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 سبالن يشرق جنوب هايدر دامنه  .Artemisia fragrans Willdگونه پراكنشمؤثر بر  شناختيعوامل بوم

  5ياصغر ي، عل4مجد ي، كاظم هاشم3مطعم يميفرزانه عظ، 2*اردوان قرباني، 1يبهارك زارع حصار

  12/08/1393تاريخ تصويب:  -      05/02/1393تاريخ دريافت: 

 

  

  

  چكيده

 يشرق در مراتع جنوب يمخاك و اقل عوامل پستي و بلندي،با  .Artemisia fragrans Willdگونه  ورحضرابطه  يبررس

 يك پالت پنج مكان،در هر تيپ گياهي) انجام شد.  6مكان يا سيماي منظر (در سطح  151برداري در نمونهسبالن انجام شد. 

 درصد همراهبهمذكور گونه پوشش و توليد ا تراكم، تاجب و حضور و عدم حضور تعيينمتري  10 ترانسكت طول در متر مربعي

، نمونه سطح ترانسكت (ابتدا، انتها و وسط ترانسكت)كل ثبت شد. از  تاجيلخت و پوششخاك سنگريزه، و سنگ الشبرگ،

و كربنات  يفسفر، مواد آل يم،و شن، پتاس يلترس، س يكي،الكتر يتهدا ،pH هايپارامترو در قالب يك نمونه خاك برداشت 

از  يكهر  يعوامل برا ينا يرو مقاد يهو دما ته يبارندگ، و جهت يب. نقشه ارتفاع، ششد يينگاه تعيشمعادل در آزما يمكلس

استفاده شد.  يآمار يلو تحل يهتجز يبرا يصتشخ يزو آنال ايخوشه يه، روش تجزجفتيغير t. از آزمون شدمشخص  هامكان

يج حاصل از نتا با توجه به .باشدينم يكسان هااثر آن يول گونه مؤثر هستند، حضوردر  هاام متغيرنشان داد كه تم tآزمون  يجنتا

هاي شورتر، قليايي با تر سازگاري بيشتري دارد. خاكهاي باالتر و به دماگونه مذكور به ارتفاعات و بارش پاييناي تجزيه خوشه

سفر پايين، پتاسيم و كربنات كلسيم باال در خاك شرايط بهتري را براي رويش پسندد. ماده آلي و فبافت متوسط تا سبك را مي

عوامل پستي و دما، و  يارتفاع و عوامل متأثر از آن مانند بارندگ ترتيببه كند. نتايج آناليز تشخيص نشان داداين گونه فراهم مي

 يتهدا ،pHمعادل،  يمكربنات كلس يم،سفر، پتاسشن، ف يزه،سنگ و سنگر يلت،رس، س ي،آل مواد يب،و خاك مانند ش و بلندي

با استناد به نتايج اين  هستند.هاي مورد مطالعه در مكانگونه  يندر انتشار ا يرگذارجهت و الشبرگ از عوامل تأث يكي،الكتر

  گيري نمود. تري تصميمطور مناسبتوان در پيشنهاد گونه براي اصالح و احياء مراتع بهتحقيق مي

  

  .Artemisia fragrans Willdبندي، استان اردبيل، عوامل اكولوژيكي، رج :ي كليديها واژه

  

  

                                                      
  يليدانشگاه محقق اردب داريمرتع ارشديدانش آموخته كارشناس-  1

  يزداري دانشگاه محقق اردبيلياستاديار گروه مرتع و آبخ -2

  a_ghorbani@uma.ac.ir*: نويسندة مسئول: 
  يلاستان اردب يعيو منابع طب يكشاورز يقاتمركز تحق كارشناسي ارشد-  3
  يليدانشگاه محقق اردب يعي،و منابع طب يكشاورز يگروه علوم خاك، دانشكده فناور ياردانش -4
  يليدانشگاه محقق اردب ي،دانشكده علوم كشاورزگروه زراعت و اصالح نباتات،  ياردانش -  5
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  مقدمه

 هاييستمجزء همه اكوس ترينياصل ياهيپوشش گ

 تا هااز جمله مراتع است كه انتشار و گسترش آن يعيطب

قرار دارد.  يطيعوامل مح يرتحت كنترل و تأث زيادي حدود

 ي،مرتع هاياكوسيستم در هاآن پراكنش و گياهانحضور 

 ي،خاك يمي،اقل يكينبوده، بلكه عوامل اكولوژ يتصادف

 هاآن در حضور و عدم حضور يستيو ز بلنديو  يپست

با توجه  ين،. بنابرا)20و  19، 18، 9، 4( دارند اساسي نقش

 هايو استفاده يستمدر تعادل اكوس ياهانبه نقش مهم گ

 هااز آن مستقيميرو غ يمطور مستقهكه انسان ب يمختلف

 يطيو عوامل مح ياهانگ ينشناخت روابط ب نمايد،مي

هاي در معرض تهديد، ارزيابي موفقيت مديريت گونه يبرا

هاي غيربومي در محيط جديد، چگونگي پاسخ گونه گونه

 ضرورت هاآن يداريثبات و پابه تغييرات محيطي و در كل 

ن اين مشخص كرد همچنين. )20و  19، 18، 10( دارد

هاي گياهي در امر روابط در ارتباط با استفاده از گونه

هاي اصالح و توسعه مراتع و در كل مديريت اكوسيستم

نسبتاً  يقاتتحقآيد. طبيعي يك ضرورت پايه بحساب مي

در پراكنش  يطيعوامل مح يردر ارتباط با تأث ياديز

و  1مثال، ژو طورانجام شده است. به ياهيگ هاي گونه

مؤثر در  يطيعوامل مح ترينمهم) 2005ان (همكار

 ياتخصوص يمي،را عوامل اقل ياهيگ هاي پراكنش گونه

گزارش  يخاك و عوامل توپوگراف يمياييو ش يزيكيف

) گزارش 2010زارع چاهوكي و زارع چاهوكي ( .اندكرده

 Artemisia sieberiهايي نظير كرده است كه انتشار گونه

ه خاك مانند سنگريزه، آهك، تحت تأثير عوامل وابسته ب

باشد. همچنين موسايي مي pHدسترس و آب قابل

) 2013) و موسايي سنجري و همكاران (2012سنجري (

- هاي گياهي با عوامل خاكي را در پشترابطة انتشار گونه

كوه يزد بررسي و نتيجه گرفتند كه بافت خاك، آهك، 

هاي ر گونهشوري و مواد آلي از عوامل تأثير گذار در انتشا

) بررسي رابطه 2013باشند. قديمي و بخشي (گياهي مي

هاي گياهي با عوامل خاكي را در كوير ميقان انتشار تيپ

بررسي و نتيجه گرفتند بافت خاك، رطوبت اشباع، مواد 

هاي گياهي آلي و آهك از پارامترهاي مؤثر در انتشار گروه

                                                      
1- Zho 

ايي و ) توزيع فض2014و همكاران ( 2هستند. عبدالغني

گونة گياهي گوشتي كشور  7خصوصيات خاك رويشگاهي 

عامل خاك مانند  12گيري كرد كه مصر را بررسي و نتيجه

ها را هدايت الكتريكي، اسيديته و غيره انتشار اين گونه

نيز  Ar. fragransكنند. در ارتباط با گونه كنترل مي

ران طور مثال، باقري و همكاتحقيقاتي انجام گرفته است. به

 هاييازكردند كه خاك با بافت سبك جزء ن يانب )2006(

 .كنديجهات رشد م يبوده و در تمام گونهاين  يكاكولوژ

و عوامل  از سطح دريا ارتفاع )2010پورفتحي و همكاران (

را از عوامل مؤثر  يكيالكتر يتو هدا يديتهاس ويژهبه يخاك

 ترينمهم سبالن، از مراتع. داننديم اين گونهدر پراكنش 

 هايمختلف مانند وجود گونه هايمراتع كشور كه از جنبه

علوفه،  يدتول يكي،ژنت يرذخا ي،داروي ي،مرغوب مرتع

. گونه )17و  12، 11( است يتز اهمئغيره حا و يزنبوردار

Ar. fragrans هايسبالن از گونه دستينپاي هايدر دامنه 

 داشتن نظر از گونه ينا يت. با توجه به اهمباشديغالب م

، مقاومت زياد حفاظت خاك ي،صنعت دارويي، خواص

نسبتاً زياد كه در  نسبت به خشكي و سرما، توليد علوفه

بهار و تابستان به واسطه دارا بودن مواد معطر و اسانس 

گيرد. ولي در پاييز و كمتر مورد توجه و رغبت دام قرار مي

كاهش ساير اوايل زمستان با كاهش مواد معطر و اسانس و 

هاي گوسفند و بز (هر چند كه ها در تامين علوفه دامگونه

هاي از نظر ارزش غذايي چندان مرغوب نبوده و جزءگونه

كند آيد) ايفاي نقش ميحساب ميزياد شونده مراتع به

). در مجموع اطالعات محدودي در ارتباط با ارزش 2(

شار آن گذار در انتآن و عوامل اكولوژيكي تأثير علوفه

). 17و  12، 11، 2( بخصوص در مراتع سبالن وجود دارد

رابطة حضور اين گونه با  يبا هدف بررس يقتحق ينا لذا

سبالن  شرقيدر مراتع جنوبانتخاب شده  محيطيعوامل 

ترين عوامل ترين و اثرگذارتا با تعيين مهم انجام شد

تي هاي مديرياكولوژيكي در پراكنش اين گونه بتوان راهكار

مناسبي براي حفظ و احيا مناطق رويشي آن و همچنين 

صورت در عمليات اصالح و احياء مراتع از اين گونه بتوان به

  تر استفاده كرد.مناسب

  

                                                      
2- Abd El-Ghani  
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  هامواد و روش

  موقعيت منطقه مورد مطالعه

اي ارتفاعي شرقي سبالن در محدوده هاي جنوبدامنه

 155متر از سطح دريا در سطح حدود  4167تا  1150

 48° 23´تا  47° 45´هزار هكتار در مختصات جغرافيايي

باشد عرض شمالي مي 38° 22´تا  37° 51´طول شرقي و

). اين منطقه از نظر عوامل اكولوژيكي زنده و 1(شكل 

برداري و چگونگي انتشار گونه مورد مطالعه زنده، بهره غير

به چهار واحد رويشي عمده قابل تفكيك است. بخش 

درصد و  12هاي پائين با شيب كمتر از امنهدشتي و د

متر از سطح دريا (عمدتاً كشاورزي  1500تا  1150ارتفاع 

ماهوري حد واسط بين منطقه و مسكوني)؛ بخش تپه

متر و  2500تا  1500دشتي و كوهستان سبالن با ارتفاع 

هاي هموار كشت شيب متنوع و خاك نسبتاً عميق (دامنه

تا  2500منطقه كوهستاني با ارتفاع ديم و ناهموار مرتع)؛ 

متر (مراتع)؛ و بخش كوهستان مرتفع باالتر از  3600

عنوان اثر طبيعي متر از سطح دريا (مراتع) كه به 3600

گونه مورد مطالعه در  ).12و  11باشد (ملي سبالن مي

مانده از تبديل و هاي طبيعي باقي(در عرصه 1منطقه 

توجه به آمار ايستگاه  باانتشار دارد.  2تخريب) و 

ساله)، متوسط حداكثر  30هواشناسي سينوپتيك اردبيل (

گراد و درجه سانتي 09/18ماه با درجه حرارت در مرداد

درجه  -09/1ماه متوسط حداقل درجه حرارت در دي

متر در ميلي 299گراد و ميزان بارندگي ساالنه سانتي

ي منطقه متر در ارتفاعات باالميلي 766بخش دشتي تا 

). در مجموع اين منطقه 11مورد مطالعه است (

الي  3هاي سرد دارد و مدت هاي معتدل و زمستان تابستان

ماه در سال پوشيده از برف و يخبندان است. از اواسط  4

ماه داراي فصل خشك (در ارتفاعات خرداد تا اواسط مهر

خشك و هاي ارتفاعات پايين نيمهپايين) و در كل رويشگاه

بندي خشك سرد بوده و در تقسيمارتفاعات باال نيمه

توان محدوده مورد مطالعه را در مناطق زيست اقليمي مي

بندي كرد استپي سرد تا ارتفاعات فوقاني طبقهقالب نيمه

تيپ  6هاي طبيعي محدوده مورد مطالعه در عرصه ).11(

 Onobrychis cornuta ،Festucaهاي غالب: گياهي با گونه

ovina ،Agropyron  trichophrom ،Thymus 

kotschyanus  ،Trifolium montanum ،Artemisia 

fragrans ،Astragalus aureus ،Alopecurus textilis ،

.Astragalus spp  وCarex spp. ) با17گسترش دارد .( 

هاي غالب منطقه، بخصوص در توجه به اينكه يكي از گونه

باشد، لذا مي Artemisia fragransهاي پايين گونه دامنه

  اين گونه در اين مطالعه انتخاب شده است.

  

    گونه مورد مطالعه

) 1986( 2)، پـودلچ 1975( 1ديويس مانند يبر منابعناب

 يـا  .Artemisia fragrans Willdگونـه  ) 2012و عصـري ( 

شـاخص مراتـع منطقـه مـورد      هـاي درمنه معطـر از گونـه  

 اي،ي و علوفهواص داروي، كه عالوه بر داشتن خبوده مطالعه

اغلب  ياهگ يناست. ا يتحايز اهم يزاز نظر حفاظت خاك ن

رشـد   يو جنـوب  يشمال هاييمكرهمعتدل ن يدر آب و هوا

 يـش رو خشـك نيمه و خشك مناطق در ندرتو به كنديم

ــادارد. پراكنــدگي جغرافيــايي آن در دن قفقــاز و آســياي  ي

رب گسـترش  در شمال و شمال غـ  يرانو در ا استمركزي 

 دهـي  ميـوه  و گـل  زمان و چند ساله گياهي گونه يندارد. ا

    پائيز است. اواخر تا پائيز اوايل آن

  

   بردارينمونه

هاي موجود با توجه به هدف تحقيق و محدوديت

اي مانند عدم جاده دسترسي و تبديل مراتع منطقه

صورت گرفته در كل سطح منطقه مورد مطالعه، 

تصادفي (با در نظر  -رت سيستماتيكصوبرداري به نمونه

عنوان عدم حضور هگرفتن حضور گونه و مناطق شاهد ب

گونه) با توجه به وجود جاده دسترسي و سطوح مرتعي 

 6و در سطح ) 4(سيماي منظر 3سايت 151طبيعي در 

طي بازديدهاي ميداني  1391تيپ گياهي در سال 

ي در اي انتخاب شد كه اثر تغيير عوامل محيطگونه به

نحوه گسترش گونه مورد مطالعه قابل تجزيه و تحليل 

هاي تعيين شده سپس، در داخل سايت). 1باشد (شكل 

ها با توجه به نوع و نحوه اندازه پالتمتري ( 1×1پالت  5

هاي گياهي با توجه به بررسي ميداني و پراكنش گونه

                                                      
1-Davis 
2- Podlech 

3
با توجه به تعريف شش پايان نامه كارشناسي ارشد مرتعداري و خاكشناسي كه يكي  - 

  ها تجزيه و تحليل آمار مكاني بوده اين تعداد نمونه برداري انجام شده است.از اهداف آن

4 -Landscape 
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مطالعات انجام گرفته در منطقه مورد مطالعه تعيين شد. 

پالت با توجه به اينكه تعداد نمونه  5ن تعداد همچني

مد نظر بوده از نظر هزينه و زمان تعيين  ،نمونه151زياد/

متري از پايين تا باالي  40در طول ترانسكت شده است) 

متر از هم انتخاب شد. در داخل هر  10دامنه با فاصله 

(تراكم،  Ar. fragransپالت اطالعات مربوط به گونه 

درصد سنگ و شش و توليد) به همراه پودرصد تاج

كل تاجيلخت، الشبرگ و درصد پوششسنگريزه، خاك

ثبت شد. تراكم گونه در داخل هر پالت ثبت شد. درصد 

 10×10صورت مشبك تاجي در سطح پالت كه بهپوشش

بود تخمين  بندي شدهمتري با سيم مفتولي طبقهسانتي

هاي گيري اندامازهزده شد. مقدار توليد سال مطالعه با اند

هاي قبل با هاي خشبي سالرشد كرده بر روي پايه

هاي قطع استفاده از روش قطع و توزين تعيين شد. نمونه

 70- 60شده ابتدا در هواي آزاد و سپس در آون در دماي 

ها گراد خشك شد. سپس وزن خشك نمونهدرجه سانتي

 شد.هزارم گرم تعيين  1توسط ترازوي ديجيتالي با دقت 

گيري پارامترهاي درصد رس، سيلت و شن، براي اندازه

pH ،كربنات كلسيم معادل، ماده آلي، پتاسيم، فسفر ،

هدايت الكتريكي از سطح هر ترانسكت (از اول، وسط و 

 30حدود  آخر ترانسكت نمونه خاك از عمق ريشه دواني/

متر برداشت و با هم مخلوط و در كل در هر سانتي

آناليز به  براينه) برداشت شد و ترانسكت يك نمو

آزمايشگاه خاكشناسي دانشگاه محقق اردبيلي منتقل و 

 و سيلت رس، ذرات درصد طوريكهبهآزمايشات انجام شد. 

 pHبا دستگاه  pH هيدرومتري، روشبه) خاك بافت( شن

 والكلي بلك، پتاسيم قابل جذب روشبه آلي ماده متر،

طيف  روشجذب به قابل فسفر فتومتري، فيلم روش به

تيتراسيون و  روشكربنات كلسيم معادل به سنجي،

نقشه  .آمد بدست متر ECهدايت الكتريكي با دستگاه 

هاي پايه توپوگرافي مدل رقومي ارتفاع با استفاده از داده

هاي ارتفاع، شيب و جهات تهيه و سپس نقشه 1:25000

كالس تهيه شد.  9و  8، 8ترتيب در جغرافيايي به

چنين در حين برداشت ميداني مشخصات پستي و هم

هاي تهيه شده بخصوص بلندي نيز ثبت و در كنترل نقشه

هاي انتخاب شده در ارتباط با ارزش پارامترها براي مكان

 يانبا استفاده از معادله گراد. مورد توجه قرار گرفت

دما همباران و هم هايمنطقه نقشه يو دما يبارندگ

 يهتهكالس  9راديان و رستري در طريقه محاسبه گ به

شد.  يهته ArcGIS10 افزارنرم از استفاده با ها. نقشهشد

 برداريهر مكان نمونه يفوق برا هايسپس اطالعات نقشه

 .يدگرد و كنترل استخراج

   

  

تا  1395و نير از ارتفاع  هاي اردبيل، سرعينشرقي سبالن (اطراف شهرستانبرداري در دامنه جنوبهاي نمونهموقعيت مكان -1شكل 

  متري)، استان اردبيل و كشور 3000
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   اهداده يلو تحل يهتجز

ها يا سيماي منظرهاي با منظور مقايسه مكانبه

 84هاي بدون حضور گونه (مكان) و مكان 67حضور گونه (

جفتي استفاده شد. با توجه به اينكه غير tمكان) از آزمون 

به صورت اسمي شمال، جنوب،  هاي جهات جغرافياييداده

 كردن كمي شرق وغرب و يا تركيبي از آنها بوده، لذا براي

در نظر  درجه 360 تا صفر زاويه اساس بر آن هايداده

 براي 90 عددي مقدار شرق براي مثال بطور. شد گرفته

براي . در نظر گرفته شد شمال به نسبت درجه 90 زاويه

ي بر مبناي عوامل بردارهاي نمونهبندي مكانطبقه

 1ايگيري شده از روش تجزيه خوشهاكولوژيكي اندازه

استفاده شد. با استفاده از  2روش حداقل واريانس واردز به

ها براساس عوامل محيطي اي مكانروش تجزيه خوشه

منظور بندي شد و از تجزيه واريانس چند متغيره بهگروه

حاصل  هايدار بين گروهبررسي وجود اختالف معني

هايي كه در تمايز منظور تعيين متغيراستفاده شد. به

دار داشته و همچنين براي هاي حاصل تأثير معني گروه

واريانس و آزمون ترتيب از تجزيهها بهمقايسة ميانگين

هاي دانكن استفاده شد. براي تعيين درجه اهميت متغير

ه تأثير گيري شده در پراكنش گونه (با توجه به اينك اندازه

تمام عوامل اكولوژيكي در پراكنش گونه مذكور يكسان 

برداري از هاي نمونهبندي مكانباشند) و تأييد گروهنمي

 3متغير اقليم،  2متغير خاك،  9 براي 3آناليز تشخيص

 2متغير پوشش سطح زمين و  3متغير پستي و بلندي، 

رهايي يعني در اين تجزيه، متغيمتغير زيستي انجام شد. 

ها و كه در تابع اول ضرايب بزرگي داشتند، در تمايز سايت

هاي با ضرايب ها بيشترين اهميت را داشتند. متغيرگروه

ها در درجه دوم و بزرگ در تابع دوم و سوم در تمايز سايت

و تحليل   براي انجام تجزيهگيرند. سوم اهميت قرار مي

  استفاده شد. PC-ORD4و  SPSS16افزارهاي  آماري از نرم

  

  نتايج

    Ar. fragransراكنش گونه پ

                                                      
1
 . Cluster analysis 

2-  Wards 
3
 - Discriminant analysis 

هاي مورد مطالعه بر اساس حضور گونه مكان

). با 1بندي شد (جدول طبقه گروه 4صورت توصيفي در  به

هاي مطالعاتي از نظر دست آمده، مكانتوجه به نتايج به

كل و همچنين عوامل  تاجيحضور گونه و پوشش

طور اوت داشتند. تراكم گونه بهزنده با هم تفاكولوژيكي غير

پايه در متر مربع بر اساس  8/4تا  صفرمتوسط بين 

-مكان نمونه 151مكان از  84ميانگين پنج پالت بود. در 

عنوان شاهد در نظر گرفته شده بود، برداري شده كه به

مكان تراكم كمتر  10گونه مورد مطالعه حضور نداشت. در 

پايه در  99/2-1بين  مكان داراي تراكم 48، 99/0از 

پايه در  8/4-3مكان داراي تراكم بين  9مترمربع و 

  مترمربع بر اساس ميانگين پنج پالت بودند.

  t ها با آزمونيانگينم يسهآزمون مقا يجتان

برداري از نظر حضور و عدم هاي نمونهمقايسة مكان

داري ها تفاوت معنيحضور گونه نشان داد كه تمام متغير

هاي جهات جغرافيايي، هدايت الكتريكي، جزء متغيردارند. ب

ها در دو گروه شن و كربنات كلسيم معادل كه اختالف آن

ها دار بود، بقيه متغيردر سطح احتمال پنج درصد معني

دار در سطح احتمال يك درصد بودند و اين اختالف معني

ها در انتشار گونه كمتر مؤيد آن است كه تأثير اين متغير

). در مجموع، گونه در 2ها است (جدول ز ساير متغيرا

هاي كمتر، جهات جغرافيايي تر، شيبارتفاعات پايين

هاي با شرقي، بارندگي كمتر، دماي باالتر، در خاك جنوب

تر، با شوري بيشتر، غني از پتاسيم و بافت متوسط، قليايي

هاي با كربنات كلسيم، مواد آلي كمتر و بردبار به خاك

هاي رويشي گونه در شود. در محدودهفر كمتر ديده ميفس

ريزه كمتر، مقايسه خاك لخت بيشتر، سنگ و سنگ

الشبرگ بيشتر و در كل در مناطق رويشي اين گونه 

  تاجي كل كمتر بود.پوشش
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  هاي مورد مطالعهدر مكان  Ar. fragransمشخصات طبقات تراكم گونه -1جدول 

  دما

)C°(  

  بارندگي

)mm(  

  اعارتف

  (متر)

 كل تاجيپوشش

  )درصد(

تراكم 

  (تعداد)
 طبقه برداريكد مكان نمونه

  

  

16 -5/5  

  

  

760 -460  

  

  

  

  بيشتر از 

2200  

  

  

26/81 -21/38 0  

(عدم 

  حضور)

3،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،31 ،32 ،33 ،34 ،50 ،

53 ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،

68 ،69 ،71 ،77 ،78 ،79 ،80 ،81 ،82 ،83 ،84 ،87 ،88 ،90 ،91 ،

92 ،93 ،106 ،107 ،108 ،109 ،110 ،111 ،112 ،113 ،114 ،

115 ،116 ،117 ،118 ،119 ،120 ،125 ،127 ،128 ،132 ،134 ،

136 ،137 ،138 ،139 ،140 ،141 ،142 ،143 ،144 ،145 ،147 ،

148 ،149 ،150 ،151  

1 

5/17 -16  460 -395  2200 -1800  81/67 -23/31 99/0 -00/0 9 ،18 ،26 ،29 ،30 ،45 ،47 ،51 ،70 ،76 ،89 ،95 ،96 ،97 ،98 ،

101 ،102 ،104 ،121 ،123 ،124 ،129 ،130 ،131 ،133 ،135 ،

146  

2 

4/19 -5/17  395 -331  1800 -1000  62/81 -80/25 99/1 -00/1 1 ،19 ،20 ،21 ،24 ،25 ،28 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،44 ،

48 ،49 ،52 ،72 ،73 ،74 ،75 ،85 ،86 ،94 ،99 ،100 ،103 ،105 ،

122 ،126 

3 

4/19 -5/17  395 -331  1800 -1000  83/78 -61/36 8/4 -00/2 2 ،10 ،17 ،22 ،23 ،27 ،35 ،43 ،46 4 

  

  tبا آزمون هاي مورد مطالعه هاي با حضور و عدم حضور گونه از نظر پارامترمكانمقايسه ميانگين  -2جدول 

  

 Pمقدار 

  

  tمقدار 

 هامتغير (عدم حضور گونه) 1گروه (حضور گونه) 2گروه  ميانگين كل

  ميانگين گروه و انحراف معيار  ميانگين گروه و انحراف معيار ميانگين گروه و انحراف معيار

 ارتفاع 22/264±9/1920 28/115±6/1619  89/258±2/1787 69/8** 00/0

 شيب 30/18±73/15 55/6±41/5  19/15±15/11 39/4** 00/0

 جهت جغرافيايي 53/93±94/177 76/96±64/145  02/96±61/163 07/2* 04/0

 بارندگي 72/48±36/443 01/21±18/384  76/48±1/417 27/9** 00/0

 دما 29/1±66/16 52/0±15/18  26/1±32/17 - 88/8** 00/0

 درصد رس 26/10±15/12 78/5±98/7  79/8±3/10 97/2** 003/0

 درصد شن 26/13±01/46 52/11±87/41  65/12±17/44 01/2* 05/0

 درصد سيلت 98/14±82/41 65/13±13/50  94/14±51/45 - 51/3** 001/0

003/0 **99/2 - 27/0±76/7  20/0±84/7 31/0±7/7 pH 

 هدايت الكتريكي 12/0±22/0 36/0±30/0  26/0±25/0 - 05/2* 04/0

 پتاسيم 36/146±63/277 66/323±51/440  04/254±9/349 - 11/4** 00/0

 مواد آلي 85/0±58/1 59/0±98/0  80/0±31/1 88/4** 00/0

 كربنات كلسيم معادل 63/8±42/8 78/6±49/11  99/7±78/9 - 38/2* 02/0

 فسفر 86/30±19/60 54/23±3/44  87/28±13/53 48/3** 001/0

 لخت خاك 47/10±9/31 70/10±44/40  37/11±69/35 92/4** 00/0

  سنگ و سنگريزه 39/4±95/6 97/3±00/4  75/4±64/5 97/3** 00/0

 الشبرگ 83/0±45/2 90/0±88/2  88/0±64/2 - 00/3** 003/0

 تاجي كلپوشش 13/10±68/58 00/11±66/52  91/10±01/56 48/3** 001/0

  تراكم گونه  00/0  97/0±85/1  12/1±82/0  - 55/17**  00/0

 درصد. 1و  5سطح احتمال  دار در * و ** به ترتيب معني

بـرداري بـر اسـاس    هـاي نمونـه  مكـان  بنـدي طبقه

  بندي خوشه

اي هـا بـا روش تجزيـه خوشـه    بندي مكان نتايج گروه

گـروه بـا    6هـا در  (حداقل واريانس واردز) نشان داد، مكان

زيرگـروه بـا اخــتالف    11درصــد و  5داري اخـتالف معنـي  

ره  قابـل    درصد در تجزيه واريانس چند 1داريمعني متغيـ

ره     3تفكيك است (جـدول   تجزيـه واريـانس چنـد متغيـ .(

ر  نشان داد كه زيرگروه هـاي  هاي حاصل، از نظر همـه متغيـ

مورد بررسي بجزء هدايت الكتريكـي و رس بـاهم اخـتالف    

). بطوريكـه ايـن اخـتالف بـين     4دار داشتند (جدول معني

ن و جـزء شـ  هـا بـه  هاي حاصل از نظر همه متغيـر زيرگروه

درصد بود در بقيـه   95كربنات كلسيم معادل كه در سطح 

بـا توجـه بـه اخـتالف     درصـد بـود.    99ها در سـطح  متغير

هـا تجزيـه و تحليـل نتـايج در سـطح      داري زيرگـروه معني
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يك از در هيچ 5و  2، 1 زيرگروه صورت گرفت. در زيرگروه

فقـط در   6و  3ها گونه حضور نداشت. در زيـر گـروه   مكان

هـا گونـه حضـور    ان گونه حضـور و در بقيـه مكـان   يك مك

هـا گونـه   مكان در بقيه مكـان  6بجز  4نداشت. در زيرگروه 

هـا  بجز يـك مكـان در سـاير مكـان     6حضور و در زيرگروه 

مكـان در سـاير    5بجـز   7گونه حضور داشت. در زيرگـروه  

در سـاير   مكان 3بجزء  8ها گونه حضور و در زيرگروه مكان

در تمــامي  9حضــور داشــت. در زيرگــروه هــا گونــه مكــان

مكـان گونـه    4بجـز   10ها گونه حضور و در زيرگروه  مكان

ــروه  ــت. در زيرگـ ــور نداشـ ــر از  11حضـ ــان  13بغيـ مكـ

هـا گونـه حضـور داشـت. در     بـرداري در بقيـه مكـان    نمونه

هايي كه حضور گونه باال بود؛ ارتفاع، شيب مجموع در گروه

هـا و دمـا بيشـتر از سـاير      هو بارندگي كمتـر از سـاير گـرو   

-ها بود. بنابراين، گونه مذكور به ارتفاعات پايين و دمـا  گروه

هاي باال سازگاري بيشتري دارد (مطابق بـا نتـايج مقايسـه    

هاي مختلف از نظر حضـور گونـه   ها). مقايسه گروهميانگين

نشان دهنده تأثير پارامترهاي خاك در انتشار گونـه اسـت.   

پايين قادر به حضور نبـوده   pHكور در طبق نتايج، گونه مذ

هاي با هدايت الكتريكي پايين حضـور نداشـته و   و در خاك

هاي شور با امالح زياد و با بافـت متوسـط را تـرجيح    خاك

دهد. مـاده آلـي و فسـفر بـاال مـانع حضـور گونـه ولـي         مي

  كربنات كلسيم معادل باعث حضور آن شده است.

  

 مكانها   غيرهتجزيه واريانس چند مت -3جدول 

 5ها در گروه درصد 1ها در زير گروه بردارينمونه هايمكان شماره تعداد مكان در زير گروه  تعداد مكان در گروه

 درصد

26 21 6 ،7 ،32 ،33 ،54 ،56 ،57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،63 ،65 ،66 ،67 ،

107 ،108 ،144 ،147 ،149 ،150 

1 1 

5 3 ،4 ،8 ،55 ،151 2 

35 14 80 ،81 ،82 ،87 ،90 ،109 ،110 ،111 ،123 ،139 ،140 ،141 ،

142 ،148 

3 2 

21 13 ،28،29 ،30 ،31 ،51 ،52 ،53 ،62 ،63 ،64 ،68 ،69 ،83 ،

92 ،106 ،113 ،114 ،138 ،143 ،146 

4 

4 4 5 ،14 ،15 ،16 5  3  

6 6 34 ،89 ،129 ،133 ،135 ،19 6 4  

29 13 12 ،21 ،71 ،73 ،84 ،85 ،86، 94 ،98 ،100 ،121 ،127 ،128 7 5 

16 37 ،44 ،47 ،49 ،70 ،75 ،78 ،96 ،102 ،105 ،115 ،124 ،

125 ،126 ،130 ،131 

8 

51 10 1 ،2 ،9 ،10 ،20 ،35 ،36 ،38 ،74 ،101 9  6 

16 17 ،18 ،22 ،25 ،26 ،27 ،40 ،42 ،72 ،76 ،77 ،88 ،91 ،95 ،

97 ،112 

10  

25 11 ،12 ،23 ،24 ،39 ،41 ،43 ،45 ،46 ،48 ،50 ،79 ،87 ،99 ،

103 ،104 ،116 ،118 ،119 ،120 ،132 ،134 ،135 ،136 ،145  

11  
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  Ar.fragrans گونه و كل تاجي پوشش و اكولوژيكي متغيرهاي نظر از وارد واريانس روش حداقلاي بههاي حاصل از تجزيه خوشهگروهخصوصيات زير -4جدول 

ميانگين كل   F مقدار    زيرگروه  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

 -  - 
  ±ميانگين گروه

  انحراف معيار 

  ±ميانگين گروه

 انحراف معيار

  ±ميانگين گروه

 انحراف معيار

  ±ميانگين گروه 

 انحراف معيار

  ±ميانگين گروه

 انحراف معيار

  ±ميانگين گروه

 انحراف معيار

  ±ميانگين گروه

 يارانحراف مع

  ±ميانگين گروه

 انحراف معيار

  ±ميانگين گروه

 انحراف معيار

  ±ميانگين گروه

 انحراف معيار

  ±ميانگين گروه

 انحراف معيار
 متغير

**0/119 1790 1705ef±1/76  1610g±6/71  1455h±9/49  1652fg±1/81  1608g±5/86  1779de±7/193  2775a±1/194  1857d±9/68  1782de±6/73  2287b±2/72  2033c±2/95  ارتفاع  
**1/15 5/11 8/5c±9/8  9/5c±1/6  5/3c±1/2  9/3c±9/1  23/5c±4/4  8/11c±2/8  5/47a±0/0  7/11c±3/15  8/5c±5/3  5/47a±0/0  38/23b±1/21  شيب 

**9/23 163 2/68d±3/65  4/188b±7/59  1/76d±1/74  3/115cd±4/46 7/290a±7/29  8/143bc±9/97  7/168bc±5/22  5/158bc±1/80  5/308a±3/16  126cd±6/37  3/174bc±7/62  جهت 

**3/101 8/417 4/404ef±7/19  3/386g±5/15  8/354h±8/7  4/389fg±5/16  9/379g±2/14  2/414de±8/35  6/601a±6/39  0/431d±1/13  6/416de±5/14  6/507b±5/11  8/462c±4/18  بارندگي 

**8/43 3/17 7/17bc±5/0  2/18b±4/0  8/18a±2/0  1/18b±1/0  2/18ab±3/0  4/17cd±9/0  9/12g±9/0  17d±3/0  9/16d±6/1  2/15f±3/0  3/16e±4/0  دما 

4/1ns 3/10 2/10ab±7/7  8/7ab±9/7  2/6b±3/3  6/10ab±9/7  8/6b±9/3  8/10ab±1/6  5/8ab±9/1  0/10ab±2/12  2/16a±8/15  2/13ab±9/5  4/12ab±8/4  درصد رس 

**7/2 4/45 5/47abc±6/15  3/51ab±2/13  5/47abc±1/15  1/50ab±56/14  9/54a±4/13  9/44abcd±4/14  3/33cd±1/12  8/44abcd±0/14  9/41abcd±0/16  3/31d±7/5  1/37bcd±0/13   سيلت 

*4/2 2/44 3/42c±16/10  9/40c±4/14  3/46abc±7/11  3/39c±6/11  3/38c±8/0  3/44bc±9/11  2/58a±5/12  2/45bc±4/14  9/41c±1/10  5/55ab±3/11  5/50abc±3/11  شن 

**3/3 8/7 8/7abc±2/0  8/7abc±1/0  8/7abc±1/0  9/7a±3/0  8/7abc±1/0  9/7a±3/0  9/7a±6/0  8/7ab±3/0  7/7abc±8/0  6/7bc±6/0  5/7c±3/0  pH 

9/0ns 25/0 2/0a±08/0  33/0a±46/0  43/0a±46/0  24/0a±05/0  27/0a±23/0  22/0a±03/0  2/0a±04/0  18/0a±03/0  32/0a±5/0  22/0a±09/0  23/0a±1/0  EC 

**5/82 8/339 268de±7/91  3/184ef±7/47  383c±7/90  6/599b±5/120  4/532b±9/92  8/113a±8/131  7/290d±3/113  2/161f±3/50  3/246de±7/44  1/384c±7/102  9/259de±7/97  پتاسيم 

**5/5  7/52 5/42bc±5/26  7/48bc±6/24  2/33c±8/17  2/37bc±5/25  2/52bc±3/23  1/56bc±6/31  2/106a±8/19  5/53bc±5/27  8/56bc±1/26  2/98a±7/19  7/63b±6/26  فسفر 

*95/1 7/9 3/9abc±2/6  8/11ab±6/8  4/10ab±0/5  3/11ab±2/8  1/14a±6/8  0/13a±5/10  2/4bc±3/5  2/11ab±0/9  9/7abc±6/9  08/2c±4/1  2/6abc±9/6   كربنات كلسيم 

**2/12 3/1 9/0efg±4/0  8/0fg±6/0  6/0g±3/0  1/1efg±3/0  9/0fg±6/0  7/1cd±1/1  8/2a±1/1  4/1def±7/0  5/1de±6/0  3/2ab±3/0  1/2bc±7/0  ماده آلي 

**2/5 9/35 4/34abc±7/9  3/42ab±6/9  5/43a±6/12  2/42ab±3/7  3/43a±3/10  31cd±9/13  3/30cd±9/7  8/35abc±1/10  5/32bcd±6/9  3/23d±5/11  4/28cd±4/9  خاك لخت 

**6/4 7/5 3/5abcd±4/4  6/3cd±6/1  1/5abcd±3/4  4/3cd±1/2  4/2d±0/1  5/3cd±8/3  6/7abc±8/2  2/8ab±6/6  5/4bcd±1/3  1/9a±6/5  3/9a±3/5  ... سنگ و 

**6/3 6/2 6/2bcd±9/0  1/3abcd±1/1  5/3a±9/0  3/2cd±7/0  3/2cd±5/0  9/2abcd±8/0  7/3a±3/0  5/2bcd±8/0  1/2d±4/0  2/3ab±9/0  6/2bcd±0/1  الشبرگ 

**8/2 7/55 7/57abcd±1  1/51cd±3/10  9/47d±6/12  2/52bcd±3/7  1/52bcd±7/9  6/62ab±6/10  5/58abc±6/6  5/53bcd±2/12  9/60abc±8/9  5/64a±1/12  7/59a±9/8  تاجي كلپوشش 

**5/8 8/0 1/1bc±4/1  3/1bc±1/1  5/2a±3/1  3/1b±0/1  2/1bc±9/0  1/1bc±8/0  0/0d±0/0 3/0cd±7/0  1/0d±4/0  0/0d±0/0 0/0d±0/0 تراكم گونه 

  دار.درصد و غير معني 1و  5دار در سطح احتمال  به ترتيب معني ns* ، ** و   باشند؛مي دارمعني آماري اختالف فاقد ستون، هر در مشترك حرف يك حداقل داراي هايميانگين    
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  يصتشخ يزآنال يجنتا

ها بر مبناي با استفاده از آناليز تشخيص مكان   

يب ترتتابع به 3عوامل اكولوژيكي و نتايج حاصل از آن 

درصد از واريانس  100و در مجموع  2/10و  3/35، 5/54

 3). در هر يك از اين 5ها را توجيه كردند (جدول كل داده

هاي مورد بررسي ضرايب متفاوتي داشتند كه با تابع پارامتر

گذار توان عوامل تأثير) مي6توجه به اين ضرايب (جدول 

و همچنين هاي مورد مطالعه بندي مكاندرجه اول در گروه

را تعيين كرد. بر اين اساس در   Ar. fragransانتشار گونه

درجه اول ارتفاع و عوامل متأثر از آن مانند بارندگي و دما 

هاي مربوط به پستي و بلندي و خاك و همچنين پارامتر

مانند شيب، مواد آلي، درصد رس، سيلت، سنگ و 

ند سنگريزه و در درجه دوم خصوصيات مربوط به خاك مان

در  pHدرصد شن، فسفر، پتاسيم، كربنات كلسيم معادل و 

اند. ها و انتشار گونه مورد مطالعه مؤثر بودهتمايز مكان

ها و انتشار گونه را عوامل درجه سوم در تمايز مكان

  توان جهات جغرافيايي و درصد الشبرگ عنوان كرد. مي

  

  

  ه توسط سه تابع اول در آناليز تشخيصمقادير ويژه و درصد واريانس توضيح داده شد -5جدول 

  توابع مقدار ويژه درصد واريانس واريانس تجمعي

5/54 5/54 9/8 1 

8/89 3/35 8/5 2 

100 2/10 7/1 3 

  

 هاي مورد مطالعه حاصل از آناليز تشخيص گيري شده در سايت ضرايب تشخيص مربوط به متغيرهاي اندازه -6جدول 

  توابع تشخيص

3  2  1  رمتغي  

 ارتفاع 954/0* 26/0 - 147/0

 بارندگي 830/0* 21/0 - 077/0

 دما -576/0* - 11/0 037/0

 تراكم گونه -330/0* - 08/0 - 161/0

 خاك لخت -273/0* 06/0 124/0

 تاجي كلپوشش 220/0* - 07/0 - 085/0

 مواد آلي 202/0* 11/0 - 106/0

 پتاسيم - 312/0 93/0* 199/0

 سفرف 139/0 -21/0* 061/0

 كربنات كلسيم معادل - 193/0 -21/0* 123/0

 جهت جغرافيايي 068/0 - 05/0 996/0*

  الشبرگ  - 155/0 - 06/0 -278/0*

 شيب 164/0 07/0 - 127/0

 سنگ و سنگريزه 141/0 03/0 - 032/0

 سيلت - 107/0 - 04/0 - 046/0

 رس 098/0 - 07/0 094/0

106/0 - 15/0 - 106/0 - pH 

 شن 055/0 10/0 - 014/0

 هدايت الكتريكي - 088/0 09/0 048/0

  

  گيريبحث و نتيجه

هاي يكي از گونه A.fragransبا توجه به اينكه گونه 

 حفاظت صنعتي، دارويي، غالب و بارزش از نظر خواص

در منطقه  علوفه توليد سرما و و خشكي به مقاوم خاك،

هايي با حضور و عدم حضور لذا مكانمورد مطالعه بوده 

مكان يا سيماي منظر  151گونه مذكور به تعداد (شاهد) 

تيپ گياهي در سطح منطقه مورد مطالعه براي  6در سطح 

هاي با حضور و بندي مكانبرداري انتخاب و با طبقهنمونه

عدم حضور گونه، تأثير عوامل محيطي انتخاب شده در 

  انتشار اين گونه تجزيه و تحليل شد. 

ها يا ب شده در مكانمقايسه عوامل اكولوژيكي انتخا

هاي بدون گونه با سيماي منظر با حضور گونه با مكان
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انتخاب شده  نشان داد تمام متغيرهاي tاستفاده از آزمون 

در دو گروه مكان با  و پنج درصد يك احتمال سطح در

داري دارند. حضور و عدم حضور گونه اختالف معني

است كه همچنين نتايج توصيفي نيز نشان دهند اين امر 

پايين بردبار و در ارتفاعات  به ارتفاعات A.fragransگونه 

ها مشاهده نشد. بعالوه در اين يك از مكانباالتر در هيچ

مناطق كه از پستي و بلندي كمتري در مقايسه با ارتفاعات 

 هايبرخوردار هستند، گونه مورد بررسي در سطح شيب

كمتر  ارندگيو ب شرقي، عمدتاً جنوب جغرافيايي جهات كم،

 متوسط، بافت با هايسطح خاك و در باالتر، دماي و

 از غني بيشتر در مقايسه با ارتفاعات، شوري با قليايي،

 ولي در عرصه حضور گونه مواد كلسيم، كربنات و پتاسيم

  . از ارتفاعات منطقه بوده است كمتر فسفر و آلي

برداري بر هاي نمونهها، مكانبندي مكاندر طبقه

گروه تفكيك شد زير 11س عوامل اكولوژيكي به اسا

كه نتايج تجزيه واريانس چند متغيره بين طوري به

هاي حاصل از نظر تمام گروهها نشان داد زيرگروه زير

جزء هدايت الكتريكي و رس با هاي مورد بررسي بهمتغير

كه، اهميت  طوري بهدار داشتند. هم اختالف معني

افيايي، هدايت الكتريكي، شن و هاي جهات جغر متغير

كربنات كلسيم معادل در انتشار گونه مورد مطالعه كمتر از 

) و كيمالووا و 2005ها بود. ژو و همكاران (ساير متغير

هاي اند تمامي متغير) نيز تأكيد كرده2009( 1لوسوسوا

هاي گياهي تأثير دارند، ولي اثر محيطي در انتشار گونه

. در مطالعه ما نتايج نشان داد كه ها يكسان نيستآن

پارامترهاي ارتفاع و شيب و عوامل وابسته نظير بارندگي و 

باشند. در دما از عوامل اصلي در انتشار اين گونه مي

) در بررسي رابطه 2007و همكاران ( 2صورتي كه داويسا

با عوامل محيطي بر  .Artemisia tridentata sppانتشار 

داري قوي بين عه به ارتباط معنيخالف نتايج اين مطال

پارامترهاي مورد بررسي و انتشار گونه دست نيافته و علت 

هاي موجود در گونه فوق در منطقه امر را تنوع اكوتيپ

 پور ودر مقابل فهيم اند.مورد مطالعه خود عنوان كرده

و ) 2010پورفتحي و همكاران ( )،2010همكاران (

                                                      
1
- Cimalova and Lososova 

2
- Daviesa 

نيز تأثير عوامل محيطي ) 2014و همكاران ( 3عبدالغني

مختلف بر گسترش جوامع گياهي را تأكيد و عواملي مانند 

ارتفاع از سطح دريا، شيب، طول جغرافيايي و عمق خاك 

زارع ترين عوامل گزارش كردند. همچنين عنوان مهمرا به

 Artemisia ) انتشار گونه2010چاهوكي و زارع چاهوكي (

sieberi ته به خاك مانند را تحت تأثير عوامل وابس

سنگريزه، آهك، آب قابل استفاده و اسيديته عنوان كرده 

  است.

با توجه به مرور منابع و نتايج اين مطالعه چنين 

اي دارد هاي محيطي ويژهآيد كه، هر گونة گياهي نيازبرمي

كند. ها مكاني را براي زيستگاه انتخاب ميو با توجه به آن

 Ar. fragransبين حضور گونه با توجه به نتايج اين تحقيق

دار وجود دارد و در طبقات مختلف ارتفاع اختالف معني 

تاجي و توليد آن كاسته پوششبا افزايش ارتفاع از تراكم، 

متر بوده ولي  2200شود. حضور اين گونه تا ارتفاع مي

متر از سطح  1800تا 1400بيشترين حضور را در ارتفاع 

متر مشاهده نشد.  2200ي دريا دارد و در ارتفاع باال

عنوان يك تر، عامل افت دما بهاحتماالً در ارتفاعات باال

عامل بازدارنده انتشار اين گونه را محدود كرده است. در 

متر با توجه به منابعي نظير  1400تر از  ارتفاع پائين

تا ) 2012) و عصري (1986)، پودلچ (1975ديويس (

 .Arهاي گونه از رويشگاهبخش پاييني منطقه مورد مطالعه 

fragrans گونه كه قرباني و همكاران  باشد، اما همانمي

اند، ارتفاعات پايين منطقه در بخش ) گزارش كرده2013(

ماهوري طور كامل و در منطقه تپهدشتي تقريباً به

هاي زراعي و مسكوني هاي منظم تبديل به عرصه دامنه

د مطالعه تبديل و هاي گونه مورشده و طبيعتاً رويشگاه

تخريب شده و لذا حضور گونه در ارتفاعات پايين با 

محدوديت حضور مواجهه شده است. مستندات حضور 

هاي تبديل و تخريب نشده مورد مطالعه در عرصه گونه

نظير محوطه دانشگاه محقق اردبيلي نشان از امكان حضور 

د باشد. با توجه به رون اين گونه در ارتفاعات پايين مي

هاي طبيعي در اطراف موجود تبديل و تخريب رويشگاه

دشت اردبيل، يكي از تهديدهاي اصلي و محدود كننده 

انتشار گونه مورد مطالعه در سطح عرصه كاري به حساب 

) ارتفاع را از عوامل 2010آيد. پورفتحي و همكاران (مي

                                                      
3
-Abd El-Ghani  
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اند. تجزيه و تحليل مؤثر بر پراكنش اين گونه گزارش كرده

حاصل از اين تحقيق نشان داد كه بين حضور اين  نتايج

داري وجود دارد. هاي مختلف اختالف معنيگونه در شيب

 65هاي كمتر از دو و باالي اي كه گونه در شيبگونهبه

هاي كم، به علت مناسب درصد حضور ندارد. زيرا، در شيب

بودن عمق خاك شرايط مناسبي براي جذب و نگهداري 

ريشه و استقرار كامل گياهان ايجاد  آب در خاك، رشد

شده است، ولي با افزايش شيب، ضخامت خاك كاهش 

باشد. جهات صورت تكامل نيافته مييافته و عمدتاً خاك به

جغرافيايي نقش بسزايي در گرفتن انرژي تابشي خورشيد، 

گياهي دارد. تجزيه برخورداري از بارش و در نتيجه پوشش

حرايي نشان داد كه اين گونه و تحليل نتايج مشاهدات ص

در تمامي جهات حضور داشته ولي بيشترين حضور را در 

شرقي و جنوبي داشته و نواحي مسطح، جهات شمال

كمترين حضور را در جهات شمالي دارد. اين نتايج تقريباً 

  ) مطابقت دارد. 2006با گزارش باقري و همكاران (

طقه بارندگي و دما دو معيار اصلي اقليم يك من

هستند كه هر دو تابعي از عامل ارتفاع بوده و با افزايش 

يابد. ارتفاع دما كاهش و ميزان بارندگي افزايش مي

براساس نتايج اين تحقيق، گونه مورد مطالعه داراي 

هاي باال و بارندگي كمتر دارد. سازگاري بيشتري با دما

-331اي كه، بيشترين حضور اين گونه در بارندگي گونه به

گراد است درجه سانتي 5/11متر و دماي باالي ميلي 395

 5/11متر و دماي كمتر از ميلي 460و در بارندگي باالي 

) 2001و همكاران ( 1گراد حضور ندارد. ادواردسانتيدرجه

نيز در تحقيق خود به همبستگي بين توليد گياهان مرتعي 

  اند. و بارندگي تأكيد نموده

بلندي (ارتفاع، شيب و جهت) در كنار عوامل پستي و 

هاي اقليمي (دما و بارندگي)، خصوصيات خاك و پارامتر

دهند نيز حضور و گسترش گياهان را تحت تأثير قرار مي

). نتايج مشاهدات صحرايي و 19و 16، 14، 11، 9، 6، 1(

تجزيه و تحليل آماري نشان داد در منطقه انتشار گونه 

آن باال بود. درصد رس و شن خاك پايين و سيلت 

هاي با بافت متوسط تا خاك  Ar. fragransبنابراين، گونه

) نيز خاك با 2006پسندد. باقري و همكاران (سبك را مي

هاي اكولوژيك اين گياه گزارش بافت سبك را جزء نياز

                                                      
1- Edward 

خاك در منطقه گسترش گونه بين  pHاند. مقدار كرده

بود.  08/2تا  164/0و هدايت الكتريكي بين  77/8تا  56/7

و هدايت  pHبنابراين، حضور و انتشار اين گونه با 

هاي نسبتاً الكتريكي خاك رابطه مسقيم داشته و در خاك

با شوري و قليايي بيشتر رويش دارد. طبق نتايج، حضور 

آلي و ميزان فسفر خاك رابطه عكس و زماني گونه با ماده

ور كه ماده آلي و فسفر خاك پايين بود از تراكم و حض

بيشتري برخوردار بود. كربنات كلسيم معادل و پتاسيم 

پايين در خاك از عوامل محدود كننده رشد اين گونه 

) اسيديته 2010هستند. در گزارش پورفتحي و همكاران (

و هدايت الكتريكي از عوامل مؤثر در پراكنش اين گونه 

  گزارش شده كه تأييد كننده نتايج اين تحقيق است. 

اين گونه را با توجه به دارا بودن  )2012عصري (

همراه تاج هاي افقي گسترده بهريشه اصلي عميق و ريشه

نسبتاً وسيع و تقريباً فشرده براي كنترل فرسايش و 

هاي تند و اصالح و احيا حفاظت خاك، بويژه در شيب

مراتع مناطق كوهستاني مفيد گزارش كرده است. اما با 

ن گونه در مراتع سبالن در توجه به نتايج تحقيق حاضر اي

صورت خيلي دار و در ارتفاعات كوه سبالن بهمراتع شيب

متر و  2000محدود گسترش داشته و حداكثر تا ارتفاع 

متر از سطح دريا و بيشتر در  2200بندرت تا ارتفاع 

هاي كم و مناطق دشتي انتشار دارد. همچنين شيب

هاي يلگسترش ريشه آن حتي ريشه اصلي بر اساس پروف

باشد. دليل اين امر شايد متر ميسانتي 30خاك كمتر از 

شرايط اقليمي و خاكي مناسب سبالن باشد كه گياه 

رطوبت و مواد مغذي خود را به راحتي از خاك سطحي 

جذب و عمق ريشه دواني در مقايسه با مناطق خشكتر 

هاي اصالح و گردد در برنامهباشد. لذا توصيه ميكمتر مي

هاي اكولوژيكي گونه مورد توجه قرار مراتع، نيازتوسعه 

هاي اصالح و احياء، گيرد. استفاده از گونه مذكور در برنامه

متر ارتفاع از  2000مراتع مناطق با ارتفاع كم (كمتر از 

هاي درصد در دامنه 60سطح دريا) و شيب كمتر از 

تر شرقي، در مناطق با دماي باال (باالشرقي و جنوبشمال

 460گراد) و بارندگي كم (كمتر از درجه سانتي 5/11ز ا

هاي با بافت متوسط، نسبتاً قليايي و متر)، در خاكميلي

شور، و با فسفر و ماده آلي پايين و كربنات كلسيم و 

شود. الزم به ذكر است كه بندرت پتاسيم باال توصيه مي
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تمامي عوامل اكولوژيكي سازگار با گونه مورد مطالعه در 

 ك منطقه اصالحي و احيايي حاكم باشد، بنابراين، در ايني

گونه موارد براي توصيه آن در اصالح و احياء بايد ابتدا 

ترتيب اولويت در سازگاري گونه با عوامل اكولوژيكي را به

نظر گرفت. در اين تحقيق عامل ارتفاع از سطح دريا از 

. به اين باشدمي  Ar. fragransعوامل اصلي در انتشار گونه

مفهوم كه اگر تمامي خصوصيات خاك و پستي و بلندي 

متر  2000سازگار با اين گونه باشد ولي ارتفاع باالتر از 

اي با شرايط صورت مطلوب در منطقهباشد اين گونه به

  اكولوژيكي مشابه سبالن رويش نخواهد داشت.
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