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چکیده
و) v.OliQ. infectoria(مازودار)، LindlQuercus brantii.(بروداراین مطالعه شناسایی روابط موجود بین سه گونه هدف

هاي موردنظر هاي گونهرویشگاهمهمترینابتدا.استهاي زاگرس شمالی محیطی در جنگلهايعاملبا )Olivlibani.Q.(ولوي
. با توجه به جهت شدمشخص هاگونهبا تعیین حداقل و حداکثر دامنه ارتفاعی گسترشآنها و پراکنش عمودي شد شناسایی 

ازیکهرداخلو درشد گزینش)نمونهقطعه54(در مجموعمترمربعی 500نمونه جغرافیایی و فرم زمین، در هر رویشگاه قطعات
شد. حداقل یک یادداشتجنگلیشیب و تیپدرصدجغرافیایی،جهتزمین،سطح دریا، فرمازارتفاعهايمشخصهنمونهقطعات

تحلیل وهاي تجزیهها به روشوتحلیل دادهتجزیه. و تشریح شدحفرنمونه انجام مطالعات خاك در مرکز هر قطعهبرايخاك رخنیم
هاي سنگین و ول با خاكويکهنتایج نشان داد.شداکتشافی، تجزیه واریانس، آنالیز تطبیقی متعارفی و آمار توصیفی انجام 

هایی . خاكري داردتمحدوددامنه ارتفاعی و جهت شیب و است سازگار کمسنگین اسیدي با هدایت الکتریکی کم و آهک بسیار نیمه
دهند. سازگاري بهتري نشان میروداربهستند، با سرشت گونهزیادي سوي قلیایی که داراي آهک از خنثی بهبیشترسنگین با اسیدیته 

مازودارگونهپراکنش جغرافیایی نیز حضور دارد. در مورد هايجهتتغییرات ارتفاعی است و در تمام گونه داراي بیشترین دامنهاین
هاي پرشیب شمالی سازگاري هاي سبک و دامنهگونه با خاكو ایناست رسد که اسیدیته خاك محدودیتی ایجاد نکرده نظر میبه

. داردبیشتري 

.خاكهايویژگیب،یشدرصد،جغرافیاییجهت،بلوطا،یدرسطحازارتفاع: کلیديهايواژه

مقدمه
هايعاملمشتركفصلمنطقه،هرشناختیبومشرایط

پستی و اقلیم، عاملچهارواستمنطقهآنمحیطیوزیستی

آن تعیین کنندهمهمهايعاملزنده ازموجوداتخاك و،بلندي
به نسبتگیاهیگونههرنیازچنانچهشوند.میشرایط محسوب

محیطهايعاملبرگونهآنمتقابلتأثیرهمچنینومحیط
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درراهاوضعیت گونهتوانمیشود،شناختهمنطقهیزیست
etAli Ahmad Korori(کردارزیابیوتعیینحاضرشرایط

., 2000al(و محیطیهايعاملبینارتباطبرزیادي. مطالعات
شده درانجامازجمله مطالعه، اندکردهتأکیدگیاهیهايگونه

هايعاملوگیاهیهايبین گونهراهمبستگی زیاديکهبرزیل
- مهمنقشخاكهايویژگیآنها،میانازداد کهنشانمحیطی

,Amorim & Batalha(داشتندتري از طرفی .)2007
تأثیرمیکروکلیما،وخاكرطوبتبربا تأثیرگذاريتوپوگرافی

,Clark(دارداکوسیستمبر خصوصیاتتوجهیقابل 1990(.
منطقه پنجمطالعات مختلف به سه با در ایرانهايجنگل

البرز، هايجنگلدر کهاندپراکنده شدهمستقل رویشی
به نام بلوطمشترکیدرختیزاگرس و ارسباران، عنصر 

)Quercus (حضور دارد)-Yazdian, 2000; Sagheb

., 2003aletTalebi( .ازکهستاجبالیسلسلهزاگرس
واست شدهکشیدهغربیجنوبطرفبهغربیشمال

شرایط،بلندوکوتاهارتفاعاتسلسلهباآنمتشکلهاعضاي 
همینشکبیکهدندهمیمنطقهبهمتفاوتیوخاصفیزیکی

مؤثربسیارهواییوآبتنوعآفرینشدرخصوصیات
ناحیهاینجنگلیجوامعترینمهمبلوطاست. جوامع
از قسمتیمختلف بلوط هايجامعهشوند. محسوب می

و از پوشاندمیها و ارتفاعات سلسله جبال زاگرس را دامنه
و جنوب بختیاريهايجنگل، تا غربیو شرقیآذربایجان

درجه 38تا 30مدار دوبینو دنیابمیامتداد کشورغربی
متر 3200تا 1250و ارتفاع شمالیجغرافیاییعرض 

به علتهاجنگلاین. هستندپراکندهدریاباالتر از سطح 
دخالت یاو اکولوژیکهايعاملیاتوپوگرافیعوارض، 

,Sabeti(انددادهدستازخود را پیوستگیانسان،  1994( .
گونه در سراسر جهان انتشار 500از بیشجنس بلوط با 

,Smith(دارد بومی)Lindl.Q. brantii(رودارب. )1993
کشورهايجنگلیاز مناطق هاییبخشاما در است،ایران

در سطح ایرانو در رویدمیهم ترکیه، لبنان و سوریهعراق، 
هکتار000/200/2بربالغزاگرسهايجنگلاز وسیعی

طور به، جغرافیاییمختلف هايجهتدر روداربانتشار دارد. 
و آهکیتشکیالتبا منشأ هاییخاكرويبر عمومی

با مقایسهو در است یافتهاستقرارشوییآبفاقد قلیایی
در مقابل بیشتريبردبارياز زاگرسبلوط هايگونهسایر

& Jazirehiاست (و رطوبت برخوردار خاكتغییرات

Ebrahimi Rostaghi, خصوصیاتمطالعه نتایج. )2003
بختیاريچهارمحال و هايجنگلدر روداربکیفیو کمی

حضور بیشتریننورپسند است و ايگونهروداربکهنشان داد 
تا 1800با ارتفاع غربیجنوب جغرافیاییرا در جهت 

خاكاسیدیته. دهدمینشان دریامتر باالتر از سطح 2000
در عمق 85/7در سطح تا 72/7بینمناطق مطالعه شده 

نسبتاً خوب و آلیو ماده کلازت میزاننوسان داشت و 
,.بود (ناچیزخاكشوري 2010et alTalebi(.

گونهروداربنسبت به )Oliv.Q. infectoria(مازودار
و شمالیهايدامنهرويبر طور عمدهبهو استتريپرتوقع
، در ارتفاعیازنظرو دشومیمستقر حاصلخیزهايخاك

اینبااليو پایین. مرز دهدمیتیپتشکیلبندمیانهايقسمت
ادغام).Oliv.libaniQ(ولويو رودارببا ترتیببهگونه
,Fattahi(دهدمیآمیختههايتیپتشکیلو شودمی 1994(.

وپسندينم، زیاداکولوژیکنیازهايداشتندلیلبهمازودار
گونهسهازیکیمتر،1300ازارتفاعات باالتردرگسترش

,1988Asadi;است (شمالیزاگرس هايجنگلبلوطاصلی

Jazirehi;Yazdian, 2000;4Sabeti, 1994; Fattahi, 199

& Ebrahimi Rostaghi, با آهک کم،هايخاكدرو)2003
,Rafahi(شودمیدیدهفراوانیکشور بهغربعمیقو غنی

شینهدر منطقه مازوداررویشگاهینیازبررسیدر.)1982
شده عنوانمتر2400تا 1200آنارتفاعیمحدودهلرستان،

,Talebi(است 2006-SaghebMehdifar &(.
هايکوهستانطور عمدهبهولويرویشگاهعرصه و 

هايکوه، ترکیهآناتولیدر آمانوسو تاوروسشرقیو مرکزي
ایرانغربیو قسمت سوریهغربیعراق، شمالشرقیشمال

یافتآن، در لبنان تسمیهوجهرغمبهواست) کردستان(
,Browicz(شودنمی ترینشاخصاز یکیرا ولوي.)1994

ایندر کهطوري، بهدندانمیو عراق آناتولیدرختان بلوط شرق 
جامعه یاو libaniQuercetumجامعه خالص تشکیلمناطق 

) را libani-Quercetum infectoria(مازودارمخلوط با 
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از سطح دریامتر1000تر ازباالدر ارتفاعولوي. دهدمی
ارتفاع این گونهرویشبرايشرایطبهتریندارد و رویش
شدهاظهار همچنین. استمتر 1800حتیو 1600تا 1200
HerakolوdagiAhir(آناتولیجنوب هايکوهدر کهاست 

dagi(دیدهنیزمتر 2000در ارتفاع باالتر از حتیاین گونه
,Sabeti(شودمی از شمال ولويافقی. گسترش )1994

آن از ارتفاع عموديو گسترش مریوانسردشت تا جنوب 
بلوط هايدیگر گونهصورت همراه با متر به باال به1400

خالص آن اغلب در هايتیپاست. شدهگزارش زاگرس
مواقع همراه اکثرآن در آمیختههايتیپو فوقانیارتفاعات 

و اقلیمبه این گونهوابستگی. شودمیدیدهروداربیامازودار
هايتیپ، محیطیشرایطتناسببهمشهود است و خاك

هوايوآبطالب این گونه. گیرندمیشکلمختلف آن 
، خنثیهايخاكبا فوقانیمرطوب و ارتفاعات نیمهمرطوب و 

,Fattahiشده است معرفیعمیقتا عمیقنیمهآهکی 1994)( .
دریاچهحاشیه(مریواندر این گونهعموديگسترش همچنین 

برخوردار است، از یخاصکلیمايمیکروشرایطاز که)زریوار
سیران) و در سردوشمتر (ارتفاعات 2000تا 1350ارتفاع 

دهشگزارش دریااز سطح باالترمتر2050بانه تا ارتفاع بند
شیبترینمناسب،متوسطشیبمریوانوبانهمناطقدراست.
درختاناینتاج سطحبیشترینو معرفیولويحضوربراي

,Maroofi(استشدهذکردرهفرمدر راهکهاز آنجایی.)2000
جنگلیهايرویشگاهاکولوژیکتوان ارزیابیدراصولیحل

Zahedi Amiriاست (خاكورویشیعناصرزمانهممطالعه

& Mohammadi Limayi, پژوهش در بنابراین، )2002
اصلیگونه سههايرویشگاهدر  مذکورهايعاملروپیش

شناساییهدفباولشامل برودار، مازودار و ويزاگرسبلوط 
مطالعه شدند. محیطیهايویژگیبا هاآنارتباط تعیینو 

هاروشومواد
هاي جنگلگستره،مناطق مورد مطالعه در این پژوهش

هاي زاگرس شمالی هاي کرمانشاه و کردستان از جنگلاستان
36دقیقه تا 37درجه و 33که در محدوده جغرافیایی است

48دقیقه تا 31درجه و 42دقیقه شمالی و 28درجه و 

اند. پراکنش ارتفاعی این دقیقه شرقی واقع شده16درجه و 
. به از سطح دریاستباالترمتر2400تا 550ها بین جنگل

هاي کرمانشاه و استانکل منابع طبیعیاتگزارش ادار
527ها در استان کرمانشاه ، مساحت این جنگلستانکرد

. این هزار هکتار است373و در استان کردستان هزار 
که مهمترین آنها استتیپ جنگلی تشکیل شده29از گستره

مازودار، -رودار، بروداربهاي خالص تیپ:عبارتند از
ولول، ويوي- ول، برودارخالص ويخالص مازودار، 

,Yazdian(مازودار-برودار- وليمازودار و و 2000(.
براساس اسناد موجود در مرکز تحقیقات کشاورزي و ابتدا

هاي کرمانشاه و منابع طبیعی و اداره کل منابع طبیعی استان
مهمترین ،هاي مکررگردشیکردستان و پس از جنگل

حضور حداقل سه درخت با (هاي موردنظرهاي گونهرویشگاه
بر روي شناسایی شدند و گستره آنها )نمونهقطعهدر یک 

عمودي با تعیین پراکنش. مشخص شدهاي توپوگرافینقشه
(حد ارتفاعی هاگونهحداقل و حداکثر دامنه ارتفاعی گسترش 

و بیشتر از 2000تا 1500، بین 1500کمتر از سه طبقهدر 
هاي مختلف . فرمشدمتر درنظر گرفته شد) مشخص 2000
و تیپ اراضی (کوهستانی، همواریال، دره، دامنه، شاملزمین 

هاي مختلف جغرافیایی (شمالی، جنوبی، غربی و دشتی) و جهت
بررسی ي مورد مطالعه بودند، هاگونهمناطق حضورشرقی) که 

54. با توجه به جهت جغرافیایی و فرم زمین، در کل شدند
21ه برودار، نمونقطعه21(اي شکل آري دایرهپنجنمونه قطعه
اي گونهتصادفی بهول) نمونه ويقطعه12نمونه مازودار و قطعه

نظر حداقل انتخاب شدند که در هر قطعه، گونه درختی مورد
)مساحت کمتر از دو آر(یا گروه کوچکصورت اجتماعیبه

,Leibundgutداشته باشد (حضور 1984; Schütz, 1990;

, 1998et alBarnes(.نمونهقطعاتازیکهرداخلدر،
جغرافیایی،جهتزمین،سطح دریا، فرمازارتفاعهايمشخصه

شد. در مرکز هر یادداشتجنگلیشیب و تیپدرصد
انجام مطالعات برايرخنیمو حداکثر دو نمونه حداقل یک قطعه

شناسی منتقل به آزمایشگاه خاكها نمونهو حفر شدخاك 
درصد شاملهاي خاكنمونهشدند. میزان عناصر موجود در 

مواد آلی، درصد آهک، اسیدیته، قابلیت هدایت الکتریکی و 
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شده در آوريهاي جمع. دادهگیري شدنداندازهبافت خاك 
ها با استفاده از وتحلیل دادهتجزیهشد.ثبت Excelافزار نرم
SPSSافزار نرم .or Win.verو 19 4.17ORD f-PCبه و

، )Exploratory analysis(وتحلیل اکتشافیهاي تجزیهروش
تعیینطرفه، آنالیز تطبیقی متعارفی (برايتجزیه واریانس یک

محیطیهايعاملباايدرختچهودرختیهايپوششارتباط
توپوگرافی) و آمار توصیفی و شرایطخاكیعنی خصوصیات

ها با استفاده از آزمون بودن داده. بررسی نرمال شدانجام 
ها با سمیرنوف و بررسی همگنی واریانس- فروکولموگ

استفاده از آزمون لون انجام شد.

نتایج
- خاكفاکتورهايمحیطی و هايعاملدامنه تغییرات 

هاي هاي سه گونه بلوط واقع در جنگلشناسی در رویشگاه
قرار گرفتند، بررسی زاگرس شمالی  که در این مطالعه مورد

اند.ارائه شده3تا 1هاي و شکل1در جدول 

بلوطگونهسههايرویشگاهدرشناسیخاكفاکتورهايومحیطیهايعاملتغییراتدامنه-1جدول

گونه
جهت

جغرافیایی

شیب

)درصد(

سطحازارتفاع

(متر)دریا

خاكویژگی

رس

)%(

لتیس

)%(

شن

)%(

یآلکربن

)%(

آهک

)%(
تهیدیاس

یکیالکترتیهدا

زیمنس بر (دسی

مترمربع)

Q.

infectoria
NW-N70-171710 -12008/62-4/256/42-266/40-6/196/3-05/141-5/273/7-9/688/0-2/0

Q. libaniSE-NE-N55-51710 -145030-656-2660-1684/3-36/087/1-5/07-4/689/0-1/0

Q. brantii2/0- 7/66/2- 27/7-84/041-1,64-179/46-4/1349-13008/62- 51940-60هاجهتهمه

هاي ازنظر عامل،شوددیده می1گونه که در جدول همان
ول نسبت به دو گونه دیگر دامنه بردباري ويگونهاکولوژیک 

حدود بردباري برودارمحدودتري براي دارد و در مقابل، 
ی از قبیل ارتفاع از هایعاملویژه در ارتباط با تري بهوسیع

هاي سه گونه رویشگاه.دادنشان جغرافیاییسطح دریا و جهت 
بلوط ازنظر میزان اسیدیته خاك با هم اختالف زیادي داشتند. 

و کمترین و داشتهاي اسیدي تا خنثی حضور ول در خاكوي
. بود7تا 4/6هاي آنرویشگاهخاكبیشترین میزان اسیدیته

با دامنه هاي در رویشگاهست که برودار و مازودار ااین درحالی
تغییرات بیشتر و اسیدیته باالتر حضور داشتند. دامنه تغییرات 

- 1(شکل بود7/7تا 7/6هاي برودار  اسیدیته در رویشگاه
شانب حدود تغییرات درصد کربن خاك را ن- 1الف). شکل 

هاي دهد. بیشترین دامنه تغییرات این عامل در رویشگاهمی

هاي درصد بود. رویشگاه84/3تا 36/0ول در محدودهوي
چهار بودتا 05/1داراي کربن آلی بیشتري در محدوده مازودار
. بوددرصد 4تا 84/0این تغییرات براي برودار بین و دامنه

کی نیز از تنوع خوبی براي هر سه گونه، تغیرات میان چار
هاي مختلف بلوط هاي گونهبرخوردار بود. اگرچه رویشگاه

برخوردار بودند، کمیطور کلی از میزان هدایت الکتریکی به
ول کمتر از دو هاي ويدامنه تغییرات این عامل در رویشگاه

حدود تغییرات آهک بیشترین. ج)- 1(شکل دیگر بودگونه
و حداکثر 5/2مازودار با حداقل هايخاك نیز در رویشگاه

سمت میزان هاي برودار بهدیده شد. این تنوع در رویشگاه41%
ول فقط در که ويدر حالی،آهک بیشتر تمایل داشت

و در کمترین محدوده کمهایی با میزان آهک بسیار خاك
د).- 1درصد) حضور داشت (شکل 9/1تا 5/0تغییرات (
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بلوطگونهسههايرویشگاهدرخاك) د(آهکو) ج(الکتریکیهدایت،)بی (آلکربندرصد،)الف(اسیدیتهتغییراتدامنه-1شکل

را نظـر مـورد گونـه بلـوط   سههايرویشگاه2شکل
خـاك  سیلتمیزانازنظر. دهدنشان میخاكبافت ازنظر

تغییـرات دامنـه مـازودار هـاي رویشگاهکهگفت توانمی
دو) نسبت بـه  درصد49حداکثرو 17(حداقل وسیعتري

روداربهايرویشگاهالف). - 2شکل(داشتنددیگرگونه
و داشتولويبا بیشترينزدیکیخاكرس میزانازنظر

سـنگین تـا  سـنگین نیمههايخاكدر تقریباًگونه دوهر 
شـن  میـزان ازنظـر . داشـتند رسی لومی) حضور - (رسی
حـداکثر و 26حداقل تغییراتدامنه دارايولوي، خاك

ین بیشـتر کهدهدمیب) نشان - 2. شکل (بوددرصد56
با هاییخاكدر ولويو مازودارگونه دوپراکنشگستره

بـا  رودارباز نظر این عامل، و است بوده زیاددرصد شن 
و تغییــراتدامنــه درصــد،9/46تــا 6/1بــینايدامنــه

نشـان  دیگرگونهدونسبت به بهتريچارکیمیانتغییرات
رسی تا - لومیمازودارهايرویشگاه. بافت خاك در داد

16بـین ولويبرايخاكرس تغییراتدامنه. بودلومی 
. باشـد مـی دیگـر گونـه دو از بیشتردرصد بود که 60تا 

مـازودار هايرویشگاهدر خاكرس میزانتغییراتدامنه 

6/40و 6/1ترتیبآن بهحداکثرمحدودتر و حداقل و 
ج).- 2شکل. (بوددرصد 

تـا  پـنج شیب به میزاندرصد تغییراتمیزانبیشترین
نیـز ولويشـد. دیدهبرودارهايرویشگاهدرصد در 60
مازودار) و %55زیاد (هايشیب) تا %5(کمهايشیبدر 
الف). - 3حضور داشتند (شکل %70تا 17هايشیبدر 
بود (حـداقل  ارتفاعیتنوع در دامنه کمتریندارايولوي

ــداکثرو 1450 ــط در   1710ح ــور آن فق ــر) و حض مت
بیشـترین دارايبـرودار . شـد مشـاهده  خاصیارتفاعات 

اینمتر) و 1940تا 1200از بود (ارتفاعیتغییراتدامنه
متـر  1710تا 1200بینمازودارهايرویشگاهدامنه در 

بـرودار گفـت کـه   تـوان مـی همچنینب).- 3بود (شکل 
حضـور  غرافیـایی موجـود   هـاي ج جهتتمامیدر تقریباً
حضـور را  بیشترینمازودارو ولويگونهدو، اما داشت

محدود در خیلیدر مواردداشتند و تنها شمالیجهتدر 
ج).- 3شکل(شدندمیدیدهدیگرهاي جهت
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بلوطگونهسههايرویشگاهدرخاك) ج(رسو) ب(شن(الف)،سیلتمیزانتغییراتدامنه-2شکل

بلوطگونهسههايرویشگاهدر(ج) شیبجهتو) ب(دریاسطحازارتفاع،)الف(شیبدرصدتغییراتدامنه-3شکل
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مختلف محیطی را هايعاملتجزیه واریانس 2جدول 
دهـد. براسـاس   گونه بلوط نشان میسه هاي در رویشگاه

هـدایت الکتریکـی، کـربن آلـی و     هـاي عامل،این جدول
هــاي ســه گونــه اخــتالف درصــد شــیب بــین رویشــگاه

بررسی شامل موردهايعاملاما سایر ،نداشتداري معنی
اسیدیته، ارتفاع از سطح دریا، درصد آهک، درصد رس و 

99اطمیناندار در سطحدرصد سیلت خاك اختالف معنی

و درصد شـن خـاك در سـطح   غرافیایی جو جهت درصد 
هاي ایـن  . مقایسه میانگیندادندنشان درصد 95اطمینان

کـه میـزان کـربن آلـی و     داد) نیز نشان 3صفات (جدول 
بلـوط  مطالعه براي هر سه گونهدرصد شیب مناطق مورد

امـا میـزان هـدایت الکتریکـی     ،داشتدر یک گروه قرار 
در گروه راول ويدار، خاك باوجود نداشتن اختالف معنی

. اي قرار دادجداگانه

بلوط مختلف محیطی براي سه گونههايعاملتجزیه واریانس -2جدول 
Fمیانگین مربعاتدرجه آزاديصفت

68/52**2400/2اسیدیته
2377/0ns94/2هدایت الکتریکی

5/15**2126/2022درصد آهک
2564/1ns63/1درصد کربن آلی

83/7**2477/1194درصد رس
78/3*2869/389درصد شن

03/14**2984/1262درصد سیلت
04/6**2912/101820ارتفاع از سطح دریا

2901/582ns21/2درصد شیب
95/4*2626/1جغرافیاییجهت 

داریمعناختالفعدم وجود nsدرصد،95اطمینانسطحدرداریمعناختالف*درصد، 99اطمینانسطحدرداریمعناختالف**

مختلف محیطیهايعاملسه گونه براساس هايمیانگینمقایسه آزمون -3جدول 
گونه صفت

Q. libani Q. infectoria Q. brantii

b54/6 a42/7 a53/7 اسیدیته
b76/0 a83/24 a85/27 درصد آهک
a92/35 b78/24 a71/37 درصد رس
b24/28 a34/40 a49/34 درصد سیلت
a76/29 a40/43 a35/37 شیبدرصد 

b4/0 a59/0 a66/0 هدایت الکتریکی
a40/1 a95/1 a64/1 درصد کربن آلی
a28/35 a88/34 b81/27 درصد شن
a2/1612 b67/1478 a53/1941 (متر)ارتفاع از سطح دریا

a84/1 ab52/1 b21/1 جغرافیاییجهت 
دار است.حروف انگلیسی مشابه در سطر نشاندهنده عدم وجود اختالف معنی 
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)CCAی (متعارفی قیتطبزیآنالآزمون
ودرختیهايپوششارتباطتعییناین آنالیز براي

و شرایطخاك(خصوصیاتمحیطیهايعاملباايدرختچه
، CCAگرفت. از بین محورهاي قراراستفادهموردتوپوگرافی)
دلیل داشتن بیشترین ارزش ویژه انتخاب بهدوو یکمحورهاي 

رودار با ب). 145/0و محور دوم 623/0شدند (محور اول 
دار منفی و با محور دوم محور اول داراي همبستگی معنی

ول با محور اول که ويدار مثبت داشت، درحالیهمبستگی معنی
همبستگی مثبت و مازودار با محور دوم داراي همبستگی 

4طور که در شکل ). همان4بودند (جدول دار منفی معنی
ی از قبیل آهک، اسیدیته و رس هایعاملشود، مشاهده می

ها داراي جهت بردار یکسانی هستند؛ یعنی افزایش یا کاهش آن
دهند کهنشان می4و شکل 5. جدول بوددر ارتباط یکدیگربا

دار مثبتبا محور اول همبستگی معنیتنها جهت جغرافیایی
هدایت الکتریکی، اسیدیته، آهک، کربن آلی، هايعاملو داشت

همچنین .ندداشتدار منفی شن، رس و سیلت همبستگی معنی
دار مثبت بود با محور دوم داراي همبستگی معنیفقط میزان شن

شیب و جهت رس، ارتفاع از سطح دریا، درصدهايعاملو 
رودار ب. گونه ندبوددار منفی جغرافیایی داراي همبستگی معنی

، ضمن ارتباط استگرفتهدر ربع دوم قرارطور عمدهبهکه 
فیزیکی خاك (شن)، هايعاملمثبت با ارتفاع از سطح دریا و 

ایی خاك (آهک و اسیدیته) ارتباط  مثبت یشیمهايعاملبا 
، با استگرفتهدر ربع سوم قرارطور عمده به. مازودار که داشت

ابطه منفی و با جهت جغرافیایی، اسیدیته ارتفاع از سطح دریا ر
. دادو رس ارتباط مثبت بیشتري نشان 

)دوویکمحورهاي(یمتعارفی قیتطبزیآنالآزموني بلوط براساسهاگونهبنديرسته-4شکل
pb= Q. brantii, pv= Q. libani, pm= Q. infectoria
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هايگونهبینهمبستگیترتیببه5و4هايجدول
محورهايبارامحیطیمتغیرهايوايدرختچهودرختی

CCAدهندمینشان.

دوویکمحورهايباايدرختچهودرختیهايگونهبینپیرسونهمبستگی-4جدول
دوممحوراولمحورگونه

331/0**-58/0**رودارب
-ns590/0**0436/0دارمازو
821/0ns087/0**ولوي

داریمعناختالفعدم وجود ns، درصد99اطمینانسطحدرداریمعناختالف**

دوویکمحورهايبامحیطیهايعاملبینپیرسونهمبستگی-5جدول
دوممحوراولمحورمحیطیمتغیرهاي

ns151/0-29/0*الکتریکیهدایت
-ns186/0-937/0**اسیدیته
-ns123/0-769/0**خاكهکآدرصد
-ns084/0-318/0**آلیکربندرصد
316/0**-378/0**شندرصد
ns147/0-034/0*سیلتدرصد
-451/0**-425/0**رسدرصد
ns01/0**621/0دریاسطحازارتفاع
-ns216/0-*367/0شیبدرصد
-47/0**487/0**جغرافیاییجهت

داریمعناختالفعدم وجود nsدرصد،95اطمینانسطحدرداریمعناختالف*درصد، 99اطمینانسطحدرداریمعناختالف**

بحث
هاي شیمیایی خاك و هاي بلوط با ویژگیگونهپراکنش

طور کلی توپوگرافی رویشگاه ارتباط دارد. بههايعامل
اي با ول را گونه، ويروپژوهش پیشاز آمدهدستبهنتایج 
بردباري اکولوژیک محدودتر و اختصاصات دامنه

. نشان داددیگر رویشگاهی خاص در مقایسه با دو گونه
اي ول را در گروه جداگانهمقایسه میانگین اسیدیته خاك، وي

هاي ول در خاك. ويدادرودار و مازودار قرار باز دو گونه 
ان داشت، دامنه تغییرات میاسیدي ضعیف تا خنثی حضور

توان گفت که اسیدیته خاك از و میبود چارکی آن بسیار کم 
.آیدشمار میمحدودکننده حضور این گونه بههايعامل

هاي در جنگل) 2007(و همکاران Pourhashemiمطالعه
الشبرگوخاكکاهش اسیدیتهمریوان نیز نشان داد که 

هگوناین دهیجستقابلیتافزایشدرسزاییهببسیارنقش
رودار دامنه تغییرات اسیدیته خاك کم ب. براي داشته است

کمتر برودار اگرچه دامنه تغییرات و دامنه میان چارکی بود.
تر یشهایی با اسیدیته باما برخالف آن، خاكبود،ول از وي

در مطالعه .دهدسوي قلیایی را ترجیح میاز خنثی به
Bordbar هاي برودار در سترشگاهگدر ) 2010(و همکاران

1/8تا 5/7استان فارس نیز دامنه تغییرات اسیدیته خاك 
دیگر دامنه مازودار نسبت به دو گونهتعیین شده است. 

رودار ب. گرچه این گونه نیز مانند شتتري داوسیعتغییرات 
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-سوي قلیایی را ترجیح میبهواز خنثییشترهاي باسیدیته

شتتري داچارکی وسیعنمیااما دامنه تغییرات و دامنه ،دهد
رسد که پراکنش این گونه محدود به میزان نظر میو به

و hashemirPouبراساس مطالعه.اسیدیته خاك نباشد
اسیدیته خاك مهمترین عامل تأثیرگذار بر ،)2009(همکاران

هایی ول در خاكوياین گونه معرفی شده است.دهیجست
در کمترین محدوده تغییرات حضور کمبا میزان آهک بسیار 

تواند براي حضور این گونه افزایش آهک خاك میشت.دا
. بیشترین حدود تغییرات آهک خاك کندمحدودیت ایجاد 

بندي شد. نتایج رستهرودار دیده بهاي مازودار و در رویشگاه
ازنظر میزان آهک رویشگاه با دو ولوينیز نشان داد که 

ها هم با ود و در مقایسه میانگینگونه دیگر متفاوت ب
دار کمترین آهک را داشت. اختالف معنی

اکثراینکهبه نظرو روپژوهش پیشنتایجبا توجه به 
قرارآهکیتشکیالترويبر زاگرس کوهستانیمناطق 

,Zarrinkafsh(استگرفته Rafahiگزارشتوانمی، )2002

آهکیکمترهايخاكرا درمازودارپراکنش کهرا ) 1982(
بیشترسازگاريممکن است .گرفتنادیدهبود، کردهاعالم 

ترگستردهپراکنشدلیل، خاكآهکبا روداربو مازودار
با رودارب. موضوع ارتباط باشدولويبا مقایسهدر هاآن

و شده است تأییدکربنات کلسیم خاك در مطالعات دیگر نیز 
،گونه بلوط دیگردونسبت به این گونهجایگاه در اکوگرام، 
دادهقلیایی با رطوبت متعادل نشان هايخاكبیشتر روي 

,.(استشده 2014et alTalebi-Sagheb(.
بندي از تجزیه واریانس و رستهآمدهدستبهنتایج 

میزان درصد کربن خاك اختالف ها در مقایسهگونه
. این دادگونه بلوط نشان نسههاي داري بین رویشگاهمعنی

مواد آلی فقیر نظرطور کلی ازواقعیت که خاك این مناطق به
,Zarrinkafsh(هستند تواند دلیل قابل قبولی در می)2002

ها، میزان یک از گونهکه براي هیچباشد توجیه این نتیجه 
نظر میزان اما از،کربن خاك نقش محدودکننده مؤثري ندارد

داري اختالف معنیهاي سه گونه،رس خاك در رویشگاه
ها بندي گونهشد. رسته) دیده درصد99اطمینان(در سطح

محدود هايعاملمیزان رس خاك یکی از نشان داد که نیز 

رودار بول و ويهاي مختلف بلوط است. رویش گونهکننده
ند شتسنگین سازگاري بیشتري داهاي سنگین و نیمهبا خاك

ول تنوع بیشتري نسبت به وياینکه دامنه رغمبهو مازودار  
هاي سبک و میزان شن زیاد، اما با خاكداد،مینشان 

تأثیر دهندهنیز نشانيدیگرهايپژوهش. بودسازگارتر 
اند بودهگونه میزان رس خاك در پراکنش این

)., 2012et alKhodakarami( .به رودار بگرچه توزیع ا
بیانگر دامنه پراکنش نتایج، امارسدنظر میمتعادل بهنسبت
هاي با میزان شن کمتر و سیلت در خاكاین گونهبیشتر

.بودبیشتر 

ول داراي کمترین تنوع دامنه ارتفاعی بود (حداقل وي
متر) و فقط در ارتفاعات خاصی 1710وحداکثر 1450

ول را نیز گسترش وي)Fattahi)4199. شدمشاهده می
که در مناطق ن صورتبه ایاست، کرده بیانهرمی شکل 

کوهستانی ابتدا میزان آن کم و سپس به حداکثر و دوباره به 
افزایش ارتفاع از سطح دریا کند.حداقل کاهش پیدا می

دهدکاهش مینیزدهی این گونه را میزان جست
)., 2007et alPourhashemi.(براساس نتایج ،درمقابل

مشخص شد کههابندي و مقایسه میانگینمربوط به رسته
تنوع .رودار داراي بیشترین دامنه تغییرات ارتفاعی استب

، اما این گونه برعکس زیاد بوددامنه ارتفاعی در مازودار نیز 
. دادمیتر را به خود اختصاص ارتفاعات پاییندیگردو گونه 

رودار، بدامنه بردباري اکولوژیک گسترهگرچه با توجه به ا
ارتفاعی بیشتري مورد انتظار حضور این گونه در محدوده

توان علت کاهش این دامنه را قطع و چراي است، اما می
تر دانست که در مورد دو برودار در ارتفاعات پایینرویهبی

همچنین تغییرات درصد شیب . افتدگونه دیگر کمتر اتفاق می
این گونهبیشترین گستره پراکنشکه دادنشان بروداربراي 

استدرصد)30(تر از میانگین رویشگاهشیهاي بدر شیب
آن را تخریب رویشگاه توان دلیل عمدهمی.)الف- 3شکل (

و جایگزینی آن براي زراعت دانست مردمگونه توسط این 
تر که که این گونه را به سمت استقرار در مناطق پرشیب
است. امکان کشت و زرع وجود نداشته باشد، سوق داده 

اي براي حفظ و بقا نوعی سازگاري آشیانهبرودار حقیقت در
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نیز ) 2007(و همکارانPourhashemiخود یافته است. 
مخرب ثانویه از قبیل آفت و هايعاملاعالم کردند که 

دهی برودار، مهمتر از چراي دام در ایجاد مانع براي جست
. کنندعوامل اکولوژیکی عمل می

ولوي، روپیشپژوهشاز آمدهدستبهنتایجکلیطوربه
محدودتر و اکولوژیکبردباريدامنهبا ايگونهرا 

دیگرگونهدوبا مقایسهخاص در رویشگاهیاختصاصات 
ها بندي گونهرستهدر آنالیز تطبیقی متعارفی و. کندمیمعرفی

خاكشیمیاییو فیزیکیخصوصیاتبیانگراولمحور که
بیشتر بیانگر دوم) و محور اسیدیتهو آهک(بافت، رویشگاه

و ارتفاع از سطح جغرافیایی(جهت رویشگاهیخصوصیات
ولويهايرویشگاهکهشدمشخص نیز )4شکل(بود) دریا

مانند ارتفاع از خصوصیاتیو دارندتفاوت دیگرگونه دوبا 
این در گسترش مهمینقش جغرافیاییو جهت دریاسطح 

توان می. همچنینکنندمیبازيمطالعهموردناطقدر مگونه
، نزدیکی مازودارو روداربگونهدوهايرویشگاهکه گفت

رویشگاه دارايولويو رند دایکدیگربابیشتري 
.استترياختصاصی
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Abstract
This study was carried out to explore the relationship between environmental factors and

presence of three important oak species (Q. brantii, Q. libani, Q. infectoria) in northern Zagros
forests. Following the site selection, vertical distributions were determined based on the
minimum and maximum ranges species presence. A number of 54 circular sample plots, each
500 m2 were established based on various landforms and aspect. Following this, habitat
characteristics including altitude, land form, slop direction, slope% and forest type were
recorded. Finally a soil profile was prepared for routine physio-chemical soil analysis. The data
was analyzed by means of exploratory method, analysis of variance, canonical correspondence
analysis and descriptive statistics. Results revealed limitations of Q. libani concerning altitude
range and aspect. The species occurs on acidic soils with low level of EC and CaCo3 and favors
from heavy and semi-heavy soils. Furthermore, Q. brantii occurs on heavy halomorphic to
alkaline soils with high level of CaCo3 and covers the maximum range of altitude in all aspects.
It seems that soil acidity is not a limitation factor for Q. infectoria which favors from light soils
and steeper northern slops.

Keywords: Altitude, oak, aspect, slope percent, soil characteristics.


