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ارتباط بين برخی گونه	های غالب وخصوصيات 
شيميايی خاک در منطقه گرمسار

چکيد	ه
این	پژوهش	به	منظور	بررس�ی	رابطه	بين	خصوصيات	خاک	باپوش�ش	گياهی	غالب	در	چهار	رویشگاه	گرمسار	انجام	شد.	جهت	
انجام	مطالعات،	پس	از	انتخاب	تيپ	های	گياهی	ش�اخص	و	غالب	در	هر	منطقه	ازخاک	منطقه	نمونه	برداری	ش�د	.	نمونه	برداری	
به	روش	تصادفی	– سيس�تماتيک	انجام	گرفت	كه	در	هر	جامعه	گياهی	3	ترانس�کت	اس�تقرار	یافته	و	در	امتداد	هر	ترانسکت	
10	پالت	قرار	داده	ش�د.	اندازه	پالت	ها	با	توجه	به	نوع	و	نحوه	پراكنش	گونه	های	گياهی	به	روش	حداقل	س�طح	تعيين	شد.	طول	
ترانس�کت	ها،	فاصله	آن	ها	از	یکدیگر	و	تعداد	پالت	های	نمونه	برداری	با	توجه	به	تغييرات	پوش�ش	گياهی	و	خصوصيات	طبيعی	
منطقه	تعيين	گردید.	فاصله	بين	پالت	ها	با	توجه	به	تغييرات	فيزیوگرافی	و	پوشش	گياهی	به	طور	متوسط	50	متر	در	نظر	گرفته	
شد.	در	داخل	پالت	ها،	غا	لبيت	گياهان	موجود،	درصد	تاج	پوشش	یادداشت	شد،	نمونه	برداری	خاک	به	صورت	یک	در	ميان	از	
10پالت	)	5	پالت	از	هر	رویش�گاه(	و	از	دو	عمق		30-0	و	60-30	س�انتی	متر	انجام	ش�د.	یعنی	در	هر	جامعه	گياهی	10	نمونه	ودر	
كل	40	نمونه	برداش�ت	ش�د.	سپس	نمونه	ها	به	آزمایشگاه	منتقل	و	در	آزمایش�گاه	خصوصيات	فيزیکی،	شيميایی	خاک	شامل	
درصد	رس،	س�يلت	و	ش�ن،pH	Ec ،،	درصد	آهک،	درصد	ماده	آلی	،Mg،SO4	Cl،K،Na ،Ca،،	بی	كربنات	و	كربنات	بررس�ی	
گردید	وس�پس	با	اس�تفاده	از	نرم	افزار	SPSS	با	روشهای	آماری	تجزیه	واریانس	و	آزمون	دانکن،	نمونهها	مقایسه	شد.	پوشش	
گياهی	مناطق	مورد	بررس�ی	بر	اس�اس	ش�وری	از	كوهپایه	با	– Stipa barbata	spp	Astragalus	ش�روع	شده	بعد	از	آن	به	
Artemisia sieberi	و	بع�د	Seidlitzia rosmarinus	و	درنهای�ت	در	حاش�يه	پالیا	به	جامعه	Tamarix spp	می	رس�يد.
جامع�ه	گياهی	spp	Tamarix	و	Seidlitzia rosmarinus	بيش�ترین	رابطه	را	ب�ا	Ec	و	ميزان	امالح	محلول	و	جامعه	گياهی	
Artemisia sieberi	بيش�ترین	رابطه	را	با	بافت	و	Stipa barbata	Astragalus spp  –	بيش�ترین	رابطه	را	با	درصد	آهک	

خاک	داشتهاند.

كلمات	كليد	ي:	محلول	غذایی،	خيار	گلخانه	ای،	آمونيوم،	موليبدن،	رقم
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Relationships between dominant species and soil chemical properties in Garmsar region
By:Yousefi M. MSc of Research and Education Organization, Tavili A. Jafari M. and Zarechahouki M.A. Scientific 
Members of Tehran University.
This survey was conducted to determine relationship between soil characteristic and vegetation in four rang sites in 
Garmsar region . After selection of indicator vegetation tapes ,sampling of soil and vegetation were performed by ran-
domized – systematic method . There were 3 transects in each vegetation and each transet contained 10 plots . The size 
of plots depended on diversty and different plants in each area. The distance between plots was 50 meter and vegetation 
data included floristic list and cover percentage were estimated quantitativaley in cach plot. Soil sample were taken at 
depths of 0-30 and 30-60 cm in 5 plots of 10 plots withineach site. It means in each site 10 soil samples and totally 40 
samples were examined in laboratory.In laboratory physical and chemical characteristic included Clay(%),silt and ,Ec, 
ph,cao(%),organic material(%),K, Na,Ca ,Mg ,So4, Cl,Co3

-,Co4
- were examained.Using SPSS package, variance and 

Duncan test were applied to analyze the witected data. The results showed regions was varied from Astragalus spp . 
Stipa barbata to Artimisa, Seidlitzia rosmarinus and finally to Tamarix spp. Finally the most relations between factor 
and vegetation types considered of the below . The most relation of  Tamarix spp and Seidlitzia rosmarinus with Ec 
and solubae minerals .The most relation of Artemisia sieberi with the texture of soil and the most relation of Astragalus 
spp  Stipa barbata with of soil Lime. 

Key words: Soil characteristic, Garmsar region, Vegetation species, Artimisa, Tamarix spp.

مقد	مه	
انتش��اروگس��ترشجوامعگیاهيبررويزمینبرحس��بتصادفو
اتفاقينبودهاس��تبلكههرگونهايبراساسخواصوسرشتخودوشرایط
محیطيبهوجودآمدهاست.عواملژئومرفولوژيازجملهنوعسازند،پستي
وبلندي)ش��یب،جهتوارتفاع(،ش��كلزمینوسیس��تمفرسایشهمراه
بااقلیموخاكدرایجادرویش��گاههايگیاهينقشعمدهايراداش��تهاند.
بهمنظورمدیریتصحیحاکوسیس��تمهایمرتع��یدرمناطقمختلفباید
ارتباطبینعواملبومشناسیموجوددرطبیعتراکهشاملعواملاقلیمی،
خاك،پوش��شگیاهیوموجوداتزندهاستشناخت.یكیازاجزایاصلی

اکوسیستمهايمرتعی،پوششگیاهیوترکیبگونهایآناست.
ازمهمتری��نعوام��لموثردررش��دگیاهان،خصوصیاتش��یمیاییو
فیزیكیخاكاس��توباتوجهبهاینكهدرمناطقمختلفحتیبافاصلهنه
چندانزیادازهمنوعخاكبس��یارمتفاوتمیباش��دوگاهابایكسانبودن
درجهحرارت،میزانرطوبتودیگرعواملمهمنوعپوششگیاهیمتفاوتی
راش��اهدهس��تیمازاینرویبرایبررسیتاثیرعواملشیمیاییوفیزیكی
خاكالزماس��تباانجامتحقیقاتدررویشگاههایگیاهیمناطقمختلف
اثرومیزانتاثیرهریكازاینعواملرامشخصکردهتادراحیایپوشش
گیاه��یمناطقدرح��التخریب،ازهدررفتنوفرس��ایشخاكبااحیای
پوش��شگیاهیمناسبجلوگیریکرد.همانطورکهشیداییونعمتی)4(
ب��هصراحتبی��انمیدارندچنانچهخاكمنطقهایک��هدارایآبوهواو
پس��تیوبلندییكسانیاستش��ناختهشودبهس��هولتمیتوانپوشش
گیاهیآنراشناخت.Jin-Tunدرمطالعهروابطپوششگیاهیباعوامل
محیطیدریافتکهپراکنشپوش��شگیاهیتابعیازاقلیموخاكاستو
دراقلیمباش��رایطثابتبهمنظورمدیریتصحیحاکوسیس��تمهايمرتعي

بایدارتباطبینخاك،پوششگیاهيوموجوداتزندهراشناخت)12(.
درمطالعاتيکهدرس��ال1984توس��طLentzب��ررويدرمنهزارها
انجامشدويبهایننتیجهرسیدکهدانهبنديخاك،ضخامتافقها،رنگ،
میزانس��نگریزهونوعس��اختمانخاكپارامترهایيهستندکهدرتفكیك

تیپهايرویشيموثرند)15(.
همچنینBowmanوهمكاراندریكبررس��یبررویچمنزارشور
گراسنش��اندادندکهتراکمپوش��شگیاهیوترکیبگونهایباش��وری،
قلیاییبودن،میزانحاصلخیزیوخصوصیاتفیزیكیافقهایخاكارتباط
دارد.بنابرنظراینمحققانظهوراینگونههادریكمنطقهبهخصوصیات
ش��یمیاییخاكبستگیداردودرصدپوش��شگیاهیبهدیگرخصوصیات
خاكوابس��تهاست)8(.درضمنکارسنوهیلهورست)1993(نیزبیان
داش��تندکهساختمانخاكعاملمهميبرايجوانهزنيبذراستوتعیین

کنندهپراکنشآبقابلدسترس،محلولهاوگازهاست.
درموردش��وریخ��اك،HaffmanوMassوMassگزارشدادند
کهتغییراتعمدهواکنشگیاهبهش��وریبهصورتنماییاست.درشوری
کممیزانمحصولبهش��وریخاكارتباطیندارد.باافزایششوریکاهش
تولی��دش��روعوباافزایشآناینکاهشش��دتبیش��تریپی��دامیکند
)Zahran.)14،11وWillis،CarnevalوTorresعقی��دهدارندکه
دراراضیش��ورسهعاملش��وری،بافتودرصدکربنآلیخاكمهمترین

شاخصهایموثربرانتشاراجتماعاتگیاهیهستند)16،9(.
درتحقیقدیگریAbbadiوEl-Sheikhپوش��شگیاهیسواحل
Aeluropus lagopoides-Suaedaراکهش��املتیپه��ایFaiaka
vermiculata, Stipa capensis-Aeluropus lagopoides-
Anabasis setifera, ZygopH yllum qatarense-Seidlitzia
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rosmarinus, Panicum turgidum, Halocnemum
strobilaceumاس��ت،بررس��یکردهونتیجهگرفتندکهش��ن،شوری،
سدیم،پتاسیم،منیزیموکلسیمازمهمترینعواملیهستندکهبرپراکنش

پوششگیاهیتاثیرمیگذارد)7(.
جعفریدرمنطقهدامغانبهایننتیجهرس��یدکهازارتفاعاتبهطرف
مرکزکویرمقدارشوریبیشترشدهوگیاهانشوررویبیشتردیدهمیشوند.
همچنینويمهمترینش��اخصمقاومتبهش��وریدرگیاه��انرامیزان
هدایتالكتریك��یمعرفیکرد،زیراECمجموعهامالحرادربرمیگیردو

بعدازاینفاکتورمیزانسدیمجزوازمهمترینفاکتورهاست)2(.
درتحقی��قدیگ��ري،جعفریوهمكاراننش��اندادندک��همهمترین
خصوصیاتخاکیموثردرتفكیكتیپهایرویش��یمراتعپشتكوهاستان
ی��زد،هدایتالكتریكی،بافت،امالحپتاس��یمگچوآهكاس��توهرگونه
گیاه��یباتوجهبهمنطقهرویشنیازهایبومش��ناختیودامنهبردباریبا
بعضیازخصوصیاتخاكرابطهدارد)1(.تحقیقگرگینکرجیوهمكاران
ب��اعنوانبررس��يارتباطبرخیگونههایش��اخصمرتعیب��اخصوصیات
فیزیكيوشیمیایيخاكدرکردستانکهباروشفیزیونومیكتیپبندی
پوش��شگیاهیانجامش��دهنیزتاییدمیکندحضورودرصدتاجپوش��ش
گونهه��ایگیاهیبابرخیعواملخاکیازجملهبافتخاك،درصداش��باع
بازی،اس��یدیته،س��نگوسنگریزه،سیلتورسهمبس��تگیدارند.آنها
اعالممیدارندداشتناطالعاتدربارهخصوصیاتخاكدراکولوژیگیاهی

ضروریاست)6(.
هدفاصلياینتحقیق،بررس��يروابطپوش��شگیاهيباخصوصیات
ش��یمیایخ��اكوتعیینمهمتری��نخصوصیاتخاکیموث��ردرتفكیك
تیپهايرویش��يمنطقهميباشد.چراکهباشناختعواملمحیطیمعرف
هرجامعهگیاهيميتوانگونههايس��ازگاربهش��رایطمحیطیرابرايهر
منطقهپیش��نهادکرد.همچنینمیتوانبرایمطالعاتبعدیجهتصرفه
جوی��یدروقتوهزینهفقطخصوصیاتخاک��یموثردرپراکنشهرگونه

گیاهیراباتوجهبهنوعگونهگیاهیانتخابکرد.

مواد	و	روش	ها
معرفی	منطقه	مورد	مطالعه

منطقهموردمطالعهدراینبررس��یدرمنطقهگرمس��ارودرمحدوده
ط��ولجغرافیایی35درجهو15دقیقهتا35درجهو19دقیقهش��مالیو
عرضجغرافیایی52درجهو31دقیقهتا52درجهو39دقیقهشرقیواقع
ش��دهاست.وسعتاینمنطقهبیشاز150هكتارمیباشد.ازنظراقلیمي،
دارایآبوهوايبیابانيونسبتاًگرموخشكدرتابستانوسردوخشك

درزمستانمیباشد.

مطالعات	ميدانی	
اینتحقیقدرمراتعشهرس��تانگرمس��ارانجامشد.بهمنظوربررسی
رابطةبینپوش��شگیاهیوخصوصیاتخاك،ابتدابااستفادهازنقشههای
توپوگراف��یوپوش��شگیاهیوپیمای��شصحرایی،تیپه��ایگیاهیکه
ش��اخصمنطقهباش��ند،مش��خصش��د.نمونهبرداریبهروشتصادفی– 
سیس��تماتیكانجامگرفتکهدرهرجامعهگیاهی3ترانس��كتاس��تقرار
یافتهودرامتدادهرترانسكت10پالتقراردادهشد.اندازهپالتهاباتوجه

بهنوعونحوهپراکنشگونههایگیاهیبهروشحداقلس��طحتعیینشد.
طولترانس��كتها،فاصلهآنهاازیكدیگروتعدادپالتهاینمونهبرداریبا
توجهبهتغییراتپوششگیاهیوخصوصیاتطبیعیمنطقهتعیینگردید.
فاصل��هبینپالتهاباتوجهب��هتغییراتفیزیوگرافیوپوش��شگیاهیبه
طورمتوسط50متردرنظرگرفتهشد.درداخلپالتها،غالبیتگیاهان
موجود،درصدتاجپوش��شیادداش��تش��د،باتوجهب��همطالعاتبهعمل
آم��دهدرمقیاس1:50000اینمحدودهبه4تیپگیاهیتقس��یمگردید
ونمون��هب��رداریخاكبهصورتیكدرمی��اناز10پالت)5پالتازهر
رویشگاه(وازدوعمق30-0و60-30سانتیمترانجامشد.یعنیدرهر
جامعهگیاهی10نمونهودرکل40نمونهبرداش��تش��د.سپسنمونهها
بهآزمایش��گاهمنتقلودرآزمایش��گاهخصوصیاتفیزیكی،شیمیاییخاك
ش��املدرصدرس،سیلتوش��ن،Ec ،pH،درصدآهك،درصدمادهآلی،

Cl،K،Na،Ca،Mg،So4،بیکربناتوکربناتبررسیگردید.

تجزیههای	آزمایشگاهی	
پسازانتقالنمونههابهآزمایشگاهخاك،درآزمایشگاهنمونههایخاك
بعدازخش��كشدنبهوسیلهالكدومیلیمتریالكشدوذراتکوچكتر
از2میلیمتربرایآزمایشاتبعدجمعآوریگردید.برروینمونههایفوق
آزمایشهایفیزیكیتعیینذراتنسبیشاملرس،سیلتوماسهبهروش
pHهیدرومتریبایكاسانجامشد.درتجزیهشیمیاییخاك،اندازهگیری
خاكدرگلاش��باعبااس��تفادهازpHمتراندازهگیریش��د.برایبررسی
وضعیتش��وریخاكها،هدایتالكتریكیخاك)EC(درعصارهاشباعبا
هدایتسنجالكتریكیتعیینگردید.درصدآهكخاكبهروشکلسیمتری
ودرصدکربنآلیبهروشاسیدسولفوریكسردوغلیظتعیینشد.درصد
گچنیزبهروشاستوناندازهگیریشد.همچنینآنیونهایمحلولکلربه
روشتیتراس��یونبانیتراتنقره،کربناتوبیکربناتبهوسیلةتیتراسیون
بااس��یدس��ولفوریكبهترتی��بدرمجاورتمیتلاوران��ژوفنلفتالئینو
س��ولفاتبهروشکلریمتری،کاتیونهایمحلولسدیموپتاسیمبهروش
فالمفتومتریوکلسیمومنیزیمباروشتیتراسیونباEDTAاندازهگیری

شد)4(.

تجزیه	و	تحليل	دادهها
بهمنظورتجزیهوتحلیلدادههاوبررسیروابطخاكوپوششگیاهی
ویژگیهایپوش��شگیاهیشاملدرصدتاجپوششوتراکموخصوصیات
SPSSخاكدرنظرگرفتهشد.تجزیهوتحلیلدادههابااستفادهازنرمافزار
انجامشد.برایمقایسهتیپهایپوششگیاهیازنظرخصوصیاتخاكاز
آنالیزواریانساستفادهشدوبرایدستهبندیخصوصیاتخاكدرتیپهای

مختلفرویشیازآزموندانكناستفادهشد.

نتایج
جامعهگزبا5درصدپوش��شگیاهیو820مترارتفاعازس��طحدریا
دارایگونههمراهنیدرجنوبش��رقیگرمسارقرارواقعشدهاست.جامعه
گیاهیاش��ناندرغربمنطقهگزبا6درصدپوش��شگیاهیو830متر
ارتفاعازسطحدریاباگونههایخارشتر،سالسوالوگز،جامعهگیاهیدرمنه
با12درصدپوش��شگیاهیو876مترارتفاعباگونههایهمراهاس��پند،
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تاغوسالس��والاینمنطقهدرش��مالغربیمنطقهاشنانقراردارد.جامعه
Astragalus spp –Stipa barbataب��ا25درص��دپوش��شگیاهیو
2308مترارتفاعازس��طحدریا،عمقخاكکم،باش��یبحدود30– 25
درصدوبیرونزدگیس��نگیباگونههایچوبك– گراسهاییكس��اله– 
گلگندم،پرند،تلخهبیانوگونهLactucaهمراهبودهدرش��مالشرقی

منطقهدرمنهواقعشدهاست.
باتوجهبهجدول1کهکالسهبندیخاكتیپهایگیاهیموردمطالعه
Tamarix sppرانش��انمیدهدمشخصاس��تکهخاكجامعهگیاهی
دارايبافتس��نگینلومیرس��یبودهویكخاكش��ورغیرآهكیاست،
خاكجامعهگیاه��یSeidlitzia rosmarinusدارايبافتبهنس��بت
س��بكترلومیشنییكخاكش��وروقلیاوآهكیضعیفوجامعهگیاهی
Artemisia sieberiبابافتسبكلومشنیخاکیاستمعمولیوآهكی
ضعیفودرنهایتجامعهگیاهیAstragalusspp.Stipa barbataبا
بافتلومیرسیوآهكیمتوسطخاكمناسبیبرايرشدگیاهانمختلف

میباشد.
نتایجحاصلازآنالیزواریانسدادههادرجداول2و3ارائهشدهاست.با
توجهبهجدول2مش��خصاستکهخصوصیاتدرصدشنوبیکربناتدر
س��طح5درصدودرص��درسوEcودرصدآهك،درصدموادآلی،میزان
K،Na ،Ca،Mg ،So4وClدرسطحیكدرصداختالفمعنیداردارند.
همچنینبررس��یجدول3نشانمیدهدکهخصوصیاتدرصدسیلت،شن
وآهكدرس��طح5درصدودرصدرس،Ec،pH،درصدموادآلی،میزان
K،Na ،Ca،Mg ،So4وClدرسطحیكدرصداختالفمعنیداردارند.

بینمیزانبیکربناترویشگاههااختالفمعنیداریوجودندارد.
همانطورکهدرجدول4مش��خصاستازنظردرصدرسوشنتنها
جامعهگیاهیArtemisia sieberiبابقیهجوامعگیاهیتفاوتمعنیدار
دارد.همچنی��نمی��زانECجامع��هگیاه��ی.Tamarixsppباجامعه
گیاه��یSeidlitzia rosmarinusوجامع��هگیاهیف��وقبادوجامعه
Artemisia sieberiوAstragalusspp.-Stipa barbataتف��اوت
AstragalusوArtemisia sieberiمعن��یدارداردولیبینجامع��ه
spp.-Stipa barbataاختالفمعنیدارمش��اهدهنمیش��ود.درمیزان
Astragalusspp.-وTamarixspp.م��ادهآلیبینجامع��هگیاه��ی
Stipa barbataاختالفمعنیدارمش��اهدهنشدهولیبینایندوجامعه
گیاهیباSeidlitzia rosmarinusواینجامعهگیاهیباجامعهگیاهی
Artemisia sieberiاختالفمعنیدارمشاهدهمیشود.باتوجهبهجدول
Artemisia5مش��خصاستکهدردرصدرسوشنتنهاجامعهگیاهی
ECب��ابقیهجوامعگیاهیتفاوتمعنیداردارد.همچنینازنظرsieberi
دوجامعهگیاه��ی.TamarixsppوSeidlitzia rosmarinusبادو
Astragalusspp.-Stipa barbataوArtemisia sieberiجامع��ه
تف��اوتمعن��یداردارندودرمیزانpHبینجامع��ه.Tamarixsppو
Seidlitzia rosmarinusاختالفمعنیدارمشاهدهنشده،ولیبیناین
دوجامعهباArtemisia sieberiوهمچنینجامعهفوقباجامعهگیاهی
Astragalusspp.-Stipa barbataاختالفمعنیداراس��تدرمیزان
Astragalusspp.-Stipa barbataمادهآلیتنهابینجامع��هگیاهی
بابقیهجوامعگیاهیاختالفمعنیداراس��تولیبینس��هجامعهگیاهی

دیگرهیچاختالفمعنیدارمشاهدهنشدهاست.

بحث	و	نتيجهگيری	
ب��اتوجهبهنتایجاینتحقیقازبینخصوصیاتخاكبررس��یش��ده،
فاکتوره��ايباف��ت،هدایتالكتریك��یوآهكخاكبیش��ترینتاثیررادر
پراکن��شگونههایگیاهیمنطق��هدارد.بافتخاكتاثیرزیاديدرکنترل

میزانرطوبتوموادغذاییقابلدسترسجهتگیاهاندارد.
پوش��شگیاه��یدرمنطقهم��وردتحقیقازارتفاعاتبهس��متکویر
باجامعهگیاهیAstragalusspp.-Stipa barbataش��روعش��دهبه
.Astragalussppوجامع��هبع��دیSeidlitzia rosmarinusودر
نهای��تدرکنارپالیابه.Tamarix spختممیگ��ردد.درجامعهگیاهی
Astragalus spp.-Stipa barbataکهازمنطقهارتفاعیباالترینسبت
بهجوامعگیاهیدیگربرخورداربودپوش��شگیاه��یمتراکمتروگیاهان
کوتاهتریرش��دونمویافتهبودن��د.FairchildوBrothersonنیزدر
تحقی��قخودگیاهانکوتاهتريراباافزایشارتف��اعگزارشکردهاند)10(.
ای��نامرميتواندناش��يازتاثیرگذارينورفرابنفشباش��دکهدرارتفاعات
برگیاهاناثرگذاش��تهارتف��اعآنهاراکوتاهترميکن��د.Ecخاكجامعه
گیاه��یدرمن��هکمیافزایشیافت��ه)حدود2ت��اds/m3(،درصدآهك
Astragalus spp.-Stipaوهمینط��ورمادهآل��یکمت��رازرویش��گاه
barbataباpHمش��ابهرویش��گاهمذکورازتراکمپوششگیاهیمنطقه
کاس��تهش��دهدرعوضگیاهانبلندتروباریش��هدوان��یقویتریبهنظر
میآیند.بافتخاكدراینمنطقهبهطورقابلمحسوس��یس��بكترشده
وعمقریش��هدوانیگیاهانگس��ترشیافتهاس��ت.ارتفاعازسطحدریادر
Astragalusspp.-Stipa barbataاینرویش��گاهنس��بتبهمنطق��ه
کاهشیافتهاس��ت.درجامعهگیاهیSeidlitzia rosmarinusهدایت
الكتریك��یبهطورآش��كاریافزایشیافتهودرخ��اكمنطقههماثراتآن
بهصورتس��فیدكدربرآمدگیه��اوچربیخ��اكدرفرورفتگیهاقابل
مش��اهدهبودبافتخ��اكازمنطقهدرمنهکمیس��نگینتربادرصدآهك
کمتروpHباالترمناس��بگیاهانحاشیهکویروپالیاهمچوناشنانشده
بود.پوش��شگیاهیازتراکمکمت��ریبرخورداروبوتههاارتفاعبیش��تری
داش��تند.ایننتایجبانتای��جMass)9(همخوانیدارد.درصدمادهآلیبه
دلیلگرمایفزایندهوخش��كیخاكبس��یارکاهشیافتهبود.بهنظرمی
آیدب��هدلیلباالبودنمیزانامالحبخصوصس��دیموEc،گیاهانیچون
اشنانکهشوررویهستندتنهاقابلیترشدونمورادارند.درجامعهگیاهی
Tamarixsppباف��تخ��اكکام��اًلس��نگینEcبهحدبس��یارزیادی
افزایشیافتهوازمیزانآهكبهمیزانزیادیکاس��تهش��دهودرصدامالح
وبخصوصس��دیمرشدزیادییافتهاس��تبهدلیلباالبودنمیزانرطوبت
خاك)سطحآبتحتاالرضیباالبود(میزانمادهآلینسبتبهدومنطقه
اش��نانودرمنهبیشتروبهدلیلتراکمکمپوششگیاهینسبتبهمنطقه
Astragalusspp.-Stipa barbataکمتربود.تراکمپوش��شگیاهیاز
Astragalusspp.-Stipaمنطقهاش��نانبیش��تروازدومنطقهدرمنهو
barbataکمت��رک��هاینب��هدلیلباالب��ودنEcومی��زانامالحخاك

میباشد.
چنانچ��هجوام��عگیاه��یبراس��اسبافتخ��اكوEcدس��تهبندی
Artemisia:ش��وندبرایبافتازسبكبهس��نگینعبارتخواهدبوداز
sieberi.، Astragalus spp.-Stipa barbata، Seidlitzia
rosmarinusوTamarix sppبهدس��تمیآیدوبرایEcنیزازکم
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Astragalus spp.-Stipa barbata،Artemisia sieberiبهزیادبه
Seidlitzia rosmarinus،وTamarix sppدس��تهبندیمیگردد.از
بینفاکتورهایموردبررس��یبعضیاثربیش��تریدرپوششگیاهیداشته
وبعض��یدیگراثرکمتریداردمثالEcوبافتخاكتاثیربیش��تریروی
نوعوتراکمپوش��شدارند.اکبریان)1379(نیزدربررس��یرابطهخاكو
گیاهدرمنطقهاهللیارقمبهایننتیجهرس��ید.درضمنگونههایمختلف
گیاهیارتباطیكس��انیباپارامترهایخاکیندارندبطوریکهدربعضیاز
اینگونههاارتباطش��دیدیباپارامترهایخاکیدیدهمیش��ود)درمنطقه
موردبررس��یاینارتب��اطبینگزوEcدیدهمیش��ود(درصورتیکهدر
برخ��یدیگ��راینارتباطضعیفاس��تویاوجودندارد.خان��یرابطهبین
پراکنشپوش��شگیاهیومیزانش��وریرادرمنطقهاش��تهاردکرجمورد
برس��یقراردادومیزانسدیممحلولوهدایتالكتریكیرامهمترینعامل
موث��ربررویپوش��شگیاهیعنوانکرد)3(.جعف��رینیزدرپژوهشخود
رابطهبینپوش��شگیاهیوعواملمختلفخاكرادرکویرحاجعلیقلی
دامغانمطالعهونتیجهگیریکردکهبعدازهدایتالكتریكیشاخصسدیم

بهخوبیمیتواندحدتحملگیاهانهالوفیترابهشوریبیانکند)2(.
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جدول	1-	كالسه	بندی	خاک	مناطق	مختلف	مورد	مطالعه	در	این	تحقيق

TamarixSeidlitziaArtemisiaAstragalus-Stipaجامعهگیاهینتایج

Clay loamSandy loamSandy loamClay loamبافتعمق1

Clay loamClay loamSandy clay loamClay loamبافتعمق2

Ec,ESP,pHخاكشورضعیف)لبشور(خاكمعمولیخاكشوروقلیاخاكشورکالسهخاكعمق1براساس

Ec,ESP,pHخاكمعمولیخاكمعمولیخاكشوروقلیاخاكشورکالسهخاكعمق2براساس

آهكیمتوسطآهكیضعیفآهكیضعیفغیرآهكیآهكعمق1

آهكیمتوسطآهكیضعیفآهكیضعیفآهكیضعیفآهكعمق2

متوسطفقیرفقیرضعیفمادهآلیعمق1

ضعیففقیرفقیرفقیرمادهآلیعمق2
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جدول	2-	مقایسه	خصوصيات	خاک	عمق		)30-0(	سانتی	متر	در	رویشگاه	های	مورد	بررسی

ns	=	بين	رویشگاهها	اختالف	معنیدار	نيست *	=	در	سطح	5درصد	اختالف	معنیدار	 **=	در	سطح	یک	درصد	اختالف	معنیدار	

سطحمعنیدارآمارهFمیانگینمربعاتدرجهآزادیمنابعتغییرخصوصیات

رس%
0/00**3348/13311/963بینگروهها

1629/10درونگروهها

سیلت%
349/7780/462Ns0/599بینگروهها

1677/500درونگروهها

شن%
0/015*3459/7254/735بینگروهها

1697/100درونگروهها

Ecدسیزیمنسبرمتر
0/00**336507/793211/144بینگروهها

16172/905درونگروهها

pH
30/0461/554Ns0/239بینگروهها

160/030درونگروهها

آهك%
0/00**3328/87219/299بینگروهها

1617/041درونگروهها

موادآلی%
0/00**31/45824/687بینگروهها

160/059درونگروهها

K  ppm
0/002**2185/07310/381بینگروهها

1217/829درونگروهها

Na ppm
0/00**219505289/09785/895بینگروهها

12227081/959درونگروهها

Ca
0/00**22318/64827/314بینگروهها

1284/889درونگروهها

Mg
0/001**22502662/66313/504بینگروهها

12185321/307درونگروهها

So4

0/009**27063477/1537/179بینگروهها

12983941/669درونگروهها

Cl
0/002**211462618/86711/368بینگروهها

121008366/100درونگروهها

HCo3

0/024*22/5405/143بینگروهها

120/494درونگروهها

Co3

20/00000بینگروهها

120/000درونگروهها
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جدول3-	مقایسه	خصوصيات	خاک	عمق		)60	-30(	سانتی	متر	در	رویشگاههای	مورد	بررسی

سطحمعنیدارآمارهFمیانگینمربعاتدرجهآزادیمنابعتغییرخصوصیات

رس
0/000**3304/98311/730بینگروهها

1626/000درونگروهها

سیلت
0/026*3465/0884/016بینگروهها

16115/008درونگروهها

شن
0/015*31031/7884/775بینگروهها

16216/100درونگروهها

Ec
0/000**35415/22354/704بینگروهها

1698/991درونگروهها

pH
0/000**30/23324/474بینگروهها

160/009درونگروهها

آهك
0/013*325/8265/039بینگروهها

165/125درونگروهها

موادآلی
0/000**30/58817/984بینگروهها

160/033درونگروهها

K
0/000**245/95330/615بینگروهها

121/501درونگروهها

Na
0/000**2865558/77320/697بینگروهها

1241820/007درونگروهها

Ca
0/000**28495/45640/289بینگروهها

12210/864درونگروهها

Mg
0/002**2156522/76510/486بینگروهها

1214927/132درونگروهها

So4
0/006**2114941/5738/106بینگروهها

1214179/909درونگروهها

Cl
0/000**2961098/06725/035بینگروهها

1238390/133درونگروهها

HCo3
20/4723/471Ns0/065بینگروهها

120/136درونگروهها

Co3
20/00000بینگروهها

120/000درونگروهها

ns	=	بين	رویشگاهها	اختالف	معنیدار	نيست *	=	در	سطح	5درصد	اختالف	معنی	دار	 	 **=	در	سطح	یک	درصد	اختالف	معنی	دار	
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جدول	4-	ميانگين	خصوصيات	خاک	در	رویشگاه	های	مورد	بررسی	)عمق	30-0(	سانتی	متر

جدول	5-	ميانگين	خصوصيات	خاک	در	رویشگاه	های	مورد	بررسی	)عمق	60-30(	سانتی	متر

تیپگیاهی
خصوصیات

TamarixSeidlitziaArtemisiaAstragalus-Stipa

2/58a32/8±1/8a17±3/2b30/2±1/8a±36درصدرس

4/52a20/8±2/25a23±3/58a27/92±4/87a±26درصدسیلت

4/67b64/4±3/83b60±1/85a41/88±6/14b±38درصدشن

Ec)cm/mmoh(165/86±4/17a128/28±11/00b2/64±0/39c0/32±0/034c

pH7/36±0/093a7/58±0/080a7/40±0/045a7/44±0/081a

3/60b20/46±0/42a23/02±0/43a25/75±0/53a±7/44آهك%

0/046a0/48±0/b0820/1±0/c0291/30±0/19a±1/02مادهآلی%

K ppm12/24±3/089/14±1/090/50±0/100/00

Na ppm3912±149/182480/6±337/627/80±2/970/00

Ca ppm61/92±3/5263/88±4/5725/64±4/20/00

Mg ppm1267/48±333/4387/50±4/101/23±0/780/00

ppmSo42356±734/75790/34±224/5624/1±8/610/00

Cl ppm2934/20±747/422230,40±215/0331/60±12/160/00

ppmHCo32/38±0/500/98±0/171/91±0/140/00

Co30/000/000/000/00

تیپگیاهی
خصوصیات

TamarixSeidlitziaArtemisiaAstragalus-Stipa

2/33a38/4±2/93a22±1/2b39/6±2/4a±31/6درصدرس

7/28a24/8±5/12b18/4±2/23b27/52±2/9b±41/2درصدسیلت

9/44a36/8±7/75a59/6±1/72b32/88±4/53a±27/2درصدشن

Ec)cm/mmoh(60/04±8/05a56±3/75a1/98±0/55b0/23±0/017b

pH7/94±0/051a7/9±0/00ac7/48±0/057/66±0/051b

1/42a19/8±1/38a22/54±0/48ab24/66±0/69a±19/95آهك%

0/033b0/20±0/025b0/08±0/013b0/84±0/15a±0/22مادهآلی%

K ppm6/46±0/833/6±0/450/40±0/060/00

Na ppm761/8±151/97680/60±44/653/99±1/920/00

Ca ppm105/04±9/369/84±3/622/88±5/190/00

Mg ppm331/68±94/1352/22±9/703/96±1/080/00

ppmSo4306/54±90/1396/28±19/1712/18±4/020/00

Cl ppm832/60±144/36707,40±46,7518,40±3,140/00

ppmHCo30/99±0/0481/34±0/191/6±0/210/00

ppmCo30/000/000/000/00

ارتباط	بين	برخی	گونه	های	...
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