
 

های اکولوژیک با عوامل محیطی در  بین گروه گونه ۀرابط

 دنای غربی ةشد حفاظت ۀمنطق
 یاسو ، ایران داری دانشلا  یاسو ،  دانشجوی کارشناسی ارشد ننل الدین زمانی؛  معین سید 

 رقیه ذوالفقارییاسو ، ایران منابع طبیعی دانشلا  یاسو ،  ةاژوهشکدکشاورزی و  ةدانشکد   ت علمیئعضو هی ؛ 

 یاسو ، ایران منابع طبیعی دانشلا  یاسو ،  ةکشاورزی و اژوهشکد ةدانشکد   ت علمیئعضو هی نژاد؛ سهراب الوانی 
 
 

 
و ارتب اط آن ب ا عوام ل محیط ی از      جنگ ل  ۀبررسی وضعیت کنونی و آین د  برایهای اکولوژیک  تعیین گروه گونه ،امروزه

متر از سطح  0811 0271ی ارتفاع ۀمتر مربعی در دامن 452پالت  52د ، تعداسبب بدین. استهای مدیریت جنگل  ضرورت
اکولوژی ک ب ا اس تفاده از آن الیز      ۀدنای غربی پیاده شد. چهار گروه گون   ۀشد حفاظت ۀهكتار در منطق 122دریا و وسعت 
TWINSPAN بر بودند. گ روه  ؤها م شیب و شوری خاک در تفكیک گروه و ه شناسایی شد که ارتفاع از سطح دریادر منطق

شدن در شیب پایین دارای بهترین شرایط خاکی بود. اما گروه چهارم ب ا   دوم با داشتن بیشترین درصد پوشش علفی و واقع
شاخص بود که ای ن گ روه    ۀاول نیز بنه گون. در گروه را داشتشاخص ارس و جاشیر نامساعدترین شرایط محیطی  ۀگون

بن دی پوش ش    دارای کمترین ارتفاع و بیشترین میزان آهک و درصد پوشش درختی بلوط بود. نت ایج نش ان داد ک ه طبق ه    
چنین مطالع اتی ع الوه ب ر شناس ایی آش یان اکولوژی ک        ،د. بنابراینکندرصد تفكیک  82ها را تا  تواند رویشگاه گیاهی می

 .کند میها نیز کمک  بردن به وضعیت رویشگاه رای پیها، ب گونه

 

 .شاخص، عوامل خاکی و فیزیوگرافی ۀپوشش گیاهی، زاگرس، گون واژگان کلیدی:

                                                      
 09331184072تلف  همرا        07431114048تلفکس    نویسندة مسئول zolfaghari_b@yahoo.com   وzolfaghari@yu.ac.irEmail:  

 چکیده
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 مقدمه
جوامرع   ۀهای اکولو ی گیاهی مطالع تری  جنبه از مهم

هرای گیراهی    گیاهی اسر . بردیهی اسر  کره گونره     
هرای مختلر  حضرور     صورت انفرادی در رریشگاه به
هرای   ها همراه گونره  کنند، بلکه هرکدام از آن یدا نمیپ

 گیراهی  ۀیابند. جامع دیگری در یک منطقه حضور می
که در شود  گفته میهای گیاهی  ای از گونه به مجموعه
کننرد ر   خصوص با یکدیگر زنردگی مری   هیک جای ب

یا اجتمراع راضرحی را نشران     دارندبا همدیگر  یقرابت
 بررای یرک جوامرع گیراهی    تفک ،[. امرررزه 3] دهند می

جنگرررل از   بررسررری رضرررعی  کنرررونی ر آینرررد  
جوامرع گیراهی    زیررا ، اس های علم جنگل  ضرررت

 کنردی مشرخ   را تواند رضرعی  یرک رریشرگاه     می
طوری که با تفکیک جوامع گیاهی یک رریشرگاه ر   به

تروان اطالعرات    شرایط محیطی آن مری  کردن مشخ 
د کرر کس  مدیری  آن راحد زیستی  ۀمفیدی در زمین

هرررای زیرررادی توسرررط بسررریاری از    [. مکتررر 2]
ها برای شناخ  ر تفکیک جوامع گیراهی   اکولو یس 

تروان مکتر     ها می تری  آن اند که از مهم رجود آمده به
 ر  ناربر از سوی 3928که در سال را مونسلیه  ر  زرری 

[. حضور یا عدم حضور 1نام برد ] شدبالنکه پیشنهاد 
ر  اس عوامل محیطی مرتبط  هگیاهان در یک منطقه ب

شرکلی مناسر  در پوشر      خصوصیات رریشگاه بره 
هررای کیفیرر   شررود ر شرراخ  گیرراهی مررنعک، مرری

[. 4تروان در پوشر  گیراهی یافر  ]     رریشگاه را مری 
که دارند در ای  های اکولو یکی توجه به نیاز گیاهان با

برره  ،بنررابرای  .یابنررد منرراطق مختلرر  حضررور مرری  
گیاهی کره زنردگی مشرترکی    های  ای از گونه مجموعه

گوینرد. ایر     مری هرای اکولو یرک    دارند، گرره گونره 
ها در شرایط محیطری مشرابه برا همردیگر رشرد       گونه
طرور مکررر برا     گیاهانی کره بره   ،[. در راقع5کنند ] می

همدیگر در نرواحی برا ترکیر  مشرابهی از رطوبر ،      
ر دیگررر عوامررل حضررور  ،خرراا، مررواد غرراایی، نررور

شود که دارای نیازهای اکولو یرک   یابند، فرض می می

های اکولو یک نامیده  عنوان گرره گونه ر به اند مشابهی
هرای   گررره گونره   ،عبرارت دیگرر   [. به7، 1شوند ] می

جوامرع گیراهی ر ارتبراط ایر        دهند اکولو یک نشان
توان کاربرد گرره  ند. پ، میا جوامع با عوامل محیطی

اکولو یرک   های های اکولو یک را تفکیک راحد گونه
هرا را   [ نرام آن 1]ر همکراران  منطقه دانس  که برارنز  

 [.8] اند گااشتههای اکوسیستمی  راحد
گرون در   مله  شد حفاظ  ۀمنطق دربار مطالعه در 

مترر، سره گررره     2111رر 3411استان ایالم در ارتفراع  
تررری  عوامررل  اکولو یررک تفکیررک شرردند کرره مهررم 

و یک ارتفراع از  های اکول بندی گرره ثیرگاار بر طبقهأت
درصرد رطوبر     ،سطح دریا، جه  دامنه، ازت خاا

آلری، رزن مخصروص ظراهری، درصرد       اشباع، مراد 
[. محمرردی سررمانی ر 9ر اسرریدیته بودنررد ] ،سرریل 

ارتفررراعی  ۀمریررروان در دامنررر  [ در31همکررراران ]
دنرد کره در   کرمتر از سطح دریا مشاهده  2311ر3441

 ،آلی، فسفرتشکیل چهار تی  موجود در منطقه کرب  
زاده  ر اسیدیته اثرگاار بودند. در تحقیقی که اسرماعیل 

گراه سررخدار افراتختره انجرام      ر همکاران در ذخیرره 
اکولو یرک بره ایر       گررره  4، پ، از شناسرایی  ندداد

های اکولو یک از نظر هرر   که ای  گرره ندنتیجه رسید
سه عامل فیزیوگرافی )ارتفراع از سرطح دریرا، جهر      

[. در تحقیقی 33] ند( از همدیگر متمایزر شی  ،دامنه
ده  ییالقی سررو  ۀکه در شمال استان سمنان ر در منطق
عوامرل محیطری    ۀانجام گرف ، نشان داده شد که کلی

هرای   جرز درصرد رطوبر  اشرباع خراا در گررره       به
[. در تحقیررق 32دار دارنررد ] مختلرر ، اخررتالف معنرری

جنگلری   ۀدیگری در نزدیکی شهر یاسوج ر در منطقر 
د ر شگرره اکولو یک در منطقه شناسایی  چهاررز  

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

[. 31]هستند ها با ای  گرره رابطهمت یرهای محیطی در 
هرای کالرآبراد چرالوس نیرز      در تحقیقی که در جنگرل 
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ترری    انجام گرفر  بره ایر  نتیجره رسریدند کره مهرم       
 به ای  قرارنرد: های چهارگانه  های خاکی در گرره مت یر

کرب  آلی ر درصد ش  در گررره ارل ر مقردار درصرد    
ش  ر سیل  در گرره درم ر فسرفر ر درصرد رس در   

گررره چهرارم    گرره سوم ر بیشتری  مقردار پتاسریم در  
جنگرل   گیرری شرد در   د. در خاتمره نتیجره  نحضور دار

 ریرژه  هیی بیولرو یکی ر بر  هرای شریمیا   کالرآباد ریژگی
گیرری   هرای فیزیکری نقر  بیشرتری در شرکل      ریژگی
[. مطالعره در  34های اکولو یک بر عهرده دارنرد ]   گرره

جنگل خیرردکنار نوشهر نیز نشان داد که چهرار گررره   
 ۀشناسی قابل تفکیک بروده کره گررره ارل در دامنر     بوم

رسیعی از ارتفاع از سطح دریا ر شی  قررار داشر  ر   
 [.35سوم ر چهارم در ارتفاعات باال قرار داشتند ]گرره 

هررای اسررتان کهگیلویرره ر   جنگررلاز آنجررا کرره  
از  ،دنرا   شرد  حفاظر   ۀخصروص منطقر   به ،بویراحمد

د شرو  های زاگرس میانی محسوب می تری  جنگل مهم
زیرادی مواجره بروده ر نیراز      هایر همواره با تهدیرد 

ای   انجام ،ضررری به حفاظ  ر مدیری  پایدار دارد
هرای   های اکولو یک ر گونره  تحقیق ر شناسایی گرره

ها برا عوامرل    شاخ  در ای  منطقه ر درا ارتباط آن
 رسد. نظر می محیطی ضررری به

 ها روش مواد و
 مورد مطالعه ةمنطق

رریشگاه مورد مطالعه به نام راحد پش  کره راقع در 
 ۀاستان کهگیلویه ر بویراحمد اس  که بخشی از منطق

هرای   د ر بری  طرول  شرو  دنا محسوب می  شد حفاظ 
شرررقی ر  53° 21' 29"تررا  53° 23' 2"ج رافیررایی 

 11°57' 11"ترررا  12° 51' 34"عررررض ج رافیرررایی 
مرورد مطالعره    ۀشمالی راقع شده اس . رسع  منطقر 

مرورد   ۀحداقل ارتفاع منطق رهکتار اس   111حدرد 
مترر از   2833ر حداکثر ارتفراع حردرد    2193مطالعه 
. همچنی  ای  منطقه دارای شریبی بری    س ریاسطح د

درصررد اسرر  کرره دارای جهررات مختلرر      71ررر5
باشد. ای  منطقه به همرراه سرایر نقراط     ج رافیایی می

 91111دنرا برا مسراحتی معرادل       شرد  حفاظ  ۀمنطق
شرورای عرالی    321  شرمار  ۀهکتار به اسرتناد مصروب  

احیرای   بررای  3119حفاظ  محیط زیسر  از سرال   
ر حفاظر  از حیرات رحر  تحر      پوش  گیراهی  

حفاظ  قررار گرفر . میرانگی  بارنردگی سراالنه برر       
مترر   میلری  815اساس آمار ایستگاه سینوپتیک یاسروج  

فصل سررد آخرر    4درصد آن در  81که بی  از  اس 
. میرانگی  دمرای   افتد اتفاق میسال )دسامبر تا مارس( 

 گراد اس .  سانتی ۀدرج 35ساالنۀ آن 

 روش تحقیق
قطعره   51ضور در منطقه ر جنگل گردشری،  پ، از ح

متر( بره ررش   35×11متر مربعی )با ابعاد  451 ۀنمون
ی بررا ابعرراد یهررا تصررادفی در شرربکه ر   سیسررتماتیک

 111رسرع  حرردرد   اای بر  مترر در منطقره   251×511
مترر از   2833رر 2193ی ارتفراع  ۀهکتار که دارای دامنر 
ضرلع برزر  شربکه     د. عموماًشسطح دریا بود، پیاده 
مترر ارتفراع از    311 ۀها به فاصرل  طوری بود که پالت

هرا نیرز بره ررش     پالت  سطح دریا قرار گرفتند. انداز
های حلزرنی تعیی   حداقل سطح ر با استفاده از پالت

ر [. قطعات نمونره بره ررش ریتراکر اصرال      31شد ]
طوری که ضلع کوچک در امتداد شی   دند، بهشپیاده 

ط میرزان )عمرود برر    ر ضلع برزر  در امترداد خطرو   
یرک از   هرر  ۀگرف . سس، در چهار گوش شی ( قرار 

 ×2مربعی )با ابعراد   ها یک میکررپالت یک متر پالت
مربعری )برا ابعراد     متر 31متر( ر یک میکررپالت  5/1
متر( به همان صورت )ضلع کوچرک در امترداد    2×5

د ششی  ر ضلع بزر  در امتداد خطوط میزان( پیاده 
مربعری در   مترر  45ک میکرررپالت  [. همچنی  یر 37]

رسرط مرراکررپالت قررار گرفرر  کره در مجمرروع برره    
 211مربعری،   میکرررپالت یرک مترر    211شردن   پیاده

 مترر  45میکرررپالت   51مربعری،   متر 31میکررپالت 
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مرورد   ۀمربعری در منطقر   متر 451پالت  51ر  ،مربعی
های موجود در هرر   گونه ۀد. سس، کلیشمطالعه منجر 

تعیری  درصرد    بررای دند. شر ر ثبر    برداشر   پالت 
ر بررای  ، های بزر  های درختی از پالت پوش  گونه

هرا ر   تخمی  درصد پوش  علفی نیرز از میکرررپالت  
 ۀکلیر  ،[. سرس، 38بالنکه استفاده شد ] ر  ررش برارن

هرا از طریرق منرابع در دسرترس مثرل مجموعره        گونه
[ 21[ ر فلور رنگی ایرران ] 39های فارسی ایران ] فلور

هرا،   کردام از پرالت   . همچنری  در هرر  شردند اسایی شن
یاب جهانی  سیستم مکان کمکارتفاع از سطح دریا به 

((GPS ر شری    ،نما قط  کمک، جه  ج رافیایی به
گیری ر یاداش  شرد.   سنج سونتو اندازه شی  کمکبه 

یرک   درصد پوش  علفی کل ر درصد الشبر  در هر
هررا  رپالتهررا بررا اسررتفاده از میررانگی  میکررر از پررالت

صورت چشمی تخمی  زده شد. درصد تاج پوش   به
گیری در قطرر تراج    های درختی نیز با اندازه گونه ۀکلی

هرا محاسربه ر سرس،     یک از پایه عمود بر هم برای هر
 5نظر گرفتره شرد. سرس،     مجموع آن برای پالت در

ها  نمونه خاا در هر پالت برداش  شد که ای  نمونه
عنوان نمونه خراا آن پرالت    هبا هم آمیخته شدند ر ب

هرای خراا    در نظر گرفتره شردند. پر، از آن نمونره    
متری عبور داده شدند. بررای   میلی 2خشک ر از الک 

با نسرب    pHتعیی  برخی خصوصیات شیمیایی نظیر 
مترر،   pHر با اسرتفاده از دسرتگاه    با آب مقطر 2ه ب 3

آب با  5به  3( با نسب  ECقابلی  هدای  الکتریکی )
(، dSm-1سرنج الکتریکری )   طر ر با کاربرد هردای  مق

میزان مواد آلی با کاربرد ررش اکسای  برا کررمیرک   
[، کربنات کلسیم معادل یا آهرک برا کراربرد    23اسید ]

کردن با اسید کلریدریک، نیتررر ن کرل برا     اررش خنث
( با ررش mg/kgر فسفر خاا ) ،[22ررش کجلدال ]

Olsen [ اندازه21ر همکاران ]  ی شردند. پتاسریم   گیرر
 ۀگیرری بره رسریل    ( نیز با عصراره mg/kgقابل استفاده )

آمررونیم اسررتات یررک نرمررال ر سرردیم قابررل اسررتفاده  
(mg/kgبه رسیل )اشباع انجرام شرد ر سرس،      عصار ۀ

[. برای 24سنجی صورت گرف  ] قرا   به ررش شعله
تعیی  باف  خاا ر تعیی  درصد رس، الی ر ماسه نیز 

 [ انجام شد.25ش هیدررمتری ]با استفاده از رر

 ها آنالیز داده
هرای   هرای پوشر  گونره    هرا، از داده  برای آنرالیز داده 

هرای   د. سس، گررهشگیاهی ر عوامل محیطی استفاده 
-Pcافرزار   نررم  کمرک اکولو یک موجود در منطقه به 

Ord 4.16 برا   3هرای شراخ    گونره  ۀر تحلیل درطرف
 ،دند. سس،ش های پوش  گیاهی تعیی  استفاده از داده

هررای  هررای شرراخ  در گرررره  برررای تعیرری  گونرره 
 ۀطرفرر تحلیررل در  شررده بررر اسرراس ررش بنرردی طبقرره
د. شرراسررتفاده  [21] هررای شرراخ  از ررش  گونرره

 ۀهای اکولو یک بر اسراس گونر   گااری گرره گونه نام
ای مورد شاخ  ر درصد پوشر    درختی یا درختچه

هرای   هارتبراط بری  گررر    ۀها انجام گرف . در ادامر  آن
هررای پوشرر    محیطرری، داده اکولو یررک ر عوامررل 

عنوان ماتری، اصرلی   های گیاهی در هر پالت به گونه
عنوان مراتری،   های مربوط به عوامل محیطی به ر داده
ر سس، آنرالیز تطبیقری    نداستفاده قرار گرفتمورد درم 

 Pc-ord 4.16افرزار   نررم  از( با استفاده CCAمتعارف )
  بودن مقرادیر ریرژ   دار م شد. معنیها انجا بر رری داده

 ر  با اسرتفاده از آزمرون مونر     CCAمحورهای آنالیز 
افرزار   هرا رارد نررم   سس، داده .[27]شد کارلو بررسی 

SPSS 16.0 ر برای بررسی پارامترهای مختل   شدند
هررای مختلرر  از آنررالیز راریرران،  محیطرری در گرررره

بررای  میانگی  دانک  استفاده شرد.   ۀطرفه ر مقایس یک
ها الزم  استفاده از جه  ج رافیایی در تجزیه ر تحلیل

جهرر   ،بنررابرای  شررودیی بررود کرره ابترردا جهرر  کم رر
د. در شر ی کم  CosA+1ج رافیایی با استفاده از فرمول 

گرایری بررای    شرمال  ۀعنوان درج از ای  فرمول به ،راقع
تابع تشرخی    ۀ[. از آنالیز تجزی28جه  استفاده شد ]
ترری  عوامرل محیطری     شردن مهرم   نیز بررای مشرخ   

                                                      
1. Twinspan 
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های اکولو یک ر میزان صح   گرره گونه  کنند تفکیک
 Wilks lambdaهرا برر اسراس آزمرون      بندی گرره طبقه

صرح    بررای ( نیرز  Kappaکاپا )  از آمار استفاده شد.
 د.شهای اکولو یک استفاده  بندی گرره گونه طبقه

 نتایج و بحث
 های اكولوژیک گروه گونه
گرفت    نظر  ، با درTWINSPANج آنالیز بر اساس نتای

گرررره  چهرراربنرردی  ارزش ریررژه در هررر سررطح طبقرره
(. بررر 3د )شررکل شرراکولو یررک در منطقرره شناسررایی 

بندی با مقردار   بندی، ارلی  سطح طبقه اساس ای  طبقه
ای  قطعره نمونره   14به در گرره اکولو یک  11/1  ریژ

ای در سم  راسر    قطعه نمونه 31در سم  چ  ر 
گررره تقسریم    چهرار قسیم شد. در سطح درم نیز بره  ت

طوری کره در سرم  چر  سرطح ارل بره در       به شدی
 25/1  ای برا مقردار ریرژ    قطعه نمونره  31ر  38گرره 

 18/1  تقسیم شد. گرره سم  راس  نیز با مقدار ریژ
ای تقسرریم شررد.  قطعرره نمونرره 2ر  34برره در گرررره 

 3جردرل  ها در  های اکولو یک ای  گرره گونه ریژگی
 آررده شده اس .

اکولو یرک در    نتایج نشران داد کره چهرار گررره    
که در زاگرس ر  یمنطقه رجود دارد. در تحقیق دیگر

در اسررتان ایررالم انجررام شررد، سرره گرررره اکولو یررک  
[. تفکیک جوامع به ایر  صرورت در   9شناسایی شد ]

 ۀایرر  اسرر  کرره در منطقرر   دهنررد در منطقرره نشرران
خصوص ارتفراع از   یطی بهدنا عوامل مح  شد حفاظ 

ت ییرات بیشتری برخوردار اسر .   ۀسطح دریا از دامن
گررون ایررالم  ملرره ۀطرروری کرره ارتفرراع در منطقرر  برره

ا دنرر ۀمتررر از سررطح دریررا ر در منطقرر  2111ررر3411
 ۀمنطقر  ،. در نتیجره س متر از سطح دریا 2833ر2193

های بیشرتری تفکیرک    دنا به تعداد گرره  شد حفاظ 
برا  ر چهار گرره موجرود در منطقره   شده اس ، زیرا ه

از همردیگر تفکیرک    ارتفاع از سطح دریا کامالً عامل
دیگر نیز نشان داده اس  که ارتفاع از  ۀند. مطالعا هشد

تررری  عوامررل در ایجرراد   سررطح دریررا یکرری از مهررم 
 [.29] اس های اکولو یک مختل   گرره

 
 TWINSPANای اکولوژیك با استفاده از تحلیل ه بندی گروه . طبقه3شکل 

 
 مورد مطالعه ۀشده در منطق های اکولوژیك شناسایی های گروه گونه . ویژگی3 جدول

 تعداد قطعات نمونه شیب جهت ارتفاع از سطح دریا نام گروه 

 38 15ر31 ها جه  ۀهم 2427رSmyrnieto-Schumanniatum 2193 گرره ارل

 31 45ر5 ها جه  ۀهم 2111رPhlometum olivieri 2151 گرره درم

 34 15ر5 ها جه  ۀهم 2782رPrangoetum ferula 2451 گرره سوم

 2 71ر15 جنوبی 2833رJunipereto-Ferulagatum 2814 گرره چهارم

 
 قطعه نمونه 51

 قطعه نمونه 31 قطعه نمونه 14

 قطعه نمونه 38

 گرره ارل

 

 قطعه نمونه 31

 گرره درم

 

 قطعه نمونه 34

 گرره سوم

 

 قطعه نمونه 2

 گرره چهارم
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کرره در ارتفرراع  ،نتررایج نشرران داد کرره گرررره ارل
 15ر31های  متر از سطح دریا ر در شی  2427ر2193

 ۀگوناس : شاخ   ۀدارای سه گون درصد قرار دارد،
کمرای   ۀر گونر  ،دارریری آرنردرل   ۀدرختی بنه، گونر 

اهمی  شاخ  در ای  گرره  ۀعنوان گون بهکه بیابانی 
مترر از   2111رر 2151کره در ارتفراع    ،. گرره درمدارد

درصرد حضرور دارد،    45رر 5سطح دریرا ر در شری    
ر  ،بره، آدمک، گرون  شاخ  گوش  ۀدارای چهار گون

. گررررره سررروم کررره در  اسررر کررر   قگرررار چرررا
هرای   متر از سطح دریا ر در شری   2782ر2451ارتفاع

 ۀدرصررد قرررار دارد شررامل چهررار گونرر 15ررر5مالیررم 
. اسر  ر ش   ،شاخ  جاشیر، گل گندم، سریال زرد

درختری   ۀگونر  ،شاخ  در ای  گررره  ۀتری  گون مهم
شراخ    ۀ. گرره چهارم نیز با حضور گونر اس ش  

خ  معطر چویل در باالتری  شا ۀدرختی ارس ر گون
( 71رر 15هرا )  ( ر تندتری  شری  2833ر2814ارتفاع )

شراخ  دیگرر    ۀگون 5قرار دارد. ای  گرره با داشت  
ر ررنراس   ،بیژیا، فررال که شامل کتانی زیبا، کنگر، فی

را شراخ    ۀبیشرتری  تعرداد گونر   اسر   سرفید   ساقه
 (.2)جدرل  داش 

 
 های اکولوژیك روه گونههای شاخص در گ . مشخصات گونه2جدول

 میانگین فراوانی

 گونه در گروه

 درصد فركانس

 در گروه  گونه

 مقدار

 ویژه

 ةگروه گون

 اكولوژیک
 گونه شاخص نام فارسی

 Smyrnium cordifolium آرندرل 3 1/52 73 78/5

 Schumannia karelinii کمای بیابانی 3 8/51 59 31/1

 Pistacia atlantica بنه 3 1/49 47 73/2

 Phlomis olivieri بره گوش 2 8/13 28 19/3

 Biebersteinia multifida آدمک 2 51 94 83/1

 Astragalus managettae گون علفی 2 8/41 19 8/1

 Scariola orientalis ک  گار چاق 2 12 51 44/1

 Prangos ferulaceae جاشیر 1 7/49 18 12/47

 Centaurea aucheri (D.C) گل گندم 1 2/78 44 73/8

 Pteroluphelus caums سریال زرد 1 4/73 19 34/4

 Lonicera nummularifolia ش  1 51 85 2

 Juniperus polycarpos ارس 4 311 311 99/39

 Ferulago angulata چویل 4 311 311 35

 Ferula gummosa فررال 4 311 311 5/32

 Fibigia umbellata بیژیا فی 4 311 311 5

 Cirsium echinus کنگر 4 51 51 5/4

 Linaria sp کتانی زیبا 4 1/48 311 5/2

 Rubia albicaulis سفید ررناس ساقه 4 9/47 311 3
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ه ای   گون ه  ارتباط بین عوامل محیطی با گروه
 اكولوژیک

( نیرز نشران داد کره در    CCAنتایج تطبیقی متعرارف ) 
رلری محرور سروم     نرد، دار بود درم معنی ر محور ارل

، 113/1ترتیر    یک بره  هر  ر ارزش ریژ نبوددار  معنی
(. سرس، محورهرای   1بود )جردرل   141/1 ، ر411/1

بودن ارزش ریرژه   داری ر دارا عل  معنی ارل ر درم به
یک از عوامل  د کدامشوبیشتر استفاده شد تا مشخ  
(. 4دار هسرتند )جردرل    محیطی با ای  در محور معنی

ای، جهر ،   ای گونره نتایج حاکی از آن اس  کره غنر  
ر آهک خاا با محرور ارل ارتبراط منفری ر     ،نیترر ن
ر سرریل   ،دار ر ارتفرراع از سررطح دریررا، فسررفر معنرری

ای  در حالی  .دار دارد درش  نیز ارتباط مثب  ر معنی
ر رس خاا ارتبراط   ،آلی  که پتاسیم، شوری، ماد بود

ر ماسره خراا ارتبراط     ،منفی ر شی ، اسیدیته، آهک
 (.5دار با محور درم داش  )جدرل  نیمثب  ر مع

با توجه به اینکه آهک ارتباط منفی با محرور ارل  
ر ارتباط مثب  برا محرور درم دارد، چرون گررره ارل     

در نتیجرره  ،دارای ارزش پررایی  در محررور ارل اسرر 
توان نتیجه گرف  که خاا ای  گرره دارای آهرک   می

تفاع ر همچنی  ای  گرره در اری اس  ر نیترر ن باالی
توان نتیجه گرف   می ،پایی  قرار دارد. بر همی  اساس

در که ای  گررره دارای اسریدیته ر نیتررر ن بیشرتری     
. در حالی که گررره سروم   س ها سایر گرره مقایسه با

در محرررور ارل ارزش بررراال ر در محرررور درم ارزش 
هایی حضرور   پایینی دارد، در نتیجه ای  گرره در خاا

را دارد.  عامرل ری از ایر  سره   یابد که میرزان کمتر   می
همچنی  گرره چهارم ارزش باالیی در بردار درم دارد. 

ایر  محرور دارای همبسرتگی     اینکره پ، با توجه بره  
های تند قررار   مثب  با شی  اس ، ای  گرره در شی 

که در خرالف جهر     ،های درم ر سوم دارد. اما گرره
د، بردار شی  یا در قسم  منفی بردار درم قرار داشتن

هرای مالیرم نشران     ها را در شری   شدن ای  گرره راقع
های گرره ارل نیز از قسرم  پرایی  ترا     دهد. پالت می

ایر     دهنرد  باالی محور درم حضور داشتند که نشران 
 نبرروددر حضررور یررا  یاسرر  کرره شرری  عامررل مهمرر

 (.2های ای  گرره نیس  )شکل  گونه

 
 یهای متغیر محیط داده CCA. نتایج آنالیز 1جدول 

 مقدار احتمال شده داده واریانس تجمعی توضیح شده داده واریانس توضیح ارزش ویژه 

 1317/1 7/7 7/7 113/1 محور اول

 1317/1 7/31 1 411/1 محور دوم

 15/1 3/38 4/4 14/1 محور سوم

 
 ها و عوامل محیطی کارلو برای همبستگی بین گونه . نتایج تست مونت1جدول 

 مقدار احتمال میانگین یطمح - همبستگی گونه 

 1317/1 825/1 938/1 محور ارل
 1111/1 798/1 88/1 محور درم
 1117/1 818/1 874/1 محور سوم
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 با عوامل محیطی و خاک CCA. همبستگی محورهای 1جدول 

 محور دوم محور اول مشخصه

 -218/1 -191/1* غنا

 11/1 221/1 یکنواختی
 -342/1 194/1 رینر ر زیستی شانون  تنوع
 -348/1 388/1 زیستی سیمسسون  تنوع

 -211/1 878/1** ارتفاع از سطح دریا

 733/1** 214/1 شی 
 141/1 -191/1* جه 

 548/1** -113/1 اسیدیته
 -199/1** -131/1 شوری خاا

 -412/1** -179/1 آلی   ماد
 -191/1 41/1** فسفر

 -249/1 345/1 سدیم
 518/1** -113/1** آهک

 -427/1** 341/1 تاسیمپ
 194/1 -424/1** نیترر ن

 -413/1** -113/1 رس
 -333/1 117/1* سیل  درش 

 -233/1 317/1 سیل  ریز
 135/1* -379/1 ماسه
C/N 212/1 217/1- 

 

 
 CCAها با عوامل محیطی با استفاده از آنالیز  ها و همبستگی آن . تفکیك گروه2شکل 

 چهارم گروه

 گروه اول

 گروه سوم

 گروه دوم
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طرفرره  نتررایج حاصررل از آنررالیز راریرران، یررک  

(ANOVA  نیز نشان داد که تفرارت معنری )   دار بررای
آهررک خرراا، فسررفر،  ،ارتفرراع از سررطح دریررا، شرری 

، شرروری، اسرریدیته، سرریل   C/Nنیترررر ن ر نسررب 
های مختل  اکولو یرک   ر ماسه در بی  گرره ،درش 

 میرانگی  ارتفراع   ۀ(. نتایج مقایس1رجود دارد )جدرل 
دار  ها با یکدیگر تفارت معنی نشان داد که تمامی گرره

دارای بیشتری  میانگی  ارتفراع   داشتند ر گرره چهارم
ر گرره ارل دارای کمتری  میانگی  ارتفاع بود )جدرل 

میانگی  شی  نیز نشان داد که شی   ۀ(. نتایج مقایس1
داری بررا  هررای درم ر سرروم اخررتالف معنرری در گرررره

. هسرتند دارای کمتری  میزان شی   د رنهمدیگر ندار
گرره چهارم دارای بیشتری  میزان شی  اس  ر گرره 

نتایج  دار ندارد. معنی تهای دیگر تفار ارل نیز با گرره

ن داد که گرره چهرارم دارای  خاا نشا pHاسیدیته یا 
های درم ر سوم کره   ر گررهاس   pHبیشتری  میزان 
ی کمترری   ادارداری با همدیگر ندارنرد   اختالف معنی

pH گررره ارل نیرز دارای یرک میرزان حرد       اند. خاا
خراا نیرز    ECراسط اس . نتایج میرزان شروری یرا    

هرایی   های درم ر سوم در خاا گررهکه  کردمشخ  
حضور داشتند که بیشتری  میرزان شروری را دارنرد ر    

تعلرق   کمتری  میزان شوری خاا نیز به گرره چهرارم 
ی  میزان فسفر خراا را  داش . اما گرره چهارم بیشتر

به خود اختصاص داد ر کمتری  میزان فسفر خراا را  
داش . برعک، فسفر خاا، میزان آهک در  گرره ارل

هرا بیشرتر برود، در     گرره ارل نسرب  بره سرایر گررره    
ها از لحاظ میزان آهرک خراا    صورتی که سایر گرره

داری با هم نداشتند ر در یک گرره قرار  اختالف معنی
 گرفتند. 

نیترر ن خاا نیرز از گررره ارل بره گررره      میزان
تدریج کاه  یاف . از لحراظ ذرات خراا،    چهارم به

گرره ارل دارای کمتری  میزان سیل  درش  ر گررره  

چهارم دارای بیشتری  میرزان برود. نسرب  کررب  بره      
( خراا نیرز در گررره سروم بیشرتری       C/Nنیترر ن )

ا مقرردار بررود. پوشرر  علفرری گرررره ارل ر چهررارم برر
کمتری  میزان ر گرره درم ر سوم با مقادیر باال با هرم  

پوش  بلروط    در یک گرره قرار گرف . از لحاظ تاج
را ر درصد الشبر  نیز گرره چهرارم کمترری  میرزان    

 .داش 
ترری  ارتفراع ر در شری      که در پایی  ،گرره ارل

ترری  ر   از مهرم  کره بنره را   ۀمیانی قرار داشر ، گونر  
هررای  هررای درخترری در جنگررل ثیرگرراارتری  گونررهأت

شراخ  در خرود جرای     ۀعنوان گون بهاس  زاگرس 
[ نیرز ارتفراع از   11کیا ر همکاران ] داده اس . رستمی

 ندبنه دانست ۀدر پراکن  گون اصلیسطح دریا را عامل 

صرورت   ر ابراز داشتند ای  گونه در ارتفاعات پایی  به
یگرر  های د خال  ر در ارتفاعات باالتر همراه با گونه

یابرد ر برا افرزای  ارتفراع شررایط بررای        حضور مری 
گرزارش  هرا   شرود. آن  حضور ای  گونه نامسراعد مری  

هرای   هرای کرم ر خراا    که ای  گونه در شری   کردند
یابد. همچنی  ایر  گررره دارای    عمیق حضور می نیمه

ررنررد ت ییررر  بیشررتری  میررزان نیترررر ن خرراا بررود ر
ارل بره سرم    صورتی بود که از گرره  نیترر ن نیز به

ر ایر  ت ییرر در میرزان    گرره چهرارم کراه  یافر     
تواند به در دلیرل باشرد. یکری اثرر عامرل       نیترر ن می

تری  عوامل  عنوان یکی از مهم به ،ارتفاع از سطح دریا
طوری که با افزای  ارتفاع از سرطح دریرا    اثرگاار، به
کنردی صرورت    مرواد بره   ۀر تجزیر  یابد میدما کاه  

نهای  منجر به کاه  نیتررر ن خراا    پایرد ر در می
میزان نیترر ن باال در ای  گرره را  آنکهد. دیگر شو می
های درختی مانند بلوط ر بنره   حضور گونهتوان با  می

د. بلروط  کرر هرا نیرز توجیره     ر درصد تاج پوشر  آن 
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عنروان   های مختل  بره  دلیل حضور در گرره چند به هر

ادی زیرر ارانرریشرراخ  شررناخته نشررد، از فر  ۀگونرر
 خصوص در ارتفاعات پایی  برخوردار بود ر طبیعتاً به

با افزای  ارتفاع از سطح دریا شررایط بررای حضرور    
خصوص بلوط نامساعد شده ر از  های درختی به گونه

ها کاسته شده اس . تاج پوش   درصد تاج پوش  آن
بلوط باعث افزای  الشبر   ۀخصوص گون درختان به

تجمرع   سرب   بره  شود. از یرک طررف   ک  جنگل می
دیگر با ایجاد یک  طرفالشبر  در زیر درختان ر از 

عناصرر غراایی نیتررر ن خراا      ۀجریان پیوسته چرخ
ر خراا حاصرلخیزتری در زیرر تراج      یابد میافزای  

بنا به ای  دالیرل   .[13]د شو پوش  درختان ایجاد می
که دارای کمتری  ارتفراع   ،نیترر ن خاا در گرره ارل

یشتری  درصد تاج پوشر  بلروط ر   از سطح دریا ر ب

الشبر  بود، بیشتری  میزان را نشان داد. همچنی  ای  
تفررارت در اسرر .  C/Nگرررره دارای کمتررری  میررزان 

نسرب    به عوامرل متعرددی بسرتگی دارد.    C/Nمیزان 
C/N   بیولرو یکی در خراا کراه     با افزای  فعالی
که باز هم افزای  ارتفراع از سرطح    [12، 31]یابد  می
تواند باعث کراه  ایر     کاه  دما می ۀیا به راسطدر

تاج پوش  درختان ر در  ،سوی دیگر د. ازشو فعالی 
نهای  افزای  میزان الشبر  ک  جنگل با آثار مثب  

آلری ر در نتیجره افرزای  خلرل ر فررج        افزای  ماد
دهرد   ها را افرزای  مری   خاا، فعالی  میکررارگانیسم

[12.] 
تفاعات میرانی حضرور   گرره درم ر سوم که در ار

داشتند، دارای بیشتری  میزان شوری خاا ر کمترری   
مواد آلی  ۀ. از آنجا که تجزیهستند pHدرصد شی  ر 

گیرد ر از آنجرا کره    تر صورت می پوش  علفی سریع
در گرره درم ر سروم دارای پوشر  علفری بیشرتری     

ها بودنرد، همری  امرر منجرر بره       سایر گرره مقایسه با
د ر در شر خراا در ایر  در گررره    افزای  هومروس  

خاا ای  در گرره کمترری    ۀنهای  سب  شد اسیدیت
دلیل اینکره حراری اسرید     زیرا هوموس خاا به ،باشد

 ۀهومیک ر اسید فولیک اس  باعرث کراه  اسریدیت   
خاا در گرره  pH[. کمتری  میزان 11د ]شو خاا می

 Phlomisشراخ   ۀتوان برا حضرور گونر    درم را می

olivieri آید که ای   نظر می به ،طور کلی کرد. به توجیه
نیرا ر   محتشم زیراررید،  های اسیدی می گونه در خاا

اند. از  ای دس  یافته [ نیز به چنی  نتیجه14همکاران ]
کاه  درصرد پوشر  درختری در ایر       ،طرف دیگر

ها نسرب  بره گررره ارل ر نیرز داشرت  شررایط        گرره
  شد ترا  تر نسب  به گرره چهارم سب محیطی مناس 

ای  گرره همراه برا گررره سروم از کمیر  ر کیفیر       
بیشتر از لحاظ پوش  علفی برای دام برخوردار باشد 
که در صورت عدم حفاظ ، امکران تخریر  در ایر     

هرا   خصوص گرره درم، بیشتر از سایر گرره ها به گرره
 خواهد بود، زیرا از شی  پایینی نیز برخوردارند.

ای  اظ عناصرر ت ایره  گرره چهارم نیز هرم از لحر  
آلی خاا( ر هم   بودن میزان نیترر ن ر ماد خاا )کم

ترری    پوش  گیاهی شرایط نامناسبی داش  کره مهرم  
بودن ارتفاع از سطح دریرا ر شری  برود.     عل  آن باال
برا   ...ر ،های شاخصی مانند ارس، چویل حضور گونه

دهد که  درصد در ای  گرره نشان می 311  ارزش ریژ
 توانند ای  شررایط نامناسر  را تحمرل    ها می ای  گونه

. همچنی  ای  گرره دارای کمتری  میزان نیترر ن کنند
برودن درصرد پوشر      کم ،خاا اس . از طرف دیگر

علفی ر درختی ر شی  باال در ایر  گررره منجرر بره     
د ر به ایر  دلیرل ایر     شکاه  شدید هوموس خاا 

 ۀگونر خاا بیشتری بود. حضرور   ۀگرره دارای اسیدیت
Fibigia umbellat سرب   تواند به ای  گرره نیز می در 

[ 9]باالی خاا باشرد. حیردری ر همکراران     ۀاسیدیت
هرای قلیرایی ر    در خراا  Fibigiaنشان دادند جرن،  

سرو   ررید که با نتایج ای  تحقیق هرم  نیترر ن فقیر می
 بود.
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 .های اکولوژیك مختلف طی در گروه گونهمیانگین عوامل محی ۀطرفه و مقایس . نتایج آنالیز واریانس یك7جدول 

 متغیرهای محیطی
 های اكولوژیک گونه  گروه

F Sig 
 گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول

 d94/2291 c32/2472 b34/2111 a51/2817 15/13 1112/1 ارتفاع ار سطح دریا )متر(

 b11/41 c18/25 c34/22 a51/17 94/33 1111/1 (درصدشی  )

 a999/1 a771/1 a935/1 a425/1 594/1 122/1 (CosA+1)جه  

 ab8/7 b51/7 b12/7 a33/8 94/1 134/1 (pHاسیدیته )

 ab92/392 a29/212 a24/229 b75/312 15/1 127/1 (dSm-1) شوری خاا

 b97/1 a14/2 a95/3 Ab53/3 41/2 177/1 (درصدآلی )  ماد

 b33/1 ab35/1 ab39/1 a21/1 11/4 111/1 (ppmفسفر )

 a18/1 a18/1 a18/1 a18/1 77/3 311/1 (mg/kgسدیم )

 a35/47 b31/13 b54/11 b18/14 43/9 1111/1 (درصدآهک )

 a43/34 a24/22 a24/22 a84/39 24/2 191/1 (mg/kgپتاسیم )

 a141/1 ab212/1 bc385/1 c315/1 17/1 113/1 (درصدنیترر ن )

 a48/24 a99/12 a18/11 a25 71/3 375/1 (درصدرس )

 b18/38 ab17/25 ab27/32 a17 352/1 114/1 (درصدسیل  درش  )

 a91/4 a19/7 a17/1 a11/1 11/2 321/1 (درصدسیل  ریز )

 a31/52 a25/14 a83/12 a14/13 845/2 148/1 (درصدماسه )

C/N b94/8 b33/31 a24 ab12/38 8/1 113/1 

 b51 a12/75 a79/83 b11 437/32 1114/1 (درصدپوش  علفی )

 a52/14 a78/29 ab12/32 b1 75/4 111/1 (درصدتاج پوش  بلوط )

 a24/38 a 18/39 ab 5 b1 28/1 113/1 (درصدالشبر  )

 

نتایج حاصل از آنالیز تابع تشخی  بررای تعیری    

داری مت یرهای محیطی )فیزیروگرافی ر خراکی(    معنی

های مختل  اکولرو یکی ر بررسری صرح      در گرره

ها انجام گرف . نتایج نشان داد که در  ی گررهبند طبقه

مت یر ارتفاع از سطح دریا ر شی  از میران مت یرهرای   

هرای خراکی    عاملفیزیوگرافی ر شوری خاا از میان 

هرای   تری  مت یرهرای موجرود اثرگراار برر گررره      مهم

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

دار بودنرد.   معنیتابع تشخی  قرار گرفتند که همگی 

سه تابع بر مبنای سهم بی  راریان، ای  میزان اهمی  

 2/37( ترا ترابع درم )  درصرد  7/82ها از تابع ارل ) آن

شردت کراه     ( بره درصرد  3/1( ر تابع سوم )درصد

د کره  شر یاف . در مطالعرات دیگرر نیرز مشرخ       می

ارتفاع یکی از عوامل مهم در تفکیک جوامع ر گررره  

 [.28]س  ها گونه

اساس مت یر شی  ر ارتفراع از سرطح    ابع ارل برت

، 934/1ر  -11/3ی دریا با ضرای  همبسرتگی تطبیقر  

اساس شی  ر شوری خاا با ضرای   تابع درم نیز بر

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

اساس شوری خراا برا ضرری  همبسرتگی تطبیقری      
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بنردی   صرح  طبقره   ،شکل گرفتند. در نهای  741/1

هرای اکولو یرک برر مبنرای مت یرهرای محیطری        رهگر

 کرامالً  چهارمارزیابی شد که گرره  درصد 81موجود 

نیرز دارای   سروم د ر گررره  شهای دیگر جدا  از گرره

توزیرع    (. نحرو 7درصد انطباق کمتری برود )جردرل   

های هر گرره برر رری در محرور ارل ر درم در    پالت

ز میرزان  نشان داده شده اس . ضری  کاپا نیر  1شکل 

هرای حاصرله از    های اکولو یک برا گررره   تطبیق گرره

درصرد ارزیرابی    9/71تابع تشرخی  را   ۀآنالیز تجزی

 (.8کرد )جدرل 

[ نیز صح  28زاده ر همکاران ] اسماعیل

دند. ای  موضوع کردرصد برآررد  91بندی را  طبقه

شده به  های اکولو یک تفکیک دهد که گرره نشان می

تواند معرف  می TWINSPANیل تجزیه ر تحل ۀرسیل

 شرایط محیطی باشد.

 های اکولوژیك بندی گروه ها و صحت طبقه پذیری قطعه نمونه . عضویت6جدول 

های  گروه

 اكولوژیک

 شده توسط تحلیل تشخیص  بینی های پیش گروه

 بر مبنای متغیرهای محیطی
تعداد قطعه 

 نمونه

درصد 

 انطباق
 ه چهارمگرو گروه سوم گروه دوم گروه اول

 9/88 38 1 1 2 31 گرره ارل

 2/83 31 1 1 31 1 گرره درم

 1/14 34 1 9 5 1 گرره سوم

 311 2 2 1 1 1 گرره چهارم

 %81میانگی  درصد انطباق : 

 
 

 و شوری خاک ،های اکولوژیك بر اساس ارتفاع از سطح دریا، شیب تحلیل تشخیص گروه ۀ. نمودار دوگان1شکل 

 2تابرع 

 3تابرع 
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 تابع تشخیص ۀشده توسط تجزی بینی های پیش کاپا در تعیین دقت گروه. ضریب 1جدول 

 داری معنی انحراف معیار Kappaمقدار ضری  

9/71 182/1 111/1 

 

 گیری نتیجه
بنررردی اکولو یرررک اراضررری  بنررردی ر گررررره طبقررره

هرای گاشرته تراکنون از     های جنگلی از دهه رریشگاه
[، 9مباحررث اصررلی مرردیری  جنگررل برروده اسرر  ]  

های اکولو یک یک منطقره   طوری که شناخ  گرره به
تواند به شناخ  شرایط محیطری آن منطقره منجرر     می

ر  ،شود. در ای  منطقه نیز ارتفاع از سطح دریا، شری  
ثیر أهرای اکولو یرک تر    شوری خاا در تشکیل گرره

داشرر . همچنرری  نتررایج تحقیررق نشرران داد کرره بررا   
ها را  اهتوان رریشگ بندی پوش  گیاهی منطقه می طبقه

در ایر    ،بندی کرد. از طرف دیگرر  با صح  باال طبقه
ای  منطقه گرره درم به لحاظ شرایط محیطری ر ت ایره  

عرالره   تری  ر گرره چهارم نامساعدتری  بود. مناس 
هرای غالر  درختری     ثیر گونره أتروان بره تر    می ،بر آن

ری خرواص فیزیکری ر   ر بلروط برر   ۀخصوص گون به
عنوان یرک   از ای  گونه بهشیمیایی خاا اشاره کرد ر 

های زاگرس یراد کررد کره ارزش     گونه چتر در جنگل
حفرر  ایرر  گونرره برره  ،[. بنررابرای 15]دارد حفرراظتی 

 .شود میهای زاگرس منجر  حفاظ  جنگل
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