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طورعمده تحت اثر عوامل محیطی متغیر، نظیر بارندگی قرار دارند، هایی که بهآوري بذر گونهجمع
همچنین براي . رفتن بذر آنها در اولویت قرار دارنداز نظر مقابله با اثرات خشکسالی و از دست ن

هایی که بیشتر تحت تأثیر بافت خاك بوده و پراکنش آنها محدود به مناطقی است که خاك گونه
بافت و عمق خاصی داشته باشد و به فرسایش حساس باشد، ضروري است تا در اولویت قرار 

مرتعی، به ویژه خانواده پروانه آسا از این عوامل، هاي مهم با توجه به تابعیت پراکنش گونه.گیرند
. آوري بذر تجدید نظر شودضرورت دارد تا در روشهاي جمع

آوري بذر، گیاهان مرتعی، خانواده پروانه آسا و خانواده گندمیان، مدیریت جمع: هاي کلیديواژه
.CCAژرم پالسم مراتع مرکز و غرب کشور، تحلیل تطابق کانونیک
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مقدمه
بی رویه، شخم و تبدیل مراتع يوضعیت عمومی مراتع کشور نامطلوب است و در اثر چرا

به زراعت دیم، در تغییر کاربري مراتع در مناطق شیبدار و غیره، سیر قهقرایی بچشم 
در بسیاري از به دلیل تخریب شدید پوشش گیاهی مراتع و تغییر ترکیب گیاهی، . خوردمی

کمتر از (هاي چرایی و قرق در کوتاه مدت اعمال سیستمانندیتی مموارد انجام عملیات مدیر
. بدون عملیات بذرکاري، بذرپاشی، کپه کاري و نهال کاري نتیجه بخش نیست) سال10

امروزه یکی از راهکارهاي دستیابی به توسعه پایدار منابع طبیعی، اصالح و احیاء مراتع و 
کم بازده و اراضی شخم خورده و يیمزارهااي در دعلوفه-توسعه کشت گیاهان مرتعی

از مقایسه ياکنون وقت آن است تا تحقیقات کاربرد. مراتع مستعد تخریب شده است
ها و هاي مختلف مرتعی به سمت مقایسه نمونهصفات عملکردي و سازگاري گونه

اي، یعنیاین موضوع به تنوع درون گونه. هاي مهم هدایت شوداکوتیپهاي مختلف گونه
گام اولیه در ارزیابی توان تولید و . هاي مهم مرتعی مرتبط استتوان ژرم پالسم گونه

آوري ژرم پالسم آنها از سطح مراتع کشور و کشت، هاي مهم مرتعی، جمعسازگاري گونه
هاي غیر بومی است که از وظایف بانک ژن منابع بررسی و مقایسه آنها با هم و با نمونه

.هاي استانی آن استطبیعی و زیر مجموعه
Painting)1995 (گردآوري رهاياي بذهرقدر تنوع بین و درون گونهاعالم داشت که

و حفاظت شده در بانک ژن بیشتر باشد، به همان میزان، امکان رسیدن به موفقیت براي رفع 
.رفتدباالتر خواهتی بشر آنیازهاي 
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Frankel)1984 (ونه گیاهی باید به صورتی هاي هر گنمونهچنین بیان داشت که
داشته کمترین تعداد نمونه مقدار تنوع ژنتیکی موجود را درینتا بیشترگردآوري شوند

براي دست یافتن به اهداف مذکور، برنامه ریزي دقیق، علمی و عملی مورد نیاز .ندباش
بوده ایران از جمله کشورهایی است که شرایط خشکی بر آن حاکم اینکهصهالباشد؛ خمی

.باشدو در صورت وقوع بارندگی، احتمال وقوع سیل در دورترین نقاط آن زیاد می
آوري کننده نیروي انسانی و تجهیزات مورد نیاز گروههاي جمعمینأتبه طور معمول
آوري بذر کوتاه مدت و موریتهاي جمعأم،شودبه همین دلیل سعی می. بذر، پر هزینه است

تنوع ،دهیبذرپذیرد، ولی به هر حال گاهی به دالیل تنوع در زمان مراجعه انجام ریک بادر 
و آوري بذربه محل جمعاولیه مزود هنگامراجعه ،آوريحاصل از سالهاي مختلف جمع

آوري بذر هاي جمعبرنامهدر ضمن. فرسایش ژنتیکی، مراجعات مکرر اجتناب ناپذیر است
گیري در خصوص تغییر در روش زه تصمیمبه حد کافی انعطاف پذیر باشند، تا اجاباید 
).Painting ،1995(آوري را در شرایط خاص بدهدجمعآوري و یا حتی لغو عملیاتجمع

اي رشد نموده و علت آن نیازهاي مشابه آنها به عوامل ها در محیط ویژهبعضی از گونه
اي در مقابل ونهتغییرات وفور گ. گوناگون نظیر نور، دما، آب، زهکشی و مواد غذایی است

مطالعه واکنش . شودعامل محیطی تحت عنوان گرادیان یا شیب تغییرات محیطی خوانده می
هاي کامالً متفاوتی هاي محیطی، در عمل نشانگر وقوع منحنیها در مقابل گرادیانگونه
ها داراي چولگی، باشد؛ بلکه اکثر منحنیاي میها به ندرت زنگولهشکل این منحنی. است

اي که در نقطه معینی گونه). 1380مصداقی، (ونمایی و یا در قسمت باال مسطح هستند د
دهد، بنابراین هر گونه کند معموالً به بیش از یک عامل محیطی واکنش نشان میرشد می

یکی از مفاهیم . گیاهی براي هر عامل محیطی، از منحنی واکنش متفاوتی برخوردار است
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اي با کلیه باشد که عبارت از محدودهشیان اکولوژیکی میآا یا مربوط به دامنه رشد، مأو
توانند زنده مانده، رشد و تولید مثل خصوصیات محیطی است که در آن افراد یک گونه می

).1380مصداقی،(نمایند 
عوامل اقلیمی، توپوگرافی و (کسب اطالعات در خصوص ارتباط میان عوامل محیطی 

آوري بذرهاي گیاهان مرتعی، دارویی و ور برنامه ریزي جمعبا پوشش گیاهی به منظ) خاك
جنگلی در معرض انقراض و انحصاري ایران توسط بانک ژن منابع طبیعی و زیر 

آوري و نگهداري هاي جمعبه دلیل باال بودن هزینه. هاي استانی ضروري استمجموعه
هاي بیشتر در مدت ونهباید سعی کرد که در یک مأموریت، تعداد نمنبذرها، حتی االمکا

آوریها، ضروري است تا همچنین به منظور موفقیت در جمع. آوري گرددزمان کوتاه جمع
یک گروه . شناسایی شوند) تنوع ژنتیکی(اي مناطق مناسب از لحاظ تنوع بین و درون گونه

آوري بذر که اطالعات چندانی در مورد عوامل محیطی مؤثر بر پوشش گیاهی ندارد، جمع
هاي گیاهی نمونه بذر از اکوتیپها یا گونه10مکن است طی یک روز جستجو، کمتر از م

آوري کند، در حالی که گروه دیگري که برنامه ریزي مناسبی از قبل انجام مورد نظر را جمع
هاي گیاهی واقف داده و یا براساس تجربه، به ارتباط بین عوامل محیطی و حضور گونه

هاي گیاهی نمونه از بذرهاي گونه100ت مشابه بتواند بیش از باشد، ممکن است در مد
.آوري نمایدمورد نظر را جمع

به دلیل پیچیدگی ارتباط بین عوامل محیطی و پوشش گیاهی، درك مختصر از این گونه 
به همین . ارتباطات، به زمان زیادي نیاز دارد و ممکن است این تجربه دقیق هم نباشد
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جهت 1استفاده از روشهاي آماري تجزیه چند متغیره رسته بندي1954منظور، از سال 
یکی از جدیدترین این روشها، . آگاهی از این ارتباط پیچیده، مد نظر قرار گرفته است

است که توسط اکولوژیست هلندي به نام تربراك توصیه شده است 2تحلیل تطابق کانونیک
، رسته بندي کوششی براي )1988(Prenticeو Ter Braakبراساس نظر). 1380مصداقی، (

از . هاي مربوطه استبررسی روابط بین توزیع گونه و توزیع عوامل محیطی و گرادیان
روشی CCA. کاربرد توأم رگرسیون و همبستگی استCCAمشخصات ویژه روش 

هاي متفاوت از فنون کالسیک غیر مستقیم است، زیرا در آن از همبستگی و رگرسیون داده
هاي بنابراین داده. ستیکی و عوامل محیطی در داخل تحلیل رگرسیون استفاده شده استفلور

هاي هاي مربوط به ماتریس گونه در پالت، بلکه همراه آن دادهنه فقط دادهCCAوارده در 
یک روش رسته بندي مستقیم CCA. ماتریس عوامل محیطی در پالت نیز بکار رفته است

هاي محیطی و به موازات آن تغییرات ي حاصله، تغییرات دادهاست که دیاگرام رسته بند
ها، هاي گونهبنابراین در صورتی که همراه با داده. دهدها را بدست میهاي گونهداده

. شودهاي محیطی گردآوري شده باشند، این تحلیل مؤثر واقع میمجموعه مناسبی از داده
راین دیاگرام رسته بندي حاصله نه فقط این روش، یک روش رسته بندي واقعی است، بناب
ها و هر دهد، بلکه روابط اصلی بین گونهالگوهاي تغییرات ترکیب فلورستیکی را بدست می
محیط، -در دیاگرام هاي دو پالتی گونه. یک از متغیرهاي محیطی را نیز نمایش خواهد داد

متغیرهاي محیطی است که جهت ها و بردارها، ارائه دهنده هر کدام ازنقاط ارائه دهنده گونه

1- Ordination

2- Canonical correspondence analysis
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طول بردار متناسب با . دهدتغییر حداکثر متغیر محیطی را در سرتاسر دیاگرام بدست می
توان در جهت عکس ها، هر بردار را میبزرگی تغییر در جهت آن است و براي تفسیر داده

هستند، در آن دسته از عوامل محیطی که داراي بردارهاي بزرگ. به مبدا مرکزي امتداد داد
رسته بندي در مقایسه با بردارهاي کوتاه، همبستگی بیشتري دارند و تأثیر بیشتري بر روي 

تواند با هر که مربوط به یک گونه است میايههر نقط. گذارندتغییرات جامعه گیاهی می
این ارتباط از طریق رسم خط . برداري که ارائه دهنده عامل محیطی است، مرتبط گردد

ترتیب تصویر . اي که ارائه دهنده گونه است، به خط بردار حاصل خواهد شداز نقطهعمود، 
ها در ارتباط با نقاط بر روي بردار از پیکان به طرف مبدا مختصات، نشان دهنده مکان گونه

هایی با تصاویر عمودي نزدیک و یا در وراي پیکان بردار به طور گونه. عامل محیطی است
اند و آنهایی که در دو انتهاي ستگی دارند و تحت تأثیر بردار قرار گرفتهقویتر و مثبتی همب

محل هر بردار محیطی در ارتباط با هر محور . اندمخالف باشند، کمتر تحت تأثیر قرار گرفته
).Ter Braak ،1987(این محور با عامل مربوط کامالً همبسته است دهد که چگونهنشان می

رد ارتباط بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی در منطقه دورتمور اي که در مودر مطالعه
هاي نشان داد که گونهCCAواقع در جنوب غربی انگلستان انجام شد، استفاده از تحلیل 

، Drosera rotundifolia ،Narthecium ossifragum ،Juncus effususرطوبت پسند
Sphagnum spp ،Trichophorum cepitosum وCarex nigra در سمت راست دیاگرام که

باالتر، عمق خاك بیشتر و مقدار شیب کم بود، قرار گرفتند و PHرطوبت خاك زیاد، 
با مقدار شیب Viola rivinianaو Galium saxatile،Pteridium aquilinumهاي گونه

).1380مصداقی، (رابطه داشتند و در شیبهاي تند با زهکشی خاك باال یافت شدند 
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رگرسیون بین خصوصیات پوشش گیاهی مناطق خشک استرالیا و عوامل محیطی تحلیل 
مختلف نشان داد که تغییرات پوشش گیاهی تحت تأثیر روابط بین بارندگی و بافت خاك 
بوده و با عوامل فیزیوگرافی و خاکی که رطوبت موجود در خاك را تأمین می کنند، 

Zygophyllumاکنش مکانی گونه پر). Noy-Mir ،1973(دار دارند همبستگی معنی

dumossum و در فلسطین اشغالی و گونهگدر بیابان نAcacia capparis در سودان با
Goodall(خصوصیاتی از خاك که در میزان رطوبت قابل دسترس نقش داشتند، مرتبط بود 

).Perry ،1979و 
یاهی مراتع پشتکوه هاي گدر ارتباط بین عوامل محیطی و گونهCCAاستفاده از تحلیل 

Astragalusو Artemisia aucheriهاي استان یزد نشان داد که گونه spp. تحت تأثیر بافت
خاك و میزان امالح گچی و آهکی قرار داشتند و در خاکهایی سنگریزه دار با بافت سبک و 

و Cornulaca monoacanthaهاي مقدار کم امالح گچ و آهک یافت شدند، اما گونه
Calligonum comosum در خاکهایی با بافت سبک و میزان گچ و آهک باال گرایش مثبت

).1381جعفري و همکاران، (نشان دادند 
هاي مهم مرتعی با عوامل محیطی هدف از پژوهش حاضر، بررسی روابط حضور گونه

و طول ) ارتفاع از سطح دریا، مقدار و جهت شیب(، توپوگرافی )و عمقبافت(شامل خاك 
عرض جغرافیایی و تعیین مهمترین عوامل محیطی مؤثر بر پوشش گیاهی به منظور و 

هاي پروانه آوري بذرهاي گیاهان مهم مرتعی خانوادهریزي و مدیریت جمعاستفاده در برنامه
آسا و گندمیان در مناطق مورد مطالعه است تا بتوان با شناخت روابط حاکم و تعمیم نتایج 

آوري بذر بازنگري نمود و برنامه نوینی به ، در برنامه ریزي جمعحاصله در مناطق مشابه
آوري، دستیابی هاي جمعآوري بذر، کاهش هزینهمنظور بهینه سازي و افزایش موفقیت جمع
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به تعداد نمونه بیشتر در مدت زمان کمتر جهت رسیدن به تنوع ژنتیکی مطلوب در نمونه 
.بذرهاي مورد نظر، طراحی کرد

وشهامواد و ر
استانهاي مرکزي، اصفهان، چهارمحال و (بررسی حاضر در استانهاي مرکز و غرب کشور 

هاي جغرافیایی آن بین اي که مختصات طولدر عرصه) بختیاري، لرستان، کردستان و همدان
درجه 30/31-18/36هاي جغرافیایی آن بین درجه شرقی و عرض25/51-98/45

قبل از هر گونه . متر از سطح دریا بوده است، انجام گردید2550تا 1272شمالی، از ارتفاع 
هایی که در مسیرهاي رفت و فهرست گونهو بعدمسیر حرکت در استانها مشخص اقدام،

هاي شامل فرم،آوري بذرجمعلوازم مورد استفاده گروه. شدتهیهبرگشت رویش دارند 
شیب سنج، سیستم لس راههاي کشور،اط،20000/1هاي توپوگرافی، نقشهبرداريیادداشت 

کوچک هاي کاغذي بزرگ وپاکتارتفاع سنج،قطب نما،،)GPS(جغرافیایییابموقعیت
. بود1382ماه تیرهاآوري بذرجمعزمان .اندهاي هرباریومی بودهو وسایل بسته بندي نمونه

مراجعه و ار بودند،اي خوبی برخوردمنطقه رویشی که از غناي گونه47در این مأموریت به 
.گردیدوري بذر آمبادرت به جمع

هاي نمونه. طور دقیق ثبت شدنده ها بآوري نمونهویژگیهاي اکولوژیکی محلهاي جمع
هاي هرباریومی گردآوري شده تحویل بانک ژن منابع طبیعی گردیدند بذري به همراه نمونه

هاي مربوط به حضور یا عدم داده.هاي معمول قرار گیرندتا در روند بررسی و حفاظت
گونه مهم مرتعی خانواده گندمیان و 23گونه مهم مرتعی خانواده پروانه آسا و 22حضور 
در دو Excelافزار آوري بذر با استفاده از نرمهاي عوامل محیطی مناطق جمعنیز داده
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-PCها توسط نرم افزار ماتریس جداگانه ثبت گردید و این ماتریس ORD)McCune و
Mefford ،1999 (ها با استفاده از قبل از تجزیه و تحلیل ابتدا داده. تجزیه و تحلیل شدند

میانگین صفر و واریانس واحد استاندارد شدند و جهت تجزیه و تحلیل عوامل محیطی در 
) CCA(ارتباط با تغییرات پوشش گیاهی، از روش تحلیل چند متغیره تطابق کانونیک 

.استفاده گردید

تایجن
هاي خانواده آوري شده برحسب نام علمی و تعداد نمونههاي گیاهی جمعاطالعات گونه

.آمده است2و 1ةآوري شده به ترتیب در جداول شمارپروانه آسا و گندمیان جمع
ترین متغیر ها را با عوامل محیطی و با اهمیتتجزیه کانونیک، ترکیب غیر خطی گونه

، محور اول داراي 3با توجه به جدول شمارة . دهدحور نشان میمحیطی را در ارتباط با م
همبستگی بین این . کنددرصد تغییرات را توجیه می5/33است و 72/0) ایگن(مقدار ویژه 

الف تا ج 1از این رو با توجه به شکل شمارة . درصد است93ها محور با متغیرها و گونه
هايدهد، گونهخانواده پروانه آسا نشان میکه نتایج تجزیه کانونیک را براي گیاهان 

Onobrychis sativa،Trifolium repens وAstragalus persicus با ارتفاع رابطه مثبت
هاي ها است و به عکس این شرایط را گونهدارند و ارتفاعات باال معرف حضور این گونه

Medicago rigidula ،M. radiate وLotus corniculatusادند که در مناطق کم نشان د
Medicago rigidulaو Lotus corniculatusهايگونه. ارتفاع از سطح دریا مشاهده شدند

الف تا ج، تحت تأثیر شیب قرار 1با توجه به نقاط معرفشان در شکل شمارة 
شوند؛ در حالی کهدارند و در شیبهاي باال که زهکشی خاك زیاد است یافت می
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در نقاط کم شیب و ارتفاعات باالتر Onobrychis sativaو Trifolium repensهاي گونه
،Melilotus officinalisهاي همچنین گونه. که رطوبت خاك بیشتر است، یافت شدند

Medicago sativa وTrifolium repens با عمق خاك رابطه مثبت دارند و در خاکهایی با
ریشه دوانی بهتر و در نتیجه استفاده از عمق در حد شخم و بیشتر یافت شدند که امکان 
Trifoliumهايکنند؛ در حالی که گونهرطوبت و مواد غذایی بیشتري را براي گیاه فراهم می

resupinatum،Astragalus chrysostachysوAstragalus cephalanthus در خاکهاي کم
.عمق یافت شدند

و 4ایج بدست آمده در جدول شمارة هاي مرتعی خانواده گندمیان نتدر مورد گونه
محور اول، داراي 4با توجه به جدول شمارة . الف تا ج، درج شده است2شکلهاي شمارة 

همبستگی بین این . کنددرصد تغییرات را توجیه می3/25است و 41/0) ایگن(مقدار ویژه 
الف تا ج 2ارة از این رو با توجه به شکل شم. درصد است71ها محور با متغیرها و گونه

دهد، با توجه به نقاط هاي خانواده گندمیان نشان میرا در مورد گونهCCAکه نتایج تحلیل 
و Psathyrostachys fragilis،Bromus tomentellusهاي ، گونه2معرف در شکل شمارة 
Hordeum violaceumها بودبا ارتفاع رابطه مثبت داشتند و ارتفاع معرف حضور این گونه ،

عکس Hordeum bulbosumو Poa bulbosa ،Sorghum halepensهايدر حالی که گونه
هاي گونه. این شرایط را نشان دادند و در مناطق پست مسطح یا کم شیب قرار داشتند

Psathyrostachys fragilis،Bromus tomentellusوHordeum violaceum تحت تأثیر
همچنین . ال که زهکشی خاك زیاد بود یافت شدندشیب قرار داشتند و در شیبهاي با

Bromus tomentellusوAgropyron trichophorum ،Hordeum bulbosumهاي گونه

هاي شیبدار جنوب و جنوب شرقی بیشتر تحت تأثیر جهت شیب قرار داشتند و در دامنه
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PoaوSecale montanum ،Agropyron pectiniformeهاي رویت شدند، اما گونه

bulbosaکنند، یافت بیشتر در شیبهاي رو به شمال که انرژي تابشی کمتري دریافت می
.شدند

بحث
هاي مختلف مرتعی و خصوصیات خاك، اي بین پراکنش گونهنتایج نشان داد که ارتباط ویژه

هاي از میان عوامل مورد بررسی، گونه. توپوگرافی و طول و عرض جغرافیایی وجود دارد
پروانه آسا بیشتر تحت تأثیر ارتفاع از سطح دریا، مقدار شیب و عمق خاك قرار خانواده 

هاي خانواده گندمیان نشان دادند که به طور عمده تحت تأثیر داشتند، در حالی که گونه
.ارتفاع از سطح دریا، مقدار شیب و جهت شیب قرار دارند

پروانه آسا و گندمیان از این هاي مهم مرتعی خانواده با توجه به تابعیت پراکنش گونه
تعداد نمونه بیشتر در زمان کوتاه (آوري بهینه و موفقیت آمیز بذرها عوامل، باید جهت جمع

.آوري بذر تجدید نظر نموددر روشهاي جمع...) آوري بذر و زمان مناسب جمع،تر
عوامل و برخی مانند ) مانند توپوگرافی(از آنجا که برخی عوامل محیطی ثابت هستند 

ثیر عوامل محیطی متغیر قراردارند، در أهایی که تحت تمتغیرهستند، گونه) بارندگی(اقلیمی 
گیرند؛ زیرا در صورت بروز آوري بذر در اولویت قرار میمواقع ترسالی از نظر جمع

.خشکسالی، امکان رویش کمتري دارند
ها به مناطقی محدود گیرند و پراکنش آنهایی که تحت تأثیر بافت خاك قرار میگونه

و به فرسایش آبی یا بادي حساس باشد، در هشود که خاك بافت و عمق خاصی داشتمی
هایی که تحت تأثیر شیب قرار داشته و در شیبهاي تند همچنین گونه. اولویت بعدي هستند
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منطقه رویشی آنها از نظر خاك و پوشش گیاهی ناپایدار و هشوند، در صورتی کدیده می
.گیردآوري بذرهاي آنها در اولویت قرار میل سیل خیزي آن باال باشد، جمعاحتما

به عنوان بیشتر در (هایی تحت تأثیر جهت شیب قرار داشته باشند چنانچه گونه یا گونه
یهایآوري بذر بیشتر به مکان، ضروري است تا در هنگام جمع)شیبهاي جنوبی یافت شوند

آوري بذرهاي این مسأله در جمع. ی برخوردار هستندمراجعه شود که از چنین شیبهای
هاي کند، زیرا تعداد پایههاي بومی و در معرض انقراض اهمیت بیشتري پیدا میگونه

آوري ممکن است وجود داشته باشند و با عدم آگاهی ها در منطقه جمعکمتري از این گونه
وقت و هزینه بیشتري جهت پیدا از تبعیت پراکنش گونه در ارتباط با عامل محیطی، بایستی

.هاي گونه مورد نظر صرف کردکردن پایه
هاي گیاهی با عوامل متغیر محیطی، و ارتباط بین حضور گونهCCAبا توجه به تحلیل 

در چنین . ها را در مناطقی از استان یا استانها، روي نقشه مشخص کردتوان پراکنش گونهمی
هاي مورد نظر در آنها مناطقی که حضور گونه یا گونهشرایطی، امکان برآورد مساحت کل 

به سطح کوچکی از استان Aدر این صورت اگر پراکنش گونه . گرددمحتمل است، میسر می
هاي انحصاري و در معرض انقراض باشد، و شهرستان محدود شود و این گونه از گونه

.گیردقرار میها در اولویتنسبت به سایر گونهAآوري بذر گونه آنگاه جمع
هاي محیطی نظیر ارتفاع از سطح با توجه به تابعیت مراحل فنولوژیکی گیاه از مولفه

هاي گیاهی خاص تحت تأثیر حضور گونههدریا، جهت شیب و بافت خاك، در صورتی ک
به عنوان نمونه در .توان از مراحل فنولوژیکی آنها نیز آگاهی پیدا کرداین عوامل باشد، می

ات باالتر، شیبهاي شمالی و خاکهایی با بافت سنگین، نسبت به شرایط عکس این ارتفاع
موارد، مراحل گلدهی و بذردهی گیاهان به تأخیر می افتد، در این صورت با مراجعه در 
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همچنین از اطالعات . آوري بذر را با موفقیت بیشتري همراه کردتوان جمعزمان مناسب می
اي، آوري یک مرحلهریزي جمعتوان در برنامهمل محیطی میرابطه بین پوشش گیاهی و عوا

هاي اي بذرها براساس زمان رسیدن یا تنوع در زمان رسیدن بذرهاي گونهدو یا چند مرحله
به طور کلی با شناخت دقیق مهمترین عوامل محیطی مؤثر بر حضور . مورد نظر استفاده کرد

آوري بذرهاي ریزي و هدایت جمعدر برنامهتوانهاي مهم مرتعی کشور، میو پراکنش گونه
.آنها تجدید نظر کرد

هاي مرتعی خانواده پروانه آسا و تعداد نمونه یا اکوتیپ از فهرست گونه-1جدول شمارة 
آوري شدهبذرهاي جمع

گونهینام علم ينام اختصار تعداد اکوتیپ

Astragalus cephalanthus Astr cep 4

Astragalus chrysostachys Astr chr 3

Astragalus persicus Astr per 3

Lotus corniculatus Lotu cor 8

Medicago radiata Medi rad 5

Medicago rigidula Medi rig 3

Medicago sativa Medi sat 17

Melilotus officinalis Meli off 9

Onobrychis sativa Onob sat 8

Trifolium repens Trif rep 5

Trifolium resupinatum Trif res 3
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هاي مرتعی خانواده گندمیان و تعداد نمونه یا اکوتیپ از فهرست گونه-2جدول شمارة 
آوري شدهبذرهاي جمع

گونهینام علم ينام اختصار تعداد اکوتیپ

Agropyron pectiniforme Agro pec 4

Agropyron trichophorum Agro tri 3

Bromus tomentellus Brom tom 47

Dactylis glomerata Dact glo 19

Festuca ovina Fest ovi 8

Hordeum bulbosum Hord bul 26

Hordeum violaceum Hord vio 7

Lolium perenne Loli per 5

Poa bulbosa Poa bulb 35

Psathyrostachys fragilis Psat fra 5

Secale montanum Seca mon 13

Sorghum halepens Sorg hal 4

Stipa capensis Stip cap 3
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هاي براي عوامل محیطی و گونهCCAنتایج تحلیل -3جدول شمارة 
خانواده پروانه آسا مورد مطالعه

محور سوممحور دوممحور اول

72/035/018/0مقدار ویژه

5/334/195/11درصد واریانس توجیه شده

5/339/524/64درصد واریانس تجمعی

93/068/059/0هاعوامل محیطی و گونهضریب همبستگی محور با 
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هاي خانواده پروانه آسا براي عوامل محیطی و گونهCCAنتایج تحلیل -الف1شکل شمارة 
در محور هاي اول و دوم
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Astr per

Lotu cor

M edi rad

M edi rig

M edi sat M eli of f
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هاي خانواده پروانه آسا در براي عوامل محیطی و گونهCCAنتایج تحلیل -ب1شکل شمارة 
محور هاي اول و سوم

Astr cep Astr chr

Astr per

Lotu cor

M edi rad

M edi rig

M edi sat
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Onob sat
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هاي خانواده پروانه آسا در براي عوامل محیطی و گونهCCAیج تحلیل نتا- ج1شکل شمارة 
محور هاي دوم و سوم

Astr cep

Astr chr

Astr per

Lotu cor
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هاي گیاهیبراي عوامل محیطی و گونهCCAنتایج تحلیل -4جدول شمارة 
خانواده گندمیان مورد مطالعه

محور سوممحور دوممحور اول

41/024/012/0مقدار ویژه

3/251/157/8نس توجیه شدهدرصد واریا

3/254/401/49درصد واریانس تجمعی

71/058/040/0هاضریب همبستگی محور با عوامل محیطی و گونه
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