مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
سال پنجم ،شماره سیزدهم ،زمستان  ،5931صفحه ۵1ـ9۳

شورهزار اینچهبرون استان گلستان با استفاده از تابع HOF
امین محمودیان چوپلو ،1قاسمعلی دیانتی تیلکی ،*2سید جلیل علوی

تاریخ دریافت5931/۵/51 :

3

تاریخ پذیرش5931/3/۵2 :

چکیده
گونۀ  Frankenia hirsutaگونۀ چندسالۀ هالوفیت است که در تولید علوفۀ مراتع اینچهبرون نقش ایفاا مایکناد باا بررسای
آشیان بومشناختی این گونه در بوم نظام مرتعی اینچهبرون ،میتوان در پیشبینی پاسخ آنها نسبتبه عوامل محیطی و مادیریتی
کمک مؤثری نمود هدف از تحقیق ،بررسی عکسالعمل گونۀ  Frankenia hirsutaبه برخی گرادیاانهاای محیطای در مراتاع
شورهزار اینچهبرون با استفاده از تابع  HOFمیباشد در ایان مطالعاه 044 ،پات
برداشت شد نمونهبرداری با روش سیستماتیکتصادفی لور

 0مترمربعای در امتاداد فالاله از آبشاوور

گرفت در هر پت  ،حضور گونۀ  Frankenia hirsutaثبت و

همچنین در مرکز هر پت  ،اقدام به نمونهگیری خاک از عمق لفر تا بیست سانتیمتر شد آزمایشهای الزم برای اندازهگیری
وزن موصوص ظاهری خاک ،رطوبت خاک ،EC ،pH ،بافت خاک ،کربن آلی ،نیتروژن و فسفر انجام شاد باهمنظاور بارازش
منحنی پاسخ گونه نسبتبه گرادیانهای محیطی از توزیع دوجملهای از تاابع  HOFاساتفاده شاد آناالیز دادههاا باا اساتفاده از
نرمافزار  R3042انجام شد تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که دامنۀ اکولوژیک و مقادار بییناۀ اکولاوژیکی نسابتباه فالاله از
آبشوور دام ،بهترتیب برابر  1444-244متر و  528متر بوده است ،نتاای نشاان داد کاه حضاور گوناۀ  Frankenia hirsutaباا
فالله از آبشوور دام ،بهلور
درلد شن ،کربن آلی و از
بهلور

همنوای افزایشی بود منحنی عکسالعمل گونۀ  Frankenia hirsuteبا میازان رطوبات خااک،
خاک بهلور

همنوای افزایشی بوده است بهطور کلی ،این گونه بیشتر در مناطق شاور اساتان،

لکهای و در مکانهای پست و نقاطی که از رطوبت مناسب و شوری به نسبت کمتری برخوردار اسات ،انتشاار دارد

برای حفظ و بیرهبرداری پایدار از این گونه پیشنیاد میشود که از چرای سنگین دام در این محدوده جلوگیری شود
واژههای کلیدی :منحنی عکسالعمل ،Frankenia hirsuta ،گرادیانهای محیطی،

تابعHOF

 1دانشجوی مقطع ارشد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
 2دانشیار گروه مرتعداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس ،نویسندۀ مسئولEmail: dianatig@modares.ac.ir /

 3استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
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همکااران )2442 ،ابرسااجی 0و همکاااران ( )1331بااا بررساای

مقدمه
اکوسیستمهای مرتعی تشکیل میدهناد الزماۀ بیارهبارداری از

پااراکنش گیاااه  Frankenia hirsutaدر مراتااع شااور و قلیااایی

این اکوسیستمها داشتن شناخت کافی از خصولایا  ،اجازا و

استان گلستان (اینچهبرون) ،به این نتیجاه رساید کاه در مراتاع

همچنین چگونگی تعامل بین اجزای آن هاست ازآنجاکه برایند

شورهزار اینچهبرون ،گونۀ گیاهی ماکور بیشاتر در مکاانهاایی

نمایااان ماایگااردد ،گیاهااان مرتعاای میاامتاارین اجاازای ایاان
اکوسیستمها محسوب میشاوند (ساروانی ییاور و همکااران،

که رطوبت بیشتر و شوری کمتری وجود داشته باشد ،پاراکنش
دارد
چرای شدید بر روی ویژگیهاای سااختاری و عملکاردی

 )2411فالله از آب ،توپوگرافی ،پوشش گیاهی متناو ،،عادم

لکااههااای گیاااهی تاایثیر زیااادی دارنااد محاال اسااتراحت دام،

تناسب نو ،دام با مرتع آفا و آبوهوا از مواردی هساتند کاه

چرا در

آبشوور ،سایه و بهعنوان کانونهایی هستند که شد

چارا کااهش

باعث چرای ییریکنواخت از مرتع میشوند در مراتع آبشوور،

اطراف آنها زیاد و با دور شدن از آنهاا شاد

روستاها و آیل بهعنوان کانون بحاران شاناخته مایشاوند کاه

مییابد؛ درنتیجه ،پاسخ گونههای گیاهی به شد هاای چرایای
8

شد

چرا در اطراف آنها زیاد بوده و باا دور شادن از آنهاا،

موتلف (سبک ،سانگین و متوساط) متفااو

شد

چرا کاهش مییابد؛ درنتیجه ،منحنی پاسخ گونهها بارای

همکاران )1353 ،پس از تعیین گرادیانهای موتلف چرایی در

اسات (فویمایابرقاویی و

اطراف آبشوور ،پایداری و عادم پایاداری پوشاش گیااهی در

شد های موتلف چرایی متفااو

اسات (بیلای و

پاسخ به گرادیانهاای موتلاف چرایای را باا اساتفاده از تاابع

همکاران)2410 ،

6

به تغییراتی که در پوشش گیاهی با فالله از نقاا بحرانای

 HOFبررسی کردند؛ نتای نشان داد که پراکنش گیاهاان ،فارم

پوشش گیااهی

چارای بیشاتر،

رخ میدهد ،گرادیان چرایی میگویند تغییرا

و تنو ،گیاهی در طول گرادیان چرایی در هر منطقه با توجه به
شرایط آن منطقه متفاو

اسات (فاوتلی 1و همکااران)2444 ،

رشد و طول دورۀ زندهمانی گیاهاان در شاد
2

کاهش مییابد (وسلز )2413 ،
یک گوناۀ گیااهی کاه در یاک رویشاگاه مشاو

رشاد

شااوری آب و خاااک یکاای از میاامتاارین عواماال محیطاای

میکند ،معموالً به بیش از یاک عامال محیطای ،عکاسالعمال

محدودکنناادۀ رشااد و عملکاارد گیاهااان در سراساار جیااان،

نشان میدهد؛ بنابراین ،هر گونه برای هر عامال محیطای دارای

بهخصوص در منااطق خشاک و نیماهخشاک اسات تجماع
نمکهای محلول در اینگونه خاکها بر ویژگیهای فیزیکای و

منحنی عکسالعمل متفاوتی است (آستین و همکااران)2444 ،
در مطالعهای با مقایسۀ خاک منااطق چراشاده و چرانشاده ،باه

شیمیایی خاک اثر مایگااارد ساطوح بااالی نماک در خااک

بررساای اثاار چاارای دام باار روی فشااردگی و تولواال خاااک

میتواند باهشاد  ،رشاد و بیارهوری گیااه را محادود نمایاد

دانه های خاک پرداختند و اظیار داشتند که چرای دام سابب از

(شاالو  2و همکاران)2443 ،
با توجه به تعیین رابطه بین شاد

چارای دام و فالاله از

آبشوور در مراتع ،منطقۀ چرای شدید در فالالۀ 4اا 244متار،

بین رفتن ساختمان خاک و فشرده شدن آن میشود (فرانک 5و
همکاران)1338 ،
آندرسااون و بریسااک )1338( 3بااا بررساای تاایثیر چاارای

چرای متوسط فاللۀ 244ا 544متر و چارای سابک باهفالالۀ

بیرویۀ دام بر خصولایا

544ا ا 1244متاار از آبشااوور لااور گرفتااه اساات (زاوه 3و

یربی البرتا نشان دادند که افزایش شاد

1. Fotelli
2. Shaltout
3. Zhao

فیزیکای خااک در مراتاع جناوب
چارا سابب کااهش

4. Abrsaji
5. Bailey
6. Huisman-Olff-Fresco
7. Wesuls
8. Frank
9. Anderson & Briske
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بوش عمدۀ مناابع طبیعای تجدیادشاونده در کشاور ایاران را

عوامل زمینشناختی و برخی از خصولیا

کارکرد و رفتار اکوسیستمهای مرتعی در پوشش گیااهی آنهاا

شیمیایی خاک در

بررسی عکسالعمل گونۀ  Frankenia hirsutaبه گرادیانهای محیطی...

72

تااابع  HOFازجملااه ماادلهااای مطلااوب باارای کم ایسااازی

بیستویکم را قرن استفاده از گیاهان هالوفیت نامید با توجه به

پارامترهای آشیان اکولوژیک گونهها و پاسخ گونههاا نسابتباه

اینکه شکل عکسالعمل گونههای گیاهی هالوفیات بیاانکننادۀ

گرادیانهای محیطی ،جیت نمایش پاساخ گوناههاا نسابتباه

چگونگی تیثیر عوامل محیطی و مادیریتی بار آنهاسات ،الزم

چاارای دام در اطااراف منااابع آب اساات (محمدشااریفی و

است مورد مطالعه و بررسی قرار گیارد کاه در برناماهریازی و

همکاران )2015 ،به بررسی منحنی عکسالعمل ،مقدار بییناه و

مدیریت اکوسیستمهای خشک و نیماهخشاک ،دارای جایگااه

دامنۀ اکولوژیک گونۀ فستوکا نسبتبه برخی متغیرهای محیطی

ویژهای میباشد

و تعیین میمترین و کماهمیتترین متغیر اثرگاار بر توزیع ایان

در مجمو ،میتوان بیان کرد که چرای دام از عوامل اساسی

گونه را با استفاده از تابع  HOFبررسی کردند نتای این مطالعه

تغییرا

شیمیایی خاک است و برای مادیریت بیتار و اساتفادۀ

نشان داد که گوناۀ فساتوکا نسابتباه ارتفاا ،،روناد همناوای

بیینه از مراتع و جلوگیری از تغییارا

مضار و ناشاناخته الزم

آگاهی داشته باشیم با توجه به مطالعاا

افزایشی دارد و این متغیر میمترین متغیر در عکسالعمال ایان

است از این تغییرا

گونه بوده است مقدار اپتیمم ارتفا ،جیت حضاور ایان گوناه

حسینی ( )2007بر روی کیفیت علوفاه و خوشاووراکی گوناۀ

 3432و دامنۀ اکولوژیکی آن بین ارتفا 2200 ،متر تا  3432متر

 Frankenia hirsutaاستفاده از این گونه در برناماههاای تولیاد

بوده است و این متغیر میمتارین متغیار در عکاسالعمال ایان

علوفه در منطقۀ اینچهبرون پیشنیاد شد

گوناااه باااوده و متغیااار وزن موصاااوص ظااااهری خااااک

حضور متنو ،گونههای گیاهی باومی در مراتاع و نظار باه

کماهمیتترین متغیر در توزیع این گونه بوده است رفتار گونۀ

اهمیت آنهاا در مادیریت پایادار مراتاع ،راروری اسات تاا

 F.ovinaنسبتبه  ،ECکربن آلای خااک ،شان و شایب روناد

نسبتبه شناخت خصولیتهای اکولوژیکی آنها اقدام شاود

همنوا افزایشی داشته ،اما برای درلد رس روند همنوا کاهشای

گونههای بومی در طول زمان باا شارایط محیطای خااص هار

نشان داد چرای سنگین دام در مراتع نیمهخشک عامال میمای

منطقه سازگار شدهاند ،لاا بیرهگیری از آنهاا بارای الاتح و

است که موجب کاهش میزان کربن و نیتروژن خاک شاده ،اماا

احیای بیولوژیاک مراتاع ،اماری میام و حاااز اهمیات اسات

هیچ اختتف معنایداری در نسابت کاربن باه نیتاروژن خااک

اکوسیستمهای مرتعی منااطق خشاک و نیماهخشاک باهدلیال

مشاهده نشده است (کادمم)1338 ،1
چن  2و همکاران ( )2442اثرا

شرایط خاص فیزیکی و محیطی حاکم بر آنها بهشد
چرای دام را بار

تیثیر عوامل تشاکیل دهنادۀ اکوسیساتم قارار دارناد؛ بناابراین،

روی میزان نیتروژن خاک و کاربن در گراسالندهای مغولساتان

شااناخت روابااط موجااود بااین ایاان عواماال تاایثیر بساازایی در

بررسی کردند و بیاان کردناد کاه چارای سانگین دام موجاب

مدیریت و برنامهریزی این اکوسیستمها دارد این میام جاز باا

کاهش میزان نیتروژن و کربن شده است (جوادی و همکااران،

بررسی روابط بین گونههای گیاهی و عوامل ماؤثر در اساتقرار

 )2005اثر شد

بلندمد

تحات

چرای دام بر تغییارا

ماادۀ آلای و نیتاروژن

آنها حالل نوواهد شد

خااک در مراتاع الر را بررسای کردناد نتاای حالال از ایاان

با توجه به ارزش این گونه بهلحاظ تولید علوفه ،هدف این

چارای دام سابب کااهش

مطالعه ارزیابی شکل عکسالعمل گوناۀ Frankenia hirsuta

تحقیق نشان داد که افازایش شاد

میزان مادۀ آلی خاک و میزان نیتروژن خاک شده است
منابع آب شیرین در دنیا با محدودیتهاایی مواجاه اسات
اسااتفادۀ بیینااه از مناااطق شااور و گیاهااان شورپسااند ،ازجملااه
مااواردی اساات کااه در ماادیریت مرتااع در مناااطق خشااک و
1. Kadmon
2. Cheng

نسبتبه متغیرهای محیطی و فالله از آبشوور در مراتع تحات
چرای دام در مراتع شورهزار اینچهبرون بوده است

مواد و روشها
منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ مورد مطالعه (اینچاهبارون) از مراتاع اساتان گلساتان در
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نیتروژن کل و میزان کربن شده است وسلز ( )2413بیاان کارد

نیمهخشک مورد توجه است بهطاوریکاه ساازمان ملال قارن
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فاللۀ  08کیلومتری شمال گرگان و  34کیلومتری شمال آققت
واقع شده است اینچهبرون معرف مراتع شاور اساتان گلساتان

اکوسیستم قرار بگیرد
برای انجام تحقیق رمن انجام عملیا

لحرایی در منطقۀ

خشک بوده و از نظر تقسایمبنادی اقلیمای ،باه روش آمبارژه،

میشود بهمنظاور نموناهگیاری فالالۀ یاک کیلاومتری باه ده

بهترتیب جزء اقلایم خشاک معتادل و نیماهبیاباانی محساوب

قسمت لدمتری تقسایمبنادی شادو در هار قسامت ،رامن

میشود این منطقه دارای دماای متوساط ساالیانه  12/2درجاۀ

در هر ترانساکت

استقرار ترانسکت لدمتری ،تعداد پن پت

سانتیگراد اسات همچناین میاانگین بارنادگی ساالیانه 284/3

مشو

میلیمتر بوده که در فاللۀ ماههای آباان تاا اردیبیشات ریازش

بوده و سه ترانسکت دیگر با زاویاۀ  08درجاه از همادیگر در

میکند شیب عمومی اراری بهلحااظ پساتی و بلنادی ،تقریبااً

مرتع مستقر شاد (فویمایابرقاویی و همکااران2410 ،؛ زاوه و

مسطح و بدون پستی و بلندی است خاک منطقه شور و دارای

همکاران )2442 ،رمن شناسایی گونههای گیااهی ،حضاور و

بافت سیلتیلومی است (حسینی)2442 ،

یا ییاب هر گونه در منطقاه یاداشات مایشاود در مرکاز هار
پت  ،اقدام به نموناهگیاری خااک از عماق لافر تاا بیسات

گونۀ Frankenia hirsuta
گیاهی است چندساله و سبزرنگ معموالً در قاعدۀ چاوبی ،باه
ارتفااا ،تقریب ااً  34سااانتیمتاار ،دارای ساااقههااای خوابیااده یااا
برافراشته دارای موهای سفیدرنگ ،در قاعده ،دارای بار هاای
خطی یا مستطیلی ،به عرض  2تا  8و به طول  3تا  5میلایمتار
است گلهای این گیاه به رناگ لاورتی روشان ،گال آ یان
گرزن مرکب با گلهای جانبی انتیایی و دارای  0تا  8عدد گال
بر

شد محل استقرار اولین ترانسکت بهلور

تصادفی

کوچک است این گونه تحمل خیلی خوبی به خاکهاای

خشک و شور دارد ،در ایلب خاکهاا قاادر باه رشاد باوده و
میتواند بهعنوان گیاه پوششی و روناده ،باه خااک چسابیده و
پیش برود و پوشش نسابتاً یکناواختی ایجااد کناد ایان گوناه
بهعنوان یک گونۀ هالوفیت در تیمینبوشی از علوفۀ مورد نیااز
دام و همچنین حفاظات خااک از اهمیات خالای برخاوردار
است انتشار جغرافیایی این گیاه شامل دشات گرگاان ،سااری،
رشت ،تبریز ،ارومیه و تیران است (همان)

سانتیمتر میشود نمونههای خاک به آزمایشگاه منتقال شاده و
آزمایش هاای الزم بارای انادازهگیاری  ،EC ،pHبافات خااک
(ساایلت ،رس و شاان) ،کااربن آلاای ،نیتااروژن و فساافر انجااام
میشاود در ایان تحقیاق pH ،باا اساتفاده از  pHمتار EC ،باا
استفاده از هدایتسن مدل  3314برحساب دسایزیمانس بار
متر ،بافت خااک باه روش هیادرومتری ،کاربن آلای باا روش
والکیبلک ،نیتروژن با روش کجلدال و فسفر با روش اولساون
اندازهگیری میشود (اماناللیی و همکاران)1352 ،
برای بررسی رفتاار گوناهای و دامناۀ اکولوژیاک دو گوناه
نسبتبه گرادیان یالب محیطی ،از تابع  HOFاستفاده مایشاود
(دیانتی و همکاران1330 ،؛ شاریفی و همکااران ،)1330 ،تاابع
 HOFتابعی اسات کاه الگاوی پاساخ مشااهدهشادۀ گوناه را
تولیف میکند این تابع شامل پن مدل زیار اسات کاه بارای
دادههای پوشاش مناساباناد (هیاوزمن 1و همکااران)1333 ،
بهمنظور برازش هریک از مدلهای  HOFو تعیین مقدار بییناه

نمونهبرداری

و دامنۀ بومشاناختی از بساتۀ  2eHOFدر نارمافازار  Rاساتفاده

با هدف شناخت و دستیابی باه اطتعاا

کااربردی در مراتاع

میشود از معیار  3AICبهمنظور تعیین مادل بییناه در بارازش

شور استان گلستان و با توجه به اطتعا

انادک درخصاوص

منحنی پاسخ گونه استفاده میشود (اکاایک)1323 ،0

این گونه ،نمونهبرداری برای شناخت خصولایا

اکولوژیاک

آن اهمیات ویاژهای دارد عاتوه بار ایان ،گوناۀ

Frankenia

مدل  )1روند معنیداری در زمان و مکان وجود ندارد
)

(

 hirsutaازجمله گونههای میم این مراتع (هم از نظر علوفاهای
و هم از نظر حفاظت خاک) بوده و شناخت خصولیا

ماؤثر

بر پراکنش این گوناه مایتواناد راهنماایی بارای مطالعاۀ ایان

1. Huisman
2. Extended Huisman-Olff-Fresco
3. Akaike information criterion
4. Akaike
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مدل  )2روند افزایشی یا کاهشی که در آن مقدار حداکثر
کران برابر با کران باالی  Mاست

73

از معیار  AICبهمنظور تعیین مدل بیینه در برازش منحنای پاساخ
گونه استفاده میگردد (اکاایک)1323 ،

مدل  )3شامل مدل افزایشی یا کاهشای کاه در آن مقادار
حداکثر زیر کران باالی  Mاست

در جدول ( ،)1مقادیر  AICبرای هریک از مدلها و متغیرهاا
ارااه شده است که براساس آن میتوان در رابطاه باا بیتارین
مدل بارای بارازش رابطاۀ باین فراوانای گوناۀ

مدل  )0افزایش یا کاهش با یک نرخ یکسان ،منحنای پاساخ
متقارن

Frankenia

 hirsutaو متغیرهای محیطای اظیاار نظار کارد باا مشااهدۀ
مقادیر  AICمیتوان مدلهایی را که مقدار  AICآنها کمتر از
سایر مدلهاست و بهلور

مدل  )8افزایش یا کاهش با نارخهاای متفااو  ،منحنای
پاسخ چولهدار

ساتارهدار نشاان داده شادهاناد،

بهعنوان بیترین مادل بارای بارازش رابطاۀ باین متغیارهاای
محیطی و فراوانی گونۀ  Frankenia hirsutaانتواب کرد باا
توجه به جدول زیر میتوان بیان کرد که چرای دام باا اثراتای

در این مدلها x ،و  yبهترتیب متغیرهای پاساخ و تبیینای،a ،

که بر روی فراوانی پوشش گونۀ  Frankenia hirsuteگااشته

 c ،bو  dپارامترهای تومین زده شده و  Mمقدار ثابت کاه برابار

اساات ،ساابب شااد کااه ایاان گونااه دارای انااوا ،متنااوعی از

با حداکثر احتمال است و برای دادههای شمارشی حاداکثر برابار

عکسالعملها نسبتبه گرادیانهای محیطی باشد در جادول

با بیشترین مقدار ثبتشده در پت و  eعدد نپر ( )2/213اسات

( )3پارامترهای تومین زدهشدۀ مدل بیینه  HOFبرای هرکدام

بهمنظور برازش هریک از مدلهای  HOFو تعیین مقدار بییناه و

از متغیرها بههمراه دامنه و اپتیمم اکولوژیک ارااه شد

دامنۀ بومشناختی ،از بستۀ  eHOFدر نرمافزار  Rاستفاده میشاود
جدول ( :)5مقادیر آکائیک ،مربوط به هریک از مدلها برای هر متغیر محیطی
متغیر

مدل 1

مدل 2

مدل 3

مدل 0

مدل 8

مقدار رطوبت خاک در 84گرم

5343/1

*5323/2

5331/6

5326/0

5336/6

هدایت الکتریکی((µs/cm

5343/1

*5344/2

5350

5358/3

5018/11

وزن موصوص ظاهری ((gr/cm3

5343/1

*8562/2

8563/10

8550/5

8330/5

نیتروژن کل

5343/1

2012/8

*0401/18

0406/3

0408/3

درلد سیلت

5343/1

0502/1

*0506/2

0503/1

0203/0

درلد رس

5343/1

5235/3

*2863/8

2660/8

5313/3

درلد شن

5343/1

*5344/31

5324/3

0363/1

5363/5

pH

*5343/1

5033/2

5826/1

5203/6

5324/3

فسفر خاک ()p,p,m

*534301

553401

533102

535502

532301

کربن آلی (درلد)

534301

*513208

522601

530502

532402

فالله از آبشوور

534301

*532103

500306

533106

530502

برازش تابع  HOFبرای هریک از متغیرها
 .5متغیر میزان رطوبت خاک
همااانطااور کااه در جاادول ( )1ارااااه شااده ،فراواناای گون اۀ
 Frankenia hirsutaتحت تایثیر رطوبات خااک قارار گرفتاه

است برازش دادههاای جادول ( )1باا اساتفاده از

تاابع HOF

نشاان مایدهاد کاه عکاسالعمال گوناۀ Frankenia hirsute

نسبتبه فاکتور رطوبت خااک ،دارای منحنای پاساخ همناوای
افزایشی است (مدل  2و رابطۀ  )1در واقع کاهش چرای دام با
افزایش رطوبت خاک سبب افزایش فراوانی گوناۀ

Frankenia
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 hirsutaشده است مقدار بیینه و دامنۀ اکولوژیاک ایان گوناه

برازش دادههای جدول ( )1با اساتفاده از تاابع  HOFنشاان

نسبت با این متغیر ،بهترتیب برابر با  00/5و 04اا 82مایباشاد

می دهاد فااکتور درلاد رس خااک ،بارای فراوانای گوناۀ

(شکل )1

 Frankenia hirsuteدارای منحناای عکااسالعماال همنااوای

 .۵متغیر درصد شن

پارامتر تیثیر معنیداری بر فراوانی گونۀ

فاکتور درلد شن نسبتبه فراوانای  Frankenia hirsutaدارای

گااشته است افزایش در مقادیر این متغیر سبب شده رفتاار

منحنی پاسخ همنوای افزایشی میباشد ،با افزایش میزان درلاد

این متغیر بهلور

منحنی زیر دربیاید مقدار بیینه و دامناۀ

شن فراوانی گونۀ  Frankenia hirsuteافازایش یافتاه اسات و

اکولوژیک این گونه نسبت با این متغیر ،باهترتیاب برابار باا

نشان میدهد که رفتار این متغیر از مدل  2و رابطۀ ( )2پیاروی

 21/42و  20-12میباشد (شکل )0

میکند مقدار بیینه و دامنۀ اکولوژیک این گونه نسابت باا ایان
متغیر ،بهترتیب برابر با  24/3و  25-14است (شکل )2
()2

(

)

()0

)

()

Frankenia hirsute

(

 .1متغیر هدایت الکتریکی خاک
برازش داده های جدول ( )1باا اساتفاده از تاابع  HOFنشاان

 .3متغیر درصد سیلت

میدهد که فراوانی گونۀ  Frankenia hirsuteنسبتبه فاکتور

برازش دادههاای جادول ( )1باا اساتفاده از تاابع  HOFنشاان

هدایت الکتریکی دارای منحنی عکس العمل همنوای کاهشای

میدهد فااکتور درلاد سایلت دارای منحنای پاساخ کاهشای

(مدل  )2و رابطۀ ( )8است در واقع این پارامتر توانسته است

پیوسته میباشد (رابطۀ  )3در واقع لگدکوبی دام سبب افازایش

تیثیر معنیداری بر پراکنش گونۀ فرانکنیا بگاارد و با افازایش

درلد سیلت در نزدیک آبشوور دام شده است و سابب شاده

چرای دام ،این پارامترسابب کااهش معنایداری در فراوانای

منحنی شکل ( )8دربیاید و از مدل 3

گونۀ  Frankenia hirsutaشاده اسات مقادار بییناه و دامناۀ

پیروی میکند مقدار بیینه و دامنۀ اکولوژیک این گوناه نسابت

اکولوژیک این گونه نسبت با این متغیار ،باهترتیاب برابار باا

با این متغیر ،بهترتیب برابر با  02و  61-04است (شکل )3

 13/3و  22-8است (شکل )8

رفتار این متغیر بهلور

()2

)

()

(

()8

)

 .2متغیر درصد رس

شکل ( :)5برازش تابع  HOFبه درصد رطوبت

شکل ( :)۵برازش تابع  HOFبه درصد شن

(
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شکل ( :)2برازش تابع  HOFبه درصد رس

 .6اسیدیتۀ خاک

فراوانی گونۀ  Frankenia hirsuteافازایش یافتاه و از مادل  3و

باارازش دادههااای جاادول ( )1بااا اسااتفاده از تااابع  HOFنشااان

رابطۀ ( )5پیروی میکند در واقع افازایش در ایان متغیار سابب

میدهد که فاکتورهای اسیدیتۀ خااک ،دارای منحنای یکنواخات

افزایش فراوانی گونۀ  Frankenia hirsuaشده اسات (شاکل )5

برای فراوانی گونۀ  Frankenia hirsutaاسات (مادل  1و رابطاۀ

مقدار بیینه و دامنۀ اکولوژیک ایان گوناه نسابت باا ایان متغیار،

 )6در واقع این پارامترها تایثیر معنایداری بار احتماال حضاور

بهترتیب برابر با  4/4085و  /405-/40است

گونۀ فرانکینیا نگااشته است دامنۀ اکولوژیک این گونه نسبت باا

()5

این متغیر ،برابر با  5/3-2/1است (شکل )6
()6

)

(

)

(

()

 .3متغیر فسفر خاک
بارازش دادههااای جادول ( )1بااا اساتفاده از تااابع  HOFنشااان

 2متغیر وزن مخصوص ظاهری

میدهد که متغیر فسفر خاک ،بارای فراوانای گوناۀ

باارازش دادههااای جاادول ( )1بااا اسااتفاده از تااابع  HOFنشااان

 hirsutaگیاهی دارای منحنی عکسالعمال یکنواخات مادل  1و

میدهد که فراوانی گوناۀ  Frankenia hirsutaنسابتباه فااکتور

رابطۀ ( )3است در واقع این پارامتر تیثیر معنیداری بار فراوانای

وزن موصوص ظااهری ،دارای منحنای عکاسالعمال همناوای

گونۀ مورد مطالعه نگااشته اسات مقادار دامناۀ اکولوژیاک ایان

کاهشی (مدل  )2و رابطۀ ( )2است در واقع نتاای ایان تحقیاق

گونه نسبت با این متغیر بهترتیب برابر با  1/3-4/85است (شاکل

نشان میدهد که متغیر وزن موصوص ظاهری خاک تحت تایثیر

)3

چرای دام قرار گرفته است مقدار بیینه و دامناۀ اکولوژیاک ایان

()3

گونه نسبت با این متغیر ،بهترتیب برابر باا  1/1و  1/6-4/2اسات
(شکل )2
()2

)

(

)

Frankenia

(

 .51متغیر درصد کربن خاک
برازش دادههای جدول ( )1باا اساتفاده از تاابع  HOFنشاان
میدهد کاه فااکتور کاربن آلای خااک دارای منحنای پاساخ

 .۳متغیر ازت خاک

همنوای افزایشی میباشد ارزیابی دادهها نشان میدهد میازان

باارازش دادههااای جاادول ( )1بااا اسااتفاده از تااابع  HOFنشااان

کربن خاک در نزدیک آبشوور دام کاهش یافته است و سبب

میدهد فاکتور میزان از خااک دارای منحنای پاساخ همناوای

شده رفتار این متغیر به لور

منحنای شاکل ( )14و رابطاۀ

افزایشی پیوسته میباشد باا افازایش میازان از خااک درلاد

( )14حالل شود و از مدل  2پیروی کند مقدار بیینه و دامنۀ
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اکولوژیک این گونه نسبت با این متغیر ،بهترتیب برابر با  /6و

فرانکینیا نسبتبه فالله از آبشوور دام نشان داده شد منحنی

 4/5-4/3میباشد

پاسخ ایان گوناه از مادل ( )2و رابطاۀ ( )11یعنای همناوای

()6

)

(

برازش دادههای جدول ( )1و جدول ( )2باا اساتفاده از تاابع
 HOFنشان میدهد در شکل ( ،)11منحنی عکس العمل گونۀ

شکل ( :)1برازش تابع  HOFبه Ec

شکل ( :)7برازش تابع  HOFبه وزن مخصوص ظاهری

شکل ( :)3برازش تابع  HOFبه میزان فسفر خاک

گونه نسبت با این متغیر ،بهترتیب برابر باا  528متار و -244
 1444متر است
()11

)

شکل ( :)6برازش تابع  HOFبه pH

شکل ( :)۳برازش تابع  HOFبه درصد ازت

شکل ( :)51برازش تابع  HOFبه کربن آلی خاک

(
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جدول ( :)۵مقادیر آمار توصیفی ،دامنۀ اکولوژیک و مقدار بهینه برای هر متغیر محیطی
متغیر

حداقل

حداکثر

میانگین

34/1

82

00/33

6/5

هدایت الکتریکی((µs/cm

8

25

23

1/0

1/3

وزن موصوص ((gr/cm3

4/2

1/5

1/31

1/8

4/3

-

نیتروژن کل

4/40

4/405

4/408

8/8

0/0

1/2

-

درلد سیلت

04/1

65/45

83/12

2/1

2/6

1/0

-

-

درلد رس

18

34/31

20

3/3

2/0

1/2

-

-

20-12

درلد شن

0

34

12/18

0

2/3

-

-

-

25- 14

24/3

pH

2/1

5/3

5/45

2/08

-

-

-

2/1-5/3

-

فسفر خاک ()p.p.m

1/3

8/5

2/5

2/08

-

-

-

1/3-4/85

-

کربن آلی (درلد)

4/1

4/3

4/0

1/1

4/6

-

-

-

4/1-4/3

4/6

فالله از آبشوور

4

1444

644

6/0

4/6

-

-

-

1444-244

528

مقدار رطوبت خاک

 hirsutaنسبت به میزان رطوبات خااک باهلاور

پارامترهای مدل
a

b

c

d

e

اکولوژیک

بیینه

4/6

-

-

-

22-8

01/1

-

-

-

82-04

13/3

-

-

4/2-1/6

1/1

-

4/402-4/40

4/085

61 -04

02
21/42

در واقع در نزدیک آبشوور ،در اثر تردد دام ،پوشاش گیااهی

بحث
نتای نشاان مایدهاد کاه منحنای پاساخ گوناۀ

دامنۀ

مقدار

Frankenia

همناوای

افزایشی میباشد که نشاندهندۀ پراکنش باالی گونهها در اثار
افزایش رطوبت خاک ناشی از کاهش میزان چرای دام اسات

بهلور

خیلی رعیف درآمده و بهدنباال آن سابب کااهش

میزان تولول خاک شده که در نیایت ،سابب کااهش میازان
رطوبت از سطح گیاه و خاک شاده اسات مقادار بییناۀ ایان
متغیر برای این گونه  04/1است نتاج این مطالعه باا تحقیاق
جااوادی و همکاااران ( )1350کااه چاارای دام ساابب کاااهش
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خاک میشود ،مطابقت دارد تجزیاه و تحلیال دادههاا نشاان

 Frankenia hirsutaاثر گااشته است ایان پاارامتر در طاول

مایدهاد کاه وزن موصاوص ظااهری در نزدیاک آبشااوور

گرادیان چرای دام تفاو

معنیداری در درلاد تااجپوشاش

افزایش مییابد نتای بافت خاک نشان مایدهاد باا افازایش

گیاهی ایجاد کرده است مقدار بییناۀ ایان متغیار بارای ایان

میزان درلد شن ،احتمال حضور گوناۀ

Frankenia hirsuta

گونه  13/3میکروموز بر سانتیمتر است (فرانک و همکااران،

افزایش یافته است این مدل بهلور

همنوای افزایشی مدل

 )1338در واقع وابسته بودن خاک رویشاگاه ماورد نظار در

 2میباشد همچنین با افازایش میازان درلاد سایلت و رس

محدودۀ چرای سنگین به  Ecرا میتوان باه تجماع نماک در

احتمال حضور گونۀ  Frankenia hirsutaکاهش یافته اسات

سطح خاک بهعلت چرای دام و کاهش حاللویزی خااک و

Frankenia hirsuta

افاازایش ظرفیاات تبااادلی در کاااتیونهااا نساابت داد (چاان و

موجود در منطقۀ اینچهبرون ،در خاک های با درلد شن بااال

همکاران2442 ،؛ فوتلی و همکاران 2444 ،بیلی و همکااران

و رس و سیلت پاایین ،پاراکنش بیشاتری دارد مقادار بییناه

 )1353،در تحقیق خود بیان کردند هدایت الکتریکای رابطاۀ

برای این سه متغیار (شان ،سایلت و رس) باهترتیاب ،24/3

مستقیم با شد

چرای دام دارد که با نتیجاۀ تحقیاق حارار

 21/2و  02/2میباشد گونه هاای گیااهی در خااکهاایی باا

مطابقت دارد (بیلی و همکاران)1324 ،

این نتای بیاانگر ایان اسات کاه گوناۀ

درلد سایلت و رس بااال پاراکنش کمتاری دارناد (چان و

نتای این تحقیق نشان میدهد که متغیار وزن موصاوص

همکاران )2442 ،این نتاای باا مطالعاۀ کینادل و همکااران

ظاهری خاک نیز تحت تیثیر چرای دام قارار گرفتاه و رفتاار

( )2411و میچانوس 1و همکاران ( )1355اظیاار داشاتند کاه

این متغیر نسبتبه چارای دام ،باهلاور

همناوای کاهشای

چرای دام میتواناد سابب از باین رفاتن سااختمان خااک و

میباشد ،بهطوریکاه بیشاترین تایثیر ایان متغیار در نزدیاک

فشرده شدن آن شود ،مطابقت دارد

آبشوور دام ( -4متر )244و کمترین اثر آن در فالالۀ 1444

اسیدیتۀ خاک در منطقۀ مورد مطالعه اختتف معنای داری

تااا  1244متااری اساات ایاان متغیاار دارای مقاادار بیینااۀ

را در طول گرادیاان چرایای نشاان نمایدهاد منطقاۀ ماورد

 1/1gr/cm3ماایباشااد (زاوه و همکاااران )2442 ،فشااردگی

مطالعه جزو خاکهای قلیایی میباشاند باا توجاه باه میازان

خاک ناشی از لگدکوبی دام ،سابب افازایش وزن موصاوص

 pHو نتای بهدست آمده از تجزیه تحلیال دادههاای

ظاهری خاک میشود (فویمایابرقاویی و همکااران)1334 ،

 pHبه این نتیجه رسیدیم کاه  pHتایثیری در پاراکنش گوناۀ

نتای حالل از این مطالعه با تحقیاق (بیلای1324 ،؛ درماار،2

تغییرا

 Frankenia hirsutaنگااشته و تغییرا

آن تقریباً بهلاور

 )1332که نشان میدهد چرای شدید دام سبب افازایش وزن

یکنواخت اسات (ابرساجی و همکااران )1331 ،باا بررسای

موصوص ظاهری خااک مایشاود ،همواوانی دارد چارای

عواماال تیثیرگاااار در پااراکنش گونااۀ فرانکینیااا در مراتااع

گیاهان و لگدکوبی سبب فشرده شدن خاک و کااهش میازان

اینچهبرون استان گلستان ،به ایان نتیجاه رسایدند کاه  pHباا

تولواال آن ماایشااود از طرفاای چاارای دام ساابب کمبااود

Frankenia hirsuta

و کاهش ماادۀ آلای و در نیایات موجاب افازایش

داشتن میاانگینی  2/5در پاراکنش گوناۀ

الشبر

تیثیری ندارد و نمیتوان  pHخاک را از عوامل تیثیرگااار در

وزن موصوص ظاهری میشود (بوشی خاانکی و محمادی،

پراکنش پوشش گیاهی گونۀ فرانکینیا دانست عتوه بار ایان،

 )2412از طرفاای جااوادی و همکاااران ( )1350در تحقیااق

تجزیه و تحلیل دادهها نشان میدهاد کاه هادایت الکتریکای

خود ،به این نتیجه رسیدند که بیشترین تیثیر وزن موصاوص

خاااک نساابتبااه فراواناای گوناۀ  Frankenia hirsutaدارای

ظاهری خاک در اطراف آبشوور نمود پیادا مایکناد کاه باا

منحنی همناوای کاهشای (مادل  )2مایباشاد در واقاع ایان

نتااای تحقیااق فااوق هموااوانی دارد کااادمم ( )1338نشااان

1. Milchunas

2. Dormaar
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مایدهاد چارای شادید دام سابب افازایش وزن موصااوص

حضور گونۀ فرانکینیا زیاد شده است مقدار بیینه بارای ایان

ظاهری خاک میشود

متغیاار در فالاالۀ  528متااری از آبشااوور اساات فالاالۀ

چرای سنگین کاهش پیدا کرده است و رفتاار فراوانای گوناۀ

بیشتر اسات (زاوه و همکااران )2442 ،نتاای نشاان داد کاه

همناوای

پاسخ یکنواخت ،همناوای افزایشایکاهشای بیشاترین پاساخ

کاهشی میباشد این متغیر دارای مقدار بییناۀ  4/6اسات باا

گونه را به متغیرهای محیطی داشاته اسات در منطقاۀ ماورد

چرای دام از میزان کاربن آلای کاساته شاده و

مطالعه بهعلت یکنواخت بودن منطقه و عادم وجاود عوامال

دلیل آن کاهش درلد پوشش گیاهی است (فویمایابرقاویی

توپوگرافی چارای دام باهطاور مساتقیم و ییرمساتقیم پاساخ

و همکاااران2410 ،؛ باااری 1و همکاااران .)1338 ،همچنااین

گونۀ فرانکینیا را تحت تیثیر قرار داده است براساس نتاای و

نتای حالل از این تحقیاق نشاان داد کاه کااهش فالاله از

مدلسازی ،بیشترین پاسخ این گوناه از مادل یاک و مادل 2

آبشوور ،سبب کاهش نیتروزن خاک همانند مادۀ آلای خااک

تبعیاات کاارده اساات در شاارایطی کااه گونااه از اثاار رقااابتی

شده اسات و پاارامتری اسات کاه منحنای عکاسالعمال آن

گونههای دیگر رهاست ،دارای آشایان اکولاوژیکی باالقوه یاا

همنوای افزایشی میباشد این متغیار دارای مقادار

پایه است و حضور و پراکنش آن به برآیند ساایر متغیارهاای

بیینۀ  4/0اسات باا توجاه باه اینکاه مقادار نیتاروژن خااک

محیطی وابسته اسات باا ایان حاال ،تاابع  HOFیاک روش

آلی

کارآمد برای مدلسازی گونهها در طول گرادیانهای محیطای

وجود دارد ،فرایند تجمع نیتروژن در خاک با تجمع مواد آلی

برای شناخت و درک ارتباطا

عوامال محیطای و

رابطۀ نزدیک دارد بنابراین در شد هاای چارای سانگین از

پوشااش گیاااهی اساات بنااابراین ،شناسااایی ایاان ارتباطااا

 Frankenia hirsutaنسبتبه این متغیر باهلاور
افزایش شد

به لور

بهخصوص در الیههای سطحی بیشتر بهلور

میزان نیتروژن بهشد

ترکیبا

و تیثیرا

کاسته میشود (ابرساجی و همکااران،

میتواند راهنمای خاوبی بارای مادیریت ،الاتح و احیاای

2411؛ حیااادریان و همکااااران2414 ،؛ بوشااای خاااانکی و

مراتع ،حفاظت از خاک در مقابل فرسایش باادی و همچناین

محمدی2412 ،؛ کیلی و والکار )1326 ،چارای دام متغیاری

تحقیقی و اجرای طرحهاای

است کاه باهلاور

مساتقیم و ییرمساتقیم حضاور گوناه

ماکور را تحت تاثیرقرار داده است ،وسبب کااهش حضاور

بهعنوان راهنمایی برای مطالعا

تحقیقاتی توساط دولات بارای ایان منطقاه و منااطق مشاابه
اکولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد

گونه فرانکنیا شده است باا فالاله از آبشاوور دام ،احتماال
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Abstract
Frankenia hirsuta is a perennial halophyte species playing an important role in forage production in
Incheboron, Golestan Province. Examining the ecological niche of this species in rangeland
ecosystems of Incheboron can predict their response to environmental factors and the effective
management. The objective of this study was to investigate the response of Frankenia hirsuta species
to some environmental gradients in the saline rangelands of Inchehbrun using HOF function. For this
purpose, 400- 4m2quadrates were laid out as randomized-systematic along water point distance.
Within each quadrat, presence of Frankenia hirsuta species was recorded. Soil samples were taken
from 0-20 cm in each quadrate for analyzing bulk density, soil moisture, pH, N, EC, P, organic carbon,
the percentage of sand, silt and clay. In order to study the shape of response curve in relation to the
above-mentioned variables, HOF function was used with binomial distribution function. The data were
analysed by R ver.3.0.2 statistical software. The results showed that the ecological amplitude and
optimum along water point distance gradient for Frankenia hirsuta species has been estimated 200 –
1000 m and 825 m, respectively. The response curve of Frankenia hirsuta species to the water point
distance gradient was also monotonically increasing. The behavior of Frankenia hirsuta species to
organic carbon, N, sand and soil moisture increased monotonically. Overall, in saline rangelands of
Golestan Province, this species has been distributed as patches in low lands and the places with
suitable moisture and relatively less salinity. It is suggested that heavy grazing is prevented in the area
for protection and sustainable utilization of this species,
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