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چکیده

اين پژوهش بهمنظور بررسي مهمترين عوامل بومشناختي مؤثر بر درصد تاج پوشش گون سفيد ( )Astragalus gossypinusدر بخشي

از مراتع نيمهخشک استان کردستان انجام شد .با پيمايش صحرايي سه ناحيه شامل دزلي ،نران و گردنه مرواريد بهعنوان محدوده مطالعاتي
انتخاب شدند .تعداد پالتها با توجه به ويژگيهای پوشش گياهي و ساير عوامل محيطي ،در منطقه دزلي  2نقطه معرف نمونهبرداری ،در
منطقه نران  3نقطه و در گردنه مرواريد  7نقطه معرف تعيين گرديد .نمونهبرداری از پوشش گياهي در هر تيمار به روش تصادفي -
سيستماتيک در قالب پالتهای  7×7متر و در طول دو ترانسکت بطول  711متر انجام شد .نمونهگيری از خاک در هر پالت با سه تکرار
و از عمق 1-21سانتيمتری در پای گياه و بين پايهها انجام شد .در نمونههای خاک فاکتورهای درصد رس ،سيلت ،شن ،گچ ،آهک،
هدايت الکتريکي ،اسيديته ،فسفر ،کلسيم ،منيزيم ،درصد سنگ و سنگريزه ،نيتروژن ،کربن و پتاسيم اندازهگيری شد .برای بررسي
خصوصيات خاک و پوشش گياهي از تجزيه واريانس يکطرفه و بهمنظور تعيين اثر عوامل محيطي بر درصد تاج پوشش گون از
رگرسيون چند متغيره استفاده گرديد .نتايج نشان داد که فاکتورهای کربن ،پتاسيم ،اسيديته ،منيزيم ،فسفر ،کلسيم ،آهک ،ازت ،رس ،شن،
متوسط بارش ساليانه و درصد تاج پوشش در بين رويشگاههای مختلف دارای اختالف معنيدار در سطح يک درصد است .ساير فاکتورها
ازجمله گچ و هدايت الکتريکي در بين رويشگاههای مختلف معنيداری نشدند .بر اساس نتايج بهدست آمده ،در نتايج رگرسيوني آهک،
ارتفاع و بارش هريک بهترتيب با  52درصد 75 ،درصد و  4درصد تغييرات درصد تاج پوشش را توجيه کردند.
واژههای کلیدی :درصد تاج پوشش ،Astragalus gossypinus ،عوامل بومشناختي ،کردستان.

مقدمه
آتاکولوژی يا بومشناسي فـردی ،بررسـي و مطالعـه
تاريخ زندگي يک گونه است (.)Azarnivand et al., 2011
درصد تاج پوشش پارامتری است که با توجه به کاربرد
گسترده در برنامههای مرتعداری به مقياس بسيار وسيع
اندازهگيری ميشود .درصدی از سطح خاک که بهوسيله تاج
پوشش گياهي پوشيده ميشود ميتواند بهعنوان ضريب

نسبي از تراکم گونهها برای مقايسه در برداشتها در زمانها
و مکانهای مختلف مورد استفاده قرار گيرد .طبق تحقيقات
انجام شده عوامل زيادی در مرتع ازجمله توليد با ميزان تاج
پوشش همبستگي دارد ،بهطوریکه با اندازهگيری تاج
پوشش ميتوان به آن عوامل نيز پي برد ( Moradi et al.,
 .)Abedi, 2006 ،2004حدود  74ميليون هکتار از اراضي
ايران (حدود  73درصد از سطح مراتع) زير پوشش گونههای
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مختلف گون قرار دارد (.)Vahabi et al., 2007
 Jafarianو همکاران ( )5113به بررسي ارتباط بين توزيع
جوامع گياهي و عوامل اقليمي و فيزيوگرافيک در مراتع رينه
پرداختند .نامبردگان  71جامعه گياهي را در اين مراتع شناسايي
نمودند و همچنين به اين نتيجه رسيدند که عوامل اقليمي و
ارتفاع مهمترين عوامل تأثيرگذار بر توزيع گونهها ميباشند.
استقرار و پراکنش گروههای اکولوژيک گياهي مراتع نتيجه
تحوالت اکوسيستمهای مرتعي و بيانگر پويايي پوشش گياهي
است که بهصورت ماتريسي از مهمترين عواملمحيطي در طول
زمان تشکيل شده است (Kent & Coker, 2001
و .)Mohtashamnia et al., 2011بهطور کلي در مراتع
کوهستاني ،استقرار جوامع گياهي و تغييرات پوشش آنها اغلب
تحت تأثير عامل آب و هوا (بهويژه بارندگي) و بافت خاک
است و با عوامل فيزيوگرافي که رطوبت موجود در خاک را
تأمين ميکنند ،همبستگي معنيداری دارد ( Ahmadi et al.,
 .)Ahmadi et al., 2002،Moradi et al., 2004،2007مثال
شرايط جغرافيايي و زمينشناسي يک منطقه بر تغييرات تاج
پوشش گياهي و همچنين مقدار فسفر ،اسيديته و
هدايتالکتريکي بيشترين اثر را بر روی تراکم و درصد پوشش
تاجي دارند (.)Momeni moghadam et al., 2011
جنس گون ) (Astragalusبا بيش از  5211گونه يکي
از بزرگترين جنسهای گياهان گلدار محسوب ميشود.
اين گياه به شکلهای رويشي درختچهای ،بوتهای و يا
گياهان علفي چندساله و يا يکساله است که در ايران حدود
 411گونه دارد که در  4زيرجنس و حدود  42بخش قرار
ميگيرد ( .)Masoumi, 2006گون سفيد (gossypinus
 (Astragalusگياهي بوتهای ،بالشتکي ،خارپشتي ،لميده در
سطح خاک ،با انشعابات باز ،به ارتفاع  71تا  31و بهقطر
پوشش تاجي  51تا  21سانتيمتر ،سفيد يا نقرهای رنگ،
پشمالو ،پوشيده از کرکهای سفيد متراکم ،گوشوارکها به
طول  3تا  4ميليمتر ،بخش آزاد غشايي ،تخممرغي ،در
حاشيه غشايي نوکتيز است که بهترين نوع کتيرای موجود
در دنيا از آن استحصال ميشود .گون سفيد عموماً در مناطق
شيبدار و تپهها رشد ميکند و در انواع خاکهای فقير تا
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غني و در انواع بافتهای شني تا رسي ديده ميشود
( .)Asadian, 1996همچنين مطالعات در مراتع کوهستاني
زاگرس نشان داده است که گون سفيد در ارتفاع -5311
 5211پراکنش دارد و با فاکتورهای اسيديته ،پتاسيم ،سيلت
و شن ارتباط معنيدار دارد ( .)Fatahi et al., 2011مطالعه
 Sangoonyو همکاران ( )5175در اصفهان نشان داده که
متغيرهای درصد سنگ و سنگريزه ،مقدار پتاسيم و بارندگي
بهعنوان مهمترين عوامل در پراکنش گون سفيد بودهاند.
مقدار پتاسيم خاک عامل مهمي است که در ويژگيهای
رويشگاهي گون سفيد نقش مهمي دارد .اين موضوع در
مطالعه ( )Vahabi et al., 2007هم مورد تأکيد قرار گرفته
است .همچنين اين گونه نورپسند و مقاوم به خشکي و گرما
بوده و احتياج آن به آب کم است ( Asadian,
 .)Ghahremani, 1995،1996در گونزارهای استان همدان
گزارش شده است که بين درصد پوشش و تراکم گون سفيد
با عوامل خاکي و پستي و بلندی رابطه خطي وجود دارد.
در بين عوامل خاکي اسيديته ،پتاسيم ،ماسه و الی و در بين
عوامل پستي و بلندی جهت شيب و ارتفاع از سطح دريا
نقش تعيين کنندهای را در ميزان پوشش و تراکم گون سفيد
در استان همدان دارند (.)Fatahi et al., 2009
گون سفيد بر اساس فرم بيولوژيک و گروهبندی رانکاير
جزء کاموفيتها محسوب ميشود که با توجه به گستردگي
تاج پوشش و سيستم ريشهای عامل مهمي در ممانعت از
فرسايش و جابجايي خاک رويشگاه خود محسوب ميشود
( .)Ardakani, 2002اين گونه در بخش وسيعي از مناطق
جهان (سوريه ،لبنان ،ترکيه ،عراق و ايران) رويش داشته و
بيشتر در مناطق معتدله ،نيمه استپي و استپي در شرايط جوی
نيمهخشک و خشک کوهستاني مشاهده ميشود .گياه مولد
صمغ کتيرا بوده و اصطالحاً به آنها آستراکانتا )(Astacantha
گفته ميشود ( .)Asadian, 1996صمغ کتيرا از مهمترين
صمغهای گياهي است که از ساقه گون سفيد گرفته ميشود.
اين صمغ در تجارت جهاني صنايع غذايي ،داروسازی،
چسبها ،کاغذسازی ،نساجي و ديگر صنايع دارای اهميت
زيادی است ( .)Ghomeshi bozorg et al., 2012با توجه
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به اهميتي که گون سفيد در جلوگيری از ايجاد رواناب و
فرسايش خاک (بهويژه در پاييز و زمستان که بقيه گياهان
پوشش خود را از دست دادهاند) ،کمک به نفوذ تدريجي آب
در خاک و تغذيه سفرههای زيرزميني ،ايجاد ميکروکليماهای
مطبوع و کمک به برقراری تعادل اقليمي در اکوسيستمهای
مرتعي کوهستاني دارد ،اين پژوهش در زمينه درک رابطه بين
ويژگيهای کمي پوشش اين گونه مانند درصد تاج پوشش
با خصوصيات بومشناخ
تي رويشگاههای اين گونه ضروری به نظرميرسد .هدف از
اين تحقيق تعيين ويژگيهايي بهمنظور حفظ و توسعه گونه
مورد نظر برای جلوگيری از تخريبهای احتمالي ميباشد.
ازاينرو ،اين پژوهش با بررسي عوامل محيطي مؤثر بر درصد
پوشش تاجي گون سفيد در استان کردستان انجام گرديد.

مواد و روشها
مشخصات مناطق مورد بررسی
استان کردستان و مناطق مطالعاتي دارای رژيم
مديترانهای بوده و مناطق کوهستاني با آب و هوای
نيمهخشک دارد .بهطور کلي اين استان تحت تأثير دو
جريان هوای گرم و سرد قرار دارد که اقليمهای گوناگوني را
بهوجود ميآورد .در جدول  7مقدار بارش هر منطقه آورده
شده است .طول و عرض جغرافيايي مناطق مورد مطالعه در
جدول  5آورده شده است .پوشش گياهي مناطق مورد
مطالعه عالوه بر غالبيت گونه گون ترکيبي از عمدهترين
گونهها شامل  Daphne mucronataو Festuca ovina
بوده و مناطق عمدتا کوهستاني و دارای سنگ و سنگريزه
فراوان است.

جدول  -1میانگین خصوصیات بارش در مناطق مورد مطالعه
منطقه

دزلي

نران

گردنه مرواريد

متوسط بارش ساليانه (ميليمتر)

417

751

244

جدول  -2موقعیت جغرافیایی رویشگاههای  Astragalus gossypinusدر استان کردستان
ارتفاع از سطح دريا (متر)

طول جغرافيايي

عرض جغرافيايي

شيب (درصد)

جهت

مناطق

7

7411

"72° 13′ 24

"32° 51′ 74

21

شمال

5

7411

"72° 71′ 12

"32° 51′ 12

71

جنوب

3

7311

"72° 77′ 23

"32° 51′ 75

31

شمال

7

5711

"72° 75′ 72

"32° 72′ 14

41

جنوب

2

5511

"72° 77′ 74

"32° 72′ 72

711

غرب

2

5221

"72° 77′ 52

"32° 72′ 21

771

غرب

4

7311

"72° 12′ 52

"32° 14′ 54

751

شمال

4

7341

"72° 12′ 52

"32° 14′ 25

711

جنوب

3

5151

"72° 12′ 51

"32° 14′ 72

711

شمال

71

7414

"72° 24′ 71

"32° 25′ 23

21

شرق

گردنه

77

7321

"72° 24′ 71

"32° 25′ 21

41

شرق

مرواريد

75

7342

"72° 24′ 73

"32° 25′ 27

41

غرب

73

7311

"72° 24′ 75

"32° 25′ 27

41

شرق

دزلي

نران

رويشگاه

731

روش تحقیق
بهمنظور تعيين مهمترين عوامل بـومشـناختي مـؤثر بـر
درصد تاج پوشش گونـه گـون سـفيد بـا پيمـايش دقيـق
صحرايي ،مناطق مورد مطالعه در محدوده استان کردسـتان
شامل منطقه دزلي از توابع شهرستان سروآباد ،ناحيه گردنه
مرواريــد در شهرســتان کاميــاران و منطقــه نــران از توابــع
شهرســتان ســنندج انتخــاب گرديــد .مــالک تعيــين نقــاط
نمونه برداری حضور گونه گون سفيد با تنوعي از ويژگيهـا
(درصد تاج پوشـش) و همچنـين تنـوعي از ويژگـيهـای
فيزيوگرافي مانند شيب ،جهت و ارتفاع در نظر گرفته شـد.
بدين ترتيب ضمن داشتن تنوعي از عوامل محيطي و پوشش
گياهي اين گونه ،امکان مطالعه و تعيين فاکتورهای کليـدی
احتمالي در کنترل سطح تاج پوشش ايـن گونـه در واحـد
سطح رويشگاهها ميسر گرديـد .در هـر رويشـگاه ،معـرف
مطالعاتي مشخص شد.
تعداد پالتها با توجه به ويژگيهای پوشش گيـاهي و
ســاير عوامــل محيطــي ،در منطقــه دزلــي  2نقطــه معــرف
نمونهبرداری ،در منطقه نران  3نقطه و در گردنه مرواريد 7
نقطه معرف تعيين گرديد .در مجموع  73پالت انداخته شد.
نمونه بـرداری از پوشـش گيـاهي در هـر تيمـار بـه روش
تصادفي  -سيستماتيک در قالب پالتهای  7×7متـر و در
طول دو ترانسکت بطول  711متر انجام شـد .فاصـله بـين
پالتها و ترانسکتها بـا توجـه بـه خصوصـيات پوشـش
گياهي ،وضـعيت فيزيـوگرافي ،عوامـل اکولوژيـک ،هـدف
تحقيق و طول و مساحت طبقات ارتفاعي در نظر گرفته شد
) .)Ahmadi et al, 2007ابعاد پالتهای نمونهبـرداری بـا
استفاده از روش حداقل سطح تعيـين شـد .همچنـين طـول
ترانسکت ها با توجه به وضعيت پوشش گيـاهي در منـاطق
مورد مطالعه تعيين گرديد.
در هر پالت خصوصيات درصـد پوشـش تـاجي گونـه
گون سفيد و ساير گونه های گيـاهي همـراه بـه تفکيـک و
درصــد ســنگ و ســنگريزه و الشــبرگ ثبــت گرديــد.
نمونهبرداریها در فصل رشد کامل رويشي و در حدفاصـل
 77تا  31ام خردادماه سال  35انجام شد.
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برای مطالعه خصوصيات فيزيکي و شـيميايي خـاک در
هــر رويشــگاه اقــدام بــه حفــر  3چالــه از عمــق 1-21
سانتيمتری در ز ير تاج گون سفيد و فضـای بـين پايـههـا
گرديد و در مجموع  33نمونه خاک از رويشگاههای مـورد
مطالعه برداشت شد و نمونه های خاک به آزمايشگاه منتقـل
گرديد.
به منظور مطالعه پارامترهای فيزيکي و شيميايي خـاک،
نمونه های خاک پس از خشک شدن کامل در هـوای آزاد،
از الک  5ميلي متـری عبـور داده شـد ( Jafari haghighi,
 ) 2003و بدين طريق درصد سنگ و سـنگريزه هـر نمونـه
مشخص شد .برای اندازه گيری کـربن آلـي خـاک از روش
والکي و بلک ،نيتروژن کل خاک به روش کجلـدال ،تعيـين
درصد ذرات رس ،سيلت و ماسـه (بافـت خـاک) از روش
هيدرومتری بايکاس ،پتاسيم ،کلسيم و منيزيم به روش فليم
فتومتری ،فسفر به روش کالريمتری ،واکنش خاک ) (pHبه
روش پتانســيومتری ،درصــد آهــک از روش تيتراســيون
اندازه گيری شد .مقدار بارش از نزديکتـرين ايسـتگاههـای
سينوپتيک به مناطق مورد مطالعه استخراج شد.
پس از مطالعات صحرايي و آزمايشگاهي با توجـه بـه
نوع داده ها و بررسي آنها از نظر داشتن شـرايط الزم بـرای
انجام آناليزهای آماری ،برای مقايسه خصوصيات خاک در
رويشگاه های مختلف از آناليز واريانس يکطرفـه اسـتفاده
شد .به منظور تعيين و ميزان نوع رابطه احتمالي ميان عوامل
محيطي اندازه گيری شده با درصد تاج پوشش گـون سـفيد
در  73منطقه مورد مطالعه از رگرسيون چند متغيره استفاده
شد .در نهايت با بررسي ضـريب تشـخيص روابـط بدسـت
آمده ،صحت معادالت خروجي بررسي و مهمترين عامل يا
عوامل محيطي تأثيرگذار بر تـاج پوشـش گـون سـفيد در
مناطق مورد مطالعه در استان کردستان معرفي گرديد .برای
انجام آناليز های آماری از نرمافزارهـای  SPSSو EXCEL
استفاده شد.
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نتایج
پوشش گیاهی
مطالعه پوشش گياهي مناطق مورد مطالعه نشان داد که
گونههای  Bromus tomentellus ،Daphne mucronataو
 Festuca ovinaاصليترين گونههای همراه در
رويشگاههای  A.gossypinusبوده و تقريبا در همه
رويشگاهها حضور دارند .بر اساس جدول  3بيشترين ميزان
متوسط تاج پوشش گون سفيد در منطقه گردنه مرواريد و
کمترين ميزان در دزلي مشاهده شد .همچنين بيشترين و
کمترين ميزان پوشش تاجي کل بهترتيب در مناطق دزلي
( 72درصد) و گردنه مرواريد ( 37درصد) اندازهگيری شد.

نتايج حاصل از تجزيه واريانس يکطرفه نشان داد که
فاکتورهای کربن ،پتاسيم ،اسيديته ،منيزيم ،فسفر ،کلسيم،
آهک ،ازت ،رس ،شن و متوسط بارش ساليانه در بين
رويشگاههای مختلف دارای اختالف معنيدار در سطح يک
درصد و ميزان سيلت خاک در سطح پنج درصد معنيدار
است (جدول .)7
همچنين نتايج آناليز واريانس يکطرفه بر روی متوسط
تاج پوشش گونه گون سفيد در مناطق مورد مطالعه نشان داد
که بين درصد تاج پوشش گون در بين نقاط سيزدهگانه مورد
مطالعه اختالف معنيدار در سطح يک درصد وجود دارد
(جدول .)7

جدول  -3وضعیت عمومی پوشش گیاهی مناطق مورد مطالعه در استان کردستان
رويشگاه

درصد پوشش
نام تيپ گياهي

گونههای همراه

دزلي

Astragalus
gossypinusBromus tomentellus

Aegilops sp- Eryngium sp- Gundelia sp
Euphorbia sp -Hordeum bulbusom
Teaniatherum sp- Bromus danthonia Salvia
sp -Dianthus sp- Ferula ovina Festuca
ovina- Dactylis sp -Hypericum sp -Scabiasa
sp -Bromus tecterom -Achillea sp -Dophne
mucronata

72

گردنه مرواريد

Astragalus
gossypinusFestuca ovina

Hordeum bulbusom -Eryngium sp
Rosa sp -Tymus sp- Sanguisorba Minor
Euphorbia sp- Casinia sp- Onosma sp
Bromus danthonia

55

نران

Astragalus
gossypinusDaphne mucronata

Euphorbia sp- Taeniaterum sp -Festuca
ovina- Egilops sp -Salvia sp -Achillea sp
Silene sp -Prangus sp -Cassus sp- Asperula
 sp -Stipa sp- Dianthus sp AcanthollimonAmygdalus

72

(منطقه)

تاجي گون
سفيد

درصد پوشش
گونههای همراه

31

75

52

درصد
پوشش تاجي
کل

72

37

75
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 نتایج تجزیه واریانس متغیرهای محیطی و پوشش گیاهی در مناطق مورد مطالعه-4 جدول
فسفر

پتاسيم

ازت

کربن

بارش

ارتفاع منطقه

درصد پوشش گياهي

فاکتورها

77/7±1/2b

457/7±1/3abc

1/77±1/007b

0/723±1/15abc

454±7/2a

7477±5/2gh

74±1/2a

71±7/4bc

454/5±1/3abc

1/77±1/117b

1/132±1/15abc

773±5/15d

5151±73/5c

77±1/2b

7/15±7/2cd

574/7±7/4cd

1/77±1/112b

1/5±1/17abc

242±7/2c

7414±5/4gh

3/22±1/3c

2/47±1/2bcd

717/3±3/5d

1/72±1/113b

1/137±1/17abc

245±5/4c

7421±5/4fg

3/22±1/3a

2±7/2bc

717/2±44/3d

1/73±1/112b

0/12±1/15bc

244±5/4c

7441±5/4ef

9/66±1/3a

2/74±1/4bcd

712/2±7/3d

0/77±1/113b

0/12±1/14bc

427±2/4b

7311±2de

4/3±1/3a

4/25±1/5bcd

237±7/3abcd

0/77±1/112b

1/72±1/17abc

433±71/3a

5711±5/4b

2±1/111a

4/25±1/5bcd

713/3±7/7d

0/73±1/115b

1/14±1/113bc

773±5/8d

7341±5/4c

2/2±1/3a

3/27±1/3d

44/2±27/5d

0/73±1/112b

1/12±1/17c

575±73/17c

7311±5/4d

3/3±1/3a

4/32±7/3bcd

353±72/4ab

1/77±1/17b

0/14±1/15abc

454±4/2a

7411±5/4h

3/2±1/3a

73/32±1/2a

757/4±5/4bcd

0/74±1/114b

1/72±1/17abc

433±5/4a

7443±5/4def

3/2±1/3a

73/27±1/4a

217±7/5abcd

0/77±1/117b

1/55±1/02a

433±2/5a

5237±54/2a

5±1/111a

3/44±3/2bcd

275/7±7/4d

0/55±1/114a

1/57±1/17ab

773±7/2d

7331±5/4d

7±1/111a

73/3**

2/2**

4/57**

3/2**

435/3**

354/3**

744/4**

F

فاکتورها

زلي

گردنه مرواريد

نران

-4 ادامه جدول
شن

کلسيم

آهک

سيلت

رس

pH

سنگ و سنگريزه

منيزيم

22/3±7ab

42±1/3a

35/2±1/2a

4±5/2b

52/2±7/4cd

4/3±1/13ab

4/2±3/5de

2/773±2/2abc

25/2±2ab

41/4±4a

52/7±7/13b

74/2±5ab

37/3±7/2bc

4/2±1/7a

4/2±7/12de

34/3±3/5bc

42±75a

74±2/2c

51/5±1/5bc

4/3±3/5b

72/2±7/2d

2/3±1/14ab

7/7±7/34e

752/2±5/2ab

24/2±75ab

72/3±4b

51/3±3/7bc

77±4/7ab

74/3±7/3d

4/14±1/12ab

34/4±3/7ab

757/7±7/2abc

52/2±7/3cd

4/7±1/17ab

71/7±7/2de

735/5±2/2abc

41±5/3ab
24±4/5ab
25±7/4ab
24/2±4ab

42/2±5/7a
71/2±71b
27±7/3ab
71±2/7c

34±5/3c

47±7/2ab
31±1/3a
72/3±7c

33±77/4c

41/2±2/3a
25±5/3bc
22±2/2bc

73/4±1/4bc
3/2±7/7c

73/5±1/4cd

73/4±7/2bc

73±5/7ab
2±2/7b

77±2/7ab
74/2±3ab

57/7±1/3bc

2/2±5/3b

31/4±7/7de
31/8±0/9de

35±1/2a

73/3±1/4bc

24±1/11ab

47/7±7/3a

71/4±7/4e

2/7**

75/42**

51/2**

73±2/3ab
57/2±2ab
75±5/7ab
5/54*

72/2±7/3d
54/3±7/3cd
55/2±1/2cd

2/3±1/12ab

55/3±2/4cd

4/7±1/14ab

51/3±4/7d

4/3±1/3ab

72/2±7d

4/73±1/14ab

53±3/4cd

2/4±1/14b

71±1/2d

22/3±7/4a
51±7/7cd
73/14**

 عدم اختالف معنيدار:ns

4/72±1/12ab
2/42±1/12b
4/2±1/7a
3/13**

32/3±2/7bc
71/2±2/7de
71/2±5/5de
73/2±5/4ab
27/4±2/4a
7/3±5/2e
73/5**

دزلي

777/5±7/5a
777/5±5abc

43/17±3/3c
33/3±2/5bc

752/7±73/7ab
772/2±7/4abc
751±74/7abc
43/13±3/5c
7/54**

4
4

گردنه

3

مرواريد

71
77
75

نران

73
F

 اختالف معنيدار در سطح يک درصد:**  درصد2  اختالف معنيدار در سطح:*
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خصوصیات رویشگاهی
نتايج بدست آمده از رگرسيون گام به گام نشاندهنده
وجود رابطه معنيدار در سطح يک درصد بين مقدار آهک
خاک ،ارتفاع از سطح دريا و متوسط بارش ساليانه با درصد
تاج پوشش گون سفيد ميباشد .براساس جدول  ،2درصد
آهک خاک  37درصد ،ارتفاع از سطح دريا  74درصد و
متوسط بارش ساليانه  77درصد تغييرات درصد تاج پوشش

گون سفيد را در مناطق مورد مطالعه توجيه ميکند .بر اين
اساس  3متغير مستقل مذکور در مجموع  25درصد از
تغييرات درصد تاج پوشش گون سفيد را در مناطق مورد
مطالعه را توجيه ميکند.
رابطه رگرسيوني ميان متغير وابسته درصد تاج پوشش
گون سفيد ( )Yو متغير مستقل آهک (  ،)𝑥1ارتفاع (  )𝑥2و
بارش (  )𝑥3به صورت رابطه  1ميباشد:

Y= 0/31 𝑥1 + 0/01 𝑥2 + 0/008 𝑥3 + 33/2

رابطه () 7
 =Yدرصد پوشش تاجي
 =𝑥1درصد آهک
 =𝑥2ارتفاع از سطح دريا (متر)
 =𝑥3متوسط بارش ساليانه (ميليمتر)

جدول  -2نتایج رگرسیون گام به گام درصد تاج پوشش گون با عوامل بومشناختی
ضرايب

Sig

ضريب تشخيص

آهک

1/37

1/113

1/37

1/77

ارتفاع

1/17

1/112

1/74

1/34

بارش

1/114

1/13

1/77

1/54

مقدار ثابت

57/34

1/15

-

-

عوامل
𝟏𝒙
𝟐𝒙
𝟑𝒙

B

بحث
درصد تاج پوشش گونه گون با افزايش آهک و ارتفاع
از سطح دريا افزايش مييابد .در همين راستا نتايج
رگرسيون چند متغيره بين عوامل بومشناختي و درصد تاج
پوشش نشان ميدهد که درصد آهک خاک ،ارتفاع از سطح
دريا و متوسط بارش ساليانه عمده تغييرات درصد تاج
پوشش گون را در رويشگاههای مورد مطالعه توجيه ميکنند
(مقدار آهک در اين رويشگاهها  3/2 – 35/2درصد
ميباشد) .آهک موجود در خاک بيشترين تأثير را در حضور
درصد تاج پوشش در منطقه گردنه مرواريد داشته است؛
وجود آهک به اندازه مناسب ،باعث ايجاد ساختمان خوب و
بهتبع آن افزايش جذب مواد غذايي ميشود

𝟐𝑹

ضريب بتا

(.)Jafari haghighi, 2003 ،Zarechahouki, 2006
همچنين آهک قابليت نفوذ خاک را افزايش ميدهد و حاوی
عناصر کلسيم و منيزيم بوده که در تغذيه گياه مؤثر است
( .)Jafari haghighi, 2003آهک در شکلگيری خاکدانه و
افزايش ظرفيت نگهداری خاک نقش مهمي دارد و با کاهش
آهک ،رطوبت اشباع خاک نيز کاهش مييابد ( Holden,
 .)1999تاج پوشش کل در منطقه دزلي بيشترين مقدار بوده
است که ميتوان آن را به گونههای همراه گون سفيد در
رويشگاههای مورد مطالعه نسبت داد .سه گونه mucronata,
ovina

Festuca

tomentellus,

Daphne Bromus

گونههای غالب همراه با گون سفيد در عموم رويشگاهها
بوده که در بيشتر منابع بهعنوان گونههای آهکدوست معرفي
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شدهاند (Fatahi et al., ،Piri sahragard et al., 2009

 .)2011بر اين اساس به نظر ميرسد اين گونه آهکدوست
بوده و کميت و کيفيت حضور اين گونه در استان کردستان
متأثر از ميزان آهک خاک است Esfenaji .و همکاران
( )5173در مطالعات خود در اين زمينه به اين نتيجه رسيدند
که درصد تاج پوشش گون سفيد همبستگي بااليي با ميزان
آهک دارد .نتايج تحقيقات  Dianatiو همکاران ( )5113نيز
بيانگر نقش مؤثر درصد آهک خاک بر خصوصيات پوشش
گياهي در بوتهزارها ميباشد .بر اساس نتايج اين تحقيق
استقرار گون سفيد در ارتفاع  7411 – 5211متر از سطح
دريا ميباشد که بيانگر تمايل اين گونه به ارتفاعات باال
ميباشد .نتايج رگرسيون گام به گام نيز مبين تأثير مثبت
افزايش ارتفاع در افزايش درصد پوشش تاجي اين گونه در
مناطق مورد مطالعه است .تحقيقات مختلفي نشان داده است
که ميان درصد پوشش تاجي گونههای گياهي و ارتفاع
همبستگي مثبت و قابل قبولي وجود دارد ( Janisova,
 .)2005همچنين  Fatahiو همکاران ( )5177در مراتع
کوهستاني زاگرس نشان دادند که گون سفيد در ارتفاع
 5211-5311پراکنش دارد .اقليم رويشي اين گونه در
استان کردستان نيمهخشک تا نيمهمرطوب سرد و محدوده
بارش  751تا  433ميليمتر متغير است .براساس نتايج
بدست آمده از رگرسيون گام به گام نيز با افزايش ميزان
بارش ساليانه ،درصد پوشش تاجي اين گونه افزايش يافته
است که موضوعي منطقي و قابل توجيه است .تحقيقات
مختلف نشان داده است که مقدار بارندگي در توزيع پوشش
گياهي تأثير قابل توجهي دارد ( .)Hamblin, 1985هرچند
اسيديته خاک در مناطق مختلف دارای تفاوت معنيداری بود
اما تأثيری بر درصد تاج پوشش گون در رويشگاههای اين
گونه نداشت .اين گونه قابليت رشد در اسيديته  2/4تا 4/2
را دارد .وجود آهک در رويشگاههای اين گونه ميتواند بر
تعديل اسيديته خاک اثرگذار باشد (Zare chahouki, 2001
و .)Janisova, 2005نتايج نشان داد هرچند مقدار پتاسيم
رابطه معنيداری با درصد تاج پوشش ندارد اما در
رويشگاههای گون دارای مقدار متعادلي است (ميانگين 221
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پيپي ام) .پتاسيم در خاک باعث انتقال آسان آب و مواد
غذايي در خاک شده ،ازاينرو پتاسيم ميتواند بهعنوان يک
ماده حاصلخيز کننده خاک بهشمار آيد ( Piri sahragard et
 .)Zolfaghari et al., 2009 ،al., 2009پتاسيم جذب آب
را مساعد نموده و گياه را در مقابل پژمردگي حفظ و
مقاومت گياه را در برابر خشکي و يخبندان زمستانه در
مناطق مورد مطالعه افزايش ميدهد ( .)Hardtle, 2006دامنه
تغييرات درصد کربن و ازت در رويشگاههای اين گونه
بهترتيب  1/5 – 1/12و  1/7تا  1/5اندازهگيری شد و بر
اين اساس واضح است که اين گونه از نظر نياز به کربن آلي
و ازت کم توقع است .همچنين مقدار کربن و ازت خاک بر
ميزان نوسانهای درصد تاج پوشش گون تأثير نداشت .در
توجيه اين نتيجه بايد خاطرنشان کرد که خاک رويشگاههای
اين گونه دارای بافت سبک و درصد سنگ و سنگريزه باال
ميباشد ،خاکهايي که دارای بافت شني هستند محتوای
کربن آلي و ازت کمي خواهند داشت ( Schimel et al.,
 1985و  .)Zhang & Li, 2006در نهايت نتيجه اين پژوهش
نشان ميدهد که گون سفيد به دليل ويژگيهای مثبت متعدد
مانند جنبههای صنعتي و حفاظت خاک (بهويژه به دليل
استقرار بر روی شيبها) و همچنين کم توقع بودن از نظر
نيازهای اکولوژيک مانند مواد آلي و ازت خاک ،گونه بسيار
سودمندی در حفاظت از مراتع مناطق نيمه استپي سرد بوده
و بايد با در نظر گرفتن جميع ويژگيهای رويشگاهي نسبت
به حفظ و توسعه رويشگاههای اين گونه اقدام کرد.
گونه مذکور از گونههای مهم در حفاظت خاک بوده و
نقش مهمي در افزايش حاصلخيزی خاک دارد .از سوی
ديگر اين گونه ميتواند بهعنوان يک گونه پرستار ،موجب
حفاظت بهتر ساير گونههای حساس به چرا ،استقرار بهتر و
زادآوری بيشتر آنها شود .البته دانستن عوامل تأثيرگذار بر
روی اين گونه ميتواند ما را در تعيين مناطق مناسب برای
احيای نقش اکولوژيک آن در جوامع گياهي و مرتعي ياری
نمايد.
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Abstract
This study aimed to determine the most important ecological factors affecting the canopy
cover of Astragalus gossypinus in some parts of semi-steppe rangelands of the Kurdistan
province. Field survey was carried out in three areas of Kurdistan meadows including Dezli,
Narran, and Murvarid saddle. The number of plots, according to the characteristics of the
vegetation and other environmental factors, was calculated to be 6 for Dezli, 3 for Naran, and 4
for Murvarid saddle. The plots of vegetation were sampled in a random-systematic manner in an
area of 1 × 1 m and along two transects of 100 m. Soil sampling in each plot was performed
with three replications and at the depth of 0 to 50 cm at and between the base of the plants.
Factors such as soil, clay, silt, sand, gypsum, lime, electrical conductivity, pH, phosphorus,
calcium, magnesium, stones and pebbles, nitrogen, carbon, and potassium were measured. For
the analysis of soil and vegetation, ANOVA, and in order to determine the effect of different
environmental factors on the vegetation cover, multiple regressions were applied. To determine
the most important factors affecting the canopy cover of vegetation, principal component
analysis was also used. The results showed that the factors including carbon, potassium, pH,
magnesium, phosphorus, calcium, lime, nitrogen, clay, sand, average annual rainfall, and the
canopy cover percentage were significantly different at the level of 1%; while, the factors such
as gypsum and electrical conductivity were not significant among the different habitats. The
regression results showed that the factors including lime, height, and precipitation justified the
changes of cover 25%, 12% and 7%, respectively.

Keywords: Canopy cover percentage, Astragalus gossypinus, ecological factors, Kurdistan.

