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چکیده
Cappris spinosa(کَور  L. ( زدایی آن اي در بیاباندر پوشش گیاهی مراتع دشت مغان بوده و نقش قابل مالحظهمؤثر گیاهی

در هریک از گیري،نمونهبراي .شدپژوهش خصوصیات اکولوژیکی این گونه در سه رویشگاه معرف مطالعه این در . منطقه دارد
–در مسیر ترانسکت به روش تصادفی) بدلیل بزرگی بوته(مترمربعی 10) بدلیل نحوه پراکنش متفاوت گیاه(پالت 30مناطق،

ها تعداد پایه، سطح پوشش، ارتفاع، طول بلندترین ساقه، بیوماس، طول و عرض برگ و در داخل پالت.سیستماتیک استقرار یافت
براي تشریح . گیري شدپایه گیاهی به طور تصادفی انتخاب و طول ریشه اندازه3-5در هر منطقه . شدیري گمیزان زادآوري اندازه

. گیري شدهاي فیزیکی و شیمیایی آنها اندازهخاك در هر رویشگاه، سه نمونه خاك از عمق تجمع ریشه برداشت و برخی از ویژگی
نتایج نشان . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندMinitab ver.14افزار در نرم) ANOVA(ها با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه داده

درصد و 1درصد، تراکم و زادآوري در سطح 5داري در سطح داد که بین سه رویشگاه از نظر سطح پوشش و بیوماس اختالف معنی
داري ین ساقه و طول و عرض برگ اختالف معنیاما از نظر ارتفاع بوته، طول بلندتر.داشتدرصد وجود 1/0طول ریشه در سطح 

مؤثر مهمترین عوامل کهمشخص شدMinitab ver.14افزار در نرم)PCA(اصلی هاي مؤلفهبا استفاده از روش تجزیه . مشاهده نشد
هاي عمیق تا خاكاین گونهکه طوريبه.باشدها میدر تراکم، پراکنش و فراوانی؛ بافت خاك، میزان بارندگی و ارتفاع رویشگاه

.دهدرا براي رشد و استقرار ترجیح میpH9/7و ds/m3/2عمیق با هدایت الکتریکینیمه

.اصلی، دشت مغانهاي مؤلفهآت اکولوژي، آنالیز واریانس، تجزیه :هاي کلیديواژه

مقدمه
یابی به هاي مرتعی منجر به دستمطالعه اکولوژي گونه

احیا و هاي اصالح وتواند در برنامهگردد که میاطالعاتی می
از آنها برداري صحیح و پایدار مدیریت علمی مراتع، بهره

ی، از انقراض و سیر کاربرد اساسی داشته باشد و این آگاه
.کندیهاي گیاهی جلوگیري مقهقرایی گونه

شناخت مناطق در طرح) 1388(شریفی و همکاران 
سوار و گرمی را هاي گیاهی منطقه بیلهاکولوژیک کشور، تیپ

Capprisشناسایی و تیپ گیاهی  spinosa-Iris sp. را
) 1389(احمد سلطانی و همکاران . کردندیح معرفی و تشر

آت اکولوژي کَور در استان قزوین را مورد مطالعه قرار دادند 
یافته و مراتع و نتیجه گرفتند که این گیاه در اراضی تخریب

متر از سطح 2800تا 800کوهستانی در دامنه ارتفاعی
.صورت پراکنده و یا مجتمع رویش دارددریا ب

از تیره L.Capparis spinosaکَور با نام علمی 
Capparaceaeهاي به اي، خوابیده، با شاخهگیاهی بوته
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هاي پوشیده از کركومترسانتی60موالً بیش از طول مع
ها منفرد، پوشیده از کرك و میوه سته گل. اُفت استزود
ت کَور بومی ناحیه مدیترانه اس).1378خادم، ثقفی(باشد می
باشد ن مناطق خشک غرب یا مرکز آسیا میآأمنشو 

.Cپراکنش ). 1387رمضانی و همکاران، ( spinosa در ایران
غرب، مرکز و شرق کشور غرب، هاي شمال، شمالقسمتدر 

).1378خادم، ثقفی(است 
گونه کور با نیازهاي اکولوژیکی اندك بخوبی در 

به همین ،ندکفقیر از لحاظ مواد غذایی رشد میهايخاك
مانند اکوسیستم هایی علت نقش مهمی در پویایی اکوسیستم

Guleryuz(داردمدیترانه  et al., تواند دماي و می) 2009
درجه - 8گراد را در تابستان و سرماي درجه سانتی50

هاي سبک را در زمستان تحمل کند و در خاكگرادسانتی
Fakhri(بکندي پراکنش و رشد بهتري ااي و سنگریزهماسه

et al., 5/8تا 1/6تواند اسیدیته خاك بین کَور می). 2008
و Sakcali). 1387رمضانی و همکاران، (را تحمل کند 

یاهی امیدبخش و موفق عنوان گهکَور را ب) 2008(همکاران 
طور خودرو در این گونه به. اندزدایی معرفی کردهبراي بیابان

Abu(ها و دیوارهاي سنگی ها و شکاف صخرهتركمیان

Khalaf & Arafeh, هاي ها، زمین، در کنار جاده)2009
عنوان علف هها، در اطراف گیاهان زراعی بامنه کوهبایر، د

Fici(عمق اي و کماي و سنگریزههاي قهوههرز، روي خاك

& Gianguzzi, اي و هاي سنگریزه، در زیستگاه)1997
Al-Mahmood(خشک  et al., رویش یافته و با ) 2012

دارا بودن تاج پوشش وسیع سطح خاك را پوشانده و به 
Fakhri(کند حفظ آب کمک می et al., هدف از این ). 2008

ولوژیکی گونه کَور، ازجمله تحقیق، بررسی خصوصیات اک
بر خصوصیات رویشی و زادآوري آن ثر ؤمترین عوامل مهم
.باشدمی

هاروشمواد و
مناطق مورد مطالعه

هاي گیاه کَور در نقاط مختلف دشت مغان ابتدا رویشگاه
بندي گیاهی هاي تیپو نقشهعتبربا استفاده از منابع م

از بین آنها سه رویشگاه معرف انتخاب آنگاهشد،مشخص 
هاي اقلیمی مشخصات جغرافیایی و ویژگی). 1کل ش(شد 

هاي ویژگی. ارائه شده است1در جدول این سه رویشگاه
ساله 10ها بر اساس دوره آماري اقلیمی این رویشگاه

هاي دومارتن و آمبرژه با استفاده از روش) 1390-1381(
1هاي رویشگاهبر این اساس اقلیم . مورد بررسی قرار گرفت

خشک ترتیب نیمههاي دومارتن و آمبرژه بهبه روش2و 
،طبق دو روش3یم رویشگاه اقلسرد و خشک سرد و 

.باشدخشک معتدل مینیمه

اي مناطق معرف مطالعه شدهتصویر ماهواره-1شکل 
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هاي مورد مطالعههاي اقلیمی رویشگاهموقعیت جغرافیایی و ویژگی-1جدول 

عرض جغرافیاییطول جغرافیایینام رویشگاه
ارتفاع از سطح 

دریا
میانگین دماي 

ساالنه
حداقل 
مطلق دما

حداکثر مطلق 
دما

بارندگی ساالنه

مترمیلیگرادسانتیمتر

8/38296-472092/1503/7˚32'39˚27'اصالندوز

8/38296-471842/1503/7˚49'39˚29'غفاري

6/406/401-481553/152/12˚12'39˚22'جعفرآباد

روش تحقیق
–هاي معرف، به روش تصادفیدر هریک از رویشگاه

200متر و با فاصله 300سیستماتیک سه ترانسکت به طول 
هم در جهت طول شیب مستقر طور موازي نسبت بهمتر به

سپس بر روي هر ترانسکت با توجه به نحوه پراکندگی . شد
10و بزرگ بودن مساحت بوته، متفاوت گیاه بر سطح زمین 

به فاصله ) متر79/1اي به قطر دایره(مترمربعی 10پالت 
ها خصوصیات رویشی در داخل پالت. متر استقرار یافت30

و زایشی گیاه کَور شامل تراکم، سطح پوشش، ارتفاع، 
ري گونه در هر سه رویشگاه بیوماس گیاهی و زادآو

دوانی گونه، در ریشهت براي بررسی وضیع. گیري شداندازه
هاي گیاه پروفیل احداث و توسط متر طول و اطراف پایه

همچنین نحوه و وضیعت گسترش . گیري شدقطر ریشه اندازه
.ریشه در درون خاك مشخص گردید

بررسی مراحل فنولوژیکی گیاه کَور در هریک از براي
گذاري شد و هریک ها، پنج پایه گیاهی عالمترویشگاه

روز از زمان شروع رشد، مراحل فنولوژي گیاه 10اتهفته 
دهی، دهی، میوهدهی، گلشروع رشد، رشد رویشی، غنچه(

) ، خواب زمستانیبازشدن میوه، بذرافشانی، ریزش برگ
هاي گونهشناساییبراي.برداري گردیدکنترل و یادداشت

آوري و بعد از خشک و پرس هاي گیاهی جمعهمراه، نمونه
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور سسه ؤمکردن، به هرباریوم 

ها با رویشگاهاز آنالیز خاك در هریک براي. انتقال یافت
) محل تجمع ریشه(مترسانتی30-60حفر پروفیل از عمق 

در . شدنمونه خاك برداشت و به آزمایشگاه ارسال 
ت الکتریکی، آهک، آزمایشگاه خصوصیات اسیدیته، هدای

گچ، رطوبت اشباع، ازت، فسفر، پتاسیم، ماده آلی، ماسه،
.گیري قرار گرفتندها مورد اندازهسیلت و رس نمونه

به خصوصیات رویشی و زایشی هاي مربوطکلیه داده
ري آنالیز واریانس هاي این گونه از طریق آزمون آماجمعیت

مورد Minitab ver.14افزار در نرم) ANOVA(طرفه یک
بر ثر ؤممنظور تعیین مهمترین عوامل به. ی قرار گرفتبررس

در سه رویشگاه، از روش هاي این گونهپراکنش جمعیت
Minitabافزار در نرم)PCA(اصلی هاي لفهؤمتجزیه 

ver.14استفاده شد.

نتایج
خصوصیات رویشی کَور نتایج تجزیه واریانس هریک از 

بر این اساس . ارائه شده است2در سه رویشگاه در جدول 
در را داري ور در سه رویشگاه، اختالف معنیسطح پوشش کَ

درصد نشان داد که بیشترین سطح پوشش در 5سطح 
. بودرویشگاه جعفرآباد و کمترین آن در رویشگاه اصالندوز 

گونه در سه رویشگاه، اختالف از نظر تراکم نیز این 
بیشترین تراکم در . داردبا همدرصد 1داري در سطح معنی

و کمترین آن در ) بوته در هکتار6679(رویشگاه جعفرآباد 
از .مشاهده شد) بوته در هکتار2824(رویشگاه اصالندوز 

داري مشاهده بوته در سه رویشگاه اختالف معنینظر ارتفاع
متر متغیر بوده سانتی48تا 37تفاع بوته بین نشد، ولی ار
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.است
داري ه نیز در سه رویشگاه اختالف معنیقاز نظر طول سا
ول بلندترین ساقه حدود طور متوسط طوجود ندارد و به

گونه در سه بیوماس اینالبته . متر بوده استسانتی120
. درصد نشان داد5داري در سطح رویشگاه اختالف معنی

بیشترین میزان بیوماس مربوط به رویشگاه شهید غفاري 
مترین میزان آن مربوط به رویشگاه و ک) گرم1150حدود (

همچنین بین . بوده است) گرم700حدود (جعفرآباد 
داري در گونه در سه رویشگاه اختالف معنیزادآوري این

بیشترین زادآوري در رویشگاه . درصد مشاهده شد1سطح 
و کمترین میزان ) رست در هکتاردانه3329تعداد (جعفرآباد 

دانه رست در 1229تعداد (آن در رویشگاه اصالندوز 
کَور در سه بین طول و عرض برگ البته . مشاهده شد) هکتار

طور متوسط طول به. داري دیده نشدرویشگاه اختالف معنی
.باشدمتر میسانتی85/2متر و عرض برگ سانتی5/4برگ 

داري در شگاه اختالف معنیطول ریشه کَور در سه روی
بیشترین طول ریشه این گیاه . دهددرصد نشان می1سطح 

و کمترین آن در ) متر35/2حدود (در رویشگاه غفاري 
.باشدمی) متر76/1حدود (گاه جعفرآباد رویش

ور رشد خود نتایج مراحل فنولوژي نشان داد که گونه کَ
هوا شروع ماه همزمان با افزایش دمايرا در اواخر فروردین
رویشی خود را تکمیل مرحله رشدماه کرده و تا اوایل خرداد

هاي مولد گل پس از اتمام رشد مرحله ظهور غنچه. کندمی
طول اوایل خرداد تا اواخر شهریور برویشی گیاه، از

آوري انجامد که در این مرحله افراد محلی اقدام به جمعمی
ظهور و بقاي . کنندنشده میهاي حفاظتها از پایهاین غنچه

خرداد تا اواخر شهریورماه در طی گل بر روي کَور از اواسط 
دهی اتفاق روزه، همزمان با غنچه105تا90یک دوره 

دهی، دهی و گلدهی نیز همزمان با غنچهمرحله میوه. افتدمی
پس از . شودانجام میر خرداد تا اواخر شهریور از اواخ
دن آنها در هاي بیضوي شکل، رسییوهشدن کافی مبزرگ

س مرحله ریزش بذر از اوایل مرداد سپ. استاواخر تیرماه 
روزه، از طریق باز 75تا60تا اواسط مهرماه طی دوره 

مزمان با ه. شوندهاي میوه به اطراف پراکنده میشدن پوسته
هاي ماه خشک شدن شاخ و برگکاهش دما از اواخر آبان

، گونه کَور به خواب گیاه شروع شده و در اواسط آذرماه
.رودزمستانه می
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نتایج تجزیه واریانس هریک از خصوصیات رویشی و زایشی در سه رویشگاه-2جدول 
Fآماره میانگین مربعاتدرجه آزاديمنابع تغییرخصوصیات رویشی

83/483/4*2هارویشگاه
2700/1خطاسطح پوشش

29کل
23/4012/10**2هارویشگاه

2798/3خطاتراکم
29کل

2ns12177/0هارویشگاه
6158خطاارتفاع بوته

8کل
2ns27126/0هارویشگاه

61047خطاطول بلندترین ساقه
8کل

18861175/5*2هارویشگاهبیوماس
632778خطا
8کل

82/1379/7**2هارویشگاهزادآوري
2777/1خطا
29کل

2ns07/023/0هارویشگاه
633/0خطاطول برگ

8کل
2ns01/005/0هارویشگاه

619/0خطاعرض برگ
8کل

3133/41**2هارویشگاه
675خطاطول ریشه

8کل
:nsدرصد1دار در سطح اختالف معنی:**درصد، 5ر در سطح دایاختالف معن:*دار، اختالف غیرمعنی

هاي همراه کَور که در سه رویشگاه مورد مطالعه گونه
:همانند بوده و هیچ تفاوتی نداشتند، عبارتند از

Achillea millefolium, Alhagi pseudalhagi, rigida

Artemisia fragrans, Carthamus sp., Heliotropium

europium, Peganum harmala, Poa bulbosa,

Salsola, Setaria virdis, Sonchus arvensis, Stipa

arabica, Tribulus terrestris, Vacaria pyramidata

بر پراکنش ثر ؤممنظور تعیین مهمترین عوامل به
هاي کَور در سه رویشگاه مختلف، از روش تجزیه جمعیت

شد که نتایج آن در فادهاست) PCA(اصلی هاي لفهؤم
. ائه شده استار3و 2هاي و شکل4و 3هاي جدول

دهد نشان میها لفهؤمهاي مربوط به بررسی درصد واریانس
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درصد از 6/22دوم لفهؤمدرصد و 4/77اول لفه ؤمکه 
100مجموع پس در . ها را دربر دارندتغییرات جمعیت

هاي متغیرتأثیرها ناشی از درصد از تغییرات جمعیت
با توجه به .اول و دوم استهاي لفهؤمدهنده در تشکیل

اول شامل لفه ؤمبا متغیرها، ها لفهؤمضرایب همبستگی 
دوم شامل هدایت لفه ؤممتغیرهاي اسیدیته، فسفر و پتاسیم و 

.الکتریکی، آهک و ماده آلی است

هالفهؤه هریک از ممیزان واریانس مربوط ب-3جدول
لفهؤممیزان ویژهدرصد واریانسدرصد واریانس تجمعی

هالفهؤممقادیر بردار ویژه مربوط به متغیرها در هریک از -4جدول 
)محور(لفه ؤممتغیر

هاي کَور بندي جمعیتنمودارهاي رسته3و 2هاي شکل
در ارتباط با عوامل خاکی در سه رویشگاه مورد بررسی را 

ها در پیرامون رویشگاهدر نتیجه این عوامل،. دهدنشان می
1ه رویشگاه طوري کشوند، بهبندي دیده میمحورهاي رسته

هاي رسی، اسیدیته، درصد اشباع و معرف خاك) اصالندوز(

هاي معرف خاك) شهید غفاري(2رویشگاه آهک زیاد، 
هایی با ماده آلی، معرف خاك) جعفرآباد(3و رویشگاه ی شن

سیلت و ازت زیاد هدایت الکتریکی، فسفر، پتاسیم،
.باشندمی

هاي مورد بررسیعوامل خاکی در ارتباط با رویشگاهبندي نمودار رسته-2شکل 
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بررسی در ارتباط با عوامل خاکیهاي مورد بندي رویشگاهنمودار رسته-3شکل 
بحث

خشک گیاهی موجود در مناطق خشک و نیمههاي گونه
به لحاظ دارا بودن قدرت سازش با شرایط سخت محیطی و 
تحمل شرایط خاص اکولوژیکی از اهمیت زیادي 

هاي یکی از گونهCappris spinosaگونه . برخوردارند
اي ازجمله ایران است که به مناطق مدیترانهبومی و سازگار 

صورت پراکنده و مجتمع در نقاط مختلف کشور ازجمله 
هاي این نتایج مطالعات رویشگاه. دشت مغان رویش دارد

این گیاه با سطح پوشش که گونه در دشت مغان نشان داد 
هکتار از مراتع هزار120مترمربع در هکتار حدود3657

بوته در 6679) تعداد بوته(تراکم . هددمغان را پوشش می
ترین نهال در هکتار، مناسب3329هکتار و زادآوري 

.وضعیت رشد را در منطقه جعفرآباد دارد
دهنده آمیختگی و نشانکَوربررسی چرخه فنولوژي گونه

باشد که این امر مان بودن این مراحل با یکدیگر میهمز
نظر بهبنابراین . سازدرا مشکل مییند افرررسی روند این ب

رسد شوك وارد شده به این گیاه توسط چراي دام، باعث می
شود و این فتادن مراحل فنولوژي این گونه میبه جلو ا
برداري از این مهمی در مدیریت بهرهتواند نکتهمسئله می
هاي میزان هدایت الکتریکی در رویشگاههمچنین . گونه باشد

زیمنس بر متر و میزان دسی3/2تا73/0ونه مورد نظر از گ
pH رمضانی و متغیر است و این با نتایج 3/8تا 52/7از

تواند اسیدیته خاك کَور میکه نشان دادند )1387(همکاران 

طور کلی در به. مطابقت دارد،را تحمل کند5/8تا 1/6بین 
ها، خاك شور نبوده و تفاوت بیشتر در یک از رویشگاههیچ

کیفیت خاك است و از این جهت خاك منطقه بافت و 
جعفرآباد داراي حاصلخیزي بیشتري در مقایسه با دو منطقه 

طبق نتایج حاصل از بررسی میانگین هدایت .دیگر است
هاي کَور در منطقه مغان مشخص یکی خاك رویشگاهالکتر

شود که این گونه در مناطق غیرشور و غیرقلیایی می
چند که این گونه را مقاوم به هر،گسترش بیشتري دارد

خوبی در با نیازهاي اکولوژیکی اندك که بشوري و 
اظهار کندفقیر از لحاظ مواد غذایی رشد میهايخاك
Guleryuz(اندکرده et al., هاي خاك رویشکاه). 2009

توان تا عمیق است که این موضوع را میعمیقگونه کَور نیمه
متر 5/1یاه که گاهی بیش از دوانی گبا توجه به عمق ریشه

بنابراین با توجه به تراکم باالتر گونه کور در . کردبوده اثبات 
با توان استنباط کرد که این گونه خاكرویشگاه جعفرآباد می

یعنی (pH9/7زیمنس بر متر ودسی3/2هدایت الکتریکی 
.دهدرا براي رشد و استقرار ترجیح می)نسبتاً قلیایی

ر اکولوژیکی یکی از عوامل سطح دریا از نظارتفاع از 
که با افزایش ارتفاع رویشگاه، طوريرسد، بهنظر میمهم به

ها از هم کنش کمتري ظاهر شده و فاصله بوتهاین گونه با پرا
نسبت به مناطق پست که در نتیجه گونه کَور. شودزیادتر می
منطقه در. گارتر استکنند سازها کمتر مقاومت میسایر گونه
سطح پوشش آن،دلیل خصوصیات خاك و اقلیماصالندوز ب

First Component
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3238(بیشتر بوده Artemisia fragransدرمنه معطر 
نه را و گونه کَور توان رقابت با این گو) مترمربع در هکتار

در منطقه جعفرآباد و . باشدنداشته و در حال کم شدن می
دساله و شهید غفاري نیز تعداد محدودي از سایر گیاهان چن

ساله در رویشگاهاي گونه کَور از گیاهان یکبیشتريتعداد 
.عنوان گیاهان همراه رویش دارندهب

نتایج مطالعات خصوصیات اکولوژیکی گونه کَور در 
پراکنش و رادر تراکمثر ؤمترین عوامل طقه مغان، مهممن

میزان بارندگی و ارتفاع بافت خاك،و فراوانی این گونه 
دارد که این نتایج را از سطح دریا بیان میهارویشگاه

مطابقت داد که ) 2008(و همکاران Fakhriتوان با نتایج می
فراوانی و تراکم این گونه در عوامل در انتشار، ثرترین ؤم

استان بوشهر را بافت خاك، زهکشی، رطوبت خاك، شوري 
Fakhri(خاك و بارندگی بیان کردند  et al., بنابراین ). 2008

توان گفت با توجه به مطالعه گیري کلی میدر نتیجه
) 1388(و مطالعات شریفی و همکاران ) 1390(آوران رنگ

200-600سوار از ارتفاع آباد و بیلهدر پارسکَورگونه 
،ناپذیر از مرتع استیمتري تشکیل تیپ داده و عنصر جدای

، هاي داروییمینهاز کاربردهاي این گیاه در زرواز این
ین این گونه با نهمچ. کرداده توان استفمی... خوراکی و

هاي عمیق و پوشش گسترده اندام هوایی، در حفاظت ریشه
.باشدجلوگیري از فرسایش حائز اهمیت میخاك و 

مورد استفادهمنابع
. 1389، .و احمدي، ع.اري نیا،باک،.عبدي، ن،.احمد سلطانی، ف-

Capparis spinosa(دارویی کَور بررسی آت اکولوژي گیاه 

L. (مجموعه مقاالت دومین . آباد و آب ترش قزویندر بهرام
زایی و توسعه پایدار تاالب هاي کویري همایش ملی مقابله با بیابان

.ایران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك
. 1389، .و احمدي، ع.نیا، ااکبري،.نعبدي،،.احمد سلطانی، ف-

Capparis spinosa(طق رویشی گونه دارویی کَور بررسی منا

L.) (ومین مجموعه مقاالت د). مطالعه موردي استان قزوین

هاي کویري زایی و توسعه پایدار تاالبهمایش ملی مقابله با بیابان
.ایران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك

انتشارات ). Capparaceae(تیره کلیر ،. 1378ثقفی خادم، ف -
.ص89، 30ایران، شماره ،موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

،.و بهبهانی، ن.ریاحی، ا،.مسعودي، م،.تقوایی، م،.رمضانی گسک، م-
رشدوزنیجوانهبرخشکیوشوريتنشاثراتارزیابی. 1387

Capparis spinosa(کَور گیاهچه L. .( 2مرتع)420): 4 -
411.

: طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور. 1390،.آوران، ررنگ-
انتشارات موسسه ). استپانکرت(آباد هاي گیاهی منطقه پارستیپ

.434شماره ایران،تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،
هاي تیپ: شناخت مناطق اکولوژیک کشورطرح.1388، .شریفی، ج-

انتشارات موسسه تحقیقات . گیاهی منطقه بیله سوار و گرمی
.419شماره ایران، لها و مراتع کشور، جنگ
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Abstract
Capparis spinosa is an important plant species in the rangelands of Dashte Moghan. In
the current study, the ecological characteristics of the mentioned species were
investigated at three representing sites. At each site, 30 plots of 10 m2 were established
along transects and systematic random sampling was applied. Within the plots, density,
coverage, height, length of longest stem, biomass, leaf length and width, and
regeneration were measured. A number of 3-5 plants were randomly selected at each
site and the root length was measured. Three soil samples were also taken from the root
mass depth and a few soil physico-chemical properties were measured. The data were
analyzed by ANOVA in Minitab software ver.14. Results showed significant
differences among the study sites for coverage and biomass at p<0.05 and density and
regeneration at p<0.01. However, no significant differences were recorded for height,
length of longest stem, and leaf length and width. According to the results of PCA, soil
texture, rainfall, and altitude were the most important factors affecting the density,
distribution, and abundance of the species studied. Capparis spinosa L. prefers deep to
semi-deep soils with an EC of 2.3 ds/m and a pH of 7.9 for growth and establishment.

Keywords: Autecology, ANOVA, PCA, Moghan plain.


