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  استادیار گروه مرتعداري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،3کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، 

  آبخیزداري استان گلستان، گرگان اداره کل منابع طبیعی و -ارشد مرتعداري  کارشناس4
  13/9/90:  ؛ تاریخ پذیرش2/5/90: افتتاریخ دری

  1چکیده
بر استقرار و و بلندي   خاك و پستیمانندثر ؤ شناخت عوامل اکولوژیکی م،طبیعیهاي   مدیریت اکوسیستمدر

 هاي دارویی گونهترین  هممیزان پراکنش م رابطه بین در این پژوهش. رسد نظر می پراکنش گیاهان ضروري به
گیري اطالعات  براي اندازه. شده است بررسی و بلندي یپست و یخاکعوامل برخی حوزه آبخیز کچیک با 

. دگردی، نقشه واحدهاي کاري تهیه جغرافیایی با جهت گیاهیهاي  گیاهی و عوامل محیطی از تلفیق نقشه پوشش
 هاي گیاهی پوشش گونه  تاجو درصد ) تراکم( تعداد پایهاز  برداري ، نمونهاريک ر نقاط معرف هر واحدد
 از عمق متري و 70-100به طول صورت زیگزاکی   بهنمونه خاك. انجام شد سیستماتیک صورت تصادفی به

. گیري شدند  اندازه،درصد رس، سیلت، شن، آهک، اسیدیته و هدایت الکتریکی. گردیدمتر برداشت   سانتی0- 30
تطبیقی   تحلیل آنالیز روشاز گیاهی و پارامترهاي پوششمورد مطالعه  ی محیطواملبراي تجزیه و تحلیل ع

 ،PC-ORD 5 افزارهاي گیري از نرم با بهرهبندي واریانس  تقسیممتغیره و  رگرسیون چندمتعارف،
MINITAB 15 و Canoco 4.0  هاي گیاهی   گونهپراکنش درصد از 4/29 کهنتایج نشان داد  .شداستفاده

ثیر اثر تأ  درصد تحت25/45 حدود  وبلندي و پستیهاي   درصد توسط ویژگی3/25 ، خاكوسیله خصوصیات به
ترتیب با میزان   به شیب و میزانجهت جغرافیاییو بلندي  پستیپارامترهاي  .دو عامل بوده استاین مشترك 

 از 43/0 و 56/0 ترتیب با میزان همبستگی  بهخاكاسیدیته و بافت پارامترهاي خاکی   و57/0 و 86/0همبستگی 
  .برخوردار بودندمنطقه اي  ثیر در پراکنش گونهأترین ت بیش

  

  گیاهان دارویی، بلندي و پستی، خاكاي،  پراکنش گونه :هاي کلیدي اژهو
                                                

  zohremirdeilami@gmail.com: مسئول مکاتبه *
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  مقدمه
و سابقه  دسترسی آساندلیل  ههاي طبیعی است و ب ، اکوسیستم اصلی گیاهان داروییزیستگاه

 ه درمانی براي کشورها میزان استفاده مردم از گیاتر  در بیش،یاستفاده مطمئن از این داروخانه طبیع
  رویشگاهی شرایطشناخت). 2005حسینی و همکاران،  فالح(ها افزایش یافته است  بهبود انواع بیماري

ما را در  ي بومی سازگار در هر ناحیه،ها خصوصیات اکولوژیکی گونهاز  با آگاهی گیاهان دارویی
از ). 2008پور و همکاران،  تقی( رساند این منابع خدادادي یاري می صحیح از برداري مدیریت و بهره

برداري پایدار از این ثروت ملی، در  کید بر حفاظت و بهرهأ با تاي ریزان محلی و منطقه برنامه رو این
ب هاي مناس رویشگاهمنظوره از مراتع، شناسایی و ارزیابی گیري چند ریزي بهره برنامهچارچوب راهبرد 

  ).2008صفائیان و همکاران، (اند   در دستور کار خود قرار دادهاین گیاهان را
 و پستیشامل  ،اکوسیستم طبیعیهاي گیاهی در یک   گونهپراکنش، رشد و استقراربر عوامل مؤثر 

اي بین   ارتباط ویژهکه )1999حشمتی، ( دباش و عوامل مدیریتی میخاك نوع  ،بلندي، اقلیم
 و ارشد؛ 2006،  و همکارانژاو(گیاهی در یک منطقه وجود دارد   پوششخصوصیات محیطی و

 میزان شیب، ارتفاع از  جغرافیایی، جهتی مانندپارامترهایاز میان عوامل محیطی،  .)2008، همکاران
باشند  میسطح دریا و سایر عوامل محیطی بر روي پارامترهاي شیمیایی و فیزیکی خاك اثرگذار 

 در میان عوامل پستی  و)2007 ،سولن و همکاران؛ 2006ایمر و همکاران، ؛ 2005 انرایت و همکاران،(
هاي شگرف  عنوان عامل مهمی در ایجاد تفاوت هبلندي، پارامتر جهت جغرافیایی با ایجاد خرد اقلیم ب و

نشان ) 1981(نتایج پژوهش روندل ). 1999کارمل و کادمون، (شود  ها می بین خصوصیات اکوسیستم
شمالی،  جنوبی عمق خاك، میزان هوموس، اسیدیته خاك و در جهت ر در جهت عوامل مؤثداد که

 عامل ارتفاع از سطح دریا، جهت  دریافتند که)2009(طویلی و جعفري . بش نور خورشید استتا
هاي گیاهی  جغرافیایی و شیب با تأثیر بر میزان دما و رطوبت، عوامل عمده کنترل پراکنش گونه

 )2000(هولتز و همکاران  و اسچون )2001( گلدي ،)2007( این زمینه آراگن و همکاران در .باشند می
به  و پراکنش گیاهان را مورد بررسی قرار داده و  جغرافیاییهر یک در پژوهش خود ارتباط بین جهت

ي روي ترکیب، ساختار و تراکم جوامع گیاهی و دار  اثر معنی،این نتیجه رسیدند که جهت شیب
  .ت فیزیکی و شیمیایی خاك داردخصوصیا

توان به این  راحتی می هبمشاهده الگوهاي انتشار گیاهی در مناطق مختلف جغرافیایی با طورکلی  هب
دهند و گیاهانی که  العمل نشان می هاي محیطی عکس هاي گیاهی به کنش  گونهموضوع پی برد که
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 کنند و نزدیک به یکدیگر رشد میجمعی  صورت دسته هداراي شرایط اکولوژیکی یکسانی هستند ب
 اسوالت و همکاران  و)2006(چانگ و همکاران ، )2003( حشمتیدر این راستا . )2005ال، ه(
، به PC-ORDافزار   در بررسی روابط بین جوامع گیاهی با عوامل محیطی با استفاده از نرم،)2006(

  .هاي بومی پرداختند مطالعه نزدیکی و همبستگی نسبی بین گونه
با  روابط گیاهان با یکدیگر و نیز دانشاعمال مدیریت صحیح و کارآمد در هر منطقه بر مبناي 

خاکی ثیر عوامل أهاي انجام شده نشان داد که مطالعه ت بررسی. باشد عوامل محیطی میسر می
هاي دارویی در این منطقه صورت   در پراکنش گونهو پستی و بلندي) خصوصیات فیزیکی و شیمیایی(

تر   اهمیت سهم هر یک از عوامل محیطی در پراکنش گیاهان دارویی کم،بر این عالوه. است رفتهنگ
ستی پ هر یک از پارامترهاي و سهم مشتركبررسی اثرات  این پژوهش، هدف از. مورد نظر بوده است

رس، سیلت، ماسه، میزان (و خاکی )  میزان شیب وارتفاع از سطح دریا، جهت جغرفیایی(و بلندي 
مورد استفاده مردم این  گیاهان دارویی ترین  مهمپراکنشتوجیه بر  )هدایت الکتریکی شوري و اسیدیته،
  .باشد میمنطقه 

  
  ها مواد و روش
با ) حوزه آبخیز کچیک(شمال شرق استان گلستان  بر روي محدوده مرتعیاین مطالعه : تشریح منطقه

 57 درجه و 52 تا ثانیه 55 دقیقه و 57درجه و  55 در طول جغرافیایی هکتار 3600مساحتی در حدود 
 دقیقه و 46 درجه و 25 ثانیه تا 37 دقیقه و 42 درجه و 15  جغرافیاییعرض و شمالی ثانیه 55دقیقه و 

، میانگین بارندگی ساالنه )1355-1369( ساله 15یک دوره آماري اساس بر. شرقی انجام گرفت ثانیه 37
این منطقه  .گراد است  درجه سانتی7/16حرارت ساالنه منطقه  رجهمتر و متوسط د  میلی482منطقه، 

جزء ، برداري زمان بهرهسرد است و از نقطه نظر  خشک  داراي اقلیم نیمه)1928 (اساس روش دومارتنبر
 تنها از ،شناسی  زمین نظراز. باشد  متر می1264  متر و حداکثر620آن حداقل  ارتفاع کهمراتع ییالقی بوده 

و که تنوع چندانی نداشته ده است شهاي آهکی تشکیل  رچشمه با لیتولوژي مارن تا مارنسسازند 
  .)1998، شهیر و عباسی اسداللهی (اند هاي لسی تمامی سطح حوزه آبخیز را دربرگرفته خاك
 افزار  و در محیط نرم1:50000محدوده مورد مطالعه در مقیاس ) توپوگرافی(نقشه پایه  :برداري نمونه

3/9ARCGIS  هاي هیپسومتري، میزان شیب و جهت جغرافیایی تهیه شد و سپس نقشهشده  رقومی .
هاي کاربري و  نقشهتلفیق ابتدا با استفاده از گیاهی و عوامل محیطی،  منظور بررسی روابط پوشش به
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   واحد و  جنوبیجهت -گیر کاري آفتاب واحد( ، نقشه واحدهاي کاري تهیه شدجهت شیب
 .Anthemis nobilis Boissهاي دارویی  گونه ازبرداري  و نمونه)  شمالیجهت -گیر سایهکاري 

، )بیان شیرین( .Glycyrrhiza glabra L  ،)بومادران( .Achillea millefolium L، )بابونه(
Artemisia kopetdaghensis Krasch. M. Pop. )درمنه( ،Teucrium polium L. )کلپوره( ،

Phlomis pungens Willd. )بره گوش( ،Echium ameonum Fisch. )گاوزبان گل( ،Plantago 

lanceulata L. )بارهنگ( ،Teucrium chamamelifolia L. )و) نخودي مریم Cichorum intybus L. 
برداري به  نمونه. صورت گرفتو در محدوده غیرقرق  و خاك در داخل واحدهاي کاري )کاسنی(

 فرمول با استفاده از کاري  در هر واحدعداد پالت مورد نیازت. سیستماتیک انجام شد -روش تصادفی
  .)2009بارانی و همکاران، ( عیین گردیدت )1 رابطه(آماري 

  

)1(                                                                                                        
2








E
CVN  

  

  .باشد  میمیزان خطا: E ضریب تغییرات و: CV  مورد نیاز،د پالتتعدا: N ،که در آن
رداشت ب برداري  نمونهبراي  پالت53در مجموع  درصد، 5خطاي میزان  و با 1 رابطهبا توجه به 

گیري  براي اندازه . هر گونه ثبت شدپوشش  و درصد تاجپالت تعداد پایههر پس از استقرار . دیگرد
، درصد شن، سیلت، رس و درصد مواد 2، قابلیت هدایت الکتریکی1دیتهاسیشامل پارامترهاي خاك 

ترین مقدار  در جهت بیشزیگزاکی صورت  ه ب نمونه خاك37 ،هاي معرف تودهداخل در  3شونده خنثی
 در داخل متري سانتی 0-30عمق در و  متري از هم 70-100ترین طول دامنه با فاصله  شیب و یا بیش

در مرحله بعد .  گردیدبرداشت گرفته شده بود، گیاهی در نظر ت پوششها که براي برداش پالت
خاك  و تعیین ذرات نسبی همتري عبور داده شد میلی 2 از الکمنتقل شده به آزمایشگاه هاي خاك  نمونه

هاي تجزیه شیمیایی خاك،  در بررسی. شامل رس، سیلت و ماسه به روش هیدرومتري بایکاس انجام شد
براي بررسی . گیري شد لسیمتري اندازهک آهک به روش و میزانمتر  pHاك در گل اشباع با میزان اسیدیته خ

  . گردیدسنج الکتیریکی تعیین ایتاشباع با هد وضعیت شوري خاك، هدایت الکتریکی در عصاره گل
بودن واحدهاي متفاوت عوامل  با توجه به داراآوري اطالعات،  بعد از جمع :تجزیه و تحلیل آماري

 ینه اب. شد ها سازي داده مالبه نراقدام  ،هاي با واریانس باال سمت داده بهاریبی از بین بردن طی و محی
 و شونده ، شیب، درصد مواد خنثی بافت خاك، ارتفاع از سطح دریامانندهایی  ترتیب که براي داده

                                                
1- PH 
2- EC 
3- TNV 
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درجه بودند که هاي مربوط به جهت بر حسب  داده. هاي پوشش از تبدیل لگاریتمی استفاده شد داده
  ).2002 و همکاران، ئینومک( گردیداستفاده  2 رابطهبراي تبدیل جهت از 

  

)2(                                                                                              2
451 ))(( COS  

  

  . درجه است360مقدار جهت در مبناي : ، آنکه در 
صورت جداگانه   گیاهی و عوامل محیطی بههاي گونهمربوط به ماتریس ها،  پس از تبدیل داده

بر پراکنش ) از جمله عوامل خاکی و توپوگرافیکی(ثرترین عوامل محیطی ؤتعیین م. تشکیل داده شد
ین منظور ابتدا از  اهب.  گرفتانجام  5PC-ORD افزار گیري از نرم  دارویی با بهرههاي هگونترین  مهم

بر مبناي طول گرادیان . گیري شد هطول گرادیان بهربه یابی   دستبراي 1شده گیري قوس طبیقیتآنالیز 
 2متعارف آنالیز تطبیقی یعنیقیم هاي مستیکی از آنالیز، دوب 3تر از  زرگبطول گرادیان رین ت بزرگکه 

 F-ratioوسیله  هداري مدل ب  معنی)2008سین،  مالک و ح (کارلو با انجام آزمون مونت. گردیدانتخاب 
 براي. امل محیطی ترسیم و تشریح گردیدوع -دیاگرام دوبعدي گونهسپس . دشارزیابی  P-valueو 

 روش از  15MINITABافزار   نرمدر دارویی هاي گونهبررسی ارتباط بین عوامل محیطی با هر یک از 
  مشخص نمودن سهم هر یک از عوامل محیطیمنظور بهنین همچ .استفاده شدگام  به آنالیز رگرسیون گام

براي محاسبه درصد سهم هر یک  .استفاده گردید 3بندي واریانس تقسیم روش و  4Canocoافزار   نرماز
دو کمیت مهم، یعنی مقدار واریانس  انجام شد و 4 جزئی تحلیل تطبیقی متعارفاز عوامل محیطی آنالیز

اساس این دو کمیت درصد سهم هر یک  محاسبه شده و برامل مختلفو مقدار واریانس کل براي عو
  .ها محاسبه گردید  و اثر مشترك آناز عوامل

  
  نتایج

مشخص گردید که ) 1شکل ( طبقه 4پس از رسم منحنی هیپسومتریک محدوده مورد مطالعه با 
 کیلومترمربع 56/12 که حدود است متر 900تر از   بزرگترین مساحت مربوط به طبقه ارتفاعی بیش

که حدود  باشد  متر می600-700 ترین مساحت مربوط به طبقه ارتفاعی کم وبوده  ) درصد03/39(
  ).1جدول (بوده است )  درصد86/3(مربع  کیلومتر55/2

                                                
1- Detrended Correspondence Analysis = DCA 
2- Canonical Correspondence Analysis = CCA 
3- Variation Partioning 
4- Partial CCA 
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  .نقشه هیپسومتري منطقه مورد مطالعه -1شکل 
  

  .توزیع فراوانی طبقات ارتفاعی منطقه مورد مطالعه -1جدول 
 )درصد( مساحت )مربعکیلومتر (مساحت )متر( رتفاعیه اقطب ردیف

1 700 -600 4/4 20/12 
2 800 -700 9/8 64/24 
3 900 -800 26/10 40/28 
4 900>  56/12 76/34 

 100 14/36 مجموع

  
 )2شکل  ( شیبهاي افزارهاي موجود نقشه شده و به کمک نرم با استفاده از نقشه توپوگرافی رقومی

حدوده مساحت مترین  بیش. ند طبقه تهیه گردید4در  )3 شکل( دوده مورد مطالعهمح ایییو جهت جغراف
ترین مساحت حوزه داراي شیب بین  و کم درصد 30تر از  و بزرگ 15- 30مورد مطالعه داراي شیب بین 

ترین مساحت آن در جهت شرق  ترین مساحت حوزه در جهت غرب و کم  بیش.باشد  درصد می8-0
  ).2جدول (باشد   کیلومترمربع می11/3 و 99/11هاي  ترتیب داراي مساحت بهقرار گرفته است که 
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  .نقشه شیب منطقه مورد مطالعه -2شکل 

  

  
  

  .نقشه جهات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -3 شکل
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  .در منطقه مورد مطالعهو جهات جغرافیایی طبقات شیب  -2جدول 
  جهت جغرافیایی  شیب

  طبقه شیب  ردیف
 )درصد(

  مساحت
 )مربعکیلومتر(

  مساحت
 )درصد(

  جهت
 جغرافیایی

  مساحت
 )مربعکیلومتر(

  مساحت
 )درصد(

 33/30 97/10 شمال 68/9 5/3 0- 8 1
 6/8 11/3 شرق 38/15 56/5 8- 15 2
 92/27 1/10 جنوب 67/39 34/14 15- 30 3
 15/33 99/11 غرب 27/35 75/12 <30 4

 100 17/36   100 15/36 مجموع
  

 با اسـتفاده از نقـشه   گیاهان دارویی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش  ،بررسی بهتر منظور   هب ژوهشدر این پ  
شـکل  (هاي کاربري و جهت شیب نقشه واحدهاي کاري تعیین شـدند   و با تلفیق نقشه    1:50000توپوگرافی  

  .ته استگیر قرار گرف ترین مساحت منطقه مورد مطالعه در واحدکاري سایه بیشبا توجه به شکل ). 4
  

  
  

  .نقشه واحدهاي کاري محدوده مورد مطالعه -4 شکل
  

 درصد از تغییرات 10/38بندي واریانس نشان داد که در مجموع   از روش تقسیمدست آمده نتایج به
از مجموع این تغییرات ). 3جدول ( است ایجاد شدههاي گیاهی توسط عوامل توپوگرافی و خاك  گونه
 25/45(ها  که اثر مشترك آن حالی در، بودهتوسط عامل خاك ) درصد 40/29(ترین درصد آن  بیش

  ).5شکل (تر است  بر اعمال تغییرات بیش) درصد
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  . جزئیCCA محاسبه سهم عوامل محیطی در تشریح تغییرات پوشش گیاهی در آنالیز -3جدول 
  3درصد تغییرات قابل توضیح  2واریانس کل  1مقدار واریانس  منبع تغییرات

  24/17  329/3  574/0  كاثر مشتر
  64/9  329/3  321/0  توپوگرافی

  20/11  329/3  373/0  خاك
  10/38  329/3  268/1  مجموع خاك و توپوگرافی

  

  
  

  . درصد سهم هر یک از عوامل محیطی در تشریح تغییرات پوشش گیاهی-5شکل 

  
و ه تـر بـود    بـیش 3د عداز طول گرادیان ترین  بزرگ نشان داد که گیري شده   تطبیقی قوس  خروجی آنالیز 

متعـارف   تطبیقـی  تحلیـل نتایج  . کاهش یافته استسوماهمیت محورها بر مبناي مقدار ویژه از محور اول به        
 ) = 001/0P-value و  = 383/3F-ratio(دار اسـت   گیاهی معنـی  داد که اثر عوامل محیطی بر پوششنشان 

 درصد از کل تغییرات را 21/ 1، ها غیرها و گونه با مت92/0 و همبستگی 704/0اولین محور با مقدار ویژه  و
توپوگرافی و  گیاهی در ارتباط با خصوصیات هاي گونه نمودار توزیع 6شکل ). 4 جدول( کند توجیه می

ماسه و میزان اسیدیته،   شیب،ترین همبستگی را با عوامل جهت محور اول بیش. دهد  را نشان می   یخاک
  .)5 جدول (شیب داردمیزان ترین همبستگی را با  شمحور دوم بیو  خاك هدایت الکتریکی

  
  

                                                
1- Trace 
2- Total Inertia 
3- (Trace/ Total Inertia)×100 
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  .هاي گیاهی براي عوامل محیطی در ارتباط با گونه CCA و DCAنتایج آنالیز  -4 جدول
  محور سوم  محور دوم  محور اول  متغیرها  آنالیز

  19/0  44/0  84/0  مقادیر ویژه
DCA 81/2  22/4  05/5  طول گرادیان  

  149/0  248/0  704/0  مقادیر ویژه
  5/4  4/7  1/21  )درصد(واریانس توجیه شده 

 CCA  1/33  6/28  1/21  واریانس تجمعی

  55/0  68/0  92/0  ضریب همبستگی محور با متغیر و گونه
  

  .بندي  با محورهاي رج داروییهاي گونه و همبستگی متغیرهاي محیطی -5 جدول

  عالمت  متغیرها
  اختصاري

محور 
  اول

محور 
  دوم

  عالمت  متغیرها
  تصارياخ

محور 
  اول

محور 
  دوم

  -An. no 388/0-  401/0 بابونه  Alt  261/0  033/0  ارتفاع
  -Ach. mil 272/0-  503/0  بومادران  Sl  194/0  574/0  مقدار شیب
  Gly. gl 400/0-  466/0  بیان شیرن  As  861/0  023/0  جهت شیب
هدایت 
  Ar. ko 862/0  006/0 منهدر  EC  337/0  141/0  الکتریکی

  -Te. po 549/0  108/0 کلپوره  -PH  565/0-  155/0  اسیدیته
مواد 

  Ph. pu 504/0-  079/0 بره گوش  -TNV  248/0  085/0  شونده خنثی

   گل  -Clay  291/0-  099/0  رس
 گاوزبان

Ech. am 296/0-  118/0  

  Pla. lan 179/0-  032/0 بارهنگ  -Silt  220/0-  028/0  سیلت

  عوامل
 محیطی

   مریم  -Sand  435/0  042/0  ماسه
  Te. cha 197/0-  082/0  نخودي

  

  هاي گونه
 دارویی

  Ci. in  333/0-  283/0  کاسنی
  

 6 در شکل نسبت به محورهاي مختصات هاي گیاهی مورد مطالعه گرفتن گونه نحوه قراربررسی 
د، با جهت ان ترتیب در ربع اول و چهارم قرار گرفته ه که ب کلپورهو  درمنههاي گونه که بیانگر آن است

همبستگی  درمنهگونه   و شیب رابطه مستقیم دارند، میزان ماسه، هدایت الکتریکی و میزانجغرافیایی
ربع سوم واقع در  گاوزبان گل و  بومادران، بابونههاي هگون.  استداشتهجغرافیایی با جهت گیري  چشم
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پارامتر شیب و با د ن دارسر و میزان  اسیدیتهمانندترین همبستگی را با عوامل خاکی  بیش ودارمن
 .تري با میزان اسیدیته خاك دارد همبستگی بیشگاوزبان  گل گونه و دنده نشان میهمبستگی منفی 

 هاي معرف قرار دوم با ویژگیدر ربع   کاسنیو بارهنگ، بیان شیرین، نخودي مریم، بره  گوشهاي گونه
میزان  با بارهنگ وبره  گوش هاي گونهکه  طوري ه ب.دارندتري  همبستگی بیشلفه ؤگرفته بر روي این م

ترین  شیب بیشمقدار  با کاسنی و بیان شیرین هاي گونهترین همبستگی و   بیش و اسیدیته خاكرس
  .هاي معرف هر دو محور است ثیر ویژگیأت به نسبت تحتنخودي   مریمگونه البته .همبستگی را دارند

  

 
  

   دارویی هاي گونهیه و تحلیل درجه اهمیت  از تجزدست آمده نمودار نتایج به -6کل ش
  .2 و 1روي محورهاي مختصات  بر CCAو عوامل محیطی به روش 

  
 جهت جغرافیایی و مقدار شیب با مانندعواملی  ،6 جدولدر متغیره نتایج رگرسیون چندبا توجه به 

که رابطه دو  طوري ه ب،هرابطه خطی داشت بیان گاوزبان و شیرین بومادران، گل هاي میزان اهمیت نسبی گونه
جغرافیایی معکوس و سومین گونه با مقدار شیب رابطه مستقیم و با جهت یاد شده گونه اول با عوامل 
ها مربوط به  درصد تغییرات میزان اهمیت گونه 23/19 و 53/8، 63/28ترتیب  هب  ورابطه معکوس دارد
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 درصد تغییرات میزان 45/2  و54/27ترتیب  ه بگیري شده، در بین فاکتورهاي اندازه. باشند این عوامل می
توجیه با رابطه معکوس جغرافیایی نخودي توسط فاکتور جهت  بره و مریم هاي گوش اهمیت گونه

بابونه با اسیدیته رابطه مستقیم و با رس و مقدار شیب رابطه معکوس  میزان اهمیت نسبی گونه. شود می
هاي  میزان اهمیت نسبی گونه. کند ات میزان اهمیت را توجیه می درصد تغییر34 که تقریباً طوري ه ب،دارد

و ارتفاع رابطه خطی مستقیم دارند، البته گونه کلپوره با میزان ماسه در جغرافیایی با جهت  کلپورهو  درمنه
 درصد تغییرات میزان اهمیت را توجیه 28/27 و 66ترتیب  هاین عوامل ب. خاك نیز رابطه مستقیم دارد

با عوامل   درصد تغییرات میزان اهمیت گونه بارهنگ45/11گیري شده تنها  در بین عوامل اندازه. کنند می
میزان اهمیت این گونه با عامل ارتفاع رابطه خطی . شود و اسیدیته توجیه میجغرافیایی ارتفاع، جهت 
 ن اهمیت گونه درصد تغییرات میزا85/34گیري شده تنها  همچنین در بین عوامل اندازه. معکوس دارد

میزان اهمیت با جهت . شود ، مقدار شیب و اسیدیته خاك توجیه میجغرافیاییبا عوامل جهت  کاسنی
  .رابطه معکوس و با سایر عوامل رابطه خطی مستقیم داردجغرافیایی 

  
  .)یروابستهمتغ(ي دارویی مورد نظر ها گونهو ) متغیر مستقل(نتایج رگرسیون چندمتغیره بین عوامل محیطی  -6 جدول 

 معادله  2R فاکتور محیطی وارده به مدل نام گونه

An. no   ،97/33 مقدار شیباسیدیته، رس Sl 72/0-  Clay1/3 -  PH7/5 +62/39-  
Ach. mil  63/28  شیبمقدار ، جغرافیاییجهت As6/0- Sl 1 - 38/2  
Gly. gla  25/19 شیبمقدار ، جغرافیاییجهت  Sl1+ As 88/0 - 27/0- 

Ar. Kop  71/9  66 ارتفاع، جغرافیاییجهت-  + 48/2  As+ 9/2  Al 

Te. po 28/27 ماسه، ارتفاع،  جغرافیاییجهت   Al8/1 +  Sand5+ As 6/0+ 24/11- 

Ph. pu 52/20  جغرافیاییجهت  As21/1- 73/1 

Ech. am 53/8 شیبمقدار ، جهت جغرافیایی   Sl53/0 - As 51/0 - 57/1 

Pla. lan 45/11  ، اسیدیتهایی، جهت جغرافیارتفاع   PH8/1 -  As54/0-  Al64/1- 94/19  
Te. cha  5 جغرافیاییجهت   As36/0- 48/0  
Ci. in 86/23 4/28 ، مقدار شیب، اسیدیته جغرافیاییجهت-   - 4/0  As + 99/0  Sl + 9/2  PH 

 2R=  ناشی شده استهاي محیطی که از متغیرهاي دارویی گونهدرصدي از تغییرات .  
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  گیري تیجه و نبحث
، ثر بودهؤهاي گیاهی م  نشان داد که عوامل محیطی در تفکیک گونهدست آمده نتایج تحلیل به

 یزان، مجغرافیاییجهت پارامترهاي  یکدیگرها از   در پراکنش و تمایز گونهها آنثرترین ؤ ماي که گونه به
توان بیان کرد که   به سادگی میه شدهیبا توجه به نتایج ارا .باشند شیب، میزان اسیدیته و بافت خاك می

هاي  گونهو  جغرافیاییهاي دارویی، جهت  از سایر گونه کلپوره و درمنه هاي عامل تمایز بین گونه
اساس آنالیز بر .باشد می میزان شیب یی،هاي دارو  نسبت به سایر گونهگاوزبان گل بومادران و، بابونه
ثیر عوامل محیطی أت  گیاهی تحتهاي گونهییرات  درصد از تغ38  تقریباًواریانس در مجموع تقسیم

  غیرزندهمحیطیدلیل اثرگذاري سایر پارامترهاي  بودن این مقدار به نییلبته پاا. اند مورد مطالعه بوده
چراي الزم به ذکر است که  (اند  نشدهباشد که در این مطالعه در نظر گرفته  میمانند پارامترهاي اقلیمی

 مورد دو عامل محیطیاز بین . )ه استنظر گرفته شد اثر در نتیجه بی و درواخت دام در این مطالعه یکن
 هايتوسط پارامترترتیب  هب  گیاهیهاي گونهاز تغییرات  درصد 3/25و  درصد 4/29 حدود ،مطالعه

در نتیجه هاي گیاهی   درصد از تغییرات گونه25/45در این میان . و توپوگرافی بوده است یخاک
توان بیان کرد که سایر عوامل  رو می باشد، از این پارامترهاي خاکی و توپوگرافی میو هر داثرگذاري 

بودن میزان  تر بزرگ. باشند ها داراي اثرگذاري بسیار اندك می بر پراکنش آن) زنده و غیرزنده(محیطی 
 اهی گیهاي هگون پراکنشدهنده این است که  شان، نتنهایی  بهها اثر مشترك عوامل محیطی از هر کدام آن

ایمر و همکاران مطابق با نتایج عامل خاکی و توپوگرافیکی بوده و هر دو اساس مورد مطالعه بر
توانند  عوامل خاکی میمعنی که  ینه اب. توجهی دارند ثیرگذاري قابلأت همرد مطالعه برعوامل مو) 2006(
صیات فیزیکی خاك خصو. )2007سولن و همکاران،  (ثر از عوامل توپوگرافی قرار گیرندأمت

ل پویا بین عوامل طبیعی م از تعادست آمده فت خاك در منطقه مورد مطالعه بهگیري شده مانند با اندازه
این خصوصیات خاکی . هاي پوشش گیاهی و جهت جغرافیایی است مانند شرایط خرد اقلیمی، تیپ

ه در  و سهولت نفوذ ریشنقش مهمی در حمایت از رشد گیاهان از طریق تهیه آب و مواد غذایی، هوا
  ).2000 و همکاران، زهولت اسچون( دارد خاك

نشان به همراه متغیرهاي محیطی  تحلیل تطبیقی متعارفآنالیز  در فضاي دوبعدي ها گونهپراکنش 
عوامل که  طوري هب.  چند عامل محیطی قرار گرفتندثیر یک یاأت  تحتها گونهکه هر یک از داد 

ی خاك در یجغرافیایی نسبت به خصوصیات فیزیکی و شیمیاجهت یب و ش یزانمتوپوگرافی مانند 
 مطابقت )2005 (انرایت و همکارانکه با مطالعات  هستندثرتر ؤ دارویی، مهاي گونهتعیین پراکنش 
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داشتند و میزان تري  بیش پراکنش  جنوبیهاي تجهدر  کلپورهو  درمنه هاي گونهعنوان مثال  هب. دارد
  شمالیهاي تجه در ها گونهاچیز بوده است و سایر  ن شمالیهاي تجهر  دها گونهحضور این 
 گسترش وسیعی در منطقه ریباًتقگاوزبان  گلو بومادران ، بابونه هاي گونه .اند تري داشته حضور بیش

هاي  تر در مکان که بیشباشد  می شیب یزان مها  پراکنش آندرکننده اند و تنها عامل محدود داشته
پراکنش ) 8 =میانگین اسیدیته( ینیپابا اسیدیته هاي  با خاك)  درصد20گین شیب میان(شیب  کم

ري ت گسترش بیش) تر میزان رس کم(هایی با بافت سبک  در خاكبابونه البته گونه  .درنتري دا بیش
در  کاسنی، البته گونه تري داشته در مناطق پرشیب گسترش بیش کاسنیو  بیان شیرین هاي گونه. دارد

در مریم نخودي و  بارهنگ، بره گوش هاي گونه .تري دارد  گسترش بیشتر با اسیدیته کم ايه خاك
 ) متر ارتفاع650حدود  (ارتفاع در مناطق کم بارهنگ  در این میان گونه.مشاهده شدندجهت شمالی 

هاي   میزان شوري خاك در محلاین پژوهشهمچنین در  .تري دارد ین گسترش بیشیبا اسیدیته پا
 93/0میانگین شوري (تر بوده  ها بیش نسبت به سایر گونهکلپوره  و  درمنههاي نش گونهپراک

هاي جنوبی نسبت به  تتر نور خورشید بر جه دلیل تابش بیش که ممکن است به) زیمنس بر متر دسی
شود و در  ماندن مواد محلول آن می  که باعث تبخیر آب از خاك و برجاي شمالی باشدهاي تجه

در مناطق ) 1981( روندل هاي ا نتایج پژوهشد، که نتیجه فوق مطابق بگرد ك شورتر مینتیجه خا
  .باشد کره شمالی می خشک واقع در نیم نیمه
گیاهی با توجه به خصوصیات منطقه رویش، نیازهاي اکولوژیک و دامنه  کلی هر گونهطور هب

 بیانگره این مطالعدست آمده در  هج بنتای.  رابطه داردخاکی و پستی و بلندي با بعضی عوامل ،بردباري
دارویی اثرگذاري هایی   عوامل خاکی در پراکنش گونههي نسبت بپستی و بلندکه عوامل آن است که 

. که حتی برخی از خصوصیات خاکی را نیز تحت سلطه خود داشته است طوري هتري داشته ب بیش
هاي  خصوص گونه هبیاهی   پوششدر حفظثیرات أو تشناسایی چگونگی این ارتباطات  بنابراین
تواند نقش   اصالح و احیاي مراتع می وهاي آبخیز، حفاظت از آب و خاك عرصهو مدیریت دارویی 

 راهنماي مناسبی برايعنوان  بهاند تو  مینتایج این پژوهشرسد  نظر می که به طوري هب. مهمی ایفا کند
مورد  جهانی و  محلیاز نظر ها آندارویی ش  گیاهی که ارزهاي گونه(هاي باارزش دارویی  کشت گونه

ژوهش همچنین نتایج این پ.  باشدمنطقه روستانشینانویژه براي   بهمورد مطالعه، منطقه در )ید استیتأ
 و مناطق مشابه در این منطقه هاي تحقیقاتی توسط دولت طرحي اجراعنوان راهنمایی، براي  تواند به می

  .گیرد مدنظر قرار اکولوژیکی
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Abstract1 

The knowledge of the effect of ecological factors on establishment of vegetation 
distribution is crucial in the management of rangeland ecosystem. The purpose of 
this study is to understand the relationship of some environmental factors such as 
soil and topography features to the distribution of important medicinal plant 
species in Kachik Watershed. The percentage of vegetation cover and density were 
measured by random-systematic sampling method in indicator points from each 
land unit which is developed from overlaying of rangeland use map on the 
geographical aspect map. The soil samples were collected from the depth of 0-30 
cm of soil surface on the basis of the zigzag method along 70 until 100 cm. The 
percentage of clay, silt, sand and the amount of Ca, pH and EC were analyzed for 
each sample. The environmental factors and plant features were analyzed by using 
regression, DCA and CCA analysis from PC-ORD 5, MINITAB 15 and Canoco 
4.0 softwares. The results showed that plant species distribution of this area could 
be affected by %29.4 of soil, %25.3 of topographical parameters and %45.25 by 
these two environmental factors together. Among the topographic features aspect 
and slope with the regression value of 0.86 and 0.57 and among the soil features 
pH and texture parameters with 0.56 and 0.43 were the most influential features on 
the plant species distribution for this area. 
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