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 در شرایط استان لرستان Sanguisorba  minorگونه مرتعی  شناسی فردیبومبررسی 
 

 4رضا سیاه منصور،   3عطاا.. ابراهیمي ،3اسماعیل اسدی بروجني ،*1-2علي محمديان

ت، اقتحقیسازمان  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعي استان لرستان، منابع طبیعي،تحقیقات بخش  ،مربي پژوهشي1

 ، ايرانخرم آباد آموزش و ترويج کشاورزی،

 دانشگاه شهر کرد ،و علوم زمین دانشکده منابع طبیعي دانشجوی دکتری علوم مرتع،2

 دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعي و علوم زمین، دانشگاه شهر کرد3

زش و حقیقات، آموازمان تکشاورزی و منابع طبیعي استان لرستان، س استاديار ، بخش تحقیقات منابع طبیعي، مرکز تحقیقات و آموزش4

 ترويج کشاورزی، خرم آباد، ايران

 

 

 چكيده 

با توجه به شرايط آب و هوايي استان لرستان طي  Sanguisorba minorشناسي فردی گونه مرتعي در اين تحقیق بوم

-که نماينده شرايط آب و هوايي مختلف استان مي منتخبی هابرداری در سايتنمونه بررسي شد. 1390تا  1387های سال

در  باشند به روش سیستماتیک تصادفي و در طبقات مختلف ارتفاعي و جهات مختلف جغرافیايي مورد مطالعه قرار گرفت.

پراکنش  تهیه نقشههای توپوگرافیک وگیری نقشهاين تحقیق فاکتورهای مختلف با استفاده از بازديدهای صحرايي و به کار

نتايج نشان داد که گونه مورد نظر در دامنه ارتفاعي  گرديد.و بررسي گونه مورد نظر در رويشگاههای طبیعي آنها استخراج 

همچنین بیشترين میزان تراکم و درصد  و جهات جغرافیايي پراکنش دارد. شیبدرجات در تمام  تقريباًمتر و  2300تا  1040

 60های شمالي کمتر از در شیبو متر  1500تا  1100ق مرکزی استان و طبقه ارتفاعي تاج پوشش گونه مذکور در مناط

متر گسترش دارد. میلي 220-600گراد و بارندگي + سانتي39تا  -18اين گیاه در دامنه حرارتي  درجه واقع شده است.

و هدايت الکتريکي  5/7تا  7با اسیديته  هایولي در شرايط استان بیشتر در خاك ؛ها رشد مناسبي داردتقريباً در اغلب خاك

سانتي متر و درصد قوه نامیه بذور آن  55ريشه اين گیاه حدود دسي زيمنس حضور دارد. عمق توسعه  901/0تا  392/0

از به طور معمول دهد که گونه نشان ميهای منتخب در سايت باشد. بررسي فنولوژيکيمي گرم 1/5و وزن هزار دانه  63%

گردد و در خرداد ماه به بذردهي کامل وارد مرحله گلدهي مي ماه و از اواخر فرودين نمودهفندماه شروع به رويش اواسط اس
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فصل کاشت شود. و در برخي مناطق از اواسط آبان ماه شروع ميماه ن گیاه حدوداً از اواسط مهررود. رشد مجدد پايیزه ايمي

کیلوگرم مناسب است. گیاه توت  12متر و میزان بذر مورد نیاز در هکتار سانتي 5/1مناسب اين گونه پايیز، عمق کاشت 

ای مهم تواند به عنوان گونهروباه با داشتن ويژگیهايي نظیر رشد مجدد پايیزه، استقرار آسان و زادآوری و همیشه سبز بودن مي

 در جلوگیری از فرسايش و مهار رواناب حائز اهمیت باشد.

 لرستانفنولوژی،  ،توت روباه کولوژی،آت ا های كليدی:واژه

 

 مقدمه 

های دامي، ای در تولید فرآوردهشوند که نقش بسیار ارزندهمراتع يکي از مهمترين منابع طبیعي کشور محسوب مي

اربری و تغییر ک برداری نادرست )چرای زود هنگام، مفرط و سنگینحفاظت خاك و تعادل آب و هوايي هر منطقه دارند. بهره

ردند گضبط  وارزش موجب شده بدون اين که در جايي ثبت های شاخص و بااضي( و فرسايش ژنتیکي بسیاری از گونهار

رتعي مهان عمده هي گیابرداری نادرست و بیش از حد، توان تولید و باردمنقرض شده يا در معرض خطر انقراض باشند. بهره

 روزافزون رشدرفي (. از ط1386انهدام مراتع شده است )محمديان،را کاهش داده موجب از بین رفتن بسیاری از آنها و 

ید زيست تولید مف انسیلاصولي هر ساله از پتهای غیرجمعیت و نیاز کشور به مواد پروتئیني و لبني سبب شده که با برداشت

تبديل  موده و بانراتع مخم اقدام به ش ،کشاورزان و دامداران برای رفع نیازهای فوری خود کاسته شود. گیاهان مرتعي توده

تگي شديد به ه به وابسا توجبو  هاعلت کم بازده بودن تولید آن برداری بهمراتع به اراضي ديم کم بازده ، پس از چند سال بهره

براين بنا نند.کميبه حال خود رها را  هازمین های اخیر،ها بخصوص در دهههای ساالنه از طرفي وقوع خشکساليبارش

ر از ق مورد نظوژيکي مناطای سازگار با شرايط اکولگیاهان علوفهرها شده کاربرد ها کاری در اين عرصهیاء و علوفهاحجهت 

  (.1384، )جعفری باشدوردار مياهمیت بسزايي برخ

که  Rosaceaeاز خانواده  Sanguisorbaتوت روباه گیاهي است علفي، چند ساله از گیاهان مهم مرتعي با نام علمي 

گیاه توت روباه  .مي باشد1باشد. نام عمومي اين گیاه  بورنت ساالد مي S.minorو  S.officinalisگونه  2ر ايران دارای د

 ای بیشترين پتانسیل تولید بذر را به خود اختصاص داده استگونه مختلف گیاهان علوفه 11در شرايط ديم در مقايسه با 

(Fisher et al.,1999).  بسیار مناسب است و کاربرد فراوان  و طبیعي های مصنوعيجهت احداث چراگاهگیاه توت روباه

متر بهترين رشد را دارد ولي در مناطقي با میلي 475اين گیاه در شرايط بارندگي بیش از  (.John et al.,2006) دارد

                                                 
1-  Salad Burent 
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طور معمول زودتر از بقیه گیاهان  . توت روباه بهگرددمتر نیز خوب رشد نموده و به راحتي مستقر ميمیلي 225بارش ساالنه 

ارزش  (.Steven & Monsen,2004)شود ای آن کند يا متوقف ميای سبز مي شود و ديرتر از بقیه رشد سبزينهعلوفه

ای توت ارزش علوفه(. Douglas, 1993) ويژه گوسفند بسیار حائز اهمیت استهغذايي علوفه توت روباه برای انواع دام ب

کند و در طول دوره رويش و در سرما و يخبندان به حالت سبز جه و اسپرس است و در دام ايجاد نفخ هم نميروباه شبیه يون

ها و نیز اصالح گونهريزی صحیح برای جلوگیری از نابودی اينبرنامه (.John et al.,2006) ماندو خوش خوراك باقي مي

های مورد نظر دارای چه شرايط رويشگاهي هستند؟ اين ه بدانیم گونهبرداری علمي از مراتع مستلزم آن است کو احیاء و بهره

های گیاهي و حیوانات ايجاد ها چه ارتباطي با متغیرهای اقلیمي و ادافیکي دارند؟ يا چگونه ارتباطي با ساير گونهگونه

ها و وان جواب اين چنین پرسشتها مياکولوژی اين گونهشان چگونه است؟ در مطالعه آتاند؟ و چرخه زندگي سالیانهکرده

 (.1386، های آتي بطور مؤثر بکار گرفت )محمديانريزیای مشابه را پیدا کرد و نتايج بدست آمده را در برنامههليا سوا

 

 هامواد و روش

ای و میداني وسیعي صورت گرفته است. همچنین طي بازديدهای صحرايي جهت تهیه نقشه رويشگاهي مطالعات کتابخانه

های مرتعي استان ابتدا های گونه مورد نظر در مجموعه پوشش گیاهي اکوسیستمبا توجه به قابل مالحظه بودن رويشگاه

ترسیم و محدوده آن در استان مشخص گرديد. سپس  1:50000های حداکثر و حداقل گسترش ارتفاعي گونه بر روی نقشه

تقريباً محدوده رويشگاه اين  GPSياب بي و استفاده از دستگاه مکاناساس مشاهدات محلي و با در نظر گرفتن فراواني نسبر

های اين گیاه دقیقاً پس از ترسیم بر روی . رويشگاهاحي گرديد و نقاط الزم برداشت شدگیاه در سطح استان تعیین مس

هیه اطالعات رقومي و پس از اسکن کردن آن و تانتقال داده شد  1:250000های ه نقشهب 1:50000های توپوگرافي نقشه

های اين گونه در استان اقدام های ديگر نقشه رويشگاهنسبت به تکمیل بخش Ilwisای افزار رايانهمذکور با استفاده از نرم

مالوند و کوهدشت( پس از بازديدهای ک ،منطقه مختلف آب و هوايي استان: سايت زاغه 3)معرف  های مطالعاتيسايت گرديد.

-های منتخب با استفاده از روش سیستماتیک تصادفي نسبت به نمونهسپس در سايت تان انتخاب گرديد.صحرايي از سطح اس

-جهت انجام مطالعه فنولوژی گیاه توت روباه در سايت شد.برداری از پوشش گیاهي و ثبت مشخصات گونه مورد نظر اقدام 

و در  برداریيادداشت های متفاوت کلیه مراحلر زمانهای گیاهي و مراجعه دگذاری پايههای مورد مطالعه از طريق اتیکت

 3متری در نظر گرفته شد. فاصله  500ترانسکت  3برای مطالعه پارامترهای مربوط به پوشش  هايي ثبت گرديد.فرم

 يبررسجهت  رويشگاه باشد. يا سايتآن  هبايد طوری در نظر گرفته شود که نمونه بدست آمده نمايند هاسايتترانسکت در 
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قوه نامیه، وزن هزار دانه، زمان رسیدگي فیزيولوژيکي بذر، مقدار بذر مورد  مذکور از جمله:  گیاه بذرمربوط به  خصوصیات

همچنین جهت بررسي  .گرفتنیاز جهت کاشت در واحد سطح، عمق کاشت و زمان کاشت مورد بررسي و ارزيابي قرار 

 گیری گرديدخاك بیرون و اندازهپايه در هر سايت از  10ي تعداد زمینای و مطالعه اندام هوايي و زيرسیستم ريشه

منظور تعیین ارزش غذايي علوفه گیاه توت روباه طي مراحل مختلف فنولوژيکي )مرحله همچنین به (.1385، )شاهمرادی

 نالیز ارسال شد.های هوايي تهیه و به آزمايشگاه امور دام جهت آرويشي، گلدهي و رسیدگي بذر( نمونه گیاهي از اندام

برداری ها و آفات مورد مشاهده بر روی گونه مورد نظر نمونههمچنین طي دفعات متعدد بازديدهای صحرايي از بیماری

ها به منظور مطالعه درصد استقرار بذرها  جهت شناسايي دقیق به آزمايشگاه مربوطه ارسال گرديد. صورت گرفت و  نمونه

های سايتزني و ماندگاری بذرها در شرايط طبیعي در ستقیم آنها اقدام شد. قابلیت  جوانهدر فصل مناسب نسبت به کشت م

 و شرايط آزمايشگاهي بررسي گرديد. منتخب

 

 نتايج

 دوای در استان لرستان دار S.minorونه های انجام شده گبرداریبا توجه به بررسي منابع و بازديدهای صحرايي و نمونه

نتايج  ن شناسايي گرديد.گونه غالب استا muricataکه زيرگونه  باشدمي Lasiocarpaو  muricata هایگونه به نامزير

از سطح دريا متغیر  2500متر تا  1040های اين گونه حدودا ً از حاصل از اين پژوهش نشان داد که دامنه ارتفاعي رويشگاه

همچنین بیشتر در  متر گسترش دارد.میلي 400-600ندگي گراد و بار+ سانتي39ا ت -18است. اين گیاه در دامنه حرارتي 

ها و جهات جغرافیايي پراکنش دارد. نتايج مطالعات شود. البته در تمام شیبها يافت ميهای شمالي و مسیر آبراههشیب

یق سط تا عمتوهای با بافت مها رشد مناسبي دارد ولي در شرايط استان بیشتر در خاكدهد که در اغلب خاكخاك نشان مي

 شود.ميدسي زيمنس ديده  901/0تا  392/0و هدايت الکتريکي  5/7تا  7و بافت لومي رسي و اسیديته 

، Poa bulbosa ،Hordeum bulbosumغالب مانند  هایها به همراه گونهاين گونه در اکثر رويشگاه

Onobrychis gypsicola ،Agropyron trichophorum  وBromus danthoniae  شود.شاهده ميم 
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داني شناسي استان و همچنین نقشه اقلیمي و عملیات میهای توپوگرافي و زمینبا توجه به مطالعات انجام شده و نقشه

 آورده شده است. 1مشخصات کلي رويشگاه گونه مورد بررسي در جدول 

 

 مشخصات كلی سایت های منتخب -1جدول 
 سايت

 مشخصات 
 زاغه کوهدشت کمالوند

 1280 1340 1900 (m)ارتفاع از سطح دريا 

    48°       42'   47 °        41' 48°       25' طول جغرافیايي

 34 °       29' 33 °        33' 33 °     26' عرض جغرافیايي

 45تا  20 25تا  5 50تا  30 شیب )%(

 غربي_جنوبي غربي شمالي جهت

 423 9/412 2/418 (mm)بارندگي ساالنه 

 17 6/15 2/15 (cمتوسط دما ساالنه ) ْ

 55 40 78 (cm)عمق خاك 

 لومي_رسي_سیلتي لومي رسي_لومي بافت خاك

 15 45 30 سنگريزه)%(

 871/0 901/0 577/0 (ds/mهدايت الکتريکي )

 در استان لرستان Sanguisorba minorنقشه رویشگاه  گونه مرتعی  -1شكل 
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نتهای ل يقه تا اهای مورد نظر صرفاً خاکي که ريشه گیاه را در بر گرفته است )از محدر مورد بررسي خاك در رويشگاه

ر دمتر نمونه تهیه و آزمايشات خاك روی آنها انجام گرفت که نتايج آن سانتي 30-60و  0-30عمق  2تقريبي ريشه( از 

 آورده شده است.  2جدول 

 ات خاك مربوط به رویشگاههای منتخب توت روباه در استان لرستاننتایج آزمایش -2جدول 
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 بافت شن الی رس

 زاغه
 لوم-سر -سیلت 13 54 33 415 19 25/0 31/2 4/62 7 577/0 30-0

 لوم-سر -سیلت 4/9 6/51 39 360 16 25/0 29/2 9/61 58/7 392/0 60-30

 کمالوند
 لومي 4/25 6/47 27 234 5/6 25/0 29/2 5/61 21/7 871/0 30-0

 رسي 4/19 6/37 43 175 5/2 20/0 88/1 5/59 69/7 530/0 60-30

 کوهدشت
 لومي 2/31 6/49 2/19 415 5/2 27/0 50/2 8/55 57/7 901/0 30-0

 لومي 4/31 6/43 25 270 15 16/0 44/1 9/48 56/7 637/0 60-30

 

ها اير گونهسه با در اين پژوهش پوشش تاجي گونه مورد مطالعه در داخل پالت با بیان درصد بصورت جداگانه و همرا

الذکر مورد مطالعه قرار های فوقپالتگیری گرديد. همچنین فراواني )حضور( گونه مورد بررسي در ها اندازهدر کلیه سايت

 (. 3دول)ج باشد استخراج گرديدها مياری در سايتها که بعنوان نمونه آمگرفت و بصورت درصد از کل پالت

 

 های مختلفدر سایت Sanguisorba minorرصد تاج پوشش كل و فراوانی و تراكم گونه د -3جدول

 پوشش تاجي کل )%( تیپ گیاهي نام سايت
ش تاجي گونه پوش

 موردمطالعه )%(

فراواني گونه 

 مطالعه )%(
 تراکم در متر مربع

 Amygdalus scoparia-Annual grass 28 5/7 20 1 کمالوند

 2/7 5/7 4/7 اسیديته

 61 37 28 تاج پوشش گیاهي کل) %(

 سروك کواترنر سروك شناسيسازند زمین
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 Annual grass-Annual forb 37 3/4 5 4/1 کوهدشت

 Agropyron trichophorum-Tiniatherum sp. 61 5 10 75/0 زاغه

 وو برداشت  های گونه مورد بررسي در واحد سطحبیعي از طريق برآورد تعداد پايهمیزان عملکرد علوفه در شرايط ط

 (. 4پايه و وضعیت آنها در سه تکرار در هر سايت تعیین گرديد )جدول 10توزين علوفه از حداقل 

 

 های مختلفدر سایت Sanguisorba minorميزان عملكرد علوفه گونه  - 4جدول 
 فاکتور مورد بررسي

 سايت

عداد پايه در هر پالت ت

 يک متر مربعي
پايه وزن متوسط علوفه خشک تک

(gr) 
 kg/hacمیزان عملکرد علوفه خشک 

 4/534 44/53 2 کمالوند

 846 60/84 5/0 کوهدشت

 6/1021 16/102 1 زاغه

 

مود که عمق ای گیاه توت روباه مشخص ندواني، عمق ريشه و نوع سیستم ريشهنتايج حاصله از مطالعه وضعیت ريشه

ای اين گیاه از نوع راست، منشعب، مترمي باشد. همچنین نوع سیستم ريشهسانتي 75تا  55روباه در حدود توسعه ريشه توت

 باشد .متراکم با حجم متوسط مي

 

 
 

 

باشد. مي دهد که زمان شروع رويش اين گیاه از اواسط اسفندماهنتايج بررسي مراحل فنولوژی گونه مورد مطالعه نشان مي

 .شودمي گردد. توت روباه از اوايل خرداد ماه وارد مرحله رسیدگي بذراز نیمه اول ارديبهشت وارد مرحله گلدهي مي

 نمایی از سيستم ریشه ای گياه توت روباه - 1شكل 
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رشد مجدد پايیزه توت روباه در شرايط استان  .گرددهمچنین ريزش بذر آن از اواسط خرداد و اوايل تیر ماه شروع مي

شود. نتايج حاصل از بررسي در خصوص زادآوری ناطق از اواسط آبان ماه  شروع ميلرستان از اواسط مهر ماه و در برخي م

ای های مورد مطالعه در سطح استان نشان داد که گیاه مذکور عالوه بر بذر از طريق کالف ريشهدر رويشگاه S. minorگیاه 

توت  يابد. متوسط وزن هزار دانه گیاهميای و حول محور پايه اصلي ازدياد های مادری )غیرجنسي( فقط بصورت دايرهپايه

باشد. جهت تعیین زمان کاشت، عمق کاشت و مقدار بذر گرم مي 1/5 -6های استان لرستان حدوداً بین در رويشگاه روباه

آوری شده در ايستگاه کمالوند نتايج زير بدست آمد: زمان مصرفي مورد نیاز برای گیاه مذکور پس از کشت بذور جمع

با توجه به شرايط اقلیمي استان لرستان فصل پايیزه بوده  که استقرار گونه در عمق متوسط  مذکورکاشت برای گونه مناسب 

آمیز بوده است.نتايج بدست آمده در خصوص کیلوگرم بذر در هکتار برای گیاه مذکور موفقیت 12متر و مقدار سانتي 5/1

ش مشاهده گونه در مقاطع زماني مختلف مشخص گرديد که گونه مذکور طبق رو روباهتوتتعیین ارزش رجحاني گیاه مرتعي 

و  Pentatomidaeکه سني است از خانواده  Nezara Vividulaای سن به نام شود. گونهشديداً مورد چرای دام واقع مي

ها ث بیماریاز آفات مشاهده شده بر روی اين گونه مي باشند همچنین در خصوص بح Thrips tabaci Limتريپس توتون 

 3نتايج حاصل از بررسي ارزش غذايي توت روباه طي  اشاره داشت. Puccinia graminisتوان به بیماری زنگ سیاه مي

مرحله مختلف رويشي، گلدهي و رسیدگي بذر نشان داد که گیاه توت روباه درمرحله رويشي بیشترين مقدار پرتئین خام 

 است. درصد را به خود اختصاص داده 3/5حدوداً 

 

 بحث 

Sanguisorba minor  گیاهي است چند ساله و بسیار خوشخوراك و کالسI نسبتاً آسان پرراکنش وسریعي در توقع بودن و استقرار به علت کم که

چنین به دلیل مقاوم ای که نقش بسزايي در اتصال ذرات خاك داشته و هم. اين گیاه بدلیل همیشه سبز بودنش و نوع سیستم ريشهاستسطح استان لرستان دارا 

های بودنش در برابر خشکسالي نقش بسیار مؤثری در احیاء و اصالح مراتع و جلوگیری از فرسايش خاك دارد. رشد ريشره گیراه مرذکور در خراك سرايت

شدت انشعاب ،نفوذ ،ترراکم  های چرائي قرار دارد. به نحوی که توسعه ريشه در مناطق قرق شده از نظرمختلف عرصه رويشگاهي به شدت تحت تأثیر سیستم

و حتري ريشره در حرداقل خراك و فقرط در درز و  ها به صورت افقي رشد کردهو حجم بسیار مناسب بوده است.  در مناطقي که عمق خاك کم است ريشه

گیاه علفزارهای واقع در اراضي با خاك  رويشگاه طبیعي اين است که نشان از قدرت استقرار گیاه توت روباه دارد. ها نفوذ کرده و مستقر گرديدهشکاف سنگ

شروند. تروت روبراه در تمرامي حاصلخیز است در اراضي سنگالخي و مناطقي که دارای خاك فقیر تا متوسط با تهويره مناسرب و بافرت متوسرط، ديرده مي

 ها و جهراتشود. البتره در تمرام شریبها يافت ميهای شمالي و مسیر آبراههمتر بیشتر در شیب 2300تا  1040رويشگاههای سطح استان لرستان از ارتفاع 



   

9 

 

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397 یبهشت ماهارد 19-18  

 

ای است حسراس متر گسترش دارد. توت روباه گونهمیلي 400-600گراد و بارندگي + سانتي39تا  -18جغرافیايي پراکنش دارد. اين گیاه در دامنه حرارتي 

ای و پخ در شديد واقع شود بنابر سیستم مقاومت به چرا به صورت کپه به چرا ، و در شرايط قرق به صورت کامالً افراشته درآمده  ودر صورتیکه مورد چرای

کند و در خرداد رسد. گیاه توت روباه در استان لرستان، تقريباً از اواسط اسفندماه شروع به رشد ميمتر ميسانتي 45آيد در اين حالت عمق توسعه ريشه تا مي

شود. به طور کلي با توجه به مراحل فنولوژيکي گیراه تروت روبراه ماه شروع ميگیاه حدوداً از اواسط آبان رود. رشد مجدد پايیزه اينماه به بذردهي کامل مي

غرذايي  بهترين زمان برای چرای آن در مرحله آمادگي مرتع و مرحله رويشي آن است زيرا که در اين مرحله درصرد پرروتئین خرام بیشرتر بروده و از ارزش

ها قرار دارد. توت روباه برعکس يونجره در دام ايجراد ها و لگومنظر ارزش رجحاني توت روباه بعد از يونجه و قبل از گراسمناسب تری برخوردار است. از 

متر و میزان بذر مورد سانتي 5/1گرم، فصل کاشت مناسب پايیز، عمق کاشت  1/5درصد، وزن هزار دانه  63به طور متوسط قوه نامیه توت روباه  کند.نفخ نمي

هايي نظیر رشد مجردد پرايیزه، اسرتقرار گیاه توت روباه با داشتن ويژگي باشد.کیلوگرم در هکتار مي 3948با متوسط تولید علوفه کیلوگرم در هکتار  12 نیاز

جه به پراکنش وسریعي تواند به عنوان عامل مهم در جهت جلوگیری از فرسايش و مهار رواناب حائز اهمیت باشد. همچنین با توآسان و زادآوری که دارد مي

های مناسب چرائي، قرق و ... در توان با اعمال روشهای صحیح مديريتي از جمله سیستمکه در جهان، ايران و استانهای کشور از جمله استان لرستان دارد مي

 احیاء و اصالح مراتع گامي موثر برداشت. 
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Abstract 

This research was investigated, autecology of Sanguisorba minor was investigated in Lorestan province in 

the years 2008 -2011. SSSSSSSSSS SSSSSS SSSSSS SSS SSSS SSSSSSSS SS SSSSSSSS SSSSS SSSSSSSSSSSS 

various weather conditions in the province In altitude and different geographic directions and the use of 

topographic maps and mapping distribution species were studied in their natural habitats  . Results showed 

that the species is distributed in the range of 1040 to 2300 meters and has almost all degrees of gradient and 
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geographic directions. As well as the highest density and percentage of canopy cover of this species in the 

central regions of the province and class of 1100 to 1500 m and is located at a gradient of less than 60 

degrees north. The plant is located in the temperature range from 18-39 ° C and the rainfall is 220-260 mm. It 

has a good growth in almost all soils, but in the province it is mostly found in soils with a pH of 7 to 7.5 and 

an electrical conductivity of 392 to 0.901 dS. The root development depth of this plant is about 55 cm and 

the seed vigor is 63% and the weight of 1000 seeds is 5.1 gr. The phenological study showed that the species 

began to grow from mid-March and entered the flowering stage at the end of the lower part of the moon, and 

it will complete its cultivation in June The autumn rejuvenation of this plant starts from mid-October and in 

some regions from mid-November.  The suitable planting season is autumn, the depth of sowing is 1.5 cm, 

and the amount of seed needed per hectare is 12 kg. This species is important in preventing erosion and 

controlling runoff with characteristics such as autumn rejuvenation, easy establishment, regeneration and 

evergreen. 

Key word: Autoecology, Sanguisorba minor, phenology, Lorestan 

 


