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  چکیده:

ها و تغییر هاي گیاهی مرغوب، کاهش پتانسیل اکوسیستمحضور گیاهان مهاجم در مراتع مانع از استقرار گونه

شناختی شوند. هدف این مطالعه بررسی عوامل بومشناسی شده و تهدیدي براي مراتع محسوب میفرآیندهاي بوم

در مراتع فندوقلو در شهرستان نمین استان اردبیل  .Leucanthemum vulgare Lamبر پراکنش گونه مهاجم  مؤثر

شده انجام شد و دو گروه مکان با حضور (سه بنديسیستماتیک طبقه - صورت تصادفیبرداري بهمونهن بوده است.

متر و  200برداري با طول انتخاب شد. در هر مکان، سه خط نمونه L. vulgareحضور (سه مکان) گونه مکان) و عدم

متر  20پالت یک متر مربعی، با فاصله  10 بردارينمونهمتر از یکدیگر انتخاب شد. در امتداد هر خط  100فاصله  به

هاي همراه تاجی، تولید و گونه از هم مستقر شد. در هر پالت عوامل کمی پوشش گیاهی شامل تراکم و درصد پوشش

دوانی گیاهان مرتعی برداشت شد و ثبت شد. از ابتدا، وسط و انتهاي هر ترانسکت، نمونه خاك تا عمق ریشه

گیري هاي ارتفاع، شیب، جهت، بارندگی و دما براي نقاط نمونهگیري شد. نقشههاي خاك در آزمایشگاه اندازهپارامتر

 .Lهاي حضور و عدم حضور گونه منظور بررسی اختالف میان رویشگاهدر سامانه اطالعات جغرافیایی تهیه شد. به

vulgare  از آزمونt ها و گیري شده در تمایز مکانیت متغیرهاي اندازهمستقل استفاده شد و براي تعیین درجه اهم

جهت جغرافیایی، قابلیت هدایت متغیرهاي انتشار گونه مورد مطالعه، از آنالیز تشخیص استفاده شد. نتایج نشان داد 

و متغیرهاي پتاسیم ) 01/0سطح احتمال ( در رطوبت حجمی خاك  ،الکتریکی، منیزیم، سدیم محلول، فسفر، آهک

داري با یکدیگر حضور گونه تفاوت معنیهاي حضور و عدمبین مکان) 05/0در سطح احتمال (اي ده آلی ذرهخاك و ما

. با توجه به نتایج حاصل از آنالیز نبودند دارمعنی اختالف دارايهاي مورد بررسی و سایر متغیرها در مکان داشتند

ها را توجیه درصد از واریانس کل داده 100در مجموع درصد و  5/0، 9/0، 5/1، 4، 93ترتیب پنج تابع به تشخیص، 

عامل از بین عوامل مورد  15حضور گونه مورد مطالعه، . درنهایت نتایج نشان داد براي تشخیص حضور و عدماندکرده

بررسی شامل شیب، جهت، بارندگی، دما، اسیدیته، قابلیت هدایت الکتریکی، کلسیم، پتاسیم، پتاسیم محلول، سدیم 

ترین عوامل تشخیص داده عنوان مهماي، درصد سیلت و رطوبت حجمی خاك بهمحلول، فسفر، آهک، ماده آلی ذره

 فندوقلوي مراتع تربیش تخریب و گیاه این گسترش از جلوگیري منظوربا توجه به نتایج این پژوهش و به شدند.

  .حیاي این مراتع اتخاذ شودهاي الزم در ارتباط با اصالح و اتصمیمتوان نمین، می شهرستان

  : استان اردبیل، آنالیز تشخیص، پوشش گیاهی، عوامل محیطیهاواژه کلید
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  مقدمه -1- 1

اکثر  باشد.گیاهی طبیعی میها پوششاصلی آن ههاي طبیعی هستند که مشخصوسیستممراتع اک

اصلی آب مورد نیاز  کنندهگیرند. مراتع تأمینها از مراتع سرچشمه میها و قناتها، چشمهرودخانه

رغم اینکه تولید مراتع شوند. بهکشاورزي در روستاها و آب شرب مردم در مناطق شهري محسوب می

سزایی در ها، نقش بهدلیل وسعت زیاد آنهاي زراعی و جنگلی کمتر است، اما بهنسبت به اکوسیستم

ب زیرزمینی و حفظ تعادل دمایی بیوسفر هاي آها، تغذیه دام، سفرههاي هوا، تغذیه آبخوانکاهش آالینده

بر علوفه، مقادیر زیادي اند. عالوهسیاري از آبشارها و مناطق تفرجگاهی کشور در مراتع واقع شدهبدارند. 

توان گفت طورخالصه میشود. بههاي دارویی، صنعتی و زینتی نیز از گیاهان مرتعی تولید میفرآورده

قیمی که براي دامداران روستایی و عشایري دارند، نقش بسیار مهمی در بر درآمدزایی مستمراتع، عالوه

شود تا بستر حیات براي کنند. خدمات اکولوژیک مراتع موجب میتعادل سایر اجزاي بیوسفر ایفا می

  ).1382سایر موجودات زنده و امکان توسعه پایدار براي جوامع انسانی فراهم آید (جنگجو، 

خانوار) از جمعیت  916000میلیون نفر ( 6درصد پروتئین مصرفی و درآمد  20کننده مراتع تأمین

 53بر بالغو هاي کره زمین درصد کل سطح خشکی 45بر این باشد. عالوهایري کشور میروستایی و عش

  ).1382دهند (موسوي، درصد از مساحت کشور را مراتع تشکیل می

مرتعی و بیانگر  هايمراتع نتیجه تحوالت اکوسیستمگیاهی  هاي اکولوژیکاستقرار و پراکنش گروه

در طول زمان تشکیل شده  ترین عوامل محیطیبه صورت ماتریسی از مهم گیاهی است کهپویایی پوشش

شناخت این عوامل، مستلزم درك  ). بنابراین مدیریت صحیح مراتع عالوه بر2001، 1است (کنت و کوکر

ن، گیاهی است (آذرینوند و همکارااقلیم، خاك، توپوگرافی و پوشش ارتباطات اکولوژیکی بین فرآیندها و

اي براي تحقیق بر روي اثرات عوامل محیطی بر گیاهی از دیرباز عالقه شناسانبوم). لذا در بین 1386

و اصغري،  محیطی وجود داشته است (قربانیهاي گیاهی در برابر تغییرات زیستوفور و توزیع گونه

1393.(  

ترین پارامترهاي کمی گیاهی به دو جزء کمی و کیفی قابل تقسیم است. مهمهاي پوششپارامتر

ها در تاجی و غیره که برآورد و تخمین آنگیاهی عبارتند از تولید، تراکم، درصد پوششپوشش

هاي هاي مرتعی حائز اهمیت است. با توجه به وسعت زیاد اکوسیستمریزي استفاده از اکوسیستمبرنامه

گیاهی در تمام سطح مرتع و تمام برداري و در نتیجه مطالعه پوششها، امکان نمونهعی و تعدد گونهمرت

                                                             
1 . Kent & Coker 



 

برداري و و روش مناسب نمونه هاي مرتعی وجود ندارد. بنابراین، باید در انتخاب گونه مورد مطالعهگونه

دست آورده، و مرتع به مورد نظر تجزیه و تحلیل دقت کرد تا بتوان برآوردي با دقت باال از گونه

و  جلودارهاي مدیریتی از آن استفاده کرد (جعفریانگیاهی را انجام داد و در برنامهسازي پوششنقشه

  ).1387، همکاران

  

  بیان مساله -2- 1

ترین باشد، که گستردهمیلیون هکتار مرتع می 1/86میلیون هکتاري ایران حدود  164از سطح 

). مراتع از لحاظ تولیدات دامی، دامداري، تولید گیاهان 1387همکاران، اکوسیستم است (اسکندري و 

محیطی داراي هاي تفرجگاهی، حفاظت آب و خاك و خدمات زیستصنعتی و دارویی، استفاده

  هاست.شناختی مؤثر بر پراکنش آنهاي متفاوت و عوامل بومهاي متفاوتی هستند که متأثر از گونهارزش

محیطی حاکم بر ی و عوامل زیستختشناعنوان برآیندي از شرایط بومرویشگاه بهگیاهی هر پوشش

شود که استقرار یک گیاهی موجب میباشد. لذا وجود رابطه تنگاتنگ بین عوامل محیطی و پوششآن می

بیان جامعه گیاهی ویژه در یک منطقه، با عوامل محیطی غالب در آن منطقه محدود یا گسترش یابد. به

شناختی یکسانی دارند، در یک ناحیه باهم گیاهانی که نیازهاي بوم ،شوندر عوامل محیطی باعث میدیگ

). بنابراین، انتشار 1390دیده شوند و تشکیل جامعه گیاهی را بدهند (پیري صحراگرد و همکاران، 

هاي ونهاي از گهاي گیاهی بر روي زمین تصادفی نیست و هر جامعه گیاهی خود شامل مجموعهگونه

ی مشابه است که تحت تأثیر شرایط محیطی، گسترش خاصی را ختشناگیاهی با سرشت و نیازهاي بوم

همبستگی عمیقی بین جوامع گیاهی و شرایط محیط  ،طور که گفته شدکند. همانبراي خود انتخاب می

رد آن جامعه متفاوت فوجود دارد و دامنه تولید در جوامع گیاهی نیز با توجه به شرایط محیطی منحصربه

  ).1385خواهد بود (متاجی و زاهدي امیري، 

توان به دو دسته عوامل هاي گیاهی در یک منطقه را میشناختی مؤثر بر پراکنش گونهعوامل بوم

تقسیم کرد. عوامل فیزیکی شامل عوامل پستی و بلندي (طول و عرض جغرافیایی،  زیستیفیزیکی و 

جهت)، عوامل وابسته به خاك (عمق و بافت خاك، مواد آلی، اسیدیته، ارتفاع از سطح دریا، شیب و 

)، و عوامل اقلیمی (بارندگی، دما، رطوبت، نور، باد، تبخیر و تعرق) و غیره سدیم، پتاسیم و فسفر

هاي مستقیم و سوزي، خشکسالی، سیل، شدت چراي دام، استفادهشامل آتش زیستیباشد. عوامل می

باشد (ثابتی، هاي بین گیاهان میوسیله انسان و کنشهاي صورت گرفته بهتخریبغیرمستقیم انسانی و 

1341.(  

هاي مرتعی باید شناخت کاملی از اجزاي در نتیجه براي بررسی و مدیریت جامع و بهینه اکوسیستم

شناختی موجود در طبیعت را ها با یکدیگر داشت و باید ارتباط بومآن و درك درستی از روابط آن



 

ل پراکنش، تراکم و تغییرات لچنین با شناخت روابط موجود، ع). هم1389شناخت (نقیلو و همکاران، 

  ).1386پور، شود (مرادي و احمديها مشخص میگیاهی و توان رویشگاهپوشش

رویه دام، کشت و رهاسازي اراضی و یا برداري نامناسب، چراي بیدر بسیاري از مراتع، بهره

غلبه گیاهان مهاجم شده اي و نشده، سبب کاهش شدید گیاهان مرغوب علوفههاي کنترلسوزيآتش

دلیل غلبه گیاهان مهاجم شرایط است. اگرچه ممکن است خاك این مراتع حاصلخیز باشد، ولی به

هاي ترسالی و یا طوریکه دورهگیاهان مرغوب مرتعی فراهم نیست، بهمساعدي براي استقرار طبیعی 

). گیاهان 1388شود (جنگجو، به زادآوري گیاهان مهاجم در مرتع می هاي مدیریتی تنها منجرروش

 2ها در سراسر جهان هستند (پیمنتلها و اقتصاد آنمهاجم یکی از تهدیدهاي بسیار جدي براي اکوسیستم

زا، اثرات منفی بر روي تنوع هاي غیربومی مشکل). این گونه2010و همکاران،  3؛ ویال5200و همکاران، 

هاي انسانی ایجاد اکوسیستم و فعالیت ندهايیفرآسري مشکالت براي زیستی، عملکرد اکوسیستم و یک

). تهدید روزافزون گیاهان مهاجم توسط یک مجموعه متنوعی از 2009و همکاران،  4کنند (هجدامی

)، تغییرات 2007و همکاران،  5هاي با اثرات سریع و آهسته از جمله تغییرات آب و هوایی (تویلرمحرك

) 2002، 7ها (مک و ارنبرج)، معرفی آگاهانه و دقیق گونه2004، 6لکه شدن آن (ویتزیستگاه و لکه

 انرژي، جریان تواندمی مهاجم و گیاهان زیادشونده ). هجوم2012و همکاران،  8یابد (بردلیید میتشد

 سایر دسترسی طوریکهدهد، به تأثیر قرار تحت را اکوسیستم سطح غذایی در عناصر و کیفیت دسترسی

). این 2008 و همکاران، 9گردد (ون ویلجناختالل  دچار آب) و نور منابع فیزیکی (فضا، به هاگونه

 مهاجم گونه تحت تأثیر منطقه در هاي گیاهی مرغوبگونه توسعه و استقرار زنی،جوانه تواندمی اختالل

توجه در ترکیب، ساختار و یا چنین این گیاهان باعث تغییر قابلدهد. هم قرار الشعاع خودرا تحت

 منطقه یک به توانندمی مهاجم ن). گیاها2013و همکاران،  10شوند (نووآفرآیندهاي یک اکوسیستم می

ی زیست تنوع و جوامع ساختار کارکرد اکوسیستم، و فرآیندها در زیادي و تغییرات برده جدید هجوم

هاي بومی در رقابت گونهبر هاي مهاجم اغلب براین، گونه). عالوه2001، 11نمایند (مسترز و شیلی ایجاد

هاي بومی شده و در برخی موارد، کاهش تنوع زیستی گونهها شده و باعث ند و جایگزین آنکنمی غلبه

). در نتیجه 2009و همکاران،  12شوند (گیرتنرهاي گیاهی بومی در معرض خطر میمنجر به انقراض گونه
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شود (نووآ و همکاران، در منطقه می مهاجم گیاهان از خالص توده یک ایجاد به منجر زیستی تنوع کاهش

2013.(  

هاي مهاجم به یک مرتع، ممکن است تغییرات اکولوژیک ایجادشده ناچیز و گونهدر ابتداي حضور 

 زاياسترستنها در حد افزایش غناي گونه مهاجم باشد. ولی در صورت افزایش شدت و یا تکرار عوامل 

براي زادآوري گیاهان شود و شرایط پذیرتر میمحیطی مانند خشکسالی و چراي دام، اکوسیستم آسیب

که دامنه تغییرات عوامل نامساعد محیطی از حد آستانه تحمل اکوسیستم فراتر گردد. زمانیمی ایمهاجم مه

گذاري، جریان انرژي هیدرولوژیک، فرسایش و رسوب هرآیندهاي اصلی اکوسیستم نظیر چرخرود، فمی

قرار سوزي، تحت تأثیر گیاه مهاجم و چرخه مواد، تجدید حیات گیاهان بومی و احتمال وقوع آتش

هاي حدي خواهد بود که حتی حذف گونهگیرد. در این مرحله، تغییرات ایجاد شده در اکوسیستم بهمی

  ).2001، نخواهد شد (مسترز و شیلی مطلوبمهاجم نیز موجب بازگشت شرایط اکوسیستم به حالت 

با یک  با انجام یک بازدید اجمالی از سطح مراتع فندوقلوي شهرستان نمین در استان اردبیل و

گیاهی مراتع در که ترکیب اصلی پوشش شدهاي منتشر شده، مالحظه بررسی اولیه در مطالعات و گزارش

و یا سمی بودن ارزش زیادي  سخار، اسان داشتن دلیلاند که بههایی تشکیل دادهحال تخریب را گونه

هاي یک یا ز گونهگیاهی مراتع را نیتوجهی از ترکیب پوششبراي چراي دام ندارند. بخش قابل

خارج از هفته) در عرصه حضور داشته و  8تا  3دهند که در مدت بسیار کوتاهی (اي تشکیل میچندساله

  .شوندتوجهی براي دام محسوب نمیاي قابلمنبع علوفه این دوره،

مراتع منطقه فندوقلوي شهرستان نمین در استان اردبیل درحال تخریب بوده و همانطور که گفته شد 

باشد. از گیاهان مهاجم در این منطقه گسترش گیاهان مهاجم و هرز می ،هاي تخریب مراتعیکی از نشانه

و همکاران،  13(کلمنتس نتایجاشاره کرد که بنابر  Lam. Leucanthemum vulgareتوان به گیاه می

و همکاران،  17و استاتز 2010و همکاران،  16؛ خورو2009و همکاران،  15، منقولد2008، 14اکوبژ؛ 2004

اي مهاجم و علف هرز دائمی است که در این مراتع پراکندگی وسیعی پیدا کرده است و از ) گونه2012

 L. vulgareکه گیاه باشد. از آنجاییزیستی گیاهی در منطقه میهاي تخریب مراتع و کاهش تنوعنشانه

ی مؤثر در ختشناباعث تأثیر منفی در اکوسیستم منطقه شده است و هیچ شناختی در ارتباط با عوامل بوم

 بر مؤثر عوامل، L. vulgareوجود ندارد، بنابراین بررسی و شناخت گیاه منطقه مورد مطالعه در انتشار آن 

هاي الزم در ضروري بوده تا تصمیمهاي کنترل آن چنین مکانیزمهاي مختلف آن و همو ارزش آن انتشار
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ی ختشناهاي بوماي براي انجام پژوهشچنین مقدمهارتباط با اصالح و احیاي این مراتع اتخاذ شود و هم

  دیگر در آینده باشد.

  

  سواالت پژوهش -3- 1

  هستند؟ مؤثر L. vulgareدر انتشار گونه و فیزیوگرافی ی اختشنبومکدامیک از عوامل . 1

  هستند؟مؤثر  L. vulgareدر انتشار گونه کدامیک از عوامل اقلیمی . 2

  هستند؟ مؤثر L. vulgareعوامل خاکی در انتشار گونه  کدامیک از. 3

  

  فرضیات پژوهش -4- 1

  هستند. مؤثر L. vulgare. عوامل فیزیوگرافی در انتشار گونه 1

  هستند.مؤثر  L. vulgare. عوامل اقلیمی در انتشار گونه 2

  هستند. مؤثر L. vulgare. عوامل خاکی در انتشار گونه 3

  ي دارند.تراثرات بیش L. vulgare. عوامل خاکی نسبت به عوامل دیگر در انتشار گونه 4

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش -5- 1

هاست که سرزمین پهناور ایران با تنوع اقلیم و خصوصیات متفاوت خاك، رویشگاه بسیاري از گونه

توان از صرف هزینه و اتالف زمان در ها، میشناخت عوامل مؤثر بر رشد و سازگاري آندر صورت 

ریزي جهت اصالح مراتع جلوگیري نمود. بدین منظور شناسایی روابط گیاهان بومی و مستقر در برنامه

ثري رسد. فاکتورهاي محیطی به نحو مؤنظر میها ضروري بهعرصه و عوامل مؤثر در استقرار و بقاي آن

نتیجه براي مدیریت و  ). در2000و همکاران،  18کنند (اسکودردر تعیین رویشگاه گیاهان نقش ایفا می

ها در از اجزاي مختلف آن و ارتباط بین آنبرداري مناسب از مراتع، باید شناخت علمی و گسترده بهره

گیاهی خواهد شد که پوششرویه و نامناسب از برداري بی. نداشتن آگاهی علمی باعث بهرهدسترس باشد

کند و گیاهی منطقه تغییر میدنبال آن پوشششود و بهمرتعی می هايباعث برهم خوردن تعادل اکوسیستم

 ند.نکمی گیاهان مهاجم در منطقه گسترش پیدا

 صحیح مدیریتعدم دهنده بنابراین حضور و گستردگی گیاهان مهاجم در یک مرتع اغلب نشان

شوند. این هاي گیاهی مرغوب میاست. گیاهان مهاجم عرصه را اشغال کرده و مانع از استقرار گونه

ها در ارائه کاال و خدمات مورد نیاز جوامع انسانی و تغییر گیاهان موجب کاهش پتانسیل اکوسیستم

                                                             
18 . Escuder 



 

ها در یل زیستگاهشود که پتانسشوند. تغییر در فرآیندهاي اکوسیستم موجب میفرآیندهاي اکولوژیک می

زیستی منطقه نیز رو گیاهان مهاجم خطري براي تنوعهاي گیاهی بومی کاهش یابد. از اینحفاظت از گونه

گردند هاي حیات وحش میچنین موجب کاهش کیفیت زیستگاهشوند. گیاهان مهاجم هممحسوب می

) گیاهان مهاجم باعث 1999( 20) و شیلی و پتروف1991( 19دووي و تورل نتایج). بنابر 1388(جنگجو، 

هاي مهاجم یکی از شوند. گونهتغییر قابل توجه در ترکیب، ساختار و یا فرآیندهاي یک اکوسیستم می

ها گیاهان و حیات وحش در جهان، سرعت در حال رشد هستند. این گونهاند و بهمشکالت حفاظتی

و  21کنند (سیبلومتصادي را تحمیل میهاي بزرگ اقهاي نادر و بومی را تهدید کرده و هزینهگونه

خصوص تولید ). در تحقیقات اخیر اثرات منفی گیاهان مهاجم بر پوشش گیاهی به2006همکاران، 

  ).2009، 22و جوز ریلطور گسترده گزارش شده است (هولزموگیاهان به

هاي طبیعی، در اکوسیستم یزیستی و دستیابی به پایداري اکولوژیکامروزه با تأکید بر حفظ تنوع

ها در معرض خطر قرار دارند ها مهاجم بوده، کدام اکوسیستمبینی اینکه کدام گونهمدیریت منابع در پیش

و  23و اینکه چطور مراحل مختلف تهدید اکوسیستم را مدیریت کرد، نقش مهمی پیدا کرده است (کلی

هاي مرتعی باید در اولویت تمرسد که مدیریت گیاهان مهاجم در اکوسیسنظر می) و به2003همکاران، 

و همکاران،  24ها حفظ شود (کومر کوهلیهاي مدیریتی قرار گیرد تا سالمت و یکپارچگی آنبرنامه

 ها ضروريدارشان با حفظ اکوسیستمدلیل ارتباط معنیها به). بنابراین مشخص کردن این گونه2009

برداري، براي پاسخ سریع و انجام نقشههنگام گیاهان مهاجم، از طریق چنین تشخیص زودست. هما

ابزارهاي ارزیابی براي مقابله  .)2014و همکاران،  25هاي نظارتی مؤثر بسیار مهم است (کاپلناستراتژي

)، اما تا به امروز مطالعات 2012، 26هاي اخیر افزایش یافته است (لیندگرینبا گیاهان مهاجم نیز در سال

صورت یکپارچه انجام شده ونه براي ارزیابی خطر گونه مهاجم بهسازي توزیع گاندکی در مورد مدل

  ).2016و همکاران،  27است (لویزا

هاي در مراتع فندوقلوي شهرستان نمین در سطح وسیع گسترش یافته و از گونه L. vulgareگونه 

اکولوژیکی هاي باشد که از جنبهترین مراتع کشور میمراتع از مهمباشد. این مهاجم این رویشگاه می

نقش آن در زنبورداري  و هاي مرغوب مرتعی، ذخایر ژنتیکی، اقتصادي، تولید علوفهمانند وجود گونه
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هاي سطح آن گسترش یافته است و از نشانه در L. vulgare مهاجم حائز اهمیت هستند. ولی گونه

  باشد.تخریب این مراتع می

L. vulgare اسنیبه خانواده کگیاهی چندساله و متعلق )Asteraceae( چنین علف هرز است. هم

تر است. گیاهی یابد ولی قابلیت تکثیر آن از طریق بذر بیشدائمی است که با بذر و ریزوم تکثیر می

دهد و تر ترجیح میگزروفیت است که به نیتروژن کمی نیاز دارد و براي رشد، خاکهاي فقیر را بیش

این گونه مرتعی مهاجم داراي خاصیت آللوپاتی است و شود. افشانی میتوسط حشرات کوچک گرده

اي ندارد و مورد تغذیه دام چنین ارزش علوفهزنی و توقف رشد سایر گیاهان شده و همباعث عدم جوانه

شود. اما از لحاظ ارزش گیرد و باعث کاهش ارزش کیفی محصوالت زراعی و دامی میقرار نمی

  ).2015و همکاران،  1(مقري باشددر مرتع می توجهیتفرجگاهی و تزیینی گونه قابل

تر مراتع فندوقلوي منظور جلوگیري از گسترش این گیاه و تخریب بیشبنابراین ضرورت دارد به

اصل شود تا ح L. vulgareه مؤثر در انتشار گونی ختشنابومشهرستان نمین، ابتدا شناخت الزم از عوامل 

  اصالحی و احیایی الزم را انجام داد.بتوان پس از آن اقدامات مدیریتی، 

  

  هدف پژوهش -6- 1

در مراتع شهرستان نمین در  L. vulgareمؤثر در انتشار گونه ی ختشنابومبررسی و شناخت عوامل 

  ارتفاعات مشرف به گیالن استان اردبیل.

  

  پیشینه پژوهش در دنیا و ایران -7- 1

  یاهیگ يهاگونهدر انتشار  ختیشنابومعوامل  ریتأث - 7-1- 1

هاي مختلفی صورت گرفته هاي گیاهی پژوهشدر انتشار گونهی ختشنابومدر ارتباط با تأثیر عوامل 

  شود.هاي قبلی به موارد زیر اشاره میمنظور بررسی پیوند پژوهش حاضر با پژوهشاست که به

  

  شده در دنیاهاي انجامپژوهش -1- 7-1- 1

با روش آنالیز تطبیقی  را پذیربندي محدود با توابع پاسخ انعطاف) آنالیز رسته2005و همکاران ( 2ژو

استفاده نموده و عوامل اقلیمی، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك و عوامل  3تطبیقی متعارف

 1ییبینگ اند.هاي گیاهی معرفی کردهترین عوامل محیطی مؤثر  در پراکنش گونهعنوان مهمتوپوگرافی را به
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) تأثیر همگنی رویشگاه و الگوي جوامع گیاهی را در بیابان گوربانتونگوت چین با استفاده 2008( 1ییبینگ

عنوان کرده است که  و انجام داده 3تجزیه و تحلیل کانونیک و 2هاي اصلیمؤلفه هاي تجزیهاز روش

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مانند مواد غذایی، رطوبت، شوري و اسیدیته، الگوهاي پراکنش 

) ارتباط بین عوامل 2008و همکاران ( 4کویانگلی کنند.جوامع گیاهی را در مناطق تحت مطالعه کنترل می

هاي هاي تجزیه مؤلفهاز روشخاکی و پراکنش گیاهان شورپسند در شمال چین را بررسی کردند و 

گیاهی براي بررسی تأثیر خصوصیات خاك بر الگوي پراکنش پوشش 5اياصلی و تجزیه و تحلیل خوشه

شورپسند استفاده کرده و این فرضیه را توسط آنالیز تطبیقی متعارف آزمون کردند. در نهایت با استفاده از 

اسیدیته، رطوبت و نیتروژن قابل دسترس در خاك از هاي اصلی اظهار کردند که شوري، تجزیه به مؤلفه

) 2008و همکاران ( 6اکبر باشد.گیاهی موجود در منطقه میترین عوامل مؤثر بر پراکنش پوششمهم

اي در شمال انگلستان را گیاهی کنار جادهمحیطی و عوامل مؤثر بر پوشش ترکیب فلورستیک و زیست

، pHبندي، عوامل ارتفاع، هاي شاخص و روش رستهدو طرفه گونه بنديمطالعه و با استفاده از طبقه

هاي گیاهی حاشیه جاده معرفی کردند و در پتاسیم، سدیم و سن جاده را از عوامل مهم در پراکنش گونه

اي سه نوع الگوي تغییر گزارش هاي اکولوژیکی در حاشیه کنار جادهاي و مشخصهارتباط با ترکیب گونه

الگوي دوم به تنوع در عرض  ؛اي و یا جغرافیایی بودههاي منطقهاول مربوط به ویژگیکردند: الگوي 

شود. محیطی مثل متغیر خاك محلی مربوط میزیست حاشیه جاده و الگوي سوم به شرایط میکرو

) در مطالعه خود به بررسی روابط بین عوامل محیطی و الگوهاي جامعه 2008و همکاران ( 7گوکینگ

و تجزیه و  8کارلوهاي شاخص، آزمون مونتهبندي دوطرفه گونهمنظور از طبقهداخته و بدینگیاهی پر

مرحله مختلف توالی  4نوع از جمله  13تحلیل کانونیک استفاده کردند و در نهایت جوامع گیاهی را به 

تقسیم کردند: نمک و نیتروژن قلیایی هیدرولیز را از عوامل مهم در رابطه با توزیع جامعه بوته در مراحل 

موس خاك را از عوامل مهم در ناحیه انتقال چنین ارتفاع از سطح دریا و مقدار هواولیه معرفی کردند. هم

خاك را از  pHمعرفی نموده و ارتفاع از سطح دریا، شیب، جهت، ضخامت فلور جنگل، هوموس و 

، و فسفر قابل pHعوامل مهم در مرحله زیر نقطه اوج عنوان نموده و ارتفاع از سطح دریا، شیب، جهت، 

) 2009و همکاران ( 9کیمالو گیاهی معرفی کردند.وششدسترس را از عوامل مهم براي مرحله کلیماکس پ

ها گزارش کرداي پرداختند. آنبندي به مطالعه اثر عوامل محیطی در ترکیب گونهبا استفاده از روش رسته
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باشد. عوامل ها یکسان نمیند که تمامی متغیرها در انتشار و ترکیب گیاهی تأثیر دارند، ولی اثرات آن

ترین عوامل مؤثر در عنوان مهمرا به pHسطح دریا، تغییرات آب و هوایی، انواع خاك و شیب و ارتفاع از 

) اثرات فضایی و 2009و همکاران ( 1چانگیه گیاهی در منطقه مورد مطالعه معرفی کردند.تنوع پوشش

کانونیک محیطی بر جوامع گیاهی در دلتاي رود زرد در شرق چین را بررسی کردند. توسط آزمون زیست

-هاي شاخص، انواع ساختارهاي جوامع گیاهی در منطقه را بررسی کرده و همبندي دوطرفه گونهو طبقه

چنین الگوي توزیع و عوامل مؤثر بر جوامع گیاهی را مطالعه نموده و تأکید کردند که الگوي توزیع 

ي و پتاسیم محلول هاي خاك مثل شورگیاهی عمدتاً به ارتفاع، عمق آب زیرزمینی و مشخصهپوشش

هاي گیاهی در جنگلمحیطی مؤثر بر توزیع پوشش) عوامل زیست2012( 2ژنتواسنانز و  باشد.مرتبط می

دار در بارانی آتالنتیک (اقیانوس اطلس) را بررسی کرده و با استفاده از روش آماري تجزیه تشخیص

دماي آب و بافت خاك مؤثرترین  مطالعه خود نشان دادند که رطوبت نسبی، عمق الشبرگ، دماي هوا،

 3نتایج مطالعات عبدالغنی اند.هاي ساحلی بودههاي بیولوژیکی در تپهگیري گروهعوامل محیطی در شکل

گونه گیاهی آبدار کشور  7) در بررسی توزیع فضایی و خصوصیات خاك رویشگاهی 2014و همکاران  (

عامل خاك مانند هدایت الکتریکی،  12شان داد که هاي شاخص نمصر با استفاده از آنالیز دوطرفه گونه

ها را ها، سدیم، پتاسیم، گل و الي، شن و ماسه و غیره، انتشار این گونهها، سولفاتکربناتاسیدیته، بی

  کنند.کنترل می

  

  شده در ایرانهاي انجامپژوهش -2- 7-1- 1

گردد: مرادي به موارد زیر اشاره می در ایران نیز در این ارتباط تحقیقات زیادي انجام گرفته است که

 هگون چندین ) در بررسی نقش فاکتورهاي خاکی بر تراکم و درصد تاج پوشش1386پور (و احمدي

اظهار داشتند که تأثیر فاکتورهاي خاك بر روي در بخشی از مرتع حوضه واز  GISمرتعی با استفاده از 

ترین اثر ترتیب بیشو رس به pHو  ECهاي گیاهی یکسان نیست. از بین فاکتورهاي مطالعه شده؛ گونه

اند که هر گونه گیاهی در چنین عنوان کردهاند. همها در منطقه مورد مطالعه داشتهرا روي اغلب گونه

ي دیگر متفاوت هاباشد که از شرایط رشد گونهشرایط ادافیکی خاصی قادر به رشد و ادامه حیات می

زیستی هاي تنوعهاي اکولوژیک گیاهی با شاخص) رابطه بین گروه1386( حسینیزاده و اسماعیل است.

بالنکه را بررسی کردند. نتایج مطالعات -گاه سرخدار افرا تخته براساس روش براونگیاهی در ذخیره

زیستی و متغیرهاي هاي تنوعاخصگیاهی، شهاي اکولوژیک از نظر پوششها نشان داده است که گروهآن

چنین با افزایش فیزیوگرافی ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهات دامنه کامالً از یکدیگر متمایزند و هم
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زارع چاهوکی و  تر، تنوع و غنا کاهش یافته است.نتیجه شرایط زیستی سختارتفاع و شیب و در

 حاشیه در بیابانی مناطق گیاهی گونه چند پراکنش بر مؤثر محیطی عوامل بررسی با) 1387زاده (شفیع

 منطقه؛ گیاهی پوشش پراکنش بر مؤثر خصوصیات ترینمهم که دادند نشان یزد استان بیکی چاه کویر

اصل و همکاران مختاري .است خاك الکتریکی هدایت و اسیدیته میزان آهک، اشباع، رطوبت سنگریزه،

هاي مرتعی بین برخی خصوصیات خاکی مؤثر و پراکنش گونه) نیز در بررسی روابط متقابل 1387(

اند شاخص در مراتع قرخالر مرند در استان آذربایجان شرقی با استفاده از آنالیز چند متغیره اظهار کرده

هاي گیاهی ندارد و از بین عوامل خاکی مورد که پارامترهاي مختلف خاکی تأثیر یکسانی بر روي گونه

هاي سدیم، درصد امالح محلول و هدایت الکتریکی خاك در پراکنش و استقرار گونه بررسی، میزان یون

باشند و هر گونه گیاهی با توجه به منطقه رویش، نیازهاي ترین عوامل میگیاهی منطقه مورد مطالعه مهم

) اثر 1387پور و همکاران (تقی اکولوژیک و دامنه بردباري فقط با بعضی از خصوصیات خاك رابطه دارد.

 Astragalus gosipynus ،Festuca ovina ،Bromus( هاي مرتعیعوامل محیطی بر پراکنش گونه

tomentallus ،Onobrychis cornuta ،Acantholimon pterostegium ،Stipa barbata(  در منطقه

هاي آنالیز ها با استفاده از روشندست آمده از تحقیق آهزارجریب بهشهر را بررسی کردند. نتایج به

ترین خصوصیات خاکی متغیره نشان داده است که مهممتغیره و آنالیز تطبیقی متعارفی رگرسیون چندچند

و از بین فاکتورهاي توپوگرافی عامل ارتفاع از  pHهاي غالب، رطوبت و مؤثر در پراکنش و استقرار گونه

 اند.تري داشتههاي بالشتکی پراکنش بیشگونهچنین با افزایش ارتفاع، سزایی دارند. همسطح دریا تأثیر به

 Astragalus() در بررسی برخی عوامل محیطی مؤثر بر رویشگاه گون سفید 1388فتاحی و همکاران (

gossypinus( اند که با در مراتع کوهستانی زاگرس و با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه اظهار کرده

با عوامل خاکی و پستی و بلندي رابطه خطی وجود  سفید گون درصد بین تراکم و پوشش 99اطمینان 

هاي اند. در بین عوامل پستی و بلندي، دامنهمؤثر بوده سفید دارد و همه عوامل در تراکم و پوشش گون

شمالی و جنوبی، شیب، طبقات ارتفاعی و در بین عوامل خاکی، اسیدیته، پتاسیم، شن و سیلت در پوشش 

 ) در مطالعه خود به بررسی پوشش1388مهدوي و همکاران ( اند.داري داشتهنقش معنیسفید گون 

اند. با استفاده پرداخته شده کبیرکوه ایالممنطقه حفاظتگیاهی در رابطه با شرایط ادافیکی و فیزیوگرافی 

ن تریاند که مهمهاي شاخص نشان دادهبندي دوطرفه گونههاي آنالیز تطبیقی متعارف و طبقهاز روش

شناختی شامل بافت خاك، آهک، ازت، کربن هاي بومعوامل محیطی مؤثر در استقرار و پراکنش گروه

) در مطالعه خود به بررسی روابط 1388همکاران ( و جعفري باشند.آلی، ارتفاع از سطح دریا و شیب می

هاي تجزیه مؤلفهگیاهی با بعضی از خصوصیات خاك در مراتع ندوشن استان یزد با استفاده از پوشش

هاي رویشی و اي بین پراکنش تیپدست آمده نشان داده است که ارتباط ویژهاصلی پرداختند. نتایج به

هاي رویشی منطقه، ترین خصوصیات خاکی مؤثر را در تیپطوریکه مهمخصوصیات خاك وجود دارد. به



 

) 1389احمدي و همکاران ( ند.ابافت خاك، گچ، امالح پتاسیم، آهک و هدایت الکتریکی تشخیص داده

در حوزه آبخیز قره آقاچ شهرستان  هاي گیاهیدر بررسی برخی عوامل محیطی مؤثر در پراکنش گونه

شیب، جهت، درصد ترتیب بههاي اصلی، اظهار داشتند که با استفاده از روش آماري آنالیز مؤلفه سمیرم

و شوري و  درصد 06/54اول  ؤلفه اصلیعنوان مسنگ و سنگریزه سطحی، درصد لوم و درصد رس به

با درصد  23/75در مجموع از میان عوامل مورد بررسی و  ،درصد 17/21 عنوان مؤلفه اصلی دومارتفاع به

) در مطالعه خود به بررسی 1389نقیلو و همکاران ( .ارتباط دارندگیاهی منطقه تغییرات پوشش

گیاهان معرف در منطقه ساوجبالغ  یافتنمنظور گیاهی بههاي فیزیکوشیمیایی خاك و پوششویژگی

نتیجه گرفتند که میزان گچ و خاك بر  1آنالیز افزونگی و با استفاده از تجزیه واریانس واند پرداخته

) در مطالعه خود به 1389نژاد اندواري و همکاران (محسن باشند.گیاهی مؤثر میتغییرات میزان پوشش

امل فیزیوگرافی بر توزیع جوامع گیاهی در مراتع ییالقی بهرستاق هزار هاي خاك و عوبررسی اثر ویژگی

دار بین عوامل محیطی متغیره، بیانگر وجود ارتباط معنیهاي تجزیه چندنتایج حاصل از روش پرداختند.

درصد از تغییرات  30(خاك و توپوگرافی) و جوامع گیاهی بوده است. عوامل خاك و توپوگرافی حدود 

تر از ها نشان داده است که نقش عوامل خاکی بیشچنین نتایج آن. همکنندتوجیح میی را گیاهپوشش

) در مطالعه عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش 1390پیري صحراگرد و همکاران ( توپوگرافی است.

اند هاي اصلی گزارش کردههاي گیاهی حوزه آبخیز طالقان میانی با استفاده از روش تجزیه مؤلفهجامعه

اي وجود دارد و مهمترین عوامل مؤثر بر جداسازي گیاهی و عوامل محیطی رابطهکه بین پراکنش پوشش

هاي گیاهی منطقه مورد بررسی ارتفاع از سطح دریا، جهت شیب، بافت، درصد آهک، عمق و جامعه

محیطی مؤثر  ) در مطالعه خود به بررسی عوامل1391میردیلمی و همکاران ( میزان پتاسیم خاك هستند.

هاي اصلی نشان داده تپه پرداختند. نتایج تجزیه مؤلفههاي رویشی مراتع کچیک مراوهبر پراکنش تیپ

ترتیب است که عوامل جهت جغرافیایی، مقدار شیب، اسیدیته، هدایت الکتریکی، بافت و آهک خاك به

شکراللهی و همکاران  اند.ودههاي اکولوژیک در منطقه برخوردار باز بیشترین تأثیر در پراکنش گروه

در  Agropyron cristatum) در مطالعه خود به بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر پراکنش گونه 1391(

گیاهی تهیه و اند. ماتریس عوامل مربوط به عوامل محیطی و پوششمراتع ییالقی پلور مازندران پرداخته

به روش آنالیز PC-ORD ا استفاده از نرم افزار ها در ارتباط با عوامل محیطی ببندي رویشگاهرج

 .Aدر دامنه غربی رویشگاه گونه که  نشان داد ایشان هاي اصلی صورت گرفته است. نتایج تحقیقمؤلفه

cristatum تري برخوردار است و در امتداد محور دوم که معرف از تراکم و درصد پوشش بیش

ترین عوامل محیطی مؤثر در تفکیک تري دارد و مهمبیشباشد، پراکنش فاکتورهاي فسفر و الشبرگ می

هاي این گونه را ارتفاع از سطح دریا، جهت، شیب، ماده آلی، بافت خاك، ازت، فسفر و رویشگاه

                                                             
1 . Redundancy Analysis 



 

هاي اکولوژیک گیاهی با عوامل ) رابطه بین گروه1391آقایی و همکاران ( اند.الشبرگ تشخیص داده

هاي آنالیز دوطرفه مورد مطالعه قرار دادند. از روشرا  ق یاسوجدر رویشگاه وزگ در جنوب شرمحیطی 

هاي اکولوژیک گیاهی و آنالیز تطبیقی متعارف براي تعیین روابط بین هاي شاخص براي تعیین گروهگونه

نتایج نشان داده است که چهار گروه  اند.هاي اکولوژیک گیاهی و عوامل محیطی استفاده کردهگروه

 Avena، گروه دوم Anchusa italiica -Quercus brantiگروه اول اکولوژیک در منطقه حضور دارند. 

clauda- Heteranthelium piliferum گروه سوم ،Teucrium polium گروه چهارم ،Salvia 

reautreana. هاي است که فاکتورهاي خاکی با گروه نتایج آنالیز تطبیقی متعارف نشان دادهچنین هم

دار نداشته است. اما متغیرهاي محیطی دیگر مانند درصد الشبرگ، ارتفاع از سطح اکولوژیک ارتباط معنی

قربانی و  اند.داري داشتههاي اکولوژیک ارتباط معنیدریا، درصد پوشش علفی، درصد شیب با گروه

در مراتع  .Festuca ovina Lگونه  ی مؤثر بر انتشارختشنابومعوامل ) در ارتباط با بررسی 1393( اصغري

اي به این نتیجه رسیدند که پراکنش گونه گیري دو مرحلهجنوب شرقی سبالن و با استفاده از روش نمونه

ترین انتشار را دارد. انتشار این گونه تحت تأثیر عوامل اکولوژیک یکسان نبوده و در منطقه صائین بیش

عامل ارتفاع و عوامل وابسته به آن نظیر بارندگی و دما نبوده و عوامل دیگري نیز مانند عوامل فقط تابع 

مربوط به خاك در انتشار آن مؤثر است. از آنجایی که عامل جهت جغرافیایی در ارتباط با نیاز و رفتار 

شار این گونه نشان گیاه نسبت به نور است، جهات مختلف جغرافیایی، عملکرد یکسانی در ارتباط با انت

هاست. تر از سایر دامنهتاجی، بیشنداده است و در بعضی از جهات مانند جنوب شرقی، تراکم پوشش

اي از عوامل مؤثر در انتشار این گونه بوده و حضور گونه مطالعه شده با درصد چنین شرایط منطقههم

زارع حصاري  شود.به تراکم گونه افزوده میافزایش مقدار آن،  مواد آلی در خاك رابطه مستقیم داشته و با

هاي در دامنه .Artemisia fragrans willdشناختی مؤثر بر پراکنش گونه ) عوامل بوم1393و همکاران (

اي و آنالیز تشخیص را غیرجفتی، تجزیه خوشه tهاي آماري جنوب شرقی سبالن با استفاده از آزمون

ها نشان داده است که تمام متغیرها در حضور گونه مؤثر هستند ولی اثر آن tاند. نتایج آزمون بررسی کرده

تر و اي نتیجه گرفتند که گونه مذکور به ارتفاعات و بارش پایینو از روش تجزیه خوشه ؛یکسان نیست

ترتیب اند که بهو با توجه به نتایج آنالیز تشخیص بیان کرده ؛تري دارنددماهاي باالتر سازگاري بیش

ارتفاع و عوامل متأثر از آن، عوامل پستی و بلندي و خاك از عوامل تأثیرگذار در انتشار این گونه در 

شناختی مؤثر ) در مقایسه برخی عوامل بوم1394قربانی و همکاران ( هاي مطالعه شده بوده است.مکان

هاي جنوب در دامنه .Artemisia austriaca Jacqو  .Artemisia fragrans Willd هايدر انتشار گونه

طرفه و آنالیز تشخیص نتیجه گرفتند که الشبرگ، ارتفاع، شرقی سبالن با استفاده از تجزیه واریانس یک

چنین پارامترهاي مربوط به خاك مانند کربن آلی، خاك لخت، سنگ و سنگریزه، بارندگی، دما و هم



 

مل مؤثر در انتشار گونه مورد مطالعه ترین عواپتاسیم، درصد شن، سیلت، شیب و جهت جغرافیایی مهم

  بوده است.

  هاي مرتعیگیاهان مهاجم بر اکوسیستماثرات  - 7-2- 1

  شده در دنیاهاي انجامپژوهش -1- 7-2- 1

) 2001هاي زیادي در سطح دنیا انجام شده است. مسترز و شیلی (در زمینه گیاهان مهاجم، پژوهش

) اثرات 2006براي مدیریت گیاهان مهاجم در مراتع پرداختند. سیبلوم و همکاران ( ییهابه بررسی روش

و 1هاي گیاهی در معرض خطر را در کالیفرنیا بررسی کردند. ویال هاي مهاجم و گونهانسان، گونه

 جزایر خاك هايو ویژگی ساختار روي مهاجم گیاهان از برخی اثرات ارزیابی در) 2006همکاران (

 به کربن نسبت کاهش شدید دارند، خاك روي گوناگونی اثرات گیاهان، این اینکه بیان با ه،مدیتران

چندین ) به بررسی اثرات 2007( 2چارلز و داکز کردند. اثبات را خاك اسیدیته میزان افزایش و نیتروژن

جوامع، انرژي، هاي مهاجم بر ساختار و بیان کردند گونه مهاجم بر خدمات اکوسیستمی پرداختند گونه

 در )2010و همکاران ( 3پینکه گذارند.ها اثر مینیتروژن، چرخه آب، تغییرات اقلیمی و تغییرات زیستگاه

 غرب در غالت  و گندم مزارع مهاجم هايگونه برخی ترکیب روي محیطی فاکتورهاي تاثیر بررسی

و  4اودن .داري دارندمعنی تأثیر هرز هايگونه ترکیب روي محیطی متغیرهاي که دادند نشان مجارستان

ها در این مدل یک بررسی از آن هاي مهاجم را بررسی کردند.هاي پراکنش گونه) مدل2015همکاران (

محیطی را انجام هاي تطبیقی در مدیریت زیستهاي توزیع گونه و شیوهبیولوژیکی، مدل تهاجمات

هاي مهاجم را ایجاد هاي توزیع گونهاز مدل اند و چهارچوبی براي سازگاري، توسعه و استفادهداده

) ارتباط بین تنوع گیاهان بومی با ناهمگنی پوشش زمین و گیاه 2016و همکاران ( 5نوبیس اند.کرده

 سطوح در باید مهاجم و بیان کردند که مطالعه درباره گیاهان بررسی کردند 6در رودخانه والی مهاجم را

محلی انجام شود، برخی  مقیاس در فقط هاارزیابی کهست زمانیممکن ا زیرا صورت گیرد، چندگانه

 ممکن رودخانه به نزدیک هايجنگل بازسازي و نگهداري که اندچنین اظهار کردههم. اثرات پنهان بمانند

   شود. مهاجم گیاهان حمله از مانع است

  

  شده در ایرانهاي انجامپژوهش -2- 7-2- 1

                                                             
1 . Vila  
2 . Charles & Dukes 
3 . Pinke 
4 . Uden 
5 . Nobis 
6 . River Valley 



 

وضعیت هجوم گیاه سرخس عقابی در مراتع ییالقی در بررسی ) 1394ادبی فیروزجایی و همکاران (

ترین دار بیش، مرتع مورد هجوم با اختالف معنیهاگونه، از نظر تراکم کردند اظهاردامنه شمالی البرز 

خوراك بودند. هاي غیرخوشهاي سرخس عقابی از گونههاي حاضر در تودهتراکم را داشت و عمده گونه

 Stachysاثر چراي دام و هجوم گیاه زیادشونده در بررسی ) 1395نظري و همکاران (چنین هم

byzantina بیان البرز شمالی دامنه کوهستانی در علفزار هاي ساختاري پوشش گیاهیبر برخی شاخص ،

 گونه تأثیر تحت منطقه در تريبیش پوشش تاج درصد از داريمعنی طوربه علفی برگانکردند پهن

 .شد مشاهده زیادشونده گونه تأثیر تحت منطقه در تنوع ترینو بیش بودند برخوردار زیادشونده

هاي گیاهی در یک منطقه، وسعت پهنه رویش و محدود بودن آن در نقاط خاص، انتشار گونه

هستند. شماري در آن دخیل گاه از روش تصادف و شانس صورت نگرفته است، بلکه عوامل بیهیچ

ها در هر منطقه رویشی، توجه به الگوي پراکنش و آگاهی از خصوصیات اخت گونههمین دلیل شنبه

تواند چنین میي به حفظ و توسعه جوامع گیاهی موجود نموده و هممؤثر، کمک هارویشگاهی آن

 طبیعی باشد.هاي گیري جهت مدیریت عرصهعنوان راهنمایی مطمئن و سودمند براي مدیران در تصمیمبه

در دنیا انجام شده  L. vulgareگونه مهاجم شناخت، مدیریت و کنترل تحقیقات متعددي در رابطه با 

. اما ) اشاره کرد2012( و استاتز و همکاران )2010( خورو و همکارانهاي توان به پژوهشاست که می

 ء، لذا با توجه به خالنشده استانجام  L. vulgareسازي جامعی از توزیع و پراکنش گونه تاکنون مدل

 .Lگونه ی مؤثر در انتشار ختشنادر ارتباط با عوامل بومکافی  شناخت تحقیقاتی موجود، عدم وجود

vulgare  بررسی و شناخت گیاه مراتع شهرستان نمین،  برو اثرات منفی این گونهL. vulgare ،عوامل 

  رسد.نظر میبههاي مختلف آن ضروري و ارزش آن انتشار بر مؤثر

 

  گیاهیپارامترهاي کمی پوشش -8- 1

گیاهی در طول زمان پایدار لحاظ اقلیمی و پوششگیالن بهاینکه منطقه ارتفاعات مشرف بهبا توجه به

گیاهی که در طول باشند، بنابراین، در این تحقیق سعی شده تغییرات مکانی پارامترهایی از پوششمی

تاجی، هستند بررسی شود. این پارامترها شامل تولید، تراکم، پوششزمان داراي تغییرپذیري کمتري 

باشند. لذا الزم است یک شناخت کلی از این پارامترها حاصل گردد که در زیر به می ترکیب و تنوع

  شود.ي این پارامترها پرداخته میتوضیح مختصري درباره

  

  تولید  - 8-1- 1

هاي سبز، ساقه یا سالیانه که شامل تمام اندامتولید گیاهان مرتعی عبارتست از رشد جاري 

برگان علفی رشد خود را از گردد، چون گندمیان و پهنزا، گل یا خوشه، بذر و یا میوه میهاي گلشاخه



 

هاي موجود در باالي سطح زمین شامل رشد جاري کنند، لذا کل اندامزیرزمین یا سطح آن شروع می

ها، رشد جاري سالیانه یا تولید محدود ها و درختچهد، ولی درمورد بوتهسالیانه، یا تولید علوفه خواهد ش

  ). 1383اند (مصداقی، هاي مانده از سال قبل رشد نمودهگردد که از روي ساقههایی میبه اندام

عنوان بیوماس و یا انرژي یک اکوسیستم در طول یک فصل و یا سال ) تولید را به1971( 1اودوم

هاي هوایی و وجود آمده در اندامر این تعریف منظور وي از بیوماس کل، ماده خشک بهکند. دمعرفی می

کنند که براي تأمین نیازهاي وابسته به مرتع، باید میزان بیان می 1994، 2زیرزمینی است. ارزانی و کینگ

تر تخریب بیشها را دانست و براساس آن ظرفیت چرایی را براي هر مرتع محاسبه کرد تا از تولید در آن

 مراتع، چراي ظرفیت در تولید تأثیر دلیلبه دارند عقیده )2007( 3فلومبوم و ساال ها جلوگیري شود.آن

  .ستا ضروري آن گیرياندازه

هاي مناسب وجوي شیوهاهمیت تولید در مدیریت مرتع باعث شده که کارشناسان همواره در جست

قبول در برآورد تولید، استفاده از رابطه بین هاي قابلگیري این عامل باشند. یکی از روشاندازه

) نیز به این نتیجه رسیدند که برآورد تولید مراتع 1385گیاهی و تولید است. ارزانی و همکاران (پوشش

  پذیر است.پوشش و شاخ و برگ) امکانخشک ایران از طریق رابطه تولید با پوشش (تاجخشک و نیمه

نحوي که رابطه باشد. بهگیري پوشش ممکن و مناسب میاز طریق اندازه طورکلی برآورد تولیدبه

تر از جوامع گیاهی با پراکنش گیاهی غیریکنواخت بین پوشش و تولید در جوامع گیاهی یکنواخت، قوي

توان اطالعات پوشش را هاي پوشش در برآورد تولید این است که میباشد. از مزایاي استفاده از دادهمی

ر مطالعات مدیریتی مرتع نظیر فرسایش، وضعیت مرتع و در استفاده از اطالعات رقومی ماهواره در دیگ

هاي تخمین دیگر تحت گیري پوشش کمتر از روشچنین برآورد تولید از طریق اندازهنیز بکار برد. هم

باشد می ات کارشناسیریع و دقیق و کمتر تحت تأثیر نظرباشد. این روش ستأثیر سلیقه شخصی می

  ).1390(ارزانی و همکاران، 

  

  تراکم - 8-2- 1

عنوان یکی از گویند. تراکم بهدر یک سطح معین را تراکم می هاي گیاهیهاي گونهتعداد پایه

هاي هاي مهم جهت ارزیابی مراتع براي تشریح خصوصیات و تغییر جوامع گیاهی در دورهمشخصه

پوشش، تعیین ترکیب گیري تاجمختلف مدیریتی، اندازهالعمل گیاهان به عملیات مختلف، تفسیر عکس

ها، گیري تراکم براي بیان دقیق تعداد افراد گونهشود. اندازهاي، تخمین تولید و بیوماس محسوب میگونه
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ها ). بررسی تراکم گونه1380باشد (بصیري و کریمیان، ها در جامعه الزم میموقعیت و توزیع آن

گیاهی، شناسی گیاهی، در تشریح و آنالیز خصوصیات پوششمطالعات جامعه بر اهدافی مانندعالوه

چنین مقایسه دقیق در جغرافیاي گیاهی نقش بررسی اثرات اقلیم بر روي گیاهان، مطالعات توالی و هم

توان توسط آن مشخصات راحتی میگیاهی است که بهعنوان پارامتري از پوششمهمی دارد. تراکم به

  ).1383ي گیاهی را معرفی نمود (مصداقی، یک جامعهگیاهی پوشش

  

  تاجیپوشش - 8-3- 1

اي است که در تشخیص منظورههاي زیستی چندعنوان یکی از مشخصهپوشش بهسطح تاج

جنگلی و تخمین متغیرهاي کاربردي نظیر  –هاي مرتعیهاي گیاهی، ارزیابی خرد اقلیم اکوسیستمگونه

ویژه به این دلیل که شاخصی مانند شاخص اي برخوردار است. بهشاخص سطح برگ از اهمیت ویژه

سطح برگ خود معیاري در برآورد مقدار فتوسنتز در واحد سطح کارآیی فرآیند ترسیب کربن در اراضی 

پوشش گیاهی نیز اغلب تابع انبوهی و ضخامت تاجشود. پایداري و زوال پوششطبیعی محسوب می

توان مؤلفه حاکم بر تولید جوامع گیاهی منظور کرد ا از نظر کمی و کیفی، میطوریکه اغلب آن ربوده، به

هاي هاي هوایی گیاهان بر روي زمین است. اندامتاجی، تصویر عمودي اندام). پوشش1389(بهبهانی، 

تاجی باالي سطح زمین تفسیر نمود. اطالعات مربوط به پوشش هندعنوان مواد زتوان بههوایی را می

گیاهی شاید تنها پارامتري باشد که در مقیاس باشد. پوششن ازنظر حفاظت خاك بسیار مهم میگیاها

عنوان ضریب یا معادلی از تراکم تواند بهتاجی میوسیع مورد استفاده قرار گرفته است. میزان پوشش

  ).1384م، هاي مختلف مورد استفاده قرار گیرد (مقدها یا مکانها جهت مقایسه در زماننسبی گونه

  

 گیاهیترکیب  - 8-4- 1

دهد گیاهی نشان میشود. ترکیب گیري و پایش بررسی میهاي اندازهتر طرحگیاهی در بیش ترکیب

هاي گیاهی چه درصدي از مطالعه از چه گیاهانی تشکیل شده است و هرکدام از این گونهکه منطقه مورد

ترکیب سهم حضور هر گونه گیاهی در  الع ازاطاند. در واقع، با کل را به خود اختصاص داده

گیاهی توزیع نسبی گیاهان براساس ویژگی مورد  شود. ترکیبگیاهی یک جامعه مشخص میترکیب

شود. براي مطالعه است و در قالب پوشش نسبی، فراوانی نسبی، تراکم نسبی و یا تولید نسبی بیان می

شود. سپس درصد حضور هر گونه گیاهی گیري میاندازهگیاهی، گیاهان موجود در منطقه تعیین ترکیب 

گیاهی کاربرد زیادي در مطالعات  شود. ترکیبگیري تعیین مینسبت به کل براساس ویژگی مورد اندازه

رود که شمار مییریتی مرتع بههاي اکولوژیک و مدترین شاخصعنوان یکی از مهممرتع داشته و به



 

). 1394(ارزانی و عابدي،  باشندمی هاي مدیریتیاي اکولوژیک و شاخصه: شاخصشاملها ترین آنممه

 توانگرفته است، که می صورت در استان اردبیل هایی در رابطه با فلور گیاهیاخیر پژوهش دهه چند در

تیمورزاده و همکاران  )،1391شریفی و همکاران ( )،1390مطعم و همکاران (هاي عظیمیپژوهش به

  ) اشاره کرد.1395آقا معمار و همکاران (و حاج )1394(

  

  تنوع - 8-5- 1

عنوان یکی از محیطی بههاي زیستارزیابی گیاهی وطور وسیع در مطالعات پوششاي بهتنوع گونه

اي یکی گیرد. تنوع گونهقرار می ها مورد استفادههاي مهم و سریع در تعیین وضعیت اکوسیستمشاخص

ها در واحد سطح) و (تعداد گونه 1ايمؤلفه غناي گونه است که از دو یختشنااز مفاهیم مهم بوم

عوامل بسیاري  ).1387ها) تشکیل شده است (زارع چاهوکی و همکاران، (توزیع افراد گونه 2یکنواختی

استفاده بیش از ظرفیت رویشگاه، تغییرات شدید تنوع  اي اثرگذارند، براي مثال،بر روي تنوع گونه

شود (شیرزاد و شناختی کنترل میعوامل بوم وسیلهاي بهچنین تنوع گونههمراه دارد. هم به اي راگونه

 ). 1390طبري، 

اکولوژي  در اساسی و مهم یکی موضوعات گیاهی ) تنوع1388همکاران ( و بنابر گفته اجتهادي

 غنی حفظ علفزارهاي و اکوسیستم در تولید آن، فواید اي،زوال گونه و کاهش با رابطه در که بوده جوامع

توپوگرافی  عوامل بررسی ) در2007و همکاران ( 3جیانگ .کندمی بیگانه عمل و بومی هايگونه از

 در 4هالن هايشرق کوه در گیاهی زیستی تنوع جغرافیایی) بر و جهت شیب مکان، دریا، سطح از (ارتفاع

و همکاران  5چاوال یابد.می افزایش ايگونه غناي دریا، سطح از ارتفاع افزایش دادند با نشان چین

 نشان را بررسی کردند و غرب هیمالیا در ارتفاعی گرادیان طول در چوبی هايگونه زیستی ) تنوع2008(

داشته  روند صعودي ابتدا دریا سطح از ارتفاع افزایش با زیستی گیاهی تنوع هايمقادیر شاخص که دادند

 رابطه بررسی ) در2010( 6انگژدهد. می باال) نشان (ارتفاعاتنزولی  روند سپس میانی)، (ارتفاعات

 محیط و ساختار ترکیب، با را چین جوامع گیاهی لسی فالت در گیاهی پوشش تنوع با عوامل محیطی

 از آن جهت و خاك، شیب نوع ارتفاع، داد نشان کردند. نتایج تعیین ايخوشه هتجزی توسط متفاوت

 .است داشته پوشش گیاهی پراکنش در ايکنندهتعیین و نقش بوده لسی مناطق احیا در مهم عوامل

ارتباط  در را یزد استان پشتکوه مراتع ايگونه تنوع ) تغییرات1387( همکاران و چاهوکی زارع چنینهم
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هدایت  و دسترس قابل وبتطر بافت، که نتیجه رسیدند این به و کردند محیطی بررسی عوامل با

   .اي دارندگونه تنوع روي بر را تأثیر ترینبیش خاك الکتریکی

  گیاهان مهاجمکنترل  و مراحل هاروش -9- 1

شوند، زیرا توانایی باالیی در تغییر محسوب می هااکوسیستمهاي هرز تهدیدي جدي براي علف

شرایط محیطی به نفع رشد خود را دارند و براي دستیابی به آب، نور و مواد غذایی با گیاهان زراعی 

طوریکه خسارت ناشی از هشوند، بکنند و باعث کاهش کمی و کیفی محصوالت زراعی میرقابت می

  ).1982و همکاران،  1رسد (استینسیکدرصد می 80الی  70هاي هرز گاهی به علف

هاي هرز شامل کنترل فیزیکی، مکانیکی، بیولوژیکی، زراعی و شیمیایی است. هاي کنترل علفروش

گردد ها محسوب میترین روشفاده از سموم شیمیایی هنوز هم جزء مؤثردر این خصوص است

محیطی ازجمله بار زیستبر آثار زیانها عالوهکشرویه علفبی که استفاده آنجاز ). ا1388محصل، (راشد

هاي زیرزمینی، بقایاي سموم در غذا، تأثیر بر موجودات غیر هدف، مقاومت بیش از بیش آلودگی آب

پس  ،)2001کوهلی و همکاران، کومر دنبال دارد (تر را بههاي مقاومهاي هرز و در نتیجه ظهور گونهعلف

سزایی برخوردار است و باید از استراتژي جایگزین مانند کاهش مصرف سموم شیمیایی از اهمیت به

هاي از این روشهاي شیمیایی استفاده کرد. یکی کنار روش هاي بیولوژیک و زراعی دراستفاده از روش

زاده تفتی و همکاران، هاي هرز است (مکیبیولوژیک استفاده از خاصیت آللوپاتی گیاهان علیه علف

1390.(  

آموزش و ترویج از مسائل بسیار مهم در کنترل گیاهان مهاجم است که کمتر به آن اهمیت داده شده 

محیطی و اقتصادي گیاهان تی، زیسختشنااست. افزایش آگاهی عمومی مردم درخصوص اثرات بوم

جلوگیري از انتقال  هاي گیاهان مهاجم مفید است.مهاجم براي تأمین حمایت سیاسی و مالی از پروژه

ها به هاي رویشی گیاه مهاجم از مناطق آلوده به سایر مناطق موجب محدود شدن دامنه گسترش آناندام

کن کردن و یا مراحل اولیه استقرار، براي ریشه تشخیص اولیه گیاهان مهاجم در هاي جدید شود.زیستگاه

که فرآیند غلبه گیاه مهاجم وارد اما زمانی ،حداقل جلوگیري از تولید بذر گیاه مهاجم ضروري است

عنوان یک هدف کن کردن گیاه مهاجم بهمرحله افزایش تصاعدي تعداد گیاه در واحد سطح شود، ریشه

زمان، تأکید عمده باید در جهت کاستن از اثرات منفی گیاه مهاجم در این  گیرد. دراصلی مدنظر قرار نمی

که جمعیت گیاه مهاجم به حداکثر قبول و جلوگیري از غلبه آن بر کل جامعه باشد. زمانییک سطح قابل

پذیر نبوده و هاي مدیریتی امکانتعداد خود در واحد سطح رسید، تضعیف کامل گیاه از طریق روش

  هاي اصالح مرتع، اقدام به این کار شود.شبایستی از رو
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Abstract: 

The presence of invasive plants in rangelands prevents the establishment of decreaser plants, 

reducing the potential of ecosystems and changes ecological processes, and is a threat for the 

rangelands. The aim of this study was to investigation of effective ecological factors on 

distribution invasive species Leucanthemum vulgare Lam. in Fandoghlou rangelands at the Namin 

county of Ardabil province. Sampling was conducted by stratified random systematic method and 

two main sites including the presence (three locations) and absence (three locations) of L. vulgare 

were selected. In each sites, three sampling transects with a length of 200 meters and a distance of 

100 meters from each other were selected. Along each sampling line, 10 plots of 1 square meter 

were established at a distance of 20 meters. In each plot, vegetation factors including density and 

canopy cover, production and associated species were recorded. In the beginning, the middle and 

the end of each transect, soil samples were taken to the depth of rootstock of rangelands plants. 

Then soil parameters were measured in the laboratory. Maps of elevation, slope, aspect, rainfall 

and temperature for sampling sites were prepared by the GIS. In order to, study the differences 

between the presence and absence sites of L. vulgare the independent t test was used. In addition, 

to determine the importance of the variables in different sites and the species distribution, Linear 

Discriminant Analysis was used. The results showed that there were significant different between 

the variables of aspect, electrical conductivity, magnesium, soluble sodium, phosphorus, lime, 

volumetric moisture content (p<0.01) and variables of potassium of soil and organic matter 

(p<0.05) in sites of presence and absence of L. vulgare. Moreover, there were not significant 

different between other variables in sites of presence and absence of L. vulgare. According to the 

results of the Linear Discriminant Analysis, the five determined functions 93, 4, 1.5, 0.9, 0.5 

percent, respectively and totally 100% of the total variance of the data were affirmed. Finally, the 

results revealed that the assessing of presence and absence of L. vulgare, 15 factors including 

slope, aspect, rainfall, temperature, acidity, electrical conductivity, calcium, potassium, soluble 

potassium, soluble sodium, phosphorus, lime, organic matter, silt percentage and volumetric 

moisture content were effective. According to the results of this study and to prevent the wider 

distribution of this plant and further degradation of Fandoghlou rangelands, it is necessary to 

decide on the improvement and rehabilitation of these rangelands.  
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