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رابطۀ بین گروه گونههای اکولوژیک با عوامل محیطی در
منطقۀ حفاظتشدة دنای غربی
 سید معینالدین زمانی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد ننل داری دانشلا یاسو  ،یاسو  ،ایران
 رقیه ذوالفقاری؛ عضو هیئت علمی دانشکدة کشاورزی و اژوهشکدة منابع طبیعی دانشلا یاسو  ،یاسو  ،ایران
 سهراب الوانینژاد؛ عضو هیئت علمی دانشکدة کشاورزی و اژوهشکدة منابع طبیعی دانشلا یاسو  ،یاسو  ،ایران

چکیده
امروزه ،تعیین گروه گونههای اکولوژیک برای بررسی وضعیت کنونی و آین دۀ جنگ ل و ارتب اط آن ب ا عوام ل محیط ی از
ضرورتهای مدیریت جنگل است .بدینسبب ،تعداد  52پالت  452متر مربعی در دامنۀ ارتفاعی  0811 0271متر از سطح
دریا و وسعت  122هكتار در منطقۀ حفاظتشدۀ دنای غربی پیاده شد .چهار گروه گون ۀ اکولوژی ک ب ا اس تفاده از آن الیز
 TWINSPANدر منطقه شناسایی شد که ارتفاع از سطح دریا و شیب و شوری خاک در تفكیک گروهها مؤبر بودند .گ روه
دوم با داشتن بیشترین درصد پوشش علفی و واقعشدن در شیب پایین دارای بهترین شرایط خاکی بود .اما گروه چهارم ب ا
گونۀ شاخص ارس و جاشیر نامساعدترین شرایط محیطی را داشت .در گروه اول نیز بنه گونۀ شاخص بود که ای ن گ روه
دارای کمترین ارتفاع و بیشترین میزان آهک و درصد پوشش درختی بلوط بود .نت ایج نش ان داد ک ه طبق هبن دی پوش ش
گیاهی میتواند رویشگاهها را تا  82درصد تفكیک کند .بنابراین ،چنین مطالع اتی ع الوه ب ر شناس ایی آش یان اکولوژی ک
گونهها ،برای پیبردن به وضعیت رویشگاهها نیز کمک میکند.
واژگان کلیدی :پوشش گیاهی ،زاگرس ،گونۀ شاخص ،عوامل خاکی و فیزیوگرافی.

 نویسندة مسئول تلفکس 07431114048

تلف همرا 09331184072
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مقدمه
از مهمتری جنبههای اکولو ی گیاهی مطالعۀ جوامرع
گیاهی اسر  .بردیهی اسر کره گونرههرای گیراهی
بهصورت انفرادی در رریشگاههرای مختلر حضرور
پیدا نمیکنند ،بلکه هرکدام از آنها همراه گونرههرای
دیگری در یک منطقه حضور مییابند .جامعۀ گیراهی
به مجموعهای از گونههای گیاهی گفته میشود که در
یک جای بهخصوص با یکدیگر زنردگی مریکننرد ر
قرابتی با همدیگر دارند یا اجتمراع راضرحی را نشران
میدهند [ .]3امرررزه ،تفکیرک جوامرع گیراهی بررای
بررسررری رضرررعی کنرررونی ر آینرررد جنگرررل از
ضرررتهای علم جنگل اس  ،زیررا جوامرع گیراهی
میتواند رضرعی یرک رریشرگاه را مشرخ کنردی
بهطوری که با تفکیک جوامع گیاهی یک رریشرگاه ر
مشخ کردن شرایط محیطی آن مریتروان اطالعرات
مفیدی در زمینۀ مدیری آن راحد زیستی کس کررد
[ .]2مکتررر هرررای زیرررادی توسرررط بسررریاری از
اکولو یس ها برای شناخ ر تفکیک جوامع گیراهی
بهرجود آمدهاند که از مهمتری آنها میتروان مکتر
زرری ر مونسلیه را که در سال  3928از سوی برارن ر
بالنکه پیشنهاد شد نام برد [ .]1حضور یا عدم حضور
گیاهان در یک منطقه به عوامل محیطی مرتبط اس ر
خصوصیات رریشگاه برهشرکلی مناسر در پوشر
گیرراهی مررنعک ،مرریشررود ر شرراخ هررای کیفی ر
رریشگاه را مریتروان در پوشر گیراهی یافر [.]4
گیاهان با توجه به نیازهای اکولو یکی ای که دارند در
منرراطق مختلرر حضررور مررییابنررد .بنررابرای  ،برره
مجموعهای از گونههای گیاهی کره زنردگی مشرترکی
دارند ،گرره گونرههرای اکولو یرک مریگوینرد .ایر
گونهها در شرایط محیطری مشرابه برا همردیگر رشرد
میکنند [ .]5در راقع ،گیاهانی کره برهطرور مکررر برا
همدیگر در نرواحی برا ترکیر مشرابهی از رطوبر ،
خرراا ،مررواد غرراایی ،نررور ،ر دیگررر عوامررل حضررور
مییابند ،فرض میشود که دارای نیازهای اکولو یرک

مشابهیاند ر بهعنوان گرره گونههای اکولو یک نامیده
میشوند [ .]7 ،1بهعبرارت دیگرر ،گررره گونرههرای
اکولو یک نشاندهند جوامرع گیراهی ر ارتبراط ایر
جوامع با عوامل محیطی اند .پ ،میتوان کاربرد گرره
گونههای اکولو یک را تفکیک راحدهای اکولو یرک
منطقه دانس که برارنز ر همکراران [ ]1نرام آنهرا را
راحدهای اکوسیستمی گااشتهاند [.]8
در مطالعه دربار منطقۀ حفاظ شد ملهگرون در
استان ایالم در ارتفراع 3411رر 2111مترر ،سره گررره
اکولو یررک تفکیررک شرردند کرره مهررمتررری عوامررل
تأثیرگاار بر طبقهبندی گررههای اکولو یک ارتفراع از
سطح دریا ،جه

دامنه ،ازت خاا ،درصرد رطوبر

اشباع ،مراد آلری ،رزن مخصروص ظراهری ،درصرد
سرریل  ،ر اسرریدیته بودنررد [ .]9محمرردی سررمانی ر
همکررراران [ ]31در مریررروان در دامنرررۀ ارتفررراعی
3441ر 2311متر از سطح دریا مشاهده کردنرد کره در
تشکیل چهار تی

موجود در منطقه کرب آلی ،فسفر،

ر اسیدیته اثرگاار بودند .در تحقیقی که اسرماعیلزاده
ر همکاران در ذخیررهگراه سررخدار افراتختره انجرام
دادند ،پ ،از شناسرایی  4گررره اکولو یرک بره ایر
نتیجه رسیدند که ای گررههای اکولو یک از نظر هرر
سه عامل فیزیوگرافی (ارتفراع از سرطح دریرا ،جهر
دامنه ،ر شی ) از همدیگر متمایزند [ .]33در تحقیقی
که در شمال استان سمنان ر در منطقۀ ییالقی سرروده
انجام گرف  ،نشان داده شد که کلیۀ عوامرل محیطری
بهجرز درصرد رطوبر

اشرباع خراا در گرررههرای

مختلر  ،اخررتالف معنرریدار دارنررد [ .]32در تحقیررق
دیگری در نزدیکی شهر یاسوج ر در منطقرۀ جنگلری
رز

چهار گرره اکولو یک در منطقه شناسایی شد ر

همچنی نتایج نشران داد کره ارتفراع از سرطح دریرا،
شرری  ،درصررد پوشرر

علفرری ،ر درصررد الشرربر

مت یرهای محیطی در رابطه با ای گررهها هستند[.]31
در تحقیقی که در جنگرلهرای کالرآبراد چرالوس نیرز
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انجام گرفر

5ررر 71درصررد اسرر

بره ایر نتیجره رسریدند کره مهرمترری

کرره دارای جهررات مختلرر

مت یرهای خاکی در گررههای چهارگانه به ای قرارنرد:

ج رافیایی میباشد .ای منطقه به همرراه سرایر نقراط

کرب آلی ر درصد ش در گررره ارل ر مقردار درصرد

منطقۀ حفاظ شرد دنرا برا مسراحتی معرادل 91111

در گرره درم ر فسرفر ر درصرد رس در

هکتار به اسرتناد مصروبۀ شرمار  321شرورای عرالی

گرره سوم ر بیشتری مقردار پتاسریم در گررره چهرارم

حفاظ

از سرال  3119بررای احیرای

حضور دارند .در خاتمره نتیجرهگیرری شرد در جنگرل

پوش

گیراهی ر حفاظر

کالرآباد ریژگیهرای شریمیایی بیولرو یکی ر برهریرژه

حفاظ

قررار گرفر  .میرانگی بارنردگی سراالنه برر

ش ر سیل

ریژگیهرای فیزیکری نقر

محیط زیسر

از حیرات رحر

تحر

بیشرتری در شرکلگیرری

اساس آمار ایستگاه سینوپتیک یاسروج  815میلریمترر

گررههای اکولو یک بر عهرده دارنرد [ .]34مطالعره در

اس

از  81درصد آن در  4فصل سررد آخرر

جنگل خیرردکنار نوشهر نیز نشان داد که چهرار گررره

سال (دسامبر تا مارس) اتفاق میافتد .میرانگی دمرای

بومشناسی قابل تفکیک بروده کره گررره ارل در دامنرۀ

ساالنۀ آن  35درجۀ سانتیگراد اس .

رسیعی از ارتفاع از سطح دریا ر شی

قررار داشر

ر

گرره سوم ر چهارم در ارتفاعات باال قرار داشتند [.]35
از آنجررا کرره جنگررلهررای اسررتان کهگیلویرره ر
بویراحمد ،بهخصروص منطقرۀ حفاظر شرد دنرا ،از
مهمتری جنگلهای زاگرس میانی محسوب میشرود
ر همواره با تهدیردهای زیرادی مواجره بروده ر نیراز
ضررری به حفاظ

ر مدیری

پایدار دارد ،انجام ای

تحقیق ر شناسایی گررههای اکولو یک ر گونرههرای
شاخ

در ای منطقه ر درا ارتباط آنها برا عوامرل

محیطی ضررری بهنظر میرسد.

مواد و روشها
منطقة مورد مطالعه
رریشگاه مورد مطالعه به نام راحد پش
استان کهگیلویه ر بویراحمد اس

کره راقع در

که بخشی از منطقۀ

حفاظ شد دنا محسوب میشرود ر بری طرولهرای
ج رافیررایی " 53° 23' 2تررا " 53° 21' 29شرررقی ر
عررررض ج رافیرررایی " 12° 51' 34ترررا "11°57' 11
شمالی راقع شده اس  .رسع
حدرد  111هکتار اس

منطقرۀ مرورد مطالعره

ر حداقل ارتفاع منطقۀ مرورد

مطالعه  2193ر حداکثر ارتفراع حردرد  2833مترر از
سطح دریاس  .همچنی ای منطقه دارای شریبی بری

که بی

روش تحقیق
پ ،از حضور در منطقه ر جنگل گردشری 51 ،قطعره
نمونۀ  451متر مربعی (با ابعاد  35×11متر) بره ررش
سیسررتماتیک ر تصررادفی در شرربکههررایی بررا ابعرراد
 251×511مترر در منطقرهای برا رسرع حرردرد 111
هکتار که دارای دامنرۀ ارتفراعی 2193رر 2833مترر از
سطح دریا بود ،پیاده شد .عموماً ضرلع برزر شربکه
طوری بود که پالتها به فاصرلۀ  311مترر ارتفراع از
سطح دریا قرار گرفتند .انداز پالتهرا نیرز بره ررش
حداقل سطح ر با استفاده از پالتهای حلزرنی تعیی
شد [ .]31قطعات نمونره بره ررش ریتراکر اصرال ر
پیاده شدند ،بهطوری که ضلع کوچک در امتداد شی
ر ضلع برزر در امترداد خطروط میرزان (عمرود برر
شی ) قرار گرف  .سس ،در چهار گوشۀ هرریرک از
پالتها یک میکررپالت یک متر مربعی (با ابعراد ×2
 1/5متر) ر یک میکررپالت  31متر مربعری (برا ابعراد
 2×5متر) به همان صورت (ضلع کوچرک در امترداد
شی ر ضلع بزر در امتداد خطوط میزان) پیاده شد
[ .]37همچنی یرک میکرررپالت  45مترر مربعری در
رسرط مرراکررپالت قررار گرفر کره در مجمرروع برره
پیادهشردن  211میکرررپالت یرک مترر مربعری211 ،
میکررپالت  31متر مربعری 51 ،میکرررپالت  45مترر
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مربعی ،ر  51پالت  451متر مربعری در منطقرۀ مرورد
مطالعه منجر شد .سس ،کلیۀ گونههای موجود در هرر
پالت برداشر ر ثبر شردند .بررای تعیری درصرد
پوش گونههای درختی از پالتهای بزر  ،ر بررای
تخمی درصد پوش علفی نیرز از میکرررپالتهرا ر
ررش برارن ر بالنکه استفاده شد [ .]38سرس ،،کلیرۀ
گونههرا از طریرق منرابع در دسرترس مثرل مجموعره
فلورهای فارسی ایران [ ]39ر فلور رنگی ایرران []21
شناسایی شردند .همچنری در هررکردام از پرالتهرا،
ارتفاع از سطح دریا به کمک سیستم مکانیاب جهانی
( ،(GPSجه ج رافیایی به کمک قط نما ،ر شری
به کمک شی سنج سونتو اندازهگیری ر یاداش شرد.
درصد پوش علفی کل ر درصد الشبر در هریرک
از پررالتهررا بررا اسررتفاده از میررانگی میکررررپالتهررا
بهصورت چشمی تخمی زده شد .درصد تاج پوش
کلیۀ گونههای درختی نیز با اندازهگیری در قطرر تراج
عمود بر هم برای هریک از پایههرا محاسربه ر سرس،
مجموع آن برای پالت در نظر گرفتره شرد .سرس5 ،
نمونه خاا در هر پالت برداش شد که ای نمونهها
با هم آمیخته شدند ر بهعنوان نمونه خراا آن پرالت
در نظر گرفتره شردند .پر ،از آن نمونرههرای خراا
خشک ر از الک  2میلیمتری عبور داده شدند .بررای
تعیی برخی خصوصیات شیمیایی نظیر  pHبا نسرب
 3به  2با آب مقطر ر با اسرتفاده از دسرتگاه  pHمترر،
قابلی هدای الکتریکی ( )ECبا نسب  3به  5با آب
مقطر ر با کاربرد هردای سرنج الکتریکری (،)dSm-1
میزان مواد آلی با کاربرد ررش اکسای برا کررمیرک
اسید [ ،]23کربنات کلسیم معادل یا آهرک برا کراربرد
ررش خنثاکردن با اسید کلریدریک ،نیتررر ن کرل برا
ررش کجلدال [ ،]22ر فسفر خاا ( )mg/kgبا ررش
 Olsenر همکاران [ ]21اندازهگیرری شردند .پتاسریم
قابل استفاده ( )mg/kgنیز با عصرارهگیرری بره رسریلۀ
آمررونیم اسررتات یررک نرمررال ر سرردیم قابررل اسررتفاده
( )mg/kgبه رسیلۀ عصار اشباع انجرام شرد ر سرس،

قرا به ررش شعلهسنجی صورت گرف [ .]24برای
تعیی باف خاا ر تعیی درصد رس ،الی ر ماسه نیز
با استفاده از ررش هیدررمتری [ ]25انجام شد.

آنالیز دادهها
برای آنرالیز دادههرا ،از دادههرای پوشر گونرههرای
گیاهی ر عوامل محیطی استفاده شد .سس ،گررههرای
اکولو یک موجود در منطقه به کمرک نررمافرزار Pc-
 Ord 4.16ر تحلیل درطرفۀ گونرههرای شراخ  3برا
استفاده از دادههای پوش گیاهی تعیی شدند .سس،،
برررای تعیرری گونررههررای شرراخ در گررررههررای
طبقررهبنرردیشررده بررر اسرراس ررش تحلیررل درطرف رۀ
گونررههررای شرراخ از ررش [ ]21اسررتفاده شررد.
نامگااری گرره گونههای اکولو یک بر اسراس گونرۀ
درختی یا درختچهای مورد شاخ ر درصد پوشر
آنها انجام گرف  .در ادامرۀ ارتبراط بری گرررههرای
اکولو یررک ر عوامررل محیطرری ،دادههررای پوشرر
گونههای گیاهی در هر پالت بهعنوان ماتری ،اصرلی
ر دادههای مربوط به عوامل محیطی بهعنوان مراتری،
درم مورد استفاده قرار گرفتند ر سس ،آنرالیز تطبیقری
متعارف ( )CCAبا استفاده از نررمافرزار Pc-ord 4.16
بر رری دادهها انجام شد .معنیداربودن مقرادیر ریرژ
محورهای آنالیز  CCAبا اسرتفاده از آزمرون مونر ر
کارلو بررسی شد [ .]27سس ،دادههرا رارد نررمافرزار
 SPSS 16.0شدند ر برای بررسی پارامترهای مختل
محیطرری در گررررههررای مختل ر از آنررالیز راریرران،
یکطرفه ر مقایسۀ میانگی دانک استفاده شرد .بررای
استفاده از جه ج رافیایی در تجزیه ر تحلیلها الزم
بررود کرره ابترردا جهر کمری شررودی بنررابرای  ،جهر
ج رافیایی با استفاده از فرمول  CosA+1کمی شرد .در
راقع ،از ای فرمول بهعنوان درجۀ شرمالگرایری بررای
جه استفاده شد [ .]28از آنالیز تجزیۀ تابع تشرخی
نیز بررای مشرخ شردن مهرمترری عوامرل محیطری
1. Twinspan
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تفکیککنند گرره گونههای اکولو یک ر میزان صح
طبقهبندی گررههرا برر اسراس آزمرون Wilks lambda
استفاده شد .از آمار کاپا ( )Kappaنیرز بررای صرح
طبقهبندی گرره گونههای اکولو یک استفاده شد.

نتایج و بحث
گروه گونههای اكولوژیک
بر اساس نتایج آنالیز  ،TWINSPANبا در نظر گرفت
ارزش ریررژه در هررر سررطح طبقررهبنرردی چهررار گرررره
اکولو یررک در منطقرره شناسررایی شرد (شررکل  .)3بررر
اساس ای طبقهبندی ،ارلی سطح طبقهبندی با مقردار
ریژ  1/11به در گرره اکولو یک  14قطعره نمونرهای
در سم

چ

راسر

ر  31قطعه نمونهای در سم

تقسیم شد .در سطح درم نیز بره چهرار گررره تقسریم
شدی بهطوری کره در سرم

سرطح ارل بره در

چر

گرره  38ر  31قطعه نمونرهای برا مقردار ریرژ 1/25
تقسیم شد .گرره سم

راس

نیز با مقدار ریژ 1/18

برره در گرررره  34ر  2قطعرره نمونررهای تقسرریم شررد.

ریژگیهای اکولو یک ای گرره گونهها در جردرل 3
آررده شده اس .
نتایج نشران داد کره چهرار گررره اکولو یرک در
منطقه رجود دارد .در تحقیق دیگری که در زاگرس ر
در اسررتان ایررالم انجررام شررد ،سرره گرررره اکولو یررک
شناسایی شد [ .]9تفکیک جوامع به ایر صرورت در
در منطقرره نشرراندهنررد ایرر اسرر کرره در منطقررۀ
حفاظ شد دنا عوامل محیطی بهخصوص ارتفراع از
سطح دریا از دامنۀ ت ییرات بیشتری برخوردار اسر .
بررهطرروری کرره ارتفرراع در منطقررۀ ملررهگررون ایررالم
3411ررر 2111متررر از سررطح دریررا ر در منطقررۀ دنررا
2193ر 2833متر از سطح دریاس  .در نتیجره ،منطقرۀ
حفاظ شد دنا به تعداد گررههای بیشرتری تفکیرک
شده اس  ،زیرا هر چهار گرره موجرود در منطقره برا
عامل ارتفاع از سطح دریا کامالً از همردیگر تفکیرک
شدهاند .مطالعۀ دیگر نیز نشان داده اس که ارتفاع از
سررطح دریررا یکرری از مهررمتررری عوامررل در ایجرراد
گررههای اکولو یک مختل اس [.]29

 51قطعه نمونه
 14قطعه نمونه

 31قطعه نمونه

 2قطعه نمونه

 34قطعه نمونه

 31قطعه نمونه

 38قطعه نمونه

گرره چهارم

گرره سوم

گرره درم

گرره ارل

شکل  .3طبقهبندی گروههای اکولوژیك با استفاده از تحلیل TWINSPAN

جدول  .3ویژگیهای گروه گونههای اکولوژیك شناساییشده در منطقۀ مورد مطالعه

نام گروه

ارتفاع از سطح دریا

جهت

شیب

تعداد قطعات نمونه

گرره ارل

Smyrnieto-Schumanniatum

2193ر2427

همۀ جه ها

31ر15

38

گرره درم

Phlometum olivieri

2151ر2111

همۀ جه ها

5ر45

31

گرره سوم

Prangoetum ferula

2451ر2782

همۀ جه ها

5ر15

34

گرره چهارم

Junipereto-Ferulagatum

2814ر2833

جنوبی

15ر71

2
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نتررایج نشرران داد کرره گرررره ارل ،کرره در ارتفرراع

مالیررم 5رر 15درصررد قرررار دارد شررامل چهررار گونرۀ

2193ر 2427متر از سطح دریا ر در شی های 31ر15

جاشیر ،گل گندم ،سریال زرد ،ر ش اسر .

درصد قرار دارد ،دارای سه گونۀ شاخ

شاخ

مهمتری گونۀ شاخ

اس  :گونۀ

درختی بنه ،گونرۀ دارریری آرنردرل ،ر گونرۀ کمرای
بیابانی که بهعنوان گونۀ شاخ

در ای گررره ،گونرۀ درختری

ش اس  .گرره چهارم نیز با حضور گونرۀ شراخ
درختی ارس ر گونۀ شاخ

در ای گرره اهمی

معطر چویل در باالتری

دارد .گرره درم ،کره در ارتفراع 2151رر 2111مترر از

ارتفاع (2814ر )2833ر تندتری شری هرا (15رر)71

5رر 45درصرد حضرور دارد،

دیگرر

سطح دریرا ر در شری
دارای چهار گونۀ شاخ

قرار دارد .ای گرره با داشت  5گونۀ شراخ

گوشبره ،آدمک ،گرون ،ر

که شامل کتانی زیبا ،کنگر ،فیبیژیا ،فررال ،ر ررنراس

گرررار چررراقکررر اسررر  .گررررره سررروم کررره در

را

ساقهسرفید اسر
داش

ارتفاع2451ر 2782متر از سطح دریا ر در شری هرای

بیشرتری تعرداد گونرۀ شراخ

(جدرل .)2

جدول .2مشخصات گونههای شاخص در گروه گونههای اکولوژیك

میانگین فراوانی

درصد فركانس

مقدار

گروه گونة

گونه در گروه

گونه در گروه

ویژه

اكولوژیک

نام فارسی

گونه شاخص

5/78

73

52/1

3

آرندرل

Smyrnium cordifolium

1/31

59

51/8

3

کمای بیابانی

Schumannia karelinii

2/73

47

49/1

3

بنه

3/19

28

13/8

2

گوشبره

1/83

94

51

2

آدمک

Biebersteinia multifida

1/8

19

41/8

2

گون علفی

Astragalus managettae

1/44

51

12

2

گار چاقک

Scariola orientalis

47/12

18

49/7

1

جاشیر

Prangos ferulaceae

8/73

44

78/2

1

گل گندم

4/34

19

73/4

1

سریال زرد

2

85

51

1

ش

39/99

311

311

4

ارس

Juniperus polycarpos

35

311

311

4

چویل

Ferulago angulata

32/5

311

311

4

فررال

Ferula gummosa

5

311

311

4

فیبیژیا

Fibigia umbellata

4/5

51

51

4

کنگر

2/5

311

48/1

4

کتانی زیبا

3

311

47/9

4

ررناس ساقهسفید

Pistacia atlantica
Phlomis olivieri

)Centaurea aucheri (D.C
Pteroluphelus caums
Lonicera nummularifolia

Cirsium echinus
Linaria sp
Rubia albicaulis
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ارتباط بین عوامل محیطی با گروه گون هه ای
اكولوژیک
نتایج تطبیقی متعرارف ( )CCAنیرز نشران داد کره در
محور ارل ر درم معنیدار بودنرد ،رلری محرور سروم
معنیدار نبود ر ارزش ریژ هریک برهترتیر

،1/113

 ،1/411ر  1/141بود (جردرل  .)1سرس ،محورهرای
ارل ر درم بهعل

معنیداری ر دارابودن ارزش ریرژه

بیشتر استفاده شد تا مشخ

شود کدامیک از عوامل

محیطی با ای در محور معنیدار هسرتند (جردرل .)4
نتایج حاکی از آن اس

کره غنرای گونرهای ،جهر ،

نیترر ن ،ر آهک خاا با محرور ارل ارتبراط منفری ر
معنرریدار ر ارتفرراع از سررطح دریررا ،فسررفر ،ر سرریل
درش

نیز ارتباط مثب

ر معنیدار دارد .ای در حالی

بود که پتاسیم ،شوری ،ماد آلی ،ر رس خاا ارتبراط
منفی ر شی  ،اسیدیته ،آهک ،ر ماسره خراا ارتبراط
مثب ر معنیدار با محور درم داش (جدرل .)5
با توجه به اینکه آهک ارتباط منفی با محرور ارل
ر ارتباط مثب برا محرور درم دارد ،چرون گررره ارل

دارای ارزش پررایی در محررور ارل اس ر  ،در نتیجرره
میتوان نتیجه گرف که خاا ای گرره دارای آهرک
ر نیترر ن باالیی اس ر همچنی ای گرره در ارتفاع
پایی قرار دارد .بر همی اساس ،میتوان نتیجه گرف
که ای گررره دارای اسریدیته ر نیتررر ن بیشرتری در
مقایسه با سایر گررههاس  .در حالی که گررره سروم
در محرررور ارل ارزش بررراال ر در محرررور درم ارزش
پایینی دارد ،در نتیجه ای گرره در خااهایی حضرور
مییابد که میرزان کمترری از ایر سره عامرل را دارد.
همچنی گرره چهارم ارزش باالیی در بردار درم دارد.
پ ،با توجه بره اینکره ایر محرور دارای همبسرتگی
مثب با شی اس  ،ای گرره در شی های تند قررار
دارد .اما گررههای درم ر سوم ،که در خرالف جهر
بردار شی یا در قسم منفی بردار درم قرار داشتند،
راقعشدن ای گررهها را در شری هرای مالیرم نشران
میدهد .پالتهای گرره ارل نیز از قسرم پرایی ترا
باالی محور درم حضور داشتند که نشراندهنرد ایر
اسر کرره شرری عامررل مهمری در حضررور یررا نبررود
گونههای ای گرره نیس (شکل .)2

جدول  .1نتایج آنالیز  CCAدادههای متغیر محیطی

ارزش ویژه واریانس توضیحدادهشده واریانس تجمعی توضیحدادهشده مقدار احتمال

محور اول

1/113

7/7

7/7

1/1317

محور دوم

1/411

1

31/7

1/1317

محور سوم

1/14

4/4

38/3

1/15

جدول  .1نتایج تست مونتکارلو برای همبستگی بین گونهها و عوامل محیطی

همبستگی گونه  -محیط

میانگین

مقدار احتمال

محور ارل

1/938

1/825

1/1317

محور درم

1/88

1/798

1/1111

محور سوم

1/874

1/818

1/1117
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جدول  .1همبستگی محورهای  CCAبا عوامل محیطی و خاک

مشخصه

محور اول

محور دوم

غنا

*-1/191

-1/218

یکنواختی

1/221

1/11

تنوع زیستی شانون ر رینر

1/194

-1/342

تنوع زیستی سیمسسون

1/388

-1/348

**

ارتفاع از سطح دریا

-1/211

1/878

شی

1/214

جه

*-1/191

**

1/733

1/141
**

اسیدیته

-1/113

شوری خاا

-1/131

**

ماد آلی

-1/179

**-1/412

فسفر

**

1/41

-1/191

سدیم

1/345

-1/249

**

آهک

-1/113

پتاسیم

1/341

نیترر ن

**-1/424

رس

-1/199

**
**

1/548

1/518

-1/427

1/194
**

-1/113

-1/413

سیل

درش

*

1/117

-1/333

سیل

ریز

1/317

-1/233

ماسه

-1/379

C/N

1/212

*

1/135

-1/217

گروهچهارم
گروه اول

گروه سوم

گروه دوم

شکل  .2تفکیك گروهها و همبستگی آنها با عوامل محیطی با استفاده از آنالیز CCA
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نتررایج حاصررل از آنررالیز راریرران ،یررکطرفرره

گرره ارل دارای کمتری میزان سیل

درش

ر گررره

( )ANOVAنیز نشان داد که تفرارت معنریدار بررای

چهارم دارای بیشتری میرزان برود .نسرب

ارتفرراع از سررطح دریررا ،شرری  ،آهررک خرراا ،فسررفر،

نیترر ن ( )C/Nخراا نیرز در گررره سروم بیشرتری

 ،C/Nشرروری ،اسرریدیته ،سرریل

نیترررر ن ر نسررب

درش  ،ر ماسه در بی گررههای مختل

مقرردار بررود .پوشر

کررب بره

علفرری گرررره ارل ر چهررارم ب را

اکولو یرک

کمتری میزان ر گرره درم ر سوم با مقادیر باال با هرم

رجود دارد (جدرل  .)1نتایج مقایسۀ میرانگی ارتفراع

بلروط

در یک گرره قرار گرف  .از لحاظ تاج پوش

نشان داد که تمامی گررهها با یکدیگر تفارت معنیدار

ر درصد الشبر

داشتند ر گرره چهارم دارای بیشتری میانگی ارتفراع

داش .

ر گرره ارل دارای کمتری میانگی ارتفاع بود (جدرل
 .)1نتایج مقایسۀ میانگی شی

نیز نشان داد که شی

نیز گرره چهرارم کمترری میرزان را

گرره ارل ،که در پایی ترری ارتفراع ر در شری
میانی قرار داشر  ،گونرۀ بنره را کره از مهرمترری ر

در گررررههررای درم ر سرروم اخررتالف معنرریداری بررا

تأثیرگرراارتری گونررههررای درخترری در جنگررلهررای

همدیگر ندارند ر دارای کمتری میزان شی

هسرتند.

زاگرس اس

در خرود جرای

اس

ر گرره

داده اس  .رستمیکیا ر همکاران [ ]11نیرز ارتفراع از

ارل نیز با گررههای دیگر تفارت معنیدار ندارد .نتایج

سطح دریا را عامل اصلی در پراکن

گونۀ بنه دانستند

اسیدیته یا  pHخاا نشان داد که گرره چهرارم دارای

ر ابراز داشتند ای گونه در ارتفاعات پایی بهصرورت

ر گررههای درم ر سوم کره

ر در ارتفاعات باالتر همراه با گونههای دیگرر

گرره چهارم دارای بیشتری میزان شی

بیشتری میزان  pHاس

خال

بهعنوان گونۀ شراخ

اختالف معنیداری با همدیگر ندارنرد دارای کمترری

حضور مرییابرد ر برا افرزای

 pHخاااند .گررره ارل نیرز دارای یرک میرزان حرد

حضور ای گونه نامسراعد مریشرود .آنهرا گرزارش

راسط اس  .نتایج میرزان شروری یرا  ECخراا نیرز

کردند که ای گونه در شری هرای کرم ر خرااهرای

کرد که گررههای درم ر سوم در خااهرایی

نیمهعمیق حضور مییابد .همچنی ایر گررره دارای

حضور داشتند که بیشتری میرزان شروری را دارنرد ر

بیشررتری میررزان نیترررر ن خرراا بررود ر ررنررد ت ییررر

کمتری میزان شوری خاا نیز به گرره چهرارم تعلرق

نیترر ن نیز بهصورتی بود که از گرره ارل بره سرم

مشخ

داش  .اما گرره چهارم بیشتری میزان فسفر خراا را

گرره چهرارم کراه

به خود اختصاص داد ر کمتری میزان فسفر خراا را

نیترر ن میتواند به در دلیرل باشرد .یکری اثرر عامرل

گرره ارل داش  .برعک ،فسفر خاا ،میزان آهک در

ارتفاع از سطح دریا ،بهعنوان یکی از مهمتری عوامل

بره سرایر گرررههرا بیشرتر برود ،در

ارتفاع از سرطح دریرا

گرره ارل نسرب

یافر

ارتفراع شررایط بررای

اثرگاار ،بهطوری که با افزای

ر ایر ت ییرر در میرزان

مییابد ر تجزیرۀ مرواد برهکنردی صرورت

صورتی که سایر گررهها از لحاظ میزان آهرک خراا

دما کاه

اختالف معنیداری با هم نداشتند ر در یک گرره قرار

میپایرد ر در نهای

گرفتند.

میشود .دیگر آنکه میزان نیترر ن باال در ای گرره را

منجر به کاه

نیتررر ن خراا

میزان نیترر ن خاا نیرز از گررره ارل بره گررره

میتوان با حضور گونههای درختی مانند بلوط ر بنره

یاف  .از لحراظ ذرات خراا،

آنهرا نیرز توجیره کررد .بلروط

چهارم بهتدریج کاه

ر درصد تاج پوشر
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برهعنروان

هرچند بهدلیل حضور در گررههای مختل

نهای

سب

شد اسیدیتۀ خاا ای در گرره کمترری

شررناخته نشررد ،از فرارانرری زیررادی

باشد ،زیرا هوموس خاا بهدلیل اینکره حراری اسرید

بهخصوص در ارتفاعات پایی برخوردار بود ر طبیعتاً

اسریدیتۀ

گونررۀ شرراخ

ارتفاع از سطح دریا شررایط بررای حضرور

با افزای

گونههای درختی بهخصوص بلوط نامساعد شده ر از
آنها کاسته شده اس  .تاج پوش

درصد تاج پوش

درختان بهخصوص گونۀ بلوط باعث افزای
ک

الشبر

جنگل میشود .از یرک طررف برهسرب

الشبر

تجمرع

در زیر درختان ر از طرف دیگر با ایجاد یک

جریان پیوسته چرخۀ عناصرر غراایی نیتررر ن خراا
افزای

مییابد ر خراا حاصرلخیزتری در زیرر تراج

پوش

درختان ایجاد میشود [ .]13بنا به ای دالیرل

نیترر ن خاا در گرره ارل ،که دارای کمتری ارتفراع
از سطح دریا ر بیشتری درصد تاج پوشر
الشبر

بلروط ر

بود ،بیشتری میزان را نشان داد .همچنی ای

هومیک ر اسید فولیک اس

خاا میشود [ .]11کمتری میزان  pHخاا در گرره
درم را میتوان برا حضرور گونرۀ شراخ

 C/Nبا افزای

فعالی

بیولرو یکی در خراا کراه

مییابد [ ]12 ،31که باز هم افزای
دریا به راسطۀ کاه
فعالی

ارتفراع از سرطح

دما میتواند باعث کراه

شود .از سوی دیگر ،تاج پوش

نهای

افزای

افزای

ماد آلری ر در نتیجره افرزای

خاا ،فعالی

میزان الشبر

ک

ایر

درختان ر در

جنگل با آثار مثب
خلرل ر فررج

میکررارگانیسمها را افرزای

مریدهرد

[.]12
گرره درم ر سوم که در ارتفاعات میرانی حضرور
داشتند ،دارای بیشتری میزان شوری خاا ر کمترری
درصد شی
پوش

ر  pHهستند .از آنجا که تجزیۀ مواد آلی

علفی سریعتر صورت میگیرد ر از آنجرا کره

گرره درم ر سروم دارای پوشر

علفری بیشرتری در

مقایسه با سایر گررهها بودنرد ،همری امرر منجرر بره
افزای

هومروس خراا در ایر در گررره شرد ر در

Phlomis

 olivieriتوجیه کرد .بهطور کلی ،بهنظر میآید که ای
گونه در خااهای اسیدی میررید ،زیرا محتشمنیرا ر
همکاران [ ]14نیز به چنی نتیجهای دس
طرف دیگر ،کاه
گررهها نسرب

درصرد پوشر

یافتهاند .از

درختری در ایر

بره گررره ارل ر نیرز داشرت شررایط

محیطی مناس تر نسب

به گرره چهارم سب

ای گرره همراه برا گررره سروم از کمیر
بیشتر از لحاظ پوش

شد ترا
ر کیفیر

علفی برای دام برخوردار باشد

که در صورت عدم حفاظ  ،امکران تخریر

در ایر

گررهها بهخصوص گرره درم ،بیشتر از سایر گررههرا
خواهد بود ،زیرا از شی

گرررره دارای کمتررری میررزان  C/Nاسر  .تفررارت در
میزان  C/Nبه عوامرل متعرددی بسرتگی دارد .نسرب

باعرث کراه

پایینی نیز برخوردارند.

گرره چهارم نیز هرم از لحراظ عناصرر ت ایرهای
خاا (کمبودن میزان نیترر ن ر ماد آلی خاا) ر هم
پوش
عل

گیاهی شرایط نامناسبی داش

کره مهرمترری

آن باالبودن ارتفاع از سطح دریرا ر شری

برود.

حضور گونههای شاخصی مانند ارس ،چویل ،ر ...برا
ارزش ریژ  311درصد در ای گرره نشان میدهد که
ای گونهها میتوانند ای شررایط نامناسر

را تحمرل

کنند .همچنی ای گرره دارای کمتری میزان نیترر ن
خاا اس  .از طرف دیگر ،کمبرودن درصرد پوشر
علفی ر درختی ر شی
کاه

باال در ایر گررره منجرر بره

شدید هوموس خاا شد ر به ایر دلیرل ایر

گرره دارای اسیدیتۀ خاا بیشتری بود .حضرور گونرۀ
 Fibigia umbellatدر ای گرره نیز میتواند بهسرب
اسیدیتۀ باالی خاا باشرد .حیردری ر همکراران []9
نشان دادند جرن Fibigia ،در خرااهرای قلیرایی ر
نیترر ن فقیر میررید که با نتایج ای تحقیق هرمسرو
بود.
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جدول  .7نتایج آنالیز واریانس یكطرفه و مقایسۀ میانگین عوامل محیطی در گروه گونههای اکولوژیك مختلف.

متغیرهای محیطی
ارتفاع ار سطح دریا (متر)

گروه گونههای اكولوژیک

F

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروه چهارم

Sig

2291/94d

2472/32c

2111/34b

2817/51a

13/15

1/1112

(درصد)

41/11b

25/18c

22/34c

17/51a

33/94

1/1111

()CosA+1

1/999a

1/771a

1/935a

1/425a

1/594

1/122

اسیدیته ()pH

7/8ab

7/51b

7/12b

8/33a

1/94

1/134

شوری خاا ()dSm-1

392/92ab

212/29a

229/24a

312/75b

1/15

1/127

ماد آلی (درصد)

1/97b

2/14a

3/95a

3/53Ab

2/41

1/177

فسفر ()ppm

1/33b

1/35ab

1/39ab

1/21a

4/11

1/111

سدیم ()mg/kg

1/18a

1/18a

1/18a

1/18a

3/77

1/311

آهک (درصد)

47/35a

13/31b

11/54b

14/18b

9/43

1/1111

پتاسیم ()mg/kg

34/43a

22/24a

22/24a

39/84a

2/24

1/191

نیترر ن (درصد)

1/141a

1/212ab

1/385bc

1/315c

1/17

1/113

رس (درصد)

24/48a

12/99a

11/18a

25a

3/71

1/375

38/18b

25/17ab

32/27ab

17a

1/352

1/114

4/91a

7/19a

1/17a

1/11a

2/11

1/321

ماسه (درصد)

52/31a

14/25a

12/83a

13/14a

2/845

1/148

C/N

8/94b

31/33b

24a

38/12ab

1/8

1/113

51b

75/12a

83/79a

11b

32/437

1/1114

14/52a

29/78a

32/12ab

1b

4/75

1/111

38/24a

39/18 a

5 ab

1b

1/28

1/113

شی
جه

سیل

درش

سیل

پوش

(درصد)

ریز (درصد)

علفی (درصد)

تاج پوش
الشبر

بلوط (درصد)
(درصد)

نتایج حاصل از آنالیز تابع تشخی

بررای تعیری

معنیداری مت یرهای محیطی (فیزیروگرافی ر خراکی)
در گررههای مختل

اکولرو یکی ر بررسری صرح

طبقهبندی گررهها انجام گرف  .نتایج نشان داد که در
مت یر ارتفاع از سطح دریا ر شی

از میران مت یرهرای

فیزیوگرافی ر شوری خاا از میان عاملهرای خراکی

آنها از تابع ارل ( 82/7درصرد) ترا ترابع درم (37/2
درصد) ر تابع سوم ( 1/3درصرد) برهشردت کراه
مییاف  .در مطالعرات دیگرر نیرز مشرخ

شرد کره

ارتفاع یکی از عوامل مهم در تفکیک جوامع ر گررره
گونههاس

[.]28

تابع ارل بر اساس مت یر شی

مهمتری مت یرهرای موجرود اثرگراار برر گرررههرای

دریا با ضرای

اکولو یک بودند .ای سه عامل طی سه مرحله در سه

تابع درم نیز بر اساس شی

ر ارتفراع از سرطح

همبسرتگی تطبیقری  -3/11ر ،1/934
ر شوری خاا با ضرای

تابع تشخی

قرار گرفتند که همگی معنیدار بودنرد.

همبستگی تطبیقی  1/114ر  -1/111ر تابع سروم برر

میزان اهمی

ای سه تابع بر مبنای سهم بی راریان،

همبسرتگی تطبیقری

اساس شوری خراا برا ضرری
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 1/741شکل گرفتند .در نهای  ،صرح

آنالیز تجزیۀ تابع تشرخی

طبقرهبنردی

گررههرای اکولو یرک برر مبنرای مت یرهرای محیطری

را  71/9درصرد ارزیرابی

کرد (جدرل .)8
اسماعیلزاده ر همکاران [ ]28نیز صح

موجود  81درصد ارزیابی شد که گرره چهارم کرامالً
از گررههای دیگر جدا شد ر گررره سروم نیرز دارای

طبقهبندی را  91درصد برآررد کردند .ای

درصد انطباق کمتری برود (جردرل  .)7نحرو توزیرع

نشان میدهد که گررههای اکولو یک تفکیکشده به

پالتهای هر گرره برر رری در محرور ارل ر درم در

رسیلۀ تجزیه ر تحلیل  TWINSPANمیتواند معرف

شکل  1نشان داده شده اس  .ضری

کاپا نیرز میرزان

موضوع

شرایط محیطی باشد.

تطبیق گررههای اکولو یک برا گرررههرای حاصرله از
جدول  .6عضویتپذیری قطعه نمونهها و صحت طبقهبندی گروههای اکولوژیك

گروههای پیشبینیشده توسط تحلیل تشخیص

گروههای
اكولوژیک

بر مبنای متغیرهای محیطی

تعداد قطعه

درصد

نمونه

انطباق
88/9

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروه چهارم

گرره ارل

31

2

1

1

38

گرره درم

1

31

1

1

31

83/2

گرره سوم

1

5

9

1

34

14/1

گرره چهارم

1

1

1

2

2

311

میانگی درصد انطباق %81 :

تابرع 2

تابرع 3
شکل  .1نمودار دوگانۀ تحلیل تشخیص گروههای اکولوژیك بر اساس ارتفاع از سطح دریا ،شیب ،و شوری خاک
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جدول  .1ضریب کاپا در تعیین دقت گروههای پیشبینیشده توسط تجزیۀ تابع تشخیص

مقدار ضری

Kappa

71/9

1/182

1/111

با صح

نتیجهگیری
طبقرررهبنررردی ر گرررررهبنررردی اکولو یرررک اراضررری
رریشگاههای جنگلی از دهههرای گاشرته تراکنون از
مباحررث اصررلی مرردیری

جنگررل برروده اسرر

[،]9

بهطوری که شناخ

گررههای اکولو یک یک منطقره

میتواند به شناخ

شرایط محیطری آن منطقره منجرر

شود .در ای منطقه نیز ارتفاع از سطح دریا ،شری  ،ر
شوری خاا در تشکیل گررههرای اکولو یرک ترأثیر
داشرر  .همچنرری نتررایج تحقیررق نشرران داد کرره بررا
طبقهبندی پوش

انحراف معیار

معنیداری

گیاهی منطقه میتوان رریشگاهها را

باال طبقهبندی کرد .از طرف دیگرر ،در ایر

منطقه گرره درم به لحاظ شرایط محیطری ر ت ایرهای
مناس تری ر گرره چهارم نامساعدتری بود .عرالره
بر آن ،میتروان بره ترأثیر گونرههرای غالر

درختری

بهخصوص گونۀ بلروط برر رری خرواص فیزیکری ر
شیمیایی خاا اشاره کرد ر از ای گونه بهعنوان یرک
گونه چتر در جنگلهای زاگرس یراد کررد کره ارزش
حفرراظتی دارد [ .]15بنررابرای  ،حف ر ای ر گونرره برره
حفاظ

جنگلهای زاگرس منجر میشود.
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