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  البرز  رشته كوهبر استقرار پوشش گياهي در مراتع ييالقي ناشي از تغييرات ارتفاعي  عوامل محيطيبرخي بررسي 

  
  *1عيسي جعفري فوتمي و 3حميد نيك نهاد قرماخر، 2عادل سپهري، 2غالمعلي حشمتي، 1مهدي انجام

  
20/09/92تاريخ پذيرش:  – 10/02/92تاريخ دريافت:   

  
  چكيده
 19روي پوشش گياهي در برشي عرضي از رشته كوه البزر، در راستايي به طول  سي اثر عوامل كوهسري بربررمنظور  به

وي ر شد. در اين امتداد، براقدام برداري  كوه) به نمونهگريوه تا بادلههزارجريب شهرستان بهشهر، از سرخ ة(در منطق كيلومتر
برداري از پوشش  نمونه براياز پوشش گياهي و خاك منطقه انجام شد.  برداري متر، نمونه 100ارتفاعي  ةخطوط تراز به فاصل

متر در جهت شرق و غرب و در آنها حضور و عدم حضور گياهان در فاصله نيم متر از يكديگر  100گياهي دو ترانسكت به طول 
 ةتجزياي و  خوشه ةتجزي بندي شامل هاي طبقه روشوي ترانسكت ثبت شد. در اين تحقيق براي درك بهتر ارتباطات از ر بر

هاي اكولوژيك گياهان، مصداقي براي اثر كوهسري مورد با توجه به اينكه ويژگي استفاده شد. DCAو  CCAمتغيره شامل چند
گذار بر ثيرأمهمترين عوامل ت انتظار بود، پوشش گياهي معياري مناسب جهت تعيين عوامل كوهسري تشخيص داده شد.

بر اين اساس عامل  .مورد بررسي قرار گرفتند PCAل توپوگرافي، اقليم و خاك نيز با استفاده از استقرار پوشش گياهي شام
گذار مورد مطالعه و عوامل محيطي تأثير ةارتفاع مهمترين عامل تشخيص داده شد. ارتباط بين جوامع گياهي مستقر در محدود

كه استقرار گياهان اجتماع نتايج نشان دادند  .تبررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفمورد  CCAوسيله  بر آن نيز به
Acantholimon- Acanthophyllum ثير ارتفاع است، پوشش گياهي زيراجتماع أتحت تFagus-Carpinus  تا حد زيادي به

در معرض نور  دليل به Carpinus-poaزيراجتماع  .جهت دامنه و همبستگي مثبت آن با مقدار پتاسيم خاك، وابسته است
حرارت به نسبت  نور و ،گياهان اين زيراجتماع با خشكي نسبي رو ، از اينداراي باالترين ميانگين دما بود د قرار گرفتنخورشي

  اند. پيدا كرده باالي آن سازگاري
  

  .البرز بندي، مراتع ييالقيبندي، رجاثرات كوهسري، جوامع گياهي، طبقه كليدي:هاي  واژه

                                                      
  وم كشاورزي و منابع طبيعي گرگانكارشناسي ارشد مرتعداري، دانشگاه عل آموخته دانش -1

  Isa.jafari84@gmail.com*: نويسندة مسئول: 
  استاد گروه مرتعداري، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان -2
  استاديار گروه مرتعداري، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان -3
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  مقدمه
شان بر يكديگر هميشه گيگياهان و محيط زند ارثآ

گيري  كه محيط باعث شكل طوري پيچيده بوده است، به
پوشش گياهي خاص آن منطقه شده و گياهان نيز به نوبه 
خود سيماي ناحيه رويشي خود را دگرگون ساخته و 

هاي خاك و حتي اقليم آن ناحيه را تغيير  جزئيات ويژگي
حد زيادي در ها و اثرات متقابل تا  دهند. اين پيچيدگي مي

شرايط محيطي مختلف، متفاوت است. يكي از 
ها، اكوسيستم مناطق  ترين اين اكوسيستم پيچيده

كه تغييرات در گياهان و محيط  كوهستاني است، جايي
اطرافشان بسيار شديد است. تغييرات شديد توپوگرافي 
يكي از مهمترين عوامل در تعيين سيماي طبيعي 

م در عاملي تحت عنوان مه عامليكوهستان و همچنين 
) نشان داد 1990آذرنيوند (). 2اثرات كوهسري است (

پوشش  زديكي بين واحدهاي ژئومورفولوژيكرابطه ن
گياهي و خاك در منطقه دامغان وجود دارد. همچنين 
عامل اصلي تغيير پوشش گياهي واحد كوهستان را 

) 1991پارسايي ( د.كراختالف ارتفاع از سطح دريا معرفي 
 3بررسي پوشش گياهي منطقه چهارباغ ضمن تفكيك در 

داري  رويشگاه مرتعي به اين نتيجه رسيد كه رابطه معني
بين پوشش گياهي و عوامل توپوگرافي وجود دارد. او اظهار 

ها و كمترين تنوع در  كف دره داشت كه بيشترين تنوع در
) 2009اي و باالدست وجود دارد. معمائي ( مناطق صخره

خود تحت عنوان پاسخ تركيب پوشش گياهي  در مطالعه
زير اشكوب به ساختار فوقاني و برخي عوامل محيطي در 

كوه به اين نتيجه رسيد  سوادمراتع مشجر ييالقي دراسله 
گياهي توسط دو عامل محيطي  پوشش% از تغييرات 30كه 

خاك و توپوگرافي قابل توضيح است، كه عامل خاك 
باشد و پوشش اشكوب  ينسبت به توپوگرافي مؤثرتر م

زيرين عالوه بر اين دو مورد به ساختار اشكوب فوقاني هم 
  بستگي دارد.
) روابط بين پوشش گياهي و اقليم را 1980شكري (

در زاگرس مورد مطالعه قرار داد. اين تحقيق بر مبناي 
اصول بيوكليما، جغرافياي گياهي و كاريولوژي انجام شد. 

ضريب آمبرژه، حداكثر و  مورد بررسي بارندگي، عوامل
حداقل درجه حرارت بودند. نتايج نشان داد كه بين فراواني 

هاي با بارندگي همبستگي مثبت وجود دارد.  گونه

همچنين ضريب آمبرژه و درجه حرارت حداقل بهترين 
اند.  برگ زاگرس برقرار كرده هاي پهن رابطه را با گونه

سي ارتباط ) به برر2009همچنين جعفريان و همكاران (
بين توزيع جوامع گياهي و عوامل اقليمي و فيزيوگرافيك 

جامعه گياهي را  10در مراتع رينه پرداختند. نامبردگان 
در اين مراتع شناسايي نمودند و همچنين به اين نتيجه 
رسيدند كه عوامل اقليمي و ارتفاع مهمترين عوامل 

) در 2000طاطيان ( باشند. ها مي تأثيرگذار بر توزيع گونه
جامعه گياهي  7بررسي جوامع گياهي هزار جريب بهشهر 

را تفكيك نموده و نتيجه گرفت كه با افزايش ارتفاع از 
سطح دريا پراكنش گياهان بالشتكي بيشتر شده و با 
افزايش بارندگي از شرق به غرب منطقه باعث افزايش 

  پوشش گياهي شده است.
هاي  هرابطه بين حضور گون )2006زارع چاهوكي (

را با گياهي با عوامل محيطي در مراتع پشتكوه استان يزد 
استفاده از روش رگرسيون لجستيك مورد مطالعه قرار 

مهمترين  دادند. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه
هاي رويشي منطقه  مؤثر در تفكيك تيپ يخصوصيات خاك

  اشباع، گچ و هدايت مورد مطالعه، آهك، سنگريزه، رطوبت
 ةدست آمده حضور گون هالكتريكي است. با توجه به روابط ب

Artemisia sieberi الكتريكي عمق دوم رابطه   با هدايت
 ةظهور گون معكوس دارد. از خصوصيات خاك كه در

Dorema ammoniacum  نقش دارند، رطوبت اشباع عمق
دوم و درصد سنگريزه و آهك عمق اول هستند، 

ور با اين خصوصيات رابطه كه حضور گونه مذك طوري هب
  دارد. معكوس

) تأثير عوامل محيطي بر 2009( 1كيمالوا و لوسولووا 
هاي هرز اراضي زراعي در  تركيب پوشش گياهي علف

بخش شمال شرقي جمهوري چك را بررسي نمودند. نتايج 
آنان نشان داد كه تمامي متغيرهاي محيطي شامل ارتفاع 

متوسط درجه حرارت از سطح دريا، بارندگي ساليانه، 
داري  خاك و نوع محصول اثر معنيpH ساليانه، نوع خاك، 

) 2009و همكاران ( 2اي دارد. ووگياتزاكس بر تركيب گونه
ها  ها و حضور گونه نيز در بررسي ساختار جامعه ماكروفيت

هايي با  هاي محيطي در رويشگاه در ارتباط با محدوديت

                                                      
1- Cimalova & Lososova 
2- Vogiatzakis 
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اين نتيجه رسيدند هاي كمزي در گاودس يونان، به  پوشش
كه مهمترين عامل محيطي مؤثر بر اين پوشش ذخيره آب 

  ر خاك و توانايي نگهداشت آب است.موجود د
هاي  اي را بر روي ساوان ) مطالعه2005( 1باروش
 واملعبندي پوشش آنها و درك  منظور طبقه ونزوئال به

محيطي مؤثر بر تركيب و ساختار آنها انجام داد.  
 TWINSPANاي و  خوشه ةبه روش تجزي بندي طبقه

وسيله  انجام شد. اطالعات فلورستيك و محيطي هم به
CCA ها  بندي ساوان نتايج حاصل از طبقه ،بندي شدند رج

ها تركيب  را به چهار تيپ تقسيم كرد كه در اين تيپ
ها، فيزيونومي جوامع و پوشش  فلورستيك، غناي گونه

ارتفاع از سطح دريا، آب  گياهي با هم تفاوت دارد و عوامل
ها مؤثر  و مواد غذايي در دسترس در تفكيك اين تيپ

هم عوامل حاصلخيزي  CCA روشبودند. نتايج حاصل از 
، آب در دسترس، فصل خشك كوتاه، بارندگي CECخاك، 

مؤثر در  عواملزياد، مقدار باالي شن خاك و ارتفاع را از 
ور و همكاران پ فهيمي ها از هم نشان داد. تفكيك ساوان

تحقيق خود كه به  در شده بررسي عوامل بين ) از2010(
اي در  ثر بر تغييرات تنوع گونهؤبررسي عوامل محيطي م

 بر كه عواملي مهمترين .مراتع طالقان مياني پرداخت

 عمق، شيب، را  بيشتري دارند ثيرأت اي گونه تنوع تغييرات

هاي متغير اهميت بعدي ةدرج در و خاك فسفر و بافت
  . ستا ازت و آهك دريا، سطح

را بر روي  كوهسرياهميت نقش عوامل  اال،بمطالب 
وي ر لذا انجام مطالعات بر ،دهد پوشش گياهي نشان مي

رسد. در اين مطالعه  اين موضوع امري ضروري به نظر مي
 يروي پوشش گياهي در برشر ب كوهسري نقش عوامل

يين گراديان و تع البرز هاي كوهمراتع ييالقي  عرضي از
تمركز خواهد شد كه با توجه به وسعت منطقه و مپوشش 

گوناگوني پوشش آن و همچنين عدم وجود اطالعات مدون 
تواند اطالعات پايه را  در اين زمينه انجام اين پژوهش مي

  د.كنبراي ديگر موضوعات پژوهشي مرتبط فراهم 
  

  ها روشمواد و 
طالعه مورد م ةمنطقمورد مطالعه:  ةمعرفي منطق

هاي  رود است كه از دامنه قسمتي از حوضه آبخيز زارم
                                                      
1- Baruch 

هاي شمالي  غربي كوه چنگي بين دامغان و بهشهر و دامنه
كيلومتري  80د، اين ناحيه در وش بادله كوه آغاز مي

شهرستان بهشهر و در مسير جاده بهشهر به دامغان واقع 
شده و قسمتي از ارتفاعات هزار جريب شهرستان بهشهر 

الي   53ْ  58َ  16ً آنجغرافيايي گردد. طول  وب ميمحس
تا   36ْ  24َ  18ً  آن بينجغرافيايي عرض  و 54ْ  03َ  48ً
برداري شده شمالي است. طول منطقه نمونه  36ْ  34َ  22ً

صورت كوهستاني و  بوده است، كه به كيلومتر 19حدود 
ت هاي شمالي البرز و مراتع ييالقي ارتفاعا قسمتي از شيب

 1600شود. محدوده ارتفاعي آن بين  البرز را شامل مي
  .است متر ازسطح دريا بوده 2800تا

  
 بررسي اثر عوامل كوهسري بربراي : برداري نمونهوش ر
گياهي در برشي عرضي از رشته كوه البزر، در  پوششوي ر

به ) 2(كيلومتر، مطابق شكل  19راستايي به طول 
برداري از روستاي  مونهنشد. مسير اقدام برداري  نمونه
به  2) شروع و با تغيير عرضي امتداد 1گريوه (امتداد  سرخ

 رسيده و تا ارتفاعات بادله كوه ادامه داشته است. 3امتداد 
 100در اين امتداد، بر روي خطوط تراز به فاصله ارتفاعي 

برداري از پوشش گياهي و خاك منطقه انجام  متر، نمونه
ترانسكت به  2از پوشش گياهي شد. جهت نمونه برداري 

) در جهت شرق و غرب (عمود بر 23متر ( 100طول 
د و در آنها حضور و عدم ششيب غالب منطقه) مستقر 

) در فاصله نيم متر از يكديگر بر 35 و 25( حضور گياهان
نقطه بروي هر  200روي ترانسكت ثبت شد. در مجموع 

منظور  نقطه در هر خط تراز ثبت شد به 400ترانسكت و 
برداري از پوشش گياهي منطقه، گياهان ثبت شده نمونه

 3د. از هر خط تراز، شبروي هر ترانسكت جمع آوري 
اي كه در ابتداي مشترك  گونهه د، بشنمونه خاك نيز تهيه 

يكسان نبودن عمق  دليل بهترانسكت و انتهاي آنها،  2
ي ها نمونهخاك در تمام مناطق تصميم بر آن شد كه 

متري تهيه شد. در مجموع  سانتي 30تا عمق صفر  خاك از
) 3(نمونه خاك تهيه شد. همانطور كه در شكل  87

خط تراز، اقدام  29وي ر مشخص شده است، در مجموع بر
  برداري شد. به نمونه

)، 5بافت به روش هيدرومتري (از خصوصيات خاك، 
متر داراي pH اسيديته با استفاده از دستگاه  .دشتعيين 
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اي و هدايت الكتريكي با استفاده از دستگاه  ود شيشهالكتر
). كربن آلي 17گيري شد ( سنج الكتريكي اندازه هدايت

از  آهك، ). ميزان33شد ( تعيينخاك با روش تيتراسيون 
خاك و  كربنات كلسيمبا كلريدريك نرمال واكنش اسيد 

). درصد رطوبت 17دست آمد ( تيتراسيون آن با سود به
). 12د (شصورت وزني تعيين  هاي خاك به اشباع نمونه

مقدار پتاسيم و سديم قابل جذب با استفاده از دستگاه 
سنج و مقدار كلسيم و منيزيم قابل جذب به روش  شعله

    ).30د (شتعيين  تيتراسيون
براي تعيين اثر هر يك از عوامل محيطي بر طبقات 

از  اي،خوشه تجزيةدست آمده از  همختلف پوشش گياهي ب
اين تحقيق براي  د. درشواريانس يكطرفه استفاده  تجزية
ثير عوامل محيطي بر پوشش گياهي تعيين شود از أاينكه ت

كه آناليز گراديان مستقيم نيز استفاده شده است. از آنجايي
بود،  3در مطالعه حاضر بيشتر از  DCAطول گراديان 

CCA افزار  در نرمCANOCO انجام شد 5/4 نسخة.   
  
  ايجنت

 :بندي پوشش گياهي منطقه طبقه

: اين  (Acantholimon- Acanthophyllum)1اجتماع  
هاي بادله كوه در باالترين حد  اجتماع در ارتفاعات كوه

اين ارتفاعي مطالعه شده در اين تحقيق مشاهده شد. 
خوبي در  گياهان با توجه به مورفولوژي خاص خود به

  شوند. ميگير و شرايط سخت مستقر  مناطق برف
: اين اجتماع در (Fagus-Carpinus) 2اجتماع  
هاي رو به شمال و مرطوب دره پابند واقع شده است.  دامنه

گير  هاي رو به جنوب و آفتاب نيز در دامنه 2اجتماع 
رو به شمال و در ارتفاع   مستقر شده است و در دامنه

-Carpinus) 3اجتماع  متري قرار دارد. 2000تا  1700

poa) :به جنوب و كم رطوبت  هاي رو اين اجتماع در دامنه
-Carpinus) 4شود. اجتماع  دره پابند ديده مي

Junipyerus)گريوه مشاهده  : اين اجتماع در ارتفاعات سرخ
در : (Onobrychis-Astargalus) 5شده است. اجتماع 

 شود. و آفتاب گير) ديده مي 1هاي جنوبي (بادپناه دامنه
ها  : اين اجتماع در كف دره (Juncus-Mentha) 6اجتماع 
 غلبقرار يافته است. اتگريوه اس هاي منطقه سرخ و آبراهه

                                                      
1- Leeward 

هاي آن آبدوست بوده و پوشش غني و يكدستي را به  گونه
   اند. وجود آورده

بندي و  جوامع گياهي حاصل از خوشه) 1(در شكل 
طول گرديان ارتفاعي رسم شده است. نحوه استقرار آنها در 

كه جوامع مستقر در طول  گفتتوان  كلي مي طور به
هاي شاخص اين  گونه گراديان مورد مطالعه و همچنين

كوهسري موجود  آثارخوبي نماينده و نشانگر  جوامع به
كه بر اساس  هاي جنوبي جايي چرا كه در دامنه ،هستند

رود،  تعاريف اثر كوهسري انتظار محيط گرمتري مي
 Astragalus leptaleus ،Onobrychis هاي همچون گونه

montana  ،Festuca rubra هاي  و در جايي ديگر گونه
 Mespilus germanica،Crataegusدرختي مانند 

oxyacantha  وPrunus cerasifera  حضور دارند، در حالي
 orientalisمانند ي هاي هاي رو به شمال گونه كه در دامنه

Fagus ،Scariola orientalis  جوامع غالب و يكدستي را
  اند.  آورده فراهم

هاي گياهي شاخص در  پراكنش گونه )2(در شكل 
طول گراديان ارتفاعي به تصوير كشيده شده است. 

توان  شود، گونه ممرز را مي همانطور كه مالحظه مي
در مقياس مورد مطالعه اين تحقيق  2اي همه جايي گونه

دانست. در طول اين گراديان، جوامع گياهي نيز تا حدودي 
 مانندهايي  هستند. همچنين گونه قابل تشخيص

ميرحسن، چوبك و اسپرس كوهي در زيراجتماع  كاله
Acantholimon- Acanthophyllum  كه تنها در مناطق

-Fagusخوبي از زيراجتماع   به ،باالي ارتفاعي حضور دارند

Carpinus هاي شاخصي چون راش و افرا و  با گونه
هاي شاخصي  با گونه Carpinus-poaهمچنين زيراجتماع 

اند. نتايج بدست  مانند ازگيل وحشي و وليك تفكيك شده
واريانس طبقات پوشش گياهي بر حسب  تجزيةآمده از 

عوامل كوهسري (خاكي، توپوگرافي و اقليم) نشان داد كه 
جز ميزان كلسيم عوامل محيطي باين طبقات از نظر همه 

  ).1(جدول  استدار  و منيزيم خاك داراي اختالف معني
  

سهم  ):DCAشده ( گيري تطبيق قوسروش نتايج 
ها  اي در ميان پايه بزرگتري از تغييرات در تركيب گونه

ها،  مربوط به محور اول است. با توجه به پراكنش گونه
                                                      
2- Cosmopolite 
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اند. از  محور اصلي واقع شده 4هاي گياهي در هر  گونه
 يك به هم داراي نيازهاي اكولوژيكهاي نزد كه گونه آنجايي
توان بين آنها گروهبندي انجام داد. بر اين  مي د،ان ك مشتر

پراكنش  ).6(شكل  استگروه اصلي قابل تفكيك  5اساس 
محور  4گيري در هر  نقاط نمونه نشان داد كه نقاط نمونه

). در اين شكل سعي شد تا 5اند (شكل  اصلي قرار گرفته
 تجزيةها در  دهنده خوشه گيري تشكيل نقاط نمونه

ند. همانطور كه در شكل مالحظه شواي تفكيك  خوشه
در طول محور اول، و  3و  2، 1هاي  ، خوشهشود مي

 6 اند. در طول محور دو امتداد يافته 6و  5، 4هاي  خوشه
اي در دياگرام  خوشه ةتجزيگياهي حاصل از  ةخوش

). 6قابل شناسايي است (شكل  CCAدوبعدي حاصل از 
 و تا 1 ةوضوح قابل تشخيص است خوش همانطور كه به
تحت تاثير ارتفاع بوده و در راستاي اين  4 ةحدودي خوش

به شيب، جهت و  2 ةعامل محيطي قرار گرفته است. خوش
نيز  3 ةدرصد شن منطقه وابستگي نشان داده است. خوش

ثير عوامل اقليمي ( بارش و دما) و همچنين مقدار أتحت ت
نيز با فاصله در امتداد  6 ةماده آلي بوده است. خوش

همچون درصد رس و ميزان سديم خاك قرار  عواملي
ثير تركيبي از عوامل أتحت ت 5 ةگرفته است. خوش
  محيطي بوده است.

  
  

  
  بندي پوشش گياهي منطقه طبقه -1شكل   

  

  
  هنمايي كلي از پوشش گياهي منطقبرداري و  گراديان ارتفاعي مسير نمونه -2شكل 
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  طول گراديان ارتفاعيهاي گياهي در  پراكنش گونه -3شكل 

  
 اثر عوامل محيطي بر طبقات پوشش گياهي -1جدول 

  F  6اجتماع   5اجتماع   4اجتماع   3اجتماع   2اجتماع   1اجتماع   عوامل محيطي
95/66)٪شن( bc 95/68  bc bc67 08/73 cb23/63  53a **  155/4  

)٪سيلت(  19/17 bc 23/13 ab 44/13 ab 08/13 a bc 57/18  66/23 c **  241/4  
)٪رس(  95/15 ab 18bc 55/19 b 83/13 a b19/18  33/23 c **  453/5  

a 47/0  a 76/0  81/0  (ppm)منيزيم  a 64/0 a a 73/0 85/0 a ns  257/1  
28a 06/21  (ppm)كلسيم   a 11/18 a 84/16 a a 63/16 36/17 a ns  486/0  
27/10a 30/9  (ppm)سديم   a 34/9 a 03/9 a a 09/9  73/17 b **  731/5  

abc 54/5    07/8   (ppm) پتاسيم  d  45/10 cd  60/4 ab  bcd 35/7    36/2 a ** 182/5  
a  73/14 27/13 درصد رطوبت اشباع b  18/18 ab  76/17 b  b 33/17    40/17 b ** 460/4  

(ds/mm)EC ab 59/0   63/0 c 80/0 ab  46/0 a ab 60/0    75/0 bc   **942/4  
pH  d 65/7   44/7 b  27/7 a 60/7 cb bc 48/7    71/7 d  **201/10  
5/40   (%) آهك c  73/30 b 44/10 a 87/41 c b 30/34   5/34 b **265/12  

a 11/3    60/5  (%) ماده آلي c  44/10 a  02/6 a  a 76/5    86/3 a  ns 461/14  
cd 71/43 53 شيب(درجه) d 60bc 25/63 d b 14/35   5a   **  462/11  

  -  جنوب  جنوب  جنوب  شمال جنوب  جنوب جهت
 عدم معني داري nsدرصد  ك يسطح  معني داري در :**
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  DCAروش دياگرام دو بعدي حاصل از  -4شكل 

  
  اي خوشه تجزيهخوشه حاصل از  5به همراه  DCA روش ها در فضاي دو بعدي پراكنش نمونه -5شكل 

  
  ايارتباط عوامل محيطي با طبقات مختلف گياهي بدست آمده از آناليز خوشه -6شكل 
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  CCA روشتغيرهاي محيطي با دو محور نخست در همبستگي م-2جدول
  محور دوم  محور اول  نام اختصاري

)٪شن(  315/0 416/0 - 

)٪سيلت(  13/0 -  459/0  
)٪رس(  34/0 - 177/0 

  - 614/0 -  33/0  (ppm)منيزيم 
  09/0  107/0  (ppm)كلسيم 
 531/0 - 306/0  (ppm)سديم 

 - 128/0 447/0  (ppm) پتاسيم 

  - 157/0  - 335/0 درصد رطوبت اشباع
(ds/mm)EC 265/0 -  558/0  

pH 38/0 495/0 

 218/0 955/0 (%) آهك

 - 656/0 - 24/0  (%) ماده آلي

 - 591/0 - 642/0 (oc)دما

 - 591/0 - 642/0 (mm)بارش

 - 342/0 485/0 شيب(درجه)

 591/0 642/0 (m)ارتفاع

  - 373/0 834/0 جهت

  
  گيري حث و نتيجهب

جزء و همچنين تبخير  ميزان رطوبت، درجه حرارت
 استمهمترين عوامل مشخص كننده اثرات كوهسري 

1باروش ). نتايج مطالعات36(
) نشان داد كه مقدار 2005( 

مؤثر در تفكيك  عواملباالي شن خاك و ارتفاع را از 
. عالوه بر اين، نتايج تحقيقات استهاي ونزوئال  ساوان

قش بافت ) نيز ن1973( 2مير محققين ديگري نيز نظير نوي
در  اند. ييد قرار دادهأخاك را در پراكنش پوشش را مورد ت

واريانس يكطرفه نيز  تجزيةها با استفاده از  ميانگين ةمقايس
ترين خاك) متعلق به  (اسيدي pHكمترين ميانگين 

بود. در ادامه همانطور كه  Fagus-Carpinusزيراجتماع 
 -Acantholimonشود طبقات مالحظه مي

Acanthophyllum  وJuncus-Mentha  داراي كمترين
. است pHميزان ماده آلي و در ادامه باالترين مقادير 

ترين  مرتفع Acantholimon-Acanthophyllumطبقه
مورد مطالعه بوده است كه به نسبت به  ةاجتماع در منطق

علت شرايط سخت محيطي خاكي تكامل نيافته با كمترين 
ت. در عين حال طبقه ميزان پوشش گياهي را داشته اس

Juncus-Mentha  با وجود پوشش مناسب، داراي خاكي با
مقدار ماده آلي كم و اسيديته باالست، كه علت اين امر را 
                                                      
1- Brauch 
2- Noy-meir 

توان در مقدار رس بسيار باال (باالترين ميانگين رس در  مي
د. با مقايسه كربين طبقات) در خاك اين منطقه جستجو 

كه اين  شود مينتيجه ها در طبقات پوشش  ميانگين
 شوند. اجتماع قسيم ميتطبقات به سه دسته 

Acantholimon- Acanthophyllumترين طبقه  ، كه مرتفع
بوده است، مطالعه گياهي شناسايي شده در منطقه مورد 

خوبي قابل تفكيك و شناسايي است. سه زيراجتماع  به
Fagus-Carpinus  ،Carpinus-poa  وJuncus-Mentha 

باشند كه در اين بين دو  ارتفاع مشابه مي داراي ميانگين
به ترتيب در  Carpinus-poaو  Fagus-Carpinusاجتماع 

اند، كه  شيب رو به شمال و جنوب دره پابند مستقر گرديده
اين امر بديهي است كه عامل جهت  2با توجه به جدول 

موجب تفكيك اين دو زيراجتماع از يكديگر شده است. دو 
-Onobrychisو  Carpinus-Junipyerusزيراجتماع 

Astargalus اند، در  نيز داراي ميانگين ارتفاعي مشابه بوده
توان به اين نتيجه رسيد كه اين  ميطبقه نيز  2مورد اين 

اجتماع بوده  2مقدار شيب، عاملي مهم در استقرار اين 
  است. 

هاي  يكي ديگر از عوامل محيطي كه در پراكنش تيپ
اجتماع  زير .خته شد جهت شيب بودثيرگذار شناأگياهي ت

Carpinus-poa  كه در دامنه رو به جنوب دره پابند مستقر
تري نسبت به دامنه  ده است، شرايط محيطي خشكش
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) Fagus-Carpinusمجاور رو به شمال خود (زيراجتماع 
دارد. اما در ارتفاعات باالتر گرماي دريافتي موجب جبران 

). در 8محسوب مي شود (سرما شده و اين به نوعي مزيت 
هاي گياهي با  )، گونهDCAمستقيم (آناليز گراديان غير

گيرند. بر نيازهاي اكولوژيك مشابه نزديك يكديگر قرار مي
گياهي مورد مطالعه در فضاي  ةگون 158اين اساس، 

است. در گروه تفكيك شده 7به  DCAدياگرام دو بعدي 
 DCAبعدي  برداري نيز در فضاي دو ادامه نقاط نمونه

بندي  هاي گياهي حاصل از طبقه تفكيك شدند و خوشه
يي پوشش گياهي نيز در اين فضاي دو بعدي شناسا

  گرديدند.
هاي  طبقه)، CCAبر اساس آناليز گراديان مستقيم (

هاي  بندي پوشش گياهي، همراه با بردار حاصل از طبقه
عوامل محيطي در دياگرامي دو بعدي به تصوير كشيده 

كه  Acantholimon-Acanthophyllumت. اجتماع شده اس
، Acantholimon albertiiهايي مانند  شامل گونه

Acanthophyllum sp ،Onobrychis sativa و Onopordon 

acanthium   است، در راستاي محور ارتفاع واقع شده
يد اين ؤاست، نتايج حاصل از آناليز گراديان مستقيم نيز م

ثير أياهان اين زيراجتماع تحت تمطلب است كه استقرار گ
كه در بر  Fagus-Carpinusارتفاع است. زيراجتماع 

 Fagus orientalis ،Carpinusهايي همچون  گيرنده گونه

betulus ،Acer palmatum وBrachypodium sylvaticum 
در راستاي محورهاي شيب، جهت و پتاسيم خاك قرار 

ا حد زيادي پوشش گياهي اين زيراجتماع ت رو ز اينا ،دارد
به جهت دامنه و همبستگي مثبت آن با مقدار پتاسيم 

در كف  Juncus-Menthaخاك، وابسته است. اجتماع 
گريوه واقع شده است. اين اجتماع  سرخ ةهاي منطق آبراهه

 Juncus effusus ،Menthaهاي آبدوست نظير  شامل گونه

aquatica،Phlomis tuberosa  ،calamagrostis 

brachytricha  وPoa pratensis  است. اين اجتماع در
راستاي محورهاي رس و سديم واقع شده است. اجتماع 

Carpinus-poa هايي مانندبا داشتن گونهCarpinus 

betulus ،Poa pratensis ،Mespilus germanica،Prunus 

divaricata  ،Crataegus melanocapra  در دامنه رو به
 دليل ه است. اين زيراجتماع بهجنوب دره پابند اسقرار يافت

در معرض نور خورشيد قرار گرفتن داراي باالترين ميانگين 

گياهان اين زيراجتماع با خشكي نسبي و  رو نز ايا ،دما بود
 اند. حرارت به نسبت باالي آن سازگاري پيدا كرده نور و

كوهسري  ثارآمنظور بررسي  اي به مطالعه شود پيشنهاد مي
روع دامنه شمالي تا انتهاي دامنه در طول گرادياني از ش

مذكور ترتيب داد، تا بدين ترتيب  ةجنوبي در سه منطق
د. شواي مدون همراه با ثبت گياهي موجود حاصل  مطالعه

شود در مطالعه اثرات كوهسري به ناحيه سايه  پيشنهاد مي
اي شود و اثر خشكي اين ناحيه بر  توجه ويژه 1بارندگي

  .دخوبي بررسي شو گياهان به

                                                      
1- Rain shadow 



  313                                                              عي بر استقرار پوشش گياهي ...برخي عوامل محيطي ناشي از تغييرات ارتفابررسي 
 

  
References  
1. Andrew, J., A. Guswa & E. Silvia, 2007. Importance of orographic precipitation to the water resources of Monteverdi, 
Costa Rica. Advances in Water Resources. 30: 2098-2112. 
2. Azarnivand, H., 1990. Evaluation of vegetation in relation to geomorphologic units in Damghan. Proceedings of the 
Seminar on the issues of deserts and desert, 566p.   
3. Bouyoucos, C.J., 1962. Hydrometer method improved for making particle size analysis of soil. Agronomy Journal. 
54:464-465. 
4. Black, C.A., 1986. Methods of soil analysis. Part 1. ASA. Madison, WI, 9: 545-566. 
5. Brauch, Z., 2005. Vegetation environmental relationships and classification of the seasonal savannas in Venezuela. 
Journal of Flora, 200:49-64. 
6. Cimalova, S. & Z. Lososova, 2009. Arable weed vegetation of the northeastern part of the Czech Republic: effects of 
environmental factors on species composition. Journal of Plant Ecology. 203:45-57. 
7. Corney, P.M., M.G. Le, S.M. Smart, K.J. Kirby, R. Bunce & R.H. Marrs, 2004. The effect of landscape scale 
environmental drivers on the vegetation composition of British woodlands. Biological Conservation, 120: 491-505. 
8. Fahimi poor, E., M.A. Zare Chahouki, A. Tavili & M. Jafari, 2010, Investigation of plant diversity changes with 
environmental factors in middle rangelands of Taleghan. Watershed Management Research Journal. 87:32-41. (In Persian) 
9. Famiglietti, J.S., J.W. Rudnicki & M. Rodell, 1998. Variability in surface moisture content along a hill slope transect: 
Rattlesnake Hill, Texas. Journal of Hydrology, 210: 259-281. 
10. Jafarian, Z., H. Arzani, M. Jafari. GH. Zahedi & H. Azarnivand, 2009. Analysis of the relationship between climatic 
factors and the distribution of plant communities and physiographic Using classification and ordination of grassland Rineh. 
Rangeland 2 (2): 125-140. (In Persian) 
11. Jafari Haghighi, M., 2003. Methods of soil analyze-physical and chemical sampling and analysis, published by Nedaye 
Zoha, 236p. (In Persian) 
12. Jensen, M., 1990. Interpretation of environmental gradients which influence sagebrush community distribution Nevada. 
Journal of Range Management, 43: 161-166. 
13. Moamaii, N., 2009. Answer combination epoch vegetation on the upper structure and environmental factors In the 
summer rangelands (Case study: Draslh Savadkooh). Msc Thesis. Mazandaran University. 77p. (In Persian) 
14. Noy-Meir, I., 1973. Multivariate analysis of the semi-arid vegetation of southern Australia. Vegetation catenae and 
environmental gradients. Australian Journal of Botany, 22: 40-115 
15. Parker, K.W., & R.W. Harris, 1959. The 3 step method for Measuring Condition and Trend of Forest Range: A Resume 
of Its History. Development and Use, 10: 55-69. 
16. Parsaii, L., 1991. Comparison of rangeland vegetation habitats in Chahar. Msc thesis. Tarbiat Modaress University, 
107p. (In Persian) 
17. Tatian, M. R., 2000. Geological Society of Plant summer rangeland thousand acres Behshahr. Msc thesis. Mazandaran 
University. 128p. (In Persian) 
18. Song, A., S. Liu, Z. Shi & L. Dong, 2006. Quantitative classification and ordination of subalpine meadow in wolong 
Nature Reserve. Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 17(7): 1174-8. 
19. Shokri, M, 1980. Contribution a let ude de la flor et de la vegetation du zagros Iranian oxidental, thes. Sci.tech. 
Montpellier. 10: 22-35.  
20. Shaidai Karkaj, E., 2011. Carbon sequestration potential redox species of Agropyron elongatum and Atriplex 
lentiformis (Case Study: Chaparqoymeh the Gonbad). MSc thesis range. Gorgan University of Agricultural Sciences and 
Natural Resources, 85 P. 
21. Vogiatzakis, N., G. Kazakis & D. Ghosn, 2009. Macrophyte community structure and species occurrence in relation to 
environmental determinants in the ephemeral aquatic habitats of Gavdos. Journal of Hidrobiologica, 630: 127-138.   
22. Walkley, A. & I. A. Black, 1934. An Examination of Degtjareff Method for Determining Soil Organic Matter and a 
Proposed Modification of the Chromic Acid Titration Method. Soil Science, 37: 29-37. 
23. Yuter, S., D. Stark & J. Crouch, 2011. The impact of varying environmental conditions on the spatial and temporal 
Patterns of Orographic precipitation over the Pacific Northwest near Portland, Oregon. Journal of Atmospheric sciences. 12: 
329-354. 
24. Zare Chahouki, M.A, 2000. Investigate the relationship between several species of pasture with some chemical and 
physical soil characteristics in pastures Poshtkuh Yazd. Msc thesis. Tehran University. 95p. (In Persian) 
25. Zhu, M., T.J. Hastie & G. Walther, 2005. Constrained ordination analysis whit flexible response function. Journal of 
Ecological Modeling, 187: 524-536. 


