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 .Quercus petraea L(رابطه بين پوشش گياهي و عوامل محيطي در رويشگاه سفيدمازو 

subsp. iberica (Stev.) Krassiln(هاي اسالم گيالنجنگل: ، مطالعه موردي  
  3مرضيه بيگم فقيرو  1لو مكرم نقي، 2، مهدي حيدري*1حسن پوربابائي

  روه مهندسي منابع طبيعيگ ،دانشكده منابع طبيعي ،دانشگاه گيالن، صومعه سرا 1
 گروه علوم جنگلدانشكدة كشاورزي،  دانشگاه ايالم، ،ايالم 2

  شناسي  گروه زيستدانشكده علوم پايه،  ،دانشگاه گيالن ،رشت 3

  25/8/92 :تاريخ پذيرش  16/1/90 :تاريخ دريافت

  چكيده

هاي اسالم گيالن و در رويشگاه لومير جنگل 8در سري  هي و عوامل محيطيگيا رابطه بين پوششبررسي منظور  اين مطالعه به
در داخل سپس  .برداشت شد به طور انتخابي متر 50×50قطعه نمونه به ابعاد  30هاي صحرايي به كمك داده. انجام شدسفيد مازو 

. گيري قرار گرفتند ، مورد اندازهبه تفكيك گونهمتر  سانتي 10هر يك از قطعات نمونه تمامي درختان داراي قطر برابر سينه بيش از 
هاي علفي و درصد پوشش آنها بر اساس معيار دومين برآورد شد، عالوه بر اين مهمترين در داخل اين قطعه نمونه گونه همچنين

متري در مركز قطعه نمونه برداشت  سانتي 20تا 0مقداري از خاك از عمق  در هر قطعه نمونه، .عوامل توپوگرافي يادداشت شدند
بررسي و نيز براي  )TIWNSPAN(هاي شاخص آناليز دو طرفه گونه هاي اكولوژيك از روشتفكيك گروه منظور به. شد

نتايج  .استفاده شد) CCA(از آناليز تطبيقي متعارف  همبستگي بين عوامل محيطي و تركيب پوشش گياهي در سطح قطعات نمونه
ارتفاع از سطح دريا، جهت  كه همچنين نتايج مشخص كرد .اردوجود د مورد بررسي در منطقه اكولوژيك گروه نشان داد كه چهار

ها كننده اين گروهمهمترين عوامل تفكيك   ، كربن آلي، ماده آلي و ازت كل ازدرصد سنگي بودن ،وزن مخصوص ظاهري ،دامنه
  .بودند

  گيالناسالم، ، ، سفيد مازو، عوامل محيطيگياهيپوشش  :كليديهاي  واژه

 m_heydari23@yahoo.com :يپست الكترونيك ، 0841- 2227015 :ننويسنده مسئول، تلف* 

  مقدمه
-يك بوم و در كنندگياهان به صورت اجتماعي زندگي مي

ارتباط تنگاتنگي  هاسازگان بين گياهان و ساير اجزاي آن
اكولوژي پوشش گياهي  علم در از ديرباز. وجود دارد

تعيين  بندي و براي طبقه يكي از معيارهاي مهمعنوان  به
 ).26(مطرح بوده است هاحاصلخيزي نسبي رويشگاه

كاربرد پوشش گياهي در توصيف و تمايز جوامع گياهي 
بندي رويشگاه، همچنين  براي حل مشكالت عملي در طبقه

ها و جوامع گياهي با عوامل رويشگاهي ارتباط گونه
با مطالعه پوشش گياهي و  ).22(موضوع ثابت شده است 

يطي همچون فيزيوگرافي، خاك و اقليم عوامل مختلف مح
توان به پايداري جوامع گياهي و همبستگي اين عوامل مي

با پوشش گياهي پي برد كه اين مسئله از نظر توسعه و 
 ).1(احياي جوامع جنگلي بسيار مهم و كاربرديست 

تواند بازگوكننده بسياري از  پوشش گياهي مي همچنين
 )، نور و فيزيوگرافيخاك ميكروكليما،(ي عوامل محيط
 است پرهزينه و مشكلگيري مستقيم آنها  هزباشد كه اندا

 اي ازگياهان منعكس كننده مجموعه ،به عبارتي .)16(
بلندي و  شرايط محيطي شامل آب و هوا، پستي و
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هاي عنوان گونه هايي بهگونه .)17(متغيرهاي خاكي هستند 
رايط بيني ش شوند كه قابليت پيشمعرف شناخته مي

شناختي محدودتري  رويشگاهي را داشته و دامنه بوم
-اندازه. بخصوص در شرايط محيطي با مقياس محلي دارند

گيري مستقيم بسياري از فاكتورهاي خاكي مستلزم صرف 
هزينه و زمان زياد بوده و نيز تفسير نتايج مربوط به يك 

به مشكالتي را  عواملبا ساير  آن فاكتور در نتيجه اثر متقابل
- طبقه برايهاي زيادي هرچند روش .همراه خواهد داشت

آنها كارايي الزم  هولي هم ،بندي اراضي جنگلي وجود دارد
هاي يك اكوسيستم اهميت روابط بين مؤلفه تعيينرا براي 
زيرا بعضي از آنها فقط از يك عامل مثل خاك به  ،ندارند

). 27( كنندتنهايي و يا پوشش گياهي به تنهايي استفاده مي
 هاي روش ،ارزيابي كيفيت رويشگاهو  براي حل اين مشكل

اثرات گراديانهاي چندگانه  چند متغيره كه بيانگرآماري 
گروه تعيين ها  يكي از اين روش. ه استشدمطرح  ،هستند
است كه اساس آن بر اين اصل  شناختيبومهاي گونه

گياهان در يك رويشگاه به دليل  استوار است كه حضور
 .)11( است زنده غير وزنده ات متقابل چندگانه اثر

طور مجزا به تعيين ه هاي شمال ايران بدر جنگل هرچند
جوامع گياهي و يا بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي 
خاك پرداخته شده ولي به ارتباط مكاني اين دو زمينه توجه 

هاي معرف شرايط كمتري شده است تا بتوان از طريق گونه
و  تعيين مهمترين .گاه را تشخيص دادخاكي رويش

 و ادافيكي توپوگرافيمانند محيطي خصوصيات  مؤثرترين
بررسي ارتباط بين پوشش گياهي  و هاثر بر پراكنش گونهؤم

هاي تعيين گونه يا گروهي از گونه و عوامل محيطيو 
بيني شرايط ويژه  پيش منظور بهمناسب  معياريمعرف كه 

 )رويشگاه گونه سفيد مازو( العهمنطقه مورد مط درمحيطي 
   .بررسي بود ن، از اهداف ايباشند

  مواد و روشها
هاي اسالم  لومير از جنگل 8منطقه مورد مطالعه در سري 

ارتفاع اين سري از . هكتار است 1065بود كه مساحت آن 

متر متغير است و شيب  1750تا  650سطح دريا بين 
ه حرارت درصد و متوسط درج 30- 80عمومي آن بين 

و فاقد فصل خشك گراد درجه سانتي 5/16ساليانه 
نمايش  )1(موقعيت جغرافيايي منطقه در شكل ). 4(باشد مي

   .داده شده است

  
  گيالن موقعيت منطقه مورد مطالعه در ايران و در استان -1 شكل

 4،7هاي گردشي پارسل در مرحله اول با تهيه نقشه و جنگل
داراي  8پارسلهاي سري كه نسبت به ساير  10و  9،

هاي عنوان پارسل به ،درختان سفيد مازوي بيشتري بودند
قطعات نمونه به روش انتخابي در . مورد نظر انتخاب شدند

 ،كه درختان سفيد مازوي بيشتري حضور داشتند نقاطي
قطعه نمونه به  30هاي صحرايي به كمك داده. پياده شد

 نه سفيد مازودر محدوده پراكنش گو متر 50×50ابعاد 
در داخل هر يك از قطعات نمونه  ).24( برداشت شد

متر  سانتي 10تمامي درختان داراي قطر برابر سينه بيش از 
سطح مقطع . گيري قرار گرفتند گونه، مورد اندازه به تفكيك
هاي چند متغيره استفاده ها محاسبه و در تحليلاين گونه

روش پالتهاي علفي از  هايگونهمنظور برداشت  به. شد
در اين مطالعه مساحت حلزوني ويتاكر استفاده شد كه 

 قطعاتدر داخل اين  .بدست آمدمترمربع  64مورد نظر 
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هاي علفي و درصد پوشش آنها بر اساس معيار نمونه گونه
 هايگونه گذاري نام شناسايي و. )20( دومين برآورد شد

 رنگي فلور، )25(ايرانيكا  فلور استفاده از منابع با گياهي

 .انجام شد) 8(ايران  گياهان هاينام فرهنگ و) 6(ايران 
عالوه بر اين مهمترين عوامل توپوگرافي در هر قطعه 
نمونه، شامل ارتفاع از سطح دريا، درصد شيب و جهت 

جهت جغرافيايي براي بكارگيري در . يادداشت شدنددامنه 
-Cos (45هاي چند متغيره از طريق فرمول  تحليل تجزيه و

A)+1  كه كمي شدA  در هر ). 19(بيانگر آزيموت است
مقداري  هاي سطحي، قطعه نمونه پس از كنار زدن الشبرگ

متري در مركز قطعه نمونه  سانتي 20تا 0از خاك از عمق 
هاي خاك برداشت شده از جنگل ابتدا  نمونه. برداشت شد

در معرض هواي آزاد خشك شده و پس از كوبيده شدن، 
داده شدند و آزمايشهاي مختلف  متري عبور ميلي 2از الك 

بافت خاك به  .انجام شدفيزيكي و شيميايي بر روي آنها 
، وزن مخصوص ظاهري به روش )14(روش هيدرومتري 

وزن مخصوص حقيقي به روش پيكومتري  ،)13(سيلندر 
، اسيديته به وسيله )18(رطوبت خاك به روش وزني  ،)3(

ن آلي به روش والكلي و بلك ، كرب)21(متر  pHدستگاه 
فسفر كل به روش و ) 15(، نيتروژن به روش كجلدال )12(

  .گيري شدند اندازه) 28(هضم دو اسيد 

هاي مورد نظر، آوري داده پس از جمع: ها داده آناليزروش 
 PC-ORD for Win.Ver.417افزار  آناليز آنها به كمك نرم

ي متغيرهاي با توجه به متفاوت بودن واحدها. انجام شد
ها هاي متغيرهاي محيطي، دادهمختلف در ماتريس خام داده

با استفاده از ميانگين صفر و واريانس واحد استاندارد 
هاي علفي هم بر اساس حضور و بندي گونهرسته. شدند

از تحليل تطبيقي متعارف . انجام گرديدعدم حضور آنها 
)CCA (هي گيا هايمنظور بررسي روابط بين گونه به
 اين روش، .و عوامل محيطي استفاده شد )علفي ،چوبي(

بهترين روش چند متغيره مستقيمي است كه تاكنون توسعه 
هاي يافته است كه در آن از همبستگي و رگرسيون داده

پوشش گياهي و عوامل محيطي با هم در آناليز رگرسيون 

منظور حذف عامل ذهنيت و درك  به. )7( شوداستفاده مي
هاي اي از روش تحليل دو طرفه گونهكيب گونهبهتر تر
اين روش نوعي  .استفاده شد)  TWINSPAN( شاخص

بندي چند صفتي است كه توسط هيل و همكاران در  طبقه
قطعات  در واقع). 7( توصيف و بسط داده شد 1975سال 

 بعده شكل تقسيم متوالي در ابتدا به دو زيرگروه و نمونه ب
  .  شوندتقسيم مي... و انزده ش به چهار، هشت،

  نتايج
بررسي كلي رويشگاه نشان داد كه بيشترين رويه زميني 

دهنده  مربوط به درختان سفيد مازو است، كه اين امر نشان
هاي قطر باالي درختان سفيد مازو نسبت به ساير گونه

و  درختان ممرز، بلندمازو). 2شكل ( درختي است
 اد در هكتار را داشتندترتيب بيشترين تعد سفيدمازو نيز به

  ).3شكل(

كه بر  TWINSPANبر اساس نتايج  تجزيه و تحليل 
عمل آمده است، تعداد  اساس پوشش تاجي گونه گياهي به

قطعه نمونه در منطقه مورد مطالعه به چهار گروه گونه  30
بندي به دو  اولين سطح طبقه. اكولوژيكي تفكيك شدند

بندي به دو  طح طبقهدومين س، قطعه نمونه  26 و 4 گروه
بندي به اي و سومين سطح طبقهقطعه نمونه 16و  10 گروه

  ).4شكل ( شدندتقسيم قطعه نمونه  10و  6دو گروه 

منظور بررسي همبستگي  به) CCA(از آناليز تطبيقي متعارف 
بين عوامل محيطي و تركيب پوشش گياهي در سطح 

ليز از در اين آنا). 6و 5شكل(قطعات نمونه استفاده شد 
 1/0به دليل باالتر بودن مقدار ويژه به ترتيب  2و  1محور 

بر اساس اين نتايج، گروه اول با محور . استفاده شد 03/0و 
هاي شاخص گونه. يك و دو همبستگي مثبت دارد

 Acerهايي نظير  گونه دهنده گروه اول، تشكيل

cappadocicum ،Crataegus microphylla ،  Carpinus  

betulusو Tamus communis ارتفاع از سطح دريا، . هستند
جهت دامنه، وزن مخصوص ظاهري خاك و درصد سنگي 
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بودن منطقه مهمترين عوامل تفكيك اين گروه بودند 
دهنده اين گروه  البته اكثر قطعات نمونه تشكيل). 1جدول(

  .شرقي قرار دارند در جهت شمال) درصد 75(
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  هاي درختي در رويشگاه سفيدمازو سطح مقطع گونه -2كل ش
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  هاي درختي در رويشگاه سفيدمازو تعداد در هكتار گونه -3شكل 
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نشان  هاي چپ و راست پرانتز حضور هر گونه را در زيرگروه اعداد داخل هر( TWINSPAN به كمكبندي قطعات نمونه  دندروگرام طبقه -4 شكل

  )دهد مي

  
 TWINSPANبندي بر اساس  و گروه CCAبندي قطعات نمونه حاصل از تجزيه و تحليل رسته -5شكل 

 Vacciniumمانند هايي  شامل گونهگروه دوم 

arctostaphyllos ،Fraxinus excelsior ،Lapsana 

communis و  Stellaria media, با محور  اين گروه. است
عامل  كربن آلي ازت و ماده آلي،و نفي اول همبستگي م

وزن مخصوص ظاهري در اين  و تفكيك آن بوده است

در پايين محور  سوم و چهارم گروه .است ترگروه پايين
. همبستگي منفي دارند اين محورو با  اند دوم قرار گرفته
ارتفاعات پايين قرار داشته و  هايرويشگاه اين دو گروه در

 سومگروه  .باشدمي كم خاك آن وزن مخصوص ظاهري
وزن در رويشگاه آن  در مقابل گروه يك قرار گرفته است و



 1394، 1، شماره 28جلد                                                                                         )مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي گياهي 

58 

اين گروه در ارتفاعات . است كم خاك مخصوص ظاهري
 است،مواد آلي و ازت غني از پايين قرار دارد و تا حدي 

هاي  از گونه. تر استاما نسبت به گروه دوم از اين نظر فقير
 Calystegia sepium ،Centaurea توان به اين گروه مي

hyrcanica و Sorbus torminalis   گروه . اشاره كرد

ولي از نظر ماده  تشكيل شده پايين نيز در ارتفاعاتچهارم 
هاي اين از گونه. است از گروه دوم آلي و ازت فقيرتر

 Quercus castaneifolia، Quercus توان به گروه مي

petraea ،Cyperus esculentus  و  Prunus domestica 
   .اشاره كرد

  CCAهاي يك و دو  نتايج همبستگي بين متغيرهاي محيطي و محور -1 جدول

  محور دو  همبستگي محور يك همبستگي  متغيرهاي محيطي
SP %  * 286/0-     ns  222/0  

Gravel %  ns 001/0- ns  079/0-  
BD  g cm-3  *  371/0 *  439/0  
PD g cm-3   ns 214/0- ns  133/0  

pH  *  311/0- ns  119/0  
Sand %  ns 08/0- *  331/0  
Clay %  ns 179/0 ns  233/0-  
Silt %  ns 115/0- *  305/0-  
OM %  ** 599/0- ns  05/0  
OC %  ** 630/0- ns  048/0 

N %  ** 620/0- ns 036/0  
P mg kg-1  ns 122/0-    ns  09/0  

Altitude (m)  ** 52/0 *  326/0 

Slope %  ** 582/0- ns  051/0- 

Aspect  ns 087/0 **  476/0  
درصد رطوبت ( SP .دهد دار بودن را نشان مي عدم  معني ns ،05/0دار بودن در سطح  نمايانگر معني* ، 01/0دار بودن در سطح  نمايانگر معني** 
 ،)رس( Clay ،)شن( Sand ،)اسيديته(  pH ،)وزن مخصوص حقيقي( PD ،)وزن مخصوص ظاهري( BD ،)سنگ و سنگريزه( Gravel، )اشباع
Silt )سيلت(، OM )ماده آلي( ،OC )كربن آلي( ،N )ازت كل( ،P )فسفر كل(، Altitude )ارتفاع از سطح دريا(،  Slope)و ) شيبAspect 

  ).جهت جغرافيايي(

  بحث
عوامل اكولوژي هر منطقه فصل مشترك عوامل زيست 

چهار عامل اقليم، توپوگرافي، خاك . محيطي آن منطقه است
كننده اكولوژي هر  و موجودات زنده عوامل مهم تعيين

ها در  با توجه به نقش رستني. شوندمنطقه محسوب مي
هاي طبيعي، درك و فهم روابط  طبيعت و تعادل اكوسيستم

متقابل بين گياهان و عوامل محيطي براي حفظ ثبات و 
نتايج بررسي ). 2(ها ضروريست  پايداري در اكوسيستم

 Acerهايي مانند  حاضر نشان داد كه در گروه اول گونه

cappadocicum ،Crataegus microphylla ،   Carpinus  

betulusو Tamus communis  در كنار هم معرف شرايط
ارتفاع از سطح دريا، جهت دامنه . محيطي يكسان هستند

شرقي  درصد قطعات نمونه اين گروه در جهت شمال 75(
، وزن مخصوص ظاهري باال و درصد سنگي )قرار داشتند

. همترين عوامل تفكيك اين گروه بودندبودن منطقه م
كه وزن مخصوص ظاهري بر ميزان رطوبت  مشخص شده

   .)10( هاي گياهي مؤثر است خاك و در نتيجه پراكنش گونه
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  CCAتجزيه و تحليل  بر اساسها بندي گونهرسته -6 شكل

. ميزان ماده آلي و ازت در اين گروه اكولوژيك پايين بود
وب فوقاني در اين گروه پايين بوده درصد تاج پوشش اشك

و با باز بودن تاج پوشش، كاهش ورودي الشبرگ و ماده 
عنوان منبع اصلي عناصر غذايي ازجمله ازت اتفاق  آلي به

تواند از عوامل باالرفتن  پايين بودن ماده آلي مي. افتد مي
بررسي ). 9(وزن مخصوص ظاهري در اين گروه باشد 

مازندران حضور شيردار و ممرز رويشگاه شيردار در غرب 
شرقي تأييد كرده است  را در كنار هم و در جهت شمال

همچنين طبق . ، كه با نتايج اين تحقيق همخواني دارد)5(
ممرز در ارتفاعات باال  -نتايج تحقيق حاضر گروه شيردار

نيز مؤيد اين ) 5(تشكيل شده كه نتايج رمضاني كاكرودي 
ها به ان گفت كه اين گونهتو بنابراين مي. موضوع است

. اندشرايط سخت رويشگاهي سازگاري باالتري نشان داده
 Vacciniumهايي مانند  در گروه دوم گونه

arctostaphyllos ،Stellaria media ،Lapsana communis  
 ازت و ،شود؛ كربن آلي ديده مي Fraxinus excelsior و
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البته به  .ماده آلي عوامل تفكيك كننده آنها بوده است
هاي غني از ازت اشاره شده  ها در خاكحضور اين گونه

پايين بودن وزن مخصوص ظاهري در اين ). 17(است 
تواند به علت ميزان ماده آلي باال در اين گروه  گروه مي

گروه اكولوژيك سوم در مقابل گروه اول قرار ). 5(باشد 
اين گروه . گرفته است و وزن مخصوص ظاهري پايين دارد

در ارتفاعات پايين قرار دارد و تا حدي مواد آلي و ازت در 
. آن باالست، اما نسبت به گروه دوم از اين نظر فقيرتر است

، Calystegia sepiumتوان به  هاي اين گروه مي از گونه
Sorbus torminalis, و Centaurea hyrcanica اشاره كرد .
نيز به ) 1944(و همكاران  Ellenbergبايد توجه داشت كه 

هاي با ازت متوسط اشاره  ها در خاكحضور اين گونه
گروه اكولوژيك چهارم نيز در ارتفاعات نسبتا . اند كرده

. پايين تشكيل شده و از نظر ماده آلي و ازت فقيرتر است
، Quercus castaneifolia، Quercus petraeaهاي  گونه

Cyperus esculentus  و Prunus domestica اين  مربوط به
  .گروه هستند

هاي هيركاني  برگ بلوط در جنگلمورفولوژي در مطالعه 
 Quercusو Quercus petraeaكه دو گونه  شدبيان 

castaneifolia با هم در ارتفاعات پايين حضور دارند 
  .كه با نتايج تحقيق حاضر انطباق دارد ،)23(

 توان بيان كرد كه گيري كلي مي عنوان يك نتيجه بهبنابراين 
عنوان گونه راهنما كه  به جاي استفاده از يك گونه خاص به

ممكن است در اثر حوادث مختلف حذف شود، گروه 
توانند در زمينه تشخيص شرايط  هاي اكولوژيك مي گونه

با توجه به نقش و اهميت گروه . دنبكار گرفته شورويشگاه 
هاي اكولوژيك در بيان سريع و كم هزينه شرايط گونه

شناسي گياهي  مطالعات جامعه از شود كهيه ميمحيطي توص
هاي اكولوژيك براي مديريت و استفاده از روش گروه گونه

هاي جنگلشناسي در و كمك به تعيين عمليات جنگلبهتر 
همچنين مشخص كردن . شمال كشور استفاده شود

واحدهاي اكوسيستمي و نقشه اين واحدها براي مديريت، 
ها ري اصولي از  اين جنگلبردا حفظ و حمايت و بهره

  .  قرار گيردمورد توجه 
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Relationship between vegetation and environmental factors in the 
Anatolian oak (Quercus petraea L. subsp. iberica (Stev.) Krassiln) 

habitat: a case study of Asalem forests, Guilan 
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Abstract 

This study was carried out to investigate the relationship between vegetation and 
environmental factors of Quercus petraea habitat in the district No.8 of Asalem forests, 
Guilan. Data were selectively collected in 30 sampling plots of 50 m × 50 m. In each 
plot, diameter at breast height (dbh) of trees ≥ 10 cm were measured considering the 
tree species. Herbaceous species data were taken using Whittaker’s nested plot 
sampling, the species coverage were estimated using Domin criterion, and types of the 
species were identified in each plot. In addition, the most important topographical 
factors were recorded in each plot. Soil samples were taken from depths 0 to 20 cm in 
each plot center and to characterize ecological species groups, TIWNSPAN method was 
used. Also, Canonical Correspondence Analysis (CCA) was applied to study 
relationship between environmental factors and vegetation composition on plot level. 
Results indicated that there are four ecological groups in the studied area; and that 
elevation, aspect, bulk density, gravel percent, organic carbon, organic matter and total 
nitrogen were the most important factors in determining the ecological groups.  

Key words: Vegetation, Environmental factors, Anatolian oak, Asalem, Guilan 

  

 


