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 چکیده

های ارسباران انجام شده گياهي در جنگل یهاپيتاين پژوهش با هدف بررسي اثر عوامل محيطي بر 

بر اساس واحدهای شکل زمين انجام شد و  هابردارینظر گرفتن شرايط مختلف، نمونهاست. برای در

تعيين شد. با توجه به واحدهای  مترمربع 400شکل به روش حداقل سطح، نمونه مربعياندازه قطعات

 افزاربرداشت شد. سپس با استفاده از نرم نمونهقطعه 27بررسي تعداد شکل زمين منطقه مورد

PC-ORD ليوتحلهيتجزشد و سپس برای  بندیی پوشش گياهي منطقه تيپاخوشهآناليز  كمك و به 

 (PCAهای اصلي )و آناليز مؤلفه XLSTAT افزارنرمی گياهي از هاپيتعوامل محيطي در ارتباط با 

بررسي تشخيص داده شد كه برخي تيپ گياهي در منطقه مورد 6ی اخوشهاستفاده شد. با استفاده از آناليز 

 Carpinus betulus) (، ممرز.Quercus macranthera Fisch. & C. A. Meyمانند بلوط اوری ) هاگونه

L. ،)گالبي وحشي (Pyrus glabra Boiss. ،)زرشك (Berberis vulgaris L.)آلوچه وحشي ، (Prunus 

cerasifera Ehrh.،) سياه تلو (Palliurus spina-chiristi Mill.و )  ازگيل(Mespilus germanica L. ،)

نشان داد كه سيلت، پتاسيم، تخلخل،  PCAی رويشي بودند. همچنين نتايج آناليز هاپيتی غالب هاگونه

های گياهي منطقه بر پراكنش تيپ رگذاريتأثعوامل  نيترمهموزن مخصوص ظاهری، فسفر و رس از 

ای گياهي در احيای يك منطقه نيازمند داشتن اطالعات از هگونههستند. با توجه به اينکه، برای استفاده از 
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 مقدمه

بر پوشش ا هآناثر اندازه شناخت عوامل محيطي و 

برداری از منابع اصالح، احيا يا بهره از نظرگياهي 

اهميت است. همبستگي بين پوشش  دارایطبيعي 

ترين مسائل گياهي و عوامل محيطي يکي از مهم

گيری ساختار جوامع گياهي و در شکل تأثيرگذار

 ,.Haghiyan et al) در هر ناحيه استا هآنپراكنش 

كننده در واقع عوامل محيطي تعيين (.2008

رويشگاهي هستند و نقش مهمي در خصوصيات 

-الگوی پراكنش گياهان دارد و استقرار گياهان را به

رو با بررسي شرايط كنند. از اينخوبي كنترل مي

توان در تعيين محل محيطي و نيازهای يك گونه مي

ا در هاستقرار، پراكنش جغرافيايي، انبوهي و فعاليت آن

 (.Ardakani, 2017های مختلف قضاوت كرد )محيط

از طرف ديگر با توجه به سرانه پايين جنگل در ايران 

(Asadi et al., 2018b اين موضوع دارای اهميت )

 .زيادی است

 عنوانبه رويشگاه هر گياهي درواقع پوشش

 يطيمحستيز عوامل و شناختيبومشرايط  از برآيندی

بندی طبقه و شناسايي رونيا است. از آن بر حاكم

برای  مناسبي مبنای تواندمي رويشگاه هر گياهي پوشش

 گياهان با توجه به اينکه باشد. رويشگاه آن بندیطبقه

 و خاك اقليم، مانند محيطي تأثير عوامل تحت

 بندیطبقه گياهان در رواز اين هستند، فيزيوگرافي

 شرايط گيرند تامي قرار استفادهمورد رويشگاه

دهند  نشان جنگل را بالقوه توليد و رويشگاهي

(Mirzaei et al., 2007همچنين با .) شدنمشخص 

 گياهي پوشش پراكنش محيطي بر عوامل تأثير ميزان

-به مشابه راشناختي بوم شرايط در توليد توان توانمي

-كه به (. گياهانيHeydari et al., 2009آورد ) دست

 مشابه محيطي شرايط با نواحي در با يکديگر مکرر طور

 مشابهي شناختيبوم نيازهای دارای ،يابندمي حضور

دهند مي اكولوژيك هایگونه گروه تشکيل و بوده

(Barnes et al., 1982بنابراين .) های گونه مجموعه به

 گونه گروه هستند زندگي مشتركي دارای كه گياهي

 محيطي شرايط ها درگونه اين شود.مي گفته اكولوژيك

 ,.Kashian et alكنند )مي رشد همديگر با مشابه

 رطوبت، نور، مانند محيطي شرايط خاص ( و2003

 گياهي تركيبات ايجاد خاك در هایويژگي و حرارت

 شوند،مي اكولوژيك ناميده هایگونه گروه كه مشخص

، Debinski and Holt, 2000) دارند ييبسزا نقش

Kashian et al., 2003.) 

كه دارای  ارسباران هایپژوهش بر روی جنگل

ي بوده اهميت بسيار حفاظتارزش بااليي ژنتيکي و 

جاری  هایبرداریبهره نظر ها ازبااليي دارد. اين جنگل

 منابع از حفاظت زيستي ومحيط اثرهای محلي، و

دارند. ناحيه  ملي اقتصاد در ایارزنده نقش وخاكآب

 هایاقليم خزری، اقليم تأثير ها تحتاين جنگل رويشي

 از است. در واقع تأثيرپذيری ایو مديترانه قفقازی

 متنوع فيزيوگرافي شرايط وجود مختلف و هایاقليم

 و شده متنوعي بسيار گياهي گيری جوامعشکل موجب

 متمايز كشور رويشي مناطق از ديگر را رويشگاه اين

 (.Alijanpour et al., 2004است ) كرده

شده حاكي از آن است انجام هایپژوهشبررسي 

-بين عوامل محيطي و پراكنش گياهان ارتباط معني كه

، Moradi and Vacik, 2018) داری وجود دارد

Bahrami and Ghorbani, 2016 ،Naderi et al., 

2016 ،Zare Chahouki et al., 2015)بررسي طبقه .-

بندی پوشش گياهي در ارتباط با برخي عوامل محيطي 

آناليز  از استفاده استان آذربايجان غربي با باغقرهدر 

آناليز  و( TWINSPANمعرف )های دوطرفه گونه

 گروه 5 كه دادند ( نشانPCAی اصلي )هامؤلفه

 مورد عوامل بين از اكولوژيك در منطقه وجود دارد و

 بيشترين خاك پتاسيم و نيتروژن آهك، بافت، بررسي،
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 Zareدارند ) گياهي پوشش پراكنش بر را تأثير

Chahouki et al., 2015 در (. در پژوهش ديگری كه

ارتباط عوامل  يبررس برایسبالن  يمنطقه جنوب شرق

ترين عوامل مهم نييو تع هابا پراكنش رويشگاه يطيمح

 نييتع انجام شد، برایها رويشگاه نيا كيمؤثر در تفک

از  ،ياهيبا پراكنش پوشش گ يطيعوامل مح نيروابط ب

بندی( استفاده )رج رهيچند متغ یآمار ليوتحلهيتجز

 ريتأثو با توجه به نتايج ارتفاع و جهت جغرافيايي  شد

ی بر روی پراكنش پوشش گياهي داشت داريمعن

(Bahrami and Ghorbani, 2016.) 

Moradi and Vacik (2018)  ارتباط در بررسي

 و خاك هایويژگي با گياهي اكولوژيكهای گروه

با استفاده از  ايران جنوب در توپوگرافي

TWINSPAN بندیتيپرا وشش گياهي منطقه پ 

های گياهي گونه ارتباط بررسي برای سپس و كردند

 قيتطب ليوتحلهيتجز آناليز روش از محيطي عوامل با

كردند و نتايج نشان استفاده  (DCCAي اريب )متعارف

، شن و pHداد كه شيب، ارتفاع، وزن مخصوص، 

های كننده در پراكنش گروهسيلت از عوامل تعيين

 ,Moradi and Vacikاكولوژيك گياهي هستند )

(. در پژوهش ديگری كه در فرانسه انجام شد، 2018

ی مختلف خاك بررسي شد هاپيتپوشش گياهي در 

و ارتباط متقابل اين دو مورد بررسي قرار گرفت 

(Terrigeol et al., 2018 در پژوهشي كه .)رای ب

بررسي اثر عوامل خاك، اقليم و جغرافيا بر روی تنوع 

در چين انجام شد، نتايج حاكي از آن  تودهیزگياهي و 

بود كه پوشش گياهي در گراديان مختلف ارتفاع از 

يمعنيي اختالف ايجغرافسطح دريا، طول و عرض 

ی ندارند اما با نيتروژن، كربن و رطوبت خاك دار

(. Dong et al., 2019ی دارند )داريمعنارتباط 

و  D'Amicoهمچنين در بررسي ديگری كه توسط 

ی اخوشهاز آناليز  ابتدا( انجام شد، 2015همکاران )

(Cluster analysis برای )ی جوامع گياهي بندميتقس

استفاده شد و سپس برای بررسي ارتباط بين پوشش 

بندی استفاده شد ی رستههاروشگياهي و خاك از 

(D’Amico et al., 2015در پژوهشي كه توسط .) 

Zolfeghari ( 2014و همکاران)  ،در جنگل ارسباران

آبخيز مردانقم چای برای بررسي اكولوژيکي و  حوزه

در  مؤثرهای محيطي عامل ترينمهميابي به دست

 Juniperusاستقرار و پراكنش درختچه دارويي پيرو )

communisبندی، روش ( انجام شد. دو روش رسته

( و آناليز تطبيقي DCAشده )گيریناليز تطبيقي قوسآ

ارتباط بين  ليوتحلهيتجز( برای CCAمتعارفي )

گرفته شدند.  كاربهپوشش گياهي و متغيرهای محيطي 

ها نشان داد كه تراكم گونه تحت نتايج آناليز داده

موجود در خاك  جذبقابلبررسي، با درصد پتاسيم 

ي و ارتفاع منطقه همبستگي مثبت و بااليي رسطحيز

ی هاخاكاين گونه نسبت به  یريپذحيترجدارند و 

توان های با زهکشي مناسب را نيز ميلومي و خاك

هايي مانند اسيديته و درصد مشاهده كرد. ولي با عامل

همبستگي منفي  قطعات نمونهي رسطحيزآهك خاك 

 دهد.را نشان مي

-گونه تنوع بودن دارا علتبه ارسباران هایجنگل

 ييبسزا اهميت از ی،و جانورگياهي  از نظر ای

 و بوده متنوع ناحيه اين گياهي پوشش .است برخوردار

-چمن متر(، 2800 تا 2100ارتفاعات باال ) در حتي

 هاجنگلدر اين  .كرد مشاهده توانمي را استپي زارهای

 فيزيوگرافي تغييرات با مختلف يمياقل کرويم شرايط

 به دنبال و فيتوژئوگرافيکي خاص شرايط سبب ايجاد

 به توجه است. با شده گياهي یهاگونه افزايش تنوع آن

 چندجانبه ارتباط فهم و درك طبيعت، در هانقش رستني

 با هارويشگاه و گياهان ديناميکي و رويشي بين صفات

و  ثبات حفظ برایشناختي بوم فرآيندهای عوامل و

 صحيح مديريت .ضروری است پايداری اكوسيستم
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-بوم اصول برمبنای مرتعي و های جنگلياكوسيستم

 شرطپيش شناختيبوم درك فرآيندهای و بوده شناختي

 بنابراين اين؛ (Mesdaghi, 2005است ) مديريت اصلي

 با آن ارتباط و گياهي پوشش پژوهش باهدف آناليز

توپوگرافي عوامل محيطي شامل خصوصيات خاك و 

 شده است. انجام

 هامواد و روش

 منطقه مورد بررسی

اين پژوهش در منطقه ارسباران واقع در شمال غرب 

 72"تا  46° 42' 20"ايران و در مختصات جغرافيايي 

 38° 57' 63"تا  38° 56' 97"طول شرقي و  °46 43'

(. وسعت 1عرض شمالي انجام شده است )شکل 

هکتار بوده و ارتفاع از سطح  157منطقه مورد بررسي 

 بارش متر متغير است. ميانگين 900تا  600دريا از 

 461 ساله، 20 دوره يك كليبر در ايستگاه در ساالنه

 است بين سالي شديد تغييرات دارای و بوده متريليم

 متريليم 686 تا 200 از دوره، در اين ساالنه كهیطوربه

 فصل در ساالنه بارش از درصد 45 .است بوده متغير

 و زمستان در درصد 22 در پاييز، آن از درصد 23 بهار،

 آلودمه روزهای بارد. تعدادمي تابستان نيز در درصد 10

 و ابر و تجمع مه دليلبه ارتفاعات، در و بوده زياد

 رطوبت بيشينه و شودمي توليد زيادی شبنم هوا، سرمای

است  خردادماه در درصد 85 ماهانه نسبي

(Meteorological Year Books, 1995–2015.) 

 روش پژوهش

، با توجه به اينکه تغييرات پژوهشبرای انجام اين 

پوشش گياهي در محيط به واحدهای شکل زمين 

بستگي دارد و همچنين برای اينکه از تمام شرايط 

برداری انجام بگيرد، بررسي نمونههای مورد منطقه

نقشه واحدهای شکل زمين بر مبنای نقشه طبقات 

ای و ای، طبقات شيب نه طبقهارتفاعي هشت طبقه

( Makhdoum, 2003ای )جهت جغرافيايي پنج طبقه

ها بر اساس (. در ادامه مکان نمونه1تهيه شد )شکل 

های همگن شکل زمين تعيين شد و تالش شد واحد

 نمونهقطعهواحد شکل زمين حداقل يك  در هر

تعداد قطعات بنابراين در اين پژوهش ؛ برداشت شود

منطقه مورد در شکل زمين  ینمونه با توجه به واحدها

با توجه به جهت جغرافيايي و فرم  شد. نييتع يبررس

تر نمونه برداشت شد و محل دقيققطعه 27زمين تعداد 

شد كه معرف فرد ها طوری انتخاب نمونهاين قطعه

 جامعه )واحد همگن( باشند.

 

 
 و نقشه واحدهای شکل زمين موقعيت منطقه مورد بررسي -1 شکل

Figure1. Location of study area and landform units map 
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 نمونه با استفاده ازقطعات  در اين پژوهش اندازۀ

مترمربع  400 (Minimal areaسطح حداقل ) روش

 ,Mueller-Dombois and Ellenberg) شدتعيين 

صورت مربع نمونه به و همچنين شکل قطعات (1974

فهرست درختان،  نمونهقطعهانتخاب شد و در هر 

ارتفاع از سطح دريا، جهت جغرافيايي، درصد شيب، 

 هرگونهنمونه، قطر تاج پوشش در قطعهدرصد تاج

-منظور بررسي خاك در هر قطعهدرختي و همچنين به

متر سانتي 30نمونه يك نمونه خاك از عمق صفر تا 

های خاك از شگاه نمونه. سپس در آزمايشدبرداشت 

متری عبور داده شد و پس از آن ميليالك دو

 های فيزيکي و شيميايي خاك تعيين شد.ويژگي

بندی پوشش گياهي منطقۀ مورد منظور طبقهبه

-PCافزار از نرم ياهيهای گتيپبررسي و تشخيص 

ORD  یاخوشهی آناليز ريكارگبهو با (Cluster 

analysis )استفاده شد (McCune and Mefford, 

 Wardی گياهي از روش هاپيت(. برای تفکيك 1999

 ,Ward) شددرصد استفاده  64و سطح عدم تشابه 

1963; Mirdeylami et al., 2012 سپس با استفاده از .)

گونه غالب، تيپ گياهي در هر گروه شناسايي شد و 

بعد از آن ماتريس مربوط به عوامل محيطي در هر تيپ 

ی هاداده. همچنين برای تبديل شدگياهي تشکيل 

 McCune) شدجهت جغرافيايي از رابطه زير استفاده 

et al., 2002.) 

1) (1رابطۀ ) − 𝐶𝑂𝑆(𝜃 − 45))

2
 

 360مقدار جهت جغرافيايي بر مبنای  𝜃كه در آن 

 درجه است.

 هایتيپدر  يطيمحی رهايمتغمقايسه ميانگين  یبرا

( ANOVA) طرفهكيي مختلف از تحليل واريانس اهيگ

عوامل محيطي  ليوتحلهيتجزسپس برای . شداستفاده 

و  XLSTAT افزارنرمی گياهي از هاپيتدر ارتباط با 

استفاده شد. قبل از  (PCAهای اصلي )آناليز مؤلفه

های اصلي ابتدا طول گراديان بررسي انجام آناليز مؤلفه

بود  3به اينکه طول گراديان كمتر از  با توجهشد و 

روشي  PCA. شدهای اصلي انتخاب روش آناليز مؤلفه

های محيطي )مانند عوامل كردن دادهبرای خالصه

فراواني و توپوگرافي( است كه روابط خطي بين  خاكي

ها در يك تيپ يا جامعه گياهي و افزايش يا گونه

-ای از متغيرهای محيطي را نشان ميكاهش مجموعه

اين است كه در  PCAدهد. شرط استفاده از روش 

ها بايد استاندارد شوند. در صورت استاندارد آغاز داده

ها يا متغيرهايي با ها، تجزيه برای گونهنکردن داده

ترين روش كند. معمولاريبي پيدا ميبيشينه واريانس 

استاندارد كردن استفاده از ميانگين صفر و واريانس 

عنوان معيار واحد است. اگر از ضرايب همبستگي به

-كردن بههمانند استفاده شود، در اين صورت استاندارد

(. Zare Chahouki, 2009شود )طور خودكار انجام مي

امل محيطي و عو همبستگيداری برای تعيين معني

 استفاده شد. t از آزمون PCAنتايج 

 نتایج

 بندی پوشش گیاهیطبقه

ی اخوشهاز آناليز  آمدهدستبهبا توجه به نتايج 

(Cluster analysisشش )  تيپ گياهي مجزا در منطقه

نشان  2مورد بررسي تشخيص داده شد كه در شکل 

، تيپ شوديمكه مشاهده  طورهمانداده شده است. 

 Quercusرويشي اول با گونه غالب بلوط اوری )

macranthera Fisch. & C. A. Mey. و تيپ )

 Quercusی غالب بلوط اوری )هاگونهرويشي دوم با 

macranthera Fisch. & C. A. Mey.ممرز ،) 

(Carpinus betulus L.)  گالبي وحشيو (Pyrus 

glabra Boiss.)  گونه غالب تيپ شونديممشخص .

( است و .Berberis vulgaris L) زرشكگياهي سوم 

بلوط اوری ی هاگونهاز طرف ديگر در تيپ چهارم 
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(Quercus macranthera Fisch. & C. A. Mey. ،)

( و نيز .Prunus cerasifera Ehrh) آلوچه وحشي

ی غالب هاگونه(، .Berberis vulgaris L)زرشك 

ی، در اخوشهآناليز هستند. همچنين با توجه به نتايج 

 Quercusاوری ) بلوطی هاگونهتيپ رويشي پنجم 

macrantheraگالبي وحشي ،) (Pyrus glabra 

Boiss.( و سياه تلو )Palliurus spina-chiristi Mill. )

و در تيپ گياهي آخر  هستندی غالب هاگونهعنوان به

 Quercus macrantheraاوری ) بلوطی هاگونهنيز 

Fisch. & C. A. Mey.ازگيل ،) (Mespilus 

germanica L.) ( و سياه تلوPalliurus spina-

chiristi Mill.) .غالب هستند 

 

 
 در منطقه مورد پژوهش یاخوشه حاصل از آناليز نتايج -2 شکل

Figure 2. Results of cluster analysis in the study area 

 

 طرفهكتحليل واريانس ينتايج  1در جدول 

(ANOVA ) مربوط به مقايسه ميانگين عوامل محيطي

ي منطقه مورد بررسي آورده اهيگمختلف  هایدر تيپ

شده است. با توجه به اينکه تيپ رويشي اول شامل دو 

 طرفهكواريانس يبود، بنابراين از تحليل  نمونهقطعه

فقط ميانگين و انحراف  1حذف شد و در جدول 

 معيار اين تيپ رويشي ذكر شده است.
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 ياهيگ هایتيپدر  يطيمحی رهايمتغ ف معيارنتايج ميانگين و انحرا -1جدول 

Table 1. Results of mean and standard deviation for environmental variables in plant types 
 تيپ

Factors 
1 2 3 4 5 6 P-Value 

 نمونهقطعهتعداد 

Number of plots 
2 5 3 5 8 4  

 نيتروژن

N 
0.19±0.01 0.14±0.07a 0.15±0.04a 0.09±0.07a 0.10±0.08a 0.12±0.07a 0. 774 

 فسفر

P 
1.16±0.08 1.45±0.47a 1.57±0.55a 1.98±0.48a 1.91±0.58 a 1.49±0.54a 0.376 

 پتاسيم

K 
180.00±0.00 162.60±51.90a 140.67±65.62a 86.60±51.51a 114.25±46.01a 147.25±46.01a 0.222 

 كربن

C 
1.85±0.07 1.62±0.31a 1.52±0.41a 1.29±0.26a 1.35±0.38a 1.46±0.27a 0.537 

C/N 10.00±0.00 30.37±44.52a 10.41±0.27a 38.76±43.90a 44.88±48.51a 35.07±49.95a 0.841 

 شن

Sand 
18.50±0.71 17.80±2.95a 18.67±3.79a 23.40±5.08a 22.38±4.72a 19.50±2.08a 0.174 

 سيلت

Silt 
43.50±2.12 39.80±5.07a 39.33±4.73a 34.40±3.91b 36.38±5.83a 40.25±4.92a 0.342 

 رس

Clay 
36.50±0.71 37.40±2.07b 39.00±5.29 b 45.00±5.57 a 42.00±3.38 ab 38.75±3.59 b 0.048* 

 وزن مخصوص ظاهری

Bd 
1.280±0.0 1.270±0.00a 1.270±0.01a 1.256±0.01b 1.265±0.01ab 1.272±0.01a 0.029* 

 تخلخل

PS 
51.70±0.00 52.08±0.00b 52.08±0.38b 52.60±0.43a 52.26±0.20ab 51.98±0.36b 0.029* 

 ارتفاع

Elevation 
707.50±12.02 731.80±39.35a 736.00±19.67a 605.00±76.00b 714.63±93.05a 739.25±58.85a 0.041* 

 شيب

Slope 
16.50±4.95 11.20.50±6.14a 9.67±3.06a 12.80±10.11a 14.75±7.63a 18.25±9.32a 0.599 

 جهت جغرافيايي

Aspect 
296.11±22.77 306.83±14.00a 319.86±16.26b 264.29±60.68ab 269.13±56.30ab 250.60±57.81ab 0.204 

 = * significance at 0.05 level.               .                     داری در سطح پنج درصد= معني*

 

 های اصلیمؤلفه آنالیزنتایج 

ي اصل یهامؤلفهنتايج مربوط به آناليز  2در جدول 

(PCA نشان داده شده است. با توجه به اين جدول )

درصد واريانس تغييرات پوشش گياهي  86بيش از 

مربوط به محور اول و دوم است و محور سوم حدود 

. همچنين دكنيم هيتوجدرصد واريانس تغييرات را  9

های گياهي و موقعيت مکاني تيپ 4و  3های در شکل

ي با استفاده از تحليل طيبا عوامل محا هآنارتباط 

PCA  .با توجه به نتايج اين نشان داده شده است

، تيپ گياهي اول با گونه غالب بلوط اوری پژوهش

(Quercus macranthera Fisch. & C. A. Mey. با ،)

مقدار سيلت، پتاسيم، ارتفاع از سطح دريا و وزن 

مخصوص ظاهری همبستگي مثبت داشته و نيز با 

و رس خاك ارتباط منفي دارد.  تخلخل خاك، فسفر

ی غالب بلوط هاگونههمچنين تيپ رويشي دوم با 

 .Quercus macranthera Fisch. & C. Aاوری )

Mey.ممرز ،) (Carpinus betulus L. و ) گالبي

شن خاك مقدار ( با .Pyrus glabra Boiss) وحشي
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ی هاگونههمبستگي منفي دارد. تيپ رويشي چهارم با 

 & .Quercus macranthera Fischاوری )بلوط غالب 

C. A. Mey.آلوچه وحشي ،) (Prunus cerasifera 

Ehrh. زرشك ( و(Berberis vulgaris L. همبستگي ،)

فسفر، رس، تخلخل و رطوبت اشباع مقدار مثبتي با 

ی غالب بلوط هاگونهخاك دارد. تيپ گياهي پنجم با 

 .Quercus macranthera Fisch. & C. A) اوری

Mey.گالبي وحشي ،) (Pyrus glabra Boiss. و )

( در .Palliurus spina-chiristi Millسياه تلو )

همچنين تيپ  باال رويش دارد. C/Nمقدار ی با هاخاك

 Quercus) ی غالب بلوط اوریهاگونهگياهي ششم با 

macranthera Fisch. & C. A. Mey.ازگيل ،) 

(Mespilus germanica L.و سياه تلو ) (Palliurus 

spina-chiristi Mill.ت( با شيب زمين همبستگي مثب 

 دارد.

 

 بين متغيرهای محيطي و محورهای مختلفهمبستگي و  PCA ليوتحلهيتجزنتايج  -2 جدول
Table 1. Results of PCA analysis and corelation between envirronmental variables 

 محور

Factors 
1 2 3 4 5 

 محور

Factors 
1 2 3 4 5 

 مقدار ويژه

Eigenvalue 
10.23 1.94 1.22 0.47 0.14 

 شن

Sand 
-0.89** 0.33 -0.11 -0.20 0.19 

 درصد واريانس

Variance 
73.04 13.86 8.73 3.38 0.99 

 سيلت

Silt 
0.99** 0.05 -0.04 -0.08 -0.05 

 واريانس تجمعي

Cum.% of Var 
73.04 86.89 95.63 99.01 100.0 

 رس

Clay 
-0.98** 0.09 -0.11 -0.15 0.04 

 نيتروژن

N 
0.93** -0.16 -0.29 -0.11 0.12 

 وزن مخصوص ظاهری

Bd 
0.99** 0.09 0.07 -0.10 0.08 

 فسفر

P 
-0.98** -0.02 0.12 0.01 0.16 

 تخلخل

PS 
-0.99** -0.09 -0.07 0.10 -0.08 

 پتاسيم

K 
0.98** -0.00 0.01 0.15 -0.03 

 ارتفاع

Elevation 
0.69** -0.17 0.66 0.13 0.16 

 كربن

C 
0.94** -0.01 -0.34 0.08 0.05 

 شيب

Slope 
0.25 0.89** 0.18 -0.33 -0.09 

C/N -0.72** 0.50 0.35 0.33 -0.03 
 جهت جغرافيايي

Aspect 
0.29 0.73** -0.51 0.33 0.09 

 =** level 1significance at 0.0.              .                     درصد يكداری در سطح = معني**

 

 
 بندیهای گياهي حاصل از تحليل خوشهبرای تيپ PCAنتايج  -3شکل 

Figure 3. Results of PCA for plant types derived from cluster analysis 



 ارسباران یهادر جنگل یاهیگ یهاپیبر پراکنش ت یخاک و توپوگراف اتیاثر خصوص

591 

 

 
 برای عوامل محيطي PCAنتايج  -4شکل 

Figure 4. PCA results for environmental factors 
 

 بحث

 ويژگيهایدر اين پژوهش ارتفاع از سطح دريا از 

تيپ های گياهي بوده است. بر روی تيپ رگذاريتأث

رويشي اول با گونه غالب بلوط اوری با ارتفاع از 

سطح دريا همبستگي مثبتي داشته است. گونه بلوط 

 .Quercus macranthera Fisch. & C. Aاوری )

Mey.كند( در ارتفاعات باال رشد مي (Chafjiri et al., 

2016 ،Hasanvand et al., 2015 ) كه اين به سرشت

مربوط است. اين گونه نقش زيادی را در  شناختيبوم

حفاظت خاك و نفوذ آب به زمين بازی كرده و بر 

است  رگذاريثتأدر ارتفاعات باال  وحشاتيححفاظت 

(Chafjiri et al., 2016 اين در حالي است كه برخي .)

های ديگر با ارتفاع از سطح دريا رابطه عکس تيپ

در واقع ارتفاع از سطح دريا عامل مهمي در  دارند.

 Alijanpourی گياهي است )هاگونهپراكنش و استقرار 

et al., 2017 .) در واقع ارتفاع از سطح دريا عامل

ی گياهي است هاگونهمهمي در پراكنش و استقرار 

(Alijanpour et al., 2017 .)يپراكنش مکان یالگو 

مهم جوامع  هایويژگياز  كي يدرخت یهاگونه

 است ياز عوامل متفاوت يكه ناش بوده يجنگل

(Ghanbari et al., 2018a .)تيفيك از طرف ديگر 

ثر از پراكنش أمت يجنگل ستمياكوس كي یكاركردها

 Fisher and. (Ghanbari et al., 2018b) است يمکان

Fuel (2004)  بيان كردند كه ارتفاعات پايين دارای

دليل ای بيشتری در آريزونا هستند كه اين بهغنای گونه

 Kouhgardi (2003) باالتر بودن دما است. همچنين

 با كنار - و كهور بادام -بنه  های جنگليتيپ بين ارتباط

 عوامل و شيميايي خاك فيزيکي و ويژگيهای

 PCAو  DCAآناليزهای  وسيلهبه را فيزيوگرافيك

 و گياهي پوشش بين كه كرد یريگجهينت و بررسي

 دارد. وجود داریارتباط معني دريا سطح از ارتفاع

، تيپ گياهي اول با پژوهشبا توجه به نتايج اين 

 Quercus macrantheraاوری )گونه غالب بلوط 

Fisch. & C. A. Mey. ،با مقدار سيلت، پتاسيم ،)

ارتفاع از سطح دريا و وزن مخصوص ظاهری 

همبستگي مثبت داشته و نيز با تخلخل خاك، فسفر و 

و  Mahdaviرس خاك ارتباط منفي دارد. بررسي 

( نيز نشان داد كه همبستگي مثبت بين 2010همکاران )

ی و مقدار سيلت خاك وجود دارد، حضور گونه اور

زيرا سيلت سبب ذخيره بيشتر آب در محدوده پراكنش 
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(. در پژوهش Mahdavi et al., 2010شود )ريشه مي

گونه ، بررسياين شده در شمال ايران همانند انجام

 N/Cاوری همبستگي منفي با مقدار رس خاك و 

(، زيرا رس سبب Chafjiri et al., 2016داشت )

سطحي خاك شده و از نفوذ آب به داخل  فشردگي

 كند.خاك جلوگيری مي

بر روی پوشش گياهي بافت  مؤثراز ديگر عوامل 

و تخلخل خاك بوده است. در واقع بافت خاك از 

عوامل اصلي كنترل پراكنش پوشش گياهي است 

(Zare Chahoki et al., 2007پژوهش .) ها نشان داده

ی هاخاكب ی است كه طالاگونهاست كه اوری 

( و Jalilvand and Balapour, 2014مرطوب است )

شود كه خاك رطوبت باالی خاك سبب مي تخلخل

ی جنگلي مقدار هاستمياكوسدست بدهد. در خود را از

مستقيمي مقدار كربن خاك را  طوربهنيتروژن خاك 

(. Marty et al., 2019) دهديمقرار  ريتأثتحت

همچنين در پژوهش ديگری كه در شمال ايران انجام 

شد در رويشگاهي كه گونه اوری وجود داشت، مقدار 

پايين ولي مقدار نيتروژن باال بوده است  N/Cفسفر و 

(Naqinezhad et al., 2013 كه اين با نتايج ) اين

 يمامپژوهش تاين در بررسي مطابقت دارد. 

و اين  ه نشده استنظر گرفتدر يارتفاع یهامحدوده

 يخاص يتا محدوده ارتفاعاحتمال وجود دارد كه 

و از آن محدوده به  ابدييم شيو كربن افزا تروژنين

 .ابدييبعد كاهش م

ی غالب بلوط اوری هاگونهتيپ رويشي دوم با 

(Quercus macranthera Fisch. & C. A. Mey. ،)

 گالبي وحشي( و .Carpinus betulus L) ممرز

(Pyrus glabra Boiss. با ) شن خاك همبستگي مقدار

( 2017و همکاران ) Ahmadi پژوهشمنفي دارد. در 

های گياهي به اين نتيجه رسيدند كه جامعه

Halanthietum rariflori ،Halocnemetum 

strobilacei ،Salicornietum europaeae  و
Juncetum maritimae  با درصد شن رابطه مستقيمي

ی غالب بلوط اوری هاگونهتيپ گياهي پنجم با  دارد.

(Quercus macranthera Fisch. & C. A. Mey. ،)

تلو و سياه( .Pyrus glabra Boissگالبي وحشي )

(Palliurus spina-chiristi Mill. در )ی با هاخاك

و  Salehiباال رويش دارد. همچنين نتايج  C/Nمقدار 

درصد كربن آلي، نسبت  ( نشان داد كه2005) همکاران

C/N بافت و وزن مخصوص ظاهری خاك دارای ،

های داری در ارتباط با تغييرات گروهتغييرات معني

 اكولوژيك درختي است.

، تيپ رويشي ششم پژوهشبا توجه به نتايج اين 

 Quercusی غالب بلوط اوری )هاگونهبا 

macranthera Fisch. & C. A. Mey. ازگيل ،)

(Mespilus germanica L. )تلو و سياه(Palliurus 

spina-chiristi Mill. ) با شيب زمين همبستگي مثبت

و همکاران  Davies پژوهشدارد كه اين با نتايج 

( مطابقت دارد. جهت جغرافيايي و شيب زمين 2007)

های گياهي منطقه بر روی تيپ رگذاريتأثاز عوامل 

 نيترمهمبررسي بوده است. جهت جغرافيايي از مورد

ی گياهي است و در هاگونهبر روی  رگذاريتأثعوامل 

و همکاران  Eshaghi-Radشده توسط پژوهش انجام

زيادی بر پراكنش  ريتأث( جهت جغرافيايي 2016)

 ,.Eshaghi-Rad et alی مختلف بلوط داشت )هاگونه

و همکاران  Mahdaviنتايج  بر اساس(. همچنين 2016

ی درختي و هاگونه شناختيبوم(، برای ارزيابي 2010)

ی، عوامل فيزيوگرافي و شکل زمين ادرختچه

 (.Mahdavi, et al., 2010متغيرهای مناسبي هستند )

 4و  3های و شکل 2كه در جدول  طورهمان

نشان داده شد، با توجه به مقدار همبستگي، متغيرهای 

C/N ،فسفر، سيلت، پتاسيم، وزن مخصوص، رس ،

تخلخل، رطوبت اشباع، شيب و جهت جغرافيايي از 
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های مثبت بر پراكنش تيپ رگذاريتأثعوامل  ترينمهم

رطوبت خاك از مهمترين عوامل گياهي منطقه هستند. 

 ,.Asadi et alثيرگذار بر روی پوشش گياهي است )تأ

و  Salehiشده توسط مانجادر پژوهش (. 2018

گون در مله شدهحفاظت ( در منطقه2005همکاران )

بندی ترين عوامل تأثيرگذار بر طبقهاستان ايالم، مهم

شامل نيتروژن خاك، درصد رطوبت  ياهيهای گتيپ

اشباع، وزن مخصوص ظاهری و درصد سيلت بودند. 

-انجامشايد بتوان تفاوت بين اين بررسي و پژوهش 

( در تعداد و 2005همکاران )و  Salehiتوسط  شده

را در  ياهيهای گتيپكننده تفکيكهای نوع شاخص

پوشش متفاوت دو جنگل و نوع اقليم اين درصد تاج

 دو منطقه دانست.

بندی پوشش گياهي در منطقه نتايج بررسي تيپ

های متفاوتي مورد پژوهش حاكي از آن است كه گونه

های مانند گونههای شاخص نمايان شدند عنوان گونهبه

 .Quercus macranthera Fisch. & Cبلوط اوری )

A. Mey.ممرز ،) (Carpinus betulus L. )گالبي  و

 . گونه گالبي وحشي(.Pyrus glabra Boiss) وحشي

(Pyrus glabra Boiss. در )ی لومي و دارای هاخاك

( و در Huxley, 1992كند )زهکشي مناسب رشد مي

 با  يتقرخاكي  هایويژگيپژوهش اين گونه از نظر اين 

همچنين در اين حد واسط ظاهر شد. شرايط در 

 رگذاريتأثجهت جغرافيايي يك عامل بسيار پژوهش 

بوده است كه  گونه گالبي وحشيبر روی پراكنش 

بودن اين گونه است مربوط به نورپسند

(Hamzehpour et al., 2010.) 

استوار هستند كه در  شناسان بر اين عقيدهبوم

 هاینياز است شاخص شناختيبومهای پژوهش

بسياری مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرند تا بتوان به 

-بر پراكنش گونه هر شاخص ريتأثشناخت بهتری از 

؛ (Sefidi et al., 2016های گياهي دست يافت )

های بعدی در اين شود در بررسيبنابراين پيشنهاد مي

منيزيم، سديم، بر، آهن و  همچونصری منطقه، عنا

توده كرم خاكي بررسي شوند. مانند زی هایشاخص

همچنين با توجه به اينکه برای پيشنهاد گونه مناسب 

برای احيای يك منطقه نيازمند داشتن اطالعات دقيق 

آن گونه  شناختيبوم در زمينه نيازهای رويشگاهي و

-بوممنطقه  در هر آمدهدستبهاست و همچنين نتايج 

به مناطق با شرايط مشابه است،  ميتعمقابل شناختي

در احيای مناطق  توانيپژوهش مبنابراين از نتايج اين 
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Abstract 

This research was carried out for investigating the effect of environmental factors on plant types in 

Arasbaran forests. To do so, for considering of the different conditions, sampling was carried out 

based on the landform units, and the size of a squared sample plots, 400 m2 was determined by the 

minimum surface area method. According to the landform units of the study area, 27 plots were 

established and after recording the existing data in each plots, the soil samples were collected. Then, 

using PC-ORD software and Cluster analysis, vegetation of study area were classified and after that, 

Principle Component Analysis and XLSTAT software were used to analysis relationship between 

vegetation and environmental factors and determine the most important factors. Regarding to Cluster 

analysis, six plant types were identified and some species such as Quercus macranthera Fisch. & C. 

A. Mey., Carpinus betulus L., Pyrus glabra Boiss., Berberis vulgaris L., Prunus cerasifera Ehrh., 

Palliurus spina-chiristi Mill., and Mespilus germanica L. were dominant species of plant types. Also, 

the results of the PCA analysis showed that silt, potassium, porosity, bulk density, phosphorus and 

clay are the most effective factors on distribution of plant types in the study area. Considering that use 

of plant species in restoration of a region needs data on their habitat demands, so results of this 

research could be use in restoration of same regions. 

Keywords: Cluster analysis, Principle Components Analysis, Arasbaran, Plant types, Environmental 

factors. 
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