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بررسی اثر برخی عوامل محيطی بر پراکنش 
 Agropyron cristatum گونه

)مطالعه موردی: مراتع ييالقی پلور-مازندران(

چكيد ه
اين مطالعه به منظور بررس�ی تاثير خصوصيات خاک و عوامل توپوگرافی بر پراکنش گونه )Agropyron cristatum( در 
بخش�ي از مراتع ييالقی پلور با مس�احتي معادل 4600 هكتار انجام شد. بعد از شناسايي رويشگاه هاي اين گونه در منطقه، 
اطالعات پوش�ش گياهي، خاک و توپوگرافی از رويش�گاه هاي مختلف جمع آوري گرديد. نمونه برداري در مناطق معرف هر 
رويشگاه به روش تصادفی- سيستماتيک انجام شد. سطح مناسب پالت نمونه برداری به روش سطح حداقل و تعداد پالت 
بعد از نمونه برداری اوليه با توجه به تغييرات پوش�ش با روش آماری تعيين ش�د. با اس�تفاده از 10 پالت يک متر مربعي در 
طول 3 ترانسكت 100 متری اقدام به نمونه برداري گرديد. پارامترهای گياهی از قبيل درصد پوشش، وفور، فراوانی و تراکم 
بدس�ت آمد. در هر واحد 3 پروفيل حفر و از عمق 30-0 س�انتی متری نمونه خاک برداش�ت شد. خصوصيات خاک از قبيل 
ازت، فس�فر، ماده آلی، pH، EC و بافت خاک اندازه گيری گرديد. پس از جمع آوری داده ها به منظور تحليل پارامترهای 
گياهی از نرم افزار SPSS استفاده شد. ماتريس عوامل مربوط به عوامل محيطی و پوشش گياهی تهيه و رج بندی رويشگاه 
ها در ارتباط با عوامل محيطی با اس�تفاده از نرم افزار PC-ORD به روش آناليز مؤلفه های اصلی )PCA( صورت گرفت. 
نتايج اين تحقيق نشان داد در دامنه غربی رويشگاه گونه Ag.cristatum از تراکم و درصد پوشش بيشتری برخوردار است 
و در امتداد محور دوم که معرف فاکتورهای فس�فر و الش�برگ می باش�د پراکنش بيشتری دارد. مهم ترين عوامل محيطی 
موثر در تفكيک رويش�گاه های اين گونه ارتفاع از س�طح دريا، جهت ش�يب، ماده آلی، بافت خاک، ازت، فسفر و الشبرگ 

تشخيص داده شدند.

کلمات کليد ی: پراکنش، Agropyron cristatum، آناليز مولفه اصلی، پارامترهای گياهی، مراتع ييالقی.
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A survey of some environmental factors affecting on distribution of Agropyron cristatum (Case study: Polur Summer 
rangelands, mazandaran province)
By: SH. Shokrollahi, Natural Resources Faculty, Tarbiat Moddares University, Tehran, Iran M.Sc, graduated of Range 
Management, Tarbiat Moddares University H. R. MoradiAssistant Professor, Watershed Management, Natural Resources Faculty, 
Tarbiat Moddares University & Gh. A. Dianati Tilaki Assistant Professor, Range Management, Natural Resources Faculty, Tarbiat 
Moddares University

The aim of this research was to investigate the effects of soil characteristics and topographic factors on distribution of (Agropyron 
cristatum). Study area which is about 4600 ha is located at Polur Summer Rangelands. After identification of the species sites 
in this region, data of vegetation, soil and topography were collected. Sampling was conducted in the key area of each site 
based on randomized-systematic pattern. Within each site was done along three 100 meter transect 10 plots (1m2) established 
along each transect in 10 meter distances. Three soil samples in each area collected in 0-30 cm and parameters such as N, P, 
organic material, pH, EC and texture were determined. After collecting data, Plant parameters of Ag.cristatum were analyzed 
using SPSS software. A matrix of plant stands and environmental factors was prepared and data were analyzed by the Principal 
Component Analysis (PCA) using PC-ORD software. Results showed that Ag.cristatum species have scattered more along 
second axis that plant stand were in western aspect and had more density and cover percentage. the most important effective 
environmental factors in vegetation distribution pattern were elevation, aspect, organic matter, soil texture, N, P and litter. 

Key words: Distribution, Agropyron cristatum, Principal Component Analysis (PCA), Plant parameters, Summer Rangelands.

 مقد مه
س��رزمين پهناور ایران با تنوع اقليم و خصوصيات متفاوت خاک، رویش��گاه 
بس��ياری از گونه هاس��ت که در صورت شناخت عوامل موثر بر رشد و سازگاری 
آنه��ا، می توان از صرف هزینه و اتالف زمان در برنامه ریزی جهت اصالح مراتع 
جلوگيری نمود. بدین منظور، شناسایی روابط گياهان بومی و مستقر در عرصه و 
عوامل موثر در استقرار و بقای آنها ضروری به نظر می رسد. فاکتورهای محيطی 
به نحو موثری در تعيين رویش��گاه گياهان نقش ایفا می کنند )Escudero و 
همکاران 2000(. گياهان منعکس کننده مجموعه ای از شرایط محيطی شامل 
 .)1992 ,Ellenberge( آب و هوا، پس��تی و بلندی و متغيرهای خاکی هستند
با تش��خيص جوامع گياهی و تجزیه و تحليل سرشت اکولوژیکی هر یک از گونه 
ه��ا می توان ب��رای مدیریت صحيح و منطبق بر اص��ول اکولوژیک برنامه ریزی 

نمود. 
 Graminae متعلق به خانواده Agropyron cristatum علف گندمی
و از گراسهاي کالف مانند)Bunch Grasses(  است که شرایط خشکي و سرما 
را به خوبی تحمل م��ي کند )Carlson و Schwendiman, 1986( محيط 
رویشي آن کوهستانهاست و در مناطقی از قاره هاي اروپا و آسيا انتشار دارد. در 
ایران در سلس��له جبال البرز، زاگرس، آذربایجان و بلوچستان از ارتفاع 1400 تا 
 Ag.cristatum  2800 متر انتشار دارد )صحت نياکي، 1374(. رویشگاه اصلی
را روس��يه و س��يبری ذکر کرده اند. در آمریکا به عنوان یک گونة غير بومی به 
صورت گسترده از جنوب آالسکا تا کاليفرنيا در سراسر غرب کانادا و شرق آمریکا 
در مناطقی که دارای نزوالت ساالنه 380 ميليمتر است با موفقيت مستقر شده 
است. قدرت رقابت باال، استقرار آسان، توليد علوفه زیاد، خوشخوراکي خوب در 
بهار و اوایل تابس��تان، توليد بذر زیاد و کنترل فرسایش از دیگر مزایای استفاده 

 ,Lorenz و Rogler( در مناطق وس��يعی از آمریکا است Ag.cristatum  از
1983(. این گونه در برابر فش��ار چرا مقاوم اس��ت  )Robertson و همکاران 
1970(و یکي از گرامينه هاي مهم مرتعی چندس��اله براي ایجاد چراگاه و توليد 
علوفه می باش��د. تکثير آن از طریق بذر و جس��ت زني امکان پذیر اس��ت. طبق 
اظهار نظر Pabbot )1969( و مصداقی )1382( این گونه همراه با س��ایر علف 
 Ag.trichophorm، Ag.intermedium، Festuca گندميان مهم مانند
ovina و Bromus persicus جزو عناصر گياهی مراتع نيمه اس��تپی ایران 

گزارش شده است.
بررس��ی رابطه گونه-محيط و تعيين عوامل محيطی موثر بر پراکنش گونه 
های گياهی با اس��تفاده از روش های رسته بندی موضوع مطالعات زیادی بوده 
اس��ت که در اینجا به برخی از آنها اش��اره می گردد. اميری و همکاران )1387( 
عوامل محيطی موثر بر اس��تقرار گونه Bromus tomentellus را با استفاده 
از روش رس��ته بن��دی RDA مطالعه نمودند. خدری و هم��کاران )1388( به 
بررس��ی اثر خصوصيات خاک، جهت شيب و ارتفاع بر پراکنش گونه کافوری در 
منطقه دوتو-تنگ صياد استان چهارمحال و بختياری به روش PCA پرداختند. 
محسن نژاد و همکاران )1389( اثر برخی ویژگی هاي محيطی بر توزیع جوامع 
 CCA گياهي مراتع یيالقی بهرس��تاق هراز را به روش آناليز تطبيقی متعارفی
م��ورد مطالعه قرار دادن��د. Brauch )2005( در مطالعه اثر عوامل محيطی بر 
پراکنش س��اوان هاي ونزوئال از روش هاي TWINSPAN و CCA استفاده 
نم��ود. همچني��ن  Yibing )2008( در پژوهش خود الگ��وی پراکنش جوامع 
گياه��ي در چي��ن را به روش ه��ای تجزیة مؤلفه های اصل��ی )PCA( و آناليز 

همبستگی )CA( به انجام رساند.
با توجه به اینکه تاکنون تحقيقات علمی و منتشر شده زیادی در زمينه بوم 
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شناختی و شرایط رویشگاهی Ag.cristatum  وجود نداشته و بيشتر مطالعات 
در مورد عملکرد بذر و کيفيت علوفه آن بوده است، بنابراین سابق تحقيق موجود 
بطور کلی در مورد پوشش گياهی و یا گونه هایی غير از Ag.cristatum است. 
ب��ا توجه به اهميتی که این گونه در توليد علوفه و ایجاد چراگاه، حفاظت خاک 
و کنترل فرس��ایش خصوصاً در اکوسيستم های مرتعی کوهستانی دارد، تحقيق 
و پژوهش در زمينه شناخت بيشتر آشيان اکولوژیک این گونه و حفظ و توسعه 
رویش��گاه آن ضروری بنظر می رس��د؛ بنابراین شناخت عوامل خاکی و پستی و 

بلندی موثر بر پراکنش Ag.cristatum هدف تحقيق حاضر است.

مواد و روش ها
موقعيت جغرافيايی منطقه مورد مطالعه

منطقه پلور در استان مازندران، در فاصله 111 کيلومتری جنوب شهرستان 
آمل و در محدوده ´50°35  تا ´55°35 عرض ش��مالی و ´33°51 تا ´52°4 
طول شرقی واقع شده و مساحت کل محدوده مراتع آن بالغ بر 4600 هکتار می 
باش��د )شکل 1(. حدود 85 درصد مساحت منطقه از کوه های مرتفع و ناهموار 
سلس��له جبال البرز تشکيل ش��ده که از نظر حفاظت و آبخيزداري حائز اهميت 
اس��ت. بلندترین نقطه حوزه در شرق منطقه )قله دماوند( با بيش از 5600 متر 

و پس��ت ترین نقطه آن در خروجی حوزه با 2450 متر ارتفاع از س��طح آبهای 
آزاد مي باش��د. ش��يب متوس��ط منطقه حدود 30 درصد و جه��ت عمومی آن 

شرقی-غربی است. 
طبق سيس��تم طبقه بن��دی آمبرژه منطق��ه پلور جزو سيس��تم ارتفاعات 
)کوهس��تانی( و ميانگين 15 س��اله بارندگی حدود 535 ميليمتر در س��ال می 
باش��د. تغييرات ارتفاع، عوامل زمين شناسي، خاک شناسی، جهت شيب و تنوع 
ش��رایط آب و هوایی در ش��مال و جنوب منطقه همگی موجب تنوع تيپ های 

گياهي در منطقه هستند.

روش نمونه برداری
مطالعات ميدانی پوش��ش گياهی مقدمه و پایه اکولوژی گياهی محس��وب 
می ش��ود. بر این اس��اس پس از بررس��ی های مقدماتی با پيمایش صحرایی و 
بازدیده��ای مکرر از منطقه رویش این گي��اه در منطقه، محدوده پراکنش گونه 
)Agropyron cristatum( مش��خص گردید. س��پس با اس��تفاده از نقشه  
 GIS 1:50000 و پيمایش صحرایی و ترسيم محدوده مطالعاتی و با استفاده از
نقش��ه های پایه طبقات ارتفاعی، شيب، جهت شيب و زمين شناسي تهيه و در 
منطق��ه مورد مطالعه چهار جهت جغرافيایی اصلی )دامنه(، س��ه طبقه ارتفاعی 

شكل 1- موقعيت جغرافيايی منطقه مورد مطالعه
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)2500-2200، 2800-2500 و 2800>( و سه کالس شيب )15-0، 45-15 و 
45>( مشخص گردید. در هر یک از سطوح ارتفاعی 4 دامنه )جهت جغرافيایی( 
اصلی تعيين شد و در هر طبقه ارتفاعی و در هر دامنه 3 کالس شيب مشخص 
گردید. با تلفيق نقش��ه هاي طبقات ارتفاعی، ش��يب و جهت ش��يب، همراه با 
زمين شناسي نقشه واحدهای همگن )واحدهای ژئومرفولوژي( تهيه و 30 واحد 
همگ��ن که واحده��ای کاري در ابن تحقيق بود حاصل ش��د. که هر یک از این 
واحدها، از نظر ارتفاع، ش��يب، جهت شيب و زمين شناسي دارای شرایط نسبتاً 
مش��ابهی بوده و به عنوان واحد کاري در نظر گرفته مي شوند. نمونه برداری به 
روش تصادفی- سيس��تماتيک انجام شد. در هر واحد کاری سطح مناسب پالت 
 Kent( نمونه برداری با توجه به نوع و پراکنش گونه ها، به روش سطح حداقل
و Coker، 1992( و تعداد پالت بعد از نمونه برداری اوليه با توجه به تغييرات 
پوشش با روش آماری تعيين شد. در منطقه مورد مطالعه، سطح پالت یک متر 
مربع و تعداد آن برای هر واحد نمونه-برداری 30 عدد تعيين گردید. سپس در 
هر واحد، در طول 3 ترانس��کت 100 متری نمونه برداری انجام ش��د. در طول 
هر ترانس��کت، پالت ها به فاصله 10 متر از هم قرار داده ش��د. فاصله بين پالت 
ها و ترانس��کت ها با توجه به خصوصيات پوشش گياهی، وضعيت فيزیوگرافی، 
عوامل اکولوژیک، هدف تحقيق، طول و مساحت طبقات ارتفاعی در نظر گرفته 
ش��د )آذرنيوند و همکاران، 1386 و محتش��م نيا و همکاران، 1386(. س��پس 
 ،)Agropyron cristatum( اطالعات مرب��وط به پارامترهای گياهی گون��ه
درصد الش��برگ، خاک لخت و سنگ و س��نگریزه در آنها یادداشت شد )مقدم، 
1380(. همچنين در ابتدا، انتها و وس��ط هر ترانس��کت پروفيل حفر و از عمق 
30-0 سانتی متری خاک برداشت شد. الزم به ذکر است که این عمق با توجه 
ب��ه کوهس��تانی بودن منطقه م��ورد مطالعه و نيز عمق ریش��ه دوانی گونه های 
گياه��ی موجود در منطقه تعيين ش��د )Northup و همکاران 1996(. ویژگی 
های خاک از قبيل ازت، فس��فر، ماده آلی، pH، EC و بافت خاک به روش��های 

 .)2004 ،Burt( آزمایشگاهی اندازه گيری شد
ب��رای تحلي��ل داده ها از ن��رم اف��زار SPSS و PC-ord )Mc Cune و 
Mefford،1999( اس��تفاده ش��د. ب��ه منظ��ور تعيي��ن تاثير جهت ش��يب بر 
پارامتره��ای گياه��ی برای دامنه های ش��مالی، جنوبی، ش��رقی و غربی آزمون 
GLM بکار گرفته ش��د. از تحليل گرادیان غيرمستقيم، آناليز مؤلفه های اصلی 

)PCA( ب��رای تحليل متغيرهای محيطی اس��تفاده ش��د. در PCA داده های 
محيطی وارد ش��ده باید اس��تاندارد ش��وند تا به داده ها وزن یکسانی داده شود 
 Standard و هم��کاران 1987(، بدین منظ��ور داده ها با روش Jongman(

deviation استاندارد شدند.

نتايج
تاثير جهت شيب بر پارامترهای گياهی 

 Agropyron cristatum ميانگين پارامترهای گياهی گونه
در توده های گياهی

درصد پوش��ش، تراکم، وفور و فراوانی از پارامترهای گياهی می باش��ند که 
جهت بررس��ی روابط گونه به کار می روند، در منابع مختلف گاهی به اشتباه به 
جای یکدیگر بکار برده ش��ده اند. در این پژوهش هر کدام از پارامترها در جای 
خود استفاده شده است و به منظور نشان دادن تاثير جهت شيب بر پارامترهای 

گياهی آورده شده اند.
ج��دول 1 ميانگين پارامترهای گياهی را نش��ان می دهد، این پارامترها در 
دامن��ه های مختلف دارای اختالف معنی دار )در س��طح 5 درصد( می باش��ند. 
مقایس��ه ميانگين ها نش��ان داد، پارامترهای تراکم و درصد پوش��ش در دامنه 
غربی و فراوانی و وفور در دامنه شرقی بيشتر از دو جهت دیگر بوده است. دامنه 
ش��رقی با 7/15 درصد، کمترین درصد پوش��ش و دامنه غرب��ی با 29/7 درصد 
بيش��ترین درصد پوشش، دامنه جنوبی با 3/25 کمترین تراکم و دامنه غربی با 
9/37 بيشترین تراکم، دامنه شمالی با 20/06 کمترین فراوانی و دامنه شرقی با 
82/97 بيش��ترین فراوانی، دامنه شمالی با 1/81 کمترین وفور و دامنه شرقی با 

5/51 بيشترین وفور را به خود اختصاص دادند.

تاثير خصوصيات خاک و توپوگرافی بر پراکنش گونه 
Agropyron cristatum

آمار چند متغيره ب��رای پيش بينی اکولوژیکی و پارامترهای محيطی مورد 
 )PCA( تحليل مؤلف��ه های اصلی .)2001،Kaller( اس��تفاده قرار می گي��رد
روش��ی است که برای نشان دادن عوامل اصلی رویشگاه و سنتز عوامل محيطی 
ب��خ کار م��ی رود. به طور کلی تحليل مؤلفه ه��ای اصلی )PCA( برای خالصه 

جدول1- ميانگين پارامترهای گياهی گونه Agropyron cristatum در دامنه های مختلف

پارامتر

موقعيت
وفورفراوانی % تراکمپوشش %

ab6/77 ± 4/51 ab20/06 ± 10/32 a1/81 ± 9/12 a 10/6 ± 14/57شمالی

a5/85 ± 1/06 ab82/97 ± 7/62 b5/51 ± 2/20 b 0/84 ± 7/15شرقی

ab3/25 ± 0/63 a34/64 ± 10/23 a2/32 ± 7/72 a 6/07 ± 13/64جنوبی

b9/37 ± 2/1 b81/38 ± 5/95 b2/87 ± 4/37 a 3/13 ± 29/7غربی

حروف غير مشابه اختالف در سطح 0/05 معنی دار را نشان می دهند.
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ک��ردن داده های محيطی روش موثر و مهمی اس��ت با این ش��رط که متغيرها 
با اس��تفاده از ميانگين صفر و واریانس واحد اس��تاندارد ش��ده باشند )مصداقی، 
1380(. برای تحليل پراکنش مکانی توده های مختلف بایستی به ضرایب مثبت 
و منفی خصوصيات معنی دار ش��ده، فاصله نقاط معرف هر رویش��گاه از یکدیگر 
و طول بردار معرف هر رویش��گاه و زاویه آن با محورها توجه کرد که در ش��دت 
ی��ا ضعف روابط نقش دارد )آذرنيون��د و همکاران، 1382(. مقدار ویژه هر محور 
عبارت اس��ت از واریانس محاسبه شده برای آن محور که سهم نسبی هر محور 

در تبيين کل داده ها را ارائه می دهد )مصداقی، 1380(.

نتايج تجزيه مولفه های اصلی 
جدول 2 که نتایج تجزیه مولفه های اصلی را برای 13 خصوصيت محيطی 
نش��ان می دهد. مولفه های اصلی اول، دوم و سوم )محورهای اول، دوم و سوم( 
به ترتيب 35/94، 15/46 و 13/52 درصد تغييرات پوشش را توجيه می کنند. 

محور اول با ازت و درصد ش��ن خاک همبس��تگی مثبت و با ماده آلی و سيلت 
همبس��تگی منف��ی دارد و محور دوم با جهت همبس��تگی مثبت و با فس��فر و 
الش��برگ همبس��تگی منفی دارد. مولفه های اصل��ی اول و دوم با مقادیر ویژه 
4/67 و 2/01 درص��د توجيه واریانس تجمعی باالیی دارند که 51/39 تغييرات 
 را در بر می گيرند. ش��کل 2 توزیع واحدهای نمونه گيری را در رویش��گاه گونه

Ag. cristatum نش��ان می دهد. در س��مت چپ محور رویشگاه های دامنه 
غربی و ش��رقی واقع ش��ده و تحت تاثير دو محور اول و دوم قرار دارند، ولی با 
توجه به فاصله کمتر آنها نس��بت به محور دوم بيشتر تحت تاثير این محور می 
باش��ند، یعنی بيشتر تحت تاثير افزایش فسفر و الش��برگ قرار دارد. در سمت 
راس��ت محور نمونه های دامنه ش��مالی و جنوبی می باشند و با توجه به فاصله 
کمتر آن ها نس��بت به محور اول تح��ت تاثير خصوصيات معرف این محور قرار 
می گيرند، به این صورت که تحت تاثير کاهش ارتفاع از س��طح دریا و ش��ن و 

افزایش سيلت، ازت و ماده آلی قرار دارد. 

جدول 2- نتايج آناليز مؤلفه های اصلی برای خصوصيات خاک و توپوگرافی

مؤلفه

متغير
مؤلفه ششممؤلفه پنجممؤلفه چهارممؤلفه سوممؤلفه دوممؤلفه اول

4/672/011/761/151/050/83مقادیر ویژه

35/9415/4613/528/858/066/40درصد واریانس

35/9451/3964/9273/7781/8388/24جمع کل واریانس

0/41530/3779-0/4947-0/0410-0/1172-0/2391شيب

0/1924-0/0445-0/2131-0/16790/1677-0/5914ارتفاع

0/29020/1158-0/3251-0/26720/34390/0949جهت

0/39620/0793-0/33930/18620/09370/1554-رس

0/1336-0/09730/2029-0/1997-0/2735-0/3820شن

0/04380/1432-0/33880/27850/23000/0428-سيلت

0/20320/2140-0/3115-0/1482-0/3193-0/3226-ماده الی

EC-0/23580/1267-0/3333-0/23650/45510/4142

pH0/02980/3476-0/43290/0192-0/3824-0/4696

0/0546-0/1912-0/03880/0264-0/2638-0/4049-ازت

0/3318-0/20210/0164-0/35330/2098-0/3035-فسفر

0/0165-0/2713-0/37740/2100-0/4360-0/0807الشبرگ

0/4592-0/57420/1900-0/1720-0/21040/1715-سنگ و سنگریزه
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شكل 2- نمودار رسته بندی رويشگاه های مورد مطالعه با استفاده از روش تجزيه مؤلفه های اصلی
)عالئم اختصاری- N: شمالی، S: جنوبی، E: شرقی، W: غربی(

بحث و نتيجه گيری
تاثير جهت شيب بر پارامترهای گياهی

اس��تقرار و پراکن��ش گروه ه��ای اکولوژیک گياهی مرات��ع نتيجه تحوالت 
اکوسيس��تم ه��ای مرتعی و بيانگر پویایی پوش��ش گياهی اس��ت که به صورت 
ماتریس��ی از مه��م ترین عوامل محيطی در طول زمان تش��کيل ش��ده اس��ت 
)مصداقی، 1380(. هر گونه گياهی با شرایط رویشگاهی خاص سازگاری دارد و 
با تغيير ش��رایط رویشگاهی، وفور و الگوی پراکنش گياهان، دچار تغيير خواهد 
شد )Hoffmann، 1998(. دليل رشد بعضی گونه ها در محيط ویژه و خاص 
به واس��طه نيازهای مش��ابه آنها از نظر عوامل محيطی مانند نور، دما، زهکش��ی 
و مواد غذایی اس��ت )مصداقی، 1380(. تغيير در پارامترهای محيطی )ش��يب، 
جه��ت و ارتفاع( می تواند در توزیع انرژی، تغذیه گياه و توزیع پوش��ش گياهی 
اث��ر گذارد )مير داوودی و زاهدی، 1385(. نتایج این پژوهش نش��ان می دهد، 
جهت ش��يب بر پراکنش گونه Ag. cristatum تاثير معنی دار دارد، مس��اعد 
بودن شرایط در دامنه شرقی موجب حضور این گونه شده است و در این دامنه 
دارای بيش��ترین وفور و فراوانی است، اما درصد پوشش آن نسبت به گونه های 
دیگر در این دامنه کمتر است، این گونه در برخی مکان ها حضور و وفور دارد، 
اما درصد پوش��ش کمی را به خ��ود اختصاص می دهد از دالیل آن می توان به 
قدرت رقابت گونه های دیگر اش��اره نمود. بنابراین غالبيت در این دامنه با گونه 
 های گياهی اس��ت که ش��رایط مطلوبتری برای اس��تقرار و پراکنش نس��بت به

Ag. cristatum دارند. با این وجود در دامنه غربی توده های گياهی این گونه 
غالبيت بيشتری دارند و در برخی توده ها این گونه غالب و در برخی دیگر، گونه 
همراه بوده است، دليل آن را می توان موفقيت رقابت Ag. cristatum نسبت 
به گونه های دیگر و تحمل ش��رایط نامس��اعد محيطی در این دامنه دانست که 
مربوط به خواص فيزیولوژیکی آن می باشد )جدول 1(. این گونه از گراس های 

سردس��يری بوده و به دليل تحمل شرایط نامساعد محيطی )رطوبت کم، شدت 
نور و گرما( در دامنه های غربی نس��بت به گونه های دیگر پایدارتر می باش��د 
و توانس��ته اس��ت در این دامنه مقاومت بيشتری نشان دهد و بهتر مستقر شود. 
ش��کری و هم��کاران )1383( در مطالعات خود بيان کردن��د که از ميان عوامل 
توپوگرافی درصد ش��يب و جهت ش��يب بویژه در ارتفاع��ات، تاثير عمده ای در 
استقرار جوامع گياهی دارد. همانند این نتيجه Mark و همکاران )2000( نيز 
دریافتند که ویژگی های توپوگرافی )ارتفاع، ش��رب و جهت ش��يب( عامل های 
اصلی الگوهای پراکنش پوشش گياهي در مناطق کوهستانی هستند. جعفری و 
همکاران )1388( و Badano و همکاران )2005( نيز در خصوص تاثير جهت 
دامنه در اس��تقرار و پراکنش گونه های گياهی در شرایط مطالعه خود به نتایج 

مشابهی دست یافتند.

تحليل مؤلفه های اصلی )PCA(، سنتز عوامل رويشگاهی
در ای��ن مطالعه برای نش��ان دادن عوامل اصلی رویش��گاه و س��نتز عوامل 
محيطی از تحليل مولفه های اصلی )PCA( اس��تفاده ش��ده اس��ت. جدول 2 
و ش��کل 2 نتایج مولفه های اصلی را برای عوامل رویش��گاهی نشان می دهند. 
جدول 2 مقادیر ویژه و واریانس مؤلفه های اصلی و شکل 2 نمودار رسته بندی 
رویش��گاه های مورد مطالعه را  نش��ان می دهد. مهم ترین عوامل رویش��گاهی 
موثر در این مطالعه بافت خاک، جهت ش��يب، ارتفاع، ماده آلی، ازت، فس��فر و 

الشبرگ می باشند.
رویشگاه های دامنه غربی با بيشترین پوشش و تراکم و رویشگاه های دامنه 
ش��رقی با بيش��ترین فراوانی و وفور در سمت چپ محور واقع شده و با توجه به 
فاصله کمتر آنها نس��بت به محور دوم بيش��تر تحت تاثير خصوصيات این محور 
می باش��ند، یعنی بيشتر تحت تاثير افزایش فسفر و الشبرگ قرار دارد. بنابراین 
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می توان گفت فس��فر و الشبرگ در پراکنش گونه Ag. cristatum به عنوان 
گونه غالب عامل موثر و تعيين کنند می باش��د. فس��فر بعد از ازت، مهم-ترین 
عنصر غذایی در تغذیه گياه اس��ت که در رش��د زایشی نقش مهمی دارد. اگرچه 
ميزان فس��فر مورد نياز گياه در مقایس��ه با مقدار سایر عناصر اصلی کم است با 
این حال این عنصر جزو عناصر پر مصرف محس��وب می شود. فسفر در گياهان 
در عمل فتوس��نتز، متابوليسم پروتئين ها، تنفس و سنتز آنزیم ها نقش اساسی 
دارد. ذوالفقاری و همکاران )1389( ارتفاع، شيب، اسيدیته، کربن، درصد شن و 
سيلت، فهيمی پور و همکاران )1389( ارتفاع از سطح دریا، بافت، فسفر و ازت، 
خ��دری و همکاران )1388( ارتفاع، ماده آلی و فاکتورهای س��دیک خاک، زارع 
چاهوکی و همکاران )1388( جهت ش��يب، بافت، آهک و پتاسيم خاک را مهم 
ترین عوامل موثر در پراکنش گونه های گياهی و تفکيک تيپ های رویش��ی در 

شرایط مطالعه خود تشخيص دادند.
رویش��گاه های دامنه شمالی و شرقی که پارامترهای گياهی در آنها نسبت 
به دو دامنه دیگر کمتر می باش��د در سمت راست محور واقع شده و با توجه به 
فاصله کمتر آنها نس��بت به محور اول بيش��تر تحت تاثير خصوصيات این محور 
می باش��ند، به این صورت که تحت تاثير افزایش ارتفاع از س��طح دریا و شن و 
کاهش س��يلت، ازت و ماده آلی قرار دارد. به طور کلی با توجه به کوهس��تانی 
بودن منطقه مورد مطالعه، می توان گفت که عامل ارتفاع از س��طح دریا به طور 
مستقيم با تاثير بر عوامل محيطی دیگر مثل ميزان بارندگی و درجه حرارت و به 
طور غير مس��تقيم از طریق تاثير در تشکيل خاک بر پراکنش گونه های گياهی 
در منطق��ه تاثير می گ��ذارد. جعفری و همکاران )1388(، تقی پور و رس��تگار 
)1389(، Davies و همکاران )2006( و Villers-Ruiz و همکاران )2003( 
در تحقيقات خود به نتایج مشابهی رسيدند. ماده آلی از عامل های خاکی است 
 Duckworth ک��ه بر پراکنش گونه م��ورد مطالعه تاثير دارد. نتيج��ه همانند
و همکاران )2000( و Peer و همکاران )2007( اس��ت. مواد آلی بس��ياری از 
خواص فيزیکی، بيولوژیکی و شيميایی خاک را تحت تاثير قرار می دهد. برخی 
از این خواص ش��امل س��اختمان، ظرفيت نگه��داری آب، حاصلخيزی، فعاليت 
های بيولوژیکی و هوادیدگی اس��ت )جعفری و همکاران، 1387(. شيخ حسينی 
و نوربخ��ش )1386(، اعتق��اد دارند که ماده آلی خاک نقش اساس��ی در تامين 
کربن خاک و انرژی ميکروارگانيس��م های هتروت��روف دارد. از این رو ماده آلی 
م��ی توان��د از عوامل موثر بر توزیع گونه های گياهی محس��وب ش��ود؛ مهدوی 
و هم��کاران )1388( نيز در مطالعات خود به نتایج مش��ابهی دس��ت یافتند. از 
دیگ��ر عوامل مؤثر بر پراکنش گون��ه Ag. cristatum در تحقق حاضر، ميزان 
ازت خاک اس��ت. Fisher و همکاران )1987( نش��ان دادند که بعد از آب در 
دس��ترس، نيتروژن خاک، مهمترین عامل محدود کننده رش��د گياهان است و 
در تن��وع گياهان نق��ش عمده اي دارد. فهيمی پور و همکاران )1389( نيز ازت 
را از جمل��ه عوامل موثر در پراکنش گونه های گياهی در ش��رایط مطالعه خود 
  Ag. cristatum معرفی نمودند. بافت خ��اک از دیگر عوامل موثر بر پراکنش
  Daviesدر منطقه می باش��د. نتای��ج تحقيقات عبادی و آل ش��يخ )2002( و
و هم��کاران )2006( نيز نش��ان دادند که بافت خاک از جمل��ه عوامل مهم در 
تفکيک گروه های اکولوژیک محسوب می شود. بافت خاک بر نفوذ و نگهداشت 
آب و قابليت دسترس��ی آب و مواد غذایی در گياهان اثر می گذارد )Sperry و 
Hacke, 2002(. بافت خاک همچنين، پراکنش مکانی رطوبت خاک را تعيين 
می کند)El-Ghareeb و Shabana, 1990( . تأثير بافت خاک بر روي تنوع 
و پراکن��ش گونه های گياهي به دليل تأثير در ميزان رطوبت خاک اس��ت، زیرا 

اختالف در ميزان رطوبت به تغييراتي در شکل دهي و تهویه ساختمان خاک و 
ميزان شوري آن منجر مي شود )ساالردینی، 1358(. 

گونه Ag. cristatum از گراس هاي سردس��يری بوده و به خاطر استقرار 
آسان و گسترش ریشه اي فراوان براي اصالح و احياي مراتع و حفاظت خاک از 
اهميت خاصی برخوردار اس��ت. این گونه دارای شکل زیستی همی کریپتوفيت 
و سه کوروتيپ مدیترانه ای، ایران تورانی و اروپا سيبری می باشد، بنابراین می 
توان گفت این گونه به دليل قدرت رقابت باال، استقرار آسان و تعلق به سه ناحيه 
جغرافيایی، توانایی حضور، پراکنش و استقرار در خارج از خاستگاه خود را دارد 
که حاکی از دامنه اکولوژیک وس��يع و قدرت استقرار در نواحی رویشی مختلف 
می باش��د، با توجه به بحرانی بودن رویشگاه آن و تهدید عوامل متعدد از قبيل 
فش��ار چرا و با توجه به ارزش های اکولوژیک آن ضروری است برای مدیریت و 

حفاظت آن برنامه ریزی صورت گيرد. 
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