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 چکیده

به  ،از پوشش گیاهي ناچیزی برخوردار بودهیمیایي نامناسب، فیزیکوشهای  دارا بودن ویژگيدلیل  بهسازندهای مارني 

را و داورزن سبزوار  های کیلومتر مربع از اراضي شهرستان 1999 این سازندها حدودپذیر هستند.  شدت فرسایش

ی مارني سازندهاگیاهي   و پوشش شناسي ، خاکشناسي زمین های ویژگي پژوهش،در این دهند.  تشکیل مي

سازند مارن دو نوع سازند مارني شامل  در منطقه شناسي، از نظر زمین .ندشدبررسي بزوار و داورزن های س شهرستان

های  میزان پوشش گیاهي بر روی شیب ،فاقد پوشش بودهغالبا  ،های جنوبي شیبوجود دارد.  دار گچ مارن قرمزو  نمکي

های  یاهي غالب عرصههای گ جنس و افدرا سالسوال ،جنس گیاهي درمنه سهدرصد متغیر است.  12تا صفر شمالي بین 

 در محدوده استقرار هر یک از ،مارني های خاک وشیمایيی فیزیکها ویژگي شناخت منظور به دهند. ارني را تشکیل ميم

از  ها از هریک از پروفیل ، چندین پروفیل خاک حفر شد.شمالي های دامنه در و افدرا سالسوال ،درمنهگیاهي  جنس سه

 مورد بررسي،گیاهي  های جنسنشان داد که در  نتایجشد.  تحلیلخاک برداشته و  نمونه متری،سانتي 49ا عمق صفر ت

الکتریکي، اسیدیته، درصد   هایي از خاک نظیر هدایت ویژگي درصد، 29-14درصد به  9-29با افزایش پوشش گیاهي از 

نسبت جذب سدیم کاهش  و ها ها و کاتیون نیونژیپس، سیلت و رس، سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلر، سولفات، مجموع آ

غالبا شونده و ماسه و میزان بیکربنات خنثيهایي چون درصد کربن، نیتروژن، فسفر و درصد مواد  ویژگيداده و نشان 

. صورت گرفت SPSSافزار  نرمها با استفاده از  تجزیه و تحلیل آماری دادهدر این پژوهش، دهند.  افزایش نشان مي

ترتیب دارای بیشترین و کمترین درصد پوشش گیاهي بوده و بهو افدرا  درمنه گیاهي های ا نشان داد که جنسه رسيبر

میزان شوری و گچ موجود در خاک ضمنا . (>90/9P) دار است معني با استفاده از آزمون دانکن این تفاوت از نظر آماری

  .کنند سزایي ایفا ميبهنقش گیاهي پوشش ن استقرار امیزه در کاست  عوامليمهمترین مارني از 
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از  ،است زیادی مواجههای  با محدودیتمعموال  ها خاک

یا  و این سازندها غالبا فاقد پوشش گیاهي بوده ،رو این

 Bagherian Kalat) پوشش گیاهي بسیار فقیری دارند

 خاک محیطي، مشخصات بین از(. 1929و همکاران، 

 و تراکم پراکنش در که است عواملي مهمترین از یکي

 Jafariدارد ) ای عمده گیاهي این مناطق نقش پوشش

 خاک یها ویژگي واقع (. درZare Chahouki ،1990و 

 .است زمان طول در محیطي عوامل اثرات دیگر یندآبر

 و گیاهي بین پوشش تنگاتنگ ارتباط و همبستگي

 کدام، هر وضعیت در که تغییر است ای گونهبه خاک

گذارد.  مي بوم زیست کارکردهای دیگر بر شدیدی تأثیر

 گیاه، و خاک ارتباط بین روی بر مطالعه با ،بنابراین

 برایو  یافت یک دست ی هرها ویژگي به توان مي

 این از اصول اکولوژیکي بر منطبق و صحیح مدیریت

  (.1922و همکاران،  Javadiکرد ) استفاده منابع

 بودنناچیز دلیل به ها مارن در فرسایشي فرایندهای

 های تپه در ویژه به گیاهي پوشش نبود و نفوذپذیری

 های حوزه در مارني سازندهای. است فعال بسیار مارني،

 منابع ترینمهم از یکي ،بوده سازمشکل همواره آبخیز

و  Mathys) آیند مي حساب به رسوب تولیدکننده

 ؛1999و همکاران،   Sheklabadi؛1999همکاران، 

Bagherian Kalat  ،برخي از  در(. 1921و همکاران

، همچنین و یوني موازنه دلیل عدم به مارني سازندهای

 پوشش و رشد زني استقرار، جوانه نمک، شدید تنش

 این سطح دلیل به همین شده، مواجه مشکل با گیاهي

است  یاهي کمتریگ پوشش دارای عمدتا سازندها

(Jafari  ،با این حال1990و همکاران .)،  در برخي از

های مارني شرایط مساعد برای حضور و گسترش  عرصه

 ،در این حالت .استهای گیاهي فراهم  برخي از گونه

 قابل اثر گیاهان مرتعي، استقرار که شود مي مالحظه

 را مارني هایدامنه فرسایش کنترل در ای مالحظه

های موجود  با شناسایي گونه ،شود. بنابراین مي موجب

 های ویژگي در مناطق مختلف مارني کشور و شناسایي

 شرایط در توان مي ها، منطقه استقرار آن محیطي

 مشابه مارني های پهنه سایر در را ها گونه این مناسب،

 از صورت بیولوژیک تا حدودی و به داد استقرار

  .فرسایش این مناطق کاست

نشان ( 1929)و همکاران  Tamartashهای  بررسي

 و Suaeda fruticosa های گونه که دده مي

Chenopodium album  با را همبستگي بیشترین 

  Salsola  rigidaهای گونه ،داشته سدیم جذب نسبت
 و الکتریکي هدایت با آن، برعالوه Aellenia glauca و

 برقرار باالیي همبستگي نیز گچ و سیلت میزان

بر ( 1922و همکاران )  Tatianنتایج بررسي .اند دهکر

 از خاک بافت و شوری که داد ی قم نشانها مارن روی

 این گیاهي های گونه رشد کننده محدود عوامل اصلي

 Stipagrostis گونه دو فقط و شده مناطق محسوب

plumosa و Tamarix aphylla شور  و شني با ترتیب به

. دهند مي نشان مثبت خاک واکنش بودن

نشان ( 1929و همکاران )  Shokrollahiتحقیقات

 فسفر، ازت، بافت، ،خاکيعوامل  میان از دهد که مي

 پوشش بر مؤثر عوامل مهمترین، الشبرگ و اسیدیته

 و اسیدیته آلي، فسفر، ماده یها ویژگي وبوده  تاجي

 تراکم بر مؤثر مهمترین عوامل نیز هدایت الکتریکي

  .ندهست گیاهي های گونه

حاکي از ( 1922و همکاران )  Javadiهای بررسي

 ،محیطي عوامل و گیاهي پوشش بین آن است که

 های ویژگي مهمترین .داردوجود  دار معني همبستگي

 مورد منطقه رویشي های جنس تفکیک در مؤثر خاکي

 گچ، آهک، شن، سیلت، رس، سنگریزه، مطالعه،

 از رتفاعا و پتاسیم الکتریکي، هدایت خاک، اسیدیته

 منطقه به توجه با گیاهي هرگونه و بوده دریا سطح

 بعضي با ،بردباری دامنه و شناختيبومنیازهای  رویش،

و   Sehatiهای بررسي .دارد رابطه خاک های ویژگي از

 های ویژگيبین برخي که  نشان داد( 1920همکاران )

و درصد تاج پوشش گیاهي اراضي مارني مورفومتری 

  وجود دارد.دار  همبستگي معني

و همکاران   Bowmanدر خارج از کشور نیز

علفزار با شوری خاک بر روی  ،پژوهشي( در 2110)

گیاهي و ترکیب  نتیجه گرفتند که تراکم پوششباال، 

میزان حاصلخیزی و  ای با شوری، قلیائیت، گونه

 Wilsonخصوصیات فیزیکي خاک ارتباط دارد. 

گیاهي از  تغییر پوشش( نیز در زمینه 2112)

 Elymusبه گونه   Sarcobatus verculatusmiگونه

cinereus، حد تغییر این دو گونه را شوری بیش از 

ذکر کرده  9/1 باالی  pHزیمنس بر متر و 220/9

آریزونا و نیومکزیکو های  نتایج تحقیقات در ایالت .است

حضور ه دهد ک نشان مي بر روی شش گونه آتریپلکس



 192/  يمارن یسازندها ياهیگ  و پوشش يشناس خاک یها يژگیو يبررس

خاک ارتباط   CECو pH، SAR زانها با می گونهاین 

استقرار پوشش  ،Thornes (2119) .مستقیم دارند

تابعي از عوامل متعدد نظیر اقلیم، را گیاهي 

خصوصیات پستي و بلندی، قابلیت دسترسي گیاهان 

. داندميشیمیایي خاک -يبه آب و خصوصیات فیزیک

Carneval  و  Torres(2119عقیده ) در که دارند 

آلي  کربن درصد و بافت شوری، عامل هس شور اراضي

 پراکنش اجتماعات بر موثر های شاخص مهمترین خاک

خشک و  مناطق مرتعي های م بو زیست .هستند گیاهي

های محیطي  محدودیت بودن حاکمدلیل  خشک بهنیمه

 سامانه قرار دهندهتشکیل عوامل تحت تأثیر شدت به

 عوامل این موجود بین روابط شناخت ،بنابراین. دارند

ها دارد  ریزی برای آن برنامه مدیریت و در سزائي تأثیر به

(Jongman  وGabriel، 1994.) 

Anderson  وPorter (2114 )بدلندهای جنوب  در

نام هغربي کلرادو گونه جدیدی از آستراگالوس را ب

Astragalos Tortips   دندکرشناسایي و معرفي. 

د ( نشان دا2110)و همکاران  Garciafayosتحقیقات 

های  های موجود در رشد و استقرار گونه محدودیتکه 

تواند از دالیل اصلي فقدان  گیاهي بر روی بدلندها مي

. باشدمارني  پوشش گیاهي در اراضي بدلندی

Maccherini ( 1999و همکاران)،  با بررسي ساختمان

های ددر بدلن Bromus erectus جنسای  تنوع گونهو 

 ،تیپ گیاهياین  درگرفتند که  نتیجه بیانکانا

های  هایي نظیر فراواني، تنوع و ترکیب گونه ویژگي

ساله همراه این تیپ در نقاط مختلف بدلندها  یک

و  Bowman .دندارهای زیادی با یکدیگر تفاوت

های  گيبا بررسي ارتباط بین ویژ ،(1994همکاران )

ولز، نتیجه لتنیوساای مراتع  خاک با ترکیب گونه

فتند که میزان هدایت الکتریکي خاک منطقه گر

 .استای  تغییر تراکم گونه مهمترین عامل در

 بر رویGabriel (1994 )و   Joaquinهای بررسي

 شرقي در شمال ائوسن یها مارن و میوسن های رس

میزان  و گیاهي انحطاط پوشش که داد نشان اسپانیا

 رسي های از خاک مارني بیشتر های در خاک فرسایش

 واضحي از جایگزیني الگوی مناطق این در است و

 ،Howard (1991)شود.  نمي مشاهده گیاهي پوشش

میزان سدیم و سولفات کلسیم باال را یکي از مهمترین 

کننده استقرار پوشش گیاهي بر روی محدودعوامل 

و همکاران   Gallartداند. بدلندهای مناطق خشک مي

ت معتبر علمي در تحلیل انتشارا و با بررسي ،(1929)

مورد بدلندها، عوامل لیتولوژیکي و اقلیمي را مهمترین 

گیاهي بر روی  کننده در استقرار پوششتعیینعوامل 

به بررسي  ،(1922و همکاران ) Yueدانند.  بدلندها مي

 های ویژگيبا ها  آن های گیاهي و ارتباط پراکنش گونه

داد  خاک در منطقه تبت پرداختند. نتایج ایشان نشان

های گیاهي با رطوبت خاک و  که پراکندگي گونه

 وضعیت عناصرغذایي خاک ارتباط دارد.

( در مراتع 1922و همکاران )  Dolarslanهای بررسي

یزیکي و ی فها ویژگيکه  نشان دادخشک  مناطق نیمه

  شیمیایي خاک بر تنوع و غنای گیاهي موثر است.

که  دهد نشان ميپژوهش، بندی سابقه  جمع

روی ارتباط عوامل مؤثر در  بر کنون تا که یيها رسيبر

مربوط به  االبغصورت گرفته، پراکنش پوشش گیاهي 

شناسایي پوشش کمتر به و  است مارني اراضي غیر

 در خاک هایویژگي با ارتباط در آن گیاهي و توزیع

، از سوی دیگر شده است.پرداخته  نواحي مارني

های  که گونه دارد شده داللت بر آنانجامی ها پژوهش

اساس شرایط  گیاهي در مناطق مارني متنوع بوده و بر

ها  آن عوامل مختلفي در حضور و گسترش ،منطقه

های  بررسي ،ستا ضروری ،نقش دارد. بنابراین

سازندهای مارني ی در این زمینه صورت گیرد. تر دقیق

فرسایش پدیده نسبت به  ،از یکسو منطقه سبزوار

بودن باالدلیل  هب ،و از سوی دیگر بودهبسیار حساس 

موجب فرسایش و ها  آن گچ و نمک درمیزان امالح 

با توجه به شوند.  منطقه ميدست پایینامالح به  انتقال

پوشش گیاهي در کنترل فرسایش خاک، نقش 

مهم  های ویژگي بررسيحاضر با هدف پژوهش 

های گیاهي غالب  جنسمارني و شناسایي  های خاک

به انجام رسیده  منطقه سبزوارها در  خاک بر روی این

  .است

 

 ها روشمواد و 

 ،پژوهشمنظور اجرای این  به: منطقه مورد مطالعه

انتخاب شهرستان سبزوار واقع در  میوسن يمارن اراضي

 مربع  کیلومتر 1999با وسعت حدود اراضي . این نددش

 طول و 02˚ 49˝ تا 20˚ 20˝ با مشخصات  در محدوده

 ،و همچنینعرض جغرافیایي  92˚ 21˝ا ت 92˚ 29˝
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 92˚ 92˝تا  90˚ 09˝ طول و 01˚ 91˝ تا 20˚ 92˝

پراکنش  ،2شکل در . ندواقععرض جغرافیایي 

ع ارتفا. ده شده استدانشان  پژوهشی مورد ها مارن

. استمتر  2910 های آزاد از سطح آبمنطقه متوسط 

 2/22 ترتیب بهمنطقه  سالیانهدما و بارش میانگین 

 .استمتر  میلي 210گراد و  رجه سانتيد

 

 
 موقعیت منطقه مورد بررسي در استان خراسان رضوی -1شکل 

 

 ها آوری داده جمع

شناسی  و خاکشناسی  زمینهای  ویژگی

، پژوهشمنطقه مورد های  مارن: نطقههای م مارن

دو نوع سازند . در منطقه، هستندمیوسن  سندارای 

 دار مارن قرمز گچو  کينم سازند مارنمارني شامل 

روشن   به رنگ نخودی نمکيهای  مارنوجود دارد. 

در نمود ظاهری و مشاهدات صحرایي فاقد گچ  ،بوده

های  قسمتدر  اعمدت. این سازند (1)شکل  باشد مي

گسترش دارند. شهر سبزوار  شرق   شمالشمال تا 

مجاورت جاده ها در  رخنمون قابل توجهي از این مارن

 بخشي از ،اشتهداسفراین گسترش  سبزوار به

های  مارن. دهند ميسبزوار را شکل شمال های  کلوت

کیلومتر مربع از سازندهای مارني  209حدود  نمکي

 ،در این اراضيد. نده منطقه مورد بررسي را تشکیل مي

عمیق با تکامل پروفیلي  خیليهای عمیق تا  خاک اغالب

های نمک  کههایي ل اراضي در بخش وجود دارد. بر روی

کرده پفصورت پراکنده و در برخي نقاط حالت هب

ای و  دانه ،. ساختمان افق سطحيدشوميمشاهده 

تا ای ریز  ای است که غالبیت با ساختمان دانه رقهو

متوسط است. عمق خاک دارای ساختمان مکعبي 

ریز تا متوسط است. آهک ثانویه  دار و بدون زاویه زاویه

. این اراضي دشو مين مشاهده های زیری نیز در افق

دارای خاک یکنواخت بوده و تغییرات کمتر است. 

زیاد بوده  انسبتریز و ریز خیليهای موئین  تراکم ریشه

 Bagherian) استو خلل و فرج نیز در حد متوسط 

Kalat  ،1929و همکاران). 

  شمالهای  در قسمت اعمدت دار قرمز گچ یها مارن

ن قي شهر سبزوار رخنموجنوب شر ،همچنینغرب و 

نزدیک به  ،مساحت زیادی داشتهها  این مارن. دارند

 دهند. کیل ميشهای منطقه را تدرصد از مارن 19

 ،های مختلف سازند متفاوت بوده میزان گچ در قسمت

درصد از کل سازند را  99 بیشینهاز چند درصد تا 

های ژیپس متفاوت بوده  دهد. ضخامت الیه تشکیل مي
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در . باشد ميمتر تا بیش از یک متر نیز  یليد مو از چن

صورت بهها  این مارن ، رخنمونغرب سبزوار  شمال

الوان )تناوبي از مارن قرمز و ژیپس( دیده  های مارن

عمق  عمق تا کم خاک خیلي کم .(1)شکل  شود مي

است.  اراضيبدون تکامل پروفیلي از اختصاصات این 

های نمک لکهو  بر روی سطح این اراضي گچ متبلور

بلورهای نمک  . در عمق پروفیل خاک،شود مشاهده مي

آهک ثانویه وجود دارد. در افق سطحي  اگاهو 

که  شود  ای مشاهده مي ای و ورقه های دانهساختمان

. در افق استسط متو ای ریز تا غالبیت با ساختمان دانه

تمان بلوکي بدون زاویه و عمقي خاک در نقاطي ساخ

ار ضعیف تا متوسط وجود دارد که معموال د هیا زاوی

. استخاک دارای تکامل پروفیلي بوده و عمیق 

وجود  ها ریز در این خاک تاریز  های موئین خیلي ریشه

 است خلل و فرج نیز در حد متوسط ،داشته

(Bagherian Kalat  ،1929و همکاران). 

 

  
 سبزوار)سمت چپ( در منطقه دار  گچراست( و مارن )سمت  نمکيتصاویری از رخنمون سازندهای مارن  -2شکل 

 

شناسایي : ها مارنموجود بر روی گیاهی  های جنس

با استفاده از در منطقه مورد مطالعه پوشش گیاهي 

 کمینهروش  با استفاده از، بازدیدهای صحرایي

مربعي صورت  متر چهارهای  پالتدر سطح و  مساحت

پالت  92ح های پوشش گیاهي در سط بررسي. گرفت

تیپ غالب گیاهي موجود بر  سهدر نهایت،  انجام شد.

روی عرصه مارني به همراه محدوده گسترش هر تیپ 

گیاهي مناطق  جنسدر هر  ،سپس. شدمشخص 

ای انتخاب شد که  گونهبهپژوهش مناسب برای انجام 

تا  2999در ارتفاع های شمالي و این مناطق در شیب

رصد پوشش گیاهي بین متری از سطح دریا و د 2209

 قرار داشتند. 29-14و  29-9

خاک  یها ویژگيو تعیین ي یشناسا منظور به

 های دامنهتکرار در  ششهای مارني، به تعداد  عرصه

 9-29پوشش  طبقهتیپ گیاهي، در دو  سه، در شمالي

تا عمق  خاکدرصد اقدام به حفر پروفیل  29-14و 

 طبقهای خاک  پروفیل. دشمتری سانتي 29

هر از تشریح شد. شناسي  ک ای متداول خااستاندارده

-سانتي 49تا  صفرپروفیل یک نمونه خاک از عمق 

ترتیب از خاک مربوط به بدینمتری برداشته شد. 

 خاکنمونه  14عرصه استقرار هر تیپ گیاهي تعداد 

نمونه خاک  21مارني برداشته شد. در مجموع، تعداد  

پس از  .دشمنتقل مارني به آزمایشگاه خاکشناسي 

سازی  های خاک به آزمایشگاه و آماده حمل نمونه

بافت خاک شامل درصد رس، سیلت و ماسه به ها،  آن

بلک -کربن آلي طبق روش والکلي روش هیدرومتر،

(Duiker 1992 ،و همکاران ،) اسیدیته با استفاده از

الکتریکي با دستگاه  ، هدایتسنجpHدستگاه 

ظت کلسیم و منیزیم به روش غلسنج الکتریکي،  هدایت

 کمپلکسومتری، غلظت سدیم و پتاسیم به روش فلیم

کلراید به روش موهر، غلظت سولفات میزان فتومتری،  

، درصد کربنات کلسیم با به روش استونو میزان گچ 

با استفاده  SARر مقادی و استفاده از روش کلسیمتری

 ،(Page، 2111)استاندارد موجود محاسبه شد  هاز رابط

و همکاران  Bowerظرفیت تبادل کاتیوني به روش 

( و با استفاده از دستگاه فلیم فتومتر تعیین 2101)
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( و فسفر Krik، 2109. ازت کل به روش کجلدال )دش

 ،Sommersو  Nelsonروش اولسن ) بهقابل استفاده 

  گیری شد. اندازه( 2111

تجزیه ، پژوهشدر این : آماریی اه تحلیلتجزیه و 

ها و تعیین همبستگي بین درصد  حلیل آماری دادهو ت

 و کيفیزیی ها ویژگيو  جنسگیاهي در هر  پوشش

ی عرصه مورد بررسي، با ها مارنشیمیایي خاک 

 ،چنینهم صورت گرفت. SPSSافزار  نرماستفاده از 

، ارتباط پژوهشدر این  متغیرهچندتحلیل رگرسیوني 

 جنسآماری بین متغیر وابسته )درصد پوشش هر 

ی فیزیکي و ها ویژگيگیاهي( با متغیرهای مستقل )

شیمیایي خاک مارني( با استفاده از مدل رگرسیوني 

( SPSSافزاری )نرم( در محیط Stepwiseگام به گام )

 مورد بررسي قرار گرفت. 

 

 نتایج و بحث

 سه ،مارني های در عرصهها نشان داد که  بررسي

تشکیل  های غالب منطقه را گونه گیاهي، گونه

مارني  های دهند. میزان پوشش گیاهي عرصه مي

های جنوبي تا دامنهاز صفر درصد در  ،متفاوت بوده

 Artemisia siberiدرصد در جامعه گیاهي  12 بیشینه

های گیاهي  گونه باشد. های شمالي متغیر مي در دامنه

Salsola aucheri  وArtemisia siberi  در حد تیپ

 Ephedraگونه  دارند. وسعت زیادی ،ظاهر شده

intermedia های  ای بر روی مارن صورت لکه به

میزان پوشش  ،شدههای مرکزی منطقه دیده  بخش

 Salsolaهای  تری را نسبت به جنسگیاهي کم

aucheri  وArtemisia siberi دهد نشان مي. 

بر روی  گیاهي جنساین : seiberi Artemisia جنس

   های شمال تا شمال قسمتدر واقع در  نمکيهای  مارن

متری از  2999-2199، در ارتفاع شرق شهر سبزوار

های شمالي میزان  در شیب شود. سطح دریا دیده مي

درصد  12ای به لکهصورت  باال است )به انسبتپوشش 

تصویری از این جنس  ،9شود(. در شکل  نیز بالغ مي

و  Salsola tomentosa نشان داده شده است.گیاهي 

Ephedra intermedia همراه های  مهمترین گونه

مهمترین  ،2در جدول باشند.  درمنه مي جنس

ارائه شده  seiberi Artemisia جنسهای همراه  گونه

 .است

از نوع  ها مارندر این گونه، : Salsola aucheri جنس

در  جنس گیاهيدار است. این  گچمارن قرمز 

گسترش پژوهش های غربي عرصه مارني مورد  قسمت

 0-20بین  اعمدت گچمیزان  ها مارنرد. در این دا

بر روی این  جنسگسترش این  .درصد متغیر است

. در این استمتر  2909-2199از ارتفاع  ها مارن

 Artemisia وSalsola tomentosa  های گونه، جنس

seiberi در  دهند. ميهای اصلي همراه را تشکیل  گونه

 گونه وسعتای  لکه صورت بهبعضي مناطق نیز 

Ephedra intermedia 9گیر است. در شکل  چشم، 

 های گونه نشان داده شده است. جنستصویری از این 

Salsola tomentosa وArtemisia seiberi  ،های گونه

در بعضي مناطق  را تشکیل داده وتیپ اصلي همراه 

 Ephedra intermediaگونه وسعتای  صورت لکهبهنیز 

در گیاهي  های همراه این تیپ نهگو .باشد جه ميتو  قابل

 نشان داده شده است. ،2جدول 

گیاهي بر  جنساین  :intermedia Ephedra جنس

شهر  دار واقع در در غرب گچهای قرمز  روی مارن

متری از سطح دریا  2299-2109، در ارتفاع سبزوار

ها  این مارن شود. ميدیده هایي پراکنده  صورت لکهبه

حتي در  ،درصد گچ داشته 19طور متوسط حدود هب

برخي نقاط ضخامت طبقات گچ به بیش از یک متر 

 بودن گچ داراعلت بهاین اراضي در . شود نیز بالغ مي

در  چنانچه ناچیز است. گیاهي میزان پوششزیاد 

ی صورت نمود ظاهربهاین عرصه  2:09999مقیاس 

(physyonomiمورد ارزیابي قرار گیرد )،  عرصه

ضي فاقد پوشش گیاهي در روی نقشه عنوان ارا به

ولي در این بررسي با توجه به وجود گونه  .خواهد بود

Ephedra intermedia  عنوان بههای شمالي، شیبدر

های گونهیک تیپ مستقل مورد ارزیابي قرار گرفت. 

 ارائه شده است. 2در جدول همراه تیپ 

در های خاک اراضي مارني  ویژگيمیانگین نتایج 

نشان  ،1در جدول ی گیاهي مورد بررسي ها جنس

 داده شده است.
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 ی سبزوارها مارن)سمت راست( در  Artemisia seiberi جنس)سمت چپ( و  Salsola aucheri جنس –3شکل 

 
 intermedia Ephedra و seiberi Artemisia، Salsola aucheri گیاهي های جنسهای همراه گونهمهمترین  -1جدول 

 ننوع مار
جنس 

 گیاهي
 های گیاهي همراه گونه

 Artemisia نمکي

seiberi 
Salsola tomentosa, Ephedra intermedia, Dorema ammonieum, Tolipa Montana, Stipa barbata, 

Reumaria sp., Sophora sp., Alhagi camalarum, Centurea sp. 

 Salsola دار گچقرمز 
aucheri 

Salsola.tomentosa, Artemisia seiberi, Centurea sp., Artemsia khorasaniea, Reumaria sp., Ephedra 
intermedia ,Salvia lenfolia, Luctuca orientalis, Amygdalus lycoides, Astragalus sp., Caparis spinosa, 

Ephorbia sp., Luanea sp., Alhagi camelarum, Sophora bolbosa, Poa bolbosa, Stachis trinervis, 

Stachis trinervis, Stipa barbata., Acantholimon, Acanthophylum, Scrophularia, Salsola tomentosa., 
Gamanthas, Chonopodiam sp., Atriplex sp., Tolipa Montana., Eremuros sp 

 Ephedra دار گچقرمز 

intermedia 

Salvia lenfolia, Reaumaria alternifolia, Stachis trinervis, Artemisia seiberi, Cosinia sp., Caparis 

spinosa, Salsola.tomentosa, Amygdalus lycoides, Halatannus sp., Stipa barbata., poa bolbosa, 
Euphorbia sp., sophora sp., Tolipa Montana., Atriplex sp., Chenopodium, Halotis sp., Gamanthus sp. 

 
  های مورد بررسيدر مارنمورد پژوهش گیاهي  جنس سهفیزیکي و شیمیایي خاک در  های ویژگيمیانگین  -2جدول 

 جنس گیاهي
درصد 

 پوشش

هدایت 

 الکتریکي

(dSm-1) 

 اسیدیته

 مواد خنثي شونده

(T.N.V) 

 )درصد(

 يکربن آل

 )درصد(

 ها مجموع آنیون
(meqlit-1) 

 سولفات
(meqlit-1) 

 کلر

(meqlit-1) 

Artemisia 29-9  2/29  1/1  4/29  99/9  2/149  2/20   9/119  

Artemisia 29-14 2/2  1 22 2/9  0/19   2/1  4/22  

Salsola 29-9  2/1   1  1/29   90/9   1/290  0/19  1/21  

Salsola 29-14 9/1   1/2   29  2/9   4/99  10  2/1  

Ephedra 29-9  2/4  1  2/1   94/9   1/21  2/99   2/92   

Ephedra 29-14 0/1   1/2   1/1   22/9   2/42  1/12   4/22   

 جنس گیاه
درصد 

 پوشش

 کربنات بي
(meqlit-1) 

مجموع 

 ها کاتیون
(meqlit-1) 

 پتاسیم
(meqlit-1) 

 سدیم
(meqlit-1) 

 منیزیم
(meqlit-1) 

 کلسیم
(meqlit-1) 

نسبت جذب 

 دیمس

Artemisia 29-9  1/1   0/142  2/9  122 2/29  19 4/09  

Artemisia 29-14 9/9  9/14  2/1  2/12  1/4  1/1   2/4  

Salsola 29-9  9 2/290  9/0  2/29  4/29  2/22  21 

Salsola 29-14 1/1   1/99  2/2  2/1  0 4/11  2/2  

Ephedra 1/22  2/9   0/2  1/99  0 1/12  9/2  91/9   

Ephedra 1/41  9  4/2  2/1  4/4  1/12  1/2  90/9  

 جنس گیاه
درصد 

 پوشش

 فسفر

(mgKg-1) 

کل  نیتروژن

 )درصد(

 گچ

(meq100gr-1) 

 ماسه

 )درصد(

 سیلت

 )درصد(

 رس

 )درصد(

CEC 
 )درصد(

Artemisia 29-9  0/9  2/9  0/29  2/10  1/21  4/0  2/24   

Artemisia 29-14 2 1/9  0/1  1/91  2/21  9/4  9/21   

Salsola 29-9  1/9   99/9   1/92   4/42   9/42  9/2  2/21   

Salsola 29-14 1/9   91/9   2/92   2/22   1/11  0/4  24  

Ephedra 29-9  6/0   0/9   2/40   2/09   9/40  1/9  1/22   

Ephedra 29-14 1 2 0/92   1/49  1/49  4/9  2/22   
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 تحلیلمال شد. ها نر ابتدا داده ،پژوهشدر این 

هي مورد گیا جنسها نشان داد که سه  واریانس داده

پوشش گیاهي از نظر آماری با  درصدبررسي از نظر 

های  جنس(. 9دارند )جدول  دار یکدیگر تفاوت معني

، با استفاده از آزمون دانکن در دو پژوهشگیاهي مورد 

، بررسيدر این (. 4گیرند )شکل  مي گروه مختلف قرار

و  )درصد پوشش گیاهي( روابط بین متغیرهای وابسته

نحوه  ،چنینو همی خاک مارني( ها ویژگي)مستقل 

وابستگي یک متغیر به متغیرهای دیگر با استفاده از 

که  تحلیل رگرسیوني مورد بررسي قرار گرفته است

 .است ارائه شده 4در جدول   نتایج آن

 

  گیاهي مورد بررسي از نظر درصد پوشش گیاهي جنسنتایج تحلیل واریانس سه  -3جدول

 F Pنسبت  مجذور میانگین درجه آزادی مربعات مجموع منابع تغییر

 <991/9** 941/0 210/110 1 109/029 گیاهي  جنسنوع 

 429/02 21 210/9112 خطا
 

  99 142920 کل
 درصدپنج داری در سطح معني **

 

 
 نهای گیاهي مورد بررسي با استفاده از آزمون دانک جنسگیاهي در   مقایسه میانگین درصد پوشش -4شکل 

 
فیزیکي و شیمیایي خاک با استفاده از مدل رگرسیوني گام به گام  عواملمورد بررسي با گیاهي  جنس سهروابط پوشش گیاهي در  -4 جدول

(T.N.V ،N ،CEC ،EC، شونده، نیتروژن، ظرفیت تبادل یوني و شوری بوده و خنثيتیب موید درصد مواد تر بهGyp ،ُSand، P و K تیب موید تر به

 ( استاسه، فسفر و پتاسیم گچ، م

R² )%( جنس گیاهي مدل رگرسیوني در مدل عوامل موثر 

1/12 

T.N.V 
** 

N 
**

 

CEC 
**

 

EC 
* 

10.14 + 0.47T.N.V + 0.32N – 0.29CEC -0 .27EC  Artemisia 

1/19 

Gyp 
*** 

Sand 
** 

C 
** 

8.43 -0.55Gyp  + 0.28Sand + 0.35C Salsola 

0/14 

Gyp 
** 

p 
* 

N 
*
 

K 
* 

14.6 -0.318Gyp + 0.33P +0.35N -0.20K Ephedra 

 دار است. درصد معني 1/11و  11، 10ترتیب در سطح  *، ** و *** به
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 گیری  نتیجه

خاک اراضي مارني منطقه های  نمونه تحلیلنتایج 

 های جنسدر  ،طورکليبهکه نشان داد  پژوهشمورد 

با افزایش پوشش  ، سالسوال و افدراگیاهي درمنه

هایي از  ویژگي درصد، 29-14به  9-29ي از گیاه

خاک نظیر درصد گچ، هدایت الکتریکي، اسیدیته، 

و رس، سدیم، پتاسیم، منیزیم، درصد ژیپس، سیلت 

نسبت  و ها ها و کاتیون کلر، سولفات، مجموع آنیون

با  ها دهد. در این جنس کاهش نشان مي جذب سدیم

 ،درصد 29-14به  9-29افزایش پوشش گیاهي از 

هایي چون درصد کربن، نیتروژن، فسفر و درصد  ویژگي

 اغالبشونده و ماسه و میزان بیکربنات خنثيمواد 

 . (2)جدول  دهند افزایش نشان مي

مستقر در گیاهي های  جنسبررسي بر روی 

های  در شیبها  مارننشان داد که مارني های  خاک

ها  گیاهي آن  یا میزان پوشش ،جنوبي فاقد پوشش بوده

های  در شیب ی گیاهيها اغلب گونه و ناچیز است

 اند. باید توجه داشت که جهت شمالي استقرار یافته

 خاک و دمای در دسترس گیاه، آب مقدار بر جغرافیایي

 از گذارد. مي تأثیر گیاهوسیله به دریافتي نور میزان

 های جهت شدت تابش نور در تفاوت در ،طرف دیگر

تغییرات  آمدن وجود باعث به مختلف یک دامنه،

 ،در این رابطه .شود مي دامنه آن در مزوکلیمایي

 و 1929و همکاران،  Zare-Chahokiمحققین پیشین )

Rezaei  وGilkes ،1992 در خصوص تأثیر جهت )

های گیاهي در شرایط  دامنه در استقرار و پراکنش گونه

 نتایج یافتند.مطالعه خود به نتایج مشابهي دست 

 جنس سه در گیاهي  درصد پوششین میانگ مقایسه

نشان داد که سه  تجزیه واریانس از استفاده با گیاهي

گیاهي مورد بررسي از نظر درصد پوشش  جنس

دارند  دار گیاهي از نظر آماری با یکدیگر تفاوت معني

، با استفاده پژوهشهای گیاهي مورد  جنس(. 9)جدول 

رند گی از آزمون دانکن در دو گروه مختلف قرار مي

، دهد طور که این شکل نیز نشان مي (. همان4)شکل 

میانگین درصد پوشش  با Artemisiaیاهي گ  جنس

یاهي گ  جنس. گیرد قرار مي aدرصد در گروه  2/24

Ephedra  درصد در  1/2با میانگین درصد پوشش

از نظر  Artemisiaیاهي گ  جنسبا  ،قرار گرفته bگروه 

. استدار  معنيدارای تفاوت گیاهي پوشش درصد 

ین درصد پوشش با میانگ Salsolaیاهي گ  جنس ،ضمنا

با توجه  گیرد. ميقرار  bو  aدرصد در دو گروه  2/22

ها بر روی  ، بررسيپژوهش در اینکه  به این

گیاهي در شرایط مشابه اقلیمي، شیب و جهت  پوشش

اختالف در ، با این وجود شیب صورت گرفته است

 ترکیب وجب تفاوت درم ها خصوصیات خاک مارن

درصد  تفاوت در ،ها و همچنین جنس در گیاهي

این نتایج با ده است. در این زمینه، گیاهي ش پوشش

و همکاران،  Jafariهای محققین پیشین ) یافته

1990،Tamartash   ،و 1929و همکارانTatian   و

فیزیکي  های ویژگي( در زمینه ارتباط 1922همکاران، 

خواني  همها  آن با پوشش گیاهي ها مارنو شیمایي 

  .دارد

 منطقه کل در خاک بافت بودنسنگین به توجه با

بافت  ایجاد باعث ،یابد افزایش خاک ماسه چه میزان هر

نفوذپذیری و انتقال مواد خواهد برای متعادل و مناسب 

 دلیل به گیاهي های گونه بقاء بر خاک بافت شد. تأثیر

 اختالف در زیرا ،ستا خاک رطوبت میزان در اختالف

و  هوادهي دهي،  لشک در تغییرات به رطوبت میزان

و  Daviesشود ) مي منجر خاک شوری میزان

 (.1929و همکاران،  Shokrollahi و 1992همکاران، 

تراکم  و تاجي پوشش بر تأثیرگذار عوامل دیگر از

 فسفر و ازت میزان حاضر،پژوهش  در گیاهي های گونه

 بافت ازت، میزان در مؤثر واملع از یکي. خاک است

 از بیش ازتي مقدار دارای رسي های خاک .است خاک

 شني های خاک از بیش نیزها  آن و لیموني های خاک

که کردند ( بیان 2112و همکاران ) Fisher. هستند

ترین عامل دسترس، نیتروژن خاک، مهم بعد از آب در

 ازت، از بعد کننده رشد گیاهان است. فسفرمحدود

 رشد در است که گیاه تغذیه در غذایي عنصر مهمترین

 در عمل گیاهان در عنصر این .دارد مهمي نقش زایشي

 آنزیم سنتز و تنفس ها، پروتئین متابولیسم فتوسنتز،

 (.1929و همکاران،  Shokrollahiدارد ) نقش اساسي

 که دهد مي نشان ،همچنینپژوهش  این نتایج

تأثیر وجود  تحت يبررس مورد منطقه تاجي در پوشش

. با توجه به باالبودن امالح در استامالح خاک 

سازندهای مارني منطقه مورد مطالعه و نتایج حاصله 

 شامل عوامل خاکي که داد گیاهي نشان های جنس در

 از گچ و سدیم جذب نسبت و الکتریکي هدایت میزان
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 اراضي در گیاهي اجتماعات تغییرات بر گذار عوامل تأثیر

شوند. باید  مي منطقه مورد بررسي محسوبمارني 

 خاک غلظت امالح کليرطو به و توجه داشت که شوری

 استفاده قابل کاهش آب برعالوه ریشه، محیط اطراف یا

 .شود مي ها یون بین تعادل خوردن همبهموجب  گیاه،

دارند که  ( بیان مي1991و همکاران ) Li ،در این زمینه

از  و سدیم جذب نسبت و یشور متقابل اثر به توجه با

 خاک و موجب تخریب ساختمان سدیم که آنجا

 ایجاد با نتیجه در و شود مي آن شدن ذراتپراکنده

 و غذایي مواد توازن خوردنهمهبنامناسب،  تهویه

 طوری به ،شود مي را موجب گیاه رشد بر منفي اثرهای

 گیاهي پوشش در دو عامل این کننده تعیین نقش که

پژوهش نتایج این . شود مي نمایان بیشتر رنيما اراضي

با افزایش میزان گچ خاک  Salsolaنشان داد که گیاه 

و  Tamartash ،کم آن افزوده شد. در این زمینهبر ترا

 Salsola rigida( نیز در مورد گیاه 1929همکاران )

یج مؤید آن نتا ،چنینمشابهي دست یافتند. همنتایج 

 روی بر داری معني تأثیر نیز خاک است که اسیدیته

دارد.  منطقه جنسهر سه  گیاهي های تراکم گونه

 تأثیر تحت را گیاه مستقیم رشد طور به خاک اسیدیته

 کنترل اسیدیته خاک نقش مهمترین دهد. مي قرار

و  Virtanenاست ) خاک در غذایي عناصر حاللیت

 .(1992همکاران، 

حاسبات آماری با استفاده از مدل ج منتای

درصد بر روی  10سیوني گام به گام در سطح رگر

و  FCدهد که متغیرهای  نشان مي 4جدول  یها داده

درصد و متغیرهای  11در سطح هدایت الکتریکي 

 10در سطح و کلر  (T.N.Vشونده )خنثيدرصد مواد 

درصد با متغیر درصد پوشش گیاهي جنس سالسوال 

توان  مي ،. بنابراینهستنددار  دارای ارتباط آماری معني

هدایت ، FCنتیجه گفت که متغیرهای مستقل 

و کلر  (T.N.Vشونده )خنثيدرصد مواد  ،الکتریکي

دارای بیشترین اثر بر روی متغیر وابسته  ترتیب به

. هستنددرصد پوشش گیاهي در جنس سالسوال 

نتایج محاسبات آماری با استفاده از مدل  ،همچنین

د بر روی درص 10رگرسیوني گام به گام در سطح 

هدایت ها حاکي از آن است که متغیرهای  داده

درصد با متغیر  10در سطح و پتاسیم  CEC، الکتریکي

وابسته درصد پوشش گیاهي جنس افدرا دارای ارتباط 

 ،دهد باشند. این نتایج نشان مي دار مي آماری معني

دارای و پتاسیم  CEC، هدایت الکتریکي متغیرهای

غیر وابسته درصد پوشش بیشترین اثر بر روی مت

 .هستندگیاهي در جنس افدرا 

حاسبات آماری با استفاده از مدل نتایج م

درصد بر روی  10رگرسیوني گام به گام در سطح 

متغیرهای درصد دهد که  نشان مي (4)جدول  ها داده

شوری و  CEC، نیتروژن، (T.N.Vشونده )خنثيمواد 

درصد با متغیر درصد پوشش  10در سطح  خاک

دار  دارای ارتباط آماری معني درمنه جنسگیاهي 

 این متغیرهاتوان نتیجه گفت که  مي ،. بنابراینهستند

دارای بیشترین اثر بر روی متغیر وابسته  ترتیب به

 .هستند درمنه جنسدرصد پوشش گیاهي در 

، در جنس دهد نشان مي 4گونه که جدول  همان

آلي با  گچ، ماسه و کربنمتغیرهای سالسوال، میزان 

 دار گیاهي دارای ارتباط آماری معني درصد پوشش

ترتیب دارای بهعبارت دیگر، این متغیرها  به. هستند

گیاهي در جنس  بیشترین اثر بر روی درصد پوشش

، گچ، فسفر، نیتروژن و پتاسیم نهایتا. هستندسالسوال 

درصد با متغیر وابسته درصد پوشش  10در سطح 

دار  ارتباط آماری معنيافدرا دارای  جنسگیاهي 

گچ، فسفر،  متغیرهای ،دهد . این نتایج نشان ميهستند

دارای خاک، عوامل نسبت به سایر نیتروژن و پتاسیم 

بیشترین اثر بر روی متغیر وابسته درصد پوشش 

  .هستافدرا  جنسگیاهي در 

از  تیجه گرفت کهتوان ن مي ،با توجه به این بررسي

ستقرار پوشش گیاهي بر کننده امحدودعوامل میان 

، هدایت الکتریکي یها ویژگيی منطقه ها مارنروی 

SAR ،CEC ،را بر نقش بیشترین برخي از امالح و  گچ

از دهد.  پوشش گیاهي نشان مي روی نوع و درصد

خاک مانند میزان عوامل طرف مقابل، برخي از 

شونده خنثيدرصد مواد و فسفر  ،نیتروژن، کربن آلي

(T.N.V) ارتباط ها  گیاهي مارن صد پوششبا در

های  گیری با نتایج بررسي این نتیجهمستقیم دارند. 

جمله با نتایج حاصل از ازمحققین مختلف و 

 Bowman( و2110و همکاران )  Bowmanهای بررسي

 مطابقت دارد. (1994و همکاران ) 

 ها ویژگيبین که د کرتوان بیان  در مجموع مي

های مختلف  اهي گونهدرصد پوشش گینوع و خاک و 
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رابطه پژوهش مارني مورد موجود در مناطق گیاهي 

میزان همبستگي بسته به . داری وجود دارد معني

فیزیکي و شیمیایي  های ویژگيو های گیاهي  گونه

و همکاران   Gallartهای یافته. استمتفاوت  ها مارن

( نیز موید این نکته 1922و همکاران ) Yue( و 1929)

  .است

که سازندهای مارني بخش قابل هایي  هضودر ح

 ،دهندميرا تشکیل  شناسي زمینتوجهي از سازندهای 

پذیری  از قابلیت فرسایشاز آنجا که این سازندها 

 ،لذا ،برخوردارند بیشتری نسبت به سایر سازندها

های حفاظت برنامهقبل از اجرای شود  پیشنهاد مي

رسي قرار دقت مورد برهب ها مارنی ها ویژگيخاک، 

 ها ویژگيهای مورد نظر متناسب با این برنامهگرفته و 

گونه که نتایج این  از طرف دیگر، همان د.نانتخاب شو

  ، هرچند که میزان پوششدهد مينشان نیز  پژوهش

ها کمتر  اراضي مارني در مقایسه با سایر خاک گیاهي

ود دارند جهای گیاهي نادر اما با ارزشي و اما گونه ،است

ي برای تثبیت یها شناخت و معرفي چنین گونه که

اهمیت زیادی داشته تواند  بیولوژیکي اراضي مارني مي

  باشد.
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