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  گونه علف پشمکی در منطقه چهارباغ گرگان و وفور در پراکنشیا از سطح درنقش ارتفاع 
  

 4سید علی حسینی ،3عادل سپهري ،2موسی اکبرلو، *1فاضله مرتضوي

استاد گروه مرتعداري  3منابع طبیعی گرگان، استادیار گروه مرتعداري دانشگاه علوم کشاورزي و 2دانشجوي کارشناسی ارشد مرتعداري دانشگاه گرگان، 1
  مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان 4منابع طبیعی گرگان، دانشگاه علوم کشاورزي و

  
  

  چکیده
ست، بلکه عوامل اقلیمی، خاکی، پستی و بلندي و حضور و پراکنش جوامع گیاهی در اکوسیستم هاي مرتعی، تصادفی نی

، ي گیاهیموثر در پراکنش و استقرار گونه ها محیطیمهمترین عوامل  از .انسانی در گسترش آن ها نقش اساسی دارند
این تحقیق در منطقه نیمه استپی چهار باغ . بلندي، ارتفاع از سطح دریا می باشد و از بین عوامل پستی و  pHرطوبت و

اي است علف پشمکی، گونه .نقش ارتفاع از سطح دزیا در پراکنش گونه علف پشمکی انجام شده استبه منظور بررسی 
هاي خوشخوراك و از گونه. Bromusو جنس  Bromeae، قبیله Pooideaeچند ساله از تیره گندمیان، زیر تیره 

براي بررسی میزان پراکنش  .باشدمی مرغوب مراتع ییالقی و میان بند است که به علت خوشخوراکی مورد چراشدید دام
، نقشه ارتفاعی با خطوط میزان GISابتدا نقشه توپوگرافی منطقه تهیه و در سامانه   Bromus tomentellusگونه

براي نمونه برداري از میزان حضور گونه مورد نظر از طبقات مختلف ارتفاعی  متر ترسیم گردید و 200منحنی با اختالف 
هاي معرف در هر طبقه ارتفاعی فراوانی گونه یادداشت برداري  تر مربعی و با در نظر گرفتن تودهم 1با استفاده از پالت 

شده صحرایی  آوري اطالعات جمع .دثبت گردی  GPSها با استفاده از دستگاه موقعیت جغرافیایی هر یک از پالت گردید و
  .شدسازي و میزان پراکنش گونه در هر طبقه ارتفاعی مشخص  مرتب Excellهاي مخصوص در محیط  در فرم

  . Bromus tomentellus اوانی، نیمه استپی،طبقات ارتفاعی، فر :کلمات کلیدي

  

  مقدمه - 1
نیست، بلکه عوامل اقلیمی، خاکی، پستی و بلندي و حضور و پراکنش جوامع گیاهی در اکوسیستم هاي مرتعی، تصادفی 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در رابطه با پوشش گیاهی باعث پراکنش . ها نقش اساسی دارندانسانی در گسترش ،آن
که هاي پستی و بلندي همچون ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت از عواملی هستند ویژگی. شوندجغرافیایی وسیع گیاهان می

ترکیب و ساختار هر جامعه گیاهی تا حدود زیادي  ).1389اکبري و همکاران ( دهندآب قابل دسترس را تحت تاثیر قرار می
در حقیقت این عوامل کمک می کنند تا گیاهان منطقه رویشی خود را مشخص . تحت کنترل و تاثیر عوامل محیطی قرار دارد

گیاهان به وسیله ي عوامل محیطی مشخص می شود و لذا استقرار یک جامعه ي به عبارت دیگر، زیستگاه هاي طبیعی . کنند
که با مطالعه ي این عوامل، ). Reynolds  ،1988 وLudwing (گیاهی تحت تاثیر عوامل خاکی، اقلیمی و زیستی است 

ه خصوصیات عوامل محیطی تعیین کنند .پراکنش، تراکم و تغییرات پوشش گیاهی وتوان رویشگاه ها مشخص می شود
رویشگاهی می باشند و نقش مهمی در الگوي پراکنش گیاهان دارند، به طوري که پراکنش و استقرار گیاهان را به خوبی 

لذا با مطالعه شرایط محیطی و نیازهاي یک گونه می توان در تعیین محل استقرار، پراکنش جغرافیایی، . کنترل می کنند
) 1386( خادم الحسینی و همکاران .)1384اردکانی، ( ط هاي مختلف قضاوت کردمیزان انبوهی و فعالیت آن ها در محی

                                                        

*١ Fazeleh.mortazavi@yahoo.com 
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معتقدند که پستی و بلندي ها و ارتفاع از سطح دریا به طور مستقیم روي عوامل محیطی دیگري چون کاهش درجه حرارت 
  .اردموثر بوده و به طور غیر مستقیم از طریق تاثیر در تشکیل خاك بر جوامع گیاهی تاثیر می گذ

هاي خاك و افزایش ارتفاع بر پراکنش دو گونه درمنه دشتی و در بررسی تاثیرات ویژگی) 1380(آذرنیوند و همکاران 
  .هاي اثر گذار معرفی کردندخیزي، بافت و مقدار گچ خاك را مهمترین متغیرهاي ارتفاع، حاصلکوهی، متغیر

ست که در سراسر دنیا گونه گیاهی یک ساله یا چند ساله ا 160جنس بروموس متعلق به تیره گندمیان و داراي حدود 
، قبیله Pooideaeاي است چند ساله از تیره گندمیان، زیر تیره علف پشمکی، گونه .)Liamas، 2001( پراکنش دارد
Bromeae  و جنسBromus .هاي خوشخوراك و مرغوب مراتع ییالقی و میان بند است که به علت خوشخوراکی از گونه

 ).1379آذرنیوند، ( یابد به بذر بنشیند، عامل شناسایی آن ریشه کالف مانند استشدید دام بوده و کمتر فرصت میرد چرامو
علف پشمکی از گندمیان کلیدي و با ارزش مرتعی با فصل رشد سرد و با فرم بیولوژیک دسته اي است که با پراکندگی زیاد در 
گستره وسیعی از مراتع کوهستانی کشور به شکل چشمگیر به صورت گونه غالب و همراه در ترکیب تیپ هاي مرتعی حضور 

و قوي که قسمت اعظم برگ هاي آن در پایین ساقه است و روي خاك را  گیاهی است بسیار پرپشت  B tomentellus.دارد
این گونه موجب حفاظت خاك و مانع فرسایش . در خاك هاي عمیق تر با بافت متوسط گسترده تر است. به خوبی می پوشاند

و حتی در هم در یخبندان و هم در خشکی مقاوم است   B tomentellusآن ونیز حرکت جریان هاي سطحی آب می شود
  ).1384مقیمی، ( سال هاي بسیار خشک نیز تجدید حیات طبیعی آن به سهولت صورت می پذیرد

وفور از تقسیم تعداد . الزم است که مفاهیم وفور ،تکرر و  تراکم دقیقا تعریف شوند تا در کاربرد آن ها تناقضی پیش نیاید
آید و تراکم از تقسیم تعداد کل گیاهان بر کل فته به دست میکل گیاهان بر تعداد قابی که گونه مورد نظر در آن وقوع یا

  ).Cooper ،1959( آیدگیري شده به دست میسطح نمونه
دارد که تراکم یا فراوانی هر یک به تنهایی نمی توانند واقعیت اندازه و نحوه توزیع افراد جمعیت بیان می) 1380(مقدم 

گیري جمعیت یعنی کوادرات ها مورد تردید وقتی تناسب قطعات نمونه در اندازه. یک گونه را در محدوده جامعه بنمایانند
باشد، باید در تعیین صفت تراکم دقت بیشتري به عمل آید و این صفت را به کمک عامل فراوانی به واقعیت عمومی آن 

اي د افراد یک گونه گیاهی در گسترهوفور عبارت است از تعدا. گویندنزدیکتر ساخته و به صفتی تبدیل نمود که به آن وفور می
  ).1388مصداقی، ( با ابعاد مشخص است

تعیین میزان سهم گندمیان در ترکیب پوشش گیاهی و میزان پراکنش و  هدف ، در این پژوهشباتوجه به این مقدمه
 .چهارباغ استان گلستان مورد مطالعه قرار گرفت وفور گونه علف پشمکی با توجه به تغییرات ارتفاع از سطح دریا در منطقه

 
  
  مواد و روش ها -2

کیلومتري جنوب شهرستان گرگان قرار دارد، منطقه اي کوهستانی  50منطقه چهار باغ در دامنه هاي شمالی البرز و در 
الی 54˚28ˊ19.90˝و طول جغرافیایی 36˚41ˊ0.81˝الی36˚36ˊ27.81˝در عرض جغرافیایی واقع در حوزه آبخیز نکارود که

این .  .متر می باشد 2650بین دو استان گلستان و سمنان واقع شده است، ارتفاع آن از سطح دریا حدود  54˚35ˊ13˝
وسعت منطقه مورد مطالعه حدودا . محدوده سه سامان عرفی آقا رضا، کمر بن غالمحسین و سر علی آباد را شامل می شود

مرگو از غرب تا شمال و شمال شرقی و روستاي تاش در مشرق و _ن آباد، گنو و سیا روستاي زیارت، قر. هکتار است 1500
  ).1385بهمنش،( روستاهاي شاهکوه علیا و سفلی در جنوب و جنوب غربی منطقه چهار باغ واقع شده اند

نقشه ارتفاعی ، GISابتدا نقشه توپوگرافی منطقه تهیه و در سامانه   B tomentellusن پراکنش گونهابراي بررسی میز
متر شروع و تا ارتفاع  2100متر ترسیم گردید بطوریکه حداقل ارتفاع در منطقه از  200با خطوط میزان منحنی با اختالف 

  .متر ادامه داشت 3100
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متر مربعی و با در نظر  1براي نمونه برداري از میزان حضور گونه مورد نظر از طبقات مختلف ارتفاعی با استفاده از پالت 
قعیت جغرافیایی هر یک از پالت ها با رفتن توده هاي معرف در هر طبقه ارتفاعی فراوانی گونه یادداشت برداري گردید و موگ

مرتب  Excellاطالعات جمع آوري شده صحرایی در فرم هاي مخصوص در محیط . ثبت گردید  GPSاستفاده از دستگاه 
خص گردید و با انتقال میزان پراکنش گونه ها در موقعیت هر یک از مشسازي و میزان پراکنش گونه در هر طبقه ارتفاعی 

 .پالت ها بر روي نقشه توپوگرافی، میزان پراکنش و نقشه پراکنش ترسیم گردید
  
  نتایج و بحث- 3

از گونه هاي با ارزش مرتعی است که بیشتر در مناطق کوهستانی رشد و نمـو دارد، ایـن گونـه     B tomentellusگونه 
طبـق نتـایج بدسـت آمـده     . علوفه فراوانی تولید می کند. چند ساله با تعداد ساقه هاي فراوان، ایستاده و حالت دسته اي است

این گونه نسبت به سایر گونه ها در منطقه چهارباغ .دمی باش 2500-2700 این گونه در طبقات ارتفاعیو تراکم بیشترین وفور 
  .از فراوانی بسیار زیادي برخوردار است

  متر 2100-3100در طبقات ارتفاعی  Br.toمحاسبه وفور گونه  -1جدول شماره 

  )مترمربع(وفور  طبقات ارتفاعی
  

  )مترمربع(تراکم

  81/0  25/2  متر2300-2100
  94/9  55/12  متر2500-2300
  66/17  87/19  متر2700-2500
  88/6  15/7  متر2900-2700
  87/6  16/9  متر3100-2900

  

اوانی به این گونه وارد کرده است، چرا که از لحاظ زمان ورود در اثر حضور دام زودتر از موعد فصل چرا آسیب هاي فر
در اثر لگد کوبی دام و آمادگی گیاهان از دام به مرتع باید به آمادگی مرتع از لحاظ رطوبت خاك و جلوگیري از سفت شدن آن 

مدت زمان حضور دام در .لحاظ اینکه به مرحله اي از رشد رسیده باشندکه قادر به تولید محصول و بذردهی باشند توجه نمود
ین آخر. مرتع و جلوگیري از چراي بی رویه و تضعیف گیاهان براي تجدید حیات و تکثیر در سال بعد نیز بسیار مهم می باشد

برداشت یا چرا باید طوري باشد که مقدار مواد ذخیره اي در گیاه باقی بماند تا گیاه براي رشد مجدد در سال آینده دچار 
  .مشکل نگردد

  
  :منابع-4
نه بررسی تاثیر ارتفاع و ویژگی هاي خاك بر توزیع دو گو. 1380. و م، زارع چاهوکی. ، جلیلی، آ.، مقدم، م.، جعفري، م.آذرنیوند، ح- 1

  100-93) : 2و1( 56مجله منابع طبیعی، ) . مطالعه موردي مراتع گرمسار استان سمنان (درمنه دشتی 
منطقه مورد مطالعه (بررسی ویژگی هاي گیاه شناسی و اکولوژیکی چند گونه مرتعی در دامنه جنوبی البرز. 1379 حسین آذرنیوند،- 2

  دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه تهران رساله دکتري مرتعداري، ،)گرمسار و سمنان وردآورد،
  .167.نشر دانشگاه تهران، ویرایش ششم. اکولوژي گیاهی .1384، .ر. اردکانی، م- 3
بررسی برخی فاکتورهاي زیست محیطی بر پراکنش گیاهان دارویی مراتع چهارباغ گرگان، پایان نامه کارشناسی ارشد، . بهمنش، ب- 4

  .24-20صفحه 
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بررسی نقش عوامل توپوگرافی و اقلیم در پراکنش پوشش گیاهی مراتع مشجر . 1386. ح.و حبیبیان، س. شکري، م، .خادم الحسینی، ز- 5
  .235-222صفحه . سال اول شماره سوم. مرتع مجله علمی). زه بنابمطالعه موردي زیر حو(ارسنجان 

  .صفحه 736. اصول و روش هاي مرتعداري، مرکز نشر دانشگاهی تهران .  1388. م مصداقی،-6
  .صفحه 285. اکولوژي توصیفی و آماري پوشش گیاهی، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 1380. م مقدم، - 7

8-Acedo, C. Liamas F. 2001 Variation of morphological characters of lemma and palea in the genus Bromous 
(poaceae) Ann.Bot. fennici. 38:1-14 
9-Cooper, C. F. 1959.Cover density.journal of  Range management. 12: 215. 
10-Ludwing, J.A., and Reynolds, J. F. 1988. Statistical ecology a primer on methods and computing, A wiley 
interscience publication. Nord Bot.13:195-206 
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