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Abstract
Measuring plant characteristics is one of the essential requirements for calculating plant
functional diversity. Therefore, in the present study, the plant characteristics of
Capparis spinosa L. were measured at the locations of its distribution in Rouhkandi,
Ghareh Darreh and Bileshwar rangelands. Vegetation sampling was carried out
systematically in 30 two-by-two-meter plots that were 30 m apart along three transects
of 300 m. At the same time, the plant characteristics (structural and biomass traits) of 10
C. spinosa rootstocks that were healthy and strong, and well grown in each location
were measured. Diameter of crown and collar diameter of each stand, number of dams
per stand, height of each ditch, number of branches per dune, length of each branch,
number of fruits per dune, fruit health, fruit length and width of each dune, as structural
traits and weight of fruit with peduncle, number flower or bud of each duck and fresh
weight of each duck were considered as biomass traits. The results of traits comparison
showed that the values of structural traits as well as the number of fruits per leaf and
average weight of each fruit were not the same in different rangelands. Overall, there
was a significant difference between the structural and biomass traits of C. spinosa in
the distribution sites. However, structural and biomass traits appear to be correlated
with one another and reinforce the other factor. Therefore, it is recommended that if
management of C. spinosa species breeding, soil conservation and carbon sequestration
is required, it should be developed in locations that increase its structural traits. If
management of breeding is to be used as a medicinal plant, it needs to be developed in
places where biomass traits are increased.
Keywords: Structural traits, Biomass traits, Rangeland by-products, Plant functional
diversity
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 .1بخش تحقیقات مرتع ،مؤسسة تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج
کشاورزی ،تهران ،ايران
 .2ادارة کل منابع طبیعی و آبخیزداری اردبیل ،اردبیل ،ايران

چکیده
اندازهگیری ويژگیهای گیاهی يکی از ملزومات اساسی محاسببة تنبو عملکبردی گیباهی اسبتا ازايب رو در
پژوهش حاضر ،ويژگیهایگیاهی کاپباري

) (Capparis spinosa L.در مکانهبای معبرپ پبراکنش آن در

مراتع قشالقی روحکندی ،قرهدره و قشالقنر بیلهسوار انبدازهگیری شبدند .نمونبهبرداری از پوشبش گیباهی ببه
روش تصادفی سیسبتماتیک درون  30پبالت  2×2مترمربعبی کبه ببا فاصبلة  30متبر از يکبديگر در امتبداد سبه
ترانسکت  300متری مستقر شدند ،انجام شد .در هريک از مکانها ،ويژگیهایگیاهی (صفتهای ساختاری و
زيستتوده)  10پاية  C. spinosaسالم و قوی که بهخوبی رشد کرده بودند ،اندازهگیری شدند .قطر تاج و قطبر
يقة هر پايه ،تعداد جستهای هر پايه ،ارتفا هر جست ،تعبداد شباخههای فرعبی هبر جسبت ،طبول هبر شباخة
فرعی ،تعداد میوة هر جست ،سالمت میوهها ،طول و عرض میوههای هر جست (صبفتهای سباختاری) و وزن
میوه با دمگل ،تعداد گل يا غنچة هر جست و وزن تر هر جست (صفتهای زيسبتتوده) مبدنرر قبرار گرفتنبد.
نتايج مقايسة ويژگیها نشان دادند مقادير صفتهای ساختاری تعداد میوة هر جست و میانگی وزن هر میبوه در
مراتع با طبقة وضعیت متفاوت ،يکسان نیست .اگرچه ببی صبفتهای سباختاری و زيسبتتودة  C. spinosaدر
مکانهای پراکنش تفاوت معنادار وجود دارد ،به نرر میرسد صفتهای ساختاری و صفتهای زيسبتتوده ببا
يکديگر همبستگی دارند و توجه به يکی سبب تقويت عامل ديگر میشبودا ازايب رو ،اگبر هبدپ مبديريت از
مرتعکاری گونة  ،C. spinosaحفاظت خاک و ترسیب کبرب باشبد ،ضبرورت دارد ايب گیباه در مکانهبايی
توسعه داده شود که به افزايش صفتهای ساختاری آن منجبر شبود و اگبر هبدپ مبديريت از مرتعکباری آن،
بهرهبردای گیاه دارويی باشد ،ضبرورت دارد در مکانهبايی توسبعه داده شبود کبه صبفتهای زيسبتتودة آن
افزايش يابند.
واژههای کلیدی :صفتهای ساختاری ،صفتهای زيستتوده ،محصبوتت فرعبی مراتبع ،تنبو عملکبردی
گیاهی
* نگارندة مسؤول :نشانی پست الکترونیک ،motamedi@rifr-ac.ir :شمارة تماس09143477875 :
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مقدمه.
بررسی رابطة ويژگیهای زيستی گیاهان با عوامل

محیطی يا در امتداد زمان نشان میدهند (Diaz et

) .al., 2002آنچه مسلم است اندازهگیری صفتهای

محیطی اهمیت زيادی در مطالعههای پوشش گیاهی

يادشده يکی از اقدامات اساسی برای محاسبة تنو

دارد ) .(Kleyer et al., 2012ويژگیهایگیاهی

عملکردی گیاهی است و ضرورت دارد اطالعات

عالوهبر تعیی چگونگی پاسخ گیاه به شرايط محیطی

يادشده بهشکل مطلوب برای هر جامعة گیاهی

زنده و غیرزنده ،تأثیر جامعة گیاهی را بر ويژگیهای

جمعآوری و در بانک اطالعاتی نگهداری شوندا در

اکوسیستمی شامل چرخة بیوشیمیايی مواد و

اي زمینه Schumacher ،و  )2009( Roscherارتباط

رژيمهای تخريبی (آتشسوزی ،سیالب و غیره)

تنو عملکرد و تولید جامعة گیاهی را در شرايط

مشخص میکنندا برای نمونه ،شکلهای رويشی

محیطی مختلف با اندازهگیری ويژگیهای گیاهی

موجود در جامعة گیاهی عالوهبر اينکه نو پاسخ

نریر وضعیت قرارگیری پوشش ،ارتفا پوشش،

جامعة گیاهی به تغییرات اقلیمی (گرمايش و افزايش

ساختار تاج ،سطح برگ ،زاوية برگ ،سطح

دیاکسیدکرب ) را تعیی میکنند ،تأثیر چشمگیری

مخصوص برگ ،ارتفا ريشه ،نو سیستم ريشه،

بر چرخههای بیوشیمیايی اکوسیستم (تجزية مواد و

طول عمر گیاهان ،ساختار برگريزی يا

چرخة مواد) و رژيمهای تخريب دارندا درنتیجه،

همیشهسبزبودن ،زمان گلدهی ،طول دورة گلدهی

معموتً با ثبت يک يا چند ويژگی بارز جامعة گیاهی

و قابلیت تثبیت ازت بررسی کردند Bradley .و

میتوان به چگونگی پاسخ جامعة گیاهی به شرايط

همکاران ( )2013شاخصهای عملکردی مرتبط با

محیطی پی برد و از چگونگی عملکرد اکوسیستمها

سه ويژگی گیاهی شامل ارتفا گیاه ،شاخص رشد و

ازنرر چرخههای مواد که قابلیت تولید اکوسیستم را

تراکم ريشه را در محیطهای فیزيکی مختلف

میکند ،شناخت کافی به دست آورد

اندازهگیری و ارتباط تنو عملکردی گیاهی با تولید

تعیی

).(Tahmasebi, 2015

علوفه را بررسی کردندا در اي زمینه Roscher ،و

صفتهای گیاهی در تعامل با محیط را میتوان بر

همکاران ( )2012با استفاده از ويژگیهای عملکردی

حسب پاسخ آنها به تغییرات محیطی به «صفتهای

به تعیی بهتري مدل رابطة تنو  -تولید پرداختند .آنها

پاسخ» يا بر حسب تأثیری که بر جامعه يا ويژگیهای

 18ويژگی عملکردی شامل طول جوانه ،شیوة توزيع

اکوسیستم دارند ،به «صفتهای تأثیر» طبقهبندی کرد

برگ ،وزن ساقه ،سطح مخصوص برگ ،مقدار

).(Violle et al., 2007; Suding et al., 2008

ايزوتوپ کرب

 13برگ ،مقدار نیتروژن برگ،

شناسايی انوا پاسخ ،ابزار مفیدی برای ارزيابی

نسبت وزن به نیتروژن ،میزان ايزوتوپ نیتروژن 15

تغییرات بلندمدت سیستمهای مديريتی است

برگ ،طول عمق سیستم ريشه ،نو سیستم ريشه،

) .(Suding et al., 2008اي صفتها ،شکلهای

طول عمرگیاه ،شیوة تولیدمثل (جنسی يا غیرجنسی)،

مختلف مورفولوژيکی ،فیزيولوژيکی يا فنولوژيکی

گیاهان خزانکننده يا همیشهسبز ،آغاز دورة

قابلاندازهگیری بدون ارجا به محیط يا هر سطح

گلدهی ،زمان گلدهی ،وزن بذر ،تعداد جوانه و

سازمانيافتگی ديگر به شمار میآيند (Violle et al.,

نسبت تولید جديد گیاهی به کل وزن گیاه را انتخاب

) 2007که ويژگیهایگیاهی را در امتداد گراديان

و با استفاده از دو شاخص میانگی وزنی جامعه و
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مربع آنتروپی ،تنو عملکردی گیاهی را اندازهگیری

از مهمتري محصوتت فرعی مراتع به شمار میآيد و

و گزارش کردند توجه به ويژگیهای عملکردی

ازنرر دارويی بسیار ارزشمند و درخور توجه عموم

عملکردی فرايندهای

استا ازاي رو ،اطال از مقدار تولید آن در واحد

اکوسیستمی ازجمله تولید ضروری است .در

سطح برای ارزيابی اقتصادی بهرهبرداری از آن نیاز

پژوهشی ،گروههای عملکردی محتوای مادة خشک

است ) .(Motamedi et al., 2016bجن

برگ ،محتوای کرب برگ ،محتوای نیتروژن برگ،

 Capparisدر ايران پنج گونه گیاه علفی و

تراکم ريشه ،طول ريشه با قطر بیشتر از  0/1میلیمتر،

درختچهای خاردار دارد که سه گونة

ارتفا پوشش در مرحلة تولید ،سطح مخصوص

 C. cartilaginea ،mucronifoliaو C. deciduas

گونههای غالب در تنو

برگ و سطح مخصوص ريشه برای تعیی

تنو

C.

خاص مناطق رويشی جنوب ايران در استانهای

عملکردی تولید در گراسلندهای مناطق سواحل

هرمزگان ،بوشهر و بلوچستان هستند و گونههای C.

آتالنتیک فرانسه استفاده شدند و گزارش شد مدل

 parvifloraو  C. spinosaتقريباً در تمام مناطق

تلفیقی ارزش ويژگیهای عملکردی محاسبهشده بر

آبوهوايی پراکنش دارند .گونة  C. spinosaکه در

مبنای شاخص تنو عملکردی مربع آنتروپی و

زبان ترکی به نام داغ قارپوزی ،ايالن قارپوزی ،جی

میانگی
واريان

وزنی جامعه بیشتري
تولید

گیاهی

درصد تغییرات

قارپوزی و در زبان فارسی به نام کور و کبر خوانده

میکند

میشود ،بوتهای چندساله و خزنده با شاخههای

را توجیه

)(Chanteloup and Bonis, 2013ا بر همی اساس،

منشعب و کرکدار به طبول  1تا  1/5متر است .اي

ضرورت دارد ويژگیهایگیاهی گونههای شاخص

گیاه ريشههای بلندی دارد که در اعماق خاک نفبوذ

در اکوسیستمهای مرتعی بررسی و اندازهگیری شوند

مبیکنبند و دارای برگهای متناوبی است که

تا بر مبنای نتايج بتوان تنو عملکردی گیاهی

دمبرگدار و ازنرر اندازه متنوعند و بهشکلهای

اکوسیستمها را محاسبه کرد.

دايرهای ،واژتخممرغی ،بیضوی و  ...ظاهر میشوند.

در پژوهش حاضر ،صفتهای ساختاری و

گلهای آن درشت و به رنگ سفید مايبل به گلیاند

زيستتودة گونة  C. spinosaدر مراتع قشالقی

و پ از شکفت  ،منررة بسیار زيبايی به گیاه

بیلهسوار اردبیل بررسی شدند .میوة گونة C. spinosa

میبخشند (شکلهای  1و .(Emad et al., 2012) )2

شکل  -1تصوير گل و میوة گونة Caparis spinosa

42

زيستشناسی گیاهی ايران ،سال يازدهم ،شمارة چهل و دوم ،زمستان 1398

مواد و روشها.

 )3و نتايج را میتوان به سطح وسیعی از

معرفی مناطق مطالعهشده :بهمنرور انجام

رويشگاههای مشابه تعمیم دادا در اي

زمینه،

پژوهش ،مراتع قشالقی روحکندی ،قرهدره و

ويژگیهای فیزيکی هريک از محلهای پراکنش با

قشالقنر در منطقة بیلهسوار به مساحت  435هکتار

ويژگیهای تیپ گیاهی Capparis spinosa- Iris

مکان معرپ پراکنش  C. spinosaدر نرر گرفته

 sp.در طرح شناخت مناطق اکولوژيک کشور

شدند (شکل  .)2ويژگیهای فیزيکی و جغرافیايی

) (Sharifi et al., 2017و اطالعات ارائهشده دربارة

هريک از محلهای پراکنش بهترتیب در جدولهای

ويژگیهای اقلیمی رويشگاههای اصالندوز ،شهرک

 1و  2ارائه شدهاند.

شهید غفاری و جعفرآباد که با عنوان مکانهای

وضعیت توپوگرافی ،خاک ،اقلیم و پوشش

معرپ پراکنش گونة  C. spinosaدر منطقة مغان

گیاهی مکانها معرپ سطح وسیعی از مناطق

نام برده شدهاند (Izadi Haji Khajelou et al.,

پراکنش  C. spinosaدر منطقة مغان است (شکل

) ،2016همخوانی دارند..

شکل  -2موقعیت مکانهای مطالعهشده روی تصاوير Google Earth
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جدول  -1ويژگیهای فیزيکی محلهای پراکنش گونة (Davarpanah, 2017) Caparis spinosa

میانگی دمای ساتنه

میانگی بارندگی

ارتفا متوسط از

مساحت

(درجة سانتیگراد)

ساتنه (میلیمتر)

سطح دريا (متر)

(هکتار)

15/2

350

194

133

15/0

285

168

252

13/8

400

420

50

طول و عرض جغرافیايی
 39درجه  22دقیقه  44ثانیة عرض شمالی و
 48درجه  12دقیقه و  24ثانیة طول شرقی
 39درجه  27دقیقه  37ثانیة عرض شمالی و
 47درجه  59دقیقه  15ثانیة طول شرقی
 39درجه  13دقیقه  37ثانیة عرض شمالی و
 48درجه  6دقیقه و  50ثانیة طول شرقی

مکان
روحکندی
قرهدره
قشالقنر

جدول  -2ويژگیهای جغرافیايی محلهای پراکنش گونة (Davarpanah, 2017) Caparis spinosa

بافت خاک

تیپ اراضی

شیب غالب (درصد)

جهت غالب

اقلیم (بر اساس اقلیمنمای آمبرژه)

مکان

لومی رسی

دشت

2/4-2/8

شمالی

نیمهخشک معتدل

روحکندی

لومی رسی

دشت

1/8-2/2

شمالی

نیمهخشک معتدل

قرهدره

لومی رسی

دشت دامنهای

10-12

شمالی

نیمهخشک معتدل

قشالقنر

شکل  -3پراکنش گونة  Caparis spinosaدر مراتع روحکندی

روش بررسی :پ از انتخاب مکانهای

سیستماتیک در  30پالت  2×2متری (چهار

پراکنش ،تودة معرپ پوشش گیاهی در هريک از

مترمربعی) که با فاصلة  30متر از يکديگر در امتداد

آنها مشخص و از پوشش گیاهی نمونهبرداری شد.

سه ترانسکت  300متری مستقر شدند ،انجام شد .دو

نمونهبرداری از پوشش گیاهی به روش تصادفی

عدد از ترانسکتها عمود بر خط پايه و موازی با
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جهت شیب و يک عدد عمود بر جهت شیب مستقر

مطالعههای مرتعداری در دو دستة صفتهای

شدند .اندازة پالتها باتوجهبه شیوة پراکندگی

ساختاری و زيستتوده طبقهبندی شدند .بهمنرور

متفاوت گونة  C. spinosaبر سطح زمی و متوسط

تجسم بهتر ويژگیهای يادشده ،تصوير شماتیک

قطر تاجپوشش 2×2 ،متر در نرر گرفته شدا ضم

يک جست  C. spinosaدر شکل  4ارائه شده است.

اينکه تعداد پالتها بهگونهای انتخاب شد که نتايج
مطمئنی ازنرر آماری ارائه کند

(Arzani and

) .Abedi, 2015پ از استقرار شبکة نمونهبرداری
در هريک از تودههای معرپ ،تعداد پايهها و درصد
پوششتاجی هريک از گونههای واقع در پالتها
ثبت شد .تعداد پايه از طريق شمارش و درصد
پوششتاجی از طريق برآورد نرری تخمی زده شدا
ضم اينکه در هر پالت ،درصد پوششتاجی کل،
درصد سنگ و سنگريزه ،درصد خاک لخت و
درصد تشبرگ نیز اندازهگیری شد .پ از
اندازهگیری پوششگیاهی در هريک از پالتها،
وضعیت مرتع رويشگاههای بررسیشده با استفاده از

شکل  -4تصوير شماتیک يک جست Caparis spinosa

نسخة اصلی روش چهارفاکتوری ارزيابی و گرايش
آنها تنها برای يک سال و با ترازوی گرايش

نتایج.

مشخص شد )(Motamedi et al., 2016bا همزمان

اطالعات مرتبط با ويژگیهای رويشگاههای

در هريک از مکانها ،ويژگیهای گیاهی  10پاية

محل پراکنش  C. spinosaدر جدول  3ارائه شده

 C. spinosaکه سالم و قوی بودند ،بهخوبی رشد

است .نتايج تجزيه واريان

ويژگیهای پوشش

کردند و نور کافی داشتند ،بر مبنای دستورعمل

گیاهی در جدول  4ارائه شدهاند که بر مبنای آنها،

 )2003( Cornelissenاندازهگیری شدند..

مکانها ازنرر درصد تشبرگ ،خاک لخت و

قطر تاج و قطر يقة هر پايه ،تعداد جستهای هر

سنگ و سنگريزه تفاوت معناداری دارند ،ولی ازنرر

پايه ،ارتفا هر جست ،تعداد شاخههای فرعی هر

درصد پوششتاجی تفاوت معناداری در سطح

جست ،طول هر شاخة فرعی ،تعداد میوة هر جست،

احتمال  95درصد وجود ندارد .نتايج میانگی و

سالمت هر میوه ،طول و عرض میوههای هر جست،

اشتباه از معیار ويژگیهای يادشده (جدول  )5نشان

وزن میوه با دمگل ،تعداد گل يا غنچة هر جست و

میدهند بیشتري

درصد پوششتاجی به مراتع

وزن تر هر جست از ويژگیهای گیاهی مدنرر

قرهدره و کمتري

مقدار آن به قشالقنر مربوط

بودند که به منرور تفسیر بهتر نتايج و کاربرد آنها در

است.
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جدول  -3اطالعات مرتبط با ويژگیهای رويشگاههای محل پراکنش C. spinosa

نو مرتع و زمان

نمرة گرايش مرتع بر

گرايش

نمرة وضعیت مرتع بر مبنای

استفاده از مرتع

مبنای ترازوی گرايش

مرتع

روش چهارفاکتوری

-9

منفی

23

ضعیف

-4

منفی

32

متوسط

-3

منفی

35

متوسط

قشالقی
خرداد تا شهريور
قشالقی
خرداد تا شهريور
قشالقی
خرداد تا شهريور

جدول  -4تجزيه واريان
منبع تغییر

درجة
آزادی

درصد پوششتاجی
میانگی
مربعات

مقدار F

مربعات

مبنای نمود ظاهری)
Capparis spinosa
L.- Annual
grasses
Capparis spinosa
L.- Annual
grasses- Artemisia
sieberi Boiss.
Capparis spinosa
L.- Annual
grasses

روحکندی
قرهدره
قشالقنر

ويژگیهای پوشش گیاهی

درصد تشبرگ
میانگی

وضعیت مرتع

تیپ گیاهی (بر

مکان

مقدار F

درصد خاک لخت
میانگی
مربعات

مقدار F

درصد سنگ و سنگريزه
میانگی

مقدار F

مربعات

بی مکانها

2

70/54

0/15ns

6712/90

**30/37

7125/38

**21/63

299/68

**36/29

درون مکانها

87

478/39

-

221/03

-

329/41

-

8/26

-

کل

89

-

-

-

-

-

-

-

-

** بیانکنندة معناداری در سطح  P>0/01و  nsبیانکنندة معنادارنبودن در سطح  P>0/05است.

جدول  -5میانگی و اشتباه از معیار ويژگیهای پوششگیاهی
درصد سنگ و سنگريزه

درصد خاک لخت

درصد تشبرگ

درصد پوششتاجی

مکان

0/67 0±/32 b

25/27 3±/86 b

45/30 3±/49 a

28/77 4±/50a

روحکندی

0/33 0±/23 b

50/33 3±/51 a

19/00 1±/62 b

30/33 3±/35 a

قرهدره

5/97 0±/82 a

22/27 2±/39 b

44/50 2±/71 a

27/27 3±/41 a

قشالقنر

حرپهای متفاوت ،اختالپ معنادار در سطح  P>0/05با آزمون دانک را نشان میدهند.

درصد پوشش تاجی و سهم گونه های همراه در

هريک از رويشگاه ها وجود ندارد ،ولی ازنرر

ترکیب گیاهی هريک از محل های پراکنش در

ديگر صفتها بی

محل های پراکنش تفاوت

جدول  6ارائه شده است و همانطور که مشاهده

معنادار وجود دارد .به طورکلی ،تمام صفتهای

می شود ،بیشتري سهم ترکیب گیاهی در هريک از

ساختاری در مراتع روح کندی مقدار بیشتری نسبت

محل ها به گونة  C. spinosaتعلق دارد .جدول ،7

به ديگر محل های پراکنش دارندا تنها طول هر

C.

شاخة فرعی در مراتع قشالق نر بیشتري مقدار و در

 spinosaدر محل های پراکنش را نشان میدهد و

مراتع روح کندی کمتري مقدار را دارد (جدول

نتايج تجزيه واريان
از بی
میانگی

صفتهای ساختاری

صفت های يادشده ،تفاوت معنا داری بی
تعداد برگ مرکب و طول جست در

.)8
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جدول  -6درصد پوششتاجی و سهم گونهها در ترکیب گیاهی
سهم گونه در ترکیب گیاهی

درصد پوشش تاجی

گونة گیاهی

95/2

29/83

Capparis spinosa L.

1 /4

0/43

Eryngium billardieri F. Delaroche

3 /2

1/00

Carthamus lanatus L.

0 /2

0/07

Artemisia sp.

100/0

31/33

جمع

63/3

18/77

Capparis spinosa L.

4 /2

1/23

Carthamus lanatus L.

18/9

5/60

Artemisia sp.

8 /9

2/63

Hordeum marinum Hudson

2 /6

0/77

Noeae mucronata Forsk.

2 /2

0/67

Peganum harmala L.

100/0

29/67

جمع

45/4

12/73

Capparis spinosa L.

2 /4

0/67

Eryngium billardieri F. Delaroche

52/2

14/63

Artemisia sp.

100/0

28/03

جمع

جدول  -7تجزيه واريان
منبع تغییر

درجة

مکان

روحکندی

قرهدره

قشالقنر

صفتهای ساختاری

قطر تاج هر پايه

تعداد جست هر پايه

قطر يقة هر پايه

آزادی

میانگی مربعات

مقدار F

میانگی مربعات

مقدار F

میانگی مربعات

مقدار F

بی مکانها

2

8079/21

**4/000

0/54

**4/332

25/40

**6/626

درون مکانها

87

2019/67

-

0/12

-

3/83

-

کل

89

-

-

-

-

-

-

منبع تغییر

درجة
آزادی

تعداد شاخههای فرعی هر جست

طول هر جست

طول هر شاخة فرعی

میانگی مربعات

مقدار F

میانگی مربعات

مقدار F

میانگی مربعات

مقدار F

بی مکانها

89/62

1/864ns

1621/94

**33/921

62/18

/093ns

درون مکانها

48/08

-

47/82

-

666/12

-

کل

-

-

-

-

-

-

** بیانکنندة معناداری در سطح  P>0/01و  nsبیانکنندة معنادارنبودن در سطح  P>0/05است.

جدول  -8میانگی و اشتباه از معیار صفتهای ساختاری
طول هر جست

طول هر شاخة فرعی

تعداد شاخههای

تعداد جست هر

قطر يقة هر پايه

قطر تاج هر پايه

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

فرعی هر جست

پايه

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

98/2±74/85

14/0±08/68b

11/0±78/73

3/0±80/30a

0/90 0±/08a

157/7±60/19a

روحکندی

74/3±16/80

14/1±14/10b

14/1±20/39

3/0±18/30a

0/66 0±/06b

133/9±87/77b

قرهدره

76/5±66/39

25/1±23/47a

13/0±89/91

2/0±29/18b

0/0±69/05b

126/7±10/40b

قشالقنر

حرپهای متفاوت ،اختالپ معنادار در سطح  P>0/05با آزمون دانک را نشان میدهند.

مکان
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نتايج تجزيه واريان

در مراتع قشالق قرهدره میانگی بیشتری نسبت به

صفتهای زيستتوده در

محلهای پراکنش (جدول  )9نشان میدهند تنها بی

ديگر محلهای پراکنش دارند (جدول  .)10جدول

میانگی عرض میوه ،تعداد گل/غنچه و وزن جستها

 ،11مقدار تولید میوه در هريک از محلهای پراکنش

تفاوت معنادار وجود دارد و تفاوت معناداری ازنرر

را بر مبنای میانگی وزن هر میوه و تعداد پايههای

زمینه،

گونة  C. spinosaدر هر هکتار از رويشگاهها نشان

بیشتري تعداد میوه ،وزن میوه و تعداد گل/غنچه به

مقدار میوه با

ساير ويژگیها مشاهده نمیشودا در اي

میدهد و بر مبنای نتايج ،بیشتري

مراتع روحکندی و کمتري مقدار به مراتع قشالقنر

میانگی

مربوط است .بیشتري وزن جست به مراتع قشالقنر و

روحکندی و کمتري مقدار به مراتع قشالقنر مربوط

کمتري مقدار به مراتع روحکندی تعلق دارد .میوهها

است.

جدول  -9تجزيه واريان
منبع تغییر

آزادی

صفتهای زيستتوده

تعداد میوة هر جست

درجة

 136/38کیلوگرم در هکتار به مراتع

عرض میوه

طول میوه

میانگی مربعات

مقدار F

میانگی مربعات

مقدار F

میانگی مربعات

مقدار F

بی مکانها

6/99

ns0/21

0/27

ns0/21

8/52

**9/79

درون مکانها

33/76

-

1/26

-

0/87

-

کل

-

-

-

-

-

-

منبع تغییر

وزن تر میوه

درجة
آزادی

وزن تر هر جست

تعداد گل/غنچه

میانگی مربعات

مقدار F

میانگی مربعات

مقدار F

میانگی مربعات

مقدار F

بی مکانها

4/26

ns0/24

2222/91

**5/72

13800/09

**8/45

درون مکانها

17/92

-

388/77

-

1633/63

-

کل

-

-

-

-

-

-

** بیانکنندة معناداری در سطح  P>0/01و  nsبیانکننده معنادار نبودن در سطح  P>0/05است.

جدول  -10میانگی و اشتباه از معیار صفتهای زيستتوده
وزن تر هر جست

تعداد گل/غنچه هر

وزن هر میوه

عرض هر میوه

طول هر میوه

تعداد میوة هر

(گرم)

جست

(گرم)

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

جست (گرم)

مکان

44/3±06/25b

30/3±50/08

11/0±51/55

2/0±62/94

5/0±06/07

8/0±38/69

روح کندی

60/6±45/38a

19/2±32/59b

11/0±24/59

3/0±36/15a

5/0±12/22

7/0±84/96

قره دره

79/9±17/51a

18/2±80/37b

10/0±90/77

3/0±29/19a

4/0±96/23

7/0±66/98

قشالق نر

a

b

حرپهای متفاوت ،اختالپ معنادار در سطح  P>0/05با آزمون دانک را نشان میدهند.

جدول  -11میانگی و انحراپ از معیار وزن میوه
وزن میوه در رويشگاه

تعداد پايه در

تعداد پايه در 5000

وزن هر میوه در هر پايه

(کیلوگرم در هکتار)

هکتار

مترمربع

(گرم)

136/38

1414

707

±51/11 4/28

8/38 ± 5/36

85/65

972

486

11/24 ± 3/88

7/84 ± 6/37

قرهدره

18/06

216

108

10/90 ± 4/56

7/67 ± 5/82

قشالقنر

تعداد میوة هر پايه

مکان
روحکندی
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بحث

بودا ازاي رو ،مراتع قشالقنر که ارتفا بیشتری
صفتهای ساختاری و

نسبت به ديگر محلهای پراکنش دارند و تقريب ًا

نتايج مقايسة میانگی

زيستتوده نشان می دهند بی میانگی صفتها در

کوهستانیاند ،وضعیت رويشگاه بهتری نسبت به

محل های پراکنش تفاوت وجود دارد و تقريباً تمام

ديگر رويشگاهها دارندا همچنی ويژگیهای گیاهی

صفتهای ساختاری بررسی شده مقدار بیشتری در

و تعداد پايه در هکتار گونة  C. spinosaدر آن

مراتع روح کندی نسبت به ديگر محل های پراکنش

نسبت به ديگر محلهای پراکنش کمتر است .ارتفا

دا رندا ضم اينکه تعداد میوة هر پايه و میانگی

متوسط مراتع قشالقنر از سطح دريا برابر  420متر و

وزن هر میوه (صفت های بارز عملکرد زيستتودة

میانگی بارندگی آن  400میلیمتر است (جدول .)1

 )C. spinosaدر مراتع روح کندی نسبت به ديگر

بررسی ويژگیهای اکولوژيکی  C. spinosaدر

محل های پراکنش بیشتر استا از اي رو به نرر

اکوسیستمهای مرتعی منطقة مغان نشان داده است

ازنرر

بی سه رويشگاه محل پراکنش  C. spinosaشامل

پوشش گیاهی و خاک در طبقة ضعیف تری قرار

اصالندور ،شهرک شهید غفاری و مراتع جعفرآباد

داشته باشد و گرايش وضعیت مرتع رو به قهقرا

ازنرر سطح تاجپوشش ،زيستتوده ،تراکم و طول

باشد ،گونة  C. spinosaرشد بهتری خواهد داشت

ريشة پايهها و میزان زادآوری اختالپ معنادار

و تعداد پايه های آن در هکتار بیشتر خواهد بودا

وجود دارد ،ولی ازنرر ارتفا  ،طول بلندتري ساقه و

و

طول و عرض برگچهها تفاوت معناداری مشاهده

خوشخوراک در ترکیب گیاهی مرتع کمتر

نمیشود و پراکنش و فراوانی گونة مدنرر ،بافت

باشند ،آثار فرسايش در سطح خاک مشاهده شود،

رويشگاهها

می رسد

به عبارتی،

هرچه

هرچه

وضعیت

رويشگاه

گونههای

مرغوب

خاک ،میزان بارندگی و ارتفا

ساختمان خا ک دچار تخريب شده باشد و ازنرر

مهمتري

حاصلخیزی در وضعیت نامطلوب تری قرار داشته

) .(Izadi Haji Khajelou et al., 2015مطالعة

باشد ،شرايط محیطی و رقابت برای رشد گونة C.

ويژگیهای اکولوژيکی گونة  C. spinosaدر

 spinosaفراهم تر استا بر همی اساس و باوجود

رويشگاههای محل پراکنش آن شامل کاروانسرا

مساحت کمتر رويشگاه ،بیشتري میوة تولیدی با

سنگی ،ونارچ و ورجان در استان قم نشان داده است

مقدار  136/38کیلوگرمدرهکتار به مراتع

اختالپ معناداری بی

ويژگیهای گیاهی شامل

روح کندی مربوط است.

سطح پوشش ،ارتفا  ،تراکم ،قطر ساقه و تعداد میوه

نتايج تعداد پايههای  C. spinosaدر هريک از

عوامل مؤثر در تراکم گزارش شدهاند

در مکانهای مختلف وجود داردا ضم

اينکه

محلهای پراکنش نشان میدهند هرچه ارتفا منطقه

میانگی

و مقدار بارندگی آن بیشتر باشد يا به عبارتی ،هرچه

اسیديته ،مادة آلی ،ازت ،فسفر ،پتاسیم و بافت

منطقه کوهستانی باشد و وضعیت رويشگاه بهتری

خاک مهمتري عوامل مؤثر در پراکنش اي گونه

داشته باشد ،تعداد پاية آن در هکتار کمتر خواهد

گزارش شدهاند ).(Khoshsima et al., 2017

بیشینة دما ،کمینه و بیشینة دمای مطلق،
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بر مبنای نتايج اندازهگیری پوشش گیاهی،

ضرورت دارد گونة يادشده در مکانهايی که به

بیشتري سهم ترکیب گیاهی در هريک از محلهای

افزايش صفتهای ساختاری آن منجر میشوند،

پراکنش به گونة  C. spinosaتعلق دارد که بیشتري

توسعه داده شود و اگر هدپ مديريت ،بهرهبردای

نمود ظاهری در ترکیب گیاهی را نشان میدهد و

بهشکل محصول فرعی يا گیاه دارويی باشد،

بهشکل گونة غالب رويشگاههای بررسیشده

ضرورت دارد در محیط يا مکانهايی توسعه داده

خودنمايی میکند .گزارش شده است گونة C.

شود که صفتهای زيستتودة آن افزايش يابند

 spinosaبا نیازهای اکولوژيکی اندک بهخوبی در

)(Motamedi et al., 2016aا بنابراي  ،هر دو جنبة

خاکهای فقیر ازنرر مواد غذايی رشد و نقش

ساختاری و زيستتوده اهمیت دارند و به نرر

مهمی در پويايی اکوسیستمهای مديترانه بازی

میرسد صفتهای ساختاری و صفتهای

میکند ) .(GÜleryÜz et al., 2009گزارش شده

زيستتوده با يکديگر همبستگی دارند و توجه به

است گونة  C. spinosaکه طی سالیان دراز از بوتة

يکی سبب تقويت عامل ديگر میشود.

آزمايش طبیعت موفق بیرون آمده است ،پهنة

باتوجهبه پايداری ،دوام و بقای اي گیاه در برابر

اکولوژيکی وسیعی در عرصة طبیعت دارد و در

مسائل زيستمحیطی و رويش بسیار خوب آن در

شرايط اکولوژيکی متفاوت قادر به حیات استا

اراضی مراتع مناطق خشک و نیمهخشک ،اي گیاه

بنابراي  ،خزانة ژنتیکی گسترده و قدرت انطباق

میتواند بهشکل گیاه چندمنروره در احیای

زيادی داشته که توانسته است با شرايط موجود

عرصههای مرتعی ايفای نقش کندا هرچند متاسفانه

سازش يابد و در شرايط اکولوژيکی مختلف،

کار اساسی در زمینة کشت و پرورش اي گیاه در

پاسخهای متفاوتی را درارتباطبا ويژگیهای رويشی

ايران انجام نشده است و امید است پژوهش حاضر و

و زادآوری بروز دهد ).(Khoshsima et al., 2017

پژوهشهای مشابه بتوانند سرآغاز توجه بیشتر به
گونة  C. spinosaدر ايران باشند..

جمعبندی.

آگاهی از ويژگیهای اکولوژيکی و اِعمال

آنچه مسلم است با تحلیل در سطح صفتهای

مديريت صحیح میتواند بستر مناسبی را برای

ساختاری گیاهان در مقايسه با تحلیل در سطح

کاهش روند تخريب رويشگاههای اي گونة گیاهی

صفتهای زيستتوده میتوان به اطالعات بیشتری

فراهم کند و نقش مؤثری را در پیشنهاد آن برای

از پاسخ گیاه به عوامل محیطی در مناطق خشک و

استفاده در مناطق با شرايط محیطی مشابه ايفا کندا

نیمهخشک دست يافتا هرچند به پژوهشهای

هرچند نیازهای اکولوژيکی اي موضو بايد بهطور

بیشتری در اي زمینه نیاز است .گفتنی است اهمیت

جامع و در چارچوب طرحی ملی بررسی و نتايج

هريک از صفتهای ساختاری يا زيستتوده بر

برای حفظ ،احیا و توسعة آن در عرصههای مرتعی و

حسب نو کاربرد و هدپ مشخص میشودا برای

کشت و اهلیکردن آن در عرصههای زراعی

C.

استفاده شوند .جنبههای زينتی گونة ،C. spinosa

نمونه ،اگر هدپ مديريت از مرتعکاری

 ،spinosaحفاظت خاک و ترسیب کرب باشد،

استفاده از آن را در اکولوژی منرر مطرح میکنند.
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