسد ثشسػي

 يآثشفت يدؿتْب يپ اساضي)ت هَلعيت 8هٌطمِ هَسدهطبلعِ 

ّىتبس  37653ؿبهل  (ياداهٌِ يٍ دؿتْب ياسٍدخبًِ

%( ثشاي سٍيؾ گًَِ صسد تب  هٌبػت اػت وِ اص 76/5)

%( آى هتعلك ثِ 57/2ّىتبس ) 16815ايي هؼبحت 

تب  دس آًْب  اػت وِ دس حبل حبضش گًَِ صسد يهٌبطم

ِ ًـذُ افضاس ٍاسد ًمـوِ ثشاي تعييي دلت ًشم ٍخَد داسد

ٍ ثب دلت ثؼيبس ثباليي آى سا ًـبى  دسػتيافضاس ثِ ثَد ٍ ًشم

هؼبحت  ،%( ثبليوبًذ18/3ُّىتبس ) 22838داد. حذٍد 

 (.5)ؿىل  ثبؿذهيتب   دگًَِ صس ّبي ثبلمَُسٍيـگبُ

 يّبـگبُيخبن دس سٍ عَاهلشات ييداهٌِ تغوِ طَسي ثِ

 ًـبى دادُ ؿذُ اػت. 3ل گًَِ صسد تب  دس خذٍل يپتبًؼ

 6ثب تَخِ ثِ عَاهل هَسد ثشسػي، ًتبيح ًـبى داد وِ    

دؿتْبي ػيالثي ٍ اساضي پؼت( هَلعيت )تيپ اساضي 

%( ثشاي سٍيؾ گًَِ ػيبُ 32/12ّىتبس )  67345ؿبهل 

ّىتبس  44258تب  هٌبػت اػت وِ اص ايي هؼبحت 

%( آى هتعلك ثِ سٍيـگبُ فعلي گًَِ ػيبُ تب  اػت 77/6)

%( ثبليوبًذُ، هؼبحت 53/3ّىتبس ) 29/23286ٍ حذٍد 

ثشايي داهٌِ (. ثٌب6ثبؿذ )ؿىل سٍيـگبّْبي ثبلمَُ آى هي

ّبي پتبًؼيل گًَِ ػيبُ تغييشات عَاهل خبن دس سٍيـگبُ

 اسائِ ؿذُ اػت.  4تب  دس خذٍل 

ّوچٌيي ًتبيح ًـبى داد وِ هذل ثىبسسفتِ ثب دلتي ثشاثش ثب 

ّبي دٍ گًَِ سا % تَاًؼتِ اػت وِ هحل سٍيـگب3/93ُ

 (.7هـخق وٌذ )ؿىل 

 
 تاغ ل گًَِ زرديپتاًس يّااُشگيخاک در رٍ عَاهلرات ييداهٌِ تغ -3جذٍل 

 هَاد آلي )درصذ( شي سيلت رض
EC 

  ds/m)1) pH فاکتَرّاي هَرد بررسي 

9-1 17-2 96-68 31/2-24/2 42/33-2/1 23/9-9/7 
 عوك اٍل

cm 15-2 

15-1 28-2 94-41 12/2-25/2 2/49-1/2 32/9-1/8 
 عوك دٍم

cm 45-15 

 

 

                                                 
 ٌغ ثش هتشصيودػي   .1
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 تاغ در هحذٍدُ هٌطقِ هطالعاتي سيل گًَِ زردّاي پتاً ًقشِ هَقعيت رٍيشگاُ -5شکل 
 

 اُ تاغيل گًَِ سيپتاًس يّاشگاُيخاک در رٍ عَاهلرات ييداهٌِ تغ -4جذٍل 

 هَاد آلي )درصذ( شي سيلت رض
EC 

  ds/m)1) pH فاکتَرّاي هَرد بررسي 

45-22 57-46 21-4 42/2-36/2 4/73-2/3 6/8-8/7 
 عوك اٍل

cm 15-2 

44-19 65-36 16-2 85/2-34/2 5/67-25/3 54/8-6/7 
 عوك دٍم

cm 45-15 
----------- 

 زيمنس بر متردسی  .  1
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 ّاي پتاًسيل گًَِ سياُ تاغ در هحذٍدُ هٌطقِ هطالعاتي ًقشِ هَقعيت رٍيشگاُ -6شکل 

 
 



 327 2، شوارة 77فصلٌاهة تحقيقات هرتع ٍ بياباى ايراى جلذ 

 
 ًقشِ ارزيابي هيساى دقت در اًجام کار -7شکل 

 

 بحث 
ك يتحم ييح ًـبى داد وِ سٍؽ ثىبسسفتِ دس ايًتب

 يّبـگبُيٍ سٍ يفعل يّبـگبُيتَاًؼت هحل سٍ يثخَث

سا ًـبى دّذ. ثشاػبع  يهَسد ثشسػ يّبل گًَِيپتبًؼ

هطبلعِ  آهذُ اص ول هؼبحت هٌطمِ هَسدح ثذػتيًتب

ؾ گًَِ صسد تب  هٌبػت اػت وِ اص يسٍ ي% آى ثشا76/5

اػت وِ دس حبل  ي% آى ؿبهل هٌبطم57/2ي همذاس يا

وبًذُ، ي% ثبل18/3تب  دس آى ٍخَد داسد ٍ  حبضش گًَِ صسد

ي يثبؿذ. ّوچٌيي گًَِ هيثبلمَُ ا يّبـگبُيهؼبحت سٍ

بُ يؾ گًَِ ػيسٍ ي% آى ثشا32/12اص ول هؼبحت هٌطمِ 

گًَِ ٍ  يـگبُ فعلي% آى س77/6ٍتب  هٌبػت اػت وِ 

ثبلمَُ آى دس  يّبـگبُيسٍهؼبحت وبًذُ، ي% ثبل53/3

 ثبؿذ. يهٌطمِ ه
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Vogiatzakis & Griffiths (2005) ،ِوِ  يادس هطبلع

بى ياًدبم دادًذ، ث يبّيگ يّبي پشاوٌؾ گًَِييخْت تع

وِ گًَِ دس حبل حبضش دس آى  ياتَاى هٌطمِيوشدًذ وِ ه

آى دس ً ش گشفت  يٌِ ثشايط ثْيعٌَاى ؿشاٍخَد داسد سا ثِ

ه گًَِ سا يبص اوَلَطيط، ًيي ؿشايا يٍ ثب هطبلعِ ٍ ثشسػ

 يخبوبص يثِ ً يبثيي هطبلعِ پغ اص دػتيد. دس اي وشييتع

دس  يخبو طيي ؿشايبفتي هٌبطك هـبثِ ايّب ثِ گًَِ

دِ هٌبطك يپشداختِ ؿذ ٍ دس ًت يهحذٍدُ هطبلعبت

 يثشا يبت خبوياص ً ش خلَك يذيخذ يـگبّيسٍ

ي يآهذُ اص اػتذح ثيثشاػبع ًتبذ. يّب هـخق گشد گًَِ

د تب  دس هٌطمِ گًَِ صس يـگبُ فعليك ٍػعت سٍيتحم

ح ًـبى داد يي ًتبيثبؿذ. ّوچٌيبُ تب  هيـتش اص گًَِ ػيث

ل الصم خْت وـت گًَِ يپتبًؼ يوِ ٍػعت هٌبطك داسا

ـتش اػت يثدس هٌطمِ بُ تب  ًؼجت ثِ گًَِ صسد تب  يػ

اًدبم  ثشايبُ تب  يتَاى گفت وِ گًَِ ػيي هيثٌبثشا

َاًذ تيٌطمِ هاص ه يـتشي، دس ٍػعت ثييبياح يوبسّب

ش ٍ يح خَاًـيثب ًتب هَضَعي يوبسثشد داؿتِ ثبؿذ وِ ا

 داسد. ي( ّوخَا1376ً) ّوىبساى

دٍ گًَِ  يّبـگبُيسٍ يت فعليك حبضش، هَلعيدس تحم

افضاس افضاس ٍاسد ًمـِ ًـذُ ثَد ٍ ًشمي دلت ًشمييخْت تع

ك يي تحمي. دلت هذل دس اآى سا ًـبى داد ييثب دلت ثبال

ثب   Vogiatzakis & Griffiths (2005).% ثشآٍسد ؿذ3/93
 يّبي پشاوٌؾ گًَِييثِ تع يَگشافيضيف عَاهلاػتفبدُ اص 

وبسسفتِ دس هطبلعِ دلت هذل ثِ يبثيپشداختٌذ وِ اسص يبّيگ

دٌّذُ اگشيِ ًـبى ،% سا ًـبى داد71ضاى دلت يآًْب، ه

ذ تَخِ داؿت وِ يثب يسٍؽ ثىبسسفتِ اػت ٍل يدلت ثبال

 يطيوٌٌذُ ثِ دسن هشاحل هحيٌيثؾيپ يت هذلْبيهَفم

ّب ٍ عالٍُ ثش آى ثِ اًتخبة هؤثش ثش پشاوٌؾ گًَِ

 & Austinداسد ) يوٌٌذُ هٌبػت ثؼتگيٌيثؾيپ يشّبيهتغ

Meyers., 1996يّبـگبُياص سٍ يك ثخـيي تحمي(. دس ا 

عٌَاى هٌطمِ ؿذُ ثِيٌيثؾيتب  دس خبسج اص هحذٍدُ پ

ل يتَاًذ ثِ دليه ي اهشيل لشاس داؿت وِ ايپتبًؼ

خْت اػتمشاس  يطيط هحيؿشا يديتذسًبهؼبعذؿذى 

وِ  ييّب ثبؿذ. خطبـگبُ گًَِيّب، ثب دٍس ؿذى اص سٍگًَِ

ي يعلت اعت ٍخَد داسد، ثِيّب دس طجت هحذٍدُيدس هَلع

عت يي عَاسم دس طجيث يمت اػت وِ هحذٍدُ هشصيحم

 يخطَط ٍاض  ًـبى داد. ثشا يه ػشيتَاى ثب يسا ًو

ه خط هـخق يكَست ه خٌگل وِ ثِيلجِ  ،هثبل

دس  ييخطب ياداس  عتيؿَد هوىي اػت دس طجين هيتشػ

ثِ ً ش (. 1381، يحذٍد يٌذ دُ هتش ثبؿذ )پَسهٌبف

-ثب ًشم سػذ ثب تَخِ ثِ ايٌىِ عَاهل وليذي، عوذتبً هي

ؿَد ّضيٌِ اًدبم هطبلعبت احيبيي  تعييي هي GISافضاسّبي 

اػتفبدُ اص ايي تىٌيه دس  بثشاييثٌ .بفتيوبّؾ خَاّذ 

صهيٌِ ثشسػي ٍ هذيشيت هٌبثع طجيعي ػشعت ٍ دلتي سا 

 ػبصد، وِ داساي تَخيِ التلبديؼت )كذيميبى،فشاّن هي

 (.Tri et al., 1998؛ 1375
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Determination of potential habitats of Saxaoul species for Sistan region using GIS 
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Abstract 

Growth of plants species in an area is affected by biological and environmental factors of 

that region. It is necessary to study some ecological requirements of species and also 

environmental characteristics of the study area in order to determine site potential and plant 

growth needs. this study performed to determine potential habitat of Haloxylon persicum and 

Haloxylon aphyllum in Sistan province by using Geographic Information System (GIS) 

technique. In this way sampling from habitats carried out for recognition of ecological 

requirements. Also thematic maps of area provided and digitized for attainment data layers 

which were needed. Then various sections of area were investigated and were compared with 

ecological requirements of these two species. Finally, the different layers of information were 

put together for every species. Base on our results, 3.18% and 3.52% of the studied area was 

suitable for growing H. persicum and H. aphyllum respectively. Assessment of accuracy of 

model was 93.3%. 
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