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 (31/13/0911؛ تاریخ پذیرش: 03/11/0311)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 آبخیاز اساالم   ةحاوز در  بر خصوصیات پوشش گیااهی  خاک های مؤلفه ترین مهم ارتفاع از سطح دریا وتأثیرات با هدف ارزیابی  پژوهشاین 

شای   تصاادفی در طاول    -متر مربع با اساتفاده از روش سیساتماتیک   0111شکل هر یک با مساحت  دایرهنمونۀ قطعه  061. انجام گرفت

تاا   011) ارتفااعی شای  تغییارات   مختلف رویشی در طول  های الیهدر  ترکی  پوشش گیاهیبررسی  نتایج. ندارتفاعی پیاده شدتغییرات 

الگوی تغییارات مشخصای را نشاان    ارتفاعی  شی  محیطیدر طول ی را نشان داد. بررسی خصوصیات فیزیکی خاک های نوسان متر( 0011

نشاان داد کاه در   آنالیز تطبیقی متعاارف  نتایج  .دار بود کربن آلی با افزایش ارتفاع معنیمقدار تغییرات  در بین خصوصیات شیمیایی،نداد. 

باین   .وجاود دارد مثبت  رابطۀخاک واکنش درجۀ با  بارانک، بلندمازو، انجیلی و خرمندی های گونه ۀسینبرابرسطح مقطع بین درختی یۀ ال

با ارتفااع از ساطح دریاا، درصاد      گیله سیاه و ال اسبیهای دست آمد و گونه به دار معنی رابطۀو عوامل محیطی  ای درختچه های گونهتعداد 

 Festuca drymeja هاای  گوناه علفی درصاد پوشاش   الیۀ در  ،نشان دادند. در نهایت دار معنیمستقیم و  رابطۀیلت خاک فسفر و درصد س

Mert. & W.D.J.Koch، Lathyrus laxiflorus (Desf.) Kuntze ،Potentilla micrantha Ramond  ،Veronica persica Poir.  وViola alba 

Besser  ارتفاع از سطح دریا عاملی اصلی در الگوی توزیع ترکی   مستقیم نشان دادند. رابطۀبا ارتفاع از سطح دریا و درصد کربن آلی خاک

لی آ مادةایجاد تغییرات پوشش گیاهی شد که بر کیفیت و کمیت  سب تغییر شرایط محیطی  شی  محیطیدر طول  .استپوشش گیاهی 

 . است شدهگیاهی مشخص فراهم  ۀگونخاک اثرگذار بوده و با تغییرات خصوصیات خاک، شرایط برای استقرار 

 ، غرب گیالن.اکوسیستم جنگلی، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، عوامل محیطی :کلیدی های واژه

 

 مقدمه

اصااالی در  هاااای مؤلفاااهپوشاااش گیااااهی، از  

یاک مناسابی   های جنگلی و شاخص اکولوژ اکوسیستم

ساااختار دهناادة  تشااکیل وباارای سااالمت جنگاال   

عوامال  دهنادة تاأثیر    نشاان های طبیعای و   اکوسیستم

 سااااتها اکوسیسااااتممختلااااف محیطاااای باااار  

(Pourabaei et al., 2014) . هار  اکولاوژیکی  شارایط 

 آن محیطای  و زیساتی عوامال   مشترک فصل منطقه،

 ۀگونا  هار (. Pourbabaei et al., 2016اسات )  منطقه

 آنها به توجه با دارد و ای ویژه محیطی نیازهای گیاهی

https://www.gbif.org/species/102208942
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کنااد  رویشااگاه انتخاااب ماای  عنااوان بااه را مکااانی

(Brosofske et al., 2001). گوناۀ  هار  نیااز  هچا چنان 

عوامال   بر گونه آن متقابل تأثیر و نیز محیطبه  گیاهی

 وضاعیت  تاوان  می شود، شناخته منطقه محیطی زیست

 . جوامعکرد ارزیابی و تعیین حاضر شرایط در ار ها گونه

 ،اند براساس تصادف مستقر نشده زمین ةکر روی گیاهی

وجود  شدید همبستگی محیطی شرایط و آنها بین بلکه

دارد، در واقع پوشش گیاهی در هر رویشاگاه متاأثر از   

مستقیم و غیرمستقیم عوامل محیطای متعادد    هایاثر

 جواماع  ترکیا   و رسااختا  (.Mesdaghi, 2002) است

دارد  قرار محیطی عوامل تأثیر تحت زیادی حد تا گیاهی

 نیز دچار گیاهیجوامع  ،محیطی متغیرهای تغییر با و

(. عواماال Collins et al., 2002) شااوند ماای تغییاار

، گیااهی جواماع   تشاکیل هاا،   متعددی بر انتشار گوناه 

و محدود بودن آن در نقاط خاص  رویشیپهنۀ وسعت 

 (. اینFisher et al., 2004ند )تأثیرگذار

عوامال بیرونای شاامل    دساتۀ اصالی   عوامل به دو 

  تقساایم دروناایو عواماال  ،توپااوگرافی، اقلاایمخاااک، 

، متابولیسامی ، سااختاری  خصوصایات که باا  شوند  می

ارتبااط   گیااهی صافات   دیگار و  ساازگاری مثل،  تولید

 (.He et al., 2007دارند )

Huebner et al. (1995) انااد کااه  شااتهاظهااار دا

ای  توپااوگرافی از عواماال بساایار مااؤثر باار ترکیاا  گونااه 

بارای تعیاین    .کننده است های خزان اشکوب در جنگل زیر

توپوگرافی بر پاراکنش پوشاش گیااهی، متغیرهاای      تأثیر

هاا در نرار    ارتفاع از سطح دریا، جهت دامنه و نااهمواری 

عوامال   تارین  مهام شود. ارتفاع از سطح دریاا از   گرفته می

هاای   و باه روش اسات  مؤثر بر پراکنش پوشاش گیااهی   

 وباار شاارایط اقلیماای، تشااکیل  تااأثیرمختلااف از جملااه 

 روانااب بار   تاأثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خااک،  

سطحی، فرسایش و مهاجرت باذر گیاهاان ایفاای نقاش     

 در (.He et al., 2007; Grzyl et al., 2014) کناد  مای 

متفاوت در رابطاه باا    عوامل محیطیپیچیدة واقع، تعامل 

هاا و   تغییار در اناواع زیساتگاه    ساب  ارتفاع از سطح دریا 

(. Hegazy et al., 2007) شود میجوامع گیاهی متفاوت 

عامل ارتفاع از سطح دریا بر پوشاش گیااهی،   تأثیرات 

مختلفی بررسی تحقیقات و خاک در  ها رستنیترکی  

اثار  به بررسای   Shokrollahi et al. (2012) است. شده

بار پوشاش    فیزیاوگرافی و عوامال   خااک  هاای  ویژگی

 تعیین منرور بهپلور  ییالقیاز مراتع  بخشیدر  گیاهی

باا   گیااهی  تاراکم و  تااجی پوشاش   ویژگای ارتباط دو 

درصاد   کاه نشاان داد   نتایجپرداختند.  محیطیعوامل 

 منطقااۀ گیاااهی هااای گونااه تااراکمو  تاااجیپوشااش 

تفااوت و  مختلاف، م  کااری  واحادهای در  شاده  بررسی

اسات.   خااک و عوامل  فیزیوگرافی خصوصیاتمتأثر از 

جهات دامناه و    فیزیوگرافیعوامل  بیناز  که  طوری به

 رابطاۀ  گیااهی پوشاش   تراکمو  تاجیبا پوشش  شی 

بافت، ازت،  نیز خاکیعوامل  میانداشت؛ البته از  قوی

تارین عوامال ماؤثر بار      و الشبرگ مهم اسیدیتهفسفر، 

و  اسایدیته ، فسافر،  آلای  ماادة  و عوامال  تاجیپوشش 

 تاراکم تارین عوامال ماؤثر بار      هدایت الکتریکای مهام  

 .بودند گیاهی های گونه

Javadi et al. (2014)  ارتباط بین پوشش گیاهی و

خاک را در پارک ملای خجیار بررسای کردناد. نتاایج      

بین پوشش گیااهی و عوامال    ی رادار معنیهمبستگی 

عوامال   تارین  مهام  شده نشان داد. گیری اندازهمحیطی 

رویشای سانگریزه،    هاای  تیا  تفکیاک  بر  مؤثرخاکی 

خااک، هادایت   اسیدیتۀ ، آهکرس، سیلت، شن، گچ، 

  ارتفاااع از سااطح دریااا بااود.    الکتریکاای، پتاساایم و 

Pavand Daro et al. (2012)    بااا در پاژوهش خاود

 پلاات گونااۀ بااین اسااتقرار و پااراکنش  رابطااۀعنااوان 

(Acer velutinum Boiss.  باا )   خصوصایات فیزیکای و

هاای   شیمیایی خااک و عوامال توپاوگرافی در جنگال    

روژن تدرصد کربن آلی، نیناو اسالم دریافتند که حوزة 

عوامل تأثیرگذار در استقرار کل و رطوبت اشباع خاک، 

و همبساتگی مثبات و    هساتند پلات  گوناۀ  و پراکنش 

پلت وجاود  گونۀ بین این عوامل و پراکنش  داری معنی

گوناۀ  وری که از بین عوامل توپاوگرافی نیاز   ط ؛ بهدارد

شامالی همبساتگی مثبات نشاان      هاای  پلت با جهات 

دهد و همچنین تأثیر کربن، فسفر، درصاد رطوبات    می
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اشباع، مقدار شن و ارتفااع از ساطح دریاا بار زادآوری     

کلسایم و منیازیم   مقادار  و در مقابل است پلت مثبت 

 منفی با زادآوری این گونه دارد. رابطۀ

شامال   هاای  جنگال توجه به اهمیات و جایگااه   با 

گیاهی، ذخایر ژنتیکای و تناوع    های گونهکشور از نرر 

در ایان   گیااهی  پوشاش  بررسای زیساتی زیراشاکوب،   

 وضاعیت  ارزیاابی در  مهمای  عامل تواند می ها رویشگاه

آید.  به شمار منطقه ةآیند وضعیت بینی پیش و کنونی

شامال   ایها  در جنگال با توجه به شارایط توپاوگرافی   

ایران، عامل اکولوژیکی ارتفاع از سطح دریاا از اهمیات   

کمای و   پارامترهایخاصی برخوردار بوده و بسیاری از 

 Marvie & Fallahchayکیفی درختان تابع آن است )

Mohajer, 2005 .)(2016) .et al Naghinezhad  در

بررسی ارتباط عوامال اکولاوژیکی باا پوشاش گیااهی      

یافتند کاه ارتفااع از ساطح دریاا و     زیستگاه پلنگان در

عوامل اکولوژیکی تأثیرگذار بر پوشاش   ترین مهمشی  

پاژوهش  در  Borna et al. (2017). اناد  منطقاه گیاهی 

عنوان تعیین سهم برخی خصوصیات خااک در  با خود 

تشریح پراکنش پوشش گیاهی در مراتع ییالقای بلاده   

هااای رویشاای و  بااین تیاا گرفتنااد کااه نااور نتیجااه 

چشاامگیری یات فیزیکاای خاااک همبسااتگی خصوصاا

هااای  هاای هیرکاانی تنهاا جنگال     جنگال وجاود دارد.  

هاای گیااهی    تجاری کشورند و میزان تغییرات پوشش

هااای هیرکااانی بااه لحااار وجااود شاارایط   در جنگاال

فیزیوگرافی متناوع، تغییارات ارتفااعی زیااد و عوامال      

اقلیمی وابسته به آن و همچنین تغییارات تادریجی از   

شرق از لحار دما، بارندگی و تناوب آن بسایار   غرب تا

ایان  هماۀ   (.Jafari & Khorankeh, 2013زیاد است )

که  ها اکوسیستماین  عوامل درونی خودِ در کنارعوامل 

آنهاا باا   پیچیادة  مربوط باه موجاودات زناده و رواباط     

، تغییرات مکاانی را در ترکیا    استهمدیگر و محیط 

بایاد   .شاوند  مای موج  پوشش گیاهی نواحی جنگلی 

 حفا   ها اکولوژیست همۀ نهایی توجه داشت که هدف

 محایط  ثباات  هاست که در نهایت باه  ثبات اکوسیستم

 بیولوژیکی تنوع حف  با جز مهم این د.انجام یزیست م 

 در مادیریتی  هادف منزلاۀ    باه شاود کاه    نمای  میسار 

کرده  را جل  همگان توجه ،گذشته دهۀ در جنگلداری

 ،اولیاه  تولیدکننادگان  منزلاۀ  باه  گیااهی  . جوامعاست

 در اند و طبیعی های زیستگاه در بیولوژیکی تنوع حافران

، درک و فهم ها اکوسیستماین  مدیریت منرور به، نتیجه

ارتباط متقابل آنها با عوامل محیطای تأثیرگاذار بارای    

مدیران منابع طبیعی و دیگر و  ریزان برنامهجنگلداران، 

 به ضروری کامالً وسیع یاسمق در زیستی تنوع ارزیابی

تاأثیرات  باا هادف ارزیاابی     پاژوهش این  رسد. می نرر

های خاک بار خصوصایات    ارتفاع از سطح دریا و مؤلفه

مهام در   هاای  شااخص عنوان یکی از  به پوشش گیاهی

. انجاام گرفات   هاا  اکوسیستمتعیین وضعیت و کیفیت 

ارتفااعی و   گرادیاندر طول  ها رستنیتغییرات مطالعۀ 

در تعیاین   تواناد  مای  ن وضاعیت فعلای رویشاگاه   تعیی

، حفاظات از آب و خااک،   هرویشای منطقا   های قابلیت

ایجاد فرصت مناس  زادآوری و ایجاد شرایط و فرصت 

افزایش کمی  ی و در نهایتبرای بازسازی پوشش گیاه

 .شودواقع  مؤثرو کیفی پوشش گیاهی 

 

 ها روشمواد و 

 منطقۀ پژوهش

، هفتماین  اساالم  نااو ة حاوز مربوط باه   این تحقیق

 طاول هیرکانی ایران است که بین  های جنگلحوزه از 

و عااااار   95˚ 31 ′00 ′′و  95˚ 16′ 16 ′′شااااارقی

 .شده اسات واقع  30 ˚36′ 30′′و  30 ˚99′91 ′′شمالی

متاار و  1911و  011و حااداکثر ارتفاااع منطقااه حااداقل 

در ایاان  ساات.متاار از سااطح دریا 0111متوسااط  ارتفاااع

 وچشامگیر  نگلای تغییارات ارتفااعی    ج هاای  اکوسیستم

تماایز جواماع   طور معمول موجا    بهوابسته به آن عوامل 

شاده اسات.    مشاخص بزرگ گیاهی در عر  جغرافیایی 

تیا    سه ،ارتفاعی شی  محیطیطور کلی، تغییرات در  به

شاکل داده   ها رویشگاهمتمایز از پوشش گیاهی را در این 

ممارز  گوناۀ   آمیخته با غالبیات نسابی   های جنگل :است

(.L Carpinus betulus ) بنااد،  در ارتفاعااات پااایین

در  (Fagus orientalis Lipsky) هااای راش جنگاال



 155 319تا  151، صفحۀ 0911، پاییز 3مجلۀ جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال سیزدهم، شمارة 

 

 Quercus) هااای اوری بنااد و جنگاال ارتفاعااات میااان

macranthera Fisch. & C.A.Mey. ex Hohen)  در

ت کاه  باالبند. انتخاب منطقه با این هدف صورت گرفا 

 بار گرفتاه شاود   از پوشاش گیااهی در   تیا    هار ساه  
(Guilan province of natural resources 

organization, 2009). 

 شیوۀ اجرای پژوهش

 پوشش گیاهی برداری نمونه

ارتفااع از ساطح    یبا توجه به نقش عامل اکولاوژیک 

تااا  تاارین پاایین از  هااا بررساای، مادنرر حااوزة دریاا در  

توپاوگرافی   هاای  نقشاه تفاده از باالترین ارتفااع باا اسا   

و بااالی   . با توجه به حد پایینانجام گرفت 0: 11111

ارتفااعی   هاای  ترانساکت  ،منطقاه  هاای  جنگلارتفاعی 

نُاه  )در مجماوع   متار  0011تاا   011ارتفاع  مختلف از

متر از یکادیگر پیااده شادند.     111فاصلۀ با  ترانسکت(

ر متاا 0111 ای دایااره ۀنموناا  قطعااه 061در مجمااوع 

در امتاداد هار    تصادفی -به روش سیستماتیک یمربع

متار از   011ارتفااعی باا فواصال     های ترانسکتیک از 

. در (Pourbabaei et al., 2019)یکدیگر پیااده شادند   

درختای   هاای  گوناه هر یک از قطعات نمونه، ابتدا نوع 

دوبازو )کالیپر( و  کش خطتعیین و سپس با استفاده از 

درختی باا قطار    های گونههمۀ  سنج سونتو، قطر شی 

برداشاات شااد   متاار سااانتی 1/0باایش از برابرسااینۀ 

(Pourbabaei et al., 2019).  مربوط  های برداشتبرای

نموناه ابتادا ناوع      نیز در هر قطعاه  ای درختچهالیۀ به 

 گونه تعیین و در نهایت تعداد هر ای درختچه های گونه

در اشکوب نمونه   قطعهاندازة برای تعیین  .شمارش شد

حلزونی ویتاکر  های پالتو علفی از روش سطح حداقل 

متر مربع بارای بررسای    69در نهایت سطح و استفاده 

هاای   گوناه  های دادهبرداشت . پوشش علفی تعیین شد

علفاای در قطعااات نمونااه براساااس درصااد پوشااش و  

)مقیااس   بالنکه - براونمعیار  برپایۀصورت تخمین و  به

  بااارآورد شاااد بالنکاااه( -چیرگااای باااراون-فراوانااای

(Mueller-Dombois & Ellenberg., 1974) . باارای

نموناه  گوناه یاک    علفای، از هار   هاای  گوناه شناسایی 

کااردن در هرباااریوم    و پااس از خشااک  آوری جمااع

مناابع طبیعای دانشاگاه گایالن از فلورهاای       دانشکدة

 استفاده شد. ایرانفلور و  ویژه فلور ایرانیکا بهموجود 

 خاک برداری نمونه

پااس از پیاااده شاادن قطعااات نمونااه در طااول     

ارتفاعی، داخل هر یاک از ایان قطعاات     های ترانسکت

 متاری  ساانتی  1-31نمونه، یک نمونه خااک از عماق   

، بعد از کناار زدن الشابرگ   کاربرای این برداشت شد. 

نمونه خاک از چهار گوشه و یک نموناه  چهار سطحی، 

و پاس از   اصالی برداشات  نموناۀ    خاک از مرکز قطعاه 

 111باا وزن تقریبای   خااک  نمونۀ مخلوط کردن آنها، 

 های تجزیهبرای نمونه   عنوان خاک معرف قطعه بهگرم 

در  هاا  نموناه در نرر گرفتاه شاد.   فیزیکی و شیمیایی 

و پس از شدند سپس کوبیده  و دمای آزمایشگاه خشک

متری در داخل ظروف پالساتیکی   میلی 1عبور از الک 

خصوصیات  ترین مهم سپس ند.شد نگهداریمخصوص 

افت خاک به روش هیادرومتری  بفیزیکی خاک شامل 

مخصوص حقیقی جرم ، (1962Bouyoucos ,) بایکاس

جاارم ، (Salehi et al., 2013) پیکنااومتریبااه روش 

( Clod methodروش کلوخاه ) باه  مخصاوص ظااهری   

(Hartge, 1965& Blake  ،)    و میازان تخلخال خااک

)وزناای( و ش اسااتاندارد درصااد رطوباات اشااباع بااه رو

 (.Salehi et al., 2013)برحس  درصاد محاسابه شاد    

خاااک واکاانش شاایمیایی ماننااد درجااۀ خصوصاایات 

 کاارگیری مخلاوط    باه باا  متار و   pHدساتگاه   ۀوسیل به

 ;Salehi et al., 2013و آب مقطاار ) خاااک 0: 1/1

Karimiyan Bahnemiri et al., 2020 ،)  کاربن  مقادار

، اکسیداسایون تار   ۀبلاک برپایا   -آلی به روش والکلای 

قابال   پتاسایم  وباه روش اولساون    فسفر قابال جاذب  

نرماال و   آمونیومبا استات  گیری عصارهبه روش  تبادل

 .شد تعیینفتومتر  فلیماز دستگاه با استفاده 

 روش تحلیل

طبقات مختلاف  شده در بین  گیری اندازهمتغیرهای 

ساطح   متر از 111طبقۀ ارتفاع از سطح دریا )با عر  

https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Ernst_Ludwig_von_Fischer
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Anton_von_Meyer
https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolph_Friedrich_Hohenacker


 ...خاک های مؤلفه و دریا سطح از ارتفاع تأثیر   151

 

واریاانس یکطرفاه   آناالیز  باا اساتفاده از آزماون    دریا( 

(One-Way ANOVA) مقایساااۀ . ه شااادندمقایسااا

صورت میانگین بین تیمارها نیز از طریق آزمون توکی 

 SASافازار   آنالیزها باا اساتفاده از نارم   همۀ  وپذیرفت 

تعیین ارتباط بین ترکی  گوناه   منرور به .انجام گرفت

شاده   گیاری  قوسآنالیز تطبیقی و عوامل محیطی ابتدا 

(Deterended Correspondence Analysis= DCA )

اجاارا شااد و چااون طااول تغییاارات محااور اول  هااا دادهروی 

 آمد، از آنالیز تطبیقی متعارفی دست به 3بیشتر از  بندی رسته

(Canonical Correspondence Analysis=CCA )

از پاس   (.Eshaghi Rad et al., 2017اساتفاده شاد )  

و عوامل محیطای   محورهاهمبستگی بین  ،بندی رسته

 .با استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون انجام گرفت

 

 نتایج

 پوشش گیاهی

 ی )گیاگانی(ترکیب فلوریستیک

 056علفی متعلق به گونۀ  311، تحقیق منطقۀدر 

که گوناه هاای    گیاهی شناسایی شدتیرة  10نس و ج

نشاان داده   0 غال  در هر طبقاه ارتفااعی در جادول   

تیارة  متعلاق باه    هاا  گوناه تعاداد   بیشترینشده است. 

Poaceae  (. از درصاد  00گونه بود ) 35جنس و  16با

تیاره باه    1تیاره باه نهاانزادان آونادی،      1این تعاداد  

 ای دولپاه تیره به نهاندانگان  31 و ای لپه تکنهاندانگان 

 106جانس و   016 باا  ای دولپهتعلق دارند. نهاندانگان 

و  اناد  دادهگونه بیشترین تعداد را باه خاود اختصااص    

گوناه کمتاارین   13جانس و   01 بااا نهاانزادان آونادی  

گیااااهی خاااانوادة  10ز مجماااوع ا. را دارنااادتعاااداد 

، تحات بررسای  شده در طول طبقات ارتفاعی  شناسایی

گیااهی باه طبقااات    هاای  خاانواده ترین تعاداد از  یشا ب

ترتیا  باا    بهسطح دریا  متر از 0311و  0011ارتفاعی 

خانواده تعلق داشات، درحاالی کاه کمتارین      69و  66

متر از  0011ارتفاعی طبقۀ گیاهی برای  ةخانوادتعداد 

طبقاات  دیگار  خاانواده ثبات شاد.     15سطح دریاا باا   

گیاااهی  هااای خااانوادهارتفاااعی از تعااداد یکسااانی از 

 (.0برخوردار بودند )شکل 

 

 مطالعهتحت ارتفاعی  شی  محیطییاهی در طول گ های خانوادهتعداد  -0 شکل

 

 شای  محیطای  ترکی  پوشاش گیااهی در طاول    

و  ای درختچاه مختلاف درختای،    هاای  الیهارتفاعی در 

نشان داده شد. بر این  0علفی بررسی و نتایج در جدول 

در ترکی  پوشاش گیااهی در   زیادی اساس، تغییرات 

 تاأثیر ت تح ای گونهو غالبیت  وجود داشت ها الیههمۀ 

تغییرات مشخصی را نشان  از سطح دریا افزایش ارتفاع

 ها گونهطور کلی، مشخص شد که تراکم برخی از  بهداد. 

کاهش و تراکم گروهی ارتفاعی  شی  محیطیدر طول 

فقط  ها گونهافزایش یافته است. برخی از  ها گونهدیگر از 

شاای  ارتفاااعی پااایین و برخاای فقااط در طبقااات در 

 درختای الیاۀ  االتر حضاور داشاتند. در   های با  محیطی

، C.A.Mey. Parrotia persica (.DC)  هااای گونااه

https://en.wikipedia.org/wiki/A._P._de_Candolle
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Anton_von_Meyer
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Diospyros lotus L. ،(Lam.) Spach Pterocarya 

fraxinifolia ،(DC.) C.A.Mey. Alnus subcordata، 
Desf. Gleditsia caspica ،Carpinus betulus، 

. Acer cappadocicum Gled   311و  011در ارتفااع 

غالا  بودناد. از   م تراکبیشترین با  متری از سطح دریا

متااری از سااطح دریااا غالبیاات   011تااا  111ارتفاااع 

 Diospyros lotus ،Carpinus درختاای هااای گونااه

betulus وFagus orientalis Lipsky    باود. در  زیااد

رین تاراکم  یشات متار ب  0011تاا   111نهایت از ارتفاع 

طبقاات  هماۀ  در  کهراش تعلق داشت گونۀ به  ای گونه

 Carpinusشاامل   ی دیگار ها گونه ارتفاعی غال  بود.

betulus ،Acer cappadocicum ،Quercus 

macranthera  وCarpinus orientalis   نیااز همااراه

الیاۀ  راش با تاراکم کمتاری حضاور داشاتند. در     گونۀ 

 نباود در حضاور و   چشمگیرینیز تغییرات  ای درختچه

ثبات شاد. باا بررسای      شی  محیطیدر طول  ها گونه

 011از ارتفااع   شی  محیطیر طول د ای گونهترکی  

ترتیا  باا افازایش     باه متر مشخص شاد کاه    0011تا 

زیااد   ای گوناه ارتفاع از سطح دریا تغییرات در ترکیا   

ارتفااعی پاایین    هاای  دامنهطوری که در  بهبوده است، 

 L.  Hypericum androsaemum، Mespilusهای گونه

.L germanica .Ehrh Prunus divaricata   و
Viscum album L.  اما باا  زیادی داشتند یا گونهتراکم ،

کاسته شاد و   ها گونهتدریج از حضور این  بهافزایش ارتفاع 

 ، .Vaccinium arctostaphylos L ماننااد هااایی گونااه

Ilex spinigera (Loes.) Loes  وCrataegus 

microphylla K.Koch  و غالا    یافتندتراکم بیشتری

در روناد   داری معنای علفی نیز تغییرات الیۀ شدند. در 

دست آمد. در دامنه ارتفااعی پاایین    به ای گونهغالبیت 

 علفای  هاای  گوناه تار از ساطح دریاا    م 111تا  011از 

Pteridium aqualinum (L.) Kuhn ، (Trin.) A. 

Camus Microstegium vimineum ،Oplismenus 

 P. Beauv. )Ard.( undulatifolius ،Stokes  Carex 

divolsa،L.  Smilax excelsa ،Prunella vulgaris 

L.، L.  Dactylis glomerata ،Brachypodium 

sylvaticum (Huds.) Beauv وJuz.  Rubus 

hyrcanus     بیشترین درصد پوشش را داشاتند؛ اماا باا

علفای   هاای  گوناه درصاد پوشاش ایان     ،افزایش ارتفاع

  هاااای گوناااهو در مقابااال پیااادا کااارد  کااااهش 

Galium odoratum (L.) Scop ،Asperula odorata 

(L.) Scop.، Mert. & W.D.J.Koch Festuca drymeia، 

(L.) DC. Corydalis marschalliana وL.  Mercurialis 

perennis (.0)جدول  غلبه یافتند 

 ای تراکم گونه

بررسی تاراکم درختاان در طاول شای  محیطای      

دی صعودی نشان داد. از ارتفاعی، با افزایش ارتفاع رون

هاای   متر، تاراکم گوناه   0011تا  0011طبقۀ ارتفاعی 

طور چشمگیری افازایش یافات و بیشاترین     درختی به

تاا   0311میانگین تراکم درختان به طبقاات ارتفااعی   

و  1/961، 9/111ترتیاا  بااا مقاادار  متااری بااه 0011

تعداد در هکتار تعلق داشات. کمتارین تاراکم     1/110

متار از ساطح دریاا باا      011بقۀ ارتفاعی درختان به ط

پایه درخت در هکتار تعلاق داشات و    6/311میانگین 

 111و  011، 111، 311پااس از آن طبقااات ارتفاااعی 

و  5/313، 6/310، 3/915متر به ترتیا  باا میاانگین    

(. 1هاای بعادی قارار گرفتناد )شاکل       در رتبه 5/351

خصای  ای روند مش نتایج بررسی تراکم در الیۀ درختچه

هاای ارتفااعی پاایین     را نشان نداد. در شی  محیطای 

متار   111بیشترین میانگین از تراکم به طبقۀ ارتفاعی 

تعااداد در هکتااار تعلااق داشاات و  5/606بااا میااانگین 

متااری  011کمتارین میااانگین بارای طبقااۀ ارتفااعی    

( ثبت شد. روناد تغییارات از طبقاۀ    5/300 53/00±)

و پس از آن افزایشای   متر نزولی 111تا  111ارتفاعی 

 ±51/01متار باا میاانگین     0311بود. طبقۀ ارتفااعی  

تعداد در هکتار بیشاترین مقادار را باه خاود      1/0110

اختصاص داد و بعد از این طبقۀ ارتفاعی روند تغییرات 

بارای طبقاۀ    1/613و  1/591ترتیا    کاهشی بود )باه 

 (.1متر( )شکل  0011و  0111ارتفاعی 

https://en.wikipedia.org/wiki/A._P._de_Candolle
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Anton_von_Meyer
https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Louiche_Desfontaines
https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Louiche_Desfontaines
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottlieb_Gleditsch
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottlieb_Gleditsch
https://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Friedrich_Ehrhart
https://en.wikipedia.org/wiki/K.Koch
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Adalbert_Maximilian_Kuhn
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Bernhard_von_Trinius
https://en.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9e_Antoinette_Camus
https://en.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9e_Antoinette_Camus
https://en.wikipedia.org/wiki/Palisot_de_Beauvois
https://en.wikipedia.org/wiki/Pietro_Arduino
https://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Stokes
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Antonio_Scopoli
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Antonio_Scopoli
https://www.gbif.org/species/102208942
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Augustin_Pyramus_de_Candolle
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 ارتفاعی شی  محیطیدر طول  ای گونهرکی  غالبیت ت -0 جدول

 غالبیت گونه ای %(شی  ) ارتفاع

 الیۀ علفی الیۀ درختچه ای، بوته ای الیۀ درختی  

011 31/1 

Parrotia persica, 
Diospyros lotus 

Alnus subcordata 
Pterocarya fraxinifolia 

Carpinus betulus 
Gleditsia caspica 

Hypericum androsaemum 

Crataegus microphylla 
Prunus divaricata 

Mespilus germanica 

Oplismenus undulatifolius 
Microstegium vimineum 

Brachypodium 
sylvaticum,Pteridium 

aqualinum,Pteris cretica 
Carex divolsa,,Rubus hyrcanus 

311 10/51 
Diospyros lotus 
Parrotia persica 
Carpinus betulus 

Acer cappadocicum 

Hypericum androsaemum 
Viscum album 

Microstegium vimineum 
Oplismenus undulatifolius, 
Brachypodium sylvaticum, 

Pteris cretica, Prunella 

vulgaris,Viola alba 

111 61 Diospyros lotus,Carpinus 
betulus 

Hypericum androsaemum 
Mespilus germanica 

Crataegus microphylla 

Brachypodium sylvaticum, 
Microstegium vimineum, 

Oplismenus undulatifolius 
Dactylis glomerata 

011 65 
Carpinus betulus 
Diospyros lotus 

Fagus orientalis 

Hypericum androsaemum, 
Mespilus germanica 

Crataegus microphylla 
Microstegium vimineum Rubus 

hirtus 

111 13 Fagus orientalis 
Carpinus betulus 

Hypericum androsaemum 
Vaccinium arctostaphylos 

Brachypodium sylvaticum, Poa 
nemoralis, Rubus hirtus 

0011 96 
Fagus orientalis 
Carpinus betulus 

Quercus castaneifolia, 
Acer cappadocicum 

Ilex spinigera 
Hypericum androsaemum 
Cotoneaster integerrimus 

Mercurialis perennis 
Brachypodium sylvaticum, 
Matteuccia struthiopteris, 

Athyrium filix femina 

0311 60 

Fagus orientalis 
Carpinus betulus 

Carpinus orientalis 
Acer cappadocicum 

Quercus macranthera 

Ilex spinigera 
Vaccinium 

arctostaphylos,Crataegus 
microphylla, Cotoneaster 

integerrimus 

Corydalis marschalliana 
Viola odorata, 

Festuca drymeia, 

Asperula odorata. 

0111 90 Fagus orientalis 
Quercus macranthera 

Ilex spinigera 
Crataegus microphylla, Vaccinium 

arctostaphylos 

Galium odoratum, 
Festuca drymeia 

Asperula odorata . 

0011 91 Fagus orientalis 
Quercus macranthera 

Ilex spinigera 
Crataegus microphylla Vaccinium 

arctostaphylos 
Cotoneaster integerrimus 

Galium odoratum, 
Asperula odorata. 
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علفی در طبقاات   های گونهمیانگین درصد پوشش 

بود و باا افازایش   چشمگیر ارتفاعی پایین و حد واسط 

ارتفاع از سطح دریا تا حدی از درصد پوشاش گیااهی   

 011در این الیه کاسته شد. در طول طبقات ارتفااعی  

متر از ساطح دریاا، بیشاترین درصاد پوشاش       111تا 

 ±11/1متار از ساطح دریاا )    111ارتفاعی طبقۀ برای 

متار   011ارتفااعی  طبقاۀ  بارای  آن، %( و کمترین 99

 0011تااا  0011%( ثباات شااد. از ارتفاااع 6/31 6/3±)

علفای   های گونهمتر روند تغییرات برای درصد پوشش 

درصاد   31کاهشی و میانگین درصد پوشش کمتار از  

باا  متر  0011طبقۀ بود. در طول این طبقات ارتفاعی، 

% کمتااارین 1/11 ±5/1میاااانگین درصاااد پوشاااش 

 (.3میانگین را به خود اختصاص داد )شکل 

 

 علفی در طول طبقات ارتفاعی های گونهمیانگین درصد پوشش  -3شکل 

 

 خاک

 خصوصیات فیزیکی خاک

رطوبات خااک در   مقادار  براساس نتایج، تغییارات  

ارتفاعی، الگوی مشخصی را نشاان   شی  محیطیطول 

رطوبات   مقدارر بین طبقات ارتفاعی، بیشترین نداد. د

تعلاق   10/91متر با میاانگین %  0011خاک به ارتفاع 

 011رطوبت خاک برای ارتفاع مقدار داشت و کمترین 

. در بررسی ذرات دست آمد به 10/35متر با میانگین %

بافت خاک از جمله شان، رس و سایلت   دهندة  تشکیل

وجود یان ارتفاعی گراددر طول  داری معنینیز اختالف 

. جاارم مخصااوص ظاااهری و جاارم مخصااوص نداشاات

حقیقی باا تغییارات ارتفااع، الگاوی تغییار مشخصای       

نداشتند. بیشترین و کمتارین مقادار جارم مخصاوص     

 و  10/1 ± 03/1میاااانگین ترتیااا  باااا  باااهظااااهری 

متاری   0011و  111به طبقات ارتفااعی   ±11/1 0/1

یاز در  تعلق داشت. همچنین جرم مخصوص حقیقای ن 

 10/0 ± 10/1متار باا میاانگین     0011ارتفاعی  طبقۀ

بیشترین مقادار را باه خاود اختصااص داد. بیشاترین      

 طبقاۀ به  19/31 ±19/0 درصد تخلخل نیز با میانگین

 (.1)جدول  متر از سطح دریا تعلق داشت 111ارتفاعی 

 خصوصیات شیمیایی خاک

ارزیااابی مقاادار اساایدیتۀ خاااک در طااول طبقااات 

طاور   نشان داد که این خصوصیت شیمیایی بهارتفاعی 

 داری بااا افاازایش ارتفاااع کاااهش یافتااه اساات   معناای

(P≤ 0.01) بیشترین میانگین اسیدیتۀ خاک به طبقۀ .

 ±01/1متاری از ساطح دریاا باا مقادار       011ارتفاعی 

تعلااق داشاات و کمتاارین مقاادار باارای طبقااۀ    11/6

 30/1 ± 05/1متااری بااا میااانگین    0011ارتفاااعی 

دست آمد. مقدار کربن آلی خاک باا افازایش ارتفااع     به

داری افزایش یافت و روند تغییرات کاربن   طور معنی به

طبقۀ  .(P≤ 0.01)در طول شی  محیطی صعودی بود 

 متااار از ساااطح دریاااا باااا میاااانگین  011ارتفااااعی 

گارم در کیلااوگرم کمتاارین مقاادار ایاان   56/3 11/1±

کربن آلای  شاخص را به خود اختصاص داد و بیشترین 
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گارم   15/0 ± 16/1متر با میانگین  0011برای ارتفاع 

گرفتاه   مقایسۀ میاانگین صاورت   در کیلوگرم ثبت شد.

برای مقدار فسفر قابال جاذب خااک در طاول شای       

محیطی ارتفاعی الگوی مشخصی از تغییارات را نشاان   

نداد. فسفر کل خاک در طول شی  محیطی ارتفااعی  

گارم   میلای  10/9 ± 05/1و  16/1 ± 01/1بین مقادیر 

در گرم در نوسان بود. مقایساۀ میاانگین بارای مقادار     

پتاسیم قابل جذب خاک نیز در طول شای  محیطای   

ارتفاعی الگاوی مشخصای از تغییارات را نشاان ناداد.      

متار از   0011تاا   011میانگین پتاسیم کال خااک از   

طور تقریبی روند افزایشی را باا تغییارات    سطح دریا به

حالی که در طبقات ارتفااعی   نشان داد. در خیلی اندک

متر از سطح دریا رونادی کاهشای در    0011تا  0311

ترتیا  باا    مقدار پتاسیم کل خااک مشااهده شاد )باه    

 ±11/03، 1/060 ±11/06، 6/006 ±96/6میاااانگین 

 (.3گرم در کیلوگرم( )جدول  میلی 3/060

 از سطح دریا ارتفاع شی  محیطیدر طول اشتباه معیار خصوصیات فیزیکی خاک  ±میانگین  -1 جدول

 شی  محیطی

 ارتفاعی

درصد رطوبت 

 اشباع
 P.D درصد سیلت درصد رس درصد شن

(gr/cm
3
) 

B.D 

(gr/cm
3
 درصد تخلخل (

011 6/0±10/35 0/3± 91/90 1/1± 19 3/0± 10/39 19/1± 10/1 10/1± 96/0 59/1± 00/33 

311 01/0± 10/90 16/3± 16/91 0/3± 13 3/3± 99/39 11/1± 13/1 10/1± 91/0 15/3± 50/31 

111 3/1± 11/91 6/1± 16/91 0/0± 30/19 1/0± 93/33 03/1± 10/1 10/1± 30/0 19/0± 19/31 

011 1/0± 61/91 0/3± 31/99 0/1± 19/11 11/1± 0/33 01/1± 16/1 11/1± 31/0 10/3± 10/30 

111 0/1± 09/93 3± 11/96 0/3± 33/01 1/1± 65/33 13/1± 01/1 16/1± 91/0 30/1± 13/33 

0011 6/1± 09/99 19/3± 15/91 3/3± 10/13 9/0± 91/33 11/1± 15/1 11/1± 91/0 16/3± 66/10 

0311 3/0± 15/93 3/1± 31/96 5/0± 60/00 0/0± 13/36 10/1± 00/1 19/1± 91/0 11/1± 59/33 

0111 0/3± 53/99 5/1± 10/96 1/1± 1/05 3/0± 11/39 113/1± 11/1 15/1± 99/0 0/3± 95/30 

0011 06/3± 10/91 1/0± 66/90 6/0±35/19 0± 16/10 10/1± 11/1 10/1± 10/0 6/1± 15/30 

F ns 5 /1 ns 31 /0 ns 96/0 ns 30 /1 ns 11/0 ns 59/1 ns 01/1 

ns :نبودن دار معنی 

 

 ارتفاع از سطح دریا اشتباه معیار خصوصیات شیمیایی خاک در طول شی  محیطی ±میانگین  -3جدول 

ارتفاعی شی  محیطی  اسیدیته 
 کربن آلی 

 )گرم بر کیلوگرم(

فسفر قابل جذب 

(mg/kg) 

پتاسیم قابل جذب 

(mg/kg) 

011 01/1±11/6 11/1± 56/3 91/1± 1/1 15/6 ± 33/011 

311 01/1±90/6 1/1±5/9 10/1±69/9 01/00 ± 33/011 

111 115/1±1/6 05/1±15/9 01/1±10/1 69/1 ± 13/001 

011 00/1±11/6 16/1±11/1 00/1±1/9 35/09 ± 6/000 

111 09/1±6/1 06/1±90/1 06/1±1/9 01/06 ± 1/001 

0011 15/1±01/6 13/1±10/6 01/1±60/9 01/09 ± 1/050 

0311 06/1±16/6 01/1±31/6 15/1±16/1 96/6 ± 6/006 

0111 11/1±1/1 13/1±36/6 05/1±10/9 11/01 ± 1/060 

0011 05/1±30/1 16/1±15/0 1/1±91/9 11/03 ± 36/060 

F *19/1 *10/1 ns 0/1 ns 61/1 

ns :درصد 11داری در سطح احتمال  دار نبودن و *: معنی معنی 
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 هللای گونلله( CCAتحلیللل تطقیقللی متیللارفی )

 درختی و متغیرهای محیطی

ی کم ا  منراور  به( CCAاز آنالیز تطبیقی متعارفی )
کردن روابط بین عوامل محیطی و خصوصیات خاک و 

 درختاای اسااتفاده شااد    هااای گونااهسااطح مقطااع  
(Ghaderi et al., 2017 .) درختاای، پااس از الیااۀ در

بررسی همبستگی بین متغیرهای محیطی و محورهای 

CCA ، باا بیشاترین   بنادی  رستهمحورهای اول و دوم 

نماایش   منرور به( 910/1و  905/1مقدار ارزش ویژه )

 نتااایج بررساای . (9نتااایج انتخاااب شاادند )جاادول   
 و  CCAهمبسااتگی عواماال محیطاای و محورهااای    

 از متغیرهاای توپاوگرافی   بنادی  رستهحاصل از نمودار 

 جهاات دامنااه بااا جهاات منفاای محااور  نشااان داد کااه
 بنااادی  رسااته اول و بااا جهاات مثبااات محااور دوم    

بااااااااود.  دار معناااااااای دارای همبسااااااااتگی  

 درختی( های گونه)برای  CCAهمبستگی بین متغیرهای محیطی و محورهای  -9 جدول

0محور  عامل محیطی 1محور   3محور    

- 319/1* جهت  *901/1  000/1  

- 113/1 ()درصدشی    110/1  331/1 -  

- 616/1* )متر( ارتفاع از سطح دریا  150/1  311/1  

310/1* اسیدیته  110/1  303/1 -  

- 955/1* کربن آلی )درصد(  113/1 -  091/1  

101/1 بر کیلوگرم( گرم میلیفسفر )  051/1  199/1 -  

1/ 109 بر کیلوگرم( گرم میلیپتاسیم )  101/1  116/1 -  

051/1 تخلخل )درصد(  106/1 -  011/1  

- 160/1 متر مکع ( جرم مخصوص ظاهری )گرم بر سانتی  191/1  015/1 -  

153/1 رطوبت )درصد(  193/1  011/1 -  

000/1 شن )درصد(  001/1 -  160/1 -  

- 019/1 رس )درصد(  113/1  011/1 -  

- 115/1 سیلت )درصد(  115/1  301/1  

 درصد 11ال داری در سطح احتم معنی: *
 

از متغیرهای دیگر توپوگرافی، ارتفاع از سطح دریا نیاز  
بندی دارای همبساتگی   با جهت منفی محور اول رسته

دار بود. از متغیرهاای خااک اسایدیته باا جهات       معنی
مثباات و کااربن آلاای بااا جهاات منفاای محااور اول     

دار بودناد. ساطح    بندی دارای همبساتگی معنای   رسته

، Diospyros lotusهااای  همقطااع برابرسااینه در گوناا
Parrotia persica ،Quercus castaneifolia و 

Sorbus torminalis      با اسایدیتۀ خااک رابطاۀ مثبات
ساطح مقطاع    Fagus orientalisنشان داد. در گوناۀ  

شادة جهات دامناه، ارتفااع از      برابرسینه با مقدار کم ی

سطح دریا و درصد کربن آلی خاک همبستگی مثبات  
 (.9، شکل 9نشان داد )جدول  دار و معنی

هللای  ( گونللهCCAتحلیللل تطقیقللی متیللارفی )

 ای و متغیرهای محیطی درختچه

ای و  هاای درختچاه   های گونه اساس نتایج آنالیز داده بر

، باین تعاداد   CCAعوامل محیطی با استفاده از روش 
دار  ای و عوامل محیطی رابطۀ معنای  های درختچه گونه

 بناادی ل و دوم رسااتهدساات آمااد. محورهااای او  بااه

 دلیااال داشاااتن بیشاااترین مقااادار ارزش ویاااژه  باااه 
 (.1دول ا)جد اادنااب شاااا(، انتخ151/1و  050/1)
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= ارتفاع از Elevation= شی ،  Slope= جهت، CCA (Aspect وتحلیل تجزیههای درختی حاصل از  گونه بندی رسته -9 شکل

= جرم مخصوص ظاهری BD%(، تخلخل )= Pr= پتاسیم، K= فسفر، P= کربن آلی )%(، OC= اسیدیته،  pHسطح دریا، 

(g/cm3 ،)MO ،)%( رطوبت =Sand ،)%( شن =Clay =( رس ،)%silt =( سیلت.))% 

 

 ای های درختچه برای گونه CCAهمبستگی بین متغیرهای محیطی و محورهای  -1جدول 

 3محور 1محور 0محور عامل محیطی

 161/1 - 115/1 163/1 جهت

 335/1 151/1 119/1 )درصد(شی  

 113/1 - 131/1 901/1* ارتفاع از سطح دریا )متر(

 - 131/1 - 111/1 - 390/1* اسیدیته

 - 011/1 011/1 161/1 کربن آلی )درصد(

 - 091/1 011/1 301/1* گرم بر کیلوگرم( فسفر )میلی

 - 151/1 031/1 139/1 گرم بر کیلوگرم( پتاسیم )میلی

 - 195/1 - 115/1 - 011/1 تخلخل )درصد(

 135/1 015/1 056/1 متر مکع ( جرم مخصوص ظاهری )گرم بر سانتی

 - 113/1 019/1 015/1 رطوبت )درصد(

 - 111/1 105/1 - 010/1 شن )درصد(

 391/1 009/1 111/1 رس )درصد(

 - 910/1 - 111/1 310/1* سیلت )درصد(
 درصد 11داری در سطح احتمال  : معنی*
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بق جدول همبستگی عوامل محیطای و محورهاای   مطا

CCA  از متغیرهااای  بناادی رسااتهحاصاال از نمااودار و

توپوگرافی، ارتفاع از سطح دریا و از متغیرهای خااکی،  

درصد فسفر و درصد سیلت با جهت مثبت محاور اول  

بااا جهاات منفاای محااور اول دارای همبسااتگی   pHو 

 Evonymus latifolia (L.) هاای  گونه. ندبود دار معنی

Mill. و Vaccinium arctostaphylos   بااا ارتفاااع از

 رابطاۀ سطح دریا، درصد فسفر و درصد سایلت خااک   

 هاای  گوناه نشان دادند. همچناین   دار معنیمستقیم و 

Crataegus microphylla،Cornus australis C.A. 

Mey. ،Mespilus germanica  ،Morus alba L. 
مستقیم نشان  طۀرابخاک  pHبا  .Viscum album Lو

 (.1، شکل 1دادند )جدول 

 

 CCA وتحلیل تجزیهحاصل از  ای درختچههای  گونه بندی رسته -1 شکل

 

علفلی   های گونه( CCAتحلیل تطقیقی متیارفی )

 شاخص و متغیرهای محیطی

شااخص   هاای  گوناه  بارای  پوشاش  های دادهآنالیز 

، CCAعلفاای و عواماال محیطاای بااا اسااتفاده از روش 

و عوامال محیطای را    ای گونهین درصد پوشش ب رابطۀ

محورهای اول و دوم به دلیال اینکاه دارای   . نشان داد

( 311/1و  616/1بیشترین مقادار ارزش ویاژه بودناد )   

مطاابق جادول    نمایش نتایج انتخاب شادند.  منرور به

و  CCAهمبسااتگی، عواماال محیطاای و محورهااای   

از بااین متغیرهااای   بناادی رسااتهحاصاال از نمااودار 

وپوگرافی ارتفاع از سطح دریا با جهات مثبات محاور    ت

بود. از باین   دار معنیبندی دارای همبستگی  رستهاول 

متغیرهای خاکی، درصد کاربن آلای باا جهات مثبات      

بندی، درصد تخلخل باا جهات منفای     رستهمحور اول 

محور دوم و درصد فسافر، جارم مخصاوص ظااهری و     

ی درصد رطوبت با جهت مثبات محاور دوم همبساتگ   

 هاای  گوناه نشاان دادناد. درصاد پوشاش در      دار معنی

Festuca drymeia،Lathyrus laxiflorus ،
Potentilla micrantha ،Veronica persica وViola 

odorata      با ارتفاع از سطح دریاا و درصاد کاربن آلای

 Brunella های گونهمستقیم نشان داد. در  رابطۀخاک 

vulgaris ،Deschampsia caespitosa ،Lathyrus 

laxiflorus ،Moehringia trinervia ،Poa 

nemoralis ،Poa trivialis،Potentilla micrantha  ،
Primula heterochroma ،Primula vulgaris ،

Steveniella satyrioides ،Trifolium caucasicum ،
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Trifolium repens و Viola odorata   درصد پوشاش

داد. همچناین   مساتقیم نشاان   رابطۀبا درصد تخلخل 

،  Clinopodium nepetaهااای گونااهدرصااد پوشااش 
Festuca drymeia ،Galium rotundifolium ،

Lapsana communis  وPolypodium vulgare  بااا

درصد فسفر خاک، جارم مخصاوص ظااهری و درصاد     

 (.6، شکل 6)جدول  مستقیم نشان داد. رابطۀ رطوبت

 علفی شاخص( های گونه)برای  CCAورهای همبستگی بین متغیرهای محیطی و مح -6 جدول

0محور عامل محیطی 1محور  3محور   

101/1 جهت  113/1  000/1  

101/1 شی  )درصد(  111/1  969/1 -  

513/1* ارتفاع از سطح دریا )متر(  096/1  101/1  

-131/1 اسیدیته  011/1  130/1 -  

911/1* کربن آلی )درصد(  119/1  003/1 -  

گرم(بر کیلو گرم میلیفسفر )  033/1  *335/1  050/1  

بر کیلوگرم( گرم میلیپتاسیم )  013/1  016/1  161/1  

- 013/1 تخلخل )درصد(  *311/1 -  199/1  

متر مکع ( جرم مخصوص ظاهری )گرم بر سانتی  101/1 -  *355/1  010/1  

019/1 رطوبت )درصد(  *996/1 -  1 

060/1 شن )درصد(  131/1 -  101/1  

- 013/1 رس )درصد(  100/1 -  069/1 -  

- 119/1 سیلت )درصد(  101/1  136/1  
 درصد 11داری در سطح احتمال  معنی: *

 

 CCA وتحلیل تجزیههای علفی شاخص حاصل از  گونه بندی رسته -6 شکل
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 بحث

شده در کشور حادود   تعداد گیاهان آوندی شناخته

اساااس  باارگونااه و در سااطح ناحیااه هیرکااانی   5111

گوناااه اسااات   3311آخااارین باااازنگری موجاااود   

(Aghakhani, 2010) هااای  بنااابراین تعااداد گونااه  ؛

درصاد   1/01معاادل   تحقیاق  منطقۀشده در  شناسایی

درصاد فلاور کشاور ایاران      1/0هیرکاانی و  ناحیۀ فلور 

روند درختی الیۀ در  ای گونهبررسی تراکم  نتایج است.

 بار اسااس   افزایشی را برای تعاداد درختاان در هکتاار   

تغییاارات تااراکم . نشااان داد ارتفاااعی شاای  محیطاای

ارتفااااعی در  شااای  محیطااایای در طاااول  گوناااه

 هاای  عرصاه اسات.   شاده بررسی مختلف های  پژوهش

ویاژه در ارتفاعاات پاایین از     باه جنگلی شامال کشاور   

شایوة  و باه  شوند  میاحشام و دامداران مختلف متضرر 

 بارداری  بهاره عنوان چراگاه استفاده و  بهبسیار ابتدایی 

 .(Heydarpour Tutkale et al., 2008) اند شده

ارتفاع از سطح دریا یکی از عوامل محدودکننده در 

تاراکم  . اسات  ای درختچاه درختی و  های گونهاستقرار 

توان باه   تر از درختان در طبقات ارتفاعی باال را مییشب

راش در ایان طبقاات   گوناۀ  فراوانی بیشاتر و غالبیات   

ترکیا    جواماع گیااهی باا    چشامگیر ارتفاعی، حضور 

ماردم محلای و    نداشاتن  دسترسای نیز خالص راش و 

 ارتفااع در ایان   غیرطبیعای  هاای  تخریا  شدت کمتر 

الیاااۀ در  .(Ebrahimi et al., 2018)نسااابت داد 

 نبااوددر حضااور و  زیااادی نیااز تغییاارات ای درختچااه

ثبات شاد.    ارتفااعی  شای  محیطای  در طاول   ها گونه

انسانی  های عوامل مخرب از جمله چرای دام و فعالیت

به تغییر شارایط  ممکن است در طبقات ارتفاعی پایین 

ای و افاازایش اسااتقرار   اکولااوژیکی و ترکیاا  گونااه  

 Mespilus germanica همانناد پیشااهن   هاای   گونه

 شاااااود منجااااار   Crataegus microphyllaو

(Pourbabaei et al., 2014). 

میانگین درصد پوشش  ،علفیالیۀ بررسی نتایج در 

علفی را در طبقات ارتفاعی پایین  های گونهتری از یشب

و حد واسط نشان داد و با افزایش ارتفاع از سطح دریاا  

تا حدی از درصد پوشش گیاهی کاسته شد. تغییارات  

جنگلای   هاای  رویشاگاه در زیراشکوب  ای گونهغالبیت 

گیااهی نشاان    هاای  گوناه اهمیت سطوح نور را بارای  

مخرب طبیعای،   در ارتفاعات باال تحت عوامل .دهد می

های تاجی با مسااحت کوچاک قاادر باه تغییار       روشنه

طاور   باه و جواماع گیااهی را   نیساتند  ای  ترکی  گوناه 

حضاور  . (Promis et al., 2012)کنناد   پایدار حف  می

، Galium odoratum ،Circaea lutetiana، .های گونه
Primula heterochroma ،Cardamine bulbifera ،

Mercurialis perennis ،Euphorbia 

amygdaloides ،Lamium album  ،Viola 

sylvestris ،Carex sp. ،Sanicula europaea 

بیشتر، و ... با درصد پوشش   Chenopodium albumو

شااخص   هاای  گوناه عناوان   باه هاا را   غالبیت این گونه

. (Ebrahimi et al., 2014)دهاد   مای رویشاگاه نشاان   

هاای   برداری که در طبقات ارتفاعی پایین بهره  درحالی

سنتی یاا صانعتی باا ایجااد     شیوة انسانی از جنگل به 

پوشاش و تغییار در شارایط     تاا  وسیع در  های روشنه

تغییار ترکیا     سب محیطی، منابع نور و مواد غذایی 

 هاای  گوناه ، افزایش استقرار و درصاد پوشاش   ای گونه

 ;Vajari et al., 2012)ساات نورپسااند شااده ا 

Esmaeilpour & Sefidi, 2020 ). 

، سطح مقطع برابرسینه CCAبراساس نتایج آنالیز 

خااک   pHخرمندی، انجیلی و بارانک باا   های گونهدر 

طاور مساتقیم یاا     باه خااک   pH. داردمساتقیم   رابطۀ

دهد. از  قرار می تأثیرغیرمستقیم عملکرد گیاه را تحت 

 اشکوب درختان الشبرگ شیمیایی ترکی طرف دیگر، 

 ةذخیرو  خاک ۀاسیدیت برتأثیرگذار  همم عامل فوقانی

 تأثیر تحت الشبرگ ۀالی ضخامتو  است غذایی عناصر

 (.Van Oijen et al., 2005) گیرد می قرار درختی ۀگون

متغیر تأثیرگذار بر رشاد   ترین مهمجذب فسفر که 

 pHشود، با افازایش   راش محسوب میگونۀ و پراکنش 

باا توجاه باه     .)Ahmadi et al., 2017( یابد میکاهش 

هاای غنای از ماواد     راش به رشد در خااک تمایل گونۀ 

دیگر کاه   های گونهغذایی، امکان رشد و پراکنش برای 
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به کمبود عناصر غذایی سازگاری بیشتری دارند فراهم 

شود. سطح مقطع برابرسینه در راش با جهت دامنه  می

 دار معنای و درصد کاربن آلای همبساتگی مساتقیم و     

ی هاا  گوناه  با مقایسهراش در  تراکم یشافزانشان داد. 

 افاازایش درختاای اشااکوبآن را در تااودة  زی دیگاار

. افازود  خواهاد  الشابرگ  مقادار  بار  خاود  کهدهد  می

(Crawford et al., 2003).   سطح مقطع برابرساینه در

خرمندی، لیلکی و انجیلی با درصاد تخلخال    های گونه

نشااان داد. درصااد  دار معنای مسااتقیم و  رابطااۀخااک  

معکوس  رابطۀخلخل خاک با جرم مخصوص ظاهری ت

ریشااۀ کااه از یااک طاارف موجاا  تشاادید رشااد  دارد 

و شاود   میگیاهان و حرکت مناس  آب و هوا در خاک 

ب و فرساایش اراضای   ناا از طرف دیگار از افازایش روا  

یااا خاااک اشااباع از آب در مناااطق مسااطح   شاایبدار

ریشۀ رشد موج  این عوامل برایند . کند میجلوگیری 

قارار   تأثیرو رشد قطری درختان را تحت شود  میاه گی

های دافناه،   در گونه. (Ahmadi et al., 2017) دهد می

تاراکم باین فواصال     ،گیلاه و دارواش  سایاه گوشوارک، 

دار بود. با تغییر ارتفااع از   ارتفاعی دارای اختالف معنی

سااطح دریااا شاارایط اکولااوژیکی و محیطاای رویشااگاه 

وضاعیت سااختاری   ر نتیجاه،  دو کند  میجنگل تغییر 

 هاای  گونه. یابد میده به تناس  شرایط محلی تغییر تو

معارف تیا     هاای  گوناه گیلاه   سیاهدافنه، گوشوارک و 

راش آمیختااااه و راشسااااتان خااااالص هسااااتند    

2015)et al.,  Soleimanipour(.     بناابراین تاراکم ایان

و تاا  شاود   مای شاروع   بناد  میاان از ارتفاعاات   هاا  گونه

 .یابد میدست ادامه ارتفاعات باال

 های گونهدرصد پوشش  بندی رستهنتایج حاصل از 

علفی با عوامل محیطی نشان داد که درصد پوشش در 

، Festuca drymeia،Lathyrus laxiflorus   های گونه

Potentilla micrantha ،Veronica persica  وViola 

odorata      با ارتفاع از سطح دریاا و درصاد کاربن آلای

آلاای خاااک در  مااادةمسااتقیم داشاات.  طااۀرابخاااک 

دلیال دارا باودن قابلیات جاذب و      بهسطحی  های الیه

رطوبتی در خااک  ذخیرة افزایش موج  نگهداری آب، 

و  بخشاد  مای و شرایط فیزیکی خاک را بهبود شود  می

. از طارف  درصاد پوشاش گیااهی دارد   بار  اثر بسزایی 

کاه   شود میسب  آلی  مادةافزایش بیش از حد  دیگر،

های زیرین بیش از حد مصارف شاود کاه     کسیژن الیها

که خود عامال  انجامد  میبه تولید اسیدهای آلی سمی 

 شااااود  رشااااد گیااااه محسااااوب مااای  بازدارنااادة  

(Toranjzar et al., 2005.) Fu et al. (2003)  در

بین خصوصیات خاک، توپوگرافی و تناوع   رابطۀتعیین 

در  کنناده  خازان بارگ   گیاهی در جنگل پهن های گونه

 هاای  شااخص  ترین مهماز آلی  مادةچین دریافتند که 

حاصاالخیزی خاااک بااوده و درصااد پوشااش و غنااای  

و علفاای  ای درختچااهدرختاای،  هااای الیااهدر  ای گونااه

 .حاصالخیزی خااک اسات    تاأثیر تحت  ای ویژهطور  به

Jafari & Khorankeh (2013) ،   در تحقیاق خاود در

میاان  خراسان شمالی به ایان نتیجاه رسایدند کاه از     

آلاای و پتاساایم خاااک سااطحی   مااادةمااؤثر،  عواماال

 منطقاۀ اکولاوژیکی را در   ۀگانا  پنج های گروهتوانستند 

برخاای از  باارایاز یکاادیگر تفکیااک کننااد.   تحقیااق

درصد پوشاش باا درصاد شان خااک       علفی، های گونه

در تعیین   Borna et al. (2017)مستقیم داشت. رابطۀ

نش ساهم برخاای خصوصایات خاااک در تشاریح پااراک   

پوشش گیاهی در مراتع بلده نور دریافتند کاه درصاد   

 تاأثیر های رویشای منطقاه    شن خاک در تفکیک تی 

  هااااای گونااااهدار دارد. درصااااد پوشااااش  معناااای

Clinopodium nepeta ،Festuca drymeia ، 
Galium rotundifolium ،Lapsana communis، 

Polypodium vulgare،Mercurialis perennis  و
Smilax excelsa   با درصد فسفر و پتاسیم خاک، جارم

مساتقیم   رابطاۀ  مخصوص ظااهری و درصاد رطوبات   

ها باه مقادار زیاادی     خاکبیشتر م در ینشان داد. پتاس

وجود دارد و مقادار جاذب آن در گیااه از هار عنصار      

و از عناصر غذایی مؤثر بوده جز نیتروژن بیشتر  بهدیگر 

 .(Joneidi Jafari et al., 2013)است در رشد گیاهان 
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 گیری نتیجه

اصااالی در  هاااای مؤلفاااهپوشاااش گیااااهی از  

شناختی مناسبی  جنگلی و شاخص بوم های اکوسیستم

ساااختار  ةدهنااد تشااکیل وباارای سااالمت جنگاال   

عوامال  تاأثیر   ةدهناد  نشاان طبیعای و   های اکوسیستم

. عوامال محیطای   هاست اکوسیستممختلف محیطی بر 

و  دارند ای تردهگسکاربرد شناختی  بومهای  پژوهشدر 

روابط پوشش گیاهی و عوامال محیطای    وتحلیل تجزیه

نشاان   پاژوهش نتایج  های مهم اکولوژی است. از بحث

 تحات بررسای   های الیههمۀ داد که پوشش گیاهی در 

نشاان داد و   شی  محیطیرا در طول زیادی تغییرات 

افزایش ارتفاع تغییر یافات،   تأثیرتحت  ای گونهغالبیت 

شاای  فقااط در  هااا گونااهبرخاای از طااوری کااه   بااه

شای   های ارتفاعی پاایین و برخای فقاط در     محیطی

اظهاار   تاوان  مای های بااالتر حضاور داشاتند.     محیطی

داشت که عامل ارتفاع از سطح دریاا عااملی اصالی در    

الگوی توزیع ترکیا  پوشاش گیااهی منطقاه و تناوع      

باا توجاه باه    همچناین  . شاود  میزیستی آن محسوب 

گیااهی  گوناۀ   هار  گفت کهتوان  می CCAنتایج آنالیز 

 نیازهااایرویااش،  منطقااۀ هااای ویژگاایبااا توجااه بااه 

هاای   بردبااری باا برخای از ویژگای    دامنۀ و  یاکولوژیک

آماده باه    دسات  باه رو، نتاایج   اینخاک ارتباط دارد. از 

؛ اسات پاذیر   تعمایم مناطقی با شرایط رویشای مشاابه   

 شای  محیطای  عوامل مخرب در طول  ،عبارت دیگر به

تغییار پوشاش   ساب   با ایجااد تغییارات   بررسی مورد 

آلی خاک  مادةکه بر کیفیت و کمیت شوند  میگیاهی 

و با تغییرات خصوصایات خااک، شارایط    است اثرگذار 

باا   .شاود  میگیاهی مشخص فراهم  ۀگونبرای استقرار 

، برای دساتیابی باه اهاداف    پژوهش اینتوجه به نتایج 

خت پوشش گیااهی  جنگلی، شنا های رویشگاهاحیا در 

و عوامال محیطای ضارورت     آنهاا و بررسی روابط بین 

مادیریتی   راهکارهاای درستی با اصالح  بهدارد تا بتوان 

 منطقااه ایاان در ماادیریت اصااولی منرااور بااهموجااود، 

اقدامات جدی را انجام داد. همچنین با شناخت روابط 

تااوان  متقابال پوشاش گیااهی و عوامال محیطای مای      

گیاهی را  های گونهست استقرار احتمال موفقیت یا شک

های جنگلی برآورد کرد. با توجه باه نتاایج    در رویشگاه

توان بیان کرد کاه آگااهی از نیازهاای     این تحقیق می

گیاهی از یک طارف و شناساایی    های گونهاکولوژیکی 

مادیریت  الزماۀ  شرایط محیطی محلی از طرف دیگار،  

جنگلای اسات و تنهاا در صاورت      های رویشگاهصحیح 

وجود ایان آگااهی تصامیمات منطقای و متناسا  باا       

 شرایط هر منطقه اتخاذ خواهد شد.

 

 سپاسگزاری
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Abstract 
This study aims at assessing the effect of altitude and the most important soil components on 
vegetation characteristics in the Asalem Watershed basin. For this purpose, 160 0.1 ha circular plots, 

were established along altitude gradient. Vegetation layers and soil physio-chemical characteristics 

were measured within sampling plot. The results of vegetation composition in different vegetation 

layers showed a fluctuation along the altitude gradients. Soil physical characteristics did not indicate 
specific variation pattern. Whereas, soil organic carbon was increased significantly along altitude (P≤ 

0.01). The results of Canonical Correspondence Analysis (CCA) indicated a positive correlation 

between soil Ph and diameter at breast height (DBH) of Diospyros lotus, Parrotia persica, Quercus 
castaneifolia and Sorbus torminalis species. In shrub layer, there was a significant correlation between 

density of species and environmental factors. The density of Evonymus latifolia and Vaccinium 

arctostaphylos had a significant relationship with altitude, the percentage of phosphorus and silt, 

directly. In the herbaceous layer, significant relationship belonged to percentage over of Festuca 
drymeia, Lathyrus laxiflorus, Potentilla micrantha, Veronica persica and Viola odorata with altitude 

and percentage of organic carbon. According to the results, it can be noted that the altitude is the main 

factor in the distribution pattern of vegetation composition in the study area. Changes in 
environmental conditions along the gradient, are effective on the quality and quantity of soil organic 

matter through vegetation changes which provide favorable conditions for the establishment of a 

specific plant species  

Keywords: Forest Ecosystem, Environmental Factors, Physical and Chemical Soil Properties, West of 

Guilan. 

 

 


