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 چکيده

هدف اصلی  باشد. های محيطی نشان دهنده تاثير فاکتورهای محيطی روی گياهان می های گياهی نسبت به گراديان پاسخ گونه

با استفاده از مدل  Achillea millefoliumو  Bromus tomentellusهای العمل بين گونه اين مطالعه مقايسه شکل عکس

پالت يک متر مربعی در طول گراديان  153جهت انجام اين تحقيق  .های محيطی بودفته نسبت به متغيرجمعی تعميم يا

 .Brگيری حضور دو گونه  سيستماتيک انجام و در سطح نمونه-برداری به روش تصادفیارتفاعی برداشت شدند. نمونه

tomentellus  و A. millefolium2-22همچنين در مرکز هر پالت، از عمق ند،ارتفاع از سطح دريا، شيب و جهت ثبت شد 

(، هدايت Nمحلول، نيتروژن ) pHدر هر پالت مشخصات خاکشناسی شامل  .برداری از خاک صورت گرفت متری، نمونه سانتی

 Br. tomentellusدو گونه العمل  (، کربن آلی، درصد شن، سيلت و رس اندازه گيری شدند. مقايسه شکل عکسECالکتريکی )

صورت گرفت. نتايج نشان داد  Rver.3.0.2افزار  نرمدر  mgcvبا استفاده از مدل جمعی تعميم يافته در بسته  A. millefolium و 

نسبت به  Br. Tomentellusگونه اند و برای  العمل متفاوتی را نشان داده که دو گونه نسبت به متغير ارتفاع از سطح دريا، عکس

متر به باالترين حضور خود رسيده در حالی  2112دهد و در ارتفاع  و سپس روند ثابتی را نشان میاين متغير ابتدا روند افزاينده 

شود و بيشترين  دهد و با افزايش ارتفاع از حضوراين گونه کاسته می کاهنده را نشان میروند A. millefoliumکه برای گونه 

                    ک پارامتری است که تاثير مثبت در توزيع گونهمقدار شن در خا باشد. متر می 2125حضور اين گونه در ارتفاع 

Br. tomentellus  ر منفی بر حضور گونه داشته در حالی که اين متغير تأثي A. millefoliumدهد. را نشان می 

 

منحنی مدل جمعی تعميم يافته، متغيرهای محيطی،  ،Bromus tomentellus ،Achilla millefolium:های کليدی واژه

 ها گونهپاسخ
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 مقدمه

يک از  که کدام های محيطی و اين های گياهی نسبت به گراديان العمل گونه بررسی شکل منحنی عکس

های  شناختی دامنه و اپتيمم اکولوژيک گونه گياهی را نسبت به گراديان  ها در يک آشيان بوم  ها و مدل  روش

 .باشد وضوعات اساسی در علم اکولوژی مرتع میيکی ازمسائل و م ،محيطی بتواند بهتر نشان دهد

جغرافيايی  بينی پراکنش و پيش  های آماری و رياضی برای پی بردن در حال توسعه مدل دانشمندان امروزی 

              زيست )بيوکليماتيک( هستند های محيط متفاوت با داده فضايی  مقياس    در ها بر وقوع گونه  از گونه

(Pearson and Dason, 2003 .)های زيست محيطی دارای پيامدهای  ها در امتداد شيب شکل پاسخ گونه

ها به متغيرهای زيست  مهمی برای هر دو نظريه پيوستگی و تجزيه و تحليل جامعه است. پاسخ گونه

در  (.Begon, 1972; Gauch and Whittaker.1996,) محيطی به صورت متقارن، تک نمايی است

يک از اين  های گياهی اثر گذاشته که تأثير هر سياری از عوامل فيزيکی و حياتی بر روی گونهجوامع گياهی ب

های  ها در تمام محيط وجود داشته و بر همه گونه دهند، اين گراديان عوامل يک گراديان را تشکيل می

ناشی از عوامل ن مکاگونه در زمان و العمل  عکس(. Cox et al., 1973گذارد ) موجود در اکوسيستم اثر می

برای  ست تا روابط مشاهده شده را توصيف نمايد.ا هايی مدلنياز به چه باشد،  باشد. دليل آن هر میمختلف 

گياهی  حضور و پراکنش جوامع .و تابع بتا اشاره داشت HOF2، مدل1يافته  اين منظور مدل جمعی تعميم

     ی، خاکی، پستی و بلندی و انسانی در گسترشبلکه عوامل اقليم ؛های مرتعی، تصادفی نيستدر اکوسيستم

گياهی از قبيله  Bromus tomentellusگونه (. Leonard et al.,1984)کنند ها نقش مهمی ايفا میآن

Bromeae  از جنسBromus  و خانوادهPoaceae  زير خانوادهPoideae  است چند ساله و پايا با

ای  خوراکی و ارزش باالی علوفه  که دارای درجه خوش 3کامفيت ای و دارای تيپ بيولوژيک های ماشوره ساقه

و تعليف دام سبک و سنگين )گوسفند و گاو( کالس يک است. اين گونه دارای پراکندگی بسيار زياد در 

های مرکزی در ناحيه رويشی  استپی و در مناطق کوهستانی البرز، زاگرس و رشته کوه مناطق رويشی نيمه 

 های فوقانی، دامنه ارتفاع ها و تراس ها، تپه گستردگی وسيعی دارد. در تيپ اراضی کوه يزايران و تورانی ن

اغلب در اقليم نيمه خشک بعالوه اين گونه   .شود  های شمالی ديده می  تر در شيب زياد و با فراوانی بيش

آيد  قی به شمار میسرد رويش دارد و يکی از بهترين گندميان کوهستانی برای اصالح و توسعه مراتع ييال

گونه بومادران  ،است Composite گياهی علفی و چندساله از خانواده کاسنی بومادران(. 1362)احسانی:

های با ارزش و دارويی و صنعتی موجود در مراتع ايران از يکی از گونه Achillea milefoliumهزار برگ 

 رويد.ها و نواحی کوهستانی میکنار جاده ها،ست. اين گياه به طور خودروی در دشتا اين تيره گياهی

در شمال، غرب، شمال غرب و مناطق مرکزی و شمالی ايران پراکنده  A. millefoliumهایجمعيت گونه

مدل جمعی تعميم يافته روش بسيار . (Hemmati et al., 2011; Farajpour et al., 2012اند )شده

-دهد. مدلرسی رابطه بين متغيرهای مستقل و پاسخ ارائه میها و برمناسبی را برای تجزيه و تحليل داده

                                                           
1 Generalized additive model 

2 Huisman–Olff–Fresco 
3 Chamaephyte 
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های اکولوژيکی و مشخص کردن رابطه های جمعی تعميم يافته دارای توانايی بااليی در تجزيه و تحليل داده

در اين مدل برخالف مدل رگرسيون (. Guisan et al., 2002غيرخطی بين متغيرهای مختلف دارند )

گردد و رابطه بين متغيرهای تبيينی و پاسخ به وسيله پارامتر برآورد شده ارائه میخطی )که در آن فرمولی 

در مدل جمعی  ها شکل منحنی پاسخ را تعيين کنند.داده شود،شود( اجازه داده میرگرسيون سنجش می

 دارای توزيعی از خانواده نمايی با ميانگينYتعميم يافته فرض بر اين است که متغير پاسخ

μ=E(Y|X1,…,Xp) می( باشد. که از طريق تابع پيوندgبه متغير پيشگو ) های شود. مدلمتصل می

 :(,1990Hastieand Tibshiraniشود )جمعی تعميم يافته به صورت زير بيان می

                                                                            1رابطه 

ها و با استفاده از از روی داده fjباشند. به طور خاص ها توابعی نامعلوم و هموار میfj ،شودض میدر اينجا فر

های جمعی تعميم يافته شود. تفاوت اساسی مدلهای پيشرفته هموارساز نمودار پراکنش برآورد میتکنيک

 شوند که داراوم جانشين میهای پارامتری در اين است که توابع خطی به وسيله توابع هموار نامعلبا مدل

است ( Generalized additive modelبودن هموارسازها يکی از مزايای مهم مدل جمعی تعميم يافته )

جا که اثر هر متغير به  پذيری دارند، از آنسازد. اين توابع قابليت جمعها متمايز میرا از ساير مدل که آن

تواند برای آزمون نقش متغيرها در پيشگويی پاسخ به تابع میبنابراين هر  ؛شودصورت جداگانه بيان می

صورت جداگانه بررسی شود. وجود هموارسازها در اين مدل باعث توانايی اين مدل در شناسايی روابط 

توان اين گونه بيان کرد که يافته را میهای جمعی تعميمغيرخطی شده است. به طور کلی مزيت مدل

-می ،شودايج قابل تفسير برای هر کدام از متغيرهای تبيينی که به مدل وارد میساختار جمعی به بيان نت

های پارامتری غير قابل انعطاف، رابطه بين فرض يافته به جای پيش های جمعی تعميم پردازد. در مدل

است ها اين شود و نکته مهم در مورد اين مدلبيان می ،متغيرهای پاسخ و تبيينی به هر صورتی که باشد

روز به روز درحال  GAMکه به جای مدل محوری، داده محور هستند؛ به همين دليل است که استفاده از

وجود دارد که  GAMدو بسته اصلی برای  R (. در نرم افزار آماری1361)صالحی و همکاران: توسعه است

چند گروه  (Ferrier and Watson, 1997) فريير و واتسون .استفاده کرديم mgcvدر اين مطالعه از بسته

های تکميل  با حضور / عدم حضور و تنها حضور داده GAMمختلف گياه را در استراليا با استفاده از مدل

              GAMهای  ها نشان داد که مدل نتايج آن ؛شده با يک نمونه به طور تصادفی مورد بررسی قرار دادند

دست آمده از به GAMهای  نسبت به مدل، نمايد ه میها استفاد دست آمده که فقط از حضور دادهبه 

از مدل (. 1361)احمدی و همکاران:تر است  بينی ضعيف ها نتايج پيش حضور اطالعات داده حضور/عدم

دست آمده جمعی تعميم يافته برای بررسی توان توليد گونه راش استفاده شده و نتايج قابل قبولی نيز به

درصد تغييرات در فرم  53اين مدل توانست بيش از  جمعی تعميم يافته،است. با توجه به نتايج مدل 

رويشگاه را توجيه کند که حاکی از کارايی مناسب اين مدل در ارزيابی توان رويشگاه نسبت به مدل خطی 

تعميم يافته است و از بين متغيرهای تبيينی مورد بررسی، متغير وزن مخصوص ظاهری، ارتفاع از سطح 

داری با فرم رويشگاه داشتند. نکته مهم در مورد سيلت، نيتروژن، رطوبت اشباع ارتباط معنی دريا، درصد
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يافته اين است که به جای مدل محوری، داده محور هستند؛ يعنی نتايج پارامترهای های جمعی تعميممدل

 Yee and)گيرد میها مورد آزمون قرار شود، بلکه ساختار دادهدست آمده از مدل پيشين استنباط نمیبه

Mitche., 2015( شريفی و همکاران .)از مدل1363 )HOF العمل گونهبرای بررسی عکس L. 

Festucaovina دست به برخی متغيرهای محيطی در مراتع حوزه آبخيز گلندرود استفاده کردند نتايج به

متفاوتی نشان داد و العمل نسبت به متغيرهای مورد مطالعه عکس F.ovinaآمده نشان داد که گونه 

نوا افزايشی بوده است. در منحنی پاسخی که اکثرا برای اين گونه در اين منطقه رايج بوده منحنی پاسخ هم

العمل دو  دست آمده به صورت تک نمايی متقارن بود. تعيين شکل عکسمنحنی پاسخ به pHرابطه با 

و  GAMمدل با استفاده از های محيطی نسبت به گراديان  A. milefolium و  Br. tomentellusگونه

باشد که در ارتباط با اصالح و احياء مراتع و پاسخ  تعيين اهميت نسبی متغيرها هدف اصلی اين تحقيق می

 تواند کاربرد داشته باشد. های اکولوژيکی می به برخی سوال

 

 ها مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

 13''مازندران، شهرستان نور، و در حوزه آبخيز گلندرود در منطقه مورد مطالعه، در شمال ايران، استان

 (. مساحت کل1طول شرقی واقع شده است )شکل  59' 11''تا   16' 1 ''عرض شمالی و  11' 22''تا  31'

باشد. مطالعه انی میهکتار و به عنوان عرصه مطالعاتی منطقه هيرک 33522حوزه آبخيز گلندرود حدود 

و حداکثر  1622حاضر در ارتفاعات منطقه يعنی در مراتع ييالقی صورت گرفته است که حداقل ارتفاع آن 

قليچ نيا و باشد )متر می ميلی 922متر از سطح دريا و ميانگين بارش ساليانه آن  3222ارتفاع آن 

 (.1332همکاران:
 

 
 مازندرانموقعيت منطقه مطالعاتی در استان -1شکل

 

در مطالعه حاضر با توجه به نقشه توپوگرافی با مقياس های خاک:  گيری ويژگی برداری و اندازه نمونه

های و عمليات صحرايی و پيمايش زمينی بر مبنای عوارض طبيعی و عوامل توپوگرافی، رويشگاه 22222/1

های رويشی نه و در تيپسپس در امتداد دام(. 1332قليچ نيا و همکاران، )شد اين گونه مشخص 

های مورد مطالعه  هايی که گونههايی که گونه مورد مطالعه حضور داشت و چه در تيپمختلف)چه در تيپ
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گيری از خاک و پوشش در آنجا حضور نداشت( با در نظر گرفتن طبقات ارتفاعی، شيب و جهت دامنه، نمونه

برداری در طبقات ارتفاعی )از رت که نمونهسيستماتيک صورت گرفت. بدين صو -گياهی به روش تصادفی

متری مستقر  122که در هر طبقه ارتفاعی سه ترانسکت ( و در چهار جهت 2122 -3222ارتفاع ارتفاع 

پالت برداشت شد.  153در مجموع  گرديد و سه پالت يک متر مربعی در امتداد هر ترانسکت برداشت شد.

ر و عدم حضور گونه، عوامل توپوگرافی و متغيرهای خاکی نمونه پارامتر حضو سپس در داخل هر قطعه 

برداری از خاک در عمق دوانی اين دو گونه نمونه دليل عمق ريشهنمونه، به تعيين گرديد. در مرکز هر قطعه

بافت خاک به روش هيدرومتری، نيتروژن به روش کجلدال، کربن متری صورت گرفت. سانتی 22تا  صفر

با  pH، برحسب دسی زيمنس بر متر 3312Jenwayبا هدايت سنج مدل  ECک، آلی به روش والکی بال

ها و ارتفاع از سطح دريا با (. محل استقرار کليه پالت1332 ،اميری و همکاران)متر تعيين شد  pHدستگاه 

سنج و جهت نيز  ( مشخص گرديد. شيب نيز توسط دستگاه شيبGPSياب جهانی ) استفاده از سيستم مکان

های مختلفی برای تبديل  در مورد جهت جغرافيايی، روش نما تعيين گرديد. قطب آزيموت توسط صورت به

( و از اين رابطه برای تبديل  2002Moisenand Frescino ,) آزيموت به يک متغير کمی ابداع شده است

 شود:اند که به صورت زير تعريف می جهت استفاده نموده

))TRASP=[1-COS                                                              2رابطه /180)( -30))]/2 

پالت بر حسب  جهت که در آن در اين مطالعه نيز از اين فرمول برای تبديل جهت استفاده شده است، 

ترين جهت )جنوب و نشان دهنده گرم يکمتغير است و عدد  يکتا  صفراز  TRASP درجه است. مقدار 

توان نشان دهنده سردترين جهت )شمال و شمال شرقی( است. برای جهت، نمی صفرجنوب غربی( و عدد 

 بردباری و دامنه اکولوژيک برآورد نمود.

 

 تجزيه و تحليل آماری

خيره شدند. های پوشش گياهی و متغيرهای محيطی به صورت بانک اطالعاتی ذ اطالعات حاصله از داده

صورت گرفت. مدل جمعی تعميم يافته در  Rنرم افزار آماری  3.2ها از نسخه  تجزيه و تحليل داده

 ايی مدل جمعی تعميم يافته با پراکنش توزيع دو جملهاستفاده گرديد. از  Rدر نرم افزار آماری  mgcvبسته

ت به متغيرهای محيطی به العمل گونه گياهی مورد مطالعه نسببه منظور بررسی شکل منحنی عکس

در بر دارد  سازی است که يکسری عملکرد ويژه و قوی يک روش مدل GAM. صورت جداگانه استفاده شد

 Yee and)را انجام می دهد  سازی  مدل ،ها در دست باشد زمانی که اطالعات حضور / عدم حضور گونه

Mitchell, 1991 ؛Gaywood and Austin , 1994). 11از مقادير AIC  به منظور تعيين مدل بهينه در

ترين تر مناسبپايين AIC. يک مدل با است استفاده گرديده Br. tomentellusبرازش منحنی پاسخ گونه 

 باشد.العمل گونه میمدل در برازش منحنی عکس

                                                           
1 Akaike information criterion  
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 آزمون تشخيص هم خطی

ين متغيرهای مستقل وجود هم خطی ب ؛رو هستندترين مشکالتی که محققين با آن روبهيکی از اساسی

( VIF) 12راستايی بين متغيرهای مستقل از عامل تورم واريانسباشد. به منظور بررسی هم خطی يا هم می

باشد مشکل  12تر از ها کم آن  VIF(. متغيرهايی که,.Fernández et al 2004استفاده گرديد )

برای تمام متغيرهای  VIFتدا مقدار بدين منظور اب(. Guisan et al., 2002)راستايی نخواهند داشت  هم

برای متغيرهای VIFنتايج نشان داد که مقدار  Br. tomentellusمستقل محاسبه شد. در رابطه با گونه 

باشد. در نتيجه اين  می 12درصد سيلت، درجه حرارت، بارش، هدايت الکتريکی، کربن آلی خاک باالتر از 

و  سازی با استفاده از باقيمانده متغيرها صورت گرفته است دلمتغيرها از تجزيه و تحليل حذف گرديده و م

که . نتايج نشان داد برای تمام متغيرهای مستقل محاسبه شد VIFمقدار  A. millefoliumبرای گونه 

باشد؛ در نتيجه اين متغير از تجزيه و تحليل  می 12باالتر از خاک  برای متغير هدايت الکتريکی VIFمقدار 

 .(3)جدول سازی با استفاده از باقيمانده متغيرها صورت گرفت مدل حذف گرديده و

 

 نتايج

های فراوانی دو گونه به متغيرهای محيطی در رابطه با داده  GAMبرازش مدل جمعی تعميم يافته 

Br.tomentellus  وA. millefolium های اصلی را برای با توجه به جداول مختلف که نتايج تجزيه مولفه

 Br. tomentellusيت محيطی )خصوصيات خاک و ارتفاع از سطح دريا ( در رويشگاه دو گونه خصوص 12

ها را نسبت  دهد، اين اشکال چگونگی حضور گونه در حوزه آبخيز گلندرود را نشان می A. millefolium.و 

تعميم  داری هموارسازها در مدل جمعی نتايج معنی 1در جدول  نمايند. به متغيرهای محيطی مشخص می

اهميت نسبی ترکيبی هر  يافته برای بررسی اثر متغيرهای محيطی مورد مطالعه بر پراکنش گونه ارائه شد.

را با استفاده از مدل جمعی  A. millefoliumو Br.tomentellus کدام از متغيرها در ارتباط با حضور گونه 

متغيرهايی که اهميت نسبی  2ه از جدول تعميم يافته مورد بررسی قرار داده و براساس نتايج به دست آمد

متغيرهايی هستند که اهميت زياد و تأثير قوی بر روی حضور  ،و بيشتر باشد 6/2ها در حدود ترکيبی آن

باشد متغيرهايی هستند که تأثير  9/2-6/2گونه مورد مطالعه داشتند و اگر اهميت نسبی آن ها بين 

باشد اين متغيرها کمترين  5/2-9/2اگر اهميت نسبی آن ها بين متوسط بر روی گونه مورد مطالعه دارند و 

برای تعيين اهميت نسبی هر کدام از متغيرها از  (.leogan, 2011تأثير را بر روی گونه مورد مطالعه دارند )

استفاده شد. بر اين اساس در ارتباط با حضور گونه  2 .0 .3ورژن  Rدر نرم افزار آماری  MuMInبسته 

Br.tomentellus  متغير ارتفاع از سطح دريا تأثير قوی بر حضور گونه مورد مطالعه داشته و بعد از آن اثر

بقيه متغيرها بر حضور گونه مورد نظر تقريبا به صورت يکسان بوده است. اهميت نسبی، سهم هر يک از 

دهد  میمتغيرهای پيشگو را در توجيه تغييرپذيری کل به صورت ترکيب با ساير متغيرها نشان 

                                                           
2 Variance Inflation Factor  
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(Kabacoff, 2011)گردد که اگر هر يک از متغيرها به صورت  . با توجه به نتايج به دست آمده مالحظه می

انفرادی بررسی شود، متغير ارتفاع از سطح دريا با توجه به مقادير معيار اطالعاتی آکائيک در مدل جمعی 

رد نظر است. ذکر اين نکته ضروريست که موثرترين متغير در ارتباط با حضور گونه موتعميم يافته باز هم 

AIC، .اين معيار با برقرار نمودن تعادل ميان دقت مدل  معياری برای سنجش نيکويی برازش می باشد

برابر با  minAICو (. Akaike, 1974نمايد )وپيچيدگی آن به انتخاب بهترين مدل آماری کمک می

 ,Farrell and Wagenmakersباشد )غيرها میها در بين همه متترين مدلکمترين آکائيک مناسب

2004.) 

متغيرهای جهت دامنه، درصد  ،از بين متغيرهای مورد بررسی A. millefoliumدر ارتباط با حضور گونه 

شن و سيلت و درصد شيب تأثير کمی بر احتمال حضور گونه داشتند و بقيه متغيرها تأثير قوی بر روی 

د و در صورتی که هر کدام از متغيرها به صورت انفرادی هم مورد بررسی دارنA. millefolium حضور گونه

قرار گيرند با توجه به معيار اطالعاتی آکائيک نيز متغيرهای بارش، ارتفاع تأثير زيادی بر روی حضور گونه 

 دارند.
 

حيطی مورد مطالعه بر پراکنش  يافته برای بررسی اثر متغيرهای م داری هموارسازها در مدل جمعی تعميم نتايج معنی -1جدول 

 A. millefolium .و Br. tomentellusدو گونه 

 

 متغير محيطی

 درجه آزادی

A. millefolium 

Br. tomentellus 

p-value 

A. millefolium  

Br. tomentellus 

 داری معنی

A. millefolium 

Br. tomentellus 

 2226/2 222/2 31/2 13/1 ارتفاع از سطح دريا)متر(
  

 

 263/2 2112/2 1 22/2 شيب)درصد(
 

- 

 2213/2 222/2 61/1 1 جهت)آزيموت(
  

 22296/2 /22213 31/1 1 شن)درصد(
  

 22292/2 223/2 29/2 96/1 رس)درصد(
  

 2123/2 2229/2 16/2 1 سيلت)درصد(
  

 223/2 213/2 1 1 خاک)درصد( آلی کربن
  

 - 1 21/1 323/2 229 /2 (ds/m)هدايت الکتريکی

 22292/2 222/2 32/2 32/1 متر( بارش )ميلی
  

 - 2 56/2 259/2 1 1 نيتروژن)درصد(

 2211/2 2251/2 35/2 21/2 گراد( درجه حرارت)سانتی
  

pH 29/2 23/2 32/2 212/2 - 
 

 "2" 1، "2" 1/2، " "25/2، " "21/2، "221/2داری : سطح معنی
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 A. millefoliumو     Br. tomentellusاهميت نسبی ترکيبی متغيرها و معيار اطالعاتی آکائيک برای دو گونه-2جدول 

 متغير محيطی             

 اهميت نسبی

Br. Tomentellus 

A. millefolium 

AIC 

Br. Tomentellus 

A. millefolium 

 

 33/192 99/62    63/2 33/2 ارتفاع از سطح دريا)متر(

 23/193 22/63 63/2 52/2 متر( بارش)ميلی

 93/136 22/126 52/2 51/2 جهت)آزيموت(

 21/162 33/112 52/2 52/2 شن)درصد(

 11/136 12/115 62/2 52/2 رس)درصد(

 22/165 12/119 51/2 16/2 سيلت)درصد(

 32/222 29/116 66/2 16/2 کربن آلی)درصد(

 11/192 95/63 36/2 51/2 گراد(حرارت )درجه سانتیدرجه 

 22/225 93/121 62/2 52/2 نيتروژن کل)درصد(

pH 53/2          31/2 25/113 39/169  

 21/223 62/115 52/2 51/2 شيب)درصد(

 

 
 اهميت نسبی ترکيبی متغيرها بدون وجود هم خطی-3جدول 

 متغير محيطی
Vif 

Br. Tomentellus   A. millefolium 

 35/3 1 ارتفاع از سطح دريا)متر(

 29/9 - متر( بارش)ميلی

 32/2 51/2 جهت)آزيموت(

 52/1 52/2 شن)درصد(

 23/3 52/2 رس)درصد(

 22/1 - سيلت)درصد(

 11/1 - کربن آلی)درصد(

 92/3 - گراد(درجه حرارت )درجه سانتی

 99/5 19/2 نيتروژن کل)درصد(

pH 53/2 26/1 

 55/1 52/2 ب)درصد(شي

 

در مدل جمعی تعميم يافته نشان داد که ارتفاع از سطح دريا،  AICگزينش متغيرها با استفاده ازمعيار 

درصد شن، رس و سيلت، درصد نيتروژن و کربن آلی خاک جهت و شيب دامنه و متغيرهای اقليمی دما و 

د و متغيرهای موثردر ارتباط با حضور گونه باشن موثر می Br.tomentellusبارش در ارتباط با حضور گونه 

A. millefolium  عبارتند از ارتفاع از سطح دريا، درصد شن، رس و سيلت، درصد کربن آلی خاک جهت و
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باشد. براساس نتايج به دست آمده از اين روش و استفاده از  شيب دامنه و متغيرهای اقليمی دما و بارش می

 Br. tomentellusتوان بيان داشت که در ارتباط با گونه  می 1لدرجه آزادی به دست آمده در جدو

متغيرهای جهت دامنه، درصد سيلت خاک، درصد شن خاک، کربن آلی خاک، و درصد نيتروژن خاک 

باشند در حالی که متغيرهای بارش، ارتفاع از سطح دريا، دارای رابطه خطی با احتمال حضور گونه می

خاک رابطه غير خطی با حضور گونه  pHکتريکی خاک، درجه حرارت و درصد شيب، رس خاک، هدايت ال

متغيرهای کربن آلی خاک، درصد شيب و درصد نيتروژن خاک  A. millefoliumداشتند. و برای گونه 

 باشند و بقيه متغيرها رابطه غير خطی با حضور گونه داشتند.دارای رابطه خطی با احتمال حضور گونه می
 

 رياارتفاع از سطح د

که شامل متغيرهای تأثير گذار بر است های هموارسازی برای مدل جمعی تعميم يافته  منحنی 2در شکل 

ارتفاع از سطح دريا دارای رابطه افزايشی  ،شود طور که مشاهده می حضور هر دو گونه ارائه شده است. همان

آن با افزايش ارتفاع بر حضور  است که در Br.tomentellusدر ارتباط با حضور گونه  2و با درجه آزادی 

اين متغير دارای رابطه  A. millefoliumشود در حالی که در ارتباط با حضور گونه  اين گونه نيز افزوده می

 .(1)جدول شود می باشد که با افزايش ارتفاع از حضور اين گونه کاسته می 2کاهشی و با درجه آزادی 

 

 هدايت الکتريکی خاک-

به صورت خطی و تقريباً به صورت افزايشی  Br.tomentellusيکی خاک با حضور گونه رابطه هدايت الکتر

باشد که در آن با افزايش هدايت الکتريکی خاک هر چند که بر حضور گونه افزوده  می 1با درجه آزادی 

 .Aونه داری بر روی حضور گونه را نداشت در حالی که رابطه اين متغير با حضور گ ولی تأثير معنی ؛شود می

millefolium باشد و حالت تک نمايی متقارن را دارد  ابتدا به صورت افزاينده و سپس به صورت کاهنده می

شود  دسی زيمنس بر متر افزوده می 3/2که در آن با افزايش هدايت الکتريکی خاک بر حضور گونه تا مقدار 

 .(1و جدول 3شود )شکل ته میو بعد از آن با افزايش هدايت الکتريکی خاک از احتمال گونه کاس
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 به متغير هدايت GAMبرازش مدل  -3به متغير                                      شکل GAMبرازش مدل  - 2شکل

 ارتفاع از سطح دريا                                                                   الکتريکی خاک

 

 جهت دامنه

باشد يعنی هر چه به  دارای رابطه کاهنده می tomentellus.Brه در رابطه با حضور گونه متغير جهت دامن

 .Aشود در حالی که ارتباط حضور گونه  رويم از احتمال حضور گونه کاسته می سمت مناطق گرم می

millefolium باشد و در مناطق سرد و خنک احتمال حضور گونه کم با جهت دامنه به صورت افزاينده می 

 tomentellusبر حضور اين گونه افزوده می شود. ارتباط حضور گونه  ،رويم و هر چه به مناطق گرمتر می

.Br که ارتباط اين متغير با گونه با جهت دامنه به صورت خطی در حالی A. Millefolium  به صورت غير

 (.1)شکل داری دارد باشد و اين متغير در ارتباط با حضور دو گونه تأثير معنی خطی می

 رس خاک

داری دارد و رابطه غير خطی با حضور دو گونه  متغير رس خاک در ارتباط با حضور دو گونه تأثير معنی

دهد نسبت به متغير درصد رس خاک رفتار تک نمايی متقارن نشان می tomentellus.Br گونه  دارد.

سپس با افزايس درصد رس بر  گونه بومادران هزار برگ در مقدار رس کم حضور کمی دارد و (.5)شکل

درصد  15يابد و در مقدار رس  ولی زمانی که مقدار رس خاک خيلی افزايش می ؛شود حضور گونه افزوده می

در مقدار رس کم حضور  tomentellus.Br در حالی که برای گونه  ؛به حداکثر حضور خود رسيده است

درصد به کمترين مقدار  15کاسته و در مقدار رس گونه زياد و با افزايش درصد رس از احتمال حضور گونه 

 شود. خود رسيده و دوباره با افزايش درصد رس بر حضور گونه افزوده می
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  به متغير درصد رس خاک GAMبرازش مدل  - 5به متغير جهت دامنه       شکل GAMبرازش مدل  - 1شکل

 
 درصد نيتروژن

به صوت خطی و به صورت افزاينده  tomentellus.Br حضور گونه رابطه درصد نيتروژن خاک در رابطه با 

که با افزايش درصد نيتروژن خاک بر احتمال حضور گونه افزوده  (1)جدول باشد می 1با درجه آزادی 

باشد و با درجه  به صورت کاهنده می A. millefoliumکه رابطه اين متغير با حضور گونه  شود در حالی می

داری در ارتباط با حضور دو گونه مورد  ولی افزايش و کاهش اين متغير تأثير معنی ؛باشد می 1آزادی 

 (.9مطالعه ندارد )شکل

 درصد شن

 1به صورت افزاينده و با درجه آزادی  Br. tomentellusرابطه درصد شن خاک در رابطه با حضور گونه 

به صورت کاهنده و دارای  A. millefoliumحضور گونه  باشد در حالی که رابطه درصد شن خاک با می

 (.2داری دارد )شکل باشد و در ارتباط با حضور دو گونه تأثير معنی رابطه غير خطی با حضور گونه می
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.  

 به متغير درصد شن خاک بارش GAMبرازش مدل  -2به متغير درصد نيتروژن    شکل GAMبرازش مدل  - 9شکل
 

در ابتدا به صورت ثابت و سپس روند کاهشی را نشان  Br.tomentellusرابطه بارش با احتمال حضور گونه 

با متغير بارش روند افزاينده را نشان داده و رابطه هر دو  A. millefoliumدهد در حالی که ارتباط گونه  می

 (.3باشد )شکل گونه با متغير بارش به صورت غير خطی می

 درصد سيلت خاک

 1دارای رابطه کاهنده و با درجه آزادی  Br.tomentellusگونه  متغير درصد سيلت خاک در رابطه با حضور

باشد و اين  می 16/2دارای رابطه افزاينده با درجه آزادی A. millefoliumباشد در حالی که برای گونه  می

 (.6داری دارد )شکل متغير در ارتباط با حضور دو گونه تأثير معنی
 

          
 به متغير درصد سيلت خاک GAMبرازش مدل  - 6غير بارش           شکل به مت GAMبرازش مدل  - 3شکل 
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PH خاک 

داری بر حضور دو گونه مورد مطالعه نداشته و در ارتباط دو گونه رابطه غير خطی را  اين متغير تاثير معنی

شد با زمانی است که خاک ما به صورت اسيدی می Br. tomentellusدهد و بيشترين حضور گونه  نشان می

باشد  عکس می A. millefoliumحضور اين گونه کم شده ولی برای گونه  ،شود و هرچه خاک ما قليايی می

 (.12شود )شکل بر احتمال گونه افزوده می ،شود و هر چه خاک ما قليايی می

 

 درصد شيب

خطی با به صورت کاهنده و دارای رابطه غير  Br. tomentellusرابطه درصد شيب با احتمال حضور گونه 

به صورت افزاينده و  A. millefoliumباشد و رابطه درصد شيب با احتمال حضور گونه  حضور گونه می

 (.11باشد )شکل دارای رابطه خطی می
 

     
 pHبه متغير  GAMبرازش مدل  -11شکل   به متغير درصد شيب             GAMبرازش مدل  - 12شکل   

 

 درجه حرارت

ابتدا به صورت ثابت و سپس روند کاهشی را  Br. tomentellusحرارت با حضور گونه  ارتباط متغير درجه

 (.12روند افزاينده را نشان داده است )شکل A. millefoliumدر حالی که با حضور گونه  ؛دهد نشان می

 کربن آلی خاک

دار و  تاثير معنیباشد و  دارای رابطه کاهنده می A. millefoliumمتغير کربن آلی خاک با حضور گونه 

رابطه خطی در ارتباط با حضور گونه مورد مطالعه دارد در حالی که تأثير اين متغير بر احتمال حضور گونه 

Br.tomentellus (.13دارای رابطه افزاينده است )شکل 
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 - 

 ی خاکبه متغير درصد کربن آل GAMبرازش مدل  - 13به متغير درجه حرارت    شکل GAMبرازش مدل  - 12شکل
 

 گيری بحث و نتيجه

نسبت به  A.millefoliumو  Br.tomentellusالعمل دو گونه  هدف از اين مطالعه بررسی عکس

و توزيع جوامع گياهی در  حضور متغيرهای محيطی با استفاده از مدل جمعی تعميم يافته بوده است.

و بلندی و انسانی در گسترش های مرتعی، تصادفی نيست، بلکه عوامل اقليمی، خاکی، پستی اکوسيستم

در مطالعه حاضر تأثير متغيرهای توپوگرافی،  (. (Leonard et al., 1984کنندها نقش مهمی ايفا میآن

بررسی شده است که   A. millefoliumو  Br. tomentellusمتغيرهای خاکی و اقليمی بر حضور دو گونه 

اری بر حضور دو گونه مورد مطالعه داشتند که اين د در آن تعدادی از اين متغيرهای محيطی تأثير معنی

( هم خوانی دارد. با توجه به 1361( و قنبری و همکاران )1332های قليچ نيا و همکاران ) نتايج با بررسی

از بين متغيرهای محيطی فقط  Br.tomentellusنتايج مطالعه حاضر در رابطه با حضور گونه مورد مطالعه 

طور که اشاره  داری نداشتند و همان بر حضور اين گونه تاثير معنی pHکی خاک و دو متغير هدايت الکتري

             شد با توجه به معيار اهميت نسبی، ارتفاع از سطح دريا مهم ترين متغير تأثير گذار بر حضور گونه 

Br. tomentellus اند  ه اشاره کردهبوده و محققان بسياری به تأثير ارتفاع از سطح دريا بر حضور اين گون

             در مطالعه حاضر نيز با افزايش ارتفاع از سطح دريا، حضور گونه .(1332)قليچ نيا و همکاران :

Br. tomentellus باشد، در حالی که با  افزايش يافته است و اين گونه معرف ارتفاع از سطح دريا می

( و 1361د که اين نتايج با نتايج اوصيا و همکاران )کاسته ش A. millefoliumافزايش ارتفاع از حضور گونه 

 (.2شکل) ( هم خوانی دارد1361) قنبری همکاران

در جهات  Br.tomentellus( نشان داد که گونه Kolahiet al., 2014نتايج مطالعه کالهی و همکاران )

ل شرقی حضور و در حالی که در جهات شمال و شما ؛باشدجنوبی و جنوب غربی دارای کمترين حضور می
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در حالی که  ؛شود پراکنش بيشتری دارد؛ يعنی هر چه به مناطق گرمتر برويم از حضور گونه کاسته می

ی و جنوب شرقی حضور در جهات جنوب A. millefolium( بيان داشتند که گونه 1361اوصيا و همکاران )

(. نتايج مطالعه قليچ نيا و 1 لشک)که اين نتايج با نتايج بررسی حاضر هم خوانی دارد  بيشتری داشته

حضور  ،هايی که درصد شن بااليی دارد در خاک Br. tomentellus( نشان داد که گونه 1332همکاران )

شود، در حالی که  بر حضور اين گونه افزوده می ،زيادی داشته است و هرچه درصد شن خاک افزوده شود

کاسته می شود که اين نتايج با  A.millefoliumنه از حضور گو ،شود هر چه بر مقدار شن خاک افزوده می

ولی با نتايج اوصيا مطابقت ندارد. در ارتباط با درصد سيلت خاک با افزايش اين  ،نتايج قنبری هم خوانی

شود در حالی که با افزايش اين متغير خاکی حضور گونه  کاسته می Br. tomentellusمتغير از حضور گونه 

A. millefolium داری را بر حضور دو گونه  دهد و اين متغير تأثير معنی و روند افزاينده را نشان می بيشتر

( و 1332دهد که اين نتايج با نتايج حاصل از مطالعات قليچ نيا و همکاران ) مورد مطالعه نشان می

و همکاران باشد و اين نتايج با نتايج اوصيا  هم سو نمی Br. tomentellus( در رابطه با گونه 1362باقری)

درصد رس ها به مقادير  مطابقت دارد. در مورد واکنش اين گونه A. millefoliumدر رابطه با گونه  )1361)

 .Aدرصد حضور گونه 15باشد و در مقدار رس  به صورت تک نمايی می هر دو گونهرفتار خاک 

millefolium  به حداکثر مقدار خود رسيده در حالی که حضور گونهBr. tomentellus  در اين مقدار رس

روند  Br. tomentellusبه کمترين حضور رسيده است در رابطه با متغير درصد نيتروژن با حضور گونه 

 .A( هم خوانی دارد و برای گونه 1362که اين نتايج با نتايج کيا و همکاران )است افزاينده نشان داده 

millefolium داری بر حضور اين گونه نداشت. در  تاثير معنی دهد و اين متغير روند کاهنده را نشان می

های اسيدی حضور بيشتری دارد  در خاک Br. tomentellusگونه ، pHها به مقادير  مورد واکنش اين گونه

شود که اين نتايج هم سو با نتايج قليچ  و هر چه بر قليائيت خاک افزوده شود از حضور اين گونه کاسته می

رابطه  A. millefoliumباشد. در حالی که اين متغير در رابطه با حضور گونه  ( می1332)نيا و همکاران 

يابد و اين نتيجه نيز با نتايج قنبری و  حضور گونه افزايش می ،تر شود عکس داشته و هر چه خاک قليايی

 ( هم خوانی دارد. در رابطه با درجه حرارت نيز دو گونه عکس العمل متفاوتی را نشان1361همکاران )

کاهش  Br. tomentellusاند؛ هر چه محيط گرمتر شود و درجه حرارت افزايش يابد، حضور گونه  داده

            يابد و اين گونه در مناطق سرد حضور بيشتری دارد و هرچه درجه حرات افزوده شود حضور گونه می

A. millefolium باشد. نتايج  ( می1361) شود که نتايج ما همسو با نتايج اوصيا و همکاران بيشتر می

با افزايش درصد کربن آلی  Br. tomentellus( نشان داد که حضور گونه 1362مطالعه کيا و همکاران )

ولی در رابطه با حضور گونه بومادران هزاربرگ  ؛باشد شود که هم سو با نتايج اين تحقيق می خاک افزوده می

است. در رابطه با هدايت الکتريکی خاک بر حضور هر دو با افزايش اين متغير روند کاهنده را نشان داده 

               حضور گونه  ؛و هر چه شوری خاک بيشتر شود است العمل متفاوتی را نشان داده گونه عکس

Br. tomentellus العمل گونه بومادران هزاربرگ در ارتباط با اين متغير  شود در حالی که عکس افزوده می

 باشد. متقارن میبه صورت تک نمايی 
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العمل دو گونهه   نتيجه گيری کلی اينکه در مطالعه حاضر از مدل جمعی تعميم يافته برای بررسی عکس

Br. tomentellus   وA. millefolium     نسبت به متغيرهای محيطی استفاده شد و نتايج قابهل قبهولی بهه

ه مورد مطالعهه نسهبت بهه متغيرههای     دست آمده از اين تحقيق نشان داد که هر دو گوندست آمد. نتايج به

محيطی مورد مطالعه عکس العمل متفاوتی را نشان دادند و بيشتر پاسخ هر دو گونه نسبت به اين متغيرهها  

به صورت روند کاهنده و افزاينده بود. با افزايش رس، شن، نيتروژن، شيب، ارتفاع و درصد کربن آلی حضهور  

                ن نشان دهنده ايهن اسهت کهه ايهن متغيرهها اثهر مثبهت بهر بقهاء         بيشتر شده و اي Br. tomentellusگونه 

Br. tomentellus  و اثر منفی بر بقاءA. millefolium       ،دارند. از طهرف ديگهر افهزايش متغيرههای سهيلت

را سبب شده و شانس بقهاء آن را   A. millefoliumبارش، درجه حرارت و جهت دامنه افزايش حضور گونه 

ههای پيچيهده اکولهوژيکی نيازمنهد      تجزيهه و تحليهل داده   بيشتر نموده اسهت.  Br. tomentellus نسبت به

ههای از دسهت    های تحليلی انعطاف پذير و قوی است که بتواند روابط غير خطی، اثرات متقابهل و داده  روش

توجه به متغيهر  ها با  العمل گونه رفته را کنترل کند. مدل جمعی تعميم يافته روش ساده برای بررسی عکس

 راحتی قابل تفسير است.   باشد که نتايج حاصله به های محيطی می

 

 منابع
(: 2) 2مرتع،  برای مديريت چرای دام، Bromus tomentellus. کاربرد دانش فنولوژی گونه 1362احسانی، ع.

122-126. 

 Fagusشگاه راش شرقی)ارزيابی توان توليد روي .1361احمدی، ک.، علوی، س.ج.، طبری کوچکسرايی، م. 

orientalis Lipsky ( با استفاده از مدل جمعی تعميم يافته )مطالعه موردی: جنگل آموزشی و پژوهشی

 .32-12(: 1)2. جنگل ايران، دانشگاه تربيت مدرس(

 Bromus. تعيين عوامل محيطی مؤثر بر استقرار گونه 1332.، مختاری، ک. الدين، س.جخواجه.، اميری، ف
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. اوت اکوظزی. اکوفيتوشيمی گياهان دارويی 1362اوصيا، ن.، خليلی وسوی، آ.، مازندرانی، م.، بيات، ه.، برهانی، گ.

1(1:)59-95. 
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 .6-1(: 62)16ن، علوم پزشکی رازی، ارتباط عوامل خطر رتينوپاتی در بيماران ديابتی شهر تهرا

ها و های مختلف، مازندران، مؤسسه تحقيقات جنگل. گزارش تحقيقات ارزيابی مراتع در اقليم1335قليچ نيا، ح. 

 صفحه. 112مراتع، 

و   Agropyron. pectiniforme. آت اکولوژی دو گونه مرتعی 1332قليچ نيا، ح.، شاهمرادی، ا.ع.، زارع کيا، ص. 
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