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چکیده
Astragalus(گون سفیدثر بر درصد تاج پوششؤشناختی مترین عوامل بوممنظور بررسی مهمپژوهش بهاین  gossypinus در بخشی (
محدوده مطالعاتی عنوان شامل دزلی، نران و گردنه مروارید بهناحیهبا پیمایش صحرایی سه .انجام شداستان کردستان خشکنیمهاز مراتع

برداري، در نقطه معرف نمونه6، در منطقه دزلی عوامل محیطیگیاهی و سایرهاي پوششها با توجه به ویژگیتعداد پالت.انتخاب شدند
- برداري از پوشش گیاهی در هر تیمار به روش تصادفی نمونهنقطه معرف تعیین گردید.4نقطه و در گردنه مروارید 3منطقه نران 

گیري از خاك در هر پالت با سه تکرار نمونهمتر انجام شد. 100متر و در طول دو ترانسکت بطول 1×1هاي سیستماتیک در قالب پالت
اي درصد رس، سیلت، شن، گچ، آهک، هاي خاك فاکتوره. در نمونهشدها انجام ین پایهمتري در پاي گیاه و بسانتی0- 50و از عمق

بررسی برايگیري شد.اندازهسنگریزه، نیتروژن، کربن و پتاسیم و اسیدیته، فسفر، کلسیم، منیزیم، درصد سنگالکتریکی، هدایت
منظور تعیین اثر عوامل محیطی بر درصد تاج پوشش گون از طرفه و بهگیاهی از تجزیه واریانس یکپوششخصوصیات خاك و

که فاکتورهاي کربن، پتاسیم، اسیدیته، منیزیم، فسفر، کلسیم، آهک، ازت، رس، شن، نتایج نشان دادگرسیون چند متغیره استفاده گردید. ر
دار در سطح یک درصد است. سایر فاکتورها هاي مختلف داراي اختالف معنیدرصد تاج پوشش در بین رویشگاهومتوسط بارش سالیانه

دست آمده، در نتایج رگرسیونی آهک، بر اساس نتایج بهدند. داري نشمعنیهاي مختلفهدایت الکتریکی در بین رویشگاهوازجمله گچ
.کردنددرصد تغییرات درصد تاج پوشش را توجیه 7درصد و 12درصد،25با ترتیب بهیک ارتفاع و بارش هر

Astragalusدرصد تاج پوشش، کلیدي:هايواژه gossypinusشناختی، کردستان، عوامل بوم.

همقدم
شناسی فـردي، بررسـی و مطالعـهکولوژي یا بوماآت

Azarnivandتاریخ زندگی یک گونه است ( et al., 2011.(
است که با توجه به کاربرد پارامتريدرصد تاج پوشش

داري به مقیاس بسیار وسیعهاي مرتعبرنامهگسترده در
وسیله تاج بهدرصدي از سطح خاك که.شودگیري میاندازه

عنوان ضریب تواند بهمیشودپوشش گیاهی پوشیده می
ها ها در زمانمقایسه در برداشتبرايهانسبی از تراکم گونه

تحقیقات . طبقهاي مختلف مورد استفاده قرار گیردمکانو
عوامل زیادي در مرتع ازجمله تولید با میزان تاج انجام شده

گیري تاج که با اندازهطوريدارد، بهپوشش همبستگی
Moradi(توان به آن عوامل نیز پی بردمیپوشش et al.,
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2004،Abedi, میلیون هکتار از اراضی 17حدود ). 2006
هاي سطح مراتع) زیر پوشش گونهازدرصد19ایران (حدود 

Vahabi(مختلف گون قرار دارد et al., 2007.(
Jafarian) توزیع بین ) به بررسی ارتباط2009و همکاران

در مراتع رینه جوامع گیاهی و عوامل اقلیمی و فیزیوگرافیک
در این مراتع شناسایی جامعه گیاهی را10پرداختند. نامبردگان 

رسیدند که عوامل اقلیمی و نمودند و همچنین به این نتیجه
باشند. میهاتأثیرگذار بر توزیع گونهارتفاع مهمترین عوامل

گیاهی مراتع نتیجه ي اکولوژیکهااستقرار و پراکنش گروه
گیاهی مرتعی و بیانگر پویایی پوششهايتحوالت اکوسیستم

در طول محیطیصورت ماتریسی از مهمترین عواملبهاست که
,Kent & Coker(زمان تشکیل شده است 2001

Mohtashamniaو et al., طور کلی در مراتع به.)2011
تغییرات پوشش آنها اغلبجوامع گیاهی و کوهستانی، استقرار

بافت خاك ویژه بارندگی) وتحت تأثیر عامل آب و هوا (به
است و با عوامل فیزیوگرافی که رطوبت موجود در خاك را 

Ahmadi(داري داردکنند، همبستگی معنیمیتأمین et al.,

2007،Moradi et al., 2004،Ahmadi et al., مثال . )2002
شناسی یک منطقه بر تغییرات تاج جغرافیایی و زمینشرایط

پوشش گیاهی و همچنین مقدار فسفر، اسیدیته و 
درصد پوشش روي تراکم و الکتریکی بیشترین اثر را برهدایت

Momeni moghadamتاجی دارند ( et al., 2011 .(
گونه یکی 2500با بیش از (Astragalus)جنس گون

. شودمیهاي گیاهان گلدار محسوب ترین جنساز بزرگ
اي و یا اي، بوتهرویشی درختچههايشکلبه این گیاه

که در ایران حدود استگیاهان علفی چندساله و یا یکساله
بخش قرار 85و حدود زیرجنس8گونه دارد که در 800

,Masoumi(گیردمی gossypinus(فید. گون س)2006

(Astragalusدر اي، بالشتکی، خارپشتی، لمیده گیاهی بوته
قطر و به30تا 10سطح خاك، با انشعابات باز، به ارتفاع 

اي رنگ، متر، سفید یا نقرهسانتی50تا 20پوشش تاجی 
ها به هاي سفید متراکم، گوشواركپشمالو، پوشیده از کرك

مرغی، درتخممتر، بخش آزاد غشایی،میلی7تا 3طول 
موجود تیز است که بهترین نوع کتیرايحاشیه غشایی نوك

در مناطق گون سفید عموماًشود. آن استحصال میدر دنیا از
هاي فقیر تا انواع خاكکند و درها رشد میشیبدار و تپه

شودهاي شنی تا رسی دیده میبافتغنی و در انواع
)Asadian, ). همچنین مطالعات در مراتع کوهستانی 1996

- 2300زاگرس نشان داده است که گون سفید در ارتفاع 
پراکنش دارد و با فاکتورهاي اسیدیته، پتاسیم، سیلت 2500

Fatahiدار دارد (و شن ارتباط معنی et al., ). مطالعه 2011
Sangoonyکه داده) در اصفهان نشان 2012همکاران (و

بارندگی ومتغیرهاي درصد سنگ و سنگریزه، مقدار پتاسیم
اند. ید بودهعنوان مهمترین عوامل در پراکنش گون سفبه

هاي مقدار پتاسیم خاك عامل مهمی است که در ویژگی
رویشگاهی گون سفید نقش مهمی دارد. این موضوع در 

Vahabiمطالعه ( et al., ) هم مورد تأکید قرار گرفته 2007
مقاوم به خشکی و گرما نورپسند واین گونه همچنین است. 

,Asadianبه آب کم است (آنو احتیاج بوده

1996،Ghahremani, زارهاي استان همدان در گون). 1995
گزارش شده است که بین درصد پوشش و تراکم گون سفید 

رابطه خطی وجود دارد. خاکی و پستی و بلنديبا عوامل 
در بین عوامل خاکی اسیدیته، پتاسیم، ماسه و الي و در بین 

عوامل پستی و بلندي جهت شیب و ارتفاع از سطح دریا 
در میزان پوشش و تراکم گون سفید را اي کنندهینتعینقش

Fatahi(در استان همدان دارند et al., 2009.(
یربندي رانکابیولوژیک و گروهبر اساس فرمسفیدگون

با توجه به گستردگی کهشودمیمحسوبهاجزء کاموفیت
اي عامل مهمی در ممانعت ازو سیستم ریشهتاج پوشش
شودمحسوب میخاك رویشگاه خودجابجایی فرسایش و

)Ardakani, از مناطق وسیعیبخشاین گونه در . )2002
و رویش داشتهلبنان، ترکیه، عراق و ایران) جهان (سوریه،

شرایط جوي در مناطق معتدله، نیمه استپی و استپی دربیشتر
مولد گیاه شود. مشاهده میکوهستانیخشک و خشکنیمه

(Astacantha)الحاً به آنها آستراکانتاکتیرا بوده و اصطصمغ

,Asadianشود (گفته می مهمترین صمغ کتیرا از).1996
شود. هاي گیاهی است که از ساقه گون سفید گرفته میصمغ

جهانی صنایع غذایی، داروسازي، صمغ در تجارتاین
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ها، کاغذسازي، نساجی و دیگر صنایع داراي اهمیت چسب
Ghomeshi(زیادي است bozorg et al., با توجه ). 2012

ایجاد رواناب و به اهمیتی که گون سفید در جلوگیري از
زمستان که بقیه گیاهان ویژه در پاییز وبهفرسایش خاك (
اند)، کمک به نفوذ تدریجی آب دست دادهپوشش خود را از

میکروکلیماهاي هاي زیرزمینی، ایجادخاك و تغذیه سفرهدر
هاي اکوسیستمر تعادل اقلیمی درقراريمطبوع و کمک به ب

درك رابطه بین پژوهش در زمینهاین کوهستانی دارد، مرتعی
درصد تاج پوشش مانندهاي کمی پوشش این گونه ویژگی

شناخبومبا خصوصیات 
هدف از .رسدنظرمیه ضروري بهاي این گونهتی رویشگاه

توسعه گونه منظور حفظ و بهیهایاین تحقیق تعیین ویژگی
باشد. هاي احتمالی میمورد نظر براي جلوگیري از تخریب

محیطی مؤثر بر درصد بررسی عواملاین پژوهش با رو، ازاین
انجام گردید.تاجی گون سفید در استان کردستان پوشش 

هامواد و روش
مشخصات مناطق مورد بررسی

استان کردستان و مناطق مطالعاتی داراي رژیم 
و مناطق کوهستانی با آب و هواي اي بوده مدیترانه

دو ثیر أتطور کلی این استان تحت خشک دارد. بهنیمه
هاي گوناگونی را جریان هواي گرم و سرد قرار دارد که اقلیم

مقدار بارش هر منطقه آورده 1آورد. در جدول وجود میبه
طول و عرض جغرافیایی مناطق مورد مطالعه در ست.شده ا
پوشش گیاهی مناطق مورد آورده شده است.2جدول

ترین ترکیبی از عمدهغالبیت گونه گون عالوه برمطالعه 
Festucaو Daphne mucronataها شامل گونه ovina

داراي سنگ و سنگریزه کوهستانی و بوده و مناطق عمدتا
فراوان است.

میانگین خصوصیات بارش در مناطق مورد مطالعه-1جدول 
گردنه مرواریدنراندزلیمنطقه

804420577)مترمیلیمتوسط بارش سالیانه (

Astragalusهاي موقعیت جغرافیایی رویشگاه-2جدول  gossypinusدر استان کردستان
جهتشیب (درصد)عرض جغرافیاییطول جغرافیایی(متر)ارتفاع از سطح دریارویشگاهمناطق

دزلی

شمال17′20°3550"58′09°46"11700
جنوب05′20°3540"05′10°46"21700
شمال12′20°3590"53′11°46"31900
جنوب08′16°3570"15′12°46"42100
غرب45′16°35100"17′11°46"52200
غرب50′15°35110"25′11°46"62550

نران
شمال28′08°35120"25′06°46"71900
جنوب52′07°35100"26′06°46"81980
شمال45′07°35100"20′06°46"92020

گردنه مروارید

شرق53′52°3560"40′57°46"101808
شرق50′52°3570"40′57°46"111950
غرب51′52°3570"43′57°46"121985
شرق54′52°3580"42′57°46"131900
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روش تحقیق
شـناختی مـؤثر بـر    مهمترین عوامل بـوم تعیین منظوربه

بـا پیمـایش دقیـق    درصد تاج پوشش گونـه گـون سـفید   
صحرایی، مناطق مورد مطالعه در محدوده استان کردسـتان  

سروآباد، ناحیه گردنه شامل منطقه دزلی از توابع شهرستان 
منطقــه نــران از توابــع مرواریــد در شهرســتان کامیــاران و

مــالك تعیــین نقــاطشهرســتان ســنندج انتخــاب گردیــد.
هـا  تنوعی از ویژگیبرداري حضور گونه گون سفید با نمونه

هـاي  ویژگـی همچنـین تنـوعی از  و(درصد تاج پوشـش) 
گرفته شـد.  شیب، جهت و ارتفاع در نظر مانند فیزیوگرافی

محیطی و پوششترتیب ضمن داشتن تنوعی از عواملبدین
گیاهی این گونه، امکان مطالعه و تعیین فاکتورهاي کلیـدي  
احتمالی در کنترل سطح تاج پوشش ایـن گونـه در واحـد    

رویشـگاه، معـرف   ها میسر گردیـد. در هـر  سطح رویشگاه
مطالعاتی مشخص شد.

گیـاهی و  پوششهايتوجه به ویژگیبا ها تعداد پالت
نقطــه معــرف 6عوامــل محیطــی، در منطقــه دزلــی ســایر
4نقطه و در گردنه مروارید 3برداري، در منطقه نران نمونه

پالت انداخته شد. 13در مجموع نقطه معرف تعیین گردید. 
تیمـار بـه روش   بـرداري از پوشـش گیـاهی در هـر    نمونه

تـر و در  م1×1هاي سیستماتیک در قالب پالت- تصادفی 
فاصـله بـین   متر انجام شـد. 100طول دو ترانسکت بطول 

خصوصـیات پوشـش   ها بـا توجـه بـه   ها و ترانسکتپالت
فیزیـوگرافی، عوامـل اکولوژیـک، هـدف     گیاهی، وضـعیت 

شد طول و مساحت طبقات ارتفاعی در نظر گرفتهتحقیق و
Ahmadi et al, بـرداري بـا   هاي نمونهابعاد پالت).(2007

طح تعیـین شـد. همچنـین طـول     از روش حداقل ساستفاده
ها با توجه به وضعیت پوشش گیـاهی در منـاطق   ترانسکت

مورد مطالعه تعیین گردید.
در هر پالت خصوصیات درصـد پوشـش تـاجی گونـه     

هاي گیـاهی همـراه بـه تفکیـک و     گون سفید و سایر گونه
ــد.     ــت گردی ــبرگ ثب ــنگریزه و الش ــنگ و س ــد س درص

فصل رشد کامل رویشی و در حدفاصـل  ها دربردارينمونه
.شدانجام 92ام خردادماه سال 30تا 14

براي مطالعه خصوصیات فیزیکی و شـیمیایی خـاك در   
ــر   ــه حف ــدام ب ــر رویشــگاه اق ــق 3ه ــه از عم 0- 50چال

هـا  یر تاج گون سفید و فضـاي بـین پایـه   متري در زانتیس
ي مـورد هانمونه خاك از رویشگاه39ر مجموع گردید و د

هاي خاك به آزمایشگاه منتقـل  مطالعه برداشت شد و نمونه
گردید.
منظور مطالعه پارامترهاي فیزیکی و شیمیایی خـاك،  به
هاي خاك پس از خشک شدن کامل در هـواي آزاد،  نمونه

,Jafari haghighiمتـري عبـور داده شـد (   میلی2از الک 

) و بدین طریق درصد سنگ و سـنگریزه هـر نمونـه    2003
گیري کـربن آلـی خـاك از روش    اندازهشد. براي مشخص

والکی و بلک، نیتروژن کل خاك به روش کجلـدال، تعیـین   
درصد ذرات رس، سیلت و ماسـه (بافـت خـاك) از روش    
هیدرومتري بایکاس، پتاسیم، کلسیم و منیزیم به روش فلیم 

به (pH)فسفر به روش کالریمتري، واکنش خاكفتومتري،
ــیومتري،  ــک  روش پتانس ــد آه ــیون درص از روش تیتراس

هـاي  نزدیکتـرین ایسـتگاه  بارش از مقدارگیري شد.اندازه
.سینوپتیک به مناطق مورد مطالعه استخراج شد

پس از مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی با توجـه بـه   
بـراي  ها و بررسی آنها از نظر داشتن شـرایط الزم  نوع داده

خصوصیات خاك در ي مقایسه انجام آنالیزهاي آماري، برا
طرفـه اسـتفاده   هاي مختلف از آنالیز واریانس یکرویشگاه

احتمالی میان عوامل منظور تعیین و میزان نوع رابطه شد. به
گیري شده با درصد تاج پوشش گـون سـفید   محیطی اندازه

منطقه مورد مطالعه از رگرسیون چند متغیره استفاده 13در 
ص روابـط بدسـت   شد. در نهایت با بررسی ضـریب تشـخی  

آمده، صحت معادالت خروجی بررسی و مهمترین عامل یا 
بر تـاج پوشـش گـون سـفید در     تأثیرگذار عوامل محیطی 

برايمناطق مورد مطالعه در استان کردستان معرفی گردید.
EXCELوSPSSافزارهـاي هاي آماري از نرمانجام آنالیز

استفاده شد.
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نتایج
پوشش گیاهی

گیاهی مناطق مورد مطالعه نشان داد که پوشش مطالعه
Daphneهايگونه mucronata ،Bromus tomentellusو

Festuca ovinaهاي همراه در ترین گونهاصلی
بوده و تقریبا در همه A.gossypinusهايرویشگاه
بیشترین میزان 3ها حضور دارند. بر اساس جدول رویشگاه

گردنه مروارید و متوسط تاج پوشش گون سفید در منطقه
کمترین میزان در دزلی مشاهده شد. همچنین بیشترین و 

ترتیب در مناطق دزلی کمترین میزان پوشش تاجی کل به
گیري شد. درصد) اندازه34درصد) و گردنه مروارید (45(

طرفه نشان داد که نتایج حاصل از تجزیه واریانس یک
فسفر، کلسیم، فاکتورهاي کربن، پتاسیم، اسیدیته، منیزیم،

وسط بارش سالیانه در بین آهک، ازت، رس، شن و مت
دار در سطح یک هاي مختلف داراي اختالف معنیرویشگاه

دار درصد و میزان سیلت خاك در سطح پنج درصد معنی
). 4است (جدول

همچنین نتایج آنالیز واریانس یکطرفه بر روي متوسط 
تاج پوشش گونه گون سفید در مناطق مورد مطالعه نشان داد 

گانه مورد سیزدهکه بین درصد تاج پوشش گون در بین نقاط 
دار در سطح یک درصد وجود دارد مطالعه اختالف معنی

).4(جدول

وضعیت عمومی پوشش گیاهی مناطق مورد مطالعه در استان کردستان-3جدول 

رویشگاه

(منطقه)
هاي همراهگونهنام تیپ گیاهی

درصد پوشش 

تاجی گون 

سفید

درصد پوشش 

هاي همراهگونه

درصد 

پوشش تاجی 

کل

دزلی
Astragalus
gossypinus-

Bromus tomentellus

Aegilops sp- Eryngium sp- Gundelia sp
Euphorbia sp -Hordeum bulbusom

Teaniatherum sp- Bromus danthonia Salvia
sp -Dianthus sp- Ferula ovina Festuca

ovina- Dactylis sp -Hypericum sp -Scabiasa
sp -Bromus tecterom -Achillea sp -Dophne

mucronata

153045

مرواریدگردنه
Astragalus
gossypinus-

Festuca ovina

-Eryngium spHordeum bulbusom
Sanguisorba Minor-Tymus sp-Rosa sp

Onosma spEuphorbia sp- Casinia sp-
Bromus danthonia

221234

نران
Astragalus
gossypinus-

Daphne mucronata

Euphorbia sp- Taeniaterum sp -Festuca

ovina- Egilops sp -Salvia sp -Achillea sp
Silene sp -Prangus sp -Cassus sp- Asperula

sp -Stipa sp- Dianthus sp Acanthollimon -
Amygdalus

162642
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نتایج تجزیه واریانس متغیرهاي محیطی و پوشش گیاهی در مناطق مورد مطالعه-4جدول 
فسفر پتاسیم ازت کربن بارش ارتفاع منطقه درصد پوشش گیاهی فاکتورها

6/0±1/11 b 9/0±4/724 abc 004/0±14/0 b 02/0±163/٠ abc 6/1±828 a 6/2±1811 gh 5/0±17 a

زلی

7/1±10 bc 9/0±2/727 abc 004/0±14/0 b 02/0±095/0 abc 02/2±419 d 2/19±2020 c 5/0±14 b

5/1±02/4 cd 7/1±4/248 cd 005/0±14/0 b 01/0±2/0 abc 6/1±575 c 8/2±1807 gh 3/0±66/9 c

6/0±84/5 bcd 2/3±3/104 d 009/0±15/0 b 04/0±091/0 abc 8/2±572 c 8/2±1850 fg 3/0±66/9 a

6/1±5 bc 9/88±5/101 d 006/0±13/0 b 02/0±06/0 bc 8/2±578 c 8/2±1880 ef 3/0±۶۶/٩ a

8/0±18/5 bcd 3/1±5/106 d 009/0±14/0 b 07/0±06/0 bc 7/5±751 b 6±1900 de 3/0±3/7 a

2/0±62/7 bcd 3/1±631 abcd 006/0±14/0 b 01/0±16/0 abc 9/10±833 a 8/2±2100 b 000/0±6 a

مرواریدگردنه
2/0±62/7 bcd 4/1±9/109 d 002/0±13/0 b 009/0±07/0 bc 8/2±419 d 8/2±1980 c 3/0±6/5 a

3/0±51/3 d 2/64±6/87 d 005/0±13/0 b 01/0±06/0 c 01/13±575 c 8/2±1900 d 3/0±3/3 a

3/1±96/8 bcd 8/15±929 ab 01/0±14/0 b 02/0±08/0 abc 6/7±828 a 8/2±1800 h 3/0±6/3 a

6/0±96/19 a 7/2±8/424 bcd 008/0±17/0 b 01/0±16/0 abc 8/2±833 a 8/2±1883 def 3/0±6/3 a

54/19±8/0نران a 2/1±501 abcd 004/0±14/0 b 05/0±22/0 a 2/5±833 a 5/27±2531 a 000/0±2 a

6/3±87/9 bcd 4/1±1/612 d 007/0±22/0 a 01/0±21/0 ab 6/1±419 d 8/2±1930 d 000/0±1 a

9/13 ** 6/6 ** 24/7 ** 5/3 ** 9/732 ** 9/328 ** 8/187 ** F

- 4ادامه جدول 
شن کلسیم آهک سیلت رس pH هسنگریزسنگ و منیزیم فاکتورها

4±3/65 ab 9/0±85 a 5/0±5/32 a 6/2±8 b 7/1±6/26 cd 09/0±3/7 ab 2/3±6/7 de 5/5±119/5 abc

دزلی

6±6/52 ab 8±8/80 a 09/1±4/25 b 2±6/18 ab 5/4±3/31 bc 1/0±5/7 a 05/4±5/8 de 2/3±3/97 bc

12±76 a 6/6±48 c 2/0±2/20 bc 2/9±3/7 b 6/4±6/16 d 08/0±9/6 ab 38/1±4/4 e 6/2±5/126 ab

3/2±70 ab 3/2±37 c 8/0±8/19 bc 4/2±13 ab 3/4±6/16 d 05/0±9/6 ab 8/5±3/22 cd 2/4±2/144 a

12±6/68 ab 7±9/45 b 4/3±9/20 bc 1/8±14 ab 3/4±3/17 d 05/0±08/7 ab 4/3±7/38 ab 5/4±1/121 abc

2/7±68 ab 6/1±74 ab 1/1±5/9 c 4/6±6 b 3/4±3/27 cd 08/0±1/7 ab 4/8±3/20 d 2±2/111 abc

8/4±62 ab 3/0±90 a 8/0±2/19 cd 4/5±11 ab 3/1±6/26 cd 04/0±4/7 ab 6/4±1/10 de 5/5±2/132 abc 7
گردنه

مروارید
7±6/58 ab 4±3/45 c 5/1±8/19 bc 3±6/18 ab 6/0±6/22 cd 3/0±3/7 ab 1/6±3/35 bc 9/3±04/83 c 8

4/2±6/76 a 8/11±33 c 3/0±1/24 bc 9/2±6/6 b 4±6/16 d 08/0±13/7 ab 1/5±6/10 de 2/6±3/93 bc 9
10±6/40 b 9/5±5/80 a 8/0±9/19 bc 9/6±19 ab 6/0±40 d 05/0±16/7 ab 2/2±6/10 de 1/19±1/126 ab 10
3/1±54 ab 3/2±52 bc 1/1±7/13 de 6/0±32 a 7/3±23 cd 08/0±8/6 b 8/2±5/49 ab 8/1±6/116 abc 11

10±4/6نران c 6/6±56 bc 9/0±8/13 de 5±6/24 ab 7/1±3/65 a 05/0±86/6 b 8/5±8/51 a 1/17±120 abc 12
00/0±68 ab 3/1±4/81 a 8/1±7/10 e 4/2±12 ab 1/1±20 cd 1/0±5/7 a 6/2±3/4 e 2/3±03/83 c 13

4/6 ** 75/12 ** 6/20 ** 28/2 * 07/19 ** 09/3 ** 2/13 ** 28/4 ** F

دارعدم اختالف معنی: nsدار در سطح یک درصد       اختالف معنی:درصد    **5دار در سطح اختالف معنی: *
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خصوصیات رویشگاهی
دهنده گام به گام نشاننتایج بدست آمده از رگرسیون 

دار در سطح یک درصد بین مقدار آهک وجود رابطه معنی
خاك، ارتفاع از سطح دریا و متوسط بارش سالیانه با درصد 

، درصد 5باشد. براساس جدول تاج پوشش گون سفید می
درصد و  17درصد، ارتفاع از سطح دریا 34آهک خاك 

درصد تغییرات درصد تاج پوشش 11متوسط بارش سالیانه 

بر این کند. مطالعه توجیه میگون سفید را در مناطق مورد
درصد از 62متغیر مستقل مذکور در مجموع 3اساس 

ر مناطق مورد درا تغییرات درصد تاج پوشش گون سفید 
کند.مطالعه را توجیه می

رگرسیونی میان متغیر وابسته درصد تاج پوشش رابطه
و)(ارتفاع)، (و متغیر مستقل آهک)Y(گون سفید

باشد:می1به صورت رابطه) (بارش

=31/0Y+  01/0+   008/0+  2/33)                                               1رابطه  (
Y =درصد پوشش تاجی

درصد آهک=
ارتفاع از سطح دریا (متر)=
متر)(میلیمتوسط بارش سالیانه =

شناختینتایج رگرسیون گام به گام درصد تاج پوشش گون با عوامل بوم-5جدول 
ضریب بتاضریب تشخیص Sigضرایبعوامل

31/0003/034/041/0آهک
01/0006/017/037/0ارتفاع
008/003/011/027/0بارش

B37/2402/0مقدار ثابت--

بحث 
درصد تاج پوشش گونه گون با افزایش آهک و ارتفاع 

نتایج در همین راستا.یابداز سطح دریا افزایش می
شناختی و درصد تاج رگرسیون چند متغیره بین عوامل بوم

درصد آهک خاك، ارتفاع از سطح دهد کهپوشش نشان می
غییرات درصد تاج دریا و متوسط بارش سالیانه عمده ت

کنند میهاي مورد مطالعه توجیه اهرویشگپوشش گون را در 
درصد 5/9–5/32ها مقدار آهک در این رویشگاه(

را در حضور تأثیر آهک موجود در خاك بیشترین . )باشدمی
؛مروارید داشته استدرصد تاج پوشش در منطقه گردنه 

وجود آهک به اندازه مناسب، باعث ایجاد ساختمان خوب و 
شود تبع آن افزایش جذب مواد غذایی میبه

)Zarechahouki, 2006 ،Jafari haghighi, 2003 .(
دهد و حاوي همچنین آهک قابلیت نفوذ خاك را افزایش می

عناصر کلسیم و منیزیم بوده که در تغذیه گیاه مؤثر است
)Jafari haghighi, گیري خاکدانه و شکلر آهک د).2003

افزایش ظرفیت نگهداري خاك نقش مهمی دارد و با کاهش 
,Holden(یابدآهک، رطوبت اشباع خاك نیز کاهش می

بیشترین مقدار بوده دزلی منطقه تاج پوشش کل در ).1999
هاي همراه گون سفید در به گونهان آن راوتمیکهاست

,mucronataسه گونه.هاي مورد مطالعه نسبت دادرویشگاه

Bromus tomentellus, Festuca ovinaDaphne

ها غالب همراه با گون سفید در عموم رویشگاههاي گونه
دوست معرفی هاي آهکعنوان گونهمنابع بهبیشتربوده که در 
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Piriاند (شده sahragard et al., 2009 ،Fatahi et al.,

دوست رسد این گونه آهکمی). بر این اساس به نظر2011
بوده و کمیت و کیفیت حضور این گونه در استان کردستان 

و همکاران Esfenajiمتأثر از میزان آهک خاك است. 
به این نتیجه رسیدند زمینه در مطالعات خود در این ) 2013(

که درصد تاج پوشش گون سفید همبستگی باالیی با میزان 
) نیز 2009و همکاران (Dianatiآهک دارد. نتایج تحقیقات 

پوششش مؤثر درصد آهک خاك بر خصوصیات بیانگر نق
باشد. بر اساس نتایج این تحقیق میزارهابوتهگیاهی در

متر از سطح 1700–2500استقرار گون سفید در ارتفاع
یل این گونه به ارتفاعات باال باشد که بیانگر تمادریا می

باشد. نتایج رگرسیون گام به گام نیز مبین تأثیر مثبت می
افزایش ارتفاع در افزایش درصد پوشش تاجی این گونه در 
مناطق مورد مطالعه است. تحقیقات مختلفی نشان داده است 

هاي گیاهی و ارتفاع که میان درصد پوشش تاجی گونه
,Janisovaهمبستگی مثبت و قابل قبولی وجود دارد (

در مراتع )2011و همکاران (Fatahi. همچنین)2005
کوهستانی زاگرس نشان دادند که گون سفید در ارتفاع 

اقلیم رویشی این گونه در پراکنش دارد. 2500- 2300
د و محدوده مرطوب سرخشک تا نیمهاستان کردستان نیمه

متر متغیر است. براساس نتایج میلی833تا 420بارش 
گام به گام نیز با افزایش میزان بدست آمده از رگرسیون

بارش سالیانه، درصد پوشش تاجی این گونه افزایش یافته 
است که موضوعی منطقی و قابل توجیه است. تحقیقات 

مقدار بارندگی در توزیع پوشش مختلف نشان داده است که
,Hamblinگیاهی تأثیر قابل توجهی دارد ( ). هرچند 1985

داري بود مختلف داراي تفاوت معنیاسیدیته خاك در مناطق 
هاي این بر درصد تاج پوشش گون در رویشگاهاما تأثیري 

5/7تا 7/6گونه نداشت. این گونه قابلیت رشد در  اسیدیته 
تواند بر هاي این گونه میآهک در رویشگاهرا دارد. وجود

,Zare chahoukiتعدیل اسیدیته خاك اثرگذار باشد ( 2001

,Janisovaو نتایج نشان داد هرچند مقدار پتاسیم ).2005
پوشش ندارد اما در داري با درصد تاجرابطه معنی

550مقدار متعادلی است (میانگین هاي گون دارايرویشگاه

ام). پتاسیم در خاك باعث انتقال آسان آب و مواد پیپی
عنوان یک تواند بهرو پتاسیم میازاین،غذایی در خاك شده

Piriشمار آید (یز کننده خاك بهماده حاصلخ sahragard et

al., 2009 ،Zolfaghari et al., ). پتاسیم جذب آب 2009
را مساعد نموده و گیاه را در مقابل پژمردگی حفظ و 
مقاومت گیاه را در برابر خشکی و یخبندان زمستانه در 

,Hardtleدهد (مناطق مورد مطالعه افزایش می ). دامنه 2006
هاي این گونه درصد کربن و ازت در رویشگاهتغییرات 

گیري شد و بر اندازه2/0تا 1/0و 2/0–06/0ترتیب به
این اساس واضح است که این گونه از نظر نیاز به کربن آلی 
و ازت کم توقع است. همچنین مقدار کربن و ازت خاك بر 

نداشت. در ثیر أتدرصد تاج پوشش گون هاينوسانمیزان 
هاي نتیجه باید خاطرنشان کرد که خاك رویشگاهتوجیه این

این گونه داراي بافت سبک و درصد سنگ و سنگریزه باال 
ي اهایی که داراي بافت شنی هستند محتوباشد، خاكمی

Schimelکربن آلی و ازت کمی خواهند داشت ( et al.,

,Zhang & Liو 1985 یت نتیجه این پژوهش ). در نها2006
هاي مثبت متعدد گون سفید به دلیل ویژگیدهد کهمینشان 
به دلیل ویژهبههاي صنعتی و حفاظت خاك (جنبهمانند

ها) و همچنین کم توقع بودن از نظر استقرار بر روي شیب
بسیار مواد آلی و ازت خاك، گونهمانندنیازهاي اکولوژیک 

در حفاظت از مراتع مناطق نیمه استپی سرد بوده يسودمند
هاي رویشگاهی نسبت ا در نظر گرفتن جمیع ویژگیببایدو 

هاي این گونه اقدام کرد.به حفظ و توسعه رویشگاه
هاي مهم در حفاظت خاك بوده و گونه مذکور از گونه

سوي نقش مهمی در افزایش حاصلخیزي خاك دارد. از 
عنوان یک گونه پرستار، موجب تواند بهدیگر این گونه می

هاي حساس به چرا، استقرار بهتر و حفاظت بهتر سایر گونه
بر تأثیرگذار دانستن عوامل البته بیشتر آنها شود. زادآوري 

تواند ما را در تعیین مناطق مناسب براي روي این گونه می
احیاي نقش اکولوژیک آن در جوامع گیاهی و مرتعی یاري 

نماید.
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Abstract
This study aimed to determine the most important ecological factors affecting the canopy

cover of Astragalus gossypinus in some parts of semi-steppe rangelands of the Kurdistan
province. Field survey was carried out in three areas of Kurdistan meadows including Dezli,
Narran, and Murvarid saddle. The number of plots, according to the characteristics of the
vegetation and other environmental factors, was calculated to be 6 for Dezli, 3 for Naran, and 4
for Murvarid saddle. The plots of vegetation were sampled in a random-systematic manner in an
area of 1 × 1 m and along two transects of 100 m. Soil sampling in each plot was performed
with three replications and at the depth of 0 to 50 cm at and between the base of the plants.
Factors such as soil, clay, silt, sand, gypsum, lime, electrical conductivity, pH, phosphorus,
calcium, magnesium, stones and pebbles, nitrogen, carbon, and potassium were measured. For
the analysis of soil and vegetation, ANOVA, and in order to determine the effect of different
environmental factors on the vegetation cover, multiple regressions were applied. To determine
the most important factors affecting the canopy cover of vegetation, principal component
analysis was also used. The results showed that the factors including carbon, potassium, pH,
magnesium, phosphorus, calcium, lime, nitrogen, clay, sand, average annual rainfall, and the
canopy cover percentage were significantly different at the level of 1%; while, the factors such
as gypsum and electrical conductivity were not significant among the different habitats. The
regression results showed that the factors including lime, height, and precipitation justified the
changes of cover 25%, 12% and 7%, respectively.

Keywords: Canopy cover percentage, Astragalus gossypinus, ecological factors, Kurdistan.


