
  بررسی خصوصیات اکولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه خرگوشک... 

33 

              
  دانشگاه گنبد کاووس

  "زیست بومی گیاهی حفاظت" نشریه
  92دوره اول، شماره اول، بهار 

http://pec.gonbad.ac.ir  
  اه خرگوشکیگ یکیو مورفولوژ یکیات اکولوژیخصوص یبررس

).Boiss Verbascum cheirantifoliumشهرستان دنا یمرتع يهاست بومی) در ز  
  

  2مصطفی ترکش اصفهانی و 1محمد فضیلتی ،2محمدرضا وهابی ،1وحید کریمیان٭

 دانشگاه آزاداسالمی واحد یاسوج،ن ارشد مرتعداري، دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو باشگاه پژوهشگران جواآموخته کارشناسیدانش1
  علمی دانشگاه پیام نور اصفهانعضو هیأت3طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ، دانشکده منابعدارياستادیار گروه مرتع و آبخیز2

  22/03/1392تاریخ پذیرش:  ؛03/11/1391تاریخ دریافت: 
  دهیچک

 متعلق به خانواده گل ،یعلف ،سالهچند یاهیگ، Boiss. Verbascum cheirantifoliumاه خرگوشک یگ
  اهیگ يو مورفولوژ شناختی عوامل بوم مطالعهبا هدف  حاضر، تحقیق. است) Scrophulariaceae( مونیم

 V. cheirantifoliumییایمیو ش یکیزیات فی، خصوصیوگرافیزی، فیمیمشخصات اقل یبررس. گیرد͏انجام می 
سه عامل  ،یوگرافیزیاز بین عوامل ف. شدشگاه آن انجام یاه در رویگ يبرا یکیمورفولوژ يهایژگیخاك و و

، شدت تابش، دما و یر بر  مقدار بارندگیعلت تاثه ارتفاع از سطح دریا، میزان شیب و جهت جغرافیایی ب اصلی
 ن گونه دریج نشان داد که اینتا. شد ی، بررسهستند یاهیگ يهاخاك که از عوامل استقرار گونه يهایژگیو

گراد، یدرجه سانت 9/6متوسط ساالنه  يمتر، دمایلیم 5/515متوسط ساالنه  یمنطقه مورد مطالعه با بارندگ
 یه جنوبنن گونه در دامیداشت. ا یش مناسبیرو ،مه خشک و سردیم نیروز و اقل 165خبندان ی يمتوسط روزها

 یبافت شن يشگاه دارایخاك رو افته بود.یپراکنش  یب و سنگالخی)، پرشيمتر 2900( و در مناطق مرتفع
 3/78درصد، فسفر قابل جذب  1درصد، ازت  9/0 ی، ماده آلds/m 9/0 یکیالکتر تی، هدا8/7ته یدی، اسیلوم

گرم بر یلیم 2/345م محلول یلوگرم ، کلسیگرم بر کیلیم 7/828م قابل جذب یلوگرم، پتاسیگرم بر کیلیم
گرم خاك بود.  100واالن بر اکیمیلی 1/4147 یونیت تبادل کاتیظرف درصدو باالخره 4/28زان آهک یتر بود. میل

م یدر مناطق مرتفع و اقل V. cheirantifoliumاه یرسد گ͏یبه نظر م ،ج بدست آمدهیبا توجه به نتا یبه طور کل
رشد و نمو داشته باشد.  يبرا یط مناسبیشرا ییاز مواد غذا یغن يهامناسب و خاك یسرد همراه با بارندگ

و  70/1ن یآذعدد، ارتفاع متوسط گل 4اه ین گیا يهامتر، متوسط ساقهیسانت 9/98اه ین گیارتفاع متوسط ا
  متر بود. یسانت 30 ياقاعده يهاطول متوسط برگ

  1.مونیخاك، مرتع، گل م ییایمیکو شیزی، فی: بوم شناختيدیکل يهاواژه
                                                             

 v.karimian_49@yahoo.com: مسئول نویسنده٭
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  مقدمه
که  يابه گونه ؛روندیبه شمار م یش محصوالت دامیافزا ين علوفه برایاز منابع مهم تام یکی ،مراتع

دات یـافـزون بـر تول ،د. مراتـعیآیدست مسبک کشور از مراتع به يهااز دامیمورد ن يقسمت عمده غذا
، حفاظـت یجـاد منـاطق تفرجگـاهی، ایصـنعت-یـیاهـان داروید گیـ، همچـون توليدیـفوا يدارا یدام
 Azarnivand and( هسـتندنیـز د آب یـوحـش و شـکار و تولاتیـسـت، حفاظـت خـاك، حیزطیمح

Zarechahuki, 2008را گیاهی غنی ژنتیکی بانک گیاهی، گونه 8000 از بیش داشتن با ایران ). کشور 
 ،کنونتـا ).Bashari, 2003( هستند گیاهیهاي گونه این بیشتر خاستگاه ،مراتع که داده جاي خود در

است که طبق برآورد سازمان  یحال ن دریاد علوفه متمرکز بوده است. یشتر بر تولیاز مراتع ب يبرداربهره
هـاي سـت بـومیز يدرصد ارزش اقتصـاد 25حاصل از علوفه مراتع تنها  يدرآمد اقتصاد ،یخواربار جهان

 يت اقتصادیر وضعمنظود علوفه بهیت و محدود بودن تولی. با توجه به رشد جمعگیرد͏در بر میرا  یمرتع
و  ي، بـوم گـرديدار، زنبـوریمانند محصوالت فرع یهاي مرتعگر استفادهیبرداران مراتع، توجه به دبهره
منطقـه  يهـاییت و توانایاساس ظرفد بریبا یگر منابع مرتعیاز د يبرداربهرهضروري است. ، يپروريآبز

 يهـانشود. هم اکنون در طـرح یعیطب گر منابعیو د یاهیب پوشش گیکه موجب تخر ياباشد، به گونه
-و ،گر منابعیاز د يکنند تا بتوانند با بهره برداریمرتع را مشخص م يهايبرداربهره گریز دین يدار͏مرتع

بـه مرتـع را  یتـوان تعـداد دام متکـیمـ ،ن صورتیبهره برداران را بهبود بخشند. در ا يت اقتصادیضع
گـر یاز درآمـد خـود را از د یننـد قسـمتیان نبیـز ينظـر اقتصـادنکه دامـداران از یا يکاهش داد و برا

 دارویـی گیاهـان ). شناختAzarnivand and Zarechahuki, 2008( ن کنندیمراتع تام يهااستفاده
 لیـدتو و امکان کشت بررسی جهت .اندشده سازگار ایران اقلیمی شرایط که با گیاهانی یا و کشور بومی

و  محیطـی مختلـف عوامـل لحـاظ از دهنـدهتشـکیلهاي گونـه وضـعیت و وسـیع هـاي͏حسط در هاآن
 هاییگام اولین جزء ،هستند دخیل مراتع از عرصه بیشتر چه هر گیريهبهر و استقرار در که غیرمحیطی

 Alaimohammad and( شـود برداشـته گیاهـان ایـن انبـوه تولیـد ايبـر توانـدکـه مـی اسـت
Khoshnoodyazdi, 2011 و اي دارد ͏ویـژهی اهمیـت عـپوشش گیاهی در منـابع طبی ياحیا). حفظ و

هـاي اکولوژیـک ویژگـی بایست͏، میابتدا ،رسیدن به این هدفدر . بدان توجه خاصی شود الزم است که
و  شـوندشناسایی  دهند،͏را تشکیل میهاي مهمی که عناصر پوشش گیاهی در عرصه منابع طبیعی گونه

 يادیتا حد ز یاهیب و ساختار هر جامعه گیترککرد. ها اقدام رویشگاه آن يپس از آن در اصالح و احیا
ن عوامـل موجـب اسـتقرار انـواع مختلـف یـا ،قـتیقرار دارد. در حق یطیر عوامل محیتحت کنترل و تاث

اهـان بـه یگ یعـیطب يهـاسـتگاهیگـر، زیعبارت د. بهشوند͏یمتفاوت م يهاستگاهیدر ز یاهیگ يهاگونه
ت یـسـتم، تابعیاکوس ين اجـزایشوند. بـا توجـه بـه ارتبـاط تنگاتنـگ بـیعوامل مشخص من یله ایوس

، سـنگ ی، موجـودات زنـده، توپـوگرافیمـیعوامل اقل :همچون يات خاك تحت عوامل خاکسازیخصوص
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از مباحـث  یکـی). آب و هوا Zarechahuki, 2002( استاه یمادر و زمان، بحث روابط متقابل خاك وگ
. شـود͏یها مآن یدهد و موجب انتشار کلیر قرار میاهان را تحت تاثیاست که گ یاهیگ يمهم در اکولوژ
عوامل  ،نید. همچنکنین مییتع يحد مناطق مختلف را تا یاهیاهان و اجتماع گیوضع گ ،نوع آب و هوا

باعـث  یکه از نظـر کمـ ير دارند. به طوریاهان تاثیدر رشد و نمو گ یفیو ک یصورت کم͏هب ییآب و هوا
دهنـد و یر مـییـتغ یزان محصـول را بـه انـدازه قابـل تـوجهیم ،اه شدهیا عدم رشد گیع در رشد یتسر

محـدودتر  یبرخـ يبـرا ،اهان، مسـاعدتر سـاختهیاز گ تعداديتوسعه  يط را برایز محین یفیصورت کهب
رات ییـا تغیـا یدررات ارتفاع از سطح یی، تغها͏ن اختالفیوجود آمدن ا͏ه). عامل بGhare, 2009( دکن͏یم

بـر شـروع و طـول دوره رشـد  ،ن امـریا که رات درجه حرارت شدهییاست که باعث تغ ییایعرض جغراف
، توسـعه يریگک در شکلی). عوامل مختلف اکولوژGhare, 2009خواهد شد ( تأثیري مستقیم ،اهانیگ

ط یبر مح يادیحد ز تا يو بلند یپست یعنین یدارند. عوارض زم ییسزا͏هر بیتاث یاهیجوامع گ يداریو پا
ع یتسـر ش دما ویک سو سبب افزایاز  ياهیم ناحیاقل با دگرگون کردن یتوپوگراف ،انین مید. در ااثر دار

روبـه  يهـابیدر شـرا شـده  ذکر يندهایفرآ دگر سو،از  شده، رو به جنوب يهابیر و تعرق در شیتبخ
روبـه شـمال، خـاك  يهابیش شود که دریباعث م ،ن امریدهد. ا͏کاهش می) یمکره شمالین (در شمال

، ی). مطالعه خـاك، توپـوگرافGhare, 2009( تر باشدمتراکم یاهیشتر و پوشش گیب یتر، مواد آلقیعم
  ب، یکـه عوامـل شـ مشـخص کـردتـو در اسـتان هرمزگـان ید مراتع فیو رابطه آن با تول یاهیپوشش گ

  د، در منطقـه مـورد مطالعـه داردیـتول ر را بـریتـاثن یشـتریب ،جهت، درصد رطوبت اشباع و عمق خاك
)Zaredini, 2001 .() سپهوندSepahvand, 2009 (از مـواد  ین برخـیـیو تع ییشناسـا ،یضمن بررس

ش یاه بـا افـزایگ نیا در کرد کهان یب ،شگاهیط روی) و ارتباط آن با شراFerula ovina( اه کمایموثره گ
تنگ دوزان و  يهامکان( شگاه دومیاه در رویاه و وزن خشک گیارتفاع گ، ياقاعده يهاآهک، تعداد برگ

 مـاهورمختلـف جـنس گـل يهـاگونـه يا بـر رویـافتـه اسـت. در نقـاط مختلـف دنیش یافزا ،چاله قو)
)Verbascum( طـاهیر و یـوپ  .شود͏یاشاره م ابه آنهاست که به اختصار  انجام شده یقات مختلفیتحق
)Tahir and Eyup, 2006( جـنس  يهاگونـه یبرخ ،یکیبا اهداف تاکسونومVerbascum  را مطالعـه

خطـر انقـراض قـرار در  V. melitenenseنسـبت بـه  V. euphraticum که دیجه رسین نتیو به ا کرد
اه و یـشـگاه گیهـاي پـرچم، رولـهی، میهاي رنگج نشان داد هر دو گونه از نظر قطر جام، رشتهیدارد. نتا

گرده مشابه هسـتند. در  مانند شکل دانه یکیهاي آناتومیژگیاز نظر و بوده،ز یآن از هم متما يهایژگیو
-گونهدر که دست آمد ند، این نتیجه بهدانجام دا) Attar et al., 2006عطار و همکاران ( که يامطالعه

سـطح  یسـلول يوارهیـد يهـاکولیها در طول وزي سلولهاگنیپل ، اندازههاعمق حفره ،ماهورهاي گل
چ گونـه یهـار اسـت و یصـاف و بـدون شـ نـدرت،بهط و دار و مخطاریدانه خاص است. سطح کپسول ش

  هاي مورد مطالعه وجود ندارد.ن گونهیب يکرومورفولوژیاز نظر م يداریمعن یهمبستگ
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مـاهور جـنس گل دانه يمورفولوژ یبه بررس يامطالعه یط )Cabi et al., 2001کابی و همکاران (
هـاي در گونـه یمرغو تخم ي، منشوريمنشور ی، مثلثيمنشور یلی، مستطیلیها مستطپرداختند و دانه
خانواده به ،یساله علفاست چند یاهیگ V. cheirantifolium خرگوشک اهیده شدند. گیمورد مطالعه د

هاي در ماه ،ک انجام گرفتهیمطالعات فنولوژبا توجه به  .متعلق است )Scrophulariaceae( مونیم گل
 ). ازKheiri, 2010( اسـتن مدت یاه در همین گیند و زمان برداشت اینشیور به گل میخرداد تا شهر

 ,Mirhaidar(. اسـت شـدهمـی سـی اسـتفادهتنفهـاي ناراحتی درمان براي گیاه این از کهن روزگاران
 فعالیـت تواننـدکـه می بـوده فعـالی ياجـزا و ترکیبـات حـاوي ، Verbascum). گیاهان جنس2005

 گلیکوزیـد بیواکتیوسـاپونین ماننـد مـوادي گیاهان اینهاي عصاره دهد. در کاهش را سیکلواکسیژنازي
 ضـدالتهابی و کننـدگی ضدعفونی داراي فعالیت که دارد، وجود ورباسکوزید و اتانوئید فنیل وگلیکوزید

 يها). فالونوئیدKupeli et al., 2007( است نیز زخم ترمیم قدرت داراي طور ورباسکوزیدهمین و بوده
 آزادهـاي رادیکال ندبر بین در از و کرده شرکتها زخم ترمیم در ، Verbascumن جنسیموجود در ا

گونـه چیهـ ،کنون). تـاBozkurt et al., 2007( کننـد͏فعالیت می ،اکساید نیتریک سنتز مهار واسطه به
در داخـل کشـور  V. cheirantifoliumاه یـگ یکیو مورفولـوژ یکیات اکولـوژیخصوص يرو بر یقیتحق

اه یـک گیشتر به عنوان یدر سطح مراتع که ب، یل عدم شناخت کافیدلبه این گیاه، .صورت نگرفته است
ن بار در مراتع شهرستان یاول يق براین تحقیا است.حال انقراض  در ،در نظر گرفته شده یمهاجم و سم

و   شناختی عوامل بوم مطالعه حاضر، تحقیق از . هدفانجام شدراحمد یه و بویلویاز توابع استان کهگدنا 
و با توجه به  ،اهین گیک ایاکولوژ يازهایتا ضمن شناخت ن استV. cheirantifolium اه یگ يمورفولوژ

انجـام شـده، گیـاه مـذکور را بـه لحـاظ دارویـی، داراي  ییایمیتوشیقات فیتحق در محققان قبلینکه یا
و حفاظت این  اصالحی کارهاي شروع جهت در ، گامیاند͏دانسته يسازدر صنعت دارو یمهم يکاربردها

  .شود برداشته گونه
  

  هامواد و روش
 در دنا کوه دنا است. شهرستان ارتفاعات درو  شهرستان دنا شمال مراتع در مطالعه مورد منطقه

 دقیقه 48 و درجه 30و  یشرق طول قهیدق 27 و درجه 51 در راحمدیبو و هیلویکهگ استان شمال
 در و زاگرس يهاکوه دامنه در ایدر سطح از متر 2250 ارتفاع به چینویگر النهار نصف از شمالی عرض
 مختصات  است. شدهاسوج واقع یشمال غرب شهر  يمترلویک 34 حدود در و دنا قله یغرب جنوب

شگاه ین رویمهمتر ،متعدد یدانیم يدهایپس از بازد .شد ثبت  GPSدستگاه، کمک به محل جغرافیایی
 هاي. نمونهشدانتخاب  يبردارنمونه برايو  ییدر شهرستان دنا شناسا V. cheirantifoliumاه یگ

 یدانشگاه صنعت یعیطبدانشکده منابع هرباریوم به براي شناسایی ،منطقه از گونه این شده آوريجمع
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متوسط بارش ساالنه، تعداد روزهاي یخبندان ساالنه،  ، از قبیل:هاي اقلیمیویژگی .شد منتقل اصفهان
ترین درجه حرارت ساالنه، متوسط دماي ساالنه، متوسط باالترین درجه حرارت ساالنه، متوسط پایین

و ضریب  1یب رطوبتی آمبرژهتبخیر ساالنه، تبخیر و تعرق پتانسیل ساالنه، طول دوره خشکی، ضر
آمار  ،ین منظور͏ا هب برگزیده شدند. ،اهیروي گ ترین عوامل تاثیرگذار برعنوان مهمبه ،2خشکی دمارتن

شناسی از بدو تاسیس سنجی، سینوپتیک و اقلیمهاي باران(آمار ایستگاه مجاور يهاستگاهیهواشناسی ا
 ،. بسیاري از فاکتورهاي مورد نظرشدتجزیه و تحلیل  ،آوري) جمع2005ها تا سال این ایستگاه

هاي براي تعیین مهمترین ویژگی هاي ایستگاه هواشناسی استخراج شد.صورت مستقیم از دادهبه
صورت تصادفی در امتداد (از سطح خاك تا سنگ بستر) به فیزیکوشیمیایی خاك، پروفیل خاك

مختلف پروفیل خاك  يهاحفر و تشریح گردید. از افق ،يبردارنمونه ،در منطقه ترانسکت مستقر شده
هاي نایلونی به صورت جداگانه قرار خاك درون کیسههاي نهنموشد. برداري مورد مطالعه نمونه مکان

انتقال داده شد. در آزمایشگاه، آزمایشات خاك  یگرفت و به آزمایشگاه خاکشناسی در دانشگاه صنعت
ته، ماده یدی، اسیکیت الکتریلت، رس، هدایزه، شن، سی(عمق، سنگر ترین عوامل خاكن مهمییجهت تع

و بافت  یونیت تبادل کاتیم محلول، آهک، ظرفیم قابل جذب، کلسی، ازت، فسفر قابل جذب، پتاسیآل
شیب و امتداد شیب، ارتفاع از  :از جمله ؛انجام گرفت. شکل زمین به عوامل متعددي بستگی دارد خاك)

فیایی، شبکه هیدروگرافی و تراکم شبکه زهکشی در واحد سطح که در سطح دریا، جهت جغرا
سه عامل  ،). از بین این عواملSepaahvand, 2009( گیرندهاي اکولوژیکی مورد توجه قرار میارزیابی

ن یگیرند. ااصلی ارتفاع از سطح دریا، میزان شیب و جهت جغرافیایی بیشتر از همه مورد توجه قرار می
اند، یاهیگ يهاخاك که از عوامل استقرار گونه يهایژگی، شدت تابش، دما و ویمقدار بارندگعوامل بر 

شوند ین کننده محسوب مییاز عوامل تع یکیز یشگاه نیت رویقابل یابین در ارزیگذارند. همچنیر میتاث
).(Azarnivand and Zarechahuki, 2010  ه از دستگاه گانه با استفادهاي سهاین ویژگیبراي تعیین

GPS سپس  ا و طول و عرض جغرافیایی مشخص شد.سطح دریان مرتعی مورد مطالعه، ارتفاع از در مک
برداري کشور، محدوده سازمان نقشه 1:50000هاي توپوگرافی با مقیاس با استفاده از نقشه

و عرض  ماهور در مکان مرتعی مورد مطالعه مشخص گردید و با استفاده از طولگل هايرویشگاه
هاي هاي توپوگرافی جهات جغرافیایی و با استفاده از شیب سنج، شیب مکانجغرافیایی از روي نقشه

در منطقه  V. cheirantifoliumاه یگ يات مورفولوژیخصوص یبررس يبرا. گانه مرتعی معلوم شدپنج
                                                             

1- Emberger Humidity Index  
2- Demartonne Aridity Index  

 

  



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

38 

مستقر شده انجام  يهاو در امتداد ترانسکت یتصادفک یستماتیسصورت ͏هب يبردارنمونه ،مورد مطالعه
)، Lfu( ین فوقانیآذ)، طول گلLlu( ی(طول برگ فوقان رینظ یکیت مورفولوژیخصوص 10شد. آمار 

)، Lln( یانی)، طول برگ مLfn( یانین میآذ)، طول گلLfl( ینیین پایآذ)، طول گلHp( اهیارتفاع گ
)) توسط متر و Db( قهی) و قطر Ns( )، تعداد ساقهLlb( ) و طول برگ قاعدهLf( ین اصلیآذطول گل

ل یه و تحلیاستفاده شد. تجز Excel ver. 2007رسم نمودارها از  يشد. برا يریگس اندازهیکول
  صورت گرفت. TCWINافزار توسط نرم یمیاقل يپارامترها يبرا يدیتول يهامدل

  
 و بحث نتایج

 در گونه این پراکنش ؛تحت مطالعه در شهرستان دنا گونهشگاه ین رویمهمتر یوگرافیزیشخصات فم  
 متر 2900 در ارتفاع راحمد،یه و بویلویاستان کهگ شمال در دنا شهرستان توابع از دنا کوه یجنوب شیب

با طول GPS  در دستگاه شده ثبت گونه پراکنش محل جغرافیایی مختصات .است دریا سطح از
  .است 30°  34 ′52 ˝عرض جغرافیایی:  51°  40 ′30˝جغرافیایی: 

  هوا و آب و اقلیم
 يهامدل ،ل ساالنه)یتعرق پتانس ر ویر و تبخیتبخ ياستثنا هب( یمیق عوامل اقلیبرآورد دق يبرا
انه، یسال یمتوسط بارندگ از قبیل: ،یمیاقل يا و پارامترهاین ارتفاع از سطح دریساده ب یون خطیرگرس

خبندان ی يساالنه، متوسط روزها يساالنه، متوسط دما يساالنه، متوسط حداقل دما يمتوسط حداکثر دما
براساس ارتفاع  یمکان مرتع یمیبرازش شد. پارامتر اقل یهواشناس يهاستگاهیا ، دریساالنه، طول دوره خشک

 يبرا یب همبستگیو ضر  bو aب یضرا 2 د شده برآورد شد. جدولیتول يهامدل ياز رو ن مکانیمتوسط ا
 یمجاور منطقه مورد بررس يهاستگاهیکه از ا را، مختلف سال يهادر ماه يدیتول یون خطیرگرس يهامدل

). با 1 جدول( دارند یقابل قبول یهمبستگ، برازش شده يهامدل طبق جدول، دهد.ینشان مبه دست آمده، 
جه متوسط درجه حرارت ینت در ،دارد يادیت زیاه اهمیش گیدما در طول دوره رو نکه بارش ویتوجه به ا

ارائه  3و 2 که نمودار آنها در اشکال شدن ییتع یمکان مطالعات يماهانه در طول سال برا یماهانه و بارندگ
رماه و یمنطقه مورد مطالعه در ت ين دمایشتریب ،نشان داده شده است 2 طور که در شکل͏همانشده است. 

مرداد و  يهاماه و ماهيزان بارش متعلق به دین میشتریب ،3شکل . با توجه به استن آن در بهمن ماه یکمتر
و  یتوأم بارندگ يهای(منحن کیآمبروترم نمودار ،1شکل شماره . دارندزان بارش را ین میور کمتریشهر

 یکنند و منحنیم یگر تالقیکدیبا  یحرارت و بارندگ یکه دو منحن يادهد. از لحظهیحرارت) را نشان م
اساس بر ،2 با توجه به جدول .شودیط خشک میرد، محیگیحرارت قرار م یر منحنیاز آن پس در ز یدگنبار

 و مه خشکیب در منطقه نیترتمورد مطالعه به یآمبرژه، دمارتن و پابو در مکان مرتع ،یمیاقل يم بندیتقس
 V. cheirantifoliumاه یگاه گمتوسط درجه حرارت ساالنه رویشقرار گرفت.  یمه استپیسرد، مرطوب و ن
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درجه  3/0 و 43/12 بیترتن متوسط حداکثر و حداقل درجه حرارت ساالنه بهیانگیو مگراد درجه سانتی 9/6
خبندان در این منطقه یمتر بود. دوره یلیم 5/515 شگاهین رویدر اساالنه  یمتوسط بارندگ گراد بود.یسانت
و ضریب خشکی دمارتن  9/31آمبرژه  یب رطوبتیضرآمد. دست ͏هروز ب 154 یطول دوره خشک، روز 165

 (جدول متر بودمیلی 8/1192ز یل ساالنه نیتعرق پتانس ر ویتبخ و6/1423ر ساالنه یتبخآمد. دست ͏هب 4/30
توسعه  یعیط طبیم، عوامل مربوط به خاك و شرایاقل :محرك مختلف شامل ياهان در ارتباط با تعدادیگ .)2
ر ید و تبخنک منطقه باشیم یف کننده اقلیتوانند توصینم ییبه تنها یدرجه حرارت و بارندگ .کنندیدا میپ

  ).Mather and Yoshioka, 1968( و کسر رطوبت هم موثر هستند یر آبیل، ذخایوتعرق پتانس
  

 16 از حاصل برازش شده  يهامدل سال، مختلف يهاماه در یهمبستگ بیضر و bو a بیضرا -1جدول 
  .یبررس مورد ستگاهیا

  متر)(میلی بارندگی  (درجه سانتی گراد) دما سال هايماه
  عرض از مبدا  

)a(  
  شیب خط

)b(  
 همبستگیضریب

)r( 
 عرض از مبدا

)a(  
  شیب خط

)b(  
 همبستگیضریب

)r( 

  7439/0  -47/63  0482/0  8049/0  231/29  -0082/0  فروردین

  7142/0  -91/26  0209/0  8548/0  869/33  -0078/0  اردیبهشت

  7105/0  -5959/2  002/0  843/0  611/39  -0079/0  خرداد

  7542/0  -8519/2  0026/0  8604/0  478/41  0074/0  تیر

  7908/0  - 852/1  0013/0  8329/0  638/39  - 0068/0  مرداد

  8315/0  -2312/2  0014/0  8209/0  089/34  - 0062/0  شهریور

  7575/0  - 016/30  0194/0  8376/0  872/27  - 0063/0  مهر

  8235/0  -998/53  0447/0  7863/0  927/18  -0053/0  آبان

  8235/0  93/123  0862/0  7375/0  589/13  - 005/0  آذر

  7616/0  -22/280  1438/0  7476/0  272/12  - 0056/0  دي

  7171/0  -975/92  0644/0  7529/0  068/21  -0092/0  بهمن

  7124/0  -11/109  0832/0  7938/0  23/25  -0091/0  اسفند
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  ) مکان مورد مطالعهیوگرافیزیم، خاك و فی(اقل یکیات اکولوژیخصوص -2 جدول
هزاندا هاي اقلیمویژگی هزاندا هاي خاكویژگی واحد   واحد 

مشخصات 
 فیزیوگرافی

هزاندا  واحد 

 یمتوسط بارندگ
 ساالنه

5/515  )mm( 67 عمق )cm(  47 ب متوسطیش )%( 

متوسط حداکثر 
 ساالنه يدما

Dec-43 (0ºC) 68 زهیسنگر  )%( 
ارتفاع متوسط از 

 ا(متر)یسطح در
 متر 2900

 متوسط حداقل
 ساالنه يدما

3/0  (0ºC) 2/75 شن  )%( 
جهت 

 ییایجغراف
دامنه رو 
 به جنوب

- 

2/16 لتیس Jun (0ºC)-9 ساالنه يمتوسط دما  )%( 
   

6/1423 تبخیر ساالنه  )mm( 6 رسAug )%( 
   

تبخیر و تعرق 
 پتانسیل ساالنه

8/1192  )mm( 9/0 الکتریکیهدایت  (EC=ds/m)    

متوسط روزهاي 
 یخبندان ساالنه

    Jul (pH) 8 اسیدیته (روز) 165

9/0 ماده آلی (روز) 154 طول دوره خشکی  (%)    
ضریب خشکی 

 دمارتن
4/30  (IA) 1 ازت (%)    

ضریب رطوبتی 
 آمبرژه

9/31  (Q) 3/78 فسفر قابل جذب  (mg/kg)    

 نوع اقلیم
  

پتاسیم قابل 
 جذب

7/828  (mg/kg)    

 نیمه استپی پابو
 

2/345 کلسیم محلول  (mg/lit)    
  مرطوب دمارتن

 
4/28 آهک  (%)    

 آمبرژه
نیمه خشک 

  سرد
ظرفیت تبادل 

 کاتیونی
1/4147  - 

   

   
 - شنی لومی بافت خاك
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  مورد مطالعه یک مربوط به مکان مرتعینمودار آمبروترم  -1 شکل

P و یلیماهانه برحسب م ی(متوسط بارندگ (متر Tدرجه حرارت ماهانه برحسب درجه سانت)گراد)ی  
  

  
  

 .مورد مطالعه یمرتع مکان گراد)یدرجه سانت( ماهانه يپراکنش متوسط دما يدارهانمو -2شکل
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  .د مطالعهمور یمرتع ) مکانمتریلیم( پراکنش بارش ماهانه يدارهانمو  -3 شکل

  
  بررسی خصوصیات خاك 

شات نشان داد که یج آزماینتامورد مطالعه آمده است.  یمرتع يهاات خاك مکانیخصوص ،2 در جدول
 يدیاهان نسبت به اسی. گنداشتهم وجود  يشور ألهاست و مس 8/7 ییایقل یته خاك رویشگاه کمیدیاس

ته محلول خاك یدیکه اس یخاك زمان ییاز مواد غذا يادیبودن خاك حساس هستند. مقدار ز ییایو قل
اهان ین شکل قابل دسترس گیصورت محلول هستند و بدبه ،باشد )2/7تا  5/6( یخنثبه ک یا نزدی یخنث

و عناصر مختلف قابل تبادل را در محلول خاك تحت  ییباال، تجمع مواد غذا یلیته خیدیباشند. اسیم
  قرار بگیرنداهان یدسترس گ درن مواد کمتر یشود که ایدهد و باعث میر قرار میتاث
)Mehmood and Iqbal, 1995 Martin and Page, 1965;(. گاه خاك این رویش یکیالکتر تیهدا
 یموجودات در خاك بستگ یزندگ. ده شددرصد مشاه 9/0 یزان ماده آلیبود. ممنس بر متر یز یدس 9/0

 یاز مواد آلبه طور انحصاري اما اگر خاك ؛ دارد ییو عناصر غذا ين انرژیتام يبرا یکامل به ماده آل
ازت . )Mahmoodi and Hakimian, 2001( بودز خواهد یرحاصلخیغ یعیطب طورل شده باشد، بهیتشک

عنوان اه، فسفر بهیرشد گ يبرالوگرم بود. یگرم بر کیلیم 3/78جذب درصد و مقدار فسفر قابل  1خاك 
 اهان کمتر از غلظت ازت،یغلظت فسفر در گطور معمول، بهرود. یبه شمار م يضرور ییک ماده غذای

شتر است. یم بیکلسم و یک عامل محدودکننده از پتاسیت فسفر به عنوان یم است. اهمیا کلسیم یپتاس
 یابانیب یدر نواحاست.  یکاف یهاي بومیرستن يبرا معموالً  یابانیب يهادر خاك مقدار فسفر موجود

م یپتاس .) (Hasheminia and Haqnia, 2000شکل غالب فسفات موجود در خاك استم یفسفات کلس
م یپتاستر بود. یگرم به لیلیم 2/345م محلول خاك یکلس ،لوگرمیگرم بر کیلیم 7/828قابل جذب خاك 

150  
100  
50  
0  
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ن یشتریب است. بعد از ازت معموالً ياه ضرورید مثل گیرشد و تول ياز است که برایپرن ییعناصر غذاک از ی
 يادیر نسبتا زیمقاد توانند͏میاهان یگ ،گرچهادهد. یل میم تشکیپتاس ،اهان رایدرون گ ییمقدار عنصر غذا

 ،ن عنصریست. ایمشهود نبه اندازه کمبود ازت خاك  م دریکمبود پتاس یلم از خاك جذب کنند ویپتاس
اه را یگ يو سرما ین مقاومت به خشکیم همچنیدهد. پتاسیش میاه را افزایگ در يراندمان مصرف انرژ

م قابل دسترس یپتاس ی، فراوانیابانیب يهاخاك یژگین ویزترین و متمایتراز برجسته یکیدهد. یش میافزا
در بعضی موارد، . درصد بود 4/28خاك  زان آهکیم .)Hasheminia and Haqnia, 2000( هاستآن

آن است که  ،دارد. علت یاهیگ يرابطه معکوس با پارامترها ،موارد یم و در برخیعامل آهک رابطه مستق
ته خاك و به دنبال آن در جذب مواد یدیل اسیجاد ساختمان خوب و تعدیر مناسب آهک، در ایوجود مقاد

جه، ینت خاك و در ه سخت دریجاد الیابد، با ایش یحد افزاش از یاگر آهک خاك ب یلموثر است؛ و ییغذا
به وجود اهان یدر گ یمشکالت شود که این امر،͏مساعد مینا اهیگ براي ییاز مواد غذا یط جذب برخیشرا
گرم خاك  100واالن بر  یاک یلیم 1/4147 یونیکاتت تبادل یظرف). Zarechahuki, 2002( آورد͏می

زه یعمق و سنگردرصد محاسبه شد.  68شگاه یزه خاك رویگرسنمتر بود. یسانت 67عمق خاك  است.
ف ی. بنا به تعرندو خاك موثر یاهیص ارتباط پوشش گیهستند که در تشخ يبارز يهایژگیخاك از و

ر خاك یدر ز یمانیه سیا الیزان فاصله از سطح خاك تا سنگ مادر و یخاك، عمق خاك به م ینوموتاکس
زان یکند که میان میدرمنه زار ب یشیرو يهاپیدر مطالعه ت ).Baghestani, 1997( شودیاتالق م

- یم ،یاهین خاك و پوشش گیب یارتباط یاصل يارهایعنوان مع͏هها بافق یزه و عمق خاك و توالیسنگر
شگاه یخاك رو یونیت تبادل کاتی). ظرفLentz, 1984( باشدد یمف یشیرو يهاپیک تیتواند در تفک

واحد مقدار خاك  يبه ازا یمنف ياز مقدار بارها یان کمیک بی یونیت تبادل کاتیبود. ظرف 1/4147
 يدهایها توسط کلوئونیت جذب کاتیگر ظرفیآن است. به عبارت د ياز اجزا یکیا یخشک شده در آون 

و  يت مواد مادریاز وضع یتابع یعیطب يهادر خاك یونیتبادل کات يهاخاك از محلول است. مکان
 يهاخاك یتبادل يهاونیکات است وضعوستهیر آنها به وقوع پل دیند تشکیاست که در خالل فرا یراتییتغ

. )Nourbakhsh and Karimian, 1998( دارد یها بستگار متنوع بوده و به مقدار و نوع نمکیشور بس
   آمده است. 3 شده در جدول يریگاندازه يپارامترهاسایر 

  
   یوگرافیزیف اتیخصوص یبررس

ن یمهم ا شگاهیدرصد بوده است. رو 47شگاه یب متوسط رویدهد که شیدست آمده نشان م͏هج بینتا
  قرار دارد. یجنوب اه در دامنهیگ
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  يات مورفولوژیخصوص یبررس
عدد  4اه ین گیا يهامتر است. تعداد ساقهیسانت 9/98اه ین گیط اارتفاع متوس ،3 ولدبا توجه به ج

  آمده است. 3در جدول شده  یبررس یکیمورفولوژها ر پارامتریساباشد. یم
  

  در مکان مورد مطالعهV. cheirantifolium  اهیگ یکیات مورفولوژیخصوص -3جدول
 واحد يعالئم اختصار

 
 فیرد یکیات مورفولوژیخصوص

H 9/98 متریسانت  1 اهیارتفاع متوسط گ 

Lf 1/70 متریسانت  2 ین اصلیآذارتفاع متوسط گل 

Db 8/19 متریلیم  3 قهیقطرمتوسط  

Llb 4 ياقاعده يهاطول متوسط برگ 30 متریسانت 

Lln 5 یانیم يهاطول متوسط برگ 24 متریسانت 

Llu 6 ییباال يهاطول متوسط برگ 8 متریسانت 

Lfu 7 یین باالیآذطول متوسط گل 13 متریسانت 

Lfn 8 یانین میآذطول متوسط گل 24 متریسانت 

Lfl 9 ینیین پایآذطول متوسط گل 27 متریسانت 

Ns - 4 10 تعداد متوسط ساقه 

  
اه یگ یکیو مورفولوژ یکیات اکولوژیخصوص يرو بر یقیچ تحقیکنون هنکه تایبا توجه به ا

Cheirantifolium .V  ارتفاع وجود ندارد. عامل دیگرانج با یسه نتایامکان مقا ،صورت نگرفته است 
 وجود و عدم نباتی نمو فصل بودن کوتاه چون است؛ ايکننده محدود عامل گیاهان از بعضی رشد براي

 بین از باعث معموالً مرتفع کوهستانی مناطق در شدید بادهاي وجود و نیز یکنواخت و یکاف حرارت
 ولی ؛سازد می محدود ارتفاعات در را هانمو رستنی و رشد ،شده کوچک هاينهال شدن خشک و رفتن

افت شد، که نشان یدر شهرستان دنا  يمتر 2900در ارتفاعات   .cheirantifolium Vاه یشگاه گیرو
 یاه مورد بررسیگ ،دست آمده͏هج بی. با توجه به نتااستاه در ارتفاعات ین گیا يش باالیدهنده قدرت رو

ش مناسب دارد. یت رویقابل ،نییمناسب و متوسط درجه حرارت پا یم سرد با متوسط بارندگیدر اقل
انجام داد و  يگریرا جدا از د یکیتوان مطالعه یک است که نمینزد ياه به حدیرابطه متقابل خاك و گ

 ییایمیات ژئوشیر خصوصیشدت تحت تاثل بهک محیدر  یاهیب خاص جوامع گیرا ترکیز رفت؛گ جهینت
زان ازت یباال بودن م). Gunin et al., 1999( استن عوامل خاکساز یمادر آن محل و همچن يهاسنگ

ره ازت، ین منبع ذخیتررا عمدهیز ؛باشدیشگاه مین رویا یل مواد آلیدلبه احتماالً شگاه یموجود در رو
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از  یعیطور طبکه به یطور معمول مقدار ازتدر خاك مراتع، به یل کمبود مواد آلیدلاست. به یمواد آل
گوناگون از دسترس آن  يهااست که از راه یاز مقدار ازتشود، کمتر یمنابع مختلف به خاك اضافه م

 شودیاه میت توقف رشد گینها ر و دریپ يهاکمبود ازت سبب زرد شدن برگ ،نیشود. بنابرایخارج م
)Azarnivand and Zarechahuki, 2008به اد، یدر دست بودن ازت به مقدار ز ،گرید ي). از سو

اه را یدوره رشد گ ،گریشود و از طرف دیممنجر ها ره برگیاه و رنگ سبز تیش از حد گیش بیرو
قات انجام گرفته درباره ی). براساس تحقAzarnivand and Zarechahuki, 2008( کند͏یتر میطوالن

شناخته  یاهیپوشش گ ن عامل در استقراریعنوان موثرتراه، عامل خاك بهیگ بر یطیر عوامل محیتاث
)، EC( ي)، شورpH( تهیدیژه اسیبه و ،ات خاكیبا خصوص يداریطور معنها بهشده است. پراکنش گونه

. م قابل تبادل و بافت خاك ارتباط داردیزه، پتاسیسنگر )، درصدSAR( میآهک، گچ، نسبت جذب سد
 ذاردگیها مپراکنش گونه يالگو يمهم رو يریتاث، اتین خصوصیا کاهش در ایش یهرگونه افزا

)Mehmood and Iqbal, 1995.( بودم مناسب یخاك منطقه مورد مطالعه از نظر پتاسدلیل آنکه به، 
ش راندمان در یو سرما و افزا یمقاومت به خشک يرا برا يط مساعدیشرا ،خاك م دریپتاسمیزان کافی 

مقاوم  یاه را در برابر خشکیروزنه برگ، گ يهاسلول يم فشار اسمزیم با تنظیآورد. پتاسیاه فراهم میگ
ها، رشد آنها را ر اندامیبا انتقال آن به سا ،م سبب انتقال قندها در آوند آبکش شدهیپتاسسازد. یم

استحکام سبب  ،ش دادهیافزا یاه را نسبت به امراض، سرما و خشکیتحمل گ ،می. پتاسکندین میتضم
ن، یپروتئ دروکربن، ساختیسم مواد هیها، متابولمیم در فعال شدن آنزیپتاس ،یطور کل͏هشود. بیماه یگ

  و رشد، باز و  یم سلولیها، تقس، بزرگ شدن سلوليم فشار اسمزیفتوسنتز، تنظ
مصرف  ییش کارایها، افزاونیها و کاتونیآبکش، موازنه آن يها، انتقال مواد در آوندهابسته شدن روزنه

   اردد یو مهم یها نقش اساسيماریو آفت و ب يو شور یخشک ،یش مقاومت به سرمازدگیآب، افزا
)Emadian and Mirnia, 1999 .(  

 ،گریات دیر برخصوصیبافت خاك با تاث. دارد یلوم - یبافت شناه مورد نظر، یش گیطقه روخاك من
ن نقش بافت خاك یگذارد. مهمتریر میاه تاثیبر رشد گ ،هیو تهو يمثل ساختمان، جرم مخصوص ظاهر

زارع ). Block, 1986( اهان به آب استیگ یدسترس برن عوامل یر ایاز تاث یاهان، ناشیرشد گ يرو بر
زد را یمنطقه پشتکوه  یاهیگ يهابقا گونه ير بافت خاك رویتاث ،)Zarechahuki, 2002چاهکویی (

زان رطوبت یجاد اختالف در میرا ایز داند؛یزان رطوبت خاك مین عامل در میجاد اختالف ایاز ا یناش
 ين پارامترهایهمچن ي،و شود.͏یممنجر خاك  يزان شوریدر م یراتییمختلف خاك به تغ يهاافق

م با درصد رس یمستق يامعکوس با درصد شن و در رابطه يامنطقه مذکور را در رابطه یاهیجوامع گ
جاد بافت متعادل و مناسب یابد، به ایش یرد که هرچه مقدار رس خاك افزایگیجه میکند و نتیذکر م

بافت خاك  ،ق حاضریمنجر خواهد شد که در تحق ییآب و مواد غذا يو نگهدار يریجهت نفوذپذ
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است و با مطلب مذکور مطابقت دارد. با وجود کرده اه فراهم یرشد گ يرا برا یط مناسبیمنطقه شرا
 یط مناسبیشرا يدارا یکیبه لحاظ مورفولوژ V. cheirantifoliumاه یگ ،هوا در ارتفاعات دنا يسرما

مانده محلول خاك را ͏یآب خالص را بصورت بخار از خاك خارج کرده و امالح باقر و تعرق، یاست. تبخ
تر شدن یو منف یکیت الکتریش هدایشتر باشد، سبب افزایکند. هرچه غلظت امالح خاك بیظ میغل

ط یز شرایخاك ن در یزان کافیم به میم و سدیپتاس يهاونیجود . وشودیآن م يل اسمزیپتانس
 گیاه، ،نیآورد. بنابرایاهان فراهم میش راندمان در گیو سرما و افزا یمقاومت به خشک يرا برا يمساعد

ات یبهتر کردن خصوص در يت باالتریظرف تواند͏کند و می͏میرا بهتر تحمل  یطیمح يهاتنش
ج بدست یبا توجه به نتا ،یطورکلبه). Emadian and Mirnia, 1999( داشته باشداه یگ یشناسختیر

 یم سرد همراه با بارندگیدر مناطق مرتفع و اقل V. cheirantifoliumاه یرسد گینظر م آمده به
با توجه  ،نیبنابرا .رشد و نمو داشته باشد يبرا یط مناسبیشرا ییاز مواد غذا یغن يهامناسب و خاك

باشد، ینه میجهت رشد به V. cheirantifolium اهیاز گیمذکور که مورد ن یشناختبوم يازهایبه ن
مطرح  یکیط اکولوژینمودن شرااه با فراهم یگن یاکردن  یدر صورت کشت و زراعشود یشنهاد میپ

اه ین گید تا حداکثر استفاده از اکراه فراهم یگ يار مناسب برایبس یطیمحشود ͏می ،قین تحقیشده در ا
  د. کر يریاه جلوگیاز انقراض گ و دگر آنکه، دیعمل آ͏هب
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