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  چکیده 

منابع طبیعی،  ت ازظااهمیت زیادي در حف هستند که هاي کوهستانیجنگلدر هاي مهمی مرزهاي رویشی اکوسیستم 

ها، سالمت اکوسیستم، الگوي پراکنش گونهبر  و تغییرات آنها دنهیدرولوژیکی دارحفظ تنوع زیستی و کنترل چرخه 

، هاي رویشیاین تحقیق با هدف بررسی مرزبنابراین تاثیر دارد. ها و ساختار و عملکرد اکوسیستم افزایش انقراض گونه

اي رویشی به مرز جنگل انبوه، مرز که مرزه عوامل موثر بر تغییرات و نحوه ارزیابی آنها انجام شد. نتایج نشان داد

عوامل زیستی و غیر شوند. همچنین فیزیونومی جنگل، مرز درخت، مرز گونه درختی و مرز تاریخی درختی تقسیم می

هاي ( تغییر کاربري اراضی، فعالیت انسانیهاي فعالیت، بارندگی، تابش خورشیدي) ،(دما اقلیممختلفی مانند زیستی 

. با توجه به نتایج گذار هستند( ارتفاع، جهت شیب، عمق خاك) بر تغییرات مرزهاي رویشی تاثیر ژيژئومرفولو معدنی) و

گذار بر هاي کوهستانی و بررسی عوامل تاثیرتوان بیان نمود که پایش تغییرات مرزهاي رویشی در جنگلاین تحقیق می

   هستانی دارد.هاي کوپایداري و سالمت اکوسیستم ،آنها اهمیت زیادي از نظر حفظ

   

  سالمت اکوسیستمهاي انسانی، اقلیم، ژئومورفولوژي، فعالیت مرز جنگل،واژگان کلیدي: 
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  مقدمه 

اي  ارتفاع باال، توپوگرافی پیچیده و ترکیب گونه که عواملی نظیر دنشو ارتفاعی اطالق می  هاي کوهستانی به محدوده جنگل      

در این شرایط محیطی باتوجه به کاهش دماي ناشی از  .شود تانی منحصر به فرد مینادر منجربه ایجاد این اکوسیستم کوهس

مانی، تجدید حیات و رشد گیاهان  افزایش ارتفاع، سرعت وزش باد، پوشش برف و چندین فاکتور اثرگذار دیگر به تدریج زنده

گیاهی شامل مرز جنگل انبوه، مرز جنگل  کوهستانی از چهار نوع تیپ پوششهاي  جنگلطور کلی  بهگیرد. تحت تاثیر قرار می

  همهبا این حال، ). 2017و همکاران،  Mihaiشود ( درخت یا تنک تشکیل میبا تاج پوشش باز، مرز درختی و مناطق کم

    وجود ندارند.صورت یکجا  جهان به مناطق کوهستانیدر تمام  مذکورمرزهاي 

منـابع طبیعـی، حفـظ تنـوع      ت ازظـ او اهمیـت زیـادي در حف   بـوده ات باال هاي مهمی در ارتفاع مرزهاي رویشی اکوسیستم     

کم شدن مرز رویشی باعث بـه خطـر افتـادن سـالمت     که طوري، به)Buca ،2014( دنزیستی و کنترل چرخه هیدرولوژیکی دار

- مـی و عملکرد اکوسیسـتم  ها و در نهایت تغییر در ساختار ها، خطر افزایش انقراض گونهاکوسیستم، تغییر الگوي پراکنش گونه

  .شود

گیاهی در مناطق کوهستانی ارایه شده است که به صورت کلی به صورت اصطالحات مختلفی در خصوص مرزهاي پوشش     

 ): 1توان عنوان نمود (شکل ذیل می

مرز فیزیونومیک  جنگل ( مرزبرداري اقتصادي داشت)،  توان از درخت بهره مرز اقتصادي جنگل (باالتر از این مرز نمی     

هاي درختی موجود باقی  هاي درختی (گونه گونه مرزاند)،  درخت رسیده  هایی که به اندازه درخت ( برخی گونه مرزجنگل)، 

توان  ست که فراتر از آن نمیااي  مرز جنگل انبوه محدودههاي اقلیمی بود).  رژیم  مانده)، مرز تاریخی جنگل ( قبال نشان دهنده

قابل   مرز فیزیونومی جنگل، به محدوده مرز جنگل انبوه یک مرز بیولوژیکی است. .برداري اقتصادي داشته باشیم از جنگل بهره

اند  تري که گروهی یا منفرد رشد یافته در واقع مناطقی از مرز رویشی واقعی توسط درختان کوچک .گویند تکثیر درخت می

 .شود اي با پوشش گیاهی کم و تنک اطالق می تقالی از جنگل به ناحیهاصطالح مرز درختی به معنی مناطق ان .شود مشخص می

متر که در باالترین ارتفاع واقع شده گفته 2از  کمتربه بیان دیگر، مرز درختی به موقعیت یک درخت در حال رشد با ارتفاع      

این مرز  .شود ها گفته می گل و درخچهدرختی به باالترین حد جداشده از جن  درختی یا مرز گونه  گونه  محدوده شود    می

 شود که بعد از  اي اطالق می مرز تاریخی درختی عموما به منطقه .استها و گیاهان خاردار  ارتفاعی از درخچه  باالترین محدوده

فظ شده، اري از آن به جاي مانده است. این مکان توسط درختان نیمه فسیل، درختان مرده یا بازمانده حثها آ یخبنداندوران 

هیسپترمال بوده که با استفاده از شواهد و مدارك   ارتفاعی از درختان در طول دوره  این مرز باالترین محدوده .شود مشخص می

 Ching(اند  یعنی درختان زیر فسیل و باستانی و درختان مرده به خوبی حفظ شده .شود زیر فسیلی پالئوکولوژیکال شناخته می

  )2012و همکاران،
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  هاي کوهستانی: مرزهاي رویشی مختلف در جنگل1 شکل

  

  مرز رویشی اکوتون

  یک اکوتون بعنوان ناحیه .شود بین دو مرز بعنوان مثال، مرز جنگلی و مرز درختی اکوتون مرز رویشی گفته می  به محدوده     

  بارتی دیگر، باالترین محدودهشود. به ع است که به تدریج با بیش از یک نوع پوشش گیاهی جایگزین می اکولوژیکیتنش 

اکوتون  .)2(شکل  شود ها بعنوان یک مرز در داخل اکوتون گنجانده می مانی درخت در کوهستان ارتفاعی از جنگل و رشد و زنده

ارتفاعی از   درخت که حداکثر محدوده  محدودهاز تاج پوشش متوالی جنگل تا   جنگل انبوه از مرز جنگل یا باالترین محدوده

    ).Kumar ،2016( یابد. امتداد می ،هاي درختی است نهگو

  
  : اکوتون مرز رویشی در جنگل کوهستانی2شکل 

 

     هاي رویشیبر تغییرات مرز عوامل موثر

هـاي   دمـا، بـارش، تـابش   ( هاي کوهستانی در نواحی مختلف بـدون شـک تحـت تـاثیر فاکتورهـاي اقلیمـی       پراکنش جنگل     

ترین فاکتورهایی هستند که در ایـن رابطـه مـورد اسـتفاده قـرار      میانگین دماي ساالنه و بارندگی مهم .است )خورشیدي و غیره



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  یط زیستو سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و مح

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

4 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

نتـایج برخـی    .اسـت ترین معیار تعیین کننده پراکنش و موقعیت خط مرزي دما، اصلیتوان گفت که در این راستا می .گیرند می

هاي انسانی و اقلیم منـاطق مـرتبط اسـت.     توپوگرافی، فعالیتمطالعات نشان داده است که شکل ساختاري و رشد مرز رویشی با 

توان اظهار داشت که تغییر شکل پوشـش گیـاهی در امتـداد ارتفـاع توسـط اقلـیم کنتـرل         در مقیاس جهانی، در درجه اول می

  ). 2017، و همکاران Prasad ( باشد  این عمل عمدتا کمبود حرارت و دماي ناکافی در طی فصل رشد می  شود و نتیجه می

بـرداري از   هاي ناشی از تغییر جهت شیب زمین، افزایش فشار جمعیت انسانی، بهره هاي کوهستانی تحت استرس اکوسیستم     

از  هـایی بخـش ). Buca ،2014( ندپذیر هاي مرتبط به شدت آسیب کاري و سایر چالش ها، معدن منابع طبیعی، توسعه زیرساخت

عالوه بر ایـن،   .اند  دچار آشفتگی شده و افزایش سطح اراضی کشاورزيییر کاربري اراضی جنگلی تغ نیز  در اثر هاي رویشی مرز

ي پراکنش جنگل را در ارتفاعات مختلف ودتا حدنیز  هاگسترش چراگاهزدایی و  هاي انسانی مانند: مدیریت زمین، جنگل فعالیت

انـد کـه ایـن     هاي کشاورزي تبدیل شده سب براي جنگل به زمینهاي منا برخی از رویشگاه کهبه طوري دهد. تحت تاثیر قرار می

     .)Yu ،2018و Wang( باشد ها می گاه هاي حاصلخیز، مراتع و زیست عمل به دلیل کمبود زمین

هـاي مختلـف مـرزي محـدود      پراکنش جنگل را در وضـعیت  نیز خاك عمقارتفاع، جهت دامنه،  نظیر فاکتورهاي جغرافیایی    

چراکـه   .هـا نقـش مهمـی دارد    رتفاع و جهت دامنه با فاکتورهاي اقلیمی مرتبط است. جهت شیب در توزیع جنگـل اثر ا .کند می

    .هاي رو به سایه بیشتر است در دامنه یرطوبت که شرایطبه طوريتواند تابش خورشید را تحت تاثیر قرار دهد.  جهت دامنه می

  هاي ارزیابی مرزهاي رویشیروش

قطـر تنـه و    ارتفاع از سطح دریـا،  کوهستانی از معیارهاي مختلفی از جمله رویشی در مناطق مرزهاي  محدوده ارزیابیبراي      

هـاي   هـا) و محـرك   نـه  هاي داخلـی (گـو   تحت تاثیر محرك ي رویشیمرزها  وسعت و فرم .شود گیاهان استفاده می شکل زیستی

شده  ترتنک درختیکاهش یافته و پوشش پوشش و ارتفاع درختان جتا ،کلی با افزایش شیببطور .گیرد بیرونی (محیط) قرار می

میرآخورلـو و اخـوان   در این رابطـه  ). 2015و همکاران،  Klinge( گذارد این شرایط محیطی بر تحول فلور و فیزیونومی اثر می و

که تغییرات وسـیع   ش کردندگزار ایرانهاي کوهستانی در ارتفاعات شمال  هاي فوقانی جنگل ) در بررسی تغییرات مرزي1387(

( تبدیل جنگل به مرتع و سپس به دلیل تغییر کاربري اراضی ویژه در حاشیه ارتفاعات باالدست  به ایراندر مرز جنگلهاي شمال 

هـاي   بـه دهـه   ایـران  هاي کوهستانی شمالجنگل نشینی مرزموجب عقببه اراضی کشاورزي دیم) توسط دامداران و کشاورزان 

 هـاي کوهسـتانی  هاي پایین جنگـل شیبسازي را عامل اصلی تخریب مرز جنگل در  جاده برخی محققین نیز. تشده اسگذشته 

بنابراین با افزایش شیب از میزان تخریب  هستند،  هاي پایین براي کشاورزي مناسب به دلیل اینکه شیب و معتقدند،  کرده عنوان

  شود. ها کاسته می جنگل

شه اکوسیستم مرز رویشی کمک زیادي به تشخیص موقعیت فعلی و تغییـرات آن خواهـد کـرد. بـراي     تهیه نق در این راستا،     

از سـطح منطقـه مـورد مطالعـه نیـاز اسـت تـا بتـوان          یتشخیص مرز رویشی در یک دوره چند ساله به اطالعات صحیح و کامل

 تخریـب تاري مرز رویشی، مطالعـات میـزان   از جمله تعیین شکل ساخ یهای مزیتبه دلیل  مشخص نمود.تغییرات ایجاد شده را 

 ارزیـابی تغییـرات  هاي گذشته، این مطالعه از اهمیت بیشـتري برخـوردار اسـت. بـراي      جنگل طی سال توسعهجنگل و یا میزان 

و همکـاران،   Klinge( شود که یکی از آنها روش سنجش از دور اسـت هاي مختلفی استفاده میهاي رویشی از ابزارها و روش مرز

اغلـب ناشـی از تغییـر تـوان تفکیـک مکـانی و        ايمرزهـاي رویشـی در تصـاویر مـاهواره     بندي  اشتباهات رایج در طبقه). 2015

تنک در نزدیکی مرز جنگـل انبـوه و    یهاي ناهموار، و گاها ناشی از توان تفکیک طیفی تدریجی مختلف بین مناطق جنگل زمین

توان گفت کـه اسـتفاده از تکنیـک سـنجش از     می با این وجود). 2013اران، و همک Coops( هاي زمینی است سایر انواع پوشش

دور اهمیت زیادي براي دستیابی به مقدار و چگونگی تغییرات پوشش گیاهی و در نتیجه نظارت بر تغییرات پوشـش اراضـی در   

  نقاط مرتفع دارد.

  گیرينتیجه
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 ( ارتفاع، جهت شیب، عمق خـاك)  و جغرافیایی گین دما و بارندگی)(میان فاکتورهاي اقلیمینتایج این تحقیق نشان داد که      

 بین پراکنش جنگل و تغییـرات اقلیمـی منطقـه    عالوه بر این گذارد. هاي کوهستانی تاثیر می جنگل مکانیتوزیع نحوه هر دو در 

بـا  و رودي خورشیدي و ارتفاع مترهاي شیب، جهت، تشعشعات ورابا تجزیه و تحلیل پا کهبه طوريوجود دارد.  داريرابطه معنی

به طور معمول عوامـل زیسـتی و    بینی کرد. را پیش مرزهاي رویشیتوان تغییرات پراکنش  در نظر گرفتن پیش شرط اقلیمی می

هـاي کوهسـتانی    جنگل مرزهاي رویشیبر گذار ژئومرفولوژي از جمله فاکتورهاي تاثیر و عوامل اقلیمی، انسانینظیر غیر زیستی 

بعدي اکوسیستم مرز رویشی دهی به ساختار سههاي انسانی در شکل یک و دخالتولوژنابراین نقش فرآیندهاي ژئومورفب .هستند

    مورد بررسی قرار گیرد.   اقلیمیبایستی در کنار عوامل 

  :منابع مورد استفاده

، اي.، تحقیقات جنگل و صنوبر ایران هاي ماهواره ده. بررسی تغییرات مرز فوقانی جنگل با استفاده از دا1387.میرآخورلو . خ ، اخوان . ر - 1

16 )1.( 139 -148.   

2- Buca, A . 2014  . The impacts of human activities on land use and land cover changes and environmental 

processes in the Gorce Mountains (Western Polish Carpathians) in the past 50 years, 1-11. 
3- Ching-An ch., Mei-Fen., Hsy-Yut., Min-chun. 2012. A concise scheme of vegetation boundary terms in 

subtropical high mountains, 1560-1570. 
4- Coops, C., Morsdorf, F., Michael E., Niklaus, S., Zimmermann, E. 2013. Characterization of an alpine tree 

line using airborne LiDAR data and physiological modeling , Global Change Biology , 19(12), 1-16. 
5- Klinge, M., Böhner, J., Erasmi, S. 2015. Modeling forest lines and forest distribution patterns Whit remote-

sensing data in a mountainous region of  semiarid central Asia, Biogecsciences,12, 2893-2905. 
6- Kumar, P. 2016. University, Julay 2015, Use of high resolution DigitalGlobe satellite imagery to map the 

Alpine treeline ecotone of the Nepal Himalaya, DigitalGlobe, 1-18. 
7- Mihai, B., Săvulescu, I., Rujoiu-Mare, M., Nistor, C. 2017. Recent forest cover changes (2002–2015) in the 

Southern Carpathians: A case study of the Iezer Mountains, Romania, 2166-2174. 
8- Prasad, N., Madan, G., Dinesh, K., Bhuju, R., Carrer, M. 2017. Site- and species-specific treeline responses to 

climatic variability ineastern Nepal Himalaya, Dendrochronologia, 1-13. 44-56. 
9-Wang, S., Yu, P. 2018, Influence of climatic and geographic factors on the spatial distribution of Qinghai 

spruce forests in the dryland Qilian Mountains of Northwest China, 1007-1017.  

  



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  یط زیستو سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و مح

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

6 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

 
 

Investigation of Factors Affecting Vegetation Boundaries in 
Mountainous Forests  

 
Abstract: 
Vegetation boundaries are important ecosystems in mountainous forests that are important 
role in protecting natural resources, preserving biodiversity and controlling hydrological 
cycles and their changes affect the ecosystem health, the pattern of species distribution, the 
increased species extinction and the structure and functioning of the ecosystem. Therefore, 
this research was conducted with the aim of investigating the vegetative boundaries, factors 
influencing the changes and their evaluation way. The results showed that vegetation 
boundaries are divided into dense forest boundaries, physiognomic boundaries, tree 
boundaries, tree species boundaries and historical tree borders. Also Different biological and 
non-biological factors such as climate (temperature, rainfall, solar radiation), human activities 
(land use change, mineral activities) and geomorphology (elevation, direction of gradient, soil 
depth) affect the changes of vegetation boundaries. According to the results of this research it 
can be argued that monitoring the changes of vegetation boundaries in mountainous forests 
and studying the factors influencing them is important for maintaining the stability and health 
of mountain ecosystems.  
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