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 نینم يلودر مراتع چمنزار فندوق نیسطح زم هیاول دیخاك بر تول ياثر پارامترها

 لیاستان اردب در
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  چکیده

ـ و پهن انی(گندم یشیرو يهافرم نیسطح زم هیاول دیخاك بر تول يپارامترها یبرخ ری، تأثپژوهش نیدر ا ـ ) و تولیبرگان علف ـ اول دی کـل   هی

ـ  یـک  پالت 180در  نیسطح زم هیاول دیشد. تول یبررس لیدر استان اردب نیشهرستان نم يلومراتع چمنزار منطقه فندوق روش بـه  یمترمربع

خـاك بـا    ییایمیو ش یکیزیف هايویژگیاز  یها برداشت شد. برخنمونه خاك در امتداد ترانسکت 18د. تعداد ش يریگاندازه نیقطع و توز

چندگانـه   ونیکل با روش رگرس دیو تول یشیرو يهافرم هیاول دیپارامترها و تول نیا نیارتباط ب نییشد. تع يریگاستاندارد اندازه يهاروش

 جی) استفاده شـد. نتـا  PCA( یاصل يهابه مؤلفه هیکل از روش تجز دیمؤثر خاك بر تول يهاپارامتر نیترمهم نییتع رمنظوتوأم انجام شد. به

 ،یتبادل میمحلول، پتاس میپتاس ،یکربن آل ،یرس قابل انتشار، رطوبت حجم م،یزیمن ،یکیالکترتیهدا ينشان داد پارامترها ونیرگرس لیتحل

 ان،یگنـدم  يبرا زیشده ن). صحت معادالت استخراجp>01/0و کل بودند ( یشیرو يهافرم هیاول دیبر تول مؤثر يو فسفر از پارامترها میسد

 راتییدرصد از تغ 52/84خاك  ينشان داد که پارامترها PCA جیدرصد محاسبه شد. نتا 70و  76، 79 بیترتو مقدار کل به یبرگان علفپهن

  را ارائه کردند. يبهتر جهینت ،درصد 28 صیتشخ بیبا ضر ونیرگرس با سهیو در مقا کندیم هیکل را توج دیتول

  

  

  

  نیخاك، مراتع علفزار، شهرستان نم يپارامترها ،یشیفرم رو توده،ستیز د،یتول يسازمدل :يدیکل يهاواژه
 
 
 
  

  

  
 

  

  دانشگاه محقق اردبیلی ،دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی ،منابع طبیعیگروه  .1

 دانشگاه محقق اردبیلی ،رزي و منابع طبیعیدانشکده کشاو ،گروه علوم خاك .2

  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،دانشکده مرتع و آبخیزداري ،منابع طبیعیگروه  .3
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  مقدمه

دسترس  قابل يمقدار انرژ ،یاهیگ داتیتول ستم،یاکوس کیدر 

 نیبنـابرا  کننـد؛ یم نییرا تع هاکنندههیکننده و تجزمصرف يبرا

 نهیزمشیپ ه،یاول دیو عوامل مؤثر بر تول راتییشناخت روند تغ

شـمار  بـه  سـتم یآن اکوس نهیبه تیریو مد ندهایادرك فر یاصل

ده از مراتع با اسـتفا  هید اولیتول نیتخم نی). همچن10( روندیم

در  يریـ گمیتصـم  يرا بـرا  یاطالعـات مناسـب   ،یطیعوامل مح

قرار  اریدر اخت ییهر فصل چرا يدام در ابتدا يمورد نرخ چرا

عوامـل   نیتـر ). خاك و عوامل وابسته به آن از مهم1( دهدیم

 بیـ است که بـا تخر  شگاهیرو کی دیتول لیدر پتانس رگذاریتأث

). به 33و  30( ابدییمرتع کاهش م لیو پتانس يزیآن، حاصلخ

 گـر یاثرات د ندیاخاك بر هايویژگی) در واقع 17( الل دهیعق

و ارتبـاط   ادیـ ز یدر طول زمان است. همبستگ یطیعوامل مح

 رییـ است کـه تغ  ياگونهو خاك به یاهیپوشش گ نیتنگاتنگ ب

 يکارکردهـا  گـر یبـر د  یتـوجه قابل ریهرکدام، تأث تیدر وضع

ــ یاکوس ــتم م ــذاردیس ــز ا). ا17( گ ــیتع رو،نی ــهیا نی ــآ نک  ای

 ایـ و  )6( مؤثرنـد  یاهیـ و تنـوع گ  دیـ خاك بـر تول  يپارامترها

و  ییمـواد غـذا   کننـده نیـی هـا تع و نـوع گونـه   یاهیـ گ بیترک

ـ ). ز6و 3خاك هستند دشوار است ( يپارامترها  نیـ همـه ا  رای

 ن،ی)؛ بنـابرا 33و 10دارنـد (  گریکـد یبا  یعوامل ارتباط متقابل

ـ ابط خاك و گنوع رو قیدق نییتع  يهـا بـا اسـتفاده از روش   اهی

اثـرات   یو فقط امکان بررسـ  رسدینظر مبه رممکنیمتداول غ

از  یکـ یعنوان مثـال، رطوبـت خـاك    ). به27وجود دارد ( آنها

  ). 31مراتع شناخته شده است ( هیاول دیبر تول رگذاریعوامل تأث

و همکـاران   نیاز جملـه روکـارپ   يادیاً زبتنس هايپژوهش

و  زارع حصـاري و  )19، میرزایی موسیوند و همکـاران ( )25(

ـ  یبررس رامونی) پ33همکاران ( و  یاهیـ پوشـش گ  نیارتباط ب

 یاهیگ کیاکولوژ يهاگروه يریگپراکنش و شکل ژهیوخاك به

ـ با ا سهیانجام گرفته است، اما در مقا  یبررسـ  ،هـا پـژوهش  نی

ر مـورد  خـاك کمتـ   يمراتع و پارامترها هیاول دیتول نیارتباط ب

) 29عنوان مثال، تـورل و همکـاران (  توجه قرار گرفته است. به

 نیمنظـور تخمـ  بـه  کیـ مکز يگرامـا در مراتع بلو یپژوهشدر 

خــاك اســتفاده و  یاز عامــل رطوبــت حجمــ انیگنــدم دیــتول

ـ  ییبـاال  یهمبستگ ـ ا نیب مراتـع آن منطقـه    دیـ ولعامـل و ت  نی

و  دیــتول نی) روابــط بــ32و همکــاران ( ویــگــزارش کردنــد. 

و گـزارش کردنـد کـه     یو فسفر خاك را بررس یاهیفتوسنتز گ

ـ تغ نیب يداریرابطه معن وجـود   اهـان یگ دیـ فسـفر و تول  راتیی

 ،یکـ یالکترتی) عوامل هـدا 12دارد. جابراالنصار و همکاران (

ـ بـر تول  رگذاریرا از عوامل تأث یو ماده آل میپتاس  يهـا گونـه  دی

کردنـد.   انیـ اصـفهان ب  یاسـتپ مـه یو ن یدر مراتـع اسـتپ   یاهیگ

مراتع  وماسیب نیارتباط ب ی) در بررس9گوهرنژاد و همکاران (

درصد  ب،یعوامل ش PCA زیبا استفاده از آنال یطیو عوامل مح

 نیعنـوان مـؤثرتر  و شـن را بـه   لتیس ،یکیالکترتیاشباع، هدا

 ياکردنــد. در مطالعــه ییمراتــع شناســا ومــاسیب يعوامــل رو

ــر،ید ــو ( گ ــع ه) در م6دادج ــرات ــه   ری ــان داد ک ــور، نش و نئ

محلـول،   میپتاسـ  سم،یکل ،یکیالکترتیهدا لت،یس يپارامترها

ـ   ،یکربن آل ـ من ته،یدیاسـ  ،ياذره یکـربن آل آهـک، رس،   م،یزی

 هیلاو دیتول يرا رو ياثرگذار نیترشیب یفسفر و رطوبت حجم

  دارند. نیسطح زم

 در اسـتان  نیشهرستان نمـ  يلوچمنزار منطقه فندوق مراتع

 يهـا فرد از گونهمنحصربه یاهیوجود پوشش گ لیدلبه لیاردب

بـا   يهـا سـتم یاز جمله اکوس یبرگان علفو پهن انیگندم یعلف

ــوم ــاال در شــمال یشــناختارزش ب ــ ب کشــور محســوب  یغرب

ـ تول یابیـ رزا نـه یدر زم ياتاکنون مطالعه حالنی. بااشوندیم  دی

 راتییبه تغ یرتعم اهانیگ دیو نحوه پاسخ تول نیسطح زم هیاول

 سـتم یاکوس نیـ خـاك در ا  ياز جمله پارامترها یطیعوامل مح

 هیـ مورد توجه قرار نگرفته است. با توجه به کمبود اطالعات پا

 نیا ،ییهواودر مناطق مختلف آب یمرتع يهاستمیاکوس دیتول

خاك بـر عملکـرد    يپارامترها یرخاثرات ب یپژوهش به بررس

سهم اثر عوامل  نییکل (تع دیو تول یشیرو يهافرم هیاول دیتول

بر شناخت ) پرداخته است تا عالوهدیانتخاب شده خاك بر تول

بهتـر مقـدار    تیریدر مد ن،یکل سطح زم دیتول لیاز پتانس هیپا

مختلـف اسـتفاده    يهـا مراتع از جنبه نیشده در ا تیکربن تثب

ـ ا يهـا افتـه یبـا اسـتفاده از    توانی. در کل مشود پـژوهش   نی



  لیاستان اردب در نینم يلودر مراتع چمنزار فندوق نیسطح زم هیولا دیخاك بر تول ياثر پارامترها

  

97 

مراتـع   يچـرا  تیـ ظرف نیـی تع منظوربه ه،یپا يهاهوان دادعنبه

ــ(تول ــتفاده از روش   دی ــا اس ــتفاده) ب ــل اس ــاقاب ــب  يه مناس

  اقدام کرد. افتهیتوسعه

  

  هاو روش مواد

  مورد مطالعه منطقه

کیلـومتري   24لـو کـه در   منطقه فندوق يمطالعه چمنزارها نیا در

شـرقی شـهر   کیلـومتري جنـوب   9شرقی شهر اردبیـل و در  شمال

 ΄55˝ ییایـ جغراف يهاعرض نیهاي تالش و بنمین در امتداد کوه

 33 ΄05˝ ییایـ جغراف يهـا و طـول  شمالی 38˚ 24 ΄55˝ تا 38˚ 23

ـ ). تغ1(شـکل   شـد  یررسـ ب ،دارد قرار 48˚ 34 ΄16˝ تا 48˚  راتیی

 35تـا   2 نیب بیش ا،یمتر از سطح در 1618تا  1462ارتفاع حدود 

و  یشـرق جنـوب  ،یغربجنوب، جنوب ییایدرصد و جهات جغراف

. متوسط بارنـدگی سـاالنه منطقـه بـا اسـتفاده از      است یغربشمال

متـر   1345ایستگاه (ایستگاه نمین با ارتفـاع   نیترکیاطالعات نزد

 63/9سـاالنه منطقـه    يو متوسط دمـا  متریلیم 369از سطح دریا) 

 و طمتوسـ  تـا  عمقکم نوع از منطقه خاك. است گراددرجه سانتی

ـ اسـاس بازد اسـت. بـر   يدینسبتاً اس pHبا  یجنگل ايقهوه  يدهای

در منطقـه مشـخص شـد کـه      ياعرصه يهايریگو اندازه یدانیم

 نیصورت علفزار است. ابه طور عمدهبهمراتع  نیا یاهیپوشش گ

 Leucanthemumگونـه   ویـژه مهـاجم بـه   هـاي مراتع توسط گونه

vulgare Lamيهـا تی). سـا 18است ( بیو تخر دی. در حال تهد 

غالـب   يهـا بـا گونـه   یاهیـ گ پیـ ت کیـ مورد مطالعـه در سـطح   

Leucanthemum vulgare Lam. ،Trifolium pratense L.  ،

Trifolium repense L. ،Leontodon hispidus L. و .Vulpia 

myuros L.  .انتخاب شدند .  

  

  نیسطح زم هیاول دیاز تول يبردارنمونه

 تیسـا  شـش منطقه،  نیدر ا هیاول دیاز تول يربردانمونه منظوربه

و پوشـش گیـاهی   ) 1مختلـف (جـدول    یکـ یزیبا مشخصـات ف 

ترانسکت با فاصـله   سه تیانتخاب شد که در هر سا) 2(جدول 

و  یاز هم مستقر شدند. محل ترانسکت اول تصـادف  يمتر 100

در جهت عمـود بـر    کیستماتیصورت سبه يبعد يهاترانسکت

 1×1پالت با ابعاد  10هر ترانسکت  لدر طومستقر شدند.  بیش

پالت و در کل  30 تیمستقر شد که در مجموع در هر سا يمتر

). سطح مناسـب پـالت   1پالت برداشت شد (شکل  180منطقه 

روش حـداقل سـطح و نـوع و نحـوه پـراکنش      بـه  يبردارنمونه

بـا   نی) و همچنـ 16(علفزار) ( یاز لحاظ همگن یاهیگ يهاگونه

ــ ــه نت ــفخــار ا پــژوهش جیاتوجــه ب ) کــه 8و همکــاران ( يزدی

اشـتباه   نیکمتـر  يدارا سـه یرا در مقا یمترمربعـ  کیـ  يهاپالت

ـ م اریمع علفـزار   يهـا صـحت در پوشـش   نیو بـا بـاالتر   نیانگی

مربع در نظر گرفته شد. ابعـاد و تعـداد   متر کیاند، گزارش کرده

رد و تعداد نمونه مـو  یاهیها، با توجه به ساختار پوشش گپالت

صورت گرفته در منطقه و اطراف  یمطالعات قبل نیو همچن ازین

ـ ). در هـر  33و  19، 10شـد (  نییتع مـورد   يهـا تیاز سـا  کی

ـ اول دیاز جمله تول ازیمورد ن ینیآمار و اطالعات زم ،یبررس و  هی

ها در طول ترانسکت یشیبرحسب فرم رو افتهیانتشار  يهاگونه

ـ و نمونـه  یاهیـ گ يهـا . نمونه)2(جدول  شد يآورجمع  يردارب

برداشـت شـد. در هـر     1395و خردادمـاه   بهشـت یدر ارد دیتول

برگـان  و پهن انی(گندم یشیبا توجه به فرم رو دیپالت مقدار تول

 نیروش قطـع و تـوز  بـه  نیسطح زمـ  يمتریسانت کی) از یعلف

 بـر  اهـان ی)، گIIIو  I ،II( یخـوراک  برداشت شد. کالس خـوش 

مطالعـات   ریو سـا  یمرتعـ  اهـان ید گاساس اطالعات دفترچه کـ 

آزاد  يدر هـوا  شـگاه، یها بعد از انتقال بـه آزما شد. نمونه نییتع

 يساعت در دسـتگاه آون و در دمـا   24مدت خشک و سپس به

 يقرار داده و سـپس بـا اسـتفاده از تـرازو     گرادیدرجه سانت 70

 لـوگرم یو برحسب ک يریگوزن خشک هر نمونه اندازه یتالیجید

  ر محاسبه شد.  در هکتا

  

  خاك يهاشیو آزما يبردارنمونه

هر ترانسـکت از   10و  5، 1 يهااز خاك در پالت يبردارنمونه

) برداشـت شـد   اهانیگ یدوان شهی(عمق ر متریسانت 0-15عمق 

(هر چند که در صورت وجود اعتبار بهتـر بـود نمونـه از عمـق     

ـ ن تـر نییپا ـ ). تجزشـد یبرداشـت مـ   زی در  خـاك  يهـا نمونـه  هی

شـد. قابـل    جـام ان یلیدانشگاه محقق اردب یخاکشناس شگاهیآزما

  هـا و عملکـرد  خاك مؤثر در انتشار گونـه  يپارامترها نکهیذکر ا
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  برداري تولید اولیه و خاكهاي نمونهاردبیل و شهرستان نمین و موقعیت پالت استان کشور، سطح در مطالعه مورد منطقه موقعیت .1شکل 

  

  انحراف معیار) ±برداري شده (میانگین هاي نمونهت فیزیکی سایتمشخصا. 1جدول 

  6سایت   5سایت   4سایت   3سایت   2سایت   1سایت   عوامل

  92/1±1511  03/5±1494  83/3±1552  99/2±1534  05/2±1601  06/2±1589  (m)   ارتفاع

  31/26±21/6  32/21±32/4  91/14±71/2  75/11±12/3  76/8±43/3  14/14±11/6  (%)شیب 

  جنوب شرقی  جنوب غربی  جنوب شرقی  شمال غربی  جنوب غربی  جنوب  جهت

  لومی  لومی  لومی شنی  لومی شنی  لومی  لومی  بافت خاك

  

بـوده لـذا تعـداد محـدود پـارامتر کـه در        ادیـ ز یلیخ دیتول 

) مـورد توجـه قـرار    33 و 19، 12، 6مختلـف (  هايپژوهش

از  یمنظـور، مخلـوط   نیانتخـاب شـدند. بـد    ،نـد بـود  گرفته

از هوا خشک  دنمونه خاك)، بع 18هر ترانسکت ( يهانمونه

 تهیدیعبور داده شدند. سپس اسـ  يمتریلیشدن، از الک دو م

در عصـاره   یکیالکتر تیمتر و هدا pHخاك در گل اشباع با 

ـ 13( یکیالکتر سنجتیگل اشباع با هدا و کـربن   ی)، کربن آل

 ی)، مواد آل21(و بلک  یروش سوزاندن تر واکلبه ياذره یآل

ـ  یآل کربن ياز رو زین ياذره یو مواد آل  ،ياذره یو کربن آل

 میمحلـول و پتاسـ   میپتاسـ  م،یسـد  ،يمتریروش کلسآهک به

روش )، فسفر قابل جذب بـه 15( يفتومترلمیروش فبه یتبادل

اشـباع   ی)، رطوبت وزن20اولسن با دستگاه اسپکتروفوتومتر (

خـاك تـر و خشـک در آون     نیاختالف وزن ب يریگبا اندازه

و در سه  EDTAبا  ونیتراسیت روشهب میزیو من می)، کلس22(

روش و رس) به لتیمرحله انجام گرفت. بافت خاك (شن، س

شد. مقـدار رس قابـل    يریگ) اندازه4دو قرائته ( يدرومتریه

ساعت  کیمدت خاك به يهاهم زدن نمونهانتشار پس از به

بـدون اضـافه کـردن     ،خاك به آب 10به  1 ونیدر سوسپانس

از کـل رس   يصـورت درصـد  بـه  درومتریـ کالگون توسط ه

  ).5شد ( يریگموجود در خاك اندازه

  

  يآمار لیو تحل هیتجز

 یو همگنـ  رنوفاسـمی  -کولموگرف آزمون با هابودن داده نرمال

ـ  یبررس ونیبا استفاده از آزمون ل هاانسیوار  يرهـا یمتغ نیشد. ب

انجـام و چـون    یخطـ خـاك) آزمـون هـم    يمستقل (پارامترهـا 

در معادلـه   رهـا یمشـاهده نشـد، همـه متغ    8/0 يبـاال  یهمبستگ

 ونیرگرسـ روش  که آنجامورد استفاده قرار گرفتند. از  ونیرگرس

  و یکـــیزیف يهـــایژگـــیو توانـــدی) مـــInterچندگانـــه تـــوأم (
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  یشی شناسایی شدهخوراکی و فرم روخوش ،هاي موجود در طبقات ارتفاعی مختلفگونه .2جدول 
  

  )،m1524 -1485 : (1و طبقات ارتفاعی (III) و مهاجم (II) یادشونده، ز(I) شوندهکمهاي گیاهی، کالس خوشخوراکی گونه  فرم رویشی

 2) : m1564 -1525( 3 و: ) m1604 -1565(   

  برگان علفیپهن

Leucanthemum vulgare Lam. (1, 2, 3, III), Trifolium repense L. (1, 2, 3, I), Trifolium pratense L. (1, 2, 3, 
I), Trifolium micranthum Viv. (1, 2, 3, I), Cerastium glomeratum Thuill. (1, 2, 3, III), Leontodon hispidus 
L. (1, 2, 3, III), Alchemilla caucasia. (1, 2, 3, I), Taraxacum syriacum Boiss. (1, 2, 3, III), Luzula Multiflora 
(Ehrh) Lej. (1, 2, 3, III), Galium verum L. (1, 2, 3, III), Fragaria vesca L. (1, 2, 3, I), Aster alpinus L. (1, 2, 
3, III), Hypericum linarioides Bosse. (1, 2, 3, I), Eryngium billardierei F. Delaroche. (1, 2, 3, III), 
Sanguisorba minor Scope. (1, 2, 3, I), Rumex tuberosa L. (1, 2, 3, III), Myosotis alpestris (1, 2, 3, III), 
Barbarea minor C. Koch. (1, III), Achillea millefolium L. subsp .millefolium (1, 2, 3, III), Sedum 
lenkoranicum Grossh. (1, III), Stachys byzantina K. Koch. (1, 2, 3, III), Cirsium vulgare (Savi) Ten. (1, 3, 
III), Senecio vulgaris L. (1, 2, 3, III), Carum carvi L. (1, 2, 3, III), Medicago sativa L. (1, I), Chenopodium 
foliosum (Mench) Aschers. (1, III), Carex divulsa Gaudin. (1, 2, III), Tripleurospermun disciforme 
(C.A.Mey) Schultz-Bip. (1, III), Scariolla orientalis (Boiss).Sojak. (1, 2, 3, II), Ranunculus millefolius 
Banks & Soland. (1, 3, I), Trifolium compestre Schreb. (1, 2, 3, I), Geranium molle L. (1, 2, 3, III), 
Prunella vulgaris L. (1, 2, 3, III), Equisetum arvense L. (1, III), Cardaria draba L. Desv. (1, 2, III), 
Cruciata pedomontana Bellardi. (1, 2, 3, III), Carex songarica Kar. & Kir. (1, III). Plantago Lanceolata L. 
(1, 2, 3, III), Hieracium matrense N.P. (1, 2, 3, III), Vicia cracca L. (1, 2, 3, I), Ranunculus constantin 
opolitanus DC. (2, 3, I), Vulpia myuros (L.) J. F. Gmel. (2, 3, I), Veronica arvensis L. (2, 3, III), Hypericum 
perforatum L. (2, 3, I), Barbarea plantaginea DC. (2, III), Galium aparine L. (2, III), Silene latifolia Poir. 
Subsp. (2, III), Primula macrocalyx Bunge. (2, 3, III), Dianthus orientalis Donn. (2, 3, III), Veronica 
gentianoides Vahl. (2, 3, III), Lathyrus sativus L. (2, I), Anthriscus sylvestris L. Hoffm. (2, III), Phoupsis 
stylosa (Trin). (2, 3, III), Plantago major L. (2, III), Hypericum tetrapterum Fries. (2, 3, I), Hieracium 
pilosella L. (2, 3, III), Draba nemorosa L. (2, 3, III), Arenaria leptoclados (Riechenb) Guss. (2, 3, III), 
Cirsium sp. (2, 3, III), Lotus corniculatus L. (2, 3, I), Polygala anatolica Boiss & Holder. (3, III), Asperula 
setosa Jaub. & spach. (3, III), Erodium cicutarium (Jusl.) L. Her. Ex Aiton. (3, II), Vicia sativa L. (3, I), 
Convolvulus arvensis L. (3, II), Prunella laciniata L. (3, III), Potentilla argentea L. (3, I), Filago vulgaris 
Lam. (3, III). 

  گندمیان

Poa bulbosa L. (1, 2, II), Poa pratensis L. (1, 2, 3, II), Potentilla adscharica Sommier & Levier ex keller. 
(1, 2, 3, I), Bromus briziformis Fisch. & C. A. Mey. (1, I), Trisetum flavescense L. (1, 2, 3, II), Dactylis 
glomerata L. (1, 2, 3, I), Hordeum bulbosum L. (1, 2, I), Lolium rigidum Gaudin. (1, 2, I), Bromus 
scoparius L. (1, 2, 3, I), Poa trivialis L. (2, 3, II), Cynosurus echinatus L. (2, 3, I). Avena byzantina K. 
Koch. (3, II). 

  

 يبنـد را رتبـه  یشـ یرو يهـا کل و فـرم  هیاول دیمؤثر بر تول ییایمیش

را بـر   ریتـأث  نیترشـ یکـه ب  ییسهم پارامترها نییتع يبرا نیکند، بنابرا

 يهاروش استفاده شد (روش نیاز ا ،داشتند نیسطح زم هیاول دیتول

ـ بـاال از ا  2Rبا درصد  جینتا نیشد، اما بهتر تفادهمختلف اس روش  نی

 یشـ یرو يهافرم نیسطح زم هیاول دیروش تول نیدست آمد). در ابه

ـ ان متغعنـو و کل به  ییایمیو شـ  یکـ یزیف يهـا یژگـ یوابسـته و و  ری

مستقل در نظـر گرفتـه شـدند.     ریعنوان متغشده خاك به يریگاندازه

    :است ریصورت زبه چندگانه ونیمعادله رگرس یفرمول عموم

Y=a+b1 x1+xn+⋯+ bn b2 x2                                                      (1) 

ـ متغ شـده ینیبشیپ مقدارY که در آن: : مقـدار  a ،(Y)وابسـته   ری

 يرهـا یّمتغ ری: مقـاد xو  ونیرگرسـ  بی: ضرb ،(constant)ثابت 

روش  تیـ علـت قابل بـه  ون،یرگرس لیبر تحلمستقل است. عالوه

 يهـا پـارامتر  نیتـر در انتخـاب مهـم   یاصـل  يهابه مؤلفه هیتجز

ـ اول دیمؤثر بر تول یخاک وش ر نیـ مـورد مطالعـه، از ا   قـه منط هی

 کـه  شـدند  انتخاب ییآنجا تا هااستفاده شد. در این روش مؤلفه

  ).  14بود ( BSE از تربزرگ آنها ویژه مقدار

 83از  یساخت مدل و اسـتخراج معـادالت همبسـتگ    يبرا

پـالت)   30ها (درصد نمونه 17پالت) و  150ها (درصد نمونه

 يصحت مدل مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. بـرا      یابیارز يبرا

عنوان نقاط کنتـرل  پالت به 30صحت معادالت، تعداد  یبررس

 یبررسـ  ینـ یشده و با اطالعات نقاط زم يگذاریدر معادله جا

ـ اول دیـ که توسط معـادالت تول  یتعداد نقاط درنهایتو  شد  هی

شـده بودنـد و بـا اطالعـات      نیـی تب حیطور صحبه نیسطح زم

ل داشتند، شمارش شدند و بر کل نقـاط کنتـر   یهماهنگ ینیزم

 يبندنسبت صحت طبقه بیترت نیشد. بد میشده تقسانتخاب 

  . شدمحاسبه 

  

  جینتا

 يبـردار نمونـه  يهـا مورد مطالعه و در سطوح پالت محدوده در

نشـان داد کـه    جی). نتـا 2شد (جـدول   ییشناسا یاهیگونه گ 80
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درصـد   15 ،یبرگان علفـ را پهن اهانیدرصد از کل گ 85حدود 

مجموع  در ی. در حالت کلدهندیم لیتشک انیرا گندم ماندهیباق

شــونده و هــا در منطقــه مــورد مطالعــه کــمدرصــد گونــه 5/32

 يهـا درصد گونـه  5/57و  شوندهادیدرصد ز 10خوراك، خوش

  .است یاهیگ بیترک بیمهاجم هستند که نشانگر تخر

مورد مطالعه  يهاخاك ییایمیو ش یکیزیف هايویژگیاز  یبرخ

 راتییـ خـاك از دامنـه تغ   هـاي ویژگـی که  ددهی) نشان م3جدول (

و شـن   4/24تـا   4/10رس  راتییـ برخوردار است. دامنه تغ یعیوس

مـورد مطالعـه    يهـا است. خاك 44تا  4/26 لتیو س 2/63تا  2/45

اسـت. دامنـه    6/1تـا   32/0 یکـ یالکتر تیو هـدا  يدیاس  pHيدارا

 30/88 تـا  71/9، 5/12تا  4 بیترتو فسفر به میسد م،یکلس راتییتغ

 يهادر خاك یو ماده آل یاست. مقدار کل کربن آل 16/0تا  02/0و 

درصـد اسـت.    55/6تا  28/5و  79/3تا  06/3 بیترتمورد مطالعه به

ـ ترتمحلـول بـه   میو پتاس یتبادل میپتاس راتییدامنه تغ تـا   83/16 بی

  است. 88/35تا  27/2و  83/54

ـ تول یونیرگرس يها) خالصه مدل4جدول ( ـ اول دی کـل و   هی

. دهدیخاك را نشان م يبا پارامترها یشیرو يهافرم هیاول دیتول

 يرهایمتغ نیب یهمبستگ زانیم کنندهانیب Rجدول مقدار  نیدر ا

هـم مشـخص    2R صیتشـخ  بیمستقل و وابسته اسـت و ضـر  

ـ متغ انسیـ که چه مقـدار از وار  کندیم  يرهـا یمتغوابسـته بـه    ری

ـ ب این پـژوهش هدف گونه که در مستقل مربوط است. همان  انی

سـهم اثـر عوامـل انتخـاب      انیمقاله صرفاً ب نیهدف ا شده بود،

 راتییـ درصـد تغ  42 جیتوجه به نتا شده خاك بوده است، لذا با

ـ اول دیتول راتییدرصد تغ 41 ان،یگندم هیاول دیتول برگـان  پهـن  هی

 يکل، توسـط پارامترهـا   هیاول دیتول راتییدرصد تغ 23و  یعلف

  شده است. هیتوج ،اكانتخاب شده خ

ـ اول دیتول نیارتباط ب انسیوار زی) آنال5در جدول ( کـل و   هی

خاك ارائه شده است. با توجه بـه   يبا پارامترها یشیرو يهافرم

ـ     ونیمدل رگرسـ  يآمار يداریستون معن  نیمشـاهده شـد کـه ب

خـاك رابطـه    يبـا پارامترهـا   یشـ یرو يهاکل و فرم هیاول دیتول

ـ دارد. ا وجـود  داریو معنـ  یخطـ  دهـد کـه مــدل   ینشــان مـ  نی

ـ تول ریمتغ يبرا یمناسب کنندهینیبشیکاررفته پبه ـ اول دی سـطح   هی

خاك اسـت (هرچنـد کـه عوامـل      يبا استفاده از پارامترها نیزم

در  زیـ عوامـل ن  ریو سـا  یمیاقل ،یمانند عوامل توپوگراف يگرید

ـ با زیـ مؤثر بوده و عوامل عنوان شده ن هیاول دیتول راتییتغ در  دی

در دو  هیاول دیشوند). درمجموع عوامل تول اردو لیو تحل هیتجز

 هیـ توج ونیرگرسـ  یکـه توسـط مـدل خطـ     یبخش: الف) بخش

 یکــه توســط مــدل خطــ ی) و ب) بخشــونی(رگرســ شــودیمــ

  توجه است.) قابلماندهی(باق شودینم هیتوج یخط ونیرگرس

YGrasses=-295/3Mg+40/8WDC-44/5VM-577/8OC+33/4Ks+ 

7/56Na-102/4Kexch-17071/4P                      R2 =50%       (2) 

YForbs= -1566/02EC-73/1WDC+55/1VM        R2= 42%       (3)  

Y (P Total)= -1713/06EC+32/2Ks+9/61Na          R2= 28%       (4) 

: Mg ،ی: کربن آلOC ،یکیالکترتی: هداECمعادالت:  نیکه در ا

: Na: رس قابـل انتشـار،   WDCو  یرطوبت حجم :VM م،یزیمن

محلـول   می: پتاسـ KSو  یتبـادل  می: پتاسKexch: فسفر، P م،یسد

  هستند. 

شـده   صحت معـادالت، بـا اسـتفاده از روش ذکـر     تیدرنها

ـ تول يدرصد برا 70و  76، 79 بیترتمحاسبه شد که به ـ اول دی  هی

دسـت آمـد کـه    کـل بـه   ،یبرگان علفـ پهن ان،یگندم نیسطح زم

  .استدهنده اعتبار مدل نشان

ــو ریمقــاد 6جــدول  در ــو درصــد وار ژهی ــهر انسی از  کی

در  BSEو شـاخص   ژهیو ریها آمده است. با توجه به مقادمؤلفه

ـ (مقـدار و  کنـد یصـدق مـ   طیاول تا ششـم شـرا   يهامؤلفه  ژهی

 راتییـ درصد تغ 52/84ها مؤلفه نی). اBSEتر از شاخص بزرگ

  .ردیگیبر م را در یمرتع اهانیگ دیتول

آمـده اسـت،    7ها که در جـدول  با مؤلفه رهایمتغ یهمبستگ

ـ   بیترتآن است که مؤلفه اول به انگریب  ،ياذره یشامل کـربن آل

 زانیـ مؤلفـه دوم شـامل م   ،یو ماده آل یکربن آل ،ياذره یماده آل

محلـول،   میمؤلفه سوم شامل پتاسـ  ته،یدیرس و اس لت،یشن، س

 م،یشـامل کلسـ   هـارم آهک، مؤلفـه چ  و یکیالکترتیفسفر، هدا

و  یتبـادل  میمؤلفه پـنجم شـامل پتاسـ    ،یو رطوبت حجم میسد

ـ ا ن،یو رس قابل انتشار است. بنابرا میزیمؤلفه ششم شامل من  نی

 نیعنـوان مـؤثرتر  خود بـه  يباال ریبا توجه به تأث بیترتعوامل به

لعـه  مراتع منطقه مورد مطا هیاول دیتول رییخاك در تغ يپارامترها

  .دندش ییشناسا



  لیاستان اردب در نینم يلودر مراتع چمنزار فندوق نیسطح زم هیولا دیخاك بر تول ياثر پارامترها

  

101 

 



  ۱۳۹۸ پاييز/ وم س/ شماره  سهسال بيست و /  )علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي(علوم آب و خاك  نشريه

  

102 

 هاي رویشی با پارامترهاي خاكو فرم کل اولیه دیتول. ضریب تشخیص رابطه رگرسیونی 4جدول 

 (%) R (%)  2R  خطاي معیار برآوردي  متغیر

  50  70  427  تولید اولیه گندمیان

 42  64  636  برگان علفیتولید اولیه پهن

  28  53  668  تولید اولیه کل

  

  هاي رویشی با پارامترهاي خاك. آنالیز واریانس مدل رگرسیون ارتباط بین تولید اولیه کل و فرم5جدول 

 F  میانگین مربعات  )dfدرجه آزادي (  آماره  متغیر 

  

  تولید اولیه گندمیان

  7/10**  1728462  15  رگرسیون

    160884  164  ماندهباقی

    -  179  کل

  

  برگان علفیتولید اولیه پهن

  75/7**  3142645  15  رگرسیون

    405734  164  ماندهباقی

    -  179  کل

  

  تولید اولیه کل

  18/4**  1868725  15  رگرسیون

    446759  164  ماندهباقی

    -  179  کل

  .دار بوده استدر سطح یک درصد معنی **

 
  PCAها در روش مؤلفه مقادیر ویژه و واریانس مربوط به هر یک از. 6جدول 

  BSE  )٪واریانس تجمعی (  )٪واریانس توجیه شده (  مقادیر ویژه  هامؤلفه

1  62/4  66/25  66/25  49/3  

2  88/2  99/15  66/41  49/2  

3  65/2  76/14  42/56  99/1  

4  89/1  51/10  93/66  66/1  

5  69/1  40/9  33/79  21/1  

6  47/1  19/8  52/84  04/1  

 

  يریگجهیبحث و نت

اسـتان   در نینمـ  يلـو مراتع چمنـزار فنـدوق   ازپژوهش  نیا در

پـارامتر خـاك    18 نیاز ب ون،یرگرس لیبا استفاده از تحل ل،یاردب

ـ اول دیـ مؤثر بر تول يعنوان پارامترهابه ریمتغ 9تعداد  انتخـاب   هی

 میرس قابل انتشار، پتاسـ  م،یزیمن ،یکیالکترتیشد که شامل هدا

و کـربن   یفسفر، رطوبـت حجمـ   م،یسد ،یتبادل میمحلول، پتاس

ـ بوده است. هرچند کـه ا  ياذره یآل درصـد   50عوامـل تنهـا    نی

ـ تول راتییـ درصـد تغ  42 ان،یگندم هیاول دیتول راتییتغ ـ اول دی  هی

را توجیـه   کـل  هیاول دیتول راتییدرصد تغ 28و  یبرگان علفپهن

رسد عالوه بر عوامل خاك سایر عوامل ماننـد  نظر میهو بمیکند 

 بلنـدي و اقلـیم نیـز در تغییـرات تولیـد مـوثر هسـتند.        پستی و

 يچندگانـه تـوأم پارامترهـا    ونیرگرس لیاساس تحل بر نیهمچن

 ته،یدیماننـد اسـ   ییرهاینشان داد، متغ هیاول دیبا تول یمورد بررس

ـ   م،یکلس لت،یآهک، رس، شن، س ـ   ،یمـاده آل و  ياذره یمـاده آل

ـ اول دیبر تول داریرمعنیاثر غ لیدلبه یکربن آل از  نیسـطح زمـ   هی

 است که دامنـه   ندهنده آامر نشان نیحذف شدند. ا رهایمتغ نیب
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  PCAها در روش . مقادیر بردار ویژه مربوط به متغیرهاي تأثیرگذار در هر یک از مؤلفه7جدول 

  6  5  4  3  2  1  مؤلفه

  060/0  293/0  - 089/0  019/0  -040/0  -416/0  ايکربن آلی ذره

  059/0  294/0  -090/0  018/0  - 042/0  -415/0  ايماده آلی ذره

  -271/0  -224/0  - 038/0  196/0  -183/0  -355/0  کربن آلی

  -273/0  -225/0  - 038/0  194/0  -181/0  -355/0  ماده آلی

  040/0  - 014/0  -223/0  013/0  494/0  -165/0  شن

  -128/0  088/0  199/0  105/0  -364/0  293/0  سیلت

  161/0  -139/0  082/0  -229/0  -331/0  -217/0  رس

  186/0  213/0  205/0  147/0  -299/0  259/0  اسیدیته

  -216/0  - 014/0  - 096/0  - 480/0  -177/0  - 032/0 پتاسیم محلول

  048/0  -319/0  337/0  437/0  136/0  063/0 فسفر

  - 309/0  - 018/0  296/0  352/0  262/0  - 078/0  هدایت الکتریکی

  -172/0  181/0  283/0  298/0  196/0  -111/0 آهک

  -157/0  -004/0  497/0  - 048/0  221/0  -179/0  کلسیم

  -113/0  352/0  401/0  - 094/0  273/0  - 022/0  سدیم

  -175/0  -148/0  -262/0  076/0  056/0  182/0  رطوبت حجمی

  232/0  484/0  - 079/0  242/0  -238/0  -114/0  پتاسیم تبادلی

  -595/0  -194/0  180/0  - 280/0  - 041/0  084/0  منیزیم

  - 340/0  319/0  -192/0  223/0  112/0  258/0  ل انتشاررس قاب

 
در منطقه مـورد مطالعـه مـانع از     رهایمتغ نیا يبرا راتییکم تغ 

، همچنـین شده اسـت.   هیاول دیتول يرو يااثر قابل مالحظهبروز 

شـده از  حـذف   يرهـا یمتغ ینکته توجه کرد که برخ نیبه ا دیبا

ـ  میرمسـتق یطـور غ بـه  ،ینـ یبشیمعادالت پ  يعنـوان پارامترهـا  هب

 يهـا یژگیو ي) اثر خود را رورهای(اثرات متقابل متغ يسازخاك

، انتشار همچنیناند. داشته یاهیگ داتیتول يتبع آن روخاك و به

خاك  يپارامترها راتییتنها تابع تغ ستمیها و عملکرد اکوسگونه

 یهـوا و حتـ  وو آب میاقلـ  ،يو بلنـد  یبلکه عوامل پسـت  ،نیست

 تیریبـه انسـان ماننـد مـد     تهعوامل وابس ویژههب ،یستیعوامل ز

 يسـاز در مـدل  دیمؤثر هستند که با دیتول راتییدام در تغ يچرا

تنهـا   پژوهش نیعالوه در اه. برندیمد نظر قرار گ دیتول راتییتغ

 هايپژوهشاز خاك در  ییچه پارامترها نکهیبا استناد به منابع، ا

و عملکـرد   اهـان یبـر انتشـار گ   آنهـا  ریگذشته در ارتباط بـا تـأث  

انتخاب شـدند و احتمـاالً    ،اندمد نظر قرار گرفته بوده ستمیاکوس

مـؤثر هسـتند    ستمیاز خاك در عملکرد اکوس يگرید يپارامترها

 بـر  ن،ی. بنـابرا رنـد یمد نظر قرار گ دیبا ندهیآ هايپژوهشکه در 
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ــاز تغ یمــا تنهــا بخشــ جیاســاس نتــا ــعملکــرد تول راتیی  يدی

انتخـاب شـده    يپارامترها ریتحت تأث لوقمراتع فندو تمسیاکوس

  .شدمشخص  آنهابود و سهم اثر 

ـ  پـژوهش  جینتـا  خـاك مــورد   يپارامترهــا نینشــان داد از ب

ـ اول دیتول يپارامترها رو ریتأث نیترشیب ،يریگاندازه  انیگنـدم  هی

اثـرات مربـوط    نیاز ا يابخش عمده رسدیبوده است. به نظر م

ـ از جملـه ا . اسـت  انیعمـق و افشـان گنـدم   مک يهاشهیبه ر  نی

ـ نیاست. پ یکربن آل زانیم رگذاریتأث يپارامترها و همکـاران   روی

باعـث   تـروژن یدام بـا کـاهش ن   يکردند که عامل چرا انی) ب23(

مراتع  هیاول دیتول زانیو م شودیکربن م رهیو ذخ یکاهش ماده آل

دام در  يچرا يبا توجه به شدت باال ن،ی. بنابرادهدیرا کاهش م

ـ اول دیـ کـاهش تول  ،یکربن آل زانیتبع آن کاهش مبه منطقه و   هی

 هـاي ویژگـی نشـان داد، از   جیداشته است. نتا یرا در پ انیگندم

مؤثر است.  انیگندم دیخاك، تنها رس قابل انتشار بر تول یکیزیف

 يخـاك رو  اتیخصوصـ  یدر بررسـ  زی) ن2بانسل و همکاران (

خاك  ییایمیش يپارامترها ریتأث کا،یدر آمر انیگونه از گندم چند

ـ از جملـه تول  اهانیعملکرد گ يرو  يمـؤثرتر از پارامترهـا   ار دی

 یکردند. رطوبـت حجمـ   انیخاك از جمله بافت خاك ب یکیزیف

ـ اول دیـ است که بـر تول  ییاز جمله پارامترها زین  یشـ یفـرم رو  هی

 ياهشـ یر يدارا انیکه گنـدم  ییاثر داشته است. از آنجا انیگندم

خاك را  یسطح يهاهیو افشان هستند قادرند رطوبت ال یسطح

از عامل رطوبت  پژوهشی) در 29و همکاران ( ل. توردکنجذب 

ـ استفاده و ا انیگندم دیتول نیخاك در تخم یحجم عامـل را   نی

ـ تول نیدر تخم انهیسال یبارندگ يبرا یمناسب نیگزیجا مراتـع   دی

 يبت خـاك در اثـر چـرا   ) کاهش رطو26کردند. ساواداقو ( انیب

اسـت.   دهکر انیب هیاول دیعلل کاهش تول نیتراز مهم یکیدام را 

دام در منطقـه مـورد    يخاك در اثر چرا یفشردگ رسدینظر مبه

باعـث   درنهایـت سبب کـاهش رطوبـت و    ،پژوهش نیمطالعه ا

از عناصر  یکی زین میزیشده است. من انیگندم هیاول دیکاهش تول

 نیـ است و در ا اهانیگ یکیولوژیب يهااکنشو يمهم و الزم برا

 انیگندم دیبر تول رگذاریتأث يرهایاز متغ م،یدر کنار سد ،پژوهش

ـ   میپتاسـ  زانیـ م گـر، ید رگـذار یتأث يرهـا یاز متغ نیبودند. همچن

ـ ) ن34محلول و فسفر بـود. ژاو و همکـاران (   میو پتاس یتبادل  زی

ـ تغ یمنظور بررسبه ر رابطـه بـا   د دیـ اي و تولتنـوع گونـه   راتیی

 جـه یبه نت نیدر شنزار هورک شگاهیخاك در شش رو هايویژگی

پـراکنش   نیـی براي تع ديیخاك عامل کل ییمواد غذا هک دندیرس

  هستند.  دیمنطقه و تول یاصل یاهیگ هايپیو الگوي ت

 نیبـا اختصـاص بـاالتر    یکـ یالکترتیهـدا  ،پژوهش نیا در

ـ تول ینـ یبشیدر پـ  يشـتر یبتـا بـه خـود، نقـش ب     زانیم ـ اول دی  هی

به خود اختصـاص داده   رها،یمتغ رینسبت به سا یبرگان علفپهن

 زیـ آن ن یکـ یالکترتیباشد، هـدا  شتریاست. هرچه امالح خاك ب

ـ تول وپارامتر، توسعه برگ، رشـد   نیخواهد بود. ا شتریب مـاده   دی

 دهـد یقـرار مـ   ریطور محسوس تحـت تـأث  را به اهیخشک در گ

مؤثر  ياز فاکتورها زین یبت حجم). رس قابل انتشار و رطو28(

  بودند.  یبرگان علفبر پهن

لـو را  در منطقه فندوق یبرگان علفاز پهن یتوجهقابل بخش

ــه  repense L. Trifoliumو  Trifolium pratense L.يهــاگون

ـ بالقوه در تثب یستیعامل ز کیکه  دهندیم لیتشک  تـروژن ین تی

 يزیدر حاصـلخ  یمنقش مه تروژنی). ن24( هستنددر چمنزارها 

ـ  اهانیخاك مراتع و رشد گ  یبررسـ  پـژوهش ن یـ در ا یدارد ول

 ییمـواد غـذا   ریتأث يبعد هايپژوهشدر  شودیم شنهادی. پنشده

در منطقـه   ویـژه مراتـع بـه   هیاول دیبر تول تروژنیخاك از جمله ن

ـ  حال، نیا . باردیلو مورد توجه قرار گفندوق  يپارامترهـا  نیاز ب

ـ اسـتفاده در ا  خـاك مـورد   ییایمیو ش یکیزیف تنهـا   ق،یـ تحق نی

اثـر   يدارا میمحلول و سد میپتاس ،یکیالکتر تیهدا يمترهاپارا

منطقه بـود. ژاو و همکـاران    نیکل در ا هیاول دیبر تول يداریمعن

تنـوع   راتییـ خـود گـزارش کردنـد کـه تغ     پژوهشدر  زی) ن34(

در خـاك، مقـدار آب    ییمـواد غـذا   ریتحت تأث دیاي و تولگونه

که اشـاره شـد،    طورقرار دارند. همان یکیالکترتیدسترس، هدا

 يرو میرمستقیطور غخاك به يپارامترها ریاثر سا رسدینظر مبه

ـ  دییتأ يکل مؤثر بودند. در راستا هیاول دیتول  ل،یـ تحل نیـ رد ا ای

 جیکل صورت گرفت. نتـا  دیتول يرو یاصل يهابه مؤلفه هیتجز

 هو ماد یکربن آل ،ياذره یماده آل ،ياذره ینشان داد که کربن آل

ـ تول راتییـ درصـد تغ  نیترشیدر مؤلفه اول ب یآل عهـده  را بـر  دی
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ـ دارند. هو ـ در جنـوب  یپژوهشـ ) در 11و همکـاران (  لی  یغرب

 یبارنـدگ  شیبا افزا یکربن آل شیگزارش کردند که افزا ایاسترال

 رهیـ ذخ شیافـزا  جـه ینتو کاهش دما در ارتباط بوده و در انهیسال

ـ تول شیفـزا شـدن فصـل رشـد و ا    یکربن باعث طوالن ـ اول دی  هی

ـ باعـث پا  زین ی. مواد آلدشویم  ،یهـا، چسـبندگ  خاکدانـه  يداری

. دشـو یخـاك و جـذب رطوبـت مـ     يزیو حاصلخ يریپذشکل

بــه رطوبــت، عمــق  یخــاك بــر مقــدار و دسترســ يزیحاصــلخ

). 12مؤثر اسـت (  دیو تول ییمواد غذا عیجذب و توز ،یزنشهیر

درصــد  نیترشــیب تهیدیو اســ لتیمؤلفــه دوم شــن، رس، ســ در

ـ ) ن12را برعهده داشـتند. جابراالنصـار و همکـاران (    راتییتغ  زی

 لتیو درصـد سـ   یگزارش کردند که درصد شن در منطقه استپ

 یاهیـ گ يهـا گونه دیتول يرو ياژهیو ریتأث یاستپمهیدر مناطق ن

ـ دارا هستند. در ا ـ تول راتییـ درصـد تغ  52/84روش،  نی کـل   دی

شده است. در مجموع، با توجـه   هیجخاك تو يتوسط پارامترها

 يهابه مؤلفه هیعنوان کرد که روش تجز توانیحاصل م جیبه نتا

 يبهتـر  ینیبشیدرصد، پ 2R 28با  ونیبا رگرس سهیدر مقا یاصل

ـ تول راتییمؤثر خاك بر تغ يپارامترها نیتراز مهم کـل ارائـه    دی

  . دهدیم

ـ اول دیتول يهابه درك پاسخ پژوهش نیا جیانت ،یطورکلبه  هی

خـاك   يلـو بـه پارامترهـا   منطقه فندوق يچمنزارها نیسطح زم

 يهاپژوهش يبرا هیگام پا کیعنوان به تواندیو م کندیکمک م

 تیریحفاظت و مـد  يبرا ياهیو اطالعات پا شوداستفاده  يبعد

زن کـربن،  تـوا  تـوده، يدر مقدار ز لتعاد جادیا يمراتع در راستا

عرضــه و  نیتعــادل بــ يو برقــرار ياگلخانــه يکــاهش گازهــا

ـ  فراهم  ستمیاکوس يانرژ زانیم يتقاضا بـا انجـام    نیکنـد. همچن

ـ تول لیمنـاطق بـا پتانسـ    تـوان یم ،هاپژوهش گونهنیا بـاال را   دی

  د.کراقدام  آنهاو حفظ  تیریمد يو برا ییشناسا
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Abstract 

In this study, the effect of some soil parameters on the life forms and total aboveground net primary production (ANPP) 
in meadow rangelands in Fandoghlou region of Namin county in Ardabil Province were investigated. ANPP in 180 
plots of 12 by harvesting and weighting method were measured. Eighteen soil samples were collected along transects. 
Some physical and chemical attributes of the soil were measured by standard methods. The relationship between these 
parameters and ANPP was performed using multivariate regression (enter) method. To determine the effects of 
important soil parameters on ANPP variation, principal component analysis (PCA) was used. The results of regression 
analysis showed that electrical conductivity (EC), magnesium (Mg), spreadable clay (WDC), volumetric moisture 
content (VM), organic carbon (OC), soluble potassium (KS), exchangeable potassium (Kexch), sodium (Na) and 
phosphorus (P) were the effective parameters on the life forms and total ANPP (p<0.01). The accuracy of obtained 
equations for grasses, forbs and total ANPP were calculated 79, 76 and 70%, respectively. Moreover, results of PCA 
showed that soil parameters justify 84.52 percent of total ANPP variation and in comparison, with regression results 
with 28% it provides better results. 

 

 

 

Keywords: Production modelling, Biomass, Life form, Soil parameters, Meadow rangelands, Namin county 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

1. Department of Natural Resources, Faculty of Agriculture and Natural Resource, University of Mohaghegh Ardabili, 
Ardabil, Iran. 

2. Department of Soil Science, Faculty of Agriculture and Natural Resource, University of Mohaghegh Ardabili, 
Ardabil, Iran. 

3. Department of Natural Resources, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Gorgan University of 
Agriculture Science and Natural Resources, Gorgan, Iran. 

*: Corresponding Author, Email: a_ghorbani@uma.ac.ir  


	8-ghorbani- A-10-1639-3_2 (1) (1)
	8-ghorbani-  A-10-1639-3-ghorbaniABS

