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 (PCAهای اصلی)در استان هرمزگان به روش آنالیز مؤلفه Atriplex lentiformisهای ارزیابی رویشگاه

 4و سودابه طاووسی 3 ، محمدامین سلطانی پور 2رحمان اسدپور،  *1 امید ذاکری

 نویسنده مسئول و دانشجوی دکتری علوم مرتع دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات -1*

 نرمزگاهطبیعی  منابعکشاورزی و و آموزش تحقیقات  مرکزارشد بخش تحقیقات منابع طبیعی، کارشناس   -2

، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رمزگانهطبیعی  منابعکشاورزی و و آموزش تحقیقات  مرکزاستادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی،  -3
 بندرعباس، ایران

 دانشگاه شیراز کارشناس ارشد خاکشناسی -4

 چكيده      

در استان هرمزگان به روش آناليز  Atriplex lentiformisارزیابی رویشگاه های به منظور  بررسیاین       

خاك آن به روش  تيپ، از هر معرف منطقه ( انجام شد. بعد از تهيه نقشه پوشش گياهی درPCAهای اصلی)مؤلفه

از  كيلومتر یک فاصله با متری 500 ترانسكت 3تعداد  تيپ هر پذیرفت. در رتبرداری صونمونه سيستماتيک -تصادفی

تا  30و  30تا  0 بر روی هر ترانسكت یک پروفيل خاك حفر و از دو عمق. شد یكدیگر در جهت كانون تغييرات مستقر

، واكنش گل لكتریكیهدایت ابافت،  ها به آزمایشگاه، خصوصياتگيری شد. پس از ارسال نمونهسانتيمتری، نمونه 60

، مجموع كلسيم و منيزیم، سدیم، نسبت جذب سدیم، پتاسيم اسپت ،اشباع، درصد مواد خنثی شونده، گچ، عصاره اشباع

از  Atriplex lentiformisشد. به منظور بررسی رابطه بين عوامل خاكی و پراكنش تيپ های گياهی گيری اندازهمحلول 

تجزیه به عامل ها برای كليه صفات صورت كه  نتایج نشان داد .استفاده شد  (PCA)های اصلی لفهؤآناليز مروش آماری 

 درصد از تغييرات و 78/69ها را توجيه می نمایند. عامل اول متغيردرصد كل واریانس  100عامل در مجموع  2گرفت و 

 درصد از كل واریانس متغيرها را توجيه می نماید.  22/30عامل دوم 

 هرمزگان ،خاك لفه های اصلی،ؤآناليز م، سلمكی ساقه سفيد،  Atriplex lentiformis :كليدی واژه های
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 مقدمه

شكل انتشار و حضور گياهان در هر منطقه تصادفی نيست بلكه تركيب و ساختار هر جامعه گياهی تا حدود زیادی      

های گياهی در رار انواع مختلف گونهتحت كنترل و تاثير عوامل محيطی قرار دارد و در حقيقت این عوامل موجب استق

تر، الگوی توزیع جوامع گياهی به وسيله بسياری از فاكتورهای محيطی مانند به معنی وسيع .گرددهای مختلف میرویشگاه

(. به منظور بررسی روابط بين پوشش Naseri et al., 2009پذیرد )آب و هوا، خاك و خصوصيات توپوگرافی تاثير می

ها به هدف تحقيق و شود كه انتخاب هر كدام از این روشهای آماری مختلف استفاده میمل محيطی از روشگياهی و عوا

(. Muc Cune, 2004های گياهی با عوامل محيطی به صورت غير خطی است )رابطه بين گونه .نوع داده ها بستگی دارد

( در مراتع 2010و همكاران ) Fahimipour ه شد.(  استفادPCAهای اصلی)در این تحقيق از روش آماری آناليز مولفه

( PCAهای شاخص مرتعی با عوامل محيطی از روش تجزیه مولفه اصلی )طالقان ميانی به بررسی ارتباط برخی گونه

استفاده كرده و به این نتيجه رسيدند كه بين پراكنش پوشش گياهی و عوامل محيطی رابطه وجود دارد و از بين عوامل مورد 

و  Naseriی شيب، ارتفاع از سطح دریا، بافت، عمق، فسفر و ازت خاك بيشترین تاثير را بر پراكنش گونه ای دارد. بررس

( به بررسی رابطه برخی خصوصيات فيزیكی و شيميای خاك با جوامع گياهی حاشيه پالیا با بهره گيری از 2009همكاران )

را تایيد كرد و نشان داد كه رابطه ی روشنی  TWINSPANپرداختند و نتایج گروه بندی روش  CCAو  DCAروش 

( كه با روش های 2008) Yibingبين پوشش گياهی و عوامل خاكی مورد بررسی وجود دارد. همچنين نتایج پژوهش 

( در چين انجام شد، نشان داد كه خصوصيات فيزیكی و شيميایی CA( و آناليز همبستگی )PCAتجزیه مولفه ی اصلی )

 كنند.روی همگنی زیستگاه تاثير گذار هستند، الگوی پراكنش جوامع گياهی را در این مناطق كنترل میخاك كه بر 

 

 روشها  و مواد 

های موجود در استان هرمزگان، با استفاده از نقشه Atriplex lentiformisگياه  ارزیابی رویشگاهبه منظور      

 1:50000های انتشار گونه بر روی نقشه های توپوگرافی با مقياس طرح شناخت استان هرمزگان و بازدیدهای مكرر، مرز

های پراكنش این گياه در سطح استان كامال مشخص و تفكيک شد البته نقشه نهایی ارائه شده با ترسيم گردید. و محل
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این  .انتخاب شد بندرلنگهو   سرچاهانگنو، منطقه مختلف مناطق  سه(. سپس 1شكل ) باشدمی 1:250000مقياس 

 تيپ هر درها انتشار دارند. در آن عرصه Atriplex lentiformisهای مطالعاتی معرف مناطقی هستند كه گونه محل

 1بر روی هر ترانسكت . شد از یكدیگر در جهت كانون تغييرات مستقر كيلومتر یک فاصله با متری 500 ترانسكت 3تعداد 

ها به آزمایشگاه، گيری شد. پس از ارسال نمونهسانتيمتری، نمونه 60تا  30و  30تا  0 پروفيل خاك حفر و از دو عمق،

، عصاره  Gypsگچ،  T.N.V ، درصد مواد خنثی شونده PHاشباع، واكنش گل ECهدایت الكتریكی بافت،  خصوصيات

، پتاسيم محلول  SAR ، نسبت جذب سدیم Naسديم،  Ca+Mg، مجموع كلسيم و منيزیم K پتاس (،SP) اشباع

سپس با  Atriplex lentiformisهای گياهی شد. به منظور بررسی رابطه ی بين عوامل خاكی و پراكنش تيپ گيریزهاندا

 (  استفاده شدPCAهای اصلی)و از روش آماری آناليز مؤلفه PC- ORDاستفاده از نرم افزار 

 

 معرفی مناطق مورد مطالعه

دقيقه و  09درجه  56ثانيه عرض شمالی و  20دقيقه و 21 و   درجه27ختصات مدر مورد مطالعه ی : منطقهمنطقه گنو

 متر از سطح دریا. 450 ثانيه در ارتفاع تقریبی 12

درجه و  56ثانيه عرض شمالی و  45دقيقه و  22درجه و  27این سایت در مختصات جغرافيایی  سایت زمين سنگ :

ن لنگی، شوره زار غرب روستای زمين سنگ واقع جاسک، دوراهی حس-ثانيه طول شرقی جاده بندرعباس 3دقيقه و  50

تيپ مرتعی منطقه جزء  قلمرو خليجی  گردیده است. اراضی منطقه پست و مسطح با خاك شور و سطح  ایستابی باال است.

 باشدمی Atriplex leucoclada  +Halocnemum strobilaceum است و تيپ گياهی منطقه مورد مطالعه

مسطح در جنوب غربی شهرستان حاجی  "این سایت در بطور عمده یک دشت وسيع، تقریبا :سایت گله گاه )سرچاهان(

شمالی واقع  28 10ْتا 28َطول شرقی و عرض جغرافياییْ  55 50ْ 3َتا ً 55 30ْآباد از توابع استان هرمزگان حدفاصل َ

باشد. تيپ كيلومتر می 120بندرعباس كيلومتر و تا شهرستان 35باشد. فاصله این منطقه تا مركز شهرستان حاجی آبادمی
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 Anabasis setifera+ Atriplex مرتعی منطقه جزء  قلمرو خليج وعمانی است و تيپ گياهی منطقه مورد مطالعه 

leucocladaباشدمی  

هكتار در قسمت شمال شرقی نقشه بندر بند معلم به صورت نوار  2251منطقه مورد مطالعه با وسعت   سایت بندرلنگه:

 فارس كشيده شده است. ریكی در امتداد سواحل خليجبا

دار قدیمی با شيب مالیم و پستی و بلندی كم تا های سنگریزهاین تيپ گياهی بر روی واحدهای اراضی فالتها و واریزه

ی های سيالبی با شيب مالیم و پستی و بلندی كم دارای خاك خيلی عميق با بافت متوسط تا سنگين و شوردشتمتوسط، 

و قليائيت زیاد تا خيلی زیاد مستقر است. تيپ مرتعی منطقه جزء  قلمرو عمانی است و تيپ گياهی منطقه مورد مطالعه 

Aeluropus lagopoides + Suaeda vermiculata + Atriplex leucoclada باشدمی. 
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 در استان هرمزگان  Atriplex lentiformisنقشه پراکنش گونه  -1شکل 

 حث و ب نتایج

برای کلیه صفات عمقهای  2و  1 ولاانجام گردید. نتایج مربوط در جد PCORDتجزیه به عاملها با استفاده از روش      

میزان اشتراک هر صفت نیز گنجانده شده است، که نشاندهنده آن بخش از واریانس  1 مختلف نشان داده شده است. در جدول

شود. در بین عاملهای هر صفت، مهمترین عامل دارای بزرگترین مدل توجیه میصفت است که با عامل های مشترک موجود در 

 ضریب است. 

ها را توجیه می متغیردرصد کل واریانس  100عامل در مجموع  2تجزیه به عامل ها برای کلیه صفات صورت گرفت و 

 (.1جدول )غیرها را توجیه می نماید درصد از کل واریانس مت 22/30درصد از تغییرات وعامل دوم  78/69نمایند. عامل اول 
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اند به شرح ذیل آورده عامل ذکر شده قرار گرفته 2)صفات خاک( که به تفکیک در هر یک از  متغیرهای: متغیر عامل ها 

 شده است.

 عمق اول و درصد سدیم  (Gyps) گچدرصد  اند عبارتند از:عامل اول : صفات و متغیرهایی که در این عامل قرار گرفته

(Na)  در عمق اول و دوم 

 اسیدیته خاک و درصد فسفردر عمق دوم و پتاسیم عمق اول عامل دوم: صفاتی که در این عامل قرار می گیرند شامل :

 (2جدول )

مقادیر ویژه، درصد واریانس و درصد تجمعی واریانس ها برای مولفه های اصلی -2 دولج  
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 PCAغيرها در هر یک از مولفه ها در روش مقادیر بردار ویژه مربوط به مت -2جدول 

 صفات

 عاملها

6 5 4 3 2 1 

SP1 0413/0  0257/0  0033/0  9962/0-  0196/0-  0033/0-  

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  
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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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 ول و دومبر اساس مولفه های ا PCAنمودار رسته بندی تغييرات پوشش گياهی با عوامل محيطی با استفاده از روش  -1شكل
 

نمودار و توجیه علت پراکنش مکانی تیپ های گیاهی، افزون بر عوامل محیطی به فاصله نقاط برای تجزیه و تحلیل 

 د.یمختصات و عالمت جبری ضرایب همبستگی بین خصوصیات با مؤلفه ها توجه گردأ از مبد معرف تیپ های رویشی

   می توان گفت: 1با توجه به شکل  و آمده است2رها که در جدول متغیبا توجه به عالمت مثبت و منفی ضرایب 

کرد مثبت قرار دارد و عوامل تفکیک کننده این ، رویشگاه های لنگه تحت تاثیر  محور اول با روی1با توجه به شکل 

 محور )محور اول( برای رویشگاه لنگه شامل گچ عمق اول و درصد سدیم عمق اول و دوم با رویکرد منفی می باشند.

رویشگاه زمین سنگ تحت تاثیر محور دوم با رویکرد منفی قرار دارد و عوامل تفکیک کننده این محور )محور دوم( 

ه زمین سنگ شامل واکنش گل اشباع و فسفر در عمق دوم و میزان پتاسیم در عمق اول همگی با رویکرد برای رویشگا

 .مثبت می باشند



  
 
  

10 
 

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

رویشگاه گله گاه بیشتر تحت تاثیر محور اول با رویکرد منفی قرار دارد و عوامل تفکیک کننده این محور )محور 

دیم عمق اول و دوم با رویکرد مثبت می باشند.البته این شامل گچ عمق اول و درصد س گله گاهاول( برای رویشگاه 

توان عوامل شیمیایی شامل به طور کلی می. باشدرویشگاه به میزان کمی تحت تاثیر محور دوم با رویکرد مثبت می

 درصد گچ، واکنش گل اشباع، پتاسیم، فسفر و سدیم را در جدا سازی رویشگاه های مختلف این گونه اثر بخش ارزیابی

 نمود

بنابراین به منظور تعیین تأثیر  ،نقش دارند پراکنش گونه های گیاهیدر  عناصر خاک با درجه اهمییت مختلف

لفه های اصلی استفاده شد و ؤاز نتایج تجزیه م  Atriplex lentiformisپراکنش گونه گذارترین عوامل محیطی بر 

 ؤلفه های جداگانه قرار می گیرند متفاوت است.نتایج نشان داد که میزان اهمیت هریک از عواملی که در م

شامل  مناطق مورد مطالعه تفکیک کنندهنشان داد که مهم ترین عوامل تاثیر گذار  PC- ordاستفاده از نرم افزار

اسیدیته خاک و درصد فسفردر عمق دوم و ، در عمق اول و دوم  (Naعمق اول و درصد سدیم  ) (Gyps) گچدرصد 

 ی باشند. م پتاسیم عمق اول

به نظر می رسد که عوامل اقلیمی، عامل محدود کننده مهمی در  1با توجه به مشاهدات میدانی و نقشه شماره      

بافت خاک یکی از عوامل این مطلب است که  مویدنتایج بدست آمده انتشار این گونه در استان هرمزگان نمی باشند 

آب، مواد غذایی قابل دسترس و با میزان که  اضح است که بافت خاکمنطقه می باشد. و پوشش گیاهیاصلی در تغیرات 

 .ایجاد ساختمان مناسب در خاک می شود رابطه مستقیم دارد

ضروری تشخیص داده شده است که پتاسیم جز یکی از آنهاست و سدیم  گیاهانعنصر برای رشد  16حداقل 

ر اغلب خاکها قدرت حاصلخیزی یا توانایی تامین عناصر بعضی گیاهان کمبود پتاسیم را جبران نماید. ددر  تواندمی

غذایی ضووری در خاک به ذرات سیلت بستگی دارد که این نیز یکی دیگر از تفاوت های اساسی ذرات شن و سیلت می 

 باشد.

 Zare Chahuki(2008 نشان داد که در مناطق خشک و نیمه خشک عوامل مربوط به خاک مثل شوری، عمق )

وجود  کنند.زمینی و امالح موجود در خاک و بافت آن نقش عمده ای در پراکنش جوامع گیاهی ایفا میسفره آب زیر

در ایشان آهک، سدیم، منیزیوم و نسبت جذب سدیم در تفکیک رویشگاههای این گونه از عوامل تاثیر گذار می باشند، 

استان یزد به این نتیجه رسید که مهمترین های گیاهی با عوامل محیطی در مراتع پشتکوه بررسی رابطه حضور گونه

سنگریزه، رطوبت اشباع و گچ و هدایت  خصوصیات خاک موثر در تفکیک تیپ های رویشی منطقه مورد مطالعه، آهک و

الکتریکی است که این تحقیق با نتایج ایشان همخوانی دارد. به هم پیوستن مطالعه فلورستیک و متغیرهای ادافیک، 
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 ,Canadasد )کنک را در مشخص کردن گیاهان در زمین های کشاورزی پیر این نواحی تایید میخصوصیات اصلی خا

دهد که عواملی مانند نوع بافت و شوری، میزان  ( نیز  نشان می2011و همکاران ) Naseriنتایج تحقیق (. 2010

 های گیاهی دارد. های خاص و معروف گروهنسبت برخی عناصر همبستگی روشنی با نوع پوشش گیاهی و گونه
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Abstract 

    This study was carried out to evaluate the Atriplex lentiformis 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 

relationship between soil factors and distribution of Atriplex lentiformis 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% of total variance of variables. The first factor justifies 69.78% of the second variation and 30.22% of the 

total variance of the variables. 

Key words: Atriplex lentiformis, PCA, Hormozgan Province. 

 

 

 


