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   هاي گیاهی برخی گونه تراکم  بر روي خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك بررسی تاثیر 
 )مراتع چهارباغ استان گلستان: مطالعه موردي(

  
3، محمد علی زارع چاهوکی2، مجید محمد اسمعیلی2، حامد روحانی1*جواد اسفنجانی

  2، بهاره بهمنش1
 ،2استادیار گروه مرتع و آبخیزداري گنبد ،1دانشجوي کارشناسی ارشد مرتعداري دانشگاه گنبد

  3دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران 
  

  چکیده

 استقرار باعث که عواملی شناخت بنابراین .هاست اکوسیستم تعادل و پایداري بر تأثیرگذار عامل ترین مهم گیاهی پوشش 
 در عوامل محیطی با گیاهی تراکم ارتباط تعیین منظور به مطالعه این. ضروریست شوند،می گیاهی جوامع و پراکنش

گیاهی به روش  برداري از پوشش در این تحقیق نمونه. انجام شدجنوب استان گلستان کوهستانی  مراتع از بخشی
به ابعاد  پالت 10متري و در طول هر ترانسکت  50ترانسکت  3که در هر رویشگاه انجام شد، تصادفی  -سیستماتیک

متري در طول هر  سانتی 0-30در عمق  برداري از خاك چنین نمونه هم .متر قرار داده شد 5 واصلبه ف یک متر مربع
 PCA  روش بهCANOCO نرم افزار از استفاده گیاهی تهیه و با محیطی و پوشش عوامل ماتریس. انجام شد ترانسکت

گی مثبت داراي همبست Onobrychis.cornutaو  Bromus.tomentalusگونه  داد نشان نتایج. آنالیز گردید
داراي همبستگی  و شیب باشند و با عوامل میزان آهک، شن، هدایت الکتریکی و ازت میبا کربن آلی و ارتفاع 

 با عوامل محیطی آهک، Erotuia.ceratoidesو Artimisia.aucheriهاي  چنین گونه هم. باشند منفی می
داراي همبستگی مثبت و با کربن آلی و ارتفاع همبستگی منفی  شیب و ازت ،میزان شن، هدایت الکتریکی

با میزان سیلت همبستگی مثبت دارند و با عوامل محیطی  Festuca.ovinaو As.gossypinusگونه . دارند
میزان رس و اسیدیته  باAteragalus.bridivens گونه .رس و اسیدیته همبستگی باال ولی منفی دارند

 و نزدیکی دلیل به Acanthophylum.spگونه  .ولی با میزان سیلت رابطه منفی داردهمبستگی مثبت دارد 
  .باشد متغیرهاي محیطی نمی تابع بندي، رج محورهاي بر مرکز مربوطه نقطه تصویر انطباق

  خاك،فیزیوگرافی،عوامل محیطی،پوشش گیاهی :کلیدي هاي واژه

  

  مقدمه -1

زیست محیطی،  هاي توازن در هم و ملی اقتصاد در هم است که کشور هر هاي دارایی و طبیعی منابع از بخشی مراتع      
 در انسان نشاط روحیه ایجاد و زیست محیط تلطیف خاك، محیطی، حفظ هاي آالینده پاالیش هیدرولیکی، چرخه تنظیم
 در شایانی کمک اکوسیستم خاك یک هاي ویژگی و گیاهی جوامع وضعیت از آگاهی. )1377،دهقانیان و همکاران( دارد نقش

                                                        
 *esfanjani.javad@gmail.com  
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. دارند یکدیگر بر متقابلی اثرهاي و شده اکوسیستم محسوب یک شالوده موارد، این که چرا ؛نماید آن می پویایی روند برآورد

 در برگیرنده اي جامعه هر که چرا باشد، نمی تصادف حسب خاکی بر کره روي بر گیاهی جوامع انتشار که این توجه نکته قابل
 را خاصی گاه محیطی،گسترش پیچیده شرایط از متأثر و بوده مشابه نیازاکولوژیکی و سرشت با گیاهی هاي گونه از اي مجموعه

 باشد می رویشگاه ادافیکی هاي مشخصه به وابسته توجهی قابل میزان به معرف هاي حضور گونه نماید و می انتخاب خود براي
)Zas،2002.(  فاکتورهاي بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی خاك را در قالب ارزیابی منابع کیفیت خاك مفهومی است که

 نشان داد که خصوصیات) 1979( و همکاران Goodal هاي بررسی). Shamsi ،2009و (Khormali کند خاکی بیان می
 با تحقیقی در) 1383( ،همکاران و عبدي .است خشک مناطق در خصوص هگیاهی ب جوامع پراکنش اصلی عوامل از خاك

 دادندنشان  محیطی عوامل و گیاهی پوشش روابط اساس بر بقوالت خانواده مرتعی گیاهان بذور آوري جمع ریزي عنوان برنامه
 و عرض طول توپوگرافی، خاك، خصوصیات و خانواده این مختلف مرتعی هاي گونه پراکنش بین هاي گیویژ ارتباط که

 و شیب دریا، از سطح ارتفاع تاثیر تحت تر بیش گیاهی پوشش بررسی، محیطی مورد عوامل این بین از و دارد وجود جغرافیایی
 عوامل با ارتباط در هاي گیاهی گونه پراکنش علل بررسی تحقیق این اصلی هدف. است خاك عمق و جغرافیایی طول سپس

 استفاده جهت در مد،آکار و دقیق مدیریتی صحیح، راهکارهاي ارائه وسیله بدین تا است ها آن ترین مهم تعیین محیطی،
  .باشد می طبیعی هاي از رویشگاه بهینه

  مواد و روش ها -2

  موقعیت منطقه مورد مطالعه - 2-1

 شرقی دقیقه 04 و درجه 28 و شمالی دقیقه 60 و درجه 40 جغرافیایی محدوده در گلستان استان جنوب در مطالعه مورد منطقه       
 منطقه ارتفاع ترین کم و متر 2327 منطقه ارتفاع ترین بیش. باشد می واقع شرقی دقیقه 45 و درجه 27 و شمالی دقیقه50 و درجه 40 تا

 بستر سنگ شناسی، زمین نظر از. )1387،بهمنش( دارد قرار کوهستانی تورانی ایران  رویشی ناحیه در منطقه این. باشد می متر 2208
 اقلـیم  آمبرژه، روش اساس بر منطقه اقلیم. باشد می کواترنري تا کرتاسه رنگ تیره آهکی هاي سنگ لیتولوژي با مبارك سازند از منطقه

 در نزوالت تر بیش که است متر میلی 305 ساالنه بارندگی متوسط و گراد سانتی درجه -5/6 ساالنه متوسط دماي میزان و سرد ارتفاعات
  ).1387،بهمنش ( باشد می برف شکل به و زمستان فصل

  روش تحقیق - 2-2

پنج  هاي میدانی پیمایش طریق از و شد مشخص 1:25000 با مقیاس توپوگرافی نقشه روي بر منطقه محدوده ابتدا در        
سیسـتماتیک بـا اسـتفاده از     -گیـاهی بـه روش تصـادفی    برداري از پوشش سپس نمونه .ندشد تفکیک یکدیگر از گیاهی تیپ

 30متري و در مجموع  5پالت به فواصل  10و استقرار  یا تیپ رویشیمتري در هر رویشگاه  50ترانسکت  3استقرار تصادفی 
ها  یشگاه شناسایی شدند و تراکم آنهاي هر رو ها در داخل پالت گونه. صورت گرفتها  بر روي ترانسکتپالت در هر رویشگاه 

در هر منطقه مطالعاتی،  مختلفهاي  براي بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در رویشگاه چنین هم .گیري شد اندازه
، اسـیدیته،  ترانسکت به منظور تعیین درصد شن،درصد رس، درصد سـیلت  3متري بر روي  سانتی 30نمونه خاك تا عمق  3

پس از نمونه برداري از خاك داده هاي  .شد برداري نمونههدایت الکتریکی، درصد مواد آلی، نیتروژن کل و میزان آهک خاك 
  .قرار داده شد CANOCO 4.5در نرم افزار  پردازش به منظور  مربوط به عوامل محیطی و پوشش گیاهی
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  یافته ها و بحث-3

پس از جمع آوري داده هاي مربوط به خاك و عوامل محیطی در تیپ هاي مختلف رویشی و تجزیه داده ها در نرم افزار       
CANOCO 4.5 آنالیز به شرح زیر می باشد.  

  بررسی ارتباط بین گونه هاي گیاهی و عوامل محیطی -1- 3

 5روي  PCA عامـل محیطـی بـه روش    10و  گونه هـاي گیـاهی  حضور و عدم حضور بندي پوشش گیاهی با استفاده از آنالیز رج      
 -محیط -و نمودار سه پالتی گونه) 3جدول (مرتعی مطالعه شده انجام گرفت و نتایج حاصل بصورت جدول ضرایب همبستگی  رویشگاه 

) DCA(روش آنالیز متعارف نااریببه  ابتدا آنالیز ). 2شکل (بندي ارائه شد مکان بین متغیرها و تفکیک عوامل محیطی در محورهاي رج
امکـان   قـرار گرفـت  ) 4و  3بـین  (توجه به اینکه مقدار طـول گرادیـان    قرار گرفت و با بررسیمورد  CANOCO 4.5افزار توسط نرم

همچنین آمـار  ). 1جدول(استفاده شد PCAخطی  غیر وجود داشت که در این بررسی از روش و غیر خطی هاي خطیاستفاده از روش
  PCA هاي مرتعی مورد مطالعه به روش با عوامل محیطی در مکان پوشش گیاهیر ارزش ویژه محورهاي چهار گانه در رج بندي مقادی

  .آمده است 2در جدول 

 مورد یمرتعهاي مکان یطیمح عوامل با گونه هاي گیاهی تراکم يبند رج در چهارگانه يمحورها ژهیو ارزش ریمقاد آمار  :1جدول 
  DCA روش به مطالعه

  محور  1  2  3  4  جمع ساکن
  مقادیر ویژه  /.78  /.55  /.30  /.14  91/2
  طول گرادیان  59/3  52/2  22/3  17/2  
  محیط - همبستگی گونه  /.84  /.60  /.61  /.46  

  درصد تجمعی واریانس
  داده هاي گونه  9/26  8/45  1/56  61  
  محیط- نسبت گونه  6/46  8/59  0  0  

  

هاي مرتعی مورد  با عوامل محیطی مکانهاي گیاهی  گونهتراکم آمار مقادیر ارزش ویژه محورهاي چهارگانه در رج بندي   :2جدول 
  PCAمطالعه به روش 

  محور  1  2  3  4  جمع ساکن
  مقادیر ویژه  /.48  /.31  /.16  /.02  1
  محیط - همبستگی گونه  /.65  /.70  /.40  /.59  

  درصد تجمعی واریانس
  داده هاي گونه  7/48  2/80  1/97  1/99  
  محیط- نسبت گونه  3/52  3/91  98  7/99  
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  تاثیر عوامل محیطی بر روي پوشش گیاهی مورد نظر  :2شکل

 مورد یمرتع هاي مکان در یطیمح و عوامل ) ENVI(یطیمح يمحورها ،) SPEC(اي گونه يمحورها نیب یهمبستگ بیضرا :3جدول
  PCAمطالعه به روش رج بندي 

    )گونه(1محور  )گونه(2محور  )گونه(3محور  )گونه(4محور  )محیط(1محور  )محیط(2محور  )محیط(3محور  )محیط(4محور
  )گونه(1محور  1  *  *  *  *  *  *  *

  )گونه(2محور  0  1  *  *  *  *  *  *

  )گونه(3محور  0  0  1  *  *  *  *  *

  )گونه(4محور  0  0  0  1  *  *  *  *

  )محیط(1محور  /.65  /.05  -/.06  -./02  1  *  *  *

  )محیط(2محور  /.04  /.70  /.05  -/.32  /.07  1  *  *

  )محیط(3محور  -/.10  /.09  /.40  -/.15  -/.16  /.14  1  *
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  )محیط(4محور  -/.02  -/.38  -/.10  /.59  -/.04  -/.55  -/.25  1

 شن  -/.12  -/.49  -/.19  /.37  -/.19  -/.70  -/.49  /.62

 رس  /.08  -/.32  -/.09  /.26  /.13  -/.45  -/.23  /.44

 سیلت  /.06  /.47  /.19  -/.36  /.09  /.67  /.49  -/.60

 آهک  -/.15  -/.40  /.12  -/.06  -/.23  -/.56  /.31  -/.10

 ازت  -/.11  -/.54  -/.17  /.43  -/.17  -/.77  -/.44  /.73

 کربن آلی  -/.20  /.44  /.07  -/.47  -/.31  /.63  /.17  -/.79

 اسیدیته  /.08  -/.17  /.13  /.26  /.12  -/.24  /.34  /.44

 هدایت الکتریکی  -/.09  -/.40  -/.11  /.18  -/.14  -/.56  -/.29  /.31

  ارتفاع  -/.33  /.37  -/.14  -/.22  -/.50  /.53  -/.36  /.38

  شیب  /.09  -/.60  /.12  /.45  /.14  -/.85  /.32  /.76

  

  گیري نتیجه -4

الکتریکی، درصد مواد آلـی،  درصد رس، درصد سیلت، اسیدیته، هدایت  درصد شن، با توجه به عوامل محیطی که شامل      
 بـه  توجـه  بـا  :باشـد  می گیاهی مورد نظر بدین شرح پوشش به تراکم باشد نتایج با توجه می نیتروژن کل و میزان آهک خاك

 2 چهـارم  محـور  و درصـد  16 سوم محور ، صددر 31 دوم محور درصد، 48محور یک  ،2در جدول ها گونه تراکم ویژه مقادیر
 این از یک هر جهت .بردارند در را واریانس کل 1/99، 1/97، 2/80، 7/48 ترتیب به که هستند سهیم ها داده تبیین در درصد،

 بـر  نقـاط  تصـویر  ترتیـب  ، بندي رسته نمودارهاي در .شود می تعیین فاکتورها سایر با همبستگی میزان تأثیر تحت فاکتورها
 است بدیهی. است محیطی عامل با ارتباط در ها گونه مکان دهنده نشان بندي رج مختصات أ مبد طرف به پیکان از فلش روي

 گونه آن تأثیرپذیري و همبستگی عدم گر بیان شود، منطبق کامالً بندي رج محورهاي مرکز روي بر ، گونه یک تصویر چنانچه
گیـاهی از عوامـل محیطـی اسـت گونـه       ه تـاثیر پـذیري پوشـش   دهنـد  کـه نشـان   2با توجه به شکل . است محیطی عامل از

Bromus.tomentalus  وOnobrychis.cornuta عوامـل  د و بـا نباش گی مثبت با کربن آلی و ارتفاع میداراي همبست 
ــی و ازت   ــدایت الکتریک ــن، ه ــک، ش ــزان آه ــیب می ــی  و ش ــی م ــتگی منف ــ داراي همبس ــم .دنباش ــه  ه ــین گون ــ چن اي ه

Artimisia.aucheri وErotuia.ceratoides داراي  و شیب با عوامل محیطی آهک،میزان شن، هدایت الکتریکی و ازت
با  Festuca.ovinaو Asteragalus.gossypinusگونه . کربن آلی و ارتفاع همبستگی منفی دارندهمبستگی مثبت و با 

 گونـه  .بـاال ولـی منفـی دارنـد     همبسـتگی  رس و اسـیدیته  عوامـل محیطـی   میـزان سـیلت همبسـتگی مثبـت دارنـد و بـا      
Asteragalus.brivedensگونـه  .دارد منفـی  دارد ولی با میـزان سـیلت رابطـه    مثبت میزان رس همبستگی ودیته اسی با 

Acanthophylum.sp محیطی  متغیرهاي تابع بندي، رج محورهاي مرکز بر مربوطه نقطه تصویر انطباق و نزدیکی دلیل به
این پیشـنهاد  بنابر .هاي مورد مطالعه وجود دارد تنگاتنگی بین برخی از گونهرتباط ادهنده این است که  نشاننتایج  .باشد نمی
میزان ارتباط بین عوامـل   مراتع احیاي و اصالح خاك، و آب از حفاظت آبخیز، هاي عرصه گیاهی پوشش حفظ گردد براي  می

  .گیاهی در هر منطقه بررسی گردد پوشش محیطی و 
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ص .مجله مرتع. بررسی تنوع گونه اي گیاهان دارویی منطقه چهارباغ استان گلستان. 1387. و بقانی، م. ق، حشمتی، .بهمنش، ب - 1
150 -141.  

مجله  .اه اقتصادي، اجتماعی و اکولوژیکیبررسی عوامل تخریب مراتع شمالی خراسان از دیدگ. 1377. ا. و سرافزار، عدهقانیان، س  - 2
  .230، ص23اقتصاد کشاورزي، شماره

برنامه ریزي، جمع آوري بذور گیاهان مرتعی خانواده بقوالت بر اساس روابط پوشش گیاهی و . 1383. ح ، مداح عارفی،.عبدي، ن - 3
  .ایران -سومین همایش ملی مرتع و مرتعداري، کرج .تحلیل چند متغیره تطابق کانونیک عوامل محیطی با استفاده از روش تجزیه و
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