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 در) Vitex agnus castus L(. انگشت پنج گونه اكولوژيكي هاي ويژگي برخي مطالعه
  قم استان

 3ادناني مهدي   و سيد 1خانيكي بخشي ، غالمرضا2عصري ونسي، *1سيما خوش الهام

  شناسي زيست گروه پايه، كشاورزي و علوم دانشكده تهران، مركز تهران شرق، نور پيام تهران، دانشگاه 1
  شناسي گياه بخش كشور، مراتع و ها جنگل تحقيقات مؤسسهسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، ن، تهرا 2

  ، بخش منابع طبيعياستان قم طبيعي منابع و كشاورزي تحقيقات قم، مركز 3

  21/2/95 :تاريخ پذيرش    1/9/94 :تاريخ دريافت

  چكيده
 و مركزي آسياي مناطق بومي و است )Lamiaceae( نعناعيان  وادهخان از ).Vitex agnus-castus L( انگشت پنج   گونه

 با قم استان در آن مهم رويشگاه دو در گونهاين  اكولوژيكي هاي ويژگي از برخي پژوهش اين در. باشد مي اي مديترانه
، ساقه قطر ارتفاع، شش،پو سطح ،تراكم ، رويشگاههر در . گرفت قرار مطالعه وردسيستماتيك م – تصادفي روش به برداري نمونه
 از خاك نمونه سه ها، رويشگاه از يك هر در خاك تشريح براي همچنين. شد گيري اندازهگونه  زادآوري ميزان و همراه هاي گونه
 اسيديته، الكتريكي، هدايت خاك، بافت :قبيل از آنها شيميايي و فيزيكي هاي ويژگي از برخي و شد برداشت ريشه تجمع عمق

 در) ANOVA( طرفه يك واريانس آناليز از استفاده با آمده دستب هاي داده .شد گيري اندازه آلي مواد و پتاسيم سفر،ف نيتروژن،
 اختالف گياه ارتفاع نظر از رويشگاه دو بين كه داد نشان نتايج. گرفتند قرار تحليل و تجزيه مورد Minitab ver.17 افزار نرم

 تجزيه آناليزاز  گياه پراكنش در مؤثر فاكتورهاي تعيين جهت. )P<0.05( دارد دوجو درصد 5 احتمال سطح در داري معني
 ماسه و رويشگاهي اين گونه فسفر، در تفكيك مؤثر عوامل ترين مهم كه داد نشان نتايج. گرديد استفاده )PCA( اصلي هاي لفهؤم

  .الكتريكي است هدايت

  .اصلي، قم هاي مؤلفه زيهتج اكولوژيك، هاي ويژگي ،انگشت پنج :كليديهاي  واژه

  khoshsimaelham@gmail.com :، پست الكترونيكي09197469131: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
 شاخص و مهم هاي گونه از بسياري حاضر حال در

 اثر بر استپي، مناطق در ويژهب مرتعي، هاي اكوسيستم

 و مفرط و هنگام زود چراي همچون نامناسب، هاي استفاده
 بررسي بدون كشاورزي، هاي زمين به طبيعي اراضي تبديل

 منقرض يا بوده و انقراض معرض در كافي، شناخت و
هاي  عرصه كليدي از و شاخص هاي گونه حذف. اند شده

 و محيطي هاي زيست بحران افزايش موجب طبيعي،
 انگشت پنج گياه .)3(شد  خواهد آيندگان حيات دشواري

 خانواده و Vitex جنس در باشد كه مي ها يكي از اين گونه

 به توجه با اما شده، بندي رده )Verbenaceae( پسند شاه
 از استفاده بر مبني بندي رده مطالعات در جديد هاي ديدگاه
 تغيير آن خانواده جايگاه و موقعيت فيلوژنتيكي، هاي روش
 است گرفته قرار )Lamiaceae( نعناعيان خانواده در و كرده

 .)7( ي اين جنس در ايران رويش دارد پنج گونه .)9 و 16(
هاي  برگبا رنگ،  خاكستري اي درختچهانگشت  گياه پنج
 آذين گل با بنفش به مايل آبي رنگ به ها گل اي، پنجه مركب
 بر درونبا  خشك نيمه سته كروي آن وهيم و گرزن خوشه
 درختچه اين كلي بطور ).14 و 13(باشد  مي سخت
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 هاي رودخانه حاشيه و ها هآبراه مسير در خودرو بصورت
 هاي خاك در بيشتر مرطوب، هاي مكان ها، دره در و فصلي
 دريا، نزديكي در اي صخره مناطق خشك، آبرفتي، شني

 هاي مكان در و آهكي سنگ با هايي دامنه روي بر همچنين
 مناطق بومي گياه اين. كند مي رشد ها گودال و گرم و آفتابي
 در و است غربي آسياي و اي مديترانه خشك نيمه و خشك
). 21 و 20(شود  مي يافت استوايي معتدل و گرم مناطق

 البرز، مختلف مركزي، نواحي مناطق همچنين اين گونه در
 خليج به نزديك جنوبي نقاط بعضي ايران، غربي جنوب

   ).11( يابد مي فارس رويش

 در جنسي ميل كاهنده خواص داشتن خاطر به گياه اين
 نام راهب فلفل و پاكدامني سته امني،پاكد درخت زنان
 زيادي محلي هاي نام هم ايران در و) 24 و 18( است گرفته
 شيراز، در آشوب دل فارسي، در كوهي فلفل جمله از دارد،
توان نام  را مي بنگَرو دهدشت در و گچساران در رو بنجه
 هاي استفاده نيز ايران سنتي طب در انگشت پنج از). 12( برد

 ذكر آن براي نيز متعددي دارويي خواص و دهش زيادي
 مقوي، التهاب، ضد خواص، به توان مي جمله آن از كه شده
 نفخ ضد و بادشكن مخدر، آور، اشتها شهوت، كاهنده مدر،
  ).11( كرد اشاره

 Saden-Krehulaو Kustrak )1991 ()26(، وجود 
 در را پروژسترون آهيدروكسي هورمون 17 و پروژسترون

 Wollenveber كه حالي در اند، كرده گزارش هگون اين

 بررسي را گياه اين فالونوئيدهاي ،)Mann  )1983 ()27و
 اثرات ،)23( )1985( همكاران و Lal .ندكرد

 موش روي بر ويتكس دانه باروري ضد و توكسيك اكسي
 )1391( ريكعس و جلودار. دادند قرار مطالعه مورد را نر
 هاي هورمون وضعيت هبودب در گياه عصاره تاثير ،)8(

 را كيستيك پلي حيواني مدل در پروژسترون و تستوسترون
 تاثير ،)17( )2013( همكاران و Ambrosini .كردند گزارش
 به مبتال زنان خطر بي و خوب تحمل بر گياه اينمثبت 

مورد را  شديد ميگرن با همراه قاعدگي از قبل سندرم
   .قرار دادندبررسي 

 اكولوژي بر روي آت )Mert  )1998و Doganنتايج بررسي 
Vitex agnus-castus خاك كه داد نشانمديترانه  غرب در 

 كمي و خنثي مديترانه، لومي غرب در انگشت پنجرويشگاه 
 حاوي پتاسيم، و كلسيم كربنات از فقير شور، غير قليايي،
  .)19( است نيتروژن و فسفر از غني و آلي مواد

اكولوژيكي  وي خصوصياتر زيادي مطالعات ايران در
 شاهمرادي و آژير. است گرفته صورت گياهي هاي گونه

 راFerula ovina اكولوژيكي  آت خصوصيات، )2() 1386(
 و همراه گياهان اقليمي، خصوصيات برخي با بررسي

 همكاران و ابرسجي. كردند مطالعه گياهي درصد پوشش
 Hedysarumاكولوژيكي آت خصوصيات ،)1() 1386(

kopetdaghi  اوشيب. نمودند مطالعه گلستان استان در را 
 Loliumگونهاكولوژي  آت ،)3( )1390( همكاران و نتاج

rigidum ايزدي .كردند بررسيرا  مازندران استان در 
بررسي به  ،)4( )1395(و همكاران  لو خواجه حاجي

هاي مرتعي  در اكوسيستم خصوصيات اكولوژيكي گونه كَور
 .ندپرداخت اردبيلتان در اسمنطقه مغان 

 خشك و گرم هواي و آب بهاين گونه  سازگاري وجود با
در  زمينه اين در چنداني مطالعات تاكنون ،و اهميت آن

 تواند مي اين پژوهشو  است نگرفته صورتايران و جهان 
 اقليمي اين و اكولوژيكي شرايط براي شناخت مناسبي منبع
ي ها ويژگيبرخي  بررسي بمنظور حاضر تحقيق .باشد گياه

 و انجام شد قم استان در مراتع انگشت پنجگياه  اكولوژيكي
بر  مؤثر محيطي عوامل ترين مهم تعيين تحقيق اين هدف

 مورد رويشگاه دو در آوري اين گياه زاد استقرار و ،پراكنش
ي  گونه اين به بيشتر آغاز توجه تا شايد سر ،باشد مي مطالعه

  .گياهي گردد

 روشها و مواد

   50 جغرافيايي طول در قم استان: مطالعه مورد ناطقم
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 جغرافيايي عرض و دقيقه 8 و درجه 52 تا دقيقه 8 و درجه
. است شده واقع دقيقه 9 و درجه 35 تا دقيقه 8 و درجه 34
 1:50000 گياهي با مقياس هاي  تيپ هاي نقشه از استفاده با
كه توسط محققان مركز تحقيقات كشاورزي  1:250000 و

ميداني،  بازديدهاي طبييعي استان قم تهيه شده بود و و منابع
توجهي را   جمعيت قابلانگشت  پنجكه گونه  هايي رويشگاه

 گونه اين اصلي رويشگاهدو  .شد يابي داد، مكان تشكيل مي
 هكتار و جعفريه به 28 مساحت به )طاهر امامزاده(طغرود 

متفاوت كه از نظر شرايط توپوگرافي هكتار،  38 مساحت
 محل. شدند برداري انتخاب بودند، جهت نمونه

درصد و  2- 3 شيب ها داراي اين رويشگاه برداري نمونه
 دريا سطح از متر 1000تا  990 بين آن ارتفاعي تغييرات

 1 جدول در رويشگاه دو اين اقليمي هاي ويژگي .باشد مي
- 1390( ساله 9 آماري دوره اساس بر است كه شده ارائه

 مورد آمبرژه و دومارتن هاي روش از استفاده با) 1382
  .گرفت قرار بررسي

  )1382-1390دوره آماري ( ناطق مورد مطالعهخصوصيات اقليمي م -1جدول 

  رويشگاه
ايستگاه 
  هواشناسي

بارندگيميانگين
  ساالنه

ميانگين
  دماي ساالنه

حداقل
  مطلق

حداكثر 
  مطلق

 ميانگين حداقل
  ساالنه

ميانگين 
  هكثر ساالنحدا

  گراد سانتي مترميلي
  6/26  11  47 -51/1458/1823 شكوهيه جعفريه و طغرود

مورد  هاي رويشگاه از يك هر بررسي جهت: تحقيق روش
 سيستماتيك استفاده – تصادفي برداري نمونه روش از نظر،

 نسبت موازي بطور ترانسكت سه رويشگاه هر در. گرديد
 متر 100 حدود هاي فاصله با و كلي شيب جهت در هم به
 تعداد ترانسكت هر روي بر و شد نظرگرفته در يكديگر از

 گذاري پالت از يكديگر براي متر 30 هاي فاصله با نقطه 10
 حداقل سطح ها به روش پالت ابعاد .گرفت قرار نظر مد
 و ارتفاع تاجي، پوشش پالت هر در .شد تعيين متر 5×5

 قطر ميانگين گياه بودن اي ساقه چند بعلت( ساقه قطر
 براي. شد گيري اندازه) كرديم محاسبه را گياه هر هاي ساقه

 ها پالت در ها كل پايه تعداد گونه، فراواني و تراكم محاسبه
رويشگاه،  مساحت گرفتن نظر در با و گرديد شمارش

 برآورد بمنظور. شد محاسبه هكتار يك در مقدار تراكم
 هاي نهال عدادت ها، اين رويشگاه طبيعي زادآوري ميزان

 و گرديد شمارش پالت داخل بوته هر اطراف در موجود
 هاي گونهآوري  روش جمع .شد محاسبه هكتار در سپس

 همراه، هاي گونه شناسايي همراه به اين شكل بود كه جهت
 و خشك از بعد و آوري ها جمع پالت در موجود گياهان
 منابع و كشاورزي تحقيقات مركز هرباريوم به كردن پرس
   .يافت قم انتقال استان طبيعي

 

  )1383، انيمظفر ؛1345، يزرگر( )هيجعفر :2، طغرود: 1( و استان قم رانيانگشت در ا پنجگونه پراكنش  -1 شكل



810 

از  يك هر شناسي در خاك مطالعات انجام بمنظور
 نمونه سه پالت، هر مركز در پروفيل حفر با ها رويشگاه

 مخلوط هم با و برداشت رمت سانتي 0- 30عمق  از خاك
 آزمايشگاه آمده به بدست تركيبي نمونه و گرديد
 آزمايشگاه در .انتقال يافت قم كشاورزي جهاد شناسي خاك

 رطوبت آهك، الكتريكي، هدايت اسيديته، قبيل از صفاتي
 رس و سيلت ماسه، آلي، ماده پتاسيم، فسفر، ازت، اشباع،
 بررسي جهت .ندگرفت قرار گيري اندازه مورد ها نمونه

 نزديكترين آماري اطالعات هوايي، و آب اصلي پارامترهاي
 ايستگاه( مطالعه مورد مناطق به هواشناسي ايستگاه

 تحت 1390تا  1382از سالهاي ) شكوهيه سينوپتيك
 و تجزيه اطالعات، آوري جمع از پس. گرفت قرار بررسي
 و رويشي خصوصيات به مربوط هاي داده تحليل

طرفه  يك واريانس آناليز از استفاده با محيطي پارامترهاي
)One-way ANOVA (اصلي هاي مؤلفه تجزيه از و 
)PCA (افزار نرم استفاده از با Minitab ver.17 و شد انجام 

 در گياهي گونه اين زادآوري و رويش كننده محدود عوامل
  .گرفت قرار بررسيتحليل و  مورد منطقه

  نتايج
 در انگشت پنج رويشي صفات T-Test آناليز مقايسه

 دهد مي نشان 3 جدولدر  طغرود و جعفريه هاي رويشگاه
 سطح درداري  معني اختالف گياه ارتفاع لحاظ از كه

 لحاظ از اما دارد وجودرويشگاه  دو در درصد 5 احتمال
 داري معني اختالف ساقه قطر و پوشش تاجسطح  ميزان
 ،3شكل در  رويشي پارامترهاي مقايسه با .ندارد وجود
 ورسد  مي بنظربراي رشد گونه مناسبتر  جعفريه منطقه

 ميزان بيشترين رويشگاه اين شده، انجام برآورد اساس بر
 خود به را گياه پوشش و قطر ساقهتاج ارتفاع، سطح 

دو در هكتار است و از لحاظ تراكم  داده اختصاص
  .هستند با هم برابر رويشگاه تقريباً

دهد  نشان مي انگشت پنجهاي  شگاهنتايج تجزيه خاك روي
كه خاك رويشگاه طغرود، ميزان فسفر، پتاسيم، ازت، 

 بيشتري نسبت بههدايت الكتريكي، ماسه و ماده آلي 
 هاي رويشگاهكلي خاك  بطور. دارد جعفريه  رويشگاه

  ).2جدول (داراي بافت شني لومي است  انگشت پنج

  انگشت ه پنجهاي گون نتايج تجزيه خاك رويشگاه -2جدول 

  اسيديته  رويشگاه
هدايت 
  الكتريكي

ماده 
  آلي

رطوبت 
  اشباع

  رس  سيلت  ماسه  پتاسيم  فسفر  ازت  آهك
  بافت

ds/m % % % mg/k
g

mg/k
g

mg/k
g % % % 

 S.L 6/8 9/2 5/88 4/316 0/15 08/0 5/10 17 82/0 81/1 9/7  طغرود

 S.L 6/8 3/14 1/77 4/295 6/7 01/0 5/10 19 1/0 05/1 9/7  1جعفريه

 S.L 6/8 8/32 6/58 4/106 66/1 01/0 5/14 20 12/0 23/1 0/8  2جعفريه

  رويشگاهدر دو  انگشت پنجونه هر يك از صفات گ T-Testآناليز  سهيمقا -3جدول 

  نتيجه آزمون p  ميانگين خطاي استاندارد  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  منطقه  متغير
ح سط

 پوشش
1 10 297/44  552/35  242/11  

661/0  ns 2 10 9/54  1/60  19 

 قطر ساقه
1 10 68/7  138/5  625/1

171/0  ns 2 10 57/11  667/4  476/1

 ارتفاع
1 10 0/168  329/47  967/14

05/0  * 2 10 0/218  672/44  126/14
  )جعفريه :2 طغرود، :1( بودن دار معني عدم ns درصد، 5 سطح در بودن دار معني *
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 ودارند  يكساني هواي و آب بررسي مورد  ويشگاهردو 
 سيستم مبناي بر .ه استشد ارائه 1جدول در بررسي  نتايج

 و سرد فراخشك اقليم در بررسي مورد مناطق دومارتن
. گيرند مي قرار سرد خشك اقليم در آمبرژه روش طبق

  دوره طول 2در شكل  آمبروترميك منحني به باتوجه
 .باشد ميدر سال  ماه 7 از شبي خشكي در اين مناطق

 مطالعه مورد  رويشگاهدو  در انگشت پنج همراه يها گونه
  :از عبارتند

Alhagi pseudalhagi, Artemisia aucheri, Artemisia 
scoparia, Artemisia sieberi, Atriplex hortensis, 
Carthamus oxyacanthus, Echinops orientalis, 
Lactuca orientalis, Launaea acanthodes, Onopordon 
leptolepis, Peganum harmala, Prosopis farcta, 
Pteropyrum aucheri, Pycnocycla spinosa, 
Stipagrostis plumosa 

  
  )1382-1390( استان قم در انگشت گونه پنج مطالعه مورد رويشگاه دو آمبروترميك منحني -2 شكل

  

  
هاي  ي و زادآوري در رويشگاهمقايسه پارامترهاي رويش -3 شكل

  انگشت پنج

 هاي جمعيت پراكنش بر مؤثر عوامل ترين مهم تعيين بمنظور
 روش از ،مورد بررسي رويشگاهدو  در انگشت پنجي  گونه
براي اين منظور از . شد استفاده اصلي هاي مؤلفه تجزيه

ليل داشتن سهم بيشتري از مقدار بد PCA 2و  1محورهاي 
 به باتوجه. استفاده گرديد) 293/3و  706/7 بترتيب(ويژه 

هدايت  اول در مؤلفه متغيرها، با ها مؤلفه همبستگي ضرايب
اسيديته،  دوم الكتريكي، ازت، ماده آلي و رس، در مؤلفه

، در مؤلفه سوم پتاسيم، در مؤلفه چهارم سيلتماسه و 

و در مؤلفه ششم آهك در مؤلفه پنجم رطوبت اشباع  ،فسفر
  .)4جدول (ر را دارند بيشترين تأثي

دو  در انگشت پنج هاي جمعيت بندي رسته نمودار 4  شكل
 نشان خاكي عوامل با ارتباط در را بررسي مورد رويشگاه

 پيرامون در ها رويشگاه عوامل، اين نتيجه در. دهد مي
 در جدايي رويشگاه. شوند مي ديده بندي رسته محورهاي

رطوبت اشباع  ك،آه شامل اسيديته، محيطي جعفريه عوامل
 ، هدايت)طاهر امامزاده(طغرود  و سيلت و رويشگاه

  .بيشترين تأثير را دارند ازت و رس آلي، ماده الكتريكي،

  بحث
 دارد و پراكنش قم استان استپي مناطق در انگشت پنجگونه 

 از اما بوده يكسان اقليم هاي مورد بررسي داراي رويشگاه
 خاك .اند متنوع گياهي پوشش و خاك فلوريستيكي، نظر

 سيلتي، لومي بافت داراي دو منطقه در رويشگاه اين گونه
  . باشد مي غيرشور و قليايي كمي آهكي،
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  ها مؤلفه از يك هر در متغيرها به مربوط ويژه بردار مقادير -4جدول 

  متغير
  )محور(مؤلفه

 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

  -335/0  -143/0  -220/0 -044/0 525/0 -110/0  اسيديته
  -352/0  -123/0  344/0 -293/0 -163/0 383/0 )زيمنس بر متر دسي(هدايت الكتريكي 

  142/0  243/0  324/0 360/0 -026/0 436/0 )گرم بر كيلوگرم ميلي(ازت 
  288/0  351/0  -556/0 -138/0 208/0 333/0 )گرم بر كيلوگرم ميلي(فسفر 

  455/0  -014/0  118/0 -484/0 426/0 228/0 )گرم بر كيلوگرم ميلي(پتاسيم 
  456/0  -447/0  -313/0 -137/0 -409/0 -202/0 )درصد( آهك

  -216/0  656/0  -146/0 -453/0 -143/0 -348/0 )درصد( رطوبت اشباع
  -459/0  -199/0  -359/0 114/0 -053/0 465/0 )درصد(ماده آلي 

  032/0  301/0  001/0 -037/0 -367/0 269/0 )درصد(ماسه 
  004/0  -018/0  202/0 161/0 318/0 -294/0 )درصد( سيلت
  -024/0  -144/0  -005/0 -357/0 -071/0 481/0  )درصد(رس 

  

43210-1-2-3
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= OCرطوبت اشباع، = SPهدايت الكتريكي، = ECاسيديته، = pH بررسي هاي مورد رويشگاه با ارتباط در خاكي عوامل بندي رسته نمودار -4 شكل
  رس= Clayسيلت، = Siltماسه، = Sandآهك، = CaCO3، پتاسيم =Kفسفر، = P ،ازت= Nماده آلي، 

 و ميزان ds/m 81/1-05/1 الكتريكي بين هدايت ميزان
و جدول  2باتوجه به شكل  .است 91/7- 04/8اسيديته بين 

 گياه اين رشد براي رويشگاه ترين مناسب جعفريه منطقه ،3
 رويشگاه ايندر  شده، انجام برآورد براساس .باشد مي
 خود بهاين گونه بيشترين مقدار را پوشش سطح و  رتفاعا

 در سيلت و ماسه باالي درصد وجود. است داده اختصاص

 ميزان كاهش باعث بياباني، نيمه و بياباني مناطق خاك بافت
 در جوي نزوالت ذخيره و حفظ به و شده خاك موئينه آب
 فسفر، مانند عناصري كمبود ).5( نمايد مي كمك مناطق اين
 جعفريه منطقه در آلي مواد همچنين مقدار و ازت تاسيم،پ

 برداري بهره و منطقه گياهي پوشش تخريب بعلت شايد
 و گياهي پوشش شدن تنك به منجر كه است رويه بي
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همچنين خاك اين . شود مي خاك سطح در الشبرگ كمبود
خورده  شخم و هاي داراي خاك دستكاري مناطق از زمين

 اثر در آن ازت بيشتر قسمت باشد كه باعث شده مي
 چاهوكي زارع .شوند خارج از دسترس فرسايش و آبشويي

 اين رابطه در مشابه به نتايجي نيز) 10() 1394( همكاران و
 و كشاورزي هاي زمين به منطقه اين نزديكي. نددست يافت

 تا شده باعث آب به منطقه اين گياهان دسترسي نتيجه در
 بيشتر طغرود رويشگاه به بتنس رويشگاه اين گياهان رشد
 ناحيه، اين در دما مطلق و حداكثر حداقل به توجه .باشد

 به گياهي گونه اين تحمل قدرت و مقاومت تاييدكننده
 قم استان گرم بسيار هاي تابستان و سرد هاي زمستان

ساالنه،  بيشترين ميانگين دماي با جعفريه منطقه .باشد مي
با  بترتيبحداكثر مطلق  ميانگين حداكثر ساالنه و دماي

گراد و كمترين ميزان  سانتي درجه 47و  6/26، 8/18
ترين دماي حداقل مطلق  و پايين) متر ميلي 5/145(بارندگي 

دشوارترين شرايط رويشي را براي ) گراد درجه سانتي - 23(
 برغم انگشت  اغلب گياهان فراهم كرده است، اما گونه پنج

بنابراين گونه . وردار استاين شرايط از رشد مطلوبي برخ
پسند بوده و قادر است  انگشت بسيار خشكي پنج

بندي  طبقه. تحمل كند بخوبي ترين شرايط اقليمي را  خشك
 و ساير آمبرژه روش و دومارتن سيستم مبناي براقليم منطقه 

در  توانند مي نيز آمده بدست اقليمي و هواشناسي هاي داده
  .كنند مكك گياه كشت مستعد مناطق شناخت

 ميزان لحاظ از فقط حاضر تحقيق از آمده بدست نتايج
 )Mert  )1998و Dogan مطالعه با اسيديته و پتاسيم شوري،

هاي اين  يافته با موارد ساير در و )19( انطباق داشت
 شرايط در گونه ايندهد  نشان مي كه دارد مغايرت پژوهش

 هاي محيط در است و رويش به قادر متنوع اكولوژيك
 نواحي مزارع، جاده، حاشيه حاشيه مانند فاوتمت رويشي
 هاي لكه شده، رها هاي زراعي زمين و ها جوي كنار ساحلي،
به  گياهي گونه اين طرفي، از .دهد تشكيل مي را جمعيتي

 مقاوم منطقه همچون گرما و خشكي محيطي هاي تنش

 نشان اكولوژيك با شرايط وسيعي سازگاري و است
  .دهد مي

 انگشت پنج گياه بررسي، مورد مناطق در 2شكل  طبق بر
 اين در انگشت پنج هاي پايه بررسي. نداشت زادآوري
ها  پايه  همه تقريباً كه است واقعيت اين گوياي ها رويشگاه
 و جوان گياهان و بودند ميانسال بعضاً و مسن در منطقه

 طبق بر .نشدند مشاهده عرصه در ساله دو تا يك هاي نهال
 و ميانسال هاي پايه ،)15( )1384( عسگري و نوحي مطالعه
 1350- 1357 باران پر هاي سال به مربوط جوان نسبتاً
 دوره چند بارندگي هاي دوره بين منطقه اين در. باشند مي

 از ها گونه اين اينكه به توجه با و دارد وجود خشكسالي
 كه داشت نظر در بايد شود مي محسوب اي مديترانه عناصر
 در بارش متوسط از كمتر بسيار منطقه ارندگيب متوسط
 را ها گونه اين واقعي نياز تكاپوي و بوده اي مديترانه مناطق

 دو از بيش هاي بارندگي فقط است ذكر شايان. كند مين
 است متوالي سال 3- 5 براي هم آن و ساليانه ميانگين برابر
 در درختي هاي گونه عمده و شود مي زادآوري به منجر كه

 تجديد به قادر پرباران هاي سال در فقط شده، ياد هعرص
 ميزان كاهش از ناشي رطوبتي افت همچنين. هستند حيات
 آب هاي سفره سطح رفتن پايين و سطحي هاي آب

 سد احداث نيز و حد از بيش برداري بهره دليل به زيرزميني
 تغيير در دخيل عوامل ديگر از منطقه باالدست در

  .است گياهي گونه اين ضرر به اكوسيستم

 بومي گونه اين زادآوري عدم اصلي عوامل از ديگر يكي
 در عرصه در بز بخصوص اهلي هاي دام وجود ساله، چند
 سرعتب جوان، هاي نهال ظهور حضبم  كه است سال طول
 نوع و زندگي شيوه. نمايد مي كن ريشه و چريده آنرا

 اعثب گله، تركيب همچنين و منطقه روستاهاي در دامداري
 همانند خوار سرشاخه و خوار علف هاي دام مداوم حضور

 و تعليف نوع بعلت بز. است شده ها عرصه اغلب در بز
 تضعيف و حيات تجديد عدم در ها، نهال كردن كن ريشه
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  Obeidكه با نتايج دارد زيادي نقش اي درختچه يها گونه
  .مطابقت دارد) Mahmoud  )1971) (25و

 هاي زمين به ها بخش برخي زديكين همچون انساني عوامل
 و شن كارخانه احداث زمين، مداوم زدن شخم و كشاورزي

 روستاي توسعه طغرود، منطقه خاك از مداوم برداري بهره
 از رويه بي برداشت و ها چاه حفر ها، جاده گسترش طغرود،
 غالب كه آورده بوجود را خطر اين زميني زير هاي سفره
 حذف هاي انساني دخالت اثر در گياهي گونه اين هاي پايه
 ها، زيستگاه تخريب و باشند مي شدن حذف شرف در يا و

باعث شده  را گياهي گونه اين انقراض و كاهش خطر
داراي  گياه اين كه داد نشان آمده بدست اطالعات .است

 منقرض احتمال كه باشد مي بدون زادآوري هاي جمعيت
) Jamzad )1999و  Jalaliدارد كه با نتايج  وجود شدن آنها

طبق نتايج پوربابايي و همكاران  بر. مغايرت دارد) 22(
 هاي دخالت و خاكي و اقليمي سخت شرايط) 6() 1393(

تجديد  قابليت عرصه در ها حضور دام و انسان رويه بي
 نياز بنابراين. زداس مي غيرممكنرا  گياهي هاي گونه حيات
احساس  شگاهروي و بازسازي مخرب عوامل توقف به مبرم
پايدار  اكوسيستم به دستيابي امكان درازمدت در تا شود مي

 در ارزشمند گياه اين از حفاظت پس .باشد امكانپذير
  .رسد مي بنظر ضروري امري بهينه مديريت چهارچوب

 صحيح مديريت اعمال و اكولوژيكي يها ويژگي از آگاهي
 تخريب روند كاهش براي مناسب بستري تواند مي

 در يمؤثر نقش و نمايد مهيا گياهي گونه اين هاي رويشگاه
 مشابه محيطي شرايط با مناطق در استفاده جهت آن پيشنهاد

 با بنابراين .است پژوهش اين مهم هاي دستاورد از كه دارد

 آوردن فراهم و گياه اين اكولوژيكي شرايط از گرفتن الگو
 اين كشت و كردن اهلي به توان مي آن رشد طبيعي شرايط
 در ها جمعيت آوري جمع ،طريق اين به و نمود اقدام گياه
 با .شد خواهد عملي ،اصالحي كارهاي انجام و منطقه يك

 شناسي بوم شرايط به نسبت درختچه اين بردباري به توجه 
 مناسبي توانمندي آن، زيباي منظر نيز و بياباني نيمه اراضي

  .ردگذا مي نمايش به شهري سبز فضاي منظرسازي براي را

  نتيجه نهايي

انگشت در منطقه  گونه پنجنتايج اين پژوهش نشان داد كه 
جعفريه بيشترين ميزان خصوصيات رويشي را دارد، 

شرايط نسبت به منطقه طغرود بنابراين منطقه جعفريه 
اين . است كردهفراهم تري را براي اين گونه مناسبرويشي 

 نزديكيا دو منطقه از نظر شرايط اقليمي مشابه هستند، ام
 دسترسي نتيجه در و كشاورزي هاي زمين به منطقه جعفريه

است كه  شده باعث به آب در اين منطقه ونهگهاي اين  پايه
 بيشترديگر  رويشگاه به نسبت رويشگاهاين آنها در  رشد
هاي اين گونه داراي بافت شني لومي  خاك رويشگاه. باشد

ين گونه ا. باشند است و از نظر عناصر غذايي فقير مي
باال و بسيار پايين و همچنين به مقاومت زيادي به دماهاي 

دشوارترين بارندگي بسيار كم دارد، بطوريكه قادر است در 
گراد و دماي  سانتي درجه 47 حداكثر دمايا بشرايط 
 145ساالنه حدود و بارندگي  گراد درجه سانتي - 23حداقل 

شديد هر  بدليل تخريب .به رشد خود ادامه دهد متر ميلي
يافت انگشت  گونه پنجدو منطقه آثاري از تجديد حيات 

  .گردد محسوب مينشد كه زنگ خطري براي بقاء اين گونه 

 منابع

 بررسي آت. 1386. ص كيا، زارع و. ع.ا شاهمرادي، ،.ق ابرسجي، -1
 مراتع در  .Hedysarum kopetdaghi Borissاكولوژي

 ):3(14 ايران، بيابان و مرتع فصلنامه تحقيقات. استان گلستان
431-421.  

  مرتعي اكولوژي گونه آت. 1386. ع.ا شاهمرادي، و. ف آژير، -2

Ferula ovinaبيابان و مرتع فصلنامه تحقيقات. تهران استان در 
  .359-367 ):3(14ايران، 
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 .1390. م كشاورزي، ،.م اكبرزاده، ،.ح شكرچي، ،.م نتاج، اوشيب -3
. مازندران استان در Lolium rigidumاكولوژي گونه  آت

  .37-46): 10(3 گياهي، شناسي فصلنامه زيست

 .1395 .نيارق، ج و شريفي. ، عصري، ي.و لو، خواجه حاجي ايزدي -4
 Capparis( بررسي خصوصيات اكولوژيكي گونه كَور

spinosa L. (هاي مرتعي منطقه مغان در استان  در اكوسيستم
  .)زير چاپ(، ايران بيابان و مرتع فصلنامه تحقيقات. اردبيل

اكولوژي  آت بررسي .1390 .م ادناني، ،.ع .ا شاهمرادي، ،.باقري، ح -5
. قم استان مراتع در) Stipagrostis plumosa(سبط  گونه

  .187-201 ):2(18ايران،  بيابان و مرتع تحقيقات فصلنامه

 بررسي. 1393. م عادل، ،.ا بنياد، اسالم ،.م بابائيان، ،.ح پوربابائي، -6
 .Acer monspessulanum subsp( كيكم گونه اكولوژي آت

cinerascens (فصلنامه . فارس استان هاي جنگل در
  .376-385: )3( 27 هاي گياهي، پژوهش

 دانشگاه انتشارات. ايران هاي درختچه و درختان. 1373. ح ثابتي، -7
  .يزد

 هيدروالكلي عصاره تأثير بررسي .1391. ك ري،كعس ،.غ جلودار، -8
 سندرم در جنسي هاي هورمون تغييرات بر انگشت پنج گياه ميوه

. صحرايي موش در القايي) PCOS( كيستيك پلي تخمدان
  ,62-69): 1(16فارماكولوژي،  و فصلنامه فيزيولوژي

د ـنـپس هاـش هرـيـت: 52شماره  ان،رـيا روـفل .1385. زاد، ز جم -9
)Verbenaceae.( و لهاجنگ تتحقيقا سسهؤـم راتاـنتشا 
  .ركشو تعامر

 عوامل بررسي. 1394. ، طويلي، ع.، حسيني، م.چاهوكي، م زارع -10
 مطالعه( مياني طالقان مراتع در اي گونه تنوع تغييرات بر موثر

هاي  پژوهشفصلنامه . )وشته روستاي اطراف مراتع موردي
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Abstract 
Vitex agnus-castus species of Lamiaceae family and is native to the Mediterranean 
region and Central Asia. In this investigation, some ecological characteristics of this 
species were studied in two representer sites representing in Qom province (Iran). 
Sampling was performed with random-systematic method. In these sites, density, 
coverage, height, stem diameter, companion species and regeneration of Vitex were 
measured. Cover shrubs were determined by measuring the diameter of large and small 
crown. Also, three soil samples were taken from the depth gathering of roots and some 
of their chemical and physical properties were measured. The measured characteristics 
of soil included texture, EC, pH, N, P, K and OC. The data were analyzed by ANOVA 
method in Minitab software ver.17. According to the results, plants height, show 
significant difference at 5% level (P<0.05). To determine the major factors affecting 
plant distribution, principle component analysis (PCA) was used. The overall results 
showed that the most important factors in classification of the species of these sites 
were P, sand and EC. 
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