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 چکیده
 مدیریت برای را الزم اطالعات محيطی، عوامل به آنها واکنش چگونگی و یاهيگ یهاگونه اکولوژیکی یهایژگیو شناخت     

 Onobrychis melanotricha) اسپرس گونه اکولوژیک نيازهای مطالعه به پژوهش،این  در. کندمی فراهم مراتع اصالح و یاهيگپوشش

Boiss. )استفاده با اکولوژیکی، عوامل تغييرات به گونه این پاسخ بررسی و یاهيگپوشش تغييرات بر مؤثر کیاکولوژ عوامل بر کيدأت با 
در غرب و جنوب استان اصفهان  یمطالعات یتسا 19 در 1397 سال در اطالعات برداشت. شد پرداخته یمتعارفیقيتطب آناليز روش از

 در که مترمربعی یک پالت 30 در سيستماتيک -تصادفی گيرینمونه روش به ياهیپوشش گ بردارینمونه یت،هر سا در. شدانجام 
جزیهت. گردیدانجام سایت سانتيمتر در هر  0-30گيری خاک از عمق و نمونهبود، انجام  شدهمستقر  یمتر 200ترانسکت  3 طول

 پوآسون یخطا توزیعبا  افتهیميتعم یجمعمدل از استفاده. شد انجام 4.5CANOC و 17SPSS یافزارهانرمبا استفاده از  هاداده وتحليل
 شن درصد و فسفر آلی، ماده درصد بارندگی، رس، درصد ارتفاع، شامل محيطی عواملنشان داد که  ،یطيمحیرهايمتغ از یک هر برای
 هایخاک یبر رو يشتربگونه  ینا .دارند داریمعن اثرگونه  ایندرصد بر پوشش  1 خطای احتمال سطح درساالنه  یدما يانگينو م
 سطح از متر 1600-3200 گياه این رشد برای بهينه ارتفاعی محدوده. دارد پراکنش سنگيننيمه تا متوسط بافت با عميق تا عميقنيمه
مورد نظر  گونه یکیاکولوژ یازهاين نييتع درپژوهش  ینا یجنتا ،وعدرمجم. است بوده ميليمتر 370 گياه این برای بهينه بارش و دریا
 مدیران توجه مورد مشابه مناطق در مراتع اصالح عمليات و یاهيگپوشش مدیریت در تواندیم که داشت یقابل قبول ییکارا

 .گيرد قرار یعيطبمنابع
 

 .گونه پاسخ یمنحن یک،عوامل اکولوژ ی،بندرسته ،اسپرس :کلیدی هایواژه
 

 مقدمه
مستلزم  یمرتع یهايستماکوس يایاصالح و اح عمليات
اعم از  يستم،اکوس یروابط حاکم بر اجزا يفیو ک یشناخت کم

 گياهی یهاگونه توسعهاست که  بدیهی. است رزندهيغزنده و 

 يطیمح یطاز شرا یدر بستر گياهان و نيست اتفاقی طبيعت در
 مسئله همواره روابط ینا ليتحلو  یابندیرشد و پرورش م

 & Guisan) باشدمی اکولوژی مطالعات در یاساس

Zimmermann, 2000 امتداددر  گياهی یهاگونه(. پاسخ 

http://scialert.net/fulltext/?doi=jas.2010.1667.1683&org=11#48322_ja
http://scialert.net/fulltext/?doi=jas.2010.1667.1683&org=11#48322_ja
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 یفتعر عملکرد گونه یمنحن صورتبه يطی،مح تغييرات يبش
 & Oksanen) یینماتک و متقارنکه ممکن است  شودیم

Minchin, 2002 Whittaker, 1956;) ،ییدو نما (Kent, 

 باشد کاهشی یا افزایشی یکنواخت طوربه ثابت، ،(2011
(., 2009et al., 1995; Rydgren et alJongman .) از  یکی

در  ياهیگ یهاگونه پراکندگی ينارتباط ب یبررس یهاروش
 etJongman ) است یبندرسته يطیسطح فرد، با عوامل مح

., 1995; Leps & Smilauer, 2003al )آناليز صورت دو به که 
 مستقيم، یبندرسته. دشویم انجام غيرمستقيم و مستقيم گرادیان
 تأثيرپذیر متغيرهای ارتباط ارزیابی برای گزینه بهترین

 & Ter Braakباشد )می محيطی متغيرهای با( گياهی یهاگونه)

Smilauer, 2002.) مورد در یاگستردهمطالعات  اگرچه 
 بيان اما است، انجام شده گياهی یهاگونه فردی یشناسبوم

 يطی،محعوامل  ييراتتغ يبمورد مطالعه به ش یهاگونه پاسخ
از  یناش موضوع ینا شده است. يانب يفیعمدتاً به شکل توص

 یکیدامنه اکولوژ ينب یرابطه کم یافتندر  هایدشوار ایپاره
باشد می خاک مانند محيطی عوامل و گياهی یهااز گونه یبرخ

(Zhang, & Cao, 2001.)  یهاگونه پراکنش بين ارتباطالبته 
 عوامل همچنينخاک  یشيميای و فيزیکی خصوصيات و گياهی
 یهاو گروه هابر استقرار و پراکنش گونه يکو توپوگراف اقليمی
 یبندو رسته یآمار یهاروش از استفاده با ياهیگ یکاکولوژ

 et Zare Hesari) استرسيده اثبات به مختلفیمطالعات  در

 et., 2015; Molaei Sham Asbi al etAhmadi  ., 2014;al

., 2018al et., 2018; Ghorbani al et., 2017; Heidari al). 
 Boiss. Onobrychis melanotricha گونهکه طوریبه

 یقو یشهر یدارا یو علف چندساله ياهیگ (کرکياه)اسپرس س
متر است یسانت 30تا  15 یبدون ساقه، به بلند ی،و چوب

(Mozaffarian, 2013ا .)در مراتع  یاعلوفه ارزشمند ياهگ ین
و  یخوشخوراک يلو بدل یدرویم یو توران یرانا یشیمنطقه رو

 برای مطلوب ینهگز یکعنوان به ی،حفاظت خاک یهاارزش
 این. رديگیم قرار استفاده مورد مراتع احيای و اصالح عمليات

 عملکرد است و خشکسالی به مقاوم و عميق ریشه دارای گونه
 در این. دارد خوب زهکشی دارای و عميق یهاخاک در خوبی
 با مرطوب یهاخاک به نسبت کمتری مقاومت که است حالی

 به گياه این همچنين. دارد باال زیرزمينی آب سفرهسطح 
گونه زراعی این  یهامزیت از. نيست سازگار شور یهاخاک
. این گونه ستهادر تأمين علوفه دام آن سهم قابل توجه ،جنس

 و داردبرتری  یونجه به نظر این از و کندنمی نفخ ایجاد دام در
 ین. از اگيردمی قرار گوسفند و گاو چرای و توجه مورد بسيار

به صورت علوفه خشک، هم به  یاچرا  براین اتویم ياهگ
 ,Walton) استفاده کرد يانو هم به شکل مخلوط با گندم ییتنها

 ياهیپوشش گ يبکه در ترک شدهموجب  هاویژگی این(. 1982
و تا حد طوقه  باشدخوشخوراک  ياربس یهامراتع جزو گونه

و  Nasirzadeh(.  2017et alSiahmansour ,.) چرا گردد
 ینا ی(، در استان فارس مقاومت به خشک2005همکاران )

 دادند. يصجنس اسپرس تشخ یگرد یهااز گونه يشترگونه را ب
بر  يبدر استان همدان نشان داد که ارتفاع و جهت ش ایمطالعه

 است بوده مؤثر گونه این مختلف یهایتهپراکنش وار
(., 2010et alKaramian ). این پراکنش کرمانشاه استان در 

نيمه ليتوسول یهاخاک با جنگلی دارشيب اراضی در گونه
 et Ghanavati) است شده گزارش خشکنيمه اقليم و مرطوب

2013 .,al یهایافته(. بر اساس Karamian و Ataei 

Barazande (2013 )وزن ی،زنجوانه ی،سطح شور یشبا افزا 
 ياهگ این ينپروتئ يفيتو ک يزانو م ییهوا یهاو خشک اندام تر

، از melanotricha. Oگونه  يتتوجه به اهم با .یابدیکاهش م
 این نقش ينهمچن علوفه، يفيتک و توليد ،نظر سطح پراکنش

 است الزم ،خاکحفاظتو  ایگونه تنوع حفظ در گونه
ازجمله در مناطق مختلف کشور  ياهگ ینا یکاکولوژ یهاویژگی

 و پایه اطالعات توليد ضمنگردد تا  بررسیاستان اصفهان 
 مراتع احياء و اصالح و حفاظت برای یکاف دانش کاربردی،

 نواحیگونه واقع در  اینمناسب  یهاشگاهیرو در شدهبیتخر
 .شود فراهم یاستپمهين و استپی

 
 هاروش و مواد

 مطالعه مورد منطقه موقعیت
 مساحت با ایران کشور مرکز در واقع اصفهان استان
 34 تا دقيقه 42 و درجه 30 بين مربع، کيلومتر 106179

 تا دقيقه 36 و درجه 49 و شمالی عرض دقيقه 30 و درجه
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 یبررس برای .دارد قرار شرقی طول دقيقه 32 و درجه 55
.O  ياهیگ هگون بر يطیارتباط عوامل مختلف مح

melanotricha 19 در 1397سال  اطالعات در برداشت 
 9) استان جنوب و غربدر نقاط مختلف  یمطالعات سایت

 و (مطالعه مورد گونه عدم حضور سایت 10 و حضور تیسا
متفاوت  یطو شرا ياهیگمختلف پوشش هایيپدر محدوده ت

 از برخی. (1شکل ) شد انجامو خاک  يکتوپوگراف يمی،اقل
 در مطالعه مورد گونه حضور محل هایرویشگاه خصوصيات

 برای یت،هر سا در .است شده داده نشان 1 جدول
 -تصادفی گيرینمونه روش از ياهی،پوشش گ بردارینمونه

 طول در که مترمربعی یک پالت 30 در واستفاده  سيستماتيک
ترانسکت. شدبود، انجام  شدهمستقر  یمتر 200ترانسکت  3

صورت موازی هها به نحوی انتخاب شد که در نواحی مسطح ب
دار به فاصله متر از یکدیگر و در نواحی شيب 100فاصله و به
االمکان سعی شد همچنين حتی؛ متر از یکدیگر قرار گيرد 50
عمومی و در ها عمود بر جهت شيب ، ترانسکتهادامنهدر 

فرمول  اساس بر ،نمونه اندازهجهات مختلف قرار گيرد. 
اندازه پالت بر اساس  و (Arzani &Abedi, 2015) کوکران

 Bromusگونه بودن  غالبمطالعات در مناطق مشابه با  یجنتا

tomentellus (., 2013et alZare Chahouki  )و تعيين 
در هر پالت، قرار گرفت.  هاسایت در گيریاندازه مبنای
 نظری ينروش تخم هب هاو تراکم گونه ياهیگپوشش درصد

 یبارندگ يانگينشامل م يمیاقل یشد. پارامترها يریگاندازه
با استفاده از آمار و  ساالنه و متوسط درجه حرارت ساالنه

 هاییستگاه( ا7198-2017ساله ) 30 يمیاطالعات اقل
و اطراف آن موجود در منطقه  يماتولوژیو کل ينوپتيکس

آنها در  یپراکنش مکان یهانقشه يدمحاسبه و پس از تول
 یهابا استفاده از روش يایی،اطالعات جغراف يستمس يطمح
مورد  یکاکولوژ هاییتسا یمربوط برا یرآمار، مقاد ينزم

شامل ارتفاع از  یتوپوگراف یها. دادهیدمطالعه استخراج گرد
 مدل از مطالعه مورد مناطق برای يبو درصد ش یاسطح در

استخراج  1/10ArcGIS افزارنرم از استفاده با ارتفاع رقومی
 به مربوط خاک نمونه 19خاک حاصل از  اطالعات. شد

در  يمياییو ش يزیکیف ياتشامل خصوص یمرتع یهامکان
ها نمونه انتقال از پس و یدبرداشت گرد يمترسانت 0-30عمق 

 شاملآنها  يمياییو ش يزیکیف ياتخصوص یشگاه،به آزما
)گل اشباع با استفاده  يدیته(، اسيدرومتربافت خاک )روش ه

(، تيتراسيون روش از استفادهمتر(، درصد آهک )با  pHاز 
 پتاسيم(، السون روش از استفاده)با  جذبقابل فسفر
 با) آلی کربن(، آمونيوم استات روش از استفاده)با  جذبقابل

 روش از استفاده)با  کل ازت، (بالک -والکلی روش از استفاده
 هدایت ،(Aliahyaei & Behbahani Rad, 1993( )کجدال

 .شد گيریاندازهدرصد گچ  و الکتریکی
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 اصفهان استان نقشه روی بر مکانهای مورد مطالعه موقعیت -1 شکل
Figure1- Location of studied sites on the map of Isfahan province 

 

 اصفهان استان سمیرم حنای مطالعاتی سایت در Boiss. Onobrychis melanotricha گونه تصویر -2 شکل
Figure 2- Image of Onobrychis melanotricha Boiss.in the studies site of Hanna- Semirom, Isfahan province 

 
 
 

 یاگونه پاسخ یهامنحنی ترسیم و یبندرج آنالیز
 پوشش درصد بر مؤثر یطيمح عوامل یبررس منظور به
 انتخاب برای. شد استفاده یبندرج زيآنال از یاهيگ یهاگونه

هیتجز روش به زيآنال ابتدا ،یبندرج یبرا مناسب روش
( انجام شد و اندازه طول DCA) بیناار یقيتطب ليوتحل
 انیگراد طول به توجه با(. 3)جدول  دیمحاسبه گرد انیگراد
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 یقيتطب زيآنال روش از(، بود 3 از بزرگتر)که  اول محور
 ;Canonial Correspondance Analaysis) یمتعارف

CCA )شد استفاده یرخطيغ روش عنوانبه (Ter Braak & 

Smilauer, 2002 .)یطيعوامل مح اگرامید بعد مرحله در- 
 پاسخ ینيبشيپ یبرادست آمد. به یاهيگ یهاپوشش گونه

از مدل  یطيعوامل مح راتييبه تغ O. melanotricha گونه
( Generalized Additive Models) افتهیميتعم یشیافزا

و  یبندرج زي(. آنال et alTraoré,. 2012) شد استفاده
افزار ای با استفاده از نرمپاسخ گونه یهایمنحن یبررس

CANOCO 4.5 .انجام شد 
 

 نتایج
 مطالعه مورد منطقه گیاهی پوشش

مورد مطالعه، شامل  یهاتیموجود در سا یهایرستن
 69به  متعلقمشاهده شده  یها. گونهبود یاهيگونه گ 102

 تمامپ، يوروتک نظر از. بودند یاهيگ رهيت 21جنس و 
و  رانیا یشیرو هيمورد مطالعه مربوط به ناح یهاگونه
 5/39 با هایابوته مناطق، نیا اهانيگ نيب در. بودند یتوران

 استداده اختصاص خود به را پوشش درصد نیشتريب درصد
 9/28 و 5/30 با یعلف برگانپهن و انيگندم آن از پس و

 پوشش نیکمتر ،درصد 1/1 با کسالهی یهاگونه. دارند قرار
 (.3شکل ) اندداده اختصاص خود به را منطقه اهانيگ

 
 
 



 

 
 مورد مطالعه یهایشگاهاسپرس در رو یاهگ رویشگاهی یاتخصوص -1جدول 

Table1- Environmental characteristics of O. melanotricha in studied habitats 

 بارندگی

 ساليانه

 (يليمتر)م
 precipitation Annual

)mm( 

 شن

 )درصد(
 Sand

(%) 

 يلتس

 )درصد(
 Silt

(%) 

 رس

 )درصد(
 Clay

(%) 

 آهک

 )درصد(
 CaCo3

(%) 

 ازت

 )درصد(
 Nitrogen

(%) 

 یماده آل

 )درصد(
 Organic

(%) matter 

 يدیتهاس

 خاک
pH 

 )ميکروموس الکتریکی یتهدا

 بر سانتيمتر(
(mmoh/cm) EC 

ارتفاع از سطح 

 )متر( یادر
Altitude 

(m.a.s.l) 

 اهیشگمکان/ رو
/HabitatiteS 

424 19.8 49 31.2 24.9 0.1 0.6 7.9 0.5 2114 
 رودیندهزا سد

Zayandehroud 

dam 

566 19.7 50.5 29.8 36 0.1 0.9 7.5 0.5 2297 
 سميرم یحنا
 Hanna

Semirom 

293 62.5 14.5 23 18.1 0.1 0.7 7.8 0.3 2778 
 کوهگلستان

Golestankooh 

360 16 37 47 63.1 0.2 1.2 7.7 0.9 2461 
 وردشت

Vardasht 

258.3 44 27.5 28.5 20.8 0.04 0.4 8 0.6 1912 
 گلپایگان

Golpaygan 

179 47.4 34.7 17.9 30.5 0.1 0.4 8.1 3.8 1929 
 موته

Mooteh 

248 41.1 25.4 33.5 20.8 0.04 0.6 7.8 0.3 2302 
 حاجيله
Hajileh 

363 50.8 29 20.2 39 0.04 0.8 7.8 1.1 1914 
 گاوتپه

Gavtapeh 

210.1 25 40.5 34.5 24.6 0.1 0.6 7.8 0.8 2249 
 خونداب

Khondab 
 

  



 

 مطالعه مورد یهاشگاهیرو توصیفی اطالعات -2 جدول
Table2- Descriptive information of the studied habitats 

 رویشی اقليم
climate Vegetative 

 ياهیگ تيپ
type Species 

 غالب شيب

 )درصد( 
slope  Dominant

(%) 

 اراضی واحد
Land unit 

 جغرافيایی مختصات
Geographical coordinates 

 

 اهیشگمکان/ رو
Site/Habitat 

 استپی نيمه
steppmi eS 

As.ve-Co.cy-Sc.or 15 3,10 3242' 5040' 

 رود زاینده سد
Zayandehroud 

dam 

 استپی نيمه
stepp Semi 

As.su-Co.cy-Br.to 5 4,1 318' 5140' 
 سميرم حنای

Semirom Hanna 
 استپی نيمه

stepp Semi 
As.br-El.in-Er.bi 5 3,10 339' 5023' 

 کوه گلستان
Golestankooh 

 استپی نيمه
stepp Semi 

Br.to-Co.cy-As.ce 2 2,3 3136' 5139' 
 وردشت

Vardasht 
 استپی
Stepp 

Co.cy-Sta.in-As.go 3 3,10 3323' 5022' 
 گلپایگان

Golpaygan 
 استپی
Stepp 

Ar.si-St.ho-No.mu 2 3,2 3334' 5043' 
 موته

Mooteh 
 استپی نيمه

stepp Semi 
co.cy-As.ve. 25 3,10 3327' 501' 

 حاجيله
Hajileh 

 استپی نيمه
steppmi eS 

Br.to-Co.cy-As.ce 15 3,10 318' 5141' 
 گاوتپه

Gavtapeh 
 استپی
Stepp 

Ar.si 5 3,2 3314' 5043' 
 خونداب

Khondab 
As.ce = Astaragalus cephalanthus As.ve = Astragalus verus 
Sta.in =Stachys inflate Co.cy = Cousinia cylindracea 
As. go = Astragalus gossypinus Sc.or = Scariola orientalis 
Ar.si = Artemisia sieberi As.su = Astragalus susianus 
Stipa hohenackeriana Br.to = Bromus tomentellus 
No.mu = Noaea mucronata As.br = Astragalus brachycaly 
El.in = Elymus intermedium Er.bi = Eryngium billardieri 



 

 
 در مناطق مورد مطالعه یاهانگ رویشی یهافرم گیاهی پوشش درصد -3شکل 

Figure3- Prcentage of canopy cover of plant species based on growth form in studied sites 
 

 

 O. melanotricha گونه رویشگاه در یاهیگ پوشش تغییرات بر اثرگذار و مهم متغیرهای -3جدول 

Table 3- Important variables affecting on vegetation changes in O. melanotricha habitat 

F 
 درصد واریانس بيانشده

Percentage of variance 
 متغيرهای انتخابشده
Selective variables 

4.99** 0.41 
 اسيدیته

pH 

2.86* 
  درصد گچ 0.63

Percentage of gypsum 

 پتاسيم 0.99 **2.84
Potassium 

2.47* 
 درصد آهک 1.12

Percentage of Caco3 

 ازت 1.29 **3.73
Nitrogen 

2.89* 
 ارتفاع 0.82

Altitude 

 ميانگين دمای ساالنه 1.43 **3.97
Mean annual temperature 

F:  یکانون یمحورها یداریمعن یبرا شدهمحاسبهآماره آزمون، P: (یتصادف گشتیجا 999)با  کارلومونت گشتیمقدار سطح احتمال بدست آمده از آزمون جا. 
F: Test of significance of canonical axes, P: Value of probability level obtained from Monte Carlo permutation test (999 randomized 
permutations) 

 درصد 5و  1احتمال دار در سطح معنی ترتيب، *: به**
Significant at 5 and 1%, respectively. 
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 گیأأاهی پوشأأش تغییأأرات بأأر یطأأیمح عوامأأل تأأیثیر
O. melanotricha 

 ته،یدياس شامل یکياداف عوامل هياول ريمتغ 15 نيب از
ازت،  زانيو م ميپتاس زانيدرصد آهک، درصد گچ، م

جمله ازساالنه  نيانگيم یعوامل ارتفاع و دما نيهمچن
 .Oگونه  شگاهیرو راتييعوامل بر تغ نیثرترؤم

melanotricha (.2جدول شدند ) ییشناسا 

 با که یاهيگ پوشش در موجود انسیوار کل مقدار
 69/6برابر  ،است شده انيب کيکانون یبندرسته از استفاده

 شدهانتخاب یرهايمتغ یتمام گرفتن نظر در با. باشدیم
 یمکان یهمبستگ گرفتن نظر در و محدودکننده ريمتغ عنوانبه
 راتييتغ بر ريمتغ نیا ريتأث حذف و همراه ريمتغ عنوانبه

 نیا کل از درصد 7/85 ذکرشده مدل ،یاهيگ پوشش
 ژهیوبا مقدار  اول. محور کندیم انيب را انسیوار
 3/23، 41/0 ژهیمحور دوم با مقدار و ودرصد  57/0،4/32

کنند یمه يرا توج یاهيگپوششرات ييدرصد از کل تغ
 .(4)جدول 

 
 (گیاهی هایگونه پوشش درصد و محیطی عوامل) CCA یبندرج از حاصل نتایج -4 جدول

Table4- Results of CCA ordination (environmental variables and plant species canopy cover) 

 جمع جبری

Total inertia 
4 3 2 1 

 محور
Axes 

1.823 0.213 0.313 0.409 0.569 
 مقادیر ویژه

Eigenvalues 

 1.893 1.615 2.193 3.669 
 طول گرادیان

Length of gradient 

85.7 12.1 17.9 23.3 32.4 
 واریانس توجيهشده )%(

Cumulative percentege variance 
 

 یطيمح یرهايمتغ ،CCA هیحاصل از تجز اگرامید در
 برای بردار نوک(. 2است )شکل  شده توسط بردار نشان داده

. است راتييتغ زانيم کننده انيب آن طول و راتييتغ حداکثر
 یبزرگتر بردار یدارا که یطيمح یرهايمتغ از دسته آن

 یهمبستگ کوتاه یبردارها با سهیمقا در یبندرج در هستند
 راتييتغ بر یشتريب ريتأث و دارند یاهيگ عوامل با یشتريب

حاصل از  اگرامید (. et alJangman., 1987گذارند )یم آنها
 پوشش درصدخاک و  ،یمياقل ،یتوپوگرافعوامل  یبندرج

 یهاتیسا یاهيگپوشش در که داد نشان یاهيگ یهاگونه
O.  یهاگونه بودن غالب با مطالعه مورد یمرتع

melanotricha، Tragopogon caricifolius،Eurotia  

ceratoides  وstenophylla Carex و یبارندگ عوامل 
و درصد ماده  ميپتاس لت،يدرصد س شامل یخاک یپارامترها

 یهاتیشدند. در سا یعوامل معرف نیرگذارتريثأت یآل

 Astragalus verus ،Astragalus یهاکه گونه یمرتع

effuses، Astragalus cyclophylus ،Poa bolbusa  و
Stipa barbata فسفر و  ته،یدياسعوامل  ،هستند غالب

عوامل مطرح بودند. در  نیرگذارتريثأت بيدرصد ش
 ،Cousinia cylindracea یهاکه گونه یمرتع یهاتیسا

Noea mucronata  وScariola orientalis غالب هستند، 
 یشامل درصد گچ، درصد شن و دما خاکعوامل  بيترتبه
 یاهيگ در پوشش یشتريب تياهم ازساالنه  نيانگيم

 بودن غالببا  یمرتع یهاتیو در سا بودند برخوردار
 Polygonum و Bromus tomentelus یهاگونه

paranochia یرا بر رو ريتأث نیشتريآهک خاک ب زانيم 
 که یطيمح یرهايمتغ ،است یهیبداست. داشته یاهيپوشش گ

از  کوتاه یبردارها با سهیمقا در هستند یبزرگتر بردار یدارا
 راتييتغ بر یشتريب ريتأث و نداهميت بيشتری برخوردار
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 بردارها جهت . همچنيندارند هادرصد پوشش گياهی گونه
 يزو ن یکدیگربا  محيطی عوامل همبستگی وجود دهندهنشان

(. David, 2017باشد )یم ياهیگ یهابا درصد پوشش گونه
 (.4)شکل 

 

 یهاگونه نشانگر مثلثی هایشکل و یطیمعرف عوامل مح )بردارها اکولوژیک عوامل با ارتباط در گیاهی یهاگونه یعتوز -4 شکل
 (هستند گیاهی

Figure4- Distribution of plant species in relation to ecological factors (vectors are defined by environmental fac-
tors and triangular shapes representing plant species) 

 

 Dem ،ارتفاع :Pقابل جذب،  : فسفرRain :ساالنه،  یبارندگ نيانگيمtSilلت،ي: درصد س OCیآل: درصد ماده، Clay ،درصد رس :Kقابل جذب،  مي: پتاسGyps :گچچ،  درصد N : ازت درصچد 
 بيش درصد: Slope ،تهیدياس: PHشن خاک،  درصد: Sandخاک،  یکیالکترتی: هداECساالنه،  یدما نيانگي: مTemp: درصد آهک خاک، CaCo3 کل،

 ,ariola orientalis, Scbarbata stenophylla, Tragopogon caricifolius, Stipa CarexBromus tomentellus, Eurotia ceratoides , گياهی: یهاگونه

melanotrica, , OnobrychisNoaea mucronata, verusPoa bulbosa, Astragalus  

 
 یطیبه عوامل مح O. melanotricha گونه پاسخ منحنی

 پوآسون، خطا عیتوزبا  افتهیميتعم یجمعمدل یريبکارگ
 عواملاثر نشان داد که  ،یطيمح یرهايمتغ از کی هر یبرا
 ،یآل ماده درصد ،یبارندگ رس، درصد ارتفاع، شامل یطيمح

 احتمال سطح درساالنه  یدما نيانگيو م شن درصد و فسفر
 داریمعن O. melanotrichaپوشش گونه درصد بر  1 خطای

 (.4)جدول  باشدیم
در  O. melanotrichaگونه  داریمعن واکنش به توجه با

 پاسخی منحن مطالعه، مورد منطقه در مذکوررابطه با عوامل 
اثرگذار  یطيمح یرهايمتغ از کی هر به نسبت گونه نیا

 (.5)شکل  شد یبررس
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 داریمعن تبیینی متغیرهای از یک هر به نسبت افتهیمیتعم یجمعمدل برازش نتایج -5 جدول

Table5- Results of fitting the Generalized Additive Model to every significant explanatory variable 

 کيآکائ یاطالعات اريمع

Akaike Information Criterion 
P* F* 

 متغير محيطی

Environmenta variable 

3.444 0.000 12.84 
 )متر( از سطح دریا ارتفاع

Altitude (m.a.s.l) 

4.671 0.008 6.45 
 )درصد( رس

Clay (%) 

3.163 0.000 13.84 
 ی ساالنهبارندگميانگين 

Mean annual precipitation (mm) 

4.867 0.011 6.01 
 )درصد( یآلماده درصد

Organic matter (%) 

4.801 0.009 6.45 
 (لوگرميک بر گرمیلي)م فسفر

Phosphorus (mg/kg) 

5.195 0.019 5.10 
 )درصد( شن

Sand (%) 

5.498 0.032 4.36 
 (گرادی)سانت ساالنه یدما نيانگيم

)CoMean annual temperature ( 
F:  برازش مدل،  یداریمعن یبرا شدهمحاسبهآماره آزمونP: مقدار سطح احتمال بدست آمده از آزمون برازش مدل 

F: Test statistics calculated for model fit significance, P: Value of probability level obtained from the model fit 

 

 
 مورد( یاهيگ )درصد پوشش گونه عملکرد یبررس

 نيانگيم ،یآل ماده درصد فسفر، ريمتغ با ارتباط در مطالعه
 گونه نیا پاسخ که داد نشان ارتفاع و ساالنه یبارندگ
 یینماتک صورت به عوامل نیا ریمقاد راتييتغ به نسبت

 یبارندگ نيانگيارتفاع، م شیکه با افزا بيترت نیاست. بد
 .O گونهپوشش  درصد ،و فسفر یساالنه، درصد ماده آل

melanotricha ر،یمقاد شیو از آن به بعد، با افزا شیافزا 
این گونه در بارندگی بين است. نشان داده یروند کاهش

و بيشترین حضور گونه  شدهمشاهدهميلمتر  500تا  200
ميليمتر بوده است. از نظر ارتفاع،  370در بارندگی 

متر از  3200تا  1600پراکنش گونه در دامنه ارتفاعی 
 2500سطح دریا بوده و بيشترین حضور گونه، در ارتفاع 

 است.متر از سطح دریا بوده

 رس درصد راتييگونه اسپرس نسبت به تغ پاسخ
 درصدعامل،  نیا ریمقاد شیبوده و با افزا یشیافزا خاک

 (.4شود )شکل یم شتريب زيگونه ن پوشش
 راتييبه تغ نسبت O. melanotricha گونه پاسخ

 یکاهش مدل از ساالنه یدما نيانگيم و خاک شن درصد
 پوشش درصدعوامل،  نیمقدار ا شیکرده و با افزا یرويپ
 حضوراست. در مورد عامل اول،  افتهیآن کاهش  یاهيگ
 ریاست و در مقاددرصد شن ادامه داشته 80گونه تا  نیا
در مورد عامل دوم،  نينشده است. همچن دهیاز آن د شتريب

 گراديدرجه سانت 10ساالنه  یدما نيانگيحضور گونه از م
ادامه  گراديدرجه سانت 17ی دما نيانگيتا م تاًیآغاز و نها

 (.4)شکل  است داشته
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 داریمعن تبیینی متغیرهای از یک هر به اسپرس گیاهی گونه پاسخ منحنی -5 شکل
Figure5- Response curve of O. melanotricha to significant explanatory variables 

 محور عمودی: درصد تاج پوشش
Vertical axis: percentage of canopy cover 

 ارتفاع -ميانگين بارش ساالنه -ميانگين دمای ساالنه -درصد ماده آلی -درصد شن -درصد رس -ترتيب از باال سمت چپ: فسفرمحورهای افقی به
Horizontal axes in order from top left: phosphorus- percentage of clay- percentage of organic matter- mean annual temperature- mean 
annual precipitation- altitude 

 

  بحث
صورت واحدهای هی گياهی، هم بهاشناخت رفتار گونه

تم مرتعی، سمستقل و هم در ارتباط با سایر اجزای اکوسي
ی هاتمساولين قدم در شناخت ماهيت و عملکرد این اکوسي

ی با هایکی از گونه O. melanotrichaطبيعی است. گونه 
ی مرتعی کشور است که هاارزش در جوامع گياهی عرصه

و  ایو چه از نظر تنوع گونه یاعلوفهچه به لحاظ ارزش 

 اما، باشدیممرتع کشور ن امحققحفاظت خاک مورد توجه 
شرایط رویشگاهی و اکولوژی آن  موردجامع در  یتحقيق

نشان  یمتعارفیقيتطب زيحاصل از آنال جینتا است.نشدهانجام 
 ته،یدياس شامل یکياداف عوامل ،هياول ريمتغ 15 نيب ازداد که 

 و ازت زانيو م ميپتاس زانيدرصد آهک، درصد گچ، م
جمله ازساالنه  نيانگيم یعوامل ارتفاع و دما نيهمچن

 .Oگونه  شگاهیرو راتييعوامل بر تغ نیثرترؤم
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melanotricha گيری مطابق با . این نتيجهشدند ییشناسا
( در منطقه مشابه واقع در 2012و همکاران ) Javadiنتایج 

، تأثير عوامل آناناشترانکوه استان لرستان است. در تحقيق 
ی گياهی بيشتر از هاادافيکی در پراکنش و استقرار گونه

به سایر عوامل بوده و عوامل ارتفاع، شيب و شدت چرا
. در این تحقيق اندداشتهترتيب در درجه بعدی اهميت قرار 

ج حاصل از برازش ینتا است.نشدهعوامل اقليمی بررسی 
تحت  آنش یرو همحدودان يب یبرا ،افتهیميتعمش یمدل افزا

 شیرو نهيبهط ین شراييو تع یمورد بررس یرهاير متغيتأث
 تا قيعممهين یهاخاک یرو بر شتريبگونه  نیا کهنشان داد 

تا  یلوم -یرس از نيسنگمهيتا ن متوسطبافت  با قيعم
سبک  یهاگونه در خاک نیادارد.  پراکنش یرس -یشن

 طیشراکه  رسدیم نظر بهنداشته است.  یحضور چندان
 و یرطوبت تيو وضع هانوع خاک نیدر ا اهانيگ نيب یرقابت

 هاخاک نوع نیا در گونه نیا شتريب رشدموجب  آن یزهکش
حرکت آب در خاک را  ،بافت خاک یطورکلبه. است شده

 به یدسترس تيقابلدر  یقرار داده و عامل مهم ريتأثتحت 
یم خاک یشیفرسا قابليت در مؤثر عامل کی و ییمواد غذا
 et al., 2012; Alavi et alKhalasi Ahvazi ,.باشد )

 رسبه درصد  O. melanotricha گونه واکنش .(2017
ن گونه یا عملکردن ياز وجود ارتباط مثبت ب حکایتخاک، 

 نیدرصد پوشش ا نیشتريب کهیطوربه. دارد مزبور عاملبا 
 بابوده است.  نيسنگمهيو ن متوسطدر مناطق با بافت  اهيگ

آن  یاهيگپوشش درصد و حضور عامل، نیا درصد شیافزا
 50 تا شیافزا نیا و یرويپ یشیو از مدل افزا افتهی شیافزا

به  اهيگ واکنش ،گرید یسو از .دارد ادامه رس زانيم درصد
و در  کندیم تيتبع یکاهش مدلدرصد شن خاک از  شیافزا

 Kiaدرصد و باالتر حضور ندارد.  80شن  یدارا یهاخاک
و ( هم در مراتع چهارباغ استان گلستان 2012) و همکاران

Pourbabaei ( در منطقه دیواندره 2015) و همکاران
 جنسی هاحضور گونهبر را کردستان نيز نقش بافت خاک 

 نشان دادند.اسپرس وحشی 
( مورد مطالعه یاهيگپوشش)درصد  گونه عملکرد یبررس

این گونه در استان ارتفاع نشان داد که  ريدر ارتباط با متغ

متر از سطح  1600-3200اصفهان در محدوده ارتفاعی 
گونه نسبت به  نیپاسخ ا سویی،ه است. از دریا حضور داشت

 نیبد. است یینماتک صورت به عامل نیا ریمقاد راتييتغ
 ایمتر از سطح در 2500تا  ارتفاع شیافزا با که بيترت
نشان  یارتفاع، روند کاهش شیبعد با افزا و از آن به شیافزا

را  یدامنه ارتفاع نیگونه در ا نیا شتريداده است. حضور ب
 در مناسب یستیز عوامل از یبيترک وجود ليدلبهبتوان  دیشا

 یتعادل حالت دهندهنشان که دانست یارتفاع محدوده نیا
 نامحقق ریسا توسط موضوع نیا. است خود طيمح با جامعه

 et alGhafari  ;., 2002et alWang ,.) است شده اشاره زين

2020 ;, 1991Stafford Smith & tBalen) . کاهش حضور
تا  تواندیم زيمحدوده ن نیعملکرد اسپرس در خارج از او 

کاهش  مانند یکیولوژیزياکوف یهاتیمحدود ليدلبه یحدود
نگهداشت آب، درجه حرارت کم  تيظرف کاهشفصل رشد، 

 نيدر ارتفاعات باالتر و همچن ستمياکوس نيئپا ديو توان تول
باال در  ريدرجه حرارت و تبخ شیافزا ،یکمبود بارندگ

 عملکرد یبررس (.2007Körner ,باشد ) ترنيپائارتفاعات 
 ريمتغ با ارتباط در مطالعه مورد( یاهيگپوشش)درصد  گونه
عنصر در خاک تا  نیا زانيم شینشان داد که با افزا فسفر

 O. melanotrichaگونه  یفراوان لوگرم،يگرم در کیليم 13
عوامل، روند  نیا ریمقاد شیو از آن به بعد با افزا شیافزا

 افتهیمشابه  قيتحق نیا جینتا نشان داده است. یکاهش
Sheykhzadeh  در منطقه  آنان( است. 2015همکاران )و

 درصد نيببه این نتيجه رسيدند که چادگان استان اصفهان 
ارتباط معنیفسفر خاک  زانيو م O. melanotricha پوشش

 ميتقس در یمهم نقش خاک فسفر که آنجا از دار وجود دارد.
 شهیر رشد در عیتسر و یستمیمر یهابافت رشد و هاسلول
 عملکرد کاهش موجب خاک در آن کمبود روازاین دارد،

 et alAlavi ,.) شودیم( شهیر و ییهوا یهابخش) اهيگ

2017 .)Sheykhzadeh گرفتند  جهينت (2015) و همکاران
از  یدر برخ رييباعث تغ تواندیمکه قرق چند ساله مراتع 

 بهبود جهينت درخاک و  ییايميو ش یکیزيف اتيخصوص
که در مناطق  یاز عناصر یکیگردد.  یاهيپوشش گ

فسفر  ابدییم شینسبت به مناطق تحت چرا افزا شدهقرق
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 مانند یاهيگ یهااز گونه یعامل در بهبود بعض نیاست و ا
O. melanotricha قيتحقاین  جهيو نت افتهی نی. ادارد نقش 

اسپرس در مناطق  اهيبودن پوشش گ شترياز علل ب یکی
در تحقيق  موضوعاین . کندیم هيرا توج شدهقرق

Siahmansour  هاست. ب شده( نيز اشاره 2017همکاران )و
ی هاکه در بررسی تغييرات فصلی توليد و مصرف گونهطوری

عنوان یکی هاز این گونه ب ،پرمصرف در مراتع استان لرستان
نحویهببرداری یادشده است، ی بشدت مورد بهرههاگونهاز 

ی هاکه موجب کاهش شدید تراکم این گونه نسبت به عرصه
 در O. melanotrichaعملکرد گونه  گردیده است. شدهقرق

به ،است بوده یینماتکبه صورت  زين یآل ماده درصدمقابل 
 عملکرددرصد،  8 زانيعامل تا م نیا شیکه با افزاینحو
. ميزان ماده آلی در خاک را داشته است یشیروند افزا گونه

ارتباط مستقيم با ميزان نيتروژن خاک دارد که در رشد گياه 
ماده آلی همچنين سبب افزایش مقدار آهن قابل است.  مؤثر

(.  2018et alNajafi Ghiri ,.گردد )یماستفاده در خاک 
ظرفيت تبادل کاتيونی ماده آلی برای جذب  تواندیمدليل آن 

آهن، قابليت کالت شدن آهن به وسيله  یهاونیو نگهداری 
خاک در نتيجه اسيدهای آلی  pHترکيبات آلی و کاهش 

 باشد.
دو عامل بارش و دمای ميانگين از عوامل اصلی 

هستند. این ارتباط در  ی گياهیهاتأثيرگذار بر پراکنش گونه
  et alTong., 2019است ) شدهدادهنشان  تحقيقات متعددی

;2018 ,.et alZhao  ;2018 ,.et alCowles ) نیا جینتا 
پراکنش این گونه در محدوده بارش نشان داد که  قيتحق

در و بيشترین حضور گونه  باشدیمميليمتر  200 -500
 اهيگحضور بارش،  شیبا افزااست.  لمتريم 370 بارش

باالتر از آن کاهش داشته است.  ریو در مقادیافته  شیافزا
Ghanavati  آباد ( نيز در منطقه اسالم2013)و همکاران

غرب استان کرمانشاه ميزان بارش محدوده حضور این گونه 
 تيعوضکه  رسدیم. به نظر اندکردهميليمتر گزارش  459را 
از عواملی عامل رقابت و درون خاک  اهيگ شهیر هیتهو

در  .ثرندؤمه بارش بر حضور گونه هستند که در این محدود
 یهااز گونه دهيپوش نيبارش باالتر که سطح زم طیشرا

مهاجم است گونه اسپرس قادر به  بعضاًمختلف و  یاهيگ
  .نيستادامه بقا 

 یشیافزا مدل که داد نشان پژوهش نیا جینتا ،درمجموع
مورد نظر  گونه یکیاکولوژ یازهاين نييتعدر  ،افتهیميتعم

 تیریمد در تواندیم که کارایی قابل قبولی داشت
 مشابه، مناطق دراصالح مراتع  اتيو عمل یاهيگپوشش

ته کن نیر اک. ذرديقرار گ یعيطبمنابع رانیمد توجه مورد
فقط در  ه،گون نیا یبرا شدهارائه یهامدله کاست  یضرور

است طق مورد مطالعه صادق امن یشگاهیط رویشرا همحدود
 یهاشگاهیرورا در  د آنیبا ،گریم به مناطق ديتعم یو برا

زان يرد تا بتوان مک مایشآزگونه در چند منطقه  نیا گرید
 ینيبشيپ یهامدله ک یدر صورت ،ديسنجت مدل را يتبع

 یهابرنامهدر  توانیمدقت مناسب باشند، از آنها  یدارا
سازگار با  یهاگونهشنهاد يپ یت مرتع برایریو مد یاصالح
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          Abstract 

    Understanding the ecological characteristics of plant species and how they react to environ-

mental factors provides the necessary information for vegetation management and rangeland 

improvement. In the present study, the ecological needs of sainfoin (Onobrychis mela-

notricha Boiss.) were studied with emphasis on environmental factors affecting vegetation 

changes, and the response of this species to changes in ecological factors was investigated using 

the Canonical Correspondence Analysis (CCA). Data collection was performed in 2018 in 19 

study sites in the west and south of Isfahan province. In each site, the vegetation sampling was 

performed by random-systematic sampling method in 30 plots of one square meter, located 

along 3 200-meter transects, and soil sampling was done from a depth of 0-30 cm in each site. 

Data were analyzed using SPSS17 and CANOC4.5 software. Using a generalized additive mod-

el with Poisson error distribution for each of the environmental variables showed that environ-

mental factors including height, clay percentage, rainfall, organic matter percentage, phospho-

rus, and sand percentage, and the average annual temperature significantly affect (p<0.01) vege-

tation. This species is distributed on semi-deep to deep soils with medium to semi-heavy tex-

tures. This species is distributed on semi-deep to deep soils with medium to semi-heavy tex-

tures. The optimal altitude range for the growth of this plant was 1600-3200 meters above sea 

level, and the optimal rainfall for this plant was 370 mm. Overall, the results of this study had 

an acceptable efficiency in determining the ecological needs of the species, which can be con-

sidered by natural resource managers in vegetation management and rangeland improvement 

operations in similar areas. 
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