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Abstract
Investigation on the shape of the curve for responses of plant species to environmental
gradients is one of the basic topics in the science of rangeland ecology. The objective of
this study was investigation on the response of Bromus tomentellus and Festuca ovina
species to some environmental variables using the generalized additive model (GAM) in
the rangeland of Galandrood watershed in Mazandaran province. Towards this attempt,
153 quadrates of 1m2 along altitudinal gradient were taken. The sampling method was
randomized-systematic. In the area sampled, presence of B. tomentellus and F.ovina,
altitude, slope and aspect were recorded. Soil samples were taken from 0-20 cm in each
quadrate. In each quadrate, soil properties including: pH, N, EC, organic carbon, the
percentage of sand, silt and clay were measured. In order to study the shape of response
curve in relation to the mentioned variables, GAM model was used with binomial
distribution function. The data were analyzed by R ver.3.0.2 computer program. Results
showed that altitude was the most important variable affecting the presence of B.
tomentellus, While variables such as temperature and slope were the most important
factors affecting the presence of F.ovina species. Clay and silt content in the soil were
parameters that had significant negative impact on B. tomentellus and F.ovina species
distribution. So, with an increase in clay and silt content of the soil, the possibility of the
B. tomentellus and F.ovina presence were reduced.
Keywords: Bromus tomentellus, Festuca ovina, Environmental variables, Generalized
additive model (GAM), Response curve.
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چکیده
بررسی شکل نمودار پاسخ گونه های گیاهی نسبت به متغیرهای محیطی يکی از مسائل و موضوعات اساسیی
در علم بومشناسی (اکولوژی) مرتع اسیت هید

از پیووه

حاضیر ،ارزيیابی پاسیخ گونیههیای

Bromus

 tomentellusو  Festuca ovinaدر منطقة آبخیز گلندرود استان مازنیدران نسیبت بیه متغیرهیای محیطیی بیا
الگوی جمعی تعمیميافته بود برای انجام پووه

حاضر 435 ،پالت يک متر مربعی در طول شیب ارتفیاعی

برداشت شدند نمونهبرداری با روش تصادفی-سیستماتیک انجام و در سطح نمونهگیری ،حضور دو گونة

B

 tomentellusو  ،F. ovinaارتفاع از سطح دريیا ،شییب و جهیت ثبیت شید همچنیی در مرکیز هیر پیالت،
نمونههای خاک از عمق صفر تا  44سانتیمتری برداشت شدند در هر پالت ويوگیهای خاکشناسی شامل
 pHمحلول ،نیتروژن ) ،(Nهدايت الکتريکیی ) ،(ECکیرب آلیی ،درصید شی  ،سییلت و رس انیدازه گییری
شدند برای بررسی شکل نمودار پاسخ برای متغیرهای يیاد شیده ،از الگیوی  GAMبیا پیراکن

دوجملیه ای

استفاده شد داده ها با نرمافزار  ،Rنسخة  ،3.0.2تحلیل و ارزيابی شد نتايج نشیان دادنید کیه متغییر ارتفیاع از
سطح دريا مهمتري عامل تاثیرگذار بر احتمال حضور گونة  B. tomentellusاست؛ درحیالیکیه مهیمتیري
متغیر تاثیرگذار بر حضور گونة  ،F. ovinaمتغیر درجة حرارت و درصد شییب اسیت مقیدار رس و سییلت،
شاخصهايی هستند که تاثیر منفی بر توزيیع دو گونیة  B. tomentellusو  F. ovinaداشیتهانید و بیا افیزاي
درصد رس و سیلت خاک امکان حضور هردو گونه کاه

يافته است

واژههای کلیدی :متغیرهیای محیطیی ،میدل جمعیی تعمییميافتیه ،منحنیی پاسیخ،Bromus tomentellus ،
Festuca ovina
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مقدمه

ويوة گونههایPinus brutia، Pinus nigra

و

گیاهییان در طبیعییت در شییرايطی ويوه مستقر

 Cedrus libaniدر جنگلهای کوهستانی

میشوند و خود را با آن شرايﻂ سازگار میکنند

مديترانهای در جنوب ترکیه بررسی و روشهای

از مطالعة زندگی گونههای مرتعی ،شناسايی

 GAM ،BRT ،CART ،GLMو  ANNرا مقايسه

هد

عوامل بومشناسی مهم در رويشگاه آنها و تعیی
عوامل مؤثر بر روي

و پراکن

آنهاست تا با

کردند و به اي
بهتري

نتیجه رسیدند که روش GAM

الگو برای تعیی

شکل پاسخ گونههای

دسیتاوردهای اي بررسیها ،در طرحهای اصالح،

بررسیشده است  Ahmadiو همکاران ( )4443از

احیاء و مديريت مراتع اقدامهای الزم انجام شود

الگوی جمعی تعمیميافته برای بررسی توان تولید

) (Ahmadi and Shahmoradi, 2005بررسی

گونة راش استفاده کردند و باتوجهبه نتايج الگوی

شکل نمودار عکسالعمل گونههای گیاهی نسبت

جمعی تعمیميافته توانستند بی

از  35درصد

به شیبهای محیطی و اينکه کداميک از روشها و

تغییرات را در شکل رويشگاه توجیه کنند که

الگوها در آشیان بومشناختی ،دامنه و حد بهینة

بیانکنندة کارايی مناسب اي الگو در ارزيابی توان

بومشناختی (اکولوژيک) گونة گیاهی را نسبت به

رويشگاه نسبت به الگوی خطی تعمیميافته است و

شیبهای محیطی بتواند بهتر نشان دهد ،يکی از

از بی

متغیرهای تبیینی بررسیشده ،متغیر وزن

مسائل اساسی در علم بومشناسی مرتع است

مخصوص ظاهری خاک ،ارتفاع از سطح دريا،

دانشمندان امروزی درحال توسعة الگوهای آماری و

درصد سیلت ،نیتروژن و رطوبت اشباع ارتباط

رياضی برای پی بینی پراکن

جغرافیايی گونهها

معنیداری با شکل رويشگاه داشتند .داشت

در مقیاس فضايی متفاوت با دادههای محیﻂزيست

هموارسازها يکی از مزايای مهم الگوی جمعی

(بیوکلیماتیک) هستند (Pearson and Dawson,

تعمیميافته است که آن را از ساير الگوها متمايز

) 2003الگوی جمعی تعمیميافته (Generalized

میکند اي

توابع قابلیت جمعپذيری دارند

) ،Additive Modelروشی بسیار مناسب را برای

ازآنجاکه اثر هر متغیر بهصورت جداگانه بیان

تجزيه و تحلیل دادهها و بررسی رابطة بی متغیرهای

میشود ،هر تابع میتواند برای آزمون نق

متغیرها

مستقل و پاسخ ارائه میدهد الگوهای جمعی

در پیشگويی پاسخ ،بهصورت جداگانه بررسی شود

تعمیميافته توانايی زيادی در تجزيه و تحلیل

وجود هموارسازها در اي الگو ،توانايی آن را در

دادههای بومشناختی و مشخصکردن رابطة

شناسايی روابﻂ غیرخطی باعث شده است

غیرخطی بی متغیرهای مختلف دارند (Guisan et

بهطورکلی مزيت الگوهای جمعی تعمیميافته را

) Yee al., 2002و  )4444( Mitchellدر پووه

بهطورکلی میتوان اي گونه بیان کرد که ساختار

خود الگوی جمعی تعمیميافته را ابزاری در تجزيه و

جمعی به بیان نتايج تفسیرشدنی برای هرکدام از

تحلیل توزيع گونهها باتوجهبه عامل آبوهوا معرفی

متغیرهای تبیینی واردشده به الگو میپردازد و نکتة

کردند Aertsen .و همکاران ( )4444ف های

مهم دربارة اي

است که بهجای

مختلف الگوسازی را برای پی بینی رويشگاههای

الگومحوری ،دادهمحور هستند؛ بههمی علت،

الگوها اي
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استفاده از  GAMروزبهروز درحال توسعه است

خاک مراتع دارد و گونة مرتعی مقاوم در برابر

( )Salehi et al., 2012الگوی جمعی تعمیميافته

چرای دام بوده است )(Esmaeili et al., 2010

بهعلت انعطا پذيری در تعیی نوع و درجة ارتباط

حداکثر تراکم اي گونه در هدايت الکتريکی 4/3

و تفسیرپذيری مناسب ،به الگويی محبوب تبديل

تا  4/0دسیزيمنس بر متر است (Ghorbani et al.,

شده است و از آن میتوان برای گسترة وسیعی از

) 2013گونة  B. tomentellusبیشتر در اقلیم

دادهها استفاده کرد الگوی جمعی تعمیميافته،

نیمهخشک سرد روي

کیفیت پی بینی متغیر پاسخ را به حداکثر میرساند

گندمیان کوهستانی برای اصالح و توسعة مراتع

و روابﻂ غیرخطی و غیريکنواخت را بی متغیر پاسخ

يیالقی به شمار میرود ). (Ehsani, 2013گونة B.

و مجموعة متغیرهای پیشگو کشف میکند هد

 tomentellusازجمله گندمیان کلیدی و باارزش

از بهکاربردن الگوهای آماری تنها تعیی روابﻂ بی

مرتعی است که بهعلت تنوع رويشگاهی در مراتع

متغیرهای پاسخ و توضیحی و برآورد شاخصهای

مناطق مختلف رويشی بهويوه مناطق نیمهاستپی

الگو نیست؛ بلکه عالوهبرآن ما همیشه به دنبال

کشور ،گونة چیره و همراه در ترکیب تیپهای

الگويی هستیم که بتواند پی بینی بهتری نسبت به

مرتعی است و عالوهبر خوشخوراکی و ارزش زياد

ساير الگوهای مشابه داشته باشد بدي معنی که

علوفهای و تعلیف دام سبک و سنگی (گوسفند و

الگويی مطلوبتر است که دقت برازش بیشتری

گاو) ،بهعلت داشت

سطح يقة درخورتوجه ،در

داشته باشد بدي منظور ،در بررسی حاضر ،از

حفاظت خاک ،کاه

روانآب سطحی ،افزاي

الگوی جمعی تعمیميافته استفاده شد

نفوذ آب در خاک و کاه

مراتع شمال ايران با تنوع فراوان گیاهان علفی از

مهمی

دارد

دارد و يکی از بهتري

)1995

فرساي

خاک نق

(Ghorbani,

گونة

مهمتري بومسامانههای (اکوسیستمهای) طبیعی به

 B.tomentellusگیاهی نیمهمقاوم و نیمیهحیساس

شمار میروند دو گونة  Bromus tomentellusو

در مقابیل شیوری اسیت و سازوکار مقاومت به

 Festuca ovinaکه در مناطق مرتفع و کوهستانی

شوری آن از طريق ريزش برگهای مس تر انجام

میرويند ،از گونههای فصل سرد هستند و قادر به

میشود ).(Karimi and Aryavand, 2007

ادامة حیات در سرمای زير صفر درجة سانتیگراد

بررسی شکل عکسالعمل گونههای گیاهی

هستند گونة  F. ovinaگیاهی است چندساله،

نسبت به متغیرهای محیطی ،نشاندهندة چگونگی

پشتهای متراکم با ساقههای خزندة زيرزمینی که از

گونههای گیاهی در

مهمتري

گونههای

خانوادة

گندمیان

تاثیر عوامل محیطی بر پراکن

در

مرتع است که در علم بومشناسی (اکولوژی) مرتع

رويشگاههای مرتعی به شمار میرود (Moghimi,

اهمیت زيادی دارد باتوجهبه اي موضوع و اهمیتی

) 2005گونهای نسبتا خوشخوراک ،پرتولید مراتع

که گونههای بررسیشده دارند ،هد

بوده و برای بذرکاری و بذرپاشی در مناطق استپی و

حاضر ،بررسی شکل پاسخ (نمودارهای پاسخ)

نیمهاستپی کشور در پروژههای مرتعکاری توصیه

گونههای گیاهی  B. tomentellusو F. ovina

مهمی در تولید علوفه و حفاطت

نسبت به متغیرهای محیطی با الگوی  GAMبود تا

شده است و نق

از پووه
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چگونگی تاثیر متغیرهای محیطی بر پراکن

دقیقه و  00ثانیة طول شرقی واقع شده است (شکل

گونههای گیاهی بررسیشده در منطقة آبخیز

 )4مساحت کل منطقة آبخیز گلندرود حدود

گلندرود مشخص شود

 55344هکتار است و همچنی جايگاه پووه های
مرتعی و معر

مواد و روشها

ناحیة ايرانی-تورانی است پووه

حاضر در ارتفاعات منطقه يعنی در مراتع يیالقی

منطقة بررسیشده :منطقة بررسیشده در شمال

انجام شده است منطقة آبخیز گلندرود بهصورت

ايران ،استان مازندران ،شهرستان نور و در منطقة

کوهستانی است که کمتري ارتفاع آن  4444و

آبخیز گلندرود در  51درجه و  50دقیقه و  45ثانیه

بیشتري

ارتفاع آن  5444متر از سطح دريا و

تا  51درجه و  04دقیقه و  44ثانیة عرض شمالی و

میانگی

بارش سالیانة آن  144میلیمتر است

 34درجه و  44دقیقه و  4ثانیه تا  34درجه و 31

).(Ghlichnia, 2006

شکل  -4موقعیت منطقة گلندرود در استان مازندران

روش پژوهش :در بررسی حاضر ،باتوجهبه

جهت دامنه که در هر طبقة ارتفاعی ،سه ترانسکت

نقشة توپوگرافی با مقیاس  4/43444و عملیات

 444متری که به فاصلة 444متر افقی از هم قرار

زمینی برمبنای عوارض طبیعی

داشتند مستقر شدند و سه پالت يک متر مربعی در

و عوامل توپوگرافی ،رويشگاههای گونههای

امتداد هر ترانسکت در نقاط  34 ،43و  93متری

بررسیشده مشخص شدند با درنظرگرفت طبقات

نسبت به نقطة صفر ترانسکت مستقر و عمل

ارتفاعی ،شیب و جهت دامنه ،نمونهگیری از خاک

نمونهگیری و برداشت انجام شد در مجموع 435

گیاهی با روش تصادفی-سیستماتیک

پالت برداشت شد؛ سپس داخل هر قطعة نمونه؛

انجام شد بدي صورتکه نمونهبرداری در طبقات

شاخص حضور يا نبود گونه ،عوامل توپوگرافی

ارتفاعی (از ارتفاع  4444تا  )5444و در چهار

(شیب ،جهت و ارتفاع از سطح دريا) و متغیرهای

صحرايی و پیماي

و پوش

ارزيابی عکسالعمل دو گونة  Bromus tomentellus Boissو  Festuca ovinaنسبت به متغیرهای محیطی با الگوی جمعی

خاکی تعیی

08

شدند در مرکز هر قطعة نمونه،

نرمافزار Excelمانند بانک اطالعاتی ذخیره شدند

بهعلت عمق ريشهدوانی اي دو گونه ،نمونهبرداری

تجزيه و تحلیل دادهها با نرمافزار آماری  ،Rنسخة

از خاک در عمق صفر تا  44سانتیمتری انجام شد

 3.0.2انجام شد الگوی جمعی تعمیميافته در بستة

بافت خاک با روش هیدرومتری ،نیتروژن با روش

 mgcvدر نرمافزار آماری  Rاستفاده شد از الگوی

کجلدال ،کرب آلی با روش والکی بالک EC ،با

جمعی تعمیميافته با پراکن

توزيع دوجملهای برای

هدايت سنج (مدل  ،LFG13شرکت مارتینی،

بررسی شکل نمودار عکسالعمل گونة گیاهی

آلمان) برحسب دسیزيمنس بر متر و اسیديته با

بررسیشده نسبت به متغیرهای محیطی بهطور

دستگاه  pHمتر (مدل  ،PP50شرکت سارتوريس،

جداگانه استفاده شد از مقادير معیار اطالعاتی

شد ) (Amiri et al, 2008محل

) Akaike (Akaike, 1974برای تعیی الگوی بهینه

استقرار همة قطعات نمونه و ارتفاع از سطح دريا

در برازش نمودار پاسخ گونههای B. tomentellus

با سامانة مکانياب جهانی ) (GPSمشخص شد

و  F. ovinaاستفاده شده است يک الگو با AIC

شیب نیز با دستگاه شیبسنج (مدل  ،PM5شرکت

پايی تر ،مناسبتري

الگو در برازش نمودار

ساناتو ،فنالند) و جهت نیز به صورت آزيموت با

عکسالعمل گونه است ).(AIC, 1974

قطبنما (مدل  ،KB14.360شرکت ساناتو ،فنالند)

همخطی:

آلمان) تعیی

شد همچنی

تعیی

برای برازش نمودار پاسخ

آزمون

اساسیتري

تشخیص

يکی

از

مشکالتی که محققان با آن روبرو

گونههای  B. tomentellusو  F. ovinaبه جهت

هستند ،وجود همخطی بی متغیرهای مستقل است

جغرافیايی ،روشهای مختلفی برای تبديل

برای بررسی همخطی يا همراستايی بی متغیرهای

آزيموت به متغیری کمّی ابداع شده است

مستقل از عامل تورم واريانس ) (VIFاستفاده شد

خود از

) (Fernández et al., 2004متغیرهايی که VIF

رابطة  4برای تبديل جهت استفاده کردهاند که

آنها کمتر از  44باشد ،مشکل همراستايی نخواهند

بهصورت زير تعريف میشود.:

داشت ) (Guisan et al., 2002بدي منظور ،ابتدا

 Moisenو  )4444( Frescinoدر پووه

رابطة 4

TRASP=[1-COS((π/180)(θ -30))]/2

مقدار  VIFبرای همة متغیرهای مستقل محاسبه شد

که در آن  θجهت پالت برحسب درجه است
مقدار  TRASPاز صفر تا  4متغیر است و عدد 4
نشاندهندة گرمتري

نتایج

جهت (جنوب و جنوب

برازش الگوی جمعی تعمیميافتة  GAMبه

جهت

متغیرهای محیطی دربارة دادههای فراوانی گونههای

(شمال و شمال شرقی) است برای جهت ،نمیتوان

 B. tomentellusو  F. ovinaدر شکلها و

بردباری و دامنة بومشناختی برآورد کرد

جدولهای زير ارائه شدهاند جداول  4تا  ،5نتايج

غربی) و عدد صفر نشاندهندة سردتري

تحلیل آماری :اطالعات بهدستآمده از

تجزية مولفههای اصلی را برای  44ويوگی محیطی

گیاهی و متغیرهای محیطی در

(ويوگیهای خاک و ارتفاع از سطح دريا) در

دادههای پوش
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رويشگاه گونههای بررسیشده در منطقة آبخیز

متغیییر هییدايت الکتريکییی خییاک و  ،pHمعنیییدار

گلندرود و شکلهای  4تا  ،0چگونگی حضور

شییناخته شییدند و بییرای حضییور گونییة ،F. ovina

گونهها را نسبت به متغیرهای محیطی نشان میدهند

متغیرهای ارتفاع از سطح دريا ،درصد شیب ،درصید

در جدول  ،4نتايج معنیداری هموارسازها در

کرب آلی خاک ،هیدايت الکتريکیی خیاک و ،pH

الگوی جمعی تعمیميافته برای بررسی اثر متغیرهای

تاثیر معنی داری نداشتند؛ درحالی که تاثیر متغیرهیای

گونهها و نیز نتايج

جهت دامنه ،بارش ،نیتروژن خاک ،درجة حرارت و

محیطی بررسیشده بر پراکن

درصد ش  ،رس و سیلت خاک ،معنیدار بود

تحلیل مولفههای هموارسازی اسپالي ارائه شدهاند
درجة آزادی يیک ،در جیدول  4بییانکننیدة آن

برای تعیی اهمیت نسبی هر کدام از متغیرهیا از

اسییت کییه عبییارت هموارسییازی بییهصییورت خطییی

بستة  MuMInدر نرم افیزار آمیاری  Rنسیخة 3.0.2

آزمون میشود در ايی جیدول ،درجیة آزادی غییر

استفاده شد در جیدول  4اهمییت نسیبی هريیک از

غیرخطیییی متغیرهیییای

متغیرهای اثرگذار ارائه شده اسیت اهمییت نسیبی،

بررسیشده با حضور گونههیای بررسییشیده اسیت

سییهم هريییک از متغیرهییای پیشییگو را در توجیییه

پس از تخصیص متناسب درجة آزادی به متغیرهیای

تغییرپذيری به صورت ترکیب با ساير متغیرها نشیان

توضییحی بییا نیرمافییزار مشیاهده میییشیود کییه بییرای

میدهد )(Kabacoff, 2011

يیییک بییییانکننیییدة گیییراي

حضور گونة  ،B. tomentellusهمة متغیرها بجیز دو
جدول  -4نتايج حاصل از برازش الگوی جمعی تعمیميافته بر متغیرهای بررسیشده با بستة نرمافزار
درجة آزادی

متغیر

B. tomentellus

با mgcv

معنیداری

p-value
F. ovina

B. tomentellus

F. ovina

F. ovina B. tomentellus

ارتفاع از سطح دريا (متر)

4/05

4/434

4/444

4/441

-

شیب (درصد)

4/94

4 /4

4/4444

4/445

-

جهت (آزيموت)

4

4

4/444

4/401

بارش (میلی متر)

4/04

4/54

4/444

4/409

درجة حرارت(سانتیگراد)

4/40

4/95

4/4434

4/444

ش (درصد)

4

4/40

4/44400

4/4444

رس (درصد)

4/14

4/93

4/440

4/44445

سیلت (درصد)

4

4

4/4441

4/4444

نیتروژن (درصد)

4

4/15

4/431

4/44433

کرب آلی (درصد)
هدايت الکتريکی (دسیزيمنس
بر متر)
pH

4

4

4

4/440

4/044

4

-

4

4

4/595

4/494

-

-

4/91

4/94

4/54

4/430

-

-

 ** ،* ،4 ،0و *** بهترتیب نشاندهندة معنیداربودن در سطوح  4/44 ،4/43 ،4/4 ،4و  4/444هستند

ارزيابی عکسالعمل دو گونة  Bromus tomentellus Boissو  Festuca ovinaنسبت به متغیرهای محیطی با الگوی جمعی
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جدول  -4نتايج برازش الگوی جمعی تعمیميافته با متغیرهای بررسیشده
اهمیت نسبی

متغیر محیطی

B. tomentellus

AIC
F. ovina

F. ovina

B. tomentellus

ارتفاع از سطح دريا (متر)

4/05

4/09

44/11

443/10

بارش (میلیمتر)

4/34

4/94

45/44

449/54

جهت (آزيموت)

4/30

4/14

444/94

434/34

ش (درصد)

4/34

4/94

444/00

493/93

رس (درصد)

4/34

4/34

443/44

404/40

سیلت (درصد)

4/04

4/99

441/04

405/45

کرب آلی (درصد)

4/04

4/19

444/41

405/40

درجة حرارت (درجة سانتیگراد)

4/30

4/31

45/13

449/43

نیتروژن کل (درصد)

4/34

4/34

444/10

444/45

pH

4/30

4/99

445/93

441/01

شیب (درصد)

4/34

4/03

443/44

444/34

با مراجعیه بیه جیدول  4مالحظیه میی شیود کیه

و نتايج نشان دادند که مقدار  VIFبرای متغیر

دربارة حضیور گونیة  ، B. tomentellusارتفیاع از

ارتفاع از سطح دريا و بارش و درصد ش بیشتر از

سطح دريا مهم تري متغیر برای حضیور ايی گونیه

متغیرها نیز از تجزيه و

 44است؛ درنتیجه ،اي

و الگو سازی با باقیماندة متغیرها

در مراتع منطقة آبخیز گلندرود است؛ در حیالی کیه

تحلیل حذ

برای حضور گونة  F. ovinaمهم تري متغیر بیارش

انجام شد (جدول )5

و درصیید شیییب اسییت و مقییدار  AICهرکییدام از
متغیرها برای حضور دو گونه نشان داده شده است

جدول -5اهمیت نسبی ترکیبی متغیرها بدون وجود همخطی
Vif

بر اي اساس ،برای حضور گونة ،B. tomentellus

متغیر محیطی

B. tomentellus

F. ovina

متغیر ارتفاع از سطح دريا و برای حضور گونیة F.

ارتفاع از سطح دريا (متر)

4

-

 ، ovinaمتغیر ارتفاع از سطح دريیا و سیپس درجیة

بارش (میلیمتر)

-

-

جهت (آزيموت)

4/30

4/14

ش (درصد)

4/34

-

دربارة گونة  ،B. tomentellusنتايج نشان

رس (درصد)

4/34

4/14

دادند که مقدار  VIFبرای متغیرهای درصد سیلت،

سیلت (درصد)

-

4/34

کرب آلی (درصد)

-

4/34

-

4

نیتروژن کل (درصد)

4/01

4/04

pH

4/30

4/14

شیب (درصد)

4/34

4/45

حرارت ،کمتري مقدار  AICرا دارند

درجة حرارت ،بارش ،هدايت الکتريکی و کرب
آلی خاک ،بیشتر از  44است؛ درنتیجه ،اي متغیرها
از تجزيه و تحلیل حذ

و الگو سازی با باقیماندة

متغیرها انجام شده است برای گونة ،F. ovina
مقدار  VIFبرای همة متغیرهای مستقل محاسبه شد

درجة حرارت (درجة
سانتیگراد)
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در جدول  ،5همچنی متغیرهايی که اهمیت نسبی

ارتفاع از سطح دريا حضور

دارد؛ يعنی با افزاي

ترکیبی آنها در حدود  4/4يا بیشتر باشد ،متغیرهای

گونههای بررسیشده ابتدا افزاي

دارای اهمیت زياد و تأثیر قوی بر حضور گونة

آن روندی ثابت را نشان میدهد (شکل  )A-4متغیر

بررسیشده هستند؛ اگر اهمیت نسبی آنها بی  4/1تا

جهت دامنه ،رابطة کاهنده و خطی دارد که در آن

 4/4باشد ،متغیرهايی هستند که تأثیر متوسﻂ بر گونة

هرچه به سمت جنوب و جنوب غربی يعنی مناطق

بررسیشده دارند و اگر اهمیت نسبی آنها بی  4/3تا

B.

 4/1باشد ،اي

متغیرها کمتري

میيابد و پس از

گرمتر میرويم از حضور گونههای

 tomentellusو F. ovina .کاسته میشود (شکل

تأثیر را بر گونة

بررسیشده دارند ) (logan, 2011براساس اي

 )B-4متغیر هدايت الکتريکی خاک تاثیر

جدول برای حضور گونة  ،B. tomentellusمتغیر

معنیداری بر حضور گونة B. tomentellus

ارتفاع از سطح دريا و برای حضور گونة ،F. ovina

نگذاشته است (شکل  )C-4همانگونه که در

متغیر درصد شیب و درجة حرارت تاثیر قوی بر

شکلهای  D-4و  B-5مشاهده میشود ،دربارة

حضور اي گونهها داشتند.

متغیرهای درصد رس و سیلت خاک ،هردو گونه
عملکرد مشابهی دارند و رابطة کاهنده و خطی دارند

نتايج مربوط به الگوی جمعی تعمیميافته برای

مقدار رس و سیلت خاک ،از

تأثیر متغیرهای محیطی بررسیشده بر پراکن

که در آنها با افزاي

گونههای B. tomentellusو  F. ovinaدر جدول

حضور گونههای  B. tomentellusو F. ovina

 4ارائه شدهاند باتوجهبه نتايج بهدستآمده از برازش

کاسته میشود متغیر درصد ش

خاک يکی از

الگوی جمعی تعمیميافتة ) ،(GAMارتفاع از سطح

متغیرهای موثر بر احتمال حضور گونههای

دريا رابطة افزاينده با حضور گونههای بررسیشده

بررسیشده در منطقة آبخیز گلندرود بود
B

A

D

C

شکل  -4الگوی  GAMبرازشدادهشده به متغیرهای محیطی دربارة دادههای فراوانی دو گونة  B. tomentellusو ( A :F. ovinaارتفاع)B ،
(جهت دامنه)( C ،هدايت الکتريکی خاک) و ( Dدرصد رس خاک)

ارزيابی عکسالعمل دو گونة  Bromus tomentellus Boissو  Festuca ovinaنسبت به متغیرهای محیطی با الگوی جمعی

همانطورکه در شکل  A-5مشاهده میشود ،ايی
متغیر ،رابطة افزاينیده بیا حضیور گونیة مید نظیر دارد
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احتمال حضور گونة مد نظر ابتدا نیاچیز بیود و سیپس
شدت يافت (شکل )D-0

متغیر  pHخاک بر حضور گونههای مطالعیهشیده اثیر
A

کاهنییده دارد (شییکل  )C-5متغیییر درجییة حییرارت و
حضور گونههای  B. tomentellusو  F. ovinaنییز
از نییوع کاهنییدة درجییة  4اسییت و بییا افییزاي

درجییة

حییرارت و گییرمترشییدن هییوا ،تییأثیر آن بییر کییاه
احتمال حضور گونة مد نظر ابتدا ناچیز است و سیپس
شدت میيابد (شکل )D-5
B

همان طورکیه در شیکل  A-0مشیاهده مییشیود،
متغیر درصد نیتروژن کل خیاک تیاثیر معنییداری بیر
حضییور گونییة  B. tomentellusنگذاشییته اسییت؛
درحالیکه با افیزاي
 ovinaافزاي

ايی متغییر ،حضیور گونیةF. .

میيابد تا زمانیکه درصد نیتیروژن بیه

حدود  4/3برسد؛ سپس با افیزاي

بیشیتر ايی متغییر،

بییهتییدريج حضییور گونییه کییاه

پیییدا میییکنیید

C

عکسالعمل هردو گونه در برابر متغییر درصید کیرب
آلی خیاک يکسیان اسیت؛ در ابتیدا رونید افزايشیی و
پس از آن روندی ثابت را در پی

میگیرنید (شیکل

 )B-0متغیر درصد شییب دامنیه تیاثیر معنییداری بیر
حضیییور گونیییة  B. tomentellusمییییگیییذارد و

D

همانطورکه در شکل  C-0مشیاهده مییشیود ،متغییر
درصد شیب رابطة افزاينده با درجة آزادی  4دارد کیه
در آن با افزاي

درصید شییب بیر حضیور گونیة B.

 tomentellusافزوده میشود؛ درحیالی کیه بیشیتري
حضیور گونیة  F. ovinaدر شییب  04تیا  34درصید
است و با افزاي

و کاه

ايی متغییر از حضیور ايی

شکل  -5الگوی  GAMبرازش داده شده به متغیرهای محیطیی

گونه کاسته میشود رابطة بارش و حضور گونیههیای

دربارة دادههای فراوانی دو گونة  B. tomentellusو :F. ovina

 B. tomentellusو  F. ovinaنیز از نیوع کاهنیده و

( Aدرصد ش خاک)( B ،درصد سییلت خیاک) )pH( C ،و

بییا افییزاي

میییزان بییارش ابتییدا تییأثیر آن در کییاه

( Dدرجة حرارت)
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A

بحث
هد

از بررسی زندگی گونههای مرتعی،

شناسايی عوامل بومشناسی مهم در رويشگاه آنها و
تعیی عوامل مؤثر بر روي
دسیتاوردهای اي

و پراکن

آنهاست تا با

بررسیها در طرحهای اصالح،

احیاء و مديريت مراتع ،اقدامهای الزم انجام شوند
)2005
B

Shahmoradi,

and

(Ahmadi؛

بههمی علت ،در بررسی حاضر ،عوامل موثر بر
پراکن

گونههای  B. tomentellusو F. ovina

مطالعه شدند در الگوهای جمعی تعمیميافته بايستی
از دادههای پیوسته استفاده کنیم و در پووه

حاضر

نیز ار دادههای پیوسته استفاده شده است حضور و
پراکن
C

گونههای گیاهی مطالعهشده ،حاصل عوامل

زنده و غیرزنده و برهمکن

اي عوامل در رويشگاه

است که تنها برخی از اي عوامل میتوانند شناسايی
و اندازهگیری شوند؛ بههمی علت ،عوامل خاکی و
فیزيوگرافی ازجمله عواملی هستند که میتوان آنها را
اندازهگیری و تاثیر آنها را بر حضور اي گونهها
برآورد کرد در پووه

حاضر ،عوامل خاکی و

توپوگرافی و اقلیمی تاثیر معنیداری بر حضور اي
D

دو گونه داشتند
نتايج پووه

حاضر نشان دادند که اي دو گونه

در منطقة آبخیز گلندرود استان مازندران در
ارتفاعات باال عملکرد چشمگیری دارند و با افزاي
ارتفاع از سطح دريا ،بر حضور هر دو گونه در اي
منطقه افزوده میشود که نشان دهندة شرايﻂ بهینه در
اي ارتفاع برای حضور اي گونهها است Ghorbani
شکل  -0الگوی  GAMبرازش داده شده به متغیرهای محیطیی

و همکاران ( ، )4445نیز به اي نتیجه رسیدند که

F.

گونة  F. ovinaدر دامنههای جنوب شرقی سبالن در

( A :ovinaدرصیید نیتییروژن خییاک)( B ،درصیید کییرب آلییی

محدودة ارتفاعی  4534تا  5344متر از سطح دريا

خاک)( C ،درصد شیب) و ( Dبارش)

انتشار گستردهای دارد  Ghelijniaو همکاران

دربییارة دادههییای فراوانییی دو گونییة  B. tomentellusو

ارزيابی عکسالعمل دو گونة  Bromus tomentellus Boissو  Festuca ovinaنسبت به متغیرهای محیطی با الگوی جمعی
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( )4449نیز به اي نتیجه دست يافتند که رويشگاههای

متغیر ،کماهمیتتري

گونة  B. tomentellusدر مناطق غربی استان

بهطوریکه با افزاي

مازندران در ارتفاعات  4544تا  5544متر از دريا واقع

معنیداری در احتمال حضور هر دو گونه حاصل

از  5444متر از

نشده است اي مسئله میتواند از دامنة تحمل وسیع

سطح دريا بهصورت پراکنده و در دامنة ارتفاعی

اي گونهها به مقادير مختلف هدايت الکتريکی و

 4044تا  4044متر از سطح دريا بهصورت گسترده

تحمل اي گونهها به متغیر يادشده در باال ناشی شده

حضور دارد  Abdiو ،)4440( Madah Arefi

باشد  Ghorbaniو همکاران ( )4445نیز به اي نتیجه

گزارش کردند که حضور گونة  B. tomentellusبا

رسیدند که حضور گونة  F. ovinaدرهدايت

شدهاند اي گونه در ارتفاع بی

ارتفاع رابطة مثبت دارد و ارتفاع ،معر

حضور اي

متغیر تشخیص داده شد؛
يا کاه

اي

متغیر ،تغییر

الکتريکی 4/3تا  4/0دسیزيمنس بر متر مشاهده شده

گونه است که اي يافتهها با نتايج بهدستآمده در

است که با نتايج ما مطابقت دارد و پووه های

منطقة آبخیز گلندرود مطابقت دارد از جنبة

 Karimiو  ،)4449( Aryavandبیانکنندة اي است

جهتهای جغرافیايی ،اي گونهها در جهات جنوبی

که  B tomentellusگیاهی نیمهمقاوم و نیمیهحیساس

و جنوب غربی کمتري حضور را دارد؛ درحالیکه

در مقابیل خاکهايی با هدايت الکتريکی زياد اسیت

در جهات شمال و شمال شرقی حضور و پراکن

و سازوکار مقاومت آن از طريق ريزش برگهای

بیشتری دارد که اي مورد با نتايج محققان Eftekhari

مس تر انجام میشود  Ghelijniaو همکاران ()4449

( )4443( Ghorbani ،)4441و  Kolahiو Atri

گزارش کردند که اي گونه ،خاکهايی با هدايت

( ،)4440بیان کردند که در نواحی مرتفع و شیب

الکتريکی  4/0تا  4/9دسیزيمنس بر متر میپسندد

شمالی حضور گونة  B. tomentellusبیشتر از نقاط

 Nazarianو همکاران ( ،)4440نیز به اي

نتیجه

پست است؛ زيرا در شیبهای شمالی ،درجة حرارت

رسیدند که اي گونه در شمال ايران در محدودة

نسبت به شیبهای جنوبی کمتر است و با نتايج ما

هدايت الکتريکی  4/9تا  4/04دسیزيمنس بر متر

همسو است؛ درحالیکه با يافتههای پووه های

انتشار گستردهای دارد؛ بنابراي

گونه ،هم

 Abdiو  ،)4440( Madah Arefiو  Ghelijniaو

خاکهای شور و هم خاکهای با هدايت الکتريکی

همکاران ( )4449مطابقت ندارد که بیان کردند،

متغیر تأثیر

اي

کمتر را میپسندد؛ بههمی علت ،اي

گونة  B. tomentellusبیشتر ،از عامل جهت شیب

معنیداری بر پراکن

تاثیر میپذيرد و در زمی های شیبدار جنوب و

جمعی تعمیميافته نیز از مقدار هدايت الکتريکی

تاجی بیشتری دارد

اندک تا زياد ،اي گونه حضور داشته است فراوانی

گونة  F. ovinaتقريبا در همة جهتها حضور

هر دو گونة  B .tomentellusو  F. ovinaنسبت به

داشت؛ اما بیشتري احتمال حضور گونه در دامنة

درصد رس و سیلت خاک برخال

ش بهترتیب،

شمال شرقی بود اي يافتهها با نتايج ساير محققان

همنوا کاهشی و همنوا افزايشی بوده است که اي

)(Ghorbani et al., 2013 , Grime et al., 1998

نتايج ،نشاندهندة اي موضوع است که هردو گونه از

جنوب شرقی ،فراوانی و پوش

مطابقت دارد برای هدايت الکتريکی خاک ،اي

اي گونه نداشت و در الگوی

زيستشناسی گیاهی ايران ،سال نهم ،شمارة سی و سوم ،پايیز 4541
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خاکهايی با درصد رس و سیلت فراوان گريزان

دربارة واکن

اي گونهها به  ،pHاي گونهها

هستند؛ ولی بهراحتی میتوانند در خاکهايی با

در خاکهايی با  pH=1به مقدار بهینة خود از نظر

کنند در ارتفاعات باال

حضور رسیدهاند؛ بهطوریکه هرچه بر میزان

بهعلت شیب بیشتر ،شستشوی خاک ،بیشتر و از میزان

قلیايیبودن خاک افزوده میشود ،از میزان حضور

درصد ش فراوان ،روي

درصد رس و سیلت خاک کاسته و بر میزان ش

هر گونه کاسته میشود همچنی

افزوده شده است و احتمال حضور اي گونهها بهعلت

تحمل اندکی به ويوگی قلیايیبودن خاک دارند و

مجموعة ريشهای قوی ،قدرت نگهداری ذرات

نسبت به افزاي

 pHروندی کاهنده را نشان

درشتتر در کنار يکديگر و نیاز به نگهداری کم ،اي

میدهند که نتايج ما همسو با نتايج محققان

گونهها بیشتر و هرچه بر میزان سیلت خاک افزوده

(Amiri et al., 2008; Kolahi and Atri,
) .2014است؛ درحالیکه با نتايج  Ghlichniaو

 Amiriو همکاران ( ،)4440بیان کردند که بافت

همکاران ( )4441همسو نیست درجة حرارت از

گونة

ديگر متغیرهای تاثیرگذار بر حضور دو گونة

 B.tomentellusرا سبب شده است نتايج حاصل از

بررسیشده بوده است که هردو گونه در درجة

مطالعات  Nazarianو همکاران ( )4440و  Kolahiو

حرارت اندک  0/0درجة سانتیگراد ،بیشتري

شده است ،از حضور اي گونهها کاسته شده است
متوسﻂ

تا

سبک،

افزاي

حضور

اي

گونهها

B.

حضور را داشتهاند و جزء گونههای مناطق سرد به

 tomentellusدر شمال ايران در خاکهايی با بافت

يافتهها با نتايج محققان

 )4440( Atriحاکی از اي

است که گونة

شمار میروند که اي

را دارد مطابقت دارد؛

) (Moghimi, 2005; Ghorbani, 1995همخوانی

درحالیکه  Ghelijniaو همکاران ( )4449و

گونههای

شنی ،بیشتري

پراکن

دارد از ديگر عوامل موثر بر پراکن

 Bagheriو همکاران ( )4445گزارش کردند که اي

بررسیشده در پووه

گونة مرتعی در خاکهای با بافت لومی و سیلتی

است و در الگوی جمعی تعمیميافته ،متغیر نیتروژن

لومی نسبت به ديگر بافتها با داشت آب در دسترس

خاک با حضور هردو گونة مد نظر رابطة افزاينده

و درصد ذرات سیلت (ذرات حاصلخیزکنندة خاک)

دارد که اي نتايج با نتايج بررسی  Kiaو همکاران

حضور بیشتری دارد ،همسو نیست باتوجهبه نتايج

( )4444در مراتع چهارباغ استان گلستان که نشان

بهدستآمده از الگوی جمعی تعمیميافته نیز متغیر

میدهند گونة  B. tomentellusدر خاکهايی با

درصد رس و سیلت با حضور گونههای مد نظر ،رابطة

نیتروژن فراوان ،گراي

بیشتری برای استقرار دارد

کاهنده دارند؛ درحالیکه متغیر درصد ش رابطة

همخوانی دارند دربارة عکسالعمل حضور گونة

افزاينده با حضور اي گونهها دارد ،)4444( Karimi

 B. tomentellusو  F. ovinaنسبت به درصد

خود بیان کرده است که اي گونهها در

کرب آلی خاک میتوان گفت که باتوجهبه نتايج

خاکهای سبک شنی ،قلوهسنگی و درشتبافت

بهدستآمده از الگوی جمعی تعمیميافته نیز متغیر

گسترش بیشتری دارند که با نتايج ما همسو است

کرب آلی خاک با حضور هردو گونة مد نظر،

در پووه

حاضر ،مقدار ازت خاک
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رابطة افزاينده دارد؛ بهطوریکه باتوجهبه شرايﻂ
بومشناختی منطقة آبخیز گلندرود استان مازندران ،
افزاي

حضور

میزان کرب آلی خاک ،افزاي
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جمعبندی
با الگوی جمعی تعمیميافته و نیز روش
اعتبارسنجی متقابل ،تاثیر عوامل محیطی بر پراکن

اي دوگونه را سبب شده است  Kiaو همکاران

دو گونة  F. ovinaو  B. tomentellusشناخته شد

و استقرار

عالوهبراي  ،با اي الگو نحوة ارتباط حضور گونه نیز

گونة  B. tomentellusتأيید کردهاند دربارة

با اي متغیرها بررسی شد نتايج بیانکنندة وجود

( )4444نیز تاثیر کرب آلی بر پراکن

درصد شیب ،باتوجهبه نتايج بهدستآمده از الگوی
جمعی تعمیميافتة گونة  B. tomentellusدر
شیبهای بیشتر ،بیشتري احتمال حضور را دارد
که اي شايد بهعلت توان استقرار زياد اي گونه در
شیبهای تند و نداشت

دسترسی زياد دام در

شیبهای تند باشد  Ghelijniaو همکاران
( ،)4449دربارة ارتباط حضور اي گونه با درصد
شیب به اي نتايج دست يافتند که رويشگاه اي
گونه در شیب  43تا  04درصد است و اي گونه
بهعلت داشت

هردو رابطة خطی و رابطة غیرخطی بی
حضورگونهها و متغیرهای محیطی هستند بهطورکلی
نتايج نشاندهندة آن هستند که الگوی جمعی
تعمیميافته ،عالوهبر شناسايی روابﻂ خطی ،به کشف
روابﻂ غیرخطی بی

متغیرها با حضور گونههای

بررسیشده نیز قادر است که اي يکی از مزايای
الگوی جمعی تعمیميافته است که در پووه

حاضر

نشان داده شد اي دو گونه ،بردباری وسیعی در
مقابل عوامل مختلف بومشناختی دارند و بهسبب
ويوگیهای سازگاری و همچنی

خوشخوراکی

ريشة افشان و درهمخور ،اتصال

مطلوب میتوانند گونههای مناسبی برای احیا و

گونه

اصالح مراتع و تولید علوفه در مناطق نیمهاستپی با

ذرات خاک را باعث میشود و از اي
میتوان برای ايجاد پوش

دائمی در شیبهای تند

بارندگی حدود  544تا  314استفاده شوند

استفاده کرد گونة  F. ovinaدر شیب حدود 34
درصد به مقدار بهینة خود میرسد و با افزاي
کاه

و

شیب ،از حضورش کاسته میشود .
در بررسی حاضر ،اي

دو گونه برای همة

متغیرها بجز درصد شیب ،رفتار يکسانی نشان

سپاسگزاری
پووه

حاضر ،بخشی از پايان نامه کارشناسی

ارشد است که با حمايت مالی دانشگاه تربیت مدرس
انجام شده است

دادهاند و در بیشتر پالتهای نمونهبرداری ،دو
گونه در کنار هم قرار داشتهاند؛ درنتیجه ،دو گونه
ويوگیهای بومشناختی يکسانی دارند در پووه
حاضر ،از الگوی جمعی تعمیميافته برای بررسی
عکسالعمل دو گونة مرتعی  B. tomentellusو F.

 ovinaنسبت به متغیرهای محیطی استفاده شده و
نتايج پذيرفتنی نیز به دست آمده است.
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