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چکیده
هاي اکولوژیک و واکنش نیازمنديمورد اي را در روابط معیارهاي گیاهی گیاهان مرتعی با عوامل محیطی، اطالعات پایهبررسی

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط تراکم، .دهد که براي مدیریت صحیح مراتع قابل استفاده استآنها به محیط در دسترس قرار می
شیمیایی خاك و نیز -خصوصیات فیزیکی مانند با عوامل محیطی )Daphne mucronata(خوشک ی فراواندرصد پوشش، بیوماس و 

متري در 100چهار ترانسکت ) منطقه با پوشش زیاد، متوسط و کم خوشک(منظور، در سه منطقه بدین. بودعوامل پستی و بلندي 
با استفاده از روش ترانسکت خطی و بیوماس نیز از مرکزي، درصد پوشش4/1تراکم از روش نقطه . راستاي شیب مستقر گردید

10-30و 0-10(صورت سیستماتیک در طول هر ترانسکت و از دو عمق هاي خاك بهنمونه. طریق قطع و توزین محاسبه شد
و بافت خاك هریک هاي اسیدیته، هدایت الکتریکی، ماده آلی، ازت کل در هر منطقه اخذ گردیدند و در آزمایشگاه، ویژگی) مترسانتی

Daphne(بررسی ارتباط معیارهاي گیاهی گونه خوشک براي . ها تعیین گردیداز نمونه mucronata( با خصوصیات خاك و عوامل
درصد 60-70آن است که در بین عوامل پستی و بلندي، شیب نتایج نشانگر. گانه استفاده شدپستی و بلندي، از تحلیل رگرسیون چند

درصد و ارتفاع 80-90متر بر روي تراکم و درصد پوشش خوشک بیشترین نقش را دارند، حال آنکه شیب 1850- 2050و ارتفاع 
در بین خصوصیات خاك نیز اسیدیته خاك و درصد رس آن، . باشندمتر با بیوماس خوشک بیشترین ارتباط را دارا می2350-2050

هاي در جهت"دست آمده، این گونه گیاهی عمدتابنابر نتایج به. بیشترین ارتباط را با همه معیارهاي گیاهی خوشک دارند
25/7تا 58/6لومی با اسیدیته -هاي با بافت رسیمتر از سطح دریا، خاك1850-2350درصد، ارتفاع 60-90غربی، شیب جنوب

.و شوري کم حضور دارد

.ر، مالیرخَوشک، معیارهاي گیاهی، عوامل محیطی، مراتع لشگ:هاي کلیديواژه

مقدمه
عوامل مؤثر بر پراکندگی گیاهان ممکن است ناشی از 
خصوصیات گیاهی یا محیطی و یا هر دو باشند 

)Moghaddam, از بین عوامل اکولوژیکی، عوامل . )2008

اقلیمی و خاك به نحو مؤثري در تعیین رویشگاه گیاهان 
,Ardakani(کنند نقش ایفا می ,.2007et al؛2002

Mokhtariasl( .ها به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك
هاي گیاهی نحو مؤثري در استقرار، رشد و پراکنش گونه
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Toranjzar(نقش دارند et al., 2005(.
اي اي با عنوان روابط بین ترکیب گونهبا توجه به مطالعه

که در شمال ) خاك و توپوگرافی(هاي محیطی و شاخص
، نشان داده شد که بین پوشش تاجی و شدمکزیکو انجام 

عوامل خاکی شامل عمق خاك، درصد سنگریزه سطحی، 
pH خاك و مجموع مواد زنده در رویشگاه تفاوت

,White & Hood(داري وجود دارد معنی دو عامل . )2004
ییرات درصد پوشش شناسی بر تغجهت جغرافیایی و زمین

گذار است، مقدار اسیدیته و تاجی و تراکم گیاهان تأثیر
هدایت الکتریکی بیشترین اثر را بر روي تراکم و پوشش 

Moradi(تاجی دارند  et al., درصد پوشش تاجی و . )2004
هاي گیاهی منطقه مورد مطالعه در واحدهاي تراکم گونه

فیزیوگرافی و کاري مختلف متفاوت و متأثر از خصوصیات 
,.et al(هاي خاك است عامل 2012Shokrollahi( . درصد
هاي اي نسبت به تغییرات فاکتورپوشش و تنوع گونهتاج

خاك تأثیرپذیرتر هستند و میزان درصد رس و هدایت 
هاي پوشش الکتریکی از فاکتورهاي مؤثر بر روي مؤلفه

Akbarlo(باشد گیاهی می et al., 2012(.
Daphne(به اهمیتی که گونه خوشک با توجه 

mucronata Royle( ،از نظر دارویی، حفاظت آب و خاك
حیات وحش و کمک به برقراري تعادل اقلیمی در 

هاي مرتعی کوهستانی دارد، تحقیق و پژوهش در اکوسیستم
زمینه شناخت بیشتر آشیان اکولوژیک این گونه و حفظ و 

هدف از بنابراین . رسدتوسعه رویشگاه آن ضروري بنظر می
این تحقیق بررسی عوامل محیطی مؤثر بر رویشگاه خوشک 
و تعیین نوع و شدت ارتباط هریک از عوامل با خوشک 

.است

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه

شرقی لشگردر، در شرق و جنوبمنطقه حفاظت شده
اندازهاي طبیعی شهرستان مالیر قرار گرفته است و از چشم

16000رود و حدود شمار میوحش استان همدان بهحیات
این منطقه بر اساس طول و عرض . هکتار مساحت دارد

تا 34°10΄طول شرقی و 49تا48°،51΄جغرافیایی، بین 
). 1شکل (عرض شمالی واقع شده است 20°34΄

8/364متوسط بارش آن ،بارانبر اساس نقشه هم
,Goudarzi(گردد متر در سال برآورد میمیلی 2009( .

گراد درجه سانتی40/13برابر دماي منطقهمیانگین ساالنه
طبق خشک ودومارتن نیمهاقلیم منطقه به روش.باشدمی

این منطقه شامل . تروش آمبرژه خشک سرد تعیین شده اس
هاي کوه هاي سنگی به نامکوه نسبتاً بزرگ با رگهدو رشته

متر 2310ر و کله بوره به ارتفاع مت2758سرده به ارتفاع 
,.et al(است  2003Safikhani.(
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منطقه لشگردر در ایران و استان همدانموقعیت جغرافیایی-1شکل 
Daphne mucronata(شناسی خوشک خصوصیات گیاه

Royle(
اي است با درختچه، Thymelaceaeخوشک متعلق به 

هایش برگ. رسدمتر می2پوست خاکستري که ارتفاع آن تا 
آذین آن دیهیم انتهایی، باشد و گلتیز میاي نوكنیزه
اي، میوه آن سته تقریباً گرد هایش سفید متمایل به قهوهگل

موسم گل اردیبهشت تا خرداد . سرخ رنگ و خزي است
,Sabeti(است پراکنش این گونه گیاهی در استان .)1976

هاي مالیر و نهاوند است و در همدان بیشتر در شهرستان
Kavandi(د شومتر دیده می1670-2500ارتفاعات  et

al., 2007.(
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مورفولوژي خوشک-2شکل 
برداريش نمونهرو

. شدانجامتصادفی -صورت سیستماتیکبرداري بهنمونه
منطقه با پوشش زیاد، 3بر اساس پوشش گونه خوشک 

پوشش متوسط و پوشش کم خوشک مورد مطالعه قرار 
در راستاي (متري 100ترانسکت 4منطقه در هر .گرفت
منظور محاسبه درصد پوشش بهمشخص شد و) شیب

گونه، در طول ترانسکت تاجیپوششخوشک، طول 
محاسبه گیري شد و برحسب درصد از سطح زمین اندازه
اي روش فاصلهاز گونه خوشک نیز با استفاده تراکم.دگردی

Point-Centered Quarter(مرکزي4/1نقطه  Method (
متر در 10نقطه به فاصله 10منظور،بدین. گیري شداندازه

در هر نقطه . مشخص شدمتري 100طول همان ترانسکت 
گیري شد ترین پایه خوشک اندازهفاصله آن نقطه تا نزدیک

محاسبه شد1رابطه با استفاده ازدر نهایت تراکم و
)Niknahad Gharemakher & Daneshi, 2013.(

تراکم=1/(d)2)                 1(رابطه 

با در هر منطقهخوشک بیوماس اندام هوایی میانگین
مستقر شده ) cm3×33/3(مترمربعی 10پالت3استفاده از

و روش قطع و توزینمتري100هاي در طول ترانسکت
Fattahi(برآورد گردید et al.,2012(.

(طبقه ارتفاعی 2با پیمایش در مناطق مورد مطالعه 
m2050 -1850E1 m2350 -2150E2و = و دو کالس ) =

60S1-%70(شیب  80S2-%90و = در هر .تعیین شد) =
سیستماتیک و صورت به، هادر امتداد ترانسکتمنطقه 

تا 0هاي عمقاز نمونه خاك 4متر از همدیگر،25فاصله به
نمونه خاك 12در مجموع(متر سانتی30تا 10و 10

.برداشت شد) نمونه خاك عمقی12سطحی و نیز 
، درصد هاي بافت خاك، درصد رس، درصد شنویژگی
,Bouyocos(به روش هیدرومتريسیلت و اسیدیته)1962
مترpHدستگاهدادنقرارواشباعگلتهیهازپسخاك
شدگیرياندازهآن،درونايشیشهالکترودداراي

)McLean, ازهریکالکتریکیهدایتمیزان. )1988
دستگاهازبا استفادهنیزخاكهاينمونه

Page(دست آمدبهعصاره اشباعدرالکتریکیسنجهدایت et

al.,2012 .(گیري شداندازهبلک-والکلیروشبهآلیماده
)Nelson & Sommers, کل خاك نیز میزان ازت.)1982

,Salardini(در نظر گرفته شدآلیماده05/0 1995(.

)با پوشش زیاد تا کم(مناطق مورد مطالعه-3شکل 
روش تحلیل آماري

خوشک ارتباط درصد پوشش، تراکم و بیوماس 
)Daphne mucronata(عنوان متغیرهاي وابسته با ارتفاع، به

، )pH(و اسیدیته ) هاي پستی و بلنديمؤلفه(شیب 



3477شماره 23فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 

و)N(ازت ،)OM(، درصد ماده آلی )EC(الکتریکی هدایت
عنوان متغیرهاي دهنده بافت خاك بهدرصد اجزاي تشکیل

مستقل نسبت به خوشک مورد بررسی قرار گرفت؛ بنابراین 
بینی تغییرات متغیر وابسته از طریق متغیرهاي پیشبراي

مستقل و تعیین سهم هریک از متغیرهاي مستقل، از تحلیل 
در این تحقیق از روش . رگرسیون چند گانه استفاده گردید

استفاده گردید که ) stepwise(رگرسیون چندگانه گام به گام 
ها یک به یک وارد معادلهترین متغیردر آن با اهمیت

کند که هنگامی ادامه پیدا میسیونی شده و این عمل تارگر
.درصد برسد5داري به خطاي آزمون معنی

مقایسه میانگین مقادیر معیارهاي گیاهی خوشک و 
پارامترهاي خاك در مناطق مختلف از طریق تجزیه 

.انجام شد18نسخه SPSSافزارواریانس و با استفاده از نرم

نتایج
تیپ گیاهی ده نشانگر آن است که دست آمنتایج به

Daphne mucronata(زار منطقه، بوته - Astragalus

parrowianus(تراکم وباشدمی)گونه گیاهی ) پایه بر هکتار
خوشک در منطقه با پوشش زیاد بیش از دو برابر منطقه با 

کیلوگرم (بیوماس ودرصد پوشش. باشدپوشش کم می
در منطقه با پوشش زیاد در گونه گیاهی خوشک) برهکتار

بیش از وبیش از سه ترتیباس با منطقه با پوشش کم بهقی
خصوصیات خاك هریک از . )1جدول(باشدهفت برابر می

.ارائه شده است1نیز در جدول خوشکهاي رویشگاه
محاسبه روابط رگرسیونی

با خوشکهاي رگرسیون تراکم، پوشش و بیوماس مدل
نشان داده 2در جدول ی و بلندي عوامل خاکی و پست

، میزان همبستگی بین مقدار مشاهده Rضریب . استشده
از روي مدل را بینی شده آن شده متغیر وابسته و مقدار پیش

بیانگر مقداري از واریانس R2دهد ورگرسیون نشان می
)X(هاي مستقل است که بر مبناي متغیر)Y(متغیر وابسته 

.گرددتبیین می

هاي گیاهی خوشک و پارامترهاي خاك در مناطق مختلفمیانگین مقادیر معیار-1جدول
منطقه با پوشش کممنطقه با پوشش متوسطمنطقه با پوشش زیادپارامتر

a9600b6900c4500)پایه بر هکتار(تراکم
a9/29b8/12c4/8) ٪(پوشش 

a2/62b5/19c3/8)کیلوگرم بر هکتار(خشکیوماسب
ab8/6a6/6b2/7اسیدیته 
ds/m(a37/0b29/0a۳۸/۰(هدایت الکتریکی
a030./b011/0c007/0(%)ماده آلی

a0015/0b00055/0c00035/0(%)ازت
a75/19a25/20b25/26(%)سیلت
a12/42a75/38a43(%)شن
a12/38a41b75/30(%)رس

.باشددرصد می5در سطح دارگر تفاوت معنیردیف نشانهردرحروف نامشابه●

عوامل خاکی و پستی و بلنديبیوماس خوشک باوپوششدرصدهاي رگرسیون تراکم،خالصه مدل-2جدول
تعدیل شدهRR2R2خطاي معیار برآورديمتغیرمستقلمتغیروابسته
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198/068/0420/0362/0هاي خاك سطحیپارامترپوشش
202/063/0394/0333/0هاي خاك عمقیپارامتر

067/097/0940/0926/0عوامل پستی و بلندي
122/060/0365/0292/0هاي خاك سطحیپارامترتراکم

122/060/0359/0295/0هاي خاك عمقیپارامتر
034/098/0945/0944/0عوامل پستی و بلندي

294/067/0443/0388/0هاي خاك سطحیپارامترساومبی
299/065/0424/0367/0هاي خاك عمقیپارامتر

034/098/0993/0992/0عوامل پستی و بلندي

دامنه تغییرات هر دو ضریب بین صفر و یک است
)Fotohi & Asgari, Valizadeh؛ 2008 &

Moghaddam,1997 ؛Kalantari, R2ضریب. )2004

تعدیل شده، نسبتی از پراکندگی متغیر وابسته است که توسط 
آوردي است از اینکه شود و بررگرسیون خطی توجیه می

شود، هاي دیگر که از همان جامعه گرفته میچقدر با داده
.برازش دارد

هاي رگرسیون تراکم، پوشش و مدلآنالیز واریانس 
ارائه 3با عوامل خاکی و پستی و بلندي در جدول بیوماس

.شده است
توان گفت که داري بدست آمده میبا توجه به سطح معنی
هاي بیوماس خوشک با پارامتروبین تراکم، درصد پوشش

خاك و عوامل پستی و بلندي رابطه خطی وجود دارد 
).بدست آمده درجه یک هستندمعادالت رگرسیونی(

س خوشک با عوامل خاکی و پستی و بلنديابیوموپوششدرصد هاي رگرسیون تراکم، آنالیز واریانس مدل-3جدول 
متغیر
وابسته

آمارهمتغیرمستقل
مجموع
مربعات

درجه آزادي
)df(

میانگین 
.FSigمربعات

041/0*583/01083/0531/5رگرسیونهاي خاك سطحیپارامترتراکم 
040/0* 084/01084/0601/5رگرسیونهاي خاك عمقیپارامترتراکم 
000/0* 223/02111/0774/93رگرسیونعوامل پستی و بلنديتراکم 

023/0*285/01285/0235/7رگرسیونهاي خاك سطحیپارامترپوشش 
029/0* 267/01267/0497/6رگرسیونهاي خاك عمقیپارامترپوشش 
000/0* 638/02319/0132/70رگرسیونعوامل پستی و بلنديپوشش 

018/0*689/01689/096/7رگرسیونهاي خاك سطحیرامتراپسیوماب
022/0* 660/01660/0372/7رگرسیونهاي خاك عمقیپارامترس امبیو
000/0*544/12772/0198/650رگرسیونعوامل پستی و بلنديسمابیو

س ایومهاي رگرسیون تراکم، پوشش و بمدلضرایب 
هاي خاك و عوامل پستی و بلندي خوشک با پارامتر

.ارائه شده است6و 5، 4هايولجدترتیب در به
؛صفر نیستβیک از مقادیر هیچباالهاي جدولمطابق 
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خوشکبنابراین همه عوامل در تراکم، پوشش و بیوماس 
داري، در بین عوامل اند؛ اما با توجه به سطح معنیمؤثر بوده

داري روي تراکم و اثر معنیE1و S1پستی و بلندي دو متغیر 
داري روي اثر معنیS2و E1دارند و خوشکدرصد پوشش 

هاي خاك سطحی، در بین پارامتر.دارندخوشکبیوماس 
pH بیوماس و ویژگی تراکم، درصد پوششسهروي هر

هاي خاك عمقی، در بین پارامتر. دار داردتأثیر معنیخوشک
ماس بیوویژگی تراکم، درصد پوشش و سهرس روي هر 

دار اثرات سایر متغیرها معنیاما دار دارد، تأثیر معنیخوشک
. بینی متغیر وابسته دارنددر پیشنیست و نقش بسیار ضعیفی 

ولهاينیز در جد) 6و5، 4(جدولهاي هاي رگرسیونی معادله
.ارائه شده است)10و9، 8، 7(

هاي خاك و عوامل پستی و بلنديهاي رگرسیون تراکم خوشک با پارامترنتایج اصلی و ضرایب مدل-4جدول 

آماره
ضرایب 

استاندارد نشده
ضرایب استاندارد شده

βStd.ErrorBetatSig.

Constant499/5-264/2-429/2035/0هاي خاك سطحیپارامتر
pH650/5403/2597/0352/2041/0

Constant314/1631/0-083/2064/0هاي خاك عمقیپارامتر
Clay954/0-403/0599/0367/2-040/0

Constant016/0-017/0-942/0-037/0عوامل پستی و بلندي
E1) 000/0-024/0627/0617/7-186/0)متر1850-2050ارتفاع

S1) 000/0-024/0498/0047/6-147/0)درصد60-70شیب

و عوامل پستی و بلنديهاي خاك پوشش خوشک با پارامتردرصد هاي رگرسیون نتایج اصلی و ضرایب مدل-5جدول 
ضرایب استاندارد شدهضرایب استاندارد نشدهآماره

βStd.ErrorBetatSig.

Constant694/8-666/3-372/2-039/0هاي خاك سطحیپارامتر
pH466/10891/3648/0690/2023/0

Constant829/3047/1-659/3004/0هاي خاك عمقیپارامتر
Clay705/1-669/0628/0549/2-029/0

Constant475/1034/0-736/43000/0عوامل پستی و بلندي
S1) 000/0-867/7-048/0744/0-375/0)درصد60-70شیب

E1) 005/0-733/3-048/0353/0-178/0)متر1850-2050ارتفاع
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هاي خاك و عوامل پستی و بلنديس خوشک با پارامتراهاي رگرسیون بیومنتایج اصلی و ضرایب مدل-6جدول 

آماره
ضرایب استاندارد 

نشده
ضرایب استاندارد شده

βStd.ErrorBetatSig.

Constant999/14-432/5-761/2-02/0هاي خاك سطحیپارامتر
pH275/16765/5666/0823/2018/0

Constant517/4543/1-927/2015/0هاي خاك عمقیپارامتر
Clay677/2-986/0651/0-715/2-022/0

Constant290/0017/0-817/16000/0عوامل پستی و بلندي
S2) 504/0024/0660/0668/20000/0)درصد80-90شیب

E1) 000/0-257/15-024/0487/0-372/0)متر1850-2050ارتفاع

عوامل پستی و بلنديرگرسیون گام به گام و معادله رگرسیونی خصوصیات گیاهی و-7جدول 
بلنديپستی وعواملخصوصیات گیاهی

1X2X3X4XمعادلهR2(%)Sig.

=ˆY++تراکم - 016/0 - 186 /0 X1 + 147/0 X394000/0
= ˆY++درصد پوشش 475/1 - 178/0 X1 + 375/0 X394000/0

= ˆY++بیوماس 290/0 - 372/0 X1 + 504/0 X499000/0

اند وارد نشان داده شده(+) متغیرهایی که با عالمت 
ارتفاع طبقه اول = 1X: این متغیرها عبارتند از. شدندمعادله 

2150-2350(ارتفاع طبقه دوم = 2X،)متر2050-1850(

شیب =4Xو)درصد60- 70(شیب کالس یک = 3X، )متر
.)درصد80- 90(کالس دو 

رگرسیون گام به گام و معادله رگرسیونی تراکم خوشک با پارامترهاي خاکی-8جدول 
عوامل خاکی

.R2(%)Sigمعادله1X2X3X4X5X6X7Xخاك

= ˆY+پارامترهاي خاك سطحی - 499/5 + 65/5 pH36041/0
ˆY+پارامترهاي خاك عمقی = 14/1 - 945/0 Clay35040/0

الت، متغیرهایی که دمربوط به معاهايجدولبراي تمام 
، متغیرها شدنداند وارد معادله نشان داده شده(+) با عالمت 

= 3X،هدایت الکتریکی= 2X، اسیدیته= 1X:عبارتند از
شن= 7Xوسیلت= 6X، رس= 5X،ازت= 4X، ماده آلی
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رگرسیون گام به گام و معادله رگرسیونی درصد پوشش خوشک با پارامترهاي خاکی-9جدول 
عوامل خاکی

Rمعادله1X2X3X4X5X6X7Xخاك
2(%)Sig.

ˆY+پارامترهاي خاك سطحی = - 694/8 + 466/10 pH36041/0
ˆY+پارامترهاي خاك عمقی = 829/3 - 705/1 Clay35040/0

س خوشک با پارامترهاي خاکیارگرسیون گام به گام و معادله رگرسیونی بیوم-10جدول 
عوامل خاکی

Rمعادله1X2X3X4X5X6X7Xخاك
2(%)

Sig.

= ˆY+پارامترهاي خاك سطحی - 999/14 + 275/16 pH44018/0
= ˆY+پارامترهاي خاك عمقی 517/4 - 677/2 Clay42022/0

فنولوژي
ها از در مناطق مورد بررسی جوانه زدن و ظهور برگ

ها، از اواسط ظهور غنچه. شوداواسط فروردین شروع می
ها و گلدهی، از اواخر اردیبهشت اردیبهشت و باز شدن غنچه

ظهور میوه به رنگ سبز، از اواسط تیر و قرمز . شودآغاز می

و ، خشک شدن ها، از اوایل مردادرنگ شدن و رسیدن میوه
ها از ریزش میوه و بذر، از اواسط مرداد آغاز، ریزش برگ

شود اواسط مهر، شروع دوره خواب از اواخر آبان آغاز می
).4شکل (

گیاه خوشکفنولوژيمراحل مختلف -4شکل 

بحث 
) 1جدول (خصوصیات خاك منطقه مورد مطالعه بررسی
آن از نظر ماده آلی و ازت کل فقیر، دهد که خاك نشان می

نظر اسیدیته، خنثی و از نظر هدایت الکتریکی، غیرشور از
طور مستقیم در گیاه تأثیر ندارد اسیدیته خاك به. باشدمی

صورت در اختیار قرار دادن یا ندادن عناصر بلکه اثر آن به
,Jafari-Haghighi(غذایی موردنیاز گیاه است  2003(.

که قدرت مدل بیانگر این است) 2(در جدول Rمقادیر 

بینی تراکم، درصد پوشش، رگرسیون خطی براي پیش
هاي خاك سطحی خوشک توسط پارامترفراوانیبیوماس و 

و توسط عوامل %60عمقی هاي خاكتوسط پارامتر،59%
و همکاران Fattahiاست که با نتایج%97پستی و بلندي 

عوامل محیطی مؤثر بر رویشگاه از در بررسی برخی )2009(
درصدي قدرت مدل %83گون سفید کم، اطمینان بیش از 

بینی تراکم و پوشش گون سفید رگرسیون خطی براي پیش
همچنین ،مطابقت ندارد،کنندتوسط عوامل خاکی را بیان می
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توسط عوامل پستی و %95در این تحقیق اطمینان باالي 
هاي گونه وجود دارد، که با نتایج بلندي براي تمام ویژگی

Fattahi مطابقت دارد)2009(و همکاران.
دهد که عوامل پستی و بلندي در نیز نشان میR2مقادیر 

ماس و بیان واریانس تغییرات تراکم، درصد پوشش، بیو
توان گفت در اند؛ بنابراین مینقش بیشتري داشتهفراوانی

هاي مقیاس محلی، عوامل پستی و بلندي نسبت به پارامتر
یوماس خوشک و بخاکی در مقدار تراکم، درصد پوشش، 

همکاران وAghaeiاین یافته با نتایج .تر هستندگذارتأثیر
، )1973(Noy-Meirمطابقت دارد و با نتایج) 2012(

Moradi 2004(و همکاران( ،Fattahi و همکاران
.مطابقت ندارد) 2011(و همکاران Tatianو ) 20098(

صفر βیک از مقادیر هیچ)6و5، 4(هايجدولمطابق 
بیوماس وبنابراین همه عوامل در تراکم، پوشش،نیست

گیري از نظر جهت دامنه هاي نمونهمکان. اندمؤثر بوده
هاي که بیشترین تأثیرپذیري واحدطوريیکسان بودند، به

.اندگیري توسط دو عامل ارتفاع و شیب مشخص شدهنمونه
و 1850- 2050داري، ارتفاع اما با توجه به سطح معنی

. داري روي تراکم و پوشش دارند، اثر معنی60-%70شیب 
روي 80- %90متر، شیب 1850- 2050ارتفاع بر اینعالوه

این گونه تنها در البته . دار دارندتأثیر معنیفراوانیو بیوماس 
تواند دامنه جنوبی می. غربی دیده شدجهت جغرافیایی جنوب

شرایط مناسبی را براي تکثیر و رشد آن فراهم کند، همچنین 
نیز نسبت به طبقه ) m2350-2050(خاك طبقه ارتفاعی 

رطوبت ، درجه حرارت، عمق و )m2050 -1850(دیگر 
.تري براي رشد داردمناسب

دســت آمـده از این تحـقیـق، بر اسـاس نتایـج به
عنوان یک عامل محدود کننده براي مشخـص شـد ارتفاع به

.شودرشد این گونه محسوب می
در منطقه مورد مطالعه بین درصد تاج پوشش و تراکم 

شد،گونه خوشک با شیب، همبستگی مثبت مشاهده 
هاي باال که بیشترین درصد پوشش و تراکم در شیبنحويبه

و Ghilichniaهاین یافته با نتیجه مطالع. شوددیده می
ند مناطق مرتفع با توجه به نککه بیان می) 2008(ن همکارا

اي بودن و شیب زیاد و کمی عمق خاك قدرت صخره
همین دلیل از تراکم آن باشد و بهاستقرار گیاهان کمتر می

همکاران وShokrollahiاما . مغایر است،شودیکاسته م
وAghaei؛شیب را مؤثر بر تراکم دانستندوجهت)2012(

زارع ؛ارتفاع از سطح دریا و درصد شیب)2012(همکاران
؛ارتفاع و درصد شیب) 1386(همکاران مهرجردي و

ClarkوMann)1999( شیب و جهت وFairchildو
Brotherson)1980(شیب را مؤثر بر پوشش دانستند.
با مطالعه بر روي ) Asadian)1996همچنین 

Astracanthas sp. وAzimiبا )2004(و همکاران
Astragalusمطالعه adscendens ،نیز هر سه عامل شیب

و Moradiاند اما جهت و ارتفاع را بر پوشش مؤثر دانسته
و Khademolhosseiniفقط جهت و )2004(همکاران 
ارسنجان ويهازاربا بررسی بوته)2007(همکاران 

Smith فقط ارتفاع را در پوشش مؤثر )1990(و همکاران
بیان نیز)Ahmadipoor)2006وMoradi؛انددانسته

ها و کنند که عوامل پستی و بلندي از قبیل جهت دامنهمی
شیب در تغییر پوشش گیاهی و خاك مانند ارتفاع مؤثر 

براي )2006(و همکاران Saeed farکه حالیدر،نیستند
. ندامحدودیت ارتفاعی بیان نکردهSalsola orientalisگونه

Shokri شیب و جهت، )2003(و همکارانMoradi و
نتایج واند جهت را در تراکم مؤثر دانسته)2004(همکاران 

تراکم، دهد که عامل ارتفاع و شیب در این تحقیق نشان می
بر اساس .س خوشک مؤثر هستنداپوشش و بیوم

هاي خاك سطحی و در بین پارامتر6و5، 4هايجدول
و رس روي هر سه ویژگی تراکم، اسیدیته ترتیب عمقی به

اثرات که طوريبه. دار دارندبیوماس تأثیر معنیوپوشش
دار نیست و نقش بسیار ضعیفی در ها معنیسایر متغیر

عنوان یکی از درصد رس به.متغیر وابسته دارندبینی پیش
بافت خاك، رابطه و همبستگی منفی و عناصر تشکیل دهنده

هاي گیاهی گونه مورد مطالعه مستقیمی با همه ویژگیغیر
در )2011(و همکاران Bagheriدارد که با نتایج بررسی 

)Stipagrostis plumosa(سبط اکولوژي بررسی آت
و )2010(و همکاران Ahmadiبا نتایج مطابقت دارد و



3483شماره 23فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 

Naseri مطابقت ندارد)2009(و همکاران.Akbarlo و
)1980(BrothersonوFairchildو)2012(همکاران

هاي پوشش مؤلفهدرصد رس را یکی از عوامل مؤثر بر
WahhabiوGoveyliKilanehگیاهی دانستند، همچنین

Ferulaهاي درصد رس را در جداسازي رویشگاه)2012(

ovina،Astragalus adscendensوAstragalus

brachycalyxبا توجه به میزان رس که در . مؤثر دانستند
توان گفت منطقه با تراکم زیاد کمتر از مناطق دیگر است می

یکی از دالیل افزایش تراکم در این منطقه میزان رس پایین 
.است

، طبقه ، رس)6و5، 4هايولجد(βضرایب اساسبر
که عالمت منفی 60-%70، شیب1850- 2050ارتفاعی 

س خوشک رابطه ابیومودارند با تراکم، درصد پوشش
ها کاهش معکوس دارند، یعنی در شرایطی که این متغیر

س خوشک افزایش امیوبود تراکم، درصد پوششنیابمی
دارند، داراي رابطه (+) عواملی که ضریب مثبت ند و با یابمی

. هستند) افزایش-افزایش(مستقیم 
به مطالعات انجام شده در مورد فنولوژي گونه با توجه

ها و گلدهی و ، دوره باز شدن غنچه)4شکل (مورد مطالعه 
ترین دوره و خشک شدن و ریزش میوه و بذر طوالنی

پس از آنجا که میوه ترین دوره است؛ ها کوتاهرسیدن میوه
این گیاه داراي خاصیت دارویی است و دوره رسیدن میوه 

.موقع آن اقدام کردکوتاه است باید نسبت به برداشت به
خشکسالی و یا ترسالی که همچنین باید توجه داشت 

-روز عقب 7-15تواند هریک از مراحل فنولوژي را می
.جلو کند

گفت که در بین توان بر اساس نتایج این تحقیق می
از نظر (بافت خاك عوامل محیطی مختلف، ارتفاع، شیب و

بیشترین تأثیر را بر روي پوشش و تراکم و ) مقدار رس
بنابراین هم در . دارند) Daphne mucronata(دافنهبیوماس 

هاي گسترش و برداري از این گونه و هم در برنامهبهره
باید به این برداري دارویی منظور بهرهتوسعه آن به

.هاي مهم محیطی توجه کردویژگی
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Abstract
The purpose of present study was to investigate the relationship between density, cover
percentage, and biomass of Daphne mucronata and the most important environmental
factors including soil physicochemical properties and topographic characteristics. For
this purpose, in three areas (area with high, medium and low coverage of Daphne
mucronata), four transects of 100 m length were located on the slope. Density with the
Point- Centered Quarter Method; coverage percentage through linear transect method
and biomass via cutting and weighing method were estimated. Soil samples were
systematically taken along each transect at the depth of 0-10cm and 10-30 cm in each
area. Once in the laboratory, some soil physical and chemical properties such as soil
texture, pH, EC, percentage of organic matter, and total nitrogen were measured. The
relationships between plant measurements of Daphne mucronata and soil properties and
topographic characteristics were investigated using multiple regression analysis. The
results demonstrated that along topographic characteristics, the slope of 60-70% and the
height of 1850 to 2050m had the most influence on the density and cover percentage of
Daphne mucronata, likewise the slope of 80-90% and the height of 2050 to 2350m had
the most influence on its biomass. According to the results, this species mainly appeared
in the southwest directions, on the slope of 60-90 %, at the height of 1850 to 2350 m
above sea level, in clay loam soils with a pH of 6.58 to 7.25 and low salinity.

Keywords: Daphne mucronata, environmental factors, Lashgardar rangelands, Iran, plant
measurements.


