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  هاي جنگلی بر حسب گرادیان ارتفاع مطالعه رستنی
  چهارباغ استان گلستان -در رویشگاه توسکاستان

  
 2و غالمعلی حشمتی 1میردیلمی زهره سیده*

  گرگان، طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه خیزداري،آب و مرتع دکتري دانشکده دانشجوي1
  گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم  دانشگاه،آبخیزداري و مرتع استاد دانشکده2

  20/9/92:  ؛ تاریخ پذیرش4/2/90: تاریخ دریافت
  1چکیده

تواند  هاي سلسله جبال البرز می رخ جنگلی بر روي نیمهاي   پراکنش رستنیبررسی اصولی و علمی
هدف از انجام این . شودهاي طبیعی بر حسب تغییرات ارتفاع از سطح دریا منجر  فی رویشگاهبه معر

 هاي کوه رشته شمالی دامنه در شده واقع ارتفاعی گرادیان امتداد در گیاهان پراکنش الگوي بررسی پژوهش
هاي   حضور گونهپژوهشدر این . واقع در استان گلستان است چهارباغ -ستاناتوسک منطقه در البرز

، در )نقطه 12(برداري  طرف جاده و نقاط نمونه  متري عمود و در دو100 ترانسکت 24گیاهی بر روي 
 متري ارتفاع از سطح دریا، 200 متر ارتفاع از سطح دریا و با تغییرات 740-2340امتداد گرادیان بین 

اساس تشابه و نداشتن بر PC-ORD 5 افزار توسط نرم TWINSPANآنالیز با استفاده از  .ثبت شد
 بررسی براي. بندي شدند برداري شده، گروه هاي نمونه هاي گیاهی در داخل ترانسکت تشابه گونه

درجه حرارت، ، بارندگی جهت جغرافیایی،شیب، ارتفاع، (ارتباط بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی 
 نتایج نشان داد. گیري شد بهره) PCA(صلی هاي ا لفهؤاز آنالیز تجزیه م) رطوبت نسبی و تبخیر و تعرق

درختچه و بوته، ) ب(درخت و درختچه، ) الف(هاي رویشی  گروه گیاهی قابل تفکیک با فرم 4که 
خصوص ارتفاع از سطح  هعوامل محیطی ب. شد  فورب و گراس تشخیص داده) د(بوته و فورب و ) ج(

. سزایی دارد ههاي رویشی تأثیر ب پراکنش این فرم در تفکیک و  با اثرگذاري بر پارامترهاي اقلیمیدریا
  .باشند خاص آن دامنه ارتفاعی میشناختی  بومکه یک یا چند گونه گیاهی، معرف خصوصیات  طوري هب
  

  هاي البرز کوه هاي گیاهی، رشته  گرادیان ارتفاعی، پراکنش، رستنی:کلیدي هاي واژه
                                                        

  zohremirdeilami@gmail.com: مسئول مکاتبه *
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  مقدمه
خاکی وجود دارند، نتیجه تأثیر متقابل عوامل   کرههاي گیاهی که در شرایط فعلی در روي گونه
، )1378حشمتی، (باشند  می) پستی و بلندي، خاك و اقلیم(حیاتی و غیر) ش گیاهیپوش(حیاتی 

 به گیاهی هاي گونه که دهد می نشان جغرافیایی مختلف نقاط در گیاهی انتشار الگوهايکه  طوري به
 مفید براي فهومعنوان یک م هبگرادیان  ).2005آرون، (ند ده می نشان العمل عکس محیطی هاي گرادیان

ماهیت فیزیکی در عنوان  هب نه لزوماً مطرح استتشریح پراکنش موجودات زنده در ابعاد زمان و مکان 
ثیر مستقیم خود بر حضور و یا أ با تیمحیطگرادیان عوامل ترتیب  ینه اب .)1985آستین،  (این ابعاد

که در صورت مشخص  طوري شود، به ها می یاهی در منطقه، باعث پراکنش آنگ  هر گونه نداشتنحضور
پور و  تقی(را شناسایی نمود  توان زیستگاه مناسب و اصلی آن بودن نیازهاي محیطی ویژه آن گونه، می

  ).2009؛ موري، 1387همکاران، 
پراکنش  باط بین ارتمطالعه به در نقاط مختلف جهان گران در این راستا تعداد زیادي از پژوهش

 و کرجی گرگین ؛2006اسوالت و همکاران،  (پرداختند عوامل محیطیگرادیان و  هاي گیاهی گونه
 از یکی وسیله هبیان کردند که ب شناسان، بوم از  گروهی).1387 همکاران، و زهتابیان ؛1385 همکاران،

توان  محیطی می گرادیان امتداد در معین فواصل در هایی و گرفتن نمونه گرادیان تحلیل مانند ها تکنیک
توان  می که طوري به. پرداخت محیطی عوامل با ارتباط در گیاهی پوشش پیوسته تغییرات مطالعه به

مشاهده کرد  ارتفاعیطبقات مختلف  در جداگانه صورت به یک هر را هاي مختلف گیاهی گونه حضور
  وتوده زيبندي  تقسیمدر بررسی ) 2012(طور است که تاملینسون و همکاران  همین ).1956ویتاکر، (

تغییرات میزان رطوبت در خزان  ،عوامل محیطیامتداد گرادیان در درختان ساوانا مورفولوژي ریشه 
 .ترین عامل معرفی کردندثرؤمرا  بایومس و بالطبع درختان
شی هاي روی هاي محیطی به فرم اساس نحوه تطبیق دادن خود با تنششناسی، گیاهان بر بومدر 

هاي گیاهی که داراي نیازها و  شوند و بر این اساس گروه گونه بندي می درخت، بوته و علفی تقسیم
خصوص در امتداد تغییرات  ه یکسانی هستند، داراي الگوي پراکنش مشابهی بشناختی بومخصوصیات 

 بر محیطی عوامل اثر بررسی مطالعات صورت گرفته در). 2006بائو و همکاران،  هاي(ارتفاعی هستند 
اي و  هاي با فرم رویشی بوته دهنده تغییرات شدید در پراکنش گونه نشان گیاهی پوشش روي

، ).Carpinus orientalis Miller( لور، ).Juniperus communis L (اي مانند ارس درختچه
و با تغییر میزان ارتفاع، بارندگی  ).Acantholimon pterostegium Bunge P(سفید  میرحسن کاله
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که تأثیر  طوري ، به)2008؛ شیجو و همکاران، 1387پور و همکاران،  ؛ تقی1385بهمنش، (باشد  شیب می
باشد  توجه می عوامل پستی و بلندي از جمله ارتفاع از سطح دریا بر بارندگی و درجه حرارت نیز قابل

 تغییرات طول  اهمیت در بررسی پراکنش پوشش گیاهی درنکته دارايهمچنین ). 1980شکري، (
 تابش پایین، هاي حرارت به گیاهان العمل ها، در نظر گرفتن عکس گونه حضور براساس ارتفاع تدریجی

باشد  می گیاهان ارتفاعی پراکنش الگوي بهتر فهم براي شیب جهت و آبی هاي تنش باال، خورشیدي
 ).2008؛ آنتلمه و همکاران، 2004ادجولی و همکاران، (

شرق ایران  کوه بزرگ در ایران است که از غرب تا شرق و شمال رشتهکوه البرز دومین  رشته
 جنگلیبا پوشش هاي هیرکانی  که جنگل طوري هب. باشد میواقع گسترش یافته و در جنوب دریاي خزر 

حشمتی، (اند   پراکنده شدهکوه این رشتهدر ارتفاعات متوسط  کننده خزانبرگ  هاي درختی پهن و گونه
افزایش هاي گیاهی چوبی با  گونهمعموالً جنگلی، هاي  ازگانس ومبگونه  در این). 1973 زهاري، ؛2007

ترتیب تمایل به افزایش و کاهش دارند  هارتفاع بافزایش و تا یک ارتفاع مشخص میزان بارندگی 
هاي گیاهی  هاي گیاهی موجود در منطقه در طول گرادیان ارتفاعی به گروه  و گونه)1999گیونیش، (

 پستی و بلنديعوامل در مناطق کوهستانی، ). 2009ژاد و همکاران،  نقی(شوند   تقسیم میمختلفی
امل وعاز جمله ) بارندگی و درجه حرارت(و اقلیمی ) ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت جغرافیایی(

ي، پستی و بلند عوامل میان، که از )2000تیتشال و همکاران، (د نباش گیاهی می مهم در پراکنش پوشش
و جهت  )2004 چانگ و همکاران، ؛1380چاهوکی،  زارع( در گرادیان عمودياز سطح دریا  ارتفاع

 باشند میدر پراکنش پوشش گیاهی برخوردار تري  از درجه اهمیت بیشدر گرادیان افقی  جغرافیایی
  .)2008  جین و همکاران،(

هاي گیاهی در   پیوسته گونهدست داشتن گرادیان کامل، امکان مشاهده و بررسی تغییرات با در
در استان  از جمله نقاط تیپیک چهارباغستان اتوسکطولی رخ  نیم. طول گرادیان محیطی وجود دارد

. دهد  تغییرات پوشش گیاهی در امتداد گرادیان ارتفاعی را به نحو احسن نمایش میباشد که میگلستان 
 و بودهحسب تصادف ن  بریاهی گيها سعه گونهانتشار و توتوان پی برد که  میبا مشاهده این تغییرات 

ل یه و تحلین تجزی بنابرا.کند ی را انتخاب مشگاه خودیخود، روشناختی  بومونه بنا به سرشت هر گ
 و يزیر برنامه برايک راهنما یعنوان  بهتواند  یمدر این تغییرات ها  ک از گونهیهر شناختی  بومسرشت 
 یچگونگ مطالعه نیا دررو  نی از ا.د باشدیها مف  تنوع گونه ویعینابع طبمت یریمدسازي توانمند
 یرخ دامنه شمال می در نیجنگل يها یرستن ی پراکندگي بر روبی و شی، بارندگامل ارتفاعو عياثرگذار

  .شده است یبررسالبرز 
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  ها روش و مواد
جنوب شهرستان در  البرز و یچهارباغ واقع در دامنه شمال -ستانان توسکیمحدوده ب در پژوهشن یا

  به مساحتولومتر ی ک50 از شهرستان گرگان حدود محدودهن یفاصله ا. شده است انجام گرگان
 درجه و 36 ثانیه تا 01/40 دقیقه و 34 درجه و 36 یایی عرض جغراف درباشد که  می هکتار87/6613
 35 درجه و 54نیه تا  ثا03/4 دقیقه و 29 درجه و 54 ییای و طول جغرافیشمال ثانیه 08/12 دقیقه و 47

 و متر 2340و  740 ترتیب هب ارتفاع آنحداکثر  و  حداقل.شده است واقع یشرق ثانیه 07/57دقیقه و 
  .باشد یمتر م یلی م510انه آن ی سالیمتوسط بارندگ

علت  هبچهارباغ  -ستاناجاده ارتباطی توسکن و یی تعی نقشه توپوگرافيمحدوده مورد مطالعه بر رو
  ن یان بیاهان در امتداد گرادیپراکنش گ.  شدعنوان شاخص انتخاب  بهیطیرات محییتغش بهتر ینما

 یبررس، از سطح دریا  متر200  تقریباًفواصل ارتفاعیبا  نقطه 12ا در ی متر ارتفاع از سطح در2340-740
 100 )1رلوه(برداري  قطعات نمونه ازترتیب    بهچوبیچوبی و غیراز جوامع گیاهی  برداري  نمونهبراي .شد

. استفاده شد) 2009همکاران، بارانی و ( مترمربعی 1 و 2، )2009 زبیري،) (متر 64/5 شعاع به اي دایره(
 برداري براي  واحد نمونه96 در مجموع .دش محاسبه گونه - سطح روش به برداري واحدهاي نمونه مساحت

  در) درختچه، بوته، فورب و گراسدرخت،جمله از ( یاهی گيها ونهگنداشتن  حضور و حضورپارامتر ثبت 
در دو طرف جاده عمود و  ي متر100ترانسکت  24 در طول )نقطه 12(برداري   نمونهنقاطیک از  هر
 حذف اثرات برايالزم به ذکر است  (ثبت گردید یاهیرات پوشش گیی تغی چگونگیمنظور بررس به

برازمند و همکاران،  ( جاده انجام گردید متري دورتر از100-150ها از حدود   ثبت داده،جادهاي  حاشیه
صورت یکنواخت و یا  گیاهی بههاي   گونه نداشتن حضورتغییرات در حضور واي که  گونه  به.)2012

 یجهان ابی تیستم موقعی با استفاده از سزی ن هر نقطهیت مکانیموقع .)شد میمشاهده  تغییر كدانبا 
)GPS ( ش داده شدی نقشه نمايروبر ثبت و) محدوده مورد مطالعه در) یتوپوگراف(ه ینقشه پا .)1کل ش 

 و بی ش،يپسومتری هيها نقشه و سپس ی رقومARCGIS 9.3افزار  ط نرمیمحو در  1:25000مقیاس 
 ، بنابراین برايکه در منطقه ایستگاه هواشناسی وجود نداشت با توجه به این .شده ی تهجهت جغرافیایی

هاي  ایستگاه) 1368-72( ساله 15آمار بارندگی وده مورد مطالعه از محدتعیین پارامترهاي هواشناسی 
) کوه  شاهقال و آباد، آق ، شیرینآباد سرمو، زرین گل، تقی(هاي مجاور  هحوضو تبخیرسنجی  سنجی باران

با استفاده  رطوبت نسبیتبخیر و تعرق پتانسیل و دما،  هم، باران  همهاي سپس نقشه .استفاده شده است
  .)2010اکبري و همکاران،  (دست آمد هبیابی  ه رگرسیونی و روش میاناز رابط

                                                        
1- Relevé 
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  .حسب گرادیان ارتفاع از سطح دریا در محدوده مورد مطالعه برداري بر نمایش نقاط نمونه -1شکل 
  

 زیآنالبا استفاده از هاي عمده گیاهی  منظور شناسایی گروه هبو ها   دادهيل آماریه و تحلیتجز يبرا
TWINSPAN ) ،و بندي  خوشههاي گیاهی    گونه نداشتن حضورو پارامتر حضور و) 1979هیل

 در هاي اصلی با استفاده از آنالیز مؤلفههاي گیاهی  منظور ارزیابی اثر گرادیان عوامل محیطی بر رستنی به
الزم به ذکر است در  (صورت پذیرفتبندي  رج )1999کوئین و میفورد،  مک( PC-ORD 5افزار  نرم
بوده است و در  اندك احداث جاده  ودوده مورد مطالعه تأثیر عوامل مدیریتی از جمله چراي داممح

  .)نظر شد  صرفاین پژوهشها در  بررسی آناز نتیجه 
  

 نتایج
مشخص گردید ) الف -2شکل ( طبقه 10با محدوده مورد مطالعه پس از رسم منحنی هیپسومتریک 

 80/25 متر بوده که حدود 2140-2340تر از   بزرگفاعیترین مساحت مربوط به طبقه ارت بیشکه 
ترین  کم.  درصد از مساحت کل محدوده را به خود اختصاص داده است03/39و کیلومترمربع بوده 

 86/3مربع بوده و  کیلومتر55/2 که حدود باشد  متر می1740-1940 مساحت مربوط به طبقه ارتفاعی
با استفاده از نقشه توپوگرافی  همچنین .تصاص داده استدرصد از مساحت کل محدوده را به خود اخ

 طبقه تهیه گردید 5 در  محدوده مورد مطالعهافزارهاي موجود نقشه شیب شده و به کمک نرم رقومی
 درصد و 0-8 و 30-60مساحت محدوده مورد مطالعه داراي شیب بین ترین  بیش). ب -2شکل (
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 در تر  محدوده مورد مطالعه بیش.باشد رصد می د8-15ترین مساحت حوزه داراي شیب بین  کم
  .)ج - 2شکل  (هاي شرقی و شمالی واقع شده است جهت

  

  
  

  .محدوده مورد مطالعه) ج( و جهت جغرافیایی) ب(، شیب )الف ( هیپسومتريهاي نقشه -2شکل 
  

ه به رابطه با توجترتیب  به منطقه دما، تبخیر و تعرق و رطوبت نسبی همباران،  هم هاي نقشهچنین  هم
  .نددشتهیه   درصد90 با ضریب تبیین باالي 4 و 3، 2 خطی هاي  رابطه و1 يا جملهچند

  

)1                                                                     (923537774200004 2 ///  xxy  
  

)2                                                                   (                   5981800210 //  xy  
  

)3                                                                                      (5162528010 //  xy  
  

)4                                                                                     (7087100540 //  xy  
  

متغیر (دما، تبخیر و تعرق و رطوبت نسبی بارندگی، میزان ترتیب براي چهار رابطه  به: y، که در آن
  .باشد می) متغیر مستقل(میزان ارتفاع از سطح دریا : Xو ) وابسته

 بارندگیمساحت محدوده مورد مطالعه داراي ترین   بیش طبقه تهیه گردید که7باران در  نقشه هم
 متر میلی 250-300و  450-500 بین بارندگیمساحت حوزه داراي ترین   کموتر م میلی 400-450 بین
ترین مساحت محدوده مورد   طبقه تهیه گردید که بیش2دما در  چنین نقشه هم  هم.)3شکل  (باشد می

  .)4شکل (گراد است   درجه سانتی15-5/17اراي درجه حرارت بین دمطالعه 



  و غالمعلی حشمتی میردیلمی زهره سیده

 47

  
  . مطالعهباران محدوده مورد  نقشه هم-3شکل 

  

    

 .دما محدوده مورد مطالعه نقشه هم -4شکل 

  
مساحت محدوده مورد مطالعه ترین  و کمترین   بیش طبقه تهیه گردید که3 در رطوبت نسبینقشه 

ق تبخیر و تعرچنین نقشه  هم). 5شکل (باشد   مید درص66-70 و 58- 62  بینرطوبت نسبیداراي 
 بینتبخیر و تعرق  محدوده مورد مطالعه داراي  مساحتترین  طبقه تهیه گردید که بیش5 در پتانسیل
 ).6شکل ( است متر  میلی1120-1000
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 .نقشه رطوبت نسبی محدوده مورد مطالعه -5شکل 

  

  
 .نقشه تبخیر و تعرق محدوده مورد مطالعه -6شکل 

  
دست  یه به اولنتایج .مشاهده شد گونه 110  تعدادچهارباغ -ستاناتوسک یان ارتفاعیدر طول گراد

 در منحصراً یاهیگهاي  گونه از یرخبنشان داد که و پیمایش صحرایی هاي انجام شده  بررسی از آمده
در سایر طبقات ارتفاعی داراي حضور اندك که  یحال در داشتند اي حضور گسترده یارتفاعطبقه ک ی
 يها گونهکه  یحال  دراشتند، پراکنش دنییتر در ارتفاعات پا شی بیرخت دیشیرو  با فرميها گونه. ندودب
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 يها  گونه.باشند میبرخوردار  ارتفاعات باالتر در یعیپراکنش وساز  و فورب يا  بوتهیشیرو با فرم
 اي پنبه گون ،Pockspray monna ،ارس ،میرحسن کاله ،).Thymus kotschyanus Boiss (آویشن

)Astragalus gossipynus Fisch(، اسپرس )Onobrychis cornuta Desv.(،سرخدار  )Taxus 

baccata(،زیره  )Carum carvi L.(، بند علف هفت )Polygonum rumex(،گون  )Astragalus sp.(، 
 پراکنش) .Mentha pulegium L( پونه معطر  و)Geranium rotundifollium( شمعدانی وحشی

 ،)Rubus caesius( تمشک ریز يها گونه يبرا هیقض نیا عکس. دهند یم نشان انیگراد امتداد در را یکم
، )Eryngium campestre( کنگر ،)Plantago major( بارهنگ ،)Trifolium campestre( شبدر
، )Salvia divinorum( مریم گلی ،)Tussilago farfara( اسب سمبک ،).Phlomis sp( بره گوش

علف ، ).Sisymbrium sp(خاکشیر  ،).Senecio sp(پیربهار  ،)Taraxacum persicum(گل قاصد 
  و)Centaurea montana(گل گندم  ،).Alyssum sp(قدومه  ،)Koeleria macrantha(گندمک 

  .است صادق) .Convolvulus arvensis L(پیچک صحرایی 
معیار اساس بر يبردار  نمونهيهاواحد يبند اقدام به طبقه TWINSPAN زیآنالابتدا با استفاده از 

دست  هبمقادیر ویژه به  با توجه .گردید  در طول ترانسکت شدهياربرد  نمونهيها گونهغیاب  -حضور
، A ،B یهیاگ عمده گروه 4که  يطور هب افتی  تا سطح سوم ادامهيبند طبقه ،)48/0مقادیر باالي  (آمده

C و D  7شکل ( دنباش یک میقابل تفکاز هم(.   
  

  
  

  .اساس مقادیر ویژهربوده مورد مطالعه پوشش گیاهی محد انجام شده TWINSPAN دندروگرام آنالیز -7شکل 
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و حضور گسترده و  TWINSPANنتایج آنالیز  در هر گروه با توجه به شاخصهاي  گونه
هاي   گونه،A یاهیگروه گدر  .)1جدول  (هاي گیاهی در هر گروه شناسایی شدند گونهیکنواخت 

توسکاي ، ).Acer monspessulanum L(افرا  هاي ها مانند گونه خصوص درختی هبدرختی و علفی 
انجیلی  ،).Carpinus schuschaensis H( کچف، ).Alnus subcordata C. A. Mey(ییالقی 

)Parrotia persica C. A.(پونه معطر   و)Mentha pulegium L.(  با توجه به میزان حضور و
فرم رویشی هاي با   گونهDگیاهی که در گروه   در حالیند مشاهده شدشاخصصورت  به حضور نداشتن

 ،).Acantholimon festucaceum Boiss( اي بره  علفمیرحسن کاله، سار مانند ها اي و علفی بوته
، ).Astragalus gossypinus Fisch(اي  گون پنبه، ).Artemisia aucheri Boiss(درمنه کوهی 

، ).Hordeum violaceum Boiss( جو بنفش ،).Dactylis glomerata Fam(علف باغ آویشن، 
ترین  شاخص ).Achillea millefolium L(بومادران  و ).Festuca ovina L(علف بره ، زیره ،قدومه
اند، البته   در تمام منطقه گسترش داشتهفورب تقریباً -هاي با فرم رویشی گراس گونه. باشد  میها گونه

تمامی طبقات قابل اي در  هاي بوته چنین گونه هم. تر بوده است  بیشD  گیاهیها در گروه حضور آن
هاي درختی و  گونه. هاي شاخص حضور داشتند عنوان گونه هب Dگیاهی مشاهده بودند اما در گروه 

 با توجه به .باشند میتري در جامعه گیاهی برخوردار   از حضور بیشAگیاهی اي در گروه  درختچه
  حضوراس حضور ویجی فرم رویشی در ترکیب گیاهی براستغییرات تدر  بندي انجام شده، طبقه

با اي که  گونه ، بهباشد وضوح قابل رؤیت می  بهباالهاي گیاهی در طول گرادیان ارتفاعی   گونهنداشتن
 به گروه Aگیاهی حداکثر تغییرات از گروه  ،رخ مورد مطالعه  ظاهري در نیمهاي توجه به مشاهده

 حداقل تغییرات  C وBگیاهی  هاي باشد و گروه  میDگیاهی  به گروه  Cگیاهی و از گروه Bگیاهی 
 با فرم ها ترین گونه شاخص B در گروه گیاهی .باشند را از نظر فرم رویشی در ترکیب گیاهی دارا می

، ).Zelkova carpinifolia (Pall.) Dipp(آزاد  ،هاي کچف رویشی درخت و درختچه مانند گونه
 و در گروه ).Allium rubellum M. B(پیاز وحشی  و )Crataegus microphylla C. Koch(ولیک 
 ،).Taxus baccata L ( سرخداراي مانند گونه  با فرم رویشی درختچهها ترین گونه شاخص Cگیاهی 

اسب  مانندعلفی هاي   گونه وولیک  و).Berberis vulgaris L(زرشک هاي   گونه ماننداي بوته
  .باشد می ).Sanguisorba minor Scop(روباه  توت و) .Tussilago farfara L(سمبک 
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  .اساس فرم رویشیبندي بر  و تقسیمTWINSPAN از آنالیز دست آمده  نتایج به-1جدول 

  
 یطی و عوامل محیاهیگ  پوششيها ه دادهیتجز )PCA( ی اصليها لفهؤه میتجز روشا استفاده از ب
بارندگی، جهت جغرافیایی، ، بی ش، از سطح دریاارتفاع (یطیعوامل محان ی مهاي هابطشد که ر انجام
 زیآنال. ان ساختیرا نما) D  وA ،B ،C (هاي گیاهی گروه و )رطوبت نسبیتبخیر و تعرق و دما، 

PCA کند یه میرات را توجیید از کل تغ درص69/73، 86/5ژه یلفه با مقدار وؤن مید که اولدا نشان 
در  ) درصد29/88(هاي گیاهی  گروه اتریی تغتر بیش بیان کرد کهتوان  ی میکلطور هب. )2جدول (

ها  لفهک از مؤیشود که سهم هر  یه می اول و دوم توجيها لفه معرف مؤيها یژگیبا وگرادیان ارتفاعی 
ارتفاع از سطح دریا   عواملترتیب به ،عوامل مورد بررسیاز بین  .باشد ی م60/14 و 69/73ب یترت هب
و لفه اول ؤبا م )-955/0(و رطوبت نسبی ) - 980/0(درجه حرارت ، )-982/0(بارندگی ، )996/0(

  علفی پهن برگ  گندمی  بوته  درختچه  درخت گروه

A 

Acer monspessulanum L. 
Alnus subcordata C. A.  
Carpinus schuschaensis H. 
Parrotia persica C. A. 

Prunus sp. 

- 

Bromus sp. 
Sclerochloa dura L. 

Medicago  
lupolina L. 
Mentha pulegium L. 
Potentilla reptans L. 
Poterium sanguisorba L. 

      

B 

Carpinus betulus L. 
Zelkova  
Carpinifolia(Pall.) Dipp. 

Crataegus 
microphylla C. Koch. 
Prunus sp. - 

Bromus tectorum L. 
Phleum pratense L. 
Lolium  
rigidum Gaudin 

Allium rubellum M. B. 
Pimpinella anisum L. 
Sambucus ebulus L. 
Trifolium Alexandrinum L. 
Trifolium repens L. 

      

C 

Taxus baccata L. Berberis vulgaris L. 
Crataegus 
microphylla C. Koch. 

- 

Poa pratensis L. Fumaria officinalis 
Lathyrus sativus L. 
Lotus corniculatus L. 
Mentha pulegium L. 
Sanguisorba minor 
Scop. 
Tussilago farfara L. 

      

D - 

Juniperus communis L. Acantholimon  
festucaceum Boiss. 
Artemisia aucheri Boiss. 
Astragalus gossypinus  
Fisch. 
Onobrychis cornuta L. 
Teucrium polium L. 
Thymus kotschyanus  
Boiss. 
Thymus vulgare L. 

Dactylis  
glomerata Fam. 
Hordeum 
violaceum Boiss. 
Poa bulbosa L. 
Festuca ovina L. 

Achillea millefolium L. 
Alyssum sp. 
Anthemis cotula L. 
Carum carvi L. 
Centaurea melitaensis 
Cousinia  
alexeenkoana Bornm. 
Euphorbia helioscopia L. 
Lathyrus sativus L. 
Malva sylvestris L. 
Potentilla reptans L. 
Salvia viridis L. 
Stachys officinalis 
Urtica dioica L. 
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با  عوامل باالجه یدر نت .)3جدول  ( داشتندرا ین همبستگیتر شیب لفه دومبا مؤ) -732/0(میزان شیب 
. هاي گیاهی شناسایی شدند عنوان مؤثرترین عوامل در تفکیک گروه هتوجه به همبستگی باالي خود ب

هاي  گروهکه  ی داشتند در حالي مثبت و قویلفه اول همبستگؤبا م B و Aگیاهی  هاي  گروه،نیچن هم
 مثبت و یهمبستگ Cگیاهی هاي  گروهلفه اول داشتند و ؤ با مي و قوی منفیستگبهم E و Dگیاهی 

  .لفه دوم را داشتندؤ با ميقو
 

  .PCAز ی به کمک آنالیطی محيرهایه شده با متغیانس توجیژه، واری وریمقاد -2 جدول
  انسی واریدرصد تجمع )درصد(ه شده ی توجانسیوار ژهیر ویمقاد  لفهؤم

1  86/5  69/73  69/73  
2  02/1  60/14  29/88  
3  11/0  69/1  98/89  

  
  .PCAز یآنال از يریگ ها با بهره  و گونهیطی مح عوامليبند  از رجدست آمده بهمربع کاي  یهمبستگ -3جدول 

  صیات محیطیخصو
  مؤلفه

  شیب  بارندگی  ارتفاع
  جهت

  جغرافیایی
تبخیر و تعرق 

 پتانسیل

 درجه
  حرارت

رطوبت 
 نسبی

  -955/0  -980/0  -766/0  702/0  670/0  -982/0  996/0  لاو
  -154/0  -081/0  069/0  068/0  -732/0  260/0  078/0  دوم

  
ه اینیز ارصورت نمودار  ه باال را بهاي هابطها، ر یافتن همبستگیبر  عالوه PC-ORD افزار نرم

نشان مورد ارزیابی  یطیامل محورا در ارتباط با ع ي گیاهیها  گروهيبند نمودار رج ،8شکل . دهد یم
عوامل و مؤثرترین  با محورهاهاي گیاهی  گروهن یفاصله ببا توجه به دار ون نمیر ایتفس. دهد یم

و  درجه حرارت ،ی را با بارندگین همبستگیتر شیب Aگیاهی گروه که  یصورت ه ب،رفتیپذ صورت
عامل  ریثأت تحت Bگیاهی گروه ،  داشتهی منفیو با ارتفاع همبستگدر جهت مثبت  رطوبت نسبی
 Dگیاهی گروه ب و یو شارتفاع با  Cگیاهی گروه  .قرار داردو شیب  ، درجه حرارترطوبت نسبی

چنین خصوصیات اکولوژیکی   هم.استداشته   و بارندگی با ارتفاعرامثبت  ین همبستگیتر شیب
  .)4جدول  (شد آورده براي هر گروه گیاهیشناسایی شده 
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  .PCAو عوامل محیطی به روش  هاي گیاهی گروهبندي   از رجدست آمده به جینتا -8شکل 
  

  .هاي گیاهی در طول گرادیان مورد مطالعه  گروهشناختی بومخصوصیات  -4 جدول
 هامتغیرمیانگین 

  
 یاهیگ گروه

  از فاعارت
  دریا سطح

  )متر(

  شیب
 )درصد(

  جهت
  جغرافیایی

  بارندگی
 )متر میلی(

  حرارت درجه
درجه (

  )گراد سانتی

  رطوبت
  نسبی

 )درصد(

  تبخیر و تعرق
پتانسیل 

 )متر میلی(

A 1140-740  15-8  1240-1519  62-70  5/15- 9/17  450- 600  بدون جهت  
B 1740-1140  60-15  1120-1240  62-66  15- 9/16  350- 450   شمال- شرق  
C 2140-1740  60-30  1000-1240  58-62  13- 5/15  300- 350  شرق  شمال-شمال  
D 2340-2140  15-0  869-1120  58-62  13- 5/15  250- 300   بدون جهت- غرب شمال  

  
 پروفیل تغییرات ،محدوده مورد مطالعهتغییرات عوامل محیطی در نهایت با استفاده از  در
تدریجی  پروفیل تغییرات ،ج باال با توجه به نتایکه طوري هب. ه شدیته D  وA ،B ،Cگیاهی هاي  گروه
 به همراهرویشی مربوطه در امتداد گرادیان ارتفاع از سطح دریا هاي  و فرمگیاهی هاي عمده  گروه
 براي هر گروه گیاهی بارندگی و از جمله ارتفاع از سطح دریا  خصوصیات اکولوژیکیترین عمده
  .)9شکل ( دش تهیه
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  .هاي گیاهی در امتداد گرادیان ارتفاعی  پروفیل طولی تغییرات فرم رویشی و گروه گونه-9شکل 
  

 يریگ جهینت و بحث
، شود کنترل میو اقلیم  پستی و بلندي از جملهوسیله متغیرهاي محیطی  هپوشش گیاهی مرتعی ب

 يا دهند و در منطقه یپاسخ م یطی محيها انیطور جداگانه به گراد  هر کدام بهیاهی گيها گونهکه  طوري هب
رو است که با   از این.ندگرد یخود و سازگار با دامنه تحمل خود مستقر مشناختی  بوم يازهایمتناسب با ن

هاي گیاهی  وژیکی در یک منطقه و در طول گرادیان محیطی به گروهی از گونهلشرایط اکوتدریجی تغییر 
 با بررسی تأثیر .کنیم برخورد می... تیپ بیولوژیک و، از جمله فرم رویشیخاصی با مشخصات گیاهی 

بندي شده  طبقهگیاهی هاي   دریا و شیب بر روي گروه شامل بارندگی، ارتفاع از سطحشناختی بومعوامل 
  .توان بیان داشت نکات زیر را می يبند  و رجيبند طبقه هايزیآنالبا استفاده از 

 1300سط ومت( تبخیر و تعرق ،)متر  میلی425( یندگ بارمعرف مناطق با B و Aگیاهی هاي  گروه
ن یا بیانگرو بوده  ) متر1240(تر  کم ارتفاع وباالتر )  درصد66متوسط (و رطوبت نسبی ) متر میلی

، گسترش و حضور ) متر1700تر از  نپایی (تر نیپای در ارتفاعات ی درختيها گونه  کهباشد میمطلب 
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یین  در ارتفاعات پاشاخصهاي  هاي درختی توسکا و انجیلی از گونه که گونهطور همان .دارند يتر شیب
معرف مناطق  تر بیش Cگیاهی گروه . باشد  می)2007(ید حشمتی گرادیان بوده، که نتیجه باال مورد تأی

وضوح قابل  ، که تغییر شیب در این گروه گیاهی بهاست بوده)  درصد50طور متوسط  به( باالب یبا ش
شیب، هاي پر محدوده دهد که در  نشان میهاي گیاهی بندي گروه ر این راستا نتایج رجد .باشد رؤیت می
 ستههاي درختی کا  گونهکه از حضور طوري ه ب،تر بوده  بیشرخ نام برده در نیمهاي گیاهی  گروهتغییرات 

طابق ت) 2008 (هاي شیجو و همکاران  که با نتایج پژوهشاي ظهور یافتند اي و بوته هاي درختچه و گونه
در ارتفاع   سرخداریدرخت گونه ،بیشمیزان ش یافزابا   مورد مطالعهلیپروف در کهطور همان. دارد

ترتیب تا  ش ارتفاع و میزان شیب بهیبا افزا و مشاهده شد درصد 30-60  شیبدر محدودهو   متر1940
نیز ) 2007(متی  حش که با نتایج مطالعاتنشان دادند  درصد، حضور گسترده50 متر و 2040حدود 

  .مطابقت دارد
و سرد و خشک مرتفع  معرف مناطقکه )  متر به باال2040از ارتفاع ( D و Cگیاهی هاي  گروه

که  يطور هافته بیش ی افزايا  و بوتهيا  درختچهيها ش ارتفاع گونهیاست که با افزا نیانگر ایب ،باشند یم
 2040  ازارتفاع باالتر در وشده  شدت کاسته ه بیرخت ديها  متر از تراکم گونه1940در ارتفاع باالتر از 

شیجو و همکاران  هاي رسد مطابق با نتایج پژوهش نظر می که به ،دیگرد مشاهده نیگونه درخت چیهمتر 
این در . باشد  نسبت به ارتفاعات باالتر میدرجه حرارتها به بارندگی و  دلیل نیاز باالي آن به )2008(

ارتفاعات باالتر در  اسپرس و میرحسن کاله) بالشتکی(اي  بوتهرویشی با فرم   گیاهیهاي گونه پژوهش
ید نتایج  که نتیجه باال مورد تأیصورت گسترده نشان دادند  متر از سطح دریا حضور خود را به2000از 

، باشد  در سایر مراتع ییالقی می)1389(پور و رستگار  و تقی )2004(مرادي و همکاران  هاي پژوهش
قرار گرفتند که )  درصد20ب با میانگین شی( هموار نسبت شیب به  در اراضی کمهاي باال چنین گونه هم

  .باشد در مراتع ییالقی بهشهر می) 1382( شکري و همکاران هاي تأییدکننده نتایج پژوهش
ن تفاوت که در ی با ا،شدان مشاهده ی زرشک در طول گراديا درختچهگیاهی گونه چنین  هم

که در ارتفاعات باال هنوز به دوره  يطور ه متفاوت قرار داشت بیکی متفاوت در دوره فنولوژارتفاعات
با  داروییباالي با ارزش  آویشنچنین گونه گیاهی  و هم گیاهی گونهاین  حضور .ده بودی نرسیده گل

 گونه باهمراه  ن گونهی موارد اتر بیش در  کهشتهتري دا گسترش بیش افزایش ارتفاع از سطح دریا
مطابقت ) 1385( بهمنش مطالعاتنتایج  با نتایج باال .قابل مشاهده بود ر نقاط مرتفعد اي ارس درختچه

با گونه با کاهش بارندگی   کچفهاي درختی گونه) 1382(تایج شکري و همکاران مطابق با ن. دارد



  1392) 4(، شماره )20(هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد  نشریه پژوهش

 56

 2340 یه ارتفاعدر محدود  ارسيا گونه درختچه. گندمیان جایگزین شدند -ها ارس و سپس بالشتکی
از جمله  یخاصشناختی  بومط یدهنده شرا  نشانیدر دامنه شمال)  درصد35تا (تند  تقریباًب یو شمتر 

دنبال  هدنبال آن کاهش تبخیر و تعرق و افزایش میزان بارندگی و ب هکاهش دریافت تابش خورشیدي و ب
بت به خشکی و گرماي تابستان چنین دوام باالي آن نس هم  و)2009موري، ( آن افزایش رطوبت خاك

ن گونه یاکه  طوري هب .باشد) 2009نژاد و همکاران،  نقی؛ 2007حشمتی، (و تحمل سرماي زمستان 
ز یر باد و عمق برف نیثأخاطر ت توان به یرا م نی که اهدبو کوتاه ي قديکرده و دارا دای پیحالت بالشتک

  .اشته است دن اشارهه آز بین )1956(ویتاکر  طورکه هماندانست، 
)  از درخت به درختچهیشی فرم رورییمکان تغ(ش ارتفاع و عبور از خط جنگل ی با افزایطورکل هب
، ل کمبود درجه حرارتیدل رسد به ینظر م ابند که بهی ی ميتر شپراکنش بی يا  و بوتهيا  درختچهيها گونه

 از بین عوامل  کهبیان نمودتوان   میبه نوعی. باشد ی م)بارش برف(نوع ریزش رطوبت نسبی هوا و 
ارتفاع از سطح دریا با اثرگذاري بر پارامترهاي اقلیمی در تفکیک و عامل  مورد مطالعه محیطی مختلف

این پژوهش ترین نتایج  رو یکی از ارزنده از این .سزایی دارد ه تأثیر بهاي گیاهی گروهپراکنش این 
با تأثیر بر اقلیم منطقه باعث  و است يا دهیچیان پیراد گيارتفاع داراباشد که  دهنده این حقیقت می نشان

بر این  عالوه. شود صورت درخت، درختچه، بوته، فورب و گراس می بهتغییرات در فرم رویشی گیاهان 
، از باشد یم زینو خاك  نوع ریزش ،باد راتییتغ شاملیاهی در امتداد گرادیان ارتفاعی گتغییرات پوشش 

 به عوامل باال گردد توصیه میعوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گیاهان بهتر و درك  يریگ جهی نتيبرارو  این
  .گیرند و مطالعه قرار یبررسمورد ز ی نهمراه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك
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Abstract1 

The scientific investigation of forest vegetation distribution on the elevation 
gradient of Alborz mountains range can be led to identifying natural habitats on the 
basis of elevation variation. The purpose of this research is plants distribution 
pattern investigation along elevation gradient which is located in North slope 
aspect of Alborz Mountains in Touskestan-Charbagh, Golestan province. The 
presence of plant species has been recorded on the 24 vertical transect side' roads 
(12 sampling points) along the gradient of 740 to 2340 meters above sea level with 
200 meter distances on this paper. Plant species in the sampled transects has been 
grouped on basis of similarity and dissimilarity via TWINSPAN analysis in 
PCORD 5 software. Also relationship between environmental factors (elevation, 
slope, aspect, rain, temperature, relative humidity and evapotranspiration) and 
vegetation has been evaluated via Principal Component Analysis (PCA). Result 
showed that there are 4 distinguished plant groups (A) Tree and bush, (B) bush and 
Shrub, (C) shrub and forb, (D) forb and grass. The environmental factors especially 
elevation with effect on climate factors is the most effective characteristic on 
distribution and division of grouping growth forms. As one or many plant species 
are ecological indicators of specific range elevation. 
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