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  14/01/1396؛ تاریخ پذیرش: 19/10/1395 تاریخ دریافت:

  1چکیده
هاي مختلف و هاي مهم در حوزه گیاهان دارویی، شناسایی نیازهاي اکولوژیکی گونهامروزه یکی از زمینه

هاي گیاهی است. در بین عوامل محیطی مختلف، متغیرهاي فیزیکی و عوامل محیطی موثر در استقرار گونه
رو، هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر عوامل ادافیکی بر ز اینشیمیایی خاك داراي نقش بسزایی هستند. ا

گونه گیاهی  22برداري تاج پوشش گیري از آنالیز آماري چند متغیره است. نمونهپراکنش گیاهان دارویی با بهره
سیستماتیک  - متري با استفاده از روش تصادفی 50ترانسکت  40پالت یک مترمربعی برروي  200دارویی در 

متر برداشت و در سانتی 30تا  0رت پذیرفت. همچنین بر روي هر ترانسکت، یک نمونه خاك مرکب از عمق صو
 )DCA( گیري شدهآنالیز تطبیق قوسگیري شدند. با انجام متغیر فیزیکی و شیمیایی خاك اندازه 11آزمایشگاه، 

اثرات  )CCAتطبیق متعارفی ( آنالیزداري اثر عوامل ادافیکی در سطح یک درصد سنجیده شد و با انجام معنی
ها، تحت تاثیر این متغیرها قرار این متغیرها بر پراکنش گیاهان دارویی تعیین شد. نتایج نشان داد تمامی گونه

ویژه میزان شن و رس نقش بیشتري در تشریح دارند. نتایج این آنالیز نشان داد که عامل فیزیکی بافت خاك به
دارویی دارند. در بین خصوصیات شیمیایی نیز اسیدیته، میزان هدایت الکتریکی،  تغییرات پراکنش گیاهان

 CCAمیزان کلسیم و منیزیم نقش بیشتري بر پراکنش گیاهان دارویی ایفا نمودند. در نهایت با انجام آنالیز 
موع درصد و سهم مج 1/62ی سهم مجموع خصوصیات شیمیایی خاك در تغییرات پراکنش گیاهان دارویی یجز

کم ذاتی د. با توجه به تغییرپذیري نسبتاً برآورد گردی از کل تغییرات درصد 8/32خصوصیات فیزیکی خاك 
خصوصیات فیزیکی در برابر عملیات مدیریتی و همچنین توجیه مقدار زیاد تغییرات پراکنش گیاهان دارویی 

غیر مستقیم بر خصوصیات شیمیایی هاي مستقیم و رسد اعمال مدیریتمیبه نظر توسط پارامترهاي شیمیایی 
  تر بنماید.  هاي گیاهان دارویی میسرتر و سهلخاك بتواند نیل به افزایش تولید رویشگاه

  .آنالیز چند متغیره، سوادکوه، گیاهان دارویی، متغیرهاي فیزیکی و شیمیایی خاك، ملرد: کلیدي هايهواژ
                                                        

 iman.haghiyan@torbath.ac.ir نویسنده مسئول:*
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  مقدمه
اما براساس  ،باشد		ن دارویی داراي تاریخچه طوالنی میاستفاده از گیاهااز لحاظ کشور ایران اگرچه 

اي بوده و اطبا از صورت محلی و منطقههمطالعات انجام گرفته، استفاده از گیاهان دارویی در گذشته ب
 استان مازندران به. )1384مظفریان، ( خواص درمانی گیاهان دارویی دیگر مناطق اطالعی نداشتند

اي باالیی برخوردار است. با توجه به ارزش و توپوگرافی از تنوع و غناي گونهواسطه تنوع عوامل اقلیمی 
، شناسایی گیاهان دارویی و عوامل محیطی هابیماري باالي این منبع و جایگاه واالي آن در درمان 

 هايشناخت و مراقبت درست از اکوسیستمبا  ).1384نیا، رسد (قلیچنظر میهامري ضروري ب ،گذارتاثیر
پذیر آسیب طبیعی، تنوع زیستی و آب و خاك این مناطق هايتوان زیستگاهمناطق کوهستانی بهتر می

 بین اکولوژیک و ارتباط زندهآگاهی از تأثیر عوامل زنده و غیردرك و  را حفاظت نمود. براي این هدف،
نبوده، بلکه تصادفی  هاي مرتعی،اکوسیستم ها درحضور گیاهان و پراکنش آن. ها ضروري استآن

(مقدم،  نقش اساسی دارندها  آنپستی و بلندي و زیستی در حضور و عدم حضور  عوامل اقلیمی، خاکی،
دارند. در واقع  استقرار و گسترش گیاهان همراه عوامل مدیریتی نقش مهمی بر هاین عوامل ب .)1386

که ترکیب و ساختار  طوري هب ؛همبستگی باالیی بین استقرار گیاهان و شرایط محیطی برقرار است
خاك و پارامترهاي متعدد  ،دارد. در این بین جوامع گیاهی تا حد زیادي تحت تاثیر عوامل محیطی قرار

  ).Wellstein et al., 2007( کنندسزایی ایفا میههاي گیاهی نقش بآن در استقرار گونه
طور مسـتقیم  تلفی که انسان بهمخ هايبه نقش مهم گیاهان در تعادل اکوسیستم و استفاده با توجه

هـاي  براي مـدیریت گونـه   ، شناخت روابط بین گیاهان و عوامل محیطینماید می ها  آنو غیرمستقیم از 
به تغییـرات   هاي غیربومی در محیط جدید، چگونگی پاسخ گونهگونه در معرض تهدید، ارزیابی موفقیت

همچنـین  ). Vetaas and Gerytnes, 2002( دارد ضـرورت  هـا  آنمحیطـی و در کـل ثبـات و پایـداري     
اصالح و توسعه مراتع و در کل  هاي گیاهی در امرروابط در ارتباط با استفاده از گونه مشخص کردن این
شناخت عامل یا عوامل محیطی موثر آید. حساب میهطبیعی یک ضرورت پایه ب هايمدیریت اکوسیستم

گیـرد کـه بـه دو دسـته     ل چند متغیـره صـورت مـی   هاي تحلیدر تشکیل جوامع گیاهی، از طریق روش
بنـدي  ). در آنالیز مستقیم یا رسـته Zhu et al., 2005شوند (هاي مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می روش

شـود، در  هاي حاصل از پوشش گیاهی اسـتفاده مـی  هاي محیطی براي منظم کردن دادهمحیطی از داده
هـاي فلورسـتیکی مسـتقل از    ي پوشـش گیـاهی، آنـالیز داده   بندمستقیم یا رستهحالی که در آنالیز غیر

دخالت هر عامل محیطی است و اثر عوامل محیطی پس از آنالیز و نمایش تغییرات فلورستیکی تنهـا در  
  ). ;Gauch, 1981 Ghadimi and Bakhshi, 2013شوند (مرحله تفسیر وارد مطالعه می

هـاي دارویـی و   ق شناسایی نیازهاي اکولوژیکی گونههدف از انجام  این تحقی با توجه به مطالب فوق
در ایـن زمینـه   باشـد.  می يبندرستهها، با کمک روش شناخت عوامل محیطی موثر در استقرار این گونه
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طور خاص بر روي گیاهان دارویـی تاکیـد   هروي جوامع گیاهی مراتع انجام شده است ولی ب		مطالعاتی بر
دراسله سوادکوه و تعیین اثر عوامل محیطی و اشـکوب فوقـانی بـر     . بررسی گیاهان زیرحوزهنشده است

)، تعیین سهم عوامل محیطی بـر پـراکنش گیاهـان مراتـع دراسـله      1387گیاهان زیر اشکوب (معمایی، 
بـا پـراکنش جوامـع    خاکی ) و مطالعه ارتباط عوامل فیزیوگرافیک و 1388سوادکوه (حقیان و همکاران، 

در خصـوص  از جمله این مطالعات هسـتند کـه    )1389نژاد، ق آمل (محسنحوزه بهرستا		گیاهی در زیر
در مطالعه دیگري در ارتباط عوامل محیطی با پراکنش گیاهان در استان مازندران صورت پذیرفته است. 

دار تیـره نعناعیـان در اسـتان کرمـان     اسـانس خارج استان، بررسی نیازهاي اکولوژیک برخی از گیاهـان  
ست کـه در  ا این رسدنظر میهبآنچه حائز اهمیت  اما .)1386(صابرآملی و همکاران، صورت گرفته است 

تمام مطالعات فوق خصوصیات خاك نقش چشمگیري در استقرار و پـراکنش گیاهـان داشـتند و سـهم     
در مطالعه تعیین سهم عوامـل محیطـی بـر    خصوصیات خاك بیشتر از دیگر عوامل برآورد گردیده است. 

آورد گردیـد  درصد بـر  55گیاهی منطقه دراسله سوادکوه سهم خصوصیات خاك حدود  پراکنش جوامع
). در مطالعه جوامع گیاهی زیرحوزه بهرستاق آمـل نیـز سـهم عوامـل خـاك      1388(حقیان و همکاران، 

). در مطالعه اثر عوامل محیطی و اشـکوب فوقـانی در   1389نژاد، درصد برآورد گردید (محسن 70حدود 
). در 1387سزایی بـر پـراکنش گیاهـان ایفـا نمـود (معمـایی،       ب وادکوه عامل خاك نقشمراتع مشجر س

مطالعه نیازهاي اکولوژیک گیاهان تیره نعناع در استان کرمان نقش بافت خاك با اهمیت گـزارش شـده   
در بررسـی ارتبـاط مـؤثرترین     )1394( کـرکج و همکـاران  شـیداي ). 1386است (صابرآملی و همکاران، 

هـا در مراتـع   هاي اکولوژیک و محاسبه سهم مشـترك آن کی و مدیریتی با پراکنش گروه گونهعوامل خا
هاي اکولوژیـک در منطقـه   درصد از پراکنش گروه گونه 48/90دریافتند  ییالقی چهارباغ، استان گلستان

توسـط عامـل    )درصـد  008/0 به میـزان نـاچیزي (در حـدود    توسط خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك،
هـا عنـوان   درصد تحت تأثیر اثر مشترك این دو عامـل بـوده اسـت. همچنـین آن     10ی و حدود مدیریت

ترتیـب پارامترهـاي درصـد رس در عمـق اول     کردند از میـان خصوصـیات فیزیکوشـیمیایی خـاك، بـه     
) و درصـد رطوبـت   985/0)، تخلخـل ( -989/0)، وزن مخصـوص ( 991/0)، فسفر در عمق دوم (999/0(

) از بیشــترین تــأثیر در پــراکنش گــروه 966/0عمــق اول و پتاســیم در عمــق دوم () در 982/0اشــباع (
 هاي اکولوژیک منطقه برخوردار هستند. گونه

هاي فیزیکـی و  هاي گیاهی ندارند. از میان ویژگیپارامترهاي مختلف خاکی تأثیر یکسانی روي گونه
اتـع ییالقـی، میـزان آهـک،     هـاي مختلـف رویشـی در مر   شیمیایی خاکی مختلف مؤثر بر پراکنش تیپ

هاي گیاهی از اثرگذاري الکتریکی، بافت و درصد اشباع بازي خاك در پراکنش تیپ پتاسیم، گچ، هدایت
نظیر درمنـه دشـتی بیشـترین     ،هایی از جنس درمنهکه گونه طوريباشند، بهحائز اهمیتی برخوردار می

ی و گچ داشـته اسـت (تمرتـاش و همکـاران،     الکتریکی، درصد شن، ماده آلهمبستگی را با میزان هدایت
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لکتریکی ارتباط معکوس که گونه درمنه دشتی در مراتع پشتکوه یزد با میزان هدایت ا )، در حالی1388
  ).  1386چاهوکی و همکاران،  دارد (زارع

الکتریکـی، لـوم و شـن     هاي گیاهی با فاکتورهاي درصد سـدیم، هـدایت  برخی گونه ،در منابع دیگر
ستقیم و با فاکتورهـاي اسـیدیته، درصـد رطوبـت و رس خـاك رابطـه معکـوس برقـرار کردنـد          رابطه م

) مـوثرترین  Moradi & Ahmadipour, 2006پـور ( ). مرادي و احمـدي 1387اصل و همکاران، (مختاري
 هاي گیاهی هدایت الکتریکی، اسیدیته، نیتروژن و رس معرفی نمودند.عوامل خاکی بر پارامترهاي گونه

الکتریکی، مـواد آلـی، هومـوس، تجمـع یـونی و درصـد       مترهاي شیمیایی خاك نظیر رطوبت، هدایتپارا
 Lepping and Daniels, 2007ترین و مـؤثرترین پارامترهـا معرفـی شـدند (    عنوان مهمامالح محلول به

Arshad et al., 2008;     از میان پارامترهاي فیزیکی خاك، بافت و عمـق خـاك ارتبـاط چشـمگیري بـا .( 
، همچنـین  . )Kosmas et al., 2000; Davies et al., 2007( اي و پـراکنش گیاهـان دارنـد   ترکیب گونه

) نشان داد کـه  Gorgin et al., 2006کرجی و همکاران (نتایج حاصل از آنالیز چندمتغیره توسط گرگین
جـارو علفـی   ) و Achillea vermicularis)، بومـادران کوهسـتانی (  .Eryngium spهـاي زولنـگ (  گونـه 

)Bromus tomentellus Boiss.که گونه کاله  ) خواستار شن بیشتر و سیلت و رس کمتر هستند درحالی
) خواستار اسیدیته کمتري هستند اما با میـزان سـیلت و درصـد اشـباع     .Acanhtolimon spمیرحسن (

  رابطه مثبت دارند. 
هـاي گیـاهی و شـناخت روابـط بـین      شناختی گونـه هاي بومکننده آشیانبردن به عوامل محدودپی

). Zare Chahouki et al., 2010هاي آماري و ریاضی نیازمند است (عوامل محیطی تأثیرگذار، به تحلیل
هاي پیچیده بـین گیاهـان و عوامـل محیطـی،     دلیل وجود تغییرات زیاد در متغیرهاي محیطی، کنش به

بررسـی   حیطـی و بـروز عـدم قطعیـت در نتـایج،     شده بین این متغیرها با عوامل م هاي ایجادهمبستگی
  رابطه بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی تأثیرگذار، ضروري است.

هاي کوچک مطالعاتی نقش خصوصیات خاك بیشتر از دیگر عوامل مقیاسدر ذکر کرد باید در واقع 
صـورت   یهـاي عمـده گیـاه   دهد تحقیقات بیشتر بر روي گونـه از طرفی مرور مطالعات نشان می است.

بوده است. با توجـه بـه اهمیـت    معطوف هاي گیاهی دارویی و صنعتی کمتر به گونه گرفته است و توجه
 احیـا و  ،بـرداري ریـزي بهـره  گیاهان دارویی و لزوم توجه جدي به اکولوژي این دسته از گیاهان و برنامه

یق حاضر به بررسی نقش تحق تحقیق حاضر صورت گرفته است. در ،افزایش تراکم این گیاهان در مراتع
پرداخته  ملرد سوادکوه در استان مازندران خصوصیات خاك بر پراکنش و استقرار گیاهان دارویی منطقه

  .ه استشد
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  هاروشمواد و 
جغرافیـایی   هدر محـدود  کـه  استکوه کبیر سواد ۀهاي رودخانیکی از زیر حوزه مورد مطالعه منطقه

"30 `57 º35  58` 15"تا º35  5` 15"شـمالی و  عرض  º 53    7` 10"تـا  º 53     طـول شـرقی واقـع
و  در یک منطقه کوهستانی و تقریباً پر شیب قرار گرفته است ،از لحاظ توپوگرافی  ).1(شکل  شده است

متـر بـاالتر از    2420تـا   1090 مورد مطالعـه از  دامنه ارتفاعی منطقه درصد است. 22شیب متوسط آن 
گـراد و متوسـط بارنـدگی     درجـه سـانتی   11درجه حرارت متوسط سـاالنه  . شودسطح دریا را شامل می

متر است. اقلیم منطقه از نیمه مرطوب در ارتفاعات پائین دسـت تـا نیمـه    میلی 550تا  450ساالنه بین 
  .)1388(حقیان و همکاران  خشک در ارتفاعات باالدست متغیر است

 

  
  موقعیت منطقه در استان مازندران - 1شکل 

  

از روش  ،بـرداري نمونـه نتیجـه بهتـر از   منظـور اخـذ    بـه : و خـاك  برداري پوشش گیاهینمونهش رو
از لحاظ آماري قابل اعتماد باشـند. در   ،دست آمده ههاي بدادهتصادفی استفاده گردید تا  -سیستماتیک

بـراي  . )1389(مصـداقی،   باشـد مـی واقع این روش مزایاي هر دو روش تصـادفی و سیسـتماتیک را دارا   
ـ   50هايترانسکتانجام این روش در منطقه از  در منطقـه  تصـادفی  صـورت  همتري استفاده گردید کـه ب

ترانسـکت و   40مجموع  در و مستقر گردیدتصادفی صورت هپالت بپنج برروي هر ترانسکت  .مستقر شد
حوه اسـتقرار  ها و ندر خصوص استفاده از ترانکست و پالت و همچنین تعداد آن پالت برداشت شد. 200
بهـره   )1376ارازانـی،   ؛1388بارانی و رستگار، ها در منطقه از اطالعات کارشناسی و منابع معتبر (نمونه

 30 تـا  0 از عمـق  مرکـب  هر ترانسـکت یـک نمونـه خـاك    روي در برداري خاك نمونهبراي گرفته شد. 
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الـک  از  ها در آزمایشـگاه نمونهاین   ،هاي خاكنمونهشدن خشکمتري خاك برداشت شد. پس از سانتی
د. شـدن براي پارامترهاي فیزیکی و شیمیایی خاك و آماده انجام آزمایشات عبور داده شده  متريمیلی دو

و عناصـر غـذایی اصـلی     هدایت الکتریکی، میزان )pH(کربن آلی، اسیدیته  خاك نظیر بافت، پارامترهاي
   .گیري شداندازه 1هاي ارائه شده در جدول  روشز با استفاده ا پتاسیم، منیزیم، نیتروژن، فسفر وکلسیم

  
  

  مشخصات پارامترهاي مورد مطالعه  - 1جدول 

واحد   عالمت   نام متغیرها
  منبع  روش اندازه گیري  نوع تبدیل  گیري اندازه

قابل  کلسیم
 جذب

Ca  1382(جعفري حقیقی،   تیتراسیون  لگاریتمی  درصد(  

قابل  منیزیم
  )1382(جعفري حقیقی،   تراسیونتی  لگاریتمی درصد   Mg  جذب

اسیدیته گل 
 اشباع

pH  1 -10 دستگاه اسیدیته   بدون تبدیل
  )Thomas,1996(  سنج

هدایت 
  EC  الکتریکی

زیمنس دسی
  )Rhoades,1996(  متر ECدستگاه   بدون تبدیل  بر متر

 Nelson and(  اکسیداسیون تر   لگاریتمی درصد  O.C کربن آلی
Sommers,1996(  

فسفر قابل 
  )1382(جعفري حقیقی،   السون  بدون تبدیل در میلیون P 1 ذبج

پتاسیم قابل 
 جذب

K 1 سنجی فلیم شعله  بدون تبدیل در میلیون
  )1382(جعفري حقیقی،   فوتومتر

  )1382(جعفري حقیقی،   هضم کجلدال   لگاریتمی درصد  N ازت خاك
  لگاریتمی درصد  Sand ماسه

  لگاریتمی درصد  Silt سیلت  )Gee and Or, 2002(  هیدورمتري بایکاس
  لگاریتمی  درصد  Clay  رس

  
  ها تجزیه و تحلیل داده

هـاي  (گونههاي درصد پوشش گیاهی دادهها در ابتدا از تبدیل لگاریتمی براي دادهسازي نرمالبراي 
بـوط بـه   هـاي مر مـاتریس داده هـا  داده. پس از تبدیل )Zhu et al., 2005( و خاك استفاده شددارویی) 

 Canoco  4.0افزارطور جداگانه براي انجام آنالیز چند متغیره وارد نرمهپوشش گیاهی و عوامل محیطی ب
) که روش آنالیز غیرمستقیم اسـت اسـتفاده شـد تـا     DCA( گیري شدهتطبیق قوس شدند. ابتدا از آنالیز
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ناي طول گرادیان که بیشتر دست آید. بر مبهضمن شناسایی تغییرات ترکیب گیاهی طول گرادیان نیز ب
 بـا  CCA. آنـالیز  )Lepz and Smilauer, 1999( شـد ) انتخـاب  CCAبـود آنـالیز مسـتقیم یعنـی (     3از 

هـاي محیطـی   هاي پوشش گیاهی و دادهدادهتبدیل برروي بار  999 گیري از آزمون مونت کارلو در بهره
با توجه بـه   وارزیابی  P-valueو  F ratioله وسیهداري مدل بمعنی. با انجام آزمون مونت کارلو شدانجام 
نمـودن  مشـخص براي  .شدعوامل محیطی ترسیم و تشریح  -دار بودن، مدل دیاگرام دو بعدي گونهمعنی

. شـد بندي واریانس بر اجزاي آن استفاده تقسیماز روش  خصوصیات فیزیکی و شیمیاییسهم هر یک از 
انجام شد و دو کمیـت   1جزئی CCAعوامل محیطی آنالیز در نهایت براي محاسبه درصد سهم هر یک از 

مهم، یعنی مقدار واریانس و مقدار واریانس کل براي عوامل مختلف محاسبه و بر اساس ایـن دو کمیـت   
  . شدها محاسبه درصد سهم هر یک از عوامل و اثر مشترك آن

  
  نتایج

 منابع معتبراستفاده از ه که با گونه بود 31داراي منطقه  بررسی پوشش گیاهی منطقه نشان داد که
گونـه   22و مـردم بـومی    کارشناسـان  کمـک  و همچنـین ) 1387قهرمـان،  ، 1390(اسدي و همکـاران،  

 تیـره دو هاي گیـاهی  تیرهدر بین شدند. هاي دارویی محسوب میجزو گونهتیره گیاهی هفت از دارویی 
Lamiaceae  وAsteraceae  نـــدا در منطقـــه دارا بودگونـــه بیشـــترین حضـــور رهفـــت تعـــداد بـــا 

 با یک گونه کمتـرین حضـور را دارا بودنـد    Caryophyllaceaeو   Ranunculaceae ،Apiaceaeهاي تیره
همچنین از نظـر فـرم رویشـی     .گونه یکساله هستند 6گونه چندساله و  16از نظر طول عمر  .)2(جدول

  ).2 (جدول باشندکریپتوفیت میها همیبیشتر گونه
 

  مورد مطالعه گیاهان دارویی منطقهست فهر - 2جدول 
اندام مورد 

 خانواده گیاهی نام  علمی  نام فارسی  فرم رویشی  استفاده

 Achillea millefolium L. Asteraceae  بومادران البرزي  کریپتوفیتهمی  سرشاخه گلدار
 Anthemis cotula L. Asteraceae  بابونه  کریپتوفیتهمی  گل

 Gundelia tournefortii L. Asteraceae  اي کنگر علوفه  کریپتوفیت همی  ریشه و شیرابه
ها بجز کلیه اندام
 Echinops cephalotes DC. Asteraceae  شکر تیغال  کریپتوفیت همی  میوه

 Senecio vulgaris L. Asteraceae  قاصد بهار  تروفیت  ریشه و ساقه
 Tragopogon marginatus Pavlov Asteraceae  شنگ  کریپتوفیتهمی  ریشه

 Taraxacum montanum DC. Asteraceae  گل قاصد کوهی  کریپتوفیتهمی  ریشه و برگ
 Mentha longifolia L. Lamiaceae  پونه  کریپتوفیتهمی  برگ و ساقه

                                                        
1. Partial CCA 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ec
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 20

https://pec.gonbad.ac.ir/article-1-264-fa.html


 96شماره دهم، بهار و تابستان  ،دوره پنجم/ انحفاظت زیست بوم گیاهنشریه 

26 

اندام مورد 
 خانواده گیاهی نام  علمی  نام فارسی  فرم رویشی  استفاده

 Origanum vulgare L. Lamiaceae  مرزنگوش  کریپتوفیتهمی  گلدار
 Phlomis olivieri Benth. Lamiaceae  گوش بره  کریپتوفیتهمی  برگ
 Salvia spinosa Moench Lamiaceae  مریم گلی  تروفیت  برگ

 Stachys lavandulifolia Vahl Lamiaceae  چاي کوهی  تکریپتوفیهمی  سرشاخه

 & .Thymus pubescens Boiss  دارآویشن کرك  کریپتوفیتهمی  برگ و سرشاخه
Kotschy ex Čelak. Lamiaceae 

 Ziziphora tenuior L. Lamiaceae  کاکوتی  کریپتوفیتهمی  برگ و ساقه
 Alyssum iranicum Czerniak. Brassicaceae  قدومه ایرانی  تروفیت  میوه

 Matthiola alyssifolia (DC.)  چلیپاي مرتفع  کریپتوفیتهمی  دانه
Bornm. Brassicaceae 

 Sisymbrium irio L. Brassicaceae  خاکشیر تلخ  کریپتوفیتهمی  ساقه و دانه
 Allium derderianum Regel Liliaceae  والک کوچک  کریپتوفیتهمی  غده زیرزمینی
 Allium scabriscapum Boiss. Liliaceae  سیرك چاك پیاز  کریپتوفیتهمی  غده زیرزمینی

صابونک   تروفیت  دانه
 Vaccaria liniflora Bornm. Caryophyllaceae  باریک گل

 Adonis dentata Delile Ranunculaceae  چشم خروس  تروفیت  هاکلیه اندام
 Falcaria vulgaris Bernh. Apiaceae  غازیاغی  کریپتوفیتهمی  سرشاخه گلدار

 
  )   DCAگیري شده (قوسنتایج آنالیز تطبیق 

محورها بر مبناي مقدار ویژه از محور اول به چهارم کاهش نشان داد اهمیت   DCAخروجی آنالیز  
همچنین بر مبناي ر اول نقش بیشتري در تشریح تغییرات پراکنش دارد. ودر واقع محو یافته است 

  .)3(جدول  کنددرصد از تغییرات پوشش گیاهی را تشریح می 3/32درصد تجمعی واریانس مدل 
  

  ) بر مبناي چهار محورDCAگیري شده (قوسنتایج حاصل از آنالیز تطبیق  -3 جدول
  کل واریانس  درصد واریانس تجمعی  طول گرادیان  مقدار ویژه  محور

1  
2  
3  
4  

63/0  81/4  8/13    
44/0  03/3  4/22   
28/0  98/2  3/28   
17/0  51/2  3/32  8/4 
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  هاهاي دارویی در دیاگرام دو بعدي گونه، پراکنش گونهDCAآنالیز  - 1شکل 

  

توان بدین صورت نتیجه گرفت که پارمترهاي مختلف خاك باعث می DCAساس خروجی آنالیز بر ا
دهنـده  هـا در ایـن دیـاگرام نشـان    نزدیکـی مکـانی گونـه    گیاهی شده است.ي هادار گونهپراکنش معنی

 Allium derderianum،Allium scabriscapum مشابهت نیازهاي اکولوژیکی است. پنج گونـه دارویـی   
،Origanum vulgare ،Alyssum iranicum و Mattihola alyssifolia رسند. می نظر به همبه ترنزدیک

 Tragopogon marginatus Gundelia tornefortii، Sisymbrium وAchillea millefolium شش گونه 

irio،Taraxacum montanum  و Phlomis olivieri  گونـه  نیز به یکدیگر نزدیک هسـتند. دو Mentha 

longifolia و Senecio vulgaris .گونه. گرفتند قرار هم کنار در Vaccaria liniflora هاگونه بقیه از جدا 
 Salvia spinosa ،Adonis dentata ،Stachys lavandulifolia ،Ziziphora گونـه . پنج است گرفته قرار

tenuior و Falcaria vulgaris  ــده ــع ش ــددر نزدیکــی یکــدیگر واق ــهگســه  .ان  Anthemis cotula ون
،Echinops cephalotes و Thymus pubescens  هم دارند.موقعیت مکانی نزدیک به نیز  

 
  )CCAنتایج آنالیز تطبیق متعارفی (

)، براي تعیین اثر عوامل خاك برروي گیاهان دارویی، از 81/4طول گرادیان بدست آمده ( به با توجه
نشـان داد کـه اثـر عوامـل محیطـی بـر        CCAنتایج آنالیز ). 3 (جدول دشاستفاده  CCAآنالیز مستقیم 
هـاي  گونـه یـک از  هـر  ). 2 شـکل ( دار اسـت معنی=P-value 001/0و  =85/1Fبا مقدار پوشش گیاهی 
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ها بـه دو گـروه تقسـیم    گونهتوان گفت می که طوريههاي خاك قرار گرفته، بپارامترگیاهی تحت تاثیر 
بیشـتر تحـت تـاثیر متغیرهـاي      وواقـع شـده    اولسمت منفی محـور   هایی که درگونهشدند گروه اول، 

هـایی کـه در سـمت مثبـت     گونهگروه دوم قرار گرفتند و و اسیدیته (میزان ماسه و رس)  خاكفیزیکی 
الکتریکـی و عناصـر مغـذي)     (هدایتخاك شیمیایی ر تحت تاثیر متغیرهاي بیشت ه وواقع شد اولمحور 

ها تحت تاثیر یک متغیر و برخی تحت تاثیر چنـد متغیـر خـاك    گونهرخی از کلی بطورهباند. قرار گرفته
 Allium  هــايگونــهایــن کــه  بــا وجــود عنــوان کــرد،تــوان مــی 2اســاس شــکل 		بــر .قــرار گرفتنــد

derderianum،Allium scabriscapum،Origanum vulgar ،Alyssum iranicum و Mattihola 

alyssifolia ند اما همبستگی محسوسی با عامـل میـزان ماسـه خـاك دارنـد     هاي متفاوتی هستتیره از. 
تحت تاثیر ماسه و رس خاك هسـتند در   Tragopogon marginatus وAchillea millefoliumهايگونه

 Gundelia هـاي  گونـه  یابند.میتري دارند بهتر استقرار سنگینهایی که تا حدودي بافت خاكواقع در 

tornefortii وSisymbrium irio در واقع در  .نداهبیشتر تحت تاثیر میزان رس و اسیدیته خاك قرار گرفت
گونه  9توان گفت میطور کلی هکنند. بمیتر بهتر استقرار پیدا هاي اسیدي با بافت رسی و سنگینخاك

  قرار گرفتند. همراه اسیدیته بهفوق بیشتر تحت تاثیر خصوصیات فیزیکی خاك (میزان رس و ماسه) 
 Senecioو  Taraxacum montanum ،Phlomis olivieri ،Mentha longifolia  هايگونهد در مور

vulgaris ترتیب از سهم اسیدیته و میزان رس کاسته شـده و بـه سـهم منیـزیم و کلسـیم      باید گفت به
امل تحت تاثیر کلسیم و منیزیم قرار گرفته است اثر این دو ع Vaccaria linifloraشود. گونه میافزوده 

تـوان گفـت فاکتورهـاي خـاك بـر روي      مـی بسیار ناچیز اسـت. در واقـع    Salvia spinosaبر روي گونه 
تـا   Stachys lavandulifolia  و Adonis dentate هـاي گونـه . پراکنش این گونه چنـدان مـوثر نیسـتند   

 Falcaria و Ziziphora tenuior حدودي تحت تاثیر میزان سـیلت و فسـفر قـرار گرفتنـد. همچنـین      

vulgaris       .گونـه سـه  در مـورد   تحت تاثیر مساوي سیلت و فسـفر و کلسـیم و منیـزیم  قـرار گرفتنـد 
Anthemis cotula  ،Echinops cephalotes وThymus pubescens ترتیب اثر عوامل هدایت الکتریکی به

نه دیگر تحت تـاثیر  بیشتر از دو گو T. pubescensیعنی گونه  یابد.ازت افزایش می کربن آلی پتاسیم  و
 13عوامل یاد شده قرار گرفته است و در مجموع باید گفت اثر خصوصیات شیمیایی خـاك بـرروي ایـن    

  است.گونه بیشتر 
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  CCAهاي دارویی منطقه با عوامل محیطی در آنالیز همبستگی گونه -2شکل 

 
ج حاصـل از  نتـای : سهم خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در تفسیر تغییرات پوشش گیاهی

درصـد از تغییـرات پـراکنش گیاهـان توسـط       3/32 بندي واریانس نشان داد که در مجموعروش تقسیم
خصوصـیات   ،). از مجموع این تغییرات4 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك قابل تشریح است (جدول

ـ  ؛کنـد مـی  تشـریح نسبت به خصوصیات فیزیکی از تغییرات را بیشتري  سهمشیمیایی   ازکـه   طـوري هب
درصد تغییرات قابل توضـیح را   4/20خصوصیات شیمیایی  )،درصد 3/32مجموع تغییرات قابل تشریح (

درصـد تغییـرات را اثـر     3/1درصد تغییرات قابل توضیح را خصوصیات فیزیکـی و   6/10کند تشریح می
 100د را نماید. در نهایت درصد کل تغییراتی که توسط عوامل خاك تشریح شده انـ تشریح می مشترك

  ).3هاي دارویی مشخص گردد (شکلدر نظر گرفته شد تا سهم خصوصیات خاك بر پراکنش گونه
  

  محاسبه سهم عوامل محیطی در تشریح تغییرات پوشش گیاهی در آنالیز جزئی  -4جدول 
  3درصد تغییرات قابل توضیح  2واریانس کل  مقدار واریانس  منبع تغییرات

  3/32  80/4  55/1  کلیه خصوصیات خاك
  6/10 80/4  51/0  خصوصیات فیزیکی
  4/20 80/4  96/0  خصوصیات شیمیایی

  3/1 80/4  08/0  اثر مشترك
1- Total inertia  2- Trace   3 - 100 ) ×Total inertia  /Trace(    
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  خصوصیات فیزیکی                   خصوصیات شیمیایی    
  
  
  
  
  

  درصد 1/5 اثر مشترك
  

  هاي داروییسهم خصوصیات خاك بر پراکنش گونه - 3شکل 
  

  گیرينتیجهبحث و 
 انـد. عوامل خاکی در پراکنش و توجیه تغییرات خصوصیات پوشش گیاهی بسیار مؤثر شناخته شـده 

هسـتند تحـت تـاثیر عامـل     یا یک جـنس  هاي گیاهی که متعلق به یک تیره گیاهی گونه همیشهلزوماً 
تحت تـاثیر هـدایت الکتریکـی و     Thymus pubescensبراي مثال گونه  گیرند.نی قرار نمیمحیطی یکسا
تحت تـاثیر میـزان سـیلت و فسـفر قـرار        Stachys lavandulifoliaقرار گرفته ولی گونهمیزان پتاسیم 

فسفر و منیزیم از جمله عناصر پرمصرفی براي گیاهان هسـتند کـه در انتقـال انـرژي بـین       گرفته است.
 ).1389اي دارنـد (آذرنیونـد و زارع چـاهوکی،    هـا نقـش عمـده   سـازي آنـزیم  ها، فتوسنتز و فعـال لولس

ها در ارتباط با هـدایت الکتریکـی خـاك بـه نتـایج      در بررسی رابطه بین توزیع گونه )1391میردیلمی (
ا بـا پـراکنش   داري ررابطـه معنـی  انـد مـواد آلـی و اسـیدیته     ها بیان داشتهمشابهی دست یافتند. در آن

 و Poaceae, Labiateae، Chenopodiaceae، Fabaceae هـاي هـاي تیـره  برخی گونههاي مربوط  گونه
Asteraceae  .دارند  

دالیل علمـی   هاي قبلی دارد که بهپژوهشهایی با مشابهتها و تفاوتهمچنین نتایج مطالعه حاضر 
کمتـر   Origanum vulgar) گونه 1387مایی (شود. در مطالعه معپرداخته می هاها و شباهتاین تفاوت

درباره همـین  . تحت تاثیر پارامترهاي خاك قرار گرفته و تا حدودي میزان سیلت بر این گونه موثر است
این مطالعه وابسـتگی ایـن    اما نتایج .انددانستهکتریکی را موثر ) هدایت ال1388گونه حقیان و همکاران (

ایجـاد محـدودیت در    یـل امالح محلـول موجـود در خـاك بـه دل     داد نشان به میزان ماسه خاك را گونه
 اي بر روي درصد پوشش گیـاهی کنندهاستقرار و رشد و توسعه پوشش گیاهی شوري نقش بسیار تعیین

در مورد گونـه  ). Yibing et al., 2008نمایند ( یمیید تأي این موضوع را ا گستردهدارد چنانچه مطالعات 

  
  

 درصد 8/32
 

  
  

 درصد 1/62
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Stachys lavandulifolia، ) میزان فسفر را موثر دانسته که در ایـن مطالعـه نیـز میـزان     1387معمایی (
) میزان رس را بـر پـراکنش ایـن گونـه     1389نژاد (محسنفسفر و سیلت بر این گونه موثرند اما مطالعه 

) مـواد آلـی   1389نـژاد ( محسن) و 1387معمایی ( Thymus pubescensموثر دانسته است. درباره گونه 
با توجه به میزان تغییرات دامنه پارامترهاي مواد آلی خاك و فسفر به نظر  اند.دانستهسفر موثر خاك و ف

رسد دامنه این پارامترها به حدي باشد که بتوان این ادعا را نمود گونـه آویشـن بیشـتر تحـت تـاثیر      می
ان عنـوان نمـود کـه    تـو گونه مـی این ،در پارامترهاي اثر گذار تفاوتدر خصوص فسفر و مواد آلی باشد. 
همچون شرایط محیطی، مقیـاس مـورد مطالعـه و در    ها ناشی از برخی از عوامل ممکن است این تفاوت

 ,.Yibing et al( و همکـاران  بینـگ ینظر گرفتن پارامترهاي جانشین و همبسته باشد. در این خصوص 

بررسـی   CCAاسـتفاده از   هـاي چـین بـا   ) رابطه توزیع پوشش گیاهی با عوامل خاکی را در بیابان2008
ها نشان داد که رطوبت، ماده آلی، شوري و اسیدیته خاك اثرهـاي متفـاوتی بـر حضـور     کردند. نتایج آن

) در Wei-Quiang et al., 2008(و همکـاران   ویکیانگ ها و علفزارهاي کوتاه دارند.هاي گیاهی بوتهگونه
و  PCAهـاي  پسند در شـمال چـین از روش  بررسی ارتباط بین فاکتورهاي خاکی و پوشش گیاهان شور

CCA          تـرین  استفاده کردنـد و دریافتنـد کـه شـوري، اسـیدیته، رطوبـت و نیتـروژن در دسـترس مهـم
ایـن مطالعـه نیـز     طبـق نتـایج    باشند.فاکتورهاي موثر بر پراکنش پوشش گیاهی موجود در منطقه می

		در) 1387معمـایی ( یادي بر این گونه دارند. همراه هدایت الکتریکی و پتاسیم اثر زکربن آلی و فسفر به
حدودي سیلت خـاك را مـوثر دانسـته امـا حقیـان و همکـاران        تا Taraxacum montanumمورد گونه 

مـوثري   در این مطالعه میزان رس، اسیدیته و منیزیم نقـش ولی اند دانسته) میزان ماسه را موثر 1388(
دهد اسیدیته خاك توسط عمـل تنظـیم   ت مختلفی نشان میمطالعا ایفا نمودند. را بر پراکنش این گونه

دهد و مقادیر بـاالي اسـیدیته احتمـاالً بـه      یمیر قرار تأثفعالیت میکروبی خاك میزان کربن آن را تحت 
شدن تجزیه کربن خاك یک اثر منفی بر میزان کـربن خـاك دارد و ثابـت شـده اسـت کـه       دلیل تسریع

 ,.Laverman et al( نمایدفراهم مینیتروژن دهی ها شرایطی براي خاكاسیدیته باال و ماده آلی باال در 

2001.(   
) میـزان  1389نژاد (محسنباشد.  تواند تحت تاثیر عوامل شیمیایی خاك بنابراین پوشش گیاهی می

اما در این مطالعه میزان رس، اسیدیته و منیـزیم   موثر دانسته  Phlomis olivieri فسفر خاك را بر گونه
) گونـه  1388(کلسیم نقش بیشتري بر پراکنش این گونه داشتند. طبـق مطالعـه حقیـان و همکـاران     و 

Tragopogon marginatus    1389نـژاد ( محسـن تحت تاثیر پارامترهاي خاك قرار نگرفته اسـت ولـی (
اسـه،  میزان فسفر را بر پراکنش گونه فوق موثر دانسته است اما نتایج این مطالعه نشان داد که میـزان م 

ذرات  قابل ذکر است برخی پارامترهاي خاك نظیـر  رس و اسیدیته نقش بسزایی بر روي این گونه دارند.
لذا انتظار می رود بین ذرات ریـز   ؛داراي قابلیت عناصر غذایی و مواد آلی هستند خاك و سیلت رس ریز
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موجـود   تفـاوت  ن روي.از ایـ وجود داشته باشدباالیی  مثبتعناصر غذایی نظیر فسفر همبستگی خاك و 
توانـد ناشـی از جانشـینی پـارامتر     مـی  هـا گونه در بین مطالعات در خصوص نوع پارامترهاي اثر گذار بر

 کندهمان نقشی را بازي کند که پارامتر دیگر ایفا می تواند دقیقاًکه پارامتر جایگزین میجایگزین باشد 
)Homann et al., 2007(.   

هـاي غنـی از رس و سـیلت شـرایط     خاك در عنوان نمودند )Amato and Ladd, 1992( آماتو و الد
دار بـه ذرات رس  مـواد آلـی کـربن   این امر سـبب چسـبیدن ذرات   که  سازي مناسب استبراي خاکدانه

 Abd El-Ghani and( آمـر عبـدالغنی و  . گرددی به صورت بلندمدت تثبیت میگردند و این کربن آل می

Amer, 2003بین پارامترهاي پوشـش گیـاهی و خـاك را در اطـراف دریاچـه شـور        ) در پژوهشی روابط
نشـان داد کـه فاکتورهـاي کربنـات،      آنـالیز در آن مطالعـه  نتـایج  و  ناترون مصر مورد بررسی قرار دادند

ترین متغیرهـاي خـاکی هسـتند کـه روي پوشـش گیـاهی       کلسیم، سولفات، نیترات، پتاسیم و کلر مهم
 Ziziphora) گونـه 1386در مطالعه صابرآملی و همکـاران ( عه موثر بودند. هاي مورد مطالاطراف دریاچه

tenuior  نیـز  1389نـژاد ( محسـن اي و لـومی پـراکنش بیشـتري دارد    ماسههاي بافتهایی با خاكدر (
همراه پتاسیم بر پراکنش این گونه موثر دانسته است ولی در این مطالعه میزان سـیلت  میزان ماسه را به

بـا بررسـی رابطـه بـین     ) 1386( و همکـاران احمدي بیشتري بر استقرار این گونه داشتند.  و فسفر نقش
هاي شور و گچی مراتع قشالقی اشتهارد بـا  گیاهی در خاكخصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك و پوشش 

ي هااي بین پراکنش تیپ) به این نتیجه رسیدند که ارتباط ویژهPCAهاي اصلی (استفاده از آنالیز مولفه
کوشـیمیایی خـاك مـوثر در    ترین خصوصیات فیزیرویشی مختلف و خصوصیات خاك وجود دارد و مهم

هاي رویشی منطقه مورد بررسی قابلیت هدایت الکتریکی، غلظت کلر، درصد گـج، واکـنش   تفکیک تیپ
نیـز بـا بررسـی عوامـل      )1387( همکـاران چـاهوکی و  خاك، درصد سنگریزه و بافت خاك هستند. زارع

بیکـی اسـتان یـزد نشـان     ی موثر بر پراکنش چند گونه گیاهی مناطق بیابانی در حاشیه کویر چاهمحیط
ترین خصوصیات موثر بر پراکنش پوشش گیاهی منطقه سنگریزه، رطوبـت اشـباع، آهـک،    دادند که مهم

   میزان اسیدیته و هدایت الکتریکی خاك است.
 Achilleaپتاسـیم خـاك بـر پـراکنش گونـه     ) میزان ماسـه و  1388طبق نتایج حقیان و همکاران (

millefolium میزان رس و اسیدیته بـر اسـتقرار   همراه نقش ماسه به هاي این مطالعهطبق یافته .موثرند
ش ایـن گونـه   میزان ازت و رطوبت اشباع خاك را بر پـراکن ) 1389نژاد ( اما محسن این گونه موثر است.

) کـربن آلـی و ازت را بـر    1389(نـژاد  ) و محسـن 1388حقیـان و همکـاران (  موثر تشخیص داده است. 
دهد کلسیم و اسیدیته اما نتایج این پژوهش نشان می .اندموثر دانسته Senecio vulgarisپراکنش گونه 

 Anthemis) پارامترهاي خاك بر روي گونـه  1388نقش بیشتري بر این گونه دارند. حقیان و همکاران (

cotula میزان هدایت الکتریکی را بر این گونه موثر دانسته اسـت  1389نژاد (سناما مح .موثر ندانستند (
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البته میـزان کـربن    .این گونه داشته استپراکنش سزایی بر هدر این مطالعه نیز هدایت الکتریکی نقش ب
  آلی و فسفر نیز بر این گونه موثر هستند.

 Mentha لـومی گونـه   -شـنی بـا بافـت   هـایی   خـاك ) بیان کردنـد در  1386مکاران (صابرآملی و ه

longifolia      پراکنش بیشتري دارد در این مطالعه همبستگی این گونه بـا کلسـیم و منیـزیم اسـیدیته و
) اسیدیته را بـر  1388حقیان و همکاران ( Gundelia tornefortiiرس خاك مشاهده شد. در مورد گونه 

زان رس بیشتر از دیگر عوامل تعیین شـده  این گونه موثر دانستند در این مطالعه نیز نقش اسیدیته و می
مـوثر   Echinops cephalotes ) اسـیدیته و رس را بـر پـراکنش گونـه     1388است. حقیان و همکـاران ( 

مطـابق بـا    تشخیص دادند اما در این مطالعه اثر هدایت الکتریکی و کربن آلی بر این گونه محسوس بود.
) در منطقـه  1390صـحراگرد و همکـاران،   ؛ پیري1389، پور و همکارانهاي سایر محققین (فهیمییافته

مورد مطالعه، رسی بودن خاك باعث افزایش رطوبـت، ظرفیـت نگهـداري آب در خـاك و بـه دنبـال آن       
شود که برآیند این عوامل بر پـراکنش پوشـش گیـاهی    دوانی میچرخه مواد غذایی، تهویه و عمق ریشه

هـاي  نیـز مـوثرترین عامـل تاثیرگـذار بـر پـراکنش گـروه        )1394(کرکج و همکاران نقش دارد. شیداي
 نتیجـه بـه ایـن   اکولوژیک و پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه را پارامتر فیزیکی بافت خاك دانستند و 

هاي رسی از تـراکم بسـیار بـاالیی برخـوردار     علفی در خاكدار و جاروهاي چمن پیازكگونه رسیدند که
  مناطق میزان رطوبت و تحلخل خاك نیز باال بوده است.   باشند. در خاك رویشگاه اینمی

و آویشـن کاربردهـاي    ، خاکشـیر گونه بابونـه، بومـادران، پونـه   پنج ) 1375طبق مطالعه زرگري (		بر
 بومادراندر مورد گونه . ها بیشتر استگونهدارویی بیشتري داشته و شناخت مردم از خواص دارویی این 

 ؛انـد ) اثر ماسه بـر ایـن گونـه را تاییـد کـرده     1388ه حقیان و همکاران (هاي این پژوهش و مطالعیافته
. دربـاره گونـه بابونـه،    یابدهایی با بافت سبک بهتر استقرار می		توان گفت این گونه در خاكمی بنابراین

اند 	الکتریکی را بر استقرار گونه موثر دانسته ) هدایت1389نژاد (همراه مطالعه محسننتایج این مطالعه به
واقع در محدوده متوسط هدایت الکتریکی خاك رویش این گونه بهتر است البته افزایش کربن آلی و 		در

هاي این مطالعه بیانگر تاثیر متوسـط  مورد گونه پونه یافته		فسفر نیز در استقرار بهتر گیاه نقش دارند. در
ـ   اسیدیته، میزان رس و تا حدودي میزان منیزیم و کلسیم اسـت  رسـد ایـن گونـه در    مـی نظـر  هیعنـی ب

هایی با بافت متوسط و اسیدیته معمولی پراکنش بهتري دارد. در مورد گونه آویشن نیز طبق نتایج  خاك
هـاي غنـی بـا میـزان عناصـر      در خاك مذکور گونه ،) و این مطالعه1389اد (ژنمحسن)، 1387معمایی (

ر نقـش اسـیدیته و رس بـر روي گیـاه     در مـورد خاکشـی   معدنی و مواد آلی بـاالتر رویـش بهتـري دارد.   
هایی بـا بافـت نیمـه سـنگین و اسـیدي      محسوس است بر طبق نتایج پژوهش حاضر این گونه در خاك

اي از عوامـل خـاکی اسـتقرار پوشـش گیـاهی را در ایـن       بافت خاك به عنوان نمونه رویش بهتري دارد.
سیلت در خاك است که در تغذیه و کند. در واقع بافت خاك نسبت ذرات رس، شن و منطقه توجیه می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ec
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            15 / 20

https://pec.gonbad.ac.ir/article-1-264-fa.html


 96شماره دهم، بهار و تابستان  ،دوره پنجم/ انحفاظت زیست بوم گیاهنشریه 

34 

. بافت خاك از طریق میـزان  )1385(جعفري و همکاران،  کندرشد و نمو گیاهان نقش موثري را ایفا می
 Zare 2010رطوبــت، تهویــه و مــواد غــذایی در دســترس روي اســتقرار پوشــش گیــاهی نقــش دارد (

Chahouki et al.,.( و همکـاران پور یفهیم )عنـوان عامـل مـوثر در تفکیـک      بـه  را بافـت خـاك   )1389
داري را در ارتباط عنوان عامل خاکی رابطه معنی الکتریکی نیز به اند. هدایتهاي گیاهی معرفی کرده تیپ

باشـد کـه بـا    هاي خاك مـی الکتریکی یکی از شاخص اکنش پوشش گیاهی نشان داد. هدایتبا توجیه پر
هـاي  گیاهان نسبت به باالبودن درجه غلظت یـون  توان تا حدودي فشار اسمزي و مقاومتتعیین آن می

  ).1385(جعفري و همکاران،  خاك را تعیین کرد
درصـد از تغییـرات    3/32واریانس نشـان داد در مجمـوع    طور که نتایج حاصل از آنالیز تقسیمهمان

عامـل   انـد. از بـین دو  هاي گیاهی تحت تأثیر عوامل فیزیکی و شیمیایی خاکی مورد مطالعـه بـوده  گونه
ترتیـب توسـط   ههاي دارویی گیـاهی بـ  درصد از تغییرات گونه 8/32 درصد و 1/62 مورد مطالعه، حدود

هـاي  درصـد از تغییـرات گونـه    5پارامترهاي خاکی شیمیایی و فیزیکی بوده است. در این میـان تقریبـاً   
کننـده نتـایج   دتائی باشد. این نکتـه میگیاهی در نتیجه اثرگذاري مشترك هر دو نوع پارامترهاي خاکی 

بـر هـم    خـاکی باشـد کـه بیـان داشـتند عوامـل مختلـف       مـی  )Yimer et al., 2006( و همکـاران  ییمر
  توجهی دارند.تأثیرگذاري قابل

دست آمده از تحقیقاتشان نشـان دادنـد   هبندي نتایج بنیز در جمع )1394(کرکج و همکاران شیداي
هاي اکولوژیک منطقـه دارنـد و   را بر پراکنش گروه که خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك بیشترین نقش

باشـد.  صورت تأثیر بـر خصوصـیات خـاك مـی    هاي اکولوژیکی بهنقش عوامل مدیریتی بر پراکنش گروه
شود و بـا  بدین صورت که چراي شدید دام با کاهش پوشش گیاهی، باعث کاهش حاصلخیزي خاك می

و متعـادل در منطقـه کلیـد نـه تنهـا اثـر سـوئی بـر          توان بیان نمود که چراي سـبک توجه به نتایج می
هاي شیمیایی مورد مطالعه خاك نداشته، بلکه حاصلخیزي خـاك را نیـز در مقایسـه بـا منـاطق       ویژگی

ها) افزایش داده است و بـه تبـع آن سـبب    ها، حریم روستا و اطراف آغل دامبحرانی (اطراف آبشخور دام
   اثرگذاري بر پوشش گیاهی شده است.

بـراي  با توجه به نتایج فوق و تفاوت در نتـایج پژوهشـگران مختلـف     گیري کلی باید گفت،نتیجهر د
هـا را  آن یهاي اکولوژیکنیازدر هر منطقه اي، دارویی و صنعتی باید علوفههاي برداري بهینه از گونهبهره

هـاي  گونـه برداري از هرهبمحیطی تاثیرگذار، اقدام به کشت و  با توجه به عواملسپس و  هشناسایی نمود
در منطقـه مـورد مطالعـه     Asteraceaeو  Lamiaceaeهـاي خـانواده   گونـه حضـور فـراوان    گیاهی نمود.

هاي زیـاد باشـد.   هزینهبراي استحصال گیاهان دارویی بدون صرف  صورت بالقوههب تواند زمینه خوبی می
برداري بهتـر از مراتـع بـا    بهرهوان براي تمی ،با توجه به اینکه شغل اصلی ساکنین منطقه دامداري است

تـوان نتیجـه   می طور کلیبه ترغیب نمود.نیز ها را به کشت و تکثیر گیاهان دارویی آموزش دامداران، آن
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هـاي  هـاي مختلـف گیـاهی و آسـتانه    شناختی گونـه که آگاهی از نیازهاي بوم گرفت که با توجه به این
ط محیطـی غالـب در هـر منطقـه از     ی، همچنـین شـناخت شـرای   محیطی مورد نیاز براي هر گونه گیاه

بنـدي و تفسـیر    بنـدي و رسـته   هـاي طبقـه   از روش هاي مدیریت صحیح مراتع است، استفادهشرط پیش
تعـداد   شناسی و کـاهش  هاي بوم گیري گروه گونه تواند با شناخت عوامل مؤثر بر شکل صحیح  نتایج می

پوشش گیاهی و عوامل محیطی را تسهیل نماید. عالوه بر ایـن بـا   متغیرهاي تاثیرگذارتفسیر روابط بین 
خواهـد   هاي  بعدي  نیـز کـاهش  کاهش  تعداد متغیرهاي مهم و تاثیرگذار هزینه و زمان انجام پژوهش

یک گونه با هر یـک از  عوامـل    تفسیر نتایج  این است که رابطه بین حضور یافت. یکی  از نکات مهم در
این رابطه فقط در منطقه  است و ابسته به شرایط محیطی و مقیاس مطالعه استبوده و و محیطی نسبی

قبل از تعمیم ایـن   بایستی به این نکته توجه کردباشد و صادق می و شاید در مقیاس برابر مورد مطالعه
دست آمده مورد بررسی مشابه، باید صحت نتایج به اقلیمی نتایج به مناطق دیگر، حتی مناطق با شرایط

بنـدي و  هـاي طبقـه  توانـد اعتبـار نتـایج حاصـل از روش    رار گیرد. نکته مهم و قابل توجه دیگر که میق
هاي مدیریتی مرتبط با پوشش گیـاهی  گیريها را در  تصمیمبندي را افزایش دهد و وزن این روش رسته

از  اي موجـود علوفـه  هـاي که گونـه  هاي سازگار براي احیاء مراتع (در شرایطیانتخاب گونه مراتع  مانند
دهـد، ایـن اسـت کـه     شـده باشـد) افـزایش مـی    تخریـب یا مرتع   نبوده برخوردار اي باالییعلوفه ارزش

صـورت   شـناختی بوم همگن واحدهاي برداري در داخلاتخاذشده و نمونه بردارياستراتژي صحیح نمونه
با توجـه بـه نتـایج    ه ارائه دهد. هر منطق پوشش گیاهی بر مؤثر گیرد و بتواند تصویري روشنی را عوامل

کلی مشخص میشود حفاظت از خاك و مخصوصاً حفاظت از ویژگی هاي شیمیایی خاك مـی توانـد بـه    
 . حفاظت تنوع گیاهان دارویی منجر شود
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