
 سيزدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 و سومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست

، دانشگاه محقق اردبيلي0931مهرماه  00و  01  
 
 

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

پایداری اکوسیستم در و  Onobrychis cornuta کوهی اه اسپرسبررسی نقش رویشگ

 منطقه باالدست حوضه آبخیز
 سحر خانجانی

 علوم پایه دانشگاه تربیت مدرسدانشکده گروه علوم کیاهی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سیستماتیک 

 ارع مایوانزحسن 
 تمام گروه علوم کیاهی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس داستا

 چکیده:

 تیره از ساله چند بالشتکی-ای پشته گیاهی "Onobrychis cornuta" کوهی اسپرس گیاه

 های حوزه مرتفع مناطق در ویژه به و اورآسیا مناطق در گسترده طور به که است( باقالئیان)ها لگوم

 این در.است تر فراوان گچی ماهیت با هایی خاک در عمده طور به گیاه این.روید می ایران آبخیز

 البرز و( سالوک ارتفاعات)شمالی  خراسان منطقه دو در کوهی اسپرس گیاهی های رویش تحقیق،

 با منطقه دو رویشی خاک کیفیت و گیاه بیومتری و گرفت قرار بررسی مورد( کندوان ارتفاعات)مرکزی 

یب که درجه اسیدی خاکهای ارتفاعات سالوک و کندوان به ترت داد نشان نتایج .شد مقایسه یکدیگر

ی دار شوری در ارتفاع و جهتهای شیب مختلف تفاوت معندرارتفاعات باال می باشد. 7/ 6تا  7/ 8حدود 

 در شوری نیز و کلسیم،منیزیم،سدیم،پتاسیم عناصر مقدار میزان محدوده در هردو منطقه نشان نداد.

 ارتفاع همان در گیاه رویش فاقد خاک در آن مقادیر از کمتر کوهی اسپرس گیاهی های رویش محل

نتایج بیومتری .گرچه بیشترین تفاوت مقدار عناصر در ارتفاع برای کلسیم و پتاسیم بودا.است بوده

و سالوک نشان داد که محدوده ارتفاع رویشگاهی مناطق  نمونه های گیاهی از رویشگاههای کندوان

سالوک  متوسط قد و قطر گیاهان کندوان بزرگتر از گیاهان دوان باالتراز منطقه سالوک است.کن

 توالی مسیر  توسط اسپرس بستر خاک و زیستی شرایط سازی بهینه و خاک های ویژگی تعدیلاست.

 رشد امکان و سازد می هموار در را میرحسن کاله مانند گیاهی های گونه سایر برای اکوسیستمی های

 .سازد می فراهم را آن فرسایش از جلوگیری و خاک حفظ و بیشتر گیاهان
 

 حفظ خاک .  فرسایش خاک.  رویشگاه. پایداری اکوسیستم. کوهی : اسپرسکلیدی واژگان

  



 سيزدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 و سومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست

، دانشگاه محقق اردبيلي0931مهرماه  00و  01  
 
 

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

 مقدمه:
 یو زراع یعلوفه مرتع اهانیگ نیاز مهمتر یکیساله و چند ساله  کیگونه  ۰7۱جنس اسپرس با داشتن 

مختلف اعم  ییآب و هوا طیدر شرا توانند یجنس اسپرس م یها از گونه یاریبس.  شود یبقوالت محسوب م رهیت

گذرانده و به مرحله گل  تیخود را با موفق یشیگرم دوره رو ایگرم  مهینسبتا سرد و مرطوب ن یها طیاز مح

انبوه و بسته،  یمتر، جنگل ها ۰۱۱۱تا ارتفاع  یکوهستان ،یریکو ،یساحل ،یا جلگه مناطق  .برسند یده

 قایآفر یو شمال شرق ایاوراس ی و توران _یرانیمعتدل منطقه ا ینواح یدیاس ای ییایقل یباز با خاکها یعلفزارها

گونه،  6۰ رانیگونه، ا 6۶با  هیروسدر مراکز تنوع نظر از  اسپرس  .باشد یمختلف اسپرس م ی.گونه هاباشد یم

 نیفلسط ه،گون ۹گونه، هند  ۰۱ نایس رهیگونه، جز ۰۶گونه عراق  ۰7گونه افغانستان  ۶۶گونه، اروپا  ۶6  هیترک

 ,Polhill, 1981; Rechinger          ) .باشد یم شایع گونه۰مصر  و گونه ۰گونه، قبرس  6 ریگونه، الجزا 8

1984) 

ارهای متنوع زیست بوم ها است که سبب ایجاد ترکیب و ساخت عوامل زنده و غیرزنده از مسائل مهم در

 (۶۱۱6، میچلت و همکاران  ۶۱۰۰ جانک جوجوامع گیاهی می شود. )

 یمقاوم بوده و خاکها یدر مقابل خشک یو قو قیعم یو فرع یاصل یها شهیاشتن رو  د لیاسپرس به دل

 یبرا یستیز طیشرا یساز نهیخاک و به یها یژگیو لیدر تعد و دارد یگرم سازگار یو محل ها یو گچ قیعم

 .دارد مثبتریخاک تاث شیاز فرسا یریحفظ خاک و جلوگ نیو همچن گرید یها گونه

 یزیو در حاصلخ شوند یکشت م تروژنین تیباال و قدرت تثب ینیپروتئ ریداشتن ذخا لیبه دل اسپرس

 یم متریلیم ۰۱۱ یدر مناطق با بارندگ ،نیهمچن  د.کنی م یرا باز ینقش موثر تروژنیمقدار ن شیخاک و افزا

گزارش شده  لوگرمیک ۰۰۱۱عملکرد علوفه خشک تا  یطیشرا نیکشت کرد. در چن میتوان آن را به صورت د

  .(۰۰87حدادی،)  شود یچرا دام ها استفاده م یبراکه  است

 

 

 و روش ها  مواد

 و افقی های ترانسکت در بالنکه براون روش به حضوری صورت به مناطق توپوگرافیک میدانی ابتدا بررسی

انجام گرفت. ایستگاه های نمونه برداری به طور تصادفی انتخاب شدند و سپس کوآدرات های  ارتفاعی عمودی

انتخاب و تعداد گونه های اسپرس شمارش گردید و به صورت تصادفی از هر کوآدرات چهار نمونه  ۰۱×۰۱

 عرض، ارتفاع و قطر اندازه گیری شد.انتخاب و ویژگی های کمیتی مانند طول، 

بعد از جداسازی قطعات ریشه از خاک،نمونه های یک کیلو گرم خاک از هر ایستگاه جهت تعیین بافت 

 خاک،تجزیه شیمیایی و تعیین عناصر به آزمایشگاه خاک منتقل گردید.

 

 یریگ نتیجه
که درجه اسیدی خاکهای  داد نشان نتایج ارایه شده است.  ۰نالیز شیمیایی خاک در جدول آنتایج 

درارتفاعات  باال می باشد.  شوری در ارتفاع و جهتهای  7/ 6تا  7/ 8ارتفاعات سالوک و کندوان به ترتیب حدود 
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 عناصر مقدار میزان محدوده ی دار در هردو منطقه نشان نداد.شیب مختلف تفاوت معن

 در آن مقادیر از کمتر کوهی اسپرس گیاهی ایه رویش محل در شوری نیز و کلسیم،منیزیم،سدیم،پتاسیم

اگرچه بیشترین تفاوت مقدار عناصر در ارتفاع برای کلسیم و .است بوده ارتفاع همان در گیاه رویش فاقد خاک

نه ای البرز و سالوک البرز و نیز بین نمو ۰۰۹7و  ۰۰۹6پتاسیم بود تفاوت معنی داری بین نمونه های سالهای 

ر از گیاهان منطقه سالوک نشان داده است که تمام گیاهان منطقه کندوان شادابتپژوهش مشاهده نشد.

 ایجاد همزیستی های قارجی در ریشه گیاهان اسپرس باشد.این می تواند به دلیل بودند.

نتایج بیومتری نمونه های گیاهی از رویشگاههای کندوان و سالوک نشان داد که محدوده ارتفاع 

متوسط قد گیاهان نمونه برداری شده در  (.۶تراز منطقه سالوک است)جدول باال رویشگاهی مناطق کندوان

نسبت سانتیمتر است. ۹۶و  77ه ترتیب  سانتی متر و متوسط قطر بوته ب  ۰۰و ۰۰ به ترتیب۰۰۹7و   ۰۰۹6

می باشد. متوسط قد و قطر  ۰۰/۱و 7۰/۱به ترتیب ۰۰۹7و ۰۰۹6قدبه قطر بوته ها دررویشگاه کندوان برای 

نسبت قد به قطر گیاهان سالوک سانتی متر(است. ۰۹ترتیب و  به۰۱گیاهان کندوان بزرگتر از گیاهان سالوک )

 می باشد. ۰۱/۱

 گونه سایر برای توسط اسپرس کوهی بستر خاک و زیستی شرایط سازی بهینه و خاک های ویژگی تعدیل  

 امکان و سازد می هموار گیاهی اکوسیستمی های توالی مسیر در را و چوبک، میرحسن کاله مانند، گیاهی های

جلوگیری از فرسایش خاک به  .سازد می فراهم را آن فرسایش از جلوگیری و خاک حفظ و بیشتر گیاهان رشد

 ویژه در مناطق ستیغ قله ای که جریان شدید و کوبنده باد وجود دارد از اهمیت بسیار باالیی بر خوردار است.

درصد  نشان  ۰۱تا حدود ۰۰۹7نسبت به سال  ۰۰۹6کاهش بیومتری نسبت قد به قطر گیاهان در سال 

دارد.  نتایج نشان می دهد شرایط رویشگاهی سالوک اگرچه برای  ۰۰۹7از نامطلوب بودن شرایط رشد در سال 

را تایید می کند.  در رویش اسپرس مناسب است ولی وضعیت بهینه ندارد.  مشاهدات میدانی نیز نتایج اماری 

منطقه سالوک نمونه های اکانتوفیلوم به محدوده رویشی اسپرس در حات نفوذ بودند و بوته ها را جایگزین می 

بخشی از این تفاوتها می تواند ناشی از توان همزیستی اسپرس کوهی برای ایجاد همزیستی با نمودند.   

اتع و جلوگیری از چرای گیاهان و حفاظت از این گونه ها در قارچهای اندوفیت و میکوریزایی باشد. مدیریت مر

  راستای پایدار سازی اکوسیستمی و حفاظت خاک اجتناب ناپذیر است.     
 نالیز شیمیایی خاکآنتایج  - (1جدول )

  PH EC ds/m Ca Mg K Na P 

البرز 
۰۰۹6 

 میانگین ± معیار انحراف
7.63±0.16 0.26±0.03 19.86±6.36 12.23±1.92 143.92±22.11 142.83±17.04 37.51±15.14 

البرز 

۰۰۹7 

 میانگین ± معیار انحراف
7.81±0.13 0.38±.019 54.35±22.90 14.93±4.33 172.19±21.66 352.19±197.85 54.16±6.57 

سالوک

۰۰۹7 

 میانگین ± معیار انحراف
7.60±.020 0.35±0.08 29.12±10.44 12.36±1.72 308.06±47.54 176.67±36.56 38.61±7.55 

 
 سالوک و کندوان رویشگاههای از گیاهی های نمونه بیومتری نتایج -( 2جدول )

 قد)سانتیمتر( قطر)سانتیمتر( ارتفاع )متر( محل بررسی

 

2500 65 96.5 
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 14 26.5 2800 69البرز 

 

3000 137 36 

 

2500 107 36 
 36 86 2800 69البرز 

 

3000 81 30 

 

1800 66 27 
 36.5 55 2200 سالوک

  2500 55 26.5 
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Role of O.cornuta in ecosystem stability in a high land 

watershed 
 

Abstract: O C is a coushion-shaped perennial plant species from Legominosae 

family which is distributed in Eurasia, particularly in highland watersheds.    This 

plant commonly grows in gypsic soils. In this research, plants of O. C. in Central 

Alborz Mountain (Kandovan area) and North Khorasan (Salook) were compared 

for their biometry and rhizosphere soil.Results showed that pH of the Kandovan 

and Salook soils were 7.8 and 7.6, respectively.There were no significant 

differences between soil chemical characteristics of both growing areas.   Contents 

of elements of Ca, K, Na, Mg, and P were different between both sampling areas 
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for the same altitude from sea level.  Results of biometric analysis showed plants 

in Salook were growing in a narrower and lower altitudinal range than Kandovan 

plants.Ratio of height to diameter of plants 1n 1396 declined as much as half 

compared with that of 1397.  Mean diameter and height of plants in Kandovan 

area was larger than that in Salook plants. Modification of soil characteristics and 

living conditions in the rhizosphere, accommodates ecosystem succession for 

other plants, such as species of Acanthophyllum and soil preservation provides 

potential for growth of many other plant species 
 

Keywords:Onobrychis cornuta,soil protection,soil erosion,ecosystem 

stability,habitat. 




