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  88بهار ژه نامه یو، کیدهم، شماره ازی محیط زیست ، دوره یتکنولوژعلوم و 
  

 GIS الله واژگون با استفاده از ی جدید برایها معرفی رویشگاه
  
  )مسئول مکاتبات( 1 نیلوفر اسالم زاده

niloufarislamzadeh@gmail.com  
  2 سید محسن حسینی
  3حمیدرضا مرادی

  4فرود آذری دهکردی

  

                             30/10/87:                تاریخ پذیرش            30/5/87:        تاریخ دریافت      

  چکیده 
 الله واژگون با نام علمی   طبیعی گونه گیاهی با ارزشرویشگاه هایمنطقه حفاظت شده مانشت و قالرنگ ایالم، یکی از 

Fritillaria imperialis) Crown imperial (انوادهاز خ Liliaceaeالله واژگون در چند موقعیت در این منطقه با پراکنش .  است
داشتن . کند الله واژگون پیشنهاد می) Rehabitation( جدیدی برای دوباره زیستگاه گزینی رویشگاه هایاین پژوهش . ای وجود دارد لکه

 آفات و امراض یا عوامل تخریبی دیگر، گونه از لیست کند تا در صورت وقوع آتش سوزی،  ذخیره و جایگزین کمک میرویشگاه های
شیب، جهت و (محیط زیست منطقه حفاظت شده مانشت و قالرنگ از نظر توپوگرافی برای انجام این تحقیق، . اهان منطقه حذف نگرددیگ

ی شده و به صورت نقشه در آمد و به ، زمین شناسی و کاربری، مطالعه و طبقه بند)دما و باران(، پوشش گیاهی همراه، خاک، اقلیم )ارتفاع
پتاسیم، (شرایط مناسب رویش الله واژگون از جمله عناصر غذایی خاک . گذاری شدند  روی همGISهای اطالعاتی در محیط  صورت الیه

یری از سطح و عمق گ  بعد از نمونه، )EC(و هدایت الکتریکی ) pH(بافت، اسیدیته  ،)فسفر، ازت، کربن، منیزیم، کلسیم، سدیم و مواد آلی
 آماری تی غیر جفتی نشان داد که بین داخل و خارج تحلیل های. ها در آزمایشگاه تعیین شد و آنالیز نمونه)  نمونه در هر مرحله30شامل (

 داخل نتایج آزمون تی جفتی نشان داد که در. دار وجود دارد رویشگاه، در کربن خاک عمقی، مواد آلی عمقی و  بافت سطحی تفاوت معنی
در بخشی از این مطالعه، از . دار است محدوده رویشگاه الله واژگون، بین فسفر سطحی و عمقی و بین کلسیم  سطحی و عمقی تفاوت معنی

 نشان داد که در مناطق اطراف رویشگاه GISنتایج کار با .  نیز برای بررسی شرایط رویشگاه الله واژگون استفاده شدEllenbergجدول 
) از مساحت کل منطقه% 97/1( هکتار 590 موقعیت به مساحت کلی 7ن در محدوده منطقه حفاظت شده مانشت و قالرنگ الله واژگو

 . برای دوباره زیستگاه گزینی الله واژگون مناسب است

  یر جفتی غی تی آمارتحلیلارزیابی، الله واژگون، سیستم اطالعات جغرافیایی،  :واژه های کلیدی
                                                 

 کارشناس ارشد محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی نور -1
  دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی نور ،دانشیار -2
  ابع طبیعی نور، دانشگاه تربیت مدرس استادیار،  دانشکده من-3
   استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران-4
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  مقدمه

 شامل Liliaceae از خانواده Fritillariaجنس 
 گونه است و در نواحی معتدل نیمکره شمالی توزیع 100حدود 
تعداد کمی از این گونه ها بومی قبرس، جنوب ترکیه و . دارد

الله واژگون از گیاهان منحصر به فرد از نظر ). 1(ایران است 
نظیر و کمیاب طبیعت گوناگون  باشد که جلوه بی زیبایی می

کند، مناظر زیبا و پوشش منحصر به فرد آن   را نمایان میایران
  .کشاند هر ساله هزاران نفر را به مناطق زندگی این گل می

اقلیم خشک (الله واژگون، مشخصه منطقه زاگرس 
در مناطق معدودی از کشور به طور وحشی . است) معتدل

ای است که از نظر زیبایی و جذب  الله واژگون گونه. روید می
توان با انتقال و کشت آن در  لذا می. شگر اهمیت ویژه داردگرد

مناطق مناسب، محدوده گسترش آن را افزایش داد که اولین 
    .قدم در این راه، پیدا کردن محل مناسب کشت این گونه است

  Fritillaria imperialis   الله واژگون با نام علمی 
)Crown imperial(، از خانواده Liliaceaeتحت ه  بود

تاثیر دمای هوا از اوایل بهار در نواحی شمالی زاگرس شروع به 
کند و در مناطق جنوبی در اواسط تابستان به گل  شکوفایی می

متر از سطح زمین ارتفاع   سانتی100تا الله واژگون  .نشیند می
از اوایل اردیبهشت ماه . عمر این گیاه بسیار کوتاه است. دارد

 .شود  فصل بارش تمام میپایان و درگل دهی این گیاه شروع 
ای در منطقه حفاظت شده مانشت و قالرنگ از  این گونه بوته

اوایل اردیبهشت ماه تا اواخر خرداد ماه در دو رویشگاه تنگ 
 Fritillaria جنس. کند داالب و دامنه کوه مانشت رشد می

  ).2( گونه گیاه علفی چندساله و پیازدار دارد 15در ایران 
های سازمان حفاظت  اژگون که براساس سیاستالله و

نصر زیبایی  ره ژنتیکی محیط زیست به عنوان ذخی و ع
گردد، نیاز به حفاظت از آن احساس  شناختی قلمداد می

) پراکنش محدود و متراکم(با توجه به شرایط موجود . شود می
ها، جاده سازی، بوته کنی، برداشت گل و  به اضافه چرای دام

رسد که گونه در  ق گل و عرضه به بازار ، به نظر میپیاز، قاچا
 این پژوهش درصدد .آینده با چالش برای بقا رو به رو گردد

 ،)GIS(است که با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی 

قالرنگ ایالم، به منظور مدیریت و حفاظت، شناسایی و 
ن را منابع در ایران وضعیت الله واژگو ز برخی ا.ارزیابی کند
 27/11/75 مورخ 150مصوبه شماره (دانند  می نگران کننده

  ).ستیط زیعالی محی شورا
جامعه سه گزینه در ارتباط با اکوسیستم جهانی دارد 
که شامل ادامه روند تخریب کنونی، سیاست بهینه سازی 
وجایگزین کردن اکوسیستم تخریب یافته و سیاستی است که 

دو . از نرخ تخریب فراتر رودبه موجب آن بازسازی اکوسیستم 
) Rehabitation( استراتژی آخر با  دوباره زیستگاه گزینی

 ).3(قابل دستیابی است 

پژوهش دوباره زیستگاه گزینی با تکنیک نمونه گیری 
 برای کمی سازی و GIS بنابراین از ،مستقیم مشکل است

رویشگاه جدید   جایگزین برایمکان هایهای  آماده کردن داده
  ).4(شود  ها استفاده می طرح بیشتردر 

های زیرکشت  همراه با افزایش جمعیت زمین
شهرگرایی توسعه یافته و در نتیجه منابع طبیعی با نرخ 

در واکنش به این موضوع، . می گردد هشدارآمیزی تخریب
لذا برقراری . تحقیقات برای مدیریت پایدار افزایش یافته است

های پشتیبان و  سعه سیستمتعادل بین نیازهای جامعه و تو
آگاهی . های طبیعی ضروری است ذخیره گاه برای اکوسیستم

 یک معیار مهم ،از کیفیت مکان هر واحد زمین مدیریت شده
 به طور GIS). 5(برای مدیریت مدرن منابع طبیعی است 

 در تحلیل گسترده در حفاظت محیط زیست مخصوصاً
 زیادی از به ایمثال ه. های گونه کاربرد دارد نیازمندی
 در حفظ، بازگرداندن  و گسترش رویشگاه و GISکارگیری 

 و همکاران  Triای،  در مطالعه). 8 و 7 ،6(زیستگاه وجود دارد 
 گذشته آن را در رویشگاه هایامکان بازگرداندن مانگرو به 

کشور ویتنام از نظر اقتصادی مطلوب و به صرفه اعالم کردند 
 ، درسایت رودخانه Gaines و Whiteای،  در مطالعه). 9(

وب ــه دارکــونــساوانا جهت ایجاد زیستگاه جایگزین برای گ
)Picoides borealis (ای از درخت کاج  و نیز گونه
)Pinus( وضعیت پوشش گیاهی و کاربری زمین را به عنوان ،
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دو عامل کلیدی در ایجاد زیستگاه و رویشگاه مورد نظر قلمداد 

مترهای مهم مثل تیپ خاک و توپوگرافی پارا). 10(نمودند 
 تیپ های). 11( است   مناسب کافیمکان هایبرای تعیین 

مختلف پوشش گیاهی انعکاس دهنده تیپ خاک و توپوگرافی 
  ). 8(باشد  می

، Nakagoshiو  Azari-dehkordi ای، در مطالعه
 Shibatheranthis مناطق مناسب برای انتقال گونه نادر 

pinnatifida Maxim  را در حوزه آبخیز سد هایزوکای
 نتایج کارشان نشان داد .هیروشیما در ژاپن شناسایی کردند

). 4(از سطح آبخیز برای انتقال گونه مناسب است % 8/3
در مکان یابی پهنه های مستعد کشت  امیدواری و همکاران ،

 نشان دادند که مناطق مناسب GISزیتون در استان لرستان با 
 هکتار و در محدوده 5/38537رستان با مساحت کشت زیتون ل
در . )12(باشد  دشت می  خرم آباد، پلدختر و کوهشهرستان های

 بالقوه مکان های، در تعیین Palomares و Rubioپژوهشی، 
کلیماتیک و فیزیوگرافیک بر پایه مدلهای شاخص مناسب بودن 

های  شاخص  نشان دادندFagus silvaticaزیستگاه برای 
  GIS مناسب بودن رویشگاه اگر با هم و در محیط جزیی

شود  ادغام و تلفیق شوند رویشگاه مناسب بهتر مشخص می
)13.(  

ارزیابی اکولوژیک این پژوهش درصدد دستیابی به هدف 
 جدید برای گونه رویشگاه های الله واژگون و معرفی رویشگاه

  .است
  

  روش هامواد و 
    مکان مورد مطالعه-1

 مانشت و قالرنگ  منطقه حفاظت شدهطالعهحوزه مورد م
الم و در یدر شمال استان ا هکتار است که 30،000به وسعت  

. دوان قرار داریروان چرداول و ایش الم،ی اشهرستان هاین یب
 46 20طول شرقی از  : مختصات جغرافیایی آن عبارت است از

این منطقه . 33 48 تا  33 34 و عرض شمالی از  46 38  تا
حداقل و  .باشد با پوشش جنگلی میو صورت کوهستانی ه ب

 متر 2600 و 1105حداکثر ارتفاع آن از سطح دریا به ترتیب 

- mm700میانگین بارندگی سالیانه در این منطقه . باشد می
 جزو مناطق 1375این منطقه از سال ). 1شکل ( است 600

   .دشو  میمحسوبچهار گانه سازمان محیط زیست 

  
، نرم افزارهای به کار گرفته GISی مکانی  داده ها-2

  ی یات صحرایشده و عمل
نقشه توپوگرافی منطقه حفاظت شده مانشت و 

 که از اداره کل محیط زیست 1:50،000قالرنگ با مقیاس 
 ILWISبا استفاده از نرم افزار , استان ایالم تهیه شده بود

 ، مدل Arc View 3.2aرقومی شد و در محیط نرم افزار  
). 14(از نقشه توپوگرافی استخراج شد ) DEM(قومی ارتفاع ر

سپس  سه نقشه فوق , بعد نقشه شیب و جهت استخراج شد
و نقشه واحدهای ) 11(شدند ) Overlay(گذاری  روی هم

نقشه تیپ پوشش گیاهی که از قبل . شکل زمین به دست آمد
به همین . آماده شده بود با نقشه شکل زمین همپوشانی گردید

های تیپ خاک، زمین شناسی، کاربری و اقلیم  رتیب نقشهت
 به این .نیز همپوشانی  شدند) های هم دما و هم بارش نقشه(

  .ترتیب نقشه واحدهای زیست محیطی تهیه گردید
موقعیت بعد از مرحله همپوشانی نقشه ها الزم بود 

به این .  حاضر الله واژگون به نقشه نهایی منتقل شودهای
ید میدانی از منطقه حفاظت شده مانشت و قالرنگ منظور بازد

برای . ها به نقشه نهایی منتقل شد موقعیت الله. صورت گرفت
 موقعیت هایانتقال موقعیت رویشگاه الله واژگون، ابتدا 

سیستم تعیین موقعیت   (GPS1جغرافیایی گرفته شده با  
 در نقشه منطقه وارد و  Arc View در محیط ) ماهواره ای

  .یابی شد نمکا
 جدید مکان هایروش کار برای توصیه  1نمودار 

  .دهد برای الله واژگون را نشان می
  

                                                 
1- Global Positioning System 
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   روند انجام پژوهش-1نمودار 

  
 از منطقه بازدید صورت گرفت و شیب، این کهبعد از 

جهت، ارتفاع و غیره در رویشگاه الله واژگون تعیین گردید، در 
ص می شد که باید مشخ  از نرم افزارادامه کار با استفاده

 جایگزین چه رویشگاه هایو در نتیجه رویشگاه الله واژگون 
 Arcدر نتیجه در محیط . هایی را باید داشته باشند ویژگی

View و در نقشه روی هم گذاری شده نهایی، مناطقی که این 
  .خصوصیات را داشتند، تعیین شدند

، فسفر )K(یم پتاس, برای بررسی عناصر غذایی خاک
)P( ازت ،)N( کربن ،)C( منیزیم ،)Mg( کلسیم ،)Ca( ،

و هدایت ) pH(بافت، اسیدیته  و مواد آلی،) Na(سدیم 
 خاک در منطقه از محدوده های رویش الله  )EC(الکتریکی 

 سانتی 15-30(و عمق )  سانتی متر0-15(واژگون از سطح 
). ک نمونه خا30(نمونه برداری خاک انجام شد ) متر

گیری در دو مرحله از داخل و خارج رویشگاه الله واژگون  نمونه
روش . نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و آنالیز شدند. انجام گرفت

کار به این صورت بود که نمونه ها بعد از انتقال به آزمایشگاه 
عبور )  مش20( میلی متری 2در هوای آزاد خشک و از الک 

گیری مواد غذایی مورد  رای اندازهداده شد  و به این ترتیب ب
دانسیمتری بایکاس بافت خاک به روش  .نظر آماده گردید

 متر الکترونیکی و هدایت pHاسیدیته با ). 15(تعیین شد 
 شد گیری  سنج الکترونیکی اندازهECالکتریکی با دستگاه 

 فسفر قابل جذب با استفاده عناصر غذایی خاک، از جمله ).16(
 دشومتر اندازه گیری توف اسپکترو دستگاه وOLSENروش  از

 پتاسیم قابل جذب، کلسیم قابل جذب، سدیم و منیزیم .)17(
گیری شدند  اندازه اتمی جذب از روش قابل جذب با استفاده

ازت کل با استفاده از روش کجلدال و دستگاه کجلدال  ).18(
ماده آلی و کربن با استفاده از روش سرد ).  16(تعیین شد 

  ).19(گیری گردید  اندازه) Walky-Black روش(
  

 روش بررسی ارتباط پوشش گیاهی با توان اکولوژیک -3
  )Ellenberg روش(رویشگاه 

 توان اکولوژیک یک رویشگاه برآیند این کهبا توجه به 
عواملی همچون دما، رطوبت، وضعیت حاصلخیزی خاک و نور 

ظور من) Ellenberg) 20باشد و این شرایط در جدول  می
 برای تشخیص Ellenbergشده است، در این تحقیق از روش 

وضعیت رویشگاه با توجه به وجود انواع پوشش گیاهی استفاده 
 با استفاده از جداولی که برای اروپای مرکزی Ellenberg. شد

 اکولوژیک را با استفاده از رفتار گروه هایتهیه کرده است 
 نظیر رطوبت، نور، گیاهان شناسایی شده نسبت به عوامل رشد
الزم به ذکر است . اسیدیته، ازت خاک و دما تعیین نموده است

که بین شرایط آب و هوایی ایران و اروپای مرکزی تشابه وجود 
  ).21(دارد 

  
  های آماری  تحلیل-4

تجزیه و تحلیل آماری داده های حاصل با نرم افزار 
)(V 11.5 SPSS و Excelبرای کنترل .  صورت گرفت

معرفــی رویــشگاه 
جدید بـرای اللـه     

  واژگون

رقومی سازی داده ها    
و روی هــم گــذاری  
الیه هـای اطالعـاتی     

 GIS با استفاده از

مطالعه شرایط زیـست بـوم اللـه واژگـون
, ارتفـاع ,  جهـت , شامل الیه هـای شـیب     

,  پوشش گیاهی همراه الله واژگـون     , خاک
 شناسـی و   و زمـین  ) دما و بارندگی  (اقلیم  

سپس مطالعه محیط زیـست کـل حـوزه         
آبخیز مورد مطالعه و تهیه نقـشه ویژگـی         

  های اکولوژیک

 منطقه
ــده  ــت شـ حفاظـ

 گمانشت و قالرن
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 و برای کنترل Shapiro-wilksها از آزمون  ل بودن دادهنرما

مقایسه بین .  استفاده شد Levene ها از آزمون همگنی داده
دو گروه خاک سطحی و عمقی درون رویشگاه با آزمون تی 

 و مقایسه دو گروه خاک سطحی و عمقی بین درون و 1جفتی
  . انجام گرفت2بیرون رویشگاه با آزمون تی غیرجفتی

  
  ج نتای

  نتایج همپوشانی و عملیات صحرایی مرحله اول-1
 1386مرحله اول عملیات صحرایی، اواخر اردیبهشت 

به . در منطقه حفاظت شده مانشت و قالرنگ صورت گرفت
سمت باالی کوه مانشت و با افزایش شیب دامنه، الله های 

 باالی دامنه 3/2شروع گسترش الله ها از. واژگون ظاهر شدند
با . در کف دره الله ها رویت نشدند. مشاهده شدتا کف دره 

 سانتی 25توجه به تغییر افق خاک و ریشه دوانی حداکثر تا 
هوموس و مواد . متر، نمونه خاک از سطح و عمق برداشت شد

 بقایای تجزیه شده یا در حال تجزیه -مطلوب(آلی فاحش بود 
 ).بلوط و بنه

 5/1وسعت منطقه گسترش الله واژگون حدود 
های واژگون  ، تراکم متوسط الله%40کتار، درصد تاج پوشش ه

 سانتی متر 80سه پایه در هر مترمربع و ارتفاع میانگین الله ها 
  .تا یک متر و انتشار آن فقط در جهت شمالی بود

 Quercus(های گیاهی همراه الله شامل بلوط  گونه

persica( بنه ،)Pistacia mutica( دافنه موکراناتا ،
)Daphne mucronata( کنگر وحشی ،)Cirsium 

arvense( شیرسک ،)Euphorbia helioscopia( درخت ،
 Acer(، افرا کیکم )Lonicera nummulariifolia(شن 

monspessulanum(  زالزالک ،)Crataegus azarolus (
  .بود) Capsella bursa-pastoris(و کیسه کشیش 

وشش های توپوگرافی، خاک، پ گذاری الیه هم روی
گیاهی همراه گونه موردنظر، زمین شناسی، کاربری و اقلیم 

 محدوده ، نشان داد که الله واژگون در)بارش دما و هم هم(

                                                 
1-  Paired - samples T Test 
2- Independent – samples T Test 

و % 30-60شیب  ،  متر از سطح دریا1800-2000ارتفاع 
 دمای ،آهک آسماری شیل و  زمین شناسی،شمالیفقط جهت 

یاهی ، تیپ پوشش گگراد  درجه سانتی18-20 ساالنهمیانگین 
ای  دامنهبنه ، نوع کاربری اراضی -تیپ برو و  زالزالک- شن-برو

  600-750 ساالنه، میزان بارندگی با پوشش نیمه جنگلی
  Lithic  و تیپ خاک و واحد اراضی  در سالمیلی متر

Xerorthent در  موقعیت رویشگاه الله واژگون.رویش دارد 
  . آمده است1شکل 

شناسی  ، نتایج خاکبه منظور باال رفتن دقت کار
 -بافت خاک سطحی رویشگاه الله واژگون، رسی. لحاظ شد

 - لومی، لومی-شنی و بافت خاک عمقی، رسی-لومی و لومی
شناسی و آنالیز  نتایج مطالعات خاک. شنی و شنی به دست آمد

 1های خاک داخل رویشگاه الله واژگون در جدول شماره  نمونه
  .نشان داده شده است

  
  همپوشانی و عملیات صحرایی مرحله دوم نتایج -2

 و در نقشه روی هم گذاری Arc Viewدر محیط 
 هکتار مساحت کل 30،000شده نهایی منطقه مشخص شد از 

 هکتار 590 موقعیت شامل 7منطقه مورد مطالعه تنها 
  ). 1شکل (برای رویش الله واژگون مناسب است %) 97/1(

گون، ممکن آنالیزهای خاک درون رویشگاه الله واژ
مرحله دوم عملیات . بود مناطق مناسب انتقال را محدودتر کند

تا بعد از .  خارج رویشگاه الله واژگون صورت گرفتصحرایی در
مشخص شدن نتایج آنالیزهای آزمایشگاهی با نتایج قبلی به 

 نتایج مطالعات .دست آمده برای داخل رویشگاه مقایسه شود
 خاک خارج رویشگاه الله های شناسی و آنالیز نمونه خاک

بافت خاک سطحی .  نشان داده شده است2واژگون  در جدول 
خارج رویشگاه الله واژگون و در محدوده منطقه حفاظت شده 

 شنی و شنی و بافت خاک عمقی، -مانشت و قالرنگ، لومی
  . شنی، شنی و لومی تعیین شد-لومی
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   معرفی شده در منطقه حفاظت شده مانشت و قالرنگشگاه هایروی موقعیت رویشگاه فعلی الله واژگون و -1شکل 

  
  رشناسی در رویشگاه الله واژگون، میانگین و اشتباه معیا  نتایج مطالعات خاک-1جدول 

  رویشگاه الله واژگون  نشانه  عوامل خاک

    ) سانتی متر15-30(عمق   )سانتی متر0-15(سطح
  میانگین

)Mean(  
اشتباه 

  )SE(معیار
  میانگین

)Mean(  
  اشتباه معیار

(SE) 

  pH  82/7  025/0  89/7  052/0  اسیدیته
  mS/cm)1(  EC  206/0  026/0  247/0  007/0 الکتریکیهدایت 

  N 61/0  189/0  490/0  096/0  )درصد(ازت 
  mg/kg(  P 075/33  873/0  950/19  275/0(فسفر 

  mg/kg   K 00/59  791/0  625/45  737/0)(پتاسیم 
  mg/kg(  Ca 06/68  122/0  19/51  296/0(کلسیم 
  mg/kg(  Mg 25/17  165/01  21/16  071/0(منیزیم 
  mg/kg(  Na  11  950/0  75/27  814/0(سدیم 

  OM 83/1  017/0  9/1  034/0  )درصد(مواد آلی 
  C 065/1  008/0  102/1  018/0  )درصد(کربن 

  
  
  
  

                                                 
 میلی زیمنس بر سانتی متر -1
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  اشتباه معیارشناسی در خارج رویشگاه الله واژگون، میانگین و   نتایج مطالعات خاک-2جدول 

  خارج رویشگاه الله واژگون  نشانه  عوامل خاک

    ) سانتی متر15-30(عمق   ) سانتی متر0-15 ( سطح
  میانگین

) Mean(  
  اشتباه معیار

) SE(  
  میانگین

)Mean(  
اشتباه 

 (SE)معیار
  pH  50/7  154/0  55/7  147/0  اسیدیته

  mS/cm)(  EC  325/0  191/0  310/0  196/0 هدایت الکتریکی
  N 377/30  664/0  940/23  344/0  )درصد(زت ا

  mg/kg(   P 336/0  038/0  213/0  069/0(فسفر 
  mg/kg(   K 25/63  620/0  69  916/0(پتاسیم 
  mg/kg(   Ca 54/56  987/0  75/47  536/0(کلسیم 
  mg/kg(   Mg 58/20  883/0  79/14  299/0(منیزیم 
  mg/kg(   Na  5/8  933/0  24  358/0(سدیم 

  OM 31/1  336/0  78/0  186/0  )صددر(مواد آلی 
  C 665/0  225/0  43/0  075/0  )درصد(کربن 

 در رویشگاه الله Ellenberg نتایج استفاده از جدول -3
  واژگون

در رویشگاه الله واژگون، گیاهان شاخص بر اساس جدول 
Ellenberg  ،را تشکیل ) 3جدول ( اکولوژیک گروه های

 Ellenbergوسط جدول بررسی نمرات داده شده ت. دهند می
دهد که در  به پوشش گیاهی همراه گونه مورد بررسی نشان می

ای است که نشان دهنده  رویشگاه الله واژگون شرایط به گونه
فاکتور . شرایط نوری سایه روشن و نور متوسط رویشگاه است

دهد که دمای  دما در گروه اکولوژیک تشکیل شده نشان می
نیمه کوهستانی ی جدول فوق  این منطقه بنابر طبقه بند

دهد که این  بررسی فاکتور رطوبت خاک نشان می.  استمعتدل
نسبتا مرطوب بوده و در خاکهای  مکان هایگونه وابسته به 
 در زمینه اسیدیته خاک گیاهان شاخص .شود خشک دیده نمی

 خنثی تا خاک های اکولوژیک بیشتر گویای ویژگی گروه های
در زمینه ازت خاک گروه . باشد ف می با قلیایی ضعیخاک های
   .دهد میزان متوسط ازت رویشگاه را نشان میاکولوژیک 

  
  در رویشگاه الله واژگون Ellenberg  اکولوژیک بر اساس جدولگروه های -3جدول 
  گونه گیاهی  نور  دما  رطوبت خاک   خاکpH  ازت خاک

*  8  3  8  6  Acer monspessulanum 
6  *  5  *  7  Capsella bursa-pastoris 
7  *  *  5  8  Cirsium arvense 
7  7  5  *  6  Euphorbia helioscopia 

  
   تجزیه و تحلیل آماری-4

 آماری تی جفتی نشان داد که وقتی تحلیل هاینتایج 
عوامل مورد نظر را در داخل محدوده رویشگاه الله واژگون، در 

%  95کنیم در سطح اطمینان  خاک سطحی و عمقی مقایسه می
  Caبین % 99 سطحی و عمقی و در سطح اطمینان P بین

 آماری تحلیل هاینتایج . دار است سطحی و عمقی تفاوت معنی
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تی غیرجفتی نشان داد که وقتی عوامل مورد مطالعه را در 
خارج رویشگاه الله واژگون و در محدوده منطقه حفاظت شده 
مانشت و قالرنگ با داخل رویشگاه الله واژگون مقایسه 

کنیم بین عوامل سطحی و عمقی داخل و خارج رویشگاه در  می

و بافت %  99کربن عمقی و مواد آلی عمقی با سطح اطمینان 
دار وجود دارد  تفاوت معنی% 95سطحی با سطح اطمینان 

  ).2نمودار (

  

0
0.5

1
1.5

2
2.5

درون رویشگاه بیرون رویشگاه درون رویشگاه بیرون رویشگاه

مواد آلی سطحی مواد آلی عمقی
ـــد    

درص
ــه 

ی بـ
آلـــ

ــواد 
ت مـ

ظـــ
ن غل

ــانگی
 میـ

     

a

b
a

a

  

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2

درون رویشگاه بیرون رویشگاه درون رویشگاه بیرون رویشگاه

کربن سطحی کربن عمقی

ـــد  
درص

ــه 
ن بـ

ــرب
ت کـ

ظـــ
ن غل

انگی
میـــ

      
    

a

a a

b

  
  گون مقایسه میانگین کربن عمقی و مواد آلی عمقی در خاک داخل و خارج رویشگاه الله واژ-2نمودار

   با توجه به نتایج آزمون تی غیرجفتی
  

   بحث و نتیجه گیری
مطالعات مشابه این پژوهش در نقاط مختلف جهان صورت 

 عوامل کلیدی، این کهرسد با توجه به  به نظر می. گرفته است
هزینه انجام , شود  تعیین میGISعمدتا با نرم افزارهای 

پذیر  وده و امکانمطالعات دوباره زیستگاه گزینی سرسام آور نب
 عالوه بر این حتی از طریق گسترش گردشگری و جذب .باشد

به دلیل چشم انداز بسیار (گردشگران به رویشگاه الله واژگون 
  . ، درآمد زیادی در پی داشته باشد)زیبای آن

 موقعیت به مساحت 7نتایج پژوهش حاضر نشان داد، 
ای دوباره بر) از مساحت کل  منطقه % 97/1( هکتار 590کلی 

در مطالعه حاضر، .  زیستگاه گزینی الله واژگون مناسب است
عوامل کلیدی عبارت از شیب، جهت، ارتفاع، پوشش گیاهی و 

این پژوهش نشان داد اگر عوامل کلیدی از . خاک بوده است
جمله شیب، جهت، ارتفاع، خاک و پوشش گیاهی در کنار هم 

 جایگزین بهتر ایرویشگاه هو در تلفیق با یکدیگر باشند، 
 هکتار مساحت رویشگاه جایگزین ، 590از . شوند مشخص می

متعلق به خود رویشگاه الله واژگون %) 01/0( هکتار 3حدود 

است که برای تعیین دقت نرم افزار به طور عمد وارد نقشه 
 590حدود . نشده بود و نرم افزار به درستی آن را نشان داد

 .باشد احت رویشگاه جایگزین میباقی مانده مس%) 97/1(هکتار 
 قابلیت باالی سامانه اطالعات جغرافیایی این موضوع دقت و

)GIS (زی محیط زیست نشان یرا در زمینه مدیریت و برنامه ر
  .دهد می

از مساحت کل % 77/18های این مطالعه نشان داد  یافته
منطقه حفاظت شده شکل زمین مناسب برای الله واژگون 

های شیب، جهت و ارتفاع روی هم  ی نقشهدارد؛ یعنی وقت
منطقه مناسب تشخیص % 77/18گذاشته شده و بررسی شدند 

وقتی نقشه پوشش گیاهی به آن اضافه شد مساحت . داده شد
با افزوده شدن نقشه اقلیم . تقلیل پیدا کرد% 9/12مناسب به 

، با %83/7شامل میانگین سالیانه دما و بارندگی مساحت به 
% 02/7و با افزودن کاربری به % 1/7ن شناسی به افزودن زمی
جالب است که با افزودن پارامترهای خاک و تیپ . کاهش یافت

  .ل یافتیتقل% 97/1خاک به 
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جا که الزمه رشد گیاه تغذیه آن است و جذب  از آن

عناصر غذایی توسط گیاه از راه ریشه و بنابراین از راه خاک 
طالعه بر آنالیزهای خاک نیز گیرد، بنابراین در این م صورت می

. مواد غذایی در سطح خاک زیاد است. تاکید شده است
های قابل قبولی  گیری شده در این مطالعه، شاخص عناصراندازه

عناصری که برای ). 22(باشد  برای تعیین کیفیت خاک می
کند در سطح خاک تمرکز باالتری  گیاهان محدودیت ایجاد می

اس، در این مطالعه، فسفر و کلسیم پس بر این اس). 17(دارد 
به طور معنی داری در خاک سطحی داخل رویشگاه بیشتر از 

. باشد عمق بوده و عناصر محدود کننده رویش الله واژگون می
  . این عناصر برای رشد و توزیع الله واژگون حیاتی است

 که توسط گیاه چرخه طی Ca و Pمواد غذایی مثل 
تمرکز )  سانتی متر20باالی  (کنند در الیه رویی خاک می

بیشتری دارند نسبت به موادی که کمتر رشد گیاه را محدود 
بیشترین غلظت در این مطالعه ). Na) 17 کنند مثل  می

 است، یعنی مهمترین عنصر مورد نیاز در Ca متعلق به 
یک ماده غذایی مهم حاضر Ca   .باشد رویشگاه الله واژگون می

 در خاک شاخص تبادل Ca . تدر ترکیب معدنی خاک اس
کاتیونی بوده و یک عامل پایه در تخمین توانایی خاک برای 

  ).22(باشد  نگه داری یا آزاد کردن مواد غذایی می
چهار مکانیزم ممکن است توزیع عمودی مواد غذایی 

رسوب گذاری، , هوازدگی: و آلی را در خاک گیاهان کنترل کند
مواد غذایی و آلی را به آب شویی . آب شویی و چرخه زیستی

برد و ممکن است غلظت مواد در عمق بیشتر شود، در  عمق می
چون , کند مقابل چرخه زیستی مواد را به سطح منتقل می

شوند به سمت عمق رفته  بعضی مواد که توسط گیاه جذب می
و بعد با ریختن برگ و سایر اجزا و تجزیه آنها به سطح خاک 

  چرخه .   در این مطالعهP  و Ca مثل ).  17(گردند  باز می

Pشیمیایی -همچنین به وسیله فرایندهای زمین شناسی 
در توزیع مواد غذایی خاک این چرخه ). 23(شود  کنترل می

 سانتی متر 10در ). 17(گیاه است که کنترل غالب را دارد 
های  م  غلظت عناصر به وسیله مکانیز ابتدا از پروفیل سطح خاک

 -های زمین شناسی شود تا مکانیزم  میزیستی نگه داری

، بافت  و مواد آلی در خاک داخل و Cتفاوت ). 23(شیمیایی 
  .شود خارج رویشگاه باعث محدودیت پراکنش الله می

 جدید، دارای شیب، جهت، ارتفاع، رویشگاه های 
پوشش گیاهی، زمین شناسی، کاربری، دما و بارندگی سالیانه و 

 و برای حیات الله واژگون در خصوصیات خاک مشابه بوده
  . محدوده منطقه حفاظت شده مانشت و قالرنگ مناسبند

 همان گونه که مشاهده Ellenbergدر مورد جدول 
شود، موارد مشخص شده حاصل از بررسی جدول با شرایط  می

  . رویشگاه مطابقت نسبتا زیادی دارد
توان نتیجه گرفت که در ارزیابی و  به طور کلی، می

ه زیستگاه گزینی الله واژگون، عوامل زیر دخیل بوده و دوبار
شیب، جهت، ارتفاع، درصد تاج  :باید در نظر گرفته شوند

، پوشش )، بافت و مواد آلیP ،Ca ،Cشامل ( خاک پوشش،
گیاهی همراه گونه مورد نظر، زمین شناسی، نوع کاربری اراضی 

  ). دمای میانگین و میزان بارندگی (و اقلیم
شود در جهت پیشگیری از پیامدهای  میپیشنهاد 

منفی جبران ناپذیر کاهش یا انقراض نسل گونه های جانوری و 
گیاهی کشور یا در جهت حفظ وضعیت موجود، تا حد امکان 

داشتن . ها، زیستگاه یا رویشگاه جایگزین پیدا شود برای آن
کند تا در صورت   ذخیره و جایگزین کمک میرویشگاه های

ی، آفات و امراض یا عوامل تخریبی دیگر، گونه وقوع آتش سوز
  .  از لیست فون یا فلور منطقه حذف نگردد
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