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 ده کیچ
 برخی از نيازهای اکولوژیک ،پژوهشهای مهم مراتع خليج و عمانی است. در این ( یکی از گونهTaverniera sparteaگونه التی )     

)سياهو، احمدی و بشاگرد( تعيين  اصلی در استان هرمزگان شگاهیروعوامل خاکی و توپوگرافيکی در سه به  هاو پاسخ آنالتی گونه 
دار معنیدرصد  5سنگ و سنگریزه در سطح  درصد خاک لخت و درصددر سطح یک درصد و  درصد پوششکه  نتایج نشان دادشد. 
برای هر یک از متغيرهای محيطی، نشان داد که متغيرهای درصد آهک خاک، درصد رس،  تهافیميتعمبکارگيری مدل جمعی  بود.

. افزایش درصد رس خاک از مدل هستند داریمعناسيدیته، درصد کربن آلی خاک، ازت خاک و درصد خاک لخت بر عملکرد گونه 
مقدار درصد خاک بدون پوشش از مدل کاهشی، افزایش اسيدیته خاک از حالت دو مد، افزایش مقدار آهک خاک و همچنين 

 نیا شیروبررسی فنولوژی گونه نشان داد که ای، افزایش درصد کربن آلی و ازت خاک هر دو از مدل افزایشی پيروی کرد. زنگوله
و نقش گونه توجه به ارزش غذایی  با شود.ماه وارد مرحله رکود میدهه سوم اردیبهشتاز و  گرددیمشروع  ماهآباندهه دوم از  اهيگ

اقدام گونه  نیکاشت ا نسبت به داردرا آن استقرار  طیکه شرامرتعی شده بیمناطق تخر درشود حفاظت خاک مراتع، پيشنهاد میآن در 
 شود.

 
 .، استان هرمزگانTaverniera spartea)التی )گونه  ،یولوژکا: های کلیدیواژه

 

 مقدمه

از  یاهیپاامروزه مدیران منابع طبيعی نياز به درک 
گياهی بومی و چگونگی  یهاگونهاکولوژیک  یهایژگیو

 .به عوامل محيطی و نوع مدیریت دارند هاآن واکنش
 یو چگونگ یاهيگ یهاگونهک یاکولوژ یهایژگیوشناخت 
 یهاگونه قابليتن يي، ضمن تعیطيبه عوامل مح هاآن واکنش

، اطالعات یکیط مختلف اکولوژیمورد نظر در شرا
 یهاگونه یکیاکولوژ یازهاين نييتع یبرارا  یدارزشمن

مناسب  یهاگونه یمعرف یه برایدانش پاو ارائه  یاهيگ
و  یاهيت پوشش گیرید علوفه، مدياصالح مراتع، تول
از مراتع را در مناطق مشابه  یبرداربهرههمچنين مدیریت 

 .دهدیمارائه 
تيفعالمستقيم یا غيرمستقيم بر  طوربهعوامل محيطی 

گذاشته و ثير أتتوانایی رقابتی آن(  ویژهبهحياتی گياه ) یها
به  (.Odum, 1971) دهدیمقرار ثير أتتحت  را پراکنش آن
 که مطالعات اکولوژی فردی کامالً شودیمکيد أت همين دليل،
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مجزا از مطالعات سين اکولوژی نيست و بهتر است که این دو 
گروهی، به  یشناسومبمطالعه همزمان با هم انجام شود. زیرا 

درک الگوهای پوشش گياهی در ارتباط با عوامل 
ابتدا  اکولوژیکی پرداخته و برای رسيدن به این موضوع،

به  آنها واکنشاهميت و  گياهی، یهاگونهپراکنش 
در  از عوامل اکولوژیک را باید مشخص کرد. یامجموعه

از ثر أمتگروهی، بيشتر  یشناسبومن اواقع مشاهدات متخصص
 باشدیمگونه غالب در ارتباط با عوامل اکولوژیک  واکنش

فردی مورد  یشناسبومن اکه ممکن است توسط متخصص
(. در مجموع، برای West, 1967بررسی قرار گرفته باشد )

گياهی، نياز به  یهاگونهفردی  یشناسبومدرک بهتر 
 یهاتيفعالمطالعات تاکسونوميکی و ژن اکولوژی، مطالعه 

مطالعه روابط  زندگی و تغييرات اکوتيپی، چرخه، حياتی
فيزیولوژیکی و مطالعه ارزش  یهاتيفعالاکولوژیکی، مطالعه 

رو، با توجه به . از اینستگياهي یهاگونهاقتصادی 
 یهاگونهگستردگی مطالعات مربوط به اکولوژی فردی 

در این پژوهش تنها به بررسی روابط اکولوژیکی که  ،گياهی
اگرچه  است، پرداخته شد.ثر ؤمالتی  گونهش در پراکن

فردی  یشناسبومدر مورد  یاگسترده اًنسبتمطالعات 
ای ولی تاکنون هيچ مطالعه است شده انجامگياهی  یهاگونه
( انجام نشده spartea Tavernieraگونه التی ) مورددر 
از این جنس به نام  یو تنها مطالعه بر روی گونه دیگر است

 انجام شده( cuneifolia nieraTaverهرش )
در بررسی نيازهای  (2018همکاران ) و  Assadpourاست.

( نشان cuneifolia Tavernieraگونه هرش ) اکولوژیک
 ،متر از سطح دریا 2100تا  10گونه از ارتفاع این که ند داد

بر روی و درصد  60تا  10های با شيب در رویشگاه
آهک و فقير از ور، کملومی، غيرشیسندبا بافت های خاک

و همکاران  Saeidfar نظر مواد آلی و ازت رویش دارد.
ceratoides Eurotia گونه  یاکولوژآت یررس( با ب2003)

(L.) C.A.Mey گياه این نشان دادند که  ،در استان اصفهان
فوقانی  یهاتراس، هاتپه، هاکوه[در بيشتر واحدهای اراضی 

و در انواع  ]آبرفتی یهادشت، یادامنه یهادشت(، هافالت)
 تیتا هداازجمله گچی و آهکی و کمی شور ) هاخاک

مختلف  یهابافت( با بر متر منسیزیدس 29/5 یکیالکتر
و جهات  هابيشهمچنين این گياه در  .شودیمدیده 

و  بيشکمداشته ولی در اراضی  وجودجغرافيایی مختلف 
ی از تراکم و شادابی در مناطق استپ ژهیوبهشمالی،  یهابيش

در بررسی avoodidrMi (2013 ) باالتری برخوردار است.
در به عوامل محيطی گياهی شاخص  یهاگونهپاسخ 
 یهاگونه واکنشی غرب ایران نتيجه گرفت که هانابلوطست

چرای دام و عوامل متأثر از آن، مثل وزن  شدت مهاجم، به
Faraji (2014 ) مخصوص خاک، یک پاسخ افزایشی است.

گياهی شاخص به عوامل محيطی را در  یهاگونهپاسخ 
 بهينهدرمنه دشتی در استان مرکزی بررسی و  یهاشگاهیرو

در ارتباط با عوامل اکولوژیک مورد مطالعه را رشد این گونه 
 ديتوان تول (2015) و همکاران Ahmadi .مشخص کرد

 یمورد بررسرا  یطيمح یرهايراش نسبت به متغ شگاهیرو
و  ییبه تنها ،اینشان دادند که ارتفاع از سطح درداده و ار قر

عوامل در  نیمهمتر ،رهايمتغ ریبا سا بيدر ترک بيدرصد ش
و  Heidari .روندیم شماربهرویشگاه  ديتوان تول راتييتغ

Bromus گياهی  یهاگونهپاسخ  (2017همکاران )

tomentellus  وmillefolium Achillea یهانارا به گرادی 
دو گونه  نیا محيطی مورد بررسی قرار داده و بيان کردند که

نشان  یمتفاوت واکنشا یر ارتفاع از سطح درينسبت به متغ
مثبت ر يثأتاست که  یپارامتر ،دادند و مقدار شن در خاک

ن یا که یدر حال ،داشته .tomentellus Bع گونه یدر توز
اشته د A. millefoliumبر حضور گونه  یر منفير تأثيمتغ

بررسی مطالعات فنولوژیکی در ارتباط با عوامل  است.
 یاهيگستیزبه درک محيطی و اقليمی، از مباحثی است که 

 هاگونهمتقابل  هایو اثر ماقلي –گونه متقابل روابط ،هاگونه
(.  2014et al.Rashvand ,) کندیم کمک جوامع گياهی در
 جادای باعث ،هاگونه نيآب و هوا و رقابت ب یفصل راتييتغ

 & Puppi Branziشده است ) اهانيدر گ یکیتنوع فنولوژ

Zanotti, 1992 .)Baghestani ( 2013و همکاران)  در
نشان دادند که  ،زدیدر  یدو گونه مرتع یمطالعه فنولوژ

ماه آغاز از دهه دوم بهمن ceratoides Eurotiaگونه  شیرو
گونه سبز شدن نسبت به  یبرا یکمتر یو در مجموع دما
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از دهه دوم  ،اهيگ نیا یدهگلاز دارد. زمان يدرمنه ن
گونه  نیا ی. بذردهاستماه تا دهه اول خردادماه بهشتیارد

و  Hajebi رماه است.يدر دهه سوم خردادماه تا دهه دوم ت
 کالجوک بررسی مراحل حياتی گونهدر  (2020همکاران )

(Platychaete aucheri )که  ندنشان داد در استان هرمزگان
مراحل فنولوژی گونه تابعی از شروع بارندگی و شرایط آب 

که با شروع بارش و خنک طوریهب ،هوایی منطقه است و
شود و دوره خزان و رکود شدن هوا رشد رویشی آغاز می

های گياه با شروع گرما همزمان است. در هر سه سال فعاليت
روزه  40حداکثر خری أتآماربرداری رشد رویشی با تقدم و 

در سال .شد آغازها در آبان و آذرماه و با شروع بارندگی
های با بارندگی بيشتر و توزیع مناسبتر شروع رشد گياه 

تر از طول دوره رویشی طوالنی در ضمنو  شدهزودتر آغاز 
 . استمراحل زایشی 

 التی برای مرتعی گونه اکولوژیک نياز شناخت برای     
بررسی استان،  مراتع اصالح و یریتمد یهابرنامه در استفاده
 قابليتبه تغييرات عوامل محيطی و تعيين  گونهپاسخ 

مورد نظر در شرایط مختلف اکولوژیکی و درک  یهاگونه
تعيين مراحل مختلف و همچنين  بهتر آشيان اکولوژیکی آن

این پژوهش  ،استاندر نواحی مختلف رویشی  گونهرشد 
 شد. انجام

 

 هامواد و روش
التی با ناام علمای   گونه : مورد پژوهش گونهتخاب ان -

(Burnm. f.) DC. spartea Taverniera ساآانهپرو از تيره 
(Papilionaceae 1( است )شکل .)باه  ای درختچاه  یاهيا گ

ده از يد، پوشا يل باه ساف  یا متار، متما یساانت  110تاا  ارتفاع 
 یهاار متعدد، با شاخهي. ساقه بسدهيخواب همیرو یهاکرک

 یمکدر مقطع  یخطوط طول ی، دارایاشاخهباً دو ی، تقرکوتاه
برگچاه   1-3ب از کا ، مردمبرگباً بدون یبرگ تقر دار.هیزاو

 ی، در انتها داراتاشده اغلب، یمرغتخمدار، واژ نجک، کوچک
. گال  دوامیبا و  کوچکها ک، گوشواربرگشته کوچک کنو

باا   ی، محورکوچکار ي، دمگل بسبنفشل به ی، متمایصورت
مات يد، باا تقسا  يساف  یهاا کرکده از ياسه پوشک، گل 2-1

ها دو بار ، درفش برابر با ناو، باللولهتر از لیطو یمک، یمثلث
 ییبندها یام دارايتر از ناو. نوتاهکدوبار  یاسه ولکاز  بلندتر

ل یا طو یا تارهاا یا هاا  کرکده از يپوش کتخم 2-3 یحاو
 در دنيااااا (.Rechinger, 1984) دهيااااخواب هاااامیرو

cuneifolia Taverniera گونه 5دارای  Taverniera جنس

، spartea Taverniera ، echinata Taverniera، 

 nummularia Taverniera و lappacea Taverniera 
. کنناد مای  رشدها در ایران گونه هآخر بقي هگونکه بجز  است

ایاران و پاکسااتان  در ( spartea Tavernieraگوناه التای )  
سيستان و بلوچستان و  هایاستاندر  رانیا درگسترش دارد. 

این گياه خاص ناحيه خليج و عمانی دارد.  هرمزگان پراکنش
 Taverniera جانس  اهاان يگ .(Rechinger, 1984اسات ) 

، هساتند  ینيسااپون  و یديزوفالونوئیا باتکيتر یحاو عمدتاً
باوده و   ماؤثر همچنين در درمان درد معده و بهبود سریع تب 

محافظات  و روبيکضادم  ضدتومور، ضدالتهاب،دارای اثر 
 Khalighiباشاند.  یسلولی مو  یموتاژن تيسم برابر در نندهک

Taverniera نشاان دادناد کاه گيااه      (2013و همکااران ) 

spartea یهاا ردهی بار رو  یسالول  تيسام  هایدارای اثر 
 اهانيگ در مطالعات اهيگ نیاست و ا یانسان سرطان یسلول

Euproctis خوارکرم برگ .است مندضدسرطان بسيار ارزش

 fraterna ای از خانوادهپرهشب Erebidae که برای  باشدیم
اولين بار در مالدیو، هند و سریالنکا شناسایی شد. الروهای 

 مانندهای گياهی متنوعی فاژ بوده و به ميزبانآن پرمو و پلی
 آلو، انبه، سيب، هلو، گالبی، انگور، مرکبات، گل رز، کرچک،

 یاسرده) arjuna Terminalia  مانندپنبه و درختان جنگلی 
 )یک گونه از کنار( mauritiana Ziziphus  ،زنگی(از گارم

یما از راسته افراسانان حمله   coromandelica Lannea و
. مطالعات نشان داده است که در ميزان ده پی پای ام از  کنند

تنهاا   (eusros Catharanthus) گياه پریاوش لکالوئيدهای آ
. شاود یما های بارور این آفت تفریخ درصد از تخم 25/19

تغذیه از گياه حاوی این آلکالویيد باعث کاهش قابل توجهی 
یما در ميزان کربوهيدرات و پاروتئين الروهاای تيمارشاده    

گوارشای الرو   یهامیآنزهمچنين در اثر تغذیه فعاليت  .شود
 یهاا بارگ و . ایان آفات همچناين از شااخه     رودیماز بين 
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و تغذیاه خاود را    کناد یما جنگلای تغذیاه    یادولپهگياهان 
که دفاع شيميایی ميزباان حاداقل اسات     یادورهمتناسب با 

 (.Sundari, 2008) کندیمتنظيم 

 

 
 (spartea Tavernieraگونه التی ) -۱شکل 

)Taverniera sparteaLati species ( .Figure 1 
 

 مورد مطالعه اکولوژیکی، اقلیمی و آب و هوایی مناطق های جغرافیایی،ویژگی -۱جدول 

regionsGeographical, ecological, climatic characteristics of the studied  -Table 1 
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 )کيلومتر(

Distan
ce to 
the 

center 
of the 
provin

ce 
(km) 

ارتفاع از 
سطح 
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ure (C °) 

 سياهو

Siahoo 
55 450 56.24 27.69 -West

East 
5-0 Warm and 

dry-semi 27.3 172 32.3 21.8 

 احمدی

Ahmadi 
95 750 .7256 27.91 -West

East 
10-5 Warm and 

dry-semi 25.5 184 31.6 14.9 

 بشاگرد

Bashag
ard 

135 600 57.45 26.48  -East
West 

15-10 Warm and 
dry 28 193 33.9 21.1 
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: این بررسی در سه منطقه انتخاب محدوده مورد مطالعه -
ی هاسياهو، احمدی و بشاگرد استان هرمزگان انجام شد. ویژگی

جغرافيایی، اکولوژیکی، اقليمی و آب و هوایی این مناطق در 
 .نشان داده شده است 2و جانمایی آنها در شکل  1جدول 

 

 
  مورد مطالعه اطقمنت یموقع -2 شکل
regionsLocation of the study  .Figure 2  

 

قبل از آماربرداری از پوشش گياهی، ابتدا : روش بررسی -
دن کرخشک و پس از  یآورجمعدر منطقه  کليه گياهان موجود

و منابع  یقات و آموزش کشاورزيوم مرکز تحقیدر هربار ،آنها
 یهاگونه ییشناسا یبرا .شدند ییشناسا هرمزگاناستان  یعيطب
(، فلورا  1988et alAssadi ,.-2016ران )یاز فلور ا ی،اهيگ
ت و هرباریوم مرکز تحقيقا( و Rechinger, 1963-2005کا )يرانیا

. شدستفاده آموزش کشاورزی و منابع طبيعی هرمزگان ا
 سيستماتيک -به روش تصادفیاز پوشش گياهی  یبردارنمونه

(Arzani & Abedi, 2015 در داخل ،)مستقر در  یهاپالت
خطی انجام شد. برای این منظور و با توجه  یهاترانسکتامتداد 

کسان نسبت به شيب تغييرات محيطی، پنج ترانسکت با فاصله ی
، شش پالت با آنهاسپس بر روی هر یک از  بکار برده شد. همبه

مستقر گردید. در هر واحد  متر 5×5و به ابعاد  فواصل یکسان
پالت برای سه منطقه  90پالت و در مجموع  30اکولوژیکی، 

برداری در پس از استقرار شبکه نمونه مورد مطالعه بکار برده شد.
ها و درصد هعداد پایفراوانی، ت ،وژیکیواحدهای اکولهر یک از 

و رشد  هاپالتهای واقع در داخل پوشش تاجی هر یک از گونه
کليه  یريگاندازه. شد یريگاندازهسال جاری گونه مورد پژوهش 
فراوانی از طریق . انجام شدپارامترها در مرحله گلدهی 

از طریق شمارش و پوشش  هاهیپاتعداد حضوروغياب گونه، 

مقدار رشد  از طریق برآورد نظری تخمين زده شد. آنها تاجی
سال جاری گونه مورد پژوهش نيز از طریق قطع و توزین 

ضمن اینکه در هر پالت، درصد پوشش گيری گردید. اندازه
تاجی کل، درصد سنگ و سنگریزه، درصد خاک لخت و درصد 

بررسی  برایدر گام بعدی تحقيق،  .شد گيریالشبرگ نيز اندازه
از هر یک از  ،مورد پژوهش گونهبر پراکنش  محيطیاثر عوامل 

تا عمق )نمونه مرکب( یک نمونه خاک با سه تکرار ها پالت
ها به گياه برداشت گردید و پس از انتقال نمونه یدوانشهیر

شامل بافت  آنهاآزمایشگاه، خصوصيات فيزیکی و شيميایی 
 pHاستفاده از  (، اسيدیته )گل اشباع بایخاک )روش هيدرومتر
)با استفاده از روش آهک  درصدشونده یا متر(، درصد مواد خنثی
جذب )با استفاده از روش السون(، پتاسيم تيتراسيون(، فسفر قابل

جذب )با استفاده از روش استات آمونيوم(، کربن آلی )با قابل
ازت کل )با استفاده از روش  و بالک( -یلاستفاده از روش والک

گيری ( اندازهli Ehyaei & Behbahizadeh, 1993Aکجدال( )
روش به تغييرات عوامل محيطی از  گونهبرای بررسی پاسخ  شد.

 استفاده شد. افتهیميتعممدل افزایشی آناليز تطبيقی متعارفی و 
حياتی گياه، در فواصل مختلف زمانی  یهاتيفعالبرای بررسی 

نه مورد نظر گو یهاشگاهیرو، به 1398تا  1396 یهاسالطی 
مرحله پایان عزیمت شد و مراحل مختلف رشد شامل آغاز و 
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مرحله پایان مرحله گلدهی، آغاز و پایان رویشی، آغاز و 
رسيدن بذر، ریزش بذر و خشک شدن گياه و مرحله رکود و 

پایه گياهی در  10. برای این منظور، شدخواب زمستانه ثبت 
خاب شده، پيکه رویشگاه انتخاب و در مجاورت گياهان انت

دار نصب گردید. گياهان منتخب از نظر ارتفاع، قطر یقه، شماره
و شادابی دارای وضع مشابهی بودند.  زاگل یهاشاخهتعداد 

 یگونه در مقاطع زمان نیا یاطالعات مربوط به مراحل فنولوژ
شد ثبت  یشیروزه در مرحله زا 7و  یشیروزه در مرحله رو 15

(013., 2et alBaghestani .) برای تعيين  که شودیادآوری می
در انجام شده ی، مشاهدات ویشتاریخ آغاز هر یک از مراحل ر

کل رویشگاه نيز مدنظر بوده است. در نهایت دیاگرام فنولوژیکی 
 گياه در انطباق با منحنی آمبروترميک ترسيم شد.

 
 نتایج

 ویژگی رویشگاهی مناطق پراکنش گونه التی -

 یهایرستنمطالعه  :شناسایی شدههای گیاهی گونه -
گونه گياه  40موجود در سه منطقه مورد مطالعه، وجود 

تيره گياهی را نشان داد  20جنس و  35آوندی متعلق به 
با  هایابوتهدر بين گياهان این مناطق،  (.2ول )جد

درصد فرم رویشی غالب را تشکيل داده است  70فراوانی 
ها با درصد و علفی 10ها با ایو بعد از آن، درختچه

درصد  5/7های چندساله درصد قرار دارند. گراس 5/12
نظر  از(. 2دهند )جدول گياهان منطقه را تشکيل می

 -صحرا یشیرو هيدرصد متعلق به ناح 5/67پ، يوروتک
 -رانیا یشیه رويدرصد متعلق به ناح 5/32و  یسند

های (. گونه2)جدول هستند  یسند-توران و ناحيه صحرا
decander Gymnocarpus،spinosus Convolvulus ،

olivieri Cymbopogon  وlarica Euphorbia  در تمام
 ها مشترک بودند.رویشگاه

 

 (spartea Tavernieraالتی )پراکنش  نام علمی، فرم رویشی و کوروتیپ گیاهان منطقه -2 جدول

regionsdistribution  spartea Tavernieraof plants in orotype hScientific name, vegetative form and c .Table 2 
 کروتيپ

Chorotype 

 فرم رویشی
Vegetative form 

 گونه
Species 

 کروتيپ
Chorotype 

 فرم رویشی
Vegetative form 

 گونه
Species 

IT , SS Bush Gymnocarpus decander SS Shrub Acacia ehrenbergiana 
SS Bush Hammada salicornica IT , SS Bush Acanthophyllum bracteatum 

IT , SS Bush Helianthemum lippii SS Perennial grass Aeluropus lagopoides 

SS Bush Heliotropium brevilimbe SS Bush Anabasis setifera 
SS Bush Juncus rigidus IT , SS Bush Anvillea garcinii 
SS Shrub Lycium shawii SS Bush Atriplex leucoclada 

IT , SS Bush Peganum harmala SS Herb Blepharis ciliata 
IT , SS Bush Platychaete aucheri SS Bush Chrozophora obliqua 
IT , SS Bush Platychaete glaucoscens SS Perennial grass Chryzopogon aucheri 

SS Shrub Prosopis koelziana IT , SS Bush Convolvulus spinosus 
IT , SS Bush Pteropyrum aucheri SS Herb Convolvulus virgatus 
IT , SS Bush Pycnocycla aucherana SS Bush Cornulaca monocantha 

SS Bush Salsola imbricata SS Perennial grass Cymbopogon olivieri 
IT , SS Bush Salvia aegyptiaca SS Herb Echinops jedrosiacus 

SS Bush Salvia santolinifolia SS Bush Euphorbia larica 
SS Shrub Tamarix mascatensis SS Herb Fagonia bruguieri 
SS Bush Taverniera cuneifolia SS Herb Fortuynia garcinii 
SS Bush Tephrosia persica SS Herb Gailonia aucheri 

IT , SS Bush Teucrium stocksianum SS Bush Gailonia crucineloides 
IT , SS Bush Zygophyllum atriplicoides SS Bush Grantia aucheri 

SS) Sindian-Sahara( ;   IT ian)Turan-oIran( 
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با بررسی نتایج حاصل از  :مناطق پراکنش گونه التی -
ان طرح مناطق اکولوژیک )شناخت پوشش گياهی است

تيپ گياهی در  85هرمزگان( مشخص شد که گونه التی در 
آباد، بشاگرد، الر، قشم، مناطق بندرعباس، بندرلنگه، حاجی

شود )جدول جاسک، پيبشک، بيرم، الوان و فنوج دیده می
بر روی نقشه استان هرمزگان  گونه( و نقشه پراکنش این 3

بررسی وضعيت واحدهای  ارائه شده است. 3در شکل 

ضی محدوده مناطق پراکنش گونه التی نشان داد که ارا
ها و ها، فالتتپه، هاکوهشامل  مورد مطالعه همحدود
و  سيالبی یهادشتای، دامنه یهادشتهای فوقانی، تراس

مناطق پراکنش  .هستند دارزهیسنگرل کش یبادبزن یهازهیوار
 درجه، مترميلی 4000تا  3000گونه دارای تبخير ساالنه 

متوسط و گراد است درجه سانتی 28تا  22متوسط  ارتحر
 است. مترميلی 250تا  150بارندگی ساالنه 

 
 در استان هرمزگان (spartea Tavernieraالتی )های گیاهی و مناطق حضور گونه تیپ -3جدول 

incein Hormozgan prov spartea Tavernieraof presence of  regionsPlant types and  .Table 3 
 مناطق

Regions 
 تيپ گياهی

Plant types 

 مناطق
Regions 

 تيپ گياهی
Plant types 

Lengeh Aca. tor. + Ham. sal. Bashagard Aca. eh. + Cym. oli. 

Lengeh, Jask Aca. tor. + Pro. cin. Bandarabbas Aca. eh. + Eup. lar. 
Bashagard Amy. lyc.+Per. aph. Bashagard Aca. eh. + Gym. dec. 

Jask Cal. com.+ Ham. sal. Bashagard, Bandarabbas, Lar, Pibeshk Aca. eh. + Ham. sal. 
Bandarabbas Cal. com.+ Cor. mon. Pibeshk Aca. eh. + Lyc.sha. 
Bashagard Con. spi. + Eup. lar. Pibeshk Aca. eh. + Pro. cin. 

Lar, Bandarabbas Con. spi. + Gym. dec. Bandarabbas Aca. eh. + Sti. cap.+ Ham. sal. 
Lengeh Cor. mon. + Hel. bac. Bashagard Aca. eh. + Zyg. atr. 

Bandarabbas Cor. mon. + Tep. per. Bashagard Aca. oer. + Pro. cin. 
Bashagard Cou. sto. + Amy. lyc. Bashagard Aca. tor. + Eup. lar. 

Bashagard Eup. lar.+ + Pla. gla. Bashagard Cou. sto. + Con. spi. 

Bandarabbas, 

Bashagard Eup. lar.+ Zyg. atr. Bashagard Cym. oli. + Con. spi. 

Jask Eup. lar.+ Zyg. atr.+ Gym. 

dec. 
Bashagard Cym. oli. + Gym. dec. 

Bandarabbas, Lengeh Eup. lar.+ Zyg. qat. Lar 
Cym. oli. + Gym. dec.+ Pla. 

auc. 
Bandarabbas Gai. auc..+ Cym. oli. Bashagard Cym. oli. + Pla. gla. 
Jask, Pibeshk Gym. dec.+ Aca. eh. Bandarabbas, Jask, Bashagard  Eup. lar.+ Aca. eh. 

Bashagard Gym. dec.+ Aca. tor. Bandarabbas Eup. lar.+ Aca. eh.+ Aca. oer. 

Bashagard Gym. dec.+ Eup. lar Bandarabbas Eup. lar.+ Gym. dec. 

Lengeh Gym. dec.+ Ham. sal. Bandarabbas Eup. lar.+ Per. aph. 

Pibeshk, Fanuj Ham. sal. + Tep. apo. Bashagard Gym. dec.+ Pla. gla. 

Bashagard Pan. tur. + Cal. lar. Bayram Gym. dec.+ Pla. muc. + Ham. 

sal. 

Jask, Pibeshk Pan. tur. + Sph. auc. Bayram Gym. dec.+ Pla. muc. + Lim. 

axi. 

Jask Plat. auc. + Eup. lar. Bashagard, Hajiabad Gym. dec+ Zyg. atr. 

Bashagard Pla. gla. + Aca. eh. Lengeh, Lar Gym. dec+ Zyg. atr.+ Plat. 

auc. 

Bashagard Pla. gla. + Con. spi. Bandarabbas Ham. sal. 
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 مناطق
Regions 

 تيپ گياهی
Plant types 

 مناطق
Regions 

 تيپ گياهی
Plant types 

Bashagard Pla. gla. + Cym. oli. Jask, Pibeshk Ham. sal. + Aca. eh. 

Bashagard Pla. gla. + Eup. lar. Jask, Pibeshk Ham. sal. + Cal. lar. 

Bashagard, Fanuj Pla. gla. + Gym. dec. Bashagard, Minab Ham. sal. + Rha. str. 

Lengeh, Pibeshk, 

Qeshm Pro. cin. Lengeh,Pibeshk Ham. sal. + Sua. ver. 

Jask Sph. auc.+  Aca. eh. Jask, Pibeshk Pro. cin. + Aca. eh. 

Pibeshk Sph. auc. +Ham. sal. Jask Pro. cin. + Aca. eh. + Sal. per. 

Lengeh, Qeshm Sph. auc.+ Hel. bac. Bashagard Pro. cin. + Cap. dec. 

Lavan Sph. auc.+ Hel. bac.+Pan. 

tur. 
Bashagard Pro. cin. + Sal. per. 

Geshm Sua. ver. Jask, Pibeshk, Fanuj Pro. cin. + Sal. per. + Tam. 

sp. 

Legeh Sua. ver.+ Sal. dur. Pibeshk Pro. cin. + Tam. sp. 

Jask Sua. ver.+ Sal. imb Jask Sal. imb. + Ham. sal. 

Lar Tav. cun.+ Gai. auc. + Cor. 

mon. 
Jask Sal. spp. + Sua. ver. 

Bandarabbas Tav. cun.+ Pla. auc. Geshm Sal. tom. 

Geshm Tav. cun.+ Ael. lag. Geshm Sph. auc. 

Bashagard Zyg. atr.+ Pla. gla. Bandarabbas Ziz. spi.+ Eup. lar. 

Bandarabbas Zyg. atr.+ Sua. ver. Bashagard Zyg. atr.+ Aca. eh. 

Jask Sua. ver.+ Pro. cin. Bashagard Zyg. atr.+ Cym. oli. 

  
Bashagard, Bayram, Lar Bandarabbas, 

Jask 
Zyg. atr.+ Gym. dec. 

 

 
 در استان هرمزگان( spartea Tavernieraالتی ) گونهمناطق پراکنش  -3 شکل

in Hormozgan province spartea Tavernieraof  regionsDistribution  .Figure 3  
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 وتحليل پارامترهای رویشی در سه منطقه مطالعاتیتجزیه -4جدول 
regionsAnalysis of vegetative parameters in three study  .Table 4  

F. ميانگين مربعات 
Average of squares 

 درجه آزادی

df 
 مجموع مربعات

Sum of squares 

 عامل تغيير

Change agent 
 پارامتر

Parameter 

4.7 * 2126.7 2 4253.5 
 بين گروهها

Between groups 
 درصد خاک لخت

Percentage of bare soil 
 درون گروهها 39068.3 87 449.1 

Within groups 

 کل 43321.8 89  
Total 

1.4 ns 25.8 2 51.7 بين گروهها 
Between groups 

 درصد الشبرگ

Percentage of litter  18.9 87 1642.4 درون گروهها 

Within groups 

 کل 1694.1 89  
Total 

 بين گروهها 6105.6 2 3052.8 *4.1
Between groups درصد سنگ و سنگریزه 

Percentage of stones and 

pebbles 
 درون گروهها 65358.8 87 751.2 

Within groups 

 کل 71464.5 89  
Total 

 بين گروهها 3675.1 2 1837.5 ** 10.9
Between groups 

 درصد پوشش

Percentage of coverage  169.4 87 14739.2 درون گروهها 

Within groups 

 کل 18414.3 89  
Total 

0 ns 0 2 0 بين گروهها 
Between groups 

 فراوانی گونه
Species frequency  0.23 87 20 درون گروهها 

Within groups 

 کل 20 89  
Total 

0.1 ns 338.2 2 676.4 بين گروهها 
Between groups 

 ارتفاع گونه
Species height  3292.3 87 286431.4 درون گروهها 

Within groups 

 کل 287107.8 89  
Total 

1.7 ns 23574.6 2 47149.3 بين گروهها 
Between groups 

 توليد علوفه
Forage production  13931.6 87 1212052 درون گروهها 

Within groups 

 کل 1259201 89  
Total 

** :Significant at 1% level       * :% level5Significant at     ns  :Non significant  
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  های رویشگاهی گونه التیویژگی -
وتحليل پارامترهای رویشگاهی را در تجزیه 4جدول 
دهد. با توجه به نتایج د بررسی نشان میمناطق مور

جدول، پارامترهای درصد خاک لخت و درصد سنگ و 
در  درصد پوششدرصد و پارامتر  5سنگریزه در سطح 

دار بود. پارامترهای توليد ساالنه، سطح یک درصد معنی
دار ارتفاع و فراوانی گونه در مناطق مورد بررسی معنی

 نبود.
را پارامترهای رویشگاهی مقایسه ميانگين  5جدول 

دهد. با توجه به جدول در سه منطقه مطالعاتی نشان می
کمترین درصد پوشش در منطقه بشاگرد، کمترین درصد 
سنگ و سنگریزه در منطقه سياهو و کمترین درصد خاک 

 گيری شد. لخت در منطقه احمدی اندازه

 

 قه مطالعاتیمقایسه میانگین پارامترهای رویشگاهی در سه منط -5جدول 

regionsComparison of average habitat parameters in three study  .Table 5  

 مناطق

Regions 

درصد خاک 
 لخت

Percentage of 

Bare soil 

 درصد الشبرگ

Percentage of 

Litter 

 درصد پوشش

Percentage 

ageCoverof  

درصد سنگ و 
 سنگریزه

Percentage of stones 

and pebbles 

 وليد علوفهت

Forage 

production 

 فراوانی گونه

Frequency 

Species 

 ارتفاع گونه

Species 

Height 

 سياهو

Siahoo 
20.1 a 3.4 a 65.7 a 10.8 b 131.1 a 0.67 a 73.1 a 

 احمدی

Ahmadi 
5.5 b 5.3 a 67.7 a 21.5 a 129.3 a 0.67 a 74.4 a 

 بشاگرد

Bashagard 
20 a 4.6 a 49.3 b 26 a 7 a74. 0.67 a 68 a 

 

گونه التی و درصد پوشش  6جدول  :درصد پوشش -
با  دهد.در سه منطقه مطالعاتی نشان میرا گياهان همراه آن 

 03/0توجه به جدول گونه التی دارای سطح پوشش برابر با 
 .درصد بود

گونه التی و گياهان  ميزان تراکم 7جدول تراکم:  -
دهد. با توجه به تی نشان میدر سه منطقه مطالعارا همراه آن 

 هکتارپایه در  284گونه التی دارای تراکم برابر با  ،جدول
 بود. 

گونه التی و  ميزان فراوانی 8جدول فراوانی:  -
دهد. گياهان همراه آن را در سه منطقه مطالعاتی نشان می

 66با توجه به جدول، گونه التی دارای فراوانی برابر با 
 درصد بود. 

 



 ... گونه کیاکولوژ یازهاین یبررس  76

 

 و گیاهان همراه آن در سه منطقه مطالعاتی( spartea Tavernieraالتی )درصد پوشش  -6 جدول

regionscover and associated plants in three study  spartea TavernieraPercentage of  .Table 6 
 گونه

Species 

 درصد پوشش در یک مترمربع
2per mPercentage of coverage  

 گونه

Species 

 پوشش در یک مترمربع درصد
2mPercentage of coverage per  

Helianthemum lippii 0.13 Gailonia aucheri 0.51 

Anvillea garcinii 0.04 Chrozophora obliqua 0.74 

Anabasis setifera 0.41 Hammada salicornica 2.40 

Taverniera spartea 0.03 Pycnocycla aucherana 0.36 

ete aucheriPlatycha 0.14 Echinops jedrosiacus 0.17 

Chryzopogon aucheri 0.01 Peganum harmala 0.09 

Gymnocarpus decander 1.17 Teucrium stocksianum 0.02 

Salvia santolinifolia 1.04 Acanthophyllum bracteatum 0.21 

Grantia aucheri 0.19 Acacia ehrenbergiana 1.99 

laca monocanthaCornu 0.82 Lycium shawii 0.71 

Convolvulus spinosus 0.70 Taverniera cuneifolia 0.03 

Euphorbia larica 1.31 Tamarix mascatensis 0.42 

Cymbopogon olivieri 0.12 Prosopis koelziana 0.22 

Salsola imbricata 0.56 Aeluropus lagopoides 0.24 

Fagonia bruguieri 0.01 Convolvulus virgatus 0.22 

Heliotropium brevilimbe 0.01 Zygophyllum atriplicoides 0.04 

Atriplex leucoclada 0.36 Platychaete glaucoscens 1.88 

Blepharis ciliata 0.01 Juncus rigidus 0.05 

Gailonia crucineloides 0.04 Tephrosia persica 0.07 

Pteropyrum aucheri 1.89 Fortuynia garcinii 0.03 

Salvia aegyptiaca 0.01 total 19.42 

 
 و گیاهان همراه آن در سه منطقه مطالعاتی( spartea Tavernieraالتی )گونه  میزان تراکم -7جدول 

regionsstudy and its associated plants in three  spartea TavernieraDensity of  .Table 7 
 گونه

Species 

 در یک هکتار تراکم

Density per hectare 
 گونه

Species 

 در یک هکتار تراکم

Density per hectare 
Helianthemum lippii 250 Gailonia aucheri 138.9 

Anvillea garcinii 83.3 Chrozophora obliqua 166.7 

Anabasis setifera 611.1 caHammada salicorni 805.5 

Taverniera spartea 284.4 Pycnocycla aucherana 83.3 

Platychaete aucheri 361.1 Echinops jedrosiacus 388.9 

Chryzopogon aucheri 27.8 Peganum harmala 55.5 

Gymnocarpus decander 972.2 Teucrium stocksianum 27.8 

Salvia santolinifolia 1694.4 llum bracteatumAcanthophy 194.4 

Grantia aucheri 555.5 Acacia ehrenbergiana 472.2 

Cornulaca monocantha 277.8 Lycium shawii 277.8 

Convolvulus spinosus 361.1 Taverniera cuneifolia 55.5 

Euphorbia larica 305.5 Tamarix mascatensis 55.5 

Cymbopogon olivieri 194.4 pis koelzianaProso 55.5 

Salsola imbricata 388.9 Aeluropus lagopoides 472.2 

Fagonia bruguieri 55.5 Convolvulus virgatus 138.9 
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 گونه

Species 

 در یک هکتار تراکم

Density per hectare 
 گونه

Species 

 در یک هکتار تراکم

Density per hectare 
brevilimbe Heliotropium 27.8 Zygophyllum atriplicoides 27.8 

Atriplex leucoclada 83.3 Platychaete glaucoscens 888.9 

aBlepharis ciliat 111.1 Juncus rigidus 27.8 

Gailonia crucineloides 55.5 Tephrosia persica 166.7 

Pteropyrum aucheri 361.1 Fortuynia garcinii 27.8 

Salvia aegyptiaca 83.3 total 11673.3 

 
 العاتیو گیاهان همراه آن در سه منطقه مط( spartea Tavernieraگونه التی ) میزان فراوانی -8جدول 

regionsand its associated plants in three study  spartea TavernieraFrequency of  -Table 8 
 درصد فراوانی

Percent of Frequency 
 گونه

Species 
 درصد فراوانی

Percent of Frequency 
 گونه

Species 
5.5 Helianthemum lippii 5.5 Gailonia aucheri 

2.2 niiAnvillea garci 7.7 Chrozophora obliqua 

8.8 Anabasis setifera 6.17 Hammada salicornica 

66 Taverniera spartea 2.2 Pycnocycla aucherana 

7.7 Platychaete aucheri 3.3 Echinops jedrosiacus 

1.1 Chryzopogon aucheri 2.2 Peganum harmala 

8.19 Gymnocarpus decander 1.1 um stocksianumTeucri 

4.26 Salvia santolinifolia 3.3 Acanthophyllum bracteatum 

8.8 Grantia aucheri 6.17 Acacia ehrenbergiana 

3.3 Cornulaca monocantha 8.8 Lycium shawii 

11 Convolvulus spinosus 1.1 Taverniera cuneifolia 

7.7 Euphorbia larica 2.2 nsisTamarix mascate 

6.6 Cymbopogon olivieri 1.1 Prosopis koelziana 

4.4 Salsola imbricata 4.4 Aeluropus lagopoides 

1.1 Fagonia bruguieri 2.2 Convolvulus virgatus 

2.2 Heliotropium brevilimbe 1.1 Zygophyllum atriplicoides 

3.3 Atriplex leucoclada 14.3 scensPlatychaete glauco 

2.2 Blepharis ciliata 1.1 Juncus rigidus 

2.2 Gailonia crucineloides 1.1 Tephrosia persica 

9.9 Pteropyrum aucheri 1.1 Fortuynia garcinii 

  3.3 Salvia aegyptiaca 
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ای در سه منطقه ترکيب گونه 9جدول : ایترکیب گونه -
به جدول گونه التی دهد. با توجه مطالعاتی را نشان می

هفت گونه  .ه استای را تشکيل داددرصد ترکيب گونه 16/0
salicornica Hammada ،ehrenbergiana Acacia ،

aucheri Pteropyrum،glaucoscens Platychaete ،
larica Euphorbia ،decander Gymnocarpus  و Salvia

santolinifolia و  ای را داشتندبيشترین درصد ترکيب گونه
 درصد را تشکيل دادند.  4/53روی هم 

 

 ای در سه منطقه مطالعاتیترکیب گونه -9جدول 

regionsSpecies composition in three study  .Table 9  
 درصد ترکيب

Percentage of composition 
 گونه

Species 

 درصد ترکيب

Percentage of composition 
 گونه

Species 

0.66 ppiiHelianthemum li 2.65 Gailonia aucheri 

0.19 Anvillea garcinii 3.79 Chrozophora obliqua 

2.1 Anabasis setifera 12.3 Hammada salicornica 

0.16 Taverniera spartea 1.86 Pycnocycla aucherana 

0.72 Platychaete aucheri 0.9 Echinops jedrosiacus 

0.06 Chryzopogon aucheri 0.44 Peganum harmala 

6.05 Gymnocarpus decander 0.11 Teucrium stocksianum 

5.36 Salvia santolinifolia 1.09 Acanthophyllum bracteatum 

0.99 Grantia aucheri 10.3 Acacia ehrenbergiana 

4.23 Cornulaca monocantha 3.63 Lycium shawii 

3.62 Convolvulus spinosus 0.17 averniera cuneifoliaT 

6.74 Euphorbia larica 2.15 Tamarix mascatensis 

0.61 Cymbopogon olivieri 1.14 Prosopis koelziana 

2.89 Salsola imbricata 1.24 Aeluropus lagopoides 

0.04 Fagonia bruguieri 1.14 Convolvulus virgatus 

0.03 Heliotropium brevilimbe 0.21 gophyllum atriplicoidesZy 

1.86 Atriplex leucoclada 9.67 Platychaete glaucoscens 

0.06 Blepharis ciliata 0.29 Juncus rigidus 

0.2 Gailonia crucineloides 0.36 Tephrosia persica 

9.75 Pteropyrum aucheri 0.17 Fortuynia garcinii 

  0.06 Salvia aegyptiaca 

 

 10جدول : خاک مناطق مورد مطالعهوصیات خص -
های مناطق سياهو، احمدی و خاک رویشگاه شیآزمانتایج 

 دهد. بشاگرد را نشان می
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 خاک )میانگین( در سه منطقه مطالعاتی هاینتایج آزمایش -۱0جدول 

regionsResults of soil tests (average) in three study  .Table 10  

اشباع قابليت 

 (٪) خاک 

Soil 

saturation 
)٪( 

اسيدیته 

 خاک

pH 

  هدایت الکتریکی

)دسی زیمنس بر 

 متر(

EC 

   کربن آلی

(٪) 

O.C. (%) 

مواد خنثی

 (٪) شونده

Neutralizing 

materials 
)٪( 

  شن

(٪) 

Sand 
(%) 

  سيلت

(٪) 

Silt 
(%) 

  رس

(٪) 

Clay 
(%) 

  ازت

(٪) 

%)N ( 

 بافت

Soil 

texture 

 منطقه

Region 

26.4 57. 3.3 0.25 54.3 10.7 17.3 72 0.025 
 سندی لوم

Sandyloam 

 اهویس

Siahoo 

27.2 7.9 1.7 0.18 53.2 11.3 21.7 67 0.018 
 سندی لوم

Sandyloam 

 یاحمد

Ahmadi 

28.3 8.1 7.5 0.23 19.3 133 25.3 61.4 0.023 
 سندی لوم

Sandyloam 

 بشاگرد

Bashagard 
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 ارتباط با عوامل اکولوژیک  گیاهی در یهاگونهتوزیع  -4شکل 

TNV شونده(، )درصد مقدار مواد خنثیAltitude  ،)ارتفاع از سطح دریا(Bs  ،)درصد خاک لخت رویشگاه(EC  ،)هدایت الکتریکی(Sp  ،)اشباع خاک(Li  درصد(
 )درصد سيلت خاک( Siltالشبرگ( و 

gical factorsFigure 4. Distribution of plant species in relation to ecolo 
p (soil TNV (percentage of neutralizing material), Altitude (altitude), Bs (percentage of bare soil), EC (electrical conductivity), S

saturation), Li (percentage of litter) and Silt (percentage of soil silt) 
  

 

سه رویشگاه بافت  توجه به مثلث بافت خاک، در هر با
 5/7لوم بود. بيشترین شوری در منطقه بشاگرد با سندی
 7/1زیمنس بر متر و کمترین آن در منطقه احمدی با دسی
زیمنس بر متر بود. اسيدیته خاک نيز در منطقه بشاگرد دسی

بيشتر از دو منطقه دیگر بود.  بيشترین مقدار آهک خاک در 
منطقه بشاگرد در رین آن درصد و کمت 3/54منطقه سياهو با 

 (.10درصد بود )جدول  3/19با 
 

 با عوامل محیطیگونه روابط پراکنش  -
تطبيقی متعارفی نشان داد که  یبندرستهنتایج حاصل از 

شونده، ارتفاع از سطح هفت عامل درصد مقدار مواد خنثی
دریا، درصد خاک لخت رویشگاه، هدایت الکتریکی، درصد 
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درصد الشبرگ و درصد سيلت خاک از قابليت اشباع خاک، 
(. 4ثر در پراکنش گونه هستند )شکل ؤفاکتورهای اصلی م

با توزیع خطا پوآسون،  افتهیميتعمبکارگيری مدل جمعی 
برای هر یک از متغيرهای محيطی، نشان داد که متغيرهای 

درصد آهک خاک، درصد رس، اسيدیته، درصد کربن آلی 
 05/0در سطح  خاک، ازت خاک و درصد خاک لخت

 (. 11)جدول  هستند داریمعندرصد بر عملکرد گونه 

 

 داریمعننسبت به هر یک از متغیرهای تبیینی  افتهیمیتعمنتایج برازش مدل جمعی  -۱۱جدول 

blesThe results of fitting the generalized collective model to each of the significant explanatory varia .Table 11 
F 

 مدل آکائيک

Acaic model 
 عامل توزیع

Distribution factor 
 متغير محيطی

Environmental variable 

  **18.2 2.41 0.024039 
 درصد آهک خاک

Percentage of soil lime 

  *2.6 3.53 0.035106 
 درصد رس

Percentage of soil clay 

 اسيدیته 0.035375 3.44 3.4*  

pH 

  **51.1 501. 0.014051 
 درصد کربن آلی خاک

Percentage of soil OC 

  **51.1 3.50 0.014051 
 ازت خاک

Soil nitrogen 

  *2.9 1.49 0.035796 
 درصد خاک لخت

Percentage of bare soil 
** :Significant at 1% level       * :% level5Significant at  

 
ه التی نشان های رویشگاهی گونبررسی: چرای شدید -

تحت چرای شدیدی قرار دارد و دام رویشگاه داد که این 
موجود در مناطق پراکنش گونه التی تمایل زیادی به تعليف از 

 دهد.نمایی از این تعليف را نشان می 5 این گونه دارد. شکل

های رویشگاهی گونه التی بررسیخوار: کرم برگ -
خوار رگنشان داد که این گونه مورد تهاجم کرم ب

fraterna Euproctis ( ای از خانوادهپرهشباست Erebidae

 دهد.نمایی از این آفت را نشان می 6 شکل (.باشدیم 
سه ساله حاصل از  جینتامراحل حیاتی گونه التی:  -

از  اهيگ نیا شیرونشان داد که  التیگونه  یمطالعات فنولوژ

یل آن تا اوا معموالً رشدو  گرددیمشروع  ماهآباندهه دوم 
معموالً از دهه  هاگل ظاهر شدن. ابدییمادامه ماه نیفرورد

)تا دهه سوم  روز 50به مدت  یآغاز و گلده ماهبهمنوم د
اواخر  تا ماهاسفند دهه سومبذر از  لي. تشکاسفند( ادامه دارد

رسيدن از اواسط فروردین تا اواسط  ماه،فروردین
اردیبهشت تا  لی از اواها معموالًماه و ریزش بذراردیبهشت

ماه رشد دهه سوم اردیبهشت. از ادامه داردماه اوایل خرداد
شود گياه به حداقل خود رسيده و وارد مرحله رکود می

(. دیاگرام فنولوژیکی گياه در انطباق با منحنی 7)شکل 
 ارائه شده است. 8آمبروترميک نيز در شکل 
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 توسط دام در استان هرمزگان( spartea ieraTavernالتی )چرای شدید گونه  -5شکل 

by livestock in Hormozgan province spartea TavernieraSevere grazing of  .Figure 5 
 

 
 در استان هرمزگان( spartea Tavernieraالتی )به گونه  fraterna Euproctisخوار تهاجم کرم برگ -6شکل 

in Hormozgan province spartea Tavernieraleafhopper in  ternafra EuproctisInvasion of  -Figure 6 
 

 
 در منطقه مورد مطالعه( spartea Tavernieraالتی ) اهیگ یکیفنولوژ اگرامید -7شکل 

in the study area spartea TavernieraPhenological diagram of  .Figure 7 
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 طی دوره مطالعه (spartea Tavernieraالتی ) ما( با مراحل مختلف رشد گونهتطبیق منحنی آمبروترمیک )بارندگی و د -8شکل 

 TavernieraAdaptation of ambrothermic curve (rainfall and temperature) with different stages of  -Figure 8
growth during the study period spartea 

 

 بحث 
حدوده ارتفاعی ( در مspartea Tavernieraگونه التی )

و منطقه خليج و عمانی متر از سطح دریا در  950تا  10
ها نشان داد اگرچه این پراکنش دارد. بررسیعمانی  ویژههب

دارد  وجودتيپ گياهی به عنوان گونه همراه  85گونه در 
شرقی جزیره قشم تشکيل تنها در ضلع جنوبی و جنوبولی 

 Taverniera نسه جگون 5دهد. این گونه یکی از تيپ می
های این جنس بجز هرش است و تاکنون بر روی گونه

(cuneifolia Taverniera مطالعات اکولوژی و فنولوژی )
های گونه التی ناچار باید نتایج بررسیاست و به نشده انجام

مقایسه گردد. (  2018et al.Assadpour ,)با گونه هرش 
ش دارد این گونه در تمام مناطقی که گونه هرش پراکن اًتقریب

شود. اگرچه گونه هرش به عنوان گونه همراه دیده می
 et Assadpour)التی دارد به خوشخوراکی بيشتری نسبت 

, 2018al. )های مهم مرتعی چه از ولی این گونه نيز از گونه
نظر چرای دام و چه از نظر وضعيت حفاظتی مرتع اهميت 

ن تحمل به زیادی دارد. گونه التی نسبت به هرش ميزا
شوری باالتری دارد و در مناطقی که خاک به سمت شوری 

ولی ميزان پراکنش شود میرود از پراکنش هرش کاسته می
 یابد. پراکنش جهانی گونه هرش مربوط بهالتی افزایش می

پاکستان، هند و شبه جزیره عربستان جنوب  ،رانیجنوب ا

باشد که نسبت به گونه التی سطح بيشتری را می
ی هرش نيز بيشتر از التی ندگکپرادر ایران  گيرد.ربرمید

های هرمزگان و سيستان و است و عالوه بر استان
بلوچستان، در استان کرمان و جنوب استان فارس نيز 

 410پراکنش دارد. ميزان تراکم هرش در استان هرمزگان 
درصد  3/4پایه در هکتار و درصد پوشش آن نيز 

که در  ( 2018et al.Assadpour ,) گيری شده استاندازه
مقایسه با التی تراکم و درصد پوشش بيشتری دارد. بيشترین 

در متر است، سانتی 91گيری شده گونه هرش ارتفاع اندازه
متری در منطقه سانتی 185التی تا ارتفاع  گونه حالی که

 2100تا  10سياهو هم مشاهده شد. گونه هرش از ارتفاع 
گونه التی از  در حالی کهراکنش دارد، متر از سطح دریا پ

بنابراین  .شودمتری از سطح دریا مشاهده می 950تا  10
شود. متر دیده نمی 1000گونه التی در ارتفاعات باالی 

گيری درصد اندازه 60تا  10های هرش بين شيب رویشگاه
گونه  در حالی که، ( 2018et al.Assadpour ,) شده است

پراکنش دارد. در خاک  0-15تر یينهای پاالتی در شيب
های التی آهک های هرش نسبت به رویشگاهرویشگاه

با  افتهیميتعمشود. بکارگيری مدل جمعی کمتری دیده می
توزیع خطا پوآسون، برای هر یک از متغيرهای محيطی، 
نشان داد که متغيرهای درصد آهک خاک، درصد رس، 
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و درصد خاک  اسيدیته، درصد کربن آلی خاک، ازت خاک
 داریمعندرصد بر عملکرد گونه  05/0لخت در سطح 

. افزایش درصد رس خاک از مدل کاهشی پيروی هستند
کرد. زیرا با افزایش درصد رس خاک، پاسخ گونه کاهشی 

شود. افزایش اسيدیته خاک، بوده و حضور گونه کمتر می
 کیوجود  دهندهنشانمدل،  نیاحالت دو مد دارد. 

. زیرا با است یطيمح بيدر طول ش یابترق تیمحدود
درصد، پاسخ گونه افزایشی  5/7افزایش اسيدیته خاک تا 

 7/7بوده و از آن به بعد با افزایش ميزان اسيدیته خاک تا 
با افزایش اسيدیته  دوبارهدرصد حضور گونه کاهش یافته و 

 خاک حضور و رشد گونه مورد مطالعه افزایش یافته است.
افزایش مقدار آهک خاک و همچنين مقدار  باکه طوریبه

درصد خاک بدون پوشش )خاک لخت(، پاسخ گونه از مدل 
ای پيروی کرد. افزایش مقدار آهک خاک و مقدار زنگوله

، پاسخ گونه 55درصد خاک بدون پوشش )خاک لخت( تا 
افزایشی بوده و از آن به بعد با افزایش آهک خاک حضور 

درصد کربن آلی و ازت خاک  یابد. افزایشگونه کاهش می
هر دو از مدل افزایشی پيروی کرد. با افزایش درصد کربن 
آلی و ازت خاک، پاسخ گونه افزایشی بوده و حضور گونه 

های اسخپشان شود. گياهان با توجه به سرشتبيشتر می
دهند. پاسخ گونه متفاوتی به عوامل محيطی نشان می

aucheri Platychaete  درصد شن خاک، به متغيرهای
درصد سيلت خاک، شوری خاک، درصد آهک خاک و 

. ( 2020et al.Hajebi ,) بود داریمعنارتفاع از سطح دریا 
ی، طيمحبه متغيرهای  Fagus orientalisدر پاسخ گونه 

با  بيدر ترک بيو درصد ش ییبه تنها ایارتفاع از سطح در
توان  راتييعوامل در تغ نیمهمتربه عنوان  رهايمتغ ریسا
(. در  2015et al.Ahmadi ,رویشگاه است ) ديتول

گياهی شاخص  یهاگونهپاسخ غرب ایران،  یهابلوطستان
شدت چرای دام و عوامل متأثر از آن،  بهبه عوامل محيطی 

 مثل وزن مخصوص خاک، یک پاسخ افزایشی است
(Mirdavoodi, 2013) . گياهی  گونهدو Bromus

tomentellus وefoliummill Achillea ر ينسبت به متغ
نشان دادند و مقدار  یمتفاوت واکنشا، یارتفاع از سطح در

ع گونه یر مثبت در توزيثأاست که ت یشن در خاک پارامتر
B. tomentellus یر منفير تأثين متغیا که یدر حال ،داشته 
 et Heidari) داشته است A. millefoliumبر حضور گونه 

, 2017al.).  رتباط بين حضور و عملکرد ادر این بررسی
گياه التی به عنوان یک گونه مرتعی با ارزش در توليد علوفه 

 یبرا. شدو حفظ آب و خاک، با عوامل محيطی مشخص 
گونه  نیاستقرار ا طیکه شرامرتعی شده بیمناطق تخر یاياح
 بر اساسآن  شناختینيازهای بومبر اساس  باید، دارندرا 
تا د کرگونه اقدام  نیاشت اک ، نسبت بهکسب شده جینتا

داشته باشد. ضمن  یپ استقرار گونه در یبازده را برا نیبهتر
و در  یکارمرتعدر  هاگونهاز  نهيآنکه استفاده مناسب و به

 .کاهدیم زيزمان ن و هیاز اتالف سرما ،مناسب یهاشگاهیرو
گونه التی عالوه بر ارزش غذایی و نقش حفاظت بنابراین، 

ای ای بودن و رنگ نقرهبه علت درختچهخاک مراتع، 
تواند در فضای سبز شهری نيز مورد استفاده قرار زیبایش می
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           Abstract 

Taverniera spartea is one of the most important species in the Khalij-e-omani rangelands. Some 

ecological needs of Taverniera spartea and its response to soil and topographic factors were 

determined in three main habitats in Hormozgan province (Siahoo, Ahmadi, and Bashagard). 

Results showed that the percentage of the cover was significant at the level of 1% and the 

percentage of bare soil and the percentage of rocks and pebbles were significant at the level of 

5%. Applying the generalized collective model for each of the environmental variables showed 

that the percentage of soil lime, clay percentage, acidity, soil organic carbon content, soil 

nitrogen, and bare soil percentage on species yield is significant. The phenological study of the 

species showed that the growth of this plant starts from the second decade of November and 

from the third decade of May, enters a stage of stagnation. Considering the nutritional value of 

the species and its role in the protection of rangeland soil, it is recommended to plant this 

species in the degraded rangeland areas that have the conditions for its establishment. 
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