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 چکیده

 .انود اجتموایی  -و اقتصوادی  شناسوی  بوو  لحاظ بههای جنگلی کشور  مهمترین اکوسيستم از شمالی ی زاگرسها جنگل

 .اسوت  گرفتوه انجا  ها  گياهی این جنگل های گونهیوامل محيطی بر پراکنش برخی  ر با هدف شناخت اثرحاض ۀمطالع

، خصوصويات محيطوی   چيرگوی(  -)ضوری  فراوانوی   های گياهی موجوود مربوط به تمامی گونه به این منظور اطالیات

پوشش( و خصوصيات خاک )درصد کربن آلوی،   درصد تاج و سطح دریا، یمق و درصد الشبرگ )شي ، جهت، ارتفاع از

 فيزیونوميو   -بوه روش فلورسوتي    نمونوه  قطعوه  04( در EC و pHبافت،  نيتروژن، ،تبادلی ، پتاسيمقابل جذب فسفر

اسوتفاده شود.    (RDA) افزونگی ۀچندمتغير ۀحيطی از تجزیمهای اصلی  آوری شد. سپس برای تشخيص گرادیان جمع

 شناسایی شدندگياهی  دۀخانوا 91نس و ج 73گياهی متعلق به  ۀگون 14 تحقيق، ۀدر منطق ،آمدهدستهطبق نتایج ب

بيشوترین تعوداد گونوه را بوه خوود       Apiaceae و Asteraceae، Fabaceae، Poaceaeهوای   خوانواده  ،از این ميوان  که

ینووان کوواریوانس،   هوا بوه  نمونوه ر گرفتن موقعيت قطعهنشان داد که با در نظ RDAبندی  دادند. نتایج رسته اختصاص

ارتفواع از   ،C/Nپوشش، جهت جنوب شرقی، نسبت  درصد الشبرگ، جهت جنوب غربی، درصد تاج جهت شمال غربی،

هوای گيواهی    ی اثرگذار بر پراکنش گونوه های محيط ترین گرادیان مهمترتي  بهزدگی سنگ مادری  و بيرون سطح دریا

بوا توجوه بوه حساسويت و     . کردنود را بيوان   هوای گيواهی   موجود در الگوی پوراکنش گونوه   درصد واریانس 34و  ندبود

 ها بسيار مؤثر باشد. تواند در مدیریت این اکوسيستم های جنگلی زاگرس، نتایج این پژوهش می شکنندگی اکوسيستم

 ،، یوامول محيطوی  RDAبنودی   رسوته ی، هوای زاگورس شومال    جنگول  ،گيواهی  هوای  گونهپراکنش  :های کلیدی واژه

 .کوواریانس
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 و هدف مقدمه

ینوان اولين توليدکننودگان و همننوين   گياهان به

اهميت  های طبيعی، سازگان بو  ۀترین بخش زند اصلی

 شناسووووی دارنوووود   ای در مطالعووووات بووووو  ویووووژه

(Müller-Dombois and Ellenberg, 2002) . شناخت

درک  منظوور بهارتباطات بين گياهان و محيط غيرزنده، 

بهتر یملکورد اکوسيسوتم، حفا،وت، احيوا و همننوين      

جنگلوی   ۀناحيو  .اسوت ضوروری   مود اایمال مدیریت کار

هوای مهوم جنگلوی ایوران و      زاگرس یکی از اکوسيسوتم 

هوا   . ایون جنگول  استتورانی  -زیربخشی از منطقه ایران

سووال پوويش(  99444دود ۀ هولوسوون )حو در اوایول دور 

شناسوی،   اقليم، خواک، زموين   ۀواسطند و بهوجود آمد به

 فيزیووگرافی یوامل انسانی، منابع ژنی و پوشش گياهی، 

 فوورد خووود از اهميووت فراوانووی برخوردارنوود بهمنحصوور

(Zohary, 1963 .)دليول شورایط ویوژه     به هااین جنگل

طوالنی حضور  ۀو همننين تاریخناقليمی  ،فيزیوگرافی

شوودید قوورار  خوووردگی و دسووت مووورد تخریوو انسووان 

اند. حضوور انسوان هموراه بوا داموداری، برداشوت        گرفته

و سوایر   ، زرایوت زیراشوکوب  تراشوی جنگول  چوب، پاک

تغيير ساختار، ترکي  و تنووع پوشوش    سب  ،ها استفاده

ای و  اسوت )جزیوره   هوا شوده   اکوسيسوتم در این گياهی 

 (.9329رستاقی،  ابراهيمی

رویشووی  ۀهووای حوووز د تخریوو  جنگوولرونوو ۀاداموو

بوور  تبعووات منفووی زیووادی در   گمووانبوویزاگوورس، 

برخوی   افوزایش حضوور  کوه  طووری  بوه خواهد داشوت،  

و  Asteraceae ۀهوووای گيووواهی نظيووور تيووور   تيوووره

 ۀدهنوود هووای هوورز یکسوواله نشووان   همننووين یلوو  

ایوون منطقووه اسووت    تخریوو  و حضووور انسووان در  

بوووورای  روازایوووون، (9327)حمووووزه و همکوووواران، 

لووووگيری از رونووود تخریووو ، ایموووال مووودیریت و  ج

یلمووی  یی بوور رونوودهووایی کووه مبتنوو اجوورای برنامووه

موود اایمووال موودیریت صووحيح و کارباشوود الز  اسووت. 

در هر منطقوه بور مبنوای داشوتن اطالیوات دقيوق از       

هووا و آگوواهی از  هووای کمووی و کيفووی رسووتنی ویژگووی

روابووط گياهووان بووا یکوودیگر و نيووز یواموول محيطووی   

 (.9329حمدی و همکاران، ميسر است )ا

ثر بور پوشوش   هوای موؤ  یامول توجه به تعداد زیاد  با

 منظوور بهيره های آناليز چندمتغ روشگياهی، استفاده از 

چه بهتور ارتباطوات بوين پوشوش گيواهی و       تفسير هر

نظوور ۀ محيطووی آنهووا ضووروری بووهیواموول محدودکننوود

هوووای مختلووو   روش (.9324رسووود )مصووداقی،   مووی 

-بوه پوشش گياهی،  ۀمطالعو  شناسی بو بندی در  رسته

ای از  ای از تغييورات در مجمویوه   ایجواد خالصوه   منظور

آنها با یوامل محيطوی   کردنهای گياهی و مرتبط  نمونه

هوای محيطوی    تعری  گرادیان در نهایتکننده و  کنترل

محيطوی و   هوای زیسوت   گرادیوان  شوند. کار گرفته میبه

کيوو  هووای اصوولی تنوووع در تر   محوورک ،ژئوووگرافی

کننووده هسووتند. در   هووای خووزان  فلورسووتيکی جنگوول 

های گذشته ایون موضووع در تعودادی از مطالعوات      سال

بنودی پوشوش    آنهایی کوه بوا طبقوه    ویژهبهشناسی  گياه

 گياهی، ارزیابی روابط پوشش گياهی، محويط زیسوت و  

انود   پوشوش گيواهی سوروکار داشوته    پویوایی  همننين 

 (.Slezak et al., 2011) است شده بررسی

شناسووایی پوشووش گيوواهی و بررسووی روابووط بووين   

های گياهی و محويط زیسوت ضومن اینکوه اسواس       گونه

راهکاری مناسو    ،شناختی است ها و تحقيقات بو  بررسی

 استهای مختل   های منطقه از جنبه برای تعيين قابليت

(Müller-Dombois and Ellenberg, 2002) .  بووا

پوشوش  ميوان   ۀبررسی رابطو  ،یادشدهتوجه به مطال  

هوای   روشبوا اسوتفاده از    متغيرهای محيطی گياهی و

شناسوی گيواهی    م در بوو  مهو  از مباحو   بنودی  رسته

 ۀاین پژوهش در منطقدر این راستا  .شود محسوب می

 عيوين تو بوا هودف   آرمرده بانه واقع در زاگرس شمالی 

 های گونهپراکنش  بر ثرمؤ هاییامل یامل یا ترینمهم

ارتبواط متقابول بوين     شناسوایی . رفوت گانجا  گياهی 

پيشوونهاد  ۀواسووطبووه گياهووان و متغيرهووای محيطووی

، بوه  تحقيق ۀهای سازگار با شرایط محيطی منطق گونه

مدیریت مناسو  در منطقوه و منواطق مشوابه کمو       

 کند. زیادی می
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 ها مواد و روش
 97آرمورده در   ۀحووز  های در جنگلتحقيق  ۀمنطق

شومال غربوی   بانه در  کيلومتری جنوب غربی شهرستان
جنگول آرمورده بخشوی از     .واقع اسوت استان کردستان 

از سوه گونوه بلووط     که استهای زاگرس شمالی  جنگل

 (، مووازودار .Quercus brantii Lindlشووامل بوورودار )
(Q. infectoria Oliv.و وی ) ( ولQ. libani Oliv. )

های  هکتار از جنگل 91444و حدود  تشکيل شده است
کوه حودود   ، گيورد  بر موی  تحفا،ی بانه را دراس ۀمحدود
ی نا  بخش آرمرده برا  به از بخش دو  آنهکتار  9444

در ایون منطقوه    (.9این پوژوهش انتخواب شود )شوکل     
یکنواخت و با تراکم یکسان، چورای دا    صورت تقریباً به

برداری از شاخ و بورگ درختوان بلووط )گالزنوی(     و بهره
 41 جغرافيوایی  طوول ایون منطقوه در    .گيورد موی انجا  

شورقی و   ۀدقيقو  40درجوه و   41دقيقه توا   42درجه و 

درجوه و   31دقيقه توا   11درجه و  31یرض جغرافيایی 
شمالی قورار دارد. ارتفواع از سوطح دریاهوای      ۀدقيق 13

 9114متر متغير و ميوانگين آن   9944تا  9944آزاد از 
ميوانگين   غربوی و  ،جهت شي  غال  منطقوه  متر است.

ای از صفر  دامنهکه درصد است  31 قه حدودمنطشي  

، و همکواران  پوور  گيورد )ولوی   بر می را در درصد 944تا 
9319.) 

گووراد و  درجووۀ سووانتی  94ميووانگين دمووای هوووا  
ميووانگين بارنوودگی سوواالنه بوور پایووۀ آمووار هواشناسووی  

 743، 9323توووا  9373اسوووتان کردسوووتان از سوووال 

ر متووو ميلوووی 047، 9321توووا  9323متووور و از  ميلوووی
بنوودی اقليمووی آمبوورژه،  گوزارش شووده اسووت. در طبقووه 

مرطووب و سورد اسوت. منحنوی      بانه دارای اقلويم نيموه  
دهنووده فصوول خشوو     آمبروترميوو  منطقووه نشووان  

پوور،   ؛ بوه نقول از ولوی   9324نوا ،   چهارماهه است )بوی 

ای کلسوووي ،  هوووای منطقوووه، قهووووه  (. خووواک9319
یموووق، خووواک  ای، کوووم هوووای جووووان واریوووزه خووواک
هووای  یميووق و در جهووت  الی نيمووههووای شووم  جهووت

سوونگين  جنوووبی سووطحی بووا بافووت سوونگين یووا نيمووه 
و در  7/0 -7هووای سووطحی  خوواک در الیووه pHاسووت. 

 (.9323نا ،  است )بی 7 -2تر  های یمقی الیه

 روش تحقیق
 مطالعۀ پوشش گياهی منطقه در اوایل خرداد، زموانی 

هوای گيواهی در سوطح     رفوت بيشوتر گونوه   که انتظار می
باشوند،    حضور داشوته و بوه رشود کامول رسويده      منطقه

صورت گرفت. در ابتودا ریختارهوای گيواهی بوا تکيوه بور       
معيارهووای فيزیونوووميکی )سوويمای ،وواهری( تعيووين و   

های مرتعی و زرایوت  های جنگلی از سایر پوششپوشش
زیراشکوب تفکي  شد. سوپس بوا اسوتفاده از معيارهوای     

واحدهای رویشوی  ای( سطوح یا  فلورستيکی )ترکي  گونه
هوای   ینووان محول  ها بوه  یکنواخت از نظر ترکي  رستنی

برداری در هر یو  از ایون واحودها مشوخص شود.      نمونه
در هور یو  از واحودها، بوا      9محل استقرار قطعات نمونوه 

استفاده از آزیموت و فاصلۀ تصادفی از ی  نقطۀ تصوادفی  
 انتخاب شد.

 444متور )  94× 94نمونوه، بوا ابعواد     اندازۀ قطعوه 
بوا اسوتفاده از روش    9حداقل9مترمربع(، به روش سطح

و بووا  4گونووه -و منحنووی سووطح 3یهووای حلزونوو پووالت
  تعيووووووين شوووووود 1اسووووووتفاده از روش کووووووين

(Müller- Dombois and Ellenberg, 2002 .)  در هور
 94کوودا  از واحوودهای رویشووی یکنواخووت حووداقل    

نمونوه برداشوت شود.    قطعه 04نمونه و در مجموع  قطعه
نمونوه؛   طالیات مربوط به وضوعيت کلوی قطعوه   سپس ا

همنون موقعيت جغرافيایی، ارتفاع از سطح دریا، درصد 
و جهووت شووي ، درصوود و یمووق الشووبرگ، درصوود     

ینوان شاخصی از آشفتگی زدگی سنگ مادری )به بيرون
پوشش درختوی )معيواری از وضوعيت     خاک(، درصد تاج

یلموی  ها و اسوامی  نور در توده(، ارتفاع متوسط اشکوب
شده یادداشوت  های از قبل تهيه های گياهی در فر  گونه

هووای موجووود در قطعووات نمونووه،  شوود. از تمووامی گونووه
برداری شد که پس از خشو  شودن در هربواریو      نمونه
شناسی مرکز تحقيقات کشاورزی و منوابع طبيعوی    گياه

استان کردستان، با استفاده از فلورهوای ایوران )اسودی،    
( و ترکيوه  Rechinger, 1970) انيکا(، ایر9307 -9320

(Davis, 1965-1988 شناسایی )شدند. 
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 تحقيق ۀموقعيت جغرافيایی منطق -9شکل 

 

 ،شوده های ثبوت  برای همه گونه ،نمونه در هر قطعه

از ضورای   بوا اسوتفاده    9چيرگوی  -خصوصيت فراوانوی 

 -انوی ز فراومنظوور ا شود.  ثبت  (Londo, 1976)لوندو 

ای است که افراد  شدهچيرگی بيان فضای نسبی اشغال

-هبرای بکنند.  هر گونه با تعداد و ابعاد خود اشغال می

 ۀهای همگن خواک، از چهوار گوشو    دست آوردن نمونه

متور( خواک    سوانتی  94صوفر توا   )یمق  نمونه هر قطعه

 ،(USDA, 2005مخلوط شد )همدیگر آوری و با  جمع

خش  شده و با اسوتفاده  آزمایشگاه  ها در سپس نمونه

 متری غربال شدند. ميلی 9از ال  

روش بوه  9از خصوصيات فيزیکی خاک، بافت خاک

گيوری شود. همننوين خصوصويات      هيدرومتری اندازه

شيميایی خاک شامل، اسيدیته به روش پتانسويومتری  

الکتریکوی، پتاسويم    9متور  pHکوارگيری دسوتگاه    با به

گيوری بوا اسوتات آمونيوو  و      تبوادلی بوه روش یصواره   

، فسوفر قابول جوذب بوه     3فتومتر کم  دستگاه فليم به

، کوربن آلوی از   1با دستگاه اسپکتوفتومتر 4روش اولسن

 9و نيتووروژن بووه روش کجلوودال  9بووالک روش والکووی
 (.9329حقيقی، گيری شد )جعفری اندازه

 
1
 Soil texture 

2 
pH meter 

3
 Flamephotometer 

4
 Olsen 

5
 Spectrophotometer 
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وتحليووول روابوووط بوووين پوووراکنش  بووورای تجزیوووه

ی از روش هوووای گيووواهی و یوامووول محيطووو    گونوووه

هوا،  بنودی اسوتفاده شود. قبول از تجزیوه و تحليول       رسته

ای همنوووون جهوووت جغرافيوووایی  متغيرهوووای طبقوووه

  صووووورت صووووفر و یوووو  کدگووووذاری شوووودند  بووووه

(Dummy code; (Jongman et al., 1995))، 

متغيوور محيطووی بووود  33حاصوول ایوون کووددهی ایجوواد 

در  3و آنوواليز جزئوویتوور تفسووير راحووت منظووور بووهکووه 

خوواک )اسوويدیته،  -9 زیوور قوورار گرفتنوود: ۀدسووت چهووار

هوودایت الکتریکووی، کووربن آلووی، فسووفر، پتاسوويم،      

گ، نيتووروژن، درصوود ماسووه، شوون و رس، یمووق الشووبر

مووادری کووه زدگووی سوونگ  درصوود الشووبرگ و بيوورون

 فيزیووووگرافی -9صوووورت  درصووود بيوووان شووود(؛ بوووه

  )ارتفووواع از سوووطح دریوووا، درصووود شوووي ، جهوووت 

(N, NW, W, SW, S, SE, E, NE)) نووور  -3؛

موقعيووت مکووانی  -4پوشووش درختووی(؛  )درصوود توواج

  پووارامتر مکووانی  1بووا اسووتفاده از  هووا )نمونووه قطعووه

(X, Y, X
2
, Y

2
, X

2
Y, XY

2
, X

3
, Y

3
ارزیووابی  (

شوود. بووا اسووتفاده از ایوون معادلووه، هووم فاصوولۀ خطووی 

هوا و هوم فاصولۀ یموودی و فضواهای       نمونهبين قطعه

رزیووابی خوالی بووين آنهوا در یوو  فضوای سووه بعودی ا    

 (Borcard et al., 1992).  خواهد شد

هوووای پوشوووش گيووواهی سوووپس مووواتریس داده

هووا و ضوورای  )شووامل اسووامی یلمووی تمووامی گونووه  

چيرگووی( و یواموول محيطووی بوورای اجوورای   -فراوانووی

 Canoco 4.5افوووزار آنووواليز چنووودمتغيره وارد نووور 

هووای پوشووش گيوواهی بووا شوودند. نظوور بووه اینکووه داده

( 94توووا  9/4نووودو )بوووين  اسوووتفاده از مقيووواس لو 

برداشوووت شووودند، ابتووودا بوووا اسوووتفاده از فرموووول   

Y)لگووواریتمی 
'
=log ((1×Y)+1))  تبووودیل شووودند

(Leps and Smilauer, 2003) .  بووا توجووه بووه اینکووه

یوودد( بيشووتر از تعووداد    04نمونووه )  تعووداد قطعووات 

متغيرهای محيطی است و بوا توجوه بوه در نظور نگورفتن      

بنودی   محيطوی در رسوته   واریانس مربووط بوه متغيرهوای   

 ( Leps and Smilauer, 2003) غيرمسووووتقيم

بنووودی  هوووا از روش رسوووته منظوووور آنووواليز دادهبوووه

منظووور تعيووين نوووع  ابتوودا بووه9 مسووتقيم اسووتفاده شوود.

بنوووودی مسووووتقيم، آنوووواليز تطبيقووووی  روش رسووووته

( کووووه نووووویی روش DCA) 9شوووودهگيووووری قوووووس

بنوودی غيرمسووتقيم اسووت انجووا  گرفووت و طووول   رسووته

گيوری شود. برمبنوای طوول      محوور اول انودازه   3یوان گراد

(، آنوووواليز مسووووتقيم  2/9گرادیووووان محووووور اول )  

منظووور تحليوول  ( بووهRDA) 4بنوودی افزونگووی  رسووته

هووای گيوواهی و متغيرهووای محيطووی ارتبوواط بووين گونووه

. بوووا (Leps and Smilauer, 2003)انتخووواب شووود 

داری  معنووی 1کووارلو اجوورای آزمووون جایگشووت مونووت  

آموده  دسوت ای و محورهوای بوه   رکيو  گونوه  رابطۀ بين ت

درصوود ارزیووابی   9از متغيرهووای محيطووی در سووطح   

منظوور کواهش تعوداد متغيرهوای محيطوی و       گردید. بوه 

تووورثير، بوووا اسوووتفاده از روش  حوووذف متغيرهوووای کوووم

متغيووور بووا بيشوووترین تووورثير   1جلووو،  انتخوواب روبوووه 

وتحليوول نهووایی انتخوواب شوودند دار بوورای تجزیووه معنووی

ینووان کوواریوانس   بوه  Yان آنهوا متغيور مکوانی    که از مي

در آناليزهووای بعوودی لحوواظ شوود. سووپس متغيرهووای    

شووده در سووه دسووتۀ خوواک، فيزیوووگرافی و توواجانتخوواب

پوشووش قوورار گرفتنوود و آنوواليز جزئووی بوورای هوور گووروه  

نمووایش و تفسووير بهتوور پووراکنش     اجوورا شوود. بوورای  

 بنوودی، هووا در فضووای رسووته نمونووههووا و قطعووه  گونووه

 یواموووول محيطووووی و  -دار دوبعوووودی گونووووهنمووووو

افوووزار یوامووول محيطوووی در نووور    -نمونوووه قطعوووه

Canodraw 4.5     ترسوويم و تشووریح شوود. بوورای درک

هوای گيواهی و   بهتر و تفسوير کمیوی ارتبواط بوين گونوه     

متغيرهووای محيطووی و همننووين متغيرهووای محيطووی   

ضوووووری   ،RDAو محورهوووووای اول و دو  آنووووواليز  

داری آنهوووا عنووویهمبسوووتگی پيرسوووون محاسوووبه و م

 آزمون شد.

 
1 
Walkley-Black 

2
 Analysis Detrended Correspondence 

3
 Lenghth of gradient 

4
 Redundacy Detrended Analysis 

5
 Monte Carlo test 
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 نتایج
 ۀگونو  14شوده،  ۀ برداشتنمون قطعه 04از مجموع 

 91جونس و   73گياهی شناسایی شد کوه متعلوق بوه    
 های ترین تيره(. مهم9خانوادۀ گياهی هستند )پيوست 

با  Fabaceae گونه، 94با  Asteraceae ،گياهی منطقه
 1بووا  Apiaceae گونووه و 94بووا  Poaceae گونووه، 99
 Trifolium، گونه 1با  Astragalusهای  جنس .اند گونه
گونه از  3با  Bromusگونه و  3با  Quercusگونه،  4با 

فراوانی گونه، سهم بيشتری در فلور منطقوه دارنود.   نظر 
بوا   RDAنتایج همبسوتگی بوين محورهوای اول و دو     

ذکر شوده اسوت.    9ترین یوامل محيطی در جدول مهم
است که محور اول بوا جهوت شومال    نتایج حاکی از این 

غربووی، یمووق الشووبرگ، فسووفر قابوول جووذب، درصوود   
ارتفاع از سوطح دریوا، کوربن آلوی، پتاسويم،      پوشش،  تاج

 C/Nصد سويلت و نسوبت   ر، دXو  Yپارامترهای مکانی 

همبستگی منفی و با جهت جنوب غربی، جهت جنووب  
شرقی و درصد ماسه همبستگی مثبت دارد. محوور دو   

، جهوت شورقی و درصود ماسوه     Yامتر مکوانی  نيز با پار
همبستگی مثبت و با ارتفاع از سوطح دریوا همبسوتگی    
منفی دارد. از ميان متغيرهای موجود، فسفر قابل جذب 

دليل همبستگی مثبوت و قووی بوا یموق الشوبرگ و      به
دليول  جهت شمال غربی و همننين درصد الشبرگ بوه 

همبستگی قوی با درصد تواج پوشوش و جهوت شومال     
 جلو حذف شدند. ربی در انتخاب روبهغ

نشووان داد کووه محووور اول بووا  RDAنتووایج آنوواليز 
 ،درصووود 3/19و همبسوووتگی  977/4مقووودار ویوووژۀ 

پوشووش گيوواهی را و   درصوود تغييوورات  92حوودود 
و همبسوووتگی  403/4محووور دو  بوووا مقووودار ویوووژۀ  

درصووود تغييووورات را توجيوووه    3/0درصووود،  3/27
لو بيووانگر کووار آزمووون مونووت (. 9کنوود )جوودول   مووی

 9در سووطح  محورهووا همووۀداری محووور اول و  معنووی
و کوول متغيرهووای محيطووی در مجموووع  اسووت درصوود

 کنند. میتغييرات را توجيه واریانس درصد  11
 34در مجموووع  شووده نيووز نُووه متغيوور انتخوواب  

موجوووود در الگووووی پوووراکنش   درصووود واریوووانس 
ایوون نتووایج   .کردنوودرا بيووان  هووای گيوواهی  گونووه

ای و  گونووه ترکيوو بووين  قووویتبوواط ار ۀدهنوود نشووان
 RDA ۀشووده در تجزیوومتغيرهووای محيطووی انتخوواب

آنوواليز جزئووی در سووه گووروه خوواک    نتووایج  اسووت.
زدگووی سوونگ  ، بيوورون، یمووق الشووبرگC/Nنسووبت )

جهووت شوومال غربووی، جهووت  ) فيزیوووگرافی(، مووادری
جهوت جنووب   ، ارتفواع از سوطح دریوا و    غربوی جنوب 
امول خواکی   پوشوش، نشوان داد کوه یو   ( و تواج شرقی

درصووود و تووواج  1/97 فيزیووووگرافیدرصووود،  0/99
درصووود واریوووانس تغييووورات را بيوووان  1/3پوشوووش 

 .(3کنند )جدول  می

 3و  9هووای شوکل  و 9در جوودول  طووور کوه هموان 

شوود، جهوت اکثور بردارهوای مربووط بوه       مشاهده می

متغيرهای محيطوی از چوب بوه راسوت و در راسوتای      

ثير انگر اهميت و ترول بردارها نيز بيط است؛محور اول 

هوا در فضوای   نمونوه هوا و قطعوه  آنها بر پراکنش گونوه 

بندی است. در جهت شمال غربوی مقودار یموق    رسته

است کوه بوه   الشبرگ و درصد کربن آلی خاک بيشتر 

  ,Lamium albumهووای پرنيوواز ماننوود  حضووور گونووه

Veronica compylopoda, Bunium elegans, 

Galium tricornutum, Asperula arvensis  و

Quercus libani  شوده  منجور  در سمت راست نمودار

هایی کوه نيواز کمتوری داشوته و      ؛ در مقابل گونهاست

همنوون   ،تر حضور دارندهای خش اغل  در رویشگاه
Aegilops triuncialis, Bromus tectorum, 

Taenniatherum crinitum  وQuercus brantii  در

ند. بوا افوزایش تواج    شوو سمت چب نموودار دیوده موی   

 پسوووووندتر هوووووای سوووووایه پوشوووووش، گونوووووه 

 ,Quercus libani, Achillea wilhelmsiiهماننوود 

Allium atroviolaceom  وAllium macrochaetum ،

هوای  جهوت یکوس گونوه   در سمت راست نمودار و در 

نورپسند و متعلق بوه منواطق بوازتر جنگول همنوون      

Aegilops triuncialis, Heteranthelium piliferrum  و

Pterocephalus plumosus  حضووور دارنوود. همبسووتگی

های فوق با متغيرهای محيطی مؤید این دار گونهمعنی

 (.4مطل  است )جدول 
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  RDAهمبستگی متغيرهای محيطی با محورهای اول و دو   -9جدول 

 اند(دار دارند ذکر شده)فقط متغيرهایی که همبستگی معنی

 محور دو  محور اول

 مقدار همبستگی متغير مقدار همبستگی يرمتغ

 Y ** 143/4 144/4 ** جهت جنوب غربی

 340/4 * جهت شرقی 319/4 ** جهت جنوب شرقی

 979/4 * درصد ماسه 971/4 * درصد ماسه

 -344/4 ** ارتفاع از سطح دریا -019/4 ** جهت شمال غربی

   -099/4 ** یمق الشبرگ

   -140/4 ** فسفر قابل جذب

   -449/4 ** پوشش درصد تاج

   -491/4 ** ارتفاع از سطح دریا

   -329/4 ** کربن آلی

   -372/4 ** پتاسيم

   -379/4 ** درصد الشبرگ
Y ** 311/4-   
X ** 342/4-   

   -977/4 * درصد سيلت

   -C/N * 973/4نسبت 

 درصد 11داری در سطح معنی *، درصد 11داری در سطح معنی **

 

 برای تما  متغيرهای محيطی RDAبندی مستقيم  نتایج رسته -9جدول 

 محورها  

  9 9 3 4 

 449/4 442/4 403/4 977/4  مقادیر ویژه

 714/4 241/4 273/4 193/4  محيط-همبستگی گونه

 2/39 7/92 1/93 7/97  هاهای گونهواریانس تجمعی داده

     9 جمع کل مقادیر ویژه

     119/4 ویژۀ متعارفجمع کل مقادیر 

 

  شدهيرهای محيطی انتخاببرای متغ RDAبندی جزئی  نتایج رسته -3جدول 

 بندیداری محورهای رستهآزمون معنی ۀهمراه آماربه

 
 F P درصد واریانس بيان شده مقدار ویژه کوواریانس گروه متغيرها

 Y 347/4 7/34 10/9 449/4 خاک، فيزیوگرافی، نور

 444/4 02/9 0/99 990/4 یوگرافی، نور، فيزY خاک

 449/4 33/9 1/97 971/4 ، خاک، نورY فيزیوگرافی

 444/4 47/9 1/3 431/4 ، خاک، فيزیوگرافیY نور
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متغيرهای محيطی  ۀشده )بردارها نمایندی گياهی و متغيرهای محيطی انتخابها برای گونه RDAبندی  نمودار رسته -9شکل 

 (هستندها  گونه دهندۀهای کوچ  نشان ای و مثل  رهای طبقهيرنگ بيانگر متغ ياههای س پيوسته، مربع

 

 
رهای محيطی يمتغ ۀشده )بردارها نمایندقطعات نمونه و متغيرهای محيطی انتخاببرای  RDAبندی  نمودار رسته -3شکل 

 (هستند قطعات نمونه دهندۀاننشهای کوچ  برای  دایرهای و  رهای طبقهيرنگ بيانگر متغ های سياه پيوسته، مربع
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 . اند(دار ذکر شدههای معنیشده )فقط همبستگیگياهی با متغيرهای محيطی انتخاب هایهمبستگی گونه  -4جدول 

 ذکر شده است. 9ها در پيوست اسم یلمی کامل گونه
 

 جهت جنوب شرقی جهت جنوب غربی غربی جهت شمال زدگی خاکیبيرون C/Nنسبت  درصد تاج پوشش ارتفاع از سطح دریا یمق الشبرگ

 همبستگی گونه همبستگی گونه همبستگی گونه همبستگی گونه همبستگی گونه همبستگی گونه همبستگی گونه همبستگی گونه

Aeg.tri * 909/4- Ant.hau ** 371/4- Aca.dio * 390/4- Bro.ste ** 497/4 Ace.mon * 344/4 Aeg.tri ** 410/4- Aeg.tri * 902/4 Aeg.tri ** 434/4 

Ant.hau * 919/4- Ast.sp * 911/4 Aeg.tri ** 373/4- Bro.tec ** 349/4 Cru.cru * 344/4- Asp.arv ** 333/4 Bro.tec * 399/4 Gar.ang * 921/4- 

Asp.arv ** 343/4 Bro.dan * 397/4 Anc.ita * 390/4- Car.dra * 972/4 Ech.ori ** 334/4 Bro.tec * 974/4- Bun.ele * 910/4- Tri.pil * 974/4 

Bun.ele ** 499/4 Cer.tes * 912/4 Ant.hau * 921/4- Gal.tri ** 371/4 Gen.oli * 347/4- Bun.ele * 399/4 Cer.dic * 399/4- Ziz.cap * 920/4- 

Car.dra ** 344/4 Cou.inf * 341/4 Bun.ele * 913/4 Gud.tou * 973/4 Lat.inc ** 329/4- Car.dra * 929/ Fil.arv * 920/4   

Cer.tes ** 912/4 Gud.tou ** 303/4 Cha.ori * 919/4- Lam.alb * 922/4 Par.lat * 344/4- Ere.per * 913/4 Gen.oli * 924/4   

Gal.tri ** 191/4 Het.pil ** 343/4 Gal.tri ** 309/4 Orn.sp * 972/4   Gal.tri ** 490/4 Gud.tou * 901/4-   

Gud.tou ** 193/4 Hor.bul * 911/4 Gud.tou * 339/4 Par.lus * 929/4   Lam.alb ** 449/4 Lam.alb ** 321/4-   

Lam.alb ** 094/4 Lat.inc * 900/4- Hyp.sca * 344/4 Tor.lep ** 410/4   Par.lus ** 314/4 Orn.sp * 901/4   

Par.lus ** 374/4 Phl.per * 910/4 Lam.alb * 303/ Ver.com ** 441/4   Pra.fer * 921/4 Par.lus * 903/4-   

Pic.aca ** 444/4 Que.bra ** 449/4- Par.lus * 977/4     Que.bra ** 304/4- Pic.aca * 973/4-   

Que.bra * 391/4- Que.lib * 344/4 Pic.aca ** 494/4     Que.lib * 391/4 Que.bra ** 312/4   

Que.lib ** 441/4 Teu.pol * 393/4- Pte.plu * 390/4-     Ran.dam * 910/4 Que.lib * 394/4-   

Ran.dam ** 317/4 Tri.cam ** 327/4- Que.inf ** 314/4     Tae.cri * 391/4- Tae.cri * 390/4   

Tae.cri ** 391/4- Tri.pur * 390/4- Que.lib ** 444/4     Tri.pur * 393/4- Tri.pur * 341/4   

Teu.pol * 914/4- Ver.com * 914/4 Teu.pol * 919/4-       Vel.rig * 929/4   

Tri.cam * 392/4- Ziz.cap * 924/4 Vel.rig * 974/4-           

Tri.pur ** 314/4-               

Ver.com ** 341/4               

Vic.var * 971/4               
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 بحث
 شوووده، هی شناسووواییۀ گيووواگونووو 14از ميوووان

 و Asteraceae، Fabaceae، Poaceaeهوووای  خوووانواده

Apiaceae  خوود اختصواص   بيشترین تعداد گونه را به

از  تحقيوق  ۀطوور کوه ذکور شود، منطقو      . هماناند داده

صوورت یکنواخوت و موداو     دیرباز دارای چرای دا  بوه 

کوه   شوده منجور  هوایی  که به استقرار گونوه  بوده است

منووواطق دارای چووورای دا  و شووواخص  بيشترشوووان

 ۀگونوو. (Ahmadi et al., 2013) انوود یافتووه تخریوو 

هوای   جزو گونوه  ،(Phlomis persicaایرانی ) ۀبر گوش
در جهت  اغل  طور طبيعیبه و رود میشمار  مهاجم به

شوود.   زیاد دیده موی  نسبتبهجنوبی و مناطق با شي  

 ۀ( نشان دادنود کوه گونو   9314)وهابی کيالنه و  گویلی

 در توانود  در صوورت چورای دا  موی    ایرانوی ۀ بور  گوش

. نيوز حضوور یابود   های شمالی، شرقی تا جنووبی   دامنه

ۀ نيوووز کوووه در مطالعووو  Bromus tectorum ۀگونووو

م طبقوه  مهواج   ۀ( گونو 9319ميرداوودی و همکواران ) 
 هوای جنووبی   در شي  شده، آشفتگی چرای دا  مطرح

گسووترش یافتووه اسووت.  تحقيووق  ۀمنطقوو (9)شووکل 

و  Vaccaria grandiflora ۀننوووووين گونووووو هم
 .Cerastium sp و sp.  Alyssum،sp.  Anthemisهای جنس

شاخصووی از شوووند و  کووه یلوو  هوورز شووناخته مووی  

هوای شومال    ترتي  در دامنوه  به ،اندهای قدیمی زرایت

چشوم   غربی، جنوبی، جنوب شرقی و شمال غربوی بوه  

که  ییها گونه با داشتننيز  Fabaceae ۀخورند. تير می
توانسوته    ،خووراک نيسوتند  برای دا  خووش  هاآناغل  

 ،نوژاد و یواقلی   قهرموانی ) گسترش یابد در منطقه است

9322). 

چورای دا  بور پوراکنش و ترکيو       ثيرگذشته از تر

هوای محيطوی موورد    یامول ، منطقوه های گياهی  گونه

های گيواهی   در پراکنش گونه ییزاثير بسبررسی نيز تر

خووبی  بوه  RDA ۀآموده از تجزیو  ستدنمودار به. دارند
توورین هووا را در طووول مهووم   پووراکنش گونووه  ۀنحووو

نتووایج  .دهوود مووینشووان  شناسووی بووو هووای  گرادیووان

نشوان داد کوه   تحقيوق   ۀبرای منطق RDA بندی رسته

،  پوشوش  ، درصود تواج  یمق الشبرگ، جهت جغرافيایی

زدگی سونگ   بيروناز سطح دریا و ، ارتفاع C/Nنسبت 
هوای محيطوی    تورین گرادیوان   مهوم ترتيو   بوه  مادری

و  آقوایی  هوای گيواهی بودنود.    اثرگذار بر پراکنش گونه

بنودی   ( نيز با استفاده از آنواليز رسوته  9319همکاران )

نشان دادند که متغير درصد الشبرگ، ارتفاع از سوطح  

هووای آزاد، درصوود پوشووش یلفووی و درصوود شووي  آب

 پوراکنش پوشوش گيواهی   ۀ بور نحوو   بيشترین ترثير را

( نيوز ارتفواع از   9322و همکواران )  حيدری اند. اشتهد

ترثيرگوذار در   یامول تورین  مهوم هوای آزاد را  سطح آب
اسوحاقی راد و   .اندمعرفی کردهپراکنش جوامع گياهی 

( جهت جغرافيوایی، درصود رس، ازت   9322همکاران )

های تبوادلی را از   فسفر، درصد مواد آلی و کاتيون ،کل

در  ی گيواهی ها پراکنش گونه ترین یوامل مؤثر برمهم

 اند.ذکر کردهجوامع راش 

شومال غربوی از پوشوش     ۀنتایج نشان داد که دامن

بوا نتوایج و   یافتوه  تری برخووردار اسوت کوه ایون      انبوه
و  تيموورزاده (، 9319های آقایی و همکواران )  استدالل

( 9327و همکووواران ) حموووزه( و 9329همکووواران )

 C/Nنسوبت  بوا   نيوز  پوشوش  درصد تواج  .مطابقت دارد

دارای همبسوتگی   خاک و جهت جغرافيایی شمال غربی

-های شمال غربی بوه  در جهت کهطوریبه ؛مثبت است

درصوود  تعوورق کمتوور و دليوول وجووود پتانسوويل تبخيوور

زیواد   افوزایش یافتوه اسوت.    هوا  پوشش و تراکم گونه تاج

شوده   درصد الشوبرگ ریختوه   افزایشبودن تراکم سب  
ها حاوی اموالح   ین الشبرگا ،شودمی سطحی خاک در

افوزایش  و  که سب  افزایش کربن آلوی اند مواد غذاییو 

)اميووری و  دنشووو هووا مووی ایوون خوواکدر  C/Nنسووبت 

ازت کول و درصود    مقدار طور کلیبه .(9327همکاران، 

در  شرایط حاصلخيزی زیاد خاک ۀدهند نشان ،مواد آلی

در  (.9322راد و همکواران،  )اسوحاقی  اسوت  ی  منطقه

هوای   ( نيز تنوع گونه9321مهدوی و همکاران ) ۀالعمط
 دارای همبسوتگی مثبوت بوا   های شمالی  یلفی در دامنه

کوه   خاک بودآلی و نيتروژن  ۀ، ماددرصد رطوبت اشباع

 هوایی نظيور   گونوه  همخوانی دارد. حاضر ۀمطالعبا نتایج 

Achillea wilhelmsii, Lamium album, 
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Asperula arvensis, Sedum rubens, 
Ceratstium dichotomum, Garhadiolus angulosus, 

Hypericum scabrum, Ziziphora capitata و 

Tragopogon bornmuelleri  در جهت شومال   اغل

انود. همننوين    اسوتقرار یافتوه   زیادپوشش  غربی با تاج

  ,Galium tricornutumهوووایی ماننووود  گونوووه

Allium atroviolaceom, Epipactis helleborine, 

Hypericum perforatum, Parietaria lusitanica, 
Stellaria media, Vaccaria grandiflora, 
Prangos ferulacea,  Rochelia disperma, 
Quercus infectoria, Pyrus syriaca, 

Cousinia inflate و Acer monspessulanum  در
رشود   زیواد های حاصلخيز با درصد کوربن آلوی    رویشگاه

 ;9314Kropac, 2006وهابی، کيالنه و  )گویلیکنند  می

Kaya et al., 2009; Ghazal, 2008;.) 

( در بررسی 9327) و همکاران شبانکاره تيره  نجفی

ۀ با انتشار جوامع گياهی منطق شناسی بو   رابطه یوامل

کربن آلوی خواک را یکوی از یوامول      ،گنو ۀشدحفا،ت

 .ندمووؤثر در تفکيوو  جوامووع گيوواهی منطقووه دانسووت 

 ۀ(، گون9314)وهابی کيالنه و  گویلیمطالعات اساس بر
( دارای همبستگی مثبت بوا  .Tragopogon spشنگ )

ر نيوز  است که در تحقيق حاضو  خاک درصد کربن آلی

 خورد. چشم می  بهاین همبستگی 

جاشوير   های گياهی مهوم در منطقوه   از دیگر گونه

(Prangos ferulacea )که بيشترین حضور را در  است

کربن آلی  های با خاک ال غربی وت جغرافيایی شمجه

جاشير در حالت سبز اغل  مورد چرای  ۀگوندارد.  زیاد
هایی از منطقوه توسوط    در بخش اماگيرد  دا  قرار نمی

و  شوود موی برداران محلوی برداشوت    روستایيان و بهره

 .گيورد  دا  قرار موی  ۀ  کردن مورد استفادپس از خش

شان داد کوه ایون گونوه در    ن ی پيشينها بررسی ایجنت

های شمالی و شمال غربی منواطق کوهسوتانی و    شي 

متری از سطح دریوا   9144تا  9244در دامنه ارتفایی 

 در اسوووتان کردسوووتان بيشوووترین حضوووور را دارد   

 ،مورادی  حسنی و شواه ؛ 9314 ،وهابیکيالنه و  گویلی)
9327). 

ثير بر رطوبت و یمق خواک  جهت و ميزان شي  با تر

 ۀمقایسو  د.نو های گياهی دار همی در پراکنش گونهم ترثير

واوسوری و همکواران    فتحوی ق با مطالعوۀ  نتایج این تحقي

در ، مؤید این مطل  است که در این منطقه نيز ،(9327)
دليل کاهش یموق و رطوبوت   های تند و جنوبی، به شي 

هوای   در مقایسوه بوا شوي     های گياهی تراکم گونهخاک، 

تووان گفوت    موی  بنوابراین  .مالیم و شومالی کمتور اسوت   

 شناسوی  بو گياهی مختل  براساس نيازهای  های پوشش

هوا و جهوات مختلو  حضوور      های گياهی، در شي  گونه

و  اميووری زاهوودیو ( 9320ميرزایووی و همکوواران ) دارنوود.

دسوت  ایج مشوابهی  ( نيوز بوه نتو   9329)ليمایی محمدی

 یافتند.
 بنودی ها در فضوای رسوته  پراکنش گونه با توجه به

اغل  ( Quercus brantiiبلوط ایرانی ) ۀگون (،9شکل )

کوه   ،یابود در مناطقی با شي  و ارتفاع کمتر حضور می

و آقوایی   (9321با نتایج مطالعات حاتمی و همکواران ) 

بلوط ایرانی نسبت  همخوانی دارد. (9319و همکاران )

؛ اسوت تور   نيوازتر و مقواو    های دیگر بلوط کوم  به گونه

 ترکيو   مانوده در  بلووط بواقی   ۀا گونو که تنهو  طوری به
(. Zohary, 1963) اسوت هوای زاگورس جنووبی     جنگل

نسبت بوه بلووط    (Quercus infectoriaمازودار ) ۀگون

 هوای رویشوگاه  وو در جهت غربی  استایرانی پرنيازتر 

 هوووای  از گونوووهشوووود.  حاصووولخيزتر دیوووده موووی  

  و Pyrus syriacaتوووان بووه  درختووی همووراه آن مووی

Acer monspessulanum  اشوواره کوورد کووه بووا تووراکم

 (Quercus libaniول ) وی ۀگونو  کمتری حضور دارند.

توور و خوواک پوشووش متووراکمهووای بووا توواج در توووده
 شناسوی  بوو  دارای نيازهوای  حاصلخيزتر قرار گرفته و 

 بيشوتر خاک و مواد غوذایی   زیادای شامل رطوبت  ویژه

 9014در ارتفایوات ميانوه )متوسوط ارتفواع:      که ،است

یابود   اسوتقرار موی   درصود  41( بوا شوي  متوسوط    متر

(Basiri, 2010). 

ی هوا  ه حساسيت و شکنندگی اکوسيستمبا توجه ب

ارتباطوات  داشوتن اطالیوات دقيوق از     ،جنگلی زاگرس
توانود در   موی هوای گيواهی   بين یوامل محيطی و گونه

ثر باشود. در ایون   ها بسويار موؤ   ریت این اکوسيستممدی

 دریووا ارتفوواع از سووطح يووایی وجغراف جهووت ،مطالعووه

توانند بور سوایر    که می های فيزیوگرافییامل ترین مهم
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 ،ثير بگذارندهای خاک تر اکولوژی  و ویژگیهای یامل

هوای شومالی و   جهوت کوه  شدند. با توجه به این معرفی
آلی بيشوتری   ۀشمال غربی دارای یمق الشبرگ و ماد

جوه  و در نتي اسوت ، حاصلخيزی رویشگاه بيشوتر  است

پسوندتر و  های سایهپوشش به استقرار گونهافزایش تاج

هوای  وی دیگور جهوت  خواهد شد. از سو منجر پرنيازتر 

بودن حاصولخيزی دارای   کمتردليل جنوبی و غربی به

. ندهای نورپسوندتر  پوشش بازتر و گونههایی با تاجتوده

 ۀینوان گونو ند بهنتوا های گياهی می این گونهبرخی از 

و بسووياری از کارکردهووای   باشووند مهوواجم مطوورح 
مثووال بسووياری از  بووراید، دهنوويوور ياکوسيسووتم را تغ

هووای  در اکوسيسووتم Poaceae ۀهووای خووانواد  گونووه

 هوووای  رونووود آشوووفتگیو انووود پوووذیر غالووو  آتوووش

  دهنوود موویر يووهووا را تغي ایوون اکوسيسووتم  طبيعووی

(Armstrong and Garnett, 2011)،     کوه ایون امور در

هوای وسويع و    سووزی  وز آتشهای اخير موج  بر سال

 . های زاگرس شده است متعددی در جنگل

 

 منابع

رضووا بصوويری و رقيووه نووژاد،  سووهراب الوووانیآقووایی، رقيووه، 

های اکولوژی  گياهی با  بين گروه ۀ. رابط9319، لفقاریاذو

موردی: رویشوگاه وزک در جنووب    ۀیوامل محيطی )مطالع

 .03 -13(: 9)9 ، اکولوژی کاربردی،شرق یاسوج(

 سويد و  قنبریان یباس ، غال جوانشير کریم ،احمدی، حسن

  بوو  شناسوي  های  . بررسی ویژگی9329حبيبيان، حميد 

 ۀجوامع گياهی با توجه به واحدهای ژئومورفولوژی )مطالعو 

منوابع   ۀمجلو منطقه چنار راهدار اسوتان فوارس(،    موردی:

 .13-29(: 9) 11طبيعی ایران، 

اميوری، محمدرضوا   زاهودی  الودین  راد، جواد، قووا  اسحاقی

ارتبوواط بووين  . 9322مهوواجر و اسووداله متوواجی،   مووروی

های رسوتنی بوا خصوصويات فيزیکوی و شويميایی       پوشش

 -مووردی: جنگول آموزشوی    ۀخاک در جوامع راش )مطالع

جنگول و صونوبر    تحقيقوات پژوهشی خيرودکنار نوشوهر(،  

 .927-974(: 9) 97ایران، 

، 1، 3، 9ج  ایوران،  (. فلوور 9307 -9320مصطفی، ) اسدی،

0 ،2 ،1 ،94 ،91 ،90 ،94 ،91 ،97 ،91 ،39 ،33 ،34 ،

. 17و  10، 14، 19، 42، 40، 43، 44، 31، 32، 37، 30

 .ص 73تهران،  کشور، مراتع و ها جنگل تحقيقات مؤسسۀ

 کوشويار  والودین   خواجوه  الودین  سويدجمال  ،اميری، فاضل

قرار تعيين یوامل محيطوی موؤثر بور اسوت    . 9327 ،مختاری

بوووا اسوووتفاده از روش   Bromus tomenentellus گونوووه

 :44، یلو  و فنون کشواورزی و منوابع طبيعوی    ،بندی رسته

347- 310. 

 ۀحسون حووز    . طرح جنگلداری سوری شويخ  9323نا ،  بی

 ص. 904 آرمرده،

 و محسون حسوينی   سويد  ،نيا یاکبر مسلم ،لیتيمورزاده، ی

اهی در شناسوی گيو   . بررسوی جامعوه  9329 مسعود طبری،

قوران، فنودقلو، حسونی و     سوی های شورق اردبيول )ا  جنگل

  (:4) 94یلو  کشواورزی و منوابع طبيعوی،    مجله  بوبينی(،

9-99. 

. 9329 ،رسوتاقی  ابراهيموی  و مرتضوی  محمدحسين ای، جزیره

 104 تهوران،  تهوران،  دانشگاه انتشارات زاگرس،شناسی  جنگل

 .ص

، خواک  ۀهوای تجزیو  وش. ر9329 مجتبی،حقيقی, جعفری

 ص. 930، انتشارات ندای ضحی

حيوودری، مهوودی و  یطارروشوونسووينا ، حوواتمی، خدیجووه

 طوول  در رویشوی  هوای  فر  و ای گونه . بررسی غنای9321

مووردی:   ۀکشور )مطالع غرب مشجر مراتع ارتفایی گرادیان

یلو  و  ۀفصلنام استان ایال (،منطقه حفا،ت شده ارغوان، 

 .999 -11: (4) 1فنون منابع طبيعی، 

 اکولووژی  آوت. 9327 ،مرادی شاه مال و امریلیج حسنی،

 و مرتوع  تحقيقوات  ،کردستان استان مراتع جاشير در ۀگون

 .924 -979(: 94) 9بيابان، 

حسونی، یحيوی خوداکرمی و     حمزه، بهنا ، معصوومه خوان  

. مطالعووه فلورسووتيکی و 9327پيکووانی،  مصووطفی نعمتووی

 ،مانشوواههووای چهووارزبر کر شناسووی گيوواهی جنگوول جامعووه

 .991-999 (:9) 90ایران،  صنوبر و جنگل تحقيقات
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. 9322، روشون  یطوار  سينا و مهدوی لیی ،هدیم حيدری،

 و فيزیوووووگرافی یواموووول از برخووووی رابطووووه شوووناخت 

 گيواهی  شناختی بو  های گروه با خاک شيميایی- فيزیکی

 و جنگول تحقيقوات   ،ایال  گون مله شده حفا،ت منطقه در

 .904-941: (9) 97، ایران صنوبر

 .9329 ،ليمائی  محمدی ليمانس و الدین وا ق اميری، زاهدی

 بوا  یلفوی  اشکوب در گياهی اکولوژی  گروهای بين ارتباط

 بنود  ميوان  هوای  جنگول : موردی ۀمطالع) رویشگاهی یوامل

  .319-349(: 3) 11، ایران طبيعی منابع ۀمجل(، نکا

 ،اکبورزاده  محمود  و یصوری  یوونس  ،ابرواوسوری، صو   فتحی

. بررسی جواموع گيواهی منطقوه واوسور چهاردانگوه      9327

 .94-99 :9 ،پي  نور دانشگاه پيا  نور ۀفصلنام، یسار

بررسووی . 9322 ،یوواقلیسوومانه و  رخفوونووژاد،  قهرمووانی

مجلووه تاکسووونومی و   فلورسووتي  پووارک ملووی کياسوور،  

 .09-47(: 9) 9بيوسيستماتي ، 

 . تورثير 9314، وهوابی محمدرضوا  و  کيالنه، ابوراهيم   گویلی

 مراتوع  گيواهی  پوشش پراکنش بر خاک خصوصيات برخی

 منابع و کشاورزی فنون و یلو  ۀمجل ایران، مرکزی زاگرس

 .912-941: (11) 90خاک،  و آب یلو  طبيعی،

 . توصي  و تحليل پوشش گيواهی 9324، مصداقی، منصور

 ، ، مشووهدرات جهوواد دانشووگاهی مشووهد انتشووا)ترجمووه(، 

 .ص 923

 رموز ه حسوينی،   حسنم ، نيایاکبر سلمم ، وادج ميرزایی،

 گياهان ای گونه تنوع .9320، زادهحسين  عفرج و سهرابی

 هوای  اکوسيستم در فيزیوگرافي  یوامل با رابطه در یلفی

(: 4) 94، ایران شناسی زیست ۀمجل، ميانی زاگرس جنگلی

371-329. 

الودین   قوا ميرداوودی، حميدرضا، محمدرضا مروی مهاجر، 

. تورثير آشوفتگی بور تنووع     9319 وحيد ایتمواد،  و زاهدی

غورب ایوران   هوای   های مهاجم در بلوطستان گياهی و گونه

جنگول و   تحقيقوات االب ایوال (،  )مطالعه موردی: جنگل د

 .90-9(: 9) 99 صنوبر ایران،

 .9321راد، ، یلی، مهدی حيدری و جوواد اسوحاقی  مهدوی

ر ارتباط بوا  های گياهی د بررسی تنوع زیستی و غنای گونه

 ۀشيميایی خواک در منطقو   - یوامل فيزیوگرافی و فيزیکی

جنگول و صونوبر ایوران،     تحقيقوات حفا،ت شده کبيرکوه، 

92(3 :)490-430. 

 خراسانیهلل ا ، نعمتجليلی یادل ،شبانکاره، کيان تيره  نجفی
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 پيوست
 شدهها و نمودارهای رسمجدولشده در به همراه مخف  بکاربرده منطقه یاهيگ یها گونه فهرست :9پيوست  

ها نا  یلمی گونه    نا  مخف  

Acanthus dioscoridis L. Aca.dio 

Acer monspessulanum L. subsp. Cinerascens (Boiss.) Yaltirik Ace.mon 

Achillea wilhelmsii C. Koch Ach.wil 

Aegilops triuncialis L. Aeg.tri 

Alcea sp. Alc.sp 

Allium atroviolaceom Boiss. All.atr 

Allium macrochaetum All.mac 

Alyssum szpwitsianum Fisch. & C.A.Mey. Aly.szp 

Anchusa italica Retz var. italic Anc.ita 

Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut. var. Haussknechtii Ant.hau 

Asperula arvensis L. Asp.arv 

Astragalus (Incani) curvirostris Boiss. Ast.cur 

Astragalus (Adiaspastus) michauxianus Boiss. Ast.mic 

Astragalus sp. Ast.sp 

Astragalus (Anthylloidei) tortuosus DC. Ast.tor 

Astragalus (Platonychium) verus Olivier-Voy. Ast.ver 

Bunium elegans (Fenzl) Freyn Bun.ele 

Bromus danthoniae Trin. var. dantoniae Bro.dan 

Bromus sterilis L. Bro.ste 

Bromus tectorum L. var. tectorum Bro.tec 

Campanula cecilii Rech.f. & Schiman-Czeika Cam.cec 

Cardaria draba (L.) Desv. Car.dra 

Centaurea virgata Lam. subsp. squarrosa (Willd.) Gugler Cen.vir 

Cerastium dichotomum L. Cer.dic 

Ceratocephalus testiculatus (Crantz) Roth Cer.tes 

Chardinia orientalis (L.) O. Kuntze Cha.ori 

Cousinia inflata Boiss. & Hausskn. Cou.inf 

Crataegus sp. Cra.sp 

Crepis alpina L. Cre.alp 

Crupina crupinastrum (Moris) Vis. Cru.cru 

Echinops orientalis Trautv. Ech.ori 

Epipactis helleborine (L.) Crantz Epi.hel 

Eremopoa persica (Trin.) Roshev. var. persica Ere.per 

Eryngium billardieri F.Delaroche Ery.bil 

Eryngium sp. Ery.sp 

Filago arvensis L. Fil.arv 

Galium tricornutum Dandy Gal.tri 

Garhadiolus angulosus Jaub. & Spach Gar.ang 

Gentiana olivieri Griseb. Gne.oli 

Grammoscidium scabridum Boiss. Gra.sca 

Lactuca serriola L. Lac.ser 

Heteranthelium piliferrum (Banks & Soland.) Hochst. Het.pil 

Hieracium procerum Fries Hie.pro 

Hordeum bulbosum L. Hor.bul 

Hordeum vulgare L. Hor.vul 

Hypericum perforatum L. Hyp.per 

Hypericum scabrum L. Hyp.sca 

Lamium album L. subsp. Album Lam.alb 
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ها نا  یلمی گونه    نا  مخف  

Lathyrus inconspicuus L. var. inconspicuous Lat.inc 

Lotus gebelia Vent. var. gebelia Lot.geb 

Muscari longipes Boiss. Mus.lon 

Myosotis ramosissima Rochel Myo.ram 

Ornithogalum sp. Orn.sp 

Papaver sp. Pap.sp 

Parentucellia latifolia (L.) Caruel subsp. flaviflora (Boiss.) Hand.-Mzt. Par.lat 

Parietaria lusitanica L. subsp. cheronensis (Lang) Dorfler Par.lus 

Petrorhagia cretica (L.) Ball & Heywood Pet.cre 

Phlomis persica Boiss. Phl.per 

Picnomon acarna (L.) Cass. Pic.aca 

Pistacia atlantica Desf. subsp. kurdica (Zohary) Rech.f. Pis.atl 

Plantago lanceolata L. Pla.lan 

Poa bulbosa L. var. vivipara Koel. Poa.bul 

Polygonum sp. Pol.sp 

Prangos ferulacea (L.) Lindl. Pra.fer 

Pterocephalus plumosus (L.) Coult. Pte.plu 

Pyrus syriaca Boiss. Pyr.syr 

Quercus brantii Lindl. Que.bra 

Quercus infectoria Oliv. subsp. boissiri (Reut) O. Schwarz Que.inf 

Quercus libani Oliv. Que.lib 

Ranunculus arvensis L. Ran.arv 

Ranunculus damascenus   Ran.dam 

Rochelia disperma (L.f.) C. Koch Roc.dis 

Scorzonera mucida Rech.f. Sco.muc 

Sedum rubens L. Sed.rub 

Silene conoidea L. Sil.con 

Stellaria media (L.) Vill. Ste.med 

Taenniatherum crinitum (Schreb.) Nevski Tae.cri 

Teucrium polium L. Teu.pol 

Torilis leptophylla (L.) Reichenb Tor.lep 

Tragopogon bornmuelleri M. Ownbey & Rech. f. Tra.bor 

Trifolium campestre Schreb. Tri.cam 

Trifolium pilulare Boiss. Tri.pil 

Trifolium purpureum Loisel. var. purpureum Tri.pur 

Trifolium spumosum L. Tri.spu 

Vaccaria grandiflora (Fisch. ex DC.) Jaub. & Spach Vac.gra 

Velezia rigida L. Vel.rig 

Veronica bozakmanii M. A. Fischer Ver.boz 

Veronica compylopoda Boiss. Ver.com 

Vicia variabilis Freyn & Sint. 

Ziziphora capitata L.subsp. capitata 

Vic.var 

Ziz.cap 
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Abstract 

Northern Zagros forests are one of the most important ecosystems in Iran from ecological and 

socio-economic points of view. This study was done to determine the most important 

gradients affecting on plant species distribution by using ordination methods. Environmental 

variables including inclination, slope aspect, elevation, litter depth, bare soil percentage, soil 

organic carbon, available P, K, N, soil texture, pH and EC were measured in 60 plots along 

with vegetation data and canopy cover. Redundancy detrended analysis (RDA) was 

performed to identify the main environmental gradients. 90 plant species belonging to 75 

genus and 32 families were determined. Species belonging to Asteraceae, Apiaceae, Poaceae, 

and Fabacea families had the most contribution in floristic composition. RDA results showed 

that with considering spatial autocorrelation of sample plots as covariate, slope aspect, litter 

depth, canopy cover, C/N, elevation and outcrop explained 30% of the total variations in 

floristic composition. The results of this study can be used to do more efficient management 

of these fragile ecosystems. 

Keywords: Covariate, Environmental factor, Northern Zagros Forests, Plant species 

distribution, RDA ordination. 
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