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 یلف توالمراحل مخت در تقسیم آشیانه اکولوژیک فراوانی و -با مدل رتبه ایگونهتوزیع فراوانی  مقایسه

 مراتع نیمه استپی استان چهار محال و بختیاریدر 

 پژمان طهماسبی *معصومه آقابابایی

 دکتری مرتعداری دانشگاه شهرکرددانشجوی 

 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد ،دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری

 

 

  چکیده

 یکشیان اکولوژآهای مدل فراوانی و -رتبه  آماری مدلای با استفاده از هدف مطالعه حاضر بررسی تغییرات توزیع فراوانی گونه

استپی کرسنک، مهسال و منطقه شاهد در مراتع نی 30-50، 10-15، 3-5در طی توالی است. ابتدا سه منطقه با توالی زمانی 

مربعی  متر یکالت پ 10متری و در طول هر ترانسکت  100در هر منطقه چهار ترانسکت  بختیاری انتخاب گردید. و چهارمحال

برای مدل  "Sads"آماری ه و با استفاده از بست Rها در نرم افزار تجزیه تحلیل آماری دادهگیاهی مستقر گردید.  جهت ثبت پوشش

 ،ریانساس میانگین و وابر اسنتایج نشان داد که انجام گردید.  برای مدل آشیان اکولوژیک "Niche Apport"فراوانی و بسته  -رتبه

 -ل لوگمد ،قه شاهدسری هندسی و در مراحل انتهایی توالی و منط ،توالیراوانی برای مراحل اولیه و میانی ف -در مدل آماری رتبه

ست تصادفی مدل شک ،سال 3-5توالی های آشیان اکولوژیک نیز در . برای مدلهای واقعی داشتندبیشترین همخوانی را با دادهنرمال 

شکست دل م ،مدل شکست تصادفیعالوه بر  ،لیتواها نسبت به مراحل اولیه افزایش در تعداد گونه یلبه دل سال 10-15در توالی  و

 ن موضوع نشانهای واقعی دارند. ایآرتور بیشترین میزان تطابق را با دادهمدل شکست مک ،و منطقه شاهد 30-50و در توالی  توانی

مت مراحل تصادفی و هر چه به س به صورتولوژیک در مراحل اولیه توالی ها و اشغال آشیان اکحضور گونهاین است که دهنده 

ی احتمال بیشتری برا ،تربزرگبنابراین آشیان اکولوژیک  ؛شودکنیم از شانس وقایع تصادفی کاسته میانتهایی توالی حرکت می

 که وارد جامعه خواهند شد.  را داردهای جدیدی انتخاب و تقسیم بین گونه

 .آرتورکست مک، شسری هندسیآشیان اکولوژیک،  فراوانی، -رتبهتوالی، توزیع  :کلیدی هایواژ
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 مقدمه

های گیاهی و تغییر در تغییر در نوع گونه :که این تغییرات شامل استتوالی گیاهی روند تغییرات پوشش گیاهی در طی زمان 

 کنندرا انتخاب می یفراوانهای موجود، نوع خاصی از الگوی توزیع گونه ،از مراحل توالی یکهر در . استهای گیاهی ویژگی

 برای مثال کند.کمک مناسبی به محققان در مقایسه جوامع مختلف می ،ایها یا توابع توزیع فراوانی گونهمدل. (1392)آقابابایی، 

برای ها )تغییر کاربری اراضی( و یا آشفتگی یرتأثگیری ای به عنوان یک شاخص برای اندازهاز الگوی توزیع فراوانی گونه توانمی

های فراوانی مدل ،Magurran (2004) های اکولوژیکی از قبیل گرادیانت توالی اشاره نمود.تغییر ساختار جوامع در طول گرادیانت

 هایمدل :هایی از قبیلباشند. مدلهای بیولوژیک میهای آماری و مدلمدل :که شامل بندی کردای را به دو گروه اصلی دستهگونه

ری هندسی موتومرا، عصای هایی از قبیل سدر حالی که مدل ؛گیرندهای آماری قرار مینرمال در گروه مدل سری لگاریتمی و لوگ

توانند های توصیفی ساده نمیاین مدل .گیرندهای بیولوژیک قرار میدر گروه مدل راهاآرتور و توالی شکست سوگیشکسته مک

از مدل  تفادهساشیوه جدیدی را با  ،Sugihara (1980). ها داشته باشندبرای الگوهای فراوانی گونهدار توضیحات کاربردی معنی

-Tokeshi(1990 اًبعد هاراسوگیمدل  با استفاده از نرمال ارائه کرد. های معمولی لوگتقسیم آشیان اکولوژیکی برای توضیح مدل

به دلیل نگرانی از کاهش تنوع زیستی محلی و جهانی بسیار  که اخیراً چندین مدل تقسیم آشیانه اکولوژیکی معرفی کرد ،(1996

ها فرض را بر رابطه بین میزان این مدلاند. شده متمرکزتوسعه یافته است و بیشتر مطالعات بر روی الگوهای تقسیم آشیانه اکولوژیکی 

ای که قدرت دسترسی گونهزد. در حقیقت هر پرداها میها گذاشته و به تخمین فراوانی گونهفراوانی گونهاشغال آشیان اکولوژیک و 

شامل: که را اشغال کند  یکاکولوژاز آشیان فراوانی بیشتری دارد و قادر است وسعت بیشتری  ؛بیشتری به منابع غذایی داشته باشد

 Random) تصادفی مدل شکست ،(Random assortment) یجورسازی تصادف ،(Dominance preemption) دستپیش چیرگی

fraction)، مدل شکست توانی (Power fraction)، آرتورشکست مک (MacArthur fraction)، یرگیزوال چ (Dominance 

decay) باشند. می 

ای در جوامع گیاهی و نیز در طی مراحل توالی، نبود مطالعات جامع در مورد الگوی با توجه به اهمیت شناخت الگوی توزیع گونه

های آشیان اکولوژیک در تعیین ساختار جوامع از آنجا که استفاده از مدلهای گیاهی و نیز آشیان اکولوژیک گونه یفراوانتوزیع 

ها به جوامع در به درک بهتر از ساختار و نحوه ورود گونهارائه خواهد داد و های مرسوم آماری اطالعات بیشتری را نسبت به روش



   

مرتعداری ایرانهفتمین کنفرانس ملی مرتع و   

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

در جهت هر چه بهتر نشان دادن سیر تکاملی جوامع بیش از پیش نمایان  ها رااهمیت استفاده از این مدل ؛مراحل توالی خواهد داشت

شش مدل  فراوانی و -با استفاده از دیاگرام رتبه هاگونه توزیع فراوانی اتبررسی تغییرخواهد ساخت. بنابراین این تحقیق با هدف 

توزیع  ای ومناسب برای برازش به توزیع فراوانی گونه توالی و انتخاب بهترین مدلمراحل مختلف در  Tokeshi آشیان اکولوژیک

 فراوانی آشیان اکولوژیک انجام پذیرفت.

 

  هاروشمواد و 

با ارتفاع  و مرتفعای کوهستانی ناحیهنیمه استپی استان چهار محال و بختیاری با  مراتعیکی از منطقه کرسنک این مطالعه در 

طول شرقی،  56° 27´ 33˝تا  56° 26´ 4˝بین مختصات جغرافیایی  ،هکتار 576متر از سطح دریا، وسعتی معادل  1/2603متوسط 

های زمانی منطقه با توالیمناطق مورد مطالعه در این تحقیق سه گرفته است.  انجام عرض شمالی 32° 32´ 33˝تا  32° 30´ 30˝و 

شد که  انتخاب (سال 30-50مراحل انتهایی توالی ) و( سال 10-15مراحل میانی توالی )، (سال 3-5)متفاوت، مراحل اولیه توالی 

مناطق با توجه به پرونده ثبت تخلفات اراضی طبیعی )شخم و شیار اراضی(، در اداره منابع طبیعی شهرستان و نیز نظرات  انتخاب

های صحرایی در سطح منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید. همچنین جهت مقایسه مناطق، یک منطقه نظر و بازدیدکارشناسان صاحب

برداری از پوشش به منظور نمونهپس از انتخاب مناطق مورد بررسی،  .بررسی انتخاب شدبه عنوان مرجع )مرتع کامل( نیز جهت 

های از توالی یکهر در با فواصل یکسان  یمتر مربع یکپالت  10متری و در امتداد هر ترانسکت  100گیاهی چهار ترانسکت 

 مجموع پالت و در 40در مجموع در هر منطقه  برداری گردید. اشتدزمانی مستقر گردید و درصد پوشش گیاهی در هر پالت یاد

ایجاد افزار اکسل ماتریس گونه در پالت در نرم  ،هابرداری جهت تجزیه و تحلیل دادهبرداری گردید. پس از نمونه پالت نمونه 160

از تعداد حضور آن در کل پالت هر ترانسکت محاسبه گردید. بنابراین هر ترانسکت به عنوان یک  ،سپس فراوانی هر گونه گردید.

ابتدا  ،فراوانی - دیاگرام رتبه به روش های گیاهیدر بررسی توزیع فراوانی گونهتکرار به مدل وارد شد )هر منطقه چهار تکرار(. 

ها محاسبه شد و سپس به گونهها فراوانی کل بر تعدادفراوانی هر گونه از تقسیم  (یامشاهده)به عنوان فراوانی  فراوانی نسبی هر گونه

در مقابل لگاریتم طبیعی فراوانی نسبی  xها بر روی محور سپس رتبه .)از زیاد به کم(رتبه داده شد  هاآنبر اساس فراوانی نسبی 

-سپس از طریق آزمون کولموگرف ؛فراوانی مورد انتظار محاسبه شدها نیز برای برازش داده گرفت.قرار  yها بر روی محور گونه

محاسبه شد.  انتخاب( < 05/0P) بهترین مدل توزیع بر پایهاسمیرنف فراوانی مشاهده شده با فراوان مورد انتظار مقایسه گردید. 
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های آشیان مدل برایو  "sads" آماریاز بسته فراوانی  -رتبهمدل  یبرا،  Rرفراوانی نسبی مورد انتظار هر گونه در نرم افزا

  .(2و  1 )شکل مورد مطالعه ترسیم گردید از مناطق یکهر نی برای امنحنی توزیع فراو، "nicheApport"بسته آماری  ازاکولوژیک 

 

 نتایج

در مناطق با  ایمشاهدههای انی دادهدر مقایسه با منحنی فراو فراوانی -مدل رتبهنتایج مقایسه آماری منحنی فراوانی بر اساس 

ی و بیشترین های اصلهبا داد دارمدل سری هندسی فاقد اختالف معنی توالی و میانی در مراحل اولیهنشان داد که  توالی زمانی متفاوت

های با دادهار دد اختالف معنینرمال فاق همچنین در مراحل انتهای توالی و منطقه شاهد مدل لوگ های واقعی دارند.تطابق را با داده

  .(1شکل ) دهدهای واقعی نشان میواقعی بوده و در این دو منطقه این مدل بیشترین تطابق را با داده
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: مدل bsهای واقعی، : منحنی دادهReal، اوتها برای مناطق با توالی زمانی متففراوانی توزیع نسبی گونه -های رتبه منحنی -1شکل 

 نرمال. : مدل لوگdl: مدل سری هندسی، gsسری لگاریتمی،  : مدلLSعصای شکسته، 
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پس از  Tokeshiهای آشیان اکولوژیک مدل با ها در مناطق با توالی زمانی متفاوتدر بررسی توزیع فراوانی گونههمچنین 

 ورد مطالعهمهای ز مدلا یکهر نی برای امنحنی توزیع فراواز مناطق مورد مطالعه،  یکهر استخراج تعداد گونه و فراوانی کل در 

 (2د )شکل ترسیم گردی

 

 

 

: زوال DD های واقعی،: منحنی دادهReal ،های آشیان اکولوژیک در هر یک از مناطق مورد مطالعهمنحنی توزیع فراوانی مدل -2شکل 

 جورسازی تصادفی: RA، دست: چیرگی پیشDP : شکست توانی، PF،آرتور: شکست مک MF: شکست تصادفی،RF ،چیرگی
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شکست  مدلاد که ک نشان دهای آشیان اکولوژیهای واقعی هر یک از مراحل توالی در برابر مدلترسیم فراوانی نسبی داده نتایج

 دار بایفاقد اختالف معنسال  10- 15 در توالی مدل شکست توانیکست تصادفی و مدل ش ،سال 3-5تصادفی در توالی زمانی 

مدل شکست  ،و نیز منطقه شاهد 30-50 یتوالهمچنین در . دارندهای واقعی دارای بیشترین تطابق با دادهاصلی و  هایداده

نماید یل تبعیت مز این مدهای گیاهی اهای واقعی بوده و در این دو منطقه پراکنش گونهدار با دادهفاقد اختالف معنی ،آرتورمک

 .(1جدول )

 
 توالی  ل مختلفبرای مراحهای واقعی با داده فراوانی -رتبههای نتایج آماری مقایسه مدل -1جدول 

 

 

 

 

 

 
 

 

 -P)شاهده نشود مداری با یک مدل معنی راوانی است. در صورتی که اختالفف -های واقعی با مقادیر مدل رتبهمقایسه دادهدهنده نشاننتایج فوق *

05/0value >) .به معنی تبعیت داده از آن مدل است 

 

 مراحل مختلف توالیبرای های واقعی با دادههای آشیان اکولوژیک نتایج آماری مقایسه مدل -2جدول

است. در صورتی که اختالف معنی داری با یک مدل مشاهده نشود  های واقعی با مقادیر مدلنتایج فوق نشان دهنده مقایسه داده*

(05/0 –vale > P) .به معنی تبعیت داده از آن مدل است 

dl 

 
gs ls bs      مدل 

 مناطق میانگین واریانس میانگین واریانس میانگین واریانس واریانس     میانگین      

002/0 02/0 886/0 87/0 9/0  3-5توالی  00/0 00/0 0472/0 

001/0 078/0 988/0 73/0 19/0  6400/0  10-15توالی  026/0 035/0 

913/0              571/0 717/0  007/0  56/0  000/0  30-50توالی  00/0 00/0 

415/0         869/0 862/0  002/0  شاهد 00/0 02/0 001/0 26/0 

RA PF DD MF RF DP        مدل 

 مناطق میانگین واریانس میانگین واریانس میانگین واریانس میانگین واریانس میانگین واریانس میانگین واریانس

001/0 000/0 646/0 012/0 235/0 000/0 00/0 00/0 9/0  3-5توالی  00/0 00/0 /572 

000/0 000/0 869/0 057/0 001/0 000/0 00/0 00/0 19/0  64/0  10-15توالی  026/0 85/0 

002/0  000/0 294/0  006/0  001/0  00/0 83/0  735/0  56/0  00/0  30-50توالی  00/0 00/0 

001/0  000/0 612/0  012/0  002/0  000/0 95/0  89/0  شاهد 00/0 02/0 /001 26/0 
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 گیریبحث و نتیجه

ر دتلف توالی دل آشیان اکولوژیک در مراحل مخفراوانی و م -در این تحقیق جهت بررسی ساختار جوامع گیاهی، از مدل رتبه

ش ین منحنی رواای است. گونهفراوانی  ترین روش نمایشفراوانی معمولی -دیاگرام رتبهاستان چهارمحال و بختیاری استفاده شد. 

 رد.گیورت میحیطی صمبرای اثبات تغییرات در طی توالی و نمایش تغییراتی است که به وسیله عوامل مخرب  ؛بسیار مناسبی است

 نی توالیمیاولیه و اه در مراحل کدهند نشان میها برای مناطق با توالی زمانی متفاوت گونه فراوانیتوزیع  ،فراوانی –های رتبه منحنی

بت هندسی نس . در سریدهای واقعی دارنهای اصلی و بیشترین تطابق را با دادهدار با دادهمدل سری هندسی فاقد اختالف معنی

 این اینکه به هتوج با. دزنمی فراوانی هر گونه به فراوانی گونه قبلی که وارد سیستم شده ثابت است و توزیع غیر یکنواختی را تخمین

 شخم که کرد تفسیر چنین توانمی ؛دارد (سازی رها و شخمهای سخت محیطی )فاصله با تنش لحاظ از زمان کمترین دارای منطقه

 شدهتیجه کاهش تنوع و در ن منطقه در های موجودگونه بردن بین از و خاک به مربوط فاکتورهای در اساسی تغییرات ایجاد سبب

هایی با ش از حد گونهفراوانی بیاین باعث  که ندارد وجود گیاهی هایگونه مجدد استقرار برای کافی زمان مدت هنوز اما ؛است

و  داردی های واقعبا داده دارمدل لوگ نرمال فاقد اختالف معنی ،در مراحل انتهای توالی و منطقه شاهد .شده استیکنواختی پایین 

ا نسبت به فراوانی کدهد این وضعیت نشان می .دهدواقعی نشان میهای در این دو منطقه این مدل بیشترین تطابق را با داده

 زمان نظر زا ی توالیل انتهاییعنی مراح ؛شودهایی با فراوانی غالب یا نادر کمتر دیده میو گونه ها توزیع شدهتری بین گونهیکسان

 د.برس کلیماکس مرحله یا ابتدایی نقطه به مرتع شده باعث سازیرها از طوالنی زمان همین و است دارا را مقدار بیشترین رهاسازی

 نقطه به رتعم ؛انجامد طول به سال صد چند تا سال چند است از ممکن که زمانی مدت و مخرب عامل حذف از بعدطوری که 

رمال لوگ نا به سمت هبه تدریج الگوی توزیع گونه ای است وو دارای بیشترین میزان تنوع گونه است شده نزدیک خود کلیماکس

  .رودپیش می

نشان  Tokeshiهای آشیان اکولوژیک مدل با استفاده ازهای گیاهی در مراحل با توالی زمانی متفاوت نحوه توزیع فراوانی گونه

با  شکست توانیمدل شکست تصادفی و  ،سال 10-15توالی در سال و  3-5در توالی زمانی  شکست تصادفی که مدل دهدمی

مدل شکست مک آرتور در مقایسه با سایر  ،سال 30-50د. در حالی که در منطقه شاهد و نیز توالی زمانی نتطابق دارهای واقعی داده

 با هجوم که بدین صورت است ،شکست تصادفیدهد. مدل های واقعی نشان میفراوانی بهترین تطابق را با داده یعتوزهای مدل

که این  .استها تصادفی شکسته شده و این تقسیم بدون در نظر گرفتن فراوانی گونهها به یک منطقه آشیان اکولوژیک به طور گونه
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 به صورت بعدهستند و  تریکوچک اکولوژیک هایآشیانهدارای های آغازگر مسئله ممکن است ناشی از این باشد که گونه

ابتدایی توالی به دلیل نبود رقابت، وجود یکنواختی مراحل در شوند. جایگزین میتری های وسیعهایی با آشیانهتوسط گونه اختصاصی

 ؛کندیک موجود را اشغال میژهای تازه وارد هر گونه به طور تصادفی بخشی از آشیان اکولوپایین و نیز وجود فضای کافی برای گونه

مدل شکست تصادفی به خوبی  به دلیل یکنواختی پایین، )فاصله زمانی از شخم و رهاسازی(، کم بنابراین در مناطق با توالی زمانی

و  Anderson  & Mouillot (2007) ،Mouillotمحققانی چون . ها و نحوه توزیع فضای آشیان را توصیف نمایدتواند ورود گونهمی

  .به نتایج مشابه رسیدندخود  اتدر تحقیق ،Tokeshi & Yoko-o (2014) و (2003) همکاران

نیز با  10-15در توالی زمانی  د.نهای واقعی تطابق داربا داده مدل شکست تصادفی و شکست توانی ،سال 10-15توالی در 

ها با توجه به وجود رقابت و یکنواختی بیشتر نسبت به مراحل الگوی توزیع فراوانی گونه ؛رودپیشرفت مراحل توالی انتظار می

مدل شکست تصادفی  ،شکست توانی مانند مدل در .پیدا کند سوق (شکست توانی) رتهای با توزیع یکنواختابتدایی به سمت مدل

شود و سپس یکی از دو قسمت آشیان برای تقسیم شدن مجدد تصادفی به دو قسمت شکسته می صورت بهفضای آشیان اکولوژیک 

تعیین   Kتوانی  یبه وسیلهگردد. تفاوت این مدل با مدل قبلی در این است که احتمال انتخاب قطعه با اندازه قطعه انتخاب می

شکست تصادفی به سمت  های آشیان اکولوژیک از سمت مدلمدل ،با افزایش تعداد گونهدر این مرحله از توالی  پس .گرددمی

سال و نیز مرتع شاهد )مرتع  30-50در مناطق با توالی زمانی  د.نرومی هستندبیشتری که دارای یکنواختی  شکست توانی هایمدل

آرتور، شکسته مکاین مدل نسبت به مدل عصای . های واقعی نشان دادرا با داده آرتور بیشترین تطابقمدل شکست مک ،کامل(

دارای احتمال نسبی با اندازه آن است.  ،مدل انتخاب آشیاناساس این  بر. دهدهای واقعی نشان میداده ی بااکولوژیکی بیشتر تطابق

های جدیدی است که وارد جامعه خواهند شد. این احتمال بیشتری برای انتخاب و تقسیم بین گونه تربزرگبنابراین آشیان اکولوژیک 

مرتع به سمت مراحل کلیماکس که این امر نیز با پیشرفت مراحل توالی و سوق  استمدل همچنین نشان دهنده جوامع یکنواخت 

آرتور نشان دهنده یکنواختی باال در ها از مدل شکست مککنند که تبعیت داده، بیان می(2009) و همکاران Spatharis افتد.اتفاق می

 هر های گیاهیمرتع شاهد )مرتع شخم نخورده( به دلیل وجود رقابت شدید بین گونهو سال  30-50 یزماندر توالی . استجامعه 

گونه آشیان اکولوژیک مختص به خود را اشغال نموده و امکان ورود گونه جدید به کمترین میزان خود رسیده است و جامعه ثبات و 

نماید. از طرف دیگر در مراحل پایانی توالی میزان یکنواختی به حداکثر های جدید حفظ میپایداری خود را در برابر ورود گونه

های با به سمت مدل (،شکست تصادفی و شکست توانی) ای غیر یکنواختهای با پراکنش گونهجامعه را از مدلمیزان خود رسیده و 



   

مرتعداری ایرانهفتمین کنفرانس ملی مرتع و   

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

های بین چیرگی گیری نمود که به طور طبیعی عمده جوامع از مدلتوان نتیجهاساس می ینبر همدهد. پراکنش یکنواخت تر سوق می

ها بهره خواهند برای توصیف نحوه پراکنش گونه ،شدید و یکنواختی کامل(دست )عدم وجود رقابت( و زوال چیرگی )رقابت پیش

 ؛بهترین تطابق بودندهای این پژوهش دارای آرتور و شکست تصادفی با دادهبا در نظر گرفتن اینکه دو مدل شکست مکگرفت. 

و تنوع باعث تفاوت در نتایج بدست آمده  ها، نیازهای اکولوژیکی متفاوت، نوع گونهتوان اظهار کرد که تفاوت در نوع جامعهمی

دست و جورسازی تصادفی که دارای های چیرگی پیشهای آشیان اکولوژیک با افزایش تعداد گونه از سمت مدلزیرا مدل ؛است

تی بیشتری هستند متمایل آرتور که دارای یکنواخهای زوال چیرگی و شکست مکبه سمت مدل ؛یکنواختی بسیار کمی هستند

 (.Schmid, 2002 & Tokeshi) ودشمی

رار گرفته استفاده ق راوانی بیشتر موردف -ای وجود دارد که اگر چه نمودار رتبهمتفاوتی برای توزیع فراوانی گونه هایروشدر کل 

ه به با توج اهیهای گیگونه با توجه به مطالب ذکر شدهدهد. الگوی تنوع زیستی را بهتر نمایش می هاآنولی استفاده تکمیلی از 

ه به نتخاب بستکه این ا نمایندموجود را انتخاب می یالگوهااز مراحل توالی نوع خاصی از  یکهر در  نیازهای اکولوژیکی متفاوت

ر شکل دای گیاهی ه، گونههادر مراحل ابتدایی به دلیل وجود فضای کافی برای ورود گونه ؛استشرایط زمانی و مکانی موجود متغیر 

ابع موجود واخت از منیکنده غیرای پایین، دلیل استفاای غیریکنواخت و تنوع گونهشوند و الگوی توزیع گونهمنطقه وارد میتهاجم به 

 بیشتری در هایبلیتهای جدید وارد عرصه شده که دارای قاآورد. با گذشت زمان و تکامل جوامع گونهدر جامعه را فراهم می

 .استوژیک باال شیان اکولتقسیم آ ای باال و یکنواختی نیز به دلیل رقابت ود در این مراحل تنوع گونهباشناستفاده از منابع موجود می

 . برد یپین مراحل هی در اهای گیاتوان به نوع الگوی توزیع آشیان اکولوژیک و استراتژی گونهپس با دانستن سیر مراحل توالی می
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Abstract 

The object of current study was to investigate the species abundance distribution using rank-frequency model 

and ecological niche distribution models in the successional series of plant community in semi-steppe 

rangelands. First, we selected three regions with different succession stage including 3-5, 10-15, and 30-50 years 

and a control site. In each regions, we used 10 plot of 1m2 along four 100 m transects to records vegetation 

cover. Statistical analysis done in the R software and using the statistical package "Sads" for rank-frequency 

model and statistical package "Niche Apport" for ecological niche models. The results showed that in the rank-

frequency model in both 3-5 and 10-15 succession Geometric series and in the end stage succession (30-50 

years) and control site Normal log model, are meaningful with real data. for ecological niche models in the early 

stage of succession (3-5 years) the random fraction model and in the midway stage of succession (10-15 years( 

are meaningful moreover random fraction model, Power fraction model, due to enhancement in the species 

number comparative in the early stage of succession. While, MacArthur fraction model was only accepted model 

in the end stage succession (30-50 years( and control site. The results indicate niche occupation pattern in early 

stage of succession might be attributed to random process of pioneer species. However, the chance of random 

niche occupation is decreased by the end of succession due to nutrient availability and competition. 

Keywords: Succession, rank-frequency distribution, ecological niche, Geometric series, MacArthur fraction. 
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