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چکـیده
پراکنش گونه های گیاهی در اکوسیستم های مرتعی متأثر از عوامل محیطی است .هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط
عوامل محیطی با پراکنش گونه ی سیاه شور در استان فارس با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی ( )PCAاست.
محدودهی پراکنش گونه سیاه شور در اراضی اطراف شهرستان نی ریز ،شناسایی و پس از تعیین مناطق نمونه برداری با
استفاده از روش حداقل سطح با استفاده از پالت های حلزونی و منحنی سطح/گونه انجام شد .در تعدادی از پالت های
نمونه برداری از عمق فعال ریشه نمونه خاک برداشت و پارامترهای درصد رس ،سیلت ،شن ،اسیدیته ،هدایت الکتریکی،
بافت ،آهک ،فسفر ،نیتروژن ،وزن مخصوص ظاهری ،رطوبت اشباع ،پتاسیم و ماده ی آلی اندازه گیری شدند .نتایج نشان
داد که مقادیر نیتروژن ،فسفر ،کربن ،هدایت الکتریکی ،pH ،کربنات کلسیم ،رطوبت اشباع ،وزن مخصوص ظاهری ،شن،
سیلت و رس اثر معنیداری بر روی پراکنش گونه ی سیاه شور داشتند در مقابل مقادیر پتاسیم و  C/Nتأثیر معنی داری بر
پراکنش این گونه نداشتند.

واژگـان کلـیدی :سیاهشور مصری ،عوامل محیطی ،ویژگیهای خاک.
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 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)14 :بهار 1511

اکوسیستمهای مرتعی مناطق خشک ونیمه خشک به دلیل شرایط خاص فیزیکی و محیطی حاکم بر آنها به شدت تحت تاثیر
عوامل تشکیل دهنده اکوسیستم قرار دارند ،بنابراین شناخت روابط موجود بین این عوامل تاثیر به سزایی در مدیریت و برنامهریزی
دارد که این مهم جز با بررسی روابط بین گونه های گیاهی و عوامل موثر در استقرار آنها حاصل نخواهد شد .بررسی روابط جوامع
گیاهی با عوامل محیطی پیچیدگی خاصی دارد .بدین معنی که اوال متغیرهای تحت مطالعه دارای تغییرات زیادی هستند ،ثانیا بین
متغیرهای محیطی و گیاهی کنشهای پیچیدهای وجود دارد و ثالثا همبستگیهای مشاهده شده اغلب با عدم یقین همراه هستند.
عوامل محیطی نقش مهمی بر پراکنش گونههای گیاهی داشته ( )0و درشکلگیری ،توسعه و پایداری آن تاثیر بهسزایی دارند (،)0
بهطوری که هرگونهی گیاهی در محدودههای جغرافیایی خاصی پراکنش یافته ( )40و زیستگاه طبیعی خود را به وسیلهی این
عوامل مشخص مینماید ( .)94به بیان دیگر عوامل محیطی باعث میشوند گیاهانی که نیازهای یکسانی دارند در یک ناحیه با هم
دیده شده و تشکیل جوامع را بدهند ( .)9بررسی تحقیقهای انجام گرفته در مورد تاثیر عوامل محیطی بر گیاه ،خاک یکی از عوامل
مهم و تاثیر گذار در استقرار پوشش گیاهی شناخته شده است ( .)94در تحقیقی به بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش جوامع
گیاهی مراتع منطقه حفاظت شدة بیجار پرداخته شد ،پس از جمعآوری دادهها ،به منظور تعیین عوامل تأثیرگذار بر پراکنش پوشش
گیاهی ،از روش تجزیه مؤلفههای اصلی ( )PCAاستفاده شد.
نتایج نشان داد بین عوامل مورد بررسی و پراکنش پوشش گیاهی رابطه وجود دارد و درصد رس ،سیلت ،شن ،سنگریزه ،آهک،
ارتفاع و شیب مهمترین خصوصیات محیطی مؤثر بر پراکنش تیپهای گیاهی منطقه است ( .)44در بررسی اثر ویژگیهای خاک و
عوامل فیزیوگرافی بر توزیع جوامع گیاهی در مراتع ییالقی بهرستاق هراز ،در استان مازندران ،به این نتیجه رسیدند که عوامل خاک
و توپوگرافی حدود  97درصد از تغییرات پوشش گیاهی را در بر دارند .همچنین نتایج نشان داد که نقش عوامل خاکی بیش از
توپوگرافی است ( .)41پژوهشگران با روشهای تجزیه) (CAو آنالیزهمبستگی ) (PCAمؤلفههای اصلی در چین نشان دادند که
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ،مثل مواد غذایی ،رطوبت ،شوری ،و اسیدیته ،که بر روی همگنی زیستگاه تأثیرگذارند،
الگوی پراکنش جوامع گیاهی را در این مناطق کنترل میکنند ( .)93در مطالعه ای برای احیای پوشش گیاهی در فالت لسی چین،
که حساس به فرسایش است ،به بررسی رابطه عوامل محیطی با تنوع پوشش گیاهی در فالت لسی پرداخته شد .جوامع گیاهی با
ترکیب ،ساختار و محیط متفاوت توسط آنالیز خوشهای ( )UPGMAتعیین شدند و آنالیز داده ها توسط  CCAنشان داد که زمان
فاکتور کلیدی در برگشت و احیای پوشش گیاهی بوده است .همچنین ارتفاع ،نوع خاک ،شیب و جهت آن از عوامل مهم در احیای
مناطق لسی بوده و نقش تعیین کننده ای در پراکنش پوشش گیاهی داشته است ( .)07پوربابائی و همکاران ( )4اثر عوامل محیطی
بر پراکنش گیاهان مرتعی در منطقه دیواندره کردستان را مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج حاصل نشان داد مهمترین خصوصیات
فیزیوگرافیک و خاکی در این جوامع ازت ،پتاسیم ،کربن آلی ،درصد ماده آلی ،اسیدیته ،درصد رطوبت اشباع ،بافت خاک و هدایت
الکتریکی ،ارتفاع از سطح دریا ،جهت و شیب است .با توجه به اینکه هر گونه گیاهی نیازهای اکولوژیکی مشخصی نسبت به
خصوصیات خاک و عوامل فیزیوگرافی دارد ،از مطالعه و شناخت آنها میتوان در اصالح و احیا پوشش گیاهی استفاده کرد .نتیجه
تحقیق زارع چاهوکی و همکاران( )91درمنطقه اشتهارد نشان داد در مناطق خشک پوشش گیاهی با آن دسته از عوامل محیطی
رابطه بیشتری داردکه به نحوی در کنترل آب قابل دسترس نقش دارند(مانند بافت خاک).در حالی که در مناطق مرطوب رطوبت
محدود کننده نیست و عوامل اقلیمی و پستی وبلندی نقش بیشتری دارند.
جعفری و همکاران ( )43در بررسی روابط پوشش گیاهی بـا برخـی خـصوصیات خـاک در مراتـع ندوشـن استان یزد دریافتند
کـه ارتباط ویژهای بـین پـراکنش تیپ های رویشی و خصوصیات خاکی وجود دارد بهطوری که مهمترین خصوصیات خاک در
تفکیک تیپهای رویشی گیاهان منطقه مورد مطالعه شامل بافت خاک،گچ ،امالح پتاسیم ،آهک و هدایت الکتریکی است .در
تحقیقی کوی 9و همکاران در سال  4797مقدار روغن موجود در دانه  Suaeda corniculataمقدار  48/90درصد گزارش کردند.
طی بررسی پروفایل اسیدهای چرب روغن حاصل با دستگاه کروماتوگرافی اسید لینولئیک با میزان  37/79درصد اسید چرب غیر-
اشباع غالب و پالمیتیک با میزان  8/09درصد اسیدهای چرب اولئیک ( 97/00درصد) ،پالمیتولئیک ( ،)4/78لینولنیک ( 9/31درصد)
و استئاریک ( 7/70درصد) نیز یافت شدند .مینگوگود 4و یانگ )43( 9ضمن بررسی تنوع گیاهان تاالبی در شن زارهای مرکزی چین
با استفاده از تکنیکهای آماری چند متغیره ،متغیر های رطوبت و شوری خاک را به عنوان مهمترین گرادیانهای موثر بر ترکیب و
تنوع گیاهی این مناطق معرفی کردند.

1 Cui
2 Minggagud
3 Yang
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پائیزل 9و همکاران ( )99در مطالعهای با عنوان عدم تنوع و تنوع گیاهان علفی در آلمان مرکزی نقش ارقام مختلف ،پارامتر-
های خاک و مدیریت سایت به این نتیجه رسیدند که افزایش محتوای فسفر و پتاسیم اثرات منفی بر غنای گونه ای دارد و بالعکس
غنای گونهها با  pHخاک تا حدود  3/8افزایش مییابد .لیو 4و همکاران ( )40عوامل موثر بر رعایت ارتباط بین گیاهان و خواص
خاک را در دلتای رودخانهی زرد چین بررسی کردند .در این مطالعه ،تحلیلی مربوط به کانونیکال 9و کمترین روشهای معیارهای
اطالعات آکایک 0مورد استفاده قرار گرفته است تا روابط ذاتی خود را در سه مقیاس (منطقه ،زیرمجموعه و مقیاس چشمانداز) در
دلتای رودخانه زرد مورد بررسی قرار دهند .نتایج نشان داد که ویژگیهای پوشش گیاهی به شدت با متغیرهای مختلف از ویژگی-
های خاک در مقیاسهای مختلف ارتباط دارد .در مقیاسهای منطقهای و چشمانداز ،مواد آلی خاک K+،و  So42-به شدت به
خواص گیاهان وابسته بودند ،در حالی که محتوای آب خاک ،No3- ،مواد آلی خاک و کل فسفر در مقیاس زیر منطقهای مهمتر بود.
عالوه بر این ،با توجه به پایینترین حد معیار آگاهی ،اطالعات مربوط به پوشش گیاهی در مناطق محدوده بود.
با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و تقاضا برای محصوالت دامی به ویژه گوشت و لبنیات ،استفاده از تمام امکانات موجود
در سطح کشور در راستای تامین نیاز مردم دارای ضرورت اساسی میباشد ( .)1گونه سیاهشور مصری ()Suaeda aegyptiaca
دارای علوفهای مناسب برای تغذیه دام است و برای تغدیه دام و سوخت مورد استفاده قرار میگیرد ( .)94بنابراین ،با توجه به
ضرورتهای ذکرشده ،بررسی پراکنش جوامع گیاهی برای شناخت مهمترین عوامل تأثیرگذار الزم و ضروری است.

 -2روش شناسی
 -1-2موقعیت منطقة مطالعاتی
سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)14 :بهار 1511

محدوده مطالعاتی در مختصات
جغرافیایی  41درجه و  93دقیقه تا  41درجه
و  90دقیقه عرض شمالی و  80درجه و 74
دقیقه تا  80درجه  79دقیقه طول شرقی
قرار دارد (شکل  .)9میانگین بارندگی ساالنه
حدود  477میلیمتر است و حداکثر دما
 48/3و حداقل دمای مطلق  04درجه
سانتیگراد و حداقل دما  91/0و حداقل
دمای مطلق  -0/3درجه سانتیگراد است
( .)97اقلیم منطقه در طبقهبندی دومارتن،
نیمهخشک میباشد.
شکل ( )1موقعیت شهرستان نیریز بر روی نقشه

 -2-2روش تحقیق
به منظور بررسی پوشش گیاهی و خصوصیات خاک در عرصة مورد نظر  ،تیپ های گیاهی بر اساس پیمایش صحرایی و
تغییرات پوشش گیاهی شناسایی شد .پس از مشخ صشدن اندازة پالت و تعداد نمونههای مورد نیاز ،از روش نمونه گیری تصادفی-
سیستماتیک در امتداد ترانسکت در هر واحد نمونه برداری استفاده شد .طول ترانسکتها  877متر و به فاصلهی  977متر از
یکدیگر در نظر گرفته شد .در هر ترانسکت  97پالت به مساحت  48متر مربع اندازهگیری شد که فاصلهی پالتها از هم  87متر
بود .در هر قطعه نمونه حضور یا عدم حضور گونههای درختی و درختچهای و نمونه خاک از عمق  7-97و  97-37سانتیمتر
برداشت و با انتقال به آزمایشگاه خاکشناسی فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی خاک اندازهگیری شد .در آزمایشگاه نمونههای خاک
پس از خشک شدن در معرض هوای آزاد ،از الک  4میلیمتری عبور داده شد تا سنگریزهها از آن جدا شود و با توجه به وزن نمونه،
پیش از الک کردن و وزن خاک عبور داده شده از الک ،درصد سنگریزه خاک تعیین شد .سپس بر روی ذرات کوچکتر از دو
میلیمتر آزمایش های فیزیکی تعیین ذرات نسبی ،شامل رس ،سیلت و ماسه به روش هیرومتری انجام شد .کالس بافت نیز با
استفادخ از مثلث بافت خاک تعیین گردید .اندازه گیری هدایت الکتریکی و اسیدیته از روی عصارهی به دست آمده از گل اشباع و با
استفاده از دستگاه هدایت سنج الکتریکی و  pHمتر به ترتیب انجام گرفت .عمق خاک در صحرا تعیین شد .اندازه گیری آهک به
1 Paesel
2 Liu
3 Canonical
4 Akaike
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روش کلسیمتری و بر حسب درصد انجام گرفت .برای اندازه گیری کربن آلی از روش والکلی و بلک ( )9190استفاده شد .فسفر به
روش اسپکتروفتومتری ،پتاسیم به روش فلم فتومتری ،ازت به روش کجلدال و رطوبت اشباع به روش آون اندازه گیری شد .سپس
با استفاده از رسته بندی تیپهای رویشی با نرم افزار  PC-ORDعوامل محیطی با روش  PCAانجام شد.

 -3نتايج
در جدول ( )9نتایج آمار توصیفی مربوط به عوامل محیطی در دو رویشگاه سیاهشور آورده شده است که شامل رویشگاه اول،
دوم و میانگین هر دو رویشگاه میباشد.

فاکتورها

جدول  -1نتایج آمار توصیفی متغیرهای محیطی در رویشگاه های سیاهشور
رویشگاه
میانگین کل
دوم
اول
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نیتروژن ()%
فسفر ()ppm
پتاسیم ()ppm
کربن ()%
N/C

7/749 ± 7/799
3/080 ± 99/340
8/009 ± 93/990
7/473 ± 7/009
04/093 ± 00/904

7/773± 7/747
0/349 ± 1/739
3/330 ± 93/430
7/978 ± 7/437
90/801 ± 49/117

7/790 ± 7/743
8/388 ± 97/437
0/910 ± 90/434
7/931 ± 7/983
94/940 ± 90/010

هدایت الکتریکی )(dS/m

87/307 ± 81/914

41/000 ± 41/073

04/990 ± 09/033

pH
کربنات کلسیم ()%
رطوبت اشباع ()%
وزن مخصوص ظاهری ((gr/cm3
شن ()%
سیلت ()%
رس ()%

7/417 ± 0/333
3/799 ± 90/313
7/741 ± 7/939
7/700 ± 9/317
99/889 ± 34/380
99/007 ± 94/090
4/390 ± 0/041

7/934 ± 3/793
0/337 ± 93/343
7/790 ± 7/994
7/793 ± 9/039
0/099 ± 33/487
9/049 ± 43/877
7/000 ± 4/348

7/933 ± 0/380
3/398 ± 93/977
7/743 ± 7/930
7/730 ± 9/043
3/044 ± 38/099
3/930 ± 97/003
4/799 ± 9/030

در جدول ( )4نتایج مربوط به آنالیز مؤلفههای اصلی ( )PCAنشان داده شده است .با توجه به این جدول بیش از  87درصد
واریانس تغییرات مربوط به محور اول و دوم است و محور سوم حدود  93درصد واریانس تغییرات را توجیه مینماید .نتایج حاصل از
اندازهگیری عوامل محیطی نشان داد که میزان شن pH ،و وزن مخصوص ظاهری بر پراکنش گونهی سیاهشور تاثیرگذار بودند و
بالعکس میزان سیلت ،کربن ،رطوبت اشباع ،رس ،فسفر ،هدایت الکتریکی ،کربناتکلسیم و نیتروژن تاثیری بر پراکنش این گونه
نداشتند .گیاه خارشتر نیز همراه با گونه سیاه شور مشاهده شد که از نظر تاثیر عوامل محیطی ،بسیار نزدیک به سیاهشور بود.
جدول  -2نتایج تجزیه و تحلیل  PCAو همبستگی بین متغیرهای محیطی و هر یک از محورها در گونه سیاهشور
محور
6
5
4
3
2
1
فاکتورها
مقدار ویژه
0/736
1/268
1/782
2/382
3/123
4/401
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درصد واریانس

29/340

20/821

15/880

11/882

8/456

4/906

واریانس تجمعی

29/340

50/161

66/041

77/923

86/380

91/286

نیتروژن

0/437

0/356

0/751

-0/249

-0/060

-0/030

فسفر

0/643

0/242

0/154

0/417

0/408

-0/279

پتاسیم

-0/184

-0/463

0/036

-0/211

0/677

0/429

کربن

0/535

-0/045

0/800

-0/068

-0/157

-0/039

N/C

-0/019

-0/562

-0/143

0/680

-0/349

0/070

هدایت الکتریکی

-0/235

-0/641

0/254

0/427

-0/306

0/101

pH
کربنات کلسیم

-0/362

0/380

-0/565

0/191

-0/027

-0/370

0/199

0/122

-0/649

-0/566

-0/338

0/227

محور
فاکتورها
رطوبت اشباع

1

2

3

4

5

6

0/881

0/192

-0/243

0/257

-0/008

0/199

وزن مخصوص ظاهری

-0/878

-0/236

0/300

-0/170

0/092

-0/175

شن

-0/679

0/627

0/094

0/247

0/156

0/115

سیلت

0/515

-0/748

0/020

-0/292

-0/188

-0/109

رس

0/843

0/302

-0/201

0/294

0/143

0/166

 -4بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از اندازهگیری مقدار نیتروژن نشان داد که مقدار این عنصر بر پراکنش گونهی سیاهشور مصری اثر معنیداری دارد
همچنین فهیمیپور و همکاران ( )99نیز نیتروژن را از جمله عوامل موثر در پراکنش گونههای گیاهی در مراتع طالقان میانی معرفی
نمودند .اهمیت نیتروژن خاک در تفکیک گونهها و رویشگاههای آنها توسط سایر محققان از جمله او 9و همکاران ( )48نیز تایید
شده است .نیتروژن از مواد معدنی ماکرو مهم بوده و گیاهان نیتروژن جذب شده را به گلوتامین ،گلوتامات و سپس به اسیدهای
آمینه و در نهایت به پروتئینها تبدیل میکنند .بنابراین نیتروژن نقش مهمی در رشد و نمو گیاهان ایفا میکند (.)99
نتایج حاصل از اندازهگیری مقدار  pHنشان داد که مقدار  pHبر پراکنش گونهی سیاهشور مصری اثر معنیداری دارد .مهم-
ترین نقش  pHخاک کنترل حاللیت عناصر غذایی در خاک است به عبارت دیگر قابلیت جذب عناصر غذایی وابستگی زیادی به
 pHخاک دارد و هر گیاه یک محدوده  pHخاص و مناسبی را تحمل میکند و معموال با افزایش  pHحاللیت عناصر غذایی
کاهش پیدا میکند و در روند رشد گیاهان اختالل ایجاد میکند ( .)9نتایج به دست آمده با نتایج زارعچاهوکی و همکاران ( )93و
قربانی و همکاران ( )49نیز مطابقت دارد که بیان کردند هدایت الکتریکی و اسیدیته خاک در توزیع گونهها در جوامع مختلف موثر
هستند .جعفری و همکاران ( ،)8ویرتانین 4و همکاران ( )98و نقینژاد و همکاران ( )97در مطالعات خود به اهمیت اسیدیته خاک در
پراکنش جوامع گیاهی اشاره کردهاند.
نتایج حاصل از اندازهگیری مقدار وزن مخصوص ظاهری نشان داد که مقدار وزن مخصوص بر پراکنش گونه سیاهشور مصری
اثر معنی داری دارد .وزن مخصوص ظاهری خاک بیشتر به عنوان شاخص کوبیدگی و فشردگی خاک استفاده میشود و به صورت
جرم خاک خشک در واحد حجم آن تعریف میشود ( .)98همچنین طبق نظر بولینگ 9و همکاران ( ،)93افزایش  47درصدی وزن
مخصوص ظاهری خاک به عنوان حد مضر خسارت به خاک در نظر گرفته میشود .افزایش وزن مخصوص ظاهری از یک سو
منجر به کاهش تخلخل و سهم تخلخلهای درشت دانه و افزایش سهم تخلخلهای ریزدانه و از سوی دیگر موجب کاهش
نفوذپذیری و هدایت اشباع هیدرولیکی آب در خاک میشود ( .)90شاخص مقاومت به نفوذ در اثر افزایش کوبیدگی خاک ،به دلیل

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)14 :بهار 1511

شکل ( )2نتایج  PCAبرای اثر عوامل محیطی بر روی گونه سیاهشور
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2 Virtanen
3 Bolding
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افزایش وزن مخصوص ظاهری ،افزایش منافذ ریز و کاهش تخلخل ،افزایش مییابد ( .)90مشخص شده که وزن مخصوص
ظاهری بر میزان رطوبت خاک و در نتیجه پراکنش گونههای گیاهی موثر است (.)93
نتایج حاصل از اندازهگیری بافت خاک نشان داد که مقدار شن بر پراکنش گونه سیاهشور مصری اثر معنیداری دارد .نتایج
تحقیقات عبادی و الشیخ )99( 9نیز نشان داد که بافت خاک از جمله عوامل در تفکیک گروههای اکولوژیک محسوب میشود.
همچنین بافت خاک بر نفوذ و نگهداشت آب و قابلیت دسترسی آب و مواد غذایی در گیاهان اثر میگذارد ( .)90بافت خاک
همچنین ،پراکنش مکانی رطوبت خاک را تعیین میکند ( .)47زارع چاهوکی ( )3مهمترین عامل حضور گونههای Agropyron
 cristatumرا سبک شدن بافت خاک (افزایش سنگریزه و شن) ذکر میکند .اثرگذاری این عامل در مطالعات افرادی نظیر جعفری
و همکاران ( ،)3فهیمیپور و همکاران ( ،)99نقینژاد و همکاران ( )97و الشیخ 4و همکاران ( )49نیز تایید شده است .نتایج حاصله از
سایر پارامترها بیانگر آن بود که بر پراکنش گونه مذکور تاثیر معنی داری ندارد.
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Investigation effect of environmental factors on the distribution
of Suaeda aegyptiaca
Abstract

Keywords: Suaeda aegyptiaca, environmental factors, soil characteristics
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The distribution of plant species in rangeland ecosystems is influenced by
environmental factors. The purpose of this study was to investigate the relationship
between environmental factors and the distribution of Suaeda aegyptiaca species in Fars
province using the principal component analysis (PCA) method. The range of
distribution of Suaeda aegyptiaca species in the lands around Neyriz city was identified
and after determining the sampling areas, it was done using the minimum surface
method using snail plots and surface / species curve. In a number of sampling plots, soil
samples were taken from the active depth of the soil sample and the parameters of soil
texture, and Bd, Ec, K, C/N, C%, SMS, P, Caco3, N, were measured. The results
showed that the amounts of N, P, C, Ec, pH, Caco3, Bd, sand, silt and clay had a
significant effect on the distribution of Suaeda aegyptiaca species. In contrast, K and
C/N values did not have a significant effect on the distribution of this species.
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