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تأثیر قطعهقطعه شدن جنگل بر ترکیب و پراکنش گونههای گیاهی در دامنههای شمالی جنگلهای کرمانشاه
فوزیه سلیمانی ،1جواد اسحاقیراد* 2و یحیی

خداکرمی3

 -3کارشناسی ارشد ،جنگلداری ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 -2دانشیار ،گروه جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 -1کارشناس ارشد ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
تاریخ دریافت31/32/22 :

تاریخ پذیرش32/60/13 :

چکیده
این بررس ی با هدف بررس ی تر یر قطعهقطعه ش دن جنگ ها بر روی ترکیب و پراکنش گونههای
گیاهی ،در دامنههای شمالی جنگ های بلوط استان کرمانشاه انجام شد .سه قطعه جنگلی با جهت شمالی و
با ش رایط مشابه فیزیوگرافی انتخاب و در هر قطعه ،در فواص صفر 366 ،26 ،22 ،و  326متری ،با استفاده
از س ه ترانک کت که در فواص  266متری از هم قرار گرفتند ،اقدام به نمونهبرداری از پوشش گیاهی شد.
برای گروهبن دی از روشهای آنالیز خوش های و آنالیز تطبیقی قوسگیری ش ده و برای تعیین گونههای
شاخص هر گروه از تجزیه و تحلی گونههای معرف استفاده شد .در این پژوهش 331 ،گونه گیاهی متعلق
به  39جنس و  29تیره در منطقه مورد بررسی شناسایی شد .تیره کاسنی ( )Asteraceaeبا  23گونه (35/25
درص د) ،بیش ترین تعداد گونههای گیاهی را به خود اختص ا

داد .دو گروه ش ام گروه قطعات نمونه

حاش یه جنگ (ص فر و  22متری) و گروه قطعات نمونه زون جنگ ( 326 ،366 ،26متری) تفکیک شد و
مش خص ش د که فاص له از حاش یه قطعه مهمترین عام در پراکنش گروهها اس ت .مهمترین گونههای
ش اخص اولین گروه اکولوژیک ش ام ، Alyssum menicoides Boiss،Aegilops umbellulata Zhuk. :
،Echinops kermanshahanicus Mozaff. ،Calendula persica C.A.Mey. ،Anthemis hyalina DC

 ،Onobrychis lunata Boiss. ،Gundelia tournefortii L. ،Euphorbia macroclada Boiss.و مهمترین
گون ههای ش اخص دومین گروه اکولوژیک ش ام

Stipa ،Alyssum marginatum Steud.ex Boiss

،Crataegus azaralous L ،Ziziphora capitata L ،Taeniatherum crinitum Schreb. ،barbata Desf
 Quercus branttii Lindlمیباشند.

واژههای کلیدی :بلوط ،جنگ های زاگرس ،حاشیه جنگ  ،عمق جنگ  ،فلور ،قطعات جنگلی.

* نویکنده مکئول:

Email: javad.eshaghi@yahoo.com
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مقدمه

گکترش چنین تخریبهایی جلوگیری شود .بدیهیترین

در جهان امروز ،تغییر و تبدی اکوسیکتمها ،معض

نتیجه قطعهقطعه شدن رویشگاهها ،کاهش سطح آنها و

مهمی به شمار میرود .در این میان انقراض اکوسیکتم-

حذف بخش مهمی از سرمایه ایکت که گویی ما سهمی

های جنگلی از چالشهای بزرگ است ،بهطوریکه

از آن برای آیندگان قائ نشدهایم .با توجه به اهمیت

ساالنه  30میلیون هکتار از جنگ های جهان تخریب

موضوع ،پژوهشهای زیادی در خارج از کشور در

میشود ( .)Marvi mohajer, 2005از اینرو تخریب،

خصو

اندازهگیری متغیرهای زیکتی و غیر زیکتی در

اساسیترین فرایند برای تغییر در ساختار و ترکیب

قطعات جنگلی ( ،)Gehlhausen et al., 2000بررسی

اکوسیکتمهای جنگلی محکوب میشود ( Attiwill,

غنای گونههای چوبی در قطعات جنگلی (Ochoa-

 .)1994مترسفانه بیشترین کاهش سطح جنگ ها و

 ،)Gaona et al., 2004بررسی پوشش گیاهی قطعات

انقراض گونههای گیاهی و جانوری در کشورهای در

جنگلی ( )Turner et al., 2003و بررسی پاسخهای

حال توسعه اتفاق میافتد که کشور ما نیز جزو این دسته

گیاهان آوندی و چهار گروه از بیمهرگان نکبت به

است .فرآیند قطعهقطعه شدن جنگ ها ممکن است در

قطعهقطعه شدن مراتع ()Zschokke et al., 2000

ا ر بروز پدیدههای طبیعی یا غیرطبیعی رخ داده و منجر

صورت گرفته است .مترسفانه با وجود روند روزافزون

به اشتقاق جوامع گیاهی مختلف شود .یک جنگ قطعه-

قطعهقطعه شدن جنگ های ایران و بهویژه جنگ های

قطعه شده به دلی تغییرات ایجاد شده در گرادیانهای

زاگرس (بهواسطه فعالیتهای دامداری و کشاورزی) و

محیطی مانند رطوبت و دمای هوا ،ترکیب گونهای ابتی

اهمیت این موضوع در اکوسیکتمهای جنگلی هنوز

را در قطعات مختلف ندارد .این تغییر در شیب عوام

پژوهشی در خصو

محیطی ،از چه متری حاشیه به سمت داخ محدوده

آن در قطعات جنگلی صورت نگرفته است .بنابراین

جنگ نمود پیدا میکند (.)Pfister and Arno, 1980

هدف از این تحقیق بررسی تر یر قطعهقطعه شدن

تغییرات عوام غیرزنده مانند نور ،دمای هوا ،رطوبت و

جنگ ها بر ترکیب و پراکنش گونههای گیاهی در دامنه-

زنده که سبب

های شمالی جنگ های استان کرمانشاه است .با این

پراکندگی بذرها میشوند ،ممکن است که منجر به

فرضیه که ترکیب و پراکنش گونههای گیاهی با دوری

تغییرات ترکیب گونهای در حاشیههای جنگ نکبت به

و نزدیکی نکبت به حاشیه جنگ دستخوش تغییر می-

داخ آن شود ( .)Gray and Spies, 1997بهعبارتدیگر

شوند .شایان ذکر است که بخشهای اجرایی میتوانند

شدت ناهمگنی منابع محیطی هر عرصه ،به همراه

از نتایج این تحقیق در مدیریت جنگ ها و نیز حفاظت

نیازهای اکولوژیک مختلف گیاهان ،سبب میشود که هر

از تنوع گونهای آنها بهرهمند شوند.

مواد مغذی خاک و همچنین عوام

گیاه با توجه به محدودیتها و فرصتهای محیطی،

شرایط پوشش گیاهی و ترکیب

مواد و روشها

بهترین مکان را برای استقرار انتخاب کند Laurance .و

منطقه مورد بررسی

همکاران ( Canham (1988) ،)1998و  Scottو

این تحقیق در دامن ههای ش مالی جنگ های چهارزبر

همکاران ( )1998علت تخریب اکوسیکتمها را استفاده-

(واقع در  12کیلومتری ش هرس تان کرمانش اه) با طول

های نابجا و تغییر کاربری زمین دانکته و بیان میکنند

جغرافی ایی  20درج ه و  13دقیق ه ت ا  20درجه و 23

که با توس بهروشهای حفظ تنوع زیکتی بایکتی از
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دقیقه ش رقی و عرض جغرافیایی  12درجه و نه دقیقه

نمونههای هرباریومی تاکک ونهای گیاهی ش ناس ایی

تا  12درجه و  32دقیقه ش مالی انجام ش د .میانگین

ش دن د .برای تجزی ه و تحلی

دادهها ،ابتدا دادههای

بارش  253میلیمتر اس ت که  56درص د آن در فصول

پوش ش گیاهی جمع آوری ش ده برای پوشش علفی و

پاییز و زمک تان اتفاق میافتد .محاس به نمایه خش کی

پوش ش درختی و درختچهای در هر نقطه از ترانککت

دوم ارتن ،اقلیم م دیتران های را در این منطق ه نش ان

در هم ادغام ش د .سسس برای گروهبندی قطعات نمونه

میدهد (.)Jazireiy and Ebrahimi Rastaghi, 2003

برداش ت شده از فواص مختلف از آنالیز خوشهای (با

می انگین ارتف اع این منطقه 3966 ،متر از س طح دریا

مقیاس فاص له س ورنک ون و روش اتص ال خوش ه β

است.

انعطافپذیر ( )β= - 0.25و برای بررسی روند تغییرات

روش پژوهش

پوش ش گی اهی در قطع ات مختلف از آنالیز تطبیقی

بهمنظور مقایک ه فلور حاش یه و داخ قطعات جنگلی

قوس گیری ش ده ( )DCAاس تفاده ش د .برای تعیین

در دامنههای ش مالی جنگ های کرمانش اه ،س ه قطعه

گونههای ش اخص گروههای تفکیکش ده از تجزیه و

جنگلی با جهت ش مالی از جنگ های بلوط با ش رایط

تحلی

گون هه ای معرف به همراه آزمون مونت کارلو

مشابه از نظر شیب و ارتفاع از سطح دریا انتخاب و در

(آزمون معنیدار بودن مق دار معرف گونهها) اس تفاده

هر قطعه با استفاده از سه ترانککت که در فواص 266

ش د .مقادیر معرف دارای دامنهای از ص فر (بدون

متری از هم قرار گرفته و در جهت ش یب پیاده شدند،

ارزش معرف) تا عدد ( 366معرف عالی) است .معرف

اقدام به نمونهبرداری از پوش ش گیاهی از قطعات ش د

عالی بدین معنی است که یک گونه فقط در یک گروه

(اولین ترانک کت بهص ورت تص ادفی پیاده شد) .نقاط

و در تمام قطعات نمونه آن با فراوانی زیاد حض ور

برداش ت پوش ش گیاهی در هر ترانک کت ،در فواص

دارد .بهطورکلی گونههایی که در بیش تر قطعات نمونه
د

و نیز گونههایی که فقط در یک یا چند قطعهنمونه

ص ف ر 366 ،26 ،22 ،و  326م تری تعیین ش

( .)Gehlhausen et al., 2000برای بررس ی پوش ش

حاضر باشند ،دارای ارزش معرف معنیداری نخواهند

درختی و درختچ های ،در هر نقط ه دو قطعهنمونه 26

بود (.)Eshaghi rad et al., 2009

مترمربعی ( 26×2متر) عمود بر ترانک کت ،در س مت

نتایج

چپ و راست پیاده شد .برای بررسی پوشش علفی نیز،

بر اساس نتایج فلوریکتیک 331 ،تاککون گیاهی متعلق

در هر نقط ه پنج قطعهنمونه  6/22مترمربعی (6/2×6/2

به  39جنس و  29تیره در منطقه ش ناس ایی ش دند که

متر ) عمود بر ترانک کت در سمت چپ و راست پیاده

تیره کاسنی ( )Asteraceaeبا  23گونه ( 35/25درصد)،

شد ( .)Gehlhausen et al., 2000پس از انتقال نمونهها

بیش ترین تع داد گون هه ای گی اهی منطقه را به خود

به هرباریوم مرکز تحقیقات کش اورزی و منابع طبیعی

اختص ا

اس ت ان کرم انش اه با اس تفاده از فلورهای ایرانیکا

داد .از بین گون هه ای چوبی نیز گون ه

 Quercus branttiiباالترین حض ور و درص د پوشش

( ،)Rechinger, 1963-1988فلور ترکیه (Davis,1965-

را در منطقه دارد .نتیجۀ تجزیه و تحلی خوشهای برای

 ،)1988فلور عراق ( )Townsend, 1966-1985فلور

پالتهای برداش ت ش ده از مناطق مورد بررس ی ،در

ایران (Assadi, 1988؛ Assadi et al., 1988-2006؛

ش ک  3نش ان داده ش ده اس ت .بهطورکلی پوش ش

 )Masoumi, 2006و همچنین با بررس ی و اس تفاده از
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گیاهی قطعات نمونه برداش تش ده از فواص مختلف

تحلی گونههای معرف را نش ان میدهد .بر اساس این

قطع ات جنگلی مورد بررس ی را میتوان به دو گروه

جدول گونههای ش اخص گروههای تفکیک ش ده که

طبقهبندی کرد .گروه اول ش ام قطعات نمونه فاص له

دارای ارزش معرف زیاد و معنیدار میباش ند به شر

ص فر و  22متری اس ت که میتوان این گروه را گروه

زیر است.

حاشیه قطعات جنگلی نامید و گروه دوم شام قطعات
نمونه فواص

گونههای ش اخص گروه حاش یه قطعات (فاص له
صفر و  22متری) عبارتاند از:

 366 ،26و  326متری اس ت که گروه

Aegilops umbellulat, Alyssum menicoides,
Anthemis hyalina, Calendula persica, Echinops
kermanshahanicus, Euphorbia macroclada, Gundelia
tournefortii,Lens orientalis, Onobrychis lunata,
Picnomon acarna, Sysymbrium damascenum,
Tragopogon longrostris, Verbascum pseudo-digitalis,
Vicia assyriaca, V. narbonensis.

عمق قطعات جنگلی نامگذاری میش ود .ش ک  2نیز
نش اندهنده نتایج رس تهبندی بهروش تجزیه و تحلی
تطبیقی قوسگیری شده برای قطعات نمونه موجود در
مناطق مورد بررس ی اس ت .ش ک  1نتایج رس تهبندی
گونههای بت ش ده در قطعات نمونه را نش ان میدهد

گونههای ش اخص گروه عمق جنگ (فاصله ،26

که مبین تغییرات زیاد ترکیب گونهای با افزایش فاص له

 366و  326متری):

از حاشیه است.

Alyssum marginatum, Anagalis rvensis,Galium
aparine,Geranium tuberosum, Phlomis persica,
Scandix pectin-veneris, Stipa barbata, Taeniatherum
crinitum, Ziziphora capitata, Crataegus zaralous,
Quercus branttii.

ج دول  3نت ایج (آزمون مونتکارلو) برای آزمون
معنیداری ارزش معرف مح اس بهش ده در تجزیه و

شک  -3طبقهبندی تجزیه و تحلی خوشهای قطعات نمونه از نظر ترکیب گونهای ( :Nجهت شمالی ،عدد صدگان :شماره
قطعه ،عدد دهگان :شماره ترانککت ،عدد یکان :فاصله از حاشیه)
Figure 1. Cluster analysis classification of the sampling plots in terms of species composition. (N:
North aspect, hundreds number: Patch number, tens number: Transect number, one’s number: distance
)from the edge
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: عدد دهگان، شماره قطعه: عدد صدگان، جهت شمالی:N(  قطعات نمونه مناطق مورد بررسیDCA  رسته بندی-2 شک
) فاصله از حاشیه: عدد یکان،شماره ترانککت
Figure 2. DCA ordination of sampling plots of the study area. (N: North aspect, Hundreds number:
Patch number, Tens number: Transect number, One’s number: Distance from the edge)

 گونههای گیاهی مناطق مورد بررسی (چهار حرف جنس و سه حرف گونه در شکل آوردهDCA  رسته بندی-3شکل
) درجشده است1 شده و نام کامل در جدول
Figure 3. DCA ordination of plant species of the study area (Four letters of genus and three letters of
the species and full name of species listed in table 1)
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 نتایج آنالیز مونت کارلو برای تعیین گونههای شاخص در گروههای تعیین شده-3 جدول
Table 1. Monte Carlo analysis results to determine indicator species of defined groups
گروه با
نام علمی گونه
Species scientific
name

بیشترین ارزش معرف

ارزش معرف
)(مشاهدهشده

ارزش معرف (داده
)های تصادفی

P*

Group with
highest indicator
value

Indicator value
(Observed data)

Indicator value
(Randomized
data)

1

49.7

30.8

0.0178

2

16.5

14.3

0.3637

1

6.2

4.5

0.3607

Acinos graveolens

1

28.8

23.5

0.1874

Aethionema
grandiflora

2

3.4

4.4

1

Ajuga chamaecistus

1

6.2

4.4

0.3522

Allium stamineum

2

6.9

6.5

0.5402

Aegilops
umbellulata
Aethionema
carneuz
Achillea
biebersteinii

ارزش معرف (داده

نام علمی گونه

گروه با

ارزش معرف

Species
scientific
name

بیشترین ارزش معرف

)(مشاهدهشده

Group with highest
indicator value

Indicator value
(Observed data)

Indicator value
(Randomized
data)

2

12.7

23.8

0.9696

1

4

6.2

1

2

3.6

7.5

1

2

30.1

19.7

0.0556

2

6.9

6.3

0.5385

2

44

41.3

0.3721

1

12.1

18.8

0.9826

1

45.3

50.6

0.7618

1

6.2

4.5

0.3607

1

37.6

36.1

0.4161

1

43.5

24.3

0.0108

2

18.8

21.5

0.5485

1

12.5

6.2

0.1148

1

12.5

6.2

0.1246

1

6.2

4.4

0.3495

1

6.8

10.7

1

1

40.3

31

0.1766

Astragalus
verus
Arabis
caucasica
Aubrieta
parviflora
Boissiera
squarrosa
Bongardia
chrysogonum
Bromus
dantoniae
Bromus sericeus

P*

Alopecurus
myosuroides

2

6.1

10.5

0.8776

Alyssum longistylum

2

13.8

10.4

0.2549

Alyssum
marginatum

2

47.6

25

0.0098

Alyssum menicoides

1

65.2

42.9

0.0076

Anagalis arvensis

2

41.4

23

0.0094

Anthriscus
cerefolium

1

8.2

8

0.5403

Anthemis hyalina

1

55.4

29.3

0.0038

2

6.9

6.2

0.5281

1

9.8

7.4

0.5411

1

8.1

9.7

0.7397

2

33.8

25.8

0.181

Lactuc a seriola

2

22.1

20.2

0.3997

0.1496

Lamium
amplexicaule

2

26.1

19.4

0.1754

Astragalus
enthemophyllus
Astragalus
camptoceras
Astragalus
campylanthus
Chaerophyllum
macropodon
Chardinia
orientalis

2

40.1

30.3

Bromus
tectorum
Bryonia dioica
Jacq.
Bunium
paucifolium
Calendula
persica
Callipeltis
cucularia
Campanula
cecilii
Carthamus
oxyacantha
Centaurea
depressa
Ceratocephalus
falcata
Cerastiun
inflatum

)های تصادفی
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.1 ادامه جدول
Continued table 1.
گروه با
نام علمی گونه
Species scientific
name

بیشترین ارزش معرف
Group with
highest indicator
value

ارزش معرف
)(مشاهدهشده

گروه با

ارزش معرف (داده
)های تصادفی

Indicator value
(Observed data)

Indicator value
(Randomized
data)

نام علمی گونه

P*

Species scientific name

Conringia orientalis

2

3.4

4.4

1

Consolida orientalis

1

12.5

6.2

0.1246

Coronilla varia

1

5.5

14.2

1

Cousinia kirrindica

1

6.2

4.4

Crepis sancta

2

10.6

Crocus pallasii

1

15.6

Crupina
crupinastrum

1

Descurinia sophia
Echinops
kermanshahanicus

بیشترین ارزش

ارزش معرف

معرف

)(مشاهدهشده

Group with
highest
indicator value

Indicator value
(Observed data)

ارزش معرف (داده
)های تصادفی
Indicator value
(Randomized
data)

P*

Lathyrus cicera

2

7.2

12

1

Lathyrus inconspiccus

1

20.9

82.2

0.8296

Lens orientalis

1

59.1

25.3

0.0006

0.3473

Medicago radiata

1

15.6

18.8

0.5231

23.2

1

Medicago rigidula

1

32.3

25.2

0.1902

18.6

0.5667

Minuartia hamata

2

20.7

14.1

0.131

4

6.2

1

M. meyeri

2

47.5

40.5

0.2531

1

3.9

9.7

1

Onobrychis lunata

1

31.5

16.9

0.0236

1

25

10

0.0138

Onopordon heteracanthium

1

6.2

4.4

0.3495

Erodium cicutarium

1

32.9

36.9

0.6119

Papaver argemon

1

38.9

27.2

0.0878

Eremopoapersica

2

34.3

42.9

0.9784

Papaver Sp.

1

19.3

19.8

0.4789

Euphorbia falcata

1

19.6

12

0.1656

Phalaris minor

1

23.5

14.8

0.1144

2

17.1

20.1

0.6241

Phlomis persica

2

48.3

24.8

0.004

1

31.2

12.3

0.0026

Picnomon acarna

1

83.7

36.5

0.0002

Euphorbia petiolata

1

6.2

4.5

0.3607

Poa bulbosa

1

40.8

49.6

0.9994

Falcaria vulgaris

1

6.8

10.7

1

Polygonum hyrcanicum

1

18.4

10.5

0.0954

Filago arvensis

1

35.7

41.1

0.7309

Pterocephalus plumosus

1

3.3

10.6

1

Galium aparine
Garrhadiolus
stellatus

2

44.1

23.9

0.013

Rochelia disperma

2

19.9

23.7

0.6961

2

22.1

18.6

0.2971

Salvia spinosa

2

20.7

11.9

0.0694

Euphorbia
inderiensis
Euphorbia
macroclada
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.1 ادامه جدول
Continued table 1.
گروه با
نام علمی گونه
Species scientific
name

بیشترین ارزش

ارزش معرف

معرف

)(مشاهدهشده

ارزش معرف (داده
)های تصادفی

گروه با
P*

ارزش معرف

ارزش معرف (داده

نام علمی گونه

بیشترین ارزش معرف

Species scientific name

Group with
highest indicator
value

Indicator value
(Observed data)

Indicator value
(Randomized
data)

)(مشاهدهشده

)های تصادفی

P*

Group with
highest
indicator value

Indicator value
(Observed data)

Indicator value
(Randomized
data)

Heteranthelium
piliferum

1

43.2

36.2

0.2252

Stipa barbata

2

27.6

15.5

0.0394

Geranium tuberosum

2

44.8

28.5

0.0206

Scandix pectin-veneris

2

75.9

33.8

0.0002

Gundelia tournefortii

1

40.6

19.8

0.0078

Sencio vernalis

1

18.8

28.9

0.8298

Holosteum
umbellatum

1

43.2

41.5

0.3249

Sysymbrium damascenum

1

25

10.4

0.0106

Hordeum bulbosum

1

48.8

43.2

0.2192

Taeniatherum crinitum

2

44.1

24.4

0.0156

Hypecum pendulum

1

9.8

7.6

0.5575

Tanacetum polycephalum

1

12.2

8.6

0.2088

Koelpinia linearis

1

16.1

14.6

0.4203

Torilis arvensis

2

30.8

21.4

0.0692

Lactuca aculeate

1

9.8

14.7

1

Torilis hetrophyIla

1

36

44.1

0.885

1

61.3

23.1

0.0002

Verbascum pseudo-digitalis

1

25

9.7

0.0142

2

3.4

4.5

1

vicia assyriaca

1

42.2

19.2

0.0058

Trifolium repens

1

15.8

20.3

0.7694

Vicia narbonensis

1

42.5

19.7

0.0066

Trigonella filipes

1

19.6

12

0.1702

Viola modesta

1

4

6.3

1

Trigonella
macroglochin

2

12.6

20.1

0.9918

Vulpia myorus

2

39.4

31.4

0.1544

Trigonella monantha

1

38.6

24.7

0.0686

Ziziphora capitata

2

44.8

23.9

0.0088

Trigonella persica

2

16.7

20.9

0.7694

Amigdalus lycioides

2

7.2

12

1

Tulpia humilis Herbert

2

3.4

4.5

1

Cerasus microcarpa

2

8.8

10.9

0.6465

Vaccaria pyramidata

2

13.1

13.9

0.4515

Crataegus azaralous

2

72.4

30.5

0.0002

Valerianella_locusta

1

34

39.8

0.7483

Quercus branttii Lindl.

2

59.1

48.2

0.0074

Tragopogon
longrostris
Trifolium pilular
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از تابش نور بیش تر و کم ش دن رطوبت خاک و تر یر

بحث
بر اس اس نتایج حاص
حاص

بیش تر عوام ریز اقلیمی ،گونههایی متناس ب با این

از طبقهبندی پوش ش گیاهی

ش رایط در حاشیههای جنگ حضور داشته و در داخ

از تجزیه و تحلی خوش های ،پوش ش گیاهی

مناطق مورد بررس ی به دو گروه اص لی تقک یم ش د:

توده جنگلی یعنی جایی که ا ر حاشیهای کمتر میشود،

قطعات نمونۀ برداش ت شده از نقاط صفر و  22متر در

گون هه ای دیگر متن اس ب با میکروکلیمای حاکم بر

گروه اول و قطعات نمونۀ برداش ت ش ده از نقاط ،26

اعماق جنگ حض ور و رویش پیدا میکنند .این نتیجه

 366و  326متری از حاشیه جنگ  ،در گروه دوم جای

با نتایج بررسی )Rodríguez and Mandujano (2009

گرفتند .این بدان معناس ت که قطعات نمونه واقع شده

و  Gehlhausenو همکاران ( )2000که تغییر در عوام

در حاش یههای قطعات جنگلی از نظر ترکیب گونهای

ریزاقلیمی در ح اش ی هه ای جنگ را بهعنوان عام

بیش ترین شباهت را به همدیگر داشته و از سوی دیگر

اس اس ی در تغییرات پوش ش گیاهی حاش یه نکبت به

قطعات نمونه واقع ش ده در میانهها و اعماق جنگ نیز

اعم اق جنگ

معرفی کردن د و ب ا نت ایج پژوهش

به دلی همدیگر ش باهت فلورس تیکی در یک گروه

 Gonzalezو همک اران ( )2009ک ه بی ان کردند برای

مجزا قرار بگیرند.

تمام اش کوبهای جنگلی بک ته به افزایش فاص له از

بر اس اس نتایج حاص له از رجبندی تجزیه و

ح اش ی ه جنگ  ،تنوع ،غنا و فراوانی گونهای کاهش

تحلی تطبیقی قوسگیری ش ده قطعات نمونه برداشت

مییابد ،همک و است .در این راستا  Najafiو همکاران

ش ده ،مشخص شد که فاصله از حاشیه قطعات جنگلی

( )2011نشان دادند که ترکیب گونهای در حاشیه جاده

مهمترین عام تغییرات ترکیب گونهای گروهها اس ت.

جنگلی نکبت به اعماق جنگ  ،متفاوت است .همچنین

اب ت ش ده اس ت ک ه تغییر عوام

ریزاقلیمی در

نشان داد که گروههای اکولوژیک حاشیه و عمق جنگ

حاشیههای جنگ عام اساسی تغییرات پوشش گیاهی

از نظر گونههای ش اخص نیز متفاوت اس ت .گونههای

حاشیه نکبت به اعماق جنگ است ( Gehlhausen et

شاخص گروه حاشیه قطعات دارای حداکثر فراوانی در

 .)al., 2000; Pfister and Arno, 1980عوام متعددی

قطعات نمونه فاص له صفر و بیکت و پنجمتری بوده و

در ج ایگ ی ری گ ون هه ای گی اهی کف جنگ

در اعماق جنگ بهندرت مشاهده شدند.

تر یرگذارند .از اینرو رویش گیاه در هر مح نشان از

گون هه ای ن ادر و همچنین گونههای با فراوانی

تعادل رقابتی آن گونه با گونههای دیگر و با ش رایط

زیاد در تمام قطعات نمونه معرف ش رایط ویژه محیطی

محیطی ح اکم دارد .بن ابراین گی اه در محیطی قرار

نیک تن د ( .)Eshaghi rad et al., 2009ب ااینح ال

میگیرد که ض من دس ترس ی مناس بتر به منابع و

گونههای ش اخص در قطعات مختلف جنگ و بنابه

شرایط اکولوژیک ،در مقاب عوام اکولوژیک مختلف

ان دازه این قطع ات ب اهم تف اوت دارن د ( Canham,

حفاظت شود ( )Shabani et al., 2011و چون شرایط

.)1988

اکولوژی ک در ح اش ی ه و عمق جنگ باهم متفاوت

مقاوم به تخریب بودن بعض ی از گونههای گیاهی

است ،بنابراین طبیعی است که در فواص معین ،ترکیب

موجود در ح اش ی ه جنگ

و نیز عواملی مث باد که

گونهای خاص ی حض ور داش ته باش ند .به عبارتی در

مقدار آن در حاش یه بیش تر اس ت ،سبب توسعه یافتن

حاش یههای قطعات جنگلی به دلی ا ر حاشیهای ناشی

در

هرچ ه بیش تر بعض ی از گونههای گیاهی خا
313

2  شماره،1  جلد،مجله پژوهش و توسعه جنگل

خطری جدی برای از دس ت رفتن تنوع گونهای گیاهی

Fraver 1994; Gonzalez et ( حاش یه جنگ میشود

 از اینرو لزوم اقدامات مدیریتی.محک وب میش ود

 ع ام.)al., 2009; Ochoa-Gaona et al., 2004

ص حیح برای حفاظت اصولی و منطقی و جلوگیری از

دیگری که س بب متفاوت بودن فلور حاش یه و عمق

قطعهقطعه ش دن جنگ های بلوط زاگرس بهش دت

 متری از6-22  این است که در فاصله،جنگ میش ود

.احکاس میشود

 رقابت گونههای مهاجم منجر به حذف، حاش یه جنگ
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.)Gehlhausen et al., 2000( بعضی از گونهها میشود
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 جزو گونههای مهاجمPicnomon acarna بهعنوانمثال
 جزو گون هه ایEchinops kermanshahanicus و
 اذعان ش ده اس ت که در.مقاوم در برابر تخریباند
 گونههای مقاوم،  متری از حاشیه جنگ26-06 فاص له
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Abstract
The aim of this research is to study the influence of forest fragmentation on plant species composition
and distribution in the northern aspects of Kermanshah oak forests. Three patches of oak forests with
similar physiographic conditions were selected and vegetation data were sampled at 0, 25, 50, 100 and
150-meter intervals along three transects which was located in a distance of 200 m apart from each other.
Cluster Analysis and Deterended Correspondence Analysis were used to categorize and investigate the
trend of vegetation variation in different patches. Also, Indicator Species Analysis accompanied with
Monte Carlo test was used to determine the characteristic species in the area. In this study, 113 plant
species belonging to 97 genera and 27 families were identified., Asteraceae family with 21 species
(18.58 percent) showed the highest number of plant species Two categories of sample plots, i.e. forestedge (zero and 25 m) and inside-forest (50, 100 and 150 m) were separated And it was recognizes that
the distance from the patch edge was the most important factor on distribution the distribution of these
groups. Characteristic species of the first group are: Aegilops umbellulat, Alyssum menicoides, Anthemis
hyalina, Calendula persica, Echinops kermanshahanicus, Euphorbia macroclada, Gundelia
tournefortii, Lens orientalis, Onobrychis lunata, Picnomon acarna, Sysymbrium damascenum,
Tragopogon longrostris, Verbascum pseudo-digitalis, Vicia assyriaca, V. narbonensis and for the
second group: Alyssum marginatum, Anagalis arvensis, Galium aparine, Geranium tuberosum, Phlomis
persica, Scandix pectin-veneris, Stipa barbata, Taeniatherum crinitum, Ziziphora capitata, Crataegus
azaralous, and Quercus branttii.
Keywords: Oak, Zagros Forests, Forest edge, Forest inside, Flora, Forest patches.
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