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عنصـر  . شرقی شهرستان مريوان در استان کردستان صـورت گرفـت          هکتار واقع در شمال    ۶۶۰ در جنگل دويسه به مساحت       پژوهشاين  

ابتدا با استفاده از يک     . ول در اين جنگل وجود دارند     ي برو، مازودار و وي    ها  نامباشد كه سه گونه از آن ب      اصلي درختي اين جنگل بلوط مي     

هـای   عامـل سپس بـا در نظـر گـرفتن    . شد قطعه نمونه در منطقه مشخص ۱۰۳,  متر۱۵۰ *۳۰۰برداری مستطيلی شکل به ابعاد     نمونه هشبک

واحـدهای همگـن   , ی اکولوژيـک گيـاهی جنگـل      هـا   گروه هو نيز نقش  ) جهت جغرافيايي و درصد شيب    , ارتفاع از سطح دريا   (فيزيوگرافی  
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 ...هاي  دهي گونه                                                  تاثير فاکتورهاي ادافيک بر جست  ۱۲۵۶

 

  مقدمه
ادی اسـت کـه رونـد       ی بلـوط زاگـرس مـدت زيـ        ها  جنگل
 پيدا کرده و بنا بداليل مختلف مورد تخريـب واقـع            کاهشي
 هـا   جنگـل  اين   ه اصلی تشکيل دهند   هشايد اگر گون  . اندشده

 بـر اثـر     هـا   جنگـل تـا بحـال ايـن       , گونه ای بجز بلـوط بـود      
های مختلـف بلـوط     گونه. فشارهای وارده از بين رفته بودند     

ی متمـادی   هـا  قطـع عليـرغم   , دهـی زيـاد   با قابليت جسـت   
 بيشـتر  را در    هـا   جنگـل همچنان باقی مانده و سيمای ايـن        

در حقيقـت   . اندزاد درآورده ی شاخه ها  جنگلنقاط به صورت    
های بلوط رمز دوام    گونه) غيرجنسی(زاد   شاخه تجديدزيست

). ۱۳۷۳فتـاحي،   (ی زاگـرس بـوده اسـت        هـا   جنگـل و بقاء   
 تجديدزيســتزاد اشــاره بــه  شــاخهزيســتاصــطالح تجديد

هـای  بجـا يـا جوانـه     های رويشی پيش   از جوانه  دست آمده   به
رشـد  . نامنـد  را جسـت مـی     دست آمده   به هنابجا دارد که پاي   

 از رشـد    تـر   سـريع های کنده   جستها به علت تغذيه از ريشه     
باشد اما رشد جسـتها زودتـر کـاهش يافتـه و از             ها می نهال

ان، دانيل و همكـار   (ديرزيستی کمتری نيز برخوردار هستند      
۱۹۷۹ .(  

 هاي  عاملهای بلوط به    دهی گونه از آنجائيکه قابليت جست   
سـن  ,  فيزيکی و شيميايی خاک    يها  ويژگيبيشماري مانند   

در اين  , ارتفاع از سطح دريا و نوع گونه بستگی دارد        , درخت
هـا   عامـل  تـرين  مهـم ای از  تا تأثير دسـته  شد سعی   پژوهش

ها بررسـی  بلوطدهی  های ادافيکی بر روی جست     عامليعنی  
 مناطق مشابهی در    هاي  بررسيدر اين رابطه    . شدو مشخص   

های بلوط صورت گرفته بـا ايـن         بر روی گونه   جهانمختلف  
هـاي   عامـل  به بررسـي نقـش       ها يا   اين بررسي تفاوت که در    

هـاي مختلـف بلـوط      فيزيكوشيميايي خـاك بـر روي گونـه       
ظـر  مـد ن  ) جنسـی (زاد   دانه تجديدزيستپرداخته شده و يا     

تـوان بـه مـوارد       می ها  بررسي اين   هاز جمل . قرار گرفته است  
  : زير اشاره کرد

ي تأثير تيپ خاك و زهكشي آن       پژوهشدر  ) ۱۹۶۹(هوک  
در  michauxi Quercus   هـاي روي رشـد نونهـال   را بر

رويـش  , بـر اسـاس نتـايج     . دکـر كاروليناي جنوبي بررسـي     
 خـاك و     بـه تيـپ    طـور کلـي     بهها  ارتفاعي سال اول نونهال   

زهكشي خاك وابسته بوده ولي در سال دوم فقط بـه تيـپ             

 ٥ بيشينه(همچنين رويش ارتفاعي كم     . خاك ارتباط داشت  
نشـان  )  سانتيمتر در سـال دوم     ١٠سانتيمتر در سال اول و      

جز تيپ و زهكشـي خـاك        ههاي مؤثر ديگري ب    عاملداد كه   
  .در ميزان رويش نقش دارند

ــأثير بافــت و وزن ) ١٩٨٣(توركســكي و همكــارانش      ت
هـاي  مخصوص ظاهري خاك را بر روي رويش اوليه نونهـال         

Q. albaقـرار  بررسيمورد گومري آمريكا   در منطقه منت 
كـه شـاخص وزن       نتايج حاكي از آن بود كه هنگـامي       . دادند

ي درشت بافت بيشتر از     ها  خاكمخصوص ظاهري خاك در     
زدانه بيشتر  ي ري ها  خاك گرم بر سانتيمتر مكعب و در        ٥٥/١
هـا در      نفوذ ريشـه   ,شود  مي گرم بر سانتيمتر مكعب      ٧٥/١از  

عالوه بـر ايـن تغييـر در بافـت          . شود  داخل خاك مختل مي   
  .دهد خاك رويش ريشه را تحت تأثير قرار مي

ـ    يهـا   ويژگـي ) ۱۹۹۳( گيلمن و واتسن      ه  رويشـگاهي گون
Q. acutissima را مــورد بررســي قــرار دادنــد و چنــين 

ي اسـيدي و بـا      هـا   خـاك در  تند كـه ايـن گونـه        نتيجه گرف 
 هـا   خاكالبته با ساير    . سازگاري بهتري دارند  زهكشي خوب   

  .كندكه شدت قليائي كمتري نيز دارند سازگاري پيدا مي
 مختلـف بـه نقـش خـاک در          هاي  بررسي در ايران نيز در     

هـای مختلـف    هـای جنگلـی و تشـکيل تيـپ        پراکنش گونه 
 بـه  ويـژه  طـور  بـه  زاگرس اشاره شده ولی هجنگلی در منطق  

هـای بلـوط    دهـی گونـه    خـاک بـر جسـت      يها  ويژگيتأثير  
 مثــال طباطبــائی و قصــريانی بــراي. پرداختـه نشــده اســت 

ی اسـتان  ها جنگل خاک در يها ويژگيبه برخی از    ) ۱۳۷۱(
در ايـن پـژوهش آمـده اسـت کـه           . اندکردستان اشاره کرده  

ی آهکـی و    هـا   خـاك  ررا بيشـت   بلـوط ايرانـی      هخاک جامعـ  
ی هـا   خـاك  ههـای آهکـی در ناحيـ      ها و ريگوسول  ليتوسول

ه و روی سنگ مادر آهکـی       دادبلوطی تشکيل   ای و شاه  قهوه

 و ميـزان     ۵/۷ تـا    ۵/۶ آن بـين     pH. قرار دارد 
N
C     ۹  برابـر 

 ها  خاكبنه نيز   , ويول,  دارمازو هدر جامع . گزارش شده است  
ای قابليت نفوذ خوب و تا اندازه     , درشتيمهبندی ن دارای دانه 

 از متوسـط تـا عميـق تغييـر          هـا   آنعمـق   . انـد تکامل يافته 

 و ميزان    ۵/۷ تا   ۵/۶ بين   ها  آن pH. کندإمی
N
C    تا  ۱۱  بين 

  . باشد می۱۳
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 عنـوان   بـا ی  پژوهشـ نيـز در    ) ۱۳۷۹( فتاحی و همکـاران     
اربـادام کرمانشـاه     د هدر منطقـ  , ی زاگرس ها  جنگلمديريت  
 پـژوهش نتـايج ايـن     . اند خاکشناسی انجام داده   هاي  بررسي

,  عامل خاکسـازی   ترين  مهمدهد که در اين منطقه      نشان می 
عامـل توپـوگرافی    . توپوگرافی و جنس مـواد مـادری اسـت        

 درصـد رس اسـت و       اي  انـدازه  عمق خاک و تا      هتعيين کنند 
ن ان محققـ  ايـ . نوع رس تحت کنترل مواد مادری قـرار دارد        

بـه  ,  مـورد بررسـی    ه نيمـرخ در منطقـ     ۶همچنين بـا حفـر      
هـای  ی فيزيکوشيميايی افق  ها  ويژگيگيری تعدادی از     اندازه

  .اندمختلف خاک پرداخته
ي بـــر روي نيازهـــاي پژوهشـــدر ) ۱۳۸۳(فـــر  مهـــدي

 اسـتان لرسـتان     ه شـين  هرويشگاهي بلوط دارمازو در منطقـ     
ر و پـراكنش    گيـري كـرده اسـت كـه اسـتقرا         چنين نتيجـه  

 متر از سطح دريـا شـروع و         ۱۲۰۰درختان دارمازو از ارتفاع     
هاي شمالي سفيدكوه بـر روي       متر در دامنه   ۲۴۰۰تا ارتفاع   
سـول بـا   سـول و اينسـپتي   انتـي  هيي آهكي از دو رد    ها  خاك

هـاي   پدون اكريـك در تحـت رده      ريك و اپي  رژيم رطوبتي ز  
Xerothent   و Xerochrept      سـنگين   با بافت متوسط تا
  .استقرار دارد
ي مشـــابه بـــر روي نيـــاز پژوهشـــدر ) ۱۳۸۴( طـــالبي 

رويشگاهي بلوط ايراني در اسـتان چهارمحـال و بختيـاري،           
هاي فيزيكوشيميايي خاك به اين نتيجه       عامل تجزيهپس از   

 در خاك سـطحي و عمقـي در         ECرسيد كه اختالف ميان     
 در  يبررسـ  مورد   هشرايط مختلف يال، دره و دامنه در منطق       

 شـکل  در    عامـل ميزان اين   . دار است  درصد معني  ۹۹سطح  
 ECي زمين بوده و اختالف بين       ها  شکلدره بيشتر از ساير     
در ضـمن  . باشـد دار مـي  معنـي  هـا   قسمتخاك دره با ساير     

داري در  هاي مورد بررسي اخـتالف معنـي       عامل ساير   ميزان
  .ي مختلف زمين نداشته استها شکل

ــن    ــون در ايـ ــژوهشچـ ــپـ ــتفاده از  بـ ــها اسـ  تجزيـ
TWINSPAN ,ی اکولوژيـک گيـاهی در جنگـل        ها  گروه

هـای موجـود بـا      ند و در نهايت نيـز داده      شددويسه تفکيک   
ضـروري  تحليـل شـدند،      و  تجزيـه  PCA تجزيهاستفاده از   

  . شوداي  به مرور منابع در اين زمينه نيز اشارهاست

ندي ب  طي يك بررسي براي طبقه    ) ۱۹۸۵(اسپايس و بارنز     
ــد ــك چن ــاکتوره اكولوژي ــتم ف ــا اكوسيس ــنه ــرگ و  ي په ب

 هجزيـر  شـبه  تفريحي سيلوانيا واقـع در       هبرگ منطق   سوزني
در . کردنـد ي اكولوژيك گياهي استفاده     ها  گروهميشيگان از   

ي مناطق مرتفع و مناطق پست به       ها  اكوسيستم بررسياين  
ــع و  ١٥( اكوسيســتم ٢٥ ــاطق مرتف  ١٠ اكوسيســتم در من

  . بندي شدند طبقه) در مناطق پستاكوسيستم 
 ديگـــري بررســـيدر ) ۱۹۸۹( آرچمبالـــت و همکـــاران 

ــهي بلــوط هــا اكوسيســتمي اكولوژيــك هــا گــروه نســبت  ب
با اسـتفاده از عوامـل      را  شرقي ميشيگان     جنوب هخورد   دست

 پـس   پژوهشدر اين   . دنمودنفيزيوگرافيك و ادافيك تعيين     
ياهي بدست آمـد و از       گروه اكولوژيك گ   ١٣ها     داده تجزيهاز  

  عامـل  تـرين   مهـم هـاي مختلـف، رطوبـت خـاك          عاملبين  
   .دتشخيص داده شي اكولوژيك ها گروه هدهند تميز

 مديريت و   ه تأثير نحو  بررسي منظور هدر كشور سوئد نيز ب     
pH      ي راش و بلوط جنوب     ها  جنگل خاك بر پوشش گياهي

از گياهي هـر دو جنگـل بـا اسـتفاده      اين كشور ابتدا پوشش   
) ۱۹۹۶(توسط برونت و همکـاران       TWINSPAN تجزيه
  .  شدبندي طبقه

ارتباط پوشـش   , )۱۹۹۸(اميري   زاهدی ديگري   بررسيدر   
ي خـاك در  ها ويژگيو ) اي هاي علفي و خزه  رستني(گياهي  
گنجشك واقع در شرق فالندر در         بلوط و زبان   ـ   راش هدو تود 

سـه روش   و بـا  دادنـد مـورد بررسـي قـرار    را كشور بلژيـك   
ــه ــا آن كــه يكــي از هبنــدي شــد رويشــگاه طبق ــه ه  مطالع

هـاي معـرف      فلورستيك پوشش گيـاهي بـا شـناخت گونـه         
  . بودDCA و TWINSPANي ها تجزيه هبوسيل

به منظور شناسـايي    ) ١٣٨٠ (ليمايي محمدي  در ايران نيز  
 بـا   ها  آني اكولوژيك گياهي و يافتن الگوي پراكنش        ها  گروه

 فيزيكي و شيميايي خـاك      يها  يژگيومانند  عوامل محيطي   
ي هــا جنگــلي را در پژوهشــي فيزيوگرافيــك، هــا ويژگــيو 

 نيـز بـراي تجزيـه و        پـژوهش در اين   . بند نكا انجام داد     ميان
اي بـا     ي خوشـه  هـا   روشهاي پوشش گيـاهي از        تحليل داده 
 استفاده  )PCA(بندي     و دسته  TWINSPANاستفاده از   

   .شد
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 عنـوان ارزيـابي     بـا   ديگـري  در بررسـي  ) ١٣٨٠(شهنوازي  
هـــاي زادآوري ايجـــاد شـــده در  كمـــي و كيفـــي حفـــره

ابتدا با استفاده از تجزيه     ) سري جمند (هاي گلبند     ناراشست
TWINSPANهــاي اكولوژيــك گيــاهي،   و تعيــين گــروه

و سـپس بـا     )  گـروه گيـاهي    ٤( ها را ترسيم نمـود      نقشة آن 
 اطالعات را تجزيه    هاي اصلي   يل مؤلفه وتحل  استفاده از تجزيه  

  . نمود
    

  ها مواد و روش
 هكتـار در    ۶۶۰وسـعت     اين پژوهش در جنگل دويسه به     

 كيلـومتري   ٢٥مجاورت روستايي بـه همـين نـام واقـع در            
زاگـرس  (شرقي شهرستان مريوان در استان كردستان     شمال
عنصر اصلي درختي اين جنگل بلـوط       . انجام گرفت ) شمالي
       هـــاي بـــرو   اشـــد كـــه ســـه گونـــه از آن بـــه نـــامب مـــي

)Quercus brantii Jaub. & Spach.( ،  ول وي
)Quercus libani Oliv. (ــازو ر          ادو مــــــ
)Quercus infectoria Oliv.()   ،در )۱۳۷۷مظفريـان 

زاد  صــورت شــاخه هبــاغلــب ايــن جنگــل وجــود دارنــد كــه 
صادفي طراحـي   يك شبكة سيستماتيك ت    در آغاز . باشند  مي

نمونـه    هـاي    متـر بـود و قطعـه       ١٥٠ *٣٠٠شد كه ابعاد آن     
 متـر در محـل      ٢٠* ٢٠به شكل مربع و به ابعـاد        ) هارولوه(

پورهاشـمي و همكـاران،     (برخورد اضالع شبكه قرار گرفتند      
تنـوع  شـدند شـامل        ثبـت هـا   رولوهمواردي كه در    ). ۱۳۸۲
طح دريا، درصـد    ارتفاع از س  ها،    هاي گياهي، فراواني آن   گونه

گـروه    تعداد جست در هـر جسـت    جغرافيايي و شيب، جهت   
برداري ابتدا برروي نقشة جنگل بـه         شبكة نمونه . بودندبلوط  

  با  ترسيم شد كه با توجه به مقياس نقشه        ١:٢٥٠٠٠مقياس  
در . بر روي زمين پياده شـد     ) ١شكل  ( ميليمتر   ٦* ١٢ابعاد  

 دويسـه قـرار     نمونه در محدودة جنگـل       قطعه ١٤٦مجموع  
نمونه در مناطق جنگلـي         قطعه ١٠٣گرفت كه از اين تعداد      

  .و مابقي در اراضي مزروعي و زمينهاي باير قرار داشتند
 گـروه   TWINSPAN  ،۴  و تحليـل    با استفاده از تجزيه   

هـا ترسـيم      در منطقه مشخص و نقشة آن     اكولوژيك گياهي   
فـاع  ، چون ارت  )٢شكل   ‐ ۱۳۸۲پورهاشمي و همكاران،  (شد  

 هاي   و درصد شيب در قطعه      جغرافيايي  دريا، جهت   از سطح 
نمونة موجود در هر گروه گيـاهي تفـاوت داشـت، الزم بـود                

اي كـه شـرايط       نمونـه    هـاي   ابتدا در هر گروه گياهي قطعـه      
ند تا بتوان از بـين      وشفيزيوگرافي يكساني داشتند مشخص     

 بـدين ترتيـب بـا تعـداد       . تهيـه کـرد   ها يك نمونة خاك       آن
هاي ادافيك    توان در مورد عامل     خاك مي کمتری  هاي    نمونه

بـدين  . زاد قضاوت نمود    ها در تجديدزيست شاخه     و نقش آن  
 گـروه   ٤نمونـة موجـود در         هـاي   منظور ابتدا شـمارة قطعـه     
هـاي آمـاربرداري، ارتفـاع از         برگـه گياهي مشخص شد و از      

 و بـر    شـد نمونه استخراج      هاي  سطح دريا براي تمامي قطعه    
تفاوت بين کمينه و     (اساس اطالعات موجود، دامنة ارتفاعي    

طـور     گـروه گيـاهي بـه      ٤ براي   )بيشينه ارتفاع از سطح دريا    
 متـر،   ٣١٠  يک  براي گروه  ميزاناين  . جداگانه مشخص شد  

 متـر و بـراي   ٣٣٠ سـه  متر، براي گـروه   ٤٥٠ دوبراي گروه   
سپس دامنة ارتفاعي هر گـروه بـه        .  متر بود  ٣٦٠ چهارگروه  
 ةنمون  هاي    قطعهده، شمارة   شبندي     متري رده  ٥٠ هاي  طبقه

شـاخص  از   متـري مشـخص شـده و         ٥٠هر طبقة ارتفـاعي     
 هـاي   طبقـه  براي تعيين شباهت يا عـدم شـباهت       سارنسون  

 شـاخص سارنسـون    فرمـول    .ه شد استفاد متري   ٥٠ارتفاعي  
  :)۱۹۹۸زاهدي اميري،  (باشدمي صورتدين ب
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  :آنکه در 
 I =درصد شاخص شباهت سارنسون  

 A =ها در گروه اول تعداد كل گونه  
 B =ها در گروه دوم تعداد كل گونه  
 C =گروه  هاي مشترك در دو تعداد كل گونه  

, ) درصـد  ۹۰بيش از   (چون مقادير شاخص بسيار زياد بود       
  متر نشان  ٥٠ ارتفاعي   هاي  طبقهگيري شد كه      چنين نتيجه 

باشـد از   ي گيـاهي نمـي  ها گروهاعي بين   ارتف دهندة اختالف   
 ارتفـاعي   هاي  طبقه دامنة ارتفاعي هر گروه به       بارديگررو    اين
 شد و پس از مشـخص شـدن شـمارة           بندي  رده متري   ١٠٠
نمونة هر طبقه، مقادير شـاخص سارنسـون بـين             هاي  قطعه
 گـروه گيـاهي     ٤ متـري بـه تفكيـك بـراي          ١٠٠ هاي  طبقه

چون مقادير شاخص سارنسـون در      ). ۱جدول   (شدمحاسبه  
 متـر   ١٠٠ درصد بود، مـرز ارتفـاعي        ٩٠اكثر موارد كمتر از     

ي گياهي مورد قبول    ها  گروه ارتفاعي   پايه جداسازي  عنوان  به
 فيزيوگرافي ارتفاع    عاملواقع شد در نتيجه با درنظر گرفتن        
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بنـدي    طبقه طبقة ريزتر    ١٥ گروه گياهي به     ٤ دريا،    ازسطح
  .شدند

 ارتفـاع از سـطح دريـا         عامـل از تعيين نقش و تـأثير       پس   
 جهـت    عامـل ي گياهي بر مبنـاي      ها  گروهتر     جزئي بندي  رده

 ادامه يافـت بـدين صـورت كـه در هـر كـدام از                جغرافيايي
 متر ارتفاعي با استفاده از اطالعـات منـدرج          ١٠٠ هاي  طبقه

نمونه در     كه هر قطعه   شد مشخص   آماربرداريي  ها  برگهدر  
جنوب، شرق و    شمال،(يك از جهات جغرافيايي اصلي      كدام  
 ارتفـاعي  هـاي  طبقـه  در نتيجه هر كـدام از    .قرار دارد  )غرب
 بـه  جغرافيايي فيزيوگرافي جهت    عامل متري بر اساس     ١٠٠
 ٣٢ قطعه نمونـه در      ١٠٣ ريزتري تقسيم شدند و      هاي  طبقه

  .  طبقة مختلف جاي گرفتند
 هـاي   قطعـه  نـدي ب  قـه طب فيزيوگرافي كه در      عامل آخرين  

 ريزتر در نظر گرفته شـد، درصـد شـيب           هاي  طبقهنمونه به     
كه جنگل دويسه كوهستاني و پرشيب است،         جايي  از آن . بود

 درصد قـرار    ٣٠‐٧٠نمونه بين    هاي  قطعه بيشتردرصد شيب   
د شـو  درصـد شـيب مشـخص        هاي  طبقهبراي اينكه   . داشت

 درصـد   اي از   د كـه چـه دامنـه      شـو عبارت ديگر مشخص     هب(
) دار دارد   ي گيـاهي تـأثير معنـي      هـا   گـروه شيب بر پراكنش    

 ارتفـاع از سـطح دريـا، از شـاخص سارنسـون              عاملهمانند  

 درصد در نظـر     ٢٠ شيب   هاي  طبقهابتدا دامنة   . استفاده شد 
 درصـد،   ٢٠‐٤٠ درصـد،    ٠‐٢٠:  طبقه ٥در كل   (گرفته شد   

و درصـد   )  درصد ٨٠‐١٠٠ درصد و    ٦٠‐٨٠ درصد،   ٤٠‐٦٠
نمونـة     هـاي   قطعـه ي  هـا  برگهنمونه از      هاي   طبقه همهشيب  
سپس شاخص سارنسون بين هر كـدام       .  استخراج شد  اصلي

 درصد شيب بدست آمده مربوط به يك جهـت          هاي  طبقهاز  
جغرافيايي، يك ارتفاع از سطح دريا و يك گـروه اكولوژيـك            

 و نتيجة بدسـت آمـده نشـان         شدگياهي مشخص، محاسبه    
 درصـدي وجـود     ٢٠ شـيب    هـاي   قهطباختالفي بين    داد كه 
رو   از اين )  درصد بود  ٩٠چون مقادير شاخص بيش از      (ندارد  

 درصـدي   ٣٠ شـيب    هـاي   طبقه با   ياد شده  مراحل   بار ديگر 
 ٣٠‐٦٠ درصـد،    ٣٠كمتـر از    :  طبقـه    ٣در كـل    (تكرار شد   

و مقـادير محاسـباتي شـاخص    )  درصد٦٠درصد و بيشتر از    
شـرح  با توجـه بـه      . كرد را تأييد    بندي  ردهسارنسون نيز اين    

 فيزيـوگرافي    عامـل در مجموع پس از درنظر گرفتن سه        باال  
 ١٠٣ و درصد شـيب،      جغرافياييارتفاع از سطح دريا، جهت      

 طبقة مختلف قرار گرفتند     ٣٨شده در      نمونة برداشت    قطعه
نمونـة موجـود در هـر          هـاي   قطعهدر اين شكل    ). ۲جدول  (

يكسـان و    طـور کامـل      بهلحاظ فيزيوگرافي شرايط      طبقه به 
  .همگني را دارند

  

  هاي اكولوژيك گياهي جنگل دويسه  متري در گروه١٠٠ ارتفاعي هاي طبقهدرصد شاخص سارنسون بين  ‐۱جدول 

   ١روه گ

 < ۱۸۰۰  ۱۷۰۰‐۱۸۰۰  ۱۶۰۰‐ ۱۷۰۰ > ۱۶۰۰  )متر( ارتفاعي هاي طبقه
٥/٧٦ ٥/٨٨ ٩٢ ‐‐‐‐‐ >١٦٠٠ 
٧٣ ٨٤ ‐‐‐‐‐ ٩٢ ١٦٠٠‐١٧٠٠ 
٧٦ ‐‐‐‐‐ ٨٤ ٥/٨٨ ١٧٠٠‐١٨٠٠ 

٧٦ ٧٣ ٥/٧٦ <١٨٠٠ ‐‐‐‐‐ 
  

  ٢گروه 

١٥٠٠‐١٦٠٠ ١٦٠٠‐ ١٧٠٠ ١٧٠٠‐١٨٠٠ ١٨٠٠‐ ١٩٠٠   )متر(  ارتفاعيهاي طبقه >١٥٠٠
١٥٠٠ ----- ٦٥ ٦٧ ٦٦ ٧٣< 
١٥٠٠‐١٦٠٠ ٦٥ ----- ٥/٩٠ ٥/٨٣ ٥/٨١ 
١٦٠٠‐١٧٠٠ ٦٧ ٥/٩٠ ----- ٧٨ ٥/٨٤ 

١٧٠٠‐١٨٠٠ ٦٦ ٥/٨٣ ٧٨ ----- ٨١ 
----- ١٨٠٠‐١٩٠٠ ٧٣ ٥/٨١ ٥/٨٤ ٨١ 
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  ۳گروه 

 < ۱۸۰۰  ۱۶۰۰‐ ۱۷۰۰ > ۱۶۰۰  )متر(هاي ارتفاعي  طبقه

١۶٧/٨٣ ٩/٧٨ ----- >٠٠ 

٧/٨٦ ----- ٩/٧٨ ١٦٠٠‐ ١٧٠٠ 

٤/٨٦ ٧/٨٣ <١٨٠٠ ----- 

  

  ۳گروه 

 < ۱۸۰۰  ۱۶۰۰‐ ۱۷۰۰ > ۱۶۰۰  )متر(هاي ارتفاعي  طبقه

١۶٥/٧٨ ٦/٨٠ ----- >٠٠ 

٨٣ ----- ٦/٨٠ ١٦٠٠‐ ١٧٠٠ 

٨٣ ٥/٧٨ <١٨٠٠ ----- 

  
  های فيزيوگرافی در جنگل دويسه عاملهای اکولوژيک گياهی بر اساس  بندی نهايی گروه طبقه‐۲دول ج

 رديف
گروه 

  اكولوژيك
طبقة ارتفاعي 

  )متر(
جهت 

  جغرافيايي
 شيب 

  )درصد(
  شمارة قطعه نمونه

 3E-6M  ۳۰‐۶۰  شرقي  ۱۶۰۰<  ۱
 4F-5F-5M-6G-10F  ۳۰‐۶۰  جنوبي  ۱۶۰۰<  ۲
 12H  ۳۰‐۶۰  شرقي  ۱۶۰۰‐۱۷۰۰  ۳

-1F-2E-2F-4H-4M-5G-5H-6C  ۳۰‐۶۰  جنوبي  ۱۶۰۰‐۱۷۰۰  ۴
10D-13D 

 1E-2D-3M-4G-5C-6B-11B  ۳۰‐۶۰  جنوبي  ۱۷۰۰‐۱۸۰۰  ۵
۶  

۱  

 3H-7B  ۶۰>  جنوبي  ۱۸۰۰>
 9G-9N  ۳۰‐۶۰  شمالي  ۱۵۰۰<  ۷
 7F-8H-9H-10G-11F-11H-14M  ۳۰‐۶۰  شمالي  ۱۵۰۰‐۱۶۰۰  ۸
 12F  ۶۰>  شمالي  ۱۵۰۰‐۱۶۰۰  ۹
 3F  ۳۰‐۶۰  غربي  ۱۵۰۰‐۱۶۰۰  ۱۰
 13F  ۶۰>  غربي  ۱۵۰۰‐۱۶۰۰  ۱۱

-3D-4D-7D-7E-10H-12E-12G  ۳۰‐۶۰  شمالي  ۱۶۰۰‐۱۷۰۰  ۱۲
16M 

 6D-9D  ۳۰‐۶۰  جنوبي  ۱۶۰۰‐۱۷۰۰  ۱۳
۱۴  

۲  

 13H  ۰‐۳۰  شرقي  ۱۶۰۰‐۱۷۰۰
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  ل دويسههای فيزيوگرافی در جنگ عاملهای اکولوژيک گياهی بر اساس   نهايی گروهبندي رده ‐۲جدول ادامه 

 رديف
گروه 

  اكولوژيك
طبقة ارتفاعي 

  )متر(
جهت 

  جغرافيايي
 شيب 

  )درصد(
  شمارة قطعه نمونه

 15D-16E  ۰‐۳۰  شمالي  ۱۷۰۰‐۱۸۰۰  ۱۵
 8E-13C-14D-14G  ۳۰‐۶۰  شمالي  ۱۷۰۰‐۱۸۰۰  ۱۶
 12B  ۳۰‐۶۰  جنوبي  ۱۷۰۰‐۱۸۰۰  ۱۷
 2G  ۳۰‐۶۰  غربي  ۱۷۰۰‐۱۸۰۰  ۱۸
 9A-16C  ۰‐۳۰  شمالي  ۱۸۰۰‐۱۹۰۰  ۱۹
 6A-9B  ۶۰>  جنوبي  ۱۸۰۰‐۱۹۰۰  ۲۰
۲۱  

۲  

 13B  ۳۰‐۶۰  شرقي  ۱۸۰۰‐۱۹۰۰
 4E  ۰‐۳۰  شمالي  ۱۷۰۰<  ۲۲
 8F-11E  ۳۰‐۶۰  جنوبي  ۱۷۰۰<  ۲۳
 11D-14F  ۶۰>  جنوبي  ۱۷۰۰<  ۲۴
 5D-11C-14E-15E  ۳۰‐۶۰  شرقي  ۱۷۰۰<  ۲۵
 9C-10B  ۶۰>  شمالي  ۱۷۰۰‐۱۸۰۰  ۲۶
 10C  ۳۰‐۶۰  جنوبي  ۱۷۰۰‐۱۸۰۰  ۲۷
 13G-17G  ۳۰‐۶۰  شرقي  ۱۷۰۰‐۱۸۰۰  ۲۸
 3G  ۶۰>  غربي  ۱۷۰۰‐۱۸۰۰  ۲۹
 3C-4C-5B  ۳۰‐۶۰  جنوبي  ۱۸۰۰>  ۳۰
۳۱  

۳  

 7A  ۳۰‐۶۰  شرقي  ۱۸۰۰>
 11G-15F-15H-15M-16H  ۳۰‐۶۰  شمالي  ۱۷۰۰<  ۳۲
 7C-8D-12C-14C  ۳۰‐۶۰  شمالي  ۱۷۰۰‐۱۸۰۰  ۳۳
 12D-16G-17E  ۶۰>  شمالي  ۱۷۰۰‐۱۸۰۰  ۳۴
 16F  ۶۰>  غربي  ۱۷۰۰‐۱۸۰۰  ۳۵
 8A-14B-15C  ۳۰‐۶۰  شمالي  ۱۸۰۰>  ۳۶
 8B-16D-17D-17F  ۶۰>  شمالي  ۱۸۰۰>  ۳۷
۳۸  

۴  

 8C  ۶۰>  شرقي  ۱۸۰۰>
  

 فيزيكوشـيميايي خـاك جهـت تعيـين         هتجـزي به منظور   
نمونـة     هـاي   قطعـه ، از بـين     دهـی جسـت هاي مؤثر بر     عامل

كــه شــرايط فيزيــوگرافي يكســاني (موجــود در هــر طبقــه 
 طبقـه   ۳۸چـون   . مونـه انتخـاب شـد     ن يك قطعـه  ) داشتند

  در مركـز قطعـه     .دشـ  نمونة خاک تهيه     ۳۸موجود بود پس    

 سانتيمتر حفـر و نمونـة       ٣٠لي به عمق    گودا ,ة منتخب نمون  
 تـرين   مهـم  از   شـماري  در آزمايشگاه     سپس .شدخاك تهيه   
 تجديدزيســتثر در ؤفيزيكــي و شــيميايي مــهــاي  ويژگــي
 متغير شامل درصـد     ١٢در كل   . گيري شدند   زاد اندازه   شاخه

 ، درصـد كـربن، درصـد        pHرس، درصد الي، درصد ماسه،      



 ...هاي  دهي گونه                                                  تاثير فاکتورهاي ادافيک بر جست  ۱۲۶۲

 

ازت،
N
C        ،و فسـفر   ، درصد مادة آلي، درصد آهك، پتاسـيم  

  .گيري قرار گرفتند  مورد اندازههدايت الکتريکی
ــاك و        ــيميايي خ ــاي فيزيكوش ــتفاده از متغيره ــا اس      ب
، سـعي   )PCA(ي اصـلي    هـا   تحليل مؤلفه  و كمك تجزيه به

شد تا مشخص شود كه كدام متغير يا متغيرها نقش بيشـتر           
 ٣در جــدول . نــدار د بلوطهــادهــي تــري در جســت و مهــم
با توجه  .  متغيرهاي مورد استفاده قيد شده است      هاي  ويژگي

گيري شـدة جسـت در يـك          كه بيشترين تعداد اندازه     اين   به
 عدد بود لذا    ٤٠ براي هر سه گونة بلوط كمتر از          گروه  جست
نحوة كار بدين صـورت بـود        . مالك قرار گرفت   زيربندي    رده

 بر اساس ميانگين تعداد جسـت در  هنمون  هاي كه ابتدا قطعه  
  :بندي شدند گروه بلوط به سه طبقه رده هر جست

ــة اول ‐ ــه): Class1( طبقـ ــه  هـــاي قطعـ ــه  نمونـ اي كـ
  .ها وجود نداشت گروهي در آن جست
اي كـه ميـانگين       نمونه   هاي  قطعه): Class2( طبقة دوم    ‐

  . عدد بود١‐٢٠ بين های بلوطگروه تعداد جست در جست
اي كه ميـانگين      نمونه  هاي  قطعه): Class3( طبقة سوم    ‐

  .  عدد بود٢٠ بلوط بيش از هایگروه تعداد جست در جست
در نهايت ميانگين متغيرهاي مورد بررسي براي هر طبقـه          

وتحليـل    ده بـا اسـتفاده از تجزيـه       محاسبه و نتايج بدست آم    
  .شدهای اصلی بررسی مؤلفه

  
  )PCA(هاي اصلي وتحليل مؤلفه و عالئم اختصاري متغيرهاي مورد استفاده در تجزيههاي ويژگي ‐۳جدول 

  نام متغير  رديف  عالمت اختصاري  نام متغير  رديف
عالمت 
  اختصاري

  So.CaCO3  درصد آهك خاك  So.Clay  ۷  درصد رس خاك  ١
  p.p.m(  So.K(ميزان پتاسيم خاك   So.Silt  ۸  درصد الي خاك  ٢
  p.p.m(  So.P(ميزان فسفر خاك   So.Sand  ۹  درصد ماسه خاك  ٣
  mz/cm( So.EC(ميزان شوري خاك   So.C  ۱۰  درصد كربن خاك  ٤
  So.Org  درصد مادة آلي خاك  So.N  ۱۱  درصد ازت خاك  ٥
  So.pH  اكاسيديته خ  So.C/N  ۱۲  نسبت كربن به ازت خاك  ٦

   

  نتايج

های شمالی و   های اصلی جنگل دويسه را دامنه     چون دامنه 
تجزيـه و   , )۱رجوع شود به شکل     (دادند  جنوبی تشکيل مي  

های فوق انجام شد که نتايج  به تفکيک دامنه PCAتحليل
 :  باشدصورت زير می دست آمده به به

  
  دامنة شمالی

 از  ت آمـده  دسـ   بـه موقعيت مكاني سه طبقة مورد بررسـي        
 نشان داده شده    ۳ در شكل    های اصلی تحليل مؤلفه و  تجزيه  
نظر بـا    شود سه طبقة مورد     ميطور که مشاهده     همان .است

كه طبقة اول     طوري  متفاوت هستند به   طور کامل   بهيكديگر  
متــأثر از تغييرپــذيري جهــات مثبــت دو محــور اول و دوم  

ر اول و    محـو  مثبـت  جهـت    هاي  ويژگيوم  د طبقة   ,باشد  مي
 و طبقة سـوم همبسـتگی       دهد  دوم را نشان مي   محور   منفی

 بـا ايـن توصـيف       .بيشتری را با جهت منفی محـور اول دارد        
لحـاظ متغيرهـاي      هاي مورد نظر بـه      توان گفت كه طبقه     مي

نتايج نشان داد   . مورد بررسي اختالف بارزي با يكديگر دارند      
 اول و  درصد از مجموع تغييرپذيري مربوط به محـور   ۵۳كه  
براي اينكه بيشتر   . باشد   درصد مربوط به محور دوم مي      ١٠٠

ترين متغيرها در تشكيل هـر كـدام از    مشخص شود كه مهم   
 كدام هستند   های بلوط ه گون   تعداد جست  ةگان  هاي سه   طبقه

 اسـت كـه     هـا، روشـن     شکلبا توجه به    .  ترسيم شد  ۴شكل  
ی هـدايت الکتريکـ    ,تشـکيل طبقـة اول     در   متغيرمؤثرترين  

باشـد   خـاک مـی    pH, شکل گيری طبقـة سـوم     در  خاک و   
 خاك نسـبت بـه سـاير        pHهايي كه     قسمت که در   طوري  به



 ۱۲۶۳         ۱۲۶۸ تا ۱۲۵۵ از صفحه ،١٣٨٦دی ماه  , ٤شماره  ,٦٠دوره  ,نشريه دانشکده منابع طبيعی

 

ــوده   ــواحي بيشــتر ب ــراي  )٧حــدود (ن ــرايط ب ــرين ش     ، بهت
  .باشد ها فراهم مي  بلوطدهی جست

  

  دامنة جنوبی

 موقعيـت   ,هـای اصـلی   و تحليل مؤلفه   تجزيه   با استفاده از  
ــانگين تعــداد جســت در   هــاي ســه مكــاني طبقــه ــة مي      گان

شكل ( ترسيم شد ی بلوط در دامنة جنوبی نيز    ها  گروه جست
هـاي در قسـمتي      هر كدام از طبقه     دامنة شمالی  همانند). ۵

 هـاي  ويژگـي از محورهاي اول و دوم قرار گرفتند كه بيـانگر   
 نيـز   ايـن دامنـه   بـراي   . باشـد   ها مي    متفاوت آن  طور کامل   به

د از مجمـوع تغييرپـذيري و محـور دوم           درص ۵۹محور اول   
طبقـة اول بيشـترين     . نمايـد    درصد آن را توصيف مـي      ١٠٠

همبستگي را با جهت مثبت محور دوم و جهت منفي محور           

هاي جهـت منفـي محـور         طبقة دوم بيانگر ويژگي   . داول دار 
هاي جهت مثبـت      اول و دوم بوده و طبقة سوم نيز با ويژگي         

  .دهد  را نشان ميمحور اول باالترين همبستگي
 متغيرهاي مورد بررسي را     ويژگي كه   ۶با مراجعه به شكل     

توان نتيجه    دهد مي   نسبت به محورهاي اول و دوم نشان مي       
طبقة دوم   , خاک  pH  عامل اولگرفت كه در تشكيل طبقة      

نيـز  وم  سـ در مـورد طبقـة       هدايت الكتريكي خـاك و        عامل
ــا   ــذارترين متغيره ــاک تأثيرگ ــيم خ ــل پتاس ــتنده عام  .س

هـاي جنـوبي در منـاطقي         بيشترين تعداد جست در دامنـه     
شود كـه مقـدار پتاسـيم خـاك كمتـر از سـاير                مشاهده مي 

ــواحي اســت   خــاک نيــز pH و )١٩٠  p.p.mكمتــر از(ن
  .باشداسيدی نمی

  

  
  هاي بلوط در دامنة شمالي بر روي محور اول و دوم  گونه  تعداد جستهاي طبقه موقعيت مكاني ‐۳شكل 

  
  
  
  

Class1

Class2

Class3 Axis 1

A
xi

s 
2
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  هاي بلوط در دامنة شمالي بر روي محور اول و دوم گونه   موقعيت مكاني متغيرهاي مؤثر بر تعداد جست‐۴شكل 

  
  هاي بلوط در دامنة جنوبي بر روي محور اول و دوم  تعداد جست گونههاي طبقه موقعيت مكاني ‐۵شكل 

Class1

Class2

Class3
Axis 1

A
xi

s 
2
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  ي بلوط در دامنة جنوبي بر روي محور اول و دومها گونه   موقعيت مكاني متغيرهاي مؤثر بر تعداد جست‐۶شكل 

  

  بحث

 تعداد جسـتهاي     نشان داد که   پژوهشنتايج حاصل از اين     
 تـا   ٢بين  در جنگل دويسه    ي بلوط   ها  گروه موجود در جست  

فتـاحي  . باشد   مي ۵/۷ ميانگين طور  بهمتغير بوده و    عدد   ۳۶
ي بلوط زاگرس يادآوري كـرده      ها  جنگلدر بررسي   ) ١٣٧٣(

ي زاگرس تعداد جسـتها بـا توجـه بـه           ها  جنگلكه در   است  
 جسـت در    ١٥٠ تا   بيشينهشرايط ادافيكي و گونه متفاوت و       

‐٣٠    بين ميانگين طور  به بلوط ديده شده و      گروهجستهر  
 پـژوهش در  ) ١٣٧٩(و همکـاران    فتاحي  .  متفاوت است  ١٠

ي داربادام كرمانشاه به ايـن نتيجـه        ها  جنگلديگري بر روي    
گروه بلوط     كه بيشترين تعداد جست در هر جست       ندارسيده
 ميـانگين   طـور   بـه  جست و    ٣ يا   ٢ جست و كمترين آن      ٩٤

نيـز  ) ١٣٨٠(اميرقاسـمي و همكـاران      . باشـد    جست مي  ٢٤
گــروه بلــوط در  تعــداد جســتها را در يــك جســتميــانگين
 همچنـين   .انـد    اصـله ذكـر كـرده      ٤/٦ي ارسـباران    ها  جنگل

گـروه   جست در هـر جسـت      بيشترين تعداد ) ۱۳۸۴(طالبي  
 عـدد و    ۴۶بلوط ايراني در استان چهارمحال و بختيـاري را          

را يـك جسـت  ذكـر         دامنة شمالي و كمتـرين آن      شکلدر  
  .كرده است

 نشـان داد کـه مـؤثرترين        پژوهشاز سوی ديگر نتايج اين      
هـای شـمالی و در قسـمتهايی کـه           ادافيکی در دامنـه     عامل
هدايت الکتريکی  , شودمیها مشاهده ن  گروهی از بلوط  جست

 کلی ميزان هدايت الکتريکی     طور  بههر چند   . باشدخاک می 
ی جنگل دويسه ناچيز است اما تغييرات اندک ايـن          ها  خاك

در . باشـد ها تأثيرگذار مي  دهی بلوط مقدار نيز بر روی جست    
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 mz/cm ۳/۰ بيشـتر از     هـا   آن خاک   ECنواحی که ميزان    
. شـکل مواجـه شـده اسـت    ها با م  دهی بلوط جست, باشدمی

ها در منـاطقی صـورت      دهی بلوط همچنين بيشترين جست  
. باشـد گرفته است که اسـيديتة خـاک در حـد خنثـی مـی             

دهـی  مقدار ناچيز برای جست   کاهش اسيديتة خاک حتی به    
  . استآور زيانها بلوط

 در مناطقی  عامل خاک مؤثرترين pHدر دامنة جنوبی نيز 
بـا  . شـود هـا مشـاهده نمـی     گروهی از بلـوط   است که جست  
 کـه ايـن     شـود  شده مشخص مـی    تجزيههای  استناد به داده  

های شـمالی بـا      اسيدی دارند لذا همچون دامنه     pHمناطق  
دهـی  منظـور جسـت   افزايش اسيديتة خاک شرايط الزم بـه      

عالوه بر اين در اين مناطق پتاسـيم        . شودها فراهم می  بلوط
 )p.p.m(ميليـون   قسـمت در     ۱۹۰ بايد کمتـر از      خاک نيز 

در منطقة شينة استان لرستان كـه       ) ۱۳۸۳(فر  مهدي .باشد
باشد نيز چنين اشاره    تنها رويشگاه دارمازو در اين استان مي      

بـه  و  ) لـومي  (ميـانگين كرده كه بافت خاك ايـن رويشـگاه         
. باشـد مـي ) رسـي (تا سـنگين    ) لومي رسي (سنگين  نسبت  

دهندة آهكي نشان متغير بوده كه ۸ تا  ۵/۷اسيديتة خاك از    
، )EC(دليل پايين بودن شـوري       هست و ب  ها  خاكبودن اين   

) ۱۳۸۴(همچنين طـالبي    . مشكل شوري خاك وجود ندارد    
هاي بلوط ايراني واقـع در اسـتان چهارمحـال و           در رويشگاه 

دار شوري خاك در خاك سطحي و  بختياري به تفاوت معني   
) يـال دره، دامنـه و  (ي مختلـف زمـين   هـا  شکلعمقي و در    

ــي  ــرده و م ــاره ك ــاير   اش ــين س ــه ب ــد ك ــلافزاي ــاي  عام ه
داري در  تفــاوت معنــي بررســيفيزيكوشــيميايي مــورد  

ي مختلف زمين وجود نـدارد و دليـل آنـرا تخريـب             ها  شکل
  . داند ميها جنگلمداوم و حاكم بر اين 

  

  تقدير و تشكر

 مالی دانشگاه تهران انجام     منابع با استفاده از     پژوهشاين   
 لذا الزم اسـت از مسـئولين ذيـربط سپاسـگزاری       ه است شد
 است از همكاري صـميمانة معاونـت        همچنين ضروری . شود

 كل منابع طبيعي اسـتان كردسـتان        ةاداروقت  محترم فني   
محمــدي و كارشناســان وقــت ادارة منــابع مهنــدس آقــاي 

نـژاد،    قاسـمي مهنـدس   طبيعي شهرسـتان مريـوان آقايـان        
در اجـراي   . شودرداني  سالمي قد مهندس  فتاحي و   مهندس  
 دکتـر    نيز آقايان  پژوهشهاي صحرائي و دفتري اين        فعاليت
مهنـدس  بهزادفـر،   مهنـدس    مهنـدس معروفـي،      ,غضنفري
 و خانم مهنـدس     كريميمهندس   ,طالشيمهندس  احسني،  

تشـکر و    هـا   آن ياريگر ما بودنـد كـه بدينوسـيله از           نهادپاک
  .شود  ميقدردانی

  

  منابع

هـاي ارسـباران در       حيات طبيعـي جنگـل     بررسي ساختار تجديد  . ١٣٨٠. طالبي و داود درگاهي   سرو ثاقب  اميرقاسمي، ف، خ   ‐١
،  کشـور  هـا و مراتـع       جنگـل  تحقيقات، انتشارات مؤسسة    )٦( جنگل و صنوبر ايران      فصلنامة تحقيقات چاي،    حوضة مطالعاتي ستن  
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Abstract 
This research was carried out in the Doveyse Forest with an area of 660 hectare, located in    

northern-east of Marivan city, Kurdistan Province, Iran. Totally 103 plots were designed using a 
systematic random rectangular grid with dimensions of 150m × 300m. Sprouting situation of oaks was 
studied in the plots. Based on plant ecological groups' map and physiographical factors, site 
homogeneous units were determined and soil samples were prepared from these units. The effect of the 
most important edaphical factors (totally 12 factors) were analyzed using PCA in the main aspects. 
The results showed that the most important factors affecting sprouting of oaks in north aspects are pH 
and electrical conductivity, and in south aspects PH and potassium content of soil are the factors that 
play a crucial role.  
 
Keywords: Marivan, Oak, PCA, Soil, Sprout 
 
 
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

, E-mail:doveyse@yahoo.com , Fax:021-44196575  Tel: 021-44195901 * Corresponding author:  
 


