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  چكيده
از آنجايي كه حضور نباتات در هر  .باشد گام نخست براي مقابله با مشكل اراضي شور، شناسايي عرصه اراضي شور فعلي مي

مرتبط است، بنابراين شناخت روابط ميان عوامل خاك، آب، هوا و پوشش گياهي در منطقه با شرايط كليماتيك و ادافيك آن مناطق 
هاي پوشش گياهي  در بررسي حاضر ابتدا تيپ .باشد هر رويشگاه و تعميم آن به ديگر نقاط مشابه از جمله اهداف مهم اين بررسي مي

هاي گياهي  هاي الزم در مورد هر يك از تيپ بررسياي لندست تشخيص داده شد و سپس اقدام به  با استفاده از تصاوير ماهواره
به اين منظور در داخل هر تيپ گياهي يك پروفيل خاك حفر و در جاهايي كه در عمق پروفيل آب يافت شد پس از . گرديد
بررسي واقع هاي خاك در مناطق فاقد پوشش گياهي حفر و مورد  در ضمن تعدادي از پروفيل. مورد آزمايش قرار گرفت ،برداري نمونه
هاي  هاي گياهي بررسي شده بر روي خاك هاي شور و نيمي ديگر برروي خاك نيمي از تيپ نتايج بررسي حاضر نشان داد. ندشد

ترين گياه هالوفيت منطقه  مقاوم. بندي شد هاي شور و قليايي دسته خاك منطقه مورد بررسي در كالس خاك. اند دهنموغيرشور رويش 
شناسي محتوي  عواملي نظير تشكيالت زمين .باشد دارا مي (Aeluropus) بوده و كمترين مقاومت را علف شور (Seidlitzia) اشنان

هاي شور جاري در منطقه و موقعيت خاص  ، رسوبات سازند قم، بارش اندك، گنبد نمكي قم، آب)نئوژن(رسوبات تبخيري 
  .ودندژئومرفولوژي از عوامل تشديدكننده شوري در منطقه مورد بررسي ب

    

  .مناطق شور، پروفيل خاك، استان قم، پوشش گياهي: هاي كليدي واژه
  

   مقدمه

خشك نيمكره شمالي قرار  فالت ايران روي كمربند
% 35قليم خشك و آن در ا% 60طوري كه حدود  به ،گرفته

نزوالت جوي كم . خشك قرار گرفته است آن در منطقه نيمه
توزيع نامناسب آن،   ،)ميليمتر 100در فالت مركزي كمتر از (

 50شديد كه در تابستان به بيش از حرارتي هاي  نوسان
ميانگين در فالت (رسد، كمبود رطوبت نسبي  درجه مي

، وزش سريع باد، تبخير )درصد 30تا  20مركزي كمتر از 

و چندين برابر ميزان نزوالت همه از عواملي است  بسيار باال
آورد و  كه شرايط سخت براي رويش گياهان به وجود مي

ي از شوري و قليائيت خاك را اگر مشكالت و معضالت ناش
به آن اضافه كنيم متوجه سيستم بيولوژيكي خاص اين 

، سيستمي كه با قدرت در تأمين، ذخيره، شويم ميمناطق 
حفاظت از منابع آب و همينطور در سازندگي قشر خاكي و 
حفاظت از منابع خاك در برابر شرايط سخت كويري عمل 

  .كند مي
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اي جز  اي چاره ن نوع پديدهروزگاري انسان در برابر چني
تسليم نداشت اما امروزه رشد مستمر جمعيت و افزايش 

اي  مصرف مواد غذايي از يكسو و قابليت بيولوژيكي بالقوه
كه در اين مناطق وجود دارد، از سوي ديگر سبب گرديده 

برداري از اراضي شور و قليايي كه حدود  است كه مسئله بهره
شود  از اراضي جهان را شامل ميميليون هكتار  900تا  450
مقيمي، ( گيردطور وسيعي مورد توجه كارشناسان قرار  به

1368.( 

 Land( هاي تغيير كيفيت زمين شوري يكي از شاخص

Degradation(  است كه در سطوح وسيعي در نقاط مختلف
كشور وجود دارد و هر روز بر وسعت و اهميت آن نيز 

اهميتي كه دارد كمتر با وجود اين معضل . شود افزوده مي
باغستاني ميبدي، ( استقرار گرفته محققان مورد توجه 

1376.(  
راضي كشور را اراضي شور ميليون هكتار از ا 7 حدود

كشت   طور عمده غيرقابل ضي بهدهد كه اين ارا تشكيل مي
ها  اين عرصه. شوند ده و عمال جزء اراضي ملي تلقي ميبو
شود كه  ط مختلف كشور ديده ميكنده در نقاصورت پرا به

  ).1373جعفري، (روي است رويشگاه گياهان شور 
جود در خصوص اراضي شور و اطالعات مو

طوري كه اين اطالعات  به ،هاي آن كافي نبوده پتانسيل
در اين  از اين رو ،ريزي مناسبي باشد تواند مبناي برنامه نمي

گياهان مناطق شور و تحقيق سعي بر اين شده است كه 
 اراضيهاي عمده و شاخص گياهي در اين  شورروي و تيپ

ضمنا الزم . شناسايي قرار گيردو بررسي مورد  در استان قم
اراضي شور (به ذكر است در اين طرح اراضي زراعي شور 

مد نظر نبوده و بر روي اراضي شور غير زراعي بحث ) ثانويه
  .است انجام شدهو بررسي 

عبارت از » ها شدن زمين نمكي«يا » زار شوره«اصطالح 
جمع شدن مقدار معيني از نمك محلول در قشر سطحي 

اليت بيولوژي در اين بخش زمين يعني خاك است كه فع
خود را گيرد كه در اثر آن قشر خاكي صالحيت  صورت مي

قباديان، (دهد  ميان محل رشد و نمو گياه از دست عنو به
1363.( 

تأثير ا عوامل متفاوتي ه شدن خاكدر تجمع امالح و شور
و ) ژنتيكي(اتي داشته كه مجموعه آنها را به دو عامل ذ

شورشدن ذاتي امالح موجود در . كنند اكتسابي تقسيم مي
ي اصلي آن ها از تجزيه و تخريب سنگبطور مستقيم خاك 

دا در جهت شوري و تكامل خاك از همان ابت حاصل گرديده
هاي  نشين ها ته اكاز اين نوع خ. رود و قليائيت پيش مي

توان نام  يالت نمكي مانند دوران سوم را ميدريايي با تشك
بعكس در شورشدن  ،)هاي حوضه مسيله بيشتر خاك(برد 

نوي كه مربوط اكتسابي، امالح در نتيجه يك يا چند عامل ثا
علل ديگري آن عوامل وارد آن  خود خاك نبوده و به  به

شرايط مهمترين اين عوامل . استشده اند خاك شور  شده
هاي شور به  ورود آب(رفولوژيكي، هيدرولوژيكي ژئوم

زميني به سطح زمين هاي آب زير منطقه، نزديكي سفره
عوامل  انتقال امالح توسط باد و ،)متر 50معموال كمتر از 

   ).1368مقيمي، (باشد  ميهاي بشر  فعاليتتأثير بيولوژيكي و 
ل آنها تا سرحد ضرر مالح محلوهايي كه ميزان ا به خاك

اطالق  )Saline soils( هاي شور رسد خاك براي گياه مي
حدي يي كه ميزان سديم تبادلي آنها به ها به خاك. شود مي

و  (Sodic) هاي سديمي برسد كه براي گياه مضر باشد خاك
هايي كه هم از لحاظ ميزان امالح محلول و  يا قليا و خاك

تبادلي براي گياه مضر باشد  هم از لحاظ ميزان سديم
يا شور قليا  )Saline sodic( هاي شور سديمي خاك
  ).1367كفش،   زرين( گويند مي

 ،دارندتأثير عوامل مربوط به شوري كه بر رشد گياه 
بودن هر جزء  ، سمي)ها غلظت زياد نمك(شوري  :عبارتند از

گذري  ، خاصيت آب)كلر، سديم، بر(صورت جداگانه  به
علت سديم زياد قابل تبادل و كمبود عناصر  خاك بهتوان  كم

   .زياد همراه باشند (pH) اسيديته كم مصرف كه با

همراه ها و بازها  شوري و قليائيت نتيجه انباشتگي نمك
شوري و قليائيت با ؛ باشد با زهكش طبيعي نامناسب مي
   ).1370نيا،  حق( استخشكي و زهكشي ناكافي همراه 

هاي  خود نسبت به شوري به گروهواكنش گياهان از نظر 
گياهاني كه در . شوند روي تقسيم مي روي و شيرينشور

هايي با غلظت باالي نمك رشد يافته و چرخه  زيستگاه
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 زندگي خود را كامل مي كنند گياهاني شورروي

(Halophyts) معموال اين واژه فقط در مورد . شوند ناميده مي
كار  شوند به ر دائمي يافت ميهاي شو گياهاني كه در زيستگاه

  ).1373جعفري، ( رود مي

زارها پيچيده و دشوار  تشخيص واحدهاي رويشي شوره
هاي شور پهناي كمي دارند و  نوارها اغلب در زيستگاه. است

 ها نواره بوم. شود ود ميپراكنش هر گروه به يك منطقه محد

(Zonation) بوده و در يك گستره چند  اغلب بسيار باريك
از طرف  .توان شيب كلي شوري را مشاهده نمود تري ميم

ديگر نواحي نيز وجود دارند كه تغييرات شوري آنها بسيار 
د رويشي چندين كيلومتر امتداد تدريجي است و هر واح

تأثير بنابراين محدوده واقعي پراكنش گياهان و . يابد مي
بندي گياهان در جوامع گياهي  عوامل معين محيطي بر نواره

بر  كه طوري ، بهزار به سهولت قابل تشخيص نيست شوره
بندي  رهانو) كاهش ميزان نمك(ركز شوري حسب فاصله از م

گياهان ساقه گوشتي، : ترتيب شامل گياهان شورروي به
هاي  كننده، شورروي هاي دفع گياهان برگ گوشتي، شورروي

  ).1374عصري، ( باشد ميها  غير شوررويسرانجام كاذب و 
هاي انجام شده در منطقه طرح مشخص  سيطي برر

گرديده كه پوشش گياهي مستقر در اطراف حوض سلطان قم 
از يكسو رابطه مستقيم با نوع و ميزان شوري خاك و از 

مقيمي، ( باشد ميسوي ديگر با عمق ايستايي آب در ارتباط 
1368.(  

همچنين در خصوص علل و عوامل عدم حضور پوشش 
گياهي در برخي مناطق پالياي حوض سلطان قم عالوه بر 
باال بودن سطح سفره آب زيرزميني منطقه به وجود يك اليه 

نباتي، ( اشاره شده استنيز غير قابل نفوذ از جنس رس 
1373.(  

  
  ها مواد و روش

شده، منابع طبيعي استان قم اجرا عرصه اين طرح در 
كيلومتر مربع در  11238000استان قم با وسعتي معادل 

اين استان با قرار گرفتن . فالت مركزي ايران واقع شده است
چاي بخش كوچكي  در پاياب دو حوضه آبخيز قمرود و قره

ه مركزي فالت ايران را غربي حوض از پيكره شمال
از سمت شمال تا جنوب حوضه آبخيز قم كه . پوشاند مي

هاي شمالي  هاي جنوبي البرز غربي و دامنه غربي به دامنه
شود در مدخل خود درياچه نمك  زاگرس شرقي محدود مي

هاي كويري چندي را جاي داده است كه ازجمله آنها  و كفه
  .توان به درياچه نمك و درياچه حوض سلطان اشاره كرد مي

هاي نمكي  كفه قرار گرفتن استان قم در حاشيه اين
موجب شده كه اين استان متأثر از عوامل طبيعي حاكم بر 

هاي كويري باشد كه طبق مطالعات انجام شده بيش  محدوده
بياباني تشكيل  د استان را مناطق بياباني و نيمهدرص 70از 
درصد مساحت استان داراي  91 چيزي در حدوددهند و  مي

ه اين شرايط باشد ك اقليم فراخشك و خشك بياباني مي
اين اي از پوشش گياهي مراتع  باعث گرديده تا بخش عمده

اشغال نمايند ) هالوفيت(پسند هاي گياهي شور استان را گونه
كل منابع طبيعي   بر اساس آمار ارائه شده از سوي اداره(

درصد مراتع استان را پوشش گياهي  34استان بيش از 
 .)شورپسند اشغال نموده است

در مرحله  ،اجراي طرح تحقيقاتي مذكوردر راستاي 
ديد آوري اطالعات مربوط به منطقه گر نخست اقدام به جمع

هاي توپوگرافي با  آوري نقشه كه از آن جمله جمع
هاي هوايي  و عكس 1:250000و  1:50000هاي  مقياس

شناسي،  هاي زمين ، نقشه1:55000ه و سفيد با مقياس سيا
 1:250000اراضي با مقياس شيب، ارزيابي منابع و قابليت 

اي كاسموس با مقياس  همچنين تصاوير ماهوارهو 
اي لندست با مقياس  و تصاوير ماهواره 1:270000
مي منطقه و اطالعاتي از موقعيت و شرايط عمو 1:100000

و نشريات ها  گزارششناسي و كليه  مانند اقليم، خاك، زمين
و موارد  بر اساس مطالب. باشد مرتبط به موضوع طرح مي

شناسي، قابليت  هاي پايه، زمين ه نقشهمذكور اقدام به تهي
اراضي و ارزيابي منابع و شيب استان كه عرصه مورد بررسي 

  .گرديد ،بود
هاي هوايي سياه و سفيد  در اين تحقيق ابتدا از عكس

هاي  قديمي بودن زمان تهيه عكسدليل استفاده شد ولي به 
ويژه در  ها به ين عكسمذكور از يكسو و گويا نبودن ا
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تر ديده شد كه از تصاوير هاي دشتي و هموار به قسمت
از از اين رو  ،تفاده شوداي منطقه مورد مطالعه اس ماهواره

تصاوير مذكور . اي لندست كمك گرفته شد تصاوير ماهواره
باشد  هاي منابع زميني بدون سرنشين مي مربوط به ماهواره

سنجنده . باشند روف ميمع 5و  4تحت عنوان  لندست كه 
كنند  ندگي را در هفت باند موج ثبت ميتراز تاب 256مذكور 
باند  6آن در ) اي ميدان ديد لحظه(وان تفكيك مكاني كه ت

  .باشد متر مي 30حدود 
فاده شد كه تاي لندست اس در اين طرح از تصاوير ماهواره

نياز به انطباق دليل ي به بوده ول 1:100000مقياس تهيه آن 
درصد به  100نمايي  هاي توپوگرافي با بزرگ به نقشه

  .استشده تبديل  1:50000نمايي  تصاوير با بزرگ
تهيه شد كار  1:50000ر در حد بعد از اينكه تصاوي

بندي اوليه با شروع از مركز شوري يا در مراتع مناطق  تيپ
به سمت مناطق ) مكيهاي ن كفهحاشيه (شاخص شوري 
 هاي اوليه بر روي و مرز تيپشد ام شور انجكوهپايه و غير

ي كه ا في منتقل گرديد كه در نهايت نقشههاي توپوگرا نقشه
پس از اين . داد تهيه گرديد راهنماي صحرايي را تشكيل مي

مرحله وارد عمليات صحرايي طرح شده و نسبت به تهيه 
نين در بازديدهاي همچ. ليست گياهي منطقه اقدام گرديد

اوليه گياهي اصالح و نهايي شد كه  هاي صحرايي مرز تيپ
  .باشد گونه گياهي مي 51يست گياهي شامل ل

نقشه پوشش گياهي در اين تحقيق به روش چهره 
در ديدگاه . تهيه شده است 1:50000با مقياس ، شناختي
بندي گياگاني با  رده (Anglo-American) امركين -انگلو

ها نيز  يپگيرد و ت هاي غالب تيپ صورت مي بر گونهتأكيد 
ها  در هر يك از تيپبعد شوند و  گذاري مياساس آن نامبر

   .گردد برداري مي اقدام به نمونه
برداري از هر  يين اندازه پالت الزم براي نمونهتعبراي 

استفاده  )Minimal area( تيپ گياهي از روش سطح حداقل
و  m2 ۲۵/۰ =۵/۰*۵/۰ در اين روش ابتدا پالت. شده است

m2 ۱ =۱*۱  وm2 ۴ =۲*2 هايي با  ترتيب براي تيپ به
شده و  اي انتخاب اي و درختچه بوتههاي غالب علفي،  گونه

سپس  ،شود هاي موجود در آن تهيه مي فهرستي از گونه

مترمربع  8و  2، 5/0(اندازه پالت به دو برابر افزايش يافته 
و ) اي اي و درختچه هاي علفي، بوته ترتيب براي تيپ به
گردد و دو  ه ميهاي جديد به فهرست موجود اضاف نهگو

گونه   يابد كه هيچ برابرشدن سطح پالت تا زماني ادامه مي
اين مرحله در . جديد به فهرست مورد نظر اضافه نشود

. گردد هاي برداشت شده ترسيم مي گونه يافته/ منحني سطح
به بعد ارد ولي بر اين اساس منحني ابتدا حالت شيب تندي د

منحني به حالت افقي در اي كه  نقطه. آيد لت افقي در ميحا
 نقطه بر محور آيد را انتخاب كرده و خط عمودي از آن مي

X سطح مزبور، حداقل سطح هر يك از . شود رسم مي
  .دهد يشي را نشان ميهاي مربوط به يك تيپ رو پالت

در هر تيپ گياهي اقدام به با تعيين اندازه پالت 
شماره : برداري فاكتورهاي ذيل گرديد يادداشتگيري و  اندازه

هاي هر پالت،  اندازه پالت، ليست گونه يا گونه تيپ گياهي،
فرم (درصد پوشش تاجي، تراكم، ارتفاع، شكل حياتي 

   .و درصد تركيب پوشش گياهي) رويشي
در هر تيپ گياهي ) كوادرات(عالوه بر استفاده از پالت 
كه طول  ،طي نيز شده استاقدام به استفاده از ترانسكت خ

تا  10ترانسكت بر حسب نوع پوشش گياهي منطقه بين 
 50تا  20متغير است و در اين تحقيق از ترانسكت بين  100

ترانسكت خطي از هر لحاظ قابل . متر استفاده شده است
ده آن صرف زمان زياد براي اعتماد است ولي اشكال عم

متر نواري در امتداد كشيدن  اينكه  عالوهب ،گيري است اندازه
شود  مواجه مياي با مشكالتي  هاي درختچه دو نقطه در تيپ

  ).1372مصداقي، (
دست واحد مجزا در كل منطقه ب 103اد نهايت اينكه تعد
واحد آن داراي پوشش گياهي بود و  78آمد كه از اين تعداد 

هاي  زارها، شن شامل نمك ،كه فاقد پوشش گياهي بودبقيه 
ي و هاي نمك زارها و كفه مسكوني، سلهروان، مناطق 
باشد كه  شناسي و همچنين اراضي زراعي مي تشكيالت زمين

  .روي نقشه پوشش گياهي مشخص گرديدصورت مجزا بر  به
در هر ) 5-15(وسيله چند پالت پس از برداشت گياهي ب

اقدام به حفر يك پروفيل خاك گرديد و در  ،تيپ گياهي
پروفيل خاك به آب برخورد متر  5/1جاهايي كه در عمق 
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هاي خاك پروفيل  د نمونه آب مربوط به همراه نمونهكر مي
مربوطه تهيه گرديد و از آنجايي كه هاي  براي آزمايش

از اين رو  ،اوايل پاييز انجام شد عمليات صحرايي طرح در
ر برداري از خاك و آب در انتهاي فصل رويش يعني د نمونه

ترين سطح ايستابي انجام  ينحداكثر شوري خاك و آب و پاي
عدد پروفيل خاك در  84به همين منظور تعداد . شده است

نمونه خاك از  220كل منطقه مورد مطالعه حفر و جمعا 
هاي  الزم به ذكر است كه عالوه بر تيپ. منطقه تهيه گرديد

ناطق فاقد پوشش گياهي مانند پوشش گياهي در م
هاي  كفه و چربههاي  هاي رسي، مناطق مرطوب، خاك جلگه

نيز اقدام ) درياچه حوض سلطان و چاله غدير اسب(نمكي 
به حفر پروفيل گرديد تا بتوان تا حدودي به علل عدم وجود 
پوشش گياهي و شناسايي عوامل بازدارنده رويش گياهان 

  .پي برد
هاي  شده از پروفيل  هاي تهيه ضمنا عالوه بر نمونه آب

و  )Suaeda(سوئدا  گياهيخاك از يك چاله در داخل تيپ 
همچنين دو نمونه آب از رودخانه شور و يك نمونه از چاه 
مالداري اطراف درياچه حوض سلطان نمونه آب تهيه و 

 .نمونه آب به آزمايشگاه ارسال گرديد 13جمعا به تعداد 
پس از پايان عمليات صحرايي وارد عمليات آزمايشگاهي 

اي مربوطه در هشده و نسبت به بررسي برخي پارامتر
  .آوري اقدام گرديد خصوص خاك و آب جمع

شده در خصوص خاك شامل بافت،  ررسيپارامترهاي ب
هدايت  مقدار گچ، مقدار آهك كل،، (pH) هاسيديت

نسبت جذب ها،  ها، آنيون كاتيون ، (EC)الكتريكي
درصد و  (ESP) درصد سديم قابل تبادل،  (SAR)سديم

  .بود (SP) اشباعي

باقيمانده : شده در خصوص آب شامل بررسيامترهاي پار
هاي  كاتيون، (EC) ها هدايت الكتريكي آب، (T.D.S)خشك 

تعيين كالس كيفيت  و (TH) هاي آب، سختي آب آب، آنيون
  بود آب
  

  نتايج
شناسي، قابليت  هاي پايه، زمين در بررسي اوليه نقشه

شيب حوزه آبخيز قم تهيه گرديد و با استفاده از  و اراضي
لندست واحدهاي كاري بر روي  اي تصاوير ماهواره

انتقال داده شد و  1:50000هاي توپوگرافي با مقياس  نقشه
هاي گياهي  رحله از عمليات صحرايي ليست گونهدر اولين م

گونه  51موجود در منطقه تهيه گرديد كه اين ليست شامل 
باشد كه بيشترين تعداد  تيره گياهي مي 20گياهي از 

متعلق به ) آوري شده هاي جمع گونه% 37(هاي گياهي  گونه
ها به  بوده و ساير تيپ (Chenopodiceae) تيره اسفناجيان

پس از كنترل . باشند ناسب از اهميت كمتري برخوردار ميت
واحد  103مرز واحدهاي كاري تعيين شده در نهايت تعداد 

 103د كه از اين بر روي نقشه مشخص گرديكاري مجزا 
داراي پوشش گياهي و  78تا  1هاي  واحد كاري شماره

عالوه بر . فاقد پوشش گياهي بودند 103تا  79هاي  شماره
شامل (حت عنوان اراضي متفرقه واحدهاي كاري مناطقي ت

هاي چربه،  زار، اراضي زراعي، مناطق مسكوني، خاك سله
) هاي نمكي هاي روان، كفه ب، شنزارها، منطقه مرطو نمك

بر روي نقشه پوشش گياهي منطقه مورد بررسي مشخص 
  .)۱جدول شماره( گرديد

 
  تفكيك اراضي منطقه مورد بررسي با توجه به پوشش ظاهري آن - 1جدول 

 تعداد پروفيل خاك حفرشده شدهتعداد واحد تفكيك  درصد از مساحت كل مساحت به هكتار اراضي مورد مطالعه

 67 78 32/42 326085 داراي پوشش گياهي

 2 25 62/18 143471 فاقد پوشش گياهي

 15 10 06/39 300227 اراضي متفرقه

 84 113 100 769783 جمع
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گروه گياهي كه شامل  20تيپ گياهي در غالب  78
 ،غيرشور مشخص گرديداهان خيلي شورپسند تا گياهان گي
گياهي در زير كه هر گروه گياهي تعدادي تيپ  طوري به

آنها گونه غالب رأس باشد كه در  مجموعه خود دارا مي
  .معرفي شده است

  
 گانه منطقه مورد بررسي ياهي بيستهاي گ مشخصات گروه - 2جدول 

شماره گروه

 گياهي
 گونه گياهي غالب

  مساحت گروه گياهي
(ha) 

ميانگين درصد تاج پوشش 

 (%) گياهي

ميانگين ارتفاع گونه 

 (cm) غالب

  ميانگين تراكم

 )مترمربع 100تعداد در (

1 Tamarix 28326 1/9 42 6 

2 Halanthium 5863 1/6 12 271 

3 Seidlitsia 25048 2/11 43 36 

4 Halostachys 1028 4/14 91 43 

5 Alhagi 6544 3/10 50 55 

6 Halocnemum 69920 0/15 55 57 

7 Suaeda 3927 7/30 37 615 

8 Salsola 14308 0/6 21 47 

9 Artemisia 74944 7/8 34 101 

10 Anabasis 92 2/13 36 69 

11 Limonium 1770 7/5 50 8 

12 Heliotropium 28400 4/6 24 122 

13 Aeluropus 21034 2/38 34 زياد 

14 Noaea 426 7/7 32 148 

15 Cyperus 8120 7/6 39 490 

16 Astragalus 5640 4/0 29 100 

17 Stipagrostis 23097 6/2 14 92 

18 Dendrostellera 2592 6/1 22 75 

19 Anthochlamys 2792 2/3 38 160 

20 Halimocnemis 10925 1/5 9 505 

 
هاي گياهي  مشخصات گروهجدول گونه كه در  همان
مشاهده  )2جدول شماره( گانه منطقه مورد بررسي بيست
زارهاي  رين درصد تاج پوشش گياهي در بوتهگردد بيشت مي

درصد و كمترين  7/30دار با مق ( Suaeda) سياه شور
 گروه گياهي گونبه پوشش گياهي  درصد تاج

(Astragalus) با مقدار كمتر از يك درصد تعلق دارد.  
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گروه گياهي شناسايي شده تعدادي مربوط به  20ز بين ا
باشد  به اراضي غيرشور مينيز مربوط شور و تعدادي اراضي 

هاي  مربوط به نمونههاي  آزمايشي نتايج كه پس از بررس
پروفيل خاك حفرشده اين  84ربوط به تعداد خاك م

  .هاي گياهي از يكديگر تميز داده شده است گروه
بودن يا نبودن آنها، ها بر اساس شور بندي خاك در طبقه

و ) هالومورفيك(شور ها را به دو گروه بزرگ  خاك
كنند كه  بندي مي دسته )هالومورفيكغير(شور غيرهاي  خاك

، (EC) هدايت الكتريكي بندي ميزان هاي اين طبقه شاخص

ها  خاك (pH) اسيديته و (SAR) نسبت جذب سديم
فيك شامل رهاي هالومو الزم به ذكر است كه خاك. باشد مي

  .باشند شور، قليا و شورقليا مي
 220نتايج حاصل از آزمايشگاه خاك بر روي طبق 

هدايت  نمونه خاك تهيه شده از منطقه و محاسبه مقادير
 اسيديتهو  (SAR) نسبت جذب سديم، (EC) الكتريكي

(pH)  گروه گياهي از  10مربوطه مشخص گرديد كه خاك
هاي هالومورفيك  شده جزء گروه خاك هاي شناخته بين گروه

  .)3جدول (باشند  مي) ورش(

  
  هاي گياهي شورروي خاك در گروههاي  آزمايشنتايج  - 3جدول 

 گونه گياهي غالب شماره گروه گياهي
 ECمقدار

(mmhos/cm) 
 نوع خاك PH  مقدار SAR مقدار

min max min max min max 

1 Tamarix 16 3/112 26 7/106 6/7 3/8 شورقليا 

2 Halanthium 4/3 5/50 9/4 59 5/7 2/8 شورقليا 

3 Seidlitsia 9/1 191 5/7 5/291 8 3/8 شورقليا 

4 Halostachys 7/54 7/54 4/45 4/45 7/7 8/7 شورقليا 

5 Alhagi 6/16 2/85 3/21 1/131 9/6 2/8 شورقليا 

6 Halocnemum 4/8 1/153 20 4/208 3/7 5/8 شورقليا 

7 Suaeda 8/3 1/103 7/2 144 6/7 3/8 شورقليا 

8 Salsola 9/0 5/118 5/1 5/182 6/7 4/8 شورقليا 

11 Limonium 8/17 8/17 4/28 4/28 3/8 3/8 شورقليا 

13 Aeluropus 4/8 4/8 20 20 8 8 شورقليا 

  

نتايج  ،زميني منطقهدر خصوص بررسي آب زير
بطور كامل ورد مطالعه نشان داد كه آب منطقه مها  آزمايش

نمونه  13العاده شور قرار گرفته و از  در كالس آب فوق
 .باشد مي C4-S4 نمونه آن متعلق به كالس 10آزمايش شده 

  
  بحث 

ن طرح بر روي فاكتورهاي مختلف آب، خاك و در اي
 انجام شدهويژه در مناطق شور بررسي الزم  هپوشش گياهي ب

و يك رابطه انكارناپذير بين اين فاكتورها مشاهده گرديد و 
دوم طرح ملي شناسايي مناطق شور و مرحله از آنجايي كه 

در كشور اختصاص به بررسي گياهان شورروي 
در اهان شورروي و مقاومت به شوري در گيسازوكارهاي 

ي مناسب براي مناطق شور ي مرتعها معرفي گونهنهايت 
هاي  گياهان شناسايي شده در گروهاز اين رو . باشد مي

بندي مطالعات بعدي بر  گياهي منطقه قم را از نظر اولويت
شامل مساحت اشغال شده توسط مؤثر اساس معيارهاي 
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تحمل  ميزان و هاي گياهي، دامنه تحمل به شوري گروه
كه در هر  طوري به ،مقادير حداكثر شوري امتيازبندي شد

در  1و براي مقام آخر امتياز  10معيار براي مقام اول امتياز 

نظر گرفته شد و از جمع امتياز سه معيار مذكور براي هر 
  .)4 جدول( گاه آن مشخص گرديدگياه جاي

  
  دوم طرحمرحله در پيشنهاد مطالعه براي بندي گياهان شورروي استان قم  طبقه - 4جدول 

ترتيب  گياهان شورروي قم به

 سطح اشغال كرده

ترتيبگياهان شورروي قم به

 دامنه تحمل شوري

ترتيبگياهان شورروي قم به

 حداكثر شوري تحمل شده

امتياز كسب شده توسط 

  گياهان شورروي منطقه قم

پيشنهاد اولويت مطالعه گياهان 

 دوم طرحمرحله شورروي در 

Halconemum Seidlitsia Seidlitsia 28   Halocnemum  

Tamarix Halocnemum Halconemum 28  Seidlitsia 

Seidlitsia Salsola Salsola 22   Tamarix 

Aeluropus Suaeda Tamarix 22  Salsola 

Salsola Tamarix Suaeda 16  Alhagi  

Alhagi Alhagi Alhagi 16  Suaeda 

Halanthium Halostachys Halostachys 10   Halanthium 

Suaeda Halanthium Halanthium 9  Halostachys 

Limonium Limonium Limonium 9  Aeluropus 

Halostachys Aeluropus Aeluropus 6  Lomonium 

  

گردد چهار گونه  مشاهده مي 4 طور كه در جدول همان
 Salsola و Halocnemum ،Seidlitsia ،Tamarix اول يعني

با توجه به سطح زيادي كه در استان قم داشته و حداكثر 
وانند ت ميو ري را دارند ميزان شوري و دامنه تحمل به شو

رسي در منظور بر هاي گياهي شورروي به عنوان گونه به
  ). نتيجه اول(دوم طرح انتخاب گردند مرحله 

مشخص گرديد  شده بر اساس نقشه پوشش گياهي تهيه
هاي نمكي موجود در  كفه(كه هرچه از سمت مركز شوري 

دليل باال رفتن شود از ميزان شوري ب فاصله گرفته مي )استان
ها  ميزان شيب و در نتيجه زهكشي و شسته شدن نمك

به همين از اين رو . گردد هاي جاري كاسته مي توسط آب
رروي باندهاي پوشش گياهي شوتوان ترتيب ظهور  دليل مي

  :ترتيب ذيل مشاهده نمود را به
 ,Halostachys گروه گياهي ،رديف اول پوشش گياهي

Halocnemum، گروه گياهي ،پوشش گياهي رديف دوم 
Seidlitsia، گروه گياهي ،پوشش گياهي رديف سوم 
Tamarix ،گروه  ،پوشش گياهي رديف چهارم

گروه  ،پوشش گياهي رديف پنجم ،Suaedaگياهي
 گروه گياهي ،پوشش گياهي رديف ششم، Salsolaگياهي

Alhagi  اهيي، گروه گپوشش گياهي رديف هفتمو 

Artemisia باشد؛  مي هاي كمي شورپسند همراه با گونه
ظهور يك گونه گياهي عالوه بر اينكه به ميزان كه  طوري به

شوري خاك وابسته است به عوامل ديگري مثل سبكي يا 
زميني از طرف زيرگيني خاك از يك طرف و عمق آب سن

در مورد از اين رو . ديگر و ساير عوامل نيز بستگي دارد
بافت  شوري باال و ثانياً دليل اوالًرديف اول پوشش گياهي ب
در (زميني باال سطح سفره آب زيرثاً خاك سنگين رسي و ثال

روه گياهي اين گ) متري سطح زمين سانتي 80- 90حد 
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ه از سنگيني خاك، شوري تدريج كمستقر گرديده است و ب
ش يافته ساير شده و عمق آب زير زميني افزاي  خاك كاسته

   )نتيجه دوم(اند  جوامع مستقر گرديده
توان باعث ايجاد  را مياز عوامل كلي دو دسته طور به

 نمك و ديگريكننده  تأمينيكي منابع . ور دانستمناطق ش
از  راشده و نمك ايجادمؤثرند زايي  عواملي كه در نمك

  ).نتيجه سوم(كنند  جايي به جاي ديگر منتقل مي
نمك حوزه آبخيز استان قم كننده  تأمينمنابع  - الف
  :شامل
ي رسوبات تبخيري اشناسي محتو تشكيالت زمين - 1

  )رسوبات نئوژن(
 شناسي مربوط به سازند قم الت زمينتشكي - 2

 قم) كوه نمك(گنبد نمكي  - 3

 آبهاي زيرزميني شور - 4

  :زايي در حوزه آبخيز استان قم شامل نمكعوامل  -ب
  هاي فصلي و دائمي  هاي جاري رودخانه آب - 1
 باد - 2

جايي نمك را  كه نقش جابهعالوه بر دو عامل آب و باد 
كه باعث  كنند عوامل ديگري در حوزه وجود دارد بازي مي

   :گردد كه شامل تجمع و يا توزيع نمك مي
  رفولوژيموقعيت ژئوم - 1
 آب و هواييشرايط  - 2

 شرايط هيدرولوژي - 3

 عوامل بيولوژي - 4

عنوان يكي از اهداف فرعي طرح بررسي در خصوص  به
هايي از مناطق  علل عدم وجود پوشش گياهي در قسمت

پروفيل  84و از آنجايي كه از تعداد  انجام شدشور استان 
در اراضي پروفيل  15حفر شده در كل منطقه طرح تعداد 

هاي  آزمايشاز بررسي نتايج  حفر گرديدفاقد پوشش گياهي 
توان به  مشخص گرديد كه اين مناطق را مي مدهآعمل خاك ب

  ).نتيجه چهارم(دسته تقسيم نمود  2
  :مناطق فاقد پوشش گياهي در ارتفاعات ـ الف
سن شناسي دوران ائو مناطق بر روي تشكيالت زمين اين

دم تشكيل دليل عباشند كه ب بوده و عمدتا از نوع آذرين مي

باشند و يا بر روي تشكيالت  خاك فاقد پوشش گياهي مي
عنوان منابع  شناسي دوره ميوسن بوده و خود به زمين
دليل دارا بودن نمك در منطقه عمل كرده و بكننده  تأمين
  .باشند ح محدودكننده فاقد پوشش گياهي ميامال

  :مناطق فاقد پوشش گياهي در دشت -ب
مناطق مرطوب اطراف  -نمكي هاي اين مناطق شامل كفه

جلگه رسي اطراف مناطق مرطوب  -هاي نمكي كفه
شود و  آنها ديده ميزارهايي كه نمك در سطح  شوره
هاي  فههاي منتهي به ك زارها كه عمدتا در مسير رودخانه سله

  .بندي نامفهوم است جمله .شوند نمكي ديده مي
 هاي كننده پوشش گياهي در داخل كفهعوامل محدود - 1
  :نمكي
صعود موئينگي، تبخير شديد، تجمع امالح در سطح  -

شدن خاك در اثر مقدار زياد نمك موجود در  ولكولهخاك، ف
سطح خاك، انباشت نمك كلريد سديم در قشر سطحي در 

باال بودن سطح ايستابي در اين سرانجام فصل پرباران و 
   .باشد مي مناطق
قه گياهي در منط كننده پوششوامل محدودع - 2

  :هاي نمكي مرطوب اطراف كفه
 ،تمام طول سال حالت اشباع دارداي كه در  وجود اليه -

كننده  اين اليه حالت خميري شكل و سيالنطوري كه  به
شيب كم و  شديد رطوبتي در طول سالهاي  نوسان. دارد

شود، عدم  هاي زهكش مي منطقه كه سبب عدم خروج آب
تهويه نامناسب كه منجر كافي در خالل دوره رشد، رطوبت 

بودن سطح باالو سرانجام  گردد به كندي جذب آب مي
  .باشد مي ايستابي در اين منطقه

كننده پوشش گياهي در جلگه رسي عوامل محدود - 3
  :اطراف منطقه مرطوب

دليل شيب خيلي هاي زيرزميني ب هنگام آبعدم زهكش ب
بسيار فراوان در  CaCl2كم منطقه، صعود موئينگي، وجود 

   .باشد مي باال بودن سطح ايستابي و منطقه
  :زارها عوامل محدودكننده پوشش گياهي در شوره - 4

تأثير فصلي نمك كه هاي  نوسانمقدار باالي نمك، 
مستقيم روي توزيع نمك در طول پروفيل خاك دارد، تمركز 
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، حركت فصلي نمك در )دوره انباشته نمك(در دوره خاصي 
  .است بارندگي خيلي كم و پروفيل خاكارتفاع 
  :زارها عوامل محدودكننده پوشش گياهي در سله - 5

هاي منطقه هستند كه  زارها مناطقي از امتداد رودخانه سله
سو و شيب كم منطقه از يكدليل بدليل كاهش سرعت آب ب

تبخير شديد از سوي ديگر آب رودخانه رسوبات موجود در 
ديد حالت ترك ترك و تبخير ش خود را رسوب داده و در اثر

گردد و چون ساختمان پايداري در خاك  سله ايجاد مي
  .وجود ندارد گياهان قادر به استقرار در چنين محيطي نيستند

احياء در اثر هاي اشباع و  تداوم و تناوب پديده
سو و اثر سميت سطح آب زيرزميني از يكهاي  نوسان
قرار پوشش است ها از سوي ديگر از عوامل اصلي عدم نمك

هاي  گونهكه الزم به ذكر است . باشد گياهي در اين مناطق مي
نتيجه ( باشند يت منطقه قم از نوع كلريدپسند ميگياهي هالوف

  .)پنجم
  

  پيشنهادها
اطق شور در اين استان دليل وجود عرصه وسيع منب - 1

تحقيقات جنگلها و مراتع كشور مؤسسه گردد  پيشنهاد مي
ايستگاهي را تحت عنوان ايستگاه شوري در اين استان داير 

پژوهان بتوانند تحقيقات خود را در  و دانشمحققان نمايد تا 
 .اجرا كننداين زمينه 

هاي حيواني در حال انقراض  با توجه به وجود گونه - 2
ي ها جمله گور خر آسيايي و ساير گونهاز ،در اين منطقه

گردد كه تحقيقات الزم در خصوص  جانوري پيشنهاد مي
شناسايي حيات جانوري در اين مناطق صورت گيرد تا 

ها  حمايت و توسعه اين گونه ،وص حفظتدابير الزم در خص
  .عمل آيد به

تر در  تر و دقيق جزئي ،هاي تحقيقاتي تكميلي طرح - 3

خصوص خاك و پوشش گياهي اين مناطق تعريف و اجرا 
  .شود
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Abstract 
Identifying the border of saline lands is the first step to deal with the problem of salinity in these 
regions. This research was aimed to investigate the relationship between edaphic, climatic and 
vegetative factors in each habitat and its extension to other similar areas. In the current research, 
the vegetation types were detected by Landsat satellite images. For this purpose, a soil profile 
was dug in each vegetation type and where water was found, samples were analyzed. In 
addition, a number of soil profiles were dug in areas without vegetation. Results showed that 
half of the studied vegetation types grew on saline soils and the other half grew on non-saline 
soils. The soil of the study area was classified as saline and alkaline soils. Seidlitzia sp. and 
Aeluropus sp. were identified as the most and least resistant halophytes, respectively. 
Geological formations containing evaporite deposits (Neogen), Qom formation deposits, little 
precipitation, Qom salt dome, saline water flowing in the region and geomorphological position 
were the factors increasing the salinity of the study area. 
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