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 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-19  

های فهدر استان هرمزگان به روش آناليز مؤل Atriplex leucocladaهای ارزیابی رویشگاه 
 (PCAاصلی)

 

   4و سودابه طاووسی 3 ، محمدامين سلطانی پور 2، رحمان اسدپور *1 اميد ذاکری

 

 نويسنده مسئول و دانشجوي دکتري علوم مرتع دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات* 1

 نرمزگاهطبیعی  منابعکشاورزي و و آموزش تحقیقات  مرکزبخش تحقیقات منابع طبیعی،  کارشناس ارشد 2

و ترويج  حقیقات، آموزش، سازمان ترمزگانهطبیعی  منابعکشاورزي و و آموزش تحقیقات  مرکزاستاديار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی،  -3

 کشاورزي، بندرعباس، ايران

 شگاه شیرازکارشناس ارشد خاکشناسی دان -4

 

 

 چكيده      

هاي در اسنتان هرمزگنان بن  روش آننامیز م م ن  Atriplex leucocladaهاي ارزينابی رويشنگاهبن  منونور اين  بررسنی       

 سیسنتااتی  -خنا  آن بن  روش تدناد ی تین،، از هنر معرف منطق  ( انجام شد. بعد از تهی  نقش  پوشش گیاهی درPCAاصلی)

گر در جهنت کنانون تییینرات از يكدي کیلومتر ي   اصل  با متري 500 ترانسكت 3تعداد  تی، هر ير ت. درپذ برداري صورتناون 

گیري شند. پنا از سنانتیاتري، ناونن  60تنا  30و  30تا  0 بر روي هر ترانسكت ي  پرو یل خا  ح ر و از دو عاق. شد مستقر

 اع،نثی شونده، گچ، عدناره اشنبدرصد مواد خ كی، واکنش گل اشباع،هدايت امكتريبا ت،  ها ب  آزمايشگاه، خدوصیاتارسال ناون 

بی  عوامل خناکی  شد. ب  منوور بررسی رابط  گیري اندازه، مجاوع کلسیم و منیزيم، سديم، نسبت جذب سديم، پتاسیم محلول اسپت

کن   ن دادنتنايج نشنا .است اده شد (PCAهاي اصلی) م   آنامیز ماز روش آماري  Atriplex leucocladaی و پراکنش تی، هاي گیاه

ناايند. عامنل یها را توجی  ممتییردرصد کل واريانا  100عامل در مجاوع  دو ها براي کلی  ص ات صورت گر ت وتجزي  ب  عامل

 ناايد. درصد از کل واريانا متییرها را توجی  می 22/30عامل دوم  درصد از تیییرات و 78/69اول 

 هرمزگان ،خا  م   هاي اصلی، آنامیز م، سلاكی ساق  س ید،  Atriplex leucoclada :کليدی هایواژه
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 مقدمه

د زينادي تحنت اهی تا حدوبلك  ترکیب و ساختار هر جامع  گی ،شكل انتشار و حضور گیاهان در هر منطق  تداد ی نیست     

هاي هاي گیناهی در رويشنگاهواع مختلن  گونن عوامل محیطی قرار دارد و در حقیقت اي  عوامل موجب استقرار اننتأثیرکنترل و 

هنوا، خنا  و  تر، امگوي توزيع جوامع گیاهی ب  وسیل  بسیاري از  اکتورهاي محیطنی ماننند آب وگردد. ب  معنی وسیعمختل  می

ی از وامنل محیطنع(. ب  منوور بررسی روابط بنی  پوشنش گیناهی و Naseri et al., 2009پذيرد )میتأثیرخدوصیات توپوگرا ی 

رابطن  بنی   .دها بستگی دارها ب  هدف تحقیق و نوع دادهدام از اي  روشکشود ک  انتخاب هر هاي آماري مختل  است اده میروش

هاي (. در اي  تحقیق از روش آماري آنامیز موم ن Muc Cune, 2004خطی است )هاي گیاهی با عوامل محیطی ب  صورت غیرگون 

هاي شناخ  ( در مراتع طامقان میانی ب  بررسی ارتبنا  برخنی گونن 2010و هاكاران ) Fahimipour(  است اده شد.PCAاصلی)

دند کن  بنی  پنراکنش ( است اده کرده و ب  اي  نتیج  رسنیPCAاز روش تجزي  موم   اصلی ) پرداختند. آنها مرتعی با عوامل محیطی

 عانق،  سن ر و رد بررسی شیب، ارت اع از سطح درينا، با نت،پوشش گیاهی و عوامل محیطی رابط  وجود دارد و از بی  عوامل مو

 یزيكنی و  ( ب  بررسی رابطن  برخنی خدوصنیات2009و هاكاران ) Naseriاي دارد. را بر پراکنش گون تأثیرازت خا  بیشتري  

 TWINSPANروش بندي پرداختند و نتايج گروه CCAو  DCAگیري از روش شیایاي خا  با جوامع گیاهی حاشی  پاليا با بهره

تنايج پنژوهش ني روشنی بی  پوشش گیاهی و عوامل خاکی مورد بررسی وجنود دارد. هانننی  يید کرد و نشان داد ک  رابط را تأ

Yibing (2008 ک  با روش هاي تجزي  موم ن )( ي اصنلیPCA( و آننامیز هابسنتگی )CAدر چنی  انجنام شند، نشنان داد )   کن

طق در اي  مننا گذار هستند، امگوي پراکنش جوامع گیاهی راک  بر روي هاگنی زيستگاه تاثیرخدوصیات  یزيكی و شیایايی خا  

 کنند.کنترل می

 

 ها روشو مواد 

طنر  شنناخت  ،هاي موجنوددر استان هرمزگان، با است اده از نقشن  Atriplex leucocladaگیاه  ارزيابی رويشگاهب  منوور      

ترسنیم گرديند. و  1:50000ر، مرزهاي انتشار گون  بر روي نقشن  هناي توپنوگرا ی بنا مقیناس استان هرمزگان و بازديدهاي مكر

 باشندمی 1:250000امبت  نقش  نهايی ارائ  شده بنا مقیناس . مشخ  و ت كی  شد هاي پراکنش اي  گیاه در سطح استان کامالًمحل

هاي مطامعاتی معرف مناطقی هسنتند کن  اي  محل .اب شدانتخگنو، سرچاهان و بندرمنگ  منطق  مختل  مناطق  س (. سپا 1شكل )
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از يكديگر  کیلومتر ي   اصل  با متري 500 ترانسكت 3تعداد  تی، هر درها انتشار دارند. در آن عرص  Atriplex leucocladaگون  

سنانتیاتري،  60تنا  30و  30تنا  0 پرو یل خنا  ح نر و از دو عانق، 1بر روي هر ترانسكت . شد در جهت کانون تیییرات مستقر

، درصند منواد  pHاشنباع، واکنش گنل ECهدايت امكتريكی با ت،  ها ب  آزمايشگاه، خدوصیاتگیري شد. پا از ارسال ناون ناون 

 ، نسبت جذب سنديم Na، سديم Ca+Mg، مجاوع کلسیم و منیزيم K پتاس (،SP) ، عداره اشباع Gypsگچ،  T.N.V خنثی شونده

SAR هناي گیناهی شد. بن  منونور بررسنی رابطن  ي بنی  عوامنل خناکی و پنراکنش تی، گیرياندازهل ، پتاسیم محلوAtriplex 

leucoclada  سپا با است اده از نرم ا زارPC- ORD   و از روش آماري آنامیز م م(هاي اصلیPCAاست اده شد ). 

 

 معرفی مناطق مورد مطالعه

ثانی  در  12و  دقیق  09درج   56ثانی  عرض شاامی و  20قیق  و د 21درج  و 27ختدات مدر مورد مطامع  ي منطق  گنو: منطق 

 متر از سطح دريا قرار دارد. 450 ارت اع تقريبی

دقیق  و  50 درج  و 56ثانی  عرض شاامی و  45دقیق  و  22درج  و  27اي  سايت در مختدات جیرا یايی  سايت زمی  سنگ :

، دوراهی حس  منگی، شوره زار غرب روستاي زمی  سنگ واقع گرديده اسنت. اراينی اس ج-ثانی  طول شرقی جاده بندرعباس 3

ورد اهی منطق  متی، مرتعی منطق  جزء  قلارو خلیجی است و تی، گی منطق  پست و مسطح با خا  شور و سطح  ايستابی باال است.

 باشدمی Atriplex leucoclada  +Halocnemum strobilaceumمطامع  

 آبناد از توابنعمسطح در جنوب غربی شهرسنتان حاجی اي  سايت بطور عاده ي  دشت وسیع، تقريباً گاه )سرچاهان(:سايت گل 

باشند.  اصنل  اين  یشاامی واقنع م 28  10تا  28طول شرقی و عرض جیرا یايی   55   50   3تا ً  55   30 اصل    حد در استان هرمزگان

باشد. تی، مرتعی منطق  جزء  قلارو خلنیج کیلومتر می 120س تر و تا شهرستان بندرعباکیلوم 35آبادمنطق  تا مرکز شهرستان حاجی

 .باشدمیAnabasis setifera+ Atriplex leucoclada عاانی است و تی، گیاهی منطق  مورد مطامع   و

نوار باريكی در  م ب  صورتهكتار در قسات شاال شرقی نقش  بندر بند معل 2251منطق  مورد مطامع  با وسعت   سايت بندرمنگ :

  ارس کشیده شده است. امتداد سواحل خلیج

دار قديای با شیب ماليم و پستی و بلندي کم تا متوسط، هاي سنگريزهها و واريزهاي  تی، گیاهی بر روي واحدهاي ارايی  الت

وسط تا سنگی  و شوري و قلیائیت زياد تنا هاي سیالبی با شیب ماليم و پستی و بلندي کم داراي خا  خیلی عایق با با ت متدشت
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 + Aeluropus lagopoidesقلارو عاانی است و تی، گیاهی منطق  منورد مطامعن    وخیلی زياد مستقر است. تی، مرتعی منطق  جز

Suaeda vermiculata + Atriplex leucoclada باشدمی. 

 

 

 هرمزگاندر استان   Atriplex leucocladaنقشه پراکنش گونه  -1شكل 

 بحث 

هناي ات عاقبنراي کلین  صن  2و  1 ولاانجام گرديد. نتايج مربو  در جند PCORDها با است اده از روش تجزي  ب  عامل     

واريانا صن ت  میزان اشترا  هر ص ت نیز گنجانده شده است، ک  نشاندهنده آن بخش از 1 مختل  نشان داده شده است. در جدول

امنل داراي بزرگتنري  ينريب عهاي هر ص ت، مهاتنري  شود. در بی  عامل  موجود در مدل توجی  میهاي مشتراست ک  با عامل

 است. 
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عامنل  انود.نها را توجی  متییردرصد کل واريانا  100عامل در مجاوع  2ها براي کلی  ص ات صورت گر ت و تجزي  ب  عامل

 (.1جدول )ناايد ريانا متییرها را توجی  میدرصد از کل وا 22/30عامل دوم  درصد از تیییرات و 78/69اول 

 اند ب  شر  ذيل آورده شده است.عامل ذکر شده قرار گر ت  2)ص ات خا ( ک  ب  ت كی  در هر ي  از  متییرها: ها متغير عامل

 در (Naسنديم ) عاق اول و درصد (Gyps) گچدرصد  اند عبارتند از:عامل اول : ص ات و متییرهايی ک  در اي  عامل قرار گر ت 

 .عاق اول و دوم

ل جندو) انق اولاسیديت  خا  و درصد  س ردر عاق دوم و پتاسیم ع عامل دوم: ص اتی ک  در اي  عامل قرار می گیرند شامل :

2) 

 

مقادیر ویژه، درصد واریانس و درصد تجمعی واریانس ها برای مولفه های اصلی -2 جدول  

 

 

 PCAه متغيرها در هر یک از مولفه ها در روش مقادیر بردار ویژه مربوط ب -2جدول 

 ص ات

 عاملها

6 5 4 3 2 1 

SP1 0413/0  0257/0  0033/0  9962/0-  0196/0-  0033/0-  
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 SP2 0691/0  0025/0  0242/0-  0077/0-  0116/0-  0208/0-  

pH1 0137/0-  0113/0-  0025/0-  0276/0  0012/0-  0004/0-  

pH2 0009/0  0010/0  0001/0  0003/0-  -0/0011 0003/0-  

EC1 1848/0  0188/0-  0656/0  0148/0  0027/0  0926/0-  

EC2 0733/0  0303/0  0743/0  0293/0-  0053/0  0568/0-  

TNV1 0386/0-  0174/0-  0002/0-  0593/0-  0506/0  0314/0  

TNV2 2262/0-  0755/0-  0496/0  0205/0  0408/0  0427/0  

OC1 0010/0  0012/0  0001/0  0013/0-  0003/0-  0000 

OC2 0004/0  0002/0  0001/0-  000 0001/0  0002/0-  

Gyps1 2952/0  000 1201/0-  2277/0  3105/0  -0/3886 

Gyps2 0438/0-  5694/0  0926/0  1934/0-  4561/0  1031/0-  

P1 0142/0  0347/0  0032/0-  0178/0-  0108/0-  0039/0-  

P2 0009/0-  0025/0  0005/0  0044/0  -0/0057 0049/0-  

K1 1279/0  3423/0  2020/0-  5215/0  1760/0-  1267/0-  

K2 1664/0-  1740/0  2250/0  4748/0  3109/0  1699/0-  

Clay1 1536/0-  0882/0  0239/0  0321/0  0662/0  0620/0  

Clay2 0373/0-  0974/0  0076/0-  0044/0-  0546/0  0506/0  

Silt1 0394/0  0002/0  0073/0  0905/0-  0617/0-  0061/0  



   

7 
 

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 Silt2 8030/0  1786/0  0270/0  0009/0  1145/0-  0217/0-  

Sand1 0543/0  2208/0-  0016/0  0960/0  1270/0  0681/0-  

Sand2 3563/0-  0375/0-  0243/0  2651/0  1692/0  0289/0-  

CaMg1 0331/0  0347/0  1237/0  3645/0-  1649/0  1720/0-  

CaMg2 0495/0-  3176/0  0574/0  1532/0  0693/0  0724/0-  

Na1 3025/0-  9669/0-  2345/0-  2034/0-  1905/0-  -0/7019 

Na2 0412/0  0825/0-  1350/0  1112/0-  0395/0-  -0/4687 

K1 0945/0  3977/0  0344/0-  3045/0-  -0/5756 0235/0  

K2 0521/0  3814/0-  0006/0  1132/0-  2932/0-  0274/0  

SAR1 0286/0  0006/0-  8817/0  0333/0  0702/0-  1040/0-  

SAR2 7068/0  0542/0-  0143/0  0495/0  0406/0-  0796/0-  
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 ی اول و دومبر اساس مولفه ها PCAنمودار رسته بندی تغييرات پوشش گياهی با عوامل محيطی با استفاده از روش  -1شكل

 

قنا  معنرف نناودار و توجی  علت پراکنش مكانی تی، هاي گیاهی، ا زون بر عوامنل محیطنی بن   اصنل  براي تجزي  و تحلیل 

 د.يها توج  گردمختدات و عالمت جبري يرايب هابستگی بی  خدوصیات با م م  أ از مبد هاي رويشیتی،

   توان گ ت:می 1با توج  ب  شكل  و مده استآ 2رها ک  در جدول متییبا توج  ب  عالمت مثبت و من ی يرايب 

 کننده اي  محنور )محنوربت قرار دارد و عوامل ت كی محور اول با رويكرد مثهاي منگ  تحت تأثیر، رويشگاه1با توج  ب  شكل 

 باشند.اول( براي رويشگاه منگ  شامل گچ عاق اول و درصد سديم عاق اول و دوم با رويكرد من ی می

وم( بنراي محور دوم با رويكرد من ی قرار دارد و عوامنل ت كین  کنننده اين  محنور )محنور درويشگاه زمی  سنگ تحت تأثیر

 .باشندبت میسنگ شامل واکنش گل اشباع و  س ر در عاق دوم و میزان پتاسیم در عاق اول هاگی با رويكرد مثرويشگاه زمی  

محور اول با رويكرد من ی قرار دارد و عوامل ت كین  کنننده اين  محنور )محنور اول( بنراي تأثیررويشگاه گل  گاه بیشتر تحت 

اول و دوم با رويكرد مثبت می باشند.امبت  اي  رويشنگاه بن  مینزان کانی شامل گچ عاق اول و درصد سديم عاق  گل  گاهرويشگاه 
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توان عوامل شیایايی شامل درصد گچ، واکننش گنل اشنباع، پتاسنیم، ب  طور کلی می. باشدمحور دوم با رويكرد مثبت میتأثیرتحت 

  س ر و سديم را در جدا سازي رويشگاه هاي مختل  اي  گون  اثر بخش ارزيابی ناود

گنذارتري  عوامنل بنابراي  ب  منوور تعینی  تنأثیر ،نقش دارند پراکنش گون  هاي گیاهیدر  صر خا  با درج  اهاییت مختل عنا

ینزان اهاینت هاي اصلی است اده شد و نتنايج نشنان داد کن  مم   از نتايج تجزي  م  Atriplex leucocladaپراکنش گون  محیطی بر 

 مت اوت است. ،گیرندداگان  قرار میهاي جهري  از عواملی ک  در م م  

 (Gyps) گچدرصد شامل  مناطق مورد مطامع  ت كی  کنندهگذار تأثیرنشان داد ک  مهم تري  عوامل  PC- ordاست اده از نرم ا زار

 باشند. می اسیديت  خا  و درصد  س ردر عاق دوم و پتاسیم عاق اول، در عاق اول و دوم  (Naعاق اول و درصد سديم )

نتشار اين  گونن  در ارسد ک  عوامل اقلیای، عامل محدود کننده مهای در ب  نور می 1ا توج  ب  مشاهدات میدانی و نقش  شااره ب

 شنش گیناهیپوبا ت خا  يكی از عوامل اصنلی در تیینرات اي  مطلب است ک   يدم نتايج بدست آمده  .دباشاستان هرمزگان نای

شود رابطن    میآب، مواد غذايی قابل دسترس و ايجاد ساختاان مناسب در خابا میزان ک   . وايح است ک  با ت خا است منطق  

 .مستقیم دارد

بعضنی در  تواندمیيكی از آنهاست و سديم  ويروري تشخی  داده شده است ک  پتاسیم جز گیاهانعندر براي رشد  16حداقل 

ذرات  در خا  ب  می  عناصر غذايی يووريحاصلخیزي يا توانايی تأ ها قدرتگیاهان کابود پتاسیم را جبران ناايد. در اغلب خا 

 باشد.هاي اساسی ذرات ش  و سیلت میسیلت بستگی دارد ک  اي  نیز يكی ديگر از ت اوت

 Zare Chahuki(2008 نشان داد ک  در مناطق خش  و نیا  خش  عوامل مربو  بن  خنا  مثنل شنوري، عانق سن ره آب )

م و کنند. وجنود آهن ، سنديم، منینزياي در پراکنش جوامع گیاهی اي ا میود در خا  و با ت آن نقش عادهزيرزمینی و امال  موج

هاي گیاهی بنا  ايشان در بررسی رابط  حضور گون هستند.گذار تأثیرهاي اي  گون  از عوامل نسبت جذب سديم در ت كی  رويشگاه

طق  هاي رويشی من  رسید ک  مهاتري  خدوصیات خا  موثر در ت كی  تی،عوامل محیطی در مراتع پشتكوه استان يزد ب  اي  نتیج

  هنم انی دارد. بنسنگريزه، رطوبت اشباع و گچ و هدايت امكتريكی است ک  اي  تحقیق با نتايج ايشنان هاخنو مورد مطامع ، آه  و

رزي پینر هان در زمی  هناي کشناوپیوست  مطامع   لورستی  و متییرهاي ادا ی ، خدوصیات اصلی خا  را در مشخ  کردن گیا

واملی مانند نوع با نت دهد ک  ع ( نیز  نشان می2011و هاكاران ) Naseri(. نتايج تحقیق Canadas, 2010کند )اي  نواحی تايید می

 هاي خاص و معروف گروه هاي گیاهی دارد.و شوري، میزان نسبت برخی عناصر هابستگی روشنی با نوع پوشش گیاهی و گون 
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Abstract 

This study was carried out to evaluate the Atriplex leucoclada habitats in Hormozgan province by main 

component analysis (PCA). After the vegetation map was prepared in the region of each type, a systematic 

random sampling method was applied to the soil. In each type, three transects of 500 meters were located at a 

distance of 1 km from each other in the direction of the focal point of the change. On each transect, a soil profile 

was digested and sampled from two depths, 0 to 30 and 30 to 60 cm. After sending the samples to the laboratory, 

tissue properties, electrical conductivity, saturation, saturation, gypsum content, saturated extracts, potassium, 

total calcium and magnesium, sodium, potassium solution, and SAR were measured. In order to investigate the 
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relationship between soil factors and distribution of Atriplex leucoclada strains, the main components analysis 

(PCA) was used. The results showed that factor analysis was performed for all traits and 2 factors in total justify 

100% CC CCCCC CCCCCCCC CC CCCCCCCCC. CCC CCCCC CCCCCC CCCCCCCCC 69.78% CC CCC CCCCCC CCCCCCCCC CCC 

30.22% CC CCC CCCCC CCCCCCCC CC CCC CCCCCCCCC. 

Key words: Atriplex leucoclada, PCA, Hormozgan Province 

 

 


