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 .1دانشیار گروه علوم و مهندسی جنگل ،دانشکدۀ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 .2دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکدۀ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 .3استادیار دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی اهر ،دانشگاه تبریز ،اهر ،ایران
 .4دانشآموختۀ کارشناسی ارشد اکولوژی جنگل ،دانشکدۀ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
تاریخ دریافت ،1398/11/08 :تاریخ پذیرش1399/01/31 :

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک بر تنوع و ساختار پوشش درختی جنگل هلای ب لوط
منطقۀ قامیش ه شهرستان مریوان استان کردستان در منطقهای با مساحت  275هکتار انجام گرفلت .بله ایلن منظلور  90قطعله
نمونۀ  10آری بهصورت منظم تصادفی پیاده شده و در مرکز هر قطعه نمونه ،نمونۀ خاک از عمق صلرر تلا  30سلانتیمتلری
برداشت شد .براساس نتایج بهدستآمده ،میانگین قطری درختان منطقه ،ارتباط مثبت و معنیداری با درصلد فسلرر ،پتاسلیم،
مادۀ آلی و نسبت کربن به نیتروژن خاک دارد .بین بیشتر ویژگیهای اندازهگیریشدۀ خاک و شاخصهای تنوع زیسلتی غنلا،
یکنواختی و تنوع ارتباط معنیداری وجود ندارد و تنها اسیدیتۀ خاک با شاخصهای پی و و سیمپسلون و فسلرر بلا شلاخص
مارگالف در سطح  0/05ارتباط منری و معنیداری دارند .بررسی همبستگی بین درصد حضور گونههای درختی و ویژگیهای
خاک منطقه نشان داد که در بین گونههای بررسلیشلده ،ب لوط بلرودار  Q. brantiiاز گونلههلای دیگلر در برابلر تغییلرات
ویژگیهای مخت ف خاک حساستر بود .با اینحال نتایج آنالیز رستهبندیها نشان میدهد که ارتباط مستقیمی بین پلراکنش و
گسترش گونهها با متغیرهای خاک منطقه مشاهده نمیشود .به نظر میرسد افزونبر اثرهای خاک بلا توجله بله نزدیکلی ایلن
جنگ ها به مناطق روستایی میتوان گرت که عوام انسانی تأثیرگذارترین عامل در شلک گیلری ترکیل ،،تنلوع و سلاختار
گونههای درختی منطقۀ قامیش ه است.
واژههایکلیدی :پوشش درختی ،تراکم گونهای ،تنوع و یکنواختی ،جستدهی ،خاکشناسی.


مقدمه 

قسمت های دیگر شلده اسلت [ .]1جنگل هلای واقل در

جنگ های زاگرس در حال حاضر جنگ های تخری،یافته

مناطق مرزی بهدلیل شلرای امنیتلی ،بله شلدت کنتلرل و

محسللو

مللیشللوند و در طللو نیمللدت در معللر

محافظت میشوند ،چنانکه بلهصلورت دسلتنخلورده یلا

بهرهبرداری و آسی،های مخت ف قرار داشتهاند کله سلب،

کمتردستخورده باقیماندهاند؛ اما دیگر مناطق نزدیل

محللو جنگل در قسللمتهللایی از آن و سللیر قهقرایللی در

منللاطق مسللکونی و روسللتایی بللهدلیلل فعالیللت شللدید

 نویسندۀ مسئول ،تلفن09116566479 :
Email: m.esmaeilpour@tabrizu.ac.ir

بله

روستاییان و جنگ نشینان بهشدت تخری ،شدهانلد .تلأثیر
عوام محیطی بر جوام گیلاهی در بسلیاری از مطالعلات
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اکولوژی بررسلی شلده اسلت [ .]3 ،2ملرور منلاب نشلان

فیزیوگرافی هستند []2؛ بنابراین مطالعۀ هرچله دقیلقتلر و

میدهد که پوشش گیاهی در منلاطق مخت لف براینلدی از

مقایسۀ این جنگل هلا و کسل ،اطالعلات بیشلتر از نظلر

عوام محیطی و مدیریتی است و بسته به مقیاس مطالعله،

ساختاری سب ،افزایش دانش در ارتباط با توان تولیلدی و

ی

یا چند عام محیطی ،بیشلترین ارتبلاط را بلا پوشلش

گیاهی منطقه نشان میدهند.

مدیریت بهتر در جهت ایرای نقش آنها خواهد شد.
پژوهش پیش رو با هدف ارزیابی ترکی ،،تنوع ،غنا و

تحقیقات متعددی بلر اهمیلت خلاک در شلک گیلری

یکنواختی گونهای درختان در جنگ های ب وط مریلوان در

حاص خیزی رویشگاه ،استقرار و پراکنش گونهها [ ]4تأکید

ارتباط با ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی خاک منطقه انجام

داشته اند .بردبار و همکاران ( )2010با بررسی تأثیر عوام

گرفت تا با استراده از این اطالعات بتوان الگوی ملدیریتی

محیطی در گسترش و برخی خصوصیات کمّی بلرودار در

مناسبی برای احیای جنگ هلای تخریل،یافتله در منلاطق

استان فارس نشان دادند که مهم ترین عامل محدودکننلدۀ

مشابه ارائه کرد .از این رو شناخت تأثیر ویژگیهای عوام

پراکنش برودار ،خصوصیات بافت خاک و مواد آلی خلاک

محیطی بر کیریت و کمیت تنوع زیستی در شرای محیطی

منطقه است [ .]5بررسیهای عباسلی و همکلاران ()2009

مخت ف ،به حرایت از تنوع اکوسیستم های جنگ ی کمل

در جنگ های لرستان نشلان داد کله شلاخصهلای تنلوع

می کند و مبنایی برای طلر ریلزی و تلدوین برنامله هلای

زیسللتی ارتبللاط تنگللاتنگی بللا طبقللۀ حرللایتی منللاطق

مدیریت در دیگر مناطق تخری،شده خواهد بود.

بررسللیشللده دارد [ .]6سللالون و همکللاران ( )2007در
مطالعات خود نتیجه گرفتند که خاک و ویژگیهای مربوط

روشها
موادو 

به آن مهمترین عوام یاند که پوشش گیاهی و پلراکنش آن

منطقۀتحقیق 

را کنترل میکنند و تحت تأثیر قرار میدهند [ .]7ولیپور و

مساحت منطقۀ تحقیق (شک  275 )1هکتار بود .در یل

همکللاران ( )2013نیللز بللا بررسللی ارتبللاط بللین عوام ل

دورۀ دهساله منتهی به سلال  ،1997دملای متوسل منطقله

فیزیوگرافی و برخی از مهم ترین ویژگیهای کمّی درختان

 13/5درجۀ س سیوس ،میانگین بارندگی  756/7می یمتر و

و ساختار جنگ های آرمرده بانه بیان کردند که ترلاوت در

تعداد روزهای یخبندان  101روز گزارش شده اسلت [.]8

ترکی ،گونهای و دخالتهای انسانی ،مناب اص ی اختالف

جنس سنگ مادر آهکی (شیست) و بافلت خلاک للومی-

ابعاد درختان و ویژگیهای ساختاری جنگ در واحلدهای

رسی با رژیم رطوبتی زری

شکل  .1موقعیت منطقۀ تحقیق و نقاط نمونهبرداری

است [.]9
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دادهها 
جمعآوری 


دادهها 
تجزیهوتحلیل 

 90قطعه نمونه به مساحت  10آر بهصورت ملنظم تصلادفی

در این پژوهش دو شلاخص رایلج تنلوع شلانون وینلر و

در محدودۀ منطقه پیاده شد .در مواردی با توجه بله پراکنلده

سیمپسللون ،شللاخص یکنللواختی پی للو و شللاخص غنللای

بودن تودهها در سطح منطقه ،بلهع لت تجلاوز بله محلدودۀ

مارگالف [ ]14ارزیابی شد .تح ی همبسلتگی پارامترهلای

جنگ ی و قط درختان در منلاطق مخت لف ،امکلان اسلتقرار

پوشش گیاهی و خاک به روش پیرسون و پلس از احلراز

منظم قطعه نمونهها در سلطح منطقله فلراهم نبلود؛ در ایلن

شرای آن توس

نرمافزار  SPSSنسلخۀ  20و CANOCO

حالت ،قطعه نمونه با شرای ذکرشده حذف و قطعله نمونلۀ

نسخۀ  4/5صلورت گرفلت .بلرای هلر  90قطعله نمونله،

شد .در قطعات نمونه ،قطر درختان در ارتراع

شاخصهای تنلوع زیسلتی محاسلبه و بلا مقلدار علددی

بعدی انتخا

برابرسینه (بیش از  5سانتیمتر) ،دو قطلر بلزرو و کوچل

شاخص خاک در همان قطعه نمونه همبستگی گرفته شلد.

تاج و تعداد درختان در هر جست گروه ثبت شلد .همزملان

از آزمونهای چندمتغیره بلرای بررسلی ارتبلاط متغیرهلای

در مرکز قطعات نمونه ،از عمق صلرر

محیطی و شلاخص هلای تنلوع ،تعلداد درختلان و سلطح

با برداشت ف ورستی

تا  30سانتیمتری ،نمونه های خاک برداشلت شلد .بلهدلیل
عمق کم خاک ،این عمق انتخا

شد .خصوصیات فیزیکلی

پوشش تاجی در محی نرمافزاری  CANOCOو از آزمون
تطبیقی قوس گیر ( )DCAو آنالیز متعلارفی ( )CCAبلرای

و شیمیایی متداول خلاک نظیلر  pHو  ECدر عصلارۀ گل

تح ی چندمتغیرۀ دادهها استراده شد .بلا توجله بله نتلایج

اشباع ،بافت خاک بله روش هیلدرومتری چهارقرائتله [،]10

آزمون  DCAو وجود رابطلۀ خطلی کوتلاه بلین متغیرهلا،

 ،نیتروژن ک خاک به روش

آزمون  CCAبهطور جداگانه برای شاخص اهمیلت نسلبی

مادۀ آلی به روش والک ی -ب

کج دال [ ،]11فسرر قابل اسلتراده بله روش اولسلن [،]11
پتاسیم تبادلی خاک عصارهگیریشده با ف یم فتومتر و نسبت
 C/Nبهعنوان شاخصی از معدنی شلدن ملواد آللی محاسلبه
شد .برای تعیین شاخص شلک زملین در مرکلز هلر قطعله
نمونه در هر جهت جغرافیایی معین شی ،خ افق خوانلده
شد و بعد از خواندن شی،ها ،شاخص شک زمین بهدسلت
آمد [ .]12برای تعیین شلاخص شلک دامنله در مرکلز هلر
قطعه نمونه شلی ،زملین در هلر جهلت جغرافیلایی معلین
اندازهگیری شد و شاخص شک شی ،بهدسلت آملد [.]12
برای تعیین جهت دامنه ،در مرکز هر قطعه نمونله آزیملوت،
با قط،نما اندازهگیری میشود .سپس براساس رابطۀ بیلرز و
همکللاران ( )1966اعللداد زاویلله در محللدودهی صللرر تللا 2
تبدی میشوند [ .]13همچنین اهمیلت هلر گونله ( SIVیلا
 )Species Importance Valueپللس از محاسللبۀ تللراکم،
فراوانی و چیرگی نسبی گونههای چوبی برای هلر منطقله و
از حاص جم آنها بهدست آمد [.]3

( )RIVگونههای درختی بهکار گرفته شد.

نتایجوبحث 
بررسی ویژگیهای شلیمیایی خلاک منطقله نشلان داد کله
اسللیدیتۀ خللاک بللین  6/48تللا  7اسللت .در پللژوهشهللای
معروفی و همکاران [ ]9در مریوان و بانه نیز نتایج مشابهی
بللهدسللت آمللد .بللرای هللدایت الکتریکللی خللاک اعللداد
بهدستآمده از الگوی خاصی پیروی نملیکننلد .بیشلترین
مقدار آن  0/997دسیزیملنس بلر متلر و کمتلرین مقلدار
 0/301دسللیزیمللنس بللر متللر بللود .در زمینللۀ عناصللر
اندازه گیریشده بیشترین مقدار نیتلروژن ،فسلرر و پتاسلیم
بهترتیل 0/34 ،درصلد 55/94 ،و  570/66می لیگلرم بلر
کی وگرم و کمترین آنها بهترتی 0/01 ،درصلد 6/56 ،و 64
می یگرم بر کی لوگرم مشلاهده شلد .بیشلترین و کمتلرین
اسیدیته ( 8/01 )pHو  6/47و بیشترین و کمتلرین مقلدار
مادۀ آلی بهترتیل 6/63 ،و  0/59درصلد بلود .بیشلترین و
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کمترین نسبت  C/Nبهترتی 55/71 ،و  5/45به دست آمد.

و ویژگیهای خاک منطقه نشان داد که گونلۀ بلرودار ( Q.

بافت خاک قطعلات نمونله بیشلتر للومی-رسلی بلود کله

 )branti L.از گونههای دیگر در برابر تغییرات ویژگیهای

معروفی و همکلاران ( )2005نیلز در تحقیلق دربلارۀ نیلاز

خاک حساس تر بود (جدول  .)2نتایج نشان داد که در این

رویشللگاهی گون لۀ ویول ( )Q. libani Oliv.در منطق لۀ

منطقه گونۀ دارمازو ( )Q. infectoria Oliv.تنها با اسیدیتۀ

مریوان همین نوع بافت را گزارش کرده بودنلد [ .]9نتلایج

خاک در سطح  0/01همبستگی منرلی و معنلیداری دارد.

نشان داد که بین بیشتر ویژگیهای خلاک در هلر قطعله و

دیگر ویژگیهای خاک با این گونه ارتباطی نداشتند .گونلۀ

شاخص های غنلا ،یکنلواختی و تنلوع ارتبلاط معنلیداری

ویول ( )Q. libani Oliv.هم در سلطح  0/01بلا هلدایت

وجود ندارد .تنها اسیدیتۀ خلاک بلا شلاخصهلای پی لو و

الکتریکی ،فسرر و نسبت کربن به نیتلروژن خلاک ارتبلاط

سیمپسون و فسرر بلا شلاخص مارگلالف در سلطح 0/05

معنیدار مثبت دارد .در نهایت گونۀ برودار ( )Q.brantiهم

ارتباط ضعیف منری و معنیداری داشت (جدول .)1

با همۀ ویژگیهای خاک ،به جز اسیدیته و نیتلروژن خلاک

بررسی همبستگی بین درصد حضور گونه های درختی

همبستگی معنیدار منری دارد (جدول .)2

جدول  .1همبستگی بین ویژگیهای خاک و شاخصهای تنوع زیستی
ویژگیهای خاک /شاخصها
نیتروژن کل
پتاسیم
فسفر
نسبت C/N
اسیدیته
هدایت الکتریکی
مادۀ آلی
سیلت
رس
شن

مارگالف
-0/061
0/008
*-0/230
-0/057
-0/039
-0/139
-0/047
-0/022
0/047
-0/004

سیمپسون
0/073
-0/088
-0/140
-0/177
*-0/225
-0/103
-0/132
-0/109
0/114
-0/010

شانون
-0/005
-0/085
-0/169
-0/135
-0/181
-0/087
-0/127
-0/121
0/099
0/012

پیلو
0/077
-0/104
-0/018
-0/139
*-0/139
-0/049
-0/070
-0/124
0/106
0/023

* نشاندهندۀ اثر معنیدار در سطح احتمال  5درصد
جدول  .2همبستگی بین فراوانی نسبی گونههای درختی و ویژگیهای خاک
ویژگیهای خاک /گونه
اسیدیته
هدایت الکتریکی
نیتروژن کل
فسفر
پتاسیم
نسبت C/N

دارمازو
Q. infectoria
** -0/331
-0/126
0/177
-0/021
-0/004
0/166

برودار
Q. branti
0/026
* -0/264
0/127
* -0/381
* -0/268
** -0/419

ویول
Q. libani
0/095
** 0/34
0/148
** 0/27
0/203
** 0/356

زالزالک
Crataegus Sp.
0/060
** -0/29
0/006
-0/101
0/014
-0/036

گالبی وحشی
Pyrus atlantica
0/076
0/046
0/019
* -0/273
-0/104
0/076

* و ** نشاندهندۀ اثر معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد

بررسی نتایج آزمایش هلای خلاک نشلان داد کله بلین

پیرسون بین ویژگیهای خاک و مشخصههای درختان نیلز

فراوانی نسبی گونه های درختی و ویژگیهای خاک ارتباط

نشان داد که به غیر از میانگین قطلری درختلان ،در دیگلر

معنیدار ولی ضعیری وجود دارد؛ نتایج آزملون همبسلتگی

صرات مربوط به ویژگیهای درختان تعداد همبستگیهای
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معنیدار کم بود .ویژگیهای خلاک ارتبلاط معنلیداری بلا

بین برخی از ویژگیهای خاک و مشخصله هلای درختلان

میانگین قطری درختان منطقه داشتند؛ با ایلنحلال ارتبلاط

(میانگین قطری ،سلطح پوشلش تلاجی و فراوانلی گونله)

بین ویژگیهای رویشگاهی فق در ملورد سلطح پوشلش

ارتباط معنیدار اما ضلعیری وجلود دارد (جلدول  .)3ایلن

تاجی به صورت منری و در سطح احتمال  5درصد وجلود

واقعیت که خاک در اغ  ،مناطق جنگ ی غر

کشلور در

داشت (جدول  .)3براساس مطالعات پورهاشلمی ()2007

مقایسه با رویشگاههای جنگ ی در شمال کشلور ،بلهطلور

اسیدیتۀ خاک مهم ترین عامل تأثیرگلذار در جسلت دهلی

ک ی از نظر مواد آلی فقیرند [ ]16میتواند دلی قاب قبولی

ب وط است [ ]15درحالی که نتایج بلهدسلتآملده در ایلن

در توجیه این نتیجه باشد که در منطقۀ تحقیق ،ویژگیهای

پژوهش نشان داد که ارتباط معنیداری بلین ویژگلیهلای

خاک نقش محدودکنندۀ ملثثری ندارنلد ،اگرچله اعلداد و

خاک و میزان جستدهی وجود ندارد .نتایج نشان داد کله

ارقام در مقایسه با خاکهای زراعی بیشتر است.

جدول  .3نتایج آزمون همبستگی بین خاک و ویژگیهای ساختاری درختان
ویژگیهای خاک/
ساختار
نیتروژن کل
فسفر
پتاسیم
نسبت C/N
اسیدیته
هدایت الکتریکی
رس
سیلت
شن
ماده آلی

میانگین قطری
R
0/007
**0/290
**0/345
**0/317
*-0/254
-0/103
-0/092
-0/026
0/127
**0/452

Sig
0/947
0/006
0/001
0/002
0/016
0/335
0/390
0/810
0/233
0/001

میانگین تعداد جست
R
0/1620/0890/0820/001
0/0170/0610/010
0/1600/151
0/095-

Sig
0/128
0/402
0/443
0/998
0/870
0/567
0/925
0/133
0/156
0/066

فراوانی گونه
R
0/069
0/1710/1470/1990/1870/036
0/113
0/20/063
*0/216-

Sig
0/519
0/107
0/167
0/060
0/087
0/738
0/290
0/058
0/55
0/041

سطح پوشش تاجی
R
0/0010/155
*0/230
0/2
0/1140/35
*0/2350/199
0/067
*0/230

Sig
0/996
0/144
0/029
0/059
0/285
0/743
0/026
0/060
0/533
0/029

* و ** بهترتی ،نشاندهندۀ اثر معنیداری در سطح احتمال  5و  1درصد

در ایللن تحقیللق ،عوامل مللرتب بللا فیزیللوگرافی شللام

گونهها (شک  ،)2محور اول  38درصلد از کل تغییلرات را
متغیرهلای فسلرر،

شاخص شک شلی ،)LI( ،شلاخص شلک دامنله ( )TSIو

توجیه میکند .در سمت چپ محور یل

جهت دامنه ( )Aتأثیر چندانی بر ویژگیهای خاک نداشلتند.

نیتروژن و شاخص شک زمین قرار دارد .قلرار گلرفتن ایلن

بهمنظور تعیین ارتباط بین پوشش گیاهی و متغیرهای محیطی

متغیرها در سمت چپ محور ی  ،بیانگر درصلد نیتلروژن و

از تح ی تطبیقی متعارف ( )CCAاستراده شد .مقلادیر ویلژه

فسرر زیاد است .بدین معنا که گونههایی که در سمت منرلی

برای محورهلای اول ،دوم و سلوم بلهترتیل 0/27 ،0/38 ،و

محور قرار دارند ،خاکهایی با درصد نیتروژن و فسرر بیشلتر

 0/23بهدست آمد .آزمون  Monte Carlo Permutationبرای

را ترجیح میدهند .متغیرهای سمت راست محور ی

هر سه محلور معنلیدار بلود ( .)p>0/01تح یل همبسلتگی

نسبت کربن به نیتروژن ،درصد پوشش تاجی و اسیدیتۀ خاک

و دو انجلام

هستند که متغیرهای شاخص جهت و پوشش تاجی با محور

گرفت .نتایج حاکی از معنیدار بودن همبستگی عوام فسرر،

ی

همبستگی نشان دادند (شک  .)2آنالیز  CCAبرای تعیین

اسیدیتۀ خاک ،نسبت کربن به نیتروژن و شاخص شک شی،

ارتباط پوششهای درختی با عوام محیطی استراده شلد کله

با محورهای  CCAاست .در نمودار رستهبنلدی  CCAبلرای

در آن گونۀ ویول در سلطح احتملال  5درصلد همبسلتگی

پیرسون بین متغیرهای محیطی محورهلای یل

شلام
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معنیدار و مثبتی با  ECو  C/Nداشته و همچنین دارملازو بلا

دارد .گونۀ دارمازو نیز با مقدار نیتروژن همراستاست و رابطۀ

 pHهمبستگی منری و معنیداری در سطح احتمال  5درصلد

نزدیکی با آن دارد.

شکل  .2رستهبندی ویژگیهای خاکشناس ی و اهمی ت نس بی گون هه ا ( =QL= Q.libani, QB= Q.branti, QI= Q.infectoria, PIS
Pistacia vera, PYR= Pyrus atlantica, CRA= Crataegus Sp., ACR= Acer. Monspessulanum, LI= Landform Index,
)TSI= Terrain Shape Index

بردارهللای رسللتهبنللدی از درصللد شللن ،سللی ت و رس

گروه را تشکی دادهاند ،گونلههلایی هسلتند کله در منلاطق

موجود در خاک منطقه نشان میدهد که با تغییر جهت دامنه

تقریباً کمشی ،استقرار مییابنلد و خواسلتار خلاکهلایی بلا

از درصد شن خاک کاسلته و بله درصلد

شوری کم و نیتروژن و فسرر زیادند .درحالی که در انتهلای

رس و سی ت افزوده میشود .بررسی همبستگی بین درصلد

سمت راست محور ی

گونه  Q. libaniحضور دارد که در

شن و جهت دامنه نیز این ارتباط را نشان میدهلد .در واقل

مناطق تقریباً پرشی ،استقرار مییابد و خواستار خلاکهلایی

جهت جغرافیایی با تأثیر بر رطوبت و زاویۀ تابش خورشلید

با  C/Nکمتر است .محور دوم  27درصد از ک تغییلرات را

و دیگر عوام تأثیر مهمی در شک گیلری و توسلعۀ خلاک

توجیه میکند .متغیرهای سمت منری محور دو عبارتاند از:

داشللته اسللت .در ع لینحللال دریافللت مترللاوت انللرژی در

شوری ،جهت و اسیدیتۀ خاک .از اینرو سمت منری محلور

دامنههای مخت ف با تأثیر بر ویژگیهای پوشلش گیلاهی در

دو نشاندهندۀ مادۀ آلی و اسیدیتۀ زیلاد و سلمت مثبلت آن

ب ندمدت ویژگیهای خلاک منطقله را متلأثر ملیسلازد .در

نشاندهندۀ ماده آللی و اسلیدیتۀ کلم اسلت .ارتبلاط بسلیار

نمودار رستهبندی حضور متغیرهای نسبت کربن به نیتروژن،

ضعیری بین ویژگیهای درختان مانند متوس قطر ،متوسل

درصد پوشلش تلاجی و اسلیدیتۀ خلاک در سلمت راسلت

تعداد جست ،تعداد گونه و سطح پوشش تاجی در رابطه بلا

محور نشاندهندۀ درصد زیاد پوشش تلاجی در گروهلی از

ویژگیهای خاک و فیزیلوگرافی مشلاهده شلد (شلک .)3

قلرار

دامنۀ زیاد مقادیر متغیرهای خاک و شلرای فیزیلوگرافی در

گرفتهاند .بر این اساس ،گونههلای P. atlantica ،Q. libani

منطقۀ تحقیق نشان میدهد که باید انلدازه هلای مترلاوتی از

و  A. monspessulanumرا ملیتللوان براسللاس بسللیاری از

متغیرهای محیطلی بلا هملدیگر ترکیل ،شلوند تلا شلرای

از شمال به جنو

گونههای درختی است که در سمت راست محور ی

متغیرها دستهبندی کلرد .گونلههلای Pyrus ،Q. infectoria

محیطی مشابه برای رویش ی

 Sp.و  Crataegus Sp.که در انتهای سمت چپ محور ،ی

کنند.

یا چند گونۀ معرف را فراهم
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شکل  .3رستهبندی ویژگیهای درختان با خاک و متغیرهای محیطی (متوسط قطر= ،dmتعداد گونه= ،nsسطح پوشش تاجی= ،ccمیانگین
تعداد جستها =)LI= Landform Index, TSI= Terrain Shape Index, ASP= aspect ،nsm

رستهبندیها نشان میدهلد کله در ایلن تحقیلق ارتبلاط

شدید در درازمدت بر تنوع پوشش گیاهی اثلر کاهنلده دارد

مستقیمی بین پراکنش گونهها و گسترش آنها بلا متغیرهلای

[ .]2با توجه به نتلایج ایلن تحقیلق و ارتبلاط ضلعیف بلین

خاک مشاهده نمیشود؛ بنابراین میتوان نتیجله گرفلت کله

متغیرهای خاک و ویژگیهای پوشلشهلای درختلی و نیلز

و پلراکنش گونلههلای منطقله ملثثر

نتایج تح ی های چندمتغیره میتلوان ایهلار داشلت کله در

نیستند .احملد و همکلاران ( )2009نیلز بله نتلایج مشلابهی

جنگ های قامیش ه مریوان عوام فیزیوگرافی و خاک تلأثیر

دست یافتند ،با ایلنحلال بیلان کردنلد کله جوامل گیلاهی

چنللدانی در پللراکنش گونللههللای درختللی ندارنللد و عام ل

یافتشده در منطقۀ حوی یان پاکستان با عوامل فیزیلوگرافی

تعیینکننده در این میان بیشتر عوام انسانی شام مصلارف

این عوام در ترکیل

ارتباط دارد و از عوام مثثر در ترکی

جوام گیاهی است

[ .]17اسحاقی و همکاران ( )2009در بررسلی ارتبلاط بلین
پوششهای رستنی با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خلاک
در جوام راش خیرودکنلار ارتبلاطی قلوی بلین متغیرهلا و
پللراکنش گونللههللا نیافتنللد [ .]18پورهاشللمی و همکللاران
( )2007نیز اعالم کردند که عوامل مخلر ثانویله از قبیل
آفات و چرای دام در ایجاد مان برای جسلتدهلی بلرودار،
مهمتر از عوام اکولوژیکی عم میکنند [ .]15با توجله بله
ارتباط ضعیف بین متغیرها در این پژوهش ،به نظر میرسد،
سهم عوام طبیعی در کنترل رستنیها در قیاس بلا عوامل ،
دیگر به ویژه آشرتگیهای با منشلأ انسلانی کمتلر اسلت .در
تحقیقات دیگر ،چرای دام از عوام تأثیرگلذار بلر تغییلرات
پوشش گیاهی خوانده شده و نتیجه گرفته شلده کله چلرای

روستایی برای سوخت ،چرای دام و مصارف دیگر است.

جهگیری
نتی 
با توجه به نتایج بلهدسلتآملده در ایلن تحقیلق ،بله نظلر
میرسد که در جنگ های قامیشل ه مریلوان ،سلهم عوامل
رویشگاهی مانند خاک و فیزیلوگرافی خلرد در حضلور و
غنای گونه های درختی در مقایسه با عوام انسلانی ماننلد
مصارف روستایی و استراده از گالجلار بلرای تع یلف دام،
کمتللر اسللت .بازگشللت ش لرای اکوسیسللتمی ع للیرغللم
دشواریهای موجود میتواند سلهم طبیعلت را در انتشلار
گونه هلا افلزایش دهلد و مشلارکت دادن سلاکنان منلاطق
جنگ ی در حرایت و بهرهبرداری از جنگل هلا ملیتوانلد
سب ،کاستن از اثرهای مخر

انسانی در منطقه شود.
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ABSTRACT
This study was conducted to assess the effect of soil physical and chemical properties on diversity and
structure of tree cover in oak forests with an area of 275 hectares in Qamyshlh city of Marivan
Kordestan, Iran. For this purpose, a total of 90 samples, each 10 yards, randomly laid out on a regular
gird network were selected and in the center of each plot, soil samples were taken at the depth of 0 30 cm. Results revealed that the average diameter of trees had a significant positive correlation with
phosphorus, potassium, organic matter and carbon to nitrogen ratio in the soil. The results also showed
that there is no significant relationship between the most measured soil characteristics and richness,
evenness and diversity indicators. However, soil pH with Pirlo and Simpson indexes and phosphorus
with Margalef index had a significant negative relationship. Correlation between the percentage of tree
species and soil characteristics showed that among the studied species, Q. branti were more sensitive
to changes in soil properties compared with other species. However, the analyses of ordination
methods showed that there is no direct relationship between species distribution and soil properties. In
addition to the soil effects, due to the proximity of the forest land to rural residential areas, it can be
said that the most influential factor in shaping the composition, diversity, and structure of Qamyshlh
tree species are human factors.
Keywords: tree canopy, species density, diversity and evenness, resprouting, pedology.
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