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 چکیده
ر دمهم های چالشیکی از  ،طبیعی و مناطقی که وابستگی مردم به جنگل زیاد استهای سازگانبومزیستی در  حفاظت از تنوع      

بالقوه و  هایپایه از وضعیتاطالعات دسترسی به حفاظتی موفق، ریزی برنامهبرای  گاماولین. شودمیمدیریت منابع طبیعی محسوب 
 وروتیپکای، شکل زیستی و ، وضعیت تنوع گونهروپیش. در پژوهش استبر آن مؤثر پوشش گیاهی و عوامل  تنوع زیستیبالفعل 

 ،منظوراینهبهای شهرستان بانه بررسی شد. ها با متغیرهای محیطی در جنگلهای گیاهی و ارتباط آنگونهخاستگاه جغرافیایی( در نوع )
شده های گالزنیتودهدر نمونه قطعه 90و خورده کمتردست هایتوده عنوانبهجنگلی زاگرس شمالی های آرامگاه درنمونه قطعه 32

کیب ، ترایگونهتنوع بین . نتایج نشان داد که برداشت شد قرار دارند،زنی سرشاخهپیوسته تحت چرای دام و  طورکه بهها آنمجاور 
گونه بین هر دو  95 ،در این پژوهششده شناساییگونه  254. از ردوجود دا دارمعنی اختالف ،هااین تودهزیستی و کوروتیپ شکل 

 یپتوفیتکرهمیشکل زیستی فانروفیت،  باها آنکه اغلب داشتند حضور ها آرامگاهگونه فقط در  صدوچهارده. بودندرویشگاه مشترک 
های توده در موجودی هاگونه دیگر، سوی از. بودند سیبری -اروپایا  ایمدیترانه، تورانی -ایرانخاستگاه جغرافیایی از یا کریپتوفیت 

. تعلق داشتند دیسن -صحارایا ای مدیترانه، تورانی -ایرانخاستگاه جغرافیایی  بهشکل زیستی تروفیت و کامفیت با  شده اغلبگالزنی
بیشتر و عدم وجود تخریب و  برگالشو  پوششتاجبا درصد  خوردهکمتردستهای تودهاز ای شبکه عنوانبهجنگلی های آرامگاه

 ینب اجتماعی پذیرش دلیلبه ها. این آرامگاهکنندمی ارزشمند فراهمهای گونهحضور برای تری شناختی مناسببومشرایط  ،چرای دام
 .داشته باشند شمالی زاگرس در زیستیتنوع  از حفاظت در مهمی نقشتوانند می محلی مردم

 
 .، خاستگاه جغرافيایی، چرای دامزاگرسهای جنگل، تنوع زیستیسنتی، برداری بهرهآناليز چندمتغيره، کلیدی:  هایواژه
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 مقدمه
 سازگانبوم اصلی اجزای از یکی ،زیراشکوب علفی پوشش

 بسيار شنق ،توليد سطح اولين عنوانبه پوشش این. است جنگلی
 کربن ذخيره ،(Hobbie, 2015) مغذی مواد چرخه در مهمی

(., 2009et alHuotari )، ایجاد ،زیستی تنوع از حفاظت 
et alk Kowalchu., ) هاریزاندامگان و درشت برای زیستگاه

 هایرواناب سرعت کاهش فرسایش، از جلوگيری ،(2002
 ,Crockford & Richardson) سيل از پيشگيری ،سطحی

 خوراکی و داروئی محصوالت برای اوليه منبع تأمين و (2000
(., 2007al etDe Albuquerque ) کندمی ایفا. 

 و دارند ثابت موقعيت جانوران، برخالف رویخاک گياهان
 بقای بنابراین ،ندارند جاییجابه امکان ،آشفتگی بروز صورت در

 گياهان از برخی. ندکنمی حفظ دیگری سازوکارهای با را خود
 دیگر برخی و( هاچندساله) روندمی خواببه نامساعد فصل طی
 Barbour) رفت خواهند بين از( هاسالهیک) بذر توليد از پس

., 1980al et). Raunkiaer (1934) زیستی شکل هفت (Life 

form )ياهانگ انتهائی جوانه قرارگيری موقعيت براساس را اصلی 
 ،اساسبراین .کرد تعریف گرم خيلی هایتابستان یا سرد فصل در
 و خاص زیستی هایشکل ،مختلف گياهی ریختارهای در

 عنوانبه. شد خواهند غالب ،محيط اقليمی شرایط با سازگار
 یستیز شکل بيابانی، مناطق در تروفيت زیستی شکل نمونه،

 ناطقم در کامفيت زیستی شکل و جنگلی مناطق در فانروفيت
می اهانگي زیستی شکل بنابراین ،غالب هستند گيربرف و مرتفع
 اهرویشگ شناختیبوم و اقليمی وضعيت دهندهنشان تاحدی تواند
 .(Archibold, 2012) باشد

 هایویژگی از دیگر گروهی همراهبه زیستی شکل
 و شناختیریخت ،(Physiologic) یشناختکاراندام

 مؤثر گياه( Chorology) جغرافيایی خاستگاه بر شناختیبوم
 خاستگاه با( Endemic) ومیب گياهان سهم هرچه. است

 اهیگي ترکيب در رویشی منطقه همان به مربوط جغرافيایی
 اظتیحف ارزش و کمتر رویشگاه گیخورددست باشد، بيشتر

 شرایط تغيير با. ( 2018al etRogova ,.) است بيشتر آن
بوم کی در آشفتگی بروز با یا اقليم تغيير اثر در محيطی

ممکن  که شودمی ایجاد جدیدی شناختیبوم آشيان سازگان،

 یک به متعلق گياهی هایگونه استقرار و ورود امکاناست 
 هایگونه کهدرصورتی. کند فراهم را دیگر رویشی ناحيه
 هداشت موجود شناختیبوم شرایط با زیادی سازگاری ،جدید
 حتی و دشون تثبيت گياهی پوشش ترکيب در توانندمی باشند،

 ،( 2004al etColautti ,.) دهند تغيير خود نفعبه را ترکيب این
 و نطقهم یک گياهی پوشش وضعيت از کافی شناخت بنابراین
 حيطیم اختالالت اثر در آن تنوع و ترکيب در موجود تغييرات

 .کندزیادی کمک  سازگانبوم حفاظت و مدیریت به تواندمی
 ،کتاره ميليون پنج از بيشتر مساحت با زاگرس هایجنگل

 کشور ایمدیترانهشبه هایسازگانبوم ترینارزشمند از یکی
 و بوده غنی بسيار ،زیستی تنوع ازنظر هاجنگل این .هستند
 تورانی -ایران رویشی نواحی به هاآن گياهی هایگونه اغلب

 ،زاگرس یهاجنگل اصلی نقش. دارند تعلق ایمدیترانه و
 یمعيشت نيازهای تأمين نيز و هوا تعدیل وخاک،آب از حفاظت

 هزاران از هاجنگل این. است نشينانجنگل از زیادی بخش
 ازجمله انسانی مختلف هایاستفاده معرض در پيش سال

 جنگلی، درختان زیرآشکوب در کشاورزی شکار، دامداری،
بوده چوب برداشت و داروئی و خوراکی گياهان آوریجمع

 وابستگی. (Ebrahimi Rostaghi, 2003 Jazirehi &) اند
 گيریشکل سبب زمان گذر در جنگلی منابع به محلی مردم
 طقهمن این در بومی دانش برپایه سنتی داریجنگل نظام یک
 هارخانوا بين عرفی شکلبه جنگل سطح آن در که است شده

 گالجار که محدوده این در خانوار هر .شودمی تقسيم
(Galajar )برداشت و دام چرای گالزنی، به ،شودمی ناميده 

 .( 2004al etGhazanfari ,.) پردازدمی هيزمی چوب
 از اندکی هایبخش انسان، حضور طوالنی سابقه باوجود

مانده باقی خوردهکمتردست و بکر شکلبه ی زاگرسهاجنگل
 در اغلب که هاتوده این. ( 2020al etPlieninger ,.) اند

 دارای ،دارند قرار مذهبی ارزش با مناطق و هاآرامگاه محدوده
 بسيار شناسیبوم و فلورستيک ساختاری، اطالعات

 برای تواندمی اطالعات این استخراج .هستند ارزشمندی
تخریب جنگلی هایتوده احيای و حفاظت و بهتر مدیریت

 دخالت هرگونه فاقد هاتوده این اغلب. بسيار مفيد باشد شده
 پوششتاج داشتن با و هستند یبرداربهره و دام چرای انسانی،
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 2017al etAbbasi ,. ;) برگالش از مناسبی الیه و بسته

., 2020et alMohmmadi Samani ) برای را مناسبی شرایط 
 چرا به حساس و بومی گياهی هایگونه از بسياری استقرار
 در هاتوده این زیاد اجتماعی پذیرش بهباتوجه .اندکرده فراهم

 ایشبکه عنوانبه مذکور یهاتوده از توانمی محلی مردم بين
 برای( Ecological hot spots) ارزشمند شناختیبوم نقاط از

 ,Bhagwat & Rutte) کرد استفاده نيز زیستی تنوع از حفاظت

, 2021et al.Shakeri 2006; .) 
 هایبرداریبهره و کاربری تغيير دام، رویهبی چرای ،ربازید از
 یسنت شکلبه که ییها)توده شدهگالزنی هایتوده سطح در سنتی
های در جنگل دام هستند( یدرختان و چرا یبرشاخه تحت

 یغذای عناصر کاهش و گیکوبيد ،برگالش حذف سبب زاگرس
 از بسياری حذف ،( et alMohmmadi Samani., 2020) خاک
 متعلق گياهان حضور افزایش و چرا به حساس گياهی هایگونه

 شکل با هایگونه و Poaceae و Asteraceae هایخانواده به
 Ghaderzadeh  ,.et alAhmadi ,2013)اند شده تروفيت زیستی

2016 ,.et al2015, Salehzadeh  ,.et al) .ویژهبه روند این ادامه 
 تغييرات ممکن است زمين کره شدن گرم و تغيير اقليم باهمراه 
 ،کند ایجاد هاجنگل این گياهی پوشش تنوع و ترکيب در زیادی

 عوامل و لبالفع و بالقوه گياهی پوشش بهتر هرچه شناخت بنابراین
 هاجنگل این از حفاظت و مدیریت راهنمای تواندمی آن بر مؤثر

 و جنگلی هایآرامگاه گياهی پوشش ،روپيش پژوهش در. باشد
 هدف با شمالی زاگرس از بخشی در شدهگالزنی هایتوده

 . شدند بررسی زیر هایپرسش به گوییپاسخ

 تنوع نظر از شدهگالزنی هایتوده و جنگلی هایآرامگاه آیا -
 ؟هستند تفاوتم گياهان کوروتيپ و زیستی شکل ای،گونه

 رب محيطی متغيرهای و فيزیوگرافی عوامل از یککدام -
 ند؟هست مؤثر گياهان کوروتيپ و زیستی شکل ای،گونه تنوع

 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

در آرامگاههای جنگلی موجود تودهرو در پيش پژوهش
 عنوانبهاطراف روستاهای شهرستان بانه مذهبی ها و مناطق 

سابقه های دارای تودهدر خورده و کمتردستهای جنگل
برداریمنطقه بهره عنوانبهها چرای دام و گالزنی مجاور آن

 35° 49′ 20″  شده در محدودهمناطق انتخابشد.  انجامشده 
 45° 39′ 50″ جغرافيایی شمالی وعرض  36° 10′ 30″ تا
متوسط (. 1)شکل طول شرقی قرار دارند  46° 10′ 00″ تا

 متر 1550منطقه حدود این در  آزاد دریاهایارتفاع از سطح 
 مترميلی 600 گذشتهسال طی ده ميانگين ساالنه بارندگی  و

 (.IRIMO, 2019است ) بوده

 

 
 مطالعه مورد مناطق یمکان تیموقع -1 شکل

 (.اندشده داده نشان قرمزرنگ هایرهیدا با شدهیگالزن یهاتوده و رنگیآب هایستاره با مطالعه مورد یجنگل یهاآرامگاه)
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 پژوهشروش 

 نيهمچن و یتوپوگراف یها نقشتتته از استتتتفاده  با  ابتدا 
 ستانشهر یهایبخشدار و یفرماندار از شدههيته اطالعات

 از. شد  مشخص  منطقه در موجود یروستاها  پراکنش بانه،
. دشدن کيتفک یجنگل منطقه در واقع یروستاها ها،آن نيب

 یهاتوده و شتتدند دیبازد شتتدهانتخاب یروستتتاها همه
ناطق  و ها آرامگاه  در واقع یجنگل  یابی ارز ها آن مقدس  م

به که هکتار 5/0 از شتتر يب مستاحت  با ییهاقطعه. شتدند 
 Marvie) شتتتونتتدیم شتتتنتتاختتته یجنگل توده عنوان  

Mohadjer, 2005 )لت   نیکمتر با  ییها توده زين و خا  و د
 سوخت، چوب برداشت مداوم، یگالزن) یانسان یبرداربهره
 روشيپ پژوهش در یبررستت یبرا (ادیز تردد و دام یچرا

 نیکمتر که یجنگل آرامگاه 22 ،هابين آن از. شدند انتخاب
ست  و بیتخر آثار شش  در یخوردگد  و خاک ،یاهيگ پو
شش تاج شتند  را پو ساحت . شدند  انتخاب ،دا  یهاتوده م

 ريمتغ هکتار  هفت  تا  کی  از ها آرامگاه  در موجود یجنگل
 و یتوپوگراف طیشرا  با شده یگالزن توده نیترکینزد. بود

به  خاک  گاه هرکدام از این   با  مشتتتا  زين یجنگل های آرام
 .شد انتخاب شدهیبرداربهره توده عنوانبه

 و ماهبهشتیارد اواخر در یاهيگ پوشش از یبردارنمونه
 با مناسب حداقل سطح. شد انجام 1395 سال خردادماه لیاوا

 حدود نيک روش و یحلزون هاینمونهقطعه وهيش از استفاده
Dombois & -Muller) آمد دستهب مربع متر 300

Ellenberg, 2002) .و مساحت بهباتوجه هاآرامگاه نیا در 
 فاصله با و یتصادف طوربه نمونهقطعه دو ای کی توده، یهمگن

توده در(. نمونهقطعه 32) شد برداشت توده هيحاش از مناسب
 سال چهار ای سه که همگن مناطق ابتدا زين شدهیگالزن یها
 زراعت آثار فاقد و بود گذشته هاآن یگالزن سال نیآخر از
 90 زين هاقسمت نیا در .ندشد مشخص ،بودند راشکوبیز

 یتصادف طوربه( نمونهقطعه 122 ،درمجموع) نمونهقطعه
 .ندشد برداشت

 از ارتفاع شامل یطيمح اطالعات ،نمونهقطعه هر در
 لخت، خاک درصد ب،يش موتیآز و درصد ا،یدر سطح
 GPS از استفاده با یمکان تيموقع و برگالش عمق

 عمق از خاک نمونه پنج ،نمونهقطعه هر در. شد برداشت
 بيترک باهم و ندشد آوریجمع یمتریسانت 10 تا صفر

 روشبه تروژنين ،یشناسخاک شگاهیآزما در. شدند
 ميفل زا استفاده با و آمونيوماستات روش با ميپتاس کجلدال،
 -یوالک روشبه یآل کربن اولسن، روش با فسفر فتومتر،
 اکخ بافت و یومتريپتاس روش کاربرد با EC و pH بالک،

Jafari Haghighi, ) شدند یريگاندازه یدرومتريه روشبه

 شامل یاهيگ یهاگونه همهبرداری از نمونه ازپس . (2003
، هانونهال و هانهال ،یادرختچه ،یدرخت ،یعلف یهاگونه

 غلبه -یفراوان اسيمق از استفاده با هاآن پوشش درصد
 خشک یاهيگ یهانمونه. (Londo, 1976) شد ثبت لوندو
 و یکشاورز آموزش و قاتيتحق مرکز ومیهربار در و شدند
 کايرانیا یهافلور از استفاده با کردستان استان یعيطب منابع

(2015-1963 Rechinger,)، 8-) رانیاAssadi, 198

 عراق و (Davis, 1965-1988) هيترک ،(2021
(1988-Guest, 1966& Townsend  )شکل و ییشناسا 
 .شد مشخص هاآن پيکوروت و یستیز

 رآوردب یبرا و نریو -شانون شاخص از تنوع نييتع یبرا
 یهاشاخص. شد استفاده varE شاخص از یاگونه یکنواختی

 Vegan) وگان بسته از استفاده با و R افزارنرم در مذکور

package )شدند محاسبه (., 2010et alOksanen ) .شکل 
 بیضر از استفاده با شدهنييتع یهاپيکوروت و یستیز

 یآمار یهامحاسبه در و یدهوزن اهانيگ غلبه -یفراوان
شاخص سهیمقا ها،داده بودن نرمال بهباتوجه. شدند استفاده

 یاهيگ یهاگونه پيکوروت و یستیز یهاشکل تنوع، یها
 استفاده با شدهیگالزن یهاتوده و یجنگل یهاآرامگاه بين
 . شد انجام مستقل student-t آزمون از

یگالزن یهاتوده و یجنگل یهاآرامگاه یکل کيتفک یبرا
NMDS (parametric -Non رهيچندمتغ آزمون از شده

Multidimensional Scaling )رهيچندمتغ انسیوار زيآنال و 
(perMANOVA )زيآنال معادل ،آزمون نیا. شد استفاده 

 تفاوت تواندیم رهايمتغ همه گرفتن درنظر با و است انسیوار
 سطح ،زيآنال نیا در. دهد نشان بهتر را موجود یهاگروه نيب

K  سيکورت -یبر فاصله اسيمق وبرابر با سه (urtis C-Bray
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distance )سطح در آزمون یداریمعن. شد گرفته درنظر 
 گشتجای آزمونکاربرد  با و درصد 99 نانياطم

(test Permutation )ودارنم از استفاده با جهينت و شد دهيسنج 
 .شد داده نشان یعنکبوت

 یطيمح و یوگرافیزيف یهامشخصه ترینمهم نييتع یبرا
 پيکوروت و یستیز شکل بيترک ،یاگونه تنوع برمؤثر 
 انیگراد زيآنال در جلوروبه انتخاب از یاهيگ یهاگونه
 ،یطيمح یهاداده سیماتر در. شد استفاده RDA ميمستق
(  variableDummy) یتصنع ريمتغ شکلبه شگاهیرو نوع

 رد. شدند وارد وستهيپ ريمتغ شکلبه گرید یهایژگیو و
 یمکان یخودهمبستگ تأثير حذف یبرا آزمون، نیا
(Spatial autocorrelation )تيموقع ها،داده نيب 

 گرفته درنظر انسیکووار عنوانبه هانمونهقطعه ییايجغراف
 گشتجای آزمون از استفاده با زين محورها یداریمعن. شد

. شد نييتع یتصادف گشتجای 999 با و کارلومونت
 شد انجام 0/6/3 نسخه R افزارنرم در یآمار هایتحليل

(RCoreTeam, 2019). 
 

 نتایج
 درختی، هایگونه شامل) گياهی گونه 254 ،درمجموع

 خانواده 45 و جنس 163 به متعلق( علفی و ایدرختچه
 سالهیک گونه 89) علفی گونه 229 ،بين این در. شد شناسایی

 .حضور داشتند چوبی گونه 25 و( چندساله یا دو گونه 140 و
 Astragalus یهاسجنترتيب متعلق به بهتعداد گونه  نیشتريب
(10 ،)Allium (هفت ،)Galium (هفت ،)Ranunculus 
 Euphorbia( و پنج) Vicia(، هفت) Trifolium(، هفت)
Asteraceae (47 ،)Fabaceae (32 ،) هایخانواده و( پنج)

Apiaceae (16 ،)Poaceae (16،) Caryophyllaceae (12 ،)
Lamiaceae (12 و )Rubiaceae (11 گونه) بود. 

 گياهان برای کوروتيپ 11 و زیستی شکل نوع پنج
 ،جنگلی هایآرامگاه در. شد داده تشخيص شدهشناسایی
 ها،فانروفيت به متعلق ترتيببه زیستی شکل سهم بيشترین

 هایتوده در کهحالیدر بود، هاتروفيت و هاکریپتوفيتهمی

به هاکریپتوفيتهمی و هافانروفيت ها،تروفيت شدهگالزنی
 جنگلی، هایآرامگاه در. داشتند را سهم بيشترین ترتيب

 دارای ياهانگمتعلق به  یاهيپوشش گ بيسهم در ترک نیشتريب
 ای،مدیترانه -تورانی -ایران ،تورانی -ایران هایکوروتيپ

 -اروپا -تورانی -ایران و سيبری - اروپا -تورانی -ایران
 گياهان ،شدهگالزنی هایتوده در. بود ایمدیترانه -سيبری
مدیترانه -تورانی -ایران ،تورانی -ایران هایکوروتيپ دارای

 بيشترین ،وطنجهان و سيبری -اروپا -تورانی -ایران ای،
 به متعلق هایگونه ،شدهگالزنی هایتوده در. داشتند را سهم

 نيز سندی -صحارا ناحيه مانند ترخشک و گرم مناطق
 .(1)جدول  شدند مشاهده

 هایکوروتيپ جزبه ،student-t آزمون نتایج براساس
 ای،مدیترانه -تورانی -یایران و ایمدیترانه -سيبری -اروپا
 یکنواختی شاخص و تروفيت و کامفيت زیستی هایشکل

varE،  آرامگاه بين داریمعنی اختالف ،دیگر متغيرهایبرای
آرامگاهدر . وجود داشت شدهگالزنی هایتوده و جنگلی های
 35/0وینر  -شانون تنوع شاخص متوسط طوربه جنگلی های

دست به نمونهقطعه در گونه 4/33 ± 6/6 تعداد و 79/2 ±
 شاخص شتندا با شدهگالزنی هایتوده کهدرحالی ،آمد

 در گونه 9/23 ± 8/5 تعداد و 43/2 ± 29/0وینر  -شانون
 داشتند کمتری تنوع ،داریمعنی طوربه نمونهقطعه سطح

 (.1 جدول)
برابر  NMDS زياز آنال آمدهدستبهاسترس  مقدار

=  98/0) آمدهدستبه یرخطيغ یهمبستگ .بود 142/0
2metric R-Non )و بعد کاهش ییکارا دهندهنيز نشان 

 بود یبندرسته یدر فضا تشابه عدم ریمقاد مناسب پراکنش
مقایسه دو منطقه با استفاده از آناليز  (.2)شکل 

perMANOVA های جنگلی و نشان داد که آرامگاه
شده ازنظر ترکيب شکل زیستی، کوروتيپ های گالزنیتوده

داری در سطح ای گياهی، اختالف معنیو نيز تنوع گونه
(. نمودار عنکبوتی 2ند )جدول شتدرصد دا 99اطمينان 

این اختالف را با نشان دادن  NMDSآمده از آناليز دستبه
های هرکدام از مناطق در فضای مونهنپراکنش قطعه

 (.3)شکل  دادتر نشان بندی، بسيار واضحرسته
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 شدهیگالزن یهاتوده و یجنگل یهاآرامگاه بین متغیرهای مورد مطالعه سهیمقا -1 جدول

 یبررس مورد ريمتغ
 شدهیگالزن یهاتوده های جنگلیآرامگاه

 T P valueآماره 
 اريانحراف مع نيانگيم اريانحراف مع نيانگيم

 ییايجغراف خاستگاه

 000/0 043/7 556/1 18/1 059/0 02/0 وطنجهان

 02/0 -44/2 053/0 015/0 251/0 125/0 سيبری -اروپا

 193/0 -33/1 029/0 004/0 971/0 046/0 ایسيبری، مدیترانه -اروپا

 000/0 -639/10 131/3 05/9 268/4 81/17 تورانی -ایران

 005/0 -945/2 656/1 76/1 614/3 71/3 سيبری -تورانی، اروپا -ایران

 000/0 -44/5 641/0 53/0 45/2 92/2 ایسيبری، مدیترانه -تورانی، اروپا -ایران

 005/0 805/2 561/0 21/0 115/0 034/0 سندی -سيبری، صحارا -تورانی، اروپا -ایران

 347/0 -946/0 543/2 838/3 049/2 265/4 ایتورانی، مدیترانه -ایران

 022/0 328/2 158/0 038/0 0 0 سندی -ای، صحاراتورانی، مدیترانه -ایران

 047/0 -061/2 076/0 027/0 633/0 259/0 ایمدیترانه

 001/0 -498/3 993/0 578/0 968/1 85/1 بيشتر از سه ناحيه رویشی

 یستیز شکل

 827/0 -219/0 073/0 027/0 078/0 031/0 کامفيت

 000/0 -226/4 691/1 766/1 426/1 071/3 کریپتوفيت

 000/0 -97/7 598/2 312/3 271/4 718/9 کریپتوفيتهمی

 000/0 -522/12 97/1 89/4 993/2 12 فانروفيت

 242/0 184/1 484/3 242/7 441/4 215/6 تروفيت

 تنوع زیستی شاخص
 000/0 -332/5 289/0 425/2 346/0 79/2 وینر -شانون

varE 503/0 103/0 492/0 0889/0 531/0- 597/0 

 

 
 بندیو پراکنش مقادیر عدم تشابه در فضای رسته NMDSاز آنالیز  آمدهدستبه پالتاسترس  -2 شکل
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 perMANOVA زیآنالبا استفاده از  شدهگالزنی هایتوده و جنگلی هایمقایسه آرامگاه -2 جدول

 F 2R value Pآماره  مربعات نيانگيم مربعات مجموع یآزاد درجه 

 001/0 283/0 417/47 253/2 253/2 1 منطقه

  716/0  047/0 702/5 120 ماندهیباق

  000/1   955/7 121 کل
 

 
 

 
 

توده و( رنگآبی هایدایره) جنگلی هایآرامگاهمربوط به های نمونهقطعه برای NMDS آنالیز از آمدهدستبه عنکبوتی نمودار -3 شکل
 (قرمزرنگ هایلوزی) یا گالجار شدهگالزنی های
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 RDA آنالیز از آمدهدستبه پالتبی نمودار -4 شکل
: درصد شیب، %Inclination: فسفر، P(mg/kg): ارتفاع از سطح دریا، Elevation: درصد تاج پوشش، %CC: درصد ماده آلی، %OC) قرمزرنگ پیکان با محیطی متغیرهای)

BS% درصد خاک لخت، و :pHرنگآبی دایره با زیستی هایشکل ،(: اسیدیته (Cha :کامفیت، Cry :کریپتوفیت، Hem :کریپتوفیتهمی، Pha :و فانروفیت The :تروفیت)، 
شاخص ،(سندی-: صحاراSSسیبری، و  -: اروپاESای، : مدیترانهMتورانی،  -ی: ایرانIT: جهان وطنی، Cosm: بیش از سه ناحیه رویشی، Pl) رنگسیاه مثلث با هاگونه کوروتیپ

 (.اندشده داده نشان آبی -سبز مثلث با نیز( Galajar) شدهگالزنی هایتوده و( Sacred grove) جنگلی هایآرامگاه و سبز ستاره با زیستی تنوع های

 
سبب انتخاب متغيرهای  RDAجلو در آناليز انتخاب روبه

پوشش، ارتفاع از سطح دریا، درصد شيب، درصد درصد تاج
ترین عنوان مهمبرگ بهزدگی خاک و عمق الشبيرون

يپ و های زیستی، کوروتمتغيرهای تأثيرگذار بر ترکيب شکل
شده و های گالزنیهای گياهی در تودهنيز تنوع گونه

ین متغيرها با درنظر (. ا4های جنگلی شد )شکل آرامگاه
س عنوان کوواریانها بهنمونهگرفتن موقعيت جغرافيایی قطعه

 درصد واریانس موجود را بيان کنند. 52توانستند 
، RDAاز آناليز  آمدهدستبندی بهبراساس نمودار رسته

محور اول بيشترین همبستگی را با متغيرهای محيطی داشت و 
ترتيب در دو شده بهای گالزنیههای جنگلی و تودهآرامگاه

(. این نمودار 4سمت راست و چپ نمودار قرار گرفتند )شکل 
های جنگلی بر شاخص تنوع دهنده تأثير مثبت آرامگاهنشان

و  برگپوشش، افزایش عمق الشوینر، افزایش تاج -شانون
های گياهی با شکل زیستی درنتيجه، فراوانی بيشتر گونه

، کریپتوفيت و فانروفيت است. از سوی دیگرمیکریپتوفيت، ه
های زدگی خاک لخت در تودهشيب و درصد بيرون

 -ی با کوروتيپ صحاراهاگونهشده بيشتر بودند و گالزنی
 سندی اغلب در این مناطق یافت شدند.

 

 بحث

 معدود عنوانبه شمالی زاگرس در جنگلی هایآرامگاه
 از دارند، را انسانی دخالت و گیخورددست کمترین که نقاطی
. هستند برخوردار زیادی شناسیبوم و زیستیمحيط اهميت

 را ارزشمندی فلورستيک و ساختاری اطالعات ،هاتوده این
 به تواندمی هاآن استخراج و شناخت که اندداده جای خود در
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 کند شایانی کمک زاگرس یاهجنگل پایدار مدیریت
(., 2021et alShakeri ) .22 بررسی با روپيش پژوهش در 

 زاگرس شدهگالزنی هایتوده از هاییبخش و جنگلی آرامگاه
 هر بين گونه 95 که شد شناسایی گياهی گونه 254 ،شمالی

اهآرامگ در فقط گونه صدوچهارده .بودند مشترک رویشگاه دو
 شدهگالزنی هایتوده در فقط گونه 45 و ندشتدا حضور ها

 . شدند دیده
 رویشگاه دو هر در وینر -شانون تنوع شاخص ميانگين

 هایجنگل ختیشنابوم ارزش و زیاد زیستی تنوع دهندهنشان
 شرایط دليلبه جنگلی هایآرامگاه. است شمالی زاگرس

 تعداد و ایگونه تنوع ،تخریب وجود عدم و بهتر شناختیبوم
 شدهگالزنی هایتوده به نسبت یبيشتر انحصاری هایگونه

 هایآرامگاه در انحصاری شکلبه که هاییگونه. داشتند
 زیادی بسيار شناسیبوم ارزش اغلب شوند،می یافت جنگلی

 و Allium hooshidaryae ،هاآن بين از .دارند
Ornithogalum sanandajense بومی هایگونه جزء 

(2010 Maroofi, ;., 2005et alMashayekhi ) و Ophrys 

reinholdii، Ophrys sphegodes و straussiiFritillaria  
 et Youssef) هستند تخریب به حساس و پرنياز هایگونه از

., 2019al) .هایآرامگاه در رویشگاهی مطلوب شرایط 
 کافی عمق یافته،تکامل خاک مناسب، پوششتاج) جنگلی

 کنار در (دام چرای وجود عدم و مناسب رطوبت ،برگالش
 et alPlieninger ,.) هاتوده این از محلی مردم حفاظت

 جنگلی هایآرامگاه در ی مذکورهاگونه حضور سبب (2020
 زاگرس شدهگالزنی هایتوده فعلی ترکيب از هاآن حذف و

 .است شده شمالی
 ،Aegilops triuncialis، Anchusa italica هایگونه

tectorum Bromus، Eryngium billardieri،Filago 

Hordeum bulbosum arvensis و carnaPicnomon a 
 هاگونه این اغلب. شدند دیده شدهگالزنی هایتوده در فقط
 تخریب دام، چرای دارای هایرویشگاه در راحتیبه توانندمی

 مانند هاییگونه ،بين این در. شوند مستقر خاک کوبيدگی و
Bromus tectorum و Aegilops triuncialis نقاط در 

های . گونهشوندمی شناخته مهاجم گونه عنوانبه دنيا مختلف

 در زیاد توانایی دام، برای یخوراکخوش عدم دالیلبه مذکور
 از پس استقرار سهولت و خاک غذایی مواد و رطوبت جذب
 و دهند گسترش را خود سطح یراحتبه توانندمی سوزیآتش
 ميانگين. ( 2009et alKohli ,.) شوند رویشگاه غالب گونه
 شدهگالزنی هایتوده در فقط که هاییگونه پوشش سطح

 هاآن از بسياری و بود درصد 12 به نزدیک ،شدند مشاهده
 برای ميانگيناین  ،دیگر سوی از .بودند غالب هایگونه جزء
 ،داشتند حضور جنگلی هایآرامگاه در فقط که ییهاگونه

 حساس و نادر هایگونه از اغلب که بود درصد 5/1 به نزدیک
 .هستند تخریب به

 شاخص نظر از دارمعنی اختالف وجود عدم دليل ترینمهم
 را مطالعه مورد منطقه دو گياهی پوششبين  varE یکنواختی

 شدهگالزنی هایتوده در موجود آشفتگی ماهيت به توانمی
 و بلوط درختان هایسرشاخه برداشت شامل که نسبت داد

 کم شدتبه توده تاج سطح ،گالزنی پس از. است دام چرای
 .یابدکاهش می برگ و هشاخ تودهزی کهنحویبه ،شودمی

Abbasi شهرستان هایجنگل بررسی با( 2017) همکاران و 
 از جنگلی هایآرامگاه در تاج تودهزی که کردند گزارش بانه
 هایتوده در هکتار در تن 26/1 به هکتار در تن 21/9

 افزایش سبب پوششتاج سطح کاهش .رسدمی شدهگالزنی
 .شودمی گياهی پوشش ترکيب در نورپسند هایگونه حضور

 هایگونه غلبه تاحدی نيز دام چرای ،دیگر سوی از
 افزایش سبب تواندمی ودهد می کاهش را خوراکخوش

 کاهش درنهایت، وخوراک رخوشيغ هایگونه فراوانی
 Khatri) شود شدهگالزنی هایتوده در گياهی پوشش همگنی

., 2016et al) .پوششتاج دليلبه جنگلی هایآرامگاه در 
 غالب با و است کمتر نورپسند هایگونهشانس استقرار  بيشتر،
می کم توده همگنی ،هادرختچه و پسندسایه هایگونه شدن
 .( 2021et alShakeri ,.) شود

و  کریپتوفيتهمی فانروفيت، زیستی هایشکل اگرچه
 منطقه دو هر در را( درصد 90) حضور بيشترین ،تيتروف

توده و جنگلی هایآرامگاه در هاآن حضور سهم اما داشتند،
 جنگلی هایآرامگاه در. بود متفاوت شدهگالزنی های

 بيشترین ترتيببه هاتروفيتها، و کریپتوفيتهمی ها،فانروفيت
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کلش ترکيب در سهم بيشترین کهدرحالی داشتند، را حضور
تيتروفترتيب متعلق به به شدهگالزنی هایتوده زیستی های
 ینا دليل ترینمهم. بود هاتيپتوفیکریهمو  هاتيفانروف ها،

 و درختی) چوبی هایگونه بيشتر تعداد وجود ،گياهی ترکيب
 هایتوده به نسبت جنگلی هایآرامگاه در (ایدرختچه
 سنتی مدیریت در. ( 2009et alShakeri ,.) است شدهگالزنی

 که اهميتی بهباتوجه شمالی، زاگرس شدهگالزنی هایتوده
 ،(Oliv ibanil Quercus.) ولوی گونه سه سرشاخه و برگ

Quercus ) برودار و (Oliv infectoria Quercus.) مازودار

.Lindl brantii) دیگر هایگونه بيشتر دارند، دام تعليف در 
 et alGhahramany ,.) شوندمی حذف گونه سه این نفع به

 اغلب زاددانهزادآوری  به دام چرای ،دیگر سوی از. (2017
 و دهدنمی استقرار فرصت ،ایدرختچه و درختی هایگونه
 جست توليد در که یزیاد توانایی با بلوط هایگونه فقط

Ebrahimi  & Jazirehi) کنند زادآوری توانندمی ،دارند

2009 ,.et alShakeri  ;2003 ,Rostaghi). 
 جنگلی هایآرامگاه در هاکریپتوفيتهمی سهم درصد

. بود بيشتر برابر 5/1 حدود شدهگالزنی هایتوده به نسبت
 زمستان فصل گذراندن برای هاکریپتوفيتهمی اینکه بهباتوجه

 هاییانت جوانه از حفاظت برای برگالش از مناسبی پوشش به
 بهوجهتبا گياهان این درصد بيشتر بنابراین ،دارند نياز خود
. بود انتظار قابل ی،جنگل یهاآرامگاه در برگالش بيشتر عمق

 سال سه هر اغلب شمالی زاگرس شدهگالزنی هایتوده در
 الزنیگ تابستان فصل انتهای در جنگل سطح سومیک ،باریک
 فصل در را خاک به درختان برگ بازگشت اجازه که شودمی

 برگالش کاهش. ( 2017et alAbbasi ,.) دهدنمی پایيز
 حضور و زادآوری کاهش خاک، تضعيف سبب تواندمی جنگل
 يدهکوب دام، چرای همچنين،. شود کریپتوفيتهمی گياهانکمتر 
 از شدهگالزنی هایتوده در خاک بيشتر یزدگرونيب و شدن

تروفيت افزایش و هاکریپتوفيتهمی سهم کاهشدیگر  دالیل
 هستند شدهگالزنی هایتوده گياهی پوشش ترکيب در ها
(2016 ,.et alSalehzadeh  ;2007 ,.et al Díaz). 

 رویشی خاستگاه با گياهان درصد 70 از بيشتر وجود
 دو هر در ایمدیترانه -تورانی -یایران و تورانی -یایران

 این در ایمدیترانهشبه اقليم کلی وضعيت دهندهنشان رویشگاه
و  شدهیگالزن هایتوده. (Archibold, 2012) است منطقه

 و بودند هم مجاورت در مطالعه مورد یجنگل یهاآرامگاه
 رفتمی ظارانتبنابراین  ،داشتند قرار ییکسان اقليم تأثير تحت

 دليلبه اما ،باشد مشابه نيز هاآن گياهان کوروتيپ ترکيب که
 داریمعنی اختالف ،موجود هایآشفتگی و انسانی هایدخالت

 در .شد مشاهده رویشگاه دو گياهان کوروتيپ ترکيب بين
 و مناسب برگالش پيوسته، پوششتاج جنگلی، هایآرامگاه

 عدم کنار در ( et alRahimi.2020 ,) تریافتهتحول خاک
 راراستق برای بستری ایجاد سبب دام چرای و تخریب وجود
 و سيبری -اروپا جغرافيایی خاستگاه با هاییگونه بيشتر

 ،Epipactis helleborine مانند هاییگونه. شد ایمدیترانه
rotundifolius Lathyrus، sphegodes Ophrys و 

elephas Rhynchocorys هستند مورد مطالعه منطقه بومزاد 
 کنندمی رشد حاصلخيز و مرطوب هایرویشگاه در اغلب و
(2020 ,EAE ;2019 ,.et alYoussef ) .هاگونه این وجود 

 زیاد کيفيت دهندهنشان شمالی زاگرس جنگلی هایآرامگاه در
 ،دیگر سوی از. است هاتوده این حفاظتی ارزش و رویشگاه

 رویشی ناحيه سه به متعلق گياهان و وطنجهان گياهان سهم
 یاهتوده در سندی -صحارا -سيبری -اروپا -تورانی -ایران
 مانند هاییگونه. بود جنگلی هایآرامگاه از بيشتر شدهیگالزن

Bromus tectorum، Fumaria vaillantii، Hordeum 

vulgare و Plantago lanceolata وطنجهان گياهان ءجز 
 Marrubium astracanicum،Papaver هایگونه و

macrostomum و Velezia rigida که هستند گياهانی 
 آشفتگی دارای و ترخشک هایرویشگاه با زیادی سازگاری

 در تخریب و دامشدید  چرای دليلبه اغلب هاگونه این. دارند
 et alAhmadi., ) شوندمی مستقر شدهگالزنی هایتوده

et ; Khoonsiavashan 2016 ,.et alSalehzadeh  ;2013

In press., al). 
 پوششتاج شتندا با جنگلی هایآرامگاه درمجموع،

 همه از و خاک کمتر کوبيدگی ،برگالش زیادتر عمق بيشتر،
 آشيان توانندمی دام چرای وجود عدم دليلبه ترمهم
 گياهی هایگونه از وسيعی طيف برای تریمناسب شناختیبوم
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بيشتر  تیزیس تنوع بنابراین ،باشند متفاوت زیستی هایشکل با
 هایگونهحضور  ،مهم نکته. بودانتظار قابل ،هاتوده این در

 ترکيب از است که هاتوده این در ارزشمندی و بومی گياهی
 هایگونه وجود. اندشده حذف زاگرس شدهگالزنی هایتوده

 دهندهنشان سيبری -اروپا رویشی ناحيه انحصاری گياهی
 هایرویشگاه این در مناسب اقليمخرد و زیاد حاصلخيزی

 Allium مانند هاییگونه حضور ،همچنين. استباارزش 

hooshidaryae، saralicum Allium،  Tragopogon

latifolius var. bornmuelleri، kurdica Cephalanthera 
 در انحصاری شکلبه که Ornithogalum sanandajense و

 هایآرامگاه این حفاظتی اهميت ،دارند رویش شمالی زاگرس
 بهباتوجه گياهی هایگونه این. کندمی دوچندان را جنگلی
 تنوع افزایش ضمن ،دارند که ایویژه شناسیبوم هایویژگی
می نيز هاآن عملکردی تنوع بهبود سبب هارویشگاه زیستی
 و حفاظت و شناختیبوم اطالعات استخراج بنابراین شوند،

اولویت ترینمهم از تواندمی ارزشمند هایتوده این نگهداشت
 .باشد و اجرایی پژوهشی های
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Abstract 

     Biodiversity conservation is one of the most important challenges in forest ecosystems, 

especially where the local people's livelihood is highly dependant on that resources. Obtaining 

information on the potential and present condition of vegetation diversity is an important step to 

conduct successful conservation plans. In this study, we sampled 32 plots in sacred groves with 

no grazing or disturbance evidence and 90 plots in surrounding silvopastoral woodlands with a 

continuous grazing and pollarding history. We compared species diversity, life form, and 

chorotype of vegetation composition between these two stands and we determined the most 

important environmental gradients affecting this composition. The result indicates that sacred 

groves have significantly different species diversity, life forms, and chorology compositions than 

their surrounding woodlands. Out of 254 species identified in this study, 95 species are shared 

between both sites; 114 species are uniquely found in sacred groves that most of which 

have phanerophyte, hemicryptophyte, or cryptophyte life forms, and Irano-Turanian, 

Meditteranean, or Euro-Siberian Chorotypes. Surrounding silvopastoral woodlands contain 45 

unique species as well as therophyte and chameophyte as the major life forms and Irano-Turanian, 

Meditteranean, or Saharo-Sindian chorotypes. Sacred groves as a network of less-disturbed 

stands, with higher canopy and litter cover without grazing and pollarding provide a better 

ecological condition for a variety of valuable plant species and considering their traditional 

protection by local people they play an important role in conserving biodiversity in northern 

Zagros. 
 

Keywords: Biodiversity, chorology, livestock grazing, multi-variate analysis, traditional 

exploitation, Zagros forests. 
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