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  چکیده

 ینا پراکنش يقتحق یندر ا .باشديم ایران انقراض حال در و کمياب خوشخوراک یها( از گونهClematis ispahanica) اصفهاني کلماتيس      

 مورد مناطق ياهي،از پوشش گ یبردارنمونه منظوربه. شد بررسي یزد و فارس یهااستان در واقع مهریز و بوانات یهاشهرستان مراتعگونه در 

ی به بردارنمونه گردید. مستقرمناطق کليد در  يمترمربع 3×6پالت  32 يستماتيکس-تصادفياستفاده از روش  با بعدو  ی شدبندطبقه مطالعه

 2-32 عمق ازخاک  یهانمونهشد.  انجام همراه یهاگونه ثبت و تکرار 5 با آن یهااز برگ ی گياه، فقطهااندامدليل خشبي بودن سایر 

خاک دو منطقه استفاده  يميایيش ياتخصوص یسهمقا برایمستقل  tآزمون  از .گردید برداشت( داونيیشهعمق ربر اساس )ها پالت متریيسانت

 طرح از شد. استفاده (PCAی اصلي )هامؤلفهیه تجز روش ازخاک دو منطقه  ياتبر خصوص يرگذارتأث یهامؤلفه ینمؤثرتر منظور تعيينبه شد.

 ،CP، DMD) هعلوف کيفيت هایشاخص روی بر فنولوژیکيمرحله ×منطقه متقابل اثر و منطقه فنولوژیکي،اثر مرحله  يبررس برای فاکتوریل

ME  وADF )بررسي علوفه فيتيک یبر رو یکيمرحله فنولوژ × منطقه متقابلاثر  يچگونگ يتصادف کامالً طرحاز  استفادهبا  سپسشد.  استفاده 

 گونه این. باشديم مسطح نسبتاً يو توپوگراف يشمال یهادامنه گياهي، گونهاین پراکنش  یالگو ینانتشار و بهتر يتداد که واقع نشان نتایج شد.

، ازت %4/2- %0/2 آلي ، کربن2/1-3/1اسيدیته مقدار با  ي،و شن يشن -يلوم ي،لوم -يشن یها(، بافت>6EC) يرشورغ یهادر خاک ياهيگ

 یجرشد و پراکنش دارد. نتا گرم در ليترميلي 6-45/6 يمو پتاس %46-%53 کلسيم کربنات، امپيپي 83/ 3-8/66 فسفر ،23/2%-83/2%

PCA آلي کربن که داد نشان (OC ،)الکتریکي هدایت (ECو اس )خاک يدیته (pH )آیند.يم بشمار منطقه دو خاک تأثيرگذار یهالفهؤم مؤثرترین 

منطقه  از ربيشت یداريمعن طورهبمنطقه بوانات  در رویشي و گلدهي، رشد مراحل در علوفه کيفيت یهاشاخص آمده،دستبا توجه به نتایج به

ر آن گنشان يرسونپ يهمبستگ یجنتا .باالتر بودی داريمعن طورهیز بمنطقه مهر در ی مورد مطالعههاشاخص بذردهيمرحله  در اما بود مهریز

 اثر که رفتگ نتيجه توانيم بنابراین. ندارد وجود داریيمعن همبستگي علوفه های کيفيتشاخص و خاک شيميایي خصوصيات ينکه ب است

 یلاز دال یکي توانديم اصفهاني ی کلماتيسعلوفه باال يفيتگفت که ک توانيم طورکليهباشد. بيم خاکي عوامل از بيشتر علوفه کيفيت بر اقليم

 . محسوب شود آن بودنمعرض خطر انقراض  در
 

 .Clematis ispahanica خاک، مهریز، شيميایي فاکتورهای علوفه، کيفيت اکولوژیکي، خصوصيات بوانات، :کلیدی هایواژه
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 مقدمه

 از )ispahanica Clematis( ياصفهان يسکلمات گونه    
و  کمياب یهاگونه و از( Ranunculaceae) گانآاللهخانواده 
 یباًجنس و تقر 36 شامل يرهت ینا .است يمرتع با ارزش

 802گونه آن فقط به جنس آالله و  652گونه است که  8622
 گياهي، گونه اینتعلق دارد.  يسگونه به جنس کلمات

 است (يچوب ي)گاه خشبي و چندساله یادرختچه
(., 2011al etKohpayeh  2007 ,.؛et alZarezade  ؛

Mozafariyan, 2000) ی کلماتيسهاگونه سایر خالف بر که 
 ياهگ ینا هایپایه (.Sabeti, 1976) يستباالرونده ن و يچندهپ

. ندباشيم یيسخت آب و هوا یطشرا بهمقاوم بادوام و  ياربس
 متريليم 522تا  885 يبارندگدر مناطق با  ياهيگ این گونه
ohany Jمتر قادر به رشد و نمو است ) 005-3322و ارتفاع 

1999horban, G.) نیارتفاع مناسب استقرار ا یگریمحققان د 
 یاسطح در از یمتر 6522 يگونه را در محدوده ارتفاع

و بستر  يسنگالخ - یامنظم، ارتفاعات صخره یهادامنه)
 ؛Batuli, 2003) اندنموده ذکر (هارودخانه نسبتاً مرطوب

., 2011al etKohpayeh .) در  یرانگونه در ا ینپراکنش ا
 یزد(،  2011al etKohpayeh ,.) کرمان یهااستان

(., 2007et alZarezade  ؛Mozaffariyan, 2000  اصفهان ،)
., 2014)et alRaei  ؛Mobin, 1985 ،)مازندران و گيالن 

(., 2009et al Sheydayi(،  ياریچهارمحال بخت 
(., 2014et al Jahantab( ،( البرز و سمنانMobin, 1985 ،)

 ,Sabetiبم، خراسان، تهران، دماوند و کاشان ) ین،فارس، قزو

گونه در  ینا .باشديم ( 2014et alRaei ,.و گلستان ) (1976
( و در  2011al etKohpayeh ,.کرمان با نام چسپاکو )

 يفهاناص يساصفهان، البرز و سمنان به نام کلمات یزد، یاسوج،
 alet Zarezade ,.؛  2014et alJahantab ,.) شوديمشناخته 

 یایمزا(. از Mobin, 1985؛ Mozaffariyan, 2000؛ 2007
 ياربس یسازگاربودن و  يبوم، يسکلمات ياهگگونه از  ینا عمده

 ,Johany Ghorban) است يطيمح یهاتنشآن به  یادز

1999.) 
 ایران رد اصفهاني کلماتيس گونه به راجع تحقيقاتسابقه 

 يت( به مطالعه خاص6284و همکاران ) Raei. باشديم محدود
 این ایيهو یهابخش يو متانول ياتانول عصاره باکتریایييآنت

 کردند يان( ب6288و همکاران )  Kohpayeh ند.پرداخت گونه
در  ياصفهان يسکلمات یيهوا یهاقسمتاز  يکه در طب سنت

 همچنين و بز و گوسفند عفوني یهازخم یدرمان و شستشو
 اراید اصفهاني کلماتيس بذر .شوديم استفاده مسهل عنوانبه

 ردنک استراتيفه نيازمند يزنجوانه برای و بوده جنيني خواب
و همکاران  Razmjoo (.Johany Ghorban, 1999) است

 يفهاناص يس( به مطالعه شکست خواب بذر گونه کلمات6223)
 دندکر يانپرداخته و ب یدکلرا يومبا استفاده از آزمون تترازول

 يزنجوانه درصد اما باشنديمگونه زنده  ینا بذرهای %33که 
 ازدیاد بررسي بهJohany Ghorban (8301 ). است صفر آن

 Amiri. پرداخت قلمه طریق از اصفهاني کلماتيس گونه
 مورفوفنولوژیک، صفات بررسي به یامطالعه در( 6284)

 در ياصفهان کلماتيس گياه اسانس ميزان و افشانيگرده روش
 عهمزر در کاشت شرایط در خشکي تنش عدم و تنش شرایط

 Sheydayi يماتيس،کل یهاگونه سایر با ارتباط در .پرداخت
ه س يتوژنتيکيو س يشناسگردهمطالعه  ه( ب6284و همکاران )

در  C. ispahanicaو  C. orientalis ،C. flammulaگونه 
 کلماتيس جنس هایگونه تعداد ایران در. نمودند اقدام یرانا

 Parsaعنوان مثال: به .است شده ذکر متفاوت مختلف، منابع در
و همکاران  Rechingerو  يسگونه کلمات 1تعداد  (8312)
 .LC. viticella ، 6 .C.8شامل:  يسگونه کلمات 2( 8336)

orientalis، 3 .LC.flammula ، 4 .BoissC. ispahanica ، 
5 .BungeC. songarica  2 و .SchrenkC. asplenifolia  
 .انددهکر ذکر را

و  (1999Johany Ghorban ,) يخوشخوراکبا توجه به  
 لیدالبه  ياصفهان يسکلمات گونهمعرض انقراض بودن  در

et al Razmjoo ,.)اقليمي  تغييرات مفرط و یبرداربهره

 ياتخصوصتحقيق و پژوهش در زمينه شناخت  ،(2009
منظور حفظ و توسعه به ياهيگ گونهاکولوژیک این 

علوفه آن  يفيتک یهاشاخصمطالعه  يزنآن و  هاییشگاهرو
ن آ هاییشگاهرو یچرا يتظرف يينتعمنظور استفاده در به

 يبررسبه  يقتحقاین  در روازاینرسد. ضروری بنظر مي
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ه آن علوف يفيتک یهاشاخصاکولوژیک و مطالعه  ياتخصوص
 .شوديمپرداخته 

 
 هاروش و مواد
 مورد مطالعه مناطق یمعرف

واقع  گونه، ینا یشگاهيمورد مطالعه در دو منطقه رو مناطق
( و فارس )شهرستان یز)شهرستان مهر یزد یهااستان در

 .باشديمبوانات( 
 یزد استان مهریز شهرستان

 يلومتریک 86منطقه مورد مطالعه، در دره دامگاهان در 
 يلومتریک 32، واقع در یزشهرستان مهر يغربجنوب

هکتار  6822 یبيبا وسعت تقر ،یزداستان  مرکز یزدشهرستان 
منطقه مورد مطالعه شامل  يایيجغراف يتموقع .واقع شده است

 38و عرض  يشرق يهثان 85و  يقهدق 81درجه و  54طول 

منطقه  این .باشديم يشمال يهثان 56و  يقهدق 61درجه و 
 یحداقل و حداکثر دما سرد و خشک است. يماقل یدارا
متوسط  يزان. مباشديم گراديسانت 8/33 تا 4 يانهسال

است که در  متريليم 835 ،منطقه این يانهسال يبارندگ
 . حداقلباشديمبه صورت برف  يشترب بارشارتفاعات 

متر  3103آن  ارتفاع حداکثر متر و 8112منطقه  ینا ارتفاع
 خاک بافت .( et alZarezadeh ,.2007) تسیااز سطح در

 .باشديم يشن-يو لوم يلوم-شني لومي، شامل منطقه این
 رو یهادامنه در و %5-82 بين گونه این رویش منطقه شيب

 85 يکآمبروترم يمنحن يبررس .گردید مشاهده شمال به
 کهدهنده آن است نشان يزساله در منطقه مورد مطالعه ن

 فروردین اسفند، بهمن،، یدآذر،  یهاماهرطوبت در  يتوضع
ماه  5که طول فصل مرطوب یطوربه ،باال بود اردیبهشت و

 .(8جدول ، 8شکل ) باشديمماه  0و فصل خشک 
 

 
 استان یزد یزشهرستان مهر جغرافیایی موقعیت -1شکل 
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 بوانات استان فارس شهرستان
 642استان فارس و در  يشرقبوانات در شمال شهرستان     

واقع شده است. منطقه مورد مطالعه،  يرازشهرستان ش يلومتریک
 ،جنوب شهرستان بوانات يلومتریک 55در  یمکمنطقه جودر 

 زمرک يرازشهرستان ش يشرقشمال يلومتریک 642در واقع 
 و شدهواقع  هکتار 8622 یبيبا وسعت تقراستان فارس، 

 است. متريليم 602 آن ساالنه بارندگي متوسط

 

 مورد مطالعه بوانات و مهریز همنطقیزان بارندگی فصلی و درصد آن در م -1جدول 

 اقليم ميزان رطوبت )%( (c0دما )ميانگين   بارندگي )mm( فصل

 سرد و نيمهخشک 36 83/25 602 بوانات

 سرد و خشک 38/25 81/5 835 مهریز

 

 
  استان فارس بوانات شهرستان جغرافیایی موقعیت -2شکل 

 

تابستان  در و خشکنيمه زمستان سرد و درمنطقه  يماقل
 34تا  -62 ينهوا ب یحداکثر دما وو حداقل  بوده معتدل

و حداکثر ارتفاع منطقه از سطح  حداقلاست.  گراديدرجه سانت
 گياهي پوشش اغلب. است متر 3685 و 6442 يبترتبه یادر

و  یادرختچه ی،ابوته یهاگونه به مربوط سال طول در
منطقه خاک  (. 2013et alAshrafzadeh ,.) باشديم يدرخت
 يمنحن يبررس ي است.لوم يو شن يشن-يلوم بافت دارای

 که است آن دهندهنشان منطقه ینساله ا 85 يکآمبروترم
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 اسفند، بهمن، ی،د آذر، آبان، یهاماه در رطوبت يتوضع
 فصل طول کهطوریبه ،بوده باال یبهشتارد و فروردین
جدول ، 6)شکل  باشديم ماه 2 خشک فصل و ماه 2 مرطوب

8.) 
 

 یدانیم مطالعات

 هایشگاهرو شناسایی
 هایپایگاه از استفاده و یاکتابخانهپس از مطالعات 

 یهانقشه از استفاده نيز و صحرایي پيمایش با اطالعاتي،
 اصفهاني کليماتيس گونه گياهي هایتوده توپوگرافي،

 ينتعي یشگاهدر هر رو آن یشگاهيمحدوده رو و شناسایي شده
 .شد انجام البغ گونه اساس بر بندیيپت بعد و یدگرد

 
 اکولوژیکی خصوصیات

 گیاه از یبردارنمونه
 بر مؤثر عوامل یکي،اکولوژ ياتخصوص يمنظور بررسبه

گونه به همراه عوامل  یشگاهيو رو یکياکولوژ هاییژگيو

 ،منطقه یبندطبقه از پس .گرفتقرار  يمورد بررس يخاک
متری که بطور  6×3پالت  32استقرار  با گياهي یهانمونه

 خذاسيستماتيک در توده معرف مستقر شدند،  –تصادفي 
بدليل خشبي مورد مطالعه،  یهاپالتاز  یکدر هرگردید. 

)رشد  یکفنولوژ در مراحل مختلفگياه،  یهاساقهبودن 
)تنها اندام  گياه یهابرگاز تنها ( يو بذرده يگلده یشي،رو

 وریآجمع یهابرگسپس برداری شد. نمونه قابل استفاده دام(
 نهنمو پنج نهایت در و ندشد ترکيب هم با پالت 2 هر ازشده 

 به آزاد هوای در مرکب علوفه یهانمونه .تهيه گردید مرکب
منتقل  یشگاهبه آزما یتو در نها شدهخشک  هفته دو مدت
با استفاده ( CP) خام در آزمایشگاه، درصد پروتئين .یدندگرد

درصد  ،8 رابطهو  (1883Kejeldahl ,) کجلدال از روش
استفاده از  با (ADF) سلولزهمي از عاری سلولي دیواره

 یریپذهضم، 6 رابطهو  (Arzani, 2009) فایبرتيک دستگاه
 استفاده با (ME) يسميمتابول یو انرژ (DMD) خشک ماده

برآورد  4و  3و روابط  (8313) و همکاران Oddy روش از
 .یدگرد

 
 (مخا پروتئين) N= CP% ×65/2                                                    (:8رابطه )

 (:6) رابطه
 ADFاز سوختن(= وزن  يشپ گياه)وزن ظرف همراه با  -)وزن ظرف همراه با رسوب پس از سوختن(

 ADFنمونه( = درصد  يهوزن اول÷ ADF)وزن × 822
 

 (خشک ماده یریپذهضمدرصد ) N 262/6 % +ADF 164/2- 51/13= %DMD%                      (:3) رابطه
 

 (يسميمتابول ی)انرژ DMD 80/2= (Mcal/kg )ME %-6                            (:4) رابطه
 
 خاک از یبردارنمونه
 وي پارامترهای مختلف فيزیک يریگاندازهمنظور به

 متریيسانت 2-32خاک از عمق  نمونه 66شيميایي خاک، 
 گونه که یيهاپالت کلماتيس اصفهاني( دوانيیشهر )عمق

 داشتند، برداشت شد و به آزمایشگاه حضور کلماتيس اصفهاني
 6منتقل گردید. در آزمایشگاه، پس از خشک شدن، از الک 

ز روش ابا استفاده خاک  بافتشد. سپس، عبور داده ميليمتری 

کل خاک به  ازت(، Baybordi, 1993) یکاسبا يدرومتریه
 پتاسيم و سدیم تبادلي با، (Kejeldahl, 1883)روش کجلدال 
 از ستفادها با تبادلي منيزیم و کلسيمفوتومتر، استفاده از فلم

 اشباع هعصار از استفاده با جذب قابل فسفر تيتراسيون، روش
(Homayi., 2004 andMalekoti م ،)يآهک و کربن آل يزان 
et  Miles ؛Jaefari, 2003) شد يينتع يتراسيونبا روش ت يزن

., 2001al.) یفاکتورها همچنين EC  با استفاده از دستگاهEC 
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 گردید محاسبهمتر  pHبا استفاده از دستگاه  pH و متر
(., 1995al et Bower). 

از  ،همنطق دو خاکي فاکتورهای مؤثرترین تعيينمنظور به
 یهتجزروش  از استفاده با 5/4نسخه   ORD -PC افزارنرم

 شد. استفاده )PCA (ياصل یهامؤلفه
 

 هاداده وتحلیلتجزیه
 ،Na، Mg، K، Ca) خاک پارامترهای از هریک مقایسه

pH، EC،OC، OM،N، P،با  یزبوانات و مهر دو منطقه ين( ب
 ه،منطقاثر  بررسيبرای  انجام شد. مستقل tاستفاده از آزمون 

 مرحله×منطقه متقابل اثر همچنين و یکيفنولوژ مرحله
 طرح و هدوطرف واریانس یهتجزاز  علوفه کيفيت بر یکيفنولوژ
 حلهمرصورت که منطقه و  ینبد .گردید استفاده یلفاکتور
 يفيتک یهاشاخصمستقل و  یعنوان فاکتورهاهب یکيفنولوژ
 هب توجه با .شدندمدل  دروا وابسته فاکتور عنوانبه علوفه

 فيتکي بر فنولوژیکي مرحله و منطقه متقابل اثر داریيمعن
 طرح ((ANOVA یکطرفه یانسوار یهتجز آزمون از ،علوفه
علوفه  تکيفي فاکتورهایاز  هریک یسهمقا برای يتصادف کامالً
 فادهاست فنولوژیکي مرحله سهمنطقه و  دودر  کلماتيس گونه

 يستگهمب يبررس برای يرسونپ ياز همبستگ ينهمچن .گردید
 وفهعل کيفيت هایشاخص و خاک شيميایي هایفاکتور ينب

 .شد تفادهاس
 

 نتایج
 بر نهاآمتقابل  هایاثربررسی اثر منطقه، مرحله فنولوژیکی و 

 :علوفه کیفیت
 مرحله ،نشان داد که منطقه فاکتوریل طرح نتایج

طور هب فنولوژیکي مرحله×منطقه متقابل اثرو  فنولوژیکي
کلماتيس کيفيت علوفه گونه  یهاشاخصمعناداری بر 

 (.6جدول ) ( مؤثر بودندADFو  CP ،DMD ،ME)اصفهاني 
 

 یلکتوربا استفاده از طرح فا اصفهانی بر کیفیت علوفه کلماتیس آنهامتقابل  هایاثربررسی اثر منطقه، مرحله فنولوژیکی و  -2جدول 

 .Df F Sig منبع تغيير شاخصهای کيفيت

CP 

 2/26 5/40 8 منطقه

 2/22 68/31 6 مرحله فنولوژیکي

 2/28 4/14 6 منطقه×مرحله فنولوژیکي

DMD 

 2/22 81/38 8 منطقه

 2/22 23/31 6 مرحله فنولوژیکي

 2/22 66/24 6 منطقه×مرحله فنولوژیکي

ME 

 2/22 81/32 8 منطقه

 2/22 66/24 6 مرحله فنولوژیکي

 2/22 64/26 6 منطقه×مرحله فنولوژیکي

ADF 

 2/22 1/32 8 منطقه

 2/22 32/23 6 مرحله فنولوژیکي

 2/22 84/84 6 منطقه×مرحله فنولوژیکي

 



 اکولوژیکي ... خصوصيات ررسيب   431

 حطر از استفاده باعلوفه  یفیتک یهاشاخص مقایسه
 تصادفی کامالً

له مرح×یبردارنمونهبا توجه به اینکه اثر متقابل منطقه 
کيفيت علوفه گونه  یهاشاخصفنولوژیکي بطور معناداری 

 تصادفي کامالً مورد بررسي را تحت تأثير قرار داد، از طرح
 نتایج مذکور استفاده شد. یهاشاخصاز یک برای مقایسه هر

 ME و CP ،DMDيزان م يشتریننشان داد که ب (3جدول )
مگاکالری  02/88و  23/12%، 21/84% یرمقادترتيب با به

بوانات بود.  منطقهو در مرحله رشد رویشي  بر کيلوگرم در
ترتيب با نيز در مناطق مهریز و بوانات به CPکمترین ميزان 

 سویياز  بود.بذردهي مرحله در  %25/8و  %33/8مقادیر 
 و %10/26ترتيب با مقادیر به MEو  DMDکمترین مقادیر 

منطقه در بذردهي  مرحله مگاکالری بر کيلوگرم در 20/1
 ADF. بيشترین و کمترین درصد تغييرات دست آمدبهبوانات 

 مرحلهمربوط به ، 05/82 %و 00/65 %ترتيب با مقادیرنيز به
 .(3جدول ) بوانات بود منطقهبذردهي و رشد رویشي در 

 

 دانکن یادامنهکیفیت علوفه گونه کلماتیس اصفهانی با استفاده از تجزیه واریانس یکطرفه و آزمون چند  یهاشاخص یسهمقا -3جدول 

 منطقه
 مرحله

یکيفنولوژ  

علوفه کيفيت یهاشاخص  

CP% DMD% ME(Mcal/kg) ADF% 

 بوانات

 a84/21±5/46 a12/23±6/30 a88/02±2/42 d82/05±2/63 رویشي

 bc4/52±6/08 b02/35±2/14 b82/31±2/84 d88/21±2/53 گلدهي

 d8/25±2/03 e26/01±6/15 e1/20±2/41 a65/00±3/54 بذردهي

 یزد

 b2/52±4/31 c08/64±8/24 c82/88±2/60 bc81/38±3/35 رویشي

 bc3/80±8/36 cd02/03±3/16 cd82/26±2/24 bc80/62±4/62 گلدهي

 d8/33±2/55 d22/38±2/24 d3/30±2/82 b68/62±2/56 بذردهي

 

 ورد مطالعهم منطقه بین خاکیعوامل  مؤثرترین یینتع منظور مقایسه وبه  (PCA)اصلیی هاهفمؤل یهتجز یجنتا -4جدول 

 Broken-Stik Egigenvalue واریانس تجمعي )درصد( واریانس )درصد( مقادیر ویژه مؤلفهها

8 4/205 30/248 34/248 3/262 

6 8/082 85/2 56/248 6/26 

3 8/362 86/258 24/236 8/56 

4 8/263 3/350 04/243 8/810 

5 2/138 0/552 18/225 2/330 

2 2/25 5/320 10/586 2/030 

0 2/551 5/206 36/514 2/502 

1 2/462 3/113 32/403 2/460 

3 2/643 6/620 31/21 2/326 

82 2/844 8/382 33/33 2/838 
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 PCA))ی اصلی هامؤلفهیه تجز نتایج
 بين يخاک فاکتورهای ینمؤثرتر يينتعمقایسه و  منظوربه

 استفاده PCA)) اصلي یهامؤلفه یهتجز روش از منطقه، دو
 مقادیر مهم، یهامؤلفه يقدق انتخاب یبرامنظور، بدین. شد

stick -Brokenعنوان  با یگرید يرمتغ با یژهو

eigenvalue)BSEشدند انتخاب یيهاشد و مؤلفه يده( سنج 
 ,Jackson) باشدتر بزرگ BSE از یژهو یرآنها مقاد درکه 

 اول یهامؤلفه در بيانگر آن است که (4)جدول نتایج (. 1993
 درصد 248/56 هامؤلفه ینا و کنديم صدق یطشرا ینا دوم و
 شترینيب اول مؤلفه .گيرنديمدربر را ياهيگ پوشش ييراتتغ

درصد و مؤلفه  248/30مؤلفه  این کهیطورهب دارد، را يتاهم
همچنين بر اساس  .گيرديرا دربرم ييراتدرصد تغ 2/85دوم 

های اصلي اول شامل ، مؤلفههامؤلفههمبستگي متغيرها با 
 و( EC) شوری (،OM) آلي ماده ،(pH) يدیتهاسمتغيرهای 

 بين دومؤثر در  يخاک فاکتورهای ینمهمتر( OC) آلي کربن
 (.5)جدول باشد يم منطقه

 

 PCA یاگرامدو منطقه بر اساس د ی بینخاکفاکتورهای  مقایسه

 محورهای روی بر بردارینمونه نقاط پراکنش نتایج     
( A) بوانات منطقه طورکليبه که دارد آن از حکایت دیاگرام
 به نسبت کمتری( pH) اسيدیته با خاک هاینمونه دارای
 ،(OM) آلي ماده مقدار این بر عالوه. بود( B) مهریز منطقه
( A) بوانات منطقه در( EC) یشور و( OC) آلي کربن

 (.3( بود )شکل B) یزمنطقه مهر از بيشتر طورکليبه
 

 خاک دو منطقه شیمیایی یسه فاکتورهایمقا
 بين از که داد ( نشان2)جدول  مستقل يت آزمون نتایج    

، pH فاکتورهایشده در دو منطقه، يریگاندازه خاکي فاکتورهای
 در( OM) آليماده  و (CaCo3) کلسيم کربنات(، OC) آليکربن 

 يزانم کهیطوره. بباشندمي داریيمعن اختالف دارای منطقه دو
pH  از تربيش معناداری طوربه مهریزمنطقه  در کلسيم کربناتو 

منطقه  ( درOC) آلي کربن و (OMآلي )ماده  اما بود. بوانات
 .بود یزمنطقه مهر از بيشتر داریيمعن طوربه بوانات

 PCA در روش هامؤلفهاز  یکدر هر یرهامتغمربوط به  یژهو هایبردار یرمقاد -5جدول 

 ویژه بردارهای
 ردیف خاکي فاکتورهای

 8 مؤلفه 6 مؤلفه 3 مؤلفه 4 مؤلفه 5 مؤلفه 2 مؤلفه

2112/0 2822/0- 0110/- 2372/0 2220/0 772/0- EC 1 

1821/0- 1122/0 0120/0- 1811/0- 2211/0 811/0 PH 2 

2211/0- 2128/0 0217/0 8872/0 7081/0 212/0 CaCo3 7 

1228/0 1812/0 0177/0 1122/0 0828/0 8111/0- OC 8 

1201/0 1883/0 0111/0 1122/0 0883/0 8112/0- OM 2 

2101/0- 0021/0- 2122/0- 2301/0 7182/0- 1702/0- N 1 

1221/0- 8223/0- 2811/0 2122/0 8181/0 0221/0 Ca 3 

1711/0 2071/0- 3021/0- 0710/0 2127/0 1821/0 Mg 2 

8283/0- 7001/0- 1128/0 8313/0- 0712/0 2221/0- Na 1 

8821/0- 0212/0 7778/0- 2288/0- 2728/0 2182/0- K 10 

0113/0 8333/0 0827/0- 0711/0- 2231/0 1083/0- P 11 
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 PCA  آنالیز فاکتورهای خاکی حاصل از نسبت به محور اول و دوم بر اساس یبردارنمونه یهاپالتموقعیت مکانی  -3شکل 

 

 منطقه دو بین خاک شیمیایی فاکتورهای بین مستقل یت آزمون نتایج -6جدول 

 عناصر شيميایي خاک
 منابع تغيير  منطقه

 Sig. t یزد بوانات

pH 1/26±2/68 1/33±2/63 *2/22 -2/46 

Mg mg/lit 6/64±8/45 3/83±8/15 ns2/21 -8/05 

K mg/lit 6/45±8/43 6/26±2/32 ns2/65 8/84 

Na mg/lit 8/53±2/40 8/40±2/04 ns2/52 2/50 

Ca mg/lit 3/5±8/56 4/68±6/62 ns2/63 -8/6 

EC ds/m 2/85±2/24 2/80±2/88 ns2/56 -2/24 

OC (%) 2/13±2/63 2/41±2/31 *2/22 3/35 

CaCo3 (%) 46/30±6/10 53/35±86/02 *2/22 -5/80 

P ppm 83/3±84 66/28±80/31 ns2/82 -8/20 

OM (%) 8/43±2/52 2/16±2/22 *2/22 3/35 

N (%) 2/83±2/22 2/23±2/23 ns2/88 8/53 

sn: شده يریگاندازه یهاشاخص بين معنادار اختالف وجود عدم 

 شده يریگاندازه یهاشاخص ين*: وجود اختالف معنادار ب
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  بحث
راک گونه خوشخو ،تحقيقاین  از آمدهبدست نتایجبا توجه به 
در تمام مراحل رشد ( 8320 قربان، جاني) اصفهاني کليماتيس

پذیری ماده منطقه مورد مطالعه، دارای درصد هضم دو در هر
گونه  . اینباشديمخشک و انرژی متابوليسمي خيلي مطلوبي 

 يایيقل به یلمتما pH (،>6Ec) يرشورغ یخاکهادر گياهي 
ا ب يو شن يشن -يلوم ي،لوم -يبافت خاک شن ،(3/1-2/1)

 (،%46-%53) کلسيم کربنات(، %4/2-%0/2) يمقدار کربن آل
(، امپييپ 3/83-8/66) فسفر ،(%16/2-%43/8) يآلماده 
بر  گرميليم 23/6-45/6) پتاسيم و( %23/2-%83/2) ازت
 دارد. پراکنشرشد و  (ليتر

در  pH يزاندو منطقه، م ينب PCA یاگرامدبا توجه به 
 لي،آ ماده ميزان اما بود بوانات منطقه از بيشتر مهریز منطقه

از  شتريبوانات ب منطقه در نيز آلي کربن و الکتریکي هدایت
 ؛8313 طویلي، برخي از محققان )جعفری و .بود مهریز منطقه
2002 et al.,Camping  2006؛ et al.,Galhidy  ؛Heydari 

., 2013et al 2003؛ et al.,Dahlgren ؛ et al.,Roelofs 

و عوامل  ياهي( از پوشش گ  et al.,Tinya 2009؛1996
 يزانم تقویت جهت در عاملي عنوانبارندگي بهاقليمي ازجمله 

 هادمکه باعث افزایش ميزان  اندبرده نام خاک کربن و آلي مواد
لي مواد آ .شودآلي خاک و در نهایت افزایش کيفيت علوفه مي

 آلي و آنزیمي يدهایاسداشتن ترکيبات هورموني،  دليلبه 
 ,Samavatل دارند )نقش مهمي در بهبود کيفيت محصو

مطلوب  يفيتکدر عملکرد و  مؤثرعامل  ینمهمتر(. 2010
عامل خود  یناخاک است که  يزیحاصلختوليدات گياهي، 

و  ونييکاتتبادل  يتظرفسه فاکتور ماده آلي،  يرتأثتحت 
) et Tisdale) باشديمخاک  يایيقل هایيونکاتدرصد اشباع 

., 1999al خاک نياز به کربن  هایيکروبم. از آنجایي که
رای توليد انرژی و نياز به ازت برای توليد پروتئين دارند، از ب

 در خاک دارای اهميت فراواني است. C/Nاین جهت، تعادل 
با مدیریت مواد غذایي خاک در  توانديمآلي  همادبنابراین 
فعاليت ميکروبي به ایفای نقش بپردازد  بازدهيافزایش 

(2017 et al.,Tedeschi  .)توجه با بيان کردتوان مي روازاین 

پوشش  و کمتر يخشک دوره طول بوانات منطقه اینکه به
 يبارندگ يزاناز مبرآن مضافو  ی داردترباال یغنا گياهي با

 مواد و آلي کربن ميزان از بنابراین ،استبرخوردار  یيشترب
 مهریز منطقه به نسبت کمتری يدیتهاس ميزان و بيشتر آلي

 .باشدمي برخوردار
 کيفيت علوفه در یهاشاخصنتایج این مطالعه نشان داد که 

 یداريمعندو منطقه و مراحل مختلف فنولوژیکي دارای اختالف 
در مرحله رشد رویشي،  .(3و  6 یهاجدول) با یکدیگر بودند

 ،در منطقه بوانات در مقایسه با منطقه مهریزکلماتيس اصفهاني 
خشک  ماده یریپذهضم، درصد (CPپروتئين خام ) دارای درصد

(DMD( و انرژی متابوليسمي )MEبيشتر )  و درصدADF 
کمترین ميزان پروتئين خام مربوط به که طوریبه .بودکمتری 

کمترین بوانات و مهریز بود. منطقه مرحله بذردهي در هر دو 
و انرژی متابوليسمي  (DMDخشک ) ماده یریپذهضمميزان 

(ME ) و همچنين بيشترین ميزانADF  بذردهي  مرحلهمربوط به
 معموالً ،انجام شدهبا توجه به تحقيقات متعدد  .بوانات بود منطقه

به دليل  MEو  CP ،DMDکيفيت علوفه ازجمله  یهاشاخص
برخورداری از ميزان رطوبت و شرایط اقليمي و ادافيکي به نسبت 

برخوردار باالتری رشد گياه از ميزان  يهاولمطلوب در مراحل 
 یهاشاخصاز ميزان  ،يرویش دورهبا افزایش طول  است و

( کاسته و بر ميزان MEو  CP ،DMDمطلوب کيفيت علوفه )
در همين  .شوديمافزوده  ADFهای ساختاری ازجمله شاخص

و  halik CAtra (6285 ،)Rashtianو   Ahmadiزمينه
Mesdaghi (6283،) Arzani و همکاران (6282b) ،

Ashrafzadeh ( 6285و همکاران) و Khorasani Nejad  و
کيفيت علوفه مانند  یهاشاخصکه  کردندبيان  (8330همکاران )

و   (DMD)ماده خشک یریپذهضم يتقابل CP) ( پروتئين خام
با پيشرفت مراحل رویشي گياهان ( ME) متابوليسمي یانرژ

 (ADF) يدیاسالياف نامحلول در شوینده  زانو مي کاهش
 ت اقليمي ازجمله ميزاناز نظر منطقه، خصوصيا. یابديمافزایش 

تغييرات دمایي شهرستان بوانات نسبت به شهرستان بارندگي و 
 رحلهممهریز از دیگر عوامل باالبودن کيفيت علوفه این منطقه در 

 این  .باشديمنسبت به شهرستان مهریز و گلدهي رشد رویشي 
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Alilu (6283 )و  Arzani (6223،) Motamediبا نتایج نتایج 
مبني بر تأثير خصوصيات  Atrak Chali (6223)و   Ahmadiو

رطوبتي محيط بر کيفيت علوفه و همچنين کيفيت باالی علوفه در 
 طیو شرا يمدر مورد اثر اقل .همخواني دارد مراحل اوليه رشد گياه

 گونه نجپعلوفه  يفيتک یسهمقا با علوفه، کيفيت بر هوایي و بآ
 ینيشترمختلف گزارش شده است که ب يمدر هشت اقل يمرتع

آن  نیسرد مرطوب و کمتر ياربس يمعلوفه مربوط به اقل يفيتک
 & Turkan, 2001) باشديم سرد خشکنيمه يممربوط به اقل

Arzani.)  اهگي رشد يهاولبا توجه به اینکه در مراحل سویي از ،
جوان تشکيل  معموالً یهاسلولگياه از  یهااندامو  هابرگ
 تریو ظریف ترسلولي نازکدیواره ، بنابراین دارای اندشده

. باشديمسلولز کمتر و  ميزان ليگنين آنهادر ساختار  که باشنديم
باالتری نسبت به سایر مراحل  علوفه به همين جهت از کيفيت

 ،گياه با افزایش مراحل رشد ،سویياز . رویشي برخوردارند
ن جذب آقابليت و  شوديم ترخشنو  تريمضخسلولي  یوارهد

؛ Arzani, 2009) یابديمافزایش  ADFو مقدار  یافته کاهش
., 2018et alKhorasani Nejad  ؛., et alAshrafzadeh 

 مرحلهدر  MEو  CP، DMD ميانگينعالوه بر این، (. 2015
تظار انسویي از  .مهریز بيشتر از بوانات بود منطقهبذردهي در 

مهریز با توجه به خصوصيات منطقه در  ADFکه ميزان  رفتيم
منطقه از ميزان باالتری نسبت به شهرستان  ترخشکاقليمي 

 ميداني، یهاتجربهتوجه به  با اما اینگونه نبود. ،بوانات باشد
 مرحلهدر ) مهریز منطقهکلماتيس اصفهاني در  گونهکيفيت باالتر 

 سيدهررطوبت ناشي از  دتوانيم بوانات منطقهنسبت به  (بذردهي
د باش یبردارنمونه منطقهآبياری عبوری از  یهاکانال هدیواراز 

وی ساز  نفوذ کرده بود.متری  چند اصلهتا ف که در برخي نقاط
بوانات خشک  منطقهفصلي  یهاآب بذردهيمرحله در  دیگر،

بر ميزان تغييرات کيفيت علوفه در دو  توانديمشده بودند و این 
منطقه اثرگذار باشد. در شرایط رطوبتي باال، مراحل رشد گياه 

دیگر  رویشي مرحلهبه  یامرحلهعبارتي تغيير از و به تريطوالن
 (.Arzani, 2009در گياه با تأخير آغاز خواهد شد )

هر دو منطقه مورد مطالعه  در تحقيق این هاییافته دیگر از
 يميایيش فاکتورهای بينضعيف  يهمبستگ ،(یز)بوانات و مهر

 یدنه شايزم ینا در .بود علوفه کيفيت یهاشاخص و خاک

 انيز)م محيط رطوبتعوامل اقليمي ازجمله بتوان گفت که 
 تغييرات دمایي، ،(رطوبتي منابع سایر و سارهاچشمهبارش، 

 نندهکتعيين مهم عوامل از توپوگرافيارتفاع از سطح دریا و 
 نيطوال یا)کوتاه  رویشي دوره طول فنولوژیکي، مراحل شروع

 تلفمخ مراحل در علوفه کيفيت تغييرات ویژهبه و( بودن آن
اک موجود در خ رطوبت دیگر،عبارتبه باشند.مي فنولوژیکي

 يجهتوقابل  ييراتتغموجب  توانديم یا متأثر از عوامل جوی،
(  king, 2005 &Pregitzer)شده  یمغذدر توان جذب مـواد 

و در نتيجه کيفيت و شادابي  جذب عناصر یشافزاو باعث 
وامل مؤثر سایر عتأثير . البته این به معنای نفي شود بهتر گياه

ن از ای یامجموعهبلکه در واقع  باشدينمبر کيفيت علوفه 
؛ Arzani, 2009) باشندمي يرگذارتأثعوامل بر کيفيت علوفه 

Mir Davoudi Akhavan, 2012 andTalebian Masoudi  
از عوامل  یککه هرطوریهب .(Rahman, 2008-Abd El؛ 

این  .پردازنديممذکور در تعادل با سایر عوامل به ایفای نقش 
( و 6285و همکاران ) Ashrafzadeh هاییافتهایج با نت

Rahimi ( 6280و همکاران )دو  خاکمقایسه  رد.اهمخواني د
نشان داد  (PCAاصلي ) یهامؤلفه هتجزیبا استفاده از منطقه 

 ،EC بين دو منطقهمؤثر  خاکفاکتورهای شيميایي  ینمهمترکه 
pH ،OM  وOC بر این اساس و با توجه به عدمندبود . 

فيت بين فاکتورهای خاکي و کي (يفضع ي)همبستگ يهمبستگ
بر کيفيت علوفه  عاملي اثرگذار عنوانهباقليم علوفه، از 

سبت ناین شاخص  ،پروتئين خاممورد  در البتهنام برد،  توانيم
حت تأثير ت يشتریب ميزانکيفيت علوفه به  یشاخصهابه سایر 

 خاکزیرا گياه با استفاده از نيتروژن  ،گيردمي قرار خاک
ي بنابراین وابستگي این شاخص کيف .کنديمتوليد پروتئين 

(. از Arzani, 2009) رسديمنظر  منطقي به خاکعلوفه به 
تحت تأثير  ADFشاخص ، با توجه به اینکه سویي
ری در ساختار آن عناص وساختماني بوده  هایيدراتکربوه
کار رفته است ه( بO) و اکسيژن( H) هيدروژن(، C) کربن مانند

 اکخ، بنابراین بين کنديمو گياه عناصر مذکور را از جو تأمين 
 ,Arzaniرابطه محکمي وجود ندارد )  ADFو شاخص

2010a2017 ,. ؛et alRahimi  .) یهاشاخصچون ، سویياز 
 ازمتابوليسمي، هر دو  یانرژهضم و  ماده خشک قابل درصد
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ین ، در نتيجه بين اکننديم يرویپو پروتئين خام  ADFعامل 
)به اندازه رابطه پروتئين  یقورابطه چندان  خاکو  هاشاخص
أثر بيشتر مت آنها( برقرار نيست و روند تغييرات خاکخام و 

 (. 2017et alRahimi ,.؛ Arzani, 2009از اقليم است )
طور کلي ارتباط بين کيفيت علوفه با عوامل محيطي بسيار هب

( 6223) همکارانو  Arzaniبطه، در همين را پيچيده است.
شامل رنگ، بافت،  خاکمهم  یژگيهایو که کردند يانب

است.  يمعدنو  يآلو مواد   (pH)يدیتهاسساختمان، عمق، 
 کنندهيينتع، يتوپوگرافو  يماقلهفت عامل با  ینامتقابل  کنش

 راین،بناب .علوفه هر منطقه است یيغذاو ارزش  ياهيگ يبترک
 یاونهگعنوان کلماتيس اصفهاني به گونه با توجه به اینکه

(، Johany Ghorban, 1999) شوديممحسوب شخوراک وخ
 استفادهدر کنار سایر دالیل انقراض این گونه ازجمله 

)et al Razmjoo ,.از زمين و تغييرات اقليمي ) غيراصولي

چرای مفرط آن به دليل کيفيت باالی علوفه آن ، 2009
سرعت دادن به انقراض این گونه ایفا در مهمي  نقش توانديم

ه ک داشت از این حکایتاین تحقيق  هاییافته همچنين .کند
یفا گياه ا علوفه مراحل فنولوژیکي نقش مؤثری در کيفيت

عالوه بر مراحل فنولوژیکي، عوامل محيطي  ،سویيکردند. از 
دیگری از قبيل نوع خاک و یا اقليم حاکم بر رویشگاه نيز بر 

يفيت که تأثير اقليم بر کطوریهب ،وفه تأثير دارندکيفيت عل
و  Arzani، در همين زمينه .باشديمعلوفه بيشتر از خاک 

 هاگونههای کيفيت علوفه ( نوسان شاخص6282همکاران )
ک، خا هاییژگيوعملکرد ناشي از  يجهنتدر مناطق مختلف را 

شرایط آب و هوایي، خصوصيات ذاتي گياه و به احتمال زیاد 
 يقتحقاین  در که آنجایي از. اندکردهنمونه ذکر  برداشت زمان
 هایمياقل در فنولوژیک مختلف مراحل و هاگونه کيفيت بين

 وانتيم بنابراین است، شده مشاهده معناداری تفاوت مختلف
 مختلف هایيماقل در نهگو یک علوفه کيفيت که گرفت نتيجه

 ياهيگ یهاگونه کيفيت علوفه تعيين برای و است متفاوت
 تعميم ردیگ اقليم به را اقليم یک از آمدهبدست نتایج توانينم

مورد مطالعه از نظر  همنطقمناطق دیگر با  مگر اینکه ،داد
زمان  و اقليميشرایط  خاک، و شيميایيي خصوصيات فيزیک

 داشته باشند.مشابهت برداشت گياه 
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Abstract 

   Clematis ispahanica is a rare, palatable, and endangered species of Iran. In this research, the 
distribution of this species was investigated in rangelands of Bavanat and Mehriz cities in Fars 
and Yazd provinces. For vegetation sampling, the study areas were classified and 30 plots (2 × 3 
m) were established using random- systematic sampling method in key areas. Soil samples were 
taken at the depth of 0-30 cm (based on the depth of rooting). Independent t-test was used to 
compare soil chemical properties of the two regions. Principal component analysis (PCA) was 
used to determine the most effective factors affecting soil properties of the two regions.The effect 
of phenological stage, area, and interaction between phenological stage and area on forage quality 
indices (CP, DMD, ME and ADF) was determined using a General Linear Model (GLM). The 
interaction of area × phenological stage on forage quality was investigated using a completely 
randomized design. The results demonstrated that the best spatial distribution pattern of this 
species was the northern slopes and relatively flat topography. Our results revealed that this 
species was found in non-saline soil (EC<2), sandy loam, loamy sand and sandy textures with a 
pH of 8.6-8.9, %0.4-%0.7 organic carbon, %0.09-% 0.13 nitrogen, 13.9-22.1 ppm phosphorus, 
%42-%59 calcium carbonate, and 2-2.45 mg/lit potassium. The results of PCA indicated that soil 
organic carbon (OC), electrical conductivity (EC), and acidity (pH) were the most effective 
components of the soil in two study areas. The results demonstrated that in the growth and 
flowering stages, forage quality indices of this species in Bavanat area were significantly higher 
than those of Mehriz area, but in the seeding stage, the study indices in Mehriz area was higher 
as compared with Bavanat area. No significant correlation was found between soil chemical 
properties and forage quality indices. Thus, it can be concluded that the effect of climate on forage 
quality indices is higher than edaphic factors. In general, it can be stated that the high forage 
quality of C. isphanica can be one of the reasons putting this species at risk of extinction. 
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