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   چکیده
در این شود. هاي مختلف گیاهی میاثرات متقابل گیاهان و عوامل محیطی سبب پیدایش و نشو و نمو توده

 Euphorbia ناخواسته ي بین برخی پارامترهاي خاکی با پراکنش پوشش و تراکم دو گونهطهراب مطالعه

macroclada  وRosa persica  ،د. شتعیین  ،اثرگذارترین پارامترهاي خاکی بر آنها در منطقه مورد مطالعهبررسی
یش صحرایی منطقه سایت معرف شناسایی شده طی پیما 4تصادفی در  -صورت سیستماتیکبرداري بهنمونه

مترمربعی انداخته شد و فاکتورهاي درصد تاج 3پالت  45 بدین منظور، مجموعاً .مورد مطالعه صورت پذیرفت
منظور بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك گیري شد. بههاي مورد مطالعه اندازهپوشش و تراکم گونه

ي هر پالت نمونه خاك به میزان الزم اخذ گردید و مترسانتی 10-30و  0-10منطقه مورد مطالعه، از دو عمق 
بافت خاك، میزان ماده آلی، اسیدیته، هدایت الکتریکی و درصد ازت، در آزمایشگاه تعیین گردید.  پارامترهاي

 Canocoافزار و با استفاده از نرم )CCA(ها با استفاده از روش آنالیز تطبیقی متعارف تجزیه و تحلیل داده
آن است که از بین عوامل مورد بررسی، میزان اسیدیته،  ، بیانگردست آمدهجام گرفت. نتایج بهان 5/4نسخه 

نقش بیشتري داشته و  مورد مطالعه هايي آلی و درصد ازت خاك در پراکنش گونهدرصد رس، میزان ماده
دو گونه همبستگی آلی دارد. همچنین تراکم این  پراکنش آنها همبستگی بیشتري با میزان اسیدیته و ماده

  دهد. بیشتري با میزان اسیدیته و درصد ازت نشان می
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  مقدمه
 که استقرار آن تا حد بــاالیی استیکی از عناصر و اجزاي اصلی مراتع، پوشش گیاهی موجود در آن 

تــرین ). از بــین عوامــل محیطــی، خــاك یکــی از مهــمNedrow, 1997وابسته به عوامل محیطی است (
اي دارد. نقش عمدهمرغوب یا ناخواسته و نامرغوب عواملی است که در پراکنش و تراکم پوشش گیاهی 

ات نوعی است که تغییر در وضعیت هرکدام، اثرارتباط و همبستگی شدید بین خاك و پوشش گیاهی به
خــاك روي سرشــت پوشــش  .)Hajabasi, 1999گــذارد (شدیدي بر سایر عملکردهاي اکوسیســتم مــی

ثیر همــان پوششــی اســت کــه روي آن قــرار دارد أنیــز تحــت تــ ، خــودگذارد، در مقابــلگیاهی اثر می
)Escudero et al., 2000هاي ). اثرات متقابل گیاهان و عوامل محیطی سبب پیدایش و نشو و نماي توده

شــود. از جملــه جوامــع گیــاهی طبیعــی و نیمــه طبیعــی مــی هــايمختلف گیاهی و اجتماعات رستنی
خــواران نوعی موجب مشکالتی براي علفاي ظهور یافته و بههاي ویژهها و کاربريناخواسته که در مکان

، روینــدهاي هرز گیاهانی هستند کــه در محلــی ناخواســته و خــارج از جــاي خــود مــیعلف گردند.می
ها، مراتــع و حتــی هاي زراعی، جنگلهمچنین از اجزاء بسیار مهم و موفق محیط خود هستند که زمین

گیاهان شامل گیاهانی هستند که در این  Khoochaki et al., 1994).(گیرند مناطق دریایی را در بر می
هســتند  اثر چراي سنگین به ســرعت در مراتــع افــزایش یافتــه و معمــوال خشــبی و غیــر خوشــخوراك

)Mesdaghi, 2003توانند به یــک منطقــه جدیــد هجــوم بــرده و ). گیاهان سمی و مهاجم همچنین می
هــاي بــومی داشــته باشــند مکان گونه تغییرات زیادي در فرایندهاي اکوسیستم، ساختار جوامع و تغییر

)Callawey et al., 2005افته شده، کــاهش ). در اغلب موارد، اولین تغییر قابل توجه در مناطق هجوم ی
تنوع زیستی گیاهان روي سطح زمین است که منجر به ایجاد یــک سیســتم واحــد از گیاهــان مهــاجم 

هاي خاك اثــرات ارگانیسم که گیاهان مهاجم روي میکرو مبنی بر این شود. همچنین شواهد زیاديمی
میلیون هکتار اراضی  30حدود  ،). در حال حاضرLorenzo et al., 2010قابل توجهی دارند، وجود دارد (

رویــه، شــخم و ســایر رها شده در سطح کشور وجود دارد که پوشش آنها در اثر عواملی چون چراي بی
اي انــدك یــا بــدون ارزش عملیات زراعی از بین رفته و در آنها تعدادي از گیاهان مهاجم با ارزش علوفه

 ,Moghadamاشــاره نمــود ( Rosa وEuphorbia توان به ي آن میاند که از انواع چند سالهمستقر شده

ي رده زیــر، Euphorbiaceaeاز خــانواده  Euphorbia macroclada گیاه فرفیون با نــام علمــی  ).2000
Rosidae و راسته Euphorbiales .40-50ارتفــاع  دارايگیاهی است پایا که بــومی ایــران بــوده و  است 

 Hulhtemiaیــا  Rosa persica ورك نیز با نام علمــی هاي چرمی است. گیاه متر، زردفام و برگسانتی

persica  گیاهی است پایا از خانوادهRosaceae، زیررده Rosidae و راسته Rosales  هاي داراي شاخهکه
هــاي تخم مرغی و لکــه هاي تقریباًهاي سفیدرنگ، برگدار، تیغچوبی کوتاه و فراوان، کم و بیش کرك

شــود خصــوص نقــاط نیمــه خشــک دیــده مــیبــه در تمــام نقــاط ایــران یبــاًتقرارغوانی تیــره اســت و 
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)Ghahreman, 1988.(  جهت مدیریت اصولی و جامع هر پدیده باید شناخت کلی و اساسی از اجزاي آن
). Toranjzar et al., 2005داشــته باشــیم ( آن اجــزاء و همچنین درك صحیحی از روابــط متقابــل بــین

ثیر خصوصیات خاك بر پوشش گیــاهی مراتــع ادر بررسی ت) Gavili & Vahabi, 2012ژاویلی و وهابی (
که بین گیاهان و عوامل خاکی از جمله درصد رس، کربن آلی، عمق خاك،  کردندزاگرس مرکزي، بیان 

 ,.Abdelghani et alعبــدالقانی ( .ي سطحی ارتباط نزدیکــی وجــود دارددرصد آهک و درصد سنگریزه

مصــر و مقایســه بــا  هــاياي خاك و تجزیه و تحلیل پوشش گیاهی در بیابانهدر بررسی ویژگی )2010
 سنگریزه و بافت هاي سایر کشورها به این نتیجه رسیدند که میزان سدیم، کلسیم، نیترات، درصدبیابان
  هاي مذکور هستند.زبر مهمترین فاکتورهاي خاکی در توزیع پراکنش گیاهی در بیابانشنی 

ر ارزیابی اثرات برخی از گیاهان مهاجم روي ساختار و ) دVila et al., 2006ویال و همکاران (
هاي خاك جزایر مدیترانه، با بیان اینکه این گیاهان، اثرات گوناگونی روي خاك دارند، کاهش ویژگی

 Pinkeپینکه و همکاران ( خاك را اثبات کردند.شدید نسبت کربن به نیتروژن و افزایش میزان اسیدیته 

et al., 2010( هاي مهاجم مزارع گندم و ثیر فاکتورهاي محیطی روي ترکیب برخی گونهادر بررسی ت
داري ثیر معنیهاي هرز تأمحیطی روي ترکیب گونهغالت در غرب مجارستان نشان دادند که متغیرهاي 

  .دارند
هاي ویژگی در بررسی ارتباط بین توزیع گیاهان مهاجم با) Hill et al., 2005هیل و همکاران (

 خاك در یکی از مراتع تخریب یافته استرالیا بیان نمودند که فاکتورهاي شیمیایی خاك مانند هدایت
داري با بقاء و درصد داشت آب و میزان اسیدیته خاك ارتباط مثبت و معنی الکتریکی، ظرفیت نگه

گسترش گیاهان مهاجم در با توجه به اینکه مطالعات اندکی روي  پوشش گیاهان مهاجم و سمی دارند.
بین  بررسی رابطه ،هدف از این تحقیق ،بنابراین .هاي مختلف و اثرات آنها صورت گرفته استزیستگاه

برده و تعیین مهمترین و اثرگذارترین عامل  برخی عوامل خاکی با پراکنش پوشش گیاهان مهاجم نام
مدیریتی صحیح و درستی براي اصالح و  خاکی در میزان پراکنش این گیاهان است تا بتوان راهکارهاي

  مورد مطالعه ارائه داد. احیاء منطقه
  

  ها مواد و روش
 در هکتار 15550با وسعتی در حدود ، استان همدان مراتع ییالقی درمنطقه لشگردر  :موقعیت منطقه

 قهمنط. مختصات جغرافیایی )1(شکل  قرار گرفته است مالیرشهرستان مجاورت شرق و جنوب شرقی 
 .شمالی واقع شده است 34°،10΄شرقی و عرض 48°،51΄براساس طول و عرض جغرافیایی، بین طول 
 باشد.متر می 2928متر و در نقاط مرتفع  1750ارتفاع کم ارتفاع متوسط منطقه از سطح دریا در نقاط

 يانگین ساالنهمتر و میمیلی 8/288برابر  میانگین بارندگی سالیانه منطقه طی دوره آماري بیست ساله
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طبق  دومارتن نیمه خشک و اقلیم منطقه به روش باشد.گراد میدرجه سانتی 40/13برابر  دماي منطقه
بزرگترین تاکسون موجود در منطقه   Asteraceaeخانواده .روش آمبرژه خشک سرد تعیین شده است

واسته و مهاجم و سمی از هاي ناخهاي منطقه داراي گونهاما برخی از قسمت .)Goodarzi, 2009( است
  .)2 (شکل است Rosaceaeو  Euphorbiaceae جمله تیره

   
  در ایران و استان همدان منطقه مورد مطالعه جغرافیایی موقعیت -1 شکل

  

  
  نمایی از منطقه با پوشش فرفیون (سمت راست) و ورك (سمت چپ) -2شکل 

  
اي درباره ترکیب موجود و استناد به مطالعات منطقه از منابع و سوابق با استفاده :برداريمراحل نمونه

هاي بومی و با پرسش از کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست که به منطقه و توزیع جوامع رستنی
شناسایی اولیه شدند. با  ،هاي ناخواسته بودندآشنایی داشتند، مناطقی که بیشتر مورد اشغال گونه

از  چهار منطقهاین  شد.قه جهت ارزیابی گیاهان ناخواسته انتخاب ي مراتع، چهار منطپیمایش عرصه
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در برخی نقاط، گیاهان ناخواسته حضور بیشتري  کهعلفزار بوده  - زارصورت بوتهنظر پوشش گیاهی به
براي تجزیه و تحلیل روابط پوشش گیاهی با عوامل محیطی،  داشته و در برخی دیگر پراکنده بودند.

 Mokhtari( توان تعداد این عوامل را کاهش داده دنظر را به نحوي انتخاب کرد که بمور توان منطقهمی

Asl et al., 2008( . ،انتخاب شدند  یناطقمنظور بررسی صرف ارتباط خاك با گیاه، مبهدر این تحقیق
 .بودثابت  (شیب، جهت و ارتفاع) در آنها که عوامل محیطی همچون وضعیت اقلیمی و توپوگرافی

هاي معرف هاي ناخواسته، تودهي پراکنش گونهبینی قبلی و سیماي گیاهی و نحوهس پیشبراسا
برداري با توجه به هاي نمونه. اندازه پالتبرداري صورت گرفتها نمونهدر داخل این توده شد ومشخص 

متر  3ها و برحسب فرم حیاتی تیپ گیاهی غالب منطقه، پراکنش گونه هاي معرف و نحوهمساحت توده
 45ها تعداد . با توجه به پراکنش و تراکم گونه) در نظر گرفته شدFattahi and Maleki, 2010مربع (
 7سوم  پالت، منطقه 10دوم  پالت، منطقه 18اول، تعداد  که در منطقه طوريبه ،متر مربعی 3پالت 

کتورهاي درصد تاج پوشش، ها فاپالت برداشت گردید و در هر یک از پالت 10ي چهارم پالت و منطقه
. گیري و در فرم مخصوص صحرایی ثبت گردیدهاي موجود اندازهتراکم و حضور هر یک از گونه

 10-30و  0-10منظور بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك منطقه، از هر پالت در دو عمق به
دلیل بهایشگاه منتقل گردید. به آزمشده، نمونه خاك به میزان الزم و استاندارد برداشت  ي،مترسانتی

 )Garcia et al., 2006(متري خاك مستعدترین بخش خاك به فرسایش است سانتی 10تا  0 اینکه الیه
طور مستقل با فاکتورهاي آب و هوا و عوامل انسانی در به يمترسانتی 30تا  10ي و همچنین الیه

ها پس از خشک خاكبرداري انتخاب شدند. هاین دو عمق جهت نمون، )et al., 2010 Liu( استارتباط 
تنها برخی  و با توجه به محدودیت امکانات و بودجهمتري، الک شدند. شدن با استفاده از الک دو میلی

 الکتریکی، مادهیتبافت خاك، هدا پارامترهاي  از آنجا که ثیرگذار بررسی شدند. از فاکتورهاي مهم و تأ
 ،روندشمار میاز مهمترین پارامترهاي فیزیکی و شیمیایی خاك بهزت، ، میزان اسیدیته و درصد اآلی

. براي تعیین بافت خاك از روش هیدرومتري استفاده شد و ندگیري شداندازهاین عوامل در آزمایشگاه 
با  1:5ي میزان اسیدیته خاك در عصاره ها مشخص شد.با این روش درصد رس، شن و سیلت در نمونه

گیري شد سنج الکتریکی اندازهوسیله هدایتبه 1:5ي متر و هدایت الکتریکی در عصاره pHاستفاده از 
)Hazelton and Morphi, 2011.(  براي تعیین کربن آلی از روش والکلی و بلک که روش اکسیداسیون

و میزان ازت خاك نیز با توجه به  )Aghaalikhani and Ghooshchi, 2005( شیمیایی است استفاده شد
  ).Salardini, 1995( دست آمده تعیین گردیدي آلی بهیزان مادهم

هاي مربوط به و همچنین داده دست آمدههاي صحرایی بهاطالعات و داده :هاتجزیه و تحلیل داده
جهت از بین بردن افزار اکسل وارد و تنظیم شدند، پس از آن سازي و در نرممرتب هاي خاكآزمایش

گونه - گیاهی، جداول توده و براساس ترکیبشدند  استانداردبا روش صفر و یک  اهدادهاریبی آنالیز، 
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 ،) که روش آنالیز مستقیم استDCA1گیري شده (ي اول از آنالیز تطبیق قوسدر مرحله شد. درست
جهت دستیابی به طول گرادیان استفاده شد. بر مبناي طول گرادیان که بزرگترین طول آن بزرگتر از 

داري رابطه معنی 3با انجام آزمون مونت کارلو) انتخاب گردید. CCA2نالیز تطبیقی متعارف (سه بود، آ
به این دلیل که  CCAروش  عوامل محیطی ترسیم و تشریح شد.- دیاگرام دو بعدي گونه ارزیابی گردید.

ردازد، پهاي گیاهی و محیطی از طریق آزمون مونت کارلو میطور همزمان به بررسی همبستگی دادهبه
مقدار زیادي  ها در اولویت قرار دارد. این روش تعیین اثرات ویژه متغیرها را بهنسبت به سایر روش

 Khajedin(دهد و نشان داده که مدلی خوب براي تعیین ارتباط بین گونه و محیط آن است توسعه می
& Yegane, 2010.(  

  
  نتایج

گیري خصوصیات خاك، هاي مربوط به اندازهمایشدست آمده از آزطبق نتایج به :بررسی خاك منطقه
 ،شودطور که مشاهده میهمان .)1دست آمد (جدول بهدر هر دو عمق ي پارامترها همهمیانگین 

. میانگین استفقیر بودن خاك منطقه  دهندهکه نشانمیانگین ماده آلی خاك منطقه بسیار کم است 
درصد محاسبه شد. بافت منطقه در سایت  0003/0دود ازت منطقه نیز در هر چهار سایت مطالعاتی ح

اول لوم و سیلت لومی، در سایت دوم لوم، سیلت لوم و رسی لومی، در سایت سوم سیلت لوم و لوم و در 
درصد محاسبه شد که  1/9تا  5/8خاك منطقه بین  pHدست آمد. سایت چهارم رسی لومی به

الکتریکی،  ت است و به علت پایین بودن میزان هدایتیئسمت قلیاگرایش خاك منطقه به دهندهنشان
  .شودهاي غیر شور محسوب میجزء خاكخاك منطقه 

بین  ، رابطهCCAهاي پوشش گیاهی و فاکتورهاي خاکی با استفاده از روش نتایج تحلیل داده
بین عوامل خاکی و پوشش گیاهی را نمایان ساخت. همچنین نتایج آزمون مونت کارلو، همبستگی 

  ). ≥05/0P(عوامل خاکی و پوشش گیاهی را نشان داد 
  

  

                                                        
1- Detrended correspondence analysis 
2- Canonical correspondence analysis 
3- Monte Carlo test 
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  مورد مطالعهخاکی در مناطق  پارامترهاي میانگین -1جدول 
4منطقه  3منطقه   2منطقه   1منطقه     عوامل اختصاري عوامل خاکی 
1ماده آلی  0/006 0/007 0/008 0/011  Om1 
 Om2 2ماده آلی  0/006 0/006 0/006 0/007
 EC1 1هدایت الکتریکی  0/35 0/35 0/34 0/39
 EC2 2هدایت الکتریکی  0/34 0/3 0/27 0/33
 pH1 1اسیدیته  9/04 9/02 8/50 8/89
 pH2 2اسیدیته  9/12 9/1 8/98 8/98
 Sand1 1درصد شن  3/32 30/2 25/14 35/4
 Sand2 2درصد شن  7/33 33/3 25/42 37/8
 Clay1 1درصد رس  21/2 21/4 18/28 30/2
 Clay 2 2درصد رس  20/8 23/3 25/42 31/2
 Silt 1 1درصد سیلت  46/4 28/4 56/57 34/4
 Silt2 2درصد سیلت  45/3 43/4 49/14 31

 N1 1ازت  0/0003 0/0003 0003./0 0/0003
 N2  2ازت  0/0003 0/0003 0/0003 0/0003

  
هاي همراه العه و گونهمورد مط هاي گیاهی، تجزیه و تحلیل درصد پوشش گونه2و  1محورهاي 

ي بین این فاکتورها، اسیدیته عمق دوم و ماده ). از3دهند (شکل با فاکتورهاي خاك نشان میآنها را 
ي ي مهاجم دارند. بررسی رابطهآلی و ازت عمق اول در این رابطه بیشترین تاثیر را در پراکنش دو گونه

با  Euphorbia macroclada است که گونه ها با فاکتورهاي خاکی بیانگر آندرصد پوشش گونه
همبستگی  ،اسیدیته عمق دوممیزان همبستگی و با  ،سیلت عمق دومدرصد ازت و پارامترهاي درصد 

الکتریکی در هر دو عمق و  آلی و هدایت مثبت و قوي دارد و با فاکتورهاي درصد شن، درصد رس، ماده
همبستگی قابل توجه و  ،عامل درصد سیلت عمق اولهمبستگی منفی و با  ،میزان اسیدیته عمق اول

 Bromusو.Astragalus sp.، Gundelia tournefortii،  Cousinia sp هايداري ندارد. گونهمعنی

tectorum هاي همراه گونهعنوان گونههب Euphorbia macroclada  هستند که با همان عوامل ذکر شده
 Astragalusهاي همراه گونهبهRosa persica  رند. گونهبراي این گونه همبستگی مثبت و منفی دا

gossypinus ،Poa bulbosa ،Echinops sp.،Astragalus parrowianus ، Alyssum sp. وBromus 

persicus الکتریکی عمق اول و میزان رس عمق  هدایت و باآلی همبستگی قوي  با میزان ازت، ماده
سیلت، اسیدیته و ازت عمق دوم همبستگی منفی و با سایر  دوم همبستگی مثبت و با میزان درصد

   اي ندارد.عوامل و فاکتورها همبستگی قابل مالحظه
ثیر بیشتري أي مهاجم نقش و تفاکتورهاي اسیدیته و درصد رس در هر دو عمق در تراکم دو گونه

 Euphorbiaيها، تراکم گونهCCAدر محورهاي  2 و 1. با توجه به محورهاي )4 شکل(دارند 
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macroclada  و  Rosa persicaهاي به همراه گونهLactuca  sativa،Astragalus parrowianus ، 

Astragalus gossypinus ،Astragalus sp.، Bromus persicus ،Bromus tectorum، Eryngium 

bungei ،Echinops sp. ، Gundelia  tournefortii و Stipa barbata  ت و درصد رس در از پارامترهايبا
همبستگی  ،الکتریکی و درصد شن عمق دوم ي آلی عمق اول، اسیدیته، هدایتدو عمق، میزان ماده هر

  ا سایر عوامل همبستگی منفی دارند.مثبت و ب
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هاي همراه با فاکتورهاي خاك روي دو محور هاي مورد مطالعه و گونهرابطه درصد پوشش گیاهی گونه - 3شکل 

متر است. عالئم سانتی 10- 30) بیانگر عمق دوم یعنی 2متر و (سانتی 0-10) بیانگرعمق CCA )1.روش به
  آورده شده است. 1و مربوط به پارامترهاي خاك در جدول  6ها در جدول کار رفته مربوط به گونهاختصاري به

  

Species 
Env.variables   
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  با فاکتورهاي خاك روي ه هاي همراهاي مورد مطالعه و گونهگونهرابطه تراکم گیاهی  -4 شکل

  CCAروش دو محور به
  

نشان  ي مورد مطالعههارا براي درصد پوشش گونهCCA ضرایب همبستگی  2 هاي جدولداده
  هاي محیطیاي اول و محور اول دادهمیزان این همبستگی بین محور گونه کهنحويبه ؛دندهمی

)91/0r =89/0اي محیطی (هاي دوم و محور دوم داده)، بین محور گونه r=اي سوم و )، بین محور گونه
  هاي محیطی اي چهارم و محور چهارم دادهو محور گونه) =88/0r( هاي محیطیمحور سوم داده

)78/0 r=(، جدول  ،همچنین است. دار بودهمعنی) اي )، بین محور گونه3این ضرایب براي تراکم گونه
هاي محیطی اي دوم و محور دوم دادهبین محور گونه )،=95/0rهاي محیطی (اول و محور اول داده

)95/0=r93/0هاي محیطی (اي سوم و محور سوم داده)، بین محور گونهr=( اي چهارم و و محور گونه
  است و در همه محورها شدت همبستگی باال است.  )=91/0rهاي محیطی (محور چهارم داده

Species 
Env.variables   
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شود که ) نتیجه می4جدول ( هاي مورد مطالعه درگونه درصد پوشش 1با توجه به اعداد مقادیر ویژه
درصد در  4/29درصد و محور چهارم  6/31درصد، محور سوم  5/44درصد، محور دوم  1/51محور اول 
درصد ازکل واریانس را در بر دارند.  6/19و 9/15، 9/11، 4/6ترتیب ها سهیم هستند که بهتبیین داده

درصد، محور  6/66، محور اول ي مورد بررسیهاقادیر ویژه تراکم گونه) م5همچنین با توجه به جدول (
ها سهم دارند که درصد در تبیین داده 5/40درصد و محور چهارم  2/46درصد، محور سوم  5/55دوم 

  درصد از کل واریانس هستند.  2/23و  7/18، 6/13، 4/7ترتیب داراي به
 )=71/0r( اي اولبین ازت عمق دوم با محور گونه ییدست آمده همبستگی باالبا توجه به نتایج به

  وجود دارد.
اي ها، همبستگی باالیی بین درصد سیلت در عمق اول با محور گونههمچنین در مورد تراکم گونه

، بین درصد رس در عمق )=72/0r(اي اول بین درصد شن در عمق دوم با محور گونه ،)=74/0r( اول
  اي سوم وجود دارد.و بین اسیدیته عمق دوم با محور گونه )=70/0r( اي اولاول با محور گونه

  
  اي با محورهاي محیطیهاي مورد مطالعه) محورهاي گونه(گونه درصد پوششهمبستگی بین  -2جدول 

  محور محیطی      
  1ENVI AX  2ENVI AX  3ENVI AX  4ENVI AX محور گونه اي

1SPEC AX  912/0  000/0  000/0  000/0  
2XSPEC A  000/0  8985/0  000/0  000/0  
3SPEC AX  000/0  000/0  8860/0  000/0  
4SPEC AX  000/0  000/0  000/0  7889/0  

  
  اي با محورهاي محیطیهاي مورد مطالعه) محورهاي گونه(گونه تراکمهمبستگی بین  -3جدول 

  محورمحیطی      
  1ENVI AX  2ENVI AX  3ENVI AX  4ENVI AX  ايمحور گونه

1XSPEC A  9537/0  000/0  000/0  000/0  
2SPEC AX  000/0  9555/0  000/0  000/0  
3SPEC AX  000/0  000/0  9339/0  000/0  
4SPEC AX  000/0  000/0  000/0  9110/0  

  
  

                                                        
1- Eigenvalues 
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  هاي مورد مطالعهگونهبندي براي درصد پوشش محورهاي رج مقادیر ویژه و همبستگی -4جدول 
محورها   اول دوم سوم چهارم  

294/0  316/0  445/0  511/0  مقادیر ویژه 
789/0  886/0  899/0  912/0 عوامل خاکی - ضریب همبستگی گونه   

6/19  9/15  9/11  4/6 هاي پوششواریانس توجیه شده داده   
6/57  8/46  2/35  8/18 عوامل خاکی-واریانس تجمعی پوشش   

  
د مطالعهي مورهابندي براي تراکم گونهمقادیر ویژه و همبستگی محورهاي رج -5جدول   

 
  گیريبحث و نتیجه

ها، ضرورت شناخت روابط بین گیاهان و عوامل توجه به نقش اساسی گیاهان در تعادل اکوسیستم با
ها و ناپذیر است. گیاهان براساس ویژگیمحیطی جهت حفظ ثبات و پایداري آنها امري اجتناب

هاي خاك رابطه خصوصیات رویشگاهی، نیازهاي زیست بومی و دامنه بردباري خود با برخی از مشخصه
ثیر را نسبت به سایر أبیشترین ت ،صورت مستقیم و هم غیر مستقیمارند. فاکتورهاي خاکی هم بهد

هاي هاي مختلف گیاهی ارتباط یکسانی با عوامل و ویژگیگونه عوامل بر روي پوشش گیاهی دارند.
در  .شودمی ها ارتباط شدیدي با پارامترهاي خاکی دیدهکه در برخی از این گونهنحويبه ؛خاکی ندارند

  .وجود نداردارتباطی یا است که در برخی دیگر این ارتباط ضعیف صورتی
عوامل محیطی با پراکنش  در بررسی رابطه) Zolfaghari et al., 2010ذوالفقاري و همکاران (

 پوشش گیاهی مهمترین عوامل را میزان اسیدیته، درصد کربن، درصد رس و سیلت عنوان نمودند.
نیز در پژوهش خود میزان درصد رس و هدایت الکتریکی را ) Akbarloo et al., 2012اران (اکبرلو و همک

 ,Gavili and Vahabiژاویلی و وهابی ( از فاکتورهاي مؤثر بر پراکنش پوشش گیاهی بیان کردند. مطالعه

که درصد رس،  ده استثیر برخی خصوصیات خاك بر پراکنش پوشش گیاهی نشان داأدر ت )2012
ثیر بافت خاك أت ها دارد.آلی و درصد آهک نسبت به سایر عوامل نقش مؤثرتري در پراکنش گونه کربن

دلیل اختالف در میزان رطوبت خاك است که منجر به تغییراتی در هاي گیاهی بهبر پراکنش گونه
  شود.دهی، هوادهی و میزان شوري خاك میشکل

  چهارم  سوم  دوم   اول   محورها    
  405/0  462/0  555/0  666/0  مقادیر ویژه

  911/0  934/0  955/0  954/0  عوامل خاکی - ضریب همبستگی گونه
  2/23  7/18  6/13  4/7  هاي پوششواریانس توجیه شده داده
  8/61  8/49  2/36  7/19  عوامل خاکی-واریانس تجمعی پوشش
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دهد که از نظر نوع بافت، نشان می منطقه خاك دست آمده از عوامل فیزیکی و شیمیایینتایج به
هستند  يهاي نفوذپذیرها معموالً خاكرسی لومی است و این خاكلومی و هاي سمت خاكگرایش به

دلیل این قابلیت و استعداد، پتانسیل رسد که بهنظر میکه قابلیت نگهداري رطوبت باالیی دارند و به
دیگر، از طرفی  .رودشند و انتظار حضور گیاهان چندساله و پایا میهاي متراکم را داشته باایجاد پوشش

، غالبیت با گیاهان ناخواسته و مهاجم در منطقه هاي نامنظم و نامتعادلعلت کمبود رطوبت و بارشبه
  است.

سهم مواد آلی و ازت  ،مورد مطالعه شود که در منطقهمشاهده می ،همچنین طبق همین نتایج
دهد که گیاهانی ها نشان میضور گیاهان ناخواسته با تراکم باال نسبت به سایر گونهولی ح ؛کمتر است

مانند انواع  ،ها هستند که سازگاري و توقع اکولوژیکی پایینی دارندحیات در این نوع خاك قادر به ادامه
  .هاي مهاجمگونه

ابسته به عوامل مهم ها وو حضور آندارند هاي مختلفی گیاهان در طبیعت ترکیب ،طورکلیبه
داشته باشد. گیاهان  تأثیرها تواند در تراکم و یا میزان گستردگی آنمحیطی است که این عوامل می

اي و قابل استفاده براي دام و علوفه برخی از گیاهان کامالً .ها و خصوصیات متفاوتی دارندویژگی
هاي چوبی و خشبی بودن و یا اندامدلیل داشتن شرایط فیزیکی خاص مانند خاردار تعدادي نیز به

  د.کراشاره Rosa persica توان به گیاه میاز این جمله گیرند که کمتر مورد توجه دام قرار می ،فراوان
Rosa persica علت اي ندارد و بهاي غیرخوشخوراك، خشبی و مهاجم است که ارزش علوفهگونه

سطح وسیعی از  بافت رسی تمایل داشته و معموالً هاي عمیق باهاي عمیق و بلند به خاكداشتن ریشه
این گیاه رسد نظر میبه .)Moghadam, 2000کند (اشغال می اند،شدهکه شخم خورده و رها را مناطقی 

هاي سنگین و ریز بافت دارد. نتایج این بررسی، وجود این رابطه را تایید ي عمیق و ذاتی با خاكرابطه
افزایش میزان رس در خاك ضریب نفوذ و  .)Khaledi, 2006( ی مطابقت داردکند که با نتایج بررسمی

گیرد و تنها گونه ورك که به آب گذري خاك را کاهش داده و آب به راحتی در اختیار گیاه قرار نمی
  .ه استدها تمایل دارد بخش بزرگی از پوشش سطح زمین را به خود اختصاص دااین نوع خاك

ها داراي ترکیبات سمی مانند انواع آلکالوئیدها و یا اسانس و ز جمله فرفیونبرخی از گیاهان نیز ا
هاي یکی از گونه  Euphorbia macrocladaگونه باشند.هایی هستند که براي دام بسیار مضر میشیرابه

باشد، که در اثر مصرف دام تلفات سنگینی به آن وارد سمی، مهاجم و غیر قابل استفاده براي دام می
دهد کند، این گونه نیز احتماال بیشتر تحت تاثیر عوامل زیستی است. اما نتایج این بررسی نشان میمی

  ازتی دارد. عمیق با بافت رسی و نسبتاًهاي قلیایی، نیمهکه این گونه تمایل زیادي به خاك
زیستی و  عوامل مختلف ناخواسته نیز دهد در پراکنش و تراکم گیاهاننتایج این تحقیق نشان می

هیل و  آلی و نیتروژن دخالت دارند که با نتایج زیستی از جمله درصد رس، میزان اسیدیته، مادهغیر
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از بین عوامل  مطابقت دارد. )Pinke et al., 2010پینکه و همکاران ( و) Hill et al., 2005همکاران (
آلی و ازت در پراکنش  ادهمورد بررسی در این تحقیق مشخص گردید که میزان اسیدیته، درصد رس، م

هاي ورك و فرفیون نقش بیشتري داشته و پراکنش آنها همبستگی بیشتري با میزان اسیدیته و گونه
آلی و درصد شن  الکتریکی، ازت، ماده آلی دارد. همچنین درصد رس، میزان اسیدیته، هدایت ماده

یشتري داشته که از بین این عوامل، میزان هاي مورد مطالعه نقش بنسبت به سایر عوامل در تراکم گونه
   ها دارد.اسیدیته و ازت همبستگی بیشتري با تراکم این گونه

آلی و یا افزایش رس  مانند ماده ،عمل آمده در این منطقه، کاهش برخی عناصرهبا توجه به تحقیق ب
تم مورد مطالعه اثر ي مواد غذایی خاك گشته که این تغییر بر عملکرد اکوسیسسبب تغییر در چرخه

مورد  که منطقهطوريبهتوان در نوع فرم رویشی ظاهر شده مشاهده نمود. گذاشته که اثرات آنها را می
در این مراتع با  مطالعه پوشیده از گیاهان سمی، مهاجم و با ارزش خوشخوراکی پایین است. بنابراین

هاي جه افزایش میزان تاج پوشش گونهتوان سبب افزایش ماده آلی و در نتیمدیریت چراي دام می
ها را به سمت تولید و توان این رویشگاهخوشخوراك و سازگار با شرایط منطقه شده و در نتیجه می

  ثبات بیشتر سوق داد.
منظور ارتقاء سطح کمیت و کیفیت مراتع الزم است عملیات بنابراین با توجه به اهمیت مراتع و به

هاي مناسب، خوشخوراك و مقاوم و وجه به مشخصات خاك منطقه گونهاصالحی صورت پذیرد و با ت
  کار گرفته شود. سازگار با این شرایط انتخاب و به
طلبند، همچنین این اي را میاین دو گونه شرایط رویشگاهی ویژه گیاهان ناخواسته مخصوصاً

بنابراین جهت مبارزه با این  .گیاهان با توجه به مطالبی که گفته شد جزء گیاهان مضر براي دام هستند
هاي بیولوژیکی، حذف چراي دام و هاي شیمیایی، روشگیاهان باید از روشهاي مختلفی همچون روش

با توجه به تعیین نوع خاك منطقه در  .و از میزان غالبیت این گیاهان کاستاستراحت به مراتع استفاده 
  ، جهت از بین بردن این گیاهان استفاده نمود.هاي متناسب با نوع خاكتوان از روشمی ،این تحقیق

  
  پیشنهاد

هاي کشور مانع از تخریب و کاهش ارزش مراتع کشور مدیریت جامع و تلفیقی مراتع و چراگاه
ویژه گیاهان خوار مرتبط با گیاهان مرتعی، بهحشرات گیاههاي زیستی شد. بررسی فون و ویژگیخواهد 

ها خواهد حشرات مفید از این گیاهان شده و مانع از گسترش آن هسمی و ناخواسته، راهگشاي استفاد
  شد.

گذارند، طی باري روي دام و اراضی زراعی میفرفیون سمی بوده و اثرات شدید و زیان گیاهان تیره
مختلف  هايعلت انطباق با رویشگاه گونههب Hyles euphorbiae پرههاي صورت گرفته، شببررسی
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ها مانع از گسترش این گیاهان با تغذیه از این گونه Euphorbia macroclada يگونهفرفیون، مخصوصا 
منظور عملیاتی به ،بنابراین .)Karimpoor et al., 2010( گرددو افزایش مناطق آلوده به این گیاهان می

 ي مفید درنمودن روشهاي کنترل بیولوژیک و کاهش مصرف سموم در کشور، استفاده از این حشره
  شود.توصیه میهاي کنترل بیولوژیک قالب برنامه

  
  هاي گیاهی موجود در منطقهنام علمی و کد گونه - 6جدول 

  کدگونه  نام علمی گونه  ردیف  کدگونه  نام علمی گونه  ردیف

1  Astragalus sp As sp  11  poa bulbosa Po bo  
2  Astragalus gossypinus As go  12  Bromus  tectorum Br te  
3  Astragalus brachydontus As br  13  Bromus  persicus Br pe 
4  Astragalus parrowianus   As pa  14  Centaurea  cyanus Ce cy  
5  Echinops sp Ec sp  15  Echinophora sp Ec sp  
6  Gundelia  tournefortii Gu to  16  Alyssum sp Al sp  
7  Trigonella sp Tr sp  17  Cousinia sp Co sp  
8  Euphorbia macroclada   Eu ma  18  Rosa persica Ro pe  
9  Lactuca  sativa La sa  19  Eryngium bungei  Er bu  
10  Stipa  barbata St ba  20  Henrardia sp He sp  
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