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چکیده
Prangos ulopteraگونههدف تحقیق بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش DC.هاي ابتدا رویشگاه. بوددر مراتع استان اردبیل

در مجاورت هر رویشگاه در آنگاه . هایی که در آنها گونه مورد بررسی حضور داشت انتخاب شدشناسایی و رویشگاهPrangosجنس 
هرطولدروتقرمتر مس100لطوبهکتترانس3برداري هاي نمونهدر مکان.برداري انجام شدهاي عدم حضور گونه نیز نمونهمکان

ترانسکتهرانتهايوابتدا، وسطنمونه خاك از.درصد تاج پوشش و تراکم گونه تعیین شدمترمربعیچهارپالت 10ردترانسکت
تعیین خاكخصوصیاتبرخیآزمایشگاهدرو، جهت شیب یبشارتفاع از سطح دریا، برداري نمونههايمکاندر .برداشت شد

و آنالیز هاي حضور و عدم حضور گونهبندي مکانبقهمقایسه و طبرايترتیب بهايروش تجزیه خوشهو مستقلtاز آزمون . گردید
هاي حضور و عدم در مکاننشان داد که tنتایج آزمون. استفاده شدي مؤثر در حضور این گونهتعیین اهمیت پارامترهابرايتشخیص 

ارتفاعاتهاي با در مکاناي گونه خوشهتجزیه با توجه به نتایج .دارندداريتفاوت معنیدما و بارندگیرها بجز تمام متغیحضور گونه 
که پارامترهاي اقلیمی نتایج حاصل از آنالیز تشخیص نشان داد . زیاد، ماده آلی، نیتروژن و درصد شن باال انتشار بیشتري داردو شیب 
یات مربوط به خصوصجهت شیب وو در درجه دوم و همچنین ارتفاع از سطح دریا و درصد شن در درجه اول دمابارندگی وشامل 
توان در میتوجه به نتایجبا بنابراین .هاي مورد مطالعه هستندشامل نیتروژن و فسفر مهمترین عوامل مؤثر در انتشار گونهخاك

.دکرگیري تري تصمیمطور مناسباصالح و احیاء مراتع بهمدیریت،پیشنهاد گونه براي

Prangos uloptera.، آنالیز تشخیصمحیطی، پراکنش گونه، وامل ع:هاي کلیديواژه DCاستان اردبیل ،.

مقدمه
طبیعی هايترین جزء همه اکوسیستمپوشش گیاهی اصلی

حدود زیادي ها تا ازجمله مراتع است که انتشار و گسترش آن
حضور گیاهان و .قرار داردتحت کنترل و تأثیر عوامل محیطی 

تصادفی نبوده، بلکه هاي مرتعیاکوسیستمها درپراکنش آن
پستی و بلندي و زیستی در عوامل اکولوژیکی اقلیمی، خاکی،

Zho(نقش اساسی دارندآنهاحضور و عدم حضور  et al.,

به نقش مهم گیاهان در تعادل بنابراین، با توجه.)2005
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طور مستقیم و مختلفی که انسان بههاياکوسیستم و استفاده
شناخت روابط بین گیاهان و عوامل نماید،میهاآنغیرمستقیم از 

هاي در معرض تهدید، ارزیابی براي مدیریت گونهمحیطی
هاي غیربومی در محیط جدید، چگونگی پاسخ گونهموفقیت

ضرورتآنهابه تغییرات محیطی و در کل ثبات و پایداري گونه
Zho(دارد et al., 2005; Ghadimi & Bakhshi, 2013(.

روابط در ارتباط با استفاده از همچنین مشخص کردن این
اصالح و توسعه مراتع و در کل مدیریت هاي گیاهی در امرگونه

. آیدطبیعی یک ضرورت پایه بحساب میهاياکوسیستم
زیادي در ارتباط با تأثیر عوامل محیطی در تحقیقات نسبتاً

عنوانبه. هاي گیاهی انجام شده استگونهپراکنش
هاي ارتباط برخی گونه) 2006(و همکاران Gurgin،لمثا

شاخص مرتعی با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك را 
هايگونهو به این نتیجه رسیدند که قراردادندمورد مطالعه 

Eryngium،Achillea vermicularis وBromus

tomentellusو رس کمتر هستند بیشتر و سیلتخواستار شن
Chaerophyllumهايگونهو  macrospermum

Cephalariaو microcephala خواستار سیلت و رس بیشتر
Ferulaهايگونه. باشندو شن کمتر می Haussknechtii

،Acantolimon sp،Prangos ferulaceaوAchillea

vermicularisاما با میزان ،خواستار اسیدیته کمتري هستند
و Fahimipor. سیلت و درصد اشباع رابطه مثبت دارند

هاي شاخص بررسی ارتباط برخی گونهبا ) 2010(همکاران 
بین پراکنش پوشش گیاهی دریافتند کهمرتعی با عوامل محیطی

عوامل مورد میانو عوامل محیطی رابطه وجود دارد و از 
بررسی شیب، ارتفاع از سطح دریا، بافت، عمق، فسفر و ازت 

Mohtasham. اي دارندتأثیر را بر پراکنش گونهبیشترینخاك 

Nia)2011 ( عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش جنس با بررسی
Artemisiaعوامل محیطی نتیجه گرفت که در استان فارس

Artemisiaدر پراکنش گونه مؤثر  sieberi ،فسفر، اسیدیته
عنوان عوامل اولیه و درصد دریا بهسطحازارتفاع وشندرصد 

عنوان عوامل ثانویه و در پراکنش گونه بهآهک و گچ و پتاسیم
Artemisi aucheriعنوان عوامل اولیه ارتفاع از سطح دریا، به

.باشندمیو پتاسیم و درصد رس و شیب مهمترین عوامل ثانویه 

Shokrollahi اثر برخی ايدر مطالعه) 2013(و همکاران
Agropyronگونهعوامل محیطی بر پراکنش cristatum در

و نتیجه قراردادندرا مورد بررسی مازندران- مراتع ییالقی پلور
مؤثر در تفکیک همترین عوامل محیطیمگرفتند که

مادهشیب،جهتدریا،سطحازارتفاعگونهاینهايگاهرویش
همچنین .باشدمیالشبرگوفسفرازت،خاك،بافتآلی،

الشبرگ، نشان داد که ) 2015(و همکاران Ghorbaniنتایج 
ارتفاع از سطح دریا، بارندگی، دما و همچنین پارامترهاي 
مربوط به خاك مانند کربن آلی، خاك لخت، سنگ و سنگریزه، 

جزو و جهت جغرافیایی پتاسیم، درصد شن، سیلت، شیب
Artemisiaهاي ترین عوامل مؤثر در انتشار گونهمهم

fragrans وArtemisia ausrtiacaهاي جنوب در دامنه
.هستندشرقی سبالن 

Prangosگونه ulopteraیکیعنوانهبچتریان،خانوادهاز
درغیراصولیدلیل استفادهمرتعی ایران بهگیاهانمهمتریناز

جنس ایناز. استگرفتهقرارتخریب و انقراض خطرمعرض
اي،مهم علوفهاز گیاهانکهداردرویشایراندرگونه15

,Mesdaghi(اندشدهصنعتی معرفیوداروییحفاظتی، 2001.(
Prangos ulopteraبلندایستاده،چندساله،علفیاستگیاهی

شاخهجزءوپایهمتر، یکسانتی80- 120ارتفاعبهو
گلبرگردهزیرها،ايدولپهردهنهاندانگان،زیرشاخهپیدازادان،

جاشیر جنسوچتریانخانوادهها،گلبرگجداراستهداران،
,Ghahreman(باشد می باسازگاراین جنس). 1975-1999

نظر اقتصاديو ازکشتقابلراحتیبهکهباشدمیارتفاعات
فصلدردامبرايدستیعلوفهبهترین. استصرفهبهمقرون

این. استبرخوردارباالییارزش غذاییازوبودهزمستان
یافته تخریبکوهستانیمراتعاصالحبرايمناسبگیاهیگونه،
رشدنیزعمقکمخاكباسنگالخیاراضیدرتواندمیکهاست

حفظباعثوکردهایجادهوموس زیاديتواندمیگیاهکند، این
سرما،(ارتفاعات سختشرایطدروگرددخاكتکاملو

شود میمستقرراحتیبه) عمقکمخاكوتندیخبندان، شیب
)Mesdaghi, 2001.(

Prangosبه اهمیت گونهبا توجهین تحقیق ا uloptera

از لحاظ امکان ویژهبهو کمبود اطالعات در ارتباط با آن
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ویژهبه،مناطق تخریب یافتهاصالح و احیاءاستفاده از آن در
ومهمترینتا با تعیین ه استانجام شداستان اردبیل در مراتع 

اکولوژیکی در پراکنش این گونه بتوان اثرگذارترین عوامل
.کردارائهمناسبی براي حفظ و احیا آن راهکارهاي مدیریتی

هامواد و روش
موقعیت منطقه مورد مطالعه

هاي این مطالعه در مراتع استان اردبیل در سطح رویشگاه
هفت رویشگاه جنس جاشیر. انجام شدجنس جاشیر 

Prangosگونهاز آنها که چهار رویشگاه در که شناسایی شد

uloptera مساحت تقریبی . انتخاب گردیددارد،انتشار

اًرویشگاه حدودچهاردر قالب شدهانتخابهاي رویشگاه
خلخال هاي هکتار در ارتفاعات شهرستان120000

رویشگاه(هیر و ) رودان و بفراجردکرین، میانهاي رویشگاه(
هايآمار ایستگاهبر اساس ). 1شکل (باشد می)دربند

/ ساله10با دوره آماري (هواشناسی موجود در منطقه
درجه 5/8، میانگین درجه حرارت ساالنه )1393تا 1384
متر میلی350گراد و متوسط بارش ساالنه حدوداً سانتی

سنجی، مقدار بارش هاي بارانه به ایستگاهبا توج(باشد می
میانگین دماي حداقل ). متر استمیلی227-409ساالنه بین 

.باشدگراد میدرجه سانتی84/23و حداکثر -39/3ساالنه 

هاي مورد مطالعه در سطح استان اردبیل و کشورموقعیت رویشگاه-1شکل 

برداريروش نمونه
در تماتیکسیس- روش تصادفیبرداري بهنمونه
گرفتن حضور گونه و با در نظرهاي مورد بررسی رویشگاه

منطقه عدم حضور در مجاورت رویشگاه (مناطق عدم حضور 
هردر.شدانجام)ونه مورد بررسی در نظر گرفته شدحضور گ

سطح)گونهرویشگاه حضور و عدم حضور(برداري مکان نمونه
ها، پراکنش گونهبرداري با توجه به نوع ونمونهپالتمناسب

,Kent & Coker(به روش سطح حداقل و تعداد پالت ) 1992
پوشش با روش تغییراتبرداري اولیه با توجه بهبعد از نمونه

رویشگاه حضور و عدم حضور(در هر مکان . آماري تعیین شد
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، طول شدترانسکت انجام 3برداري در طول نمونه) گونه
ها و نوع پوشش گیاهی، ترانسکت با توجه به سطح رویشگاه

مترمربعچهارسطح پالت همچنین . متر در نظر گرفته شد100
هر ترانسکت (پالت30برداريمکان نمونهو تعداد آن براي هر 

240که در مجموع اطالعات طوري، بهشدتعیین ) پالت10
ا ب. شدهاي عدم حضور و حضور گونه ثبت پالت در مکان

در کتترانسیکمطالعه، دار بودن منطقه موردشیببه توجه 
گردید، سپس مستقرشیببردو ترانسکت عمودویبشجهت

انتخابمتر از هم 10هفاصلبههاپالتکت،هر ترانسطولدر
خصوصیاتبهتوجهباهاکتها و ترانسپالتبینفاصله. دش

عوامل اکولوژیک، هدف فیزیوگرافی،وضعیتپوشش گیاهی،
تراکمطالعات ا. دشدر نظر گرفتهرویشگاهو مساحت تحقیق

و تاج پوشش کل در هریک از Prangos ulopteraگونه
نمونه خاك3در طول هر ترانسکت همچنین. شدثبتهاپالت

با توجه(متري یسانت0- 30عمق ازآنانتهايوابتدا، وسطاز 
یدوانیشهرعمقنیزومطالعهموردمنطقهبودنکوهستانیهب

Northup(برداشت شد) گونه مورد نظر et al., هردر).1996
یادداشتنیزو جهت شیبشیبارتفاع، بردارينمونهمکان

و Beersهاي مربوط به جهت با استفاده از رابطهداده. شد
ها وتحلیلدر تجزیه1به صورت رابطه) 1966(همکاران
Eshagirad(شداستفاده  et al., 2009.(

Á= Cos (45-A) +1 1رابطه 
؛ مقدار تبدیل Á؛ مقدار آزیموت جهت و Aکه در آن 
.باشدشده جهت می

شرقی داراي باشد و جهت شمالو دو میبین صفر´Aمقدار
.مقدار و جهت جنوبغربی داراي کمترین مقدار استبیشترین

، آلیمادهپتاسیم، فر،هاي خاك از قبیل ازت، فسویژگی
pH ،ECگیري آزمایشگاهی اندازههايو بافت خاك به روش
هاي خاك بعد از خشک شدن در در آزمایشگاه نمونه. شد

و دمتري عبور داده شمیلی2کالازودهشکوبیدههواي آزاد، 
با توجه به وزن نمونه قبل از الک کردن و وزن خاك عبور کرده 

بعد از آن بر روي ذرات . از الک، درصد سنگریزه تعیین شد
هاي فیزیکی تعیین ذرات نسبی متر آزمایشمیلی2از ترکوچک

ین بافتبراي تعیسپس ،انجام شدشامل رس، سیلت و ماسه
,Bybordi(خاك از مثلث بافت خاك در . شداستفاده) 1993

میزان اسیدیته در گل اشباع،هاي تجزیه شیمیایی خاكبررسی
)pH( باpHاسید اده آلی به روشموگیري گردیدمتر اندازه

براي بررسی وضعیت .سولفوریک سرد و غلیظ تعیین شد
اشباع با در عصاره) EC(شوري خاك، هدایت الکتریکی

پتاسیم خاك به روش . شدسنج الکتریکی تعیین هدایت
استفاده از همچنین درصد ازت با . گیري شدفتومتري اندازهمیفل

فسفر با دستگاه اسپکتروفتومتري روش کجلدال و مقدار
Toranjzar(گیري شداندازه et al., 2005(.

هاوتحلیل دادهتجزیه
هاي حضور گونه و مکانهاي رویشگاهمقایسه منظوربه

بندي طبقهبراي . استفاده شدمستقلtآزمون عدم حضور از
گیري اکولوژیکی اندازهبرداري بر مبناي عواملنمونههايمکان

. شداستفاده ) Cluster analysis(ايشده از روش تجزیه خوشه
عوامل اساسبرهاپالتاي روش تجزیه خوشهبا استفاده از

براي متغیرهبندي شد و از تجزیه واریانس چند گروهمحیطی
استفاده هاي حاصلدار بین گروهبررسی وجود اختالف معنی

هاي حاصل گروهرهایی که در تمایزتعیین متغیمنظوربه. شد
ترتیب هها بمیانگینهمقایسو همچنین برايدارنددار تأثیر معنی
براي تعیین .شداستفاده توکیواریانس و آزموناز تجزیه

و گونهگیري شده در پراکنشاندازهرهايدرجه اهمیت متغی
آنالیز تشخیصبرداري ازهاي نمونهبندي مکانتأیید گروه

)Discriminant analysis(9براي2ر خاك،متغیو ر اقلیممتغی
3وتحلیلبراي انجام تجزیه. استفاده گردیدبلندي ر پستی و متغی

.شداستفاده SPSS18افزار آماري از نرم

نتایج
جنس جاشیر در استان اردبیل، هاي با بررسی رویشگاه

در چهار رویشگاه کرین، Pr. ulopteraکه گونهشدمشخص 
)شهرستان هیرواقع در (دربندرویشگاه میانرودان، بفراجرد و 

در حضور گونه هاي خصوصیات کلی رویشگاه. حضور دارد
هاي مورد بررسی بین رویشگاهالبته . ارائه شده است1جدول 
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و همچنین تراکم ارتفاع، جهت شیبخصوصیات اقلیمی،از نظر
داري وجود دارد گونه و تاج پوشش کل اختالف معنی

)01/0P< .(هاي حضور گونه مقدار شیب در تمامی رویشگاه
بررسی هاي مورد باشد و بین رویشگاهمیدرصد90بیشتر از 

مقدار . داري وجود ندارداز نظر مقدار شیب اختالف معنی
بارندگی، ارتفاع، تراکم گونه و تاج پوشش کل در رویشگاه 

طور به. باشدها بیشتر میمیانرودان در مقایسه با سایر رویشگاه
هاي کرین و دربند داراي در رویشگاهPr. ulopteraکلی گونه

ها، جهت جغرافیایی رویشگاههمچنین . باشدتراکم کمتري می
، گونه در 1با توجه به جدول .باشدغرب میغرب و جنوب

هاي با ارتفاع و شیب زیاد و همچنین بارندگی بیشتر و مکان
.دماي کمتر، تراکم بیشتري دارد

.Prگونههاي حضور و عدم حضور مشخصات رویشگاه-1جدول  uloptera

رویشگاه شهرستان هیرهاي شهرستان خلخالرویشگاه
مقدار

F
دربندبفراجردمیانرودانکرینخصوصیات

میانگین±انحراف معیارمیانگین±انحراف معیارمیانگین±انحراف معیارمیانگین±انحراف معیار
d125/004/0±a2/102/0±b16/105/0±c43/0**353/551±02/0)پایه در مترمربع(تراکم 

d10/4183/0±a6083/0±b5552/2±c66/51**1010±84/0(%)تاج پوشش کل 
d67/165486/51±a228073/45±b73/226420/10±c1736**724±29/41)متر(ارتفاع 
a13/9077/0±a13/9077/0±a13/9084/0±a12/90ns013/0±77/0(%)شیب 

b27000±c24000±a30000±c240**88/70±00جهت شیب
mm(00±c37000±a40900±b40700±d227**35/357(بارندگی 
C0(00±a900±b800±b800±a9**21/20(دما 

هاي حضور و عدم حضور گونه مقایسه خصوصیات مکان
برداري از نظر حضور و عدمهاي نمونهمکانمقایسه

هاي حضور و عدم حضور مکانکهنشان داد حضور گونه
نزدیک بودن موقعیت دلیلها بهگونه در تمام رویشگاه

، از لحاظ دما و بارندگی داراي اختالف اآنهجغرافیایی 
مقایسه خصوصیات خاك، پستی و . باشنددار نمیمعنی

بلندي و تاج پوشش کل در رویشگاه کرین نشان داد که بین 
داري ف معنیهاي حضور و عدم حضور اختالمکان

)01/0P< (در این رویشگاه فقط مقدار پتاسیم .وجود دارد
هاي حضور و عدم حضور داراي اختالف خاك در مکان

در هاي حضور و عدم حضور گونه مکان.باشددار نمیمعنی
، عالوه بر مقدار بارندگی و دما، از نظر رودانرویشگاه میان

دار عنیدرصد سیلت و جهت شیب نیز داراي اختالف م
باشند ولی در مورد سایر خصوصیات خاك داراي نمی

هاي مقایسه بین مکان.هستند) >01/0P(دار اختالف معنی
حضور و عدم حضور گونه در رویشگاه بفراجرد نشان داد 

که بجز در مورد درصد سیلت و ارتفاع از سطح دریا، در 
گیري شده داراي اختالف مترهاي اندازهامورد سایر پار

،EC ،pHدر رویشگاه دربند .هستند) >01/0P(داريمعنی
ماده آلی، نیتروژن، فسفر، ارتفاع از سطح دریا، درصد شیب، 
درصد رس، سیلت و شن و همچنین تراکم گونه در بین 

هاي حضور گونه و عدم حضور داراي اختالف مکان
هاي باشند، در این رویشگاه مکانمی) >01/0P(دار معنی

م حضور گونه عالوه بر مقدار بارندگی و دما، از حضور و عد
نظر پتاسیم، جهت شیب و درصد تاج پوشش کل نیز داراي 

با توجه به مقایسه خصوصیات .نیستنددار اختالف معنی
هاي هاي حضور و عدم حضور گونه در رویشگاهخاك مکان

در Pr. ulopteraتوان نتیجه گرفت که گونهمورد بررسی می
هاي با خاك داراي مقدار فسفر، نیتروژن، ماده آلی و مکان

،pHهاي با و در مکاندارددرصد شن باال تراکم بیشتري 
.درصد سیلت و رس پایین سازگاري کمتري دارد



tآزموناستفاده از حضور گونه با حضور و عدم هاي رویشگاهمقایسه میانگین -2جدول 

دربندرویشگاه بفراجردرویشگاه میانرودانرویشگاه کرینرویشگاه 

خصوصیات
عدم حضورحضور گونهعدم حضورحضور گونهعدم حضورحضور گونهعدم حضورحضور گونه

±میانگین 

انحراف معیار
±میانگین 

انحراف معیار
tمقدار 

±میانگین 

انحراف معیار
±میانگین 

انحراف معیار
tمقدار 

±میانگین 

انحراف معیار
±میانگین 

انحراف معیار
tمقدار 

±میانگین 

انحراف معیار
±میانگین 

انحراف معیار
tمقدار 

هدایت الکتریکی 
)Ds/m(

01/0±57/002/0±48/0**87/502/0±49/007/0±60/0**32/7 -02/0±51/006/0±57/0**10/5 -03/0±49/002/0±45/0**10/5

pH20/0±53/708/0±82/7**03/7 -08/0±64/712/0±50/7**13/524/0±47/709/0±74/7**50/5 -07/0±63/705/0±71/7**47/4 -
40/13**84/0±51/102/0±47/309/0**01/1±18/120/0±79/429/0**07/1±57/108/0±00/709/0**79/0±60/103/0±05/0(%)ه آلی ماد

- 57/5**05/0±08/002/0±93/1601/0**10/0±18/001/0±62/302/0**09/0±13/003/0±05/704/0**08/0±14/001/0±04/0(%)نیتروژن 
ppm(09/0±95/206/0±62/1**15/677/0±47/254/0±58/1**32/357/0±37/254/0±44/1**68/357/0±47/255/0±21/1**32/5(ر فسف

- ppm(82/14±33/17061/31±40/167ns460/032/58±76/21685/28±03/264**97/3 -06/38±63/20723/44±90/257**71/4 -58/32±76/21625/62±70/230ns87/0(پتاسیم 
2263ns626/020/10±173603/23±1658**81/16±226461/3±4- 18/146**2482±228052/5±85/1518/5**1534±165458±41)متر(فاع ارت

60/92**70±9085/0±64/784/0**67/77±9062/9±06/477/0**83±13/9045/9±05/877/0**76±909±00/00(%)شیب 
- 240ns00/0057/21±30000/00±135**88/4157/21±24008/57±255ns34/1±24057/21±17/2157/12**45±27000/00±00/00جهت

- 81/2**50/6±64/382/4±79/2- 47/6**60/21±93/1224/6±84/3- 95/5**20/18±26/3/1147/5±26- 40/17**63/19±76/718/3±94/1درصد رس
- 53/29ns932/016/6±63/2860/11±03/26ns08/186/6±46/3554/8±26/45**89/4±80/3068/4±78/5- 60/4**86/41±96/3793/3±45/2د سیلتدرص

21/5**23/48±90/6035/12±88/394/4**03/51±23/5834/9±06/398/3**26/52±73/5771/8±62/1341/4**50/38±26/5421/5±6/3درصد شن
mm(00/00±37000/00±370ns00/0000/00±40900/00±409ns00/0000/00±40700/00±407ns00/0000/00±22700/00±227ns00/00(بارندگی 
C0(00/00±900/00±9ns00/0000/00±800/00±8ns00/0095/0±30/895/0±30/8ns00/0000/00±34/900/00±34/9ns00/00(دما 

پایه (کم گونه ترا
)در مترمربع

02/0±125/000/00±00/00**97/3204/0±20/100/00±00/00**29/15802/0±17/100/00±00/00**55/26605/0±43/000/00±00/00**29/39

تاج پوشش کل  
(%)

84/0±10/4084/0±10/30**84/4583/0±6082/0±56**65/1883/0±5583/0±43**96/5552/2±66/5148/10±26/53ns812/0 -
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ايها با روش تجزیه خوشهبندي مکاننتایج گروه-3جدول 

برداريهاي نمونهشماره پالتدرصد1ها در زیرگروهدرصد5ها در گروه
تعداد پالت در 

زیرگروه
تعداد پالت 

در گروه

1

منطقه عدم حضور رویشگاه (1
)دربند

211 ،212 ،213 ،214 ،215،216 ،217 ،218 ،
219 ،220 ،221 ،222 ،223 ،224 ،225 ،226 ،
227 ،228 ،229 ،230 ،231 ،232 ،233 ،234 ،

235 ،236 ،237 ،238 ،239 ،240

30

90
)منطقه حضور رویشگاه دربند(2

91 ،92 ،93 ،94 ،95 ،96 ،97 ،98 ،99 ،100 ،
101 ،102 ،103 ،104 ،105 ،106 ،107 ،108 ،
109 ،110 ،111 ،112 ،113 ،114 ،115 ،116 ،

117 ،118 ،119 ،120

30

)منطقه حضور رویشگاه کرین(3
1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،

15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،
26 ،27 ،28 ،29 ،30

30

2
منطقه عدم حضور رویشگاه (4

)کرین

121 ،122 ،123 ،124 ،125،126 ،127 ،128 ،
129 ،130 ،131 ،132 ،133 ،134 ،135 ،136 ،
137 ،138 ،139 ،140 ،141 ،142 ،143 ،144 ،

145 ،146 ،147 ،148 ،149 ،150

3030

3

منطقه عدم حضور رویشگاه (5
)میانرودان

151 ،152 ،152 ،154 ،155 ،156 ،157 ،158 ،
159 ،160 ،161 ،162 ،163 ،164 ،165 ،166 ،
167 ،168 ،169 ،170 ،171 ،172 ،173 ،174 ،

175 ،176 ،177 ،178 ،179 ،180

30

120

منطقه عدم حضور رویشگاه (6
)بفراجرد

181 ،182 ،183 ،184 ،185 ،186 ،187 ،188 ،
189 ،190 ،191 ،192 ،193 ،194 ،195 ،196 ،
197 ،198 ،199 ،200 ،201 ،202 ،203 ،204 ،

205 ،206 ،207 ،208 ،209 ،210

30

منطقه حضور رویشگاه (7
)میانرودان و بفراجرد

31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،
42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،
53 ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،
64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،71 ،72 ،73 ،74 ،
75 ،76 ،77 ،78 ،79 ،80 ،81 ،82 ،83 ،84 ،85 ،

86 ،87 ،88 ،89 ،90

60



Pr. ulopteraگونهتراکم پوشش تاجی کل و ،رهاي اکولوژیکیاي از نظر متغیهاي حاصل از تجزیه خوشهخصوصیات گروه-4جدول 

عدم حضور (4)حضور کرین(3)حضور دربند(2)عدم حضور دربند(1گروه
)کرین

عدم حضور (5
)میانرودان

عدم حضور (6
)بفراجرد

حضور میانرودان و (7
میانگین )بفراجرد

Fمقدار کل

±انحراف معیارمتغیر

میانگین گروه
±انحراف معیار

میانگین گروه
±انحراف معیار

میانگین گروه
±انحراف معیار

میانگین گروه
±انحراف معیار

میانگین گروه
±معیارانحراف 

میانگین گروه
±انحراف معیار

میانگین گروه
هدایت الکتریکی 

)Ds/m(02/0±d45/003/0±bc49/001/0±b52/003/0±cd48/007/0±a60/006/0±a58/003/0±bc50/051/0**93/46

pH06/0±b71/707/0±bc63/720/0±cd53/708/0±a82/712/0±d50/709/0±ab74/702/0±cd57/763/7**20/22
c84/009/0±ab51/155/0±a60/131/0±c79/069/0±b07/120/0±b01/154/0±a68/136/1**22/24±25/0(%)ماده آلی 
d05/001/0±bc09/004/0±a14/001/0±c08/004/0±bc09/001/0±b10/004/0±a15/011/0**13/42±02/0(%)نیتروژن 

ppm(55/0±b21/179/0±a47/298/0±a95/265/0±b62/164/0±b58/154/0±b45/102/1±a42/201/2**14/16(فسفر 
ppm(65±ab23058±b21614±c17031±c16728±a26444±a25849±b212216**17/21(پتاسیم 

d165810±c173641±d16546±e15346±a24824±b22649±b22721984**150±23)متر(ارتفاع 
d691±a901±a909±c769±b839±c771±a9083**57/67±1(%)شیب 

ab25521±b24000±a27000±d4521±b24000±c13537±a270215**271±57جهت
de50/679/2±e63/394/1±d76/718/3±ab63/1947/5±b20/1824/6±a60/2163/3±c10/1269/12**41/86±80/4درصد رس
a26/4586/6±c46/3554/2±bc96/3793/3±ab86/4168/4±d53/2960/11±d03/2602/6±d71/2944/34**09/35±54/8درصد سیلت
d23/4897/4±a90/6060/3±bc26/5421/5±e50/3871/8±cd26/5234/9±cd03/5118/4±ab98/5726/52**76/33±35/12درصد شن

mm(00/00±d22700±d22700±c37000±c37000±a40900±b40700±ab408353**345(بارندگی 
C0(00±a30/900±a30/900±a900±a900±b800±b800±b860/8**70/19(دما 

پایه (تراکم گونه 
d00/0001/0±b43/002/0±c13/000/00±d00/0000/00±d00/0000/00±d00/0003/0±a20/136/0**135±00/00)در مترمربع

تاج پوشش کل  
(%)48/10±bc26/5352/2±c66/5184/0±d10/4084/0±a10/3083/0±ab5683/0±d4365/2±a50/5764/48**72/207
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نتایج آنالیز تشخیص
عوامل ها بر مبنايبا استفاده از آنالیز تشخیص مکان

، 6/84ترتیبهتابع ب3و نتایج حاصل از آنمحیطی
کل درصد از واریانس100و در مجموع 2/0و 2/15

همچنین میزان ضریب همبستگی . دها را توجیه کردنداده
خوبی قادرند ب3و 2، 1دهد که توابع کانونی نشان می

6جدول ). 5جدول (ها را از همدیگر تفکیک کنند گروه
؛دهدمقدار المبداي ویلکس را براي توابع نشان می

ف تابع دوم و مقدار این شاخص از تابع اول به طربنابراین
هرچه این شاخص به صفر البته . یابدسوم افزایش می

تابع برآوردي در تر بودن تر باشد، بیانگر مناسبنزدیک
رد وبرآ2و1، بنابراین توابع هاستتفکیک گروه

با توجه به اینکه .اندها داشتهتري در تفکیک گروهمناسب
از ترکوچکاسکور در سطح مقدار آماره آزمون کاي

ها متفاوت باشد، بنابراین میانگین گروهدار میمعنی01/0
پارامترهاي مورد 3و 2، 1توابع در هریک از . است

توجه به این ضرایبکه بادارندبررسی ضرایب متفاوتی 
درجه اول در در را تأثیرگذارتوان عواملیم) 7جدول (

نهانتشار گوهاي مورد مطالعه و همچنینبندي مکانگروه
Pr. ulopteraدرجه اول بر این اساس در. تعیین کرد

و همچنین ارتفاع دمابارندگی وپارامترهاي اقلیمی شامل 
جهت شیب وو در درجه دوم از سطح دریا و درصد شن

و در شامل نیتروژن و فسفرخصوصیات مربوط به خاك
د رس و درص، pH ،ECمانندسایر پارامترها نهایت 

درسیلت، مقدار ماده آلی و پتاسیم خاك و درصد شیب 
.هستندها و انتشار گونه مورد مطالعه مؤثر تمایز مکان

با توجه به نتایج آنالیز تشخیص به روش گام به گام، 
تابع را با استفاده از ضرایب توابع ممیزيرابطهتوان می

هدایت که در آن متغیرهاينوشت1تابع صورت بهکانونیک
جهت ارتفاع از سطح دریا، نیتروژن، پتاسیم، ،pHالکتریکی،

شیب، درصد رس و شن و همچنین متوسط بارندگی ساالنه
هاي مورد مطالعه بندي مکاننتایج طبقه.اندشدهرابطهوارد 

. شده استنشان داده8با روش آنالیز تشخیص در جدول 
تطبیق موارد شده در این جدول، میزان درصدهاي ارائه

اگر اطالعات . دهدشده و برآوردي را نشان میمشاهده
هاي کرین، میانرودان و دربند در تابع مربوط به رویشگاه
درستی درصد موارد تابع ب100شود، در تشخیص قرار داده

اطالعات رویشگاه بفرانجرد اگرکند و عضویت را تعیین می
رصد موارد، د3/93شود، در در تابع تشخیص قرار داده 

.دهددرستی عضویت را تشخیص میتابع ب

تابع اول در آنالیز تشخیصدوتوسطشدهدادهرصد واریانس توضیح مقادیر ویژه و د-5جدول 
Rc(ضریب همبستگی کانونی واریانس تجمعیدرصد واریانسمقدار ویژهتوابع

2 (
133/11306/846/84000/1
212/2032/158/99998/0
316/32/0100872/0

مقادیر المبداي ویلکس توابع ممیزي-6جدول 
داريسطح معنیدرجه آزادياسکور-کايآماره المبداي ویلکسآزمون توابع

000/0**2000/0964/154230به سمت1
000/0**3001/0474/75518به سمت2

3240/0778/1598**000/0
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مورد مطالعه حاصل از آنالیز تشخیصهايمکانگیري شده در رهاي اندازهضرایب تشخیص مربوط به متغی-7جدول 
توابع تشخیص

123متغیر
mm(*885/0125/0-110/0(بارندگی 

-C0(*569/0138/0112/0(دما 
98/0-328/0205/0*)متر(ارتفاع 

-88/0-212/096/0*درصد شن
-649/066/0*114/0جهت
493/0111/0*-187/0(%)نیتروژن 

-ppm(150/0*239/0098/0(فسفر 
pH099/0-091/0*196/0-

dS/m(56/044/0-*180/0(هدایت الکتریکی 
119/0*-099/0086/0درصد رس

099/0*057/0-088/0(%)ماده آلی 
089/0*-06/0042/0(%)شیب 

-075/0*041/0-053/0درصد سیلت
-ppm(021/0-018/0*034/0(پتاسیم 

:تابع با استفاده از ضرایب توابع ممیزي کانونیکرابطه
1تابع 

Y1=-7.263EC+0.785pH+0.838OC-1.041N+0.006K+0.031Elevation+0.004Aspect+0.138Clay-0.062Sand+0.347Pmm-187.296

ارتفاع از سطح دریا، : Elevationپتاسیم، : Kنیتروژن، : Nماده آلی، : OCاسیدیته، : pHهدایت الکتریکی،: ECکه در آن؛ 
Aspect : ،جهت جغرافیاییClay : ،درصد رسSand : درصد شن وpmm :باشدبارندگی می.

بندي با روش آنالیز تشخیصنتایج طبقه-8جدول 
بینی عضویت گروهپیش

مجموع
دربندبفراجردمیانرودانکرینرویشگاهتعدادواقعی

3000030کرین
0300030رودانمیان

0228030بفراجرد
0003030دربند

درصد

100000100کرین
001000100میانرودان
07/63/930100بفراجرد
0001000100دربند
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بحث 
بر اساس نتایج این مطالعه اثر تمامی خصوصیات محیطی 

9واقلیمیر متغی2ر پستی و بلندي،متغی3(ر متغی14شامل 
گونهدر پراکنش )ر خاكمتغیPr. uloptera 1در سطح

انتخابمقایسه عوامل اکولوژیکی .دار شدنددرصد معنی
ده از استفاباو عدم حضور گونه با حضوريهادر مکانشده

در دما و بارندگیرها بجز متغیبیشترکهنشان دادtآزمون 
حضور و عدم حضور گونه اختالف دو گروه مکان با

نتایج نشان داد که گونه مورد مطالعه در .داري دارندمعنی
هاي حضور گونه در مناطق با ارتفاع از سطح دریا بین مکان

ي تراکم ادارتر و بارندگی بیشتر و همچنین دماي پایین
هاي با شیب بیشتر و گونه مذکور در دامنهباشدبیشتري می

غرب غرب و جنوبجغرافیاییدرصد و جهات 90از 
در ) Mohtasham Nia)2011. سازگاري بهتري دارد

عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش جنس بر روي ايمطالعه
Artemisiaبا ، به این نتیجه رسید که در استان فارس

دریا و بروز تغییرات در میزان سطحمیزان ارتفاع ازافزایش
اي ها جمعیـت گونهها و آبراههدر دامنهویژهبهشیب و جهت
نیز) 2000(و همکارانMarkهمچنین. استافزایش یافته

جهتویبارتفاع، ش(هاي توپوگرافی دریافتند که ویژگی
اصلی الگوهاي پراکنش پوشش گیاهی در هايعامل) شیب

و) 2009(همکارانوJafari. مناطق کوهستانی هستند
Badanoدامنه ثیر جهتأتموردنیز در ) 2005(و همکاران

مطالعهشرایطدرگیاهیهايگونهپراکنشوتقراردر اس
بافت خاك هم در .مشابهی دست یافتندجنتایبهخود

که در طوريتأثیرگذار بود، بهPr. ulopteraپراکنش گونه 
تراکم مناطق با درصد شن زیاد و درصد سیلت و رس پایین

آب و قابلیت بافت خاك بر نفوذ و نگهداشت.بیشتري دارد
گذارد میاثرگیاهاندرغذاییموادوآبیدسترس

)Sperry & Hacke, Abbadi & Elتحقیقاتنتایج.)2002

Sheikh)2002( وDaviesکارانو هم)نشاننیز)2006
هاي تفکیک گروهدرمهمعواملازجملهخاكبافتکهداد

)2006(و همکاران Gurgin. شوداکولوژیک محسوب می
نیز سنگ و سنگریزه را از عوامل مهم و تأثیرگذار در 

هاي گیاهی مراتع سارال و مراتع بیجار پراکنش گونه
و همکاران Shokrollahiهمچنین. دندکرکردستان معرفی 

مؤثر در تفکیک مهمترین عوامل محیطییکی از )2013(
خاكرا بافتAgropyron cristatumگونه هايگاهرویش

.اندتشخیص داده

میزان ماده آلی خاك یکی از عوامل ،با توجه به نتایج
باشد، مؤثر در پراکنش و حضور گونه مورد بررسی می

آلی خاك منطقه حضور و عدم که مقایسه ماده طوريبه
حضور نشان داد که مقدار آن در منطقه حضور گونه بیشتر از 

همچنین با توجه به نتایج جدول . باشدمنطقه عدم حضور می
هاي که تمام مکان7و 3، 2اي، در گروه تجزیه خوشه

بودند Pr. ulopteraداراي گونه ) هاپالت(برداري نمونه
ها بود و این وها بیشتر از سایر گرهقدار ماده آلی خاك آنم

ها تواند ناشی از زیاد بودن مقدار الشبرگ در این مکانمی
)Gavili Kilaneh & Vahabi)2012در این ارتباط .باشد

اي بر تأثیر خصوصیات خاك بر پراکنش نیز در مطالعه
و ه کردپوشش گیاهی مراتع زاگرس مرکزي به این اشاره 

کربن آلی در تیپ گیاهی گون گزي را دلیل زیادتر بودن 
زیاد بودن مقدار الشبرگ و بقایاي گیاهی موجود در سطح 
خاك دانستند که منبع اصلی تولید هوموس خاك در این 

خواص فیزیکی، ماده آلی بسیاري از. استتیپ بوده
. دهدثیر قرار میأبیولوژیکی و شیمیایی خاك را تحت ت

آب،ظرفیت نگهدارين،ساختمااملاز این خواص شبرخی
تهاي بیولوژیکی و هوادیدگی اسفعالیتحاصلخیزي،

)Jafari et al., 2008.(Sheikh Hosseini و
Noorbakhsh)2007(،دارند که ماده آلی خاك نقش اعتقاد

هايمکربن خاك و انرژي میکروارگانیستأمیندریاساس
مؤثرعواملازتواندیمیلماده آروایناز. داردهتروتروف

.شودمحسوبگیاهیهايگونهتوزیعبر
در Pr. ulopteraهگونپراکنشبرمؤثرعواملردیگاز 

نتایج نشان داد که .تخاك اسنیتروژن، میزانتحقیقاین 
هاي با درصد نیتروژن باالتر گونه مورد نظر در مکان
که در رویشگاه میانرودان طوريسازگاري بیشتري دارد، به

که گونه تراکم بیشتري دارد، مقدار نیتروژن آن نسبت به سایر 
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)1987(و همکاران Fisher.باشدها بیشتر میرویشگاه
خاكنیتروژنترس،دسدرآبازبعدکهدادنداننش

وعدر تنواستگیاهانرشدمحدودکنندهعاملمهمترین
)2010(همکاران وFahimipor. دارداينقش عمدهگیاهان

گیاهیهايگونهپراکنشدرمؤثرعواملهرا ازجملنیز ازت
.معرفی نمودندخودمطالعهشرایطدر

هدایت فسفر، مانندهمچنین سایر پارامترهاي خاك 
الکتریکی و اسیدیته بر پراکنش گونه مورد مطالعه مؤثر 

هاي با فسفر در خاكPr. ulopteraکه گونه طوريبه. بودند
تراکم و هدایت الکتریکی و اسیدیته پایین دارايبیشتر

فسفر بعد از ازت، مهمترین عنصر غذایی در .باالتري بود
اگرچه . گیاه است که در رشد زایشی نقش مهمی داردهتغذی

میزان فسفر مورد نیاز گیاه در مقایسه با مقدار سایر عناصر 
این عنصر جزو عناصر پرمصرف محسوب امااصلی کم است 

فسفر در گیاهان در عمل فتوسنتز، در متابولیسم . شودمی
.ها نقش اساسی داردها، تنفس و سنتز آنزیمپروتئین

Fahimipor اي به این نتیجه در مطالعه)2010(و همکاران
شیب، ارتفاع از سطح دریا، مانندرسیدند که در کنار عواملی 

زت، فسفر هم از عوامل اصلی مؤثر بر و ابافت، عمق
.باشدهاي شاخص مراتع طالقان میانی میپراکنش گونه

Ghorbani هدایت الکتریکی و اسیدیته )2015(و همکاران
Artemisiaهاي خاك را نیز از عوامل مؤثر بر پراکنش گونه

fragrans وArtemisia austriacaاندمعرفی کرده.
نتایج تجزیه تشخیص کانونیک متغیرهاي محیطی نشان 

و همچنیندمابارندگی وداد که پارامترهاي اقلیمی شامل 
عنوان تابع اول در هارتفاع از سطح دریا و درصد شن ب

سهم را بیشترینها بندي آنها و گروهو تمایز مکانتفکیک
خصوصیات جهت شیب ودوم داشته است و در درجه 

و در نهایت سایر شامل نیتروژن و فسفرمربوط به خاك
رس و سیلت، مقدار ماده درصد، pH ،ECمانندپارامترها 

ها و انتشار تمایز مکاندرآلی و پتاسیم خاك و درصد شیب 
و همکاران Ghorbani.هستندگونه مورد مطالعه مؤثر 

ز بیان نی) 2010(و همکاران Jafarian Jelodarو )2015(
کردند که استفاده از آنالیز تشخیص در تعیین ارتباط پراکنش 

طور همان.پوشش گیاهی با عوامل محیطی مفید بوده است
نتایج ارائه شد هرچه مقدار ویژه و ضریب همبستگی در که 

تر بوده و صحت باشد، تابع حاصل قويبیشترکانونی
وارد شده به متغیرهاي تشخیصی . شودبندي بیشتر میطبقه

توابع از تمام عوامل مورد بررسی یعنی اقلیمی، خاکی و 
دهنده انتخاب درست این عوامل توپوگرافی بودند که نشان

توان بیان کرد که با استفاده از نتایجطور کلی میبه. باشدمی
این تحقیق و مشخص کردن عوامل مؤثر در حضور و عدم 

هاي استان اردبیل، در رویشگاهPr. ulopteraحضور گونه 
توان از توابع حاصل از آنالیز تشخیص، براي همین گونه می

در وقت و زمان وسیلهبدیندر مناطق دیگر استفاده نمود و 
جویی کرد و از اطالعات این انجام مطالعات مشابه صرفه

همچنین بنابر . دکرمطالعه در مدیریت بهینه این مراتع استفاده 
گونه مورد رویشگاهخص شدن نتایج این تحقیق و مش

مطالعه و چگونگی تأثیر عوامل اکولوژیکی در انتشار آن 
ها در عملیات اصالح و احیاء توان با استفاده از این یافتهمی
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effects of environmental factors on distribution of

Prangos uloptera in rangelands of Ardabil province. The habitats of Prangos were identified
and the habitats, in which the study species was present, were selected. Sampling was also
carried out in the vicinity of each habitat where the study species was not present. Three
transects of 100-m length were established, on which canopy cover percentage and density of
species were measured within 10 plots of 4m2. Soil samples were taken from the beginning,
middle and end of each transect. In sampling places, altitude, slope, aspect, and soil
characteristics were measured. Independent t test and cluster analysis were applied to
comparison and classification of presence and non-presence areas and determination function
was applied to determine the importance of factors affecting the presence of this species. The
results of t test showed that there were significant differences between all variables except for
temperature and precipitation. According to the results of cluster analysis, the studied species
had more distribution in places with high altitude and steep slopes, high organic matter, and
high nitrogen and sand. The results clearly showed that climatic parameters including
precipitation and temperature as awell as altitude and sand percentage in the first grade and then
aspect and soil characteristics including nitrogen and phosphorus in the second grade were the
most important factors affecting the distribution of study species. According to the results,
better decisions could be taken to use this species for range management, improvement and
reclamation.

Keywords: Environmental factors, species distribution, discriminant analysis, Prangos
uloptera DC, Ardabil province.


