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 چكیده
 شناسيبوم مدرن تحقیقات در ضروري ابزاري محیطي عوامل و گیاهي پوشش روابط كمّي بررسي

منظور شناخت و درک روابط اكولوژیک پوشش گیاهي مخروط  بهپژوهش حاضر  .است گیاهي پوشش

 مسیر در 6هاي مورد مطالعه در جنوب غرب شهرستان میامي انجام شده است. بدین منظور افكنه

ها انتخاب شد و در هر سایت سطوح فعال و غیرفعال مخروط افكنه دست امل باالدست و پایینش

(P1  تاP6 )1  هاي سطوح متر در كانال 8*8پالت  8متري و در امتداد هر ترانسكت  200ترانسكت

ه دست هر سه مخروط افكنهاي باالدست و پایینها و پشتههاي سطوح غیرفعال، میانابفعال، كانال

برداري از پوشش گیاهي انداخته شد. سپس در داخل هر پالت پالت نمونه 44رو مستقر گردید. از این

هاي گیاهي شده، درصد و تراكم تاج پوشش هر گونه اقدام به شناسایي گیاهان و تهیه فهرست گونه

د آنالیز متري برداشت شد و مورسانتي 20تا  0نمونه خاک از عمق  48در پالت ثبت شد. همچنین 

ها، هاي سطح مخروط افكنههاي گیاهي غالب در لندفرمآزمایشگاهي قرار گرفت. پس از تعیین گونه

در گام آخر به منظور  بندي شد.گروه طبقه 4اي پوشش گیاهي منطقه به با استفاده از تحلیل خوشه

( PCA) اي اصليهمؤلفهبررسي رابطه بین عوامل محیطي و پراكنش جوامع گیاهي از روش آنالیز 

عوامل محیطي بر استقرار و پراكنش موزاییكي جوامع گیاهي مؤثر نتایج نشان داد كه  .استفاده شد

ترین عوامل مؤثر بر تفكیک جوامع گیاهي درصد گراول یا رسوبات درشت، بافت خاک است و مهم

 باشد. )درصد سیلت، درصد ماسه( و درصد نگهداشت آب در خاک مي
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 مقدمه

اقلیمی،  خاکی، عوامل تأثیرتحت گیاهان تراکم و تاجی پوشش درصد گیاهی، تغییرات جامعه یک استقراربه طور کل 
تغییرات  و تراکم پراکنش، علل فوق عوامل مطالعه با. (337، 1988، 1است )لودویگ و رینولدز زیستی و ژئومورفولوژیکی

ژئومورفولوژی یکی از . در واقع (30، 2009 همکاران، و )جعفریشود می مشخص هارویشگاه توان و گیاهی پوشش
تنوع توجهی بر  توانند تأثیر قابلمیهای ژئومورفولوژیک و لندفرم ثیرگذار در تغییرات پوشش گیاهی استأفاکتورهای مهم ت

 است، کم گیاهی پوشش نظیر مؤثر زنده عوامل حضور که بیابان نظیر هاییاکوسیستم در حتی» .باشند پوشش گیاهی داشته
 بیولوژیک فرآیندهای از حاصل هایسله مانند کرد، مشاهده هالندفرم گیریشکل با ارتباط در را بیولوژیکی اثرات توانمی
  (.309، 2011، 2)کورن بیلت و همکاران «خشک مناطق هایخاک در

 برداریبهره و اکولوژیک توان گرفتن نادیده دلیلبه که است مرتعی هایاکوسیستم شامل ایران کشور مساحت اعظم قسمت
 موجود شناختی بوم عوامل بین ارتباط باید ها،اکوسیستم این صحیح مدیریت منظوربه. دارد قرار خطر معرض در غیرمنطقی

 (،1986، 3وجود تنوع وقایع جغرافیای زیستی دیرینه )فرِی و پِرابست (.656، 1391 همکاران، و مرادی) شناخت را طبیعت در
گیری مناطق ( سبب ایجاد و شکل1978، 5ها خاص )هِدج و وِندلبو( و خاک1973، 4های ارئوگرافیکی )زهریپیچیدگی

یکی از مراکز مهم تنوع گیاهی دنیا  ( در ایران شده و ایران را به عنوان1986، 6ژئوبوتانیکی متعدد )تختاجان -اکولوژیکی
تبدیل  (1991، 9تورانی )لئونارد -( و مرکز اندمیسم منطقه ایرانو 1994، 8؛ دیویس و هِی وود2005، 7)کی یِر و همکاران

( 1984 -2017، 11)اسدی و همکاران 7800( تا 498، 2008، 10)نوروزی و همکاران 7300دارای  نموده است. کشور ایران
 (.498، 2008نوروزی و همکاران، ) ها دارویی هستندگونه آن 750که بیش از باشد می گونه گیاهی

اندک  گیاهی پوشش ،مناطقاین  اغلب دراست.  خشک العادهفوق یا و خشکخشک، نیمه اقلیم دارای ایران اعظم بخش
های ویژگی از یکی(. 12، 2012 ،12باشد )نیکلمی همراه متعددی هایمحدودیت با نواحی این در گیاهی استقرار پوشش و

 از تناوبی(گیاهی  هایلکه بصورت گیاهی پوشش ناهمگن توزیع خشک،نیمه و خشک هایاکوسیستم شاخص
 (. عالوه بر این18، 2007، 13)دُدُریکو و همکاران باشدپوششی( می هایلکه در حدفاصل گیاهی پوشش فاقد هایموزائیک
های گیاهی مختلف در یک حضور گونه بلکه است نبوده اتفاقی زمین سطح روی بر گیاهی رویشگاه تراکم و پراکنش

رویشگاه برآیند عوامل محیطی )اقلیم، خاک، توپوگرافی و ...(، نیازهای بوم شناسی هر گونه گیاهی و همچنین دامنه بردباری 
؛ مولر 206، 2005، 15؛ مقدم129 ،2003، 14هر گونه نسبت به عوامل محیطی مهم در هر رویشگاه است )کانترو و همکاران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هایروش آنها بین روابط بودن نامشخص و پوشش گیاهی بر تأثیرگذار عوامل زیاد تعداد به توجه با(. 2003، 1و النبرگ

 ای برخوردارویژه اهمیت از که شده ارائه محیطی و پارامترهای گیاهی جوامع بین ارتباط بررسی برای متغیره آماری چند

 پراکنش علل مختلف، آماری هایروش استفاده از با محیطی خصوصیات مطالعه بادر واقع (. 755، 2006 ،2است )ژانگ

 مشخص دیگر پذیرش جوامع برای رویشگاه استعداد و جوامع پراکنش در مؤثر عوامل محیطی مهمترین ،گیاهی جوامع

؛ 685، 2011، 3)احمد و یاسمیننماید  اعمال نابعم روی را بهتری مدیریت روابط، این و تفسیر تحلیل توان بامی و شودمی
های آماری چندمتغیره مورد استفاده از جمله روش(. 755، 2006، 5؛ ژیانگ پینگ و همکاران267، 2006، 4روکوالنین و سالو

، 6؛ خارک وال و همکاران686، 2011)احمد و یاسمین، بندی هستند شناسی در سه دهه اخیر، فنون رستهدر دانش بوم
های بندی سبب آشکار ساختن پنهان در دادهرسته (.54، 2008، 8؛ حقیان و همکاران31، 2013، 7؛ خان و حسین874، 2009
بندی عالوه بر این فنون رسته (.2002، 9)مک کیون و گریسشود ها میآوری شده و نیز موجب کاهش حجم آنجمع

  (.196، 2003، 10)لپس و اسمایالئِرند کنتغییرات جوامع گیاهی را به طور پیوسته بررسی می
، 2006، 12؛ پینتو و همکاران268، 2005، 11)لِئون و گرُسگیاهی  پوشش روی بر محیطی متغیرهای تاثیر بررسی امروزه

( نشان 2011)13محتشم نیانتایج مطالعه ؛ شودها اشاره میاست که به آن شده اکولوژیکی مطالعات از بسیاری موضوع (71
، در مراتع استپی استان فارس در گرادیان 14درمنه دشتین درصد احتمال وقوع عوامل محیطی در پراکنش گونه داد بیشتری
فسفر، اسیدیته، حضور شن، ارتفاع از سطح دریا به عنوان عوامل  .متری از سطح دریا رخ می دهد 1900 -2200ارتفاعی 

متری از سطح دریا نیز ارتفاع و  2200 -2400ند. در ارتفاع اولیه و درصد آهک، گچ و پتاسیم به عنوان عوامل ثانویه بود
( 2012)15محمودی و همکاران پتاسیم عوامل اولیه و درصد رس و شیب مهم ترین عوامل ثانویه در پراکنش این گونه بودند. 

اده آلی، های فیزیکی و شیمیایی خاک بر روی شادابی گونه تاغ، خصوصیات حاصلخیزی خاک )مدر بررسی تاثیر ویژگی
کربن و ازت(، بافت و امالح نمکی )شوری، پتاسیم و سدیم( از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر روی شادابی این گونه بود. 

های پوشش گیاهی و متغیرهای خاکی با استفاده از چندین روش تجزیه آماری تجزیه دادهدر مقاله به  (2013) 16مینگاگود
توزیع ( 2014) 17عبدالغنی .ترین متغیرها هستندو درصد سنگریزه از مهم وبتشوری، رط نشان داد که میزانپرداخت. نتایج 

عامل خاک  12گیری کردند که گونه گیاهی گوشتی کشور مصر را بررسی و نتیجه 7فضایی و خصوصیات خاک رویشگاهی 
( به مطالعه نوع 2015) 18هیمی و همکارانابراکنند. ها را کنترل میمانند هدایت الکتریکی، اسیدیته و غیره انتشار این گونه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 PCAهای گیاهی حوضه آبخیز سنیب در تفتان با استفاده از روش خاک و شرایط توپوگرافی در توزیع و پراکنش گونه

ها به این نتیجه رسیدند که از بین عوامل مربوط به خاک، بافت خاک و نیتروژن کل بیشترین تأثیر را در پرداختند. آن
 1محرابیان و صیادی باشد.عامل میشش گیاهی منطقه دارد و از بین عوامل توپوگرافی، ارتفاع و شیب مؤثرترین پراکنش پو

 ایران را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که باالترین در سیب زمینی تیره پراکنش الگوهای (2016)
( به بررسی روابط 2016) 2اکبرلو و نودهی دارد. تمرکز مکران و داغکپه زاگرس، البرز، هایکوه در تیره این ایگونه غنای

برخی عوامل محیطی با پراکنش گیاهان دارویی در منطقه حفاظت شده قرخود در استان خراسان شمالی پرداختند. نتایج 
رصد شن و ارتفاع به عنوان های اصلی نشان داد که به ترتیب مواد آلی، نیتروژن، اسیدیته، دلفهؤبدست آمده از آنالیز م

درصد تغییرات گیاهان  29لفه دوم ؤدرصد و درصد شیب، هدایت الکتریکی و جهت دامنه به عنوان م 60های اول لفهؤم
ایران  در پیچک تیره پراکنش ای به بررسی الگوی( در مقاله2017د. محرابیان و صیادی )کنندارویی منطقه را توجیه می

 - ایرانو مناطق در غالبا که باشددرصد می 4/20ایران  در تیره این تهدید معرض در هایداد که گونه پرداختند. نتایج نشان
ها ( به بررسی تأثیر پنج عامل محیطی در توزیع گونه2019) 3اند. محقوب و آالءیافته انتشار زاگرس و اکوسیستم البرز تورانی
های اصلی پرداختند. نتایج ب مصر با استفاده از روش تجزیه مؤلفههای هرز در مزارع ساحلی و دلتاهای شمال غرو علف

 4ها و به دنبال آن حاصلخیزی خاک دارد. آزادی و همکاراننشان داد که اقلیم منطقه تاثیرگذارترین عامل در توزیع گونه
قه فریدان پرداختند. های گیاهی منط( به بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی در خصوصیات خاک و پراکنش گونه2019)

های گیاهی و تنوع زیستی، فاصله از روستا های اصلی نشان داد که تاثیرگذارترین عامل در پراکنش گونهنتایج تجزیه مؤلفه
( الگوهای پراکنش 1394های منطقه دارد. همچنین در ایران محرابیان )باشد و انسان نقش مهمی در کاهش تنوع گونهمی

 Protonosmaهای بخش را در جنوب غرب آسیا بررسی کرد. نتایج نشان داد که پراکنش گونه Onosmaو تنوع جنس 
در تشکیالت رسوبی،  Onosmaدر تشکیالت رسوبی و بخش  Podonosmaرسوبی و رسوبی،  -در بستر آتشفشانی 

ای به بررسی تاثیر برخی ه( در مطالع1396قربانی و همکاران )آتشفشانی، آذرین، دگرگونی و افیولیتی می باشد.  -رسوبی
ای در شمال سبالن زار در گرادیان ارتفاعی منطقهشناسی در انتشار پوشش گیاهی واحد فیزیونومی علف بوتهاز عوامل بوم

زار، مشخص شد که تغییر ارتفاع پرداختند. به طور کل با توجه به نتایج ارتفاع از سطح دریا در واحد فیزیونومی علف بوته
 حفاظتی هایاولویت و تنوع هایپهنه انتشار، ( الگوهای1398محرابیان و همکاران )شود. ر پوشش گیاهی میباعث تغیی

ژئومورفولوژیک شمال غرب ایران بررسی کردند. آن  واحد از بخشی در Onosma L. (Boraginaceae Juss.)جنس 
 و جغرافیایی منطقه یک در تنها و داشته کوچکی هایجمعیت بیشتر جنس این نادر هایها به این نتیجه رسیدند که گونه

 دارند. محدودی پراکنش ارتفاعی هایدامنه
جنوب غرب میامی  5هایپژوهش حاضر به منظور بررسی روابط پوشش گیاهی و برخی خصوصیات خاک در مخروط افکنه

پژوهش ابتدا  این درباشد. ه، میترین عوامل خاکی موثر بر پراکنش گیاهان شاخص مرتعی در منطقه ذکر شدو تعیین مهم
ها پرداخته ها پرداخته سپس با در نظر گرفتن متغیرهای خاک به بررسی روابط بین آنبه مطالعه پوشش گیاهی و تفکیک آن

 شود. می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Mehrabian & Sayadi 
2 Akbarlou & Nodehi 
3 Mahgoub & Alaa 
4 Azadi et, al 

 است. تشکیل شده رس و سیلت ماسه، شن، سنگ، تخته رسوباتی مانند از که است تراکمی ژئومورفولوژیکی لندفرم ینوع افکنه مخروط 5

به  آن قاعدة و کوه به سوی آن رأس که گیردخود مى به بادبزن به شبیه شکلی شود، وارد بازی یا درة دشت به چنانچه ایرودخانه هایآبرفت

 شود.می آبرفتی نامیده مخروط دارد که شکلی به دلیل و است سوی دشت
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 داده و روش پژوهش

 معرفي منطقه مورد مطالعه

تان شاهرود واقع شده است. منطقه مورد به طور کل منطقه مورد مطالعه در شمال شرق استان سمنان، در شمال شهرس
 2/6دست هر حوضه می باشد. مخروط افکنه ساران با های پایینمطالعه شامل سه حوضه آبخیز به همراه مخروط افکنه

کیلومتر مربع  21/2دست حوضه آبخیز ساران قرار دارد. همچنین مخروط افکنه مقاتالن با کیلومتر مربع مساحت، در پایین
کیلومتر مربع مساحت،  24/1دست حوضه آبخیز مقاتالن قرار دارد. به عالوه مخروط افکنه هات سوخته با ر پایینمساحت، د

های محدوده مورد مطالعه از نوع غیرفعال دست حوضه آبخیز هات سوخته قرار دارد. بیشتر سطح مخروط افکنهدر پایین
(. به طور کل حداکثر و حداقل ارتفاع منطقه مورد مطالعه 1د )شکل ها از نوع همگرا هستنهای آنباشند و شبکه آبراههمی

متر  2600بلندترین ارتفاع منطقه مورد مطالعه، کوه قبله در جنوب میامی با ارتفاع باشد و متر می 2710و  1107به ترتیب 
 باشد. متر می 1207متر تا  1101ها از باشد. ارتفاع تقریبی مخروط افکنهمی

شوند. در واحد دشت، ها در واحد ژئومورفولوژی دشت، بخش کوچکی از منطقه مورد مطالعه را شامل میمخروط افکنه
ها، واحدهای ژئومورفولوژی کوچکتری شود. همچین در سطح مخروط افکنهها دیده میرسوبات کواترنری و مخروط افکنه

 شوند.یهای غیرفعال، میاناب و پشته مشاهده مهای فعال، کانالچون کانال

از نظر زمین شناسی، منطقه مورد مطالعه در رشته کوه البرز )البرز شرقی( واقع شده است، از بلندی رشته کوه البرز در البرز 
ها مربوط های کواترنری هستند. سن سنگهای مورد مطالعه شامل نهشهبه طور کل مخروط افکنه شود.خاوری کاسته می

های ضخیم ماسه سنگ های کلسیت و تناوب الیهاغلب آهک خاکستری همراه با رگهها به دوره کواترنر و جنس سنگ
باشد. همچنین در بخش باالیی منطقه مورد مطالعه یک گسل راندگی و قرمز و سبز به همراه گرانیت خاکستری تیره می

نده این نکته است که مخروط دهها، گسل وجود دارد و نشاندست منطقه و در نقطه شروع مخروط افکنهتراست و در پایین
 (.1باشند )شکل های تکتونیکی میها در معرض فعالیتافکنه

گراد است. میانگین حداکثر مطلق درجه حرارت درجه سانتی 33/17میانگین حرارت ساالنه شهرستان میامی از نظر اقلیمی، 
گراد و میانگین حداقل درجه حرارت رجه سانتید 30های سال در میامی است به ترین ماههای تیر و مرداد که گرمدر ماه
همچنین رژیم بارندگی شهرستان رسد. گراد میدرجه سانتی 4های سال است به های دی و بهمن که سردترین ماهدر ماه

 45کند یعنی منطقه بارندگی کم و نامنظم دارد. متوسط بارندگی ساالنه در دوره آماری میامی از رژیم فراخشکی پیروی می
منطقه از نظر اقلیمی جزء اقلیم متر برآورد شده است. به طور کلی میلی 3/138های مورد مطالعه ساله در مخروط افکنه

 .رودمرطوب به شمار میخشک تا نیمهنیمه
سول وجود دارد. همچنین از سول و اینسپتیهای مورد بررسی دو نوع خاک اریدیدر مخروط افکنهاز نظر خاک شناسی، 

 تورانی و بخشی از البرز شرقی قرار دارد. -جغرافیای گیاهی، منطقه مورد مطالعه در ناحیه ایرانینظر 
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 هاي مورد مطالعه: معرفي موقعیت مخروط افكنه1شكل 

 روش پژوهش

های شاخص ژئومورفولوژیکی هستند که دارای سطوح جدید، قدیمی و حتی فسیل ها یکی از لندفرمهمواره مخروط افکنه
مورفولوژی، سطح  هوازدگی، میزان هایی مانندشاخص جدید براساس و قدیمی هایافکنه مخروط باشند. تفکیکیم

؛ 57، 2015، 1ای قابل انجام است )بهرامی و همکارانها، الگوهای زهکشی، تن رنگ در تصاویر ماهوارهمخروط افکنه
های ها به بخششاهدات میدانی، تفکیک مخروط افکنهارث و سپس متصاویر گوگل اساس بر (. نخست92، 1994، 2فیلد

های فسیل و قدیمی، به علت هوازدگی طوالنی مدت، دارای تن فعال )جدید( و غیرفعال )قدیمی( انجام شد. مخروط افکنه
باشند تری میهای جدیدتر، دارای تن رنگ روشنباشند. در حالیکه مخروط افکنهای میتری در تصاویر ماهوارهرنگ تیره

 (. 2( )شکل 198، 1397)بهرامی و همکاران، 

 
 (: سطح غیرفعال )كانال و میاناب(B: سطح فعال )كانال و پشته(، Aهاي سطح مخروط افكنه ): تفكیک لندفرم2شكل 

 

 برداري از پوشش گیاهينمونه

 شد. انجام گیاهان شناسایی آوری وجمع منطقه، به آشنایی هدف با 1398سال  ماه اوایل خرداد در صحرایی عملیات

 بردارینمونه(.  113، 1380شدند )مصداقی،  پرس و خشک جمع آوری، پس از شناسایی،در منطقه  موجود گیاهی هایگونه
تا  P1در واقع در هر سایت ) .(309، 2005شد )مقدم،  انجام سیستماتیک -روش تصادفی اساس بر نظر مورد هایتیپ در

P6 )1  های سطوح های سطوح فعال، کانالمتر در کانال 8*8پالت  8ی و در امتداد هر ترانسکت متر 200ترانسکت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Bahrami et, al 
2 Field 
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 بردارینمونه پالت 43 رودست هر سه مخروط افکنه مستقر گردید. از اینهای باالدست و پایینها و پشتهغیرفعال، میاناب

ها تخمین پالت موقعیت و حدود GPSدستگاه  از استفاده باشد و  انداخته متری 200ترانسکت  امتداد پوشش گیاهی در از
 ندهیای منطقه معرف را پوشش دادند که نماها به گونهترانسکتمشخص گردید.  GISزده شد و بر روی نقشه در محیط 

 به توجه با ترانسکت اندازه .دهند پوشش را گیاهی پوشش هایتیپ و محیطی تغییرات و بوده کل محدوده مورد مطالعه
 تهیه و گیاهان به شناسایی اقدام پالت هر داخل در سپس شد. تعیین همدیگر از گیاهان فواصل و تراکم شی،فرم روی
ها و پالت ثبت شد. سپس با توجه به فراوانی گونه در گونه هر پوشش تاج تراکم و درصد شده، گیاهی هایگونه فهرست

 مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. های موردهای هر تیره تنوع پوشش گیاهی در مخروط افکنهجنس
های گیاهی صورت های غالب و تیپ( تعیین گونهP6تا  P1های گیاهی در هر سایت )در مرحله بعد براساس نوع گونه

ها براساس گونه غالب و همراه با روش نامگذاری دو اسمی یا بعضاً سه اسمی مشخص شده است. با گرفت. اسامی تیپ
های شاخص و شود، در نتیجه فهرست گیاهی از گونهیاهی یک آشیانه اکولوژیک محسوب میتوجه به اینکه هر تیپ گ

  (. 1ها شناسایی شد )جدول کلیدی موجود در عرصه هر یک از تیپ
 نمونه برداري از خاک 

هی در های گیاهای فیزیکی و شیمیایی خاک و تأثیر خاک در تراکم و نوع گونهدر این پژوهش به منظور بررسی ویژگی
سه مخروط افکنه که هر کدام  از متریسانتی 0 -20خاک از عمق  نمونه 48 های مورد مطالعه، تعدادسطح مخروط افکنه

( K(، پتاسیم )P، مقدار فسفر )PH ،ECشد و مقدار  های فعال، غیرفعال، پشته، کانال و میاناب است، برداشتشامل بخش
(، WHC(، ظرفیت نگهداری آب در خاک )Sp(، رطوبت اشباع خاک )Caco3جذب، کربنات کلسیم )( قابلNaو سدیم )

 (. 2و جدول  3گیری شد )شکل ( اندازهOCT( و کربن آلی )Textureبافت خاک )
متر تقسیم شدند و از هر طبقه ارتفاعی که شامل  1207تا  1138متر و  1138تا  1080ها به دو طبقه ارتفاعی مخروط افکنه

نمونه برداشت شد. در هر برداشت خاک،  24باشد، ها میها و میانابقدیمی، کانال فعال یا جدید، پشتهکانال غیرفعال یا 
برداری شده شامل؛ ارتفاع نقطه، طول و عرض جغرافیایی، موقعیت نقطه )کانال یا اطالعات مکانی مربوط به نقطه نمونه

 گردید. ثبت  GPSمیاناب و پشته بخش فعال یا غیرفعال( توسط دستگاه 

گیری اندازه(. 475، 1996، 1؛ توماس25، 1396متر استفاده شد )فکری،  PHگیری اسیدیته خاک از دستگاه به منظور اندازه
از  1:2با تهیه عصاره  کند،مى مشخص را خاک در محلول میزان امالح غیرمستقیم طور به که نیز الکتریکی هدایت
(. درصد مواد آلی خاک به روش 199، 1982، 2متر تعیین شد )مک لین ECز های خاک و در نهایت با استفاده انمونه

ها به روش کلسیمتری (. آنالیز میزان کربنات کلسیم نمونه29، 1934، 3تیتراسیون والکی بلک انجام شد )والکلی و بلک
 به شیلنگ با یک که دستگاه گرم کربنات کلسیم را داخل ارلن 4/0مقدار ارزیابی شد. برای آنالیز مقدار کربنات کلسیم، 

نرمال در فیوول ریخته و درب ارلن را  1لیتر اسیدکلریدریک میلی 5و سپس  ریخته است متصل دستگاه مدرج آب مخزن
، 4شود )نلسون( مقدار آهک خاک محاسبه می1بسته و مقدار حجم گاز نمایش داده شده در بورت یادداشت و براساس رابطه )

1982 ،182:) 

(1     )                                                                            %CaCo3=
𝟎.𝟏𝟓×𝐕𝟏×𝟏𝟎𝟎

𝐕𝟐×𝐖
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Thomas 
2 Mclean 
3 Walkley & Black 
4 Nelson 
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V1 گاز شده تولید حجم میزان CO2 و خاک نمونه برای شده تولید V2 گاز حجمCO2   تولید شده برای نمونهBlank 

 باشد. می گرم برحسب خاک وزن W از منظور ویا شاهد 
کربنات سدیم لیتر محلول بیمیلی 50گیری شد. سنجی اسپکتروفتومتر اندازهدر این پژوهش فسفر با استفاده از روش رنگ

دقیقه محلول را با استفاده از صافی، صاف کرده تا عصاره خاک بدست  30گرم خاک اضافه کرده و بعد از گذشت  5/2را به 
شود لیتر معرف آبی رنگ را به آن اضافه شد و در نهایت با دستگاه اسپکتروفتومتر میزان فسفر قرائت میمیلی 25 آید. سپس

 (.117، 2008، 1)شونا و اُهالوران
های محاسبه گردید، به این صورت که از نمونه 2میزان پتاسیم و سدیم به صورت تبادلی و با استفاده از دستگاه فلیم فتومتر 

 50، 30، 20، 10، 5های میکروگرم بر لیتر سدیم و پتاسیم غلضت 1000اره گرفته شد. سپس از محلول استاندارد خود عص
های خاک میکروگرم بر لیتر تهیه شد و با استفاده از دستگاه فلیم فتومتری قرائت گردید و میزان پتاسیم و سدیم نمونه

 (.225، 1982، 3گیری شد )نودسن و همکاراناندازه

لیتر میلی 50گرم خاک را در روی یک کاغذ صافی بر روی یک بشر ریخته و  50مقدار ه منظور نگهداشت آب در خاک ب
گراد قرار درجه سانتی 110تا  105ساعت در آون با حرارت  24آب مقطر به آن اضافه شد و نمونه خاک مرطوب را به مدت 

 (.2898، 2013، 4؛ نصرتی904، 1986ردید )کسل و نیئلسون، ( نگهداشت خاک محاسبه گ2داده شد و از طریق رابطه )

 (2)  
شود تا اشباع مقداری خاک را در یک بشر ریخته و به آن قدری آب اضافه میرطوبت اشباع همچنین برای اندازه گیری 

باع را به مدت نمونه خاک اشگردد )سطح گل براق شود و با ایجاد شکاف در خاک مجدداً و به سرعت مواد به هم برسند(. 
های خشک شده را ساعت نمونه 24درجه سانتی گراد قرار داده و پس از گذشت  110تا  105ساعت در آون با حرارت  24

 (:97، 2001، 5گردد )توئند و ریو( محاسبه می3وزن کرده و درصد رطوبت اشباع از طریق رابطه )

                                                                                   (3)       

، 6ها براساس روش هیدرومتر انجام شد )کروتچگیری درصد سیلت، رس و شن نمونهدر نهایت تعیین بافت خاک و اندازه
2008 ،716 .) 

 
 : تصاویري از برداشت خاک و انالیزهاي آزمایشگاهي منطقه مورد مطالعه3شكل 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Schoenau & O’Halloran 
2 Flame photometer 
3 Knudsen et, al 
4 Nosrati 

5 Townend & Reeve 
6 Kroetsch 
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 آنالیز پوشش گیاهي

 ايروش تحلیل خوشه براساس بندي پوشش گیاهيطبقه 

 هایروش از یکی روش این است. بندیمحیطی، رج عوامل و گیاهی پوشش بین روابط مطالعه هایاز روش یکی
 (.73، 1390رود )طهماسبی، می کار به گیاهی پوشش اکولوژی هایداده تحلیل و تجزیه در است که ایمتغیرهچند

دادن  نشان گیاهی، پوشش بندیطبقه اصلی هدفباشد. بندی پوشش گیاهی میطق همگن در طبقهیکی از کاربردهای منا
بندی، طبقه هدف دیگر عبارت ( به413، 2005باشد )مقدم، آن می سازنده هایگونه ترکیب و گیاهی واحد یک ماهیت

 هم است. کنار در های محیطی(ژگی)وی صفات براساس گیاهی( مشابه پوشش های)نمونه افراد از ایمجموعه کردن جمع

 Clusterای )خوشه تحلیل تجزیه و روش که است یافتهتوسعه و ابداع گیاهی بندی پوششطبقه برای متعدد هایروش

Analysisمعرف هایگونه طرفه تحلیل دو و ( و تجزیه TWINSPAN 1مطالعات اکولوژی در ایگسترده طور به 

 روش (. در1382شود )متاجی، می گرفته بکار شمال هایجنگل در ی اکولوژیکهاگروه تشخیص برای گیاهی پوشش

 را مجزا گروه یک فرد هر ابتدا روش تجمعی در شوند.می تشکیل هاگروه تقسیم، و روش تجمعی دو با مراتبیسلسه

 واقع گروه یک در افراد کلیه نهایت در شوند تامی ترکیب تدریج به هم به نزدیک هایگروه و سپس دهدمی تشکیل

صورت  به مراتبیسلسه روش گیرد. خروجیانجام می بندیگروه تجمعی روش عکس نیز تقسیم شوند. در روشمی
(. در این مطالعه 1939، 2شود )ترایونمی داده نشان آنها اساس شباهت بر فرد چند طبقاتی روابط و بوده دندوگرامی
ای انجام شد و طبقه بندی پوشش گیاهی با کوادرات، تحلیل خوشه 44فیزیکی و شیمیایی خاک ویژگی  13براساس 

 (.4انجام شد )شکل  PASTاستفاده از نرم افزار 
 رسته بندي عوامل محیطي و پوشش گیاهي 

اما مشکل  (،71: 1390)طهماسبی، کنند بندی بسیار متنوع هستند و هرکدام اهداف متفاوتی را دنبال میهای رستهروش
در این پژوهش به منظور  (.73، 1989، 3)پودانیهاست ین فنون انتخاب روش مناسب با توجه به ساختار دادهاستفاده از ا

 شیمیایی خاک، روش -های فیزیکی های بوم شناختی و نیز تعیین روابط آن ها با ویژگیبررسی الگوی پراکنش گروه

،  1999، 6؛ مک ناب362، 2003، 5؛ مولر و النبرگ2008، 4)رستم پوربه کار برده شد ( PCAتحلیل گرادیان غیرمستقیم )
409.) 

ها به تعداد کمی مؤلفه ، تقلیل بسیاری از عوامل و گونهPCA 7های اصلی یکی از خصوصیات مهم روش آنالیز مؤلفه
بتدا باید ا PCA(. برای استفاده از روش 162، 1380باشد )مصداقی، ای دارای نمره و امتیازی میباشد که هر مؤلفهمی
ترین روش استاندارد کردن، استفاده از میانگین صفر و واریانس واحد است که در این پژوهش ها استاندارد شوند. معمولداده

 استفاده شده است.
های مؤلفه تجزیه انجام شد. PAST( با استفاده از نرم افزار PCAهای اصلی )تجزیه و تحلیل چندمتغیره، تجزیه مؤلفه

 (،ECالکتریکی ) (، هدایتPHاسیدیته ) ،)رس و سیلت شن، )درصد خاک بافت عامل محیطی شامل 13 ویر بر اصلی
سدیم و درصد گراول  پتاسیم، فسفر، کربنات کلسیم، اشباع، درصد نگهداشت آب در خاک، رطوبت درصد آلی، مواد درصد

 (.5گردید )شکل  انجام یا سنگریزه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Two Way Indicator Species 
2 Tryon 
3 Podani 
4 Rostampour 
5 Muller & Ellenberg 
6 MacNab 
7 Principal component analysis 
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 هاي پژوهش یافته

 ي گیاهي هاشناسایي گونه

گونه در منطقه مورد مطالعه شناسایی  46جنس و  44تیره،  32با انجام عملیات میدانی در این پژوهش در مجموع تعداد 
 سطح در میدانی . مشاهدات(1)جدول  گونه انحصاری ایران هستند 15های تشخیص داده شده، گردید. از میان گونه

های همراه با گونهArtemisia sieberi سه مخروط،  هر هایمیاناب در بغال گیاهی گونه که داد ها نشانافکنه مخروط
 Astragalus sp. ،Acanthophyllum sp. ،Peganum harmala ،Amygdalusگیاهی دیگری چون 

Scoparia  وConvolvulus acanthocladus  است. در بسترهای غیرفعال یا قدیمی، گونه گیاهی غالب
Amygdalus Scoparia های گیاهی دیگری چون و گونهArtemisia sieberi ،Scabiosa olivieri ،

Ziziphora tenuior  و harmala Peganum ها پوشش باشد. همچنین در بسترهای فعال یا جدید مخروط افکنهمی
 غالبها گونه گیاهی باشد و در پشتهمی Bromus danthoniae و Poa bulbosaتر و شامل گیاهی محدود

Perovskia Abrotanoides های گیاهی دیگری چون به همراه گونهDianthus orientalis ،Erodium 

cicutarium  وPoa bulbosa است. 

 هاي گیاهي منطقه مورد مطالعه: معرفي گونه1جدول 

نشانه  نام فارسي نام گونه تیره

 اختصاري

Amaranthaceae Amaranthus sp. L. تاج خروس Am. sp. 

eaeParonychioid Paronychia sp. Miller علف عقربک Pa. sp. 

Rubiaceae Gallium verum L. شیرپنیر Ga. ve 

Convolvolaceae Convolvulus acanthocladus Boiss. پیچک شاخه خاری Co. ac 

Boraginaceae Paracaryum rugolusum Boiss. گل گاو زبان Pa. ru 

Papilionaceae Astragalus sp. L. چند ساله گون As. sp. 

Fabaceae Ast.Forsskragalus annularis  نوعی گون As. an 

Rosaceae .Llycioides  Amygdalus  بادامکتنگرس ، Am. ly 

Amygdalus C. K. SchneiderScoparia  Amygdalus  بادام کوهی، ارژن Am. sc 

Capparidaceae Cleome iberica  DC. علف مار Cl. ib 

rbiaceaeEupho Euphorbia bungei Boiss فرفیون Eu. bu 

Solanaceae Hyoscyamus reticulatus L. بنگ دانه Hy. re 

Nitrariaceae Peganum harmala L. اسپند Pe. ha 

Orobanchaceae Orobanche mutely F. Schultz گل جالیز Or. mu 

Rosaceae Rosa Persica Michx. ex Juss رز ایرانی Ro. pe 

Papaveraceae Fumaria vaiilantii Loisel شاه تره Fu. va 

Compositeae Artemisia Bessersieberi  درمنه دشتی Ar. si 

Brassicaceae Allisum desertorum Stapf بیابانی قدومه Al. de 

Poaceae Poa bulbosa L. چمن پیازک دار Po. bu 

Poaceae Bromus danthoniae Trin. و علفی هرزجار Br. da 

Primulaceae Anagallis arvensi L. آناغالیس An. ar 

Asteraceae phagnalon nitidum Cass. سنگ سای Ph. ni 
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Caryophyllaceae Acanthophyllum sp. C. A. Mey. چوبک Ac. sp. 

Asteraceae Scariola Orentalis Boiss. گاو چاق کن Sc. or 

Labiateae Ziziphora tenuior  L. کاکوتی Zi. te 

Lamiaceae Perovskia Abrotanoides Karel. برازمبل Pe. ab 

Fabaceae Trigonella eliptica Boiss.  صحراییشنبلیله Tr. el 

Polygonaceae Polygonum polycnemoides Jaub. & Spach علف هفت بند Po. po 

Liliaceae .(L.) L Hercicutarium  Erodium ک لک لکی هرزنو Er. ci 

Ranunculaceae Ceratocarpus Arenarius L. خارموشی Ce. ar 

Brassicaceae Descurainia Sophia  (L.) Schur خاکشیر De. so 

Caprifoliaceae Valeriana officinalis L. سنبل طیب Va. of 

Dipsacaceae Scabiosa olivieri Coult. طوسک Sc. ol 

Asparagaceae Ornithogalum orthophyllum Ten. شیرمرغ Or. or 

Caryophyllaceae Stellaria media (L.) Cyr. دانه قناری St. me 

Boraginaceae Heteranthelium piliferum Blanks & Soland. بلچهسن He. pi 

Poaceae Setaria viridis (L.) P. Beauv. ارزن دم روباهی Se. vi 

Papaveraceae Roemeria hybrid (L.) DC. گل عروسک Ro. hy 

Asteraceae Cousinia deserti Bunge. هزار خار Co. de 

Chenopodiaceae Noaea mucrunata (Forsk.) Aschers. et Schweinf. خارکو No. mu 

Compositeae Launaea acanthodes (Boiss) O. Kuntze. چرخه La. ac 

Euphorbiaecea Chrozophora hierosolymitana Spreng. ارزق Ch. hi 

Dianthus Dianthus orientalis (Boiss.) Rech. f. میخک شرقی Di. or 

Poaceae Boissiera squarrosa Hochst.ex Steud. گندمی یک ساله Bo. sq 

Boraginaceae Myositis propinqua Fisch. & C. A. Mey. ex Ledeb. گل فراموشم نکن My. pr 

Capparidaceae Capparis spinose L. علف مار Ca. sp 

 
 (1386هاي مورد مطالعه )با اقتباس از علي آبادي و توكلي، در مخروط افكنه هاي گیاهي موجود: خالصه  تیپ2جدول 

 تیپ گیاهي مخروط افكنه لندفرم تیپ گیاهي مخروط افكنه لندفرم

ـــت مخروط  میاناب باالدس
 افکنه هات سوخته

Artemisia sieberi - 

Amygdalus  lycioides 
باالدســـت مخروط  میاناب

 افکنه مقاتالن
Artemisia sieberi 

نال  کا ناب،  یا م
 غیرفعال

ـــت مخروط  باالدس
 افکنه هات سوخته

Artemisia sieberi پایین دســت مخروط  میاناب
 افکنه مقاتالن

Astragalus sp 

ـــت مخروط  پشته  باالدس
 افکنه هات سوخته

Perovskia 

Abrotanoides- 

Artemisia sieberi 

پایین دســت مخروط  میاناب
 افکنه مقاتالن

Astragalus sp- 

Peganum harmala 

نال  کا ته،  پشـــ
 فعال

ـــت مخروط  باالدس
 افکنه هات سوخته

Perovskia 

Abrotanoides 
کــــانــــال 

 غیرفعال
پایین دســت مخروط 

 افکنه مقاتالن
Astragalus sp 

پایین دست مخروط  کانال غیرفعال
 افکنه هات سوخته

Perovskia 

Abrotanoides 
باالدســـت مخروط  پشته

 افکنه ساران
Artemisia sieberi- 

Perovskia 

Abrotanoides 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjO2JP_4afjAhUPyKQKHS9nCBUQgQN6BAgAEAE&url=http%3A%2F%2Fscholar.google.com%2Fscholar%3Fq%3D%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25AE%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AA%2BDescurainia%2BSophia%26hl%3Dfa%26as_sdt%3D0%26as_vis%3D1%26oi%3Dscholart&usg=AOvVaw1fwTePWsbw0fvF7KoE2aBs
https://species.wikimedia.org/wiki/Papaveraceae
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پایین دست مخروط  کانال غیرفعال

 افکنه هات سوخته
Convolvulus 

acanthocladus- 

Astragalus sp 

باالدســـت مخروط  میاناب
 افکنه ساران

Artemisia sieberi- 

Amygdalus  Scoparia 

- Perovskia 

Abrotanoides 
پایین دست مخروط  کانال فعال، پشته

 نه هات سوختهافک
Perovskia 

Abrotanoides 
باالدســـت مخروط  میاناب

 افکنه ساران
Artemisia sieberi- 

Acanthophyllum sp. 

پایین دست مخروط  کانال فعال، پشته
 افکنه هات سوخته

Artemisia sieberi  کــــانــــال
 غیرفعال

باالدســـت مخروط 
 افکنه ساران

Amygdalus  

Scoparia- Perovskia 

Abrotanoides 
پایین دست مخروط  میاناب

 افکنه هات سوخته
Artemisia sieberi- 

Convolvulus 

acanthocladus 

کــــانــــال 
 غیرفعال

باالدســـت مخروط 
 افکنه ساران

Amygdalus  Scoparia 

پایین دست مخروط  میاناب
 افکنه هات سوخته

Artemisia sieberi- 

Astragalus sp 

کــــانــــال 
 غیرفعال

پایین دســت مخروط 
 ساران افکنه

Artemisia sieberi- 

Astragalus sp.-  

Scoparia Amygdalus  
ـــت مخروط  پشته باالدس

 افکنه مقاتالن
Artemisia sieberi  کــــانــــال

 غیرفعال
پایین دســت مخروط 

 افکنه ساران
Amygdalus  

Scoparia- Artemisia 

sieberi 
ـــت مخروط  پشته باالدس

 افکنه مقاتالن
Perovskia 

Abrotanoides-

Setaria viridis  

 میاناب، کانال 
 فعال

پایین دســت مخروط 
 افکنه ساران

Artemisia sieberi 

 

ـــت مخروط  کانال غیرفعال باالدس
 افکنه مقاتالن

Perovskia 

Abrotanoides- 

Artemisia sieberi 

پایین دســت مخروط  پشته
 افکنه ساران

Artemisia sieberi- 

Perovskia 

Abrotanoides 

 
ـــت مخروط  کانال غیرفعال باالدس

 افکنه مقاتالن
Amygdalus  

Scoparia 
شته و کانال  پ

 فعال
پایین دســت مخروط 

 افکنه ساران
Perovskia 

Abrotanoides 

 
ـــت مخروط  میاناب باالدس

 افکنه مقاتالن
Artemisia sieberi- 

Astragalus sp - 

Convolvulus 

acanthocladus 

   

 
 آنالیز آزمایشگاهي 

 در گیاهی پوشش هایویژگی از میانگینی گیاهی، پوشش هایویژگی بر خاک هایویژگی أثیراتت بررسی منظوربه
توان گفت درصد سیلت در می. گرفتند قرار تحلیل مورد و تعیین مطالعه مورد هایافکنه مخروط مختلف هایموقعیت

رس در مخروط افکنه هات سوخته  ( و درصد99/77(، درصد شن در مخروط افکنه مقاتالن )31/16مخروط افکنه ساران )
( و 45/6(، کربنات کلسیم )85/3باشد. همچنین درصد کربن آلی )های مورد مطالعه بیشتر می( از دیگر مخروط61/15)

 71/4)به ترتیب  ECو  PHباشد. مقدار ( یا آبگذری خاک در مخروط افکنه هات سوخته بیشتر می05/49درصد سنگریزه )
 16/4( و ساران )به ترتیب 39/7و  08/4سوخته )به ترتیب کنه مقاتالن بیشتر از مخروط افکنه هات( در مخروط اف44/7و 
( 06/22و  59/19سوخته بیشتر )به ترتیب ( است. میزان نگهداشت خاک و رطوبت اشباع در مخروط افکنه هات44/7و 

( بیشتر است و 09/0یم در مخروط مقاتالن )( و مقدار سد0064/0باشد. میزان پتاسیم خاک در مخروط افکنه ساران )می
 باشد.( نسبت به دو مخروط دیگر بیشتر می64/4در نهایت میزان فسفر در مخروط مقاتالن )

 و فعال سطوح در که گرفت نتیجه توانمی مطالعه مورد منطقه خاک شیمیایی و فیزیکی هایویژگی بررسی از کل طور به
 هاکانال در سنگریزه درصد و ماسه مقدار حالیکه در است؛ بیشتر رس و سیلت مقدار هاپشته در ها،افکنه مخروط جدید
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 در کلسیم کربنات و آلی مواد مقدار. است هاپشته به نسبت هاکانال تردرشت بافت دهندهنشان موضوع این. باشدمی بیشتر
 در خاک اشباع رطوبت و خاک نگهداشت. ستا هاکانال از کمتر هایپشته در PH و EC مقدار. باشدمی بیشتر هاکانال
 سطوح در. باشدمی بیشتر هاپشته در فسفر و خاک در جذب قابل پتاسیم مقدار .است بیشتر هاپشته به نسبت هاکانال

 فسفر، جذب، قابل سدیم و پتاسیم کلسیم، کربنات آلی، مواد) خاک حاصلخیزی عناصر ها،افکنه مخروط قدیمی یا غیرفعال
PH، مخروط قدیمی یا غیرفعال سطوح در. هاستکانال از بیشتر هامیاناب در( خاک نگهداشت و خاک اشباع رطوبت 

 بیشتر هاکانال در سنگریزه درصد و شن مقدار حالیکه در است؛ هاکانال از بیشتر هامیاناب در سیلت و رس مقدار هاافکنه
 در است؛ هاآن فرسایش و هاکانال زیاد عمق و شیب دلیل به هاکانال در خاک حاصلخیزی عناصر بودن پایین. باشدمی

 (.3 جدول) است بوده دارا را بیشتری حاصلخیزی بنابراین و بیشتر خاک تشکیل امکان و بوده پایدارتر هامیاناب حالیکه
 

هاي مورد مطالعه افكنههاي سطح مخروط هاي گیاهي غالب و مشخصات فیزیكي و شیمیایي خاک در لندفرم: گونه3جدول 

 (2019)براساس آزادي و همكاران، 
لندف مخروطموقعیت گونه گیاهی

 رم

%si

lt 

%sa

nd 

%cla

y 

textu

re 

%Gra

vel 

%T

OC 

%Cac

o3 

Ec  PH  (Sp) %w

h 

P Na  K 

Artemisia sieberi  باالدست قدیمی

1 

I 10 5/77 5/12 SL 1/63 9/1 15/5 9/6 46/7 57/18 98/1

5 

33/2 017/0 0082/

0 

Artemisia sieberi  باالدست قدیمی

1 

Ch 5/13 66 5/10 SL 8/65 1/3 46/5 52/5 2/7 14/18 24/1

5 

79/1 019/0 0048/

0 

Artemisia sieberi  باالدست قدیمی

1 

I 1/5 5/83 4/11 LS 3/53 96/3 96/7 22/3 43/7 23/18 7/16 28/4 018/0 0051/

0 

Artemisia sieberi  باالدست قدیمی

1 

I 55/7 5/80 95/11 LS 2/58 92/2 55/9 06/5 44/7 4/18 34/1

6 

31/3 017/0 0068/

0 

Ziziphora tenuior  باالدست قدیمی

1 

Ch 19 68 13 SL 1/40 58/2 93/5 37/3 37/7 28/20 49/1

9 

77/0 019/0 0049/

0 

Perovskia 

Abrotanoides 
B 5/27 52 5/20 L 2/45 75/2 4/6 2/4 35/7 07/25 17/2 1باالدست جوان 

2 

5 018/0 0047/

0 

Trigonella eliptica  1باالدست جوان S 10 5/79 5/10 LS 7/36 51/5 81/7 7/3 09/7 75/28 45/1

5 

9/1 02/0 0057/

0 

Perovskia 

Abrotanoides 
B 5/6 2/87 5/12 LS 6/52 86/5 56/6 42/4 35/7 37/17 86/1 1باالدست جوان 

5 

37/4 017/0 0099/

0 

Perovskia 

Abrotanoides 
S 5/7 80 5/12 LS 2/61 65/4 71/6 23/3 51/7 93/17 32/1 1باالدست جوان 

6 

22/1 017/0 0082/

0 

Perovskia 

Abrotanoides 
S 5/1 88 5/10 LS 5/53 17/5 31/5 06/3 54/7 94/25 63/1 1باالدست جوان 

6 

88/0 018/0 0056/

0 

Perovskia 

Abrotanoides 
پایین دست جوان 

1 

B 5/13 76 5/10 SCL 2/56 41/2 31/5 83/3 43/7 05/17 5/17 17/5 02/0 0068/

0 

Artemisia sieberi  پایین دست جوان

1 

B 15 70 15 SL 5/50 27/3 65/6 2/4 33/7 2/25 96/1

8 

35/3 021/0 0049/

0 

Artemisia sieberi  پایین دست جوان

1 

S 5/33 40 5/26 L 2/52 13/4 4/6 37/4 51/7 65/27 87/2

2 

77/3 022/0 0056/

0 

Convolvulus 

acanthocladus 
دست پایین

 1قدیمی 

Ch 7 79 14 SL 4/43 48/4 18/7 29/3 37/7 57/18 21/1

7 

45/2 017/0 0053/

0 

Artemisia sieberi دست پایین

 1قدیمی 

I 5 5/80 5/24 SCL 2/34 65/4 87/6 1/4 55/7 95/26 93/7

3 

95/0 02/0 0068/

0 

Perovskia 

Abrotanoides 
دست پایین

 1قدیمی 

Ch 15 5/71 5/13 SL 44 58/2 4/6 26/3 46/7 35/17 20 71/2 02/0 0068/

0 

Artemisia sieberi دستپایین 

 1 قدیمی

I 15 53 32 CL 33 65/4 34/7 72/4 52/7 01/29 18/2

5 

9/3 018/0 0061/

0 

Artemisia sieberi  2باالدست جوان B 02/9 5/79 5/11 SL 7/40 06/2 21/4 73/2 32/7 85/20 54/1

6 

44/4 15/0 0049/

0 

Poa bulbosa  2باالدست جوان S 15 74 5/11 SL 6/35 79/3 06/4 57/3 49/7 94/17 26/1

5 

55/0 017/0 0055/

0 

Poa bulbosa  2باالدست جوان S 75/1

2 

80 25/7 LS 9/50 44/3 75/3 11/3 42/7 63/16 13/1

7 

18/4 15/0 007/0 

Perovskia 

Abrotanoides 
B 15 5/73 5/11 SL 35/39 68/1 21/4 85/3 15/7 96/17 92/1 2باالدست جوان 

2 

85/1 16/0 0093/

0 

Artemisia sieberi  باالدست قدیمی

2 

I 19 68 13 SL 5/30 65/1 84/4 88/5 43/7 62/20 13/1

9 

11/8 15/0 0069/

0 

Perovskia 

Abrotanoides 
باالدست قدیمی 

2 

Ch 5/12 5/75 12 SL 45 44/3 53/4 66/3 41/7 13/20 1/19 16/6 16/0 006/0 
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Amygdalus  Scopari

a 
باالدست قدیمی 

2 

Ch 5/11 5/76 12 SL 7/31 18/1 06/4 11/5 55/7 61/20 03/1

8 

23/7 017/0 0086/

0 

Artemisia sieberi  باالدست قدیمی

2 

I 5/10 88 5/11 LS 1/20 89/1 06/4 84/6 47/7 69/23 94/2

0 

24/7 017/0 0053/

0 

Astragalus sp دست پایین

 2قدیمی 

I 11 5/76 5/12 SL 4/16 95/0 93/5 98/3 48/7 73/4 88/2

0 

54/6 16/0 0047/

0 

Astragalus sp دست پایین

 2قدیمی 

I 5/9 5/79 11 SL 32 44/1 46/5 25/5 37/7 02/22 63/2

0 

8/1 16/0 0066/

0 

Astragalus sp دست پایین

 2قدیمی 

Ch 5/0 5/89 11 LS 7/4 44/1 37/4 37/3 5/7 93/20 43/2

0 

99/6 017/0 0066/

0 

Astragalus sp دست پایین

 2قدیمی 

I 25/1

0 

78 7/11 SL 2/24 19/1 69/5 61/4 42/7 37/13 75/2

0 

17/4 16/0 0057/

0 

Perovskia 

Abrotanoides 
/B 5/5 83 5/11 LS 5/55 31/0 68/4 75/3 52/7 6/17 9/17 31/3 15/0 0076 3باالدست جوان 

0 

Poa bulbosa  باالدست قدیمی

3 

S 5/21 69 5/9 SL 54 43/0 68/4 75/7 49/7 7/18 03/1

6 

14/7 16/0 0044/

0 

Amygdalus  

Scoparia 
باالدست قدیمی 

3 

I 5/25 5/66 8 SL 85/13 98/0 15/5 59/3 42/7 19/23 41/2

0 

52/3 17/0 0094/

0 

Artemisia sieberi  باالدست قدیمی

3 

I 5/5 83 5/11 LS 55/54 31/0 68/4 75/3 51/7 49/18 9/17 27/8 021/0 0059/

0 

Amygdalus  

Scoparia 
باالدست قدیمی 

3 

Ch 37 5/52 5/10 L 4/45 51/0 84/4 53/3 4/7 62/18 8/16 15/4 16/0 0055/

0 

Amygdalus  

Scoparia 
باالدست قدیمی 

3 

Ch 5/19 68 5/12 SL 4/60 95/0 5 48/3 4/7 3/19 42/1

7 

9/1 017/0 0066/

0 

Setaria viridis  3باالدست جوان B 13 77 10 SL 39 33/0 15/5 95/3 45/7 65/17 72/1

5 

41/1 016/0 008/0 

Artemisia sieberi دست پایین

 3قدیمی 

Ch 5/11 78 5/10 SL 9/33 03/1 31/5 11/3 24/7 6/18 68/1

6 

27/4 02/0 0081/

0 

Artemisia sieberi دست پایین

 3قدیمی 

I 25 54 21 L 25/35 34/1 46/5 05/4 57/7 49/24 55/2

0 

79/8 16/0 0073/

0 

Amygdalus  

Scoparia 
دست پایین

 3قدیمی 

Ch 5 5/86 5/8 LS 35 87/0 31/5 4/3 31/7 35/19 24/1

7 

86/5 02/0 0056/

0 

Artemisia sieberi دست پایین

 3قدیمی 

I 5/19 57 5/23 L 3/43 6/1 25/6 24/4 55/7 69/23 3/24 15/4 017/0 0076/

0 

Artemisia sieberi  پایین دست جوان

3 

B 31 5/50 5/18 L 8/49 002/0 15/5 35/5 4/7 89/20 38/2

1 

51/5 021/0 0051/

0 

Artemisia sieberi  پایین دست جوان

3 

S 5/5 5/82 12 SL 3/37 56/0 5 08/5 56/7 41/18 06/1

6 

29/2 017/0 0055/

0 

Perovskia 

Abrotanoides 
پایین دست جوان 

3 

S 5 85 10 LS 2/36 51/0 53/4 28/3 45/7 38/18 66/1

8 

94/3 15/0 0065/

0 

Perovskia 

Abrotanoides 
پایین دست جوان 

3 

B 5/17 5/62 20 SCL 25/31 37/1 5 44/4 35/7 4/20 42/1

9 

27/6 017/0 0044/

0 

 
 

 بندي پوشش گیاهي منطقهطبقه

پالت مورد مطالعه  44نشان داد که  PASTو شاخص فاصله اقلیدسی در نرم افزار  1ای با روش واردزاستفاده از آنالیز خوشه
تچه ای و نیمه درخهای بوتهزیر اجتماع غالبیت با گونه 4(. در هر 4باشند )شکل زیراجتماع گیاهی می 4در منطقه متعلق به 

 است.
باشد می Loamها هستند، خاک دست مخروط افکنهشود که؛ در پایینهایی می: این گروه بیشتر شامل پالت1زیراجتماع 

باشد. ها بیشتر میها و محدودهی سیلت و رس در این پالتهمچنین لندفرم غالب میاناب است و میزان رسوبات ریزدانه
دارای پوشش  sieberi Artemisiaهای غالب در این زیراجتماع، گونه ست. گونها طبقه این به متعلق پالت 7 مجموعاً

 حضور فراوانی در زیراجتماع داشته است. Perovskia Abrotanoidesغالب بوده و گونه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Wards method 
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 Sandy Loamها هستند، خاک دست مخروط افکنهشود که؛ در پایین: این گروه بیشتر شامل پالت هایی می2زیراجتماع 

ها بیشتر ها و محدودهریزه در این پالتشد همچنین لندفرم غالب میاناب است و میزان رسوبات درشت و سنگمی با
دارای  sieberi Artemisiaهای غالب در این زیراجتماع، گونه است. گونه طبقه این به متعلق پالت 7 باشد. مجموعاً می

 زیراجتماع داشته است. حضور فراوانی در .Astragalus spپوشش غالب بوده و گونه
 Sandy Loamها هستند، خاک دست مخروط افکنهشود که؛ در پایینهایی می: این گروه بیشتر شامل پالت3زیراجتماع 

ها ها و محدودهباشد همچنین لندفرم غالب کانال های فعال و غیرفعال هستند و میزان رسوبات ریزدانه در این پالتمی
های غالب در این زیراجتماع است. گونه طبقه این به متعلق پالت 13 باشد. مجموعاًانه میبیشتر از رسوبات درشت د

حضور فراوانی  Amygdalus  Scopariaدارای پوشش غالب بوده و گونه  Convolvulus Acanthocladusگونه
 در زیراجتماع داشته است.

 Loamy Sandها هستند، خاک االدست مخروط افکنهشود که؛ در بهایی می: این گروه بیشتر شامل پالت4زیراجتماع 
ها بیشتر ها و محدودهریزه در این پالتن ماسه و درصد سنگها هستند و میزاباشد همچنین لندفرم غالب میانابمی
،  sieberi Artemisiaهای غالب در این زیراجتماع، گونه است. گونه طبقه این به متعلق پالت 17 باشد. مجموعاً می
 حضور فراوانی در زیراجتماع داشته است. Perovskia Abrotanoidesرای پوشش غالب بوده و گونه دا

 
 گیاهي منطقه مورد مطالعه پوشش بنديطبقه از ( حاصل1درختي )دندروگرام : نمودار4شكل 

 (PCAهاي اصلي )نتایج حاصل از تجزیه مؤلفه

انجام  هاداده روی ( برPCAاصلی ) هایمؤلفه های گیاهی، آنالیزونهپراکنش گ بر موثر عوامل مهمترین تعیین منظور به

رویشگاه )لندفرم( نشان داد که محورهای اول،  44متغیر )خصوصیات خاک( در  13 روی بر اصلی هایمؤلفه تجزیه .شد

شش گیاهی را توجیه درصد از واریانس تغییرات پو 4/1و  33/2، 72/7، 91/38، 66/47دوم، سوم، چهارم و پنجم به ترتیب 
 (. 4نماید )جدول می

 : همبستگي بین گونه هاي گیاهي و ویژگي هاي محیطي با استفاده از آنالیز مؤلفه هاي اصلي4جدول 

 خصوصیات محیطي مؤلفه ها

5 4 3 2 1 

 % سیلت -170/0 947/0 -010/0 037/0 -047/0

 % ماسه 046/0 -963/0 -151/0 -074/0 095/0

 % رس 419/0 512/0 633/0 159/0 -061/0

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Dendrogram 
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 % گراول 482/0 186/0 -614/0 316/0 147/0

 % مواد آلي 791/0 -101/0 054/0 -250/0 024/0

 % كربنات كلسیم 738/0 087/0 173/0 -214/0 -192/0

139/0- 761/0 045/0- 139/0 099/0- EC 

277/0 567/0 519/0 098/0- 099/0- PH 

 % رطوبت اشباع 530/0 320/0 388/0 055/0 110/0

 % نگهداشت خاک 178/0 156/0 869/0 047/0 -029/0

 فسفر -555/0 042/0 266/0 351/0 -299/0

 سدیم -719/0 150/0 -003/0 -258/0 108/0

 پتاسیم -068/0 -098/0 -101/0 -067/0 905/0

 واریانس درصد 66/47 91/38 72/7 33/2 4/1

 

 
 هاي اصليهاي محیطي با استفاده از آنالیز مؤلفهاي گیاهي در ارتباط با ویژگيه: نمودار پراكنش گونه5شكل 

 
رویشگاه مختلف نشان  44فاکتور محیطی در  13های گیاهی را در ارتباط با بندی گونه( نمودار رج4با توجه به شکل )

شوند که برای بندی میروه مختلف رجگ 4های مورد مطالعه در های گیاهی مخروط افکنهتوان دریافت که گونهدهد، میمی
 تجزیه و تحلیل نمودار توجه به سه نکته ضروری است:

های محیطی ها از نظر ویژگیهای گیاهی در نمودار، نشان دهنده درجه تشابه یا اختالف گونهفاصله نقاط معرف گونه -1
 باشد.می

دارای  738/0و  791/0ات کلسیم به ترتیب با بار وزنی های محیطی درصد مواد آلی و درصد کربندر مؤلفه اول ویژگی -2
، 419/0های درصد رس، درصد گراول و درصد رطوبت اشباع خاک به ترتیب با بار وزنی بار مثبت قوی هستند و ویژگی

، ECهای محیطی درصد سیلت، درصد ماسه، باشند. اما ویژگیدار بوده و دارای بار وزنی مثبت میمعنی 53/0، 482/0
PHهایی که در جهت مثبت محورها قرار داشته باشند ، فسفر، سدیم و پتاسیم بار وزنی منفی دارند. بنابراین رویشگاه گونه
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های گیاهی روی نمودار، با ویژگی محورها که منفی هستند، رابطه معکوس دارند. با توجه به موقعیت نقاط معرف گونه

 گراول و درصد کربنات کلسیم بیشترین رابطه را دارند. های گیاهی در ربع اول نمودار با درصدگونه
های درصد رس و دارای بار مثبت و قوی است و ویژگی 947/0در مؤلفه دوم ویژگی محیطی درصد سیلت با بار وزنی 

د و های محیطی دیگر یا بار وزنی ضعیف دارنبار مثبت دارند. اما ویژگی 320/0و  512/0درصد رطوبت اشباع با بار وزنی 
های گیاهی در ربع دوم نمودار با درصد های گیاهی روی نمودار، گونهباشند. با توجه به موقعیت نقاط معرف گونهیا منفی می

 (.4بیشترین رابطه را دارند )جدول  PHو  ECسیلت، درصد رس، درصد نگهداشت خاک، درصد رطوبت اشباع، 
دارای بار مثبت  633/0و  869/0رصد رس به ترتیب با بار وزنی های محیطی درصد نگهداشت خاک و دمؤلفه سوم ویژگی

(. اما 388/0و  519/0و درصد رطوبت اشباع دارای بار وزنی مثبت می باشند ) PHهای محیطی قوی هستند و ویژگی
ی گیاهی هاهای محیطی دیگر یا بار وزنی ضعیف دارند و یا منفی می باشند. با توجه به موقعیت نقاط معرف گونهویژگی

 (.5های گیاهی در ربع سوم نمودار با مقدار فسفر، پتاسیم و سدیم بیشترین رابطه را دارند )شکل روی نمودار، گونه
دارای بار  567/0با بار وزنی  PHبا بار مثبت و قوی و متغیر  761/0با بار وزنی  ECهای محیطی مؤلفه چهارم ویژگی

باشند. با توجه به موقعیت نقاط معرف یگر یا بار وزنی ضعیف دارند و یا منفی میهای محیطی دباشند. اما ویژگیمثبت می
های گیاهی در ربع چهارم نمودار با درصد ماسه و درصد مواد آلی بیشترین رابطه را های گیاهی روی نمودار، گونهگونه
 دارند.

های محیطی دیگر یا بار قوی است. اما ویژگی دارای بار مثبت 905/0های محیطی پتاسیم با بار وزنی مؤلفه پنجم ویژگی
 (. 4وزنی ضعیف دارند و یا منفی می باشند )جدول 

ها است و هرچه طول بردار های گیاهی از محور مختصات بیانگر شدت یا ضعف رابطه آنمقدار فاصله نقاط معرف گونه -3
های گیاهی با محورها چکتر باشد همبستگی بین گونهها و محورها کوهای گیاهی رویشی بزرگتر و زاویه بین آنمعرف گونه

 تر است.های معرف محورها قویها با ویژگیبیشتر و رابطه بین آن
  Amygdalusو  Artemisia sieberi ،Perovskia Abrotanoides ،Poa bulbosaهای گیاهی گونه

Scoparia و درصد کربنات کلسیم رابطه مستقیم دارند.های درصد گراول که در ربع اول نمودار قرار دارند با ویژگی 
  Artemisia sieberi ،Perovskia Abrotanoides ،Poa bulbosa ،Amygdalusهای گیاهی گونه

Scoparia وZiziphora tenuior های که در ربع دوم نمودار قرار دارند با ویژگیPH ،EC ،درصد نگهداشت خاک ،
 ابطه مستقیم دارند.، رس و فسفر رتدرصد رطوبت اشباع، سیل

 Artemisia sieberi ،Trigonella eliptica ،Setaria viridis ،Poa bulbosa ،Perovskiaهای گیاهی گونه

Abrotanoides  وAmygdalus  Scoparia  که که در ربع سوم نمودار قرار دارند با ویژگی با پتاسیم رابطه مستقیم
 دارند.
 Artemisia sieberi، Poa bulbosa ،Perovskia Abrotanoides، Convolvulusهای گیاهی گونه

acanthocladus  وAmygdalus  Scoparia های مواد آلی و درصد که در ربع چهارم نمودار قرار دارند با ویژگی
 ماسه رابطه مستقیم دارند.

 
 گیريبحث و نتیجه

(، Cluster Analyzeای )ده از تحلیل خوشههای پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه، با استفادر تجزیه و تحلیل داده
باشد. چهار گروه اکولوژیک گیاهی تفکیک گردید که هر گروه اکولوژیک بیانگر واحد همگن گیاهی منحصر به فرد می

ها در توصیف دامنه تغییرپذیری شرایط محیطی اهمیت باالیی های گیاهی و تعیین موقعیت مکانی آنبنابراین شناخت گروه
های اکولوژیکی گیاهی منطقه مورد مطالعه های آمایش الگوی مناسبی محسوب گردد. گروهتواند در مدیریتمیدارد و 
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غالباً  sieberi Artemisiaشوند. در گروه اول و گروه چهارم، گونه گیاهی های گیاهی اصلی مشخص میبراساس گونه

ها شیب کمتری میانابباشند. خاک لومی است مستقر میدانه سیلت و رس بیشتر هستند و ها که رسوبات ریزدر میاناب
ها در معرض است. رسوبات و سنگ بیشتر خاک تشکیل امکان ها دارای ثبات بیشتری هستند ودارند و نسبت به کانال

ها کانالها بیشتر از گیرند. بنابراین درصد رس و سیلت در میانابآفتاب تحت تأثیر فرآیندهای هوازدگی و خاکزایی قرار می
باشد. گونه ها میها بیشتر از سایر بخشتر است در نتیجه تراکم پوشش گیاهی در این لندفرمباشد و خاک حاصلخیزمی

های یکی از گونه Perovskia Abrotanoidesها قرار دارند. غالباً در پشته Perovskia Abrotanoides گیاهی
ها غالب هستند. ها به دلیل وجود رطوبت، این گونهاشد لذا در پشتهبدوست میخاص مناطق خشک و بیابانی است و آب

 بیشتر رس و سیلت ها مقدارباشد؛ زیرا در این لندفرمها میبیشتر از کانال هاتراکم و درصد تاج پوشش گیاهی در پشته
ند و برای رشد نیاز به بافت ای هستبوتهای و نیمههای گیاهی بزرگتر که به صورت درختچهها گونهاست؛ در این لندفرم

فراوانی بیشتری دارد. در واقع  Perovskia Abrotanoidesها گونه گیاهی ریزتری دارند مستقر هستند. لذا در پشته
ها دست مخروط افکنهدر باالدست و پایین Perovskia Abrotanoidesو  sieberi Artemisiaهای گیاهی گونه

دست مخروط ها درصد رسوبات درشت ماسه بیشتر است و در پایینست مخروط افکنهمستقر هستند. در واقع در باالد
به طور غالب در  .Astragalus spباشد. در گروه دوم، گونه گیاهی ها درصد رسوبات ریزدانه سیت و رس بیشتر میافکنه

های شور به خوبی در خاک ودر برابر خشکی مقاوم و  ریشه عمیق دارد .Astragalus spگونه ها مستقر است. میاناب
باشند. در ها، دارای رطوبت کافی میمیاناب آب زهکشی ناشی از کافی رطوبت وجود به علتها لذا میاناب. کندرشد می

های در اکثر بخش  Amygdalus Scoparia و Convolvulus Acanthocladusگونههای گیاهی گروه سوم، گونه
باشد، مستقر هستند. در واقع رطوبت هایی که مقدار رسوبات ریزدانه بیشتر میدر بخش ها وفعال و غیرفعال مخروط افکنه

باشد که بقایای گیاهان در مناطق ترین عامل محدودکننده محیطی میاشباع خاک و ظرفیت نگهداری آب در خاک مهم
ای قرار و گسترش سیستم ریشهدهد. این موضوع اهمیت مکان مناسب برای استخشک را تحت تاثیر قرار میخشک و نیمه

های حساس را نشان های گیاهی مختلف جهت تامین نیاز رطوبتی طی فصل خشک برای بقاء در این اکوسیستمگونه
ای و آبرفتی ریزدانه و رسوبات مخروط شناسی، شامل رسوبات مخروط افکنهدهد. منطقه مورد مطالعه از نظر سازند زمینمی

هایی که رسوبات درشت دانه هستند و تخلخل بیشتری دارند و نفوذپذیری باشد. در لندفرمدانه میای و آبرفتی درشتافکنه
باشد. سازندهایی که قادر به نگهداشت حجم کل آب در ها بیشتر است، تراکم و درصد تاج پوشش گیاهی بیشتر میآن

 شتری خواهند داشت. دسترس بیشتر برای ریشه گیاهان باشند، استقرار و گسترش پوشش گیاهی بی

های فیزیکی و شیمیایی خاک های اصلی در منطقه مورد مطالعه نشان داد که از بین ویژگیهمچنین نتایج تجزیه مؤلفه

 رطوبت درصد آلی، ماده درصد (،ECالکتریکی ) (، هدایتPHاسیدیته ) ،)رس و سیلت شن، )درصد خاک بافت شامل
گردید که از  انجام سدیم و درصد گراول یا سنگریزه پتاسیم، فسفر، ات کلسیم،کربن اشباع، درصد نگهداشت آب در خاک،

ای را در درصد گراول یا رسوبات درشت، درصد سیلت، درصد ماسه و درصد نگهداشت آب در خاک نقش عمدهها بین آن
ترین ویژگی ک را مهمهای حاصلخیزی خا( عامل1383استقرار و گسترش گیاهان منطقه دارند. در این رابطه ترنج زر )

 ها بیان نمود. های گیاهی و پراکنش گونهخاک در تفکیک تیپ
باشد. بافت خاک به علت ای دارند، بافت خاک میاز جمله خواص فیزیکی مهم خاک که در تغذیه و رشد گیاهی نقش عمده

اه، در پراکنش پوشش گیاهی نقش تاثیر در میزان آب و عناصر قابل دسترس گیاهان و نیز تهویه و عمق ریشه دوانی گی
را تغییرات در بافت خاک معرفی کرد.  Artemesia( موثرترین عامل در پراکنش جنس 1986) 1دارد. شومار و اندرسون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Shumar & Anderson 
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( بافت خاک را به عنوان عامل مؤثر در پراکنش پوشش گیاهی معرفی 1986) 2(، برادرسان و همکاران1990) 1جنسن
 دهد. ش را مورد تایید قرار میاند که نتایج این پژوهکرده

 هایشکل به بررسی فلور،( 1385همچنین مطالعات فلوریستیک دیگر که در استان سمنان انجام شده، حمدی و همکاران )

گونه گیاهی شناسایی کردند و  336ها کیلومترمربع مساحت پرداختند. آن 7970های منطقه گرمسار با کوروتیپ و زیستی
های شود. در منطقه مورد مطالعه )مخروط افکنهها را شامل میگونه %9/55تورانی  -ناحیه ایرانی های انحصاریگونه

( به 1388باشد. کریمی )های گیاهی شناسایی شده کمتر میمیامی( به دلیل کوچک بودن مساحت محدوده تعداد گونه
های گونه را شناسایی کرد. بیشتر گونه 242ژوهش بند در شهرستان دامغان پرداخت. او در این پمطالعه فلور آستانه میان

باشد. اما در های دارویی منطقه کم میای هستند و تعداد گونهعلوفه -ها مرتعیباشد. اغلب گونهکریپتوفیت میمنطقه همی
های هگونه گیاهی شناسایی شد، گون 46کیلومترمربع، تعداد  10های جنوب غرب میامی با مساحت تقریبا مخروط افکنه

 ها ارزش دارویی و درمانی دارند. باشند و اغلب گونهتورانی می -گیاهی بیشتر مربوط به ناحیه ایرانی
در منطقه خشک میامی به دلیل چرای دام، حرکت تراکتور به منظور تغییر کاربری اراضی و ماشین آالت سنگین به دلیل 

های رویه از گیاهان دارویی و درمانی، در برخی از بخشداشت بیوجود چند کارخانه در محدوده مورد مطالعه و همچنین بر
خصوص مخروط افکنه مقاتالن بافت خاک رو به تخریب است و این مسائل تهدیدی جدی برای ها بهمخروط افکنه

... های مهاجم، فرسایش خاک و ای، حضور گونههای گیاهی با ارزش و نادر در منطقه می باشد. کاهش تنوع گونهگونه
های گیاهی خاص خود، برای حفظ های خشک و نیمه خشک به علت داشتن گونهدالیلی برا این ادعا هستند. اکوسیستم

های ویژه شوند. از طرفی این مناطق به دلیل پتانسیلهای گیاهی به نوعی خزانه ژنتیکی ومرکزی محسوب میتنوع گونه
های حفاظتی و احیایی در این های متناسب جهت اعمال سیاستریزیباشند که اعمال برنامهپذیر میخود بسیار آسیب

های طبیعی آن ها، اغلب به عنوان حفاظت مناطق بسیار ضروری است. از آن جا که حفاظت و نگهداری گیاهان در زیستگاه
نی و حفاظت از های انساشود در مناطقی که به نوعی با تعارض بهره برداریهای گیاهی تلقی میاز کانون اصلی گونه

ها، عوامل تهدید، نگرش و رفتارهای اجتماعی و تنوع زیستی مورد توجه قرار گیرند طبیعت مواجه هستیم باید انواع زیستگاه
 (.56، 1394)محرابیان، 

 تشكر و قدرداني

با عنوان « شهید بهشتی»دانشگاه ( گرایش مخاطرات ژئومورفولوژیک) مقاله حاضر مستخرج از رساله دکتری ژئومورفولوژی
: مطالعه موردی) بررسی تأثیر فرم ها و فرآیندهای ژئومورفولوژی سطح مخروط افکنه ها بر ویژگی های پوشش گیاهی» 

بنیاد )صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور  مالی است که با پشتیبانی(« رب میامیمخروط افکنه های جنوب غ
. نویسندگان برخود الزم می دانند که مراتب تشکر صمیمانه ه استانجام شد 97011696 ( با کدINSF( )ملی علم ایران

لوژی کمی که ما را در انجام و ارتقاء کیفی خود را از بنیاد ملی علم ایران، و داوران محترم نشریه پژوهش های ژئومورفو
 این پژوهش یاری دادند، اعالم نمایند. 

 منابع 
 در ژئومورفولوژی تأثیر ، بررسی1397کاوه،  و قهرمان،  کش، اسماعیل بهرامی، شهرام؛ بیرامعلی، فرشته؛ فیله 

 -193، صص 52سبزوار، مجله جغرافیا و توسعه، شماره   -فشتنق های افکنه گیاهی مخروط پوشش تراکم و نوع

210. 

  ،بررسی عوامل بوم شناختی موثر بر پراکنش پوشش گیاهی در مراتع وشنوه قم، پایان 1383ترنج زر، حمید ،

 نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Jensen  
2 Brotherson et, al  
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 ،و زیستی هایشکل ، معرفی فلور،1385محمدمهدی؛ ایرانبخش، علیرضا؛ اسدی، مصطفی،  حمدی 

 -179، صص 79سمنان، مجله پژوهش و سازندگی، شماره  استان در گرمسار گیاهان منطقه هایکوروتیپ

199. 

  .طبیعی(، های چندمتغیره در علوم محیطی و منابع . رج بندی )تجزیه و تحلیل مؤلفه1390طهماسبی، پژمان

 صفحه. 181انتشارات دانشگاه شهرکرد، 

 منطقه گیاهی هایتیپ کشور، اکولوژیک مناطق شناخت طرح ،1386 حسین، توکلی، عباس؛ آبادی، علی 

  صفحه. 81 کشور، مراتع و هاجنگل تحقیقات موسسه انتشارات میامی،

  ،رج قرق تحقیقاتی ارشق در استان ، مقایسه ترکیب و تنوع گونه ای در مراتع داخل و خا1396فکری، عارف

 صفحه.  76اردبیل، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، 

  ،تاثیر برخی 1396قربانی، اردوان؛ نظری عنبران، فریبا؛ اصغری، علی؛ عظیمی معطم، فرزانه؛ موالیی، مریم ،

 -یونومی علف بوته زار در گرادیان ارتفاعی فخر آبادی عوامل بوم شناسی در انتشار پوشش گیاهی واحد فیز

 .238 -215، صص 12، شماره 5شابیل )شمال سبالن(، نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، دوره 

  ،دامغان، مجله شهرستان مراتع گیاهان جغرافیایی پراکنش و زیستی اشکال ر، فلو ، معرفی1388کریمی، زهره 

 .16 -1، صص 1،  شماره 16دوره طبیعی،  منابع و کشاورزی علوم

 ،شیمیایی و فیزیکی وضعیت و توده گیاهی، ساختار جوامع براساس رویشگاه بندی ، طبقه1382 ،.اسداهلل متاجی 

 .صفحه 164اسالمی،  آزاد دانشگاه دکتری، نامه پایان. طبیعی هایدر جنگل خاک

  .صفحه. 287هاد دانشگاهی مشهد، . توصیف و تحلیل پوشش گیاهی، انتشارات ج1380مصداقی، منصور 

  ،محرابیان، احمدرضا؛ مرادی زیناب، حسین؛ نقی زاده، سیاوش؛ مصطفوی، حسین؛ خواجویی نسب، فرزانه

 .Onosma L( .Boraginaceae Juss، الگوهای انتشار، پهنه های تنوع و اولویت های حفاظتی جنس )1398

 .94 -73، صص 1ن، فصلنامه علوم محیطی، شماره در بخشی از واحدهای ژئومورفولوژیک شمال غرب ایرا

  ،الگوهای پراکنش و تنوع جنس 1394محرابیان، احمدرضا ،Onosma  در ایران با تاکید بر حفاظت، بوم زادی

 .60 -36، صص 16و الگوهای پراکنش در جنوب غرب آسیا، مجله رستنی ها، شماره 

  ،بررسی اثر ویژگی های خاک و عوامل 1391قاسمعلی، مرادی، حمیدرضا؛ شکراللهی، شکوفه؛ دیانتی تیلکی ،

فیزیوگرافی بر پوشش گیاهی )مطالعه موردی: بخشی از مراتع ییالقی پلور(، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات 

 .655 -668، صص 4، شماره 19مراتع و بیابان ایران، دوره 
 Abd El-Ghani, M., Soliman, A. and Abd El-Fattahr, R., 2014. Spatial distribution and soil 
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