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چکیده

هدف از اين تحقيق بررسي عوامل محيطي مؤثر بر پراکنش دو گونه  Prangos ferulacea Lindl.و  Prangos pabularia Lindl.در

مراتع استان اردبيل بود .هفت رويشگاه جنس جاشير شناسايي شد که در سه رويشگاه آن گونه  P. ferulaceaو در دو رويشگاه گونه

P.

 pabulariaحضور داشت .در هر رويشگاه ،مکانهای نمونهبرداری مشخص و در طول  3ترانسکت  711متری در  71پالت چهار مترمربعي
تراکم گونه ثبت شد .نمونه خاک از ابتدا ،وسط و انتهای هر ترانسکت از عمق  1-31سانتيمتری برداشت شد .در مجاورت هر رويشگاه در
مکانهای عدم حضور گونه نيز نمونهبرداری به شيوه يکسان انجام گرديد .در مکانهای نمونهبرداری ارتفاع از سطح دريا ،شيب ،جهت شيب و
در آزمايشگاه برخي خصوصيات خاک مانند ماده آلي ،ازت ،فسفر ،پتاسيم ،اسيديته ،هدايت الکتريکي و بافت تعيين شد .برای بررسي اثر
عوامل محيطي بر حضور و عدم حضور دو گونه مورد نظر و مقايسه ميانگين خصوصيات اندازهگيری شده بهترتيب از تجزيه واريانس
يكطرفه و آزمون توکي استفاده شد .برای تعيين درجه اهميت متغيرهای اندازهگيری شده در پراکنش اين گونهها ،آناليز تشخيص مورد استفاده
قرار گرفت .نتايج نشان داد که گونه  P. pabulariaدر مکانهای با مقدار فسفر ،درصد رس ،هدايت الکتريکي ،مقدار بارندگي ،درصد شن،
درصد شيب و اسيديته خاک بيشتر و گونه  P. ferulaceaدر مکانهای با ارتفاع از سطح دريا بيشتر و مقدار بارندگي و پتاسيم خاک کمتر
سازگاری بهتری داشتند .با توجه به نتايج حاصل از آناليز تشخيص ،عوامل هدايت الکتريکي ،ماده آلي ،پتاسيم ،ارتفاع از سطح دريا ،شيب،
جهت شيب ،درصد سيلت و رس ،بارندگي و دما در تمايز مکانها و انتشار گونههای مورد مطالعه مؤثر بودند .بر اساس نتايج ميتوان در
پيشنهاد گونهها برای مديريت ،اصالح و احياء مراتع بهطور مناسبتری تصميمگيری نمود.
واژههای کلیدی :عوامل محيطي ،پراکنش گونهها ،آناليز تشخيص ،Prangos pabularia Lindl. ،Prangos ferulacea Lindl. ،استان
اردبيل.

مقدمه
با شناخت و مراقبت درست از اکوسيستمهای مناطق
کوهستاني بهتر ميتوان زيستگاههای طبيعي ،تنوع زيستي و آب
و خاک اين مناطق آسيبپذير را حفاظت نمود .برای اين هدف،

درک و آگاهي از تأثير عوامل زنده و غير زنده اکولوژيك و
ارتباط بين آنها ضروريست (.)Fahimipor et al., 2010
مديريت صحيح اکوسيستمهای مرتعي مستلزم شناخت ارتباط
بين عوامل بومشناختي موجود در طبيعت شامل پستي و بلندی،
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اقليم ،خاک ،پوشش گياهي و موجودات زنده است
( .)Mesdaghi, 2001پوشش گياهي اصليترين جزء همه
اکوسيستمهای طبيعي ازجمله مراتع است که انتشار و گسترش
آنها تا حدود زيادی تحت کنترل و تأثير عوامل محيطي قرار
دارد .حضور گياهان و پراکنش آنها در اکوسيستمهای مرتعي
تصادفي نبوده ،بلکه عوامل اقليمي ،خاکي ،پستي و بلندی و
زيستي در حضور و عدم حضور آنها نقش اساسي دارند ( Zho
 .)et al., 2005بنابراين ،با توجه به نقش مهم گياهان در تعادل
اکوسيستم و استفادههای مختلفي که انسان بهطور مستقيم و
غيرمستقيم از آنها مينمايد ،شناخت روابط بين گياهان و عوامل
محيطي برای مديريت گونههای در معرض تهديد ،ارزيابي
موفقيت گونههای غيربومي در محيط جديد ،چگونگي پاسخ
گونه به تغييرات محيطي و در کل ثبات و پايداری آنها ضرورت
دارد (.)Zho et al., 2005; Ghadimi and Bakhshi, 2013
همچنين مشخص کردن اين روابط در ارتباط با استفاده از
گونههای گياهي در امر اصالح و توسعه مراتع و در کل
مديريت اکوسيستمهای طبيعي يك ضرورت پايه بهحساب
ميآيد Hasani .و  )5112( Shahmoradiدر بررسي
آتاکولوژی گونه  Prangos ferulaceaدر استان کردستان به
اين نتيجه رسيدند که جاشير در مناطق مورد بررسي بهطور
عمده در جهتهای شمالي و شمالغربي رويش دارد و بهطور
محدود در جهتهای شرقي و بهندرت در جهتهای جنوبي
استقرار دارد Moghimi .و  )5113( Ansariدر بررسي
رويشگاههای جاشير در استان کرمانشاه مرغوبيت خاک و
هوموس فراوان اين رويشگاهها را به دليل باال بودن ميزان کربن،
ازت و همچنين ماده آلي بيان نمودند .در آن مناطق فسفر نيز با
افزايش ارتفاع افزايش يافت تا جايي که در ارتفاع  5211متری
به حداکثر مقدار خود يعني  33/5 ppmرسيد .گونه جاشير از
خانواده چتريان ،بهعنوان يکي از مهمترين گياهان مرتعي ايران،
به دليل استفاده غيراصولي در معرض خطر تخريب و انقراض
قرار گرفته است .از اين جنس  72گونه در ايران رويش دارد که
از گياهان مهم علوفهای ،حفاظتي ،دارويي و صنعتي محسوب
ميشوند ( .)Mozaffarian, 2007گياهي است علفي چندساله،
ايستاده ،بلند و بهارتفاع  81-721سانتيمتر ،يكپايه و جزء
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شاخه پيدازادان ،زيرشاخه نهاندانگان ،رده دولپهایها ،زير رده
گلبرگداران ،راسته جدا گلبرگها ،خانواده چتريان و جنس
جاشير ميباشد ( .)Ghahreman, 1993اين جنس سازگار با
ارتفاعات ميباشد که بهراحتي قابل کشت و از نظر اقتصادی
مقرون به صرفه است .بهترين علوفه دستي برای دام در فصل
زمستان بوده و از ارزش غذايي بااليي برخوردار است .اين
گونه ،گياهي مناسب برای اصالح مراتع کوهستاني تخريب يافته
است که ميتواند در اراضي سنگالخي با خاک کمعمق نيز رشد
کند ،اين گياه ميتواند هوموس زيادی ايجاد کرده و باعث حفظ
و تکامل خاک گردد و در شرايط سخت ارتفاعات (سرما،
يخبندان ،شيب تند و خاک کم عمق) به راحتي مستقر ميشود
(.)Mozaffarian, 2007
اين تحقيق با توجه به اهميت گونههای Prangos
 ferulaceaو  Prangos pabulariaو کمبود اطالعات در
ارتباط با آنها بهويژه از لحاظ امکان استفاده از آنها در اصالح و
احياء مناطق تخريبيافته با خاک سبك و واريزهای کوهستاني،
بهويژه در مراتع استان اردبيل انجام شده است تا با تعيين
مهمترين و اثرگذارترين عوامل اکولوژيکي در پراکنش اين
گونهها بتوان راهکارهای مديريتي مناسبي برای حفظ و احيا
آنها ارائه کرد.

مواد و روشها
اين مطالعه در مراتع استان اردبيل در رويشگاههای جنس
جاشير انجام شد .رويشگاههای مورد بررسي از بين هفت
رويشگاه جنس جاشير که در سه رويشگاه آن (رويشگاههای
دربند ،هير و نير) گونه  P. ferulaceaو در دو رويشگاه
(رويشگاههای کوثر و نير) گونه  P. pabulariaحضور داشت،
مورد مطالعه قرار گرفتند (شکل  .)7در رويشگاه نير واقع در
شهرستان نير ،هر دو گونه حضور داشتند .بر اساس آمار
ايستگاههای هواشناسي موجود در منطقه (با دوره آماری 71
ساله 7384 /تا  ،)7333ميانگين دما و متوسط بارش ساالنه در
رويشگاههای مورد بررسي بهترتيب بين  8/75-77/18درجه
سانتيگراد و  525-387ميليمتر بود (جدول .)7
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شکل  -1موقعیت رویشگاههای مورد مطالعه در سطح استان اردبیل و کشور

جدول  -1خصوصیات کلی رویشگاههای مورد بررسی
رویشگاه

خصوصیات

کوثر

هير

دربند

نير

طول جغرافیایی

" 48˚73'58تا "48˚ 58'52

" 48˚ 53' 42تا "48˚ 38' 58

" 48˚ 52' 38تا "48˚ 32' 25

" 42˚ 24' 17تا "48˚ 13' 25

عرض جغرافیایی

" 32˚ 33' 23تا "32˚ 43' 52

" 32˚ 23' 22تا "38˚ 14' 52

" 38˚ 13' 44تا "38˚ 18' 34

" 32˚ 22' 32تا "38˚ 12' 35

متوسط ارتفاع از سطح دریا

7281

5432

5111

7825

متوسط شیب ()%

41

45

38

32

جهت شیب غالب

جنوب

غرب و شمالغرب

غربي و شمالغرب

جنوبشرق ،شرق و شمالشرق

387

525

525

328

8/75

3/32

3/32

77/18

متوسط بارندگی
ساالنه
متوسط دمای ساالنه

روش نمونهبرداری
نمونهههبههرداری بههه روش تصههادفي -سيسههتماتيك در
رويشگاههای مورد بررسي با در نظر گرفتن حضور گونهه و
منههاطق عههدم حضههور (منطقههه عههدم حضههور در مجههاورت
رويشگاه حضور گونه مورد بررسي در نظر گرفته شد) انجام

شد .در هر مکان نمونههبهرداری (رويشهگاه حضهور و عهدم
حضور گونه) سطح مناسب پالت نمونهبرداری و تعداد پالت
با توجه به نوع و پراکنش گونهها و بعد از نمونهبرداری اوليه
به روش سطح حداقل ( )Kent & Coker, 1992و بها روش
آماری تعيين شد .سطح پالت چهار مترمربع و تعداد آن برای
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هر مکان نمونهبرداری  31پالت تعيهين شهد .در ههر مکهان
(رويشگاه حضور و عدم حضور گونه) نمونهبرداری در طول
 3ترانسکت (ههر ترانسهکت  71پهالت) انجهام شهد؛ طهول
ترانسکت با توجه به سطح رويشگاهها و نوع پوشش گياهي،
 711متههر در نظههر گرفتههه شههد .بهههطههوری کههه در مجمههوع
اطالعات  541پالت در مکانهای عهدم حضهور و حضهور
گونه ثبت شد .با توجه به شيبدار بودن منطقه مورد مطالعه،
يك ترانسکت در جهت شيب و دو ترانسکت عمود بر شهيب
مستقر گرديد ،سپس در طول ههر ترانسهکت ،پهالتهها بهه
فاصله  71متر از هم انتخاب شهد .فاصهله بهين پهالتهها و
ترانسکتها با توجه به خصوصيات پوشش گياهي ،وضهعيت
فيزيوگرافي ،عوامل اکولوژيهك ،ههدف تحقيهق و مسهاحت
رويشگاه در نظهر گرفتهه شهد .تعهداد پايههههای هريهك از
گونههای مهورد مطالعهه و تها پوشهش کهل در هريهك از
پالتها ثبت شد .همچنين در طول ههر ترانسهکت  3نمونهه
خاک از ابتدا ،وسط و انتهای آن از عمق  1-31سانتيمتهری
(با توجه به کوهستاني بودن منطقه مورد مطالعه و نيهز عمهق
ريشهدواني گونه مورد نظر) برداشت شهد ( Northup et al.,
 .)1996در هر مکان نمونهبهرداری ارتفهاع ،شهيب و جههت
شيب نيز يادداشت شد .دادههای مربوط به جهت با اسهتفاده
از رابطه  Beersو همکاران ( )7322به صورت رابطهه  7در
تجزيهوتحليلها استفاده شد (.)Eshagirad et al., 2009
Á= Cos (45-A) +1
رابطه 7
که در آن A؛ مقدار آزيموت جهت و Á؛ مقدار تبديل
شده جهت ميباشد.
مقدار ´ Aبين صفر و دو ميباشد و جهت شمالشرقي
دارای بيشترين مقدار و جهت جنوبغربي دارای کمترين
مقدار است.
ويژگيهای خاک از قبيل ازت ،فسفر ،پتاسيم ،ماده آلي،
اسيديته ،هدايت الکتريکي و بافت خاک به روشهای
آزمايشگاهي اندازهگيری شد .در آزمايشگاه نمونههای خاک
بعد از خشك شدن در هوای آزاد ،کوبيده شده و از الك 5
ميليمتری عبور داده شد؛ با توجه به وزن نمونه قبل از الك
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کردن و وزن خاک عبور کرده از الك ،درصد سنگريزه آن
تعيين شد .بعد از آن بر روی ذرات کوچكتر از  5ميليمتر
آزمايش های فيزيکي تعيين ذرات نسبي شامل رس ،سيلت و
ماسه انجام شد ،سپس برای تعيين بافت خاک از مثلث بافت
خاک ( )Bybordi, 1993استفاده گرديد .در بررسيهای
تجزيه شيميايي خاک ،ميزان اسيديته در گل اشباع (اسيديته)
با اسيديته متر اندازهگيری شد و ماده آلي به روش اسيد
سولفوريك سرد و غليظ تعيين شد .برای بررسي وضعيت
شوری خاک ،هدايت الکتريکي در عصاره اشباع با
هدايتسنج الکتريکي تعيين شد .پتاسيم خاک به روش
فليمفتومتری اندازهگيری شد .همچنين درصد ازت با استفاده
از روش کجلدال و مقدار فسفر با دستگاه اسپکتروفتومتری
اندازهگيری گرديد (.)Toranjzar et al., 2005

تجزيهوتحلیل دادهها
قبل از انجام تجزيهوتحليلها ،ابتدا نرمال بودن دادهها با
آزمون کولموگروف -اسميرنوف و همگني واريانسها با
استفاده از آزمون ليون بررسي شد .بهمنظور بررسي وجود يا
عدم وجود تفاوت معنيدار بين اثر عوامل محيطي بر حضور و
عدم حضور دو گونه مورد نظر و همچنين مقايسه ميانگين
خصوصيات اندازهگيری شده ،بهترتيب از تجزيه واريانس
يكطرفه و آزمون توکي استفاده شد .ازآنجاييکه تأثير عوامل
محيطي در پراکنش گونههای گياهي يکسان نميباشد ،بهمنظور
تعيين درجه اهميت متغيّرهای اندازهگيری شده در پراکنش اين
گونهها از آناليز تشخيص استفاده شد .تجزيهوتحليل دادهها با
استفاده از نرمافزار  SPSS18انجام شد.

نتايج
مقايسه سايتهای حضور گونه و شاهد نشان داد که در هر
رويشگاه ،به دليل نزديك بودن موقعيت جغرافيايي آنها ،از
لحاظ دما و بارندگي دارای اختالف معنيدار نميباشند.
خصوصيات کلي رويشگاههای مورد بررسي و سايتهای
شاهد در جدول  5ارائه شده است .در رويشگاه هير در سايت
حضور گونه و شاهد از نظر هدايت الکتريکي ،ارتفاع از سطح
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دريا ،مقدار پتاسيم ،ماده آلي ،نيتروژن ،فسفر ،جهت شيب،
درصد رس ،درصد سيلت ،درصد شن و تراکم گونه (پايه در
متر مربع) دارای اختالف معنيداری با اطمينان  33درصد
( )P<1/17هستند .از نظر اسيديته ،درصد شيب ،دما و بارندگي
در دو سايت حضور گونه و شاهد ،اختالف معنيداری وجود
ندارد .بهطور کلي گونه مورد بررسي در رويشگاه هير در
مکانهای با ماده آلي ،ارتفاع از سطح دريا ،نيتروژن ،درصد
رس و شن بيشتر و مناطق با هدايت الکتريکي ،فسفر ،پتاسيم و
درصد سيلت کمتر حضور بيشتر و سازگاری بهتری دارد .در
رويشگاه دربند در سايتهای حضور گونه و شاهد از نظر
ارتفاع از سطح دريا ،مقدار پتاسيم ،ماده آلي ،نيتروژن ،فسفر،
درصد شيب ،جهت شيب ،درصد رس ،درصد سيلت ،درصد
شن و تراکم گونه (پايه در مترمربع) دارای اختالف معنيداری
با اطمينان  33درصد ( )P<1/17هستند .مقدار اسيديته خاک
در دو سايت مورد مطالعه با اطمينان  32درصد دارای اختالف
معنيدار ميباشد ( .)P<1/12البته از نظر هدايت الکتريکي ،دما
و بارندگي در دو سايت حضور گونه و شاهد ،اختالف
معنيداری وجود ندارد .بهطور کلي گونه مورد مطالعه در اين
رويشگاه ،در مکانهای با ارتفاع از سطح دريا ،درصد شيب و
شن بيشتر و مناطق با ماده آلي ،نيتروژن ،فسفر ،پتاسيم و درصد
سيلت کمتر حضور بيشتر و سازگاری بهتری دارد .همچنين در
رويشگاه نير ،سايتهای حضور گونه و شاهد از نظر ارتفاع از
سطح دريا ،مقدار پتاسيم ،ماده آلي ،نيتروژن ،فسفر ،درصد
شيب ،جهت شيب ،درصد رس ،درصد سيلت ،درصد شن،
اسيديته ،هدايت الکتريکي و تراکم گونه (پايه در متر مربع)
دارای اختالف معنيداری با اطمينان  33درصد ()P<1/17
هستند .از نظر دما و بارندگي در دو سايت حضور گونه و
شاهد ،اختالف معنيداری وجود ندارد .مقايسه خصوصيات
خاک ،پستي و بلندی و تا پوشش کل در رويشگاه کوثر نشان
داد که بين سايت حضور گونه و شاهد اختالف معنيداری
( )P<1/17وجود دارد .در اين رويشگاه ارتفاع از سطح دريا
در سايت حضور گونه و شاهد دارای اختالف معنيدار
نميباشد.
نتايج تجزيه واريانس بين مکانهای حضور گونه
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 ،P. pabulariaحضور گونه  ،P. ferulaceaحضور همزمان
دو گونه  P. pabulariaو  P. ferulaceaو عدم حضور گونهها
نشان داد که در مکانهای حضور گونه  P. pabulariaو
مکانهای عدم حضور گونهها مقدار فسفر ،درصد رس و
هدايت الکتريکي نسبت به ساير مکانها بيشتر بود و دارای
اختالف معنيدار با ساير مکانها ميباشد (جدول  .)3عالوه بر
اين در مکانهای حضور گونه  P. pabulariaمقدار بارندگي،
درصد شن ،درصد شيب و اسيديته خاک نسبت به ساير مکانها
بيشتر و دارای اختالف معنيدار با ساير مکانها ميباشد .در
مکانهای حضور گونه  ،P. ferulaceaارتفاع از سطح دريا
نسبت به ساير مکانها دارای مقادير بيشتری بود و در اين
مکانها مقدار بارندگي و پتاسيم خاک کمتر از ساير مکانها
ميباشد .با توجه به جدول  ،3مکانهای دارای هر دو گونه P.
 pabulariaو  P. ferulaceaدر مقايسه با ساير مکانها دارای
ماده آلي ،ازت ،پتاسيم ،درصد سيلت و دما بيشتری ميباشند.
مکانهای عدم حضور گونهها نسبت به ساير مکانها دارای
درصد شيب کمتری هستند .درصد شيب در مکانهای حضور
گونهها دارای بيشترين مقدار (شيب باالی  22درصد) و
مکانهای عدم حضور دارای درصد شيب پايينتری (شيب
متوسط  22درصد) هستند .با توجه به جدول  ،5مکانهای
دارای گونه  P. ferulaceaو مکانهای دارای هر دو گونه مورد
مطالعه دارای جهت جغرافيايي غربي و مکانهای دارای گونه
 P. pabulariaدارای جهت جغرافيايي جنوبي ميباشند.
همچنين مکانهای عدم حضور گونهها دارای جهت جغرافيايي
شمالغرب ميباشند .بهطور کلي گونه  P. pabulariaدر
مناطق مورد بررسي در مکانهای با هدايت الکتريکي 1/273
(دسيزيمنس بر متر) ،فسفر  5/24پيپيام ،ارتفاع از سطح
دريا  7253متر ،شيب متوسط  22درصد ،رس  72درصد،
سيلت  72و شن  22درصد و همچنين متوسط بارندگي ساالنه
 387ميليمتر و دمای کمتر دارای حضور بيشتر و سازگارتر
ميباشد .گونه  P. ferulaceaدر منطقه مورد مطالعه در
مکانهای با ارتفاع زياد (ارتفاع متوسط  7814متر از سطح
دريا) ،مقدار پتاسيم پايين ( 787/54پيپيام) و بارندگي کمتر
(متوسط بارندگي ساالنه  552ميليمتر) سازگاری بيشتری دارد.

جدول  -5مقایسه رویشگاههای حضور گونههای  P. pabularia ،P. ferulaceaو سایت شاهد با استفاده از آزمون t
رويشگاه کوثر
خصوصيات

رويشگاه هير
شاهد

حضور گونه

رويشگاه دربند
شاهد

حضور گونه

حضور گونه

شاهد

رويشگاه نير

حضور گونه

شاهد

حضور گونه

شاهد

اشتباه معيار ±ميانگين

اشتباه معيار ±ميانگين

مقدار t

اشتباه معيار ±ميانگين

اشتباه معيار ±ميانگين

مقدار t

اشتباه معيار ±ميانگين

اشتباه معيار ±ميانگين

مقدار t

اشتباه معيار ±ميانگين

اشتباه معيار ±ميانگين

مقدار t

1/273±1/175

1/425±1/112

**5/82

1/451±1/112

1/235±1/113

**-73/214

1/484±1/112

1/423±1/112

1/222ns

1/442±1/112

1/255±1/177

**-73/32

pH

2/87±1/177

2/27±1/178

**4/44

2/24±1/178

2/22±1/178

-1/32ns

2/22±1/172

2/21±1/178

*-5/12

2/27±1/172

2/21±1/112

**-4/31

ماده آلي ()%

1/427±1/117

1/821±1/117

**-72/23

1/382±1/117

1/842±1/117

**25/13

1/252±1/132

1/843±1/117

**-8/87

7/328±1/172

7/745±1/117

**73/23

نيتروژن ()%

1/142±1/117

1/182±1/112

**-2/12

1/711±1/117

1/122±1/113

**2/81

1/125±1/113

1/182±1/113

**-2/28

1/737±1/117

1/775±1/117

**8/81

فسفر ()ppm

5/24±1/12

5/73±1/172

**2/15

5/72±1/14

5/43±1/172

**-2/34

7/45±1/117

5/75±1/172

**-44/53

5/135±1/172

4/583±1/723

**-75/27

پتاسيم ()ppm

512/21±8/75

537/23±71/74

**-72/78

723/77±2/75

722/47±2/77

**-2/33

571/72±5/24

541/57±4/77

**-3/24

522/42±3/14

512/21±4/84

**52/47

ارتفاع (متر)

7215±74/23

7212±74/51

-7/43ns

7823±72

7813±78

**58/28

7232±72

7228±78

**34/15

7842±52

7273±51

**22/21

شيب ()%

21±4/31

41±41/81

**74/54

25±2/83

21±4/75

-1/83ns

25±2/75

34±3/78

**3/27

44±2/32

31±3/24

**57/21

جهت

1/113±1/17

1/13±1/17

**-55/24

1/74±1/17

7/38±1/17

**-2/23

7/27±1/17

1/37±1/17

**-2/83

7/32±1/17

1/32±1/17

**-52/44

درصد رس

72/42±5/27

72/21±3/72

**-2/33

72/52±5/82

75/52±5/85

**57/32

2/25±3/24

2/73±5/51

**2/51

77/25±5/15

51/42±4/21

**-33/85

درصد سيلت

72/42±3/25

52/21±5/21

**-51/22

73/23±4/21

34/25±5/21

**-83/28

33/31±4/24

42/21±4/58

**-38/34

47/32±3/84

34/23±4/18

**52/24

درصد شن

22/18±2/55

22/81±3/57

**75/38

23/33±2/27

25/22±4/21

**25/42

28/32±2/51

42/52±5/31

**48/82

42/35±4/75

44/24±3/41

**3/48

بارندگي ()mm

387±11/11

387±11/11

ns

11/11

525±11/11

525±11/11

ns

11/11

525±11/11

525±11/11

ns

دما ()C0

8±11/11

8±11/11

11/11ns

3/32±11/11

3/32±11/11

11/11ns

3/32±11/11

3/32±11/11

11/11ns

1/752±1/113

-

-

-

-

-

هدايت الکتريکي
()Ds/m

تراکم گونه P. pabularia
(پايه در مترمربع)
تراکم گونه P. ferulacea

(پايه در مترمربع)
*** ،و  :nsبهترتيب معنيدار در سطح  7و  2درصد و غير معنيدار

1/318±1/117

-

-

1/724±1/112

-

11/11

-

328±11/11

328±11/11

77/18±11/11

77/18±11/11

11/11ns

1/347±1/114

-

-

1/443±1/113

-

-

ns

11/11
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جدول  -3مقایسه میانگین خصوصیات اندازهگیری شده در شرایط حضور و عدم حضور گونههای مورد مطالعه
خصوصیات

عدم حضور گونهها

گونه P. ferulacea

گونه  P. pabulariaو P.
ferulacea

گونه P. pabularia

هدايت الکتريکي ()dS/m

1/252a±1/112

1/425b±1/112

1/442b±1/112

1/273a±1/175

اسيديته

2/23b±1/171

2/21b±1/173

2/27c±1/112

2/87a±1/177

ماده آلي ()%

1/35b±1/177

1/22c±1/134

7/32a±1/172

1/42d±1/117

ازت ()%

1/13 ±1/115

1/12 ±1/113

1/73 ±1/117

1/14 ±1/117

فسفر ()ppm

5/22a±1/133

7/23b±1/125

5/13b±1/172

5/24a±1/127

پتاسيم ()ppm

b

552/31 ±4/352

c

787/54 ±4/323

a

522/22 ±3/248

b

512/32 ±3/833

ارتفاع (متر)

7223/3b±72/277

7814/4a±72/332

7842a±72/823

7253c±54/828

شيب ()%

22/25c±7/515

22/21b±1/181

23/21b±1/724

22/72a±1/714

جهت (تبديل شده)

1/34a±1/117

1/58b±1/117

1/53b±1/117

1/58b±1/117

درصد رس

74/42a±1/223

75b±1/332

77/25b±1/271

72/42a±1/232

درصد سيلت

32/78 ±1/223

52/84 ±1/222

47/32 ±7/523

72/42 ±7/427

درصد شن

21/34c±1/835

27/72b±1/428

42/35d±1/318

22/12a±7/184

بارندگي ()mm

b

538/72 ±2/223

c

552/33 ±7/378

328 ±1/424

a

387/32 ±8/212

دما ()C0

3/723b±1/182

3/433b±1/717

71/343a±1/117

8/572c±1/775

تراکم (پايه

گونه P. ferulacea

11/11c±11/11

1/54b±1/123

1/44a±1/171

11/11c±11/11

در مترمربع)

گونه P. pabularia

11/11 ±11/11

11/11 ±11/11

1/34 ±1/171

1/75 ±1/132

b

b

c

c

c

c

a

a

a

a

d

d

b

حروف مشابه در يك سطر بيانگر عدم اختالف معنيدار بر اساس آزمون توکي در سطح  2درصد ميباشد.

نتايج آنالیز تشخیص
با استفاده از آناليز تشخيص مکانها بر مبنای عوامهل
محيطي و نتايج حاصهل از آن 3 ،تهابع بههترتيهب ،28/2
 33/4و  2/3و در مجموع  711درصد از واريهانس کهل
داده ها را توجيه کردن د .همچنين ميزان ضريب همبسهتگي
کانوني نشهان داد کهه توابهع  5 ،7و  3قادرنهد بهه خهوبي
گروه ها را از همديگر تفکيك کنند (جدول  .)4جهدول 2
مقدار المب دای ويلکس را برای توابع نشان ميدهد؛ مقدار
اين شاخص از تابع اول به طرف تاب ع دوم و سوم افزايش
مييابد .البته هرچه اين شاخص به صفر نزديك تر باشهد،
بيههانگر مناسههبتههر بههودن تههابع بههرآوردی در تفکيههك
گروههاست  ،بنابراين توابع  7و  5برآورد مناسب تهری در
تفکيك گروه ها داشتهاند .با توجه به اينکه مقهدار آمهاره

آزمون کایاسکور در سطح کوچك تر از  1/17معنهي دار
مي باشد ،بنابراين ميهانگين گهروه هها متفهاوت اسهت .در
هريههك از توابههع  5 ،7و  3پارامترهههای مههورد بررسههي
ضرايب متفاوتي دارند که با توجه به اين ضرايب (جهدول
 )2ميتوان عوامل تأثيرگذار در گهروهبنهدی مکهانههای
مورد مطالعه و همچنين انتشار گونه های مهورد مطالعهه را
تعيين کرد .بر اين اساس ماده آلي ،درصهد سهيلت ،دمها،
جهت شيب ،شيب ،ارتفاع از سطح دريا ،بارندگي ،فسهفر،
هدايت الکتريکي ،پتاسيم و درصد رس در تمايز مکانهها
و انتشار گونههای مورد مطالعه مهؤثر هسهتند .ارتفهاع از
سطح دريها و بارنهدگي بها دارا بهودن بهاالترين ضهريب
استاندار شده بيش ترين و درصد شيب و پتاسيم بها داشهتن
کمترين ضريب استاندارد شده کمترين تهأثير را بهر تهابع

مقايسه برخي عوامل بومشناختي مؤثر ...
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تشههخيص اول دارنههد .در تههابع تشههخيص  ،5ع هالوه بههر
بارندگي و ارتفاع ،جهت شيب بيشهترين تهأثير را دارنهد؛
همچنين ارتفاع از سطح دريا و پتاسيم بيشترين تأثير را بر
تابع تشخيص سوم دارند .با توجه به ضهرايب سهاختاری
(جدول  )2ماده آلي ،درصد سيلت و دمها در تهابع اول و
جهت شيب ،شيب و ازت تابع دوم و در تابع سوم ارتفهاع
از سههطح دريهها ،بارنههدگي ،درصههد شههن ،فسههفر ،هههدايت
الکتريکههي ،پتاسههيم ،اسههيديته و درصههد رس بيشههترين
همبستگي را با تابع تشکيل شده نشان ميدهند .بر اساس
نتايج آنا ليز تشخيص به روش گام به گام ،ميتوان رابطهه
تهابع را بها اسهتفاده از ضهرايب توابهع مميهزی کانونيهك
به صورت تابع  7و  5نوشت که در آن  71عامهل از بهين
عوامل مورد بررسي شامل هدايت الکتريکي ،مهاده آلهي،
پتاسيم ،ارتفاع از سطح دريا ،شيب ،جهت شهيب ،درصهد
سيلت و رس  ،بارندگي و دما در توابع  7و  5بها ضهرايب
متفاوت وارد رابطه شدهاند و به عنهوان مهم تهرين عوامهل
تشخيص داده شدند .نتايج طبقه بنهدی مکهان ههای مهورد
مطالعه با روش آناليز تشهخيص در جهدول  2نشهان داده
شده است .درصدهای ارائه شهده در ايهن جهدول ،ميهزان
تطبيق موارد مشاهده شده و برآوردی را نشان مهيدههد.

اگر اطالعات مکان های عهدم حضهور دو گونهه در تهابع
تشخيص قرار گيرد در  711درصد موارد ،تابع به درسهتي
عضويت را به گروه  7تعيين ميکند و اگر اطالعات گونهه
 P. pabulariaو  P. ferulaceaدر تابع تشهخيص قهرار
داده شود ،تابع در  711درصد موارد به درسهتي عضهويت
اين گونهها را به گروه های متعلق به خود (گروهههای  5و
 )4تعيين ميکند؛ همچنين اگر اطالعات مربوط به ههر دو
گونه (  P. pabulariaو  )P. ferulaceaدر تابع تشخيص
قرار داده شود ،تابع در  711درصد موارد عضويت را بهه
گروه  3تعيين ميکند .بهه طهور کلهي  711درصهد مهوارد
گروه بندی شده اصلي به درستي طبقهبندی شدهاند .بر ايهن
اساس نتايج اين مطالعه مبين اثر اين عوامهل محيطهي بهر
تفکيك مکان ههای حضهور گونهه ههای مهورد مطالعهه و
مکان های عدم حضور گونهها ميباشد (شکل  .) 5در ايهن
شکل ،گروه يك بيانگر مکانهای عدم حضهور گونهههها،
گ روه دو نمايانگر مکانهای انتشار گونهه ،P. ferulacea
گروه سه نشان دهنده مکان های حضور همزمهان دو گونهه
مورد بررسي بوده و گروه چهار نيهز مکهانههای حضهور
گونه  P. pabulariaميباشد.

جدول  -4مقادیر ویژه و درصد واریانس توضیح دادهشده در آنالیز تشخیص
توابع

مقدار ویژه

درصد واریانس

واریانس تجمعی

ضریب همبستگی کانونی ()Rc2

1

774/432

28/2

28/2

1/332

5

22/721

33/4

35/7

1/335

3

72/475

2/ 3

711

1/323

جدول  -5مقادیر المبدای ویلکس توابع ممیزی
آزمون توابع

آماره المبدای ويلکس

کای-اسکور

درجه آزادی

سطح معنيداری

 7به سمت 5

1/11

5212/238

33

**1/111

 5به سمت 3

1/117

7277/573

54

**

3

1/127

244/344

77

**1/111

1/111
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جدول  -6ضرایب استاندار شده و ساختاری مربوط به متغیّرهای اندازهگیری شده در مکانهای مورد مطالعه حاصل از آنالیز تشخیص
ضرایب ساختار

ضرایب استاندارد شده
7

متغیّر

7

5

3

ماده آلی ()%

17/132

1/183

1-/822

*

1/737

درصد سیلت

4/251

-1/345

-1/832

*

1/134

دما ()C0

-3/231

-5/775

1/252

*

3

5

-1/158

-1/152

-1/122

-1/121

1/137

-1/172

1/142

جهت

7/537

-3/223

-1/243

1/122

*-1/722

-1/143

شیب ()%

1/558

1/223

-1/182

-1/174

*

1/123

1/135

ازت ()%

-

-

-

-1/154

*-1/128

1/172

ارتفاع (متر)

2/331

4/784

7/538

1/124

-1/158

بارندگی ()mm

2/223

2/752

1/214

1/172

1/187

*1/557
*

-1/728

*

درصد شن

-

-

-

-1/732

1/188

فسفر ()ppm

-1/427

1/524

-1/331

-1/171

-1/178

*

-1/732

هدایت الکتریکی ()Ds/m

-1/333

-1/733

1/113

-1/173

-1/152

*

-1/752

پتاسیم ()ppm

1/585

-1/712

1/332

1/121

1/171

*

-1/718

اسیدیته

-

-

-

-1/122

-1/185

درصد رس

-3/725

-1/272

-1/337

-1/172

-1/113

*
*

1/725

1/715

-1/121

رابطه تابع؛ با استفاده از ضرایب استاندارد نشده تابعها:
Y1=-2/324EC+2/523OC-1/273P+1/112K+1/124Elevation+1/173Slope+1/141Aspect-1/237
تابع 7

Clay+1/224Silt+1/721Pmm-4/222T-722/438

Y2=-5/717EC+1/215OC+1/355P-1/113K+1/148Elevation+1/142Slope-1/772Aspect-1/722Clay-1/122
Silt+1/711Pmm-5/228T-27/842

تابع 5

که در آن؛  :ECهدايت الکتريکي :OC ،ماده آلي :K ،پتاسيم :Elevation ،ارتفاع از سطح دريا :Slope ،درصد شيب :Aspect ،جهت
جغرافيايي :Clay ،درصد رس :Silt ،درصد سيلت :pmm ،بارندگي و  :Tمتوسط دما ميباشد.
جدول  -7نتایج طبقهبندی با روش آنالیز تشخیص

*

پیشبینی عضویت گروه

اصلی ()%

مجموع

گروهها

عدم حضور ()1

)2( P. ferulaeca

)3( P. feru&pabu

)4( P. pabularia

عدم حضور ()1

711

1

1

1

711

)2( P. ferulaeca

1

711

1

1

711

)3( P. feru&pabu

1

1

711

1

711

)4( P. pabularia

1

1

1

711

711

* 711 :درصد از موارد گروهبندی شده ،بهدرستي طبقهبندی شدهاند.
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شکل  -5توابع تشخیص کانونیک برای مکانهای با حضور و عدم حضور گونهها

بحث
مقايسه عوامل اکولوژيکي انتخاب شده در مکانهای با
حضور و عدم حضور گونههای مورد مطالعه نشان داد ،تمام
متغيّرها در مکانهای با حضور و عدم حضور گونهها
اختالف معنيداری دارند ( .)P<1/17طبق بررسيهای
ميداني ،مشاهده شد که گونه  P. ferulaceaدر ارتفاعات
باالتر حضور بيشتری دارد ،بهطوریکه در ارتفاع پايينتر از
 7811متر يافت نشد و گونه  P. pabulariaدر مکانهای با
ارتفاع  7211متر از سطح دريا تا حدوداً  7821متر حضور
دارد .از عوامل مورد بررسي ،ميتوان به بارندگي و دما
اشاره نمود که خود متأثر از عامل ارتفاع از سطح دريا
ميباشد و در اين مطالعه تفاوت معنيداری در بين مکانها
داشتند ،بهطوری که گونه  P. pabulariaدر مکانهای با
بارندگي بيشتر و دمای پايينتر حضوری بيشتر و گونه
 P. ferulaceaدر مکانهای با بارندگي و دمای پايينتر نيز
حضور دارد Hasani .و  )5112( Shahmoradiدر بررسي
آتاکولوژی جاشير ( )Prangos ferulaceaدر استان
کردستان به اين نتيجه رسيدند که گونه مورد مطالعه در
مناطق با ارتفاع باال رويش دارد ،بهطوری که ارتفاع مناطق
رويش گونه در استان کردستان  7811تا  5311متر از سطح

دريا ميباشد .همچنين  )7332( Gheytoriدر مطالعه گونه
 Prangos ferulaceدر کرمانشاه ،يکي از فاکتورهای
اساسي و مؤثر در رويشگاه جاشير را ارتفاع از سطح دريا
دانستهاند .مقدار ماده آلي ازجمله عواملي بود که بر پراکنش
گونههای مورد مطالعه تأثير معنيداری داشت .مقدار ماده
آلي در مکانهای حضور همزمان دو گونه و مکانهای با
حضور گونه  P. ferulaceaبيشتر از مکانهای با حضور
گونه  P. pabulariaبود و اين ميتواند ناشي از زياد بودن
مقدار الشبرگ در اين مکانها باشد Ghorbani .و همکاران
( )5172در مطالعهای به مقايسه برخي عوامل بومشناختي
مؤثر در انتشار گونههای Artemisia fragrans Willd.
و Artemisia austrica Jacq.در مراتع جنوبشرق سبالن
پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که ارتفاع از سطح دريا
يکي از عوامل مؤثر در انتشار گونههای مورد مطالعه
ميباشد.
ميانگين خصوصيات اندازهگيری شده از نظر حضور و
عدم حضور گونههای مورد مطالعه اختالف معنيداری
داشتند .با توجه به نتايج حاصل از مقايسه ميانگينها در
مکانهای حضور گونه  P. pabulariaمقدار فسفر ،درصد
رس ،هدايت الکتريکي ،مقدار بارندگي ،درصد شن ،درصد
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مشخص شدن رويشگاه گونههای مورد مطالعه و چگونگي
تأثير عوامل اکولوژيکي در انتشار آن ميتوان با استفاده از
اين يافتهها در عمليات اصالح و احياء مراتع مشابه استفاده
.کرد
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of environmental factors on Prangos
ferulacea Lindl. and P. pabularia Lindl. distribution in the rangelands of Ardabil province.
Seven habitats of Prangos genus were identified, so that P. ferulacea was distributed in three
habitats and P. papularia in two habitats. In each habitat, sampling sites were identified and in
each site three transects of 100m were established, and the density of the study species were
recorded in ten plots of 4m2. Soil samples were taken from the depth of 0 to 30 cm at the start,
middle and end of each transect. In the vicinity of each habitat, sampling was done in the same
way. In sampling plots, elevation, slope, aspect, and soil characteristics such as organic matter,
N, P, K, pH, EC, and texture were measured. To investigate the effects of environmental factors
on the presence or absence of the study species and to compare the characteristics of the
variables measured one-way ANOVA and Tukey test were used. Discriminant analysis was
used to determine the degree of importance of the environmental variables measured in the
distribution of the study species. Results showed that P. pabularia was distributed in the
habitats with the high content of P, clay, EC, rainfall, sand, slope and pH; while P. ferulacea
was distributed where the elevation was high but rainfall and the content of K were low.
According to the results of discriminant analysis, variables such as EC, organic matter, K,
elevation, slope, aspect, silt, clay, rainfall, and temperature were effective in discrimination of
sites and species distribution. The results of the present study could be useful to propose the
species for range management, improvement and reclamation.

Keywords: Environmental factors, species distribution, discriminant analysis, Prangos
ferulacea Lindl., Prangos pabularia Lindl., Ardabil province.

