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با خصوصيات فيزيكي ) .Acer velutinum Boiss(پراكنش گونه پلت استقرار و رابطه بين 
ناو  حوزه :مطالعه موردي( شمال هاي و شيميايي خاك و عوامل توپوگرافي در جنگل

  )استان گيالن/اسالم
  2جليل علويسيد و  1، حسن پوربابايي*1، علي صالحي1علي پاوند درو

  گروه جنگلداريدانشكده منابع طبيعي،  ،دانشگاه گيالن، صومعه سرا

 گروه جنگلداريدانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي،  نور، دانشگاه تربيت مدرس،

  12/2/91 :تاريخ پذيرش    9/6/90 :تاريخ دريافت

  چكيده 

هاي  در جنگلت كه يكي از مناطق استقرار و پراكنش وسيع و مناسب گونه پل در استان گيالناسالم ناو  حوزهدر اين تحقيق 
ثيرگذار أتخصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك و عوامل توپوگرافي بررسي هدف از اين تحقيق . انجام شده است ،باشدميشمال 

هاي اكولوژيكي اين ترين ويژگيبرخي از مهمتا از اين طريق بتوان  باشدميها در اين رويشگاهبر استقرار و پراكنش اين گونه 
 ،هاي پراكنش مناسب گونه پلت در محل ،نقشه توپوگرافي و درختيبا در دست داشتن نقشه تيپ . نمودگونه مهم را مشخص 

جهت، شيب، ارتفاع از سطح  در داخل هر قطعه نمونه، در كنار مشخص كردن. به صورت تصادفي برداشت شدنمونه  اتقطع
زادآوري  .و مهمترين خصوصيات خاك تعيين شددرختان، نمونه خاك برداشت  قطر گيري اندازهدرختي و نوع گونه  دريا،
در استقرار و پراكنش گونه ثيرگذار أتداد كه عوامل  نشاننتايج . هاي درختي نيز در مركز قطعه نمونه اصلي برداشت شد گونه
و داري بين اين عوامل خاكي  باشد و همبستگي مثبت و معنيرطوبت اشباع خاك ميو  كل درصد كربن آلي، نيتروژن ،پلت

. دهد از بين عوامل توپوگرافي نيز گونه پلت با جهات شمالي همبستگي مثبت نشان ميكه  طوري به. پراكنش گونه پلت وجود دارد
بر زادآوري پلت مثبت بوده و در مقابل ميزان  ارتفاع از سطح دريا مقدار شن وكربن، فسفر، درصد رطوبت اشباع، ثير أتهمچنين 

 ،پلتپراكنش گونه استقرار و دهد كه در  اين تحقيق نشان مينهايي نتايج  .دري با زادآوري اين گونه داكلسيم و منيزيوم رابطه منف
   .باشد كننده مي رطوبت مناسب تعيين وخاك حاصلخيز هاي مرغوب با  رويشگاه

  ، عوامل توپوگرافي، خصوصيات فيزيكي و  شيميايي خاكرويشگاه جنگليپلت،  :هاي كليدي واژه

   asalehi@guilan.ac.ir: يپست الكترونيك،  013-44320895: تلفنمسئول،  نويسنده* 

  مقدمه
هاي گياهي، رشد و نمو، ادامه حيات و  گونه براي استقرار

شناسي نقش  هاي طبيعي، عوامل بوم پراكنش آنها در محيط
بقاء و پايداري و در واقع  كننده و مشخصي داشته تعيين

 ناشي از ،هاي جنگليازجمله اكوسيستم هااكوسيستم
در جنگل بازتاب اين  .دنباش متقابل اين عوامل ميثيرات أت
مختلف و شرايط پيچيده در سيماي ظاهري و طرز ثيرات أت

در واقع . كند نمود پيدا مي گياهيهاي مختلف  استقرار گونه

ر اكوسيستم ديگر ها در جنگل و يا ه گرد هم آمدن رستني
عوامل زنده و غير زنده ثير أتداراي نظمي معين و بر اساس 

در جوامع گياهي . موجود در طبيعت شكل گرفته است
اثر  هاي گياهي بر روي تمام گونه شناسي بومعوامل 

هر يك از اين عوامل، يك گراديان را  تأثير واشته ذگ
د داشته ها در تمام محيط وجو اين گراديان .دهد تشكيل مي

گذارد  هاي موجود در اكوسيستم اثر مي و بر همه گونه
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 ،ها تحت شرايط اكولوژيكي مشخص رشد اما گونه ،)24(
حضور يك گونه گياهي در  بنابراين ،ابندي تكثير و بقا مي

يك رويشگاه به معني تأمين نيازهاي آن از جهت عناصر 
نه هر گو ).36( باشد غدايي، رطوبت، دما، نور و غيره مي

هاي محدود و مشخصي از هر  تواند تنها در بخشمي
نمايد و در اين محدوده مناسب ان به طور مؤثر عمل گرادي

جمعيت بزرگي را  و تواند باقي مانده ، گونه ميبهينهيا 
تشكيل دهد و به حداكثر فراواني برسد، ولي خارج از اين 

 .شود اي مي محدوده، متحمل فشارهاي فيزيولوژيكي فزاينده
دامنه چنين شرايطي، دامنه اكولوژيك آن گونه را تعيين 

يك گونه هنگامي كه دامنه اكولوژيك  ).24( نمايد مي
رويشگاه ويژه، با تعيين  شناخته شود، حضورش در يك

بيني است و بعكس  ويشگاهي آن قابل پيشر شرايط
توان با حضور يك گونه در يك رويشگاه به طور  مي

يكي از  .)36( يشگاهي پي بردغيرمستقيم به شرايط رو
ها، تجزيه و  هاي مطرح در اُوت اكولوژي رستني زمينه

تحليل و درك روابط گونه گياهي و عوامل رويشگاهي، 
هاي اكولوژيكي است  ها به گراديان گونه واكنش اًوصمخص

)28(.  

يكي از درختان با اهميت ) .Acer velutinum Boiss(لت پ
هاي شمال ايران  ي در جنگلاز نظر اكولوژيكي و اقتصاد

ات است كه از نظر سازگاري اكولوژيكي، از جلگه تا ارتفاع
 بيشترمتعدد در  هايگزارشبر اساس . باال پراكنش دارد

عنوان گونه پراكنده  هاي شمال كشور، پلت به نواحي جنگل
و تنها در  شود هاي جنگلي ظاهر مي به همراه ديگر گونه
توانسته است اجتماعات  اين گونه ،برخي نقاط محدود

به بنابراين  ).18 ،15، 13، 19، 5( خالص را تشكيل دهد
كننده شرايط  بيانتواند رسد اين نقاط محدود مي مينظر 

اكولوژيكي مطلوب براي استقرار اين گونه با ارزش باشد و 
تواند از نظر ها ميمطالعه خصوصيات محيطي اين مكان

در . نه بسيار مهم باشداين گو )autecology( اتوكولوژي
اسالم هاي منطقه  هاي نواحي خزري، جنگل ميان جنگل

غناي اكولوژيك و وجود عناصر  دليل بهاستان گيالن 

داراي اهميت فراوان هستند و  فرده گياهي منحصر ب
هاي اصلي و با ارزش اين منطقه  درخت پلت يكي از گونه

 ميدانيو مشاهدات ) 2،3( ها گزارشبر اساس  كه باشد مي
در بسياري از نقاط اين منطقه حضور دارد و در برخي 

هاي خالص و يا تقريبا خالصي را تشكيل  موارد نيز توده
  . دهد مي

بر اساس برخي از مطالعات كه در شمال ايران در 
عنوان  تواند به است، پلت مي انجام شدههاي پلت  رويشگاه

هاي اهها يا رويشگخاك  (Indicator Species)گونه معرف
اين قبيل مطالعات . )5 ،15 ،18(حاصلخيز مطرح باشد 

باشد و برخي  اگرچه در جاي خود بسيار با اهميت مي
در بيان  اًنمايد، اما عموم و ميخصوصيات پلت را بازگ

هاي  يا بيشتر از روش ،اكولوژيكي گونه پلتخصوصيات 
به نيازهاي اكولوژيك  فقطتوصيفي استفاده شده است و يا 

توان اين  ها اشاره شده است و مي در كنار ساير گونهپلت 
خصوص در غرب استان  در ايران و بهادعا را نمود كه 

هاي جنگلي غني در شمال ايران  گيالن كه از رويشگاه
هاي درخت  مطالعه جدي در ارتباط با رويشگاه ،باشد مي

آن با خصوصيات خاك و  بين پراكنشنحوه ارتباط  وپلت 
همچنين گونه پلت . انجام نشده استافي عوامل توپوگر

نش قابل توجهي هاي شمال ايران پراك اگرچه در جنگل
شود و دنيا كمتر ديده مينقاط ديگر هاي دارد، اما در جنگل

به همين  و )4( هاي قفقاز گزارش شده استاز جنگل فقط
جهت اطالعات در خصوص اين گونه با ارزش در منابع 

با توجه به اين . باشد حدود ميمختلف در دنيا بسيار م
در  و به دليل اهميت قابل توجه درخت پلت نكات

نهالستانهاي جنگلي و استفاده از اين گونه در احياي مناطق 
هاي  با بكارگيري روش، اين تحقيق در نظر دارد تا جنگلي

تحليل تر نسبت به مطالعات قبلي مانند  ي دقيقآمار
انتخاب روش بندي و هاي رسته، روشرگرسيوني

برخي از بندي بر اساس محاسبه طول گراديان،  رسته
مهمترين خواص رويشگاهي گونه پلت كه ارتباط اصلي 

. باشد را بررسي نمايد ميو عوامل توپوگرافي آنها با خاك 
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بين عوامل محيطي مطرح در اين تحقيق ارتباط  بنابراين
و تجديد حيات اين گونه در اين با استقرار شده 
پلت و  درختانپراكنش همچنين نحوه و ها  اهگرويش

 مورد توجهمتقابل بين عوامل محيطي و اين گونه  واكنش
  .قرار گرفته است

  مواد و روشها
مطالعه مورد نظر در : مشخصات منطقه مورد مطالعه

از سري  35و  31، 24، 23، 17، 16، 10، 9، 5پارسل هاي 
ناسب گونه ، با توجه به استقرار مناو اسالم 7يك حوزه 

اين سري جزئي از . است انجام شده پلت در اين پارسل ها
هاي  آيد كه بين طولشمار مي حوزة آبخيز ناورود به

48َ 51ًَجغرافيايي  52َ  27ًَتا   °48 َ درجة شرقي و  °48 َ
37َ  51ًَهاي جغرافيايي عرض 41َ  16ًَتا   °37 َ شمالي  °37 َ

سط بارش ساالنة متو .واقع شده استو در استان گيالن 
ميليمتر و مقادير حداكثر و  950منطقة مورد مطالعه حدود 

اقليم  .ميليمتر است 746و  1155ترتيب برابر  حداقل آن به
 "خيلي مرطوب نوع الف"منطقه از روش دومارتن، از نوع 

 تعيين شده است "مرطوب سرد"و از روش آمبرژه، از نوع 
از سطح دريا  1هاي سري  حداكثر ارتفاع جنگل. )2،3(

 .شود متر منتهي مي 220متر و حداقل ارتفاع آن به  1700
هاي تكامل خاك :عبارتند از 1ي اصلي خاك سري ها تيپ

اسيدي، راندزين  pHاي جنگلي با  نيافته رانكر، قهوه
هاي درختي مهمترين گونه. اي شسته شده قهوه و دكربناته

ت، راش، پل: موجود در منطقه مورد مطالعه عبارتند از
 .)2،3(شيردار، ممرز، نمدار، توسكا، ون و گيالس وحشي 

منطقه  :عبارتنداز ترتيب به منطقهسه  ،محدوده ذكر شدهدر 
هايي شامل بخشمتر  1000تا  600شرقي در دامنه ارتفاعي 

منطقه غربي در دامنه ؛ 16 و 10، 5 هاياز پارسل
هاي هايي از پارسلشامل بخشمتر  1400تا  900ارتفاعي
 700ارتفاعي  و منطقه مركزي در دامنه؛ 34و  14، 8شماره 

براي انجام  29 و 22، 21هاي شماره شامل پارسل 1100تا 
  .تحقيق انتخاب گرديداين 

براي تعيين : و زادآوري پوشش درختي برداري نمونه
بندي شده  برداري طبقه محل قطعات نمونه از روش نمونه

منظور، با استفاده از نقشه تيپ  اينبه . )20( استفاده گرديد
شده در ه ئارااطالعات  پوشش گياهي، نقشه توپوگرافي و

سه منطقه كه داراي استقرار  ،داري كتابچه طرح جنگل
 1بيشتري از پلت بودند در غرب، شرق و مركز سري 

هر يك پراكنش مناسب قطعات نمونه در  براي. انتخاب شد
، تعداد آنهاهريك از با توجه به مساحت  از نواحي مذكور

پنج قطعه نمونه در منطقه شرقي، ده قطعه در منطقه مركزي 
بر روي به صورت تصادفي و هفت قطعه در منطقه غربي 

. در جنگل پياده شد GPSبا استفاده از  بعدو تعيين نقشه 
به و ) متر 50×50(متر مربع  2500طعات نمونه مساحت ق

داخل هر يك از در . )34( شكل مربع در نظر گرفته شد
 10باالتر از با قطر قطر تمام درختان قطعات نمونه 

در  براي بررسي زادآوري .گيري و ثبت شد اندازهمتر  سانتي
ه ب و آر 1 سطحي به اندازه ،داخل هر يك از قطعات نمونه

شكل دايره در مركز قطعه نمونه اصلي پياده شد و زادآوري 
 130-30 و   30كمتر از  هاي ارتفاعي در كالسه

 130 متري، و درخصوص نهالهاي با ارتفاع بيشتر از سانتي
و   5 - 5/2، 5/2 كمتر ازمتر نيز در سه كالسه قطري  سانتي

 .برداشت شدبا شمارش نهالها متر  سانتي 10- 5

پوشش درختي و همزمان با برداشت : برداري خاك نمونه
مترمربعي، به  2500هركدام از قطعات نمونه ، زادآوري

چهار نمونه خاك از مركز . ر ميكروپالت تقسيم شدچها
ها و يك نمونه خاك از مركز قطعه نمونه اصلي  ميكروپالت
متر برداشت و پس از مخلوط كردن  سانتي 20- 0و از عمق 

عنوان معرف خاك قطعه  آنها نمونه خاك بدست آمده به
هاي خاك برداشت شده از  مونهن .)27( برداشت شدنمونه 
به  زيكي و شيمياييفي هايآزمايشنجام براي ا جنگل

آزمايشگاه خاكشناسي انتقال و در آزمايشگاه پس از خشك 
زير بر روي متري آزمايشهاي  ميلي 2از الك  عبور كردن و

تعيين بافت خاك به روش هيدرومتري : شدانجام  اآنه
جرم  ،بايكاس، جرم مخصوص حقيقي به روش پيكنومتري
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 و )Clod method(مخصوص ظاهري به روش كلوخه 
و بر ) وزني(درصد رطوبت اشباع به روش استاندارد 

چنين هم). 14، 7(است حسب درصد محاسبه شده 
ارگيري مخلوط متر و بك pHاسيديته به وسيله دستگاه 

ميزان كربن آلي به روش والكي و  خاك و آب مقطر، 5/1:2
، مواد آلي) Wet ashing(بلك بر پايه اكسيداسيون تر 

هضم و نيتراسيون بعد از (ن خاك با دستگاه كجلدال نيتروژ
 OLSEN، فسفر قابل جذب با استفاده از روش )تقطير

و دستگاه اسپكتروفوتومتر و پتاسيم قابل جذب، ) 16(
سنجي  كلسيم و منيزيم محلول با استفاده از روش طيف

  )7،14،22( گيري شد سنج اتمي اندازه اتمي و دستگاه طيف

هاي مربوط به پوشش گياهي  داده: ها ادهيه و تحليل دتجز
عنوان بانك  به Excel افزار و متغيرهاي محيطي در نرم

پوشش هاي  براي تجزيه و تحليل داده. شداطالعاتي ذخيره 
به . استفاده شد 5/4نسخه  CANOCOر افزا نرمگياهي از 

هاي پوشش  در داده (Extreme)علت وجود مقادير اكسترم 
براي كاهش  log (x+1(ه شد از تبديل گياهي تصميم گرفت

از آيا  براي تعيين اين كه .اثرات اين مقادير استفاده شود
 redundancy( بندي مبتني بر روابط خطي  هاي رسته روش

analysis= RDA( نمايي  استفاده شود يا روابط تك
)CCA(گيري شده ، آناليز تطبيقي قوس )Detrended 

Correspondence Analysis =DCA( كار گرفته شد به. 
 ،باشد 4بيشتر از  DCAچنانچه طول گراديان در خروجي 

روش  ،باشد 3و چنانچه طول گراديان كمتر از  CCAروش 
RDA هر  4و  3در دامنه بين البته . انتخاب مناسبي است

   .)30( باشند دو روش داراي عملكرد خوبي مي

محيطي براي بررسي اين كه آيا انتخاب خوبي از متغيرهاي 
از  ،ها صورت گرفته است يا خير در توجيه پراكنش گونه

كه بر روي داده پوشش گياهي اعمال شده  PCAروش 
خطي در  بررسي اثرات همبراي ). 37(است، استفاده شد 
و  (PCA) اصلي لفهؤماز روش آناليز هم  متغيرهاي محيطي

و از آنجايي كه درصد رس  استفاده شدضرايب همبستگي 

ها همبستگي بااليي دارد، به علت وجود متغيرضي از  با بع
در مورد  به دليل اينكه .خطي، حذف گرديد هم مسئله

توان  اي است، نمي داراي توزيع دايره جهت جغرافيايي كه
از  به همين دليل از روش رگرسيون معمولي استفاده نمود،

براي تبديل آزيموت به يك متغير كمي  Beersروش 
اين محقق فرمول زير را براي تبديل . ستاستفاده شده ا

  .)1( جهت معرفي نموده است

1)45(  ACosA  
  

مقدار آزيموت جهت  Aمقدار تبديل شده جهت و  Aكه
باشد  بين صفر و دو مي Aمقدار. باشد بر حسب درجه مي
دار و جهت شرقي داراي بيشترين مق و جهت شمال

  .باشد غربي داراي كمترين مقدار مي جنوب

بندي و ترسيم نمودارهاي مربوطه، از مدل  پس از رسته
 =GLM (Generalized Linear Model ( خطي تعميم يافته

براي بررسي تأثير هر يك از متغيرهاي محيطي بر پراكنش 
در اين مدل براي متغير سطح . گونه پلت استفاده شده است

نه پلت از توزيع گاما و براي تعداد زادآوري گونه مقطع گو
  .پلت از توزيع پواسون و تابع پيوند لگاريتمي استفاده شد

  نتايج

هاي  گونههاي  روي داده RDAيج تجزيه و تحليل انت
 DCAبا توجه به اين كه طول گراديان حاصل از :  درختي

براي  170/1براي محور اول و  437/2(باشد  مي 3كمتر از 
نتايج حاصل از . ده استشاستفاده  RDAاز ) حور دومم

بر اساس سطح مقطع درختان در قطعات  RDA اعمال
 .است شدهارائه  1نمونه و متغيرهاي محيطي در شكل 

درصد از تغييرات در  3/87استفاده از متغيرهاي محيطي 
نمايد كه سهم محور اول  را توجيه مي پوشش گياهي داده
محور اول و . درصد است 7/21 درصد و محور دوم 45

پوشش  درصد از كل تغييرات در داده 7/66دوم در مجموع 
   .نمايد را توجيه مي گياهي
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هاي درختي و عوامل  با گونه RDAهمبستگي محورهاي  -1جدول 
  محيطي

 متغير Iمحور IIمحور

30/0-  32/0-  شيبجهت 

04/0-  17/0-  شيبدرصد 

40/0-*  53/0-*  از سطح درياارتفاع 

25/0-  19/0-  سنگريزهدرصد 

14/0-  13/0  سيلتدرصد 

27/0-  27/0-  شندرصد 

59/0-*  36/0-  اعاشب درصد رطوبت 

11/0  62/0*  PD 
17/0  13/0  BD 
12/0  25/0  pH 
59/0 -*  36/0 -  آلي كربندرصد  

24/0-  00/0  كل نيتروژندرصد 

24/0 -  30/0  محلول كلسيم 

49/0-*  04/0  قابل جذبفسفر 

07/0 -  16/0  محلول منيزيم 

33/0-  53/0*  قابل جذبپتاسيم 

217/0  45/0  مقدار ويژه 

   
  05/0دار در سطح  معني :*

 دو محور اولضرايب همبستگي بين متغيرهاي محيطي و 
RDA در نظر گرفته دهد كه از بين عوامل محيطي  نشان مي
درصد  ،)K(، پتاسيم )PD(وزن مخصوص حقيقي  شده،

 ارتفاع از و (SP)، درصد رطوبت اشباع (C)كربن آلي 
دار  داراي همبستگي معني) Elevation(سطح دريا 

). 1جدول (باشند  حاصل مياي مشخصي نسبت به محوره
اين متغيرها  سمتتر كه به هاي بزرگفلشهم  1در شكل 

نيز با بيشترين گونه پلت . استاين نكته يد ؤمباشند  مي
از درصد ثر أمتبا جهت منفي محور اول و  همبستگي

آلي خاك و جهت شمالي، در پايين و كربن رطوبت و 
  .قرار گرفته است 1سمت چپ شكل 

 و به جلو متغيرها با استفاده از آزمون جايگشتانتخاب ر

(Permutation) ) نيز ) انتخاب شد 9999تعداد جايگشت
وزن ين تمام عوامل محيطي انتخاب شده دهد از بنشان مي

 ا و درصدمخصوص حقيقي، پتاسيم، ارتفاع از سطح دري
ها نشان داده  با بلندترين فلش 1رطوبت اشباع، كه در شكل 

 باشند دار مي معني P (p-value)  اي مقداراند، دار شده
  .)2جدول (

زادآوري هاي  دادهروي  RDAنتايج تجزيه و تحليل 
بندي مبتني بر روابط  نتايج اعمال رسته: هاي درختي گونه

 3با توجه به محاسبه طول گراديان كمتر از ( RDAخطي 
تعداد روي ) 359/1: و محور دوم 717/1: براي محور اول

 درمحيطي نمونه و متغيرهاي رختان در قطعات د زادآوري
 4/83استفاده از متغيرهاي محيطي  .استشده ارائه  2شكل 

نمايد را توجيه مي هاي زادآوري درصد از تغييرات در داده
درصد  7/22درصد و محور دوم  5/39محور اول  كه سهم

درصد از كل  2/62 محور اول و دوم در مجموع. باشدمي
 هايمتغير. نمايدرا توجيه مي ي زادآوريهاهدتغييرات در دا

كربن  ، ميزان پتاسيم و درصد)PD(وزن مخصوص حقيقي 
ها نشان داده ترين فلشبا بلند 2آلي خاك كه در شكل 

هاي را بر استقرار زادآوري گونهثير أتاند، بيشترين شده
در رابطه با زادآوري گونه پلت بايد اشاره . مختلف دارد

ارتفاع از سطح دريا، كربن آلي و ، جهترهاي كه متغيكرد 
درصد رطوبت اشباع خاك بيشترين همبستگي را با محور 

هاي  دهد؛ به عبارت ديگر در جهت بندي نشان مي اول رسته
كربن آلي و درصد  مالي، ارتفاع از سطح درياي زياد،ش

گونه پلت بيشترين تراكم باعث شده كه رطوبت اشباع باال 
جهت مثبت محور دوم بيشترين  .ته باشدداشزادآوري را 

با توجه  .)3جدول ( )r=0.31( همبستگي را با شيب دارد
 هاي راش زادآوري گونهنمايان است كه  2به شكل 

)Fagus orientalis(ممرز ، )Carpinus betulus(ملج ، 
)Ulmus galbra( و شيردار )Acer cappadocicom (  در

فسفر  و ميزان طوبتر كه از نظر زيادشيب  با يمناطق
-زادآوري گونه .تمركز يافته استوضعيت ضعيفي دارند 

 ، گيالس وحشي)Alnus subcordata( ييالقيهاي توسكا
)Cerasus (زبان گنجشك ، )Fraxinus excelsior (  و

 2در پايين سمت چپ شكل  )Tilia begonifolia ( رنمدا
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  .بيشتري دارد ارتفاع و كم شيب تمركز با وزن مخصوص ظاهري زياد و در مناطق كمهاي در خاك
  هاي درختي و عوامل محيطي نتايج آزمون جايگشت گونه -2جدول

  تعداد جايگشت F P  متغير
PD 75/4 0036/0**  9999 

61/3 قابل جذب پتاسيم  0077/0**  9999 

45/4 از سطح دريا ارتفاع  0015/0**  9999 

09/3 اشباعدرصد رطوبت  0188/0*  9999 

71/1 محلول كلسيم  1313/0  9999 

pH 79/1  1121/0  9999 

70/1 كربن آليدرصد   1299/0  9999 

90/0 سنگريزهدرصد   4822/0  9999 

12/1 قابل جذب فسفر  3467/0  9999 

88/0 شيب جهت  5101/0  9999 

51/1 سيلتدرصد   1871/0  9999 

13/1 درصد نيتروژن كل  3447/0  9999 

BD 85/0  5221/0  9999 

72/0 شندرصد   6027/0  9999 

23/1 منيزيمدرصد   2924/0  9999 

55/0 شيبدرصد   7190/0  9999 

  05/0دار در سطح  معني :*   05/0دار در سطح  معني :**                           

متغيرها با استفاده از آزمون جايگشت  يانتخاب رو به جلو
)Permutation) ( نيز ) انتخاب شد 9999تعداد جايگشت

هاي مذكور متغير )P )p-valuمقدار  كه دهد نشان مي
  ). 4جدول ( باشد ميدار  معني

چنانچه تغييرات توجيه شده توسط :  PCAنتايج اعمال 
PCA  وRDA ها اعمال شده است در طول  كه روي گونه

دو محور اول و دوم مشابه باشد، آن وقت متغيرهاي تبييني 
اختالف  اگر. نمايد يها را خوب توجيه م انتخاب شده، داده

زيادي وجود داشته باشد، انتخاب ضعيفي از متغيرهاي 
هاي  روي گونه PCAاعمال ). 37(است  انجام شدهتبييني 

درصد از  8/72درختي نشان داد كه دو محور اول و دوم 
روي  PCAاعمال نتايج . نمايند تغييرات را توجيه مي

دهد كه دو  ميهاي درختي نيز نشان  گونهزادآوري  هاي داده
-درصد از تغييرات را توجيه مي 4/71محور اول و دوم 

 RDAو  PCAاختالف تغييرات توجيه شده توسط  .نمايند

هاي زادآوري  هاي درختي و همچنين دادهروي داده گونه
در دو محور اول و دوم ناچيز است، پس انتخاب خوبي از 

  .متغيرها صورت گرفته است

بر خالف : پلت با عوامل محيطي تايج آناليز رگرسيوني ن
اي، در تحليل  بندي و تحليل خوشه هاي رسته روش

هدف تعيين ماهييت رابطه بين دو ) دو متغيره(رگرسيوني 
). 20(هاست  متغير از طريق تطبيق تابعي به مجموعه داده

نتايج بررسي روابط گونه پلت و هر يك از متغيرهاي 
 Generalized)يافته  تعميم از مدل خطياستفاده  با محيطي

Linear Model) GLM كربن، دهد كه متغيرهاي  نشان مي
با گونه  نيتروژن، درصد رطوبت اشباع و جهت جغرافيايي

اين رابطه براي . )5جدول (دار دارد  پلت رابطه آماري معني
كربن و درصد رطوبت اشباع خطي و افزايشي است، يعني 

شته، مقدار هر چقدر درصد رطوبت و كربن افزايش دا
سطح مقطع گونه پلت در قطعه نمونه نيز افزايش يافته 
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در عين حال همبستگي سطح مقطع گونه پلت با . است
درصد نيتروژن از مدل سهمي تبعيت  جهت جغرافيايي و

كند و در واقع بيشترين سطح مقطع پلت در قطعات مي
شود  نمونه، در مقدار متوسطي از متغيرهاي مذكور ديده مي

  ).  3 شكل(
ها و عوامل  با زادآوري گونه RDAهمبستگي محورهاي  -3جدول 

  محيطي
 متغير Iمحور IIمحور

01/0-  50/0*  شيب جهت 

31/0  18/0-  شيبدرصد  

04/0  41/0*  از سطح دريا ارتفاع 

07/0  11/0  درصد سنگريزه 

19/0 -  03/0  سيلتدرصد  

08/0-  18/0  شندرصد  

17/0 -  61/0*  اشباع درصد رطوبت 

40/0-*  26/0-  PD 
06/0 -  40/0 -  BD 
02/0-  14/0-  pH 
13/0 -  63/0*  درصد كربن آلي 

15/0-  21/0  كل نيتروژندرصد  

25/0 -  25/0 -  محلول كلسيم 

40/0-*  39/0  قابل جذب فسفر 

05/0-  17/0-  محلول منيزيم 

51/0-*  07/0-  قابل جذب پتاسيم 

  /05دار در سطح  معني :*

: رگرسيوني زادآوري پلت با عوامل محيطينتايج آناليز 
بررسي تأثير هر يك از متغيرهاي محيطي بر پراكنش تعداد 

 و توزيع GLMزادآوري گونه پلت با استفاده از مدل 
كه متغيرهاي كربن، دهد  نشان مي )Poisson(سون اپو

فسفر، درصد رطوبت اشباع، ارتفاع از سطح دريا، شن و 
منيزيوم با زادآوري گونه پلت درصد رس و ميزان كلسيم و 

اين رابطه در مورد ميزان كلسيم . رابطه آماري معنيدار دارد
و منيزيوم منفي، و در خصوص ساير متغيرهاي ذكر شده 

همچنين مدل نمودار براي . )6جدول (باشد  مثبت مي
متغيرهاي كربن آلي، درصد رطوبت، كلسيم و ارتفاع از 

تك  و دار رهاي معنيسطح دريا خطي و براي ساير متغي
  ).6جدول (است  نمايي

  گيري بحث و نتيجه
شيميايي  ارتباط بين گونه پلت با خصوصيات فيزيكي و

همان گونه كه قبال هم بيان : خاك و عوامل توپوگرافي 
كه براي اين تحقيق در نظر گرفته شد، يكي از  اي منطقهشد 

هاي غرب  هاي اصلي پراكنش گونه پلت در جنگلجايگاه
 ،شمال كشور استهاي  در جنگل حتياستان گيالن و 

تواند و خصوصيات اين چنين مناطقي مي شرايطبنابراين 
. كننده خاستگاه و نيازهاي اكولوژيك اين گونه باشد بيان

نتايج اين تحقيق نشان داد كه از ميان متغيرهاي محيطي در 
نظر گرفته شده، درصد كربن آلي، نيتروژن كل، درصد 

پذيري گونه پلت  دهنده ترجيح شباع خاك كه نشانرطوبت ا
نسبت به شرايط خاكي مرطوب و با مواد آلي زياد است و 

هايي با  كننده جايگاه همچنين جهت شيب شمالي كه بيان
شرايط خاص از نظر دريافت نور و ميزان رطوبت 

ثيرگذار بر پراكنش مناسب گونه پلت أباشند، از عوامل ت مي
اين مطلب كه افزايش درصد . هستندالعه در منطقه مورد مط

ثير مثبتي أكربن آلي، نيتروژن كل و درصد رطوبت اشباع ت
 حكايتبر افزايش استقرار پلت در اين منطقه داشته است، 
كربن  .از باال بودن نيازهاي اكولوژيك اين گونه گياهيست

 و نيتروژن منشأ بسياري از تحوالت در خاكآلي خاك 
گياه است و پتانسيل خاك براي  ثر در رشدؤعامل م

نگهداري آب نيز در فراهم آوردن شرايط مناسب و در 
دسترس قرار دادن عناصر غذايي مختلف براي گياه نقش 

كربن  - كربن آلي خاك بصورت پيوند كربن. بسزايي دارد
منبع ذخيره انرژي است كه در مواد آلي خاك قرار گرفته و 

اهان بخصوص ريشه طي فرايند تنفس به وسيله خود گي
گياهان و همچنين ديگر جانداران خاكزي مورد استفاده 

همچنين ماده آلي خاك يك شاخص ). 11(گيرد  قرار مي
خصوص در خاكهاي  مهم براي بيان حاصلخيزي خاك به

هاي آن در  و از مهمترين نقش) 26(جنگلي است 
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تواند مقدار قابل توجهي  حاصلخيزي خاك اين است كه مي
و ديگر عناصر غذايي را براي رشد و نمو گياه  نيتروژن

و در ميان اين عناصر غذايي، نيتروژن در ) 10(عرضه كند 

عنوان عنصر اساسي در رشد نباتات و  خاكهاي جنگلي به
  ). 6، 9، 12، 26( پراكنش آنها مطرح است

  

  
  )سمت چپ(و نيتروژن خاك ) سمت راست(گونه پلت با جهت جغرافيايي  واكنشمنحني  -3شكل 

  
  هاي درختي و عوامل محيطي نتايج آزمون جايگشت زادآوري گونه -4جدول 

  تعداد جايگشت F P  متغير 
PD 65/2 0371/0* 9999 

45/2 قابل جذب پتاسيم  0442/0*  9999 

31/0 از سطح دريا ارتفاع  8971/0  9999 

58/1 اشباع درصد رطوبت  1772/0  9999 

80/1 محلول كلسيم  1277/0  9999 
pH 48/1  2113/0  9999 

66/4 كربن آليدرصد   0030/0**  9999 

78/0 سنگريزهدرصد   5486/0  9999 

90/1 قابل جذب فسفر  1080/0  9999 

62/1 شيب جهت  1577/0  9999 

29/0 سيلتدرصد   8661/0  9999 

68/1 درصد نيتروژن كل  1462/0  9999 
BD 18/2  0700/0  9999 

48/0 شندرصد   7606/0  9999 

46/1 منيزيمدرصد   2064/0  9999 

61/0 شيبدرصد   6824/0  9999 

  05/0دار در سطح  معني :* 01/0دار در سطح  معني :**              
  

توان اينطور بيان كرد كه گونه با توجه به نتايج حاصل مي
هايي را اشغال نموده است  پلت در منطقه مورد نظر جايگاه

باشند، موضوعي كه  بااليي مي كه داراي توان و حاصلخيزي
هاي شرق خزر  در برخي مطالعات ديگر كه اكثرا در جنگل

 و 15، 5(است نيز به نوعي مطرح شده است  انجام شده
 (Acer macrophyllum)خصوص افراي برگ بلند در ). 18

خصوص  اي و به نيز از نياز باالي اين گونه به عناصر تغذيه
  .   دهند طه گزارش ميهاي مربو نيتروژن در رويشگاه
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  پلت و عوامل محيطيگونه روي  بر GLMمدل اعمال نتايج  -5جدول 
  F  P مدل نمودار  متغير 

2/8 خطي درصد كربن آلي  0096/0 **  
* 0184/0 5 تك نمايي درصد نيتروژن كل  

 - - - فسفر قابل جذب

2/9 خطي درصد رطوبت اشباع  0064/0 **  

2/4 تك نمايي جهت شيب  0305/0 *  

BD - - - 

 - - - كلسيم محلول

 - - - درصد رس

 - - - درصد سنگريزه

 - - - ارتفاع از سطح دريا

 - - - پتاسيم قابل جذب

 - - - منيزيم محلول

PD - - - 

pH - - - 

 - - - درصد شن

 - - - درصد سيلت

 - - - درصد شيب

  05/0دار در سطح  معني :*  01/0دار در سطح معني :**                      
  

  پلت و عوامل محيطيزادآوري گونه روي  بر GLMمدل اعمال نتايج  -6جدول 
  F P مدل نمودار  متغير 

1/14 خطي درصد كربن آلي  00125/0 **  

  ns - - درصد نيتروژن كل

9/3 تك نمايي فسفر قابل جذب  0391/0 *  

0/7 طيخ درصد رطوبت اشباع  0154/0 *  

  ns - - جهت شيب

BD - - ns  

1/7 خطي كلسيم محلول  0147/0 *  

6/5 تك نمايي درصد رس  0124/0 *  

 ns - - درصد سنگريزه

8/7 خطي ارتفاع از سطح دريا  0111/0 *  

 ns - - پتاسيم قابل جذب

7/5 تك نمايي منيزيم محلول  0111/0 *  

PD - - ns 

pH - - ns 

0/9 تك نمايي درصد شن  00178/0 **  

 ns - - سيلت درصد

 ns - - درصد شيب

  دار نيست  معني :ns  05/0دار در سطح  معني :*  01/0دار در سطح  معني :**              
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قرار گرفتند  مورد توجههايي كه در اين مطالعه  در پارسل
ون و هايي مانند راش، ممرز،  عالوه بر گونه پلت گونه

رسد با توجه ر ميبه نظبنابراين  .هم حضور داشتندار شيرد
 هايگونه مكاناين  ،وسيع و متمركز گونه پلتبه گسترش 

هاي با حاصلخيزي باال را به خود اختصاص داده و گونه
-ديگر در رقابت با گونه پلت مجبور به استقرار در جايگاه

  .اندهاي ديگر شده

 ارتباط بين زادآوري گونه پلت با خصوصيات فيزيكي و

بررسي نتايج اين : توپوگرافي شيميايي خاك و عوامل
فسفر، درصد رطوبت  متغيرهاي كربن آلي، داد كهنشان 

اشباع، ارتفاع از سطح دريا، مقدار شن و ميزان كلسيم و 
. دار دارد معني ارتباط آماريمنيزيوم با زادآوري گونه پلت 

اين رابطه در مورد ميزان كلسيم و منيزيوم منفي و در 
همانطور كه . شده مثبت است هاي ذكرمتغيرخصوص ساير 

در قسمت ) درختان مادري(در بحث استقرار درختان پلت 
قبل مطرح شد، ارتباط مثبت زادآوري پلت با كربن آلي و 

دهنده نقش اساسي رطوبت و  درصد رطوبت اشباع نشان
- مي به نظر در عين حال .استحاصلخيزي در استقرار آن 

كه در  فسفرعالوه بر كربن آلي و رطوبت خاك، رسد 
) 17(هاي تازه نقش اساسي دارد ها و بافتتشكيل جوانه

كه در هنگام است هايي نهالعامل مهم ديگر در استقرار 
همچنين . اين عنصر نياز دارند زياد زانبه ميو رشد استقرار 

زني  ارتباط بين ميزان زادآوري و ميزان شن نيز تمايل جوانه
تهويه گسترش آنها را به ها و رشد و ، استقرار نهالبذرها

  ). 8 ،21(دهد  نشان مي خوب خاك

رابطه منفي زادآوري پلت با كلسيم و منيزيوم خاك 
به اين عناصر فراوان اين گونه تواند به دليل عدم نياز  مي

عنوان به همين دليل  باشد خودهاي جوان  براي رشد بافت
- كه كلسيم بيشتر براي ساخت ديواره سلولي برگكنند  مي

هاي و در بافتگيرد تر مورد استفاده گياه قرار مياي مسنه
 هايگزارشهمچنين  .باشد تر كمتر مورد استفاده ميجوان

م يواز افزايش غلظت منيز حكايت )29و  25(ن امحققبرخي 

اما نكته . دارد ترهاي جواننسبت به برگهاي مسن در برگ
ل و جدو 2همانطوري كه در شكل  ديگرقابل طرح مهم و 

كه كلسيم و منيزيوم با اين است  ،استهم مشخص  3
در حالي كه كربن،  ،جهت منفي محور اول همبستگي دارند

ثر ؤمنيتروژن و رطوبت خاك كه بر زادآوري مناسب پلت 
جهت مثبت محور مذكور و در نقطه مقابل  هستند در

اين طور بيان توان  پس مي. اندكلسيم و منيزيوم قرار گرفته
كلسيم و منيزيوم نيست كه بر يد اين خود كرد كه شا

 كمبلكه وجود مقادير  ،منفي داردثير أتزادآوري پلت 
هاي خاك(باال حاصلخيزي با هايي كلسيم و منيزيوم در خاك

كه هم درختان ) با مواد آلي، ازت، فسفر و رطوبت زياد
اصلي و هم زادآوري پلت با اين عوامل ارتباط مثبت و 

، سبب بروز چنين حالتي شده مي دهدرا نشان داري  معني
رسد موضوع اخير نياز به مطالعه  به نظر ميبنابراين . است
   .دارد يبيشتر

توپوگرافي بر زادآوري پلت نيز همبستگي ثير أتدر بحث 
نگر اين اتواند بي ميبا ارتفاع از سطح دريا  قابل توجهمنفي 

د درختان قطور پلت كه توانايي تولي نخستكه د باشمطلب 
در ارتفاعات باالتر قرار گرفته توانند  ميبذر بيشتري دارند 

در ارتفاعات عامل چراي دام ثير أتكاهش  درثانيباشند و 
ديگري بر ثر ؤمتواند عامل  مي منطقه مورد مطالعهدر  باال

  . استقرار بيشتر زادآوري پلت در اين ارتفاعات باشد

بيشترين مشخص شد كه در اين پژوهش همچنين 
 متر ديده سانتي 30كمتر از ها در طبقه ارتفاعي  آوريزاد
شود و در طبقات باالتر از تعداد زادآوري كاسته شده  مي

باتوجه به افزايش رقابت و  نيزمذكور موضوع  .است
از جنبه ديگر، . تخريب توسط انسان و دام قابل انتظار است

 30بيشترين درصد زادآوري در طبقه ارتفاعي كمتر از 
دهد كه به دليل تراكم زياد  متر، اين مطلب را نشان مي سانتي

تاج پوشش امكان رويش بيشتر براي تجديد حيات طبيعي 
ن امحققالبته داليل در اين خصوص توسط . ممكن نيست

اظهار  اين كهجمله  از. مختلف، متفاوت گزارش شده است
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هاي نورپسند مثل صنوبر در مقايسه با داشتند كه گونه
پسند نور بيشتري را به كف جنگل انتقال  ايههاي سگونه
اگر ميزان نور عبوري از تاج پوشش مطلوب باشد . دهندمي

ها و در نتيجه ايجاد  شرايطي مناسب براي تجزيه الشبرگ
هاي گياهي كف محيط غذايي مناسب براي رشد گونه

رسد در اين  به نظر ميبنابراين ). 31(شود  جنگل فراهم مي
ري مناسب كف جنگل عامل افزايش تحقيق شرايط نو

لعه مورد مطا منطقه متر در سانتي 30زادآوري كمتر از تعداد 
رقابت، چراي دام و عواملي  باشد اما در مراحل بعدي رشد

  .از اين قبيل موجب كاهش تعداد نهالها شده است

نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان داد كه ميزان كربن 
طوبت مناسب خاك، كه از آلي و نيتروژن در كنار ر

تواند عوامل مي هاي اصلي خاك حاصلخيز هستند،شاخص
در كنار . هاي پلت باشداستقرار و پراكنش توده اساسي در

با  داري را معنيهات شمالي نيز ارتباط عوامل ذكر شده ج
توان به را نيز ميپراكنش گونه پلت دارد كه اين ارتباط 

بر رطوبت و ت شمال هستقيم و غيرمستقيم جمثيرات أت
خصوصيات خاكي ذكر . عناصر غذايي خاك نسبت داد

استقرار، تكثير و در شن فسفر و مقدار  شده به اضافه ميزان
ثيرگذار أت التوسعه زادآوري گونه پلت در اين مطالعه كام

مناسب براي زادآوري اين از شرايط  حكايتو  اندبوده
كلسيم و ري پلت با حتي ارتباط منفي زادآو. اند داشتهگونه 

عناصر  ف اينتواند به نقش ضعيمنيزيوم خاك نه تنها مي
تواند به  بلكه بيشتر مي مرتبط باشد،در رويش اوليه گياه 

هاي با د مقادير باالي اين عناصر در خاكدليل وجو
از مجموعه . حاصلخيزي كمتر در منطقه مورد مطالعه باشد

استقرار و پراكنش توان بيان كرد كه  نتايج اين تحقيق مي
مناسب گونه پلت در شرايط رويشگاهي حاصلخيز 

توان گونه پلت را يك  مي ،به عبارت ديگر. استامكانپذير 
هاي شمال دانست جنگلهاي درختي از گونهگونه پر نياز 

  . كه براي استقرار مناسب به شرايط حاصلخيز نياز دارد
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Abstract 

This research was carried out in Asalem, Guilan province where, Acer velutinum show 
preferred establishment and distribution in Northern forest of Iran. In this research, soil 
chemical and physical properties and topographic factors effective on establishment and 
distribution of Acer velutinum was investigated to determine the most important 
ecological factors of the species. Using tree type and topographic maps, the sampling 
was done randomly in appropriate distribution sites of Acer velutinum. In each sample 
plot, aspect, slope, elevation, tree species and diameter of each tree were determined 
and soil samples were taken and then the most important soil properties were analyzed. 
Regeneration of the tree species was also taken  in center of each main plot. The results 
showed that organic C, total N and water holding capacity (WHC) have positive and 
significant correlation with establishment and distribution of Acer velutinum. And 
among topographic factors, the species showed positive correlation with north aspect. 
C, P, WHC, sand content and elevation showed positive and significant correlation and 
on the contrary, Ca and Mg showed negative correlation with regeneration of Acer 
velutinum. The final results of this research showed that rich sites with fertile soils are 
the main factors for establishment and distribution of Acer velutinum. 

Key words: Acer velutinum, Forest site, Soil physical and chemical properties, 
Topographic factors  

 

 

 


