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 چکیده

 انجام اسالم 7 حوضه نگلج در ،یطیمح عواملبا  یعلف یهاگونه رابطه شناخت برایپژوهش این 

متر از یکدیگر در  3000متر گرادیان ارتفاعی و با فاصله افقی  1900ترانسکت خطی با  17شده است. 

متر در  200متر مربعی با اختالف ارتفاع  400نمونه قطعه 49ها منطقه پیاده شد. سپس در امتداد ترانسکت

مترمربعی در امتداد قطر پالت اصلی و  22عه نمونه نظر گرفته شد. برای تعیین درصد پوشش علفی، سه قط

عنوان مربعی مورد استفاده قرار گرفت. درصد شیب و جهت جغرافیایی بهمترقطعه نمونه یک در داخل آن،

عنوان متغیر تابع ثبت شدند. پوشش هرگونه علفی بر اساس معیار دومین به -متغیر مستقل و مقدار فراوانی

ارتباط سی ربر برای .منظور تجزیه و تحلیل عوامل خاکی برداشت شدمونه خاک بهسپس از هر ایستگاه ن

( و Canonical Correspondence Analysis = CCAآنالیز تطبیقی متعارفی )از محیطی مل اعوها با گونه

ایج، بر اساس نت .شد دهستفاا( Multiple Regressionگانه )برای تعیین نوع رابطه از آنالیز رگرسیون چند

ها نشان دادند و از بین خصوصیات خاک، کربن خصوصیات خاک بیشترین تأثیر را بر درصد پوشش گونه

های متعلق به تیره گندمیان با افزایش سیلت، درصد ترین عوامل بودند. در گونهآلی، فسفر و پتاسیم مهم

 .پوشش افزایش یافت
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 مقدمه

ترین عامل حفظ تعادل و پایداری پوشش گیاهی مهم

ها بر روی های طبیعی است. انتشار رستنیاکوسیستم

کره زمین تصادفی نبوده، بلکه هر جامعه رویشی خود 

های گیاهی با سرشت و ای از گونهشامل مجموعه

ابه است که تحت تأثیر شرایط نیازهای اکولوژیکی مش

محیطی مانند خاک و رطوبت، گسترشگاه خاصی را 

کند. عوامل اقلیمی، خاکی و برای خود انتخاب می

گذار بر پوشش های اصلی تأثیرپستی و بلندی از مؤلفه

شوند و جنگلی محسوب می یهاگیاهی در اکوسیستم

با توجه به شرایط محیطی حاکم ممکن است تنها یک 

چند عامل منجر به تمایز اجتماعات گیاهی شوند یا 

(Javadi et al., 2013) های گیاهی هر بنابراین، گونه؛

 واکنشطور جداگانه به تغییرات عوامل محیطی کدام به

دهند. شناسایی عناصر گیاهی هر منطقه و نشان می

ها الزمه هر درک روابط متقابل اکولوژیک حاکم بر آن

ها و اکولوژی در آینده ستنیدر مبحث ر پژوهشنوع 

و مبنای نقشه پوشش گیاهی آن منطقه است. روابط 

متقابل حاکم بر جوامع گیاهی با توجه به شرایط 

رویشگاه، نیازهای اکولوژیک گیاه و دامنه بردباری آن 

متغیر است. شناسایی عوامل محیطی مؤثر در یک 

 هایها و وارد کردن گونهمنطقه در زمینه اصالح گونه

 گیرد.سازگار مورد استفاده قرار می

های مختلف که در تغییر زاویه و جهت در شیب

شود منجر به ایجاد نتیجه تغییر ارتفاع ایجاد می

شود ها میموزاییک جوامع گیاهی در اکوسیستم

(Ardakani, 2002.) 

بررسی عوامل اکولوژیک و تأثیر آن بر جوامع 

تر هتر و دقیقگیاهی از نظر اهمیتی که در شناخت ب

شناسان ها دارد از گذشته مورد توجه جامعهرستنی

گیاهی بوده و امروزه بررسی تأثیر متغیرهای محیطی بر 

-روی پوشش گیاهی یکی از مباحث مهم در پژوهش

(. Xu et al., 2011شود )های اکولوژیکی محسوب می

گیری، توسعه و عوامل اکولوژیکی مختلفی در شکل

نگلی و پوشش گیاهی نقش دارند. پایداری جوامع ج

های گوناگون این موضوع از همین دلیل در پژوهشبه

 ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

برای تعیین تأثیر توپوگرافی بر پراکنش پوشش 

گیاهی، متغیرهای ارتفاع از سطح دریا، جهت دامنه و 

 Lammarani et) شودنظر گرفته میها درناهمواری

al., 2014)ترین عوامل مؤثر بر . توپوگرافی از مهم

های مختلف پراکنش پوشش گیاهی بوده و به روش

مانند تأثیر بر شرایط اقلیمی، تشکیل خاک، تأثیر بر 

روان آب سطحی، فرسایش و مهاجرت بذر گیاهان 

 Kirkpatrick et al., 2014 ،Grzyl) کندایفای نقش می

et al., 2014 .)ز سطح دریا که یکی همچنین، ارتفاع ا

از متغیرهای توپوگرافی است، معموال یک عامل مؤثر 

بر مقدار ماده آلی خاک و نیتروژن بوده و بیشترین 

واسطه تغییر در تأثیر را بر خصوصیات گیاهان دارد. به

رو یابد، از اینارتفاع، خصوصیات خاک تغییر می

منظور گرادیان ارتفاعی فرصت آزمایشی مناسبی را به

کند ها با عوامل محیطی فراهم میبررسی رابطه رستنی

(Mohebi Bijarpasi et al., 2018).  در بررسی انجام

خصوص  ر( د2013و همکاران ) Javadiشده توسط 

رابطه پوشش گیاهی و خصوصیات خاک در پارک 

دار ملی خجیر مشخص شد که یک همبستگی معنی

 بین پوشش گیاهی وعوامل محیطی وجود دارد.

Moradi and Ahmadipour (2005)  به بررسی نقش

مورفولوژی و خاک بر پوشش گیاهی با استفاده از 

GIS  در استان مازندران پرداختند، نتایج نشان داد که

جهت، مقدار شیب و ارتفاع از سطح دریا بر تغییرات 

های مورد بررسی درصد پوشش تاجی و تراکم گونه

تیب بیشترین تأثیر را ترو رس به EC ،pHتأثیر دارد و 

 pHرس، نیتروژن و  ،EC برروی پوشش تاجی و
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ها نشان بیشترین تأثیر را بر روی تراکم اغلب گونه

( در بررسی 2014و همکاران ) Naghinejadدارند. 

ارتباط عوامل اکولوژیک با پوشش گیاهی زیستگاه 

داغ استان اردبیل، به این شده آقتظپلنگان، منطقه حفا

ترین یدند که ارتفاع از سطح دریا و شیب مهمنتیجه رس

ذار بر پوشش گیاهی منطقه گعوامل اکولوژیک تأثیر

 پژوهشدر  Marasenia and Pandey (2014)هستند. 

خود در نپال به این نتیجه رسیدند که نوع پوشش 

دار دارد. در گیاهی بر مقدار ماده آلی خاک تأثیر معنی

( در 2006اران )و همک Fuدیگری که توسط  پژوهش

خصوص رابطه بین خصوصیات خاک، توپوگرافی و 

کننده در چین تنوع گیاهی در جنگل ناهمگن خزان

انجام شد نتایج نشان داد که ماده آلی یک شاخص مهم 

 در حاصلخیزی خاک است.

با توجه به اینکه عناصر رویشی کف جنگل 

ویژه حساسیت بیشتری به تغییرات شرایط محیطی به

عنوان یک توانند بهخاکی دارند، بنابراین میشرایط 

(. با Wilson et al., 2001معرف زیستی عمل کنند )

ها و عوامل مختلف محیطی همچون بررسی رستنی

توان به پایداری جوامع توپوگرافی، خاک و اقلیم می

گیاهی و همبستگی این عوامل با پوشش گیاهی پی 

یای جوامع نظر توسعه و اح برد که این مسئله از

ترین عوامل جنگلی بسیار مهم و کاربردی است. مهم

غیرزنده محدود کننده پراکنش و رشد گیاهان آنهایی 

هستند که بر رطوبت قابل دسترس خاک مؤثر هستند. 

های خاک و این عوامل شامل بارندگی سالیانه، ویژگی

-. عمق ریشه(Parker, 1991)پستی و بلندی هستند 

مواد غذایی تحت تأثیر  زیعدوانی و جذب و تو

 ترین. مهم(Jafari et al., 2004)رطوبت خاک هستند 

 جنگلی هایاکوسیستم در خاک های فیزیکیمشخصه

 جرم مخصوص تخلخل، ساختمان، بافت، شامل

 محتوی و دما جرم مخصوص حقیقی، تهویه، ظاهری،

خاک است. این خصوصیات بر حاصلخیزی خاک  آب

(. خواص Osman, 2013ستند )وری آن مؤثر هو بهره

ها، مراحل رویشی، فیزیکی خاک متأثر از نوع گونه

 ,.Scheib et alهای طبیعی و مصنوعی )آشفتگی

( و کمیت و کیفیت مواد آلی هستند 2015

(Hoogmoed et al., 2014.) 

توان به مقدار های شیمیایی خاک میاز ویژگی 

که متأثر  شوری، اسیدتیه، کربن آلی و آهک اشاره کرد

های محیط از ترکیب مواد معدنی، مواد آلی و ویژگی

(. مواد آلی و معدنی به Akbari et al., 2012هستند )

های محلول و مغذی تبدیل شده و مورد استفاده یون

(. از Owliaie and Sadri, 2014گیرند )گیاهان قرار می

های شمال ایران که جزء نظر جغرافیای گیاهی جنگل

دلیل دارا شود، بهویشی هیرکانی محسوب میمنطقه ر

 بودن درجه حرارت مناسب، بارش منظم، تنوع

توپوگرافی و نزدیکی به دریا شرایط مناسبی برای 

های گیاهی فراهم کرده است آشیان اکولوژیک گونه

(Haghguy and Pourbabaei, 2012 حوضه هفت .)

هی های گیادلیل تنوع توپوگرافی وتنوع گونهناو به

های غرب استان گیالن ترین جنگلیکی از با ارزش

هایی در مورد فلور و پژوهشاست و با وجود انجام 

رابطه برخی از متغیرهای محیطی با پوشش گیاهی، اما 

برگیرنده عوامل محیطی که در پژوهشتاکنون این نوع 

اعم از توپوگرافی و خاکی )خصوصیات فیزیکی 

ه انجام نشده است. وشیمیایی( است، در این منطق

تعیین روابط بین عوامل محیطی و پوشش گیاهی منجر 

های گیاهی و به شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار گونه

بررسی  پژوهشهدف از انجام این  .رویشگاه میشود

رابطه بین عوامل محیطی )توپوگرافی و خاکی( با 

های علفی است. بدین منظور با درصد پوشش گونه

کردن آنالیز تطبیقی متعارفی اقدام به کمیاستفاده از 

برای تعیین نوع رابطه بین  آخراین روابط شده و در
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-عوامل مؤثر بر درصد پوشش، از آنالیز رگرسیون چند

 گانه استفاده شده است.

 هامواد و روش

 موقعیت جغرافیایی منطقه

جنگل حوضه آبریز شماره هفت غرب استان گیالن 

نوان محدوده مورد بررسی ع)حوضه ناو اسالم( به

ای کوهستانی که در عرض انتخاب شد. منطقه

و طول  37◦ 44' 40"الی  37◦ 36' 31" ییایجغراف

واقع شده  41◦ 29' 29"الی  41◦ 32' 17" ییایجغراف

متر و حداکثر  100(. حداقل ارتفاع آن 1است )شکل 

های متر از سطح دریا و مساحت جنگل 2000ارتفاع 

های کشور سازمان جنگل 1:22000نقشه آن بر مبنای 

هکتار است. بر اساس کلیماتوگرام  20000حدود 

آمبرژه منطقه مورد بررسی در طبقه معتدل و مرطوب 

گیرد. متوسط بارندگی بر اساس میانگین درجه قرار می

-میلی 2/602ساله  20حرارت سالیانه برای یک دوره 

گراد نتیدرجه سا 9/12متر و میانگین دمای سالیانه 

شناسی منطقه مورد های زمیناست. از نظر نقشه

شناسی است. بررسی مربوط به دوران اول و دوم زمین

از نوع  USDAبندی خاک جنگل بر اساس کالسه

Alfisols و Inceptisols ( استPourbabaei et al., 

2018). 

 پژوهشروش 

برداری پوشش گیاهی و خاک بعد از برای نمونه

و تهیه  بررسیدوده منطقه مورد مشخص شدن مح

ارتفاعی استفاده شد  طبقههای مورد نیاز از روش نقشه

(Naghinejad et al., 2014) .17 ترانسکت نمونه-

متر  1900متر ) 1100متر تا  200برداری از ارتفاع 

متر از یکدیگر  3000اختالف ارتفاع( و به فاصله افقی 

ه ابتدا در مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب ک

گرافی محل قطعات نمونه که دارای روی نقشه توپو

( N± 45◦) تا شمال شرقی و شمال غربیجهت شمالی 

متر از یکدیگر در امتداد  200بودند، با اختالف ارتفاع 

شده تعیین و موقعیت خطی یاد هایترانسکت

یاب جغرافیایی قطعات نمونه وارد دستگاه موقعیت

GPS ها با ن دقیق قطعه نمونهشد. پس از آن مکا

در منطقه مشخص و در هر ایستگاه  GPSاستفاده از 

( 20×20)مربعی متر 400یک قطعه نمونه مربعی شکل 

سپس در امتداد یک قطر این قطعه نمونه )از  پیاده شد.

گوشه سمت چپ ضلع پایین به گوشه سمت راست 

 (2×2) مترمربعی 22ضلع باال( تعداد سه قطعه نمونه 

منظور مترمربعی بهداخل آن قطعه نمونه یک و در

تعیین درصد پوشش علفی مورد استفاده قرار گرفت 

(Fu et al., 2006 .) قطعه نمونه برای  49در مجموع

ای و محیطی مورد استفاده قرار گونه هایبرداشت داده

گرفت. مشخصات عمومی هر قطعه نمونه شامل 

 -فراوانی مقداردرصد شیب و جهت جغرافیایی ثبت و 

یادداشت با استفاده از معیار دومین پوشش هرگونه 

ت درصد پوشش براساس این معیار دامنه تغییراشد. 

های گیاهی همچنین گونه .درصد استبین صفر تا صد

ها آوری و خشک و پرس شدند و در شناسایی آنجمع

 ,Rechinger)ویژه فلور ایرانیکا از فلورهای موجود به

و  (Asadi, 1988-2016)لور ایران ف(، 1963-2015

استفاده ( Ghahreman, 1975-2006)فلور رنگی ایران 

 شد.

برداری خاک، در هر ایستگاه از منظور نمونهبه

قطعات نمونه یک مترمربعی یک نمونه خاک بعد از 

-سانتی 30کنار زدن الشبرگ سطحی از عمق صفر تا 

و سه نمونه خاک با هم مخلوط  متری برداشت شد و

عنوان نمونه خاک معرف ایستگاه به آزمایشگاه منتقل به

های خاک در دمای آزمایشگاه خشک شده، شد. نمونه

متری دادن از الک دو میلی سپس کوبیده و پس از عبور
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 .های فیزیکی و شیمیایی نگهداری شدندبرای تجزیه

به ترین خصوصیات فیزیکی شامل بافت خاک مهم

از  یجرم مخصوص ظاهر، کاسیروش هیدرومتری با

 درصد تخلخل و و (Clod method) روش کلوخه

اشباع تعیین شدند. همچنین  درصد رطوبت

 لهیوسبه (pH) تهیدیشامل اس ییایمیش اتیخصوص

بر  کبال و یبه روش والک یکربن آل ،متر pHه دستگا

فسفر قابل جذب به روش  تر، ونیداسیاکس هیپا

ش استات آمونیوم پتاسیم قابل تبادل به رو اولسون،

و با دستگاه فلیم فتومتر  گیری شدهعصاره نرمال

 .(Ali Asgharzade, 2010) شد یریگاندازه

 

 

 
 GIS  افزارها در نقشه حوضه هفت اسالم با استفاده از مختصات جغرافیایی نقاط در نرمموقعیت قطعه نمونه -1شکل 

Figure 1. Sample plots position of watershed NO. 7 in Asalem using geographic coordinates of points 

in GIS software 
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 هاتجزیه وتحلیل داده

های مربوط به درصد ها شامل دادهدو نوع ماتریس داده

مربوط به عوامل  هایهای علفی و دادهپوشش گونه

ایجاد شد.  Excelافزار صورت مجزا در نرممحیطی به

های مربوط به عامل محیطی منظور کمی کردن دادهبه

صورت زیر که به (Beers, 1966)ه جهت دامنه از رابط

 (.Legendre, 1998)، استفاده شد است
 A'= Cos (45-A) +1 (1رابطۀ )

 Aمقدارکمی شده جهت و  'Aدر این رابطه 

از نظر نرمال  ها. کلیه دادهاستمقدار آزیموت جهت 

رار گرفتند و در مورد بررسی ق SPSSافزار بودن در نرم

از روش مواردی که از توزیع نرمال برخوردار نبودند 

( Square Transformationریشه دوم یا رادیکالی )

 .(Nori et al., 2006ها استفاده شد )برای تبدیل داده

-ها از نرمالزم به ذکر است برای انجام تجزیه و تحلیل

-استفاده شد. به 4نسخه  PC- ORDو  SPSSافزار 

ظور تعیین عوامل مؤثر بر درصد پوشش علفی ابتدا من

 Deterendedشده )گیریآنالیز تطبیقی قوس

Correspondence Analysis= DCA )ها بر روی داده

بندی اجرا شد و چون طول تغییرات محور اول رسته

دست آمد، بنابراین از آنالیز ه( ب62/4)بیشتر از سه 

 Canonical Correspondence)تطبیقی متعارفی 

Analysis=CCA) کردن روابط بین عوامل کمی رایب

-محیطی و خصوصیات خاک و درصد پوشش گونه

، Pourbabaei et al., 2015) استفاده شد های علفی

Vasefi et al., 2016 ،Ghaderi et al., 2017 .) این

بندی برای های رستهترین روشروش یکی از کارآمد

عوامل محیطی محسوب  ها وبررسی روابط میان گونه

 Terنام شود که توسط اکولوژیست هلندی بهمی

Braak and Prentice (1988)  توسعه یافته است و

گذار یی باالیی در تعیین عوامل محیطی تأثیرآدارای کار

بندی از بر تغییرات پوشش گیاهی است. در این رسته

ای در قطعات نمونه داده های مربوط به ماتریس گونه

-طور همزمان استفاده میتریس عوامل محیطی بهو ما

منجر به تعیین رابطه بین  آخربندی در رسته شود.

شود اما از توزیع عوامل محیطی میای و توزیع گونه

کارگیری رگرسیون و به CCAمشخصات ویژه 

 (.Mesdaghi, 2002) استطور همزمان همبستگی به

ابطه بین دست آوردن ایده کلی از رهشناخت و ب رایب

 های علفی،متغیرهای محیطی و درصد پوشش گونه

عوامل محیطی با درصد ضریب همبستگی ساده بین 

 پنجداری های غالب منطقه در سطح معنیپوشش گونه

سپس (. Taghipour et al., 2007درصد محاسبه شد )

برای تعیین نوع رابطه از آنالیز رگرسیون گام به گام 

(Stepwiseکه یکی از ر )های رگرسیون چندگانه وش

(Multiple Regression)  است، استفاده شد

(Ghorbanli et al., 2015; Aslani et al., 2015; 

Karampour et al., 2015).  بدین منظور برای تعیین

رابطه بین درصد پوشش هرگونه با عوامل محیطی، 

بندی و هرکدام از عوامل بر مبنای قطعات نمونه طبقه

ر طبقه درصد پوشش گونه مربوطه قرار در مقابل ه

افزار داده شد و داده ها وارد مدل رگرسیون در نرم

SPSS  منظور بررسی پراکنش گونهبه آخرشدند. در-

های غالب منطقه در های غالب، درصد پوشش گونه

مقابل عوامل محیطی تنظیم شد و با استفاده از روش 

محیطی  با عواملگام به گام رابطه بین درصد پوشش 

 تجزیه و تحلیل شد.

 جینتا

کوهستانی است و بررسی وضعیت  بررسیمنطقه مورد 

عنوان توپوگرافی نشان داد که ارتفاع از سطح دریا به

ها یک عامل محدودکننده در استقرار تعدادی از گونه

سنگین و  نسبتبهشود. بافت خاک منطقه محسوب می
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pH دهنده انبرآورد شده که نش 9باالتر از  آن کمی

 خاک اسیدی ضعیف است.

 CCAنتایج تجزیه و تحلیل 

های علفی و عوامل محیطی های پوشش گونهآنالیز داده

رابطه بین درصد پوشش  CCAبا استفاده از روش 

ای و عوامل محیطی را نشان داد. نتیجه این آنالیز گونه

آورده شده است. محورهای  1و شکل  1در جدول 

دلیل اینکه دارای به CCA بندیاول و دوم رسته

( 342/0و  492/0بیشترین مقدار ارزش ویژه بودند )

نمایش نتایج انتخاب شدند )ارزش ویژه محور  رایب

بندی بود(. مطابق دیاگرام حاصل از رسته 229/0سوم 

CCA ( 2شکل ) ارتفاع از سطح دریا با جهت منفی

دار نشان داد. محور اول و محور دوم همبستگی معنی

چنین خصوصیاتی از خاک مانند درصد سیلت با هم

جهت مثبت محور اول و درصد کربن آلی، درصد 

فسفر، درصد پتاسیم و درصد شن با جهت منفی محور 

دار نشان دادند. درصد پوشش در اول همبستگی معنی

 Brachypodium sylvaticum،Dryopterisهای گونه

affinis، Hypericum androsaemum  وMicrostegium 

vimineum تحت تأثیر درصد سیلت خاک بود و  بیشتر

در مقابل با کاهش این ویژگی خاک و با افزایش 

درصد کربن آلی، درصد فسفر، درصد پتاسیم و درصد 

 Cardamin هایی مانندشن، درصد پوشش در گونه

bulbifera ،Dryopteris radeana ،Galium 

odoratum  وGeranium rubertianum نشان  افزایش

 Asplenium هایی مانندداد. درصد پوشش در گونه

scolopendrium ،Athyrium filix-femina ،

Cardamin bulbifera ،Dryopteris radeana ،

Microstegium vimineum ،Rubus hyrcanus  و

dolichocarpus Rubus  تحت تأثیر ارتفاع از سطح

 Carex هایی مانندپوشش گونهدریا بود و در مقابل 

digitata ،Galium odoratum ،Primu 

heterochroma و Primula vulgaris این عامل  با

 داد. توپوگرافی همبستگی منفی نشان

 

 CCAهمبستگی بین متغیرهای محیطی و محورهای  -1جدول 

Table 1. Correlation between environmental factors and CCA axes 

 عامل محیطی

Environmental factors 
1محور   

Axis 1 

2محور   

Axis 2 
3محور   

Axis 3 
 جهت

Aspect 
0.136 - 0.054 0.079 

 شیب
Slope 

- 0.059 - 0.080 - 0.104 

 ارتفاع از سطح دریا
Elevation 

-0.450* - 0.406* 0.263 

 اسیدیته
pH 

0.177- 0.141 0.197 

 کربن آلی )درصد(
Organic carbon (%) 

0.481*- 0.254 - 0.167 

گرم بر گیلوگرم(فسفر )میلی  
Phosphorus mg/kg 

0.457*- 0.160 - 0.183 

گرم بر کیلوگرم(پتاسیم )میلی  
Potassium mg/kg 

0.474*- 0.166 - 0.197 

 *P ˂0.05 ت. اسدار یمعن رابطه                   * P ˂0.05 means significant. 
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 .1ادامۀ جدول 

Continued table 1. 

یعامل محیط  

Environmental factors 
1محور   

Axis 1 

2محور   

Axis 2 
3محور   

Axis 3 
 تخلخل )درصد(
Porosity (%) 

0.011- - 0.008 - 0.224 

متر مکعب(جرم مخصوص ظاهری )گرم بر سانتی  
Bulk Density (g/cm3) 

0.215- 0.125 - 0.092 

 رطوبت )درصد(
Moisture (%) 

0.174- 0.027 0.272 

 شن )درصد(
Sand (%) 

0.366*- - 0.119 - 0.176 

 رس )درصد(
Clay (%) 

0.172 0.165 0.206 

 سیلت )درصد(
Silt (%) 

0.335* - 0.003 0.013 

 *P ˂0.05 ت. اسدار یمعن رابطه                   * P ˂0.05 means significant. 

 

 
 CCAجزیه و تحلیل تبندی گونه ها حاصل از رسته -2شکل 

Figure 2. Ordination of species with CCA Analysis 
 

های علفی و بین درصد پوشش گونهنتایج همبستگی 

 توپوگرافی و خاکی() یطیمحعوامل 

منظور تعیین رابطه بین متغیرهاای محیطای و درصاد    به

پوشش گونه های علفی، ضریب همبستگی سااده باین   

های غالب منطقاه  عوامل محیطی با درصد پوشش گونه

( نتایج حاصال از همبساتگی   3و  2جدول . )ن شدتعیی

هاا و عوامال محیطای بارای     بین درصد پوشاش گوناه  

 دهد.های غالب موجود در منطقه را نشان میگونه
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 ها و عوامل توپوگرافیضرایب همبستگی بین درصد پوشش گونه -2جدول 
Table 2. Correlation coefficient with topographic factors and percent of species coverage 

 گونه
Species 

 عوامل توپوگرافی
Topographic factors 

Aspect 

 جهت

Slope 
 شیب

Elevation 
 ارتفاع سطح دریا

 زنگی دارو
Asplenium scolopendrium L. 

0.234 0.145 0.313* 

 چمن جاروی جنگلی
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. 

Beauv. 

0.213 0.072 0.348* 

 جگن نوعی
Carex digitata L. 

0.108 0.330* 0.006 

 ای سرخسگونه
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk 

0.470* 0.277 0.143 

 زبرینه معطر
Asperula odorata L. 

0.009 0.106 0.302* 

 متامتی
Hypericum androsaemum L. 

0.008 0.112 0.343* 

 چمن جنگلی
Microstegium vimineum (Trin.) A. 

Camus. 

0.072 0.086 0.393* 

 *P ˂0.05 ت. اسدار یمعن رابطه                   * P ˂0.05 means significant. 

 

 ها و عوامل خاکیضرایب همبستگی بین درصد پوشش گونه -3جدول 
Table 2. Correlation coefficient with soil factors and percent of species coverage 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک 
Physical and chemical properties of soil 

 گونه
Species یته

ید
اس

 
p
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 قیترتیزک باتال
Cardamine 

bulbifera (L.) 

Crantz. 

0.203 0.522* 0.452 0.412* 0.195 0.033 0.097 0.057 0.096 0.175 

 بهارک جنگلی
Corydalis cava 

subsp. 
marschalliana 

(willd) Hayek. 

0.140 0.329* 0.329* 0.210 0.359* 0.111 0.308* 0.080 0.172 0.040 

 ای سرخسگونه
Dryopteris 

radeana 

(Fomin) 
Fomin. 

0.065 0.511* 0.472* 0.367* 0.219 0.057 0.350* 0.087 0.077 0.157 

 *P ˂0.05 ت. اسدار یمعن رابطه                   * P ˂0.05 means significant. 
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 .3ادامۀ جدول 
Continued table 3.  

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک 
Physical and chemical properties of soil 

 گونه
Species یته
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 زبرینه معطر
Asperula 

odorata L. 
0.198 0.072 0.122 0.123 0.039 0.015 0.168 0.316* 0.314* 0.084 

 متامتی
Hypericum 

androsaemum 

L. 

0.046 0.101 0.104 0.107 0.132 0.137 0.081 0.360* 0.285 0.166 

 تمشک جنگلی
Rubus hirsutus 

Thunb. 
0.007 0.004 0.092 0.161 0.363* 0.181 0.080 0.268 0.272 0.078 

 کوله خاس
Rubus 

hyrcanus Juz. 
0.022 0.095 0.147 0.159 0.321* 0.086 0.042 0.066 0.033 0.168 

 *P ˂0.05 ت. اسدار یمعن رابطه                   * P ˂0.05 means significant. 

 

 گانهنتایج رگرسیون چند

منظور بررسی رابطه بین عوامل محیطی و درصد به

( از آنالیز 2های گیاهی غالب )جدول پوشش گونه

در این آنالیز درصد . ستفاده شدرگرسیون چندگانه ا

عنوان متغیر وابسته و عوامل محیطی ها بهپوشش گونه

نتایج آنالیز  .عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدندبه

( نشان 4های گیاهی غالب در )جدول به تفکیک گونه

 داده شده است.

 

 وامل محیطیهای غالب و عگانه بین درصد پوشش گونهنتایج رگرسیون چند -4جدول 
Table 4. Multiple regression results between cover percentage of dominant species and environmental 

factors 

 گونه

Species 
 عامل محیطی وارده به مدل
Environmental factor 

2R 
 معادله

Equation 

 چمن جاروی جنگلی

Brachypodium sylvaticum (Huds.)P. Beauv. 
 تفاع ازسطح دریاار

Elevation 
0.099 

Y=3.149 – 0.02 EL 

 

 ترتیزک باتالقی

Cardamine bulbifera (L.) Crantz. 
 کربن آلی

Organic carbon 
0.277 Y= - 3.240 + 1.093 OC 

 ای جگنگونه

Carex digitata L. 
 شیب

Slope 
0.123 Y= 0.370 + 0.021 SL 
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 .4جدول ادامۀ 
Continued table 4. 

 گونه

Species 
 عامل محیطی وارده به مدل
Environmental factor 

2R 
 معادله

Equation 

 بهارک جنگلی
Corydalis cava subsp. 

marschalliana (willd) Hayek. 

 و فسفر رم مخصوص ظاهریج
Bulk density and Phosphorus 

0.232 Y= -3.212 + 1.83 BD+ 0.169 P 

 ای سرخسگونه
Dryopteris radeana Fomin 

 ربن آلیک

Organic carbon 
0.258 

 
Y=1.896 + 0.625 OC 

 زبرینه معطر

Asperula odorata L. 
 شن

Sand 
0.100 Y= 0.265 + 0.021 SA 

 متامتی

Hypericum androsaemum L. 
 و ارتفاع از سطح دریا شن

Sand and Elevation 
0.223 

 
Y= 1.983 – 0.327 SA – 0.309 

EL 
 تمشک جنگلی

Rubus hirsutus Thunb. 
 جرم مخصوص ظاهری و شن

Bulk density and Sand 
0.239 

Y= - 2.576 + 4.483 BD – 

0.067SA 

 خاسکوله 

Rubus hyrcanus Juz. 
 جرم مخصوص ظاهری

Bulk density 
0.102 Y= - 4.303+ 3.242 BD 

 

درصد : Brachypodium sylvaticum گونه-1

پوشش در این گونه با ارتفاع از سطح دریا رابطه خطی 

درصد از تغییرات  6/6طوری که به معکوس نشان داد،

 است. درصد پوشش، مربوط به ارتفاع از سطح دریا

درصد پوشش : Cardamin bulbiferaگونه -2

این گونه با درصد کربن آلی خاک دارای رابطه خطی 

درصد تغییرات پوشش این گونه  7/27مستقیم بوده و 

 شود.با درصد کربن آلی توجیه می

 3/12در این گونه : Carex digitataگونه -3

شود. درصد تغییرات پوشش توسط شیب توجیه می

رابطه درصد پوشش با شیب از نوع خطی و مستقیم 

 .است

: در بین عوامل محیطی Corydalis cavaگونه -4

درصد تغییرات پوشش این گونه توسط جرم  2/23

شود. رابطه مخصوص ظاهری و فسفر خاک توجیه می

درصد پوشش این گونه با عوامل فوق خطی و مستقیم 

 است.

درصد پوشش : Dryopteris radeanaگونه -2

دار و این گونه با کربن آلی خاک رابطه خطی معنی

درصد تغییرات پوشش با کربن آلی  1/22مستقیم دارد. 

 شود.خاک توجیه می

 10در این گونه : Asperula odorataگونه -9

شود. درصد تغییرات پوشش با درصد شن توجیه می

رابطه درصد پوشش با شن خاک، خطی و مستقیم 

 است.

درصد : Hypericum androsaemum گونه-7

پوشش در این گونه با درصد شن خاک و ارتفاع از 

درصد  3/22 سطح دریا رابطه خطی و معکوس دارد.

تغییرات پوشش در این گونه با این دو عامل محیطی 

 شود.توجیه می

درصد پوشش این : Rubus hirsutus گونه-1

گونه با جرم مخصوص ظاهری رابطه خطی مستقیم و 

درصد  6/23با درصد شن رابطه معکوس دارد. 

تغییرات پوشش این گونه ها با این دو عامل محیطی 

 قابل توجیه است.
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 2/10در این گونه : Ruscus hyrcanusگونه -6

درصد تغییرات پوشش با جرم مخصوص ظاهری 

شود. رابطه درصد پوشش در این گونه با توجیه می

 .جرم مخصوص ظاهری خطی و مستقیم است

 بحث

عنوان منطقه مورد بررسی اسالم که به 7حوضه شماره 

-ترین جنگلترین و با ارزشانتخاب شد، یکی از مهم

شود. بر اساس های غرب استان گیالن محسوب می

هایی در منطقه مورد بررسی گونه CCAنتیجه تحلیل 

، Asperula taurina ،Asplenium trichomanes مانند

Atropa belladonna ،Cardamine impatiens ،
Corydalis cava،Festuc drymeia ،Matteuccia 

struthiopteris ،Polypodium vulgare ،
Polystichum aculeatum ،Polystichum setiferum ،

Pteridium acuilinum ،Rubus hirtus و Ruscus 

hyrcanus بندی نزدیک به مرکز نمودار محور رسته در

دهنده آن است که ند و این نشاناو محورها قرار گرفته

-ها براساس عدم تغییر و ترجیحپراکنش این گونه

 پذیری مشخص در شرایط محیطی است.

های درصد پوشش در گونه 2با توجه به شکل 

Brachypodium sylvaticum وMicrostegium 

vimineu   بیشتر متأثر از درصد سیلت خاک بود. باال

زایش ظرفیت بودن ذرات سیلت و رس سبب اف

نگهداری رطوبت در سطح خاک شده و از نفوذ آن به 

 ,.Birkeland et alکند )تر جلوگیری میعمق پایین

های فوق از تیره (. با توجه به اینکه گونه1991

عمق هستند، در ای کمگندمیان و دارای سیستم ریشه

اند. همچنین کاهش ها گسترش یافتهاین نوع خاک

باالتر موجب همبستگی منفی  رطوبت در ارتفاعات

دریا شده است.  حها با ارتفاع از سطاین گونه

Abdollahi ( در 2015و همکاران )خود در  پژوهش

مراتع حوضه آبخیز خود نیوک به نتایج مشابهی دست 

 یافتند.

 Cardaminهای درصد پوشش در گونه

bulbifera، Dryopteris offinis ،Dryopteris 

radeana، Galium odoratum  وGeranium 

rubertianum  در درجه اول تحت تأثیر کربن آلی و

های حاصلخیزی در مراتب بعدی متأثر از شاخص

شامل درصد فسفر و درصد پتاسیم و در نهایت دارای 

ضعیف با درصد شن خاک  "همبستگی به نسبت

بودن قابلیت جذب و دلیل داراداشت. ماده آلی به

اری آب خاک را افزایش نگهداری آب، ظرفیت نگهد

-بخشد، بهداده و شرایط فیزیکی خاک را بهبود می

طوری که منجر به بهبود ساختمان خاک شده، تهویه را 

متعادل و از فرسایش ذرات خاک جلوگیری کرده و اثر 

سزایی روی پوشش گیاهی دارد اما افزایش بیش از به

های زیرین شود که اکسیژن الیهحد ماده آلی سبب می

اسیدهای  بیش از حد مصرف شود که منجر به تولید

عنوان یک عامل بازدارنده در آلی سمی شده که خود به

 ,.Toranjzar et alشود )رشد گیاه محسوب می

2005 .)Fu ( در تعیین رابطه بین 2006و همکاران )

های گیاهی خصوصیات خاک، توپوگرافی و تنوع گونه

ین دریافتند که کننده در چدر جنگل پهن برگ خزان

های حاصلخیزی ترین شاخصماده آلی یکی از مهم

-ای در الیهخاک بوده و درصد پوشش و غنای گونه

ای تحت طور ویژهای و علفی بههای درختی، درختچه

و همکاران  Jafariتأثیر حاصلخیزی خاک هستند. 

خود در خراسان شمالی به این  پژوهش( در 2013)

های مؤثر، ماده آلی و ان عاملنتیجه رسیدند که از می

گانه های پنجپتاسیم خاک سطحی توانستند گروه

اگولوژیک را در منطقه مورد بررسی از یکدیگر 

( 2015و همکاران ) Mirzaeiتفکیک کنند. همچنین 

خود تحت عنوان تغییرات پوشش و تنوع  پژوهشدر 
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برداری صنعتی در های گیاهی در اثر بهرهزیستی گونه

فارود گیالن دریافتند که فسفر خاک یکی از جنگل ش

عناصری است که درصد باالی آن در خاک موجب 

 شود.های گیاهی میتمرکز گونه

های بررسی رابطه بین درصد پوشش گونه

Asplenium scolopendrium، Athyrium filix-

femina، Rubus hyrcanus و Rubus dolichocarpus 

ها در ارتفاعات این گونهبا عوامل محیطی نشان داد که 

پایین گسترش یافته و دارای درصد پوشش باالتری 

ها در خاکهای مرطوب و دارای ماده بودند. این گونه

 ,.Gholamhosein et alآلی زیاد پراکنش دارند )

با درصد رطوبت و  پژوهش(، از طرفی در این 2011

-کربن آلی خاک همبستگی نشان نداده اند بنابراین به

رسد شیب تند و سنگالخی بودن و کاهش مینظر 

محسوس دما از عوامل کاهنده درصد پوشش این 

و همکاران  Qanbariها در ارتفاعات باال باشد. گونه

( در بررسی رابطه بین ارتفاع از سطح دریا، 2015)

خصوصیات خاک و پوشش گیاهی در استان یزد 

 داردریافتند که ارتفاع بر درصد پوشش تأثیر معنی

( نیز در بررسی رابطه 2015و همکاران ) Wangدارد. 

 Pinusهای علفی جنگل بین توپوگرافی و گونه

massoniana  در جنوب چین به این نتیجه رسیدند که

ترین عوامل مؤثر بر توپوگرافی و جهت شیب مهم

های گیاهی هستند و رابطه بین درصد پوشش گونه

است. صورت خطی توپوگرافی و پوشش گیاهی به

Naghinejad ( در بررسی رابطه بین 2014) و همکاران

عوامل محیطی و پوشش گیاهی زیستگاه پلنگان استان 

اردبیل به این نتیجه رسیدند که ارتفاع از سطح دریا 

های نقش مهمی در پراکنش و درصد پوشش گونه

 Sharafieh and Sagheb Talebi گیاهی دارد. همچنین

 Quercusرویشگاهی گونه در بررسی شرایط  (2012)

macranthera  در استان سمنان دریافتند که توسعه

 معکوسهای گیاهی با ارتفاع از سطح دریا رابطه گونه

 .دارد

نتیجه بررسی رابطه بین عوامل محیطی و تغییرات 

ای با استفاده از آنالیز رگرسیون درصد پوشش گونه

طه راب Corydalis cavaچندگانه نشان داد در گونه 

درصد پوشش با جرم مخصوص ظاهری و فسفر خاک 

 کهعواملی  بای اهیگی هاگونهخطی و مستقیم است. 

 مقدار و شده خاک در مناسب ساختمان جادیا سبب

-یم شیافزا را خاک آب و دسترس قابلیی غذا مواد

و همکاران  Pourbabaei .دارند میمستق رابطه، دهند

اهی و عوامل ( در بررسی رابطه بین پوشش گی2015)

 Quercus petraea)محیطی در رویشگاه سفید مازو 

L. subsp. iberica در جنگل اسالم گیالن دریافتند )

که جرم مخصوص ظاهری یکی از عوامل مؤثر در 

های اکولوژیک است. درصد پوشش در تفکیک گروه

با جرم مخصوص ظاهری  Rubus hirsutusگونه 

ابطه معکوس رابطه خطی مستقیم و با درصد شن ر

شن خاک تا درصد معینی سبب تهویه و نشان داد. 

شود از طرفی افزایش بیش از تعدیل بافت خاک می

شدن رشد حد آن سبب ایجاد الیه سخت و محدود

( در تعیین 2017همکاران ) و Bornaشود. گیاه می

سهم برخی خصوصیات خاک در تشریح پراکنش 

ند که درصد پوشش گیاهی در مراتع بلده نور دریافت

های رویشی منطقه تأثیر شن خاک در تفکیک تیپ

( نیز در بررسی 2011و همکاران ) Xu دار دارد.معنی

رابطه بین پوشش گیاهی، خاک و توپوگرافی با استفاده 

از آنالیز تطبیقی و رگرسیون خطی چندگانه به این 

های گیاهی با محتوی آب نتیجه رسیدند که تنوع گونه

دارد و نوع بافت خاک بر روی ذخیره خاک همبستگی 

 آبی مؤثر است.

اوالً در  کهداد  نشان پژوهشها در این زیآنال جینتا

بین عوامل محیطی خصوصیات خاک بیشترین تأثیر را 
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ها دارند. برخی از پژوهشگران بر درصد پوشش گونه

 اندخود به این نتیجه دست یافته پژوهشنیز در 

(Javadi et al., 2013 ،Aazami et al., 2017 ،Borna 

et al., 2017) دوماً در بین خصوصیات خاک درصد .

ترین عوامل هستند که با کربن آلی، فسفر و پتاسیم مهم

و  Jafari( و 2006و همکاران ) FU پژوهشنتایج 

( مطابقت دارد. همچنین از بین عوامل 2013همکاران )

توپوگرافی ارتفاع از سطح دریا بر درصد پوشش 

سزایی های گیاهی منطقه مورد بررسی تأثیر بههگون

دارد. برخی از پژوهشگران نیز بر تأثیر ارتفاع بر 

 ,.Salehpour et al) اندپوشش گیاهی تأکید کرده

2013 ،Ghorbanli et al., 2015 ،Naghineghad et 

al., 2014 ،Zakeri Pashakalaii et al., 2014). 

یی چگونگی رابطه توان گفت با شناسادر پایان می

توان به شرایط بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی می

-زیستی و خصوصیات اکولوژیکی حاکم بر منطقه پی

های متناسب با شرایط حاکم، به برد و با اتخاذ روش

حفاظت از جنگل منطقه کمک کرد. با توجه به اینکه 

های کمی در زمینه رابطه پوشش گیاهی با پژوهش

مل توپوگرافی و خصوصیات خاک عوامل محیطی شا

-در جنگل مورد بررسی انجام شده است پیشنهاد می

تری انجام شود. ها در سطح وسیعشود این پژوهش

همچنین تأثیر دیگر عوامل مؤثر بر پوشش علفی کف 

رش سالیانه نیز در نظر گرفته جنگل مانند نور و با

 .شود
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Abstract 

This study was carried out in Asalem Watershed basin NO.7 In order to determine relationship 

between the percentages of herbaceous cover with environmental factors. 17 linear transects with 

about 1600 m elevational gradient and 3000 m horizontal distance were selected. For this purpose, 46 

plots of 400 m2 were selected by field survey within 200 m intervals along the elevational gradient. 

Within each plot, three quadrates (5 × 5 m) on the diagonal line were chosen and internal (1 × 1 m) 

quadrates were used for investigation herbaceous cover. Independent variables including aspect, slope 

and dependent variables including abundance and percentage of cover were recorded by using 

Domin’s criterion in each plot. In addition, soil samples were taken from three soil cores at each plot. 

The most effective factors on herbaceous cover percentage were obtained using Canonical 

Correspondence Analysis and multiple regression method. Results indicated that Soil characteristics 

showed the highest impact on percentage of herbaceous cover and the most important factors were soil 

organic matter, phosphorus and Potachium content. The cover percentage in the species belonging to 

the Poaceae increased with increasing percentage of silt. 

Keywords: Herbaceous species, elevational gradients, Canonical Correspondence Analysis, multiple 

regression method, Asalem region. 
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