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 چکیده

متری(  2400-1700در طول گرادیان ارتفاعی ) فلورستیکی و پراکنش جوامع یبه بررسپژوهش این 

 پرداخته است. بدینآباد ( منطقه تاف شهرستان خرم.Quercus brantii Lindl)های بلوط ایرانی جنگل

 صورت تصادفی برایمترمربعی مستطیلی به 500نمونه قطعه متری از دو 100رتفاعی منظور در هر طبقه ا

 نمونه چهار مترمربعی تصادفینمونه از سه زیر قطعهای و در هر قطعهدرختچه-آشکوب درختی برداشت

گیری شیب، ارتفاع و برخی متغیرهای خاکی تغییرات برای شناسایی آشکوب علفی استفاده شد. با اندازه

بندی ( و طبقهCCAو  DCAبندی )های رستهگیاهی در طول گرادیان ارتفاعی با استفاده از روش پوشش

(TWINSPAN بررسی )خانواده در گرادیان ارتفاعی منطقه  35گونه گیاهی از  166. طبق نتایج شد

ای را داشتند. ترتیب بیشترین غنای گونهبه Fabaceaeو  Asteraceae ،Poaceaeهای مشاهده شد. خانواده

های ایرانی تورانی و ترین اشکال حیاتی و کروتیپها غالبها و کریپتوفیتکریپتوفیتها، همیتروفیت

 .را داشتندای بیشترین پراکنش جغرافیایی مدیترانه -ایرانی تورانی

 *.بندی، گونه شاخصبندی، طبقهآشکوب علفی، رسته های کلیدی:واژه

                                                                                                                     
 09125228512شمارۀ تماس:      نویسنده مسئول *
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 مقدمه

میلیون هکتار وسعت تقریبًا  5/3حدود بلوط ایرانی با 

های جنگلی زاگرس را پوشش درصد اکوسیستم 70

-(. در اکوسیستمMarvie-Mohadjer, 2011دهد )می

 محیطیعوامل  از ایهای جنگلی کوهستانی، مجموعه

ای گونه تنوع ساختار و موقعیت، کننده ترکیب،تعیین

 ,.Schmidt et al)جوامع است  گیاهی پوشش مرتبط با

 متغیرهای تأثیر این امر سبب شده بررسی (.2006

 بسیاری موضوع گیاهی همواره پوشش روی بر محیطی

(. Xu et al., 2011باشد ) اکولوژیکهای پژوهش از

چراکه برای احیا و بهبود چنین جوامع جنگلی بایستی 

های موجود در نیازها و خصوصیات اکولوژیک گونه

محیطی )خصوصیات آن بررسی و نقش عوامل 

فیزیکی و شیمیایی خاک، شرایط فیزیوگرافی( مؤثر بر 

دقت ها بههای گیاهی این جنگلروی پراکنش گونه

موردبررسی قرار گیرد. در این راستا بسیاری از 

ترین ، ارتفاع از سطح دریا را یکی از مهمهاپژوهش

 گیاهیپوشش  محیطی تأثیرگذار بر ساختارعوامل 

، زیرا (Zhang et al., 2013)دانند انی میمناطق کوهست

 شرایط بردارنده تنوع وسیعی ازگرادیان ارتفاعی در

نسبت کوچکی از یک خاکی در مساحت به و اقلیمی

ارتفاع  (. در واقع افزایشKörner, 2007منطقه است )

از  مستقیم طوربه ایمنطقه مقیاس از سطح دریا در

 Grytnes and) دما و بارش طریق تغییر در مقدار

Beaman, 2006طریق از غیرمستقیم طوربه ( و 

 جوامع بر ایعمده تأثیرات خاک، تشکیل در اثرگذاری

(. Muller and Oberlande, 1978دارد ) گیاهی

 مانند ییهافن وسیلهبه که ها معتقدنداکولوژیست

 در معین فواصل در هایینمونه گرفتن و گرادیان تحلیل

 تغییرات بررسی به توانمی حیطی،م امتداد گرادیان

 محیطیعوامل  با ارتباط در گیاهی پوشش پیوسته

(. در این رابطه Anthelme et al., 2008پرداخت )

-تحلیل پوشش وهای تجزیهمثل روش  بندیرسته

و  یافتهتوسعه گیاهی است که بر مبنای تحلیل گرادیان

 یطیمح یرهایبا متغ هاگونه ارتباط انیب آن عمده هدف

است  رگذاریثأت یطیمح راتییتغ بیو استخراج ش

(Tahmasebi, 2011.) بندی طبقه هایاز طرفی روش

 و ترکیب گیاهی واحدهای گیاهی ماهیتپوشش 

 Culmanسازد )را مشخص می آن سازنده هایگونه

and Gauch, 2008 .)ارتباط  یندر اTWINSPAN 

گیاهی است پوشش  بندیطبقه پرکاربردترین روش

(Eshaghi Rad et al., 2009که به گروه ) بندی

شناختی های گیاهی با نیازهای بومای از گونهمجموعه

(. در پیشینه Grabherr et al., 2003پردازد )مشابه می

و  Jafari Sarabiنتایج  هاپژوهشاین سبک از  پژوهش

( نشان داد جامعه علفی همراه با تیپ 2018همکاران )

ایرانی با سطوح زیاد عناصر غذایی همبستگی بلوط 

های اصلی تأثیرگذار بر آن مثبت نشان داده و مؤلفه

متغیرهای کربن آلی، نیتروژن، پتاسیم، ماسه، ارتفاع و 

رطوبت اشباع خاک در عمق سطحی است. نتایج 

Pilehvar ( نشان داد که تفکیک 2016و همکاران )

چنین پراکنش ها و همهای رویشی، پراکنش گونهتیپ

های بلوط زاگرس های اکولوژیک در جنگلگروه گونه

ارتفاع از سطح دریا، شیب،  ریتأثتحت  عمدتاًمیانی 

 نتایج جهت و متغیرهای کربن آلی و ازت خاک است.

و همکاران  Zamaniبررسی  TWINSPAN آنالیز

 منطقۀ ( نشان داد که در گرادیان ارتفاعی2019)

 اکولوژیک حضور گروه ارچه غربی دنای شدۀحفاظت

( نیز بیان داشتند که 2010و همکاران ) Talebiدارند. 

آلی  ماده و ازت های غنی ازبلوط ایرانی در خاک

( در 2007و همکاران ) Solonرویش دارند. همچنین 

های خود نتیجه گرفتند خاک و ویژگی هایپژوهش

عاملی است که پراکنش پوشش  نیترمهممربوط به آن 

طورکلی به .دهدرا کنترل و تحت تأثیر قرار می گیاهی
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بر  تالشرو و بر اساس آنچه گفته شد بررسی پیش

این داشت تا تأثیر ارتفاع از سطح دریا و برخی 

گیاهی های خاکی مؤثر بر ترکیب پوشش ویژگی

آباد را های زاگرس مرکزی در خرمجنگل راشکوبیز

 قرار دهد. مورد بررسی

 هامواد و روش

 بررسی طقه موردمن

منطقه پژوهش قسمتی از سامان عرفی تاف است که 

هکتار در محدوده عرض  256با مساحتی بالغ بر 

متر و طول  36˚.87′.20″ تا 36˚.83′.94″جغرافیایی 

متر واقع شده  26˚.43′.76″ تا 26˚.31′.80″جغرافیایی

متر  2700و  1720ارتفاع منطقه  بیشینهو  کمینهاست. 

ای دریا است. سنگ مادر از نوع آهک تودهاز سطح 

های قرمز گچدار است. خاک منطقه با مارن درنگیسف

رسی تا -نسبت عمیق با بافت خاک لومیتا به عمقکم

است. مقدار  6/7دار و اسیدیته رسی الی-لومی

است. متوسط  متریلیم 725بارندگی ساالنه منطقه 

داقل و گراد و حسانتی درجه 11ساالنه دمای هوا 

 2/44و  -6/14ترتیب حداکثر دمای مطلق منطقه به

گراد به ثبت رسیده است. این منطقه بر درجه سانتی

بندی اقلیمی آمبرژه دارای اقلیم نیمه اساس طبقه

 Jahad sabz Consultingمرطوب سرد است )

Engineers, 2007.) 

 روش پژوهش

 گرادیان های علفی یکپژوهش تغییرات گونهاین در 

های متری( از جنگل 2400-1700متری ) 700 یارتفاع

برخی  و ارتفاع بلوط ایرانی زاگرس میانی در ارتباط با

منظور در هر طبقه متغیرهای خاکی بررسی شد. بدین 

مترمربعی  500 نمونهقطعه متری از دو 100ارتفاعی 

-نمونه برای متر( با توزیع تصادفی 20×25مستطیلی )

ای استفاده شد. درختچه-آشکوب درختی برداری

-نمونه اصلی بههمچنین آشکوب علفی داخل هر قطعه

 نمونهزیر قطعه 3صورت تصادفی و با استفاده از 

 Sánchez-González) شدمتر( برداشت  2×2مربعی )

and López-Mata, 2005)نمونه برای . مساحت قطعه

علفی با توجه به منحنی گونه/ سطح برداشت پوشش 

( 1396های گیاهی )بهار اوج رویش گونه امبه هنگو 

اشراف برای (. Stohlgren, 2007منطقه محاسبه شد )

چهار  قطعات نمونهاز  هرکدام، قطعات نمونهبه سطح 

 یمترمربعنمونه یک خود به چهار ریز قطعه یمترمربع

 ,Sánchez-González and López-Mata) شدتقسیم 

عالوه بر  یرمربعمتنمونه یک . در هر ریز قطعه(2005

ای نیز ای، درصد حضور گونهگیری غنای گونهاندازه

عنوان معیاری از وفور ثبت شد. در نهایت میانگین به

های گیاهی موجود در چهار ریز درصد حضور گونه

محاسبه شد. بدین معنی که  یمترمربعیک  نمونهقطعه

ترکیبی  نمونهقطعه 42های از داده این پژوهشدر 

ریز  168های که ماحصل داده یرمربعمتچهار 

است برای محاسبات استفاده  یمترمربعیک  نمونهقطعه

با استفاده از فلور  شدهمشاهدههای گیاهی شد. گونه

 ،(Rechinger, 1963-2012) 1-176ایرانیکا جلدهای 

 ,Ghahreman) 1-20فلور رنگی ایران جلدهای 

-Asadi, 1988های )فلور ایران جلد (،1991-2000

 ,Davis-1988) 1-9(، فلور ترکیه جلدهای 2011

 Townsend-1985) 1-9(، فلور عراق جلدهای 1965

et al., 1966شکل تعیین ( شناسایی شدند. برای 

بندی از روش طبقه گیاهی های مختلفزیستی گونه

شد.  استفاده (Raunkiaer, 1934) شکل زیستی رانکایر

ان و دیگر کشورهای ها در ایربا توجه به انتشار گونه

ها( به ها )کروتیپهمسایه پراکنش جغرافیایی گونه

(، فلور 1963) Zoharyشده بندیکمک مجموعه طبقه

-Zohary and Feinbrun-Dothan, 1966فلسطین )

(، فلور Davis, 1965 - 1988(، فلور ترکیه )1986
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 Nasir( و فلور پاکستان )Asadi, 1988-2011) ایران

and Ali, 1970-2000 وضعیت مخاطره شد( انجام .

بر  مورد بررسی نیز منطقه در موجود گیاهی عناصر

 Red data book of Iran (Jalili andکتاب  اساس

Jamzad, 1999 .بررسی تغییرات  رایب( تعیین شد

گیاهی عالوه بر ثبت ارتفاع و شیب دو نمونه پوشش 

سانتیمتری قطعات  30-10و  10-0خاک از اعماق 

(. برای Barnes et al., 1998اصلی برداشته شد ) نمونه

صورت ترکیبی از ها بهبه حداقل رساندن خطا، نمونه

نمونه بزرگ برداشت و مرکز قطعه چهارگوشه

(Koorem and Moora, 2010 و برای انجام آزمایش )

های خاک نیز پس از با یکدیگر ترکیب شدند. نمونه

یلیموزنه دو شدن در هوای آزاد، از الک با رخشک

روش  عبور داده شدند. سپس بافت خاک به یمتر

متر و  pHهیدرومتری بایکاس، اسیدیته گل اشباع با 

-سنج الکتریکی اندازههدایت الکتریکی توسط هدایت

والکلی بالک، روش  بهگیری شد. درصد کربن آلی 

پتاسیم با دستگاه جذب اتمی و  وسیله کجلدال،ازت به

گیری شد. کمپلکسومتری اندازهش رو بهمقدار کلسیم 

روش کلوخه و پارافین، فسفر وزن مخصوص خاک به

 تیتراسیونروش  بهاولسن و مقدار آهک روش  به

گیری شد. در پژوهش حاضر سود اندازه با برگشتی

ها با استفاده از آزمون نرمالیته داده آزمون

اسمیرنوف انجام گرفت. سپس با استفاده -کولموگروف

های آنالیز ( و روش17/4نسخه ) PC Ord فزارانرماز 

( و آنالیز تطبیقی DCAگیری شده )تطبیقی قوس

صورت غیرمستقیم و مستقیم به ( بهCCA) یمتعارف

های گیاهی در بررسی ارتباطات بین جوامع و گونه

محیطی و برخی متغیرهای خاکی ارتباط با عوامل 

ت ماهی ضمناً(. Tahmasebi, 2011پرداخته شد )

اکولوژیکی محورها نیز از طریق ضریب همبستگی 

برداری و های واحدهای نمونهپیرسون بین ارزش

. برای ارزیابی دقت شدمتغیرهای محیطی متناظر تعیین 

بندی، جوامع گیاهی موجود در طول های رستهروش

های گونه دوطرفهگرادیان ارتفاعی با استفاده از آنالیز 

های ند. گونهشددی بن( طبقهTWINSPANشاخص )

های شاخص شاخص هر گروه نیز با تحلیل گونه

 تعیین شدند.

 نتایج

 نتایج فلورستیکی

برداشت شده  نمونهقطعه 42نتایج در  بر اساس

خانواده شناسایی شد  35گونه گیاهی از  166 مجموعاً

 Fabaceaeو  Asteraceae ،Poaceaeهای که خانواده

ای بیشترین غنای گونه درصد 11و  12، 13ترتیب با به

-ها، همیاختصاص دادند. تروفیت به خودرا 

ترین ترتیب غالبها نیز بهها و کریپتوفیتکریپتوفیت

های ایرانی ( و کروتیپ1های زیستی )جدول طیف

 -ای و ایرانی تورانیمدیترانه -تورانی، ایرانی تورانی

یی ترین پراکنش جغرافیااروپا سیبری رایج -ایمدیترانه

(. بررسی 2را در جامعه بلوط ایرانی داشتند )جدول 

نشان داد در  شدهییشناساهای ارزش حفاظتی گونه

منطقه مورد بررسی هفت گونه در طبقه کمبود داده 

(Data deficient ،)11 ( گونه در طبقه خطر کمترLow 

riskپذیر ( و یک گونه در هر یک از طبقات آسیب

(Vulnerableو در معرض خ ) طر انقراض

(Endangered قرار داشت. همچنین )26 درمجموع 

-( ایران میEndemicگونه از فلور منطقه نیز بومی )

-درصد گونه 66/15(. بر این اساس 3باشند )جدول 

در لیست قرمز فلور  03/12های گیاهی منطقه بومی و 

 .ایران است
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 های گیاهی در منطقه مورد بررسیطیف زیستی گونه -1جدول 
Table 1. Plant life-form in the study area 

 تروفیت 
Therophytes 

 فانروفیت  
Phanerophytes 

 کریپتوفیت
Chryptophytes 

 ژئوفیت

Geophyte 

کریپتوفیتهمی  

Hemichryptophytes 

فیتکامه  

Chamaephytes 

 درصد

percent 
48.2  3.6 12.65 4.2 22.9 8.45 

 

 های گیاهی در منطقه مورد بررسیهپراکنش جغرافیایی گون -2جدول 
Table 2. Chorotypes of plant species in the study area 

 

-ایرانی

 تورانی
IT 

، ایسیبری، مدیترانه -اروپا

تورانی -ایرانی  

ES, Med, IT 

 ،ایمدیترانه

تورانی -ایرانی  

Med, IT 

 -ایرانی ای،مدیترانه

سندی -تورانی، صحرا  

Med, IT, SS 

 ،ورانیت -ایرانی

سیبری -اروپا  

IT,ES 

-مدیترانه

 ای
Med 

 درصد

percent 
45.8 18 22 0.6 5 1.8 

یوطنجهان   

Cosm 

 ،ایسیبری، مدیترانه -اروپا

 -تورانی، صحرا -ایرانی

 سندی

ES, Med, IT, SS 

 ،سیبری -اروپا

ایمدیترانه  

ES, Med 

 زراعی

Cult 

ایچند ناحیه  

Plur 
 

 درصد

percent 
3 0.6 0.6 0.6 1.8  

 

 های بومی در منطقه مورد بررسیوضعیت گونه -3جدول 

Table 3. Status of endemic species in the study area 

 
های با کمبود دادهگونه  

Data Deficient (%) 
های با خطر کمترگونه  

Low risk (%) 

ریپذبیآسهای گونه  

Vulnerable (%) 

 در معرض انقراض

Endangered (%) 

نلور ایراف بومی  

Endemic (%) 

 درصد
percent 

4.21 6.62 0.6 0.6 15.66 

 

 با ارتباط در هاگونه بندیو طبقه بندیرسته جینتا

 یطیمح یرهامتغی

 هایگونه یکیاکولوژ هاییژگینشان دادن و یبرا

قطعات نمونه برداشت شده از  ایو تشابه گونه یاهیگ

دوم با و  679/0 ژهیبا ارزش و DCA اول یمحورها

دو محور ضمن  نیاستفاده شد. ا 487/0 ژهیارزش و

موجود در ساختار  راتییتغ نیشتریبودن، بمستقل

 نکهی. ضمن اکنندیم نییرا تب یاهگی جوامع و هاگونه

 نیاست. بر ا 212/0محور سوم برابر  ژهیارزش و

آهک و  ریارتفاع و مقاد ب،یاساس محور اول با ش

وزن مخصوص  نیچندر دو عمق خاک و هم میکلس

 یداریمثبت معن یخاک در عمق اول خاک همبستگ

 نیب دارییمعن یمنف یهمبستگ حالنیدرعنشان داد. 

اشباع خاک دو  رطوبت ،درختی پوششمقدار تاج

و نسبت کربن به  یکربن آل لت،یعمق، مقدار س

خاک  وزن مخصوص نیعمق اول، همچن تروژنین

-با مقدار تاج زیعمق دوم مشاهده شد. محور دوم ن

عمق دوم، رطوبت اشباع و  تروژنین ،درختی پوشش

 ریمقاد نیعمق اول همچن لتیدو عمق، س یکربن آل

 یمنف یعمق دوم همبستگ میو پتاس یکیالکتر تیهدا

محور با ارتفاع،  نیا ی. از طرفدهدینشان م دارییمعن

رس عمق دوم  مقدارو  تروژنینسبت کربن به ن
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اساس و با  نی(. بر ا4جدول دارد ) یمثبت یهمبستگ

مجزا در  ی، سه جامعه علفDCA یتوجه به خروج

 یرانیبلوط ا یجامعه جنگل یارتفاع انیطول گراد

ارتفاع  نیترنیی(. در پا1شکل است ) کیتفکقابل

برداشت  بردارینمونه یمتر( واحدها 1700-2100)

همراه با گونه  یعلف امعه( ج24-1 یشده )واحدها

 ریجامعه تحت تأث نی. ادهندیم لیرا تشک یرانیبلوط ا

و  یکربن آل ،فوقانی آشکوب پوششتاج ریمقاد

در  لتیعمق دوم و س تروژنیرطوبت اشباع دو عمق، ن

 نیبر ا رگذاریعامل تأث نیترمهمعمق اول خاک است. 

(. با 1است )شکل  درختی پوششجامعه درصد تاج

متر  2200تا  2100 یارتفاع در طبقه ارتفاع شیافزا

 یجوامع جنگل رییاکوتون در مرز تغ یعلف ایجامعه

باالدست ظاهر  یبه جوامع مرتع دستنییبلوط در پا

 ریمقاد جزبهجامعه  نی(. ا30-25 های)واحد شودیم

در عمق دوم، تحت  تروژنیرس و نسبت کربن به ن

 یجامعه علف آخر ر. دردگییقرار نم یخاص ریمتغ ریتأث

 شودیظاهر م 2400-2200تفاعات در ار یالقییمراتع 

است  درختی آشکوب در پوششکه فاقد تاج

در  عمدتاً  یجامعه علف نی(. ا42-31 ی)واحدها

( ادیز میکلس ی)دارا آهکیبا خاک  داربیارتفاعات ش

-یم انیو وزن مخصوص باال در عمق اول خاک نما

 یمقدار همبستگ جینتا که گونههمان(. 1)شکل  شود

به و ارتفاع  یپوشش درخترصد تاجد دهدینشان م

 کنندهکیتفکعوامل  نیترمهم بشی درصد همراه

(.4منطقه هستند )جدول  نیدر ا یجوامع علف
 

 DCAبرداری در محورهای ش واحدهای نمونهمحیطی با ارزضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها و عوامل  -4جدول 

Table 4. Pearson correlation coefficient between the variables and environmental factors with sample 

scores in DCA axes 

 متغیرهای خاکی )عمق اول(
Soil variables (First depth) 

هاسیدیت کربن آلی نیتروژن فسفر پتاسیم آهک ماسه سیلت رس   
هدایت 

 الکتریکی
 کلسیم

رطوبت 

 اشباع

 
Clay 
)%( 

Silt 
)%( 

Sand 
)%( 

T.N.V 

(%)  
K 

(Mg.kg-

1) 

P 

(Mg.kg-

1) 

N 

)%( 
O.C 

)%( 
pH 

 
E.C 

(ds.m-1) 
Ca 

(meq.lit-1) 
SP 

)%( 

1محور   
Axis1 

0.211 -0.443** 0.012 0.61** -0.226 -0.176 -0.031 -0.434** 0.121 0.003 0.583** -0.494** 

2محور   
Axis2 

-0.098 -0.407** 0.228 0.141 -0.242 -0.212 -0.297 -0.482** 0.234 -0.146 0.149 -0.387* 

 متغیرهای خاکی )عمق دوم(
Soil variables (Second depth) 

هاسیدیت کربن آلی نیتروژن فسفر پتاسیم آهک ماسه سیلت رس   
هدایت 

 الکتریکی
 کلسیم

رطوبت 

 اشباع

 
Clay 
)%( 

Silt 
)%( 

Sand 
)%( 

T.N.V 
)%( 

K 
(Mg.kg-

1) 

P 
(Mg.kg-

1) 

N 
)%( 

O.C 
)%( pH E.C 

(ds.m-1) 
Ca 

(meq.lit-1) 
SP 

)%( 

1محور   
Axis1 

-0.165 -0.284 0.225 0.553** -0.259 -0.161 -0.196 -0.247 0.265 -0.095 0.461** -0.335* 

2محور   
Axis2 

0.449** -0.125 -0.27 0.236 -0.33* -0.17 -0.57** -0.523** 0.248 -0.31* 0.18 -0.515** 

 عوامل و برخی متغیرهای محیطی

Factors and some environmental variables 

1 عمقکربن/نیتروژن   2عمق کربن/نیتروژن   2عمق  مخصوصوزن  1مخصوص عمق وزن  پوششتاج شیب ارتفاع   

 C/N1 C/N2 Bulk-density 1 Bulk-density 2 Altitude 

(m) 
Slope 

)%( 
Canopy 

)%( 

1محور   
Axis1 

-0.426** -0.137 0.467** -0.352* 0.670** 0.716** -0.797** 

2محور   
Axis2 

-0.057 0.465** 0.297 0.222 0.635** -0.001 -0.634** 
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 ( در منطقه مورد بررسیDCAگیری شده )آنالیز تطبیقی قوس -1شکل 

Figure 1. Detrended corespondance analaysis (DCA) in the study area 

 

 یواحدها زمانهمو  میمستق بندیرسته منظوربه

از  یطمحی و عوامل رهایدر ارتباط با متغ بردارینمونه

 ,Tahmasebiاستفاده شد ) CCA اول و دوم یمحورها

 کنندههیتوج) 322/2 ژهی(. محور اول با ارزش و2011

 ژهی( و محور دوم با ارزش وراتییدرصد تغ 3/31

 48( حدود راتییتغ رصدد 1/16 کنندههیتوج) 196/1

-یم هیمنطقه را توج یاهیپوشش گ در راتییدرصد تغ

 پوشش،رابطه محور اول با درصد تاج نی. در اندنمای

دو عمق، وزن مخصوص خاک  تروژننی به کربن نسبت

 یماسه، رطوبت اشباع و کربن آل ریدر عمق دوم و مقاد

 نیا نی. همچندهدینشان م یمثبت یعمق اول همبستگ

و  میکلسارتفاع،  ب،یرس عمق اول، ش ریبا مقاد رمحو

وزن مخصوص خاک در عمق  ریآهک دو عمق و مقاد

با  CCAمحور دوم  ییدارد. از سو یمنف یاول همبستگ

آهک، رس و  ریدو عمق و مقاد تهیدیارتفاع، اس ریمقاد

. دهدینشان م یمنف یعمق دوم همبستگ میکلس

و رطوبت اشباع  یکربن آل ریمحور با مقاد نیا نیهمچن

 ریمقاد ،فوقانی آشکوب پوششدو عمق، درصد تاج

عمق دوم  تروژنین نیو فسفر همچن لتیس یسطح

نظر (. با در5)جدول  دهدیمثبت نشان م یهمبستگ

 یدو محور، در خروج نیا یکیاکولوژ تیگرفتن ماه

CCA مشابه  زینDCA در منطقه  یسه جامعه علف

-1700ارتفاعات  دراساس  نیاست. بر ا کیتفکقابل

 ای( جامعه24-1 برداریونهنم یمتر )واحدها 2100

 نیشود. ا-یم دهید یرانیهمراه با گونه بلوط ا یعلف

 آشکوب پوششتاج ریبا مقاد یمثبت یجامعه همبستگ

نسبت کربن به  ،یدر عمق سطح یکربن آل ،فوقانی

وزن  نیو رطوبت اشباع دو عمق همچن تروژنین

(. 2)شکل  دهدینشان م دوممخصوص خاک در عمق 

 ایمتر( جامعه 2200-2100)ارتفاع  یانیمدر ارتفاعات 

 پیبه ت یجنگل پیت رییتغ هیمستقر در ناح یعلف

(. همانند 30-25 ی)واحدها شودیمشاهده م یمرتع

با  یخاص شیجامعه گرا نی، اDCAبا  بندیرسته

 هایواحد نی. همچندهدینشان نم یطیمح یرهایمتغ

 جوامع گریجامعه نسبت به د نیدر ا یرداربنمونه

-برخوردار هستند )شکل یشتریب یاز پراکندگ یاهیگ
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 زیمتر ن 2200از  شتری(. در ارتفاعات ب2و  1 های

که  شودیم دهید یالقییمستقر در مراتع  یجامعه علف

 ی)دارا آهکیک با خا داربیدر ارتفاعات ش عمدتاً

-یم انینما ی( و رس باال در عمق سطحادیز میکلس

 ییباال داریبستگی معنهم جی(. طبق نتا2)شکل  شوند

و  DCA یمحورها یارزش قطعات نمونه بر رو نیب

CCA  (.5)جدول  شدمشاهده 

   

 CCAبرداری در محورهای ش واحدهای نمونهمحیطی با ارزمتغیرها و عوامل همبستگی پیرسون بین ضریب  -5جدول 

Table 5. Pearson correlation coefficient between the variables and environmental factors with sample 

scores in CCA axes 

 

 

 TWINSPANبا  یاهگی پوشش یبندطبقه جینتا

به با مشا کیاز وجود سه گروه گونه اکولوژ یحاک زین

 انیدر طول گراد CCAو  DCAبا  بندی رسته جینتا

 لیتحل جینتا نی(. همچن3منطقه است )شکل  یارتفاع

 در کارلومونتشاخص با استفاده آزمون  یهاگونه

در  شاخصگونه  50درصد حضور  95 ناناطمی سطح

 متغیرهای خاکی )عمق اول(
Soil variables (First depth) 

 
 اسیدیته کربن آلی نیتروژن فسفر پتاسیم آهک ماسه سیلت رس

هدایت 

 الکتریکی
 کلسیم

رطوبت 

 اشباع

 Clay 

)%( 
Silt 

)%( 
Sand 

)%( 
T.N.V 

)%( 
K 

(Mg.kg-

1) 
P 

(Mg.kg-1) 
N 

)%( 
O.C 

)%( pH E.C 
(ds.m-1) 

Ca 
(meq.lit-

1) 

SP 
)%( 

محور 

1 
Axis1 

-

0.625** 
-0.025 0.474** -

0.526** 0.209 0.223 -0.274 0.316* -0.018 -0.145 -0.565** 0.359* 

محور 

2 
Axis2 

0.141 0.446** -0.275 -0.261 0.176 0.374* 0.241 0.61** -0.43** 0.155 -0.276 0.543** 

 متغیرهای خاکی )عمق دوم(
Soil variables (Second depth) 

 رس 

 
 سیلت

 

 ماسه

 

 آهک

 

 پتاسیم

 
 فسفر

 

 نیتروژن

 
 کربن آلی

 
 اسیدیته

هدایت 

 الکتریکی
 کلسیم

رطوبت 

 اشباع
 Clay 

)%( 
Silt 
)%( 

Sand 
)%( 

T.N.V 
)%( 

K 

(Mg.kg-

1) 
P 

(Mg.kg-1) 
N 
)%( 

O.C 

)%( pH E.C 
(ds.m-1) 

Ca 
(meq.lit-

1) 

SP 
)%( 

محور 

1 
Axis1 

0.257 0.134 -0.234 -0.42** 0.062 0.161 -0.034 0.068 -0.188 -0.192 -0.427** 0.173 

محور 

2 
Axis2 

-0.316* 0.022 0.217 -0.354* 0.294 0.256 0.337* 0.334* -0.52** 0.292 -0.307* 0.498** 

 ، متغیرها و برخی عوامل محیطیDCAمحورهای 
DCA Axes, variables and some environmental factors  

 
1محور   

 

2محور   

 

وژن کربن/نیتر

1عمق   

وژن کربن/نیتر

2عمق   

وزن 

مخصوص 

1عمق   

وزن 

مخصوص 

2عمق   

 شیب ارتفاع
-تاج

 پوشش

 
Axis1(DCA) Axis2 (DCA) C/N 1 C/N 2 

Bulk- 
density 

1 

Bulk- 
density 

2 
Altitude(m) 

Slope 
)%( 

Canopy 
)%( 

1 محور  
Axis1 (CCA) 

-0.798** 0.006 0.617** 0.505** -0.386* 0.504** -0.57** -0.61** 0.603** 

2محور   
Axis2 (CCA) 

-0.225 -0.544** 0.251 -0.211 -0.138 0.061 -0.57** -0.298 0.572** 
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اساس گروه  نیکرد. بر ا دیرا تائ کیاکولوژ یهاگروه

 Thlaspiشاخص  یهاهگوناول متشکل از  کیاکولوژ

perfoliatum ،Quercus brantii ،Galium 

kurdicum ،Ranunculus arvensis ،Vicia 

amphicarpa ،Bromus danthoniae ،Chardinia 

orientalis ،Hordeum glaucum ،Iris reticulata ،

Lathyrus inconspicuous  وGeranium tuberosum 

 Bromus یاهگونهدوم  کیاست. در گروه اکولوژ

japonicus ،Bromus tectorum ،Garhadiolus 

angulosus ،Heteranthelium piliferum ،

Lasiopogon muscoides ،Holosteum umbellatum ،

Viola modesta ،Minuartia montana ،Boissiera 

squarrosa ،Erysimum repandum ،Gundelia 

tournefortii ،Alyssum meniocoides ،Euphorbia 

phymatosperma ،Acer monspesulanum ،

Alyssum desertorum ،Gladiolus segetum ،

Chaerophyllum macropodum ،Cardaria draba 

 Quercusشاخص هستند.  Eryngium creticumو 

brantii ،Bunium rectangulum ،Phlomis olivieri ،

Cerasus microcarpa ،Veronica orietalis ،Silene 

conoidea ،Bromus tomentellus ،Inula helenium ،

Tanacetum polycephalum ،Galium verum ،

Astragalus adscendens ،Ornithogalum 

brachystachys ،Daphne mucronata،Fumaria 

parviflora ،Poa timoleontis ،Cousinia 

khorramabadensis ،Bunium caroides ،

Colchicum persicum ،Sherardia arvensis ،

Dianthus orientalis  وNoaea mucronata زین 

 سوم هستند. کیشاخص گروه اکولوژ یهاگونه

 

 

 ( در منطقه مورد بررسیCCAآنالیز تطبیقی متعارفی ) -2شکل 

Figure 2. Cononical corespondance analaysis (CCA) in the study area 
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 TWINSPANبندی با نتایج طبقه -3شکل 

Figure 3. Result of classification with TWINSPAN 

 

نتایج آنالیز واریانس متغیرهای محیطی نشان داد 

پوشش، داری در مقادیر درصد تاجکه اختالف معنی

، کلسیم و یکربن آلشیب، ارتفاع از سطح دریا، آهک، 

های اکولوژیک وجود دارد رطوبت اشباع خاک گروه

بیشترین مقادیر آهک، کلسیم،  یبه عبارت(. 6)جدول 

شیب و ارتفاع از سطح دریا در گروه اکولوژیک سوم 

پوشش، کربن آلی و رطوبت و بیشترین مقادیر تاج

اشباع خاک در گروه اکولوژیک اول مشاهده شد 

(05/0P<.) 

 
 

 های اکولوژیکمقایسه میانگین و خطای معیار متغیرهای ادافیکی در گروه -6جدول 

Table 6. Comparison of mean and standard error of edaphic factors in ecological groups 

 متغیر
Variable 

 گروه اکولوژیک اول
First ecological 

group 

 گروه اکولوژیک دوم
Second ecological 

group 

 گروه اکولوژیک سوم
Third ecological 

group 
F 

 )درصد( (1)رس
(%) (1)Clay  

18.43±1.37 14±3 21.87±3.33 ns1.81 

 )درصد( (1)سیلت
(%) (1)Silt  

7.81±0.81 4.5±2 5.87±1.37 ns 1.8 

 )درصد( (1)ماسه
(%) (1)Sand  

73.75±1.84 81.5±5 72.25±4.62 ns 1.35 

 )درصد( (1)آهک
(%) (1)T.N.V  

14.87±b3.79 14.75±b4.75 37.25±a5.69 *6.35 

 (Mg.kg-1) (1)پتاسیم
)1-(Mg.kg (1)K  

411.5±35.49 349±2 337±30.75 ns 1.15 

 )درصد( (1)نیتروژن
(%) (1)N  

0.45±0.04 0.16±0.02 0.41±0.17 ns 1.55 

 )درصد( (1)کربن آلی
(%) (1)O.C  

4.48±a0.52 1.68±b0.24 1.87±b0.34 **8.04 

 (1)اسیدیته
(1)pH  

7.38±0.07 7.61±0.06 7.49±0.04 ns 1.64 
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 .6جدول ادامۀ 

Continued table 6. 

 متغیر
Variable 

 گروه اکولوژیک اول
First ecological 

group 

 گروه اکولوژیک دوم
Second ecological 

group 

 گروه اکولوژیک سوم
Third ecological 

group 
F 

 (ds.m-1) (1)هدایت الکتریکی
)1-(ds.m (1)E.C  

0.79±0.05 0.62±0.04 0.79±0.1 ns 0.91 

 (meq.lit-1) (1)کلسیم
)1-(meq.lit (1)Ca  

4.42±b0.89 4.46±b0.92 9.29±a0.65 **7.17 

 (1)فسفر

)1-( Mg.kg (1)P 
20.96±5.36 10±0.4 10.07±2.25 ns 1.34 

 )درصد( (1)رطوبت اشباع
(%) (1)SP  

59.12±a4.49 43.5±ab2.5 40±a1.29 *5.3 

 (1)وزن مخصوص ظاهری

(3gr/cm) 
)3(gr/cm (1)B. density  

1.29±0.07 1.31±0.01 1.57±0.12 ns 2.4 

 (1)کربن/نیتروژن
(1)C/N  

9.88±0.23 10.43±0.05 7.06±2 ns 2.67 

 )درصد( (2)رس
(%) (2)Clay  

25.18±b1.89 38.75±a2.25 24.5±b3.4 *5.15 

 )درصد( (2)سیلت
(%) (2)Silt  

10.5±1.57 11.25±0.75 8.5±1.76 ns 0.43 

 )درصد( (2)ماسه
(%) (2)Sand  

64.31±3.22 50±3 67±5.13 ns 2.49 

 )درصد( (2)آهک
(%) (2)T.N.V  

16.81±b3.72 23.75±ab8.25 37.87±a5.73 *4.97 

 (Mg.kg-1) (2)پتاسیم
)1-(Mg.kg (2)K  

377.87±29.7 289.5±20.5 323.5±36.02 ns 1.36 

 )درصد( (2)نیتروژن
(%) (2)N  

0.27±0.02 0.1±0.00 0.18±0.05 ns 3.5 

 )درصد( (2)کربن آلی
(%) (2)O.C  

2.7±a0.29 1.23±b0.00 1.76±ab0.45 * 3.36 

 (2)اسیدیته
(2)pH  

7.37±0.07 7.56±0.04 7.55±0.04 ns 2.09 

 (ds.m-1) (2)هدایت الکتریکی
)1-(ds.m (2)E.C  

0.66±0.03 0.51±0.01 0.63±0.07 ns 1.51 

 (meq.lit-1) (2)کلسیم
)1-(meq.lit (2)Ca  

5.05±b0.82 6.11±b1.85 8.93±a0.84 *4.1 

 (2)فسفر

)1-( Mg.kg (2)P 
7.83±2.49 3.2±2.5 2.8±1.24 ns 1.19 

 )درصد( (2)رطوبت اشباع
(%) (2)SP  

47.62±a1.91 37.5±b1.5 39.75±ab2.17 *5.39 

 (2)وزن مخصوص ظاهری

(3gr/cm) 
)3(gr/cm (2)B. density  

1.29±0.07 1.5±0.07 1.15±0.04 ns 2.45 



1، شماره 6ژوهش و توسعه جنگل، جلد پ علمی فصلنامۀ  

68 

 

 .6دول جادامۀ 

Continued table 6. 

 متغیر
Variable 

 گروه اکولوژیک اول
First ecological 

group 

 گروه اکولوژیک دوم
Second ecological 

group 

 گروه اکولوژیک سوم
Third ecological 

group 
F 

 (2)کربن/نیتروژن
(2)C/N  

9.91±0.3 11.62±0.03 9.71±0.89 ns 2.05 

 تاج پوشش )درصد(

)Canopy (% 
58.88±a5.19 20.27±b6.68 0±c0.00 **33.91 

 شیب )درصد(

Slope (%) 
36.25±b3.73 30±b6 55.75±a6.36 *5.31 

 ارتفاع از سطح دریا )متر(
Altitude (m) 

1897.87±b41.23 2146.5±a18.5 2284.75±a44.71 **19.43 

 

 بحث

-( و طبقهCCAو  DCAبندی )نتایج حاصل از رسته

شباهت بسیار زیادی در  (،TWINSPANبندی )

تفکیک جوامع گیاهی از خود نشان داد. بر این اساس 

خانواده، سه  35گونه گیاهی از  166پس از شناسایی 

گونه شاخص در طول  48جامعه گیاهی متمایز با 

های بلوط ایرانی زاگرس میانی گرادیان ارتفاعی جنگل

متر جامعه  2100تفکیک شد. در ارتفاعات کمتر از 

ی کف جنگل همراه با گونه غالب درختی بلوط گیاه

متر جامعه  2200-2100ایرانی و در طبقه ارتفاعی 

تغییر  حدفاصلعلفی ناحیه اکوتون مستقر در ناحیه 

در  آخرشود. در تیپ جنگلی به تیپ مرتعی غالب می

متر جامعه علفی مراتع ییالقی  2200ارتفاعات بیشتر از 

خانواده گیاهی  35بین شود. طبق نتایج در نمایان می

و  Asteraceae ،Poaceaeهای ، خانوادهشدهییشناسا

Fabaceae اختصاص  به خودای را بیشترین غنای گونه

 Mehrnia and Ramak داده بودند. در تائید این نتیجه

های خانواده بودننیز پیش از این غالب (2014)

Asteraceae و Fabaceae هایرویشگاه دیگر را در 

اند. در واقع با توجه به گزارش کرده ان لرستاناست

های مکرر در زاگرس این ها و آشفتگیوجود تخریب

تخریب  نتیجه دور از انتظار نبود چراکه باال بودن مقدار

از دالیلی  تواندگیاهی منطقه می و فشار چرا بر پوشش

و  Astraceae مانند گیاهی هایباشد که حضور خانواده

را  Fabaceaeتیره  غیرخوشخوراک هایگونه از برخی

(. Salahi Kojoor et al., 2014افزایش داده است )

 در Poaceae گیاهان انتهایی جوانه گرفتنهمچنین قرار

در این  چرا از ناشی خاک نیز سبب شده صدمات سطح

رو بوده، از این گیاهان سایر از کمتر مراتبخانواده به

 اند. غلبهزایش دادهسرعت تعداد خود را منطقه افبه

تواند ناشی از عوامل متعددی چون ها میتروفیت

 تخریب رویشگاه تحت تأثیر چرای دام و مداخالت

(، خشک بودن منطقه و Habibi et al., 2013انسانی )

فصلی  بارندگی با زیستی شکل این مطلوب سازگاری

 یک در هاکریپتوفیت(. غلبه همیAsri, 2008باشد )

 اقلیمی شرایط با خاص آنها سازگاری رنشانگ منطقه

(. همچنین Archibold, 1995) است کوهستانی و سرد

 یهاشهیرداشتن  آب، سازیذخیره فاز رویشی، کاهش

 علت داشتنتبخیر به کاهش آب، طویل برای جذب

یافته از سازوکارهایی است  کاهش برگ سطح و کُرک

 سخت برای تحمل شرایط هاکریپتوفیتهمی که

( و افزایش تعداد خود از آن یآبکم )مانند طیمحی

 ,Sarmiento and Monasterioکنند )استفاده می

تورانی در بررسی -(. غلبه عناصر رویشی ایرانی1983
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حاکم بر  خشکمهیندهنده اقلیم خشک و حاضر نشان

-منطقه و اختصاص داشتن به ناحیه رویشی ایرانی

و افزایش تورانی است. ضمن آنکه کوهستانی بودن 

های سریع دامنه ارتفاعی از دیگر علل افزایش گونه

 ,.Sokhanvar et alاست ) شدهیمعرفتورانی -ایرانی

ها در از گونه یفراوان(. در بررسی حاضر درصد 2013

کمتر  درخطردرصد(، طبقه  2/4های کمبود داده )طبقه

درصد( بود. این امر لزوم  7/15درصد( و بومی ) 6/6)

-جامع برای شناسایی گونه یکیاکولوژآت هایپژوهش

های های با کمبود داده، شناسایی عوامل تخریبی گونه

-های بومی در منطقه را نشان میبا خطر کمتر و گونه

 ذاتی طوربه گیاهی جوامع هایپژوهش بر اساس دهد.

مانند  محیطیعوامل  در تغییر و بوده پویایی دارای

 دستخوش را پویایی این خاک و اقلیم، توپوگرافی

-کند. بر این اساس و بر مبنای نتایج رستهمی تغییرات

 گیاهی، افزایشبندی پوشش و طبقه یرخطیغبندی 

 از طریق تغییر در مستقیم طورارتفاع از سطح دریا به

 ( وGrytnes and Beaman, 2006) دما و بارش مقدار

 خاک، تشکیل در اثرگذاری طریق از غیرمستقیم طوربه

ایجاد کرده است  گیاهی جوامع بر ترکیب ایعمده أثیرت

(Muller and Oberlande, 1978 .)این امر  کهیطوربه

های بلوط سبب تفکیک سه جامعه گیاهی در جنگل

ایرانی شده است. این نتیجه تا حدود زیادی در 

( در 2016و همکاران ) Pilehvarراستای نتایج بررسی 

استان لرستان است.  پهلودهشتاهای بلوط ایرانی جنگل

متری  2100بررسی ارتفاع از سطح دریا این طبق نتایج 

 ازآنجاکهمرز فوقانی جامعه جنگلی بلوط ایرانی است. 

دامنه گسترش عمودی بلوط ایرانی در زاگرس از 

 ,Marvie-Mohadjerمتر است ) 2400تا  1600ارتفاع 

مورد گرفتن منطقه رو با توجه به قرار(، از این2011

 قبولقابلتواند می بررسی در زاگرس میانی این نتیجه

پوشش آشکوب باشد. همبستگی مثبت با مقادیر تاج

فوقانی، کربن آلی و رطوبت اشباع دو عمق، نیتروژن و 

افزایش  به همراهوزن مخصوص خاک در عمق دوم 

های ویژگی نیترمهمسیلت در عمق سطحی از 

ه گیاهی است. طبق محیطی تأثیرگذار بر این جامع

های جنگلی از های درختی اکوسیستمها گونهبررسی

های خاک هستند بر تغییر ویژگی مؤثرترین عوامل مهم

(Vesterdal et al., 2013 که )الشبرگ تولید طریق از-

تغییر  در اساسی نقش متفاوت هایویژگیهایی با 

(. بر Durak, 2012) کنندمی بازی های خاکویژگی

عنوان توان گفت که گونه بلوط ایرانی بهاس میاین اس

اشکوب فوقانی این جامعه، با تولید الشبرگ بیشتر 

تبع سبب افزایش کربن آلی، رطوبت اشباع خاک و به

زیرا برگ گونه ؛ آن افزایش نیتروژن خاک شده است

های درختی زاگرس بلوط ایرانی نسبت به دیگر گونه

رخوردار است از مقدار کربن الشبرگ بیشتری ب

(Jafari Sarabi, 2019 از طرفی .)غلظت  ازآنجاکه

رگ الشب کربن غلظت با مثبت باالیی نیتروژن همبستگی

(، بدیهی است Breuer et al., 2006دهد )نشان می

اساس غلظت باالی نیتروژن در خاک این تیپ بر این 

 نشان داده که هاپژوهشقابل توجیه است. همچنین 

سبب بهبود ساختمان خاک سبب ی بهآل ماده افزایش

 ,.Silveria et alشود )خاک می اشباع افزایش رطوبت

بودن رطوبت اشباع خاک این (، در نتیجه باال2010

تیپ نیز در نتیجه افزایش ماده آلی بیشتر ورودی به 

های خاک است. تمایل باالی بلوط برای رشد در خاک

یز ( نMarvie-Mohadjer, 2011رسی و سنگین )

کننده وزن مخصوص باالی خاک در این جامعه توجیه

متر جامعه  2200-2100گیاهی است. در طبقه ارتفاعی 

علفی مستقر در ناحیه تغییر تیپ جنگلی به تیپ 

 Acerکیکم ) همراهمرتعی )منطقه اکوتون( به 

Monspesulanumهای شاخص غالب ( و دیگر گونه

در  Omidi (2000)شود. در تائید این نتیجه می
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 صورتبه کیکمافرا  گونه که خود نشان داد پژوهش

 رویش دریا سطح از متر 2100 ارتفاع تا ایدرختچه

-( نیز گونه2016و همکاران ) Pilehvarدارد. همچنین 

و  Alyssum desertorum, Bromus japonicusهای 

Garhadiolus angulosus های شاخص را جزء گونه

م در ارتفاعات میانی معرفی کیک -همراه با جامعه بلوط

رسد که دامنه محدود ارتفاعی در می به نظرکردند. 

متر( سبب شده هیچ عامل محیطی  100اکوتون ) ناحیه

گیاهی تأثیرگذار باشد. یا خاکی نتواند بر روی پوشش 

شده برداریهای نمونهنتایج، واحد بر اساساز طرفی 

ه گیاهی در جامعه گیاهی اکوتون نسبت به دو جامع

های دیگر از پراکندگی بیشتری برخوردار بودند )شکل

اکوتون  کنندهدیتائتواند (. این موضوع نیز می2و  1

بودن این طبقه ارتفاعی و مرز تغییرات عمده در 

واسطه تغییرات در به چراکهای باشد؛ ترکیب گونه

های در واحد یمشابهای پوشش گیاهی، ترکیب گونه

شده رو این امر سببجاد نشود، از اینبرداری اینمونه

برداری )قطعات نمونه( از هم فاصله های نمونهواحد

(. از طرفی در ارتفاعات Tahmasebi, 2011بگیرند )

های الف و راناس با دیگر متر نیز گونه 2200بیشتر از 

شود. در های شاخص در مراتع ییالقی نمایان میگونه

( نیز 2016همکاران )و  Pilehvarتائید این نتیجه 

( را یکی از Tanacetum polycephalumمینای پرکپه )

های شاخص علفزارهای مناطق مرتفع زاگرس گونه

معرفی کرده است. طبق نتایج این جامعه گیاهی در 

به دار با مقادیر باالی آهک و کلسیم ارتفاعات شیب

مقادیر باالی رس و وزن مخصوص خاک  همراه

 Mohammadiد. در این راستا شوسطحی نمایان می

Samani را  دریا سطح از ( نیز ارتفاع2006همکاران ) و

و  گیاهی مختلف جوامع بر پراکنش رگذاریتأثعاملی 

 Baruchخاک ارائه کردند.  غذایی مقدار عناصر

 در مؤثر عوامل از را دریا سطح از ارتفاع ( نیز2005)

کرد.  ونزوئال معرفی هایساوان گیاهی جوامع پراکنش

از طرفی با توجه به وجود سنگ مادر آهکی کرتاسه 

( و Marvie-Mohadjer, 2011های زاگرس )در جنگل

های عمق کم خاک در ارتفاعات، وجود گونه

مراتع ییالقی دور از  داربیشدر ارتفاعات  دوستآهک

-بودن رس سطحی در این ناحیه میانتظار نبود. باال

خصوص خاک سطحی تواند از دالیل افزایش وزن م

 ماده بودنهمراه با این جامعه باشد. ضمن آنکه پایین

علت عدم وجود اشکوب آلی ورودی به خاک به

 وزن باال رفتن دیگر عوامل از تواندفوقانی می

 باشد خاک در این ناحیه ظاهری مخصوص

(Franzluebbers, 2002 ،Wall and Heiskanen, 

ورودی به خاک  آلی ماده بودن. همچنین پایین(2003

بررسی برخالف نتیجه بررسی  این سبب شده تا در

Pilehvar ( جامعه گیاهی مراتع 2016و همکاران ،)

کربن آلی و نیتروژن  ریمقادییالقی همبستگی منفی با 

 Daphneخاک نشان داد. از طرفی حضور گونه الف )

mucronata ،چراکه( در این جامعه دور از انتظار نبود 

های فشرده با وزن مخصوص باال خاک این گونه در

(. با توجه به Pourbabaei et al., 2010رویش دارد )

بندی بندی غیرخطی و نتایج طبقهنتایج مشابه رسته

-بندی میغیرخطی رسته هایروش که گفت توانمی

 آوردن به دست برای نمونه قطعات تفکیک در توانند

. همچنین کند یاری را بهینۀ ما شناختیواحدهای بوم

نمونه بر  قطعات ارزش دار باال بینهمبستگی معنی

دهد که نشان می CCAو  DCAروی محورهای 

گیاهی منطقه های موجود در ساختار پوشش گرادیان

-در ارتباط با متغیرهای محیطی تأثیرگذار اندازه کامالً

(. این Wilson and Pyatt, 2001گیری شده است )

های استفاده و خروجیهای مورد موضوع دقت روش

کند. از طرفی نتایج آنالیز واریانس پژوهش را تائید می
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های اکولوژیک نیز دار در گروهو وجود اختالفات معنی

 بندی پوشش گیاهی است.در راستای نتایج رسته

دقت در نحوه پراکنش جوامع گیاهی  یطورکلبه

و  DCA ،CCAبر روی محورهای  شدهکیتفک

دهد که تحت تأثیر نشان می TWINSPANخروجی 

محیطی ارتفاع از سطح دریا، شیب و درصد عوامل 

پوشش درختی به همراه متغیرهای خاکی آهک، تاج

کلسیم، رطوبت اشباع و کربن آلی سه جامعه گیاهی 

های بلوط متفاوت در طول گرادیان ارتفاعی جنگل

 کند درشود. این نتایج تائید میایرانی تشکیل می

گیاهی بیشتر تحت تأثیر ی کوچک پوشش هامقیاس

گیرد تا عوامل خاک و عوامل توپوگرافی قرار می

انجام  ازآنجاکه(. همچنین Cui et al., 2009اقلیمی )

-هرگونه برنامه مدیریتی برای اصالح، احیا یا بهره

برداری از جوامع جنگلی زاگرس نیازمند شناخت 

یاهی و جانبه از روابط اکولوژیکی بین پوشش گهمه

رو پیشنهاد متغیرهای محیطی تأثیرگذار است، از این

منظور مدیریتی به ریزیشود انجام هرگونه برنامهمی

احیا و بهبود جوامع گیاهی بلوط ایرانی بر مبنای نیازها 

.شده باشدو ارتباطات اکولوژیکی شناسایی
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Abstract 

This study aims to determine the floristic composition and investigate the distribution of communities 

along an altitude gradient in oak forests of Taf in Khoramabad. The study area was classified into 

100m elevation classes, and in each class two 500m2 plots were chosen randomly for measuring trees 

and shrubs layer. Also in each 500 m2 plot three 4m2 plots were distributed for measuring herbaceous 

layer composition. Changes in vegetation along an altitudinal gradient were studied using slope, 

altitude and some edaphic data by CCA, DCA and TWINSPAN ordination and classification methods. 

Based on the results, 116 species from 35 genera were observed along the altitude gradient. 

Asteraceae, Poaceae and Fabaceae families had the most species respectively. Therophytes, 

Hemicryptophytes and Cryptophytes were the most dominant life forms and Iran-Toranian and Iran-

Torani-Mediterranean were the most chorotypes in this area. 

Keywords: Classification, Herbaceous layer, Indicator species, Ordination. 
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