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 چكيده

ـ ترين مهمن  يي، تع يطي در ارتباط با عوامل مح     ياهي گ يها پي علل پراکنش ت   ين پژوهش، بررس  يهدف از ا   ن ي آنها و شناخت روابط حاکم ب

تحقيقات واحدهاي كاري به عنوان مبنا و پايه         .است) يب، جهت، ارتفاع و بارندگ    يات خاک، ش  يخصوص (يطي و عوامل مح   ياهيپوشش گ 

 يکار  نقشه واحد،ق آنهاي و تلفي ژئومورفولوژيها  و رخسارهيشناس ب، جهت، ارتفاع، سنگي شيها ه نقشهي پس از ته  و در نظر گرفته شد   

. ک صورت گرفتيستماتي ـ س ي پالت به روش تصادف١٠ در يبردار واحدها، نمونهک از ي در هر ياهي پوشش گيمنظور بررس به. ه شديته

 فهرسـت ،  هـا   پـالت در داخـل    .  شد نيي به روش حداقل سطح تع     ياهي گ يها  با توجه به نوع و پراکنش گونه       يبردار  نمونه يها  پالتاندازه  

، ي کار ي موجود در  واحدها    ياهي گ يها پيت ت ي نها  و تراکم مشخص و در     ياهي گ يها ک از گونه  ياهان موجود، درصد تاج پوشش هر       يگ

اه ي گيان در پاي در ميکي به صورت ها پالتات خاک منطقه، در داخل   ي خصوص يمنظور بررس  به.  شدند يبر اساس دو گونه غالب نامگذار     

عمـق  (اه  يـ  مـوثر خـاک بـر گ        خاک به عنوان عمق    يمتري سانت ٠‐٥٠ها از عمق     ليدر پروف . حفر شد ) لي پروف ٥ يدر هر واحد کار   (ل  يپروف

، نسـبت  يکـ يت الکتريته، هدايدي، اسي بافت، درصد آهک، درصد گچ، درصد ماده آل   ي خاک عوامل انجام گرفت و     يبردار نمونه)دواني ريشه

ـ ل اطالعـات خـاک و پوشـش گ     يـ ه و تحل  ي تجز يبرا.  شد يريگ اندازه) ESP (يم تبادل يو درصد سد  ) SAR(م  يجذب سد   از روش ياهي

 نشـان داد کـه از   ي اصـل يهـا  مولفه زيدست آمده از آنال هج بينتا.  استفاده شدPC-ORDافزار  به کمک نرم  ) PCA (ي اصل يها ولفهز م يآنال

درصد ماسه، درصد سـيلت و        ،صد در      ٢٩/٣٩ب به عنوان مولفه اصلي اول       ي، ش يب ارتفاع، بارندگ  يبه ترت بررسي   مورد   يطيان عوامل مح  يم

صد  ر د ٧٩/٥٩صد و در مجموع از ميان عوامل مورد بررسي، عوامل مذكور             در٥/٢٠به عنوان مولفه اصلي دوم      ) ESP (يم تبادل يدرصد سد 
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 مقدمه

 هر کشور است يها يي و دارايعي از منابع طبيمراتع بخش
 ،يطـ يمح سـت ي ز يها  و هم در توازن    يکه هم در اقتصاد مل    

 ،يطـ ي مح يهـا  نـده يش آال ي پاال ،يکيدروليم چرخه ه  يتنظ
ه نشـاط در    يجاد روح يست و ا  يط ز يف مح يلط ت ،حفظ خاک 

در حـال حاضـر در اغلـب منـاطق بـه            ).۷(انسان نقش دارد    
ـ  يل مختلـف از جملـه چـرا       يدال   ،يکنـ  بوتـه  ،ش از حـد   ي ب
ل ي تبـد  ،ياهيـ  از پوشش گ   ياصول ري غ يبردار ب و بهره  يتخر

 بعد از چند    ين اراض ي رها کردن ا   ،ي کشاورز يمراتع به اراض  
ها سال قبـل شـروع        مراتع که از ده    يير قهقرا ي، س ...سال و 
 امـا در صـورت اعمـال         ،د شـده اسـت    يشـتر تشـد   يب ،شده
ـ     ،يت اصول يريمد  مـذکور   يهـا   نقـش  يفـا اي  ه مراتع قادر ب

 ). ۱(خواهند بود 
د يـ با ،ي مرتعـ  يهـا  سـتم يح اکوس يت صـح  يريمنظور مد  به

عـت شـامل    ي موجـود در طب    يشـناخت  ن عوامل بوم  يارتباط ب 
 و موجودات زنده ياهي پوشش گ ، خاک ،مي اقل ،يتوپوگراف

شـرط   شي پـ يکي اکولـوژ  ينـدها يرا درک فرا  ي ز  ،را شناخت 
ان انجام هر گونـه     ين م يدر ا ). ۴ (استت مراتع   يري مد ياصل

 از منـابع    يبـردار  ا بهـره  يا  ي اح ،منظور اصالح   که به  يا برنامه
شـناخت پوشـش     ،ن گام يدر نخست  ،رديگ ي انجام م  يعيطب
با توجه بـه     و ،)۲(طلبد   يتلف کشور را م    مناطق مخ  ياهيگ

 يهـا  سـتم و اسـتفاده    ياهـان در تعـادل اکوس     ينقش مهـم گ   
نهـا  آم از يرمسـتق يم و غيطـور مسـتق    کـه بشـر بـه     يمختلف

ـ         ،کند يم اهـان و عوامـل   ين گ ي ضـرورت شـناخت روابـط ب
 .ر استيناپذ  اجتناب ، آنيداريثبات و پابرای  ،يطيمح

ــ ــا يبررس ــر يه ــودال و پ ــه  ) ۱۹۷۹ (١ي گ ــان داد ک نش
 ،ياهيـ  پراکنش جوامـع گ    يات خاک از عوامل اصل    يخصوص

 ).۱۲( بخصوص در مناطق خشک است
 فلـور   ي را بـر رو    يطـ ياثر عوامـل مح   ) ۱۹۹۶ (٢دياراز و زا  
 و مشـاهده    ينا بررسـ  ي سـ  ي جنوب صحرا  ي آبرفت يها دشت
ن منـاطق واقـع     يتـر  هـا در خشـک     ن دشـت  يتر يغن ،کردند
 بـا   ي در منـاطق   يا  گونـه  ير غنـا  اند و همـواره حـداکث      شده

                                                 
 ‐۱ Goodal & Perry 

 ‐۲ Aeraze & Zayed 

ان رطوبـت جـزء     يـ شـود و گراد    يجاد نم ين رطوبت ا  يشتريب
، يب، خشـک ي است که با ارتفاع، شـ يا دهيچي پ يها انيگراد
 ).۱۱(  ارتباط دارديم، بافت خاک و سرشت خاک سطحياقل

 بـــا عنـــوان يقـــيدر تحق) ۱۳۸۳( و همکـــاران يعبـــد
 خانواده بقوالت   ياهان مرتع ي بذور گ  يآور  جمع يزير برنامه«

نشـان  » يطـ ي و عوامـل مح    ياهيـ بر اساس روابط پوشش گ    
ـ  يا ژهيدادند که ارتباط و     مختلـف   يهـا  ن پـراکنش گونـه    ي ب

طـول و   ،ي توپوگراف ،ات خاک ين خانواده و خصوص   ي ا يمرتع
 يطـ ين عوامـل مح   يـ ن ا ي وجود دارد و از ب     ييايعرض جغراف 

از ر ارتفـاع    يشـتر تحـت تـاث     ي ب ياهي پوشش گ  ،يمورد بررس 
 و عمـق خـاک      ييايـ ب و سپس طول جغراف    ي ش ،ايسطح در 
 ).۹( است

 مـوثر در  يات خـاک ي خصوصـ  يدر بررسـ  ) ۱۳۸۳ (يجعفر
 تـرين   مهـم   ، شاخص اسـتان قـم     ي مرتع يها پراکنش گونه 

ب يـ  را بـه ترت    ياهيـ  گ يها پيک ت يات موثر در تفک   يخصوص
  کـرد  ي و آهک خاک معرف    يکيت الکتر يهدا ، بافت  ،تياهم

)۵.( 
 يهـا  پيـ  علـل پـراکنش ت     يق بررس ين تحق ي ا يهدف اصل 

 آنهـا و  تـرين  مهمن ييتع،يطي در ارتباط با عوامل مح ياهيگ
ـ        و عوامـل    ياهيـ ن پوشـش گ   يشناخت روابط كمي حـاکم ب

 يتيري مـد  يله ارائـه راهکارهـا    ين وسـ  ي است تا بـد    يطيمح
ــق و کار ،حيصــح ــدادقي ــتفاده به ،م ــه از ي در جهــت اس ن
ر و  يشـتر کـو   يز توسـعه ب    ا يري و جلوگ  يعي طب يها شگاهيرو
ط ير مناطق با شرا   ي و سا   بررسی  شور در منطقه مورد    ياراض
 .شودسر ي م،مشابه

 

 ها   مواد و روش

ز دامغـان در    يـ  از حـوزه آبخ    ي بخشـ  بررسـی  منطقه مورد   
 هكتـار ۸۲۶۰۵ البرز با مسـاحت      يها کوه  رشته يدامنه جنوب 

865535 يياي جغراف يها است که در حد فاصل عرض      ′′′o   تـا 
221236 ′′′o5154 يياي و طول جغراف ′o 1354 تا ′o واقع شده 
 متـر   ۲۶۹۶ و حداکثر آن     ۱۰۶۰حداقل ارتفاع منطقه    . است

ن دمـاي   يانگيم. است متر   ۶۱/۱۲۳۸ ارتفاع   ين وزن يانگيو م 
 ۳/۱۴۷ ساالنه ي ميانگين بارندگ   ،co۹/۱۵ساالنه در منطقه    

 .خشک سرد است ،م منطقهيو اقل متريليم
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 در زون    بررسـی   شمال منطقه مورد    ،يشناس نياز نظر زم  
رسـوبات  .دارد  قـرار  يران مرکـز  يالبرز و جنوب آن در زون ا      

 ولـي    ،شناسـي در منطقـه وجـود دارد        دوران مختلف زمين  
م پوشـيده   قسمت عمده سطح منطقه از رسوبات دوره چهار       

 ،هـاي  تـزره     گسـل  ،هاي منطقـه    گسل ترين  مهم.شده است 
 .استشيربند  آهوانه و

 ،منظور بررسي روابط پوشش گياهي و عوامـل محيطـي          به
بـه عنـوان پايـه      )رفولـوژي وواحـدهاي ژئوم  (واحدهاي كاري 

 .ات انتخاب شدتحقيقومبناي 
 ،هاي شـيب   نقشه۱:۵۰۰۰۰ با استفاده از نقشه توپوگرافي      

 ۱:۱۰۰۰۰۰ ناسـي ش مـين ز                       با كمك نقشـه    ،رتفاعا جهت و 
 هـاي هــوايي  شناسـي و بــا اسـتفاده ازعكـس    نقشـه سـنگ  
هـاي   نقشه رخساره  ۱:۵۰۰۰۰و نقشه توپوگرافي     ۱:۲۰۰۰۰

 ،هاي حاصله  سپس با تلفيق نقشه   .رفولوژي ترسيم شد  وژئوم
 ).۱شكل( دست آمد نقشه واحدهاي كاري به

ات خـاک در    ي و خصوصـ   ياهيـ  پوشـش گ   بررسیمنظور   به
شـده   هيـ  ته ي کار ي با کمک نقشه واحدها    نظرعرصه مورد   

ــدر مق ــوگراف۱:۵۰۰۰۰اس يـ ــه توپـ  و ۱:۵۰۰۰۰ ي و نقشـ
  .  شـد  يي شناسـا  ي کـار  ي محل واحدها   ،ييش صحرا يمايپ

ک از واحـدها،    يـ  در هـر     ياهيـ  پوشـش گ   يبه منظور بررس  
ک يسـتمات ي ـ س ي پالت به روش تصادف۱۰ در يبردار نمونه

 و  يطور تصادف  ن پالت به  يب که اول  ين ترت يصورت گرفت، بد  
      بـه فواصـل مشـخص      ي در چهـار جهـت اصـل       ها  پالتر  يسا
ت ي بـا توجـه بـه وضـع        ين فواصل در هر واحـد کـار       اي  هک(
. انداختـه شـدند   ) دشـ ن  يـي  و مساحت واحد تع    يوگرافيزيف

راکنش  با توجه به نوع و نحوه پ  يبردار  نمونه يها  پالتاندازه  
        بــا توجــه بــه( بــه روش حــداقل ســطح ياهيــ گيهــا گونــه
و  ،متر۱×۱در كوهستان اندازه پالت ها ،هاي گياهي گونه نوع

داخل  در. ن شد ييتع)متر۲×۱اندازه پالت ها   دردشت و پاليا  
ک ياهان موجود، درصد تاج پوشش هر       يگفهرست   ،ها  پالت

 يهـا  پيـ تت  ي و تراکم مشخص و در نها      ياهي گ يها از گونه 
 ي بر اساس دو گونه غالب نامگذار      ي کار ي در واحدها  ياهيگ

 . شدند
 به صـورت    ها  پالت خاک منطقه در داخل      يمنظور بررس  به
 ۵در هر واحـد     (ل حفر شد    ياه پروف ي گ يان در پا  ي در م  يکي

 خـاک   يمتري سـانت  ۰‐۵۰هـا از عمـق       ليـ در پروف ). ليپروف
 خـاک بـر     به عنوان عمـق مـوثر      )دواني متوسط عمق ريشه  (
ا يکم عمق    ، خاک ، مناطق يدر بعض ( شد   يبردار اه نمونه يگ
ها با توجه به عمق خـاک و         ليق بود و عمق پروف    يار عم يبس
 برای خاک   يها نمونه). اه مشخص شد  ي گ يدوان شهيط ر يشرا
 مـورد نظـر بـه    ييايمي و شـ يکيزيات في خصوص يريگ اندازه
 .دششگاه منتقل يآزما

ــهيدر آزما         اک بعــد از خشــک شــدن  خــيهــا شــگاه نمون
ن بافـت   يـي  تع يبـرا . دش الک    ،يمتريليله الک دو م   يوس به

ن يـ کاس اسـتفاده شـد و بـا ا        ي با يدرومتريخاک از روش ه   
 pH.ها مشخص شـد    روش درصد رس، لوم و ماسه در نمونه       

 متـر و    pH، بـا اسـتفاده از       ۱:۱در عصـاره  ) ته خـاک  يدياس(
ــدا ــيت الکتريهـ ــاره) EC (يکـ ــه۱:۱در عصـ ــ بـ        له ي وسـ
درصد آهـک خـاک     .  شد يريگ  اندازه يکيت سنج الکتر  يهدا

 و درصد گچ به روش اسـتون مشـخص          يمتريبه روش کلس  
ـ  يريـ گ  انـدازه يبـرا . شد  از روش والکـر ـ بلـک    ي کـربن آل

ضرب درصـد     از حاصل  يسپس درصد ماده آل    ،استفاده شد 
 .دست آمده  ب۷۲/۱کربن در عدد 

 و  EDTA بـا    يسـنج  اريعم، توسط روش    يزيم و من  يکلس
سپس با  . ن شدند يي تع يم محلول با روش فالم فتومتر     يسد

ــد  ــذب س ــتفاده از آن نســبت ج ــه) SAR(م ياس دســت  ب
هم با استفاده از فرمـول از    ) ESP (يم تبادل يدرصد سد .آمد
 ).۹(دست آمد ه  بSAR يرو
 در ارتبـاط بـا      يطـ يل عوامـل مح   يـ ه و تحل  يمنظور تجز  به
ن آنهـا،  ي مشـخص کـردن مـوثرتر      و ياهيرات پوشش گ  ييتغ

ل بـه  يـ ه و تحليـ  تجز يط بـرا  يها از نظر دارا بودن شـرا       داده
 يهـا  ز مولفـه  يو آنـال   ١)CCA(کيـ ز تطابق کانون  يروش آنال 

ز تطــابق يوروش آنــال.ندشــد قــرار ي بررســ٢)PCA (ياصــل
قابل اجرا   ،ها ن داده ي ب يخط ري رابطه غ  نبودل  يدل  به کيکانون
  به کمک نرم   ياصل يها ز مولفه يآنالاز روش   از اين رو     ،نبود

افزاري كاربردي براي تجزيه وتحليـل        نرم PC-ORD( افزار
ز ي آنـال  ي بـرا   ،) هـا   اكوسيسـتم عوامل اكولوژيكي حاكم بـر      

                                                 
۱- Canonical Correspondence Analysis 

۲- Principal Component Analysis 
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 .)۱۴ ،۱۰(ها استفاده شد  دادهيآمار
 

 نتايج

 وعوامــل ياهيــ پوشــش گيبررســ ج حاصــل ازينتــا

 يدهاواحـ  در )يبارنـدگ  ب، جهت، ارتفـاع و    يش( يطيمح

 يکار

ج ي که نتا  است ي واحد کار  ۲۰شامل   ، بررسی منطقه مورد 
 :استر ين واحدها به شرح زيها در ا يبررس

 ۱‐۱‐۱‐۱ يواحد کار

 رخسـاره دامنـه مـنظم،       ين واحـد در بخـش کوهسـتان       يا
 ۲۰‐۴۰ب ي متــر، شــ۲۴۰۰ ي الــ۲۲۰۰ يمحــدوده ارتفــاع

 Entisolخـاك آن از رده       ،واقع شده  ي و غرب  يدرصد شرق 
پ يـ ت. سـنگ قرمـز قـرار گرفتـه اسـت           ماسه يو بر رو  ه  بود
‐Acnatholimon cephalotoidesن واحـد  يـ  اياهيگ

Artemisia aucheri ــت ــاج  . اس ــش ت ــد پوش  يدرص
 درصـد، و متوسـط تـاج        ۸ و   ۱۱ب  يـ  غالب بـه ترت    يها گونه

  .است درصد ۴۰پ ين تي در اياهيپوشش گ
 

 ۱‐۲‐۱‐۱يواحد کار

ــا ــتان ي ــش کوهس ــد در بخ ــ،ين واح ــا رخس ش ياره فرس
‐۴۰ب  ي ش  ، متر ۲۱۵۰‐۲۲۰۰ ي محدوده ارتفاع  ،يا آبراهه
خــاك آن از رده  واقــع شــده و ي و غربــي درصــد شــرق۲۰

Entisol   سـنگ و تـوده آهـک        ماسـه  ،لي ش يو بر رو   بوده
 Salsola rigidaن واحـد  ي اياهيپ گيت. قرار گرفته است

‐ Artemisia aucheri است. 
 درصـد  ۶ و ۷ب يه ترت دو گونه غالب ب  يدرصد پوشش تاج  

تنـوع  . است درصد   ۱۹پ  ين ت ي در ا  يو متوسط پوشش تاج   
 چـرا شـده     بسـيار  .ri Saپ کـم و گونـه       ين ت ي در ا  اي  هگون
 .است

 
 ۱‐۳‐۱‐۱ يواحد کار

 يزدگـ  رونيـ  رخسـاره ب   ،ين واحـد در بخـش کوهسـتان       يا
‐۲۴۰۰ يمحــدوده ارتفــاع ،اي ه و فرســايش آبراهــيســنگ
،خـاك  ي و غرب  يصد شمال  در ۴۰ش از   يب ب ي ش  ، متر ۲۰۰۰

ل، الو و تـوده     ي شـ   ،سنگ  ماسه ي بر رو  Entisolآن از رده  
ــ ــت  يآهک ــه اس ــرار گرفت ــت.  ق ــپ گي ــ اياهي ــد ي ن واح

Acantholimon cephalotoides ‐ Juniperus 
polycarpos درصد تاج پوشش دو گونه غالـب بـه         . است

پ يـ ن ت يـ  در ا  ي پوشش تاج   ومتوسط  درصد ۸ و   ۲۰ب  يترت
 .است درصد ۳۷
 

 ۲‐۳‐۱‐۱ يواحد کار

  ،يزدگـ  رونيـ  رخسـاره ب    ،ين واحد در بخش کوهسـتان     يا
ــدود ــاعهمح ــ ،۱۸۰۰‐۲۰۰۰ ي ارتف ــد ۲۰‐۴۰ب يش  درص

 بوده  Entisolخاك آن از رده      ،واقع شده  ،ي و جنوب  يشرق
پ يـ ت. ل قـرار دارد   ي توده آهـک و شـ      ،سنگ  ماسه ي بر رو  و
 Artemisia وAmygdalus lycioides آن ياهيــگ

aucheri  غالـب بـه     يهـا  درصد تاج پوشـش گونـه     . ستا 
ب ين شـ  يـ  ا ي درصد، متوسط پوشش تـاج     ۱۰ و   ۱۳ب  يترت
 .است درصد ۳۰
 

 ۱‐۴‐۱‐۱ يواحد کار

، يش انحالل ي، رخساره فرسا  ين واحد در بخش کوهستان    يا
ــاع  ــر۱۶۰۰‐۱۹۰۰ارتف  درصــد، جهــت ۱۰‐۲۰ب يشــ، مت

خـاك آن از    واقع شـده اسـت و      شمال، جنوب، غرب و شرق    
.  الو و گـچ قـرار دارد       ،لي شـ  ، تـوف  يو بر رو  Aridisolرده

 از  ي نقـاط آثـار    يو در برخـ   رد   دا يمنطقه حالت تپه ماهور   
 .خورد ي به چشم ميش باديفرسا
ــت ــپ گي ــ اياهي  ‐ Ephedra intermedioن واحــد ي

Acanthophyllum squarrosum است. 
 درصـد  ۴ و ۶ب ي دو گونه غالب به ترت  يدرصد پوشش تاج  

 .است درصد ۱۷،پ مذکوري تيو متوسط پوشش تاج
 

 ۱‐۵‐۱‐۱يواحد کار

       رخســاره واريــزه   ،نین واحــد در بخــش کوهســتا  يــا
 درصـد   ۱۰‐۲۰ب  ي، شـ  ۱۷۰۰‐۲۱۰۰ ارتفـاع     ،شده تثبيت
و بـر    اسـت     Entisol خـاك آن از رده      ، واقع شده  یجنوب
 .اه و ماسه سنگ قرمز قرار دارديت سي دولوميرو
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ــ اياهيــپ گيــت  ‐ Amygdalus lycioidesن واحــد ي
Artemisia sieberi يها  گونهيدرصد پوشش تاج. است 

پ ين ت ي درصد و متوسط تاج پوشش ا      ۶ و   ۹غالب به ترتيب    
 .است درصد ۲۰
 

 ۱‐۶‐۱‐۱ يواحد کار

، ي، رخسـاره تـوده سـنگ      ين واحـد در بخـش کوهسـتان       يا
 ي و شـرق   ي درصد جنوب  ۲۰‐۴۰ب  ي، ش ۱۷۰۰‐۲۱۰۰ارتفاع  

 ي بــر روو بــوده  Entisol ردهخــاك آن از  و ،واقــع شــده
 . ت قرار گرفته استيآهک و دولوم

ــت ــپ گيـ ــ اياهيـ ــد يـ  Acanthophyllumن واحـ
glandulosum ‐ Amygdalus lycioides اســـت .
 درصـد   ۵ و   ۸ب  ي غالب به ترت   يها  گونه يدرصد پوشش تاج  

 .است درصد ۱۸پ ين تيو متوسط تاج پوشش ا
 

 ۲‐۲‐۱‐۱يواحد کار

ــا ــتان ي ــش کوهس ــد در بخ ــا ،ين واح ــاره فرس ش ي رخس
ــه ــاع يا آبراه ــ۱۳۰۰‐۱۴۰۰، ارتف ــد ۱۰‐۲۰ب ي، ش  درص
 يبر رو   و  بوده Entisolخاك آن از رده     ی واقع شده و   جنوب
         ن واحـد  يـ ا.  گچ و ماسه سنگ قرار گرفته است       ،لي ش ،توف
 در آن   يش بـاد  ي بـوده و آثـار فرسـا       يمـاهور  صورت تپـه   به

 . مشهود است
ــ گپيــت ــ اياهي  ‐ Ephedra intermediaن واحــد، ي

Anabasis setiferaدو ياهيـ درصد تاج پوشش گ.  است 
 ي درصد و متوسط پوشـش تـاج       ۲و  ۳گونه غالب به ترتيب     

 .  درصد است۱۰پ ين تيدر ا
 

 ۳‐۳‐۱‐۱ يواحد کار

 يزدگــ رونيــن واحــد در بخــش کوهســتان، رخســاره بيــا
 درصـد   ۱۰‐۲۰ب  ي متـر، شـ    ۱۳۰۰‐۱۵۰۰ ارتفاع    ،يسنگ
 ي بر روو بوده  Entisolرده  خاك آن از     ، واقع شده  يجنوب
ش يو فرســا اســت ت و ماســه ســنگ قــرار گرفتــه يــدولوم
 .شود يده مي در آن ديا آبراهه
ــت ــ اياهيــپ گي  ‐ Pteropyrum oliviery،ن واحــدي

Amygdalus lycioidesدرصـد تـاج پوشـش دو    .  است
 ي درصد و متوسط پوشـش تـاج  ۴ و ۷ب  يگونه غالب به ترت   

 . است درصد۱۸پ ين تيا
 

 ۱‐۱‐۱‐۲يواحد کار

پ دشـت   يـ  بـوده و در ت     ين واحد به صورت تپه مـاهور      يا
 ، متـر  ۱۳۰۰‐۱۷۰۰سرلخت، رخساره دامنه منظم، ارتفـاع       

 خـاك آن از رده     واقـع شـده و     ي درصد جنـوب   ۱۰‐۲۰ب  يش
Aridisol    از  يقسـمت .  کنگلومرا قـرار دارد    يو بر رو   است 

ن واحـد   ي ا يهايپ گ يت. ن واحد قرار دارد   يگسل دامغان در ا   
Pteropyrum oliviery ‐ Artemisia siberi اسـت  .

 درصـد و    ۵ و   ۸ب  ي غالب به ترت   يها درصد تاج پوشش گونه   
 .است درصد ۱۴،ياهيپ گين تيمتوسط پوشش تاج ا

 
 ۱‐۲‐۱‐۲ يواحد کار

 ،يا  ش آبراههي رخساره فرسا ،ن واحد در دشت سرلختيا
 خاك  يب درصد جنو  ۵‐۱۰ب  ي ش ، متر ۱۲۰۰‐۱۷۰۰ارتفاع  
 و  يدرشت آبرفتـ    رسوبات دانه  يبر رو   و Entisolرده  آن از   
 Ephedraن واحـد  يـ  اياهيـ پ گيـ ت.  قرار دارديکوهرفت

intermedia ‐Pteropyrum olivieryدرصــد .  اســت
 درصد و   ۵ و   ۱۰ب  يپ به ترت  يتاج پوشش در دوگونه غالب ت     

 .است درصد ۲۱پ ين تي در ايمتوسط پوشش تاج
 

 ۱‐۳‐۱‐۲ يواحد کار

ارتفـاع   ،يگيرخساره دشت ر   ،ن واحد در دشت سرلخت    يا
 ي و شـمال   ي درصـد جنـوب    ۵‐۱۰ب  ي متر، شـ   ۱۳۰۰‐۱۷۰۰

 يبـر رو   واست   Entisolخاك آن از رده    واقع شده است و   
 .دانه قرار گرفته است  درشتي و کوهرفتيرسوبات آبرفت

ــت ــپ گيـ ــ اياهيـ ــد يـ  - Artemisia siberiن واحـ
Pteropyrum olivieryيصد تاج پوشـش بـرا  در.  است  

 درصد و متوسـط پوشـش   ۵ و  ۱۰ب  يدو گونه مذكور به ترت    
 .درصد است۲۵پ مذکور ي تيتاج
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 ۲‐۲‐۱‐۲ يواحد کار

 ،يا ش آبراهه ي رخساره فرسا   ،ن واحد در دشت سرلخت    يا
 واقـع   ي درصـد جنـوب    ۲‐۵ب  ي متر، ش  ۱۲۰۰‐۱۳۰۰ارتفاع  
دانه  رسوبات يوبر رو بوده Entisolخاك آن از رده شده و 

 . قرار گرفته استي و کوهرفتيدرشت آبرفت
ــت ــپ گي ــ اياهي ــد ي  ‐Pteropyrum olivieryن واح

Artemisia siberiيهـا  درصد تاج پوشـش گونـه  .  است 
 درصـد و متوسـط پوشـش        ۴ و   ۸ب  يـ پ به ترت  ين ت يغالب ا 
 .است درصد ۲۰پ ين تي ايتاج
 

 ۱‐۱‐۲‐۲ يواحد کار

 يا ش آبراهه يسا رخساره فر  ،اپانداژ ن واحد در دشت سر    يا
 ۱‐۲ب ي متـر، شـ  ۱۱۰۰‐۱۲۰۰ارتفـاع  ،ي و خندق ياريو ش 

و  است    Entisolخاك آن از رده    قرار گرفته و   يدرصد جنوب 
 . قرار داردي رسيها  پهنهيبر رو
ــت ــپ گي ــ اياهي ــد ي  ‐ Alhagi camelorumن واح

Anabasis aphyllaــت ــه  .  اس ــود گون  Alhagiوج
camelorum       ينـده اراضـ   ده به عنوان گونه غالـب نشـان 

درصد تاج پوشش دو    . ن واحد است  يشده در ا    رها يکشاورز
 درصد و متوسط تاج پوشـش       ۵/۲ و   ۷ب  يگونه غالب به ترت   

 .درصد است۱۲پ مذکور ي تياهيگ
 

 ۱‐۱‐۳‐۲ يواحد کار

  ،افکنـه  ده، رخسـاره مخـروط    ين واحد در دشت سرپوشـ     يا
 واقـع   ي درصد جنوب  ۵/۰‐۲ب  ي متر، ش  ۱۰۷۰‐۱۲۰۰ارتفاع  
 رسـوبات   ي و بـر رو     است Aridisolخاك ان از رده     شده و 
 . جوان قرار گرفته استيآبرفت
ــت ــپ گي ــ اياهي ــد ي  ‐ Lycium depressumن واح

Anabassi aphyllaدرصد تـاج پوشـش دو گونـه    .  است
 درصد و متوسـط پوشـش       ۱۰ و   ۷ب  يپ به ترت  ين ت يغالب ا 
 . درصد است۲۵پ، ين تي ايتاج

 قـرار دارنـد کـه       يا سـه  ما يهـا  پ تپـه  ين ت ي از ا  يدر بخش 
 .اند ت شدهي تثبيکار امروزه با تاغ

 

 ۱‐۲‐۳‐۲ يواحد کار

 ۱۱۰۰‐۱۳۰۰در ارتفـاع   ،ي و زراعـ   ي کشاورز يواحد اراض 
ن يـ  از ا  يبخشـ .  درصد قـرار گرفتـه اسـت       ۰‐۲ب  يمتر و ش  

ه و شـور شـدن      يـ رو يل استفاده ب  يدل واحد در حال حاضر به    
 Alhagi چـون  ياهـان يمتروکـه شـده و توسـط گ   ،ياراضـ 

camelorum،Anabasis aphylla،Geobelia 
alopecuroides و Glycyrrhiza glabra ــغال  اشـ

ر کشت محصوالت   ي ز ين اراض يگر از ا  ي د يشده است و بخش   
 فقـط ن واحـد    اي   هنکيل ا يبه دل .  قرار دارد  ي و کشاورز  يزراع

ز در  ي ن ي قرار ندارد و عوامل انسان     يطير عوامل مح  يتحت تاث 
ات خـاک و    تحقيقـ   ،انـد ل  ي آن دخ  يهايخاک و پوشش گ   

 . در آن صورت نگرفتياهيپوشش گ
 

 ۱‐۳‐۳‐۲ يواحد کار

ل يصـورت چنـد مسـ      ده بـه  يپوشـ  ن واحد در دشت سر    يا
درشـت   هـا از رسـوبات دانـه       لين مسـ  ايـ   هرخنمون دارد کـ   

د و   ده شده يسنگ پوش  سنگ و پاره    قلوه ،يآبرفت  زهکـش    ان
منبـع  ،شـک  و در فصـول خ     است مناطق باالدست    يها آب

 .شوند ي محسوب ميبرداشت رسوبات باد
ها  لين مسي در ا ،ا پرندي Pteropyrum olivieryاه يگ

ات تحقيقـ  ، خـاک  نبـود ل  يدل ن واحد به  يدر ا (استقرار دارد   
 ).خاک و پوشش صورت نگرفت

  
 ۱‐۱‐۱‐۳ يواحد کار

 ،هکـرد   با سطح پف   يرخساره جلگه رس   ،اين واحد در پال   يا
 واقـع   ي درصـد جنـوب    ۴/۰بيش و   متر ۱۰۶۰‐۱۱۰۰ارتفاع  
 رسـوبات  يوبـر رو  است  Aridisolرده  خاك آن ازشده و

 .دانه با امالح گچ و نمک قرار گرفته است  زير
ــت ــپ گيـ ــ اياهيـ ــد يـ  ‐ Tamarix hispidaن واحـ

Halocnemum strobilaceumتـاج پوشـش دو   .  است
 درصـد و متوسـط      ۱۲ و   ۱۰ب  يـ پ به ترت  ين ت يگونه غالب ا  
 . درصد است۳۰پ ي تيپوشش تاج

 
 ۱‐۱‐۲‐۳ يواحد کار

 رخســاره منطقــه مرطــوب، ارتفــاع  ،ايــن واحــد در پاليــا
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و بر Aridisolخاك از رده ،زيب ناچي ش، متر۱۰۶۰‐۱۰۷۰
 .اد قرار دارديز دانه با امالح زي رسوبات ريرو
ــت ــپ گيــ ــ اياهيــ ــد يــ  Halostachysن واحــ

bellangeriana و Halocnemum strobilaceum 
 .  قرار گرفته استي قلير حاج عليه کويدر حاش بوده و

 ۵ و   ۱۲ب  يـ  مـذكور بـه ترت     يهـا  درصد تاج پوشش گونـه    
. است درصد   ۲۰پ  ين ت ي در ا  يدرصد و متوسط پوشش تاج    

 در  ياهيـ تنوع گ ،ط نامساعد ير شرا ياد و سا  ي ز يل شور يدل به
 .ن واحد کم استيا

 
 ۱‐۲‐۲‐۳ يواحد کار

  ،ريا کـو  يـ زار   وره رخسـاره شـ     ،ايـ ن واحد در بخـش پال     يا
 ،اديـ  ز يل شـور  يـ دل  متر قرار دارد و به     ۱۰۵۰ارتفاع حدود   

 . استياهيفاقد هر گونه پوشش گ
 منطقه از    اين  فلور منطقه نشان داد که     يطور كلي بررس   به

 دارد و متشـکل از      يري تنـوع چشـمگ    ياهيـ نظر پوشـش گ   
ــواح يگ ــان ن ــهي نياه ــانيب م ــتپ ،ياب ــهين ،ي اس ــتپ م       ،ياس

 يا اهان بوتـه  يگ. است مرتفع   يها  خشک و کوه   يها جنگل
 و   میدهنـد  لي منطقه را تشـک    ياهيقسمت عمده پوشش گ   

ان يگنـدم   درختـان و شـبه      ،اني گندم  ،ها پس از آن فورب   
 . قرار دارند

 
ـ گ ج حاصـل از انـدازه     ينتا  خصوصـيات خـاک در      يري

  ي کاريواحدها

ل حفـر شـده و از       يـ  پروف ۵ ي کـار  يک از واحدها  يدر هر   
درصـد مـاده    ، درصـد آهـک    ،EC، pH ،يات خاك خصوص

ــ درصــد ماســه و بافــت ،درصــد رس، درصــد ســيلت ،يآل
 و سـپس بـا      يريـ گ  انـدازه  SAR، ESP ،درصد گـچ  ،خاک

 فـاميلي   ،بررسـی توجه به اطالعات موجود از منطقه مـورد       
متوسـط  . هاي كاري  مشخص شد هاي هر يك از واحد  خاك

           ي كــاري درشــده در واحــدها گيــري  انــدازهعوامــلمقــادير 
 .خالصه شده است۱جدول 

 مـورد  يطـ ي محيرهـا ير متغين مقـاد يانگيـ با توجـه بـه م    
طـور مشـخص از      بـه  ،)۱جـدول   (ي واحد کار  ۱۷ در   يبررس

 ارتفـاع    ،ي بارندگ مقدار از    ،اي به طرف پال   يبخش کوهستان 
 و  استافتهيش ي افزايکيت الکتري هدا ،ب کاسته شدهيو ش
م يو درصـد سـد    ) SAR(م  يجذب سـد   نسبت    ،ر گچ يمقاد
ــادل ــدها) ESP (يتب ــاريدر واح ــه پال ي ک ــوط ب ــ مرب ا ي

ــدها( ــت سرپوشــ ) ۱‐۱‐۲‐۳ و ۱‐۱‐۱‐۳ يواح ده يو دش
ــدها( ــدها ) ۱‐۱‐۳‐۲ و ۱‐۱‐۲‐۲يواح ــه واح ــبت ب  ينس

واحـد   لخـت و  سـر  تيـپ دشـت    ،سر اپانداژ    تيپ دشت  يکار
 .دهند ي را نشان مياديش زي افزا،کوهستان
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 شناسي درمنطقه دامغان ت خاكتحقيقانتايج  ‐۱جدول 

 ESP SAR فاميلي خاك
 گچ
(%) 

 بافت
 ماسه
(%) 

 الي
(%) 

رس 
(%) 

ماده 
 (%)يآل

آهک 
(%) 

pH EC 
(ds/m)

واحدكاري

Lithic,torriorthents,coarse loamy mixed 
(calcareous) mesic mod-deep 

 ۱‐۱‐۱‐۱ ۳۶/۰ ۴۷/۷ ۵۵/۶ ۰۵/۱ ۴/۱۴ ۲/۳۸ ۴/۴۹ لومي ۰ ۴۹/۰ ۷۳/۰

Lithic torriorthents coarse loamy mixed 
(calcareous) skeletal mesic. 

 ۱‐۲‐۱‐۱ ۶/۰ ۵۸/۷ ۵۷/۱۶ ۷/۱ ۴/۱۶ ۶/۵۳ ۳۰ لوم الي ۵۴/۰ ۹۳/۰ ٣٢/١

Lithic,torriorthent coarse s,loamy,mixed 
(calcareous)skeletal mesic. 

۷۵/۰ ۵۱/۰ ۰ 
لوم 
 اي هماس

۴/۶۱ ۲۶ ۶/۱۲ ۹۸/۱ ۶۱/۵ ۵/۷ ۴۳/۰ ۱‐۱‐۳‐۱ 

Lithic torriorthents fine 
ioamy,mixed(calcareous) 

skeletal mesic. 
 ۲‐۳‐۱‐۱ ۲۴/۰ ۶۴/۷ ۱۱/۱۸ ۱۸/۰ ۲/۲۲ ۸/۴۹ ۲۸ لوم ۰ ۴۱/۰ ٦٢/٠

Typic,Gypsiorthid,sandy mixed, skeletal 
thermic. 

 ۱‐۴‐۱‐۱ ۰۹/۲ ۳۱/۷ ۳۸/۱۷ ۳۹/۰ ۲/۸ ۶/۱۶ ۷۵ لوم ۲/۱۶ ۰۷/۰ ١/٠

Lithic,xerorthents fineloamy,mixed 
(cahcareous).  thermic 

٠٧/١ ۸۲/۰ ‐ 
لوم رس 

 اي هماس
۲/۵۵ ۴/۲۳ ۴/۲۱ ۶۱/۰ ۵۵/۱۷ ۶۵/۷ ۴۲/۰ ۱‐۱‐۵‐۱ 

Lithic xerorthents  coarse loamy 
fragmental mixed (cahcareous) mesic 

۲۳/۱ ۸۱/۰ - 
لوم 
 اي هماس

۵۷ ۸/۳۱ ۲/۱۱ ۰۶/۱ ۴۸/۱۸ ۶۳/۷ ۴۶/۰ ۱‐۱‐۶‐۱ 

Typic torriorthents coarse loamy mixed 
thermic. 

٣١/٠ ۲۳/۰ ۵۲/۰ 
لوم 
 اي هماس

۴/۷۴ ۸/۱۸ ۸/۶ ۲۱/۰ ۸۵/۱۶ ۷۳/۷ ۸۳/۰ ۱‐۱‐۲‐۲ 

Lithic  torriorthents coarse loamy mixed  
skeletal  thermic. 

٣٦/٠ ۲۴/۰ ‐ 
لوم 
 اي هماس

۶/۶۴ ۲۳ ۴/۱۲ ۲۵/۰ ۸۸/۱۴ ۶۷/۷ ۳۳/۰ ۱‐۱‐۳‐۳ 

Typic caiciorthid coarse loamy mixed 
thermic. 

٦٤/٠ ۴۳/۰ ۱۷/۰ 
لوم 
 اي هماس

۶/۶۰ ۶/۲۵ ۸/۱۳ ۲/۰ ۶/۱۸ ۵۱/۷ ۳۳/۱ ۲‐۱‐۱‐۱ 
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 شناسي درمنطقه دامغان ت خاكتحقيقانتايج  ‐۱جدول ادامه 

 ESP SAR فاميلي خاك
 گچ
(%) 

 بافت
 ماسه
(%) 

 الي
(%) 

رس 
(%) 

ماده 
%) (يآل

آهک 
(%) 

pH EC 
(ds/m)

واحدكاري

Typic torriorthents coarse loamy 
fragmental ,mixed thermic. 

٣/٠ ۲/۰ ۱۴/۰ 
لوم 
 اي هماس

۷۲ ۶/۱۹ ۴/۸ ۵۶/۰ ۶۳/۹ ۵۴/۷ ۹۱/۰ ۲‐۱‐۲‐۱ 

Typic,torriorthents  coarse loamy 
mixed (calcareous) thermic. 

٣/١ ۸۹/۰ ۱۳/۰ 
لوم 
 اي هماس

۲/۷۳ ۲/۱۸ ۶/۸ ۴۱/۰ ۵۸/۱۲ ۷/۷ ۵۶/۰ ۲‐۱‐۳‐۱ 

Lithic,torriorthents coarsw mixed 
,skeletal ,thermic 

٨٢/٠ ۵۵/۰ ‐ 
لوم 
 اي هماس

۴/۶۹ ۴/۱۹ ۸/۱۲ ۲/۰ ۲۵/۱۸ ۶۸/۷ ۵۷/۰ ۲‐۱‐۲‐۲ 

Typic Salorthid fine loamy mixed 
thermic. 

 ۱‐۱‐۲‐۲ ۹۶/۱۷ ۳۸/۷ ۶۸/۱۹ ۰۳/۰ ۴/۱۹ ۸/۲۹ ۸/۵۰ لومي ۷۴/۱۹ ۲/۸۹ ٦٥/٥٥

Typic Aquisalid fine loamy mixed 
thermic. 

٥٧/٥٩ ۹۱/۹۷ ۱/۱ 
لوم 
 اي هماس

۵۶ ۳۰ ۱۴ ۶/۰ ۳۱/۱۸ ۴۴/۷ ۴۶/۶۴ ۲‐۳‐۱‐۱ 

Typic Salorthid fine loamy mixed 
thermic. 

٨٢/٤٢ ۹۳/۴۹ ۸۳/۱ 
لوم 
 اي هماس

۵/۶۷ ۸/۱۳ ۷/۱۸ ۴۹/۰ ۷۱/۱۸ ۸۸/۷ ۹۸/۳۲ ۳‐۱‐۱‐۱ 

Typic Salorthid fine loamy mixed 
thermic. 

٤١/٨٦ ۶/۴۸۴ ۰۸/۲ 
لوم 
 اي هماس

۸/۶۱ ۲۴ ۲/۱۴ ۶۲/۰ ۸۳/۱۶ ۹۲/۷ ۹۶/۱۲۲ ۳‐۲‐۱‐۱ 
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 )PCA (ي اصليها ز مولفهيج حاصل از آنالينتا

 يهـا  پي عوامل موثر بر تفكيك ت     ترين  مهمن  ييمنظور تع  به
ها انجام   دادهيبر رو) PCA (ي اصليها ز مولفهي، آنالياهيگ

ــد ــتجز.ش ــههي ــه مولف ــا  ب ــليه ــر روي اص ــ متغ۱۴ ي ب ر ي
 ۱۷در ) يارتفاع و بارندگ ، جهت ،بيش ،خصوصيات خاک (
 ۲۲/۱۳ و   ۵/۲۰ ،۲۹/۳۹ه  يـ انگر توج بيـ ) ۲جدول(شگاه  يرو

 يها ب توسط مولفه  ي به ترت  ياهيرات پوشش گ  ييدرصد از تغ  

 ، اول ين سه مولفه اصـل    يبنابرا. است دوم و سوم     ، اول ياصل
 را  ياهيـ رات پوشـش گ   ييـ  درصـد از تغ    ۰۱/۷۳ ،دوم و سوم  

 ،هـا  رها بـا مولفـه    ي متغ يبر اساس همبستگ  .کنند يه م يتوج
 ي بارنـدگ  ،اي ارتفاع از سطح در    يرهاي اول با متغ   يمولفه اصل 

 درصـد   ، درصـد لـوم    يرهاي دوم با متغ   ي اصل   مولفه ،بيو ش 
 ، آهـک  ،EC يرهـا يز با متغ  ي و مولفه سوم ن    ESPماسه و   
ــچ و  ــتري بSARگ ــتگيش ــد ين همبس ــدول( را دارن ).۲ج

 
  اولي مولفه اصل شش ي براي در تيپ گياهي محيطي متغيرهاي براPCA نتايج آناليز ‐۳ جدول

مولفه 
اصلي 
 ششم

مولفه 
اصلي 
 پنجم

مولفه 
اصلي 
 چهارم

مولفه 
اصلي 
 سوم

مولفه 
اصلي 
 دوم

مولفه 
اصلي اول

 عامل

 )ds/m(دايت الكتريكي ه‐۲۷۸۳/۰ ۳۰۰۲/۰‐۳۲۵۵/۰ ۲۳۴۹/۰‐۰۲۰۷/۰ ۰۸۹۷/۰
 اسيديته‐۰۶۵۷/۰ ۰۱۵۶/۰ ۴۴۱۲/۰ ۵۵۷۱/۰ ۰۷۲۷/۰ ۲۴۰۴/۰
 آهك‐۲۲۱۹/۰ ۲۱۶۴/۰ ۳۵۶۵/۰ ۳۳۶۶/۰‐۱۷۵۶/۰ ۲۲۲۰/۰
 ماده آلي ۲۸۴۲/۰ ۱۱۴۳/۰ ۳۲۵۱/۰ ۲۳۲۵/۰‐۳۲۹۶/۰‐۴۵۱۲/۰
 رس ۰۲۴۱/۰ ۴۳۳۱/۰ ۲۱۴۳/۰ ۱۲۵۷/۰ ۴۱۷۵/۰‐۵۳۱۵/۰
 لوم ۲۶۵۲/۰ ۴۱۱۳/۰ ۰۶۴۵/۰ ۰۶۴۸/۰ ۰۶۶۷/۰ ۳۱۱۸/۰
 ماسه‐۲۱۶۱/۰ ۴۷۶۰/۰ ۱۲۶۳/۰ ۰۹۶۸/۰‐۱۶۸۲/۰‐۰۶۹۱/۰
 گچ‐۱۲۱۰/۰ ۰۳۶۵/۰ ۵۰۸۱/۰ ۴۱۷۷/۰‐۱۹۸۴/۰ ۲۴۴۲/۰
 نسبت جذب سديم‐۲۵۴۷/۰ ۲۹۶۶/۰‐۳۴۵۲/۰ ۲۳۱۵/۰‐۰۱۴۸/۰ ۳۱۸۲/۰
 درصد سديم تبادلي‐۳۰۳۹/۰ ۳۲۶۳/۰‐۱۱۴۷/۰ ۲۸۲۹/۰ ۰۰۳۰/۰‐۱۱۸۷/۰
 شيب ۳۹۰۵/۰ ۰۴۶۲/۰‐۰۶۱۰/۰ ۰۶۲۴/۰ ۰۹۹۲/۰ ۱۲۸۷/۰
 ارتفاع ۴۰۹۱/۰ ۰۱۲۴/۰‐۰۴۸۴/۰ ۱۵۸۹/۰ ۰۰۹۰/۰ ۲۰۹۴/۰
 بارندگي ۴۰۹۰/۰ ۰۱۳۶/۰‐۰۴۸۰/۰ ۱۵۸۵/۰ ۰۰۹۳/۰ ۲۱۰۶/۰
 جهت ۱۰۷۹/۰ ۲۶۰۹/۰ ۰۴۰۴/۰‐۲۷۴۶/۰‐۷۷۳۴/۰‐۱۳۰۶/۰

 
شـامل عوامـل ارتفـاع از       ( ذکر است کـه مولفـه اول       شايان

ک يـ ن نقـش را در تفک يشتري ب)بي و شي بارندگ،ايسطح در 
 کاهش   ديگر يها  مولفه تدريج تاثير و اهميت    ب ها دارد و   پيت

ن مطلب  اي   هکنند هيز توج يانس ن يتوجه به درصد وار   . ابدي يم
 ).۳ جدول(است 

 
 

 



 ٣٣٣                               ۳۴۱ تا ۳۲۳ ، از صفحه١٣٨٦ه ، فروردين ما١، شماره ٦٠نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

 

 

 ي گياهيها  در تيپي عوامل محيطيبرا) PCA (ي اصليها  نتايج  آناليز مولفه‐۳جدول 

 مولفه مقادير ويژه (%)شده واريانس توجيه (%)شده واريانس تجمعي توجيه
۳۹,۲۹۶ ۳۹,۲۹۶ ۵,۵۰۱ ۱ 
۵۹,۷۹۶ ۲۰,۵۰۰ ۲,۸۷۰ ۲ 
۷۳,۰۱۸ ۱۳,۲۲۲ ۱,۸۵۱ ۳ 
۸۴,۷۲۹ ۱۱,۷۱۱ ۱,۶۳۹ ۴ 
۹۱,۶۸۰ ۶,۹۵۱ ۰,۹۷۳ ۵ 
۹۴,۸۹۰ ۳,۲۱۱ ۰,۴۴۹ ۶ 

 
ع يـ  توز  ،)۲شـکل ( اول و دوم     ي اصـل   هـای  نمودار مولفـه  

ات ي بـر اسـاس خصوصـ       منطقـه را   ياهي پوشش گ  يها پيت
ب مربـوط بـه     ي، شـ  يا، بارنـدگ  يارتفاع از سطح در    (يطيمح

مربوط به مولفه ESP مولفه اصلي اول و درصد لوم، ماسه و 
 .دهد ينشان م) اصلي دوم

 

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9S10S11

S12
S13

S14

S15

S16

S17

-6
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-2 2 6

-1

1

3

Axis 1
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is
 2

 
 

 ي گياهيها  در تيپي محيطي متغيرهاي براي اصليها  اول ودوم حاصل از تجزيه مولفهي اصليها نمودار مولفه ‐۲ شکل

 
 Anabasis ياهيــ گيهــا پيــت ۲  شــكلتوجــه بــه بــا

aphylla-Alhagi camelorum و Anabasis 
aphylla-Lycium depressum)  ۱۵ و ۱۴ يهـا  پيـ ت 

  از نظــر، مختصــاتي در ربــع دوم محورهــا،) نمــوداريرو
 ،ايـ  شامل  ارتفاع از سـطح در       ،ات معرف محور اول   يخصوص
 ماسـه    درصد ،محور دوم شامل درصد لوم      وشيب و  يبارندگ

ر از  يبه غ (ات  ين خصوص يند و با ا    ا  مشابه ي تا حدود  ESPو  

رابطـه  ،)م دارنـد  ي که با آنها رابطه مسـتق      ESPدرصد لوم و    
 . معکوس دارند 

-Acanthophyllum squarrosum, ياهي گيها پيت
Ephedra intermedia،Pteropyrum oliviery-
Ephedra infermedia) کـه در ربـع   ) ۱۰ و ۹ يها پيت

ات ي از نظر خصوصـ    ،اند  مختصات قرار گرفته   يمحورهاسوم  
که  يطور ند به ااول و دوم تا حدودي مشابههای معرف محور
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 بـا درصـد     ،فيب رابطه معکوس ضع   ي و ش  يبا ارتفاع، بارندگ  
 و با درصد ماسـه رابطـه        ي رابطه معکوس قو   ESPلت و   يس

 . دارنديم قويمستق
 Artemisia sieberi-Pteropyrum olivieryپ يـ ت
ات يکسان بـا خصوصـ    يطور   باً به يتقر)  نمودار ي رو ۱۳پ  يت(

جــز درصــد شــن کــه بــا آن رابطــه ب(هــای اول و دوم محور
 . رابطه معکوس دارد) م دارديمستق
 Anabasis setifera-Ephedra intermediaپ يـ ت
ات ير خصوصـ  يشـتر تحـت تـاث     ي ب  ،) نمـودار  ي رو ۱۱پ  يت(

لت و  يبا درصـد سـ    که   يطور  به  ،معرف محور دوم قرار دارد    
ESP   م ي و با درصد ماسه رابطـه مسـتق        ي رابطه معکوس قو
 ،بي و شـ   يبارنـدگ ،ارتفاع) محور اول (ات  ي و با خصوص   يقو

 . دارديفيضعرابطه معکوس به نسبت 
 Halochemum strobilaceum – Tamarixپ يـ ت

hispida) ات معــرف ي، بــا خصوصــ) نمــوداري رو۱۶پ يــت
ات محـور دوم    يبا خصوصـ   و   يرابطه معکوس قو   ،محور اول 

)  دارد يفيجز درصد ماسه که بـا آن رابطـه معکـوس ضـع            ب(
 . دارديفيم ضعيرابطه مستق

ــت  – Halochemum strobilaceumپ يــ
Halostachys bellangeriana) نموداري رو۱۷پ يت  (

 اول و دوم قـرار گرفتـه        ي نسبت به محورها   ياديبا فواصل ز  
رابطه معکـوس   ،لات محور او  يکه با خصوص   يطور  به  ،است
جز درصد ماسه که بـا آن       ب(ات محور دوم    ي و با خصوص   يقو

 . دارديم قويرابطه مستق)  دارديرابطه معکوس قو
ــت ــپ گي  Artemisia sieberi-Amygdalus ياهي

lycioides) ات معـرف   يبا خصوصـ  )  نمودار ي بر رو  ۷پ  يت
ات يف و بـا خصوصـ     يار ضـع  يم بسـ  يمحور اول رابطه مسـتق    

جز درصد ماسه که با آن رابطه معکـوس         ب(معرف محور دوم    
 .م دارديرابطه مستق) دارد
 Artemisia aucheri – Amygdalus ياهيـ پ گيـ ت

lycioides) ــت ــر رو۴پ ي ــوداري ب ــع اول  )  نم ــه در رب ک
 تحـت   اندارهک  يباً به   ي تقر  ، مختصات قرار گرفته   يمحورها

ات ي و با خصوصـ    قرارگرفته است   ات دو محور    ير خصوص يتاث
جـز درصـد ماسـه کـه بـا آن           ب( اول و دوم     يحورهامعرف م 

 يقـو م بـه نسـبت      يرابطه مسـتق  )  دارد يرابطه معکوس قو  

 .دارد
ــت ــپ گي  Artemisia aucheri – Salsola ياهي

rigida )يکه در ربع اول محورهـا     )  نمودار ي بر رو  ۲پ  يت 
 اول و   يات معرف محورهـا   ي با خصوص   ،مختصات قرار دارد  

)  دارد ي آن رابطه معکـوس قـو      جز درصد ماسه که با    ب(وم  د
 . دارديم قويرابطه مستق

 – Amygdalus lycioides ياهيــــپ گيــــت
Acanthophyllum glandulosa )ي بــر رو۸پ يــت 

م و بـا    ي رابطه مستق  ،ات معرف محور اول   يبا خصوص ) نمودار
 يفيار ضـع يات معرف محور دوم رابطه معکوس بسـ     يخصوص
 .دارد

ــپ ــاي   تيــ  – Juniperus polycarposهــ
Acantholium cephalotoides )بـر  ۳ و ۱  هـای پيت 

ــا )  نمــوداريرو ــارم محوره ــع چه ــرار يدر رب    مختصــات ق
 اول و   يات محورهـا  ي از نظر خصوصـ    ي تا حدود   اند و  گرفته
م يات محـور اول رابطـه مسـتق       يو با خصوصـ   مشابه اند   دوم  
جز درصد ماسه که بـا آن       ب(ات محور دوم    ي و با خصوص   يقو

 . دارنديفي، رابطه معکوس ضع) دارنديفيم ضعيرابطه مستق
 Artemisia siberi – Pteropyrum ياهيـ پ گيـ ت

oliviery) ات معرف محـور    يبا خصوص )  نمودار ي رو ۶پ  يت
ات معـرف   يف و بـا خصوصـ     يار ضـع  ياول رابطه معکوس بسـ    

) م دارد يجز درصد ماسه که با آن رابطه مسـتق        ب(محور دوم   
 .رابطه معکوس دارد

 – Amygdalus lycioides ياهيــــپ گيــــت
Pteropyrum oliviery) ــت ــوداري رو۱۲پ ي ــا )  نم ب

ف و بـا    يات معرف محـور اول رابطـه معکـوس ضـع          يخصوص
جز درصـد ماسـه کـه بـا آن          ب(ات معرف محور دوم     يخصوص

  .رابطه معکوس دارد) م دارديرابطه مستق
ـ  يرخطـ ي رابطـه غ   نبـود ل  يـ دل  ذکر است که به    شايان ن ي ب
 ي روش آمـار    ،ياهيـ  گ يها پيت و   يات مورد بررس  يخصوص

 را  ير خطـ  يـ کـه روابـط غ    ) (CCA(ک  يـ ز تطابق کانون  يآنال
 . قابل اجرا نبود ،)کند يمشخص م
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 بحث

 ۲۰از مجمـوع     (ي واحد کار  ۱۷ در   ياهي پوشش گ  يبررس
منجـر بـه     ،)بررسیدهنده منطقه مورد     لي تشک يواحد کار 
مـرز ايـن     . دشـ  در آنها    ياهيپ گ ي ت ۱۷ک  ي و تفک  ييشناسا

 ي کـار  ي منطبق بر مرز واحدها    ي تا حدود  ياهي گ يها پيت
 که منطقه   ييها  در قسمت  ي نشان داد حت    مسئله نيو ا  شد

ر ي تـاث   ، قـرار داشـته    ير عوامل انسـان   ي دام و تاث   يتحت چرا 
 يک واحـدها  يـ کـار گرفتـه شـده در تفک         به يطيعوامل مح 

 يهـا   و رخساره  يشناس سنگ ، ارتفاع  ، جهت  ،بيش(يکار
 اسـت کـه   يا ب بـه گونـه  يژه ارتفاع و ش   يوب، )يژرفولووژئوم

ــاث  نتوانســتهمــذکور يطــيرمحيعوامــل غ ــد ت ر واضــح و يان
 بگذارنـد و مـرز      ياهيـ  گ يهـا   بـر پـراکنش گونـه      یمشخص

 .ر بدهنديي را تغياهي گيها پيت
 يها ز مولفه يج حاصل از آنال   ي نتا بنابر ذکر است که     شايان(
 بررسـی طقه مورد   نکه قسمت عمده من   اي   ه و با توجه ب    ياصل
 در  ير چنـدان  ي عامل جهـت تـاث      ، است ي جهت جنوب  يدارا
ا يـ سـر و پال    ژه در واحد دشت   يو ب  ،ياهي گ يها پيک ت يتفک

 يهـا   و رخسـاره   يشناس نيزدو عامل سنگ  و    ،نداشته است 
ر ي تاث يبررس ،قين تحق ي بودن ا  يل کم ي به دل  يرفولوژوژئوم

 ).ه استمدنظر نبود ،ياهي گيها آنها بر پراکنش گونه
 يل همگنيدل  بهيهر واحد کارنشان داد  ) ۱۳۶۹(وند  يآذرن

 مشـخص   ياهيـ پ پوشـش گ   يـ ک ت يـ  اصوالً با    يکنواختيو  
ک يـ  عوامل تفک  ترين  مهم) ۱۳۶۰(مورزاده دوران   ي ت .شود يم

ب و ارتفـاع معرفـي      ي در واحد کوهستان را ش     ياهيجوامع گ 
 . كرد
بــه  ،ا و کوهســتانيــ پاليدر واحــدها ) ۱۳۷۲(ان يــبيحب

 و جوامع يرفولوژو ژئومين واحدهايوجود ارتباط تنگاتنگ ب
 . بردي پياهيگ

 در  ي اصـل  يها ز مولفه ي و آنال  يشناس ات خاک تحقيقج  ينتا
نشـان داد کـه از ميـان         ) ياهيـ  گ يها پيت (ي کار يواحدها

 خصوصيت خـاک    ترين  مهم ،ك مورد بررسي  خصوصيات خا 
 و  درصـد ماسـه   ( بافـت خـاک    ياهيـ  گ يهـا  پيک ت يدر تفک 
ر يم ي نويها افتهي از  يج مشابه بخش  ين نتا اي  ه ک است) سيلت

ــز  ، )۱۹۷۰( ــاهوک ،  )۱۹۸۴(لنتـ  و  ، )۱۳۸۰ (يزارع چـ
 مـوثر در    ي خـاک  عامـل  ترين  مهماست كه   ) ۱۳۸۳( يجعفر

 .دانند ي را بافت خاک مياهيرات پوشش گييتغ
ن يـ انگر ا يـ  ب ياهيـ  گ يها پيات خاک در ت   ي خصوص يبررس

 .An و Ac. sq-Eph. Inهاي  ر تيپاست که درصد گچ د
aph-Ly. deو درصد آهـک  شتر يها ب پيه تي، نسبت به بق

 Ju. pd- Ac. ce و Ar. au-Ac. ce  ياهي گيها پيدر ت
 ،EC ز يـ  کمتـر اسـت  و ن  ياهي گيها پير تينسبت به سا

SAR و ESP پ يـ  در چهـار ت An. aph-Ly De،  An. 
aph-Al. ca، Ha. st- Ta. hi و Ha. st-Ha. Be ، و

ر حـاج  يه کـو ي که در حاشHa. st- Ha. beپ يژه در تيوب
ن مقدار را   يشتريها ب  پير ت ي نسبت به سا   ، قرار دارد  ي قل يعل

  .دارند 
 کـه   ي کـار  ي در واحدها  يطي عوامل مح  ي بررس يج کل ينتا

 مشخص است، با استفاده از      ياهيپ گ يک ت ي يهر کدام دارا  
 بـه   ي عوامل مورد بررس   ، نشان داد که   ي اصل يها ز مولفه يآنال
 ياهيـ  گ يهـا  پيـ ک ت يـ  که در تفک   يريت و تاث  يب اهم يترت

 درصـد   ،لتي درصد س  ،بيش ،ي بارندگ ، شامل ارتفاع  ،دارند
 ، درصـد آهـک    ، درصـد گـچ    ،يم تبـادل  ي درصد سـد   ،ماسه

 ،ته، جهـت  يدياسـ  ،يکـ يت الکتر يهدا،  مينسبت جذب سد  
 بين ارتفـاع و شـ    يبنابرا. است يدرصد رس و درصد ماده آل     

ر را در   ين تـاث  ي خاک کمتر  ير و رس و ماده آل     ين تاث يشتريب
 . در منطقه دامغان دارندياهيرات پوشش گييتغ

 ) ۱۹۹۶(دان  يـ  اراز و ز   ،بيارتفاع و ش    ) ۱۳۶۹(وند  يآذرن
ــ ــاع و شــ ــو،بيارتفــ ــ مي نــ ــاع و  ) ۱۹۷۰(ر يــ ارتفــ

م و يدر واحــد کوهســتان اقلــ ) ۱۳۷۲(ان يــبيحب،يبارنــدگ
ب را  يارتفاع و ش    ) ۱۳۸۱(ا  ي کبر يمي ابراه ،ي و بلند  يپست
  ) ۱۳۸۳( و همکـاران  ي و عبـد ،يان عوامل توپـوگراف   ياز م 

رات ييـ  در تغيطـ ي عوامـل مح  تـرين   مهـم ب را   يارتفاع و شـ   
 يق همخـوان يـ ن تحق يـ ج ا يدانند که با نتا    ي م ياهيپوشش گ 

 .دارد
، عالوه بر مشـخص     ي اصل يها ز مولفه ياستفاده از روش آنال   

 يهـا  پيک ت ي موثر در تفک   يطيعوامل مح  ترين  مهم ساختن
 ياهي گيها پي ت يکي اکولوژ يها ها و تفاوت    شباهت ،ياهيگ

تـوان   ي که مـ   يا  به گونه  ،کند ي مشخص م  يز تا حدود  يرا ن 
 آنهــا در يکي اکولــوژيهــا هــا را بــر اســاس شــباهت پيــت

ک از  يـ دهـد کـه هـر        يز نشـان مـ    يـ  قرار داد و ن    ييها گروه
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 ي مورد بررس  يطي از عوامل مح   کي با کدام    ياهي گ يها پيت
 .  دارنديا معکوسيم ي مستق،فيا ضعي يرابطه قو

 از نظــر ،PCAج حاصــل ازي و نتــا۲بــا توجــه بــه شــکل 
 ،ارتفـاع (اول و دوم     ي اصـل  يهـا   مولفـه  ،ات معرف يخصوص
م يدرصد ماسه و درصـد سـد      ،لتي درصد س  ،بيش،يبارندگ
 An. aph-Ly.de و An. aph-Al.ca يها پي ت،)يتبادل
ر از درصـد    يـ بـه غ  (ات  ين خصوصـ  يـ و بـا ا    گرنديکديشابه  م
م يکـه بـا آنهـا رابطـه مسـتق         ،يم تبادل يلت و درصد سد   يس

   هـا بـا توجـه بـه        پيـ ن ت يـ ا. رابطه معکـوس دارنـد     ،)دارند
 ،ات مذکور دارندي که از نظر خصوصيکي اکولوژ يها شباهت

 .Ac يها پين تيهمچن .رنديک گروه قرار بگيتوانند در  يم
sq-Eph. in ،Pt. ol- Eph. in و Ar. si – Pt. ol  کـه 
 ، بـا ارتفـاع    ،انـد   مشابه ي تا حدود  مذکورات  ياز نظر خصوص  

لت و  ي سـ   با درصـد   ،فيب رابطه معکوس ضع   ي و ش  يبارندگ
ESP   م ي و با درصد ماسه رابطـه مسـتق        ي رابطه معکوس قو
 . دارنديقو
 تـا  Ju. pd- Ac. ce و Ar. au- Ac. ce يهـا  پيـ ت

 ،عوامـل ارتفـاع     بـا  ،ات مشـابه  ين خصوص ي ا  از نظر  يحدود
 بـا درصـد     ،يم قـو  يب رابطـه مسـتق    ي و شـ   ي بارندگ ،بيش
 و بـا درصـد ماسـه    ،في رابطه معکـوس ضـع     ESPلت و   يس

 .رنديک گروه قرار بگيدر   دارند ويفيم ضعيرابطه مستق
ات معـرف   ي از نظر خصوص   می توانند  ياهي گ يها پير ت يسا
ـ   ، متفاوتند  اول و دوم با هم     ي اصل يها مولفه  كـه   اي  ه به گون

ن يشتري بHa. st – Ha. be و Ar. au- Sa. ri يها پيت
 – Ar, si يهـا  پيات داشته و تين خصوصياختالف را در ا

Pt. ol، Ar. si – Am.ly، Am. ly – Ac. gl و Am. 
ly – Pt. olي مورد بررسيطير عوامل محي تحت تاث کمتر 

ک بـه مرکـز   يـ نزد ۲نقاط معرف آنهـا در شـکل   (قرار دارند   
 در ياهيـ  گيهـا  پيقرار دادن ت). ( مختصات است يمحورها
 ي آنهـا در محورهـا     يريـ گ ت قـرار  يبستگي به موقع  ها   ه گرو

 که ييها پي که تيا  به گونه،مختصات و نظر کارشناس دارد   
ک گروه قـرار  ي در ، از هم دارند  ينقاط معرف آنها فاصله کم    

ز ياسـتفاده از  آنـال     بـا    ) ۱۳۸۰ ( يزارع چـاهوک  ). رنديگ يم
مـورد   (يخاکعوامل   عامل ارتفاع را بعد از       ،ي اصل يها مولفه

بـه  ) ات خـاک  ير خصوصـ  يز سـا  يـ مطالعه در اين تحقيق و ن     

 در ، دوميات معــرف مولفــه اصــلي از خصوصــيکــيعنــوان 
 هداند ک  يزد موثر م  ي مراتع پشتکوه    ياهي گ يها پيک ت يتفک

ن يـ ل ا ي دال ؛ است   ق حاضر متفاوت  يج تحق يجه با نتا  ين نت اي  
 و يبارنــدگ ،رات کمتــر ارتفــاعييــتــوان تغ ياخــتالف را مــ

 مـورد   ياهيـ  گ يهـا  پيـ ب در ت  يدار نبودن اختالف ش    يمعن
  خاک   ز اختالف دريو ن) مراتع پشتکوه يزد(       شاناي بررسی 

 . منطقه مذكور و منطقه دامغان دانستيها
ــاليدهــد كــه روش آمــار نتــايج حاصــله نشــان مــي  زي آن

ق مـورد اسـتفاده قـرار       يـ ن تحق يـ  کـه در ا    ي اصل يها مولفه
 يطـ ي و عوامل مح   ياهيعت پوشش گ  يگرفت، با توجه به طب    

انـد، بـه نحـو       وسـته يرات پ ييـ  تغ ي دارا يجيطور تـدر  ه  که ب 
 را بـا عوامـل      ياهي گ يها پي ت يتواند رابطه خط   ي م يمناسب
 . نشان دهديطيمح
 

 تشكر و قدرداني

ي صـميمانه آقايـان مهنـدس     همكـار  دريغ و  زحمات بي  از
 زارع چـاهوكي و آقـاي نظـرزاده         جنيدي جعفري، مهنـدس   

 .ل تشكر و قدرداني را دارمكما
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  نقشه واحدهاي كاري منطقه مورد بررسی‐۱ شكل
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 واحدهاي كاري منطقه دامغان ‐۱راهنماي شكل 

شماره 
 واحد

 نام رخساره شناسي سنگ كدتيپ نام تيپ دنام واح
 كد

 خسارهر
شيب 

(%) 
 (m)ارتفاع جهت

كد واحد 
 كاري

شماره 
در نقشه

 ١ ١‐١‐١‐١ ٢٠٠٠‐٢٤٠٠ شرق غرب ٢٠‐٤٠ ١‐١‐١ دامنه منظم ماسه سنگ قرمز ١‐١ كوه كوهستان ١

 ١‐١ كوه كوهستان ١
توده آهک، شيل، ماسه 

 سنگ
 ٢ ١‐٢‐١‐١ ٢١٥٠‐٢٢٠٠ غربشرق  ٢٠‐٤٠ ٢‐١‐١ اي فرسايش آبراهه

 ١‐١ كوه كوهستان ١
ماسه سنگ، شيل، ال و 

 توده آهک
فرسايش ‐بيرونزدگي سنگي
 اي آبراهه

 ٣ ١‐٣‐١‐١ ٢٠٠٠‐٢٤٠٠ شمال غرب <٤٠ ٣‐١‐١

 ١‐١ كوه كوهستان ١
آهک،  ماسه سنگ، توده
 شيل

 ٤ ٢‐٣‐١‐١ ١٨٠٠‐٢٠٠٠ شرق جنوب ٢٠‐٤٠ ٣‐١‐١ بيرون زدگي سنگي

 توف، شيل، الو، گچ ١‐١ هكو كوهستان ١
فرسايش  فرسايش انحاللي

 اي بيرون زدگي آبراهه
١٠‐٢٠ ٤‐١‐١ 

جنوب شمال 
 غرب شرق

٥ ١‐٤‐١‐١ ١٦٠٠‐١٩٠٠ 

 ١‐١ كوه كوهستان ١
دولوميت سياه ماسه 

 سنگ قرمز
 ٧ ١‐٥‐١‐١ ١٧٠٠‐٢١٠٠ جنوب ١٠‐٢٠ ٥‐١‐١ واريزه تثبيت شده

 ٨ ١‐٦‐١‐١ ١٧٠٠‐٢١٠٠ جنوب شرق ١٠‐٢٠ ٦‐١‐١ يتوده سنگ آهك دولوميت ١‐١ كوه كوهستان ١

 ١‐١ كوه كوهستان ١
توده، شيل، گچ، ماسه 

 سنگ
 ١١ ٢‐٢‐١‐١ ١٣٠٠‐١٤٠٠ جنوبي ١٠‐٢٠ ٢‐١‐١ اي فرسايش آبراهه

 ١٢ ٣‐٣‐١‐١ ١٣٠٠‐١٥٠٠ جنوبي ١٠‐٢٠ ٣‐١‐١ بيرون زدگي سنگي دولوميت، ماسه سنگ ١‐١ كوه كوهستان ١

 دشت سر ٢
دشت سر 

 شيفرساي
 ٦ ١‐١‐١‐٢ ١٣٠٠‐١٧٠٠ جنوب ٢٠‐١٠ ١‐١‐٢ دامنه منظم كنگلو مرا ١‐٢

 دشت سر ٢
دشت سر 
 فرسايشي

١‐٢ 
 رسوبات دانه درشت
 آبرفتي و کوهرفتي

 ٩ ١‐٢‐١‐٢ ١٢٠٠‐١٧٠٠ جنوب ٥‐١٠ ٢‐١‐٢ اي فرسايش آبراهه
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 واحدهاي كاري منطقه دامغان ‐۱راهنماي شكل ادامه 

شماره 
 واحد

 نام رخساره شناسي سنگ كدتيپ پنام تي نام واحد
 كد

 خسارهر
 (m)ارتفاع جهت (%)شيب 

كد واحد 
 كاري

شماره 
 در نقشه

 دشت سر ٢
دشت سر 
 فرسايشي

١‐٢ 
رسوبات کوهرفتي 

 و آبرفتي
 ٥‐١٠ ٣‐١‐٢ دشت ريگي

جنوب 
 شمال

١٠ ١‐٣‐١‐٢ ١٣٠٠‐١٧٠٠ 

 دشت سر ٢
دشت سر 
 فرسايشي

١‐٢ 
رسوبات دانه 

آبرفتي و  درشت
 کوهرفتي

 ١٣ ٢‐٢‐١‐٢ ١٢٠٠‐١٣٠٠ جنوب ٢‐٥ ٢‐١‐٢ اي رسايش آبراههف

 دشت سر ٢
دشت سر 
 اپانداژ

 پهنه رسي ٢‐٢
اي  فرسايش آبراهه
 خندقي شياري

 ١٤ ١‐١‐٢‐٢ ١١٠٠‐١٢٠٠ جنوب ١‐٢ ١‐٢‐٢

 دشت سر ٢
دشت سر 
 پوشيده

٣‐٢ 
رسوبات آبرفتي 

 جوان
 ١٥ ١‐١‐٣‐٢ ١٠٧٠‐١٢٠٠ جنوب ٠٥‐٢ ١‐٣‐٢ مخروط افكنه

 ت سردش ٢
دشت سر 
 پوشيده

 ١٩ ١‐٢‐٣‐٢ ١١٠٠‐١٣٠٠ جنوب ٠‐٢ ٢‐٣‐٢ اراضي كشاورزي ‐ ٣‐٢

 دشت سر ٢
دشت سر 
 پوشيده

٣‐٢ 
رسوبات آبرفتي 

 درشت
 ١٨ ١‐٣‐٣‐٢ ١٠٧٠‐١١٠٠ جنوب ١٠‐٢ ٣‐٣‐٢ مسيل

 ١‐٣ جلگه رسي پاليا ٣
رسوبات ريز با 
 امالح گچ و نمك

جلگه رسي با سطح 
 پف كرده

 ١٦ ١‐١‐١‐٣ ١٠٦٠‐١١٠٠ جنوب ٠‐٤/٠ ١‐١‐٣

 ٢‐٣ كوير پاليا ٣
رسوبات ريز با 

 امالح
 ١٧ ١‐١‐٢‐٣ ١٠٦٠‐١٠٧٠ جنوب ٠‐٤/٠ ١‐٢‐٣ منطقه مرطوب

 ٢٠ ١‐٢‐٢‐٣ ١٠٥٠ جنوب ٠ ٢‐٢‐٣ كوير شوره زار ٢‐٣ كوير پاليا ٣
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 منابع

  نامـه  انيـ پا ، در دامغـان ي ژئومرفولـوژ ي و خـاک در رابطـه بـا واحـدها    ياهيـ  پوشـش گ  يبررسـ . ۱۳۶۹ ،ني حس ،ونديآذرن ‐۱
 .ت مدرسي دانشگاه تربيعي دانشکده منابع طب،يارشد مرتعدار يکارشناس

ر حوزه  ي و تنوع در ز    ياهيرات درصد پوشش گ   يي و چرا بر تغ    ير عوامل توپوگراف  ي تاث يبررس. ۱۳۸۱ ،جهي خد ،اي کبر يميابراه ‐۲
 . دانشگاه مازندرانيعيه منابع طبدانشکد ،يارشد مرتعدار ينامه کارشناس اني پا،د آب هرازيسف
 .، انتشارات دانشگاه تهرانيبند ش و ردهيداي پ،خاک. ۱۳۷۸ ، محمد،ي بوردي با‐۳
ــ،مــور زاده دودرانيت ‐۴ ــ و مطالعــه پوشــش گيبررســ. ۱۳۶۰،يعل ــا واحــدهاياهي ــوژو ژئومي در رابطــه ب  در منطقــه يرفول

 . دانشگاه تهرانيعينابع طب دانشکده م،يارشد جنگلدار ينامه کارشناس انيپا،دامغان
ش ين همـا ي سـوم ، شاخص اسـتان قـم  ي مرتعيها  موثر در پراکنش گونه  يات خاک ي خصوص يبررس. ۱۳۸۳،حمد م ،يجعفر ‐۵
 .راني ا– کرج ،ي مرتع و مرتعداريمل
نامـه   انيـ ا پ ، در منطقه سروستان فارس    ي ژئومورفولوژ ي در رابطه با واحدها    ياهي جوامع گ  يبررس. ۱۳۷۲ ،دي حم ،انيبيحب ‐۶

 . دانشگاه تهرانيعي دانشکده منابع طب،يارشد مرتعدار يکارشناس
 و ياجتمـاع  ،يدگاه اقتصـاد يـ  خراسـان از د يب مراتع شمال ي عوامل تخر  يبررس. ۱۳۷۷ ، اکبر سرافراز  يو عل .  س ،انيدهقان ‐۷

 . ص۲۳،۳۹۰ شماره ،يقتصاد کشاورز و ايزير  برنامهي موسسه پژوهشهاات انتشار، و توسعهي مجله اقتصاد کشاورز،يکياکولوژ
 خـاک در مراتـع   ييايمي و شـ يکـ يزيات في از خصوصـ  ي بـا برخـ    ين چند گونه مرتع   ي رابطه ب  يبررس. ۱۳۸۰ ،يزارع چاهوک  ‐۸

 . دانشگاه تهرانيعي دانشکده منابع طب،يارشد مرتعدار ينامه کارشناس انيپا ،زديپشتکوه استان 
 خـانواده بقـوالت بـر اسـاس روابـط           ياهان مرتع ي بذور گ  يآور  جمع ،يزير برنامه. ۱۳۸۳،ي نوراله و حسن مداح عارف     ،يعبد ‐۹

 مرتـع و    يش ملـ  ين همـا  ي سوم ،کيره تطابق کانون  يل چند متغ  يه و تحل  ي با استفاده از روش تجز     يطي و عوامل مح   ياهيپوشش گ 
 .راني ا– کرج ،يمرتعدار
 .، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهرانياهي پوشش گي و آماريفي توصياکولوژ. ۱۳۸۰مقدم، محمدرضا،  ‐۱۰
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Abstract 
The purpose of current study is to investigate the cause of plant species' distribution in association 

with environmental factors to find the most important governing factors in the relation to vegetation 
cover and environmental factors (soil characteristics, slope, aspect, elevation and precipitation). 
Working units serving as the bases of the research were established, and after preparing maps of slope, 
aspect, elevation, lithology and geomorphology and combining the maps, a single working map was 
compiled. In order to study plant cover in each unit, random-systematic sampling was conducted in 10 
plots. Regarding the species studies and distribution, the area of each unit was determined based on the 
minimal area method. Floristic list, canopy cover and density of species were determined in each plot, 
and vegetation type of each working unit was listed with respect to two dominant species. 
Furthermore, 5 profiles were sampled within the plots to study soil characteristics in 0-50 cm depth as 
the effective depth of rooting. Subsequently, the texture, percent of lime, gypsum, organic matter as 
well as pH, EC, SAR and ESP were measured. To study the soil and vegetation cover the Principal 
Components Analysis (PCA) was used through PC-ORD software program. The results showed that 
among environmental factors, elevation, precipitation and slope as the first set of factors determine the 
change in the vegetation cover by 39.29% while the second set of factors, including sand percentage, 
loam and ESP plays contributes to the change by 20.5%. These two sets of factors altogether explain 
59.79% of vegetation cover variation in Damghan region.  
 
Keywords: Damghan region, Working unit, Vegetation cover type, Environmental factors, Soil 

properties, Principal components Analysis 
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