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 عضو هیأت علمی سازمان جهاددانشگاهی تهران -2

 

 

 چکيده
 همچنین و اجزاء ت،خصوصیا تمامی از کافی شناخت داشتن شوندهتجدید هااکوسیستم از درست و صحیح برداریبهره

 بر موثر لعوام و پردازندمی جامعه در گیاهی یگونه یک مطالعه به اکولوژیات در باشدمی هاآن اجزای بین تعاملُ چگونگی
 در گیاهی هایگونه مورد در یاساس و مفید اطالعات مطالعه نوع این. کنندیم بررسی را پراکنش در گونه موفقیت عدم و موفقیت

 اشنان گیاه صنعتی و یا علوفه دارویی، حفاطتی، ارزش به توجه با پژوهش این در. کند می فراهم را مختلف هایاکوسیستم
Seidlitzia rosmarinus به ساله چند ایرختچهد یا بوته گیاه این. شد پرداخته اصفهان و گرمسار قم، منطقه سه در آن مطالعه به 

 بررسی هدف با مطالعه منظور همین به باشد،می Chenopodiaceae ازخانواده و Seidlitzia جنس از. است اشنان نام
 -تصادفی طرح پایه بر رویشگاه سه در بردارینمونه اساس این بر. شد انجام آن رشد بر موثر عوامل و گیاه این هایرویشگاه

 خاک شده گیریازهاند فاکتورهای و( بیوماس و تراکم ارتفاع، تاج، پوشش سطح) گیاهی مختلف صفات. شد انجام سیستماتیک
 زهایآنالی و شد تعیین  ،رویشگاه سه( آهک الکتریکی، هدایت بافت، خاک، شوری و اسیدیته فسفر، پتاسیم، نیتروژن، آلی، مواد)

 که گیاهی صفات مورد در دارمعنی اختالف وجود عدم ، نتایج گرفت انجام  PCA و Minitab افزار نرم از استفاده با مربوطه
 ودوج اقلیم، و خاک نالیزآ نتایج همچنین داد؛ نشان را بوده مطالعه مورد رویشگاه سه از گیاهی صفات تاثیرپذیری عدم از حاکی

 .است مطالعه مورد رویشگاه سه از اقلیم و خاک ایفاکتوره تاثیرپذیری نمایانگر که داد نشان را داریمعنی اختالف

 هايمولفه ناليز، مطالعات پوشش گياهی و خاكشناسی و آSeidlitzia rosmarinus اكولوژي، اشنان، : اتهاي كليديواژه

 اصلی.
 

  مقدمه
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 اکوسیستم در که نجاآ زا .است آن ها بین روابط تعیین و اکوسیستم اجزای کامل شناسی، شناخت بوم مطالعات از اساسی هدف

 می بررسی یایجغراف پراکنش علل شناسی بوم مطالعات در رو این است، از اکوسیستم بخش ترین مهم گیاهی مرتع، پوشش

 هایویژگی خیبر بررسی یا( فردی شناسی بوم) اکولوژی کند،آت می زندگی زمان و مکان از ماتریسی در گیاه هر .شود

 روی بر محیطی واملع تاثیر و مورفولوژیکی و فصلی تغییرات توانمی آن کمک به که است لمیع گیاهی، هایگونه اکولوژیک

 همه و علمی شناخت ،مرتعی های اکوسیستم از صحیح مدیریت و ریزیبرنامه برای. نمود بررسی را گیاهان جغرافیایی پراکنش

 داشتن های طبیعیاکوسیستم از صحیح برداری  رههزمه ب. الباشدمی ضروری و الزم مرتعی های اکوسیستم اجزاء و عناصر جانبه

 از یک هر رابطه و هاونهگ فردی رفتار باشد. مطالعهمی آنها بین اجزاء تعامل چگونگی نیز و اجزاء خصوصیات، از شناخت کافی

 از بخشی شدن فراهم به رمنج شود،می اکولوژی نامیده اوت عنوان به اکولوژی در که غیرزنده اکوسیستم و زنده اجزاء با آنها

)قلیج نیا و  دهدیمهای طبیعی را تشکیل عرصه  صحیح های مدیریتبرنامه پایه و اساس که شد خواهد نیاز اطالعات مورد

 علوفه، تامین) ـفمخـتل های جنبـه از اشـنان ویـژه به( هالوفیت) شورروی گیاهان که اهمیتی علیرغم (.1387همکاران، 

 با رابطه در کمی عاتاطال ولی دارند( صنعتی داروئی مصارف نیز و شور اراضی و کویری مراتع واحیاء صالحا خاک، حفاظت

 های خواهش با ابطهر در و شده ذکر کویر حاشیه گیاه یک عنوان به اشنان گیاه از فقط داخلی منابع در. است موجود آنها

 بیابانی مهم گیاه این با رابطه در کمتری تحقیقات و مطالعات نیز رجیخا منابع در. است نیامده میان به سخنی آن اکولوژیک

 .است گرفته صورت

 : مروري بر منابع

 انتخاب شده رکشیحصا منطقه درداخل اشنان گونه از پایه 30 تعداد مطالعه این (  در13۹2) ادنانی و همکاران سیدمهدی

 تغییر طرح اجرای سالچهار طی اشنان گونه فنولوژی مراحل. یدگرد ثبت گیریاندازه فنولوژی مراحل به مربوط واطالعات

 .افتاد اتفاق زودتر روز ده تا هفته یک مدت به دوم سال در تنها و نداشته چندانی

 ها پرداخت ، پروتئین تجمع روی بر Seidlitzia rosmarinusاشنان  گیاه عصاره حفاظتی اثر ( به بررسی13۹1حیدری  ) عباس

 که کرده جلوگیری هدف پروتیئن های تجمع از اشنان گیاه عصاره اکسیدانی آنتی ترکیبات که است آن از حاکی دهآم بدست نتایج
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 عصاره غلظت افزایش با حفاظت میزان همچنین بود متفاوت نظر مورد پروتئین نوع به توجه با( حفاظت) جلوگیری این میزان

 .یافت افزایش گیاه

 از را نمک شوری تنش هب تحمل توانایی اشنان گیاه که است آن از نتایج حاکی(13۹2) رفردوییرنجب ابوالفضل و حیدرنژاد سمیه

 دارد. را قلیا و شور های خاک در رشد توانایی اشنان گیاه نتایج این اساس بر و کند می کسب سازگار های محلول سنتز طریق

 میزان بیشترین ترتیب به اشنان و درمنه، قیچ، تاغ گیاهان داد نشان تحقیق این نتایج 13۹3همکاران و شعرا سعیدافخم محمدرضا

 .کنند تولید توانند می خود الشبرگ و هوایی های اندام طریق از را کربن

 حاشیه هیگیا پوشش بر خاک فیزیکوشیمیایی خصوصیات تاثیر به بررسی (13۹3) خسروشاهی محمد و قربانیان داریوش

 5/8 تا 6/6 از pH و ds/m 8/1۹7 تا 8/87از Ec، 13 از باالتر SARدارای  منطقه ایخاک ه. پرداختند، دامغان کویر جنوبی

 کویر حاشیه یاهیگ پوشش نوع و میزان در، کویر زیرزمینی آب سطح کاهش و موجود اکولوژیکی شرایط به توجه با، باشد می

 داد. خواهد رخ تغییراتی

گیاهی در منطقه بیابانی شاپاتو در شمال غرب چین را مطالعه کردند.  های(،  تغییرات زیستگاه و گونه2002و همکاران ) 1یو

 شود. های فیزیکی میهای گیاهی باعث بهبود ویژگیآنها دریافتند که استقرار و گسترش گونه

 گونه این فراوانی و رشد بین خاصی همبستگی که دریافتند Acacia Senegalی رو بر خود همطالع(، در 2006) 2قدیر و چما

 .دارد وجودخاک  PHو  توپوگرافی آب، اریدنگه ظرفیت حداکثر خاک، کربنات خاک، ساختمان نظیر فاکتورهایی و

 بررسی را Meliaceae خانواده به مربوط Trichilia جنس از گونه شش فنولوژی خود شناسیبوم مطالعات در(، 2008) 3مورال

  .داد قرار شناسایی مورد را هاگونه این پراکنش و ارانتش در موثر غیرزنده و زنده عوامل مهمترین و کرده

                                                           

1-  Yu 
2 -Cheema & Qadir   
3- Morellato 
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، گونه این را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد Lilium philippinense Bakerاکولوژی گونه (، اوت2011) 1کدبلنگ

ه خاک را داراست قابلیت تحمل گستره وسیعی از اسیدیتکند. و برروی بستر سنگی و خاک نازک رشد می است پیشگامای گونه

 و تقاضای باالیی به دسترسی به نور دارد.

 هاروش و مواد

قم، گرمسار و کاشان در نظر گرفته شد. شایان ذکر  سه منطقه در آنها رویشگاه ابتدا اشنان، گونه اکولوژیکی آت مطالعه منظور به

قلیم با هم تفاوتهای بیشتری دارند. به طور مثال بنه است که این سه رویشگاه با توجه به موقعیت جغرافیای از نظر توپوگرافی و ا

تر و کاشان نیز در تر کنار رودخانه حبله رود و قم در کنار دریاچه حوزسلطان از نظر ارتفاعی پستکوه گرمسار در مناظق مرتفع

 کویر مرنجاب با خصوصیات محیطی خاص میتوانستنند تفاوتهای اکولوژیکی را بیشتر بروز دهند. 

های منتخب، متفاوت از نظر جغرافیایی با تمایزهایی در ارتفاع از وجه به پراکنش اشنان در منطقه ایران مرکزی رویشگاهبا ت

. شدند انتخاب محیطی نظر از متفاوت شرایط با رویشگاه سه مناطق، تمام بین سطح دریا، سطح آبهای زیرزمینی، اقلیم و خاک از

 تعداد ترانسکت هر روی و شد نظرگرفته در یکدیگر از متر 50 های فاصله با و متر 100 طول به ترانسکت سه رویشگاه هر در

 پالت هر در. شد تعیین حداقل سطح روش به پالت اندازه. گرفت قرار نظر مد گذاری پالت برای متر 20 های فاصله با نقطه 5

 ریشه تجمع عمق از خاک نمونه سه رویشگاه، هر در. شد گیری اندازه نظر مورد گونه بیوماس و تراکم ارتفاع، تاج، پوشش سطح

 میلی دو های الک از آزمایشگاه به انتقال از پس و شده خشک هفته یک مدت به آزاد هوای در خاک های نمونه. شد برداشت

 یبرا معدنی مواد وضعیت و آلی مواد مقدار عمق، ،PH ساختمان، بافت، شامل خاک خصوصیات شناخت. شد داده عبور متری

 لزوم اهمیت و توضیحات به توجه با. دارد تاثیر گیاهی پوشش مقدار و نوع توپوگرافی، و اقلیم با آن ها ارتباط که مهم، مرتعدار

 ما اهداف تحقیق این در مرتعی، های اکوسیستم صحیح اداره در آن شیمیایی خصوصیات ویژه به خاک خصوصیات شناخت

 و فیزیکی خصوصیات خاک، سپس شوری و اسیدیته فسفر، پتاسیم، نیتروژن، ی،آل مواد تغییرات میزان شناخت و بررسی

 نهایت در. گرفت قرار آزمایش مورد مغذی عناصر و آهک آلی، ماده الکتریکی، هدایت اسیدیته، بافت، شامل خاک شیمیایی

                                                           

1 Balangcod 
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 مرفولوژی خصوصیات بر کیتوپوگرافی و اقلیمی هایویژگی خاک، خصوصیات شامل محیطی عوامل تاثیرات از حاصل تغییرات

 شد.                  تعیین آن رویشی و( ظاهری شکل)

 روش با خاک نمونه های  رویشگاه ها در خاک پارامترهای تغییرات بررسی :برای خاک شیمیایی پارامترهای بررسی

 سال یک نوبت در خاک وبتیرط رژیم به توجه با.  گردید برداشت سانتیمتر 15-30 و 0-15 های عمق تصادفی از سیستماتیک

 فاکتورها به از یک هر و انجام طرح اجرای محل گانهسه مناطق از گیری نمونه  ماه های فرودین و اردیبهشت در برداری نمونه

 گردید تعیین و بررسی زیر هایروش

 بررسی مورد گونه یوماسب و تراکم ارتفاع، تاج، پوشش سطح متفاوت جمعیت سه در اشنان گونه تحقیق این جامعه آماری:در

 با و متر 100 طول به ترانسکت سه رویشگاه هر در. بود سیستماتیک – تصادفی صورت به گیری نمونه روش. گرفت قرار

 مد گذاری پالت برای رمت 20 های فاصله با نقطه 5 تعداد ترانسکت هر روی و شد نظر گرفته در یکدیگر از متر 50 های فاصله

 قرار آنالیز وردم تحقیق انجام جهت و برداشت تصادفی طور به مرکب خاک نمونه سه رویشگاه هر در. گرفته شد قرار نظر

 .گرفت

 نتايج 

ید. بدین رداری گردبنمونه های اکولوژیکی مناطق مورد مطالعه در اردیبهشت ماه اقدام به اندازه گیری ودر خصوص تعیین ویژگی

اشته شد ذسیستماتیک گ -نسکت و در هر ترانسکت سه پالت به صورت تصادفی صورت که در مناطق سه گانه هر کدام سه ترا

 ها عواملویشگاهو فاکتورهای گیاهی مهم برداشت گردید.. ضمن بررسی و تعیین هر یک از خصوصیات گیاهی گونه ها در ر

 روفیل هایپ نسکت هر ترا مورد  نظر برداشت و تعیین گردید. با توجه به روش کار در هر رویشگاه سه ترانسکت و در طول

طان ن، حوض سلاصفها مربوطه زده شد که با توجه به عمق خاک از هر پروفیل دو نمونه در سه منطقه کویر مرنجاب در استان

ا براساس هی خاکو شیمیایهای خاک برداشت شد که پس از انتقال به آزمایشگاه  تجزیه های فیزیکیقم و گرمسار نمونه

 د  انجام شد، نتایج مربوطه به شرح زیر است.های استاندارروش
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آوری شده است عهای مختلف جمانجام شده و این گونه از رویشگاه S.rosmarinusبا توجه به اینکه تحقیق حاضر روی گونه 

رد موت گونه ین موقعیباشند. برای اینکه تاثیر عوامل مورد بررسی در تعیها تحت تاثیر عوامل مختلف میکه این رویشگاه

الف آزمون گردید. همچنین دار بودن اخت( معنیMinitabآزمایش روشن شود با استفاده از آنالیز واریانس )به وسیله نرم افزار 

و با استفاده از نرم  PCAاصلی  مولفه های  ی متغیرهای اندازگیری شده با روش آماریای گونه مجموعهی مقایسهجهت مطالعه

 و تحلیل قرار گرفت.افزار مذکور مورد تجزیه 

 

 

 هادر رويشگاه S.rosmarinus : ضريب همبستگی خصوصيات اقليمی گونه1جدول

ی اصلی اول مولفه متغیر

 (x)محور

ی اصلی دوم مولفه

 (y)محور

ی اصلی سوم مولفه

 (z)محور

ی اصلی اول مولفه

 (x)محور

ی اصلی دوم مولفه

 (y)محور

ی اصلی مولفه

 (zسوم )محور

 نتیجه آزمون ضریب همبستگی نتیجه آزمون ضریب همبستگی نتیجه آزمون تگیضریب همبس

 583/0 60۹/0 54۹/0 -650/0 451/0 760/0 میانگین دمای ساالنه
 157/0 ۹70/0 711/0 43۹/0 28۹/0 8۹۹/0 حداقل دما در سردترین ماه سال
حداکثر دما در گرم ترین ماه 

 سال

8۹۹/0 288/0 438/0 712/0 ۹70/0 156/0 
 128/0 ۹80/0 ۹۹6/0 117/0 004/0 000/1 میانگین حداقل دما
 047/0 ۹۹7/0 821/0 278/0 17۹/0 ۹61/0 میانگین حداکثر دما

 157/0 ۹70/0 710/0 43۹/0 2۹0/0 8۹8/0 بارندگی ساالنه
 313/0 -881/0 81۹/0 281/0 181/0 -۹60/0 ارتفاع از سطح دریا

 داروجود اختالف معنی -*

Aدارجود اختالف معنی: عدم و 

 

و  PCA1: 27.569را که درصد واریانس باالتری ) PC2و  PC1ترکیب اصلی  2برای نشان دادن بهتر وضعیت گونه، می توان 

PC2: 19.431ی رکیبات اصلتگرفتن  های مورد مطالعه با در نظر( نسبت به سایر ترکیبات دارند را در نظر بگیریم. رویشگاه

(C1  وC2 موقعیتی )مشاهده می شود نسبت به هم دارا می باشند.  1-را که در نمودار 
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 مورد بررسی بر اساس فاكتورهاي اندازه گيري شده S.rosmarinusموقعيت نسبی رويشگاه هاي 1-نمودار

اه گیاه رتفاعی رویشگا باشد. دامنهگیاه اشنان در مناطق گرمسیری رشد کرده و نسبت به گرما مقاوم می :گيرينتيجه و بحث

ر از سطح ( مت700-۹00در دامنه ارتفاع ) شود که گیاه اشنان( بیان می1388متر است. در مطالعه آدمیت ) 600-1100اشنان از 

متر، متوسط میلی 55/110های مورد مطالعه که با مطالعه انجام شده مطابقت دارد. متوسط بارندگی رویشگاه کندرشد می دریا

یزان بارندگی مو  گراد( درجه سانتی32-40دمای میانگین )( 1388بود. در مطالعه آدمیت ) ۹6/36درجه حرارت روزانه 

ارندگی بناطقی با ونه در مگبرای رویشگاه اشنان تعیین شده بود. از آنجایی که امکان استقرار این ( میلی متر در سال 120-۹0)

اسبتر بوده و در مطالعه ها منمیلیمتر از سایر رویشگاه 110 دهد، رویشگاه گیاه اشنان با میزان بارش سالیانهپایین رخ می

یلیمتر ذکر شده است، م 150میلیمتر و باالترین محدوده  80ترین محدوده بارش سالیانه ( پایین1۹87تامپسون و همکاران )

 مطابقت دارد.

ها در سطح ع گیاه در بین رویشگاهمقایسه خصوصیات پوشش گیاهی با استفاده از جدول تجزیه واریانس نشان داد که ارتفا

دار ندارد. قطر بزرگ تاج پوشش در سطح داری شد. اما در بین تکرارها تفاوت معنیدارای تفاوت معنی %5و  %0، 1احتمال 

و  %1داری در سطح احتمال داری شد. همچنین در بین تکرارها نیز دارای تفاوت معنیدارای تفاوت معنی %5و  %0، 1احتمال 

دار دارد. در حالی که در بین تفاوت معنی %5و  %1بود. قطر کوچک تاج پوشش در بین رویشگاه ها در سطح احتمال  5%
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داری ندارد. مقایسه فاکتورهای وضعیت خاک نشان داد که فاکتورهای وضعیت خاک براساس نوع رویشگاه تکرارها تفاوت معنی

 گاه موثر بوده است، به طوری که : متفاوت بوده و این فاکتورها بر شرایط خاکی رویش

( و کمترین ۹/7اشان )ک( بیشترین گرمسار و pH( ، اسیدیته )8/2( و کمترین قم )7/3) ;( بیشترین کاشانECهدایت الکتریکی )

 ( و1/1شترین کاشان )( بیOC( ،.کربن آلی )1/15( و کمترین قم )2/27( بیشترین گرمسار )TNV( ،.مواد خنثی شونده )8/7قم )

( و کمترین قم 1/5ان )( بیشترین کاشP( ، فسفر )08/0( و کمترین قم )1/0( بیشترین کاشان )N( ،.نیتروژن )8/0کمترین قم )

( و کمترین 2/21( بیشترین گرمسار )Clay( ، رس )322( و کمترین گرمسار )400( بیشترین اصفهان )K( ، پتاسیم )۹/3)

( و 4/67اشان )ک( بیشترین Sand( ،.شن )4/17( و کمترین کاشان )4/34مسار )( بیشترین گرSilt( ، سیلت )2/15اصفهان )

 باشد.( می4/44کمترین گرمسار )

ا ارد. پس بدرم و خشک گروید و دامنه رویشی وسیعی در مناطق های نسبتا فقیر میتوان نتیجه گرفت این گونه در خاکپس می

د ت، با وجوتیجه گرفنتوان گیری شده خاک در سه رویشگاه مورد بررسی میدار در بین فاکتورهای اندازهوجود اختالف معنی

درجه  شک دارد،خروید و دامنه رویشی وسیعی در مناطق گرم و هایی با غلظت عناصر پایین میاینکه این گونه در خاک

 ترین حالت را ایجاد کرده استحرارت باالی محیط برای استقرار این گونه مناسب

 ۹/7یته ومی، و شنی، اسیدل-خاک شنیبافت  گیاه اشنانآنالیزهای خاک نشان داد که درون رویشگاه (، 1388میت )در مطالعه آد

است که با  بوده(، mg/kg) 370(، پتاسیم mg/kg) 8/4فسفر  متر،زیمنس بر سانتی( میلی5/2-4/3، هدایت الکتریکی )6/7-

 نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد. 

ی اشنان نشان داد که، ارتفاع و قطر بزرگ تاج پوشش در مولفه های ریب همبستگی خصوصیات رویشی گونهنتایج حاصل از ض

 %5داری ندارند. اما در مولفه های اصلی سوم دارای تفاوت معنی داری در سطح احتمال اصلی اول، دوم و سوم تفاوت معنی

های گونه اشنان  نشان داد که کلیه فاکتورهای مربوط به است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی خصوصیات اقلیمی رویشگاه 

خصوصیات اقلیمی شامل: میانگین دمای ساالنه، حداقل مطلق در سردترین ماه سال، حداکثر مطلق در گرمترین ماه سال، 

سوم تفاوت معنی  های اصلی اول، دوم ومیانگین حداقل و حداکثر دما، بارندگی ساالنه و همچنین ارتفاع از سطح دریا در مولفه
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داری ندارند. همچنین نتایج حاصل از ضریب همبستگی خصوصیات خاک نشان داد که درصد اشباع، هدایت الکتریکی، اسیدیته 

های اصلی اول، دوم و سوم تفاوت اشباع، درصد آهک، مواد آلی، فسفر، پتاسیم، رس، سیلت و بافت خاک همگی در مولفه

 باشد. می %5و  %1داری در سطح احتمال ی اصلی اول دارای تفاوت معنیاک در مولفهداری ندارند. کربن آلی خمعنی

رد آن کاهش گیاه و عملک اند که با افزایش شوری و کاهش اسیدیته، رشد( در تحقیقات خود اشاره کرده2007گلزار و همکاران )

تلف این گونه های مناطق مخزایشی جمعیت( در مطالعات خود بر روی خصوصیات رویشی و 2002میابد. همچنین پاندیا )

یط محیطی ه به شراداری نسبت به یکدیگر با توجها به طور معنینتیجه گرفتند که همه خصوصیات مورفولوژیک این جمعیت

روژن، فسفر، موجب افزایش درصد نیت Seidlitzia rosmarinus متفاوت بودند. بر طبق این نتایج مناطق دارای پوشش گونه

ای ن امر دارطقه ای، پتاسیم و منیزیم خاک نسبت به نقاط فاقد پوشش خاک است. با توجه به شرایط محیطی و خاک منکلسیم

 ا توجه به، ولی بباشد. در این تحقیق مشخص شد گونه مورد مطالعه گرچه دارای خوشخوراکی پایینی استاهمیت زیادی می

ناطق مورد مهای امای برای دتواند به عنوان یک منبع علوفهیشی میشرایط محیطی و میزان پروتئین آن در مرحله رشد رو

روتئین خام نیاز دارند و این پدرصد  10تا  8استفاده قرار گیرد. با توجه به اینکه حیوانات نشخوارکننده در جیره غذایی خود به 

ه شرایط خاص مناطق و تواند با توجه بدرصد پروتئین است، بنابراین می 56/7ها دارای گونه در مرحله رویشی خود در برگ

 ای مورد استفاده قرار گیرد. کمبود علوفه به عنوان منبع مناسب علوفه

 منابع و مواخذ:

نشکده منابع ، پایان نامه کارشناسی ارشد داSalsola abarghuensis Assadi  اکولوژی گیاه بررسی اوت. 13۹1ط. ، اظهاری

 طبیعی دانشگاه تهران.

 اولین. اشنان یاهگ مورفولوژیکی و بیوشیمیایی خصوصیات برخی روی بر شوری تنش اثر بررسی(. 13۹2. )ا-.ح. س, رنجبر

 شوری تنش ملی کنفرانس اولین: تهران. شور شرایط در کشاورزی توسعه راهکارهای و گیاهان در شوری تنش ملی کنفرانس

)مطالعه  Thymus kotshyanus Boissگیاه دارویی آویشن کوهی . بررسی ویژگی های اکولوژیک و فیتوشیمیایی138۹احمدی،ا. 

 تهران. انشگاهموردی: منطقه دماوند، زیرحوزه دریاچه تار(، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، د
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Investigation of autecology of Seidlitzia rosmarinus in central Iran country 

Review: 

In our country, most forms of renewable natural resources and rangeland ecosystems. Necessary for the 

proper utilization of these ecosystems have sufficient knowledge of all the properties, components, and how 

the interaction between their components. This type of study is useful and essential information about plant 

species in different ecosystems provide. In this study, based on the value of protection, pharmaceutical, feed 

and industrial plants Seidlitzia rosmarinus to study in three regions of Qom, and Isfahan were Garmsar. This 

is a perennial shrub the name of the famous Seidlitzia. The scientific name of this species is named in honor 

of Sdlyts botanical Seidlitzia rosmarinus. Seidlitzia plant Spermatophyta located in the shoots. The 

systematic random sampling design was done in three different localities. In order to compare the three 

habitats, vegetation characteristics (including levels crown cover, height, density and biomass) and measured 

soil factors (including organic matter, nitrogen, potassium, phosphorus, pH and salinity, texture, electrical 

conductivity, limethe results of analysis of soil and climate, there is a significant difference showed that 

reflects the influence of soil and climate factors from three localities studied. 

 

Keywords: autecology, Seidlitzia, Seidlitzia rosmarinus, vegetation and soil studies and analysis of main 

components (PCA) 

 


