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   Lindl. Prangos pabularia گونه پراکنش رویشگاهمؤثر بر  محیطیعوامل 
 نیر و کوثر استان اردبیلدر مراتع 

  

  ، 3چاهوکی، محمدعلی زارع*2اردوان قربانی، 1وندامیر میرزایی موسی
   5، کیومرث سفیدي4بهجوفرشاد کیوان

             ّ          دانشگاه محق ق اردبیلی دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی  ،دانشجوي دکتري مرتعداري1
             ّ          دانشگاه محق ق اردبیلی  ،دانشکده کشاورزي و منابع طبیعیدانشیار 4و 2

 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران استاد گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی3
             ّ         دانشگاه محق ق اردبیلی ،دانشکده کشاورزي و منابع طبیعیاستادیار 5

  23/3/95 ؛ تاریخ پذیرش:17/10/94 تاریخ دریافت:
  1چکیده

    نیر          در مراتع   .Prangos pabularia Lindl  ه    گون                                                   این تحقیق باهدف بررسی تأثیر عوامل محیطی بر پراکنش
                                                                            انجام شد.  هفت رویشگاه جنس جاشیر شناسایی شد که در دو رویشگاه آن گونه مـورد          اردبیل       استان       و کوثر 

      متـر       100   ل    طـو   به    کت     ترانس   سه               برداري مشخص و          هاي نمونه                       در سطح هر رویشگاه، مکان                     مطالعه انتشار داشت.
                ابتـدا، وسـط      از           نمونه خاك                    تراکم گونه ثبت شد.   ،            چهارمترمربعی    پالت     10   ر د         ترانسکت    هر       درطول     شد.     تقر  مس

             هاي عدم حضور                                            متري برداشت شد.در مجاورت هر رویشگاه در مکان       سانتی   0-  30       از عمق          ترانسکت    هر         وانتهاي
          ، جهت شیب   یب ش                    ارتفاع از سطح دریا،    ،      برداري     نمونه      مکان   هر    در                                 برداري به شیوه یکسان انجام شد.           گونه، نمونه

          ترتیب جهت   به    اي          تجزیه خوشه        آنالیز  و        مستقل  t      آزمون     از  .   ند        تعیین شد     خاك         خصوصیات      برخی             درآزمایشگاه   و
  ي                        تعیین اهمیت پارامترهـا       براي   ،            آنالیز تشخیص    از   و                          هاي حضور و عدم حضور گونه         بندي مکان             مقایسه و طبقه

     درصد     90          متر و شیب       1847          با ارتفاع     هاي        در مکان     گونه    ،                  . با توجه به نتایج          استفاده شد                       مؤثر در حضور این گونه
       درصد و     51         درصد، شن    1 /  37                          هاي با خاك داراي ماده آلی     مکان  و       غربی                       جهات جغرافیایی جنوبی و    ، ن       و همچنی

          درصـد) و      12 /  60       )، رس (   ppm10  / 173           )، پتاسیم ( ppm07  / 2             درصد)، فسفر (   0 /  04                              اسیدیته باال و همچنین نیتروژن (
        نتـایج         دارد.                     ایه در متـر مربـع   پ   0 /   165         با مقدار              تراکم بیشتري    ،             زیمنس بر متر)   دسی   0 / 5 (  کم               هدایت الکتریکی 

                           آلی، نیتروژن، فسفر، ارتفاع         ، ماده       اسیدیته          الکتریکی،                      که پارامترهاي هدایت                              حاصل از آنالیز تشخیص نشان داد 
                                                

  a_ghorbani@uma.ac.irنویسنده مسئول:*
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                             ها و انتشار گونه مورد مطالعه             درتمایز مکان                       سیلت، درصدشن و بارندگی                                  از سطح دریا، شیب، جهت شیب، درصد
      طـور                                               گونه براي مدیریت، اصالح و احیـاء مراتـع بـه       این            در پیشنهاد      توان   می           این تحقیق                 هستند. از نتایج     مؤثر 

       نمود.         استفاده    تري      مناسب
  

   ..Prangos pabularia Lindl ،          نیر و کوثر  مراتع  ،   اي          تجزیه خوشه             پراکنش گونه،               آنالیز تشخیص،    :     کلیدي     هاي      واژه
  

  مقدمه
         طبیعـی،       هاي            توان زیستگاه       بهتر می               مناطق کوهستانی      هاي                                  با شناخت و مراقبت درست از اکوسیستم

    ).    1389                   پـور و همکـاران،           (فهیمـی                           پـذیر را حفاظـت نمـود         آسـیب                     آب و خاك این مناطق   ،          تنوع زیستی
   در                                                      شناخت ارتبـاط بـین عوامـل بـوم شـناختی موجـود                        هاي مرتعی مستلزم                    مدیریت صحیح اکوسیستم

ـ                         پوشش گیاهی و موجـودات                                      طبیعت شامل پستی و بلندي، اقلیم، خاك    ).     1380           (مصـداقی،         اسـت     ده    زن
              وسیع گیاهـان                               گیاهی باعث پراکنش جغرافیایی       با پوشش                                       خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در رابطه

                 شـیب و جهـت از                              ارتفـاع از سـطح دریـا،            ماننـد               پستی و بلندي     هاي     ویژگی   ). Leonard, 1998 (     شود  می
   . )Vetaas and Gerytnes, 2002 (        دهنـد                                     دسـترس را تحـت تـأثیر قـرار مـی                              عواملی هستند که آب قابل

                                                تصادفی نبوده، بلکـه عوامـل اقلیمـی، خـاکی،                هاي مرتعی،        اکوسیستم       ها در                       حضور گیاهان و پراکنش آن
        شـناخت     . )Zho et al., 2005 (                 نقش اساسی دارند   ها     آن                                        پستی و بلندي و زیستی در حضور و عدم حضور 

    هاي     گونه                            معرض تهدید، ارزیابی موفقیت       هاي در                 براي مدیریت گونه                                روابط بین گیاهان و عوامل محیطی
      هـا     آن                                                  به تغییـرات محیطـی و در کـل ثبـات و پایـداري                                              غیربومی در محیط جدید، چگونگی پاسخ گونه

     ). Zho et al., 2005 (      دارد       ضرورت
  Prangos pabularia       گونـه                                                            تحقیقات زیادي در ارتباط با تأثیر عوامل محیطی در پـراکنش          در ایران 

   ل،       طور مثا  به                                      هاي جنس جاشیر مطالعاتی صورت گرفته است                      اما در مورد سایر گونه                  صورت نگرفته است،
 فراوانـی  و تولیـد  میزان که داد نشان کرمانشاهدر  Prangos ferulace گونه مطالعه) در 1375قیطوري (

 .یابـد مـی  کـاهش  آن تـراکم  و تولیـد  سبک، خاك بافت در و افزایش سنگین خاك بافت در جاشیر گیاه
 فاکتورهـاي  نیـز  و یافته افزایش خاك جذب قابل فسفر میزان ارتفاع، افزایش با که دادند نشان ینهمچن

ماه باشد)،  2-5یخبندان (که باید حداقل  دوره خاك، بافت رطوبت، را جاشیر رویشگاه در ثرمؤ و اساسی
 بررسـی  در )1382( يانصار و مقیمی. انددانسته اثر بی را جهت عامل و نموده بیان ارتفاع و شیب درصد

 بودن باال دلیلبه را جاشیرزاران فراوان هوموس و خاك مرغوبیت کرمانشاه استان در جاشیر هايرویشگاه
 یافت افزایش ارتفاع افزایش با نیز فسفر مناطق آن در .نمودند بیان آلی ماده همچنین و ازت کربن، میزان

            شـاهمرادي          حسـنی و    رسید. ppm 2/39 یعنی خود مقدار حداکثر به متري 2500 ارتفاع در که جایی تا
                                           در استان کردستان به ایـن نتیجـه رسـیدند      Prangos ferulacea             اکولوژي گونه              در بررسی آت   )    1386 (
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      طـور                     غربی رویش دارد و به                هاي شمالی و شمال               طور عمده در جهت                                که؛ جاشیر در مناطق مورد بررسی به
 Yang et(و همکـاران         یانـگ                           هاي جنوبی استقرار دارد. ت                        هاي شرقی و به ندرت در جه            محدود در جهت

al., 2010( بین حضور گونه  ارتباطاي به بررسی در مطالعهArenaria polytrichoides ها با و دیگر گونه
و نتیجه گرفت که عوامل درجه  در ارتفاعات هیمالیا پرداخت و برخی از پارامترهاي خاك افزایش ارتفاع

ان عامـل محـدود کننـده در منطقـه     عنـو میزان نیتروژن و پتاسیم در خـاك، بـه   حرارت، رطوبت خاك،
                      ) بـه ارتبـاط بـین    González et al., 2014                            اي دیگر، گونزالس و همکاران (                همچنین در مطالعهباشند.  می

                  اي پرداختند. آنان             خشک مدیترانه                                                           پراکنش گیاهان با تغییرات شوري و رطوبت خاك در یک حوضه نیمه
          پتانسـیل    ، pH                                                        ها را در ارتبـاط بـا خصوصـیات خـاك نظیـر؛ رطوبـت،                            ورستیک و فراوانی گونه        ترکیب فل

               وتحلیـل چنـد                                          را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تجزیه           هاي محلول                                اکسیداسیون، هدایت الکتریکی و یون
        طـوري     بـه    ؛                                                                             متغیره نشان داد که پوشش گیاهی رابطه مستقیمی با رطوبت و شوري خاك در منطقه دارد

                      ها حضور دارنـد داراي             ) و هالوفیتspartum  Lygeum                     هاي استپی (با غالبیت                      که خاکی که در آن گراس
  ، Phragmites australis    هاي    گونه               زیمنس بر متر و    دسی    30        کمتر از    EC                         رطوبت کمتر از بیست درصد و

Sarcocornia fruticosa  و   Arthrocnemum macrostachyum  طـوب                  هـاي شـور و مر                 گونه غالب خاك      
   .     هستند

 متر، یکسانتی 80- 160 ارتفاع به و بلند ایستاده، چندساله، علفی است گیاهی P. pabulariaگونه 
 ها،لبرگ  جدا راسته داران،گلبرگ رده زیر ها، اي دولپه رده نهاندانگان، زیرشاخه پیدازادان، شاخه جزء و پایه

 گیاهان ترین مهم از یکی عنوانبهاین گونه  ).1375(قهرمان،  باشدجاشیر می جنس و چتریان خانواده
از  واست  گرفته تخریب و انقراض قرار خطر معرض در غیراصولی دلیل استفاده به که بوده مرتعی ایران

 با سازگار گونهاین . )1380مصداقی، ( است شده صنعتی معرفی و دارویی حفاظتی، اي،مهم علوفه گیاهان
 دستی علوفه است. بهترین صرفه به مقرون نظر اقتصادي و از کشت قابل راحتی به که باشدمی ارتفاعات

 جهت مناسب گیاهی همچنین،است.  برخوردار باالیی ارزش غذایی از و بوده زمستان فصل در دام براي
 کند رشد نیز عمق کم خاك با سنگالخی اراضی در تواندمی که یافته است تخریب کوهستانی مراتع اصالح

  .)1380 مصداقی،( شودمی خاك تکامل و حفظ باعث که کرده ایجاد يهوموس زیادو 
                           و با توجه به اهمیت آن کـه    P. pabularia      گونه                             به کمبود اطالعات در ارتباط با          با توجه         ین تحقیق  ا

     بـا                         مناطق تخریـب یافتـه                اصالح و احیاء                                     خصوص از لحاظ امکان استفاده از آن در ه ب                  در فوق ذکر گردید، 
   و        تـرین        مهـم                   تـا بـا تعیـین             ه اسـت           انجام شـد              استان اردبیل          در مراتع              اي کوهستانی   یزه             خاك سبک و وار

                        مناسـبی بـراي حفـظ و                                                            اکولوژیکی در پراکنش این گونه بتوان راهکارهاي مـدیریتی                    اثرگذارترین عوامل
   .   کرد       ارائه        احیا آن 
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  هامواد و روش
هـاي جـنس جاشـیر    در سطح رویشگاه این مطالعه در مراتع استان اردبیل: موقعیت منطقه مورد مطالعه

  گونـه  انتخـاب شـدند کـه    کـوثر و نیـر  دو رویشـگاه  از بین هفت رویشگاه جنس جاشیر، صورت گرفت. 
P. pabularia هکتار و مسـاحت   11000). مساحت تقریبی رویشگاه کوثر 1(شکل انتشار دارد  هادر آن

در                      گیوي علیـاء و نیـر   هواشناسی هايستگاهآمار ایاساس برباشد. هکتار می 15000                 ً رویشگاه نیر حدودا  
درجـه   11میانگین درجه حرارت سـاالنه   ،، در رویشگاه نیر1393تا  1384ساله از  10طی دوره آماري 

میـانگین درجـه حـرارت     ،و در رویشـگاه کـوثر   اسـت  متـر میلی 358گراد و متوسط بارش ساالنه سانتی
رویشـگاه نیـر داراي شـیب     باشـد. متر مـی میلی 381نه گراد و متوسط بارش ساالدرجه سانتی 8ساالنه 

باشـد و جهـت شـیب غالـب آن جنـوب      درصد مـی  90که داراي شیب متوسط  طوري باشد، بهباالیی می
کـه شـیب    طـوري  باشـد، بـه  داراي شـیب زیـادي مـی    نیز رویشگاه کوثرشرق، شرق و شمال شرق است. 

    .)1395(میرزایی و همکاران،  استبه جنوب درصد و جهت شیب غالب آن رو  80              ً متوسط آن حدودا  
  

  
  هاي مورد مطالعه در سطح استان اردبیل و کشور موقعیت رویشگاه - 1شکل 
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  .خصوصیات کلی رویشگاه کوثر و نیر - 1جدول 
  رویشگاه نیر  رویشگاه کوثر  

  48˚ 03' 52"تا  47˚ 54' 01"  48˚ 28' 25"تا  48˚ 19' 28"  طول جغرافیایی
  38˚ 05' 32"تا  37˚ 56' 37"  37˚ 43' 27"تا  37˚ 39' 53"  اییعرض جغرافی

  1783  1504  متوسط ارتفاع از سطح دریا
  90  80  )درصدمتوسط شیب (

  جنوب شرق، شرق و شمال شرق  جنوب  جهت شیب غالب
  358  380  )متر میلی( متوسط بارندگی ساالنه

  11  8  )گراد سانتی( متوسط دماي ساالنه
  15000  11000  مساحت (هکتار)

  56  38  )درصدپوشش کل (
  

  برداريروش نمونه
    روش              بـرداري بـه         نمونـه            یکـدیگر،            در مجاورت   آن                       حضور گونه و عدم حضور      مناطق      رفتن  گ           با در نظر

       پـالت        مناسب     سطح                     در هر دو رویشگاه،  .   شد       انجام               هاي مورد بررسی           در رویشگاه        تماتیک   سیس  -      تصادفی
        چهـار   ) Kent and Coker, 1992 (                      ها، به روش سطح حداقل          راکنش گونه پ                         برداري با توجه به نوع و     نمونه

           (مصـداقی،                       پوشـش بـا روش آماري             تغییـرات                          برداري اولیه با توجه به                        و تعداد پالت بعد از نمونه         مترمربع
ـ           ترانسـکت        سـه                 برداري در طـول       نمونه   ،       رویشگاه   هر    در           تعیین شد.      پالت    30        منطقه،        براي هر     )،    1380   ا    ب
       شـیب     بر                 دو ترانسکت عمود   و    یب ش        در جهت    کت     ترانس    یک        مطالعه،                  بودن منطقه مورد     دار   شیب   به      توجه 
          سـپس در        متـر      100                         ها و نوع پوشـش گیـاهی،                                     طول ترانسکت با توجه به سطح رویشگاه   .     گردید       مستقر

                      عوامل اکولوژیک، هـدف               فیزیوگرافی،       وضعیت             پوشش گیاهی،         خصوصیات    به      توجه    با     کت،        هر ترانس     طول
      (هـر         متـر     10           یکـدیگر،    از       هـا      پـالت    ه      فاصـل    ، )    1382                         (آذرنیونـد و همکـاران،           ویشگاه ر        و مساحت        تحقیق

  و   P. pabularia       گونـه           تـراکم       طالعات  ا   .  شد              در نظر گرفته      پالت)     120                پالت و  در مجموع     10        ترانسکت 
         ابتـدا،     از              نمونه خـاك     سه                  در طول هر ترانسکت         همچنین  .   شد     ثبت    ها                           تاج پوشش کل در هر یک از پالت

       نیـز    و          مطالعـه         مـورد          منطقـه       بودن          کوهستانی   ه ب         با توجه (     متري  ی    سانت   0-  30    عمق     از    آن      تهاي  ان   و     وسط
          بـرداري        نمونـه         مکـان       هـر     در    ).Northup et al., 1996 (             برداشت شـد                گونه مورد نظر)    ی    دوان     یشه ر     عمق

      هـاي                                                   شد و سپس با استفاده از نقشه شیب منطقه، شیب مکـان          یادداشت     نیز           و جهت شیب     شیب        ارتفاع، 
 Beers et                    بیـرز و همکـاران (                       با استفاده از رابطه     شیب                  هاي مربوط به جهت    داده                  برداري تعیین شد.    مونه ن

al., 1996(    شد           ها استفاده                 در تجزیه و تحلیل   1              به صورت رابطه  .   
Á= Cos (45-A) +1                                                                                                  1رابطه  

         بـوده،    0- 2      بـین     Á         مقـدار          باشـد.                           ؛ مقدار تبدیل شده جهت مـی  Á                     ؛ مقدار آزیموت جهت و A         که در آن 
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                                                   مقدار و جهت جنوب غربی داراي کمترین مقدار است.     رین ت   بیش                    جهت شمال شرقی داراي 
    دو   ک    الــ    از   و    ده   شـ                                                            هـاي خـاك بعـد از خشــک شـدن در هـواي آزاد، کوبیـده                            در آزمایشـگاه نمونـه  

                                                                             با توجه به وزن نمونه قبل از الـک کـردن و وزن خـاك عبـور کـرده از الـک،          . د                متري عبور داده ش   ی   میل
                       هـاي فیزیکـی تعیـین              متر آزمایش    میلی    دو   از     تر      کوچک            بر روي ذرات       سپس،                       درصد سنگریزه تعیین شد. 

                              خـاك از مثلـث بافـت خـاك                     براي تعیین بافت    سپس           انجام شد،                                 ذرات نسبی شامل رس، سیلت و ماسه
) Bybordi, 1993 (  میـزان اسـیدیته در گـل اشـباع       ،                       هاي تجزیه شیمیایی خـاك         در بررسی     شد.         استفاده                                   
) pH(    با   pH  بـراي    .                                         اسید سولفوریک سـرد و غلـیظ تعیـین شـد                    اده آلی به روش م      شد و     گیري           متر اندازه       

  ن                        سـنج الکتریکـی تعیـی                          در عصاره اشباع با هدایت  ) EC (                                      بررسی وضعیت شوري خاك، هدایت الکتریکی
    روش              اسـتفاده از                           همچنـین درصـد ازت بـا      .            گیـري شـد                    فتـومتري انـدازه   م ل                     . پتاسیم خاك به روش ف  شد

   . )Toranjzar et al., 2005 (         گیري شد                                    فسفر با دستگاه اسپکتروفتومتري اندازه                کجلدال و مقدار
  

  هاتجزیه و تحلیل داده
                     اسـمیرنوف و همگنـی     -         کولموگروف             ها با آزمون                                                 قبل از انجام تجزیه و تحلیل، ابتدا نرمال بودن داده

      هـاي        و مکان               هاي حضور گونه       رویشگاه       مقایسه        منظور  به   .                                    ها با استفاده از آزمون لیون بررسی شد       واریانس
                               بـرداري بـر مبنـاي عوامـل         نمونه     هاي         بندي مکان    طبقه      براي            استفاده شد.        مستقل  t      آزمون              عدم حضور از

       . بـا   )    1394                      قربـانی و همکـاران،    (      شـد           اسـتفاده    1  اي    شـه                  از روش تجزیـه خو    ،        گیري شده                اکولوژیکی اندازه
        تعیـین           منظـور     بـه    .           بنـدي شـد        گـروه              عوامل محیطی      اساس    بر    ها   پالت   ،  اي              روش تجزیه خوشه            استفاده از

           هـا بـه                  مقایسه میـانگین                و همچنین براي       دارند    دار        یر معنی ث  تأ   ،        هاي حاصل    گروه               ی که در تمایز ی   رها    متغی
       گیـري          انـدازه       رهاي                             . براي تعیین درجه اهمیت متغی  شد        استفاده       توکی   ن              واریانس و آزمو                ترتیب از تجزیه
        ر خاك،     متغی    نه      براي  2            آنالیز تشخیص           برداري از         هاي نمونه         بندي مکان            و تأیید گروه      گونه               شده در پراکنش

        افـزار                    آمـاري از نـرم                                            انجام شد. براي انجـام تجزیـه و تحلیـل         بلندي              متغیر پستی و     سه  و          ر اقلیم     متغی    دو
SPSS18  .استفاده شد             

  
       نتایج

        و شـیب                       متر از سـطح دریـا)         1847              (ارتفاع متوسط               هاي با ارتفاع               ، گونه در مکان 2                با توجه به جدول 
         و دمـاي          متـر)       میلـی      358  متوسـط بارنـدگی سـاالنه    (                       و همچنین بارندگی کمتر       درصد)    90     (شیب       زیاد

   ،        همچنـین    .                 پایه در متر مربع)   0 /  65 1 (                     ، تراکم بیشتري دارد     گراد)     سانتی    11متوسط دماي ساالنه  (       بیشتر
                                                
1. Cluster analysis 
2. Discriminant analysis  
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                     هـاي حضـور و عـدم           که مکان         نشان داد            حضور گونه                          برداري از نظر حضور و عدم         هاي نمونه    مکان        مقایسه
   ،                             ، از لحـاظ دمـا و بارنـدگی    ا   هـ   آن                              نزدیک بودن موقعیت جغرافیـایی       علت                           حضور گونه در هر رویشگاه، به

                         پوشـش کـل در رویشـگاه                         ستی و بلنـدي و تـاج                         . مقایسه خصوصیات خاك، پ       ي نداشت   دار          اختالف معنی
   ؛             ) وجـود دارد >P 0 /  01      داري (                                          هـاي حضـور و عـدم حضـور اخـتالف معنـی                                 کوثر نشان داد که بین مکـان 

                                                  هـاي حضـور گونـه در ایـن رویشـگاه بیشـتر از                                               که اسیدیته خاك، فسفر و درصد شن در مکـان     طوري    به
                           هاي عدم حضور گونـه نسـبت               سیلت در مکان                                              هاي عدم حضور  و مقدار ماده آلی، پتاسیم و درصد     مکان

  و              ، درصـد رس                                                  در این رویشگاه ارتفاع از سطح دریـا، درصـد شـیب      .   بود                    هاي حضور گونه بیشتر        به مکان
      هـاي          . مکـان            ي نداشـتند    دار          اختالف معنی   ،                   هاي حضور و عدم حضور                             همچنین هدایت الکتریکی در مکان

                                                      مقدار بارنـدگی و دمـا، از نظـر درصـد سـیلت داراي                                                   حضور و عدم حضور گونه در رویشگاه نیر، عالوه بر 
            دار هســتند                                                در مــورد سـایر خصوصـیات داراي اخـتالف معنـی          کـه       حـالی            بودنـد؛ در      دار ن              اخـتالف معنـی  

) 01  / 0 P<.(      در رویشگاه نیر اسیدیته خاك، ماده آلی، درصد شیب، درصد شن و ارتفاع از سطح دریـا در                                                                                  
                                                باشـد و هـدایت الکتریکـی، نیتـروژن، فسـفر،                  دم حضور مـی      هاي ع                           هاي حضور گونه بیشتر از مکان    مکان

       باشد.                      هاي حضور گونه بیشتر می                              هاي عدم حضور گونه نسبت به مکان                        پتاسیم و درصد رس در مکان
  

  .t آزموناستفاده از حضور و عدم حضور گونه با هاي رویشگاهمقایسه میانگین  - 2جدول 

  خصوصیات
  رویشگاه کوثر

  tمقدار 
  رویشگاه نیر

  عدم حضور  حضور گونه  عدم حضور  حضور گونه  tقدار م
  میانگین ±اشتباه معیار   میانگین ±اشتباه معیار   میانگین ±اشتباه معیار   میانگین ±اشتباه معیار 

  -Ds/m( 009/0±50/0  004/0±48/0  ns86/1  008/0±50/0  018/0±60/0  **07/5( هدایت الکتریکی
pH 017/0±82/7  015/0±72/7  **05/4  007/0±73/7  013/0±59/7  **08/9  

  41/4**  04/1±045/0  37/1±056/0  -79/5**  85/0±071/0  42/0±014/0  )درصدماده آلی (
  -92/7**  12/0±008/0  04/0±001/0  -86/5**  08/0±007/0  04/0±001/0  )درصدنیتروژن (

  -ppm(  109/0±71/2  161/0±07/2  **28/3  085/0±07/2  200/0±52/3  **68/6فسفر (
  -ppm(  11/5±43/175  41/11±40/276  **06/8-  48/5±10/173  56/7±83/205  **50/3پتاسیم (

  ns46/0-  5±1847  1±1719  **38/22  1505±5  1502±2  ارتفاع (متر)
  ns84/1  00/00±90  9±43  **23/26  70±00/00  80±00/00  )درصدشیب (

  -23/15**  86/1±012/0  001/1±00/0  -80/834**  99/0±00/00  001/0±0/00  جهت (تبدیل شده)
  -ns51/0-  443/0±60/12  811/0±56/21  **69/9  53/16±721/0  96/15±826/0  درصد رس

  ns39/1  16/32±90/1  70/35±65/1  -14/4**  83/25±526/1  53/17±296/1  درصد سیلت
  31/4**  26/46±88/1  70/51±40/1  97/4**  63/57±364/1  50/66±146/1  درصد شن
  -mm(  00/00±380  00/00±380  ns08/0  00/00±358  00/00±358  ns63/0بارندگی (

  -C0(  00/00±8  00/00±8  ns01/0  00/00±11  00/00±11  ns53/0دما (
  -  00/00  165/0±003/0  -  00/00  125/0±003/0  تراکم گونه (پایه در متر مربع)

  29/3**  53±470/0  56±896/0  14/4**  36±267/0  38±104/0  )درصد( تاج پوشش کل
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               با روش تجزیـه       ها)           برداري (پالت     نمونه         واحدهاي     بندي           نتایج گروه  :       برداري         هاي نمونه      ي مکان   بند    طبقه
        هسـتند        تفکیک            درصد قابل           در سطح یک     دار          اختالف معنی         گروه با      چهار    در    ها   پالت             اي نشان داد،     خوشه

     ور و                                ترتیـب بـه منطقـه عـدم حضـ       به   2  و    1                    ها مشخص شده که گروه                        ). با توجه به شماره پالت 2     (شکل 
    .          تعلق دارد                                    منطقه حضور و عدم حضور رویشگاه کوثر   به       ترتیب   به   4  و    3                        حضور رویشگاه نیر و گروه 

      باهم           مورد بررسی       رهاي                          هاي حاصل، از نظر همه متغی                نشان داد که گروه       متغیره                   تجزیه واریانس چند 
                 ها گونـه مـورد        ز پالت      کدام ا        در هیچ   4  و    1    هاي          . در گروه ) 3        ) (جدول >P 0 /  01 (       اشتند د    دار     معنی       اختالف

                            . بیشـترین تـراکم گونـه       شـت                    ها گونـه حضـور دا              در تمامی پالت   3  و    2              ، ولی در گروه    اشت           نظر وجود ند
P. pabularia   شد. با توجه به جدول      دیده    3     گروه    در                              پایه در مترمربع) و بعد از آن    0 /   165 (     2        در گروه                    

                               متـر از سـطح دریـا) و شـیب           1847     سـط                        ارتفـاع (ارتفـاع متو              هـا داراي                    نسبت به سایر گـروه    2       ، گروه  3
                                  ها، گونه مورد مطالعـه در منـاطق                                     بنابراین، طبق نتایج مقایسه میانگین   ؛   است      درصد)     90     (شیب        بیشتري 

   .          نشـان داد                           غربـی سـازگاري بیشـتري                             جهات جغرافیایی جنـوبی و     ،                                 با ارتفاع باال و شیب زیاد و همچنین
                                                  از سطح دریا حضور داشـت و بیشـترین تـراکم آن در        متر       1502-    1847                گونه بین ارتفاع     این     کلی    طور    به

   ،                                    هـاي مختلـف از نظـر حضـور گونـه                    مقایسـه گـروه    .     شـد                                 متر در رویشـگاه نیـر مشـاهده          1847       ارتفاع 
           هاي حضـور                               . بر اساس مقایسه خصوصیات مکان                                       تأثیر پارامترهاي خاك در انتشار گونه است       دهنده      نشان

   اي              بنـدي خوشـه                        هـاي حاصـل از طبقـه                اریانس گـروه                   ) و همچنین تجزیه و 1                      و عدم حضور گونه (جدول 
                                   هاي با خاك داراي ماده آلی و درصـد         در مکان   P. pabularia    گونه                    توان نتیجه گرفت که    ) می 2      (جدول 

                                                                                          سیلت و شن باال و همچنین نیتروژن، فسفر، پتاسیم و درصد رس پایین سازگاري بیشـتري دارد و داري  
        درصـد،     1 /  37                            هاي با مقـدار مـاده آلـی                           شترین تراکم گونه در خاك  بی        طوري که     ، به    باشد              تراکم باالیی می

              درصـد گونـه      0 /  04                                هاي با مقدار نیتروژن بیشـتر از                طوري که در خاك        درصد (به   0 /  04                نیتروژن کمتر از 
                      درصـد، درصـد سـیلت        16                  ، درصد رس کمتر از    ppm( 175 (                                        مورد مطالعه حضور نداشت)، پتاسیم کمتر از 

                  و اسـیدیته بـین      Ds/m( 5 / 0 (                                    و همچنین مقـدار هـدایت الکتریکـی        51-  66              و درصد شن بین     17-  35    بین 
     .    دارد      رویش   7 /  73- 7 /  82
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  با   P. pabulariaتراکم گونه و بر مبناي عوامل اکولوژیکی هامکانبندي گروه -2شکل 

  ايخوشه از روش تجزیه استفاده
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  P. pabularia گونهتراکم هاي اکولوژیکی و ریاي از نظر متغهاي حاصل از تجزیه خوشهگروه مقایسه -3 جدول
میانگین  (عدم حضور کوثر) 4 (حضور کوثر) 3 (حضور نیر) 2 (عدم حضور نیر) 1 گروه

 کل
 متغیر Fمقدار 

 ±اشتباه معیار
  میانگین

 ±اشتباه معیار
  میانگین

 ±اشتباه معیار
  میانگین

 ±اشتباه معیار
  میانگین

  هدایت الکتریکی
 )دسی زیمنس /متر(

018/0±a60/0  008/0±b50/0  009/0±b50/0  004/0±b48/0  52/0 **80/22 

pH 013/0±c59/7  007/0±b73/7  017/0±a82/7  015/0±b72/7  71/7 **20/46 
 b04/1  056/0±a37/1  014/0±d42/0  071/0±c85/0  92/0 **90/58±045/0 )درصدماده آلی (
 a12/0  001/0±c04/0  001/0±c04/0  007/0±b08/0  07/0 **22/37±008/0 )درصدنیتروژن (

 ppm( 200/0±a52/3  085/0±c07/2  109/0±b71/2  161/0±c07/2  59/2 **27/22فسفر (
 ppm( 56/7±b83/205  48/5±c10/173  11/5±c43/175  41/11±a40/276  69/207 **06/38پتاسیم (

 b1719  5±a1847  2±c1502  5±c1505  50/1643 **80/973±1 ارتفاع (متر)
 d43  00/00±a90  00/00±ab80  00/00±bc70  78 **97/683±9 )درصدشیب (
 a86/1  001/0±b001/1  0001/00±c001/0  001/00±b99/0  963/0  **60/160±012/0 (تبدیل شده) جهت
 a56/21  443/0±c60/12  826/0±b96/15  721/0±b53/16  66/16 **56/26±811/0  )درصد( رس

 a16/32  65/1±a70/35  296/1±c53/17  526/1±b83/25  80/27 **43/24±90/1 )درصد( سیلت
 c26/46  40/1±c70/51  146/1±a50/66  364/1±b63/57  52/55 **49/34±88/1 )درصد( شن

 b358  00/00±b358  00/00±a380  00/00±a380  369 **20/812±00/00 )مترمیلیبارندگی (
 a11  00/00±a11  00/00±b8  00/00±b8  50/9 **78/178±00/00 )گرادسانتیدما (
  م گونه تراک

 (پایه در مترمربع)
c00/00  003/0±a165/0  003/0±b125/0  c00/00  07/0 **68/795 

تاج پوشش کل 
 )درصد(

150/0±b53  151/0±a56  104/0±c38  267/0±c36  46 **99/338 

  
                  و نتایج حاصـل از         محیطی      عوامل           بر مبناي  هاپالت                           با استفاده از آنالیز تشخیص   :                   نتایج آنالیز تشخیص

   د.                 ها را توجیه کردن       کل داده                 درصد از واریانس     100           و در مجموع    1 / 7  و    6 / 7  ،   91 / 6       ترتیب    ع به   تاب    سه  ،   آن
           هـا را از           خوبی گروه         قادرند به   3  و    2  ،  1             دهد که توابع                                         همچنین میزان ضریب همبستگی کانونی نشان می

        مقـدار      د؛    دهـ                                             مقدار المبداي ویلکس را براي توابع نشـان مـی     5     جدول    . ) 4                      دیگر تفکیک کنند (جدول   یک
     تـر                                     یابد. هر چه این شاخص به صفر نزدیـک                                                     این شاخص از تابع اول به طرف تابع دوم و سوم افزایش می

         بـرآورد     2   و   1        توابـع     ،          بنـابراین    .     اسـت   ا    هـ                                           تر بودن تـابع بـرآوردي در تفکیـک گـروه                      باشد، بیانگر مناسب
                 اسـکور در سـطح                آزمـون کـاي                      که مقـدار آمـاره                     اند. با توجه به این        ها داشته                 تري در تفکیک گروه       مناسب
   3  و    2  ،  1        توابـع                  در هـر یـک از                    ها متفاوت اسـت.              میانگین گروه   ،        بنابراین      بود،    دار     معنی   0 /  01      تر از       کوچک

                تـوان عوامـل   ی      )، مـ  6        (جـدول                     توجه به این ضرایب       که با       دارند                                    پارامترهاي مورد بررسی ضرایب متفاوتی 
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   را   P. pabularia               انتشار گونـه                    د مطالعه و همچنین       هاي مور         بندي مکان                درجه اول در گروه   در            تأثیرگذار
                                                     ) هدایت الکتریکی در تابع اول، ارتفاع از سـطح دریـا    6      جدول (                          با توجه به ضرایب ساختاري           تعیین کرد. 

  و          و شـیب       داده                                   همبستگی را با تابع تشکیل شده نشان                 درصد رس بیشترین   ،                         در تابع دوم و در تابع سوم
                کمتـرین ضـریب                 بـا داشـتن           بارندگی       ترین و  ش  بی   ،   شده                 ن ضریب استاندار                   با دارا بودن باالتری         جهت شیب

                                        ارتفاع از سـطح دریـا و نیتـروژن بـه             . عوامل      دارند    اول                               کمترین تأثیر را بر تابع تشخیص    ،             استاندارد شده
                                                             بر اساس نتـایج آنـالیز تشـخیص بـه روش گـام بـه گـام،                 دارند.   3  و    2                                ترتیب بیشترین تأثیر را بر توابع 

                      کـه در آن متغیرهـاي           نوشـت    1              صـورت تـابع                                                 ع با استفاده از ضرایب توابع ممیزي کانونیک به          معادله تاب
      سیلت،                                                             آلی، نیتروژن، فسفر، ارتفاع از سطح دریا، شیب، جهت شیب، درصد        ، مادهpH          الکتریکی،        هدایت
           ش آنـالیز                         هاي مورد مطالعه بـا رو          بندي مکان          نتایج طبقه                  وارد معادله شدند.        ساالنه              شن و بارندگی      درصد

                                           شده در این جـدول، میـزان تطبیـق مـوارد                            شده است. درصدهاي ارائه           نشان داده    7              تشخیص در جدول 
                                   هـا در تـابع تشـخیص قـرار داده      ه                              دهد. اگر اطالعات مربوط به گـرو                         شده و برآوردي را نشان می        مشاهده

      کند.                       درستی عضویت را تعیین می                   درصد موارد، تابع به     100        شود، در 
  

  .تابع اول در آنالیز تشخیص دو توسط شده داده مقادیر ویژه و درصد واریانس توضیح  -4جدول 
Rcضریب همبستگی کانونی (  واریانس تجمعی  درصد واریانس  مقدار ویژه  توابع

2 ( 

1  93/2033  6/91  6/91  000/1  
2  36/149  7/6  3/98  997/0  
3  61/37  7/1  100  987/0  

  

  .وابع ممیزيمقادیر المبداي ویلکس ت - 5جدول 
  داريسطح معنی  درجه آزادي  اسکور -کاي  آماره المبداي ویلکس  آزمون توابع

  000/0**  33  76/1815  000/0  2به سمت  1
  000/0**  20  33/966  000/0  3به سمت  2

3  026/0  38/407  9  **000/0  
  
   ها:معادله تابع؛ با استفاده از ضرایب استاندارد نشده تابع

  1تابع 
Y1= 257/6- EC 795/4 + pH 829/1 + OC 294/9 – N 386/0 - P 016/0 – Elevation 359/0 + Slope 670/0 
 +Aspect - 027/0 Silt 018/0 - Sand 034/0  + Pmm -  072/319                                                    

: Elevation، فسفر: Pنیتروژن، : N: ماده آلی، OC: اسیدیته، pH: هدایت الکتریکی، ECکه در آن؛ 
: Sand، سیلت: درصد Silt: جهت جغرافیایی، Aspect : درصد شیب،Slope ارتفاع از سطح دریا،

  باشند.: بارندگی میpmmدرصد شن و 
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  .ساختاري متغیرهاي تشخیصیو ضرایب استاندار شده  -6جدول 

  ضرایب ساختار  ضرایب استاندارد شده  متغیر
1  2 3  1  2 3  

  - Ds/m(  399/0 -  394/0 -  153/0  *541/0  116/0  018/0( الکتریکی هدایت
pH  359/0  511/0 576/0 *424/0 -  163/0  024/0  

  009/0  009/0  096/0*  - 522/0  -460/0  519/0 ماده آلی (%)
  043/0  - 013/0  080/0* 304/1 - 104/0  - 297/0  نیتروژن (%)

  ppm(  309/0 -  092/0 -  213/0 -  *062/0  013/0 -  005/0فسفر (
  026/0  608/0*  -126/0  614/0  491/1  - 348/0  ارتفاع (متر)
  111/0  - 591/0*  148/0 318/1 - 077/0  817/6  شیب (%)

  050/0  - 214/0*  051/0 - 270/0 336/0  243/7  جهت
  006/0  - 152/0*  014/0 861/0 923/0  - 242/0  درصد سیلت
  - 003/0  143/0*  - 052/0 897/0 207/0  - 149/0  درصد شن

  - mm(  073/0  404/0 - 147/0 007/0 -  *133/0 -  003/0بارندگی (
  - C0(  -  - - 025/0  *103/0 -  007/0دما (
  - ppm(  -  - - 004/0  *098/0 -  010/0پتاسیم (

  079/0*  -065/0  - 004/0 - -  -  درصد رس
  

  .بندي با روش آنالیز تشخیصنتایج طبقه -7جدول 
  مجموع  بینی عضویت گروهپیش    

  درصد  اصلی

  4  3  2  1  هاگروه
1  100  0  0  0  100  
2  0  100  0  0  100  
3  0  0  100  0  100  
4  0  0  0  100  100  

  
      گیري           بحث و نتیجه

               متـر از سـطح         1847                 ارتفـاع متوسـط                             هاي حضور گونه در مناطق با                             گونه مورد مطالعه در بین مکان
        تـراکم        داراي   ،     گراد          درجه سانتی    11            متوسط ساالنه               و همچنین دماي     متر     میلی     358      ساالنه         بارندگی       دریا، 

       جهـات     و        درصـد     90     ً حدوداً             هاي با شیب                     و گونه مذکور در دامنه    بود                   پایه در متر مربع)    0 /   165 (       بیشتري 
 Prangos ferulace گونه مطالعهدر  )1375( قیطوري    شت.                                     جغرافیایی جنوب و غرب سازگاري بهتري دا

یخبنـدان (کـه    دوره خـاك،  بافت رطوبت، را جاشیر رویشگاه در ثرمؤ و اساسی فاکتورهاي ،کرمانشاهدر 
         همچنـین    .دانسـت  اثـر بی را جهت عامل و معرفی کرد ارتفاع و شیب درصدماه باشد)،  2-5باید حداقل 
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                      در استان کردستان بـه    Prangos ferulacea                         در بررسی آت اکولوژي گونه   )     1386 (                 حسنی و شاهمرادي
       غربـی                      هاي شـمالی و شـمال   ت              طور عمده در جه                                                این نتیجه رسیدند که جاشیر در مناطق مورد بررسی به

       بافـت     .               پراکنـده بـود            هاي جنوبی                          هاي شرقی و به ندرت در جهت                طور محدود در جهت    و به      داشت     رویش 
                                       طوري که در مناطق با درصد شـن و سـیلت     به   ،             تأثیرگذار بود  P. pabularia                      خاك هم در پراکنش گونه 

ونـه  گ فراوانی و تولید میزانکه  فتدریا )1375( قیطوري  .    اشت                                   زیاد و درصد رس پایین تراکم بیشتري د
Prangos ferulace و تولیـد  سـبک،  خـاك  بافـت  در همچنینف و یافته افزایش ،سنگین خاك بافت در 

 Abbadi and                  عبادي و آل شـیخ (          تحقیقات       نتایج                          منطبق بر نتایج این تحقیق، . یابدمی کاهش آن تراکم

El Sheikh, 2002،(     ) داویس و همکـاران                   Davies et al., 2006(   و همکـاران           چـاهوکی         و زارع             ) 1388    ( ،   
          با توجـه        شود.                     هاي اکولوژیک محسوب می          تفکیک گروه    در     مهم       عوامل      جمله    از     خاك      بافت    که     داد      نشان

         مقایسـه          بـود.                                                                       میزان ماده آلی خاك یکی از عوامل مؤثر در پراکنش و حضور گونه مورد بررسی    ،        به نتایج
                                                           ان داد کـه مقـدار آن در منطقـه حضـور گونـه بیشـتر از                                            ماده آلی خاك منطقه حضور و عدم حضور نش

       مـورد                                                                         طوري که مقدار ماده آلی در رویشـگاه نیـر بـا تـراکم بیشـتر گونـه        به      باشد                 منطقه عدم حضور می
  .       باشـد            درصـد مـی     0 /  42                                      درصد و مقـدار آن در رویشـگاه کـوثر       1 /  37       مربع)،            پایه در متر   0 /   165       بررسی (
         بـرداري         نمونـه           واحـدهاي               کـه تمـام     3  و    2              اي، در گـروه         یه خوشه                         با توجه به نتایج جدول تجز   ،      همچنین

                 ها بـود و ایـن                        ها بیشتر از سایر گروه                     مقدار ماده آلی خاك آن   ،     بودند  P. pabularia               ها) داراي گونه     (پالت
 وهـابی                ویلی کیالنـه و    گـ          راسـتا،               باشد. در این     ها   پالت                         بودن مقدار الشبرگ در این     باال              تواند ناشی از   می

   ،                                                                    اي بر تأثیر خصوصیات خاك بر پراکنش پوشش گیاهی مراتـع زاگـرس مرکـزي                نیز در مطالعه  )1391(
                                                                        کربن آلی در تیپ گیاهی گون گزي را زیاد بودن مقدار الشبرگ و بقایاي گیـاهی                  باال بودن میزان     دلیل 

        خـواص       کـه        اسـت                                                                        موجود در سطح خاك دانستند که منبع اصلی تولید هوموس خاك در این تیپ بوده
       را تحت                          هاي بیولوژیکی و هوادیدگی       فعالیت           حاصلخیزي،     آب،      داري         ظرفیت نگه          ساختمان،         از قبیل     خاك

                  دارند کـه مـاده           اعتقاد  )1387(               حسینی و نوربخش   شیخ    ).    1387                  (جعفري و همکاران،      دهد             تأثیر قرار می
    رو       ایـن     از  .     دارد            هتروتـروف        هـاي  م                                 کربن خاك و انـرژي میکروارگانیسـ         تأمین    در   ی                آلی خاك نقش اساس

      بـر         مـؤثر          عوامـل    ر     دیگـ    از         شـود.          محسـوب          گیـاهی        هـاي     گونه       توزیع    بر      مؤثر       عوامل    از       تواند ی م   ی ل      ماده آ
                                  ت، نتـایج نشـان داد کـه گونـه             خاك اسـ          نیتروژن               ق حاضر، میزان ی      در تحق  P. pabularia   ه   گون        پراکنش

               طـوري کـه در       بـه                       سازگاري بیشتري دارد،      درصد)    0 /  04 (                         هاي با درصد نیتروژن کمتر                 مورد نظر در مکان
 و مقیمـی     د.    بـو           ها کمتـر   ه                                   ، مقدار نیتروژن آن نسبت به سایر گرو   اشت                      که گونه تراکم بیشتري د   2     گروه 

 فـراوان  هومـوس  و خـاك  مرغوبیت کرمانشاه استان در جاشیر هايرویشگاه بررسی در) 1382( انصاري

                   فیشـر و همکـاران     .نمودنـد  بیان یآل ماده همچنین و ازت کربن، میزان بودن باال دلیل به را جاشیرزاران
) Fisher et al., 1987(    عامـل         تـرین      مهـم         خـاك،            نیتـروژن       ترس،    دسـ     در    آب    از       بعـد       کـه          دادنـد     ان    نشـ        
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   )    1389 (                   پـور و همکـاران         فهیمـی    .    دارد    اي        نقش عمده        گیاهان    وع     در تن   و     است        گیاهان     رشد            محدودکننده
                   معرفـی نمودنـد.         خـود           مطالعـه          شـرایط     در       گیاهی     هاي    گونه        پراکنش    در      مؤثر       عوامل   ه         را از جمل         نیز ازت

                                                             فسفر، پتاسیم، اسیدیته و هدایت الکتریکی بر پراکنش گونه مـورد                     رامترهاي خاك نظیر              همچنین سایر پا
            )، پتاسـیم   ppm07  / 2        فسـفر (             هـاي بـا          در خـاك   Pr. pabularia                   طـوري کـه گونـه                           مطالعه مؤثر بودند. بـه 

) ppm10  / 173   ) داراي تـراکم                 ً        اسیدیته نسبتاً بـاالتر        کمتر و         ر متر)       زیمنس ب   دسی   0 / 5                    ) و هدایت الکتریکی              
                                         گیـاه اسـت کـه در رشـد زایشـی نقـش              تغذیه                   ترین عنصر غذایی در                     فسفر بعد از ازت، مهم             باالتري بود.

          اما فسفر                                                                                      مهمی دارد. اگر چه میزان فسفر مورد نیاز گیاه در مقایسه با مقدار سایر عناصر اصلی کم است 
      هـا،                                                              شود. فسفر در گیاهان در عمل فتوسنتز، در متابولیسـم پـروتئین   ی                         جزو عناصر پر مصرف محسوب م

        ).    1387                  (جعفري و همکاران،                  ها نقش اساسی دارد                 تنفس و سنتز آنزیم
                                        آلی، نیتروژن، فسفر، ارتفاع از سطح دریا،         ، مادهpH          الکتریکی،                                    نتایج آنالیز تشخیص نشان داد هدایت

                                    ا و انتشـار گونـه مـورد مطالعـه      ه   پالت      تمایز     در    دگی          شن و بارن            سیلت، درصد                    شیب، جهت شیب، درصد
                          نیـز بیـان کردنـد کـه        )    1387 (                              جعفریان جلـودار و همکـاران     و   )    1394 (                  قربانی و همکاران        هستند.     مؤثر 

                                                                                              استفاده از آنالیز تشخیص در تعیین ارتباط پراکنش پوشش گیاهی با عوامل محیطی مفیـد بـوده اسـت.    
                          بیشتر باشد، تـابع حاصـل                                        چه مقدار ویژه و ضریب همبستگی کانونی  هر   ،                        طور که در نتایج ارائه شد    همان
                                                         شود. متغیرهاي تشخیصی وارد شده به توابع از تمـام عوامـل                بندي بیشتر می                  تر بوده و صحت طبقه   قوي

      باشد.                               دهنده انتخاب درست این عوامل می                                                      مورد بررسی یعنی اقلیمی، خاکی و توپوگرافی بودند که نشان
-    1847                        هاي بـا ارتفـاع بـین           در مکان P. pabularia                              ج، بهترین شرایط رویشگاهی گونه                با توجه به نتای

  .      بـود                          متر داراي تراکم بیشـتري        1847     توسط               که در ارتفاع م               تشخیص داده شد                 متر از سطح دریا      1502
                                                  درصد و جهات جغرافیـایی جنـوب و غـرب را تـرجبح         80                  مناطق با شیب باالي    ،          گونه مذکور   ،      همچنین

        طوري که                  درصد حضور دارد به   0 /  42- 1 /  37                                         نظر خصوصیات خاك در مناطق با ماده آلی بین         دهد. از   می
                   هـاي بـا مقـدار                                   باشد. بیشترین تراکم را در خـاك                                               مناطق با ماده آلی بیشتر، داراي تراکم باالتري می    در  

       درصد و    6 1                                         ام دارد. همچنین در مناطق با سیلت کمتر از   پی  پی     175                 و پتاسیم کمتر از    3             فسفر کمتر از 
                                   توان بیان کرد که بـا اسـتفاده از             طور کلی می  به      باشد.                            درصد داراي سازگاري باالیی می    50            شن بیشتر از 

   در   P. pabularia                                                                               نتایج این تحقیق و مشـخص کـردن عوامـل مـؤثر در حضـور و عـدم حضـور گونـه         
                       ن گونه در مناطق دیگـر                                              توان از توابع حاصل از آنالیز تشخیص، براي همی                    هاي استان اردبیل، می       رویشگاه
                                 جـویی کـرد و از اطالعـات ایـن                                                   وسیله در وقت و زمان انجام مطالعات مشابه صـرفه         و بدین    کرد         استفاده 

                                                                                             مطالعه در مدیریت بهینه این مراتع استفاده نمود. همچنین طبق نتایج ایـن تحقیـق و مشـخص شـدن     
                             توان بـا اسـتفاده از ایـن               نتشار آن می                                                            رویشگاه گونه مورد مطالعه و چگونگی تأثیر عوامل اکولوژیکی در ا

                                                    ها در عملیات اصالح و احیاء مراتع مشابه استفاده کرد.     یافته
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  منابع
                                    . بررسـی تـأثیر خصوصـیات خـاك و         1382                                                                  آذرنیوند، ح.، جعفري، م.، مقدم، م.، جلیلی، ع.، زارع چـاهوکی، م.ع.  

ردي: مراتع منـاطق وردآورد، گرمسـار و   (مطالعه مو  )Artemisia                                        تغییرات ارتفاع بر پراکنش دو گونه درمنه (
  .93-100): 2و  1( 56سمنان)، مجله منابع طبیعی ایران، 

     تقیم    سـ     ان م   یـ              آنـالیز گراد   .     1387   .   ف ج             فـرزاد مهـر          ، م.ع.،              زارع چـاهوکی     ع.،               م.، طـویلی،   ،                     جعفري، م.، رسـتمپور 
   .   329-   343   ):  4 ( 2  ،                                     هاي اکولوژیک مراتع زیرکوه قاین. مرتع                   عوامل محیطی در گروه             هاي گیاهی و      گونه

                                   تحلیل ارتباط بـین توزیـع جوامـع      .     1387   . ح           آذرنیوند،   ، . ق        زاهدي،   ، . م        جعفري،   ، . ح         ارزانی،     ز.،         جلودار،    ان     جعفری
           رینه، مجله    ع            بندي در مرات           بندي و رسته        هاي طبقه      از روش                                       عوامل اقلیمی و فیزیوگرافیک با استفاده         گیاهی و

  .125-141: 6                    علمی و پژوهشی مرتع،
          فصـلنامۀ                          ) در اسـتان کردسـتان،   Prangos ferulacea                      . آت اکولوژي جاشـیر (     1386                 ج.، شاهمرادي، ا.       حسنی، 

   .   171-   184   ):  2 (  14                                    پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران،   -    علمی
              اي و عوامـل                                بررسی رابطه بین تنـوع گونـه    .     1388                                                  چاهوکی م.ع.، قمی س.، آذرنیوند ح.، پیري صحراگرد ح.       زارع

   .   171-   180   ):  2 ( 3                          فشندك طالقان، مجله مرتع،  -       ع آرتون             محیطی در مرات
،                       شـدن خـالص نیتـروژن                     بـر شـدت معـدنی                                 تأثیر نوع خاك و بقایاي گیاهی  .     1386                     حسینی، ا. نوربخش، ف.    شیخ

  .127-133: 75پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، 
                                هاي شـاخص مرتعـی بـا عوامـل         گونه                   بررسی ارتباط برخی  .     1389     ، ع.      طویلی        ، م.ع.،            زارع چاهوکی      ، ا.،    پور     فهیمی

   .  23-  32   ):  1 ( 4  ،                      مجله علمی پژوهشی مرتع  ،  )                                        مطالعه موردي: بخشی از مراتع طالقان میانی (       محیطی
شناختی مؤثر در . مقایسه برخی عوامل بوم1394قربانی، ا.، عباسی، م.، اصغري، ع.، امیدي، ع.، زارع حصاري، ب. 

در مراتع جنـوب شـرقی    .Artemisia austriaca Jacqو  .Artemisia fragrans Willdهاي انتشار گونه
  .129-141): 2(9پژوهشی مرتع،  -سبالن. مجله علمی

  .صفحه 114 کشور، مراتع ها وجنگل تحقیقات انتشارات مؤسسه، 7. فلور رنگی ایران. جلد 1372قهرمان، ا. 
و  پـژوهش  کرمانشـاه. مجلـه   سـتان در ا جاشـیر  گیـاه  اکولوژیـک  هـاي ویژگی برخی بررسی .1375م.  قیطوري،

  .صفحه 32-35، 32سازندگی. شماره 
                                                                    تأثیر برخی خصوصیات خاك بـر پـراکنش پوشـش گیـاهی مراتـع زاگـرس         .     1391       ، م.ر.      وهابی، ا.،            گویلی کیالنه

   .   245-   258   ):   59 (  16  ،                                                      مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی، علوم آب و خاك  .            مرکزي ایران
 .صفحه 287 مشهد، دانشگاهی جهاد (ترجمه). انتشارات گیاهی پوشش تحلیل و صیفتو . 1380م.  مصداقی،
: 61مرتـع،   و جنگل کوهستانی. نشریه مراتع جهت اصالح مناسب ايگونه جاشیر .1382. و انصاري، ج.، مقیمی،
  .صفحه 67-60

                      عوامل محیطی مؤثر بـر    .     1395     ، ك.      سفیدي      ، ف.،           کیوان بهجو        ، م.ع.،            زارع چاهوکی      ، ا.،       قربانی   .،    وند            میرزایی موسی
   ):  2 (  10  ،                           نشریۀ علمی پژوهشـی مرتـع    ،                      در مراتع استان اردبیل  Prangos ferulacea Lindl             پراکنش گونه

203   -191   .   
Abbadi G.A., El Sheikh M.A. 2002. Vegetation analysis of Failaka Island 

(Kuwait). Journal of Arid Environments, 50: 153-163. 
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