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  دهچكي
شفارود  16 يسر در ، سه پارسلاي و درختچه يدرخت يها با گونه يط توپوگرافيخاك و شرا يهايژگيو ن ارتباطييتع يراب

 برابرسينهقطر در ارتفاع  ،نمونه هقطع در هر .م شدانجا يآر 10 يا رهيقطعه نمونه دا 60با  يبردار نمونه والن انتخاب ياستان گ
عمق  از يانمونه، در مركز هر قطعه نمونه و دين گردييب و جهت دامنه تعيا، درصد شيارتفاع از سطح در، ها و درختچه درختان

اين  سپس ازو  محاسبهها  گونهكليه  يبرا برابرسينهسطح مقطع  ،رقط يها با استفاده از اندازه .برداشت شد خاك متري سانتي 20-0
در منطقه  يا گروه درختيپ يت 5ن اساس يبر ا .استفاده شد (TWINSPAN)هاي شاخص  مقادير در روش تحليل دو طرفه گونه

با  يط توپوگرافيخاك و شرا يهايژگين ارتباط متقابل وييتعمنظور  به .ديگرد ل خاك در آنها حفريپروف 6تعداد  سپسك و يتفك
مورد استفاده  (Tukey)و آزمون توكي  )انسيه واريتجز( ANOVAو ) يمتعارف يقيز تطبيآنال( CCA يروشها ،يدرخت يها پيت

 يها پيبا ت يدار يمعنارتباط  يم دارايو كلس اسيديته ،بيدرصد شا، يارتفاع از سطح در، حاصل جينتا براساس. گرفتندقرار 
م خاك يو كلس اسيديته ،ايبا ارتفاع از سطح در يدار يارتباط معن ياراخته ديگردو و آم - توسكا يها پيت. منطقه بودند يدرخت

  .نشان دادندب يبا درصد ش زيادي يستگ، همبنمدار -راشون و  - راش يها پيبوده و ت
  

 .يط توپوگرافيخاك، شرا هايويژگي، اي و درختچه يدرختپوششهاي ، يبند طبقه: كليدي هاي هواژ

  
  مقدمه

طقه، فصل مشترك عوامل هر من شناختي شرايط بوم
م، يچهار عامل اقل و آن منطقه است يطيمح ي وستيز

 آنن ييعوامل مهم تع ،، خاك و موجودات زندهيتوپوگراف
نسبت به  ياهياز هر گونه گيچه ن چنان. شوند يمحسوب م

عوامل  ير متقابل آن گونه بر روين تأثيط و همچنيمح
ت يتوان وضع يمنطقه شناخته شوند، م يطيمح ستيز

كرد  يابين و ارزييط حاضر تعيها را در شرا گونه
جا كه هر  از آن ).1379و همكاران،  ياحمد كرور يعل(

و توان خاصي را داراست، با  قابليتقسمت از جنگل 
توان در هر  شناخت توان قسمتهاي مختلف جنگل مي

پورهاشمي و (ترين برنامه را اجرا كرد  قسمت مطلوب
اصولي در ارزيابي توان  لراه ح .)1383همكاران، 
هاي جنگلي، مطالعه پوشش گياهي از  رويشگاه اكولوژيك

طور مجزا  بهجنبه فلوريستيك و بررسي خصوصيات خاك 
عناصر رويشي و خاك  همزماننيست، بلكه مطالعه 

زاهدي (داشته باشد  بر تري در تواند نتايج مطلوب مي
 هك  ينادليل  به يدرخت يها پيت ).1381 و محمدي،اميري 
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توانند  مي ،دهند يرا نشان م يجوامع جنگل يط فعليشرا
 يها ستميت اكوسيريشناخت و مد يبرا يخوب يراهنما
ر يها همواره تحت تأث پيت اين جا كه از آن. باشند يجنگل
مطالعه  بنابراين رامون خود قرار دارند، يط مختلف پيشرا

از . ط مؤثر بر آنهاستيآنها مستلزم مطالعه عوامل و شرا
هاي  گروه( يها پيها و ت ط مؤثر بر گونهيجمله شرا
 يط توپوگرافيخاك و شرا يهايژگي، ويدرخت )اكولوژيك

گاه ين جاييدر تع يرسد نقش مؤثر ينظر م بهكه  است
   .در جنگل داشته باشند يدرخت يها پيت

و  يطين عوامل محيبر ارتباط ب ياديمطالعات ز
 .Pourbabaei et al. اند د كردهيتأك گياهي يها گونه

هاي اكولوژيك گياهي  در بررسي ارتباط بين گروه (2006)
و ارتباط آنها با عوامل توپوگرافيك در جنگلهاي راش، 

كه بين جهت شيب و پراكنش گروههاي  نتيجه گرفتند
مطالعه انجام شده  .داري وجود دارد رابطه معني ،اكولوژيك

 يهمبستگ ،در برزيل Amorim & Batalha (2007)توسط 
 نشان داد يطيعوامل محگياهي و  يها گونهرا بين  زيادي

 .تري داشتند نقش مهم خاك يها يژگيو از ميان آنها كه
Oliveira- Filho et al. (1994)    در يـك جنگـل

ساحلي تروپيكال در جنوب شـرقي برزيـل بـا اسـتفاده از     
هـا   نشان دادند كه توزيع تـراكم گونـه   CCAروش آماري 

داري با تعدادي از خصوصيات شيميايي خاك  نيطور مع به
ــيو  ــاي  ويژگ ــك همبســتگي دارده  براســاس .توپوگرافي

 يروبــر ق اثــر يــاز طر يتوپــوگراف ، Clark (1990)نظــر
ــاك و م ــت خ ــا يكروكليرطوب ــلم ــأثير قاب ــر ت ــوجهي ب  ت

را  ياهيـ پوشش گ يستم دارد و الگوهايات اكوسيخصوص
 .كند يكنترل م

 يها منطقه مورد مطالعه گونهدر  كه با توجه به اين
 رسد ينظر م به ،وجود دارند يمتعدد اي و درختچه يدرخت
 نيزاين منطقه حاكم بر نقاط مختلف  يطيط محيشرا كه
ايجاد چنين  بسب كه بوده اي تنوع قابل مالحظه يدارا

هدف از اين  بر اين اساس .شده است يتعدد تنوع و
 )هاي گروه(هاي  پبندي و تعيين تي ، در ابتدا طبقهپژوهش
موجود در منطقه و در مرحله بعد  اي و درختچه درختي

بررسي ارتباط آنها با عوامل محيطي ازجمله شرايط 
  .باشد توپوگرافي و ويژگيهاي خاك مي

  
  مواد و روشها

  منطقه مورد مطالعه
 16 يسر 20و  19، 15 يها منطقه مورد مطالعه، پارسل

هكتار  131وع شفارود است كه مساحت آنها در مجم
 1324شفارود با مساحت  9ه ضاز حو 16سري . باشد يم

غربي مجتمع صنايع چوب و كاغذ گيالن  هكتار در جنوب
متوسط درجه حرارت  ).1شكل (است واقع شده ) چوكا(

 1780تا  820ن يب يسر يزان بارندگيو م c˚5/16 ساليانه
ه شناسي ب از نظر زمينسري موردنظر . ر استيمتر متغ يليم

از نظر  و دوران دوم و دوره كرتاسه منسوب است
هاي  توف بمب(شناسي عمدتاً از پرتابهاي آتشفشاني  سنگ

  آندزيت و بازالت مانندو سنگهاي آتشفشاني ) آتشفشاني
 pH عمدتاً داراي بدست آمدهخاكهاي . است  تشكيل يافته

در اين  .اسيدي بوده و نسبت به فرسايش حساس هستند
متر و  1200تا  300محدوده ارتفاعي علت  بهسري 

و وجود يالها و ) متر ميلي 1780تا  820(ميانگين بارش 
وجود بهاي جنگلي متفاوتي  بزرگ، تيپ نسبتاًهاي  دره

، اما در برخي از است راشسري  اصليتيپ . آمده است
 بيشتر اي تنوع گونه هاي موردنظر نقاط سري مانند پارسل

 يادشدههاي  پارسل .)1385، نام يب(باشد  ميساير مناطق  از
قرار متر از سطح دريا  1100تا  500 در محدوده ارتفاعي

يكي از ( ين سريا 20پارسل  كه و قابل ذكر استدارند 
علت تخريب كمتر و تنوع  به ،)سه پارسل مورد مطالعه

عنوان پارسل شاهد در طرح  به، توجه قابل اي گونه
  .است شده هنظر گرفتدر داري اين منطقه  جنگل
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  موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه -1شكل 

  
   روش تحقيق

 يصادفتمنظم  روش به اي و درختچه يپوشش درخت
متر  150×150 يربا شبكه آماربردا )كيستماتيس(

قطعه نمونه  60در مجموع، تعداد . شد يبردار نمونه
ك ي در هر. آر برداشت شد 10شكل به مساحت  يا رهيدا

ها  كليه گونه برابرسينهاز قطعات نمونه، قطر در ارتفاع 
شد تا در محاسبه سطح مقطع مورد استفاده  يريگ اندازه
شامل  يدر داخل قطعات نمونه عوامل توپوگراف. رديقرار گ

ا يب و ارتفاع از سطح دريب، جهت شيدرصد ش
نه پس از كنار در هر قطعه نمو ضمناً. شدند يريگ اندازه

 0-20 از خاك از عمق يا ، نمونهيسطح يزدن الشبرگها
هاي درختي  گروهپس از تفكيك  .ه شدبرداشت يمتر يسانت

 با استفاده از روش هاي درختي تيپعبارت ديگر  بهو يا 

TWINSPAN ،يهاات قسمتيخصوص يمنظور بررس به 
تكميل اطالعات حاصل از  براي و صرفاً خاك تر قيعم

ز در يل نيپروف 6، تعداد ت گرفتهرهاي صوبرداري نمونه
برخي از مهمترين حفر و  يمختلف درخت يها پيت

عت و يآن در طب ييايميو ش يكيزيات مختلف فيخصوص
هاي  ذكر است كه كليه داده بهالزم  .ن شدييشگاه تعيآزما

ماري اين تحقيق، عددي بكارگرفته شده در روشهاي آ
 0-20ده از عمق هاي برداشت ش نمونه براساس
  . باشد مي خاك متري سانتي

  
  خاك يشهايآزما

خاك برداشت شده از جنگل، ابتدا در  يها نمونه
ده شدن، يده و پس از كوبيآزاد خشك گرد يمعرض هوا
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مختلف  يشهايآزما. عبور داده شدند يمتر يليم 2از الك 
و  يياياح يعل( ييايميو ش )1371كفش،  زرين( يكيزيف

عبارت بودند  هاي خاك نمونه يبر رو )1372 زاده، يبهبهان
 يدرومتريروش ه بهزه، بافت خاك يدرصد سنگر: از
 جرم، يكنومتريروش پ به يقيمخصوص حق جرمكاس، يبا

روش كلوخه، درصد رطوبت اشباع،  به يمخصوص ظاهر
با آب مقطر  5/1:2نسبت  به يومتريروش پتانس بهاسيديته 

 يكربن آل ،)يته تبادليدياس(م يد كلسيو كلر) ته فعاليدياس(
، درصد ازت (Walkley & Black)و بلك  يروش والكل به

روش اولسن  بهروش كجلدال، فسفر قابل جذب  بهكل 
(Olsen) ،م و يكلس و با استفاده از دستگاه اسپكتروفوتومتر

با استات  يريگ عصاره( يروش كمپلكسومتر بهم يزيمن
با  يريگ صارهروش ع بهم قابل جذب يپتاس و )وميآمون

م فوتومتر يوم و با استفاده از دستگاه فلياستات آمون
  .ندشد يريگ اندازه

  
  يآمار يلهايه و تحليتجز

هاي  مربوط به پوشش يها ادهد يآور پس از جمع
 يبند ، طبقهيطيمحهمچنين و  اي درختي و درختچه

(Classification) يبند و رسته (Ordination)  با استفاده از
دست ب يعدد يها جا كه داده از آن. انجام شدها  اين داده

گر تفاوت داشتند، يكديبا  يريگ از نظر واحد اندازه آمده
با استفاده از ميانگين صفر و  ليه و تحليقبل از تجز

ك يلها بر يه و تحلياستاندارد شدند تا تجز ،واريانس واحد
 مربوط به يها دادهزها، يقبل از انجام آنال. رديمبنا صورت گ
 Beers, 1996( )1(رابطه با استفاده از  ييايجهت جغراف

  :گرديد يكم) 1386برگرفته از حيدري، 
A'= (Cos (45-A) +1)                     )1(  

A'= ل شده جهت يمقدار تبد  
A= موت جهت يمقدار آز   

باشد كه  يم ن صفر و دويب 'Aن اساس مقدار يبر ا
ن يشتريو ب يغرب ن مقدار مربوط به جهت جنوبيكمتر

   .است يشرق مقدار مربوط به جهت شمال
و  اي و درختچه يل پوشش درختيه و تحليتجز يبرا

دو طرفه ل يتحل( TWINSPAN از روش ها ن گروهييتع
 Two Way Indicator Species= صشاخ يها گونه

Analysis (صورت  بهها  ن روش، دادهيدر ا. استفاده شد
آن قطعات  يستونهاآمدند كه در يس دو بعديك ماتري

بودند و اي  و درختچه يدرخت يها ها گونه فينمونه و رد
ن يبه ا قطعه نمونهمجموع سطح مقطع هر گونه در هر 

 Pseudo species( هاي گونه شبه .س انتقال داده شديماتر

Cut Levels ( تعريف شده براي استفاده از روش
TWINSPAN جدول  از جدول اقتباس شده براساس

 روش. تنظيم گرديد Braun- Blanquet (1932)تركيبي 
 Canonical Correspondence( يمتعارف يقيز تطبينالآ

Analysis = CCA( هاي درختي ارتباط پوشش براي تعيين
خصوصيات خاك و ( عوامل محيطي اي با و درختچه

ه يكل يبرا .قرار گرفتاستفاده مورد  )شرايط توپوگرافي
 PC-ORD for افزار منراز  يادشده يآمار يآزمونها

Win.ver. 4.17 ن ييو تع يبند پس از طبقه .دياستفاده گرد
ن ييو تع يبررس براي، اي و درختچه يدرخت يها گروه

خاك و ( يطيعوامل مح براساسها  ن گروهياختالف ب
ك از قطعات نمونه، از روش يمربوط به هر ) يتوپوگراف

ن يهمچن. استفاده شد (ANOVA)انس يوار هيتجز
سه يمقا ين و براييها تع ن گروهيدار بودن اختالف ب ينمع
 گرفتهكار ب %5در سطح  (Tukey) يآزمون توك ،نهايانگيم

 ،و توكي انسيوار هيتجز هايمنظور انجام آزمون به. شد
  .مورد استفاده قرار گرفت 13 نسخه  SPSSافزار آماري نرم
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  جينتا
  (TWINSPAN) شاخص يها ل دو طرفه گونهيتحل

 60. دهد نشان مي را نتايج اجراي اين روش 2ل شك
به دو گروه  يبند ن سطح طبقهينمونه موجود، در اول هقطع
ن سطح يمعرف در ا يها گونه. م شدنديتقس ييتا  17و  43

و توسكا در  يراش در جهت مثبت، خرمند: عبارتند از
 ييتا   43، گروه يبند ن سطح طبقهيدر دوم. يجهت منف

كه  ندم شديتقس ييتا  12و  31دو گروه  قطعات نمونه به
و گردو  يالقيي يمعرف در جهت مثبت، توسكا يها گونه

، يبند ن سطح طبقهيسوم. ، نمدار هستنديو در جهت منف
  4و  13را به دو گروه  ييتا  17قطعات نمونه در گروه 

ن سطح، نمدار يمعرف در ا يها م كرد كه گونهيتقس ييتا
ن يدر چهارم. هستند يهت منفدر جهت مثبت و ون در ج

جاد شد كه در يا ييتا  11و  20دو گروه  ،يبند سطح طبقه
. بودند، ون معرف يجهت مثبت، بلندمازو و در جهت منف

ن اساس، يافته و بر ايتا سطح چهارم ادامه  يبند طبقه
نمدار،  -ون يصورت پنج گروه درخت بهمنطقه موردنظر 
 نمدار -راشو  ون -راش، گردو -آميخته، توسكا

هاي  الزم به ذكر است كه گونه .بندي گرديد طبقه

اي موجود در قطعات نمونه مورد بررسي در  درختچه
نقشي  TWINSPANهاي حاصل از روش  تفكيك گروه
  . ايفا نكردند

از  "پيت"كه در علوم جنگل واژه  ييجا از آن
ز ين يشتريبه ذهن آشناتر بوده و كاربرد ب يلحاظ مفهوم

ك كه در يواژه گروه اكولوژ يجا بهق ين تحقيا دارد، در
پ يباشد، از واژه ت يمصطلح م TWINSPANروش 

تفكيك بندي و  طبقهاساس  .استفاده شده استدرختي 
 در نظر گرفتن ارزش ويژه ،هاي درختي ها و تيپ گروه

(Eigen Value)  هر سطح در(Level) بندي  و هر تقسيم
(Division)  هايي  گونه پس از آناست و  يادشدهروش در

 Indicator( عنوان معرف به TWINSPAN براساس كه

species( در نظر  ،شدند بندي مشخص مي در هر تقسيم
گذاري  براي نام يادشدهي معرف ها گونه .ندگرفته شد

  . كار گرفته شدندهاي درختي ب ها و يا تيپ گروه
  

  
   Eig= Eigen Value)ويژهارزش (*

  TWINSPAN روش براساس قطعات نمونه (Classification) يبند نمودار طبقه -2شكل 



 441   ٣شمارة  17فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

 (CCA) يمتعارف يقيتطب آناليز
دليل  به 2و  1، محورهاي CCAاز بين محورهاي 

 3/0محور اول ( ين ارزش ويژه انتخاب شدندبيشترداشتن 
ن يا يج حاصل از اجراينتا براساس .)238/0و محور دوم 

مشاهده  1و جدول  3 طور كه در شكل همان ،وشر
خاك،  ييايميو ش يكيزيات فيان خصوصيشود، از م مي

م كه با جهت يو كلس pH :عبارتند از مؤثرن عوامل يمهمتر
ا و يارتفاع از سطح در .دارند يمحور دوم همبستگ يمنف

دار  يمعن ين عوامل توپوگرافيب هم مهمتريدرصد ش
و جهت دوم  هت مثبت محوربا ج بيترت بههستند كه 

 1 جدول. دهند ينشان م يهمبستگ اولمثبت محور 
را  CCAبين متغيرهاي محيطي و محورهاي  يهمبستگ
گونه  كه رسد ينظر م بهج، ين نتايبا توجه به ا .دهد نشان مي

در  ،دارد يراش كه با جهت مثبت محور اول همبستگ

 كمتر يبهايو در مقابل، گونه گردو در شبيشتر  يبهايش
 يگونه توسكا ،ن در ارتفاعات بااليهمچن. مشاهده شود

 كمم يو كلس pHبا  يشود كه در خاكها يظاهر م يالقيي
تر و  نييدر مقابل، در ارتفاعات پا ؛ظاهر شده است

نمدار و بلوط  يها گونه بيشتر،م يو كلس pHبا  خاكهاي
گردو در  -پ توسكايت ن اساسيبر ا. دنشو يده ميد

مشاهده شده و در  كمتر يبهاياالتر و شارتفاعات ب
. تر استكمخاك  pHم و يحضور دارد كه كلس يخاكهاي

ن با ييخته هم در ارتفاعات پايون و آم -نمدار يها پيت
زياد  يبهايدر ش .شوند يده ميتر دبيشم يو كلس pHزان يم

نمدار با  -ون و راش -راش يها پيهم شاهد حضور ت
 يها ك از گونهي هر يگهمبست. ميغلبه گونه راش هست

 2در جدول  CCA يبا محورهااي  و درختچه يدرخت
   .آمده است

  

Acer vel

Carp bet
Fagu ori

Dios lot

Alnu sub

Cera aviMesp ger
Gled cas

Jugl reg

Acer cap

Ulmu glaQuer cas

Prun spp

Frax exc

Tili beg

Paro per

Laur off  pH Ca

Altitude
Slope Axis 1

A
xi

s 2

 
  اي و درختچه يدرخت يها گونه يبرا CCA يبند نمودار رسته -3شكل 
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  CCAك و دو ي يو محورها يطيمح يرهاين متغيبپيرسون  يهمبستگ -1 جدول
 متغيرهاي محيطي محور اول همبستگي محور دوم همبستگي

ns 020/0 ns 120/0- درصد رطوبت اشباع 

ns 114/0- ns 017/0 درصد سنگريزه 

ns 099/0 ns 100/0-  جرم مخصوص ظاهري(gr/cm3)  
ns 006/0- ns 006/0-  جرم مخصوص حقيقي (gr/cm3) 

ns 234/0- ns 237/0  درصد شن  
ns 167/0 ns 156/0- درصد رس  
ns 141/0 ns 226/0- درصد سيلت 
** 579/0- ns 075/0- اسيديته تبادلي 
** 591/0- ns 027/0- اسيديته فعال 

ns 170/0- ns 077/0 درصد مواد آلي 

ns 170/0- ns 078/0  ليآدرصد كربن 

ns 220/0- ns 049/0- درصد ازت كل 

ns 055/0- ns 321/0 C/N 

ns 174/0- ns 243/0-  فسفرp.p.m)(  
ns 191/0- ns 245/0- پتاسيم p.p.m)(  
** 391/0- ns 074/0  كلسيم(me/l)  
ns 050/0 ns 055/0-  منيزيم (me/l)  
** 459/0 ns 063/0-  ارتفاع از سطح دريا(m) 

ns 069/0- ns 006/0- جهت دامنه  
ns 116/0 ** 575/0 درصد شيب 

  دار نيست معني ،ns          %1دار در سطح  ، معني                        **
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  CCA يو محورهااي  و درختچه يدرخت يها  ن گونهيبپيرسون  يبستگهم -2جدول 
 اي درختچهو  يرختد يها گونه محور اول يهمبستگ محور دوم يهمبستگ

ns 084/0  ns 078/0-  پلت 
** 332/0  ns 209/0  ممرز 

ns 229/0  ** 634/0  راش 

ns 173/0-  ns 248/0-  خرمندي 
** 650/0  ** 409/0-  توسكاي ييالقي 

ns 087/0  ns 016/0-  گيالس وحشي 

ns 048/0  ns 247/0-   ازگيل 
ns 180/0  ** 539/0-  ليلكي 
* 301/0  ** 603/0-  گردو 

ns 066/0-  ns 192/0  شيردار 

ns 049/0-  ns 099/0  ملج 
* 257/0-  ns 012/0-  بلندمازو 

ns 095/0  ns 069/0  آلوچه 
** 330/0-  ns 187/0-  ون 
** 518/0-  ns 136/0  ارنمد 
** 459/0-  ns 104/0-  انجيلي 

ns 034/0-  ns 010/0  جل 

  دار نيست معني ،ns          %1دار در سطح  ، معني   **     %5دار در سطح  ، معني                        *
  

ـ وار هيتجزروش  و آزمـون تـوكي    (ANOVA)انس ي
(Tukey) 

 -Kolmogorovها با استفاده از آزمون  نرمال بودن داده

Smirnov ل كم بودن تعداد قطعات يدل به .تعيين گرديد
دن به دقت يرس ينمدار، برا -نمونه موجود در گروه راش

ن يا ن قسمت،يمربوط به ا يلهايه و تحليتر در تجزبيش
ات ياز خصوص ياريكه در بسون  -گروه با گروه راش

مربوط به  يها نيانگيم. ق شديتلف ،داشتند يادياشتراكات ز
درج شده و در ستون آخر  3در جدول رها يز متغك اي هر

. و سطح احتمال آورده شده است Fزان يجدول هم م
شود دو عامل درصد  ين جدول مشاهده ميدر ا كه طوري به
و  ين عوامل توپوگرافيا از بيب و ارتفاع از سطح دريش

 يدار يتفاوت معن يدارا ين عوامل خاكياز ب pHم و يكلس

ن ياختالف ب يو در واقع به نحو بهترها بوده  پين تيدر ب
  . كنند ين مييها را تب پيت

شود و  ين جدول مشاهده ميبراساس آنچه كه در ا
 -پ ونين دو تيو فعال ب يته تبادليدي، اسيروش توك

هستند، به  يدار يتفاوت معن يگردو دارا -نمدار و توسكا
و  pHن يشتريب ينمدار دارا -پ ونين صورت كه تيا

پ يم در تيكلس .باشد يم pHن يكمتر يدو داراگر -توسكا
ا نشان ر يدار يگر تفاوت معنيپ ديگردو با سه ت -توسكا

پ ين تيم در ايزان كلسيم نيكمتر كه طوري بهدهد،  يم
طور  بهگردو  -پ توسكاين اساس تيبر ا. دگرد يمشاهده م
ها  پير تياز سا pHم و يكلس يدو عامل خاك با يمشخص

 -پ توسكاين دو تيا بيتفاع از سطح درار. شود يك ميتفك
 كه طوري به ،تفاوت دارد يدار يطور معن بهخته يگردو و آم
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خته در يپ آميگردو در ارتفاعات باالتر و ت -پ توسكايت
پ يب در تيدرصد ش. ن حضور داشتندييارتفاعات پا

بوده و  يدار يتفاوت معن يها دارا پير تيون با سا -راش

خود  بهرا مورد مطالعه تند منطقه  يبهايشتر شيپ، بين تيا
  .استاختصاص داده 

  
 انسيوار تجزيهاساس روش بر يدرخت يها پيسه آنها در تيو مقا يات خاك و عوامل توپوگرافيخصوصو انحراف معيار ن يانگيم -3 جدول

 و آزمون توكي

F (p) متغيرهاي محيطي نمدار - ون آميخته گردو - توسكا ون -راش 

ns )5/10(±05/76 )1/11(±16/79 )9/5(±48/74 )8/8(±05/74 درصد رطوبت اشباع  
ns )56/12(±39/49 )87/10(±01/45 )9/7(±41/45 )5/12(± 48/47 درصد سنگريزه 

ns )13/0(±5/1 )095/0(±5/1 )099/0(±5/1 )11/0(±5/1  جرم مخصوص ظاهري(gr/cm3)

ns )03/0(±94/1 )03/0(±93/1 )04/0(±87/1 )03/0(±96/1 م مخصوص حقيقي جر)gr/cm3(
ns )69/13(±22/56 )53/12(±16/43 )07/7(±89/35 )35/13(±14/51 درصد شن 

ns )72/9(±24/21 )28/7(±49/28 )52/6(±53/31 )25/8(±07/25 درصد رس 

ns )55/6(±53/22 )72/7(±94/25 )89/5(±57/32 )27/6(±34/23 درصد سيلت 

)001/0( 073/6   )73/0(±87/5 ab  )86/0(±3/5 b  )65/0(±79/5 ab  )36/0(±3/6 a اسيديته تبادلي 

)004/0( 054/0 )64/0(±61/6  ab  )8/0(±11/6 b )53/0(±44/6  ab  )41/0(±94/6 a اسيديته فعال 

ns )9/7(±88/16 )8/5(±58/13 )4/6(±55/19 )9/6(±54/15 درصد ماده آلي 

ns )6/4(±79/9 )4/3(±88/7 )7/3(±34/11 )02/4(±01/9  كربن آليدرصد 

ns )194/0(±41/0 )145/0(±38/0 )195/0(±51/0 )196/0(±41/0 درصد ازت كل 

ns )2/5(±31/24 )4/7(±74/20 )3/4(±02/23 )5/4(±46/22 C/N 

ns )9/29(±69/33 )8/57(±51/44 )9/41(±8/48 )2/38(±71/40  فسفر(p.p.m)  
ns )157(±276 )263(±336 )193(±340 )169(±322  پتاسيم(p.p.m) 

)003/0( 232/5  )18/10(±97/35 a  )38/10(±4/25 b  )27/10(±52/41 a )26/10(±82/36  a  كلسيم(me/l) 

ns )4/5(±27/20 )2/5(±18/19 )7/5(±49/21 )8/4(±98/19  منيزيم(me/l) 

366/3  )025/0(  )145(±859  ab  )9/73(±963 a )167(±785  b  )9/139(± 886 ab  ارتفاع از سطح دريا(m) 

ns جهت دامنه شمالي شمالي شمالي شمالي 

142/7  )000/0(   )47/7(±60 a  )2/13(±37 b )28/13(±41  b  )6/19(±45 b درصد شيب 
حروف  .استفاده شده استالتين آزمون توكي از حروف  براساسو  %5ها در سطح  دار بين ميانگين هر يك از متغيرها در بين تيپ براي نشان دادن اختالف معني

  . دار بين متغيرهاست معناي وجود اختالف معني بهدار و حروف متفاوت  معناي عدم وجود اختالف معني به مشابه
  
  خاك يها ليج مربوط به پروفينتا

اين خاك از نظر عمق جزء  ):ختهيپ آميت( 1ل يپروف
 يقسمتهاد و در شو بندي مي طبقه قيار عميبسهاي خاك
 ياق خاك داراه اعميو در بق متوسطداراي بافت  يسطح

 يقسمتهااين خاك در اسيديته  .باشد ين ميبافت سنگ
 ،ج در اعماقيتدر هو ب يدياس نسبتاًتا  يجزء خنث يسطح

صد رطوبت در .شود يم يبند متوسط طبقه يديدر گروه اس
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ست زياد ا يسطح يها افق ويژه بهو  ها افق بيشتراشباع در 
  . باشد يبودن رس و مواد آل زياد علت به تواند مي كه

ن موضوع مهم در ياول: )نمدار - پ راشيت( 2ل يپروف
 Aر افق يدر ز يه سنگالخيك اليل، وجود ين پروفيا مورد

حاصل  يفق سنگالخن ايرسد ا ينظر م به. دباش يم
گذشته اتفاق  يهابوده كه در سال يا داخل دره يهارسوب

 يرو را پوشانده است و مجدداً يخاك قبل يافتاده و رو
بنابراين . د شكل گرفته استيجد Aك افق ي ،هابن رسويا
 Bك افق يعنوان  بهرا  يه رسوبين الير ايتوان افق ز يم

 B با در نظر گرفتن افق اين خاك . مدفون در نظر گرفت
بندي   طبقه قيعمهاي از نظر عمق جزء خاكمدفون 

تا متوسط  متوسطداراي بافت  ها افق يتمامگردد و در  مي
 ها افق يتماماين خاك در اسيديته  .باشد يل به سبك ميما

ن خاك كه يا يافق دوم .گردد يم يبند طبقه يدر گروه خنث
شدت  هده است بيگرد يرگذا نام Cتحت عنوان افق 

ي مانند تهويه و زهكشي اتيشد و خصوصبا يم يسنگالخ
اد يز يلين افق خيدر ا يدوان هشير بوده ودارا را  مناسب
  .است

اين خاك از نظر عمق جزء  :)ختهيپ آميت( 3 ليپروف
 ها افق يتمامگردد و در  بندي مي طبقه قيار عميبسهاي خاك

اسيديته  .است ل به سبكيتا متوسط ما متوسطداراي بافت 
 يبند طبقه يدياس نسبتاًدر گروه  ها افق يتماماين خاك در 

 ويژه بهو  ها افق بيشتردرصد رطوبت اشباع در  .گردد يم
بودن رس و  زياد علت بهكه  بوده ادزي يسطح يها افق

  . تواند باشد يم يمواد آل
اين خاك از نظر  :)گردو -پ توسكايت( 4 ليپروف

 يتمامگردد و در  بندي مي طبقه قيعمعمق جزء خاكهاي 
 ل به سبكيتا متوسط ما متوسطداراي بافت  ها افق
 نسبتاًتا  ين خنثيب ها افقاين خاك در اسيديته  .باشد يم
 بيشترصد رطوبت اشباع در در. گردد يم يبند بقهط يدياس
 زياد علت بهكه بوده  زياد يسطح يها افق ويژه بهو  ها افق

  . تواند باشد يم يبودن رس و مواد آل

اين خاك از نظر عمق : )ون -پ راشيت( 5ل يپروف
 يتمامگردد و در  بندي مي طبقه قيعم نسبتاًجزء خاكهاي 

 ل به سبكيمتوسط ماتا  متوسطداراي بافت  ها افق
در گروه  يسطح يها افقاين خاك در اسيديته  .باشد يم

 يبند طبقه يجز گروه خنث يو در افق تحتان يدياس نسبتاً
 ويژه بهو  ها افق بيشتردرصد رطوبت اشباع در . گردد يم

بودن رس و  زياد علت بهكه بوده  زياد يسطح يها افق
  . تواند باشد يم يمواد آل

اين خاك از نظر عمق  :)نمدار -پ ونيت( 6ل يپروف
 ها افق يتمامگردد و در  بندي مي طبقه قيعمجزء خاكهاي 
 .باشد يل به سبك ميتا متوسط ما متوسطداراي بافت 

 يدياس نسبتاًتا  ين خنثيدر ب ها افقاين خاك در اسيديته 
 ها افق بيشترصد رطوبت اشباع در در .گردد يم يبند طبقه

بودن  زياد علت بهكه بوده  زياد يسطح يها افق ويژه بهو 
  . تواند باشد يم يرس و مواد آل

  
  بحث

ن ياز ب TWINSPANج حاصل از روش ينتا براساس
نمدار  -پ ونيحاضر در منطقه، ت يدرخت يها پيت
. است ها اشغال كرده پير تين سطح را نسبت به سايشتريب

باشد و نمدار  يو غالب ون م يگونه اصل ،پين تيدر ا
) 1381(و همكاران  يطبر. شود يده ميد يا صورت لكه به

صورت  بهنمدار را  -، ونگرگانلوه نقاط جنگل  يدر برخ
  .اند كرده يك جامعه معرفي

ون در تمام منطقه پراكنده بوده و هرجا كه  -پ راشيت
. آن مناسب بوده مستقر شده استحضور  يط برايشرا
د عامل درصنيز مشاهده شد كه  CCAروش اساس بر
ثر بوده و در واقع نقاط ؤار ميپ بسين تيب در پراكنش ايش
پ يت. ده شده استيپ پوشين تيها توسط ا دار پارسل بيش

 15در دو پارسل  يا صورت لكه به طوركلي بهنمدار  -راش
 يطيرسد عوامل مح ينظر م به و گردد يمشاهده م 20و 

وجود آب و عبور مسيرهاي قرارگيري در خاص مانند 
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توانند در  يم در قسمتهاي عميق خاك سنگيي ها اليه
 ينقش مهم يادشدهپ يت براي حضور ط خرديشراجاد يا
ز در مطالعات خود در ين) 1383( يصالح. نديفا نمايا

پ يت يا لكهپراكنش به رودكنار، يخانه جنگل خ نم بخش
  .كرده است اشاره نمدار در آن منطقه -راش
مازو، ممرز، بلند يها از گونه يبيخته تركيپ آميت

پ ين تيا. باشد يم يو خرمند يلي، انجيالس وحشيگ
ن مشاهده شده و در واقع ييشتر در ارتفاعات پايب
ها در منطقه مورد  پيگسترش ت ين حد ارتفاعيتر نييپا

گردو در  -پ توسكايت. خته استيپ آميمطالعه متعلق به ت
ب يده شده و از نظر شيد 20و  19از دو پارسل  ييبخشها
در نقاط  يعنيون قرار دارد،  -پ راشيقطه مقابل تدر ن
مناطق با  شرايطاز  يكي .ب منطقه ظاهر شده استيش كم
ن مناطق يآب در ا يت نگهداريظرف افزايش، كمب يش
دوست بودن  ر با آبيرسد موضوع اخ ينظر م بهباشد و  يم

ضمن ) 1383( يصالح. تواند همسو باشد يجنس توسكا م
وط همراه توسكا در منطقه بل -پ ممرزيت يمعرف
ت يزان ظرفيپ را مين تيظهور ا يرودكنار، عامل اصليخ

پ ين تيتحت پوشش ا يشتر آب در خاكهايب ينگهدار
ز در مطالعات خود ين) 1375( يزارع و حبش. داند يم

اد و در يعلت جذب آب ز بهعنوان كردند كه جنس توسكا 
 يلغزش هايخاكتند با  يبهايها، در ش اندام ينيجه سنگينت

عوامل تأثيرگذار ديگر از  ،نيعالوه بر ا .شود يده ميكمتر د
 براساساست كه يپ، ارتفاع از سطح درين تيپراكنش ابر 
نسبت به  ين حد ارتفاعيدر باالتر بدست آمدهج ينتا
  . گر قرار گرفته استيد يها پيت

، موجود در منطقه يدرخت) ها گروه( يها پين تياز ب
نمدار  -گردو و ون -پ توسكايو تد CCAروش  براساس

گر يكديخاك از  pHم و يدو عامل كلس وسيله به يخوب به
نمدار در  -پ ونين صورت كه تيك شدند، به ايتفك

م خاك نسبت يو كلس pHزان يشود كه م يده ميد يمناطق
ن عوامل در ير ايشتر بوده و در مقابل مقادير مناطق بيبه سا

گر يسه با ديدار در مقان مقيتركمگردو در  -پ توسكايت

تر بيشم يو كلس pHبا  يخاكهايوجود . باشد يها م پيت
 ها در مطالعه گونه ريتحت پوشش گونه نمدار نسبت به سا

Hagen- Thorn et al. (2004) اروپا هم  يدر جنگلها
   .د قرار گرفته استييمورد تأ

در منطقه مورد  كه بيان كردن يتوان چن يدر مجموع م
خاك  pHم و يكلس ،ايش ارتفاع از سطح دريفزابا ا مطالعه

 -پ توسكايدر ارتفاعات باال ت يابند، از طرفي يكاهش م
توان عنوان كرد  ين اساس ميشود و بر ا يگردو مشاهده م

 يها كه در منطقه مورد مطالعه، توسكا و گردو و گونه
 كمم يو كلس pH يدارا خاكهايپ در يتاين همراه آنها در 
توان در مناطق  يپ را مين تيعالوه ا بهو پراكنده شده 

ن كه ييدر ارتفاعات پا. تر منطقه مشاهده كرد بيش  كم
پ يت ،هستند يتربيشم يو كلس pH يدارا يسطح خاكهاي

 و كلسيم pH  ريمقاد. داردنمدار وجود  -خته و ونيآم
 يرا برا يط مساعديشرا توانند مي كه است يا گونه هب

همراه  بهن محدوده يت خاكها در ااز فعل و انفعاال ياريبس
ز يخاك ن يها ليح پروفيج حاصل از تشرينتا .داشته باشند

تحت پوشش  خاكهاي كه طوري بهن نكته است، يد ايؤم
ط ين شرايبهتر يته داراخيپ آميژه تيو پ، بهين دو تيا
 يها پيت ياصل يها گونه. باشند يم ييايميو ش يكيزيف

در . و ممرز بودند دمازوبلن، ون، نمدار، پلت، يادشده
مانند ون، نمدار و پلت  ييها ز از گونهياز منابع ن ياريبس
و همكاران  يطبر. اد شده استياز يپرن يها عنوان گونه به
ز در ين) 1384(و همكاران  ياالسالم خيش نيزو ) 1381(

 يطياز محيو ن يشگاهيط رويشرا موردمطالعات خود در 
دوست  از و رطوبتيپرن يها نهها، آنها را جزء گو ن گونهيا

نظر  ق بهين تحقيج اياساس نتابر ،در مقابل. اند كرده معرفي
كه گونه  يمناطقدر رسد كه در منطقه مورد مطالعه،  يم

چندان مناسب  يط خاكيراش حضور دارد، از نظر شرا
همراه  بهن مناطق يراش در ا طوركلي به. باشند ينم

اد مستقر يز يبهايش با يها شگاهيگر در رويد يها گونه
عمق بودن خاك و كمبود آب و عناصر  شده است و كم

. دنباش يها م شگاهين رويا خاكهاي يط اصلياز شرا غذايي
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در اين شرايط  ه وديهي است كه گونه راش در اين منطقب
را ترجيح داده است  يادشدههاي  رويشگاه ،خاص محيطي

ه دامنه اين موضوع تا حد زيادي ب كه رسد نظر مي بهو 
گلهاي شمال كشور شناختي وسيع اين گونه در جن بوم

  . داردارتباط 
، يدرخت يها پين تيبشود  يكه مالحظه م طور همان

 يا رابطه سه جانبه يط توپوگرافيخاك و شرا يهايژگيو
د ييگر هم تأيد يه در پژوهشهائلن مسيوجود دارد و ا

ن يا Wu et al. (2007) در مطالعه  كه طوري به. شده است
عنوان  طور  نيح شده و ايده تصريچيارتباط متقابل و پ

مقدار  به ييت مواد غذايخاك و وضع يهايژگيشده كه و
كنند كه در پاسخ به  ير مييمختلف تغ يبهايدر ش ياديز
هم از نظر  ياهي، پوشش گيطيط محين تنوع در شرايا

 براساس. مختلف متفاوت خواهد بود يبهايب در شيترك
ا يارتفاع از سطح در Maltez-Mouro et al. (2005) نظر
 يدسترس يكننده تنوع مكان نييتع ياز عوامل اصل يكيكه 

 يروبر ر يباشد، با تأث ياهان ميگ يخاك برا ييمواد غذا
بر م يرمستقياثر غ يو ساختار جامعه دارا يخاك يرهايمتغ
  .ك استيستيب فلوريترك يرو

جنگل و محل  مختلف در يها ها و گروه پيتبنابراين 
است كه  ياريكنش عوامل بس از برهم يا جهيحضور آنها نت

و  يط توپوگرافيشرامهمترين از  يجا برخ نيدر ا
رسد  نظر مي بهقرار گرفتند و  يخاك مورد بررس يهايژگيو

هاي  تر در سطح رويشگاه توان با مطالعات گسترده مي
و در تعيين را نقش ساير عوامل زنده و غيرزنده  ،جنگلي

 .ددامورد توجه قرار  هاي درختي تفكيك تيپ
 

  مورد استفاده منابع
سـري  (پهلـو   داري تـت  جنگل طرح تجديدنظر. 1385نام،  بي -

ــفارود 16 ــد دوم) ش ــع و   . جل ــا و مرات ــازمان جنگله س
 374آبخيزداري كشور، شركت سـهامي جنگـل شـفارود،    

  .صفحه
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  .97-108: )1( 57، رانيا يعيمنابع طب
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Abstract 
 
     In order to determine the relationship of soil characteristics and topographic conditions with tree and 
shrub species, three compartments of district 16 of Shafaroud forest, Guilan, Iran were sampled by sixty 
0.1 ha plots. In each plot, diameter of all trees and shrubs (DBH>10 cm), altitude, slope and aspect were 
recorded and soil samples were taken at 0-20 cm depth. Total of basal area for every species in each plot 
was calculated. Using TWINSPAN (Two-Way Indicator Species Analysis), the forest was classified in 
five types, and then 6 soil profiles were excavated in them. The relationship of forest types with soil 
characteristics and topographic factors were analyzed by CCA (Canonical Correspondence Analysis), 
ANOVA (Analysis of variance) and Tukey's method. Based on the statistical methods, elevation, slope, 
soil pH and Ca showed significant relationship with forest types. Alnus- Juglans and mixed forest types 
had a significant relationship with elevation, soil pH and Ca. High correlation in Fagus- Tilia and Fagus- 
Fraxinus types with slope was recognized. 
 
Key words: classification, tree covers, soil characteristics, topographic condition. 
 




