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 دهیکچ
 خود تأثيررا تحت  هاکریپتوفيتهمی ژهیوبه گياهی هایگونه مکانی توزیع ادافيکی، عوامل در دارامالحمختلف  يباتترک تغييرات     
 ین. ااست متفاوت دیگر هایبيابان تغييرات با هستند نيز دریا همجوار که بيابانی مناطق در تغييرات این رسدمی نظر به. دهدمی قرار
 صورتبه گياهی پوشش یبردارنمونه .انجام شد ادافيکی عوامل با کریپتوفيتیهم هایگونه مکانی توزیع بررسی هدف با شپژوه
-45 و 45-0 عمقخاک از  یبردارنمونهو ( یمترمربع 4و  2، 1 تپال 150 جمعاً) پالت ترانسکت روشبه و يستماتيکس – یتصادف
 گياهی پوششصفات مختلف  ينب یهمبستگ یبضر سبهمحا آناليز. شد گيریخاک اندازه هایویژگی آزمایشگاه در و نجاما 90
 کلسيم مجموع و بافت اسيدیته، با گياهی پارامترهای این که داد نشان هارویشگاه خاک یهایژگیو با( تراکم و ارتفاع ،درصد پوشش)
با  در این منطقه عامل تراکم گياهی یطورکلبه ،داد نشان( P.C.A) یاصل هایمؤلفه آناليز. دارند را همبستگی بيشترین منيزیم و
 هدایت و پتاسيم سدیم، مقدار با گياهیپوشش  هاییژگیو یرسا وارتباط را داشته  يشترینب دومکلسيم و منيزیم عمق  هاییژگیو

 .اندهبود مستقيمارتباط  دارایخاک  هایالیهعمق دوم  يمو کلس زیميو من اول عمق الکتریکی
 

 .هرمزگان ،اصلی هایمؤلفه ،یشورز گياهان ،گياهی هایتيپ :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه
 و هپا تيپپ  ،خاک هاییژگیو ميان روابط دقيق شناخت

 ایپن  ءاحيپا  به تواندمی مختلف مناطق در گياهی هایگونه

 ادافيکپی  طیبا شپرا  مقاوم هایگونه پيشنهاد ریقاز ط مراتع
 مناسپپب هپپایشپپيوه همچنپپين و (,Akhani 2006) منطقپپه
 پوشپش  تقویپت  و حفپ   بپه  نهایت در که احيایی و اصالح
 کنپپد تپپوجهیقابپپل  کمپپک ،انجامپپدمپپی منطقپپه گيپپاهی

(2019 et al., Asadpour).   در منپپپاطق خشپپپک و

 کریپتوفيپت همپی  هپای گونه ياییپراکنش جغراف ،خشکمهين
 یامپا در نپپواح  ؛خپاک اسپت   پارامترهپای  یاز برخپ  متپأثر 

فارس با دارا بپودن سپطس سپفره آ      يجخل یایهمجوار در
 یپپندر ا یپپپژوهش متقنپ  بپاال  یو رطوبپت نسپپب  ینپ يرزمیز
در  یپادی مطالعپات ز  ،راستا یندر ا است. نشده انجام ينهزم
 .گپردد یمپ نها اشاره آانجام شده که به  یگرد یشیرو ینواح

Zare Chahouki  بپپالقوه رویشپپگاه (2016)همکپپاران و 
 اسپتفاده  بپا  (strobilacea Ephedraارمپک )  گيپاهی  گونه
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 کپپه دنپپددا نشپپانو  يپپينتع را حپپداک ر یآنتروپپپ مپپدل از
 رویشپپپگاه تپپپرجيس در گپپپذارتأثير شپپپاخ  مهمتپپپرین

 تپا  45( دوم عمپق  گچ عامل ،strobilacea Ephedra گونه
 حضپور  در گپذار تأثير یبعد یمتغيرها .است(  سانتيمتر 90
. بپود  (متريسپانت  45 تا 0) اول عمق گچ یمتغيرها ،گونه ینا

Hosseini ( عوامپپل2019و همکپپاران ) بپپر مپپؤثر يطپپیمح 
  haussknechtii Ferulaگونپه   عملکپپردی هپپاییژگپی و
 (PCA ( یاصپل  یهپا مؤلفپه  یهتجز روش با (یيالقی یکما)
بيپوم    کپه  گرفتند جهينت ،ORD-PC افزارنرم از استفاده با

 بپا  گونپه  نیپ ا تراکم و ارتفاع گياهی، پوشش درصد هوایی،
 د.یابپ یم کاهش گونه نیا یقه قطر و افزایش ارتفاع افزایش

Abtahi يپت هالوف گونپه  شپش  استقرار( 2020)همکاران  و 
 مطالعپه  مپورد  را کاشپان  نمپک  دریاچه مرطو  حاشيه در
 کپه  بپود  آن بيپانگر  تحقيپق  این از حاصل نتایج دادند، قرار
 strobilaceum.H و imbricata.S، caspica.H یهپپاگونپه 
 اینکپه  به با توجه که هستند انیمزنده صفت بيشترین یدارا
 آن کشپت  ،هسپتند  مطلپو   و خپوراک شپتر خپوش   بپرای 
 هپای مؤلفپه  ليوتحلهیتجز توسط نتایج این .شودمی توصيه

و همکپاران   Zeng. قپرار گرفپت   یيدتأ ( موردPCA) یاصل
 و توزیپع  کپه  رسپيدند  نتيجه این به تحقيقی در نيز( 2020)

 سپطس  ريتپأث  تحپت  زیپادی  مقدار به گياهی هایگونه تنوع

 فاصله خاک، رطوبت زیرزمينی، آ  شوری زیرزمينی، آ 

 کپل،  نمپک  و الکتریکپی  هپدایت  خپاک،  Hp رودخانه، از

 پتاسپيم  و سپدیم  منيپزیم،  کلسپيم،  سپولفات،  کلر، کربنات،

 رطوبپت  زیرزمينپی،  آ  کپم  عمقو  یشور همچنين .است

 گيپاهی  هایگونه باالی تنوع با خاک شوری و خاک باالی

 قابپل اسپتان هرمزگپان بخپش     یزارهپا شوره .دارد ارتباط
 اختصپا   خپود  به را مراتع و استان مساحت از یامالحظه
 و توليپد  در هپا اکوسيسپتم  ایپن  نقپش بپه   توجپه  با ،اندداده

 شپپپناخت مرتعپپپی، علوفپپپه از اعظمپپپی بخپپپش تپپپأمين
 بپرای  زیشپور  ياهانگ يکیو اداف یکیاکولوژ هایخواهش

 شپور  مراتپع  احيپای  و اصالحی عمليات در آنها گيریکارهب

 بپه  مقاومپت  هپای شاخ  از ایمجموعه اساس بر و استان
 تواننپد مپی  گياهپان  این گياهی پوشش تقویت برای ،یشور
 عهپده  بپر  مراتپع  گونپه  ینا ديتول شیدر افزارا  یمهم نقش
 یحسپنلنگ  زارشپوره  منطقه مورد پژوهش ينهمچن .بگيرند

ها عرصپه شپور اسپتان هرمزگپان بپا از      از ده یکی عنوانبه
و  يابپانی ب يماقلپ  یطشپرا  ليپ بپه دل  ياهیرفتن پوشش گ ينب

 هپای کپانون  نیمهمتپر  از یکی به اخير دهه هاییخشکسال

 معضپالت  موضپوع  ایپن . خواهدشپد  تبدیل بادی فرسایش

 -اقتصپادی  هپای خسپارت  و ریزگردها ایجاد مانند متعددی
 نایپ  .خواهپد داشپت   بپه همپراه  را  شپماری یبپ  اجتمپاعی 
غالپب   هپای گونپه  ينارتبپاط بپ   بررسپی  دفهپ  بپا  پژوهش

 يدیته،بافت، عمپق، اسپ  ) یخاک یبا فاکتورها يپهر ت ياهیگ
 یهپا عامپل  ینمهمتپر  ییو شناسپا ...(  و یکپی الکتر یتهدا
اسپتان   یزار حسپنلنگ در شپوره  هپا يپپ ت ييپر بر تغ يکیاداف

 یشپی رو یپارامترهپا  ينب ینوع همبستگ یهرمزگان و بررس
خپاک و   يمياییو شپ  يزیکیف یو فاکتورها یشوررو گياهان
 خپاک  شپوری  برابر در گياهی هایگونه ترینمقاومشناخت 
 طیبپا شپرا   منپاطق  و مراتپع  ینا ياهیپوشش گ ياءاح برای

 .مشابه انجام شد
 

 هاروشو  مواد
زار در شوره سنگزمين سایت، پژوهش موردمنطقه 
هکتار در مختصات  5/2989مساحت  با یحسنلنگ
درجه و  27 تاه يثان 69قه و يدق 25درجه و  27 ییايجغراف
 45درجه و  56و  یعرض شمال هيثان 078قه و يدق 28
 هيثان 066قه و يدق 50درجه و  56 وه يثان 838قه و يدق

از  لو قب ينا م -جاده بندرعباس مسير در یطول شرق
در قسمت  و سمت چپ جاده طرفبه حسنلنگی یدوراه

و دارای  (1 شکلاست ) شدهسنگ واقع نيزم یغر  روستا
 شور و سطس کبا خا همراهپست و مسطس  منطقه یاراض

 .باشدیباال م یستابیا
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 در استان هرمزگان بررسی مورد تیسا یانکم تیموقع -1 شکل
Figure 1. Location of the study site in Hormozgan province  

 

 بررسی روش
 یرتصاو از استفاده مرز محدوده با يينپ  از تع ،ابتدا در
رنگ و  با توجه به (Google Earth) ارث گوگل ایماهواره

با منطقه اقدام و  يهاول بندیتيپ به نسبت ،یربافت تصو
 يتواقع با هاپيمرز ت ينیزم و کنترل گردشیزمين اتيعمل
. پ  از شد يهته یبنديپاصالح و نقشه ت داده شد و يقتطب
 – یتصادف صورتبه یبردارنمونه ياهی،پوشش گ یبنديپت
 .یدپالت انجام گرد -روش ترانسکت به و يستماتيکس

 پنج یبر رو و شوری کانون با یمواز هایبردارنمونه

 روش از استفاده با هاتعداد پالتترانسکت انجام شد. 

پالت  051درمجموع و  يينعدد تع 05، تيپ هر در يمیترس
 در متر 100 يزن یگرهمد از هاپالت فاصله و بردارینمونه

متر و  1000هر ترانسکت  طول ،بيترتنیابه شد. گرفته نظر
متر در نظر گرفته شد.  500 يزفاصله هر ترانسکت از هم ن

 حداقل روش به توجه با هاپالت که اندازه شودیادآوری می

 2×2) مربعمتر 4 پالت سطس روش، ینا به و يينتع سطس
 . ید( مشخ  گردمتر

 
 

  
 رویشی پارامترهای گیریاندازه -3 شکل                    یاندازو پالت یگذاراز ترانسکت یینما -2 شکل

  Figure 3. Measurement of vegetative parameters      Figure 2.  View of transecting and plot setting   
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 یکت از پال یپتوفيتکر ياهانگ یپژوهش برا یندر ا
از پالت دو  کریپتوفيتهمی هایگونه یو برا مترمربعی
دو  ،پوشش تاج درصد پالت هر . درشداستفاده  مترمربعی

 ساز،يپت و شاخ  اهانيگ تراکم و ارتفاع قطر عمود بر هم،
درصد سنگ و  يزدرصد خاک لخت، درصد الشبرگ و ن

 2در  2(. داخل پالت 2 و 1 شکلشد ) يریگاندازه یزهسنگر
مشبک قرار داده شد و  یمترمربع کی یهاپالت ،یمترمربع
مشبک درصد تاج پوشش، درصد خاک لخت  یهادر پالت

 گياه م. قطر عمود بر هدیگرد یريگو درصد الشبرگ اندازه
 با شمارش در پالت انجام شد. تراکم و یاپارچه متر با

از  گياهی پوششدرصد  محاسبه و گيریاندازه برای
ن ینجا فرض بر ای. در اشدشده استفاده  یبندشبکه یهاپالت
و  نداردوجود  یاهان گسستگيا چتر گیه در داخل کاست 

 یشهر اگراه دور تاج به شکل چتر است. يگ ییمحدوده فضا
خارج از پالت و تاج آن در داخل پالت باشد،  ياهیگ

 آیدیحسا  مدرصد پوشش آن در داخل پالت به
(2011 ,Mesdaghi .)کمشب یهان حسا  از پالتیا با 

 یمتر مربعيسانت 100ه به چهارصد خانه ک یچهار مترمربع
 دادیدرصد را نشان م 25/0 هاخانهاز  یکو هر شده يمتقس

 ياهیگ هایگونه هایپایه ،ه تراکممحاسب برای. شداستفاده 
راکم در هکتار ت یتنها و در یدها شمارش گرددر پالت

حضور و عدم دن کرمشخ   با ی. فراواندشها محاسبه گونه
بر  فقط و يریگپالت اندازه سطس در یاهيگونه گ یکحضور 
تعداد بدون توجه به ( پالت سطس درگونه  یکحضور  یمبنا
 محل از اناهيارتفاع گ یريگاندازه ی. براشدمشخ   )افراد

آنها  ییتا حد باال خاک سطس از بالفاصله ساقه ظاهرشدن
ها آوردن قطر متوسط گونه دستبه یدر نظر گرفته شد. برا

 ياهدو قطر عمود برهم گ تاج، سطس بودن کروی با فرض
 برای .یدقطر متوسط گونه محاسبه گرد بعدشد و  يریگاندازه

 5 تعداد ترانسکت هر یرو بر خاک، هایویژگی یريگاندازه
 مترییسانت 90تا  45و  45تا  0 عمق دو از حفر و يلپروف

 یشور زانيم یريگاندازه یبرا ارهايمع شد. بردارینمونه
 یبرا یشاخ  خوب که  SARیريگاندازه ژهیوبهخاک و 
 برای ،سپ  .دیگرد انتخا است  یشور یريگاندازه

نمونه عمق اول هر ترانسکت و دوم  ،ینهدر هز جوییصرفه
 یبرا ،دیگرعبارتبه .شد يهمجزا ته صورتبههر ترانسکت 

با نصب  و يهخاک ته مونهن 25 تعداد ،ياهیگ پيهر ت
(، Clay) رسدرصد  یپارامترها يریگاندازه برای برچسب
 Soil   ((، بافت خاکSilt) سيلت(، درصد Sand) شندرصد 

texture)، اسيدیته (pH ،)الکتریکی هدایت (ECپتاس ،)يم 
 ،(Ca (م يلسک(، Cl) کلر (،Na) سدیم(، aK) جذ قابل
 ارسال خاک آزمایشگاه به( N) کل نيتروژن( و   (Mgمیزيمن

به روش  SASافزار توسط نرم هاداده يانگينم یسهمقا .گردید
LSD  برای و انجام تصادفی کامل بلوک طرح قالب درو 
  يزبه روش آنال  Ordinationافزارنرم از هاداده نهایی آناليز

P.C.Aروش .شد استفاده PCA یگستاساس همبپ بر 
از  PCA ریاضی محاسبات .است يطیمح یعوامل یا هاگونه
 يطیعوامل مح یاها گونه يههمبسته کل يباتترک یافتن یقطر

ز ا یکهرکه به  گرددیم ی منجر به کاهش ابعاد ماتر
 معموالً مؤلفه این. شودیمؤلفه اطالق م ید،جد يباتترک
 در. هاستتوده مکان دادننشان برای محور دو صورتبپه
 فضای در( هپاتوده یپا هاقا ) نقپاط مرتب کردن روش این
، تشابه ترنزدیک نقاط. است قطبی روش مانند یبندرج
 از نقاط دور از هم دارند. درمجموع استفاده از  یريشتب

PCA يطیو با کاربرد کامل مح هاستتوده یبندرجفراتپر از 
 روش ین، اخاکبافت  یپا يدیته، اسپخاکماننپد رطوبت 

. چپون کندیم یسهمقا يزن يطیرا بر اساس عوامل مح هاتوده
 رو،ازاین، است يهاول یهاداده ی مپاتر از PCA یهپاداده
به یانفپراد صورتبهرا  هاگونه یالگو توانیآن م یپقاز طر

 دست آورد.
 

 یجنتا
و  اسپپت شورپسپپند زاربوتپپهسپپيمای پوشپپش گيپپاهی  

 و strobilaceum Halocnemum گيپپاهی  هپپای گونپپه 
Atriplex leucoclada  از خپپپانوادهChenopodiaceae  و

از  Desmostachya bipinata يپپپپپپاهیگونپپپپپپه گ
بپه   سپاز، يپپ و ت یاصل هایگونه عنوانبه Poaceaeخانواده
 imbericata  Salsola،Bienertiaیهپپاگونپپه همپپراه
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cycloptera ، vermiculata Suaeda و  Anabasis

setifera،Aeluropus littoralis ،persarum Alhagi 
)شکل  هستند ياهیگ هایتيپهمراه مهم  هایگونه عنوانبه
4). 

 

 

 سنگینزم زارشوره یاهیپوشش گ بندیتیپ -4 شکل
Figure 4. Typical vegetation types of Zaminsang 

 

 تيپ این: Atriplex leucoclada: 1شماره  ياهیگ تيپ
 محدوده یقسمت جنوب درهکتار  8/486 با مساحت گياهی

 است و شده کشيده منطقه غر  به شرق از و مورد پژوهش
 يزانم .را به خود اختصا  داده است درصد از منطقه 7/26

که گونه  است 6/35برابر با  يپت نیدر ا ياهیپوشش گ
با  (سفيد ساقه سلمکی) Atriplex leucoclada ياهیگ
 و 2/79 يبدرصد ترک ياهی،درصد از کل پوشش گ 2/28

پوشش را به خود  يزانم يشتریندرصد ب 7/96 یفراوان
  .ستادادهاختصا  
 این :bipinata Desmostachya: 2شماره  ياهیگ تيپ

 به شمال از و دارد قرار منطقه غربیقسمت  در ياهیگ يپت
 اراضیاز  قطعه سه و است شده کشيده جنو  سمت

 دارایدارد و  قرار ياهیگ يپت ینا در مردم کشاورزی
درصد  7/42هکتار است که  5/750 در حدود یمساحت

 .را به خود اختصا  داده است مساحت( از منطقه يشترین)ب
که  است 08/20برابر با  يپت ینا در ياهیپوشش گ يزانم

 38/15با  )کرته( bipinata Desmostachya ياهیگونه گ
و  59/76 يبدرصد ترک ياهی،درصد از کل پوشش گ

پوشش را به خود  يزانم يشترینب درصد 100 یفراوان

  .ستادادهاختصا  
: strobilaceumm Halocnemu: 3شماره  ياهیگ تيپ

 یهکتار، در قسمت شرق 5/376مساحت  با ياهیگ يپت این
را به خود  منطقهدرصد از کل محدوده  5/21حوزه 

برابر  يپت نیدر ا ياهیپوشش گ ميزان .تاختصا  داده اس
 Halocnemu ياهیکه گونه گ استدرصد  96/16با 

strobilaceum درصدبا  درصد و 06/16با  شور( ی)باتالق 
پوشش  يزانم يشترینب درصد 100 فراوانیو  86/94 يبترک

 .ستادادهرا به خود اختصا  
درصد کل  (2 و 1 یهاجدول) آماری تجزیه اساس بر

 ياهیگ يپو در ت 2/15 يزانبه م 1 يپدر ت ياهیپوشش گ
 کمترین و بيشترین دارای يبتتردرصد به 4/11با  2شماره 
اندازه قطر  نظر از. شد داده تشخي  پوشش درصد ميزان
 دارمعنیاختالف  3و  2 هایتيپ ينب ياهیگ هایگونهبزرگ 

 يپدو ت ینبا ا 1شماره  ياهیگ يپت یول ،نشدمشاهده 
 هایگونهاندازه ارتفاع  نظر از .ددانشان  دارمعنیاختالف 

 دارمعنیاختالف  3و  1 هایتيپ هایگونه ينتنها ب ،ياهیگ
 يپدو ت ینبا ا 2شماره  ياهیگ يپت یول ،شدمشاهده 
ارتفاع مربوط به  بيشترین .ندادنشان  دارمعنیاختالف 
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 ین( و کمترمترسانتی 7/38) 1شماره  يپت ياهیگ هایگونه
 3 يپت ياهیگ هایگونه( مربوط به مترسانتی 4/31ارتفاع )

 يپدر هر سه ت ،ياهیگ هایگونهتراکم  يزانم نظر از .دبو

 بيشترین تراکم مربوط به و شدمشاهده  دارمعنیاختالف 
 (یهپا 9/1تراکم ) ینکمتر و( پایه 7/5) 2 شماره گياهی تيپ

 .دبو 1شماره  ياهیگ يپمربوط به ت
 

 یبررس مورددر رابطه با صفات  هاداده انسیوار هیتجز جینتا -1 جدول
Table 1. Results of analysis of data variance in relation to the studied traits 

 منبع تغییر
S.V 

 درجه آزادی
D.F 

 M.S مربعات میانگین

 پوشش گياهی

Cover 
 قطر کوچک

1Diameter 
 قطر بزرگ

Diameter 2 
 ميانگين قطر

DiameterAverage  
 ارتفاع

Height 
 تراکم

Density 
 ترانسکت

Trancect 
2 **43.3 89.3** ns129.7 ns107.8  ns40.3  ns0.13  

 تيپ

Type 
2 13.8** *696.2 *898.9 794.1** *41.5 **10.53 

 خطا

Error 
4 3.4 51.3 52.4 51.4 5.9 0.12 

 تغییرات ضریب

C.V% 
15 17.3 14.6 15.8 7 9.2 

 ns*  درصد 1و  5در سطس  داریو معن داريرمعنیغ يبترتبه: **و 

 

 یآمار مقایسه
 ميزان با رابطه در هانيانگيم مقایسه و آماریتجزیه 

 عدم از حکایت مختلف یهاپيت در خاک اشباع درصد
 مختلف یهاپيت در پارامتر این داریمعن اختالف وجود
 درصد ميزان اگرچه شود کهالبته، یادآوری می ،دارد گياهی

؛ دندا نشان را داریمعنی تفاوت آماری نظر از خاک اشباع
 شماره تيپ در( 47)درصد  ميزان بيشترین عددی نظر از ماا
 مشاهده 2 شماره تيپ در( درصد 2/41) ميزان نیو کمتر 3

  .(2)جدول  شد

 

  



 

 جدول 2- مقایسه میانگین صفات فیزیکی و شیمیایی خاک در دو عمق و سه تیپ مورد بررسی و اثر متقابل آنها
Table 2 . Comparison of average physical and chemical properties of soil at two depths and three types and their interaction 

درصد 
رطوبت 
 اشباع

SP(%) 

هدایت 
 الکتریکی

EC (ds/m) 

 اسيدیته

pH 

 شن

Sand(%) 

 رس

Clay(%) 

 سيلت

Silt(%) 

 مواد آلی

OC(%) 

Na 

(meq/l) 

Mg+Ca 

(meq/l) 

نسبت 
جذ  
 سدیم

SAR 

K 

(meq/l) 

 فاکتورها

Factors 

46.8 a 31.3 b 7.83 a 20.7 b 27.8 a 51.3 a 0.194 c 265 b 44.6 c 54.5 ab 131b  1تيپ 

Type1 

41. 2 a 32.7 b 7.72 a 34.3 a 16.2 c 49.3 a 0.276 b 260 b 57.5 b 50.5 b 213a  2تيپ 

Type2 

47 a 42 a 7.66 a 34 a 23.0 b 43.3 a 0.420 a 344 a 64.3 a 59.0 a 242 a 
 3تيپ 

Type3 

40.3 b 46.9 a 7.72 a 38.9 a 19 b 42.2 b 0.379 a 396 a 62.2 a 70.7 a 280 a   45)-Depth(0 45عمق)-(0 

50 a 23.8 b 7.75 a 20.4 b 25.7 a 53.8 a 0.214 b 184 b 48.7 b 38.7 b 111 b 90)-Depth(45 90عمق)-(45 

46.6 ab b41  7.76 a 25.3 b 30.7 a 44 bc 0.257 bc 349 b 54 bc 66 b 190 c 

-Depth(0

0)- عمق (45

45)  Type1 تيپ
1 

47 ab 21.6 c 7.91 a 16 c 25 b 58.7 a 0.13 d 180 c 35.2 d 43.1 c 73 e 

-Depth(45

 عمق(90
90)-(45 

35.3 c 39.8 b 7.74 a 45.3 a 11.3 c 43.3 c 0.33 b 337 b 55 bc b65  284 b 

-Depth(0

0)- عمق(45

45) Type2 تيپ
2 

47 ab 25.7 c 7.7 a 23.3 bc 21 b 55.3 ab 0.223 c 184 c 60 b 36 c 142 cd 

-Depth(45

 عمق (90
90)-(45 

39 bc 60 a 7.66 a 46 a 15 c 39.3 c 0.55 a 501 a 77.7 a 81 a a366 
-Depth(0

0)- عمق(45

45) Type3 تيپ
3 

55 a 24 c 7.65 a 22 bc 31 a 47.3 abc 0.29 bc 187 c 51 c 37 c de117 

-Depth(45

 عمق (90
90)-(45 

 با هم ندارند. دارییتفاوت معن LSDآزمون  %5حرف مشترک هستند، در سطس  یک یکه حداقل دارا موجود در هر ستون یهانيانگيم
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( و تيپ 194/0) 3ميزان کربن آلی در تيپ  2در جدول 
ترین ميزان با تفاوت ترتيب باالترین و پایين( به194/0) 1

  PHداری برای مقادیردار بودند. همچنين تفاوت معنیمعنی
( باالترین مقدار 42) 3در تيپ   ECمشاهده نشد اما مقادیر

در  ECالبته مقدار  ،( کمترین مقدار بود3/31) 1و در تيپ 
اما تفاوت معنی ر متفاوت استیکدیگ با گياهی 2و  1 تيپ

 داری بين دو تيپ مشاهده نشد. 
با  یاهيپوشش گ یشیصفات رو نيب یهمبستگ بیضر

 یخاک یهایژگیو
افزار برای محاسبه کوواریان  و ضریب همبستگی از نرم

 بين (3)جدول  همبستگی ضریب آناليزاکسل استفاده شد و 
 خاکی پارامترهای با گياهی پوشش رویشی صفات
 :که داد نشان 6تا  3 هایجدولبر اساس  هارویشگاه
 عمق شن درصد با: ياهیگ یهادرصد پوشش گونه –الف
 .دارد منفی رابطه درصد 95 سطس در دوم

 درصد فاکتورهای با :ياهیگ یهاقطر کوچک گونه – 
 سطس در(، ی)منف شن درصد)م بت(،  درصد و اشباع رطوبت
 پارامتر این اساس همين بر .دارد همبستگی درصد 99

 آلی کربن)م بت(،  دوم عمق رس درصد با گياهی پوشش
 هر پتاسيم نيز و منيزیم و کلسيم مجموع(، ی)منف اول عمق
 همبستگی درصد 95 سطس در منفی رابطه و دوم عمق در دو
 .دارد
 با گياهی فاکتور این: گياهی هایگونه بزرگ قطر -ج

 و دوم عمق در پتاسيم و الکتریکی هدایت خاکی پارامترهای
 درصد نيز و منفی رویکرد با کالً دوم و اول عمق شن درصد
 با و اول عمق در همگی اشباع رطوبت درصد و رس

 و آلی کربن درصد با نيز و درصد 99 سطس در م بت رویکرد
 رویکرد با و اول عمق در همگی منيزیم و کلسيم مجموع
 .دارد همبستگی درصد 95 سطس در منفی
 هر رس و اسيدیته ميزان با :گياهی هایگونه ارتفاع -د
 شن درصد و م بت رویکرد با و اول عمق در پارامتر دو
 همبستگی درصد 95 سطس در کالً منفی رویکرد با اول عمق
 .دارد
 با گياهی پارامتر این: ياهیگ یهاتراکم گونه – ه

 رس، درصد و اسيدیته اشباع، رطوبت درصد فاکتورهای
 و اول عمق شن درصد منفی، رویکرد با اول عمق در همگی
 با کالً دوم عمق پتاسيم و دوم و اول عمق آلی کربن درصد
. دارد همبستگی درصد 99 سطس در و م بت رویکرد
 و آلی کربن خاکی فاکتورهای با گياهی پارامتر این همچنين
 در م بت رویکرد و دوم عمق در کالً منيزیم و کلسيم مجموع
 .دهدمی نشان همبستگی درصد 95 سطس

 گونه 3 رویشی صفات بين همبستگی ضریب محاسبه
 خاکی پارامترهای با سازتيپ
Atriplex گونه  یهمبستگ یبضر محاسبه -1

leucoclada 5بيان شده در جدول  یخاک یبا پارامترها 
 :شرح زیر استبه

 درصد و خاک اسيدیته با: گياهی پوشش درصد -الف
 رابطه اول عمق شن درصد با و منفی رابطه اول عمق رس
 نسبت با گياهی پوشش پارامتر این همچنين. دارد م بت
 عمق پتاسيم ميزان نيز و دوم و اول عمق در سدیم جذ 
 هاهمبستگی این که شودیادآوری می. دارد منفی رابطه دوم
 .است دارمعنی درصد 95 سطس در کالً

 درصد و اشباع رطوبت درصد با :قطر کوچک گونه –ب
 رابطه همگی دوم و اول عمق در اسيدیته و اول عمق در رس
 جذ  نسبت و اول عمق آلی کربن و شن درصد با م بت،
یادآوری  .دارد منفی رابطه دوم عمق در پتاسيم و سدیم
. است درصد 99 سطس در کالً هاهمبستگی این که شودمی

 آلی، کربن الکتریکی، هدایت با خاکی پارامتر این همچنين
 رویکرد با و اول عمق در همگی سدیم جذ  نسبت و ازت
 در کالً و م بت رویکرد با دوم عمق رس درصد با نيز و منفی
 .دارد همبستگی درصد 95 سطس
با  ياهیپارامتر پوشش گ این :گونه بزرگ قطر -ج

 يزاندرصد رطوبت اشباع و درصد رس در عمق اول و م
 رویکرد با همگی خاکخاک در عمق اول و دوم  يدیتهاس

و  آلی کربن درصد ،خاک اول عمق شن درصد با نيز و م بت
 خاک در عمق اول و دوم دو پارامترهر  یمجذ  سد نسبت
 یمنف یکردبا رو یهمگ خاک عمق دوم يمپتاس يزانم يزن و

 دارد. یهمبستگ 99در سطس 



 کریپتوفیت...های همیارتباط گونه 120

درصد رطوبت اشباع و رس عمق اول و  با :گونه ارتفاع
م بت  یکردبا رو یخاک در عمق اول و دوم همگ يدیتهاس يزن

در عمق اول نسبت جذ   یدرصد شن و کربن آل يزو ن
 و یمنف یکرددر عمق دوم کالً با رو یهمگ يمو پتاس یمسد
 دارد. یدرصد همبستگ 99در سطس  یهمگ

خاک و  هيدیتدرصد رطوبت اشباع، اس با :گونه تراکم
با  يزو ن یمنف یکرددر عمق اول و با رو یدرصد رس همگ

 و اول عمق در خاک یکربن آل درصددرصد شن عمق اول و 
 درصد 99 سطس در کالً و م بت رویکرد اب همگی دوم

 عمق پتاسيم با گياهی پارامتر این همچنين. دارد همبستگی
 .دهدمی نشان همبستگی 95 سطس در و م بت رویکرد با دوم
 Desmostachyaگونه  یهمبستگ یبمحاسبه ضر -2

bipinata نشان داد که: یخاک یبا پارامترها 
عمق  ی: با درصد کربن آلگیاهی پوشش درصد -الف
م بت  یکردعمق اول با رو یمنسبت جذ  سد دوماول و 

 يمپتاس يزو ن دومدر عمق  یمخاک، نسبت جذ  سد يدیتهاس
 یکردعمق اول و دوم و درصد شن در عمق دوم کالً با رو

 یندارد. ا یدرصد همبستگ 99در سطس  یو همگ یمنف
 یکردپارامتر با درصد شن و ازت عمق اول هر دو با رو

 نشان داد. یدرصد همبستگ 95م بت و در سطس 
 هر ازت، و الکتریکی هدایت با: گونه کوچک قطر -الف

 درصد 95 سطس در و م بت رویکرد با و اول عمق در دو
 .دارد همبستگی

 سيلتو درصد  یمنسبت جذ  سد با: گونه تراکم -ج
 با کالً دوم و اول عمق در یکربن آل درصد يزعمق دوم و ن

 ميزان و منيزیم و کلسيم مجموع با نيز و م بت رویکرد
 و منفی رویکرد با و دوم و اول عمق در عامل دو هر پتاسيم
 پارامتر این همچنين. دارد همبستگی درصد 99 سطس در کالً
 جذ  نسبت و دوم عمق ازت ميزان و الکتریکی هدایت با

 درصد با نيز و م بت رویکرد با عامل سه هر اول عمق سدیم
 درصد 95 سطس در کالً و منفی رویکرد با دوم عمق شن

 .دارد همبستگی

 Halocnemumگونه  یهمبستگ یبضر -1

strobilaceum (5)جدول نشان داد  یخاک یبا پارامترها 
 که:

 يمپارامتر با مجموع کلس این: گياهی پوشش درصد -الف
در عمق  یماده آل يزانو درصد شن عمق اول و م يزیممن و

 یدرصد همبستگ 99م بت و در سطس  یکردبا رو یدوم همگ
 دارد.
با  ياهیپارامتر پوشش گ این: گونه کوچک قطر - 

 یکرددرصد رطوبت اشباع و درصد رس در عمق دوم با رو
در  یازت همگ و یمخاک، نسبت جذ  سد يدیتهم بت، اس

 99و در سطس  یمنف یکرددرصد و کالً با رو يزعمق دوم و ن
با درصد  یپارامتر خاک ینا يندارد. همچن یدرصد همبستگ

 و م بت رویکرد با اول عمق در خاک یکربن آل درصدشن و 
 در کالً و منفی رویکرد با دوم عمق الکتریکی هدایت نيز

 .دهدمی نشان همبستگی درصد 95 سطس
 درصدپارامتر با درصد شن،  این: گونه بزرگ قطر -ج
 با و اول عمق در همگی منيزیم و کلسيم مجموع و یکربن آل
 رویکرد با دوم عمق الکتریکی هدایت با نيز و م بت رویکرد
 .دارد همبستگی درصد 95 سطس در کالً و منفی
 درصد با گياهی پوشش پارامتر این: گونه ارتفاع -د
 خاک اسيدیته و سدیم جذ  نسبت ازت، ميزان ،سيلت
 درصد 95 سطس در و منفی رویکرد با و دوم عمق در همگی

 .دارد همبستگی
 یتبا هدا ياهیپارامتر پوشش گ این: گونه تراکم -ه
 و کلسيم مجموع ،آلی کربن درصددرصد شن،  یکی،الکتر
 م بت رویکرد با و اول عمق در همگی خاک پتاسيم و منيزیم

 کالً منفی رویکرد با و اول عمق سيلت و رس درصد با نيز و
پارامتر با  ینا يندارد. همچن یدرصد همبستگ 99 سطس در

خاک و درصد  يدیتهدرصد رطوبت اشباع، عمق اول، اس
 يزانبا م نيزو  یمنف یکردبا رو یدر عمق دوم همگ سيلت

 یکردخاک در عمق دوم با رو یازت عمق اول و ماده آل
 (.5)جدول  دارد یدرصد همبستگ 95م بت و کالً در سطس 
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 عمق اول در  Atriplexمورد بررسی در گونه خالصه ضرایب همبستگی بین صفات -3جدول 
Table 3.  Summary of correlation coefficients between the studied traits in Atriplex species in the first depth 

 فاکتور

Factor 

 پوشش

Cover 
 قطر

Diameter 
 ارتفاع

Height 
 تراکم

Density 

درصد 

رطوبت 

  SPاشباع

هدایت 

 الکتریکی

EC 

 اسیدیته

pH  
 شن

Sand  
 رس

Clay  

Cover 1 پوشش         

Diameter  
 قطر

**.773 1        

Height 1 788.** 747.** ارتفاع       

 تراکم 
Density 

.162- .315- .228- 1      

درصد رطوبت 

 اشباع
SP 

.166 .219 .087 .124- *.379     

هدایت 

 الکتریکی
EC 

.293- .313- .196- .008 .126 1    

 اسیدیته
pH 

*.393 **.542 **.422 **.529- **.677 *.379- 1   

 شن
Sand 

*.371- **.566- **.538- **.483 **.764- *.401 **.732- 1  

 رس  
Clay 

*.396 **.585 **.531 **.545- **.764 *.399- **.852 **.977- 1 

 سیلت
Silt 

.044- .017 .128 .188 .136 .080- *.406- .281- .068 

 مواد آلی  
OC 

.290- **.483- **.472- **.598 **.899- .069- **.778- **.841 **.884- 

 سدیم
Na 

.297- .322- .213- .022 .111 **.998 *.373- **.437 **.426- 

 کلسیم+منیزیم
Mg+Ca 

.202- .148- .033- .069- **.446 **.926 .201- .121 .152- 

نسبت جذب 

 سدیم
SAR  

*.340- *.406- .306- .113 .074- **.969 **.474- **.606 **.585- 

 پتاسیم
K   

.261- .269- .142- .080- .140 **.969 *.338- .277 .278- 

 درصد 1و  5دار در سطس ترتيب معنیبه: **و  *
 ای از نتایج عمق اول و دوم اکتفا شد.ه خالصهئبه ارا ،حجم مقالهافزایش عدم دليل جدول برای عمق دو نيز وجود دارد که بهاین : نتایج مشابه نویسندهتوضيس 
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 در عمق اول Desmostachyaضرایب همبستگی بین صفات مورد بررسی در گونه خالصه  -4جدول 
Table 4. Summary of correlation coefficients between the studied traits in Desmostachya species in the first 
depth 

 فاکتور
Factor 

 پوشش
Cover 

 قطر
Diameter 

 ارتفاع
Height 

 تراکم
Density 

درصد 

 رطوبت

  SPاشباع

 

هدایت 

 الکتریکی
EC 

 اسیدیته
pH 

 شن
Sand 

 رس
Clay 

 پوشش
Cover 

1         

 قطر
Diameter 

*.429 1        

 ارتفاع
Height 

.218 **.587 1       

 تراکم
Density 

**.738 .075- .158- 1      

درصد رطوبت 

 اشباع
SP 

.096- .275 .070 .358- 1     

 هدایت الکتریکی
EC 

.318 *.371 .015- .085 **.750 1    

 اسیدیته
pH 

**.515- .017- .123 **.640- **.638 .032- 1   

 شن
Sand 

*.462 .354 .053- .284 **.500 **.948 .348- 1  

 رس
Clay 

.096- .275 .070 .358- **1.000 **.750 **.638 **.500 1 

 سیلت
Silt 

.102- .342- .033- .163 **.945- **.925- .351- **.756- **.945- 

 مواد آلی
OC 

**.558 .080 .123- **.642 **.498- .200 **.986- **.502 **.498- 

 سدیم
Na 

*.416 *.364 .040- .216 **.596 **.978 .238- **.993 **.596 

 کلسیم+منیزیم
Mg+Ca 

**.586- .258- .100 **.523- .030- **.684- **.750 **.881- .030- 

 نسبت جذب سدیم
SAR 

**.521 .329 .072- *.380 .342 **.878 **.506- **.985 .342 

 پتاسیم
K 

**.499- .002 .123 **.636- **.677 .020 **.999 .299- **.677 

 درصد 1و  5دار در سطس ترتيب معنیبه: **و  *
 ای از نتایج عمق اول و دوم اکتفا شد.ه خالصهئبه ارا ،افزایش حجم مقالهعدم دليل جدول برای عمق دو نيز وجود دارد که بهاین : نتایج مشابه نویسندهتوضيس 
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 در عمق اول Halocnemumضرایب همبستگی بین صفات مورد بررسی در گونه خالصه  -5جدول 
Table 5. Summary of correlation coefficients between studied traits in Halocnemum species in the first depth 

 فاکتور
Factor 

 پوشش
Cover 

 قطر
Diameter 

 ارتفاع
Height 

 تراکم
Density 

درصد 
 رطوبت
  SPاشباع

 

هدایت 
 الکتریکی

EC 

 اسيدیته
pH 

 شن
Sand 

 رس
Clay 

 پوشش

Cover 
1         

 قطر

Diameter 
**.604 1        

 ارتفاع

Height 
**.514 **.650 1       

 تراکم

Density 
**.599 .200 .124 1      

 درصد رطوبت اشباع

SP .231- .162- .093- *.302- 1     

 هدایت الکتریکی

EC 
.114 .002 .180- **.368 .217 1    

 اسیدیته

pH 
*.281- .222- .011- **.445- .093- **.754- 1   

 شن

Sand 
**.384 *.342 .058 **.502 **.839- .191 .201- 1  

 رس

Clay 
*.327- .254- .021- **.423- **.896 .104- .139 **.968- 1 

 سیلت

Silt 
**.383- **.457- .143- **.511- .268 **.374- *.300 **.632- **.419 

 مواد آلی

OC .271 *.325 .075 **.417 .052 **.617 **.427- **.413 .198- 

 سدیم

Na 
.103 .000 .179- *.349 .267 **.998 **.735- .153 .057- 

 کلسیم+منیزیم

Mg+Ca 
**.412 .271 .101- **.575 **.536- **.544 **.646- **.801 **.787- 

 جذب سدیمنسبت 

SAR .021 .053- .173- .248 **.436 **.964 **.652- .028- .134 

 سیمپتا

K 
*.351 .261 .031 **.381 **.795- .246- .075- **.668 **.692- 

 درصد 1و  5دار در سطس ترتيب معنیبه: **و  *
 ای از نتایج عمق اول و دوم اکتفا شد.ه خالصهئبه ارا ،افزایش حجم مقالهعدم دليل جدول برای عمق دو نيز وجود دارد که بهاین : نتایج مشابه نویسندهتوضيس 

 

محاسبه ضریب همبستگی بین صفات رویشی پوشش 
 گیاهی با پارامترهای خاکی

آناليز محاسبه ضریب همبستگی بين صفات رویشی 
ها نشان داد پوشش گياهی با پارامترهای خاکی رویشگاه

 که: (5 تا 3)جدول 

این پارامتر : های گياهیدرصد پوشش گونه –الف
درصد  95با درصد شن عمق دوم در سطس پوشش گياهی 
 رابطه منفی دارد.

با فاکتورهای درصد : های گياهیقطر کوچک گونه – 
رطوبت اشباع )م بت(، درصد شن )منفی(، همگی در عمق 
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اول و هدایت الکتریکی )منفی(، در عمق دوم کالً در سطس 
این پارامتر  ،درصد همبستگی دارد. بر همين اساس 99

با درصد رس عمق دوم )م بت(، کربن آلی پوشش گياهی 
عمق اول )منفی(، مجموع کلسيم و منيزیم و نيز پتاسيم هر 

درصد  95دو در عمق دوم با رویکرد منفی در سطس 
 همبستگی دارد.

این فاکتور گياهی با : های گياهیقطر بزرگ گونه -ج
پارامترهای خاکی هدایت الکتریکی و پتاسيم در عمق دوم و 

عمق اول و دوم کالً با رویکرد منفی و نيز درصد درصد شن 
رس و درصد رطوبت اشباع همگی در عمق اول و با 

درصد و نيز با درصد کربن آلی و  99رویکرد م بت در سطس 
مجموع کلسيم و منيزیم همگی در عمق اول و با رویکرد 

 درصد همبستگی دارد. 95منفی در سطس 
تور گياهی با ميزان این فاک: های گياهیارتفاع گونه -د

اسيدیته و رس هر دو پارامتر در عمق اول و با رویکرد 
م بت و درصد شن عمق اول با رویکرد منفی کالً در سطس 

 درصد همبستگی دارد. 95
این پارامتر گياهی با : های گياهیتراکم گونه –ه

فاکتورهای درصد رطوبت اشباع، اسيدیته و درصد رس، 
عمق اول و  کرد منفی، درصد شنهمگی در عمق اول با روی

درصد کربن آلی عمق اول و دوم و پتاسيم عمق دوم کالً با 
 درصد همبستگی دارد. 99رویکرد م بت و در سطس 

همچنين این پارامتر گياهی با فاکتورهای خاکی کربن آلی و 
مجموع کلسيم و منيزیم کالً در عمق دوم و رویکرد م بت در 

و  6 هایدهد )جدولمی درصد همبستگی نشان 95سطس 
7.)  
 

 های اصلی لفهؤمآنالیز 
اصلی یک روش آماری چند متغيره  یهامؤلفهآناليز 

و تبيين ساختار  های ماتراست که با ساختار درونی 
کواریان ، به کمک چند ترکيب خطی از -واریان 

هر  ،اصلی یهامؤلفهدر آناليز  .باشدیممتغيرهای اصلی 
محور با یک مقدار ویژه از ماتری  متناظر است و مقادیر 

گردد و در ویژه ماتری  تشابه طبق روند نزولی تلخي  می
دست آمده به صورت دستگاه مختصات نهایت نتایج به

های است که اطالعاتی را درباره شباهت یاشدهخالصه 
 . نتایج ارتباطکندیمنمونه بيان  یواحدهااکولوژیکی بين 

که هر فاکتور یک  هی با فاکتورهای محيطیگيا هایيپت
 بيان شده است. 6در جدول  ( است،AXISمحور یا )

 
 یاهیگ یهاپیت کیکتف در محورها از یکهر( انسی)وار یاثرگذار زانیم -6جدول 

Table 6. The amount of effect (variance) of each axis in the separation of plant types  
 رمحو

Axis 
 ویژه مقادیر

Special value 

 درصد تجمعی واریانس
Cum.% of Var. 

 واریانس

Variance% of  
 کمقادیر تفکی

Eigenvalue 
1 

one 2.45 67.307 67.307 4.038 

2 
Two 

1.05 85.127 17.820 1.069 

3 
Tree 

0.95 95.150 10.023 0.601 

4 
Four 0.617 98.594 3.444 0.207 

5 
Five 

0.367 99.801 1.207 0.702 

6 
Six 

0.167 100.00 0.199 0.012 
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 يریگشکلدرصد واریان  عوامل مؤثر بر تفکيک و 
و  گيرندیمگياهی که در یک گروه و محور قرار  هایيپت

نشان داده شده  stick Eigenvalue-Brokenهمچنين مقادیر 
است. دو محور ابتدایی دربرگيرنده عاملهایی هستند که 

الف در بين سه تيپ گياهی شدهموجب ایجاد بيشترین اخت

همين ترتيب محورهای بعدی تا شماره شش کمترین و به اند
نتایج اند. بر اساس اثرگذاری را در ایجاد اختالفات داشته

درصد واریان  را  85 در مجموع 2و  1دو محور  7جدول 
دهنده بيشترین اند که نشانبه خود اختصا  داده

 .ستعوامل خاکی در تفکيک پوشش گياهيثيرگذاری أت
 

 PCA نمودار یمحورها یبر رو یاز عوامل خاک یکهر ژهیو بیضرا ریمقاد -7جدول 
Table 7. Eigenvalues of each soil factor on the axes of PCA diagram 

 محور
Axis  

 اول
first 

 دوم
Two 

 سوم
Three 

 چهارم
Four 

 پنجم
Five 

 ششم
Six 

 درصد رطوبت اشباع 
SP 

0.121 0.236- 0.187 0.029 0.022 0.032 

 هدایت الکتریکی
EC 

0.654 0.405 0.067 0.04- 0.022 0.256- 

 اسيدیته
PH 

0.440 0.220 0.045- 0.095 0.121 0.080 

 شن
Sand 

0.076 0.677 0.123- 0.248 0.036- 0.026- 

 رس
Clay 

0.397 0.141- 0.024 0.068 0.001 0.208 

 سيلت
Silt 

0.670 0.264- 0.018- 0.353- 0.024- 0.142 

 مواد آلی
OC 

0.43- 0.560 0.035 0.046- 0.216 0.211- 

 سدیم
NA 

0.497 0.141- 0.024 0.068 0.001 0.208 

 کلسيم + منيزیم
Ca+ Ma 

0.370 0.114 0.018- 0.153- 0.024- 0.142 

 نسبت جذ  سدیم
SAR 

0.223 0.06 0.035 0.046- 0.216 0.211- 

 پتاسيم 
k 

0.264- 0.418- 0.153- 0.068 0.001 0.208 

 
 یمحورها یبر رو خاکیژه عوامل یب ویر ضرایمقاد

درصد  يدیته،اس یکی،الکتر هدایتکه  دهدمینمودار نشان 
درصد شن و  ،يزیمو من يمکلس سيلت، مجموعرس، درصد 

 اشباع،رطوبت  درصدو  اول هایعامل عنوانبهازت  يزانم
 موجب عامل دوم عنوانبهو درصد شن  يمپتاس ی،کربن آل
 (. 7)جدول  اندشده ياهیگ يپسه ت يکتفک

در منطقه را بر  شدهتفکيک ياهیگ هایپيت 1شکل 
نشان  دوبعدی یدر فضا یابیمورد ارز هاییژگیواساس 

در  ،هر عامل یبرا شدهارائه یژهو یر. با توجه به  مقاددهدمی
 کهطوریبهد. انجداشده یکدیگراز  ياهیگ يپسه ت 7جدول 

 یتهدا يم،پتاس يزیم،من-يمکلس يلاز قب هایییژگیو
 ینباالتر با یآل کربن و شن يلت،رس، س يدیته،اس یکی،الکتر
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سه  يکموجب تفک 7جدول  2و  1در محور  یژهو یرمقاد
 .اندشده يپت

خاک و  هایویژگیارتباط مربوط به  همچنين
 8در جدول  ياهانشده مربوط به گ يریگاندازه هاییژگیو

 یابیمورد ارز هایعاملتمام  تقریباًاست.  شدهدادهنشان 
 پوشش هاییژگیوبر  تأثيرموجب  یمربوط به خاک به نحو

 یبضرا یدارا يرهامتغ مجموع در شده است. گياهی جامعه و
 .شده است ارائه محور 6که در  اندبوده یتوجه قابل یژهو

 
 

 PCAنمودار  یمحورها یبر رو یاهیپوشش گ یهایژگیواز  هریک ژهیو بیضرا ریمقاد -8جدول 
Table 8. Eigenvalues of each vegetation feature on the axes of PCA diagram 

 عوامل
Factor 

1 
One 

2 
Two 

3 
Tree 

4 
Fore 

5 
Five 

6 
Six 

 تنوع
Diversity 

0. 3773- 0.0309 0.7938 0.4637- 0.0975- 0.0453- 

 پوشش
Cover 

0.4171 0.2707 0.4747 0.5892 0.4017- 0.1378- 

 قطر اول
Diameter1 

0.4689 0.2496- 0.2366 0.1025- 0.1719 0.788 

 قطر دوم
Diameter2 

0.4604 0.2868- 0.2084 0.1025- 0.5751 0.5666- 

 ارتفاع
Height 

0.4651 0.0399- 0.2071- 0.5971- 0.5971- 0.1769- 

 تراکم
Density 

0.1885 0.8830 0.0480- 0.3350 0.3350 0.0745 

 
 

 
 

 گیاهی هاییپت یریگشکلعوامل اثرگذار مربوط به خاک بر دن کرمشخص  یبرا PCA یزنمودار حاصل از آنال -5 شکل
Figure 5. Diagram from PCA analysis to determine the factors affecting soil formation on the formation of plant 
types 
 



 127 1شماره  29تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمی 

 یپوشش در فضا هاییژگیوکه  دادنشان  8جدول 
 هاییژگیودر ارتباط با  یمختلف یبضرا یدارا چندبعدی

 شدهارائهبا نمودار  همزمان طوربه. جدول باال اندبوده یخاک
نمودار در  ینکهبا توجه به ا يبترتینبد ،شدير تفس 5شکل 
 يزباال ن جدولدر  روازاین ،است شده دوبعدی ترسيم یفضا
به  آنهادر  شدهارائه یهادادهبا دو محور اول و دوم و  یدبا
 یجبا توجه به نتا يبترتیناختالفات پرداخت. بد يانب

 توجه با همچنين و دوم خاک و اول عمق به مربوط یهاداده
 هاییژگیودر محور اول و دوم  شدهارائه یهاداده به
 یتهدا مانند هاییعاملکه  آیدیبرم ينچن ،ياهانگ

 یرمقاد ینباالتر یدارا يمو کلس يزیممن ،يمپتاس ،یکیالکتر

 یابیمورد ارز هاییژگیوبا  یارتباط مشخص یو دارا یعدد
در محور دوم  یگرد هایعامل يبترت ينبوده است. به هم

 چه و م بت رابطه فاکتورهایی چه که کنندیم يانب یرنمودار ز
 یکیو نزد اندداشته یکدیگر با منفی رابطه فاکتورهایی

 خوبی مشخ به پوشش هاییژگیوبا  یخاک هایعامل
 ياهیمنطقه عامل تنوع گ یندر ا ،یطورکلبه است. شده
(diversity )دوم عمق کلسيم و منيزیم هاییژگیو با 

 با پوشش هاییژگیو سایر. است داشته را ارتباط بيشترین
 اول عمق الکتریکی هدایت و پتاسيم اول، عمق سدیم مقدار
 .اندمستقيم بودهارتباط  یعمق اول دارا يمو کلس منيزیم و

 

 
 گیاهی هاییپت یریگشکلعوامل اثرگذار مربوط به خاک بر دن کرمشخص  یبرا PCA یزنمودار حاصل از آنال -6 شکل

Figure 6. Diagram from PCA analysis to determine the factors affecting soil on the formation of plant types  

 
  بحث
خاک مانند بافت،  يمياییو ش يزیکیف هاییژگیو يانم از
 یم،نسبت جذ  سد يم،و کلس يزیممجموع من ی،ماده آل

صورت درصد رطوبت اشباع به و یکیالکتر یتهدا يدیته،اس
 در مناطق مورد ياهیگ هایيپت يککامالً مشخ  در تفک
خاک  هاییژگیو یسهاز مقا يهاول یجمطالعه مؤثر بودند. نتا

 Atriplex ياهیگ هایيپت يندر ب

leucoclada، Desmostachya bipinara, Halocnemum

strobilaceum درتوجه بوده، اگرچه در منطقه قابل 

 يزرا ن ییهاپوشش تفاوت یو ظاهر یساختار هایییژگو
موجود با  هایيپسرشت جوامع و ت یطورکلنشان داده اما به

 هاییژگیو یبرخ يبترتیندارد. بد یتفاوت اساس یکدیگر
 هایيپت ينتراکم ب و مانند ارتفاع، قطر ياهانگ یشیرو
برای  (.P<0.01را داشته است ) یگانه تفاوت معنادارسه

مطالعه به  مورد هایيپدر ت ياهیگ یهاارتفاع گونه نمونه،
 Desmostachya) دو شماره تيپدر  یت معناداررصو

bipinara) سهشماره  يپتعداد بوده و در ت ینباالتر 
(strobilaceum Halocnemumپا )داشتهتعداد را  ترینیين 
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 یانفرادصورت به ياهیگ یاگونه یبرا ييراتیتغ ين. چناست
متفاوت  Aeloropusو  Atriplex، aedaSu، Alhagiمانند 
موارد مانند گونه  یدر برخ کهیطوربه .شد یابیارز

Desmostachya ( مشاهده شد اما دو يپ)ت يپت یکدر  تنها
درصد پوشش  يبترت ين. به همنشدمشاهده  هايپت یردر سا

مختلف  يپبه ت با توجهمشابه با تراکم  يزها نو ارتفاع گونه
 یهاداده یان وار یهتجز یجرابطه نتا ینا در بود. يرمتغ

 یيزیکو عمق بر صفات ف يپاثر ت موردمربوط به خاک در 
و عمق خاک بر صفات  يپخاک نشان داد که ت شيميایی و

 کربن، خاکبافت  یکی،الکتر یتدرصد رطوبت اشباع، هدا
 يمو پتاس یمنسبت جذ  سد م،نيزیم و کلسيم مجموع آلی،

 يمياییو ش یيزیکداشت که در همه صفات ف دارییاثر معن
در صفات  سویی،بود. از  داریمعن يپسه ت يناختالف ب

 کربن، خاکبافت  یکی،الکتر یتدرصد رطوبت اشباع، هدا
 پتاسيم و سدیم جذ  نسبت م،نيزیم و کلسيم مجموع آلی،
 .شد مشاهده تيپ و عمق بين داریمعنی متقابل اثر
تفاوت  يپهر سه ت ينب یابیمورد ارز هاییژگیو ،یطورکلبه

 اشباع رطوبت درصد(. P<0.01را نشان داد ) یمعنادار
 اختالف آماری نظر از اگرچه مختلف هایتيپ خاک در
نظر  از ماا ،نداشت گياهی مختلف هایيپت در یدارمعنی
و  سهشماره  يپدر ت درصد( 47) يزانم يشترینب یعدد
 مشاهده شد. دوشماره  يپدر ت درصد( 14) يزانم ینکمتر
 داریمختلف اختالف معن هایيپت در یکیالکتر هدایت
 در دسی زیمن  بر متر( 42) حداک ر ازو  داد نشان یآمار
دسی زیمن  بر  3/31و حداقل ) سهشماره  گياهی تيپ
 يپ. درصد شن در تبود نوسان در یکشماره  يپدر ت متر(
 دارمعنیاختالف  دارای هايپت یربا سا یکشماره  ياهیگ
درصد  3/34با  دوشماره  ياهیگ يپدر ت کهیطور. بهبود
 یدرصد دارا 7/20 با یکشماره  ياهیگ يپو در ت يشترینب

اختالف  یدارا هايپت همه در رس درصد .بود يزانم ینکمتر
 ياهیگ يپدرصد رس در ت يشترینبکه طوریبه بود، داریمعن

 ياهیگ يپآن در ت یندرصد و کمتر 8/27با  یکشماره 
. در رابطه با درصد کربن مشاهده شددرصد  16با  دوشماره 

 داریاز وجود اختالف معن حکایتمختلف  هایيپدر ت یآل

 درصد يشترینب .دارد ياهیگ هایيپپارامتر در همه ت ینا
و  سهشماره  ياهیگ يپدر ت درصد( 42/0) یکربن آل
 یکشماره  ياهیگ يپدر ت درصد( 19/0) يزانم ینکمتر
مختلف  هایيپدر ت رابطه با درصد ازت شد. يریگاندازه
 يپپارامتر در ت ینا داریاز وجود اختالف معن حکایت

 ،دارد ياهیمختلف گ هایيپت یربا سا 3شماره  ياهیگ
 و سهشماره  یاهيگ پيدر تسدیم  زانيم نیشتريبکه طوریبه

شد. در  يریگاندازه یکشماره  یاهيگ پيدر ت آن نیکمتر
مختلف  هایيپدر ت يزیممنو  يمرابطه با درصد مجموع کلس

پارامتر در همه  ینا داریاز وجود اختالف معن حکایت
 يزانم يشتریندر ضمن ب دارد. ياهیمختلف گ هایيپت

( در واالن در ليتر اکیيلیم 3/64) ميزیو من يممجموع کلس
 اکیيلیم 6/46) يزانم ینکمتر و سهشماره  ياهیگ يپت

در  .شد يریگاندازه یکشماره  ياهیگ يپدر ت (واالن در ليتر
از  حکایتمختلف  هایيپدر ت یمرابطه با نسبت جذ  سد

 سهو  دو ياهیگ يپپارامتر در ت ینا داریوجود اختالف معن
ميلی  59) یمسد يزانم يشترینبکه است  ذکر یانشا دارد.

 يزانم ینو کمتر سهشماره  ياهیگ يپ( در تاکی واالن در ليتر
شد. در رابطه  يریگاندازه دوشماره  ياهیگ يپ( در ت5/50)

از وجود  حکایتمختلف  هایيپدر ت يمبا درصد پتاس
 یربا سا یک ياهیگ يپپارامتر در ت ینا داریاختالف معن

 مورد یمتقابل عوامل خاک هایاثر .دارد ياهیگ هایيپت
 یبه صورت ،بوده توجه قابل پژوهش در مناطق مورد بررسی
متقابل معنادار  هایاثرکنش و موارد برهم يشترکه در ب

عمق خاک بر عوامل  هایاثرموارد  یدر برخ شدند. یابیارز
ازجمله بر  ،محسوس بوده است ياربس یابیمورد ارز
 مورد ياهیگ هایيپاز ت یبرخ .SARو  Na ،K تايخصوص

خاک منطقه ارتباط  هاییژگیوبا  یژهومطالعه به شکل 
ارتباطات  ینا Halocnemum يپدر ت کهیطوربه ،داشتند

فرد خاک ازجمله خاک منحصربه هاییژگیو يانگرب یخوببه
و  PCA يزآنال یجاساس نتا بر. ستباال یو شور ينسنگ
درصد کل  83درمجموع  عامل 2 ،هابه عامل یهتجز
 کهنشان داد نتایج  .کنندیم يهرا توج يرهامتغ یان وار
در هر  م،منيزی و کلسيم مجموع الکتریکی، تیهدا يدیته،اس
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و ازت عمق اول  یبافت خاک، کربن آل دو عمق اول و دوم،
شامل درصد شن، درصد  دومامل وو ع عوامل اول شماردر 

 يزهر سه فاکتور در عمق اول و ن ی،رطوبت اشباع، کربن ال
را  تأثير ترینيشب يبترتدر هر دو عمق اول و دوم به يمپتاس

 يپدر منطقه داشتند که هر سه ت ياهیگ هایيپت يکدر تفک
مورد  یعوامل خاک .انددهکرمجزا  یکدیگرکامل از  طوربهرا 
ازجمله پوشش  ياهیپوشش گی هايپت با ارتباط در یابیارز

راستا  ينرا نشان دادند. در هم یو تراکم ارتباط تنگاتنگ
 یشبر رو یعوامل خاک یبر اثرگذار یمطالعات متعدد

بافت  يبترک هاینوساناست.  شده ارائه ياهیگ هایيپت
 کهیطوربه .شد یابیمتفاوت ارز مختلف هایيپخاک در ت

بافت  ينخاک سنگ یمناطق دارا یرنسبت به سا سه يپت
داشته و  ياهانو پوشش گ یشبر رو ییباال تأثيربوده که 
 یندر ا strobilaceum Halochnemum ياهیگونه گ

و  Fattahiطور مشابه داده است. به يپت يلمحدوده تشک
 موجود یهارا هم جزء عامل يلتس يزان( م2009همکاران )

 از رسکه نحویبه. اندکرده معرفی هاگونه برخی رویشگاه در
 خاک ساختمان بهبودی و خاکدانه تشکيل در مهم عوامل

رابطه  ی( در بررس2005) و همکاران  Toranjzar.باشدیم
 یافتمراتع استان قم در ياهیخاک با پوشش گ هاییژگیو

رابطه را با  يشترینب یماده آل گياهی هایيپکه در ت
( در 2011و همکاران ) Komayiدارد.  ياهیگ یهاگونه
 ياهیجوامع گ يریگبر شکل یعوامل خاک یاثرگذار یبررس

 آهک ازت، کربن، یهاعامل يانی،تفاوت در منطقه طالقان م
  Heydari. دندکر معرفی اثرگذار عوامل را خاک اسيدیته و
 يپت تأثير تحعامل ت ایناعالم کردند ( 2011) همکارانو 
 ياهیگ يپدر ت و عمق خاک قرارگرفته است یو حت ياهیگ

 يشترینب یدارا m strobilaceumHalochnemu سهشماره 
آ  در خاک همراه  ینگهدار ییشک توانا. بدوندبومقدار 
 ياههمراه خواهد بود و گ ياهگ يشترب یستیز يتبا فعال
آ  را از خاک داشته  یافتجذ  و در ییتوانا کهیدرصورت
 فتوسنتزی فعاليت تریطوالنی مدت برای تواندیمباشد، 
 در که گياهانی برای خاک خصوصيت این. حف  کند را خود
 در .بود خواهد مهم بسيار دارند رویش یترخشک مناطق

 رطوبت درصد( 2011و همکاران ) Heydariمطالعات 
محصول رابطه  يدآمد که با تول دستبه عواملی جزء اشباع
مربوط به  موضوع ینا یادزاحتمالداشته است که به یمنف

شده در خاک بوده است.  یامالح نگهدار یاتفاوت در بافت 
Ahmadi ( و 2016) ارانکو همbingYi (4200ن )در زي 
را از عوامل  کخا به مربوط اشباع درصد خود پژوهش

 هاییژگیو یطورکلبه .اندکرده انيب ياهیاثرگذار بر جوامع گ
 واکنش اسيدیته، الکتریکی، هدایت قبيل از خاک شيميایی

 خاک عناصر سایر و سدیم جذ  نسبت اشباع، گل
 توليدات و پراکنش و رویش غيرمستقيم و مستقيم صورتبه

روابط  یدر بررس .دهندیم قرار تغيير دستخوش را گياهی
و  Fahimipoorتوسط  یو عوامل خاک یمرتع ياهانگ ينب

 یکه عوامل شدمشخ   يانی،( در طالقان م2011همکاران )
 مؤثر بوده است. ياهیگ هایيپت يکمانند آهک در تفک

Zare Chahouki ( در شرق سمنان عامل 2014و همکاران )
 Artemisia یشگاهرو یمؤثر برا یعنوان عاملبهرا آهک 

sieberi  مجموعهاز  یکیالکتر یتهدا ين. همچننددکربيان 
 در موجود امالح مقدار به مربوط که باشدیم هایییژگیو

 هایولجد در واریان  تجزیه در عامل این .است خاک
 گياهی جوامع تفکيک برای مهمی عاملی آناليزها به مربوط
 Halochnemum) 3 شماره گياهی تيپ .است بوده

strobilaceumمقدار  يشترینب ی( داراEC حال،هر. بهاست 
 ییسزادر جذ  مواد از خاک نقش به يزن یکیالکتر یتهدا

 یتهدا يزان. مکندیمرا متحول  ياهیگ ليداتداشته و تو
و همکاران  Motamediهای یافته( در ی)شور یکیالکتر
 يلتشک یعوامل اثرگذار برا ازgYibin (2004 )( و 2013)

 يزن یخودر  ياهیجوامع گ نتایجبوده است.  ياهیجوامع گ
 یشمحل رو يکمؤثر در تفک یعنوان فاکتورعامل را به ینا
. ( 2013et alMotamedi ,.است ) دانسته یمرتع ياهانگ

Fahimipour ( 2011و همکاران )اهان،يگ شگاهیرو یرو بر 
 و ازت ،کآه بافت، عمق، ب،يشامل فسفر، ش یطيمح عوامل
منطقه  یاهيگ پوشش يریگدر شکلرا  ایدر سطس از ارتفاع
 همگام نيز تحقيق این نتایج اند.محسو  کردهنقش  ینمهمتر
از  ياریدر بس کهیطوربه ،بوده جهانی هایپژوهش با
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( و 2017) Zhang( و 2020) Zengها ازجمله گزارش
Shawky (2018سازگار )و  ياهانگ یبرا یکیولوژیزيف ی
 يکیاداف یهاو تنش هایژگیو ريتأثتحت  ياهیجوامع گ

شده که ازجمله سطوح و تنوع امالح در خاک مؤثر گزارش
بدین اند.گذاشته ییبسزا يرتأث ياهانگ عملکرد و یشبر رو
در  (2008و همکاران ) Shabankar نتایجمطابق  يبترت

 یاهيبا انتشار جوامع گ يکیک ادافیعوامل اکولوژ با رابطه
درصد  ی،کیت الکتریهدا ،خاک بافت ازجمله عواملی

م، ير پتاسی، مقادمنيزیم و کلسيم مجموعزان يرطوبت اشباع، م
ها و غلظت آنها نوع نمک یطورکلبه و سدیم جذ  نسبت
 منطقه مورد کهییازآنجا عوامل هستند. ینمهمتر جملهاز

 وهواآ  و اقليم نظر از کم تقریباً مساحت دليل به پژوهش
 نيبه هم ،باشدیم ييرتغ از دور به و یکسان شرایط دارای
از  متأثر یاهيدر پوشش گ ريياست که هر نوع تغ یهیبد دليل
توجه به  با .استخاک  ییايميو ش یکیزيخوا  ف تارييتغ
 یهاگونهکه  شودیاستنباط م ينچن ،يقتحق ینا یینها یجنتا
یافته .اندپذیرفته ريتأث خاکپارامترهای  از شورپسند یاهيگ

که در این منطقه نشان داد  رای سنجش از دوهای مقایسه
سدی در باالدست حوزه احداث شده و اراضی شور نيز 

های شورپسند نيز افزایش گونهن آتبع افزایش یافته است. به
که افزایش سطس  موضوعاین  ،این راستااند. در سطس داده

این سد احداث بوده و آیا ثير أتاراضی شور تا چه حد تحت 
کاهش آ  ورودی باالدست به این اراضی، منجر به افزایش 

تواند بهسطس شوری نسبت به گذشته شده است یا خير، می
های بعدی مورد استفاده عنوان یک فرضيه قوی در پژوهش

صورت کلی نوع و غلظت خاکی و به عوامل قرار گيرد.
صورت کامالً مشخ  در رشد و رویش و امالح در خاک به
مؤثر  ياهیو جوامع گ هاتيپ يریگشکلپراکنش گياهان و 

(، آن اجزای)تمام  خاک بافت قبيل از ییهاهستند. عامل
 نسبت و منيزیم و کلسيم مجموع اسيدیته، و الکتریکی هدایت
 يلتشک یاو  يکمؤثر بر تفک یفاکتورها از سدیم جذ 

 یریتمنطقه با خاک شور هستند که مد یندر ا ياهیجوامع گ
بر  یدو باده کر يچيدهپ یکم یبرداربهره یها را براعرصه ینا

 ياهیخاک و جوامع گ هاییژگیوو  یذات يعتاساس طب

 را انجام داد. یبردارو بهره یریتیاقدامات مد
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           Abstract  
Changes in different solute compounds in edaphic factors affect the spatial distribution of plant 

species, especially hemicryptophytes. These changes seem to be different from the changes in 

other desert areas that are also adjacent to the sea. This study aimed to investigate the spatial 

distribution of hemicryptophyte species with edaphic factors. Vegetation sampling was done 

randomly systematically by transect plot method (150 plots 1, 2, and 4 square meters in total), 

and soil sampling from 0-45 and 45-90 depth and soil properties were measured in the 

laboratory. Analysis of the correlation coefficient between different traits of the plants in the 

respective vegetation (percentage of coverage, height and density, and diversity) and the soil 

parameters of the habitats indicated that these vegetative parameters were mostly correlated 

with acidity, texture, and total calcium and magnesium. Principal component analysis (PCA) 

showed that in general, in this area, plant density haی the most relationship with the properties 

of calcium and magnesium of the second depth, and other characteristics of vegetation with the 

amount of sodium, potassium, and electrical conductivity of the first depth and magnesium and 

calcium in the second depth of soil layers were directly related. 
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