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  چكيده

ي آن هـا  رويـشگاه  بـه صـورت محلـي در مـورد     های بيشماری بررسی در ايران، A. sieberi Besser وجهشايان تبا توجه به گسترش 

 تـالش شـد     پژوهشدر اين   . است  شده بيان مؤثر در استقرار اين گونه       های عاملمختلفي به عنوان    اكولوژيكي   های ويژگیصورت گرفته و    

 های ويژگین منظور اي هب.  رويشي گياه صورت گيردهای ويژگیط آن با بعضي از اين گونه و ارتبا  اكولوژيكي   جامعي در مورد دامنه      بررسی

. گيري شـدند   اندازهها جمعيتهاي پوشش گياهي اين  ه مورد بررسي قرار گرفتند و دادA. sieberi رويشگاه ۳۴اقليمي، ارتفاعي و خاکي 

 از گيـری  بهـره  با ها جمعيت.  مورد بررسي ترسيم شدهای ويژگیواني اين گونه منحني نرمال با هيستوگرام فرا  اكولوژيكي   تعيين دامنه    براي

.  از تجزيه واريانس مورد مقايسه قرار گرفتند       گيری بهره با   ها    گروه مورد بررسي بين     های عاملاي به سه گروه تقسيم شدند و         تجزيه خوشه 

دما، قطر بـزرگ و کوچـک تـاج پوشـش و ارتفـاع گيـاه اخـتالف         مطلق بيشينه و کمينه دما،   بيشينه و   کمينه ميانگين ساالنه،   ميانگيندماي  

 درصد، و بارندگي ساالنه،     ۱داري در سطح احتمال       درصد، ارتفاع از سطح دريا و کربن آلي اختالف معني          ۱/۰داري در سطح احتمال      معني

  .د درصد دارن۵داري در سطح احتمال  ، فسفر و سديم اختالف معنينيتروژن روزهاي بارندگي، شمار

  
، اي ه فراوانـي، تجزيـه خوشـ   نمـودار ، بوم شـناختی ي ها ويژگي رويشي، های ويژگی، بوم شناختیدامنه  ،A. sieberi: ي کليديها هواژ

  ، ايرانتجزيه واريانس
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 …های                                          بررسي دامنه اكولوژيك و اثرگذاری آن بر ويژگی  ۲

  مقدمه

 بقـاي   بـرای اكولـوژيكي    هر آشـيان     گياهان رشد يافته در   
. نـد ا   سـازش يافتـه    پيرامونشانخود به شرايط ويژه محيطي      

 خـاک فقيـر از      ، دماي بـاال   ،گياهاني که در مناطق کم باران     
گزروفيـت  ( خـشکی  ،کننـد  يماده آلي و گاهي شور رشد مـ       

زندگي گياهـان در منـاطق خـشک        . شوند يناميده م ) پسند
 های بررسیبعضي از   .  است تابع ميزان رطوبت قابل دسترس    

بر اهميت بارندگي به عنوان عامل اصـلي تعيـين          اكولوژيكي  
هاي گياهي مناطق خشک     ي پوشش ا  ساختار و ترکيب گونه   

 برخـي از پژوهـشگران   بـاور به ). ۱۵ و   ۱۱،  ۱۰(تأکيد دارند   
 ٢ مک اوليف،)۱۹۸۳( و همکاران ١ويتاکر –  اولسويگمانند

الگوي استقرار گياهـان    ) ۱۹۹۶( و همکاران    ٣ ونزل ،)۱۹۹۴(
 خاک بر   های ويژگیخشک ناشي از تأثير     هاي    اكوسيستمدر  

 آب بـين اشـکال      دوبـاره قابليت دسترسي به آب يـا توزيـع         
 و ٤قريـب  –  الماننـد برخـي از پژوهـشگران   . اراضي اسـت 

و  ٧دمــرداش – ال ،)۱۹۹۰ (٦ جنــسن،)۱۹۸۹ (٥حــسن
 شـيميايي   یهـا  ويژگـی  دارند که    باورنيز  ) ۱۹۹۵(همکاران  

 هـای  ميـزان  ، هـدايت الکتريکـي    ،خاک مانند واکنش خاک   
ا تأثير مستقيم و يـا      ب نيتروژن فسفر و    ، ماده آلي  ، گچ ،آهک

 بـه   ميزان رطوبـت قابـل دسـترس گياهـان        غير مستقيم بر    
 در اسـتقرار گياهـان منـاطق        هـای  عامـل تـرين    عنوان مهـم  

  .خشک نقش مهمي دارند
ــرا  ــه دامنــه پ ــا توجــه ب ــران ب ــهگــسترده کنش در اي  گون

 در های بيشماری بررسی Besser A. sieberi پسند خشکي
آن انجـام شـده اسـت کـه در          اكولوژيكي   های ويژگیزمينه  
 هـدايت   ، بافـت  ماننـد  خـاک    هـای  ويژگـی  از آنها بـر      يبعض

 هـای  تجداسازی جمعيـ   آهک و گچ در      ،الکتريکي، پتاسيم 
                                                 

 ‐١ Olsvig – Whittaker 
 ‐٢ McAuliffe 
 ‐٣ Wondzell 
 ‐٤ El – Ghareeb 
 ‐٥ Hassan 
 ‐٦ Jensen 
 ‐٧ El – Demerdash 

. )۲(اسـت   تاکيـد شـده   A. sieberiاز جمله  مراتع گياهي
) ۱۳۸۲( و همکـاران      آذرنيونـد  ماننـد  از پژوهـشگران     يبرخ

تاثير ارتفاع از سطح دريـا، بافـت و مـاده آلـي خـاک را بـر                  
 مـؤثر  A. aucheriو  A. sieberi يهـا  جمعيـت پـراکنش  

 ۱۳۸۲( عـصري    مانندپژوهشگران   از   ي برخ باوربه  . دانند يم
 گيــاهي منــاطق خــشک و هــای هامعــکنش جپــرا) ۱۳۸۵و 

 ناشـي از  بـه طوراساسـی   A. sieberi از جملـه  خشک نيمه
 هـای  ويژگـی ي فيزيـوگرافيكي و     ها  ويژگي, کنش اقليم  برهم

 شيميايي خاک   های ويژگی و در بعضي موارد      فيزيكي خاك 
 آهـک و    هـای  يـزان  م ، هدايت الکتريکي  ، واکنش خاک  مانند
 نيـز   )۲۰۰۶(کريمپور ريحان و اميـر اصـالني        . مي باشد گچ  

درصد سنگريزه خاک زيرسـطحي و درصـد        براين باورند که    
ــشار     ــؤثري در انت ــش م ــاک نق ــباع خ ــتاش ــای جمعي   ه

A. sieberiدارند .  
، ارتفاعي، ي اقليمهای ويژگی از يدر اين پژوهش بعض

 يها رويشگاه در A. sieberi يها جمعيت رويشي و خاکي
 های عاملترين  گرفتند و مهم قراربررسیمختلف کشور مورد

  .شدند  ي استقرار آنها معرفمؤثر براكولوژيكي 
 

  ها شمواد و رو

بر روي اكولوژيكي  های بررسیانجام به منظور 
 از فلور گيری بهره با درآغاز ،A. sieberiي ها جمعيت
آوري شده در هرباريوم  هاي جمع  و نمونه)۱۴(ايرانيکا 
ي ها محل) TARI( جنگلها و مراتع کشور تحقيقاتموسسه 

پايه  برسپس . دشمشخص در کشور اين گونه پراکنش 
بندي اقليمي ايران به روش دومارتن اصالح  نقشه تقسيم

در هر يک .  تعيين شدي پراکنش آنها محلاقليم ) ۳(شده 
 دستکم ،هايي که جمعيتي از اين گونه حضور دارد از اقليم

ي ميداني از اين ها برداشت همه شد و گزينشسه رويشگاه 
 هایبا توجه به تغيير). ۱دول ج( انجام گرفت ها جمعيت

 گذشته در سطح کشور از سالهاي در ويژهاقليمي به 
براي تعيين ) ۱۳۶۴‐۱۳۸۳(اخير دو دهه  اقليمي اطالعات
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 شامل بررسی مورد يها رويشگاهاقليمي  مهم های ويژگی
 ي دما،ي بارندگي روزهاشمار ، ساالنهيميزان بارندگ

 و کمينه و ، دماينهبيش و کمينه ميانگين ، ساالنهميانگين
  . شدگيری بهره مطلق دما بيشينه

 جمعيت ۳۴ و خاک ي پوشش گياهيها برداشت
 يايه قطعه رون استان کشور در د۱۰واقع در ) رويشگاه(

 تعيين شده کمينهانجام گرفت که اندازه آنها به روش سطح 
 يبند  طبقهي به روش تصادفها قطعهدر هر جمعيت . بود

به رويشگاه هر جمعيت  اين روشدر . شده استقرار يافتند
به طور  ای هقطعو سپس د شواحد همگن تقسيم پنج 

تصادفي  تعيين يبرا. استقرار يافتتصادفي در هر واحد 
 اعداد . شدگيری بهره  از جدول اعداد تصادفيقطعهمحل 

 بر حسب متر تعيين هر واحدتصادفي بر روي دو ضلع 
نقطه تقاطع . دش  سپس خط عمودي از آنها ترسيم. نددش

 در هر .دهد ي را نشان مقطعهاين دو خط، محل استقرار 
قطر  و گزينش شد A. sieberi ياه  از پايهي يکقطعه

 از گيری بهرهتاج پوشش و ارتفاع آن با بزرگ و کوچک 
به کمک کوليس گياه شاخه قطورترين کش و قطر  خط
  . شديگير هانداز
 A. sieberi ياه رويشگاه کخا های ويژگی ي بررسبرای

نمونه )  سانتيمتر۰‐ ۴۰( از عمق تجمع ريشه قطعهدر هر 
از نظر خاک برداشت شد و پس از انتقال به آزمايشگاه 

. مورد تجزيه قرار گرفتند فيزيكي و شيميايي های ويژگی
 متر، هدايت pHدر گل اشباع با خاك ميزان اسيديته 

 رطوبت ،سنج الكتريكي با هدايتدر عصاره اشباع الكتريكي 
 سيلت و ، ذرات رسي و درصد نسبيه روش وزناشباع ب
روش به آهك . دندش يگير اندازه آبسنجی به روش ماسه
 گيری بهره كربن آلي با  گچ به روش استون و،سنجی کلسيم

 از اسيدسولفوريك غليظ و بيكرومات و تيتراسيون با فرو

 همحلول بو پتاسيم سديم . شدندآمونيوم سولفات تعيين 
و كلسيم و منيزيم محلول به روش  ،يم فتومترفالوش ر

 به روش نيتروژن . شدنديگير اندازه EDTAبا  يعيارسنج
  .دندش تعيين يسنجکجلدال و فسفر به روش کلر

با  A. sieberi يها جمعيتاكولوژيكي  تعيين دامنه يبرا
 نمودار نرمال با يمنحن، Minitab از نرم افزار گيری بهره
 بر.  ترسيم شديکخا و ارتفاعي ،ي اقليمهای ويژگی يفراوان
 دامنه گسترش اين بيشينه و کمينهها  منحني اين پايه
 در هر يک از ها جمعيت و بيشترين حضور اين های عامل
 ها جمعيتبندي  گروه برای. دش مشخص ي محيطهای عامل

 و يکخا، ارتفاعي ،ي اقليمهای ويژگی از گيری بهرهبا 
 با فاصله Complete به روش يا  از تجزيه خوشهرويشي
 عامل های.  شدگيری بهره Minitab در نرم افزار ياقليدوس

 از تجزيه واريانس  گيری بهره با ها  گروه بين يمورد بررس
  .ندشدمقايسه 

  

 نتايج
 A.  sieberi هاي رويشگاه اقليمي های ويژگیبراي تعيين 

 مورد  به مناطقي نزديکترين ايستگاه هواشناسهای دادهاز 
 ها رويشگاهارتفاع از سطح دريا در اين .  شدگيری بهرهنظر 
ميانگين ارتفاع در بين .  متر دارد۲۳۵۰ تا ۸۳۰ از يا دامنه
 متر است و بيشترين فراواني در ۱۴۵۱ ها رويشگاهاين 
 ارتفاعي های البته درطبقه). ۱شکل (شد اب ي متر م۱۴۰۰
قع محدوده  متر فراواني کم و در وا۸۰۰ و ۲۲۰۰ ،۲۴۰۰

 متر در نظر ۱۰۰۰‐ ۲۰۰۰توان بين  يپراکنش اصلي را م
 از يا  دامنهها رويشگاه ساالنه در اين ميانگيندماي . گرفت
ميانگين دماي .  داردسلسيوس درجه ۷۹/۲۰ تا ۵۵/۱۲

 درجه ۶۸/۱۷ ها رويشگاه ساالنه در بين اين ميانگين
 درجه ۱۹ است و بيشترين فراواني در دماي سلسيوس

 در اين کمينه دماي ميانگين). ۲شکل (شد اب ي ميوسسلس
 سلسيوس درجه ۱۱/۱۳ تا ۴۹/۴ از يا  دامنهها رويشگاه

 ها رويشگاه در بين اين کمينه دماي ميانگينميانگين . دارد
 است و بيشترين فراواني در دماي سلسيوس درجه ۱۶/۱۰
  ه ـنـع دامـدر واق). ۳ل ـکـش(شد اب ي مسلسيوس درجه ۱۰
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 سلسيوس درجه ۷‐۱۱/۱۳ بين کمينه يدما ميانگين
 را به خاطر فراواني کم سلسيوس درجه ۴است و دماي 

 ميانگين.  اين گونه وارد نمودويژهتوان در دامنه اقليمي  ينم
 تا ۳۴/۱۷ از يا  دامنهها رويشگاه در اين بيشينهدماي 
 دماي ميانگينميانگين .  داردسلسيوس درجه ۴۱/۲۷

 سلسيوس درجه ۸۱/۲۳ ها رويشگاهن اين بي  دربيشينه
 سلسيوس درجه ۲۴‐۲۶است و بيشترين فراواني در دماي 

 و ۱۷ يبا توجه به فراواني کم در دماها). ۴شکل (شد اب يم
توان محدوده قابل قبول را بين  ي مسلسيوس درجه ۱۸
 مطلق دما کمينه.  در نظر گرفتسلسيوس درجه ۲۰‐۲۷

 سلسيوس درجه ‐۷ تا ‐ ۵/۲۱ از يا  دامنهها رويشگاهدر اين 
 ها رويشگاه مطلق دما در بين اين کمينهميانگين . دارد
 است و بيشترين فراواني در دماي سلسيوس درجه ‐۴۱/۱۳
با توجه به ). ۵شکل ( باشد ي مسلسيوس درجه ‐۱۰

 و سلسيوس درجه ‐۲۲ تا ‐۲۰فراواني کم در دماهاي 
ورد قبول توان محدوده م ي مسلسيوس درجه ‐۷همچنين 

 مطلق دما در اين بيشينه.  در نظر گرفت‐۱۰ تا ‐ ۱۸را بين 

.  داردسلسيوس درجه ۴۷ تا ۳۵ از يا  دامنهها رويشگاه
 ۸۹/۴۲ ها رويشگاه مطلق دما در بين اين بيشينهميانگين 

 ۴۴ است و بيشترين فراواني در دماي سلسيوسدرجه 
فراواني البته با توجه به ). ۶شکل (شد اب ي مسلسيوسدرجه 

توان محدوده  ي مسلسيوس درجه ۳۷ و ۳۵ يکم در دماها
.  در نظر گرفتسلسيوس درجه ۳۹‐۴۷قابل قبول را بين 

 تا ۵۵/۵۹ از يا  دامنهها رويشگاهبارندگي ساالنه در اين 
ميانگين بارندگي ساالنه در بين اين .  ميليمتر دارد۱۲/۳۵۰

فراواني  است و بيشترين سلسيوس درجه ۶/۱۵۲ ها رويشگاه
البته با توجه به ). ۷شکل (شد اب ي ميليمتر م۱۲۰در 

توان دامنه قابل قبول  ي ميليمتر م۵۹ و ۳۵۰فراواني کم در 
 روزهاي شمار.  ميليمتر در نظر گرفت۸۰‐۲۴۰را بين 

.  روز دارد۶۰ تا ۱۶ از يا  دامنهها رويشگاهبارندگي در اين 
 ۳۸ ها ويشگاهر روزهاي بارندگي در بين اين شمارميانگين 

  ).۸شکل (شد اب ي روز م۴۰روز است و بيشترين فراواني در 
  
  

  

  A.  sieberi هاي جمعيت ي طبيعهاي رويشگاه محل و موقعيت جغرافيايي ‐۱جدول 

کد 

 رويشگاه
   رويشگاهنشانی  استان

ارتفاع از سطح 

  )متر(دريا 

طول 

  جغرافيايي

عرض 

  جغرافيايي
  اقليم

  خشک خفيف  ٣۴ ١۶ْ ۵۵ًَ  ۵١ ٠۴ْ ٣١ًَ  ۱۶۰۰   سلخک،کاشان  اصفهان  ۱
  نيمه خشک  ٣۴ ٠٧ْ ۴٨ًَ  ۵١ ٠۴ْ ۵٣ًَ  ۲۰۱۰   روستاي که،کاشان  اصفهان  ۲

  خشک خفيف  ٣٣ ۴٢ْ ٢۴ًَ  ۵١ ۵٣ْ ٣١ًَ  ۱۷۰۰   اردستانو کاشان بين  اصفهان  ۳
  فرا خشک  ٣٣ ۴۴ْ ۵٠ًَ  ۵٢ ٠۶ْ ١٢ًَ  ۱۰۲۰   سياه کوهوقا علي عباس بين آ  اصفهان  ۴

  فرا خشک  ٣٣ ١٩ْ ٢١ًَ  ۵٢ ٢٢ْ ٣١ًَ  ۱۳۵۰   ظفرقندو اردستان بين  اصفهان  ۵

  فرا خشک  ٣٣ ٠٩ْ ۴٧ًَ  ۵٢ ٣٠ْ ۴٩ًَ  ۱۹۰۰   نايينو ظفرقند بين  اصفهان  ۶
  فرا خشک  ٣۴ ١٧ْ ٠١ًَ  ۵١ ۴٣ْ ٠۴ًَ  ۸۳۰   مرنجاب وکاشانبين   اصفهان  ۷
  خشک خفيف  ٣۵ ٠٢ْ ٢١ًَ  ۵٠ ۵١ْ ۵۶ًَ  ۸۷۰  حاشيه درياچه قم  قم  ۸
  خشک خفيف  ٣۵ ١٠ْ ۴٣ًَ  ۵٠ ۵٩ْ ٢۴ًَ  ۱۳۰۰   تهرانوم  قبين  قم  ۹

  خشک خفيف  ٣۵ْ ٣٨ ۵٩ًَ  ۵٩ ٥۶ْ ١۶ًَ  ۱۳۹۰   تربت جاموفريمان بين   خراسان  ۱۰
  خشک خفيف  ٣۴ْ ٣۴َ ١۶ً  ۵٨ْ ١٢ ٢۵ًَ  ۱۱۶۰  بجستانو تربت حيدريه بين   خراسان  ۱۱

  شکفرا خ  ٣٠ ۵٧ْ ٢٩ًَ  ۵۴ ١٣ْ ٠٣ًَ  ۱۹۰۰   مروستوعلي آباد بين   يزد  ۱۲
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  A.  sieberi هاي جمعيت ي طبيعهاي رويشگاه محل و موقعيت جغرافيايي ‐۱جدول ادامه 

کد 
 رويشگاه

   رويشگاهنشانی  استان
ارتفاع از سطح 

  )متر(دريا 
طول 

  جغرافيايي
عرض 

  جغرافيايي
  اقليم

  خشک خفيف  ٣١ْ ۵٢َ ۵۵ً  ۵٣ ٣٩ْ ٠۴ًَ  ۲۳۵۰   ندوشنوتفت بين   يزد  ۱۳
  فرا خشک  ٣١ ۴۴ْ ۵١ًَ  ۵٤ ۴٣ْ ۴٨ًَ  ۱۳۷۰   بافقويزد بين   يزد  ۱۴

  فرا خشک  ٣١ ۵٣ْ ٢٠ًَ  ۵۵ ۵۴ْ ۵۶ًَ  ۱۶۱۰   بافقو بهاباد بين  يزد  ۱۵
  فرا خشک  ٣٢ ۵٩ْ ١۴ًَ  ۵۵ ٣٢ْ ٣۴ًَ  ۱۳۴۰   يزدو رباط پشت بادام بين  يزد  ۱۶

  فرا خشک  ٣٢ ٢١َْ ٣٧ً  ۵٣ ۵٢ْ ٢٧ًَ  ۱۱۲۰   نايينبهاردکان   يزد  ۱۷
  فرا خشک  ٣٢ ۴٣ْ ١٨ًَ  ۵٣ ١۶ْ ٢٩ًَ  ۱۳۹۰   اردکان بهنايين  يزد  ۱۸

  خشک خفيف  ٢٩ْ ١۶ ٢٧ًَ  ۵٧ْ ۵٨ ٢٠ًَ  ۱۵۶۰  جيرفت به کرمان  کرمان  ۱۹
  خشک خفيف  ٢٩ْ ۵۶ ۵٢ًَ  ۵٧ ٢٣ْ ۵١ًَ  ۲۲۴۰  کرمان به جيرفت  کرمان  ۲۰

  خشک خفيف  ٣٠ ٢۶ْ ۴٩ًَ  ۵٧ ٠٠ْ ٣١ًَ  ۱۸۳۰   زرندو کرمان بين  کرمان  ۲۱
  نيمه خشک  ٢٩ ۴٧ْ ١۴ًَ  ۵٣ ٣٢ْ ۵٢ًَ  ۱۶۸۰  نجان ارسو آباده طشک بين  فارس  ۲۲
  خشک خفيف  ٢٩ ١٠ْ ٣٩ًَ  ۵۴ ۵٠ْ ۵٩ًَ  ۱۶۶۰   ني ريزو سيرجان بين  فارس  ۲۳
  خشک خفيف  ٣٠ ١٩ْ ٢٣ًَ  ۵۴ ٠٨ْ ۴۶ًَ  ۱۶۵۰   توتکو هرابرجان بين  فارس  ۲۴
  خشک خفيف  ٣۴ ۵٩ْ ٠٨ًَ  ۵۰ ٣۵ْ ١١ًَ  ۱۰۰۰  انجيالوند ساوه  مرکزي  ۲۵
  خشک خفيف  ٣۵ ٢٧ْ ٣٣ًَ  ۵٠ ٣٩ْ ۵٨ًَ  ۱۳۹۰  اوهزرند س  مرکزي  ۲۶
  فرا خشک  ٣۴ ۴۵َْ ۵۵ً  ۵٢ ١٠ْ ٣٢ًَ  ۱۰۵۰  پارک ملي کوير  تهران  ۲۷
  فرا خشک  ٣۵ ۵١َْ ٠۶ً  ۵٣ ۵۴ْ ٠۶ًَ  ۱۵۵۰   دامغانو سمنان بين  سمنان  ۲۸
  فرا خشک  ٣۵ ٢۶َْ ١٢ً  ۵٣ ۵٢ْ ۴٩ًَ  ۱۴۰۰   انجيلوو سمنان بين  سمنان  ۲۹

  فرا خشک  ٣۵ ۵٨َْ ٣٠ً  ۵۶ ٠٢ْ ٢۵ًَ  ۱۰۵۰  يوسفرتورانبگاه  ذخيره  سمنان  ۳۰
  خشک خفيف  ٣۶ ٢۶ْ ٣٠ًَ  ۵۵ ١٧ْ ٠٧ًَ  ۱۴۰۰   سبزوارو شاهرود بين  سمنان  ۳۱
  فرا خشک  ٣۵ ٢٩َْ ٣٢ً  ۵٣ ١۵ْ ٣٠ًَ  ۱۲۰۰   سرخهو سمنان بين  سمنان  ۳۲
  فرا خشک  ٣۵ ١٩ْ ١١ًَ  ۵٢ ٠٧ْ ٠٩ًَ  ۱۰۵۰   گرمسارو ايوانکي بين  سمنان  ۳۳
  نيمه خشک  ٢٨ْ ٣٠ ۵٩ًَ  ۵۵ ۴٧ْ ۵٣ًَ  ۱۳۹۰  سيرجانو  حاجي آباد بين  گانهرمز  ۳۴

  

  

  

  

  

  



 …های                                          بررسي دامنه اكولوژيك و اثرگذاری آن بر ويژگی  ۴
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   فراواني ارتفاع از نمودار منحني نرمال با ‐۱شکل 

  A. sieberi رويشگاه ۳۴سطح درياي 

  واني دماي  فرانمودار منحني نرمال با ‐۲شکل 

  A. sieberi رويشگاه ۳۴ ساالنه ميانگين
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  ميانگين فراواني نمودار منحني نرمال با ‐۳شکل 

  A. sieberi رويشگاه ۳۴ کمينه دماي 

   ميانگين فراواني نمودار منحني نرمال با ‐۴شکل 

  A. sieberi رويشگاه ۳۴ بيشينهدماي 
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  کمينه فراواني نمودار منحني نرمال با ‐۵شکل 

  A. sieberi رويشگاه ۳۴ مطلق دماي 

  بيشينه فراواني نمودار منحني نرمال با ‐۶شکل 

  A. sieberi رويشگاه ۳۴ مطلق دماي 
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   شمار فراواني نمودار منحني نرمال با ‐۷شکل 

  A. sieberi رويشگاه ۳۴روزهاي بارندگي 

   فراواني بارندگي نمودار منحني نرمال با ‐۸شکل 

  A. sieberi رويشگاه ۳۴ساالنه 
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   فراواني نمودار منحني نرمال با ‐۹شکل 

  A. sieberi رويشگاه ۳۴اسيديته خاک 

   فراواني هدايت نمودار منحني نرمال با ‐۱۰شکل 

 A. sieberi رويشگاه ۳۴الکتريکي خاک 
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   فراواني رطوبت نمودار منحني نرمال با ‐۱۱شکل 

  A. sieberi رويشگاه ۳۴اشباع خاک 

  نيتروژن فراواني نمودار منحني نرمال با ‐۱۲شکل 

  A. sieberi رويشگاه ۳۴خاک 

  



 …                                            بررسي دامنه اكولوژيك و اثرات آن بر خصوصيات   ۸

 هاي رويشگاهشده از   خاک برداشتيها نتايج تجزيه نمونه
A. sieberi ها شگاهرويدهد اسيديته خاک در اين  ينشان م 

ميانگين اسيديته خاک در بين .  دارد۶/۸ تا ۱/۸ از يا دامنه
 است و بيشترين فراواني نيز در ۳۱/۸ ها رويشگاهاين 

البته دامنه اصلي پراکنش ). ۹شکل (شد اب ي م۳/۸محدوده 
هدايت الکتريکي . در نظر گرفت ۲/۸‐۵/۸توان بين  يرا م

 ۵۸/۰ا  ت۱۷/۰ از يا  دامنهها رويشگاهخاک در اين 
ميانگين هدايت الکتريکي خاک . زيمنس بر متر دارد يدس

زيمنس بر متر است و  ي دس۳۴/۰ ها رويشگاهدر بين اين 
). ۱۰شکل (شد اب ي م۲۵/۰بيشترين فراواني در محدوده 

 تا ۵/۴ از يا  دامنهها رويشگاهرطوبت اشباع خاک در اين 
اين ميانگين رطوبت اشباع خاک در بين .  درصد دارد۹/۲۷

 درصد است و بيشترين فراواني در ۵۳/۱۶ ها رويشگاه
 نيتروژن). ۱۱شکل (شد اب ي درصد م۱۵‐۵/۱۷محدوده 

 درصد ۰۴۶/۰ تا ۰۰۲/۰ از يا  دامنهها رويشگاهخاک در اين 
 ۰۱۶/۰ ها رويشگاه خاک در بين اين نيتروژنميانگين . دارد

شد اب ي درصد م۰۰۵/۰درصد است و بيشترين فراواني در 
 ۰۱/۴ از يا  دامنهها رويشگاهآهک خاک در اين ). ۱۲کل ش(

ميانگين آهک خاک در بين اين .  درصد دارد۰۷/۲۴تا 
 ۵ درصد است و بيشترين فراواني در ۵۳/۱۰ ها رويشگاه
تنها از نظر ميزان گچ ). ۱۳شکل (شد اب يدرصد م
 ۰۶/۰ و ۰۸/۰، ۰۸/۰ به ترتيب ۳۱ و ۲۴، ۷ هاي رويشگاه

 يا  دامنهها رويشگاه خاک در اين يکربن آل. درصد گچ دارند
 خاک در يميانگين کربن آل.  درصد دارد۴۸/۰ تا ۰۱/۰از 

 درصد است و بيشترين فراواني در ۱۵/۰ ها رويشگاهبين اين 
  ).۱۴شکل (شد اب ي درصد م۰۶/۰

 ۱/۲۶ تا ۶/۱۵ از يا  دامنهها رويشگاهفسفر خاک در اين 
ين فسفر خاک در بين اين ميانگ. گرم در کيلوگرم دارد يميل

گرم در کيلوگرم است و بيشترين  ي ميل۹۷/۲۰ ها رويشگاه
). ۱۵شکل (شد اب يگرم در کيلوگرم م ي ميل۲۰فراواني در 

 ۴۰۳ تا ۶۲ از يا  دامنهها رويشگاهپتاسيم خاک در اين 
ميانگين پتاسيم خاک در بين . گرم در کيلوگرم دارد يميل

 در کيلوگرم است و بيشترين گرم ي ميل۲۰۲ ها رويشگاهاين 
شد اب يگرم در کيلوگرم م ي ميل۱۵۰‐۲۰۰ فراواني بين

 از يا  دامنهها رويشگاهکلسيم خاک در اين ). ۱۶شکل (
ميانگين کلسيم . گرم در کيلوگرم دارد ي ميل۵/۱۷ تا ۸۴/۳

گرم در کيلوگرم  ي ميل۳۹/۸ ها رويشگاهخاک در بين اين 
گرم در کيلوگرم  ييل م۸است و بيشترين فراواني در 

 ها رويشگاهمنيزيم خاک در اين ). ۱۷شکل (شد اب يم
. گرم در کيلوگرم دارد ي ميل۵/۱۵ تا ۱۹/۰ از يا دامنه

 ۹۲/۲ ها رويشگاهميانگين منيزيم خاک در بين اين 
 ۲گرم در کيلوگرم است و بيشترين فراواني در  يميل
 در سديم خاک). ۱۸شکل (شد اب يگرم در کيلوگرم م يميل

گرم در  ي ميل۸/۴۵ تا ۲۹/۲ از يا  دامنهها رويشگاهاين 
 ها رويشگاهميانگين سديم خاک در بين اين . کيلوگرم دارد

گرم در کيلوگرم است و بيشترين فراواني در  ي ميل۲۵/۱۳
  ).۱۹شکل (شد اب يگرم در کيلوگرم م يميل ۵‐۱۰

 ۶/۸۵ تا ۲/۳۳ از يا  دامنهها رويشگاهشن خاک در اين 
 ها رويشگاهميانگين شن خاک در بين اين . درصد دارد

 درصد ۶۰‐۶۶ درصد است و بيشترين فراواني بين ۹۸/۶۱
 ها رويشگاهسيلت خاک در اين ). ۲۰شکل (شد اب يم

ميانگين سيلت خاک .  درصد دارد۴/۴۸ تا ۸/۳ از يا دامنه
  درصد است و بيشترين۵۷/۲۸ ها رويشگاهدر بين اين 

رس خاک ). ۲۱شکل (شد اب ي درصد م۲۰‐۳۰فراواني بين 
.  درصد دارد۸/۲۲ تا ۶/۲ از يا  دامنهها رويشگاهدر اين 

 درصد ۴۵/۹ ها رويشگاهميانگين رس خاک در بين اين 
  ).۲۲شکل (شد اب ي درصد م۵/۷است و بيشترين فراواني در 
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   فراواني آهک نمودار منحني نرمال با ‐۱۳شکل 

  A. sieberi رويشگاه ۳۴خاک 

   فراواني کربن نمودار منحني نرمال با ‐۱۴شکل 

  A. sieberi رويشگاه ۳۴آلي خاک 
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   فراواني فسفر نمودارال با  منحني نرم‐۱۵شکل 

  A. sieberi رويشگاه ۳۴خاک 

   فراواني پتاسيم نمودار منحني نرمال با ‐۱۶شکل 

  A. sieberi رويشگاه ۳۴خاک 
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   فراواني کلسيم نمودار منحني نرمال با ‐۱۷شکل 

  A. sieberi  رويشگاه۳۴خاک 

   فراواني منيزيم نمودار منحني نرمال با ‐۱۸شکل 

  A. sieberi رويشگاه ۳۴خاک 
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   فراواني سديم نمودار منحني نرمال با ‐۱۹شکل 

  A. sieberi رويشگاه ۳۴خاک 

   فراواني ذرات شن رنمودا منحني نرمال با ‐۲۰شکل 

  A. sieberi رويشگاه ۳۴خاک 
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   فراواني ذرات سيلت نمودار منحني نرمال با ‐۲۱شکل 
  A. sieberi رويشگاه ۳۴خاک 

   فراواني ذرات رس نمودار منحني نرمال با ‐۲۲شکل 

  A. sieberi رويشگاه ۳۴خاک 

  

در  A. sieberi جمعيت ۳۴ ي رويشهای ويژگینتايج 
 اين پايهبر.  ارائه شده است۲ در جدول ي طبيعهاي رويشگاه

نتايج قطر بزرگ و کوچک تاج پوشش گياهان به ترتيب 
 ۴/۱۰۳ تا ۴/۴۵ سانتيمتر و ۶/۱۱۲ تا ۵۵ از يا دامنه

 ۸/۶۰ تا ۴/۲۴ از يا سانتيمتر، ارتفاع گياهان دامنه
 از يا ترين شاخه گياهان نيز دامنهبسترسانتيمتر و قطر 

  . سانتيمتر دارد۴۲/۲ تا ۹۸/۰
  

، ي، توپوگرافيکي اقليمهای ويژگی پايه  برها جمعيتاين 
 هاي رويشگاه در A. sieberi گياهان ي و رويشيادافيک
 از روش تجزيه کالستر به سه گروه گيری بهره با يطبيع

، ۲۸، ۲۶، ۶، ۹، ۱ي ها عيتجم). ۲۳شکل (تقسيم شدند 
ي ها جمعيت در گروه اول، ۷ و ۳۲، ۳۴، ۲۱، ۳۰، ۱۹، ۳۱
 و ۲۷، ۱۶، ۱۷، ۱۵، ۲۳، ۱۲، ۲۵، ۱۱، ۸، ۵، ۱۴، ۲۹، ۴
، ۳، ۲۰، ۱۳، ۱۸، ۱۰، ۲ هاي جمعيت در گروه دوم و ۳۳
 تجزيه واريانس اين.  در گروه سوم قرار گرفتند۲۴ و ۲۲
 تعيين شده در تجزيه هاي جمعيت سه گروه از پايهها بر داده

 ياز لحاظ دما ها  گروهکالستر نشان داد که بين اين 
 دما، بيشينه ميانگين دما، کمينه ميانگين ساالنه، ميانگين
 مطلق دما، قطر بزرگ تاج بيشينه مطلق دما، کمينه

پوشش، قطر کوچک تاج پوشش، و ارتفاع گياه اختالف 
 لحاظ ارتفاع از  درصد، از۱/۰داري در سطح احتمال  يمعن
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داري در سطح احتمال  ي اختالف معنيسطح دريا و کربن آل
، ي بارندگي روزهاشمار ساالنه، ي درصد و از لحاظ بارندگ۱

داري در سطح  ي، فسفر و سديم اختالف معننيتروژن
  ).۳جدول ( درصد وجود دارد ۵احتمال 

  

  يع طبيهاي رويشگاه در A.  sieberi ي رويشهای ويژگی ‐۲جدول 

  رويشگاه
قطر بزرگ تاج 

  )cm(پوشش 
قطر کوچک تاج 

  )cm(پوشش 
  )cm( ارتفاع گياه

قطر قطورترين 
  )cm(شاخه 

۱  ۸۵  ۸۴  ۳۹  ۵۶/۱  
۲  ۸۲  ۷۲  ۳۹  ۳۰/۱  
۳  ۱۰۸  ۱۰۳  ۵۱  ۰۴/۲  
۴  ۹۰  ۸۰  ۴۸  ۷۸/۱  
۵  ۸۲  ۷۰  ۵۱  ۴۲/۱  
۶  ۶۹  ۶۰  ۳۸  ۰۲/۱  
۷  ۸۴  ۶۵  ۳۸  ۲۴/۱  
۸  ۸۴  ۷۴  ۴۴  ۸۲/۱  
۹  ۹۴  ۷۷  ۴۲  ۸۴/۱  
۱۰  ۱۰۲  ۷۸  ۴۷  ۶۸/۱  
۱۱  ۸۳  ۷۴  ۴۵  ۷۲/۱  
۱۲  ۱۱۳  ۹۱  ۵۵  ۸۶/۱  
۱۳  ۹۷  ۸۴  ۴۷  ۴۲/۲  
۱۴  ۹۰  ۷۶  ۴۶  ۸۴/۱  
۱۵  ۱۰۶  ۷۹  ۴۸  ۱۸/۱  
۱۶  ۱۱۰  ۹۳  ۴۷  ۸۰/۱  
۱۷  ۸۷  ۶۷  ۴۵  ۲۶/۱  
۱۸  ۱۰۴  ۹۰  ۴۶  ۴۶/۱  
۱۹  ۷۵  ۷۰  ۳۶  ۰۰/۲  
۲۰  ۷۵  ۶۷  ۴۹  ۷۰/۱  
۲۱  ۶۷  ۵۴  ۳۶  ۹۸/۰  
۲۲  ۱۰۶  ۹۰  ۵۳  ۷۰/۱  
۲۳  ۱۰۴  ۹۲  ۴۶  ۰۶/۲  
۲۴  ۱۱۱  ۹۶  ۶۱  ۲۶/۲  
۲۵  ۸۰  ۶۲  ۳۵  ۲۲/۱  
۲۶  ۸۲  ۶۴  ۴۲  ۱۶/۱  
۲۷  ۹۴  ۸۴  ۴۸  ۰۶/۲  
۲۸  ۸۲  ۵۵  ۳۹  ۷۶/۱  
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  ي طبيعهاي رويشگاه در A.  sieberi ي رويشهای ويژگی ‐۲جدول ادامه 

  رويشگاه
قطر بزرگ تاج 

  )cm(پوشش 
قطر کوچک تاج 

  )cm(پوشش 
  )cm( ارتفاع گياه

قطر قطورترين 
  )cm(شاخه 

۲۹  ۷۸  ۵۹  ۴۵  ۵۴/۱  
۳۰  ۸۸  ۶۷  ۴۶  ۱۰/۲  
۳۱  ۷۳  ۶۳  ۳۵  ۲۸/۱  
۳۲  ۵۹  ۴۹  ۲۴  ۳۰/۱  
۳۳  ۹۴  ۶۹  ۴۲  ۱۶/۲  
۳۴  ۵۵  ۴۵  ۳۶  ۵۶/۱  
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 ي و رويشي، ادافيکي، توپوگرافيکي اقليمهای ويژگی پايه برComplete از تجزيه کالستر به روش بدست آمدهدندروگرام  ‐۲۳شکل 

  ي طبيعهاي رويشگاه در A. sieberi ايه جمعيت

  

  بحث 

 يبند  از گروهبدست آمده نتايج تجزيه واريانس پايهبر
 ي اقليمهای ويژگی همه , به روش تجزيه کالسترها جمعيت

 ۱/۰ را در سطح احتمال يدار ي اختالف معنيمورد بررس
اين نتايج بيانگر آن است که شرايط . دهند يدرصد نشان م

ي ها  متفاوت بوده وجمعيتA. sieberiيها اهرويشگاقليمي 

 ي اقليمهای املای از ع گستردهند در دامنه توان میآن 
 يدر دامنه ارتفاع A. sieberiي ها رويشگاه. استقرار يابند

 متر از سطح دريا قرار دارند و از اين نظر نيز ۸۰۰‐۲۲۰۰
 نکه عاملاي هبا توجه ب. دهند يداري را نشان م اختالف معني

 ،باشند ي تحت تاثير ارتفاع از سطح دريا مي اقليمایه
 گسترده را با دامنه ي اقليمهای املتوان دامنه گسترده ع يم

کنش  واقع از يک سو برهمدر .  مرتبط دانستيارتفاع
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 را ي و ارتفاع از سطح دريا شرايط مناسبي اقليمهای املع
ر  ديگي فراهم کرده است و از سوA. sieberi استقرار يبرا

 و ارتفاعي ي زياد اين گونه به شرايط اقليميپذير سازش

 هاي رويشگاه آن در هاي جمعيتمتفاوت باعث استقرار 
  .مختلف شده است

  

   A.  sieberi هاي جمعيت ي و رويشيکخا، ارتفاعي، ي اقليمهای ويژگی جدول تجزيه واريانس ‐۳ جدول

  ر روش کالستر دها جمعيت ي گروه بندپايه بري طبيعهاي رويشگاهدر 

  نتيجه آزمون F  ميانگين مربع ها  درجه آزادي  منابع تغيير  متغير
  ۵۳/۳۹  ۲  ها گروه جمعيت
  ۳۱/۲  ۳۱  خطا

 ميانگيندماي 
  )C˚(ساالنه 

    ۳۳  کل
۱۴/۱۷  ***  

  ۳۲/۳۷  ۲  ها گروه جمعيت
  ۴۴/۳  ۳۱  خطا

 دما کمينه ميانگين
)˚C(  

    ۳۳  کل
۸۵/۱۰  ***  

  ۳۷/۳۸  ۲  ها گروه جمعيت
  ۷۶/۳  ۳۱  خطا

 بيشينه ميانگين
  )C˚(دما 

    ۳۳  کل
۲۱/۱۰  ***  

  ۰۶/۵۹  ۲  ها گروه جمعيت
  ۲۶/۷  ۳۱  خطا

 مطلق دما کمينه
)˚C(  

    ۳۳  کل
۱۳/۸  ***  

  ۱/۶۵  ۲  ها گروه جمعيت
  ۹۶/۳  ۳۱  خطا

 مطلق دما بيشينه
)˚C(  

    ۳۳  کل
۴۳/۱۶  ***  

  ۱۴۱۳۶  ۲  ها يتگروه جمع
  ۲۶۲۸  ۳۱  خطا

بارندگي ساالنه 
)mm(  

    ۳۳  کل
۳۸/۵  *  

  ۷۰۵۴۵۳  ۲  ها گروه جمعيت
  ۹۹۲۳۷  ۳۱  خطا

ارتفاع از سطح 
  )m(دريا 

    ۳۳  کل
۱۱/۷  ** 

  ۵۳۴  ۲  ها گروه جمعيت
  ۱۰۹  ۳۱  خطا

 روزهاي شمار
  بارندگي

    ۳۳  کل
۸۹/۴  * 

  ۰۲۷۲/۰  ۲  ها گروه جمعيت
  اسيديته  ۰۱۵۵/۰  ۳۱  خطا
    ۳۳  کل

۷۵/۱  ns  
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   A.  sieberi هاي جمعيت ي و رويشيکخا، ارتفاعي، ي اقليمهای ويژگی جدول تجزيه واريانس ‐۳ جدولادامه 

   در روش کالسترها جمعيت ي گروه بندپايه بري طبيعهاي رويشگاهدر 

  نتيجه آزمون F  ميانگين مربع ها  درجه آزادي  منابع تغيير  متغير
  ۰۲۶۱/۰  ۲  ها گروه جمعيت
  ۰۱۳۲/۰  ۳۱  خطا

هدايت الکتريکي 
)ds/m(  

    ۳۳  کل
۹۷/  ns  

  ۱/۱۶۴  ۲  ها گروه جمعيت
  )%(رطوبت اشباع   ۷/۲۶  ۳۱  خطا
    ۳۳  کل

۱۴/۶  **  

  ۰۰۰۶۵۳/۰  ۲  ها گروه جمعيت
  )% (نيتروژن  ۰۰۰۱۶۲/۰  ۳۱  خطا
    ۳۳  کل

۰۴/۴  *  

  ۳/۱۸  ۲  ها گروه جمعيت
  )%(آهک   ۷/۲۶  ۳۱  خطا
    ۳۳  کل

۶۸/۰  ns  

  ۱۰۲۶/۰  ۲  ها گروه جمعيت
  )%(کربن آلي   ۰۱۵۶/۰  ۳۱  خطا
    ۳۳  کل

۵۹/۶  **  

  ۰۰۰۵۰۵/۰  ۲  ها گروه جمعيت
  )%(گچ   ۰۰۰۴۵۱/۰  ۳۱  خطا
    ۳۳  کل

۱۲/۱  ns  

  ۲۹۴  ۲  ها گروه جمعيت
  )%(شن   ۱۳۵  ۳۱  خطا
    ۳۳  کل

۱۸/۲  ns  

  ۱/۱۵۲  ۲  ها گروه جمعيت
  )%(سيلت   ۹/۹۲  ۳۱  خطا
    ۳۳  کل

۶۴/۱  ns  

  ۲/۲۳  ۲  ها گروه جمعيت
  )%(رس   ۲۵  ۳۱  خطا
    ۳۳  کل

۹۳/۰  ns  

  ۰۶/۳۴  ۲  ها گروه جمعيت
  )mg/kg(فسفر   ۵۴/۷  ۳۱  خطا
    ۳۳  کل

۵۲/۴  *  
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   A.  sieberi هاي جمعيت ي و رويشيکخا، ارتفاعي، ي اقليمهای ويژگی جدول تجزيه واريانس ‐۳ جدولادامه 

   در روش کالسترها جمعيت ي گروه بندپايه بري طبيعهاي رويشگاهدر 

  نتيجه آزمون F  ميانگين مربع ها  درجه آزادي  منابع تغيير  متغير
  ۱۶۸۰۱  ۲  ها گروه جمعيت
  ۷۴۴۳  ۳۱  خطا

پتاسيم 
)mg/kg(  

    ۳۳  کل
۲۶/۲  ns  

  ۸۲/۱۸  ۲  ها گروه جمعيت
  ۴۴/۷  ۳۱  خطا

کلسيم 
)mg/kg(  

    ۳۳  کل
۵۳/۲  ns  

  ۸۹/۱  ۲  ها گروه جمعيت
  ۹۸/۴  ۳۱  خطا

منيزيم 
)mg/kg(  

    ۳۳  کل
۳۸/۰  ns  

  ۱/۲۰۳  ۲  ها گروه جمعيت
  )mg/kg(سديم   ۹/۶۳  ۳۱  خطا
    ۳۳  کل

۱۸/۳  *  

  ۱۴۰۱  ۲  ها گروه جمعيت
  ۱۴۴  ۳۱  خطا

گ تاج قطر بزر
  )cm(پوشش 

    ۳۳  کل
۷۲/۹  ***  

  ۱۳۰۷  ۲  ها گروه جمعيت
  ۱۲۷  ۳۱  خطا

قطر کوچک تاج 
  )cm(پوشش 

    ۳۳  کل
۲۸/۱۰  ***  

  ۳/۳۹۲  ۲  ها گروه جمعيت
  ۷/۲۶  ۳۱  خطا

ارتفاع گياه 
)cm(  

    ۳۳  کل
۶۷/۱۴  ***  

  ۲۹۶/۰  ۲  ها وه جمعيتگر
      

قطر قطورترين 
  )cm (شاخه

      
۳۱/۲  ns  

ns =  ۱/۰ در سطح احتمال دار يمعناختالف  = *** ، %۱ در سطح احتمال دار يمعناختالف  = ** ، %۵ در سطح احتمال دار يمعناختالف  = * ،دار يمعناختالف غير%   

  

نيز  A. sieberiي ها رويشگاهنتايج تجزيه واريانس خاك 
 فيزيكي های ويژگیاري را در مورد بعضي از د ياختالف معن

به طوركلي خاك . دهد يو شيميايي مورد سنجش نشان م
 ، هدايت الكتريكي،ي اين گونه از نظر اسيديتهها رويشگاه

 كلسيم و منيزيم اختالف ، پتاسيم، بافت خاك، گچ،آهك
 اين ها رويشگاه همهبه عبارت ديگر در . اري ندارندد معني
 املدامنه محدودي دارند و به عنوان عي  خاكهای ويژگی

 بشمار A. sieberiي ها جمعيتكننده رويش   محدودهای
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 درصد اشباع های ويژگی ها رويشگاه اما در اين .دآي مي
 فسفر و سديم اختالف ، كربن آلي،نيتروژن ،خاك
های به  ويژگیدر واقع اين . هندد ياري را نشان مد يمعن

ه رشد اين گونه مطرح كنند  محدودهای املعنوان ع
 به نسبتند در دامنه توان میي آن ها جمعيتباشند و  ينم

  . استقرار يابندهای املای از اين ع گسترده
در بررسي ارتباط بين ) ١٣٨١(جعفري و همکاران 

پراکنش اجتماعات گياهي مختلف مراتع پشتکوه يزد از 
  خاکي،های ويژگیبعضي از و A.  sieberiجمله اجتماع 

 آهک و گچ خاك را به ، پتاسيم، بافت،يت الکتريکيهدا
 اين جداسازی مؤثر در های ويژگیترين  عنوان مهم

باال،  های همچنين از بين عامل.  معرفي کردندها جمعيت
در منطقه  A. sieberi رويشگاه معرف عنوان به پتاسيم
  اينهاي نتايج اين پژوهشگران با يافته.  تعيين شدپشتکوه

 خاكي مؤثر بر استقرار های ويژگیر پژوهش از نظ
 زياد پتاسيم به ميزان به ويژه A. sieberiي ها جمعيت

  . داردهمخوانیي اين گونه ها رويشگاهعنوان شاخص 
 های ويژگینيز در بررسي ) ۱۳۸۲(آذرنيوند و همکاران 

در  A. aucheri  وA.  sieberiسه جمعيت اكولوژيكي 
ريافتند که ارتفاع از منطقه وردآورد، گرمسار و سمنان د

 های املترين ع سطح دريا، بافت و ماده آلي خاک از مهم
. ي اين دو گونه هستندها جمعيت بر پراکنش مؤثرمحيطي 

دليل تحت ن پژوهشگران ارتفاع از سطح دريا به ايباور به 
 خاک، های ويژگی اقليمي بر های املتأثير قرار دادن کليه ع
بافت خاک .  استمؤثرگياهي هاي  پراکنش و استقرار گونه

با تأثير بر ميزان آب و عناصر قابل دسترس گياهان و 
دواني آنها در پراکنش پوشش  همچنين تهويه و عمق ريشه

ماده آلي نيز عامل اصلي ايجاد و . اي دارد گياهي نقش عمده
تشکيل ساختمان خاک است و باعث افزايش تخلخل و 

 نيتروژن آلي، همچنين مواد. دشو ينفوذپذيري خاک م
زيادي دارند و به علت داشتن صفات جذب سطحي در حد 
قابل توجهي در نگهداري عناصر تبادلي و در اختيار 

هاي اين  يافته. کنند يگذاشتن عناصر نقش مهمي ايفا م
 اقليمي، ارتفاع از سطح های املپژوهشگران در مورد نقش ع

      A. sieberi های جمعيتدريا و بافت خاك بر استقرار 
 ماده آلي ، اما در مورددارد همخوانیبا نتايج اين پژوهش 

 بر پراکنش مؤثر محيطي های املخاك به عنوان يكي از ع
        با . ي اين گونه اختالف نظر وجود داردها جمعيت
      يها رويشگاه خاك نيتروژننكه كربن آلي و اي هتوجه ب

A. sieberiو ۰۱/۰‐۴۸/۰ به ترتيب( بسيار كم يزان به م 
 از ها خاكباشند و در واقع اين  يم)  درصد۰۰۲/۰‐ ۰۴۶/۰

توانند به  ينظر حاصلخيزي بسيار فقير هستند، بنابراين نم
، افزايش ها خاك اصلي تشكيل اين های املعنوان ع

اي داشته  نفوذپذيري و نگهداري عناصر تبادلي نقش عمده
  .باشند

 گياهي ایه هامع جبررسیدر ) ۱۳۸۵ و ۱۳۸۲(عصري 
از (وحش موته   کوير و پناهگاه حياتزيست سپهرگاه  ذخيره
 ناشي در اصل را ها هامع پراکنش اين ج,)A.  sieberiجمله 
 ها رويشگاه اصلي محيطي در اين های املکنش ع از برهم
ي فيزيوگرافيكي و ها ويژگي,  اقليميهای ويژگیيعني 
معرفي  ) ساختار و عمق،بافت(  فيزيكي خاكهای ويژگی

قابليت دسترسي و ,  ميزانهای املباور وي اين ع به .کند يم
 ويژگی به عالوه .كنند ياستمرار ذخيره آب خاك را تعيين م

 ، هدايت الکتريکي، واکنش خاکمانند شيميايي خاک های
 متمايزکننده های املين عتر مآهک و گچ را نيز به عنوان مه

 پژوهش با  اينتايجن. كند ي مبيان ها رويشگاهالگوي رويشي 
محيطي مؤثر بر های  املهاي اين پژوهشگر در مورد ع يافته

  .همخوانی دارد A. sieberiاستقرار اجتماعات 
         يها جمعيتدهد كه  يپژوهش نشان ماين نتايج 

A. sieberi  های ويژگیي مختلف از نظر ها رويشگاهدر 
 قطر ،رويشي مورد بررسي شامل قطر بزرگ تاج پوشش

ترين بستر به جز قطر كوچك تاج پوشش و ارتفاع گياه
نسبت به  يعني دامنه ،داري دارند يشاخه اختالف معن

ي مختلف ها رويشگاه رويشي را در های ويژگی از ای گسترده



 ١٧                        ١٩ تا ١ ، از صفحه١٣٨٨ بهار، ١، شماره ٦٢، دوره  ايرانمنابع طبيعيمجله  داري،نشريه مرتع و آبخيز

به عبارت ديگر اختالف در شرايط محيطي . هندد ينشان م
 هايي در ميزان شاخص ي اين گونه باعث تفاوتها رويشگاه

 A. sieberiي ها رويشگاهدر بين .  آن شده استهاي رشد
 به ترتيب با ١۶ و ١٢ ،۲۴ ،٣ي ها رويشگاه ،بررسیمورد 

 تاج پوشش گياهي شرايط محيطي مناسبيزان بيشترين م

 ،۳۴ يها رويشگاهاند و  هتري براي رشد اين گونه فراهم كرد
 تاج پوشش گياهي يزان كمترين مبا به ترتيب ۶ و ٢١ ،٣٢

  .تري دارند طي نامناسبشرايط محي
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Abstract 
With respect to wide distribution of A.  sieberi Besser in Iran, various studies have been done on its 

habitats and different ecological properties have been referred as effective factors in establishment of 
this species. In this research, we tried to study the ecological range of A. sieberi and its relationship 
with vegetative characteristics. Therefore, climate properties including annual precipitation, number of 
days with precipitation, annual, minimum and maximum temperature, absolute minimum and 
maximum temperature; topographic property including altitude; edaphic properties including pH, EC, 
SP, texture, lime, gypsum, C, Na, K, Ca, Mg, N and P; and vegetative characteristics including large 
and small diameter of canopy, height of plant and diameter of most thickness branch were measured in 
34 populations. For determination of ecological range, normal curve with histogram of frequency have 
been drawed for total properties. All populations divided in 3 groups by cluster analysis. Measured 
properties compared by analysis of variance between 3 groups. The significant properties were: 
average of annual, minimum and maximum temperature, absolute minimum and maximum 
temperature, large and small diameter of canopy and height of plant in 0.1 % probability level, altitude 
and C in 1 % probability level, while annual precipitation, number of days with precipitation, N, P and 
Na in 5 % probability level. 
 
Keywords: A. sieberi, Ecological range, Vegetative characteristics, Ecological characteristics, 

Frequency histogram, Cluster analysis, Analysis of variance, Iran 
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