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 چکیده

درک فرآیندها، عملکرد اکوسیستم و  رایب CSRهای عملکردی گیاهان بر اساس تئوری توجه به ویژگی های گیاهی بابندی گونهگروه
شیب سی کیفیت تغییرات در طول  ست. همچنین برر ستراتژی گونهاین تحقیق با هدف های محیطی مفید ا های ارزیابی تغییرات در ا

 -یتصووادفبرداری به روش نمونه گردید.کویر میقان اراک انجام شوود  حفاظت منطقۀ در و چرای دام گیاهی در امتداد شوووری کاک 

شد. ستماتیک انجام  ششطبقه سی شاکص دوروش گونه باگیاهی بندی پو . برای انجام گردید 4.17ORD-PCنرم افزار  درطرفه های 

شش سی ارتباط پو شفتگیگیاهی با عوامل محیطی برر ستفاده 4.5Canoco افزارنرم و تحلیل تطبیقی متعارفی، از روش غیر کطی و آ  ا

و به عنوان یک عامل محدود کننده  کاک یشووور ،های عملکردی و سوواکتار پوشووش گیاهیتغییرات گروهبر مؤثر از بین عوامل  شوود.
شان داد که .به عنوان یک نوع آشفتگی مورد مطالعه قرار گرفتچرای دام  ستراتژی تحمل تنش ) نتایج ن تر در سطوح شوری شبی( Sا

سط ستراتژرند. ازیاد پراکنش د و متو شتر  3/14با فراوانی  (Cرقابتی ) گروه هاییا صد، بی شوری در عدم وجود و پایین در مناطقی با 

شفتگی و یا  ستراتژی ،دام محدود چرایآ شته و ا ضور دا صد،  1/7با فراوانی  (Rزی )کرابههای گروه ح شتر در  در مناطقی با چرایبی

ظهور استراتژی  تئوریحفاظت شده با شوری پایین کاک، هایی با استراتژی رقابتی در مناطق حضور گونه دام پراکنش داشتند. شدید

را  هااکوسوویسووتمهای محدودیتتوان می، CSRبا اسووتفاده از تئوری بنابراین کرد. تأیید رقابتی در مناطق بدون تنش و آشووفتگی را 

مثل تغییرات عوامل محیطی تغییر تنش حاصووول از  در برابر ،یک گونه با اسوووتراتژی کا  العملعکسه ک کرد بینیارزیابی و پیش
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 مقدمه. 1
یکی از مسوووواهوول مهم در اکولوکی، درک چگونگی 

های گیاهی در طول شووویب تغییرات عوامل پراکنش گونه

های عملکردی گیاهان یک ویژگی. ]37[محیطی اسوووت 

ست که می سبی ا شابزار منا د، تواند در این زمینه مفید با

میزان کارآیی گیاهان دهند  های نشوووان زیرا این ویژگی

برای سووازگاری در یک شوورایط کا  بوده و باعی تغییر 

های گیاهی در طول شوویب تغییرات محیطی فراوانی گونه

ند می ع]33و  31[شوووو با یب . این امر  ی تغییر در ترک

در جوامع گیاهی شده  عملکردی تغییراتای و سپس گونه

های عملکردی بینی بر روی جنبهو اثرات قابل پیش ]31[

کیره ذعناصر، چرکۀ وری، اکوسیستم )مانند تولید و بهره

یان محققین دیگری  .]51[سوووازی کربن و ...( دارد  نیز ب

کنند  کردند که اگرچه ترکیبی از عوامل محیطی، کنترل 

صیات رویش گیاهان در یک منطقه می صو شند، ولی ک با

قش مرفولوکیکی و فیزیولوکیکی گیاهان نیز در این زمینه ن

به طوری ته،  کاملی کود، داشووو یاه در مسووویر ت که هر گ

ست مجموعه صی را به د صیات عملکردی کا صو ای از ک

شگاهشانس بقای آن آورده که د های معینی بهبورا در روی

ست  شیده ا بین  روابط تجزیه و تحلیللذا ، ]74و  32[بخ

یک  همواره به عنوانعوامل محیطی و آشوووفتگی  ،گیاهان

مد نظر بوده است  شناسیبوم در مطالعات اساسیمسئلۀ 

دارد  هااکوسیستم احیاء و مدیریت در مهمی نقش و ]31[

]37[. 

قههای جدید تئوری هان تالش طب یا ندی عملکرد گ ب

ساس ویژگیمی های کارکردی گیاهان و بدون کنند تا بر ا

شان دهند ونومیکی آنسهای تاکبندیتوجه به طبقه ها، ن

ای قرار ندارند، های مشوووابههایی که در تاکسوووونکه گونه

که از ویژگییک گروه دارای  به بوده  های کنتیکی مشوووا

سان باعی بروز  شرایط اکولوکیکی یک شابه در  رفتارهای م

ند می عهدر واقع  .]35[شوووو های ای از این ویژگیمجمو

 
1 Competitor 

2 Stress tolerator 

و بیان  ]62[کارکردی، استراتژی بقاء گیاهان را نشان داده 

سانی دارند، کند که گونهمی ستراتژی یک های گیاهی که ا

شابه سخ م . ]64و  71[دهند ای به تغییرات محیطی میپا

ساس مدل ستراتژی اولیه ، CSR بر ا سه نوع ا در گیاهان 

(، کرابه S) 2(، تحمل تنشC) 1شوووامل اسوووتراتژی رقابتی

( و چنوودین اسوووتراتژی ثووانویووه کووه تلفیقی از R) 3زی

ستراتژی ست ا شخیص ا ستند، قابل ت و  31[های اولیه ه

های بارز گروه رقابتی، توانایی باال در یکی از مشخصه .]40

حداکثری تولید )ریشه و ساقه( است. جذب منابع و رشد 

سیار باالی این گروه به شرایط بدون تنش  توانایی رقابت ب

وابسووته اسووت. البته این توانایی نسووبی بوده و بسووتگی به 

که طوریهای موجود در رویشگاه دارد. بهگونهتوانایی سایر 

شگاه رقابت هیک گونۀ ب ست در یک روی کصوصی ممکن ا

شگاه دیگر یک رقابت  شد ولی در روی کنند  کنند  قوی با

 .]63و  61[ضعیف باشد 

سیلۀ گروه تحمل تنش به  شد پایین، برگو های نرخ ر

سرمایه گذاری در پایا، قدرت نگهداری باالی مواد غذایی و 

 شووندظتی کوب و بادوام مشوخص میاایجاد سواکتار حف

های گیاهی دارای این اسووتراتژی، طوری گونه. ]62و  24[

اند که قادرند شوورایط نامسوواعد تنش یا سووازگاری یافته

کاهش شدید منابع را تحمل کنند. در واقع تنش به عنوان 

ماد  یک محدودیت کارجی اسووت که باعی کاهش میزان 

تمام یا قسووومتی از پوشوووش گیاهی  کشوووک تولیدی در

ماً کوشخوراکی کمی داشته و به شود. این گیاهان عمومی

های از بین رفته نیز به دلیل رشوود کم، بازسووازی قسوومت

زنی )بذر جوانه زده یا جوانهمرحلۀ شود و کندی انجام می

پذیرترین مرحله در  نهال حاصووول از رویش بذر( آسووویب

کصوصیات بارز گروه  .]31[ طول زندگی این گیاهان است

زیستی در زمانی دور  ها نیز رشد سریع، تکمیل زیکرابه

سته  ست. این گیاهان واب کوتاه و همچنین تولید بذر زیاد ا

طور های کا  و تخریب شوووده بوده ولی بهبه رویشوووگاه

این  های مناسووب هم قادرند رویش یابند.بالقوه در محیط

3 Ruderal 
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رشدی کوتاه دور  یکساله و یا چند ساله با  گیاهان عموماً

ند  کثراًبوده و ا لت روزت دار بیشوووتر این  .]32و  31[حا

پتانسوویل الزم برای  کوشووخوراک بوده و اکثراًگیاهان غیر

تولید ماد  کشک باال را داشته و قسمت اعظم مواد حاصل 

شده و در آن ذکیره می صرف تولید بذر  سنتز   شوداز فتو

نده. ]33و  14[ باالسوووت و ز هان نیز  یا بذر این گ مانی 

چه  ها فراهم گردد بذرهای شووورایط برای رویش آنچنان

سریع جوانه کواهند زد  دراثر . ]16[موجود درکاک کیلی 

گیاه محدود توسعۀ حد این گیاهان در تنش، تولید بذر در 

شفتگی باال،  .]36[شود می شدت آ شخص  ضح و م اثر وا

هایی با توانایی رقابت باال و حذف و یا ضووعیف کردن گونه

نهجایگزین شوووودن آن با گو که برای هایی ها  اسووووت 

برداری از شووورایط مناسوووب موقتی سوووازگاری پیدا بهره

 .اندکرده

صفاتی مثل  سایی  شنا سیار زیادی منجر به  مطالعات ب

ماد  برگ، درصووود ویژ  برگ، سوووطح انداز  ارتفاع گیاه، 

کشووک برگ، فنولوکی گیاه، نرخ رشوود نسووبی، طول عمر 

های اصوولی عملکرد باروری شوود، که با جنبهنحو  برگ و 

گیاهان همبسووتگی داشووته و به آسووانی در گیاهان قابل 

ستند  سطح برگ، مقدار انداز   .]31و  25، 40[ارزیابی ه

های برگ از ویژگیویژ  کشک موجود در آن و سطح ماد  

شته  ستگی دا ستند که با تولید مثل گیاهان همب مهمی ه

قاء و رشووود کود را گیاهان آوندی میو  ]27[ ند ب با توان

صیات صو شیب تغییرات  تغییر در مقدار این ک در امتداد 

های اکیر، در سال. ]28[محیطی و آشفتگی، بهینه نمایند 

ها در تعیین اسوووتراتژی گیاهان آوندی در از این ویژگی

یب جوامع موجود در اقلیم فاوت و در طول شووو های مت

ست  شده ا ستفاده  شتر ا  .]67و  29[تغییرات محیطی، بی

بندی گیاهان در انواع کارکردهای گیاهی با توجه به گروه

یک ابزار  ،CSRها بر اسوواس تئوری شووکل اسووتراتژی آن

ید برای درک  یاهی مف یب گ بینی و و پیشتغییر در ترک

و  ،]65[ اکوسوویسووتمهای ارزیابی سوواکتار جوامع و فرآیند

ها مثل پایداری، انعطاف همچنین درک کوا  اکوسیستم

در امتداد شوویب ، ]47[ هاارزیابی اکوسوویسووتمپذیری و 

ست  شوری ا ، 24[تغییرات عوامل اکولوکیک مثل ارتفاع و 

باط بین تعیین . ]50و  48 مل ارت تغییرات  محیطی وعوا

و به دنبال آن  CSRبا توجه به تئوری عملکردی گیاهان 

شور ایران، که حدود تغییر  ضی  شش گیاهی در ارا  15پو

کمتر ، ]39[درصد از مساحت کشور را تشکیل داده است 

لذا این تحقیق به ارزیابی مورد مطالعه قرار گرفته اسوووت. 

تغییرات در کارکردهای گیاهی در ارتباط با شوووری کاک 

ن اراک در کویر میقا، ]CSR ]31طبق تئوری  ،و چرای دام

 پرداکته است.

 

 شناسیروش. 2

 مورد مطالعهمعرفی منطقۀ  .1.2
صلۀ ۀ منطق مورد مطالعه با نام محلی کویر میقان در فا

ستان اراک و در موقعیت  10 شهر شرق  شمال  کیلومتری 

تا  49    45́ عرض شووومالی و 34   16́تا  34    9́ جغرافیایی

کویر فصلی  ۀدریاچطول شوووووووورقی قرار دارد.  49   55́

میقان مربوط به دور  کواترنری بوده که هم مانند سوووایر 

کویوووووووووورها عارضۀ مناطق کشک است که به واسطۀ 

وده  و و وضعیت کا  کهومورفولوکیکی منطقه به وجود آم

 ز حوترین نقطۀ که این منطقه در پسووتاسووت به طوری

واع  ۀمنطقآبخیز داکلی  و متر از سطح  1653اراک با ارتف

  آبخیز را در کود جمع زهای این حورفته و آبدریا قرار گ

سط بارندگی می میلیمتر،   4/367منطقه  ۀساالنکند. متو

میلیمتر،  1446 پنمنتبخیر سوووالیانه بر  اسووواس روش 

وحداقل  و و درجۀ  26حرارت در سردترین ماه سال  ۀدرج

 ۀدرج 43سوووانتیگراد زیر صوووفر و حداکثر درجه حرارت 

 14معدل سوالیانۀ درجه حرارت هوا  .باشودمیسوانتیگراد 

 ۀنقشدرجۀ سانتیگراد است و اقلیم منطقه بوووووووور اساس 

سرد و نیمهبیوکلیماتیک ایران طبق روش آمبرکه  شک  ک

تعداد روزهای کشوووک منطقه طبق منحنی آمبرومتریک 

 باشد.میروز  155

 . روش تحقیق2.2
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های )ویژگیگیری پارامترهای مختلف گیاهی برای اندازه

کصوووصوویات و کارکردی، تراکم و درصوود پوشووش گیاهی( 

صادف بردارینمونهروش از  ،اکولوکیکی ستماتیک -یت  1سی

شد ستفاده  سکت در طول  چهاربدین ترتیب که ، ]8[ ا تران

 وکیلومتر از یکدیگر  7/1شیب تغییرات محیطی به فواصل 

به  کیلومتر 20طول با توجه  نمکی در مسووویر کفۀ وجود )

نشوده  لحاظها ها، طول این مسوویر در ترانسووکتترانسووکت

ست سکت( ا  ]8[قطعه نمونه  20، تعریف و در طول هر تران

فاصلۀ ، ]42[برای جلوگیری از تکرار کاذب  ید.دگربرداشت 

با  در نظر گرفته شوود. قطعات نمونه یک کیلومتر از یکدیگر

ته زار(،  قه )بو لب منط غا یاهی  به نوع پوشوووش گ جه  تو

کصوووصووات گیاهی و پارامترهای مورد نظر با اسووتفاده از 

با و در  مترمربعی 25های پالت حد رویشوووی قره داا  وا

در طول ترانسکت ، ]9[ مربعیمتر 100های استفاده از پالت

 رانیاز فلور ا یاهیگ یهاگونه ییشناسای برابرداشت شدند. 

ستفاده گرد ]26[ هیو فلور ترک ]69[ کایرانی، فلورا ا]11[ . دیا

ساس تعر اهانیگ یستیز هایشکل شخص  ]68[ فیبر ا م

یک های همگن کاک، برای به دسووت آوردن نمونه شوودند.

سه تکرار  شه)نمونه مرکب( نمونه کاک با  وانی دتا عمق ری

شت  ستفاده و برای مطالعات کاکگیاه بردا سی مورد ا شنا

فت.  کاک قرار گر یت الکتریکی  ندازههدا قدار با ا گیری م

گل اشووباع تهیه شووده در   عصووارعبور جریان الکتریکی از 

مقدار  .]2[ گراد، مشوووخص گردیدسوووانتی ۀدرج 25دمای 

به  ( )برحسب دسی زیمنس بر متر(EC) 2هدایت الکتریکی

 شوریطبقۀ  پنجشوری کاک در میزان عنوان شاکصی از 

شوری سیار کم ) شامل   ،(60تا  20، )(20تا  4، )(4تا  0ب

( 100و شووووری بسووویوار زیواد )بیش از ( 100توا  60)

مصورف شوده علوفۀ مقدار درصود  .]52[بندی شود تقسویم

شدت چرای دام در محل  صی از  شاک سط دام به عنوان  تو

های مختلف شوودت برداری مورد اسووتفاده قرار گرفت.نمونه

درصد علوفه  15تا  0چرای دام در این تحقیق شامل قرق )

 
1 Random- Systematic design  
2 Electrical conductivity 

3 Global Positioning System 

سبک ) ستفاده قرار گرفته(، چرای  صد  36تا  15مورد ا در

سط ) ستفاده قرار گرفته(، چرای متو  66تا  36علوفه مورد ا

شدید ) ستفاده قرار گرفته، و چرای  صد علوفه مورد ا  66در

 .]5[گرفته( بود درصووود علوفه مورد اسوووتفاده قرار  80تا 

قطع و توزین رویش گیری علوفه با اسوووتفاده از روش اندازه

صد میانگین و تعیین  گیاهانساالنۀ  شده علوفۀ در صرف  م

باقی مانده در علوفۀ گیری اندازهتوسووط دام، با اسووتفاده از 

)به تعداد سه  های محصورآن با داکل پالتمقایسۀ کارج و 

 12.]19[، مشخص شدند پالت در هر مکان(

زمان با رویش هم 1393دوم اسوووفند سوووال نیمۀ در 

مرحلۀ های یکسوواله، تعدادی از گیاهان، به کصووو  گونه

اول برداشووت کصوووصوویات مورد نظر گیاهی در قطعات 

ماه ادامه یافت. موقعیت تمامی  آباننمونه، آغاز و تا اواکر 

ثبت  3قطعات نمونه با اسوووتفاده از دسوووتگاه موقعیت یاب

های بعد و برای تکرار برداشت پارامترهای تا در سالگردید 

حل به آن م یاهی، بتوان  ندازهگ عه نمود. ا گیری ها مراج

سال های پارامترهای مربوطه در داکل قطعات نمونه، طی 

 نیز تکرار گردید. 1395و  1394

پوشوووش عوامل محیطی بر روی  تأثیرقبل از بررسوووی 

یاهی مال بودن دادهگ تدا نر با، اب فاده از آزمون  ها  اسوووت

ها توسوووط و همگن بودن واریانس 4اسووومیرنف -کولموگراف

ها بررسوووی گردید و با توجه به نرمال بودن داده 5آزمون لون

 انجام شد. های مربوطهها، آنالیزو همگن بودن واریانس

بندی قطعات نمونه در ارتباط با عوامل به منظور طبقه

نالیز های اکولوکمحیطی و تعیین گروه گونه یک از روش آ

افزار و نرم (TWINSPAN) 6های شووواکص دو طرفهگونه

PC-ORD  توقف برای نقطووۀ  .]48[اسوووتفوواده گردیوود

که در ، ]54[ها بر اسوواس تجربه بوده گیری کوشووهشووکل

 این تحقیق سطح پنج انتخاب گردید.

سبی فراوانی ستراتژی ن های گیاهی با هر یک از انواع ا

درصوود ها نسووبت به گیاهی آنتوجه به درصوود پوشووش 

4 Kolmogorov-Smirnov 

5 Levene 

6 Two Way Indicator Species Analysis 
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شش کل گونه سبه پو های گیاهی موجود در هر پالت محا

برای ها برای هر گروه در نظر گرفته شووود. و میانگین آن

مشوووخص کردن تأثیر گروه متغیرهای انتخاب شوووده بر 

شش گیاهی ست هبطول گرادیان با توجه به ) ترکیب پو د

گیری قوستطبیق محور اول مربوط بوه آنوالیز آموده از 

بندی رسووتهاز روش  بود(، 4که بزرگتر از  (DCA) 1شووده

برای و ( pCCA) 2غیر کطی تطبیقی متعووارفی جزهی

تعیین سووهم هر یک از این متغیرها در تغییرات پوشووش 

و در اجزای آن  بر واریانس تقسوویم بندیگیاهی، از روش 

سوووهم هر یک از متغیرها  درصووود ۀمحاسوووبنهایت برای 

تقسوویم مقدار واریانس هر  از هامشووترک آنی و اثر طیمح

 .]21و  20[ یک از عوامل بر واریانس کل استفاده شد

ای، و بین ترکیب گونهرابطۀ داری برای بررسوووی معنی

ستراتژی گونه ست آمده از متغیرهای ا ها با محورهای به د

 4بار( مونت کارلو 1000)با  3محیطی، از آزمون جایگشووت

آنالیز به طور جداگانه برای هر یک  . این]49[شد استفاده 

ای و اسووتراتژی گیاهی( از متغیرهای پاسووخ )ترکیب گونه

شد.  ستهبرای به کارگیری  ضمناًانجام  با توجه به بندی ر

ندازه های ا حد های محیطی، این وا فاوت متغیر گیری مت

ها با میانگین صوفر و واریانس واحد اسوتاندارد شودند داده

گیاهی مثل عملکرد های به ویژگی اطالعات مربوط .]73[

صد ، سطح برگ سطح ماد  در شک برگ و   برگویژ  ک

 طبق روشهای گیاهی، برای تعیین نوع اسوووتراتژی گونه

وزن تر  .]66[ شدند گیریاندازه، 2013بیان شده در سال 

 ( بووا توورازوی موودل LFW) 5هووای بووالوود و آبووداربوورگ

(KERN (ABS-N/ABJ-NM  گرممیلی 01/0بووا دقووت 

برگانوودازه هر یووک از  طح  یری شوووودنوود. سووو  هووا گ

نج موودل  طح سووو تگوواه سووو  بالفوواصووولووه بووا دسووو

ADC Bioscinetific LTD (AM100) گیری شوود. اندازه

 
1 Detrended Correspondence Analysis 

2 Partial-Canonical Correspondence Analysis 

3 Permutation 

4 Monte-Carlo 

 هووای بووزرگ مووثوول بوورگدر کصوووووو  بوورگ

Limonium meyeri ، به تدا تصوووویر برگ بر روی کاغذ  اب

دقت ترسیم و با استفاده از دستگاه پالنیمتر دیجیتال مدل 

Koizumi (Kp-90N) ندازهسوووطح برگ گیری گردید. ها ا

سبۀ برای  شک برگمحا های تازه و (، برگLDW) 6وزن ک

سانتیگراد، قرار  105ساعت در آون  24بالد به مدت  درجه 

 .]43[داده شد و سپس توزین شدند 

فاده از SLA) 7برگویژ  سوووطح  با اسوووت طۀ (   1راب

 محاسبه گردید:

 7 6 5 4 3 2 1 (1)رابطۀ 

 
( با استفاده از رابطۀ LDMC) 8درصد ماد  کشک برگ

 :]38[محاسبه گردید  2

 (2)رابطۀ 

 
، Excelدر نرم افزار  9گسووترده ۀصووفحطالعات در ین اا

و پس از  ، وارد]66[ محققین با فرمت اراهه شووده توسووط

به عبارت دیگر یا گیاهی  یهاگونهنقش محاسوووبات الزم، 

 تعیین شد.در ترکیب گیاهی ها آناستراتژی 

 

 نتایج. 3

گونۀ  56های موجود در منطقه، وجود رسوووتنیمطالعۀ 

شان تیر   18جنس و  51گیاه آوندی متعلق به  گیاهی را ن

ترتیب متعلق به ها به. بیشوووترین تعداد گونه(1)جدول  داد

5 leaf fresh weight 

6 leaf dry weight 

7 Specific leaf area 

8 leaf dry matter content 

9 Spreadsheet 

 میانگین سطح برگ )میلی متر(
 سطح ویژ  برگ =

 میانگین وزن کشک برگ )میلی گرم(

 

100 

× 

 (گرممیلی) کشک وزن میانگین
 کشک ماد  درصد= 

 برگ
 برگ تر وزن میانگین

 (گرممیلی)
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نه،  13با  Chenopodiaceaeهای تیره  9با  Poaceaeگو

نه و  هان این  7با  Brassicaceaeگو یا نه بود. در بین گ گو

درصد شکل زیستی غالب  4/46 ها با فراوانیمنطقه تروفیت

عد از آن همی ها، کریپتوفیترا تشوووکیل داده اسوووت و ب

یت یتکهوف کاموف یتها،  فانروف بهها و  با  ها  یب  ترت

 درصد قرار دارند. 6/3و  9/8، 7/19، 4/21فراوانی

در بین گیاهان این منطقه اسوووتراتژی گروه تنش در 

ستراتژی گ 6/78مجموع با فراوانی  روه درصد بیشترین و ا

به با فراوانی کرا درصووود کمترین نوع  1/7زی در مجموع 

 استراتژی در بین گیاهان مورد مطالعه بود.

 نام علمی، استراتژی، فرم رویشی و کوروتیپ گیاهان منطقه .1جدول 

 کوروتیپ فرم رویشی استراتژی گیاه های گیاهیتیره و نام علمی گونه ردیف

Asteraceae 

1 Acantholepis orientalis Less. S Th IT 

2 Chardinia orientalis (L.) Kuntze S Th IT 

3 Scariola orientalis (Boiss.) Sojak SC He IT,M 

4 Scorzonera parviflora Jacq. S/SC Ge.r IT,M 

5 Taraxacum cf. bessarabicum (Hornem.) Hand-Nzt. C He IT 

Boraginaceae 

6 Caccinia macranthera (Banks & Soland.) Brand C/CR Th IT 

Brassicaceae 

7 Alyssum linifolium Steph. ex Willa. S Th IT,ES 

8 Arabidopsis pumila (Steph.) N. Busch S Th IT,M,ES 

9 Cardaria draba (L.) Desv. SC Th IT,M 

10 Descurainia sophia (L.) Schur S/SR Th IT.ES,M 

11 Lepidium latifolium L. S/SR Th IT 

12 Lepidium perfoliatum L. S/SC Ge.r IT.M.ES 

13 Torularia torulosa (Desf.) O. E. Schulz S/SR Th IT,SS 

Caryophyllaceae 

14 Cerastium dichotomum L. R/CR Th IT 

15 Holosteum umbellatum L. R/SR Th PL. 

Chenopodiaceae 

16 Anabasis aphylla L. SC Ch IT 

17 Atriplex leucoclade (Boiss.) Aellen S/SR He IT,SS 

18 Halanthium rariflorum C. Koch SR Th IT 

19 Halimione verrucifera (M. B.) Aellen SC Ch IT 

20 Halocnemum strobilaceum M. B. SC Ch IT,M,SS 

21 Halocaris sulphurea Moq. S/SR Th IT 

22 Halotis pilosa (Moq.) Iljin S Th IT 

23 Halopeplis pygmaea (Pall.) Bunge ex Ung.-Sternb. S Th IT 

24 Noaea mucronata (Forsk.) Aschers. Et Schweinf S He IT 

25 Petrosimonia glauca Bge. S Th IT 

26 Salsola crassa M.B. S Th IT,ES 

27 Salsola incanescens C. A. Mey. S Th IT, SS 

28 Suaeda arcuata Bge. S Th IT 

Frankeniaceae 

29 Frankenia hirsuta L. S He IT,M 

Geraniaceae 

30 Biebersteinia multifida DC. SC He IT 

Liliaceae 

31 Eremurus persicus (Jaub. & Spach) Boiss. C Ge.r IT 

32 Fritillaria karelini (Fisch.) Regel. & Baker SC Ge.b IT 

33 Gagea chomutowae Pacher SR Ge.b PL. 

34 Muscari negletum Guss. C/SC Ge.b IT,ES.M 

Juncaceae 

35 Juncus maritimus Lam. S Ge.r IT, SS 

Papilionaceae 
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36 Alhagi persarum Boiss. & Buhse. SC He IT 

37 Glycyrrhiza glabra L. SC He IT 

Plantaginaceae 

38 Plantago maritima L. C Ge.r IT,ES 

Plumbaginaceae 

39 Limionium iranicum (Bornm.) Lincz. S He IT 

40 Limonium meyeri (Boiss.) O. Kuntze C/SC He IT,M 

 

 رویشی و کوروتیپ گیاهان منطقهنام علمی، استراتژی، فرم  .1جدول  ۀادام

 ردیف های گیاهیگونهتیره و نام علمی  استراتژی گیاه فرم رویشی کوروتیپ

Poaceae 

IT.M.SS Ge.r S/SR Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. 41 

IT Th S/SR Boissiera squarrosa (Banks et Sol.) Nevski. 42 

IT Th S/SR Bromus danthoniae Trin. 43 

IT,ES Th R Bromus tectorum L. 44 

IT Th S/SR Eremopyrum bonaepartis (spreng.) Nevski 45 

IT Th S/SR Eremopyrum distans (C. koch) Nevski 46 

IT,ES,M Ge.r S/SC Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 47 

IT Ge.b S/SC Puccinellia bulbosa (Grossh.) Grossh. 48 

IT He S/SC Stipa hohenackeriana Trin. & Rupr. 49 

Primulaceae 
IT,M,ES Th S Androsace maxima L. 50 

Ranunculaceae 
IT,M,ES Th SR Ceratocephalus falcata (L.) Pers. 51 

Solanaceae 
IT,SS Ph C Lycium ruthenicum Murr. 52 

Tamaricaceae 
IT Ch S Reaumuria fruticosa Bge. ex Boiss 53 

Zygophyllaceae 
IT Ph SC Nitraria schoberi L. 54 

IT,M,ES He R/CR Peganum harmala L. 55 

IT,ES He C Zygophyllum fabago L. 56 

 تحمل  رقابتی/ C/SCزی، تحمل تنش/ کرابه SRرقابتی/ تحمل تنش،  CSزی، رقابتی/ کرابه CRزی، کرابه Rتحمل تنش،  Sرقابتی،   Cاستراتژی:
 تحمل  زی/ابهکر R/SRزی، کرابه -زی/ رقابتیکرابه R/CRقابتی، ر -تحمل تنش/ تحمل تنش S/SCزی، کرابه –رقابتی/ رقابتی  C/CRرقابتی،  -تنش

  SR/CSRزی،کرابه -تحمل تنش -رقابتیزی/ کرابه -رقابتی CR/CSRکرابه زی،  -تحمل تنش -قابتی/ رقابتیر -تنش تحمل SC/CSRزی، کرابه -تنش

 یزکرابه -تحمل تنش -رقابتی CSRزی، کرابه -تحمل تنش -رقابتی زی/کرابه -تحمل تنش

 تروفیت Th کهوفیت،  Ge،همی کریپتوفیت He کاموفیت، Ch فانروتیپ، Ph فرم رویشی:

 سندی -صحرا SS ای،چند ناحیه Pl ای،مدیترانه M تورانی، -ایرانی IT سیبری، -اروپا ES، جازی)وطن جهانی( همه Cosm: کوروتیپ

 

 40های شاکص دو طرفه با نتایج حاصل از آنالیز گونه

نه و  نۀ  56قطعه نمو یاهیگو به تفکیک  گ گروه  9منجر 

 .اراهه شده است 1 شکلکه در اکولوکیک گردید 

 بندی کانونیک برای بررسیانتخاب رو به جلو در رسته

نهمعنی یب گو طه بین ترک به داری راب های  با محور ای 

به انتخاب   11دسوووت آمده از متغیرهای محیطی منجر 

 (.2متغیر اولیه شد )جدول  31متغیر از بین 

 
1 Constraining Variable 

یانس موجود  کل وار قدار  با م که  یاهی،  یب گ در ترک

بندی کانونیک بیان شووده اسووت برابر اسووتفاده از رسووته

های می 357/5 مامی متغیر با در نظر گرفتن ت باشوووود. 

، مدل فوق 1انتخاب شوووده به عنوان متغیر محدوده کننده

یان می 7/65 نماید. آمار درصووود از کل این واریانس را ب

صیفی مقادیر عوامل محیطی مورد مطالعه در هر یک از  تو

 اراهه شده است. 3های گیاهی، در جدول گروه
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یانس موجود در ویژگی کل وار قدار  های عملکردی، م

بندی واریانس بیان شووده که با اسووتفاده از روش تقسوویم

باشووود. با در نظر گرفتن متغیرهای می 95/1اسوووت برابر 

شوووری کاک و چرای دام به عنوان متغیر توضوویحی مدل 

ب تبیین تعدیل شده( از کل واریانس درصد )ضری 41فوق 

نماید. درصووود های عملکردی را بیان میموجود در ویژگی

سوهم تعیین شوده برای شووری کاک به عنوان یک عامل 

ستراتژی  شفتگی، ا تنش، چرای دام به عنوان یک نوع از آ

پاسوووخ و همچنین اثر گونه به عنوان متغیر  یاهی  های گ

مل بر تغییرات ویژ های عملکردی گیمشوووترک این عوا

 مشخص شده است. 4گیاهان در جدول 

 

 ( تعداد قطعات نمونهN( مقادیر ویژه، )Eهای شاخص دو طرفه. )های اکولوژیک حاصل از آنالیز گونهگروه گونه .1 شکل

-Limonium irancum :3گروه ، Aeluropus littoralis- Puccinellia bulbosa :2گروه ، Limonium meyeri-Scorzonera parviflora :1گروه 

Zygophyllum fabago ، 4گروه: Aeluropus littoralis- Halimione verrucifera ، 5گروه: Halocnemum strobilaceum ، 6گروه: Salsola crassa- 

Petrosimonia glauca ، 7گروه: Nitraria schoberi- Suaeda arcuata ،8 گروه: Lycium ruthenicum ، 9گروه: Juncus maritimus 

 

 متغیرهای انتخاب شده حاصل از  انتخاب رو به جلو در آنالیز تطبیقی متعارفی .2 جدول

 *F* P درصد واریانس بیان شده متغییرهای انتخاب شده عوامل اکولوکیک

 کاک

5/8 درصد کربن آلی  5/3  002/0  

1/2 میزان گچ  7/1  042/0  

رس درصد  9/4  9/3  002/0  

2/2 هدایت الکتریکی  6/1  048/0  

6/5 مقدار یون کلر  4 002/0  

5/5 مقدار یون سدیم  3/3  002/0  
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2/8 درصد آهک  7/3  002/0  

5/7 مقدار یون بی کربنات  8/3  004/0  

ایستابیسطح  از سطح زمین آب زیرزمینی عمق   1/7  3/2  002/0  

5/6 ارتفاع از سطح دریا توپوگرافی  4 002/0  

4/7 شدت چرای دام آشفتگی  5/3  002/0  

F*  ، آماره آزمون محاسبه شده برای معنی داری محورهای کانونیP جایگشت تصادفی 1000نت کارلو )با مقدار سطح احتمال بدست آمده از آزمون جایگشت مو 

 

 گیاهی هایهر یک از گروه درانتخاب شده های متغیرهای نتایج توصیفی داده .3جدول 

 گروه گیاهی
 متغیر

درصد کربن 

 آلی
 درصد رس میزان گچ

 هدایت الکتریکی

 )دسی زیمنس بر متر(
 سدیم کلر

Juncus maritimus 02/0 ± 6/0 9/1 ± 3/11 7/11 ± 8/43 5/11 ± 9/43 9/24 ± 2/242 1/22 ± 5/176 

Limonium meyeri-Scorzonera parviflora 04/0 ± 1/0 9/0 ± 1/4 6/10 ± 9/26 4/3 ± 3/18 5/13 ± 5/47 8/12 ±107 

Limonium irancum-Zygophyllum fabago 02/0 ± 3/0 8/2 ± 7/7 4/3 ± 4/23 11 ± 1/41 3/44 ± 187 1/55 ± 3/524 

Aeluropus littoralis- Puccinellia bulbosa 02/0 ± 2/0 8/0 ± 1/4 3/5 ± 2/25 5/4 ± 5/34 3/54 ± 8/232 4/35 ± 2/365 

Aeluropus littoralis- Halimione verrucifera 02/0 ± 2/0 8/0 ± 6/4 3/3 ± 1/32 3/5 ± 1/33 3/128 ± 8/201 8/21 ± 7/323 

Salsola crassa- Petrosimonia glauca 01/0 ± 2/0 8/1 ± 4/2 9/4 ± 4/27 4/8 ± 4/48 5/44 ± 8/519 1/45 ± 303 

Halocnemum strobilaceum 02/0 ± 3/0 1/1 ± 8/4 1/9 ± 8/46 9/13 ± 3/71 8/51 ± 2/523 3/43 ± 7/555 

Nitraria schoberi- Suaeda arcuata 01/0 ± 04/0 1 ± 7/3 1/5 ± 7/29 7/3 ± 8/21 1/13 ± 9/70 5/42 ± 3/305 

Lycium ruthenicum 06/0 ± 2/0 8/0 ± 9/3 9/2 ± 4/25 5/4 ± 7/26 9/17 ± 3/172 1/45 ± 347 

 گیاهیگروه 

 متغیر

 بی کربنات درصد آهک

عمق آب زیرزمینی 

 از سطح زمین

 )سانتیمتر(

 ارتفاع از سطح دریا

 )متر(

 شدت چرای دام

(1-year 1-AU/ha) 

Juncus maritimus 3/1 ± 8/18 7/1 ± 6/8 8/8 ± 5/132 3/1 ± 1670 7/1 ± 1/2 

Limonium meyeri-Scorzonera parviflora 1/2 ± 4/27 1/2 ± 3/16 1/7 ± 5/160 4/1 ± 1676 4/1 ± 2 

Limonium irancum-Zygophyllum fabago 5/1 ± 1/16 2 ± 8/10 20 ± 5/360 5 ± 1690 2 ± 4 

Aeluropus littoralis- Puccinellia bulbosa 9/1 ± 9/17 5/4 ± 2/20 9/8 ± 5/176 4/13 ± 1714 7/3 ± 8/4 

Aeluropus littoralis- Halimione verrucifera 9/5 ± 7/24 5/4 ± 2/20 8/81 ± 8/313 6/10 ± 1756 7/1 ± 9/2 

Salsola crassa- Petrosimonia glauca 9/1 ± 2/10 2/2 ± 7/9 5/4 ± 5/140 8/4 ± 1763 1/2 ± 5/4 

Halocnemum strobilaceum 8/1 ± 2/15 8/1 ± 2/10 5/16 ± 5/131 2/10 ± 1669 3/1 ± 4 

Nitraria schoberi- Suaeda arcuata 2 ± 2/12 4/1 ± 2/14 6/7 ± 3/223 6/7 ± 7/1681 5/1 ± 3/3 

Lycium ruthenicum 3/2 ± 9/14 5/1 ± 3/10 20 ± 350 1/36 ± 1720 1 ± 6 

 

 های عملکردی گیاهانویژگیدر توضیح تغییرات  مورد مطالعهسهم متغیرهای . 4 جدول

 *F* P تغییرات قابل توضیحدرصد  واریانس منابع تغییرات

 012/0 7/2 3/8 07/0 شدت چرای دام )نرخ دامگذاری( )تعداد دام در هکتار در سال(

 04/0 2 9/4 04/0 شوری کاک )هدایت الکتریکی( )دسی زیمنس بر متر(

 002/0 5/3 5/88 7/0 های گیاهی(های عملکردی گیاهان )استراتژی گونهویژگی

 026/0 4/2 2 02/0 شدت چرای داماثر مشترک شوری کاک و 
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 002/0 6/3 4/2 02/0 های عملکردی گیاهانویژگیاثر مشترک شوری کاک و 

 05/0 7/1 8/3 03/0 های عملکردی گیاهانویژگیاثر مشترک شدت چرای دام و 

 002/0 6/3 3/2 02/0 های عملکردی گیاهانویژگیاثر مشترک شوری کاک، شدت چرای دام و 

  100 8/0 قابل توضیح کل تغییرات

 جایگشت تصادفی( 1000مقدار سطح احتمال بدست آمده از آزمون جایگشت مونت کارلو )با  Pآماره آزمون محاسبه شده برای معنی داری محورهای کانونی ، *

 

 جزهی بندی تطبیقی متعارفیرسوووتهنتایج حاصووول از 

(pCCA با عوامل عهمورد (  نالیز  در مطال ندی تقسووویمآ ب

 اراهه شده است. 2در شکل  واریانس

 

 مورد مطالعه ۀمنطقشوری )هدایت الکتریکی( خاک و چرای دام در در ارتباط با  های گیاهیاستراتژیتوزیع  .2شکل 
C: رقابتی ،R: زیکرابه ،S :تحمل تنش ،C/SC : رقابتی -تنشرقابتی/ تحمل ،C/CRزیکرابه -: رقابتی/ رقابتی ،R/SR  :زیکرابه -زی/ تحمل تنشکرابه، R/CR : /کرابه زی

 زیکرابه -تحمل تنش/ تحمل تنش: S/SR، رقابتی -تحمل تنش/ تحمل تنش: S/SC، زیکرابه -تحمل تنش: SR، رقابتی -تخمل تنش: SC، زی کرابه -رقابتی

 

ستراتژی گونه سته هاتوزیع ا ضای ر شان  ،بندیدر ف ن

در  (S) تحمل تنشگروه اسووتراتژی بیشووتر تمرکز دهند  

بودن  کوچک) هایی با شوری زیاد و بسیار زیاد استکاک

یت الکتریک و اسوووتراتژی گروه  یه بین بردارهای هدا زاو

بین شوووری کاک و همبسووتگی باالی دهند  تنش نشووان 

ست(متغیر ویژگی . این متغیرها با های عملکردی گیاهان ا

( دارند )جدول <05/0p) داریمعنیمحور یک، همبستگی 

تنش ناشی از شوری کاک  تأثیرکنند  بیان . این رابطه (5

نه خاذ چنین اسوووتراتژی در گو ی موجود در این هادر ات

نهاز هاسوووت، کاک مهم در این نوع اسوووتراتژی  هایگو

  Petrosimonia glauca،Frankenia hirsuta توان بهمی

هایی با گونه .اشوواره کرد Halocnemum strobilaceum و

در امتداد بردار عمده  طوربه  (R) زیکرابهگروه استراتژی 

که چرای دام چرای دام و  ناطقی  شووودید اسوووت، در م

بودن زاویه بین بردارهای هدایت  کوچک)شووته پراکنش دا

شان  ستراتژی گروه تنش ن ستگی دهند  الکتریک و ا همب

کاک و متغیر ویژگی های عملکردی باالی بین شووووری 

ست(. ستگی باالیی  گیاهان ا این متغیرها با محور دو، همب
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آشووفتگی به وجود (. 5درصوود دارند )جدول  5در سووطح 

جب  ناطق، مو مده توسوووط چرای دام در این م  افزایشآ

 زی در این مناطق شووده اسووت.اسووتراتژی کرابهفراوانی 

( Cدارای اسوووتراتژی گروه رقابتی )که گیاهی های گونه

شندمی شتر  ،با شگاهیهابخشدر بی های گروههای ی از روی

-Limonium irancum و Lycium ruthenicumگیوواهی 

Zygophyllum fabago   که شووووری کاک پایین بوده و

 پراکنش دارند. کم است،چرای دام 

به اطالعات جدول  یان کرد که ، می5با توجه  توان ب

همبسووتگی بیشووتری داشووته و  1شوووری کاک با محور 

عموماً گیاهانی که در گروه اسوووتراتژی تنش قرار دارند، با 

ند. از طرف دیگر معنیاین محور همبسوووتگی  داری دار

با محور دوم همبسوووتگی معنی ته و چرای دام  دار داشووو

ستراتژی نوع کرابه ستند، با این گیاهانی که دارای ا زی ه

محور همبسوووتگی مثبت داشوووته و با افزایش چرای دام، 

 ها نیز بیشتر شده است.فراوانی این گونه
 با محورهای کانونیکمتغیرهای انتخاب شده همبستگی . 5 جدول

 (انداند در اینجا لیست شدهبا محورها داشته دارمعنیکه همبستگی  مهم های گیاهیگونه فقط) 

 متغیرهای محدود کننده 1محور  2محور  *متغیرهای پاسخ 1محور  2محور 

08/0- 15/0- S 42/0- 69/0- شوری کاک 

12/0 23/0 C 68/0 31/0- چرای دام 

26/0 11/0 R    های گیاهی شاخصگونهبرخی از 

15/0- 23/0 C/CR 07/0- 34/0- Lycium ruthenicum 

04/0- 05/0 R/SR 03/0- 3/0 Plantago maritima 

2/0 25/0 S/SC 05/0- 19/0- Limionium iranicum 

1/0 01/0- SC 03/0 42/0 Juncus maritimus 

13/0 19/0 C/SC 05/0 23/0 Phragmites australis 

36/0 02/0 SR 11/0- 16/0 Nitraria schoberi 

33/0 13/0- S/SR 16/0- 39/0 Suaeda arcuata 

15/0 2/0 R/CR 007/0 21/0 Halimione verrucifera 

برای اطالع از نام کامل متغیرهای پاسخ، به توضیحات درج شده *

 مراجعه شود 2در عنوان شکل 

003/0 23/0- Salsola incanescens 

04/0- 23/0- Puccinellia bulbosa 

15/0- 01/0- Aeluropus littoralis 

11/0- 21/0- Alhagi persarum 

24/0 01/0 Glycyrrhiza glabra 

25/0 08/0 Caccinia macranthera 

19/0 03/0- Peganum harmala 

04/0 45/0- Bromus tectorum 

13/0 34/0- Ceratocephalus falcata 

 

 گیریبحث و نتیجه. 4
منجر به  های گیاهیجمع آوری و شوووناسوووایی گونه

سایی  18جنس و  51گیاه آوندی متعلق به گونۀ  56 شنا

 هاتروفیت . در بین گیاهان این منطقهگردید گیاهیتیر  

غالب را تشکیل داده درصد شکل زیستی  4/46با فراوانی 

یت عد از آن همی کریپتوف یتاسووووت و ب ها، ها، کهوف

، 7/19، 4/21ترتیب با فراوانی ها بهها و فانروفیتکاموفیت

 ایندر تروفیت گیاهان  دارند. فراوانیدرصد قرار  6/3و 9/8

 رویشوووی ناحیۀ به متعلق مناطق سوووایر مانند نیز منطقه

 دارد، قرار آن در اراک میقووان کویر کووه تورانی -ایران
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 هستند زیستی هایشکلسایر  از بیشتر تروفیت هایگونه

 درصوود 52، با توجه به اینکه حدود نظر کوروتیپ از .]82[

 -ایران رویشی از گیاهان شناسایی شده متعلق به عناصر

جزء ناحیۀ هسوووتند، می توان گفت که این منطقه  تورانی

 .]78[است  تورانی -ایرانرویشی 

متغیرهای محیطی و آشوووفتگی بر روی ترکیب تأثیر 

متغیرهای مربوط به کاک، نشووان داد که  پوشووش گیاهی

 توپوگرافی و ، عمق آب زیرزمینی)چرای دام( آشوووفتگی

داری بر روی ترکیب تأثیر معنی ،)ارتفاع از سوووطح دریا(

درصووود از واریانس  7/65. این متغیرها جمعاً دارندگیاهی 

یاهی را  ندتوجیه میموجود در پوشوووش گ مای ، که این ن

های موجود در جوامع طبیعی، مقدار با توجه به پیچیدگی

سیار مطلوب به نظر می سد ب از بین عوامل کاکی،  .]49[ر

مک، کربن آلی مک )ن ته، کلروره و نوع ن فا های سوووول

نسبت جذب سدیم، شوری و بافت کاک )درصد  ،کربناته(

گذار بر از مهمرس(  تأثیر مل  یاهیترین عوا یب گ و  ترک

که با  بودند منطقهدر  های اکولوکیکاسوووتقرار گروه گونه

، 57، 55، 44، 41، 30، 4، 2[سوووایر محققین  هاییافته

 ییک ایسوتابی سوطح مطابقت داشوت. ]76و  75، 60، 58

مل از دیگر جوامع  پراکنش و رویشوووی الگوی بر موثر عوا

ست گیاهی صد 1/7 بیان با که ا در  تغییرات موجود از در

شش ستقرار در مهمی نقش گیاهی،پو شیواحد ا  های روی

 Halocnemum و Juncus maritimusموووثووول 

strobilaceum  تغییر  ودر مناطقی با سووطح ایسووتابی باال

محققین دیگری  .دارد منطقه در گیاهی هایگونه ترکیب

به  ]81و  79، 58، 55، 51، 45، 44، 38، 10، 2، 1[نیز 

زمینی بر عمق آب زیرتأثیر ای در کصووو  نتایج مشووابه

ارتفاع از الگوی پراکنش پوشوووش گیاهی دسوووت یافتند. 

درصوود از واریانس موجود در  5/6سووطح دریا نیز با بیان 

گیوواهی یر  ،ترکیووب  ث تکوواموول و تحول تووأ بر  مهمی 

شش سطح دریا با تأثیری پو گیاهی دارد. افزایش ارتفاع از 

کاک زمینیکه بر عمق آب زیر بت  جب  ،دارد و رطو مو

شیمیای صیات  کاک )به کصو  کاهش  یتغییر در کصو

های گیری گروههدایت الکتریکی( شوووده و باعی شوووکل

 Limonium irancum-Zygophyllumگیاهی کاصی مثل 

fabago و Lycium ruthenicum با سوووطح  در ناطقی  م

شوری پایین کاک ستابی پایین و  ست.  ای محققین شده ا

بیان کردند که وجود هر گونه پسوووتی و نیز  ]60[دیگری 

بلندی در سطح زمین باعی تعییر در کصوصیات فیزیکی 

ستقرار جوامع شیمیایی کاک شده و این امر در ا گیاهی و 

شد. میمؤثر  سی چرای دام با شفتگی مورد برر به عنوان آ

با قه،  یان در منط تغییرات موجود در  از درصوووود 4/7 ب

های گروهای تأثیر زیادی بر ترکیب گونه گیاهی،پوشوووش

. چرای شدید دام باعی دارد گیاهی موجود در کویر میقان

های کوشووخوراک و حسوواس به چرا و افزایش حذف گونه

 Bromusهای غیر کوشوووخوراکی همچوناسوووتقرار گونه

tectorum ، Peganum harmala،  Holesteum 

umbellatumو Cerastium dichotomum  شده است، این

نیز بیان  ]59و  50، 18، 12[سوایر محققین  یافته توسوط

 شده است.

با فراوانی  تنشدر بین گیاهان این منطقه اسوووتراتژی 

اسووتراتژی غالب را تشووکیل داده اسووت و  ،درصوود 6/28

(، کرابه C/CRزی )کرابه -رقابتی /های رقابتیاسوووتراتژی

بهRزی ) به -زی/ تنش( و کرا با فراوانی  (SR/Rزی )کرا

منطقه را به کود  درصوود سووهم کوچکی از اسووتراتژی 8/1

ها اکثراً یکساله یا چند ساله با . این گونهندااکتصا  داده

. ]31[رشدی کوتاه بوده و تمایل به رشد سریع دارند دور  

ستراتژی با مورد مطالعه، منطقۀ ها در فراوانی کم این نوع ا

شوری کاکت شی از  سیعی از  وجه به تنش نا سطح و در 

، از منطقه کوچکیهای چرای دام در بخشوجود و منطقه 

 (C)هایی با استراتژی رقابتی حضور گونهباشد. میطبیعی 

 و Lycium ruthenicum, Zygophyllum fabagoمثوول 
Eremurus persicus  ناطق  درصووود 9/8با فراوانی در م

مبنی بر  ]33 [ نظرحفاظت شووده با شوووری پایین کاک، 

اسوتراتژی رقابتی در مناطق بدون تنش و آشوفتگی  ظهور

بات می تایج  ]79و  48[کند. محققینی مثل را اث به ن نیز 

شابه ست یافتهم صو  د شاید بتوان این ای در این ک اند. 

کلیماکس در مرحلۀ گیاهان را به عنوان یکی از عناصووور 
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نان  که برای اطمی ند  فت. هر چ یه در نظر گر ناح این 

ها مد بیشتر، بایستی مطالعات بوم شناسی فردی این گونه

شوویب تغییرات محیطی مثل شوووری . ]28[نظر قرار گیرد 

ستراتژی تحمل  کاک در کویر میقان و حضور گیاهانی با ا

 ,Limonium irancum, Frankenia hirsuteتنش، مثل 

Juncus maritimus, Reaumuria fruticosa, 

Puccinellia bulbosa,  ستراتژی -باعی افزایش فراوانی ا

که این طوریهایی از گروه تحمل به تنش شووده اسووت، به

انواع  از درصوووود 6/78در مجموع  هووانوع اسوووتراتژی

اند. این های منطقه را به کود اکتصوووا  دادهاسوووتراتژی

ها یافته همسو با نظر محققینی است که معتقدند که گونه

اند سازگاری یافته نسبت به شیب تغییرات محیطی )تنش(

سطح برگ و کاهش ارتفاع  .]22[ شد کم، کاهش  میزان ر

یاه از ویژگی نهگ عات  .ها اسوووتهای دیگر این گو طال م

نیز نشان داده است که شوری به عنوان یک عامل  بسیاری

و  70، 57، 43، 17[رشووود گیاهان اسوووت کنند  محدود 

72[. 

چرای دام در این منوواطق بر اتخوواذ  هر چنوود کووه

از سوووی گیاهانی  زیکرابه -تنشتحمل های اسووتراتژی

 ,Acantholepis orientalis, Boissiera squarrosaمثل 

Eremopyrum bonaepartis, Eremopyrum distans, 

Androsace maxima  نبوده است.تأثیر بی 

تۀ از طرفی  ثل نک هانی م یا جه در مورد گ بل تو قا

Limonium meyeri وTaraxacum cf. bessarabicum  ،

این اسووت که این گیاهان دارای اسووتراتژی گذار از حالت 

( هسووتند، به این ترتیب که C/SCرقابتی به تحمل تنش )

توانند به میبه دلیل داشتن استراتژی رقابتی از یک طرف 

صر  کلیماکس در مناطق حفاظت مرحلۀ عنوان یکی از عنا

شوند و از طرفی به دلیل  میقانکویر شد   در نظر گرفته 

که موجب ایجاد  اراضی شورحضور بیشتر این گیاهان در 

، دارای اسووتراتژی گروه تحمل ]31[ها شووده تنش در آن

های گروهمسوویر توالی در این تنش نیز هسووتند. در واقع 

به گیاهی قابتی  با اسوووتراتژی گروه ر هانی  باً از گیا ، تقری

 .]46[کنند به تنش حرکت میسمت فاز تحمل 

اسووتراتژی گیاهان در  نوعبه شوودت بر نیز چرای دام 

صه شش گیاهی داکل و کارج از عر شده پو های حفاظت 

به هطقدر این من در مناطقی که که طوریاثر گذاشوووته، 

ته تاثیر چرای دام قرار داشووو حت  ندت هانی  ،ا یا ثلگ  م

Bromus tectorum وPeganum harmala   بوووا

سووهم  ،رقابتی -زیکرابه زی وکرابه های گروهاسووتراتژی

، اندبه کود اکتصوا  داده راها ای از اسوتراتژیقابل توجه

 ]46و  43، 23[محققان دیگر  نتایجهمسوووو با این یافته 

هاجم بوده  باشووود.می ماً م هان عمو یا و  ]15و  6[این گ

گذار . وجود اسووتراتژهای ]31[کوشووخوراکی پایینی دارند 

به باال در (SR) زی و تحمل تنشاز گروه کرا با فراوانی   ،

صه شان از یک عر های مورد چرای دام در این منطقه نیز ن

ناطق بوده  یدار در این م پا نا یت  ، و وفور ]32[وضوووع

حاکی از یک  ،زیهای گروه کرابههایی با اسوووتراتژیگونه

 اسووت یطقاتوالی رو به عقب و پسوورفت اکولوکیکی در من

، این موضووووع اندقرار گرفتهها که مورد چرای شووودید دام

با توجه  لذا. نیز بیان شده است ]56[محققین دیگر توسط 

توان بیان کرد می ،این پژوهش ازبه نتایج به دسووت آمده 

و نوع اسوووتراتژی های عملکردی که اسوووتفاده از ویژگی

نه یاهی گو ند میهای گ یابی توا یتدر ارز حدود های م

مورد توجه مدیران  ،هاآناستفاده پایدار از  و هااکوسیستم

نابع طبیعی قرار گیرد یل  .م که تجزیه و تحل علی رغم این

ستراتژی گیاهی، امکان  سعۀ مدلا بینی برای پیشهای تو

پذیر نکرده  کان  با این وجود ]31[تغییر فلور را ام ، ولی 

استرانژی ای که یک بینی کرد که چطور گونهتوان پیشمی

کاصی را اتخاذ کرده است، در برابر تغییر در سطوح تنش 

)مثبت یا منفی(  )به عنوان مثال تغییرات اقیلمی( واکنش

 نشان کواهد داد.
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