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  اصفهان یدانشگاه صنعت يارشد مرتعداریکارشناس يدانشجو5دانشگاه گرگان،  يمرتعدار
  25/02/1392تاریخ پذیرش:  ؛30/10/1391تاریخ دریافت: 

  چکیده
از خانواده  یبالشتک- ياا، بوتهیپا یاهیکه گ Acantholimon olivieriگونه  يق، آت اکولوژین تحقیادر 

Plumbaginaceae شدند  ییآن در سطح استان شناسا يهاستگاهیز ا،. ابتدبررسی شددر استان همدان  ،است
برگزیده،  ر، گنبد، اسدآبادیمال ستگاه،یزسه  ،آنها بین . ازدارندقرار  یمناطق کوهستاندر  یهمگمعلوم شد که 

اه، یشه گیستم ری، سهاشگاهیو خاك رو یمیات اقلیخصوص سپس، ت انتخاب شد.یسا 4 ،ستگاهیزدر هر 
برداري به روش سیستماتیک تصادفی، با . نمونهشد یبررس آن، یاهیپوشش گ يهایژگیو و ي، زادآوريفنولوژ

 6اه تعداد یي گهات، در محل پایهیپالت در هر سایت انجام شد. در هر سا 25، به تعداد 2m 3استفاده از پالت 
ساالنه  یشدند. متوسط بارندگ یشگاهیز آزمایبرداشت گردید و آنال مترسانتی 40نمونه خاك تا عمق 

تحمل  را -23+ تا C39° ياست و گونه دما C12°متوسط ساالنه  يو دما مترمیلی mm 315 هاشگاهیرو
 مترسانتیکروموس بر یم 44/0 یکیت الکتریو هدا 4/7حدود  pH، یرس -یبافت شن هاشگاهیکند. خاك رویم

گونه در  یو فراوان یمتر است. متوسط پوشش تاج 13/1طول حداکثر به يم عمودیشه مستقیر يدارد. دارا
. باشدمیه در هکتار یپا 26و  2957 بیترتآن به يدرصد و تراکم و زادآور 4/38و  15ب یترتبه هاشگاهیرو

ور و خواب یدن بذرها از اواخر شهریاز اواسط مردادماه، رس یده͏ن، گلیآن از اواخر فرورد یشیشروع رشد رو
، یطیط نامساعد محیدر برابر شرا گونهن یاد ایعدم چرا و مقاومت زبه . با توجه باشدمیزمستانه از اواخر آذرماه 

  رد.یمورد استفاده قرار گ یمناطق کوهستان یتیریو مد یحفاظت يهاتواند در برنامهیم
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  مقدمه
ش و پراکنش آنها از ین عوامل مؤثر بر روییو تع هاشگاه گونهیمهم در رو یشناسعوامل بوم ییشناسا

ن نـوع مطالعـه کـه یـاء و اصالح مراتع است. به ای، احيبردارت، بهرهیریدر مد يضرور يهایجمله بررس
گفتـه  "يفـرد یبـوم شناسـ"ا ی "يآت اکولوژ" ،کندیم یط بررسیرا با مح ک گونه و ارتباط آنیصرفاً 

و  یاهیـک گونـه گیـرفتار و عملکـرد  یگر، بررسیعبارت د؛ به)Fattahi and Maleki, 2011( شودیم
عنـوان آت بـه بـه آن، شـگاه مربـوطیزنـده در روریر موجـودات زنـده و غیمطالعه نحوه ارتباط آن با سا

به فـراهم آوردن  یشناس. مطالعه بوم)Fakhire et al., 2010( شودیآن گونه در نظر گرفته م ياکولوژ
منجـر  یمرتعـ يهاسـتمیاکوس یاهیب پوشش گیاهان ترکیک از گیدر مورد هر  یه و اساسیاطالعات پا

هـا بـه سـتمیت اکوسیریمـد يرا بـرا ياهین نوع مطالعات، اطالعات پای. ا)Tvili et al., 2010( شودمی
اسـت. منظـور از  یشناسـدهیـپد یبـه معنـ ي، فنولـوژياز مباحث مهم آت اکولـوژ یکیآورد. یوجود م
اهـان یزدن بـذور در گتارخ جوانـه :لیاهان از قبیگ یرات مراحل مهم چرخه زندگییمطالعه تغ ،يفنولوژ

دن ی، رسـیدهـوهی، میده͏اهان چند ساله، زمان ظهور برگها و ساقه، زمان گلیکساله، شروع رشد در گی
ت یریدر مـد يو دوره خـواب زمسـتانه اسـت. فنولـوژ یشیان فصل رویزش بذرها و سرانجام پایبذرها، ر
گـر، مشـخص کـردن مراحـل یعبارت ددارد؛ به يادیار زیت بسیاهم یمرتع يستمهایاکوس یاهیمنابع گ

، یـیاهان دارویژه چرا)، استفاده از گیو(به يبرداربهره يهام برنامهی) جهت تنظياهان (فنولوژیگ یاتیح
 رهابذ ياهان هرز و مهاجم، پرورش زنبور عسل، جمع آورین بردن گیموقع، از بیاز برداشت ب يریجلوگ

 ;Sadeghian et al., 2004; Soltanipour, 2004)است يالزم و ضرورار یبس یاهیو مبارزه با آفات گ
Hosseini and Abarsobhi, 2005)یمرتعـ يهـاسـتمیت اکوسیریاهان در مدیت گی. با توجه به اهم ،

 يهادر برنامـه یمرتعـ يهاکـاربرد گونـه يبه دانش الزم بـرا یابیآنها موجب دست يمطالعه آت اکولوژ
تنهـا پـس از شـناخت  هاگونه يبرا یارائه هر گونه برنامه حفاظت یخواهد شد و حت یتیریو مد یاصالح

 يو فنولـوژ ياکولـوژق، آتیـن تحقیـر اسـت. در ایپذک آنها امکانیاکولوژ يها͏یژگیکامل از مسائل و و
قـرار  یدر استان همـدان مـورد بررسـ ،Plumbaginaceaeاز خانواده   Acantholimon olivieriگونه

و در طیـف  باشـدمیویـژه زاگـرس ن گونه از گیاهان مهم در مراتع کوهستانی کشور بـهیگرفته است. ا
ن گونه یشود. اهاي خشک) دیده میي مرتفع و جنگلها(نیمه استپی، کوه یتوران-یوسیعی از فلور ایران

 Fattahi and( داردي این مراتـع مشـارکت هامذکور است و در تشکیل بسیاري از تیپ يفلورها یبوم
Maleki, 2011( . A. olivieriاي اسـت می (چند ساله)، خاردار و به فـرم بالشـتکی و کپـهایاي دگونه

ي محیطی را به راحتی تحمـل هااکوسیستم دارد و تنش ). قدرت سازگاري و پایداري زیادي در1(شکل 
وجه مـورد اند و به هیچ گیاه نداشتههاي محیطی تأثیري روي شکل ظاهري ͏کند. تغییرات و گرادیانمی

شـکل رویشـی و تـراکم دلیـل به گیاه مزبور، ).Fattahi and Maleki, 2011(گیرد چراي دام قرار نمی
گیرد و نقـش بسـیار مهمـی در افـزایش طور کامل میانرژي قطرات باران را به ،ي هوایی که داردهااندام
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عنـوان سـدهاي بیولوژیـک و مسـتحکمی در مقابـل گونه بـهنفوذ آب در خاك دارد. همچنین افراد این 
ش، عامـل بسـیار یجه کـاهش فرسـایکنند و با جلوگیري از ایجاد رواناب و در نتجریان رواناب عمل می

پناهگـاه مناسـبی بـراي بسـیاري از مـاکروفون  افزون بر این، .شودمیمهمی در حفاظت خاك محسوب 
کنـد. مقاومـت بـه سـرما، تولید می يادیود الشبرگ بسیار زخاك است و هر ساله در قسمت تحتانی خ

کـه  شودمیباعث  هاهاي مهم این گونه است. مجموعه این ویژگی͏یخبندان و خشکسالی از دیگر ویژگی
Acantholimon olivieri  ،ت و پایـداري اکوسیسـتم داشـته باشـد نقش منحصر به فـردي در سـالم

)Fattahi and Maleki, 2011( .متأسـفانه یتـوران یرغم پراکنش زیاد ایـن گونـه در فلـور ایرانـعلی ،
 هـاي دیگر از سایر تیرههاتاکنون هیچ گونه پژوهشی در ارتباط با آن انجام نشده است. اما در مورد گونه

  .  شودمین آنها اشاره یت اکولوژي یا فنولوژي انجام شده است که در ادامه به مهمترمطالعات آ
سه گونه  يآت اکولوژ یدر بررس )Bashari and Shahmoradi, 1994( بشري و شاهمرادي

 درFerula gumosa و  Artemisia sieberi،hohenackeriana  Stipa يهاشامل گونه یمرتع
ن استقرار یبا بافت سبک، متوسط و نسبتاً سنگ ییهاها در انواع خاكن گونهیافتند که ایاستان قم در

 ,.Saeedfar et alسعیدفر و همکاران (  .جهت استقرار ندارند یتیمحدود افته و از لحاظ بافت خاكی
ن یدر استان اصفهان و منطقه موته، ا Salsola orientalis گونه يآت اکولوژ يادر مطالعه )2003

استقرار گونه را  يبرا یکیط مناسب اکولوژیکه حداقل شرا یگونه را جهت اصالح مراتع مخروبه استپ
  ه نمودند.یدارا باشد، توص

را در  Ferula ovinaگونه  يآت اکولوژ )Ajeer and Shahmoradi, 2007( آژیر و شاهمرادي
، با یآهک يهاهیال ياه بر روین گیمشخص شد که ا ین بررسیدر ا ؛قرار دادند یاستان تهران مورد بررس

 یو بافت شن 7/7تا  7ن ی) بpHته (یدی، اسمترسانتیموس بر  یلیک می) کمتر از EC( یکیالکترتیهدا
 يآت اکولوژ یبا بررس )Abarsaji et al., 2007( ابرسجی و همکاران دارد. یگسترش بهتر و مناسب

ن گونه یآن، ا یکیاکولوژ يازهاین نییدر مراتع استان گلستان، و تع Hedysarum kopetdaghiگونه 
  .ص دادندیتشخ ، مناسباستان یعیت منابع طبیریو مد يمرتعکار يهارا جهت استفاده در برنامه
را  Stipa barbata گونه يآت اکولوژ، )Farahani and Shahmoradi, 2008(فراهانی و شاهمرادي 

تـا  یشن یبا بافت لوم ییهان گونه در خاكیقرار دادند و مشخص شد که ا یدر استان تهران مورد بررس
گلدانسـاز و همکــاران  کنـد.یرا تحمـل مـ 7/8تـا  1/8ن یته بـیدیو اسـ گسـترش داشـته یرسـ یلـوم

)Goldansaz et al., 2010( مطالعه بـوم شناسـی مراتع استپی ندوشن در  درEurotia ceratoides، 
الکتریکـی ، هـدایت8/7-8در مناطق با اسـیدیته  ،شناسی نسبتاً وسیعدریافتند که این گونه با دامنه بوم

متـر از سـطح دریـا پـراکنش دارد. متوسـط  1500-2500زیمنس بر متـر و در ارتفـاع دسی 2/0-12/0
ع رشـد واست. شـر گرادسانتیدرجه  4/14 ،متر و متوسط دماي ساالنهمیلی 3/98 ،بارندگی رویشگاه آن

دهی آن در دهی را گذرانده و بذر͏گیاه مراحل گل ،اواسط اسفندماه است و در اواخر اردیبهشت ،رویشی آن
و آت  یکیات مورفولوژیخصوص در مطالعه )Kaya and Aksakal, 2007(کایا و آکساکال  مردادماه است.
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قرار دادند و  ی، مورد بررسSalvia rosifolia یبا نام علم را هیوس ترکینوریمنطقه ا یگونه بوم یکیاکولوژ
صالحی  و  رابطه وجود دارد.اه در منطقه یع گیم با توزیتروژن و پتاسیزان فسفر، نین میمشخص شد که ب

با توجه به تحمل  ،يابوته يهاگونهدوره رویشی نشان دادند که  )Salehi and Hoveyze, 2002(هویزه 
  شتر است.یب یپهن برگ و گندم يهار گونهیباً از سایط، تقریط نامطلوب محیشرا

د یشگاه گون سفیمؤثر بر رو یطیعوامل مح یبررسدر  )Fattahi et al., 2010(فتاحی و همکاران 
)Astragalus gossypinusو  ین عوامل پستینشان دادند که در ب ،زاگرس ی) در مراتع کوهستان

لت یم، شن و سی، پتاسpH ین عوامل خاکیب و در بیرات شییو تغ یو شمال ی، دامنه جنوبيبلند
 )Fattahi et al., 2008همکاران (فتاحی و  د دارند.ین نقش را در درصد پوشش و تراکم گون سفیشتریب

) با عوامل خاکی و پستی و بلندي در مراتع Astragalus parrowianusدر بررسی ارتباط گون زرد (
ب مربوط به یترتکوهستانی زاگرس نشان دادند که بیشترین درصد پوشش و تراکم گون زرد به

 -یدامنه غربی و جنوبی (هر دو با بافت شنز مربوط به یشرقی و شمالی است و کمترین آنها ن يهادامنه
)، مواد آلی P)، فسفر (pH)، اسیدیته (ECالکتریکی (رات درصد پوشش با هدایتییو تغ باشدمی) یلوم

)OC) نیتروژن ،(N) و پتاسیم (Kارتباط دارد (.  
از جایگاه  ،ویژه پوشش بوته اي چند سالهه با پوشش طبیعی آنها ب یحفاظت مناطق کوهستان

در  Acantholimon olivieriاي در مدیریت آب و خاك برخوردار است؛ با توجه به اهمیت گونه یژهو
ن مناطق ضروري است که شرایط رویشگاهی و اکولوژیکی آن به خوبی مطالعه شود (هدف یحفاظت ا

  این گونه فراهم گردد يتا ضمن حفاظت آن، شرایط الزم براي زادآوري و بقا ؛تحقیق حاضر)
)Fattahi and Maleki, 2011(.   
   

  هامواد و روش
  منطقه یمعرف

، ییصحرا يدهایگونه در استان همدان به کمک بازد يها͏شگاهیابتدا رو در مرحله آغازین پژوهش،
پرسش از صاحبنظران، کارشناسان و دامداران و گزارشات موجود، مشخص شد. سپس با اطالعات 

ن ییمناطق تع ینقشه توپوگراف يبر رو ياگونه به صورت نقطه يهاشگاهیرو یینقشه ابتدا ،دست آمدهبه
 یاساس مشاهده نقاطگونه بر یشگاهیمشخص شده نقشه رو يهادر محدوده ییش صحرایمایشد. با پ

دست هب يهااساس نقشهد. بریه گردیته 25000/1ینقشه توپوگراف يکه گونه در آن حضور داشت بر رو
ر مناطق یگونه در سطح استان، سه منطقه انتخاب شد که نسبت به سا يهاشگاهیه روین کلیاز ب ،آمده

و مشخصات بوم  یطیاز عوامل مح يارین مناطق از نظر بسیتر بودند. ان مطالعه مناسبیانجام ا يبرا
گیرند. ع کوهستانی استان همدان را در بر میي زیادي از مراتهاو بخش رنددا یکسانیط یشرا ،یشناس

 کهدر در جنوب شرق مالیر  ) مراتع کوهستانی منطقه حفاظت شده لشگر1از:  منطقه عبارتند ن سهیا
، یمه استپیمعرف صدها هزار هکتار از مراتع ن ،ن منطقهیا ؛است هکتار 16000حدود  آن مساحت
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) حوزه معرف زوجی گنبد در جنوب شرق 2زاگرس است.  يهاخشک کشور در دامنه يهاجنگل
 مساحتهکتار  3200حدود  اتع کوهستانی اسدآباد (گله بر) که) مر3 هکتار و 300مساحت ا همدان ب

باشند و از لحاظ زمان ی، کوهستان و تپه ماهور مهاشگاهیرو یاراض ي. نوع واحدها)1(شکل  دارد
ب، ارتفاع) ی(جهت، ش یات توپوگرافیخصوصشوند. یمحسوب م یالقییز جز مراتع ین يبرداربهره

  مشخص شد.  25000/1 ینقشه توپوگراف با استفاده از  هاشگاهیرو
  

  روش تحقیق
با انجام بازدیدهاي مکرر صحرایی از مناطق و بررسی فاکتورهاي مختلف از قبیل پوشش گیاهی، 

در آنها  Acantholimon olivieriسایت که گونه  4از مناطق سه گانه،  خاك و توپوگرافی، در هر یک
اکولوژیکی مشابه  شت (گونه غالب یا همراه بود)، انتخاب شدند که از نظر عواملگسترش بیشتري دا

در آنها انجام شد. براي مطالعه آب و هواي مناطق سه گانه به ترتیب از: آمار  هاگیريبودند و اندازه
اد استفاده شد. براي مطالعات ویژه حوزه زوجی) و گردنه اسدآبهاي هواشناسی مالیر، گنبد (بهایستگاه
برداري به روش ، نمونهباشدمیگیاهی که شامل درصد پوشش، تراکم، فراوانی و فنولوژي پوشش 

 25و به تعداد  )Fattahi and Maleki, 2011(مربعی متر 3ادفی و با استفاده از پالت سیستماتیک تص
نمونه خاك تا  6ونه مورد مطالعه، تعداد ي گهادر هر سایت در محل پایه پالت در هر سایت انجام شد.

 5-15، 15-30- 40صورت سه الیه (محدوده فعالیت بخش عمده ریشه)، به مترسانتی 40عمق حداکثر 
گیري فاکتورهاي مختلف به آزمایشگاه منتقل شدند. براي پی بردن برداشت گردید و براي اندازه 0- 5و 

صورت تصادفی انتخاب و خاك در هر سایت چند پایه به رویشگاه خود، به وضعیت ریشه دوانی گیاه در
  دقیق برداشته شد. طوربهاطراف ریشه 

  
، يانجام مطالعات فنولوژ يبراشد.  و مطالعه یاه بررسیشه گیدان گسترش و تراکم ریسپس عمق، م

مدت شدند و به يگذار͏انتخاب و عالمت  Acantholimon olivieriهه از گونیپا 25تعداد  ،تیدر هر سا



 92بهار اول،  شمارهاول،  دوره /حفاظت زیست بومی گیاهی نشریه

6 

 یانتخاب شده از نظر شاداب يهاهیپا شد کهد. تالش یآنها ثبت گرد یشیو زا یشیرو يهاتیسال فعال 3
از به آنها آسان،  یکسان باشند و امکان دسترسیباً یو اندازه (مساحت تاج پوشش) تاج تقر یو سالمت

و ارتفاعات  هابی، شهادر دامنه هاهین پایمصون باشند. ا یدر طول دوره مطالعات یاحتمال يهابیتخر
 يهاتیبار به سا کی ،روز 7-10طور متوسط هر ش بهیفصل رو يمختلف انتخاب شدند. از ابتدا

گلدار، زمان  يها، ظهور ساقهیده، برگیزنجوانه :اهیگ یاتیمراجعه و مراحل مختلف ح یمطالعات
و خواب  اه و سرانجام آغاز فصل رکودیزش بذر، خشک شدن گیدن بذر، ری، رسی، بذردهیده͏گل

ل در اطراف یحفر پروفات آن با یخصوص یشه و بررسیستم ریجهت مطالعه سثبت شد.  ،اهیزمستانه گ
عمق ، نحوه پراکنشسپس  ،هخارج کرد آن را از خاكشه یر ،یجیتدر ییجاهکندن و جاباه و یشه گیر

   .شدمطالعه  ییهوابه اندام شهیر نسبتو  نفوذ
  

  تجزیه و تحلیل آماري
طرفه کیانس یز واریبه روش آنال هاشگاهیشده در رو يریگاندازه یات کمیخصوصمقایسه 

)ANOVAافزارط نرمی) در محSPSS  دار یکه با هم اختالف معن یعوامل ییصورت گرفت و شناسا
  د.یم گردیترس  EXCELط یز در محیالزم ن يدارند با استفاده از آزمون دانکن انجام شد. نمودارها

  
  نتایج

    Acantholimon olivieriهاي سیستماتیکی گونه ویژگی
  ) ارائه شده است.1صورت جدول (به یاهین گونه در عالم گیا یت و سلسله مراتب تاکسونومیموقع

  

  Acantholimon olivieriگونه  یسلسله مراتب تاکسونوم -1جدول 
  شاخه  زیر شاخه  رده  زیر رده  راسته  تیره  جنس  گونه

A. olivieri  Acantholimon  Plumbaginaceae  Plumbaginales  Gamopetales Dicotyledonae  Angiosperms  Spermatophytes 
 دانه داران نهاندانگان دولپه ایها گلبرگانپیوسته  گُلکِه گُلکِه  گُلکِه

  
شاخص فلور  يهااز گونه یکیعنوان به و رحسنیران به نام کاله میاز مناطق ا يارین گونه در بسیا
پشت، متراکم پر ییها، به صورت بوتهیچند ساله، چوب یاهی. گشودمیمرتفع در کشور شناخته  يهاکوه

اد و درهم یز يهاا شاخهیانشعابات  ياست. ساقه آن دارا ياا کپهی يم کروین یو خاردار به فرم بالشتک
و  یمحکم، سه پهلو، درفش اریم و بسیبافت ضخ يک، دارای، باریخط -دهیفشرده است. برگها کش

زان تعرق را به یم برگها میکول ضخیو کوت يبه نوك سخت و خار مانند هستند (حالت نوار یمنته
طور فشرده و متراکم (بدون ها بهبرگ .دهد)یش میرا افزا یاه به خشکیرساند و مقاومت گیحداقل م

در طول  يو محور يصورت انفراداند. گلها بهکوتاه قرار گرفته يهاو شاخه هاساقه يفاصله از هم) بر رو
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ها بر گل يریگن سنبله دارند. طرز قراریآذشوند و بدون دمگل هستند و گلیده مین دیآذمحور گل
شکل،  یقلب یک و پهنکیبار يالوله يشکل، دارا یفکاسه گل قی است. ین تناوبیآذمحور گل يرو

صورت با ناخنک دراز است که در قاعده به ییهارگه دارد. جام شامل گلبرگ 5و بادوام است و  ییغشا
خامۀ  5به  یو منته ياتخمدان استوانه ؛عدد، آزاد، بدون کرك 5 هابه هم متصل هستند. پرچم ياحلقه

شوند. محور یم ینتهم ،سر مانند ییهاوندند و در باال به کاللهیپین به هم مییفاقد کرك است که در پا
ها ͏، گلبرگرهادن بذید. در مرحله رسیآیرون میاه بیستاده و افراشته از کپه گیا یدهنده با حالتگل

کنند که به یدا میف مانند پیا قی يپوریش یشکل ،وستهیکامالً به هم پ یداشته و به صورت ییحالت غشا
) ارائه 2گونه در جدول ( یشناسختیر يها͏یژگیو یشوند. برخیده مید یا مسیروشن  يارنگ قهوه

  دهد.یگونه را نشان م ز تصویرهايی) ن2شده است و شکل (
  

  Acantholimon olivieriگونه  یشناسختیر يهایژگیو یبرخ -2جدول 
  ن یانگیم        

  شگاهیروصفات
  ارتفاع 

  متر)(سانتی
  قطر تاج

  متر)(سانتی
طول برگ 

  متر)(سانتی
عرض برگها 

  متر)(سانتی
  نیطول گل آذ

  متر)(سانتی
  شهیطول ر
  متر)(سانتی

  a 5/15  a28  a 4  a 32/0  a 3/7  a 5/58  ریمال
  b 21  b34  b 75/4  a 33/0  a 45/8  a 64  گنبد

  c 5/18  c5/38  b 1/5  b 40/0  b 5/9  b 82  اسدآباد
از لحاظ فاکتور مورد  هاشگاهیدارند (رودار یحروف متفاوت هستند، باهم اختالف معن يک ستون دارایکه در  ياعداد*

 دار دارند) یبا هم اختالف معن یبررس
  
    Acantholimon olivieriگونه يهاشگاهیرو یمیاقل يهایژگیو

ر، گنبد و یمال یهواشناس يهاستگاهیب از ایترتبه هاشگاهیرو یمیاقل يهایژگین وییتع يبرا
) ارائه شده 3در جدول ( هاشگاهیرو ین آمار هواشناسیانگیشد. مراهدارخانه گردنه اسدآباد استفاده 

ستگاه گنبد خراج از یشگاه گونه قرار دارند اما ایگردنه اسدآباد و گنبد در درون رو يهاستگاهیاست (ا
ان دما نسبت یاساس گرادر بریشگاه مالیرو يدما برا يهاقرار دارد که داده يترنییمنطقه و در ارتفاع پا

و  یاز نظر متوسط درجه حرارت/ بارندگ هاشگاهیدهد که رو یج نشان می). نتااندل شدهیتفاع تعدبه ار
  متوسط مناطق ياساس دمان یدار دارند/ندارند؛ بر ایهم اختالف معن ساالنه با یرطوبت نسب

 °c91/12 زمستان و تابستان از هاي͏لاست که در فص  °c15-  تا°c34 ماه  کند. سردترین+ تغییر می
در سال و حداکثر  مترمیلی 3/438بهمن و گرمترین آن مرداد است. میانگین بارش منطقه  ،سال

است.  مترمیلی 7/0شهریور با  در و کمترین آن مترمیلی 7/95میانگین مقدار بارش ماهانه، فروردین با 
  ر است:یز د که معادله آن به صورتین گردییز به روش آمبرژه تعیک از مناطق نیم هر یاقل
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푄 =
푃

2 푀 + 푚
2 − (푀 − 푚)

∗ 100 

  
  که در آن:

P ؛ مترمیلی: بارش ساالنه (برحسب(Mبری: متوسط حداکثر دما در گرمتر) حسب ن ماه سال
  )گرادسانتیحسب  ن ماه سال (بری: متوسط درجه حرارت سردتر m)؛ گرادسانتی

ه یه مرطوب، ناحیاز: ناح که عبارتند شودمیم یتقس ییمنطقه آب و هوا 6ران به ین روش ایدر ا
م خشک (خشک معتدل، یمه خشک سرد)، اقلیمه خشک معتدل، نیمه خشک (نیه نیمه مرطوب، ناحین

شگاه، نیمه یم هر سه روین روش اقلیاساس ا مرتفع. بر یه کوهستانی، ناحیابانیه بیخشک سرد)، ناح
هاي خشک سال اردیبهشت تا شهریور است. آمبروترمیک، ماهاساس منحنی  خشک سرد است. بر

  ن شد.ییتع ،اه مؤثر استیرشد گ يکه بر رو یک، دوره خشکین با رسم نمودار آمبروترمیهمچن
  

  
 Acantholimon olivieri تصاویر اندام ها و مراحل مختلف فنولوژي گونه -2شکل 
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  هاشگاهیرو یمیات اقلیخصوص -3 ولدج
  مشخصات

  شگاهیرو نام
طول 

  ارتفاع   ییایجغراف عرض  ییایجغراف
  (متر)

ن یانگیم
ساالنه  يدما

)co(  

 نیانگیم
  ساالنهبارش

)mm(  

 نیانگیم
 ینسب رطوبت

(%)  

 محداقل
  طلق دما 

)co(  

 حداکثر
  دما مطلق

)co(  
  میاقل

  تا 48°51´34"  ریمال
"53´16°49 

  تا  °34 9´17"
"58´19 °34 

2734 -2178  a 2/11  a 316  a 6/44  a8/20-  a 8/38  خشک نیمه
  سرد

  تا 48°41´2"  گنبد
"21´42°48 

  تا  °34 41´16"
"27´42 °34 

2422 -2165  a 1/12  a 72/323  a 3/44  a1/18-  a 22/36  خشک نیمه
  سرد

  تا 48°9´8"  گردنه اسدآباد
"20´12°48 

  تا  °34 45´18"
"24´49 °34  2576 -2153  a 8/10  b 8/304  b 53  b 26-  a 2/39  خشک نیمه

  سرد
از لحاظ فاکتور مورد  هاشگاهیدار دارند (رویحروف متفاوت هستند، باهم اختالف معن يک ستون دارایکه در  ياعداد*

  دار دارند) یبا هم اختالف معن یبررس
  

    Acantholimon olivieri هاي پوشش گیاهی گونهویژگی
) نشان داده شده است. 4در جدول ( هاشگاهیدر رو A. olivieri درصد پوشش، تراکم و فراوانی

از لحاظ  ،شگاهیدهد که سه رویم ج نشانیز نتایز اشاره شده است. آنالیي همراه آن نهان گونهیهمچن
ر و گنبد از لحاظ درصد پوشش گونه و یشگاه مالیرو یول ؛دار دارندیبا هم اختالف معن يتراکم و زادآور

  دار ندارند. یبا هم اختالف معن یر و گردنه اسدآباد از لحاظ فراوانیمال
  

  Acantholimon olivieriگیري فاکتورهاي پوشش گیاهی نتایج اندازه -4جدول 

درصد   شگاهیرو  ردیف
  پوشش

تراکم 
)haه)ی/پا  

 يزادآور
)haه)ی/پا  

فراوانی 
  همراه يهاگونه  (%)

 a 14  a 2860  a 39  a65/42  Astragalus parrowianus, Stipa ریمال  1
parviflora 

 a 12  b 2636  b 26  b41/29  Astragalus parrowianus, Bromus  گنبد  2
tomentellus, 

 b 19  c 3375  c 13  a17/43  Astragalus parrowianus, Bromus  اسدآبادگردنه  3
tomentellus, Festuca ovina 

با  یاز لحاظ فاکتور مورد بررس هاشگاهیدار دارند (رویحروف متفاوت هستند، باهم اختالف معن يک ستون دارایکه در  ياعداد*
  دار دارند) یهم اختالف معن

  

  هاشگاهیخاك رو يهایژگیو
 یصورت متمرکز در مناطق کوهستانن گونه بهیشگاه ایق نشان داد که رویج حاصل از تحقینتا

در جدول  هاشگاهیبرداشت شده از رو يهانمونه خاك یشگاهیج آزمایاستان همدان واقع شده است. نتا
ته و یدیتروژن، کربن، اسیشگاه از لحاظ نیدهد که هر سه رویج نشان مینتا ی) آمده است. بررس5(

در  ياکنندهنیین عوامل نقش تعیرسد که ایدار دارند و به نظر میبا هم اختالف معن یکیت الکتریهدا
هاي عناصر خاك در منطقه واجد پوشش گیريبا توجه به اندازه داشته باشند. هاشگاهیتفاوت خاك رو
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ید گونه مورد مطالعه ها، مشخص گرد͏گونه و همچنین منطقه فاقد پوشش گونه در هر یک از سایت
شود. این تغییرات شامل: تغییر میزان عناصر کلسیم، باعث تغییراتی در خصوصیات شیمیایی خاك می

باشند. نتایج مربوط به میانگین این تغییرات در الکتریکی می نیتروژن، پتاسیم، فسفر، اسیدیته و هدایت
  ) آورده شده است. 6هاي مطالعاتی در جدول (سایت

هامنحنی آمبروترمیک رویشگاه - 2شکل     
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  هاشگاهیات خاك روی. خصوص5جدول 
  اتیخصوص

  بافت  ستگاهینام ا
شن 
Sand 

(%)  

  لتیس
 Silt  

(%)  

  رس 
Clay   
(%)  

  میکلس
 Ca 

)meq/L(  
تروژن ین

(%)  
کربن 

  (%) یآل
م قابل یپتاس

جذب 
)ppm(  

فسفر قابل 
جذب 

)ppm(  

کربنات 
م یکلس

(%)  
ته یدیاس

pH  

ت یهدا
 یکیالکتر

)mmoh/cm(  
 Sandy  ریمال

clay 
a 5/56  a 65/14  a 85/28  a 82/1  a 196/0  a22/1  a 45/268  a 517/23  a 768/3  a 512/7  a 408/0  

 Sandy  گنبد
clay 

a 6/48  a 68/17  b72/33  a 73/1  b 169/0  b07/1  b 93/251  a 461/22  b143/4  b439/7  b 447/0  

 Sandy  اسدآبادگردنه
clay b84/48  b 68/12  c 48/38  b 41/1  c 13/0  c95/0  a 05/273  b 12/18  a 49/3  c 35/7  c 477/0  

با  یاز لحاظ فاکتور مورد بررس هاشگاهیدار دارند (رویحروف متفاوت هستند، باهم اختالف معن يک ستون دارایکه در  ياعداد*
  دار دارند) یهم اختالف معن

  

  زان عناصر خاكیر گونه بر میتاث - 6جدول 
  عناصر        

 تهیدیاس N% %C ppmCa ppmP ppmK  موقعیت
ت یهدا
  یکیالکتر

  a 158/0  a 08/1  a 653/1  a 366/21  a 477/264  a 20/7  a 444/0 منطقه واجد گونه
  b 11/0  b 84/0  b 721/1  b 254/17  a 735/268  b 434/7  b 485/0  منطقه فاقد گونه

 يفاکتورها يرو يداریدار دارند (حضور گونه اثر معنیهم اختالف معن حروف متفاوت هستند، با يک ستون دارایکه در  ياعداد٭
  دارد.)  یمورد بررس

  
    Acantholimon olivieriریو تکث يفنولوژ

رد. با یگ͏یمبر اه را در یگ یهمه مراحل زندگد یطول کش یگونه که سه سال متوال يمطالعه فنولوژ
 تا حدي گونه مورد نظر در آنها يرسد که فنولوژیبه نظر م هاشگاهیرو یات توپوگرافیتوجه به خصوص

روز  5- 10متوسط  طوربهشگاه ین سه رویب ،ک از مراحلیان هر یا پایکه شروع يطوربه ؛مشابه است
شگاه یو خواب زمستانه با دو رو یدهلحاظ مراحل شروع رشد، گلر از یشگاه مالیفقط رو .تفاوت داشت

طور ن مراحل بهیر ایشگاه مالیکه در رو͏يطوردار داشت. بهیگنبد و گردنه اسدآباد اختالف معن
ارتفاع  ،گریشگاه دیکه نسبت به دو رواین امر بود که از  یناشآن هم شد که یرتر شروع مید يداریمعن

شگاه صرف نظر یدر سه رو Acantholimon olivieri گونه یکیط مراحل فنولوژداشت. متوسبیشتري 
ن ماه شروع به یاز اواسط فرورد .)7(جدول  حسب ماه ارائه شده استاندك، بر  یاختالفات زمان یاز برخ
رماه رشد آنها کامل یکنند و در خرداد و تیبهشت شروع به رشد میها از اواسط اردکند. برگیرشد م

کند. یدا میتا اواخر مرداد ماه ادامه پ یده͏گل ،ر ماه آغاز شدهی. ظهور محور گل دهنده در تشودمی
دا یادامه پ ،ل مهر تا اواخر آنیدن بذرها از اوایور ماه شروع شده و رسیل شهریاز اوا رهال بذیتشک

زمان با ͏بان و همآل یاز اوا کنند.یزش میاز اواخر مهر تا اواخر آبان بذرها ر ،ن مرحلهیکند. پس از ایم
اه کامالً یباً گیماه تقر يکنند و تا اواسط دیز شروع به خشک شدن میاه نیگ يهازش بذرها برگیر
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خود را از  ییهوا يهادرصد اندام 6-11مختلف  يهاشگاهیمتوسط در رو طوربهخشک خواهد شد و 
ل آذر ماه به خواب زمستانه فرو یاوا ن است. ازیبرگ و گل آذ املش عمده، طوربهدهد که یدست م

ژه در یها به وبرگ یجیصورت زوال تدرآن به یکشد. زمستان گذرانیماه طول م 4رود که حدود یم
(ماندگار و  يااه به الشبرگ تحت کپهیدرصد گ 15- 23متوسط  طوربه باشدمیاه یگ یتحتان يها͏قسمت

 و ات وحشیصورت الشبرگ، مصرف حدرصد به 10- 13، شودمیل یر آن) تبدیمتصل به بوته و در ز
در اواخر دوره خواب (اسفند)  در نهایت،. شودمیگر منتقل یحشرات از بوته جدا و به مناطق د يسازالنه
صورت سال قبل به ییومس هوایدرصد ب 53-69ن سال بعد) حدود یاه (در فروردیل رشد مجدد گیو اوا

رشد مجدد از  ،ماند. با مساعد شدن هوایم یاه باقیبوته گ ير زنده) بر رویستاده و خشک شده (غیا
زان و یرات درجه حرارت، میی. البته با توجه به تغشودمیتاج پوشش شروع  یو جانب ییانتها يهاجوانه

 ،مطالعه فنولوژي و پایش سه ساله نشان داد که این گونه متفاوت خواهد بود. هاخین تاریا یزمان بارندگ
م یمستق طوربهگیاه، شادابی و انبوهی آن  ین وضعیت رویشی. همچنشودمیی تکثیر به روش جنس

، آفت و ییصحرا يدهایتحت تأثیر شرایط کوتاه مدت آب و هوایی منطقه قرار ندارد. در طول بازد
گر مقاوم یاهان دینشد و گونه در مقابل امراض و گ ن گونه مشاهدهیا يبرا یخاص یاهیگ يماریب
 رردرد؛ اما در منطقه لشگیگ یدام قرار نم يمورد چرا ،ن با توجه به خاردار بودن آنیهمچنباشد. یم

آن در  يهاکه برگها و اندام یدر فصل زمستان و خواب گذران ،ک منطقه حفاظت شده استیر که یمال
د بذر یزان تولی. مکنند͏یچرا م ، آنها  را موجود در منطقه یکَل و بُز وحشر برف و باران نرم شده اند، یز

 11- 16ن حدود یآذمتوسط در هر گل طوربهدار نداشته و یمختلف تفاوت معن يها͏شگاهیگونه در رو
  شوند. یل میها به بذر سالم تبددرصد از آن 78 -86متوسط  طوربهد نموده، که یگل تول

  
  Acantholimon olivieri گونه یکیمراحل فنولوژ -7جدول 
  ماه

  مراحل رویشی

فروردین
اردیبهشت  

  

خرداد
تیر  
مرداد  

شهریور  
  

مهر
آبان  
آذر  
دي  
بهمن  

اسفند  
  

                        *  شروع رشد گیاه
                 *  * *    ظاهر شدن برگها و ادامه رشد آنها

                 *        ظاهر شدن محور گل دهنده
               *          دهیگل

           *  *            تشکیل بذر
           *              رسیدن کامل بذر

         * *              ریزش بذر
     * * *                خشک شدن گیاه (بوته)

 * * * *                  خواب زمستانه
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  اهیشه گیر یبررس
و در  شودمیشروع  یاست که از ابتدا با طوقه اصل يبه نحو  Acantholimon olivieriدرشه یر
ن یهر کدام از اک شده است؛ سپس یمنشعب و تفک یا چند قسمتیبه صورت دو  هانمونه یبرخ

 17-35متوسط تا شعاع  طوربه یشوند. انشعابات فرعیمنشعب م يکوچکتر يهاشهیانشعابات به ر
 يدارا ،ن گونهیا .شودمیشه کاسته یش عمق از انشعابات ریبا افزا که ابندییگسترش م يمترسانتی

به آب و مقابله با  یجهت دسترس ،يمترسانتی 113است که تا عمق  یم و نسبتاً سختیشه مستقیر
است که مانند طناب به دور  یشه از همان ابتدا به صورت چند انشعابیر. کند͏ینفوذ مدر خاك  یخشک
دا ین صورت ادامه پیچش تا انتها به همین پیدر شدت ا یراتییتغکه با  ،)1اند (شکل چ خوردهیهم پ

شه را در یرشه را فرا گرفته است که یه اطراف ریال 2-3صورت رنگ به ياقهوه یا فلسیکند. پوست یم
ن غالف باعث شده است که جوندگان و ینکه ایکند. ضمن ایزا حفاظت م͏يماریو عوامل ب یمقابل خشک

نداشته باشند. در  يگذار͏ا تخمی يسازا النهیغذا و  ياه براین گیشه ایبه مصرف ر یلیز تمایحشرات ن
ک یآن (نزد یک سوم فوقانیشه در یدرصد از حجم ر 31-42 ،متوسط طوربهمختلف  يهاشگاهیرو

متوسط تا  يهااه در بافتین گیشه ایدهد که ریج نشان مین نتایابد. همچنییگسترش م ،ن)یسطح زم
دارد و در  يسبک، رشد کمتر يهاکه در بافت ͏یدر حال. داشته است يشترین خاك رشد بیسنگ

  ن گونه مشاهده نشد.یدر منطقه وجود داشتند از که ین يازهیو وار یآبرفت يهاخاك
  

 گیريو نتیجهبحث 
در   Acantholimon olivieriگونهمشخص شد که  ،قین تحقیدست آمده از اج بهیاساس نتابر

ز یو در ارتفاعات باالتر ن شودمیده نیتر دنییکند و در ارتفاعات پایرشد م 2734تا  2153ارتفاع 
ک عامل یعنوان ارتفاع به ،گریعبارت دامکان استقرار ندارد. به ،ادیب زیبودن و ش یل سنگالخیدلبه

 Saeedfar et( فر و همکارانسعید که͏ ی. در حالشودمین گونه محسوب یرشد ا يمحدودکننده برا
al., 2003( گونه  يبراSalsola orientalis، اند.ان نکردهیب یت ارتفاعیمحدود  

با بافـت  ییهادر خاكچنین ͏و هم 8/304-72/323و بارش  گرادسانتیدرجه  8/10-1/12دماي در 
متر رشـد ͏یکروموس بر سانتیم 408/0-477/0 یکیالکتر تیو هدا 35/7-512/7ته یدیبا اس یرس -یشن
ا یـعنوان گونه غالب ر، گنبد و گردنه اسدآباد) بهیشگاه مورد مطالعه (مالین گونه در هر سه رویکند. ایم

نحـوه  یباشـد. بررسـ͏ین غالب بودن به علت استقرار خوب و مقاومت گونه در منطقه مـیبوده و اهمراه 
، تـراکم یدرصـد پوشـش تـاج 12-19 ياه دارایـن گیکه انشان داد  )،4(جدول  حضور گونه مورد نظر

شـگاه گنبـد یدرصـد اسـت. رو 41/29-17/43 یه در هکتار و فراوانیپا 13-39 يو زادآور 3375-2636
نـه  يادارد و در گذشـته يا) کمتـریـرا ارتفـاع (از سـطح درین درصد پوشش و تراکم را داشت؛ زیکمتر
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بـر  افـزون .شـدیاد استفاده مـیه سوخت از آن زیته يبرا ییبه مراکز روستا یکیل نزدیدلچندان دور به
تر است. مناسب هاو گون هانهیاز گرام یمانند برخ ،گرید يهارشد گونه يمنطقه برا یط عمومیشرا ،نیا

ر حفاظـت یـگنبد است و در چند سال اخ یاز حوزه زوج یشگاه بخشین روینکه این با توجه به ایهمچن
شگاه ین گونه مربوط به رویا ین درصد پوشش، تراکم و فراوانیشتریآن مناسب است. ب يزادآور ،شودمی

چندسـاله و  يهانـهیسـتم ماننـد گرامیرگـذار در اکوسیتأث يهار گونهیسا ،را در اثر چرایاسدآباد است؛ ز
بهتـر شـده  ،رقابل چرایو غ يان گونه بوتهیا يبرا یط رقابتیاند و شراا حذف شدهیف یضع ،خوشخوراك

ل بزرگتـر بـودن تـاج یـدلداشته؛ اما بـه يکمتر ي. گرچه زادآوراستداشته  یرشد خوب از این رو، ؛است
ن یرا به خود اختصاص دهد و به هم يشتریتوانسته است که درصد پوشش ب ،شتری) و تراکم ب2(جدول 

 ،)5دا کنـد. مطـابق جـدول (یـش پیآن در داخل پالت افزا يریا قرارگیو احتمال حضور  یب فراوانیترت
شـگاه از ین رویـم و فسـفر در ایتروژن، کلسـی، کاهش کربن، نیکیالکترتیش هدایته، افزایدیکاهش اس

 یط رقـابتیخوشـخوراك و بهبـود شـرا يهاگر من جمله گونهید يهاکاهش رشد گونه يل برایگر دالید
) و جثه گونه 2ل کوچک بودن تاج (جدول یدلز بهیر نیشگاه مالیباشند. در رویم Acantholimon يبرا

ک منطقـه یبه عنوان است که  هانکه سالیل ایدلاما به ؛داشته باشد يادینتوانسته است درصد پوشش ز
اسـت و  ين زادآوریبـاالتر يدارا ،بوده اسـت یو به دور از اماکن مسکون شودمیحفاظت شده محسوب 

  ز دارد. ین یتراکم مناسب
 یکـیت الکتریته و هـدایدیتروژن، کربن، اسینشان داد که مقدار رس، ن هاشگاهیز نمونه خاك رویآنال
ات ین عوامـل، خصوصـیـر مقدار اییکه با تغيطوربهدارند   Acantholimon olivieriبر يداریاثر معن

 Kaya andکایا و آکساکال ( يهاافتهیدست آمده با ج بهیکند. نتایر مییز تغین گونه نیا یاهیپوشش گ
Aksakal, 2007( م بـا یتـروژن و پتاسـیز مطابقت دارد که نشان دادند فسـفر، نینSalvia rosifolia ،

ن یشـتریب یو غربـ یدارند. در هر سه منطقه مورد مطالعه، این گونـه در جهـات شـمال يداریرابطه معن
ده یـنـدرت دبـه یحضـور آن کمتـر اسـت و گـاه یجنوب يهادرصد پوشش و تراکم را دارد و در دامنه

مـورد  يهاشگاهیرو یو غرب یشمال يهاشتر در دامنهیوجود رس ب ،ل آنیرسد که دلی. به نظر مشودمی
ز نقـش جهـت دامنـه را در درصـد یـن )Fattahi et al., 2007, 2008(فتاحی و همکاران . مطالعه باشد

 يدارا ،با بافت سـبک ییهان گونه در خاكیاند. پراکنش اد مؤثر دانستهیپوشش و تراکم گون زرد و سف
    است. یرس-یي شنهاخاك ،بهترین خاك براي رشد و نمو آن ،اساس نتایج ت است و بریمحدود

اظهار کردنـد ، Salsola orientalisگونه  يز براین) Saeedfar et al., 2003فر و همکاران (سعید
رغـم اینکـه نتـایج تحقیـق حاضـر دامنـه علـی محدود کننده رشد آن هسـتند. ،که بافت و امالح خاك

ــراي ــوژیکی محــدودي را ب ــی نشــان  Acantholimon olivieriاکول ــد،م   بشــري و شــاهمرداي ده
)Bashari and Shahmoradi, 2004( يهانشــان دادنــد کــه گونــهArtemisia sieberi ،  
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 Stipa hohenackeriana, Ferula gumosa جهت اسـتقرار ندارنـد. یتیلحاظ بافت خاك محدود از 
 Eurotia يرا بـرا یعیوسـ یکیدامنـه اکولـوژنیـز ) Goldansaz et al., 2010گلدانساز و همکاران (

ceratoides ه قرار گرفت یابیارز مورد  همزان عناصر خاك یر گونه بر میأثت ،قین تحقیان کردند. در ایب
  Acantholimon olivieriگونـهپوشـش  يمنـاطق دارا دست آمده،به جینتااساس  ). بر5است (جدول 

نسـبت بـه نقـاط فاقـد تـروژن و کـربن خـاك یم، نیش مقدار فسفر، کلسیموجب افزا يداریمعن طوربه
م اثـر یپتاسـ يکـه رو ͏یدر حال .ته را کاهش داده استیدیو اس یکیالکترتین گونه شده و هدایپوشش ا

ات یش عناصـر فـوق بـه بهبـود خصوصـیق افـزایـن گونه از طریا ،گرید سخنبه  .دار نداشته استیمعن
ن امر یا هاشگاهیو خاك رو یطیط محیکند که با توجه به شرایم يادیخاك کمک ز ییایمیو ش یکیزیف

مربـوط  يادیـات خـاك بـه الشـبرگ زین گونه بر خصوصـیا يرگذاریتأث .باشدیم يادیت زیاهم يدارا
ت فـر رش و هـدیخـوب مـانع از فرسـا یکند و با پوشش حفـاظتید میر تاج خود تولیکه در ز شودمی

 یز در بررســیــن) Fakhire et al., 2010فخیــره و همکــاران ( .شــودمیخــاك  يزیعناصـر حاصــلخ
Desmostachya bipinnata ن گونه موجب اصـالح و بهبـود یتروژن توسط ایت نینشان دادند که تثب

ي ریشه دوانی گیاه مشخص شـد کـه ریشـه هاگردد. با بررسییخاك م ییایمیو ش یکیزیات فیخصوص
ي فرعی آن نیز حداکثر تـا فاصـله هاکند و شعاع پراکنش ریشهنفوذ می مترسانتی 113حداکثر تا عمق 

رسـد کـه یشگاه، به نظر مـیکنند. با توجه به ضخامت اندك خاك در روگسترش پیدا می مترسانتی 35
ب در یـن ترتیـبستر خـاك نفـوذ کنـد و بـه ا و تواند در شکاف و درز سنگیم ین گونه به خوبیشه ایر

 يحاصـل از مطالعـه فنولـوژ یبررسـ رد.دا يدر منطقه نقش مؤثر يند خاکسازیدن به فرآیسرعت بخش
مختلـف بـه ارتفـاع،  يهاشگاهیآن در رو یشیاه و مراحل رویت گیدهد که شروع فعالین گونه نشان میا

ن مـاه یآن از از اواسـط فـرورد یشـیدارد. رشد رو یبستگ یو خشکسال یترسال يهاب و دورهیجهت، ش
زش یـدن بذرها آغاز و تا اواخر آبان ریورماه رسیکامل شده و در اواسط شهر یده͏آغاز و در مردادماه گل

مـاه اسـت. بـا توجـه بـه  5ز یـکشد و فصل رکود آن نیماه طول م 7دوره رشد آن  یکلطوربهکنند. یم
بـا توجـه بـه البتـه ف اسـت. یار ضـعیبذر توسط دام بسـ ییجا͏هاه حالت خاردار دارد امکان جابینکه گیا

 یپور ماننـد بـه راحتـین، سبک بودن بذرها و محصور بودن آنها در جام شـیدن محور گل آذشکننده بو
اه وارد مرحله خواب زمستانه خود شده و تا اواخر اسـفندماه یل آذرماه گیشوند. از اوایتوسط باد جابجا م

دار نداشـته و یمختلف تفاوت معنـ يها͏شگاهید بذر گونه در رویزان تولیرود. میدر خواب زمستانه فرو م
ها به بذر سـالم درصد از آن 78-86کند، که ید میگل تول 11-16ن حدود یآذمتوسط در هر گل طوربه

(بـا توجـه  یطیط سخت محین شراین بذور به علت تعداد کم، اندازه کوچک و همچنیشوند. ایل میتبد
  دارند. یدکو رشد ان یشانس جوانه زن ،ل زمستان)یزش بذور در اوایدن و ریبه فصل رس
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ن کننده در گسترش یی، عامل تعهاشگاهیب رویو ش یمیط اقلیشرا یبیکسان بودن تقریبا توجه به 
ا، جهت دامنه، یباشد. ارتفاع از سطح دریات خاك میو خصوص ی، توپوگراف A. olivieriو استقرار

باشند. اگرچه یم ن عواملین ایتروژن، کربن و درصد رس مهمتری، مقدار نیکیت الکتریته، هدایدیاس
ط سخت یرا در شرایز ؛ت داردیمحدود ،اما در توسعه و گسترش ؛شودمیر یق بذر تکثین گونه از طریا

ف است. یار ضعیزدن و سبز شدن آن بسکند امکان استقرار بذر و جوانهین گونه رشد میکه ا یطیمح
 یشگاهین رویآن را در چنش یاه امکان رشد و تداوم روین گیشه در ایستم خاص ریو س یشیشکل رو

 یکلطوربهکند و یمانند ارتفاع به شدت گسترش گونه را محدود م یفراهم آورده است. اگرچه عوامل
اد آن در برابر ین گونه و دامنه تحمل زیا يبا توجه به عدم چرا ؛ندارد یعیوس یکیدامنه اکولوژ

و  یتیریمد يهاتواند در برنامهیآن، م یز ارزش حفاظت آب و خاکیشگاه خود و نیرو یطیمح يهاتنش
  .  استفاده شودمنطقه  یاصالح
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