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چكیده
جوامع گياهی به طور عمده تحت تاثير عوامل محيطی قرار میگيرد .در این ميان عوامل توپوگرافی شامل عوارض زمين
مانند شيب ،جهت شيب و ارتفاع میباشند که از مهمترین عوامل محيطی در اکوسيستمها هستند .از این رو هدف اصلی
این تحقيق تعيين اثر جهت دامنه بر روی صفات رویشی گونه گون در مراتع کوهستانی راژان میباشد .برای این منظور
ابتدا مشخصات ظاهری اندازهگيری شد .برای آماربرداری از پوششگياهی در هر یک از مکانها ،سه ترانسکت  111متری
قرار گرفت .در روی هر یک از آنها نيز 11پالت دو متر مربعی بکار برده شد .نتایج حاصل از تجزیه و تحليل دادهها و
آزمون لون و آزمون  tمستقل نشان داد دامنهها از لحاظ پوششگياهی متفاوت هستند و در دامنههای رو به شمال
وضعيت پوشش گياهی نسبت به دامنههای رو به جنوب بهتر است .دو جهت مورد مطالعه از لحاظ ميانگين قطر پایه،
ارتفاع پایه ،محيط یقه جست ،و طول جست در سطح  5درصد دارای تفاوت معنیدار میباشند ،اما از لحاظ ميانگين قطر
یقه در سطح  5درصد تفاوت معنیدار وجود ندارد .ارتفاع پایه با ميزان  02/10سانتیمتر در جهت شمالی نسبت به جهت
جنوبی با ميزان  50/55سانتیمتر بيشتر است .محيط یقه جست در جهت شمالی با ميزان  9/55سانتیمتر نسبت به
جهت جنوبی با ميزان  5/33سانتیمتر به طور معنیداری بيشتر است .با استناد به این نتایج میتوان برای اصالح و احيا
مرتع و حفاظت از پوشش گياهی مرتع بهطور مناسبتری تصميمگيری نمود.
واژگان کلیدي :جهت ،ارتفاع ،جست ،جوامع گياهی ،گون.
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 -1مقدمه
مراتع از منابع طبيعی تجدید شونده هستند که مشخصه اصلی آنها پوششگياهی بوده و از نظر توليد آب ،حفاظت خاک،
توليد علوفه ،تأمين زیستگاه حيات وحش ،تصفيه هوا ،استفاده تفرجگاهی ،توليد گياهان دارویی ،محصوالت فرعی و غيره حائز
اهميت هستند (مصداقی .)1302 ،عوامـل پـستی و بلندی مانند ارتفاع ،شيب و جهت بر روی خشکی خـاک و تبخيـر و تعرق
گياهان مؤثر بوده ) (Pssama, 1970و از جمله عواملی هستند که آب قابل دسترس گياهان را تحت تأثير قرار میدهند
) .(Vetaas, 1993امروزه به منظور بررسیهای اکولوژیک در مناطق مختلف مشخصههای مختلفی از دادههای توپوگرافی تهيه
میگردد .از جمله این مشخصهها میتوان جهت شيب زمين را نام برد (مخدوم .)1304 ،مطالعات مختلفی در خصوص اثر
عوامل توپوگرافی بر روی جوامع گياهان صورت گرفته است ،در این ميان صفات گياهی نظير مشخصات بيوماس و رویشی به
دليل ارتباط با شاخص های استقرار و رشد و توليدات گياهی از اهيمت باالیی برخوردار است Mortazavi .و همکاران ()2112
در بررسی اثر ارتفاع بر برخی از ویژگیهای مورفولوژیکی و عملکردی در  Euphorbia macrostegiaبيان کردند که رشد و
توسعه گياهان در اکوسيستمهای مختلف و زیستگاه طبيعی تحتتأثير عوامل مختلف محيطی مانند ارتفاع قرار میگيردLuca .
و همکاران ( )2115اثبات کردند که خصوصيات و شاخص توپوگرافی ،کنترلکننده خصوصيات خاک و پوششگياهی است.
 Shokrollahiو همکاران ( )2112با بررسی اثرات خاک و پستی و بلندی بر روی پوشش گياهی گزارش کردند که درصد
پوششتاجی و تراکم گونه های گياهی متفاوت متاثر از عوامل پستی و بلندی و خاک است .به طوری که از بين عوامل پستی و
بلندی جهت دامنه و شيب با پوشش تاجی و تراکم پوشش گياهی رابطه معنیداری دارند )2112( Tamartash .گزارش کردند
که بين عوامل پستی و بلندی ،شيب و جهت بيشترین همبستگی با مقدار بهرهبرداری دام داشته و عامل ارتفاع رابطه
معنیداری با مقدار بهرهبرداری ندارد ولی ارتفاع بر مقدار توليد و پوششتاجی گياهی موثر بوده است .از عوامـل تأثيرگـذار در
تنـوع گياهان عوامـل توپـوگرافی (ارتفـاع از سـطح دریا ،شيب و جهت دامنه) است ،چرا که پيدایش پوششگياهی حاصل
برخورد و کنش متقابل بـين عناصـر رویشـی و عوامـل محيطی فيزیکی است .ميـزان دسترسـی بـه منـابع اکولوژیـک،
تغييرات در محيط خاک ،تنوع جانوران خاکزی و خصوصـيات خرد اقليم هر عرصه جنگلی بستگی به ترکيب عوامل گفته شده
با یکدیگر دارد .در نتيجه این امکـان وجـود دارد کـه جمعيـت گونههای گياهی در برخی شرایط فيزیوگرافيک از تنوع بيشتری
نسبت به سایرین برخوردار باشد (عطری .)1353 ،هادی ( )1301رابطه ارتفاع از سطح دریا را با تنوع گونههای گياهی را مورد
بررسی قرار داد و گزارش کرد که با افزایش ارتفاع از سطح دریا ،تنوع کاهش مییابد )2113( Heshmati .به بررسی استقرار و
گسترش تيپهای پوشش گياهان مرتعی در شمالشرقی استان گلستان پرداخت و به این نتيجه رسيده است که عوامل محيطی
بر استقرار و پراکنش موزایيکی جوامع گياهی موثر هستند و مهمترین عامل موثر بر تفکيک جوامع گياهی عمق آب زیرزمينی،
جهت ،شيب و شوری خاک هستند.
گياه گون نام یکی از گروههای گياهی است و گونستان به مناطقی گفته میشود که این نوع از گياهان در آن بطور طبيعی
اجتماعاتی را تشکيل میدهند .در دنيای گياهان گلدار 55 ،جنس گياهی وجود دارد که تعداد گونهای آنها بيش از  511گونه
است و بخشهای وسيعی از کره زمين را میپوشانند (1990 ،Maassoumi؛  .)2114 ،Frodinجنس گون ()Astragalus
بزرگترین سرده گياهان آوندی با حدود  3111گونه یکساله و چندساله در  251بخش ردهبندی شده است (.)1990 ،podlech
در حال حاضر در ایران حدود  014گونه گون رویش دارد که از آن ميان  525گونه معادل  35درصد اندميک ایران و  255گونه
مشترک با کشورهای همسایه افغانستان ،عراق ،ترکيه و پاکستان میباشند که بعضی از آنها با پراکنش وسيعتر به خاورميانه،
آسيای مرکزی ،آفریقا و اروپا کشيده میشوند (معصومی .)1359 ،از این ميان  044گونه گون که تقریباً دهدرصد کل گياهان
ایران را دربر میگيرد ،بهصورت علفی ،یکساله ،چند ساله چوبی ،بوتهها یا درختچههای در ایران حضور دارند .از این تعداد 321
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گونه بهطور انحصاری در ایران وجود دارند؛ بدین مفهوم که هيچ جای دیگر دنيا دیده نمیشوند .بيشترین پراکندگی گونها در
ایران ،زاگرس و سلسله جبال مرکزی است ( .)21114 ،Frodinاگرچه مصرف عمده گون به عنوان علوفه برای دامها و حيوانات
وحشی میباشد ،ولی از  32گونه آن برای مصارف غذایی ،دارویی ،آرایشی و جانشينی برای چای و قهوه یا به عنوان منبع
صمغهای گياهی استفاده میشود .در جنس گون ترکيبهای دارویی نظير پلیساکاریدها ،ساپونينها و ترکيبهای سمی مانند
آلکالوئيدهای ایندوزوليدین و ترکيبهای نيتروآليفاتيک و سلنيوم وجود دارند .از گونها مواد دارویی مختلفی از جمله آنتی-
اکسيدان ،محرکهای سيستم ایمنی ،حفاظت کنندههای کبدی ،مواد ضد ویروس و باکتری و مواد موثر بر رگهای قلبی
استخراج شده است (عيسوند و همکاران .)1304 ،گزارشات نشان میدهند کـه کتيـرای به دسـت آمده از گونههـای مختلـف
گـون از ویژگـیهـای عملکـردی متفاوت و منحصر به فردی برخوردار است ( Balaghiو همکاران.)2111 ،
شناخت ارتباط بين گياهان و عوامل محيطی اهميت بسياری دارد .بطوری که این شناخت در مدیریت بهتر اکوسيستم
مرتعی تاثيرگذار خواهد بود و مدیریت اصولی این اکوسيستمها ،با شناخت عرصه های گياهی در ارتباط عوامل محيطی ميسر
میشود .مطالعات مختلف نشان میدهد که پوشش گياهی در مناطق مختلف ميزان وابستگی متفاوتی با عوامل مختلف محيطی
و مدیریتی دارد ،در این ميان ،انجام هر گونه برنامه مدیریتی که به منظور اصالح ،احياء یا بهرهبرداری از منابع طبيعی انجام
می شود ،در نخستين گام ،نيازمند شناخت پوشش گياهی مناطق مورد نظر است .هدف اصلی این پژوهش مشخص ساختن
عوامل موثر مانند جهت جغرافيایی برای اصالح و احيا و حفاظت پوشش گياهی در دامنههای رو به شمال و رو به جنوب
می باشد و از آنجایی که هر واحد کاری با داشتن جهت جغرافيایی منحصر به خود شرایط متفاوتی را برای رشد و گسترش
گياهان ایجاد مینماید ،نتایج آماری نشان می دهد که وضعيت پوشش گياهی با جهت جغرافيایی هر دامنهای که در آن واقع
شده است ارتباط دارد به طوریکه در دامنههای رو به شمال وضعيت پوشش گياهی بهتر از دامنههای رو به جنوب است واین
گویای تاثير پذیری پوشش گياهی در هر دامنه از عامل جهت جغرافيایی میباشد .در منطقه راژان اروميه گونه گون که از نظر
حفاظت خاک دارای فواید زیادی است و مقاوم به تنشهای محيطی میباشد ،دارای پراکنش عمدهای است و سهم زیادی از
ترکيب گياهی را بخود اختصاص می دهد .از این رو ضروری است مطالعاتی در خصوص اثر جهت دامنه بر روی صفات رویشی
گونه گون انجام پذیرد تا نتایج حاصل در مدیریت مرتع مورد استفاده قرار گيرد و ضمن اینکه مشخص خواهد شد کدام عامل
محيطی و مدیریتی نقش موثرتری در تغييرپذیری صفات رویشی گون دارد که از مجموع نتایج حاصل ،میتوان در محاسبه
تنوع عملکردی اکوسيستمهای مورد بررسی استفاده کرد.

 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه مورد مطالعه
همانگونه که در قبل ذکر شد ،برای انجام پژوهش حاضر ،مراتع کوهستانی راژان اروميه به عنوان مراتع معرف در نظر
گرفته خواهد شد .مراتع مورد بررسی با مساحت  3150/15هکتار ،در موقعيت جغرافيایی ˝ 44˚ 43́ 52تا ˝ 44˚ 51́ 21طول
شرقی و ˝ 39˚ 21́ 39تا ˝ 35˚ 23́ 49عرض شمالی ،در غرب دریاچه اروميه و ارتفاع  2511متر از سطح دریا پراکنش دارد.
مراتع مورد بررسی از نظر خاک و پوشش گياهی و توپوگرافی ،معرف سطح وسيعی از گونزارهای کوهستانی واقع در شمالغرب
کشور است که نتایج حاصل از آن قابل تعميم به رویشگاههای مشابه میباشد.
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شكل ( )1موقعیت جغرافیایی دامنههاي مورد مطالعه در کشور ،استان و منطقه راژان

 -2-2مطالعات میدانی
برای آماربرداری از پوشش گياهی در هر یک از دامنههای رو به شمال و رو به جنوب در منطقه راژان ،سه ترانسکت 111
متری مستقر شد که ترانسکتها عمود بر جهت شيب و بسته به طول دامنه ،با فاصله  25الی  51متر از همدیگر قرار گرفت .در
روی هر یک از آنها نيز 11پالت دو متر مربعی (متناسب با متوسط پوشش تاجی بزرگترین گونه گياهی) با فاصله  11متر از
همدیگر ،بکار برده شد (معتمدی و همکاران .)1395 ،بدین ترتيب در هر مکان ،تعداد  31پالت دو متر مربعی برای اندازهگيری
پوشش تاجی گياه مورد بررسی ،تعداد پایه ها ،درصد الشبرگ ،درصد خاک لخت ،درصد سنگ و سنگریزه و بطور کلی برای
بررسی ارتباط پراکنش پوشش گياهی با عوامل خاکی ،توپوگرافی و اقليمی مورد استفاده قرار گرفت .با استناد به بازدیدهای
قبلی از منطقه و شناخت از پوششگياهی مراتع منطقه راژن و اینکه در تمامی سطح منطقه ،گونه Astragalus sp.به عنوان
گونه غالب حضور دارد ،دو دامنه با جهتهای شمالی و جنوبی که از نظر خصوصيات فيزیکی مرتع با همدیگر تفاوت داشته
باشد ،انتخاب گردید سپس در هر یک از مکانها بسته به توپوگرافی منطقه ،در داخل آنها بطور تصادفی 15 ،پایه گياهی گون
انتخاب و مشخصات ظاهری آنها اندازهگيری شد .مشخصات ظاهری که برای هر پایه گياهی اندازهگيری شد شامل؛ تعداد
جست ،طول هر جست ) ،(cmقطر یقه هر جست ) ،(cmارتفاع گياه ) ،(cmقطر بزرگ تاج ) ،(cmقطر کوچک تاج ) (cmبود.
 -3-2آنالیز آماري دادهها
زمانی که هدف ما مقایسه دو گروه مستقل باشد که در آن اعداد هر گروه هيچ وابستگی باهم ندارند از  tمستقل استفاده
میشود .به منظور تجزیه و تحليل دادهها ،از نرم افزار  SPSSو بمنظور مقایسه ميانگين دادهها از آزمون لون استفاده شد ،و
رابطه هر یک از ابعاد اندازهگيری شده و معنیدار بودن و نبودن این رابطه مورد بررسی قرار گرفت.

 -3نتایج
جدول زیر نتایج حاصل از آزمون لون و  tمستقل میباشد و نشان دهنده ميانگين قطر پایه در مراتع رو به شمال و رو به
جنوب و مقایسه واریانس قطر پایهها در دو سایت مورد نظر میباشد .با توجه به یافتهها میتوان گفت با احتمال 95درصد دو
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گروه از لحاظ ميانگين قطر پایه باهم تفاوت دارندو واریانس دادههای قطر پایه دو گروه مراتع رو به شمال و رو به جنوب با
استفاده از آزمون لون در سطح پنج درصد با یکدیگر نابرابر بوده و بهعبارتی واریانسها ناهمگن هستند.
جدول ( )1نتایج آزمون  tدو نمونة مستقل میانگین قطر پایه در تیمار مرتع رو به شمال و رو به جنوب
تيمار

ميانگين و اشتباه از معيار

مرتع رو به شمال

33/33±4/43

مرتع رو به جنوب

45/20±2/55

آزمون برابری واریانسها
F
4/9

فرضيات واریانس دو
گروه

Sig

برابری واریانسها

1/134

نابرابری واریانسها

آزمون برابری ميانگينها
T
3/45

درجه آزادی
20

Sig
1/112

3/45

23/40

1/112

با توجه به این نتایج و با استفاده از نتایج آزمون  tمستقل دو گروه با واریانس نابرابر مشخص میشود دو گروه داده (سایت
مرتع رو به شمال و مرتع رو به جنوب) از لحاظ ميانگين قطر پایه در سطح پنج درصد با یکدیگر تفاوت معنیدار دارد بهطوری
که قطر پایه در مرتع رو به شمال با ميزان  33/33سانتیمتر نسبت به مرتع رو به جنوب با ميزان  45/20سانتیمتر بيشتر
است.
جدول زیر نتایج حاصل از آزمون لون و  tمستقل میباشد و نشاندهنده ميانگين ارتفاع پایه در مراتع رو به شمال و رو به
جنوب و مقایسه واریانس ارتفاع پایهها در دو سایت مورد نظر میباشد . .با توجه به یافتهها میتوان گفت با احتمال 95درصد
دو گروه از لحاظ ميانگين ارتفاع پایه باهم تفاوت دارندو واریانس دادههای ارتفاع پایه دو گروه در مراتع رو به شمال و رو به
جنوب با استفاده از آزمون لون در سطح پنج درصد با یکدیگر برابر بوده و بهعبارتی واریانسها همگن هستند.
جدول ( )2نتایج آزمون  tدو نمونة مستقل میانگین ارتفاع پایه در تیمار مرتع رو به شمال و رو به جنوب
ميانگين و اشتباه از معيار

تيمار
مرتع رو به شمال

02/10±3/30

مرتع رو به جنوب

50/55±4/30

آزمون برابری واریانسها
F
1/39

فرضيات واریانس دو
گروه

Sig

برابری واریانسها

1/41

نابرابری واریانسها

آزمون برابری ميانگينها
درجه آزادی

T
4/15

20

4/15

25/19

Sig
1
1

با توجه به این نتایج و با استفاده از نتایج آزمون  tمستقل دو گروه با واریانس برابر مشخص میشود دو گروه داده (مرتع رو
به شمال و رو به جنوب) از لحاظ ميانگين ارتفاع پایه در سطح پنج درصد با یکدیگر تفاوت معنیدار دارد بهطوری که ارتفاع
پایه در مرتع رو به شمال با ميزان  02/10سانتیمتر نسبت به مرتع رو به جنوب با ميزان  50/55سانتیمتر بيشتر است.
جدول زیر نتایج حاصل از آزمون لون و  tمستقل میباشد و نشان دهنده ميانگين قطر یقه در مراتع رو به شمال و رو به جنوب
و مقایسه واریانس قطر یقه در دو سایت مورد نظر میباشد .با توجه به یافتهها میتوان گفت با احتمال 95درصد دو گروه از
لحاظ ميانگين قطر یقه باهم تفاوت دارندو واریانس دادههای قطر یقه دو گروه در مراتع رو به شمال و رو به جنوب با استفاده از
آزمون لون در سطح پنج درصد با یکدیگر برابر بوده و بهعبارتی واریانسها همگن هستند.
جدول ( )3نتایج آزمون  tدو نمونة مستقل میانگین قطر یقه پایه در تیمار مرتع رو به شمال و رو به جنوب
تيمار

ميانگين و اشتباه از معيار

مرتع رو به شمال

9/53±1/31

مرتع رو به جنوب

5/93±1/35

آزمون برابری واریانسها
F
1/3

فرضيات واریانس دو
گروه

Sig

برابری واریانسها

1/23

نابرابری واریانسها

5

آزمون برابری ميانگينها
T
1/05
1/05

درجه آزادی

Sig
1/4

20
25/21

1/4
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با توجه به این نتایج و با استفاده از نتایج آزمون  tمستقل دو گروه با واریانس برابر مشخص میشود دو گروه داده (مرتع
رو به شمال و رو به جنوب) از لحاظ ميانگين قطر یقه پایه در سطح پنج درصد با یکدیگر تفاوت معنیدار ندارد و قطر یقه در
مراتع رو به شمال با ميزان  9/53سانتیمتر نسبت به مراتع رو به جنوب با ميزان  5/93سانتیمتر بيشتر است.
جدول زیر نتایج حاصل از آزمون لون میباشد و نشان دهنده ميانگين محيط یقه جست در مراتع رو به شمال و رو به
جنوب و مقایسه واریانس محيط یقه جست در دو سایت مورد نظر میباشد .با توجه به یافتهها میتوان گفت با احتمال
95درصد دو گروه از لحاظ ميانگين محيط یقه جست باهم تفاوت دارند و واریانس دادههای محيط یقه جست دو گروه در مراتع
رو به شمال و رو به جنوب با استفاده از آزمون لون در سطح پنج درصد با یکدیگر برابر بوده و بهعبارتی واریانسها همگن
هستند.
جدول ( )4نتایج آزمون  tدو نمونة مستقل میانگین محیط یقه جست در تیمار مرتع رو به شمال و رو به جنوب
تيمار

ميانگين و اشتباه از معيار

مرتع رو به شمال

9/55±1/32

مرتع رو به جنوب

5/33±1/44

آزمون برابری واریانسها
F
2/55

فرضيات واریانس دو
گروه

Sig
1/12

آزمون برابری ميانگينها
t

درجه آزادی

Sig

برابری واریانسها

2/50

20

1/119

نابرابری واریانسها

2/50

25/2

1/11

با توجه به این نتایج و با استفاده از نتایج آزمون  tمستقل دو گروه با واریانس برابر مشخص میشود دو گروه داده از لحاظ
ميانگين محيط یقه جست در سطح پنج درصد با یکدیگر تفاوت معنیدار دارد و محيط یقه جست در مراتع رو به شمال با
ميزان  9/55سانتیمتر نسبت یه مراتع رو به جنوب با ميزان  5/33سانتیمتر بيشتر است.
جدول زیر نتایج حاصل از آزمون لون و  tمستقل میباشد و نشان دهنده ميانگين طول جست در مراتع رو به شمال و رو
به جنوب و مقایسه واریانس طول جست در دو سایت مورد نظر میباشد .با توجه به یافتهها میتوان گفت با احتمال  95درصد
دو گروه از لحاظ ميانگين طول جست باهم تفاوت دارند و واریانس دادههای طول جست دو گروه در مراتع رو به شمال و رو به
جنوب با استفاده از آزمون لون در سطح پنج درصد با یکدیگر برابر بوده و بهعبارتی واریانسها همگن هستند.
جدول ( )5نتایج آزمون  tدو نمونة مستقل میانگین طول جست در تیمار مرتع رو به شمال و رو به جنوب
تيمار

ميانگين و اشتباه از معيار

مرتع رو به شمال

01/24±4/53

مرتع رو به جنوب

33/35±3/34

آزمون برابری واریانسها
F
1/5

فرضيات واریانس دو
گروه

Sig

برابری واریانسها

1/4

نابرابری واریانسها

آزمون برابری ميانگينها
t
3/13

درجه آزادی
20

Sig
1/115

3/13

23/39

1/115

با توجه به این نتایج و با استفاده از نتایج آزمون  tمستقل دو گروه با واریانس برابر مشخص میشود دو گروه داده از لحاظ
ميانگين طول جست در سطح پنج درصد با یکدیگر تفاوت معنیدار دارد و طول جست در مراتع رو به شمال با ميزان 01/24
سانتیمتر نسبت به مراتع رو به جنوب با ميزان  33/35سانتیمتر بيشتر است.

 -4بحث و نتیجهگیري
هدف اصلی این تحقيق که اثر جهت دامنه بر روی صفات رویشی گونه گون میباشد ،نتایج حاصل از آزمون  tمستقل و
آزمون لون نشان میدهد که ميزان همه پارامترهای اندازهگيری شده در و دامنه رو به شمال نسبت به دامنه رو به جنوب بيشتر
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است بيشترین پارامتر در دامنه رو به شمال مربوط به ارتفاع پایه با ميزانن 02/10سانتیمتر میباشد و بيشترین پارامتر در
دامنه های رو به جنوب مربوط به ميانگين طولجست با ميزان  33/35سانتیمتر میباشد .کمترین پارامتر در دامنههای رو به
شمال مربوط به ميانگين قطر یقه پایه با ميزان  9/53سانتیمتر میباشد و در دامنههای رو به جنوب مربوط به محيط یقه
جست با ميزان  5/33سانتیمتر میباشد .و همانطور که در جداول مشخص است ميانگين تمامی پارامترها در مراتع رو به شمال
بيشتر است و این نشان دهنده تفاوت بين دو مرتع رو به شمال و رو به جنوب میباشد .با توجه به نتایج بدست آمده عوامل
توپوگرافی (جهت جغرافيایی) می تواند نقش موثری در به وجود آمدن تفاوت معنیدار در دو دامنه و پراکنش پوششگياهی
داشته باشد .جهت جغرافيایی با تاثيری که بر ميزان آب در دسترس گياه ،دمای خاک و ميزان نور دریافتی توسط گياه دارد،
میتواند نقش موثری در پرا کنش گياه داشته باشد .به عنوان مثال ،دامنههای جنوبی نسبت به دامنههای شمالی دارای رطوبت
کمتری بوده و این امر باعث میشود که گونههای استقرار یافته در دو دامنه از لحاظ بوم شناختی باهم متفاوت باشند
) .(Moghaddam, 2005جهت جغرافيایی میتواند مهمترین عامل توپوگرافی در تفکيک رویشگاهها و نيز اثرگذاری در توزیع
گونههای گياهی در سطح منطقه باشد ) Layon .(Pinke et al., 2010و همکاران ) (2002در مطالعات خود بر تاثيرگذاری
عوامل توپوگرافی تاکيد کردند .عوامل خاکی یکی دیگر از عوامل محيطی موثر بر استقرار پوششگياهی میباشد .بافت خاک به
عنوان نمونهای از عوامل خاکی استقرار پوششگياهی را توجيه میکند .در واقع بافت خاک نسبت ذرات رس ،شن و سيلت در
خاک است که در تغذیه و رشد و نمو گياهان نقش موثری ایفا ميکند ) .(Jafari, 2004بافت خاک از طریق ميزان رطوبت،
تهویه و مواد غذایی در دسترس ،روی استقرار پوششگياهی نقش دارد ) .(Zare chahouki et al., 2010پورفتحی و همکاران
( )1309با بررسی تأثير ارتفاع و برخی ویژگی های خاک بر توزیع  Artemisia fragransبيان کردند تاثير عوامل محيطی
مانند ارتفاع از سطح دریا ،شيب ،طول جغرافيایی و عمق خاک بر گسترش جوامع گياهی از مهمترین عوامل هستندDaviesa .
و همکاران ) (2007در بررسی روابط عوامل محيطی و پوشش گياهی بيان کردند در کنار عوامل پستی و بلندی و پارامترهای
اقليمی خصوصيات خاک نيز حضور و گسترش گياهان را تحت تاثير قرار میدهد.
با توجه به مرور منابع چنين برمیآید که هر گونه گياهی نياز محيطی ویژهای دارد و با توجه به آنها مکانی را برای زیستگاه
انتخاب میکند .در پراکنش پوشش گياهی عوامل محيطی و مدیریتی نقش موثری میتوانند داشته باشند .پس شناخت ارتباط
جوامع گياهی با عوامل توپوگرافی اهميت بسياری دارد و در مدیریت بهتر تاثيرگذار است .در حالت کلی میتوان نتيجه گرفت
که نمیتوان بر عوامل محيطی موثر بر استقرار پوششگياهی دخالت کرد و تاثير این عوامل در مناطق رویش مختلف متفاوت
است اما عوامل مدیریتی می تواند تحت کنترل باشد و از آنجایی که در منطقه مورد مطالعه پوششگياهی در شيبهای رو به
شمال بهتر است میتوانيم عمليات اصالح و احيا را در این منطقه پياده کنيم و نيازهای اکولوژیکی گياه را در نظر بگيریم و در
مدیریت کلی باید عناصر پوشش گياهی ،عوامل محيطی و دام مورد توجه قرار گيرد و جهت حفاظت از پوشش گياهی در مراتع
رو به جنوب نباید در بهرهبرداری از مراتع به منبع آب ،خاک و پوشش گياهی زیان برسد در غير اینصورت پوششگياهی ضعيف
شده و از بين می رود که در این شرایط باید عمليات اصالح و توسعه انجام شود .در مراتع رو به جنوب میتوانيم جهت حفاظت
از پوشش گياهی از عوامل تخریب مراتع مانند چرای بیرویه جلوگيری کرده و مدیریت صحيح را در مرتع اعمال کنيم.
منابع مورد استفاده
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Effect of aspect on vegetative traits of Astragalus sp. in Rajhan
region of Urmia
Abstract:
Vegetation communities are mainly affected by environmental factors. The
topographic factors including, slope, aspect and elevation, are the most important
environmental factors in ecosystems. Therefore, the main objective of this
research was to determine the effect of aspect on vegetative traits of Astragalus
sp. in Rajhan mountainous rangelands. For this purpose, the plant characteristics
were first measured. for data collection, three 100 meters transects were
established at each location. 10 plots of two square meters were used along each
of them. The results of the data analysis and the Levene's test and the independent
t-test showed that the slopes are different in terms of vegetation traits and in the
north-facing slopes the vegetation status is better than the upward slopes. The two
aspects of study were significantly different in terms of mean diameter, base
height, perimeter of branch’s collar and length of branch at 5% level, but there
was no significant difference in mean diameter of collar at 5% level. The height of
the base in the northern aspect with value of 82.08 cm, is higher compared to the
southern aspect with the value of 58.75 cm. The perimeter of branch’s collar in
the northern aspect with value of 9.77 is hogher than south aspect with value of
7.63 cm. Based on these results; it is possible to better decide on the improvement
and improvement of rangeland and conservation of rangeland vegetation
compostion.
Keywords: aspect, height, branch, vegetation communities, Astragalus.
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