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 چكيده
 اي محدودي ازماسههاي در عرصهبا نام فارسي گونه ساحلي  Sphaerocoma aucheriگونه 

استقرار دارد. هدف از این پژوهش بررسي سواحل استان هرمزگان و سيستان و بلوچستان 

 Sphaerocoma aucheriاي جلگه ساحلي با پارامترهاي رویشي هاي ماسهارتباط ژنز توده

 استان هرمزگان از شرق تا غرب نوار ساحلي رویشگاه این گونه گياهي 7 این منظور،به است. 

تراكم و ارتفاع  درصد پوشش، قطر بزرگ و كوچک تاج، جملهپارامترهاي رویشي از  شد.انتخاب 

عمق صفرتا  3از و مناطق شاهد، پروفيل خاک در هر رویشگاه  9با حفر ؛ گيري شدهر پایه اندازه

فيزیكي و شيميایي خاک  ویژگي 16نمونه خاک تهيه و  يمتريسانت 75تا  50و  50تا  25، 25

بين تراكم گونه با درصد رطوبت اشباع و آهک در هر  ،نتایجبر طبق  د آزمایش قرار گرفت.مور

تراكم گونه با درصد الي و  همبستگي وجود دارد. اثر منفي و مثبتبا سه عمق خاک به ترتيب 

در عمق اول  ماسهبا اثر منفي و درصد  درصد رس در عمق دوم و سوم ،ميزان پتاسيم عمق اول

همچنين سطح پوشش تاجي با درصد رطوبت  .دارد يداريثر مثبت، همبستگي معنو دوم با ا

در عمق اول با اثر مثبت همبستگي  ماسهاشباع و درصد رس در هر سه عمق با اثر منفي و درصد 

عمق سوم با  هر دو پارامتر قطر متوسط و ارتفاع گونه با درصد رطوبت اشباع .دارد يداريمعن

بر  خاک دهندهليذرات تشك ريدهنده تأثنشان نتایجاین  .دارد يداريناثر منفي همبستگي مع

زارهاي ساحلي كه بر ماسه صرفاًگونه رسد اینبه نظر مي .ساحلي استرویشي گونه  هايویژگي

 اندشدهليتشك ماسهو عمدتاً از  دادهازدستضمن فرآیندهاي دریایي رس و سيلت خود را 

اي داخلي كه رس و سيلت بيشتري دارند، استقرار پيدا هاي ماسهتودهاستقرار داشته و بر 

 اي استفاده كرد.هاي ماسهشاخصي براي تمایز این توده عنوانبهتوان از آن مي رونیازاكند؛ نمي

 

زارهاي ساحلی، استان هرمزگان، اکوژئومورفولوژي، گونه گياهی ساحلی، ماسه واژگان کليدي:
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 مقدمه

ستمژئومورفولوژی نقش ویژه سی ساختار  شکل دادن به مناظر و  ستقر بر آنای در  ها دارد؛ های اجتماعی و اکولوژیکی م
ستم نوبهبه سی شکلاکولوژیکی نیز می -های اجتماعیخود  شته توانند تأثیر عمیقی بر  ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک دا

ــند ــتماین تعامال (.2018، 1)تامس و همکارانباش ــیس ــت. مناط  ت حاکی از پیچیدگی ماهیت س های ژئوموفولوژیک اس
ست که به دلیل تأثیرپذیری از اکولوژی ستمیسساحلی  صی ا شگاهی بزرگ و دریا ژئوموفولوژیک خا شکی، آزمای  از خ

شکل .(1391شایان و همکاران، ) شودمی تلقی طبیعت بر حاکم توازن ساحلی، از جمله  شتههای ژئومورفولوژی  های نه
سه شتهما ساحل نه شی  ست. در حوا سههای بادی با ای ا شتههاما سط امواج نه اند لیکن با دور شوند، آمیختهمییی که تو

ی ورودی به سواحل دریای هارودخانه(. 2001 2شدن ماسه[ خواهد بود )کیدشدن از ساحل نیروی باد، عامل اصلی ]نهشته
ستر سازندهای  ،عمان های سخت سنگها و ماسههای ائوسن، الیگوسن، میوسن، مارننرمی چون فلیشضمن عبور از ب

سن  شده میو سن و حتی مارن -ن ساله مقادیر قابلپلیو ساحلی، هر سوبات را به کرانههای کواترنر  های دریای توجهی ر
 .(1386مهندسین مشاور سازه پردازان شرق، )کنند عمان وارد می

زاگرس را دریافت ریزدانه اســتان هرمزگان نیز رســوبات حاصــل از تخرید ســازندهای ســواحل خلیف فارس در محدوده 
است  ایهای ریزدانهنهشته یگذاررسوبهای وسیعی از جلگه ساحلی در محدوده استان هرمزگان حاصل کنند. بخشمی

سط تپهکه در پایین ست تو سهد شده های ما شیده  ستان پو شرق ا ست )ای عمدتاً در  (. در 138۴و همکاران،  برخورداریا
به دو بخش  را های سواحل عمان(، مجموعه ماسه1381محمودی )است؛  شدهانجامها مطالعات چندی مورد منشأ این تپه

های (، در بررسـی الگوی تغییرات تپه138۴محمودی )کرد. های بادی تقسـیم های سـاحلی و ماسـهمتمایز شـامل ماسـه
و با دور شدن از  استی از دریا قواحتمالبه ها در نزدیکی ساحل وتپه منشأداشت که ای ساحل دریای عمان عنوان ماسه

سههای دریا تپه شأی عالوه بر اما شأدریایی،  من شکی نیز پیدا  من سه( توده1393کنند. به گفته اکبریان )یمخ ای های ما
سوبات ریزدانه کرانه جزر و مدی و هیدروهای ژئومورفولوژیک پیشساحلی متأثر از ویژگی ستند و از ر ساحلی ه دینامیک 

ای داخلی حاصــل های ماســهکه تودهاند حال آنکرانه جزر و مدّی تشــکیل شــدهاز محدوده ســاحلی به پیش شــدهمنتقل
های ای( اســت. در جلگه بربی مکران، تودهطور اخصّ گســتره بســترهای قدیمی رودخانهبه) باد از ســطج جلگه کندوکاو
سه شستهساحلی عمدتاً از دانه ایما سه  شکشده توسط امواج دریا های ما سهشده و توده لیت ای داخلی عالوه بر های ما

 (.1393های مارنی هستند )شایان و همکاران، ماسه دارای مقادیر زیادی کلوخه
ضی مواقع تفکیک دقی  تپه سهبع ست زیرا ما شکل ا ساحلی و بیابانی م شأهایی که های  ست دریایی  من دارند ممکن ا

شده باشند. این یدترکزمینی دارند  منشأهایی که و با تپه رفتهکیلومتر در خشکی پیش  هادههایی را تشکیل دهند که تپه
ضی از مناط  مانند بیاباننوع تپه ساحلی نامید، پرو و عمان وجود دارند. ها در بع سههای  ست ما زارهای گاهی ممکن ا
شرفت کنند، به طرف دریا می در اثر بادهایی که برّی سمت دریا پی سواحل خلیف فارس در  هاآنیی از هانمونهوزند به  در 

سعودی وجود  ستان  ستند؛ گونههرچند  (.1378رفاهی، دارد )نزدیکی دهلران و عرب سیار متنوع ه سواحل ب های گیاهی در 
شوند که از هایی مستقر میگیاهان در رویشگاه اینشوند. های گیاهی خاصی پوشیده میزارها در ساحل، توسط گونهماسه
سه شگاهما ست و در این روی شده ا شکیل  صورت گیاهان بالد ظهور میهای متحرک ت ستلو و مورنوـ )یابند ها به  کا

ساسوال سه اگرچه (.1996، 3کا ساحلی از عوامل تأثیرگذار بر ناحیهمدفون شدن توسط ما ساحلی های  بندی جوامع گیاهی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Thoms et.al 

2 Kidd 

3 Castillo and Moreno-Casasola 
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ـــت اما ـــت به عنوان یک عامل محیطی به اس ماون و )تنهایی قادر به تأثیرگذاری قطعی در پراکنش جوامع گیاهی نیس
 (.2002، 1پرومال
سبیتا به گفته  سههای تپه، (200۴) 2گری و  شگاه گیاهان متنوعابوظبی ساحلی  ایما ست یروی شامل  ؛ا شگاه  این روی
سته سالهد ساله کوتاه و گراس هایدرختچه، ای از گیاهان یک ست؛ های چند  سههای تپها ساحل  ایما محل نزدیک به 
ستقرار صلی  Cornulaca monocantaو  Sphaerocoma aucheri هایگونه ا صر ا ستند.به عنوان عنا  مظفریان ه

نام (1386) نگ  هان ایران ذکر مدر فره یا ندیهای گ نام  Sphaerocomaکه جنس  ک به  نه  یک گو در ایران دارای 

Sphaerocoma.aucheri  سیستان های هرمزگان و های ساحلی استانماسهکه فقط بر با نام فارسی گونه ساحلی است

ستان میو  شگاه گونه رویدبلوچ سواحل  Sphaerocoma aucheri. روی صراً مناط  محدودی از  سهدر ایران منح ای ما
 ندرعباس، بندر چارک، جزیره الرک، جزیره کیش، بندر لنگه، جزیره هرمز، جاسک و مینابقشم، ب استان هرمزگان شامل

ستان  چابهار و کنارکو دو منطقه  ستان و بلوچ سی ستان  شدیمدر ا سلطانی با سدپور و  ( در 1393اکبریان ). (1396پور، )ا
های گیاهی زارهای ساحلی، عمدتاً توسط گونهماسهای جلگه بربی مکران، بیان داشت که های ماسهمورفوژنز توده مطالعه
شـده اسـت. اسـفائروکوما با ایجاد  پوشـیده مشـابهی هاگونهو  Sphaerocoma aucheriدوسـتی نظیر و ماسـه ایبوته

های ســاحلی هایی از جلگهای در بخشهای ماســهعمی  و گســترده و نیز پوشــش متراکم، باعب ت بیت توده هایریشــه
 (.1393)اکبریان،  استشده  دریای عمان

ساختار هر جامعه گیاهی تا حدود زیادی تحت  ست بلکه ترکید و  صادفی نی شار و حضور گیاهان در هر منطقه ت شکل انت
عوامل مؤثر بر پراکندگی گیاهان ممکن اســت (. et.al, 2002 Zare chahooki) عوامل محیطی قرار دارد ریکنترل و تأث

( از جمیع عوامل اکولوژیکی، عوامل اقلیمی و خاک 1380 ،محیطی و یا هر دو باشد، )مقدم ناشی از خصوصیات گیاهی یا
ای نیز ها و اراضی ماسه. تپه(1382. )اردکانی، کنندیبه نحو موثری در تعیین رویشگاه گیاهان و توزیع ییوم ها نقش ایفا م

در ناحیه کوهستانی رابطه پوشش (. 1393پوشش گیاهی شاخص خود را دارند )اکبریان،  متأثر از عوامل اقلیمی و ادافیکی
شش گیاهی معنی دار  شتر ارتباط بین خاک و پو شتی بی ستی و بلندی و اقلیم معنی دار بوده ولی در مناط  د گیاهی با پ

درصد تغییرات پوشش  70شان داد که ( در مراتع استان قم ن1383نتایف حاصله از بررسی )جعفری، (.1378است )قلیچ نیا، 
ــت 3گیاهی به  ــیات بافت، هدایت الکتریکی و آهک خاک مربوط اس ــوص ــی 1388) مهدوی و همکاران .خص (، در بررس

ستقرار و  نیترپوشش گیاهی در رابطه با شرایط ادافیکی و فیزیوگرافی رویشگاه دریافتند که مهم عوامل محیطی مؤثر بر ا
 .باشندیناختی شامل بافت خاک، آهک، ازت، کربن آلی، ارتفاع از سطج دریا و شید مهای بوم شپراکنش گروه

ــار گونه1931) زاخاروف ــال  یها( قانون ژئواکولوژیک انتش ــیله بایکو،  19۴5گیاهی را ارائه داده که پس از آن در س بوس
صالح ساس ا تدوین و ا ست. برا ش ،ییایعرض جغراف ل ارتفاع،یاز قب ییاین قانون عوامل جغرافیشده ا  د و درجهیجهت 

ــار نباتات می ــبد تغییر انتش ــید س ــود ش ــتی و بلندی در ترکید گونهش زان ین در میو همچن یدرختان جنگل یهاو پس
ــش جنگل ــول پوش ــط ی. اگذاردیمر یتأث یمحص ــتیاکولوژن مورد توس  (،1968ر، یدابن م)(، 1967ر، کتایچون )و ییهاس

شمندان( و 1979رنس، ی)دا شده( مشخص 1963ن، کیلورک)م (،1961 و 1975ن، یارمکر )ینظ یدان ست تأیید  به نقل از [ )ا
 .(1377 ینیزارع زرد
شد همان ست یکی از گونه Sphaerocoma aucheriگونه که ذکر  سهه فقط بر کهای گیاهی ا ستقر  یهاما ساحلی م
 زارهای ساحلیماسهمورفوژنتیکی های ویژگیو رابطه آن با  این گونهشی یبررسی وضعیت روشود. هدف این پژوهش می

 ای داخلی )زمینی( است.های ماسهدریایی( از توده) یساحلزارهای استان هرمزگان به عنوان شاخص تفکیک ماسه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  Maun  and Perumal 

2 Gary Brown & Sabitha Sakkir 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Maun%2C+MA
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Perumal%2C+J
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 منطقه مورد مطالعه 

شگاه گونه  ساحلی و نام محلی درهنه را  Sphaerocoma aucheri Boissمنطقه پژوهش، هفت روی سی گونه  با نام فار
شامل می ستان هرمزگان  شگاه .شوددر ا شرق به برب  هااین روی شگاه اندعبارتاز  شک از: روی شگاهپیب سک ، روی ، جا

 (1 )شکل چارک ، رویشگاهحسینه ، رویشگاهکریان ، رویشگاهسیریک رویشگاه

 
 مورد مطالعه در استان هرمزگان هايموقعيت رویشگاه :1شكل 

شگاه شک روی شگاه،این : پیب سک به بندر صبوده و در محور موا مطالعهمنطقه مورد  نیتریشرق روی کنارک التی بندر جا
ستان(  ستان و بلوچ سی ستان  صات جغرافیایی)در ا دقیقه عرض  ۴5درجه و  25ثانیه تا  2۴ دقیقه 38درجه و  25 در مخت

 مساحت این رویشگاهثانیه طول شرقی قرار دارد.  2۴دقیقه و  59درجه و  58ثانیه تا  2۴دقیقه و  56درجه و  58شمالی و 
 .استهکتار  21۴2۴1
در برب آبادی کوه مبارک در مختصــات ، برب شــهرســتان جاســککیلومتری  50در  رویشــگاهاین : جاســک رویشــگاه

 29درجه و  57دقیقه تا  27درجه و  57دقیقه عرض شمالی و  36درجه و  25ثانیه تا  36 دقیقه ۴5درجه و  25 رافیاییجغ
شرقی  2۴دقیقه و  ست. بخشثانیه طول  شگاهواقع ا ست.از آب دریا  متأثردر هنگام مد  هایی از این روی ساحت این  ا م
 .استهکتار  ۴17 رویشگاه
در مختصات  جاده مواسالتی میناب جاسکامتداد شرقی شهرستان سیریک در  بخشدر  اهرویشگاین : سیریک رویشگاه
 57دقیقه تا  06درجه و  57ثانیه عرض شـــمالی و  36 دقیقه 36درجه و  26ثانیه تا  36 دقیقه 30درجه و  26 جغرافیایی
 .استهکتار  953۴۴ مساحت این رویشگاه واقع است.دقیقه طول شرقی  09درجه و 
شگاه شگاهاین : کریان روی صله به  ،بربی آبادی دماغ ریگ بخشدر  روی  یهاتپهبر روی شرق میناب، کیلومتری  ۴0فا

شده سه ای ت بیت  صات جغرافیایی ،ما شمالی و  12و  دقیقه 3۴درجه و  26تا  دقیقه 15درجه و  26 در مخت ثانیه عرض 
 .استهکتار  2۴72 واقع است. مساحت این رویشگاهدقیقه طول شرقی  09درجه و  57تا  ثانیه 2۴دقیقه  02درجه و  57
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ــگاه ــگاهاین  :دیوان رویش ــتای دیوان بخشدر  رویش ــله تقریبی ، به جنوبی روس لنگه بر بندر برب کیلومتری از 50فاص

سه یهاتپه شرف بما صات جغرافیایی های م ثانیه عرض  2۴دقیقه و  58 درجه و 26دقیقه تا  29درجه و  26 دریا در مخت
 .استهکتار  29637 واقع است. مساحت این رویشگاهدقیقه طول شرقی  56و درجه  5۴دقیقه تا  39ه و درج 5۴شمالی و 
ــگاه ــینه رویش ــگاهاین  :حس ــ بخشدر  رویش ــرقی بندر حس در ، بندر لنگه بربکیلومتری  80نه و در فاصــله تقریبی یش

صات جغرافیایی شمالی و  12دقیقه و  ۴0درجه و  26ثانیه تا  2۴دقیقه و  35درجه و  26 مخت  22درجه و  5۴ثانیه عرض 
 .استهکتار  123679 مساحت این رویشگاه واقع است.ثانیه طول شرقی  ۴8دقیقه و  36درجه و  5۴ثانیه تا  ۴8دقیقه و 
بر روی ، بندر لنگه بربکیلومتری  80بی بربی بندر حســنه و در فاصــله تقری بخشدر  رویشــگاهاین : چارک رویشــگاه

 ۴3درجه و  26ثانیه تا  12دقیقه و  37درجه و  26 ماســه ای کم ارتفاع مشــرف بر دریا در مختصــات جغرافیایی یهاتپه
واقع ثانیه طول شــرقی  12دقیقه و  22درجه و  5۴ثانیه تا  36دقیقه و  15درجه و  5۴ثانیه عرض شــمالی و  ۴8دقیقه و 
 .استهکتار  2۴۴83 مساحت این رویشگاه .شودییا ختم مبه در رویشگاهبربی این حد  است.

 

 هاروشمواد و 

از شرق تا  رویشگاه آن 7 ،زارهای ساحلیهای ماسهویژگیو رابطه آن با ساحلی درهنه  گونهشی یبررسی وضعیت رو برای
زارهای با رجوع به ســواب  مطالعاتی و بازدیدهای میدانی، نقشــه ماســه شــد.انتخاب  اســتان هرمزگان یبرب نوار ســاحل

شگاه ساحلی و ستره روی شه گ ستان هرمزگان نق سواحل ا ساحلی درهنه در  صلی گونه  شد. های ا ستفاده از تهیه  با ا
شه شناخت  یهانق ستان هرمزگان مرزهای اکولوژیک موجود طرح  شار گونه اولیه ا شهبر روی ساحلی درهنه انت  یهانق

درصد  جملهاز  یشیرو یپارامترهااصالح و نقشه نهایی تهیه شد. با پیمایش صحرایی  شده وم یترس 1:50000توپوگرافی 
ـــد یریگه اندازهیم و ارتفاع هر پاکترا تاج، کوچکپوشـــش، قطر بزرگ و  به روش  یشـــیرو یپارامترها یبردارآمار. ش

 3، هر رویشگاهدر الف(.  2شکل شد )انجام  یانتخاب هایرویشگاهترانسکت در  ـــبه وسیله پالت  ،1یکستماتیس یتصادف
 استفاده شد. یمترمربع ۴ یهاپالت ، ازیمتر 100مشخص طول هر ترانسکت، در فواصل و در  متری 1000 ترانسکت

س 10و  5، 1 یهاپالت هنارک  کل خایپروف 9حفر با های حفر پروفیل خاک در نظر گرفته شد. به عنوان محلت کهر تران
ـــانتی 75تا  50و  50تا  25، 25ا عم  صـــفر ت 3شـــگاه از یدر هر رو فیزیکی و  ویژگی 16ه و یته کنمونه خا یمترس

ت ی، هدا(Sp) درصـــد اشـــباع یپارامترهاگیری های خاک برای اندازهنمونه ش قرار گرفت.یمورد آزما کشـــیمیایی خا
، (N) ، ازت(OC) یربن آلک، (Gyps) ، گچ(T.N.V) شــونده یدرصــد مواد خن ، (pH) اشــباعنش گل ک، وا(EC) یکیترکال

سفر سک، مجموع (K) پتاس ،(P) ف سد(Ca+Mg) میزیمنم و یل سد(Na) می،  سبت جذب  سیم محلول و (SAR) می، ن ، پتا
کریان، سیریک چهار منطقه چارک،  شد.ارسال  یشناسکشگاه خایبه آزما، (sandماسه )و  (silt) لتی، س(clay) رس میزان

شدند.  شاهد، انتخاب  سک برای اخذ نمونه خاک  شگاه انتخابی در مناط  همجوار و جا ساحلی درهنه که گونه چهار روی
و به آزمایشگاه فرستاده شد. تهیه های شاهد به عنوان نمونهحفر و از همان اعماق نمونه خاک  ییهالیپروفحضور نداشت 

 .و ج( ب 2شکل شد ) یبررسها، در رویشگاهل یفر پروفح نیز، ضمنگونه  یدوانشهیت ریوضع

 77 
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 حفر پروفيل خاک و ج، ، بپالتـ استفاده از روش ترانسكت  رویشي با رامترهايااندازه گيري پالف،  :2شكل 

ستفاده روشبطور کلی در تعیین وجود یا عدم وجود رابطه بین متغییرها از  ستگی ا سیونی و همب در این  .شودیمهای رگر
شگاه برایتحقی   سه فاکتورهای ادافیکی وتوپوگرافی روی سه میانگینمقای  SPSSافزار دانکن در نرم روش اها بها از مقای

 .شداستفاده  T-test درهنه در مقایسه با مناط  شاهد از آزمونبر پراکنش گونه  مؤثرعامل  نیترمهمتعیین برای و 
 

 هایافته

 25-50و  0-25در عم  ( pH). واکنش گل اشــباع اســت یلوم – یشــن ،پیبشــک، بافت در هر ســه عم  شــگاهیدر رو
محلول خاک در  یکیترکت الیاست. هدا 66/8با  برابرمتری سانتی 50-75و در عم   5۴/8و  5/8به ترتید  متریسانتی
 .متر استتیموس بر سانمیلی 71/0برابربا  50-75در عم   و 07/2و  16/1به ترتید  متریسانتی 25-50و  0-25عم  

ــد ــبت س ــانتی 25-50و  0-25عم   در (S.A.R)م قابل جذب ینس  50-75و در عم   78/5و  03/8به ترتید  متریس

سوب میکه جزء خاکبوده  16/۴با  برابر متریسانتی صد آهشودهای معمولی مح شگاه در عم  ین رویا کخا ک. در
میزان گچ در همه درصــد و  51/28برابربا  50-75و در عم   65/29و  37/27به ترتید  متریســانتی 25-50و  25-0
ســار کم و ها بازت در تمام الیه میزان اســت.درصــد  1تر از کم هاهیمواد آلی خاک در تمام الربن ک. اســتصــفر  هاهیال

 25-50و  0-25. همچنین مقدار پتاس در عم  گرم بر لیتر اسـتمیلی ۴تا  3های مختلف بین در بین الیه میزان فسـفر
 است. گرم بر لیترمیلی 11/85با  برابر 50-75و در عم  گرم بر لیتر میلی 67/88و  156به ترتید 
های ویژگی، نتایف آزمون دانکن در مقایسه 1ها نیز بررسی شد. جدول های فیزیکی و شیمیایی خاک سایر رویشگاهویژگی

، 2را در سطج استان هرمزگان و جدول  Sphaerocoma aucheriهای مختلف گونه فیزیکی و شیمیایی خاک رویشگاه
 دهد.را نشان می رویشگاه انتخابی با مناط  شاهد ۴ها بین مقایسه این ویژگی

 بين مناطق هفت گانه از طریق آزمون دانكن هانيانگيمقایسه م: 1جدول 

 چارک حسينه دیوان كریان سيریک جاسک پيبشک بررسي ر موردوفاكت

 a 01/33 a ۴3/32 b ۴6/30 b 31/29 d 83/2۴ b 29/29 c 31/27 رطوبت اشباع%

 هدایت الكتریكي

(dS/m) 
a 31/1 a 91/1 a 31/1 a 67/2 a 31/1 a 67/2 a 6/1 

 a 57/8 b 36/8 b c 29/8 b ۴/8 c 2/8 d 92/7 c 16/8 اسدیدیته

 d 63/28 b 21/36 b c 1/31 c d 0۴/29 a 83/59 a ۴7/58 a 71/59 أهک%

 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a ۴9/۴ a ۴6/2 گچ%

 a b 16/0 a 21/0 a 21/0 b 099/0 b 11/0 b 12/0 b 13/0 كربن آلي%

 a b 16/0 a 021/0 a 021/0 b 0099/0 b 011/0 b 012/0 b 013/0 ازت%

 a 98/3 a b 72/3 c 91/1 a b 81/2 a b 21/0 c 35/2 c 39/2 (mg/litفسفر )

 a 81/10۴ a ۴۴/108 a 1/112 a 63/123 b 22/62 b 26/71 b 78/61 (mg/lit) ميپتاس

 c 07/8۴ abc ۴۴/86 d 07/78 ab 93/87 a 63/89 b c 1/85 ab 33/87 شن%

 b ۴۴/5 b 15/۴ a 93/11 b 67/۴ b ۴1/3 b 07/۴ b 7۴/۴ الي%

 a 56/10 ab ۴1/9 a 37/10 c ۴1/7 c 81/6 a 96/10 b c 93/7 رس%

و مجموع كلسيم 

 (mg/lit) میريمن
c 39/6 b 87/6 b c 39/5 b c 6/6 b c 33/6 a 8/15 b 1/9 

 a 89/6 a 0/12 a 69/7 a 55/15 a ۴3/7 a 0/11 a 88/6 سدیم%

 ab 1۴/6 a 5۴/6 نسبت جذب سدیم
ab c 
6/۴ 

ab ۴3/5 ab c 2/۴ b c 81/3 c 01/3 
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پتاسيم محلول 

(mg/lit) 
b 7۴/23 a 72/38 

ab 
۴6/30 

b 1۴/22 b 56/20 b 81/22 b 13/2۴ 

آزمون  %5هستند، در سطح  کحرف مشتر یک یه حداقل داراکموجود در هر ردیف  یهانیانگیم

 با هم ندارند یدار ین اختالف معنکدان

 
 خاكي مناطق حضور گونه با منطقه بدون حضور گونه مورد مطالعه پارمترهاي يهانيانگيمقایسه م :2جدول 

 خارج جاسک سیریک کریان چارک فاکتورها

Sp2 c 61/27 c 6/28 b74/31 b 27/32 a33/36 

Ec1 b 51/1 b 73/2 b 67/1 b 24/1 a 8/28 

Ec2 b 86/1 b 69/2 b 88/0 b 11/2 a 15/30 

Ec3 b 63/1 b 41/2 b 32/1 b 44/2 a 27/27 

PH1 b c 26/8 a b 39/8 c 2/8 a 4/8 d 25/7 

PH2 b 11/8 a 4/8 a 39/8 a 35/8 c 30/7 

PH3 B 8/8 a 33/8 a 27/8 a 28/8 c 39/7 

GYPS1 b 0 b 0 b 0 b 0 a 35/24 

GYPS2 b 84/1 b 0 b 0 b 0 a 35/22 

GYPS3 b 8/4 b 0 b 0 b 0 a 48/21 

K2 b 8/55 b 73/107 b 66/94 b 6/101 a 66/347 

K3 d 73/50 b 8/112 c 13/71 b c 86/91 a 16/207 

Sand1 a 33/86 a 26/86 b 06/77 a 06/86 c 31/56 

Sand2 a 4/87 a 06/88 b 46/77 a 53/85 c 31/56 

Sand3 a 94/86 a /87 b 8/78 a 26/88 c 69/63 

Silt1 c 33/4 c 66/4 b 06/13 c 86/3 a 73/21 

Silt2 c 66/4 c 05/5 b /13 c 46/3 a 73/23 

Silt3 c 80/4 c 6/4 b 20/10 c 00/5 a 48/18 

Clay1 c 33/7 c 06/7 b 86/9 b 06/10 a 00/15 

Clay2 c 87 c 33 b 530 b c 4/9 a 254 

Ca+Mg1 b 17/7 b 4/8 b 86/6 b ¾ a 33/201 

Ca+Mg2 b 18/10 b 14/7 b 65/3 b 7/6 a 7/199 

Ca+Mg3 c 07/10 c 81/6 b 51/5 c 06/10 a 75/186 

na1 b 94/7 b 51/18 b 84/9 b 07/8 a 92/290 

Na2 b 24/8 b 34/19 b 22/5 b 16/14 a 84/320 

Na3 b 24/6 b 88/16 b 75/7 b 10/14 a 09/272 

SAR1 b 37/3 b 79/5 b 28/5 b 4/5 a 71/20 

SAR2 b 53/3 b 08/6 b 07/4 b 51/7 a 66/24 

SAR3 b 75/2 b 48/6 b 33/4 b 64/6 a 07/22 

 b 25/40 b 98/29 b 29/61 b 58/48 a 86/179 پتاسیم محلول عم  اول

 b 55/21 b 91/14 b 55/17 b 53/28 a 6/277 پتاسیم محلول عم  دوم

 b 12/14 b 16/22 b 47/13 b 75/36 a 44/271 پتاسیم محلول عم  سوم
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آزمون دانکن  %5موجود در هر ردیف که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند، در سطح  یهانیانگیم

 اختالف معنی داری با هم ندارند
 

های چارک، جاســک، رویشــگاه جوارچهار منطقه شــاهد در  ،بر پراکنش گونه درهنه مؤثرعامل  نیترمهمبه منظور تعیین 
ی تست این آزمونت، نتایف 3شد. جدول مقایسه  هابا نمونه خاک رویشگاه هاآننمونه خاک سیریک و کریان انتخاب شده، 

ـــان میداده یانگر وجود اختالف معنی دهد.ها را نش عداد ب با منطقه  یفاکتورهادار بین ا خاک در منطقه پراکنش گونه 
ضور گونه و اعداد منفی مورد نظر در منطقه ح ویژگیاعداد م بت نشانگر بیشتر بودن مقدار عددی  است. )شاهد(همجوار 

 است. در منطقه حضور گونه ویژگینشانگر کمتر بودن مقدار عددی 

 
 تست در منطقه حضور گونه و منطقه شاهد يجتینتا :3جدول 

 است. 3یا  2، 1دهنده اف  ها، نشاناندیس*

سته، 5و  ۴های جدول شهی بندد شگاه دوانیحداک ر عم  و تراکم ری ستان گونه درهنه را در روی ساحلی ا های مختلف 
حجم زیادی از  خاک، متریسانتی 5تا  3از برداشتن یک الیه حفر شده پس  یهالیپروفدر تمام . دهدنشان می هرمزگان

ست (.الف 3شکل ) شدنمدی نمایان  یهاشهیر شه را در خود جای داده ا شترین تجمع ری  از میانگین عم  خاکی که بی
شگاهدر  یمترسانتی 5/65 شگاهدر  یمترسانتی 88/33کریان تا  روی ست. ا روی  یهاشهیرن گونه با یپیبشک در نوسان ا

 بافت کامالً با گیاه در مناط های ریشه .(1390اسدپور، کند )و شبنم استفاده  یموقت یهاخود قادر است از باران یسطح
 (.ج 3 ب و 3شکل )اند سانتی متری خاک نفوذکرده 210تا عم  ، شنی
 
 
 
 

 کل چارک جاسک سیریک کریان *وپژگی خاک ردیف

1 ph1 57/1+ 7/0+ 1/1+ 95/0+ 4 

2 ph2 57/1+ 76/0+ 93/0+ 8/0+ 4 

3 ph3 517/1+ 47/0+ 69/0+ 78/0+ 4 

4 sand2 62/71+  33/46+ 44/10+ 3 

5 silt1  11/5- 14- 22/6- 3 

6 clay3 55/9- 67/6-  22/4- 3 

7 Ec1 31/60-  45- 38/3- 3 

8 Ec2 35/60- 45/2- 67/47- 04/3- 4 

9 Ec3 58/60- 11/3- 83/36- 27/3- 4 

10 Ca+Mg1 9/536- 1/3- 6/206- 9/32- 4 

11 Ca+Mg1 538- 7/8- 29/195- 8/29- 4 

12 Ca+Mg1 3/538- 19- 67/128- 8- 4 

13 Na1 9/596-  13/529- 1/1- 3 

14 Na2 2/596- 9/15- 9/626- 9/0- 3 

15 Na3 8/598- 5/14- 4/43- 8/2- 3 
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 هاي انتخابيرویشگاهدر به روش دانكن  Sphaerocoma aucheriمقایسه حداكثر عمق ریشه دواني گونه  :4جدول 

 کالس عمقی            

 منطقه
۱ ۲ ۳ ۴ 

    50/82 پیبشک

   77/113  جاسک

   66/114  سیریک

  25/151   حسینه

 77/172 77/172   دیوان

 44/179 44/179   چارک

 88/188    کریان

Subset for alpha =.05 متر()عم  به سانتی 
 

 هاي انتخابيرویشگاهدر به روش دانكن  Sphaerocoma aucheri مقایسه تراكم عمق ریشه دواني گونه :5جدول 
 کالس عمقی            

 منطقه
1 2 3 

   88/33 پیبشک

  88/43 88/43 سیریک

  77/45  چارک

  77/49  دیوان

  55/50  حسینه

 66/54 66/54  جاسک

 44/65   کریان

Subset for alpha =.05 متر()عم  به سانتی 

 
حفر پروفيل خاک به منظور مطالعه ریشه دواني ، ب و ج، )شرجي( نمدي منظور استفاده از شبنم هايریشهوجود الف،  :3شكل 

 ساحليگونه 
 

 نتيجه گيريبحث و 

شار گونه با مناط   صورت گرفته بین پارامترهای خاکی مناط  انت سه  از عوامل محدود  توانیم، همجواربا توجه به مقای
ــک ــور گونه پس از برودت دما به بافت خاک، هدایت الکتریکی، اس ــیم و منیزیم، میزان گچ، یدیننده حض ته، مجموع کلس

حلول خاک با اولویت اول و پارامترهایی از قبیل درصــد رطوبت اشــباع و میزان ســدیم، نســبت جذب ســدیم و پتاســیم م
و آهک در بوده و اسیدیته خاک در تمام مناط  انتشار گونه قلیایی  9۴تا  52از  ماسهدرصد  پتاسیم با اولویت دوم نام برد.

 ج ب الف
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. حداک ر استو معمولی بیر شور  یهاخاکنش گونه جزو کپرا یهاعرصه ک. خاشودیم خاک مشاهده یهالیپروفهمه 

 .رسدینممتر هم  100به  هاشگاهیروارتفاع از سطج دریا در تمام 
ــه عم  خانتایف نشــان می ــباع و آهک در هر س به ترتید با اثر منفی و  کدهد که بین تراکم گونه با درصــد رطوبت اش

م بت، همچنین با در صد الی و میزان پتاسیم در عم  اول و درصد رس در عم  دوم و سوم هر سه با اثر منفی و درصد 
ــه ن ســطج پوشــش تاجی با درصــد یدر عم  اول و دوم با اثر م بت، همبســتگی معنی داری وجود دارد، همچنین ب ماس

سه  صد رس در هر  شباع و در صد رطوبت ا سهعم  با اثر منفی و در ن هر دو پارامتر یدر عم  اول با اثر م بت و نیز ب ما
شباع عم  سوم با اثر منفی همبستگی معنی داری وجود دارد که این عوامل  قطر متوسط و ارتفاع گونه با درصد رطوبت ا

بافت سبک و  .باشدیمرد مطالعه ذرات تشکیل دهنده خاک )بافت خاک( بر پارامترهای رویشی گونه مو ریتأثنشان دهنده 
سه شی خاک و بالعکس بافتما سنگین موجد ماندگاری رطوبت خاک )ای منجر به زهک سی و  ؛ 1372بوردی، بایهای ر

صادقی،1391دونالد فوت،  ساحلی می1395 ؛  ستقرار گونه گیاهی  شرایط ا شدن  ساعد  شود. همچنین به دلیل ( و نام
شی سهدر خاک سهولت زهک سبت به کاتیون ونیکاتی، ماندگاری اهای ما سیم ن های قلیایی خاکی منیزیم و قلیایی پتا
سیم در آن ست. خاک کمترها کل سها شدن آنای بههای ما شور  شویی یافته و احتمال  ها به مراتد کمتر از سهولت آب

سنگینخاک شد )تر میهایی با بافت  صادقی، 1391؛ دونالد فوت، 1372بوردی، بایبا تحقی  از نظر بافت نتایف (. 1395؛ 
 یهالیپروفاما با توجه به  مخوانی دارددانند ه( که گیاه را شـــن دوســـت می1993) 1خاک با تحقیقات آخانی و قربانلی

شده در  تائید  (1993آخانی و قربانلی ) بر خالف نظرشورروی بودن این گیاه  (پروفیل 69گونه ) یهاشگاهیرومتعدد حفر
 .شودینم

 یاهیو جوامع گپراکنش گیاهان، متأثر از ساختار مناظر زمین در گذشته بوده  یفعلوضعیت   2به گفته گاسالینی و همکاران
در  جوامع گیاهی عیتوزها همچنین بر اهمیت تأثیرگذاری ژئومورفولوژی بر بر مناظر خاص، چیرگی مشـــهودی دارند؛ آن

های ساحلی های سواحل عمان را به ماسهمجموعه ماسه (،1381) محمودیتأکید دارند. خشک مناط   یهااکوتون امتداد
های (، توده1395( و شایان و همکاران )1393(، شایان و همکاران )1393) انیاکبربه گفته  های بادی تقسیم نمود.و ماسه
سه ساحلی بهما سهای  شکل گرفته و عمدتاً از ما ساحل  ستهصورت نواری در امتداد خط  ش سط امواج و شهای  ده تو
ای داخلی که عمدتاً در باالدست جلگه و حاشیه شرقی های ماسههزارها از توداند؛ این ماسههای صدف تشکیل شدهخرده

ستند )اکبریان، رودخانه ستقرند، از نظر ژنز متفاوت ه صلی م سد اینبه نظر می(. 1393های ا سه صرفاًگونه ر زارهای بر ما
و مقادیر باالیی آهک  شدهتشکیل  ماسهو عمدتاً از  ی دریایی رس و سیلت خود را از دست دادهساحلی که ضمن فرآیندها

اند ای داخلی که در نتیجه کنش سطج جلگه تشکیل شدههای ماسهاستقرار دارد و بر توده های آهکی( دارند،)خرده صدف
سیهای و دارای کلوخه سیلت و رس زی ر صد  ستقرو درنتیجه در ستند، ا توان از آن به رو میکنند؛ از اینار پیدا نمیاد ه

صی برای تمایز این توده شاخ سهعنوان  ستفاده کرد. عم  ها از ما ست جلگه( ا شهزارهای داخلی )بیابانی یا باالد دوانی  ری
 زارهای ساحلی است.ماسهای نیز مؤید رابطه استقرار گیاه با بافت و در نتیجه ژنز ماسه بافت کامالً با گیاه در مناط زیاد 
 

 مراجع
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 دریانوردی.

https://www.civilica.com/Paper-WATERSHED02-WATERSHED02_009.html


 1398بهار ، 4 هشمار سال هفتم، ،كمّي ژئومورفولوژيهاي پژوهش 104

 
 Akhani, H. & Ghorbanli, M. 1993. A contribution to the halophytic vegetation and flora of 

Iran. In: Lieth, H. & Al Masoom, A. (eds.). Towards the rational use of high salinity tolerant 

plants, vol 1: 35 - 44. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. 

 Bagnold, R.A. 1939. Interim report on wave pressure research, Journal Inst. Civil Engr. 

Vol.12. pp. 201-226 

 Bird, E., 2008. Coastal Geomorphology An Introduction, Wiley, 436p. 

 Casalinia, A.I., Bouzaa, P.J., Bisigato, A.J., 2019, Geomorphology soil and vegetation 

patterns in an arid ecotone, Catena 174 (2019) 353–361, 

https://doi.org/10.1016/j.catena.2018.11.026 (article in press). 

 Castillo, S. A., Moreno-Casasola, P., 1996, Coastal sand dune vegetation: An extreme case 

of species invasion, Journal of Coastal Conservation, Volume 2, Issue 1, pp 13–22 

 Clarke, D. W., Boyle, J. f., Chiverrell, R. C., Lario, J., Plater, A. J. 2014. A sediment 

record of barrier estuary behavior at the mesoscale: Interpreting high-resolution particle 

size analysis, Geomorphology, Vol. 221,  51-68 

 Gary Brown & Sabitha Sakkir2004 THE VASCULAR PLANTS OF ABU DHABI EMIRATE 
Environmental Research & Wildlife Development Agency 

 Kidd, R., 2001. Coastal Done Management, A Manual of Coastal Dune Management and 

Rehabilitation Techniques, NSW Department of Land and Water Conservation, 96p. 

  Maun, M.A., Perumal, J., 2002, Zonation of vegetation on lacustrine coastal dunes: effects 

of burial by sand, Ecology Letters, Volume 2, Issue1 

 Murthy, C.R., Sinha, P.C., Rao, Y.R., 2002, Modeling and Monitoring of Coastal Marine 

Processes, Springer, 249p 

 Thoms, M.C., Meitzen, K.M., Julian, J.P., Butler, D.R., Bio-geomorphology and resilience 

thinking: Common ground and challenges, Geomorphology (2018), 

https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2018.01.021 (article in press). 

 Zare chahooki, M.A., Jafari, M., Azarnivand, H., Baghestani, N., & Tavili,A.2002.Ordination 

of rangeland Vegetation unrelated to Physical and chemical soil characteristics (Case 

study:Yazd, Poshtkoo) 

 

https://link.springer.com/journal/11852
https://link.springer.com/journal/11852/2/1/page/1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X14002979
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X14002979
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X14002979
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Maun%2C+MA
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Perumal%2C+J
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14610248
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14610248/2/1
https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2018.01.021%20(article

