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 چکیده
ر امتداد شننی  دها  و ه واکنشو تحلیل های  یاهی و عوامل محیطی شننناسننی پوشننش  یاهی، درط رواب   و ههای مطرح در بومیکی از زمینه

اسننتان  منطقه شننونان در خاط و تولید علوفه حفاظ  در Salsola arbusculiformis Drobبا توجه به اهمی   یاه  اسنن . عوامل محیطی

. پرداخته شد یافته و ه  سنب  به متییرهای محیطی با استفاده از مد  جمعی تعمی این العمل بررسنی عک به این تحقیق ، در خراسنان شنمالی

ا برای بررسی ارتباط پوشش  یاهی ب شد. استفادهسنیستماتی  -یروش تصنادف و عوامل محیطی از یاهی  هایلفهؤم یری دین منظور برای ا دازهب

 شن،د درص مثل  تایج حاصنل از آ الیز تطبیقی متعارفی  شنان داد که عوامل محیطیمتعارفی اسنتفاده شند. عوامل محیطی از روش آ الیز تطبیقی

درصد از واریا   موجود در  7 و 1/9، 7/5، 4/11 ، 8/5 ترتی  با بیانبه، از سطح دریا ارتفاع سنان ه و خاط، بار د ی کربناتبیو  های سنولفاتیون

 ان داد شالعمل این  و ه به عوامل محیطی مطالعه عک   یاهی در رویشنااه مورد مطالعه داشتند. پوشنشترکی   یاهی،  قش مهمی در تیییرات 

امتداد  و ه مورد مطالعه در  الاوی پاسنن  .داشننتندبر عملکرد  یاه ( > 11/1p) یداریمعن ریتأث ریمتی 14متییر محیطی مورد مطالعه،  25که از 

هر  برای آن رشد بهینه حدو ، بود  ماییبه صورت ت  فاع از سطح دریا و درصد شی  زمینخاط، ارت درصد شن و رس، اسیدیتهی مثل عوامل شی 

بود. پاس  این  و ه به میزان سولفات و درصد آه  خاط از مد  کاهشی پیروی کرد.  %5متر و  1452، %28، %66، 4/8ی  از این عوامل به ترتی  

شننی  عواملی مثل کلر، سنندی ،   و ة مورد  ظر در امتدادبدین ترتی  که با افزایش مقادیر این عوامل، عملکرد آن کاهش  شننان داد. الاوی پاسنن  

وجود ی  محدودی  رنابتی در طو  شی   ةدهنداین مد ،  شان. ش حال  دو مد دا سان هکربن آلی، ازت، شنوری خاط و متوس  درجه حرارت 

 در امتداد مورد  ظرالعمل  و ة عک های شمالی دارای بیشترین مقدار عملکرد اس . مطالعه  تایج  شنان داد که این  و ه در شی . محیطی اسن 

توا د در عملیات اصننالح مراتع در ارائه داد که می امل توپو رافی و خاط، اطالعات ارزشننمندی برای تعیین  یازهای اکولوکیکی این  و هشننی  عو

 مناطق مشابه، مورد توجه نرار  یرد.

 

 .پاس یافته، منحنیجمعی تعمی بندی، سالسون، عوامل اکولوکی ، مد رستهواژگان کلیدی: 

 

همقدّم

ثیر أتح  ت ،های  یاهی در محی  زیسننن  خود و ه ةهم

ای بدون وابستای به و هیچ  و ه عوامل مختلفی نرار دار د

 واکنشکند. طراف خود به صورت مجزا ز د ی  میمحی  ا

های ها در زمان و مکان ممکن اس   اشی از محدودی  و ه

 . ]9[د ی باشیکفیزیولوکیکی و اکولوک

های به مد  چه که باشنندهر پاسنن  دلیل این ،در وانع

مشنناهده شننده را  وریاضننی  یاز اسنن  تا بتوان الاوهای 

شناسان سا  اس  که بوم 111بیش از . ]21[د توصیف  مو

پراکنش و تنوع  ةکنندبرای ینافتن عوامنل محیطی کنتر 

 . ]11[د کننها تالش می و ه
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  یاهی در ی ة مل این اسنن  که ی   و أنابل ت ة کت

یکی کمشنخ  از هر  رادیان و تح  شرای  اکولوة محدود

جمعی  بزر ی را  ،در آخر و بقا ،مشنخ  رشند، ساز اری

. ]11[د رسمیدهد و به حداکثر فراوا ی و وفور میتشکیل 

 یاهی در ی  رویشنننااه و  ةحضنننور ین   و  ،از این رو

بقا،  ،ن از لحاظ رشننند، تکثیر و سننناز اریآعملکرد خوب 

های آن از لحاظ عوامل محیطی مین  یازأبنه معنی ت الزامناً

 .]66[  اس

های زیادی برای پیو د عملکرد تالش های اخیردهه در

صورت  شننناسننانهای محیطی توسنن  بومها به متییر و ه

های آماری و مد  ةدا شمندان در حا  توسع.  رفته اسن 

بینی پراکنش جیرافیننایی بردن و پیشرینناضنننی برای پی

ا متفاوت ب مکا یحضنننور  و ه در مقیاس مبنای ها بر  و ه

ها شنکل پاس   و ه. ]66[د های بیوکلیماتی  هسنتنداده

دارای پیامدهای  ،های زیسننن  محیطیدر امتنداد شنننی 

 لمهمی برای هر دو  ظریننه پیوسنننتای و تجزیننه و تحلینن

 های و ه شناختیبوم  یازهای از آ اهی. ]8[  جامعه اسن

 هر برای  یاز مورد طیمحی هایآسننتا ه و  یاهی مختلف

 یرتفس با توا دمی بندیرسنته هایروش از اسنتفاده با  و ه

  یریمد محیطی، عوامل و  یناهی پوشنننش بین رواب 

 .]26[ ید ما ریپذامکان را مراتع صحیح

منحنی پاس   و ه که به صورت منحنی عملکرد  و ه   

ممکن اسنن   ،شننوددر ارتباط با عامل محیطی تعریف می

، 1به طور موزون یا ه   وای افزایشنننی، کاهشنننیثنابن ، 

 که نیا به توجه با. ]15[د باش 6دو مایی و  هایتاً 2 ماییت 

 اهی ی یها و ه شیپیدا در را اثر نیبیشتر محیطی عوامل

 یهامد  از اسنننتفاده با توانمی دار د، ها و ه ثبنات و

  پاس ،تأثیر ذار عوامل ییشناسا و یا و ه عیتوز بینیپیش

 بررسننی محیطی یمتییرها مقابل در را  یاهی یها و ه

 .]22[د  مو

ترین رویکردی که در بررسنننی منحنی پاسننن  متداو 

هننای خطی  یرد، منند هننا مورد اسنننتفنناده نرار می و ننه

زما ی که به صورت  ،هاچند این مد یافته اسنن . هرتعمی 

 ماا ،مناس  مورد استفاده نرار  یرد،  تایج ارزشمندی دارد

ار یبسننن ،هنای جهان وانعیبرای بسنننیناری از وضنننعین 

له، أبرای رفع این مسننن. ]68، 19[  اسننن ا انارا هسننناده
                                                            

1 Monotonically increasing or decreasing 
2 Unimodeal 

. ]68[  کرده اس یافته توسنعه پیداهای جمعی تعمی مد 

 یراب متییر یالاوها ییشننناسننا ییتوا ا دلیل به روش نیا

 یمتییرها بین طه یراب بررسننی و هاداده تحلیل و هیتجز

 .]67[ ندهست مناس  اریبس اس پ و مستقل

این دید اه  ،در اکولوکی پوشنننش  یاهی ،به طورکلی 

العمل  و ه در امتداد  رادیان بناشننند کنه عک مطرح می

اما  تایج بسیاری ، ]61[   مایی اسمحیطی، متقارن و ت 

های از مطنالعنات حکناین  از آن دارد کنه هرچند منحنی

، شودمشاهده می  مایی متقارن در طبیع العمل ت عک 

هننایی بننا ولی عمومینن   نندار نند و ممکن اسننن  منحنی

دار و غیره  یز وجود های دیار هما ند دو مایی، چولهشکل

 در یریپذا عطاف دلیل به کلی طور به .]25[د داشننته باشنن

یشاو پ متییر و پاس  متییر بین ارتباط درجه و  وع تعیین

 یبهترعملکرد  یدارا GLM  سننب  به مد   GAMمد 

 .]22[ شدبایم ی یاه یها  و ه پراکنش یسازدر مد 

بنا توجنه بنه تخرین  پوشنننش  یاهی بخصنننو  در 

مناطق خش ، تدوین و ة های حساس و شکننداکوسیست 

های علمی بسننیار های مدیری  مرتع با شننیوهاجرای طرح

اسنن . افزایش سطح تولید و مما ع  از  ضننروریمد و آکار

یعی در  رو داشتن اطالعات پایه و های طبتخری  رویشااه

 با .باشننندمقندماتی از منابع و خخایر ک تی   یاهی آن می

های اکولوکی   ناهی و شننننناخ  علمی پیرامون ویژ یآ

بومی هر منطقه،  ه تنها از عوامل تخری  و سنننیر نهقرایی 

بلکه با اتخاخ تصننمی  معقو   امی  شننود،مین جلو یری آ

 . ]6[د شویشته مبردان آثر در احیا و توسعه ؤم

 ،ی ترین  یناهنان منناطق خشننن  و بیابااز مه  یکی

 اسنننفننناجیننان خننا واده از ینناهننان جن  سنننالسنننون 

(Chenopodiaceae ) یاهان این جن ،  عالوه بر اس  .

ای بوده و ندرت تولید بذر جزء  یاهان علوفه ،بودنخشننبی

 111این جن  با داشنننتن بیش از  .بانیی دار دة و علوفن

 Salsolaideaeترین جن  در زیر خننا واده بزرگ ، و ننه

 هایای،  داشننتن ویژ یباشننند که به خاطر تنوع  و همی

های خیلی متییر، اختالفات نابل تشننخی  ساده، زیستااه

بخاطر تفاوت کی  یناهنان جوان با  یاهان بال) )مورفولوکی

شننناسایی  ،ها و پوشننش کرکی(در الاوهای ا شننعاب، برگ

 . ]7[  ی مختلف آن بسیار مشکل اسها و ه

3 Bimodal 
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هایی ما ند مقاوم  به خشکی، سالسون به خاطر ویژ ی

ای عمیق، ها، چرا، سننیسننت  ریشننهشننوری، آفات و بیماری

های زیسننتی ه آب و شننکلی بان در اسننتفادآیتولید، کار

هننای ای در زمینعلوفننه مختلف بننه عنوان ینن   یناه مه ّ

 .دخش  و شور در  ظر  رفته می شو

 1916در سنننا   Dropتوسننن   ،مطالعه مورد ة و ن

 ةتراسنننو مربوط به  دین رد ی نذارو  نام ییشننننناسنننا

Caryophyllales   ما ند، یکساله یا  ییهابا ویژ ی کهاسن

در دسننتجات محوری،  ءجزبه   طبودن، بدون کرسنالهچند

ها و شنننکل، سنننخ  و دائمی، براکتهبرگ کوهنا ی ةینپنا

ه ب بسنناط سننه  وش و متصل ةر، زائدها بدون خابراکتئو 

 شو د.یپهن مشخ  م ةل رده و کال سهیک

در  1یافتهدر خصنننو  اسنننتفاده از مد  جمعی تعمی 

صننورت  رفته  متعددیمطالعات  ،بررسننی منحنی پاسنن 

توان تولید  در پژوهشی (2114احمدی و همکاران ) .اسن 

 بررسی موردرا رویشااه راش  سب  به متییرهای محیطی 

کار یری مد  جمعی هب داد ند و  تیجنه  رفتنند کنهرار ن

صنننورت ینافته برای هر ی  از متییرهای محیطی بهتعمی 

ها  سنننب  به این العمنل  و هبینان عک  جهن ا فرادی، 

 . ]2[د متییرها،  زینه بهتری خواهد بو

( بننا اسنننتفنناده از منند  جمعی 1692مننیرداودی )

هی شننناخ  به عوامل های  یاینافته، پاسننن   و هتعمی 

های مختلف های غرب ایران )در کالسمحیطی را در بلوط

ها در امتداد العمل این  و هعک  مود.  آشننفتای( مطالعه 

 بررسی و مشخ  شدشنی  تیییرات محیطی و چرای دام 

شننندت چرای دام و های مهاج ، بهالعمنل  و هکنه عک 

خاط، ی  پاسنن  وزن مخصننو   ا ندر از آن، معوامل متأثّ

 . ]29[  افزایشی اس

یافته، با اسننتفاده از مد  جمعی تعمی ( 1696)فرجی 

های  یاهی شننناخ  به عوامل محیطی را در پاسننن   و ه

های درمنه دشتی در استان مرکزی بررسی و رشد رویشااه

 ،در ارتباط با عوامل اکولوکی مورد مطالعهرا این  و ه بهینه 

 .]14[ مود مشخ  

( با اسننتفاده از مد  جمعی 1696ری و همکاران )حید

                        هننای  ننینناهننییننافننتننه، پنناسنننن   ننو ننهتننعننمننینن 

Bromus tomentellus  وAchillea millefolium  را به

                                                            
1 Generalized Additive Model 

های محیطی، مورد بررسننی نرار داده و بیان کرد د  رادیان

کنه این دو  و ه  سنننب  به متییر ارتفاع از سنننطح دریا، 

مقدار شننن در خاط،  .متفاوتی را  شننان داد د العملعک 

                 ةپننارامنتری اسنننن  کننه تننأثیر مثبنن  در توزیع  و نن

B. tomentellus که این متییر، تأثیر داشنننتنه در حنالی

 .]21[  داشته اس A. millefolium ةمنفی بر حضور  و 

 ةالعمننل  و نن( منحنی عک 1696علوی و همکنناران )

های محیطی را با اسنننتفاده از مد  راش  سنننب  به متییر

 د. مود یافته در جنال خیرود  وشهر مطالعه جمعی تعمی 

عالوه بر شکل  ،که چنا چه هدف از مطالعه  تایج  شان داد

منحنی پاس ، برآورد خصوصیاتی مثل مقدار بهینه و دامنه 

اکولوکی  متییر محیطی برای ی   و ه  یز مد ظر باشننند، 

یننافتننه برای هر ینن  از عی تعمی کننار یری منند  جمهبنن

صنننورت ا فرادی، برای بیننان منتنینیرهننای محیطی بننه

ها  سنننب  به این متییرها،  زینه بهتری العمل  و هعک 

 .]4[د خواهد بو

 مد  از اسننتفاده با( 1696زاده و همکارن )شننهسننوار

 به را ارتفاع و سنننیل  میزان ةلفؤم دو ت ،یالاور ک تی 

 کما  و ه پراکنش بر تأثیر ذار هایییرمتی نیترمه  عنوان

(Ferula ovina) 66[  د مود تعیین[ . 

  و ه پاسنن  ،یامطالعه در( 1699) همکاران و یدشننت

با  یطیمح یهاانی راد به  سننب  را یداغ کسه اسننسرس

 جیکرد د.  تا یبررسنن افتهی یتعم یاسننتفاده از مد  جمع

و  درصد نشبرگ ، ی شان داد که پاس   و ه  سب  به ش

برعک  درصننند سنننن  و  ،یشنننیآه  خاط از مد  افزا

 موده اسنن . پاس   و ه  یرویپ یاز مد  کاهشن زهیسننار

 خاط تهیدی سنب  به درصندشن، درصد عصاره اشباع و اس

از  یو کربن آل ل یس و  سنب  به درصند یااز مد  ز اوله

 نیاز ا یحاک جی تادر کل کرده اس .  یرویپ یی مامد  دو

 انیآشنن انیتوا د در بیم افتهی یتعم یمد  جمعسنن  که ا

 . ]12[ دش و ه خا  مناس  با  ی یکیاکولوک

 ،ر خصننو  مطالعات صورت  رفته در خارا از کشورد

 یمد  جمع( عنوان داشتند که 2112 وسان و همکاران )

 تجزیه و تحلیل یرا برا یمناسننب یافته روش بسننیارتعمی 

مستقل و پاس  ارائه  یین متییرهاب ةرابط یها و بررسداده

در تجزیننه و تحلیننل  یبننانی یتوا ننایاین منند  . دهنندیم
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بین  یغیرخط ةکردن رابطو مشننخ  یاکولوکیک یهاداده

در این منند  برخالف منند   .مختلف دارد یمنتنییرهننا

 ةو رابط  رددیارائه م ایرابطهکه در آن ) یخط ر رسیون

د له پارامتر برآورو پاسننن  به وسنننی یتبیین یبین متییرها

 شننود،یاجازه داده م( شننودیسنننجش م ر رسننیون شننده

 .]18[د پاس  را تعیین کنن یها شکل منحنداده

های  یاهی )حضور، تجدید حیات( و پاس   و ه ةمطالع

هنای  یناهی در شنننی  تیییرات عوامل پراکنند ی  و نه

ها کم  به درط بهتر آشنننیان اکولوکی   و ه ،اکولوکین 

 ةسنازی رواب  بین  و ه و محی ، هستیکمّ .]28[د کنمی

بینی پراکنش جیرافیایی سازی جه  پیشمد  برای اصلی

ای برای بیان توا د پایههنا در اکولوکی اسننن  که می و نه

های مختلف در ارتباط با کنتر  عوامل محیطی در فرضننیه

نوان عبه ،هادر ابتدا از این مد . هنا باشننندپراکنش  و نه

ابزاری در مطالعات آت اکولوکی اسننتفاده شننده اسنن ، ولی 

امروزه در بسننیاری از موارد  ظیر ارزیابی اثرات اسننتفاده از 

های مختلف در جیرافیای زیسنننتی، تهیه زمین، فرضنننیه

ها و همچنین مباحث حفاظتی،  یز مورد استفاده نرار  قشه

 .]17[د ا  رفته

تفاده از مد  جمعی اسننن( 2112) ترااوره و همکناران

را به دنیل زیر برای مطالعه پاسننن  ( GAM)یافته تعمی 

( اثر 1: مناس  دا ستندبه عوامل محیطی   یاهیهای  و ه

 توا دتابع میر صننورت جدا ا ه بیان شننده و ههر متییر به

 صننورتپیشنناویی پاسنن ، به برای آزمون  قش متییرها در

منحنی  ،یافتهعی تعمی ( در مد  جم2؛ جدا ا ه رس  شود

کالس پارامتری محدود  پاسنن  توسنن  اشننکا  موجود در

ها، شننکل منحنی دهد دادهشننود، بلکه مد  اجازه می می

جننای پیش بننه ،( در این منند 6؛ پنناسننن  را تعیین کنننند

بین متییر  ةهنای پنارامتری غیرننابنل ا عطناف، رابطفرض

توا د می الًکه عم تابع هموارسازتوسن  پاسن  و مسنتقل، 

 .]65[د کار رود، بیان شوها بهبرای هر شکلی از داده

های  یاهی و هنای اکولوکین   و هشننننناخن  ویژ ی

العمل آ ها به عوامل محیطی، ضننمن تعیین چاو ای عک 

های مورد  ظر در شرای  مختلف اکولوکیکی، پتا سیل  و ه

کی اطالعننات ارزشنننمننندی برای تعیین  یننازهننای اکولوکی

های هنای  یناهی، ارائه دا ش پایه برای معرفی  و ه و نه

مناسن  اصالح مراتع، تولید علوفه، مدیری  پوشش  یاهی 

برداری از مراتع را در مننناطق و همچنین منندیرینن  بهره

 دهد. مشابه، ارائه می

 های و ه پراکنش بینیپیش هایمد  از استفاده امروزه

 حفاظ  احیا، ارزیابی،  ظارت، در ایبرجسته  قش  یاهی،

 هامد  .کنندمی ایفا مرتعی هایاکوسننیسننت  ةتوسننع و

 پراکنش علل ةدربار اطالعات کسنن  جه  بالقوه ابزارهای

 محسوب  یاهی های و ه برای رویشنااه تناسن  و ها و ه

 های و ه پراکنش بینیپیش سننازیمد . ]18[د شننو می

 و  و ه ی  حضننور هایداده ینب ارتباط اسنناس بر  یاهی

 احتما  ها،مد  این در. شودمی تعریف محیطی، متییرهای

 متییرهای مکا ی پراکنش از  یناهی هنای و نه رخنداد

 .اس  بینیپیش نابل محیطی

 از اسننتفاده با تا اسنن  شننده تالش ،وهشژپ این در 

 ثرمؤ اکولوکی  عوامل تعیین ضننمن چندمتییره، آ الیزهای

  یاهی ةاین  و  پاس  بررسی به ،سالسون ة و  اکنشپر بر

 در ر ظ مورد پتا سننیل تعیین و محیطی عوامل تیییرات به

 شود. پرداخته اکولوکیکی مختلف شرای 
 

 هامواد و روش

 نطقه مورد مطالعهم (الف

وسیعی  ةکه دامن ا تخاب شد  حویهلعه بمورد مطا ةمحدود

را در بر داشنننته  مورد پژوهشاز پراکنش و حضنننور  و ه 

مورد  ة ظر در محدود و ه مورد بدین ترتی  که  بناشننند.

در امتداد شنننی  تیییرات محیطی، از حد پائین  مطنالعه،

منطقه مورد  مشننناهده  ردد. تحمنل تنا حد بانی تحمل

 درجلاه شننونان و سنننخواسنن  مطالعه در وانع بخشننی از 

 461ای به وسننع  در عرصننهو  یشننمالاسننتان خراسننان

 متر مربع ا تخاب  ردید. کیلو

 برخی از خصنوصننیات و مشننخصات مه  پراکنش  و ه

ارائه شننده  1سننالسننون در منطقه مورد مطالعه در جدو  

های برداش  درمورد مطالعه    منطقهنعیمو 1شکل  .اس 

  دهد.میدا ی را روی  قشه انلیمی استان  شان می
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 خراسان شمالی به شرای  انلیمی در استان مونیع  منطقه مورد مطالعه با توجه -1 شکل

 

 های منطقه مورد مطالعهبرخی از ویژ ی -1جدو  
 عنوان ویژ ی

Salsola arbusculiformis Drob  ام  و ه مورد مطالعه 

 دامنه پراکنش() و سطح پراکنش در استان وضعی  های  رمه و جاجرم(شهرستان) شرنی و غرب استانجنوب

 مختصات طو  جیرافیایی 4169151تا  4126174از 

 مختصات عرض جیرافیایی 482956تا  456561از

  احیه رویشی ایرا ی و تورا ی

 انلی  رویشی استسی یمه

 میلیمتر( در بازه آماری) متوس  بار د ی سان ه ایستااه جاجرم(میلیمتر ) 5/247

  راد( در بازه آماریا تیس) متوس  دما سان ه ایستااه جاجرم()  راددرجه سا تی 5/16

 تعداد روزهای خش  روز 256

 مساح  منطقه مورد مطالعه )کیلومتر مربع( کیلومتر مربع 461

Salsola- Acantholimon تیپ  یاهی عرصه مورد مطالعه 

 اراضی کاربری مرتع فقیر

 حدانل ارتفاع از سطح دریا متر 1191

 حداکثر ارتفاع از سطح دریا متر 1711

 ترین تیییرات شی  محیطیمه  غربیشمالی و شما  ؛درجه 6ده شی  تا عم

 

 گیری و اندازه پالتطرح نمونه -ب

ز لوکیکی امختلف  یاهی و اکو هایلفهؤم یری برای ا دازه

( 1694سننیسننتماتی  )ارزا ی و عابدی، -روش تصننادفی

که شی  تیییرات محیطی  با توجه به این. ]6[د استفاده ش

ها به  حوی ا جام  ردید استقرار ترا سک  ،  بوددر دو جه

کنه بتوان وفور  و ه مورد  ظر را در امتداد تیییرات عوامل 

)جهن  جیرافینایی و ارتفناع( و در طو  محدوده  محیطی

 66ترا سنننک  و  6مجموع  در. مورد مطالعه بررسنننی کرد

 یپالت بر رو نیپالت در  ظر  رفته شنند. محل ا تخاب اول

 دشننا تخاب  یتصننادف طوربه زی  هیاز خ  پا هر ترا سننک 

]6[. 

ه  و -سنطح پالت از روش منحنی سطح ةبرای تعیین ا داز

 111، رویشااه مورد مطالعه  ردید. ا دازه پالت در استفاده

اسننتقرار شننبکه  چاو ای 2کل آمد. شننمترمربع بدسنن  

با شی  تیییرات محیطی در منطقه  برداری متناسن  مو ه

 .دهدا  شان میر مورد مطالعه
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عوامل محیطی در پوشش گیاهی و آماربرداری از -ج

 پراکنش گونه مورد مطالعه محل

 یواحدها از  ی هر در یبردار مو ه شبکه اسنتقرار از پ 

 هر یتاج پوشش درصد و هاهیپا تعداد ،یفراوا  ؛یکیاکولوک

 یجار سا  رشند و هاپالت داخل در وانع یها و ه از  ی

 ةهم یری ا دازه. شننند یری ا دازه پژوهش مورد  و ننه

 قیطر از یفراوا .  رف  صورت ی لده ةمرحل در هامتیییر

درصد  و شمارش قیطر از هاهیپا تعداد  و ه، ابیغ و حضور

 ی، خاط لخ ، سنن  و سنناریزه و نشبرطتاج پوشنش

بندی هر ی  از ی پ  از شنننبکه ظر برآورد قیطر از آ ها

درصنند با توجه به سننطح  1شنندن  پالت ها جه  مشننخ

 مورد  و ه یجار سا  رشندمقدار . شند زده نیتخم ،پالت

 . دی رد یری ا دازه نیتوز و نطع قیطر از زی  پژوهش

رد مو منظور بررسننی اثر عوامل محیطی بر پراکنش  و هبه

(، ینن   مو ننه هننا )مرکز پالتز هر ینن  از پالت، اپژوهش

  مو ه خاط( 66 مجموع در) دوا یتا عمق ریشنننه خناط

اه، ها به آزمایشنننابرداشننن   ردیند و پ  از ا تقا   مو ه

ها شننامل باف  خاط خصننوصننیات فیزیکی و شننیمیایی آ 

 pH )روش هیدرومتر(، اسیدیته ) ل اشباع و با استفاده از

 ،(متر EC   ل اشننباع و با اسنتفاده ازشنوری خاط )متر(، 

ن(، فسنننفر درصننند آه  )با اسنننتفاده از روش تیتراسنننیو

 جذبجذب )با اسنتفاده از روش السنون(، پتاسی  نابلنابل

روش استات آمو یوم(، کربن آلی )با استفاده  )با اسنتفاده از

بالط(، ازت کننل )بننا اسنننتفنناده از روش -از روش والکی

 .]5[  یری شدا دازهکجدا (، 

عوامل توپو رافی شننامل ارتفاع از سننطح دریا، درصنند 

افینایی هر پالت ثب   ردید. شنننین  زمین و جهنات جیر

ای ، متوس  دمسان هعوامل انلیمی مثل میا این بار د ی 

های هواشننناسننی های ایسننتااهسننان ه، با اسننتفاده از داده

ا اسنننتفاده از مطالعات ب زدین  بنه منطقه مورد مطالعه و 

بارش و دما، ه هواشنناسی موجود در استان،  ظیر خطوط 

ت جیرافیایی محل هر ی  از مختصنننا .مد  ظر نرار  رف 

( GPSیاب )هنا  یز با اسنننتفاده از دسنننتااه مونعی پالت

 مشخ   ردید.

 

 
 برداری متناس  با شی  تیییرات محیطی در منطقه مورد مطالعه حوه استقرار شبکه  مو ه -2 شکل

 

 هاتجزیه و تحلیل داده -د

جه  بررسنی ارتباط متییرهای محیطی اثر ذار بر پوشش 

اهی و ا تخاب روش مناسننن  خطی و غیرخطی، آ الیز  ین

 یاهی های پوشش بر روی داده 1 یری شدهتطبیقی نوس

مشخ  محور او  های پاس (، ا جام و طو   رادیان )داده

                                                            
1 Detrended Correspondence Analysis 

تر از  ردیند. با توجه به طو   رادیان محور او  )که بزرگ

عنوان روش به   2چهار بود(، از روش آ الیز تطبیقی متعارفی

 رخطی استفاده شد. غی

هننای پوشنننش  ینناهی و عوامننل در این ارتبنناط، داده

محیطی، در دو ماتری  خالصنننه  ردید که ماتری  اولیه، 

2 Canonial Correspondence Analaysis 
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ها( برداری )پالتهای  یاهی در واحدهای  مو هشامل  و ه

بود. از  در هر پالتو ماتری  ثا ویه شننامل عوامل محیطی 

دمتییره برای ها، از ر رسنننیون چنآ جنا کنه در این روش

ا تخاب ترکی  غیرخطی متییرهای محیطی برای رسننیدن 

 نبنابرایشنننود، به بهترین ترکی  از متییرها اسنننتفاده می

ورود تعداد زیاد متییرهای با همبسننتای بان ممکن اسنن  

برای کاهش این . ]27[د د ر 1منجر بنه ایجناد اثر کمنا ی

ین تر، جهنن  ا تخنناب مه 2خطننا، از ا تخنناب رو بننه جلو

 . ]61[د متییرهای محیطی استفاده ش

این روش،  زدر تجزینه و تحلیل اطالعات با اسنننتفاده ا

ها، تح  سازی دادهها از طریق شننبیهشننی  تیییرات  و ه

داری رابطه محیطی، بررسی و معنی عواملشنرای  مختلف 

دس  آمده از متییرهای بین ترکی   و ه ای و محورهای به

 4 مو   کارلو 6ه از آزمون جایاشننن محیطی بنا اسنننتفاد

در این رابطه  یز با ا جام . ]64، 66[د شررسی ( ب1معادله )

 F-ratio    داری کل مد  توسننآزمون مو   کارلو، معنی

 .تکرار ارزیابی  ردید 999با  P-value و

 

𝑃 =
𝑛𝑥 + 1

𝑁 + 1
 

(1                                                  ) 

xn :عداد دفعاتی اس  که ارزش ویژه محاسبه شده )یا ت

های هنا و متعیرهای محیطی( دادههمبسنننتای بین  و نه

هننای وانعی )یننا تر از ارزش ویژه دادهتصننننادفی بزرگ

 Nو ها و متییرهای محیطی( اسنن  همبسننتای بین  و ه

)شننبیه سننازی(کردن اس . ا ر  تعداد کل دفعات تصنادفی

باشنند، ارزش ویژه یا همبسننتای  15/1کوچکتر از  p ارزش

 .]26[  دار اسها و متییرهای محیطی معنیبین  و ه

 افزارها در این بخش، از  رمداده برای تجزینه و تحلیل

Canoco    66[د استفاده ش 5/4سخه[. 

 

گیاهی مورد مطالعه به  ترسیم منحنی پاسخ گونه -و

 عوامل محیطی

منحنی عملکرد  و ه در صنننورت منحنی پاسننن   و ه، به

شنننود. برای رابطنه با تیییر در عوامل محیطی، تعریف می

                                                            
1 Arch effect 
2 Interactive-Forward-selection 
3 Permutation 
4 Monte Carlo 

هنای  یناهی بنه تیییرات عوامل بینی پناسننن   و نهپیش

، 65، 67[د استفاده ش یافتهمحیطی از مد  افزایشی تعمی 

که  دلیل اینبه) 5آ الیز تابع اتصننا  لااریتمی. ]7، 16، 61

ی آن برازش شننود( و منحنی پاسنن  به شننکل  وسننن برا

ه، یافترای برازش مد  افزایشی تعمی ب 6توزیع خطا پوآسون

منظور اجتناب از بیش برازش متییرهای )به استفاده شد د.

 صورت ا فرادی وارد مد  شد د(. پیشاو، این متییرها به

توابع تبندیل هموار )اسنننتخراا ی  تابع ر رسنننیو ی 

(، توسننن   Smooth termsهننا یننا) نناپننارامتری( از داده

ا درجه آزادی ب 7هموارسنازی به روش اسنسلین درجه سننوم

منظور به. ]26، 65[د سنننه ینا کمتر از سنننه برازش شننن

ها، معیار بنندی متییرهنای اثر نذار بر عملکرد  و نهرتبنه

معیاری برای   AICکار  رفته شننند.به  8اطالعاتی آکائی 

کردن ربرازش اسننن . این معیار، با برنراسننننجش  یکویی 

تعناد  میان دن  مد  و پیچید ی آن، به ا تخاب بهترین 

مند  آمناری و معرفی متییرهای اثر ذار بر عملکرد  و ه، 

تر باشنند، در کوچ  AIC هرچه مقدار. ]6[د کنکم  می

 تیجه متییر مورد  ظر، دارای اثر ذاری بیشننتر بر عملکرد 

یا ، دباشش تاجی/ تولید/ ارتفاع( می و ه )وفور/ درصد پوش

ترین مد  در برازش منحنی که مد  ارائه شده، مناس  این

 باشد. العمل  و ه میعک 

محاسبه  زیر هایمعادلهصنورت هب AIC، در حال  کلی

 : شودمی

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √∑ (𝑄𝑖 − �̂�𝑖)
2𝑛

𝑖−1

𝑛
 

(2                           ) 
𝐴𝐼𝐶 = 𝑛𝑙𝑛(𝑅𝑀𝑆𝐸) + 2𝑝 

(6                             ) 

                     

 Qiجذور میا این مربعات خطا، م  RMSEکه در آن،

ها تعداد مشاهده nمقدار مشاهده شده، مقدار برازش یافته،

 . یز تعداد متییرهای مد  اس  p و
 

 

5 log link function 
6 Poisson error distribution 
7 cubic spline smoother 
8 Akaike Information Criterion 
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 نتایج 

خصووواوویات رویشووگاهیی گیاهی و دامنه تغییرات 

 عوامل 

ها، تیپ  یاهی درصنند پوشننش  یاهی  و هبا توجه به 

بوده و  Salsola-Acantholimonغننالنن  در منننطقننه 

های پوشننش سطح خاط در رویشااه مورد میا این ویژ ی

مطالعه و همچنین برخی از خصننوصننیات  یاه سالسون در 

 شننان داده شننده اسنن . به لحاظ  2این منطقه در جدو  

کوهستا ی با  سنیمای ظاهری، رویشنااه  و ه مورد مطالعه

زد ی سنننای  سبتًا بان بیرون همراه باخاط  سننبتًا عمیق 

 بوده و از ساز دهای آهکی )بعضاً مار ی( تشکیل شده اس .

میا این عوامل محیطی مورد  ةدهند شنننان 6جندو  

بررسنی در رویشنااه  یاه مورد  ظر اسنن .  تایج حاصل از 

رین نتتعیین حدود خصوصیات اکولوکیکی مورد مطالعه )با

ترین مقدار عامل اکولوکی ( در رویشااه سالسون با و پایین

 شان  4دو  ج توجه به حضور  و ه مورد مطالعه در آن، در

 داده شده اس .
 

 استان در مطالعه مورد منطقه در خاط سطح و  یاهی پوشش هایویژ ی میا این -2 جدو 
 ساسون علوفه دیتول

(Kg/ha) 

 در  هیتعداد پا

 سالسونهکتار 

درصد پوشش 

 سالسون یتاج

 درصد سن 

 زهیو سنار 

درصد خاط 

 بدون پوشش

درصد 

 نشبرگ

درصد کل 

 یپوشش تاج

مکان/ 

 شااهیرو

 جلاه شونان 2/8 7/8 6/68 8/14 9/2 51/77 5/45

 

 شمالی خراسان استان در مطالعه مورد منطقه در سالسون  یاه رویشااهی خصوصیات میا این -6 جدو 

 pH )%(ماده آلی خاط TNV% )%(سیل  )%(شن
EC 

 مکان/ رویشااه ارتفاع از سطح دریا )متر( متر()دسی زیمن  بر 

 جلاه شونان 611±1411 5/6±1/7 6/1±2/8 72/1±1 6/17±4/26 9±88/22 9±76

 

 آن در السونس  و ه حضور به توجه با مطالعه مورد رویشااه در محیطی عوامل مقدار ترینپایین و بانترین -4 جدو 
 دارمق ترینپایین بانترین مقدار عوامل محیطی ردیف

 64 81 درصد شن 1

 8/15 8/61 درصد رس 2

 6/1 7/1 هدای  الکتریکی خاط )دسی زیمن  بر متر( 6

 6/8 9/46 درصد آه  خاط 4

 25/1 64/1 درصد کربن آلی خاط 5

 12/1 14/1 درصد ازت کل 6

 1191 1711 (ارتفاع از سطح دریا )متر 7

 2 9 درصد شی  زمین 8

 21 91 درصد خاط بدون پوشش 9

 1 61 درصد سن  و سناریزه 11

 1 11 درصد نشبرگ 11

 2/1 11 درصد پوشش  یاهی سالسون 12
 

 
 

هوای گیواهی موجود با عوامل روابط پراکنش گونوه

 محیطی 

ای از عوامل محیطی بر تیییرات بررسننی تأثیر مجموعه

هی در جوامع با استفاده از روش ا تخاب رو به پوشننش  یا

متییر از  5بندی کا و ی ، منجر به ا تخاب جلو در رسنننته

 ،متییر اولیه شنند. متییرهای ا تخاب شده سولفات 25بین 

 (.5)جدو   بیکربنات، درصد رس، بار د ی و ارتفاع بود د
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  جلو به رو ا تخاب روش از مطالعه مورد رویشااه در  یاهی پوشش تیییرات بر اثر ذار و مه  متییرهای -5 جدو 

 کا و ی  بندیرسته در

 Explains % Contribution % F  یرهایمتی

SO4 4/11 5/14 **9/6 

3HCO 7/5 6/7 **4/2 

Sand% 8/5 4/7 *6/2 

Precipitation 1/9 6/11 **6/6 

Altitude 7 9/8 **7/2 

F جایاش  تصادف( 999ری محورهای کا و ی، مقدار سطح احتما  بدس  آمده از آزمون جایاش  مو   کارلو )با داآماره آزمون محاسبه شده برای معنی 

 

اسنناس  ( برCCAبندی تطبیقی متعارفی ) تایج رسننته

شده در روش دوم، و عوامل مه  مشنخ  و او  محورهای

ارائه شده اس . میزان فاصله  6ا تخاب رو به جلو، در شکل 

های مختصننات، بیا ار شنندت یا ضعف رابطه  قاط از محور

هنا با محور تر و زاوینه آ اسننن  و هرچنه طو  بردار بزرگ

اهی های  یها و  و همولفه تر باشد، همبستای بین کوچ 

با محورها بیشنتر و رابطه آن با خصوصیات معرف محورها، 

جدو  همبسننتای بین ، 6با توجه به شننکل  .تر اسنن نوی

محور او  همبستای  ، یری شدهزهمتییرهای محیطی ا دا

 که متییرهای دارد، درحالی ارتفاعزینادی بنا متییر  منفی

دار د، همبسنننتای  با محور دوم  3HCO درصننند رس و

خاط را  بنه طور عمنده متیییر هنای بننابراین محور دوم 

 .دهد شان می

 

 
 اکولوکی  عوامل با ارتباط در  یاهی های و ه توزیع -6 شکل

 
 

 

ی همبستای بین درصد پوشش  یاهی سالسون و بررس

 شان داده شده  6در جدو   عوامل اکولوکی  مورد مطالعه،

همبستای  عامل اسیدیته خاط اسن . پراکنش این  و ه با

 ، سدی  و مقدار هدای  الکتریکی خاطمیزان کلرمثب  و با 

 همبستای منفی دارد. در عصاره اشباع خاط

ینافتنه با توزیع خطا  کنار یری مند  جمعی تعمیه بن

پوآسنون، برای هر ی  از متییرهای محیطی،  شان داد که 

متییر مورد مطالعه در سطح  14 ،عامل مورد بررسی 25از 

با  .(7) جدو   ا ددار بودهبر عملکرد سننالسننون معنی ،1%

دار  یاه سنننالسنننون در رابطه با العمل معنیتوجه به عک 
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منحنی پاسنن  ورد مطالعه، در منطقه م اشنناره شنندهعوامل 

این  و ه  سنننب  به هر ی  از متییرهای محیطی اثر ذار، 

  (.4)شکل مورد بررسی نرار رف 

کننه  شنننودمالحظننه می 4همننا طور کننه در شنننکننل 

دیته اسی ا ندالعمل  یاه سالسون در رابطه با عواملی معک 

بررسی  ( اس .Unimodal مایی )به صنورت ت  TNVو 

ارتباط با درصد شن و درصد رس  شان در  سالسونپاسنن  

دهد که پاسنن  این  و ه  سننب  به تیییرات مقادیر این می

ای اسنن . بررسننی عملکرد  و ه حال  ز اوله عوامل تقریباً

، Cl ،Na)درصد پوشش  یاهی( مورد مطالعه در ارتباط با 

دهد که همچنین  شان می ECدرصد مواد آلی، ازت کل و 

ه تیییرات مقادیر این عوامل حال  پاسن  این  و ه  سب  ب

 دو مد اس .

 

 سالسون  یاهی پوشش درصد با محیطی عوامل بین دار معنی همبستای -6 جدو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دارمعنی تبیینی متییرهای از ی  هر به  سب  یافتهتعمی  جمعی مد  برازش  تایج -7 جدو 

  یآکائ یاطالعات اریمع F یطیمح ریمتی فیرد

 21/95 5/5** )%(شن 1

 21/95 5/5** )%(ل یس 2

 11/97 8/4** خاط تهیدیاس 6

 67/86 5/8** (متر بر من یز یدس) خاط یکیالکتر  یهدا 4

 9/6 58/91** (mg/lit) سولفات 5

 68/81 6/4* )%(آه  6

 61/87 8** )%(خاط یآل کربن 7

 89/85 6/8** )%(کل ازت 8

 1/6 22/96** (ppm) خاط کلر 9

 8/11 64/76** (ppm) خاط  یسد 11

 8/4 18/97** (m) ایدر سطح از ارتفاع 11

 29/96 1/5* ییایجیراف  جه 12

 27/87 2/8** )%(نیزم  یش 16

 11 6/81** (c1) حرارت درجه 14

F داری برازش مد ، مقدار سطح احتما  بدس  آمده از آزمون برازش مد آماره آزمون محاسبه شده برای معنی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یهمبستا  یضر یطیعوامل مح

Cl (mg/lit) 
*411/1- 

Na (meq/lit) 
**515/1- 

 EC (dS/m) 
*412/1- 

pH 
*679/1 

 دار اس .درصد معنی 11/1همبستای در سطح  **
 دار اس .درصد معنی 15/1همبستای در سطح   *
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(C) 

 

(B) 

 

(A) 

 

(F) 

 

(E) 

 

(D) 

 

(I) 

 

(H) 

 

(G) 

 

(L) 

 

(K) 

 

(J) 

: PH ،G: مقدار  4SO، F مقدار: CL ،E: مقدار D: ارتفاع، C: درصد شن، B: درصد رس، A) یطیپاس   و ه به عوامل مح یمنحن -1شکل 

  ( ی: جه  شL: مقدار ازت کل، EC ،K:  مقدار J  ،ی: درصد شNa ،I: مقدار OC، Hمقدار 
 

 

 

سیدیته خاط  شان داد بررسی پاس   و ه در خصو  ا

، پاسنن   و ه افزایشننی 5/7که با افزایش اسننیدیته خاط تا 

بوده و از آن به بعد با افزایش اسننیدیته خاط حضننور  و ه 

یابد. پاس   و ه سالسونی مورد مطالعه به عامل کاهش می

TNV  کاهشنی بوده و با افزایش درصدTNV   خاط پاس

 ف . و ه کاهشی بوده و حضور  و ه کاهش یا

العمنل  و ه سنننالسنننون به عامل دما از مد  دو عک 

( پیروی کرده اسننن ، بدین ترتی  که با Bimodal مایی )
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، پوشش  یاهی  راددرجه سا تی5/12افزایش مقدار دما تا 

 یرمتیی و نه مورد  ظر  یز افزایش و بنا افزایش مقادیر این 

 با .، پاس  کاهشی  شان داده اس  راددرجه سننا تی16به 

 5/16افزایش میزان این پننارامتر از این مقننادیر تننا حنندود 

 راد، در محدوده حضننور  و ه، افزایش  شان درجه سنا تی

 .ن از رو د کاهشی برخوردار اس آداده اس  و پ  از 

 

 بحث 

های  یاهی به پناسننن   و ه ةبررسنننی و تحقیق در زمینن

تیییرات عوامل محیطی، اطالعات ارزشننمندی برای تعیین 

هنای  یناهی، دا ش پنایه برای ای اکولوکیکی  و نه ینازهن

یافته، های مناسنن  جه  احیای مراتع تخری معرفی  و ه

پوشش  یاهی و سایر اهداف مدیری  تولید علوفه، مدیری  

با توجه به کمبود اطالعات در  بنابراین دهد.مراتع ارائه می

                         ةایننن زمننینننننه و هننمننچنننننیننن اهننمننینن   ننو نن

Salsola arbusculiformis Drob،  از  ظر سطح مناطق

خوراکی مطلوب و پراکنش، تولینند بننانی علوفننه و خوشننن

به مطالعه  یازهای  ،در این تحقیق همچنین حفاظ  خاط

العمنل آن به تیییرات عوامل اکولوکین  این  و نه و عک 

 یافته پرداختهمحیطی، با اسننتفاده از مد  افزایشننی تعمی 

 شد.

ارتفاع رویشااه این  ةها  شان داد که دامنسنی تایج برر

سننن . مقادیر متر از سنننطح درینا 1711تنا  1191 یناه 

 4/16تننا 6/1 ازکتریکی خنناط مننتییرهننای هننداینن  ال

، درصد 6/8تا  9/7 اززیمن  بر متر، اسنیدیته خاط دسنی

، کربن آلی خاط 9/49تا  6/8 از شننو ده )آه (مواد خنثی

اسنن .  تایج حاصل از آ الیز  درصنند، بوده 72/1تا  21/1از 

، 4SOتطبیقی متعننارفی  شنننان داد کننه عوامننل محیطی 

خاط به  3HCOخاط، و  شننننبار د ی، ارتفاع، درصننند 

درصننند از  7/5و  8/5،  1/7، 1/9، 4/11ترتینن  بننا بیننان 

واریا   موجود در ترکی   یاهی،  قش مهمی در تیییرات 

یجه این  ت ترکی   یاهی در رویشااه مورد مطالعه داشتند.

و همکاران  دشتی(، 1692احمدی و همکاران )های به یافته

، 12، 29[ (، مطابق  داش 1692میر داوودی )و  (1691)

1[. 

درصد شن به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده باف  

خاط،  قش مهمی در میزان آب و عناصنننر در دسنننترس 

ر  یاهان و  یز تهویه و عمق ریشننه دوا ی  یاه داشننته و د

تایج  این یافته با  .پراکنش پوشش  یاهی  قش مهمی دارد

خالصنننی اهوازای و همکاران (، 1991واهبنا و همکناران )

د  یز مطابق  دار (1695اسننفنجا ی و همکاران )(، 1691)

]66 ،24 ،16[ . 

که با  کنل واریا   موجود در پوشنننش  یاهی مقندار

  9/2رببرا ،بندی کا و ی  بیان شنده اس اسنتفاده از رسنته

 رفتن تمامی متییرهای ا تخاب شده به باشد. با در  ظرمی

( Constraining Variableکننده )عنوان متییر محندوده

 رفتن همبسنننتای مکا ی به عنوان متییر همراه و در  ظر

(Covariates)  و حذف تأثیر این متییر بر تیییرات پوشش

یان درصنند از کل این واریا   را ب 9/68، مد  فوق  یاهی

های موجود در که این مقدار با توجه به پیچید ی  مایدمی

محور او  با . ]27[د رسننجوامع طبیعی، مطلوب به  ظر می

درصد و محور دوم با مقدار ویژه  58/17، 51/1مقدار ویژه 

درصننند از کل تیییرات پوشنننش  یاهی را  45/11، 61/1

  کنند.توجیه می

 یطیمح ریمتی 25 مطالعه حاضنر  شان داد که از جی تا

 سننالسون اهیبر عملکرد   یطیمح ریمتی 14مورد مطالعه، 

 افتهی یتعم یجمع مد توان  ف  یم بنابراینا د. مؤثر بوده

 یمتییرها به  سننب   و ه سننالسننون پاسنن  یبررسنن یبرا

 ی. بررسنننکننندیم ارائننه را ینبول نننابننل  تننایج یمحیط

 املعو و سنالسون یاهی  پوشنش درصند نیب یهمبسنتا

 اب  و ه نیا پراکنش که داد  شننان مطالعه، مورد  یاکولوک

 کلر، زانیم با و مثب  یهمبسننتا خاط تهیدیاسنن عامل

 اشننباع عصنناره در خاط یکیالکتر  یهدا مقدار و  یسنند

 . دارد یمنف یهمبستا خاط

 به  سنننب   و ه نیا اسننن  که نیاز ا یحاک  تنایج

 را یاوتمتف العملعک  مطالعه مورد یمحیط یمتییرها

 متییرها به این به  سب  سالسون پاس  بیشتر .داد د  شان

 افزایش با بود. افزاینده و کاهنده رو د ایو  یاصورت ز اوله

 1452ارتفاع تا  درصنند، 5شننی  تا  ،هیتیدیاسنن شننن، رس،

 امر ایناسنن . شننده بیشننتر سننالسننون حضننور  و ه متر

 نیبقاء ا رب مثب  اثر متییرها این که اس  این ةدهند شان

 رس، بارش، یمتییرها افزایش دیار طرف از. دار د  و ه

 سننب  را  و ه حضننور افزایش دامنه جه  و حرارت درجه

  اس .  موده را بیشتر آن بقاء شا   و شده
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 نتیجه گیری کلی

 یرهایمتی راتییتی به یاهی  یها و نه ةبنالقو پناسننن 

 زا فادهاسننت با  و ه پراکنش اسنناس بر توانیم را یطیمح

 در. کرد ینیبشیپ  یاهی های و ه پراکنش یهننامنند 

. ردک فیتعر را یمناسب یها و ه سنتااهیز توانیم جه،ی ت

 یبرا یعیطب منابع رانیمد توسنن  یاندهیفزا طور به نیا

 و هوا و آب اثرات یابیارز یبرا ،یسننتیز تنوع از حفاظ 

  .اس  شده استفاده نیزم یکاربر یها یفعال یبرا

 یازمند  یاکولوکیک ةپیچید یهاداده تحلیل و تجزینه

 رواب  بتوا د که اس  ینو و پذیرا عطاف یتحلیل یهاروش

 کنتر  را دسنن  رفته از یهاداده و متقابل اثرات ،یغیرخط

 یبررسننن یبرا سننناده روش افتهی یتعم یجمع کند. مد 

 باشنندیم یمحیط یمتییرها به توجه با ها و ه العملعک 

ا رچه  .اسننن  تفسنننیر نابل یراحت به حاصنننل  تایج که

 افتهی یتعم یشیافزا مد  ری ظ رهیچند متی یهاونیر رس

  قش خا   و ه  ی  یاکولوک انیآشنن انیتوا ند در بیم

 شننامل توا دیم  یاکولوک دامنه نیا، ]18[ ندباشنن داشننته

  قش . هرچندباشنند ز ده و ز دهیغ عوامل متقابل راتیثأت

 اب سننهیها در مقا و ه رناب  ری ظ ز ده یهافاکتور ی سننب

 اس  یمسائل جمله از نیا و س ی  مشخ  رز دهیغ عوامل

 از یاریبس ن،یا بر عالوه. دارد یشتریب قاتیتحق به ازی  که

 یعیطب و یا سا  اختالنت بروز از رانیا یها جنال و مراتع

 و یاراضننن یکاربر رییتی ،یسنننوزآتش دام، یچرا)مثل 

 نیا و  بوده مصننون( اهانی  یهاشننااهیرو نشنندتکهت 

 زده ه  بر را هاسننت یاکوسنن نیا در تعاد  فرض موضننوع

 ایها  و ه یبرا ژهیو به  یمحدود نیا بننابراین. اسننن 

 برابر در عیسننر ای داشننته یکوتاه یز د  دوره که یجوامع

دهند )به عنوان مثا  یم  شننان واکنش یطیمح راتییتی

 ،نیکننده اسنن . بنابراها( محدودو چمنزار یمناطق سنناحل

 ینیب شیپ عنوان به یستیبا زیها  یآشنفتا مثل یاطالعات

  ظر در ونیر رسنن بر یمبتن عیتوز یسنناز مد  در کننده

 .شو د  رفته

 Salsola arbusculiformis حضننور  یاهم لیدل به

Drob  خشنن  مناطق خشنن  و  یمه یاهی  پوشننش رد

  یریمد یزیربر امه یبرا آن پراکنشعل   حوه  ،اسنننتان

 و ه مد  عیتوز ج،ی تا به توجه با .اس  یضرور ست یاکوسن

 و یفراوا  کاهش و شننودیم فیتوصنن GAM توسنن   ظر

 داده حیتوض یطیمح عوامل یها یمحدود با  و ه عملکرد

 یطیمح عوامل به  و ة مورد  ظر پاس توان و می شنودیم

 مرتع،  یریمد ،یستیرزیغ یها یمحدود حیتوضن یبرا را

 هاستفاد شده  یتخر یهاستااهیز یایاح و بهبود حفاظ ،

  .کرد

 به ،یطیمح عوامل که  تایج پژوهش حاضننر  شننان داد

 یبار د  نیا ایم ،، درصنند رس4SO ،3HCO مقدار ژه،یو

 بر یسنننجشنن نابل اثرات ن،یزم  یشنن و ارتفاع سننان ه،

 درطدار د.   Salsola arbusculiformis Drobعملکرد

 و آب  وسننا ات نهیزم در  یمح- و ه رواب  نیا از بهتر

 و آب راتییتی اثر بهتر ینیبشیپ بننه زی  یعیطب ییهوا

 اب ن،یا بر کند. عالوهیم کم  ها و ه ستااهیز یرو ییهوا

 و رهایمتی نیب تعامل ،یستیز یهاکنشبره  سه  به توجه

  ظر به ها، و ه پاسننن  شنننکل در یطیمح دیشننندتنش 

 یکردهایرو توسنننعه یبرا یشنننتریب مطالعات ،رسننندیم

 رد ها و ه پراکنش با ارتباط در را عوامل نیا که یسازمد 

 .اس  ازی  مورد ،ر دی یم  ظر
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Abstract 

One of the fields in vegetation ecology is understanding the relationships between plant species and 

environmental factors and analyzing species reactions along the slope of environmental factors. 

Considering the importance of Salsola arbusculiformis Drob in soil conservation and forage 

production, the reaction of this species to environmental factors was investigated using the 

Generalized Additive Model in Shoghan region of North Khorasan province. For this purpose, a 

systematic random-method was used to measure plant parameters and environmental factors. 

Canonical Correspondence Analysis was used to examine the relationship between vegetation and 

environmental factors. The results showed that environmental factors such as percentage of sand, 

sulfate ions and soil bicarbonate, annual rainfall and altitude, respectively, expressed 5.8, 11.4, 5.7, 

9.1 and 7% of the existing variance and have an important role in vegetation changes in the studied 

habitat. The study of the reaction of this species to environmental factors showed that out of 25 

environmental variables studied, 14 variables had a significant effect on plant yield (p <0.01). The 

response pattern of the studied species along the slope of factors such as acidity, percentage of sand 

and clay, altitude and finally the percentage of slope was unimodal. The optimal growth limit for each 

of the above factors was 8.4, 66%, 28%, 1452 meters and 5%, respectively. The response of this 

species to the amount of sulfate and percentage of soil lime followed a decreasing model, so that with 

increasing the values of these factors, its yield decreased. The response pattern of the desired species 

was in two modes, along the slope of factors such as chlorine, sodium, organic carbon, nitrogen, soil 

salinity and average annual temperature. This model indicates a competitive constraint startsrecalong 

the peripheral slope. The results also showed that this species has the highest yield in the northern 

slopes. Studying the reaction of the desired species along the slope of topographic and soil factors 

provided valuable information for determining the ecological needs of this species, which can be 

considered in rangeland improvement operations in similar areas. 
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