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 31/01/1399، تاریخ پذیرش: 08/11/1398تاریخ دریافت: 

 چکیده
وط هلای ب ل   جنگل  خاک بر تنوع و ساختار پوشش درختی فیزیکی و شیمیایی  یها یژگیو تأثیراین پژوهش با هدف بررسی 

  قطعله  90منظلور   . بله ایلن  گرفلت انجام هکتار  275مساحت  با یا منطقهدر استان کردستان منطقۀ قامیش ه شهرستان مریوان 

متلری   سلانتی  30تلا   صلرر عمق از خاک  ۀنمون، نمونه  قطعهو در مرکز هر  همنظم تصادفی پیاده شد صورت بهآری  10 ۀنمون

با درصلد فسلرر، پتاسلیم،     یدار یمعنارتباط مثبت و  ،میانگین قطری درختان منطقه ،آمده دست بهبراساس نتایج برداشت شد. 

غنلا،  تنوع زیسلتی   یها شاخصخاک و ۀ شد یریگ اندازه یها یژگیو بیشتربین  .نیتروژن خاک دارد آلی و نسبت کربن به ۀماد

پی و و سیمپسلون و فسلرر بلا شلاخص      یها شاخصخاک با  ۀاسیدیتوجود ندارد و تنها  یدار یمعنیکنواختی و تنوع ارتباط 

 یها یژگیودرختی و  یها گونهبین درصد حضور بررسی همبستگی  .دندارداری  ارتباط منری و معنی 05/0مارگالف در سطح 

تغییلرات   در برابلر دیگلر   یهلا  گونله  از Q. brantiiب لوط بلرودار    ،شلده  بررسلی  یها گونهمنطقه نشان داد که در بین  خاک

و ش که ارتباط مستقیمی بین پلراکن  دهد یمنشان  ها یبند رستهآنالیز حال نتایج  اینبا  بود. تر حساسخاک مخت ف  یها یژگیو

بلا توجله بله نزدیکلی ایلن      خاک  هایاثر بر افزون رسد یمنظر  هب. شود ینممشاهده  منطقه با متغیرهای خاک ها گونهگسترش 

ترکیل،، تنلوع و سلاختار     یریل گ شلک  عامل  در   تأثیرگذارترینعوام  انسانی  که گرت توان یمبه مناطق روستایی  ها جنگ 

 قامیش ه است.ۀ منطقدرختی  یها گونه

 .یشناس خاک، یده جست، تنوع و یکنواختی، یا گونهپوشش درختی، تراکم  :یکلیدهایهواژ



مقدمه

یافته  تخری، یها جنگ در حال حاضر زاگرس  یها جنگ 

در معللر   مللدت یطللو نو در  شللوند مللیمحسللو  

کله سلب،    اند داشتهمخت ف قرار  یها ،یآسو  یبردار بهره

ایللی در از آن و سللیر قهقر ییهللا قسللمتمحللو جنگلل  در 
                                                            

  :09116566479نویسندۀ مسئول، تلفن 

 Email: m.esmaeilpour@tabrizu.ac.ir 

واقل  در   یهلا  جنگل  [. 1] دیگر شلده اسلت   یها قسمت

شلدت کنتلرل و    بله  ،شلرای  امنیتلی   دلیل   بهمناطق مرزی 

نخلورده یلا    صلورت دسلت   ه بله چنانک، شوند یممحافظت 

مناطق نزدیل  بله    دیگراند؛ اما  مانده خورده باقی دست کمتر

دلیلل  فعالیللت شللدید   بللهمنللاطق مسللکونی و روسللتایی  

 ریتلأث . انلد  شدهشدت تخری،  به نانینش گ جنروستاییان و 

عوام  محیطی بر جوام  گیلاهی در بسلیاری از مطالعلات    
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ملرور منلاب  نشلان    . [3، 2] اکولوژی بررسلی شلده اسلت   

ینلدی از  اکه پوشش گیاهی در منلاطق مخت لف بر   دهد یم

محیطی و مدیریتی است و بسته به مقیاس مطالعله،  عوام  

ین ارتبلاط را بلا پوشلش    بیشلتر  ،ی  یا چند عام  محیطی

 . دهند یمگیاهی منطقه نشان 

 گیلری  شلک  متعددی بلر اهمیلت خلاک در     تحقیقات

 تأکید [4] ها گونهاستقرار و پراکنش ، رویشگاه یزیحاص خ

عوام   تأثیربا بررسی  (2010) و همکاران بردبار. اند داشته

ی بلرودار در  محیطی در گسترش و برخی خصوصیات کمّ

 ۀمحدودکننلد عامل    نیتر مهم ند کهن داداستان فارس نشا

خلاک   بافت خاک و مواد آلیپراکنش برودار، خصوصیات 

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

تنلوع   یهلا  شلاخص لرستان نشلان داد کله    یها جنگ در 

حرللایتی منللاطق   ۀطبقللزیسللتی ارتبللاط تنگللاتنگی بللا   

در  (2007) و همکللارانسللالون . [6] دارد شللده بررسللی

مربوط  یها یژگیومطالعات خود نتیجه گرفتند که خاک و 

که پوشش گیاهی و پلراکنش آن   اند یعوام  نیتر مهمبه آن 

و  پور یول .[7] دهند یمقرار  تأثیرو تحت  کنند میرا کنترل 

 عواملل نیللز بللا بررسللی ارتبللاط بللین   (2013) همکللاران

درختان ی کمّ یها یژگیو ترین مهمفیزیوگرافی و برخی از 

آرمرده بانه بیان کردند که ترلاوت در   یها جنگ و ساختار 

انسانی، مناب  اص ی اختالف  یها دخالتو  یا گونهترکی، 

 یواحلدها ساختاری جنگ  در  یها یژگیوابعاد درختان و 

و  تلر  قیل دقهرچله   ۀمطالع بنابراین؛ [2] فیزیوگرافی هستند

نظلر   زو کسل، اطالعلات بیشلتر ا    هلا  جنگل  مقایسۀ این 

افزایش دانش در ارتباط با توان تولیلدی و   سب،ساختاری 

 مدیریت بهتر در جهت ایرای نقش آنها خواهد شد.

تنوع، غنا و  ،هدف ارزیابی ترکی، پژوهش پیش رو با

های ب وط مریلوان در   در جنگ درختان ای  یکنواختی گونه

انجام خاک منطقه ایی و فیزیکی یشیمهای  ارتباط با ویژگی

تا با استراده از این اطالعات بتوان الگوی ملدیریتی   گرفت

منلاطق  در یافتله   تخریل،  یهلا  جنگ احیای  برایمناسبی 

های عوام   رو شناخت تأثیر ویژگی این . ازکردمشابه ارائه 

محیطی بر کیریت و کمیت تنوع زیستی در شرای  محیطی 

کمل   جنگ ی  یها ستمیاکوسحرایت از تنوع  بهمخت ف، 

 یهلا  برنامله و تلدوین   یزیل ر طلر  مبنایی برای  و ندک می

 .خواهد بودشده  مناطق تخری، دیگرمدیریت در 

 هاروشموادو

تحقیقۀمنطق

در یل   . هکتار بود 275 (1)شک   تحقیق ۀمنطقمساحت 

 دملای متوسل  منطقله   ، 1997منتهی به سلال   ساله ده ۀدور

و متر  می ی 7/756، میانگین بارندگی س سیوس ۀدرج 5/13

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

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

  .[9] رسی با رژیم رطوبتی زری  است

  یبردار نمونهو نقاط  تحقیق ۀمنطقموقعیت  .1شکل 
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هادادهآوریجمع

تصلادفی  ملنظم  صورت  آر به 10به مساحت  قطعه نمونه 90

با توجه بله پراکنلده   در مواردی . شدپیاده  منطقه ۀمحدوددر 

 ۀمحلدود ع لت تجلاوز بله     بله در سطح منطقه،  ها تودهبودن 

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

در ایلن  در سلطح منطقله فلراهم نبلود؛      ها قطعه نمونهمنظم 

 ۀقطعله نمونل  حذف و  ذکرشدهبا شرای   قطعه نمونه ،حالت

در ارتراع  قطر درختان ،در قطعات نمونه. انتخا  شد بعدی

دو قطلر بلزرو و کوچل     ، (متر یسانت 5)بیش از  نهیبرابرس

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

صلرر  از عمق  ،با برداشت ف ورستی  در مرکز قطعات نمونه

دلیل    بله  .شلد خاک برداشلت   یها نمونه ،یمتر یسانت 30 تا

خصوصیات فیزیکلی   .انتخا  شد مقاین ععمق کم خاک، 

گل    ۀعصلار در  ECو  pHو شیمیایی متداول خلاک نظیلر   

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

روش  بهب  ، نیتروژن ک  خاک  -ی آلی به روش والک ۀماد

، [11] فسرر قابل  اسلتراده بله روش اولسلن    ، [11] کج دال

 نسبت و ف یم فتومترا بده ش یریگ عصارهپتاسیم تبادلی خاک 

C/N از معدنی شلدن ملواد آللی محاسلبه      یشاخص عنوان به

در مرکلز هلر قطعله     برای تعیین شاخص شلک  زملین   .شد

افق خوانلده   خ   شی،نمونه در هر جهت جغرافیایی معین 

دسلت   بهشاخص شک  زمین ، ها ،یششد و بعد از خواندن 

رکلز هلر   برای تعیین شلاخص شلک  دامنله در م   . [12] آمد

شلی، زملین در هلر جهلت جغرافیلایی معلین        قطعه نمونه

. [12] آملد دسلت   بهو شاخص شک  شی، شد  یریگ اندازه

آزیملوت،   قطعه نمونله برای تعیین جهت دامنه، در مرکز هر 

بیلرز و   ۀرابط براساسد. سپس شو می گیری اندازه نما قط، با

 2صللرر تللا  ی محللدودهاعللداد زاویلله در  (1966همکللاران )

یلا   SIVگونله )  همچنین اهمیلت هلر   [.13]شوند  بدی  میت

Species Importance Value )  تللراکم، پللس از محاسللبۀ

چوبی برای هلر منطقله و    یها گونهفراوانی و چیرگی نسبی 

 .  [3] دست آمد به آنها جم   حاص از 

هادادهلیوتحلهیتجز

و  شلانون وینلر  رایلج تنلوع    شلاخص دو در این پژوهش 

و شللاخص غنللای  خص یکنللواختی پی للوسیمپسللون، شللا

پارامترهلای   تح ی  همبسلتگی . شدارزیابی [ 14] مارگالف

به روش پیرسون و پلس از احلراز    خاک و پوشش گیاهی

  CANOCOو 20 ۀنسلخ  SPSS افزار نرمتوس  شرای  آن 

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

 مقلدار علددی    تنلوع زیسلتی محاسلبه و بلا     یها شاخص

همبستگی گرفته شلد.   قطعه نمونهشاخص خاک در همان 

ی های چندمتغیره بلرای بررسلی ارتبلاط متغیرهلا     آزموناز 

تعلداد درختلان و سلطح     تنلوع،  یهلا  شلاخص محیطی و 

آزمون از  و  CANOCOیافزار پوشش تاجی در محی  نرم

بلرای   (CCA) متعلارفی و آنالیز  (DCA) ریگ قوستطبیقی 

بلا توجله بله نتلایج      .ها استراده شد داده ۀتح ی  چندمتغیر

خطلی کوتلاه بلین متغیرهلا،      ۀرابطل و وجود  DCAآزمون 

طور جداگانه برای شاخص اهمیلت نسلبی    به CCAآزمون 

(RIVگونه )  ه شدگرفت کار بههای درختی. 

وبحثنتایج

کله  نشلان داد   خلاک منطقله   شلیمیایی  یها یژگیو ررسیب

 هللای وهشپللژدر  .اسللت 7تللا  48/6خللاک بللین  ۀاسللیدیت

در مریوان و بانه نیز نتایج مشابهی  [9]معروفی و همکاران 

بللرای هللدایت الکتریکللی خللاک اعللداد   .آمللد  دسللت بلله

. بیشلترین  کننلد  ینمل از الگوی خاصی پیروی  آمده دست به

 بلر متلر و کمتلرین مقلدار     ملنس یز یدس 997/0 مقدار آن

عناصللر در زمینللۀ  بللر متللر بللود.  مللنسیز یدسلل  301/0

و پتاسلیم   ، فسلرر نیتلروژن  مقدارشده بیشترین  یریگ اندازه

بلر   گلرم  ی ل یم 66/570و  94/55، درصلد  34/0 ترتیل،  به

 64و  56/6درصلد،   01/0ترتی،  بهو کمترین آنها کی وگرم 

بیشلترین و کمتلرین    .شلد مشلاهده    لوگرم یبر ک گرم ی یم

 مقلدار بیشترین و کمتلرین   و 47/6و  01/8( pHاسیدیته )

بیشلترین و   .بلود درصلد   59/0و  63/6یل،  ترت بهآلی  ۀماد
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 .ست آمدد به 45/5و  71/55ترتی،  به C/N کمترین نسبت

رسلی بلود کله    -بافت خاک قطعلات نمونله بیشلتر للومی    

نیلاز   تحقیلق دربلارۀ  ( نیلز در  2005معروفی و همکلاران ) 

 ۀمنطقللدر  (.Q. libani Olivول )یو ۀگونللرویشللگاهی 

 نتلایج  .[9]ده بودنلد  بافت را گزارش کرهمین نوع مریوان 

و  در هلر قطعله   خلاک  یها یژگیو بیشتر نشان داد که بین

 یدار یمعنل غنلا، یکنلواختی و تنلوع ارتبلاط      یها شاخص

پی لو و   یهلا  شلاخص بلا  خلاک   ۀاسیدیت تنها .وجود ندارد

 05/0در سلطح   فو فسرر بلا شلاخص مارگلال    سیمپسون

 .(1)جدول  داشتداری  منری و معنیضعیف ارتباط 

درختی  یها گونه بررسی همبستگی بین درصد حضور

 .Q) بلرودار  ۀگونل منطقه نشان داد که  خاک یها یژگیوو 

branti L.) یها یژگیوتغییرات  در برابردیگر  یها گونه از 

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

 ۀاسیدیتبا  تنها (.Q. infectoria Oliv) دارمازو ۀگونمنطقه 

د. داری دار معنلی  منرلی و  همبستگی 01/0خاک در سطح 

 ۀگونل . ارتباطی نداشتنداین گونه با های خاک  ویژگی دیگر

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

ارتبلاط   خلاک  الکتریکی، فسرر و نسبت کربن به نیتلروژن 

هم ( Q.branti)برودار  نۀگودر نهایت  .مثبت دارد دار یمعن

خلاک  نیتلروژن  و اسیدیته  جز به ،خاک یها یژگیو مۀهبا 

  .(2 جدول) منری دارد دار یمعنهمبستگی 

 زیستی تنوع یها شاخصخاک و  یها یژگیوهمبستگی بین . 1 جدول

ها شاخصخاک/  یها یژگیو  پیلو شانون سیمپسون مارگالف 

-061/0 نیتروژن کل  073/0  005/0-  077/0  

008/0 پتاسیم  088/0-  085/0-  104/0-  

-140/0 * -230/0 فسفر  169/0-  018/0-  

-C/N 057/0نسبت   177/0-  135/0-  139/0-  

-039/0 هاسیدیت  225/0- * 181/0-  139/0- * 

-139/0 هدایت الکتریکی  103/0-  087/0-  049/0-  

-047/0 آلی ۀماد  132/0-  127/0-  070/0-  

-022/0 سیلت  109/0-  121/0-  124/0-  

047/0 رس  114/0  099/0  106/0  

-004/0 شن  010/0-  012/0  023/0  

 درصد 5در سطح احتمال  دار یمعناثر  ۀدهند نشان* 

 خاک  یها یژگیودرختی و  یها گونههمبستگی بین فراوانی نسبی . 2جدول 

خاک/ گونه یها یژگیو  
 دارمازو

Q. infectoria 

 برودار

Q. branti 

 ول وی
Q. libani 

 زالزالک

Crataegus Sp. 

 گالبی وحشی

Pyrus atlantica 

   -331/0 اسیدیته
** 026/0  095/0  060/0  076/0  

-126/0 هدایت الکتریکی  264/0-   
* 34/0   

** 29/0-   
** 046/0  

177/0 نیتروژن کل  127/0  148/0  006/0  019/0  

-021/0 فسفر  381/0-   
* 27/0   

** 101/0-  273/0-   
* 

-004/0 پتاسیم  268/0-   
* 203/0  014/0  104/0-  

C/N 166/0نسبت   419/0-   
** 356/0   

** 036/0-  076/0  

 درصد 1و  5در سطح احتمال  دار یمعناثر  ۀدهند نشانو ** * 

خلاک نشلان داد کله بلین      یهلا  بررسی نتایج آزمایش

ارتباط  خاک یها یژگیودرختی و  یها گونه فراوانی نسبی

 بسلتگی نتایج آزملون هم ضعیری وجود دارد؛ ولی  دار یمعن

 نیلز درختان  یها مشخصهخاک و  یها یژگیوبین  پیرسون

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

 یها یهمبستگتعداد  درختان یها یژگیوصرات مربوط به 
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داری بلا   خلاک ارتبلاط معنلی    یها یژگیوکم بود.  دار یمعن

 ارتبلاط حلال   ایلن با  ؛داشتندمیانگین قطری درختان منطقه 

سلطح پوشلش    در ملورد فق   رویشگاهی یها یژگیوبین 

درصد وجلود   5 احتمال منری و در سطح صورت بهتاجی 

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

 یدهل  جسلت عامل  تأثیرگلذار در    نیتر مهمخاک  ۀاسیدیت

در ایلن   آملده  دسلت  بله که نتایج   درحالی [15] ب وط است

 یهلا  یژگل یوبلین   یدار یمعناط پژوهش نشان داد که ارتب

نتایج نشان داد کله  وجود ندارد.  یده جستخاک و میزان 

درختلان   یهلا  مشخصله خاک و  یها یژگیوبرخی از بین 

 (سلطح پوشلش تلاجی و فراوانلی گونله      ،میانگین قطری)

ایلن  (. 3وجلود دارد )جلدول    ضلعیری اما  دار یمعنارتباط 

در  شلور غر  کجنگ ی در اغ ، مناطق واقعیت که خاک 

 طلور  بله جنگ ی در شمال کشلور،   یها شگاهیرومقایسه با 

 یقبول  قاب دلی   تواند یم [16]ک ی از نظر مواد آلی فقیرند 

های  ، ویژگیتحقیق ۀمنطق دردر توجیه این نتیجه باشد که 

اگرچله اعلداد و    د،نل ملثثری ندار  ۀمحدودکنندخاک نقش 

 . زراعی بیشتر است یها خاکارقام در مقایسه با 

 ساختاری درختان یها یژگیوهمبستگی بین خاک و . نتایج آزمون 3جدول 

خاک/  یها یژگیو

 ساختار

 سطح پوشش تاجی فراوانی گونه میانگین تعداد جست میانگین قطری

R Sig R Sig R Sig R Sig 
007/0 نیتروژن کل  947/0 -162/0 128/0 069/0 519/0 -001/0 996/0 

290/0 فسفر ** 006/0 -089/0 402/0 -171/0 107/0 155/0 144/0 

345/0 پتاسیم ** 001/0 -082/0 443/0 -147/0 167/0 230/0* 029/0 

C/N 317/0نسبت  ** 002/0 001/0 998/0 -199/0 060/0 2/0 059/0 

- اسیدیته 254/0 * 016/0 -017/0 870/0 -187/0 087/0 -114/0 285/0 

- هدایت الکتریکی 103/0  335/0 -061/0 567/0 036/0 738/0 35/0 743/0 

- رس 092/0  390/0 010/0 925/0 113/0 290/0 -235/0* 026/0 

- سیلت 026/0  810/0 -160/0 133/0 -2/0 058/0 199/0 060/0 

127/0 شن  233/0 151/0 156/0 063/0 55/0 067/0 533/0 

452/0 ماده آلی ** 001/0 -095/0 066/0 -216/0* 041/0 230/0* 029/0 

 درصد 1و  5در سطح احتمال  یدار یمعناثر  ۀدهند نشانترتی،  به**  * و

فیزیللوگرافی شللام   مللرتب  بللا عواملل  ،در ایللن تحقیللق

( و TSI(، شلاخص شلک  دامنله )   LIشاخص شک  شلی، ) 

. ندخاک نداشلت  یها یژگیوچندانی بر  ریتأث( Aجهت دامنه )

 تعیین ارتباط بین پوشش گیاهی و متغیرهای محیطی منظور به

استراده شد. مقلادیر ویلژه    (CCA) از تح ی  تطبیقی متعارف

و  27/0، 38/0ترتیل،   بله دوم و سلوم   ،برای محورهلای اول 

برای  Monte Carlo Permutationدست آمد. آزمون  به 23/0

(. تح یل  همبسلتگی   p<01/0بلود )  دار یمعنل هر سه محلور  

بین متغیرهای محیطی محورهلای یل  و دو انجلام    پیرسون 

بودن همبستگی عوام  فسرر،  دار یمعن. نتایج حاکی از گرفت

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

بلرای   CCA یبنلد  رسته نموداراست. در  CCAبا محورهای 

درصلد از کل  تغییلرات را     38محور اول (، 2)شک   ها گونه

 ،فسلرر  هلای . در سمت چپ محور یل  متغیر کند یمتوجیه 

نیتروژن و شاخص شک  زمین قرار دارد. قلرار گلرفتن ایلن    

متغیرها در سمت چپ محور ی ، بیانگر درصلد نیتلروژن و   

که در سمت منرلی   ییها گونهکه  ااست. بدین معن زیادفسرر 

هایی با درصد نیتروژن و فسرر بیشلتر   محور قرار دارند، خاک

متغیرهای سمت راست محور ی  شلام    .ندده یمرا ترجیح 

خاک  ۀاسیدیتنسبت کربن به نیتروژن، درصد پوشش تاجی و 

هستند که متغیرهای شاخص جهت و پوشش تاجی با محور 

برای تعیین  CCA(. آنالیز 2ی  همبستگی نشان دادند )شک  

 کله  شلد با عوام  محیطی استراده  درختی یها پوششارتباط 

درصلد همبسلتگی    5سلطح احتملال    ول در وی ۀگوندر آن 
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و همچنین دارملازو بلا    داشته C/Nو  ECو مثبتی با  دار یمعن

pH  درصلد   5در سطح احتمال  یدار یمعنهمبستگی منری و

 ۀرابطو  راستاست همتروژن نی مقداردارمازو نیز با  ۀگوندارد. 

 دارد. آننزدیکی با 

 
 =QL= Q.libani, QB= Q.branti, QI= Q.infectoria, PIS) ه ا  گون ه  نس بی اهمی ت  و  یشناس   خاک یها یژگیو یبند رسته. 2 شکل

Pistacia vera, PYR= Pyrus atlantica, CRA= Crataegus Sp., ACR= Acer. Monspessulanum, LI= Landform Index, 

TSI= Terrain Shape Index) 

از درصللد شللن، سللی ت و رس  یبنللد رسللتهبردارهللای 

که با تغییر جهت دامنه  دهد یمشان موجود در خاک منطقه ن

از درصد شن خاک کاسلته و بله درصلد     از شمال به جنو 

. بررسی همبستگی بین درصلد  شود یمرس و سی ت افزوده 

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

تابش خورشلید   ۀزاویبر رطوبت و  ریتأثجهت جغرافیایی با 

خلاک   ۀتوسلع و  یریل گ شک در  یتأثیر مهمعوام   دیگرو 

دریافللت مترللاوت انللرژی در  حللال نیعلل در .داشللته اسللت

پوشلش گیلاهی در    یها یژگیوبر  ریتأثمخت ف با  یها دامنه

در  .سلازد  یمل  متلأثر خلاک منطقله را    یها یژگیو ب ندمدت

نسبت کربن به نیتروژن،  یرهایمتغحضور  یبند رستهنمودار 

سلمت راسلت    خلاک در  ۀاسلیدیت درصد پوشلش تلاجی و   

در گروهلی از   پوشش تلاجی  زیاددرصد  ۀدهند نشانمحور 

درختی است که در سمت راست محور ی  قلرار   یها گونه

 Q. libani ،P. atlantica یهلا  گونه ،. بر این اساساند گرفته

 بسللیاری ازبراسللاس  تللوان یمللرا  A. monspessulanumو 

 Q. infectoria، Pyrus یهلا  گونله کلرد.   یبند دستهمتغیرها 

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

هلایی هسلتند کله در منلاطق      ، گونله اند دادهتشکی  گروه را 

بلا   ییهلا  خلاک و خواسلتار   ابنلد ی یمشی، استقرار  کم باًیتقر

. درحالی که در انتهلای  زیادندشوری کم و نیتروژن و فسرر 

د که در حضور دارQ. libani سمت راست محور ی  گونه 

 ییهلا  خلاک و خواستار  ابدی یماستقرار  ،یپرش باًیتقرطق منا

درصد از ک  تغییلرات را   27. محور دوم ستاکمتر  C/Nبا 

از:  اند عبارت. متغیرهای سمت منری محور دو کند یمتوجیه 

سمت منری محلور   رو از اینخاک.  ۀاسیدیتشوری، جهت و 

سلمت مثبلت آن    و ۀ زیلاد آلی و اسیدیت ۀماد ۀدهند نشاندو 

ارتبلاط بسلیار   اسلت.   ۀ کلم ماده آللی و اسلیدیت   دهندۀ نشان

درختان مانند متوس  قطر، متوسل    یها یژگیوضعیری بین 

بلا   رابطهتعداد جست، تعداد گونه و سطح پوشش تاجی در 

 (.3شلد )شلک     خاک و فیزیلوگرافی مشلاهده   یها یژگیو

افی در خاک و شلرای  فیزیلوگر   یرهایمتغزیاد مقادیر  ۀدامن

مترلاوتی از   یهلا  انلدازه  دکه بای دهد یمنشان  تحقیق ۀمنطق

متغیرهای محیطلی بلا هملدیگر ترکیل، شلوند تلا شلرای         

معرف را فراهم  ۀگونمحیطی مشابه برای رویش ی  یا چند 

 .  کنند
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، میانگین ccطح پوشش تاجی=، سns، تعداد گونه=dmمتوسط قطر=) محیطی یرهایمتغدرختان با خاک و  یها یژگیو یبند رسته. 3 شکل

 (nsm ،LI= Landform Index, TSI= Terrain Shape Index, ASP= aspect= ها جستتعداد 

ارتبلاط   تحقیلق کله در ایلن    دهلد  یمنشان  ها یبند رسته

بلا متغیرهلای    آنهاو گسترش  ها گونهمستقیمی بین پراکنش 

نتیجله گرفلت کله     توان یم؛ بنابراین شود ینمخاک مشاهده 

 ملثثر منطقله   یهلا  گونله ین عوام  در ترکیل  و پلراکنش   ا

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

حلال بیلان کردنلد کله جوامل  گیلاهی        دست یافتند، با ایلن 

با عوامل  فیزیلوگرافی   حوی یان پاکستان  ۀشده در منطق یافت

 استارتباط دارد و از عوام  مثثر در ترکی  جوام  گیاهی 

( در بررسلی ارتبلاط بلین    2009. اسحاقی و همکاران )[17]

رستنی با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خلاک   یها پوشش

قلوی بلین متغیرهلا و     یدر جوام  راش خیرودکنلار ارتبلاط  

و همکللاران  . پورهاشللمی[18]نیافتنللد  هللا گونللهپللراکنش 

 قبیل   از ثانویله  مخلر   عوامل   که کردند ( نیز اعالم2007)

 بلرودار،  یدهل  جسلت  یبرا مان  ایجاد در امد یچراو  آفات

با توجله بله    .[15] کنند یماکولوژیکی عم   از عوام  تر مهم

، رسد یمبه نظر  در این پژوهش، رهایمتغارتباط ضعیف بین 

 عوامل ، در قیاس بلا   ها یرستنسهم عوام  طبیعی در کنترل 

در . کمتلر اسلت  با منشلأ انسلانی    یها یآشرتگ ژهیو به دیگر

بلر تغییلرات    رگلذار یتأثچرای دام از عوام   ت دیگر،تحقیقا

چلرای  نتیجه گرفته شلده کله   و  خوانده شده پوشش گیاهی

بر تنوع پوشش گیاهی اثلر کاهنلده دارد    درازمدتدر  شدید

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

درختلی و نیلز    یهلا  پوشلش  یها یژگیومتغیرهای خاک و 

ایهلار داشلت کله در     تلوان  یم رهیچندمتغ یها  یتح نتایج 

 ریتلأث قامیش ه مریوان عوام  فیزیوگرافی و خاک  یها جنگ 

درختللی ندارنللد و عاملل   یهللا گونللهچنللدانی در پللراکنش 

در این میان بیشتر عوام  انسانی شام  مصلارف   کننده نییتع

 است. دیگر روستایی برای سوخت، چرای دام و مصارف

 یریگجهینت

بله نظلر    ،در ایلن تحقیلق   آملده  دسلت  بله به نتایج با توجه 

سلهم عوامل     ،قامیشل ه مریلوان   یها جنگ که در  رسد یم

حضلور و  در رویشگاهی مانند خاک و فیزیلوگرافی خلرد   

ماننلد   عوام  انسلانی در مقایسه با درختی  یها گونهغنای 

، مصارف روستایی و استراده از گالجلار بلرای تع یلف دام   

رغللم  رای  اکوسیسللتمی ع للیکمتللر اسللت. بازگشللت شلل

ر اسلهم طبیعلت را در انتشل    تواند یمموجود  یها یدشوار

مشلارکت دادن سلاکنان منلاطق     افلزایش دهلد و   هلا  گونه

 توانلد  یمل  هلا  جنگل  از  یبردار بهرهجنگ ی در حرایت و 

 . شودمخر  انسانی در منطقه  هایکاستن از اثر سب،
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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. 
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