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  گون با جدول النبرگژ رویشگاه الله وامطالعه

  
  3،  حمیدرضا مرادي2، سید محسن حسینی1نیلوفر اسالم زاده

  
  چکیده

منطقه حفاظت شده مانشت . در نقاط معدودي از جهان رويش دارد) Fritillaria imperialis(      الله واژگون 
در چند موقعيت در اين , اين گونه گياهي با ارزش. ون استهاي طبيعي الله واژگدر ايالم يکي از مهمترين رويشگاه

 شرايط محيط زنده الله واژگون ،ريزي و مديريت محيط زيستدر اين مطالعه در راستاي برنامه. منطقه پراکنش دارد
. براي اطمينان و افزايش دقت کار از جدول النبرگ استفاده شد          . با جدول النبرگ و مطالعات ميداني تعيين شد       

هاي مختلف بر پايه  در گونه، نور و دما،رطوبت و ازت خاک, اخص النبرگ نقاط بهينه نسبي را براي اسيديتهش
مواردي مثل . مطالعه بر اساس محيط زيست حاضر الله واژگون انجام گرفت. استمطالعات ميداني تعيين کرده   

 اسيديته و ازت خاک و پوشش گياهي همراه ،)دما و بارندگي ساالنه( فاکتورهاي اقليمي ،جهت جغرافيايي, ارتفاع
هاي رقومي شرايط موجود الله هم گذاري نقشه آزمايشگاهي و روي،مطالعات ميداني. الله واژگون تعيين شدند

 ،)متوسط: نور (شماليفقط جهت  ،متر از سطح دريا )٢٠٠٠ تا ١٨٠٠( ارتفاع محدوده درواژگون نشان داد که گونه 
 ميانگين اسيديته ،مترميلي) ٧٥٠تا  ٦٠٠ (ساالنهميزان بارندگي  ،گراد درجه سانتي)٢٠ تا ١٨  (هساالندماي ميانگين 

 Quercus persica ،Pistaciaشامل پوشش گياهي همراه الله واژگون .  رويش دارد%٥٥/٠ و ميانگين ازت ٨٥/٧
mutica ،Daphne mucronata ،Cirsium arvense ،Euphorbia helioscopia ،Lonicera 

nummulariifolia ،Acer monspessulanum  ،Crataegus azarolus و Capsella bursa-
pastorisهاي رقومي با نتيجه حاصل از جدول النبرگ  آزمايشگاهي و نقشه،مقايسه نتايج مطالعات ميداني.  بود

  .جدول النبرگ نزديک استج ينتادر کل به ن پژوهش يانشان داد که نتايج 
  

  و مطالعات ميدانيجدول النبرگ, رويشگاه ،الله واژگون  : کلیدييهاواژه

  
  
  
 
  ) ولوسنده مسینو( کارشناس ارشد محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی نور. 1

niloufarislamzadeh@ gmail.com   
  دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی نور. 2
 ه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی نوراستادیار دانشگا. 3
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   مقدمه 
الله واژگون با نام  هاي طبیعی گونه گیاهی با ارزش منطقه حفاظت شده مانشت ایالم، یکی از رویشگاه     

الله واژگون در .  استLiliaceae  از خانواده،)Fritillaria imperialis ،)Crown imperial علمی 
  . اي وجود دارد ه با پراکنش لکهچند موقعیت در این منطق

تعداد .  توزیع داردکره شمالی گونه است و در نواحی معتدل نیم100 شامل حدود Fritillariaجنس 
 جـنس  ).2003، 1م و همکـاران ینـاد (ها بومی قبـرس، جنـوب ترکیـه و ایـران اسـت      کمی از این گونه

Fritillaria  الله واژگون از گیاهان ).1375مظفریان، (دار دارد  گونه گیاه علفی چندساله و پیاز15 در ایران 
  . باشد که اهمیت توریستی و اقتصادي دارد منحصر به فرد از نظر زیبایی می

کند و در  تحت تاثیر دماي هوا از اوایل بهار در نواحی شمالی زاگرس شروع به شکوفایی میالله واژگون 
. متر از سطح زمین ارتفاع دارد سانتی100تا الله واژگون  .نشیند مناطق جنوبی در اواسط تابستان به گل می

 فصل بارش تمام پایان دهی این گیاه شروع و دراز اوایل اردیبهشت ماه گل. عمر این گیاه بسیار کوتاه است
اي در منطقه حفاظت شده مانشت از اوایل اردیبهشت ماه تا اواخر خرداد ماه در دو   این گونه بوته.شود می

 .  کند  تنگ داالب و دامنه کوه مانشت رشد میرویشگاه
عنوان ذخیره ژنتیکی و عنصر هاي سازمان حفاظت محیط زیست به الله واژگون که براساس سیاست

 27/11/75 مورخه 15مصوبه شماره (شود  گردد، نیاز به حفاظت از آن احساس می زیبایی شناختی قلمداد می
ها،  به اضافه چراي دام) پراکنش محدود و متراکم(رایط موجود با توجه به ش). شوراي عالی محیط زیست

رسد که گونه در آینده با  بازار، به نظر میکنی، برداشت گل و پیاز، قاچاق گل و عرضه بهسازي، بوتهجاده
هاي اکولوژیک محل گسترش این که ویژگیبا انجام این پژوهش ضمن این. چالش براي بقا رو به رو گردد

هایی که امکان معرفی این گونه به آن باشد شناسایی شده و راه براي  عرصه،شودشمند مشخص میگونه ارز
ریزي در مدیریت و برنامه   . شودگسترش رویشگاه طبیعی این گونه و کاهش ریسک تهدید آن هموار می           
 اطالعاتی  شرایط خاك و اقلیم آن،رویشگاه الله واژگون ضروري است که در مورد پوشش گیاهی همراه آن

  .حاصل شود
هاي طبیعی  گاه براي اکوسیستمهاي پشتیبان و ذخیرهبرقراري تعادل بین نیازهاي جامعه و توسعه سیستم

آگاهی از کیفیت زیستگاه براي هر واحد زمین مدیریت شده یک معیار مهم براي مدیریت . ضروري است
یست یک اولویت ملی و جهانی بوده و ابزاري ارزیابی محیط ز). 1990 ،2هرینگتون(مدرن منابع طبیعی است 

  ). 1381 ،سبزواري(دهد  است که ما را به سوي توسعه پایدار سوق می
همراه با رشد سریع جمعیت و در نتیجه افزایش تقاضاي بشر براي استفاده از منابع طبیعی، نیمه دوم 

بـراي  ).  32006و همکاران، ژائو (است رویه محیط زیست از سوي بشر بودهقرن پیش شاهد تخریب بی   

                                                
1 Nadeem et al 2 Harington 3 Zhao et al. 
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ریزي محیط زیستی که آشفته شده نخست باید پتانسیل اکولوژیک شناسایی  مدیریت و برنامه،بازگرداندن
  .)2002 ، 1دایموند و جانسون(شود 

منظور حفاظت از تنوع زیستی چـشم انـداز داراي   بررسی حیات گیاهان و ارزیابی رویشگاه آنها به    
 ارتفاع و عوامل دیگر الزم می باشد ، بارندگی، دما،لی مثل ساختار فیزیکی زیستگاهتعیین عوام. اهمیت است

  ). 2008 ،2اریچیو و همکارانپآ(
ها شاخص استانداردي است یکی از روش. گیردهاي مختلفی صورت میها با روشبررسی رویشگاه

گ بـراي بررسـی وضـعیت    هاي متعددي از روش النبردر پژوهش.  معرفی کرد1992 در سال  3که النبرگ 
، )1998(، 5، وامیلینک و همکاران)1988(،  4 اوستریمجر و سواي    از جمله  ،ها استفاده شده است   رویشگاه

، 9، هـامبرت و همکـاران  )2003(، 8، دایکمـن )2000(، 7، اسچافرز و سـیکورا )2000(، 6هایل و همکاران 
هاي جایگزین براي الله واژگون است که ین رویشگاهمطالعه حاضر بخشی از کار تحقیقاتی در رابطه با تعی  ). 2007(

  .  استنتایج حاصل از مطالعات میدانی با جدول النبرگ مقایسه شده
  

  هامواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

د قـرار دار  هکتار در غرب ایران واقع در استان ایالم 30000حوزه مورد مطالعه مانشت به وسعت               
منطقه حفاظت .  جزو مناطق چهار گانه سازمان محیط زیست شده است1375 سال  این منطقه از).1شکل (

ه  بد ووان قرار دار یروان چرداول و ا   یش الم،یهاي ا ن شهرستان یالم و در ب   یشده مانشت در شمال استان ا     
ترتیب حداقل و حداکثر ارتفاع این منطقه از سطح دریا به          .باشد صورت کوهستانی با پوشش جنگلی می     

. در سال اسـت ) 700 تا mm 600 (میانگین بارندگی سالیانه در این منطقه . باشد  متر می2600 و 1105
درختان و درختچه هایی نظیر . صورت جنگلی و گونه غالب منطقه بلوط ایرانی استپوشش گیاهی منطقه به

  . انجیر و ارغوان در منطقه حیات دارند، زالزالک،بنه
  هاي رقومياليه
برداري کشور و سازمان نقشه(منطقه ) میانگین دما و بارش سالیانه(قومی پوشش گیاهی و اقلیم نقشه ر     

تهیه ) 1386 ،زادهاسالم(و نقشه رقومی ارتفاع ) 1374 ، و نیایی1384 ،نامبی) (اداره محیط زیست استان ایالم
براي . گذاري شدند همروي، )ArcView 3.2a ،)ESRI, 1996افزار هاي رقومی با استفاده از نرمالیه. شد

سنج نیز کنترل شده نما و ارتفاعقطب, 10GPSهاي رقومی باها عالوه بر نقشه افزایش دقت کار موقعیت الله
  . و بعد به نقشه نهایی منتقل گردید

                                                
1 Dymond & Johnson 2 Aparicio et al. 3 Ellenberg 4 Oostermeijer & Swaay  5 Wamelink et al. 6 Hill et al 7 Schaffers & Sykora 8 Diekmann 9 Humbert et al. 10 Global Positioning System 
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   نقشه موقعیت منطقه حفاظت شده مانشت-1شکل 

  
  

  مطالعات خاکشناسي
هـاي  خاك که از جمله شاخص    ) pH(ون یعنی ازت و  اسیدیته       دو فاکتور خاك رویشگاه الله واژگ          

ها در آزمایشگاه تعیین  گیري از سطح و عمق و آنالیز نمونه باشند بعد از نمونهاستاندارد جدول النبرگ می
متـر  سانتی) 30 تا 15(و  ) 15 تا   0(دوانی خاك از دو عمق       نمونه خاك با توجه به عمق ریشه       30. شدند

 دسـتگاه   و روش کجلـدال با اسـتفاده از ازت کل در این تحقیق ). 1386اخر اردیبهشت   او(برداشت شد   
  ). 2،1982 و پیج و همکاران1996، 1اسپارکس( شدگیري  متر الکترونیکی اندازهpH  اسیدیته با وکجلدال 

  

  )روش النبرگ(روش بررسي ارتباط پوشش گياهي با توان اكولوژيك رويشگاه 
ه توان اکولوژیک یک رویشگاه برآینـد عـواملی همچـون دمـا، رطوبـت، وضـعیت            کبا توجه به این        

است، منظور شده) Ellenberg 1992,(باشد و این شرایط در جدول النبرگ  خیزي خاك و نور میحاصل
در این تحقیق از روش النبرگ براي تشخیص وضعیت رویشگاه با توجه به وجود انواع پوشش گیـاهی                   

هاي اکولوژیک را با است گروه با استفاده از جداولی که براي اروپاي مرکزي تهیه کردهالنبرگ. استفاده شد
استفاده از رفتار گیاهان شناسایی شده نسبت به فاکتورهاي رشد نظیر رطوبت، نور، اسیدیته، ازت خاك و دما 

.  تشابه وجود داردالزم به ذکر است که بین شرایط آب و هوایی ایران و اروپاي مرکزي. استتعیین نموده
ترتیب در جداول سیستم امتیازدهی جدول النبرگ براي فاکتورهاي نور، رطوبت، اسیدیته، ازت خاك و دما به

  ).1379حسینی، (ه شده است یارا) 5(و ) 4(، )3(، )2(، )1(

                                                
1 Sparks 
2 Page  et al 
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  دهی النبرگ به رفتار گیاهان نسبت به نور سیستم نمره-1جدول 
  رفتار  امتیاز

  .است% 1ت نسبی تابش نور براي آنها کمتر از گیاهانی که شد  1
  . قرار دارند3 و 1گیاهانی که بین وضعیت امتیاز   2
  .شوند تر هم دیده می دارند، اما در نقاط روشن% 5گیاهانی که تمایل به شدت نسبی تابش نور کمتر از   3
  . قرار دارند5 و 3گیاهانی که بین وضعیت امتیاز   4
  .است% 10پسند که شدت تابش نور مناسب براي آنها بیشتر از گیاهان نیمه سایه   5
   قرار دارند7 و 5گیاهانی که بین وضعیت امتیاز   6
  .شوند دار هم دیده می گیاهانی که شدت تابش نور براي آنها مهم است اما گاه در مناطق تا حدي سایه  7
  .تاس%  40گیاهانی که شدت تابش نور مناسب براي آنها در حدود   8
  .شوند دیده می% 50گیاهانی که نور پسندند و در مناطقی با نور کامل خورشید رویش دارند و به ندرت در نور کمتر از   9

  
  دهی النبرگ به رفتار گیاهان در مقابل رطوبت سیستم نمره-2جدول 

  رفتار  امتیاز
  .گیاهانی که شاخص شرایط بسیار خشک هستند  1
  . قرار دارند3 و 1متیاز گیاهانی که بین وضعیت ا  2
  .دهند گیاهانی که معرف رویشگاههاي خشک هستند و غالبا مناطق خشک را به مرطوب ترجیح می  3
  . قرار دارند5 و 3گیاهانی که بین وضعیت امتیاز   4
  .شوند گیاهان معرف نقاط مرطوب بوده و در خاکهاي خشک دیده نمی  5
   قرار دارند7 و 5گیاهانی که بین وضعیت امتیاز   6
  .گیاهانی که شاخص رطوبت خاك هستند  7
  9 و 7گیاهانی با شرایط بینابینی گیاهان امتیاز   8
  .کنند گیاهانی که در شرایط غرقابی و ماندابی رشد می  9
  

  دهی النبرگ به رفتار گیاهان نسبت به اسیدیته خاك سیستم نمره-3جدول 
  رفتار  امتیاز

  دي بودن خاكگیاهانی معرف شرایط اسی  1
  . قرار دارند3 و 1گیاهانی که بین وضعیت امتیاز   2
  .دهند گیاهانی معرف شرایط اسیدي که بیشتر خاکهاي اسیدي را ترجیح می  3
  . قرار دارند5 و 3گیاهانی که بین وضعیت امتیاز   4
  .گیاهانی که معرف شرایط متوسطی از لحاظ وضعیت اسیدیته خاك هستند  5
   قرار دارند7 و 5 بین وضعیت امتیاز گیاهانی که  6
  .گیاهانی که معرف اسیدیته ضعیف هستند  7
  9 و 7گیاهانی با شرایط بینابینی گیاهان امتیاز   8
  گیاهان معرف خاکهاي قلیایی و آهکی که همیشه بر روي خاکهاي آهکی دیده می شوند  9
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  زت خاكدهی النبرگ به رفتار گیاهان نسبت به ا سیستم نمره-4جدول 
  رفتار  امتیاز

  گیاهان شاخص رویشگاههاي بسیار فقیر از نظر ازت  1
  . قرار دارند3 و 1گیاهانی که بین وضعیت امتیاز   2
  گیاهانی که شاخص رویشگاههاي با میزان نسبتا ناچیز ازت قابل دسترس  3
  . قرار دارند5 و 3گیاهانی که بین وضعیت امتیاز   4
  .دهند ط ازت رویشگاه را نشان میگیاهانی که میزان متوس  5
   قرار دارند7 و 5گیاهانی که بین وضعیت امتیاز   6
  .گیاهانی که معرف ازت مناسب رویشگاه هستند  7
  9 و 7گیاهانی با شرایط بینابینی گیاهان امتیاز   8
  ههاي آلود گیاهان معرف ازت بسیار زیاد خاك یا گیاهان معرف نگهداري حیوانات یا رودخانه  9

  

  دهی النبرگ به رفتار گیاهان نسبت به فاکتور دما و ارتفاع سیستم نمره-5جدول 
  طبقه بندي ارتفاعی  )درجه سانتی گراد(دماي متوسط سالیانه   امتیاز

پی شاخص سرما  >5/1  1   آل
پی بین امتیاز   5/3-5/1  2   3 و 1آل
  نیمه آلپی معرف خنکی  5/4-5/3  3
   زیادکوهستانی با ارتفاع  5/5-5/4  4
  کوهستانی معتدل تا مسطح  5/7-5/5  5
  نیمه کوهستانی معتدل  5/8-5/7  6
  اي معرف گرما تپه  5/9-5/8  7
  اي مناطق دره  5/10-5/9  8
  اي و مناطق بسیار گرم مدیترانه  <5/10  9

  
  نتایج
  هاي رقومي اليه
، )بارش دما و هم هم(اع و اقلیم هاي رقومی پوشش گیاهی همراه گونه مورد نظر، ارتف گذاري الیه هم روي     

 دماي ،شمالیفقط  جهت ،متر از سطح دریا )2000 تا 1800( ارتفاع محدوده نشان داد که الله واژگون در
، ) بنه-برو(تیپ  و)  زالزالک- شن-برو(، تیپ پوشش گیاهی گراد  درجه سانتی)20 تا 18 (ساالنهمیانگین 

  .رویش دارد  در سالمتریمیل) 750تا  600 (ساالنهمیزان بارندگی 
  مطالعات ميداني

ها شروع گسترش الله. هاي واژگون ظاهر شدند به سمت باالي کوه مانشت و با افزایش شیب دامنه، الله     
ها پایه گل داشتند و تازه خشک اکثر گل. ها رویت نشدند در کف دره الله.  باالي دامنه تا کف دره بود3/2از

به چشم ) هوموس و مواد آلی در حد  مطلوب(بقایاي تجزیه شده یا در حال تجزیه بلوط و بنه . شده بودند
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گراد،   درجه سانتی18هوا آفتابی، دما .  هکتار بود5/1وسعت منطقه گسترش الله واژگون حدود . خوردمی
 80ها   واژگون سه پایه در هر مترمربع و ارتفاع میانگین اللههاي ، تراکم متوسط الله%40درصد تاج پوشش 

هاي گیاهی همراه الله واژگون شامل  گونه. انتشار الله فقط در جهت شمالی بود. متر تا یک متر بودسانتی
، کنگر )Daphne mucronata(، دافنه موکراناتا )Pistacia mutica(، بنه )Quercus persica(بلوط 

Lonicera(، درخـت شـن   )Euphorbia helioscopia(، شیرسـک  )Cirsium arvense(وحشی   

nummulariifolia( افرا کیکم ،)Acer monspessulanum ( و کیسه کشیش)Capsella bursa-

pastoris (است نشان داده شده2 در شکل موقعیت رویشگاه الله واژگون. بود.  
  

  ت شده مانشت موقعیت رویشگاه الله واژگون در منطقه حفاظ-2شکل 

  
  

  مطالعات خاکشناسي
  .است نشان داده شده6 خاك رویشگاه الله واژگون در جدول N و pHنتایج آنالیزهاي 

  
  شناسی در رویشگاه الله واژگون، میانگین و اشتباه معیار  مطالعات خاك نتایج -6جدول 

  رویشگاه الله واژگون  نشانه  فاکتورهاي خاك

    مترسانتی) 30 تا 15(عمق   مترسانتی) 15 تا 0  ( سطح
 اشتباه معیار  میانگین  اشتباه معیار  میانگین

  pH  82/7  025/0  89/7  052/0  اسیدیته
  N 61/0  189/0  490/0  096/0  )درصد(ازت 
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  نتايج استفاده از جدول النبرگ در رويشگاه الله واژگون 
را ) 7(هاي اکولوژیک جدول ، گروه برگدر رویشگاه الله واژگون، گیاهان شاخص بر اساس جدول الن      

  .دهند تشکیل می
  

  هاي اکولوژیک بر اساس جدول النبرگ در رویشگاه الله واژگون گروه-7جدول 
 گونه گیاهی نور دما رطوبت خاك  خاكpH ازت خاك

* 8 3 8 6 Acer monspessulanum 

6 * 5 * 7 Capsella bursa-pastoris 

7 * * 5 8 Cirsium arvense 

7 7 5 * 6 Euphorbia helioscopia 

  
  بحث و نتیجه گیري 

دهد  بررسی نمرات داده شده توسط جدول النبرگ به پوشش گیاهی همراه گونه مورد بررسی نشان می      
قبال در (اي است که نشان دهنده نور متوسط رویشگاه است      که در رویشگاه الله واژگون شرایط به گونه       

).  نور متوسط نیاز دارد به یعنی،ز مشخص شد که گونه فقط در جهت شمالی رویش داردمطالعات میدانی نی
دهد که دماي این منطقه نیمه کوهستانی معتدل است  فاکتور دما در گروه اکولوژیک تشکیل شده نشان می

 این گونه دهد که بررسی فاکتور رطوبت خاك نشان می). دهدارتفاع و دماي منطقه نیز این مورد را نشان می(
میزان بارندگی سالیانه نیز  (شود    هاي خشک دیده نمی   هاي نسبتا مرطوب بوده و در خاك      وابسته به مکان  

هاي اکولوژیک بیشتر گویاي ویژگی در زمینه اسیدیته خاك گیاهان شاخص گروه). گویاي این وضعیت است
اي خاك در آزمایشگاه نیز صحت این هآنالیز نمونه(باشد  هاي با قلیایی ضعیف میهاي خنثی تا خاكخاك

در زمینه ازت خاك گروه اکولوژیک میزان متوسط ازت رویشگاه و غناي نسبی خاك ). کندمورد را تایید می
  .دهد را نشان می

بطور غیر مستقیم در (در مطالعه حاضر عوامل کلیدي بررسی رویشگاه عبارت است از جهت جغرافیایی       
بررسی رویشگاه  در.  اسیدیته و ازت خاك و پوشش گیاهی،دما و بارندگی سالیانه، تفاع ار،)تعیین میزان نور

 و ژائو 2008آپاریچیو و همکاران ، ( ارتفاع ،عوامل زیادي باید مدنظر باشد از جمله دماي هوا، رطوبت خاك
ـ  ( پوشش گیـاهی ،کاربري، )2002دایموند و جانسون،  (تشعشعات خورشیدي، )2006و همکاران    ی و ل

روبیو و ( و اقلیم )2006، 3ووگیتزکیز و گرایفیتز ( شکل زمین،)2000، 2 و وایت و جاینز2002، 1همکاران
اگر فاکتورهاي کلیدي از . استهاي مختلف عوامل متعددي ذکر شدهدر پژوهش .)2006، 4 پالومارز–سانچز 

                                                
1 Lee et al.  
2 White & Gaines 
3 Vogiatzakis & Griffiths 
4 Rubio & Sanchez-Palomares 
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کدیگر باشند، خصوصیات رویشگاه  خاك و پوشش گیاهی در کنار هم و در تلفیق با ی،جمله ارتفاع، اقلیم
  .)2006 پالومارز، –روبیو و سانچز (شوند بهتر مشخص می

مطالعات مختلف شاخص النبرگ را روش نسبتا دقیق و کاربردي اعالم کرده اند زیرا این روش تعداد      
  ). 2007هامبرت و همکاران ، (هاي زیادي را بررسی می کند گونه

برگان شمال ایران را تعیین کرده و به کاربرد اکولوژیک رویشگاه سوزنی توان   ،1379حسینی در سال    
, ، رطوبت،فاکتورهاي مورد مطالعه شامل دما. روش النبرگ در تعیین توان اکولوژیک رویشگاه پرداخته است

  .استبخش ذکر شدهنتیجه پژوهش رضایت. خیزي خاك بودندنور و حاصل
از روش النبرگ استفاده و اعالم , یشگاه سوسن چلچراغ داماش در بررسی رو،1386فر در سال سعیدي

  .استکرد ارزیابی رویشگاه با جدول النبرگ کمک شایانی به درك شرایط اکولوژیک در منطقه کرده
 در هلند از شاخص النبرگ براي بررسی رطوبت و اسیدیته و مواد 1998 در سال اوستریمجر و سواي

 نتایج را با روش دیگري مقایسه کرده و اعالم کردند بین نتـایج دو روش       .غذایی گونه ها استفاده کردند    
  .آنها روش النبرگ را یک مدل قوي در حفاظت گونه ها خواندند. ارتباط معنی داري وجود دارد

 از شاخص النبرگ در کنار مطالعات میدانی براي تعیین رابطه درصد 1998 و همکاران در سال وامیلینک 
  .داري رسیدندت خاك استفاده و به همبستگی معنیزنی و ازجوانه

از , هاي آمریکاي شمالی سایه بر گونه- براي بررسی تاثیر شدت نور2007 و همکاران در سال هامبرت
 در مورد جدول النبرگ استفاده کرده و این روش را براي "دقیق"روش النبرگ نیز کمک گرفتند و از واژه 

 .مناسب دانستندهاي آمریکاي شمالی نیز گونه

-در پژوهش حاضر نتایج عملیات میدانی و جدول النبرگ در نهایت باهم مقایسه شدند تا در تصمیم          

هاي نادر و زیبا و با اهمیت اکوتوریستی در الله واژگون یکی از گونه. ها با اطمینان خاطر استفاده شوندگیري
 ، رویشگاه الله واژگون از نظر فاکتورهاي دما،ریزي و مدیریت محیط زیستدر راستاي برنامه. ایران است

. هاي رقومی ارزیابی شد اسیدیته و ازت خاك با مطالعات میدانی و آزمایشگاهی و نقشه، رطوبت،ارتفاع
دماي  که الله واژگون درنتایج کار نشان داد . براي اطمینان و افزایش دقت کار از جدول النبرگ استفاده شد

 اسیدیته خاك نسبتا خنثی تا قلیایی ، خاك نسبتا مرطوب،نور متوسط و سایه روشن ،نیمه کوهستانی معتدل
در این مطالعه نیز موارد مشخص شده حاصل از بررسی جدول النبرگ با . ضعیف و ازت متوسط رویش دارد

  .شرایط رویشگاه مطابقت نسبتا خوبی دارد و به نتایج میدانی نزدیک است
  
  شکرت

دریغشان در انجام هاي ارزنده و بیه حفاظت محیط زیست استان ایالم به دلیل کمکاز کارشناسان ادار    
  .شوداین تحقیق سپاسگزاري می
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