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Abstract
The survey of the ecological and m
orphological characteristics of medicinal plants is one of the essential requirements for
multipurpose use of rangelands. Accordingly, the ecological and morphological
characteristics of Ephedra procera were investigated in the mountain rangelands of
Urmia. For this end, regarding to the physical and vegetation characteristics; three
habitats representing a wide range of areas of E. procera distribution region were
selected. Then, the data inventory was conducted within 30 two square meters plots
established on transects along 100-meter with distances of 10 meters apart and the
morphological characteristics and amount of forage production were measured. To
study the relation between distribution of vegetation and soil characteristics, soil
samples were taken with three replications along transects. The results showed that the
morphological characteristics of Ephedra and soil physical and chemical properties in
study sites; are significantly different among the sites. Analysis of variance linear
regression equation between forage production of Ephedra with morphological
characteristics indicates a significant relationship between forage production and
number of plant shoots. The results of studying the relationships vegetation distribution
with environmental factors showed that the influence of environmental variables on
vegetation is significant which accordingly the factors such as slope, temperature,
aspect, porosity, sand, elevation from sea level, percent of gravel, bulk density and
electrical conductivity are of the most important factors affecting the distribution of
Ephedra species. The results can be used in planning the protection and restoration
practices of Ephedra in natural habitats.
Keywords: By-product, Ephedra, Environmental factors, Mountain rangelands of
Urmia
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ریختشناختی Ephedra procera

ویژگیهایبومشناختی،رویشگاهیو


C.A.Mey.درمراتعکوهستانیارومیه
1

جوادمعتمدی،*1اسماعیلشیدایکرکج،2فرهادقاسمی،3مهشیدسوری

 1بخش تحقیقات مرتع ،موسسة تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج کشاورزی ،تهران ،ايران
 2گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ايران
 3ادارة کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربايجان غربی ،ارومیه ،ايران

چکیده 
بررسی ويژگیهای بومشناختی و ريختشناختی گیاهان دارويی برای استفادة چندمنظوره از مراتع ،ضروری
است؛ بنابراين ،ويژگیهای بومشناختی و ريختشناختی ارمک ) (Ephedra procera C.A.Mey.در مراتع
کوهستانی ارومیه بررسی شدند .بدينمنظور ،بین رويشگاههای معرف ،سه رويشگاه انتخاب شدند که ازنظر
ويژگیهای فیزيکی و پوشش گیاهی ،نمايندة سطح وسیعی از مناطق پراکنش  E. proceraهستند؛ سپس از
پوشش گیاهی ،داخل  30پالت دو متر مربعی که با فاصلة  10متر از يکديگر در امتداد ترانسکتهای 100
متری قرار گرفته بودند آماربرداری شد و ويژگیهای ريختشناختی و مقدار تولید علوفة آن اندازهگیری
شدند .برای بررسی روابط پراکنش پوشش گیاهی با ويژگیهای خاک ،نمونههای خاک با سه تکرار در
امتداد ترانسکتها برداشت شدند .نتايج نشان دادند ويژگیهای ريختشناختی  E. proceraو نیز
ويژگیهای فیزيکی و شیمیايی خاک در رويشگاههای مختلف تفاوت معنیداری دارند .نتايج تجزية
واريانس رابطة رگرسیون خطی بین تولید علوفه  E. proceraبا مشخصات ريختشناختی آن بیانکنندة
وجود رابطة معنیدار بین تولید علوفه با تعداد جست هستند .نتايج بررسی روابط پراکنش پوشش گیاهی با
عوامل محیطی نشان دادند اثر متغیرهای محیطی بر پوشش گیاهی معنیدار است .برايناساس ،متغیرهای
شیب ،دما ،جهت جغرافیايی ،تخلخل ،درصد شن ،درصد سنگريزه ،ارتفاع از سطح دريا ،وزن مخصوص
ظاهری و هدايت الکتريکی ،عوامل مؤثر بر پراکنش  E. proceraهستند .نتايج بهدستآمده در برنامهريزی
حفاظت از  E. proceraو عملیات احیايی در رويشگاه های طبیعی ،کاربردیاند.
واژههایکلیدی :ارمک ،عوامل محیطی ،محصوالت فرعی ،مراتع کوهستانی ارومیه
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مقدمه 

درختچهای ايستاده ،بهندرت خیزان يا کمی در پايه

محصوالت فرعی مانند محصوالت دارويی و

خوابیده است که ارتفاع  50تا  120سانتیمتر دارد و

صنعتی ازجمله خدمات بومسامانههای مرتعیاند که

کموبیش به رنگ سبز مات و متمايل به آبی است.

بهدلیل نیاز جوامع محلی ،مقبولبودن و

ساقه های آن متعدد ،ايستاده ،محکم ،در قاعده

بازارپسندی ،وضعیت اقتصادی بهرهبرداران را بهبود

چوبی است و پوستی دارد که در سطح خارجی،

میبخشند؛ اما اهمیت آنها در برخی موارد بهخوبی

قهوه ای متمايل به خاکستری است .برگها

درک نشده است يا بهدلیل بهرهبرداری غیراصولی،

تحلیليافته و بهصورت غالفاند و بهطورکلی گیاه

گونههای دارای ويژگیهای يادشده در معرض

بدون برگ است .گلها مجتمع در مخروطهای

انقراض قرار گرفتهاند؛ بنابراين ،ضرورت دارد

تکجنساند .موسم گلدهی معموالً ارديبهشت و

گونههای

خردادماه است .میوهها با طول  5تا  7میلیمتر با

ويژگیهای

براکته های گوشتی قرمز يا متمايل به زرد ،دانهها

بومشناختی و ريختشناختی آنها برای شناخت

کشیده و تخممرغی با طول  4تا  6میلیمتر و در

نیازهايشان بررسی شود تا بتوان برمبنای اطالعات

سطح پشتی محدب هستند (Ghahraman, 1978-

بهدستآمده نسبت به کشت و اهلیکردن آنها،

).2007

ضمن

شناسايی

تولیدکنندة

مناطق

محصوالت

پراکنش
فرعی،

تولید انبوه در بومسامانههای زراعی و عملیات

گونههای

اين

جنس

بهسبب

وجود

اصالحی مرتع برنامهريزی کرد .دراينباره معموالً

آلکالوئیدهای افدرين ) (Ephedrinو پسودوافدرين

اين پرسشها مطرح میشوند که نیاز بومشناختی

) ،(Pseudoephedrinخاصیت دارويی در درمان

هريک از گونههای مولد محصوالت فرعی چیست

بیماریهای تنفسی و آسم دارند (Mozaffarian,

و بین ويژگیهای ريختشناختی آنها با عوامل
محیطی چه رابطهای وجود دارد .اين پرسشها
مسئلة اصلی بسیاری از پژوهشهای مرتبط با
بهرهبرداری از محصوالت فرعیاند؛ ازاينرو
پژوهش حاضر با هدف پاسخ به پرسشهای يادشده
بر ارمک ) (Ephedra procera C.A.Mey.در
مراتع کوهستانی ارومیه انجام شد.
جنس ارمک يا ريشبز ) (Ephedraاز تیرة
 Ephedraceaeاست .بررسیهای تاکسونومیک

) .2015نتايج پژوهشها بر ترکیبات شیمیايی چهار
گونة ارمک نشان دادند اسانسهای ،α-terpineol
،Carvone

،Limenone

Camphene

و

 Carvacrolترکیبات غالب در گونههای ارمک
هستند؛ ضمن اينکه ترکیبات شیمیايی موجود در
پايههای نر و مادة گونههای مختلف تقريباً يکسان
هستند ) .(Vaezi et al., 2014همچنین گزارش
شده است محتوای آلکالوئیدها و اسانسهای

نشان میدهند ارمک در ايران  12گونة پراکنده در

گونههای مختلف ارمک با سن گیاه و بهترين زمان

مناطق مختلف کشور دارد و تنها درختچة بازدانهای

جمعآوری آن ارتباط دارد که سن مناسب

است که در مراتع پراکنش دارد (Mozafarian,

برداشت ،چهار سال بیان شده است (Porwal et

) .2007گونة  E. proceraگیاهی پايا ،دوپايه،

) .al., 2003از ديگر ويژگیهای گونههای ارمک،

ويژگیهای بومشناختی ،رويشگاهی و ريختشناختی  Ephedra procera C.A.Mey.در مراتع کوهستانی ارومیه
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توانايی زياد آنها در پااليش خاکهای آلوده

بررسیشده ،معرف سطح وسیعی از مناطق پراکنش

) (Soltani Javid et al., 2014و جذب کربن دی

ارمک هستند؛ بنابراين ،نتايج ،تعمیمپذير به مناطق

اکسید ) (Rosata et al., 2010است .

مشابه هستند.

ازنظر بومشناختی بیشترين پراکندگی Ephedra

در مناطقی با خاکهای شنی و شنی لومی
سنگريزهدار ،اقلیم خشک و نیمهخشک ،تابستان
گرم و زمستان سرد گزارش شده است .فصل
گلدهی آن اوايل بهار است و رشدرويشی آن تا
اواسط مهرماه ادامه دارد .گردهافشانی در Ephedra

با باد و حشرات انجام میشود و بذر آن تقريباً در
همة سال جوانه میزند .سیستم ريشهای گونههای
ارمک ويژگی ريختشناختی ويژهای دارد با
تغییرات شديد خاک و شرايط رطوبتی سازگار
میکند ).(Arzani et al., 2000
بررسی نیازهای بومشناختی و ويژگیهای
ريختشناختی  Ephedraبهدلیل همیشهسبزبودن
آن ،فوايدی که برای تغذية دامها دارد و نیز فوايد
دارويی آن بهدلیل داشتن دو مادة مؤثر بهنام افدرين
و پسودوافدرين و ازسویديگر مضربودن آن برای
دامها بهدلیل سمیبودن و مهاجمبودن آن در مراتع
) (Mozaffarian, 2015ضرورت دارد .در سالهای
گذشته ،رويشگاههای ارمک بهدلیل بهرهبرداری

موادوروشها 

مکانهای مورد بررسی :برای انجام پژوهش

حاضر ،با استناد به بررسیهای کتابخانهای و میدانی،
رويشگاههای معرف پراکنش  E. proceraدر مراتع
کوهستانی نازلوچای ارومیه مشخص شدند (شکل)1
که ويژگیهای فیزيکی آنها در جدول  1ارائه
شدهاند .از بین رويشگاههای محل پراکنش ،مراتع
کوهستانی نجفآباد ،قرهباغ و تپیک برای انجام
پژوهش انتخاب شدند و در آنها نمونهبرداری از
پوشش گیاهی و خاک انجام شد.
روشبررسی :پس از تعیین تودة معرف در هريک
از رويشگاهها با استناد به راهنمای طرح ملی ارزيابی
مراتع مناطق مختلف آب و هوايی کشور (Arzani,

) ،1997از پوشش گیاهی با روش تصادفی
سیستماتیک در  30پالت دو متر مربعی قرارگرفته
به فاصلة  10متر از همديگر در امتداد ترانسکتهای
 100متری آماربرداری شد .باتوجهبه اندازة
تاجپوشش پايههای  E. proceraکه معموالً تا دو

غیراصولی و همچنین تغییر کاربری عرصههای

متر مربع میرسد ،اندازة پالت مشخص شده است.

مرتعی در معرض تخريب قرار گرفتهاند و حضور

همچنین تعداد پالتها طوری تعیین شد که جامعة

اين گیاه در مراتع کاهش يافته است؛ بهطوریکه

آماری مد نظر ،ازنظر تعداد نمونه کافی باشد .فاصلة

گونههای جنس ارمک در معرض انقراض هستند

بین ترانسکتها نیز باتوجهبه مساحت تودة معرف،

) .(Ghahraman, 2012برهمیناساس در پژوهش

 50متر در نظر گرفته شد.

حاضر ،ويژگیهای بومشناختی و ريختشناختی E.

 proceraبررسی شدند .وضعیت توپوگرافی،

پس از قرارگرفتن پالتهای نمونهبرداری،

خاک ،اقلیم و پوشش گیاهی مکانهای

تعداد پايهها به تفکیک گونه و درصد پوشش تاجی
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شکل -1نقشة پراکنش رويشگاههای محل پراکنش  E. proceraدر مراتع کوهستانی ارومیه
جدول  -1ويژگیهای فیزيکی رويشگاههای محل پراکنش  E. proceraدر مراتع کوهستانی ارومیه
رويشگاه

مختصات جغرافیايی

مساحت

دامنة ارتفاعی

میانگین

میانگین

جهت

شیب

محدودة

(متر)

بارندگی

دمای

غالب

غالب

پراکنش

ساالنه

ساالنه

(هکتار)

(میلیمتر)

(سانتیگراد)

()%

نجفآباد

4212742/16

511274/8

10

1600-1700

272

12/4

جنوب

40

قرهباغ

4217395/33

506437/3

15

1300-1500

272

12/4

شمال

40

تپیک

4170759/12

489732/8

10

1400-1500

303

13/3

جنوب

30

مارمیشو

4164008/64

475666/3

6

1600-1800

450

9/5

جنوب

40

قرهالچین

4142648/55

478179/6

5

1700-1900

450

10/5

جنوب

40

درهبنار

4119880/71

486222/5

7

1400-1600

375

13

جنوب

40

چريکآباد

4110737/87

494438/1

5

1700-1900

386

10/8

جنوب

40

آرسینگران

4168205/22

481322/7

6

1450-1700

375

13

جنوب

40

سورسیارک

4179820/78

466206/4

7

1700-1900

347

9/6

جنوب

40

پايههای قرارگرفته در پالتها ،درصد خاک لخت،

دستورالعمل  Cornelissenو همکاران ( )2003و

سنگ و سنگريزه و الشبرگ با روش تخمین ثبت

مقادير تولید سرپای آنها با روش قطع و توزين

شد .بهطور همزمان ويژگیهای ريختشناختی

اندازهگیری شدند و رابطة رگرسیونی بین تولید

پايههای  E. proceraقرارگرفته در پالتها با

علوفة آن با ويژگیهای ريختشناختی و عوامل
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محیطی بررسی شد .در پژوهش حاضر ،ويژگیهای

آزمون معنیداری ارزشهای ويژة نخستین محور

ريختشناختی اندازهگیریشده شامل ارتفاع هر

کانونیک استفاده میشود

پايه ،قطر يقه ،قطر بزرگ و کوچک تاج ،قطر

).1995

(Jongman et al.,

متوسط تاج ،تعداد جست و طول برگ بودند .در

برای حذف همخطی بین شاخصهای خاکی و

هريک از رويشگاهها وضعیت و گرايش مراتع

درنتیجه مطمئنبودن نتايج تحلیل تطبیقی متعارفی،

بررسیشده نیز بهترتیب با روش چهارفاکتوری و

ابتدا برای انتخاب مهمترين شاخصهای خاکی

(Mesdaghi,

دارای کمترين همبستگی و همخطی ،تجزية

ترازوی گرايش مشخص شدند

مؤلفههای اصلی

).2003

(Principal Component

برای بررسی اثر عوامل خاکی بر پراکنش E.

) Analaysis, PCAبر شاخصهای خاکی بررسی

 proceraطول هر ترانسکت به چهار قسمت تقسیم

شد .ماتريس اولیه برای انجام تحلیل تطبیقی

و از هر قسمت ،يک نمونة خاک تا عمق

متعارفی ،شامل گونههای گیاهی در واحدهای

ريشهدوانی ارمک (صفر تا  45سانتیمتر) برداشت

نمونهبرداری و ماتريس ثانويه ،شامل عوامل محیطی

شد .از مخلوطکردن خاک هر قسمت مشخص

مرتبط با واحدهای بومشناختی بود.

برای سه ترانکست ،يک نمونة مرکب به دست آمد.

برای بررسی تفاوت بین مقدار تولید و

درمجموع برای هر مکان ،چهار نمونة خاک و در

ويژگیهای ريختشناختی و ويژگیهای خاک ،از

کل پژوهش 12 ،نمونة خاک برداشت شدند که

تجزية واريانس يکسويه استفاده شد و میانگینها با

ويژگیهای آنها شامل هدايت الکتريکی ،اسیديته،

آزمون دانکن مقايسه شدند .همچنین برای تعیین

درصد اشباع ،درصدآهک ،درصد کربن آلی،

رابطة رگرسیونی بین تولید علوفة ارمک با

درصد رس ،درصد سیلت ،درصد شن ،وزن

ويژگیهای ريختشناختی آن و ويژگیهای

مخصوص ظاهری ،درصد رطوبت خاک ،درصد

خاک ،رگرسیون گامبهگام به کار برده شد .برای

سنگريزه و تخلخل براساس دستورالعمل  Carterو

تجزيه و تحلیل دادهها نیز از نرمافزارهای SPSS

 )2008( Gregorichاندازهگیری شدند.

نسخة  21و  Pc-ORDنسخة  3/1استفاده شد (Zare

تحلیل آماری :پس از اندازهگیری ويژگیهای

).Chahouki and Bihamta, 2015

بومشناختی و ريختشناختی  E. proceraبا تجزيه
و تحلیل چندمتغیره (روشهای رجبندی) ،ارتباط

نتایج 

بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی بررسی شد.

ریختشناختی

ویژگیهای 


بدينمنظور ،از روش تحلیل تطبیقی متعارفی
Correspondance

(Canonial

procera

:E.

ويژگیهای مرتبط با اندازهگیری پوشش گیاهی
رويشگاههای بررسیشده ،در جدول  2ارائه شدهاند.

Analaysis,
) CCAاستفاده شد که با انجام آزمون مونت کارلو،

بیشترين درصد پوشش تاجی مربوط به رويشگاه

معنیداری کل مدل با  F-ratioو  P-valueبا 999

تپیک و کمترين مقدار متعلق به رويشگاه قرهباغ

تکرار ارزيابی شد .آزمون مونت کارلو معموالً برای

بود.
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جدول  -2ويژگیهای پوشش گیاهی رويشگاهها
وضعیت

گرايش

درصد پوشش

اهمیت نسبی

درصد خاک

درصد سنگ و

درصد

رويشگاه

مرتع

مرتع

تاجی

ارمک

لخت

سنگريزه

الشبرگ

نجفآباد

متوسط

ثابت

47/5

84

22/5

17

13

قرهباغ

متوسط

ثابت

37/7

47/7

17/4

31/7

13/2

تپیک

متوسط

منفی

64/4

58/3

6/5

18/5

10/6

(نازلو)
جدول  -3تجزية واريانس میانگین ويژگیهای ريختشناختی  E. proceraدر مکانهای بررسیشده
منبع تغییر

درجة
آزادی

قطر کوچک تاج

قطر بزرگ تاج
مقدار F

میانگین

میانگین

مربعات

قطر يقه

مقدار F

مربعات

ارتفاع
مقدار F

میانگین

مقدار F

میانگین
مربعات

مربعات

بین مکانها

2

9540/77

**22/32

14354/31

**54/29

6/16

**6/21

13681/67

**44/12

داخل مکانها

177

427/41

-

264/39

-

0/992

-

310/08

-

کل

179

-

-

-

-

-

-

-

ضريب تغییرات

-

منبع تغییر

28/11

درجة

30/3

32/9

طول برگ

33/5

تولید علوفة پايهها

جست

آزادی

میانگین مربعات

مقدار F

میانگین مربعات

مقدار F

میانگین مربعات

بین مکانها

2

230/84

**26/03

367/29

**6/71

63566/82

داخل مکانها

177

8/87

-

54/74

-

55195/68

-

کل

179

-

-

-

-

-

-

ضريب

-

23/2

25/2

مقدار F
ns

1/15

35/7

تغییرات

** بیانکنندة معنیداری در سطح  P≤0/01و  nsبیانکنندة معنیدارنبودن در سطح  P≤0/05است .

نتايج

تجزية

واريانس

ويژگیهای

ريختشناختی (جدول  ،)3نشان دادند بین
ويژگیهای بررسیشده در مکانهای مختلف در
سطح  P≤0/01تفاوت معنیدار وجود دارد؛ ولی
تفاوت بین مقدار تولید علوفة پايههای E. procera

در مکانهای مختلف ،ازنظر آماری معنیدار نیست
(.)P≤ 0/05

میانگین ويژگیهای ريختشناختی و مقدار
تولید سرپای پايههای ( E. proceraجدول  )4نشان
دادند بیشترين مقدار تولید علوفه مربوط به رويشگاه
قرهباغ و کمترين مقدار متعلق به رويشگاه نجفآباد
است.
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جدول  -4میانگین و اشتباه از معیار صفات ريختشناختی و زيستتودة E. procera

رويشگاه

قطر بزرگ تاج

قطر کوچک

قطر يقه

ارتفاع

طول برگ

(سانتیمتر)

تاج

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

تعداد جست

تولید علوفة پايه
(گرم)

(سانتیمتر)
نجفآ

88/1 ± 3/4 a

67/1 ± 2/2a

1/6 ± 0/3a

72/6 ± 3/5a

b

66/9 ± 2/0

b

b

0/8 ± 0/1

b

41/6 ± 2/3

65/6 ± 2/4b

b

b

0/8 ± 0/1

b

43/2 ± 1/8

11/7 ± 0/4b

21/8 ± 1/9a

148/3 ± 20/0 a

a

a

275/0 ± 84/7

a

237/47 ±58/9

باد
قرهباغ
تپیک

39/2 ±2/0

41/6 ± 2/1

c
a

9/9 ± 0/3

13/8 ± 0/5

17/5 ± 2/2

b

11/9 ± 1/5

(نازلو)

مقادير ،میانگین سه تکرار  ±انحراف معیار هستند .حروف متفاوت ،بیانکنندة تفاوت معنیدار در سطح  P≤0/01با آزمون دانکن
هستند.

ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک


ارائهشده (جدول  ،)8رابطة  1رابطة رگرسیونی در

رویشگاهها :نتايج تجزية واريانس ويژگیهای


نظر گرفته شد.

فیزيکی و شیمیايی خاک در جدول  5ارائه شدهاند.

رابطة 1

همانطورکه مشاهده میشود بین ويژگیهای

((–59/789 )r2=0/65تعداد جست)×=16/387تولید

يادشده در مکانهای مختلف ،تفاوت معنیداری در

روابط پراکنش پوشش گیاهی با عوامل

سطح  P≤0/01وجود دارد .

محیطی :در بررسی روابط پراکنش پوشش گیاهی

میانگین و اشتباه از معیار ويژگیهای خاک
رويشگاهها ،در جدول  6ارائه شدهاند .همانگونهکه
مشاهده میشود ،بین مقادير يادشده در سطح
 P≤0/01تفاوت معنیدار وجود دارد.
رابطةرگرسیونیبینتولیدعلوفةE. proceraبا
ژگیهای

ریختشناختی و وی

ویژگیهای 


خاک :نتايج تجزية واريانس رابطة رگرسیون خطی

با عوامل محیطی ابتدا برای جلوگیری از همخطی و
درنتیجه مطمئنبودن نتايج تحلیل تطبیقی متعارفی و
انتخاب مهمترين شاخصهای خاکی با کمترين
همبستگی و همخطی ،تجزية مؤلفههای اصلی بر
شاخصهای خاکی انجام شد .دراينباره ،نتايج
مرتبط با مقادير ويژه و درصد واريانس تجمعی
حاصل از تجزية مؤلفههای اصلی (جدول  ،)8بیان
میکنند سه محور اول ،درمجموع 95 ،درصد

بین تولید علوفة  E. proceraبا ويژگیهای

واريانسها را توجیه میکنند؛ بنابراين تنها ضرايب

ريختشناختی آن (جدول  )7بیانکنندة وجود

همبستگی شاخصهای خاکی مرتبط با سه محور

رابطة معنیدار بین تولید علوفه و ويژگیهای

اول ،دوم و سوم ،در محاسبات مد نظر قرار

ريختشناختی است .باتوجهبه ضريب تعیین

میگیرند (جدول .)9
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جدول  -5تجزية واريانس میانگین ويژگیهای فیزيکی و شیمیايی خاک رويشگاهها
منبع تغییر

درجة
آزادی

درصد رس

درصد شن
مقدار F

میانگین
مربعات

درصد سیلت

مقدار F

میانگین
مربعات

مقدار F

میانگین
مربعات

هدايت الکتريکی
مقدار F

میانگین
مربعات

بین مکانها

2

1806/58

**73/41

171/75

**17/42

884/33

**197/74

1/26

**68/23

داخل مکانها

9

24/61

-

9/86

-

4/47

-

0/02

-

کل

11

-

-

-

-

-

-

-

-

ضريب تغییرات

-

منبع تغییر

درجة
آزادی

6 /7

25/6

اسیديته

درصد رطوبت اشباع

مقدار F

میانگین
مربعات

25/01

مقدار F

میانگین
مربعات

20/3

درصد کربن آلی

درصد آهک
مقدار F

میانگین
مربعات

مقدار F

میانگین
مربعات

ns

بین مکانها

2

0/17

**58/90

661/08

**117/24

0/86

2/75

15/9

**91/66

داخل مکانها

9

0/003

-

5/64

-

0/31

-

0/17

-

کل

11

-

-

-

-

-

-

-

-

ضريب تغییرات

-

0/73

7 /5

26/5

26/6

منبع تغییر

درجة

درصدتخلخل

درصد سنگريزه

وزن مخصوص

درصد رطوبت خاک

ظاهری

آزادی
مقدار F

میانگین
مربعات

مقدار F

میانگین
مربعات

ns

مقدار F

میانگین
مربعات

مقدار F

میانگین
مربعات

ns

ns

بین مکانها

2

61/38

1/90

1825/6

**11/40

0/04

1/90

0/32

1/94

داخل مکانها

9

32/38

-

160

-

0/02

-

0/17

-

کل

11

-

-

-

-

-

-

-

-

ضريب تغییرات

-

14/1

31/4

9 /5

7 /5

** بیانکنندة معنیداری در سطح  P≤0/01و  nsبیانکنندة معنیدارنبودن در سطح  P≤0/05است.

در محور اول ،بین  12شاخص خاکی10 ،

احتمال همخطی ،تنها شن ،نخستین شاخص نهايی

شاخص بار عاملی بیشتر از  0/5دارند که همة آنها

محور اول انتخاب شد .عالوهبراين ،میزان شن با

شاخصهای مهم مؤلفة اول به شمار میروند .نتايج

شاخص سنگريزه نیز همبستگی اندکی ()0/68

همبستگی (جدول  )10بیان میکنند میزان شن که

داشت و شاخص بعدی از محور اول انتخاب شد.

بیشترين بار عاملی را دارد ،با شاخصهای شوری،

دربارة دو شاخص باقیمانده يعنی وزن مخصوص

اسیديته ،رطوبت اشباع ،کربن آلی ،رس و سیلت

ظاهری و تخلخل ،اگرچه میزان شن با هردو،

ارتباط معنیداری دارد و ضرايب همبستگی برای هر

همبستگی اندکی داشت؛ ولی چون اين دو با هم

مورد ،بیش از  0/9هستند؛ بنابراين برای اجتناب از

همبستگی زيادی دارند ،بايد يکی از آنها انتخاب
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جدول  -6میانگین و اشتباه از معیار ويژگیهای فیزيکی و شیمیايی خاک رويشگاهها
رويشگاه

درصد شن

درصد رس

درصد سیلت

هدايت الکتريکی

درصد

اسیديته

رطوبت

(میلیموس بر سانتیمتر)

اشباع
نجفآباد

83/8 ±1/9a

10/5±1/2b

5/8 ±0/8b

0/2 ±0/01b

7/6±0/03a

23/5±0/9b

قرهباغ

88/0 ±1/1a

6/8 ±0/5b

5/3 ±0/9b

0/5 ±0/1b

7/7±0/02a

24/5±0/9b

تپیک (نازلو)

49/3 ±3/7

19/5±2/4

31/3 ±1/4

1/3±0/1

7/3±0/03

46/3±1/7

b

a

a

a

رويشگاه

درصد آهک

نجفآباد

1/6 ±0/1 a

0/4 ±0/1b

قرهباغ

a

2/6 ±0/1

0/4 ±0/1

a

1/9 ±0/3

تپیک (نازلو)

a

2/1 ±0/5

3/9 ±0/3

a

1/5±0/1

b

a

درصد کربن

درصد رطوبت

درصد

درصد

وزن مخصوص ظاهری

آلی

خاک

تخلخل

سنگريزه

(گرم بر سانتیمتر

1/5±0/2 a

40/2±2/9 a

43/0±9/7a

1/6±0/08 a

a

36/5±3/6

18/2±3/9

a

1/7±0/09

a

44/3±1/8

60/7±3/3

a

1/5±0/05

مکعب)
b
a

b
a

مقادير ،میانگین سه تکرار  ±انحراف معیار هستند .حروف متفاوت ،بیانکنندة تفاوت معنیدار در سطح  P≤0/01با آزمون دانکن
هستند.
جدول  -7تجزية واريانس رابطة رگرسیونی بین تولید علوفة  E. proceraبا مشخصات ريختشناختی

مدل

مجموع مربعات

درجة آزادی

میانگین مربعات

F

Sig.

رگرسیون

814625/840

1

814625/840

21/481

0/000

باقیمانده

1630726/471

43

37923/871

جمع

2445352/311

44

ضرايب غیراستاندارد

مدل

t

ضرايب استاندارد

B

اشتباه از معیار

Beta

(ثابت)

-59/789

67/033

0/577

تعداد جست

16/387

3/536

Sig.

-0/892

0/377

0/635

0/000

جدول  -8مقادير ويژه و درصد واريانس تجمعی مرتبط با هريک از محورهای مختصات

مقادير ويژة اولیه

محور
جمع

درصد

درصد

استخراج مجموع مربع

مجموع چرخش مربع

بارگذاریشده

بارگذاریشده

جمع

درصد

تجمعی

درصد

جمع

درصد

تجمعی

درصد
تجمعی

اول

7/858

65/479

65/479

7/858

65/479

65/479

6/562

54/683

54/683

دوم

2/184

18/202

83/682

2/184

18/202

83/682

2/480

20/667

75/350

سوم

1/353

11/279

94/961

1/353

11/279

94/961

2/353

19/611

94/961

زيستشناسی گیاهی ايران ،سال دهم ،شمارة سی و هفتم ،پايیز 1397

10

جدول  -9ضرايب همبستگی شاخصهای بررسیشده با

مخصوص ظاهری نیز رابطة همبستگی قوی دارد،

محورهای مختصات

تنها شاخصهای آهک و رطوبت خاک،

شاخص
هدايت
الکتريکی
اسیديته
درصد
رطوبت اشباع
درصد آهک
درصد کربن

محور

محور

محور

اول

دوم

سوم

**0/907

0/141

0/303

**

شاخصهای معرف محور دوم انتخاب شدند .گفتنی
است دو شاخص يادشده ،همبستگی ضعیفی دارند؛
درنتیجه ،احتمال همخطی ،ضعیف است.

-0/958

-0/044

-0/080

برای محور سوم؛ سه شاخص وزن مخصوص

**0/949

0/006

0/254

ظاهری ،تخلخل و آهک بار عاملی زيادی داشتند

-0/382

*

*

0/566

0/692

که هر سه در محورهای قبلی ،مهمترين شاخص
انتخاب شدند؛ بنابراين ،شاخصهای شن،

**0/949

-0/020

0/136

سنگريزه ،وزن مخصوص ظاهری ،آهک و

درصد رس

**0/914

0/009

0/061

رطوبت خاک ،پنج شاخص خاکی هستند که با

درصد الی

**

آلی

درصد شن
درصد
رطوبت
تخلخل
سنگريزه

0/972

0/039

0/196

**-0/975

ساير شاخصهای محیطی وارد تحلیلهای

-0/030

-0/155

چندمتغیره برای بررسی ارتباط پوشش گیاهی با

-0/332

**0/919

0/015

عوامل محیطی شدند.

*0/610

*0/586

*-0/525

*

0/767

*

-0/554

*

-0/586

-0/237

مخصوص

-0/610

بررسی ارتباط آنها با پوشش گیاهی و انتخاب روش
مناسب خطی و غیرخطی ،تحلیل تطبیقی

وزن
*

*

پس از انتخاب شاخصهای مهم خاکی ،برای

0/525

ظاهری
** بیانکنندة معنیداری در سطح  P≤0/01و * بیانکنندة
معنیداری در سطح  P≤0/05است.

قوسگیریشده

(Detrended correspondence

) analysis, DCAبر دادههای پوشش گیاهی
(دادههای پاسخ) انجام و طول گراديان مشخص شد.
نتايج (جدول  )11نشان دادند میزان متوسط طول

شود .بههمیندلیل ،تنها وزن مخصوص ظاهری

گراديان ،بیشتر از سه است؛ بنابراين برای تحلیل

بهدلیل پرکاربردبودن در بررسیهای بومشناسی

ارتباط بین متغیرهای محیطی و گونههای گیاهی از

مرتع ،شاخص سوم از محور اول آنالیز مؤلفههای

روش تحلیل تطبیقی متعارفی استفاده شد که روشی

اصلی در نظر گرفته شد.

غیرخطی است.

در محور دوم؛ شاخصهای آهک ،رطوبت

نتايج تحلیل تطبیقی متعارفی نشان دادند

خاک ،تخلخل ،سنگريزه و وزن مخصوص

متغیرهای محیطی بررسیشده بر پوشش گیاهی اثر

ظاهری ،بار عاملی بیشتر از  0/5داشتند .ازآنجاکه

معنیدار دارد .محور اول با مقادير ويژة 0/394و

شاخصهای وزن مخصوص ظاهری و سنگريزه

همبستگی  0/842با متغیرها و گونهها 7/4 ،درصد از

در محور اول انتخاب شدند و تخلخل با وزن

تغییرات پوشش گیاهی را توجیه کرد .محور دوم نیز

ويژگیهای بومشناختی ،رويشگاهی و ريختشناختی  Ephedra procera C.A.Mey.در مراتع کوهستانی ارومیه
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جدول  -10ضريب همبستگی پیرسون بین شاخصهای خاکی
هدايت

درصد رطوبت

اسیديته

الکتريکی
هدايت الکتريکی
اسیديته
درصد رطوبت

درصد کربن

درصد آهک

اشباع

درصد رس

آلی

1
**

1

-0/876

**-0/898

**0/954

1

اشباع
درصد آهک

*

0/067

درصد کربن آلی

**

0/954

درصد رس

**

0/769

درصد الی

0/309

**

-0/905

**

-0/882

درصد شن

-0/187
**

0/957

**

0/853

درصد رطوبت

1
*
0

1

0/320
**

-0/25

تخلخل

0/773

سنگريزه

خاک
درصد الی

وزن مخصوص
ظاهری

1

درصد شن

**

درصد رطوبت خاک

*

-0/989

-0/268

تخلخل

**

0/504

سنگريزه

**

0/663

وزن مخصوص

1

**-0/504

1
*0/297
**
**

0/527

-0/682

**0/527

1
**
**

1

0/309

-0/775

**-0/309

*

0/294

1

**-1/000

*-0/294

1

ظاهری
** بیانکنندة معنیداری در سطح  P≤0/01و * بیانکنندة معنیداری در سطح  P≤0/05است.

با مقادير ويژة  0/312و همبستگی  ،0/833ازنظر

معنیداری کل مدل با  F-ratioو  P-valueو 999

اهمیت در جايگاه بعد قرار دارد (جدول .)12

تکرار ارزيابی شد .نتايج تحلیل تطبیقی متعارفی
نشان دادند اثر عوامل محیطی بر پوشش گیاهی

جدول  -11نتايج بهدستآمده از تحلیل تطبیقی

معنیدار است ( F-ratio=2/4و  )P-value=0/002و

قوسگیریشده برمبنای چهار محور

نخستین محور با مقدار ويژة  7/4 ،0/394درصد از

مقدار

طول

درصد واريانس

محور

ويژه

گراديان

تجمعی

اول

0/5555

3/92

11/82

دوم

0/3542

3/65

19/36

سوم

0/2461

2/64

24/59

چهارم

0/1582

2/83

27/96

کل تغییرات را توجیه میکند که همبستگی بین اين
محور با متغیرها و گونهها  0/842است .معنیداری
ضرايب همبستگی عوامل محیطی با محورهای
اصلی بهدستآمده از تحلیل تطبیقی متعارفی در
جدول  13ارائه شده است که از مقادير آنها نقش و
میزان اهمیت هريک از شاخصهای محیطی در

در اين زمینه ،با انجام آزمون مونت کارلو،

استخراج محورها درک میشود.

زيستشناسی گیاهی ايران ،سال دهم ،شمارة سی و هفتم ،پايیز 1397

12

جدول  -12نتايج تحلیل تطبیقی متعارفی برای عوامل محیطی مرتبط با گونههای گیاهی
محورها

مقادير ويژه

واريانس توجیهشده

واريانس تجمعی

ضريب همبستگی محور با متغیرها و گونهها

اول

0/394

7/4

7/4

0/842

دوم

0/312

5/8

13/2

0/833

سوم

0/251

4/7

17/8

0/761

جدول  -13ضرايب همبستگی هريک از متغیرهای محیطی با محورهای اصلی حاصل از تحلیل تطبیقی متعارفی
شاخصهای خاکی

محور اول

محور دوم

محور سوم

هدايت الکتريکی

-0/565

*0/571

-0/011

رطوبت خاک

0/562

0/231

0/058

آهک

0/429

0/332

-0/362

شن

**0/669

*-0/486

-0/092

وزن مخصوص ظاهری

0/254

*-0/465

-0/230

سنگريزه

**-0/666

0/066

0/188

تخلخل

**-0/672

0/454

0/104

دما

**-0/672

0/454

0/104

شیب

**0/672

-0/454

-0/104

جهت شیب

**0/641

0/001

-0/243

ارتفاع

0/266

*-0/468

0/190

** بیانکنندة معنیداری در سطح  P≤0/01و * بیانکنندة معنیداری در سطح  P≤0/05است.

براساس ضرايب همبستگی متغیرها با محورها،
محور اول بیشترين همبستگی را با متغیرهای شیب،
دما ،جهت شیب ،تخلخل ،درصد شن و درصد
سنگريزه و محور دوم بیشتـريـن همبسـتـگـی را بـا

نقاط از محورهای مختصات ،بیانکنندة شدت يا
ضعف رابطه است و هرچه طول بردار ،بزرگتر و
زاوية آنها با محور ،کوچکتر باشد ،همبستگی بین

متغیرهای ارتفاع از سطح دريا ،درصد شن ،وزن

عوامل و گونههای گیاهی با محورها بیشتر و رابطة

مخصوص ظاهری و هدايت الکتريکی دارد (جدول

آن با ويژگیهای معرف محورها قویتر است .نتايج

.)13

بیان میکنند گونهها و رويشگاههايی که در ربع اول

نمودار رستهبندی رويشگاهها براساس محورهای

و چهارم محور مختصات قرار گرفتهاند ،با متغیرهای

اول و دوم در شکل 2ارائه شده است .میزان فاصلة

جهت شیب ،رطوبت خاک ،درصد آهک ،درصد

 در مراتع کوهستانی ارومیهEphedra procera C.A.Mey.  رويشگاهی و ريختشناختی،ويژگیهای بومشناختی
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،) (اسیديتهpH ،) (هدايت الکتريکیEC : نمودار پراکنش گونههای گیاهی مرتبط با عوامل محیطی با تحلیل تطبیقی متعارفی-2شکل
sand

،) (درصد سیلتsilt ،) (درصد رسclay ،) (درصد کربن آلیoc ،) (درصد آهکCaCO3 ،) (درصد رطوبت اشباعSoil.Mo

elev ،) (شیبslope ،) (وزن مخصوص ظاهریbd ،) (سنگريزهgravel ،) (تخلخلprosity ،) (رطوبت خاکsoil.Mo ،)(درصد شن

 فلش (شاخص،) مثلث آبی (مکان پراکنش،) (جهت شیبaspect ،) (بارشpercip ،) (درجة حرارتtemp ،)(ارتفاع از سطح دريا
e ،)Annual forbs( d ،)Bromus tectorum( c ،)Centaurea virgata( b ،)Ephedra procera( a

،) (گونههای گیاهی+ ،)محیطی

Achillea ( j ،)Festuca pinifolia( i ،)Agropyrom trichophorum( h ،)Stipa barbata( g ،)Poa bulbosa( f ،)Medicago sativa(
Alyssum

( n ،)Acanthophyllum heterophyllum( m ،)Ziziphora persica( l ،)Prangos latiloba( k ،)millefolium

Achillea ( s ،)Secale montanum( r ،)Noea mucronata( q ،)Echinops aucheri( p ،)Cousinia atropatana( o ،)bracteatum
x

،)Ceratocarpus arenarius( w ،)Centaurea glastifolia( v ،)Hordeum glaucum( u ،)Melica persica( t ،)millefolium

ab

،)Acanthophyllum heterophyllum( aa ،)Bromus brizifomis( z ،)Lepidium perfoliatum( y ،)Anthemis atropatana(

ag

،)Cirsium arvense( af ،)Medicago radiata( ae ،)Annual grasses( ad ،)Anthemis atropatana( ac ،)Poa annua(

)Centaurea persica( ak ،)Anchusa iranica( aj ،)Pterropyron aucheri( ai ،)Fumaria parviflora( ah ،)Kochia scoparia(

 میانگین دمای، تخلخل،متغیرهای درصد سنگريزه

 ارتفاع از سطح دريا و وزن، درصد شن،شیب

.ساالنه و هدايت الکتريکی نشان میدهند

مخصوص ظاهری خاک رابطة مستقیم دارند و

) همبستگی بیشتری با درصدa  (عالمتprocera

گونهها و مکانهايی که در ربع دوم محور مختصات

.سنگريزه داشت

 بیشترين همبستگی را بهترتیب با،قرار گرفتهاند

E.
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باتوجهبه نتايج E. procera ،در مناطقی رشد
رويشی خوبی خواهد داشت که ويژگیهای خاک

مديريتی نقشی مهم در استقرار و گسترش گیاهان
دارند.

آنها عبارتند از -1 :هدايت الکتريکی خاک منطقة

ب ـهطــورکلی بــین رويشــگاههــا بیشــترين مقــدار

رويش بین  0/21تا  0/27دسیمول بر سانتیمتر

ويژگــیهــای ريخــتشــناختی ،مربــوط بــه مراتــع

باشد؛  -2اسیديتة خاک محل مد نظر بین  7/68تا

کوهستانی نجـفآبـاد و کمتـرين مقـدار مربـوط بـه

 7/56باشد؛  -3درصد آهک خاک بین  1/3تا 1/9
درصد باشد؛  -4درصد کربن آلی بین  0/23تا 0/74
درصد باشد؛  -5ترکیب بافت خاک منطقة پراکنش
بهگونهای باشد که در آن درصد رس بین  8تا ،13
درصد سیلت بین  4تا  7و درصد شن بین  80تا 87

رويشگاه تپیک است .رويشگاه قرهباغ ويژگـیهـای
ريختشناختی بینابینی دارد .از مقـادير ويژگـیهـای
ريخت شناختی اندازه گیری شده در پژوهش حاضـر،
در بررســیهــای فیتوشــیمی بــرای بــرآورد ترکیبــات

باشد؛  -6درصد تخلخل خاک بین  33/58تا

شــیمیايی در واحــد وزن پوشــش گیــاهی اســتفاده

 ،46/79درصد سنگريزه بین  23/87تا  62/07و

میشود.

وزن مخصوص ظاهری خاک بین  1/41تا 1/76

بررســی ويژگــیهــای خــاک رويشــگاههــا بیــان

گرم بر سانتیمتر مکعب باشد و  -7ارتفاع منطقه بین

میکند در محلهايی که مقدار آهک خاک ،کمتـر

 1400تا  1700متر با شیب  30تا  40درصد در

و درصد سـنگ و سـنگريـزه و مقـدار شـن خـاک

جهت جنوب و متوسط دمای ساالنة  13درجة

بیشــتر اســت ،ويژگــیهــای ريخــتشــناختی E.

سانتیگراد باشد.

 proceraبــهدلیــل رشــد بهتــر ،نســبت بــه ديگــر
رويشگاهها مطلوبتر هستند؛ بنـابراين ،نتیجـهگیـری

بحث 

میشود مقدار آهـک خـاک بـر رشـد E. procera

در پژوهش حاضر ،نتايج بهدستآمده از

بسـیار تأثیرگــذار اســت .در ايـن راســتا بررســیهــای

E.

انجامشده بـرای تعیـین مـؤثرترين عامـل محیطـی در

 proceraنشان دادند بین ويژگیهای يادشده در

پراکنش جوامع گیاهی در مراتع کچیـک مـراوهتپـه

مکانهای مختلف تفاوت معنیدار وجود دارد که

نشان دادند جهت جغرافیايی ،مقـدار شـیب ،هـدايت

اين موضوع ،به تفاوت بین عوامل محیطی

الکتريکی ،اسیديته ،بافت و آهک خـاک ،بیشـترين

رويشگاههای بررسیشده نسبت داده میشود .در

تأثیر را بـر پـراکنش گـروههـای بـومشـناختی مراتـع

اين راستا گزارش شد حضور گیاهان و پراکنش

کچیــک مــراوهتپــه دارنــد (Mirdeylami et al.,

آنها در بومسامانههای مرتعی و تغییرات صفات

) .2012تفاوت درخورتوجه در مقدار شـن و سـیلت

گیاهی ،تصادفی نیست؛ بلکه عوامل اقلیمی ،خاکی،

خاک ،يکی از فاکتورهای تعیینکنندة بافـت خـاک

پستی و بلندی و عوامل زيستی در حضور يا نبودن و

در رويشــگاههــای بررســیشــده ،نشــان مــیدهــد

تغییرات آنها نقش اساسی دارند (Azarnivand and

گونــههــای مختلــف گیــاهی و ب ـهدنبــال آن جوامــع

) .Poor Reihan, 1999اين عوامل و نیز عوامل

گیــاهی مختلــف ،بســترهای رويشــی متفــاوتی بــرای

اندازهگیری ويژگیهای ريختشناختی
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اســتقرار نیــاز دارنــد .براســاس نتــايجE. procera ،

همانطورکه بیان شد مؤلفة اول شامل مقدار

تمايل بـه اسـتقرار در خـاکهـايی بـا شـن فـراوان و

شن ،درصد سنگريزه و وزن مخصوص ظاهری

سیلت کم از خود نشان داد.

است و مؤلفة دوم شامل درصد آهک و درصد

بهطورکلی با انجام پژوهش حاضر ،ويژگیهای

رطوبت خاک است .باتوجهبه قرارگرفتن

E.

محیطی مؤثر بر پراکنش  E. proceraو نیازهای

 proceraدر نزديکی مؤلفة اول ،مؤلفه دوم و

بومشناختی آن مشخص شدند که برمبنای آنها

بردارهای عوامل درصد شن ،وزن مخصوص

نسبت به کشت و اهلیکردن  E. proceraدر

ظاهری خاک ،شیب ،ارتفاع و درصد سنگريزه

بومسامانههای زراعی ،اقدام میشود.

تأثیر بیشتری از اين عوامل پذيرفتهاند و با آنها

نتايج تجزية واريانس رابطة رگرسیونی بین تولید
علوفة  E. proceraبا ويژگیهای ريختشناختی آن
بهوضوح اثر تعداد جست هر پايه را در میزان تولید
علوفه نشان میدهند .همچنین از میان ويژگیهای
فیزيکی و شیمیايی خاک ،بافت خاک بهويژه
درصد شن و درصد سنگريزه تأثیر بسزايی در
مقدار تولید علوفه دارد و پس از اين دو ويژگی؛
وزن مخصوص ظاهری ،درصد سنگريزه ،تخلخل
و رطوبت خاک جزء شاخصهای مهم و مؤثر در
ويژگیهای ريختشناختی  E. proceraهستند.

ارتباط مستقیم دارند؛ ولی با رطوبت خاک و درصد
آهک رابطة معکوس دارند.
باتوجهبه نتايج بهدستآمده بیشترين درصد
سنگريزه در رويشگاههای اول و دوم ديده میشود
و سنگريزه تا اندازة مشخصی به تهويه و تعديل
بافت خاک کمک میکند؛ اما افزايش بیش از حد
آن ايجاد الية محدودکنندة رشد گیاه را باعث
میشود؛ بنابراين ،درصد سنگ و سنگريزه يکی از
ديگر عوامل تأثیرگذار بر پراکنش E. procera

است .بهطور مشابهی گزارش شد درصد
سنگريزههای سطح زمین بر پراکنش درمنة کوهی

همچنین نتايج بهدستآمده از روش آنالیز تطبیقی

در حاشیة کوير طبس بیشتر تأثیر میگذارد

متعارفی نشان دادند اثر متغیرهای محیطی بر

).(Azarnivand and Poor Reihan, 1999

ويژگیهای ريختشناختی  E. proceraمعنیدار

بررسیهای انجامشده دربارة موقعیت جغرافیايی E.

است و متغیرهای ارتفاع از سطح دريا ،جهت

 proceraدر استان سمنان نشان دادند بافت

جغرافیايی ،شیب و عوامل خاکی (بافت خاک و

خاکهای مناطق رويشی سه گونة

هدايت الکتريکی) بیشترين نقش را در ويژگیهای

،procera C.A.Mey.

ريختشناختی  E. proceraدارند .باتوجهبه

 Schrenk & C.A.Mey.و Ephedra strobilacea

کوهستانیبودن مراتع بررسیشده و نقش بیشتر

Bunge؛ شنی ،شنی  -رسی و شنی  -لومی؛ pH

درصد سنگريزه ،تخلخل ،دما و هدايت الکتريکی

آنها  7تا  8/8است و امالح گچ و نمک زيادی

نتیجهگیری میشود عوامل يادشده بر ساير عوامل

دارند .عالوهبراين در بررسی رويشگاههای گیاهی

تأثیرگذارند.

منطقة توران ،آب و هوای رويشگاه E. procera

Ephedra

Ephedra intermedia
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استپی گزارش شده است ).(Niko et al., 2007

شرايط خاک در مناطق مشابه اهمیت دارد؛ بنابراين

همچنین گزارش شده است  E. proceraبیشتر در

از نتايج پژوهش حاضر در اصالح و احیاء پوشش

مناطق خشک و بیابانی با شدت نور و دمای زياد يا

گیاهی مناطق با شرايط مشابه استفاده میشود.

در مناطق کوهستانی با شیب تند و سطح سفرة آب

پیشنهاد میشود برای بهدستآوردن نتايج بهتر

زيرزمینی پايین رشد میکنند .همچنین گونههای

عالوهبر تأثیر عوامل محیطی و خاک بر ويژگیهای

 Ephedra majorو  E. proceraتنها گونههايی

پراکنش پوشش گیاهی به عوامل ديگری ازجمله

هستند که عالوهبر رويش در مناطق رويشگاهی

مديريت مرتع و چرای دام نیز توجه شود.

ايرانی  -تورانی ،در مناطق هیرکانی نیز پراکنش

در پژوهش حاضر ،هدايت الکتريکی نیز که

وسیعی دارند؛ ازاينرو بیان میشود دو گونة يادشده

عامل خاکی و از ويژگیهای شیمیايی است ،بر

توانايی سازگاری با شرايط اقلیمی متفاوت و

ويژگیهای بومشناختی و ريختشناختی

خاکهايی با درصد امالح و مواد آلی متغیر را

 proceraتأثیر گذاشت و رابطة معنیداری با

دارند ).(Mofid Bojnordi et al., 2016

پراکنش پوشش گیاهی نشان داد .هدايت الکتريکی

E.

در پژوهش حاضر ،آهک ازجمله عوامل خاکی

يکی از شاخصهای خاک است که با تعیین آن تا

E.

حدودی فشار اسمزی و مقاومت گیاهان نسبت به

 proceraدارد و جزء مؤلفههای محور دوم است.

زيادبودن درجة غلظت يونهای خاک تعیین

وجود آهک بهاندازة مناسب ،در ايجاد ساختمان

میشود ) .(Jafari et al., 2002همچنین در بررسی

خاک و تعديل اسیديته نقش دارد؛ ولی اگر آهک

رابطة بین توزيع گونهها با هدايت الکتريکی خاک

است که رابطة منفی با حضور و پراکنش

خاک بیش از حد افزايش يابد ،ايجاد سختاليه در

نتايج مشابهی گزارش شدند (Mirdeylami et al.,

خاک و افزايش اسیديتة خاک را باعث خواهد شد.

;2012; Zare Chahouki and Safizade, 2008
) .Mokhtari Asl et al., 2007اگرچه عوامل

در اين راستا ،وجود مقادير زياد آهک در خاک،

محیطی مؤثر در ويژگیهای بومشناختی و

يکی از عوامل اصلی پراکنش گونههای گیاهی

ريختشناختی و پراکنش  E. proceraاز کنترل ما

ذکر شده است (Farajollahi et al., 2012; Jafari

خارج هستند و تنها میتوانیم سهم هرکدام از آنها را

).et al., 2006

در پراکنش پوشش گیاهی تعیین کنیم و اين عوامل

بهطورکلی E. procera ،باتوجهبه ويژگیهای

در مناطق رويشی مختلف ،تأثیر متفاوتی دارند ،با

منطقة رويشی ،نیازهای بومشناختی و دامنة بردباری

اعمال تدابیر مديريتی و نظارتی متخصصان در شیوة

با بعضی از ويژگیهای خاک ،در سطوح متفاوت،

بهرهبرداری از مراتع و با کنترل میزان بهرهبرداری از

رابطه دارد؛ بنابراين ،نتايج بهدستآمده در هر

گونههای مطلوب میتوان پراکنش اين گونه را تا

رويشگاه تنها به مناطقی با شرايط مشابه تعمیمپذير

حدی کنترل کرد.

هستند؛ البته آگاهی از ويژگیهای خاک رويشگاه
هر گونة گیاهی برای پیشنهاد گونههای سازگار با

نتايج نشان دادند گونة  E. proceraبا گونههای
 Agropyrom trichophorumو

Medicago
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 sativaارتباط مستقیم و با گونههای Centaurea

جمعبندی 

آنچه در تعیین روابط گیاه با عوامل محیطی بايد

 Bromus brizifomis ،Melica persicaو Secale

توجه شود ،حاکمبودن ديدگاه بومشناختی بر اين

 montanumرابطة منفی دارد .ازآنجاکه گونههای

نوع بررسیها است که نقش عوامل تأثیرگذار و

Medicago

تأثیرپذير را به تصوير بکشد .بررسی حاضر با

 sativaاز گونههای با تولید زياد و نسبتاً

درنظرگرفتن اين اصول بومشناختی ،تأثیر عوامل

خوش خوراک در مرتع هستند؛ بنابراين در بذرپاشی

محیطی را بر ويژگیهای ريختشناختی

اين گونهها ،مکانهايی که  E. proceraدارند در

 ،proceraتحلیل کرده است .استفاده از رابطة

اولويت هستند؛ زيرا نتايج ،بیانکنندة همزيستی

همبستگی و رگرسیونی در تحلیل عوامل يادشده

،Acanthophyllum heterophyllum ،virgata

 Agropyrom trichophorumو

مناسب اين گونهها با گونة بررسیشده هستند و E.

 proceraشرايط میکروکلیمايی مناسب برای اين
گونهها و پرستاری از آنها ايجاد میکند .ازسويی
باتوجهبه رابطة منفی گونههای

Centaurea

،Acanthophyllum heterophyllum ،virgata
 Bromus brizifomis ،Melica persicaو Secale

 montanumبا  E. proceraبه نظر میرسد دو گونة
 Centaurea virgateو

Acanthophyllum

 heterophyllumکه از گونههای غیرخوشخوراک
و مهاجم هستند در مکانهايی غیر از مکانهای با
گسترش  E. proceraمشاهده میشوند؛ زيرا E.

 proceraبیشتر در مناطق کمتر تخريبيافته حضور
دارد؛ درحالیکه دو گونة يادشده در مناطق با فشار
محیطی رويش دارند .سه گونة ،Melica persica
 Bromus brizifomisو  Secale montanumدر
مناطقی با بافت خاک و شرايط رويشگاهی مناسب
رويش دارند؛ درحالیکه  E. proceraبین صخرهها
و در مناطقی با شرايط سخت گسترش دارد؛ بنابراين
طبیعی است که رابطهای منفی بین اين گونهها و E.
 proceraمشاهده شود ;(Jangju et al., 2010

).Gholami et al., 2016

E.

نشان داد جهت شیب ،همبستگی شديدی با محور
اول دارد و نشان میدهد  E. proceraدر جهتهای
رو به شمال رشد بیشتر و درنتیجه تولید
درخورتوجهتری دارد .باتوجهبهاينکه وضعیت مرتع
رويشگاههای بررسیشده يکسان است؛ ازاينرو
تفاوت مربوط به ويژگیهای ريختشناختی E.

 proceraو بهويژه مقدار تولیدآن ،متأثر از مديريت
مرتع و بهدنبال آن شدت چرا در رويشگاههای
بررسیشده خواهد بود .دامهای اهلی کمتر از E.

 proceraچرا میکنند؛ ولی بز در مواقع
خشکسالی و کمبود علوفه بهويژه در فصل غیرچرا
بهدلیل همیشهسبزبودن اندکی از آن تغذيه میکند.
هدف از پژوهش حاضر بیشتر اندازهگیری تولید
علوفة  E. proceraبود که در پژوهشهای بعدی از
مقدار تولید علوفه در محاسبة ترکیبات شیمیايی آن
در واحد وزن پوشش گیاهی استفاده شود .پراکنش
 E. proceraدر رويشگاهها معموالً بهصورت لکهای
است و هريک از لکهها نیز متراکم و با فواصل نسبتاً
زياد نسبت به يکديگر قرار دارند و گاهی در شرايط
خوب مرتع و در يک هکتار از آن تنها يک لکه با
مساحت کمتر از  0/1هکتار پراکنش دارد؛ بنابراين،
مقدار بهدستآمدة علوفة سرپا در هريک از لکهها
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.تعمیمپذير به کل مساحت تیپ گیاهی نیست
 کمتر به مصرف چرای دام، گون،ازسویديگر
گیاهی

ترکیب

باتوجهبه

بنابراين

میرسد؛

رويشگاهها و ترکیب گلههای دام چراکننده در
،مراتع منطقه که بیشتر گوسفند نژاد ماکويی هستند
علوفة بهدستآمده از آنها معموالً در محاسبات
 از جنبة،ظرفیت چرا مد نظر قرار نمیگیرند و بیشتر
.دارويی بر آنها تأکید میشود
 سپاسگزاری
 در چارچوب طرح پژوهشی،پژوهش حاضر
شناخت و بهرهبرداری از محصوالت فرعی مرتعی و
جنگلی استان آذربايجان غربی و با همکاری معاونت
پژوهشی دانشگاه ارومیه اجرا شده است و ادارة کل
منابع طبیعی و آبخیزداری آذربايجان غربی هزينههای
 بدينوسیله از مراکز.مرتبط را تأمین کرده است
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