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چکیده
در دانش بومشناسي ،مطالعه جوامع گياهي و تجزيه و تحليل روابط بين گياهان و عوامل محيطي حائز اهميت فراواني است .در اين
رابطه ،پوشش گياهي پارک داالب در منطقه حفاظتشده مانشت و قالرنگ در استان ايالم با استفاده از روش براون -بالنکه مطالعه
شد .دادههای جامعهشناسي از  44قطعهنمونه جمعآوری شد .برای رستهبندی از روش تجزيه و تحليل ارتباطهای عاملي و برای
طبقهبندی از روش تحليل خوشهبندی استفاده شد .نتايج تحليلهای جدولي جامعهشناختي بهروش براون -بالنکه منجر به معرفي
جوامع

Acantholimono ،Quercetum brantii ،Aceri monspesulani-Quercetum brantii ،Teucrio polii-Quercetum brantii

 blakelochkii-Astragaletum veriو  Celtido tournefortii-Aceretum monspesulaniدر منطقه مورد مطالعه شد .اين جوامع گياهي
به راسته  Quercetalia persicaeو رده  Quercetea persicaeتعلق دارند .تجزيه و تحليل متغيرهای محيطي در جوامع گياهي نشان
داد که عوامل خاکي (درصد رس و شن ،درصد آهک ،فسفر ،پتاسيم و اسيديته) ،توپوگرافي (ارتفاع از سطح دريا و درصد شيب) و نيز
درصد پوشش تاجي طبقههای فوقاني جنگل ،در پراکنش جوامع گياهي در منطقه مؤثر بودند.
واژههای کلیدی :براون -بالنکه ،جنگلهای بلوط ،رشتهکوه زاگرس ،عوامل بومشناختي.

مقدمه
تجزيه و تحليل روابط بين گياهان و عوامل محيطي همواره
بهعنوان يک مسئله اساسي در مطالعات بومشناسي مورد توجه
بوده است ( .)Guisan & Zimmermann, 2000در سالهای
اخير ،مطالعات جامعهشناختي گياهي بهمنظور ارائه يک ديد
کلي از پوشش گياهي در يک قلمرو رويشي و نيز ارزيابي
دقيق آن برای اهداف حفاظتي ،بهعنوان يکي از ابزارهای مفيد
برای شناخت رابطه بين پوشش گياهي و عوامل محيطي ،بهطور
گسترده استفاده شده است ( .)Dengler et al., 2005روشهای

زيادی برای توصيف ويژگيهای جوامع گياهي در مکاتب
مختلف توسعه يافتهاند که در بين آنها ،مکتب زوريخ -مونپليه
( )Zurich-Montpellierاز اهميت ويژهای برخوردار است
( .)Kent & Coker, 1992در روش براون -بالنکه (Braun-
 )Blanquetنيز هدف کلي طبقهبندی جوامع گياهي بر اساس
ترکيب فلوريستيک و رستهبندی دادههای مربوط به گونههای
گياهي در جدولهای جامعهشناختي است (Mueller-
 .)Dombois & Ellenberg, 1974براون -بالنکه ،جامعه
گياهي را بهعنوان يک واحد اساسي برای توصيف پوشش
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گياهي استفاده کرد که در واقع بيانکننده گونههای غالب
تشخيصي در آن واحد رويشي است (.)Pignatti et al., 1997
جوامع گياهي قابل تغيير هستند و ميتوانند بهعنوان موزاييکي
از واحدهای پوشش گياهي ديده شوند .اين تغييرپذيری مربوط
به تفاوتهای محيطي در زمان است ( & Comstock
.)Ehleringer, 1992; Cook & Irwin, 1992
در ايران و ازجمله در جنگلهای زاگرس نيز با هدف
بررسي تغييرات پوشش گياهي در طول زمان ،پژوهشهايي
بر اساس مکتب براون -بالنکه انجام شده است ( Zohary,
1963; Asri & Mehrnia, 2002; Hamzeh'ee et al.,

 .)2008; Basiri, 2010اين جنگلها با تنوع گونهای منحصر
بهفرد خود و دارا بودن جوامع گياهي متعدد ( Zohary,
 )1963جزو مهمترين بومسازگانهای طبيعي ايران محسوب
ميشوند .جوامع مختلف بلوط مانند ،Quercetum persicae
 Querceto-Amygdaletum ،Querceto-Pistacietumو
 Querceto-Aceretumبخش اعظم اين جنگلها را در غرب
کشور بهخود اختصاص دادهاند ( Jazirehi & Ebrahimi
 .)Rostaghi, 2003تمرکز بهرهبرداریها و دخالت انسان
بهويژه چرای خارج از فصل و بيشتر از حد ظرفيت در اين
جنگلها بهمنظور تهيه علوفه توليدی دامهای عشاير و
روستاييان ،موجب پيدايش شرايط جديد محيطي شده است
که قابليت پذيرش جوامع گياهي خاصي را دارد ،بهطوریکه
متأسفانه ترکيب فلوريستيکي و تنوع گونهای جوامع گياهي
موجود در اين جنگلها بر اثر اين آشفتگيها تغييرات زيادی
کرده است ( ;Jazirehi & Ebrahimi Rostaghi, 2003
 .)Hamzeh'ee et al., 2008با توجه به اهميت و ارزش
حفاظتي جنگلهای بلوط زاگرس ،شناخت اين تغييرات و
بررسي جوامع گياهي موجود ميتواند نقش مهمي در
چگونگي مديريت اين بومسازگانها داشته باشد.
در پژوهش  Hamzeh'eeو همکاران ( ،)6550جوامع
بلوط چهارزبر کرمانشاه مطالعه شد و يک جامعه Astragalo
 tortousi-Quercetum persicaeبا دو زيرجامعه گياهي
شامل Acantholimono blakelockii- festucetosum
 ovinaeو  Gundelietosum tournefortiiدر اين منطقه
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شناسايي شد .پژوهشگران مذکور گزارش کردند که اين
جوامع از نظر عواملي مانند جهت ،درصد شيب و نيز ماده
آلي خاک تفاوت داشتند .در پژوهش ،)6555( Basiri
جوامع ویول ( )Q. libani Oliv.آذربايجان غربي با
استفاده از روش براون -بالنکه مطالعه شد .در اين پژوهش،
نه جامعه گياهي ازجمله جوامع مربوط به بلوط ايراني مانند
Quercetum ،Trifolio stellati-Quercetum brantii
،Violo modestue-Quercetum brantii ،brantii
 Trifolio campestri-Quercetum brantiiو Pistacio
 atlanticae-Quercetum brantiiمعرفي شد .همچنين،
عواملي مانند اسيديته خاک ،جهت شيب ،شاخص شکل
زمين و ارتفاع از سطح دريا بهعنوان عوامل تأثيرگذار بر
استقرار جوامع گياهي در منطقه تشخيص داده شد .در
بررسي جوامع گياهي منطقه حفاظتشده سفيدکوه در استان
لرستان براساس مکتب براون -بالنکه ( )Zygmatistکه
توسط  Asriو  )6556( Mehrniaانجام شد ،هفت جامعه
Lonicero
گياهي ازجمله ،Quercetum persicae
 nummulariifollliae-Amygdaletum orientalisو
mucronatae

nervistipuli-Daphnetum

Astraglo

شناسايي شد .نتايج پژوهش مذکور نشان داد که عوامل
توپوگرافيکي شامل ارتفاع از سطح دريا ،جهت و شيب و
عوامل خاکي ازجمله عمق و بافت در استقرار اجتماعات
گياهي در نوارهای ارتفاعي و شيبهای مختلف مؤثر بودند.
در پژوهشهای  5323( Zoharyو  ،)5313رده
 Quercetea brantiiبرای نواحي جنوبي ارمنستان،
جنگلهای کردستان -زاگرسي در ايران ،عراق و ترکيه تعيين
شد Mobayen .و  )5315( Djavanshirجوامع گياهي
جنگلهای بلوط زاگرس را در رده Quercetea persicae
قرار دادند و دو راسته  Quercetalia infectoriaeو
 Quercetalia persicaeرا برای اين رده معرفي کردند.
راسته اول شامل زيرگونههای مختلف  Q. brantiiو گونه
معرف مازودار ( )Q. infectoria Oliv.بود که از جنگلهای
اروميه تا نواحي شمالي کرمانشاه گسترش داشت .راسته دوم
شامل گونه اصلي  Q. brantiiواريته  persicaبا گونه معرف
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 Amygdalus scoparia Spachبود که از نواحي جنوبي
کرمانشاه تا اطراف شيراز گسترش داشت .راسته
 Quercetalia infectoriaeدر آبوهوای مديترانهای با
خاکهای شني -رسي و راسته  Quercetalia persicaeدر
عرضهای جغرافيای کمتر و در آبوهوای خشک تا
نيمهخشک با خاکهای بهشدت آهکي پراکنش داشتند
( .)Asri & Mehrnia, 2002; Hamzeh'ee et al., 2008بر
اساس منابع فوق ،گونههای زير بهعنوان گونههای معرف
جنگلهای بلوط ايراني و در بعضي موارد ،شاخص جوامع
بلوط ايراني در زاگرس معرفي شدند:

Q. brantii var. persica (Jaub. & Spach) Zohary,
& Pyrus glabra Boiss., Lonicera persica Jaub.
Spach, Acer monspessulanum L. subsp. cinerascens
(Boiss.) Yaltirik, Ranunculus ficaroides Bory et
Chaub., Ephedra foliata Boiss. et Ky., Pistacia
khinjuk Stocks, P. atlantica Desf., Anemone biflora
DC., A. coronaria L., Geranium tuberosum L.,
Gundelia tournefortii
L.,
Carex
stenophylla
Wahlenb.,
Fritillaria imperialis
L.,
Daphne
angustifolia C. Koch, D. mucronata Royle, Cerasus
microcarpa (C. A. Mey.) Boiss., Bongardia
chrysogonum (L.) Boiss., Viola modesta Fenzl.,
Astragalus fasciculifolius (Boiss.) Kuntze, A.
)abnormalis Rech. F., Helianthemum salicifolium (L.
Miller, Amygdalus orientalis Duh., Crataegus
pontica C. Koch, Trifolium dasyurum C. Presl, T.
campestre Schreb., T. stellatum L., Colchicum
)speciosum Steven, Muscaria caucasicum (Griseb.
Baker,
Ornithogalum
cuspidatum
Bertol,
Ceratocephalus testiculatus (L.) Pers., Callipeltis
cucullaris (L.) Rothm, Teucrium polium L.,
Picnomon acarna (L.) Cass., Anthemis haussknechtii
Boiss. & Reut., Alcea kurdica (Schlecht.) Aleff,
Bryonia aspera Stev. ex Ledeb, Hordeum bulbosum
L., Aristolochia bottae Jaub. & Spach, Serratula
cerinthifolia (Sm.) Boiss.

امروزه با تغيير در رويکرد طرحهای جنگلداری و تأکيد بر
حفظ تنوع زيستي و دستيابي به پايداری بومشناختي در
بومسازگانهای طبيعي ،بيشتر پژوهشگران معتقدند که مديريت
جوامع گياهي جايگزينشده با جوامع طبيعي در بومسازگانهای
جنگلي بايد در اولويت برنامههای مديريتي قرار گيرد تا سالمت
و يکپارچگي آنها حفظ شود و استمرار آنها برای نسلهای
آينده تضمين شود ( ،)Kohli et al., 2008بنابراين مشخص کردن

جامعهشناسي گیاهي منطقه ...

جوامع گياهي و گونههای شاخص و متمايزکننده هر جامعه
بهدليل ارتباط معنيدار آنها با حفظ بومسازگانها ضروری
است .کمبود اطالعات در جنگلهای زاگرس در مورد جوامع
طبيعي و کمتر دستخورده و نيز معرفي گونههای تشخيصي در
اين جوامع ،عوامل مؤثر بر استقرار و پراکنش آنها ،تأثير متقابل
اين عوامل بر جوامع جنگلي و اهميت اين جوامع بهدليل ارتباط
معنيدارشان با حفظ بومسازگانها سبب شد تا در پژوهش
پيشرو ،جوامع گياهي پارک داالب که در منطقه حفاظتشده
مانشت و قالرنگ در استان ايالم قرار گرفته است ،بررسي شود.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
پارک داالب در جنوب غربي سلسله جبال زاگرس با
مساحت حدود  5555هکتار در  61کيلومتری شمال غرب
شهرستان ايالم و در مختصات  42° 65′تا  42° 35′طول
شرقي و  33° 45′تا  33° 41′عرض شمالي واقع شده
است .کمترين و بيشترين ارتفاع از سطح دريا در اين منطقه
بهترتيب  5355و  6531متر هستند و جهت عمومي دامنه،
شمالي است .بلوط ايراني مهمترين توده تشکيلدهنده اين
جنگل است که حدود  61سال تحت حفاظت بوده است.
متوسط بارندگي ساالنه بر اساس ايستگاه هواشناسي
سينوپتيک ايالم در يک دوره  62ساله ()5321-5335
 121ميليمتر بوده که بهطور عمده در فصل زمستان
بهصورت برف رخ داده است .ميانگين دمای حداقل و
حداکثر ساالنه نيز بهترتيب  55/1و  66/4درجه سانتيگراد
است .همچنين ،اقليم منطقه بر اساس روش دومارتن،
مديترانهای است (.)Mirdavoodi et al., 2015
روش پژوهش
اطالعات مربوط به پوشش گياهي ،خاک و متغيرهای
محيطي ديگر با استفاده از  44قطعهنمونه بهروش تصادفي در
افراد جامعه ( )Association individualکه بر اساس سيمای
ظاهری و بررسي اوليه ترکيب فلوريستيک مجزا شده بودند،
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برداشت شد .سطح قطعهنمونهها با استفاده از منحني سطح-
گونه ( )Cain, 1938تعيين شد (برای گروه Astragalus
 verus-Acantholimon blackelockiiقطعهنمونههای  555متر
مربعي و برای گروههای ديگر از قطعهنمونههای  612متر مربعي
استفاده شد) .پس از جمعآوری گونههای گياهي و خشک
کردن آنها در هرباريوم مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع
طبيعي استان مرکزی ،برای شناسايي گونههای گياهي از فلورا
ايرانيکا ( )Rechinger, 1963-2010استفاده شد .دادههای
مربوطه به فراواني -چيرگي ( )Abundance- dominanceو
جامعهپذيری ( )Sociabilityبرای کليه گونههای گياهي موجود
در هر قطعهنمونه بر اساس ضريبهای براون -بالنکه ثبت شد
(.)Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974
برای مطالعات خاک ،نمونههای خاک از چهارگوشه و
مرکز قطعهنمونه و از عمق صفر تا  65سانتيمتری جمعآوری
و با يکديگر مخلوط شد تا نمونه همگن بهدست آيد (Saint-
 .)Laurent et al., 2017ويژگيهای خاک شامل بافت
خاک (روش هيدرومتر) ،اسيديته (گِل اشباع و با استفاده از
 pHمتر) ،درصد مواد خنثيشونده (با استفاده از روش
تيتراسيون) ،فسفر قابل جذب (با استفاده از روش اولسن)،
پتاسيم قابل جذب (با استفاده از روش استات آمونيوم)،
کربن آلي (با استفاده از روش والکي -بلک) و ازت کل (با
استفاده از روش کجلدال) ( & Ali Ehiaei
 ،)Behbahanizadeh, 1992رطوبت حجمي خاک (با
Time Domain
استفاده از دستگاه رطوبتسنج
 ،Reflectometryمدل  ،)6050X1وزن مخصوص ظاهری
خاک (با استفاده از سيلندرهای مخصوص نمونهبرداری
خاک) و درصد سنگ (بهعنوان شاخصي برای
بيرونزدگيهای سنگي) در سطح قطعهنمونه ،اندازهگيری
شد .تاجپوشش گياهي طبقههای فوقاني جنگل بهعنوان
معياری برای ميزان نور رسيده به کف جنگل درنظر گرفته
شد ( .)Rodríguez-Calcerrada, 2008عوامل توپوگرافي
مانند ارتفاع از سطح دريا ،درصد شيب و جهت جغرافيايي
نيز در هر قطعهنمونه مشخص شد.
برای تحليل دادههای جامعهشناختي ،نرمافزار آنافيتو
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( )Anaphytoبهکار برده شد ( .)Briane, 1995برای
رستهبندی از روش تجزيه و تحليل ارتباطهای عاملي
( )Factorielle Correspondence Analysisو برای
طبقهبندی از روش تحليل خوشهبندی ()Cluster Analysis
استفاده شد ( .)Hamzeh'ee, 2001پس از طبقهبندی پوشش
گياهي ،گونههای شاخص موجود در هر يک از گروههای
گياهي با استفاده از ترکيب گونهای جوامع ،ويژگيهای
وفاداری ،بومشناسي گونهها و نيز بررسي منابع ( Zohary,
1963; Asri & Mehrnia, 2002; Jazirehi & Ebrahimi
Rostaghi, 2003; Hamzeh'ee et al., 2008; Basiri,

 )2010مشخص شد .نامگذاری جوامع گياهي پس از بررسي
جوامع گياهي معرفيشده در مناطق مشابه و بر اساس کد
بينالمللي نامگذاری جامعهشناسي گياهي ( Weber et al.,
 )2000انجام شد .در نهايت ،جدول جامعهشناسي گياهي
تهيه و جوامع گياهي معرفي شدند.
نرمال بودن دادههای مربوط به متغيرهای محيطي در جوامع
مختلف با آزمون کولموگروف -سميرنوف بررسي شد .برای
تحليلهای آماری مربوط به دادههای غيرنرمال از آمار
ناپارامتری و آزمون  Kruskal-Wallisو برای دادههای نرمال
از تجزيه واريانس يکطرفه ( )ANOVAاستفاده شد .آزمون
توکي برای مقايسه چندگانه ميانگينها استفاده شد ( Bihamta
 .)& Zare Chahouki, 2008تجزيه و تحليل متغيرهای
محيطي در جوامع گياهي با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه
 51انجام شد.

نتایج
گروهبندی بهدست آمده از رستهبندی ارتباطهای عاملي
با  44قطعهنمونه و  543گونه گياهي موجود در آنها منجر
به تفکيک پنج گروه گياهي شد که نتايج بهدستآمده در
تحليل خوشهای را تأييد کرد (شکلهای  5و  .)6با توجه به
بررسي محورهای مختلف ،محورهای اول و دوم که بيشترين
ارزش ويژه را داشتند ،برای نمايش گروهبندی قطعهنمونهها و
گونهها بهکار گرفته شدند.
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،1  با عددTeucrium polium-Quercus brantii  گروه.)AFC(  نمودار توزیع قطعهنمونهها و تفکیک گروههای گیاهي در ارتباط با محورهای رستهبندی-1 شکل
 و4  با عددAcantholimon blackelockii-Astragalus verus  گروه،3  با عددQuercus brantii گروه،2  با عددAcer monspessulanum-Quercus brantii گروه
. مشخص شدهاند5  با عددAcer monspessulanum-Celtis tournefortii گروه

،1  با عددTeucrium polium-Quercus brantii  گروه.)AFC(  توزیع گونههای گیاهي و تفکیک گروههای گیاهي در ارتباط با محورهای رستهبندی-2 شکل
 و4  با عددAcantholimon blackelockii-Astragalus verus  گروه،3  با عددQuercus brantii  گروه،2  با عددAcer monspessulanum-Quercus brantii گروه
. مشخص شدهاند5  با عددAcer monspessulanum-Celtis tournefortii گروه
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 کنترل و تأييد، سرشت بومشناختي و بررسي منابع،وفاداری
 گونههای همراه نيز مشخص شده و سينتاکسونها.شدند
.)5 تعيين و نامگذاری شدند (جدول

،پس از طبقهبندی و تفکيک گروههای گياهي
قطعهنمونهها و گونهها در جدول جامعهشناسي گياهي
 گونههای تشخيصي بر اساس ويژگيهای.مرتب شدند

 درصد فراواني گونهها و ویژگيهای رویشگاهي آنها، جوامع گیاهي منطقه داالب-1 جدول

گونههای تشخيصي
)(درصد فراواني در کل قطعهنمونهها

جامعه گياهي

ويژگيهای رويشگاهي جامعه
دامنه و
دامنه و متوسط
دامنه و متوسط
متوسط
تاجپوشش
جهت جغرافيايي
ارتفاع از سطح
شيب
طبقههای فوقاني
)دريا (متر
)(درصد
)جنگل (درصد

Quercus brantii Lindl. (95.5)
Teucrium polium L. (13.6)
Picris strigosa M. B. (13.6)
Teucrio polii-Quercetum
brantii

Aegilops umbellulata Zhuk. (11.4)
Avena fatua L. (11.4)

جنوب

64-21
)16(

5435-5215
)5401(

55-63
)50(

خطالرأس
بهسمت شمال
غرب

65-61
)65(

6511-6561
)6535(

1-61
)0(

 شمال-شمال
شرق

61-15
)40(

5315-5165
)5161(

65-15
)36(

Stipa arabica Trin. and Rupr. (9.1)
Achillea aleppica DC. (4.5)
Astragalus sumarensis Maassoumi (4.5)
Amygdalus arabica Oliv. (2.3)

Acantholimono blakelockiiAstragaletum veri

Astragalus verus Olivier (9.1)
Acantholimon blakelockii Mobayen (9.1)
Cousinia jacobsii Rech. (4.5)
Quercus brantii Lindl. (95.5)
Acer monspessulanum L. (45.5)
Gypsophila pallida Stappf. (18.2)
Euphorbia cheiradenia Boiss. (15.9)
Onosma sericeum Willd. (15.9)
Cruciata taurica (Pallas ex Willd.) Ehrend.
(11.4)

Aceri monspesulaniQuercetum brantii

Dianthus macranthoides Hausskn. ex
Bornm. (11.4)
Hypericum scabrum L. (11.4)
Allium affine Ledeb. (11.4)
Trigonella elliptica Boiss. (9.1)
Bibersteinia multifida DC. (9.1)
Bongardia chrysogonum (L.) Spach (9.1)
Echium italicum L. (6.8)
Acanthophyllum caespitosum Boiss. (2.3)

... جامعهشناسي گیاهي منطقه
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گونههای تشخيصي
)(درصد فراواني در کل قطعهنمونهها

ويژگيهای رويشگاهي جامعه
دامنه و
دامنه و متوسط
دامنه و متوسط
متوسط
تاجپوشش
جهت جغرافيايي
ارتفاع از سطح
شيب
طبقههای فوقاني
)دريا (متر
)(درصد
)جنگل (درصد

Quercus brantii Lindl. (95.5)
Hordeum bulbosum L. (15.9)
Vicia sativa L. (13.6)
Quercetum brantii

Lathyrus inconspicaus L. (11.4)
Medicago rigidula (L.) All. (9.1)

- غرب-شمال
شرق

55-21
)45(

5435-6531
)5165(

1-21
)35(

شمال شرق

41-21
)11(

5211-5141
)5152(

44-31
)22(

Onosma elwendicum Wettst. (6.8)
Astragalus ecbatanus Bunge. (4.5)
Acer monspessulanum L. (6.8)
Celtido tournefortii-Aceretum
monspesulani

Celtis tournefortii Lam. (6.8)
Cerasus mahaleb (L.) Mill. (6.8)
Scaligeria meifolia (Fenzl.) Boiss. (6.8)
Eroemopoa persica (Trin.) Roshev. (6.8)

Cerasus microcarpa (C. A. Mey.) Boiss. (68.2), Pistacia atlantica Desf. (61.4), Torilis leptophylla
(L.) Reichenb. (50), Echinops kotschyi Boiss. (47.7), Hordeum glaucum Steud. (45.5), Bromus
tomentellus Boiss. (43.2), Daphne mucronata Royle (43.2), Lens cyanea (Boiss. & Hohen.) Alef.
(40.9), Galium aparine L. (36.4), Asyneuma cichoriform (Boiss.) Bornm. (36.4), Thalictrum
sultanabadense Stapf (29.5), Scorzonera lanata (L.) O. Hoffm. (27.3), Crupina crupinastrum (Moris)
Vis. (25), Astragalus cyclophyllus L. (25), Tulipa montana Lindl. (22.7), Festuca ovina L. (20.5),
Astragalus microcephalus Willd. (20.5), Colchicum persicum Baker (20.5), Euphorbia condylocarpa
M. (20.5), Coronilla scorpioides W. D. (18.2), Galium megalanthum Boiss. (18.2), Astragalus
Companions

adulterianus Podlech (18.2), Prangus uloptera DC. (15.9), Malabila porphyrodiscus Stapf and
Wettst (15.9), Ficaria kochii (Ledeb.) Iranshahr and Rech. (15.9), Salvia multicaulis Vahl. (15.9),
Gladiolus atroviolceus Boiss. (15.9), Onosma microcarpum DC. (13.6), Lonicera nummulariifolia
Jaub. and Spach (11.4), Gypsophila bicolor Grossh. (11.4), Smyrniopsis aucheri Boiss. (11.4),
Crataegus pontica C. Koch (11.4), Centaurea koeieana Bornm. (11.4), Bunium cylindricum (Boiss.
& Hoh.) Drude (11.4), Centaurea Behen L. (11.4), Astragalus iranicus Bunge. (11.4), Acantholimon
bromifolium Boiss. (11.4), Hedysarum sp. (11.4), Asperula glomerata Griseb. (11.4), Stachys inflata
Benth. (9.1), Cousinia cylindracea Bioss. (9.1), Silene vulgaris (Moench) Garcke (6.8), Tanacetum
polycephalum Schults-Bip (6.8), Artemisia haussknechtii Bioss. (4.5), Nepeta persica Bioss. (4.5),
Cotenoster lurestanica Klotz. (4.5)

Others: Poa bulbosa L., Gundelia tournefortii L., Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski, Boissiera squarrosa (Bank and Soland.) Nevski, Phlomis olivieri Benth.,
Lamium amplexicaule L., Euphorbia macroclada Boiss., Cirsium spectabile DC., Scariola orientalis (Boiss.) Soják, Noaea mucronata Aschers., Bromus sterilis L.,
Turgenia latifolia (L.) Hoffm., Cerastium inflatum Link ex Desf., Helianthemum salicifolium (L.) Miller, Acinos graveolens (M. B.) Link., Gagea tenuifolia (Boiss.)
Fomin, Minuartia meyeri (Sibth. Smith) Bornm., Hesperis leucoclada Boiss., Sameraria stylophora (Jaub. and Spach) Boiss., Chardinia orientalis (L.) O. Kuntze, Bunium
luristanicum Rech., Chaerophyllum macropodum Boiss., Bromus tecterum L., Bromus danthoniae Trin., Alyssum linifolium Steph. ex Willd., Geranium tuberosum L.,
Senecio vernalis Waldst. and Kit., Heteranthelium piliferum (Banks and Soland.) Hochst, Talaspi perfoliatum L., Centaurea depressa M.B., Alyssum strictum Willd.
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دريا و درصد پوشش درختي در گروههای بهدستآمده از
رستهبندی ،اختالف معنيداری داشتند (جدولهای  6و .)3

تحليلهای آماری نشان داد که در ميان متغيرهای
محيطي ،درصد رس و شن خاک ،درصد آهک و اسيديته
خاک ،فسفر و پتاسيم خاک ،درصد شيب ،ارتفاع از سطح

جدول  -2خالصه دادههای متغیرهای محیطي برای رویشگاههای گیاهي و نتایج تجزیه واریانس
متغير محيطي

ميانگين

بيشينه

کمينه

ANOVA

انحراف معيار درجه آزادی ميانگين مربعات

F

معنيداری
5/566ns

سيلت (درصد)

34/11

15

51

1/16

4

555/45

5/343

رس (درصد)

62/1

40

55

0/42

4

621/6

1/564

**

5/556

آهک (درصد)

45/40

15/1

2/3

52/06

4

5633/40

1/621

**

5/555

پوشش درختي (درصد)

31/30

34

1

4/56

4

5510/03

3/144

*

جهت جغرافيايي (زاويه)

513/11

345

31

24/31

4

4645/14

5/561

5/452ns

5/56

5/4

5/06

5/53

4

5/563

5/304

5/611ns

وزن مخصوص ظاهری
(گرم بر سانتيمتر مکعب)

5/551

*

** معنيدار در سطح اطمينان  33درصد؛ معنيدار در سطح اطمينان  31درصد؛  nsغيرمعنيدار

جدول  -3خالصه دادههای متغیرهای محیطي برای رویشگاههای گیاهي و نتایج آزمون

Kruskal-Wallis

متغير محيطي

ميانگين

بيشينه

کميته

انحراف معيار

درجه آزادی

مربع کای

معنيداری

شن (درصد)

30/33

23

64

55/35

4

55/55

*5/533

اسيديته خاک

1/3

0/3

2/0

5/31

4

56/61

*5/552

کربن آلي خاک (درصد)

6/50

1/34

5/61

5/61

4

2/13

5/523ns

پتاسيم ()ppm

644/36

401/31

30/03

553/5

4

53/61

**5/55

فسفر ()ppm

1/52

51/33

6

4/53

4

54/14

**5/551

ازت کل (درصد)

5/51

5/42

5/53

5/50

4

1

5/ 532ns

ارتفاع از سطح دريا (متر)

5105/11

6531

5323

656/46

4

51/16

**5/554

43/11

15

55

51/63

4

55/06

*5/563

شيب (درصد)
*

** معنيدار در سطح اطمينان  33درصد؛ معنيدار در سطح اطمينان  31درصد؛

ns

غيرمعنيدار

بحث

Acantholimono ،Quercetum brantii ،Quercetum brantii

بر اساس نتايج رستهبندی ارتباطهای عاملي و تحليل
خوشهای ،پنج جامعه گياهي با توجه به ترکيب فلوريستيک
خاصي که باعث جدا شدن آنها از يکديگر در جدول
جامعهشناختي گياهي شد ،نهايي شد که عبارت بودند از:
Aceri monspesulani- ،Teucrio polii-Quercetum brantii

 blakelochkii-Astragaletum veriو Celtido tournefortii-

 .Aceretum monspesulaniبلوط ايراني در بيشتر جوامع گونه
غالب بود .اين گونه در سرتاسر جنگلهای زاگرس رويش دارد
( & Tabatabaei & Djavanshir, 1966; Mobayen
 .)Tregubov, 1970الزم بهذکر است که جامعه Quercetum
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 brantiiپيش از اين توسط  Asriو  )6556( Mehrniaدر منطقه
حفاظتشده سفيدکوه لرستان )6555( Basiri ،در آذربايجان
غربي و  Atriو  )5333( Jafariدر ياسوج نيز گزارش شده بود.
همچنين ،زيرجامعهای از  Acantholimon blakelochkiiتوسط
 Hamzeh'eeو همکاران ( )6550با عنوان Acantholimono
 blakelockii-festucetosum ovinaeدر جنگلهای چهارزبر
استان کرمانشاه گزارش شد .بر اساس تقسيمبندی Zohary
( 5323و  )5313و  Mobayenو ،)5315( Djavanshir
جنگلهای منطقه داالب در راسته  Quercetalia persicaeو
رده  Quercetea persicaeقرار ميگيرند.
از ميان گونههای شاخصي که تاکنون توسط Mobayen
و  5323( Zohary ،)5315( Djavanshirو  )5313و
 Hamzeh'eeو همکاران ( )6550در جوامع بلوط ايراني
گزارش شده ،گونههای زير در اين منطقه حضور بهنسبت
بيشتری داشتند:
Q. brantii var. persica, Acer monspessulanum subsp.
Geranium

atlantica,

Pistacia

cinerascens,

tuberosum, Daphne mucronata, Cerasus microcarpa,
polium,

Teucrium

chrysogonum,

Bongardia

Hordeum bulbosum, Astragalus abnormalis

عالوهبراين ،گونههای ،Stipa arabica
Crupina ،Avena fatua ،Picris strigosa ،koeieana
 Aegilops umbellulata ،crupinastrumو Coronilla
 scorpioideبهعنوان گونههای شاخص جامعه Teucrio
 polii-Quercetum brantiiکه در شيبهای جنوبي رويش
دارد ،معرفي شدند .گونههای Lens cyanea ،Vicia sativa
و  Lathyrus inconspicausنيز بهعنوان گونههای شاخص
جامعه  Quercetum brantiiتشخيص داده شدند .گونههای
،Dianthus macranthoides Hausskn. ex Bornm.
Gypsophila
،Allium affine ،Echium italicum
Trigonella
،Euphorbia cheiradenia ،pallida
 Hypericum scabrum ،ellipticaو Cruciata taurica
برای جامعه Aceri monspesulani-Quercetum brantii
که بهطور عمده در ارتفاعات باالتر گسترش دارد ،بهعنوان
Centaurea

گونههای شاخص تشخيص داده شدند.
بر اساس يافتههای پژوهش پيشرو ،گونه Cousinia
 jacobsiiبرای جامعه Acantholimono blakelockii-
 Astragaletum veriو گونههای ،Cerasus mahaleb
Galium
،Nepeta persica ،Scaligeria meifolia
 megalanthumو  Eroemopoa persicaبرای جامعه Celtido
 tournefortii-Aceretum monspesulaniبهعنوان گونههای
شاخص معرفي شدند ،اما با توجه به شرايط تخريبشده
جنگلهای زاگرس و منطقه مورد مطالعه در گذشته و پيش از
حفاظت از منطقه داالب ،شايد بتوان بعضي از اين گونهها مانند
 Euphorbia cheiradeniaرا بهعنوان گونه شاخص ترجيحي
برای جامعه مذکور درنظر گرفت Hamzeh'ee .و همکاران
( )6550نيز به اين نکته اشاره کردهاند.
حضور گسترده جامعه بلوط ايراني در رشتهکوههای
زاگرس و در منطقه مورد مطالعه ،نشان از بردباری
بومشناختي اين گونه درختي دارد .همچنين ،ويژگيهای
بومشناختي متفاوتي مانند ارتفاع از سطح دريا ،خاک،
جهتهای مختلف جغرافيايي و شيب ،تأثير قابل توجهي در
ترکيب فلوريستکي جوامع بلوط در نقاط مختلف داشته است
که منجر به ارائه سينتاکسونهای مختلفي از اين گونه غالب
در زاگرس و در منطقه داالب شده است Hamzeh'ee .و
همکاران ( )6550نيز اين موضوع را بيان کردند .تحليلهای
آماری نشان دادند که از بين متغيرهای محيطي مطالعهشده،
درصد آهک ،فسفر ،پتاسيم ،اسيديته و بافت خاک ،درصد
پوشش تاجي طبقههای فوقاني جنگل ،ارتفاع از سطح دريا
و درصد شيب در ميان جوامع گياهي ،اختالف معنيدار
داشتند .ارتفاع از سطح دريا ،درصد پوشش طبقههای فوقاني
جنگل و درصد شن خاک (بافت خاک) از مهمترين عوامل
تأثيرگذار بر ترکيب گياهي در منطقه داالب محسوب
ميشوند .اين يافته با نتايج بهدستآمده توسط پژوهشگراني
مانند  Arekhiو همکاران ( )6555و  Mirdavoodiو
همکاران ( )6551مطابقت دارد.
وجود گونههايي مانند ،Bromus tomentellus
،Festuca ovina ،Thalictrum sultanabadense
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 Daphne mucronataو  Acer monspessulanumدر
ارتفاعات باالتر ،تأکيدی بر نقش ارتفاع از سطح دريا در
پراکنش گونهها در جوامع بلوط است که پژوهشگراني
همچون  Jazirehiو ،)6553( Ebrahimi Rostaghi
 Hamzeh'eeو همکاران ( )6550و  )6555( Basiriنيز به
آن تأکيد کردهاند ،بهطوریکه ميانگين ارتفاع از سطح دريا
برای قطعهنمونههای جامعه Acantholimono blakelockii-
 6535 ،Astragaletum veriمتر بهدست آمد که نسبت به
جوامع ديگر در ارتفاع باالتری قرار داشتند .جامعه مذکور
بهطور عمده در خطالرأس ارتفاعات منطقه داالب پراکنش
داشت .از نظر پراکنش ارتفاعي ميتوان گفت که جوامع بلوط
ايراني بيشتر در ارتفاعات متوسط از سطح دريا رويش
دارند .اين نتيجه با يافتههای  )6555( Basiriمطابقت دارد.
کمترين پوشش تاجي طبقههای فوقاني جنگل (مقدار متوسط
 0درصد) متعلق به جامعه Acantholimono blakelockii-
 Astragaletum veriبود که در خطالرأس ارتفاعات بهسمت
شيبهای شمال غرب رويش داشتند .همچنين ،بيشترين پوشش
تاجي طبقههای فوقاني جنگل (مقدار متوسط  22درصد) متعلق
به جامعه Celtido tournefortii-Aceretum monspesulani
بود که در درههايي با شيب تند و ديواره صخرهای بلند در شيب
شمال شرقي رويش داشت .حضور بيشتر گونههايي مانند Celtis
Lonicera
،Cerasus mahaleb ،tournefortii
،Nepeta persica ،Scaligeria meifolia ،nummulariifolia
 Eroemopoa persica ،Cousinia cylindraceaو حتي Acer
 monspessulanumدر اين مناطق بهدليل سايهاندازی بيشتر
ديواره صخرهای موجود در انتهای دره ،کاهش دما ،کاهش تبخير
از سطح خاک و در نتيجه افزايش نگهداری رطوبت خاک در اين
منطقه بود .الزم بهذکر است که نبايد از نقش عوامل ديگر بهويژه
جهت شيب (با تأکيد بر شيبهای شمالي و جنوبي) ،درصد شيب
(با متوسط  )12/1و ارتفاع از سطح دريا (با متوسط  5151متر)
و اثر آنها در گسترش اين گونههای گياهي که توسط Jazirehi
و  )6553( Ebrahimi Rostaghiنيز مطرح شد ،غافل بود.
افزايش درصد شن بهطور عمده در قطعهنمونههای موجود
در جوامع Celtido tournefortii-Aceretum monspesulani
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و  Teucrio polii-Quercetum brantiiديده شد که اولي در
دره نامکالن و دومي در شيبهای جنوبي منطقه گسترش
داشتند .هرچند نبايد از تأثير عوامل توپوگرافي بر خاک و نيز
گسترش اين جوامع که توسط  )5305( Jennyنيز تأکيد شده،
غافل بود .جامعه  Teucrio polii-Quercetum brantiiبهطور
عمده در شيبهای جنوبي و در دامنههای کمارتفاع (متوسط
 5401متر) با شيب بهنسبت تند ( 15/1درصد) پراکنش داشت.
تغيير در منابع قابل دسترس در شيبهای جنوبي که توسط
 Davisو همکاران ( )6555نيز بيان شده ،بهدليل کاهش درصد
پوشش تاجي طبقههای فوقاني جنگل ،افزايش مقدار نور و در
نتيجه گرم شدن خاک و افزايش سرعت تجزيه الشبرگ و مواد
بهوجود ميآيد .موارد مذکور ضمن ايجاد فضای باز موجب
رويش گونههای نورپسند مانند ،Coronilla scorpioides
Crupina ،Centaurea behen ،Aegilops umbellulata
Avena ،Stipa arabica ،Picris strigosa ،crupinastrum
 fatuaو  Centaurea koeieanaشد .اين گونهها در رقابت،
قویتر از گونههای ديگر عمل کرده و دامنه پراکنش جمعيت
خود را افزايش دادهاند .اين يافته با نتايج  Christensenو
 )5302( Burrowsهمخواني دارد.
نکته قابل توجه در پژوهش پيشرو ،ارائه و معرفي
سينتاکسونهای جديدی مانند Celtido tournefortii-
 Aceretum monspesulaniو Teucrio polii-Quercetum
 brantiبا گونههای شاخص خاص خود بود که بهعنوان
جوامع محلي ذکر شده و برای تأييد آنها نياز به مطالعات
بيشتری در جنگلهای زاگرس است.
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Abstract
Study of plant communities and analysis of the relationship between plants and environmental
factors has always been considered as a fundamental issue in ecological studies. The vegetation
of Dalab Park in the protected area of Manesht and Qalarang in Ilam province was studied using
the Braun-Blanquet method. The study of the plant communities was carried out based on 44
phytosociological relevés. Data collection was analyzed by Factorielle Correspondence Analysis
(FCA) and Cluster Analysis (CA) methods. In general, there were five different plant
associations, including: Teucrio polii-Quercetum brantii, Aceri monspesulani-Quercetum
brantii, Quercetum brantii, Acantholimono blakelochkii-Astragaletum veri and Celtido
tournefortii-Aceretum monspesulani. These plant associations belong to Quercetea persica class
and Quercetalia persica order. Analysis of environmental variables in vegetation communities
showed that soil factors (clay%, sand%, T.N.V%, phosphorus, potassium and pH), topographic
factors (altitude and percentage of slope), as well as the percentage of cover in the overstory of
the forest were explained most variation in plant communities in this area.
Keywords: Braun-Blanquet, ecological factors, oak forests, Zagros Mountains.

