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Background and Objectives: Understanding the behavior of plants in 

relation to ecological factors provides basic information in order to 

improve and properly use rangeland. Also, determining distribution area of 

species and studying the characteristics of their habitat helps to choose the 

right place for their establishment. Rheum species is one of the rangeland 

species which, in addition to having important medicinal properties, is 

valuable for soil protection in dry and semi-arid rangeland. Considering the 
decrease in the density of this species in natural habitats during recent 

decades, knowing the characteristics of the habitat can be an effective help 

in the improvement and development of Rheum. Therefore, in this research, 

the effect of environmental factors on the vegetative characteristics of 

rhubarb species in three different habitats is investigated. 

 

Materials and Methods: In this research, the habitat characteristics in 

three habitats of Chubak, Targh and Karkaz in the Kouhsorkh region 

located in Kashmar city and the relationship of ecological factors with 

characteristics of Rheum ribes L. including excluded base weight, stem 

weight without pods, length of stems of a plant, and number of stems in 

each base have been investigated. The ecological factors included soil 
factors such as EC, pH, N, P, K, organic matter, clay, silt, sand and 

physiographic factors include slope, aspect and altitude. In each of the 

studied habitat, 10 samples of Rheum ribes were collected. In the first 

stage, the weight of each harvested stem was measured and then the weight 

of stems without pods was determined. Also, the number of stems in each 

sample was counted and the length of each stem was measured separately. 

Finally, the matrix of environmental conditions and vegetative characteristics 

of Rheum ribes was analyzed using redundancy analysis (RDA). 

 

Results: The findings of the research showed that the characteristics of the 

soil in Chubak, Targh and Karkaz sites are different and in the same site it 
is different in different soil depths. Among the physiographic factors, the 

altitude has the greatest role on the characteristics of the Rheum ribes. The 

altitude has a positive and strong relationship at a significant level of 5 

percent with the length and number of Rheum ribes stems. So that with the 
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increase in altitude, the length of their stem also increases. Among the soil 

characteristics, the percentage of sand, silt, P, K and lime percentage are 

the most important factors affecting the characteristics of Rheum ribes. The 

percentage of sand has a strong correlation with the weight of the Rheum 

stem, and with the increase of the percentage of sand, the weight of the 

stem increases. EC parameters and silt percentage have a negative 

relationship with Rheum ribes characteristics. So that with the increase of 

these parameters in the soil, the number and length of stems as well as their 

weight decreases. 

 
Conclusion: The results of this study showed that Rheum ribes in Chubak 

site has the highest amount of growth characteristics, therefore Chubak 

region has provided more suitable conditions for growth of this species 

than the other regions. In this site, the samples of Rheum ribes have the 

highest number of stems and the highest average weight of the stems at 

1316 gr. Thus, this site can be introduced as the best growing area for 

Rheum ribes. Also, in terms of environmental parameters affecting the 

growth characteristics of Rheum ribes, among the topographic factors, 

altitude, among soil properties, the percentage of sand, silt, phosphorus, 

potassium and lime are the most important factors affecting the 

characteristics of Rheum ribes.  
 

Cite this article: Zarezadeh Kasrine, Mohsen, Farzad Mehr, Jalil, Azarakhshi, Maryam, Sangoony, 

Hamed. 2022. Investigating the role of environmental factors on vegetative properties of 
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منظور  پایه به شناخت رفتار گیاهان در ارتباط با عوامل اکولوژیکی، اطالعاتسابقه و هدف: 

های  چنین تعیین محدوده پراکنش گونه کند. هم برداری صحیح از مراتع فراهم می اصالح و بهره

کمک  ها به انتخاب مکان مناسب برای استقرار آن ها رویشگاه آنهای  گیاهی و مطالعه ویژگی

وه بر داشتن خوا  دارویی مهم های مرتعی است که عال کند. گونه ریواس یکی از گونه می

خشک ارزشمند است. با توجه به  های مراتع خشک و نیمه  دلیل حفاظت خاک در عرصه به

های  های اخیر، شناخت ویژگی دهه های طبیعی طی گونه در رویشگاه کاهش تراکم این

تواند کمک مؤثری در امر اصالح و توسعه ریواس داشته باشد؛ بنابراین در این  رویشگاهی می

های رویشی گونه ریواس در سه رویشگاه مختلف  پژوهش، اثر عوامل محیطی بر ویژگی

 گیرد. موردبررسی قرار می
 

هی در سه رویشگاه چوبک، طرق و کرکز های رویشگا ویژگی پژوهشدر این  ها: مواد و روش

های رویشی گیاه ریواس  ها با ویژگی از بخش کوهسرخ واقع در شهرستان کاشمر و ارتباط آن

بررسی شده است. عوامل اکولوژیکی موردبررسی  ها ها و طول ساقه شامل وزن پایه، تعداد ساقه

، مواد آلی، درصد فسفر، پتاسیمنیتروژن، ، اسیدیته، هدایت الکتریکی شامل عوامل خاک مانند

رس، شن، سیلت و فاکتورهای فیزیوگرافی شیب، جهت و ارتفاع بودند. در هر یک از 

آوری شد. در مرحله اول وزن هر پایه  نمونه ریواس جمع 10های موردمطالعه  رویشگاه

ها  قهچنین تعداد سا های بدون غالف تعیین شد. هم گیری و سپس وزن ساقه شده اندازه برداشت

 

mailto:m.z.kasrine@gmail.com
mailto:j.farzadmehr@torbath.ac.ir
mailto:H.Sangoony@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-5128-294X
https://orcid.org/0000-0001-8469-6882
https://orcid.org/0000-0001-9533-0296
https://orcid.org/0000-0002-2790-2595


 1401، 3، شماره 29های حفاظت آب و خاك، دوره  پژوهش

 

88 

گیری شد. درنهایت ماتریس شرایط  طور جداگانه اندازه در هر نمونه شمارش و طول هر ساقه به

وتحلیل  مورد تجزیه( RDA) های رویشی ریواس با استفاده از آنالیز افزونگی محیطی و ویژگی

 .قرار گرفت
 

و در یک  های مختلف های پژوهش نشان داد که خصوصیات خاک در سایت : یافتهها یافته

ترین  های مختلف خاک متفاوت است. در بین عوامل توپوگرافی، ارتفاع بیش سایت در عمق

ترین همبستگی و رابطه مثبت را با طول و  ارتفاع بیش .های گیاه ریواس دارد نقش را بر ویژگی

ه که با افزایش ارتفاع، طول ساق طوری درصد دارد. به 5داری  تعداد ساقه ریواس در سطح معنی

یابد. از میان خصوصیات خاک، درصد ماسه، سیلت، فسفر، پتاسیم و درصد  ها نیز افزایش می آن

ترین عوامل مؤثر بر خصوصیات ریواس هستند. درصد ماسه با وزن ساقه ریواس  آهک از مهم

یابد. پارامترهای شوری  تری دارد و با افزایش درصد ماسه، وزن ساقه افزایش می همبستگی بیش

که با افزایش این  طوری درصد سیلت با خصوصیات گیاه ریواس رابطه منفی دارند. بهخاک و 

 یابد. ها کاهش می چنین وزن آن ها و هم پارامترها در خاک، تعداد و طول ساقه
 

نتایج این مطالعه نشان داد که گونه ریواس در سایت رویشی چوبک دارای  گیری: نتیجه

است، بنابراین منطقه چوبک نسبت به دو منطقه دیگر های رویشی  ترین میزان ویژگی بیش

های  گونه فراهم کرده است. در این سایت نمونه تری را برای این شرایط پوشش گیاهی مناسب

گرم( را  1316ها )با  ترین میانگین وزن ساقه ترین تعداد ساقه و بیش شده ریواس بیش برداشت

عنوان بهترین منطقه کشت ریواس معرفی کرد.  توان این سایت را به دارا است؛ بنابراین می

نظر پارامترهای محیطی مؤثر بر خصوصیات رویشی ریواس، از بین عوامل  چنین از هم

توپوگرافی، ارتفاع از سطح دریا، از بین خوا  خاک، درصد ماسه، سیلت، فسفر، پتاسیم و 

 های ریواس هستند. ترین عوامل تأثیرگذار بر ویژگی آهک از مهم
 

هرا    بررسی نقش عوامل محیطی برر ییگیری  (. 1401)حامد ، سنگونی، مریم آذرخشی،، جلیل فرزادمهر،، محسن زاده کسرینه، زارع: استناد

 .85-99(، 3) 29، ها  حفاظت آب ی خاک پگیهش. (.Rheum ribes L) ریواس  رییشی یونه

                      DOI: 10.22069/jwsc.2023.20820.3599 
 

                       نویسندیان. ©ناشر: دانشگاه علوم کشایرز  ی منابع طبیعی یریان                                         
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 مقدمه

های مرتعی نیازمند  مدیریت صحیح اکوسیستم

ها است. یکی از اجزای  شناخت اجزا و روابط بین آن

ها پوشش گیاهی و ترکیب آن  اصلی این اکوسیستم

( و 1)بوده که تحت کنترل عوامل محیطی قرار دارد 
های گیاهی و ارتباط اکولوژیکی   شناخت رفتار گونه

عنوان بخش مهمی از  ها با متغیرهای محیطی به آن

های اصالح و احیاء مراتع،   اطالعات موردنیاز در برنامه

سزایی برخوردار است. با توجه به  هاز اهمیت ب

های مختلف کشور  های گیاهی در عرصه پراکنش گونه

ها در مدیریت منابع طبیعی، ضروری  و اهمیت آن

ه شناخت عوامل است تا مطالعات جامعی نسبت ب

ها انجام پذیرد. بررسی وضعیت  اکولوژیک مؤثر بر آن

محیطی  ها ازلحاظ عوامل مختلف محیطی و غیر گونه

تر از عرصه  چه بیش گیری هر که در استقرار و بهره

هایی است که  مراتع دخیل هستند، جزو اولین گام

 (.2ها برداشته شود ) تواند برای تولید انبوه آن می

متعلق به  Rehum Lجنس ریواس با نام علمی 

بند(،  )خانواده علف هفت Polygonaceaeخانواده 
عمده طور  گونه در جهان است که به 103دارای حدود 

در آمریکای شمالی، اروپا و نواحی شرقی مدیترانه شامل 
روید.  ترکیه، ایران، افغانستان، پاکستان، روسیه و چین می

شرقی ایران  نس در غرب، مرکز، جنوب و شمالاین ج
به  پراکنش دارد. سه گونه چندساله از جنس ریواس

 Rehum ribes L.، Rehum turkestanicumهای  نام

Janisch., و Rehum persicum Losinsk.  از ایران
 khorasanicumگونه چهارم  گزارش شده و اخیراً

Baradaran & Jafari. از شهرستان زبرخان نیشابور 
(. این گیاه عالوه بر داشتن 1گزارش شده است )

خوا  دارویی مهم، از نظر منابع طبیعی نیز به علت 
خشک  های مراتع خشک و نیمه  روییدن در عرصه

ارزشمند است. در حال حاضر برداشت ریواس در 

گیرد.  صورت سنتی انجام می های طبیعی به عرصه
صورت سنتی بدون توجه به نیازهای  برداشت به

های اخیر  رویشگاهی است به همین دلیل در دهه

های طبیعی کاهش  گونه دارویی در رویشگاه راکم اینت
تواند  های رویشگاهی می یافته است و شناخت ویژگی

کمک مؤثری در امر اصالح و توسعه ریواس داشته 
باشد. در خصو  عوامل اکولوژیکی که حضور و 

های فیزیولوژیکی این گیاه مرتعی را  پراکنش و ویژگی
ه است. غالمی و کند؛ مطالعاتی انجام شد کنترل می

ی به بررسی نیازهای پژوهش( در 2004آخوندی )

اند  اکولوژیکی و خوا  دارویی گیاه ریواس پرداخته
گونه  های مهم این رویشگاه پژوهشو طبق نتایج این 

های لیتوسل  متری با خاک 4000تا  1300در ارتفاعات 
درصد و  50تا  5و در تمامی جهات شیب با شیب 

و با بافت سبک و  7تا  pH  5اهای غیرشور ب خاک
 تأثیر( 2020(. بشیری و ماروسی )3باشند ) شنی می

پارامترهای اقلیمی بر تولید گونه مرتعی ریواس در 

رضوی را ارزیابی کردند. براساس نتایج  استان خراسان
عملکرد ریواس با میانگین دمای حداکثر تابستان، 

دمای اردیبهشت تا شهریور، حداکثر  دامنه تغییرات
دمای تابستان، میزان رطوبت نسبی و بارندگی فصل 

زارعی و همکاران  .(4بهار همبستگی مثبت دارد )

شناسی گیاه ریواس  های بوم ( برخی از ویژگی2016)
در منطقه اَرچالن استان یزد را موردبررسی قرار دادند. 

هایی با اسیدیته  ان کردند که این گیاه در خاکایشان بی
رویش دارد. مناطقی با خاک   لومی با بافت شنی 7/6

متر و  میلی 106سبک و واکنش اسیدی، میزان بارندگی 
عنوان یکی  گراد به درجه سانتی 5/14حرارت متوسط 

در  . (5گردد ) های ریواس معرفی می از رویشگاه

های  ( با مطالعه ویژگی2013ژوهشی دیگر سلیمانی )پ
( و گون Rheum ribesهای ریواس ) اکولوژیکی گونه

( در Astragalus gossypinus Fischerای )   پنبه
دارد در مورد  های مرتعی استان قم اظهار می اکوسیستم

درصد پتاسیم، فسفر،  مانندانتشار گیاه ریواس عواملی 
(. 6کنند ) ماده آلی، سیلت و رس نقش مهمی ایفا می

( رویشگاه بالقوه گونه ریواس 2014فر ) خلیقی
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(Rheum ribes L.)  با استفاده از دو روش آنتروپی

سازی کردند. طبق  حداکثر و الگوریتم ژنتیک مدل
ر پراکنش گونه ریواس ترین عوامل مؤثر ب نتایج مهم

، دمای فصلی، میانگین NDVIشامل ارتفاع، شاخص 
باشند  تر سال و بارش ساالنه می ماهه گرم دمای سه

( اثرات ارتفاع رشد بر 2016(. سان و همکاران )7)
ترکیبات شیمیایی گیاه دارویی ریواس را موردبررسی 

دریافتند که محتویات مشتقات اند و  قرار داده

تأثیر  ها در گیاه ریواس تحت فنل آنتراکینون و پلی
ارتفاع قرار دارند. تغییرات در میان این ترکیبات 

تأثیر عوامل  شیمیایی نیز در سایر گیاهانی که تحت
 (.2است ) محیطی و ارتفاع قرار دارند گزارش شده

ونه ریواس در منطقه هم به با توجه به اهمیت گ

لحاظ بحث حفاظت خاک و هم ازنظر اهمیت دارویی 

برداری غیراصولی موجب  که بهره آن و با توجه به این

گونه در منطقه موردمطالعه شده  کاهش تراکم این

شناختی و  است، ضرورت دارد تا با مطالعات بوم

گونه با عوامل محیطی به اصالح و  بررسی رابطه این

رو پژوهش حاضر با هدف  آن کمک کرد. ازاین توسعه

های رویشی  بررسی تأثیر عوامل محیطی بر ویژگی

شامل وزن پایه ریواس، وزن پایه بدون ریواس   گونه

ترین عوامل  و تعیین مهم ها و طول ساقه  غالت، تعداد

 محیطی مؤثر بر آن انجام گرفته است.

 
 ها مواد و روش

شمر و منطقه منطقه موردمطالعه شهرستان کا
رضوی است.  کوهسرخ واقع در استان خراسان
هزار کیلومترمربع  5شهرستان کاشمر با وسعت حدود 

دقیقه شرقی و  27درجه و  58در طول جغرافیایی 
دقیقه شمالی واقع  11درجه و  35عرض جغرافیایی 

 180شده است. متوسط بارندگی سالیانه شهرستان 
 38ها  ترین درجه حرارت در تابستان متر و بیش میلی

 -3ها،  ترین آن در زمستان گراد و کم درجه سانتی
گراد است. ارتفاع شهرستان در بلندترین  درجه سانتی
زاد دریا است و در آمتر از سطح  2515نقطه 
 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. 900ترین نقطه  پایین

 

 
 .رضوی موقعیت منطقه موردمطالعه در ایران و استان خراسان -1شکل 

Figure 1. Location of the study area in Iran and Khorasan Razavi province. 
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 3در این پژوهش، خصوصیات رویشگاهی در 

سایت رویشی چوبک، طرق و کرکز از بخش 

ها با  کوهسرخ واقع در شهرستان کاشمر و ارتباط آن

های رویشی گیاه ریواس )تولید ساالنه( شامل  ویژگی

و  وزن پایه، وزن پایه ریواس بدون غالف و تعداد

موردبررسی قرار گرفته است. عوامل  ها طول ساقه

 لی اکولوژیکی مؤثر شامل عوامل خاکی ماننداص

اسیدیته، نیتروژن، فسفر، پتاسیم،  هدایت الکتریکی،

های  ماده آلی، بافت و درصد سنگریزه در سایت

گیری گردید. از  رویشی مختلف مورد انتخاب و اندازه

عوامل فیزیوگرافی؛ شیب، جهت و ارتفاع در 

های رویشی مختلف مشخص شد. برای  سایت

طور تصادفی  گیری پارامترهای فیزیکی خاک به زهاندا

برداری از  در هر سایت سه پروفیل حفر گردید و نمونه

متر انجام  سانتی 50-75و  25-50، 0-25اعماق 

گرفت. تعیین بافت خاک به روش هیدرومتری، 

متر،  pHمتر، اسیدیته با  ECهدایت الکتریکی خاک با 

نیتروژن، فسفر و درصد ماده آلی به روش تیتراسیون و 

 گوگرد از روش فتومتری تعیین گردید.

جهت برداشت گیاه ریواس در هر یک از 

نمونه از  10های رویشی موردمطالعه تعداد  سایت

طور تصادفی انتخاب و  های همسال گیاه ریواس به پایه

(. در 2016آوری گردید )زارعی و همکاران،  جمع

شت شده های بردا مرحله اول وزن هر یک از پایه

های بدون غالف  گیری گردید و سپس وزن ساقه اندازه

ها در هر یک از  چنین تعداد ساقه تعیین شد. هم

های برداشت شده شمارش گردید و طول هر  نمونه

گیری شد. در  ساقه با استفاده از متر به تفکیک اندازه

ها از آزمون  ابتدا برای بررسی نرمال بودن داده

تفاده شد. با توجه به نرمال اسمیرنف اس-کولموگراف

طرفه  ها با استفاده از آزمون واریانس یک بودن داده

ها موردمطالعه  های رویشی ریواس میان سایت ویژگی

 10ازآن، در هر سایت میانگین  مقایسه گردید. پس

های گیاه ریواس در آن  عنوان معرف ویژگی نمونه به

 سایت رویشی وارد ماتریس شرایط محیطی گردید و

های  درنهایت توسط ماتریس شرایط محیطی و ویژگی

 مورد CANOCOافزار  اصلی گیاه ریواس در نرم

 دست بررسی و تحلیل قرار گرفت. طول گرادیان به

، معادل 1گیری شده آمده از روش آنالیز تطبیقی قوس 

تر  محاسبه شد. در صورتی که طول گرادیان کم 89/0

لیز افزونگی آنا های خطی مانندبا شد روش 3از 

(RDAو آنالیز مؤلفه ) ( های اصلیPCA مناسب )

حاضر از  پژوهششوند. در نتیجه در تشخیص داده می

 (.8بندی اطالعات استفاده شد )برای رج RDAروش 

 

 نتایج و بحث

ای از نتایج  خالصه 3تا  1 های در جدول

شده در  گیری شیمیایی اندازه-پارامترهای فیزیکی

های  های موردمطالعه در هر یک از سایت خاک

بر اساس رویشی موردبررسی نشان داده شده است؛ 

نتایج، در سایت رویشی چوبک، با افزایش عمق 

برداری میزان اسیدیته خاک افزایش یافته،  نمونه

 0-25ین میزان اسیدیته در عمق تر که کم طوری به

ترین مقدار آن در عمق  و بیش 7/6متر به میزان  سانتی

برآورد شده است.  1/7متر به میزان  سانتی 75-50

میزان شوری خاک در سه عمق مختلف تقریباً یکسان 

زیمنس بر متر است. با افزایش  دسی 2/0و برابر با 

 50-75عمق خاک میزان فسفر کاهش یافته و در عمق 

گرم بر کیلوگرم رسیده است.  میلی 1/0متر به  سانتی

میزان کربن آلی و نیتروژن کل خاک در سه عمق 

برداری تقریباً یکسان بوده و تغییرات چندانی  نمونه

ترین میزان آهک خاک در عمق  نداشته است. بیش

درصد مشاهده شده  23متر به میزان  سانتی 75-50

 است.

                                                   
1- Detrained Correspondence Analysis (DCA) 
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 .گیری شده در سایت رویشی چوبک شیمیایی اندازه-های فیزیکی ویژگی -1جدول 
Table 1. Physico-chemical properties measured in Chubak vegetation site.  

 عمق

Depth 
(cm) 

 اسیدیته

pH 

 شوری

EC 
(ds/m) 

 پتاسیم

K 
(mg/kg) 

 فسفر

P 
(mg/kg) 

 آلی کربن

OC 
(%) 

 نیتروژن

N 
(%) 

 آهک

TNV 
(%) 

 رس

Clay 
(%) 

 سیلت

Silt 
(%) 

 شن

Sand 
(%) 

0-25 6.7 0.22 21.6 0.8 0.1 0.01 20 15 7 78 

25-50 6.9 0.23 21.6 0.2 0.1 0.01 20 13 8 79 

50-75 7.1 0.27 21.6 0.1 0.2 0.01 23 15 10 75 

 

 . گیری شده در سایت رویشی طرقشیمیایی اندازه-های فیزیکی ویژگی -2جدول 

Table 2. Physico-chemical properties measured in Targh vegetation site. 

 عمق
Depth 
(cm) 

 اسیدیته

pH 

 شوری

EC 
(ds/m) 

 پتاسیم

K 
(mg/kg) 

 فسفر

P 
(mg/kg) 

 کربن آلی

OC 
(%) 

 نیتروژن

N 
(%) 

 آهک

TNV 
(%) 

 رس

Clay 
(%) 

 سیلت

Silt 
(%) 

 شن

Sand 
(%) 

0-25 6.9 0.53 218.08 14.7 0.5 0.06 0.7 20 49 31 

25-50 7 0.39 199.80 5.6 0.6 0.06 0.7 22 48 30 

50-75 7.1 0.32 142.12 6.8 0.5 0.05 0.2 26 47 27 

 

های مربوط به  نمونه خاک  براساس نتایج آزمایش
برداری  سایت رویشی طرق، با افزایش عمق نمونه

میزان شوری خاک کاهش یافته و میزان تغییرات آن از 
زیمنس بر متر در  دسی 32/0به  0-25در عمق  53/0
ترین  ترین و کم متر است. بیش سانتی 50-75عمق 

 و  0-25مق مقدار پتاسیم به ترتیب مربوط به ع
 12/142و  08/218متر به میزان  سانتی 75-50
باشد. میزان فسفر در عمق  گرم بر کیلوگرم می میلی
گرم بر کیلوگرم بوده و در  میلی 7/14متر  سانتی 25-0
گرم بر کیلوگرم  میلی 8/6متر به  سانتی 50-75عمق 

رسیده است. برخالف نتایج خاک در سایت رویشی 
ترین میزان آهک  متر کم نتیسا 50-75چوبک، عمق 

 0-25درصد دارد. عمق  2/0خاک را به میزان 

ترین میزان درصد سیلت و شن و  متر دارای بیش سانتی
 متر  سانتی 50-75ترین میزان رس در عمق  بیش

های مربوط به  است. بررسی نتایج آزمایش نمونه خاک
خاک در  pHسایت رویشی کرکز، نشان داد میزان 

( را 1/7ترین مقدار خود ) متر بیش نتیسا 0-25عمق 
 5/6دارد و در دو عمق بعدی یکسان بوده و میزان آن 

برداری، میزان پتاسیم خاک  است. در عمق اول نمونه
گرم بر  میلی 76/149به باالترین مقدار خود به میزان 

کیلوگرم رسیده و میزان آهک خاک در سه عمق 
د است. عمق درص 2برداری یکسان و برابر با  نمونه
ترین میزان درصد شن و  متر دارای بیش سانتی 25-0

درصد  26میزان رس در عمق دوم و سوم برابر با 
 باشد. می

 

 .گیری شده در سایت رویشی کرکز شیمیایی اندازه-های فیزیکی ویژگی -3جدول 

Table 3. Physico-chemical properties measured in Kargaz site. 

 عمق

Depth 
(cm) 

 اسیدیته

pH 

 شوری

EC 
(ds/m) 

 پتاسیم

K 
(mg/kg) 

 فسفر

P 
(mg/kg) 

 کربن آلی

OC 
(%) 

 نیتروژن

N 
(%) 

 آهک

TNV 
(%) 

 رس

Clay 
(%) 

 سیلت

Silt 
(%) 

 شن

Sand  
(%) 

0-25 7.1 0.31 149.76 32.8 0.1 0.1 2 22 28 50 

50-25 6.5 0.34 38.80 48.4 0.5 0.05 2 26 26 48 

50-75 6.5 0.32 42.84 21.6 0.8 0.05 2 26 30 44 
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های گیاه ریواس برای برآورد نتایج برداشت نمونه

های رویشی  در این بررسی، در هر یک از سایت

نمونه گیاه ریواس برداشت گردید و  10موردمطالعه، 

های وزن کل پایه خارج شده، وزن ساقه  گیری اندازه

ها  گیری طول تمام ساقه چنین اندازه بدون غالف و هم

 6تا  4آمده در جداول  دست صورت گرفت که نتایج به

وزن  4عنوان نمونه با توجه به جدول  بهآمده است. 

شده از سایت رویشی  های گیاه ریواس برداشت پایه

گرم متغیر بوده و میانگین  2100تا  925چوبک بین 

گرم است. بعد از جدا کردن غالف  1316ها  وزن آن

شده، وزن ساقه گیاه ریواس مجدد  های برداشت از پایه

گرم  2035تا  735گیری گردید که مقدار آن بین  اندازه

باشد. در هر یک از  گرم می 1179با میانگین 

های آن  های برداشت شده طول تمام ساقه نمونه

گیری شد و درنهایت در هر  صورت جداگانه اندازه به

ها  ها و میانگین کل آن نمونه مجموع طول ساقه

محاسبه گردید. در سایت رویشی چوبک مجموع 

 177ی برداشت شده بین ها ها در نمونه طول تمام ساقه

متر  سانتی 243ها  متر و میانگین آن سانتی 284تا 

 باشد. می
 

 .های رویشی گیاه ریواس در سایت رویشی چوبک مقادیر ویژگی -4جدول 
Table 4. Values of growth characteristics of Rheum ribes in Chubak site. 

 پایه های یک طول ساقهمیانگین 

The average length of 

stems of a plant 

 تعداد ساقه در هر پایه
Number of stems  

in each plant 

 وزن پایه بدون غالف

Stem weight without 

pods (gr) 

 شده وزن پایه خارج
Excluded base 

weight (gr) 

 ردیف

Row 

33.8 6 735 935 1 

39.3 7 1005 1245 2 

40.6 7 2035 2100 3 

36.3 7 1245 1520 4 

35.4 5 900 925 5 

40.5 6 1010 1095 6 

35.0 7 1285 1325 7 

35.1 7 870 1090 8 

38.4 7 1640 1810 9 

38.5 6 1065 1115 10 

36.0 6 1179 1316 
 میانگین
Mean 

 

 .های رویشی گیاه ریواس در سایت رویشی طرق مقادیر ویژگی -5جدول 
Table 5. Values of growth characteristics of Rheum ribes in Targh site. 

 پایه های یک میانگین طول ساقه

The average length of stems of 

a plant 

 تعداد ساقه در هر پایه
Number of stems  

in each base 

 وزن پایه بدون غالف
Stem weight without 

pods (gr) 

 شده خارجوزن پایه 
Excluded base 

weight (gr) 

 ردیف

Row 

19.2 5 390 400 1 

30.0 3 415 455 2 

30.0 2 295 325 3 

28.0 2 310 420 4 

34.5 2 385 405 5 

23.1 7 415 780 6 

22.7 3 430 450 7 

25.8 4 600 650 8 

24.5 4 625 720 9 

26.7 3 410 465 10 

21.4 3 457 507 
 میانگین
Mean 
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 .های رویشی گیاه ریواس در سایت رویشی کرکز مقادیر ویژگی -6جدول 

Table 6. Valuse of growth characteristics of Rheum ribes in Kargaz site. 

 پایه های یک میانگین طول ساقه

The average length of 

stems of a plant 

 تعداد ساقه در هر پایه
Number of stems  

in each base 

 وزن پایه بدون غالف

Stem weight without pods 

(gr) 

 شده وزن پایه خارج
Excluded base weight 

(gr) 

 ردیف

Row 

36.5 4 632 820 1 

33.5 6 1230 1295 2 

35.4 11 910 1130 3 

44.7 7 1155 1260 4 

36.5 4 535 545 5 

45.0 4 930 965 6 

36.3 4 675 700 7 

28.0 8 743 800 8 

28.7 6 980 1010 9 

36.8 6 785 800 10 

33.7 6 857 932 
 میانگین
Mean 

 

منظور مقایسه  نتایج آنالیز واریانس به 2شکل 

های  های رویشی گونه ریواس در سایت ویژگی

طور که مشخص  دهد. همان موردبررسی را نشان می

ها  ها و طول ساقه ساقهاست وزن پایه ریواس، تعداد 

 ها است. دار در بین سایت دارای تفاوت معنی

 

  

  
 

 .های موردمطالعه های رویشی ریواس در میان سایت مقایسه ویژگی -2شکل 
Figure 2. Compareing growth charactristcs of Rheum ribes between study sites. 

 

ای از نتایج  بندی، خالصه برای بیان نتایج رسته

ارائه  7آنالیز آماری متغیرهای مورد بررسی در جدول 

برای بررسی روابط بین عوامل محیطی و است.  شده

های گیاه ریواس و تعیین مؤثرترین عوامل  ویژگی
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 محیطی از روش آنالیز افزونگی استفاده شد. در 

مقادیر واریانس )پراش( هر یک از  8و  7  های جدول

محورها و مقادیر ضریب همبستگی در سطح 

درصد بین متغیرها با هریک از محورهای  5داری  معنی

RDA است. ارائه شده 

 

 .RDAمقادیر واریانس مربوط به هر یک از محورهای  -7جدول 
Table 7. Values of variance related to each of the RDA axes. 

 مؤلفه

Component 
 مقادیر ویژه

Eigenvalue 
 واریانس

Variance 
 واریانس تجمعی )درصد(

Cumulative variance (%) 

1 12.99 0.997 99.7 

2 0.09 0.003 100 

 

، محور 8آمده در جدول  دست براساس نتایج به

کند و نسبت  درصد تغییرات را توجیه می 7/99اول 

به محور دوم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. 

ترین متغیرها، متغیرهایی هستند که در این  بنابراین مهم

 گیرند. مؤلفه قرار می

 

 .RDAضرایب همبستگی بین متغیرها با محورهای  -8جدول 

Table 8. Correlation coefficients between variables with RDA axes. 

 محور دوم
Second axis 

 محور اول
First axis 

 پارامتر
Parameter 

 ردیف
Row 

-0.463 0.164 
 اسیدیته

pH 
1 

0.042 0.804 
 شوری
EC 

2 

-0.120 0.882 
 پتاسیم

K 
3 

0.888 0.177 
 فسفر

P 
4 

0.733 0.504 
 کربن آلی

OC 
5 

0.583 0.623 
 نیتروژن

N 
6 

-0.488 0.868- 
 آهک
TNV 

7 

0.634 0.669 
 رس
Clay 

8 

0.047 0.996 
 سیلت
Silt 

9 

-0.193 0.976- 
 شن

Sand 
10 

0.999- -0.055 
 ارتفاع

Altitude 
11 

0.855 0.514 
 شیب

Slope 
12 

-0.544 0.839- 
 جهت شیب

Aspect 
13 
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براساس ضرایب همبستگی بین پارامترها و 

محورها، محور اول شامل پارامترهای درصد سیلت، 

( و جهت شیب است. ECشن، پتاسیم، آهک، شوری )

محور دوم نیز شامل میزان فسفر، ارتفاع از سطح دریا 

باشد. بنابراین با توجه نتایج  و درصد شیب منطقه می

توان گفت که اوالً از بین عوامل  آمده می دست به

ترین نقش را بر  توپوگرافی، ارتفاع از سطح دریا مهم

های گیاه ریواس دارد و پارامترهای  روی ویژگی

تری نسبت به  د شیب و جهت شیب تأثیر کمدرص

ارتفاع دارند. ثانیاً از بین خصوصیات خاک نیز درصد 

ترین  سیلت، شن، پتاسیم و درصد آهک، جهت از مهم

باشند.   های گیاه ریواس می عوامل مؤثر بر ویژگی

های  براساس نمونه RDAنتایج حاصل از اعمال 

از  گیری شده از گیاه ریواس در هر یک اندازه

های رویشی مورد بررسی و متغیرهای محیطی  سایت

 ارائه شده است. 2در شکل 
 

 
 .گیری ریواس و عوامل محیطی های اندازه برای داده RDAنمودار  -3شکل 

Figure 3. RDA diagram on Rheum ribes measurement data and environmental factors. 

 

ترین  در بین فاکتورهای محیطی، ارتفاع بیش

های  همبستگی و رابطه مثبت را با طول و تعداد ساقه

تر باشد،  چه ارتفاع بیش که هر طوری ریواس دارد. به

 یابند. افزایش می  ریواس های تعداد و طول ساقه

دهد که  میهای موردبررسی نشان  مقایسه میان سراچه

ترین  ترین ارتفاع دارای بیش سایت چوبک با بیش

های گیاه ریواس است.  طول و تعداد ساقه در پایه

ترین طول  ترین ارتفاع دارای کم سایت طرق نیز با کم

فر  های گیاه ریواس است. خلیقی و تعداد ساقه در پایه

( نیز در 2018( و زارع چاهوکی و عباسی )2014)

عنوان یکی از  پارامتر ارتفاع را بههای خود،  پژوهش

اند  عوامل مؤثر بر پراکنش گونه ریواس معرفی کرده

( نیز 2003آذرنیوند و همکاران ) پوهشنتایج  (.7، 1)

که  طوری حاضر همخوانی دارد، به پژوهشبا نتایج 

اند که عامل ارتفاع از  ود بیان کردهخ پژوهشها در  آن

ترین متغیرهای مؤثر در تفکیک  سطح از مهم

 و Artemisia sieberiهای دو گونه  رویشگاه

Artemisia aucheri  در مناطق وردآورد، گرمسار و
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چنین بر اساس نتایج به دست  (. هم9سمنان است )

شناسی، درصد شن نیز  خاک آمده، از بین فاکتورهای

های  تری با وزن ساقه رابطه مثبت و همبستگی بیش

گیاه ریواس دارد و با افزایش میزان درصد شن در 

زارعی و  شود. تر می خاک، وزن ساقه نیز بیش

خود بیان کردند که  پژوهش( در 2016همکاران )

هایی با بافت سبک رویش داشته و در  ریواس در خاک

تواند رشد کند. با توجه  افت متوسط نمیهایی با ب خاک

هایی با بافت سبک دارای تهویه مناسب  که خاک به این

های متوسط و سنگین هستند،  نسبت به خاک

دهند.  های ریواس تهویه مناسب را ترجیح می ریشه

دهد که  های موردمطالعه نیز نشان می مقایسه سایت

 ترین وزن پایه ریواس مربوط به سایت چوبک بیش

ها دارد  ترین میزان شن را در میان سایت است که بیش

ترین وزن پایه ریواس مربوط به سایت طرق  و کم

نقش شن و (. 5ترین درصد شن را دارد ) است که کم

سنگریزه در پراکنش پوشش گیاهی توسط 

چون حسینی توسل و جعفری  ی همگران پژوهش

( به اثبات 2008زاده ) و شفیع ( و زارع چاهوکی2003)

گران نیز  (. نتایج این پژوهش11و  10رسیده است )

 خوانی دارد.  حاضر هم پژوهشبا نتیجه 

آمده، پارامترهای  دست چنین براساس نتایج به هم

ی با شوری خاک و درصد سیلت دارای ارتباط منف

که با  طوری باشند. به های گیاه ریواس می ویژگی

ها و  خاک، تعداد و طول ساقه افزایش این پارامترها در

براساس نتایج  تر خواهد شد. ها کم چنین وزن آن هم

های خاک سایت رویشی طرق،  خاکشناسی در نمونه

میزان شوری خاک و درصد پتاسیم و سیلت 

باالتر از دو سایت گیری شده در این سایت  اندازه

رویشی چوبک و کرکز بوده است. با توجه به ارتباط 

های گیاه ریواس،  منفی این پارامترها با ویژگی

شده در سایت رویشی طرق  های ریواس برداشت نمونه

تر بوده و این امر باعث پایین  های کم دارای تعداد ساقه

بنا بر نتایج مطالعه رضایی ها شده است.  بودن وزن آن

 Rheum ribes( گونه 2014پورباغدر و همکاران )

هایی با  قادر به تحمل شوری باال نبوده و در خاک

رشدشان  10تا  0هدایت الکتریکی باال در عمق اول 

 .(12شود ) محدود می

حاضر ماده آلی و شیب رابطه  پژوهشدر 

داری با تعداد ساقه و طول ساقه گونه ریواس  معنی

که در برخی مطالعات رابطه منفی  نشان ندادند. درحالی

ید أیو یا مثبت بین خصوصیات گیاهی و ماده آلی را ت

( در 2019اند. برای مثال معتمدی و همکاران ) کرده

تأثیر  تحتکه وزن غده ثعلب خود بیان کردند  پژوهش

مستقیم ماده آلی، ازت کل و درصد رس در رویشگاه 

پاسخ گونه ( 2022نیا و همکاران ) (. قلیچ13است )

 Salsola kerneri (Wol)) مرتعی شور البرزی

Botsch. ) مراتع استان به عوامل محیطی را در

مازندران بررسی کردند و نشان دادند که پاسخ 

گونه نسبت به تغییرات ماده آلی خاک منفی است.  ینا

براساس نتایج پتاسیم تأثیر منفی بر تعداد و طول ساقه 

تواند  له میأگونه ریواس دارد. دلیل این مس

تر بافت خاک در مقابل  تأثیرگذاری و اهمیت بیش

 هایی که درصد شن پتاسیم خاک باشد. در سایت

تر است و  ها بیش تری دارند، تعداد و طول ساقه بیش

ی نیز تر درنتیجه به دلیل آبشویی از میزان پتاسیم کم

(. براساس نتایج آنالیز افزونگی 14برخوردار هستند )

تر از  تأثیر پارامترهای خاک بر گونه ریواس مهم

خصوصیات فیزیوگرافی است. معتمدی و همکاران 

( نیز به نتایج مشابهی دست یافتند و در بررسی 2021)

 تأثیر عوامل محیطی بر روی خصوصیات مورفولوژیکی

Astragalus brachyanus ه نشان دادند که تأثیر ماد

 .  (15) تر از ارتفاع است آلی بیش

ترین  براساس آزمون افزونگی سایت چوبک بیش

تطابق را برای حضور گونه ریواس دارد. سایت 
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رویشی چوبک با پارامترهای جهت شیب، درصد شن 

ترین  و آهک همبستگی قوی دارد و این پارامترها بیش

ی گیاه ریواس دارند. در این ها تأثیر را بر ویژگی

های ریواس برداشت شده دارای  سایت نمونه

ها  ترین تعداد ساقه و باالترین میانگین وزن ساقه بیش

باشند. بنابراین این سایت را  گرم می 1316به میزان 

ترین منطقه رویشی گیاه  عنوان مناسب توان به می

 ریواس معرفی نمود. 

 

 گیری کلی نتیجه

نتایج این پژوهش نشان داد که گونه ریواس در 

تر، شوری  سایت رویشی چوبک به دلیل ارتفاع بیش

تر، دارای وضعیت رویشی بهتر  تر و شن بیش کم

نسبت به دو سایت طرق و کرکز است. بنابراین منطقه 

چوبک نسبت به دو منطقه دیگر شرایط رویشی 

 گونه فراهم کرده است. تری را برای این مناسب

ترین عامل توپوگرافی مؤثر بر رویش  چنین مهم هم

ریواس، ارتفاع از سطح دریا است. از بین خصوصیات 

خاک نیز درصد شن، سیلت، فسفر، پتاسیم و درصد 

های گیاه  ترین عوامل مؤثر بر ویژگی آهک از مهم

نشان داد که  پژوهشطورکلی نتایج  ریواس است. به

یادی به شرایط های گیاهی تا حد ز خصوصیات گونه

شناسی و  عوامل خاک مانندمحیطی رویشگاه 

 عمل و رفتار فیزیوگرافی وابسته است. شناخت

 هایمتغیر با ها آن اکولوژیکی ارتباط و گیاهی های  گونه

 در موردنیاز اطالعات از مهمی قسمت عنوان به محیطی

مراتع  از صحیح برداری بهره و احیاء اصالح، های برنامه

 کاربرد دارد. 

 

 تقدیر و تشکر

حیدریه که موجبات  نویسندگان از دانشگاه تربت

اند تشکر  را فراهم نموده پژوهشتسهیل انجام این 

 نمایند.  می

 ها و اطالعات داده
نامه  مربوط به پایان پژوهشهای این  داده

لیسانس نویسنده اول که در شهرستان کاشمر و  فوق

رضوی انجام  ر استان خراسانمنطقه کوهسرخ واقع د

گرفته است. نویسندگان حداقل سطح دسترسی که 

ها و اطالعات توسط سردبیر/دبیرتخصصی  بررسی داده

و داوران است، پذیرفته و با مکاتبه با نویسنده مسئول 

 .ها قابل دسترسی است داده

 

 تعارض منافع
در این مقاله تعارض منافعی وجود ندارد و این 

  تأیید همه نویسندگان است.مسأله مورد 

 

 مشارکت نویسندگان
سازی  گیری میدانی و آماده نویسنده اول: اندازه

 نگارش مقالهها، انجام آنالیزهای آماری و  داده

نامه، طراحی  نویسنده دوم: استاد راهنمای پایان

پژوهش، نظارت بر مراحل انجام پژوهش، بررسی و 

 سازی مقاله یکنترل نتایج، اصالح، بازبینی و نهای

نامه، مشارکت در  نویسنده سوم: استاد مشاور پایان

طراحی پژوهش و نظارت بر پژوهش، مطالعه و 

 بازبینی مقاله

نامه، مشارکت  نویسنده چهارم: استاد مشاور پایان

در طراحی پژوهش و نظارت بر پژوهش، مطالعه و 

 بازبینی مقاله

 

 اصول اخالقی
انجام و انتشار این نویسندگان اصول اخالقی را در 

یید أاند و این موضوع مورد ت اثر عملی رعایت نموده

 باشد. ها می همه آن

 

 حمایت مالی
حمایت مالی از این پژوهش از طرف دانشگاه 

تربت حیدریه و دانشکده کشاورزی در قالب گرانت 

 نامه دانشجویی نویسنده اول انجام شده است. پایان
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