
 

  Daphne mezerum، Amygdalus scopaia چوبی ۀگونسه  مقایسۀ تأثیر

 زیراشکوب های علفی یغنا و تنوعتولید، بر  Ebenus stellata و

  دانشگاه تربیت مدرس، ایران ،منابع طبیعیدانشکدۀ  ،کارشناسی ارشدآموختۀ دانش مسلم یزدانی؛. 

 دانشگاه تربیت مدرس، ایران ،منابع طبیعیدانشکدۀ  ،دانشیار گروه مرتعداری؛ *رضا عرفانزاده. 

  دانشگاه یزد، ایران ،منابع طبیعی و کویر شناسیدانشکدۀ  ،دانشیار گروه محیط زیستاصغر مصلح آرانی؛. 

 

 چکیده

خشک جهت مدیریت مطلوب ویژه در مناطق خشک و نیمهههای زیراشکوب بای بر تولید، تنوع و غنای علفیهای بوتهاثر گونهمطالعۀ 
های استقرار پالتسپس با چنارناز شهرستان خاتم واقع در استان یزد انتخاب و منطقۀ ها ضروری است. بدین منظور مراتع اکوسیستماین 

و  Daphne mezerum ،Amygdalus scopariaسایت از زیر تاج سه گونۀ چوبی  15در برداری پوشش گیاهی ، نمونهمتر 5/0 × 5/0

Ebenus stellata های یکسان توپوگرافی در کنار یکدیگر رشد کرده بودند، انجام شد. در هر پالت، درصد پوشش گونه که در شرایط

ای با معرفی درصد پوشش های تنوع و غنای گونهدست آمد. همچنین شاخصهتولید به روش قطع و توزین بگیاهی تخمین زده شد و 

 وینر و سیمپسون در زیراشکوب نشان داد بیشترین مقدار تنوع شانوننتایج . احتساب شدPast های زیراشکوب به نرم افزار گونه

A. scoparia  ( و کمترین مقدار در زیر اشکوب  80/0و  07/2)به ترتیب معادلE. stellata دست آمد.ه( ب55/0و  10/1)به ترتیب برابر 

( و 43/3و  90/4با میانگین ) D. mezerumو  A .scopariaهای  همچنین بیشترین مقدار غنا )منهنینگ و مارگالف( در زیراشکوب گونه

نتایج  گرم بر متر مربع(  مشاهده شد. 76/64) E. stellataکه بیشترین مقدار تولید در زیراشکوب  دست آمد، در حالیه( ب12/3و  25/4)
 های گونهکه طوریهزیراشکوب دارند بهای علفی های چوبی مختلف اثرات مطلوب اما متفاوت بر گونهاین تحقیق نشان داد که گونه

A. scoparia  وD. mezerum های تنوع گیاهی و گونۀ داری در افزایش شاخصتأثیر معنیE. stellata  در افزایش تولید مؤثری نقش

 گردد.های چوبی در منطقه تأکید میگونههمۀ ؛ بنابراین بر حفظ گیاهان زیراشکوب خود داشت

 .چوبیگیاهان ، تولیدپوشش گیاهی، تنوع،  ،چنارناز مراتع :کلید واژگان
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 مقدمه. 1
تععرین اجتماعععات عنععوان یکععی از پیچیععدهمراتععع بععه

باشععد کععه زیسععت محیطععی دارای خععدمات متنععوعی مععی

هعای چنعد های معدیریتی در معورد اسعتفادهگیریتصمیم

و  گیععاهی اتتولیععدافععزایش تنععوع و  منظععوره در راسععتای

هععا مزم در گععراریسیاسععت بععه نیعز پایععداری اکوسیسععتم

هععای ایععن حععوزه بسععتگی دارد. در واقععع اکوسیسععتم

هعای بعاز فرصعت تولیعد را بعرای مرتعی با ایجاد پناهگعاه

بعه  .[30، 23]کننعد جوامع علفعی و حیعوانی فعراهم معی

طبیععت بعه نقعش جمعیعت  نعر  طوری کعه بعا افعزایش

بیشععتر از گرشععته  بشععری هععرم زنععدگیقاعععد  عنععوان 

مععدیران قععرار ویععژه هجوامععع مختلععف محلععی بعع مععدنظر

مطالععات متععددی  . بعر همعین اسعاس]29 [گرفته است

از اهمیت تنعوع زیسعتی و نقعش مهمعی کعه در پایعداری 

 .]18 [دهنععدو حفععظ و ثبععات اکوسیسععتم دارد خبععر مععی

 زیعرا تنوع ابتعدا بایعد اجعزای آن را شعناخت ۀمطالعبرای 

تنوع زیستی یعا گونعاگونی زیسعت شعناختی، ترکیبعی از 

اشععکال مختلععف و متنععوع جوامععع گیععاهی و جععانوری در 

سععاختاری  ۀمطالعععو بععه  شععودزمععین را شععام  مععی  کععر

جمعیت، الگوهعای فراوانعی و پعراکنش گیاهعان پرداختعه 

وضععیت اکولوییعک  ۀمقایسعو به عنعوان شاخصعی بعرای 

مختلفععی بععر تنععوع  عوامعع  .]2[ شععودکععار گرفتععه مععیهبعع

با توجعه بعه نقعش کلیعدی که  گرار هستندثیر أتای گونه

هععای خععدمات در اکوسیسععتم ۀارائععپوشععش گیععاهی در 

شناسععایی پوشععش گیاهععان زیععر اشععکوب بععا  ،طبیعععی

جوامعع طبیععی نععه تنهعا در ترکیععب، . باشععداهمیعت معی

متفععاوت گیععاهی نیععز  یبلکععه در غنععا فراوانععی و وفععور

ای را توانعد اهمیعت غنعای گونعهیهستند. تنوع گیاهی مع

 قعرار دهعدخعود برای خدمات اکوسیسعتم تحعت الشععاع 

شعاهد از دسعت ر ضعحااز آن جعایی کعه عصعر  .]14، 11[

گیععاهی در اکوسیسععتم  ۀگونععشععماری دادن تعععداد بععی

حفعظ خعدمات عملکعردی در حیع   از ایعن طبیعی بوده

گیعاهی هعای گونعهحفعظ بعه  های طبیعی ذاتاًاکوسیستم

چنععین هععم .]14 [موجععود در منطقععه وابسععته اسععت

تعععامالت بععین عوامعع  محیطععی بععا میععزان ت ییععرات نیععز 

منطقعه و  یعکهعای گیعاهی تواند سبب تثبیعت گونعهمی

بععه عنععوان یععک . ری اکوسیسععتم گععرددادر نهایععت پایععد

توان بیان نمعود کعه بعرای حفعظ غنعا و تنعوع مینتیجه، 

باشعد آگعاهی و معیگیاهی که قسعمتی از تنعوع زیسعتی 

محعیط هعای گیعاهی بعر هعم و یعا بعر تأثیر گونهشناخت 

 .]18[اطراف خود مزم و ضروری است 

خشک جهان های مناطق خشک و نیمهاز ویژگییکی 

نهتع مشعععجراویژه مرهب و ایران به ، وجود گو های چوبی 

صورت تک پایه و یا چند پایه در یک زمینی از خاک لخت 

های اکولوییکی که باع  تشعععکی  لکه باشعععدیا علفزار می

زیر تاج پوشش به علت  در هااین لکهوجود . ]34[ دشومی

کاهش دریافت تابش خورشعععید و کاهش فرآیند تبخیر و 

شد گیاهان تعدی  تعرق و  شرایط را برای ر درجه حرارت، 

شش  . همچنین ]8 ،28[ کندمیفراهم تواند میزیر تاج پو

ساختار تلههای ببوته گیاهان برخی از تاج پوشش  ایدلی  

را های مختلف در زیر خود برور گونهن افتادبه دام  زمینۀ

های از طرفی ت ییرات و نابسامانی .[10، 9] کنندفراهم می

های حرف گونه ۀزمینهای انسانی اقلیمی به همراه فعالیت

های گیاهی را فراهم و به نوعی شرایط را برای حضور گونه

به  پژوهشعععگران کهطوریبه  ،]16[ کندمهیا میمهاجم 

گیاهی بیان کردند  ت ییرات محیطی بر جوامعثیر أتمنظور 

تواند منجر به انقراض می گیاهی کاهش یکنواختی جوامع

نه لب محلی در هایگو در واقع زیر اشعععکوب شعععود.  غا

ستفاده مکرر از پوشش گیاهی یک اکوسیستم باع  های ا

سععاختار پوشععش گیاهان علفی آن  ت ییر چشععمگیری در

های لکهبنابراین اهمیت این  .]22[ شععوداکوسععیسععتم می

تواند بیشععتر خشععک مینیمهچوبی در مناطق خشععک و 

 نمایان شود.

های بررسعععی اثر متقاب  گونه اهمیتبه با توجه  لرا

های مناطق خشعععک و گیاهی بر هم در اکوسعععیسعععتم

 .کمی شدبررسی و در این تحقیق، این مهم ، خشکنیمه
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 شناسیروش. 2

 ۀ مورد مطالعهمنطقمعرفی . 1.2
 هکتار واقع دراستان یزد 519چنارناز با وسعت  ۀمنطق

خاتم در طول  بغرکیلومتری  45 و در تان  شعععهرسععع

شعععرقی و عرض  54° 0ʹ 16ʺتا  54° 0ʹ 23ʺج رافیایی 

 قرار گرفته شمالی 30° 4ʹ 51ʺتا  30° 4ʹ 89ʺج رافیایی 

متر،  2200دارای ارتفاع متوسععط از سععطی دریا  .اسععت

گراد و سعععانتی ۀدرج 23 ۀسعععامنحرارت  ۀدرجمتوسعععط 

متر اسععت که به طور میلی 200 ۀسععامنمیانگین بارندگی 

فاق می تان ات تد. عمده در زمسععع نابراین در این مراتاف  عب

که نار ل خت در ک ک  از فواصعععلی از خاک ل هایی متشععع

نه یاهیگو ی  چوبی های گ  ،Daphne mezerum  از قب
Amygdalus scopariaو Ebenus stellata شعود دیده می

ع مرتدهد. اسععتپی مینیمهبه مراتع چنارناز چشععم انداز و 

سی از مراتع ییالقی ستان خاتم مورد برر و طی  بوده شهر

شهریور( مورد چرای دا 100 سط خرداد تا اواخر  م روز )اوا

 .]12[ گیردقرار می

ای ی درختچههاگیاهی منطقه با غالبیت گونهپوشععش 

D. mezerum ،A. scoparia  وE. stellata ندمی   .باشععع

D. mezerum شاخه،  2ای به ارتفاع درختچه سیار پر متر ب

ها گوشععتی ها کم رنگ به حالت خاکسععتری، بر شععاخه

 اًتبدون دمبر  که این گیاه در ایران دارای پراکندگی نسب

ای چند سععاله از درختچه A. scoparia .باشععدوسععیع می

های جوان صاف و غیر که دارای شاخه Rosaceae  خانواد

شه، که حداکثر ارتفاع آن به   متر 6چند وجهی و بدون گو

ب ۀگونرسعععد. این می ویژه در هگیاهی در مناطق مختلف 

های سعععفید و مناطق کوهسعععتانی و ارتفاعات با گلبر 

ای با ، گیاهی درختچهE. Stellata .شودصورتی دیده می

دار های انبوه خارهای چوبی کوتاه و خارپشتی با بر ساقه

رت باشد که در ایران به صوبا گ  آذین پرگ  و متراکم می

 پراکنده در یزد، اصعععفهان، فارس ،کرمان و هرمزگان دیده

 .]23[ شودمی

 برداری. روش نمونه2.2
ماهدیشعععروع فصععع  رویش در ار در  از ، پسبهشعععت 

سی سی به اقدام مقدماتی هایبرر شگاه برر سه روی گونۀ های 

ای در جوار بوتهگونۀ چوبی شعععد. پانزده سعععایت که هر سعععه 

لرا ) یکدیگر رشد کرده بودند به صورت تصادفی انتخاب شدند

شام    سایت  سه بوته و یک کنترل  4هر  شام   واحد نمونه 

چوبی گونۀ . حضور همجوار سه ها است(خارج از اشکوب بوته

باع  حرف عوام  مخدوشعععگر از جمله ت ییرات توپوگرافی و 

در زیر هر فرد از بوته، (. 1شد )شک  برداری میخاکی در داده

ستقرار پالت سه یک تا مترمربع به تعداد  25/0های اقدام به ا

شد.هعدد و ب صادفی  ها در زیر تاج بوته ها کامالًپالت صورت ت

از جوارحرف گردد. های همسععایر بوتهتأثیر شععدند تا واقع می

های بزرگتر در زیر برخی از آنجایی که امکان اسععتفاده از پالت

ته فاده از پالت و  ها نبود،بو به منظور بررسعععی بدون اسعععت

غنای گیاهی در فصعع  رویش گیاهان، با و  های تنوعشععاخص

(، D. mezerum) دافنهگونۀ سه های زیراشکوب شناسایی گونه

اقدام به  (،E. stellataو آبنوس )( A. scopariaبادام کوهی )

ها در همۀ سایتهای علفی ثبت درصد پوشش گونهتخمین و 

ستفاده از نرم افزار و سپس  شد های مختلف شاخص Pastبا ا

ها )یک نیز با استفاده از پالتتولید . تنوع و غنا احتساب گردید

ب تا سعععه عدد( )تعداد  دسعععت آمدهبه روش قطع و توزین 

شمارش گونه سایی در داخ  هر پالت  شنا های گیاهی بعد از 

های رویشععی گیاهان مربوب به اندامهمۀ  و برای تولیدشععدند 

ها بر حسععب گونه و یا فرم سععال جاری موجود در داخ  پالت

شدن در رویشی از سطی زمین قطع و در نهایت بعد از خشک

 با ترازو توزین شعععدند(.گراد، سعععانتیدرجۀ  80آون در دمای 

ین نرم  همچن کمععک  ختی بععه  نوا ک ی فزارشععععاخص    ا

Ecological methodology مقایسععۀ . برای محاسععبه شععد

سون( های تنوعویژگی سیمپ شانون وینر و  )مارگالف و  ، غنا)

نگ( نهمنهنی ید گو کدیگر و ، یکنواختی و تول با ی یاهی  ای گ

پس از  دانکن و طرفه یک واریانس بیرون از اشعععکوب از آنالیز

سط آزمون کلموگراف ست نرمالیتی تو ستفاده -ت سمیرنوف ا ا

 ۀنسععخ SPSS افزارهای آماری در محیط نرمآزمون ۀکلیشععد. 

 انجام شد. 22
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 در کنار یکدیگر  Ebenus stellataو   Daphne mezereum ، Amygdalus scoparia ایبوتهگونۀ  سه موقعیت. 1شکل 

 برداری بود(منطقۀ نمونههای برجسته متفاوت، از ویژگیبوته  سهنزدیک  ی)همجوار

 

 نتایج. 3
های ثبت شده در منطقه نشان داد گونهبررسی لیست 

نهکه   Acantholimon scorpius  ،Aegopordonهایگو

berardioides ،Allium minutiflorum ،Angelonia sp. ،

Brassica sp. ،Lolium perenne ،Loranthus 

grewinkii ،Myosotis sp. ،Schismus arabicus 

 D. mezereumدر زیر تاج پوشش گونه  .Scorzonera spو

 Convolvulus هایچنین گونهمشاهده شدند. هم منحصراً

fruticosus ،Crepis sancta ،Erodium cicutarium ،

Marrubium vulgare ،Papaver sp. ،Scirpoides 

holoschoenus ،Senecio sp.  وSterigmostemum 

longistylum  فقط در زیر تععاج پوشعععشA. scoparia 

 E. stellataچنین در زیر تاج پوشععش مشععاهده شععد. هم

نۀ  نهو د Poa sinaicaگو تاج پوشعععش، گو های ر بیرون 

Clypeola aspera  وPhlomis aucheri Boiss  قرار داشت

 (.1ها مشاهده نشدند )جدول که در سایر زیراشکوب

 ای زیراشکوب. تنوع گونه1.3
وینر شعععانونتنوع شعععاخص  مقادیرنشعععان داد نتایج 

( به طور 07/2)با میانگین  A. scopariaزیراشععکوب گونۀ 

  ،D. mezerumهای تر از زیراشععکوب گونهبیشداری معنی

E. stellata  به ترتیب با میانگین  بیرون تاج پوشعععشو(

مقادیر شعععاخص تنوع چنین هم( بود. 41/1، 10/1، 76/1

)با میانگین E. stellata سععیمپسععون در زیراشععکوب گونۀ 

کععه اختالف ( دارای کمترین مقععدار بود در حععالی55/0

 .Aاج پوشععش، زیراشععکوب گونۀ داری بین بیرون تمعنی

scoparia  نۀ یانگین  D. mezerumو گو با م یب  به ترت (

 (.2( مشاهده نشد )شک  8/0، 8/0، 84/0

  

D. mezerum 

Control 
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 های چوبی و بیرون از تاج آنها های گیاهی به تفکیک در زیر هر کدام از گونهدرصد پوشش گونه .1جدول 

 های زیراشکوب که از صد احتساب شده است.بانضمام فراوانی نسبی گونه

 
Species Daphne mezerum فراوانی Amygdalus scoparia فراوانی Ebenus stellata فراوانی پوششبیرون تاج فراوانی 

Acantholimon scorpius Boiss. 03/0  14/0  00/1  24/4  15/0  52/0  03/0  37/0  

Acantophyllum spinosum (Desf.) C.A.Mey. 01/0  05/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  

Aegopordon berardioides Boiss. 07/0  31/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  

Allium minutiflorum Regel. 05/0  23/0  17/0  74/0  10/0  34/0  00/0  00/0  

Alyssum marginatum Steud. ex Boiss. 11/0  53/0  67/0  28/0  00/0  00/0  55/0  04/6  

Alyssum minus L. 64/0  00/3  91/0  83/3  00/0  00/0  64/0  95/6  

Amygdalus lycioides Spach. 06/0  26/0  04/0  17/0  05/0  17/0  03/0  37/0  

Amygdalus scoparia Spach. 18/0  82/0  15/0  65/0  04/0  15/0  08/0  91/0  

Angelonia sp. 07/0  31/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  

Artemisia aucheri Boiss. 40/0  88/1  53/0  23/2  48/1  01/5  31/0  38/3  

Astragalus albispinus Esfandiari 08/0  36/0  05/0  20/0  13/0  45/0  02/0  18/0  

Astragalus podolobus Boiss. 26/0  22/1  25/0  04/1  41/0  38/1  07/0  82/0  

Astragalus spachianus Boiss. 00/0  00/0  08/0  33/0  00/0  00/0  05/0  55/0  

Astragalus terrestris Boiss. 14/0  65/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  

Brassica sp. 47/0  19/2  18/0  76/0  00/0  00/0  00/0  00/0  

Bromus danthonia L. 20/6  88/28  13/8  27/34  59/18  83/62  33/3  59/36  

Bromus tectorum L. 01/0  02/0  05/0  22/0  57/0  94/1  00/0  00/0  

Centaurea virgata Boiss. 00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  05/0  55/0  

Clypeola aspera L. 00/0  00/0  22/0  93/0  00/0  00/0  00/0  00/0  

Convolvulus fruticosus L. 02/0  09/0  31/0  32/1  00/0  00/0  02/0  18/0  

Crepis sancta L. 08/0  37/0  19/0  81/0  09/0  30/0  00/0  00/0  

Daphne mezereum L. 01/0  02/0  07/0  31/0  22/0  75/0  05/0  55/0  

Ebenus stellata L. 09/0  43/0  19/0  80/0  11/0  36/0  27/0  97/2  

Echinophora platyloba L. 00/0  00/0  13/0  55/0  00/0  00/0  00/0  00/0  

Erodium cicutarium L. 05/0  24/0  06/0  25/0  00/0  00/0  00/0  00/0  

Erodium sp. 00/0  00/0  09/0  40/0  40/0  35/1  00/0  00/0  

Eryngium sp. 02/0  07/0  12/0  52/0  08/0  26/0  07/0  73/0  

Eryngium bangai L. 06/3  26/14  04/2  60/8  29/0  99/0  08/1  89/11  

Galium aparine L. 21/0  98/0  25/0  07/1  00/0  00/0  00/0  00/0  

Geranium sp. 07/0  31/0  03/0  12/0  00/0  00/0  00/0  00/0  

Hertia angustifolia Less. 03/0  13/0  24/0  02/1  25/0  86/0  00/0  00/0  

Lactuca lanceolate L. 25/3  12/15  45/0  89/1  31/0  04/1  03/0  37/0  

Lactuca orientalis L. 06/0  26/0  00/0  00/0  02/0  07/0  00/0  00/0  

Lactuca serriola L. 03/0  12/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  

Lolium perenne L. 14/0  68/0  32/0  35/1  93/0  14/3  13/0  46/1  

Loranthus grewinkii Boiss & Buhse 00/0  00/0  52/0  20/2  00/0  00/0  00/0  00/0  

Marrubium vulgare L. 43/0  99/1  49/0  07/2  28/1  32/4  08/0  91/0  

Medicago radiata L. 15/0  68/0  46/0  93/1  00/0  00/0  50/0  49/5  

Micropus sp. 07/0  33/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  

Myosotis sp. 12/0  55/0  11/0  47/0  20/0  68/0  07/0  73/0  

Noaea mucronata L. 07/0  35/0  00/0  00/0  00/0  00/0  02/0  18/0  

Onopordon sp. 00/0  00/0  08/0  32/0  00/0  00/0  00/0  00/0  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Less.
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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  .1جدول ادامه 

Species Daphne mezerum فراوانی Amygdalus scoparia فراوانی Ebenus stellata فراوانی پوششبیرون تاج فراوانی 

Papaver sp. 00/0  00/0  11/0  48/0  17/0  59/0  00/0  00/0  

Paracaryum sp. 00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  02/0  23/0  

Phlomis aucheri Boiss. 00/0  00/0  46/0  92/1  00/0  00/0  30/0  24/3  

Poa annual L. 00/0  00/0  00/0  00/0  08/0  26/0  00/0  00/0  

Poa sinaica Steud. 54/1  15/7  00/2  44/8  87/1  31/6  28/0  11/3  

Psathyrostachys lanuginosa (Trin) Nevski 00/0  00/0  08/0  32/0  00/0  00/0  00/0  00/0  

Scabiosa olivieri L. 00/0  02/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  

Schismus arabicus Nees. 00/0  00/0  04/0  16/0  00/0  00/0  00/0  00/0  

Scirpoides holoschoenus L. 11/0  50/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  

Scorzonera sp. 00/0  00/0  02/0  08/0  00/0  00/0  00/0  00/0  

Senecio sp. 00/0  00/0  20/0  86/0  00/0  00/0  12/0  28/1  

Stachys inflate Benth. 00/0  00/0  04/0  16/0  00/0  00/0  00/0  00/0  

Sterigmostemum Longistylum Boiss 17/0  79/0  20/0  83/0  58/0  95/1  31/0  37/3  

Stipa barbata Desf. 00/0  00/0  04/0  18/0  15/0  50/0  07/0  78/0  

Stipa parviflora Desf. 26//1  87/5  78/0  28/3  62/0  09/2  13/0  46/1  

Valerianella oxyrhynchus L. 68/1  84/7  17/1  92/4  41/0  38/1  40/0  39/4  

47/21 جمع  00/100  73/23  00/100  58/29  00/100  11/9  00/100  

 

 ای زیراشکوبغنای گونه .2.3
 که دنشان دا شاخص غنای مارگالف در خصوصنتایج 

)به  A. scopariaو  D. mezerum هایزیر اشکوب گونهدر 

یانگین  با م یب  قدار ترین بیش( 43/3، 25/4ترت در  وم

ترین ( کم93/1)با میانگین  E. stellataگونۀ اشععکوب زیر

 .را داردمقدار غنا 

قادیر هم نای منهنیچنین م در زیر  گنشععععاخص غ

نۀاشعععکوب  یانگین A. scoparia گو با م  دارای (43/3 )

با  E. stellataگونۀ زیر اشعععکوب در  ومقدار  ترینبیش (

 (.2)شک  بودترین مقدار کمدارای  (46/1میانگین

 ای زیراشکوب. یکنواختی گونه3.3
های گونه یکنواختی شععاخص مقادیر نتایج نشععان داد

 هایزیر اشعععکوب گونه بیرون تاج پوشعععش در ارتباب با

A. scoparia  ،D. mezerum و E. stellata  دارای سععطی

های بیرون ونهداری اسععت. به صععورتی که گاختالف معنی

یکنواختی مقدار  ترین( بیش51/0میانگین  تاج پوشش )با

نزیراشعععکوب و  یانگین D. mezerumۀ گو با م ( 35/0) 

 (.2، شک 1)جدول  یکنواختی را دارد مقدار ترینکم

 . تولیدگیاهی زیراشکوب4.3
زیراشعععکوب  در خصعععوص تولید واریانس ۀتجزینتایج 

و  D. mezerum،A. scoparia ، E. stellataهععای گونععه

شش گونه اختالف  سطیوجود  حاکی ازهای بیرون تاج پو

ید در  به طوری که .بود هابین گونه داریمعنی میزان تول

( 2gr/m 76/64میانگین )با  E. stellataگونۀ  اشععکوبزیر 

( 2gr/m 09/16ترین و بیرون تاج پوشش )با میانگین بیش

 .(2، شک  1)جدول داشت ترین مقدار را کم

 

 گیرینتیجهبحث و . 4
و یا گیاهان بر موجودات یکدیگر تأثیر مثبت گیاهان بر 

ها در تحقیقات بیست سال از جمله قارچ زند  زیر اشکوب

گزارش  خشک مکرراًنیمهویژه در مناطق خشک و هاخیر ب

خشعععک حضعععور [. در مناطق نیمه32، 6شعععده اسعععت ]

نه یادی در فراوانی و تنوع های چوبی میگو ند نقش ز توا

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Psathyrostachys_lanuginosa&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Gottfried_Daniel_Nees_von_Esenbeck
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که یکی از از آنجایی های زیراشععکوب داشععته باشععد.گونه

خشک وجود تک نیمههای خشک و های اکوسیستمویژگی

های طبیعی ای در عرصعععههای بوتهها و یا چند پایهپایه

کهمی کاهش ها میباشعععد، این ل بت،  با حفظ رطو ند  توا

تبخیر و تعرق و کاهش تشعععشعععات خورشععیدی و نیز در 

صر غرایی در زیر سترس قرار دادن عنا شکوب بر تنوعد ، ا

شکوب شند یکنواختی و تولیدات گیاهی زیرا  ،تأثیرگرار با

کار اکولوییکی وای با ایجاد سععازهای بوتهبه طوری که پایه

های اکولوییکی اشععکوب ضععمن تشععکی  لکهبا محیط زیر

های باع  افزایش تنوع و غنا نسبت به محیط بیرون از لکه

به طور کلی ]31، 29[شعععوند اکولوییک می های نونهال. 

نه چهگو حت های درخت تاج پوشعععش ثیر أتای و علفی ت

 وجود سایه و و گیرندخود قرار می اشکوب یهای بامگونه

و شععرایط را برای تولید  ها مؤثررطوبت در اسععتقرار نونهال

توان بیان می در واقع کنند.اشعععکوب فراهم میگیاهان زیر

های چوبی با توجه به نقش پرسعععتاری که دارند گونه کرد

ید و در حفظ تنوع م  می تول ندکمؤثر ع عۀ  .[9] ن طال م

حاضععر نیز در خصععوص تنوع شععانون وینر نشععان داد که 

دارای  A. scoparia ،D. mezerumهای زیر اشععکوب گونه

سبت به گونهتنوع بیش های بیرون تاج پوشش خود تری ن

دلی  پرپشتی و تراکم هب که احتمامً هستند E. stellataو 

و  A. scopariaگونۀ اندازی در دو ها و سععایهبیشععتر بر 

D. mezerum سبت به گونه شش خود ن های بیرون تاج پو

کاهش  E. stellataو  بت و  که ضعععمن حفظ رطو بوده 

رشعععد برای دامنۀ تعشععععات خورشعععیدی باع  افزایش 

اما بر اسععاس تحقیق  ،اشععکوب شععده اسععتهای زیرگونه

های چوبی با ایجاد شعععرایط گونه احتمامًصعععورت گرفته، 

هوموسعععی برای شعععد  ن عناصعععر تجزیه پایدار و قرار داد

اشعععکوب تنوع گیاهی را های موجود در زیرها و بررگونه

زیرا پژوهشععگران در تحقیقات  ،[10بیشععتر کرده اسععت ]

های بر تنوع گیاهی در لکهمؤثر خود در خصعععوص عوام  

ای متناسعععب با های بوتهاکولوییکی بیان کردند که گونه

شکوب و  فنولولوییکی عملکرد متفاوتی بر مرحلۀ ساختار ا

فاکتور خ تنوع و  که های زیسعععتی دا های اکولوییکی ل

ای دامنه و ظرفیت بوتهگونۀ به طوری که هر  ،گرارندمی

رشععد بهتری ایجاد کند بالطبع توانایی بیشععتری دارند تا 

که این ها رشعععد دهد های مختلف را در داخ  لکهگونه

تایج با ن ق ]33و  24 ،5[ پژوهش  طاب نابراین م ت دارد. ب

تاج پوشعععش گیاهان چوبی بر تولید و تنوع گیاهی تأثیر 

 کند.زیراشکوب از یک الگوی یکسانی تبعیت نمی
کاس تان در الگوی پراکنش  انع تار رویشعععی درخ رف

های گیاهی بیشعععتر به نیازهای اکولوییکی و معمای گونه

تایج این تحقیق در  .[16]ها بسعععتگی دارد آن رشعععد ن

 مقادیرای نشعععان داد که خصعععوص شعععاخص غنای گونه

 هایدر ارتباب با گونهشععاخص غنای مارگالف و منهنینگ 

های بیرون تاج پوشعععش اختالف زیر تاج پوشعععش و گونه

ترین مقععدار داری وجود دارد، بععه طوری کععه بیشمعنی

و  A. scopariaشاخص غنا منهینگ و مارگالف مربوب به 

D. mezereum و گونۀ چوبی باع  افزایش غنای بود. این د

شده بودند که با گونه شش  سه با بیرون تاج پو ای در مقای

در خصعععوص ارزیابی تنوع گیاهان علفی در  ]33[نتایج 

ستم سی ست  های طبیعیاکو شده ا شت. بیان  مطابقت دا

  های گیاهی( با اندازای )تعداد گونهشعععاخص غنای گونه

داشععته اسععت داری ارتباب معنیچوبی میزان سععایه گیاه 

بنابراین احتمامً این دو گونه دارای میزان سعععایۀ  ] 16[

بیشععتری نسععبت به بیرون زیراشععکوب و گونۀ سععوم مورد 

 باشد.مطالعه می

شترین تأثیر را بر  شش گیاهی بی ست پو مزم به ذکر ا

روی روابط زیسععتی سععایر گیاهان دارند. در واقع پوشععش 

وسعععاطت در تشعععکی  جوامع گیاهی عالوه بر اینکه باع  

شود بر تعام  و پایداری جامعۀ گیاهی نیز مفید گیاهی می

ای در پوشش گیاهی باع  آسیب است. کاهش تنوع گونه

جدی به جوامع گیاهی شده است؛ چه بسا پوشش گیاهی 

زیر اشکوب همانند بافر کارکردی از اکوسیستم طبیعی در 

له  قاب گرار بر تنوع م تأثیر  م   عۀ فقیر و برابر عوا جام و 

. ]23[دهد ناپایدار را به سمت تعادل و پایداری سوق می

ستاری گونه صیت پر های چوبی این توانایی در مطالعۀ خا

بر زیراشععکوب مشععاهده و گزارش شععده اسععت. درختان و 
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ای منبع مواد آلی و م ری برای گیاهان های بوتهدرختچه

شک صلخیزی مشبر  و خاک زیر ا ستند و باع  حا وب ه

های زیر شوند و درنهایت بر روی رشد برور و نهالخود می

توان بیان کرد باشععند. در واقع میاشععکوب تأثیر گرار می

شکوب گونۀ  سری  E. stellataزیر ا شد را برای یک دامنۀ ر

های علفی احتمامً محدود کرده اسعععت، زیرا باز بودن گونه

شنه سبت به دو گونۀ دیگر سطی رو شش ن در های تاج پو

اثر بهره برداری، عوام  محیطی یا سععاختار زیسععتی گیاه 

سععرعت برخورد باران را با سععطی خاک و مشععبر  زیر 

اشععکوب که حاوی عناصععر م ری و مواد آلی هسععتند را 

دهد و در نهایت باع  شعسعتشعوی مواد آلی و افزایش می

. ] 26، 20[شوند در نهایت فرسایش خاک زیر اشکوب می

ویژه مناطق ها بهنیز در سایر اکوسیستمبرخی از تحقیقات 

متر بارندگی در سال، گزارش میلی 2000مرطوب با بامی 

باع  کاهش  به علفزارها  کردند که هجوم گیاهان چوبی 

 [.13دار تنوع گیاهان شده است ]معنی

 

 اشکوب ای و بیرون زیربوتهگونۀ اشکوب سه  زیرگیاهی  پوششهای انحراف معیار( ویژگی ±)میانگین . مقایسۀ 2شکل 

 

نتایج این تحقیق نشععان داد که در بیرون تاج پوشععش 

نهبیش با گو قایسعععه  های چوبی ترین یکنواختی را در م

شکوب دارد که با نتایج چراکه  ،مطابقت دارد ]25، 1[ زیرا

صر غرایی و هم سر عنا شکوب بر  چنین رقابت گیاهان زیرا

شرایط پایدار فرصت را برای رشد گونه های مختلف وجود 
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کنند و از این ج پوشععش به نسععبت داخ  پیدا میبیرون تا

سبت به داخ  دارند. ب شتری را ن طور هحی  یکنواختی بی

کاهش ک  می یاهی را  که تنوع گ فت عواملی  توان گ

 .]26[شود دهد باع  افزایش یکنواختی میمی

صوص تولید نیز می سی ۀدر خ شی هومو  و شا  از نا

خیز، حاص  ر جزیها ضمن تشکی  درختچه و هابوته بر 

 و هابوته زیر در بیشتر رطوبت حفظ برای مناسبی پوشش

 زیر در اسفنجی خاصیت لرا شود،می محسوب هادرختچه

 صعععورت به را آب نگهداری ظرفیت بسعععته، پوشعععش تاج

شمگیری سبت به چ سی ۀمی بدون مناطق ن  بدون و هومو

برد و زمینه را برای رشععد بیشععتر  خواهد بام پوشععشتاج

نه یاهی زیر یهاگو یت اشعععکوب فراهم میگ ها ند و درن ک

دهد. در طی این تحقیق اشعععکوب را افزایش میتولید زیر

های نیز نتایج نشعععان داد که تولید در زیراشعععکوب گونه

با چوبی دارای سعععطی اختالف معنی قایسعععه  داری در م

به طوری که در  ،های بیرون از تاج پوشعععش اسعععتگونه

مقدار تولید بیشععتری  E. stellata چوبی ۀزیراشععکوب گون

بیرون تاج پوشش  و D. mezerum ،A. scoparia نسبت به

مطابقت  ]27و  19، 15، 7، 3[ مشععاهده شععد که با نتایج

خاک  دارد. حاصعععلخیزی  غرایی ضعععمن  ناصعععر  زیرا ع

رشععد بیشععتر و تولید فزونتر زیراشععکوب شععرایط را برای 

های چوبی  گونههای علفی و چند ساله در زیراشکوب گونه

 مواد مقدار ترینبیش که آنجایی از ]21 ،4 [کند فراهم می

های علفی یا چوبی یابد، گونهمی تجمع خاک سطی در آلی

نیز از این عناصعععر برای رشعععد و تولید بیشعععتر اسعععتفاده 

به هر حال برخی از تحقیقات نتایج عکس  .]34[ کنندمی

چوبی تأثیر ناچیز و های گزارش کردند و بیان نمودند گونه

ها ویژه یکسعععالههیا حتی منفی بر تولید برخی از گیاهان ب

 .[20داشتند ]

بیان نمود که توان میدسعععت آمده هبراسعععاس نتایج ب

پوشش ثیر تاجأشدت تحت تهب های پوشش گیاهیویژگی

 . نوع و میزان این تأثیر اومً دنگیرهای چوبی قرار میگونه

به نوع ویژگی مورد  ارتباب دارد و دوماًای به نوع گونۀ بوته

یاهی زیراشعععکوب بسعععتگی دارد.  عه از پوشعععش گ طال م

نه های گونهکه در این تحقیق طوریهب بادام کوهی و داف

های تنوع گیاهی شعععاخصافزایش ای در نقش قاب  توجه

ثری ؤآبنوس نقش م که گونۀزیراشعکوب داشعتند در حالی

شتر در تولید  شکوب خود بی شتدزیرا ساس  بنابراین، .ا برا

تایج این تحقیق می نهن یان کرد گو ته هایتوان ب ای بو

قالیم خشعععک  تمیموجود در ا ند  فاوتی بر أتوا ثیرات مت

شش گیاهیویژگی شند.  های پو شته با سد به نظر میدا ر

ت ثیرات جهت مدیریت مرتع و أاطالع از نوع و میزان این 

سعفعالیت صالح و تو ضروری  ۀهای ا ستمراتع مهم و   .ا

های چوبی نتایج این تحقیق نشعععان داد که گونههمچنین 

هععای علفی مختلف اثرات مطلوب امععا متفععاوت بر گونععه

و  A .scopariaهای  گونهکه طوریهزیراشعععکوب دارند ب

D. mezerum های داری در افزایش شعععاخصتأثیر معنی

نۀ  یاهی و گو در افزایش ثری ؤنقش م E. stellataتنوع گ

؛ بنابراین بر حفظ تولید گیاهان زیراشعععکوب خود داشعععت

 گردد.های چوبی در منطقه تأکید میهمه گونه
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