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  دهيكچ

ن آنهـا در حـضور و پـراکنش         يتـر   مهـم  ي و معرف  يگونه مرتع  چهار يهاشگاهيدر رو  کياکولوژوامل   ع ي برخ يق حاضر با هدف بررس    يتحق

 يها ه و انتخاب گونهيمنظور پس از مطالعات اول نيبد.  استانجام شده هکتار ٤٦٠٠ معادل مساحتي  پلور بايالقييمراتع  از  بخشيدرها،  گونه

ـ نطقه معـرف هـر ت     مک در   يستماتيس-ي تصادف روش  به ي متر ١٥٠ ترانسکت   ٣ در طول    ياهيشگاه هر گونه گ   ي در رو  يبردار، نمونه ياهيگ پ ي

ــه. انجــام گرفــت ــ گيهــاگون ــورد مطالعــه شــامل ياهي ــره (Festuca ovina:  م ــه (Astragalus gossypinus، )علــف ب   ،)ياگــون پنب

 Poa bulbosa) يعلف چمن(و  Dactylis glomerata) ـ با ابعاد پالت ١٠رانسکت،  در طول هر ت.باشدي م)يعلف باغ بـه  ک متـر مربـع و   ي

 نمونـه خـاک     ،يمتـر ي سـانت  ٠-٣٠ل حفر و از عمق      ي در ابتدا و انتها و وسط هر ترانسکت پروف         چنين  هم.  متر از هم قرار داده شد      ١٠فاصله  

 ي بررسـ  منظـور   بـه ق  ين تحق يدر ا . دي گرد يريگ و بافت خاك اندازه    pH  ،EC،  يل ازت، فسفر، ماده آل    يات خاک از قب   يخصوص. برداشت شد 

کار رفتـه در     ه ب يالگو. دي استفاده گرد  ١٠ها از نرم افزار شازم نسخه       ن آن ي ب يافتن رابطه منطق  ي و   يطي در ارتباط با عوامل مح     ياهي گ يهاگونه

ـ ت برآورد گردين منظور تابع لوجي اي بوده و برايفي توابع کين پژوهش، بر مبنايا    وF. ovina يهـا گونـه  يج نـشان داد کـه بـرا   ينتـا . دي

P. bulbosaگونه يته و ازت، برايدير اسي دو متغ A. gossypinusگونه ي و براي و ماده آليکيت الکترير هداي دو متغ D. glomerataر ي دو متغ
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  قدمهم

 و روابـط    يطـ ي عوامـل مح   تـأثير  تحـت    ياهيـ ظهور هر گونه گ   

ن اثر را در    يشتري ب ،يطيا چند عامل مح   يک  ي است و    ياگونه نيب

ـ  بتـوان ا   يقيطر اگر به . دارند خاص   ياهيک گونه گ  ياستقرار   ن ي

ن کـرد و رفتـار گونـه را بـا           يي تع ياهي هر گونه گ   يعوامل را برا  

تـوان بـه    ي نمود، مـ   ي بررس  همراه يها و گونه  يطي مح يرهايمتغ

 در مـؤثر  عوامـل . افتي دست ياع گونهي توزينيبشي پيهامدل

 يـا  زا درون عوامل از ياست ناش ممکن گياهي هايگونه پراكنش

 از يناشـ  كـه  زا درون  عوامـل .باشـد  عامـل  دو هـر  يـا  زا بـرون 

 زا برون عوامل و تر کوچک هاياسيدر مق است اهيگ هاي ويژگي

 پـراكنش  باعـث  تـر  بزرگ هايمقياس در ل محيطيعوام همان يا

 شـامل  محيطي عوامل نيتر مهم). ١٤(شوند  ميياهي گيهاگونه

عوامـل   و خـاك  شـيميايي  و فيزيكي اتيخصوص اقليمي، عوامل

 هـاي  پوشـش ياصـل  انـواع  پـراكنش  بر اقليم .هستند يتوپوگراف

ـ   مي اعمال ايعمده کنترل ،جهان گياهي  هـاي ويژگـي  يكنـد، ول

تغييرات کم  ،گياهي نوع پوشش يك درون در يتوپوگراف و كخا

ـ ن اين شناخت روابط بي بنابرا).٣٤(كنند مي کنترل را پراكنش ن ي

ـ  دارد که ا   يزيرت و برنامه  يري در مد  يعوامل نقش مهم   ن مهـم   ي

 و عوامـل مـوثر بـر        ياهيـ  گ يهـا ن گونه ي روابط ب  يجز با بررس  

ل حاصـل نخواهـد شـد        مد صورت  بهاستقرار آنها و ارائه روابط      

 يطـ ي مح يهـا  و عامل  ياهي روابط پوشش گ   يج بررس ينتا). ١٧(

ـ تهار پاکستان کـه توسـط انرا      ي کر يدر پارک مل   ت و همکـاران    ي

 مـوثر بـر آب      يکيزي ف يهاصورت گرفت، نشان داد عامل    ) ٢٠(

نـسبت بـه    )  بـودن خـاک    يب و سـنگ   يماننـد شـ   (دسترس   قابل

 در پـراکنش    يانـسان  يهـا تيـ  خاک و فعال   ييايمي ش يها يژگيو

ت يـ  از اهم  يا گونه ي غنا ي منطقه و الگو   ي اصل ياهي گ يهاپيت

ن يدر چ که) ٣٣ (نگيبييج پژوهش ينتا . برخوردار استيشتريب

 خـاک   ييايمي و شـ   يکـ يزيات ف يانجام شد، نشان داد که خصوص     

 يته کــه بــر رويدي و اســي، رطوبــت، شــورييمثــل مــواد غــذا

 پـراکنش جوامـع     ي الگـو  ،گـذار هـستند   تأثيرستگاه  يز يهمگون

ا و همکـاران  يـ محتـشم ن  . کنندين مناطق کنترل م   ي را در ا   ياهيگ

 مراتع آبـاده اسـتان فـارس در         ياهي پوشش گ  يبندبا رسته ) ١٠(

 بافـت و     که  نشان دادند  ي و بلند  ي و پست  يارتباط با عوامل خاک   

 در اسـتقرار و پـراکنش       يطـ ين عوامل مح  يتر فسفر خاک از مهم   

 و  يق مـراد  يـ ج تحق ينتـا  .باشـد ي م ياهي گ يکيوژ اکول يهاگروه

، در منطقــه بــاغ شــاد نــشان داد كــه پــراکنش و )١١(همکــاران 

ا، درصـد   ي در ارتباط با ارتفاع از سطح در       ياهياستقرار جوامع گ  

ـ ر عوامـل اکولوژ   يسـا . باشد يب، عمق و بافت خاک م     يش ک از  ي

ـ     و مي، فسفر، پتاس  pHل  يقب  در يت کمتـر يـ  اهمي درصد مـاده آل

.  منطقـه مـورد مطالعـه دارنـد        ياهيـ پراکنش و استقرار جوامع گ    

 و  يطـ يارتباط عوامـل مح   با مطالعه   ،  )٨( پور و همکاران     يميفه

ا، يب، ارتفاع از سطح در    ي ش ند نشان داد  ياهي گ يهاپيپراکنش ت 

 را بـر  تـأثير ن يشتريـ ، فـسفر و ازت خـاک ب   خـاک  بافت، عمـق  

ـ  رو يطـ ي مح يهايژگي از و  ي آگاه . دارند ياپراکنش گونه  شگاه ي

 سـازگار بـا     يهـا شنهاد گونـه  ي در پ  يثرؤ نقش م  ياهيهر گونه گ  

 کـه   ين در صـورت   يط در منـاطق مـشابه دارد، بنـابرا        يط مح يشرا

ـ  تجز يطـ ي و عوامـل مح    ياهيـ ن پوشش گ  يروابط ب  ل يـ ه و تحل  ي

ات ياز آنجا کـه خـصوص     . افتين مهم دست    يتوان به ا  يشود، م 

زان يـ پوشـش، تـراکم و م       مانند درصـد تـاج     ياهي پوشش گ  يکّم

 دام  ي، چرا يزان بارندگ ي، م يکي ژنت يهايژگي و تأثيرد تحت   يتول

ن پژوهش  ين در ا  يرند، بنابرا يگ ي قرار م  يريگ اندازه يهاو روش 

 گرفته شده و    درنظر ياهي گ يهاحضور گونه  و عدم عامل حضور   

  .ده استيل گردي تحليطيروابط آن با عوامل مح

  

  ها مواد و روش

 ٣٥ ْ ٥٥´ تا   ٣٥ ْ ٥٠´ در محدوده     و ور در استان مازندران   منطقه پل 

   واقــع شــده ي طــول شــرق٥٢ْ ٤´ تــا ٥١ْ ٣٣´ و يعــرض شــمال

. باشـد ي هکتار مـ   ٤٦٠٠و مساحت محدوده مراتع آن      ) ١ شکل(

آن  ارتفـاع  و بـوده  مرتفع يها کوه شامل محدوده اين شتر سطحيب

ب متوسـط  ي شـ .ر استيمتغ ايدر سطح از  متر٣٨٧٠ تا ٢٢٠٠ نيب

.  استيغرب -ي آن شرقي درصد و جهت عموم ٣٠منطقه حدود   

ستم ارتفاعـات   يـ  منطقـه جـزو س     ، آمبرژه يبندستم طبقه يطبق س 

 ٥٣٥  حـدود يبارنـدگ   سـاله ١٥ نيانگيـ  م.باشديم) يکوهستان(

  .است برف صورت به آن شتريقسمت ب كه بوده در سال متر يليم
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  ران و استاني نقشه اير روت منطقه مورد مطالعه بي موقع.١شکل 

  

 ابتدا با ،يطي و عوامل محياهي روابط پوشش گي بررسمنظور به

ــشه ــتفاده از نق ــاي و پ١:٥٠٠٠٠ اس ، محــدوده ييش صــحرايم

ه طبقات  ي پا يها نقشه GISم شد و با استفاده از       ي ترس يمطالعات

ق يـ ت از تلف  يو در نها  ) ٢ شکل(  و جهت شيب   بي، ش يارتفاع

 يکـار  ي نقـشه واحـدها    ،شناسـي نيزمـ شه  نقـ آنها همـراه بـا      

در هـر   . )٣ شـکل  (حاصـل شـد   ) ي ژئومورفولـوژ  يواحدها(

 سـطح   روش  بـه  يبـردار نمونـه قاب   سطح مناسب    يواحد کار 

رات ييـ ه با توجه به تغ    ي اول يبردار و تعداد بعد از نمونه     ،حداقل

در منطقـه مـورد     . ن شـد  يـي  تع ي بـا روش آمـار     ياهيپوشش گ 

 هـر واحـد     يمربع و تعداد آن بـرا     ترک م يمطالعه، سطح پالت    

سـپس در هـر واحـد، در        . دين گرد يي عدد تع  ٣٠ يبردارنمونه

در طـول  .  انجام شد يبردار نمونه ي متر ١٠٠ ترانسکت   ٣طول  

.  متر از هم قـرار داده شـد        ١٠ها به فاصله    هر ترانسکت، پالت  

ات يهـا بـا توجـه بـه خـصوص         ها و ترانسکت   ن پالت يفاصله ب 

ک، هدف  ي، عوامل اکولوژ  يوگرافيزيت ف يع، وض ياهيپوشش گ 

 ١( گرفته شـد     درنظر يق، طول و مساحت طبقات ارتفاع     يتحق

ل يـ  در ابتدا، انتها و وسـط هـر ترانـسکت پروف           چنين  هم). ٤و  

.  خـاک برداشـت شـد      يمتر ي سانت ٠- ٣٠حفر و از عمق     خاک  

 بودن منطقه ين عمق با توجه به کوهستانيذکر است که ا به الزم

 موجـود   ياهيـ  گ يها گونه يدوان شهيز عمق ر  يعه و ن  مورد مطال 

 از خـاك  هـاي نمونـه  آزمايشگاه  در.)٢٧ (ن شدييدر منطقه تع

 فيزيكـي تعيـين   آزمـايش  .شـدند  داده عبور متري  ميلي٢الك 

 روش بـه  ،و ماسـه  سـيلت  رس، شـامل  خـاك  نـسبي  ذرات

 شـيميايي  تجزيـه  بررسـي  در. شـد  انجام بايكاس هيدرومتري

. گرديد گيري اندازه  مترpHبا  اشباع گل در سيديتهميزان ا خاك،

 دسـتگاه  بـا  و پتاسـيم  فـسفر  كلـسيمتري،  روش بـه  آهـك 

 تيتراسـيون  روش و كجدال با دستگاه ازت اسپكتروفوتومتري،

  .گيري شد اندازه

 تحـت   ياهي گ يها گونه يات کمّ يکه خصوص  نيبا توجه به ا   

 قـرار   ياگونه نيب و   ياگونه ، عوامل درون  يريگ روش اندازه  تأثير

، يطي و عوامل محياهي رابطه گونه گين در بررسيرد، بنابرايگيم

 در ارتبـاط بـا      ياهي گ يهااستفاده از حضور و عدم حضور گونه      

 منظـور   بـه ق  يـ ن تحق يدر ا ). ٤(باشد  يتر م  معقول يطيعوامل مح 

ـ  و   يطـ ي در ارتباط با عوامل مح     ياهيگ گونه يبررس افتن رابطـه   ي

ـ  اسـتفاده گرد   ١٠ا از نرم افـزار شـازم نـسخه          ن آنه ي ب يمنطق . دي

 بـوده و    يفـ ي توابع ک  ين پژوهش، بر مبنا   يکار رفته در ا    ه ب يالگو

ر مربوط به آن ارائه     يت برآورد و مقاد   ين منظور تابع لوج   ي ا يبرا

ـ زان اثـر هـر      ي مناسب، م  يبا برآورد الگو  . شد   يرهـا يک از متغ  ي
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   نقشه واحدهاي كاري منطقه مورد مطالعه-3شكل 

  

ـ د، در ا  ين گرد ييکار رفته تع   به  کـشش در    ين راسـتا پارامترهـا    ي

 )Marginal Effect(يي و اثـر نهـا  )Elasticity at Mean(نيانگيم

ش ياست که با افزا   ن مطلب   يانگر ا ين ب يانگيکشش م . برآورد شد 

ن، يانگيـ  نـسبت بـه م     ير مورد بررس  ي در مقدار متغ   يک درصد ي

اثـر  . ر خواهد کرديي چند درصد تغنظر مورداحتمال حضور گونه    

ـ باشد بـا ا   ين م يانگيز مانند کشش م   ي ن يينها ن تفـاوت کـه اثـر     ي

ـ ش  يکند که با افزا   يان م ي ب يينها ر يـ  در مقـدار متغ    يک واحـد  ي

  رييـ  چنـد واحـد تغ     نظر  موردضور گونه   ، احتمال ح  يمورد بررس 
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  Fe.ovinaگذار در احتمال حضور گونه تأثير مهم يرهاي متغ.١جدول 
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ش يدهنده افـزا   مثبت نشان در هر دو حالت، عالمت     .خواهد کرد 

دهنـده کـاهش احتمـال        نـشان  ياحتمال حضور و عالمـت منفـ      

 جداگانه  طور  به هر گونه غالب     يل برا ين تحل يا. باشديحضور م 

 يب دو کالس حضور و عدم حضور برا      ين ترت يبد. ديانجام گرد 

 ي و توپـوگراف   ير وابـسته و عوامـل خـاک       ي متغ عنوان  بههر گونه   

 يز بـرا يند انجـام آنـال   يدر فرآ . ديل وارد گرد  ر مستق ي متغ عنوان  به

ـ رها به مـدل، مفروضـات ا      ين ورود متغ  ييتع  درنظـر هـا   ن روش ي

ن صـحت  يشتري که بي هر گونه، مدليت برا يگرفته شد و در نها    

ا عوامــل يــاســاس آن، عامــل  و برديــرا دارا بــود انتخــاب گرد

ا عدم حضور هر گونه همراه بـا مقـدار          ي حضور   يگذار رو تأثير

  .دين گردييم آنها تعسه

  

  جينتا

 يطي و عوامل مح   ياهي گ يها روابط گونه  يج حاصل از بررس   ينتا

  :ر آمده استي زصورت بهگروه   هريبرا

  

  Festuca ovinaگونه 

 ي آمده برا  دست  بهن مدل   ي انجام شده، بهتر   يبر اساس برآوردها  

  :باشدي م١ن گونه طبق رابطه يا

-(0.0345Asp 0.0089Ele 5.28OM-41.63N-3.28pH 0.3138EC-0.1595St-22.704)

1
P( )

1 e   



F. ovina

 
]١[  

ـ ارتفـاع از سـطح در  : Ele  ،ييايجهت جغراف: Asp: ر آنکه د ا، ي

OM : يمواد آل  ،N :  ،ازتpH :ته،يدياسEC :و يکـ يت الکتر يهدا  

St : باشدي مريزه سنگسنگ و.  

 جهـت، ارتفـاع،     يرهايشود، متغ يگونه که مشاهده م   همان

ــ  ــاده آل ــيم ــدايدي، ازت، اس ــيت الکتريته، ه ــنگ و يک  و س

گــذار در پــراکنش گونــه تأثيرن عوامــل يتــر  مهــمريــزه سـنگ 

Festuca ovinaجهت، ارتفـاع،  يرهايش متغيبا افزا. باشد ي م 

ش خواهد  ين گونه افزا  ي حضور ا  يکيت الکتر ي و هدا  يماده آل 

ته و سـنگ    يدي، اس  ازت يرهايش متغ يکه با افزا   يحالافت، در ي

بـا  . ابـد يين گونـه کـاهش مـ      ي احتمال حضور ا   ريزه  سنگو  

 جهت، ارتفاع، ماده يرهايزان متغي در م  يک درصد يش  يافزا

ب يـ ترت ، احتمـال حـضور گونـه بـه        يکيت الکتر ي و هدا  يآل

ش خواهـد   ي درصد افزا  ٣٧٠/١١ و   ٠٧٧/٥،  ٤٦٧/١٣،  ٢٦٦/٣

 حضور   در مقدار آنها، احتمال    يک واحد يش  يافت و با افزا   ي

ــه ــترت بـ ــد ٠٧٦٦/٠ و ٢٨٩/١، ٠٠٢١/٠، ٠٠٨٤/٠ب يـ  واحـ

ـ ش  يافزا با   ياز طرف . افتيش خواهد   يافزا  در  يک درصـد  ي

 احتمـال   ريزه  سنگته و سنگ و     يدي ازت، اس  يرهايزان متغ يم

 درصـد کـاهش     ٩٠٨/١ و   ٧٨٩/١٣،  ١٥٠/٤ب  يـ ترت حضور به 

ـ ش  يافـت و بـا افـزا      يخواهد    در مقـدار آنهـا،      يک واحـد  ي

 واحد  ٠٣٨٩/٠ و   ٨٠٢٥/٠،  ١٦٢/١٠ب  يترت احتمال حضور به  

ن يشتريه بج نشان داد کينتا ).١ جدول(افت يکاهش خواهد 

 مربـوط   يين اثر نها  يشتريته و ب  يدير اس يکشش مربوط به متغ   

ـ لـذا ا  . باشدير ازت م  يبه متغ    يت خاصـ  يـ ر اهم يـ ن دو متغ  ي
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۷۴  

  F. ovinaبيني احتمال حضور گونه هاي مربوط به مدل پيشآماره. ٢جدول 

-LOG  آماره
LIKELIHOOD  

LIKELIHOOD 
RATIO TEST  

  مک فادن  وهلرا-کراگ  ماداال  استرال  آماره احتمال

 ٥٥١/٠ ٧١١/٠ ٥٣٢/٠ ٦٦٨/٠ ٠٤٦/٠ ٧١٨/١٦ -١٥٨/١٥  بيضر

   درصد٨١٨/٨١ مدل ينيش بيصحت کل پ    

  

 خواهند Festuca ovinaا عدم حضور گونه يدر احتمال حضور 

شـود کـه آمـاره نـسبت        ي مشاهده م  ٢ جدولبا توجه به    . داشت

 يخوب ، بهن برآوردي در ا (Likelihood Ratio Test)يينما درست

 يحي توضـ  يرهـا يدار اسـت، لـذا متغ     يدر سطح پنج درصد معنـ     

) ا عدم حـضور ياحتمال حضور (ر وابسته ي متغ ياند بخوب توانسته

 ٥٥١٤/٠ز برابـر    يـ ن مک فـادن ن    ييب تع يند؛ ضر يف نما يرا توص 

 ماداال و استرال    يهان آماره به همراه آماره    ين، ا يشده است، بنابرا  

ر يـ رات متغ ييـ  مـدل، تغ   يحي توضـ  يهـا ريانگر آن است که متغ    يب

 مطــابق چنــين هــم. انــدح دادهي توضــيخــوب وابــسته مــدل را بــه

ـ ح در ا  ي صح ينيب شي حاضر، درصد پ   يبرآوردها ن مـدل برابـر     ي

رهـا،  ي درصـد از متغ    ٨١/٨١باشد، لـذا حـدود      ي درصد م  ٨١/٨١

ـ  شده را با ارا    ينيب شيا عدم حضور پ   ياحتمال حضور     يه نـسبت  ي

  .اند اختصاص دادهيدرست  اطالعات، به مناسب باکامالً

  

  Astragalus gossypinusگونه 

 ي آمده برا  دست  بهن مدل   ي انجام شده، بهتر   يبر اساس برآوردها  

  :باشدي م٢ن گونه طبق رابطه يا

-(10.36OM 0.92P 0.28EC-38.826)

1
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1 e  



A.gossypinus  

]٢[        

ـ  : OM: که در آن    يکـ يت الکتر يهـدا : ECفـسفر و    : P،  يمواد آل

  .باشديم

شـود کـه    ي مشاهده م  ،ه شده ي و مدل ارا   ٣ جدوله  با توجه ب  

ـ   يرهايمتغ ن يتـر  از مهـم   يکـ يت الکتر ي، فـسفر و هـدا     ي ماده آل

بـا  . باشـد يمـ  A .gossypinusگذار در پراکنش گونه تأثيرعوامل 

 احتمـال   يکـ يت الکتر ي، فسفر و هـدا    ي ماده آل  يرهايش متغ يافزا

 يصـد ک در يش  يافت، با افزا  يش خواهد   ين گونه افزا  يحضور ا 

 ٥٢٨/٦،  ٤٤٠/١٠ب  يترت هرها، احتمال حضور ب   ين متغ يزان ا يدر م 

 يک واحد يش  يافت و با افزا   يش خواهد   يدرصد افزا ٧٤٩/١٠و  

و ٢٢٢٨/٠، ٤٩٢/٢ب يــترت در مقــدار آنهــا، احتمــال حــضور بــه

ن يشتريـ ج نشان داد که ب  ينتا. افتيش خواهد   يواحد افزا ٦٩٥٤/٠

 يين اثـر نهـا    يشتريـ ب و   يکيت الکتر ير هدا يکشش مربوط به متغ   

ـ لـذا ا  . باشـد ي مـ  ير ماده آل  يمربوط به متغ   ت يـ ر اهم يـ ن دو متغ  ي

 A. gossypinusا عدم حضور گونـه  ي در احتمال حضور يخاص

شود آماره ي مشاهده م٤ جدولگونه که در    همان. خواهند داشت 

ـ    ي، در ا  (LR) يينما نسبت درست     در سـطح    يخـوب  هن بـرآورد، ب

  انـد   توانـسته  يحي توضـ  يرهاي لذا متغ  دار است، يپنج درصد معن  

  ) ا عــدم حــضوريــاحتمــال حــضور (ر وابــسته يــ متغيخــوب بــه

  شــده ٦٨٠٤/٠ن مــک فــادن يــيب تعيضــر. نــديف نمايرا توصــ

ــابرا ــت، بن ــن، اياس ــهي ــاره ب ــاره ن آم ــراه آم ــاهم ــاداال و يه    م

ــترال ب ــاس ــه متغ ي ــت ک ــايانگر آن اس ــيره ــدل، يحي توض    م

ــتغ ــرات متغيي ــسته مــدل راي ــهر واب ــدح دادهي توضــيخــوب  ب   . ان

ح در  ي صـح  ينـ يب شي حاضر، درصد پ   ي مطابق برآوردها  چنين  هم

ــا ــر ي ــذا ي درصــد مــ١٠٠ن مــدل براب    درصــد از ١٠٠باشــد، ل

ـ رها، احتمـال حـضور      يمتغ ـ    ي    شـده را  ينـ يب شيا عـدم حـضور پ

 اختـصاص   يدرسـت   کامال مناسب با اطالعـات بـه       يه نسبت يبا ارا 

  .اندداده

  

  Poa bulbosaگونه 

 ي آمده برا  دست  بهن مدل   ي انجام شده، بهتر   يبر اساس برآوردها  

  :باشدي م٣ن گونه طبق رابطه يا

-(0.2008Sl 33.86N 0.82P 3.70pH-0.21St-58.995)

1
P ( )

1 e   



P. bulbosa  

]٣[  

  



  ... هايمعرفي فاکتورهاي اکولوژيکي شاخص در رويشگاه

۷۵  

  As.gossypinusگذار در احتمال حضور گونه تأثير مهم يرهاي متغ.٣جدول 

  ييثر نهاا  نيانگيکشش م tآماره   اريانحراف مع  يب برآورديضر  رين متغيانگيم  رينام متغ

 ٤٩/٢ ٤٤/١٠ ٥٩/٢ ٩٨٧/٣ ٣٦/١٠ ٦٨/١  يماده آل

 ٢٢/٠ ٥٢/٦ ٢٩/٢ ٤٠/٠ ٩٢/٠ ٧٨/١١  فسفر

 ٦٩/٠ ٧٤/١٠ ٠٠٠٦/٢ ١٤/٠ ٢٨/٠ ١٧/٦٢  يکيت الکتريهدا

  

  As.gossypinus احتمال حضور گونه ينيبشي مربوط به مدل پيها آماره.٤جدول 

 LOG-LIKELIHOOD  LIKELIHOOD RATIO  آماره
TEST  

  مک فادن  اوهلر -کراگ  ماداال  استرال  ماره احتمالآ

 ٦٨٠/٠ ٨١٢/٠ ٦٠٦/٠ ٧٩٠/٠ ٠٢٩/٠ ٤٣٠/٢١ -٧٤٦/١٥  بيضر

   درصد١٠٠ مدل ينيش بيصحت کل پ    

  

ــه در آن ــ: Sl: ک ــسفر: P، ازت: Nب، يش ــ: pH، ف : St  وتهيدياس

  .باشدي مريزه سنگسنگ و 

 و ٣ رابطـه  گونه که از ، همانPoa bulbosaدر رابطه با گونه 

ته يديب، ازت، فسفر، اسـ  ي ش يرهايشود متغ ي مشاهده م  ٥ جدول

گـذار در پـراکنش   تأثيرن عوامـل    يتر از مهم  ريزه  سنگو سنگ و    

ب، ازت، فـسفر و     ي شـ  يرهـا يش متغ يبا افـزا  . باشدين گونه م  يا

افــت، يش خواهــد ين گونــه افــزايــته احتمــال حــضور ايدياســ

 احتمـال حـضور     ريـزه   گسنر سنگ و    يش متغ يکه با افزا   يحالدر

ـ ش  يبـا افـزا   . ابـد يين گونه کاهش م   يا زان يـ  در م  يک درصـد  ي

ب يترت ته، احتمال حضور به   يديب، ازت، فسفر و اس    ي ش يرهايمتغ

افـت  يش خواهد   ي درصد افزا  ٢٦٤/١٥ و   ٤٨٧/٥،  ٣١٥/٣،  ٥٤٠/٣

ب يترت  در مقدار آنها، احتمال حضور به      يک واحد يش  يو با افزا  

ــزا ٩٠٩٨/٠ و ٢٠٢٥/٠، ٣١٣/٨، ٠٤٩٣/٠ ــد اف ــد ي واح ش خواه

ر سـنگ و    يزان متغ ي در م  يک درصد يش  ي با افزا  ياز طرف . افتي

افت و ي درصد کاهش خواهد  ٥٢٩٣/٢ احتمال حضور    ريزه  سنگ

 ٠٥٢٨٧/٠ در مقدار آن، احتمـال حـضور         يک واحد يش  يبا افزا 

  ج نـشان داد کـه      ينتـا ). ٥جـدول   (افـت   يواحد کاهش خواهـد     

ــب ــه يشتري ــوط ب ــمتغن کــشش مرب ــته و بيدير اســي ــر يشتري   ن اث

ـ لذا ا . باشدير ازت م  ي مربوط به متغ   يينها ت يـ ر اهم يـ ن دو متغ  ي

ـ  در احتمال حضور يخاص  P. bulbosaا عـدم حـضور گونـه    ي

  شـود  ي مـشاهده مـ    ٦ جـدول گونه کـه در      همان. خواهند داشت 

ـ ، در ا  (LR) يينما آماره نسبت درست   ـ    ي    در  يخـوب  هن بـرآورد، ب

 يحي توضــيرهــايدار اســت، لــذا متغيســطح پــنج درصــد معنــ

ـ احتمـال حـضور     (ر وابـسته    يـ  متغ يخـوب  اند بـه  توانسته ا عـدم   ي

 ٥٤٦٧٢/٠ن مـک فـادن      ييب تع يضر. نديف نما يرا توص ) حضور

 ماداال و استرال    يهان آماره به همراه آماره    ين، ا يشده است، بنابرا  

ر يـ رات متغ ييـ  مـدل، تغ   يحي توضـ  يرهـا يانگر آن است که متغ    يب

 مطــابق چنــين هــم. انــدح دادهي توضــيخــوب  مــدل را بــهوابــسته

ـ ح در ا  ي صح ينيب شي حاضر، درصد پ   يبرآوردها ن مـدل برابـر     ي

رهـا،  ي درصـد از متغ    ٣٦/٨٦باشد، لـذا حـدوداً      ي درصد م  ٣٦/٨٦

ـ  شده را با ارا    ينيب شيا عدم حضور پ   ياحتمال حضور     يه نـسبت  ي

  .اند اختصاص دادهيدرست  مناسب با اطالعات بهکامالً

  

  Dactylis glomerataگونه 

 ي آمده برا  دست  بهن مدل   ي انجام شده، بهتر   يبر اساس برآوردها  

  :باشدي م٤ن گونه طبق رابطه يا

-(-0.06Asp+0.01Ele-0.30Silt+11.15OM-33.98N-1.142P-1.6953)

1
P ( )=

1+e
D. glomerata

]٤[  

 ارتفـاع از سـطح دريـا،      : Ele جهت جغرافيايي، : Asp: که در آن  

Silt :،سيلت OM : ،مواد آليN :وازت  P :باشدمي فسفر.  

شـود کـه    يه شده مشاهده م   ئ و مدل ارا   ٧ جدوله  با توجه ب  

ــي جهــت، ارتفــاع، ســيرهــايمتغ ــاده آل ــسفريلت، م   ، ازت و ف
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  P. bulbosaگذار در احتمال حضور گونه تأثير مهم يرهاي متغ.٥جدول 

  يياثر نها  نيانگيکشش م tآماره   اريانحراف مع  يب برآورديضر  رين متغيانگيم  رينام متغ

 ٠٤٩٣١/٠ ٥٤٠/٣ ٤٧٧٨/٢ ٠٨١٠٦/٠ ٢٠٠٨٥/٠ ٠٩١/٣١  بيش

 ٣١٣٦/٨ ٣١٥٥/٣ ٧٧٤٢/١ ٠٨٥/١٩ ٨٦٠/٣٣ ١٧٢٧٣/٠  ازت

  ٢٠٢٥٤/٠  ٤٨٧٥/٥  ٣٨٨٢/٢  ٣٤٥٤٢/٠  ٨٢٤٩٢/٠  ٧٣٥/١١  فسفر

  ٩٠٩٨٢/٠  ٢٦٤/١٥  ٠٧٦٤/٢  ٧٨٤٦/١  ٧٠٥٦/٣  ٢٦٦٤/٧  تهيدياس

سنگ و 

  ريزه سنگ
٠٥٢٨٧/٠  -٥٢٩٣/٢  -٧٣٢٥/١  ١٢٤٣٠/٠  -٢١٥٣٥/٠  ٧١٨/٢٠-  

  

  P. bulbosaبيني احتمال حضور گونه هاي مربوط به مدل پيشرهآما. ٦جدول 

-LOG  آماره
LIKELIHOOD  

LIKELIHOOD RATIO 
TEST  

  مک فادن  اوهلر -کراگ  ماداال  استرال  آماره احتمال

 ٥٤٦٧٢/٠ ٧٠٧٦٠/٠ ٥٢٩٢٣/٠ ٦٦٣٩٠/٠ ٠٣٩٣٨/٠ ٥٧٤٤/١٦ -١٥٨/١٥  بيضر

   درصد٣٦٤/٨٦ مدل ينيش بيصحت کل پ  

  

  D. glomerataگذار در احتمال حضور گونه تأثير مهم يرهاي متغ.٧جدول 

  اثر نهايي  کشش ميانگين tآماره   انحراف معيار  ضريب برآوردي  ميانگين متغير  نام متغير

 -٠٠٢/٠ -٢٧٠/١٠ -٧٤/٢ ٠٢٣/٠ -٠٦/٠  -  جهت

 ٠٠٠٤/٠ ٣٢/٢٦ ٧٩/١ ٠٠٥/٠ ٠١٠/٠ ٤/٢٦١١  ارتفاع

  -٠١٣/٠  -٥٨/٩  -٧٤/١  ١٧/٠  -٣١/٠  ٦٠/٣٢  سيلت

  ٤٨/٠  ٧٢/١٧  ٩١/١  ٨١/٥  ١٥/١١  ٦٦/١  ماده آلي

  -٤٧/١  -٦٠/٥  -١٨/١  ٦٢/٢٨  -٩٨/٣٣  ١٧/٠  ازت

  -٠٥/٠  -٧٩/١٢  -٥٨/٢  ٤٤/٠  -١٤/١  ٧٣/١١  فسفر

  

  D. glomerataبيني احتمال حضور گونه هاي مربوط به مدل پيش آماره.٨جدول 

-LOG  آماره
LIKELIHOOD  

LIKELIHOOD RATIO 
TEST  

  مک فادن  اوهلر -کراگ  ماداال  استرال  آماره احتمال

 ٨٢٤/٠ ٨٩٧/٠ ٦١٩/٠ ٨٦٦/٠ ٠٣٠/٠ ٢٤٨/٢١ -٨٩١/١٢  بيضر

   درصد١٠٠ مدل ينيش بيصحت کل پ     

  

 D. glomerata گـذار در پـراکنش گونـه    تـأثير ن عوامل يتر مهم

 احتمال حـضور    ي ارتفاع و ماده آل    يرهايش متغ يبا افزا . باشديم

 يرهـا يش متغ يکه با افزا   يحالافت، در ي ش خواهد ين گونه افزا  يا

ـ لت، ازت و فسفر احتمال حضور ا      يجهت، س  ن گونـه کـاهش     ي

 ارتفـاع و    يرهـا يزان متغ يـ  در م  يک درصـد  يش  يبا افزا . ابدييم

 ٧٢٦/١٧ و ٣٢٨/٢٦ب يـ ترت ، احتمـال حـضور گونـه بـه    يماده آل 

 در مقـدار    يک واحد يش  يافت و با افزا   يش خواهد   يدرصد افزا 

 واحــد ٤٨٤٥/٠ و ٠٠٠٤٥/٠ب يــترت  حــضور بــهآنهــا، احتمــال
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زان ي در م  يک درصد يش  ي با افزا  ياز طرف . افتيش خواهد   يافزا

، ٢٧٠/١٠ب  يـ ترت لت، ازت و فسفر، احتمال حضور به      يجهت، س 

افـت و بـا     ي درصد کاهش خواهد     ٧٩٨/١٢ و   ٦٠٢٤/٥،  ٥٨٣٠/٩

ب يـ ترت ها، احتمال حـضور بـه      در مقدار آن   يک واحد يش  يافزا

ــد   ٠٤٩٦/٠ و ٤٧٦/١، ٠١٣٣/٠، ٠٠٢٨/٠ ــاهش خواه ــد ک  واح

ن کشش مربـوط بـه      يشتريج نشان داد که ب    ينتا). ٧جدول  (افت  ي

. باشـد ير ازت م  ي مربوط به متغ   يين اثر نها  يشترير ارتفاع و ب   يمتغ

ــذا ا ــل ــن دو متغي ــر اهمي ــال حــضور يت خاصــي ــ در احتم   ا ي

بـا توجـه بـه    .  خواهند داشتD. glomerataعدم حضور گونه 

 در  (LR)يينما شود که آماره نسبت درستي مشاهده م٨ جدول

دار اسـت، لـذا     ي در سطح پنج درصـد معنـ       يخوب ن برآورد، به  يا

احتمـال  (ر وابـسته    يـ  متغ يخوب هاند ب  توانسته يحي توض يرهايمتغ

ـ حضور   ن يـي ب تع ينـد، ضـر   يف نما يرا توصـ  ) ا عـدم حـضور    ي

ـ ن، ا ي شده است، بنابرا   ٨٢٤١٤/٠ز برابر   يفادن ن  مک مـاره بـه    ن آ ي

 يرهـا يانگر آن اسـت کـه متغ      يـ  ماداال و استرال ب    يهاهمراه آماره 

ح ي توضـ يخـوب  ر وابسته مدل را بـه    يرات متغ يي مدل، تغ  يحيتوض

ـ      ي مطابق برآوردها  چنين  هم. اندداده  ينـ يب شي حاضـر، درصـد پ

 درصـد   ١٠٠باشد، لـذا    ي درصد م  ١٠٠ن مدل برابر    يح در ا  يصح

 شـده را بـا      ينـ يب شيم حضور پ  ا عد يرها، احتمال حضور    ياز متغ 

 اختـصاص   يدرسـت   مناسـب بـا اطالعـات، بـه         کامالً يه نسبت ئارا

  .اند داده

  

  يريگ جهيبحث و نت

 و  ي خـاک  يرهاي شامل دو دسته متغ    ، وارد شده به مدل    يرهايمتغ

ـ    ،ين عوامـل خـاک    ياز ب .  بود يتوپوگراف ، ازت، فـسفر،    ي مـاده آل

 و هـر سـه عامـل     ريزه  سنگ و درصد    يکيت الکتر يته، هدا يدياس

ب، جهت و ارتفـاع در حـضور و پـراکنش           ي شامل ش  يتوپوگراف

بـر  . ص داده شـدند   ي مهـم تـشخ    ،يبررس   مورد ياهي گ يهاگونه

 ي بـرآورد  يهـا  مـدل  ي ارائه شده و صحت کلـ      يها اساس آماره 

 يخـوب   بـه  يحي توضـ  يرهايشود که متغ  ين استنباط م  ي چن ،شازم

 مورد مطالعه   يهاگونها عدم حضور    ياند احتمال حضور    توانسته

ــ. نــديف نمايرا توصــ تــروژن از عوامــل مهــم در ي و نيمــاده آل

ن يدر چنـد . باشـند ي مـ D. gmerata  وF. ovina يهـا شگاهيرو

ـ       يتحق ات خـاک از    ي بـر خـصوص    يق انجام شده به اثرات ماده آل

ش تخلخل خـاک، کـاهش وزن   يل بهبود ساختمان خاک، افزا    يقب

ت يــش ظرفي و افــزايريش نفوذپــذي، افــزايمخــصوص ظــاهر

ــدار ــت  ينگه ــده اس ــاره ش ــاک اش ، )٢٨ و ١٥ ،١٣( آب در خ

، ين مورد وجود دارد که ماده آلي در ا يک توافق جهان  ي چنين  هم

ــ  ــع مهمـ ــرژيمنبـ ــراي از انـ ــ متابولي را بـ ــسم و فعاليـ ت يـ

 در  ينقش ماده آل  ). ٢٩(کند  ي خاک فراهم م   يهاسميکروارگانيم

 و  ي، هـ  )٢٥( همکـاران    اهان توسـط لـو و     يحضور و پراکنش گ   

. د شـده اسـت    ييز تا ين) ٣( و همکاران    يو جعفر ) ٢٣(همکاران  

تـروژن  يمعتقدند که ن) ١٩ (ي وپساراکليتروژن دريدر ارتباط با ن  

 ،اهيـ ل گ يـ  است که در سـاختن کلروف      يين عناصر غذا  يتراز مهم 

ن يش پروتئ يتروژن باعث افزا  يوجود ن . کندي م ي باز ينقش اساس 

ش رشـد   يکنند، بقـاء و افـزا     يره م ين ذخ ي که پروتئ  ييهادر اندام 

 شر ويف. شوديشه مي به ريياد شدن نسبت اندام هوايها و زپنجه

 تـروژن ين دسـترس،  در از آب بعد كه دادند نشان) ٢١(همکاران 

تنـوع   در و است گياهان رشد کننده عامل محدود نيتر خاك مهم

   .دارد ايعمده نقش گياهان

 است که حضور و عدم حضور       ي خاک يملگر عوا يفسفر از د  

کنـد، بعـد از ازت،      ي را کنتـرل مـ     ي مورد بررس  ياهي گ يهاگونه

باشد که در رشد    ي فسفر م  ،اهيه گ ي در تغذ  يين عنصر غذا  يترمهم

اهان در عمل فتوسنتز،    ين عنصر در گ   يا.  دارد ي نقش مهم  يشيزا

). ٧( دارد   يم نقش اساس  ي، تنفس و سنتز آنز    اهنيسم پروتئ يمتابول

 يمـ يو فه ) ١٠(ا و همکـاران     يـ ج محتشم ن  ي مشابه نتا  ،جهين نت يا

 يداري معنـ  تأثيرز  يته خاک ن  يدياس. باشديم) ٨ (نپور و همکارا  

.  دارد ي مـورد بررسـ    ياهيـ  گ يهـا بر حـضور و پـراکنش گونـه       

 قـرار   تـأثير اه را تحـت     يـ م رشـد گ   ي مـستق  طور  بهته خاک   يدياس

ت عناصـر   يـ کنتـرل حالل   ،ته خاک يدين نقش اس  يتر مهم. دهد يم

) ٣٢(رتانن و همکـاران     ي، و )٢٤(سوا  يجان.  در خاک است   ييغذا

ز در مطالعـات خـود بـه نقـش     يـ ن) ٦(و همکـاران   ذوالفقاري و

زان يـ م. اهـان اشـاره نمودنـد     يته در حـضور و پـراکنش گ       يدياس

 Festuca ovina و Poa bulbosa يها خاک، در گونهريزه سنگ
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 تـا حـد     ريزه  سنگرا  يهان داشت ز  اين گ ي در حضور ا   ينقش منف 

ش يکند و افـزا  يل بافت خاک کمک م    يه و تعد  ي به تهو  يمشخص

کننـده   ه سخت محـدود   يجاد ال ي باعث ا  ،ش از حد آن در خاک     يب

، دو  يان عوامـل توپـوگراف    يـ از م ). ٢(شود  ياهان م ي رشد گ  يبرا

  وF. ovina يهـا عامل جهت و ارتفاع در احتمال حضور گونـه 

D. glomerata  ــل شــ ــه  يو عام ــضور گون ــال ح   ب در احتم

Poa bulbosaمقدار آب جغرافيايي بر جهت.  دارندي نقش مهم 

 توسط يافتيدر نور زانيو م خاك حرارت درجه اه،يگ دسترس در

در  نور تابش شدت در تفاوت گريد طرف  از.گذاردمي تأثير اهيگ

 تغييـرات  وجـود آمـدن   بـه  باعـث  دامنه، يك مختلف هايتجه

 زارع و ماننـد  ينـ يمحقق). ١٢(شـود  دامنه مي آن در ييمزوكليما

ــاهوک ــاران يچ ــاران  )٥( و همک ــو و همک ــدانو و )٢٢(، ف ، بان

ز جهـت دامنـه را از       ين) ٣٠(لکس  ي و گ  ييو رضا ) ١٦(همکاران  

 در  ياهيـ  گ يهاگذار در استقرار و پراکنش گونه     تأثيرعوامل مهم   

ز با توجـه  ي ندر مورد ارتفاع  . ص دادند يط مطالعه خود تشخ   يشرا

توان گفت کـه عامـل      ي بودن منطقه مورد مطالعه، م     يبه کوهستان 

 يطـ ي بـر عوامـل مح     تـأثير م با   ي مستق طور  بها  يارتفاع از سطح در   

م ير مـستق  ي غ طور  به و درجه حرارت و      يزان بارندگ يگر مثل م  يد

 تـأثير  منطقـه    ياهيـ ل خاک بر جوامـع گ     ي در تشک  تأثيرق  ياز طر 

و ) ١٨(س و همکـاران     يوي، د )٣(کاران   و هم  يجعفر. گذارد يم

 يج مشابه يقات خود به نتا   يدر تحق ) ٣١(ز و همکاران    يرو-للريو

اثـر  ) ٩(زان نفـوذ و روانـاب       يـ  م ين بـر رو   يب زمـ  يش. ددنيرس

ـ  دارد و از ا    يدار يمعن زان رطوبـت قابـل دسـترس       يـ رو بـر م    ني

ـ  هماننـد ا   .شـود يمـ  محسوب   يز عامل مهم  ياهان ن يگ جـه  ين نت ي

 يتوپـوگراف  هـاي يژگـ يو که افتنديدر زين )٢٦( مکارانه مارک و

  پراکنشيالگوها ياصل هايعامل) شيب جهت و شيب ارتفاع،(

 يهايژگي از ويآگاه. هستند يمناطق کوهستان در گياهي پوشش

 در  ي نقـش مـوثر    ياهيـ شگاه هر گونه گ   ي رو يخاک و توپوگراف  

به دارد،  ط خاک در مناطق مـشا     ي سازگار با شرا   يهاشنهاد گونه يپ

اء يـ ن پژوهش در جهت اصالح و اح      يج ا يتوان از نتا  ين م يبنابرا

ط مـشابه اسـتفاده نمـود کـه از          ي منـاطق بـا شـرا      ياهيپوشش گ 

  .باشدين پژوهش مي مهم ايدستاوردها
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