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   شرقی سبالنجنوب در دامنه .Artemisia aucheri Boiss مؤثر بر پراکنش گونه شناختیعوامل بوم

    5و کاظم هاشمی مجد 4، بهنام بهرامی3کیومرث سفیدي ،2*اردوان قربانی، 1مریم موالیی شام اسبی

  20/11/1394تاریخ تصویب:  -      14/05/1394تاریخ دریافت: 

  
  
 

 چکیده
برداري صحیح از هاي اصالح و بهرههاي گیاهی نسبت به عوامل اکولوژیکی راهنماي مؤثري در برنامهگونهشناخت رفتار 

 .Artemisia aucheriBoissهترین عوامل اکولوژیکی مؤثر بر انتشار گونمنظور ارزیابی و تعیین مهماین پژوهش بهباشد. مراتع می
 100ترانسکت  20پالت در طول  200سیستماتیک در  -روش تصادفیرداري بهبشرقی سبالن انجام شد. نمونهي جنوبدرمنطقه

همراه مورد مطالعه به و اطالعات تراکم گونه حضور گونه برداشت شدهاي با حضور و عدمبرداري از رویشگاهنمونه. انجام شدمتري 
متري سطح سانتی 15-0ك از عمق نمونه خا 36درصد الشبرگ، سنگ و سنگریزه، خاك لخت و پوشش تاجی کل ثبت شد. 

، تجزیه به مستقل tاز آزمون براي تجزیه و تحلیل آماري . شد گیرياندازهدر آزمایشگاه مورد نظر خاك برداشت و پارامترهاي 
متري  2300تا  2100طبقه ارتفاعی گونه به نتایج نشان داد که  استفاده شد.) 7DA( ) و آنالیز تشخیص6PCA( هاي اصلیمؤلفه

 اسیدیتهمیزان داراي  هايسازگاري بیشتري دارد. خاكگراد درجه سانتی 17/12تا  16/11ي و دما مترمیلی 520تا  485بارش با 
در خاك شرایط  امپیپی 3/12تا  12فسفر  درصد و 6/3تا  4/3 یآل ماده. پسنددرا می بافت متوسط تا سنگینبا  2/7تا  6/6

مانند بارندگی  ارتفاع و عوامل متأثر از آن نشان داد هاي اصلیکند. نتایج تجزیه به مؤلفهاهم میبهتري را براي رویش این گونه فر
انتشار و میزان ها، جهت جغرافیایی، هدایت الکتریکی، رس قابل، اسیدیته، شیب، درصد رس، میانگین وزنی قطر خاکدانهو دما

تشخیص نیز عالوه بر این موارد، درصد سنگ و سنگریزه، میزان فسفر، د. آنالیز نکنمی را توجیهدرصد تغییرات  36/52الشبرگ 
اي، درصد رس خاك و نیز توزیع ذرات خاك را از عوامل مؤثر بر انتشار این گونه پتاسیم، کربنات کلسیم، ماده آلی و ماده آلی ذره

 2/11تا  11و  6/7تا  4/7میزان اسیدیته درصد شیب،  6/15تا  1/15درصد،  10. گونه در مناطق با سنگریزه کمتر از نشان داد
  ام فسفر مشاهده نشد.پیپی
  

 بیل. سبالن، استان ارد.، Artemisia aucheri Boissبندي، عوامل  رویشگاهی، رج، اکولوژي گیاهی :هاي کلیديواژه

  
  

                                                             
 دانشگاه محقق اردبیلی کارشناسی ارشد مرتعداري، آموختهدانش -1
  دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی -2

  a_ghorbani@uma.ac.irویسنده مسئول: *: ن
 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی -3
 دانشجوي دکتري علوم مرتع، دانشگاه محقق اردبیلی -4
   اردبیلی دانشیار دانشگاه محقق  -5

6 -Principal Component Analysis 
7 -Discriminate Analysis 
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  مقدمه
سرزمین ایران با تنوع اقلیم و خصوصیات متفاوت خاك، 

که در صورت شناخت عوامل هاست رویشگاه بسیاري از گونه
توان از صرف ها، میها و سازگاري آنمؤثر بر رشد این گونه

ریزي جهت اصالح و احیاء مراتع هزینه و اتالف زمان در برنامه
جلوگیري کرد. براي این منظور، شناسایی روابط گیاهان 

ها بومی مستقر در عرصه و عوامل مؤثر بر استقرار و بقاي آن
هاي گیاهی بازتابی از تأثیر . توزیع گونه)9ضروري است (

عوامل مختلف از جمله آب و هوا همراه با اثرات خاك است 
اندازها که در توزیع گیاهان در مناطق و چشم

ي گیاهی جزئی از محیط و وابسته به آن باشند.هرگونهمی
). 22تصور نیست (باشد و وجود آن خارج از محیط قابلمی
تحلیل کمّی روابط عوامل محیطی وتجزیهکه امروزه طوريبه

شناسی جوامع و پوشش گیاهی یکی از مباحث مهم در بوم
گیاهی است. همچنین در هر منطقه و بسته به مقیاس 
مطالعه، یک یا چند عامل محیطی با پوشش گیاهی بیشترین 

منظور دستیابی به مدیریت صحیح با ). به42ارتباط را دارند (
برداري اصولی از ، اصالح، توسعه و بهرههدف حفاظت، احیاء

مراتع، مطالعه و آگاهی صحیح از روابط متقابل اجزاء 
). استقرار و پراکنش 44و  26اکوسیستم امري ضروري است (

ها هاي یک گونه در طی مکان و زمان، برآیندي از کنشگونه
). لذا 27ها با عوامل محیطی است (ها میان گونهو واکنش

هاي مرتعی، باید ارتباط دیریت صحیح اکوسیستممنظور مبه
بین عوامل توپوگرافی، خاك، پوشش گیاهی و موجودات زنده 
را شناخت. در این راستا تحقیقات قابل توجهی در سطح 

توان به مطالعه جهان صورت گرفته است که از آن جمله می
) اشاره کرد که روابط پوشش 2011و همکاران ( 1عبدالغنی
اند که هاي خاك را بررسی و گزارش نمودهویژگیگیاهی با 

میزان سدیم، کلسیم، نیترات، درصد سنگریزه و بافت شنی 
ترین فاکتورهاي خاکی در توزیع پراکنش گیاهان در از مهم

) نیز با استفاده از 2012( 2بیابان مصر است. نانز و سانتوز
تشخیص در مطالعه خود نشان دادند که بافت تجزیه روش 
، دماي آب، رطوبت نسبی هوا، عمق الشبرگ و دماي خاك

هاي گیري گروههوا مؤثرترین عوامل محیطی در شکل
 و همکاران 3اند. مانوز والزهاي ساحلی بودهبیولوژیکی در تپه

                                                             
1- Abd El-Ghani 
2- Nunes& Santos 

خاك، هدایت الکتریکی و  pH) نیز در مطالعات خود، 2015(
میزان آهک را از جمله عوامل مهم در توزیع جوامع گیاهی 

 ان نمودند. در سطح کشور نیز مطالعات بسیاري در اینعنو
) 2012نیا (طور مثال، محتشمزمینه صورت گرفته است. به

عنوان عوامل عوامل محیطی شن، ارتفاع از سطح دریا را به
ترین عوامل ثانویه اولیه و پتاسیم، درصد رس و شیب را مهم

د. حسینی انگزارش کرده Artemisia aucheriدر انتشار گونه 
و  Artemisia sieberi) توزیع جغرافیایی 2013و همکاران (
A.aucheri آمار را با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی و زمین

ترین عامل محیطی ها عامل ارتفاع را مهمتخمین زدند. آن
گزارش و جهت شمالی با میزان آهک  A.aucheriدر گسترش 

ؤثر در انتشار این گونه ي زیاد را از عوامل مکم و سنگریزه
) تغییرات مکانی 2014اند. جعفریان و همکاران (بیان کرده

هاي خاك را در مراتع واوسر و برخی ویژگی A.aucheriگونه 
آمار مورد بررسی قرار دادند. نتایج ساري با استفاده از زمین

هانشان داد ارتباط این گونه با برخی خصوصیات خاك آن
  باشد. دار میاسیدیته معنیمانند کربن آلی و 

ترین مراتع کشور که با توجه به مراتع سبالن، از مهم
هاي مرغوب مرتعی، ذخایر ژنتیکی، اقتصادي، وجود گونه

تولید علوفه، دامداري، زنبورداري و غیره حائز اهمیت است 
هاي جنس درمنه در مراتع کوهستانی ). گونه38و  14(

ي غالب منطقه است. از هاشرقی سبالن جزو گونهجنوب
عنوان یکی از ) بهA.aucheriسوي دیگر، درمنه کوهی (

) 4هاي میانی، گیاهی دارویی بوده (هاي غالب در دامنهگونه
و درمنطقه به لحاظ حفاظت خاك داراي اهمیت است. با 
توجه به دارا بودن اسانس و مواد معطر در فصل بهار و تابستان 

گیرند، ولی در پاییز و اوایل میکمتر مورد توجه دام قرار 
هاي پائیزه با کاهش مواد معطر و زمستان پس از بارندگی

ویژه گوسفند و بز از ها بهها، داماسانس و کاهش سایر گونه
). درمجموع اطالعات محدودي 4نمایند (این گونه تعلیف می

بخصوص در  در ارتباط با عوامل اکولوژیکی مؤثر بر انتشار آن
سبالن وجود دارد. لذا این تحقیق با هدف بررسی رابطۀ مراتع 

حضور این گونه با عوامل محیطی انتخاب شده در مراتع 
ترین و شرقی سبالن انجام شد تا با تعیین مهمجنوب
ترین عوامل اکولوژیکی در پراکنش این گونه بتوان اثرگذار

3 - Munoz Valles 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

89
1.

13
96

.1
1.

2.
2.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

an
ge

la
nd

sr
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             2 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080891.1396.11.2.2.1
http://rangelandsrm.ir/article-1-476-fa.html


  411                                                                             9613 تابستان /دومشمارة  /یازدهمنشریۀ علمی پژوهشی مرتع، سال  
 

هاي مدیریتی مناسبی براي حفظ و احیا مناطق راهکار
ن و همچنین در عملیات اصالح و احیاء مراتع از این رویشی آ
هاي تر استفاده کرد. آگاهی از ویژگیصورت مناسبگونه به

محیطی رویشگاه هر گونه گیاهی نقش مؤثري در پیشنهاد 
گونه سازگار با شرایط محیطی در مناطق مشابه دارد. 

 توان از نتایج این پژوهش در جهت اصالح و احیاءبنابراین، می
  پوشش گیاهی مناطق با شرایط مشابه نیز استفاده کرد.

  
  هامواد و روش

  موقعیت منطقه مورد مطالعه
در قالب دو سایت  A. aucheriهاي گونهرویشگاه

 54حضور گونه که سایت اول واقع در مختصات جغرافیایی 
5147  تا43 5147  طول شرقی و59 0038  تا
17 0138  دوم در مختصات عرض شمالی و سایت11 
5647  تا46 5547 طول شرقی و27 0138  تا
57 0038  عرض شمالی انتخاب شد. در مجاور هر یک

ي مورد بررسی در آن حضور نداشت، ها که گونهاز این سایت
تا  115247ترتیب در مختصات جغرافیایی به
015247  طول شرقی و13 0138  تا19 0138 

طول شرقی و  085647تا  025247شمالی و عرض 
560038  تا24 0138  عرض شمالی مراتع شاهد

تا  1827ها در محدوده ارتفاعیاین عرصهانتخاب شد. 
ساله  30اند. میانگین متر از سطح دریا واقع شده 2460

) بارندگی منطقه مورد مطالعه با توجه به 1360-1390(
قه و گرادیان بارندگی استخراج شده هاي اطراف منطایستگاه

متر است. متوسط دماي میلی 43/481طور متوسط به
 8/26و دماي حداکثر  88/6، دماي متوسط -9/13حداقل

موقعیت نقاط  1. شکل)14باشد (گراد میدرجه سانتی
و عدم حضور گونه را در  A. aucheri برداري حضورنمونه

. درمجموع این دهدسطح استان اردبیل و کشور نشان می
هاي سرد است هاي معتدل و زمستانمنطقه داراي تابستان

بندان است. ماه در سال پوشیده از برف و یخ 4تا  3و مدت 
نماي دومارتن رویشگاه با بررسی اولیه و براساس اقلیم

خشک سرد ارتفاعات پایین نیمه خشک و ارتفاعات باال نیمه
توان قلیمی ایران میبندي مناطق زیست ابوده و در تقسیم

 استپی سرد تا فرا سردمنطقه مطالعاتی را در قالب نیمه
  ).14( بندي کرد(ارتفاعات فوقانی) تقسیم

  گونه مورد مطالعه
صري (1986بنا بر منابعی مانند پودلچ ( ) 2012) و ع

هاي شــاخص مراتع منطقه مورد از گونه A. aucheriگونه 
دارویی و حفاظتی،  هايمطالعه بوده که به واســـطه ویژگی

ـــالح مراتع  ـــعه و اص ـــت که در توس با ارزش اس گیاهی 
تانی می ـــ ندگی کوهس فاده نمود. پراک ـــت توان از آن اس

جغرافیایی آن در دنیا افغانســتان، پاکســتان و چین بوده و 
سترده سیار گ شار ب شمالانت شمال،  شرقی، غرب و اي در 

  همچنین بخش مرکزي ایران دارد. 
  

  بردارينمونه
ـــتفاده از مح دوده جغرافیایی منطقه مطالعاتی با اس
ـــه یدانی و نقش ید م بازد هاي توپوگرافی منطقه و پس از 

گاه ـــ حدوده رویش قه  A. aucheriهاي تعیین م در منط
شـرقی سـبالن، تعیین شـد. با توجه به انتشـار گونه جنوب

ـــطح منطقه و با در نظر گرفتن تکرار از  مورد مطالعه در س
برداري در منطقه حضــور و نمونه ســایتلحاظ آماري چهار 

ضور گونه با در نظر گرفتن جاده سی در عدم ح ستر هاي د
سبالن و به  2460تا  1827ي ارتفاعی منطقه متري مراتع 
 Festucaیپ گیاهی تکیلومتر از یکدیگردر سطح  6 فاصله

ovina- Onobrychis coronuta-  Astragalus sp )38 (
 100ترانسکت  5لحاظ آماري، ت، بهانتخاب شد. در هر سای

 -صــورت تصــادفیمتر از یکدیگر به 50 متري به فاصــله
سکت ستماتیک انتخاب و در طول تران ستفاده از سی ها با ا

ــکت به  10متر مربعی، به تعداد  1پالت  پالت در هر ترانس
صله  شد.  1393متري از یکدیگر در خرداد  10فا شت  بردا

ـــش گیاهی تعداد و ابعاد پالت با ت ـــاختار پوش وجه به س
برداري و نیز مطالعات گذشــته هاي نمونهموجود در ســایت

شت  )43و  14، 13، 12( پالت یک متر مربعی  10که بردا
سکت را براي اندازه سبالن در هر تران گیري پوشش گیاهی 

ــب عنوان کرده ــرایط مناس ــد. با توجه به ش اند، انتخاب ش
سکتبردارهاي نمونهتوپوگرافی مکان ستقرار تران ها در ي، ا
صـــورت موازي و در ســـایت دوم در امتداد ســـایت اول به

شد. موقعیت نقاط نمونه ستفاده یکدیگر انتخاب  برداري با ا
ي ) ثبت شــد. نقشــهGPSیاب جهانی (از دســتگاه موقعیت

ــتفاده از نرم هیه ت 10.1ArcGIS افزارمدل رقومی ارتفاع با اس
افیایی از مدل رقومی هاي شــیب و جهات جغرشــد. نقشــه
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ـــده  ـــپس با افزودن نقاط ثبت ش ـــت آمد و س ارتفاع بدس
سیله هب شیب و جهات جغرافیایی براي GPSو ، پارامترهاي 

برداري اســـتخراج شـــد. در داخل هر پالت هر پالت نمونه
درصــد همراه به A. aucheriاطالعات مربوط به تراکم گونه 
ـــنگریزه، خاك ـــنگ و س ـــد س ـــبرگ و درص لخت، الش

هاي اول، سوم از سطح ترانسکتکل ثبت شد.تاجیششپو
ـــایت  ـــط و آخر خنمونه  3و پنجم هر س اك (از اول، وس

متري برداشت شد و سانتی 15-0ترانسکت) از عمق حدود 
ندازه هت ا گاه ج ـــ مایش به آز خاك  هاي  پارامتر گیري 

درصد ذرات خاکشناسی دانشگاه محقق اردبیلی منتقل شد.
) و نیز رس قابل انتشــار رس، ســیلت وشــن (بافت خاك

)1WDC21روش هیـدرومتري () بـه،( pH  بـه روش گـل
)، پتاســیم 32روش والکلی بلک ()، ماده آلی به37اشــباع (

روش روش فیلم فتومتري،فســفرقابل جذب بهقابل جذب به
روش خنثی ) بهTNVطیف سنجی،کربنات کلسیم معادل (

ـــود ( ـــیون با س ـــید کلریدریک وتیتراس ، )31کردن با اس
نه کدا یانگین وزنی قطر خا لک تر 2MWDها (م به روش ا  (

ماده آلی ذره20( یک فیزیکی ()،  به روش تفک ) و 10اي 
ـــنجی الکتریکی در  یت س هدا به روش  یت الکتریکی  هدا

دست آمد. اطالعات مربوط به دما ه) ب37خاك ( 1:1عصاره 
ـــتفاده از روابط و بارندگی هر پالت نمونه برداري نیز با اس

  نی و گرادیان بارندگی استخراج شد.رگرسیو

  هاوتحلیل دادهتجزیه
سه میانگین عوامل بومبه شناختی مؤثر در منظور مقای

داري هر حضــور و عدم حضــور گونه و با هدف بیان معنی
ــد. tیک از عوامل اکولوژیک از آزمون  ــتفاده ش مســتقل اس

ـــتفاده از رابطه داده هاي مربوط به جهت جغرافیایی با اس
  ). 8کمّی شد ( 1) با استفاده از رابطه 1966( 3بیرز

      A= Cos(45-A)+1            :                      1رابطه 
Aمقدار تبدیل شده جهت =  
Aمقدار آزیموت جهت =  

براي تعیین میزان توجیه کنندگی و اثرات مشترك 
هاي عوامل مورد بررسی در انتشار گونه از تجزیه به مؤلفه

ها مقادیر ویژه مورد براي انتخاب مؤلفهده شد.اصلی استفا
ها سنجیده شد. لذا مؤلفه 4BSEتوجه قرار گرفت و با شاخص

 BSEها بزرگتر ازآن جایی انتخاب شدند که مقدار ویژهتا 
هاي آنالیز تشخیص نیز براي تعیین درجه اهمیت متغیّربود.

أثیر گیري شده در پراکنش گونه (با توجه به اینکه تاندازه
باشند) تمام عوامل اکولوژیکی در پراکنش گونه یکسان نمی

برداري انجام شد. براي هاي نمونهبندي مکانو تأیید گروه
PC-و 16SPSSافزارهاي و تحلیل آماري از نرم انجام تجزیه

4ORD .استفاده شد  
  

  
  برداريهاي نمونهموقعیت سایت -1جدول

متوسط   موقعیت جغرافیایی    
  ارتفاع (متر)

شیب 
  (درصد)

جهت 
  فیاییعرض جغرا  طول جغرافیایی  سایت  وضعیت گونه جغرافیایی

  شرقیجنوب  45-30  2417  شمالی  23138تا  17138  شرقی 435147تا  535147  1  حضور 
  2  105647  تا525147 شرقی  57038  تا27138  شمال  30-12  1851  شمالی  

  شرق  30-12  2297  شمالی  13138تا  19138  شرقی 115247تا  15247  1  عدم حضور 
  2  85647  تا25247 شرقی  56038  تا24138  شرق  12-5  1843  شمالی  

  
  
  

                                                             
1-Water Dispersion Clay 
2-Mean Weight Diameter 

  

3- Beers 
4-Broken Stick Eigenvalue 
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  کشور سطحو اردبیل برداري در استان موقعیت نقاط نمونه -1 شکل

  
  نتایج

  هانتایج آزمون مقایسه میانگین
برداري از نظر عوامل هاي نمونهمکان مقایسه
رهاي شیب، یّ، نشان داد که متغطور مستقلبهاکولوژیکی 

هدایت الکتریکی، درصد شن و رس، کربنات کلسیم معادل، 
رس قابل  )،MWDها (خاکدانهفسفر، میانگین وزنی قطر 

هاي حضور و یزان خاك لخت در عرصه) و مWDC(انتشار 
داري در سطح احتمال یک عدم حضور گونه تفاوت معنی

 )، درصدpHرهاي درصد سیلت، اسیدیته (درصددارند. متغیّ
 هايسنگ و سنگریزه و میزان الشبرگ موجود در مکان

برداري نیز در سطح احتمال پنج درصد اختالف نمونه
میزان بارندگی،  رهاي ارتفاع،ست. متغیّداري را دارامعنی

دما، جهت جغرافیایی، پتاسیم، میزان ماده آلی، ماده آلی 
 بینرا در داري اي و پوشش تاجی کل نیز تفاوت معنیذره

). 2 نشان نداد (جدول هاي حضور و عدم حضور گونهسایت
مراتع داراي سنگ و سنگریزه کمتر از  در مجموع، گونه در

تا  11میزان فسفر  ،درصد 6/15تا  1/15شیب  درصد با 10
در  شود.دیده می کمتر 6/7تا  4/7ام و اسیدیته پیپی 2/11

ور هاي عدم حضسایتدر مقایسه با  هاي حضور گونهسایت
خاك لخت کمتر، سنگ و سنگریزه و الشبرگ بیشتر  گونه

از  و در کل در رویشگاه این گونه پوشش تاجی بیشتر
   بود. هاي عدم حضورسایت

  
  هاي اصلیه مؤلفهنتایج تجزیه ب

اثرات  در بررسیهاي اصلی نتایج تجزیه به مؤلفه 
 مقادیر ویژه مربوط نشان داد کهمشترك عوامل اکولوژیکی 

داشته  BSEاز شاخص  بیشتربه دو مؤلفه اول، مقادیري 
این . شدند)، لذا براي توجیه تغییرات انتخاب 3 (جدول

فه د که مؤلگیردرصد تغییرات را در بر می 36/52ها مؤلفه
درصد  96/10درصد تغییرات و مؤلفه دوم  4/41اول 

ربوط ممقادیر بردار ویژه  3گیرد. جدول تغییرات را در بر می
وجه تدهد. با ها نشان میبه متغیّرها را در هر یک از مؤلفه

أثر به قدر مطلق ضرایب، مؤلفه اول شامل ارتفاع و عوامل مت
 اسیدیته خاك، درصد رساز آن نظیر بارندگی و دما، شیب، 

ها و مؤلفه دوم شامل میزان و میانگین وزنی قطر خاکدانه
و جهت انتشار الشبرگ، هدایت الکتریکی، رس قابل

  ت. جغرافیایی اس
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  tهاي مورد مطالعه با آزمون از نظر پارامترA. aucheriهاي با حضور و عدم حضور گونه مکانمقایسه میانگین  -2جدول
  
 Pمقدار 

  
  tمقدار 

 هامتغیّر عدم حضور گونه حضور گونه  کل میانگین
  میانگین و انحراف معیار  میانگین و انحراف معیار میانگین و انحراف معیار

093/0 688/1ns  579/258±22/2104  405/285± 94/2134 918/225±50/2073 (متر) ارتفاع 
000/0 64/8 983/7± 678/20  653/5± 845/24 815/7± 511/16 (درصد) شیب 
05/0  95/1ns 34/0±57/1  4/0±52/1 2/0±62/1 جهت جغرافیایی 
093/0 688/1ns  336/49±435/481  455/54± 499/492 105/43± 574/475 متر)(میلی بارندگی 
093/0 688/1-ns 148/1± 873/26  463/1± 09/12 158/1± 408/12 گراد)(درجه سانتی دما 
000/0 667/7 903/5± 488/20  637/5± 3005/23 722/4± 675/17 (درصد) رس 
000/0 136/7-  101/8± 738/55  702/7± 015/52 679/6± 460/59 (درصد) شن 
029/0 2/2 608/4± 548/23  303/4± 233/24 819/4± 863/22 (درصد) سیلت 
006/0 757/2- 531/0± 218/7  682/0± 065/7 236/0± 370/7 اسیدیته 
000/0 270/5 0557/0±2253/0  05701/0±2616/0 023/0±1906/0 EC زیمنس بر متر)(دسی  
881/0 15/0ns  774/195± 584/942  202/171±775/896 574/202±155/1000 ام)پی(پی پتاسیم 
663/0  437/0ns 565/0±074/3  692/0± 1003/3 401/0±048/3 مواد آلی 
001/0 406/3 331/0± 834/0  337/0±913/0 308/0± 755/0 عادلکربنات کلسیم م 
000/0 510/4 527/1± 548/11  428/1± 982/11 507/1± 114/11 ام)پی(پی فسفر 
771/0  29/0-ns 688/0± 832/2  655/0± 850/2  722/0± 815/2  ايماده آلی ذره  
002/0  172/3  127/0± 065/1  134/0± 093/1  114/0± 037/1  MWD متر)(میلی  
000/0  597/10  782/11± 299/31  773/8± 346/24  218/10± 251/38  رس قابل انتشار  
000/0 830/5- 239/12± 45/21  022/8± 76/16 868/13±14/26 (درصد)خاك لخت 
001/0 717/0 675/7± 58/11  923/5± 26/13 808/8± 89/9 (درصد)سنگ و سنگریزه  
018/0 388/2 104/9± 26/17  810/8± 77/18 183/9± 74/15 (درصد)الشبرگ 
121/0  559/1ns 838/13± 64/49  643/13± 04/51 960/13± 25/48 (درصد) هاگونه کلتاجی پوشش 
000/0  843/8  00016/0±000089/0  0002/0±00017/0/  000/0± 00/0  (تعداد پایه در هکتار)تراکم گونه  

 داري اختالف عدم معنی nsدرصد،  1و  5دار در سطح احتمال * و ** به ترتیب معنی

  PCAدر روش هامقادیر ویژه و درصد واریانس مربوط به هر یک از مؤلفه -3جدول
 Broken-stick Eigen value  رصد)واریانس تجمعی(د  واریانس (درصد)  مقادیر ویژه  مؤلفه

1  69/8  404/41  40/41  64/3  
2  94/2  96/10  36/52  5/2  
3  87/1  92/8  29/61  34/2  
4  70/1  10/8  39/69  81/1  
5  316/1  26/6  65/75  56/1  
6  97/0  64/4  30/80  36/1  
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  PCAدر روش  هامقادیر بردار ویژه مربوط به متغیّرهاي تأثیرگذار در هر یک از مؤلفه -4جدول
  مؤلفه دوم  مؤلفه اول  عامل محیطی

  131/0  317/0  (متر) ارتفاع
  131/0  317/0  متر)(میلی بارندگی

  -131/0  -317/0  گراد)(درجه سانتی دما
MWD 080/0  296/0  متر)(میلی-  

  -237/0  293/0  رس (درصد)
  -140/0  274/0  (درصد) شیب

  -025/0  -253/0 اسیدیته
  -307/0  -220/0  (درصد) الشبرگ

  297/0  -257/0  رس قابل انتشار
  -271/0  -168/0  جهت جغرافیایی

EC 228/0  183/0  زیمنس برمتر)(دسی-  
  094/0  135/0  (درصد) تاج کل

  266/0  -0005/0  (درصد) خاك لخت
  -227/0  0155/0  (درصد) سنگ و سنگریزه

  -272/0  009/0  ام)پیفسفر (پی
  292/0  -003/0  ام)پیپتاسیم (پی

  102/0  276/0  ماده آلی
  063/0  238/0  ايماده آلی ذره

  -365/0  -064/0  کربنات کلسیم معادل
  -192/0  009/0  سیلت (درصد)

  282/0  -228/0  شن (درصد)

  

  
حاصل از  در سبالن بر مبناي دو مؤلفه اول و دوم شناختی مورد بررسیعوامل بومدر ارتباط با  A. aucheriتغییرات تراکم  -2شکل

  هادرسطح پالت )PCAتجزیه به مؤلفه اصلی (
  
  
  
  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

89
1.

13
96

.1
1.

2.
2.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

an
ge

la
nd

sr
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             7 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080891.1396.11.2.2.1
http://rangelandsrm.ir/article-1-476-fa.html


  BoissArtemisia aucheri          ...                                                                                     461. مؤثر بر پراکنش گونه شناختیعوامل بوم
 

   نتایج آنالیز تشخیص
ها بر مبناي عوامل با استفاده از آنالیز تشخیص مکان

 8/5، 6/93ترتیب تابع به 3اکولوژیکی و نتایج حاصل از آن 
ها درصد از واریانس کل داده 100درصد و در مجموع  6/0و 

تابع  3ر یک از این ). در ه5را توجیه کردند (جدول 
هاي مورد بررسی ضرایب متفاوتی داشتند که با توجه پارامتر

گذار درجه توان عوامل تأثیر) می6 به این ضرایب (جدول
هاي مورد مطالعه و همچنین انتشار بندي مکاناول در گروه

را تعیین کرد. بر این اساس در درجه اول  A.aucheriگونه 

و در درجه  عرصه سنگریزه درصدسنگ و ،جهت جغرافیایی
دوم خصوصیات مربوط به خاك مانند میزان فسفر و پتاسیم، 

اي، کربنات کلسیم معادل و میانگین وزنی قطر ماده آلی ذره
ها و انتشار گونه مورد مطالعه مؤثر ها در تمایز مکانخاکدانه
ها و انتشار گونه را . عوامل درجه سوم در تمایز مکانهستند

بارندگی و دما،  مانندارتفاع و عوامل متأثر از آن توان می
هدایت الکتریکی و اسیدیته خاك، شیب عرصه، میزان رس 
قابل انتشار، ماده آلی، خاك لخت و درصد شن، رس و سیلت 

  .عنوان کرد
  

 مقادیر ویژه و درصد واریانس توضیح داده شده توسط سه تابع اول در آنالیز تشخیص -5جدول
  واریانس تجمعی(درصد)  واریانس (درصد)  ویژهمقادیر   مؤلفه

1  47/78  6/93  6/93  
2  88/4  8/5  4/99  
3  46/0  6/0  100  

  
 هاي مورد مطالعه حاصل از آنالیز تشخیصگیري شده در سایتضرایب تشخیص مربوط به متغیّرهاي اندازه -6جدول

    توابع تشخیص    
  3  2  1  متغیر

  503/0  150/0  502/0  جهت جغرافیایی
    031/-  000/0-039/0  (درصد) سنگ و سنگریزه

  528/0  525/0  005/0  ام)پیپتاسیم (پی
MWD 241/0  -079/0  متر)(میلی-  166/0  

  -  162/0-199/0  043/0  کربنات کلسیم معادل
    119/0-153/0  -043/0  ايماده آلی ذره

    064/0-108/0  -001/0  ام)پیفسفر (پی
  702/0  -104/0  -101/0  (متر) ارتفاع

  -702/0  104/0  101/0  گراد)(درجه سانتیدما
  -702/0  104/0  101/0  متر)(میلیبارندگی

EC 645/0  -143/0  -025/0  متر)زیمنس بر (دسی  
  -472/0  215/0  080/0 اسیدیته

  441/0  -275/0  -071/0  (درصد) شیب
  -414/0  372/0  048/0  رس قابل پراکنش 

  -330/0  132/0  029/0  شن (درصد)
  293/0  -271/0  -127/0  رس(درصد)

  242/0  -143/0  -023/0  (درصد) تاج کل
  -202/0  115/0  066/0  (درصد) خاك لخت

  196/0  044/0  101/0  سیلت (درصد)
  175/0  -166/0  -075/0  ماده آلی 

  174/0  -119/0  -012/0  (تعداد در واحد سطح) تراکم گونه
  118/0  109/0  -008/0  (درصد) الشبرگ

 
F = 1.69Aspect – 0.97Precipitation + 0.671TNV -0.55 P- 0.48 Sand +0.415 WDC + 0.287 MWD – 0.205Slope + 
0.165K – 0.122E 
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  گیريبحث و نتیجه
هاي گونه و مراتع رویشگاه نتایج حاصل از مقایسه

شاهد (بدون حضور گونه) از نظر عوامل اکولوژیکی مورد 
ان داد که نش tبا استفاده از آزمون  طور مستقلهببررسی 

ز ااین مراتع به لحاظ تمام متغیّرهاي انتخاب شده به غیر 
ارتفاع، جهت جغرافیایی، بارندگی، دما، پتاسیم، پوشش 

داري را اي اختالف معنیتاجی کل، ماده آلی و ماده آلی ذره
از سوي  باشند.در سطح احتمال یک و پنج درصد دارا می

 دست آمده براي هریک ازهدیگر با توجه به میزان عددي ب
 گونهعوامل اکولوژیک مورد بررسی و نیز مشاهدات میدانی، 

A.aucheri  رویش  متري 2400تا  1850طبقه ارتفاعی در
رتفاع دارد. این در حالی است که بیشترین تراکم گونه را در ا

و جهت  درصد 28تا  25شیب  متري با 2300تا  2100
 ندگیاین گونه با بار .شاهد هستیم شرقیجنوب رافیاییجغ

درجه  17/12تا  16/11، دماي مترمیلی 520تا  485
 هاي با  بافت متوسط تا سنگین،، داراي خاكگرادسانتی

دسی 33/0تا  26/0 شوري، 2/7تا  6/6 اسیدیتهمیزان 
غنی از فسفر و کربنات کلسیم، ماده آلی ، زیمنس بر متر

تر و رس هاي درشتپتاسیم کمتر، داراي خاکدانهبیشتر و با 
 اي با حضورهسایتدهد. در قابل پراکنش کمتررا ترجیح می

ك لخت کمتر، خا هاي عدم حضور،با سایتگونه در مقایسه 
هاي سایتسنگ و سنگریزه و الشبرگ بیشتر و در کل در 

هاي عدم حضور از سایتگونه پوشش تاجی بیشتر  حضور
  بود. گونه

ارتفاع، شیب و  مانندنتایج عوامل توپوگرافی بر اساس 
. هستندانتشار این گونه  درجهت جغرافیایی از عوامل مؤثر 

 متري 2300تا  2100گونه در ارتفاع حضوربیشترین 
) نیز بیشترین پراکنش گونه 2012نیا (. محتشمشد هشاهدم

A. aucheri  متري  2400 تا 2200را در گرادیان ارتفاعی
و ارتفاع از سطح دریا را به عنوان عامل  کرده استش گزار
دارد . وي اظهار میبیان کرده استدر پراکنش این گونه  مهم

همراه تأثیر میزان نزوالت جوي که عوامل فیزیوگرافی به
کننده در استقرار و پراکنش این درارتفاعات نقش تعیین

د. در مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشگران نگونه دار
نیز بر تأثیر عامل ارتفاع بر پوشش  )11و  29، 40مختلف (

گیاهی تأکید شده است. جهت جغرافیایی بر مقدار آب در 
                                                             

5- Pinke 

دسترس گیاه، درجه حرارت خاك و میزان نور دریافتی 
گذارد. از طرف دیگر تفاوت در شدت توسط گیاه تأثیر می
هاي مختلف یک دامنه، باعث بوجود تابش نور در جهت

). 25شود (یرات مزوکلیمایی در آن دامنه میآمدن تغی
و  5و پینگ )2013معتمدي و همکاران ( مانندمحققانی 
در خصوص تأثیر جهت دامنه در استقرار ) 2010همکاران (

هاي گیاهی در شرایط مطالعه خود به نتایج و پراکنش گونه
) نیز در 2011دیلمی و همکاران (مشابهی دست یافتند. میر

ه در مراتع کچیک مراوه تپه انجام دادند، جهت اي کمطالعه
جغرافیایی را از جمله عوامل با بیشترین تأثیر در پراکنش 

  .اندگزارش کردههاي اکولوژیک منطقه گروه
ترین عنوان یکی از مهماقلیم هر منطقه همواره به

 پوشش گیاهی مطرح بوده کنندهعوامل محیطی کنترل
تند هر منطقه، بارندگی و دما هساست. دو معیار اصلی اقلیم 

اي باشند. ارتفاع رابطهکه هر دو تابعی از عامل ارتفاع می
ایج و رابطه عکس با دما دارد. نت مستقیم با میزان بارندگی

ن و این تحقیق نشان داد که گونه مورد مطالعه با دماي پایی
بررسی فنولوژي گونه  .است تربارندگی بیشتر سازگار

Artemisia aucheri  که شروع رشد رویشی  داده استنشان
در ابتداي فصل رویش به شاخص دما و شاخص بارندگی 

). حسینی 36و  7فصل رشد و رطوبت خاك بستگی دارد (
وامل از عرا ) نیز ارتفاع و شرایط آب و هوا 2013و همکاران (

   .گزارش کرده است A.aucheri گونه مؤثر بر حضور
ر پراکنش این گونه در تأثیرگذار بدیگر از عوامل 

تحقیق حاضر، خصوصیات فیزیکی (شامل میانگین وزنی 
ها، رس قابل انتشار و توزیع ذرات شن، رس و قطر خاکدانه

، یمیایی (شامل اسیدیته و شوريسیلت) و نیز خصوصیات ش
کربنات کلسیم معادل، میزان فسفر و پتاسیم، ماده آلی و 

تایج بدست آمده در باشد.طبق نمیخاك اي) ماده آلی ذره
هاي ها در رویشگاهاین پژوهش، میانگین وزنی قطر خاکدانه

هاي عدم حضور رویشگاهاین گونه در مقایسه با با حضور 
هایی که .خاكاستاز میزان عددي باالتري برخوردار گونه 

هاي درشت در هاي قوي بوده و سهم خاکدانهداراي خاکدانه
کریمی و . باشندار میهاي پایدها زیاد است، خاكآن

در اراضی که  اندگزارش کرده) اظهار 2015همکاران (
مرتعی تخریب شده و تحت چراي مفرط، پوشش گیاهی 
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علت کم بودن مواد آلی، شرایط ضعیف بوده و در نتیجه به
متر هاي بزرگتر از یک میلیبراي تشکیل و پایداري خاکدانه

در آب پایدار نبوده و ها مهیا نیست و در نتیجه این خاکدانه
توان عنوان می ،اند. بنابراینبه ذرات کوچکتر تبدیل شده

که گونه مورد بررسی، مراتع با میزان تخریب کمتر و  کرد
نتایج پژوهش حاضر  دهد.ماده آلی بیشتر را ترجیح می

تا  4/3حاکی از استقرار گونه مورد بررسی در خاك داراي 
آلی بسیاري از خواص مواد درصد ماده آلی است.  6/3

فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک خاك را تحت تأثیر قرار 
دهد. برخی از این خواص شامل ساختمان، ظرفیت می

، حاصلخیزي، استفاده گیاهو رطوبت قابل نگهداري آب
ها هدایت هیدرولیکی و بهبود میانگین وزنی خاکدانه

د که ) نشان دادن2007هی و همکاران ( ).2و  41( باشدمی
سیلت، رس و ماده آلی بر پراکنش گیاهان تأثیر قابل توجهی 

رس قابل پراکنش در آب، مقاومت خاك را در مقابل دارد.
دهد که هرچه این ویژگی در خاکی فرسایش نشان می

پذیرتر بودن آن ي فرسایشدهندهبیشتر باشد، نشان
هاي حضور میزان عددي این پارامتر در عرصه ).19باشد (می

A.aucheri  کمتر از مراتع فاقد این گیاه بوده و این نشان از
پذیري کمتر مراتع رویشگاه گونه مورد بررسی دارد. فرسایش

طبق نتایج پژوهش حاضر، گونه مورد بررسی خاك با بافت 
متوسط تا سنگین را ترجیح داده و توزیع ذرات رس، شن و 

ندازه توزیع ا سیلت در پراکنش این گونه مؤثر بوده است.
ذرات بر فرآیند فرسایش، درجه حرارت، تخلخل و سایر 
خصوصیات خاك تأثیرگذار بوده و از این رو در رشد گیاه 

زارع چاهوکی و همکاران ). 6داراي نقش بسزایی است (
نیز در مطالعات ) 2015زاده و همکاران (شیخو ) 2011(

خود نشان دادند که پوشش گیاهی با آن دسته از عوامل 
ی رابطه بیشتري دارد که به نحوي در کنترل آب قابل محیط

دسترس نقش دارند (مانند بافت خاك و توزیع ذرات شن، 
) نیز بافت 2007مختاري اصل و همکاران (رس و سیلت). 

خاك را به عنوان یکی از پارامترهاي خاکی که بیشترین 
با توجه به  کند.رابطه را با پوشش گیاهی دارد معرفی می

تا  8/0داراي خاك  دست آمده، گونه مورد بررسیهنتایج ب
 امپیپی 3/12تا  12 و کربنات کلسیم معادلدرصد  1/1

را براي انتشار و پتاسیم  امپیپی 1008تا  590فسفر و نیز 

کربنات کلسیم به دلیل حاللیت پراکنش انتخاب نموده است.
 کم، اثر سو بر رشد گیاهان ندارد. وجود کربنات کلسیم عالوه

بر بهبود خواص فیزیکی خاك به دلیل خاصیت انعقادپذیري 
که دارد سطح خاك رانسبت به فرسایش مقاوم نموده و 

). بنابراین، 23دهد (ها را افزایش مینفوذپذیري آب در آن
نفوذپذیري آب و نیز مقاومت نسبت به فرسایش در مراتع 
 رویشگاه گونه نسبت به مراتع شاهد بیشتر خواهد بود.

نش مثبت اما انـدك گونه درمنه به گچ و آهک خاك، واک
). 18به توانایی سازگاري در طی زمان مربوط باشد ( تواندمی

را  2/7تا  6/6گیاه مذکور اسیدیته طبق نتایج بدست آمده 
) نیز در مطالعات 2014جعفریان و همکاران ( پسندد.می

یدیته این گونه با میزان کربن آلی و اس دارمعنی خود ارتباط
در بسیاري از مطالعات صورت  .اندگزارش کردهرا خاك 
و  )2012گویلی گیالنه و وهابی (هاي پژوهش مانندگرفته 

نیز بر اهمیت این پارامتر در  )2013اصالنی و همکاران (
حسینی و هاي گیاهی تأکید شده است. پراکنش گونه

و  A.aucheri) رویشگاه دو گونه درمنه (2013همکاران (
A.seiberi.ي بیان کننده هاآننتایج  ) را مدلسازي نمودند

میزان با درصد آهک،  A.aucheriي پراکنش گونهرابطه
گویلی گیالنه و وهابی مطالعات  .ه استسنگریزه و ارتفاع بود

نیز بر اهمیت  )2013اصالنی و همکاران (و ) 2012(
هدایت الکتریکی و آهک در پراکنش  ،pHپارامترهاي 

  اند.اي گیاهی تأکید نمودههگونه
طور کلی هر گونه گیاهی با توجه به خصوصیات به

 منطقه رویش، نیازهاي اکولوژیک ودامنه بردباري با بعضی
داري معنیاز خصوصیات خاك و عوامل فیزیوگرافی رابطه 

 دارد، بنابراین نتایج بدست آمده از هر منطقه فقط قابل
هاي گاهی از ویژگی). آ40تعمیم به مناطق مشابه است (

ي گیاهی نقش مؤثري در پیشنهاد محیطی رویشگاه هرگونه
گونه سازگار با شرایط محیطی در مناطق مشابه دارد، 

توان از نتایج این پژوهش در جهت اصالح و بنابراین می
پوشش گیاهی مناطق با شرایط مشابه، بخصوص مراتع احیاء 

در  و سهند سبالن و ارتفاعات باغرو در استان اردبیل
  استفاده کرد.آذربایجان شرقی 
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