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چکیده

شناخت ویژگیهای اکولوژیکی گونههای گياهی و چگونگی واکنش آنها به عوامل محيطی ،اطالعات الزم را برای مدیریت

پوششگياهی و

اصالح مراتع فراهم میکند .در این پژوهش ،به مطالعه نيازهای اکولوژیک گونه اسپرس ( Onobrychis melanotricha

 )Boiss.با تأکيد بر عوامل اکولوژیک مؤثر بر تغييرات پوششگياهی و بررسی پاسخ این گونه به تغييرات عوامل اکولوژیکی ،با استفاده
از روش آناليز تطبيقیمتعارفی پرداخته شد .برداشت اطالعات در سال  1397در  19سایت مطالعاتی در غرب و جنوب استان اصفهان
انجام شد .در هر سایت ،نمونهبرداری پوشش گياهی به روش نمونهگيری تصادفی -سيستماتيک در  30پالت یک مترمربعی که در
طول  3ترانسکت  200متری مستقر شده بود ،انجام و نمونهگيری خاک از عمق  0-30سانتيمتر در هر سایت انجام گردید .تجزیه
وتحليل دادهها با استفاده از نرمافزارهای  SPSS17و  CANOC4.5انجام شد .استفاده از مدلجمعی تعميمیافته با توزیع خطای پوآسون
برای هر یک از متغيرهایمحيطی ،نشان داد که عوامل محيطی شامل ارتفاع ،درصد رس ،بارندگی ،درصد ماده آلی ،فسفر و درصد شن
و ميانگين دمای ساالنه در سطح احتمال خطای  1درصد بر پوشش این گونه اثر معنیدار دارند .این گونه بيشتر بر روی خاکهای
نيمهعميق تا عميق با بافت متوسط تا نيمهسنگين پراکنش دارد .محدوده ارتفاعی بهينه برای رشد این گياه  1600-3200متر از سطح
دریا و بارش بهينه برای این گياه  370ميليمتر بوده است .درمجموع ،نتایج این پژوهش در تعيين نيازهای اکولوژیکی گونه مورد نظر
کارایی قابل قبولی داشت که میتواند در مدیریت پوششگياهی و عمليات اصالح مراتع در مناطق مشابه مورد توجه مدیران
منابعطبيعی قرار گيرد.
واژههای کلیدی :اسپرس ،رستهبندی ،عوامل اکولوژیک ،منحنی پاسخ گونه.

مقدمه
عمليات اصالح و احيای اکوسيستمهای مرتعی مستلزم
شناخت کمی و کيفی روابط حاکم بر اجزای اکوسيستم ،اعم از
زنده و غيرزنده است .بدیهی است که توسعه گونههای گياهی

در طبيعت اتفاقی نيست و گياهان در بستری از شرایط محيطی
رشد و پرورش مییابند و تحليل این روابط همواره مسئله
اساسی در مطالعات اکولوژی میباشد ( & Guisan
 .)Zimmermann, 2000پاسخ گونههای گياهی در امتداد
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شيب تغييرات محيطی ،بهصورت منحنی عملکرد گونه تعریف
میشود که ممکن است متقارن و تکنمایی ( & Oksanen
 ،)Whittaker, 1956; Minchin, 2002دو نمایی ( Kent,
 ،)2011ثابت ،بهطور یکنواخت افزایشی یا کاهشی باشد
( .)Jongman et al., 1995; Rydgren et al., 2009یکی از
روشهای بررسی ارتباط بين پراکندگی گونههای گياهی در
سطح فرد ،با عوامل محيطی رستهبندی است ( Jongman et
 )al., 1995; Leps & Smilauer, 2003که به دو صورت آناليز
گرادیان مستقيم و غيرمستقيم انجام میشود .رستهبندی مستقيم،
بهترین گزینه برای ارزیابی ارتباط متغيرهای تأثيرپذیر
(گونههای گياهی) با متغيرهای محيطی میباشد ( & Ter Braak
 .)Smilauer, 2002اگرچه مطالعات گستردهای در مورد
بومشناسی فردی گونههای گياهی انجام شده است ،اما بيان
پاسخ گونههای مورد مطالعه به شيب تغييرات عوامل محيطی،
عمدتاً به شکل توصيفی بيان شده است .این موضوع ناشی از
پارهای دشواریها در یافتن رابطه کمی بين دامنه اکولوژیکی
برخی از گونههای گياهی و عوامل محيطی مانند خاک میباشد
( .)Zhang, & Cao, 2001البته ارتباط بين پراکنش گونههای
گياهی و خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک همچنين عوامل
اقليمی و توپوگرافيک بر استقرار و پراکنش گونهها و گروههای
اکولوژیک گياهی با استفاده از روشهای آماری و رستهبندی
در مطالعات مختلفی به اثبات رسيدهاست ( Zare Hesari et
al., 2014; Ahmadi et al., 2015; Molaei Sham Asbi et

.)al., 2017; Heidari et al., 2018; Ghorbani et al., 2018
بهطوریکه گونه Onobrychis melanotricha Boiss.
(اسپرس سياهکرک) گياهی چندساله و علفی دارای ریشه قوی
و چوبی ،بدون ساقه ،به بلندی  15تا  30سانتیمتر است
( .)Mozaffarian, 2013این گياه ارزشمند علوفهای در مراتع
منطقه رویشی ایران و تورانی میروید و بدليل خوشخوراکی و
ارزشهای حفاظت خاکی ،بهعنوان یک گزینه مطلوب برای
عمليات اصالح و احيای مراتع مورد استفاده قرار میگيرد .این
گونه دارای ریشه عميق و مقاوم به خشکسالی است و عملکرد
خوبی در خاکهای عميق و دارای زهکشی خوب دارد .این در
حالی است که مقاومت کمتری نسبت به خاکهای مرطوب با
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سطح سفره آب زیرزمينی باال دارد .همچنين این گياه به
خاکهای شور سازگار نيست .از مزیتهای گونه زراعی این
جنس ،سهم قابل توجه آن در تأمين علوفه دامهاست .این گونه
در دام ایجاد نفخ نمیکند و از این نظر به یونجه برتری دارد و
بسيار مورد توجه و چرای گاو و گوسفند قرار میگيرد .از این
گياه میتوان برای چرا یا به صورت علوفه خشک ،هم به
تنهایی و هم به شکل مخلوط با گندميان استفاده کرد ( Walton,
 .)1982این ویژگیها موجب شده که در ترکيب پوشش گياهی
مراتع جزو گونههای بسيار خوشخوراک باشد و تا حد طوقه
چرا گردد ( Nasirzadeh .)Siahmansour et al., 2017و
همکاران ( ،)2005در استان فارس مقاومت به خشکی این
گونه را بيشتر از گونههای دیگر جنس اسپرس تشخيص دادند.
مطالعهای در استان همدان نشان داد که ارتفاع و جهت شيب بر
پراکنش واریتههای مختلف این گونه مؤثر بوده است
( .)Karamian et al., 2010در استان کرمانشاه پراکنش این
گونه در اراضی شيبدار جنگلی با خاکهای ليتوسول نيمه
مرطوب و اقليم نيمهخشک گزارش شده است ( Ghanavati et
 .)al., 2013بر اساس یافتههای  Karamianو Ataei
 )2013( Barazandeبا افزایش سطح شوری ،جوانهزنی ،وزن
تر و خشک اندامهای هوایی و ميزان و کيفيت پروتئين این گياه
کاهش مییابد .با توجه به اهميت گونه  ،O. melanotrichaاز
نظر سطح پراکنش ،توليد و کيفيت علوفه ،همچنين نقش این
گونه در حفظ تنوع گونهای و حفاظتخاک ،الزم است
ویژگیهای اکولوژیک این گياه در مناطق مختلف کشور ازجمله
استان اصفهان بررسی گردد تا ضمن توليد اطالعات پایه و
کاربردی ،دانش کافی برای حفاظت و اصالح و احياء مراتع
تخریبشده در رویشگاههای مناسب این گونه واقع در نواحی
استپی و نيمهاستپی فراهم شود.

مواد و روشها
موقعیت منطقه مورد مطالعه
استان اصفهان واقع در مرکز کشور ایران با مساحت
 106179کيلومتر مربع ،بين  30درجه و  42دقيقه تا 34
درجه و  30دقيقه عرض شمالی و  49درجه و  36دقيقه تا
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 55درجه و  32دقيقه طول شرقی قرار دارد .برای بررسی
O.
ارتباط عوامل مختلف محيطی بر گونه گياهی
 melanotrichaبرداشت اطالعات در سال  1397در 19
سایت مطالعاتی در نقاط مختلف غرب و جنوب استان (9
سایت حضور و  10سایت عدم حضور گونه مورد مطالعه) و
در محدوده تيپهای مختلف پوششگياهی و شرایط متفاوت
اقليمی ،توپوگرافيک و خاک انجام شد (شکل  .)1برخی از
خصوصيات رویشگاههای محل حضور گونه مورد مطالعه در
جدول  1نشان داده شده است .در هر سایت ،برای
نمونهبرداری پوشش گياهی ،از روش نمونهگيری تصادفی-
سيستماتيک استفاده و در  30پالت یک مترمربعی که در طول
 3ترانسکت  200متری مستقر شده بود ،انجام شد .ترانسکت
ها به نحوی انتخاب شد که در نواحی مسطح بهصورت موازی
و بهفاصله  100متر از یکدیگر و در نواحی شيبدار به فاصله
 50متر از یکدیگر قرار گيرد؛ همچنين حتیاالمکان سعی شد
در دامنهها ،ترانسکتها عمود بر جهت شيب عمومی و در
جهات مختلف قرار گيرد .اندازه نمونه ،بر اساس فرمول
کوکران ( )Arzani &Abedi, 2015و اندازه پالت بر اساس
نتایج مطالعات در مناطق مشابه با غالب بودن گونه Bromus
 )Zare Chahouki et al., 2013( tomentellusتعيين و
مبنای اندازهگيری در سایتها قرار گرفت .در هر پالت،
درصد پوششگياهی و تراکم گونهها به روش تخمين نظری
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اندازهگيری شد .پارامترهای اقليمی شامل ميانگين بارندگی
ساالنه و متوسط درجه حرارت ساالنه با استفاده از آمار و
اطالعات اقليمی  30ساله ( )1987-2017ایستگاههای
سينوپتيک و کليماتولوژی موجود در منطقه و اطراف آن
محاسبه و پس از توليد نقشههای پراکنش مکانی آنها در
محيط سيستم اطالعات جغرافيایی ،با استفاده از روشهای
زمين آمار ،مقادیر مربوط برای سایتهای اکولوژیک مورد
مطالعه استخراج گردید .دادههای توپوگرافی شامل ارتفاع از
سطح دریا و درصد شيب برای مناطق مورد مطالعه از مدل
رقومی ارتفاع با استفاده از نرمافزار  ArcGIS10/1استخراج
شد .اطالعات خاک حاصل از  19نمونه خاک مربوط به
مکانهای مرتعی شامل خصوصيات فيزیکی و شيميایی در
عمق  0-30سانتيمتر برداشت گردید و پس از انتقال نمونهها
به آزمایشگاه ،خصوصيات فيزیکی و شيميایی آنها شامل
بافت خاک (روش هيدرومتر) ،اسيدیته (گل اشباع با استفاده
از  pHمتر) ،درصد آهک (با استفاده از روش تيتراسيون)،
فسفر قابلجذب (با استفاده از روش السون) ،پتاسيم
قابلجذب (با استفاده از روش استات آمونيوم) ،کربن آلی (با
استفاده از روش والکلی -بالک) ،ازت کل (با استفاده از روش
کجدال) ( ،)Aliahyaei & Behbahani Rad, 1993هدایت
الکتریکی و درصد گچ اندازهگيری شد.
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شکل  -1موقعیت مکانهای مورد مطالعه بر روی نقشه استان اصفهان

Figure1- Location of studied sites on the map of Isfahan province

شکل  -2تصویر گونه  Onobrychis melanotricha Boiss.در سایت مطالعاتی حنای سمیرم استان اصفهان

Figure 2- Image of Onobrychis melanotricha Boiss.in the studies site of Hanna- Semirom, Isfahan province

آنالیز رجبندی و ترسیم منحنیهای پاسخ گونهای
به منظور بررسی عوامل محيطی مؤثر بر درصد پوشش
گونههای گياهی از آناليز رجبندی استفاده شد .برای انتخاب

روش مناسب برای رجبندی ،ابتدا آناليز به روش تجزیه
وتحليل تطبيقی نااریب ( )DCAانجام شد و اندازه طول
گرادیان محاسبه گردید (جدول  .)3با توجه به طول گرادیان
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محور اول (که بزرگتر از  3بود) ،از روش آناليز تطبيقی
متعارفی ( ;Canonial Correspondance Analaysis
 )CCAبهعنوان روش غيرخطی استفاده شد ( & Ter Braak
 .)Smilauer, 2002در مرحله بعد دیاگرام عوامل محيطی-
پوشش گونههای گياهی بهدست آمد .برای پيشبينی پاسخ
گونه  O. melanotrichaبه تغييرات عوامل محيطی از مدل
افزایشی تعميمیافته ()Generalized Additive Models
استفاده شد ( .)Traoré et al., 2012آناليز رجبندی و
بررسی منحنیهای پاسخ گونهای با استفاده از نرمافزار
 CANOCO 4.5انجام شد.
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نتایج
پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه
رستنیهای موجود در سایتهای مورد مطالعه ،شامل
 102گونه گياهی بود .گونههای مشاهده شده متعلق به 69
جنس و  21تيره گياهی بودند .از نظر کوروتيپ ،تمام
گونههای مورد مطالعه مربوط به ناحيه رویشی ایران و
تورانی بودند .در بين گياهان این مناطق ،بوتهایها با 39/5
درصد بيشترین درصد پوشش را به خود اختصاص دادهاست
و پس از آن گندميان و پهنبرگان علفی با  30/5و 28/9
قرار دارند .گونههای یکساله با  1/1درصد ،کمترین پوشش
گياهان منطقه را به خود اختصاص دادهاند (شکل .)3

جدول  -1خصوصیات رویشگاهی گیاه اسپرس در رویشگاههای مورد مطالعه

Table1- Environmental characteristics of O. melanotricha in studied habitats

بارندگی
ساليانه

شن

سيلت

رس

آهک

ازت

ماده آلی

اسيدیته

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

هدایت الکتریکی (ميکروموس

ارتفاع از سطح
دریا (متر)

Sand
)(%

Silt
)(%

Clay
)(%

CaCo3
)(%

Nitrogen
)(%

Organic
)matter (%

خاک

بر سانتيمتر)

pH

)EC (mmoh/cm

Altitude
)(m.a.s.l

424

19.8

49

31.2

24.9

0.1

0.6

7.9

0.5

2114

566

19.7

50.5

29.8

36

0.1

0.9

7.5

0.5

2297

293

62.5

14.5

23

18.1

0.1

0.7

7.8

0.3

2778

360

16

37

47

63.1

0.2

1.2

7.7

0.9

2461

258.3

44

27.5

28.5

20.8

0.04

0.4

8

0.6

1912

179

47.4

34.7

17.9

30.5

0.1

0.4

8.1

3.8

1929

248

41.1

25.4

33.5

20.8

0.04

0.6

7.8

0.3

2302

363

50.8

29

20.2

39

0.04

0.8

7.8

1.1

1914

210.1

25

40.5

34.5

24.6

0.1

0.6

7.8

0.8

2249

(ميليمتر)
Annual precipitation
)(mm

مکان /رویشگاه
Site/Habitat

سد زایندهرود
Zayandehroud
dam

حنای سميرم
Hanna
Semirom

گلستانکوه
Golestankooh

وردشت
Vardasht

گلپایگان
Golpaygan

موته
Mooteh

حاجيله
Hajileh

گاوتپه
Gavtapeh

خونداب
Khondab

 اطالعات توصیفی رویشگاههای مورد مطالعه-2 جدول

Table2- Descriptive information of the studied habitats

 رویشگاه/مکان

مختصات جغرافيایی
Geographical coordinates

Site/Habitat

سد زاینده رود
Zayandehroud
dam

حنای سميرم

شيب غالب
واحد اراضی
Land unit

5040'

3242'

3,10

)(درصد
Dominant slope
(%)
15

تيپ گياهی

اقليم رویشی

Species type

Vegetative climate

As.ve-Co.cy-Sc.or

نيمه استپی
Semi stepp

5140'

318'

4,1

5

As.su-Co.cy-Br.to

Hanna Semirom

گلستان کوه

Semi stepp
5023'

339'

3,10

5

As.br-El.in-Er.bi

Golestankooh

وردشت

5139'

3136'

2,3

2

Br.to-Co.cy-As.ce

5022'

3323'

3,10

3

Co.cy-Sta.in-As.go

5043'

3334'

3,2

2

Ar.si-St.ho-No.mu

501'

3327'

3,10

25

5141'

318'

3,10

15

co.cy-As.ve.
Br.to-Co.cy-As.ce

Gavtapeh

خونداب

استپی
Stepp

Hajileh

گاوتپه

استپی
Stepp

Mooteh

حاجيله

نيمه استپی
Semi stepp

Golpaygan

موته

نيمه استپی
Semi stepp

Vardasht

گلپایگان

نيمه استپی

نيمه استپی
Semi stepp

نيمه استپی
Semi stepp

5043'

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

3314'

3,2

5

Ar.si

استپی
Stepp

Percentage of canopy cover

درصد پوشش

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Annuals

Shrubs

Forbs

Grass

فرم رویشی
Growth form

 درصد پوشش گیاهی فرمهای رویشی گیاهان در مناطق مورد مطالعه-3 شکل

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

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

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

متغيرهای انتخابشده

درصد واریانس بيانشده

Selective variables

Percentage of variance

اسيدیته

0.41

4.99**

0.63

2.86*

0.99

2.84**

1.12

2.47*

1.29

3.73**

0.82

2.89*

1.43

3.97**

F

pH

درصد گچ
Percentage of gypsum

پتاسيم
Potassium

درصد آهک
Percentage of Caco3

ازت
Nitrogen

ارتفاع
Altitude

ميانگين دمای ساالنه
Mean annual temperature

.) جایگشت تصادفی999  مقدار سطح احتمال بدست آمده از آزمون جایگشت مونتکارلو (با:P ، آماره آزمون محاسبهشده برای معنیداری محورهای کانونی:F

F: Test of significance of canonical axes, P: Value of probability level obtained from Monte Carlo permutation test (999 randomized
permutations)
Significant at 5 and 1%, respectively.

 درصد5  و1  بهترتيب معنیدار در سطح احتمال:* ،**
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تأأیثیر عوامأأل محیطأأی بأأر تغییأأرات پوشأأش گیأأاهی
O. melanotricha

از بين  15متغير اوليه عوامل ادافيکی شامل اسيدیته،
درصد آهک ،درصد گچ ،ميزان پتاسيم و ميزان ازت،
همچنين عوامل ارتفاع و دمای ميانگين ساالنه ازجمله
O.
مؤثرترین عوامل بر تغييرات رویشگاه گونه
 melanotrichaشناسایی شدند (جدول .)2
مقدار کل واریانس موجود در پوشش گياهی که با
استفاده از رستهبندی کانونيک بيان شده است ،برابر 6/69

میباشد .با در نظر گرفتن تمامی متغيرهای انتخابشده
بهعنوان متغير محدودکننده و در نظر گرفتن همبستگی مکانی
بهعنوان متغير همراه و حذف تأثير این متغير بر تغييرات
پوشش گياهی ،مدل ذکرشده  85/7درصد از کل این
واریانس را بيان میکند .محور اول با مقدار ویژه
 32/0،4/57درصد و محور دوم با مقدار ویژه 23/3 ،0/41
درصد از کل تغييرات پوششگياهی را توجيه میکنند
(جدول .)4

جدول  -4نتایج حاصل از رجبندی ( CCAعوامل محیطی و درصد پوشش گونههای گیاهی)

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

جمع جبری

4

3

2

1

Total inertia
1.823

محور
Axes

0.213

0.313

0.409

0.569

1.893

1.615

2.193

3.669

12.1

17.9

23.3

32.4

مقادیر ویژه
Eigenvalues

طول گرادیان
Length of gradient

85.7

واریانس توجيهشده ()%
Cumulative percentege variance

در دیاگرام حاصل از تجزیه  ،CCAمتغيرهای محيطی
توسط بردار نشان داده شده است (شکل  .)2نوک بردار برای
حداکثر تغييرات و طول آن بيان کننده ميزان تغييرات است.
آن دسته از متغيرهای محيطی که دارای بردار بزرگتری
هستند در رجبندی در مقایسه با بردارهای کوتاه همبستگی
بيشتری با عوامل گياهی دارند و تأثير بيشتری بر تغييرات
آنها میگذارند ( .)Jangman et al., 1987دیاگرام حاصل از
رجبندی عوامل توپوگرافی ،اقليمی ،خاک و درصد پوشش
گونههای گياهی نشان داد که در پوششگياهی سایتهای
O.
مرتعی مورد مطالعه با غالب بودن گونههای
Eurotia ،Tragopogon caricifolius ،melanotricha
 ceratoidesو  Carex stenophyllaعوامل بارندگی و
پارامترهای خاکی شامل درصد سيلت ،پتاسيم و درصد ماده
آلی تأثيرگذارترین عوامل معرفی شدند .در سایتهای

مرتعی که گونههای ،Astragalus verus

Astragalus

 Poa bolbusa ،Astragalus cyclophylus ،effusesو
 Stipa barbataغالب هستند ،عوامل اسيدیته ،فسفر و
درصد شيب تأثيرگذارترین عوامل مطرح بودند .در
سایتهای مرتعی که گونههای ،Cousinia cylindracea
 Noea mucronataو  Scariola orientalisغالب هستند،
بهترتيب عوامل خاک شامل درصد گچ ،درصد شن و دمای
ميانگين ساالنه از اهميت بيشتری در پوشش گياهی
برخوردار بودند و در سایتهای مرتعی با غالب بودن
Polygonum
گونههای  Bromus tomentelusو
 paranochiaميزان آهک خاک بيشترین تأثير را بر روی
پوشش گياهی داشتهاست .بدیهی است ،متغيرهای محيطی که
دارای بردار بزرگتری هستند در مقایسه با بردارهای کوتاه از
اهميت بيشتری برخوردارند و تأثير بيشتری بر تغييرات

بررسی برخی از نیازهای بومشناختی ....
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با درصد پوشش گونههای گياهی میباشد (.)David, 2017
(شکل .)4

درصد پوشش گياهی گونهها دارند .همچنين جهت بردارها
نشاندهنده وجود همبستگی عوامل محيطی با یکدیگر و نيز

1.0

He.dy

As.ef
As.cy
Silt
Rain
K
Clay
Ca.st

N

Om
Tr.ca
Eu.ce

P

Dem

Po.pa

On.me

Slop

Po.bo
St.ba
As.ve

PH

Co.cy

Br.to

Sc.or
Ec
No.mu

CaCo3

Temp

Sand

Gyps

-1.0

1.0

-1.0

شکل  -4توزیع گونههای گیاهی در ارتباط با عوامل اکولوژیک (بردارها معرف عوامل محیطی و شکلهای مثلثی نشانگر گونههای
گیاهی هستند)

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

 :Demارتفاع :P ،فسفر قابل جذب :Rain ،ميانگين بارندگی ساالنه :Silt ،درصد سيلت :OC ،درصد مادهآلی :Clay ،درصد رس :K ،پتاسيم قابل جذب :Gyps ،درصد گچچ :N ،درصچد ازت
کل :CaCo3 ،درصد آهک خاک :Temp ،ميانگين دمای ساالنه :EC ،هدایتالکتریکی خاک :Sand ،درصد شن خاک :PH ،اسيدیته :Slope ،درصد شيب
گونههای گياهیBromus tomentellus, Eurotia ceratoides, Carex stenophylla, Tragopogon caricifolius, Stipa barbata, Scariola orientalis, :
Poa bulbosa, Astragalus verus, Noaea mucronata, Onobrychis melanotrica,

منحنی پاسخ گونه  O. melanotrichaبه عوامل محیطی
بکارگيری مدلجمعی تعميمیافته با توزیع خطا پوآسون،
برای هر یک از متغيرهای محيطی ،نشان داد که اثر عوامل
محيطی شامل ارتفاع ،درصد رس ،بارندگی ،درصد ماده آلی،
فسفر و درصد شن و ميانگين دمای ساالنه در سطح احتمال
خطای  1درصد بر پوشش گونه  O. melanotrichaمعنیدار

میباشد (جدول .)4
با توجه به واکنش معنیدار گونه  O. melanotrichaدر
رابطه با عوامل مذکور در منطقه مورد مطالعه ،منحنی پاسخ
این گونه نسبت به هر یک از متغيرهای محيطی اثرگذار
بررسی شد (شکل .)5
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جدول  -5نتایج برازش مدلجمعی تعمیمیافته نسبت به هر یک از متغیرهای تبیینی معنیدار

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

معيار اطالعاتی آکائيک
Akaike Information Criterion

متغير محيطی
*P

*F

3.444

0.000

12.84

4.671

0.008

6.45

3.163

0.000

13.84

4.867

0.011

6.01

4.801

0.009

6.45

5.195

0.019

5.10

5.498

0.032

4.36

Environmenta variable

ارتفاع از سطح دریا (متر)
)Altitude (m.a.s.l

رس (درصد)
)Clay (%

ميانگين بارندگی ساالنه
)Mean annual precipitation (mm

درصد مادهآلی (درصد)
)Organic matter (%

فسفر (ميلیگرم بر کيلوگرم)
)Phosphorus (mg/kg

شن (درصد)
)Sand (%

ميانگين دمای ساالنه (سانتیگراد)
)Mean annual temperature (oC

 :Fآماره آزمون محاسبهشده برای معنیداری برازش مدل :P ،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

بررسی عملکرد گونه (درصد پوشش گياهی) مورد
مطالعه در ارتباط با متغير فسفر ،درصد ماده آلی ،ميانگين
بارندگی ساالنه و ارتفاع نشان داد که پاسخ این گونه
نسبت به تغييرات مقادیر این عوامل به صورت تک نمایی
است .بدین ترتيب که با افزایش ارتفاع ،ميانگين بارندگی
ساالنه ،درصد ماده آلی و فسفر ،درصد پوشش گونه O.
 melanotrichaافزایش و از آن به بعد ،با افزایش مقادیر،
روند کاهشی نشان دادهاست .این گونه در بارندگی بين
 200تا  500ميلمتر مشاهده شده و بيشترین حضور گونه
در بارندگی  370ميليمتر بوده است .از نظر ارتفاع،
پراکنش گونه در دامنه ارتفاعی  1600تا  3200متر از
سطح دریا بوده و بيشترین حضور گونه ،در ارتفاع 2500
متر از سطح دریا بوده است.

پاسخ گونه اسپرس نسبت به تغييرات درصد رس
خاک افزایشی بوده و با افزایش مقادیر این عامل ،درصد
پوشش گونه نيز بيشتر میشود (شکل .)4
پاسخ گونه  O. melanotrichaنسبت به تغييرات
درصد شن خاک و ميانگين دمای ساالنه از مدل کاهشی
پيروی کرده و با افزایش مقدار این عوامل ،درصد پوشش
گياهی آن کاهش یافته است .در مورد عامل اول ،حضور
این گونه تا  80درصد شن ادامه داشتهاست و در مقادیر
بيشتر از آن دیده نشده است .همچنين در مورد عامل دوم،
حضور گونه از ميانگين دمای ساالنه  10درجه سانتيگراد
آغاز و نهایتاً تا ميانگين دمای  17درجه سانتيگراد ادامه
داشته است (شکل .)4

بررسی برخی از نیازهای بومشناختی ....

261

شکل  -5منحنی پاسخ گونه گیاهی اسپرس به هر یک از متغیرهای تبیینی معنیدار

Figure5- Response curve of O. melanotricha to significant explanatory variables
محور عمودی :درصد تاج پوشش

Vertical axis: percentage of canopy cover

محورهای افقی بهترتيب از باال سمت چپ :فسفر -درصد رس -درصد شن -درصد ماده آلی -ميانگين دمای ساالنه -ميانگين بارش ساالنه -ارتفاع

Horizontal axes in order from top left: phosphorus- percentage of clay- percentage of organic matter- mean annual temperature- mean
annual precipitation- altitude

بحث
شناخت رفتار گونههای گياهی ،هم بهصورت واحدهای
مستقل و هم در ارتباط با سایر اجزای اکوسيستم مرتعی،
اولين قدم در شناخت ماهيت و عملکرد این اکوسيستمهای
طبيعی است .گونه  O. melanotrichaیکی از گونههای با
ارزش در جوامع گياهی عرصههای مرتعی کشور است که
چه به لحاظ ارزش علوفهای و چه از نظر تنوع گونهای و

حفاظت خاک مورد توجه محققان مرتع کشور میباشد ،اما
تحقيقی جامع در مورد شرایط رویشگاهی و اکولوژی آن
انجام نشدهاست .نتایج حاصل از آناليز تطبيقیمتعارفی نشان
داد که از بين  15متغير اوليه ،عوامل ادافيکی شامل اسيدیته،
درصد آهک ،درصد گچ ،ميزان پتاسيم و ميزان ازت و
همچنين عوامل ارتفاع و دمای ميانگين ساالنه ازجمله
O.
مؤثرترین عوامل بر تغييرات رویشگاه گونه
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 melanotrichaشناسایی شدند .این نتيجهگيری مطابق با
نتایج  Javadiو همکاران ( )2012در منطقه مشابه واقع در
اشترانکوه استان لرستان است .در تحقيق آنان ،تأثير عوامل
ادافيکی در پراکنش و استقرار گونههای گياهی بيشتر از
سایر عوامل بوده و عوامل ارتفاع ،شيب و شدت چرا به
ترتيب در درجه بعدی اهميت قرار داشتهاند .در این تحقيق
عوامل اقليمی بررسی نشدهاست .نتایج حاصل از برازش
مدل افزایش تعميمیافته ،برای بيان محدوده رویش آن تحت
تأثير متغيرهای مورد بررسی و تعيين شرایط بهينه رویش
نشان داد که این گونه بيشتر بر روی خاکهای نيمهعميق تا
عميق با بافت متوسط تا نيمهسنگين از رسی -لومی تا
شنی -رسی پراکنش دارد .این گونه در خاکهای سبک
حضور چندانی نداشته است .به نظر میرسد که شرایط
رقابتی بين گياهان در این نوع خاکها و وضعيت رطوبتی و
زهکشی آن موجب رشد بيشتر این گونه در این نوع خاکها
شده است .بهطورکلی بافت خاک ،حرکت آب در خاک را
تحت تأثير قرار داده و عامل مهمی در قابليت دسترسی به
مواد غذایی و یک عامل مؤثر در قابليت فرسایشی خاک می
باشد ( Khalasi Ahvazi et al., 2012; Alavi et al.,
 .)2017واکنش گونه  O. melanotrichaبه درصد رس
خاک ،حکایت از وجود ارتباط مثبت بين عملکرد این گونه
با عامل مزبور دارد .بهطوریکه بيشترین درصد پوشش این
گياه در مناطق با بافت متوسط و نيمهسنگين بوده است .با
افزایش درصد این عامل ،حضور و درصد پوششگياهی آن
افزایش یافته و از مدل افزایشی پيروی و این افزایش تا 50
درصد ميزان رس ادامه دارد .از سوی دیگر ،واکنش گياه به
افزایش درصد شن خاک از مدل کاهشی تبعيت میکند و در
خاکهای دارای شن  80درصد و باالتر حضور نداردKia .
و همکاران ( )2012هم در مراتع چهارباغ استان گلستان و
 Pourbabaeiو همکاران ( )2015در منطقه دیواندره
کردستان نيز نقش بافت خاک را بر حضور گونههای جنس
اسپرس وحشی نشان دادند.
بررسی عملکرد گونه (درصد پوششگياهی) مورد مطالعه
در ارتباط با متغير ارتفاع نشان داد که این گونه در استان
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اصفهان در محدوده ارتفاعی  1600-3200متر از سطح
دریا حضور داشته است .از سویی ،پاسخ این گونه نسبت به
تغييرات مقادیر این عامل به صورت تکنمایی است .بدین
ترتيب که با افزایش ارتفاع تا  2500متر از سطح دریا
افزایش و از آن به بعد با افزایش ارتفاع ،روند کاهشی نشان
داده است .حضور بيشتر این گونه در این دامنه ارتفاعی را
شاید بتوان بهدليل وجود ترکيبی از عوامل زیستی مناسب در
این محدوده ارتفاعی دانست که نشاندهنده حالت تعادلی
جامعه با محيط خود است .این موضوع توسط سایر محققان
نيز اشاره شده است ( Wang et al., 2002; Ghafari et al.,
 .)Balent & Stafford Smith, 1991; 2020کاهش حضور
و عملکرد اسپرس در خارج از این محدوده نيز میتواند تا
حدودی بهدليل محدودیتهای اکوفيزیولوژیکی مانند کاهش
فصل رشد ،کاهش ظرفيت نگهداشت آب ،درجه حرارت کم
و توان توليد پائين اکوسيستم در ارتفاعات باالتر و همچنين
کمبود بارندگی ،افزایش درجه حرارت و تبخير باال در
ارتفاعات پائينتر باشد ( .)Körner, 2007بررسی عملکرد
گونه (درصد پوششگياهی) مورد مطالعه در ارتباط با متغير
فسفر نشان داد که با افزایش ميزان این عنصر در خاک تا
 13ميلیگرم در کيلوگرم ،فراوانی گونه O. melanotricha
افزایش و از آن به بعد با افزایش مقادیر این عوامل ،روند
کاهشی نشان داده است .نتایج این تحقيق مشابه یافته
 Sheykhzadehو همکاران ( )2015است .آنان در منطقه
چادگان استان اصفهان به این نتيجه رسيدند که بين درصد
پوشش  O. melanotrichaو ميزان فسفر خاک ارتباط معنی
دار وجود دارد .از آنجا که فسفر خاک نقش مهمی در تقسيم
سلولها و رشد بافتهای مریستمی و تسریع در رشد ریشه
دارد ،ازاینرو کمبود آن در خاک موجب کاهش عملکرد
گياه (بخشهای هوایی و ریشه) میشود ( Alavi et al.,
 Sheykhzadeh .)2017و همکاران ( )2015نتيجه گرفتند
که قرق چند ساله مراتع میتواند باعث تغيير در برخی از
خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک و در نتيجه بهبود
پوشش گياهی گردد .یکی از عناصری که در مناطق
قرقشده نسبت به مناطق تحت چرا افزایش مییابد فسفر
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است و این عامل در بهبود بعضی از گونههای گياهی مانند
 O. melanotrichaنقش دارد .این یافته و نتيجه این تحقيق
یکی از علل بيشتر بودن پوشش گياه اسپرس در مناطق
قرقشده را توجيه میکند .این موضوع در تحقيق
 Siahmansourو همکاران ( )2017نيز اشاره شده است .به
طوریکه در بررسی تغييرات فصلی توليد و مصرف گونههای
پرمصرف در مراتع استان لرستان ،از این گونه بهعنوان یکی
از گونههای بشدت مورد بهرهبرداری یادشده است ،بهنحوی
که موجب کاهش شدید تراکم این گونه نسبت به عرصههای
قرقشده گردیده است .عملکرد گونه  O. melanotrichaدر
مقابل درصد ماده آلی نيز به صورت تکنمایی بوده است ،به
نحویکه با افزایش این عامل تا ميزان  8درصد ،عملکرد
گونه روند افزایشی را داشته است .ميزان ماده آلی در خاک
ارتباط مستقيم با ميزان نيتروژن خاک دارد که در رشد گياه
مؤثر است .ماده آلی همچنين سبب افزایش مقدار آهن قابل
استفاده در خاک میگردد (.)Najafi Ghiri et al., 2018
دليل آن میتواند ظرفيت تبادل کاتيونی ماده آلی برای جذب
و نگهداری یونهای آهن ،قابليت کالت شدن آهن به وسيله
ترکيبات آلی و کاهش  pHخاک در نتيجه اسيدهای آلی
باشد.
دو عامل بارش و دمای ميانگين از عوامل اصلی
تأثيرگذار بر پراکنش گونههای گياهی هستند .این ارتباط در
تحقيقات متعددی نشان دادهشده است (Tong et al., 2019
; )Cowles et al., 2018; Zhao et al., 2018نتایج این
تحقيق نشان داد که پراکنش این گونه در محدوده بارش
 200 -500ميليمتر میباشد و بيشترین حضور گونه در
بارش  370ميلمتر است .با افزایش بارش ،حضور گياه
افزایش یافته و در مقادیر باالتر از آن کاهش داشته است.
 Ghanavatiو همکاران ( )2013نيز در منطقه اسالمآباد
غرب استان کرمانشاه ميزان بارش محدوده حضور این گونه
را  459ميليمتر گزارش کردهاند .به نظر میرسد که وضعيت
تهویه ریشه گياه درون خاک و عامل رقابت از عواملی
هستند که در این محدوده بارش بر حضور گونه مؤثرند .در
شرایط بارش باالتر که سطح زمين پوشيده از گونههای

بررسی برخی از نیازهای بومشناختی ....

گياهی مختلف و بعضاً مهاجم است گونه اسپرس قادر به
ادامه بقا نيست.
درمجموع ،نتایج این پژوهش نشان داد که مدل افزایشی
تعميمیافته ،در تعيين نيازهای اکولوژیکی گونه مورد نظر
کارایی قابل قبولی داشت که میتواند در مدیریت
پوششگياهی و عمليات اصالح مراتع در مناطق مشابه،
مورد توجه مدیران منابعطبيعی قرار گيرد .ذکر این نکته
ضروری است که مدلهای ارائهشده برای این گونه ،فقط در
محدوده شرایط رویشگاهی مناطق مورد مطالعه صادق است
و برای تعميم به مناطق دیگر ،باید آن را در رویشگاههای
دیگر این گونه در چند منطقه آزمایش کرد تا بتوان ميزان
تبعيت مدل را سنجيد ،در صورتی که مدلهای پيشبينی
دارای دقت مناسب باشند ،از آنها میتوان در برنامههای
اصالحی و مدیریت مرتع برای پيشنهاد گونههای سازگار با
شرایط منطقه استفاده کرد.
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Abstract
Understanding the ecological characteristics of plant species and how they react to environmental factors provides the necessary information for vegetation management and rangeland
improvement. In the present study, the ecological needs of sainfoin (Onobrychis melanotricha 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 model with Poisson error distribution for each of the environmental variables showed that environmental factors including height, clay percentage, rainfall, organic matter percentage, phosphorus, and sand percentage, and the average annual temperature significantly affect (p<0.01) vegetation. This species is distributed on semi-deep to deep soils with medium to semi-heavy textures. This species is distributed on semi-deep to deep soils with medium to semi-heavy textures. 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 considered by natural resource managers in vegetation management and rangeland improvement
operations in similar areas.
Keywords: Onobrychis melanotricha, ordination, ecological factors, response curve.

