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مهم ترین عوامل محیطی مؤثر بر انتشار گونه Dorema aucheri Boiss.در مراتع استان
لرستان
*2

امیر میرزایی موسیوند ،0بهنام بهرامی
تاریخ پذیرش49/10/09 :
تاریخ دریافت43/00/23 :

چکیده
هدف این پژوهش بررسی رابطه انتشار گونه  Dorema aucheriبا عوامل محیطی است .ابتدا  01سایت در سطح
شهرستان دلفان انتخاب گردید .در هر سایت  3ترانسکت به طول  011متر مستقر و در طول هر ترانسکت در 01
پالت چهار مترمربعی درصد تاج پوشش کل و تراکم گونه مورد بررسی تعیین شد .در ابتدا ،وسط و انتهای هر
ترانسکت از عمق  1-31سانتیمتری نمونهبرداری از خاک صورت گرفت .ارتفاع ،شیب ،جهت شیب و برخی
خصوصیات خاک شامل :بافت ،هدایت الکتریکی ،اسیدیته ،ماده آلی ،فسفر ،پتاسیم و درصد ازت تعیین شدند .از
روش تجزیه خوشهای ،آزمون  tمستقل ،آنالیز تشخیص و تجزیه به مولفه اصلی برای تجزیه و تحلیل آماری
استفاده گردید .نتایج تجزیه خوشهای نشان داد که سایتها به  2گروه اصلی تفکیک میشوند که گونه مورد
بررسی بیشترین حضور را در ارتفاع  2390متر ،شیب باالی  11درصد و جهات جغرافیایی جنوب غرب و غرب،
دمای  01درجه سانتیگراد ،بارندگی  941میلیمتر ،خاکهای با ماده آلی  0/03درصد و درصد شن کمتر و مقدار
سیلت و رس بیشتر دارد .نتایج آنالیز تشخیص و تجزیه به مولفه اصلی نشان داد که در درجه اول ارتفاع ،بارندگی
و دما و همچنین برخی از پارامترهای مربوط به خاک مانند درصد شن ،درصد سیلت و مقدار ماده آلی و در درجه
دوم جهت شیب و سایر خصوصیات مربوط به خاک مانند  pHو پتاسیم در انتشار گونه مورد مطالعه مؤثر هستند.
با استناد به نتایج این تحقیق میتوان در پیشنهاد گونه برای اصالح و احیاء مراتع بهطور مناسبتری تصمیمگیری
نمود.
کلمات کلیدی :عوامل محیطی ،تجزیه خوشهای ،آنالیز تشخیص ،Dorema aucheri Boiss. ،استان لرستان.
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حضورگونهها و پراکنش جوامع گیاهی در

بررسی رابطه گونه-محیط و تعیین عوامل
محیطی موثر بر پراکنش گونههای گیاهی با

اکوسیستمهای مرتعی ،تصادفی نبوده ،بلکه
عوامل اکولوژیکی اقلیمی ،خاکی ،پستی و

استفاده از روشهای رستهبندی موضوع
مطالعات زیادی بوده است که در اینجا به برخی

بلندی و زیستی در گسترش آنها نقش اساسی
دارند .خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در
رابطه با پوشش گیاهی باعث گسترش
جغرافیایی وسیع گونههای گیاهی می-
شوند( .)00با تشخیص جوامع گیاهی و تجزیه و
تحلیل سرشت اکولوژیکی هر یک از گونهها
میتوان برای مدیریت صحیح و منطبق بر اصول

از آنها اشاره میگردد .در بررسی عوامل
محیطی موثر بر پراکنش جنس  Artemisiaدر
استان فارس نتیجه گرفته شد که بیشترین
درصد احتمال وقوع عوامل محیطی در پراکنش
گونه  Artemisia sieberiدر گرادیان ارتفاعی
 0411-2211متری فسفر ،اسیدیته ،حضور
شن ،ارتفاع از سطح دریا به عنوان عوامل اولیه

اکولوژیک برنامهریزی نمود .ویژگیهای پستی و
بلندی همانند ارتفاع از سطح دریا ،شیب و
جهت از عواملی هستند که آب قابل دسترس و
سایر شرایط محیطی مانند نور ،دما و را تحت

و درصد آهک و گچ و پتاسیم به عنوان عوامل
ثانویه و در پراکنش گونه Artemisi aucheri
در گرادیان ارتفاعی  2211-2911متری شن،
ارتفاع از سطح دریا ،به عنوان عوامل اولیه و

تأثیر قرار میدهند( .)04با توجه به نقش مهم
گیاهان در تعادل اکوسیستم و استفادههای
مختلفی که انسان بهطور مستقیم و غیرمستقیم
از آنها ا مینماید ،شناخت روابط بین گیاهان و
عوامل محیطی برای مدیریت گونههای در

پتاسیم و درصد رس و شیب مهمترین عوامل
ثانویه بـه شمار میروند( .)03در مطالعهای اثر
برخی عوامل محیطی بر پراکنش گونه
 Agropyron cristatumدر مراتع ییالقی پلور-
مازندران را مورد بررسی قراردادند و نتیجه
گرفتند که؛ مهمترین عوامل محیطی موثر در
تفکیک رویشگاههای این گونه ارتفاع از سطح

به تغییرات محیطی و در کل ثبات و پایداری
آنها ضرورت دارد ( .)23همچنین مشخص
کردن این روابط در ارتباط با استفاده از گونه-
های گیاهی در امر اصالح و توسعه مراتع و در
کل مدیریت اکوسیستمهای طبیعی یک
ضرورت پایه بهحساب میآید (.)22

دریا ،جهت شیب ،ماده آلی ،بافت خاک ،ازت،
فسفر و الشبرگ میباشد( .)00ارتباط برخی
عوامل محیطی با پراکنش پوشش گیاهی در
مراتع دنبلید طالقان را مورد بررسی قرار گرفته
و نتیجه نشان داد که؛ بافت ،میزان ماده آلی و
درصد شیب از مهمترین عوامل مؤثر بر پراکنش

مقدمه

معرض تهدید ،ارزیابی موفقیت گونههای
غیربومی در محیط جدید ،چگونگی پاسخ گونه
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گونههای گیاهی منطقه مورد مطالعه است(.)22

کندل کوهی (بیلهر) با نام علمی Dorema

مهمترین عوامل بومشناسی مؤثر بر انتشار گونه

 aucheriکه از خانواده چتریان ()Apiaceae

 Festuca ovinaدر مراتع جنوبشرقی سبالن؛
ارتفاع ،پارامترهای دمایی و اقلیم ،درصد سیلت

میباشد یکی از گیاهانی است که ضمن
اهمیت ،ناشناخته مانده است .گونه Dorema
 aucheriیکی از گیاهان ارزشمند میباشد که
به طور کلی انحصاری ایران است و خواص
متعددی ازجمله :حفاظتی ،علوفهای ،دارویی و
خوراکی را دارا میباشد ( .)02در ایران  0گونه
دیگر از جمله کندل افغانی یا کندل خراسانی
( ،)D. Aitchisoniiوشا (،)D. ammoniacum
کندل زرد ( ،)D.Aureumکندل صمغی یا
کندل صمغ دار ( )D. Gummiferumو کندل
خزری ( )D.hyrcanumمیرویند (.)02،09

در عمق سطحی ،فسفر ،درصد شن خاک
سطحی ،درصد مواد آلی ،درصد شیب ،هدایت
الکتریکی عمق سطحی خاک ،جهات شمالی و
غربی ،پتاسیم ،اسیدیته ،درصد رس خاک،
جهات شمالغربی و شمالی در گروهبندی
سایتها و گسترش گونه معرفی نمودند(.)0
تاکنون در ایران مطالعات کافی در مورد بررسی
عوامل محیطی مؤثر بر انتشار گونه Dorema
 aucheri Boiss.صورت نگرفته و معموالً آت
اکولوژی آن مورد بررسی قرار گرفته است ،آت
اکولوژی این گونه را در مراتع استان کهگیلویه
و بویراحمد مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه
گرفتند که گونه  Dorema aucheriاز ارتفاع
 0011تا  3911متر از سطح دریا و در اقلیم-
های نیمهخشک ،مدیترانهای معتدل تا سرد
رویش دارد .بهطوریکه بیشترین تراکم این
گونه در ارتفاعات  2311متر تا  3111متر از
سطح دریا میباشد .بافت خاک در مناطق مورد
مطالعه سیلتی رسی لوم ،سیلتی رسی ،رسی،
سیلتی لومی و لومی بوده EC ،خاک بین 1/20
تا  1/0میلیموس بر سانتیمتر و  pHخاک بین
 0/0تا  ،0/03متوسط بارندگی  001میلیمتر
در سال و دمای هوا بین  -00تا  30درجه
سانتیگراد متغیّر بـوده است(.)4

این تحقیق با توجه به اهمیت گونه Dorema

 aucheriو کمبود اطالعات در ارتباط با آن
بهخصوص از لحاظ امکان استفاده از آن در
اصالح و احیاء مناطق تخریب یافته و
همچنین بهرهبرداری از آن ،با هدف بررسی
رابطة حضور این گونه با عوامل محیطی در
مراتع استان لرستان انجام شد تا با تعیین
مهمترین و اثرگذارترین عوامل اکولوژیکی در
پراکنش این گونه بتوان راهکارهای مدیریتی
مناسبی برای حفظ و احیا مناطق رویشی آن
و همچنین در عملیات اصالح و احیاء مراتع از
این گونه بهصورت مناسبتر استفاده کرد
مواد و روشها
موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه:
استان لرستان در غرب ایران ،قرار دارد که وسعت
آن حدود  21004کیلومتر مربع است .اشترانکوه
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با  9194متر ارتفاع بلندترین نقطه استان لرستان
است .پستترین نقطة آن در جنوبیترین ناحیه
استان واقع شده و حدود  042متر از سطح
دریای آزاد ارتفاع دارد .بر اساس آمار  02ساله
ایستگاههای هواشناسی موجود ،متوسط بارندگی
ساالنه در سایتهای نمونهبرداری ،حدود 941
میلیمتر و میانگین دمای ساالنه آن  00/1درجه
سانتیگراد ،به طوری که میانگین دمای حداقل
ساالنه آنها  9/1و حداکثر  01/4درجه سانتیگراد
میباشد .ابتدا با بازدیدهای میدانی ،بررسی منابع،
پراکنش گونه و جاده دسترسی و با در نظر
گرفتن عوامل اکولوژیکی  01سایت نمونهبرداری
(با در نظر گرفتن جاده دسترسی و تنوع عوامل

متری نمونهبرداری انجام شد .با توجه به شیبدار
بودن منطقه مورد مطالعه ،یک ترانسکت در
جهت شیب و دو ترانسکت عمود بر شیب مستقر
گردید ،سپس در طول هر ترانسکت ،پالتها به
فاصله  01متر از هم قرار داده شد .فاصله بین
پالتها و ترانسکتها با توجه به خصوصیات
پوشش گیاهی ،وضعیت فیزیوگرافی ،عوامل
اکولوژیک ،هدف تحقیق و مساحت رویشگاه در
نظر گرفته شد .اطالعات تراکم گونه ( Dorema
 )aucheriو تاج پوشش کل در هر یک از پالتها
یادداشت شد .همچنین در ابتدا ،انتها و وسط هر
ترانسکت پروفیل حفر و از عمق  1-31سانتی-
متری خاک برداشت شد که این عمق با توجه ب ه

محیطی تعداد رویشگاه قابل انتخـاب) در سطح
رویشگاههای گونه مورد نظر در استان لرستان
انتخاب شد (شکل  .)0نمونهبرداری به روش
تصادفی -سیستماتیک در سایتها انجام شد .در
هر سایت سطح مناسب پالت نمونهبرداری با
توجه به نوع و پراکنش گونهها ،به روش سطح
حداقل ( )10و تعداد پالت بعد از نمونهبرداری
اولیه با توجه به تغییرات پوشش با روش آماری
تعیین شد .در منطقه مورد مطالعه ،سطح پالت
چهار مترمربع و تعداد آن برای هر سایت  31عدد
تعیین گردید .سپس ،در طول  3ترانسکت 011

کوهستانی بودن منطقه مورد مطالعه و نیز عمق
ریشه دوانی گونه مورد نظر در منطقه تعیین شد
( .)11در هر منطقه نمونهبرداری ارتفاع ،شیب و
جهت شیب نیز یادداشت گردید .در آزمایشگاه
نمونههای خاک بعد از خشک شدن در هوای
آزاد ،کوبیده شده و از الک  2میلیمتری عبور
داده شدند تا برای آزمایشهای فیزیکی و
شیمیایی آماده شوند .ویژگیهای خاک از قبیل
ازت ،فسفر ،پتاسیم ،ماده آلی EC ،pH ،و بافت
خاک به روشهای آزمایشگاهی اندازهگیری شد.
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طبقهبندی سایتها بر مبنای عوامل اکولوژیکی
اندازهگیری شده از روش تجزیه خوشهای
استفاده گردید .با استفاده از روش تجزیه خوشه-
ای سایتها بر اساس عوامل محیطی گروهبندی
شد و از آزمون  tمستقل بهمنظور بررسی وجود
اختالف معنیدار بین گروههای حاصل و تعیین
متغیّرهایی که در تمایز گروههای حاصل تأثیر
معنیدار داشته استفاده شد .برای تعیین درجه
اهمیت متغیّرهای اندازهگیری شده در پراکنش
گونه و تأیید گروهبندی سایتهای نمونهبرداری
از آنالیز تشخیص 2و تجزیه به مولفه اصلی
( )PCA3برای  4متغیّر خاک 2 ،متغیّر اقلیم و 3
متغیّ ر پستی و انجام شد .برای انجام تجزیه و
0

شکل  - 0موقعیت استان لرستان و سایتهای نمونهبرداری

تجزیه و تحلیل دادهها
در تجزیه و تحلیل آماری این تحقیق ،پوشش
تاجی کل ( )TCو پوشش تاجی  D. aucheriبه-
عنوان متغیّرهای وابسته و سایر عوامل
اکولوژیکی بهعنوان متغیّرهای مستقل در نظر
گرفته شد .با توجه به اینکه دادههای جهات
جغرافیایی به صورت اسمی شمال ،جنوب ،شرق،
غرب و یا ترکیبی از آنها بوده ،لذا برای کمّی
کردن دادههای آن بر اساس زاویه صفر تا 301
درجه در نظر گرفته شد .بهطور مثال برای
جنوب مقدار عددی  011برای زاویه  011درجه
نسبت به شمال در نظر گرفته شد .همچنین
مقدار شیب در  0کالس (کالس 1-21 :0
درصد ،کالس  20-91 :2درصد ،کالس -01 :3
 90درصد ،کالس  00-11 :9درصد و کالس :0
بیشتر از  10درصد) طبقهبندی گردید .برای

تحلیل آماری از نرمافزارهای  SPSS18و PC-

 ORDاستفاده شد.
نتایج
ابتدا سایتهای مورد مطالعه بر اساس تراکم
این گونه در سطح منطقه مورد مطالعه در 2
طبقه گروهبندی شـد (جدول  .)0بین سایت-
های مورد بررسی از نظر خصوصیات
فیزیوگرافی ،اقلیمی و همچنین تراکم گونه و
تاج پوشش کل اختالف وجود دارد .بهطوریکه
بر اساس نتایج بدست آمده ،سایتهای انتخاب-
شده از نظر پوشش تاجی کل و تراکم گونه D.
 aucheriو همچنین از نظر عوامل غیر زنده
اکولوژیکی متفاوت بودند .این تفاوتها در
1

Cluster analysis
Discriminant analysis
3
Principal Component Analysis
2
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دوم برابر با  941میلیمتر میباشد .ارتفاع
متوسط سایتهای گروه اول  2000متر و ارتفاع
متوسط سایتهای گروه دوم  2390متر می-
باشد .شیب غالب در سایتهای هر دو گروه
بیشتر از  41درصد و جهت آنها جنوبغرب و
غربی میباشد .تاج پوشش کل در سایتهای
گروه اول بین  31-00درصد و برای گروه دوم
میباشد.
درصد
30-00
بین

ارتباط با گونه  D. aucheriکامالً قابل توجه و
بین  1/10تا ( 2/03پایه در متر مربع) متغیّر
بود .بدین منظور سایتهای مورد بررسی در دو
گروه تقسیمبندی گردید ،گروه اول دارای تراکم
گونه مورد نظر بین  1/10تا ( 0سایتهای با کد
 )0-31و گروه دوم دارای تراکم بین -2/03
( 0/10سایتهای با کد  )30-01میباشند.
همچنین متوسط بارندگی در گروه اول 900
میلیمتر در سال و در گروه

جدول  -0مشخصات طبقات تراکم گونه  Dorema aucheriدر سایتهای مورد مطالعه
خصوصیات
تراکم (پایه در متر
مربع)

کد
سایت

بارندگی

دما

ارتفاع

شیب

جهت شیب

تاج پوشش
کل

1/10-0

0- 31

900

02

2000

کالس <41 ،0

جنوب غرب و
غرب

31-00

0/10-2/03

30-01

941

01

2390

کالس <41 ،0

جنوب غرب و
غرب

30-00

طبقهبندی سایتهای نمونهبرداری
بهمنظور گروهبندی و مقایسه سایتها از نظر
عوامل اکولوژیکی مختلف مؤثر در انتشار گونه
مورد مطالعه ،از روش تجزیه خوشهای استفاده
شد و سـایتها به  2گروه اصلی تفکیک گردید
(شکل  .)2از آزمون  tمستقل بهمنظور بررسی
وجود اختالف معنیدار بین گروههای حاصل و
تعیین متغیّرهایی که در تمایز گروههای حاصل
تأثیر معنیدار داشته استفاده شد (جدول .)2
مقایسه گروههای  0و  2نشان داد که تمام
متغیّرها به جزء دما ،شیب ،جهت pH ،و هدایت
الکتریکی اختالف معنیداری در سطح احتمال 0
درصد دارند .با توجه به جدول  ،2گونه مورد

مطالعه در سایتهای گروه  ،2دارای تراکم
بیشتری نسبت به سایتهای گروه  0میباشد،
همچنین میزان بارندگی و ارتفاع آنها بیشتر از
گروه  0و دمای آنها کمتر از سایتهای گروه 0
میباشد .این نتایج بیانگر آن است که گونه مورد
مطالعه به ارتفاعات باالتر ،بارندگی بیشتر و
دماهای پایینتر بردباری و سازگاری بیشتری
دارد .همپنین سایتهای مورد بررسی از نظر
پارامترهای مربوط به خاک دارای اختالف می-
باشند ،بهطوری که مقدار ماده آلی خاک در
گروه  2بیشتر از گروه  0بود .بنابراین ،ارتباط
نزدیکی بین مقدار مواد آلی خاک با تراکم و
رویش گونه مورد مطالعه وجود دارد .مقدار
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پارامترهای فسفر و نیتروژن نیز در گروه  2از
گروه  0بیشتر بود .بنابراین ،فسفر و نیتروژن نیز
از عوامل تعیینکننده و نیاز پایه در سازگاری
گونه مورد مطالعه بوده و خاکهای غنی از ایـن
دو عنصر شرایط بهتری را برای رویش این گونه
ایجاد میکنند .بر خالف فسفر و نیتروژن ،خاک
سایتهای با تراکم بیشتر گونه D. aucheri
نسبت به سایتهای با تراکم کمتر گونه مورد
مطالعه دارای مقدار پتاسیم کمتری میباشد.
همچنین درصد رس و سیلت خاک در سایت-
های گروه  2نسبت به گروه  0بیشتر و درصد
شن این گروه نسبت به گروه  0کمتر میباشد.
این بیانگر این است که گونه مورد مطالعه در

الکتریکی در بین سایتهای گروه  0و  2دارای
اختالق معنیداری نبودند .همچنین متوسط
درصد تاج پوشش کل در سایتهای گروه  0با
حدود  03درصد ،بیشتر از سایتهای گروه  0با
متوسط درصد تاج پوشش  91درصد میباشد.
میزان شیب و جهت شیب در تمامی سایتهای
مورد بررسی اختالف معنیداری با هم نداشتند و
همه آنها دارای شیب بیشتر از  11درصد (کالس
 )0و جهت شیب جنوبغرب و غرب میباشند.
بهطور کلی گونه مورد بررسی در مناطق با
ارتفاعات باالتر ،دمای پایینتر ،شیب زیاد ،جهت
جغرافیایی جنوبغرب و غرب ،ماده آلی،
نیتروژن و فسفر بیشتر و همچنین مناطق با

مناطق با شن کمتر و رس و سیلت بیشتر
سازگاری بهتری دارد .مقدار  pHو هدایت

درصد سیلت و رس بیشتر سازگاری بهتری دارد.

شکل  -2گروهبندی سایتهای مورد مطالعه بر مبنای عوامل اکولوژیکی ،پوشش تاجی کل و تراکم  D. aucheriبا
استفاده از روش تجزیه خوشهای
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جدول  -2مقایسه میانگین مکان های با حضور و عدم حضور گونه از نظر پارامترهای مورد مطالعه با آزمون t
متغیّرها

مقدار t

گروه 0

گروه 2

میانگین گروه ±انحراف معیار

میانگین گروه ±انحراف معیار

هدایت الکتریکی ()Ds/m
pH

1/00±1/10

1/02±1/14

-1/01ns

0/01±1/10

0/01±1/10

ns

ماده آلی ()%

0/22±1/29

0/03±1/24

**

نیتروژن ()%

1/10±1/12

1/14±1/19

0/02
0/00

**

-9/20

فسفر ()ppm

2/19±1/01

2/01±1/22

پتاسیم ()ppm

209/00±90/19

099/10±31/02

**-0/14

ارتفاع (متر)

2000±09

2390±03

**1/93

**

-3/90

ns

شیب

0±1/12

0±1/10

جهت

290±31

290±90

ns

درصد رس

00/10±9/09

09/14±0/90

**

درصد سیلت

24/32±1/00

31/20±4/11

-0/20

درصد شن

01/09±0/00

90/09±01/00

**0/11

بارندگی ()mm

900±2/12

941±2/19

دما ()C0

02±1/20

01±1/09

تراکم گونه

1/01±1/11

0/42±1/00

تاج پوشش کل

91/21±0/10

02/02±0/10

11/02
1/11

-9/14

**

**
ns

0/19

1/19

**09/00
**

-01/04

*** ،و  nsبه ترتیب معنیدار در سطح احتمال  0و  0درصد و غیر معنیدار

نتایج آنالیز تشخیص و تجزیه به مؤلفههای

مناسبتر بودن تابع برآوردی در تفکیک گروه-
هاست ( .)21،20با توجه به اینکه مقدار آماره

با استفاده از آنالیز تشخیص سایتها بر مبنای
عوامل محیطی و نتایج حاصل از آن 2 ،تابع به-
ترتیب  10و  03و در مجموع  011درصد از
واریانس کل دادهها را توجیه کردند همچنین
میزان ضریب همبستگی کانونی نشان میدهد

آزمون کایاسکور در سطح کوچکتر از 1 /10
معنیدار میباشد ،بنابراین میانگین گروهها
متفاوت است.
در هر یک از توابع  0و  2پارامترهای مورد
بررسی ضرایب متفاوتی داشتند که با توجه به

که توابع  0و  2قادرند بهخوبی گروهها را از
همدیگر تفکیک کنند (جدول  .)3جدول 9
مقدار المبدای ویلکس را برای توابع نشان می-
دهد .مشاهده میشود که مقدار این شاخص از

این ضرایب (جدول  )0میتوان عوامل تأثیرگذار
در درجه اول در گروهبندی مکانهای مورد
مطالعه و همچنین انتشار گونه  D. aucheriرا
تعیین کرد .بر این اساس در درجه اول ارتفاع،

تابع اول به طرف تابع دوم افزایش مییابد .هر
چه این شاخص به صفر نزدیکتر باشد ،بیانگر

بارندگی و دما و همچنین برخی از پارامترهای
مربوط به خاک مانند درصد شن ،درصد سیلت و
مقدار ماده آلی و در درجه دوم جهت شیب و

اصلی
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سایر خصوصیات مربوط به خاک مانند ،pH
فسفر،درصد رس ،نیتروژن ،درصد شیب و
پتاسیم در تمایز سایتها و انتشار گونه مورد
مطالعه مؤثر بودهاند .با توجه به نتایج آنالیز
تشخیص به روش گام به گام ،میتوان معادله
توابع را برای سایتهای گروه  0و  2بهترتیب به
صورت معادالت  0و  2نوشت .برای هر دو گروه
متغیّرهای ارتفاع از سطح دریا ،بارندگی ،درصد
سیلت ،درصد شن ،جهت شیب و دما وارد معادله
شدهاند .که هر کدام از این متغیّرها دارای
ضرایب متفاوت در دو معادله میباشند.
برای گروهبندی سایتهای مورد مطالعه از روش
تجزیه به مؤلفههای اصلی نیز استفاده شد .در

شکل  3پراکنش سایتها را در ارتباط با عوامل
محیطی نشان میدهد ،مطابق نتایج تجزیه
خوشهای ،سایتها را میتوان در دو گروه کلی
طبقهبندی کرد .گروه اول که منطبق با گروه 0
حاصل از تجزیه خوشهای میباشند و سایتهای
شماره  0تا  31را شامل میشود و گروه دوم که
سایتهای شماره  30تا  01در آن قرار دارند.
همانطور که در شکل  3مشخص است گروه
دوم نسبت به متغیّرهای مولفه اول ارتباط
مستقیمی با افزایش ارتفاع ،بارندگی و درصد
سیلت دارند و ارتباط معکوسی با افزایش درصد
شن دارند ،که با توجه به نتایج جدول  2مشخص
گردید که این گروه در مقایسه با گروه اول دارای

تجزیه به مؤلفههای اصلی دو مؤلفه اصلی اول و
دوم بهترتیب  01و  00درصد و در مجموع 10
درصـد از واریانس کل دادهها را توجیه کردند.
بردارهای ویژه و اهمیت متغیّرها در گروهبندی و
تمایز سایتها در جدول  0آورده شده است.
تقریباً مشابه با نتایج حاصل از آنالیز تشخیص،
در تجزیه به مولفه اصلی در مولفه اول متغیّرهای
ارتفاع ،بارندگی ،درصد شن و درصد سیلت و در
مولفه دوم متغیِرهای درصد شیب ،پتاسیم و
 ECدارای بیشترین تاثیرگذاری میباشند.

مقدار بارندگی بیشتر و ارتفاع و درصد سیلت
باالتری میباشند .همچنین گروه اول همبستگی
بیشتری با درصد شن دارد و دارای مقدار
بارندگی ،ارتفاع و درصد سیلت کمتری می-
باشند.
در مجموع با توجه به این نتایج مشخص میگردد
که تمایز و طبقهبندی سایتها و انتشار گونه
مورد مطالعه متأثر از عوامل توپوگرافیکی،
اقلیمی و خصوصیات خاک میباشد و در تجزیه
و تحلیل همبستگی انتشار پوشش گیاهی باید
این عوامل مورد توجه قرار گیرد.

جدول -3مقادیر ویژه و درصد واریانس توضیح داده شده توسط دو تابع اول در آنالیز تشخیص
آنالیز تشخیص
PCA

2

ضریب همبستگی کانونی ( )Rc

توابع

مقدار ویژه

درصد واریانس

واریانس تجمعی

0

004/010

10

10

1/490

2

20/299

03

011

1/402

0

0/101

01

01

-

2

3/130

00

10

-
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جدول  -9مقادیر المبدای ویلکس توابع ممیزی
سطح معنیداری

آزمون توابع

آماره المبدای ویلکس

کای-اسکور

درجه آزادی

 0به واسطه 2

1/111

093/001

02

**

1/111

2

1/102

000/141

0

**

1/111

جدول  -0ضرایب تشخیص مربوط به متغیّرهای اندازهگیری شده در سایتهای مورد مطالعه حاصل از آنالیز تشخیص
توابع تشخیص
0

متغیّر
ارتفاع

*

بارندگی

*

درصد شن

*

2

1/030

-1/293

1/001

-1/031

-1/002

درصد سیلت

*

دما

*

ماده آلی

*

مولفههای اصلی

1/002

1/930

1/141

1/309

1/900

PC1
1/9030
1/9930
-1/9030
1/3303
1/3211

PC2
1/1190
1/1230
1/1200
1/1204
-1/1104

-1/220

1/312

1/3214

جهت

1/012

*

-1/3001

pH

1/111

*

-1/233

فسفر

-1/100

*

-1/001

-1/2249

درصد رس

-1/102

*

1/029

-1/2140

1/2391

نیتروژن

1/110

*-1/011

1/0019

-1/1300

درصد شیب

-1/191

*1/104

-1/1944

-1/9313

پتاسیم

-1/120

*

-1/1033

EC

1/100

*

1/290

-1/139

-1/120

-1/2033

-1/1144

-1/1019
-1/0290
1/2913
-1/0013

-1/9299
1/9230

معادله ()0

Y1=-23.1110elev-56.602pmm+9.998silt-29.656sand+46.913asp-51.836t-12.977

معادله ()2

Y2=-23.0330elev-59.658pmm+10.029silt-26.338sand+46.848asp-50.983t-11.566

که در آنها؛ معادله  0و 2؛ بهترتیب ،معادله برای

دریا :pmm ،بارندگی :silt ،درصد سیلت:sand ،

سایتهای گروه  0و  :elev ،2ارتفاع از سطح

درصد شن :asp ،جهت شیب و  :tدما میباشند

شکل  -3گروهبندی سایتها بر اساس دو مؤلفه اصلی اول ( )PC1و دوم ( )PC2حاصل از تجزیه به مؤلفههای اصلی
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بحث و نتیجهگیری
بررسی ارتباط انتشار گونه  D. aucheriبا 3
متغیّر پستی و بلندی 2 ،متغیّر آب و هوایی و 4
متغیّر خاک نشان داد که تمامی عوامل فوق در
گروهبندی سایتهای مورد مطالعه و انتشار گونه
مؤثر هستند ولی اثرات آنها یکسان نمیباشد.
مقایسه عوامل اکولوژیکی انتخاب شده در سایت-
ها با استفاده از آزمون  tنشان داد که تمام
متغیّرها بجزء دما ،شیب ،جهت pH ،و هدایت
الکتریکی اختالف معنیداری در سطح احتمال 0
درصد دارند .بهطور کلی گونه مورد بررسی در
مناطق با ارتفاعات باالتر ،دمای پایینتر ،شیب
زیاد ،جهت جغرافیایی جنوبغرب و غرب ،ماده
آلی ،نیتروژن و فسفر بیشتر و همچنین مناطق با
درصد سیلت و رس بیشتر سازگاری بهتری دارد.
همچنین نتایج حاصل از آنالیز تشخیص نشان
داد که در درجه اول ارتفاع ،بارندگی و دما و
همچنین برخی از پارامترهای مربوط به خاک
مانند د رصد شن ،درصد سیلت و مقدار ماده آلی
و در درجه دوم جهت شیب و سایر خصوصیات
مربوط به خاک مانند  ،pHفسفر،درصد رس،
نیتروژن ،درصد شیب و پتاسیم در تمایز سایتها
و انتشار گونه مورد مطالعه مؤثر بودهاند .مطابق
نتایج این تحقیق که نشان داد عوامل مختلف در
انتشار گونه مورد مطالعه تأثیرگذار میباشد،
محقین ( )2،3،0،0نیز تأکید کردند که تمامی
متغیّ رها در انتشار و ترکیب گیاهی تأثیر دارند،
ولی اثرات آنها یکسان نیست .با توجه به مرور
منابع و نتایج این مطالعه چنین برمیآید که ،هر

گونة گیاهی نیازهای محیطی ویژهای دارد و با
توجه به آنها مکانی را برای زیستگاه انتخاب
میکند .با توجه به نتایج این تحقیق بین حضور
گونه  D. aucheriدر طبقات مختلف ارتفاع
اختالف معنیدار وجود دارد و با افزایش ارتفاع
تراکم و حضور گونه بیشتر میشود ،بهطوریکه
بیشترین حضور گونه در سایتهای با ارتفاع
متوسط  2390مشاهده گردید .مطابق نتایج این
تحقیق ،با نتایج ( )4در بررسی آت اکولوژی گونه
 Dorema aucheriدر استان کهگیلویه و
بویراحمد به این نتیجه رسیدند که این گونه در
مناطق کوهستانی در ارتفاعات باال و در دامنه
ارتفاعی  0011تا  3911متر از سطح دریا رویش
دارد .همچنین نتایج نشان داد که بیشترین
حضور گونه در جهات جنوبغرب و غرب می-
باشد ،عامل جهت جغرافیایی بر مقدار آب در
دسترس گیاه ،درجه حرارت خاک و میزان نور
دریافتی توسط گیاه تأثیر میگذارد .از طرف
دیگر تفاوت در شدت تابش نور در جهتهای
مختلف یک دامنه باعث بهوجود آمدن تغییرات
اقلیمی محلی در آن دامنه میشود.
بارندگی و دما دو معیار اصلی اقلیم یک منطقه
هستند که هر دو تابعی از عامل ارتفاع بوده و با
افزایش ارتفاع دما کاهش و میزان بارندگی
افزایش مییابد .گونه مورد مطالعه در سایتهای
با بارندگی  941میلیمتر و دمای  01درجه
سانتیگراد دارای تراکم و حضور بیشتری بود .در
بررسی آت اکولوژی گونه  Dorema aucheriدر
استان کهگیلویه و بویراحمد دریافتند که گونه
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مذکور در مناطق با بارندگی نسبتاً زیاد (متوسط
 001میلیمتر) و دمای هوا بین  -00تا 30
درجه سانتیگراد انتشار دارد .بافت خاک از دیگر
عوامل موثر بر پراکنش  Dorema aucheriدر
منطقه میباشد .بهطوریکه بیشتریت تراکم و
حضور را در سایتهای با با بافت خاک شنی-
لومی مشاهده گردید و این گونه بیشتر در
خاکهای با بافت سیلتی رسی لوم ،سیلتی
رسی ،رسی ،سیلتی لومی و لومی استقرار می-
یابد( ،)4همچنین نتایج تحقیقات ( )0،9نیز
نشان دادند که بافت خاک از جمله عوامل مهم
در تفکیک گروههای اکولوژیک محسوب میشود.
بافت خاک بر نفوذ و نگهداشت آب و قابلیت

هوادیدگی است ( .)1که ماده آلی خاک نقش
اساسی در تأمین کربن خاک و انرژی
میکروارگانیسمهای هتروتروف دارد .از این رو
ماده آلی میتواند از عوامل موثر بر توزیع گونه-
های گیاهی محسوب شود (.)00
از دیگر عوامل مؤثر بر پراکنش گونه Dorema
 aucheriدر تحقق حاضر ،میزان نیتروژن خاک
اس ت ،نتایج نشان داد که گونه مورد نظر در
سایتهای با درصد نیتروژن بیشتر انتشار
بیشتری دارد ،بهطوری که در سایتهای گروه 2
که گونه مورد بررسی دارای تراکم بیشتری می-
باشد مقدار نیتروژن موجود در خاک آنها بیشتر
از سایتهای با تراکم کمتر میباشد .در

دسترسی آب و مواد غذایی در گیاهان اثر می-
گذارد ( .)01یکی از مهمترین عوامل محیطی
موثر در تفکیک رویشگاههای گونه Agropyron
 cristatumرا بافت خاک تشخیص دادهاند(.)00
با توجه به جدول  ،2میتوان نتیجه گرفت که
میزان ماده آلی خاک یکی از عوامل موثر در
پراکنش و حضور گونه مورد بررسی میباشد ،به-
طوریکه مقایسه ماده آلی خاک سایتهای نمونه
برداری نشان داد که در سایتهایی که میزان
ماده آلی خاک بیشتری دارند نسبت به سایت-
هایی که مقدار ماده آلی کمتری در خاک دارند
تراکم گونه مورد بررسی بیشتر میباشد .ماده
آلی بسیاری از خواص فیزیکی ،بیولوژیکی و
شیمیایی خاک را تحت تاثیر قرار میدهد .برخی
از این خواص شامل ساختمان ،ظرفیت نگهداری
آب ،حاصلخیزی ،فعالیتهای بیولوژیکی و

مطالعاتی دیگر؛ ( )0نشان دادند که بعد از آب در
دسترس ،نیتروژن خاک ،مهمترین عامل محدود
کننده رشد گیاهان است و در تنوع گیاهان نقش
عمدهای دارد .نیتروژن موجود در خاک را از
عوامل موثر در پراکنش گونههای گیاهی در
شرایط مطالعه خود معرفی نمودند .بررسی
هدایت الکتریکی ( )ECو  pHخاک سایتهای
مورد بررسی نشان داد که مقدار  pHآنها بین
 0/01-0/01و هدایت الکتریکی آنها  1/00تا
 1/02میباشد( .)0مطابق نتایج این تحقیق ()4
در بررسی آت اکولوژی گونه Dorema aucheri
در استان کهگیلویه و بویراحمد دریافتند که
گونه مذکور در مناطق با  ECخاک بین  1/20تا
 1/0میلیموس بر سانتیمتر و  pHخاک بین
 0/0تا  0/03انتشار دارد.
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 سیلت،آن در سایتهای با بهترتیب مقدار شن
 با. درصد وجود داشت09  و30 ،91 و رس؛
-توجه به نتایج این تحقیق گونه مذکور در برنامه
 مراتع مناطق با ارتفاع زیاد،های اصالح و احیاء
- شیب بیش،) متر از سطح دریا2011 (بیشتر از
 دامنههای جنوبغرب و غرب در، درصد11 تر از
مناطق با دمای پایین (متوسط دمای سالیانه
 درجه سانتیگراد) و بارندگی متوسط01 ًحدودا
 میلیمتر) و همچنین در خاکهای900 ً(حدودا
-لوم و ماده آلی باال توصیه می-با بافت شنی
.شود

در کل نتایج نشان داد که گونه مورد بررسی
 شیب، متر2390 بیشترین حضور را در ارتفاع
 درصد و جهات جغرافیایی جنوب غرب41 باالی
 از لحاظ پارامترهای اقلیمی؛.و غرب دارد
 درجه سانتیگراد01 بیشترین حضور را در دمای
 میلیمتر مشاهده941 و بارندگی متوسط ساالنه
 عالوه بر پارامترهای فیزیوگرافی و.گردید
 خصوصیات خاک مناطق مورد مطالعه،اقلیمی
در این تحقیق در انتشار و تراکم گونه مورد
بررسی تأثیرگذار هستند بهطوری که بیشترین
0 /03  در خاکهای با مقدار ماده آلی،تراکم
 همچنین بیشترین تراکم.درصد مشاهده گردید
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