
 68-80، 1395 زمستان(، 24) 4: 6                        ی طیمح شیفرسا یهاپژوهش
http://magazine.hormozgan.ac.ir  

68 

 

 خردزیستگاهيهای جغرافیایي بر بهبود بالشتكي، فصل و جهت یاثر بوته

 مراتع كوهستاني 

 ور، ایراننمنابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس،  یمرتعداری، دانشکده کارشناسی ارشد، گروه دانشجوی :خدیجه بهلكه

 استادیار، گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران :**مهدی عابدی

 یراناتربیت مدرس، نور، دانشیار،گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه  :تیلكيدیانتيقاسمعلي 

(۱۳۹۶/۲/۳۰تاریخ پذیرش:           ۶/۹/۱۳۹5تاریخچه مقاله )تاریخ دریافت:                                           

 چكیده 

ناطق مگیاهان بالشتكي نقش مهمي در حفاظت خاک این  و دارندمراتع كوهستاني فرسایش خاک و تخریب باالیي 

 در پیيلعه این مطا كمي وجود دارد. در حفاظت از خاک، اطالعاتكنند. در مورد چگونگي تأثیر این گیاهان مي ءایفا

ان دمای نوس ،. برای این منظوراستاسپرس  یهای مختلف جغرافیایي بر بهبود خردزیستگاهي گونهجهت تأثیربررسي 

تیه در د. همچنین رطوبیت خیاک زییر و بییرون بودر زیر و بیرون بوته محاسبه ش روزانه در دو جهت شمالي و جنوبي

امل تأثیرگذار ترین عگیری شد. برای تعیین مهمزماني اندازه بازهدر دو  TDRبا استفاده از دستگاه  ،های مختلفجهت

اثیر  یاز مدل خطیي تركیبیي عمیومي و بیرای مقایسیه ،از بین عوامل فصل و جهت جغرافیایي ،بر بهبود خردزیستگاه

وزانیه در رنوسان دمای  ،از آزمون تي غیرجفتي استفاده شد. به این ترتیب ،جهت و فصل بر رطوبت زیر و بیرون بوته

-سیانتي یهدرجی ۹/۱، ۲/۲از زیر بوتیه ) گراد( بیشسانتي یدرجه ۹/۳ و ۱/7جنوبي و شمالي در بیرون بوته ) یدامنه

 و  = P  ،۰/۶F < ۰5/۰عمومي، در بیرون بوته عامیل فصیل و جهیت )اساس نتایج مدل خطي تركیبي گراد( است. بر

۰۱/۰ > P  ،۳/۱۶F =  طوبیت در ر ،كیه در انتهیای بهیارطوریبه ؛دار را بر رطوبت خاک داشتترین تأثیر معني( بیش

رین عامیل تیفصل مهیم ،در زیر بوته دار داشت. از طرف دیگرجنوبي كاهش معني یشمالي افزایش و در دامنه یدامنه

 اتن تغیییرت. نتایج این تحقیق میزادار داش( و رطوبت در انتهای فصل بهار كاهش معني = P  ،۱/۳۱F < ۰۱/۰است )

در ا رهیای اسیپرس و اهمییت بوتیه كیردبررسیي  ،ترین عوامل مؤثر در فرسایش خاکعنوان یكي از مهمبه را رطوبت

ییرات در تغی را های مختلف جغرافییایي و فصیل روییش گیاهیانجهت. همچنین میزان تأثیر رطوبت نشان داداین حفظ 

هیا در حفیظ رطوبیت خیاک منیاطق توانید در تحلییل چگیونگي نقیش بوتیهمیيخیود این امر كه  كردرطوبت مقایسه 

 . شودكوهستاني استفاده 

 بالشتكي. اسپرس، خردزیستگاه، دما، رطوبت،: یدیواژگان كل

 مقدمه ی۱

حرارت پایین، فصل   یاز جمله درجه شناخته شده هستند؛ با شرایط سخت محیطی های کوهستانی معموالًبومزیست

هلایی کله از های مربوط به سرما و روانلا های ناپایدار و آشفتگیهای قوی و بستررشد کوتاه، تابش بیش از حد، باد
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 ،علت چرای زودهنگام و شلدید ها بهرویشگاه این .( (Korner, 2000 & Arroyo et al, 2003شودمیذو  برف جاری 

ایلن  درنیز بر فرسایش خاک و تولید رسو  این امر که  (Arzani and Abedi, 2015) دارندتخریب باالیی در کشور 

میزان رطوبت خلاک در میلزان روانلا  و  ،. در مناطق نیمه مرطو (et al, 2011 Defersha)دارد تأثیر زیادی مناطق 

 ،خلاک یبا کاهش رطوبلت اولیله (. Castillo et al, 2003 & Cammeraat, 2004)دارد  آن اهمیت زیادیفرسایش 

در  (. Arsham et al, 2010 & Khaledi Darvishan et al, 2014)یابد افزایش می چشمگیری یاندازهبه  میزان فرسایش

 Defersha)د دار فراوانلیتأثیر شرایط توپوگرافی مانند شیب و جهت نیز در حفظ رطوبت و تولید رونا  این مناطق، 

and Melesse, 2012 .) هلای . گونهدارندعوام  پوشش گیاهی نیز اهمیت زیادی  ،عالوه بر خصوصیات فیزیکی منطقه

ه از تاج پوشش بزرگ خود از گیاهان اطلراف در مقابل  شلرایط فرم بالشتکی دارند که با استفاد ،غالب در این مناطق

دارند، اهمیت زیادی خاک از . همچنین این گیاهان در حفاظت (Cavieres et al, 2002)کنند سخت محیطی حفاظت می

 است. بررسی شده کمترزیر آن  حفاظت از گیاهان و خاکِتاکنون چگونگی اما 

 انلدداده نشلان یادیز مطالعاتکنند. ایفا مینقش زیادی در حفاظت از گیاهان زیر اشکو  خود گیاهان بالشتکی      

 نییپلا یدما رایز ؛باالست هانهال ریم و مرگ ،دارند قرار نییپا یدما معرض در که کوهستانی و یآلپ مناطق در که

همچنین رطوبت خاک ارتباط زیادی با شرایط  .(Roach and Marchand, 1984)کند محدود می را ساقه و شهیر رشد

 .( ,2013Poschlod et al, &  2014Abedi et al)تأثیر میلزان رطوبلت اسلت ها تحترویشگاه دارد و استقرار گونه

 2003et al,  Arroyo & 2004 ,Abedi ) کنندمی ءایفانقش زیادی در حفظ سالمت و کارکرد مرتع  ،ایبوته اهانیگ

and Arzani) نوسلان  ،و دمای زیر بوتله پردازندمیتعدی  دمایی در زیر تاج پوشش خود  آنها بهبه این صورت که  ؛

هلای بلومدر اکثر زیست سبببه همین  .(Kos and Poschlod, 2007)دارد  آندمایی کمتری نسبت به فضای بیرون 

ها است. همچنین این گونهمحدود شدههای امن یاهان به مکانحضور اکثر گ ،کوهستانی با آ  و هوای سرد یا خشک

کنند که این عم  با جذ  آ  و مواد مغذی از عمق و انتقال آبی حفاظت میگیاهان زیراشکو  خود در برابر کماز 

ای عمیق ریشه ،ای و سیستمبه این صورت که گیاهان پرستار چون فرم بوته شود؛انجام می 1هاآن به سطح توسط ریشه

این گونه  و کنندهان اطراف از آن استفاده میو گیا از اعماق به سطح هدایت خود آ  را یاده از ریشهبا استف و دارند

  .(Richards and Caldwell, 1987)شوند میهای دیگر موجب استقرار و رشد گونه

اند کله گیاهلان و به این نتیجه رسیده های پرستار را بررسی کردهمطالعات زیادی خردزیستگاه زیر و بیرون بوته 

رشد و  به استقرار،هایی و با استفاده از فرآیند آورندبه وجود میدید خردزیستگاه جدر زیر تاج پوشش خود، بالشتکی 

-ها میموجب تسهی  گونه ،با استفاده از تاج پوشش بزرگ خود انجامند. آنها همچنینمیهای اطراف خود بقای گونه

زنده مث  توپوگرافی بر  عوام  غیر ،بر این . عالوه( Cavieres et al, 2002 & Jankju, 2013 & Abedi, 2015) شوند

تلابش خورشلید و  ،های رو به جنو  آ  و رو به شمالکننده در دامنهدارد. عام  محدودتأثیر زیادی رطوبت خاک 

در  ها؛ زیرا میزان پوشش گونهدارندتری ن فرسایش بیشمیزاهای رو به جنو  دامنه ،. با توجه به این مشکالتاستدما 

حجم  ها باالستقی که میزان پوشش گونهدر مناط ست؛هامقابله با روانا تر است. پوشش گیاهی ابزاری برای آنها کم

از  ، رطوبلت خلاک بلیششلمالی یاند که در دامنهمطالعات مختلفی نشان داده کند.میوسیعی از بارش به زمین نفوذ 

                                                 
1 Hydraulic Lift 
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 ,Shokrollahi and &  1998Olivero and Hix) اسلتتلابش خورشلید  یعلت این امر نحلوه. استجنوبی  یدامنه

Moradi, 2012)یا آشفتگی ،شود سخت میهایی که شرایط محیطی نسبتاًبوممطالعات صورت گرفته در زیست . طبق-

هلا حفاظلت از دیگر گونله 2تسهی  یبا پدیدهگیاهان بالشتکی   ،1شیب تنش یبر طبق فرضیه ،آیدبه وجود میهایی 

رطوبت خاک و ملواد  عادل ودمای خاک مت ،های پرستاردر زیر تاج پوشش گونه .(et al, 2002 Callaway)کنند می

ها بلا تلاج بلزرگ خلود همچنین این گونله. (et al, 2001 Choler)تر و تشعشعات خورشیدی کم است مغذی بیشتر

های پارک ملی گلستان با توجله بله اینکله دارای . علفزار(et al, 2013 Giladi)شوند ها میبذرموجب به دام انداختن 

درصد حضور بلاال و تلاج پوشلش از اسپرس  یگونهآن شمالی و جنوبی  یو در هر دو دامنه استهای بالشتکی بوته

آن اسلت کله  در پی. این تحقیق دوشمیپرستار در این تحقیق انتخا   یعنوان بوتهبه برخوردار است،بسیار بزرگی 

که در ایجاد ل  آن یتأثیر عوام  توپوگرافی و فص  بر میزان رطوبت اولیه و ها در حفظ رطوبت خاکبوته مهم نقش

 .نشان دهد ل دارنداهمیت باالیی روانا  و فرسایش 

 مواد و روش -۲

 منطقه مورد مطالعه  -۱ -۲

هلای زارمنطقله، علفلدر  جسلتجو. با قرار داردپارک ملی گلستان  یمورد مطالعه در قسمت حفاظت شده یمنطقه

 52/50″نطقه بلین تیکان برای بررسی اثر بهبود خردزیستگاهی انتخا  شد. موقعیت جغرافیایی این مقرهکوهستانی آلمه

′21 º3۷  11′ 50/51″عرض شمالی الی º56  اسلت متلر 1800 از سطح دریلا متوسط این سایت. ارتفاع استطول شرقی .

برگلان چندسلاله همچلون و پهلن Festuca valesiacaماننلد  ، گندمیان چندسلالهOnobrychis cornuta یگونه

Cephalaria microcephala و  سلن  ،جنوبی ایلن منطقله ی. خاک دامنهاستهای غالب این منطقه از جمله گونه

 (. Akhani, 1998) است ترشمالی خاک تکام  یافته یدامنه و در دارد تری بیشریزهسنگ

 

 

 

                                                 
1 Stress Gradient Hypothesis 
2 Facilitation 
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 مورد مطالعه یمنطقه یيایجغراف تی: موقع۱ شكل

 اثر بهبود خردزیستگاهي ی ۲ی۲

 است.هی بالشتکی صورت گرفتگیری دما و رطوبت خاک در زیر و بیرون بوتهاین مطالعه در دو بخش اندازه

ر بوته دمای زی ،(,Maxim, US Thermochronsای )برای بررسی اثر خردزیستگاهی با استفاده از دماسنج تکمه

عنلوان هبلاسپرس  یدر زیر بوته ،1394اسپرس و بیرون آن ثبت شد. روش کار به این صورت بود که در اواخر اسفند

صورت جفتلی ی بهدماسنج دیگر ،متر در فضای بیرون بوته 2کمتر از  یشاهد دماسنج قرار داده شد و در فاصله یبوته

 دقتما ثبت شد. دشبانه روز  31ها از خاک خارج شدند. در هر نیم ساعت به مدت شد. در اوای  بهار این دماسنج نهاده

 ی+ درجله۷0تلا  -40از  را دملا توانلدمیکه است در ماه  قهدقی  ±2 و گرادسانتی یدرجه ±1 دماسنج نیا یریگاندازه

دسلتگاه  بلا اسلتفاده از ،اسلپرس یهمچنین برای بررسی رطوبت خاک در زیر و بیرون بوتله .ثبت کند گرادیسانت

(TDRدر دو تکرار )، دیگلری  اوای  فص  رشد گیاهان )اوای  فلروردین( ودر یکی گیری شد؛ رطوبت خاک اندازه

دفی در منطقه صورت تصابوته اسپرس به 5 ،زمانی یبازهبه این صورت که در هر  )اواخر خرداد(.فص  این در اواسط 

ها بله صلورت تخا  پایلهگیری شد. انصورت جفتی در فضای بیرون بوته نیز رطوبت خاک لخت اندازه و به انتخا 

 بلازهر دو هلسعی شلد کله در  ،با توجه به اینکه این سایت دارای شیب رو به شمال و رو به جنو  بود تصادفی بود.

 رو از این ؛ستگیری، تعیین رطوبت خاک در زیر و بیرون بوته اهای مناسب انتخا  شوند. هدف از اندازهپایه ،زمانی

 .نیازی وجود نداشتها در هر تکرار به بررسی همان پایه

 

 

 دامنه شمالی دامنه جنوبی
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 هاتجزیه و تحلیل دادهی ۳ی ۲

ابتدا دمای شبانه روز محاسبه و از نوسان بیشینه و  ،( 2007Poschlod, Kos and) 1برای بررسی نوسان دمای روزانه

بر رطوبت  ارتأثیرگذترین عام  شد. برای تعیین مهم حاص دما در طول روز و شب، شاخص دمای شبانه روز  یکمینه

از ملدل خطلی ترکیبلی  ،های مختلف اوای  و اواسط فص  رشد گیاهلانجنوبی و فص  های شمالی وخاک در جهت

عنوان عام  اصلی انتخا  شد. همچنین عنوان عام  تصادفی و جهت و فص  بهها بهاستفاده شد. در مدل، پالت 2عمومی

 ی( تحلی  شد. بلرای مقایسلهFاساس خروجی فیشر )بر آنارزیابی  و ل استفادهاز توزیع گاوسی و پیوند همانی در مد

از آزملون تلی غیرجفتلی منظلور بلدین شد؛جداگانه مقایسه به صورت اسپرس  یمیانگین رطوبت، زیر و بیرون بوته

 است.استفاده شده
 

 ها )نتایج( یافته ی۳

 دمای خاک در زیر و بیرون بوتهی ۱ی۳

اللی  2 یر بوتهزدر  جنوبی نوسان دمایی یدر دامنه 2اساس نتایج به دست آمده از نمودار نوسان دمایی، در شک  بر

 1/۷  =میلانگین)گلراد سانتی یدرجه 5/11الی  2و در بیرون بوته  گراد(سانتی 2/2 =گراد )میانگینسانتی یدرجه 5/3

یلر وللی در زر باال، بسیادر بیرون بوته روزی دما نوسان شبانهشود که مشاهده می ،. با توجه به نتایجاستگراد( سانتی

گلراد سلانتی یدرجله 5/3اللی  5/0 در زیر بوته شمالی، نوسان دمایی ی. در دامنهاستبوته شیب نوسان دمایی مالیم 

)شک   استراد( گسانتی 5/6 =گراد )میانگینسانتی یدرجه 5/10الی  5/0گراد( و در بیرون بوته سانتی 1/2 =)میانگین

3 .) 

 

 شمالي. ین دمای روزانه در دامنهنوسا :۳شكل                                                  جنوبي. ینوسان دمای روزانه در دامنه :۲شكل          

                                                 
1 Diurnal Temperature Fluctuation 
2 General  linear  mixed model (GLMM) 
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-یسلانت یدرجله 1/۷جنوبی ) یدامنه یدر بیرون بوته ،شود که بیشترین نوسانات دماییمشاهده می 1با توجه به جدول 

 یدر زیلر بوتلهز نیدما  یکمینه گراد( است.سانتی یدرجه 9/1شمالی ) یدامنه یدر زیر بوته ،ترین نوسانو کم گراد(

 .استگراد( سانتی یدرجه 5/13جنوبی ) یدامنه یدما در بیرون بوته یگراد( و بیشینهسانتیی درجه 9/3شمالی ) یدامنه

a و  یداریعدم اختالف معن یبه معنb باشدیم درصد 95 نانیاطم سطح در یداریاختالف معن یبه معن. 

 رطوبت خاک در زیر و بیرون بوتهی ۲ی ۳

(.  = P  ،23/51F < 0001/0) بر رطوبت خاک دارد را شود که بوته بیشترین تأثیر، مشاهده می2توجه به جدول با 

ه بوته جداگان های زیر و بیرونبعد برای هر یک از موقعیت یدر مرحله ،برای تحلی  بهتر و تعیین نقش جهت و فص 

شود که فص  بلر (، مشاهده می3است. با توجه به نتایج )جدول ارائه شده 3سازی انجام شد که نتایج آن در جدول مدل

 01/0رون بوته )که عام  فص  در بیطوری به تأثیر زیادی دارد؛بالشتکی اسپرس  یرطوبت خاک در زیر و بیرون بوته

>  P، 3/16F= ( و جهت )05/0 > P ،0/6F= ای کله در هدار را بر رطوبت خاک دارند. به گونلترین تأثیر معنی( بیش

در  رطوبتاین یزان زمانی اول م یدر بازهجنوبی و  یاز دامنه ی شمالی بیشمیزان رطوبت در دامنه ،زمانی دوم یبازه

 =P  ،1/31F < 01/0) استدر زیر بوته ترین عام  تأثیرگذار بر رطوبت خاک مهم ،فص . استتر بیشجنوبی  یدامنه

 .دار داردیش معنیزمانی اول افزا یبازهمیزان رطوبت خاک در  ،شمالی و جنوبی یای که در هر دو دامنهگونه به (؛
 فصل و بوته بر رطوبت با استفاده از مدل خطي تركیبي عمومي. جانبه و متقابل جهت،تایج اثر یکن :۲ول جد

 F مقدار داریيسطح معن  آزادی درجه 

 ۶5/7 01/0 1 جهت

 ۲۳/5۱ <0001/0 1 بوته

 ۹۳/47 <0001/0 1 فصل

 01/0 94/0 1 بوته  ×جهت

 89/1 18/0 1 فصل ×جهت

 ۱7/۶ 02/0 1 فصل ×بوته

 53/0 83/0 1 فصل ×بوته ×جهت

 است. 95داری در سطح احتمال معنی یدهنده، نشانمیزان تأثیر عام  و مقادیر پررن  یدهندهنشان Fمقادیر 

 

 

 

 تلف.های مخدمای كمینه و بیشینه و نوسان دمایي روز و شب در زیر و بیرون بوته در جهت (معیار اشتباه ±)میانگین  :۱جدول 

 (ºCنوسان دمایي) (ºCدمای بیشینه) (ºCدمای كمینه) (ºCمیانگین دما) روز موقعیت 

 جنوبي
 b3/0±8/۷ a4/0±۷/6 b4/0±8/8 b1/0±2/2 روز زیر بوته

 a4/0±6/9 a5/0±4/6 a۷/0±5/13 a5/0±1/۷ روز بیرون بوته

 شمالي
 a3/0±۷/4 a3/0±9/3 b4/0±9/5 b2/0±9/1 روز زیر بوته

 a4/0±6/6 a4/0±1/4 a5/0±0/8 a3/0±9/3 روز بیرون بوته
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 .یبي عمومياسپرس با استفاده از مدل خطي ترك یفصل بر رطوبت در زیر و بیرون گونه جانبه و متقابل جهت ونتایج اثر یک :۳ول جد

 زیر بوته بیرون بوته موقعیت

 Fمقدار  داریسطح معني Fمقدار  داریسطح معني درجه آزادی

 84/2 12/0 ۰/۶ 03/0 1 جهت

 ۱/۳۱ 0001/0 ۳/۱۶ 002/0 1 فصل

 9/0 36/0 1/1 31/0 1 فصل ×جهت

 است. 95داری در سطح احتمال معنی ینشان دهنده ،میزان تأثیر عام  و مقادیر پررن  یدهندهنشان Fمقادیر 

 اثرجهت و فصل در بیرون و زیر بوته در دو جهت شمالي و جنوبي.(  معیار اشتباه ±)میانگین  ینتایج مقایسه :4جدول 

 اواخر فصل بهار اوایل فصل بهار جهت موقعیت

 Aa9/0±1/14 Ab9/1±1/9 شمالی بوتهزیر 

 Aa2/1±3/13 Ab4/0±3/6 جنوبی

 Aa1/0±1/8 Aa8/0±0/6 شمالی بیرون بوته

 Aa0/1±1/۷ Bb4/0±5/3 جنوبی

a و  دارییعدم اختالف معن یبه معنb در دو هلا جهلت یهمقایس یدهندهنشان بزرگ حروف. است درصد 95 اطمینان سطح در دارییاختالف معن یبه معن

 زمانی در هر دو جهت شمالی و جنوبی است. بازهدو  یمقایسه یدهندهفص  و حروف کوچک نشان
 

 گیریبحث و نتیجه -4

 Bahalkeh et) کننلدمی ءیافته ایفاخصوص مراتع تخریببه های بالشتکی نقش مهمی در رویشگاه کوهستانیبوته

al, in press & Bahalkeh et al, 2017). های گیاهی در برابر شرایط سلرد و یخبنلدان زمسلتانی ها از گونهاین بوته

چگونگی نقش جهات جغرافیلایی، مطالعه  ینا . نتایجدارندکنند. همچنین در حفاظت از خاک نقش کلیدی حفاظت می

مهمتلرین به عنوان یکلی از نتایج مقدار رطوبت خاک . کردبالشتکی را در حفظ دما و رطوبت بررسی  یفص  و بوته

 . سازددر فرسایش خاک بهتر تحلی   را تواند چگونگی نقش این عوام ، میثر بر میزان روانا  و فرسایشعوام  مؤ

 های پرستار بر دمای خاکتأثیر بوته

ی شلمالی و در دامنله ،ترین نوسان دمایی زیلر بوتلهشود که کمز این تحقیق مشاهده میبا توجه به نتایج حاص  ا

 های بالشتکی شرایط محیطی را متعادلگونه ،. در نتیجهاستجنوبی  یدامنه در ،و نوسان دمایی بیرون بوتهترین دما بیش

های پرستار با گونه. ستهااستقرار و رشد گونه درکنند. نوسان دما عام  بسیار مهمی می و شیب نوسان دمایی را کمتر

کلاس و شوند. ایلن بخلش از تحقیلق بلا مطالعلات میهای زیراشکو  خود تعدی  دما موجب استقرار و رشد گونه

کله ایلن  استتر از بیرون بوته کم ،وسان دمای روزانه در زیر بوتهن آنهاطبق نتایج مطابقت دارد؛  (2007) 1پاسچولد

ز عنلوان پناهگلاه اها بهزیرا بوته شود؛منجر میزنی در برخی از مناطق کاهش جوانه به به دلی  نوسان دمای باال عام 

بلا  .(2014Cavieres et al, &  2011et al,  Pugnaire)کنند های موجود در اطراف خود محافظت میبسیاری از گونه

                                                 
1 Kos and Poschlod 
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زیر و بیرون تا حلدود  یاختالف دما است،حدود یک ماه در ما در اوای  فص  رشد گیاهان و  یتوجه به اینکه مطالعه

کردند که در فص   مشاهده (b1997) 1مورو و همکاران دیگر، ایمطالعهولی در  شود.میگراد مشاهده سانتی یدرجه 5

-نشلاناین املر که  گراد افزایش یافتهسانتی یدرجه ۷تا  آن میزان دمای خاک در زیر بوته نسبت به بیرون ،تابستان

تلأثیر گیاهی  یجامعهها بر کارکرد . حضور این گونهاستبالشتکی  یایجاد خردزیستگاه جدید در زیر بوته یدهنده

مناسبی مانند ایلن گیاهلان بالشلتکی  هایگاهپناهگیاهان در اطراف  ،های کوهستانیبومدارد و در اکثر زیستزیادی 

زیرا  تر است؛جنوبی قاب  توجه یهای واقع در دامنهبوم. نقش گیاهان بالشتکی در زیستکنندمیو رشد دارند استقرار 

و شرایطی با  گیرندمیزودرس قرار  یگیاهان در معرض سرما شود،میاین دامنه زودتر ذو   ها دردر اوای  بهار برف

ی بالشتکی جنوبی، چون نوسان دما در زیر بوته یشود. بنابراین در این شرایط پر تنش دامنهتنش محیطی باال ایجاد می

) شلود آنها در برابلر سلرما حفاظلت ملیاز  و گیرندمیبه این ترتیب گیاهان کمتر تحت تنش دما قرار  استتر کم

 2006Wipf et al,  & 2002Michalet et al, &  2001Choler et al, ). 

 های پرستار بر رطوبت خاکتأثیر بوته

-ها و جهت بر رطوبت خاک زیر و بیرون بوتهبا توجه به نتایج به دست آمده از مدل خطی ترکیبی عمومی، فص 

زیلرا  است؛جنوبی  یاز دامنه ی شمالی میزان رطوبت خاک بیشای که در دامنهگونهبه دارد؛ تأثیر زیادی بالشتکی ی

تبخیلر و  لی میزان تنش خشکی،شما یحالی که در دامنهباال در ،های جنوبی میزان تابش، دما و تنش خشکیدر دامنه

  et al, 2004 & Friedman et al, 1977 & Aragón et al, 2008 & Soliveres et al, 2010) اسلتتعلرق پلایین 

Bellot). در نتیجله بلا افلزایش یابلد. ملیشود، رطوبت خاک افزایش تعرق و تابش خورشیدی کم می وقتی تبخیر و

  شلود ها ایجاد میمناسب برای استقرار نهال یو خردزیستگاه یابدمی افزایشالشبرگ  یسرعت تجزیه ،رطوبت خاک

(Cornejo et al, 1994 & Pugnaire et al, 1996 & Moro et al, 1997 ). رطوبت خاک  ،با توجه به نتایج این تحقیق

-که این عام  بر خصوصیات خاک و فعالیت استاز فضای بیرون بوته  ی بالشتکی در هر دو جهت بیشدر زیر بوته

. بلا توجله بله (et al, 1994 Cornejo)یابلد الشبرگ افزایش می یو سرعت تجزیه گذاردمیتأثیر  آنهای بیولوژی 

زملانی دوم  یبازهبر رطوبت خاک مؤثر است و در  شود که در بیرون بوته عالوه بر فص ، جهت نیزنتایج مشاهده می

جنوبی چون گیاهان در  یو در دامنه بیشترشمالی  یمیزان رطوبت در دامنه است لکه در اواخر فص  رشد گیاهان ل 

ولی در زیر  .شودمی بیشتردر نتیجه رقابت گیاهان با یکدیگر  ،تری نیاز دارندمواد غذایی بیشاین فص  به میزان آ  و 

کله بلا  اسلتگیاهان پرسلتار  یسیستم ریشه سبباین امر به . دار مشاهده نشدتأثیر معنی ،بوته پرستار در دو جهت

 ,Richards and Caldwell)کنند مواد غذایی را از اعماق به سمت سطح خاک هدایت می آ  و ،های عمیق خودریشه

1987).  

هلای بلومعنوان حافظ بیولوژیکی در زیسلتتوان گفت که حضور گیاهان بالشتکی بهبندی کلی میدر یک جمع

 کنلد.روانا  جلوگیری میاد فرسایش و و از ایج استاز نظر حفاظت آ  و خاک بسیار مهم و ضروری  ،کوهستانی

 را برعهلده هایی که نقش حفاظت خلاکبررسی گونه ،هستندها رو به قهقهرا بومبا توجه به اینکه امروزه اکثر زیست

                                                 
1 Moro et al 
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 Castr et) اهمیت دارند ،یافتهمناطق تخریب یعنوان ابزاری برای احیاهای پرستار به. بوتهاستالزم و ضروری  ،دارند

al, 2002 & Rey et al, 2009)تلرین عوامل  تغییرات رطوبت خاک به عنوان یکی از مهم ،اساس نتایج این تحقیق. بر

هلای های جغرافیایی و فص  رشد گیاه است و مقدار آن در جهتتأثیر جهت، تحتمؤثر در ایجاد روانا  و فرسایش

شرایط الزم برای افزایش روانلا  و  ،خاک یکه کاهش رطوبت اولیه یابدرشد کاهش می یاواخر دوره درجنوبی و 

رطوبلت  ،در ایلن تحقیلق (. Arsham et al, 2010 & Khaledi Darvishan et al, 2014)سازد میفرسایش را فراهم 

میزان کاهش رطوبت در طی زمان و  ،کشور ییافتهکوهستانی تخریب رویشگاهته مناسب است اما در خاک بیرون بو

نقش گیاهلان بالشلتکی در  ،دیگر سویاست که باعث فرسایش بیشتری خواهد شد. از  تر بیشترهای خشکرویشگاه

های گیلاهی و بلرای حفاظلت از گونله را کله رطوبلت کلافی داردیافته اهمیت خیلی زیادی تخریب این رویشگاه

 حفاظت از گیاهان بالشتکی در مراتع کوهسلتانی ،بنابراین کند؛جلوگیری از شروع و تسریع فرسایش خاک فراهم می

 های مدیریتی قرار گیرد. در اولویت برنامه باید

 

 گزاری سپاس -5

 لسلتان،ان گمحیط زیسلت اسلت یمحترم اداره مسئوالن این تحقیق، یمین هزینهاز دانشگاه تربیت مدرس بابت تأ 

علملی  هلایهمچنین از مرکز مطالعات و همکاری. شودمیستان و محیط بانان گرامی تشکر رئیس ک  پارک ملی گل

 . شودگزاری میسپاست حمایت از این تحقیق باب ICRPالمللی در قالب طرح بین
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Extended abstract 

1- INTRODUCTION 

Mountainous habitats are characterized with low temperature, limited growing seasons, high 

mortality rate due to freezing and high radiance which limit occurrence of species. Such habitats also 

face early grazing and soil erosion. The most dominant shrubs in such habitats are cushions which have 

important roles in mountainous areas with high erosion potentials. However, their roles in soil 

conservations are not clear. Cushions can create microclimate in harsh conditions in the high altitudes 

by modifying soil moisture and temperature which could improve species establishments. In addition, 

exposure can also change soil moisture conditions and influence on temperature fluctuations. The aim 

of this study is to investigate the effect of exposures on improving microclimate of Onobrychis 

cornuta.  

2- THEORETICAL FRAMEWORK 

In harsh conditions considering SGH (Stress gradient hypothesis), it is expected that shrubs 

facilitate establishments of species. Shrubs act as nurses in the disturbed conditions. However, the role 

of cushions has not been studied yet and it is needed to know how such woody species modify habitats 

and also how exposures influence on the microhabitat conditions.  

3- METHODOLOGY 

The study area is located in Golestan national park and Alme-Gharatikan site with the 

altitude of 1800 m. The most dominant species are perennial grasses of Festuca valesiaca, 

shrubs of Onobrychis cornuta and perennial forbs of Cephalaria microcephala. Two 

exposures were selected where the North exposure has deep and developed soil compared to 

the South exposure with more stones. Minimum, maximum, mean and Diurnal Temperature 

Fluctuations (DTF) at the two exposures (North and South) were calculated for both under 

patches and open area using thermometers. Soil moisture was also measured by TDR 

instrument in the patches and open area during two time intervals. For the determination of 

the most important factors affecting soil moisture including exposure, time and their 

interactions, GLMM was applied and the compared means were tested by T-test.   
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 4- RESULTS   

In the southern exposure, temperature fluctuation was 2-3.5 C (mean= 2.2 C) for under 

cushions and in the open plots was 2-11.5 C (mean= 7.1). Therefore, in the open plots, 

fluctuations are higher than under shrubs. In the North exposure, fluctuation is 0.5- 3.5 C 

(mean= 2.1) for under shrubs and ranged from 0.5 to 10.5 C (mean= 6.5). Maximum DFT 

belongs to the open plot of the South exposure (7.1 C) and the lowest DFT was observed 

below shrubs in the North exposure (3.9 C). The minimum and maximum temperatures were 

observed in the southern exposure. Thus, the Diurnal Temperature Fluctuations in the open 

area (7.1, 3.9 ºC) were greater than the patches (2.2, 1.9 ºC) in the South and North 

exposures, respectively. According to GLMM results, the time and exposures (F= 6.0; P < 

0.05, F= 16.3; P < 0.01) had the highest significant impacts on soil moisture. At the second 

sampling time, the moisture increased in the northern slopes and reduced in the southern 

slopes. Under patches, time was the most important factor (F= 31.1; P < 0.01), which 

significantly reduced in both time intervals.  

 5- CONCLUSIONS & SUGGESTIONS 

This study indicates the importance of cushions in moisture maintains and temperature 

modifications influencing soil conservation and understory species survival. This could be 

used for the cushion roles in maintaining moisture in the mountain habitats. In general, 

cushions keep moisture for longer time in terms of the distances between them. High 

moisture availability reduces soil erosion which is critical in mountainous habitats. The 

moisture reduction in the South exposures and late spring is higher. Therefore, cushions play 

more ecological roles in such conditions. Cushions also modify temperature fluctuations 

which benefit species occurrence in these habitats. This modification is more important in 

the southern exposure which, due to earlier snow melting, species face longer freezing 

periods. In such conditions, cushions can play the nursing roles for species conservation. In 

addition, such microclimatic conditions facilitate the occurrence of species in such habitats 

and conserve them in the freezing and cold winters. Cushions’ role in Iran, due to 

overgrazing and high erosion, is more considerable, and in the conservational plans, these 

species should be considered. Considering the present results, this study suggests examining 

the role of different shrub functional types. 

Key Words: Onobrychis cornuta, microhabitat modification, temperature, moisture, 

cushion. 

 

 
 

 

 

 

 


