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 چکیده

در مقایسه  شده  حفاظتپژوهش حاضر به بررسي تأثیر عوامل آشفتگي بر تغییرات اشکوب علفي جامعه بلوط دارمازو 

پردازد. منطقه های محیطي ميکار و ارتباط آن با برخي متغیرمحافظههای با منطقه بدون آشفتگي بر مبنای گونه

اطالعات مربوط به  .باشد يم آباد خرمکیلومتری شمال غرب  11ی دارمازوی شینه قالیي در ها جنگل ،مطالعه مورد

 صورت بهمتفاوت و  یها اسیمقاشکوب علفي، درختي، خاک و سایر متغیرهای محیطي با استفاده از قطعات نمونه با 

ی گیاهي با ها گونهکار برای مشخص کردن ارتباط های محافظهتصادفي در هر منطقه برداشت شد. پس از تعیین گونه

ی عددی استفاده شد. ها شاخصو برای ارزیابي تنوع گیاهي از  CCAو  DCAبندی  رستهمتغیرهای محیطي از روش 

بر تفکیک جوامع گیاهي استفاده شد.  مؤثری محیطي ها مؤلفهترین تعیین مهم منظور بهنیز (PCA)  اصلي عواملتحلیل 

ی غنا و ها شاخصی مهاجم بیشتر و ها گونهدارای  شده  حفاظتنسبت به  شده  بیتخرنتایج نشان داد که تیپ جنگلي 

همبستگي مثبت با سطوح باالی عناصر غذایي  شده  حفاظتپوشش علفي  ،تنوع کمتری است. همچنین بر اساس نتایج

فسفر،  کربن آلي، پتاسیم، نیتروژن، ارتفاع، تاج پوشش، جهت دامنه، ،بر آن رگذاریتأثنشان داده و متغیرهای اصلي 

و انتخاب دو  کار محافظه یها گونه. این مطالعه نشان داد که استفاده از مفهوم استرس، شن و وزن مخصوص ظاهری 

 .شود يممنجر به تعیین هر چه بهتر اثرات مدیریت حفاظتي  گرمخدوشبا حذف عوامل  شکل هممجاور و ه ضحو

 

 ، متغیرهای محیطيکاریضریب محافظه زاگرس، بندی،رج اشکوب علفي، های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

همراه حفظ و نگهداری  به ها سازگان بومشناخت 

اساس توسعه پایدار و  ها آنگیاهي  یها گونه

. جوامع گیاهي باشد يماز طبیعت اصولي  یبردار بهره

جنگلي  یها سازگان بومبخش مهم و اساسي  عنوان به

 .رندیگ يماقلیم و خاک شکل توپوگرافي، تحت تأثیر 

شناسایي و بررسي با  ها سازگان بوم مدیریت اصولي این

میسر عوامل محیطي با ارتباط  در هيگیا جوامع

آگاهي از چگونگي پاسخ پوشش  ،در این راستا .شود يم

گیاهي به متغیرهای محیطي و روابط متقابل بین 

و پارامترهای مؤثر بر این  زنده ریغعوامل زنده و 

برخوردار است. این آگاهي به  یا ژهیواز اهمیت  ،روابط

برای مدیریت  تر مناسبکارهای  شناخت بهتر و ارائه راه

و ارزیابي وضعیت کنوني و  ها سازگان بوم پایدار این

 یکي ،آشفتگي. کند يمکمک  وضعیت آینده ينیب شیپ

 هایپدیده از و ها سازگان بومکارکردی و مهم  اجزای از

___________________________ 
 pilehvar.b@lu.ac.irمسئول مکاتبات: * 
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 پویایي يتوجه قابل طوراست که به طبیعت در شایع

 هر در را جوامع ساختار و گیاهي، فرایندها پوشش

و  Martin) دهدمي قرار تحت تأثیر سازگان بوم

علت ایجاد  در جنگل به ها يآشفتگ. (3993 ،همکاران

تغییر در ساختار، ترکیب، تنوع، زادآوری و خاک 

بر  رگذاریتأث یپارامترها ترینمهمیکي از  منزله به

 شوند يمدر نظر گرفته  ياهیپوشش گتغییرات 

(Pickett و White ،1315).  تخریب و تغییر ساختار

های طبیعي و انساني، غنای جنگل در نتیجه آشفتگي

، دهد ميهای اکوسیستم را تغییر ای و سایر ویژگيگونه

یکي از مهمترین مسائل در مدیریت حفاظتي  ،لذا

بیني روند تغییرات جنگل در ارتباط با جنگل، پیش

نمودن   ادارههای طبیعي و انساني و درک و آشفتگي

نیمه طبیعي های آشفتگي در شرایط طبیعي یا رژیم

 است.

 حفظ و اکولوژیکي ناحیه رویشي زاگرس به لحاظ

 ایران ارزشمند یها سازگان بوم از ژنتیکي ذخایر

و  Jazirehi ؛Makhdoum، 1331) شودمي محسوب

Ebrahimi Rostaghi ،3999ی اخیر ها سالدر  ( که

عوامل طبیعي و انساني مورد تهدید قرار  وسیله به

آن وابستگي به  تبع بهگرفته است. افزایش جمعیت و 

محصوالت جنگلي به استفاده مفرط از فون و فلور 

ی بردار بهرهطبیعي این منطقه منجر شده است. 

 رییتغدام،  هیرو يبنادرست، چرای خارج از فصل و 

منجر به  ،زار به دیم ها آنی اراضي و تبدیل کاربر

و کاهش خاک  ، تشدید فرسایشسازگان بومتخریب 

از  بسیاری که  یطور به ،شده گیاهي یها گونه تنوع

 محو طبیعت یها عرصه از گیاهي مندارزش یها گونه

سبب  ها . این تخریب(Rahimi، 3991) اند شده

تنوع  ریگ چشمی مهاجم و کاهش ها گونهحضور 

ی بومي در این جوامع گشته است. در اغلب ها هیال

با هدف که  کشور در داخلمطالعات صورت گرفته 

پوشش گیاهي در ارتباط با عوامل بررسي تغییرات 

واحدهای شکل زمین اساس   بر شده،انجام  محیطي

در گستردگي طبقات  دلیل بهاما  صورت گرفتهیکسان 

زیادی از نظر دور  یها تفاوت ،واحدهااین تهیه نقشه 

های به حضور گونه ،همچنین در این مطالعات .ماند يم

گرایش خاصي به  عموماًکه  یهرجازمهاجم، هرز و 

جوامع  بیشتردر  باًیتقر ،های محیطي نداشتهگرادیان

 توجه چنداني نشده است. هر ،شودجنگلي دیده مي

دامنه اکولوژیکي مشخصي دارد که با  ،گونه گیاهي

به شرایط رویشگاهي الزم برای  توان يماستفاده از آن 

قابلیت  یيها گونهاما فقط  ،حضور آن دست یافت

رایط رویشگاهي را دارند که دارای دامنه ش ينیب شیپ

در شرایط محیطي خاص  ژهیو بهاکولوژیک محدودتری 

اثر آشفتگي بر بررسي  منظور بهدر این پژوهش  باشند.

ی خاک و پوشش گیاهي از دو حوضه مجاور ها يژگیو

که به لحاظ با خصوصیات تقریباً یکسان استفاده شد 

، فیزیوگرافي، ياقلیم یها يژگیومساحت، 

شرایط  یدرولوژیو ه يشناس نیزم، يشناس خاک

تعیین  منظور به ،همچنین .مشابهي دارندیکسان و 

از  لیتحل و  هیتجزدر  ها آنحذف  مهاجم و یها گونه

و  Nichols) شدکاری استفاده ضریب محافظه مفهوم

 Mirazadi ؛1331 و همکاران، Taft ؛3996 همکاران،

در این  (.3911و همکاران؛  Jafari ؛3911 و همکاران،

 ،روش با توجه به نوع، شدت و بزرگي آشفتگي

ی گیاهي درجات مختلفي از پایداری را نشان ها گونه

 گرید عبارت بهبه این میزان پایداری یا  دهند يم

ی کار محافظهحساسیت نسبت به آشفتگي ضریب 

و  Swink ؛1331و همکاران،  Taft) ندیگو يم

Wilhelm، 1330)،  که عددی  یکار محافظهضریب

گروهي از  وسیله بهاست  19تا  صفرصحیح بین 

ی مجرب که آشنایي ها ستیاکولوژو  شناسان اهیگ

زیادی به فلور منطقه دارند برای هر گونه گیاهي بومي 

 Swink؛ 3911و همکاران،  Mirazadi) شودتعیین مي

. (3996و همکاران،  Nichols؛ Wilhelm ،1330 و
ي برخوردار ئکاری باالهایي که از ضریب محافظهگونه

و  هستندکار معروف های محافظهباشند به گونه

پاییني به  یکار محافظه بیضراکه  یيها گونهبالعکس 

مهاجم محسوب  های گونه ،گیرد ميتعلق  ها آن

 این ضریبدر پیشینه تحقیق استفاده از  .شوند مي

 Rocchio (3991،) Bowers هایبه پژوهش توان مي

 Ingram و Boutin (3991 ،)Chamberlain و

(3913 ،)Golay Gerken ( 3919و همکاران)، Jafari 

( 3911و همکاران ) Mirazadiو  (3911) و همکاران

 اشاره داشت.
 ترینمهم عنوان به ها جنگلنظر به اهمیت 

آگاهي از چگونگي پاسخ  طبیعي، های سازگان بوم



 395/  دارمازو استان لرستان یها و خاک جنگل ياهیپوشش گ راتییدر تغ يبا منشأ انسان يآشفتگ ریتأث يبررس

و مدیریت حفاظتي مبتني بر قرق پوشش گیاهي به 

د مقدمات شناخت بهتر توان ميپارامترهای مؤثر بر آن 

 منظور بهکارهایي مناسب  و ارائه راه ها سازگان بوماین 

با توجه  ،دیگر از طرففراهم آورد.  ها آنمدیریت پایدار 

از تغییرات  یتر عیوسدامنه  تر متنوعکه جوامع  به این

تغییرات از  در مقابلبیشتری  را تحمل کرده و مقاومت

طور  بهرو سعي دارد پژوهش پیش ،دهند يمخود نشان 

بررسي تأثیر آشفتگي انساني در تغییرات خاص به 

مهاجم و تنوع  های گونهحضور خاک، پوشش گیاهي، 

ی دارمازو استان ها جنگل راشکوبیزگیاهان  یا گونه

 لرستان بپردازد.

 

 ها روشمواد و 
منطقه مورد مطالعه برای این : پژوهشمنطقه مورد 

 11قالیي در  دارمازوی شینه هایپژوهش جنگل

 دامنه امتداد در و آباد خرمکیلومتری شمال غرب 

. باشد يم دکوهیسف شده  حفاظتمنطقه  غربي شمال

 عرض 99° 51ʹتا  99° 90ʹ موقعیت در ها جنگلاین 

دارند  قرارشرقي  طول 01° 09ʹتا  01° 13ʹو  شمالي

بلوط با آشفتگي ناشي از  جنگل( و دارای 1)شکل 

 39 به مدت) تحت حفاظت نگلفعالیت انساني و ج

تیپ جنگلي غالب منطقه مورد مطالعه . است( سال

است. از  .Quercus infectoria Oliv بلوط دارمازو

 يرانیا به بلوط توان مي درختي همراه های گونهسایر 

((Quercus brantii ، کیکمافرای (Acer 

cinerascens،) پده (Populus euphratica)، السیگ 

 گنجشک زبان، (Cerasus brachypetala) يوحش

(Fraxinus rotandifolia)، تلوسیاه (Paliorus spina 

christi)، زالزالک (Cratagus meyeri)  يوحش يگالبو 
(Pyrus communis) .اشاره داشت 

انتخاب جامعه منطقه جنگلي که تحت  منظور به

پس از جنگل  مداخالت انساني قرار دارد، ریتأث

با  ،ه آبخیزپیاپي و پیمایش کل حوز یها يگردش

ی ا منطقهبررسي اطالعات موجود و حضور کارشناسان، 

ی آب و هوایي، ها يژگیو که به لحاظشد انتخاب 

ي دارای شناس نیزمي و شناس خاکفیزیوگرافي، 

بود.  شده  حفاظتاختالفات با جامعه کمترین 

به لحاظ سعي شد عرصه انتخاب شده  ،همچنین

ت را داشته مشابهبیشینه فیزیونومي و نمود ظاهری 

منطقه تحت آشفتگي به لحاظ شکل حوضه، باشد. 

شباهت  شده حفاظتمساحت و تعداد آبراهه با جامعه 

. بر این اساس داردفاصله را با آن کمینه  ،زیادی داشته

 در جامعهکه وضعیت پوشش گیاهي  رود يمانتظار 

 شده حفاظتنسبت به جامعه  ،جنگلي دچار آشفتگي

ساله  دلیل از بین رفتن گسترده جوامع گیاهي چند به

 متفاوت باشد. ،بومي و کشاورزی و چرای دام

بر  ،منطقه حرارتدرجه بیشینه و کمینه میانگین 

 9/33و  5/9 ترتیب به ،اساس ایستگاه سینوپتیک الشتر

و  1/000و میانگین ساالنه بارندگي  گراد يسانتدرجه 

ت. در اس گراد يسانتدرجه  3/13دمای متوسط سالیانه 

سول سول و اینسپتيدو رده خاک انتي ،این منطقه

جای است. در شمال منطقه سفره نابرشده شناسایي 

ها و به طرف وندی و رادیوالریتي معروف به چغلآهک

محدوده مورد مطالعه سازندهای آهکي و  جنوب و در

مشاهده  خورده نیچشیلي، سیلتي و کنگلومرایي 

 (.Sagheb-Takebi ،3996و Mehdifar )شود  يم

 مورد نظر، درمنطقه پس از تعیین دو : روش تحقیق

در دوره اوج رویشي، از اوایل اردیبهشت تا  1936 بهار

ین زمان برای برداشت تر مناسباواسط خرداد که 

به منطقه مراجعه شد. در هر  ،ی گیاهي استها نمونه

 صورت بهمتر  59×59 نمونه  قطعههشت  ،منطقه

 ،يدرخت یها فهرست تمام گونهتصادفي پیاده شد و 

عالوه بر  .شدموجود در آن ثبت  یا و بوته یا درختچه

تمام جست گروه و دو قطر عمود بر هم تاج آن، ارتفاع 

 یآن برا نیانگیمو  شد یری و ثبت گ اندازه درختان

عنوان درصد تاج پوشش  به ،شده  پالت محاسبه هشت

برداشت  منظور به گرفت.مورد استفاده قرار  ،جامعهآن 

با فاصله  بزرگ نمونه  قطعهی علفي، در هر ها گونه

یکسان سه ترانسکت پیاده شد و در هر یک از 

 منظور بهمربعي  یک متر پالت کرویمها دو ترانسکت

 ،ی علفيها گونهشناسایي و ثبت درصد تاج پوشش 

تعیین روابط  منظور به .(1)شکل  شداستفاده 

های اکولوژیکي اشکوب علفي با عوامل محیطي، ویژگي

ارتفاع از سطح دریا، فیزیوگرافي قطعات نمونه شامل 

های گیری شد. دادهجهت دامنه و درصد شیب اندازه

 استفاده از رابطه جهت جغرافیایي با
) 1 c (osTE    که در آن،. شدکمي TE  مقدار

و  Beers) استمقدار آزیموت جهت  θ تبدیل شده و
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یری خصوصیات گ اندازه منظور به (.1336همکاران، 

مربعي  یک متر یها پالتکرویمخاک نیز در هر یک از 

 99تا  19و  19 صفر تا ی خاک از دو عمقها نمونه

 (اوگراستوانه فلزی )با استفاده از  متری يسانت

خاک های  نمونهپس از خشک شدن  .شدی آور جمع

خاک  یبند دانه، 19در هوای آزاد و الک شدن با مش 

 دستگاه لهیوس بهبه روش هیدرومتری، اسیدیته خاک 
pHسنج  متر، شوری با استفاده از دستگاه هدایت

 یها ونیکات، به روش کمپلکسومتری ، کلسیمالکتریکي

 ،م فتومترییسدیم و پتاسیم قابل جذب به روش فل

 فسفر قابل استفاده از روش کجلدال، انیتروژن کل ب

آلي به روش والکي درصد کربن  جذب با روش اولسون،

بلک، آهک فعال به روش تیتراسیون و وزن مخصوص 

 دست آمد. به روش کلوخهظاهری خاک با استفاده از 

های گیاهي ثبت شده در هرباریوم دانشکده گونه

کشاورزی و منابع طبیعي دانشگاه لرستان با استفاده از 

، (Rechinger ،3913) 1-116فلور ایرانیکا جلدهای 

، Ghahreman) 1-39فلور رنگي ایران جلدهای 

، Assadi) 1-13 یهافلور ایران جلد، (1330-1339

 ،Davis) 1-3فلور ترکیه جلدهای (، 3916-1311

 و Townsend) 1-3فلور عراق جلدهای  ،(1365

 شناسایي شدند. (1366-1315همکاران، 

 

 
جنگل  (1، برداشت پوشش درختي و علفي منظور بهو قطعات نمونه مورد استفاده در این پژوهش  منطقه مورد مطالعهموقعیت  -1شکل 

 شده  یبتخرجنگل  (3و  شده  حفاظت

 

 شکل زیستي گیاهان بر اساس روش رانکایر
(Raunkiaer، 1390)  بر  ها آنو تعیین کوروتیپ

نواحي رویشي ایران انجام  یبند میتقساساس روش 

و  White؛ Takhtjan ،1316؛ Zohary، 1319) شد

Leanard، 1333.) های پس از شناسایي تاکسون

 منظور به ،شده در منطقه مورد مطالعه  شناسایي

مهاجم و  های گونهبررسي اثر آشفتگي در حضور 

گیاهي  های گونه یکار محافظهضریب  ،طلب فرصت

 ،طبق دستورالعمل .شدتعیین  ،شده  یيشناسا

 ها يبرابر آشفتگبردباری خیلي کمي در ي که های گونه

مشاهده  تر نخورده دست یها شگاهیروو در  دارند

کاری بیشتری دارند و ضریب محافظه ،ندشو يم

بردبار هستند و  ها يآشفتگي که نسبت به های گونه

ضریب  ،شوند ميدیده  يشگاهیروتقریباً در هر نوع 
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-گونه به ،در این روش .گیرندکاری کمتری مي محافظه

داده  اختصاص های گیاهي هرز غیربومي ضریبي

 یکار محافظهبا استفاده از فهرست ضرایب . شود ينم

 یکار محافظه، ضرایب گیاهي زاگرس مرکزی های گونه

تعیین گیاهي  های گونهبرای تمامي  (19 تا صفر)از 

مهاجم  های گونهو  (3911و همکاران،  Mirazadi) شد

این  اساس دستورالعمل تهیه شده،بر د. ششناسایي 

-9 یکار محافظهضریب  ها به شرح زیر هستند. ضریب

گیاهي با دامنه بردباری اکولوژیکي های  گونهبه  1

 از وقوعبعد  طلب فرصتها، وسیع، سازگار به آشفتگي

های جنگلي مشاهده در اغلب کاربری) يآشفتگ

به  0-6 یکار محافظهضریب  .شود ( اطالق ميدشو مي

هایي با دامنه بردباری اکولوژیکي متوسط که در گونه

شوند، دارای سازگاری جوامع گیاهي خاصي دیده مي

 نخورده دستدر مناطق کمتر )متوسطي به آشفتگي 

ضریب  .شود گفته مي (شوندميبیشتر مشاهده 

هایي با دامنه بردباری به گونه 1-1 یکار محافظه

در اکولوژیکي محدود که با سطوح پیشرفته توالي 

های گیاهي غالب در گونه یتا حدود) اند ارتباط

و در نهایت ضریب شود  گفته مي (هستندها جنگل

هایي با پایبندی باال به به گونه 3-19 یکار محافظه

 شرایط اکولوژیکي مشخص که حساسیت خیلي زیادی

ها این گونهدهند )ها از خود نشان ميدر برابر آشفتگي

تعلق  (های طبیعي دانستتوان معرف جنگلرا مي

و  Andreas ؛3911و همکاران،  Mirazadi) گیرد مي

 ،Bernthal ؛3990و همکاران،  Taft ؛3990همکاران، 
از  در دو منطقه یا گونهبرای مطالعه تنوع  (.3999

غلبه سیمپسون، غنای کل، مارگالف،  یها شاخص

 وینر-و شانون سیمپسونتنوع ، پیلوشاخص یکنواختي 

استفاده شد.  PAST تخصصي افزار نرمبا استفاده از 

با استفاده از آزمون  ها دادهابتدا نرمال بودن 

 .اسمیرونوف مورد بررسي قرار گرفت-کولموگروف

مقایسه به مستقل  t با استفاده از آزمون ،سپس

و بررسي تأثیر عوامل  زیستي تنوع یها شاخص

. پرداخته شدمحیطي و آشفتگي بر ترکیب گیاهي 

 آماری این پژوهش با استفاده از یها لیتحل و  هیتجز
SPSS ver. 16 .بررسي  منظور به ،سپس انجام گرفت

گیاهي با برخي متغیرهای  های گونهروابط بین 

و  (DCA) شده یریگ وسقتطبیقي  تحلیلاز  ،محیطي

 .استفاده شد (CCA) تطبیقي متعارفي تحلیل

بر تفکیک جوامع  مؤثرمحیطي  یها مؤلفه ترینمهم

 یها مؤلفهنیز از طریق تحلیل  گیاهي در هر منطقه

انجام این محاسبات و . شدمشخص  (PCA) اصلي

شاخص دو جنگل مورد مطالعه به  های گونه تحلیل

 پذیرفت.صورت  PC Ord ver. 4.17 افزارکمک نرم

 

 نتایج و بحث

برداری پس از نمونه: مهاجم یها گونهبررسی فلور و 

گونه گیاهي شناسایي  103در دو جامعه جنگلي تعداد 

رانکایر  روش با مطابق زیستي، شکل لحاظ ازشد. 

ها با کریپتوفیتدرصد، همي 5/63با  گیاهان تروفیت

درصد  3/19با  هاو کریپتوفیت درصد 01/11

دهند. اشکال زیستي منطقه را تشکیل ميترین  فراوان

-روش ضریب محافظه دستورالعمل بر اساس ،سپس

های مهاجم که در طبقه یک )ضریب کاری، گونه

 شدمشخص  ،رندیگ يم( قرار 1-9ی بین کار محافظه

ی نشان داد که کار محافظه(. نتایج ضریب 1)جدول 

  حفاظتنسبت به جامعه  شده  بیتخرجامعه جنگلي 

 (.3های مهاجم بیشتری است )شکل  دارای گونه شده

 

 
 های مهاجم در جوامع جنگلي مورد مطالعه درصد فراواني گونه -2شکل 
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 دو جنگل حفاظت شده و تخریب شدهدر  بر اساس ضریب محافظه کاری شناسایي شده های مهاجم گونهاسامي  -1جدول 

 خانواده نام گونه ردیف

کاربری 

حفاظت 

 شده

کاربری 

تخریب 

 شده

دو 

 کاربری

شکل 

يستیز  
پیکوروت  

ضریب 

کاری محافظه  

1 Anagallis arvensis L. Primulaceae *   Th Cosm 1 

3 Acinos graveolens (M. 

B.) Link. Lamiaceae *   Th 
ES, 

Med, IT 
9 

9 Alyssum desertorum 
Stapf Alliaceae *   Th Cosm 3 

0 Alyssum stapfii Vierh. Alliaceae   * Th IT 3 

5 Arenaria leptoclados 

Boiss. Caryophyllaceae *   He ES, IT 3 

6 Asperula arvensis L. Rubiaceae  *  Th 
ES, 

Med, IT 
3 

1 Avena fatua L. Poaceae  *  Th PI 3 

1 Biscutella didyma L. Brassicaceae  *  Th IT 9 

3 Boissiera squarrosa 

(Banks & Sol.) Eig Poaceae  *  Th IT 3 

19 Bromus danthoniae Trin. 

ex C.A.Mey. Poaceae   * Th IT 9 

11 Bromus japonicus 
Thunb. Poaceae   * Th Pl 3 

13 Bromus sericeus Drobow Poaceae   * Th IT 3 

19 Callipeltis cucullaris (L.) 

DC. Rubiaceae   * Th IT 3 

10 Cardaria draba (L.) 
Desv. Brassicaceae  *  He Cosm 1 

15 Carduus arabicus Jacq. 

& Morray Brassicaceae  *  Th Med, ES 3 

16 Carthamus glaucus M.B. 

ssp. glaucus Asphodelaceae  *  Th IT 1 

11 
Carthamus lanatus L. 
ssp. turkestanicus 

(M.Pop.)Hanelt 
Asphodelaceae   * Th IT 3 

11 Carthamus oxyacantha 
M. B. Asphodelaceae  *  Th 

IT, SS, 
ES 

1 

13 Centaurea solstitialis L. Brassicaceae   * Th Med, IT 3 

39 Cephalaria syriaca (L.) 
Schrad. Dipsaceae *   Th Med, IT 9 

31 Cerastium dichotomum 

L. Caryophyllaceae *   Th 
ES, 

Med, IT 
3 

33 Ceratocephala falcata 

(L.) Pers. Ranunculaceae   * Th  1 

39 Chardinia orientalis (L.) 

O. Kuntze Asteraceae   * Th Th 9 

30 Clypeola aspera (Graver) 
Turrill Brassicaceae  *  Th IT,SS 3 

35 Clypeola jonthlaspi L. Brassicaceae   * Th Th 3 

36 Coronilla scorpioides 
(L.) Koch Fabaceae   * Th Med, IT 9 

31 Crepis kotschyana 

(Boiss.) Boiss. Asteraceae   * Th IT 9 

31 Crupina crupinastrum 

(Moris) Vis. Asteraceae   * Th Med, IT 3 

33 Dactylis glomerata L. Poaceae   * He 
ES, 

Med, IT 
9 

99 Echinaria capitata (L.) 

Desf. Poaceae   * Th Med, IT 9 

91 Echinops orientalis 

Trautv. Asteraceae   * He IT 9 

93 Erodium cicutarium (L.) 
L'Her. ex Aiton Geraniaceae  *  Th 

ES, 
Med, IT 

3 

99 Festuca ovina L. Poaceae   * He Med, IT 9 

90 Filago pyramidata L. Asteraceae   * Th 
ES, 

Med, IT 
3 

95 Galium aparine L. Rubiaceae   * Th 
ES, 

Med, IT 
3 
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 دو جنگل حفاظت شده و تخریب شدهدر  بر اساس ضریب محافظه کاری شناسایي شده های مهاجم گونهاسامي  -1جدول ادامه 

 خانواده نام گونه ردیف

کاربری 

حفاظت 

 شده

کاربری 

تخریب 

 شده

دو 

 کاربری

شکل 

يستیز  
پیکوروت  

ضریب 

کاری محافظه  

96 Galium setaceum Lam. Rubiaceae   * Th IT 9 

91 Garhadiolus angulosus 

Jaub. & Spach Asteraceae   * Th Med, IT 3 

91 Geranium tuberosum L. Geraniaceae   * Cr 
ES, 

Med, IT 
9 

93 Gladiolus segetum Ker.-

Gawl. Iridaceae   * Cr Med, IT 9 

09 Helianthemum ledifolium 

(L.) Mill. Cistaceae   * Th IT 9 

01 Heteranthelium piliferum 
Hochst. ex Jaub. & Spach Poaceae   * Th Med, IT 3 

03 Hippocrepis unisiliquosa 
L. Fabaceae   * Th IT 9 

09 Holosteum umbellatum 

L. Caryophyllaceae   * Th Med, IT 3 

00 Hordeum bulbosum L. Poaceae   * Cr Med, IT 9 

05 Ixiolirion tataricum 

(Pall.) Herb. & Traub Amaryllidaceae  *  Th 
ES, 

Med, IT 
3 

06 Lactuca scarioloides 

Boiss. Asteraceae   * He IT 3 

01 Lallemantia iberica 
Fisch. & C.A.Mey. Lamiaceae *   Th 

ES, 
Med, IT 

9 

01 Lamium amplexicaule L. Lamiaceae   * Th Cosm 3 

03 Lappula barbata Gurke Boraginaceae  *  Th IT 9 

59 Lathyrus inconspicuus L. Fabaceae   * Th Med, IT 9 

51 Medicago radiata L. Fabaceae   * Th Med, IT 9 

53 Medicago rigidula (L.) 

All. Fabaceae  *  Th IT 9 

59 Muscari comosum (L.) 

Mill. Liliaceae   * Cr Med, IT 9 

50 Nardurus subulatus 
(Banks & Soland.) Bor Poaceae   * Th IT 9 

55 Nigella oxypetala Boiss. Ranunculaceae  *  Th Med, IT 9 

56 Picnomon acarna (L.) 

Cass. Asteraceae   * He Med, IT 3 

51 Pimpinella barbata 
Boiss. Apiaceae   * Th IT-SS 9 

51 Poa annua L. Poaceae   * Cr Med, IT 1 

53 Ranunculus arvensis L. Ranunculaceae   * Th Med, IT 3 

69 Ranunculus falcatus L. Ranunculaceae  *  Th Med, IT 3 

61 Ranunculus oxyspermus 

Willd. Ranunculaceae   * Cr IT 9 

63 Rhagadiolus stellatus 
Scop. Asphodelaceae *   Th Med 9 

69 Rochelia disperma (L.) 

Wettst. Boraginaceae *   Th IT 3 

60 Sanguisorba minor 

Bertol. Rosaceae   * He 
ES, 

Med, IT 
9 

65 Scandix pecten-veneris 
L. Apiaceae   * Th 

ES, 
Med, IT 

3 

66 Scariola orientalis 

(Boiss.) Soják Asteraceae *   Ch Med, IT 3 

61 Scleranthus orientalis 

Rossler Caryophyllaceae  *  Th IT 9 

61 Senecio gallicus Vill. Asteraceae   * Th IT 3 

63 Sherardia arvensis L. Rubiaceae   * Th Med 3 

19 Silene conoidea L. Caryophyllaceae *   Th Med, IT 3 

11 Silene viscosa (L.) Pers. Caryophyllaceae   * He Med, IT 3 

13 Taeniatherum crinitum 
(Schreb.) Nevski Poaceae   * Th 

ES, 
Med, IT 

3 
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 دو جنگل حفاظت شده و تخریب شدهدر  بر اساس ضریب محافظه کاری شناسایي شده های مهاجم گونهاسامي  -1جدول ادامه 

 خانواده نام گونه ردیف

کاربری 

حفاظت 

 شده

کاربری 

تخریب 

 شده

دو 

 کاربری

شکل 

يستیز  
پیکوروت  

ضریب 

کاری محافظه  

19 Teucrium polium L. Lamiaceae   * Ch Med, IT 3 

10 Thlaspi arvense L. Brassicaceae  *  Th IT, ES 3 

15 Thlaspi perfoliatum L. Brassicaceae   * Th 
ES, 

Med, IT 
3 

16 Torilis leptophylla 

Rchb.f. Apiaceae   * Th 
ES, 

Med, IT 
9 

11 Trachynia distachya (L.) 

Link Poaceae   * Th 
Med, IT, 

SS 
3 

11 Trifolium campestre 

Schreb. Fabaceae  *  Th IT 3 

13 Trifolium stellatum L. Fabaceae   * Th Med 9 

19 Trigonella monspeliaca 

L. Fabaceae   * Th Med 9 

11 Turgenia latifolia Hoffm. Apiaceae   * Th 
ES, 

Med, IT 
3 

13 Valerianella vesicaria 

(L.) Moench Valerianaceae   * Th ES, IT 3 

19 Velezia rigida L. Caryophyllaceae   * Th 
ES, 

Med, IT 
3 

10 Vicia amphicarpa 
Dorthes Fabaceae   * Th 

ES, 
Med, IT 

3 

15 Vulpia ciliata Link. Poaceae   * Th 
ES, 

Med, IT 
9 

16 Ziziphora capitata L. Lamiaceae   * Th Med, IT 9 

11 Zoegea leptaurea L. Asteraceae   * Th IT 3 
Th ،تروفیت :Ch ،کامفیت :Ph ،فانروفیت :Crها، : کریپتوفیتHe ،همي کریپتوفیت :Geژئوفیت : (Raunkaier ،1390). ITتوراني،  -: ایرانيMedای، : مدیترانهESسیبری،  -: اروپا

Cosm ،جهان وطني :Plurای، : چند ناحیهSSسندی،  -: صحاراCultزراعي : (Rechinger ،3913) 
 

ی شاخص در هر جامعه ها گونهتعیین  منظور به

ی شاخص استفاده شد. نتایج ها گونه تحلیلجنگلي از 

در دو منطقه جنگلي  که کارلو نشان دادآزمون مونت

 گونه شاخص با ارزش عددی 16 مورد مطالعه

95/9P<  (.3وجود دارد )جدول 

 

 در جوامع جنگلي مورد مطالعه شده یيشناساهای شاخص گونه -2جدول 
P شده  حفاظتگونه معرف جامعه جنگلي  یکار محافظهضریب  شاخص 

991/9 1/51 0 Scorzonera calyculata 

991/9 59 9 Acinos graveolens. 

915/9 1/51 9 Bromus danthoniae 

996/9 6/91 3 Bromus sericeus 

995/9 9/99 3 Bunium luristanicum 

93/9 3/91 0 Euphorbia phymatosperma 

995/9 3/95 9 Echinaria capitata 

991/9 9/01 9 Galium setaceum. 

93/9 1/01 9 Geranium tuberosum 

90/9 1/39 0 Linaria chalepensis 

916/9 3/95 9 Lathyrus inconspicuus 

996/9 1/19 9 Muscari comosum. 

93/9 35 3 Asperula arvensis 

991/9 3/65 0 Aegilops cylindrica 

90/9 6/99 1 Scabiosa olivieri 

910/9 9/56 9 Torilis leptophylla 
P دهدرا نشان مي تصادفي جایگشت 1999 و کارلو مونت آزمون از استفاده با آمده  دست به مقادیر بودن دارمعني. 
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گونه گیاهي  103بر اساس نتایج، از مجموع 

گونه دارای دامنه بردباری  50، تنها شده یيشناسا

برابر اکولوژیکي متوسط تا خیلي حساس در 

 ها شگاهیروپایبندی باالیي به تمامیت  ،بوده ها يآشفتگ

علت فشارهای  به شده  بیتخردارند. در جامعه جنگلي 

های مختلف طبیعي و زیاد ناشي از وقوع آشفتگي

در رقابت با  طلب فرصتهای مهاجم و  انساني، گونه

عمل  تر موفقهای بومي و حساس به آشفتگي،  گونه

کرده و حضور بیشتری در عرصه دارند. چرای دام در 

این جامعه جنگلي منجر به کوبیدگي خاک منطقه 

های مهاجم سازگار به  زمینه را برای حضور گونه ،شده

  خوراک خوش ریغاست، ده کرکوبیدگي خاک فراهم 

دام نیز  وسیله بهیاهان مهاجم بودن و پراکنش بذر گ

است. این  شده ها گونهچه بیشتر این  سبب فراواني هر

( 3911و همکاران ) Mirazadi نتیجه با نتایج مطالعه

 راستا همشینه قالئي نیز  شده  حفاظتدر کاربری 

 است.

های بومي و انحصاری  طرف دیگر، حضور گونه از

این  ، گویایشده  حفاظتبیشتر در جامعه جنگلي 

حذف  واسطه  بهحفاظتي  های مدعاست که برنامه

ی انساني موجب فراهم ها دخالتچرای دام و کاهش 

در این  تر مطلوبشرایط رویشي و محیطي  کردن

 های مهاجمي چون جامعه شده است. حضور گونه
Holosteum umbellatum، Bromus danthoniae. ،

Turgenia latifolia Hoffm. ،Valerianella 
vesicaria ،Picnomon acarna ،Ranunculus 

oxyspermus ،Taeniatherum crinitum و 

Ceratocephala falcata.  در هر دو جامعه مورد

های  مطالعه نشان از این واقعیت دارد که این گونه

ی ایجاد شده در جنگل که ها يآشفتگاز  طلب فرصت

 و اند جستهدر سنوات متمادی بر آن حاکم بوده بهره 

ترکیب جامعه  ،افزایش داده سرعت بهجمعیت خود را 

و  Mirdavoudi .اند دهکرگیاهي را دچار تغییراتي 

( نیز در مطالعه خود حضور اغلب 3910همکاران )

شده را در طبقه آشفتگي چرای  های مهاجم ذکر گونه

 های بلوط ایراني بیان داشتند. دام در جنگل

های حفاظتي  با توجه به مدت زمان اعمال برنامه

  حفاظتهای مهاجم در جامعه  سال( حضور گونه 39)

توان به وجود بانک بذر در این جامعه  را مي شده

از  ها گونهاحتمال رویش این  ،بنابراین .نسبت داد

با ذخیره بذر موجود در عرصه وجود خواهد داشت. 

های علفي،  گونه ي بذر بسیاری ازستیزریدبه  توجه

 مدتبرای ایجاد تغییر در بانک بذر یک منطقه به 

 سال نیاز است. 39ي بیشتر از زمان 

 Bunium هایي همچون گونه ،همچنین

luristanicum   وAstragalus angustiflorus  که در

ترتیب دارای  بهمشاهده شدند،  شده  حفاظتجنگل 

در طبقه چهارم  ،بوده 19و  نهی کار محافظهضرایب 

بر اساس نتایج حاصل  کاری قرار دارند.ضریب محافظه

 Bunium های شاخص گونه گونه تحلیلاز 

luristanicum حفاظتگونه شاخص جنگل  عنوان به  

های اندمیک استان  از گونه گونه نیامعرفي شد.  شده

از  ،حساسیت باالیي داشته ها يبرابر آشفتگاست که در 

در منطقه  شده  یيشناساهای  گونه نیکارتر محافظه

 عنوان بهرا   آنتوان مي ،بنابراین است.شینه قالیي 

در زاگرس میاني  خورده دستهای کمتر معرف جنگل

 .کردمعرفي 

مقایسه : تنوع گیاهی دو منطقه مقایسه

بر اساس  مطالعه موردی تنوع در دو جامعه ها شاخص

مستقل نشان داد که بین جوامع جنگلي از  tآزمون 

وینر و غنای -ی تنوع شانونها شاخصنظر غنای کل و 

( و >95/9Pداری وجود دارد )مارگالف اختالف معني

  حفاظتهای مذکور در جامعه جنگلي میزان شاخص

 اگرچه(. 9)جدول  باشد يم شده  بیتخر از شتریب شده

ار در سایر داین جوامع جنگلي، فاقد اختالف معني

اما در جامعه جنگلي  ،بودند شده  محاسبهی ها شاخص

مقادیر  ،شده  بیتخرنسبت به جامعه  ،شده  حفاظت

بیشتر  سیمپسون، ی غلبهاستثنا  به ها شاخصتمام 

بودن تاج پوشش در   متراکمکه  به ایناست. با توجه 

شرایط رطوبتي دن کراین جامعه موجب فراهم 

مطلوب، افزایش نفوذ باران، کاهش فرسایش آبي و 

و  Dosskey)د شو يمعناصر غذایي خاک  هدررفت

شرایط مساعدی برای  ،جهینت در، (3919همکاران 

است که بر اساس آن ده کرفراهم  ها گونهحضور 

ی قابل ا گونهی تنوع از جمله غنای ها شاخصافزایش 
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ی چون ا پراکندههای شاخه زاد  توجیه است. در جنگل

بدین  ،زاگرس، هر اندازه میزان تاج پوشش بیشتر باشد

معناست که شرایط الزم برای رشد و نمو پوشش 

 گیاهي فراهم است.

 
 جوامع جنگلي مورد مطالعههای تنوع در نتایج مقایسه میانگین و اشتباه از معیار شاخص -3جدول 

 دارمعني بدون اختالف ns و درصد پنج سطح در دارمعني *

 

سال موجب  39حفاظت و قرق طي  ،از طرف دیگر

کاهش تخریب و کوبیدگي خاک، جلوگیری از چرا و 

و پوشش خشبي و در نتیجه  ها درختچهشدن  چر سر

های گیاهي  بندی جنگل و حضور گونه اشکوبافزایش 

. شود يمهای خشبي  و گونه ها بوتهزیادی در زیر سایه 

نشان داد  (3993و همکاران ) Camping نتایج مطالعه

ی زیر درختان بلوط در مقایسه با مناطق ها خاککه 

هستند. یي بیشتری غذاباز دارای حاصلخیزی و مواد 

( نیز 3911و همکاران ) Salehzadeh نتیجه مطالعه

ی ها شاخصنشان داد که بیشترین و کمترین مقادیر 

ترتیب متعلق به مناطق کمتر  ی بها گونهتنوع و غنای 

و مناطق با تخریب شدید بانه است.  خورده دست

(، 1331) و همکاران Mensing یها افتهی ،همچنین

Onaindia (، 3990) و همکارانMishra  و همکاران

(3990،) Zida (،3991) و همکاران Angasa  و

Momenipour (3999 ،)(، 3919) همکاران

Mahmoudi (3991 ،)Mirdavoudi  و همکاران

مشابه نتایج  (3910و همکاران ) Salarian ( و3910)

با  ،از این پژوهش است. از طرف دیگر آمده دست به

و  Peltzer وMirazadi (1935 ) نتایج مطالعات

که افزایش  باشد يم( در تضاد 3999همکاران )

ی تنوع در اثر آشفتگي را گزارش دادند. ها شاخص

ی کشاورزی با تخریب پوشش ها تیفعالچرای دام و 

گیاهي موجب فرسایش خاک و عدم بازگشت بقایای 

کاهش مواد غذایي خاک  جهینت درگیاهي به خاک و 

رطوبتي و دمایي خاک و که با تغییر ظرفیت  دشو يم

 همکاران، و Momeni) تأثیر بر فعالیت میکروبي

پوشش  در درازمدت خود باعث کاهش مقدار (3991 

ی جنگلي و تهدید کیفیت ها خاکگیاهي در 

 .دشو يم ها آنفلوریستیک 

ی ها مؤلفهتحلیل بندی پوشش گیاهی و  رسته

ی مهاجم ها گونه ها لیتحل و  هیتجزبرای ادامه : اصلی

بردبار و معموالً در هر  ها يآشفتگبه تمام  باًیتقرکه 

های  از فهرست گونه ،شونددیده مي يشگاهیرونوع 

؛ 3996و همکاران،  Nicholsگیاهي حذف شدند )

Swink و Wilhelm، 1330 ی با بند رج( و محاسبات

گونه بومي زاگرس میاني که دارای دامنه بردباری  50

برابر خیلي حساس در  اکولوژیکي متوسط تا

عبارتي دارای پایبندی باال به  هستند )به ها يآشفتگ

تعیین  منظور به ،تمامیت رویشگاه( انجام گرفت. سپس

 تحلیلبندی ابتدا با استفاده از روش  نوع روش رسته

 DCA (AnalysisDetrended شده یا گیری قوس

Correspondence) بندی انجام شد. با توجه به  رسته

است از  3/0و برابر با  سهطول گرادیان که بیشتر از 

 CCA (Canonical روش تحلیل تطبیقي متعارف یا

Correspondence Analysis)  نتایج  .شداستفاده

نشان داد که اولین محور دارای باالترین  DCA تحلیل

 . مقدار ویژه برای محوراست( 13/9مقدار ارزش ویژه )

بیشترین تغییرات  که جا آن ازمحاسبه شد،  06/9دوم 

 ،شود يماین دو محور بیان  وسیله به پوشش گیاهي

های اکولوژیکي دادن ویژگي  نشانبرای  ،بنابراین

تشابه  بر اساسجوامع گیاهي و پراکنش قطعات نمونه 

محورهای  ،9شکل  .استفاده شد ها آنای از گونه

دهد. برای  يمرا نمایش  DCA بندی حاصل از رسته

 sig شده حفاظت جامعه جنگلي شده بیتخر جامعه جنگلي شاخص

 91/9* 11/6±0/9 5/5±9/9 غنای کل

 ns9/1 91/9±99/9 91/9±99/9 غلبه سیمپسون

 93/9* 59/1±91/9 31/1±96/9 وینر-شانون تنوع

 ns19/9 61/9±99/9 61/9±99/9 تنوع سیمپسون

 ns61/9 19/9±99/9 11/9±99/9 یکنواختي پیلو

 90/9* 11/1±1/9 93/1±1/9 غنای مارگالف
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تعیین ماهیت اکولوژیک محورها از همبستگي پیرسون 

بین ارزش قطعات نمونه در دو محور با متغیرهای 

خاک و  )خصوصیات نمونه  قطعهمحیطي متناظر با هر 

 (.0شد )جدول شرایط فیزیوگرافي( استفاده 

 

 
 و شده  حفاظتجامعه جنگلي  :DCA (Pمتغیرهای محیطي با استفاده از محورهای  بر اساسبرداری واحدهای نمونهبندی نتایج رج -3شکل 

D شده   بیتخر: جامعه جنگلي) 

 

بر اساس نتایج محور اول با اسیدیته و آهک فعال 

در عمق اول خاک و کلسیم عمق اول و دوم 

دار دارد. همین محور با پتاسیم معنيهمبستگي منفي 

و کربن آلي عمق اول و سدیم، فسفر، کربن آلي و 

هدایت الکتریکي عمق دوم، جهت و تاج پوشش 

دهد. محور داری را نشان ميهمبستگي مثبت معني

دوم نیز با مقادیر آهک و کلسیم عمق دوم همبستگي 

بیشترین مقادیر  که جا آن ازداری دارد. مثبت معني

همبستگي با محور اول به جهت شیب، تاج پوشش، 

توان گفت که این محور  مي ،کربن و فسفر متعلق است

خیزی خاک  بیانگر تغییرات تاج پوشش، جهت و حاصل

محور دوم نمایانگر بافت خاک و  ،از طرف دیگر .است

 .استتغییرات مقادیر آهک و کلسیم 

زیادی با محور تغییر جهت شیب همبستگي مثبت 

ی ها جهت (1)بر اساس رابطه  که جا آن از و اول داشته

ی جنوبي دارای ها جهتشمالي دارای ارزش زیاد و 

 دهنده نشانسمت راست محور  ،هستندارزش کم 

جهت جنوبي  دهنده نشانجهت شمالي و سمت چپ 

 است. 

، در سمت 9و شکل  0با توجه به نتایج جدول 

قطعات نمونه برداشت  عمدتاDCAً راست محور اول 

شود. مشاهده مي شده  حفاظتشده در جامعه جنگلي  

ی شمالي با تاج پوشش زیاد ها بیش دراین کاربری 

خیز که مقادیر  ی حاصلها در خاکپراکنش داشته، 

کربن آلي و فسفر بیشتری دارند، حضور دارد. 

با مقادیر پتاسیم،  شده  حفاظتهمچنین، کاربری 

ي خاک همبستگي مثبت کیالکتریت سدیم و هدا

دهد. در سمت چپ محور اول قطعات نمونه نشان مي

دیده  شده  بیتخردر جامعه جنگلي  شده  برداشت

شود. این قطعات نمونه با مقادیر آهک و کلسیم مي

ی جنوبي و ها بیش درهمبستگي زیادی داشته، 

یي که در اثر تخریب تاج پوشش کمتری دارند، ها مکان

 (.9ارند )شکل حضور د

بررسي مستقیم آن قسمت از تغییرات که  منظور به
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ی شده توجیه ریگ اندازهمتغیرهای محیطي  وسیله به

استفاده شد.  CCA بندی از روش رسته ،شود يم

بودن  علت دارا بندی به محورهای اول و دوم رسته

( برای 53/9و  1/9ترتیب با  بیشترین ارزش ویژه )به

ماهیت اکولوژیکي این دو  انتخاب شدند.نمایش نتایج 

مستقیم و از طریق همبستگي پیرسون  صورت بهمحور 

برداری شده با عددی واحدهای نمونه بین ارزش

(. بر 5)جدول  شدمتغیرهای محیطي متناظر مشخص 

اساس نتایج محور اول با مقادیر کلسیم هر دو عمق، 

 ردا يمعنآهک و اسیدیته عمق اول همبستگي منفي 

این محور با جهت شیب، تاج پوشش،  ،دارد. همچنین

نیتروژن، پتاسیم، کربن آلي عمق اول و با سدیم، 

فسفر، کربن آلي و هدایت الکتریکي عمق دوم 

ی دارد. محور دوم نیز با دار يمعنهمبستگي مثبت 

مقادیر کلسیم، آهک و هدایت الکتریکي عمق دوم 

 ،. لذادده يمی را نشان دار يمعنهمبستگي منفي 

تغییرات جهت، تاج پوشش و  دهنده نشانمحور اول 

خیزی خاک است. نتایج همبستگي بین  حاصل

نشان  DCAو  CCAبندی  محورهای حاصل از رسته

بندی  که محور اول حاصل از هر دو رسته دهد يم

که  باشند يمزیادی  دار يمعندارای همبستگي مثبت 

مؤید این مطلب است که تغییرات موجود در ترکیب 

از تاج پوشش درختان،  متأثرپوشش گیاهي دو جامعه 

 . هستندخیزی خاک و جهت شیب دامنه  حاصل

 
 DCAمحورهای ناظر در برداری شده با متغیرهای محیطي متعددی واحدهای نمونه نتایج همبستگي پیرسون بین ارزش -4جدول 

 محور

 (cm19-9متغیرهای ادافیکي عمق اول خاک )

وزن 

مخصوص 

 ظاهری

 سدیم
)%( 

 کلسیم

(meqlit-

1) 

 هدایت الکتریکي

(dsm-1) 
pH 

کربن 

 آلي
)%( 

 

 آهک فعال
 

 پتاسیم
(Mgkg-1) 

نیتروژن 

 کل

)%( 

 شن

)%( 
 سیلت

)%( 
 رس

)%( 
 فسفر
)%( 

 -99/9 95/9 91/9 -95/9 31/9 9/9** -01/9** 03/9** -91/9** 1/9 -03/9** 19/9 91/9 اول

 91/9 3/9 91/9 -31/9 31/9 1/9 31/9 91/9 -93/9* 93/9 13/9 96/9 -39/9 دوم

 محور

 (cm99-19متغیرهای ادافیکي عمق دوم خاک )

وزن 

مخصوص 

 ظاهری

 سدیم
)%( 

 کلسیم

(meqlit-1) 
 الکتریکيهدایت 

(dsm-1) 
pH 

 کربن آلي
)%( 

 

آهک 

 فعال
 

 پتاسیم
(Mgkg-1) 

نیتروژن 

 کل

)%( 

 شن

)%( 
 سیلت

)%( 
 رس

)%( 
 فسفر
)%( 

 03/9** 996/9 -93/9 -91/9 39/9 31/9 -31/9 91/9* -36/9 91/9** -99/9* 91/9** -11/9 اول

 31/9 16/9 99/9 -13/9 -91/9 11/9 09/9** -95/9 13/9 91/9 93/9** -11/9 -19/9 دوم

 محور

 عوامل محیطي

 تاج پوشش

)%( 

 شیب

)%( 

 جهت جغرافیایي

(-) 

 ارتفاع از سطح دریا

(m) 

 13/9 16/9** 91/9 69/9** اول

 3/9 -19/9 -30/9 13/9 دوم

 درصدپنج  سطح در دارهمبستگي معني *درصد و  یک سطح در دارهمبستگي معني **

 
 CCAمحورهای برداری شده با متغیرهای محیطي متناظر در عددی واحدهای نمونه نتایج همبستگي پیرسون بین ارزش -5جدول 

 محور

 (cm19-9عمق اول خاک )متغیرهای ادافیکي 

وزن مخصوص 

 ظاهری
 سدیم

)%( 

 فسفر
)%( 

 کلسیم

(meqlit-1) 
 هدایت الکتریکي

(dsm-1) 
pH 

  کربن آلي

)%( 
 پتاسیم

(Mgkg-1) 

نیتروژن 

 کل

)%( 

 شن

)%( 
 سیلت

)%( 
 رس
)%( 

آهک 

 فعال

 9-/01** 96/9 99/9 -96/9 93/9* 03/9** 5/9** -01/9** 11/9 -01/9** 99/9 13/9 -91/9 اول

 -1/9 -91/9 -11/9 91/9 91/9 13/9 91/9 96/9 93/9 -91/9 91/9 13/9 93/9 دوم

 محور

 (cm99-19متغیرهای ادافیکي عمق دوم خاک )

وزن مخصوص 

 ظاهری
 سدیم

)%( 

 فسفر
)%( 

 کلسیم

(meqlit-1) 
 هدایت الکتریکي

(dsm-1) 
pH 

  کربن آلي

)%( 

 پتاسیم
(Mgkg-

1) 

نیتروژن 

 کل

)%( 

 شن

)%( 
 سیلت

)%( 
 رس
)%( 

آهک 

 فعال

 -36/9 99/9 -93/9 -91/9 30/9 33/9 93/9* -35/9 0/9** -93/9* 95/9* 0/9* -16/9 اول

 -91/9* -96/9 99/9 99/9 13/9 -99/9 16/9 -96/9* 11/9 -90/9* -11/9 11/9 -91/9 دوم

 محور
 DCAعوامل محیطي و محورهای 

 تاج پوشش

)%( 
 شیب
)%( 

 جهت جغرافیایي
 دریا ارتفاع از سطح

(m) 
Axis1 (DCA) Axis2 (DCA) 

 -19/9 31/9** 11/9 11/9** 90/9 66/9** اول

 -05/9** 39/9 93/9 96/9 15/9 95/9 دوم

 سطح پنج درصد در دارهمبستگي معني *درصد و  یک سطح در دارهمبستگي معني **
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دو جامعه  CCAبندی  ، رسته0بر اساس شکل 

. کند يمی تحت مطالعه تفکیک ها یکاربرعلفي را در 

جامعه علفي همراه با جنگل دارمازو  ،جامعه اول

 ،ی بودهتر متراکمکه دارای تاج پوشش  شده  حفاظت

ی شمالي پراکنش بیشتری دارند و تحت ها بیشدر 

تأثیر مقادیر پتاسیم، سدیم، نیتروژن، فسفر و کربن 

شود. جامعه علفي دوم متشکل از آلي ایجاد مي

 بیتخریي از جنگل دارمازو است که در منطقه ها گونه

و با مقادیر کلسیم، آهک و اسیدیته  اند شدهواقع  شده

 (.0دهند )شکل خاک همبستگي نشان مي

 

 
 و شده  حفاظت: جامعه جنگلي CCA ،(Pمتغیرهای محیطي با استفاده از محورهای  بر اساسبرداری بندی واحدهای نمونهنتایج رج -4شکل 

D شده  بیتخر: جامعه جنگلي) 

 

بندی  ی رستهها روشنتایج حاصل از اجرای 

ارتباط برخي از عوامل محیطي  دهنده نشان

)فیزیوگرافي و ادافیکي( و تاج پوشش درختان بر 

های گیاهي و واحدهای  پراکنش و حضور گونه

با  شده حفاظتی است. جامعه علفي منطقه بردار نمونه

سطوح باالتری از عناصر غذایي خاک و تاج پوشش 

ی شمالي همبستگي ها جهتمتراکم درختان دارمازو و 

 ،بر آن رگذاریتأثهای اصلي مؤلفه ،دهدا  نشان

متغیرهای کربن آلي، نیتروژن، پتاسیم، فسفر، سدیم و 

های  . با توجه به برنامههستندهدایت الکتریکي 

توان بیان داشت  مي ،حفاظتي انجام شده در این جامعه

های درختي و  که مدیریت حفاظتي با حفظ گونه

ه ضمن افزایش تاج پوشش و تعداد درختان در عرص

های علفي مانع  کردن شرایط رویشي برای گونه مساعد

نتیجه عناصر غذایي از  فرسایش خاک شده در

در دسترس گیاهان قرار  ،خارج نشده سازگان بوم

گیرد که به نوبه خود در افزایش تنوع و غنای  مي

ی تنوع در ها شاخصی نقش دارد. باال بودن ا گونه

ر این مهم باشد که تواند بیانگ مي شده  حفاظتجامعه 

ساله، پوشش گیاهي  39ی حفاظت زیر برنامهبا 

های دارمازو توانسته است روند بازسازی و ترمیم  جنگل

 به سمت تعادل حرکت کنند. ،را شروع کرده

متغیر  99 روی بر اصلي هایمؤلفه تجزیه نتایج

 اصلي هایمؤلفه ،داد نشان شده گیریاندازه محیطي

 16/33 ترتیب به 16/5و  15/1ویژه دوم با ارزش  و اول

 را توجیه تغییرات جوامع جنگلي از درصد 33/11و 

استیک هر دو محور -آماره بروکن که جا آن ازکند. مي

لذا در  ،است تر کوچکاز ارزش ویژه متناظر خود 

توان از هر دو محور استفاده کرد. مي ها لیتحل و  هیتجز

از متغیرهای محیطي با  هرکدامارتباط  6جدول 
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دو  5دهد. در شکل محورهای استخراجي را نمایش مي

ی ها مؤلفهجامعه جنگلي مورد مطالعه بر اساس 

 .اند شدهاز یکدیگر تفکیک  ها آناثرگذار در پراکنش 

مؤلفه اصلي مؤثر  PCAبندی  بر اساس نتایج رسته

شامل  شده  حفاظتی منطقه بردار نمونهبر واحدهای 

کربن آلي و عناصر غذایي خاک )زی خی حاصل

نیتروژن، پتاسیم، فسفر(، ارتفاع، جهت شمال و تاج 

ی مربوط بردار نمونهپوشش درختان است. واحدهای 

با متغیرهای ارتفاع،  شده  حفاظتبه جامعه جنگلي 

جهت، تاج پوشش، کربن آلي و عناصر غذایي نیتروژن، 

پتاسیم، فسفر همبستگي مثبت زیادی دارند. 

ی شمالي نسبت به جهات جنوبي دارای ها جهت

  همکاران، و Zare Mehrjardi) رطوبت بیشتری بوده

های  و شرایط مساعدتری را برای رشد گونه (3991

( 3991و همکاران ) Guoqing .کند يمگیاهي فراهم 

عوامل ارتفاع، شیب، جهت، اسیدیته و فسفر را 

شش مهم تأثیرگذار بر ترکیب پو عوامل عنوان به

گیاهي در مرحله کلیماکس برشمردند که با توجه به 

توان گفت که پوشش گیاهي علفي منطقه  نتایج مي

در حال پیشروی به سمت کلیماکس  شده  حفاظت

( 3996و همکاران ) Sun این یافته با نتایج که است

 .باشد يمسو  هم

اثر متقابل  ریتأثتحت  شده  حفاظتدر منطقه 

خیزتر و دارای  جنگل و خاک بر همدیگر، خاک حاصل

ها و کربن آلي است. مقادیر باالیي از ماکروالمنت

توان به بقایای گیاهي  افزایش میزان کربن آلي را مي

نسبت داد که باعث اصالح و بهبود کیفیت فیزیکي و 

با  (Sing ،1339و  Singh) شود يمبیولوژیکي خاک 

 غلظت نیتروژن متأثر از غلظت که الگوی اینتوجه به 

همکاران، و Breuer ) است ورودی به خاک آلي ماده

بالتبع افزایش کربن آلي منجر به افزایش (، 3996

خاک منطقه  ،. از طرف دیگردشو يمنیتروژن خاک نیز 

دارای بافت رسي است، بافت رسي  شده  حفاظت

در  ي و شني قدرت بیشتریملوی ها بافتنسبت به 

نگهداری نیتروژن داشته، وزن مخصوص ظاهری 

کمتری دارد، لذا شرایط مساعدی برای اشکوب علفي 

 (. Salardini ،3996) شود يمفراهم 

 
 PCA یها مؤلفهو  متغیرهای محیطي بین مقادیر همبستگي -6جدول 

 متغیر عمق اول
 مؤلفه  مؤلفه

 سوم دوم اول متغیر عمق دوم سوم دوم اول

 )%(رس 
 )%(رس  -1/9 -10/9** 00/9**

**53/9 **60/-9 91/9 

 -36/9 -93/9 -31/9 )%( لتیس -95/9 -33/9 16/9 )%( لتیس

 31/9 69/9** -0/9** )%(شن  13/9 10/9** -06/9** )%(شن 

 -01/9** -5/9** -91/9* )%(آهک  -9/9* -50/9** -59/9** )%(آهک 

Mgkg میپتاس
-1

Mgkg میپتاس -11/9 -1/9 61/9** ((
-1

)) **11/9 1/9- *90/9 

 93/9 -96/9 1/9** )%(ازت  93/9 31/9 6/9** )%(ازت کل 

 19/9 13/9 15/9** )%( يآلکربن  91/9 01/9** 6/9** )%( يآلکربن 

 39/9 -991/9 01/9** )%( تهیدیاس 19/9 -31/9 -56/9** )%( تهیدیاس

dsm) هدایت الکتریکي
-1

 هدایت الکتریکي -13/9** 0/9** 30/9 (
 (dsm

-1
) 

**03/9 **01/9 3/9- 

meqlit) کلسیم
-1

meqlit) کلسیم -30/9 -59/9** -06/9** (
-1

) **03/9- **05/-9 *01/9- 

 -33/9 05/9** 5/9** )%(سدیم  13/9** 05/9** 31/9 )%(سدیم 

 919/9 39/9 5/9** فسفر -16/9** 39/9 16/9 فسفر

 وزن مخصوص ظاهری
 -90/9 53/9** -61/9** وزن مخصوص ظاهری 15/9 13/9** -01/9**

 )%( بیش 6/9 **90/9- 16/9** (mارتفاع )
*93/9- 13/9 11/9- 

 -93/9 -90/9 55/9** )%(پوشش تاج  -13/9 19/9 56/9** )%(جهت 
 درصد سطح پنج در دارهمبستگي معني *درصد و  یک سطح در دارهمبستگي معني **
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 بیتخرجامعه جنگلي : D و شده  حفاظتجامعه جنگلي : PCA ،(Pبا استفاده از  گیری شدهی محیطي اندازهها مؤلفه تحلیلنتایج  -5شکل 

 (شده 

 

با  شده  حفاظتتوان گفت که منطقه  عبارتي مي به

با  زتریخ حاصلدارای خاک  تر متراکمپوشش علفي 

تهویه مناسب است و شرایط بهتری برای حضور 

و همکاران،  Naderi) آورد يمهای گیاهي فراهم  گونه

3999.) Jafari ( 3919و همکاران )مطالعه  در زین

( باعث سال 19) مدت درازخود بیان داشتند که قرق 

افزایش پوشش علفي، عناصر غذایي و ماده آلي خاک 

 Pour Mohammadi و Salehi شده است. همچنین،
قرق بر خصوصیات  ریتأث( نیز در بررسي 3911)

یایي خاک منطقه الشتر به نتایج میشفیزیکي و 

 مشابهي دست یافتند.

با  شده  بیتخرجامعه علفي  PCAبر اساس نتایج 

ی جنوبي و تاج پوشش کم درختان همبستگي ها جهت

متغیرهای کلسیم، آهک فعال و هدایت  ،نشان داده

-های تأثیرگذار بر آن ميمؤلفه نیتر ياصلالکتریکي 

ی بردار نمونهباشد. اجتماع متمرکز و فشرده واحدهای 

که  دهد يمی نشان بند رجی ها يخروجاین جامعه در 

به لحاظ پوشش گیاهي مشابه  تنها نهاین واحدها 

ی محیطي نیز ها انیگرادبلکه به لحاظ  ،هستند

اثر  دهنده نشانشباهت زیادی دارند که این موضوع 

در تخریب گسترده و  راشکوبیزشدید چرا و کشت 

 .استشدید این منطقه 

چرای دام ضمن تأثیر بر قابلیت تولید، تنوع و 

رقابت گیاهان باعث تخریب ساختمان الیه سطحي 

 شود يمخاک و فشردگي خاک در اثر لگدکوبي 

(Manzano  وNavar ،3999؛ Moridi  ،و همکاران

با افزایش  شده  بیتخرعلفي منطقه جامعه . (3991

وزن مخصوص ظاهری خاک و شن همبسته بوده، 

ی شني اغلب همراه با مواد آلي کمتری هستند ها خاک

به یکدیگر و کاهش  ذراتشانبودن   علت نزدیک و به

مخصوص ظاهری بیشتری  دارای وزن ها آنمنافذ بین 

با افزایش کوبیدگي خاک  ،هستند. چرای دام همچنین

ی، افزایش حساسیت به رینفوذپذموجبات کاهش 

ده کرخیزی خاک را فراهم  فرسایش و کاهش حاصل

(Hiernaux  ،؛1333و همکاران Lavado  ،و همکاران

که این مهم با  (3999و همکاران،  Yates ؛1336

های درختي و تاج پوشش تشدید  کاهش تعداد گونه

پوشش علفي  پوشش درختان وچرا که تاج  .شود يم

جنگلي نقش مهمي در جذب توزیع مکاني و زماني 

بارش، کاهش سرعت برخورد قطرات باران، جذب 
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ذرات فعال شیمیایي به خاک، تثبیت خاک، تبخیر و 

تعرق، کاهش رواناب، توزیع آب از طریق تاج پوشش، 

الشبرگ، خصوصیات ریشه و افزایش نفوذ آب ایفا 

و  Dosskey؛ 3916همکاران،  و Galdavi) دنکن يم

افزایش رواناب و فرسایش آبي، با  .(3919همکاران، 

که غني از  ذرات خاک نیتر کوچکحمل ریزترین و 

عناصر غذایي و دارای فعالیت بیولوژیکي باالیي 

هستند، باعث کاهش عناصر غذایي خاک و ایجاد 

شرایط نامطلوب برای رشد و نمو گیاهان، کاهش 

 دشو يم مانده  برجاو قدرت باروری خاک خیزی  حاصل

(Khazaii ،3911؛ Jazirehi  وEbrahimi Rostaghi، 

نیز  (. کاهش عناصر غذایي نیتروژن و فسفر را3999

ی ها هیالحضور فسفر قابل جذب در  لیدل به توان مي

، ZarinKafshدانست ) ی جنگليها خاکسطحي 

علت اصلي کاهش نیتروژن خاک را  ،همچنین (.1331

توان به کاهش ورود الشبرگ )ماده آلي( به خاک،  مي

بافت شني و باال بودن درصد خاک لخت نسبت داد. 

تواند در اثر افزایش رواناب ناشي از  ازت مي ،همچنین

از دسترس  ،کاهش سطح تاج پوشش درختي شسته

( 3916و همکاران )Zare Chahouki  خارج شود.

 موضوع را دلیل کاهش نیتروژن در جامعههمین 
Astragalus gossipinus  وTaniterum crinitum 

بارندگي زیاد در منطقه مورد  ،. همچنیندندان يم

مطالعه ضمن شستشوی عناصر غذایي موجب 

شده  بستر  سنگشدن ماهیت آهکي  نمایان

(Mehdifar  وSagheb-Talebi ،3996 در نتیجه خاک )

به سمت قلیایي شدن میل  شده  بیتخرجامعه 

در  شده  بیتخر. حضور جامعه علفي منطقه کند يم

مقادیر  ،خیزی خاک کم بوده یي که حاصلها مکان

آهک فعال،کلسیم و اسیدیته بیشتر است گواه این 

( در مطالعه 3919) Karegar و Jafarianمدعاست. 

 کننده  کیتفک از عواملیکي  عنوان بهخود آهک را 

 .داند يمی رویشي ها پیت

 

 یریگ جهینت

توان بیان داشت که  بر اساس نتایج مي ،يکل طور به

ی ها يژگیوبا انتخاب دو حوضه بسیار مشابه به لحاظ 

ي، هیدرولوژی، شناس خاکآب و هوایي، فیزیوگرافي، 

های ي و با فاصله کم از طریق گونهشناس نیزم

تری از شرایط توان تخمین دقیق مي ،کارمحافظه

اکولوژیکي و ارتباط عوامل اکولوژیکي با پوشش گیاهي 

و  آمده  عمل بهی ها کنترلبا  ،گرید  عبارت بهارائه داد. 

ه آبخیز با انتخاب دو حوز رگذاریتأثحذف عوامل 

تغییرات مشاهده شده در ترکیب پوشش  ،مشابه

خیزی  های مهاجم و کاهش حاصل گیاهي، حضور گونه

دلیل  وان با قطعیت بیشتری بهت خاک را مي

 وجود باچند  آمده دانست. هر وجود بهی ها يآشفتگ

یي ها حوضهی پیش رو در انتخاب چنین ها تیمحدود

ی واحدهای شکل ها دادهبه  ستیبا يمدر طبیعت 

ولي با استفاده از نتایج  ،زمین یکسان بسنده کرد

تری مناسب طور بهتوان  ی مشابه ميها حوضه

تي و حفاظتي را مورد پایش و ارزیابي یمدیر های برنامه

قرار داد و نسبت به تغییر در طراحي و اجرا و تقویت 

 های مدیریتي اقدام نمود. برنامه
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Abstract 

This study aimed to detect the effects of anthropogenic disturbance on vegetation 

changes based on conservatism species concept and its relation to environmental factors 

in two protected vs disturbed areas. The study area, Shine Qelaii Gall Oak forests, 

located in 88 Km from the north west of Khoramababd. Multiscale sampling plots were 

used randomly to collect data on forest floor vegetation, trees, soils, and other 

environmental factors. Among collected plant specimens, conservatism species were 

identified and DCA and CCA ordination methods were applied to determine correlation 

between plant species and environmental factors, plant diversity also were investigated 

by nonparametric numerical diversity indices. The most effective environmental factors 

on distinction among vegetation communities were determined by PCA ordination 

method. Based on the results, more invasive species and less richness and diversity 

indices were seen on the disturbed forest type compare to the protected one. A positive 

correlation was seen in ground flora vegetation and soil nutrients. Altitude, canopy 

cover, exposure, OC, K, N, P, clay, sand, and bulk density were the most effective 

environmental factors on vegetation types. This study showed that using conservatism 

species concept together with choosing two close and similar watersheds results in more 

accurate conservation management effects by eliminating confused factors. 
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