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 13چکيده

 1322ای اکوتون با مساحت تقريبی پردازد. گلستانک منطقهاين تحقيق به مطالعه پوشش گياهی منطقه امن گلستانک می

)استان مازندران( واقع  نيمه کوهستانی بخش مرکزی رشته کوه البرز-بين دارمرز و کمربند کوهستانی هکتار است که در ناحيه

قطعه قاب در راستای گراديان ارتفاعی بکار  92خط ترانسکت با  5تصادفی -شده است. بر اساس طرح نمونه برداری سيستماتيک

تاثير تغييرات ارتفاعی و جهت شيب بر روی تنوع گياهی منطقه  (CCA)گرفته شد و با استفاده از روش آناليز تطبيق متعارفی 

افزايش ارتفاع،  و باهمبستگی منفی بين بردار متغير ارتفاع و تنوع وجود دارد ی قرار گرفت. نتايج نشان داد که مورد ارزياب

دارای بيشترين  جنوبیهای شرقی و های شمالی نسبت به شيبيابد. شيبها کاهش میقاب شاخص تنوع شانون و سيمپسون

 ه خود اختصاص دادند.را بکمترين ميزان تنوع  غربیهای ميزان تنوع و شيب
 

 CCAبندی، زيستگاه کوهستانی، شناسی، تنوع زيستی، رجالبرز مرکزی، بوم های کليدی: واژه

 

 مقدمه

ها( ها يا قابگيری )تودههای نمونهکردن واحدبندی در محتوای آناليز پوشش گياهی به معنی مرتبرج

ا است. رج بندی نوعی آناليز هربوط به آنای و عوامل کنترل کننده مبر اساس تشابهات ترکيب گونه

 ,Kent and Cokerد )پردازگراديان است که به بررسی تغييرات پوشش گياهی و عوامل محيطی می

 بندی پوشش گياهی صورت گرفتهو طبقه  بندیی رجمطالعات جامع و متعددی در زمينه(. 1992
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(Sperduto and Cogbill, 1999; Willoughby, 2001 Kimball et al., 2004; Dulamsuren et; 

al., 2005 )بندی بر روی جوامع گياهی و تنوع ترکيب فلوريستيکی بکارگرفته شده و فنون مختلفی از رج

 گيری شده، آناليز تطبيقی قوس(NMS) توان به روش سنجش چند بعدی غير متريکاست که می

(DCA) ( و آناليز تطبيق متعارفیCCAاشاره کر )؛1361 ی و همکاران،د )آقايOswalt et al., 2006 

Sherman et al., 2008 Naqinezhad et al., 2009;) .های فلوريستيکی به ها نتايج دادهدر اين روش

، شدت نور، (pH)کمک متغيرهای محيطی از قبيل شدت چرا، شيب، رطوبت خاک، ارتفاع، ميزان اسيديته 

های محيطی شوند و دادهمیخاک و غيره تفسير  نی، جنسشوری، درصد مواد آلی، ظرفيت تبادل کاتيو

 ,Ter Braak) گيرندها مورد استفاده قرار میها يا قابها با گونهبرای به تصوير کشيدن روابط متقابل آن

1987; Srivastava et al., 1995; Dahdouh-Guebas et al., 2002;  Jafari et al., 2003;  
Hejcmanovā-Nežerková and Hejcman, 2006; Willems and Galindo Villardon, 2008;  

Gui et al., 2010; Ali and Malik, 2010;.) 

عدم  یدرنتيجه و ارتفاعات در بودن گلستانک به علت داشتن تنوع پوشش گياهی و جانوری و محصور

-میشته کوه البرز شناخته های نسبتاً بکر در ر توانايی انسان در دستيابی به آن به عنوان يکی از زيستگاه

. گلستانک جزء منطقه امن و شکار ممنوع از منطقه حفاظت شده البرز مرکزی محسوب شده و زير شود

فلور و پوشش گياهی منطقه  نگارندهپيشين  یباشد. در مطالعهنظر اداره محيط زيست استان مازندران می

و  (Ward’s method) بندی واردليز خوشهبندی عددی به روش آناامن گلستانک با استفاده از طبقه

. در اين (Naderi et al., 2012)بررسی شد  (Sorensen’s distance measure) ضريب فاصله سورنسن

های غذايی منطقه طرح جامع انجمن يوزپلنگ ايرانی با همکاری سازمان محيط زيست انجام شد و عادت

 (.1363نظامی بلوچی، ؛ 1339)يوزنامه،  ای سوری مورد مطالعه قرار گرفتفصلی خرس قهوه

های انحصاری و های اخير مجدداً الگوی پراکنش گونهبا توجه به اهميت اکولوژيک منطقه در طی سال

ا وجود مطالعات ب .(Mohammadpour et al., 2013a, b)تنوع گياهان گلستانک مورد ارزيابی قرار گرفت 

ها مورد بررسی ز، جزئيات دقيق فلوريستيکی و اکولوژی زيستگاهدر زمينه فلور و پوشش گياهی البر متعدد

برداری از منابع طبيعی، مستلزم فراهم بودن از آنجا که حفظ، اصالح، احياء و بهره و قرار نگرفته است

لذا در اين تحقيق سعی بر  ،ها دارداطالعات دقيق و شناختی همه جانبه از ساختار و عوامل موثر بر روی آن

 منطقه امن گلستانک مورد مطالعه قرار گيرد. گياهی د که تاثير ارتفاع و جهت شيب  بر روی تنوعاين ش

 

 ها مواد و روش

کيلومتری جنوب غربی  12هکتار در  1322منطقه امن گلستانک با مساحت : منطقه مورد مطالعه

 جغرافيايی  و طول 39°19ʹتا  39ْ°11ʹشهرستان نوشهر واقع شده است. اين منطقه بين عرض جغرافيايی 

(. مطالعات هيپسومتری 2و  1)شکل  در شمال روستای کمربن واقع شده است 51ْ° 29ʹ تا  21°ْ51ʹ

متر از سطح  3635متر و باالترين ارتفاع  2322ترين ارتفاع ينيارتفاع( منطقه نشان داد که پا-سطح)توزيع

باشد و اين کيلومتر در شيب شمالی می 5/2کمتر از متر( به مسافتی  1935باشد. اين تغيير ارتفاع )دريا می
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تواند دارای تغييرات اقليمی نسبت به ارتفاع باشد. مطالعه نشانگر اين است که منطقه کوهستانی بوده و می

( اين منطقه دارای اقليم 1322بر اساس تقسيم بندی اقليمی دومارتن گسترش يافته خليلی )خليلی، 

های شمالی البرز و در ايستگاه واقع در دامنه 11ساله در  22آمار بارندگی  خيلی مرطوب است. بر اساس

 متر( برابر با 2322منطقه ) ترين ارتفاعميزان متوسط بارندگی در پايينشرايط اقليمی مشابه منطقه، 

در متر است. متوسط دما  ميلی 3/631متر( برابر با  3635متر و در بيشترين ارتفاع  منطقه ) ميلی 3/922

 باشدگراد می سانتی -5/2گراد و متوسط دما در باالترين ارتفاع برابر با  سانتی 11/9ترين ارتفاع ينيپا

 (.1322)خليلی، 

پايه  تصادفی -سيستماتيکروش نمونه برداری بر اساس طرح : نمونه برداری، موقعيت قاب و ترانسکت

کاربرد قاب برقراری سطح استاندارد جهت  از(. هدف Naderi et al., 2012؛ 1331ريزی شد )مصداقی، 

پوشش گياهی است. يک قاعده کلی آن است که از يک کوادرات با حداقل دو برابر بزرگتر از متوسط  بررسی

شود. به هر حال هيچ نوع قانون ثابتی در اين مورد وجود گسترش تاج پوششی بزرگترين گونه استفاده می

 ,.Barbour et al)شود ت و آگاهی و مناسب بودن شرايط انجام میبراساس بصير ندارد و انتخاب مزبور

-شناختی واحدشناختی گياهی )قطعات نمونه(، ابتدا از طريق ريختهای جامعهبه منظور برداشت(. 1999

تعيين گرديدند  فرم رويشیهای گياهی يکنواخت )هموژن( از نظر و گروه ندريخت جدا شدهای رويشی هم

های حلزونی و منحنی قاب ين سطح قطعات نمونه از روش سطح حداقل با استفاده ازو سپس برای تعي

های شيببرای (. ;Cain and Castro, 1959 Kent and Coker, 1992سطح استفاده گرديد )-گونه

: هاکنار چشمهو  متر مربع 12×9های شمالی: متر مربع؛ شيب 6×1 قاب به اندازه جنوبی، شرقی و غربی:

بر اساس و  قطعه نمونه )قاب( از منطقه برداشت شد 92در مجموع  در نظر گرفته شد. متر مربع 5/2×5/2

قاب  2منطقه به کار گرفته شد. در راستای تغييرات ارتفاعی خط ترانسکت  5تصادفی  -طرح سيستماتيک

ها و استقرار (. محل ترانسکت92و  56، 53، 52، 59، 9، 5گزينشی انتخاب شدند )قاب -طور تصادفینيز به

: نقطه شروع اين ترانسکت از کنار جاده )گردنه الوشم( و نقطه 1باشد: ترانسکت ها به شرح زير میقاب

کيلومتر، تغيير ارتفاع  3/3، طول مسيرقاب 13باشد. شامل ی گلستانک )گردنه نفتو( میکاسهپايان آن سرِ

متر، تغيير ارتفاع  122، طول مسيرقاب 2امل ی گلستانک، شکاسه: نقطه شروع سر2ِمتر؛ ترانسکت  232

 3: شامل 1متر؛ ترانسکت  212متر، تغيير ارتفاع  552، طول مسيرقاب 3: شامل 3ترانسکت ؛ متر 163

کيلومتر، تغيير  2، طول مسيرقاب 11: شامل 5متر؛ ترانسکت  312متر، تغيير ارتفاع  212، طول مسير قاب

 متر. 931ارتفاع 

 PC-ORD (McCune برای بررسی پوشش گياهی منطقه امن گلستانک از نرم افزار : برآورد پوشش تاجی

and Mefford, 1999)  و مقادير پوشش گياهی های خام( استفاده شد. برای وارد کردن داده12/1)نسخه 

 = افراد گونه گياهی که فقط حضور دارند )سطح پوشش1در اين نرم افزار از ضرايب زير استفاده شد: ضريب 

درصد است؛  5ها کمتر از = افراد گونه گياهی فراوان ولی سطح پوشش آن2ها بسيار کم است(؛ ضريب آن

= سطح 1درصد است؛ ضريب  5-25ها = افراد گونه گياهی بسيار فراوان و يا سطح پوشش آن3ضريب 
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درصد  52-25= سطح پوشش افراد گونه گياهی 5درصد است؛ ضريب  25-52پوشش افراد گونه گياهی 

 درصد است. 25-122= سطح پوشش افراد گونه گياهی 9است؛ 

 CCA (Canonical correspondence يا بندی آناليز تطبيق متعارفیدر اين مطالعه از روش رج: بندیرج

analysis)  استفاده شده است. از طريقCCA ها را بر روی محور رجها يا گونهتوان پراکنش نقاط قابمی-

های محيطی نشان داد. در اين مطالعه به بررسی تاثير جهت شيب و ارتفاع بر روی با متغيربندی و همراه 

پرداختيم.  (Simpson index) و سيمپسون (Shannon index) شاخص تنوع شانونميزان ها و تنوع قاب

-صورت تصادفی نمونهنهايت بزرگ بهدر شاخص تنوع شانون فرض شده است که افراد از يک جمعيت بی

شاخص اند. های موجود در يک جامعه در نمونه آمدهی گونهاند. همچنين فرض شده که کليهگيری شده

هايی با وفور های نادر، نسبت به گونهی چيرگی است. زيرا در مقايسه با گونهسيمپسون نيز منعکس کننده

برای رج بندی . (1331؛ مصداقی، Magurran, 1988;  Kent and Coker, 1992) تر استزياد حساس

ها، يک برای بررسی تاثير جهت شيب و ارتفاع بر روی تنوع قابابتدا ماتريس قاب و گونه تهيه شد و سپس 

( و ماتريس دوم شامل ر، يک، دو و سهصورت صفماتريس )اصلی( شامل اطالعات مربوط به جهت شيب )به

  تهيه شد. قاب و گونه()برگرفته از ماتريس  اطالعات مربوط به ارتفاع و ميزان تنوع

 

 
سازمان جغرافيايی  برگرفته از ،1:52222مقياس نقشه  عه،توپوگرافی منطقه امن گلستانک و ناحيه مورد مطال نقشه -1شکل 

 (1326ح )های مسلنيرو
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 (Google Earth, 2008)موقعيت منطقه امن گلستانک، شمال روستای کمربن، برگرفته از گوگل  -2شکل 

 

 نتايج

گونه  131ی شناسايی شده در منطقه امن گلستانک، گونه 122 از مجموع: هافراوانی و پوشش تاجی گونه

ها(، درصد گونه 33/23گونه فراوانی برابر با صفر داشتند ) 11بردای شده حضور داشتند. در قطعات نمونه

و مشاهده فهرست  بيشتر جزئياتبرای . ه وجود نداشتندبرداری شدی نمونهقطعه 92يعنی در هيچ يک از 

ی گياه و الگوی ی قاب، اندازهها بستگی به اندازهبا اين حال فراوانی گونه را ببينيد. 1ها جدول گونه

 توان به های مهم که فراوانی برابر با صفر داشتند میها دارد. از گونهپراکندگی گونه

Iranecio elbursensis ،Huynhia pulchra ،Centaurea iberica ،Crepis multicaulis ،Phleum 

iranicum ،Ferula ovina ،Urtica dioica ،Pimpinella tragium ،Verbascum 

cheiranthifolium ،Linaria genistifolia ،Galium ghilanicum ،Rosa canina، Hypericum 

armenum، Orobanche pulchra، Vicia canescens، Asyneuma virgatum  وSalix 

aegyptiaca  .های بيشترين فراوانی مربوط به گونهاشاره کردAlopecurus textilis وTragopogon 

kotschyi  های بعدی را کسب کردند: های زير رتبهحضور داشتند. گونه قاب 33باشد که در میBromus 

tomentellus   قاب 32در،Plantago atrata   قاب 26در ،Onobrychis cornuta   قاب و  26در

Tanacetum polycephalum   قاب.  23در 

های شمالی های جنوبی تا شيبسيمای رويشی منطقه گلستانک در شيبسيمای کلی پوشش گياهی: 

دهد. در منطقه زار نشان میخاردار تا درختچهتغييرات قابل توجهی را از ريختار علفزار با رويش بالشتکی

 چند اجتماع و زيستگاه قابل تشخيص است:عه مورد مطال

 و .Ferula Lگياهانی همچون  ی: فيزيونومی اين اجتماع بوسيلهگياهان بزرگ و چترماننداجتماع 

Prangos Lindl. های غالب اين اجتماع همچونتنها گونه شود.تعيين میHypericum 
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scabrum،Cruciata taurica ،Lappula microcarpa،Rumex elbrusensis  و Ferula ovina  در

 در منطقه ديده نشد.  Prangosاز یامنطقه گلستانک حضور دارند اما گونه
. در و مرتفع منطقه ديده می شود: اين اجتماع در نواحی بادخيز Onobrychis cornutaاجتماع  

و  .Onobrychis Mill.  ،Astragalus L. ،Acantholimon Boissهايی همانندجنس منطقه گلستانک

Cousinia Cass. .در اين اجتماع غالب هستند 

-شود. از گونهی اشکال بالشتکی تنک مشخص میوسيلهاجتماعات چمنزار کوهستانی: فيزيونومی آن به

و  .Cousinia crispa  ،Tragopogon kotschyi  ،Veronica spتوان بههای موجود در اين زيستگاه می

Silene sp. اشاره کرد. 

دوست ی گياهان صخرهکوهستانی: اين زيستگاه بوسيلهای نواحی کوهستانی و نيمههای صخرهاهزيستگ

 هايیگونه ای منطقه امن گلستانکشود. در زيستگاه صخرهپوشيده می
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 های گياهی منطقه امن گلستانک )البرز مرکزی، مازندران(فهرست گونه -1جدول 

شکل  نام علمی رديف

 زيستی

پراکنش 

 افيايیجغر

 Apiaceae   

1 Anthriscus nemorosa (M.Bieb.) Spreng. Hem ES-IT 

2 Cervaria cervariifolia (C.A.Mey.) Pimenov Hem ES 

3 Diplotaenia cachrydifolia Boiss. Hem IT 

1 Ferula ovina (Boiss.) Boiss. Ch IT 

5 Grammosciadium platycarpum Boiss. & Hausskn. Hem IT 

9 Heracleum rechingeri Manden. Hem IT [End] 

2 Pimpinella tragium Vill. subsp. polyclada (Boiss. & Heldr.) 

Tutin 

Hem IT 

 Asteraceae   

3 Achillea millefolium L. subsp. elbursensis Hub.-Mor. Hem IT [End] 

6 A. millefolium L. subsp. millefolium Hem ES-IT 

12 A. millefolium L. subsp. sudetica (Opiz) Weiss Hem ES-IT 

11 A. vermicularis Trin. Ch IT 

12 Artemisia absinthium L. Ch ES-IT 

13 A. chamaemelifolia Vill. Ch ES-IT 

11 Centaurea iberica Trevir. ex Spreng. Hem IT-M 

15 C. zuvandica (Sosn.) Sosn. Hem ES-M 

19 Centaurea sp. Hem --- 

12 Cirsium sp. Hem --- 

13 Cousinia crispa Jaub. & Spach Hem IT 

16 Crepis heterotricha DC. subsp. lobata Babcock Hem IT [End] 

22 C. multicaulis Ledeb. subsp. multicaulis Hem IT 

21 Erigeron acer L. Hem IT 

22 Helichrysum oligocephalum DC. Ch IT [End] 
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 (1ادامه جدول )

شکل  نام علمی رديف

 زيستی

پراکنش 

 جغرافيايی

13 Clastopus erubescens Hausskn. Hem IT [End] 

16 Conringia persica Boiss. Hem IT 

52 Draba nemorosa L. Hem ES-IT 

51 Sisymbrium irio L. Th IT 

 Campanulaceae   

52 Asyneuma amplexicaule (Willd.) Hand.-Mzt. subsp. 

amplexicaule 

Hem IT [End] 

53 A. virgatum subsp. mazanderanicum (Rech.f.) Damboldt Hem IT [End] 

51 Campanula glomerata L. Hem ES-IT 

55 C. lourica Boiss. Hem IT [End] 

59 C. stevenii M. B. subsp. beauverdiana  (Fomin) Rech.f. 

& Schiman-Czeika 

Hem IT 

 Caryophyllaceae   

52 Arenaria gypsophiloides L. var. gypsophiloides Hem IT 

53 Dianthus orientalis Adams subsp. gorganicus Rech.f. Ch IT 

56 D. orientalis Adams subsp. stenocalyx (Boiss.) Rech.f. Ch IT 

92 Gypsophila aretioides Boiss. Ch IT 

91 Minuartia lineata Bornm. Ch IT [End] 

92 Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell. subsp. oreina 

(Mattf.) Mc Neill 

Ch IT 

93 Silene sp. Hem --- 

 Chenopodiaceae   

91 Camphorosma monspeliaca L. Ch ES-IT-M 

 Crassulaceae   

95 Sedum gracile C.A.Mey. Ge IT 

99 S. pilosum Fischer ex. M. Bieb. Hem ES-IT 

92 Sempervivum iranicum Bornm. & Gauba Hem IT [End] 

 Cupressaceae   
93 Juniperus excelsa M. Bieb. Ph IT 
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 (1ادامه جدول )

شکل  نام علمی ديف

 زيستی

پراکنش 

 جغرافيايی

23 H. plicatum DC. Hem IT 

21 Hieracium procerum Fr. Hem ES 

25 Iranecio elbrusensis (Boiss.) B.Nord. Hem IT [End] 

29 Leontodon hispidus L. var. mazanderanicus Rech. f. Hem IT [End] 

22 Ligularia persica Boiss. Hem IT [End] 

23 Scariola orientalis (Boiss.) Soják subsp. orientalis Ch IT 

26 Scorzonera kirpicznikovii Lipsch. Hem ES 

32 Serratula latifolia Boiss. Hem IT 

31 Tanacetum coccineum (Willd.) Grierson subsp. 

Coccineum 

Hem ES 

32 T. hololeucum (Bornm.) Podlech Hem IT [End] 

33 T. polycephalum Schultz Bip. subsp. duderanum 

(Boiss.) Podlech 

Ch IT 

31 Taraxacum serotinum (Waldst. & Kit.) Poir. Hem ES 

35 Tragopogon kotschyi Boiss. Hem IT [End] 

 Boraginaceae   

39 Huynhia pulchra (Willd. ex Roem. & Schult.) 

Greuter & Burdet 
Hem ES 

32 Lappula microcarpa (Ledeb.) Gürk Th IT 

33 Onosma demawendicum Riedl Hem IT 

36 O. dichronatum Boiss. Hem IT 

 Brassicaceae   

11 Alliaria petiolata (M. B.) Cavara & Grande Th ES-IT-M 

12 Anchonium elichrysifolium (DC.) Boiss. subsp. 

persicum (DC.) Cullen & Coode 
Hem IT 

13 Arabis cf. caucasica Willd. subsp. caucasica Hem IT 

11 A. cf. gerardii Besser Hem ES-IT 

15 A. sagittata (Bertol.) DC. Hem ES-IT-M 

19 Barbarea plantaginea DC. Hem IT 

12 Cardaria draba (L.) Desv. subsp. draba Hem IT 
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 (1ادامه جدول )

شکل  نام علمی رديف

 زيستی

پراکنش 

 جغرافيايی

 Cyperaceae   

96 Carex orbicularis Boott subsp. kotschyana (Boiss. & 

Hohen.) Kukkonen 

Hem IT 

22 Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz Hem Cosm 

 Dipsacaceae   

21 Cephalaria kotschyi Boiss. & Hohen. Hem IT 

 Euphorbiaceae   

22 Euphorbia bungei Boiss. Ch IT 

 Fabaceae   

23 Astragalus aureus Willd. Ch IT [End] 

21 A. capax Maassoumi Ch IT [End] 

25 A. citrinus Bunge subsp. Citrinus Hem IT [End] 

29 A. magistratus Maassoumi, Ghahreman & Mozzaffarian Ch IT [End] 

22 A. oxyglottis M.Bieb. Hem IT [End] 

23 A. submitis Boiss. & Hohen. subsp. maassoumii Tietz & 

Zarre 

Ch IT [End] 

26 Astragalus sp. Hem --- 

32 Onobrychis cornuta (L.) Desv. Ch IT 

31 Trifolium sp. Hem --- 

32 Vicia canescens Labill. subsp. gregaria  (Boiss. & Heldr.) 

P.H.Davis   

Hem IT 

33 V. sojakii Chrtkova Hem IT 

 Fumariaceae   

31 Corydalis sp. Ge --- 

 Gentianaceae   

35 Gentiana septemfida Pall. Hem IT 

39 Swertia aucheri Boiss. Hem IT 

 Geraniaceae   

32 Geranium tuberosum L. Ge ES-IT-M 

 Guttiferae   
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 (1ادامه جدول )

شکل  نام علمی رديف

 زيستی

پراکنش 

 جغرافيايی

33 Hypericum armenum Jaub. & Spach Hem IT 

36 H. scabrum L. Hem IT-M 

 Iridaceae   

62 Iris acutiloba C.A.Mey. Ge IT 

61 I. barnumiae subsp. demawendica (Bornm.) B.Mathew & 

Wendelbo 

Ge IT [End] 

  Lamiaceae   

62 Ajuga chamaecistus Ging. ex Benth. subsp. tomentella 

(Boiss.) Rech.f. 

Hem IT [End] 

63 Betonica nivea Steven subsp. mazandarana (Bornm.) 

Rech.f. 
Hem IT [End] 

61 Leonurus cardiaca L. subsp. persicus (Boiss.) Rech.f. Hem IT [End] 

65 Marrubium astracanicum Jacq. Hem IT 

69 Mentha longifolia (L.) Hudson Ge Plur 

62 Nepeta racemosa Lam. Hem IT 

63 N. sintenisii Bornm. Hem IT 

66 Phlomis anisodonta Boiss. Hem IT [End] 

122 Salvia staminea Montbret & Aucher ex Benth. Hem IT 

121 S. xatnhocheila Boiss. ex Benth. Hem IT 

122 Scutellaria pinnatifida Ham. subsp. alpina (Bornm.) 

Rech.f. 

Hem IT 

123 Stachys byzantina K.Koch Hem IT 

121 S. lavandulifolia Vahl Hem IT-M 

125 Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen. Ch IT 

129 T. pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak. Ch IT 

122 Ziziphora clinopodioides Lam. subsp. elbursensis (Rech.f.) 

Rech.f. 

Ch IT 

 Liliaceae   

123 Allium erubescens K.Koch Ge ES-IT 

126 Gagea gageoides (Zucc.) Vved. Ge IT 
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 (1ادامه جدول )

شکل  نام علمی رديف

 زيستی

پراکنش 

 جغرافيايی

112 Ornithogalum balansae Boiss. Ge ES-IT 

111 O. bungei Boiss. Ge ES-IT 

112 O. tenuifolium Guss. Ge ES-IT 

113 Tulipa biflora Pall. Ge IT 

111 Tulipa sp. Ge --- 

 Linaceae   

115 Linum nervosum Waldst. & Kit. var. bungei (Boiss.) 

Sharifinia 

Hem IT [End] 

119 Linum nervosum Waldst. & Kit. var. nervosum Hem IT [End] 

 Ophioglossaceae   

112 Botrychium lunaria (L.) Sw. Hem Plur 

 Orchidaceae   

113 Dactylorhiza umbrosa (Kar. & Kir.) Nevski Hem Plur 

 Orobanchaceae   

116 Orobanche pulchra Gilli Ge IT [End] 

 Papaveraceae   

122 Papaver armeniacum (L.) DC. Hem IT 

121 P. bracteatum Lindl. Hem ES-IT 

 Poaceae   

122 Agropyron cristatum (L.) Gaertn. Hem ES-IT-M 

123 Agrostis gigantea Roth Hem Plur 

121 Alopecurus textilis Boiss. Hem IT 

125 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl  & C.Presl Hem ES-IT-M 

129 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. Hem ES-M 

122 Bromus tomentellus Boiss. Th IT 

123 Calamagrostis decora Hook.f. Hem IT 

126 Dactylis glomerata L. subsp. Glomerata Hem ES-IT-M 

جدول  يادامه

3-1. 
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 (1ادامه جدول )

شکل  نام علمی رديف

 زيستی

پراکنش 

 جغرافيايی

132 Elymus elongatiformis (Drobov) Assadi Ge IT 

131 Festuca transcaucasica (St.-Yves) Tzvelev Hem Cosm 

132 Hordeum bulbosum L. Ge IT 

133 H. violaceum Boiss. & Hohen. Hem IT-M 

131 Melica jacquemontii Decne. subsp. jacquemontii Hem IT 

135 Phleum iranicum Bornm. & Gauba Hem IT [End] 

139 Poa bulbosa L. Ge IT-M 

132 Poa nemoralis L. Hem Plur 

133 Poa supina Schrad. Hem ES-IT 

136 Psathyrostachys fragilis (Boiss.) Nevski Hem IT 

112 Stipa barbata Desf. Hem ES-IT 

111 Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. Hem ES-IT 

 Plantaginaceae   

112 Plantago atrata Hoppe Hem ES-IT 

 Plumbaginaceae   

113 Acantholimon demawendicum Bornm. Ch IT [End] 

111 A. hohenackeri (Jaub. & Spach) Boiss. Ch IT 

 Polygalaceae   

115 Polygala anatolica Boiss. & Heldr. Hem ES-M 

 Polygonaceae   

119 Polygonum alpestre C.A.Mey. Hem ES 

112 P. rottboellioides Jaub. & Spach Hem IT 

113 Rumex elbursensis Boiss. Hem IT [End] 

 Primulaceae   

116 Primula auriculata Lam. Hem IT 

152 P. macrocalyx Bunge Hem ES-IT 

 Ranunculaceae   
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 (1ادامه جدول )

شکل  نام علمی رديف

 زيستی

پراکنش 

 جغرافيايی

151 Ficaria kochii (Ledeb.) Iranshahr & Rech. f. Hem IT 

152 Ranunculus amblyolobus Boiss. & Hohen. Hem IT [End] 

 Rosaceae   

153 Alchemilla gigantodus Frohner Hem ES 

151 A. persica Rothm. Hem ES-IT 

155 Cotoneaster nummularioides Pojark. Ph IT 

159 Potentilla canescens Besser Hem ES-IT 

152 Rosa canina L. Ph IT 

 Rubiaceae   

153 Crucianella gilanica Trin. subsp. hirsuta (Ehrend) Ehrend 

& Schönb.-Tem. 

Hem IT 

156 Cruciata taurica (Pall. ex Willd.) Ehrend subsp. persica 

(DC.) Ehrend 

Hem IT 

192 Galium ghilanicum Stapf Th IT 

191 Galium verum L. subsp. Verum Hem Plur 

 Salicaceae   

192 Salix aegyptiaca L. Ph ES-IT 

 Scrophulariaceae   

193 Linaria genistifolia (L.) Mill. subsp. genistifolia Hem ES 

191 Pedicularis sibthorpii Boiss. Hem IT 

195 Scrophularia elbursensis Bornm. Hem IT [End] 

199 Verbascum  cheiranthifolium Boiss. var. transcaspicum 

Murb. 

Hem IT 

192 V. gossypinum M. Bieb. Hem ES 

193 Veronica anagallis-aquatica L. Hel IT-M 

196 Veronica sp. Hem --- 

 Urticaceae   

122 Urtica dioica L. subsp. Dioica Hem Cosm 

 Valerianaceae   

121 Valeriana sisymbriifolia Vahl Hem ES-IT 
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 Campanula lourica  ،Arabis caucasica  ،Gypsophila aretioides  ،Crepisمثل 

heterotricha  وCotoneaster nummularioides  شود.مشاهده می 

کوهستانی  ها و نواحی بادخيزهاين زيستگاه در نوک تپ :های مناطق خشک مرتفع کوهستانیزيستگاه

 Acantholimonهای بالشتکی مثلو گونه Alopecurus textilis مثل گندمی هایی گونهبوسيله منطقه

demavendicum  شود.پوشيده می 

منطقه مستقر  های تند نواحی مرتفع کوهستانی و نيمه کوهسریدر سراشيبی: ایهای سنگريزهزيستگاه

باشد. متر( می سانتی 52های طويل )گاهی اوقات بيش از ها ريزوممنحصر به فرد آن هایاز ويژگی هستند.

  Nepeta racemosaتوان بههای شاخص اين زيستگاه که در منطقه امن گلستانک وجود دارد میاز گونه

 .اشاره کرد  Leonurus cardiacaو

ه، بيشترين تنوع )شاخص شانون و برداری شدی نمونهقطعه 92از بين : CCAمحاسبه تنوع و آناليز 

نواختی برابر با ، شيب شمالی( مشاهده شد. اين قاب يکمتر 2332)ارتفاع  2ی سيمپسون( در قاب شماره

 26متر مربع،  12×9ی عبارتی در سطحی به اندازهبه .باشدرا دارا می 26ای برابر با و غنای گونه 621/2

و غنای  621/2نواختی ، شيب شرقی( با يکمتر 3293)ارتفاع  2ب ی بعدی را قاگونه ثبت شده است. رتبه

، شيب غربی( متر 3319) ارتفاع  23ی کمترين تنوع در قاب شماره را کسب کرده است. 21ای برابر با گونه

(. قاب 3باشد )شکل را دارا می 9ای برابر با و غنای گونه 639/2نواختی برابر با مشاهده شد. اين قاب يک

طور  . در منطقه امن گلستانک به(2)جدول  ترتيب دارای بيشترين و کمترين ارتفاع هستندبه 92و  32

نواختی اين شود. ميانگين يکگونه يافت می 11ها( ی قابمتر مربع )ميانگين اندازه 31ميانگين در هر 

 .(2)جدول  باشدمی 6253/2و تنوع سيمپسون برابر با  522/2، تنوع شانون برابر با 695/2منطقه برابر با 

 

 

 

 

 

 (1ادامه جدول )

شکل  نام علمی رديف

 زيستی

پراکنش 

 جغرافيايی

 Violaceae   

122 Viola rupestris F.W.Schmidt Th Es 

 

، ای=چند ناحيهPlوطن،  =جهانCosmای، =مديترانهM=ايران و تورانی، ITسيبری، -=اروپاESپراکنش جغرافيايی: عالئم جدول: 

End ،بومی =Phفانروفايت= ،Hemکريپتوفايت، =همیCh ،کامفايت=Th ،تروفايت=Ge،ژئوفايت= Hel.هلوفايت = 
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 ها در منطقه امن گلستانک )تنوع شانون به صورت نزولی(ميزان يکنواختی و تنوع قاب -2جدول 

ای غنای گونه يکنواختی تنوع شانون تنوع سيمپسون

)تعداد گونه 

 در هر قاب(

ارتفاع  جهت شيب

 )متر(

شماره 

 قاب

 2 2332 شمالی 26 621/2 221/3 653/2

 2 3293 شرقی 21 621/2 239/3 652/2

 1 3212 شمالی 21 692/2 251/3 612/2

 52 2321 شمالی 22 621/2 612/2 611/2

 3 3311 شرقی 22 622/2 613/2 611/2

 55 2251 شمالی 16 639/2 622/2 612/2

 35 3239 شمالی 16 621/2 393/2 633/2

 31 3339 شمالی 13 625/2 316/2 639/2

 13 2322 شمالی 12 633/2 266/2 639/2

 15 2333 شمالی 12 633/2 266/2 639/2

 11 2321 شمالی 13 692/2 229/2 632/2

 13 2332 شمالی 19 1 223/2 632/2

 26 3122 جنوبی 12 623/2 253/2 632/2

 12 3162 شمالی 12 623/2 259/2 626/2

 52 2662 شمالی 12 621/2 252/2 626/2

 51 2321 شمالی 12 621/2 251/2 632/2

 32 3312 شمالی 12 693/2 223/2 622/2

 56 2221 شمالی 19 633/2 229/2 632/2

 12 3322 جنوبی 12 691/2 221/2 623/2

 59 2659 شمالی 19 691/2 923/2 621/2

 6 3232 جنوبی 19 691/2 995/2 623/2

 21 3312 غربی 12 612/2 992/2 611/2

 5 2322 شمالی 15 621/2 932/2 623/2

 33 3239 شمالی 15 622/2 931/2 623/2

 16 3233 شمالی 15 696/2 921/2 622/2

 51 2653 شمالی 15 696/2 923/2 622/2

 53 2363 شمالی 11 635/2 566/2 621/2

 9 2322 شمالی 11 623/2 592/2 613/2

 39 3221 شمالی 11 696/2 553/2 619/2
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 (2ادامه جدول )

ای غنای گونه يکنواختی ع شانونتنو تنوع سيمپسون

)تعداد گونه 

 در هر قاب(

ارتفاع  جهت شيب

 )متر(

شماره 

 قاب

 13 3191 شمالی 11 692/2 553/2 613/2

 3 3222 جنوبی 11 692/2 531/2 613/2

 22 3223 غربی 13 631/2 523/2 615/2

 12 2312 شمالی 11 652/2 522/2 623/2

 12 3152 جنوبی 13 692/2 126/2 623/2

 12 3193 جنوبی 12 632/2 111/2 623/2

 32 2632 غربی 12 632/2 111/2 623/2

 31 3219 شمالی 12 622/2 123/2 622/2

 23 3363 جنوبی 13 611/2 122/2 366/2

 19 2222 شمالی 12 691/2 365/2 366/2

 19 3226 شمالی 12 693/2 363/2 363/2

 11 3311 جنوبی 13 632/2 336/2 362/2

 21 3359 جنوبی 12 655/2 322/2 365/2

 53 2251 شمالی 12 651/2 391/2 362/2

 29 3332 جنوبی 11 622/2 311/2 366/2

 22 3335 جنوبی 11 695/2 313/2 362/2

 92 2223 شمالی 11 636/2 253/2 325/2

 22 3316 غربی 11 639/2 215/2 329/2

 36 3235 غربی 12 692/2 211/2 332/2

 1 3232 شرقی 12 652/2 223/2 326/2

 13 3163 جنوبی 12 612/2 131/2 322/2

 33 2669 غربی 6 655/2 263/2 393/2

 11 3221 غربی 6 613/2 231/2 392/2

 52 2612 شمالی 3 633/2 213/2 391/2

 25 3325 جنوبی 3 623/2 233/2 391/2

 15 3335 جنوبی 3 653/2 662/1 352/2

 12 3216 غربی 3 613/2 622/1 313/2

 16 3311 غربی 3 613/2 692/1 313/2

 32 3122 جنوبی 3 613/2 692/1 313/2

 23 3319 غربی 9 639/2 929/1 261/2

 ميانگين 11 695/2 522/2 625/2
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 یدهندهائهها ارها يا بردارها و فلشقاب یدهندهها ارائهمثلث ،CCAبندی منطقه امن گلستانک به روش دياگرام رج -3شکل

های مثبت ( و عالمت”.alt“و ارتفاع  ”Simpson“، تنوع سيمپسون ”Shannon“هرکدام از متغيرها )شامل تنوع شانون 

 .جهات شيبی ارائه دهنده ”+“

 

               هابردار(، S1-S60) هادهنده قابها ارائهمثلثخالصه شده است.  CCAنتايج آناليز  3شکل در 

بندی نتايج آناليز رج باشد.و عالمت + مشخص کننده جهت شيب میهرکدام از متغيرها  یدهندهارائه

کاهش  هاگياهی قاب با افزايش ارتفاع، تنوعکه طوریبه ؛هستندنشانگر همبستگی منفی بين ارتفاع و تنوع 

 غربیهای شيبدارای بيشترين ميزان تنوع و  جنوبیهای شرقی و های شمالی نسبت به شيبشيبيابد. می

 دارای کمترين ميزان تنوع هستند.
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 بحث و نتيجه گيری

کند درجه را ايجاد می 135ی های متغيير تنوع تقريباً زاويهمتغير ارتفاع، با برداربردار  3طبق شکل 

(cos 135° = – 0.7) که با افزايش ارتفاع، و نشانگر همبستگی منفی بين ارتفاع و تنوع است به طوری

       د همبستگی مثبت بسيار بااليی بين دو شاخص تنوع وجود داريابد. ياهی قاب ها کاهش میتنوع گ

تنوع های شمالی در مجموع شيب. cos 0° = 1))های تنوع به سمت صفر تمايل دارند که بردارطوریبه

ه خود بتنوع را ميزان های غربی کمترين جنوبی دارند و شيب شرقی و هاینسبت به شيببيشتری 

توان به باال بودن شدت تابش نور و سطح تبخير و پايين های غربی را میاختصاص دادند. تنوع پايين شيب

 و جهت شيب در منطقه امن گلستانک ارتفاع (Braun-Blanquet, 1972)بودن رطوبت خاک نسبت داد 

ها شش گياهی و تنوع قابای در نوع پويکی از عوامل اکولوژی بسيار مهم می باشد و نقش تعيين کننده

 دارد.

های شرق هيماليا بندی پوشش گياهی کوهستانبا رج (Salick et al., 2004)ساليک و همکاران  

با سه عامل ارتفاع، جهت شيب و ميزان شيب به غالبيت ارتفاع به عنوان متغير  CCAت( از طريق آناليز )تبّ

های رين ميزان غنا و تنوع پوشش گياهی را در ترانسکتها بيشتند. همچنين آناداشتهمحيطی اصلی اشاره 

دست آمده از منطقه به ند. نتايجاهمتر( مشاهده کرد 1222تا 2222های شمالی )در گستره ارتفاعی شيب

ساختار  تغييرات پوشش گياهی از نظر بيانگرو  دهدهای شمالی را نشان میتنوع باالی شيبامن گلستانک 

زار در شيب جنوبی تا ريختار ستيکی در راستای ارتفاع و شيب رطوبتی از ريختار بوتهرويشی و ترکيب فلوري

 ,.Naderi et al)نادری و همکاران  زار در شيب شمالی است. نتايج حاصل از جغرافيای گياهیدرختچه

نی در سيبری در شيب شمالی به ناحيه ايران و تورا-نيز مويد تغيير منطقه رويشی از ناحيه اروپا (2012

 .باشدشيب جنوبی می

پوشش با بررسی اثر ارتفاع بر ميزان تنوع (Vazquez and Givnish, 1998) وزکوئز و گيونيش 

گياهی  هایها و خانوادهها، جنسو ترکيب فلوريستيکی به اين نتيجه دست يافتند که مجموع گونه گياهی

ها مشاهده يابد. آنورت خطی کاهش میهای گرمسيری جنوب غربی مکزيک با افزايش ارتفاع به صجنگل

 1/2جنس کمتر و  9/9کمتر،  یگونه 2/3کردند که با افزايش ارتفاع به ميزان صد متر، هر قاب دارای 

 .کمتر است یخانواده

پوشش به بررسی تنوع  (Whittaker and Niering, 1975)ای مشابه ويتاکر و نيرينگ در مطالعه 

ها به اين نتيجه دست يافتند که عوامل اندازه گيری های آريزونا پرداختند. آنوهدر گستره ارتفاعی ک گياهی

متر ميزان تنوع گياهان آوندی و  1322طوريکه تا ارتفاع هشده به صورت لگاريتمی در حال تغيير هستند ب

-ش میمتر تنوع و رطوبت به شدت کاه 2522تا  1322که از ارتفاع شاخص رطوبت افزايش يافته در حالی

در بررسی تنوع زيستی و الگوی شکل زيستی رشته  (Mahdavi et al., 2013). مهدوی و همکاران يابد

نشان دادند که ارتفاع فاکتور اصلی و  (DCA) گيری شدهآناليز تطبيقی قوسکوه البرز )توچال( به روش 

ای و تفاع غنای گونهها مشخص کردند که با افزايش ارتعيين کننده نوع پوشش گياهی منطقه است. آن
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ساله و چندساله به ترتيب های يکيابد. همچنين با افزايش ارتفاع درصد گونهواينر کاهش می-تنوع شانون

ای کاهش يافت که با نتايج يابد. در سه مطالعه اخير با افزايش ارتفاع تنوع و غنای گونهکاهش و افزايش می

 کند. حاصل از اين پژوهش مطابقت می

با بررسی الگوی تنوع زيستی فالت تبّت  (Shimono et al., 2010)ديگر شيمونو و همکاران  از طرف

متر به اين نتيجه رسيدند که در ميان سه فاکتور ارتفاع، طول و عرض  5222تا  3222در گستره ارتفاعی 

رابطه مشخصی  ها نتوانستندکند. آنای بازی میتری در تنظيم ترکيب گونهجغرافيايی، ارتفاع نقش مهم

       ای پيدا کنند ولی معتقدند که در منطقه مورد مطالعه با افزايش ارتفاع، غنایبين ارتفاع و غنای گونه

در  (Joseph et al., 2012)کند. همچنين جوزف و همکاران ای به طور نامحسوس افزايش پيدا میگونه

ان بارش باران همبستگی بسيار باال با مشخص کردند که ميز CCAبندی مناطق جنگلی هند به روش  رج

 ای دارد و اين فاکتور بيشتر از ارتفاع در الگوی پوشش گياهی منطقه تاثير گذار است.غنای گونه

های ارتفاع و جهت شيب مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. تنوع گياهی منطقه گلستانک بر اساس متغير

های شمالی و غربی به يابد. همچنين شيبها کاهش میابنتايج نشان داد که با افزايش ارتفاع تنوع ق

شکل توپوگرافی منحصر به فرد منطقه گلستانک )بهترتيب دارای بيشترين و کمترين ميزان تنوع هستند. 

کاسه(، محصور بودن در ارتفاعات، کوتاه بودن فصل رشد، بارش برف بيش از حد، از دست دادن سريع گرما 

 .ندگذار پوشش گياهی منطقه تاثيردر تنوع زيستی و نوع فيايی عواملی هستند که در شب و موقعيت جغرا

کارگيری عوامل هب گلستانک الگوی پوشش گياهیاز و دقيق  دست آمدن اطالعات جامعهبرای ب بنابراين

از جاده، درصد مواد آلی و  هاقابمحيطی بيشتر از قبيل بافت خاک، ميزان اسيديته، رطوبت، فاصله 

 .باشداهميت  حائزتواند می فيت تبادل کاتيونیظر

 گزاریسپاس

زاده )دانشجوی دوره دکتری رشته سيستماتيک گياهی( و داريوش نادری از زحمات جناب آقای حميد قلی

گياهی، طراحی ترانسکت و نصب قاب نمونه برداری در منطقه گلستانک تشکر های آوری نمونهدر طی جمع

 شود.و قدردانی می
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