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  چکیده

زمین بر حسب تصادف بوجود نیامده اند ، بلکه بین آنها و شرایط محیطی اطرافشان همبستگی  جوامع گیاهی در روي کره     
 بطوریکه ساختار و ترکیب جوامع گیاهی تا حد زیادي تحت تاثیر عوامل محیطی قراردارد باال و پیوند ناگسستنی برقرار است،

  .)4( بنابراین با تغییر متغیرهاي محیطی جوامع گیاهی تغییر می کند
در یکی از مناطق ) ferula gummosa boiss(پژوهش با هدف شناخت برخی عوامل اکولوژیکی مرتبط با گیاه باریجه  این

رویشگاهی این گیاه در مرتع ییالقی کالرود از شهرستان کرج و در قسمتی از زیر حوزه آبخیز کالرود با اقلیم بسیار مرطوب به 
  .است گراد در طول سال انجام شده سانتی 9/7و متوسط درجه حرارت  میلی متر 602روش دومارتن با بارندگی 

هاي مربوط به رویشگاه شامل ارتفاع، شکل  روش جمع آوري نمونه در این پژوهش تصادفی سیستماتیک بوده که مشخصه
هده شده و هاي پوشش گیاهی شامل تعداد، باریجه مشا گیري و مشخصه اندازه LIزمین، میزان شیب، جهت دامنه و شاخص 

یک از عوامل محیطی توسط نمودار و تعداد هر گونه و درصد تاج پوشش باریجه، برداشت و سپس رابطه بین تراکم و هر 
که این گیاه در جهت شیب نتایج حاصل از این بررسیها حاکی از این موضوع می باشد . مختلف ترسیم و بررسی گردید جداول

   .  درصد حضور بهتري دارد 5/33تا  7/28درصد، الي  58تا  52و خاك داراي شن  4/63تا  4/61شمال شرقی و متوسط شیب 
  

  تراکم نسبی ،LIباریجه، روش تصادفی سیستماتیک، شاخص  کالرود، جوامع گیاهی، :واژه هاي کلیدي
  

  مقدمه
 8( تشکیل شده استیوسفر یا جهانی که ما در آن زندگی می کنیم از مجموعه اکوسیستم با اجزاء و روابط بین آنها ب     
این عرصه ها در نتیجه تأثیر متقابل عوامل محیطی شامل عوامل اقلیمی و فیزیوگرافی و موجودات زنده به وجود آمده  .)10و
 تصادفی ها اکوسیستم دراین گیاهی جوامع پراکنش و ها گونه حضور .شود و به عنوان یک اکوسیستم طبیعی مدیریت می) 1(

 خصوصیات .دارند اساسی نقش ها آن گسترش در زیستی و بلندي و پستی اقلیمی، خاکی، اکولوژیکی عوامل بلکه نبوده،
  ).7(شوند می گیاهی هاي گونه وسیع جغرافیایی گسترش باعث گیاهی پوشش با رابطه در خاك فیزیکوشیمیایی

 سایر و دسترس قابل آب که هستند عواملی دامنه از جهت و شیب دریا، سطح از همانند ارتفاع و بلندي پستی هاي ویژگی 
هاي گیاهی در  شناخت از نحوه انتشار گونه). 13(دهند می قرار تأثیر تحت را غیره و دما مانند نور، محیطی شرایط

توانند اطالعات مناسبی در ارتباط با  ها می هاي مرتعی و آگاهی از تأثیرات عوامل کنترل کننده محیطی انتشار گونه اکوسیستم
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هاي مرتعی به عنوان  ریزي و مدیریت صحیح اکوسیستم برنامه. ها در شرایط متفاوت فراهم کند پراکنش و حضور آننحوه 
  .ها است هاي چشم انداز مستلزم داشتن شناخت کافی از اجزاي تشکیل دهنده و ارتباط بین آن اکوسیستم

  Ferula گونه از جنس 30گونه گیاهی در منطقه مدیترانه و آسیاي مرکزي دارد که حدود  133خانواده چتریان در حدود   
روند  از جمله گیاهان این تیره به شمار می Ferula gummosa و  Ferula asafoetidaگونه هاي . در ایران رویش دارد

با توجه به  ).6(شود  هاي زاگرس و البرز دیده می کشور، به ویژه رشته کوه باریجه در سطح وسیعی از مناطق کوهستانی. )11(
هاي صنعتی و دارویی روز افزون از این گونه نیاز است که با  انتشار گسترده گونه باریجه در مراتع استان البرز و نیز استفاده

اي مناسبی در اختیار بهره برداران قرار گیرد، تا  پایهشناخت کافی از ارتباط عوامل رویشگاهی با پراکنش این گونه اطالعات 
  .هاي استمرار تولید این گونه نیز فراهم شود ضمن برداشت این محصول زمینه

  
  :هامواد وروش

  :منطقه مورد مطالعه- الف
هکتار در  2942پژوهش در مرتع ییالقی کالرود در شهرستان کرج و در قسمتی از زیر حوزه آبخیز کالرود به مساحت   این    

تا  36° 00′ 10"طول شرقی و عرض جغرافیایی   51° 22′  41"تا  51° 21′ 01"محدوده جغرافیایی به طول جغرافیایی 
الیت رود و قلندر چشمه، از شرق به مراتع گشنادر وکسیل، از جنوب شمالی واقع شده که از شمال به مراتع و  °36 ′02  38"

متر  3680متر و حد اکثر آن  2320حداقل ارتفاع این سامانه . باشد به مراتع شهرستانک و از غرب به مراتع دربند محدود می
  .باشد متر می 3000متوسط ارتفاع سامانه نیز . از سطح دریاهاي آزاد است

  
  رد مطالعه در استان البرزمنطقه مو. 1شکل

اقلیم این منطقه بر اساس روش دومارتن بسیار مرطوب و به روش آمبرژه در قلمرو اقلیم ارتفاعات قرار گرفته که میانگین  
  . )3( باشد گراد در طول سال می سانتی 9/7میلی متر و متوسط درجه حرارت  602بارندگی آن 

  ها روش جمع آوري داده - ب
 ) 5(سازمان جنگها و نقشه تیپ گیاهی تهیه شده در این زمینه  استفاده از مطالعات صورت گرفته موسسه تحقیقاتابتدا با     

هر ش شمال شرق کیلومتري 50یکی از این مناطق رویشی واقع در و سپس  مشخص مناطق رویشی گیاه باریجه در استان البرز
با توجه به این که کمیتهاي مختلفی از پوشش گیاهی  .انتخاب گردیدتر از روستاي گشنادر چالوس باال - کرج در جاده کرج 

قابل اندازه گیري می باشد، که در این میان پوشش تاجی گیاهان و تراکم آنها در واحد سطح از مواردي است که براي بررسی 
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جام شده اقدام به جمع آوري و ، طی بازدید صحرایی ان)2( قابلیت مناطق مختلف رویشگاه گیاهان مورد استفاده قرار می گیرد
  . شناسایی و یادداشت تعداد هر یک از نمونه هاي گیاهی در پالتهاي اندازه گیري گردید

روش جمع آوري نمونه در این پژوهش تصادفی سیستماتیک بوده که با توجه به بررسی و بازدیدهاي صحرایی و اطالعات 
و در محل تقاطع اضالع شبکه،  گردیدرویشگاه انتخاب و پیاده  اینمتر در  20×  20بدست آمده و شبکه آمار برداري با ابعاد 

هاي مربوط به رویشگاه شامل ارتفاع،  انتخاب و در هر قطعه نمونه، مشخصه 1×1اي به ابعاد  اطراف مورد نظر قطعات نمونه
هاي پوشش  گیري و مشخصه اندازهو شیب سنج  GPSبه کمک دستگاه  LIشکل زمین، میزان شیب، جهت دامنه و شاخص 

   تعیین گردید عدد 60 ها با روش آماري تعداد پالت. ثبت شدآن درصد تاج پوشش  و شامل تراکم باریجه گیاهی
گیرد و براي برآورد آن  متوسط شیب زمین در هشت  به منظور کمی سازي شکل زمین مورد استفاده قرار می LIشاخص . )9(

باشد که در  علت انتخاب شبکه آماربرداري در بر گرفتن تمامی اشکال متنوع زمین می.  شود جهت جغرافیایی  محاسبه می
  . )12(اشکال کمتر استروش ترانسکت احتمال حضور تمامی 

پالت پروفیل  20سایت و در محل قطعات نمونه، به شکل تصادفی از بین قطعات نمونه اندازه گیري شده در این همچنین در 
که این عمق با توجه به کوهستانی بودن منطقه مورد مطالعه و  شدهسانتی متري نمونه خاك برداشت  0- 30حفر و از عمق 

هاي خاك از الک  در آزمایشگاه خاك نمونه. گردیده استهاي گیاهی موجود در منطقه تعیین  گونه همچنین عمق ریشه دوانی
خاك شامل رس، سیلت و ماسه به روش و بافت  آزمایش فیزیکی تعیین ذرات نسبی  ه ومیلی متري عبور داده شد 2

  .گردیدهیدرومتري بایکاس انجام 
  دادها و نتایج تجزیه و تحلیل

-3کم باریجه تراکمپالتهاي داراي -2پالتهاي فاقد باریجه-1تشکیل جدول اطالعات برداشتی داده ها به چهار گروه ابتدا با      
کم اتر بررسی ارتباط منظور بهسپس . تقسیم گردید 3باریجه پالتهاي داراي تراکم زیاد - 4باریجه پالتهاي داراي تراکم متوسط

در هر یک از چهار  باریجه نسبی متغییرها با تراکم جدول اطالعات برداشتی و نمودار محیطی متغیرهاي و باریجه گونه نسبی
  :ترسیم گردید به شرح ذیل گروه

  جدول پالتهاي فاقد باریجه- 1
نسبی باریجه تراکم  

 شماره
 پالت

درصد 
 شیب

 جهت شیب
 شکل
شندرصد  شاخصLi زمین  درصد رس درصد الي 

 23 20 57 35.3 دره شرقی 53 17 0.00

    33.2 یال شرقی شمال 55 18 0.00

 11 28 71 30.2 دامنه شرقی 51 25 0.00

    43.9 دامنه شرقی 75 30 0.00

 7 26 67 43.2 دامنه شرقی 75 31 0.00

    46.1 دامنه شرقی 68 36 0.00

    37 دره شرقی 58 46 0.00

    43.1 دامنه شرقی شمال 73 48 0.00

    43.9 دامنه شرقی شمال 65 52 0.00

 13 26 61 30.1 یال شرقی شمال 40 55 0.00

 17 26 57 27.4 یال شرقی 40 57 0.00

    41.2 دامنه شرقی شمال 72 59 0.00
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  جدول پالتهاي داراي تراکم کم باریجه-2

درصد  پالت شماره تراکم نسبی باریجه
 شیب 

 درصد رس درصد الي درصد شن شاخصLi زمین شکل جهت شیب 

    29.1 یال شرقی 42 47 3.13

    43 دامنه شرقی شمال 70 60 3.57

    36.2 دره شرقی 52 24 3.85

    37.1 یال شرقی شمال 54 4 4.17

    43 دامنه شرقی شمال 65 28 4.17

    38.5 دامنه شرقی 62 6 4.35

 9 24 67 36.2 یال شرقی 63 37 4.35

    38.1 یال شرقی 53 44 4.76

    30.1 یال شرقی 41 54 4.76

 13 26 71 40.1 دامنه شرقی شمال 61 29 5.00

    46.1 دامنه شرقی شمال 78 40 5.00

 19 24 57 36.7 دامنه شرقی 56 13 5.26

 21 20 59 35.1 یال شرقی شمال 58 3 5.56

    43 دامنه شرقی شمال 65 22 5.56

    42 دامنه شرقی 68 12 5.88

 9 22 69 39.7 دامنه شرقی شمال 65 33 5.88

    39.9 دامنه شرقی شمال 67 2 7.14

    42.9 دامنه شرقی شمال 61 34 7.14

    37.1 دامنه شرقی 62 32 7.69

    46.5 دامنه شرقی شمال 70 41 7.69

    32.6 یال شرقی 62 56 7.69

    45.9 دامنه شرقی شمال 72 58 8.33

    39.1 دامنه شرقی شمال 60 15 8.70

    46.1 دامنه شرقی 62 26 9.09

9.52 53 
 

    41.9 دامنه شرقی شمال 65
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  .تراکم گیاه باریجه در ارتباط با شیب و شکل هاي مختلف زمین . 2شکل
  
  

  
.  

  .پراکنش تراکم هاي مختلف گیاه باریجه در خاك هاي مختلف. 3شکل 
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  جدول پالتهاي داراي تراکم متوسط باریجه - 3

تراکم نسبی 
درصد  پالت شماره باریجه

 شیب
جهت شیب  

  
 درصد رس درصد الي درصد شن  شاخصLi زمین شکل

    30 یال شرقی شمال 50 38 10.00

    43.6 دامنه شرقی شمال 65 50 10.00

    41.5 دامنه شرقی 76 14 11.76

    44.2 دامنه شرقی شمال 54 1 12.50

    46.5 دامنه شرقی شمال 82 49 12.50

 17 34 49 39.1 دامنه شرقی شمال 62 35 14.89

    47.6 دامنه شرقی شمال 69 21 15.38

    52.2 دامنه شرقی شمال 64 42 15.79

    36 یال شرقی شمال 65 16 16.67

 15 30 55 40.1 دامنه شرقی شمال 55 27 16.67

 13 38 49 33.4 یال شرقی 45 45 16.67

 13 32 55 44.5 دامنه شرقی شمال 74 51 17.65

 14.5 33.5 52.0 41.6   63.4  میانگین

  
  جدول پالتهاي داراي تراکم زیاد باریجه-4

تراکم نسبی 
درصد  پالت شماره باریجه

 شیب
جهت شیب  

  
 درصد رس درصد الي درصد شن  شاخصLi زمین شکل

 7 22 71 37 دامنه شرقی 63 9 20.00

 7 36 57 39.5 دامنه شرقی شمال 72 39 22.22

 15 28 57 41.2 دامنه شرقی 57 7 23.08

    34.4 یال شرقی 51 23 25.00

 13 36 51 36.2 یال شرقی شمال 62 5 27.78

 17 26 57 38.1 دره شرقی شمال 63 43 28.57

    39.2 دامنه شرقی شمال 60 20 30.77

    40.1 دامنه شرقی 58 8 33.33

    38 دامنه شرقی 64 10 33.33

 19 24 57 37.5 دامنه شرقی 59 11 50.00

    41.7 دامنه شرقی شمال 63 19 100.00
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  بحث و نتیجه گیري

  :همانطوري که مالحطه می شود
از  Liدرصد، شاخص  75تا  40در پالتهایی که فاقد گیاه باریجه بوده جهت شیب شمال شرقی و شرقی، میزان شیب از  -1
  .می باشد 67تا  57، درصد شن 28تا  20درصد الي ،  23تا  7دره، درصد رس  -یال-، شکل زمین دامنه1/46تا  4/27
درصد،  78تا  42در پالتهایی که داراي تراکم کم گیاه باریجه بوده جهت شیب شمال شرقی و شرقی، میزان شیب از -2

 71تا   59، درصد شن 26تا  20درصد الي ،  21تا  9ه، درصد رس در -یال- ، شکل زمین دامنه5/46تا  1/29از  Liشاخص 
  .می باشد

درصد،  82تا  50در پالتهایی که داراي تراکم متوسط گیاه باریجه بوده جهت شیب شمال شرقی و شرقی، میزان شیب از -3
 55تا  49، درصد شن 38تا  30درصد الي ،  17تا  13دره، درصد رس  - یال-، شکل زمین دامنه2/52تا  30از  Liشاخص 
  .می باشد

درصد،  72تا  51در پالتهایی که داراي تراکم زیاد گیاه باریجه بوده جهت شیب شمال شرقی و شرقی، میزان شیب از -4
 71تا  51، درصد شن 36تا  22درصد الي ،  19تا  7دره، درصد رس  - یال-، شکل زمین دامنه7/41تا  4/34از  Liشاخص 
  .می باشد
  :ارقام بدست آمده نیز نشان دهنده آن است کهمتوسط 

،  2/14درصد رسمیانگین ، 9/37متوسط  Liدرصد، شاخص  4/60در پالتهایی که فاقد گیاه باریجه بوده میانگین شیب -1
  می باشد 6/62درصد شن میانگین، 2/25درصد الي میانگین 

درصد میانگین ، 4/39متوسط  Liدرصد، شاخص  4/61شیب  در پالتهایی که که داراي تراکم کم گیاه باریجه بوده میانگین-2
  می باشد 6/64درصد شن میانگین، 2/23 درصد الي  میانگین، 2/14رس

 میانگین ،6/41 متوسط Liدرصد، شاخص  4/63در پالتهایی که که داراي تراکم متوسط گیاه باریجه بوده میانگین شیب -3
  می باشد 52درصد شن میانگین ،5/33 درصد الي  میانگین، 5/14درصد رس

میانگین ، 4/38متوسط  Liدرصد، شاخص  5/61در پالتهایی که که داراي تراکم زیاد گیاه باریجه بوده میانگین شیب -4
  می باشد 3/58درصد شن میانگین، 7/28درصد الي  میانگین، 13درصد رس

و  4/63تا  4/61متوسط شیب  و جهت شیب شمال شرقی و توضیحات فوق به نظر می رسد که این گیاه دربا بررسی جداول 
    .داردحضور بهتري  درصد 5/33تا  7/28 ، اليدرصد 58تا  52خاك داراي شن 
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