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 2استادیار ،گروه جنگلداری ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد
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(تاریخ دریافت0471/02/22 :؛ تاریخ پذیرش)0479/4/27 :

چکیده
هدف تحقیق حاضر ،بررسی تأثیرات برخی عوامل توپوگرافی بر شاخص رقابت و مقدار زیتودۀ ریشههای مویین درختان شااخهزاد بارودار
( )Quercus brantii Var. persicaو نیز تعیین همبستگی این عوامل با برخی ویژگیهای آنها در جنگل قلعهگل -لرستان بود .برای تعیاین
درختان هدف در رویشگاه از قطعات نمونۀ دایرهای ( 31قطعه) و از روش نمونهبرداری بلوکی تصادفی استفاده شد .ضمن اندازهگیری قطار
برابرسینه و فاصلۀ درخت هدف از درختان مجاور برای تعیین شاخص رقابت ،در جهت شمال -جنوب درختان هدف و در فاصالۀ  0متاری
آنها ،نمونهبرداری ریشههای مویین از عمق  1-41سانتیمتری انجام گرفت .آزمون پارامتری  tمستقل نشان داد که جهات جررافیاایی در
میزان شاخص رقابت تأثیر معنیداری دارد و میزان آن در جهت شمالی بیشتر از جهت جنوبی است ( .)P< 1/110تجزیۀ واریانس یکطرفه
نشان داد که عوامل شیب و ارتفاع از سطح دریا بر میزان شاخص رقابت درختان بلوط تأثیرگذارند ( .)P< 1/11بین شاخص رقابات و قطار
تاج درختان بلوط در تودۀ جنگلی همبستگی معنیداری مشاهده شد ( .)P< 1/10همبستگی پیرسون نشان داد که بین زیتودۀ ریشههای
مویین و شاخص رقابت ارتباط معنیداری وجود ندارد ( .)P> 1/11آزمون پارامتری  tمستقل نشان داد که عامل جهت جررافیایی در مقدار
زیتودۀ ریشههای مویین تأثیر معنیداری دارد و مقدار آن در جهت شمالی بیشتر از جهت جناوبی اسات ( .)P< 1/110تجزیاۀ واریاانس
یکطرفه نشان داد که شیب تأثیری بر زیتودۀ ریشه مویین ندارد ( ،)P<1/11ولی ارتفاع از سطح دریا اخاتفف معنایداری از ایان لحاا
نشان داد ( .)P< 1/10با توجه تأثیر عوامل توپوگرافی بر شاخص رقابت و ریشههای مویین درختان برودار ،میتوان گفات کاه در عملیاات
جنگلشناسی باید به شرایط توپوگرافی رویشگاه و ویژگیهای درختان توجه بیشتری شود.

واژههای کلیدی :برودار ،جهت ،رقابت ،ریشۀ مویین ،شیب.

مقدمه
یکی از مفاهیم مهم باومشناسای ،تجزیاهوتحلیال
روابااط پوشاا گیاااهی و عواماال محیطاای اساات
( .)Guisan & Zimmermann, 2000در طای ساالیان
 نویسندۀ مسئول

طوالنی ،بومشناسان در پی شناسایی عواملی باودهاناد
که ترییرات و روابط بین گیاهان را کنتارل مایکنناد
( .)Motzkin et al., 2002در کنااار ایاان عواماال،
رفتارهای درختان و درختچهها متأثر از رقابت بار سار
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منابع نیز است ( .)Coomes & Allen, 2007رقابت به
مفهوم ارتباط درختان در یک فضای رویشی مشاتر
با هدف افزای کسب منابع محادود ملال ناور ،آب و
مااااواد یااااذایی از طریااااق رشاااادونمو آنهاساااات
( .)Van de Peer et al., 2017رقابات باین درختاان
یک فرایند اساسی بومشناختی است که تاأثیر مهمای
در پویااایی جمعیاات ،بقااا ،رشااد ،جااایگزینی گونااههااا
( ،)Maleki et al., 2015ساااختار و ترکیااب جوامااع
درختااای دارد ( .)Fichtner et al., 2013عوامااال
مختلفی ،بر روی درختان تأثیرگذارند ،اما رقابت بین
درختان از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و تنها عااملی
است که می تواناد از طریاق عملیاات جنگال شناسای
ماادیریت شااود ( .)Metz et al., 2013ارتباااط بااین
گیاهان نق حیاتی در کنترل ترکیب گیااهی داشاته
( )Kunstler et al., 2011و تحاات تااأثیر عواماال
متعااددی قاارار دارد ( .)Guo et al., 2016از عواماال
تأثیرگذار بر رشد درختان و درختچهها میتوان به ناور،
منابع آبی و تراکم پوش ابر و مه اشاره کارد کاه ایان
عوامل بستگی زیادی باه شایب و جهات دامناه دارناد.
بنااابراین آگاااهی از گگااونگی ارتباااط بااین عواماال
توپوگرافی و رفتار گیاهان بدون شک پی نیاز مادیریت
آسانتر منابع جنگلی است ( .)Elahi et al., 2014برای
اندازه گیری رقابت بین درختان ،شااخص هاای رقابات
متعددی ارائه شده ( )Metz et al., 2013و اساتفاده از
این شاخصها باهعناوان موضاوعی مهام در اکولاویی
جنگاال مطاار اساات ( .)Pedersen et al., 2013در
توده های جنگلی ،درختان بایاد مناابع محادود مانناد
فضا ،نور ،مواد مرذی و آب را باین خاود باه اشاترا
بگذارند .بدیهی است که ریشهها تأثیر مهمای در ایان
زمینه دارند .ریشه ها ارگاان هاای اصالی بارای جاذب
عناصر یذایی و عرضه به قسامتهاای گیااه در بااالی
سطح زمین هستند ،رشد ریشه انعطاافپاذیر اسات و
درختااان بااهکمااک ریشااه ،مااواد مرااذی ین ای را در
قساامتهااای مختلااخ خااا جسااتوجااو ماایکننااد
( .)Van der Putten et al., 2009ارتباط متقابل ریشه
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با اجزای مختلخ بوم سازگان بسیار حائز توجه اسات و
عامل کلیدی بارای در ترییار در ترکیاب جامعاه و
فرایناادهای بااومسااازگان اساات ( ;Schenk, 2006
 .)Van der Putten et al., 2009ریشاههاای ماویین،
ریشه هایی با قطر کمتر از  2میلیمتار هساتند کاه از
مهمترین اندام هاای گیااهی بارای کساب آب و ماواد
یذایی محسوب میشاوند ( )Mainiero et al., 2009و
از نظر فیزیولوییکی فعال ترین بخا ریشاه را شاامل
مایشاوند ( .)Børja et al., 2008پاژوه هاا درباارۀ
رقاباات و ارتباااط آن بااا دیگاار متریرهااای محیطاای در
توده های جنگلی مختلخ ،بیانگر نق و اهمیات عامال
رقابت در پویایی جنگل استHosseini et al. (2014) .
در تحقیقی درباارۀ زوال بلاوط در اساتان ایافم باه ایان
نتیجااه رساایدند کااه رقاباات درختای پیرامااون درختااان
خشکیده و در حال خشکیدن بیشتر از پیرامون درختاان
سالم یاا کمترخشاکیده اسات Elahi et al. (2014) .در
تحقیقاااای دربااااارۀ رقاباااات درونگونااااهای ارین
) )Amygdalus orientalis Duhگزارش کردند که در
جهت یربی ،میزان شاخص رقابت بیشتر است .از نظار
ارتفاع از ساطح دریاا نیاز از طبقاۀ ارتفااعی بااالتر از
 2210تا  2411متر ،میازان شااخص رقابات کااه
می یابد .همچنین با افزای شیب ،این شاخص کاه
ماااییاباااد Erfanifard (2016) .در پژوهشااای در
جنگل های خشک زاگرس نشان داد کاه کاه در تاودۀ
خااالص تحاات مطالعااه ،بااین بلااوطهااای ایراناای
برهمکن های رقابتی وجود داشته که این رقابات بار
ویژگی های زیستسنجی آنها تأثیر منفی داشته است.
) Eshaghirad et al. (2016به بررسای اجتمااع باین
گونه های بلاوط در ارتبااط باا عوامال فیزیاوگرافی در
جنگل های زاگرس پرداختند و نتایج حاکی از آن باود
که بین بلوط برودار با بلاوط هاای دارماازو و ویاول در
تمااامی طبقااات ارتفاااعی و همچنااین در جهااتهااای
مختلخ جررافیایی و طبقات شیب رقابت وجود داشت.
) Wiegan & Getzin (2007در تحقیقاای بااا بررساای
رقابت گونه های درختی در یک تاوالی از دوگافس در
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جزیرۀ ونکوور ،نشان دادناد کاه رقابات درون گوناه ای
بهسرعت با افزای سن توده کاه می یاباد کاه ایان
بااهعلاات دسااتهبناادی منااابع فضااایی اساات .در
مطالعۀ ) Coomes & Allen (2007مشخص شاد کاه
رقابت برای دریافت نور ،تأثیر شدیدی بر رشد درختان
کوگک دارد؛ درحالی که رقابت برای ماواد مراذی بار
درختااان باازر تاار تااأثیر ماایگااذارد .جنگاالهااای
کوهستانی زاگرس واقع در یرب ایاران کاه افازون بار
یااکپاانجم سااطح کشااور را مفااروش کااردهانااد
( )Fallah &Haidari 2018از مهمترین رویشگاههاای
جنگلی هستند که گونه های مختلخ درختان بلوط که
دارای ارزش جنگاااالشناساااای و بااااومشناساااای
منحصاارباهفااردی هسااتند در آن روی ا دارنااد .ایاان
گونه های درختی باهصاورت داناه زاد یاا شااخهزاد در
موقعیتهای مختلخ در رویشگاه حضور دارند و آگاهی
از نحوۀ واکن آنها به حضور درختان مجاور و عوامال
محیطی مختلخ میتواند در شناخت دقیقتر آنها برای
مدیریت کارامد بهویژه حفاظت این تودههاای جنگلای
کمااک شااایانی کنااد .در پااژوه حاضاار بااه مطالعاۀ
شاااخص رقاباات در تااودۀ جنگلاای بلااوط باارودار
( )Quercus brantii Var. persicaدر خاارمآباااد-
لرستان پرداخته شاد .ایان گوناۀ درختای نورپساند و
مقاوم که بیشتر به صاورت تاوده هاای خاالص ،ساطح
وسیعی از مناطق جنگلی لرستان را مفاروش کارده ،از
نظر حفاظتی دارای اهمیت زیاد اسات و تاأثیر مهمای
در بومساازگان منطقاه رویشای دارد .اهاداف تحقیاق
حاضر در تودۀ جنگلی بلوط برودار عبارتاند از:
 .0تعیین تاأثیر عوامال جهات ،شایب و ارتفااع از
سطح دریا بر رقابت در رویشگاه بلوط برودار؛
 .2بررساای همبسااتگی شاااخص رقاباات بااا قطاار
برابرسااینه ،قطاار تاااج ،ارتفاااع درختااان و زیتااودۀ
ریشههای مویین درختان بلوط برودار؛
 .4تعیین اثر عوامل شیب ،جهت و ارتفاع از ساطح
دریا بر زیتاودۀ ریشاههاای ماویین ایان درختاان در
رویشگاه جنگلی.
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مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

تحقی اق حاضاار در منطقااۀ جنگلاای و کوهسااتانی
قلعهگل واقاع در اساتان لرساتان باا مسااحت 7370
هکتااار انجااام گرفاات .ایاان منطقااه در  41کیلااومتری
جنوب یربی شهرستان خرمآبااد قارار گرفتاه و دارای
طااول جررافیااایی ˝ 33° 41´ 09تااا ˝33° 41´ 11
شرقی و عرض جررافیایی ˝ 44° 04´ 33تا ˝44° 01´ 09
شاامالی اساات .حااداقل ارتفاااع منطقااه  0111متاار و
حااداکلر آن  2123متاار اساات .بیشااترین جهاات
جررافیایی دامنههاای منطقاه ،جناوب یربای اسات و
شیب منطقه نیز در محدودۀ  21-31درصد است .این
منطقه قسمتی از زاگارس گاینخاورده اسات کاه در
دورانهاای دوم و ساوم و دوران جدیاد شاکل گرفتاه
اساات و بخ ا عماادۀ منطقااۀ تحقیااق را سااازندهای
آسماری و شهبازان تشکیل میدهد .رساوبات آبرفتای
دوران جدیاد نیاز در منطقاه گساترش انادکی دارنااد
( .)Darvishzadeh, 2005تیپ خا منطقه عمادتا از
ردۀ انتیسول و اینسپتیسول است (.)Feizian, 1992
میانگین بارش  17سالۀ ایستگاه سینوپتیک خرمآبااد،
 921/23میلیمتر ،میانگین ساالنۀ حداقل مطلاق دماا
 -9درجۀ سانتیگراد و میانگین ساالنۀ حداکلر مطلاق
دمااا  34/2درجااۀ سااانتیگااراد اساات .اقلاایم منطقااه
براساااس طبقااهبناادی اقلیماای آمبااریه ،دارای اقلاایم
نیمهمرطوب سرد و اقلیم ارتفاعات فوقانی است.
روش پژوهش

در جنگل تحت بررسی ،باا جنگالگردشای گهاار
تیپ جنگلی شناسایی شد (جدول  )0و نموناهبارداری
با استفاده از روش نمونهبرداری بلوکی تصادفی (تعاداد
نامساوی) در بهار  0471انجاام گرفات .ابتادا قطعاات
نمونۀ دایرهای (شعاع  1متر) بهصورت تصادفی انتخاب
و در هر قطعاه نموناه ،جهات جررافیاایی و ارتفااع از
سطح دریا (متر) ثبت شد .شیب منطقه (درصاد) نیاز
بهوسیلۀ شیبسنج سونتو اندازهگیری شد و سه طبقاه
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( 21-01 ،01-1و  21-31درصاااد) تعیاااین شااادند.
سپس با انتخاب درختی سالم بهعنوان درخات هادف
که به مرکز قطعه نمونه نزدیکتر بود ،مشخصاه هاایی
مانند قطر برابرسینه (سانتیمتر) ،دو قطر (متر) عماود
بر هم تاج ( )Zobeiri, 2006و ارتفاع (متر) بارای ایان
درخاات اناادازهگیااری شااد ( 31درخاات ،جاادول .)2
همچنین در فاصلۀ یک متری از تنۀ این درختان و دو
جهات شامالی -جناوبی آنهاا ()Xiang et al., 2013
نمونههای خا بهمنظور تهیۀ ریشههای مویین از عمق
 1-41سانتیمتری بهکمک اوگر باا قطار  3ساانتیمتار
برداشاات شاادند ( ;Chenlemuge et al., 2013
.)Helmisaari et al., 2007; Peichl et al., 2012
برای همپوشان نبودن درختان ،فاصلۀ هر درخت هدف
با درخت هدف بعدی به اندازۀ تقریبی دوبرابار ارتفااع
یالاااب تاااوده ( 21متااار) در نظااار گرفتاااه شاااد
( .)Promis et al., 2009نمونههای خا ( 31نمونه) در
بسته های پفستیکی در دمای  1درجۀ سانتیگاراد بارای
اندازهگیریهای بعدی نگهداری شدند .بهمنظاور تفکیاک
ریشهها از قطعات خا  ،نمونهها در حدود  23سااعت در

آب خیساانده شادند و باا اسااتفاده از الاک  2میلایمتاار
ریشه هایی با قطر کمتر از  2میلی متر جدا شده و ساپس
زیتودۀ آنها با خشک کردن در آون در دماای  91درجاه
بااهماادت  33ساااعت (دقاات یااکهاازارم) تعیااین شااد
(.)Chenlemuge et al., 2013; Loiola et al., 2015
درختان همسایه در شعاع ش متری از درخت هادف
بهعنوان درختان رقیب در نظر گرفته شادند و فاصالۀ
درخت هدف تا هار یاک از درختاان همساایه و قطار
برابرسااینۀ درختااان همسااایه اناادازهگیااری شااد
( .)Xiang et al., 2013در هر قطعاه نموناه ،شااخص
رقابت از رابطۀ  0محاسبه شاد ()Xiang et al., 2013
که در آن  nتعداد کل درختان همسایه در داخل شاعاع
ش متری درخت هدف اسات dbhi ،و  dbhjقطرهاای
برابرسینۀ (سانتیمتر) یک درخات هادف ( )iهساتند و
درختان همسایهاش ( distij ،)jفاصلۀ افقی (به متر) بین
درخت هدف ( )iو درخت همسایه ( )jاست.
رابطۀ 0

(dbh j / dbhi ) 2

n

dist ij  1

j 1

CL  

جدول  -0مشخصات تیپهای جنگلی منطقۀ تحقیق
تیپ

مساحت (هکتار)

محدودۀ ارتفاعی (متر)

درصد قطعه نمونۀ هر تیپ

بلوط-گرامینه
بلوط-کیکم-گفبی

333/901
582/061

0331 - 2211
0393 - 2211

09/1
35

بلوط –گون-دافنه

686/507

0331 - 2111

20

بلوط-کفه میرحسن-
شن

1207/201

2211 - 2133

27/5

روش تحلیل

ابتدا داده ها از نظر نرمال بودن با استفاده از آزمون
کولموگروف -اسامیرنوف بررسای شادند و در صاورت
نرمال بودن ،همگنی واریانس آنها با استفاده از آزماون
لون بررسی شد .برای تعیین همبساتگی باین میازان
رقابت با متریرهاای کمای درختاان بلاوط و زی تاودۀ
ریشه های مویین بهدلیل نرمال بودن داده ها از ضاریب

همبستگی پیرسون استفاده شد .بهمنظاور تعیاین اثار
عوامل توپوگرافی بر متریرهاای بررسای شاده ،بعاد از
طبقهبندی عوامل از آزمونهای پاارامتری  tمساتقل و
تجزیۀ واریانس (در سطح احتمال  1درصد) و بهمنظور
مقایسۀ میاانگین هاا از آزماون  S.N.Kاساتفاده شاد.
تجزیهوتحلیل داده هاا باا اساتفاده از نارمافازار SPSS
انجام گرفت.
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جدول  -2تعداد درختان بلوط برودار اندازهگیریشده در طبقات توپوگرافی رویشگاه
ارتفاع از سطح دریا (متر)

جهت جررافیایی

شیب ()%

2011-2111

2111-0711

0711-0311

31-21

21-01

01-1

شمال

جنوب

01

02

04

01

04

02

21

21

مشاااهده شااد (جاادول  .)1نتااایج آزمااون همبسااتگی
پیرسون نشان داد که بین زیتودۀ ریشههای ماویین و
شاخص رقابات همبساتگی معنای داری وجاود نادارد
(.)P=1/722 ،r= 1/19
نتایج آزمون  tمستقل نشان داد کاه عامال جهات
جررافیایی در مقدار زیتودۀ ریشههاای ماویین تاأثیر
معنااااااایداری دارد (،)df=38, t=-3.47, P<0.001
بهطوریکه مقدار آن در جهت شامالی ()7/1 ± 1/97
بیشتر از جهات جناوبی ( )1/7 ± 1/11اسات .تجزیاۀ
واریانس یکطرفه نشان داد که شیب ،تأثیر معنایداری
بر زی تاودۀ ریشاۀ ماویین نداشات ( ،)P< 1/11ولای
ارتفاع از سطح دریا اختفف معنایداری ( )P<1/10از
این لحا نشان داد (جدول .)1

نتایج
نتایج برخی مشخصه های درختان بلوط بارودار در
این رویشگاه جنگلی در جدول  4مشااهده مایشاوند.
نتااایج آزمااون  tمسااتقل نشااان داد کااه کااه جهاات
جررافیایی در میزان شاخص رقابت تاأثیر معنای داری
دارد ( )df=35, t=-2.18, P<0.001باااهطاااوریکاااه
میانگین آن در جهت شامالی ( )4/2 ±1/91بیشاتر از
جهات جنااوبی ( )0/3 ± 1/09اسات .عواماال شاایب و
ارتفاع از سطح دریا بر مقدار شااخص رقابات درختاان
بلوط تأثیرگذارند و با افزای شیب ،میزان آن هم زیاد
شد و همچناین بیشاترین مقادار شااخص رقابات در
ارتفاع  0711-2111متر از سطح دریاا مفحظاه شاد
(جدول  .)P<1/11 ،3بین شاخص رقابت و قطار تااج
درختان بلوط در تودۀ جنگلی ،همبستگی معنای داری

جدول  -4مشخصههای درختان بلوط برودار در رویشگاه جنگلی تحت مطالعه
مشخصه

میانگین

حداقل

حداکلر

قطر تاج (متر)
قطر برابرسینه (سانتیمتر)
ارتفاع (متر)

1/71
09/92
3/23

4
7
1/21

01/21
23
01/2

جدول  -3تأثیر ارتفاع از سطح دریا (متر) و شیب بر مقدار شاخص رقابت در تودۀ جنگلی
عامل
شیب ()%

طبقه

اشتباه معیار ±میانگین

1-01

b

0/12±1/ 01

01-21

b

0/13±1/23

21-31

4/43±1/31a

0711-0311

0/19±1/01

b

ارتفاع از سطح دریا (متر) 0711-2111

4/43±0/07

2111-2011

0/1±1/07b

a

حروف مختلخ ،نشانۀ اختفف معنیدار در سطح احتمال  1درصد است.

رقابت درونگونهای برودار و...
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جدول  -1همبستگی شاخص رقابت و برخی مشخصههای درختان بلوط برودار
ضریب پیرسون سطح معنیداری ()Sig.

منبع ترییرات

مشخصههای درخت

رقابت

قطر تاج (متر)
قطر برابرسینه (سانتیمتر)
ارتفاع درخت (متر)

**

P =1/112

r=1/39

ns

P =1/003

r=1/211

ns

P =1/121

r=1/01

 nsنبود اختفف معنیدار در سطح  1درصد ** .اختفف معنیدار در سطح  0درصد

جدول  -1تأثیر ارتفاع از سطح دریا (متر) و شیب بر زیتودۀ ریشههای مویین (گرم  /سانتیمتر مکعب)
درختان برودار
عامل

اشتباه معیار ±میانگین

طبقه

1-01
01-21
شیب ()%
21-31
0711-0311
ارتفاع از سطح دریا (متر) 0711-2111
2111-2011

a

3/1±0/03
3/13±4/30 a
9/04± 1/33a
7/42±1/73a
3/33±0/29b
1/23±1/10c

حروف مشابه نشانۀ نبود اختفف معنیدار در سطح احتمال  1درصد است.

در جاادول  9مشاااهده م ایشااود کااه همبسااتگی
معنیداری بین برخی مشخصههاای درختاان بلاوط و

زیتودۀ ریشههای مویین آنها وجود ندارد.

جدول  -9همبستگی مشخصههای درخت با زیتودۀ ریشۀ مویین (گرم /سانتیمتر مکعب) درختان بلوط برودار
منبع ترییرات

مشخصههای درخت

قطر تاج (متر)
زیتودۀ ریشۀ مویین
قطر برابرسینه (سانتیمتر)
(گرم /سانتیمترمکعب)
ارتفاع درخت (متر)
ns

ضریب پیرسون سطح معنیداری ()Sig.
r=1/019
r= -1/104
r=1/127

=1/430 ns
P =1/749 ns
P =1/311ns
P

نبود اختفف معنیدار در سطح  1درصد

بحث
در پژوه حاضر ،شواهدی برای ترییارات شااخص
رقاباات در پاسااخ بااه عواماال توپااوگرافی در رویشااگاه
درختان نورپسند بلوط برودار بهدسات آماد کاه بیاانگر
واکن این درختان به ایان عوامال ییارحیااتی اسات
(جدولهای  3و  .)1ترکیب عوامل ارتفاع از سطح دریاا،
جهت و شیب شرایط روی و پراکن گیاهان در یاک
رویشگاه را تعیین مایکنناد ( .)Wang et al., 2015در

برخی مطالعاات گازارش شاده اسات کاه جهاتهاای
جررافیایی و شیبهای مختلخ از نظر خرداقلیم ،شادت
نور ،رطوبت ،عناصر یذایی خا و دورۀ رویا گیااهی
اختفف دارند که ایان شارایط باا تفااوت در ترکیاب و
ساختار گیاهان همراه است ( .)Måren et al., 2015در
رویشااگاه جنگلاای بررساایشااده ،ایاان تفاااوتِ شاارایط
محیطاای را م ایتااوان انتظااار داشاات کااه باار رقاباات
درونگونااهای بااین درختااان بلااوط در موقعی اتهااای

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال دهم ،شمارۀ  ،4پاییز  ،0479صفحۀ  419تا 409

مختلخ تأثیرگذار است .عافوه بار توپاوگرافی ،تفااوت
رقابت را میتوان به وضاعیت رویشای درختاان بلاوط
نسبت داد Kang et al. (2017) .اظهار کردند که شدت
رقابت با توجه به روند رویشی درختان کااه ماییاباد.
افزای تفاوت در اندازۀ درختان ،ممکن است رقابت باین
درختاان را دگاار ترییار کناد ( .)Luu et al., 2013در
رویشگاه بررسیشده ،تفاوت اندازۀ بین درختاان بلاوط
بهوضو مشهود است (جدول  )4که بر شادت رقابات
مؤثر خواهد بود .در توده های جنگلی ،میزان ناهمگنی
اندازه و روی درختان تحت تأثیر عامل رقابات اسات
( .)Looney et al., 2016نتایج این تحقیق نیاز نشاان
داد که شیب منطقه بر میزان رقابت تاأثیر معنایداری
دارد (جادول  )3و در مناااطق پرشایب میاازان رقاباات
بیشتر می شود .در اراضی پرشیب عمق خا کم است
و شرایط مطلاوب بارای رشاد مناساب وجاود نادارد؛
بنابراین در ایان منااطق دسترسای باه برخای مناابع
محدود میشاود و رقابات در میاان پایاههاا باهوجاود
می آید .در رویشگاه تحات مطالعاه ،افازای ارتفااع از
سطح دریا تا  2111متر میزان رقابت باین درختاان را
افزای میدهد (جدول  .)3در ارتفاعات باالتر ،کااه
دما ،افزای پرتو فرابنف  ،افزای شادت تااب ناور
وجود دارد و گونۀ بلوط در جهت ناور بیشاتر اساتقرار
بیشتری دارد .نتایج نشان داد بین قطار تااج و میازان
رقابت درختان بلوط برودار همبستگی معناداری وجود
دارد (جدول  )1و با افزای قطر تاج ،رقابت باین آنهاا
افزای ماییاباد Amanzadeh et al. (2011) .ساطح
تاااج پوش ا درختااان جنگلاای در مناااطق خشااک و
نیمهخشک را یکای از عوامال مهام در حفا خاا ،
رطوبت خا و پوشا گیااهی کاخ جنگال مطار
کردند ،به طوری که تاجپوش بیشتر سبب جذب بهتر
نزوالت جوی در کخ جنگل شده و در نهایت فرسای
کمتر و حاصلخیزی بیشتر خا را سبب می شاود .باا
افزای حاصلخیزی خا  ،تاراکم تعاداد پایاه هاا نیاز
افزای مییابد که به رقابت بیشتر درختان می انجامد.
گرگااه همبسااتگی بااین شاااخص رقاباات و زیتااودۀ
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ریشه های مویین درختان بلوط در رویشاگاه مشااهده
نشد ،همواره یک عامال مهام ماؤثر بار رشاد و بقاای
ریشااههااای مااویین ،رقاباات بااین درختااان اساات
( .)Beyer et al., 2013در تحقیقاات زیاادی گازارش
شده است که عامل توپوگرافی ،بهویژه جهت جررافیایی
(شمال و جنوب) میتواند تا حاد زیاادی موجاب باروز
اختفف در مقدار زیتودۀ ریشه هاای درختاان جنگلای
شااود ( )Sariyildiz, 2015کااه در رویشااگاه مااورد
پژوه  ،مقدار زی تاودۀ ریشاههاای ماویین در جهات
شمالی بیشتر از جهت جنوبی بهدست آماد کاه بیاانگر
نق جهت جررافیاایی در مقادار زیتاودۀ ریشاههاای
مویین درختان بلوط برودار اسات .بیشاتر باودن مقادار
زیتودۀ ریشۀ مویین ،نشااندهنادۀ حاصالخیز باودن و
بیشتر بودن مواد یذایی خا است کاه در واقاع اولاین
نقط اۀ تماااس خااا بااا درخاات محسااوب ماایشااود
(Helmisaari et al. (2007) .)Kalantari et al., 2016
نیز نشان دادند که زی تودۀ ریشۀ مویین برای درختان
 Pinus sylvestrisو  Picea abiesدر جهاات شاامالی
بیشتر از جهت جنوبی است و علت را در دسترس بودن
نیتااروین ،دمااای خااا و در دسااترس بااودن اکساایژن
دانستند که سبب کاه شدید حرکات باه الیاه هاای
عمیقتر معدنی نسبت به جنوبی میشود که میتواند به
توزیع سطحی ریشههای مویین در جهت شمالی کماک
کند .نتایج ایان پاژوه نشاان داد کاه متریار شایب
تأثیری بر زیتودۀ ریشههای ماویین در درختاان نادارد
(جدول  )1که این شرایط را میتاوان باه ترییارات کام
شایب در منطقاه نسابت داد Luo et al. (2005) .در
تحقیقی در جنگل هاای نیماهگرمسایری تبات نشاان
دادند که با افزای ارتفاع از سطح دریا ،مقدار زیتودۀ
ریشه ها کاه می یابد (بهعلت اختفف درجۀ حرارت)
و در تحقیااق حاضاار نیااز وضااعیت مشااابهی مشاااهده
میشاود .ترییارات در زی تاودۀ ریشاه هاای ماویین و
ارتباط آن با ویژگی های درختان بلاوط (ارتفااع ،قطار
برابرسینه و تاج) را می توان به سن توده و بسته باودن
تاج پوش نسابت داد (جادول  .)9براسااس پاژوه

...رقابت درونگونهای برودار و

 بهطور کلای بایاد در.ریشه های مویین تأثیرگذار باشد
بررسیهای جنگل شناسای در رویشاگاه هاای جنگلای
 بااه تااأثیر رقاباات و ریشااههااای مااویین،زاگاارس
(ویژگیهای مورفولوییکی و شایمیایی) همانناد دیگار
ویژگیهای درختان بلوط بارودار توجاه شاود؛ از ایان
عوامل میتوان بهعنوان شاخص مهمای بارای ارزیاابی
 باذر و، سفمت درختان و مقادار تولیاد گاوب، روی
وضااعیت کخی ارۀ آب در عمااقهااای مختلااخ خااا و
موقعیت های متفاوت در رویشگاه ماورد نظار اساتفاده
.کرد
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 نتایج بررسی حاضر بیانگر نق،Finér et al. (2011)
مهم سن درختان جنگلی بر سازوکار پویاایی زی تاودۀ
 شاایان ککار.ریشههای مویین در درختان بلوط اسات
Jagodzinski et al. (2016) است که باراسااس نظار
مقاادار زیتااودۀ ریشااههااای مااویین ممکاان اساات بااا
،ویژگیهای تودۀ جنگلی مانند تراکم و سااختار تاوده
 مرحلۀ تکاملی توده و عملیاات مادیریتی،سطح مقطع
 در مراحاال تکاماال تااودۀ.گذشااته در ارتباااط باشااد
 ترییاار در ترکیااب و ساااختار تااوده و نیااز،جنگلاای
)Sun et al., 2015( ویژگیهای خا بهوجود میآیاد
که ایان وضاعیت ممکان اسات بار تولیاد و زیتاودۀ
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Abstract
The purpose of the study was to investigate the effects of some physiographic factors on competition
index (CI) and fine root biomass (FRB) in coppice Persian oak trees (Quercus brantii Var. Persica),
and also to determine the correlation between these factors and some characteristics of oak trees in
forest of Ghalegol-Lorestan. Randomized blocks sampling method was used to determine the target
trees in the site by circular sample plots (n=40). In addition to measuring the DBH of trees and their
distance from neighbor trees for determining CI, fine root sampling was done at depth of 0-30 cm and
at distance 1m, also in north and south sides of the target trees. The independent t-test showed that the
aspect had a significant effect on CI, so that it was more in north-facing than the southern directions
(p<0.001). Analysis of variance indicated that slope and altitude influenced the CI of oak trees and
also the highest CI was observed at altitude of 2000-1900 m a.s.l (p<0.05). There was a significant
correlation between CI and crown diameter of trees (p<0.01). The Pearson correlation revealed that
there was no significant correlation between FRB and CI among trees (p>0.05). The independent t-test
showed that aspect had a significant effect on FRB (p<0.001). Analysis of variance indicated that
slope had no effect on FRB (p<0.05), but elevation showed a significant difference in this regard
(p<0.01). Considering the effect of topographic factors on the CI and FRB of Persian oak trees, it can
be stated that in silvicultural operations, more attention should be paid to the topography of site and
the trees characteristics.
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