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چکیده 
خاصي  مرتعي  گونه های  مارني،  رخنمون های  برخي  در 
پایداري  و  تثبیت  باعث  و  یافته  نمو  و  رشد  چشمگیر  به طور 
تحقیق  می شود.  رسوب زایي  و  فرسایش  پدیده  کنترل  و  خاک 
حاضر با هدف بررسی نقش گونه های مرتعی بر کنترل فرسایش 
سازندهای مارنی مناطق بیابانی شهرستان اردکان یزد انجام گرفت. 
نقشه  روی  بر  مارنی  پهنه های  جداسازی  از  پس  بدین منظور 
زمین شناسی و انجام بازدیدهای صحرایی، محدوده های مارنی بر 
تیپ بندی  و  نقشه درصد  پوشش  نهایی گردید. سپس  نقشه  روی 
و  پوشش گیاهی  درصد  تعیین  برای  شد.  تهیه  گونه های  گیاهی 
صورت پذیرفت.  میدانی  بازدید  گیاهی  گونه های  فهرست  تهیه 
برای بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، نمونه برداری 
مقایسه  همگن،  گروه  چهار  به  بندی  تقسیم  با  و  سایت   12 از 
نتایج  انجام شد.  آزمون دانکن  و  آنالیز واریانس  آزمون  با  آماری 
اردکان  بیابانی  مناطق  در  مارنی مختلف  نشان داد که سازندهای 
شامل مارن به همراه گچ )ژیپس(، ماسه سنگ و گنگلومرا و آهک 
است. بیش ترین اراضی مارنی، بدون پوشش گیاهی و بعضًا دارای 
برونزد سنگی است. ولی در بخشی از مناطق مارنی به ویژه داخل 
کنترل  در  مؤثر  نقش  با  کم  تراکم  با  مرتعی  بوته های  آبراهه ها 
نظر  از  گونه  سازگارترین  می شوند.  دیده  تثبیت کف  و  فرسایش 
روی  پوشش گیاهی(  دارای  پالت های  در  درصد   83( حضور 
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است.   )Salsola tomentosa( شور  بهوه  گونه  مارنی  اراضی 
مقایسه خصوصیات شیمیایی خاک گروه های مارنی منطقه، نشان 
منیزیم  و  قلیائیت، درصد  گچ، شوری، کلسیم  متغیرهای  داد که 
و آهک دارای تفاوت معنی داری در سطح احتمال 1 و 5 درصد 
می باشند. لذا باعث تفاوت در استقرار پوشش گیاهی و نوع گونه ها 

مستقر گردیده است.

پوشش گیاهی،  فرسایش،  مارنی،  سازند  کلیدي:  واژه هاي 
حفاظت خاک، بیابان، اردکان

مقدمه
مارن به عنوان یکی از حساس ترین واحدهای سنگ شناسی در برابر 
فرسایش و هوازدگی نقش عمده اي در رسوب زایي حوزه های آبخیز 
مشکل  همواره  کشور  آبخیز  حوزه های  در  مارني  دارد. سازندهای 
ساز بوده اند و یکي از مهم ترین منابع تولید کننده رسوب به حساب 
این  مي آیند. انواع فرسایش سطحي، شیاري و خندقي و تونلي در 
اراضي به وقوع مي پیوندد. مطالعاتي که در داخل و خارج کشور در 
خصوص رسوب دهي حوزه هاي آبخیز صورت گرفته، نقش اساسي 
سازند های مارني را در تولید رسوب بارز ساخته است. بررسی های 
گونه های  مارني،  رخنمون های  برخي  در  که  می دهد  نشان  میداني 
مرتعي خاصي به طور چشمگیر رشد و نمو یافته و باعث تثبیت و 
پایداري قشر هوازده سازند گردیده است، به طوری که پدیده فرسایش 
ورسوب زایي تا حد غیر قابل انتظاري کنترل شده است. با توجه به 
ایران  در  مختلفی  تحقیقات  سازندها  این  بیولوژیک  کنترل  اهمیت 
استقرار آن ها  و جهان در خصوص پوشش گیاهی طبیعی و شرایط 
روی سازندهای مارنی صورت گرفته است. عسکری و همکاران ]1[ 
گیاهی  گونه های  سیستماتیک  و  دقیق  بررسی  با هدف  تحقیقی  در 
منطقه  سه  در  حفاظتی آن ها  نقش  نیز  رویشگاهی و  نیاز  تعیین  و 
بدین منظور  داد.  انجام   ایالم  شهرستان  در  غربی  و  جنوبی  شرقی، 
نمونه  تهیه  و  مارنی  مرتعی محدوده  پوشش های  از  برداری  آمار  با 
و  فیزیکی  آزمایشات  جهت  مارنی  سازند  محدوده های  از  خاک 
منطقه،  سه  در  مارنی  نمونه های  آزمایشات  گرفت،  نتیجه  شیمیایی 
با توجه به چینه شناسی سازندهای مارنی گورپی، پابده، گچساران و 
آغاجاری رسوبات این سه منطقه از نظر میزان شوری )EC(، جرم 
  )SP( و درصد اشباع خاک )Na+( سدیم ،)BD( مخصوص ظاهری
سیلت  و  ماسه  شن،  ذرات  جمله  از  فیزیکی  پارامترهای  برخی  و 
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دارای اختالفات معنی داری می باشند. در هر دو تیپ  منطقه شرقی 
 Quercus brantii  غالب و  فراوان  گونه  ایالم  شهرستان  غربی  و 
است و این گونه مرتعی را سازگارترین گونه گیاهی در نواحی تحت 
پوشش سازند های مارنی گورپی و پابده در این پهنه ها در نظرگرفت. 
 Hamada salicornica  ، Noaea mucronata گونه غالب دوم را
می دهد  اختصاص  به خود     Zygophyllum atriplicoides  و
می باشد. صحتی  سازگار  ایالم  شهرستان  جنوب  مارنی  پهنه  با  که 
و همکاران ]6[ در تحقیقات خود در نواحی مارنی بخش چاهورز 
شهرستان المرد نشان دادند، سازندهای مارنی به دلیل خصوصیات 
نیمه خشک  و  مناطق خشک  اغلب  در  شیمیایی،  و  فیزیکی  خاص 
پوشش گیاهی اندکی دارند و استقرار پوشش گیاهی در این نواحی 
با محدودیت های متعددی همراه است. برای درک صحیح وضعیت 
بین  پویای  رابطه  شناخت  به  نیاز  خشک،  مناطق  اکوسیستم های 
پوشش گیاهی و ژئومورفولوژی منطقه است. نتایج نشان داد که بین 
رابطه  دشت مارنی  در  تاج پوشش گیاهی  و  سنگریزه سطحی  تراکم 
مستقیم و معنی داری وجود دارد. هم چنین برخی از خصوصیات پالن 
آبراهه بر تراکم تاج پوشش گیاهی و پراکنش تیپ های گیاهی مختلف 
تأثیرگذار است. عدم توانایی آنالیز1 با توجه به نتایج حاصل از آزمون 
مونت کارلو در تحلیل مناسب پراکنش گونه های گیاهی در ارتباط با 
از  مطالعاتی  منطقه  این  مارنی  نواحی  آبراهه در  عوامل مورفومتری 
دیگر نتایج این مطالعه است. در پایان می توان گفت نتایج این مطالعه 
مورفومتری  عوامل  و  برخی خصوصیات خاک شناسی  نقش  بیانگر 
آبراهه ها و هم چنین سنگریزه های سطحی در نواحی مارنی بر تراکم 
پراکنش  پیش بینی  اما  تیپ های گیاهی است،  پراکنش  تاج پوشش و 
بر  تأکید  با  و  مستقیم  گرادیان  آنالیز  از  استفاده  با  گیاهی  گونه های 
خصوصیات مورفومتری آبراهه در این منطقه مطالعاتی، دشوار است.
بر اساس نتایج جوزقیان و همکاران ]4[ در دشت سگزي اصفهان 
مشخص شد که با استحصال معادن سطحی نظیر گچ و رس، پوشش 
نتیجه  در  خاک، به کلی از بین رفته و  گیاهی و پوشش سنگفرش 
هم چنین  فرسایش پذیری این مناطق افزایش  یافته است.  آن قابلیت 
تغییرات به وجود آمده در وضعیت پوشش گیاهي و خاک، گواه 

افزایش روند بیابان زایی منطقه است.
مارنی  اراضی  بر  مستقر  گیاهی  ]3[ پوشش  همکاران  امامی  و 
شهرستان  بروجن را در دو منطقه سبزکوه و دوراهان بررسی نمودند. 
در  پوشش گیاهی  کنترل کنندگی  نقش  تعیین   تحقیق  این  از  هدف 
برابر فرسایش خاک بود. نتایج نشان داد که رسوبات این دو پهنه از 
نظر میزان اسیدیته، کربنات کلسیم، سدیم و کلر و برخی پارامترهای 
فیزیکی از جمله ذرات شن، ماسه و سیلت دارای اختالفات معنی داری 
می باشند. این تفاوت می تواند به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تنوع و 
اختالف پوشش گیاهی رویش یافته در دو عرصه باشد. در ضمن بر 
اساس نوع و تراکم گونه های گیاهی موجود در مناطق مورد بررسی، 
چهار تیپ گیاهی در دو ناحیه سبزکوه و دوراهان شناسایی و تفکیک 

1. Correspondence Analysis Canonical

غالب گون  تیپ گونه  در هر چهار  که  است  آن  مهم  گردید. نکته 
گونه  سازگارترین  را  مرتعی  گونه  این  می توان  تردید  بدون  است. 
گرفت.  نظر  در  مارنی  سازندهای  پوشش  تحت  نواحی  در  گیاهی 
با فراوانی  گونه غالب دوم را دافنه  به خود اختصاص می دهد که 

کم تر از گون در تمام سطح پهنه ها خود نمایی می کند.
ترکیـب  بـین  روابـط  عنـوان  با  مطالعه ای  در  وایت2]7[  و  هود 
شمال  در  توپوگرافي(  و   محیطي  )خاک  شاخص های  و  گونه ای 
مکزیک، با استفاده از تجزیه  و تحلیل تطبیقي غیر جهت دار به این 
نتیجه رسیدند که بین پوشش تاجي و عوامل خاک شامل عمق خاک، 
در  زنده  مواد  مجموع  و  خاک   pH سـطحي،  سـنگریزه  درصـد 

رویشگاه تفاوت معنی داری وجود دارد.
تنوع  با  محیطی  عوامل  رابطه  بررسی  به  همکاران ]8[  و  زنگ3 
پوشش گیاهی در فالت لسی چین پرداختند. جوامع گیاهی بر اساس 
ترکیب، ساختار و شرایط رویشگاهی متفاوت توسط آنالیز خوشه ایی 
داد  نشان   CCA توسط  ها  داده  تجزیه  شدد.  تعیین   )UPGMA(
و  بوده  پوشش گیاهی  احیای  و  برگشت  در  کلیدی  عامل  زمان،  که 
هم چنین ارتفاع، نوع خاک، شیب و جهت آن از عوامل مهم در احیا 
مناطق لسی بوده است و نقش تعیین کننده ای در پراکنش پوشش 

گیاهی داشته است.
اهمیت  و  یزد  اردکان  منطقه  بیابانی  و  خشک  اقلیم  به  توجه  با 
ضروت  منطقه  مارنی  سازندهای  در  فرسایش  کنترل  و  حفاظت 
تحقیق میدانی ایجاد گردیده است. لذ تحقیق حاضر با هدف تعیین 
خصوصیات  با  مارنی   سازندهای  در  گیاهی  گونه های  شناسایي  و 
توسط  فرسایش  کنترل کننده  نقش  و  متفاوت  شیمیایی  و  فیزیکی 

پوشش گیاهی طبیعی در محدوده شهرستان اردکان  انجام پذیرفت.

مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه

شهرستان اردکان با مساحت 23662 کیلومتر مربع در استان یزد و 
مرکز ایران قرار دارد )شکل1(. جمعیت این شهرستان در سال 1395 
برابر با 97960 نفر بوده است. شهرستان اردکان در طول جغرافیایي 
° 53 و 01 تا °56 و 19 شرقي و عرض جغرافیایي °32  تا °33 و 
23 شمالي واقع شده است. از نظر توپوگرافی، بخش عمده شهرستان 
با خط تراز تقریبي 1500 متر محدود مي شود. تنها حدود 5 درصد 
از  شهرستان  متوسط  ارتفاع  و  بوده  کوهستاني  شهرستان  مساحت 
نقطه  بلندترین  شهرستان  محدوده  در  است.  متر   1234 دریا  سطح 

ارتفاعي مربوط به کوه خوانزا با ارتفاع 3158 متر است. 

2. Hood & White 
3. Zhang
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شکل1: موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان و کشور

روش تحقیق
نقشه  روی  بر  مارنی  پهنه های  جداسازی  از  پس  بدین منظور 
زمین شناسی 1/250000سازمان زمین شناسی کشور و انجام بازدید 
اردکان  مارنی شهرستان  سازندهای  محدوده   نهایی  نقشه  صحرایی، 
تهیه شد. سپس با استفاده از نقشه کاربری اراضی و پوشش گیاهی، 
مطالعات قبلی و بازدید میدانی، نقشه پوشش و تیپ بندی گونه های 
روش هاي   .]2[ شد  تهیه  مارنی  سازند های  محدوده  در  مرتعی 
از  مطالعه  این  در  که  دارد  وجود  تراکم  اندازه گیري  برای  مختلفي 
روش اندازه گیري مستقیم )شمارش تعداد پایه هاي هر گونه گیاهي 
در واحد سطح( استفاده گردید. پس از تعیین تیپ هاي گیاهي موجود 
از  ترکیب پوشش گیاهي و مساحت هر یک  به  با توجه  منطقه،  در 
تیپ هاي گیاهي، تعداد و اندازه پالت برای اندازه گیري تراکم در هر 
تیپ گیاهي مشخص گردید. با توجه به نوع پوشش و گونه های غالب 
موجود در ترکیب پوشش گیاهی منطقه که عمومًا گیاهان بوته ای و 
درختچه ای هستند از پالت 2×2 متر استفاده شد. روش نمونه گیري 
یک  پرتاب  با  تیپ  هر  در  اول  )نقطه  بوده  سیستماتیک  تصادفي- 
سنگ به روش تصادفي تعیین و نقاط بعدي با یک فاصله مشخص 
از نقطه اول مشخص شد( و پس از تعیین محل هاي اسقرار پالت، 
تعداد هر گونه گیاهي چندساله واقع شده در پالت شمارش شد. پس 
نیز محاسبه  از محاسبه تراکم هرگونه در مترمربع، تراکم در هکتار 

گردید.
هم چنین به منظور بررسی خصوصیات فیزیکی و شمیایی خاک 
به  مارنی  های  محدوده  زمین شناسی  واحد  نوع  گرفتن  درنظر  با 
از  نمونه(   3 همگن  واحد  )هر  12نمونه  و  تقسیم  همگن  واحد   4
آنالیز در آزمایشگاه آب و خاک  عمق 30-صفر سانتی متری جهت 
یک   هر  اثر  مقایسه   شد.  برداشت  یزد،  کشاورزی  تحقیقات  مرکز 
کلسیم،  منیزیم،  سدیم،  شامل گچ، آهک،  شیمیایي خاک  متغیرهاي   از 
شوری، اسیدیته، ESP و SAR در سایت های مورد مطالعه  با استفاده  
نمودار شکل2  انجام گرفت.   t  آزمون و   SPSS آماري  نرم افزار  از 

مراحل انجام تحقیق را نشان می دهد.

 

4 
 

  
 تحقیقروش : نمودار 1شکل

 نتایج
 سازندهای مارنیو ساختاری بررسی وضعیت مکانی -2

ندست ل ایتصاویر ماهواره و شناسیبا استفاده از نقشه زمینابتدا 
نقشه پراكش منطقه مورد مطالعه و بازدیدهای میدانی،  2918

 (.3)شکل دشسازندهای مارنی در محدوده شهرستان اردكان تهیه

 
 مارنی  پراکنش سازندهای نقشه :8شکل

 
نقشه پراكنش سازندهای مارنی شهرستان اردكان طور كه در همان

به اشکال مختلفی دیده  یمارنسازندهای  ،شودمشاهده می (3شکل)
مارن به همراه گچ صورت هبسازندهای مارنی منطقه عمدتاً  .شودمی

ن یتربیششود. سنگ و گنگلومرا و آهک دیده می)ژیپس(، ماسه
نگ سهای ماسهدار با میان الیهپراكنش مربوط به مارن و مارن ژیپس

های بعدی از دار در رتبهآهک و مارن ژیپسباشد. مارن و سنگمی

لذا با توجه به جنس تشکیالت و شرایط  دارند.نظر پراكنش قرار
های رسوبگذاری، سازندهای مارنی منطقه به چهار گروه تقسیم الیه

 گردید.

چهار منطقه (  3نقشه پراكنش سازندهای مارنی)شکلبا توجه به 
، 2، چهار سایت، در منطقه 1در نظر گرفته شد. در منطقه همگن 

، دو سایت و در 4، چهار سایت و در منطقه 3دو سایت، در منطقه 
م انجاگیاهی و خاک ی میدانی پوششبردارنمونهسایت  12مجموع 

 .شد

  یمارنهای سازندگیاهی بررسی وضعیت پوشش -1
پوشش گیاهی برای بررسی وضعیت اراضی مارنی از نظر درصد 

د های تیپ و درص)كاربری اراضی( و تیپ پوشش گیاهی از نقشه
ره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد و مركز اپوشش اد

 .[2] دشتحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان یزد استفاده 
های آن در و خروجی پوشانیهم  GISها در محیطنقشه
 .استارائه شده 4و3هایشکل

 
 کاربری اراضی محدوده سازندهای مارنی  نقشه :4شکل

 
ین اراضی دارای تربیششود، دیده می 4كه در شکل طورهمان

گیاهی و بعضاً دارای برونزد سنگی بدون پوشش یمارنسازند 
ها نیز در اراضی مرتعی با تراكم كم  قرار هستند. بخشی از مارن

باشد. با این می ها مساحت مارن كماند. در سایر كاربریگرفته
 اردكان عمدتاً در اراضی مارنی پوشششهرستان وضعیت در منطقه 

 گیاهی ضعیف است.

شکل2: نمودار روش تحقیق

نتایج
1-بررسی وضعیت مکانی و ساختاری سازندهای مارنی

ابتدا با استفاده از نقشه زمین شناسی و تصاویر ماهواره ای لندست 
پراکش  نقشه  میدانی،  بازدیدهای  و  مطالعه  مورد  منطقه   2018

سازندهای مارنی در محدوده شهرستان اردکان تهیه  شد )شکل3(.

شکل3: نقشه پراکنش سازندهای مارنی 

همان طور که در نقشه پراکنش سازندهای مارنی شهرستان اردکان 
)شکل3( مشاهده می شود، سازندهای مارنی به اشکال مختلفی دیده 
می شود. عمدتًا سازندهای مارنی منطقه به صورت مارن به همراه گچ 
بیش ترین  می شود.  دیده  آهک  و  گنگلومرا  و  ماسه سنگ  )ژیپس(، 
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پراکنش مربوط به مارن و مارن ژیپس دار با میان الیه های ماسه سنگ 
می باشد. مارن و سنگ آهک و مارن ژیپس دار در رتبه های بعدی از 
شرایط  و  تشکیالت  به جنس  توجه  با  لذا  قرار دارند.  پراکنش  نظر 
الیه های رسوبگذاری، سازندهای مارنی منطقه به چهار گروه تقسیم 

گردید.
با توجه به نقشه پراکنش سازندهای مارنی)شکل 3 ( چهار منطقه 
همگن در نظر گرفته شد. در منطقه 1، چهار سایت، در منطقه 2، 
دو سایت، در منطقه 3، چهار سایت و در منطقه 4، دو سایت و در 
مجموع 12 سایت نمونه برداری میدانی پوشش گیاهی و خاک انجام 

شد.
2- بررسی وضعیت پوشش گیاهی سازند های مارنی 

برای بررسی وضعیت اراضی مارنی از نظر درصد پوشش گیاهی 
)کاربری اراضی( و تیپ پوشش گیاهی از نقشه های تیپ و درصد 
مرکز  و  یزد  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  پوشش 
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد استفاده شد ]2[. نقشه ها 
در محیط GIS هم پوشانی و خروجی های آن در شکل های3و4 ارائه 

شده است.
دارای  اراضی  بیش ترین  می شود،  دیده   4 شکل  در  همان طورکه 
سازند مارنی بدون پوشش گیاهی و بعضًا دارای برونزد سنگی هستند. 
بخشی از مارن ها نیز در اراضی مرتعی با تراکم کم  قرار گرفته  اند. در 
سایر کاربری ها مساحت مارن کم می باشد. با این وضعیت در منطقه 
ضعیف  گیاهی  پوشش  مارنی  اراضی  در  عمدتًا  اردکان  شهرستان 

است.
منطقه  مارنی  سازند های  مساحت  بیش تر  در  شکل4  به  با توجه 
مناطق  سایر  در  کوچکی  لکه های  در  و  ندارد  وجود  پوشش گیاهی 
تیپ های مختلفی از پوشش گیاهی دیده می شود که گونه های شاخص 
آن درمنه دشتی، شور، قیچ و رمس می باشد. برای بررسی نقش این 

گونه های گیاهی در کنترل فرسایش نیاز به تکمیل اطالعات با بازدید 
صحرایی و نمونه برداری است.

منتخب،  سایت   12 از  نمونه برداری  و  میدانی  بازدید  انجام  با 
شد  مشخص  آن  گونه های  فهرست  و  گیاهی  پوشش  وضعیت 
)جدول های 1 و 2(. تصاویری از وضعیت پوشش گیاهی و گونه های 

گیاهی موجود نیز در شکل 5 آمده است.
سازند های  پوشش گیاهی  که  می دهد  نشان  میدانی  بررسی های 
در  ولی  بوده،  پوشش  بدون  حتی  یا  ضعیف  عمدتًا  موجود  مارنی 
جاهایی که گونه های گیاهی مستقر شده اند، نقش مؤثری در کنترل 
تراکم  بیش ترین  به طوری که  نموده اند،  ایفا  فرسایش  و تثبیت کف 
دیده می شود.  مارن ها  بر روی  ایجاد شده  آبراهه های  و  در شیارها 
پایه های گونه هایی نظیر قیچ و سالسوال نقش  از طرفی وجود تک 
بادشکن و حفاظت خاک داشته و آثار تجمع خاک در پای بوته دیده 
نامساعد  شرایط  و  منطقه  به خشکی  توجه  با  کلی  به طور  می شود. 
در  گیاهی  پوشش  حفاظتی  نقش  مطالعه  مورد  مارن های  در  خاک 
کنترل فرسایش مارنی ناچیز است. با این وجود، در شرایطی که مارن 
برای رشد  بهتری  پیدا کند، قطعًا شرایط  با سازندهای دیگر تالقی 
تر  پررنگ  پوشش گیاهی  حفاظت خاک  نقش  و  شده  فراهم  گیاهان 
می شود. نکته قابل توجه گونه های مستقر در مارن های منطقه عمدتًا 
شاخص  گونه  می باشند.  دوست  گچ  و  شوری  به  مقاوم  گونه های 
اراضی مارنی مورد مطالعه ساسوال تومنتوزا و قیچ می باشد. در شکل 
و  فرسایش شیاری  کنترل  در  پوشش گیاهی  همین  نقش  تصاویر    6
خصوصیات  آماری  مقایسه  است.  داده شده  نشان  فرسایش بادی 
بیش تر  در  که  داد  نشان  مقایسه  مورد  مارنی  مناطق  خاک  شیمایی 
مؤلفه های شیمیایی تفاوت معنی داری از نظر آماری دیده نمی شود. 
از بین مؤلفه های مورد بررسی قلیائیت، کلسیم و درصد آهک دارای 

تفاوت معنی داری در گروه های مارنی هستند )جدول3(.

شکل5: نقشه تیپ های گیاهی در سازندهای مارنیشکل4: نقشه کاربری اراضی محدوده سازندهای مارنی 
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جدول 1: شرح پوشش گیاهی مارن ها در سایت های نمونه برداری در منطقه مورد مطالعه
شرح وضعیت پوشش گیاهیمحل آماربرداری

درصد پوشش گیاهی بسیار فقیر و کم تر از 1 درصد و بیش تر روی دامنه ها لخت و در آبراهه ها گونه های سالسوال تومنتوزا- قیچ-درمنه سایت 1
دشتی دیده می شود.

درصد پوشش گیاهی بسیار فقیر و کم تر از 1 درصد و بیش تر روی دامنه ها لخت و در آبراهه ها گونه های سالسوال تومنتوزا- قیچ-درمنه سایت 2
دشتی وجود دارد.

تپه های مارنی با پوشش ورنی سنگریزه ای ماسه سنگی روی دامنه ها با تک پایه هایی از بوته ها تراکم بسیار پایین شامل گونه های آنابازیس سایت 3
استیفرا-سالسوال تومنتوزا-درمنه دشتی می باشد.

این تپه های مارنی با پوشش سنگریزه ای ماسه سنگی که در زیر آن تجمع باالی امالح وجود دارد. پوشش گیاهی بسیار فقیر که پوشش از سایت 4
محل های قبلی بهتر ولی کم تر از 2 درصد بود که شامل: سالسوال تومنتوزا-کرقیچ یا سگ میر )هرتیا انگوستیفولیا(- آنابازیس ستی فرا- 

درمنه دشتی می باشد.
منطقه دارای تپه های تیپیک مارنی با فرسایش شدید بدلندی و ترکیبات گچ کریستالی می باشد. بر ریو تپه به ندرت پوشش گیاهی دیده سایت 5

می شود و به طور محدود در آبراهه ها تک پایه ها وجود دارد که شامل سالسوال تومنتوزا است.
تپه های مارنی با پوشش مختصری از سنگریزه نازک و زیر آن خاک های با امالح گچ و مارن. پوشش گیاهی روی تشکیالت شامل: سایت 6

سالسوال تومنتوزا- قیچ-کوزینیا- گاو چاق کن)اسکاریوال اورینتالیس( است.
روی تپه ها پوشش ماسه ای بوده با فرسایش شدید بدلندی گونه های گیاهی بسیار محدود و شامل: سالسوال تومنتوزا  می باشد.سایت 7
تپه های مارنی با فرسایش شدید گونه قیچ به طور شاخص بر داخل آبراهه ها و حتی روی تپه ها مستقر بود و داخل آبراهه ها گونه سالسوال سایت 8

تومنتوزا و هامادا به صورت تک پایه وجود داشت.
گونه قیچ به زیبایی باعث حفاظت و کنترل فرسایش گردیده است. گونه های موجود شامل: قیچ–سالسوال تومنتوزا –هامادا-کرنوالکا –سایت 9

درمنه می باشد.
در این منطقه گونه تاغ به طور شاخص بر روی محدوده مارنی هنوز به صورت تک پایه هایی مستقر می باشد.سایت 10
منطقه پوشیده از تپه های مارنی سبز رنگ با تک پایه هایی از قیچ به طور شاخص و گاها سالسوال تومنتوزا دیده می شود.سایت 11
تپه هایی با پوشش پراکنده سنگریزه ای قرمز رنگ که در زیر آن خاک های مارنی سفید تا سبز با فرسایش دیده می شود .گونه قیچ اسکمبیل سایت 12

–درمنه در داخل آبراهه ها و گاها روی تپه ها دیده می شود. بهترین مقاومت در استقرار مربوط به گونه قیچ می باشد.

جدول 2: فهرست گونه های گیاهی مستقر بر مارن های مورد مطالعه
گونه خانواده فرم رویشي طول زیستي نام فارسی

 Artemisia sieberi Compositae بوته ای چند ساله درمنه دشتی
Salsola tomentosa Chenopodiaceae بوته ای چند ساله بهوه شور
Scariola orientalis Compositae بوته ای چند ساله جارو

Zygophyllum atriplicoides Zygophyllaceae درختچه ای چند ساله قیچ
Hertia angustifolia Compositae بوته ای چند ساله کرقیچ
Anabasis setifera Chenopodiaceae درختچه ای چند ساله شپشو

.Cousinia sp Compositae بوته ای چند ساله هزارخار

Hammada salicornica Chenopodiaceae   بوته ای چند ساله ترات

Cornolaca monacantha Chenopodiaceae بوته ای چند ساله طارون
Haloxylon persicum Chenopodiaceae درختچه ای چند ساله تاغ

Calligonum polygonoides Polygonaceae درختچه ای چند ساله اسکمبیل

جدول3: مقایسه میانگین خصوصیات شیمیایی خاک گروه های مورد مطالعه )آزمون دانکن(
SAR ESP کلسیم منیزیم سدیم EC pH آهک گچ مناطق مورد مقایسه آماره

93/49a 40/54a 45/62a 49/2a 613/1a 50/65a 7/15a 9/47a 32/8a گروه 1 میانگین
271/5a 79/95b 89b 17/5b 198/2b 148/4b 7/1a 11/95a 5/4b گروه 2
106/5a 47/05a 69/2a 9/37b 734/8a 64/95a 7/27b 13/12a 12/1b گروه 3
700/8b 68/21a 69/45a 3/5b 249/1c 164/8c 7/4c 21/7b 4/2b گروه 4

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/gcc-22339
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/gcc-22339
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بحث و نتیجه گیری 
از  اردکان  شهرستان  مارنی  سازندهای  عمده  که  داد  نشان  نتایج 
نوع مارن و مارن ژیپس دار بوده که دارای میان الیه هایی از جنس 
آهک یا ماسه سنگ هستند. با توجه به موقعیت قرارگیری و وسعت 
سازندهای مارنی 12 سایت در 4 گروه مورد بررسی و نمونه برداری 
قرار گرفت. نتیجه هم پوشانی و تلفیق نقشه مارن های منطقه با نقشه 
کاربری اراضی )درصد پوشش گیاهی( نشان داد که در بیش تر اراضی 
مارنی درصد پوشش گیاهی ناچیز )فاقد پوشش گیاهی( بوده و بخش 
کمی از آن نیز مراتع با پوشش کم هستند. به منظور بررسی دقیق تر 
پوشش گیاهی آماربرداری صحرایی انجام شد که تأیید کننده نتایج 
حاصل از نقشه های پوشش گیاهی است و پوشش گیاهی سایت های 
مورد بررسی اغلب کم تر از 2 درصد اندازه گیری گردید. خلیل پور 
و همکاران ]5[ در پژوهش خود بر روی مارن های سازند قم نشان 
از  جلوگیری  و  خاک  رفت  هدر  کاهش  در  عامل  مهم ترین  دادند 

فرسایش در مارن ها، تثبیت خاک و به طبع آن استقرار پوشش گیاهی 
است. رشد و نمو گیاهان در خاک های فرسایش پذیر با دو مشکل 
اساسی روبروست، اولین و مهم ترین مشکل مربوط به مراحل اولیه 
رشد و استقرار گیاهان یا پایدار شدن ریشه در خاک است. در این 
حالت به دلیل فرسایش زیاد و نبود رطوبت کافی، استقرار ریشه گیاه 
با مشکل مواجه شده و حساسیت دوران اولیه رشد، مزید بر علت 
در  خود  تحقیقات  در   ]6[ همکاران  و  صحتی  شد.  خواهد  مذکور 
نواحی مارنی المرد نشان دادند سازندهای مارنی به دلیل خصوصیات 
نیمه خشک  و  مناطق خشک  اغلب  در  شیمیایی،  و  فیزیکی  خاص 
گیاهی  پوشش  استقرار  این  بر  افزون  دارند.  اندکی  گیاهی  پوشش 
در این نواحی با محدودیت های متعددی همراه است. این نظرات با 

نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.
نتایج شناسایی گونه های گیاهی در مارن های مورد بررسی نشان 
داد که سازگارترین گونه از نظر حضور بر روی اراضی مارنی گونه 

شکل 6: تصاویر وضعیت پوشش گیاهی و نقش گونه های موجود بر مارن هادر کنترل فرسایش شیاری و بادی 

http://aridbiom.yazd.ac.ir/?_action=article&au=8974&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1++%D8%B5%D8%AD%D8%AA%DB%8C
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بهوه شور )Salsola tomentosa( می باشد به طوری که این گونه در 
این گونه در  از 12 سایت مورد مطالعه دیده شد. یعنی  10 سایت 
از سایر گونه های  مناطق مورد بررسی دیده شده است.  83 درصد 
مشاهده شده می توان به گونه هایی نظیر قیچ، رمس، درمنه دشتی و 
تاغ اشاره کرد. پس می توان گفت حضور گونه های مقاوم به شوری 
و دوست دار اراضی گچی و آهکی نشان دهنده وضعیت نامطلوب 
خاک مارنی بوده و همین موضوع باعث عدم استقرار سایر گونه های 
که   داد  نشان  نتایج  کلی  به طور  است.  شده  مناطق  این  در  گیاهی 
پوشش گیاهی سازند های مارنی موجود عمدتًا ضعیف یا حتی بدون 
نقش  پوشش گیاهی،  استقرار  مکان های  در  هرچند  است،  پوشش 
ایفا نموده  تثبیت کف شیارها  مؤثری در کنترل فرسایش شیاری و 
اند. به طوری که بیش ترین تراکم در شیارها و آبراهه های ایجاد شده 
بر روی مارن ها دیده می شود. از طرفی وجود تک پایه های گونه هایی 
است.  داشته  خاک  حفاظت  و  بادشکن  نقش  سالسوال  و  قیچ  نظیر 
در  خاک  نامساعد  شرایط  و  منطقه  خشکی  به  توجه  با  به طور کلی 
در  گیاهی  پوشش  حفاظتی  نقش  مطالعه،  مورد  مارنی   سازندهای 
با  مارن  البته در شرایطی که  ناچیز می باشد.  مارنی  فرسایش  کنترل 
سازندهای دیگر تالقی پیدا کند قطعًا شرایط بهتری برای رشد گیاهان 
دیده  پررنگ تر  گیاهی  پوشش  خاک  حفاظت  نقش  و  شده  فراهم 

می شود.
در نهایت گونه های پیشنهادی برای حفاظت از عرصه های مارنی 

به ترتیب بهوه شور، قیچ و رمس می باشند.
پیشنهادات

 با عنایت به نتایج این تحقیق موارد ذیل پیشنهاد می شود:
• روی 	 گیاهی  پوشش  استقرار  سخت  شرایط  به  توجه  با 

حفظ  برای  حفاظتی  برنامه های  اجرای  منطقه،  مارنی  سازندهای 
شرایط طبیعی موجود در اولویت می باشد. 

• در شرایط مناطق خشک و بیابانی در عرصه های حساس 	
برای حفاظت از فرسایش سازندهای مارنی تمهیدات غیر بیولوژیکی 

نیز مورد بررسی و توجه قرار گیرد.
• از 	 استفاده  اولیه پوشش گیاهی  استقرار  به مشکل  با توجه 

روش های ایزوله کردن چاله استقرار نهال جهت جلوگیری از تجمع 
بیش تر  تحقیقات  به  نیاز  که  باشد  مؤثر  می تواند  ریشه  پای  امالح 

می باشد.
سپاسگزاری

این مطالعه در قالب طرح تحقیقاتی مصوب پژوهشکده حفاظت 
و  طبیعی  منابع  کل  اداره  حمایت  و  کشور  آبخیزداری  و  خاک 
آبخیزداری استان یزد و دانشگاه یزد به انجام رسید. لذا الزم می دانم 
از زحمات آقای مهندس جعفر اسماعیلی زاده از اداره کل و آقای 

دکتر محمد زارع ارنانی استادیار دانشگاه یزد قدردانی نماییم.
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Abstract

Investigating the Role of Rangeland Species in the protection of marl formations 
from erosion in Ardakan – Yazd  

 J. Barkhordari1, H. R. Peyrowan2, S. Shadfar3, A. Mirjalili 4 and  Maisam Hatefi4

Received: 2020/.3/13     Accepted: 2021/05/15

In some marl outcrops, certain rangeland species grow dramatically, stabilizing soil and controlling 
erosion and erosion. The purpose of this study was to investigate the role of rangeland species on marine 
erosion control of desert regions of Ardakan city of Yazd. For this purpose, after separation of marl zones 
on geological map and field visits, marl boundaries were finalized on the map. Then, a map of percentage 
of vegetation species and type was prepared. Field visits were conducted to determine the percentage of 
vegetation and to prepare a list of plant species. To investigate the physical and chemical properties of 
the soil, sampling from 12 sites and dividing it into four homogeneous groups was performed by means 
of ANOVA and Duncan test. The results showed that different marl formations in Ardakan desert areas 
include marl with gypsum, sandstone and conglomerate and lime. Most marl lands are vegetation-free and 
sometimes rocky. But in some parts of the marl, especially in the waterways, low density rangeland bushes 
play an effective role in controlling groove erosion and groove fixation. The most consistent species (83% 
in vegetated plots) is the marshy land of Salsola tomentosa. Comparison of soil chemical properties of marl 
groups showed that alkalinity, gypsum, salinity, calcium and magnesium and lime variables had significant 
differences at 1 and 5% probability level. Therefore, it has caused differences in the establishment of 
vegetation and species.
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