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عوامل خاکي مؤثر بر پراکنش گونه هاي گياهي در 
شدت هاي مختلف چرا در مراتع خرابه سنجي اروميه

)پژوهش  و  سازندگی(

ژپوهش اهیپ آبخیزداری

چكيده
بررســي تغييرات کمي و کيفي پوشــش گياهي و خاک در طول شيب چرايي دام به منظور شــناخت تغييرات پسرونده در وضعيت پوشش 
گياهي و خاک و به تبع آن اصالح شــيوه مديريت مرتع، امري ضروري اســت. مطالعه حاضر با هدف شناســايي عامل هاي خاکي موثر بر 
پراکنش پوشــش گياهي در شــدت هاي مختلف چرا در مراتع خرابه سنجي اروميه صورت گرفت. نمونه برداري در خرداد ماه 1390 به روش 
تصادفي- نظام مند در ســه منطقه با شدت هاي چرايي کم، متوســط و زياد صورت گرفت. بدين منظور در هر منطقه، 6  اندازه گيري نواري 
100 متري و در طول هر اندازه گيري نواري 10 قطعه ي  يک متر  مربعي مســتقر گرديد. همچنين گونه هاي موجود در هر قطعه  شناســائي و 
درصد پوشــش گياهي، تراکم و فراواني هر يک از گونه ها ثبت گرديد. همچنين در داخل هر قطعه  از عمق 30-0 ســانتيمتري سطح خاک، 
نمونه هاي خاک برداشت شد و وزن مخصوص ظاهري، درصد رطوبت نسبي، EC، pH، ماده آلي، کربن، نيتروژن، مواده آلي ذره اي و بافت 
خاک اندازه گيري شــد. به منظور تعيين روابط بين عوامل خاکي با پراکنش پوشش گياهي، از تجزيه و تحليل آماري چند متغيره )رج بندي( 
استفاده شد. رج بندي جوامع گياهي با توجه به خصوصيات خاکي به روش تحليل تطبيقي متعارفي )CCA3 ، RDA2 ، DCA1 ( صورت 
گرفت. نتايج رج بندي نشان داد که  عامل  نيتروژن در هر سه شدت چرايي، مهم ترين عامل تأثيرگذار بر پراکنش گونه اي بود. همچنين در 
شدت چرايي کم، رطوبت نسبي، در شدت چرايي متوسط، وزن مخصوص ظاهري و نيتروژن ذره اي و در منطقه با شدت چرايي زياد، نيتروژن 

ذره اي و کربن ذره اي به عنوان مهم ترين  عامل  هاي تأثير گذار بر پراکنش پوشش گياهي شناخته شد.
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مقدمه
تجزيه و تحليل روابط پوشــش گياهي و عوامــل محيطي از بحث هاي مهم 
بوم شناسي است )Antoine & Nikulas, 2000(. به گونه اي که بررسي 
دقيق روابط بين پوشش گياهي و عوامل محيطي، از موارد الزم براي مديريت 
بوم نظام هاي مختلف برشــمرده شده و از اين رو بوم شناسان در طي سال هاي 
متمادي به دنبال شــناخت روابط  عامل هــاي محيطي و پراکنش گونه هاي 

گياهــي بوده انــد )Glenn et al., 2002(. همچنين با توجه به نقش مهم 
گياهان در تعادل بوم نظام هاي مختلف و استفاده هاي مختلفي که بشر به طور 
مســتقيم يا غيرمســتقيم از آن ها دارد، ضرورت شــناخت روابط بين گياهان 
و عوامــل محيطي به منظور حفــظ گياهان و ثبات رويشــگاه آن ها، امري 

 .)2010 ,.Kia et al( اجتناب ناپذير ذکر شده است
 مطالعــات مختلفــي به بررســي روابــط پوشــش گياهي و خــاک در بوم  

Soil Factors Affecting the Distribution of Plant Species at 
Different Intensities of Grazing at Kharab-e-Sanji  

Rangelands in Urmia

. Behnam Bahrami
(Corresponding Author) Associate Professor .PhD Student of Rangeland Science at the University of 
Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.. Paria Kamali
PhD Student of Rangeland Science at Gorgan University of Agriculture and Natural  
Resources, Gorgan, Iran.. Reza Erfanzadeh
Assistant Professor, Rangeland Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.   . Javad Motamedi
Assistant Professor, Rangeland Department, Urmia University, Urmia, Iran.

Abstract
Evaluation of quantitative and qualitative changes in vegetation and soil during the grazing gradient is 
necessary in order to recognize the regressive changes in the vegetation and soil, and consequently to 
improve the range management practices. The present study was carried out with the purpose of iden-
tifying soil factors affecting the vegetation distribution with various grazing intensities in rangelands 
of Kharab-e-Sanji in Urmia. Systematic random sampling was conducted in late June to collect sam-
ples in three regions with low, medium, and high grazing intensities. In this regard, in each region six 
100m transects and along each transect, ten 1 meters squared plots were placed. Moreover, the species 
present in each plot were identified and the vegetation cover percentage, density and frequency of 
each species were recorded. Furthermore, the samples were taken from 0-30cm depth of soil surface 
within each plot and the bulk density, relative humidity, EC, pH, organic matter, carbon, nitrogen, 
particulate organic matter and soil texture were measured. To determine the relationship between the 
soil factors and distribution of vegetation, the multivariate analysis (ordination) was used. Ordination 
of plant communities due to soil properties was performed using Canonical Correspondence Analy-
ses (DCA، RDA، CCA). Ordination results showed that nitrogen in all the three grazing intensities 
was the most important factor influencing the distribution of species. Moreover, at the low grazing 
intensity level, relative humidity; with the moderate grazing intensity, bulk density and particulate 
nitrogen; and in the regions with the high grazing density, particulate nitrogen and particulate carbon 
were considered as the most important factor influencing the distribution of vegetation.

Keywords: Grazing intensity, Canonical Correspondence Analysis, particulate nitrogen, par-
ticulate carbon, Kharab-e-Sanji pastures in Urmia
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نظام هاي مرتعي پرداخته اند. از اين دســت مطالعــات مي توان به مطالعات 
Zare chahouki )2001( اشــاره کــرد. در مطالعه ايشــان، اثر عوامل 
محيطي مؤثر بر پراکنش نوع هاي رويشي مراتع پشتكوه استان يزد با استفاده 

از روش هاي تجزيه تطابق کانونيک)CCA( 1  و تجزيه ي 
مؤلفه هاي اصلي  )PCA(2، بررسي شد و گزارش گرديد که پراکنش نوع هاي 
Artemisia sieberi  و A.aucheri  تحت تأثير عوامل ارتفاع از سطح 
دريا، شــيب و بافت خــاک قرار دارد. همچنيــن Monier )2003( قابليت 
هدايت الكتريكي، pH، آهک، گچ، ماده آلي، سنگريزه و رطوبت را از عوامل 
مهم تأثيرگذار بر پوشــش گياهي معرفي کرده اســت. ضمــن اين که نتايج 
مطالعات Fu et al. )2004( در ارتفاعات دونگلينگشــان چين، با استفاده از 
روش هاي تجزيه چندمتغيره )تجزيه ي مؤلفه هاي اصلي، تجزيه ي خوشه اي و 
تجزيه ي تطابق کانونيک(، بيانگر اين اســت که ارتفاع و جهت شيب رابطه ي 
نزديكي با غني بودن پوشــش گياهي و شــاخص تنوع آلفا3  دارد، به عالوه 
آن ها گزارش دادند که ارتفاع، عامل تأثيرگذار مهمي بر مقدار ماده آلي خاک 
است. ضمن اين که در تحقيق مذکور، از مقدار ماده آلي و نيتروژن کل در ميان 
تمامي عوامل خاکي مورد بررســي، به عنوان تأثيرگذارترين عامل بر پوشش 
گياهي، نام برده شده است. عاملهاي ارتفاع، شيب، جهت، نوع خاک، تشعشع 
خورشيدي و غيره، از جمله عامل هايي مي-باشند که معموال به منظور تعيين 
مهمترين عامل هاي تأثيرگذار بر پراکنش پوشــش گياهي مورد استفاده قرار 
 .He et al 2004( و( .Chang et al مي گيرند. در اين راســتا، مطالعات
)2007(  بيانگر اين است که ترکيب و الگوي پراکنش گياهي، معموال مرتبط 
با افزايش عمق، ماده آلــي، ظرفيت نگهداري رطوبت، کاهش pH و آهک 
است. ضمن اين که Bornman et al. )2008( با بررسي رابطه ي گياهان 
و عوامل محيطي در منطقه اي از آفريقاي جنوبي، گزارش مي دهند که عوامل 

محيطي، تأثير چشمگيري بر پراکنش پوشش گياهي دارند. 
همچنيــن Yibing et al. )2008( با مطالعه اي که در کشــور چين انجام 
دادند، بر نقش خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاک بر پراکنش پوشش گياهي 
تأکيــد کردند و از خصوصيات مذکور، به عنــوان عوامل اصلي مهار کننده ي 
پراکنــش جوامع گياهي، نام مي برند. در اين راســتا، Kia et al. )2011( به 
منظور تجزيه و تحليل ارتباط عوامل مورد مطالعه و تغييرات پوشش گياهي از 
روش هاي CCA و  PCAاستفاده کردند که نتايج آن ها نشان داد که ارتباط 
ويژه اي بين پراکنش نوع هاي مختلف رويشي و برخي خصوصيات خاک وجود 
دارد، به طوري که بافت خاک، پتاســيم، آهک، ماده آلي و نيتروژن در مقايسه 
با ســاير خصوصيات خاک و عوامل پســتي و بلندي تأثيرگذاري بيشتري در 

پراکنش گياهان منطقه مورد مطالعه داشته است. 
به طــور کلي با اين که مطالعات زيادي به بررســي تأثير  عامل هاي خاکي بر 

پوشش گياهي پرداخته اند، ولي در اين گونه مطالعات، کمتر به بررسي اثر مواد 
آلي ذره اي4 پراکنــش خاکدانه ها و نقش آن ها در پراکنش پوشــش گياهي 
پرداخته شده است. مواد آلي ذره اي  بخشي از ماده آلي است که از نظر مقدار 
تجزيه، حد واســط بقاياي گياهي تازه و هوموس مي باشد و به عنوان مخزن 
موقتي ماده آلي شــناخته مي شــود. اين بخش هرچند سهم ناچيزي از حجم 
خاک را به خود اختصاص مي دهد ولي به دليل داشــتن زمان بازگشــت کوتاه 
و نيز غني بودن از عناصر غذايي و کربن يكي از شــاخص هاي مهم کيفيت 
خاک به حســاب مي آيد )Haynes, 2005(. از طرف ديگر، مواد آلي ذره اي 
که متشــكل از کربن آلي )POM-C( و نيتروژن آلي)POM-N(  بوده، 
بسيار حســاس به تغييرات مديريتي در مقايسه با مجموع کل ماده آلي خاک 
 ,Cambardella &  Elliott  1987؛ ,.Parton et al( مي باشــند
1992(. آنچه مسلم است، ســاير عوامل مؤثر بر پراکنش پوشش گياهي نيز، 
نسبت به شــيوه هاي مختلف مديريتي بوم نظام ها و شــرايط حاکم بر آن ها، 
مثل فشــار چرا، تنوع گونه اي، سن پايه هاي گياهي و ... ، حساس مي باشند و 
نتايج مطالعات، حاکي از اين اســت که در شيوه هاي مختلف مديريتي، عامل 
يا عاملهاي متفاوتي به عنوان عوامل تأثيرگذار بر پوشــش گياهي مي-باشند. 
از طرفي تغيير در ترکيب پوشــش گياهي به ســبب عوامل محيطي و  عامل 
هاي مديريتي مانند چراي دام، سبب تغييرات گسترده در خاک شده، بطوري 
که در کوتاه مدت و به سادگي اين شرايط به حالت آغازين باز نخواهد گشت. 
از اين رو اهميت بررسي روند تغييرات حاصل و اثر متقابل عامل هاي خاکي و 
مديريتي بيش از پيش نمايان مي شــود. لذا، مطالعه حاضر با هدف بررسي اثر 
عوامل خاکي بر پراکنش گونه هاي گياهي در شــدت هاي مختلف چرايي در 
مراتع خرابه ســنجي اروميه به عنوان مراتع معرف اقليم رويشي آذربايجاني در 

استان آذربايجان غربي انجام گرفت.

مواد و روش ها
مراتع خرابه سنجي اروميه که با وسعتي برابر 2715 هكتار و موقعيت جغرافيايي 
»22 ›48ْ 37 الي »47 ›45ْ 37 عرض شــمالي تا »07 ›55ْ 44 الي »03 ›52 
44ْ طول شــرقي )شكل1( در محدوده ارتفاعي 2745- 1575 متري از سطح 
دريا واقع شده است، به عنوان عرصه مطالعاتي مدنظر قرار گرفت. اين منطقه 
در واقع بخشي از حوزه آبخيز رودخانه نازلو و موسوم به زير حوزه خرابه سنجي 
مي باشــد که در آن آبراهه هاي فصلي متعددي وجــود دارند. ميانگين بارش 
ســاالنه منطقه 345/4 ميلي متر و متوسط ساالنه دما 12/5 درجه سانتي گراد 
 Onobrychis sativa، مي باشــد. گونه هاي گياهي شــاخص منطقــه
 Astragalus coronilla، Noaea mucronata، Gundelia
tournefortii مي باشــند. اقليم حوزه ي مورد مطالعه با اســتفاده از روش 

1- Canonical correspondence analysis
2-Principal component analysis
3- Alpha
4- Particulate organic matter
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اقليم نماي آمبرژه، اقليم نيمه خشــک سرد، بافت خاک منطقه تغييرات بسيار 
 ,Fajry( کمي دارد و به طور متوســط بافت خاک لومي- رسي- شني است

  .)2009
براي انجام پژوهش حاضر، ســه مكان مرتعي در مراتع خرابه سنجي انتخاب 
شــدند. هر ســه مكان از نظر عوامل اقليمي و خاکي، تقريبا يكسان و از نظر 
شدت چراي دام )چراي زياد، چراي متوسط، چراي کم( متفاوت اند. تيمارهاي 
مورد نظر در اين تحقيق شــامل بر اســاس سه شدت برداشت 25، 50 و 75 
درصد برداشت به روش تقليد چرا صورت گرفت. پس از انتخاب مناطق نمونه-

برداري در هر يک از مكان ها، خصوصيات پوشش گياهي در داخل قطعه هايي 
که به فواصل 10 متر از يكديگر قرار داشتند و در امتداد 6 اندازه گيري نواري 
100 متري اندازه گيري شــد. در اين خصوص بر مبناي دســتورالعمل طرح 
 )1997,Arzani( ملي ارزيابــي مراتع مناطق مختلف آب و هوايي کشــور
و بــا توجه به اين که قطعه هاي بــكار رفته، از نظر ابعاد و از نظر کفايت تعداد 
نمونه با روابط آماري توصيه شــده براي مراتع کشور )Mesdaghi, 2001؛ 
Basiri et al., 1989( همخواني داشته و از نظر آماري نيز نماينده مطمئني 
از جامعه گياهي باشــد؛ تعداد 60 قطعه يک متر مربعي در هر يک از مناطق 
نمونه بــرداري بــه روش تصادفي نظام مند بكار گرفته شــد و در داخل آن ها 
درصد پوشش تاجي، تراکم و فراواني گونه هاي گياهي ثبت شد و شاخص هاي 
غناي گونه اي، يكنواختي و تنوع گونه اي )ناهمگني( محاســبه شد )فهرست 
گونه هاي همراه در هر يک از مكان هاي مورد بررســي در جدول2 ارائه شده 
اســت(. غنای گونه ای معادل تعداد گونه های محاســبه شده در هر قطعه  در 
نظر گرفته شــد. يكنواختی بر اساس شاخص يكنواختی سيمپسون و تنوع بر 
اساس شــاخص تنوع شانون-وينر محاسبه گرديد. ضمن اين که در داخل هر 
قطعه  از عمق 30-0 ســانتي متري سطح خاک، نمونه هاي خاک برداشت شد 
و وزن مخصوص ظاهري، درصد رطوبت نسبي، EC، pH، ماده آلي، کربن، 
نيتــروژن، ماده آلي ذره اي و بافت خاک اندازه گيري شــد. نيتروژن خاک به 

 pH با اســتفاده از روش گل اشباع و استفاده از دستگاه pH ،روش کجلدال
متر، کربن آلي خاک به روش تيتراسيون Walky-Blank بر حسب درصد، 
EC خاک به وســيله ي دستگاه شوري سنج )دســی زيمس بر متر مكعب(، 
درصــد رطوبت خاک به روش وزني، وزن ظاهري خاک با اســتفاده از روش 
 Cambardella( بروس و هاون، ماده آلي ذره اي بوســيله تجزيه فيزيكي
Elliott &, 1992( و بافت خاک با استقاده از روش چگالي سنجي بايكاس 

)Bouyoucos, 1962( اندازه گيري  شد. 
بــراي تعيين پراکنش گونه هاي گياهي با عوامل فيزيكي و شــيميايي خاک، 
داده ها با روش آماري چند متغيره در نرم افزار CANOCO نســخه 4/5، 
تجزيه و تحليل شدند. ابتدا DCA 1 براي داده هاي پوشش به صورت جداگانه 
اســتفاده شد. چنانچه طول شيب، بيشتر از 4 مي شد، از CCA براي بررسي 
ارتباط عوامل خاکي با پوشــش گياهي اســتفاده گرديد و درصورتي که طول 
 RDA شيب که معادل طول واريانس کل گونه ها است کمتر از 4 مي شد، از
استفاده شد )Leps & Smilauer, 2003(. جدول اثرات شرطي2  و آزمون 
المبدا3  براي تعيين مهمترين عامل خاکي مؤثر بر پراکنش گونه ها نيز به کار 
گرفته شد. آزمون همبستگي به علت تعدد  عامل  ها صورت گرفت تا مهم ترين  
.)2010 ,Poufathi( عامل  ها مشخص و از آن ها در تحليل ها استفاده  شود

نتایج
منطقه ي شدت چراي کم 

نتايج آزمون همبســتگي نشــان داد که همبســتگي بين رس، الي و ماسه 
 pH معنی دار است. از طرفي رس، داراي همبستگي معنی داری با ماده آلي و
نيز بود. لذا رس و ماســه )شــن( حذف گرديد. همچنينpH  و کربن داراي 
همبســتگي معنی داری با نيتروژن ذره اي و ماده آلي بودند، لذا در محاسبات، 

مد نظر قرار نگرفتند )جدول1(. 
 

1- Detrended correspondence analysis
2- Conditional effects
3- Lambda
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 ضرايب ّوبستگي خصَصيات فيسيکي ٍ ضيويايي خاك در هٌطقِ با ضذت چراي کن -1جذٍل

 pH EC 
(ds/m) 

 ضي الي رس

-ٍزى
هخصَص 

 ظاّري
(gr/cm3) 

 کربي
(%) 

 هادُ الي
(%) 

 ازت
درصذ 
رطَبت 
 ًسبي

کربي 
 ايررُ

(gr/kg) 

ًيترٍشى 
 ايررُ

(gr/kg) 

ًسبت 
کربي بِ 
 ًيترٍشى

pH 1             

EC 
382/

0- 
1            

 رس
**
805/

0- 
306/0 1           

 الي
040/

0- 
*395

/0 

*
379

/0 
1          

 ضي
*467

/0 
086/0
- 

**
835

/0- 

**
915

/0- 
1         

-ٍزى
هخصَص 
 ظاّري

288/
0 

029/
0- 

021
/0- 

053
/0- 

093
/0 

1        

 کربي
909/

0- 
062/0 

092
/0 

011
/0 

228
/0- 

021/0- 1       

 هادُ الي
*910
/0- 

248/
0 

**
171

/0 

068
/0 

179
/0 

007/0- 
**
201

/0- 
1      

 ازت
227/

0- 
002/
0 

045
/0 

024
/0 

331
/0- 

350/0- 
194

/0 
165/0 1     

درصذ 
رطَبت 
 ًسبي

008/
0- 

264/0 
*

405
/0 

071
/0 

035
/0- 

466/0- 
160

/0 
104/
0 

185
/0 

1    

کربي 
 ايررُ

084/
0- 

199/
0 

131
/0 

*
374

/0 

200
/0- 225/0- 038

/0 
009/
0 

224
/0 

303/
0 1   

ًيترٍشى 
 ايررُ

**
043/

0- 
146/0 238

/0 
253

/0 
291

/0- 018/0- 
**
740

/0 

034/
0 

239
/0 

013/
0 

025/
0 1  

ًسبت 
کربي بِ 
 ًيترٍشى

129/
0 

130/
0 

032
/0 

106
/0 

271
/0- *361/0- 

*
050

/0 

089/
0 

020
/0- 

122/
0 

070/
0 

214/
0- 1 

 05/0ىؿٍی داری در شعش  *، 01/0ىؿٍی داری در شعش **
 

 (ىضیعی طیب ظّل در گیاُی پّطض جغییرات) طیب ظّلُای پّطض گیاُی، داده روی DCAجسزیَ و جضهیم چّن 
ةرای ةركراری ُيتصحگی ةیً ؾّاىم خاکی و جرکیب پّطض اشحفاده طد.  CCA از اشحفاده ةٍاةرایً ،( ٌظان داد35/5) 4 از را ةیظحر

عوامل خاکي مؤثر بر پراکنش...
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چون تجزيه و تحليل DCA روي داده هاي پوشــش گياهي، طول شــيب 
)تغييرات پوشــش گياهي در طول شيب محيطي( را بيشتر از 4 )5/35( نشان 
داد، بنابراين استفاده از CCA براي برقراري همبستگي بين عوامل خاکي و 
ترکيب پوشش استفاده شد. نتايج CCA نشان داد که محورهاي اول و دوم، 

بيشترين تغييرات پوشــش گياهي را بخود اختصاص داد و همبستگي عوامل 
خاکي با پراکنش گونه ها روي محور اول )با ضريب 0/94( بيشــتر از ســاير 

محورها بود )جدول2(. 
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ىضّرُای اول و دوم، ةیظحریً جغییرات پّطض گیاُی را ةخّد اخحػاص داد و ُيتصحگی ؾّاىم خاکی ةا  کَ داد ٌظان CCAٌحایر 
 (. 2( ةیظحر از شایر ىضّرُا ةّد )زدول94/0ر اول )ةا ضریب ىضّ رویُا پراکٍض گٌَّ

 
 کن يچراارتباط بيي عَاهل خاکي ٍ پَضص گياّي در ضذت  -2جذٍل

 CCA1 CCA 2 CCA 3 CCA 4 ّا هحَر
هجوَع 
 ٍارياًس

 - 17/0 23/0 37/0 65/0 ویژهضرایب 
ؾّاىم خاکی  و گٌَّ ُيتصحگی

 ُر ىضّر  روی
941/0 917/0 792/0 844/0 - 

 - 0/43 8/30 7/30 6/19 واریاٌس جتییً درغد
 - 5/79 8/69 7/56 3/36  واریاٌس جتییً جسيؿی درغد

ىسيّع جيام ضرایب ویژه 
 ىحؿارفی

- - - - 81/1 

  
از ىِيحریً ؾّاىم خاکی ىّدر ةر پراکٍض  حروژنیٌو  یوزن ىخػّص ػاُرىّن الىتدا ٌظان داد کَ  زادرات طرظی و آ

 (.  3ةاطٍد )زدولایً طدت چرایی ىیُا در گٌَّ
 

 کن يّا در ضذت چراپراکٌص گًَِ رٍيثير عَاهل خاکي أاثرات ضرطي ٍ آزهَى الهبذا در هَرد ت -3جذٍل
F P value Lambda  خاکي عاهل 

 الی 22/0 42/0 03/1
 حروژنیٌ 26/0 *05/0 49/1
 ػاُری ىخػّص وزن 18/0 **017/0 41/1
 ٌصتی رظّةث درغد 25/0 04/0 52/1
41/1 15/0 23/0 EC 
 یاکرةً ذره 22/0 18/0 35/1
 یاحروژن ذرهیٌ  21/0 28/0 22/1
 حروژنیٌصتث کرةً ةَ ٌ 18/0 34/0 12/1
 یىاده آن 16/0 64/0 75/0

 دار ىؿٍی 05/0 شعش در ;* دار، ىؿٍی 01/0 شعش در ;**
 
، Onopordon acanthium جّان ةَیى ،داطث حروژنیٌو ةا درغد یُا راةعَ ىصحلکَ پراکٍض آن ییُاگٌَّ از

Stachys inflata ،Poa bulbosa ،Astragalus microcephalus ،Acanthophyllum microcephalum ،
Centaurea virgata ىاٌٍد یُایگٌَّ پراکٍضً یُيچٍ. کرد اطاره Achilea cuneatiloba ،Kochia prostrata ،

Melica persica ،Dianthus seidlitzia ،Pterpyrum aucheri کَ ظّریَة ،دارٌد كرار خاك ىّزّد در الی دیرأج جضث 
  (. 1طكم) طد ةیظحر ُاگٌَّ ایً جراکو  ،خاك الی افزایض ةا
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ىضّرُای اول و دوم، ةیظحریً جغییرات پّطض گیاُی را ةخّد اخحػاص داد و ُيتصحگی ؾّاىم خاکی ةا  کَ داد ٌظان CCAٌحایر 
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 CCA1 CCA 2 CCA 3 CCA 4 ّا هحَر
هجوَع 
 ٍارياًس

 - 17/0 23/0 37/0 65/0 ویژهضرایب 
ؾّاىم خاکی  و گٌَّ ُيتصحگی
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 - 0/43 8/30 7/30 6/19 واریاٌس جتییً درغد
 - 5/79 8/69 7/56 3/36  واریاٌس جتییً جسيؿی درغد

ىسيّع جيام ضرایب ویژه 
 ىحؿارفی

- - - - 81/1 

  
از ىِيحریً ؾّاىم خاکی ىّدر ةر پراکٍض  حروژنیٌو  یوزن ىخػّص ػاُرىّن الىتدا ٌظان داد کَ  زادرات طرظی و آ

 (.  3ةاطٍد )زدولایً طدت چرایی ىیُا در گٌَّ
 

 کن يّا در ضذت چراپراکٌص گًَِ رٍيثير عَاهل خاکي أاثرات ضرطي ٍ آزهَى الهبذا در هَرد ت -3جذٍل
F P value Lambda  خاکي عاهل 

 الی 22/0 42/0 03/1
 حروژنیٌ 26/0 *05/0 49/1
 ػاُری ىخػّص وزن 18/0 **017/0 41/1
 ٌصتی رظّةث درغد 25/0 04/0 52/1
41/1 15/0 23/0 EC 
 یاکرةً ذره 22/0 18/0 35/1
 یاحروژن ذرهیٌ  21/0 28/0 22/1
 حروژنیٌصتث کرةً ةَ ٌ 18/0 34/0 12/1
 یىاده آن 16/0 64/0 75/0

 دار ىؿٍی 05/0 شعش در ;* دار، ىؿٍی 01/0 شعش در ;**
 
، Onopordon acanthium جّان ةَیى ،داطث حروژنیٌو ةا درغد یُا راةعَ ىصحلکَ پراکٍض آن ییُاگٌَّ از

Stachys inflata ،Poa bulbosa ،Astragalus microcephalus ،Acanthophyllum microcephalum ،
Centaurea virgata ىاٌٍد یُایگٌَّ پراکٍضً یُيچٍ. کرد اطاره Achilea cuneatiloba ،Kochia prostrata ،

Melica persica ،Dianthus seidlitzia ،Pterpyrum aucheri کَ ظّریَة ،دارٌد كرار خاك ىّزّد در الی دیرأج جضث 
  (. 1طكم) طد ةیظحر ُاگٌَّ ایً جراکو  ،خاك الی افزایض ةا

اثــرات شــرطي و آزمون المبدا نشــان داد که  وزن مخصــوص ظاهري و 
نيتــروژن از مهمترين عوامل خاکي موثر بر پراکنش گونه ها در اين شــدت 

چرايي مي باشند )جدول3(.  
 

از گونه هايــي کــه پراکنــش آن هــا رابطه مســتقيم بــا درصــد نيتروژن 
 Onopordon acanthium، Stachys بــه  مي تــوان  داشــت، 
 inflata، Poa bulbosa، Astragalus microcephalus،
 Acanthophyllum microcephalum، Centaurea
virgata اشاره کرد. از گونه هايي که پراکنش آن ها رابطه مستقيم با درصد 

 Onopordon acanthium، Stachys نيتروژن داشــت، مي توان به
 inflata، Poa bulbosa، Astragalus microcephalus،
 Acanthophyllum microcephalum، Centaurea virgata

اشاره کرد. 
 Achilea cuneatiloba، ماننــد  گونه هايــي  پراکنــش  همچنيــن 
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 Kochia prostrata، Melica persica، Dianthus
seidlitzia، Pterpyrum aucheri تحــت تأثيــر الي موجــود در 

 خاک قــرار دارند، به طوري که بــا افزايش الي خاک،  تراکــم اين گونه ها 
يشتر شد )شكل1(.  
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 در ضذت چراي کن CCA1  ٍCCA2هحَرّاي  رٍيارتباط عَاهل خاکي با پَضص گياّي  -1ضکل

 
 

 هتَسط يهٌطقِ با ضذت چرا
 یُيتصحگ ECً یوارد ىضاشتات ٌظد. ُيچٍىلدار ىاشَ )طً( و رس،  الیةا ىاشَ  دارىؿٍی یَ ُيتصحگاةحدا ةا جّزَ ة

 ECنذا  ،ةا ُو ٌظان دادٌد دارىؿٍی یز ُيتصحگیٌ یکرةً و ىاده آن یىّرد ىعانؿَ داطث. از ظرف یخاک یُا ؾاىم ةا اکذر  دارىؿٍی
 .(4)زدول کرةً از ىضاشتات کٍار گذاطحَ طدٌدو 

 

منطقه با شدت چراي متوسط
ابتدا با توجه به همبســتگي معنی دار ماســه با الي و رس، مقدار ماسه )شن( 
وارد محاســبات نشد. همچنين EC همبســتگي معنی دار با اکثر  عامل هاي 

خاکي مورد مطالعه داشت. از طرفي کربن و ماده آلي نيز همبستگي معنی دار 
با هم نشان دادند، لذا EC و کربن از محاسبات کنار گذاشته شدند )جدول4(.

  

عوامل خاکي مؤثر بر پراکنش...
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 تَسطضرايب ّوبستگي خصَصيات فيسيکي ٍ ضيويايي خاك در هٌطقِ با ضذت چراي ه -4جذٍل

 pH EC 
(ds/m3) 

 ضي الي رس

-ٍزى
هخصَص 

 ظاّري
(gr/cm3) 

 کربي
(%) 

هادُ 
 الي

(%) 

 ازت
درصذ 
رطَبت 
 ًسبي

کربي 
 ايررُ

(gr/kg) 

ًيترٍشى 
 ايررُ

(gr/kg) 

ًسبت 
کربي بِ 
 ًيترٍشى

pH 1             

EC 
584/

0- 
1            

 رس
074/

0- 
**892
/0 

1           

 الي
302/
0 

134/0- 248/0 1          

 ضي
125/

0- 
**031
/0 

**993
/0- 

**
71

2/0
- 

1         

-ٍزى
هخصَص 

 ظاّري

*
453/
0 

262/0- 227/0 
00

6/0 
123

/0- 
1        

 کربي
157/
0 

*191/
0- 

039/0- 
*
43

7/0 

217
/0 

197/0 1       

 هادُ الي
104/
0 

292/0- 041/0- 
16

7/0 
288

/0 
016/0 

**
897/
0 

1      

 ازت
163/
0 

**049
/0- 

258/0 
24

8/0 
057

/0- 
140/0- 

208/
0 

216
/0 

1     

درصذ 
رطَبت 
 ًسبي

266/
0 

**322
/0- 

245/0 
07

5/0 
114

/0- 
124/0- 

113/
0 

201
/0 

196
/0 

1    

 کربي 
 ايررُ

155/
0 

*270/
0- 

223/0- 
08

2/0 
073

/0- 
*454/0 160/0 

073
/0- 

052
/0 

359/
0 

1   

ًيترٍشى 
 ايررُ

290/
0 

302/0- 202/0 
13

6/0 
143

/0- 
094/0 

214/
0 

252
/0 

268
/0 

*232
/0 

296/0 1  

ًسبت 
کربي بِ 
 ًيترٍشى

252/
0 

**781
/0- 

169/0- 

*
63

1/0
- 

189
/0 

085/0 
155/
0 

*
394

/0 

054
/0- 

00/1- 216/0 
027/

0- 
1 

 05/0ر شعش ىؿٍی داری د *، 01/0ىؿٍی داری در شعش **
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تجزيه و تحليل داده هاي خاک در DCA نشــان داد که طول شيب پوشش 
)تغييرات پوشــش گياهي در طول شــيب محيطي( کمتــر از 4  )2/87( بود، 
بنابرايــن از روش RDA بــراي بررســي ارتباط عوامل خاکــي و پراکنش 
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و محيط، درصد واريانس توجيه شده به وسيله ي محورها و مقادير همبستگي 
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پوشــش گياهي و عامل هاي خاکي منطقه را توجيــه مي کند. ضمن اين که 
نتايج RDA  )جدول5( نشــان داد که 0/63 درصد تغييرات پراکنش گونه ها 
با عوامل خاکي اندازه  گيري شده در شدت چراي متوسط، قابل تبيين است.  
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 طیب ظّل در گیاُی پّطض جغییرات) پّطض طیب ظّلٌظان داد کَ  DCAُای خاك در جسزیَ و جضهیم داده
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کَ داد ( ٌظان 5)زدول  RDAحایر ٌکَ ضيً ایً .کٍدىی َجّزی را ىٍعلَ خاکی ُای ؾاىم و گیاُی پّطض جغییراتةیظحریً 

 ، كاةم جتییً اشث.  ىحّشطگیری طده در طدت چرای ُا ةا ؾّاىم خاکی اٌدازهدرغد جغییرات پراکٍض گٌَّ 63/0
 

 هتَسط يچراارتباط بيي عَاهل خاکي ٍ پَضص گياّي در ضذت  -5جذٍل

 RDA1 RDA 2 RDA 3 RDA 4 ّا هحَر
هجوَع 
 ٍارياًس

 - 02/0 03/0 08/0 44/0 ویژهضرایب 
 رویؾّاىم خاکی  و گٌَّ ُيتصحگی

 ُر ىضّر
899/0 477/0 721/0 812/0 - 

 - 3/58 6/55 2/52 2/44 واریاٌس جتییً درغد
 - 3/92 1/88 6/82 9/69 واریاٌس جتییً جسيؿی درغد

 632/0 - - - - ىسيّع جيام ضرایب ویژه ىحؿارفی
 

و ٌصتث  یاحروژن ذرهی، ٌیحروژن، وزن ىخػّص ػاُریٌ( ٌظان داد کَ 6ىّن الىتدا )زدولززدول ادرات طرظی و آ
 (.  6ةاطٍد )زدولىیىحّشط ُا در طدت چرایی در ةر پراکٍض گٌَّؤاز ىِيحریً ؾّاىم خاکی ى (C/Nحروژن )یکرةً ةَ ٌ

جدول اثرات شــرطي و آزمون المبدا )جدول6( نشــان داد که نيتروژن، وزن 
مخصوص ظاهري، نيتروژن ذره اي و نســبت کربن بــه نيتروژن )C/N( از 

مهمترين عوامل خاکي مؤثر بر پراکنش گونه ها در شــدت چرايي متوســط 
مي باشند )جدول6(.  

عوامل خاکي مؤثر بر پراکنش...
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 Bromus بــر مبناي نتايــج ارائه شــده )شــكل2(، پراکنش گونه هــاي
tomentellus Poa bulbosa و Festuca ovina تحــت تأثيــر 
 Amygdalus نيتــروژن خاک قرار دارند. ضمن اين که  پراکنش گونه هاي
 scoparia، Onobrychis sativa، Thymus kotschyanus،
Acanthophyllum microcephalum تحت تأثير وزن مخصوص 

ظاهري مي باشــد. از گونه هايي که با افزايش نيتروژن ذره اي  افزايش يافتند 
مي توان بــه Centaurea virgata، Poterium sanguisorba و 
Bromus danthoniae اشــاره کرد. Hordeum bulbosum با 
نسبت C/N رابطه ي مستقيم و با گونه ي Astragalus sp. رابطه عكس 
دارد به طوري که افزايش نسبت C/N سبب کاهش اين گونه گرديده است.  
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 هتَسط يراّا در ضذت چپراکٌص گًَِ رٍياثرات ضرطي ٍ آزهَى الهبذا در هَرد تاثير عَاهل خاکي   -6جذٍل
F P value Lambda  خاکي عاهل 

 رس 08/0 68/0 62/0
 الی  09/0 98/0 19/0
 حروژنیٌ 18/0 **01/0 40/3
 ػاُری ىخػّص وزن  14/0 *05/0 14/2
 ٌصتی رظّةث درغد 13/0 06/0 22/2
84/0 46/0 09/0 pH 
 یاکرةً ذره 10/0 70/0 63/0
 یاحروژن ذرهیٌ 18/0 *05/0 28/2
 حروژنیٌصتث کرةً ةَ ٌ 16/0 *05/0 49/2
 یىاده آن(  08/0 79/0 46/0

 دار ىؿٍی 05/0 شعش در; * دار، ىؿٍی 01/0 شعش در; **                         
 

 Festuca ovina و Bromus tomentellus Poa bulbosa ُایگٌَّ(، پراکٍض 2ةر ىتٍای ٌحایر ارائَ طده )طكم
، Amygdalus scoparia ،Onobrychis sativa ُایگٌَّپراکٍض  کَ ضيً ایً .دارٌد اركر خاك حروژنیٌ دیرأج جضث

Thymus kotschyanus ،Acanthophyllum microcephalum ییُااز گٌَّةاطد. ىی یوزن ىخػّص ػاُر دیرأج جضث 
 Bromusو  Centaurea virgata ،Poterium sanguisorbaجّان ةَ یافحٍد ىیض یافزا یاذره حروژنیٌض یکَ ةا افزا

danthoniae اطاره کرد. Hordeum bulbosum  ةا ٌصتثC/N َی گٌَّ ةا و ویىصحل ی راةع Astragalus sp.  راةعَ ؾكس
   .ده اشثیً گٌَّ گردیشتب کاُض ا C/Nض ٌصتث یکَ افزا یظّرَدارد ة

 

 
 هتَسطضذت چراي  در RDA1  ٍRDA2هحَرّاي  رٍيارتباط عَاهل خاکي با پَضص گياّي  -2ضکل

 
 اديز يهٌطقِ با ضذت چرا
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 هتَسطضذت چراي  در RDA1  ٍRDA2هحَرّاي  رٍيارتباط عَاهل خاکي با پَضص گياّي  -2ضکل

 
 اديز يهٌطقِ با ضذت چرا

 منطقه با شدت چراي زیاد
در منطقه چراي زياد به علت همبســتگي معنی دار ميان ماسه و الي با رس 
و ساير  عامل هاي اندازه گيري شــده، شن )ماسه( و الي از محاسبات حذف 

شــدند. همچنين pH و کربن به علت همبستگي باال با ماده آلي و نيتروژن 
ذره اي از محاسبات کنار گذاشته شدند )جدول7(.
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طده، طً  یریگاٌدازه یُا ؾاىم ر یةا رس و شا الیو ىاشَ ان یى دارىؿٍی یاد ةَ ؾهث ُيتصحگیز یدر ىٍعلَ چرا
ر از ىضاشتات کٍا یاحروژن ذرهیو ٌ یةاال ةا ىاده آن یو کرةً ةَ ؾهث ُيتصحگ pHً یاز ىضاشتات صذف طدٌد. ُيچٍ الیو )ىاشَ( 

 .(7گذاطحَ طدٌد )زدول
 

 ضرايب ّوبستگي خصَصيات فيسيکي ٍ ضيويايي خاك در هٌطقِ با ضذت چراي زياد -7جذٍل

 pH EC 
(ds/m3) ضي الي رس 

-ٍزى
هخصَص 

 ظاّري
(gr/cm3) 

 کربي
(%) 

هادُ 
 الي

(%) 

از
 ت

درصذ 
رطَبت 
 ًسبي

کربي 
 ايررُ

(gr/kg) 

ًيترٍشى 
 ايررُ

(gr/kg) 

ًسبت 
کربي بِ 
 ًيترٍشى

pH 1             

EC 
959/

0- 
1            

/586 رس
0- 

570/0 1           

 الي
**
845/

0- 

**
823/0 

**
914/0 1          

 ضي
**
819/
0 

**
797/0
- 

**
858/0
- 

**
932/0
- 

1         

ٍزى 
هصَص 
 ظاّري

*
537/

0- 

541/0
- 

147/0
- 

**
368/0
- 

306
/0

** 
1        

 کربي
*

540/
0- 

399/0 085/0 
*532/

0 
385

/0- 
*475/0

- 
1       

 هادُ الي
**
857/

0- 
418/0 107/0 556/0 

411
/0- 

748/0- 

**
89

9/0
- 

1      

 ازت
111/

0- 
046/0 047/0 341/0 

244
/0- 

165/0- 
19

4/0 
209

/0 
1     

درصذ 
رطَبت 
 ًسبي

592/
0- 

*671/
0 

258/0 512/0 
*

452
/0- 

488/0- 
00

3/0
- 

021
/0 

2
3
2/
0 

1    

کربي 
 ايررُ

755/
0- 

*786/
0 

388/0 
653/0
- 

603
/0 

*386/0 
362

/0 
235

/0- 
2
2

*616/
0 

1   
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3/
0 

ًيترٍشى 
 ايررُ

117/
0- 

**
870/0 146/0 

105/0
- 

001
/0- 

314/0- 
**
41

9/0 

413
/0 

4
2
4/
0 

*327/
0 

026/
0 

1  

ًسبت 
کربي بِ 
 ًيترٍشى

382/
0- 

298/0 040/0 
*240/

0 
175

/0- 
340/0- 

*
75

8/0 

*
747

/0 

4
8
1/
0- 

138/0
- 

019/
0 

060/0 1 

 05/0ىؿٍی داری در شعش  *، 01/0ىؿٍی داری در شعش **
 

 (ىضیعی طیب ظّل در گیاُی پّطض جغییرات) طیب ظّلُای پّطض گیاُی، داده روی DCAاٌسام جسزیَ و جضهیم 
اشحفاده طد.  ةرای ةركراری ُيتصحگی ةیً ؾّاىم خاکی و جرکیب پّطض CCA از اشحفاده ةٍاةرایً( ٌظان داد. 55/5) 4 از را ةیظحر

ىضّرُای اول و دوم، ةیظحریً جغییرات پّطض گیاُی را ةَ خّد اخحػاص داد و ُيتصحگی ؾّاىم خاکی  کَ داد ٌظان CCAٌحایر 
 (. 8( ةیظحر از شایر ىضّرُا ةّد )زدول98/0ىضّر اول )ةا ضریب  رویُا ةا پراکٍض گٌَّ

 
 زياد يراچارتباط بيي عَاهل خاکي ٍ پَضص گياّي در ضذت  -8جذٍل

 CCA1 CCA 2 CCA 3 CCA 4 هحَرّا
هجوَع 
 ٍارياًس

 - 34/0 42/0 63/0 70/0 ویژهضرایب 
 رویؾّاىم خاکی  و گٌَّ ُيتصحگی

 ُر ىضّر 
983/0 96/0 823/0 777/0 - 

 - 9/37 7/31 1/24 78/12 واریاٌس جتییً درغد
 - 4/78 5/65 9/49 2/26  واریاٌس جتییً جسيؿی درغد

 68/2 - - - - ضرایب ویژه ىحؿارفیىسيّع جيام 
 

در ؤاز ىِيحریً ؾّاىم خاکی ى یاحروژن ذرهیٌو  یاکرةً ذرهو  حروژنیٌىّن الىتدا ٌظان داد کَ  ززدول ادرات طرظی و آ
 (.  9ةاطٍد )زدولُا در ایً طدت چرایی ىیةر پراکٍض گٌَّ

 
 

عوامل خاکي مؤثر بر پراکنش...
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انجام تجزيه و تحليل DCA روي داده هاي پوشــش گياهي، طول شــيب 
)تغييرات پوشــش گياهي در طول شيب محيطي( را بيشتر از 4 )5/55( نشان 
داد. بنابراين اســتفاده از CCA براي برقراري همبستگي بين عوامل خاکي 
و ترکيب پوشش استفاده شــد. نتايج CCA نشان داد که محورهاي اول و 

دوم، بيشــترين تغييرات پوشش گياهي را به خود اختصاص داد و همبستگي 
عوامل خاکي با پراکنش گونه ها روي محور اول )با ضريب 0/98( بيشــتر از 

ساير محورها بود )جدول8(. 
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ىضّرُای اول و دوم، ةیظحریً جغییرات پّطض گیاُی را ةَ خّد اخحػاص داد و ُيتصحگی ؾّاىم خاکی  کَ داد ٌظان CCAٌحایر 
 (. 8( ةیظحر از شایر ىضّرُا ةّد )زدول98/0ىضّر اول )ةا ضریب  رویُا ةا پراکٍض گٌَّ

 
 زياد يراچارتباط بيي عَاهل خاکي ٍ پَضص گياّي در ضذت  -8جذٍل

 CCA1 CCA 2 CCA 3 CCA 4 هحَرّا
هجوَع 
 ٍارياًس

 - 34/0 42/0 63/0 70/0 ویژهضرایب 
 رویؾّاىم خاکی  و گٌَّ ُيتصحگی

 ُر ىضّر 
983/0 96/0 823/0 777/0 - 

 - 9/37 7/31 1/24 78/12 واریاٌس جتییً درغد
 - 4/78 5/65 9/49 2/26  واریاٌس جتییً جسيؿی درغد

 68/2 - - - - ضرایب ویژه ىحؿارفیىسيّع جيام 
 

در ؤاز ىِيحریً ؾّاىم خاکی ى یاحروژن ذرهیٌو  یاکرةً ذرهو  حروژنیٌىّن الىتدا ٌظان داد کَ  ززدول ادرات طرظی و آ
 (.  9ةاطٍد )زدولُا در ایً طدت چرایی ىیةر پراکٍض گٌَّ

 
 

جدول اثرات شــرطي و آزمون المبدا نشــان داد که  نيتروژن و کربن ذره اي 
و نيتــروژن ذره اي از مهمترين عوامل خاکي مؤثر بر پراکنش گونه ها در اين 

شدت چرايي مي باشند )جدول9(.  
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 زياد يّا در ضذت چراپراکٌص گًَِ رٍياکي ثير عَاهل خأاثرات ضرطي ٍ آزهَى الهبذا در هَرد ت -9جذٍل

F P value Lambda  خاکي عاهل 

 رس 32/0 70/0 61/0
 حروژنیٌ 49/0 **01/0 46/2
 ػاُری ىخػّص وزن 27/0 47/0 94/0
 ٌصتی رظّةث درغد 24/0 21/0 27/1
74/0 68/0 30/0 EC 
 یاکرةً ذره 42/0 *05/0 28/2
 یاحروژن ذرهیٌ 41/0 *04/0 46/2
 حروژنیٌصتث کرةً ةَ ٌ 30/0 28/0 30/1
 یىاده آن 26/0 78/0 54/0

 دار ىؿٍی 05/0 شعش در; * دار، ىؿٍی 01/0 شعش در;                       **
 

 
 پوراکٍض. کورد اطواره Pterpyrum aucheri و  Festuca ovina جّان ةوَیى ،خاك حروژنیٌ دیرأج جضثی ُاگٌَّاز 

ض یً ةوا افوزای. ُيچٍودارٌود كورار یاکورةً ذره دیرأج جضث Verbascum stachydiform و  Artemisia aucheri ُایگٌَّ
 Agropyron pectiniform ،Noaea mucronata ،Astragalus sp ،Acanthophyllum یُواای گٌّوَحوروژن ذرهیٌ

microcephalum  وStipa barbata (. 3ٌظان دادٌد )طكم یظحریصضّر ة 
 

 
 در ضذت چراي زياد CCA1  ٍCCA2هحَرّاي  رٍياط عَاهل خاکي با پَضص گياّي ارتب -3ضکل

از گونه هاي تحت تأثير نيتــروژن خاک، مي توان به Festuca ovina  و 
 Artemisia اشــاره کرد. پراکنش گونه هاي Pterpyrum aucheri
aucheri و  Verbascum stachydiform تحت تأثير کربن ذره اي 
 Agropyron قرار دارنــد. همچنين با افزايش نيتــروژن ذره اي گونه هاي

 pectiniform، Noaea mucronata، Astragalus sp،
 Stipa barbata و   Acanthophyllum microcephalum

حضور بيشتري نشان دادند )شكل3(. 
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عوامل خاکي مؤثر بر پراکنش...
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 (اًحراف هعيار ±هياًگيي درصذ پَضص گًَِ ّاي گياّيّاي هَجَد در سِ هٌطقِ )گًَِ فْرست -11جذٍل 
 اًحراف هعيار±هياًگيي

ضذت چراي  ًام گًَِ ًام خاًَادُ گًَِ ضٌاسِ
 زياد

ضذت چراي 
 هتَسط

ضذت چراي 
 کن

12/1±15/1 11/1±16/1 117/1±17/1 Acant mi، Caryophyllaceae Acanthophyllum 
microcephalum 

- - 111/1±112/1 Achil cu Asteraceae Achilea cuneatiloba 
111/1±111/1 119/1±13/1 111/1±12/1 Agro pec Poaceae Agropyron pectiniform 
11/1±12/1 112/1±115/1 - Amyg sco Rosaceae Amygdalus scoparia 
11/1±12/1 11/1±18/1 128/1±15/1 Artem au Asteraceae Artemisia aucheri 

112/1±115/1 12/1±11/1 - Astra mi Fabaceae Astragalus 
microcephalus 

112/1±14/1 - 11/1±13/1 Astra mi Fabaceae Astragalus 
microcephalus 

- 12/1±1/1 - As sp. Fabaceae Astragalus SP. 
- * - Bro da Poaceae Bromus danthoniae 

119/1±14/1 112/1±112/1 113/1±113/1 Bro tom Poaceae Bromus tomentellus 
117/1±11/1 117/1±15/1 115/1±114/1 Cent vir Poaceae Centaurea virgata 

- 111/1±111/1 - Cirs arv Lamiaceae Cirsium arvense 
- - 111/1±114/1 Dian sei Caryophyllaceae Dianthus seidlitzia 

116/1±12/1 113/1±12/1 111/1±11/1 Eryng bi Apiaceae Eryngium billardieri 
12/1±18/1 113/1±11/1 111/1±114/1 Euph auc Euphorbiaceae Euphorbia aucheri 

114/1±11/1 113/1±11/1 - Fes ovi Poaceae Festuca ovina 
119/1±12/1 - - Gun tou Asteraceae Gundelia tournefortii 

- 115/1±117/1 112/1±13/1 Hyper hi Hypericaceae Hypericum armenum 
116/1±11/1 111/1±111/1 - Hord bul Poaceaee Hordeum bulbosum 

- 115/1±119/1 113/1±113/1 Koch pro Chenopodiaceae Kochia prostrate 
- 112/1±115/1 - Koel cri Poaceae Koeleria cristata 
- - 112/1±115/1 Meli per Poaceae Melica persica 

112/1±115/1 117/1±14/1 - Noa muc Boraginaceae Noaea mucronata 
- 112/1±11/1 117/1±115/1 Onop aca Asteraceae Onopordon acanthium 
- 113/±118/1 - Onob sat Fabaceae Onobrychis sativa 
- 114/1±116/1 - Pap arm Papaveraceae Papaver armeniacum 
- 11/1±15/1 - Phlo oli Lamiaceae Phelomis olieveri 

11/1±18/1 111/1±113/1 118/1±13/1 Poa bul Poaceae Poa bulbosa 
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112/1±112/1 13/1±39/1 - Pote san Rosaceae Poterium sanguisorba 
- 111/1±114/1 13/1±3/1 Pter auc Polygonaceae Pteropyrum aucheri 
- - 12/1±3/1 Pran ulo Apiaceae Prangos uloptera 

115/1±11/1 111/1±114/1 117/1±12/1 Scar ori Asteraceae Scariola orientalis 
111/1±13/1 113/1±11/1 112/1±11/1 Stach in Lamiaceae Stachys inflate 
11/1±19/1 - 117/1±12/1 Stip bar Poaceae Stipa barbata 

- 113/1±11/1 111/1±13/1 Thym kot Lamiaceae Thymus kotschyanus 
11/1±14/1 - - Verb sta Scrophulariaceae Verbascum 

stachydiforme 
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بحث و نتيجه گيري
نتايج بررسي حاضر نشان داد که در مكان هاي با شدت  چراي کم و زياد، طول 
شيب پوشش روي محور DCA بيشــتر از 4 بوده که نشان دهنده پراکنش 
غيريكنواخت گونه ها اســت. در شدت چراي کم، چون هنوز اثر چراي دام به 
اندازه اي نيست که اثرات محسوسي بر پوشش بگذارد لذا، پراکنش گونه ها با 
توجه به ويژگي هاي تكامل در طول زمان شكل گرفته است، اما شدت چراي 
متوســط ســبب تغيير اين روابط شده و در واقع شــدت چراي متوسط سبب 
پراکنش يكنواخت پوشــش گياهي شده اســت و کاهش طول شيب تغييرات 
پوشــش گياهي در منطقه با شــدت چراي متوسط روي محور DCA مؤيد 
اين مطلب اســت. در ادامه افزايش شــدت چرا سبب شده تا در شدت چراي 
زياد، مجددآ تغييرات مكاني گونه ها حالت غيريكنواخت درآيد و علت اين امر 
شايد مربوط به اثر چرا باشد که در شدت هاي باال سبب تغييرات بيشتري روي 
عامل  هاي خاکي و گياهي شده و شكل پيچيده تري از روابط شكل مي گيرد.

 افزايش شــدت هاي چراي دام باعث تغيير خصوصيات شــيميايي و فيزيكي 
مؤثر بر پراکنش گونه هــاي گياهي منطقه تحقيق گرديد که با نتايج چايچي 
 .Bagheri et al 1986(و( Blackburn  ،)1382( و محسني ســاروي
)2009( در خصوص تأثير افزايش شــدت چراي دام روي خصوصيات خاک و 
پوشــش گياهي همخواني دارد. مهم ترين عامل  تأثيرگذار بر پراکنش گونه-

هاي گياهي در هر ســه شــدت چرايي منطقه مورد مطالعه، مربوط به ميزان 
نيتروژن خاک بود. هرچند که بررســي متوســط مقدار نيتروژن خاک در سه 
منطقه نشــان داد که با افزايش شدت چرا، مقدار نيتروژن خاک از نظر عددي 
کاهش پيدا کرده است، به-طوري که مقدار متوسط آن در سه منطقه با شدت 
چراي کم، متوســط و زياد به ترتيب برابــر 0/13، 0/09 و 0/08 درصد بود، 
امــا با اين حال،  عامل  نيتروژن از مهم ترين عامل هاي اساســي در پراکنش 
گونه هاي گياهي منطقه اســت، به طوري که پراکنش گونه هاي گياهي، حتي 
 Azarnivand et .به مقدار کم نيتروژن خاک، نيز حساســيت نشان دادند
al. )2003( و Fahimipour et al. )2010( و Han )2008( بــه نتايج 
مشابهي دســت يافته و نيتروژن را جزء عوامل تأثيرگذار بر حضور گونه هاي 
گياهي در يک منطقه معرفي مي کنند. از طرفي علت تأثيرگذاري نيتروژن بر 
پراکنش گونه اي منطقه را شــايد بتوان به حضور و ادرار دام در منطقه مربوط 
 ,Moghadam( دانســت که مي تواند ســبب تغييرات نيتروژن خاک  شود
1999 ؛ Sadeghipour, 2012(. بررسي گونه-هاي خوشخوراک و مهم 
منطقه ماننــد Festuca ovina و Bromus tomentallus نشــان 
داد کــه پراکنش اين گونه ها، رابطه نزديكي بــا تغييرات نيتروژن خاک دارد. 
به طوري که در هر ســه شدت چرايي، تحت تأثير  عامل  نيتروژن خاک قرار 
گرفته اند. علت اين امر را شــايد به حساس بودن گونه هاي گندمي به نسبت 
بقوالت و ساير گونه هاي علفي در برابر تغييرات نيتروژن خاک مربوط دانست 

 .)2009 ,Azarnivand & Zare chahouki(
به طور کلي، افزايش نيتروژن ســبب افزايش رشد گندميان مي شود و از آنجا 
که گونه هايي خانواده بقوالت، توانايي توليد نيتروژن جهت انجام فعاليت هاي 
زيســتي خود را دارند، پراکنــش آنها کمتر تحت تأثير عامــل نيتروژن قرار 
مي گيرد )Mesdaghi, 2001(. پراکنش پوشش گياهي در منطقه با شدت 
چــراي کم عالوه بر نيتــروژن خاک، به رطوبت نســبي موجود در خاک نيز 

وابســته بود. بررسي  عامل  رطوبت نسبي بين سه منطقه نشان داد که هرچه 
شدت چرا بيشــتر مي شود، تأثير رطوبت نســبي خاک بر پراکنش گونه هاي 
گياهي کمتر مي گردد. علت اين امر را شــايد بتــوان مربوط به لگدکوبي دام 
دانســت. در واقع افزايش تردد دام ســبب افزايش فشردگي خاک و کاهش 
قابليت نفوذ آب به داخل خــاک )Moghadam, 1999( و کاهش آب در 
دســترس گياه مي گردد و اثر آن را مي توان بر تغييــرات پراکنش گونه هاي 
گياهي مشــاهده کرد. Fisher et al. )1943( نيز نشــان دادند که بعد از 
نيتروژن، آب در دســترس خاک، جزء مهمترين عوامل تأثيرگذار بر پراکنش 
گياهان اســت و در تنوع گياهان نقش عمده اي دارد. بررسي پراکنش گونه ها 
در منطقه با شدت چراي متوسط نشان داد که مهم ترين عامل هاي تأثيرگذار 
بر پراکنش پوشش گياهي عالوه  بر نيتروژن، شامل وزن مخصوص ظاهري، 
نيتروژن ذره اي و نســبت C/N بود. وزن مخصوص ظاهري، از عامل هايي 
اســت که بال فاصله با اعمال چرا و انجام لگدکوبي بر اثر فشرده شدن خاک، 
تغيير مي يابد. در تيمارهاي چرايي به علت لگدکوبي دام و به-خصوص چراي 
زودرس و در هنگام مرطوب بودن خاک، باعث تشــديد اين فرايند مي شــود 
)Moghadam, 1999(. از طرفي چرا در دراز مدت سبب کمبود الشبرگ 
و کمبود مواد آلي شــده و در نتيجه ســبب کاهش درصــد تخلخل خاک و 
 )2004 ,.Drewry et al( افزايش وزن مخصوص ظاهري خاک مي گردد

و مي تواند بر پراکنش گونه هاي گياهي تأثيرگذار باشد. 
 ،)1999( Krzic در ارتباط با معني دار شدن عامل وزن مخصوص ظاهري نيز
Reeder )2002(، و He et al. )2007( ، وجود ارتباط بين عوامل مربوط 
به ساختمان خاک مانند وزن مخصوص ظاهري و حقيقي را با پوشش گياهي 
قباًل اثبات کرده اند. نسبت کربن آلي به نيتروژن کل در منطقه چراي متوسط 
 Dormaar .از ديگر  عامل  هاي تأثيرگذار بر پراکنش پوشــش گياهي بود
Willms & )2002( نيز در مطالعه خود مشاهده نمودند که با افزايش چرا، 
نســبت کربن به نيتروژن خاک کاهش مي يابد و آنــرا از عوامل تأثيرگذار بر 
پراکنش پوشــش گياهي اعالم کردنــد. Asadi & Reeisi )2006( بيان 
کردند که در مراتع چرا شــده، عالوه  بر اين که ورودي مواد گياهي به خاک 
کمتر اســت، به علت بهم خوردگي خاک، مواد غذايي کمتري در سطح خاک 
باقي مي مانند، بنابراين تفاوت قابل مالحظه اي بين کربن آلي و نيتروژن کل 
مشــاهده مي شود و در واقع مقادير C/N به وســيله ي کمبود کربن ورودي 
به خاک محدود مي شــود. Sparling )1992( نيز در مطالعه خود تغييرات 
نسبت C/N را ناشي از ورود کربن آلي به خاک مي داند و معتقد است افزايش 
نيتروژن خاک بر اين نسبت مؤثر نيست. در منطقه با شدت چراي زياد، کربن 
و نيتروژن آلي ذره اي و در منطقه با شدت چراي متوسط، نيتروژن آلی ذره اي 
از ســاير  عامل هاي تأثيرگذار بر پراکنش گونه هايــي گياهي بودند. کربن و 
نيتــروژن آلي ذره اي از اجــزاء ناپايدار ماده آلي خاک بــوده و داراي اهميت 
فراواني مي باشــند، در واقع مواد آلي ذره اي يک قسمت مهم از چرخه غذايي 
بوده )Hu et al., 1997( و شــاخصي جهت بررســي تأثير شدت عمليات 
مديريتي از قبيل چراي دام، شــخم، تنوع کاشت محصوالت زراعي و کاشت 
 Gahani( چرخشي محصوالت، پوشش گياهي و کوددهي بر خاک هستند
et al., 2003 ؛  Handayani, 2004(. در واقــع نتايــج مطالعــه حاضر 
نشــان مي دهد که بالفاصله بعد از افزايش شــدت چرا در طول شيب مورد 
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مطالعه، ميــزان تأثير مواد آلي ذره اي افزايش يافت، به طوري که در شــدت 
چراي زياد، تغييرات عمده پراکنش پوشــش گياهي به وسيله ي اين عامل  ها 
کنترل مي شود که نشان از حساسيت باالي اين  عامل ها به تغييرات مديريت 
است. به نظر مي رسد در شدت چراي زياد،  عامل هايي که عمومًا در تغييرات 
پراکنش گونه اي در شــدت چرای کم تأثيرگذار مي باشــند، تأثير معني داري 
بر پراکنش پوشش گياهي نداشــته اند. اين درحالي است که مواد حساس به 
تغييرات مديريتي و شــدت چــرا مانند مواد آلــي ذره اي، تأثير معني داري بر 
پراکنش گونه هاي گياهي اين منطقه نشــان دادند و اين تاييدي بر حساسيت 
بودن اين عامل ها نسبت به ســاير  عامل هاي موجود مانند کربن و نيتروژن 
کل، در مقابل شــدت چراي زياد اســت. مطالعات ديگري نيز حساسيت مواد 
 Carter et( آلــي ذره اي را تحت مديريت هاي مختلف خاک، تاييد مي کند
al., 2003؛ Handayani, 2004 و Liang et al., 2003(. در واقــع 
گرچه چراي دام ســبب کاهش پوشش گياهان در ســطح زمين شده است، 
امــا مطابق با نظر Handayani et al. )2008(، حجم ريشــه موجود در 
خاک، مقدار مواد آلي ذره اي خاک را بهبود مي بخشد لذا، در نهايت اين ميزان 
مواد آلي ذره اي مي تواند کنترل کننده تغييرات مكاني پوشــش گياهي باشــد.  
Franzluebbers & Sttuedemann )2002( در مراتع تحت چراي 
طوالني مدت دام در شــرق آمريكا، 57 درصد تغييرات کربن آلي را مربوط به 
کربن آلي ذره اي اعالم کرد که نشــان از حساســيت اين عامل به عامل چرا 
مي باشــد. عالوه  بر اين، بررسي گونه هاي شــاخص منطقه و تغييرات آن ها 
 Astragalus coronilla، در طول شــيب چرايي نشــان داد گونه هاي
Noaea mucronata رابطه مســتقيم با تغييرات مواد آلي ذره اي دارند، 
 Onobrychis sativa، Gundelia در حالــي که گونه هــاي ماننــد
tournefortii داراي رابطه عكس با مواد آلي ذره ای بودند. به-طوري که 
افزايش ميزان اين  عامل ها ســبب کاهش حضور گونه هاي فوق گشته است. 
اين در حالي است که گونه Onobrychis sativa در شدت چراي کم و 
متوســط رابطه مستقيم با افزايش مواد آلي ذره اي داشت. در واقع شايد بتوان 
اين گونه بيان داشت که به علت حساسيت  عامل  مواد آلي ذره اي به تغييرات 
مديريتي، چراي دام سبب تغييرات محسوسي در مواد آلي ذره اي گشته است 
 Onobrychis که اين مهم به نوبه خود ســبب تغيير الگوي پراکنش گونه
sativa در ارتباط با مواد آلي ذره اي شــده است. همچنين بررسي گونه هاي 
 .Astragalus sp و   Acanthophyllum microcephalum
نشــان داد که اين گونه هاي بوته اي، همبســتگي نزديكي بــا تغييرات ماده 
آلي ذره اي در هر ســه شــدت چرايي دارند. در نهايت مي توان بيان داشــت 
اطالعات درباره خصوصيات خاک در بوم شناســي گياهي ضروري است، زيرا 
خاک اولين عامل تعيين کننده نوع پوشــش گياهي در داخل يک منطقه است 
)Mesdaghi, 2001( و از طرف ديگر جهت اصالح و توسعه مراتع مي توان 
با شناخت خصوصيات فيزيكي و شــيميايي خاک معرف رويشگاه، گونه هاي 
سازگار با شرايط مربوط به بوم شناســي منطقه، به خصوص شرايط خاکي را 
پيشنهاد نمود. با توجه به نتايج حاصل مي توان بيان نمود، از آنجا که در تمامي 
شدت هايي چرايي،  عامل  نيتروژن خاک به عنوان مهمترين عامل تأثيرگذار 
بر پراکنش پوشــش گياهي شناخته شــد و از طرفي گونه هاي خوشخوراک 

Festuca ovina و Bromus tomentallus نيز همبســتگي مثبتي 
بــا اين  عامل  نشــان دادند، مي توان جهت اصــالح و بهبود وضعيت مراتع 
خرابه ســنجي اروميه از گونه هاي مذکور استفاده نمود. عالوه  بر اين با توجه 
به حساسيت باالي عامل هاي مواد آلي ذره اي به تغييرات مديريتي، مي توان 
اين عامل ها را جهت اندازه گيري براي تشــخيص تغييرات حاصل از ســاير  

عامل هاي مديرتي و اصالح مراتع پيشنهاد داد. 
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