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  زارهاي اشتهارد کرجهاي گیاهی شورهجامعه
  27/1/1393/ پذیرش:  26/9/1392دریافت: 

 

 (asri@rifr-ac.ir)ن تهرا کشور، مراتع و هاجنگل تحقیقات سسهؤم ،یشناسگیاه تحقیقات بخشپژوهش  یاردانش :*يعصر ونسی
  گروه منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهراناستادیار  مینا ربیعی:

  رکز تهران شرقپیام نور، م دانشگاه ،یشناسستیز گروه ،کارشناس ارشد اسمعیل جارچی:
  

  دهیچک
رولـوه   شصـت و پـنج  بالنکه مورد مطالعه قرار گرفـت.   –زارهاي اشتهارد کرج به روش براونهگیاهی شور پوشش ،در این تحقیق

) و AFCهـاي عـاملی (  به دو روش تجزیـه و تحلیـل ارتبـاط    Anaphytoافزار هاي شور مختلف با استفاده از نرمشده از زیستگاهبرداشت 
گیاهی تشخیص داده شد که عبارتند  جامعه 11) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و طی آن CAHندي سلسله مراتب باالرونده (بطبقه

، Aeluropodetum littoralis، Artemisietum sieberi ،Atriplicetum verruciferae ،Halimocnemietum rarifoliaeاز: 
Halocnemetum strobilacei ،Lepidietum pumili ،Lycietum ruthenici ،Phragmitetum stenophyllae،Climacopteretum 

crassae ،Salicornietum iranicae ،Tamaricetum kotschyi .  ،ــن ــر ای خصوصــیات فیزیکــی و شــیمیایی خــاك  عضــی از بعــالوه ب
) اسـتفاده شـد. نتـایج    PCAهاي اصـلی ( مؤلفه ها از تجزیههتعیین شد. به منظور تجزیه و تحلیل دادنیز هاي گیاهی هاي جامعهزیستگاه

هدایت الکتریکی، واکنش خاك، سدیم، کلسـیم، منیـزیم،   گیاهی، هاي بر پراکنش جامعه مؤثرترین خصوصیات خاکی نشان داد که مهم
  باشند.خاك می کلر، سولفات، آهک، گچ و بافت

  
  خشکگیاهی، مناطق خشک و نیمهشناسیهجامع، هاي اصلیمؤلفهتجزیه  ،آنافیتو هاي کلیدي:واژه

  
Plant associations of Eshtehard salt marshes in Karaj (Iran) 

Received: 17.12.2013 / Accepted: 16.04.2014 
 

Younes Asri*: Research Associate Prof., Department of Botany, Research Institute of Forests & Rangelands, Tehran, 
Iran (asri@rifr-ac.ir) 

Mina Rabie: Assistant Prof., Department of Natural Resources and Environmental Engineering, Payam-e Noor 
University, Tehran, Iran 

Esmaeil Jarchi: Instructor, Department of Biology, Payam-e Noor University, East Center of Tehran, Iran 

 
Summary 

The vegetation of Eshtehard salt marshes in Karaj was studied, using the Braun-Blanquet method. Sixty five 

relevés recorded in different salt habitats were analyzed by Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) and 

Classification Ascendant Hierarchique (CAH) methods, using the Anaphyto software. In general, 11 plant associations 

determined in the area: Aeluropodetum littoralis, Artemisietum sieberi, Atriplicetum verruciferae, Halimocnemietum 

rarifoliae, Halocnemetum strobilacei, Lepidietum pumili, Lycietum ruthenici, Phragmitetum stenophyllae, Salsoletum 

crassae, Salicornietum europaeae and Tamaricetum kotschyi. In addition, some of physical and chemical soil 

characteristics of plant association’s habitats were also measured. Principal Component Analysis (PCA) was used to 

analyze the soil data. The results showed that, the most important soil characteristics affected on plant association’s 

distribution were EC, pH, Na, Ca, Mg, Cl, SO4, HCO3 and texture of soil. 
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  مقدمه
خشک هاي شور و سدیمی در نواحی خشک و نیمهخاك

هاي ا و آبههها در اطراف دریاچایران گسترش دارند. این خاك
ها و دریاها و اراضی پست کویري شور داخلی، حاشیه خلیج

ارتفاع از سطح دریاي آزاد این مناطق بسیار متفاوت اند. هپراکند
 80متر در  2200ا متر در حوضه دریاي خزر ت - 28است، از 

در این نواحی بارندگی  باشند.کیلومتري جنوب غربی کاشان می
ساالنه کم و میزان تبخیر زیاد باعث افزایش غلظت امالح محلول 

اي کمی نسبت به هشود و معموال از غناي گوندر خاك می
 & Akhaniمناطق کم شور یا بدون نمک برخوردارند (

Ghorbanli 1993, Akhani 2006(ها در . وسعت این نوع خاك
میلیون هکتار تخمین زده شده است که حدود  24- 27ایران 

 & Dewanدرصد سطح کشور را فرا گرفته است ( 15-5/12

Famouri 1964, Massoud 1977.(  
هاي زیادي از ها داراي غلظتمناطقی که خاك آن

گیاهی خاصی دارند. این گیاهان  هاي محلول است پوششنمک
هاي شور ت قابلیت رشد و تکمیل چرخه زندگی در خاكهالوفی

گیري گیاهان نقش اساسی در شکل ،را دارند. به طور کلی
 هاي گیاهی وهاي طبیعی دارند. شناخت دقیق گونهاکوسیستم

هاي اطالع از تنوع زیستی گیاهان، تنوع زیستگاهی، جامعه
ریزي برنامهگیاهی و توان بالقوه منابع موجود در کشور ما را براي 

  پیرامون توسعه پایدار و مدیریت منابع طبیعی یاري خواهد کرد.
هاي گیاهی مطالعات انجام شده در زمینه جامعه

توان به مطالعه باشد که از جمله میزارها بسیار زیاد میشوره
 .Peinado et alزارهاي کالیفرنیا (هاي گیاهی شورهجامعه

)، Haacks & Thannheiser 1994زارهاي نیوزلند ()، شوره1994
زارهاي )، شورهBiondi et al. 2004ایتالیا ( Sardiniaزار شوره

)، سواحل شور Farghali & Zareh 2005داخلی عربستان (
)، سواحل شور دریاي Kaligarič & Škornik 2006اسلوونی (

)، جنوب شرقی بلغارستان و Atamov 2008خزر آذربایجان (
زارهاي )، شورهTzonev et al. 2008اه (سواحل شور دریاي سی

)، سواحل شور Hamzaoglu & Aksoy 2009آناتولی مرکزي (
 Nazپاکستان ( Cholistan)، بیابان Shehu et al. 2010آلبانی (

et al. 2010 خلیج ،(Lalzi ) آلبانیImeri et al. 2010زار )، شوره
Tehsil Ferozewala ) پاکستانRahim et al. 2011احل )، سو

) و سواحل و مناطق Byung-Sun et al. 2012شور کره جنوبی (
  ) اشاره نمود.Sarika 2012داخلی شور شرق یونان (

هاي هالوفیت ایران در زمینه معرفی و شرح رویش
  گیاهی مطالعاتی انجام گرفته است  شناسیبراساس دیدگاه جامعه

  

  
ارهاي کشور زتوان مطالعات انجام شده در شورهکه از جمله می

)Zohary 1963, 1973 دشت کویر، دشت لوت و جازموریان ،(
)Léonard 1991–92) ساحل شرقی دریاچه ارومیه ،(Asri et al. 

)، Atri et al. 1995)، ساحل غربی دریاچه ارومیه (1995
)، سبخاي Asri & Ghorbanli 1997زارهاي دریاچه ارومیه (شوره

گاه بیوسفر توران ، ذخیره)Ghorbanli et al. 1997گرمسار (
)، Mirdavoodi 1999)، کویر میقان اراك (Asri 1999aسمنان (

)، مناطق Ghahreman & Hamzeh'ee 2000جزیره قشم (
)، تاالب گاوخونی Alaie 2000خیز جنوب غرب ایران (نفت

گاه بیوسفر کویر سمنان )، ذخیرهAsri et al. 2002اصفهان (
)Asri 2003یزد ( )، کویر ابرکوهZarei 2003 پوشش گیاهی ،(

 Ghahreman et)، جزیره کیش (Akhani 2004هالوفیت ایران (

al. 2007) منطقه حفاظت شده موته ،(Asri 2007گاه ) و ذخیره
  ) را ذکر نمود.Asri et al. 2007بیوسفر میانکاله (

به منظور شناخت بنیادي و کامل از تنوع پوشش گیاهی 
ها و نیز هاي گیاهی، پراکنش آنه، شناخت جامعهر منطقه

هاي در استقرارشان که منجر به تشخیص زیستگاه مؤثرعوامل 
شود، بسیار مفید است. از این رو در پژوهش حاضر اي میمنطقه

، زارهاي اشتهارد کرجههاي گیاهی شوربررسی جامعهضمن 
هاي بر پراکنش این جامعه مؤثرترین خصوصیات خاکی مهم

در منطقه  گردد. الزم به ذکر است که قبالعرفی مینیز م گیاهی
هاي شور مردآباد مطالعاتی زارها، یعنی در دشتهمجاور این شور

آخانی و همکاران روي گیاهان هالوفیت انجام شده بود. 
)Akhani et al. 2003(  خصوصیات خاك اجتماع گیاهی

Bienertia cycloptera-Climacoptera turanica  را در
اي شور مردآباد و مناطق حفاظت شده کویر و توران مورد هدشت

اي هالوفیت همراه این اجتماع را از ههبررسی قرار دادند و گون
همچنین آخانی و همکاران نظر تیپ فتوسنتزي مقایسه نمودند. 

)Akhani et al. 2009(  با مطالعه روي نُه گونه هالوفیت در
هاي مختلف این ز بخشبرداري اههاي شور مردآباد و نموندشت

ها و گیاهان در طول فصل رویش و مطالعه آناتومیکی آن
)، تیپ فتوسنتزي C13δگیري مقادیر ایزوتوپ کربن (هانداز
و زاده ا را تعیین کردند. در مطالعه دیگر که توسط متینههگون

هاي شور مردآباد در دشت )Matinzadeh et al. 2013همکاران (
با دو نوع تیپ  برداري از پنج گونه هالوفیتهانجام شد با نمون

شان در طول فصل ) و محیط پیرامون4Cو  3Cفتوسنتزي (
رویش، ارتباط تجمع نمک در این گیاهان با افزایش شوري خاك 

  مورد بررسی قرار گرفت.
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  منطقه مورد مطالعه
زارهاي اشتهارد از دو بخـش متمـایز تشـکیل شـده     هشور

مربــع در  کیلــومتر 600حــدود اســت. بخــش اصــلی بــا وســعت 
 - 36˚ 3′طول شـرقی و   50˚ 5′ - 50˚ 30′مختصات جغرافیایی 

زار در هعرض شمالی واقع شده اسـت. بخـش دوم شـور    35˚ ′43
 20′ - 50˚ 45′کیلومترمربع در مختصات جغرافیایی  100حدود 

عرض شمالی واقع است  35˚ 44′ - 35˚ 48′طول شرقی و  50˚
و  1134داکثر ارتفـاع منطقـه بـه ترتیـب     ). حداقل و ح1(شکل 
هاي شوري که به ایـن  متر باالي سطح دریا است. رودخانه 1160

باشـند و شـامل رودهـاي    شوند همگی فصلی مـی منطقه وارد می
رود عـرب مهم خررود، کُردان، رودشور (اشتهارد)، ابهررود و حاجی

  در ولـی  بـوده  شـیرین  هـا سرشـاخه  در آبـی  منـابع  هستند. کلیه
  تبخیري ترشیاري قزوین با عبور از سازند دشت به رسیدن هنگام

  
  

  

  
 قـم  کـویر  طـرف  بـه  منطقه اشـتهارد  از و شوندشور می شدت به

 یابند.جریان می
جهت تعیین میزان بارندگی و دماي منطقه مورد مطالعـه  
از آمار اقلیمی نزدیکترین ایستگاه هواشناسی استفاده شد. طبـق  

ین زهـرا، متوسـط بارنـدگی سـاالنه     یسی بـو آمار ایستگاه هواشنا
 سلسـیوس درجـه   3/15متر و متوسط دماي ساالنه میلی 6/222
ترین دماي ثبت شده در این ایستگاه به باشد. باالترین و پایینمی

هـاي  اسـت. براسـاس داده   سلسـیوس درجه  -3/6و  2/42ترتیب 
رتن ین زهرا، اقلیم این منطقه بـه روش دومـا  یبو اقلیمی ایستگاه

  ) نیمه خشک معتدل تعیین شد.Asri 2005aاصالح شده (
 هواشناسـی با توجـه بـه منحنـی آمبروترمیـک ایسـتگاه      

ماه دوره  5/6زارهاي اشتهارد در هر سال حدود هین زهرا، شوریبو
خشک دارد که از اوایل اردیبهشت ماه تا اواسط آبـان مـاه ادامـه    

  ).2یابد (شکل می
  

  
  زارهاي اشتهارد شامل دو قسمت متمایز.هعکس هوایی شور - 1شکل 

Fig. 1. Aerial photo of Eshtehard salt marshes including two distinct areas. 
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  ین زهرا.یمنحنی آمبروترمیک ایستگاه هواشناسی بو - 2شکل 

Fig. 2. Ombrothermic curve of meteorological station of Boein Zahra. 
  

  روش بررسی
 - روش براونبراساس زارهاي اشتهارد هشورگیاهی شپوش

مورد مطالعه قرار گرفت. به این ) Braun-Blanquet 1983بالنکه (
اي) افراد هبا استفاده از معیار فلورستیکی (ترکیب گون ،منظور

سپس در محل همگن افراد جامعه، جامعه مشخص گردیدند. 
ها به روش زه رولوهاندا ا به طور تصادفی استقرار یافتند.ههرولو

گونه به هاي حلزونی و منحنی سطح حداقل با استفاده از پالت
در هر رولوه دو ضریب  .سطح در هر فرد جامعه تعیین گردید

ها تعیین هپذیري براي هریک از گونهچیرگی و جامع - فراوانی
  ).Asri 2005b( گردید

 125گیاهی (شناسیهاي جامعهتجزیه و تحلیل داده
) به دو روش Briane 1995افزار آنافیتو (با استفاده از نرم رولوه)

 Analyse Factorielle desهاي عاملی (تجزیه و تحلیل ارتباط

Correspondancesبندي سلسه مراتب باالرونده ) و طبقه
)Classification Ascendant Hierarchique انجام گرفت. با (

برداشت شده از  هايتوجه به اینکه تعداد زیادي از رولوه
هاي شور مشابه بودند و در محورهاي مختصات تجزیه و زیستگاه

هاي تحلیل مقدماتی رویهم قرار گرفتند، لذا با حذف رولوه
رولوه انجام گرفت. پس از تعیین  65مشابه، تجزیه و تحلیل روي 

هاي ها در تجزیه و تحلیل اولیه، رولوهها و گونههاي رولوهگروه
وه بزرگتر دوباره مورد تجزیه و تحلیل جزیی قرار مربوط به گر

هاي کوچکتر در مرحله گرفتند. به این ترتیب پس از حذف گروه
ها) روي محورهاي ها و گونههاي فرعی (رولوهاولیه، تمام گروه

  مختصات مختلف مشخص گردیدند.
ها، جدول ها و گونهرولوه CAHدر برنامه آنافیتو براساس 

  شود. سپس با تعیین ضریب گیاهی ساخته میاسیشناولیه جامعه

  
ها)، تاکزونها (سینها در هر یک از گروهتمایل یا وفاداري گونه

ها به صورت مقدماتی هاي شاخص، همراه و تصادفی آنگونه
فردي  بوم شناسیبه کمک خصوصیات  سپستعیین شدند. 
(autecology) د در موجو گیاهیشناسیها و منابع جامعهگونه

ها به تاکزونها در سینمناطق مشابه، وضعیت هر یک از گونه
ها به صورت تاکزونطور دقیق معین گردید. با تعیین سطح سین

ها براساس قوانین نامگذاري جامعه، نامگذاري علمی آن
) انجام گرفت و جدول Weber et al. 2000گیاهی (شناسیجامعه
  گیاهی نهایی تهیه شد.شناسیجامعه

هاي فیزیکی و شیمیایی خاك به منظور شناخت ویژگی
هاي خاك زارهاي منطقه، نمونههزیستگاه واحدهاي رویشی شور

در هر فرد جامعه برداشت شدند و پس از انتقال به آزمایشگاه 
شناسی خصوصیات زیر مورد سنجش قرار گرفتند: هدایت خاك

سولفات، الکتریکی، واکنش خاك، سدیم، کلسیم، منیزیم، کلر، 
بیکربنات، رطوبت اشباع، ماده آلی، آهک، گچ و بافت. براي 
تجزیه و تحلیل خصوصیات خاکی در ارتباط با تغییرات 

  هاي اصلیمؤلفهتجزیه اي گیاهی از روش ههجامع
)PCA: Principal Component Analysis( گیري شد.هبهر  

  
  هنتیج

ه گیاهی منطقشناسیهاي جامعهتجزیه و تحلیل داده
ها روي ها و گونهبه آرایش رولوه AFC مورد مطالعه به روش

محورهاي مختصات منجر گردید. با مقایسه محورهاي مختلف، 
ها قابل تفکیک هستند. به دلیل ها و گونهشش گروه از رولوه

). 3ه شده است (شکل یها ارارولوه 3و  1محدودیت فقط محور 
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گروه بزرگ از شود، مشاهده می 3طور که در شکل همان
هاي زیادي تشکیل شده که به صورت متراکم قرار رولوه
ها از اند، به طوري که در این مرحله امکان جداسازي آنگرفته

هاي پنج گروه که با حذف رولوه ،یکدیگر وجود ندارد. از این رو
 33مشخص شده بودند،  در مرحله اولیه تجزیه و تحلیل کامال

زیه و تحلیل جزیی قرار گرفتند. در رولوه گروه بزرگ مورد تج
ها روي محورهاي مختصات پنج این مرحله شش گروه از رولوه

). در نهایت از تجزیه و تحلیل اولیه 4گانه تفکیک گردید (شکل 
گروه از  11گیاهی منطقه،  شناسیهاي جامعهو جزیی داده

  ها متمایز شدند.رولوه
خوشه اصلی و ها نیز تعدادي ها و گونهرولوه CAHدر 

ها و رولوه AFCهاي حاصل از فرعی وجود دارد که با گروه
دست ه ). براساس اطالعات ب5ها منطبق هستند (شکل گونه

 شناسیها، جدول اولیه جامعهها و گونهرولوه CAHآمده از روش 
با توجه به درجه وفاداري و خصوصیات  سپسگیاهی ساخته شد. 

ها و نابع موجود بعضی از ستونها و مگونهشناسی فردي بوم
 شناسیهاي جدول اولیه جابجا گردید و جدول جامعهردیف

  ).1گیاهی نهایی تشکیل شد (جدول 
بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك 

هایی که دهد، خاكزارهاي منطقه مورد مطالعه نشان میشوره
ی از ند از نظر بعضاهها استقرار یافتهاي گیاهی روي آنجامعه

). بیشترین 2این خصوصیات با یکدیگر اختالف دارند (جدول 
اختالف در این خصوصیات مربوط به هدایت الکتریکی خاك 

، Salicornietum iranicaeهاي باشد. خاك زیستگاهمی
Climacopteretum crassae  وHalocnemetum strobilacei  به

  با دامنه( 5/43ترتیب با میانگین مقادیر هدایت الکتریکی 
) 25- 8/53(با دامنه  4/39) دسی زیمنس بر متر، 3/17- 1/66

زیمنس ) دسی2/4-4/79(با دامنه  5/36زیمنس بر متر و دسی
  گردند، هاي منطقه محسوب میبر متر، جزو شورترین خاك

و  Artemisietum sieberiهاي که خاك زیستگاه در حالی
Lycietum ruthenici  6/4-1/9دامنه  (با 8/6به ترتیب با (

زیمنس بر متر، ) دسی6/4- 9/7(با دامنه  7زیمنس بر متر و دسی
باشند. در مورد مقادیر هاي منطقه میشورترین خاكکم

زارهاي منطقه نیز اختالفات هاي خاك شورهها و آنیونکاتیون
هاي گیاهی وجود دارد. با هاي جامعهقابل توجهی بین زیستگاه

هاي خاك مقادیر هدایت الکتریکی و یونتوجه به اینکه بین 
ها و ارتباط مستقیمی وجود دارد، اختالفات بین مقادیر کاتیون

مشابه با  اهاي گیاهی تقریبهاي جامعهها، در زیستگاهآنیون
  باشد.مقادیر هدایت الکتریکی می

در تفکیک  مؤثرترین عوامل به منظور تعیین مهم
متغیر از  15هاي اصلی روي مؤلفههاي گیاهی، تجزیه جامعه

ها انجام شد. با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك زیستگاه
هاي اول، مؤلفهدرصد تغییرات توسط  5/75، 3توجه به جدول 

درصد تغییرات به  3/34شود، به طوري که دوم و سوم توجیه می
درصد  6/15دوم و  مؤلفهدرصد تغییرات به  5/25اول،  مؤلفه

سوم مربوط است. بررسی میزان همبستگی  فهمؤلتغییرات به 
اول شامل متغیرهاي  مؤلفهدهد که ها نشان میمؤلفهمتغیرها با 

دوم شامل آهک،  مؤلفههدایت الکتریکی، سدیم، منیزیم و کلر، 
سوم شامل واکنش خاك،  مؤلفهگچ، رس، سیلت و ماسه و 

هر اول با  مؤلفه ،). از این میان4کلسیم و سولفات است (جدول 
دوم با متغیرهاي آهک،  مؤلفهچهار متغیر همبستگی منفی دارد. 

رس و سیلت همبستگی منفی و با متغیرهاي گچ و ماسه 
سوم با متغیرهاي واکنش خاك و  مؤلفههمبستگی مثبت دارد. 

سولفات همبستگی منفی و با متغیر کلسیم همبستگی مثبت 
  دارد.
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  .3و محور عمودي  1)؛ محور افقی 1- 3اولیه (محورهاي هاي تجزیه و تحلیل رولوه AFC - 3شکل 

Fig. 3. Relevés AFC of initial analysis (axes 1–3); Axe Hor = 1, Axe Ver = 3. 
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  .3و محور عمودي  1)؛ محور افقی 1-3محورهاي ( 3هاي تجزیه و تحلیل جزیی گروه بزرگ شکل رولوه AFC - 4شکل 
Fig. 4. Relevés AFC of partial analysis of large group in figure 3 (axes 1–3); Axe Hor = 1, Axe Ver = 3. 
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  .هاي تجزیه و تحلیل اولیهرولوه CAH - 5شکل 
Fig. 5. Relevés CAH of initial analysis. 
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  زارهاي اشتهاردگیاهی شوره شناسیجدول جامعه -1جدول 
Table 1. Phytosociological table of Eshtehard salt marshes 
No. of relevé: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  5 5 3 0 3 2 1 4 3 3 2 1 5 3 4 0 3 2 2 1 0 4 2 1 1 4 2 1 5 2 4 2 
  7 1 3 8 5 3 1 1 8 2 1 9 3 1 7 1 6 7 0 6 7 9 4 5 7 0 2 2 8 9 3 6 

Relevé area (m2) 4 1 4 1 25 
No. of association: 1 2 3 4 5 
Characteristic species of associations:                                 
3861 Halocnemum strobilaceum (Pall.) M.B. 5 4 4 4 3 3 2 2 2 2       1    1    2 1       
6159 Salicornia iranica Akhani           4 3 3 3      1 1            
1552 Atriplex verrucifera Bieb.               4 4 3 3 3    1 1         
0211 Aeluropus littoralis (Gouan.) Parl.           1 1    1  + 1 5 4 4 3 3 2 3 3      
6956 Tamarix kotschyi Bge.                            4 4 3 3 3 

Companion species:                                 
6181 Climacoptera crassa (M. Bieb.) Botsch.            1                1 1    
4529 Limonium iranicum (Bornm.) Lincz.   1  1   1              1     1      
1645 Bolboschoenus maritimus (L.) Palla.                    1   1 1         
0350 Alhagi pseudoalhagi (M.B.) Desf.                  1               
5512 Phragmites australis Trin. ex Steud. var. stenophylla (Boiss.) Bor.                   1        
5845 Puccinellia distans (L.) Parl.      1 1        1              1  1  
5821 Psylliostachys leptostachya (Boiss.) Rosshk.   + 1      1                       

Other species:                                 
3277 Eremopyrum bonaepartis Nevski + + +  +   +  +            +  +    + +    
4108 Hordeum geniculatum All. +   +                      + +  +  + 1 
1674 Bromus danthoniae Trin. + +                            +  + 
0645 Anthemis odontocephala Boiss.    +  +   +                        
7082 Tetradiclis tenella (Ehrenbg.) Litw.      + +                          
5662 Polygonum aviculare L.     +    +                        
0682 Arabis aucheri Boiss.                +                 
0489 Alyssum linifolium Steud. ex Boiss.                 +                
6740 Sisymbrium irio L.                              + +  
2676 Cousinia tenella Fish. & C.A. Mey.                               +  
7744 Zygophyllum fabago L.   +      +                + 1       
1. Halocnemetum strobilacei, 2. Salicornietum iranicae, 3. Atriplicetum verruciferae, 4. Aeluropodetum littoralis, 5. Tamaricetum kotschyi 
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  Table 1. (contd.)                    (ادامه) 1جدول 
No. of relevé: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  5 2 0 0 3 6 3 4 4 4 5 5 4 1 4 1 5 0 6 3 0 1 2 3 0 1 6 5 5 0 6 6 6 
  4 5 2 6 9 1 4 6 4 5 2 5 2 8 8 3 9 3 2 0 5 4 8 7 4 0 0 0 6 9 3 5 4 

Relevé area (m2) 1 16 1 1 4 2 
No. of association: 6 7 8 9 10 11 
Characteristic species of associations:                                  
6181 Climacoptera crassa (M. Bieb.) Botsch. 4 4 3 3 3 3 3 1   1    1 1       1           
4545 Lycium ruthenicum Murr.        2 3 3 2 3 3         1            
3852 Halimocnemis rarifolia (C. Koch.) Akhani   +           2 3 3 4 3 2 3 4 1            

4495 Lepidium cartilagineum (J. Mayer) Thell. subsp. pumilum 
(Boiss. & Bal.) Hedge      1  +    1 +       2 3 3 2   1      

0796 Artemisia sieberi Besser         1          1       3 3 4 3 2    
5512 Phragmites australis Trin. ex Steud. var. stenophylla (Boiss.) Bor.                        4 4 3 
Companion species:                                  
5821 Psylliostachys leptostachya (Boiss.) Rosshk.                   + +              
3861 Halocnemum strobilaceum (Pall.) M.B. 1  1 1                    1 1     1  1  
1645 Bolboschoenus maritimus (L.) Palla.                                 1 
0350 Alhagi pseudoalhagi (M. B.) Desf.                       1           
5845 Puccinellia distans (L.) Parl.           1 1      1       +    1     
0211 Aeluropus littoralis (Gouan.) Parl.         1     1               1   1  
Other species:                                  
3277 Eremopyrum bonaepartis Nevski  +    + + +   +   +   + 1  1 1 + +   + + + 1 +    
4108 Hordeum geniculatum All. +  +     1                   +  + 1    
1674 Bromus danthoniae Trin.                1 +  +       + + + 1     
0645 Anthemis odontocephala Boiss.                + 1     +  + + +  +  +    
7082 Tetradiclis tenella (Ehrenbg.) Litw. 1    + 1                            
5430 Peganum harmala L.           +                       
0682 Arabis aucheri Boiss.  +       +    +  +   + +     +    + +     
0489 Alyssum linifolium Steud. ex Boiss.                   1       +  +      
7175 Neotorularia torulosa (Desf.) Hedge & J. Léonard                +         +  +       
2676 Cousinia tenella Fish. & C.A. Mey.            +                      
2135 Ceratocephala falcata (L.) Pers.                           1  1     
1475 Astragalus tribuloides L.                        1          
1704 Bromus tectorum L.                  +     +     +  +    
0171 Achillea wilhelmsii C. Koch.             +             +   + +    
6. Climacopteretum crassae, 7. Lycietum ruthenici, 8. Halimocnemietum rarifoliae, 9. Lepidietum pumili, 10. Artemisietum sieberi, 11. Phragmitetum stenophyllae 
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  زارهاي اشتهاردهاي گیاهی شورهمیانگین مقادیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك جامعه - 2جدول 

  کلر
meq/l  

  منیزیم
meq/l  

  کلسیم
meq/l  

  سدیم
meq/l  

  ماده آلی
%  

رطوبت 
  اشباع

%  
  اسیدیته

هدایت 
  الکتریکی

ds/m  
 جامعه گیاهی

5/332 5/218 4/29 9/309 4/1 3/48 8/7 5/43 Salicornietum iranicae 
9/219  3/148 5/20 5/363 9/0 5/46 1/8 4/39  Climacopteretum crassae 
4/329  3/124 7/27 9/291 3/1 7/52 9/7 5/36  Halocnemetum strobilacei 
7/153  7/97 2/23 1/226 1/1 7/42 2/8 5/27  Atriplicetum verruciferae 
8/138  0/83 0/22 0/144 2/1 3/55 0/8 7/19  Aeluropodetum littoralis 

4/96  5/25 0/29 4/129 6/0 7/43 0/8 2/18  Lepidietum pumili  
6/126  2/31 0/31 1/126 7/0 3/38 9/7 0/18  Halimocnemietum rarifoliae 
2/125  8/61 2/42 1/128 3/1 0/52 0/8 6/16  Phragmitetum stenophyllae 
8/49  7/17 3/17 0/82 5/0 3/36 1/8 6/11  Tamaricetum kotschyi 
5/27  2/14 5/27 5/38 8/0 0/38 8/7 0/7  Lycietum ruthenici 
0/30  0/13 8/32 3/32 5/0 7/34 8/7 8/6  Artemisietum sieberi 

  
  (ادامه) 2جدول 

Table 2 (contd.) 

  رس  بافت
%  

  سیلت
%  

  شن
%  

  گچ
%  

  آهک
%  

  بیکربنات
meq/l  

  سولفات
meq/l  

 جامعه گیاهی

 Salicornietum iranicae 0/126 3/3 3/17 5/2  4/31 3/43 3/25 لومی
 Climacopteretum crassae 8/169 0/4 2/17 9/3  0/31 5/48 5/20 لومی
 Halocnemetum strobilacei  4/81 7/2 2/14 7/2  7/39 0/45 3/15 لومی
 Atriplicetum verruciferae 0/118 3/4 5/12 7/3  4/42 3/47 3/10 لومی
 Aeluropodetum littoralis 8/95 5/2 8/17 3/3  7/49 3/33 0/17 لومی
  Lepidietum pumili 8/70 3/2 7/16 4/1  3/37 0/39 7/23 لومی

 Halimocnemietum rarifoliae 1/45 8/2 6/12 4/3  3/61 0/27 7/11 لوم شنی
 Phragmitetum stenophyllae 4/58 8/6 8/11 4/2  0/48 0/33 0/19 لومی
 Tamaricetum kotschyi 5/51 5/3 9/16 4/0 0/40 7/45 3/14 لومی
لوم 
 سیلتی

7/19 7/52 
6/27  4/0 6/16 5/26 9/38 Lycietum ruthenici 

 Artemisietum sieberi 1/36 4/2 2/15 9/3  0/70 3/23 7/6 لوم شنی
  

    
  اهمؤلفهمقادیر ویژه و درصد واریانس مربوط به هر یک از  - 3 جدول

 درصد واریانس یدرصد واریانس تجمع
مقادیر 
 ویژه

 مؤلفه

3/34 3/34 1516/5 1 
9/59 5/25 8314/3 2 
5/75  6/15  3355/2  3  
1/84  6/8  2912/1  4  
5/90  4/6  9599/0  5  

  
  هامؤلفهمقادیر بردارهاي ویژه مربوط به متغیرها در هر یک از  - 4جدول 
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  (محور) مؤلفه  متغیر
  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول

هدایت 
  017/0  054/0  071/0  007/0  - 429/0  یکیالکتر

  106/0  -116/0  -468/0  - 247/0  113/0  اسیدیته
  - 158/0  -612/0  -246/0  - 028/0  - 228/0  رطوبت اشباع
  - 318/0  -436/0  013/0  053/0  - 244/0  ماده آلی
  166/0  075/0  224/0  - 388/0  104/0  آهک
  119/0  - 009/0  - 170/0  446/0  - 049/0  گچ
  174/0  055/0  - 023/0  032/0  - 427/0  سدیم
  - 284/0  036/0  545/0  - 012/0  - 172/0  کلسیم
  059/0  141/0  - 071/0  110/0  - 417/0  منیزیم
  133/0  -063/0  223/0  055/0  - 397/0  کلر

  128/0  295/0  - 483/0  -016/0  - 239/0  سولفات
  -767/0  446/0  - 208/0  064/0  - 091/0  بیکربنات
  - 222/0  - 222/0  - 089/0  - 409/0  - 044/0  رس
  076/0  215/0  009/0  - 424/0  -206/0  سیلت
  040/0  - 057/0  031/0  467/0  162/0  ماسه

  
هـاي  بنـدي جامعـه  در رسـته  مـؤثر نمودار عوامل خـاکی  

. هر چه طـول  آمده است 6 در شکلزارهاي اشتهارد گیاهی شوره
بردار متغیري بزرگتـر باشـد و فاصـله آن از محـور کمتـر باشـد،       

طــور کــه مشــاهده متغیــر بیشــتر اســت. همــانتاثیرگــذاري آن 
ثیر را اهدایت الکتریکی، سدیم، منیزیم و کلر بیشترین تشود، می

ثیر را در او ماسه، گچ، سیلت، رس و آهک بیشترین ت 1در محور 
ــور  ــد. 2مح ــکل  دارن ــته 7ش ــه رس ــدي جامع ــاهی  بن ــاي گی ه
د. دهـ زارهاي اشتهارد را در ارتباط با عوامل خاکی نشان میشوره

هـاي گیـاهی در پیرامـون    با توجه به تغییرات این عوامل، جامعـه 
   ،شـــوند. بـــراي مثـــالبنـــدي دیـــده مـــیهمحورهـــاي رســـت

ــر   ــزیم و کل ــی، ســدیم، منی ــدایت الکتریک ــاثیر را ه   بیشــترین ت
  دارنـد.   Halocnemetum strobilaceiگیـاهی   بر پراکنش جامعـه 

ــه  ــه  ماس ــراکنش جامع ــر پ ــاثیر را ب ــترین ت ــاي گبیش ــاهیه   ی

Artemisietum sieberi  وHalimocnemietum rarifoliae رس ،
و سـیلت بـر    Salicornietum iranicaeگیاهی  جامعهبر پراکنش 

  دارند. Atriplicetum verruciferaeگیاهی  جامعهپراکنش 
ــور  ــن مح ــتهدر ای ــديرس ــهبن ــاهی، جامع ــاي گی ــا  ه ب

  انــد. هخصوصــیات خــاکی مشــابه در کنــار یکــدیگر آرایــش یافتــ
ــه طــوري ــه  ب ــهک ــاهی جامع ــاي گی ، Artemisietum sieberiه

Halimocnemietum rarifoliae  وAeluropodetum littoralis 
به علت دارا بودن مقادیر باالي ماسـه و گـچ در کنـار هـم ظـاهر      

 Climacopteretumهــاي گیــاهی جامعــه ،انــد. همچنــینشــده

crassae ،Halocnemetum strobilacei،Atriplicetum 

verruciferae  وSalicornietum iranicae    به سبب مقـادیر زیـاد
هدایت الکتریکی، سدیم، منیزیم و کلر در سمت چپ محور قـرار  

  اند.هگرفت
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  .زارهاي اشتهاردهاي گیاهی شورهبندي جامعهدر رسته مؤثرنمودار عوامل خاکی  -6شکل 
Fig. 6. Effective soil characteristics on ordination of plant associations in Eshtehard salt marshes. 
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  بحث
زارهـاي  هجامعـه گیـاهی در شـور    11 ،طی این پـژوهش 

هـاي گیـاهی بـه وسـیله     اشتهارد کرج تشخیص داده شد. جامعه
 هـاي گردنـد. جامعـه  اي شاخص یـا انحصـاري تعیـین مـی    ههگون

ـ  ـ    هـ هگیاهی بدون گون غالـب  اي هـ هاي انحصـاري بـر حسـب گون
 ). بـا توجـه بـه اینکـه اغلـب     Danin 1983گردنـد ( مشـخص مـی  

 دامنـه  زارهـا هشـور  هـاي گیـاهی  جامعهاي تشکیل دهنده ههگون
هـاي گیـاهی   دهنـد و در جامعـه  ی را نشان مـی اکولوژیکی وسیع

ـ   هاي گیاهیجامعهمختلف حضور دارند، لذا این  اي هـ هفاقـد گون
هـاي گیـاهی   جامعه ،باشند. بر این اساسمی انحصاري یا شاخص

ـ  زارهاي اشتهاردهشورتشخیص داده شده در  اي هـ هبه وسیله گون
هـــاي گیـــاهی، غالـــب معرفـــی گردیدنـــد. در میـــان جامعـــه

Halocnemetum strobilacei ،Artemisietum sieberi  و
Tamaricetum kotschyi ایـن   هـاي جامعـه ترین به ترتیب وسیع

 Salicornietumهی هـاي گیـا  باشـند و جامعـه  زارهـا مـی  هشـور 

iranicae  وLepidietum pumili هاي جامعهترین جزو کم وسعت
  منطقه هستند.
هـاي شـور   هـاي گیـاهی مشـترکی بـین زیسـتگاه     جامعه

هـاي  زارهاي کشور وجود دارد. جامعـه اشتهارد و تعدادي از شوره
) و Asri 1999bزارهـاي دریاچـه ارومیـه (   گیاهی مشترك شـوره 

، Aeluropodetum littoralisارد عبارتنـد از:  زارهـاي اشـته  شـوره 
Atriplicetum verruciferae ،Halocnemetum strobilacei ،

Phragmitetum stenophyllae ،Salicornietum iranicae ،
Climacopteretum crassae  وTamaricetum kotschyi در .

) نیــز Asri 2007زارهــاي منطقــه حفاظــت شــده موتــه (شــوره
ــه ــاي جامع ــاي      ه ــه ج ــط ب ــد، فق ــور دارن ــوق حض ــاهی ف گی

Climacopteretum crassae ــاهی ــه گی  Artemisietum، جامع

sieberi  ــه ــه اســت. جامع ــتقرار یافت ــترك  اس ــاهی مش ــاي گی ه
ــوره ــره ش ــاي ذخی ــاهزاره ــوران (  گ ــفر ت ) و Asri 1999aبیوس
، Aeluropodetum littoralisزارهـاي اشـتهارد عبارتنـد از:    شـوره 

Artemisietum sieberi ،Halocnemetum strobilacei ،
Phragmitetum stenophyllae  وTamaricetum kotschyi در .

هاي ) نیز جامعهAsri 2003بیوسفر کویر ( گاهزارهاي ذخیرهشوره
، Tamaricetum kotschyiگیاهی فوق حضور دارند، فقط به جاي 

یـن  استقرار یافته اسـت. در ا  Lycietum rutheniciجامعه گیاهی 
شـوند کـه   گیاهی در هر پنج منطقه یافـت مـی   میان، سه جامعه

 Aeluropodetum littoralis ،Halocnemetumعبارتنـــد از: 

strobilacei  وPhragmitetum stenophyllaeهـاي  . وجود جامعه
  گیاهی مشترك در مناطق دور از هم حاکی از آن است کـه ایـن   

  

  
و قادرنـد در شـرایط    دامنـه اکولـوژیکی وسـیعی دارنـد     هاجامعه

  اقلیمی متنوع استقرار یابند.
هاي گیاهی در هر منطقه استقرار جامعه ،به طور کلی

ثیر خصوصیات اکولوژیکی قرار دارد. با توجه به اینکه در اتحت ت
خصوصیات و شرایط اقلیمی  زارهاي اشتهاردشورهکل 

هاي ي بر استقرار جامعهمؤثرامل وع لذا ،توپوگرافیکی مشابه است
 هايویژگیتنها  ،بنابراین و دنشوگیاهی مختلف محسوب نمی

با توجه به نتایج  باشند. مؤثرتوانند در این امر خاکی می
هاي گیاهی منطقه با میزان هدایت بندي، تغییرات جامعهرسته

  الکتریکی و به طور کلی غلظت امالح خاك رابطه قوي دارد، 
اي اول و سوم همؤلفهفتن در که این عوامل با قرار گر به طوري

هاي گیاهی دارند. به عالوه سهم زیادي در تغییرات جامعه
دوم نقش این  مؤلفهقرارگیري آهک، گچ و اجزاي بافت خاك در 

  دهد.هاي گیاهی نشان میعوامل را در استقرار جامعه
 Abbadiشیخ ( - دي و البابرخی از پژوهشگران مانند ع

& El-Sheikh 2002ک ()، پیرنیPiernik 2003 جعفري و ،(
)، Heshmati 2003)، حشمتی (Jafari et al. 2003همکاران (

 Li(لی و همکاران )، Ahmadi et al. 2007احمدي و همکاران (

et al. 2008متنانی ( -بانا و آل -)، الEl-Bana & Al-Mathnani 

زارع )، Youssef et al. 2009)، یوسف و همکاران (2009
) و ناصري و Zare Chahouki et al. 2010ران (چاهوکی و همکا

هاي آماري روشبا استفاده از ) Naseri et al. 2010همکاران (
ترین عوامل نیز نشان دادند که شوري خاك از مهم چند متغیره

  زارها است.در استقرار اجتماعات گیاهی شوره مؤثر
یر زیادي در کنترل میزان رطوبت و ثابافت خاك نیز ت

ذایی قابل دسترس گیاهان دارد و به طور غیرمستقیم در مواد غ
  است. برخی از پژوهشگران مانند  مؤثرمیزان شوري خاك 

)، جعفري و همکاران Abd El-Ghani 2000قانی ( -ال عبد
 El-Ghareebغریب و همکاران ( -)، ال2003)، حشمتی (2003(

et al. 2006) یوسف و همکاران2007)، احمدي و همکاران ،( 
نیز بر نقش بافت ) 2010و زارع چاهوکی و همکاران () 2009(

  ید دارند.اکزارها تخاك در استقرار اجتماعات گیاهی شوره
عالوه بر نقش شوري و بافت خاك در استقرار و پـراکنش  

زارها، عوامل دیگري نیز در مرتبه بعـدي  هاي گیاهی شورهجامعه
یـد کـه آهـک،    اهمیت قرار دارند. در پژوهش حاضر مشخص گرد

هـاي  جامعـه نیـز نقـش مهمـی بـر پـراکنش      گچ و واکنش خاك 
دارنــد. برخــی از پژوهشــگران عوامــل دیگــري را نیــز در گیــاهی 
انـد. حشـمتی   زارهـا بیـان نمـوده   اجتماعات گیاهی شورهاستقرار 

قانی و  –عبد السطح ایستابی، سدیم قابل تبادل و ازت؛  )2003(
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آهـک، واکـنش خـاك،    ) Abd El-Ghani & Wafaa 2003وفـا ( 
) گچ و 2007رطوبت اشباع، ماده آلی و گچ؛ احمدي و همکاران (

) واکنش خـاك، رطوبـت و ازت؛   2008و همکاران ( لیاسیدیته؛ 
یوســف و رطوبــت و مــاده آلــی؛  )2009متنــانی ( –بانــا و آل –ال

ــاران ــاهوکی و   )2009( همک ــنش خــاك؛ زارع چ ــت و واک رطوب
) آهـک،  2010و همکـاران (  ناصـري ) آهـک؛ و  2010همکاران (

بـر پـراکنش و اسـتقرار     مـؤثر اسیدیته و گچ را به عنوان عوامـل  
  اند.اجتماعات گیاهی ذکر نموده

دهـد کـه   دست آمده از این پـژوهش نشـان مـی   ه نتایج ب
عواملی مانند شوري و بافت خاك بیشترین نقـش را در پـراکنش   

نظیـر آهـک،   ثیر عوامل دیگر ادارند. هر چند ت هاي گیاهیجامعه
نقـش   ،گچ و واکنش خاك را نیز بایستی در نظر داشت. به عـالوه 
اي هـ همهم سطح ایستابی و نوسانات ساالنه آن در استقرار جامعـ 

گیــاهی را بایســتی ذکــر نمــود کــه در ایــن پــژوهش بــه دلیــل  
  محدودیت تعیین نگردید.
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