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 چکیده   

هاا    یپتین خصوصیات خاکی مؤثر در تفکیک تر مهمهدف از این پژوهش، بررسی روابط پوشش گیاهی با خصوصیات خاک و تعیین 

سیساتماتیک انجااش شاد. بعاد از      -  باه رو  تصااد ی  باردار  نمونهرویشی منطقه پارک ملی خجیر از توابع استان تهران بوده است. 

و  (TWINSPAN)  شااخ   ها گونهبرداشت اطالعات پوشش گیاهی با توجه به پراکنش پوشش گیاهی با استفاده از آنالیز دوطر ه 

متار نموناه خااک     یساانت  2 – 02  شاد. از عما    بند طبقهتیپ گیاهی  5پوشش گیاهی منطقه به  (DCA)گیر یز تطبیقی قوسآنال

جاب    و نسابت یات خاک شامل با ت خاک، درصد آهک، گچ، اسیدیته، هدایت الکتریکی، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و خصوصبرداشت 

وتحلیل چناد   یهتجز  ها رو با تغییرات پوشش گیاهی از وتحلیل خصوصیات خاک در ارتباط  یهتجز منظور بهیر  گردید. گ اندازهازت 

 ا ازار  نارش بند  است استفاده شد. این آنالیزها با اساتفاده از    رستهها رو که یکی از  (CCA)متغیره از قبیل آنالیز تطاب  کانونیک 

PC-ORD  یار  شاده وجاود    گ اندازهمحیطی  و عواملدار  بین پوشش گیاهی  یمعنانجاش گر ت. نتایج نشان داد که یک همبستگی

ها  رویشی منطقه مورد مطالعاه، سانگریزه، رس، سایلت، شان، گاچ،       یپتین خصوصیات خاکی مؤثر در تفکیک تر مهمداشته است. 

از سطح دریا بوده و هر گونه گیااهی باا توجاه باه منطقاه رویاش، نیازهاا          و ارتفاعآهک، اسیدیته خاک، هدایت الکتریکی، پتاسیم 

مقدار سنگریزه، آهک، گچ، شن، رس، با هم  ازنظرها  گیاهی  یپت ک و دامنه بردبار  با بعضی از خصوصیات خاک رابطه دارد.اکولوژی

 باشد. یمها  گیاهی در منطقه در ارتباط با خاک آن  یپتیر  گ شکل دهنده نشانکه  اند داشتهدار   یمعناختالف 

  .بردبار  دامنه دوطر ه، آنالیز پوشش، تاج درصد و تراکم خجیر، ملی پارک واژگان کلیدی:

 

 Email: sadynan@yahoo.com  * نویسنده مسئول:

 10/04/1391: یافتدر یختار

 21/10/1392: یبتصو یختار
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 مقدمه . 1
خداوند منان برا  زیست مخلوقات خود تماش مواها   

تمااش   قرار داده اسات و  آنانرا در اختیار  یازموردنطبیعی 

از نعمات الهی تعاادل ززش را    بردار بهرهموجودات ضمن 

اصطالح علمی ایان تعاادل را تعاادل     و در کنند یمبرقرار 

سیستمهایی که ایان شارایط را باه     و گویند یماکولوژیک 

ما در سایاره   .[00] باشند یم ها یستماکوس آورند یموجود 

میلیون  974مهم زیستگاه خاکی را با وسعت  دو نوعخود 

 یلومترمرباع کمیلیاون   042را باا وساعت    یو آبا کیلومتر 

هار   محیطای متفااوتی دارناد     هاا  مجموعاه که  یابیم یم

و نوع  .کنند یم ینتأمال مختلف زندگی را دوزیستگاه اشک

 .موجود در دو زیستگاه متفاوت اسات  ها  یسمارگان تعداد

خااواه جااانوران نساابت بااه   خااواه گیاااه و هااا یساامارگان

از  و دهناد  یما  ها  خارجی محیط واکانش نشاان  محرک

 تنظایم و  هاا  محارک باا   ، خاود را طری  عوامل ساازگار  

 . اگر این تعدیل کارسااز نباشاد ارگانیسام   کنند یمتعدیل 

عدش انعطااف   مقهور سختی و ادامه حیات دهد و تواند ینم

 .[93] شود یممحیط 
مطالعااات زیاااد  باار ارتباااط بااین عواماال محیطاای و 

در بررسای ارتبااط باین     .اناد  کرده یدتأکگیاهی   ها گونه

باا عوامال    هاا  آنارتبااط   اکولوژیاک گیااهی و    هاا  گروه

پاراکنش   ت شی  وکه بین جه مشخ  گردید یتوپوگرا 

 .[09دارد ]وجاود   دار  یمعنا رابطه  اکولوژیک،  ها گروه

خااک   بررسی نقش مر ولاوژ  و ه بکه   دیگرمطالعه  در

باه ایان    انجااش شاد   GISبر پوشش گیاهی با اساتفاده از  

پوشش تااجی    بر رورا  یرتأثنتیجه رسیدند که بیشترین 

را بار   یرتاأث و رس و بیشاترین   EC ،pH گیاهی  ها گونه

 اناد  داشاته  pH، رس، نیتاروژن و  EC ها گونهتراکم اغل  

همبستگی زیاد  را  در برزیل،  ا شدهمطالعه انجاش  .[05]

محیطای نشاان داد کاه از     و عوامال گیاهی   ها گونهبین 

. [9] داشاتند   تار  مهمخاک نقش  ها  یژگیو ها آنمیان 

 یشناسا  باوش   هاا  شاخهگیاهی یکی از  یشناس جامعهعلم 

 نیز عناصر رویشی و یحو تشرگیاهی است که به شناسایی 

تحقی  در این زمینه  پردازد.گیاهی می ها گروه جوامع و

عمیقاای بااین  و ارتباااطکااه همبسااتگی  دهااد یماانشااان 

 .محیطاای برقاارار اساات یطو شااراگیاهااان  از  ا دسااته

اکولوژیک مشاابه   یازو نگیاهی که دارا  سرشت   ها گونه

یاا آشاایان اکولوژیااک مشااابه باشاند در کنااار هاام جمااع   

لوژیااک گیاااهی را بااه وجااود هااا  اکوگااروه و شااوند یماا

چناد گاروه    جوامع گیاهی ممکن است از یک یا .آورندمی

بارا   زیااد     هاا  رو اماروزه   .اکولوژیک به وجود آیند

کاه   اند یداکردهپتوسعه  جوامع گیاهی ها  یژگیوتوصیف 

 ینتار  مهماز  .کمی اختالف دارند یو موضعتوصیفی  ازنظر

نظریااه  بااه رو  سیسااتماتیک، تااوان یماا هااا رو  ایاان

ارتبااط دیناامیکی    یاه و نظرباودن جواماع     ارد  منحصربه

پوشاش گیااهی هار رویشاگاه      .[96] جوامع اشااره نماود  

 و عوامااالبرآیناااد  از شاارایط اکولوژیااک    عنااوان  بااه 

آینه تماش نماا    مثابه به حاکم بر آن بوده و محیطی یستز

نیرو  رویش آن منطقه محساو    اکولوژیک و ها  یژگیو

هی  صال مشاترک خصوصایات    پوشش گیاا  .[3] شود یم

 یرتاأث  هاا  آناقلیم بوده که هماواره از   ، خاک و یزیوگرا ی

و بررسی ارتباطات باین پوشاش گیااهی     .[92] پبیرد یم

 کاه   نحاو  به بشر بوده و موردتوجهها  دور از زمان خاک

اساتفاده از آن   اولیه با شناخت این ارتباطاات و   ها انسان

انجااش   یاک نقطاه و   اولین مراکز تمدن بشر را با تمرکز در

، اقتصاد  ازنظرمراتع  .[4کردند ] گبار  یهپازرع  کشت و

 برخوردارند و ا  یژهواز اهمیت  محیطی یستز و اجتماعی

شاوند    بردار بهرهصحیحی مدیریت و  طور به که یدرصورت

و ایی اقتصااد  هار کشاور    نقش مهمی در شاک  توانند یم

صحیح از مراتع مساتلزش    بردار بهره مدیریت و .ایفا کنند

 و دهناده  یلتشاک اصالی    هاا  گوناه شناسایی خصوصیات 

رواباط  . [0] باشاد  یم ها آنتعیین عوامل مؤثر بر پراکنش 

گیاهی از سه جنبه قابل بحث  و پوششمتقابل بین خاک 

 ،خاک با پوشش گیااهی   وهوا آ ابط جنبه اول رو .است

جنباه   دیگر  روابط پوشش گیاهی با مر ولاوژ  خااک و  

یایی خااک  سوش روابط پوشش گیاهی با خصوصیات شایم 

در مورد روابط پوشش گیاهی با مر ولوژ   .[07] باشد یم



 ...  خاک خصوصیات و گیاهی پوشش  اکتورها  ارتباط بررسی

 

 

 355 

در  آنکه حالبعضی موارد قابل تشخی  هستند و خاک در 

وجاود نادارد    دار  یمعنهمبستگی  گونه یچهبعضی موارد 

از  اناد  عباارت در مر ولوژ  خاک مورد بررسی   پارامترها

میاازان ساانگالخی بااودن، وزن  ، عماا با اات، ساااختمان

ظاهر  میزان  یما و س ها ا  ، وضعیت مخصوص ظاهر 

وصایات  خص از ا بعضای حفظ رطوبت خااک با   وذ آ  ونف

لعاه بار رو  ارتبااط    با مطا .[5] مر ولوژیکی مرتبط است

هار یااک   هاا   ویژگای باه   تاوان  مای ، گیااه  وباین خااک   

منطبا  بار اصاول     وجهت مادیریت صاحیح و   یا ت دست

باا توجاه باه     اکولاوژیکی از ایان مناابع اساتفاده کارده و     

تغییارات    در هر یاک از ایان عوامال،    ایجادشدهتغییرات 

نماوده وجهات    بینای  پیش  عامل دیگر را در حد مناسبی

مراتع از ایان تغییارات باه نحاو مطلاوبی       توسعه واصالح 

شرایط مختلف محیط در همه نقااط ساطح    استفاده نمود.

در نقاااط  رو ازایاانزمااین بااه یااک میاازان  ااراهم نیساات، 

در ایان پاژوهش   شوند.  میمختلف، گیاهان متفاوتی دیده 

 و هاا  بررسای ه در منطقه پارک ملای خجیار باا    بر آنیم ک

صحرایی ابتدا پوشش غال  منطقه، همچنین انواع  گرد 

را مشاخ    هاا  آن  راوانی وجوامع گیاهی، نحوه پراکنش 

به بررسی  اکتورها  خاکی چون اسایدیته،   سپس وکرده 

هدایت الکتریکی، درصد آهک، با ت خاک، میزان پتاسایم  

باه رابطاه باین     سپس وپرداخته  غیره وخاک، ازت خاک 

 هاا   یساتم اکوسمدیریت صحیح  منظور بهپرداخت.  ها آن

موجاود در   9یشاناخت  باوش مرتعی باید ارتباط بین عوامال  

طبیعت را کاه شاامل عوامال توپاوگرا ی، اقلایم، خااک،       

باا   .[42] زنده است را شناخت و موجودات پوشش گیاهی

از  هاایی  نموناه توجه به اهمیت حفظ پارکهاا  ملای کاه    

 ،باشااند ماایبکاار هاار ساارزمین  تقریباااً هااا  اکوسیسااتم

 و متصدیان شناساندن این مناط  به جامعه از مسؤولین و

 اثرگابار کارشناسان گر ته تا ماردش عااد ، گاامی بسایار     

هاسات کاه    برا  رسیدن باه هادف حفاظ ایان زیساتگاه     

 .[03] اسات  چندانی بر آن نشده تأکید تاکنون متأسفانه

 
1 
Ecological                                                

خااک از ماوارد بسایار مهام در      ارتباط پوشاش گیااهی و  

 منظاور  باه . لبا این پژوهش رود میمدیریت مراتع به شمار 

برخی خصوصیات خاک در  بررسی روابط پوشش گیاهی و

عوامل خااکی   ترین مهمتعیین  منطقه پارک ملی خجیر و

مااؤثر باار پااراکنش گیاهااان شاااخ  مرتعاای در منطقااه  

که میزان  است آندر این تحقی  هدف . باشد می ذکرشده

گیاهی غال  با  اکتورها  خاک  ها  گونههمبستگی بین 

تغییارات   مشخ  شود که روناد  مورد مطالعه قرار گیرد و

خااک   پوشش گیاهی با تغییرات  اکتورها   یزیوگرا ی و

اینکه تا چاه انادازه  اکتورهاا  خااک بار       چگونه است و

 درنتیجاه کاه   گبارناد  مای  تأثیرگیاهی  ها  گونهپراکنش 

اختصار به اهداف کلی طرح چناین اشااره    طور به توان می

 کرد:

بررسای   و ها گونهشناخت عوامل مؤثر بر پراکنش  – 9

توپاوگرا ی   عوامال خااک و   ارتباط بین پوشش گیااهی و 

بهتار از    باردار  بهاره  احیاا  مراتاع و   اصاالح و  منظور به

 طبیعی.   ها  یشگاهرو

 اکتورهااا  خاااکی مااؤثر باار  تاارین مهاامتعیااین  – 0

 پوشش گیاهی.

شناخت خصوصیات خااکی معارف هار رویشاگاه      –3

شناخت بهتر یا مادیریت بهتار منااط  باا شارایط        جهت

ساازگار باا شارایط     ها  گونهپیشنهاد  اکولوژیکی مشابه و

 .خاک

 

 شناسی تحقیقروش. 2

 منطقه مورد مطالعه معرفی  .2.1

  º 35 45 ´ 22 "   اااصاله بیااان رک ملی خجیاار در پا

و    º 59 42 ´ 02 "عاااارم شااامالی و    º 35 36 ´ 32 "و  

" 22 ´ 46 º 59     طاول شاارقی اسااتان تهاران قاارار گر تااه

هکتاار   92293مساحت پارک ملای خجیار حادود     است.

در ارتفاعات منطقاه   0052حداکثر ارتفاع منطقه .باشد می

اسات. اقلایم    بکلاو درشاکر   9452حداقل آن در باغشاد و
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منطقه بر اساس مطالعات صورت گر تاه باه رو  آمبارژه    

بر پایه مطالعات اقلیمای صاورت    نیمه مرطو  سرد است.

آمبروترمیک  صال تابساتان و مااه    گر ته بر مبنا  رو  

  هاا  مااه   صاول پاازیز، زمساتان و    خرداد دوره خشاک و 

  .[03] باشند یماردیبهشت دوره مرطو    روردین و

جااوان وکاام  هااا خاااکدر پااارک ملاای خجیاار اغلاا  

، تنااوع چناادانی برخااوردار نیسااتند و از انااد یا تااه تحااول

این منطقه به علت تراکم بیشتر پوشش گیااهی    ها خاک

از  تار  یغنا مااده آلای    ازنظار بودن شرایط اقلیمی  یمو مال

در   مورد مطالعاه واقاع    منطقه و پارک ملی سرخه حصارند

  متعادد اسات    وبلناد   یپسات باا     ا منطقاه   تهاران   شار  

  جناوبی   نواحی  الیه یمنتهدر   نقاط آن  ترین پست  بطوریکه

آرا   آن  نقطاه   متار و بلنادترین   9952حدود   با ارتفاعی  آن

  یطاورکل  باه  .باشاد  متار مای   0552حدود   با ارتفاعی  کوه

 و Astragalus spp  غالا    دو جانس   سیطره زیر  منطقه
Artemisia sp. یخاوب  باه   در اکثار ناواحی    باشد کاه  می  

   ها کوه  یعنی  در دونقطه  حال یندرعنمایند  می  خودنمایی

 درختاای  و باایش  کاام  دو گونااه  و سااولک  شاااه  بااا 

  Pistacia atlantica, Juniperus excelsa   نیاز جالا  

  ا  درختچه ها  مبکور گونه  بر درختان  هستند عالوه  توجه

  .[03] خورند می  چشمه ب  در منطقه  پراکنده  صورت بهنیز 

 

 گیری شدههای اندازهشاخص .2.2
جهات   هاا  نموناه گیااهی، انتقاال     ها گونه  آور جمع

خااک از جملاه     هاا  نمونهبرداشت  ینو همچنشناسایی 

از  یار  گ نموناه پاس از   عملیات میدانی بود که انجاش شد.

و   آور جمع پوشش گیاهی  لور منطقه از طری  پیمایش،

و در منطقاه   ها آنخشک گردید شناسایی برخی از  سپس

صاورت   زیسات  یطمحا دیگار در ساازمان حفاظات     یبرخ

با مراجعه  گیاهی تنظیم و  ها گونهگر ت سپس  هرست 

مشاخ    هاا  آنبه منابع موجاود اساامی علمای خاانواده     

تیاپ رویشای کاه     5منطقاه خجیار، باه     یتدرنها گردید.

 و درمنطقه باشد انتخا  شده شاخ  پوشش گیاهی کل 

که معارف کال خصوصایات      ا منطقههر تیپ رویشی در 

سیساتماتیک   -به رو  تصااد ی   بردار نمونهتیپ باشد، 

 انجااش گردیاد   باشاد  یما سریعی  که رو  قابل اطمینان و

که در هر منطقه معرف، ابتدا اقداش باه   ترتی  ینا به. [02]

از  هاا  آن و  اصاله استقرار ترانسکت نوار  گردید که طول 

پراکنادگی پوشاش گیااهی     نوع و یکدیگر به طول دامنه،

باا توجاه باه ایان عوامال       .[96]موجود بساتگی داشات   

عوامال   و همگن بودن تغییرات پوشش گیااهی و  ذکرشده

 322هر تیپ با طاول  ترانسکت در  0محیطی دیگر تعداد 

در طاول هار    و متر با توجه به وضعیت منطقاه زده شاد،  

شد، یعنی در مجموع  یر گ اندازهپالت 92ترانسکت تعداد 

پالت مستقر شد. ساپس اقاداش باه     922تیپ تعداد  5در 

برداشت پوشش گیاهی در داخل هار پاالت گردیاد ابعااد     

 یزیوناومی گوناه گیااهی      ارش حیااتی و   برحس  ها پالت

انتخااا   یمترمربعاا 9 × 5/9موجااود   هااا گونااهغالاا  و 

 هاا  پاالت قارار دادن   گردید. پاس از انتخاا  ترانساکت و   

 اکتورها  درصد تاج پوشاش، سان ، سانگریزه، تاراکم     

اطالعاات پوشاش    مخصوص برداشت و  ها  رشگیاهی در 

 3گیاهی ثبت گردید. همچنین در داخل هر تیاپ تعاداد   

با توجه  پرو یل حفر شد و 95در مجموع تعداد  پرو یل و

سانتی نمونه خااک   2-02به وضعیت خاک منطقه از عم 

 یاار گ اناادازهخاااک جهاات   هااا نمونااهبرداشاات شااد و 

آزمایشاگاه  باه   ماوردنظر  یمیاییو شا خصوصیات  یزیکی 

خاک بعد از خشک   ها نمونهآزمایشگاه در  منتقل گردید.

توجاه   باا  الک گردیاد و  متر  یلیمالک دو  یلهوس بهشدن 

وزن خاک عبور کرده از  به وزن نمونه قبل از الک کردن و

رو  بعادازآن  الک درصد سنگریزه خااک تعیاین گردیاد و   

 یزیکی تعیاین   ها  یشآزما متر یلیم 0از  تر کوچکذرات 

ماساه باه رو     ذرات نسبی خااک شاامل رس، سایلت و   

در بررسی تجزیه شیمیایی  هیدرومتر  بایکاس انجاش شد.

متار   pHاسایدیته خااک در گال اشاباع باا       خاک میزان

برسی وضاعیت شاور  خااک،      برا ؛ وگردید یر گ اندازه

ساانج لکتریکاای در عصاااره اشااباع بااا هاادایت  هاادایت ا

محلاول   هاا   یونکاات  ینهمچنا  ؛ وشد یینتع 9الکتریکی

 و یمو کلسا م  تاومتر   یتوسط رو   لا  یمو پتاسسدیم 
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 تعیین شاد و  EDTAمنیزیم توسط رو  عیار سنجی با 

درصد آهک خاک باه رو  کلسایمتر ، درصاد گاچ باه      

 کااربرده  باه   هاا  آزماون  گردید. یر گ اندازهرو  استون 

 :باشند یمشده جهت انجاش این تحقی  به شرح زیر 

شاده خااک    یار  گ اندازهبرا  مقایسه میانگین صفات 

مختلاف پوشاش گیااهی از آناالیز واریاانس       هاا   یپتدر 

خصوصیات خااک از آزماون     بند هدستو جهت  طر ه یک

از  هاا  آزمونبرا  انجاش کلیه این . [00]دانکن استفاده شد 

پوشاش   اطالعاات  اساتفاده شاد.   SPSS v.17 ا ازار  نارش 

 TWINSPANباا اساتفاده از آناالیز     آمده دست بهگیاهی 

یاا تن ارتبااط ترکیبای     که ینابا توجه به  شد.  بند طبقه

 وتحلیال  یاه تجزگیااهی بادون انجااش یاک       ها گونهبین 

، به کمک آورد یمرا به وجود  یتوجه قابلآمار ، خطاها  

پوشااااش گیاااااهی منطقااااه   TWINSPANآنااااالیز 

  هاا  گاروه  تاوان  یما با ایان آناالیز    است. شده  بند طبقه

اکولااوژیکی یکسااان دارنااد،   هااا خااواهشگیاااهی را کااه 

به عامل محیطی کاه موجا  تجماع یاک      تشخی  داد و

 شااود یماا هااا پااالتاز   ا مجموعااهدر  هااا گونااهساار  از 

عماده    هاا  گروهبعد از مشخ  شدن   .[94] یا ت دست

شااخ     هاا  گوناه گیاهی توساط رو  آناالیز دوطر اه    

(TWINSPAN) آنااالیز تطبیقاای قااوس و( گیاارDCA،) 

 هاا   یاپ تدر تفکیاک   مؤثرعوامل  ینتر مهمجهت تعیین 

و جهات   بند  به کار گر تاه شاد  رسته  ها رو گیاهی، 

خصوصایات خااک در ارتبااط باا تغییارات       وتحلیل یهتجز

( CCAپوشش گیااهی از رو  آناالیز تطااب  کانونیاک )    

متغیار کااربرد دارد.    ینتر مهماستفاده شد که برا  تعیین 

گیاار  شااده ی قااوسنکتااه مهاام در انجاااش آنااالیز تطبیقاا

(DCA    این است که اگر مقدار طول گرادیاان بار اولاین )

آنگااه بارا     باشاد  3از عادد   تار  بازر  محور رسته بند  

تطبیقای متعاار ی   آناالیز  ارزیابی اثار عوامال محیطای از    

(CCA)  تمااش ایان آنالیزهاا باا      .[90] گاردد  یما استفاده

بار ایان اسااس، در ایان      انجاش شد. PC – ORD ا زار نرش

عوامل محیطی بار پوشاش    یرتأثمطالعه نیز جهت بررسی 

از آنالیز تطبیقای    بردار بهرهگیاهی در واحدها  مختلف 

، آناالیز بارا  انجااش ایان     استفاده شاد.  (CCA)متعار ی 

گیااهی پاس     ها گونهمرت  شده درجه اهمیت   ها داده

  . زار انجاش گر تاز ذخیره شدن اطالعات از طری  نرشا

 

 نتایج  .3

 TWINSPAN تیپ بندی بر اساس آنالیز  .3.1

 (DCA) یرگآنالیز تطبیقی قوس و
 هاا  آن  و استانداردسااز  هاا  داده  سااز  نرماال پس از 

شااده باااقی مانااد کااه    بااردار نمونااهپااالت  52تعااداد 

پااالت طاای آنااالیز     52مربااوط بااه    وتحلیاال  یااه تجز

TWINSPAN  ا زار نرشبا PC-ORD   کاه   گردیاد انجاش

( آورده شده است. با توجه 9نتایج حاصل از آن در )جدول

 PC-ORD ا ازار  نارش اساتفاده از   و بابه خصوصیات خاک 

رویشای در ارتبااط باا خصوصایات      هاا   یپترسته بند  

همچناین   باا توجاه باه ایان جادول و     . خاک انجاش شدند

از هاار  آمااده دساات بااه (Eigen value)مقااادیر ویااژه  

 5منطقاه باه    (، پوشاش گیااهی  Division) بند  یمتقس

 ازلحاظ هرکداش( که 9عمده رویشی )شکل گروه اکولوژیک

آناالیز   و نیازها  محیطی با هم تفاوت دارند تقسایم شاد  

DCA  کند یم یدتازنیز آن را ( 0شکل )در .DCA    بارا

 کاه [ 6] باشاد  یما ارزیابی ساده از جواماع گیااهی مفیاد    

  از: اند عبارت

9.  Hultemia persica-Astragalus sp(Hu.pe-As.sp.) 

0. Artemisia aucheri-Astragalus compactus 
(Ar.au-As.co.) 

3.  Bromus tomentelus-Astragalus sp(Br.to-As.sp.) 

4.  Artemisia sieberi-Stipa barbata(Ar.si-St.ba.) 

5.  Pistacia atlantica-Acanthophilom sp(Pi.at-Ac.s.) 
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 (Eigenvalue) یژهوو بر اساس مقادیر  TWINSPANیز از آنالی منطقه مورد مطالعه با استفاده ها پالت( Classification) یبند طبقه. 1شکل

 

 

 TWINSPANشده توسط آنالیز  یلتشکی ها گروهید تائجهت  ها گروهی موجود در ها گونه( برای DCA) یرگ.  نمودار تطبیقی قوس 2شکل 
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 (CCA) یککانوننتایج آنالیز تطابق  .3.2
را باا عوامال    هاا  گونه یرخطیغترکی   (،CCAآنالیز )

متغیار محیطای را در ارتبااط باا      ترین یتبااهم محیطی و

، ( محاور اول 9جادول ) . با توجه باه دهد یما نشان محوره

درصد  5/42است و 30/9 9(دارا  مقدار آیگن )مقدار ویژه

ر باا  همبستگی باین ایان محاو    .کند یمتغییرات را توجیه 

، محاور دوش دارا  مقادار   اسات  647/2 ها و گونهمتغیرها 

درصاد تغییارات را توجیاه     9/95است کاه   504/2آیگن 

 هاا  و گوناه بین این محور با متغیرهاا   یو همبستگ کند یم

تحلیاال همبسااتگی انجاااش شااده باارا     اساات. 069/2

 Gravel غیرها  محیطی نشان داد که عواملی همچونمت

)ارتفاع( با محور یاک همبساتگی    Altitude و )سنگریزه(

  و )آهک(   CaCo3)گچ(،  CaSo4،)سیلت(Silt  ومثبت 

EC )محاور همبساتگی    باا ایان   )هدایت الکتریکی خااک

مثبت باا محاور دوش    همبستگی )رس( Clay .منفی دارند

 )پتاسایم(  k )اسیدیته خاک( و pH (،شن) Sandb دارد و

  هاا  گوناه  (.0)جدول با این محور همبستگی منفی دارند

 مبااد بااا توجااه بااه نزدیکاای بااه    Hu.pe-As.sp تیااپ

کمتر  از عوامل محیطی قرار داشته  یرتأثمختصات تحت 

در راساتا    هاا  گونهتا حدود  به دلیل قرار گر تن  تنهاو 

نفی محور م و قسمت( یو منفمثبت  در سمتاول )محور 

قارار   و آهکسنگریزه  ،با ت خاک، ارتفاع یرتأثدوش تحت 

با ات   یرتاأث تحات    Ar.au-As.coتیاپ   هاا  گونه .دارند

 کاه   طاور  باه داشته سنگریزه قرار  ( ویلتو سخاک )رس 

تیاپ    هاا  گوناه  در سمت مثبت محاور دوش قارار دارناد.   

Br.to-As.sp   یرتاأث  و تحتدر راستا  مثبت محور دوش 

 St.ba-Ar.siتیاپ    ها گونه .اند قرارگر ته و آهکسیلت 

با ت  یرتأث و تحتدر راستا  منفی محور دوش قرار داشته 

و  لکتریکای خااک  خاک )شن( اسایدیته خااک، هادایت ا   

 .قرار دارند یمپتاس

در راستا  مثبت محاور   Pi.at-Ac.spتیپ   ها گونه

با ات خااک )شان(،     یرتاأث کاه تحات    اناد  قرارگر تاه اول 

بیان کارد کاه با ات     توان یم قرار دارند. و ارتفاع سنگریزه

  Hu.pe–As.sp رویشااای هاااا  یاااپتخااااک معااارف 
 درباااره تیااپ رویشاای  .باشااد یماا  Ar.au-As.co و

 Br.to-As.sp را بر رو  تعداد محدود  از  یرتأثبیشترین

موجاود در تیاپ     ها گونهسایر   و براآهک دارد  ها گونه

 یرتأثبیشترین  (k) مپتاسی .باشد یمسیلت معرف آن تیپ 

در . باشااد یماامعاارف آن  و دارد St.ba-Ar.si را در تیااپ

 Altitude بیان کرد که متغیر توان یم pi.at-Ac.sp یپت

را در پوشاش   یرتاأث بیشترین  (آزاد)ارتفاع از سطح دریا  

ایاان تیااپ  و معاارفگااروه دارد  گیاااهی مسااتقر در ایاان

 .باشد یم

با توجه به آزمون دانکن صورت گر تاه در   آهک یرمتغ

  بار رو آن  و اثارات ها باا هام تفااوت دارناد      یپتتمامی 

باشد ولای باا    یمها متفاوت  یپتاز  هرکداشپوشش گیاهی 

 .نوع پوشش منطقه دارداثرات کمتر  که بستگی به 

 های مختلف رویشی یپتبرای خصوصیات خاک در  CCA. نتایج آنالیز 1جدول 

  محور اول محور دوم محور سوم

 مقادیر ویژه 30/9 504/2 966/2

 واریانس توجیه شده% 5/42 9/95 0/5

 واریانس تجمعی 5/42 6/55 3/69

 ها و گونهضری  همبستگی محور با متغیر  647/2 069/2 079/2
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 CCA و دویک  یو محورهانتایج همبستگی پیرسون بین متغیرهای محیطی  . 2جدول 

 محور دو محور یک متغیرهای محیطی

Gravel )536/2 700/2 )سنگریزه 

 Clay)366/2 350/2 )رس 

Silt )599/2 -090/2 )سیلت 

 Sand)756/2 532/2 )شن- 

 CaSo4)936/2 -736/2 )گچ- 

 CaCo3)200/2 -674/2 )آهک- 

 pH)720/2 -935/2 )اسیدیته خاک- 

 EC)054/2 -446/2 )هدایت الکتریکی- 

 N)276/2 -902/2 )ازت- 

 Ma)436/2 930/2 )منیزیم- 

 Ca)306/2 253/2 )کلسیم- 

 K)446/2 -797/2 )پتاسیم- 

 Altitud)036/2 042/2 )ارتفاع 

 

 

 های مختلف گیاهی در منطقه مورد مطالعه یپتدر رابطه با خصوصیات خاک در  CCAآنالیز.  نتایج حاصل از 3شکل 

  ،CaSo4 گچ =، CaCo3 آهک =، k پتاسیم = ،EC هدایت الکتریکی =، Sand شن =، pH اسیدیته =، Siltسیلت=، Clayرس=، Gravel )سنگریزه =

 یر  نشان ندادند(.تأثکه  اند شدهگیر  عناصر دیگر  هم اندازه البته
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 (DUNKAN)نتایج آزمون تکمیلی دانکن   .3جدول 

 محیطیمتغیرهای 

 تیپ
Gravel Clay Silt Sand CaCo3 pH EC K 

 42.3c 24.4a 29.3c 49.1c 18.2d 7.6b .46b 1.41d 9 تیپ

 48.4a 23.1b 35.2b 41.7e 18.6c 7.9a .31c 1.25c 0 تیپ

 26.7d 16.5d 40.7a 42.4d 21.46a 7.5b .45b 3.1b 3 تیپ

 16.9e 13.7e 29.5c 56.5a 20.0b 7.9a .73a 3.8a 4 تیپ

 47.7b 19.2c 26.16e 54.5b 15.6e 7.5b .36c 1.2c 5 تیپ

از راست به  ینتر و کوچک ینتر بزر  دهنده نشانکه  ترتی  حروف در ستون نشان داده شده است .باشد یم %9در سطح  دار  یمعنحروف مشابه در هر ستون نشانه عدش تفاوت *

 .باشد یمکمترین  dبیشترین و a که بوده  a ،b، c،d صورت بهچپ 

 

یر عاماال سایلت در نااوع  تاأث ( 3باا توجاه بااه )جادول   

و  9پوشااش گیاااهی منطقااه مااورد مطالعااه در تیااپ     

و  5هاا    یاپ تکاه   یدرحاال یر یکساان دارناد.   تاأث  4تیپ 

یر ساایلت در پوشااش گیاااهی  تااأثمیاازان  ازنظاار 3و  0

 4و  9هااا   یااپتین بااا و همچناامنطقااه بااا هماادیگر  

یر تااأث (9 – 5 – 3تیااپ ) در سااه باشااند. یماامتفاااوت 

باشاد. ودر مقابال    یما ا هام برابار   میزان اسیدیته خاک با 

یر اساایدیته تااأثو  برابرناد  هاام باا یکاادیگر  4و 0دو تیاپ  

باشاد.   یما هاا یکساان    یاپ تخاک در پوشش گیاهی ایان  

میااانگین ایاان دو گااروه ذکاار شااده نیااز بااا هاام تفاااوت  

 (5-0هااا  ) یااپتدار  دارنااد. هاادایت الکتریکاای  یمعناا

د و هار  جداگاناه باا هام برابرنا     طاور  ( به9-3ها  ) یپو ت

متفاااوت  4تیااپ  و باااذکاار شااده بااا یکاادیگر   دو گااروه

 0–5یاپ  دو تباشاند.  در آزماون دانکان اجارا شاده،       یم

یر متغیار پتاسایم بار پوشاش منطقاه یکساان       تاأث  ازنظر

دو ایاان  و باااهاا بااا یکاادیگر   یااپتباشااند ولاای سااایر  یما 

و باا هام    (4-3ارتفااع تیاپ )   ازنظار یپ اختالف دارناد.  ت

و یان دو باا همادیگر    و اهام برابرناد   نیاز باا    (0-9یپ )ت

 اختالف دارند. 5ین با تیپ همچن

 

   گیری یجهو نتبحث . 4

اجتماعات گیاهی منااط  مختلاف باه دلیال شارایط      

عوامل محیطی  تأثیرتحت  شدت به ها آنمحیطی حاکم بر 

البته از میان عوامل محیطی ممکن  گیرند میمختلف قرار 

است تنها یک یا چند عامل سب  تمایز اجتماعات گیااهی  

خااک   ها  ویژگیاز یکدیگر شود. در منطقه مورد مطالعه 

اساتقرار گیاهاان    یا و پراکنش توزیع، رو  برزیاد   تأثیر

 دازمااً پوشاش گیااهی منطقاه     که اینداشتند. با توجه به 

، لاابا در هاار گیاارد ماایر دسااتخو  دخالاات انسااان قاارا

 هاا   گوناه خاصای جاایگزین    ها  گونهاز توالی  ا  مرحله

معارف در هار رویشاگاه     عناوان  باه  تواند میقبلی شده که 

توساعه   بدیهی است که انتشاار و  قرار گیرد. استفاده مورد

گیااهی در طبیعات اتفااقی نیسات، بلکاه ایان        ها  گونه

عوامل مختلف به وجود آماده ودر هار    تأثیرپوشش تحت 

. باشاد  مای  طبیعی با این عوامل در تعاادل  طور بهرویشگاه 

پوشااش گیاااهی آیینااه تماااش نمااا  خصوصاایات  درواقااع

بناابراین راهنماا  بسایار مفیاد  بارا        رویشگاه اسات. 

 .[6] در مورد شارایط اکولاوژیکی منطقاه اسات     اظهارنظر

متعدد  برا  توصیف  ها  رو محققان مختلف  وسیله به

 شاده  ارازاه واحدها  پوششی  بند  طبقه پوشش گیاهی و

 هااا  گونااه، رو  گااروه هااا رو اساات، از جملااه ایاان  
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 هااا  رو کااه در مقایسااه بااا    اساات شااناختی بااوش

متعادد  اسات    هاا   مزیات گیااهی دارا    شناسی جامعه

پوشااش گیاااهی  TWINSPANبااه کمااک آنااالیز  .[36]

 تاوان  یما باا ایان آناالیز     .اسات شاده    بناد  طبقهمنطقه 

اکولاوژیکی یکساان     هاا  خاواهش گیاهی را که   ها گروه

به عامل محیطی که موجا  تجماع    دارند، تشخی  داد و

پای   شود یم ها پالتاز   ا مجموعهدر  ها گونهیک سر  از 

باین   ا  یاژه ودر منطقه ماورد مطالعاه ارتبااط    . [96] برد

 و رویشی وجود دارد ها  یپتپراکنش  خصوصیات خاک و

  هاا  آزماون ، با توجاه باه   موردنظراز بین عوامل محیطی 

صااورت گر تااه، با اات خاااک، آهااک، هاادایت الکتریکاای، 

 هاا  یپتتشکیل  ارتفاع از سطح دریا در تفکیک و پتاسیم و

عوامل  یزیکی در منطقه  یرتأث. اند داشتهرا  یرتأثبیشترین 

خاود را بار پوشاش     یراتتاأث ی یبیشتر از عوامال شایمیا  

تغییارات   دهناده  نشاان گیاهی منطقه نشان داده است که 

 تار  یو تخصصا  یطاورکل  باه زیاد  در منطقه است و بایاد  

، بهباود  عاالوه بار ایان    قرار گیارد.  یو بررسمورد تحقی  

و ظر یاات نگهاادار  آ  در خاااک  یشو ا اازاساااختمان 

بهبود شرایط  یزیکی خااک از اثرهاا  مثبات     یطورکل به

نتاایج مقایساه میاانگین     .موجود در خاک اسات  آلیماده 

خصوصیات خاک در پنج تیپ گیاهی با استفاده از تجزیاه  

 هاا   یاپ تبعضای از  میاانگین   کاه  دهد یمواریانس نشان 

تعداد  از خصوصیات خااک باا هام     ازنظرپوشش گیاهی 

 اکتورهاا    یطاورکل  به. ندبا هم تفاوت دار یو بعضمشابه 

باعاث تفااوت    و آهاک ، رس، شان(  سنگریزه)با ت خاک 

مبکور شده است. یعنی در هر  ها  یپتترکی  گیاهی در 

به بررسای   در تحقیقی که .اند بودهپنج تیپ با هم متفاوت 

و خاک بار سااختار پوشاش گیااهی      وبلند  یپستعوامل 

 یرتأث، بیان داشتند که عوامل خاکی بیشترین ه شدپرداخت

 و عوامال گیااهی دارناد     ها گونه و استقراررا در پراکنش 

ارتفاع، شی  و شدت چارا باه ترتیا  در درجاه اهمیات      

 .[95] دارندبعد  قرار 

% خصوصیات خاک باه  72که نشان داد  تحقیقی یجانت

خااک مارتبط    و آهک اکتورها  با ت، هدایت الکتریکی 

گیااهی باه     هاا  گونهبا ت خاک بر رو  بقاء  یرتأث. است

دلیل اختالف در میزان رطوبت خاک اسات زیارا اخاتالف    

و ، هاوادهی  یدها  شاکل در میزان رطوبت به تغییارات در  

برخاای از  .[94] شااود یمااشااور  خاااک منجاار  یاازانم

 ینتر مهمپژوهشگران نشان دادند که  اکتور با ت خاک از 

 .[00و  04، 99] باشند یم ها یپتعوامل مؤثر در پراکنش 

مناس  در ایجاد ساختمان خاو    اندازه بهآهک  وجود 

آن در جاب  ماواد غابایی     تبع واسیدیته خاک  تعدیل و

ا زایش یاباد باا    ازحد بیشخاک  آهکنقش دارد ولی اگر 

اسایدیته ودر نتیجاه    ا زایش وایجاد سخت زیه در خاک 

نامساعد شدن شرایط جهت جب  بعضای از ماواد غابایی    

باا   شاود  مای توسط گیاه باعث ایجاد مشکالتی در گیاهان 

توجه به سبک بودن با ت خاک در کال منطقاه هار چاه     

خاک ا ازایش یاباد باعاث ایجااد با ات       رس ومیزان لوش 

 مواد و  آ نگهدار  وجهت نفوذپبیر   مناس  ومتعادل 

  .یی خواهد شدغبا

درصد رس، کربن آلی، عما    دیگر  ا مطالعه بر اساس

خاک  و درصددرصد آهک، درصد سنگریزه سطحی خاک، 

 هاا   یشاگاه روعوامل ماؤثر در جداسااز     ینتر مهملخت 

در پاراکنش   نیاز  پتاسایم عنصار  . [0] باشاند  یما مرتعی 

مقادار   کاه   طاور  باه نقاش اساسای دارد    درمنه  ها گونه

خصوصاایات خاااکی معاارف  عنااوان بااهپتاساایم خاااک را 

پتاسایم   .[00] نمایاد  یما ذکر  Artemisi siberiرویشگاه

آلی  ترکیبات و( تحت  رش امالح معدنی ) سفات و نیترات

درصاد   2/6متوسط در حدود  طور به تارتارات( )اکسازت و

. نقاش پتاسایم در   شاود  مای ماده خشک گیاهان را شامل 

ایان   عماالً تشاریح نشاده ولای      سفر وازت  وضوح بهگیاه 

از تنظیم اعماال  یزیولاوژیکی را در    ا  عمدهعنصر بخش 

 دهاد  مینبات به عهده دارد میزان تعر  را در گیاه کاهش 

از پژمردگاای سااریع گیاااه    آباای کاامبااالطبع در دوره  و

 . شود میجلوگیر  

درمناه نقاش    هاا   گوناه عنصر پتاسایم در پاراکنش   

یکای از   عناوان  بهپتاسیم خاک را  که طور  بهاساسی دارد 

 هاا   رویشاگاه خصوصیات حاصلخیز  خاک در پاراکنش  
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 راحتای  باه پتاسیم  .[0]کنند  میمعر ی   Artemisiaگونه

مقاادار زیاااد در  بااه و کنااد ماایدر سراساار گیاااه حرکاات 

مقادار   ها   عال ودر حاال رشاد گیااه وجاود دارد.     بخش

ممکان اسات    گیاهان به پتاسیم متفااوت اسات.   موردنیاز

یکی نیااز باه جاب     ژ یزیولاو  گیاه در یک مرحله از رشاد 

 .پتاسیم بیشتر از مرحله دیگر داشته باشد

مختلاف،   ها  تیپبین  شود میکه مالحظه  طور همان 

 ا  جانباه  ساه رابطه توپوگرا ی  شرایط وخاک  ها  ویژگی

 تازیاد دیگار هام    ها  پژوهشوجود دارد و این مسئله در 

 .شده است

ایان ارتبااط متقابال و      ا  مطالعاه در  کاه  طاور   باه  

 هاا   ویژگیعنوان شده که  طور این و شده تصریحپیچیده 

 هاا   در شی خاک و وضعیت مواد غبایی به مقدار زیاد  

ترکیا  در   ازنظرگیاهی هم که در  کنند میمختلف تغییر 

در شارایط   پاسخ به ایان تناوع  مختلف متفاوت  ها  شی 

ارتفااع از ساطح دریاا     .[06] محیطی، پوشش خواهد باود 

تناوع مکاانی دسترسای     کننده تعیینیکی از عوامل اصلی 

 .[97] باشد میغبایی خاک برا  گیاهان  مواد

  ها جنگلپوشش گیاهی در  در مطالعه روابط خاک و

 اصاالی  هااا مؤلفااهجنااو  نیجریااه بااا اسااتفاده از آنااالیز 

(PCA) همبسااااتگی متعااااارف و وتحلیاااال یااااهتجز و 

  آور جماع  تصااد ی و  طور بهپوشش گیاهی   بردار نمونه

 92پاالت   95در مجموع اطالعات پوشش گیااهی از   آنکه

 دهناده  نشاان متر استفاده شد. نتیجه حاصاله   92متر در 

را سادیم، ماواد آلای، ظر یات      یرتأثاین بود که بیشترین 

 و رابطاه .  اناد  تهداشا تبادلی کاتیونی و کلسیم بر پوشاش  

CCA    و انادازه نشان داد که رابطه مثبت بین مااده آلای 

درخت  و تراکمرابطه معکوس بین ماده آلی  یکو درخت 

مختلاف در    هاا  و گاروه  هاا  یپتبنابراین  .[7] وجود دارد

عوامال   کنش برهماز  ا  یجهنت ها آنحضور  و محلمنطقه 

 هاا   یژگای و ینتر مهمبرخی از  ینجاابسیار  است که در 

 تاوان  یم رسد یمخاک مورد بررسی قرار گر تند و به نظر 

و در منطقه نقش سایر عوامل زناده   تر گستردهبا مطالعات 

مختلااف  هااا  یااپت یااکو تفکرا در تعیااین  یرزناادهغ

حااال کااه رابطااه خاااک بااا پوشااش  .قاارار داد موردتوجااه

مشااخ  گردیااد، در مناااطقی کااه دارا  خاااک مشااابه  

مرتعای یاا خیلای      ها گونهولی به دزیلی  اقد  باشند یم

آن  یاءو احاصالح  جهت گردد یمضعیف هستند، پیشنهاد 

که با هماان خصوصایات خااکی در     ییها گونهمحدوده، از 

 تاوان  یما جا  دیگر رویش دارند استفاده نمود. همچنین 

و مختلف بانک اطالعاتی را به تفکیک اقلایم   ها  یماقلدر 

مختلاف تهیاه کارد تاا       هاا  خااک با  ها نآو روابط  گونه

کاااربرد  از نتااایج در تهیااه  صااورت بااهمراجااع اجرایاای 

 اصالحی استفاده کنند.    ها طرح

بررسای ساهم عوامال     ٔزمیناه  درتحقیقااتی   در ضمن

وتاه کنای، تبادیل    ب بار مراتاع )اعام از:    تأثیرگبارمختلف 

 و...( در تخری  مراتع صورت گیرد. برداراراضی، تعدد بهره

انتخاا    منظور بهخاک  کیفیت عناصر ا  منطقه بند  رتبه

 توساعه  وبا کیفیات خااک بارا  احیااء      ها  تیپبهترین 

پوشش گیاهی مراتع و همچنین انتخاا  بهتارین الگاو     

باا   درنهایتتوسعه پوشش گیاهی در مدیریت بهتر مراتع. 

مراتع منطقاه پاارک ملای خجیار وسایع       که اینتوجه به 

در زمیناه   خصاوص  باه دخالت انساان   متأسفانهو  باشد می

تبدیل اراضای زیااد اسات بایاد ساعی شاود راهکارهاا         

 مدیریتی را بر اساس این وضع موجود اتخاذ نمود.

گاهی اوقات در طبیعت منااط  مشاابهی وجاود دارد     

باه  ظاهر  هیچ تفااوتی باا هام ندارناد ولای       ظر ازنکه 

دو منطقاه   شاهد دو نوع پوشش گیاهی مختلف در یکباره

که در منطقه مورد مطالعاه مان نیاز چناین      خواهیم شد

خصوصایات خااکی    دهناده  نشاان که این خود  بوده است

که باعث اخاتالف در ناوع پوشاش منطقاه شاده       باشد می

 ازمورد بررسی قارار گیارد. برخای     تواند میاست. بنابراین 

که بر اساس مطالعه صاورت گر تاه در منطقاه     هایی گونه

( 4جادول  ) شارح  باه  گردد میجیر پیشنهاد پارک ملی خ

 .باشند می
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 سازگار با شرایط خاک منطقه )پارک ملی خجیر(  گیاهی  های برخی گونه  علمی  های نام  فهرست  .4جدول 

 فارسی یها نام علمی یها نام فارسی یها نام های علمینام

Platanus oriental چنار Achillea wilhelmsii بومادران 

Pistacia ssp. بنه Anthermis sp. بابونه 

Thuja orientalis نوش ،طبری سرو Celtis caucasica داغداغان  

Punica granatum انار Iris songarica صحرائی  زنبق   

Cynancum acutum كش  سگ  علف  Elaeagnus angustifolia سنجد 

Atraphaxis spinosa كش  كاروان  Juglans regia گردو 

Berberis sp. زرشک  Popolus nigra صنوبر، تبریزی  

Artemisia aucheri كوهی  درمنه  Mentha longifolia پونه  

Echinops cephalotes شکر تیغال  Salvia sclarea گلی  مریم  

Anchusa italica گاوزبان Cupressus sp. سرو 

Heliotropium aucheri بیابانی  پرست آفتاب  Ailanthus glandulosa عرعر 

Onosma elwendicum الوندی  ای زنگوله  Alcea angulata دار گوشه  ختمی 

Rhamnus pallasii تنگرس  سیاه Centaurea virgata ای بوته  گندم  گل 

Acanthophyllum sp. دار برگه  چوبک Ficus carica انجیر 

Ferula ovina كما Morus sp. سفید  توت 

Heracleum persicum گلپر Juniperus excelsa ارس 

Acantholimon sp. میرحسن  كاله  Descurainia sophia خاكشیر ایرانی  

Atriplex griffithii سفید جاج  Fraxinus rotundifolia گنجشک  زبان  

Salsola aucheri شور بیابانی  Cirsium arvense كنگر صحرایی  

Amygdalus scoparia كوهی  بادام  Medicago lupulina یونجه رازكی  

Acantholepis orientalis سرخار Crupina crupinastrum فندق  سیاه 

Achillea biebersteinii مزرعه  بومادران  Pinus eldarica الدار  كاج 

 
  



 ...  خاک خصوصیات و گیاهی پوشش  اکتورها  ارتباط بررسی

 

 

 365 

References 

 [1] Amorim, P.K. and Batalha, M. A. (2007). Soil–vegetation relationships in hyperseasonal cerrado, seasonal cerrado, 

and wet grassland in Emas National Park (central Brazil). Acta Oecologica. 32, 319 – 327. 

[2] Azarnivand. H. (2003).  Effectives soil characteristics and height variability on transmittal two species Artemisia in 

Werdavard rengelands, Garmsar and Semnan, Iran. Natural Resources magazine, 56(1 - 2), 93-99. 

[3] Baibordi, (1989). Soil Existence and Classify, University of Tehran Press. 

[4] Bagheri, H. (2000). Effective relationship between introduction vegetation and soil characteristics in Mehr Land of 

Qom Province, Iran. Natural Resources, M.Sc Thesis. University of Tehran. 

[5]Baghestaniye Meibodi, N. (1996). Relationship between introduction vegetation and soil characteristics in 

rangelands dry and mid dry. Forests and rangelands research organization, 146. 

[6] Barnes, B.V., Zak, D.R., Denton, S.R., and Spurr, S.H. (1998). Forest ecology, John Wiley and sons Inc, New York. 

777 p. 

[7] Eni, D. D., Iwara, A. I. and Offiong1, R. A. (2012). Analysis of Soil-Vegetation Interrelationships in a South-

Southern Secondary Forest of Nigeria. International Journal of Forestry Research, 2012, Article ID 469326, 8 

pages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

[8] Gavili Kilaneh, E. and Vahabi, M.R. (2012). The effect of some soil characteristics on range vegetation distribution 

in central Zagros, Iran. The Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, Water and 

Soil Science, 16 (59), 245-258. 

[9] Ghauch, H.G. (1982). Multivariat analysis in community. Ecology, 53,868 – 875. 

[10] Haj Abbas, M.A. (1999). Sustainable use of soil and water resources in tropical regions, Mashhad University 

Jihad. 

[11] Hoseiniye Tavassol, M. (2003). The relationship between a ranges of soil properties in a semi-arid region Taleqan. 

Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 1, 115-130. 

[12] Jangman, R.H.G., Ter Break, L. J. G. and van Tongeren, O.F.R. (1995). Data analysis in Community and 

Landescape Ecology. Center Five Agricultur publishing and Documentation, Wageningen. 

[13] Jafari, M. (2003). Geology and Soil Classification, Universiti of Tehran Press. 

[14] Jafari, M. and Zare Chahouki, M.A. (2005). Relationship between vegetation and soil characteristics in rangelands 

of Qom Province (Iran). Research and Orginator Journal, 9(4), 110-117. 

[15] Javadi, S.A. (2003). Investigation of grazing effects on some vegetation characteristics and chemical soil 

properties. M.s thesis. Tehran University.  

[16] Limaei, M.S. (2002). Classification of Ecological communities and their relation to the physical and chemical 

properties of soils in parts of the forests of Neka permanent. MSc thesis forest, Department of Natural Resources, 

Tehran University. 

[17] Maltez-Mouro S., Garcia, L. V.,          T. and Freitas, H. (2005).The combined role of topography and 

overstorey tree composition in promoting edaphic and floristic variation in a Mediterranean forest. Ecological 

Research, 20, 668–677. 

[18] Moradi, H.R. and Ahmadipur, Sh. (2004). Role of soil morphology on vegetation using GIS (Case study: part of 

the range from the field). Geographical Studies, 58, 32-17.  

[19] Mesdaghi, M. (2005). Vegetation description and analysis Ecology. Jehad Daneshgahi of Mashhad Press. 

[20] Moghadam, M.R. (1999). Range and Range management, Tehran University Press. 

[21] Pourbabaei, H., Faghir, M.B. and Poor – Rostam, A. (2006). Determination of plant Ecological groups in the beech 

(fagus orientalis Lipesky) forests of Siyahkal, eastern Guilan, Iran. Ecology, Environment and Conservation, 12(1), 

9 – 15. 



 9365تابستان ، 0، شماره 66منابع طبیعی ایران، دوره جله رتع و آبخیزدار ، مم

 

 366 

[22] Saber kohankar, sh. (2001).The relationships between physical and chemical properties of soil of some pasture 

species dominant in Fordo (Qom), Masters Thesis range engineering, Tarbiat Modarres University. 

[23] Safaei, M., and Mohammadi, M. (2006). Khojir and Sorkhehesar National Parks. Fani of Iran publication. 74pp. 

[24] Toranjzar, H. (2004). Study ecology factors effectors effective on vegetation transmittal rangelands in Veshnoh of 

Qom province, Iran. Natural Resources, University of Tehran, and research campus, of Environmental Science 

M.Sc Thesis. 

[25] Witte, P.M. (2002). The descriptive capacity of ecological plant species group. Plant ecology, 162, 199-213. 

[26] Wu, C.C., Tsui, C.C., Hseih, C.F., Asio, V.B. and Chen, Z.S. (2007). Mineral nutrient status of tree species in 

relation to environmental factors in the subtropical rain forest of Taiwan. Forest ecology and management, 239,  

81 – 91.  

[27] Zare Chahouki, M.A. (2001). Relationship between multiple forms of physical and chemical properties of soil in 

rangeland pasture with some Poshtkuh Yazd. Masters thesis, Department of Natural Resources, Tehran University. 

 [28] Zare Chahouki, M.A. (2002). Relations with physical & chemical soil Yazd Poshtkuh rangland vegetation using 

multivariate analysis. Journal of Natural, 55 (3), 433-419. 


