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مقایسۀ برخی عوامل بومشناختی مؤثر در انتشار گونههاي
 Dactylis glomerata L.و Thymus kotschyanus Boiss and Hohen.

در جنوب استان اردبيل
 اردوان قربانی*؛ دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 اردشير پورنعمتی؛ دانشجوی دکترای علوم مرتع ،گروه مرتعداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان ،ایران.
 زهره سادات قاسمی؛ دانشآموختۀ کارشناسی ارشد مرتعداری ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 علی اکبر شکوهيان؛ استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
چکيده
هدف این تحقیق شناخت عوامل محیطی مؤثر رؤ اؤ ا نو گونؤه  Thymus kotschyanus Dactylis glomerataر م اتؤ شه سؤاا های
خلخال ور ر رخو جنوری اساا ار ریل رو ه است .از  111مکا تعیین شده را اسافا ه از  5اؤت  1ماؤ م رعؤی ر لؤول ت ان ؤکت 40
ما ی ره ر ش تصا فی -سی اماتیک نمونهر اری انجام شد .ر تمامی مکا ها ااراما های سطحی م ت شامل رصد سنگ سؤنر یهه خؤا
لخت الشب گ ت ا م گونههای مور مطالعه ربت شد .نمونهر اری خا از عمق  30سانایما ی خا ر ه ت ان کت انجام شد .خصوصیا
خا شامل اسیدیاه رن آلی اااسیم ف ف هدایت الکا یکی رصد شن رس سیلت اندازهگی ی شد .ر ای ر رسی تفا معنی اری رؤین
ار ا عوامل محیطی ر حضور عدم حضور گونههای مور مطالعه تجهیه اریانس یکل فه انجام شد .ر ای مقای ه میانرین خصوصیا اندازه-
گی ی شده از آزمو انکن اسافا ه شد .ر ای تعیین رجۀ اهمیت ماغی های اندازهگی ی شده ر ا ا نو گونههای مور مطالعه تأیید گؤ ه-
مؤا
رندی مکا های نمونهر اری از آنالیه تشخیص انونیک اسافا ه شد .ناایج حاصل از تجهیه اریانس نشا ا ه از لحاظ ارتفؤا ،شؤی
رارندگی سنگ سنر یهه الشب گ هدایت الکا یکؤی تفؤا معنؤی اری رؤین حضؤور عؤدم حضؤور گونؤهها جؤو ار  .)P<0/01گونؤۀ
 D.glomerataر جهت شمالی ر سطوح را شی الشب گ رس ما ۀ آلی ریشا گونۀ  T.kotschyanusر امنه غ ری ر سطوح را شؤن
سنگ سنر یهه سیلت ریشا رشد رها ی ار  .را توجه ره ناایج حاصل از آنالیه تشخیص انونیک تار ره ت تیؤ  22/2 77/8رصؤد
ر مجمو 100 ،رصد از اریانس ل ا هها را توجیه ند ره لور لی  94/4رصد موار گ هرندی شده ره رسای لبقهرنؤدی شؤدند .ر
ل ناایج تجهیه تشخیص انونیک نشا ا ه هدایت الکا یکی الشب گ رارندگی ما ارتفا ،همچنین خصوصیا م روط ره خا ماننؤد
اااسیم سیلت خا لخت مهمت ین عوامل مثر ر ا ا نو گونههای مور مطالعه ه اند .را توجه ره ناایج میتوا ر ایشنها ایؤن گونؤهها
ر ای مدی یت اصتح احیاء م ات ره لور مناس ت ی تصمیمگی ی نمو .

کليد واژگان :عوامل محیطی ا ا نو گونه آنالیه تشخیص انونیک خلخال ور
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 .1مقدمه
ا ا نو گونههای گیاهی ر ا وسی ؤامهؤای م تعؤی
ماؤؤأر از عوامؤؤل رومشؤؤناخای اسؤؤت .اؤؤ ا نو گونؤؤهها از
تغیی ا مکانی ماغی های محیطی ه را گ ؤا ش گونؤهها
همب ؤؤاری ارنؤؤد یؤؤا ناؤؤ ل ننؤؤده آ ه ؤؤاند ارؤؤل
ایورینی است [ .]47 21 19 18 13 12لؤاا شؤناخت
گونههای گیاهی ه منطقؤه تعیؤین عوامؤل رومشؤناخای
مثر ر اناشار آ ها ر ای شناخت صؤحی عوامؤل مؤثر رؤ
اساق ار گونهها ر ای مدی یت ره هر اری اصتح احیؤاء
جلوگی ی از انق اض آ ها ر سؤط م اتؤ مفیؤد میراشؤد
[ .]19 18ر ا ؤ رشؤؤد گیؤؤاه ر ر یشؤؤراههؤؤای لبیعؤؤی
حاصل ار عوامل مخالف زی ای از جمله ا لیم خؤا
ش ایط ا ای رلندی میراشؤد [ .]23 18رؤ ای تعیؤین
عوامل مثر ر ا ا نو گونههای گیؤاهی توصؤیف توزیؤ
مکانی جوام گیاهی از ر شهای مخالفی اسافا ه میشؤو
[ .]49 21 15 5از جمله ایؤن ر شهؤا آنؤالیه تشؤخیص
میراشد ؤه رؤه صؤور تؤار خطؤی از ماغی هؤا رهاؤ ین
تشخیص تمایه رین گ هها را ارائه می هد [.]30 18
ره لور مثؤال ر تحقیقؤی [ ]35رؤا اسؤافا ه از ر ش
آنالیه تشخیص ر مطالعۀ خو نشؤا ا نؤد ؤه رلورؤت
ن بی هوا عمق الشب گ مای آب هؤوا رافؤت خؤا
مؤؤثر ت ین عوامؤؤل محیطؤؤی ر شؤؤکلگی ؤ ی گ ؤ ههؤؤای
ریولوژیکی ر تپههای ساحلی رو هاند .رؤ اسؤاس مطالعؤه
یر ی [ ]31علت ا ا نو گونؤههؤای گیؤاهی ر م اتؤ
مؤ ا هتپؤؤه اسؤؤاا گل ؤؤاا را جهؤؤت جغ افیؤؤایی شؤؤی
اسیدیاه رافت خا گهارش هاند .ر تحقیقؤی یرؤ
[ ]18عوامؤؤؤل رومشؤؤؤناخای مؤؤؤثر رؤؤؤ اناشؤؤؤار گونؤؤؤۀ
 Festuca ovinaرا ر م ات جنوب ش ی سؤبت ارتفؤا،
از سط ریا ما شوری خا اسیدیاه موا آلی ف ؤف
اااسیم گهارش هاند .ر اساس اژ هشی [ ]47عوامل
رومشناخای مثر ر ا ا نو گونؤۀ Artemisia fragrans
ر امنههای جنوب ش ی سبت ؛ ارتفا ،از سؤط ریؤا
رنؤا ل ؤیم گؤهارش
رارندگی ما ما ۀ آلی ف ف
هاند .ر تحقیقی یر [ ]2توزی فضایی خصوصیا
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خا ر یشراهی  7گونۀ گیؤاهی گوشؤای شؤور مصؤ را
ر رسی نایجهگی ی ند ؤه  12عامؤل خؤا ماننؤد
هدایت الکا یکی اسیدیاه غی ه اناشار ایؤن گونؤههؤا را
نا ل می نند .ر اژ هشی [ ]19عوامل مثر ر اناشؤار
گونههؤای Artemisia austriaca Artemisia fragrans
را ر م ات جنوبش ی سؤبت ؛ الشؤب گ ارتفؤا ،از سؤط
ریا رارندگی ما همچنین ااراما هؤای م رؤوط رؤه خؤا
مانند رن آلی خؤا لخؤت سؤنگ سؤنر یهه اااسؤیم
هاند.
رصد شن سیلت شی جهت جغ افیایی عنوا
علف راغ  )Dactylis glomerata L.از تی ه Poaceae
رو ه گیاهی اسؤت اایؤا ا محصؤول ارای رؤارهای ریؤه
سا ههای ا اشت اا رلند است ؤه معمؤوالد ر مکؤا هؤای
سایه میر ید خشکی مماد را تحمؤل نمؤی نؤد [.]33 3
این گونۀ ارای ارزش علوفهای راال تولید مناس رو ه رؤه
ریشؤؤا منؤؤالق نیؤؤا رؤؤا ا لؤؤیمهؤؤای مخالؤؤف معاؤؤدل
س سی ی) سؤازگاری ار [ .]24 9 8ر ایؤ ا علؤف رؤاغ
ا ا نو سیعی ر منالق شمال شمال غ ب شمال شؤ ،
غ ب م هی اساا های همجوار را رشاه وههای زاگؤ س
ار از آ ر م ات ر یشؤراههؤای لبیعؤی رؤ ای تولیؤد
علوفه اسافا ه میشو [ .]32 8 3علف راغ از خوشؤخورا ی
ارزش غاایی راالیی ر خو ار رو ه رهلوری ه میؤها مؤا ۀ
خشک ارل هضم آ  63/3رصد اؤ تیئن آ ر م حلؤۀ
گلدهی  8/2رصد میراشد [.]40 24
آ یشن )Thymus kotschyanus Boiss and Hohen.
از خانوا ه  Lamiaceaeروتؤهای اایؤا رؤه ارتفؤا 5 ،تؤا30
سانایما است [ .]33آ یشن یکی از مهؤمتؤ ین گیاهؤا
علوفهای حفاظای ار یی صنعای میراشد ه را توجؤه
ره گ ا ۀ زیا ر ت یه ع ا ،فقاز ر وه اا های
شمال غ ری شمال ش ی غ ب م ه ر ناحیه ایؤ ا
– تؤورانی شؤؤور  650تؤؤا  3900ماؤ از سؤؤط ریؤؤا) از
ذخای گیاهی را ارزش ره شمار میر ه حفظ توسؤعه
ره هر اری مناس از ارلیؤتهؤای آ مؤک مؤثر ی ر
ؤ ا اصؤا ی م تعؤدارا
حفظ منار لبیعؤی رهبؤو
خواهد رو [.]45 41 4
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از آنجایی ه اوشو گیاهی سؤاخاار تشؤکیل هنؤده
ا وسی امهای لبیعی تبلور تکامل ار ا ماقارل عوامل
ماعد محیطی است رنار این حضور آ ها مع ف چرونری
و ،تغیی ا ر ا وسی امهای م تعی رو ه میتوا رؤا
تعیین ر ند تغیی ا ت ا م زا آ ری اوشو تاجی تولیؤد
سای ااراما های گیاهی ره راهکارهؤای علمؤی رهینؤهای
صحی ر ارتباط را آ هؤا سؤت
جهت مدی یت مناس
یافت .ر نیا مطالعا مخالفی ر ر ی گونههؤای م تعؤی
انجام شؤده اسؤت لؤی تحقیقؤی ؤه رؤه لؤور م ؤاقیم
یژگیهای ا ولوژیک مثر ر اؤ ا نو گونؤۀ اناخؤاب
شده را مور ر رسی ار ا ه راشؤند ماؤ مؤور توجؤه
ار گ فاه است [ .]45گونۀ  D.glomerataرؤا توجؤه رؤه
ارزش غاایی راالی آ ر ای ام حفاظت خؤا [24 3
 ]40 28رخصؤؤوص رم اتؤؤ رؤؤا شؤؤ ایط وه ؤؤاانی
شه ساا های خلخال ور [ ]17همچنین را توجه ره
گ ا ه ر یشی سی آ ر منالق مخالف نیؤا از جملؤه
ای ا [ ]33 8 3از گونههای ارل توجه ر امؤ اصؤتح
توسعه م ات رو ه ه ؤ ر شؤناخت عوامؤل محیطؤی
مثر ر اناشار آ را توجیه مینماید .رعت ه رؤا توجؤه رؤه
ش ایط وه اانی م ات شه ساا های ؤور خلخؤال
گ ا ش غی اصولی یمؤهار ر سؤطوح شؤی ار ؤه رؤه
صور ارل توجهی ره صور یمهارهای ما ه ر آمده
یا ارا ی مراز ه میراشند .را توجه رؤه ؤ ر احیؤاء
این ارا ی ر الؤ م تعکؤاری احیؤاء ایؤن یمهارهؤا
تبؤؤدیل آ هؤؤا رؤؤه ع صؤؤههای لبیعؤؤی ؤؤ ر ار از
گونههای را ارزش م تعؤی ر احیؤاء ایؤن ارا ؤی اسؤافا ه
شه سؤاا اناخؤاب
گ  .را توجه ره اینکؤه ر سؤط
شده تحققی ر ی گونههای گ امینه انجؤام نشؤده اسؤت
شناخای از گونههای مناس ر ای اصؤتح احیؤاء م اتؤ
لبیعؤؤؤی تبؤؤؤدیل یمهارهؤؤؤا موجؤؤؤو نی ؤؤؤت گونؤؤؤۀ
 D. glomerataمیتواند یکی از گونؤههای مؤور اسؤافا ه
شه ساا خلخال ور راشد.
ر این ارتباط ر سط
همچنین گونۀ ار یی  ]6[ T. kotschyanusرؤا گ ؤا ش
سی ر م اتؤ شؤور از جملؤه م اتؤ اسؤاا ار ریؤل

شه ساا های خلخال ور [ ]39 17 4از نظ اهمیت
آ ر ر یشؤؤراههای لبیعؤؤی اسؤؤافا ه از آ ر احیؤؤاء
یمهارهای ما ه شی ار م رؤاز ه ؤ ر ار تؤا
شناخت املی از عوامل مثر ر اناشار این گونۀ نیه انجام
گی  .رنار این این تحقیق را هدف ر رسؤی تؤأری عوامؤل
محیطی مؤثر ر اناشؤار ایؤن گونؤهها ر جنؤوب اسؤاا
شه ساا خلخال ور انجام شد.
ار ریل ر سط

 .2روششناسی تحقيق
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
محؤؤد ه مؤؤور ر رسؤؤی ر مخاصؤؤا جغ افیؤؤایی 48
رجه  3یقۀ تا  49رجه لول ش ی  37رجه 7
یقۀ تا  39رجه  1یقۀ عؤ ض شؤمالی ا ؤ شؤده
است ه شامل شه ساا های خلخال ؤور مؤیراشؤد
ر جنوب اساا ار ریل ا شده است شکل  .)1ارتفؤا،
ا تت ین نقطؤۀ آ  521ماؤ ر الؤ اف ر خانؤه ؤهل
ا ز رلندت ین نقطۀ آ  3230ما لۀ آ ،اغ میراشد.
ر اساس آمار  15سؤاله تغییؤ ا رارنؤدگی منطقؤۀ مؤور
مطالعؤؤه  262تؤؤا  557میلؤؤیماؤ اسؤؤت .تغییؤ ا مؤؤای
ماوسط  0/4تا  17رجه سانایگ ا میراشد .را توجه رؤه
ش ؤ ایط ا ؤؤای رلنؤؤدی منطقؤؤهای وه ؤؤاانی حؤؤد
 95رصد) عمق نو ،خا ماغی است .ا ث اد امنههؤای
نامنظم را شی های ماغی لی ارای امنههای مؤنظم
خا دار رو ه ه عمؤدتاد رؤه ؤارر ی زراعؤی یمهارهؤای
مرؤؤاز ه تبؤؤدیل شؤؤدهاند [ .]38 20 17سؤؤیمای لؤؤی
اوشو گیاهی منطقۀ مور مطالعؤه شؤامل :الؤف) جامعؤه
ارس ؤؤه رخاؤؤا رنؤؤه افؤؤ ا ر ؤؤیاری از گونؤؤههای
رخاچؤهای نیؤه مشؤاهده میگؤ  .ب) جامعؤه جنرلؤؤی
هی انی را گونههای غال رلوط رلندماز راش ره صور
لکهای ر امنؤههای هممؤ ز رؤا اسؤاا گؤیت گ ؤا ش
سؤؤاه
ارنؤؤد ) .جوامؤؤ چمنؤؤهاری ؤؤه خؤؤو رؤؤه
چمهارهؤؤای رلنؤؤد ر امنؤؤههای اؤؤایین شؤؤت ارههؤؤا
گ ا ش ارند چمنهار وتاه ه ر ارتفاعا هممؤ ز رؤا
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اساا گیت گ ا ش ارند ) .جوامؤ روتؤهزار اسؤاپی
س را غلبه گونههای مخالف گو گ اسهای چند ساله
ماننؤؤد علؤؤف گوسؤؤفندی علؤؤف گنؤؤدمی آ یشؤؤن ؤؤه
رخوهای ارل توجهی از سط منطقۀ مور مطالعه را رؤه
خؤؤو اخاصؤؤاص ا هانؤؤد ) .جوام ؤ نیمؤؤه اسؤؤاپی ؤؤه
رخاچههای را ام شی خشت سیاه تلو؛ روتههای گؤو
رمنه آ یشن؛ گ اسهای چندسؤاله ماننؤد انؤوا ،علؤف
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گنؤؤدمی گونؤؤههای غال ؤ آ را تشؤؤکیل می هنؤؤد .گونؤؤۀ
 D. glomerataه چنؤؤد جهءگونؤؤههای غال ؤ ر سؤؤط
جوام فو ،نمیراشؤد لؤی رجؤه جامعؤه چمنؤهار وتؤاه
همم ز اساا گیت ر سؤای جوامؤ حضؤور ار  .گونؤۀ
 T. kotschyanusنیه همانند گونۀ بلؤی ر سؤط جوامؤ
مخالف رجه جوام هی انی چمنهار حضور اشاه رعضاد
از گونههای غال این جوام میراشد [.]38 20 17

شکل  .1موقعیت شهرستانهای خلخال و کوثر در استان اردبیل و ایران و موقعیت مکانهای نمونهبرداری

 .2.2انتخااااب مکاااان تدياااه دادههااااي پایاااه و
نمونهبرداري
رؤا توجؤؤه رؤؤه شؤ ایط وه ؤؤاانی محؤؤد یت جؤؤا ه
شه سؤاا
سا سی ره ارا ی م تعی ر سط م اتؤ
خلخال ور مکا های رؤا حضؤور گونؤۀ D.glomerata
ر محؤؤؤد ه ارتفؤؤؤاعی  1400تؤؤؤا  2600ماؤؤؤ گونؤؤؤۀ
 T.kotschyanusر محد ه ارتفاعی  1200تا  2300ما
ره صور سی اماتیک -تصا فی مکا های رد حضور

گونۀ مور مطالعه هم ر منطقۀ ارتفاعی حضؤور گونؤۀ
فو ،ره لور تصا فی حدا ل فاصله رؤین مکؤا نمونؤه
ر اری  2000ما ) اناخاب شدند .نمونهر اری ر سؤط
 111مکا انجام شد شکل  .)1تعدا مکا نمونؤهر اری
را توجه ره اینکه رخشی از هدف تحقیق اصؤلی اسؤافا ه از
سنجو از ر تجهیه تحلیل آمار مکؤانی رؤو ه اسؤت
اناخاب شده است .ر ل این مکا ها ر ال سه گؤ ه؛
مکا های را حضؤور گونؤۀ  D.glomerataمکؤا هؤای رؤا
حضور گونۀ  T.kotschyanusمکا هایی را عؤدم حضؤور
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گونۀ اناخاب شدند .مو عیت مکا های نمونهر اری رؤا
اسافا ه از ساراه  GPSربؤت شؤد .نقشؤه مؤدل ر ؤومی
ارتفا )DEM ،را اسافا ه از نقشؤههای ر ؤومی 1:25000
سازما نقشه ر اری شور رؤا ارعؤا ایک ؤل  30ماؤ ر
محیط  ArcGIS9.3تهیؤه سؤپس نقشؤه رصؤد شؤی
جها جغ افیایی تهیه ا ههای آ هؤا رؤ ای هؤ مکؤا
نمونهر اری اسؤاخ ا شؤد .ا ههؤای م رؤوط رؤه جهؤت
جغ افیایی را اسافا ه از رارطه [ ]7مّی شد رارطه .)1
)1

A= Cos(45-A)+1

ؤؤه ر ایؤؤن رارطؤؤه =A :مقؤؤدار تبؤؤدیل شؤؤده جهؤؤت
 =Aمقدار آزیمو جهت میراشد.
مقؤؤدار رارنؤؤدگی مؤؤا رؤؤا اسؤؤافا ه از گ ا یا هؤؤای
رارندگی مای منطقۀ ه از ا ههای ای اراههای اخل
همجؤؤوار ر مقطؤؤ زمؤؤانی  15سؤؤال )2012-1998
اساخ ا شده رو ند [ ]20ر ای مکا های نمونهر اری ر
محیط  ArcGIS9.3اساخ ا شد .سپس ر اخل مکا ها
 5ات  1ما م رعی را توجه ره اصل اندازه ات ه راید
ره رهرگی یؤک یؤا ر ارؤ میؤانرین م ؤاحت اایؤههؤای
مادا لت ین گونهها راشد ر لول ت ان کت  40ماؤ ی از
اایین امنه تا ارتفاعؤا رؤاال رؤا فاصؤله  10ماؤ از هؤم
م ؤؤاق شؤؤدند .ر مکؤؤا هؤؤای نمونؤؤهر اری ااراما هؤؤای
رصد سنگ سنر یهه خؤا لخؤت الشؤب گ تؤ ا م
گونههای  T.kotschyanus D.glomerataانؤدازهگیؤ ی
شد .نمونهر اری خا از ارادا سط اناهؤای ت ان ؤکت
تا عمق  30سانایما ی عمؤق فعالیؤت ریشؤۀ گونؤههای
اناخاب شده) سط خا انجام شد .نمونههای خؤا رؤه
آزمایشراه خا شناسی انشراه محقؤق ار ریلؤی مناقؤل
سؤؤپس خصوصؤؤیا خؤؤا ماننؤؤد اسؤؤیدیاه رؤؤه ر ش
ااان یوما ی) رصد ما ۀ آلی ره ر ش الکؤی رلؤک)
ف ف ارل جاب ره ر ش ؤال یما ی) اااسؤیم تبؤا لی
ره ر ش ال یما ی) هدایت الکا یکی ره ر ش عصؤاره
اشؤؤبا )،رافؤؤت خؤؤا رؤؤه ر ش هیؤؤدر ما ی رایکؤؤاس
اندازهگی ی شد [.]27

 .3.2تجزیه و تحليل دادهها
ا ههؤؤؤؤا رؤؤؤؤا آزمؤؤؤؤو
اراؤؤؤؤدا ن مؤؤؤؤال رؤؤؤؤو
ولموگ ف-اسمی نوف همرنی اریانسها رؤا اسؤافا ه از
آزمو لیو ر رسی شد .ر ای ر رسی جو یا عدم جؤو
تفا معنی ار رؤین عوامؤل محیطؤی رؤ حضؤور عؤدم
حضور گونۀ مؤور نظؤ از تجهیؤه تحلیؤل اریؤانس
یکط فه رین مکؤا هؤای حضؤور عؤدم حضؤور گونؤههؤا
اسؤؤافا ه شؤؤد .رؤؤ ای مقای ؤؤه میؤؤانرین خصوصؤؤیا
اندازهگی ی شده ر این مکا ها از آزمو انکؤن اسؤافا ه
شؤؤد .از آنجؤؤایی ؤؤه تؤؤأری عوامؤؤل محیطؤؤی ر ا ؤ ا نو
گونههای گیاهی یک ا نمیراشد ره منظور تعیین رجؤۀ
اهمیؤت ماغی هؤؤای انؤدازهگیؤ ی شؤده ر اؤ ا نو ایؤؤن
گونهها تأیید گ هرندی مکا های نمونهر اری از آنالیه
تشخیص انونیک اسافا ه شد .تجهیه تحلیل ا هها رؤا
اسافا ه از ن مافهار ) SPSS (ver21انجام شد.

 .3نتایج
ناایج تجهیه اریانس رین مکا های حضؤور گونؤههای
 T.kotschyanus D.glomerataعؤؤدم حضؤؤور گونؤؤهها
نشؤؤا ا ؤؤه رؤؤین  3گؤؤ ه از مکا هؤؤا حضؤؤور گونؤؤۀ
 D.glomerataحضؤؤؤور گونؤؤؤۀ  T.kotschyanusعؤؤؤدم
ما رارندگی
حضور گونهها) از لحاظ ارتفا ،رصد شی
رصؤؤد سؤؤنگ سؤؤنر یهه الشؤؤب گ هؤؤدایت الکا یکؤؤی
تفا معنی اری جو ار  .)P<0/01ه این مثیؤد آ
است ه تأری این ماغی ها میتواند ر اناشؤار ایؤن گونؤۀ
ریشا از سای ماغی ها راشد .از لحاظ جهؤا جغ افیؤایی
خا لخت رصد رس رصد شؤن اااسؤیم ر سؤط
احامؤؤال اؤؤایینت ی اخؤؤاتف معنؤؤی اری جؤؤو ار
 .)P<0/05اما رین گ هها از نظ اسیدیاه سیلت ؤ رن
آلی مؤا ۀ آلؤی ف ؤف ارؤل جؤاب تفؤا معنؤی اری
مشاهده نشد جد ل .)1
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جدول  .1تجزیه واریانس اثر عوامل محیطی بر حضور و عدم حضور دو گونۀ  D.glomerataو T.kotschyanus

خصوصیا
ت ا م تعدا اایه ر ما م ر )
ارتفا ،ما )

منار تغیی ا
رین گ هی
ر

گ هی

رین گ هی
ر

گ هی

میانرین م رعا

رجه آزا ی

17789/2

2

614/1

109

1670236/1

2

5773/3

109

مقدارF
**

28/9

**28/9
*3/7

رین گ هی

0/5

2

گ هی

0/23

109

رین گ هی

158/3

2

گ هی

30/2

109

رین گ هی

75/2

2

گ هی

2/4

109

رین گ هی

22714/9

2

گ هی

628/74

109

رین گ هی

41/7

2

گ هی

3/7

109

رین گ هی

21/1

2

گ هی

0/45

109

رین گ هی
ر گ هی

35/1
558/6

2
109

*3/4

اسیدیاه

رین گ هی
ر گ هی

0/23
0/35

2
109

0/7ns

هدایت الکا یکی سی زیمنس ر ما )

رین گ هی
ر گ هی

1/9
0/02

2
109

**106/7

رس رصد)

رین گ هی
ر گ هی

304/05
124/2

2
109

*2/7

شن رصد)

رین گ هی
ر گ هی

200/25
383/84

2
109

*2/4

سیلت رصد)

رین گ هی
ر گ هی

20/71
150/6

2
109

0/14ns

رن آلی رصد)

رین گ هی
ر گ هی

0/12
0/23

2
109

0/5ns

ما ۀ آلی رصد)

رین گ هی
ر گ هی

0/12
34150/1

2
109

0/1ns

اااسیم تبا لی ای ای ام)

رین گ هی
ر گ هی

9646/5
3/5

2
109

*3/5

ف ف ای ای ام)

رین گ هی
ر گ هی

3/3
365/2

2
109

0/4ns

جهت جغ افیایی
رصد)

شی

ما رجه سانایگ ا )
رارندگی میلی ما )
سنگ سنر یهه رصد)
الشب گ رصد)
خا

لخت رصد)

ر
ر
ر
ر
ر
ر

 * ** nsره ت تی غی معنی ار معنی ار ر سط احامال یک انچ رصد.

**5/3
**31/9
**36/6
**11/2
**47/3
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را توجه ره ناایج حاصل از مقای ه میانرینهؤا جؤد ل
 )2ارتفا ،شی رارندگی الشؤب گ رس ؤ رن آلؤی
ما ۀ آلی ر مکا هؤای حضؤور  D.glomerataن ؤبت رؤه
مکا هؤؤای حضؤؤور گونؤؤۀ  T.kotschyanusمکؤؤا عؤؤدم
حضور ریشا رو  .همچنین سنگ سنر یهه خا لخت
شؤؤن سؤؤیلت اااسؤؤیم تبؤؤا لی ر مکا هؤؤای حضؤؤور
 T.kotschyanusن بت ره حضؤور گونؤۀ D.glomerata
مکا عدم حضور مقدار ریشؤا ی را نشؤا ا نؤد .تفؤا

میانرین سنگ سنر یهه خا لخت شن ر مکا های
حضؤؤور گونؤؤۀ  D.glomerataمکؤؤا هؤؤای عؤؤدم حضؤؤور
غی معنؤؤی ار رؤؤو لؤؤی رؤؤا مکؤؤا هؤؤای حضؤؤور گونؤؤۀ
 T.kotschyanusتفؤؤا معنؤؤی اری اشؤؤت .)P<0/01
مقؤؤؤدار الشؤؤؤب گ نیؤؤؤه ر مکا هؤؤؤای حضؤؤؤور گونؤؤؤۀ
 T.kotschyanusرا مکا های عدم حضؤور غیؤ معنؤی ار
رؤؤو لؤؤی رؤؤا مکا هؤؤای حضؤؤور  D.glomerataتفؤؤا
معنی ار اشاند .)P<0/01

جدول  .2مقایسه میانگین خصوصیات اندازهگیری شده در شرایط حضور و عدم حضور گونههای مورد مطالعه
خصوصیا

گونۀ D.glomerata

گونۀ T.kotschyanus

9/3±7/6b

3/5±13/3c

ت ا م تعدا اایه ر ه ما م ر )
ارتفا ،ما )
جهت جغ افیایی

c

1778/8±15/3
b

b

0/78±0/01

1617/8±11/9
a

0/08±0/01

عدم حضور

گونۀ

0± 0a
a

1407/1±9/7

c

1/34±0/03

رصد)

14/2±2/3b

9/5±0/8a

12/1±1/1ab

ما رجه سانایگ ا )

8/2±0/07a

9/7±0/07b

10/8±0/1c

402/9±4/1

379/9±3/3

358/9±1/4

شی

رارندگی میلیما )

c

7/5±1/4

4/4±1/6

2/8±0/2b

1/6±0/1a

1/5±0/1a

5/7±0/7a

6/1±0/7b

4/5±0/3a

8/0±1

8/1±1

8/3±1

سنگ سنر یهه رصد)

a

الشب گ رصد)
خا

لخت رصد)

اسیدیاه
هدایت الکا یکی سی زیمنس ر ما )

4/6±0/4

a
a

b

a

b

a

0/45±0/01

b

0/61±0/01

a

a
c

0/87±0/02

رس رصد)

24/9±4/6b

16/2±1/3a

23/9±3/8b

شن رصد)

58/0±6/3a

64/9±8/4b

57/9±5/7a

سیلت رصد)

a

17/1±2/3

a

18/9±2/5

a

18/2±2/5

a

0/8±0/02

a

0/6±0/01

a

0/7±0/01

رن آلی رصد)
ما ۀ آلی رصد)

1/6±0/03a

1/3±0/01a

1/5±0/02a

اااسم تبا لی ای ای ام)

214/8±3/5a

288/6±4/3b

253/5±3/9ab

3/7±0/04

2/9±0/07

3/9±0/08

ف ف ارل جاب ای ای ام)

a

a

a

میانرینهای را ح ف مشاره ر ه ساو اخاتف معنی ار ر سط یک رصد ندارند.

 .1.3آناليز تشخيص کانونيک
را توجه ره ناایج حاصل از آنالیه تشخیص انونیک
تار ره ت تی  22/2 77/8ر مجمؤو 100 ،رصؤد از
اریانس ل ا ههؤا را توجیؤه نؤد جؤد ل .)3ناؤایج

ارزیاری را توجه ره این جد ل نشا ا ه مقؤدار یؤژه
ی همب اری تار ا ل ریشؤا از تؤار م رؤو ه ر
نایجه این تار تار تشخیص رها ا ر رؤو رؤه خؤوری
گ هها را از هم تفکیک نماید .ر ه یک از ایؤن تؤار
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ااراما های مور ر رسی ای مافا تی اشاند .را توجؤه
ره این ای عوامل تأری گاار ر گ هرنؤدی مکؤا هؤای
مؤؤور مطالعؤؤه اناشؤؤار گونؤؤههؤؤای D.glomerata
 T.kotschyanusتعیین شد جد ل  .)4لاا ر رجؤۀ ا ل
هؤؤدایت الکا یکؤؤی الشؤؤب گ رارنؤؤدگی مؤؤا ارتفؤؤا،
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همچنین ااراما های م روط ره خا مانند اااسیم خؤا
لخت سیلت ر اناشؤار گونؤههؤای مؤور مطالعؤه مؤثر
ه اند .جها جغ افیایی رس ف ف تبا لی شی شن
اسیدیاه ؤ رن آلؤی مؤا ۀ آلؤی ر تفکیؤک مکا هؤا
اناشار این گونهها ر رجۀ م ار گااری ه اند.

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

ی همب اری انونی

توار

مقدار یژه

رصد اریانس

اریانس تجمعی

1

3/67a

77/8

77/8

0/89

2

1/04a

22/2

100

0/71

جدول  .4ضرایب تشخیص متغیرهای اندازهگیری شده در مکانهای مورد مطالعه حاصل از آنالیز تشخیص کانونیک

توار تشخیص
ماغی

1

2

هدایت الکا یکی سی زیمنس ر ما )

*0/701

-0/383

الشب گ رصد)

*-0/486

-0/037

رارندگی میلی ما )

*-0/417

0/151

*0/394

-0/199

*-0/369

0/170

اااسیم تبا لی ای ای ام)

*0/119

0/113

لخت رصد)

*-0/112

0/032

سیلت رصد)

*0/025

0/013

سنگ سنر یهه رصد)

-0/037

*0/437

جها جغ افیایی

-0/053

*0/234

رس رصد)

-0/147

*-0/205

ف ف تبا لی ای ای ام)

-0/003

*-0/136

-0/116

*0/131

شن رصد)

-0/008

*0/110

اسیدیاه

0/032

*0/089

رن آلی رصد)

-0/024

*-0/081

ما ۀ آلی رصد)

-0/012

*-0/030

ما رجه سانای گ ا )
ارتفا ،ما )
خا

شی

رصد)
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جؤؤد ل  )5مقؤؤا ی المبؤؤدای یلکؤؤس را رؤ ای توارؤ
ممیهی نشا می هؤد .رؤا توجؤه رؤه جؤد ل مقؤدار ایؤن
شاخص از تار ا ل رؤه تؤار م افؤهایو یافاؤه اسؤت .از
آنجایی ه مقدار المبدای یلکؤس ر تؤار ا ل رؤه صؤف
نه یکا میراشد این تار ر آ ر مناسؤ ت ی ر تفکیؤک
گ هها اشاه است .ر این جد ل مقؤدار آمؤاره المبؤدای
یلکس را توجه ره نایجه آزمو ایاسکور معنی ار شؤده
ر میؤانرین
است  )P<0/01ه نشا هنده جو تفا
گ ههای حضور عؤدم حضؤور میراشؤد .ر مجمؤو ،ر
تشخیص حضور عدم حضور گونههای مور مطالعؤه 16
عامل از رین عوامل مور ر رسؤی شؤامل ارتفؤا ،از سؤط
ریا رارندگی مؤا الشؤب گ سؤنگ سؤنر یهه خؤا
لخت رس سیلت رن آلی ما ۀ آلی هدایت الکا یکی
ف ف تبا لی اااسیم تبا لی جها جغ افیایی اسؤیدیاه
شی رهعنوا مهمت ین عوامل مثر ر اناشار گونؤههای
مؤؤور مطالعؤؤه تشؤؤخیص ا ه شؤؤدند رارطؤؤه  .)2ناؤؤایج
لبقهرندی مکا های مور مطالعه را ر ش آنالیه تشخیص
انونیک ر جد ل  )6ارائه شده است .رصدهای ف ا انی
ارائه شده ر این جد ل میها تطارق موار مشاهده شده

ر آ ر ی را نشا می هد .را توجه ره ناایج حاصؤله اگؤ
التعا گونۀ  D.glomerataر تار تشخیص رارطؤه )2
ار ا ه شو ر حد  90رصد موار تار رؤه رسؤای
عضویت این گونؤۀ را رؤه گؤ ه  1تشؤخیص خواهؤد ا
چنانچه التعا گونۀ  T.kotschyanusر تار تشؤخیص
رارطؤؤه  )2ؤ ار ا ه شؤؤو ر  100رصؤؤد مؤؤوار تؤؤار
ره رسای عضویت گونۀ را ره گ ه  2تشخیص خواهد ا .
همچنین اگ التعا مکا های عدم حضؤور گونؤۀ ر
تار تشخیص رارطه  )2ؤ ار گیؤ تؤار ر  94رصؤد
موار ره رسای عضویت آ را ره گ ه  3تشخیص خواهد
ا  .ره لور لی  94/41رصؤد مؤوار گؤ هرنؤدی شؤده
اصلی ره رسای لبقهرندی شدهاند .ر این اسؤاس ناؤایج
این مطالعه مبین ارؤ عوامؤل محیطؤی اناخؤاب شؤده رؤ
تفکیؤؤک مکؤؤا هؤؤای حضؤؤور گونؤؤههؤؤای مؤؤور مطالعؤؤه
مکا های عدم حضور گونهها میراشؤد شؤکل .)2ر ایؤن
شؤؤؤکل گؤؤؤ ه  1ریؤؤؤانر مکؤؤؤا هؤؤؤای اناشؤؤؤار گونؤؤؤۀ
 D.glomerataگؤؤؤ ه  2ریؤؤؤانر مکؤؤؤا هؤؤؤای اناشؤؤؤار
 T.kotschyanusرو ه گ ه  3نیه مکا های عدم حضؤور
این گونۀ میراشد.

جدول  .5مقادیر المبدای ویلکس توابع ممیزی
ارزیاری توار

آماره المبدای یلکس

ای-اسکور

رجه آزا ی

معنی اری

 1ره سمت 2
2

0/105
0/489

229/19
72/71

32
15

0/000
0/000

)2
670Elevation – 485 Rain + 210 Temperature
– 599 Litter + 564 Stone – 625 Bare soil
– 0/053 Clay – 0/021Silt + 0/126 OC + 0/050 OM
+ 0/787 EC + 0/067 P + 0/110 K +0/043 Aspect
+ 0/008 pH -0/190 Slope

ؤؤؤه ر آ ؛  :Elevationارتفؤؤؤا ،از سؤؤؤط

=Y

ریؤؤؤا

 :Rainرارنؤؤدگی  :Temperatureمؤؤا  :Litterالشؤؤب گ
 :Stoneسؤؤنگ سؤؤنر یهه  :Bare soilخؤؤا لخؤؤت
 :Clayرصد رس  :Siltرصؤد سؤیلت  :OCؤ رن آلؤی
 :OMمؤؤا ۀ آلؤؤی  :ECهؤؤدایت الکا یکؤؤی  :Pف ؤؤف
 :Kاااسیم  :Aspectجها جغ افیؤایی  :pHاسؤیدیاه
 :Slopeرصد شی میراشند.
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جدول  .6نتایج طبقهبندی با روش آنالیز تشخیص کانونیک
اعضای گ ههای ایورینی شده

گ هها

مقدار

1

2

3

)D.glomerata 1

58

5

2

65

)T.kotschyanus 2

.

10

0

10

1

1

34

36

)D.glomerata 1

89/23

7/67

3/1

100

)T.kotschyanus 2

0

100

0

100

3

3

94

100

 3عدم حضور

اصلی
رصد

ل

 3عدم حضور

گونۀ)

گونۀ)

* 94/41رصد از موار گ رندی شده اصلی ره رسای لبقهرندی شدهاند.

شکل  .2توابع تشخیص کانونیک برای مکانهای با حضور گونۀ  )2( T.kotschyanus ،)1( D.glomerataو عدم حضور دو گونۀ ()3

 .4بحث و نتيجهگيري
ر اساس ناایج ایؤن مطالعؤه ارؤ تمؤامی خصوصؤیا
محیطی مور ر رسی رهجه اسیدیاه سؤیلت ؤ رن آلؤی
ما ۀ آلی ف ف ارل جاب ر اؤ ا نو گونؤههای مؤور
مطالعه معنی ار رو  .لبق ر رسیهای میؤدانی ؤه گونؤۀ
 T.kotschyanusر حد ارتفاعی  1200تؤا  2300ماؤ

نمونهر اری شد ریشا ین حضور گونۀ ر حد ارتفؤاعی
ر مای  4تا  10رجه سانایگ ا
 1500تا  1900ما
ر امنه رارندگی  350تا  450میلیما گ ؤا ش ار .
ه ؤ چنؤؤد ؤؤه ر منؤؤار [ ]4لیؤؤف ارتفؤؤاعی سؤؤی ت ی
 650تا  3900ما ) ر ای این گونؤۀ عنؤوا شؤده اسؤت.
امنؤؤه مکا هؤؤای نمونؤؤهر اری ر سؤؤط شه سؤؤاا های
خلخال ور ر امنه ذ شؤده رؤو ه لؤی ر منطقؤۀ
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مور مطالعه این گونۀ ر محد ه ارتفاعی خیلی محؤد
اناشار ار ه را احامال زیا نشا از تنو ،زی گونهی این
گونۀ راشد .ر مطالعه [ ]45ر منطقۀ لالقا نیؤه ارتفؤا،
ریشؤؤا از  2000ماؤؤ را مناسؤؤ گونؤؤۀ T.kotschyanus
گهارش هاند .ره نظ میرسد یؤا عامؤل ارتفؤا ،ر نؤار
عوامل یر ار ی مافا تی ر اناشار ایؤن گونؤۀ ار یؤا
اریاههای مافا تی از این گونۀ ر منالق جنؤوری اسؤاا
ر
ار ریل لالقا گ ؤا ش ار  .لؤاا توصؤیه میگؤ
مطالعا آینده را توجه ره گ ؤا ش سؤی ایؤن گونؤۀ ر
ای ا [ ]39 4ا الد مطالعا یر ی ر سای منالق ای ا
انجام گی رانیاد ره اریاه این گونؤۀ نیؤه توجؤه ریشؤا ی
مب ؤا ل گ ؤ  .گونؤؤۀ  D.glomerataر حؤؤد ارتفؤؤاعی
 1400تؤؤا  2600ماؤ نمونؤؤهر اری شؤؤد ؤؤه ر حؤؤد
ر مؤای  3تؤا  7رجؤه
ارتفاعی  1900تا  2300ماؤ
سانایگ ا رارندگی رین  300تا  550میلیما ریشا ین
گ ا ش را ار  .رنار این ره نظ مؤیرسؤد ؤه نیازهؤای
ا ولوژیک این گونؤۀ تق یبؤاد مافؤا رؤو ه ایؤن امؤ
ریانر این است ه خصوصیا محیطی ر اؤ ا نو ایؤن
گونۀ ار مافا تی ارنؤد .تحقیقؤا گاشؤاه []48 10
نیه تأ یؤد ؤ هانؤد ؤه ماغی هؤای محیطؤی ر اناشؤار
گونههای گیاهی ار ا مافا تی ارند .ناایج مؤا نشؤا ا
ه ااراما های ارتفا ،عوامل ار اه ره آ مانند رارندگی
ما از عوامل اصلی ر اناشار ایؤن گونؤههؤا مؤیراشؤند.
رنار این میتوا گفت ه ارتفا ،از سؤط ریؤا ر م اتؤ
وه اانی عامؤل مؤثر ر اؤ ا نو گونؤههؤا مؤیراشؤد.
تحقیقا یر [ ]43 29 19نیه ارتفا ،از سؤط ریؤا را
از عوامؤل مهؤم تأری گؤاار ر اناشؤار گونؤههای گیؤؤاهی
هاند .ناایج مشاهدا صح ایی تجهیه تحلیل
عنوا
آماری نشا ا ؤه گونؤۀ  D.glomerataر شؤی هؤای
زیا ت حضور ریشؤا ی ن ؤبت رؤه گونؤۀ T.kotschyanus
ار  .علت این ام را میتوا رؤه سی ؤام ریشؤهای گونؤۀ
 D.glomerataن بت ا ه را توجه ره اینکه ایؤن گونؤۀ
سی ام ریشۀ افشا ار توان اه است ر خا های ؤم
عمق اساق ار ایدا ند .را افهایو شؤی میؤها ف سؤایو
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خا ریشا شده ر نایجه عمق خا ماؤ میشؤو .
ر چنین ش ایطی حضور گونههایی ه ره عمؤق ریشؤا ی
ر ای ریشۀ انی نیاز ارند محد ت میشؤو  .تحقیقؤا
یر [ ]13 12نیه شی را رؤهعنؤوا یکؤی از مهماؤ ین
عوامل محیطی تأری گاار رؤ اؤ ا نو گونؤههای گیؤاهی
گهارش هاند .از عوامل تأری گاار یرؤ ر اناشؤار ایؤن
گونهها جها جغ افیایی میراشد ره لوری ه ریشؤا ین
مقدار گونۀ  T.kotschyanusر امنههؤای غ رؤی گونؤۀ
 D.glomerataر امنههای شمالی ش ی ربت شد .رؤه
لؤؤور لؤؤی رؤؤا توجؤؤه رؤؤه نیازهؤؤای رومشؤؤناخای گونؤؤۀ
شؤ ایط
 T.kotschyanusامنههای غ ری رؤا مهیؤا ؤ
رلورای میتوانند ش ایط مناس ت ی ر ای رشؤد تکثیؤ
آ فؤ اهم نؤد .تحقیقؤا گاشؤاه [ ]12 10نیؤه تؤؤأری
جها جغ افیایی را از مهمت ین عوامل گؤهارش هانؤد.
ه چند ه ناایج مطالعه [ ]45ر تضا ناایج ما گهارش
هاند ؤه ر یشؤراه مطلؤوب گونؤۀ  T.kotschyanusر
امنؤؤههای شؤؤمالی ش ؤ ی میراشؤؤد .رنؤؤار این توصؤؤیه
ر مطالعا آینده توجه ریشا ی رؤه ایؤن عامؤل
میگ
مبا ل گ .
همچنین ناایج ما نشا ا ؤه از مهماؤ ین عوامؤل
محیطؤؤی م ؤثر ر ا ؤ ا نو گونؤؤههؤؤای D.glomerata
 T.kotschyanusسؤؤنگ سؤؤنر یهه الشؤؤب گ هؤؤدایت
الکا یکؤؤی خؤؤا لخؤؤت رصؤؤد شؤؤن اااسؤؤیم تبؤؤا لی
هاند
میراشند .تحقیقا گاشاه [ ]46 34 25عنوا
ه خصوصؤیا خؤا از مؤثر ت ین عوامؤل ر گ ؤا ش
جوام گیاهی میراشند .تحقیقاتی مانند [ ]22 13سنگ
سنر یهه را از عوامل مثر ر ا ا نو گونههای گیؤاهی
م ات سارال م اتؤ ریجؤار سؤاا مع فؤی هانؤد.
همچنین این ناایج را ناؤایج تحقیؤق [ ]19ؤه سؤنگ
سؤؤنر یهه را از عوامؤؤل مؤؤثر رؤؤ اؤؤ ا نو گونؤؤههؤؤای
 Artemisia fragrans Artemisia austriacaر م ات
سبت گهارش هانؤد مطارقؤت ار  .رؤ اسؤاس ناؤایج
تحقیق حا الشب گ از عواملی میراشد ه ر اؤ ا نو
گونههای مطالعه شده تأری معنی ار ار  .مقدار الشؤب گ
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ر مکؤؤا هؤؤای حضؤؤور گونؤؤۀ  D.glomerataریشؤؤا از
 T.kotschyanusرؤؤو  .مقؤؤدار الشؤؤب گ رقایؤؤای گیؤؤاهی
موجو ر سط خا از عوامل اصلی حاصلخیهی خا
منب اصلی تولید هوموس خا میراشد .تحقیقاتی ماننؤد
[ ]19 16نیؤؤه الشؤؤب گ را از عوامؤؤل مؤؤثر ر ؤ ا ؤ ا نو
هاند ه را ناایج تحقیق حا
گونههای گیاهی عنوا
همخوا میراشند .ناایج ما نشا ا ه هدایت الکا یکی
ر ا ا نو گونههای اناخاب شؤده ر ایؤن مطالعؤه تؤأری
اشاه است ه را ناایج تحقیقا گاشؤاه []44 38 31
نؤؤد هؤؤدایت الکا یکؤؤی ر
مطارقؤؤت ار ؤؤه ریؤؤا
گ ا ش گونهها ر رین جوام گیاهی مخالف مثر است.
اااسیم تبا لی ر ا ا نو گونههای مور مطالعه ما مؤثر
رؤؤو ه اسؤؤت .ایؤؤن عنصؤؤ ر تنظؤؤیم فاوسؤؤناه اناقؤؤال
روهیدرا ها سناه اؤ تئین غیؤ ه نقؤو فعؤالی ار
[ .]36افه ر این جو اااسیم ر خا راعث سؤهولت
ر اناقال موا غاایی ر خؤا شؤده از ایؤن ر اااسؤیم
میتواند یک ما ۀ حاصلخیه نندۀ خا رؤه ح ؤاب آیؤد
[ .]36همچنؤین اااسؤؤیم جؤاب آب را ت ؤؤهیل نمؤؤو ه
مقا مؤؤت گیؤؤاه را ر ر ار ؤ خشؤؤکی یخبنؤؤدا زم ؤؤاانه
افهایو می هد .تحقیقا گاشاه [ ]44 14نیؤه گؤهارش
هاند ه میها امتح اااسیم ر گ ؤا ش گونؤۀ گؤو
نقو مثر ی اشاه است .تحقیق یرؤ [ ]46نیؤه میؤها
امتح اااسیم خا را رهعنوا یک عامؤل مؤثر رؤ تنؤو،
گونهای م ات اشاکوه یه مع فی هاند .ر اساس ناایج
گونۀ  T.kotschyanusتمایل ره اساق ار ر خا هؤایی رؤا
میها شن سنگ سنر یهه سیلت ریشا ار  .ره ایؤن
ت تی میتوا گفت ه این گونؤۀ رافؤت سؤبک خؤا را
ت جی می هد .گونۀ  D.glomerataتمایل رؤه حضؤور ر
مکا هؤؤایی ار ؤؤه خؤؤا ارای مقؤؤدار الشؤؤب گ رس
رن آلی ما ۀ آلی راالت میراشد .رافت خا رؤه لیؤل
تأری ر میها رلورت عناص ارل ر سؤا س چ خؤه
موا غاایی تهویه عمق ریشه انؤی گیؤاه رؤ اؤ ا نو
گونههای گیاهی نقؤو اساسؤی ار [ ]11 1ؤه تأییؤد
ننده ناایج مطالعه ما میراشد .ر اساس ناایج مؤا مقؤدار
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رن آلی ما ۀ آلؤی خؤا رؤ میؤها نوسؤانا تؤ ا م
گونهها تأری معنی اری نداشت .ر توجیه این نایجه رایؤد
ه خا ر ر یشراههای این گونههؤا رؤا
خال نشا
رافؤؤت سؤؤبک رصؤؤد سؤؤنگ سؤؤنر یهه رؤؤاال میراشؤؤد
خا هایی ه ارای رافت شنی ه اند محاوی رن آلی
ما ۀ آلی می ه اند [ .]42لؤی ر ؤل نمیتؤوا رؤا
العیت نایجه گ فت ه رن آلی ما ۀ آلی ر اناشؤار
گونههای اناخاب شده ار ی ندار چ ا ؤه ر مکا هؤای
اناخؤؤاب شؤؤده ر ایؤؤن ر رسؤؤی تغیی ؤ ا ایؤؤن عامؤؤل
معنی ار نبو ه است .لی را توجه ره ع صه سؤی اناشؤار
این گونۀ ر نیا از جمله ای ا اساا ار ریؤل [4 3
 ]39 8شؤؤاید ر ع صؤؤه سؤؤیعا مانؤؤو،ت ناؤؤایج
معنؤؤی اری ردسؤؤت آیؤؤد لؤؤاا ؤ ر ار مطالعؤا رؤؤا
نوسانا ریشا ی انجام تا ناایج طعیت ی حاصؤل گؤ .
همچنین ر اساس ناایج ما اسیدیاه ف ف سؤیلیت ارؤ
معنی اری را ر اناشار گونههای اناخاب شده نشا نؤدا .
ر صورتی ه ر مطالعه [ ]45اسیدیاه از عوامل مؤثر ر
ش ایط ر یشراهی گونۀ  T.kotschyanusر م ات لالقا
گهارش شده ه ر تضا را ناایج ما میراشد .ر ارتباط رؤا
مطالعؤؤا
ایؤن ااراما هؤای خؤؤا نیؤه توصؤؤیه میگؤ
ریشا ی ر منالق را شؤ ایط ا ولؤوژیکی مافؤا ت رؤا
نوسانا ریشا انجام گی تا ناایج طعیت ی ردست آیؤد.
ر ؤؤؤل تحقیؤؤؤق [ ]45گؤؤؤهارش ؤؤؤ ه ؤؤؤه گونؤؤؤۀ
 T.kotschyanusآشیانه ا ولوژیکی محؤد ی ار تنهؤا
رش ایط خاص گ ا ش ار ر صؤورتی ر منطقؤۀ مؤا
همانرونه ه ر رخو ش ح منطقۀ مور مطالعؤه گؤهارش
شده است این گونؤۀ ر سؤط ر یشؤراههای رؤا شؤ ایط
لیف ن بااد سی اناشار ار  .رخشی از این تضؤا ناؤایج
اریاه گونۀ رخو یر نیؤه
ممکن است ناشی از تفا
ممکؤؤن اسؤؤت ناشؤؤی از ر ش مؤؤور اسؤؤافا ه ر تجهیؤؤه
تحلیلها راشد ه مطالعه ما ر مبنای چارچوب حضؤور
عدم حضور گونۀ انجؤام شؤده مطالعؤه [ ]45رؤ اسؤاس
چارچوب فقط حضور گونۀ رنا شده است.
ناایج آنؤالیه تشؤخیص انونیؤک ماغی هؤای محیطؤی
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نشا ا ه هدایت الکا یکی الشب گ رارنؤدگی مؤا
همچنین ااراما های خا مانند اااسؤیم خؤا لخؤت
سیلت رهعنوا تؤار ا ل ر تفکیؤک تمؤایه مکؤا هؤا
گ هرندی آ ها ریشا ین سهم را ارنؤد .تحقیقؤا یرؤ
هاند ه اسافا ه از آنالیه تشؤخیص
[ ]26 19نیه ریا
انونیک ر تعیین ارتباط اؤ ا نو گونؤههای گیؤاهی رؤا
عوامل محیطی مفید رو ه است .هما لؤور ؤه ر رخؤو
ناایج عنوا شد ه چه مقدار یؤژه ؤ ی همب ؤاری
ؤؤانونی ریشؤؤا راشؤؤد تؤؤار حاصؤؤله ؤؤویت ؤ صؤؤحت
لبقهرندی ریشا خواهؤد رؤو  .ماغی هؤای ار شؤده رؤه
توار از تمام عوامل مور ر رسی یعنی ا لیمی تواوگ افی
خا ی رو ند ه نشا هنده اناخاب رست ایؤن عوامؤل
ه رؤا توجؤه رؤه
میراشد .ره لور لی میتوا عنوا
عوامل مثر ر حضؤور
ناایج این تحقیق مشخص
عدم حضور گونؤههؤای مؤور مطالعؤه ر سؤط م اتؤ
شه ساا های خلخال ور میتؤوا از توارؤ حاصؤل از
آنالیه تشخیص انونیک ر ای هما گونؤههؤا ر منؤالق
مشاره یر نیه اسافا ه ؤ  .ه چنؤد ؤه تضؤا هایی رؤا
مطالعا ایشین [ ]45مشاهده شد .ر نهایت را توجه رؤه
اهمیت گونههای مور مطالعه ؤه از گ ؤا ش سؤی ر
سط منطقۀ مور مطالعه ر خور ار میراشند همچنین
از لحاظ ارزش علوفؤهای ار یؤی حفاظؤت خؤا ی ایؤن
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گونؤهها ر منؤؤالق وه ؤؤاانی شؤی ار ؤؤه خؤا هؤؤا
ح اسؤؤیت رؤؤاالیی رؤؤه ف سؤؤایو ارنؤؤد انجؤؤام مطالعؤؤا
رومشناخای ارر ی رؤ ر ی ایؤن گونؤهها میتوانؤد ر
زمینه حفاظت حمایت ره منظور مدی یت اصولی م اتؤ
مور اسافا ه ار گی  .همچنین را اسافا ه از این ناؤایج
میتوا ر اصتح احیاء م ات شه سؤاا های خلخؤال
ور همچنین م ات رؤا شؤ ایط رومشؤناخای مشؤاره از
ناایج این تحقیق این گونهها اسؤافا ه ؤ  .همچنؤین
نیؤؤاز اسؤؤت مطالعؤؤا ریشؤؤا ی رؤؤا اسؤؤافا ه از ر شهؤؤای
مخالف ایورینی گ ا ش گونهی را اسافا ه از چؤارچوب
ر شهای آماری ماشین یا گی ی لبقهرندی شباهت
یا فقط حضؤور [ ]47 15 5انجؤام گیؤ تؤا شؤناخت
املت ی حاصل گ  .ر ارتباط را گونؤۀ D.glomerata
هم را ر رسی منار رخصوص ر ای ا مطالعهی ایدا نشد
تا راوا مقای هی رین ناایج حاصله ارائؤه ؤ  .رنؤار این
ه این گونۀ نیه ر منؤالق مخالؤف رؤا
توصیه میگ
اسؤؤافا ه از چارچوبهؤؤای مخالؤؤف ایورینؤؤی حضؤؤور
عدمحضور یا آشیانه ا ولوژیک انجام گی تؤا ناؤایج رؤا
المینا ریشا حاصل گ  .همچنین ایشنها میگؤ
مطالعهی ر ارتباط را تعیین اریاههای گونههای اناخؤاب
شده ر این تحقیق ر سط منالق اناشؤار آ هؤا انجؤام
گی .
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