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گونههاي برخي ارتباط بررسي
شيميايي خاک فيزيکي و با خصوصيات شاخص مرتعي

کردستان) منطقه سارال حوزه فرهاد آباد در زير موردي:  (مطالعه

چکيده
بر مؤثر خاکـي عوامل مهمترين تعييـن و خاک برخي خصوصيـات گياهـي با پوشـش روابط تحقيق بررسـي اصلي اين هـدف
و گياهي روابط پوشش بررسـي منظور به است. اسـتان کردستان مراتع سـاراِل از بخشـي در مرتعي گياهان شـاخص پراکنش
تيپ رويشـي هر در معرف منطقه سـپس شـد، انجام تيپ بندي پوشـش گياهي روش فيزيونوميک به ابتد ا خاک، خصوصيات
با گياهي پوشـش همبسـتگي ميزان بررسـي جهت گرفت. صورت آنها در گياهي پوشـش و خاك نمونـه برداريهاي تعييـن و
تطبيقي و تحليـل (PCA) متغيره، تجزيـه مؤلفه هاي اصلي چند آناليـز از PC-ORD افزار نـرم از اسـتـفاده با عوامـل خاکي،
Ferula - Chephalaria ، Prangos – Ferula گياهي تيپ چهار تشخيص به مطالعات منتج نتايج شـد. اسـتفاده (CCA) متعارف
با خاک شـيمايي و فيزيکي عوامل ارتباط تحليل از نتايـج حاصل همچنيـن شـد. Eryngium - Achillea و ، Ferula –Bromus

سيلت و بيشتر شن Bromus خواستار tomentellus و Achillea vermicularis  ، Eryngium که گونههاي داد نشان پوشـشگياهي
و بيشتر رس و سـيلت خواسـتار Chaerophyllum macrospermum و Cephalaria microcephala گونههاي هسـتند و کمتر رس و
خواستار Ferula Haussknechtii و Acantolimon sp ، Prangos ferulacea ، Achillea vermicularis گونههاي ميباشـند. کمتر شـن

مثبت دارند. رابطه درصد اشباع ميزان سيلت و اما با هستند اسيديته کمتري

سارال کردستان، متغيره، چند خصوصيات خاک، آناليز شاخص، گونههاي كليدي: كلمات
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مقدمه
داخل در که است ارزشي با و مهم بسيار مراتع از ــارال ييالقي س مراتع
مراتع ــيمات كشوري جزء تقس لحاظ از و گرفته قرار زاگرس جبال ــله سلس
(وجود گونههاي اكولوژيكي اصلي جنبه دو از مراتع اين ــد. ميباش ديواندره
و و…) وحش حيات ــتگاه زيس آب، توليد ژنتيكي، ذخيره و مرتعي مرغوب
ــيار …) بس و در دامداري، زنبورداري آن و نقش ــه (توليد علوف ــادي اقتص
ــناخت ش ــتم اين اکوسيس بهينه مديريت منظور لذا به ــت. اس اهميت حائز
ــش پوش و خاک جمله از اجزاء ــن اي بين روابط ــه ب ــتيابي دس آن و ــزاء اج
کانيهاي همه ــي اصل منبع تقريبًا خاک ــد. مي رس نظر به ضروري ــي گياه
با خاک و شيميايي فيزيکي خواص ــت. اس ارگانيسمها ــد رش براي ضروري
مي کند. اين وجود ميآيد تغيير به آن در که پوشش گياهي نوع و و هوا آب
پراکنش و الگوي ــد رش زني، نحوه جوانه فراواني بر تأثير ويژگيهاي خاک
ميد ارند ــان صراحت بي به ــي (۱۳۵۷) نعمت ــيدايي و ش .(۳) گياهان دارد
ــان يکس بلند ي و ــتي پس و هوا آب و د اراي ــهاي که منطق ــه خاک چنانچ
شناخت. را آن ــش گياهي پوش ميتوان ــهولت س به ــود ش شناخته ــت، اس
ــي بومشناس در آن طبقهبندي و خاك دربارة اطالعاتي ــتن داش كلي بهطور
كه نوع است اوليهاي عامل خاك در واقع زيرا است. ضروري پوشش گياهي
و(۱۷) Jin-Tun ميكند(۱۱). تعيين اقليم يك داخل در را گياهي ــش پوش
پراکنش د ريافت که ــي، عوامل محيط گياهي با ــش پوش روابط ــه مطالع د ر
ــي اثر بررس و(۱۶) در Jensen ــت. خاک اس و اقليم از تابعي ــش گياهي پوش
گياهي كه جوامع داد نشان گياهي جوامع پراكنش در گراديانهاي محيطي
نگهداري ــاك، ظرفيت خ ــامل عمق خاك ش از پيچيدهاي گراديانهاي ــه ب
فسفر و آلي مواد نيتروژن، ،pH و د اده ــان نش رس عكسالعمل ميزان آب و
همبستگي معنيداري داشتند . تودهها با رجبندي ــيميايي ش از خصوصيات

Pajouhesh & Sazandegi No: 73 pp: 126-132

Investigation relationship between some important species and physical and chemical soil factors (case study: 
Farhadabad sub catchment in Kurdistan;s Saral ranglands)
By: M. Gurgin karaji., Lecturer of Kurdistan University P. Karami,,Member of Scientific board, of Kurdistan University 
M. Shokri ,Professor of Mazandaran University, N. Safaian.,Professor of Mazandaran University
The main aim of this study is investigation of relationship between some important species canopy cover 
percentage and some soil factors and determines the main soil factors effective on vegetation. To investigative 
this relationship refers, on physiognomic method determined 4 vegetation types. The effective soil factors 
were investigated. The multivariate analysis was used to determine relationship between vegetation cover 
and soil factors, the ordination of vegetation and soil factors were done by the Principal Componet Analysis 
(PCA) and Canonical Componet Analysis (CCA) using PC-ORD software. The results show 4 vegetation 
types. Multivariate analysis show that Achillea vermicularis ،Eryngium, Bromus tomentellus have positive 
relation with sand and negative relation with silt and caly, also Cephalaria microcephala , Chaerophyllum 
macrospermum have positive relation with silt and caly and negative relation with sand. Acantolimon sp ، 
Prangos ferulacea ، Achillea vermicularis and Ferula Haussknechtii have positive relation with silt and sp and 
negative relation with pH.

Keywords: Important species, Soil factors, Multivariate analysis, Kurdistan, Saral

خود، ــات مطالع در (۲۰) ــكاران هم و Mi Brothersonو(۱۴) و و Fairchild
رساندهاند. اثبات به را خاك خصوصيات و گياهي ــش پوش بين ــتگي همبس
گياهي ــش چند متغيره پوش آناليز طبقهبند ي و همكاران (۱۹۹۴) به و فرخ
در گياهي پراكنش كنترل كننده عوامل و مهمترين پرداختند سوابي ناحيه
ايرواني دادند. تشخيص كربناتكلسيم و فسفر خاك، اسيديته را منطقه اين
Ferula ovina, مرتعي گونه ــه ــگاه بالقوه س رويش تعيين به (۱) همکاران و
وهرگان رودخانه ــوزه ح در Cachyrys ferulacea, Bromus tomentellus
Ferula گونه بر مؤثر عوامل مهمترين گرفتند نتيجه پرداختند و ــان اصفه
عمدتًا گونه اين رطوبتي بوده و ــاخص ش و ــيب ش جهت خاك، بافت ovina
رويشگاه بهعنوان سنگين دارند را نسبتًا بافت كه شرقي و جهتهاي شمالي
را Bromus tomentellu بر مؤثر محيطي عوامل ــن همچني ميكند. انتخاب
Cachyrys بر مؤثر ــل عوام و ــنگريزه س و آهک عمق، ميزان ــت خاک، باف
زارع دادند. ــخيص تش خاک آهک و عمق ميزان ــت خاک، باف ferulacea را
از با برخي ــي مرتع چند گونه رابطه ــي بررس در (۵) همکاران و ــي چاهوك
و تجزيه ــاي روش ه از ــتفاده اس با خاك ــيميايي ش فيزيكي و ــات خصوصي
بين ويژهاي ارتباط يزد پشتكوه منطقه در كه دريافتند متغيره، چند تحليل
خصوصيات تغيير به تبع ــود دارد و وج گياهي ــش پوش و خاك خصوصيات
ــي بررس از پس مهردادي (۱۲) ميكند. ــر تغيي نيز گياهي ــش پوش خاك،
منطقه غالب ــي مرتع خاك بر گونههاي ــيميايي ش و فيزيكي ــات خصوصي
و خصوصيات خاك بين ــي ارتباط خاص ــيد كه رس نتيجه اين قم به كمك
گياهي پوشش خصوصيات خاك، تغيير تبع به و وجود دارد گياهي پوشش
با رس ــتگي را همبس ــترين بيش ــش پوش تاج بهطوريكه تغيير مي كند نيز
استقرار بر مؤثر محيطي عوامل ــي بررس در (۴) حشمتي ــان داد. نش  pH و
نمود مهمترين عوامل عنوان چند متغيره آناليز از استفاده با گياهان مرتعي
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زميني، جهت زير آب عمق در استان گلستان گياهي جوامع تفکيک مؤثر بر
پوشش گياهي روابط تحقيق بررسي اين هدف اصلي هستند. شوري خاک و
شاخص گياهان بر مؤثر خاکي عوامل مهمترين تعيين و خاک خصوصيات با

است. بررسي مورد منطقه در

روشها و مواد
ــارال س مراتع از ــي بخش آباد) فرهاد حوزه (زير ــورد مطالعه م ــه منطق
تا ۳۵° ۳۱´ ــمالي و ش ۴۶ ° ۴۷ ´ تا ۴۶ ° ۴۴ ´ در محدوده كه ــد مي باش
كله شته، برد رش، شوانه، يوسف كوههاي بين دارد و °۳۵ شرقي قرار ۳۷ ´
حداقل متر و ۲۵۰۰ منطقه است. حداكثر ارتفاع محصور بردچرمه زردآباد و
نهشتههاي نظر زمينشناسي از .(۲) ــت اس حوزه خروجي در متر آن ۲۰۰۰
ــن ائوس و ــن پالئوس به نيز ــي و بخش ــه كرتاس دوران به مربوط منطقه اين
ــد. ميباش لومي ـ ــي لوس نوع از اکثرًا خاك منطقه .(۶) دارد ــق ــن تعل پائي
ــرد است. فراس مرطوب نيمه يافته ــترش گس دومارتن روش به منطقه اقليم
درجه ۱۰ ــاالنه س دماي ميانگين ميليمتر و ۵۰۰-۵۵۰ ــن بارندگي ميانگي

.(۸) مي باشد سانتيگراد
به ابتدا خاک، ــات و خصوصي ــش گياهي پوش ــي روابط بررس به منظور
معرف منطقه گياهي انجام شد سپس فيزيونوميک، تيپ بندي پوشش روش
ــش گياهي پوش و خاك نمونهبرداريهاي و (۹) تعيين ــي تيپ رويش هر در
انجام ــتماتيك سيس تصادفي روش به نمونهبرداري ها گرفت. آنها صورت در
تعد اد و (۱۳) كين روش به حداقل سطح گياهي پوشش مطالعه براي ــد. ش
برد اشت پالت ۲۱۰ در مجموع كه گرديد (۱۸) تعيين آماري به روش پالت
يک هر و تعداد پوشش تاج موجود ، گياهان ــت ليس هر پالت داخل گرديد.
فرمهاي الشبرگ د ر و لخت خاک سنگريزه، و سنگ د رصد نيز و گونه ها از
بافت، ــامل (ش خاك پارامترهاي اندازهگيري براي گرديد. ثبت ــده تهيه ش
درصد آهك، ــنگريزه، س سنگ و فسفر، ازت، پتاسيم، ــيديته، مواد آلي، اس

يک پروفيل گياهي پوشش پالت ۱۰ هر ازاء به الكتريكي) هدايت و ــباع اش
بد ين گرديد. ) برداشت ــي رويش تيپ د ر چهار پروفيل ۲۱ مجموعًا ) خاك
گياهي، پروفيل پوشش پارامترهاي ارزيابي از بعد پالت داخل كه در صورت
هر و از (۲۱) گرديد حفر ( ــه ريش محدود ه فعاليت ) ــانتيمتر س ۴۰ عمق به
بخشها معرف كه نحوي به شد برداشت ــتاند ارد خاك اس به مقدار پروفيل
شده جمع آوري خاك نمونههاي بعد مرحله د ر باشد. آن مختلف اليههاي و
استان طبيعي منابع تحقيقات مرکز خاکشناسي آزمايشگاه به آناليز جهت
با گياهي همبستگي پوشش ميزان بررسي جهت منتقل گرديد. ــتان کردس
آناليز روش هاي از PC-ORD ــزار (۱۹) اف نرم از ــتفاده اس خاکي، با عوامل
اصلي مؤلفههاي ــه تجزي (CCA) و تطبيقي متعارف ــل تحلي ــد متغيره، چن

(PCA) استفاده شد.

نتايج
مجموع در ــه، منطق ــده از ش جمعآوري گونههاي ــايي شناس ــس از پ
آنرا درصد ۸۱ گونهها مجموع داده شد. از ــخيص تش ۳۲ تيره از گونه ۱۲۴
آنرا بوتهايها د رصد ۴ و ــبه گراسها ش و گراسها را د رصد آن ۱۵ علفيها،
٪۱۲ تروفيت، ٪۱۸ ــت، هميكريپتوفي ٪ ۶۷ ــامل ش كه مي دهد ــكيل تش

ميباشد. كاموفيت ٪۳ ژئوفيت،
به منتج فيزيونومي روش به بندي تيپ ز ا حاصل اوليه مطالعات  نتايج
Ferula - Chephalaria ، Prangos – Ferula گياهي تيپ چهار ــخيص تش

شد. Eryngium - Achillea و ،Ferula –Bromus
۱۲ را بر روي ــاي اصلي مؤلفهه تجزيه نتايج که ۱ ــدول ج توجه به ــا ب
به دوم اول و اصلي مؤلفه هاي ميد هد نشان ــده ش متغير خاکي اندازهگيري
ميکند. را توجيه گياهي پوشش تغييرات درصد از و ۲۷/۰۷ ۵۳/۳۶ ترتيب
ويژگيهاي اول معرف اصلي مؤلفه مؤلفهها، با همبستگي متغيرها اساس بر
دوم اصلي مؤلفه ــت و سيلت اس و و سنگريزه ــباع، سنگ اش آهک، درصد

ششم اصلي پنجممؤلفه اصلي سوممؤلفه اصلي چهارممؤلفه اصلي دوممؤلفه اصلي اولمؤلفه اصلي خاکمؤلفه خصوصيات

درصد اشباع۰/۰۶۹۰/۲۶۵-۰/۶۱۲۰/۱۰۰-۰/۱۷۸-۰/۳۶۹
الکتريکي۰/۰۸۵-۰/۲۵۴-۰/۱۸۲۰/۲۸۹-۰/۳۳۲۰/۲۶۳ هدايت
اسيديته۰/۵۴۰۰/۱۹۰/۰۶۴-۰/۴۶۳-۰/۲۳۰۰/۲۲۴
آهک خاک۰/۲۹۴-۰/۰۸۹۰/۳۲۳-۰/۰۶۲۰/۰۷۸-۰/۳۸۹-
سنگريزه۰/۱۵۴۰/۳۱۲-۰/۵۱۳۰/۰۳۵۰/۲۰۲۰/۳۶۷- و سنگ
آلي۰/۱۲۱-۰/۰۱۹-۰/۰۵۹۰/۴۲۲-۰/۰۵۵-۰/۲۹۸- کربن
نيتروژن۰/۶۰۶-۰/۰۶۸۰/۰۶۴۰/۴۳۳-۰/۰۶۵-۰/۲۹۴
فسفر۰/۰۸۵-۰/۰۷۱-۰/۱۸۵-۰/۲۲۶۰/۳۹۹-۰/۲۳۷-
پتاسيم۰/۲۹۸-۰/۴۹۱-۰/۳۲۴-۰/۳۳۹۰/۲۹۵-۰/۲۶۳
رس۰/۳۲۱-۰/۵۳۸-۰/۲۳۲-۰/۱۷۰-۰/۵۳۵۰/۰۰۴-
سيلت۰/۰۴۸۰/۳۷۹-۰/۰۶۶-۰/۲۵۴-۰/۲۳۶-۰/۳۲۲-
شن۰/۰۳۷-۰/۲۴۶-۰/۱۱۵۰/۲۴۲۰/۳۹۹۰/۲۳۱

ويژه۰۰۰۲/۳۴۳/۲۶/۴ مقاد ير
۰۰۰۱۹/۵۶۲۷/۰۷۵۳/۳۶(٪) شده توجيه واريانس

تجمعي۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰/۴۳۵۳/۳۶ واريانس

تيپهاي رويشي در خاک آناليز PCA براي خصوصيات از حاصل نتايج جدول ۱-

گونههاي... برخي ارتباط بررسي
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۱۲۸ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

باغباين۱۲۹ و زراعت  در

توزيع ۱ نمودار شکل ميباشد. فسفر و ــن رس، ش ويژگيهاي معرف
با نشان ميدهد. را خاک خصوصيات با ارتباط ــي در رويش تيپهاي
توجيه علت و نمود ار و تحليل ــه تجزي به ميتوان ۱ جدول به ــه توج
ــي رويش پرداخت. تيپ ــي رويش مختلف تيپهاي مکاني ــش پراکن
قرار مختصات ــاي محوره اول ربع در ــه ک Eryngium - Achillea
در است فسفر و ــن ش سنگريزه، و درصد سنگ معرف ــت اس گرفته
معکوس رابطه رس ــيلت و خاک، س ــباع، آهک با درصد اش حالي که
Ferula و Ferula – Chephalaria ــي رويش تيپهاي همچنين دارد.
و اول مؤلفههاي ــاک معرف خ خصوصيات نظر از ــًا تقريب –Bromus
سنگريزه سنگ و درصد با اين ترتيب که به ــتند هس ــابه هم دوم مش
و سيلت شن، خاک، آهک ــباع، با درصد اش و ــتقيم مس رس رابطه و
قرار به توجه Prangos با – Ferula معکوس دارند . تيپ رابطه ــفر فس
با که طوري به دارد متفاوتي رويشگاهي ــرايط ش ربع دوم گرفتن در
دوم محور با دارد اما قوي ــيار بس رابطه اول خصوصيات معرف محور
آهک درصد اشباع، معرف در واقع ميدهد که نشان ضعيفي را رابطه
و و سنگريزه سنگ با که حالي در است ــن ش و فسفر ــيلت، خاک، س

دارد. معکوس رابطه رس
هاي تيپ د ر خاک براي خصوصيات  PCA آناليز از حاصل نتايج

آمده است. ۱ جد ول در رويشي چهار گانه
بين ارتباط تعيين منظور به كه (CCA) متعارف تطبيقي تحليل
ميد هد ــان نش گرفت، محيطي صورت متغيرهاي و گياهي ــش پوش
توجيه را تغييرات از كل ٪۳۳/۳ ،۰/۳۲ ــژه وي مقدار ــا محور ب ــن اولي
بين همبستگي مي دهد نشان ۳ جد ول همچنين .(۳ (جدول ميكند

است. ها ۰/۹۶ با متغيرها و گونه محور اين
 (r=۰/۵۷) سيلت ،(r= -۰/۶۶) (sand)و شن ،۴ به جدول توجه  با
باالتري همبستگي عوامل ــاير ــبت به س نس (r=۰/۴۷) (Clay)و رس و
ــتهبند ي رس ۱ محور به مربوط امتيازهاي دادند. ــان نش ۱ محور با را
متغيرهاي ــاس اس بر گونه ها درجهبندي ــت مي توان جه را ــا گونهه
تغييرات همچنين برد. كار به ــن سيلت وش ــباع، درصد اش محيطي
Achillea vermicularis ، Cephalaria microcephala، ــاي گونهه
Bromus و Chaerophyllum macrospermum ، Eryngium sp
گونههاي ــت گف ــوان ــت. ميت ۱ اس ــور مح ــي از تابع tomentellus
Bromus tomentellus Achilleaو vermicularis ،Eryngium
گونههاي و ــتند هس و رس کمتر ــيلت س و ــتر بيش ــن ش ــتار خواس
Chaerophyllum macrospermum و Cephalaria microcephala
همان به استناد با است. کمتر ــن ش و بيشتر رس و ــتار سيلت خواس
درصد اشباع =r) و ۰ /۵۱) سيلت ،(r = (و۰/۵۷- (pH) جدول، اسيديته
۲ محور با بيشتري همبستگي عوامل ساير به نسبت (r=۰/۴۹ )و (sp)

گونههاي گفت ميتوان بنابراين دادند . نشان
 Acantolimon sp ،Prangos ferulacea ،Achillea  
کمتري اسيديته ــتار خواس Ferula Haussknechtii و vermicularis

د ارند. درصد اشباع رابطه مثبت و با ميزان سيلت اما هستند
با ــاط ارتب در گياهي ــاي گونهه ــي تاج ــش پوش رابطه ــودار نم
شده داد ه نشان ۲ ــکل ش در خاک ــيميايي و ش فيزيکي خصوصيات
مختلف بافتهاي در گونهها تاجي ــش درصد پوش در بررسي ــت. اس

PCA آناليز استفاده از با خاک خصوصيات با ارتباط در رويشي تيپهاي نمود ار پراکنش شکل ۱

خاکي عوامل گياهي و تاجي گونههاي پوشش با رابطه در CCA آناليز از نتايج حاصل -۲ شکل
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اول سوممحور دوممحور محور
ويژه ۰/۳۲۰/۲۷۰/۰۸مقاد ير

(٪) شده توجيه ۳۳/۳۲۸/۱۸/۴واريانس

تجمعي ۳۳/۳۶۱/۴۶۹/۹واريانس

ها گونه و متغير با محور همبستگي ۰/۹۶۰/۹۸۰/۸۱ضريب

خاك عوامل

رويشي تيپ
٪SPECpH

TNV
(٪)

و سنگ
سنگريزه

(٪)

OC
(٪)

٪ N
p.p.m

P (ava.)
p.p.m

K (ava.)
p.p.m

Clay
(٪)

Silt
(٪)

Sand
(٪)

Ferul-
Chephalaria

۴۵/۱۵۳۱۹/۳۷/۰۱۰/۷۵۵۲/۵۲/۰۴۰/۰۸۶/۳۳۱۷۶/۰۳۳۷/۸۳۲۸/۶۷۳۳/۵۰

Prangos
– Ferula

۵۳/۱۲۸۲/۹۶/۶۶۰/۸۷۴۶/۰۱۲/۷۴۰/۱۱۲۱/۳۳۲۳۵/۳۳۲۸/۶۷۳۱/۶۷۳۳/۶۷

Ferula
–Bromus

۴۴/۶۳۳۰/۶۶/۷۰۰/۷۳۵۶/۳۶۲/۵۷۰/۱۰۴/۸۱۴۶/۸۲۹/۸۱۹/۴۵۰/۸

 Eryngium- 
Achillea

۳۴/۵۲۹۹/۳۶/۸۶۰/۷۳۶۱/۲۴۱/۸۶۰/۰۷۱۶/۸۲۰۵/۱۲۵/۱۳۱۸/۳۸۵۶/۵

خاکمحور۲محور۱گونه محور۲محور۱عوامل

Acantolimon sp-۰/۱۶۱۴/۱۵SP۰/۴۲۰/۴۹
Achillea vermicularis-۲/۲۰/۹۹EC۰/۲۱-۰/۳۵
Bromus tomentellus-۱/۰۲-۰/۴۹pH۰/۴۳-۰/۵۷

Cephalaria microcephala۱/۳۷۰/۰۳TNV-۰/۰۲۰/۳۷
Chaerophyllum macrospermum۰/۶۷۰/۲۷Stone-۰/۲۸-۰/۳۸

Eryngium sp-۱/۱۳-۰/۴۱OC۰/۰۲۰/۰۶
Ferula Haussknechtii۰/۴۲-۰/۵۴N۰/۰۱۰/۰۵

Prangos ferulacea-۰/۰۰۰۱۳/۰۴P-۰/۳۲۰/۴

K-۰/۱۶۰/۳۳

Clay۰/۴۷-۰/۴۱

Silt۰/۵۷۰/۵۱

Sand-۰/۶۶-۰/۱۵۵

مطالعه مورد منطقه گياهي پوشش در تيپ هاي مختلف خاکشناسي مطالعات نتايج -۲ جدول

هاي گياهي با گونه ارتباط در خاک خصوصيات براي CCA نتايج آناليز جدول ۳-

ها گونه تاجي پوشش با خاکي از اورديناسيون عوامل حاصله t-value جدول -۴ جد ول

گونههاي... برخي ارتباط بررسي
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بافتهاي در گياهان درصد پوشش که داد ــان نش نتايج
عنوان ) به ۳ شکل ) ــت اس متغير ــتر بس خاک مختلف
گونه Ferula haussknechtii در پوشش تاج مثال درصد
۵ درصد رسي حدود خاک د ر ــي لومي۷۰٪ و رس خاک
ــترين بيش داراي Prangos ferulacea گونه يا و ــت اس
در (۵۳٪) و ــت اس لومي بافت در تاجي ــش پوش درصد

نميشود. مشاهده اصًال رسي بافت

بحث
را منطقه گونههاي درصد بيشترين ميدهد نشان منطقه فلور ــي بررس
در فراسرد مرطوب نيمه اقليم وجود با ميدهند. تشكيل هميكريپتوفيتها
ميرسد. نظر به منطقي هميكريپتوفيتها از بااليي حضور درصد منطقه،

با خاک ــيمايي ش و فيزيکي عوامل ارتباط ــل تحلي از حاصل ــج نتاي
گياهي ــش گونه هاي پوش درصد تاج حضور و د اد نشان گياهي ــش پوش
اسيديته بازي، ــباع اش درصد خاک، بافت جمله از خاکي عوامل با برخي
نتايج دارند و با ــتگي همبس رس  و ــيلت س ــنگريزه، س و ــنگ س ،(pH)
همكاران Miو و و(۱۶) Jensen Brothersonو(۱۴)، و Fairchild تحقيقات
خصوصيات و گياهي پوشش ــتگي بين همبس خود ، مطالعات در كه (۲۰)
Ferula ــال مث عنوان به د ارد. ــت مطابق ــاندهاند، رس اثبات را به ــاك خ
كه دارد همبستگي بازي ــباع اش درصد خاک و بافت با Haussknechtii
با عمدتًا مناطق Ferula ovina ــرده ك بيان نيز (۱) همكاران و ــي ايروان
بازي اشباع د رصد و ميكند انتخاب رويشگاه عنوان به را ــنگين س بافت
ميد اند . اين گونه ــگاه رويش بر مؤثر محيطي عوامل از ديگر يکي ــز ني را
Ferula Haussknechtii، Prangos ferulacea، ــاي گونه ه ــور همين ط
ــتگي همبس ــيديته اس ــا ب Acantolimon sp، Achillea vermicularis
پراكنش گياهان (۱۲) ــردادي مه و (۱۹۹۴) ــکاران هم و Farrukh د ارد.
همچنين ايرواني ــتند . دانس ديگر عوامل بعضي خاك و pH از ــي را تابع
ــگاه رويش بر مؤثر از عوامل ــي يک عنوان به ــاک ــت خ باف از ــکاران هم و
اين نتايج با الذکر فوق تحقيقات ــج نتاي ــاد ميکند. ي Prangos ferulace
ــش پوش تاج درصد مؤثر بر عوامل با رابطه دارد. در ــي همخوان ــق تحقي
شن، درصد با اين گونه ــتگي همبس نتايج تحقيق ،Bromus tomentellus
تأييد را (۱) همکاران و نتايج کار ايرواني داد که ــان رس را نش و ــيلت س

ميکند.
به ( PCA) اصلي تجزيه مؤلفه هاي متعارف (CCA) و تحليل تطبيقي
صورت د ادند. بدين ــان را نش خاكي با عوامل گياهي تيپهاي ارتباط خوبي
سنگ ريزه، شن و درصد سنگ Eryngium معرف - Achillea تيپ رويشي
رس رابطه معکوس ــيلت و خاک، س آهک ــباع، اش د رصد با و بود ه ــفر فس و
Ferula و Ferula – Chephalaria ــي رويش ــاي ــن تيپه ــت. همچني داش

رابطه مستقيم رس و سنگريزه و سنگ د رصد با و بود ه مشابه  –Bromus
داشتند. معکوس و فسفر رابطه سيلت آهک خاک، شن، ــباع، اش درصد با و
واقع در داد ، نشان را متفاوتي رويشگاهي ــرايط ش Prangos – Ferula تيپ
با که در حالي بوده شن و ــفر سيلت، فس خاک، آهک ــباع، معرف درصد اش
ــر اظهارات زارع اين يافته ب دارد . و رس رابطه معکوس ــنگريزه س و ــنگ س
و دقت زياد كه بر و(۱۷) Jin-Tun و (۴) حشمتي و همکاران (۵)، چاهوكي
و تجزيه در (PCA و CCA) متغيره چند آناليز روش هاي گوناگون ــت قابلي

گذاشت. صحه تأكيد داشتند، رويشگاه تحليل
اکولوژي د ر ــاک خ ــاره خصوصيات د رب اطالعاتي ــتن داش کلي بهطور
نوع پوشش که است اوليهاي عامل واقع در خاک زيرا ــت ضروري اس گياهي
اکوسيستم در خاک خصوصيات ميکند . تعيين اقليم يک داخل در را گياهي
گياهي پوششهاي ــت که اس تغييرات اين مبناي و بر بوده متفاوت ــيار بس
ــت خوار گوش و يا پراکنش جانوران علفخوار آن تجمع تبع به و يافته تغيير
مراتع ــعه توس و اصالح جهت د يگر طرف از و متنوع خواهد بود ــيار نيز بس
رويشگاه، معرف خاکي شيميايي و فيزيکي خصوصيات ــناخت ش با مي توان
را شرايط خاکي بهخصوص منطقه، اکولوژيکي ــرايط ش با سازگار گونههاي

پيشنهاد نمود.

سپاسگزاري
بهخصوص ــتان کردس ــتان اس طبيعي منابع اداره کل از ــيله بدينوس
قرار دادن اختيار جهت در آقاي مهندس توفيقي به جناب ــرکل محترم مد ي
بهعمل تشکر و تقدير تحقيق اين صحرايي برداشتهاي براي نقليه ــيله وس

ميآيد.

استفاده مورد منابع
مهم محيطي تعيين عوامل ۱۳۸۰؛ ــري. بصي م و ج خواجه الدين ، ــي، م ايروان - ۱
مجموعه مقاالت وهرگان. رودخانه در حوضه مرتعي گونه ــه س ــگاه رويش بر مؤثر و
دانشگاه و چاپ مؤسسه انتشارات ايران. در و مرتعد اري مرتع ــمينار ملي س دومين

.۵۳۳-۵۴۹ ص ص تهران
ــازمان جغرافيايي س ــوب. باينچ ۱:۵۰۰۰۰ ــي توپوگراف ــه نقش ۱۳۷۶؛ ــام. بين - ۲

تاجي پوشش درصد تغييرات –۳ شکل
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صفحه تهران. ۱۱۰ مرتعداري دانشگاه كارشناسي ارشد
سنند ج. چهارگوش ۱:۲۵۰۰۰۰ شناسي زمين نقشه ــرح ش ۱۳۶۹؛ م. زاهدي، - ۶

كشور. تهران. شناسي سازمان زمين
جنگلها چاپ اول، سازمان نوين. مرتعداري ۱۳۵۷؛ ن، نعمتي. گ و ــيد ايي، ش - ۷

مراتع. و
مؤسسه ــتان كرد ستان. اس گياهي ــش معروفي. ۱۳۷۸؛ پوش ح و ف قصرياني، - ۸

صفحه. ۷۸ مراتع. و جنگلها تحقيقات
صفحه. ۲۵۵ قدس رضوي. آستان ايران. د ر مرتعداري م. ۱۳۷۴؛ مصداقي، - ۹

مشهد . دانشگاهي جهاد پوشش گياهي. و تحليل توصيف ۱۳۸۰؛ م. مصداقي، - ۱۰
صفحه. ۲۸۷

ــهد. ۱۸۷ ــگاهي مش جهاد دانش گياهي. ــي شناس بوم ۱۳۸۴؛ م. ــي، مصد اق - ۱۱
صفحه.
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