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تاثیر عوامل توپوگرافی (شکل زمین) و اقلیمی بر تراکم و تاج پوشش گونة کرفس کوهی
( )Kelussia odoratissima Mozaffدر منطقة کهگیلویه
اسفنديار جهانتاب* ،1عادل سپهري ،2منصور مصداقي ،3حسين

باراني4

1کارشناسارشد ،گروه مرتعداري ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
2استاد گروه مرتعداري ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
3استاد گروه مرتعداري ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
4دانشيار گروه مرتعداري ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
تاريخ پذيرش93/9/23:

تاريخ دريافت93/4/6 :

چکيده
گونه کررس

کرو ي برا نرام عل ري  ،Kelussia odoratissima Mozaffيكري از گونره اي برومي ايرران برا

کاربرد اي مختلف خوراکي ،دارويي و علوسهاي است .دف اصرلي ايرت تيقيرر بررسري شررايش رويشرگا ي
کرس

کو ي و تعييت عوامل اکولوژيك مرتبش با پراکنش آن را در منطقه مورد مطالعه ميباشرد .برراي بدسرت

آوردن داده اي اقلي ي و شكل زميت ،نقشه بررداري توپروگراسي منطقره ت يره و بره ميريش ( GISسيسرت راي
اطالعات جغراسيايي) وارد گرديد .با استفاده از ( DEMمدل رقومي ارتفاع) نقشه ارتفاع ،شري

و ج رت ت يره

شد .به طور مشابه نقشه اي تبخير ،دما و بارندگي منطقه ت يه گشت .به منظور ج رعآوري داده راي صريرايي
اقدام به استقرار  6ترانسكت تصادسي گرديد و  222پالت  2×2در امتداد ترانسكت ا برداشت شد .سپ
پوشش تاجي و تعداد پايه کرس

کو ي به

راه درصد پوشش و تعداد پايه ساير گونه اي

درصد

راه در ر پالت

برآورد و ميل ر پالت توسش موقعيت نگار ( )GPSثبت شد .بهدنبال آن ن ونه خاك برهطرور تصرادسي برراي
تعييت پارامتر اي خاك شامل کربت آلي ،ع ر و باست خاك برداشت گرديد .طبر نتايج بدست آمده ارتباط بريت
درصد پوشش و تعداد پايه (تراک ) کرس

کو ي با شي  ،ج ت ،ارتفاع ،باندگي ساليانه و تبخير به لياظ آماري

در سطح اط ينان  59درصد معنيدار بود .نتايج نشان داد نقش ارتفاع در مقايسه با ساير عوامل مييطي برر روي
تعداد پايه و درصد پوشش کرس

کو ي برجستهتر بود.

واژههاي کليدي :پراکنش ،درصد پوشش ،رويشگاه ،کرس

مقدمه

1

کو ي

گيا ان دارويي و صنعتي وبيشتري را شامل مريشروند

مراتع عالوه برر توليرد علوسره ،داراي ميصرو ت

(مصداقي .)1332 ،گيا ان دارويي يكري از بزرگترريت

سرعي ديگري مانند گيا ان دارويي و صرنعتي سرتند

موا

خداوند است و ايران بهدليل موقعيت مناسربي

که بعضي از آن ا ماننرد باريهره ،آنغروزه ،شريريتبيران

که از ذخاير سيلوژنتيكي (بيش از  0922گونه گيرا ي)،

وسقز جزو اقالم صادراتي کشرور مريباشرند .از ميران

آب و ررروايي ( 11اقلررري از  13اقلررري ج ررران) و

خررانواده رراي مختلررف گيررا ي ،تريرران ()Apiaceae

جغراسياي سياسي که دارد ،قادر است به جايگاه م ي
در زمينه گيا ان دارويي دست يابد .شناخت و معرسري
گيا ان دارويي بومي کشور جزو اوليت گام ايي اسرت

*نويسنده مسئولe.jahantab@yahoo.com :
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تاثیر عوامل توپوگرافی (شکل زمین) و اقلیمی بر تراکم و تاج پوشش گونة...

تا اواسش مرداد مراه ادامره ادامره دارد .حاج اشر ي و

کرره بايررد در زمينرره گيا رران دارويرري صررورت گيرررد.

كرراران ( )1305در مطالعررهاي پيرامررون خرروا

چنيت شناخت و معرسي گيا ان در مديريت استفاده

دارويي کرس

از گيا ان نقش اساسي دارد (ابرا ي ي.)1304 ،

کو ي به اثر د درد و د الت اب ايت

از گونه اي گيرا ي کره عرالوه برر اسرتفاده راي

گونه اشاره کردهاند .ستاليرد ا يرك گرروه از ترکيبرات

علوسهاي داراي استفاده اي غير علوسهاي نظير دارويي،

مؤثر ايت گياه ستند که آن را به صورت مك ل غ ايي

کرو ي

و به عنوان عامل پيشرگيري از سررطان و زخر معرده

خوراکي ،صنعتي ستند مريتروان بره کررس

اشاره کرد .يكي از گونره اي مرتعري نرادر در دنيرا و
بومي ايران گونرهاي از کررس

معرسي ميکنند .ستاليد ا بهطور ع رده در بر ر کررس

کرو ي برا نرام عل ري

کو ي ياست ميشوند .در ايت راستا گندمکرار ()1303

 Kelussia odoratissima mozaffميباشد .ايرت گونره

برگ اي جروان

بيان داشت بيش از  52درصد اسان

در بخش اي ميدودي از زاگررس مرکرزي واقرع در

و زرد رنگ گيراه کررس

جنوب غربي کشور (از ج له استان ک گيلويره و بروير

ميد نرد و ميرزان ترکيبرات ديگرر نرا يز مريباشرند.

کو ي گيا ي ند سراله و

كراران ( )1330بيران کردنرد بر ور گيراه

اح د) رويش دارد .کرس

سعيدي و

کرو ي را ستاليرد ا تشركيل

از خانواده تريان 1ميباشد .ارتفاع ايرت گيراه بره 122

کرس

سررانتيمتر و گررا ي تررا  222سررانتيمتررر ر ميرسررد

تريت اسيد اي رب آن ،اولئيك اسيد  01/39درصد،

(مظفريرران. )1336 ،گونرره م ر کور داراي اسررتفاده اي

لينو لئيك اسريد  15/14درصرد ،پال تيرك اسريد 6/69

گوناگون است .به ليراظ دارويري داراي اثررات رد

درصد ،استئاريك اسيد  1/5درصرد و لينولنيرك اسريد

کو ي حاوي  29درصرد روغرت بروده و م ر

درد ،آرام بخش و د سرسه ،د سرطان و رد سر

 2/59درصد مريباشرد Ahmadi .و

بوده و ترکيبات سالونوئيد بهطور ع ده در بر ر ،سراقه

نيز سعاليت آنتي اکسيدانت کررس

و گل آذيت گياه ته ع مييابند .مردم ميلري از صر

کرد.

كراران ()2220
کرو ي را بررسري

ايررت گيرراه در درمرران ربرري خررون ،سشررارخون،

ج انتاب ( )1333در مطالعه اي به بررسي پراکنش

ناراحتي اي قلبي ،ديسك ک رر و رد مرار گزيردگي

و خصوصرريات رويشررگا ي گونرر کرررس

کررو ي

اسررتفاده ميکننررد (جابرا نصررار و ايروانرري.)1334 ،

( )Kelussia odoratissima Mozaffدر منطقرررره

جوامع ميلي و عشايري که ساليان دراز به طور سرنتي
از کرس

ک گيلويرره پرداخررت.

کو ي به شكل اي مختلف استفاده کردهاند،

چن ريت ج انترراب و

كررارن

( )1351اظ ار داشتند الگروي پرراکنش گونره کررس
کو ي بهصورت تصادسي با گرايش به حالرت کپره اي

معتقدنرد کره ايرت گيراه داراي اثررات رد درد ،رد

خفيف تا متراک ميباشد .گياه کرس

الت اب ،آرام بخش و د سرسه ميباشد.

کو ي بره دليرل

ج انتاب و

كاران ( )1335بيان داشرتند شرروع

استفاده اي ند جانبهاي که از آن ميشود به صرورت

رشد گونه کرس

کو ي از اوايل تا اواسش اسرفند مراه

بيرويه مورد ب رهبرداري قرار گرسته است و شديداً در

( ررراه بررا اسررزايش دمررا) ،رشررد رويش ري از اواسررش

معرض خطري نابودي قرار دارد (شفيعي و

كراران،

اسفندماه تا اوايل خردادماه ،مرحلره گلرد ي از اوايرل

.)1333
با توجه به موارد ذکر شرده ،بررسري عل ري گونره

خردادماه تا اوايل تيرماه ،مرحله بر رد ي از اوايرل ترا
کرس

اواخر تيرماه و در ن ايت مرحله ريزش بر ر از اوايرل

کو ي از ا يت بسرزايي برخروردار اسرت .در

ايت راستا ،در اوليت قدم بايسرتي نرواحي رويرش ايرت

1 - Apiaceae
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گونه مشخص گرديده تا برنامهريزي اي بعدي ج ت

پارامتر اي خاك شامل :باسرت خراك ،ع رر خراك و

حفاظت و ب رهبررداري منطقري از آن صرورت گيررد.

درصد کربت آلي خاك برا  6تكررار تعيريت گرديدنرد.

بهعالوه براي توسعه ايت گونه و جلوگيري از انقراض

ج ت تعييت کربت آلي و باست خاك ،ن ونه اي خراك

آن بايستي عوامل اکولوژيكي موثر برپرراکنش و رشرد

به آزمايشگاه منتقل شدند .تعييت کربت آلري خراك برا

ايت گونه گيا ي مورد بررسي قرار گيرد.

اسررتفاده از روش اکسيداسرريون صررورت گرسررت .ر
نيت باست خاك ن ونه اي خاك با اسرتفاده از روش

مواد و روشها

استوانه مدرج تعييت شرد .طرول و عررض جغراسيرايي

منطقه مورد مطالعه :استان ک گيلويه و بوير اح رد در

نواحي استقرار پالت و ترانسكت با استفاده از موقيرت

جنوب غرب کشور داراي وسعتي حدود يرك درصرد

نگار ( )GPSثبت گرديد.

وسعت کشور است .منطقه رويرش کررس

کرو ي در
تهيه نقشههاي عرصه مورد مطالعه

شرر ال غرررب اسررتان ک گيلويرره و برروير اح ررد در
ار ميال

نقشهههاي ارتفها  ،جههت و هي  :نقشره خطروط

و بختيرراري و خوزسررتان بررر روي نررا واري رراي

توپوگراسي منطقه مورد مطالعه به صورت رقومي شرده

کو اي برسگير و صع العبور دلاسروز واقع گرديرده

ت يه گرديد .اما به دليل عدم دقرت کراسي و خطا راي

است .منطقه مورد مطالعه در ميدوده جغراسيايي ΄-13

موجود ،نقشه توپوگراسي ميريش  GISرقرومي گرديرد

˚ 92تا ΄ 92˚-23طول شرقي و ΄ 31˚-23ترا΄31˚-20

تا دقت مورد نظر در ايت نقشه ج ت ت يه نقشه ارتفاع

ش رستان ک گيلويه،

مرز با استان اي

عرض ش الي واقع شده است.

و ساير نقشه اي مورد نياز تاميت شرود .سرپ

نمونهههبههرداري 6 :ترانسرركت برره طررور تصررادسي بررا

برداري ارتفاع به سلولي تبديل شد .با استفاده از روش

طول رراي  322 ،322 ،392 ،922 ،922و  292متررر در

کريهينگ ميانيرابي گشرت .پر

از آن مردل رقرومي

عرصرره مسررتقر گرديررد .شررايان ذکررر اسررت ابعرراد

ارتفاعي ( )DEMبا قدرت تفكيرك يرك مترر سراخته

ترانسكت ا با توجه به شكل جغراسيايي (کو ستاني و

شد .سپ

با اسرتفاده از نقشره رقرومي شرده ()DEM

صخره اي بودن) ميدوده مورد نظر تعييت گرديدند .به

منطقه مورد مطالعه ،نقشه ج ت به درجه و شري

بياني ديگر تفاوت در ابعاد ترانسكت ناشي از تفراوت

درصد با قابليت تفكيك يك متر ت يه شد.

در عرض داده برداري عرصه مورد مطالعه و عروارض

نقشههاي هم دما ،هم باران و تبخير :نقشهبرداري

موجود ميباشد.
سپ

دما،

در امتداد ر ترانسكت به ازاي رر  12مترر

نقشره

بره

باران و تبخير در سطح استان ت يه گرديد و

در مييش  GISبازخواني شدند .پ

از آن تصيييات

يررك پررالت بررا ابعرراد  2×2متررر در نظررر گرسترره شررد،

صفات و ندسي انهام شد .نقشه برداري

بطرروريکرره در مه رروع  2222متررر ترانسرركت و 222

باران و تبخير به سرمت سلولي تبديل شد .با استفاده از

پالت مستقر گرديرد .پارامتر رايي کره در رر پرالت

کريهينگ ميان يابي شدند و نقشه

باران و

انرردازه گيررري و ثبررت شرردند عبارتنررد از :پارامتر رراي

تبخير منطقه مورد مطالعه با قابليت تفكيك يك متر

پوشش شامل :تعداد پايه کرس

کرو ي ،درصرد تراج

دما،

دما،

ت يه گرديد.

پوشش ايت گونه ،تعداد کل گونه اي موجود ،درصرد

تلفيق نقشه ي  ،جهت ،ارتفا و  ...در پالتههاي

تاج پوشش کل گونه اي موجود.

داده بههرداري :ميررل اسررتقرار پالت ررا کرره در حرريت
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تاثیر عوامل توپوگرافی (شکل زمین) و اقلیمی بر تراکم و تاج پوشش گونة...

ن ونهبرداري توسش  GPSثبت مكاني شرده بودنرد بره
صورت برداري وارد مييش  GISشدند .سپ

با استفاده از

مقرادير

گرست .در ادامه با توجه به ميزان

متناظر رر يرك از پالت را در ميريش  GISاز سراير
نقشه اي ارتفاع ،شي

بستگي اسرپيرمت مرورد بررسري قررار

گونه کرس

بستگي تعداد پايه

کرو ي و درصرد پوشرش گونره کررس

و ج ت اسرتخراج گرديدنرد و

کو ي با ر يك از پارامتر اي نرامبرده اثرگر ارتريت

داده ا به مييش صفيه گسترده انتقال داده شدند .بعرد

پارامتر برر روي تعرداد پايره و درصرد پوشرش گونره

از ت يه نقشره اي ارتفراع ،شري  ،ج رت و ،...مقرادير

کرس

شي  ،ج ت ،ارتفراع و ...ت رام  222پرالت اسرتخراج

نتايج

گرديد و مشخص شدند.
بسررتگي تعررداد گونرره کرررس
پوشش گونه کرس

کو ي تعييت گرديد.

بعد از استخراج پارامتر راي مييطري رر يرك از

کررو ي ،درصررد

پالت ررا ،خالصررهاي از آمررار توصرريفي پارامتر رراي

کرو ي در رر پرالت برا شري ،

مييطي در جدول  1ذکر شده است.

ج ت ،ارتفاع ،بارندگي ،دما ،کاربري و ارزيابي ارا ي

جدول  :1خالصه آمار توصيفي پارامتر اي مييطي
باران

دما(درجه

تبخير

ارتفاع

جت

شي

(ميلي متر)

سانتيگراد)

(ميليمتر)

(متر)

(درصد)

(درجه)

ميانگيت

320/29

12

1693/33

2026/13

22/43

162/62

ميانه

320/39

12

1692

2034/22

22/09

103/29

مد

323/20

12

1692

2061/60

33/65

132

انيراف معيار

/31

2

0/41

64/69

0/34

41/21

حداقل

329/03

12

1692

2956/25

9/39

32/32

حداکثر

323/45

12

1603/13

2392/9

42/5

224/31

مه وع

131559/91

2222

363343/66

955095/23

4544/09

39339/36

تعداد

222

222

222

222

222

222

بعد از تهزيره و تيليرل راي پارامتر راي خراکي
مشخص گرديد خاك رويشگاه گونره کررس

کرس

کرو ي

کو ي  49سانتيمتربود.

پايه گونه کرس
ميزان

ع وماً آ كي ،کر ع رر سرنگ و سرنگريزه دار و در

چنيت متوسش تعداد

کو ي در ر مترمربع  1/29ميباشد.

بستگي تعداد پايه گونه کررس

کرو ي و

بعضي قس ت اي ني ه ع ير (ع ر اي ک ترر از 62

درصد پوشش گونه کررس

سانتيمتر) ،بدون شوري و قليائيت ،داراي باسرت لروم،

شي  ،ج ت ،ارتفراع ،بارنردگي ،دمرا و تبخيرر مرورد

ماسهاي لرومي ،لروم رسري ماسرهاي ،لروم (سربك ترا

و

بررسي قرار گرسرت .در ادامره برا تهزيره واريران

متوسش) و اسيديته  0/9و دايتالكتريكي ک ترر از 1
ميلي موس بر سانتيمتر مي باشد.

کرو ي در رر پرالت برا

ميزان

چنيت آزمايشرات

بستگي ( ري

پايه گونه کرس

بستگي اسرپيرمت) تعرداد

کو ي و درصد پوشش گونه کررس

مربوطه ميزان کربت آلي خاك ( )Cرا  3/29نشران داد.

کو ي با ر يك از پارامتر راي نرامبرده ،اثرگر ارتريت

با تهزيه و تيليرل داده اي راي مربروط بره پوشرش

پارامتر بر روي تعرداد پايره و پوشرش گونره کررس

گيا ي مشخص شد که متوسش تاج پوشش رر گونره

کو ي تعييت گرديد .در جدول  ،2نتايج بررسي معنري
4
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داري

بسررتگي برريت مرروارد مرر کور و نيررز ميررزان
جدول  :2برقراري
معنيداري

بستگي ( )Rذکر گرديده است.

بستگي اسپيرمت بيت پارامتر اي مورد بررسي با شي  ،ج ت ،ارتفاع ،باران ،دما و تبخير
ري

بستگي

2

-/21

عوامل مييطي

تعداد پالت
222

درصد پوشش کرس

222

کو ي و باران
و دما

درصد پوشش گونه کرس

/24

-/14

222

درصد پوشش کرس

کو ي و تبخير

2

/23

222

درصد پوشش کرس

کو ي و ارتفاع

2

-/2

222

درصد پوشش کرس

کو ي و شي

/23

/19

222

درصد پوشش کرس

کو ي و ج ت

/06

-/22

222

درصد پوشش کل و باران

222

درصد پوشش کل و دما

/21

/13

222

درصد پوشش کل و تبخير

/21

-/13

222

درصد پوشش کل و ارتفاع

2

-/95

222

درصد پوشش کل و شي

/29

-/13

222

درصد پوشش کل و ج ت

2

-/21

222

تعداد پايه گونه کرس

کو ي و باران

222

تعداد پايه گونه کرس

کو ي و دما

/23

-/19

222

تعداد پايه گونه کرس

و تبخير

2

/24

222

تعداد پايه گونه کرس

و ارتفاع

2

-/21

222

تعداد پايه گونه کرس

کو ي و شي

/23

/19

222

تعداد پايه گونه کرس

کو ي و ج ت

2

/26

222

تعداد پايه کل گونه ا و باران

222

تعداد پايه کل گونه ا و دما

2

/23

222

تعداد پايه کل گونه ا و تبخير

2

-/3

222

تعداد پايه کل گونه ا و ارتفاع

2

-/39

222

تعداد پايه کل گونه ا و شي

2

-/23

222

تعداد پايه کل گونه ا و ج ت

از بيت ت ام پارامتر ا ،درصد پوشش گونه کرس

ارتباط درصد پو ش و تعداد پايه گونه کرفس
کوهي با ي  ،جهت ،ارتفا  ،باران و تبخير :بر

کو ي با ارتفاع بيشتريت

اساس نتايج بدست آمده ،درصد پوشش گونه کرس

از ميان عوامل مورد بررسي بر روي درصد پوشش
گونه کرس

کو ي با پارامتر اي شي  ،باران ،تبخير ،ج ت و

کو ي ،ارتفاع نقش م ي داشت.

بر اساس نتايج بدست آمده،

ارتفاع در سطح اط ينان  59درصد معنيدار بود که در
جدول  2بيان گرديده است.

بستگي را داشت ،در نتيهه

گونه کرس

بستگي درصد پوشش

بستگي تعداد پايره

کو ي با پارامتر اي شي  ،ج ت ،براران،

و تبخير

تبخير و ارتفاع در سطح اط ينان  59درصرد معنريدار

منفي و با پارامتر اي ارتفاع و ج ت مثبت مي باشد.

بسرتگي

گونه کرس

کو ي با پارامتر اي باران ،شي

بود که در جردول  2بيران گرديرده اسرت.
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کرو ي برا پارامتر راي براران،

ميد د بهطرورکلي برا اسرزايش ارتفراع ( 2992مترر از

تعداد پايه گونه کرس

منفي و با پارامتر راي ج رت و ارتفراع

سطح دريا تا  2322متر از سطح دريا) ،بر تعرداد پايره

مثبت ميباشد .از بيت ت ام پارامتر ا ،تعداد پايره گونره

کرس

کو ي اسزوده مريشرود .بيشرتريت تعرداد پايره

بسرتگي را داشرت،

کرس

کو ي در طبقره ارتفراعي  2092مترر از سرطح

تبخير و شي
کرس

کو ي با ارتفاع بيشتريت

در نتيهه از ميان عوامل مورد بررسري برر روي تعرداد

دريا تا  2322متر از سطح دريا قرار داشت .از ارتفراع

کو ي ،ارتفراع نقرش م ري داشرت.

کو ي

پايه گونه کرس

شكل  ،1تعداد پايه کرس

 2322متر از سطح دريا به با تعداد پايه کرس

کو ي در طبقرات ارتفراعي

مختلف را نشان ميد رد.

کا ش ميسوسي پيدا کرد.

رانطورکره شركل نشران

کل  :1تعداد کرس

کو ي در طبقات ارتفاعي مختلف.

ارتباط تعداد پايه کهل گونههها و درصهد پو هش

سطح اط ينان  59درصرد معنريدار برود (جردول .)2

گياهي کل و ي  ،جهت ،ارتفا  ،بهاران و تبخيهر:

بسررتگي تعررداد پايرره کررل گونرره ا بررا

چنرريت

بستگي درصد پوشرش

پارامتر اي شي  ،ج ت و ارتفراع منفري برود .از بريت

کل پالت با پارامتر اي شي  ،ج ت ،ارتفراع و تبخيرر

بيشرتريت

براساس نتايج بدست آمده،

ت ام پارامتر ا ،تعداد پايه کل گونه ا با شي

در سطح اط ينان  59درصد معنيدار و با پارامتر باران

بستگي را داشت ،در نتيهره از ميران عوامرل مرورد

در سطح  59معنيدار درصرد ن ريباشرد (جردول .)2

بررسي بر روي تعداد پايه کل گونه ا و درصد پوشش
گيا ي کل ،شي

بستگي درصد پوشرش کرل پرالت برا پارامتر راي

نقش م ي بر ع ده داشت.

شي  ،ارتفاع و ج ت منفي ،از بيت پارامتر اي شري ،
بحث

ج ت ،ارتفاع و تبخير ،درصد پوشرش کرل پرالت برا
بسرتگي را دارد ،در نتيهره از ميران

ايررران داراي قابليررت رراي گسررتردهاي در زمينرره

شي

عوامل مورد بررسي بر روي درصد پوشش کل پالت،

گيا ان دارويي است .پارهاي از د يرل آن را مريتروان

شي

بيشرتريت

نقش م ي داشت.
ميررزان

نيت برش رد :ايران کشروري وسريع و برا گسرتردگي

بسررتگي تعررداد پايرره کررل گونرره ا بررا

قابل توج ي در طول و عرض جغراسيايي اسرت و بره

پارامتر اي شي  ،براران ،تبخيرر ،ج رت و ارتفراع در

ج ت تنوع اقلي ي و موقعيت نسبي ويژهاي که در ايت
6
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نقطه از ج ان دارد ايت و عيت منهر به پيدايش بيش

يكسان ن يباشد .در ناحيه کو سرتاني رابطره پوشرش

از  0922گونه گيا ي در کشور شده و گفته مريشرود

گيا ي با پستي و بلندي و اقلي معني دار بوده ولي در

تنوع گيا ي ايران به تن ايي ،يزي در حدود ت ام قاره

مناطر دشتي ،بيشتر ارتباط بيت خاك و پوشش گيرا ي

اروپا است (دستر امور گل و گيا ان زينتي.)1305 ،

معنيدار بود .نتايج ايت تيقير با نتايج تيقير قلري نيرا
()1309

پراکنش گونه اي گيا ي در اکوسيست اي مرتعي
متأثر از عوامل اکولوژيكي است .طبرر نترايج بدسرت
آمده
کرس

منطقه ک گيلويه بهدليل کو ستاني بودن ،تراثير عوامرل

بسرتگي درصرد پوشرش و تعرداد پايره گونره
کو ي با پارامتر اي باران ،تبخير و شي

خواني دارد .بر اسراس مروارد مر کور در

ارتفاع ،شي

و ج ت معنيدار بود.

منفي

با مطالعه رويشگاه ايت گونه در منطقه ک گيلويه و

و با پارامتر اي ج ت و ارتفاع مثبت بود .از بيت ت رام

مقايسره آن برا ديگررر رويشرگا ا در اسرتان اي ديگررر

پارامتر ا ،درصد پوشش و تعرداد پايره گونره کررس

ميتوان بره نتيهره رسريد کره برخري از خصوصريات

بستگي را داشت ،در نتيهه

رويشگا ي ايتگونه بهصورت زير است :رويشگاه اي

کو ي با ارتفاع بيشتريت

از ميان عوامل مورد بررسي بر روي درصد پوشرش و

کو ي بيشتر شرامل ارتفاعرات ومنراطر

تعداد پايره گونره کررس

طبيعي کرس

برسگير ناحيه زاگرس مرکزي ميباشد ،اگر ه در حرال

کرو ي ،ارتفراع از ا يرت

حا ر رويشگاه اي ايت گونه سقش ميدود بره منراطر

بيشتري برخوردار بود.
نتايج سوق مطابر با نترايج صرالحپرور و

صع

كراران

العبور و دور دست است.

( ،)1353تيقيقررات ذوالفقرراري و كرراران ()1335

براساس طبقهبندي  IUCN1گونره اي گيرا ي در

كراران ()1353

ار طبقه :در معرض انقراض ،آسي پ ير ،برا خطرر

نشان داد که عوامرل توپروگراسيكي و خراکي از نقرش

ک تر و داراي ک بود داده ا قرار ميگيرند

( Jalili and

م رري در اسررتقرار گررروه رراي اکولوژيررك در منطقرره

 .)Jamzad, 1999با توجه بره شروا د موجرود ،گونره

حفاظت شده دناي غربي برخوردار ستند .به گونهاي

کرس

کو ي جزو گونه اي در معرض خطر انقراض

که ايشران م ترريت عوامرل مت ايزکننرده گرروه راي

 2Enاست .گونه اي در معررض انقرراض برا ريسرك

اکولوژيك را ميزان سنگريزه ،ارتفراع از سرطح دريرا و

خيلي با يي در ج ان در آينده اي نزديك در معررض

است .به طوريكه نتايج صالحپور و

ميزان شي

بيان ميکند.

انطوري که ذکر شد تراک گونه کررس

خطررر انقررراض ميباشررند .در صررورتي کرره اقرردامات
کرو ي

حفاظتي و قرق از ايت گونه بهطور جدي ترر صرورت

بستگي را برا ارتفراع از سرطح دريرا دارد.

نگيرد ه بسا ايت گونه از عرصه طبيعت ميو شرود و

كررراران

جزو گونه اي منقرض شده قرار گيررد .از ايرت رو برا

( )2224اظ ار داشتند ارتفراع از سرطح دريرا برر روي

توجه بره ا يرت گونره و رو بره انقرراض برودن آن،

تراک گيا ران نقرش م ري دارنرد .مطالعره قلري نيرا

حفاظت از رويشگاه آن روري بوده و برا توجره بره

( )1309در بررسي عوامل مختلف اکولوژيرك مروثر و

ا يررت (خرروراکي ،علوسررهاي ،دارويرري) آن ،توسررعه

تاثير آن بر پوشش گيا ي در آبخيرز نررديت نشران داد

رويشگاه گونه در مناطر مسراعد و مناسر

رروري

که ر يك از عوامل آب و وا ،ارتفاع ،شي  ،ج رت،

ميباشد.

بيشتريت

نانچررره  )2229( Baruchو  Lososovaو

شي  ،خاك و غيره در پرراکنش گيا ران منطقره تراثير

1- International Union for Conservation of
Nature
2- Endangered

بسزايي دارند اما ا يت ايت تاثيرات در زمان و مكران
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بهطورکلي نتايج بدست آمرده از آناليز راي انهرام

ميشود .نتايج تيقير حا ر نياز اي بومشناختي گونه

شررده در ايررت مطالعرره مبرريت آن اسررت کرره مطررابر بررا

کو ي در منطقره را نشران داد .از ايرترو ،ايرت

نتايج  Changو

کرس

كاران ( )2224در مناطر کو ستاني

تيقير و تيقيقات مشابه را مريتروان برهعنروان يرك

عوامل پستيبلندي در پرراکنش گونره راي اثرگر اري

را ن اي عل ي ج ت کشت گيا ان برا ارزش دارويري

بيشتري داشته بهطوريکه حتي برخي از خصوصريات

و حتي علوسهاي در منطقه مد نظرر قررار داد .پيشرن اد

خاکي را نيز تيت سلطه خود داشته اسرت .شناسرايي

ميگردد تيقيقات مشاب ي در نقاط مختلف کو ستاني

گررونگي ايررت ارتباطررات و تررأثيرات در برنامرره رراي

و حفاظررت شررده داراي گيا رران ارزش ر ند دارويرري و

مديريتي از قبيل حفظ پوششگيرا ي ،حفاظرت از آب

علوسهاي انهرام گيررد ترا بتروان تصر ي ات مرديريتي

و خاك و اصالح و احياي مراتع ميتواند نقش م ري

درخور اتخاذ شود.

ايفا کند.

منابع
جابراالنصار ،ز .)1334( .بررسي تنوع ژنتيكي شت

نتيجهگيري نهايي

توده گياه کرس

طبر نتايج بدست آمده ارتباط بيت درصد پوشرش
و تعداد پايه (تراک ) کرس

کو ي با استفاده از خصوصيات

کروموزومي و صفات جوانه زني ب ر .پايان نامه

کو ي برا شري  ،ج رت،

کارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي اصف ان .صفيه .36

ارتفاع ،باندگي ساليانه و تبخيرر بره ليراظ آمراري در

جابراالنصار ،ز .و ايرواني ،م .)1334( .کرس

سطح اط ينان  59درصد معني دار بود .نتايج نشان داد

کو ي

نقش ارتفاع در مقايسه با ساير عوامل مييطي بر روي

گونه گيا ي در معرض خطر در منطقه زاگرس

کو ي برجسرتهترر

مرکزي .نشريه آموزشي و ترويهي مشارکت مردمي

کو ي بهطورکلي در مناطقي برا حرداقل

در حفاظت از تنوع زيستي منطقه زاگرس مرکزي،

ارتفاع  2922مترر از سرطح دريرا کره سرا نه برهطرور

ج عيت ح ايت از منابع طبيعي و مييش زيست

متوسش بيش از  922ميليمتر بارندگي داشته و حداقل

(پيام سبز) .صفيه .35

تعداد پايه و درصد پوشش کرس
است .کرس

 62درصد ريزش اي جوي آن بهصورت برف باشرد،

جهانتاب ،ا ،.قاسميآريان ،ي ،.سپهري ،. ،حنفي ،ب.

به خوبي رشد ميکند .دوره يخبندان در رويشرگاه اي

و يزدان پنهاه .)1391( . ،تعيريت الگروي پرراکنش

کو ي بيش از  4ماه در سال ميباشد و حداقل

مراترع کو سرتاني زاگررس

کرس

گونه اي گيرا ي غالر

دمرراي رروا  -19حررداکثر دمرراي رروا در طررول رشررد

مرکزي (مطالعه موردي :منطقره ديشر وك در اسرتان

رويشي گياه بهندرت از  22درجره سرانتيگراد تهراوز

ک گيلويرره و بويراح ررد) .سصررلنامه عل رري پژو شرري

ميکند .در قس ت ايي از منطقه زاگرس مرکرزي کره

تيقيقات مرتع و بيابان .ش اره  .15جلد  .3صرفيات

ارتفاع ک تري از سطح دريا دارنرد ،رويرش ايرت گيراه

.432-435

ميرردود برره ج ت رراي شر الي دامنرره ا و ارتفاعررات

جهانتاب ،ا .)1333( .بررسري پرراکنش و خصوصريات

ميشرود کرره ر برررف گيرترر برروده و ر از درجرره

رويشرررگا ي گونررر کررررس

ي (Kelussia

حرارت پراييتتري برخروردار سرتند .امرا در منراطر

 )odoratissima Mozaffدر منطقرررر ک گيلويرررره.

مرتفع و مناطقي که برف دائ ي دارنرد ،رويشرگاه اي

پاياننامه کارشناسيارشرد مرتعرداري دانشرگاه علروم

طبيعي کرس

کو ي در ج ت شي

کشاورزي و منابع طبيعي گرگان.

اي مختلف ديده
8

کرررو

نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ،سال نهم ،شماره  ،63زمستان  / 3636صفحات3-33 :

مصههداقي ،م .)1332( .مرتعررداري در ايررران .انتشررارات

جهانتاب ،ا ،.قاسميآريان ،ي .و سهپهري.)1339( . ،
بررسي سنولوژي گونه با ارزش مرتعي کرس

دانشگاه امام ر ا ،مش د .صفيه .333

کرو ي

در منطقه ک گيلويه .سصلنامه جنگرل و مرترع .شر اره

مصداقي ،م .)1333( .روش اي رگرسيون در تيقيقرات

 .33صفيات .52-59

کشاورزي ومنرابع طبيعري .انتشرارات آسرتان قردس

دفتر امور گل و گياههان زينتهي .)1339( .مرروري برر
و عيت توليد گيا

ر وي ،مش د .صفيه .233

ان دارويي .صفيه .9

مظفريان ،و .)1336 ( .سلور ايران .تيره تريران .موسسره

ذوالفقاري کرباسک ،ف ،.پهلهوانروي ،ا ،.فخيهره ،ا .و

تيقيقات جنگل ا و مراتع کشور ،ت ران .شر اره .94
صفيه .431

جباري ،م .)1339( .بررسي رابطره عوامرل مييطري

Baruch, Z. (2005). Vegetation-environment
relationship and classification of seasonal
savannas in Venezuela. Flora. 200(1): 49-64.
Chang, C.R., Lee, P.F., Bai, M.L. and Lin,
T.T. (2004). Predicting the geographical
distribution of plant communities in
complex terrain-a case study in Fushian
Experimental Forest northeastern Taiwan.
Journal of Ecography. 27: 577-588.
Jalili, Z. and Jamzad, Z. (1999). Red data
book of Iran. A preliminary survey of
endemic, rare and endemic, rare and
endangered plant species in Iran. Research
Institute of Forests and Rangelands (RIFR),
Tehran. Pp: 750.
Lososova, Z., Chytry, M., Cimalova, S.,
Kropac, Z., Pyesk, P. and Tichy, L.
(2004). Weed vegetation of arable land in
Central in Europe:Gradients of diversity and
species composition. Journal of Vegetation
Science. 15: 415-422.

با پراکنش پوشرش گيرا ي در حروزه آبخيرز آقتقره.
سصلنامه عل ري پژو شري تيقيقرات مرترع و بيابران،
ش اره  .10جلد .3صفيات .431-444
فيعي ،ا ،.سياه پور ،ا .و کهاممي ،ا .)1333( .بررسري
توسعه کاشت گياه کرس

و نيوه ب ره بررداري از آن

در منرراطر مشررابه اسررتان ک گيلويرره و برروير اح ررد.
مه وعه مقا ت

ايش ملي توسعه پايردار گيا ران

دارويي 9 .تا  0مرداد ماه.
صالحپور ،ز ،.جهانتاب ،ا ،.ميرديلمي ،س.ز .و يدايي
کههرکج ،ا .)1393( .بررسرري ارتبرراط برريت عوامررل
مييطي و پوشش گيرا ي در منطقره حفاظرت شرده
دناي غربي .سصلنامه م ندسي منرابع طبيعري .دوره .1
ش اره  .1صفيات .61-09
قلههين نيهها .)1331( . ،بررسرري ارتبرراط برريت عوامررل
ژئومورسولوژيررك و پوشررش گيررا ي و بررا تكيرره بررر
آمايش سرزميت در حوزه آبخيرز نررديت .پايران نامره
کارشناسي ارشد مرتعداري دانشگاه علوم کشراورزي
و منابع طبيعي گرگان .صفيه . 246
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