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 -8استادیار ،گروه مرتع و آبخيز ،دانشگاه کردستان ،ایران
تاریخ دریافت34/89/93 :

تاریخ پذیرش34/96/63 :

چکیده
شناخت عوامل محيطي (ارتفاع و پارامترهای خاکي) مؤثر بر پوششگياهي یکي از موارد مهم در مدیریت مراتع و بهرهبرداری پایدار
از گياهان دارویي ميباشد .این تحقيق بهمنظور ارزیابي عوامل محيطي مؤثر بر خصوصيات عملکردی (بيوماس ،تراکم ،زادآوری ،درصد
پوشش ،قطر و غنای گونهای) گونه  Ferula haussknechtii H. Wolhff ex Rehc. f.در مراتع سارال کردستان انجام شد .پس از تعيين
سه منطقه ارتفاعي ( 6659 ،8459و  6259متر) نمونهبرداری به روش تصادفي-سيستماتيک در امتداد ترانسکت و داخل پالتهای یک
و نيم مترمربعي با برداشت بيوماس ،درصد پوشش ،ارتفاع ،قطر و تراکم انجام شد .در داخل هر پالت نمونه خاک از عمق (99-9
سانتيمتری) برداشت شد .ویژگيهای بافت خاک ،آهک ،اسيدیته ،هدایت الکتریکي ،نيتروژن ،پتاسيم ،فسفر و سدیم در آزمایشگاه
اندازهگيری شد .بهمنظور تعيين عوامل تأثيرگذار بر پراکنش پوششگياهي ،از روش تجزیه مؤلفههای اصلي ) (PCAبا استفاده از نرمافزار
 PC-ORDاستفاده شد و تجزیه واریانس دادهها با استفاده از طرح کامالً تصادفي در نرمافزار  Rانجام شد .همچنين برای بررسي رابطه
بين گونه و عوامل محيطي از روش آناليز تطبيقي متعارفي ( )CCAاستفاده شد .نتایج نشان داد که بيوماس هوایي ،درصد پوشش گياهي،
ارتفاع و تراکم این گونه با افزایش ارتفاع افزایش و قطر یقه این گونه کاهش ميیابد .بيوماس هوایي ،درصد پوشش ،قطر و ارتفاع این
گونه با نيتروژن ،کربن ،پتاسيم ،سيلت و رس همبستگي مثبت و با اسيدیته ،فسفر و شن همبستگي منفي دارد .همچنين نتایج نشان داد
که با توجه به تأثير این گونه ارزشمند مناطق یيالقي در تثبيت خاک ،تأمين علوفه و توليد مواد مؤثره دارویي ،مؤثرترین عوامل در
استقرار این گونه ارتفاع از سطح دریا ،نيتروژن ،کربن ،رس و سيلت ميباشند .از آنجایي که هر گونه گياهي نيازهای اکولوژیکي مشخصي
نسبت به خصوصيات خاک و عوامل فيزیوگرافي دارد ،مطالعه و شناخت نيازهای اکولوژیکي این گونه ميتواند به معرفي بهتر این گونه
در مناطق مستعد و همچنين استقرار بهتر آن برای اصالح و احيا پوشش گياهي کمک کند.
واژههای کلیدی :مراتع کوهستاني ،رستهبندی ،طبقهبندی ،Ferula haussknechtii ،مراتع سارال.
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مقدمه
مهمترین سئوالي که از دیرباز ذهن محققان مختلف را به خود
مشغول کرده ،این است که چگونه گونههای گياهي در محيط
خود پراکنش یافتهاند .بهطور کلي رویش گونههای گياهي در
هر اکوسيستم تحت تأثير عوامل اقليمي ،توپوگرافي و خاکي
( )Piri Sahragard & Zare Chahouki, 2016در طي تاریخ
زندگي هر گياه است .بهعبارت دیگر ،حضور گونههای گياهي
مختلف در یک منطقه ،برآیند عوامل محيطي ،نيازهای
بومشناسي هر گونه گياهي ) )Tayebnejad, 2017و همچنين
دامنه بردباری هر گونه نسبت به عوامل محيطي مهم در هر
رویشگاه است (.)Piri Sahragard, 2014
با شناخت عوامل محيطي تأثيرگذار بر گونههای گياهي
در یک اکوسيستم ميتوان چگونگي عملکرد یک اکوسيستم
را ارزیابي کرد و آن اکوسيستم را مدیریت کرد .از آنجایي که
یکي از پيچيدهترین اکوسيستمها ،اکوسيستم مناطق کوهستاني
ميباشد (جایيکه تغييرات در گياهان و محيط اطرافشان بسيار
شدید است) .تغييرات شدید توپوگرافي یکي از مهمترین
عوامل در تعيين سيمای طبيعي کوهستان ميباشد ،همچنين
عامل اصلي تغيير پوشش گياهي واحد کوهستان اختالف
ارتفاع از سطح دریا ميباشد (.)Moeslund et al., 2013
مطالعات گستردهای در داخل و خارج از کشور در زمينه
مطالعه رابطه بين عوامل محيطي با پراکنش پوشش گياهي
انجام شده است )6984( Idrissa et al. .عوامل اکولوژیکي
مؤثر را بر پراکنش اکوسيستمهای مراتع ساحلي منطقه نيجر
بررسي کردند .نتایج آنان نشان داد که شن و ماسه ،رس،
سيلت ،کلسيم ،کربن آلي ،فسفر موجود و ترکيب گياهان متنوع
باعث تفاوت جوامع گياهي ميشوند Aghajanloo .و
 )6985( Ghorbaniعوامل محيطي مؤثر بر پراکنش گونههای
 Ferula ovinو  Ferula gummosaرا در مراتع شيالندر
زنجان بررسي کردند .نتایج آنان نشان داد که این دو گونه با
ارتفاع و درصد سيلت رابطه مستقيم دارندGurgin karaji .
 )6992( et al.بيان کردند که گونه Ferula haussknechtii
با اسيدیته کم و درصد سيلت رابطه مستقيم داردPiri .

اثر طبقه ارتفاعی و عوامل ...

 Sahragardو  )6982( Zare Chahoukiبرای تحليل ارتباط
بين پوشش گياهي و عوامل محيطي از روش  PCAو CCA
استفاده کردند .بر اساس نتایج ،عوامل رطوبت اشباع ،هدایت
الکتریکي ،اسيدیته ،بافت و آهک در پایيندست و عوامل
سنگریزه ،ارتفاع از سطح دریا و جهت شيب در باالدست
منطقه مورد مطالعه از عواملي هستند که بيشترین تأثير را در
پراکنش رویشگاه گونههای گياهي در حوضسلطان قم دارند.
 Iturrate-Garciaو همکاران ( )6982با بررسي رابطه بين
عوامل خاکي با پوشش گياهي در توندرا به این نتيجه رسيدند
که ترکيب گياهي عمدتاً به اسيدیته خاک ،درجه حرارت خاک،
رطوبت و نيتروژن خاک وابسته است Kargar-Chigani .و
همکاران ( )6984در بررسي رابطه بين عوامل محيطي با
پوشش گياهي در بخشي از مراتع اصفهان بيان کردند که ارتفاع
مهمترین عامل تفکيک جوامع و گروههای گياهي ميباشد.
از آنجایي که ساختار پوشش گياهي و ارزیابي
اکولوژیکي آنها تحت عوامل مختلف تغيير ميکند .بنابراین
مدیریت علمي اکوسيستم باید بر اساس شناخت روابط عوامل
اکولوژیکي آنها باشد .گونههایي که هم دارای خواص دارویي
هستند و هم مورد تعليف دام قرار ميگيرند دارای اهميت
بيشتری بوده ،همچنين بهرهبرداری از این گونهها بهمراتب
بيشتر ميباشد .همچنين امروزه به دليل عوارض جانبي ناشي
از داروهایي شيميایي ،رویکرد مردم به استفاده از داروهای
گياهي افزایش یافته و همين عامل سبب هجوم سودجویان به
بسياری از رویشگاهها و در نتيجه تخریب عرصههای مراتع
شده است .ازاینرو ضرورت دارد که شناخت و برنامهریزی
برای شناسایي دقيق وضعيت این گونهها و همچنين شناخت
کافي قابليت عرصههای این گونهها انجام شود .بنابراین ،این
مطالعه با هدف تعيين مؤثرترین عوامل خاکي و توپوگرافي بر
پراکنش گونه دارویي کما Ferula) haussknechtii H.
 )Wolhff ex Rech. f.در مراتع باینچوب سارال کردستان
انجام شد .نتایج این مطالعه کمک خواهد کرد تا با شناخت
نيازهای بومشناختي و عوامل مؤثر بر پراکنش این گونه
دارویي ،مدیریت مراتع این امکان را پيدا کنند تا بهتر بتوانند
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زیستگاههای طبيعي این گونه آسيبپذیر و بهدنبال آن آب و
خاک منطقه را حفاظت کنند.

مواد و روشها
موقعیت منطقه مطالعاتی
منطقه مورد مطالعه در محدوده جغرافيایي  82ْ 59تا 84ْ 99
طول شرقي و َ  95ْ 85تا  92 99عرض شمالي در 84
کيلومتری شمالغربي شهرستان دیواندره (زیرحوزه باینچوب)
در استان کردستان واقع شده است .مساحت منطقه مورد
مطالعه  1133هکتار و ارتفاع متوسط این منطقه از سطح دریا
 6859متر و شيب متوسط آن  89تا  59درصد ميباشد.
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متوسط ميزان بارندگي ساليانه منطقه  849ميليمتر در سال با
حداقل و حداکثر بارش ماهيانه بهترتيب در ماههای تير و بهمن
و متوسط درجه حرارت ساليانه  89درجه سانتيگراد ميباشد.
از نظر رطوبت نسبي ،حداکثر ميزان رطوبت نسبي در ایستگاه
سارال  83درصد ميباشد (دوره آماری ،6995-8339
سازمان هواشناسي کشور) .با توجه به روش آمبرژه اقليم
منطقه نيمهمرطوب است .در منطقه مذکور گرادیان بارندگي و
تأثير آن بر ترکيب و تنوع پوشش گياهي حائز اهميت است.
عمده بارندگي به صورت برف و در فصل زمستان اتفاق
ميافتد (شکل .)8

شکل  –1مناطق مورد مطالعه گونه  Ferula hausskenchtiiدر مراتع باینچوب سارال استان کردستان

روش تحقیق
نمونهبرداری و اندازهگیری خصوصیات گیاهی
برای بررسي رابطه بين عوامل محيطي (ارتفاع و
پارامترهای خاک) با گونه  ،F. haussknechtiiبا توجه به
مناطق اصلي پراکنش این گونه ،در سه طبقه ارتفاعي (،8459

 6659و  6259متر) نمونهبرداری به صورت تصادفي
سيستماتيک از پایههای گياهي انجام شد .نمونهبرداری در
مرحله کامل گلدهي و اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد سال
 8935انجام شد .در هر ارتفاع  69پالت یک و نيم مترمربعي
در طول  8ترانسکت  859متری مستقر شد ( Mesdaghi,

اثر طبقه ارتفاعی و عوامل ...
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 .)1999اولين پالت در هر ترانسکت بهطور تصادفي و بقيه به
روش سيستماتيک با توجه به تغييرات پوشش گياهي (در
طول شيب و عمود بر جهت شيب) مستقر شدند .در هر پالت
بعد از شناسایي گونههای مورد مشاهده ،درصد پوشش
گياهي ،بيوماس هوایي و تراکم به تفکيک هر گونه برآورد و
اندازهگيری شد .ارتفاع و قطر گونه مورد نظر در هر پالت
اندازهگيری شد .همچنين ميزان الشبرگ هر پالت نيز برآورد

گردید (جدول  .)8برای تعيين تأثير گرادیان ارتفاعي درصد
شيب یکسان توسط شيبسنج و جهت جغرافيایي شمالي در
هر سه ارتفاع برای نمونهبرداری انتخاب شد .برای تعيين
عوامل اقليمي (دما ،بارندگي ،رطوبت نسبي) به صورت
متوسط ساليانه از آمار ایستگاه هواشناسي شهرستان دیواندره
استفاده شد (دوره آماری .)8949

جدول  –1برخی خصوصیات منطقه مورد مطالعه و گونه Ferula hausskenchtii

ارتفاع
مختصات جغرافيایي
مرحله رشد رویشي
مرحله گلدهي

 8459متر

 6659متر

 6259متر

″N88’98°95

″N96’95°95

″N4’92°95

″E3’93°84

″E88’54°82

″E68’55°82

35/6/89

35/6/89

35/6/5
35/9/6

35/9/4

35/9/88

مرحله بذردهي

35/9/66

35/9/64

35/9/98

شيب و جهت غالب

شمالي

شمالي

شمالي

599

544

249

Arum
conophalloides,Psathyrost
achys fragilis,Allium
atroviolaceum,Sanguisorb
a minor
Ferula hausskenchtiAstragalus tragacantha

Agropyron
intermadium,Eryngium
billardieri,Campanula
involucrata,Prangus
spp,Cruciata taurica
Ferula hausskenchtiBromus tomentellus

Cicer anatolicum,Prangus
pabularia,Secale
montana,Chaerophyllum
macropodum,Onobrychis
spp
Ferula hausskenchtiPrangos ferulacea

64/8

63

94/8

متوسط درصد خاک لخت

4/2

3

4/2

متوسط درصد سنگ و سنگریزه

84/2

66

82/4

متوسط قطر یقه (Ferula )cm

54/6

49

49/9

38

898/2

864/9

88/8

4/2

5/2

متوسط توليد گونهFerula hausskenchti
kg/h

گونههای همراه
تيپ غالب گياهي
متوسط درصد پوشش Ferula
hausskenchti

hausskencht
متوسط ارتفاع (Ferula )cm
hausskencht

متوسط درصد الشبرگ
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استفاده از آناليز تطبيقي نااریب ( )DCAبررسي شدند و بر اساس
عدد بهدستآمده از طول گرادیان (< ،)8از روش غيرخطي و
آناليز تطبيقي متعارف ( )CCAبهعنوان مناسبترین روش آناليز
انتخاب شد و برای همبستگي بين عوامل محيطي و مدیریتي از
آناليز رجبندی  CCAاستفاده شد .همچنين معنيداری روابط
گونه با عوامل محيطي با استفاده از آزمون جایگشت مونتکارلو
انجام شد .آناليز روشهای رستهبندی و رجبندی و مونتکارلو
با استفاده از پکيج  veganو آزمون تجزیه واریانس با استفاده از
پکيج  agricolaeدر نرمافزار  Rنسخه  9.5.8انجام گردید.

نمونهبرداری و اندازهگیری فاکتورهای خاکی
برای نمونهبرداری از خاک منطقه بصورت کامالً تصادفي و با
توجه به ریشه گياهان مرتعي از عمق  9تا  99سانتيمتری
( )Bednarek et al., 2005برداشت شد .در آزمایشگاه
نمونههای خاک بعد از خشک شدن در معرض هوای آزاد ،از
الک  6ميليمتری عبور داده شدند .بعد از آن بر روی ذرات
کوچکتر از  6ميليمتر آزمایشهای فيزیکي تعيين ذرات نسبي
شامل رس ،سيلت و شن به روش هيدرومتری بایکاس انجام
گردید .کالس بافت نيز با استفاده از مثلث بافت خاک تعيين
گردید .اندازهگيری هدایت الکتریکي و اسيدیته از روی عصاره
بهدست آمده از گل اشباع و با استفاده از دستگاه هدایتسنج
الکتریکي و  pHمتر بهترتيب انجام شد .اندازهگيری آهک خاک
به روش کلسيمتری و برحسب درصد انجام گردید .برای
اندازهگيری کربن آلي از روش والکلي و بلک استفاده شد.
اندازهگيری فسفر به روش اسپکتروفتومتری ،اندازهگيری پتاسيم
به روش فلمفتومتری ،اندازهگيری ازت به روش کجلدال و
رطوبت اشباع به روش آون انجام شد ).(Bower,1995

نتایج
نتایج تجزیه واریانس اثر ارتفاع بر خصوصيات عملکردی
گونه نشان داد که اثر ارتفاع بهجز بر درصد پوشش ،تراکم و قطر
بر کليه خصوصيات مطالعه شده گونه Ferula haussknechtii
( H. Wolhff ex Rech. f.بيوماس ،زادآوری ،ارتفاع ،الشبرگ و
غنای گونهای) معنيدار شده است (در سطح یک درصد) (جدول
 .)6مقایسه ميانگين خصوصيات عملکردی در سه طبقه ارتفاعي
مورد بررسي نشان داد ،با افزایش ارتفاع مقادیر غنای گونهای
کاهش ميیابد؛ بهطوریکه کمترین مقدار غنای گونهای در
بيشترین طبقه ارتفاعي ( 6259متر) و بيشترین آن در طبقه
ارتفاعي ( 8459متر) قرار ميگيرد .همچنين ميزان بيوماس
هوایي ،درصد پوشش گياهي ،ارتفاع و تراکم این گونه با افزایش
ارتفاع افزایش ميیابد ،در مقابل از قطر این گونه کاسته ميشود
(جدول .)9

تجزیهوتحلیل دادهها
اثر ارتفاع بر روی خصوصيات عملکردی این گونه با استفاده
از آزمون تجزیه واریانس یکطرفه و در قالب طرح کامالً
تصادفي با استفاده از نرمافزار  Rانجام و برای مقایسه ميانگين
تيمارها از آزمون چند دامنهای دانکن استفاده شد .همچنين
بهمنظور انتخاب مناسبترین روش رجبندی ،ابتدا دادهها با

جدول  –2تجزیه واریانس اثر ارتفاع بر مقادیر شاخصهای گونه  Ferula hausskenchtii H. Wolhff ex Rech. f.در مراتع باینچوب
سارال کردستان
منابع تغيير

درجه
آزادی

ميانگين مربعات
غنای

بيوماس

تراکم

زادآوری

درصد پوشش

ارتفاع

قطر

الشبرگ

طبقه ارتفاعي

6

**84/94

**8539889

29/69n.s

**48/94

842/29n.s

*469/64

899/44n.s

**86/94

خطا

86

44/29

99894

83/49

5/89

628/49

849/69

694/59

2/34

گونهای

** :معنيدار بودن در سطح یک درصد؛ * :معنيدار بودن در سطح  5درصد؛  :nsعدم اختالف معنيدار

جدول  –3مقایسه میانگین اثر طبقه ارتفاعی بر شاخصهای عملکردی گونه دارویی  Ferula haussknechtii H. Wolhff ex Rech. f.در مراتع باینچوب سارال کردستان

تيمار
طبقه
ارتفاعي

بيوماس

تراکم

()Kg/ha

(تعداد)
b4/8±89/49

b8/9±99/48
a4/6±69/84

a63/85±99/84

a4/9±99/96

a94/83±89/59

گروه

غنای گونهای

 8459متر

a84/8±89/56

b559/898±99/85

 6659متر

a84/9±89/63

b336/48±99/55

ab89/6±99/99

 6259متر

b86/6±29/59

a8439/629±99/44

a85/5±69/24

ارتفاع

قطر

)(cm

)(cm

الشبرگ

a49/84±49/25

a88/9±89/58
ab4/6±29/99
b5/8±29/46

زادآوری

درصد پوشش
a64/89±89/52

b33/82±89/43
ab894/86±89/24

a48/88±99/86

a869/3±99/39

a42/86±29/88

وجود یک حرف مشترک نشاندهنده عدم اختالف معنيدار بين سطوح مختلف تيمارهاست (در سطح  35درصد).

درصد
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همبستگي بين عوامل محيطي با پوشش گياهي انتخاب شدند.
بيشترین مقدار مربوط به هر پارامتر محيطي بدون توجه به
مثبت یا منفي بودن مقدار آن انتخاب شد که با توجه به نتایج
این جدول ارتفاع ،نيتروژن ،کربن و شن بيشترین همبستگي را
با پراکنش گونههای گياهي دارند و در محور اول واقع شدهاند.
با توجه به شکل ( ،)6مؤثرترین عامل تفکيک پوشش گياهي
منطقه ارتفاع ،نيتروژن ،شن ،پتاسيم و فسفر ميباشد ،زیرا این
عاملها با محور اول همبستگي باالیي دارند و محور اول نيز
 92درصد واریانس دادهها را توجيه ميکند .محورهای دوم و
سوم نيز حدود  99درصد واریانس را توجيه ميکنند.

با توجه به اینکه طول گرادیان محيطي با استفاده از آناليز
تطبيقي نااریب ( )DCAبيشتر از  8بود ،برای بررسي رابطه
بين عوامل محيطي با پراکنش پوشش گياهي از روش CCA
استفاده شد ) .(Hasanpouri,2017مقدار واریانس تجمعي
محورهای  CCAدر جدول ( )8نشان داده شده است .طبق
این جدول سه محور اول بهعنوان محورهای اصلي انتخاب
شدند .در شکل ( )6نمودار دو پالتي روش  CCAمربوط به
رستهبندی گونهها همراه با عوامل محيطي آورده شده است.
همبستگي بين متغيرهای محيطي با محورهای اول تا سوم در
جدول ( )5نشان داده شده است .انتخاب عاملها بر اساس

جدول  -4نتایج حاصل از آنالیز  CCAعوامل محیطی
محورها

CCA1

CCA2

CCA3

مقادیر ویژه

9/85

9/66

9/82

واریانس توجيه شده

9/92

9/84

9/89

واریانس تجمعي

9/92

9/58

9/22

جدول  -5همبستگی بین متغیرهای محیطی با محورهای اول تا سوم در روش CCA

عالئم

محور اول

محور دوم

محور سوم

اسيدیته

pH

-9/95

9/53

-9/96

هدایت الکتریکي

EC

-9/88

9/98

9/95

نيتروژن

N

9/26

-9/96

-9/62

کربن

C

9/53

-9/92

-9/94

فسفر

P

-9/59

-9/64

-9/99

آهک

Caco3

-9/94

-9/69

-9/84

پتاسيم

K

9/58

/69

-9/83

ارتفاع

Elevation

9/49

-9/93

-9/68

رس

Clay

9/98

-9/84

9/55

سيلت

Silt

9/88

-9/89

-9/89

شن

Sand

-9/54

9/64

-9/92
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شکل  -2دیاگرام دوپالتی گونه-محیط حاصل از رجبندی CCA

بررسي معنيداری روابط بين محورها و خصوصيات
محيطي با استفاده از آزمون مونتکارلو با توجه به مقدار P

حکایت از این دارد که روابط بين گونه با عوامل محيطي
معنيدار است (جدول .)2

جدول  -6نتایج آزمون مونتکارلو برای همبستگی گونهعوامل محیطی
محورها

مقادیر ویژه

درصد واریانس

همبستگي گونه-محيط

مقدار F

مقدار P

محور اول

9/85

9/92

9/24

6/54

9/998

محور دوم

9/66

9/84

9/95

محور سوم

9/82

9/86

9/68
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بحث

( Bahrami & Ghorbani, 2016 ; Sanaei et al.,

از آن جایي که پراکنش پوششششش گ ياهي ت حت تأثير
عوامل محيطي از قبيل خاک ،توپوگرافي و اقليم قرار دارد
( ،)Motamedi et al., 2013روش های آناليز چندمتغيره
پو شش گياهي (ر سته بندی و طبقه بندی ) قادرند که ت صویر
در ستي را از روابط موجود بين گونه های گياهي با عوامل
محيطي نششششان دهند ( .)Mosivand et al., 2018نتایج
نشششان داد که ارتفاع اثر معني داری بر روی خصششوصششيات
عملکردی گو نه  Ferula haussknechtii.دارد .عوا مل
توپوگرافي توزیع رطوبت را تنظيم مي کنند و در دسششترس
بودن آب خاک را ت حت تأثير قرار داده که به نو به خود
بيو ماس هوایي را ت حت تأثير قرار مي ده ند ( Sanaei et
 .)al., 2018aعالوه بر این ،گراد یان ارت فاعي با تغيير
بارش ،در جه حرارت تول يد و نوع جام عه گ ياهي مرتبط
ا ست .به عنوان مثال ،گرا سلندها در ارتفاعات باال به دليل
افزایش ن سبت بارش به تبخير دارای ميزان توليد بي شتری
هسشتند .با افزایش نيتروژن ،کربن ،پتاسشيم و درصشد رس
خ صو صيات عملکردی (بيوماس ،در صد پو شش ،قطر و
ارتفاع) این گونه افزایش مي یابد .محققان بيان کردند که با
افزایش حا صلخيزی خاک خ صو صيات عملکردی گياهان
افزایش مي یابد (.)Qiu et al., 2018
بر اسششاس آناليز گرادیان مسششتقيم ( ،)CCAطبقههای
حاصششل از طبقه بندی پوشششش گياهي ،همراه با بردارهای
عوامل محيطي در دیاگرامي دوبعدی در مورد گونه مذکور
نششششان داد که گو نه های Ferula haussknechtii H.
 Eringium bungei ،Wolhff ex Rec h. f.و
( Psathyrostachys fragilisربع چ هارم) در راسش ش تای
محور ارتفاع ،نيتروژن ،کربن ،رس و سيلت واقع شده اند.
نتایج حاصل از آناليز  CCAنيز مؤید این است .بر اساس
نظر  Sanaei.و همکاران ( ،)2018bارتفاع از سطح دریا
با تأثير بر روی متغيّرهای خاکي و ساختار جامعه دارای
اثر غيرم ستقيم بر روی ترکيب فلور ستيک ا ست .در بين
فاکتورهای توپوگرافي عامل ارتفاع از سشششطح دریا تأثير
به سزایي بر بيوماس ،در صد پو شش و غنای گونه ای دارد

 .)2018cنتایج ن شان داد که این گونه خاکهای ر سي را
مي پسندد .در تأیيد نتایج حاصل شده Gurgin karaji et
 )6992( al.ن يز بيششان کردنششد کششه گونششه Ferula
 haussknechtii H. Wolhff ex Rec h. f.خاک هایي با
بافت های سشششنگين را به خاک هایي با بافت های سشششبک
ترجيح مي دهششد .همچنين  Aghajanlooو Ghorbani
( )6982و  Kargar Chiganiو هم کاران ( )6984ب يان
کردند که گونه های  Ferula ovinaو Ferula gommusa
با ارتفاع و درصششد سششيلت خاک رابطه مسششتقيمي دارند.
تغييرات بافت خاک از عواملي ا ست که عالوه بر تأثير در
جذب مواد غذایي و تهویه ،بر ميزان رطوبت قابل د سترس
گياهان نيز مؤثر اسشت ( ;Zare Chahouki et al ., 2010
 .)Jafarian et al., 2010نتایج نشششان داد که بافت خاک
( به ویژه رس و سشششيلت) نقش مهمي در پراکنش گونه های
 Eringium bungei ،Ferula hausskenchtiiو
 Psathyrostachys fragilisدارد .از آن جایي ششششن در
مقایسشششه با رس ظرفيت نگهداری رطوبت کمتری دارد و
درشششت بافت اسششت ،آبشششویي امالح در آن شششدیدتر و
سشششریع تر ان جام مي ششششود ( .) Jafari, 2006ب نابراین در
خاک های با بافت سبک و شني رطوبت کمتری در مقایسه
با بافت رسششي در دسششترس گياه قرار مي گيرد و این عامل
توانسششته یکي دیگر از عوامل مؤثر بر تغييرات گونه ای در
جامعه های مورد مطالعه باشششد .نتایج نشششان داد که رابطه
مسششش ت ق ي مي ب ين ن ي تروژن و کربن بششا گونششه Ferula
 haussknechtii H. Wolhff ex Rech. f.وجود دارد .در
این راسششتا محققان بيان کردند که با افزایش حاصششلخيزی
خاک و مواد آلي خاک ف عال يت های بيوششششيم يایي خاک
بيشششتر شششده ،در نتيجه باعث افزایش عناصششر غذایي و
ترکي بات آلي در خاک مي ششششود  ،که هم با عث افزایش
ظرفيت جذب و ن گهداری عنا صر غذایي شده و هم باعث
افزایش رششششد و عملکرد گ يا هان خوا هد ششششد ( Zare
.)Chahouki et al., 2015
از آن جایي که هر گو نه گ ياهي ن ياز های اکولوژ یک و
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 اقليمي و،دامنه بردباری خاصششي نسششبت به عوامل خاکي
 شش ش نا خت خواهش های بومشش ش ناختي،توپوگرافي دارد
گونه های گياهي و همچنين آسششتانه های محيطي مورد نياز
.آنها از پيششششرط های مدیریت صششحيح مراتع مي باشششد
عوامل موثر بر خصششوصششيات عملکردی و پراکنش گونه
، نيتروژن، در مراتع سارال ارتفاعFerula hausskenchti
 شناسایي چگونگي ارتباط. پتاسيم و سيلت مي باشند،شن
 مي توا ند هم به حفظ،این گو نه گ ياهي با عوا مل محيطي
این گونه گياهي کمک کرده و هم در صورت پي شنهاد این
 احتمال،گونه در عمل يات های اصشششالح و توسشششعه مراتع
.استقرار آن را افزایش دهد

سپاسگزاری
بدینو سيله از م سئوالن محترم مؤ س سه تحقيقات جنگلها
و مراتع ک شور و خانم زنوزی ( م سئول آزمای شگاه خاک
گروه مرتع و بيابان مؤسشششسشششه) که همکاری الزم را با
.اینجانب داشتند نهایت تشکر و قدر داني را دارم
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Abstract
This research was conducted to evaluate the environmental factors affecting functional
characteristics (biomass, density, regeneration, cover%, basal area and species richness) of Ferula
haussknechtii in Saral rangelands of Kurdistan. After determining three altitude classes (1850,
2250 and 2650 m), a systematic-random sampling was performed to measure aboveground
biomass, cover percentage, height, basal area, and density of Ferula haussknechtii with 1.5-m2
plots along transects. In each plot, a soil sample was taken from 0-30 cm soil depth. Soil texture,
CaCo3, acidity, electrical conductivity, nitrogen, potassium, phosphorus, and sodium were
measured in the laboratory. Analysis of variance of data was done using a randomized complete
design with R software, and also CCA was used to compare the relationship between species and
environmental factors. The results showed that aboveground biomass, vegetation percentage,
height and density of Ferula haussknechtii increased with increasing altitude, while the basal area
of this species decreased. The green biomass, cover percentage, basal area and height of this
species were positively correlated with nitrogen, carbon, potassium, silt and clay and negatively
correlated with acidity, phosphorus and sand. The results also showed that due to the impact of
this valuable species on the soil stabilization, forage supply and production of active ingredients,
altitude, nitrogen, carbon, clay and silt were the most effective factors in establishing this species.
Keywords: Mountain rangelands, classification, ordination, Ferula haussknechtii, Saral.

