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چکیده
Prangos ferulaceaهگونهدف از این تحقیق بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش دو Lindl. وPrangos pabularia Lindl. در

.Pگونه رویشگاه دو و در P. ferulaceaرویشگاه آن گونهسه بود. هفت رویشگاه جنس جاشیر شناسایی شد که در مراتع استان اردبیل

pabularia.مترمربعیچهارپالت 10ردمتري 100ترانسکت 3طولدرمشخص وبرداريهاي نمونهمکانهر رویشگاه، در حضور داشت
در مجاورت هر رویشگاه در .شدبرداشتسانتیمتري 0- 30از عمق ترانسکتهرانتهايوابتدا، وسطنمونه خاك ازشد.ثبت تراکم گونه 

و، جهت شیب یبشدریا، ارتفاع از سطحبرداري نمونههايمکاندر .گردیدبرداري به شیوه یکسان انجام هاي عدم حضور گونه نیز نمونهمکان
براي بررسی اثر . تعیین شدو بافت هدایت الکتریکی، فسفر، پتاسیم، اسیدیته، ازتآلی، مادهمانند خاكخصوصیاتبرخیآزمایشگاهدر

س تجزیه واریانترتیب از گیري شده بهور و عدم حضور دو گونه مورد نظر و مقایسه میانگین خصوصیات اندازهعوامل محیطی بر حض
آنالیز تشخیص مورد استفاده ،هاگیري شده در پراکنش این گونهتوکی استفاده شد. براي تعیین درجه اهمیت متغیرهاي اندازهآزمونو طرفه یک

هاي با مقدار فسفر، درصد رس، هدایت الکتریکی، مقدار بارندگی، درصد شن، در مکانP. pabulariaگونه نتایج نشان داد کهقرار گرفت.
هاي با ارتفاع از سطح دریا بیشتر و مقدار بارندگی و پتاسیم خاك کمتر در مکانP. ferulaceaصد شیب و اسیدیته خاك بیشتر و گونه در

شیب، ، الکتریکی، ماده آلی، پتاسیم، ارتفاع از سطح دریاهدایتعوامل ،با توجه به نتایج حاصل از آنالیز تشخیص.داشتندسازگاري بهتري 
توان در مینتایجبر اساس.بودندمورد مطالعه مؤثر هايها و انتشار گونهتمایز مکاندرسیلت و رس، بارندگی و دمادرصدجهت شیب، 
.گیري نمودتري تصمیمطور مناسباصالح و احیاء مراتع بهمدیریت،برايهاپیشنهاد گونه

Prangos ferulacea،، آنالیز تشخیصهاپراکنش گونهمحیطی، وامل عکلیدي:هايواژه Lindl.،Prangos pabularia Lindl.،استان
.اردبیل

مقدمه
مناطق هايبا شناخت و مراقبت درست از اکوسیستم

طبیعی، تنوع زیستی و آب هايتوان زیستگاهکوهستانی بهتر می
پذیر را حفاظت نمود. براي این هدف،آسیبو خاك این مناطق

اکولوژیک و مل زنده و غیر زندهدرك و آگاهی از تأثیر عوا
Fahimipor(آنها ضروریستبینارتباط et al., 2010.(

شناخت ارتباط هاي مرتعی مستلزممدیریت صحیح اکوسیستم
در طبیعت شامل پستی و بلندي، شناختی موجودبین عوامل بوم
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استزندهپوشش گیاهی و موجودات،اقلیم، خاك
)Mesdaghi, ترین جزء همه اصلیپوشش گیاهی.)2001

طبیعی ازجمله مراتع است که انتشار و گسترش هاياکوسیستم
حدود زیادي تحت کنترل و تأثیر عوامل محیطی قرار ها تا آن

هاي مرتعیاکوسیستمها درحضور گیاهان و پراکنش آن.دارد
پستی و بلندي و تصادفی نبوده، بلکه عوامل اقلیمی، خاکی،

Zho(نقش اساسی دارندها آنضور زیستی در حضور و عدم ح

et al., به نقش مهم گیاهان در تعادل بنابراین، با توجه.)2005
طور مستقیم و مختلفی که انسان بههاياکوسیستم و استفاده

نماید، شناخت روابط بین گیاهان و عوامل میها آنغیرمستقیم از 
هاي در معرض تهدید، ارزیابی براي مدیریت گونهمحیطی

هاي غیربومی در محیط جدید، چگونگی پاسخ گونهفقیتمو
ضرورتآنهابه تغییرات محیطی و در کل ثبات و پایداري گونه
Zho(دارد et al., 2005; Ghadimi and Bakhshi, 2013.(

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

حساب هطبیعی یک ضرورت پایه بهايمدیریت اکوسیستم
) در بررسی Shahmoradi)2007و Hasaniآید. می
در استان کردستان به Prangos ferulaceaاکولوژي گونه آت

طور ق مورد بررسی بهاین نتیجه رسیدند که جاشیر در مناط
طور غربی رویش دارد و بههاي شمالی و شمالعمده در جهت

هاي جنوبی ندرت در جهتقی و بههاي شردود در جهتمح
بررسیدر)Ansari)2003و Moghimiاستقرار دارد.

وخاكمرغوبیتکرمانشاهاستاندرجاشیرهايرویشگاه
کربن،میزانبودنباالدلیلبهراهااین رویشگاهفراوانهوموس

بانیزرفسفمناطقآندر.نمودندبیانآلیمادههمچنینوازت
متري2500ارتفاعدرکهجاییتایافتافزایشارتفاعافزایش

ازجاشیرگونه رسید. ppm2/39یعنیخودمقدارحداکثربه
،مرتعی ایرانگیاهانمهمترینازیکیعنوانبهچتریان،خانواده

تخریب و انقراض خطرمعرضدرغیراصولیدلیل استفادهبه
کهداردرویشایراندرگونه15نس جایناست. ازگرفتهقرار

محسوب صنعتی وداروییحفاظتی،اي،مهم علوفهاز گیاهان
,Mozaffarian(شوندمی چندساله،علفیاستگیاهی).2007

جزءوپایهمتر، یکسانتی80- 160ارتفاعبهوبلندایستاده،

هردزیرها،ايدولپهردهنهاندانگان،زیرشاخهپیدازادان،شاخه
جنسوچتریانخانوادهها،گلبرگجداراستهداران،گلبرگ

,Ghahreman(باشدجاشیر می باسازگار. این جنس)1993
نظر اقتصاديو ازکشتقابلراحتیبهکهباشدمیارتفاعات

فصلدردامبرايدستیعلوفهاست. بهترینصرفهبهمقرون
است. ایناربرخوردباالییارزش غذاییازوبودهزمستان

یافته تخریبکوهستانیمراتعاصالحبرايمناسبگیاهیگونه،
رشدنیزعمقکمخاكباسنگالخیاراضیدرتواندمیکهاست

حفظباعثوکردهایجادهوموس زیاديتواندمیگیاهکند، این
ارتفاعات (سرما،سختشرایطدروگرددخاكتکاملو

شودمیمستقرراحتیق) بهعمکمخاكوتندیخبندان، شیب
)Mozaffarian, 2007.(

Prangosهاي به اهمیت گونهبا توجهتحقیق ینا

ferulaceaوPrangos pabularia کمبود اطالعات در و
اصالح و درهااز لحاظ امکان استفاده از آنویژهبههاارتباط با آن

انی،اي کوهستبا خاك سبک و واریزهیافتهمناطق تخریباحیاء
تا با تعیین ه استانجام شداستان اردبیل در مراتع ویژه به

اکولوژیکی در پراکنش این اثرگذارترین عواملوترینمهم
مناسبی براي حفظ و احیا بتوان راهکارهاي مدیریتیهاگونه

.کردارائههاآن

هامواد و روش
هاي جنس مطالعه در مراتع استان اردبیل در رویشگاهاین
هاي مورد بررسی از بین هفت . رویشگاهانجام شدجاشیر

هاي رویشگاه آن (رویشگاهسهرویشگاه جنس جاشیر که در 
رویشگاه دوو در P. ferulacea) گونهنیرو هیر، دربند

.Pگونه ) نیرو کوثرهاي (رویشگاه pabulariaحضور داشت،
ر واقع دنیردر رویشگاه ).1مورد مطالعه قرار گرفتند (شکل 

آمار بر اساس ، هر دو گونه حضور داشتند.نیرشهرستان 
10(با دوره آماري هواشناسی موجود در منطقههايایستگاه
و متوسط بارش ساالنه در دما، میانگین)1393تا 1384ساله/ 

درجه 12/8- 08/11ترتیب بینهاي مورد بررسی بهرویشگاه
.)1(جدول بود متر میلی262- 381و گراد سانتی
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هاي مورد مطالعه در سطح استان اردبیل و کشورموقعیت رویشگاه-1شکل 

هاي مورد بررسیخصوصیات کلی رویشگاه-1جدول 

خصوصیات
رویشگاه

نیردربندهیرکوثر

48˚03'52"تا 47˚54'01"48˚35'52"تا 48˚27'38"48˚38'28"تا 48˚29'46"48˚28'25"تا 48˚19'28"طول جغرافیایی

38˚05'32"تا 37˚56'37"38˚08'34"تا 38˚03'44"38˚04'27"تا 37˚59'55"37˚43'27"تا 37˚39'53"عرض جغرافیایی

1680243520001852متوسط ارتفاع از سطح دریا

40423835متوسط شیب (%)

شرقشرق، شرق و شمالجنوبغربغربی و شمالغربغرب و شمالجنوبجهت شیب غالب

متوسط بارندگی 
ساالنه

381262262358

12/835/935/908/11متوسط دماي ساالنه

برداريروش نمونه
ــه ــه نمون ــرداري ب ــادفیب ــ-روش تص در تماتیکسیس

گرفتن حضور گونـه و  با در نظرهاي مورد بررسی رویشگاه
اورت (منطقــه عــدم حضــور در مجــمنــاطق عــدم حضــور 

انجامدر نظر گرفته شد)رویشگاه حضور گونه مورد بررسی

بـرداري (رویشـگاه حضـور و عـدم     مکان نمونـه هردر. شد
تعداد پالت و برداري نمونهپالتمناسبسطح)گونهحضور

برداري اولیه و بعد از نمونههاپراکنش گونهبا توجه به نوع و
,Kent & Coker(به روش سطح حداقل بـا روش  و) 1992

و تعداد آن براي مترمربعچهارسطح پالت آماري تعیین شد. 
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در هـر مکـان   .شـد تعیـین  پالت30برداري مکان نمونههر 
برداري در طول نمونه)گونه(رویشگاه حضور و عدم حضور

طـول  ؛شـد انجـام  پـالت)  10(هـر ترانسـکت   ترانسکت 3
هی، گیاها و نوع پوشش ترانسکت با توجه به سطح رویشگاه

طــوري کــه در مجمــوع بــه.متــر در نظــر گرفتــه شــد100
هاي عـدم حضـور و حضـور    پالت در مکان240اطالعات 
مطالعه، دار بودن منطقه موردشیببه ا توجه ب. شدگونه ثبت 

شـیب بردو ترانسکت عمودویبشدر جهتکتترانسیک
بـه هـا پـالت کت،هـر ترانسـ  طولگردید، سپس درمستقر
ـ انتخاباز هم متر10هفاصل هـا و  پـالت بـین فاصـله . دش
وضـعیت پوشش گیاهی،خصوصیاتبهتوجهباهاکتترانس

و مسـاحت  عوامل اکولوژیـک، هـدف تحقیـق   فیزیوگرافی،
ـ در نظـر گرفتـه  رویشگاه هـاي هریـک از  تعـداد پایـه  .دش

و تـاج پوشـش کـل در هریـک از     هاي مـورد مطالعـه  گونه
نمونـه  3هـر ترانسـکت   در طول همچنین. شدثبتهاپالت
متـري  یسانت0-30عمق ازآنانتهايوابتدا، وسطاز خاك

عمـق نیـز ومطالعهموردمنطقهبودنکوهستانیهببا توجه(
Northup(برداشت شـد گونه مورد نظر) یدوانیشهر et al.,

و جهـت  شـیب ارتفـاع،  بـرداري نمونهمکانهردر).1996
اسـتفاده  با مربوط به جهت هايدادهشد. یادداشتنیزشیب

در 1) به صورت رابطـه 1966(و همکارانBeersاز رابطه
Eshagirad(شدها استفاده وتحلیلتجزیه et al., 2009.(

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

شرقی باشد و جهت شمالصفر و دو میبین ´Aمقدار
غربی داراي کمترین مقدار و جهت جنوبرینتبیشداراي 

مقدار است. 
، آلیمادهپتاسیم، فر،هاي خاك از قبیل ازت، فسویژگی

هايو بافت خاك به روشهدایت الکتریکی ، اسیدیته
هاي خاك در آزمایشگاه نمونه. گیري شدآزمایشگاهی اندازه

2کالازودهششدن در هواي آزاد، کوبیدهبعد از خشک 
با توجه به وزن نمونه قبل از الک ؛دمتري عبور داده شمیلی

آن کردن و وزن خاك عبور کرده از الک، درصد سنگریزه 
متر میلی2از ترکوچکتعیین شد. بعد از آن بر روي ذرات 

هاي فیزیکی تعیین ذرات نسبی شامل رس، سیلت و آزمایش
خاك از مثلث بافت براي تعیین بافتسپس ، جام شدانماسه
,Bybordi(خاك هاي در بررسی.گردیداستفاده) 1993

)اسیدیته(میزان اسیدیته در گل اشباع،تجزیه شیمیایی خاك
اسید اده آلی به روشموشد گیري متر اندازهاسیدیتهبا 

براي بررسی وضعیت .سولفوریک سرد و غلیظ تعیین شد
در عصاره اشباع با ك، هدایت الکتریکیشوري خا

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

فسفر با دستگاه اسپکتروفتومتري روش کجلدال و مقداراز 
Toranjzar(گردیدگیري اندازه et al., 2005(.

هاوتحلیل دادهتجزیه
ها با ابتدا نرمال بودن دادهها،وتحلیلقبل از انجام تجزیه

ها با اسمیرنوف و همگنی واریانس- آزمون کولموگروف
بررسی وجود یا منظور بهاستفاده از آزمون لیون بررسی شد.

ضور و دار بین اثر عوامل محیطی بر حعدم وجود تفاوت معنی
ه میانگین مقایسعدم حضور دو گونه مورد نظر و همچنین

تجزیه واریانس ترتیب از گیري شده، بهخصوصیات اندازه
تأثیر عوامل کهازآنجاییتوکی استفاده شد.آزمونوطرفه یک

منظور باشد، بههاي گیاهی یکسان نمیمحیطی در پراکنش گونه
گیري شده در پراکنش این تعیین درجه اهمیت متغیرهاي اندازه

ها با وتحلیل دادهستفاده شد. تجزیهاز آنالیز تشخیص اهاگونه
انجام شد.SPSS18افزار استفاده از نرم

نتایج
که در هر نشان داد هاي حضور گونه و شاهد سایتمقایسه

، از آنهانزدیک بودن موقعیت جغرافیایی دلیل رویشگاه، به 
باشند. دار نمیلحاظ دما و بارندگی داراي اختالف معنی

هاي هاي مورد بررسی و سایتخصوصیات کلی رویشگاه
ارائه شده است. در رویشگاه هیر در سایت 2شاهد در جدول

از سطح ارتفاعی، کیالکترتیهداحضور گونه و شاهد از نظر 
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شیب، جهت،فسفر، تروژنینی، آلمادهدریا، مقدار پتاسیم، 
در هیتراکم گونه (پاوشن، درصد لتیسدرصد، رسدرصد

درصد 99داري با اطمینان تالف معنیداراي اخمتر مربع)
)01/0P< ،یبارندگو دما ) هستند. از نظر اسیدیته، درصد شیب

داري وجود در دو سایت حضور گونه و شاهد، اختالف معنی
طور کلی گونه مورد بررسی در رویشگاه هیر در ندارد. به

، ارتفاع از سطح دریا، نیتروژن، درصد ماده آلیهاي با مکان
، پتاسیم و فسفر، هدایت الکتریکیبیشتر و مناطق بارس و شن

درصد سیلت کمتر حضور بیشتر و سازگاري بهتري دارد. در 
هاي حضور گونه و شاهد از نظر رویشگاه دربند در سایت

، فسفر، تروژنینی، آلمادهاز سطح دریا، مقدار پتاسیم، ارتفاع
، درصد لتیسدرصد، رسدرصدشیب، جهتدرصد شیب، 

داري داراي اختالف معنیدر مترمربع)هیتراکم گونه (پاوشن
) هستند. مقدار اسیدیته خاك >01/0Pدرصد (99با اطمینان 

درصد داراي اختالف 95در دو سایت مورد مطالعه با اطمینان 
دما ی، کیالکترتیهدااز نظر البته ). >05/0Pباشد (دار میمعنی
اهد، اختالف در دو سایت حضور گونه و شیبارندگو 

طور کلی گونه مورد مطالعه در این داري وجود ندارد. بهمعنی
هاي با ارتفاع از سطح دریا، درصد شیب و رویشگاه، در مکان

، پتاسیم و درصد فسفر، نیتروژن، ماده آلیشن بیشتر و مناطق با
در همچنینسیلت کمتر حضور بیشتر و سازگاري بهتري دارد.

از ارتفاعي حضور گونه و شاهد از نظر هارویشگاه نیر، سایت
، درصد فسفر، تروژنینی، آلمادهسطح دریا، مقدار پتاسیم، 

، شن، درصد لتیسدرصد، رسدرصدشیب، جهتشیب، 
در متر مربع)هیتراکم گونه (پااسیدیته، هدایت الکتریکی و

) >01/0Pدرصد (99داري با اطمینان داراي اختالف معنی
در دو سایت حضور گونه و یبارندگو ا دمهستند. از نظر 

مقایسه خصوصیات داري وجود ندارد. شاهد، اختالف معنی
خاك، پستی و بلندي و تاج پوشش کل در رویشگاه کوثر نشان 

داري داد که بین سایت حضور گونه و شاهد اختالف معنی
)01/0P< وجود دارد. در این رویشگاه ارتفاع از سطح دریا (

دار ونه و شاهد داراي اختالف معنیدر سایت حضور گ
باشد.نمی

هاي حضور گونهنتایج تجزیه واریانس بین مکان

P. pabularia، حضور گونهP. ferulacea همزمان، حضور
ها و عدم حضور گونهP. ferulaceaو P. pabulariaدو گونه 

و P. pabulariaهاي حضور گونه در مکانکه نشان داد 
رس و ، درصد ها مقدار فسفرر گونههاي عدم حضومکان

و داراي ها بیشتر بودنسبت به سایر مکانهدایت الکتریکی
عالوه بر ). 3باشد (جدول میها دار با سایر مکاناختالف معنی
مقدار بارندگی، P. pabulariaهاي حضور گونه این در مکان

ها نسبت به سایر مکاندرصد شن، درصد شیب و اسیدیته خاك
در باشد. ها میدار با سایر مکانر و داراي اختالف معنیبیشت

ارتفاع از سطح دریا ، P. ferulaceaهاي حضور گونهمکان
و در این ها داراي مقادیر بیشتري بودنسبت به سایر مکان

ها و پتاسیم خاك کمتر از سایر مکانها مقدار بارندگیمکان
.Pاي هر دو گونه هاي دار، مکان3با توجه به جدول باشد.می

pabularia وP. ferulaceaها داراي در مقایسه با سایر مکان
باشند. اسیم، درصد سیلت و دما بیشتري می، پتازتماده آلی، 

ها داراي ها نسبت به سایر مکانهاي عدم حضور گونهمکان
هاي حضور رصد شیب در مکاند. هستنددرصد شیب کمتري 

) و درصد65باالي ار (شیب راي بیشترین مقداها دگونه
تري (شیب ي عدم حضور داراي درصد شیب پایینهامکان

هاي ، مکان2به جدول توجهبادرصد) هستند.57متوسط 
مورد هاي داراي هر دو گونهو مکانP. ferulaceaگونه داراي 
هاي داراي گونه مکانداراي جهت جغرافیایی غربی و مطالعه 

P. pabulariaباشند.جغرافیایی جنوبی میداراي جهت
ها داراي جهت جغرافیایی عدم حضور گونههاي همچنین مکان

در P. pabulariaطور کلی گونه به.باشندغرب میشمال
513/0هدایت الکتریکی هاي با مکانمناطق مورد بررسی در 

ارتفاع از سطح ، امپیپی64/2فسفر زیمنس بر متر)، (دسی
، درصد15رس، درصد75متوسط ، شیبمتر1523دریا 

و همچنین متوسط بارندگی ساالنه درصد67و شن 17سیلت 
داراي حضور بیشتر و سازگارتر و دماي کمتر متر میلی381

منطقه مورد مطالعه در در P. ferulaceaگونه باشد.می
متر از سطح 1804ارتفاع زیاد (ارتفاع متوسط هاي با مکان
ام) و بارندگی کمترپیپی24/181پایین (دار پتاسیممقدریا)،

. سازگاري بیشتري داردمتر) میلی226(متوسط بارندگی ساالنه 



tآزموناستفاده از با سایت شاهدوP. ferulacea،P. pabulariaهايگونههاي حضور رویشگاهمقایسه -2جدول 

رویشگاه نیررویشگاه دربندرویشگاه هیررویشگاه کوثر

خصوصیات
شاهدحضور گونهشاهدحضور گونهشاهدحضور گونهشاهدحضور گونهشاهدحضور گونه

tمقدار میانگین±اشتباه معیارمیانگین±اراشتباه معیtمقدار میانگین±اشتباه معیارمیانگین±اشتباه معیارtمقدار میانگین±اشتباه معیارمیانگین±اشتباه معیارtمقدار میانگین±اشتباه معیارمیانگین±اشتباه معیار

هدایت الکتریکی 
)Ds/m(

012/0±513/0006/0±472/0**87/2007/0±420/0003/0±532/0**504/13-005/0±484/0006/0±479/0ns566/0006/0±446/0011/0±622/0**37/13-

pH011/0±81/7018/0±71/7**44/4018/0±74/7018/0±75/7ns37/0-016/0±65/7018/0±70/7*05/2-016/0±51/7007/0±60/7**30/4-
69/13**142/1±358/1001/0±015/0-81/8**843/0±526/0001/0±03/62035/0**846/0±987/0001/0±001/0-53/15**870/0±471/0001/0±001/0ماده آلی (%)
80/8**112/0±131/0001/0±001/0-68/6**087/0±052/0003/0±80/5003/0**077/0±100/0003/0±001/0-06/7**087/0±045/0005/0±001/0نیتروژن (%)

-ppm(06/0±64/2015/0±19/2**02/704/0±16/2015/0±43/2**34/6-001/0±42/1015/0±12/2**29/44-015/0±032/2179/0±289/4**51/12فسفر (
ppm(12/8±70/20514/10±73/291**18/17-12/6±11/15311/6±41/167**99/7-74/2±16/21011/4±21/240**54/9-04/3±46/26584/4±50/205**41/26پتاسیم (

1505ns43/1-15±187318±1809**68/2816±173518±1658**02/3427±184620±1719**60/56±150220/14±79/14ارتفاع (متر)
50ns83/0-12/6±5218/3±34**61/395/5±4454/3±30**50/21±5212/4±24/1483/5**40±6080/40±90/4شیب (%)

-44/26**36/0±36/101/0±01/0-89/5**91/0±71/101/0±01/0-59/6**38/1±14/001/0±01/0-64/22**03/0±003/001/0±01/0جهت
-82/39**45/20±72/1150/4±20/502/2**13/7±72/720/2±36/2154/3**27/12±27/1682/2±85/2-39/5**60/17±46/1516/3±61/2درصد رس

54/27**79/34±95/4108/4±84/3-94/98**60/45±90/3328/4±54/4-78/89**72/34±79/1960/2±60/4-57/20**60/25±46/1760/2±52/3درصد سیلت
48/3**74/44±32/4640/3±86/4812/4**26/47±37/5890/2±45/5220/5**55/52±93/6350/4±98/1261/6**80/56±08/6721/3±22/5درصد شن

mm(00/00±38100/00±381ns00/0000/00±26200/00±262ns00/0000/00±26200/00±262ns00/0000/00±35800/00±358ns00/00بارندگی (
C0(00/00±800/00±8ns00/0000/00±35/900/00±35/9ns00/0000/00±35/900/00±35/9ns00/0000/00±08/1100/00±08/11ns00/00دما (

P. pabulariaتراکم گونه 

(پایه در مترمربع)
003/0±125/0--004/0±341/0--

P. ferulaceaتراکم گونه 

--443/0±003/0--174/0±006/0--308/0±001/0---(پایه در مترمربع)

دارغیر معنیدرصد و5و 1در سطح دار ترتیب معنیبه:nsو *،**
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هاي مورد مطالعهگیري شده در شرایط حضور و عدم حضور گونهمقایسه میانگین خصوصیات اندازه-3جدول 

.Pگونه هاعدم حضور گونهخصوصیات ferulacea
.Pگونه  pabularia وP.

ferulacea
.Pگونه  pabularia

dS/m(006/0±a526/0006/0±b452/0006/0±b446/0012/0±a513/0(کتریکی هدایت ال
b69/7013/0±b70/7007/0±c51/7011/0±a81/7±010/0اسیدیته

b92/0034/0±c75/0015/0±a35/1001/0±d47/0±011/0ماده آلی (%)
b09/0003/0±c07/0001/0±a13/0001/0±d04/0±002/0(%)ازت
ppm(093/0±a76/2052/0±b79/1015/0±b03/2061/0±a64/2فسفر (
ppm(325/4±b30/226973/4±c24/181648/3±a76/265839/3±b36/205پتاسیم (

b3/1673937/17±a4/1804863/16±a1846868/24±c1523±611/15ارتفاع (متر)
c72/57080/0±b50/67154/0±b50/69104/0±a15/75±202/1شیب (%)

a94/0001/0±b28/0001/0±b29/0001/0±b28/0±001/0(تبدیل شده)جهت
a47/14397/0±b12510/0±b72/11637/0±a46/15±579/0درصد رس

b18/35677/0±c84/26253/1±a95/41471/1±d46/17±653/0درصد سیلت
c34/50458/0±b15/61908/0±d32/46084/1±a06/67±832/0درصد شن

mm(759/5±b15/298918/1±c33/226454/0±a358506/8±a95/381بارندگی (
C0(086/0±b179/9101/0±b433/9001/0±a949/10112/0±c215/8دما (

تراکم (پایه 
در مترمربع)

.Pگونه  ferulacea00/00±c00/00053/0±b24/0010/0±a44/000/00±c00/00
.Pگونه  pabularia00/00±c00/0000/00±c00/00010/0±a34/0037/0±b12/0

باشد.درصد می5ساس آزمون توکی در سطح دار بر ار یک سطر بیانگر عدم اختالف معنیحروف مشابه د

نتایج آنالیز تشخیص
عوامـل  ها بر مبنايبا استفاده از آنالیز تشخیص مکان

، 7/58ترتیـب تـابع بـه  3،و نتایج حاصـل از آن محیطی
کـل  درصد از واریـانس 100و در مجموع9/7و 4/33

د. همچنین میزان ضریب همبسـتگی  ها را توجیه کردنداده
خـوبی  قادرنـد بـه  3و 2، 1بـع  کـه توا داد کانونی نشـان  

5). جـدول  4ها را از همدیگر تفکیک کنند (جدول گروه
مقدار ؛دهدداي ویلکس را براي توابع نشان میمقدار المب

ع دوم و سوم افزایش به طرف تاباین شاخص از تابع اول 
تر باشـد،  هرچه این شاخص به صفر نزدیکالبته بد.یامی

ــب ــانگر مناس ــودن بی ــر ب ــک  ت ــرآوردي در تفکی ــابع ب ت
تـري در  رد مناسبوبرآ2و1، بنابراین توابع هاستگروه

به اینکه مقـدار آمـاره   با توجهاند.ها داشتهتفکیک گروه

دار معنـی 01/0از ترکوچکاسکور در سطح آزمون کاي
در هـا متفـاوت اسـت.    باشد، بنابراین میـانگین گـروه  می

ــک از  ــع هری ــورد بررســی 3و 2، 1تواب ــاي م پارامتره
(جـدول  توجه به این ضرایبکه بادارندضرایب متفاوتی 

هـاي  بنـدي مکـان  گـروه در تأثیرگذارتوان عواملی) م6
را هاي مورد مطالعـه  انتشار گونهمورد مطالعه و همچنین

سـیلت، دمـا،   آلی، درصـد مادهبر این اساستعیین کرد.
ارتفاع از سطح دریا، بارندگی، فسـفر،  شیب،جهت شیب،

هـا  تمایز مکاندررس الکتریکی، پتاسیم و درصدهدایت
ارتفـاع از  هسـتند. مورد مطالعه مـؤثر  هايو انتشار گونه

بـا دارا بـودن بـاالترین ضـریب     سطح دریـا و بارنـدگی  
بـا داشـتن  شیب و پتاسیم درصد ترین و شده بیشاستاندار

کمترین ضریب استاندارد شده کمترین تـأثیر را بـر تـابع    



شناختی مؤثر ...برخی عوامل بوممقایسه242

ــداول تشــخیص  ــابع تشــخیص . دارن ــرالعــ، 2در ت وه ب
؛دارنـد بیشـترین تـأثیر را   ارتفاع، جهت شیببارندگی و

تأثیر را بر بیشترین ارتفاع از سطح دریا و پتاسیمهمچنین 
با توجه به ضـرایب سـاختاري  .نددارسوم تابع تشخیص 

در تـابع اول و  سیلت و دمـا آلی، درصدماده)6جدول(
ارتفـاع  تابع دوم و در تابع سومازتو جهت شیب، شیب

از ســطح دریــا، بارنــدگی، درصــد شــن، فســفر، هــدایت
ــد  ــیدیته و درص ــیم، اس ــی، پتاس ــترینرس الکتریک بیش

بر اساس.دهندمیهمبستگی را با تابع تشکیل شده نشان
رابطـه  توان لیز تشخیص به روش گام به گام، مینتایج آنا

کانونیـک تـابع را بـا اسـتفاده از ضـرایب توابـع ممیـزي      
عامـل از بـین   10که در آن نوشت2و 1تابع صورت به

، مـاده آلـی،   الکتریکیهدایتعوامل مورد بررسی شامل 
شیب، جهت شـیب، درصـد  پتاسیم، ارتفاع از سطح دریا، 

بـا ضـرایب   2و1بع وادر ت، بارندگی و دماو رسسیلت
تـرین عوامـل   عنـوان مهم و بهاند شدهرابطه وارد متفاوت 

هـاي مـورد   بنـدي مکـان  نتایج طبقهتشخیص داده شدند. 
نشـان داده 7مطالعه با روش آنالیز تشـخیص در جـدول   

شده در ایـن جـدول، میـزان    شده است. درصدهاي ارائه
دهـد.  شده و برآوردي را نشان مـی وارد مشاهدهتطبیق م

هاي عـدم حضـور دو گونـه در تـابع     اگر اطالعات مکان
درسـتی  درصد موارد، تابع به100در تشخیص قرار گیرد 

اطالعات گونـه  اگر وکندتعیین می1را به گروه عضویت
P. pabularia وP. ferulacea   در تابع تشـخیص قـرار

درسـتی عضـویت  بهدرصد موارد100در تابع داده شود، 
و 2هاي (گروههاي متعلق به خود را به گروههااین گونه

اطالعات مربوط به هـر دو  همچنین اگر؛کندتعیین می) 4
در تابع تشخیص )P. ferulaceaو P. pabulariaگونه (

را بـه  درصد موارد عضویت 100قرار داده شود، تابع در
درصـد مـوارد   100طـور کلـی   بـه کند.تعیین می3گروه
بر این اند.بندي شدهدرستی طبقهبندي شده اصلی بهگروه

اساس نتایج این مطالعه مبین اثر این عوامـل محیطـی بـر    
هـاي مـورد مطالعـه و    هـاي حضـور گونـه   تفکیک مکان

). در این 2باشد (شکل ها میهاي عدم حضور گونهمکان
، هـا عدم حضـور گونـه  هاي شکل، گروه یک بیانگر مکان

، P. ferulaceaگونـه  هاي انتشارروه دو نمایانگر مکانگ
هاي حضور همزمـان دو گونـه   دهنده مکاننشانگروه سه 

حضـور  هـاي  نیـز مکـان  مورد بررسی بوده و گروه چهار 
باشد.میP. pabulariaگونه

در آنالیز تشخیصشدهدادهمقادیر ویژه و درصد واریانس توضیح -4جدول 
Rcضریب همبستگی کانونی (واریانس تجمعیدرصد واریانسمقدار ویژهتوابع

2 (
1436/1147/587/58996/0
2160/654/331/92992/0
3412/159/7100969/0

مقادیر المبداي ویلکس توابع ممیزي-5جدول 
داريسطح معنیدرجه آزادياسکور-کايآماره المبداي ویلکسآزمون توابع

000/0**200/0798/270539به سمت 1
000/0**3001/0219/161124به سمت 2

3061/0944/64411**000/0
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هاي مورد مطالعه حاصل از آنالیز تشخیصگیري شده در مکانمربوط به متغیرهاي اندازهساختاري و ضرایب استاندار شده -6جدول 
ضرایب ساختارضرایب استاندارد شده

123123متغیر
-028/0-131/0027/0*0-/035/01083/0856ماده آلی (%)
-065/0-094/0060/0*-837/0-720/4342/0درصد سیلت

C0(630/3-112/2-725/0*091/0015/0-046/0دما (
-043/0-156/0*055/0-549/0-231/1559/3جهت

073/0032/0*-014/0-228/0563/0086/0شیب (%)
017/0-068/0*-024/0---(%)ازت

221/0*-390/6184/4238/1074/0028/0ارتفاع (متر)
-mm(679/7126/5604/0016/0081/0*178/0بارندگی (

152/0*088/0-135/0---درصد شن
-ppm(471/0-254/0390/0-010/0-018/0-*136/0فسفر (

-Ds/m(339/0-133/0-003/0019/0-027/0-*125/0هدایت الکتریکی (
-ppm(282/0106/0-935/0050/0010/0*108/0پتاسیم (

102/0*-082/0-066/0---اسیدیته
-070/0*-003/0-016/0-391/0-717/0-152/3درصد رس

ها:تابع؛ با استفاده از ضرایب استاندارد نشده تابعرابطه

Y1= 364/5- EC 273/6+ OC 619/0- P 007/0+ K 074/0+ Elevation 019/0+ Slope 040/0+ Aspect 731/0-
Clay 754/0+ Silt 150/0+ Pmm 775/4- T 438/155- 1تابع 

Y2= 101/2- EC 502/0+ OC 322/0+ P 003/0- K 048/0+ Elevation 046/0+ Slope 116/0- Aspect 166/0- Clay 055/0-
Silt 100/0+ Pmm 778/2- T 847/51- 2تابع 

: جهت Aspect: درصد شیب،Slope: ارتفاع از سطح دریا،Elevation، پتاسیم: K، ماده آلی: OCتریکی، : هدایت الکECکه در آن؛ 

باشد.می: متوسط دماTو : بارندگیpmm، سیلت: درصد Silt: درصد رس،Clayجغرافیایی،

*بندي با روش آنالیز تشخیصنتایج طبقه-7جدول 

بینی عضویت گروهپیش
مجموع

اصلی (%)

)2(P. feru&pabu)3(P. pabularia)4(P. ferulaeca)1(عدم حضور هاگروه
100000100)1(عدم حضور 

P. ferulaeca)2(010000100
P. feru&pabu)3(001000100
P. pabularia)4(000100100

اند.شدهبنديدرستی طبقهبندي شده، بهدرصد از موارد گروه100:*
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هاگونههاي با حضور و عدم حضوري مکاناتوابع تشخیص کانونیک بر-2شکل 

بحث 
با يهادر مکانشدهانتخابمقایسه عوامل اکولوژیکی 

تمام،نشان دادمورد مطالعه هايو عدم حضور گونهحضور
هاحضور و عدم حضور گونهباهايرها در مکانمتغی

هاي طبق بررسی.)>01/0P(رندداري دااختالف معنی
در ارتفاعات P. ferulaceaمیدانی، مشاهده شد که گونه

تر از در ارتفاع پایینکهطوريهب،باالتر حضور بیشتري دارد
هاي با در مکانP. pabulariaگونه ومتر یافت نشد 1800
حضور متر 1850تا حدوداً متر از سطح دریا 1500ارتفاع 

دماتوان به بارندگی و مورد بررسی، میاز عوامل. دارد
اشاره نمود که خود متأثر از عامل ارتفاع از سطح دریا 

هادر بین مکانداري باشد و در این مطالعه تفاوت معنیمی
هاي با در مکانP. pabulariaطوري که گونه داشتند، به

تر حضوري بیشتر و گونهبارندگی بیشتر و دماي پایین
P. ferulaceaتر نیز هاي با بارندگی و دماي پاییندر مکان

در بررسی ) Shahmoradi)2007و Hasaniحضور دارد.
در استان )Prangos ferulacea(کولوژي جاشیراآت

به این نتیجه رسیدند که گونه مورد مطالعه در کردستان
طوري که ارتفاع مناطق به،مناطق با ارتفاع باال رویش دارد

متر از سطح 2900تا 1800ر استان کردستان رویش گونه د

گونهمطالعه) در Gheytori)1996باشد. همچنین دریا می
Prangos ferulace فاکتورهايیکی از ،کرمانشاهدر

سطح دریا از ارتفاعراجاشیررویشگاهدرثرمؤواساسی
مقدار ماده آلی ازجمله عواملی بود که بر پراکنش .انددانسته

مقدار ماده داري داشت. ورد مطالعه تأثیر معنیي مهاگونه
هاي با همزمان دو گونه و مکانهاي حضورآلی در مکان

هاي با حضور بیشتر از مکانP. ferulaceaگونه حضور
تواند ناشی از زیاد بودن بود و این میP. pabulariaگونه

و همکاران Ghorbaniها باشد.مقدار الشبرگ در این مکان
شناختی اي به مقایسه برخی عوامل بوم) در مطالعه2015(

Artemisia fragransهاي مؤثر در انتشار گونه Willd.

Artemisia austricaو Jacq.شرق سبالن در مراتع جنوب
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که ارتفاع از سطح دریا 

هاي مورد مطالعه یکی از عوامل مؤثر در انتشار گونه
اشد.بمی

گیري شده از نظر حضور و میانگین خصوصیات اندازه
داري اختالف معنیهاي مورد مطالعه عدم حضور گونه

ها در با توجه به نتایج حاصل از مقایسه میانگینداشتند.
مقدار فسفر، درصد P. pabulariaهاي حضور گونه مکان

رس، هدایت الکتریکی، مقدار بارندگی، درصد شن، درصد 
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ها بیشتر و داراي اسیدیته خاك نسبت به سایر مکانشیب و 
حضور هايدر مکان.بودها دار با سایر مکاناختالف معنی

، ارتفاع از سطح دریا نسبت به سایر P. ferulaceaگونه 
ها مقدار ها داراي مقادیر بیشتري بود و در این مکانمکان

.باشدها میبارندگی و پتاسیم خاك کمتر از سایر مکان
.Pو P. pabulariaهر دو گونه با توجه به نتایج، 

ferulaceaلومی را بیشتر ترجیح -شنیهاي با بافتخاك
تر سازگاري هاي با بافت سبکیعنی به خاك؛دندهمی

آب و قابلیت بافت خاك بر نفوذ و نگهداشتد.نبیشتري دار
گذارد میاثرگیاهاندرغذاییموادوآبیدسترس

)Sperry & Hacke, Elو Abbadiتحقیقاتنتایج.)2002

Sheikh)2002( وDaviesکارانو هم)نشاننیز)2006
هاي انتشار گونهدرمهمعواملازجملهخاكبافتکهداد

.شودهاي اکولوژیک محسوب میتفکیک گروهگیاهی و 
الکتریکی، ماده هدایتکه نتایج آنالیز تشخیص نشان داد

شیب، جهت شیب، درصد، فاع از سطح دریاآلی، پتاسیم، ارت
ها و انتشار تمایز مکاندرسیلت و رس، بارندگی و دما

در این ارتباطهستند.مورد مطالعه مؤثر هايگونه
Ghorbani) و )2015و همکارانJafarian Jelodar و
) نیز بیان کردند که استفاده از آنالیز 2010همکاران (

اکنش پوشش گیاهی با عوامل تشخیص در تعیین ارتباط پر
طور که در نتایج ارائه شد، همانمحیطی مفید بوده است.

هرچه مقدار ویژه و ضریب همبستگی کانونی بیشتر باشد، 
شود. بندي بیشتر میو صحت طبقهتر بودهتابع حاصل قوي

متغیرهاي تشخیصی وارد شده به توابع از تمام عوامل مورد 
و توپوگرافی بودند که بررسی یعنی اقلیمی، خاکی 

طور کلی، باشد. بهدهنده انتخاب درست این عوامل مینشان
توان بیان کرد که با استفاده از نتایج این تحقیق و مشخص می

هاي مورد کردن عوامل مؤثر در حضور و عدم حضور گونه
توان از توابع حاصل از مطالعه در مراتع استان اردبیل، می

دیگر استفاده ها در مناطق ان گونهآنالیز تشخیص براي هم
وسیله در وقت و زمان انجام مطالعات مشابه نمود و بدین

جویی کرد و از اطالعات این مطالعه در مدیریت بهینه صرفه
همچنین طبق نتایج این تحقیق و این مراتع استفاده نمود.

مورد مطالعه و چگونگی يهامشخص شدن رویشگاه گونه
توان با استفاده از ژیکی در انتشار آن میتأثیر عوامل اکولو

ها در عملیات اصالح و احیاء مراتع مشابه استفاده این یافته
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.


