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 چکیده
 .است "پذیر آسيب"تهدید  طبقهدارای  و ایران انحصاری بال خراساني( )روشن .Diaphanoptera khorasanica Rech. fونه گ

هوینده و دره پوی عطائيه خراسان رضوی و چل های رویشگاهدر گونه رویشي و محيطي این  های ویژگيبرخي از تحقيق این در 
مربعي  پالت یک متر D. khorasanica ،42 گياه برداری از هنمونبرای  .شد مطالعهخراسان شمالي پارک ملي ساریگل کج دره 

 داخل هر پالت سيستماتيک استقرار یافت. -تصادفيروش هر سه رویشگاه به برای متری  611ترانسکت  6در طول 
ها و از عمق  تصادفي در مسير ترانسکتطور  هدر هر رویشگاه سه نمونه خاک ب .شد گيری اندازهاین گونه  ویشير های ویژگي

اطالعات  .گيری شد فيزیکي و شيميایي آنها اندازهخصوصيات و برخي از برداشت گونه های این  متری پای بوته سانتي 71-1
منظور  ها به آوری داده پس از جمع .گردید ی کاشمر و اسفراین استخراجهای سينوپتيک شهرها سال اخير از ایستگاه 61اقليمي 
ها از آزمون دانکن استفاده  مقایسه ميانگينبرای و  (ANOVA)طرفه  از آناليز واریانس یک رویشي و خاک های ویژگي تحليل

و طول  گياهدرصد، ارتفاع  2 سطحدر  ترین ساقه و قطر ضخيم پوشش تاج سه رویشگاه از نظر سطحبين نتایج نشان داد که  شد.
و عرض برگ  رست داری وجود دارد، اما تعداد دانه معني اختالف درصد 6 در سطح ساقهبلندترین طول  تعداد بوته و ،برگ

 مهمترین داری دارد. درصد اختالف معني 6ها خصوصيات خاک در سطح  رویشگاه بين همچنين .دنندار داری  اختالف معني
نتایج نشان داد که  تعيين شد. (PCA)های اصلي   با استفاده از روش تجزیه مؤلفههای رویشي  ویژگيرگذار بر عوامل محيطي اث

بيشترین ترتيب  بهجهت دامنه و  رس ،هدایت الکتریکيبارندگي ساالنه،  ،ی سردترین ماهميانگين حداقل دما حداقل مطلق دما،
 پوشش، ن خصوصيات رویشي، طول بلندترین ساقه، ارتفاع گياه، سطح تاجهمچنين در ميا .تأثير را بر این خصوصيات داشتند

  محيطي نشان دادند. بيشترین تأثير را نسبت به خصوصياتترتيب  ترین ساقه به تعداد بوته و قطر ضخيم

 
 .Caryophyllaceae ،IUCNبال خراساني، استان خراسان،  روشن ،حصاریگونه ان: کلیدیهای  واژه
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 مقدمه
بخشااي  حيااات عااالوه باار تعااادل ن در چرخااهگياهااا

 اهميت باالیي دارناد. عنوان ذخایر ژنتيکي  به کولوژیکي،ا
 در این راستا گياهان در معرض خطر انقراض و منحصر به

حفاظت از این گياهاان   کنند. فرد اهميت مضاعف پيدا مي
هاای   دليل خشکي اقليم و شادت برداشات   هدر کشور ما ب

در ایان راساتا باه نظار      سات. غيراصولي گياهان ضروری
هاای باا    رسد اولين قدم در حفاظات از ایان تاکساون    مي

منظور افزایش  های آنها به ارزش گياهي، بررسي رویشگاه
نياز  آگاهي از شرایط رویشاي، زایشاي، تاوان زیساتي و     

و احياا    حفاظات  بارای  شناسي فردی آنهاا  نيازهای بوم
 مناابع از روناد تخریاب    جلاوگيری آنها و های  رویشگاه

تواناد باه    ميها  مطالعه اکولوژیکي این گونه. طبيعي است
خشکساالي،   در برابار حفاظت بهتر آنها برای ریزی  برنامه

 ای هاای توساعه   رویه و یاا برناماه   چرای دام، برداشت بي
بال خراسااني علفاي چناد     گياه روشن .کمک نماید کشور

پذیر، در اساتان خراساان رضاوی،     ساله با وضعيت آسيب
 21حيدریاه و همچناين   ط سفيد، باين مشاهد و تربات   ربا

و در کيلومتری نيشابور در مسير کاشمر پاراکنش داشاته   
 6621تا  6221سرپانتيني و در ارتفاع  -های گچي خاک
 ,.Jalili et al)کند  رشد ميتوراني  -در منطقه ایرانيمتر 

 ،Attar (6666)و  Ghahremanعقيااااده  بااااه .(1999
هار   صر گياهي پر ارزش انحصاریعنا ای اندميک،ه هگون

توان مسائل بسايار   ميآنها شناخت  که با هستندسرزميني 
ها  گونه زایي و نيز انتشار جغرافيایي زیادی را درباره گونه

در جهان شش گونه  Diaphanopteraجنس  .ودنمروشن 
( که از ميان آنها دو گوناه  The Plant List, 2018دارد )

D. khorasanica Rech. f.  وD. stenocalycina 

Rech. f. & Schiman-Czika     انادميک ایاران هساتند
(Rechinger, 1988.)  گونهD. khorasanica باا   ای  بوته

خطي در پایين باریک بدون  -های خطي یا مستطيلي برگ
گال، کاساه در پاایين     2تاا   9، 6قطعات گرزن  دمبرگ،

، متار  ميلاي  2/6تاا   6باال باا عارض     2و دارای  ای  لوله
های  بلندتر از کاسه با رنگ مرغي، گلبرگ باریک واژتخم

کاروی   -تخمدان کروی بيضوی و دانه آن کلياوی  متنوع،
  .(7 و 6شکل ) شکل و دارای غدد ریز است

( رویشاگاه ایان گونااه   7117) Eftekhariطباق نظار   
دارای خاک سرپانتين با مقادیر زیاد نيکل، کروم، کادميم، 

(، این 7169و همکاران ) Kianiروی، آهن و منگنز است. 
در طبقاه   IUCNگونه با ارزش زینتي را براساس معياار  

و همکاااران   Mossivandانااد.  پااذیر ذکاار کاارده آساايب
 Prangosهااای مرتعااي   ( طااي مطالعااه گونااه 7168)

ferulacea  وP. pabularia   کاه عوامال    نتيجاه گرفتناد
دریا، هدایت الکتریکي، ماده آلي، پتاسيم، ارتفاع از سطح 

شيب، جهت شيب، درصد سيلت، رس، بارندگي و دما در 
. های مورد مطالعه مؤثر بودناد  تمایز مکانها و انتشار گونه

( طي بررسي 7162و همکاران )  Tayebnezhadهمچنين 
های محيطي و رویشي سه گوناه مرتعاي    برخي از ویژگي

 Acantholimon gilliatii  ،Astragalusانااادميک

aharicus  وA. neo-mobayenii از  فاظاااااااتح
های یادشده، بررسي عوامل ماؤثر بار    های گونه رویشگاه

زادآوری آنها اعم از عوامل بيروني و دروني و نيز مبارزه 
هاا   با آفات بذرخوار را برای جلوگيری از حذف این گونه

و  Delbari هااای طبيعااي ضااروری دانساتند.  در عرصاه 
ونااه اکولااوژی گ (، طااي بررسااي آت 7161همکاااران )

Stipagrostis pennata  نتيجه گرفتند که این تاکسون در
عناوان گوناه غالاب     ای باه  ماساه " مناطق با خاک کاامال 

 621مشاهده شاده و در بارنادگي سااالنه کام و حادود      
متر و اقليم بياباني رویش مناسابي دارد. هادف ایان     ميلي

های محيطي و رویشي گوناه   تحقيق بررسي برخي ویژگي
D. khorasanica شرق ایاران   هایي از شمال در رویشگاه

دست آمده بتوان راهکارهایي  بود که با استفاده از نتایج به
های  را برای حفاظت این گونه در داخل و خارج رویشگاه

 آن ارائه نمود.
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 در چلپوی عطائیه Diaphanoptera khorasanicaپایه  -1 شکل

 

 
 در رویشگاه دره هوینده Diaphanoptera khorasanicaهای  پایه -2شکل

 

 ها مواد و روش
 مناطق مورد مطالعه

هاای   های مورد تحقيق باا اساتفاده از نقشاه    رویشگاه
از مناابع   اساتخراج شاده  رقومي، اطالعاات   721111/6

بانان و افراد محلي و پيمایش ميداني  فلور، همکاری محيط

 چلپو در جنوبعبارتند از:  ها رویشگاه این .تعيين گردید
دره   هوینده و کجدره و هکتار  62با وسعت حدود عطائيه 

 هکتااار 611 حاادودوسااعت بااا پااارک ملااي ساااریگل 
 .(6 و جدول 7 و 6 های شکل)
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 چلپودر رویشگاه  Diaphanoptera khorasanicaموقعیت مکانی  -1 شکل
 

 
 دره پارک ملی ساریگل  ده و کجهای دره هوین رویشگاهدر  Diaphanoptera khorasanicaموقعیت مکانی  -2 شکل
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 Diaphanoptera khorasanicaهای  مشخصات جغرافيایي و توپوگرافي رویشگاه -6جدول 

 محدوده ارتفاعي )متر( عرض جغرافيایي طول جغرافيایي استان رویشگاه

28 96 68 -28 96 97 خراسان رضوی چلپوی عطائيه  42 41 92- 91 41 92  6811-6162  

رک ملي ساریگلدره هوینده پا 22 47 26 -22 44 64 خراسان شمالي   44 22 91- 22 21 91  6246-6117  

دره پارک ملي ساریگل  کج 22 42 66 -22 42 46 خراسان شمالي   77 22 91- 29 21 91  6891-6144  

 

 روش تحقیق

 -ها به روش تصادفي  در هریک از رویشگاه
با متری  611سه ترانسکت ، (Asri, 2005)سيستماتيک 

سپس  در جهت طول شيب مستقر گردید.متری  21فواصل 
 71پالت یک مترمربعي با فاصله  2 بر روی هر ترانسکت

ارتفاع  و پوشش تاجسطح  در داخل هر پالت، متر پياده شد.
 و ، طولترین ساقه ضخيمساقه، قطر  لندترین، طول بگياه

 .Dهای  رست هدانو  ی بالغها تعداد بوته عرض برگ،

khorasanica اطالعاتهمچنين  .شد گيری و ثبت هانداز 
های  شهرستان سينوپتيک های هسال اخير ایستگا 61 قليميا

تعيين خصوصيات  برای .گردیداستخراج فراین سو اکاشمر 
فيزیکي و شيميایي خاک از هر سه رویشگاه و از مسير هر 

متر پای  سانتي 71تا  1ترانسکت یک نمونه خاک از عمق 
در آزمایشگاه  شد.برداشت  D. khorasanica ریشه گياهان

بافت خاک  اسيدیته، هدایت الکتریکي، رطوبت اشباع، آهک،
 ,Anonymousهای معمول ) بر اساس روش و سنگریزه

 ونهفنولوژی گ ( مورد سنجش قرار گرفت.1997 ,1993
مورد مطالعه در پنج مرحله شامل زمان پيدایش و رشد 

يل غنچه، شروع و اتمام ها و تشک برگ تکميل ها، برگ
 .شددهي و خزان  بررسي  گلدهي، ميوه

 خاکيات رویشي و ای مربوط به خصوصه هداد کليه
از طریق آزمون آماری آناليز  D. khorasanicaهای  جمعيت

ها از  مقایسه ميانگين برایو  (ANOVA)طرفه  واریانس یک
 استفاده شد.SPSS ver.17 افزار  نرمدر  آزمون دانکن

تهيه و  رویشي های ویژگيعوامل محيطي و  یسماتر
ها در ارتباط با عوامل محيطي به روش  بندی رویشگاه رسته

 Minitabافزار  در نرم (PCA)های اصلي  تجزیه مؤلفه

ver.17 .انجام شد 
 

 نتایج
 .Dنتایج آناليز واریانس هریک از خصوصيات رویشاي  

khorasanica    7 در سه رویشگاه ماورد مطالعاه در جادول 
که سه رویشگاه از نظار  دهد  مينتایج نشان  ارائه شده است.

درصد،  2در سطح ترین ساقه  و قطر ضخيم پوشش تاجسطح 
بلندترین ساقه در طول تعداد بوته و  ،طول برگ ،گياهارتفاع 
تعاداد  در داری دارناد، اماا    اخاتالف معناي   درصاد  6 سطح
تاایج  ن .دنا داری ندار  رست و عرض برگ اختالف معناي  دانه
 هاای رویشاي   مقادیر ویژگيميانگين   آمده از مقایسه دست به

هاای طبيعاي باا آزماون      گونه ماورد بررساي در رویشاگاه   
پوشش،  دهد که از نظر سطح تاج ای دانکن نشان مي چنددامنه

داری وجاود دارد و بيشاترین    ها اختالف معناي  بين رویشگاه
ج درصد( باه رویشاگاه کا    18/76پوشش ) مقادیر سطح تاج
از نظر ارتفااع گيااه، تعاداد بوتاه و طاول       دره مربوط است.

هاای دره هویناده و کاج دره     بلندترین ساقه باين رویشاگاه  
داری وجود ندارد و بيشترین مقادیر ارتفاع گياه  اختالف معني

 67/71متاار( و طااول بلناادترین ساااقه )   سااانتي 66/74)
در متر( در رویشگاه کاج دره و بيشاترین تعاداد بوتاه      سانتي
طاول   بوته( در رویشگاه چلپو مشاهده شاد.  82/66پالت )

هااای چلپااو و کااج دره اخااتالف  رویشااگاهباارگ نيااز بااين 
( باه  متر سانتي 14/7و بيشترین طول برگ ) داری ندارد معني

تارین   از نظار قطار ضاخيم   . تعلق داردرویشگاه دره هوینده 
داری  هاا اخاتالف معناي    ساقه و عرض برگ باين رویشاگاه  
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متار(   ساانتي  98/1رد و بيشترین مقادیر قطر ساقه )وجود دا
متار( در   ساانتي  46/1در رویشگاه کج دره و عرض بارگ ) 

رساات در  رویشااگاه دره هوینااده یافاات شااد. تعااداد دانااه 

 4/4داری ندارد و بيشترین تعاداد )  ها اختالف معني رویشگاه
 (.9رست( به رویشگاه دره هوینده مربوط است )جدول  دانه

 

 شده های بررسی در رویشگاه D. khorasanica های رویشی ویژگیمقادیر تجزیه واریانس  -2جدول 

 منابع تغييرات
 ميانگين مربعات

 خطا رویشگاه

پوشش سطح تاج  268/416  * 486/666  

189/722 تعداد بوته  ** 262/72  

گياهارتفاع   167/914  ** 416/44  

114/762 طول بلندترین ساقه  ** 271/72  

ترین ساقه ضخيمقطر   996/497  * 969/644  

268/1 طول برگ  ** 611/1  

176/1 عرض برگ  ns 118/1  

رست تعداد دانه  621/69  ns 871/62  

 داری عدم معني :ns، درصد 5 و درصد 1احتمال داری در سطح  معنيترتيب  به: *و **

 

 آزمون دانکناستفاده از  ها با در رویشگاه D. khorasanicaمقایسه میانگین صفات رویشی  -3جدول 

کج درهرویشگاه  صفت دره هویندهرویشگاه   چلپورویشگاه    

پوشش )درصد(  سطح تاج  18/76  a 81/79  ab 11/68 b 

22/1 تعداد بوته  b 96/9  b 82/66  a 

متر( سانتي) گياهارتفاع   66/74  a 981/77  a 61/64  b 

67/71  متر( )سانتي طول بلندترین ساقه  a 19/71  a 81/67  b 

( متر سانتيترین ساقه ) قطر ضخيم  98/1  a 92/1  ab 72/1  b 

متر( طول برگ )سانتي  28/6  b 14/7  a 28/6  b 

92/1  متر( عرض برگ )سانتي  ab 46/1  a 99/1  b 

رست تعداد دانه  16/7  a 41/4  a 1/4  a 

 .دننداربا هم  یدار تفاوت معني باشند بر اساس آزمون دانکن های هر ردیف که دارای حروف یکسان مي ميانگين داده

 

بين که دهد  ميخاک نشان  خصوصياتواریانس  تجزیه
درصد  6در سطح  خصوصيات کليهاین سه رویشگاه 

نتایج همچنين  (.4داری دارند )جدول  اختالف معني

خاک آمده از مقایسه ميانگين مقادیر خصوصيات  بدست
آزمون بال خراساني با  های طبيعي گونه روشن رویشگاه

اسيدیته  که بيشترین مقادیر خصوصيات دهد دانکن نشان مي
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درصد(  29سيلت ) (،درصد 78/22(، رطوبت اشباع )24/2)
 باشد. دره مي کجرویشگاه ( مربوط به 72/66و سنگریزه )

 29/1) هدایت الکتریکي مقادیر خصوصيات بيشترین
 و رسدرصد(  21/62) آهک ،بر متر( زیمنس يدس

مقدار بيشترین  و به رویشگاه چلپو است مربوط (21/96)
شد مشاهده رویشگاه هوینده  در( درصد 12/21شن )

 (.2)جدول 

 
 D. khorasanicaهای  تجزیه واریانس میانگین مقادیر خصوصیات خاک رویشگاه -4جدول 

 منابع تغييرات
 ميانگين مربعات

 خطا رویشگاه

996/1 اسيدیته  ** 116/1  

142/49 هدایت الکتریکي  ** 121/1  

689/191 رطوبت اشباع  ** 916/8  

611/611 آهک  ** 916/2  

686/7668 شن  ** 977/664  

724/7798 سيلت  ** 479/87  

986/7292 رس  ** 282/9  

742/817 سنگریزه  ** 241/698  

 درصد  6 احتمال داری در سطح معني: **

 

 ها با استفاده از آزمون دانکن یشگاهدر رو D. khorasanicaمقایسه میانگین خصوصیات خاک  -5جدول 

کج دره رویشگاه  نام صفات هویندهرویشگاه   چلپورویشگاه    

a  اسيدیته 24/2   a 18/2   b 41/2  

b  هدایت الکتریکي 62/9   b 18/9   a 29/1  

b  درصد آهک 72/61   b 81/6   a 21/62  

a  درصد رطوبت اشباع 78/22   b 41/46   b 46/46  

b  شن 12/72   a 12/21   b 1/68  

a  سيلت 11/29   b 12/44   b 21/21  

c   رس 99/6   b 12/4   a 21/96  

a  سنگریزه 72/66   a 61/62   b 22/6  

 .دنندار ی با همدار باشند بر اساس آزمون دانکن تفاوت معني های هر ردیف که دارای حروف یکسان مي ميانگين داده
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نشان  D. khorasanicaگونه فنولوژی  مراحل بررسي
ها، اردیبهشت  دین ماه، پيدایش و رشد برگکه فرور دهد مي

ها و تشکيل غنچه، خرداد و  ماه تکميل برگ و اوایل خرداد
ماه  ماه شروع و اتمام گلدهي، تير تا نيمه مرداد اوایل تير

 باشد ميماه زمان خزان آن  دهي و نيمه مرداد و شهریور هميو

 این گونه های کوهستاني بودن رویشگاه دليلبه . (1جدول )
شدت سرمای زمستان سال قبل و کوتاه یا طوالني  رحسبب

، شروع دوره رویشي سال بعد با تقدم و یا آنبودن دوره 
 تأخر مواجه است.

 

 مطالعه شدههای  در رویشگاه D. khorasanicaفنولوژی مراحل  -6جدول 

ها پيدایش و رشد برگ ها و تشکيل غنچه تکميل برگ  دهي ميوه شروع و اتمام گلدهي   خزان 

 نيمه مرداد و شهریور تير تا نيمه مرداد خرداد و اوایل تير اردیبهشت و اوایل خرداد فروردین

 

 خصوصیات محیطی و D. khorasanicaهای رویشی  همبستگی پیرسون بین ویژگی -7جدول 

های رویشي و  ویژگي

 محيطي

سطح 

پوشش تاج  
 ارتفاع گياه تعداد بوته

طول بلندترین 

 ساقه

قطر 

ترین  ضخيم

 ساقه

 طول برگ
عرض 

 برگ

تعداد 

رست  دانه  

486/1٭ اسيدیته -421/1٭   
149/1٭٭  

216/1٭٭  
411/1٭  914/1  728/1  776/1-  

-421/1٭ هدایت الکتریکي  
291/1٭٭  

-121/1٭٭  
-122/1٭٭  

-472/1٭  
-491/1٭  

-472/1٭  679/1  

-467/1٭ آهک  924/1 -464/1٭٭  -282/1٭٭  -429/1٭   726/1- -929/1٭   176/1  

طوبت اشباعر  922/1  161/1-  921/1  998/1  742/1  798/1-  196/1  726/1-  

644/1 ماسه -272/1٭٭   922/1  
969/1٭  724/1 118/1٭٭   962/1  697/1  

712/1 سيلت  116/1-  768/1  716/1  649/1  161/1-  169/1  712/1-  

-276/1٭٭ رس 261/1٭٭  -214/1٭٭   
-164/1٭٭ -418/1٭  -962/1٭   

-986/1٭  699/1  

296/1٭٭ سنگریزه  
-428/1٭  

112/1٭٭  
218/1٭٭  

412/1٭  972/1  969/1  111/1-  

-414/1٭ حداقل مطلق دما 489/1٭  -221/1٭٭  -486/1٭٭  -471/1٭  -411/1٭  -497/1٭   162/1-  

-466/1٭٭ حداکثر مطلق دما  
421/1٭  

-126/1٭٭  
-199/1٭٭ -174/1٭٭   911/1-  966/1-  662/1-  

-262/1٭٭ ميانگين حداقل دما 488/1٭٭  -118/1٭٭  -142/1٭٭  -466/1٭٭  -448/1٭  -491/1٭   149/1  

-961/1٭ ميانگين حداکثر دما 191/1٭٭  -172/1٭٭  -242/1٭٭  -427/1٭   769/1-  624/1-  118/1  

479/1٭ بارندگي ساالنه -282/1٭٭  124/1٭٭  188/1٭٭  417/1٭   
421/1٭  

461/1٭  666/1-  

از سطح دریا ارتفاع 221/1٭٭   114/1- 428/1٭  417/1٭   721/1  624/1-  168/1  911/1-  

412/1٭ جهت دامنه -411/1٭  121/1٭٭  148/1٭٭  218/1٭٭   
227/1٭٭  761/1  172/1  

486/1٭ درصد شيب  
-421/1٭  

149/1٭٭  
216/1٭٭  

411/1٭  914/1  728/1  776/1-  

 درصد 2 و درصد 6احتمال داری در سطح  معنيترتيب  به: * و **

 

ای این گونه در ه با برخي از خصوصيات محيطي رویشگاه D. khorasanica های رویشي نتایج همبستگي بين ویژگي



 122 4شماره  72تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمي 

 

های  ارائه شده است. طبق این جدول بعضي از عامل 2جدول 
های مورد سنجش این  محيطي بيشترین همبستگي را با ویژگي

های محيطي، حداقل مطلق دما،  گياه دارند. در بين عامل
دگي ساالنه، هدایت ميانگين حداقل دمای سردترین ماه، بارن

دار را با  الکتریکي، رس و جهت دامنه بيشترین همبستگي معني
دهند و حداکثر مطلق دما، ميانگين  های رویشي نشان مي ویژگي

حداکثر دمای گرمترین ماه، اسيدیته و سنگریزه در مرتبه پس از 
آن قرار دارند. همچنين آهک، ماسه و ارتفاع از سطح دریا 

ها دارند. رطوبت  دار را با این ویژگي معنيکمترین همبستگي 
های رویشي  داری با این ویژگي اشباع و سيلت همبستگي معني
گيری شده در  های رویشي اندازه نشان ندادند. در ميان ویژگي

، طول بلندترین ساقه، ارتفاع گياه، سطح D. khorasanicaگياه 

ترتيب  ترین ساقه به پوشش، تعداد بوته و قطر ضخيم تاج
بيشترین همبستگي را با خصوصيات محيطي نشان دادند و طول 

رست با   و عرض برگ کمترین همبستگي را داشتند. تعداد دانه
داری را نشان  های محيطي همبستگي معني یک از ویژگي هيچ

 (.2دول نداد )ج

متغيرهای محيطي مؤثر بر  های اصلي  تحليل مؤلفه
 ،ساالنهمقادیر بارندگي  که دهد نشان ميهای رویشي  ویژگي

گياه، بيشترین تأثير را بر ارتفاع  اسيدیته و درصد سنگریزه
ترین ساقه و سطح  ، قطر ضخيمطول بلندترین ساقه

را این خصوصيات رویشي بيشترین مقادیر د. ندار پوشش تاج
 دهند.  در رویشگاه کج دره به خود اختصاص مي
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خصوصيات شيب و ماسه نيز بر طول و عرض برگ و 
ها تأثير زیادی دارند، زیرا با افزایش شيب  رست  تعداد دانه

های رویشي  منطقه و درصد ماسه خاک، مقادیر این ویژگي
تعداد بوته )تراکم(  افزایش یافته است.در رویشگاه هوینده 

تحت تأثير بيشترین خصوصيات خاک شامل آهک، نيز 
هدایت الکتریکي و رس و همچنين عوامل اقليمي شامل 
حداقل و حداکثر مطلق دما و ميانگين حداقل دمای 
سردترین ماه و حداکثر دمای گرمترین ماه قرار دارد. تأثير 

ین گونه در رویشگاه چلپو این خصوصيات محيطي بر تراکم ا
 به خوبي آشکار است.

 
 بحث 

گونه که از جدول همبستگي پيرسون قابل برداشت  همان
ارتفاع گياه، سطح ، طول بلندترین ساقه های ویژگي ،است
ترین ساقه  ، تعداد بوته و قطر ضخيمپوشش تاج

Diaphanoptera khorasanica بيشترین ترتيب  به
و پس از آنها طول حيطي دارند همبستگي را با خصوصيات م

رست همبستگي با  و عرض برگ قرار دارد. تعداد دانه
ا ه ه، زیرا در این رویشگاخصوصيات محيطي نشان نداد

مرحله رویشي به مرحله چرای دام مانع عبور گياهان از 
بسيار کمي توسط گياهان بذرهای در نتيجه  ،زایشي شده

خاک ناشي از  دیگر کوبيدگيسوی توليد شده است. از 
مانع از ویژه در رویشگاه چلپوی عطائيه  به ی داماه هورود گل

در  شده است.بذرها زني تعداد بسيار اندک  هاستقرار و جوان
نسبت به دره  رویشگاه کجای این گونه، ه هميان رویشگا

 که طوری هب ،ی داردتر مطلوبوضعيت های دیگر  رویشگاه
ارتفاع  ،پوشش اجتسطح رویشي شامل  های اغلب ویژگي

مقادیر ترین ساقه  قطر ضخيم و طول بلندترین ساقه گياه،
در این رویشگاه  .اند دادهبيشتری را به خود اختصاص 

شرایط اقليمي و خاک شرایط مناسبي را برای رشد این گونه 
با مراجعه به جدول همبستگي مشاهده  فراهم کرده است.

گي ساالنه، بارندشود که در ميان خصوصيات محيطي  مي
، رس و ميانگين حداقل دما حداقل و حداکثر مطلق دما،

بيشترین همبستگي را با خصوصيات هدایت الکتریکي 

، ميزان شيب، جهت دامنههمچنين  .دارندرویشي این گونه 
و  ، اسيدیتهسنگریزه، ميانگين حداکثر دما، حداکثر مطلق دما

دریا و ماسه ارتفاع از سطح  .دندر مرتبه بعدی قرار دارآهک 
این گونه نشان های رویشي  ویژگيکمترین همبستگي را با 

این یک از  ضمن اینکه رطوبت اشباع و سيلت با هيچدادند، 
توان نتيجه  اساس مي بر این ها همبستگي ندارند. ویژگي

تر با خاک نسبتاً  گرفت که این گونه شرایط اقليمي معتدل
توجه به مقاومت به پسندد. از سوی دیگر با  تری را مي سبک

تری برای  شوری این گونه، رویشگاه کج دره شرایط مناسب
با وجود اینکه در اغلب  باشد. رشد و گسترش آن مي

و  Faraji، (7161و همکاران ) Asri مانندمطالعات 
( مشخص 7168و همکاران ) Rabieو ( 7168همکاران )

مل از عوا ارتفاع از سطح دریا و بارش ساالنهشده است که 
ای ه ههای رویشي گون بر انتشار و ویژگيثر ؤممحيطي 

Ziziphora clinopodioides ،Astragalus gossypinus  و
Chaerophyllum macropodum گونه  درباشند، اما  مي

Diaphanoptera khorasanica ،کمترین تأثير را داشتند 
ا بتقریباً مشابه  يارتفاعدامنه های این گونه در  هرویشگازیرا 

 قرار دارد.ش اختالف کم در ميزان بار
متغيرهای محيطي مؤثر بر  های اصلي  تحليل مؤلفه

 دهد که نشان مي D. khorasanica های رویشي ویژگي
توانند در استقرار این گونه در یکي  ميعوامل این هریک از 
ا نقش مهمي ایفا نمایند، اما با مراجعه به جدول ه هاز رویشگا

شود که در ميان خصوصيات محيطي  همبستگي مشخص مي
را دارند ثيرگذاری أتپارامترهای اقليمي بيشترین ، مورد نظر

و در مرحله بعدی هدایت الکتریکي و بافت خاک تأثير 
مذکور در سه رویشگاه  D. khorasanicaمهمي بر استقرار 

هدایت الکتریکي و  ،(7162و همکاران ) Ghorbaniدارند. 
 Artemisia های گونهمؤثر بر پراکنش اسيدیته را از عوامل 

fragrans  وA. austriaca همچنين اند. هکرد معرفي 
Gurgin Karaji و سنگریزه  ( نيز سنگ7111همکاران ) و

های گياهي  گذار در پراکنش گونه را از عوامل مهم و تأثير
بافت سبک و اند.  سارال و بيجار کردستان معرفي کردهمراتع 

پذیری  باعث افزایش نفوذ هویندهه شني خاک در رویشگا
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( نيز 7164و همکاران ) Yariنتيجه مطالعه  که شود آب مي
های دره هوینده و  رویشگاه بر این موضوع تأکيد دارد.

سرخ  یها خاک یکوهستاني و حاو يستماکوس یدارا دره کج
 یشگاهاز رو هایي لدر مح که يیآنجا. ازاستمخلوط با گچ 

در  D. khorasanicaهای دیگر  اهبرخالف رویشگدره،  کج
بنابراین  ،شدهمراه با شن مشاهده  یخاکستر یها خاک
آیا این وضعيت  بيشتری نياز است که مشخص شود يقاتتحق

های سرخ یا سرپانتيني ارائه شده در  ادافيکي با تعریف خاک
همچنين و ( 7119)و همکاران  Eftekhari تحقيقات

Mahmoudi Meymand  ( مطابقت دارد7112)و همکاران 
 .Dهای مناسبي در مرحله گلدهي از گونه  جمعيت یا خير.

khorasanica  و عطائيه مشاهده گردید چلپوی در رویشگاه
هایي که از  های آن در آبراهه های با شيب تندتر پایه در پهنه

 که طوری ، بهها ایجاد شده بود رویش داشتند طریق بارندگي
زني و ابتدای رویش به  رای جوانهباین گونه  رسد مي نظر  به

های هوینده و  رویشگاهدر  باشد. داشته نيازآب بيشتری 
محدودیت ورود و خروج  دليلدره پارک ملي ساریگل به  کج

ها  کيفيت پایه ،تر و بارندگي مناسبمحدود افراد و چرای دام 
داشته که نشانگر اهميت  يهای آن وضعيت مطلوب جمعيتو 

از گونه مراحل فنولوژی این  .باشد مي درجه حفاظت در آن
زمان  رسد و آغاز و در ماه شهریور به پایان مي ماه فروردین

 .باشد ميماه  تير تا نيمه مرداد آن بذرهایآوری  مناسب جمع
خراسان  D. khorasanicaدهد خاستگاه  مطالعات نشان مي

باشد.  های رضوی و شمالي مي بزرگ بوده و انحصاری استان
استناد به منابع  های این گونه، سي ميداني رویشگاهبا برر
 مي و کتاب سرخ گياهان ایران،وای هرباریه هنمون فلور،

با حفظ طبقه تهدید  D. khorasanicaشود گونه  پيشنهاد مي
 نگهداری  Vulnerableپذیر یا عنوان گياه آسيب خود به
هکتاری  62رویشگاه  شود پيشنهاد ميبنابراین گردد. 
 "D. khorasanicaاثر طبيعي ملي "عنوان  عطائيه بهچلپوی 

 زیست قرار گيرد. تحت مدیریت سازمان حفاظت محيط
دره پارک ملي ساریگل با  های دره هوینده و کج رویشگاه

هکتار داخل محدوده پارک ملي قرار  611وسعت بيش از 
داشته و وضعيت مطلوبي دارند اما نياز است در فصول 

های آنها  یش قرار گرفته و آسيبمختلف سال مورد پا
 شناسایي و مرتفع گردد.
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Abstract 

     Diaphanoptera khorasanica is an Iranian endemic species and has a vulnerable threat class. 

In this research, some of the vegetative and environmental characteristics of this species were 

studied in the Chalpo-e-Ataeiyeh habitat of Razavi Khorasan and Hoindeh and Kajdarreh 

Sarigoul National Park in North Khorasan, Iran. For D. khorasanica sampling, 45 plots were 

arranged in a systematic - random method along nine transects of 100 m for all three habitats, 

and vegetative properties were measured in each plot. In each habitat, three soil samples were 

randomly taken in the direction of transects from a depth of 0-20 cm at the base of the plants of 

this species, and some of their physical and chemical properties were measured Climatic data of 

10 years were extracted from synoptic stations of Kashmar and Esfarayn. After data collection, 

one-way ANOVA was used to analyze vegetative and soil characteristics, and Duncan's test was 

used to compare the means. The results showed that there was a significant difference between 

the three habitats in terms of canopy cover and diameter of the thickest stem at (p<0.05), plant 

height, leaf length, density, and length of the longest stem at (p<0.01), but the number of 

seedling and leaf width were not significantly different. Also, there was a significant difference 

between the habitats for all soil characteristics (p<0.01). The most important environmental 

factors, which were effective on vegetative characteristics, were determined using principal 

components analysis (PCA). The results showed that the minimum absolute temperature, 

average minimum temperature of the coldest month, annual rainfall, electrical conductivity, 

clay, and direction of the slope had the most effect on these characteristics, respectively. Also, 

among the vegetative characteristics, length of the longest stem, plant height, canopy cover, 

number of plants, and diameter of the thickest stem had the most effect on environmental 

characteristics. 

 
Keywords: Endemic species, Diaphanoptera khorasanica, Khorassan province, 
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