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 چكيده
از هاي چوبي در ارتباط با عوامل مختلف اكولوژيكي گونه جنسي در اين مقاله وضعيت زادآوري  در سطح چهار منطقه

اين تحقيقدر. بسيار اندك است زمينه ايندرگذشته مطالعات. بررسي شده است در استان ايالم رويشي زاگرس حوزهنگلهايج
و 500 اي شكل قطعه نمونه دايره 110در مطالعاتي اكولوژيكي منطقههاي مشخصه 25/2 مربع شكلميكروپالت 535مترمربعي

در نمونه. گرفتند رارق بررسيمورد) متري5/1×5/1( مترمربعي باالتر متر 2400ات 800منطقه مختلف با دامنه ارتفاعي4 برداري
و سطح از و عمود بر جهت عمومي شيب انجام برداري خط نمونهدر سه در هر منطقه دريا فاصله عمودي قطعات.شدموازي

و فاصله مسيرهاي نمونه 100نمونه در جهت شيب برابر  ازهبا توجبرداري متر .بودمتر متغير 1000تا 500به شرايط محيطي
از نقشه موقعيت و GIS استقرار قطعات نمونه با استفاده از تهيه از داده.شديابي مكان GPSبا استفاده  هاي آماري با استفاده

و تجزيه SPSSو EXCELافزارهاي نرم فقاُ پروفيلوهاالتماكروپخاك در مركز تمام كامل پروفيل.تحليل شدندو توصيف
و تشريح نمونه،ها فعال خاك در تمام ميكروپالت درميانگين زادآوري مورددر دوگانههايهنتايج آزمون مقايس.شدبرداري

 1800از باالتريميانگين زادآوري در طبقه ارتفاع نشان داد كه از نظر آماري روش تامهانسبهطبقات مختلف عوامل مورد بررسي
از، در بيشتر است متر 1300تا 800طبقه ارتفاعي متر از وبيشتر از ساير مناطق درصد60 مناطق با شيب بيش  هاي در جهت بوده

ودر همچنين. باشدميبيشتر جنوبي هاي جهتازو غربي جغرافيايي شمالي سازند آسماري از سازندهاي سروك، ايالم
و تشكيالت عهد حاضر اق نيز عات فوقانياقليم ارتفادر بيشتر است ميانگين زادآوري در مناطق داراي. است بيشترها ليماز ساير

و نوك تيز قلوه،اي سنگهاي الشه و سنگهاي درشت يا اراضي داراينسبت به سنگ و در فاقد سنگسنگريزه اي مناطق دامنهو
به نيز كه مطالعات خاكنتايج. بود اي بيشتر مناطق دره نسبت و) درصد48/0تا3/0(مناطق با ازت بيشتر وري در زادآنشان داد

از) درصد5/4تا3(ماده آلي بيشتر در مجموع. استبيشتر ) ppm(گرم در كيلوگرم ميلي20و نيز در مناطق با فسفر بيشتر
كه مي و ادافيكياتتغيير توان نتيجه گرفت و جنسي وريبر فراواني زادآ توجهي، تأثيرات قابلفيزيوگرافي، توپوگرافي درختان

. در مناطق مورد مطالعه داشته است هاي جنگلي درختچه

.، استان ايالمكيجنگلهاي زاگرس، زادآوري، عوامل اكولوژي:كليدي هاي واژه

 مقدمه
رويشي زاگرس از منابع مهم حوزهجنگلهاي

و بيولوژيكي ايران محسوب مي در رغم اينبهشوند كه

ش دهه ديدترين دخالتهاي تخريبي هاي اخير در معرض

خدمات، در عين حال همچنان منشأ اند شتهانسان قرار دا

و اكولوژيكي فراواني در اين ارزشمند زيست محيطي

مي منطقه به است كه اجراي تحقيقات بديهي. آيند شمار

هاي علمي اكولوژي كاربردي، در راستاي كشف ناشناخته

و غنيبهو  از سازي منظور احياء، اصالح اين جنگلها

در اين راستا بررسي مسئله.اهميت زيادي برخوردار است
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در زادآوري گونه مهمترين حال حاضر،هاي جنگلي كه

درچالش  و اكولوژيكي رويشي اين منطقه مديريتي

از.، از اهميت بيشتري برخوردار استشود محسوب مي

و كيفي در ساليان اخير وضعيت كمكهجا آن  تجديدي

بهب(در حوزه رويشي زاگرس جنگلت حيا صورتهويژه

بههب هاي مخرب انسان تأثير دخالت تحت،)جنسي شدت

شناخت دقيق عواملو بررسي بنابراين، ئيدهقهقراء گرا

و توسعه زادآوري عنوانبه جنسي محيطي مؤثر در ايجاد

.هدف اصلي اين پژوهش مورد توجه قرار گرفته است

در سطح مورددر اين جام شدهانمتأسفانه مطالعات

در.رويشي زاگرس بسيار اندك است حوزهجنگلهاي 

نتيجه اجراي يك پژوهش، فراواني زادآوري طبيعي

تا 1700 در سه طبقه ارتفاعي، غرب جنگلهاي بلوط

و 2100تا 1900متر، 1900 متر مورد 2300تا 2100متر

كه.گرفتبررسي قرار  بيشترين نتايج اين مطالعه نشان داد

آنكمترين تراكمو تراكم زادآوري در طبقه ارتفاعي مياني

شددر طبقه فوقاني .)1387،و همكاران حسيني(.ديده

درينتايج تحقيق در مورد ديگر بررسي نقش شدت نور

شدت نور ماني نهالهاي بلوط ايراني نشان داد كه بين زنده

و زنده با شيب اي خطي رابطهماني نهالهاي بلوط نسبي

همو منفي همچنين اين. وجود دارد83/0ستگيبضريب

با نزديك شدن به ماني مقدار زندهتحقيق نشان داد كه 

مي مادري درخت ،و همكارانفر نجفي( يابد افزايش

بررسي مقدماتي فيتواكولوژي در استان ايالم،).1388

را است كه اقليميموضوع پژوهش ديگر نماي آمبرژه

ر درمناسبترين  وش در ارتباط با مطالعات پوشش گياهي

مي استان ايالم ،و همكاران محمدپور( نمايد معرفي

و غناي گونه).1378 اي گياهان مرتعي زيراشكوب تنوع

و جنوبي كوه غرب در دامنه جنگلهاي بلوط  هاي شمالي

. است بررسي شدهتحقيقي ديگردرگچان در استان ايالم

روابط غيرخطي بين شاخصهاي نتايج اين پژوهش وجود

و ارتفاع بر. دريا را نشان داد سطحاز مذكور ،اين عالوه

و هاي شمالي اي كه در دامنه برخالف شاخص تنوع گونه

شاخص مورددر نشان نداد،را داري جنوبي اختالف معني

در اي اين گونه غناي يك اختالف كامالً درصد سطح

هاي جنوبي داراي دامنه،ت ديگرعباربه؛مشاهده گرديد

).1383،و همكاران حاتمي( اي بيشتري بودند غناي گونه

زي نتايج مطالعه و اي ديگر تحت عنوان بررسي مقدار توده

و خاك در جنگلهاي  ارتباط آن با عوامل فيزيوگرافي

زاد بلوط منطقه اندبيل خلخال نشان داده كه عوامل شاخه

و سطحاز ارتفاع داري پوشش رابطه معني درصد تاج دريا

و همكاران،( با مقدار بيوماس دارند در ). 1388خادمي

استان در مريوان جنگلهايدرديگر اجراي يك تحقيق 

چهار تيپ كردستان، خصوصيات شيميايي خاك در

و نتيجه جنگلي مورد بررسي قرار كه گرفت گيري شد

خصوصيات شيميايي خاك هاي مختلف از نظر تيپ

هايي كه مقدار كربن آلي بيشترو در تيپ هستندمتفاوت 

نيسما محمدي( بوده، خصوصيات خاك نيز مناسبتر است

).1385،و همكاران

هرچند مطالعات اكولوژيكي بسيار زيادي در مناطق

و مطالعات قابل توجهي در سطح مختلف رويشي جهان

زادآوري موردجنگلهاي ناحيه رويشي خزري، در 

ب هاي گونه آنعمل آمدههجنگلي كه شرايطجا، ولي از

و اقليمي مناطق مورد مطالعه با  رويشي حوزهمحيطي

زاگرس متفاوت است، بنابراين نتايج بدست آمده از اين 

توان با نتايج حاصل از پژوهش موجود، تحقيقات را نمي

و تحليل نمود و تجزيه .مقايسه

 زاخاروف توسط موردگسترده در اينينتايج تحقيقات

كه بعدها توسط منجر به ارائه قانون ژئولوژيك گرديد

و.شداصالح بايكو براساس اين قانون عوامل فيزيوگرافي

و تجديدحيات اكوسيستم هاي توپوگرافي بر تركيب، توليد

 ).Chambers & Brown, 1983(دنگذار جنگلي تأثير مي

پوشش زيادهمبستگياز حكايت انجام شدهمطالعات

و بارندگيگي  & Safaian( اهي با ارتفاع از سطح دريا

Shokri, 1995 ( داردو منحنيهاي دمايي مختلف )Tilman 

& Adowing, 1994(،بر از،اين عالوه با استفاده
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آن هاي مشخصه و جوامع گياهي وابسته به شكل زمين

،رويشگاه را با تخمين قابل قبولاكولوژيكي توان توان مي

,.Allen et al( بيني نمود پيش 1995.( 

و روشها  مواد
ب مناطق نمونه ه برداري در چهار منطقه از استان ايالم

و قالرنگ واقع شده نام موقعيت. اند هاي بدره، ميمه، كلم

در جغرافيايي مناطق نمونه محدوده استان برداري شده

و ايران در ارائه شده1شكل ايالم، منطقه رويشي زاگرس

و با استفاده منظمروشبهري شبكه آما.است از ارتفاعي

GIS افزار نرمو Ilwis 3.2 هر منطقه. طراحي شده است

و) تكرار(مختلف برداري خط نمونهاز سه  تشكيل شده

ب نحوة برداري صورتي است كه خطوط نمونههاستقرار آن

و عمود بر خطوط ميزان  در جهت شيب غالب منطقه

همفقاُفاصله. داشتندمنحني قرار  در(ي اين خطوط از

به با توجهدر هر منطقه) جهت خطوط ميزان منحني

و دامنه تغييرات جنگل از متر متغير 1000تا 500وضعيت

نمونه در طبقات ارتفاعي قطعه 110در مجموع. است

بر روي خطوط) ارتفاع از سطح دريا( متري 100

آن.گرديدمستقر برداري نمونه ر محوجهتكهجا از

غربي-شرقيغالب ارتفاعات كوهستاني استان ايالم

اغلب هاي كوهستاني در اين استان است، بنابراين دامنه

و دامنه-شمالي ب جنوبي بوده و غربي  ندرتههاي شرقي

مي در آن .گردد مشاهده

يا پژوهشدر اين مساحت قطعات نمونه بزرگ

جن منظور نمونهبهماكروپالتها كه  و برداري درختان گلي

وضعيت با توجه به گيرند، زادآوري مورد استفاده قرار مي

و بر سوابق مطالعاتي اساس پراكنش جنگلهاي منطقه

شكل اين.تعيين گرديدمترمربع 500 اندازهبه،موجود

وبهقطعات نيز  دليل حداقل بودن نسبت محيط به مساحت

ب  صورت دايره در نظر گرفتههسهولت در پياده كردن آنها

كه.شد منظوربهقطعات نمونه كوچك يا ميكروپالتها نيز

و برداشت نمونه خاك هاي برداشت پوشش گياهي كف

و به متر5/1×5/1گيرند، به ابعاد مورد استفاده قرار مي

در. شدندشكل مربع انتخاب اين قطعات با پنج تكرار

و  چهار جهت اصلي بر روي محيط قطعات نمونه بزرگ

ق و پياده كردن منظور مكانهب.گرفتندرار در مركز آن يابي

از،نمونه قطعات نسبت به تعيين GISابتدا با استفاده

 هاي توپوگرافي محدوده مناطق مطالعاتي بر روي نقشه

سپس، اقدام گرديد)سازمان جغرافيايي ارتش( 1:50000

و شبكه آماربرداري در محيط نرم افزار مذكور طراحي

منتقل GPSي قطعات نمونه به دستگاه مختصات جغرافياي

و در مرحله بعد مكان يابي قطعات نمونه در طبيعت گرديد

شدبا استفاده از اين دستگاه  پيدا منظور سهولتبه. انجام

مر كردن كزادقيق محل قطعات نمونه در مراجعات بعدي،

ب ماكروپالت و رنگ وسيله سنگهها گذاري عالمتچين

ازفقاُپنج نمونه نيز داري خاكبر در نمونه. شد فعال خاك

از مركز كليه ميكروپالت و يك نمونه پروفيل كامل ها

هاي شخصهم.شدمركز ميكروپالت مياني برداشت 

اكولوژيكي كه در ارتباط با فراواني زادآوري مورد بررسي 

 زمين، عمق شكل شامل ارتفاع از سطح دريا،،ندقرار گرفت

و پتاسيم قابل،  (pH)اسيديته خاك،  دسترس خاك فسفر

)ppm(هر، درصد آهك، ازت و كربن آلي كل، ماده آلي

و شيب زمين، اقليم  وبهيك در سه طبقه  ECروش آمبرژه

و جهت) موس بر ثانيه ميلي(خاك هر يك در چهار طبقه

و وضعيت سنگ و در نهايت جغرافيايي ها در پنج طبقه

 فتهيا گسترش دومارتنروشبهاقليم 

)Domarton classification method (سازندو

به زمين و هفت طبقه بودند شناسي .ترتيب در شش

  Excelافزار آوري شده به محيط نرم اطالعات جمعابتدا

، افزار در اين نرم موردنظرهاي دادهسپس. منتقل گرديد

و دسته و تنظيم، ويرايش هاي اوليه آماره سپسبندي شده

و انحراف مانندمورد نياز  شد ميانگين در. معيار محاسبه

ب  SPSS 16 افزار وسيله نرمهمرحله بعد آناليزهاي آماري

به،در اجراي آناليزهاي آماري.شدانجام ابتدا اقدام



 هاي جنگلي در ارتباط با برخي عوامل اكولوژيكي در جنگلهاي بلوط غرب استان ايالم گونهجنسي بررسي فراواني زادآوري 282

و نرمال بودن داده( هاي آمار پارامتري فرض بررسي پيش ها

آنو گرديد)ها متجانس بودن واريانس كه از  ختالفا جا

،بوددار با منحني نرمال معني موردنظرهاي پراكنش داده

تجزيه واريانس با استفاده از روش ناپارامتري بنابراين

و)Kruskal-Wallis-H Test( واليس-كروسكال

دوگانه با استفاده از روش تامهانس هايهمقايس

)Tamhans–2 Test(شدانجام.

من-1شكل نمانقشه موقعيت  برداري در منطقه قالرنگ ونهطق

 برداري در منطقه ميمه موقعيت مناطق نمونه-2شكل
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 برداري در منطقه بدره موقعيت مناطق نمونه-3شكل

كُلم موقعيت مناطق نمونه-4شكل  برداري در منطقه

 نتايج
 176در قطعات نمونه، شناسايي شده تعداد كل گياهان

مي42لق به كه متع بودگونه گياهي از. باشند تيره گياهي

و 159اين تعداد گونه چوبي17گونه جزء گياهان مرتعي

71در ايراني گونه بلوط.هاي جنگلي است مختص گونه

هاي كيكم، گونه،پس از بلوط.داشتقطعه نمونه حضور

و  دربه ارژندافنه نمونه مشاهده قطعه20و38،27ترتيب

هاي دافنه بين گونه) تعداد در هكتار(اختالف تراكم. دندش
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و بلوط57با اصله در هكتار52با ايراني اصله در هكتار

دوپس. بودهاي جنگلي زياد نسبت به ساير گونه از اين

و، گونهگونه بابه بادامهاي كيكم، شن 7و16،11ترتيب

.دادندخود اختصاصبهاصله در هكتار بيشترين تراكم را

م هاي مورد مشخصه بندي ربوط به طبقهاطالعات

زفميانگينو بررسي درآداراواني در قطعه نمونهوري و

مي1 در جدول موردنظر هر يك از طبقات .گردد مشاهده

ز-1 جدول  هاي مورد بررسي در قطعه نمونه در طبقات مختلف مشخصه ادآوريميانگين فراواني

 مشخصه
شماره
طبقه

 طبقه
ميانگين
زادآوري

 شخصهم
شماره
طبقه

 طبقه
ميانگين
زادآوري

 مشخصه
شماره
طبقه

 طبقه
ميانگين
زادآوري

 ارتفاع از
سطح دريا

)متر(

1800-1300 79/2
 اقليم

 روش به
 آمبرژه

1
و خشك

خشك معتدلنيمه
قابل فسفر28/2

 دسترس
)ppm(

10-1050/3

1028/2-62/2220خشك سردنيمه21300-180046/42
2033/7>72/43مرطوب سردنيمه180037/63>3

 جهت
 جغرافيايي

73/9ارتفاعات فوقاني56/54شمال1
pHخاك 

17-3/744/2
5شرق2

عمق خاك
)متر سانتي(

10-5009/523/7-6/717/4

9/775/4-10011/236/7-5/1250جنوب3

10009/5>04/63غرب4
EC خاك

 موسليمي(
)ثانيه بر

10-25/040/2
38/3مسطح5

 سازند زمين

50/046/4-81/3225/0سروك1

شيب زمين
)درصد(

75/028/5-65/8350/0آسماري10%93/12-10%

210%-30%13/53
و رسوبات آلوويم

عهد حاضر
5/2475/0-150/3

افق 33/4ECگورپي60%52/34-330%

خاك فعال

 موس ميلي(

)بر ثانيه

10-25/050/3
50/069/4-27/2225/0ايالم60%115>4

شكل
 زمين

75/021/5-29/4350/0پابده5/66دامنه1

2
و يال، قله

دشت
189/2-5475/0 گچساران33/27

05/2دره3

ماده درصد
 خاك آلي

10-5/14

pH افق

 خاك فعال

17-3/770/4

وضعيت
ها سنگ

6/724/4-303/223/7-79/225/1سنگالشه1

2
سنگهاي
و درشت

تيزنوك
7/633-5/417/736/7-9/741/4

2/5سنگقلوه3

ازت كل
)درصد(

10-15/030/3

 عمق افق
فعال خاك

)متر سانتي(

10-571/5

4
زدگيبيرون

سنگي يا
صخره

1/3215/0-30/002/3210-564/2

5
وفاقد سنگ

ريزهيا سنگ
13/0330/0-45/080/7315-1064/4

 اقليم
 روش به

 دومارتن

1
خشكنيمه

معتدل
5/1

قابل پتاسيم
 دسترس

)ppm(

10-250 74/3
 درصد

افق آهك
 خاك فعال

10-2093/2

2
ايمديترانه
سرد

11/42250-500 04/3220-4097/3

3
مرطوبنيمه

سرد
5/43500-750 61/6340-6040/2

79/4مرطوب سرد4

درصد
 آهك

10-209/2

 درصد ماده
 آلي افق

 فعال خاك

10-5/14

5
مرطوب
فراسرد

65/6220-4029/325/1-303/2

6
خيلي

مرطوب
ارتفاعي

5/3340-6015/333-5/414/7



و صنوبر ايران جلد  2285شمارة19فصلنامة تحقيقات جنگل

مقايسه مورددر واليس-نتايج آزمون كروسكال

ميانگين زادآوري در طبقات مختلف عوامل مورد بررسي، 

بر اين اساس، اختالف. ارائه شده است2 در جدول

به ميانگين زادآوري در طبقات مختلف مربوط

هاي ارتفاع از سطح دريا، جهت جغرافيايي، مشخصه

و فسفر قابلبه، اقليم شناسي سازند زمين روش آمبرژه

هاي شيب، شكل زمين،و مشخصه%5ح دسترس در سط

وكل وضعيت سنگها، ازت خاك، درصد ماده آلي خاك

دار معني درصد1درصد ماده آلي افق فعال خاك در سطح 

. است

 واليس-داري در آزمون كروسكال معنيو كايمربع مقادير آماره-2 جدول

 مشخصه
تعداد

 طبقات

آماره

 كاي مربع
 مشخصه داري معني

ادتعد

 طبقات

آماره

 كاي مربع
 داري معني

327/0ns875/0درصد آهك035/0*395/7ارتفاع از سطح دريا

002/0**394/12درصد ماده آلي خاك047/0*566/9جهت جغرافيايي

3382/0ns826/0نسبت كربن به ازت009/0**457/11شيب زمين

017/0*316/8سقابل دسترفسفر000/0**386/15شكل زمين

3324/0ns850/0خاك004/0pH**513/15وضعيت سنگها

420/4ns240/0خاك049/0EC*768/14شناسيسازند زمين

434/3ns342/0افق فعال خاك029/0EC*403/9روش آمبرژهبهاقليم

366/1ns437/0افق فعال خاك694/4ns424/0pHروش دومارتنبهاقليم

393/1ns382/0عمق افق فعال خاك305/2ns360/0عمق خاك

356/0ns755/0آهك افق فعال خاك003/0**345/11ازت كل

002/0**336/12درصد ماده آلي افق فعال392/4ns086/0پتاسيم قابل دسترس

 داري عدم معني:nsو درصد5داري در سطح معني*:، درصد1دار در سطح معني**:

دربهدوگانه هاي نتايج آزمون مقايسه  روش تامهانس

طبقات مختلف عوامل مورد بررسي كه اختالف مورد

واليس-ميانگين زادآوري آنها در آزمون كروسكال

با توجه به اين. ارائه شده است3، در جدولدار بوده معني

شود كه در شرايط انجام اين تحقيق، جدول ديده مي

تا 800( ارتفاعي اول طبقهانگين زادآوري در اختالف مي

به) متر 1300 5در سطح) متر 1800>( سوم طبقهنسبت

نوع سازند زمين، اختالف مورددر. دار است معني درصد

و رسوبات  ميانگين زادآوري در تشكيالت سروك، ايالم

5عهد حاضر نسبت به تشكيالت آسماري در سطح 

مي معني درصد ا. باشد دار رتباط با مشخصه اقليم در

روش آمبرژه، اختالف ميانگين زادآوري در طبقه مربوط به

و نيمه اقليمبه  خشكو اقليم نيمه خشك معتدل خشك

 درصد1نسبت به اقليم ارتفاعات فوقاني در سطح سرد

به. دار است معني همچنين اقليم ارتفاعات فوقاني نسبت

دار معنيدرصد5مرطوب سرد در سطح اقليم نيمه

در ارتباط با مشخصه ازت انجام شده هاي مقايسه. باشد مي

و دوم)15/0<( هاي اول طبقهكه دادكل خاك نشان 

به)درصد30/0تا15/0( تا30/0( سوم طبقه، نسبت

آزمون. دار است معني درصد5در سطح،)درصد45/0

كه انجام شده  طبقهدر مورد فسفر قابل دسترس نشان داد

در ) 20ppm>( سوم طبقهنسبت به ) 10ppm<( اول
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نسبت به ) 20ppmتا10( دوم طبقهو درصد5سطح

 مورددر. دار است معني درصد1سوم در سطح طبقه

و مقدار ماده آلي فق فعال خاكاُمقدار ماده آلي خاك

. دار است معني درصد1سطحدر3نسبت به طبقه2طبقه 

شمالي در سطح جهتبه جغرافيايي جنوبي نسبت جهت

به درصد1  درصد5غربي در سطح جهتو نسبت

و يا داراي. دار بوده است معني مناطق فاقد سنگ

و نوك سنگ و نسبت به تيز ريزه نسبت به سنگهاي درشت

مي معني درصد1سنگها در سطح قلوه  آزمون. باشد دار

كه مورددر انجام شده عامل شكل زمين نيز نشان داد

اي نسبتف ميانگين فراواني زادآوري در مناطق درهاختال

.دار بوده است معني درصد1اي، در سطح به مناطق دامنه

 روش تامهانسبهطبقات مختلف عوامل مورد بررسي ميانگين گانهدو هاي يسهآزمون مقانتايج-3 جدول

 مشخصه
نوع

 مقايسه
 مشخصه داري معني

نوع

 مقايسه
 مشخصه داري معني

 نوع

 مقايسه
 مشخصه داري معني

نوع

 مقايسه
 داري معني

ارتفاع از

 سطح دريا

1-2ns 496/0

 زمين شكل

1-2ns 146/0

زمين سازند

1-2*038/0
زمين سازند

5-7ns 999/0

1-3*027/01-3**000/01-3ns16-7ns1

2-3ns 583/02-3ns 998/01-4ns1

كل ازت

1-2ns 997/0

 شيب

1-2ns 437/0

 روشبه اقليم

 مبرژهآ

1-2ns11-5ns 999/01-3*029/0

1-3ns 823/01-3ns 346/01-6ns12-3*032/0

1-4*031/0
1-4**002/01-7ns1

 قابل فسفر

 دسترس

1-2ns 792/0
2-3ns 893/0

2-3ns 665/02-3*044/01-3*037/0

2-4*048/02-4**007/02-4ns 974/02-3**008/0

2ns 591/0-1 درصد034/0*016/02-5*043/03-4*3-4

 جهت

1-2ns1

وضعيت

 سنگها

1-2ns 179/02-6ns 999/03-1 ماده آليns 351/0

1-3**009/01-3ns 629/02-7ns 996/0002/0**3-2 خاك

1-4ns11-4ns13-4ns1درصد ماده 

فعالفقاُ آلي

 خاك

1-2ns 812/0

1-5ns990/01-5*011/03-5ns11-3ns 473/0

2-3ns 934/02-3ns 996/03-6ns12-3**008/0

2-4ns12-4ns 864/03-7ns1

2-5ns12-5**001/04-5ns1

3-4*039/03-4ns 995/04-6ns1

3-5ns 996/03-5**002/04-7ns1

5-6ns1
4-5ns 983/04-5ns 895/0

 داري عدم معني: nsو درصد5دار در سطح معني*:، درصد1دار در سطح معني**:
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 بحث
طبقه3 نتايج آزمون مقايسه ميانگين زادآوري در

95احتمالبهمختلف ارتفاع از سطح دريا نشان داد كه 

 با ارتفاع، ميانگين زادآوري در ارتفاعات فوقاني درصد

پا 1800بيش از دست با دامنهينيمتر، بيشتر از مناطق

در. متر است 1300تا 800ارتفاعي  نتايج تحقيقي مشابه

و با دامنه مورداين  در منطقه هيانان استان ايالم

دا 2300تا 1700ارتفاعي د كه متر از سطح دريا، نشان

متر 2100تا 1900در طبقه ايراني فراواني زادآوري بلوط

و باالدست بيشتر بوده استينينسبت به طبقات پا  دست

آن،است ذكرشايان.)1387،و همكاران حسيني( جا از

از كه به 1700دامنه ارتفاعي اين منطقه و  2300شروع

شود، بنابراين كل عرصه مطالعاتي در بخش متر ختم مي

رتفاعات فوقاني جنگلهاي زاگرس در استان ايالم واقعا

با4در حاضركه پژوهش در حالي،شده و منطقه مختلف

عالوه بر آن كل دامنهو انجام شدهوسعت بيشتري 

ارتفاعي كه امكان حضور جنگلهاي زاگرس در استان ايالم 

مي 2400تا 800است، يعني از ارتفاع  .دشو متر را شامل

يل بيشتر بودن زادآوري در ارتفاعات باال نسبت يكي از دال

مي پايين ارتفاعاتبه  در صعبتوان را و نتيجه العبور بودن

و دام به اين مناطق قلمداد نمود .دسترسي كمتر انسان

هاي تخريبي انسان بنابراين با افزايش ارتفاع، دخالت

و  ز شرايطكاهش يافته وري تا حدودي فراهمآدااستقرار

آن،اينبر عالوه.دشو مي وكهجا از مناطق لغزشي

بخش وسيعي از ارتفاعات فوقاني استان،اي بلوكي واريزه

به ايالم را تشكيل داده است، بنابراين نهالهاي حساس

در سنگ قلوه توانند در پناه عوامل نامساعد مي هاي موجود

ها در واقع اين سنگ. به رشد خود ادامه دهنداين مناطق 

هايي كوچك در مقابل تنشنهالهاعنوان پرستار برايهب

و آنها را نيز)و خشكي گرما،سرما( محيطي تا عمل كرده

مي از خطرات ناشي از چراي حدودي از.دهند دام نجات

زير سنگهاي درشت محبوس،معموالً رطوبت طرف ديگر،

و نهالهاي مجاور مي هاي خود توانند با توسعه ريشه شده

از اين سنگدر زير  ،عالوه بر اين.مند شوند بهرهآنها

و در و تبخير در ارتفاعات باال و كاهش دما  افزايش بارش

 ديگر توان از داليل نتيجه افزايش رطوبت خاك را مي

.محسوب كردافزايش زادآوري در اين مناطق

 در بخش نتايج ديده شد كه ميانگين فراواني زادآوري

و هاي اقليماني از اقليم ارتفاعات فوق در خشك معتدل

احتمالهب خشك سردو نيز از اقليم نيمه خشك معتدل نيمه

 درصد95احتمالبه سرد مرطوب نيمهو از اقليم درصد 99

اين در حاليست كه ميانگين طبقات مختلف. است بيشتر

و هوايي هاي اقليم از،يافته گسترش دومارتنروشبهآب

 طور همان.دهند نشان نميرا اريد نظر آماري تفاوت معني

نماي روش اقليم،گيري شده كه در مطالعات قبلي نتيجه

واقع در بلوك آمبرژه در مناطق كوهستاني استان ايالم

 برايرويشي زاگرس جنوبي، شاخص مناسبتري 

،و همكاران محمدپور( هاي گياهيست بندي تيپ طبقه

مي موردبنابراين در اين،)1378 ود كه روشش نيز ديده

 هاي موجود توانسته تفاوت دومارتنمذكور بهتر از روش 

.از نظر زادآوري درختان جنگلي آشكار نمايد را

جغرافيايي نشان هاي جهتدر مورد انجام شدهآزمون

هاي جنوبي داد كه ميانگين فراواني زادآوري در دامنه

و از دامنه درصد99احتمالهب 95احتمالهبهاي شمالي

كه.است كمترهاي غربي از دامنهددرص علت اين است

و حاصل خيزي در نيمكره شمالي همواره رطوبت

هاي جنوبي هاي شمالي نسبت به دامنه رويشگاه در دامنه

و در  ب حوزهبيشتر است دليل نفوذهرويشي زاگرس نيز

هاي اي از غرب به شرق، دامنه زاي مديترانه هاي باران توده

د و شرقي از رطوبت امنهغربي نسبت به هاي جنوبي

و در جهت بنابراين.ندبيشتري برخوردار هاي شمالي

توان اكولوژيك محيط هاي جنوبي نسبت به جهت غربي

زو در نتيجه بوده زياد براي جنگل بيشتر وريآدامقدار

در.است كم عرصه ضمناً زادآوري و مسطح هاي  شيب

هايصهناچيز است، زيرا اين مناطق اغلب در عر

بر داشتهاي قرار يافته كوهپايه تخريب ،اينو عالوه
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از مناطق واريزه هاي پناهگاه سنگهاي قلوه اي متشكل

درشت در سطح زمين كه موجب حفظ رطوبت خاك شده 

بنتوانو مي  قرار گيرند نهالهاعنوان پرستار مورد استفادههد

خود اينكهشوند ديده نمي شيبكممعموالً در مناطق نيز

مي نيز از عوامل مؤثر در اين امر به .آيد شمار

در نتايج بدست آمده نشان داد كه ميانگين زادآوري

از سازندهاي سروك، درصد95احتمالبهسازند آسماري 

و تشكيالت عهد حاضر بيشتر است علت اين.ايالم

و فراواني موضوع به  و دام عدم دسترسي انسان

در قلوه و در زيادنتيجه سنگهاي درشت بودن زادآوري

سازند آسماري واقع در ارتفاعات فوقاني منطقه قالرنگ 

گونههر انتشاربا توجه به عدم كه البته شود مربوط مي

رويشي حوزهدر سطح جنگلهاي سابقه تحقيقاتي مشابه

نياز به اجراي مورددر اين زاگرس، قضاوت صحيح 

آمده ايج بدستنت.تحقيقات تكميلي در سطوح وسيع دارد

كه مورد در وضعيت سنگهاي سطح زمين نشان داد

و يا داراي  ميانگين زادآوري در مناطق فاقد سنگ

از مناطق داراي قلوه سنگ درصد99احتمالهب،سنگريزه

و نوك وو يا داراي سنگهاي درشت 95احتمالبهتيز

از.سنگ كمتر است از مناطق داراي الشه درصد يكي

هايع اين پديده اين است كه موقعيت عرصهداليل وقو

العبور واجد سنگهاي درشت اغلب در مناطق صعب

و موقعيت عرصه در ارتفاعات فوقاني هاي فاقد سنگ

اي كه در معرض شديدترين شيب جلگه مناطق كم

بر. اند، قرار گرفته است هاي انساني بوده تخريب عالوه

سنگهاي درشت نقش كه قبالً نيز گفته شد، طور همان،اين

و آنها را از عوامل  پرستار براي نهالهاي كوچك داشته

و انساني محافظت مي .نمايند نامساعد محيطي

كه مورددر انجام شدهبررسيهاي شكل زمين نشان داد

از درصد99احتمالبهاي ميانگين زادآوري در مناطق دامنه

ه اي بيشتر استهمناطق درهاو اين درحاليست كه در

و حاصل ها مرطوب معموالً از دامنه علت.خيزتر هستند تر

هاي سنگهاي درشت در دامنه پديده احتماالً وجود قلوهاين 

 هاي مقايسهآزمون.موجود در مناطق مطالعاتي است

ك ه ميانگين زادآوري در طبقه شيب بيشتر دوگانه نشان داد

علت اين.از سه طبقه ديگر بيشتر است،درصد60 از

پ توان صعب وضعيت را نيز مي و العبور بودن مناطق رشيب

درهاي شدت وقوع پديده و و ريزش نتيجه وجود لغزش

به قلوه .آورد شمار سنگهاي بزرگ در اين مناطق

كه انجام شده هاي آزمون  درصد99احتمالبهنشان داد

درصد ماده آلي مشخصه طبقه سومميانگين زادآوري در

طبقهاز،)درصد3-5/4( فق فعال خاكاُو ماده آليخاك 

طبقه سوم،عالوه بر اين.است بيشتر) درصد5/1-3( دوم

 درصد95احتمالبهنيز) درصد30/0-45/0( ازت كل

15/0-30/0(و دوم) درصد0-15/0( بيش از طبقات اول

در ارتباط با عنصر فسفر قابل دسترس نيز. است) درصد

از(سوم طبقه درصد95احتمال به از طبقات)20 بيشتر

بنابراين ديده. بيشتر است)10-20(و دوم)0-10( اول

شود كه با افزايش عناصر غذايي خاك، مقدار زادآوري مي

كه نشان دادهتجربه نيز. يابد نيز افزايش مي است

و مناطقي كه از  نونهالهاي جنگلي اغلب در گودالها

و يا  تدر بقاياي گياهيهوموس جزيه درختان انباشته حال

ميندا شده در اين شرايط مقدار معموالًو شوند، مشاهده

ميو رطوبت عناصر خاك .باشد بيشتر از ساير نقاط
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Abstract 
 
In this paper, regeneration status of forest species in relation to different ecological factors was discussed. 
Ecological characteristics of studied regions in 110 sample plots of circular shapes, each of 500 m2 and 
535 micro-plots of 2.25 m2 were investigated. Sampling was done in 4 regions within elevation between 
800-2400 m above sea level and in three parallel lines on general slopes. Vertical distance between 
sampling units in slope direction was 100 m and overall distances between locations were 500-1000 m. 
Positioning of samples units were prepared with GIS and GPS. Statistical data were analyzed using 
EXCEL and SPSS software. Complete soil profile in center of macroplots and top soil active horizon in 
center microplots were studied. Results indicated that physiographical, topographical, and edaphical 
variation have high effects on sexual regeneration frequency in the studied area. The mean regeneration 
number in elevation class of higher than 1800 m, also in slope class > 60% and in northern and western 
directions was higher than other classes and directions. Also it was higher in Asmari formation, in rocky, 
coarse and sharp stones regions and in slopes. The frequency of regeneration was also higher in soil 
nitrogen class of 0.30-0.45 percent, in soil available phosphorus class of more than 20 mg/kg (ppm) and in 
soil organic matter class of 3-4.5 percent.  
 
Key words: Zagros forests, regeneration, ecological factors, Ilam province. 

 


