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مطالعۀ ترکیب و تنوع گیاهی در طول گرادیان شوری خاک مراتع حاشیۀ دق

چکیده
گرادیـان شـیمیایی و فیزیکـی خـاك بستگی دارد .این تحقیق بهمنظور بررسی تغییرات تنوع و غنای گونـهای در طـو تغییـرات
شوری خاك در مراتع حاشیۀ دق پترگان انجام گرفت .پس از زونبندی پوشش گیاهی براساس شـوری خـاك ،نمونـهبـرداری در
داخل هر زون بهصورت تصادفی-منظم انجام شد .در داخل هر زون ،سه توده انتخاب و درون هـر تـوده ااـدام بـه انـدازهگیـری
درصد پوشش گیاهی ،تراکم و شاخصهای تنوع گونهای شد .برای رجبندی پوشش گیاهی در طـو گرادیـان شـوری خـاك ،از
روش تحلیل تطبیقی اوسگیر استفاده شد .نتایج نشان داد که بین تاجپوشش کل ،یکسالهها و چندسالهها بین زونهـای مختلـ
شوری خاك ،تفاوتهای معنیداری وجود دارد .همچنین ،گرادیان شوری خاك بر غنا و تنوع گونهای نیز تـثییر معنـیداری دارد.
بهطوریکه زون او (شوری زیاد) کمترین غنا و تنوع گونهای را دارد .بهطور کلی ،میتوان نتیجه گرفت فقط سطح شـوری زیـاد
است که بر تنوع گونهای تثییر معنیداری دارد.
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در اکوسیـستمهـای بیابانی مناطق خشک و نیمهخشک ،بهخـصوص اراضـی شـور ،پراکنش ،ترکیب و تنوع گونههای گیاهی بــه

واژههای کلیدی :گرادیان شوری خاك ،هالوفیت ،درصد پوشش گیاهی ،تنوع گونهای ،پالیای شور.

 2و  .۴استاد گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .3دانشیار گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .۵دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
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مقدمه

 .)222۴امروزه ،بهدلیل مسئلۀ در حا رشـد شـوری خـاك در

یکی از مشکالت عمده در منابع طبیعی و بهخصـوص اراضـی

سطح جهانی ،توجه بیشتری به تحقیقات هالوفیتهـا صـورت

مرتعی ،وجود خاكهای شور و شور شدن خاكهای غیرشـور

میگیرد (خان و گو  .)2222 ،بااینحا  ،در ایـران ،تحقیقـات

است (جعفری .)2222 ،پدیده شور شـدن اراضـی ،افـزون بـر

زیادی نشان دادهاند که روابط متقابلی بـین پوشـش گیـاهی بـا

نابود کردن پوشش گیاهی و کـاهش تولیـد گیـاه ،عامـل مهـم

خصوصیات خاك در اراضی غیرشور وجـود دارد (جعفـری و

تخریب منابع طبیعی و فرآیند بیابانزایـی اسـت (میرمحمـدی

همکــاران2229b ،2229a ،2222 ،2222 ،2222 ،؛ طــویلی و

امالح است که بهطور جدی ،وضعیت محـیط ریشـه ،پتانسـیل

همکاران2229 ،؛ زارع چاهوکی و همکاران .)2222 ،باتوجهبـه

اسمزی محلو خاك و موازنۀ نرما یونهای حلشده را تغییر

گسترش خاكهای شور در ایران ،تحقیقات انجامشده درزمینـۀ

داده ،مانع از رشد گیاه میشود (گارگ و گوپتا .)1991 ،1وجود

ایر خاكهای شور بر پراکنش پوشش گیاهی ،محدود و پراکنده

امالح زیـاد در خـاك باعـف افـزایش غلظـت محلـو خـاك

است (جعفری2222 ،؛ هـویزه1991 ،؛ میرمحمـدی میبـدی و

میشود؛ ازاینرو حتی در شـرایطی کـه آب در دسـترس گیـاه

همکاران2222 ،؛ عصری و همکاران2222 ،؛ ولـی و اضـاوی،

وجود دارد ،بهعلت اختال در فراینـد اسـمز ،ریشـه اـادر بـه

222۴؛ تــرنجزر و همکــاران222۵ ،؛ میــرداوودی اخــوان و

جذب آب نبوده و حتی در شوری زیاد خـاك ،گیـاه مقـداری

زاهدیپور222۵ ،؛ اسراری و همکاران .)2212 ،ازاینرو هدف

آب را نیز از دست میدهد که در این حالت گیاه دچار خشکی

این تحقیق ،بررسی تغییرات پوشـش گیـاهی و شـاخصهـای

فیزیولــوکیکی مــیشــود (جعفــری و طــویلی .)2213 ،عمومــا

تنوع گونهای در طو تغییرات شوری خاك در مراتـع حاشـیۀ

گیاهان از نقطهنظر مقاومـت بـه شـوری ،بـه دو گـروه بـزرگ

دق پترگان است.

تقسیم میشوند :هالوفیتها یا مقاوم به شوری و گلیکوفیتهـا

مواد و روشها

یا غیرمقاوم به شوری .هالوفیتها میتوانند در محیطهای شور
رشد کرده و چرخۀ زندگیشان را کامل کنند؛ اما گلیلکوفیتها
نیستند (اونگار .)1991 ،2گیاهانی کـه در شـورهزارهـا توسـعه
مییابند ،بهمرور زمان سـازگاری پیـدا کـرده و مکانیسـمهـای
متعدد دفاعی در مقابل شوری اتخاذ کردهاند .تراکم این گیاهان
در واحد سطح نشاندهندۀ میزان تحمل آنهاست .این گیاهـان
با جذب یونهـا ،تـا حـدودی مـیتواننـد خـود را نسـبت بـه
توانهای اسمزی پایین که در خاكهـای شـور حکمفرماسـت،
سازش دهند .بیشتر گیاهان مقاوم به شوری ،سدیم را جذب و
آن را به برگها انتقا داده و پس از آن ،یا آن را تحمل میکنند
یا از طریق دفـع نمـک از غـدۀ خـود ،آن را از سـر خـود بـاز
پرنمک ،از مازاد مقدار آن خود را رها سازند (ولی و اضـاوی،

1. Garg & Gupta
2. Ungar

منطقۀ موردبررسی به مساحت  22۵۵هکتـار در  ۵2کیلـومتری
شهر حاجیآباد در شما شرای استان خراسـان جنـوبی وااـع
شده (شکل  )1و در محـدودۀ ´ 33°1۵تـا ´ 33° ۴۵عـر
شمالی و ´  22° 32تا ´ 22° ۴2طو شرای ارار دارد .متوسط
ارتفاع و شیب منطقه بهترتیـب  222متـر و 3/2درصـد اسـت.
االیم منطقه از نوع خشک گـرم بـا میـانگین بارنـدگی سـاننۀ
منطقه  92میلیمتر است .سازندهای زمـینشناسـی دق پترگـان
مربوط به دوران چهارم بوده و از تراسها و آبرفتهای جـوان
همراه با رسوبات تبخیری نمکی تشـکیل شـده اسـت .واحـد
اراضی شامل دشتهای سیالبی و فـالتهـا و تـراسهاسـت.
خــاك دق پترگــان ،از ردۀ ســولونچاك ســدیمی و آهکــی و
رگوسو گچی بهشمار میآید (رستمپور.)2213 ،
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میکنند .گیاهان میتوانند بـهوسـیلۀ ریـزش بـرگهـای مسـن

مشخصات منطقۀ موردمطالعه
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در چنین محیطهایی اادر به رشد و تکمیل چرخه زندگیشـان
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میبدی و همکاران .)2223 ،شوری به مفهوم وجود غلظت زیاد

همکــاران2229 ،؛ آذرنیونــد و همکــاران2223 ،؛ رســتمپــور و
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نمونهبرداری از پوشش گیاهی

و موازی باهم و عمود بر گرادیـان شـیب مسـتقر شـد .سـ س

نمونهبرداری از پوشش گیاهی در بهار دو سـا  1391و 1392

تعداد  12تا  22اطعه نمونه بهصورت انتخابی با فواصل تقریبی

انجام گرفـت .نمونـهبـرداری در خـرداد مـاه دو سـا پیـاپی،
هنگامی که اکثر گونههای گیاهی در سطح منطقه حضور داشته
و به رشد کامل رسیدهاند ،صورت گرفـت .زونبنـدی پوشـش
رطوبت اتفـاق مـیافتـد (ایگـان و اونگـار .)2222 ،1براسـاس
تحقیقات ابلی انجامشده در منطقـۀ موردمطالعـه (رسـتم پـور،
2229؛ طویلی و همکاران ،)2229 ،پراکنش پوشش گیـاهی در
جوامــع هالوفیــت در طــو گرادیــان شــوری خــاك صــورت
میگرفت؛ ازاینرو ،پس از شناسایی منطقۀ موردمطالعه ،چهـار
زون شوری انتخاب شد که عبارت است از :زون او  :شـوری
زیاد (بیشتر از  12دسـیزیمـنس بـر متـر)؛ زون دوم :شـوری

اندازۀ اطعه نمونهها براساس مطالعات ابلـی کـه روی جوامـع
گیاهی انجام و حداال مساحت  12مترمربع گزارش شده بـود،
انتخاب شـد (رسـتمپـور .)2229 ،در هـر اطعـه نمونـه ،ابتـدا
خصوصیات محیطی شامل ارتفاع از سطح دریا ،شـیب ،جهـت
شیب و مواعیت جغرافیایی بهترتیب با استفاده از ارتفـاعسـنج،
شیبسنج و سامانۀ تعیین مواعیت جهانی بررسی شده ،سـ س
درون هر اطعه نمونه ،تعداد کل گونههای چندساله و یکسـاله
یبت و درصد پوشش گیاهی آنها تعیین شـد .سـ س در یـک
جدو با عنوان ماتریس گونهـ اطعه ،نمونـه تنظـیم شـده و در
تجزیه و تحلیل آمـاری چنـدمتغیره پوشـش گیـاهی روزمینـی

دسیزیمنس بر متر) و زون چهارم :غیر شور ( 1دسـیزیمـنس

ارزیابی غنا و تنوع گونهای پوشش گیاهی

بر متر) .نمونـهبـرداری بـهروش تصـادفیـ مـنظم انجـام شـد؛

روشهای متعددی برای ارزیابی تنوع گونـهای پیشـنهاد شـده

بهطوریکه در هر زون شوری ،تعداد سه توده انتخاب و در هر
توده ،سه ترانسکت  122تا  ۴22متری بهصورت کامال تصادفی
1. Egan & Ungar

است .دو گروه عمـده از ایـن روشهـا شـامل شـاخصهـای
پارامتریک و شاخصهای عددی هستند.
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متوسط ( 12دسیزیمنس بر متـر)؛ زون سـوم :شـوری کـم (۵

بهکار گرفته شدند.
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گیاهی در باتالقهای شور ،اغلب در طـو گرادیـان شـوری و

 12و  ۴2متری از یکدیگر ،در امتداد ترانسکتهـا پیـاده شـد.
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شکل ( :)6موقعیت زونهای موردبررسی در مراتع حاشیۀ دق پترگان
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ارزیابی غنا و تنوع گونهای بـا اسـتفاده از مـدلهـای

درون هر اطعه نمونـه محاسـبه شـد (رسـتمپـور و همکـاران،
 .)2229همچنین از شاخصهای عددی مارگـال

توزیع فراوانی
از مد های پارامتریـک ارزیـابی تنـوع گونـهای ،مـیتـوان بـه
مد های توزیع فراوانـی ،منحنـیهـای نیمـرت تنـوع 1و روش
نموداری دستهـ فراوانی 2اشاره کرد .از بین مد هـای پـارامتری
توزیع فراوانی (شکل  ،)2سری هندسی 3در جوامع آلوده یا در
محیطهایی که از نظر گونه فقیرند یـا در مراحـل اولیـۀ تـوالی
که تعداد نسبتا کمی گونه دارد و یـک عامـل غالـب محیطـی،
فراوانی گونهها را کنتر میکند .سری لوگ نرما  ۵در جوامـع
طبیعی گسترده و بالغ و متنـوع دیـده مـیشـود .مـد عصـای
شکسته مک آرتور 2وضعیت توزیـع متعـاد تـر منـابع را بـین
گونههای جامعه ارائه میدهد (اجتهادی و همکاران.)2211 ،

نیز برای برآورد غنای گونهای استفاده شد .بـرای انـدازهگیـری
تنوع گونهای ،شاخصهای عـددی شـانونـ وینـر ،سیم سـون،
2

1

مکینتاش و بریلوئین محاسبه شد (مکینتاش 1921 ،؛ کـربس ،
 .)1999تغییرات ساختار پوشش گیاهی از لحاظ فراوانی نسبی
گونههـای مختلـ

در طـو گرادیـان شـوری ،بـا اسـتفاده از

شاخص غالبیت سیم سون و شـاخصهـای یکنـواختی پیلـو،9
بریلوئین و مکینتاش که برای هر ترانسکت در هر زون محاسبه
شـدند (جــدو  ،)1ارزیــابی شـد (مکینتــاش1921 ،؛ کــربس،
.)1999
کلیه شاخصهای تنوع ،غنا و یکنواختی گونهای بـا اسـتفاده از
12

نرمافزارهای ( PASTهامر و همکـاران،)2221 ،
(تومــاس و کلــی)2222 ،11

BIO-DAP

و Ecological Methodology

(کربس و کنی )2221 ،12محاسبه شدند .برای رجبندی پوشش
گیاهی در طو گرادیـان شـوری خـاك ،از روش رسـتهبنـدی
تحلیل تطبیقی اوس گیر ( 13)DCAو ضـریب فاصـله بـرای و
کورتیس (برای و کورتیس )19۵1 ،1۴استفاده شد .ایر درجـات
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میباشند ،دیده میشود .جوامعی از سری لوگ ۴تبعیت میکنـد

و منهینیـک

شــوری بــر درصــد تــاجپوشــش و تــراکم پوشــش گیــاهی و
شاخصهای عددی غنا ،تنـوع ،غالبیـت و یکنـواختی گونـهای
تحلیل واریانس یکطرفه ( )ANOVAبررسی شـد .از آزمـون
مقایســات میــانگین  LSD1۵در ســطح احتمــا (  )۵بــرای
تشخیص وجود اختالف معنیدار بین متغیرها استفاده شد .همۀ
شکل ( :)۲پالت فرضی دستهـ فراوانی (مدلهایتوزیع فراوانی تنوع

نمودارها نیز توسط نرمافزار  Excel 2007ترسیم شد.

گونهای)

ارزیابی غنا و تنوع گونهای با استفاده از شـاخ

آزمونهای آماری با استفاده از نـرمافـزار  SASانجـام گرفـت.

هـای

عددی
غنای گونهای کل بهعنوان تعداد کل گونههای گیاهی ریشـهدار
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1. Diversity ordering curves
2. Rank – abundance plot
3. Geometric Series
4. Log Series
5. Log-Normal Series
6. MacArthur's Broken-Stick Model

7. McIntosh
8. Krebs
9. Pielou
10. Hammer
11. Thomas & Clay
12. Krebsa & Kenny
13. Detrended Correspondence Analysis
14. Bray & Curtis
15. Least Significant Difference
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پوشش گیاهی مراتع حاشیۀ دق پترگان با اسـتفاده از تجزیـه و

مطالعۀ ترکیب و تنوع گیاهی در طول گرادیان شوری خاک مراتع...
جدول ( :)6فرمول شاخ
شاخص
شاخ

های غنا ،تنوع و یکنواختی گونهای

فرمو

منبع

دامنه

غنا
∞2-

R=S

تعداد گونه

S 1
R1 
Ln N 

مارگال

S

منهینیک

N

شاخ
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R2 

1

مگوران 222۴ ،

∞2-

مارگال

∞2-

منهینیک192۴ ،3

2

19۵2 ،

تنوع
s

2-۴/۵

سیم سون

)n (n  
 D̂    si [ i i
]
)N( N  
N U
D
NN
S

بریلوئین

1
!N
(log
)
N
n1! n2 ! n3 !...

شانون و ویور 19۴9 ،
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شانون وینر

) H    (Pi )(Log Pi

۴

i 

مکینتاش

شاخ

2-1

هیل1913 ،۵

2-1

مکینتاش1921 ،

2-۴/۵

IB 

پیلو191۵ ،

غالبیت
s

سیم سون

2-1

   Pi 2

سیم سون19۴9 ،2

i 1

شاخ

یکنواختی

پیلو

H
Lns 

J 

بریلوئین

IB
I B max 

مکینتاش

N U
N

2-1

N

EB 

پیت191۴ ،1

2-۴/۵

مگوران222۴ ،

2-1

مکینتاش1921 ،

D

بافت خاك

جهت شیب

شیب متوسط

ارتفاع از سطح

(درصد)

دریا (متر)

تیپ غالب

درجات شوری
خاك

زون او

Halocnemum strobilaceum - Aeluropus littoralis

۵۵2

1/2

دشت

شنی رسی لومی

زون دوم

Salsola richteri- Aeluropus littoralis

۵22

1/۵

دشت

شنی رسی لومی

زون سوم

Salsola richteri- Haloxylon aphyllum

222

۵

دشت

شنی رسی لومی

زون چهارم

Haloxylon aphyllum- Zygophyllum atriplicoides

922

1/2

شرای

شنی رسی لومی

نتایج
چهار تیپ غالب در مراتع حاشیۀ دق پترگـان مشـاهده شـد .از
گونه هـای گلیکوفیـت مشـاهده شـد .مشخصـات هرکـدام از
زونهای موردبررسی ،در جـدو ( )2نشـان داده شـده اسـت.
فهرست گونههای گیاهی غالب و همراه در هرکـدام از زونهـا

1. Maguran
2. Margalef
3. Menhinik
4. Shannon & Weaver
5. Hill
6. Simpson
7. Peet

] [ DOI: 10.22052/6.16.11

مرکز پالیا به اطـراف ،ابتـدا گونـههـای هالوفیـت و در ادامـه

نیز در جدو ( )3ارائه شده است.
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جدول ( :)۲مشخصات زون های موردبررسی در مراتع حاشیه دق پترگان
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جدول ( :)9فهرست گونههای گیاهی همراه در زونهای موردبررسی در مراتع حاشیۀ دق پترگان
Aeluropus littoralis
(Gouan) Parl

Aeluropus littoralis
(Gouan) Parl

Aellenia subaphylla
(C.Meyer) Botsch

Aellenia subaphylla
(C.Meyer) Botsch

Atriplex canescens
(Pursh) Nutt.
Halocnemum
strobilaceum (Pall.) M.
Bieb
Nitraria schoberi L.

)Atriplex canescens (Pursh
Nutt.
Salsola kali L.

Aeluropus littoralis
(Gouan) Parl
Haloxylon aphyllum
(Minkw.) Iljin

Aeluropus littoralis
(Gouan) Parl
Artemisia sieberi Besser

)Salsola richteri (Moq.
Kar. ex Litv.

Salsola kali L.

Haloxylon aphyllum
(Minkw.) Iljin
Salsola kali L.
Salsola arbuscula Pall

Salsola arbuscula Pall
)Salsola richteri (Moq.
Kar. ex Litv.
Zygophyllum atriplicoides
Fisch. & C.A.Mey

)Salsola richteri (Moq.
Kar. ex Litv.
Zygophyllum atriplicoides
Fisch. & C.A.Mey

تغییرات غنا و تنوع گیاهی در طول گرادیان شوری خاک

موضوع بیانگر ایر متفاوت شوری خاك بر درصد تـاجپوشـش

نتایج تحلیـل واریـانس نشـان داد کـه بـین تـاجپوشـش کـل،

گیاهان است؛ بهطوریکه کمترین درصد تاجپوشش متعلـق بـه

شـوری خـاك،

زون او (بــا بیشــترین ســطح شــوری) و کمتــرین درصــد

یکسالهها و چندسالهها بین زونهای مختل

اختالف معنـیداری وجـود دارد (( )p≤2/21جـدو  .)۴ایـن

تاجپوشش متعلق به زون چهارم (غیرشور) است.

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-11

زون اول

زون دوم

زون سوم

زون چهارم

جدول ( :)۴مقایسۀ میانگین ( ±انحراف معیار) تاجپوشش کل ،یکسالهها و چندسالهها در طول گرادیان شوری خاک حاشیۀ دق پترگان
تاجپوشش (درصد)
**

درجات شوری

کل

**

یکسالهها

**

چندسالهها

زون دوم

c 12/22±2/3۵

b 2/3۵±2/۵

c 12/2۵±۵/۵

زون سوم

b 22/92±۵/2

b 2/91±2/9

b 23/92±2/۴

زون چهارم

a 39/22±۴/۴

a 1/23±1/2

a 31/91±۵/۴

حروف متفاوت در هر ستون ،نشاندهندۀ وجود تفاوت معنیدار بین آنهاست ( .)p≤2/21و
*

منحنی توزیع رتبهای فراوانی گونههای چهار زون شـوری
خاك (شکل  )3نشان میدهد که زون او دارای کمترین غنای

**

بهترتیب معنیدار در سطح ۵درصد و 1درصد

دوم کمترین غنای گونهای ( ۴گونـه) و زون چهـارم بیشـترین
غنای گونهای ( 9گونه) را شامل میشود (جدو .)۵

میکند .اما زونهای دوم و سوم از لحاظ تنوع گونهای در یـک

بریلوئین برای چهار زون شوری خاك در جدو ( )2محاسـبه

محدوده ارار دارنـد و از سـری لـوگ تبعیـت مـیکننـد .زون

شده است .مقایسۀ شاخص تنوع شانونـوینر بـین چهـار زون

چهارم نیز غنا و تنوع گونهای بیشـتری دارد و از سـری لـوگ

نشان می دهد که زون او کمترین تنوع گونـهای و زون سـوم

نرما تبعیت میکند.

بیشــترین تنــوع گونــهای را دارد .ولــی نتیجــۀ شــاخص تنــوع

بین زونهای شوری خاك از لحاظ غنای گونهای ،تفـاوت
معنیداری وجود دارد ()p≤2/21؛ بهطوریکه زونهـای او و

سیم سون نشان میدهد که بین زونهای دوم ،سـوم و چهـارم
اختالف معنیداری مشاهده نشد.

] [ DOI: 10.22052/6.16.11

گونهای بوده و شیب تندتری دارد و از سری هندسـی تبعیـت

شاخص های تنوع شـانونـ وینـر ،سیم سـون ،مکینتـاش و

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.4.1

زون او

c12/۵2±3/۵

c 2/2

c 12/۵2±3/۵
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مطالعۀ ترکیب و تنوع گیاهی در طول گرادیان شوری خاک مراتع...

حداال فراوانی

شکل ( :)9نمودار لگاریتمی توزیع رتبهای فراوانی گونههای زونهای شوری مراتع حاشیۀ دق پترگان
جدول ( :)1مقایسۀ میانگین ( ±انحراف معیار) مقادیر تعداد گونه و شاخ

های عددی غنای گونهای در طول گرادیان شوری خاک مراتع حاشیۀ دق پترگان
غنای گونهای

درجات شوری

تعداد گونه

**

مارگال

**

b 1/22±2/۴2

زون او

c۴

زون دوم

c۴

زون سوم

b1

a 2/2۴±2/12

a9

a 2/29±2/۴1

زون چهارم

منهینیک

c 2/82±2/21
b 1/۴1±2/3۵

b 1/۵۴±2/12

ab 1/52±2/22
a2/09±2/29

حروف متفاوت در هر ستون نشاندهندۀ وجود تفاوت معنیدار بین آنهاست ( .)p≤2/21و
*

**

به ترتیب معنیدار در سطح ۵درصد و 1درصد

های عددی تنوع گونهای در طول گرادیان شوری خاک مراتع حاشیۀ دق پترگان
تنوع گونهای

درجات شوری

شانون-وینر

**

سیم سون

**

**

مکینتاش

**

بریلوئین

زون او

c 2/۴2±2/1

b 2/22±2/22

b 2/11±2/2۵

c 2/31±2/22

زون دوم

b 1/32±2/23

a 2/22±2/2۵

a 2/22±2/1

b 2/99±2/22

زون سوم

a 1/1۴±2/21

a 2/2۴±2/21

a 2/1۵±2/23

a 1/31±2/12

زون چهارم

a 1/29±2/2۵

a 2/11±2/1

a 2/22±2/29

ab 1/21±2/22

حروف متفاوت در هر ستون نشاندهندۀ وجود تفاوت معنیدار بین آنهاست ( .)p≤2/21و
*

**

به ترتیب معنیدار در سطح ۵درصد و 1درصد

از لحاظ شاخص غالبیت گونهای سیم سـون ،بـین چهـار زون

شوری خاك تفاوت معنـی داری بـا یکـدیگر نشـان مـیدهـد

شوری خاك ،اختالف معنیداری وجود دارد .بهطوریکـه زون

(جدو )1؛ بهطوریکه زون او کمترین یکنواختی گونـهای و

او دارای بیشترین شاخص غالبیت است و بین سـایر زونهـا

زون دوم و سوم بیشترین یکنواختی گونهای را دارد.

اختالف معنیداری مشاهده نمیشود .همینطور ،مقایسۀ تمامی

] [ DOI: 10.22052/6.16.11

ساختار پوشش گیاهی در طول گرادیان شوری خاک

شاخصهای عددی یکنواختی گونهای نیز در بـین چهـار زون

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.4.1

جدول ( :)1مقایسۀ میانگین ( ±انحراف معیار) مقادیر شاخ

*

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-11

حداکثر فراوانی
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جدول ( :)7مقایسۀ میانگین ( ±انحراف معیار) مقادیر شاخ

های عددی غالبیت و یکنواختی گونهای در طول گرادیان شوری خاک مراتع حاشیۀ دق پترگان
یکنواختی گونهای

غالبیت
**

درجات شوری

سیم سون

**

**

بریلوئین

پیلو

**

مکینتاش

زون او

a 2/22±2/2۴

b 2/۵2±2/22

c 2/21±2/23

c 2/22±2/2۴

زون دوم

b 2/32±2/22

a 2/92±2/1

a 1/2۵±2/21

ab 2/22±2/29

زون سوم

b2/23±2/21

a 2/91±2/1

ab 2/9۵±2/2۴

a 2/29±2/2۵

زون چهارم

b 2/32±2/21

a 2/12±2/22

b 2/19±2/22

b 2/12±2/21

( )DCAکه بهصورت نمودار دو بعدی (شـکل  )۴بـه تفکیـک

بین زون های او  ،دوم و سوم شوری خاك ،گونههای مشترك

زونهای شوری خاك میپردازد ،تمایز واضحی بین گونههـای

وجود دارد؛ ازاینرو اابلتفکیک از یکدیگر نیستند.

در این تحقیق ،تغییرات ترکیب ،غنا و تنوع گونهای پوشش گیاهی

زیر زمینی بان رشد میکند؛ لـذا گونـههـای ایـن زون از لحـاظ

در طو گرادیان شوری خاك بررسی شد .یافتههای ایـن تحقیـق

انشعابات ریشه ،رشد چندان زیادی ندارند .این زون کمترین غنا

آشکار کرد کـه سـطوح شـوری تـثییر معنـیداری روی ترکیـب

و تنوع گونهای دارد که ممکن است بهدلیل شوری بانی خـاك

گونههای گیاهی دارد .این نتایج با نتایج شرما و شـانکر،)1991( 1

آن و ســطح ایســتابی بــانی رویشــگاه باشــد .نتــایج بــا نتــایج

کومار )1992( 2و عبادی و الشیخ ( )2222در مناطقی مشابه منطقۀ

گزارششده از تنوع پایین جوامع هالوفیت در کویت (عبـادی و

موردمطالعه مطابقت دارد .جامعۀ گیـاهی زون او شـوری خـاك

الشیخ )2222 ،و در عربستان صعودی (الشیخ و یوسـ 1992 ،؛

( )Halocnemum strobilaceum -Aeluropus littoralisجــزء

3

شلتوت و مدی  )1992 ،مشابه است.
نتایج نشان داد زون او با سری هندسی مطابقـت دارد ،کـه

1. Sharma and Shanker
2. Kumar

3. Shaltout and Mady

] [ DOI: 10.22052/6.16.11

بحث و نتیجهگیری

جوامع های رهالوفیت محسوب میشود و در اراضی با سفرۀ آب

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.4.1

شکل ( :)۴نمودار رستهبندی تحلیل تطبیقی قوسگیر ( )DCAبراساس ترکیب پوشش گیاهی در زونهای مختلف شوری خاک مراتع حاشیۀ دق پترگان
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نتایج حاصـل از رسـته بنـدی تحلیـل تطبیقـی اـوسگیـر

گیاهی زون چهارم با سایر زونهای شوری خاك نشان داد ،اما

مطالعۀ ترکیب و تنوع گیاهی در طول گرادیان شوری خاک مراتع...

نشاندهندۀ زون در معر

خطر و نابالغ است .ازآنجاکـه مـد

91

جامعه هستند .شاخص شـانونـ وینـر مثـل شـاخص بریلـوئین،

احتما داد که این زون توانایی برگشتپذیری خود را از دسـت

دارای بیشترین حساسیت در برابر تغییرات در گونههای فراوانتر

داده است و مـیتـوان از آن بـهعنـوان منطقـه بحرانـی در بـین

هستند .شاخص سیم سون مثـالی از شـاخص نـوع دوم اسـت.

زونهای موردبررسی نام برد (معتمدی و شیدای کرکج.)221۴ ،

انتخاب روش اندازهگیری تنوع برای دادههای خود ،باید بر ایـن

زون چهارم از مد لوگ نرما تبعیت میکند و ازآنجاییکه ایـن

اساس انجام گیرد :آیـا محقـق بیشـتر عالاـهمنـد بـه تثکیـد بـر

زون در جوامع پایدار وجود دارد ،میتوان گفت که زون چهـارم

گونههای غالب یا نـادر در جامعـه اسـت اراضـی شـور دارای

نسبتبه سایر زونها بایباتتر است.

گونههای کمتر و در بعضی موارد تکگونه هستند (میرمحمـدی

نتایج نشان داد که گرادیان شـوری خـاك بـر غنـا و تنـوع

میبدی و همکاران)2223 ،؛ ازایـنرو ،ایـن تحقیـق بیشـتر روی

گونهای تثییر معنیداری دارد .مقایسۀ شاخصهای غنای گونهای

گونههای غالب تثکیـد دارد ،بنـابراین ،شـاخص تنـوع گونـهای

در بین زونهای مختل

شوری ،نشان میدهد بین زونهای او

سیم سون مناسبتـر از شـاخص تنـوع شـانونـ وینـر اسـت و

مشاهده نشد .بیشترین غنـای گونـهای مربـوط بـه زون چهـارم

تحقیقات پیشنهاد کـرد .امـا اسـماعیلزاده و همکـاران (،)2212

(بدون شوری) است .این نتیجه ،مشابه نتیجـۀ الشـیخ و عبـادی

بصــیری و کرمــی ( )2222و جیان ـ  1و همکــاران ( )2221در

( )222۴در پــارك ملــی جــل الــزر کویــت اســت .مقایســۀ

مطالعــات خــود در منطقــۀ غیرشــور ،شــاخص تنــوع گونــهای

شوری نشان

شانونـوینر را در تفکیک گروههای بوم شناختی مهم تشـخیص

میدهد که زون او (شوری زیاد) کمترین تنوع گونهای را دارد؛

دادهاند .دامنۀ این شاخص بین  2تا  ۴/۵تغییر میکند و زون سوم

اما سایر زونها در یک محدودهای از شاخص تنوع اـرار دارنـد.

با مقدار شاخص  1/1۴بیشترین مقدار را دارد؛ بنابراین با مقایسۀ

نتیجۀ حاصل این است که فقط سطح شوری زیاد است کـه بـر

این مقدار با حد مطلوب شاخص تنوع شـانونـوینـر ،مـیتـوان

تنوع گونهای تثییر معنیداری دارد و سایر سطوح شوری متوسط

گفت که در کل ،تنوع گونهای در مراتع حاشیۀ دق پترگـان کـم

و کم و حتی بدون شوری ،تـثییر معنـیداری بـر تنـوع گونـهای

است.

شاخصهای تنوع گونهای در بین زونهای مختل

ندارد .شریفی نیارق ( )1991نیز در تحقیقی کـه در چمنزارهـای

دربارۀ غنای گونهای نیز ،مرسومترین شاخص ،همان تعـداد

اردبیل انجام داد ،اذعان کرد که تنوع گونهای بـا افـزایش درجـه

گونه ( )Sاسـت (کـربس .)1999 ،در ایـن تحقیـق ،نیـز از ایـن

شوری و الیائی نسبت عکس دارد.

شاخص برای محاسبه غنای گونهای اسـتفاده شـد .نتـایج نشـان

است که در زون سوم و چهارم شوری مشـاهده شـد .اصـغری

است ،بدین دلیل که این شاخص تحت تثییر گونـههـای غالـب

( )199۵نیز الگوی پراکنش گیاه ایچ در منطقه توران را بررسـی

ارار میگیـرد و در ایـن زون نیـز گونـه Aeloropus littoraalis

کرد .تجزیه و تحلیل شرایط زیستگاهی در این گیاه ،نشان داد که

ارار دارد که بیشترین تراکم و فراوانی را در ایـن زون دارد .ایـن

این گیاه بومی مناطق خشک و نیمهخشک بوده و خاكهایی کـه

نتیجه مشابه نتیجه تحقیق گریم ،)1919( 2ایاد و فخری)1992( 3

گیاه ایچ در آن رشد میکند ،از سه نوع شـور و الیـایی و شـور

و الشیخ و عبادی ( )222۴است .در این زون ،کمترین غنا ،تنـوع

الیاییاند که عمدتا آهک فراوانی دارند؛ لذا این گونه را میتـوان

و یکنواختی گونهای و بیشترین غالبیت را میتوان انتظار داشت.

مــرز منطقـۀ شــور و شــیرین دانســت .پیــت ( )191۴دو گــروه

الشیخ و عبادی ( )222۴نیز اینطور استنباط کردنـد کـه در ایـن

شاخص تنـوع را تشـخیص داد :شـاخصهـای نـوع او دارای
بیشترین حساسیت در برابر تغییرات در گونههای نادر در نمونـۀ

1. Jiang
2. Grime
3. Ayyad & Fakhry

] [ DOI: 10.22052/6.16.11

گونۀ گیاهی  Zygophyllum atriplicoidesگونۀ گلیکـوفیتی

می دهد که زون او دارای بیشترین شاخص غالبیت سیم سـون

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.4.1

(شوری زیاد) و دوم شوری (شوری متوسط) تفاوت معنـیداری

میتوان آن را بهعنوان شاخص مناسبی برای استفاده در این گونه

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-11
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مثالی از یک شاخص نـوع او اسـت .شـاخصهـای نـوع دوم
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زون کــه بیشــترین اســترس شــوری وجــود دارد ،راابــت بــین

نمــیکنــد کــه الگوهــای زونبنــدی پوشــش گیــاهی در طــو

گونههای گیاهی کم بوده و به گیاهان مقاوم به شوری این اجازه

گرادیانهای محیطی در اکوسیستمهـای طبیعـی واضـح هسـتند
2

3

منطقه ،شاخص غالبیت گونهای ،رابطۀ معکوسی با غنـا و تنـوع

زونبنــدی پوشــش گیــاهی درون منــاطق شــور را ناشــی از

گونهای دارد؛ اما رابطه منطقی بین یکنـواختی گونـهای و غنـای

محــدودیتهــای مقاومــت رشــد گیاهــان در ایــن منــاطق و

گونهای نمیتوان مشاهده کرد .زونبندی گونههای گیاهی ،یکـی

تواناییهای راابتیشان میدانند .در بـاتالقهـای شـور ،شـوری

از ویژگیهای مشترك باتالقهای شور در سرتاسر جهان اسـت

خاك ،در لکههای خالی از پوشش گیاهی بیشتر از دارای پوشش

(اونگار .)191۴ ،پراکنش گونههای گیاهی در باتالقهای شور و

گیاهی است (بریتنز )1991 ،۴و این ممکن است دلیلی بر تجمـع

غیرشور ،تحت تثییر عوامل متعددی اعم از زنده و غیرزنده اـرار

گونههای هالوفیت و تشکیل نبکا باشد که در منطقۀ موردمطالعه

میگیرد (اونگار )1991 ،و احتمان شوری خاك در بـاتالقهـای

بهوفور دیده مـیشـود .پویـایی پوشـش گیـاهی و عملکـردش

شور ،از عوامل اصلی در شکلگیری زونهـای پوشـش گیـاهی

بهشدت تحت تثییر شرایط محیطی اـرار مـیگیـرد (فـاتیچی ۵و

است (اسـنو و وینسـه .)192۴ ،1ازایـنرو ،در ایـن تحقیـق نیـز

همکاران .)2212 ،در مجموع نتایج نشان داد که بیشـترین تنـوع

شوری باعف تفکیک زنهای شوری و غیرشور شده است .ولی

گونهای مربوط به زون سوم میشود کـه حدفاصـل خـاكهـای

نتایج تحلیل تطبیقی اوسگیر نشان داد کـه بـین زونهـای او ،

شور و غیر شور میشود و بهاحتما زیاد ،نقش اکوتـون را ایفـا

دوم و سوم شوری خاك ،گونههای مشـترك وجـود دارد؛ پـس

میکند.
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Abstract
Plant species distribution, composition and diversity in deserts of arid and semi-arid areas, especially
saltland; depend on soil physical and chemical gradients. The aim of this research was to investigate
changes in the plant species diversity and richness along a soil salinity gradient in the margin rangelands
of Petregan Playa. After vegetation zoning in relation to soil salinity, random-systematic sampling within
each zone was taken. Within each zone, three stands were selected, then, within each stand, plant
vegetation cover, density and species diversity indices were measured. For ordination vegetation along
the soil salinity gradient, Detrended Correspondence Analysis (DCA) method was used. The results
showed that there were significant differences in the plant total cover, annuals and perennials plant cover
between different soil salinity zones. Also, the soil salinity gradient has a significant effect on the species
richness and diversity, as the first zone (high salinity) has the lowest species richness and diversity. It can
be concluded that, in general, only high salinity level has a significant effect on the plant species
diversity.
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