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 قدمهم
هیای طبیعی     ترین اکوسیستم ها مهم که جنگل از آاجا 

یواد، آلاه  از چگواگ  یاسخ یوییش   محسوب م 
لیاه  بیه متغیرهیای محیطی  و روابیط متقابیل بیین       

زایده و یارامترهیای میؤثر بیر ایین       عوامل زاده و غیر
ای برخیوردار اسیت،    ها از اهمییت وییژه   روابط در آن

تیر و ارائیة راهکارهیای    زیرا این آلاه  به یناخت به
ها کمک  تر برای مدیریت یایدار این اکوسیستم مناسب

هیای   بیه یییوه   [. اعما  مدیریت2؛ 1کند ] فراواا  م 
ها به عیت ایجاد تغییر در سیاختار،   م تی  در جنگل

منزلة یکی    ترکیب، تنوع زیست ، زادآوری، و خاک به
ش لیذار بیر تغیییرات یویی     از یارامترهای مهم و تأثیر
[. بنیابراین، بیه دلییل    3یود ] لیاه  در اظر لرفته م 

هیای میدیریت ، اات یاب یییوة      اثرهای متفاوت ییوه
یناسیی  مناسییب بییه منظییور حفییظ یایییداری   جنگییل

آ   ها به سمت اهداف اییده  ها، و هدایت آن اکوسیستم
مدیریت یایدار حائز اهمیت است. اتایج مطالعیات در  

ییرات رطوبت ، ایور،  های راش اشان داده که تغ جنگل
داری بیر   و دما در اتیجة بردایت درختان، تیأثیر معنیا  

[. 4ترکیب یویش لیاه  منطقه ایجیاد کیرده اسیت ]   
برداری، با تغیییر    کناپ و همکاران بیان دایتند که بهره

های خاک  و الیبرل  و جوامع خاکزی، بیر   زیستگاه
ها  یویای  چرخة عناصر غذای  خاک و تجزیة الیبر 

[. از طیییرف دیگیییر، در عمیییییات 5ؤثر اسیییت ]مییی
ای لییاه  تغیییر    یناسی  چیون ترکییب لوایه     جنگل
کند، با توجه به لواة درخت  و عیف ، خصوصیات  م 

[؛ مااند اسیدیته که بیه  8ی6خاک متفاوت خواهد بود ]
والیع، وجیود تیأثیر     [. در9اوع الیبر  وابسته است ]

ز دالییل  توااید یکی  ا   متقابل بین درختان و خاک می  
طور که رید و تولیید   باید و همان حصو  این اتایج 

درختان به حاصی یزی خیاک ارتبیا  دارد، مییزان و    

اییوع برلشییت مییواد آلیی  بییه خییاک در خصوصیییات 

فیزیک  و ییمیای  آن مؤثر است؛ مثالً، در یک محیل  
با یرایط یکسان وزن مواد آل  کی  جنگیل در زییر    

 5ن اخیتالف تیا   های م تی  متفاوت است و ای لواه
[. امیروزه، یییوة   10برابر هیم لیزارش ییده اسیت ]    

وسیییة دخالیت    یناس  همگام با طبیعت، که به  جنگل
کمتر در ایکوب فولاا ، استفاده از زادآوری طبیعی ،  

ای طبیع ، محافظیت مناسیب     حفاظت از ترکیب لواه
ها، باال اگه دایتن موجودی و تعداد درختیان   زیستگاه

[، 11نگییل یییناخته یییده اسییت ]لطییور در سییطا ج
های کالسیک، به افزایش ایاهمگن  در   خالف ییوه بر

سطا جنگل منجر یده و بیا ایجیاد ییرایط متفیاوت     
ییود   هیای جنگیی  می     محیط  سبب تنوع در لوایه 

یناسی ، کیه از الگوهیای     جنگیل   [. این ییوة14ی12]

هیای   کنید، حتی  در محییط    ت ریب طبیع  ییروی م 
توااد  یود و م  یرایط محیط  م همگن باعد تغییر 

های م تی   داری بر رواد تغییرات مش صه تأثیر معنا
لزینی  و   اکوسیستم دایته باید. ییوة لزینش  )تیک 

منزلة ییوة مناسب همگام با طبیعیت،   لزین (، به لروه
وسییة بردایت درخیت ییا لروهی  از درختیان در      به

ت  سا ، ممکن است بهترین یییوة میدیری   جنگل ااهم
بییرای حفییظ تنییوع و ترکیییب یویییش لیییاه  در    
اکوسیستم جنگی  باید. با بردایت درختان در یییوة  

ییود   لزینش  تا  یویش در لسمت  از جنگل باز م 
یود  های جدید فراهم م  و یرایط برای استقرار لواه

های دیگر همچنان تا  یویش بسته بال   و در لسمت
بیل ت رییب و   هیای  کیه در مقا   مااد و بقای لوایه  م 

بیرداری مقیاوم ایسیتند تضیمین      تغییر اایی  از بهیره  
هیای چیین،    [. براساس تحقیق  در جنگل15یود ] م 

لییزارش یییده اسییت کییه ییییوة همگییام بییا طبیعییت 
هیای   داری بر تنوع لواه چند تأثیر معنا لزین ( هر )تک
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توااد موجیب حفاظیت و اصیالح     درخت  ادایته، م 

فاکتورهیای محیطی  از    ای از طریق تنظییم  تنوع لواه
[. در مقابیل  16لبیل اور، حرارت، و رطوبیت ییود ]  

هیای   اتایج تحقیقیات سییتزیا و همکیاران در جنگیل    
لزینی ( و ییاهد بییااگر     یده )به ییوة لروه مدیریت

ای  کیی  ترکییب لوایه    طیور  این مطیب اسیت کیه بیه   
ییده   های درخت  و عیف  در جنگل مدیریت ایکوب

[. اجیرای  17اشیده اسیت ]   تمتفاوت از جنگل مدیری
کنندة ییر  کاایادا    های خزان ییوة لزینش  در جنگل
داری بییر یویییش لیییاه    هییی  تییأثیر منفیی  معنییا  

[. از آاجییا کییه ییییوة  18زیرایییکوب اشییان اییداد ] 
منزلة یک  های اخیر به لزین  در دهه تک یناس   جنگل

هیای   یناسی  کارآمید در میدیریت طیرح      ییوة جنگل
ییود،   ای هیرکیاا  اسیتفاده می    هی  داری جنگل جنگل

لزینی  بیر    هدف از این تحقیق بررس  تأثیر ییوة تک

هیای   ترکیب و رواد تغییرات یویش لیاه  و ویژل 

خاک در مقایسه با جنگل ییاهد همجیوار اسیت. در    
این مطالعه، فرض یده است که اجرای ییوة لزینش  

هیای خیاک و ترکییب و     داری بیر ویژلی    تأثیر معنیا 
 یورستیک جنگل ادایته است.فراواا  ف

 ها مواد و روش
داری لیبنید   این مطالعه در سری جمند طیرح جنگیل  

ادارة کییل منییابع طبیعیی   45والییع در حوضییة آب یییز 

اویییهر ااجییام یییده اسییت. اییین حوضییه در جنییوب 

 51و ْ 00'و 30"یهرستان اویهر بین طو  جغرافیای  

 30'و 00"و عییرض جغرافیییای    51و  33'و 28"تییا 

 (.1 است )یکل  والع یده  36و ْ 35'و 27"تا  36و ْ
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 ها به تفکیک پارسل شده . مشخصات منطقة مطالعه1  جدول

 (318یارسل یاهد ) (317یده ) یارسل مدیریت مش صه

 1250 1350 متوسط ارتفاع از سطا دریا )متر(

 30 40 متوسط ییب )درصد(

 یرل  یرل  ت غالبجه

 ها ی ممرز همراه با سایر لواه راش ها ممرز همراه با سایر لواه  ی راش تیپ درخت  غالب

 

متیر   میی  6/753متوسط میزان بارادل  در منطقه 

لراد است.  درجه ساات  4/10و متوسط دمای سالیااه، 

هکتیار   64بیه مسیاحت    317از این سری، دو یارسل 

در ایین   1370ییده )از سیا     ریتعنوان یارسل مدی به

لزین  اجرا یده اسیت و لبیل از آن    یارسل ییوة تک

های بهدایت  ااجام یده است( و یارسل  فقط بردایت

ها  یدن جنگل عنوان جنگل یاهد )از زمان می  به 318

هکتییار  47اسییت( بییه مسییاحت  بییرداری اشییده  بهییره

هیای   اات اب یداد. سنگ مادری ییل با تییپ خیاک  

ای از  یده با افق کیسیک است. مجموعه ی یستها لهوه

هیا در   به تفکیک یارسل یده مش صات منطقة مطالعه

 [.19ارائه یده است ] 1 جدو  

 200×100روش منظم تصیادف  بیا ابعیاد ییبکه     

بیرای   برداری اات اب یید.  عنوان روش امواه متری به

ای لطعیات اموایه    بررس  یویش درخت  و درختچیه 

برای یوییش عیفی  در مرکیز هیر      متر مربع  و 400

متیر   100لطعه امواة اصی  یک لطعة امواة کوچیک  

. در کل، برای مطالعة یوییش لییاه    مربع  ییاده ید

لطعیة اموایه در    13لطعة امواه ییاده ید. حیدود   26

لطعة اموایه   13( و 317یده )یارسل  یارسل مدیریت

( برداییت یید. ایوع و    318در یارسل یاهد )یارسل 

اساس مقیاس براون  های لیاه  بر ویش لواهدرصد ی

زمیان بیا برداییت     هیم [. 20بالاکه ت مین زده یید ] 

متر مربعی  از   100فیورستیک در مرکز لطعات امواه 

متیری افیق معیدا      سیاات   10یی 30و  0یی 10دو عمق 

در بررسی  فاکتورهیای   بردایت یید.    امواه 3خاک، 

یییمیای   فیزیک  و ای از خصوصیات  خاک مجموعه

خیاک بیا    pH تعییین یید.  خاک بیرای هیر دو عمیق    

وسیییة   متر الکتریک ، درصد کربن آل  بیه  pHدستگاه 

، درصیید ازت کییل بییه روش 1روش والکییی  و بیییک

کجیدا ، فسفر لابل جذب بیه روش السیون، یتاسییم    

وزن م صییوص ، تبییادل  از روش فییییم فتییومتری  

و  رسظاهری به روش کیوخه و یارافین، درصد ین، 

 لیری یداد. روش هیدرومتری اادازه سییت به

بنیدی یوییش    های لوایالوا  بیرای طبقیه    روش

هییای  لیییاه  وجییود دارد کییه دو روش آاییالیز لواییه

ای  طور لسترده به 3ای و آاالیز خویه 2یاخش دوطرفه

[. در ایین  20یود ] در مطالعات اکولوژیک استفاده م 

                                                      
1. Walkley & Black 

2. TWINSPAN 

3. CLUSTER 
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بندی لطعات امواه براساس ترکیب  تحقیق، برای طبقه

ای اسییتفاده یییده  یورسییتیک از روش آاییالیز خویییهف

این آاالیز ابتیدا میاتریر اولییة     دادن است. برای ااجام

عدم تشابه بین لطعات امواه براساس ضریب فاصییة  

 [.21یود ] یده محاسبه م  تعیین

ای یوییش لییاه  معمیوالً از     برای آاالیز خوییه 

ضیییریب فاصییییه سوراسیییون و روش اتصیییا  بتیییا 

ییود. همچنیین، در مطالعیة     استفاده می   1یذیر ااعطاف

حاضر، به منظور بررس  ارتبا  بین یویش لییاه  و  

آاییالیز  بنییدی رسییته  متغیرهییای محیطیی  ایییز از روش

دادن  اسییتفاده ییید. لبییل از ااجییام 2تطبیقیی  متعییارف 

ها  درصد یالت  5های  که در کمتر از  بندی، لواه رسته

هیا   میاتریر لوایه  منزلة لواة اادر از   مشاهده یده، به

های یرت ایز به منظیور   [. آاالیز داده22حذف یداد ]

تعیین لطعة امواة یرت ااجام ید. این آایالیز بیر یاییة    

محاسبة میااگین فاصیه با اسیتفاده از ضیریب فاصییة    

سوراسون، فواصل لطعات امواه را از یکدیگر تعییین  

هیا بییش از دو برابیر     های  که فاصیة آن کند. یالت م 

منزلیة ییالت     حراف معیار به عالوه میااگین بوده بیه اا

همچنیین، بیا توجیه بیه     ییود.   یرت در اظر لرفته م 

متفییاوت بییودن واحییدهای متغیرهییای م تییی  در    

هیا بیا    های متغیرهیای محیطی ، داده   ماتریر خام داده

استفاده از مییااگین صیفر و وارییاار واحید لبیل از      

د. بیرای تفسییر   بندی اسیتاادارد ییدا   دادن رسته ااجام

بنیدی حاصیل از تجزییه و تحیییل      اکولوژیک  رسیته 

های لطعیات اموایه    متغیره، همبستگ  بین ارزش چند

در دو محور او  )که اصوأل بیشترین تغییرات را اشان 

دهند( با فاکتورهای محیط  )خصوصیات فیزیکی    م 
                                                      
1. Flexible beta 

2. Canonical correspondence analysis 

و ییمیای  خاک( متناظر با هر لطعة امواه با اسیتفاده  

دار  ستگ  ییرسون محاسبه و از اظیر معنیا  از معیار همب

سیرر، همبسیتگ  ییرسیون     بودن آماری بررس  ید.

بندی و متغیرهیای  کیه    ها و محورهای رسته بین لواه

داری داییتند،   بندی همبستگ  معنیا  با محورهای رسته

دار بودن اختالف بین  برای تعیین معناایز محاسبه ید. 

، آزمییون متغیرهییای خییاک در دو منطقییه    میییااگین

بییرای مسییتقل اسییتفاده ییید.   t-studentیارامتریییک 

های محیطی  از   دادن آاالیز یویش لیاه  و داده ااجام

و برای تجزییه و تحیییل    5اس ة  PC-ORDافزار  ارم

 18اسیی ة  SPSSافییزار  هییا در دو یارسییل از اییرم داده

 استفاده ید.

 و بحث نتایج

 بررسی فلورستیک
لوایة   9ه  ییامل  لوایة لییا   53در تحقیق حاضیر،  

لواییة عیفیی    38ای و  لواییة درختچییه  6درختیی ، 

خیااوادة   32جنر و  50ها به  یناسای  ید. این لواه

های لیاه  در منطقه  لیاه  تعیق داراد. فهرست لواه

ارائییه یییده اسییت. از    2 یییده در جییدو    مطالعییه

تیوان بیه    های عیف  در دو یارسل م  ترین لواه فراوان

Asperula odorata L. وL. Euphorbia 

amygdaloides  هیای   تیرین لوایه   ایاره کرد. فیراوان

 Ruscusو  .Crataegus monogyna Jacqای  درختچه

hyrcanus Woron. هیای درختی     ترین لواه فراوان و

Lipsky Fagus orientalis و Carpinus betulus L. 

 .تندهس
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 هایی که گونه در آن مشاهده شده( ها )تعداد پالت درصد فراوانی آنشده و  های گیاهی در منطقة مطالعه . فهرست گونه2 جدول 

 اام فارس  خااواده اام عیم 
 درصد فراواا 

 یاهد یده مدیریت

Asperula odorata L. Rubiaceae  33/93 75/93 زبرینه رایستاا 

Asplenium adiantum-nigrum L. Aspleniaceae 06/0 06/0 سرخر سیاه 

Athyrium filix-femina (L) Roth. Athyriaceae 60 50 سرخر ماده 

Cardamine bulbifera (L.) Crantz. Brassicaceae 06/0 0 دار ترتیزک باتالل  ییازچه 

Cardamine impatiens L. Brassicaceae  20 75/18 ترتیزک باتالل 

Carex divulsa Stokes Cyperaceae 33/73 5/62 جگن 

Cephalanthera caucasica Kranzl. Orchidaceae 0 5/12 لیسر لفقازی 

Circaea lutetiana L. Onagraceae 3/13 5/12 افسواگر یب 

Clinopodium umbrosum (M.B.) C.Koch Lamiaceae 0 25/6 یسند ریحااک سایه 

Dryopteris filix-mass (L.) Schott. Aspidiaceae 66/66 25/56 سرخر ار 

Epimedium pinnatum Fisch. Podophyllaceae  20 5/12 ثمر لیاه ب 

Euphorbia amygdaloides L. Euphorbiaceae  66/86 75 فرفیون جنگی 

Festuca drymeia Mert. & Koch. Gramineae 33/73 5/87 کوه  عی  بره 

Fragaria vesca L. Rosaceae 66/46 5/62 فراگ  جنگی  توت 

Galium rotundifolium L. Rubiaceae 66/6 0 ییر ینیر 

Geranium robertianum L. Geraniaceae 0 5/12 سوزن چویان لرمز 

Hypericum androsaemum L. Hypericaceae  40 75/43 متامت 

Lamium album L. Lamiaceae 66/6 25/6 لزاة سفید 

Mentha aquatica L. Lamiaceae  0 75/18 یواة آب 

Mentha piperita L. Lamiaceae 33/13 25 اعنا 

Mercurialis perennis L. Euphorbiaceae 66/26 25/56 عی  جیوه 

Petasites hybridus (L.) P. Gaertn. Compositae 0 5/12 آدم جنگی  بابا 

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman. Aspleniaceae 66/46 25/31 زاگ  دارو 

Polygonatum orientale Desf. Liliaceae  0 75/18 مهرسییمان یرل 

Polypodium vulgare L. Polypodiceae 66/6 0 بسفایج 

Polystichum aculeatum (L.) Roth. Aspidiaceae 66/26 75/43 سرخر مقدس 

Rubus hyrcanus L. Rosaceae 33/93 75/93 تمشک 

Primula heterochroma Stapf. Primulaceae 66/26 75/18 یامچا  الوان 

Salvia glutinosa L. Lamiaceae 33/13 25 لی  جنگی  مریم 

Sanicula europaea L. Umbelliferae  40 75/43 مرهم 

Scutellaria tournefortii Benth. Lamiaceae  0 25/6 بشقاب  جنگی 

Sedum stoloniferum S.G.Gmel. Crassulaceae 66/6 25/6 دار اازاستولون 
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 هایی که گونه در آن مشاهده شده( ها )تعداد پالت شده و درصد فراوانی آن های گیاهی در منطقة مطالعه . فهرست گونه2 جدول ادامه 

 اام فارس  خااواده اام عیم 
 درصد فراواا 

 یاهد یده مدیریت

Solanum kieseritzkii C.A.Mey. Solanaceae  5/87 25/81 تاجریزی جنگی 

Stachys sylvatica L. Lamiaceae 66/66 25/81 ای جنگی  بیهسن 

Tamus communis L. Dioscoreaceae 33/13 50 تمیر 

Vicia crocea (Desf.) B. Fedtsch. Papilionaceae  0 50 مایک زعفراا 

Vincetoxicum scandens Sommier & Levier Asclepiadaceae  0 25/6 تریال  جنگی 

Viola odorata L. Violaceae 100 75/68 بنفشة معطر 

Crataegus microphylla (Wild) Jacq. Rosaceae 66/26 25/31 ولیک 

Danae racemosa (L.) Moench Liliaceae 33/13 0 همیشک 

Ilex aquifolium L. Aquifoliaceae 33/13 0 خاس 

Mespilus germanica L. Rosaceae 33/13 0 ازلیل 

Prunus divaricata Ledeb. Rosaceae 66/6 0 آلوچه 

Ruscus hyrcanus Woron. Liliaceae 33/33 25/56 کولة خاص 

Acer cappadocicym Gled. Aceraceae 0 5/12 افرا ییردار 

Acer velutinum Boiss. Aceraceae 66/6 25/6 افرا ییت 

Alnus subcordata C. A. Mey. Betulaceae  60 25/6 توسکا ییالل 

Carpinus betulus L. Betulaceae 33/53 75/43 ممرز 

Cerasus avium (L.) Moench Rosaceae )0 25/6 لیالس وحش  )آلوکک 

Fagus orientalis Lipsky Fagaceae 100 100 راش 

Fraxinus excelsior L. Oleaceae 66/6 0 زبان لنجشک 

Quercus castanifolia C. A. Mey Fagaceae 20 5/12 بیندمازو 

Ulmus glabra Hudson Ulmaceae 33/13 25/6 میج 

 

 بندی بندی و رسته آنالیزهای طبقه
لطعییه امواییة  26ای  اتیجییة تجزیییه و تحییییل خویییه

 2 یده براساس ترکیب فیورسیتیک در ییکل    بردایت

ترکییب  ییود،   طور که مالحظیه می    آمده است. همان

یده و ییاهد   برداری یویش لیاه  در دو منطقة بهره

 های مجزا ایست. در لروهیذیر  مشابه است و تفکیک
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بنییدی لطعییات امواییه حاصییل از  رسییته 3 یییکل 

دهید. محورهیای    را اشیان می    CCAتجزیه و تحییل 

او  و دوم اییین آاییالیز بییرای امییایش اتییایج اات ییاب 

هیم   داری بیا  یداد، زیرا این دو محور همبستگ  معنیا 

اداراد و بیشترین تغییرات موجود در ساختار یوییش  

یییود.  ییین دو محییور بیییان میی لیییاه  ایییز توسییط ا

ییود، امکیان    مالحظیه می    3طور که در ییکل   همان

اسیاس متغییر    یده بر بندی تفکیک لطعات امواة لروه

برداری وجود ادارد و همبستگ  بیین متغیرهیای    بهره

خاک و محورها ایز اشان داد که اسیدیته در عمق او  

داری با محیور او  دارد   و دوم همبستگ  منف  و معنا

محور دوم با یتاسیم در عمق او  همبستگ  مثبت و و 

داری را اشان داده است. سایر متغیرها همبسیتگ    معنا

(. بنیابراین،  3 داری با محورهیا اداییتند )جیدو      معنا

عوامل اسیدیته خاک در عمیق او  و دوم و همچنیین   

لیذار   ترین عوامل تأثیر یتاسیم در عمق او  خاک مهم

در لطعییات امواییة   بییر تغییییرات یویییش لیییاه   

 یده از دو منطقه بوده است. بردایت

 

 
 شده و  دهندة پارسل مدیریت : نشانMای برای پوشش گیاهی،  بندی حاصل از تجزیه و تحلیل خوشه . نمودار طبقه2 شکل 

Cدهندة پارسل شاهد : نشان 

Distance (Objective Function)

Information Remaining (%)
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: K1: اسیدیته در عمق دوم و pH2یته در عمق اول، : اسیدCCA (pH1بندی قطعات نمونة پوشش گیاهی حاصل از  . نمودار رسته3 شکل 

 پتاسیم در عمق اول(
 

 CCA. همبستگی پیرسون متغیرهای خاک با محورهای اول و دوم در آنالیز 3 جدول 

 محور دوم محور او  مش صه

 297/0 -480/0* (1اسیدیته )

 294/0 -639/0** (2اسیدیته )

 226/0 -070/0 (1درصد کربن آل  )

 256/0 -085/0 (2ربن آل  )درصد ک

 202/0 -156/0 (1درصد ازت کل )

 192/0 -149/0 (2درصد ازت کل )

 550/0** -121/0 (1یتاسیم )

 382/0 -139/0 (2یتاسیم )

 140/0 250/0 (1فسفر لابل جذب )

 195/0 310/0 (2فسفر لابل جذب )

 درصد  1داری در سطا  درصد، ** معنا  5داری در سطا  * معنا

 متر خاک ساات  30ی10( عمق 2متر، ) ساات  10ی0( عمق 1)
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بنیییدی  محورهیییای او  و دوم رسیییته 4 ییییکل 

را اشیان   CCAهای حاصل از تجزییه و تحیییل    لواه

دهد. اسیدیتة خاک در عمق او  و دوم و همچنین  م 

لیذار   ترین عوامل تأثیر یتاسیم در عمق او  خاک مهم

ییده   ناطق مطالعیه یده در م های ثبت بر یراکنش لواه

یییده در  هییای یییناخته اسییاس لرادیییان اسییت و بییر

بیرداری از   ( بهیره 3 بندی لطعات اموایه )ییکل    رسته

منزلة یک عامل مؤثر بر حضیور و   های جنگی  به توده

ها مطرح ایست. از ایین جهیت، ارتبیا      فراواا  لواه

هیا بیا    ها و فراواا  آن مؤثری بین حضور و ابود لواه

یییده و متغیرهییای یتاسیییم و  یییناختههییای  لرادیییان

های لیاه   اسیدیتة خاک وجود دارد. همبستگ  لواه

و متغیرهای مؤثر بر یراکنش  CCAبا محورهای آاالیز 

آمده است. این جدو  اشان می    4 ها در جدو   لواه

ییده در   هیای ییناخته   ها به لرادیان دهد واکنش لواه

 چگواه است. یده منطقة مطالعه

 

 
: اسیدیته در عمق  pH1اند از: )بردارهای همبستگی متغیرهای خاک عبارت CCAبندی پوشش گیاهی حاصل از آنالیز  نمودار رسته. 4 شکل 

 : پتاسیم در عمق اول(K1: اسیدیته در عمق دوم و pH2اول، 

 

، Athyrium filix-feminaهیای   محور او  با لواه
Circaea lutetiana ،Dryopteris filix-

massa،Rubus hyrcanus،Solanum kieseritzkii، 
Stachys sylvatica و Ruscus hyrcanus    همبسیتگ

هیای    داری دارد. محور دوم اییز بیا لوایه    منف  و معنا

 ،Asperula odorata، Mercurialis perennisماانید  
Tamus communis و Viola odorata   همبسییتگ

 Carexهیییای  داری دارد. لوایییه مثبیییت و معنیییا 
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divulsa،Stachys sylvatica و Ruscus hyrcanus  با
داری  اسیدیته در هر دو عمق همبستگ  مثبیت و معنیا  

، Cephalanthera caucasicaهییای  دارایید و لواییه 

Circaea lutetiana ،Epimedium pinnatum  و
Festuca drymeia   با اسیدیته در عمق دوم همبستگ

  بیین  داری داراید. همچنیین، همبسیتگ    منف  و معنیا 

 Mercurialisهییای  یتاسیییم در عمییق او  بییا لواییه

perennis ،Vincetoxicum scandens  وSedum 

stoloniferum دار بوده است. مثبت و معنا 

 

 ، اسیدیته و پتاسیم خاکCCAهای گیاهی با محورهای اول و دوم در آنالیز  . همبستگی پیرسون بین برخی از گونه4 جدول 

 (1یتاسیم ) (2اسیدیته ) (1اسیدیته ) محور دوم او  محور  اام عیم  لواه

Asperula odorata L.  142/0- **575/0 07/0 027/0- 265/0 

Athyrium filix-femina (L) Roth.  **666/0- 284/0 153/0- 017/0- 126/0- 

Cardamine impatiens L.  281/0- 306/0 386/0 *426/0 099/0 

Carex divulsa Stokes  198/0- 199/0 *421/0 *391/0 012/0 

Cephalanthera caucasica Kranzl.  241/0 164/0 342/0- *429/0- 205/0- 

Circaea lutetiana L.  **620/0- 069/0- 386/0 *426/0- 036/0- 

Dryopteris filix-mass (L.) Schott.  *484/0- 142/0 153/0 296/0 065/0- 

Epimedium pinnatum Fisch.  384/0 299/0- 342/0- *429/0- 205/0- 

Euphorbia amygdaloides L.  303/0- **515/0 405/0 379/0 183/0 

Festuca drymeia Mert. & Koch.  **642/0 224/0- 368/0- *432/0- 296/0- 

Mercurialis perennis L. 
 076/0 **697/0 245/0 193/0 *497/0 

Polystichum aculeatum (L.) Roth.  102/0 *402/0 064/0 155/0 012/0 

Primula heterochroma Stapf.  010/0 **611/0- 312/0- 327/0- 223/0- 

Rubus hyrcanus L.  **698/0- *438/0 236/0 328/0 199/0 

Sanicula europaea L.  **555/0 *461/0- 283/0- 259/0- 146/0- 

Sedum stoloniferum S.G.Gmel. 
 099/0- *453/0 149/0 069/0 **899/0 

Solanum kieseritzkii C.A.Mey.  **519/0- 360/0 312/0 335/0 193/0 

Stachys sylvatica L.  **538/0- 303/0 *421/0 *391/0 012/0 

Tamus communis L.  137/0 *401/0 199/0 035/0 049/0- 

Vincetoxicum scandens Sommier & Levier 
 099/0- *453/0 149/0 069/0 **899/0 

Viola odorata L. 
 180/0 *478/0- 014/0 082/0- *442/0- 

Fagus orientalis Lipsky.  307/0 110/0- 114/0 219/0- 101/0- 

Carpinus betulus L.  0 194/0 216/0 243/0 173/0- 

Alnus subcordata C. A. Mey.  382/0- **596/0 052/0- 063/0 317/0- 

Ruscus hyrcanus Woron.  **670/0- 395/0 **496/0 **519/0 229/0 

 درصد  1داری در سطا  درصد، ** معنا  5داری در سطا  * معنا
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بنیدی و   اساس اتایج آاالیزهای طبقه کی ، بر طور به

ترکیب و فراواا  یویش عیف  و درختی   بندی،   رسته

یده، مشابه یارسل  لزین  اجرا در یارسی  که ییوة تک

منزلة عامی  برای  توااد به د است و این ییوه ام یاه

. ایجاد لرادیان تغییرات در یویش لیاه  مطرح باید

هیای   بندی لطعیات اموایه و لوایه    بندی و رسته طبقه

( حاصیل  4و  3، 2هیای   لرفته )ییکل  لیاه  صورت

یییک از  تغییییرات اسیییدیته در مقیییاس خییرد در هییر 

تیوان بیه اتیایج     ها بوده است. در این زمینه م  یارسل

های آمی تة بیو  در سوئد اییاره    ای در جنگل مطالعه

دارد اجرای ییوة لزینش  به تغییرات  کرد که بیان م 

ییده   هیای میدیریت   داری در یویش لیاه  توده معنا

های یاهد در منطقه منجر اشیده اسیت    اسبت به توده

[. همچنین، طبق بررس  دیگری، اتایج حاصیل از  23]

ای جوامیع   اشان داده که ترکییب لوایه   NMDSآاالیز 

برداری به یییوة لزینشی ، عمیدتاً     لیاه  یر از بهره

برداری است  ای جوامع لبل از بهره مشابه ترکیب لواه

عیییت عییدم تییأثیر معنییادار ییییوة لزینشیی  بییر  [.24]

اایذیر بودن یوییش   های عیف  و تفکیک یویش لواه

های آمریکا  برداری در جنگل لیاه  لبل و بعد از بهره

هیای عیفی  کیه     طیور تفسییر ییده اسیت: لوایه      این

بیرداری و ایجیاد فضیای بیاز در      بالفاصیه بعد از بهره

هییای  یابنیید عمومییاً جییزل لواییه جنگییل حضییور میی 

سا  به  10تا  1ییشاهنگ و اوریسنداد و ط  لذیت 

رسیند، امیا بیا     حداکثر فراواا  ییا یوییش خیود می     

دوبیاره ممکین    یدن تا  یویش لذیت زمان و بسته

ها از بین برواد و منطقه بتوااد یوییش   است این لواه

بیرداری را احییا و بازسیازی کنید      لیاه  لبل از بهیره 

هیای   ها در یوییش لییاه  تیوده    [ و این یباهت25]

هییای  اشییده در جنگییل  یییده و مییدیریت  مییدیریت

هیای   وسیییة اجیرای یییوه    توااید بیه   کننیده می    خزان

یییواد و از  ریییب میی مییدیریت ، کییه کمتییر سییبب ت 

کننید، افیزایش یابید     الگوهای طبیع  بیشتر ییروی م 

توااید بیه    لزینی  می    [. از طرف دیگر، ییوة تک26]

تغییییر یویییش لیییاه  منجییر یییود، امییا فاکتورهییای 

هیای   دیگری ماانید میدت زمیان میدیریت و ویژلی      

میکروکییمای منطقه ایز اقش اساسی  را در تغیییرات   

 [.27نند ]ک یویش لیاه  ایفا م 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
یده اسیدی است و دو یارسیل از   خاک منطقة مطالعه

داری را در سیطا   لحام متغیرهای خاک تفیاوت معنیا  

(. بییا 5  اایید )جییدو  درصیید اشییان اییداده  95احتمییا  

استفاده از مثید بافت مش ش ید که بافت خاک در 

 هر دو یارسل لوم  و لوم  رس  است.

های ییمیای  و فیزیکی  خیاک از طرییق     ویژل 

میییزان و اییوع برلشییت مییواد آلیی  و تولییید بیومییاس 

ای یویش لییاه  لیرار دارد.    تأثیر ترکیب لواه تحت

بودن یوییش لییاه  و ییرایط محیطی  در دو      مشابه

های خاک در دو  دار ویژل  یارسل به عدم تفاوت معنا

تیایج  ها بیا ا  [. این یافته28؛ 5منطقه منجر یده است ]

کنید کیه    های کارولینا مطابقت می   یژوهش  در جنگل

های ییمیای  و فیزیک   اذعان دایتند تغییرات ویژل 

ییده بیه یییوة لزینشی       های میدیریت  خاک در توده

[. البتیه  15هیای ییاهد ایاچیز اسیت ]     اسبت به تیوده 

ها اشان داده که اجرای ییوة لزینش   برخ  از بررس 

توااد موجب  ودة جنگی  م با توجه به مرحیة توال  ت

تغییر بعض  از خصوصییات میرتبط بیا حاصیی یزی،     

 [.4یود ] مااند مقدار کربن آل  
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 شده و پارسل شاهد شده در پارسل مدیریت گیری . میانگین و انحراف معیار متغیرهای خاک اندازه5 جدول 

 

یناسی  کیه بیرای     هیای جنگیل   کی ، ییوه طور به

هیای جنگیی     افزایش ییا حفیظ تنیوع در اکوسیسیتم    

طراح  یداد به درک فاکتورهای  کیه بیه همزیسیت    

یییواد   یییدن چنیید لواییه در یییک منطقییه منجییر میی

هیا در ییک    ااد و عوامل حضور لروهی  لوایه   وابسته

منطقییه بییه میییزان تغییریییذیری رویشییگاه، توااییای    

(، و …بندی منابع در دسترس )غذای ، ایور، و  تقسیم

[. ت رییب و  29حاصی یزی رویشگاه بسیتگ  دارد ] 

بیا تغیییرات    لزین  تغییرات اای  از اجرای ییوة تک

درختان در جنگل مشابه  اای  از فرایند افتادن طبیع 

[. به همین عیت، فرض بیر ایین اسیت کیه     30است ]

تفییاوت یییرایط اکولییوژیک  و محیطیی  بییین جنگییل 

اشده  برداری جنگل بهره و یده با این ییوه برداری بهره

با در اظر لیرفتن ییدت دخالیت و     [.4ااچیز است ]

مییدت زمییان اعمییا  ییییوة لزینشیی  ایییز، تییأثیرات  

که  طوری متفاوت خواهد بود؛ به برداری در جنگل بهره

های  بیا ییدت ییایین بیه ایجیاد ت رییب در        دخالت

یود و برای توسعه و حفیظ   مقیاس کوچک منجر م 

تنوع در اکوسیستم سودمند اسیت و عیالوه بیر ایین،     

مدت  ایز بر ترکیب و تنیوع   ییوة لزینش  آثار طوالا 

هییا در  ای در جنگییل دارد کییه بییا بررسیی  تییوده لواییه

بیرداری، ممکین    زماا  م تی  ییر از بهیره   فواصل

[. همچنییین، روایید و مسیییر 16اسییت تعیییین یییود ]

اشیییده و جنگیییل  تغیییییرات در جنگیییل میییدیریت 

لزین  مشابه است، امیا ایین    یده با ییوة تک مدیریت

 [.26یود ] های م تیف  ایجاد م  تغییرات با یدت

 گیری نتیجه
لزین   تکاجرای ییوة آمده،  دست با توجه به اتایج به

داری بییر  ( تییأثیر معنییا1390ییی1370یییر از دو دوره )

 های خاک در یارسیل  ترکیب یویش لیاه  و ویژل 

در مقایسه با یارسیل ییاهد اداییته     برداری یده بهره

 داری سطا معنا یارسل یاهد یده یارسل مدیریت مش صه

 36/0 48/5( ±64/0) 67/5( ±32/0) (1اسیدیته )

 49/0 67/5( ±53/0) 8/5( ±36/0) (2اسیدیته )

 38/0 4/2( ±19/0) 73/2( ±31/0) (1درصد کربن آل  )

 08/0 69/1( ±16/0) 33/2( ±31/0) (2درصد کربن آل  )

 7/0 21/0( ±05/0) 22/0( ±07/0) (1درصد ازت کل )

 54/0 17/0( ±01/0) 19/0( ±02/0) (2درصد ازت کل )

 23/203 (89/11± )53/133 12/0( 18/42±) (1) (mg/kg)یتاسیم 

 3/143 (61/11± )46/115 17/0( 97/15±) (2)(mg/kg) یتاسیم 

 88/7 (2/1± )3/6 53/0( 19/2±) (1) (mg/kg)فسفر لابل جذب 

 84/5 (91/0± )07/4 34/0( 59/1±) (2) (mg/kg)فسفر لابل جذب 

 7/1 (46/0± )97/1 1/0( 33/0±) (1) (gr/cm3)وزن م صوص ظاهری 

 81/1 (41/0± )02/2 1/0( 32/0±) (2) (gr/cm3)وزن م صوص ظاهری 
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  اساس اتایج مطالعة حاضر این ییوه است. بنابراین، بر

منزلة یک    توااد به با در اظر لرفتن مالحظات فن  م 

یناس  مناسیب بیه منظیور حفیظ      ی جنگل ها از ییوه

هیای   هیای خیاک در جنگیل    ای و ویژل  ترکیب لواه

ااهمسا  راش مطرح باید؛ لرچه مطالعات مکمیل و  

هیای   مدت در کنار مقایسه با عمیکرد سایر یییوه  بیند

لزینی  ارزییاب     یناس  الزم است تا ییوة تیک  جنگل

 دلیق یود.
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