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  در دو ناحیه رویشی  حسب گرادیان ارتفاعبر بررسی و مقایسه پوشش گیاهی
  استپی معتدل و استپی سرد در شمال شرق استان گلستان 

  
3لوحمید مصطفی و 2، غالمعلی حشمتی1حلیمه عبدي 

  ،گرگان طبیعیعلوم کشاورزي و منابع دانشگاه ،مرتع و آبخیزداري دانشکده گروه مرتع، ارشددانشجوي کارشناسی1
  علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، دانشگاه آبخیزداري،مرتع و دانشکده  گروه مرتع، استاد2

  ارشد اداره کل منابع طبیعی استان گلستانکارشناس3
10/07/1392تاریخ پذیرش:   ؛ 27/01/1392 تاریخ دریافت:  

  چکیده
عی ي طبیهاتواند به معرفی رویشگاهبررسی اصولی و علمی پراکنش گیاهان در امتداد گرادیان ارتفاعی می

بررسی الگوي پراکنش گیاهان در  ،برحسب تغییرات ارتفاع از سطح دریا منجر گردد. هدف از انجام این تحقیق
ا مراتع ت تپهمراوهدر ناحیه استپی معتدل از مراتع  استان گلستانمنطقه شرقی  درامتداد گرادیان ارتفاعی واقع 
 20ر روي بي گیاهی هاحضور گونه ،در این تحقیق. است قینر تکل کوه دره اوشه و استپی سرد در محدوده مراتع

متر ارتفاع از سطح دریا و  1476تا  90، در امتداد گرادیان بین نقطه) 10( برداريمتري و نقاط نمونه 100ترانسکت 
 PC-ORD 5 افزارنرم توسط TWINSPA با استفاده از آنالیزمتري ارتفاع از سطح دریا، ثبت شد.  200با تغییرات 

هت ج بندي شدند.برداري شده، گروهي نمونههاي گیاهی در داخل ترانسکتهااساس تشابه و عدم تشابه گونهبر 
بررسی ارتباط بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی (ارتفاع از سطح دریا، بارندگی و شیب) از آنالیز تجزیه 

ساله، گراس  ي گراس یکهاگیاهی با تیپنتایج نشان داد که چهار گروه استفاده شد.  )PCA(ي اصلی هالفهءمو
. عامل محیطی قابل تفکیک هستنددرمنه دشتی و درمنه دشتی  - درمنه دشتی، گراس چندساله - یکساله

، که یک یا چند گونه گیاهیطوريهسزایی دارد. بهتاثیر ب هاارتفاع از سطح دریا در تفکیک و پراکنش گروه گونه
  باشند.آن دامنه ارتفاعی میمعرف خصوصیات اکولوژیکی خاص 

  
  1گرادیان ارتفاعی پوشش گیاهی،پوشش گیاهی، پروفیل  ،پراکنش: کلیدي هايواژه

  
                                                        

  abdi.chari@yahoo.com: نویسنده مسئول*
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  مقدمه
 يهاي گیاهی به گرادیانهاکه گونه دهدالگوهاي انتشار گیاهی در نقاط مختلف جغرافیایی نشان می

ر یا عدم ومحیط با تاثیر مستقیم خود بر حض ،همچنین ).Aaron, 2005( دهندالعمل نشان میمحیطی عکس
 ,Murray, 2009 Taghipour and Rastgar) شودمیر هر گونه گیاهی در منطقه، باعث پراکنش آنها وحض

وامع گیري ساختار جهمبستگی بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی یکی از مهمترین مسائل در شکل .(2010
در هر ناحیه است. جوامع گیاهی به طور ذاتی داراي پویایی بوده و تغییر در عوامل  هاگیاهی و پراکنش آن

 .)Burke, 2001( کندمحیطی مانند تغییرات اقلیمی، توپوگرافی و خاکی این پویایی را دستخوش تغییرات می
 مسائل اساسیثر از ؤصورت تدریجی است. شناخت عوامل محیطی مبه تغییر در جوامع گیاهی در طول زمان و

 Moghaddam, 2001)باشد که در مدیریت یک اکوسیستم مرتعی باید مد نظر قرار گیرند و بنیادي می

Centro et al., 2003 Jenny, 1980) .ي محیطی هاتطبیق دادن خود با تنش گیاهان براساس نحوه ،در اکولوژي
ه داراي ي گیاهی کهاگروه گونه ،بر این اساسي رویشی درخت، بوته و علفی تقسیم بندي می شوند و هابه فرم

یرات خصوص در امتداد تغیهداراي الگوي پراکنش مشابهی بنیازها و خصوصیات اکولوژیکی یکسانی هستند، 
ي مختلف گیاهی را به هاگونههر یک از که می توان حضور طوريهب ).Hai-Bao et al., 2006( ارتفاعی هستند

همچنین افزایش ارتفاع . )Chiarucci et al., 2001( مختلف ارتفاعی مشاهده کردصورت جداگانه در طبقات 
طور مستقیم با مقدار بارش و دما در ارتباط است که بارش و دما این اثر ارتفاع را در در مقیاس منطقه اي به

در تشکیل  گذاريطریق اثر طور غیرمستقیم ازو به )Grytnes and Beaman, 2006( دهندتنوع گیاهی نشان می
 شناسان، بیانگروهی از بوم ).Muller and Oberlande, 1978( اي بر جوامع نباتی داردثیرات عمدهأخاك، ت

داد یی در فواصل معین در امتهامانند تحلیل گرادیان و گرفتن نمونه ها،وسیله یکی از تکنیککردند که به
 پیوسته پوشش گیاهی در ارتباط با عوامل محیطی پرداختتغییرات توان به مطالعه می ،رادیان محیطیگ
)Edjuly et al., 2004; Anthelme et al., 2008(. حسب ي گیاه برهاانتشار و توسعه گونهکه  با توجه به این

باط شناسایی ارت و کندرویشگاه خود را انتخاب می تصادف نیست و هر گونه بنا به سرشت اکولوژیک خود،
 توانمندي منابع طبیعی ومدیریت ریزي و تواند در برنامهپوشش گیاهی با عوامل محیطی از جمله ارتفاع می

ر د هاي ساختاري و رویشی این عرصههامفید باشد، در همین رابطه به منظور شناخت ویژگی هاتنوع گونه
پوشش گیاهی تهیه پروفیل در طول مسیري اي مشخص کردن سیماي رشرق استان گلستان بهترین روش ب

  دقت انتخاب شده است.ه است که ب
  

  هامواد و روش
تپه با طبقات منطقه شرقی استان گلستان در ناحیه استپی معتدل از مراتع مراوه این تحقیق در

طبقات متر شروع و تا مراتع استپی سرد در محدوده مراتع دره اوشه و قینر تکل کوه با  200ارتفاعی 
کمترین  هکتار بوده که 39217مساحت کل این محدوده حدود  متر انجام شد. 1300-1400ارتفاعی 
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باشد. میزان متوسط بارندگی منطقه حدود متر می 1467متر و بیشترین ارتفاع  90ارتفاع در این محدوده 
درجه  43و  -3ترتیب متر و حداقل و حداکثر میزان درجه حرارت در محدوده مورد مطالعه بهمیلی 350

هاي ندرت سنگهاي گچی، نمکی و آهکی، ماسه سنگی، شیل و بهباشد. این منطقه از مارنگراد میسانتی
ي هابا گونه ،ي از نوع سرخ بیابانی با اقلیم خشک معتدله گرمهاآذرین و تشکیالت لسی و داراي خاك

 ).Green Message Society of Golestan, 2001( تشکیل شده استي بیابانی هاو درختچه هابومی، بوته

ن پراکنش گیاها سپس، محدوده مورد مطالعه بر روي نقشه توپوگرافی تعیین شد. جهت انجام تحقیق،
متري ارتفاع از  200نقطه با تغییرات  10متر ارتفاع از سطح دریا در  1476تا  90 در امتداد گرادیان بین

ي گیاهی هاطریق ثبت حضور و عدم حضور گونه بهاز گیاهان پس از آن،  گردید.سطح دریا، بررسی 
 ،در هر یک از نقاط برداري شد کهنمونه شاخص (اعم از درخت، درختچه، بوته، فورب و گراس)

منظور بررسی چگونگی تغییرات پوشش  به متر 100ي هاترانسکت در طولنقطه)  10( بردارينمونه
 ي عمده گیاهی وهاشناسایی گروه منظورو به هاآماري داده تجزیه و تحلیلبراي  گیاهی صورت پذیرفت.

و با استفاده  بنديخوشه TWINSPAN هاي گیاهی، با استفاده از آنالیزارزیابی تغییرات محیطی بر رستنی
ي هاا استفاده از نقشهسپس ب .صورت گرفت بنديرج ،PC-ORD 5 افزاردر نرماصلی ي هاهؤلفاز آنالیز م

ي غالب موجود در هر طبقه ارتفاعی پروفیل پوشش گیاهی محدوده مورد هاارتفاع و بارندگی و گونه
ستپی دو ناحیه ا ،با اطالعات موجود ،بنابراین .زیه و تحلیل این پروفیل انجام شدمطالعه ترسیم شد و تج

   .دشنتایج بیان حسب گرادیان ارتفاع مقایسه سرد از نظر پوشش گیاهی موجود بر معتدل و استپی
  
  نتایج
اولین و آخرین نقاط  ،ترانسکت صورت پذیرفت طول نقطه که در 10برداري از اساس نمونهبر
باشند می متري ارتفاع از سطح دریا 200برداري داراي بیشترین فاصله طولی از یکدیگر در تغییرات نمونه
که سایر نقاط  در حالی ؛اندواقع شدهاین نقاط در مناطق کم شیب با ارتفاع و بارندگی متغیر که 

این  در .هستنداند، داراي فاصله طولی کمتري از یکدیگر برداري که در نقاط پر شیب واقع شدهنمونه
، متر 200برداري بعدي در هر همزمان با افزایش ارتفاع با طی مسیر کمتري نسبت به نقطه نمونه ،نقاط

 طبقه (شکل 12محدوده مورد مطالعه با  خطوط ارتفاعیپس از رسم منحنی  رسیم.افزایش ارتفاع می به
 هکتار 5051 بوده که حدود 300-400 د که بیشترین مساحت مربوط به طبقه ارتفاعیش) مشخص 2

درصد از مساحت کل محدوده را به خود اختصاص داده است. کمترین مساحت مربوط  15حدود بوده و 
درصد از مساحت کل محدوده  4/0 بوده و هکتار 161 که حدود است 1300-1400تفاعی به طبقه ار

  خود اختصاص داده است.رابه 
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  نقشه هیپسومتري محدوده مورد مطالعه -1شکل 

 
 توزیع فراوانی طبقات ارتفاعی محدوده مورد مطالعه -1 جدول

 
در یک طبقه ارتفاعی  ي گیاهی منحصراًهاي انجام شده نشان داد که برخی از گونههانتایج بررسی

 گونه درمنه دشتی در سایر طبقات داراي حضور اندك بودند. که در حالی ،اندوسیعی داشته پراکنش

Artemisia sieberi پراکنش بیشتري داشته و  ،باالتر اتاما در ارتفاع ؛در تمام طبقات ارتفاعی دیده شد

)هکتارمساحت ( درصد مساحت  ردیف طبقه ارتفاع (متر) 
872/14  3817 300-200  1 
756/15  4895 400-300  2 
609/14  5051 500-400  3 
281/9  1813  600-500  4 
022/7  2338 700-600  5 
934/1  2634 800-700  6 
112/9  3866 900-800  7 
414/8  4528 1000-900  8 
668/8  4293 1100-1000  9 
566/6  3056 1200-1100  10 
356/3  1396 1300-1200  11 
403/0  161 1400-1300  12 

 مجموع 39217 100
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آمده است.  2ي دو ناحیه استپی معتدل و سرد در جدول هاگونه .شودمیمحسوب  گونه غالب این طبقات
پلت)، بلندمازو، ارس، زرشک جنگلی و سیاه تلو -کرکو-اي نظیر افرا (شیرداري درختی و درختچههاگونه

   شدند. نیز در ارتفاعات باال دیده
  

  ي مشاهده شده در دو ناحیه استپی معتدل و سردهاگونه -2 جدو ل
  استپی سرد  استپی معتدل  منطقه

  نام علمی  نام فارسی  نام علمی  نام فارسی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 گونه گیاهی
 

  چمن پیازي
  یوالف وحشی

  چایر
  جو وحشی

  قاصدك
  چمن
  اسپند
  شقایق

  علف شور
  خار زن بابا

  سلمه
  فرفیون
  قدومه

  اسپرس
  خارشتر

  شور خاردارعلف
  عرعر

Poa bulbosa 
Avena sp 
Cynodon dactylon 
Hordeum sp 
Taraxacum officinalis 
Lolium rigidum 
Peganum harmala 
Papaver orientalis 
Salsola sp 
Onopordon sp 
Chenopodium album 
Euphorbia sp 
Alyssum strigosum 
Onobrychis sp 
Noaea mucronata 
Alhagi camelorum 
Ailanthus altissima 

  علف بزي
  علف گندمی

  شبدر زرد
  شبدرك

  خلر
  گل ماهور
  گوش بره

  بند وحشیهفت
  پنیرك

  پونه صحرایی
  کنگر وحشی

  شمعدانی
  جارو زرد دائمی

 Aegilops tauchii 
Agropyron intermedium  
 Meliolotus officinalis 
Coronilla varia 
Lathyrus aphaca 
Verbascum songaricum 
Stachys sp 
Polygonum sp 
Malva sp 
Anthemis arvensis 
Cirsium arvensis 
Erodium sp 
Kochia prostrata  

 

  
برداري براساس تشابه و عدم تشابه حضور هاي نمونهواحد ،TWINSPANابتدا با استفاده از آنالیز 

آمده،  تدس هو با توجه به مقادیر ویژه ببندي شدند طبقهبرداري شده در طول ترانسکت ي نمونههاگونه
از هم قابل D و  A ،B، C گروه عمده گیاهی رچها که ريطوهب .بندي تا سطح سوم ادامه یافتطبقه

(چمن  Poa bulbosa ي علفی مانندها، گونهAي گیاهی هادر گروه گونه). 3(جدول  باشندتفکیک می
ي با هابا گونه  Dکه گروه گیاهی در حالی .غالب مشاهده شدند به صورت Bromus tectorum و پیازي)

 اي مانندگونه با فرم رویشی بوته .غالب است ،(درمنه دشتی) Artemisia sieberi اي مانندفرم رویشی بوته
Artemisia sieberi (درمنه دشتی) ًاند، البته حضور آنها در گروه در تمام منطقه گسترش داشته تقریبا

 .حضور بیشتري دارد در جامعه گیاهی Dي درختی در گروه گیاهی هاگونه بیشتر بوده است. D گیاهی
و عدم  اساس حضورریجی فرم رویشی در ترکیب گیاهی بربندي انجام شده، تغییرات تدبا توجه به طبقه

داکثر اي که حبه گونه ؛باشدي گیاهی در طول گرادیان ارتفاعی فوق به وضوح قابل رویت میهاحضور گونه
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ي هاگروهو  است D به گروه گیاهی Cو از گروه گیاهی  Bبه گروه گیاهی  Aتغییرات از گروه گیاهی 
غالبیت  ،Bدر گروه گیاهی . دارندحداقل تغییرات را از نظر فرم رویشی در ترکیب گیاهی  Cو  B گیاهی

 (پنجه مرغی) و فرم رویشی بوته مانند  Cynodon dactylon ند ساله مانندچي هاگراس با فرم رویشی
Artemisia sieberi  (درمنه دشتی) و در گروه گیاهیC، ي چند ساله هاگراس غالبیت با فرم رویشی

         .است ،(علف فستوك) Festuca ovina  (پنجه مرغی) و Cynodon dactylonمانند 
  

  رویشیاساس فرم  و تقسیم بندي بر  TWINSPAN نتایج حاصل از آنالیز -3 جدول
  فورب  گراس  بوته  درختچه  درخت  هگرو
A  
  

- Paliurus  
spina- christi 

  
Artemisia sp. 

  
Cynodon dactylon 
Bromus tectorum 
Avena clauda 
Poa bulbosa 
Festuca ovina 

  

Salsola rigida 
Salsola dendroides 
Salsola sp  
Tulipa michelina  
Papaver  orientalis 
Allium rubellum 

B 
 

Ailanthus altissima Ponica 
granatum 
Paliurus spina-
christi 
 

Artemisia 
sieberi 
Plantago sp. 
Noaea 
mucronata  
Peganum 
harmala 
 

Poa bulbosa 
Bromus tectorum 
Cynodon dactylon 
Phleum paniculatum 
Phalaris minor 
Avena sp. 
 Lolium rigidum 
Hordeum sp. 
 

Onobrychis sp. 
Taraxacum officinalis 
Alyssum strigosum 
Astragalus triploides 
Medicago minima 
Medicago polymorpha 
Medicago orbicularis 
Chenopodium album  
Euphorbia sp.    
Erodium cicutarium 
Ixiolirion montanum 
Alhagi camelorum 
 

C - Paliurus  
spina-christi 

Artemisia 
sieberi 

Festuca ovina 
Cynodon dactylon 
Bromus tectorum 
Avena glauca 
Poa bulbosa 
Aegilops tauchii 
 

Medicago minima 
Medicago polymorpha  
Medicago orbicularis 
Salsola rigida 
Tulipa micheliana 
Papaver orientalis 
Salsola saueidea  
Allium rubellum 

D 
 

Juniperus communis    
Berberis vulgaris 
Acer monspessulanum  
Parrotia persica 
Zelkova carpinifolia 
Diospyros lotus 
Quercus castaneifolia 
Carpinus betulus 

 

Paliurus spina 
christi 

Artemisia 
sieberi  
 

Festuca ovina             
Poa bulbosa  
Agropyron 
intermedium  
Aegilops tauchii 
Phleum paniculatum 
Phalaris minor 
Bromus japonica 
Bromus tomentellus 
 

Melilotus officinalis 
Coronilla varia 
Lathyrus aphaca 
Verbascum songaricum  
Stachys sp. 
Polygonum sp. 
Malva sp. 
Anthemis arvensis  
Cirsium arvensis  
Erodium sp.  
Kochia prostrata 
Medicago minima 
Medicago polymorpha 
Medicago orbicularis 
Astragalus sp.  
Allium rubellum 
Plantago psyllium 
Malva sp. 
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ي پوشش گیاهی و عوامل محیطی هاتجزیه داده ،)PCA(ي اصلی هالفهؤبا استفاده از روش تجزیه م
ي گیاهی هاروابط میان عوامل محیطی (ارتفاع از سطح دریا، بارندگی و شیب) و گروهانجام شد که 

)D,C,B,A( .آنالیزصورت جدول آورده شد. نتیجه این تجزیه و تحلیل به را نمایان ساخت PCA  نشان
). 4 کند (جدولدرصد از کل تغییرات را توجیه می 367/81، 441/2لفه با مقدار ویژه ءداد که اولین مو

درصد) در گرادیان ارتفاعی با  97ي گیاهی (هاکه تقریباً تمامی تغییرات گروه گفتتوان طورکلی می͏هب
و  367/81ترتیب ه ب هالفهؤکه سهم هر یک از م شودمیي اول و دوم توجیه هالفهؤرف مي معهاویژگی

اول بیشترین همبستگی را در لفه ءارتفاع از سطح دریا با مو، 5و بنا به نتایج جدول  باشدمی 085/16
) و شیب 938/0( بیشترین همبستگی را در جهت مثبت لفه اولؤ، بارندگی با م)955/0جهت مثبت (

بارندگی با  و ارتفاع ،در نتیجه .لفه اول داشتندء) با مو804/0(بیشترین همبستگی را در جهت مثبت 
 ي گیاهی شناسایی شدندهاکیک گروهثرترین عوامل در تفؤوان معنهتوجه به همبستگی باالي خود ب

  . )5(جدول 
  

  PCAي محیطی به کمک آنالیز هامقادیر ویژه، واریانس توجیه شده با متغیر -4 جدول
  درصد تجمعی واریانس  واریانس توجیه شده (درصد)  مقادیر ویژه  هامولفه
1  441/2  367/81  367/81  
2  483/0  085/16  453/97  
3  076/0  547/2  000/100  

  
  PCAگیري از آنالیز با بهره هاهمبستگی حاصل از رج بندي عوامل محیطی و گونه -5 جدول

  محیطیخصوصیات        
  شیب  بارندگی  ارتفاع  هالفهءمو

  8045/0  9386/0  9554/0  اول
  5937/0  -2886/0  -2163/0  دوم
  0185/0  1888/0  -2011/0  سوم

  
 دهد. شکلصورت نمودار نیز ارائه میروابط باال را به هاعالوه بر یافتن همبستگی PC-ORDافزار نرم

 دهد. تفسیرمحیطی مورد ارزیابی نشان میي گیاهی را در ارتباط با سه عامل هانمودار رج بندي گروه 2
 که گروهطوريهب ه است؛ورت پذیرفتي گیاهی با محورها صهااین نمودار با توجه به فاصله بین گروه

با ارتفاع و  B و با ارتفاع همبستگی منفی داشته، گروه گیاهی همبستگی مثبت ،شیب با  Aگیاهی
با ارتفاع و بارندگی همبستگی  C ب همبستگی منفی دارد، گروه گیاهیهمبستگی مثبت و با شی ،بارندگی

  بیشترین همبستگی را با ارتفاع و با شیب رابطه معکوس دارد.  Dمثبت داشته و گروه گیاهی



  92 اول، شماره اول، تابستان دورهحفاظت زیست بومی گیاهی/  نشریه

66 

  
  PCA  ي گیاهی و عوامل محیطی به روشهانتایج حاصل از رج بندي گروه -2 شکل

  
 ي ارتفاع از سطح دریا، بارندگی و شیب محدوده مورد مطالعه، پروفیلهادر نهایت با استفاده از نقشه

) و همچنین خصوصیات اکولوژیکی از جمله 3 تهیه شد (شکلD و  A ،B ،C گیاهیي هاگروه تغییرات
  سطح دریا، بارندگی براي هر گروه گیاهی تهیه گردید.ارتفاع از 
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1400-1200  1200-1000  1000-800   ارتفاع (متر)  200-90  400-200  600-400  800-600 
D C  B  A  هاگونه گروه   

 بارندگی متوسط  300  350  400 400
  متر)(میلی

%30- 8   (درصد) شیب  8 -20 %  8 -%12  8 -%30 
 

 Artemisia sieberi 
  

  ((درمنه دشتی))
  

 

  ي چندسالههاگراس
Cynodon 
dactylon  

 ((پنجه مرغی)) و
Festuca ovina 

 ((علف فستوك))

 گراس چندساله-1
Cynodon 
dactylon   

  ((پنجه مرغی))
 –گراس چندساله  -2

  درمنه

  یکسالهگراس-1
 –یکساله گراس-2

  درمنه

  
  

  تیپ پوشش

Artemisia sieberi 
Festuca ovina 
Poa bulbosa  
Agropyron intermedium 
Aegilops tauchii  
Melilotus officinalis   
Coronilla varia 
Lathyrus aphaca  
Verbascum songaricum  
Stachys sp. 
Polygonum sp. 
Malva sp. 
Anthemis arvensis 
Cirsium arvensis 
Erodium sp. 
Bromus japonica 
Bromus tomentellus 
Kochia prostrata 
Medicago polymorpha  
Medicago orbicularis 
Phleum paniculatum 
Phalaris minor 
Astragalus sp. 
Allium rubellum 
Plantago psyllium 
Carpinus betulus  
Paliurus spina christi 
Parrotia persica 
Zelkova carpinifolia 
Diospyros lotus 
Quercus castaneifolia 

Festuca ovina 
Cynodon dactylon  
Bromus tectorum 
Avena glauca 
Poa bulbosa  
Aegilops tauchii  
Medicago minima  
Medicago polymorpha  
Medicago orbicularis  
Salsola rigida 
Tulipa micheliana  
Papaver  orientalis  
Salsola saueidea 
Allium rubellum 
Paliurus spina christi 
Artemisia sieberi  

Poa bulbosa  
Bromus tectorum 
Cynodon dactylon  
Phleum paniculatum 
Phalaris minor 
Avena sp. 
Lolium rigidum  
Hordeum sp. 
Artemisia sieberi 
Onobrichys sp.  
Taraxacum officinalis  
Alyssum strigosum 
Peganum harmala  
Astragalus triploides 
Medicago minima  
Medicago polymorpha  
Medicago orbicularis  
Plantago sp. 
Chenopodium album 
Euphorbia sp. 
Erodium cicutarium 
Ixiolirion montanum  
Alhagi camelorum 
Noaea mucronata 
Ponica granatum 
Ailanthus altissima  

  

Cynodon dactylon  
Bromus tectorum 
Avena glauca 
Poa bulbosa  
Festuca ovina  
Artemisia sp  
Salsola rigida 
Salsola saueidea 
Salsola platform 
Tulipa michelina 
Papaver  orientalis  
Allium rubellum 
Paliurus spina christi 

  

  
  
  
  
  

  ي همراههاگونه

  ي گیاهی در امتداد گرادیان ارتفاعیهاتغییرات گروه گونهپروفیل طولی  -3 شکل
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  گیرينتیجه بحث و
 کهوريطهب .شودمیوسیله متغیرهاي محیطی از جمله توپوگرافی و اقلیم کنترل هپوشش گیاهی ب

رایط ر تدریجی شیبا تغیاز این رو،  .پراکنش هر گونه گیاهی در محدوده جغرافیایی خاص امکان پذیر است
ي گیاهی با مشخصات گیاهی هاگروهی از گونه ااکولوژیکی در یک منطقه و در طول گرادیان محیطی ب

شامل  عوامل اکولوژیک تاثیر با بررسی. یمشومی مواجهخاصی از جمله فرم رویشی، تیپ بیولوژیک و غیره 
ي هابا استفاده از آنالیز و بندي شدهي گیاهی طبقههابر روي گروهبارندگی، ارتفاع از سطح دریا و شیب 

ش دلیل مساعدتر شدن شرایط و افزایمحدوده با افزایش ارتفاع، بهدر این توان بیان کرد که می بنديطبقه
 کنداي و سپس درختی تغییر میاي به سمت درختچهبارندگی، پوشش گیاهی عمدتاً از فرم حیاتی بوته

  ي گیاهیهاگروه مطابقت دارد. )Ahmadi et al., 2007احمدي و همکاران ( که این با نتایج مطالعات
 B و A  است. این امربوده  )متر 200( و ارتفاع کمتر متر)میلی 325(کمتر  مناطق با بارندگیمعرف، 

در ارتفاعات پایین  Bromus tectorum و (چمن پیازي) Poa bulbosaي علفی هاکه گونه گویاي آن است
متر به باال) که معرف مناطق  350(از ارتفاع   Cو D ي گیاهیهاگروه .حضور و گسترش بیشتري دارند

 ،تیجه فوقافزایش یافته که ن هابا افزایش ارتفاع تنوع و غناي گونهکه  هستندباشند، بیانگر این مرتفع می
پراکنش  ،همچنین باشد.می )Fakhimi abarghoie et al., 2011فخیمی ابرقویی و همکاران ( د تاییدرمو

که به نظر می رسد مطابق نتایج  در ارتفاعات باالتر افزایش یافت ،(درمنه دشتی) Artemisia sieberiگونه 
یک گونه همه جایی است و تنها  ،این گونه )،Azarnivand et al., 2007( نآذریوند و همکارا تحقیقات

 .استعاملی که در سطح کلی توانسته پراکنش این گونه را محدود کند، عامل ارتفاع از سطح دریا 
ج پراکنش بیشتري دارند که مطابق نتایمتري  700-1400ي خانواده لگومینوز در ارتفاعات هاگونه

ي لگومینوز و هاارتباط ویژه بین پراکنش گونهعلت آن،  )Abdi et al., 2005عبدي و همکاران ( مطالعات
درصد  20-15و شیب ي گون نیز در ارتفاعات باال هاگونه همچنین .استخصوصیات خاك و توپوگرافی 

 Bromus .مطابقت دارد )Azimi et al., 2004عظیمی و همکاران ( حضور دارند که این با نتایج تحقیقات

tomentellus, Bromus japonica صورت گسترده حضور دارند که با به 1100-1400دامنه ارتفاعی  در
همچنین با مقایسه دو ناحیه مطابقت دارد.  )Ghelichnia et al., 1996نیا و همکاران (قلیچ نتایج تحقیقات

ده و ش بیشتر هاشیب و ارتفاع و تنوع گونه ،سرد مشاهده شده که در ناحیه استپی سرد استپی معتدل و
ي هاگونه با افزایش ارتفاع ،طورکلیهب .ي لگومینوز نیز بیشتر بوده استهاحضور گونه درمنه دشتی و گونه

باشد. دلیل کمبود درجه حرارت و بارش برف میرسد بهیابند که به نظر میبوته اي پراکنش بیشتري می
با  اي است ودهد که ارتفاع داراي گرادیان پیچیدهنشان می ترین نتایج تحقیق،زندهیکی از ار ،رواز این

 صورت درخت، درختچه، بوته، فورب و گراسثیر بر اقلیم منطقه باعث تغییرات در فرم رویشی گیاهان بهأت
  . شودمی
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