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Abstract  
The aim of this study was to assess the relationship between 
biodiversity and the richness of woody and ground 
vegetation species, soil physicochemical and physiographic 
characteristics of the Zagros forests. This study was 
conducted at Arghavan reservoir in the North of Ilam 
Province in Iran. For this study, plots with a systematic 
distribution across the northern (n =24), southern (n =20) 
and western (n =13) aspects were selected and vegetation, 
soil and physiographic data were measured.  Results showed 
that, in the southern aspect, ground vegetation diversity had 
a negative relationship with clay and sand while it had 
positive correlation with silt. In the northern aspect, ground 
vegetation diversity had a negative correlation with 
elevation above sea level. In the western aspect, ground 
vegetation diversity had a positive correlation with CaCo3 
while it had negative correlation with salinity and elevation 
above sea level. Results also showed that, in all the aspects, 
woody species only had a relationship with physical factors. 
These results suggest that in ecological studies for assessing 
the relationship between vegetation and environment, soil 
factors should be measured for the assessment of ground 
vegetation and, for woody species, physical and 
physiographic factors.       
 
Keywords: biodiversity, richness, soil physicochemical 
characteristics, Zagros, Ilam   
 

 
  

  چکیده
  

هاي علفی و  العمل تنوع و غناي گونه به منظور بررسی و مقایسه عکسل
هاي  چوبی به عوامل فیزیکوشیمیایی خاك و نیز فیزیوگرافی در جنگل

ها واقع در   هکتار از این جنگل170اي به مساحت  زاگرس میانی، منطقه
سپس به صورت . فاظت شده ارغوان در استان ایالم انتخاب گردیدمنطقه ح

جنوبی , ) = 24n(هاي شمالی  هایی را در جهت تصادفی سیستماتیک پالت
)20n =  ( و غربی)13n =  ( پیاده و اطالعات مربوط به پوشش، خاك و

هاي همبستگی نشان  نتایج حاصل از آنالیز. عوامل فیزیوگرافیک برداشت شد
هاي علفی با مقدار رس و شن همبستگی  در دامنه جنوبی تنوع گونهداد که 

هاي علفی  در دامنه شمالی تنوع گونه. منفی و با سیلت همبستگی مثبت دارد
هاي  در دامنه غربی تنوع گونه. با ارتفاع از سطح دریا همبستگی منفی داشت

ک علفی با شوري، و ارتفاع از سطح دریا همبستگی منفی و با درصد آه
هاي چوبی در  نتایج همچنین نشان داد که گونه. همبستگی مثبت داشت

. دهند العمل بیشتري نشان می ها نسبت به عوامل فیزیکی عکس تمامی دامنه
هاي اکولوژیکی به منظور  دارد که در ارزیابی نتایج این تحقیق بیان می

 بررسی رابطه بین عوامل محیطی با پوشش در منطقه زاگرس براي پوشش
هاي چوبی بیشتر  علفی بیشتر فاکتورهاي خاکی و براي بررسی گونه

  . فیزیوگرافی و شکل زمین مد نظر قرار گیرند
  

  . تنوع زیستی، غنا، خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك، زاگرس، ایالم: ها کلیدواژه
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  مقدمه
هدف اصلی از مدیریت منابع طبیعـی حفـظ تنـوع زیـستی       

رویــشگاهی کــه تنــوع . هــاي طبیعــی اســت در اکوسیــستم
ــد   ــته باش ــشتري داش ــستی بی ــوژیکی و  ،زی ــداري اکول  پای

خیزي بیشتري را خواهد داشت و یـک اکوسیـستم           حاصل
تنــوع باعــث ). Smith, 1996(پایــدار و پویــا خواهــد بــود 

هـاي دیگـر     ت متراکمـی از گونـه     شود هر گونه در بافـ      می
قرار گیرد و به وسیله آنهـا کنتـرل شـود و در نتیجـه دامنـه            

 ,Sadegh nejad(نوســانش از حــد معینــی تجــاوز نکنــد  

1997.( (1998) Scott    هـا و تخریـب    ، کـاهش تنـوع گونـه
هاي نابجا و تغییر کاربري      ها را به جهت استفاده      اکوسیستم
که اگـر قـرار اسـت از چنـین     دارد  داند و بیان می     زمین می 
ــه روش  تخریــب هــایی  هــایی جلــوگیري شــود، بایــستی ب

. شـوند  متوسل شد که باعث حفظ تنوع زیستی گیاهان می       
کند قبل از هر چیز بایستی به شناسایی تنوع      ایشان ذکر می  

هاي هـر منطقـه و عوامـل تـأثیر گـذار بـر آن              زیستی گونه 
ار بـر تنــوع  گــذ تـرین عوامــل تـأثیر   از بـین مهــم . پرداخـت 

 اشـاره   خـاکی و فیزیـوگرافی  عوامـل مختلـف   توان بـه     می
ــه . کــرد ــن زمین ــوع   در ای ــه بررســی تن ــادي ب ــین زی محقق
هاي گیاهی در رابطه بـا عوامـل شـیمیایی و فیزیکـی             گونه

 ,.Small and McCarthy, 2005; Hardtle et al( خـاك 
2003; Krzic et al., 2003; Roem and breeds, 2000; 

Krzic et al.,2000;(،توپوگرافی ) Huebner et al., 1995(، 
 Hegazy et al., 1998 ، Theurillat et (دریا سطح از ارتفاع

al., 1999  Grytnes and Vettas, 2002;  Fisher et al., 
) Bale et al., 1998; Badano et al., 2005 (جهت ,);2004

 و G-Campo et al., 1999 ,Ebrahimi, 2002(شــیب  و
Hoseini, 2005( اندپرداخته .  

هاي زاگرس که به صورت نواري بخش غربی          جنگل
پوشانند، به جهت شرایط مختلف توپوگرافی        کشور را می  

و خاکی، از جمله مناطقی هستند کـه تنـوع زیـستی بـسیار        
اما با این حـال  . باشند هاي گیاهی را دارا می  خوبی از گونه  

ستی را بــه خــود ســهم بــسیار کمــی از مطالعــات تنــوع زیــ
اي کـه عوامـل فیزیکـی و      اختصاص داده و تاکنون مطالعه    

 ،شیمیایی خاك و نیز عوامل فیزیـوگرافی را در بـر گیـرد            
ــن جنگــل  ــشده اســت   در ای ــام ن ــا انج ــن  . ه ــر ای ــالوه ب ع

هاي علفی و چوبی به خاك       العمل هر یک از گونه     عکس
 بنابراین. باشد  و عوامل فیزوگرافی متفاوت از یکدیگر می      

هـاي   تحقیق کنونی در نظر دارد رابطه تنوع و غنـاي گونـه        
چوبی و علفی با عوامل شـیمیایی و فیزیکـی خـاك و نیـز       

از . عوامل فیزیوگرافی به صورت جداگانه بررسـی نمایـد         
که جهت جغرافیایی تأثیر زیادي بر خاك و سـایر       آنجایی

عوامل محیطی دارد، در این مطالعه سعی گردید بـا ثابـت             
هت جغرافیـایی، اثـر سـایر عوامـل را بـر تنـوع و        گرفتن ج 

هدف اصلی این تحقیـق تعیـین     . ها بررسی کند    غناي گونه 
هـاي    ارتباط میان عوامل فیزیـوگرافی و خـاکی در جهـت          

هـاي علفـی و     جنوبی و غربی با تنوع و غناي گونه  ،شمالی
هـاي   کـه هـر یـک از گونـه     گونه هاي چوبی اسـت و ایـن      

هـاي مختلـف بـه     ي در جهـت ا علفی، درختـی و درختچـه    
العمـل بیـشتري نـشان     کدام عامل یا عوامل محیطی عکـس  

  . دهند می
  

  ها  مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه 

منطقه مورد مطالعه براي انجام این تحقیق، منطقه حفاظـت     
 170 ایـالم بـا مـساحت    واقع در شـمال اسـتان  شده ارغوان  
 تـا   46 ْ 38 َ 37با طول جغرافیـایی   ً      این منطقه   . هکتار است 

 مالی شـ 33 28ْ 24َ تـا ً   33 ْ 27 َ 0و عرض ً   شرقی 46 ْ 39 َ 27ً
 واقـع شـده    کیلومتري شهرستان ایـالم   10  در انجام گردید 

متوســط درجــه حــرارت ســالیانه منطقــه بــر اســاس . اســت
،  )ایـستگاه کلیمـاتولوژي مرکـزي   (تـرین ایـستگاه      نزدیک

 منطقـه   گراد و متوسط بارندگی سـالیانه       درجه سانتی  7/16
متــر بــا حــداکثر و حــداقل بارنــدگی ماهیانــه   میلــی4/538
متــر در شــهریور    میلــی1/0متــر در اســفند و   میلــی4/123
 بـه منظـور احیـا پوشـش     1375این منطقه از سال     . باشد می

  عنــوان منطقــهگیــاهی و حفــظ حیــات وحــش بــه منطقــه 
  ).Eslahi, 2002 (در نظر گرفته شدحفاظت شده 
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  روش کار
 و  و نیـز پوشـش درختـی       برداشت پوشش علفـی    به منظور 

 هاي مختلـف   پارامترهاي محیطی ترانسکت هایی در دامنه     
 150 در جهت ارتفاع با فواصـل      ) جنوبی و غربی   ،شمالی(

متر از یکدیگر مستقر گردید و قطعات نمونـه بـه صـورت       
دامنه شـرقی بـه سـبب        (تصادفی سیستماتیک برداشت شد   
در . )نــه بــرداري نــشدخــارج بــودن از حــوزه تحقیــق نمو

 جهـت   ، پـالت  24جهت شـمالی    ( قطعه نمونه    57مجموع  
 20*20به ابعاد)  پالت 20 پالت و جهت جنوبی  13غربی  

برداشـت  ) Hedman et al., 2000; Grant et al., 2001(متر 
در داخل هر پالت نوع گونـه هـاي چـوبی و در صـد      . شد

نیـز  پوشش آنها با انـدازه گیـري دو قطـر عمـود بـر هـم و         
عـالوه بـر آن ارتفـاع    . ها محاسبه شد  درصد پوشش سنگ  

از سطح دریا به متـر بـه وسـیله آلتیمتـر و شـیب بـه وسـیله              
. شیب سنج سونتو در داخل هـر پـالت انـدازه گیـري شـد         

جهــت برداشــت پوشــش علفــی در داخــل هــر پــالت بــه  
  متـر 5/1*5/1به ابعاد صورت تصادفی چهار میکرو پالت    

)Cain, 1938(  رداشـت شـد و نـوع گونـه و درصـد      ب مربـع
-Braun(پوشش آن به روش براون بالنکه تخمین زده شد       

Blanquet, 1964 .( پـالت مربعـی   میکـرو   228در مجموع
جهــت  . در منطقـه مــورد مطالعـه برداشــت شـد    نیــزشـکل 
بـرداري ازخـاك در مرکـز هـر پـالت سـه نمونـه از              نمونه

مخلـوط کـرده و   متر را گرفته و با هم       سانتی 0-15خاك از عمق    
ــه یــک ــی ب ــه ترکیب ). Maranon, 1999(دســت آمــد   نمون
هاي خاك در هواي آزاد به مدت دو هفتـه خـشک             نمونه

هــاي دو  گردیــد و پــس از انتقــال بــه آزمایــشگاه از الــک
متـري عبـور داده شـد و از ایـن طریـق میـزان درصـد          میلی

وزن مخصوص ظاهري به روش . سنگ ریزه به دست آمد
ــدازه ــه روش  . گیــري شــد کلوخــه ان دانــه بنــدي خــاك ب

 متـر،   pHهیدرومتري، اسـیدیته خـاك بـه وسـیله دسـتگاه            
شوري بـا اسـتفاده از دسـتگاه هـدایت الکتریکـی سـنج و              
برحسب واحـد میلـی مـوس بـر سـانتی متـر، پتاسـیم قابـل               

، ppm بر حـسب واحـد   Flam photometryجذب به روش 
 بـر  Kjeltect Distribution Unitنیتروژن به کمک دستگاه 

ــر Walkley-Blackحــسب درصــد، مــاده آلــی بــه روش    ب
اساس درصد و سـپس محاسـبه نـسبت کـربن بـه نیتـروژن             

  .دست آمد به
  

   ها آنالیز داده
اي با شمارش تعداد گونه در داخل هر پالت و         غناي گونه 
فرمـول  (اي را با استفاده از شاخص شانون وینـر   تنوع گونه 

  ). Maguran, 2004(محاسبه گردید )  1
                1 فرمول 

  
'H : وینر -شاخص شانون ، ip :   فراوانی نسبی هر گونه، 
s : ها تعداد گونه  

اي بـا   به منظـور بررسـی رابطـه بـین غنـا و تنـوع گونـه          
عوامـــل فیزیکـــی و شـــمیایی خـــاك و نیـــز عوامـــل      

داده هـا وارد  ) طح دریاشیب و ارتفاع از س (فیزیوگرافیک  
هـا از طریـق      گردید و نرمالیتـه داده SPSS. 11.0نرم افزار  

تـست  ) Norosis, 2004(آزمـون کولمـوگرف اسـمیرنوف    
با توجه با نرمال نبودن داده بـا اسـتفاده از ضـریب            . گردید

همبستگی اسپیرمن میـزان همبـستگی هـر یـک از عوامـل              
زیوگرافیـک بـا   فیزیکی و شیمیایی خاك و نیـز عوامـل فی       

هاي علفی و چوبی به طور مجـزا بررسـی           غنا و تنوع گونه   
  ). Zar, 1999(گردید 

  
  نتایج 

 متعلـق    گونه چوبی  12 و    گونه علفی  88در مجموع تعداد    
 خانواده در منطقه مورد مطالعه شناسایی   29 جنس و    81به  
 بیـشترین تعـداد    Bromus  و جـنس Poaceaeخـانواده  . شد
نتـایج حـاکی از آن      . د اختـصاص دادنـد    ها را به خـو     گونه

ــین گونــهاســت کــه ــه هــاي علفــی،  از ب  Cass (.L)  گون
Picnomon acarna  از  درصــد70دربــا بــاالترین حــضور 

  .Trin گونـه  پـس از آن .نمونه حضور داشته استقطعات 
Bromus danthoniaــا ــه  68  ب ــضور و گون ــد ح  .L درص

Bromus tectorum درصد و گونـه  61 با Bromus sterilis 

i

s

i
i ppH ln

1

' ∑
=

−=
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   ضریب همبستگی اسپیرمن بین عوامل محیطی و غنا و تنوع گونه هاي علفی و چوبی در دامنه جنوبی-1جدول 
 
   پارامترها         گونه هاي چوبی  گونه هاي علفی

  غنا  تنوع غنا تنوع       
  404/0  412/0 231/0 267/0 هکآ

  097/0  197/0 303/0 290/0 ماده آلی
pH 227/0 139/0 390/0  412/0  

  -278/0  -240/0 035/0 -038/0 شوري
  074/0  256/0 188/0 190/0 نیتروژن

  -054/0  -085/0 117/0 035/0 کربن به نیتروژن
  -225/0  -206/0 359/0 110/0  پتاسیم

  -287/0  -355/0 -318/0 -338/0 وزن مخصوص
  -762/0**  -746/0** -318/0 *-553/0 %رس

  628/0**  597/0** 319/0 *452/0 %سیلت
  -628/0**  -597/0** -319/0 *-452/0 %شن

  409/0  349/0 278 -016/0 %سنگ ریزه

  445/0*  591/0** 106/0 217/0 پوشش سنگ 
  -717/0**  -716/0**  -397/0  -264/0  شیب 

  352/0  301/0  -206/0 -346/0  ارتفاع از سطح دریا
  01/0معرف معنی دار بودن در سطح احتمال  **
 05/0معرف معنی دار بودن در سطح احتمال  * 

L.نتایج همچنـین نـشان   .اند  درصد حضور ثبت شده54  با 
ــه    ــین گون ــه از ب ــورد مطالع ــه م ــوبی   داد در منطق ــاي چ ه

Quercus brantii Linddl با حضور در تمامی قطعات نمونه 
باالترین حضور و درصـد پوشـش را بـه خـود اختـصاص              

  .داده است
  

  دامنه جنوبی 
ــستگی کــه در جهــت   ــایج همب ــا براســاس نت ي مختلــف ه

به صـورت مجـزا انجـام گردیـد،     )  جنوب و غرب ،شمال(
هـاي علفـی و نیـز        مشخص شد که میزان غنا و تنوع گونـه        

. هاي چوبی با فاکتورهاي متفـاوتی همبـستگی دارنـد     گونه
هاي علفی با  بر اساس این نتایج در دامنه جنوبی تنوع گونه   

ــا درصــد ســیلت    میــزان رس و شــن همبــستگی منفــی و ب
  نتایج همچنین نشان داد در این . مثبت داشتهمبستگی 

هاي چوبی با رس و شن همبـستگی منفـی    دامنه تنوع گونه  
و با سـیلت و درصـد پوشـش سـنگی همبـستگی مثبـت را           

هاي چوبی در این دامنه نیـز بـا          میزان غناي گونه  . نشان داد 
رس، شن و درصـد شـیب همبـستگی منفـی و بـا پوشـش                

  ).1ول جد(سنگی همبستگی مثبت داشت 
  

  دامنه شمالی
هـاي علفـی بـا     نتایج نشان داد در دامنه شمالی تنـوع گونـه         

هـاي   تنوع گونه. ارتفاع از سطح دریا همبستگی منفی دارد 
چوبی در این دامنه با ارتفاع از سطح دریا همبستگی مثبت   
و با درصد شیب همبـستگی منفـی داشـت، در حـالی کـه               

یایی خاك رابطه   براي هیچ کدام از عوامل فیزیکی و شیم       
هاي چـوبی مـشاهده نـشد     معنی داري با تنوع و غناي گونه 

  ). 2جدول (
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   ضریب همبستگی اسپیرمن بین عوامل محیطی و غنا و تنوع گونه هاي علفی و چوبی در دامنه شمالی-2جدول 
  

  پارامترها  گونه هاي چوبی  گونه هاي علفی
  غنا  تنوع غنا عتنو       

  185/0  130/0 186/0 12/0 آهک
  096/0  -021/0 163/0 024/0 ماده آلی

pH 283/0- 283/0- 013/0  019/0-  
  -114/0  -003/0 -147/0 -104/0 شوري

  047/0  158/0 131/0 141/0 نیتروژن
  258/0  223/0 -181/0 -122/0 کربن به نیتروژن

  124/0  302/0 -217/0 -123/0  پتاسیم
  -233/0  -003/0 -161/0 -004/0 ن مخصوصوز

  -178/0  047/0 -238/0 -162/0 %رس
  -022/0  -095/0 218/0 197/0 %سیلت
  022/0  095/0 -218/0 -197/0 %شن

  -344/0  -353/0 336/0 306/0 %سنگ ریزه
  268/0  155/0 -122/0  -173/0 پوشش سنگ

  258/0  -521/0**  -321/0  -345/0  شیب
  535/0**  616/0**  -267/0 -482/0*  یاارتفاع از سطح در

  01/0معرف معنی دار بودن در سطح احتمال  **
  05/0معرف معنی دار بودن در سطح احتمال  * 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  دامنه غربی
نتایج همبستگی اسپیرمن نشان داد که در دامنه غربی تنـوع   

هاي علفـی بـا درصـد آهـک همبـستگی مثبـت و بـا                 گونه
میزان شـوري خـاك و ارتفـاع از سـطح دریـا همبـستگی               

هـاي چـوبی بـا     در ایـن دامنـه تنـوع گونـه     . نـشان داد  منفی  
ها و ارتفاع از سطح دریـا همبـستگی      درصد پوشش سنگ  

  ).3جدول (مثبت داشت 
  

  گیري نهایی بحث و نتیجه
عوامــل فیزیکــی و شــیمیایی خــاك و نیــز توپــوگرافی  از 

هـا   جمله عواملی هستند که بر حضور و عدم حضور گونـه    
نتایج این تحقیـق  ). Enright et al., 2005(گذارند  تأثیر می

هاي علفـی و    نشان داد در دامنه جنوبی سیلت با تنوع گونه        
  هاي چوبی رابطه مثبت و رس و شن رابطـه منفـی        نیز گونه 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شن باعث بـاال رفـتن نفوذپـذیري و خـشک شـدن              . دارند
و رس نیز باعث ) Bay bordi, 1993(گردد  سریع خاك می

 سطحی خاك گردیده و از نفـوذ آب بـه داخـل     فشردگی
ایـن دو عامـل   ). Emerg, 2000(کنـد  خاك جلوگیري می

هــر دو باعــث خــشکی بــیش از حــد گردیــده و در دامنــه  
کنـد                      جنوبی که میـزان تـابش بیـشتري را نیـز دریافـت مـی        

)Campo et al., 1999-G (هـا و   تأثیر منفی بر حضور گونه
بر عکس این حالت یعنی باال  .  پوشش آنها دارند   نیز میزان 

ها در جایی اتفاق افتاد که میزان سـیلت      بودن حضور گونه  
ســیلت باعــث ذخیــره بیــشتر آب در     (بیــشتري داشــتند  

 Grongroft et). شـود  محدوده پراکنش ریشه گیاهـان مـی  

al., 2003 رویشگاه نشان دادنـد 5 نیز در تحقیق مشابه در ، 
ــوع   رویــشگاهایی کــه د ــاالتري داشــتند، تن   ر صــد شــن ب
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   ضریب همبستگی اسپیرمن بین عوامل محیطی و غنا و تنوع گونه هاي علفی و چوبی در دامنه غربی-3جدول 
  

  پارامترها  یگونه هاي چوب  گونه هاي علفی
  غنا  تنوع غنا تنوع       

  -/080  072/0  151/0 *468/0 آهک
  202/0  294/0 -286/0 -085/0 ماده آلی

pH 380/0- 388/0- 381/0-  392/0-  
  -347/0  -387/0 -359/0 *-562/0 شوري

  095/0  285/0 -296/0 -307/0 نیتروژن
  -006/0  039/0 -073/0 182/0 کربن به نیتروژن

  -463/0  -364/0 -108/0 186/0  پتاسیم
  -329/0  -335/0 184/0 -037/0 وزن مخصوص

  206/0  036/0 128/0 -176/0 %رس
  -231/0  -356/0 -054/0 014/0 %سیلت
  231/0  356/0 054/0 -014/0 %شن

  -541/0  -401/0 141/0  131/0 %سنگ ریزه
  456/0  552/0* 120/0 -173/0 پوشش سنگ

  137/0  014/0  -321/0  -355/0  شیب
  373/0  559/0**  -267/0 -482/0*  از سطح دریاارتفاع 

   01/0معرف معنی دار بودن در سطح احتمال  **

  05/0معرف معنی دار بودن در سطح احتمال  *
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عالوه بر این نتایج همچنـین نـشان   . تري را دارا بودند   پایین
هـا   هاي چوبی با درصد پوشش سـنگ  داد غنا و تنوع گونه  

پوشـش سـنگی بـه سـبب نقـش          . همبستگی مثبـت داشـت    
ها و نیز جلوگیري از فرسـایش خـاك      حفاظتی براي گونه  

 فراهم ساختن شرایط مناسب بـراي اسـتقرار بـذور    و نتیجتاً 
اي، احتمـاالً سـبب افـزایش      هاي درختـی و درختچـه      گونه

نتایج ایـن تحقیـق   . ها گردیده است   تنوع و غناي این گونه    
همچنین نشان داد که در دامنه جنوبی شیب اثري منفی بـر         

شـیب از جملـه    . هاي چوبی داشته است    تنوع و غناي گونه   
هـا    به طور غیر مـستقیم بـر حـضور گونـه        عواملی است که  

بـاال رفـتن درصـد شـیب سـبب      . اثرات مثبت یا منفی دارد    
  شسته شدن خاك، زهکشی بیش از اندازه و خشک شدن         

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به خصوص در دامنه جنـوبی کـه شـرایط محیطـی        (خاك  
و عـدم اسـتقرار مناسـب بـذرها،         ) تري نیز داراست   خشک

هـاي چـوبی گذاشـته     نفی بـر حـضور گونـه    احتماالً تأثیر م  
  .  است

ــا    ــه شــمالی ب ــشان داد در دامن ــایج تحقیــق حاضــر ن نت
هاي علفی کـاهش   افزایش ارتفاع از سطح دریا تنوع گونه    

ــی ــساعد بــودن        م ــبب م ــه س ــأثیر احتمــاال ب ــن ت ــد ای   یاب
 .باشـد  شرایط از نظر درجه حرارت در ارتفاعات پایین می     

Parsaei, 1994و   Saberian, 2002 Ebrahimi, 2002; 

Grytness and Vetaas, 2002;  Hegazy et al., 1998; 
Fisher et al., 2004   دست  در مطالعاتشان به نتایج مشابهی

ــاز،) Hegazy et al., 1998(حجــازي . یافتنــد   فیــشر و گریت
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   حداقل، حداکثر و میانگین پارامترهاي اندازه گیري شده در جهت هاي مختلف-4جدول 
  

    )20= تعداد  (جنوبی  )24= تعداد (شمالی   )13= تعداد (غربی 
  میانگین  حداکثر  حداقل  میانگین  حداکثر  حداقل  میانگین  حداکثر  حداقل  پارامترها

  1/13  7/23  6  32/10  24  4  56/16  5/23  2  آهک
  6/3  9/9  9/1  94/6  28/48  44/2  54/4  9/9  42/2 ماده آلی

pH 1/7  36/7  22/7  97/6  9/7  20/7  94/6  56/7  22/7  
  4/6  8  4/2  5/6  8  5/5  4/6  1/8  1/5 شوري
  23/0  63/0  032/0  34/0  66/0  137/0  30/0  42/0  19/0 نیتروژن

  32/10  16/43  89/4  98/8  5/14  22/4  53/8  41/13  93/4 کربن به نیتروژن
  110  160  60  16/134  220  80  120  180  80  پتاسیم

  51/1  85/1  15/1  33/1  65/1  13/1  41/1  83/1  06/1 وزن مخصوص
  64/30  52/42  16/14  33/32  88/42  88/22  68/27  88/34  88/18 %رس
  43/43  64/55  64/29  139/42  50  34  36/44  94/51  64/35 %سیلت
  56/56  36/70  36/44  86/57  66  50  63/55  36/64  06/48 %شن

  8/21  41  7  08/21  45  2  15/32  52  18 %سنگ ریزه
  38  80  5  83/13  35  5  23/34  70  10 %سنگ 
  9/44  75  5  45/46  60  20  30/52  75  25 %شیب 

  1708  1901  1551  1750  1900  1664  1668  1770  1568 ارتفاع از سطح دریا
  35/2  39/3  74/1  91/1  64/2  14/1  04/2  49/2  68/1  تنوع گونه هاي علفی
  55/16  37  10  58/9  15  6  61/11  15  6  غنا ي گونه هاي علفی
  80/0  43/1  0  96/0  39/1  362/0  788/0  64/1  0  تنوع گونه هاي چوبی

  23/3  6  1  7/3  5  2  45/3  7  1   هاي چوبیغناي گونه
 

)Grytness and Vetaas, 2002; Fisher et al., 2004 (  بـاال
یین را به خـاطر بـاالتر بـودن دمـا         بودن غنا در ارتفاعات پا    

نکته بسیار قابل توجهی که در این تحقیق دیـده          . می دانند 
هاي درختـی بـا افـزایش     شود، افزایش غنا و تنوع گونه     می

بر خالف نتایج تحقیقات فوق و نیـز    (ارتفاع از سطح دریا     
احتماالً . باشد می) نتایج مربوط به پوشش علفی این تحقیق 

هاي  نی در گذشته سبب گردیده که گونه     فشار عوامل انسا  
هـاي علفـی     برعکس گونـه  ) اي درختی و درختچه  (چوبی  

  به سمت ارتفاعات بروند و تنوع و غناي آنها در ارتفاعات 

اکنون که منطقـه بـه صـورت حفاظـت          . پایین کم تر باشد   
تنــوع و غنــاي )  تــاکنون75از ســال (شــود  شــده اداره مــی

. پایین در حال افزایش است    هاي علفی در ارتفاعات      گونه
بنابراین این احتمال وجود دارد کـه ارتفاعـات پـایین ایـن            

هـاي چـوبی را نیـز     منطقه در آینـده تنـوع خـوبی از گونـه          
همانند دامنـه جنـوبی در ایـن دامنـه نیـز تنـوع              . داشته باشد 

گونـه   همـان . هاي چوبی با شیب رابطـه منفـی داشـت       گونه
ستـشوي خـاك و عـدم     که گفته شد احتمـاالً بـه خـاطر ش         

  ).  4جدول (استقرار بذور به خاطر شیب زیاد منطقه باشد 
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دامنـه غربـی      نتایج این تحقیق همچنـین نـشان داد کـه در          
هـاي علفـی زیـر اشـکوب همبـستگی       آهک با تنوع گونـه  

ترین  طبق گفته پاوساس و اوستین، کلسیم مهم   . مثبت دارد 
ی را کنترل   هاي غذای  فاکتور در خاك است که دیگر فرم      

احتمـاالً حـضور   ). Pausas and Austin, 2001(نمایـد   مـی 
هاي آهک دوست در ایـن دامنـه سـبب شـده کـه بـا           گونه

افزایش میزان کلسیم و به تبع آن بـاال رفـتن میـزان آهـک       
)CaCo3 ( ــه ــداد گون ــد  تع ــزایش یاب ــا اف ــتا  . ه ــن راس در ای

Schuster, 2005) Diekmann and (هاي شمال  نیز در جنگل
عـالوه بـر ایـن    . غربی آلمان به نتایج مشابهی دست یافتنـد     

نتایج این تحقیق آشکار ساخت که در ایـن دامنـه شـوري        
شـوري یکـی از     . هـاي علفـی دارد      اثر منفی بر تنوع گونـه     

هـا را   عوامل محدود کننده بوده و فعالیت میکروارگانیـسم       
احتماالً درایـن  , )Jaafari, 2000(کند  در خاك متوقف می

منه جمع شدن نمـک در الیـه سـطحی خـاك بـه علـت          دا
هاي بسیار حساس شده است  دماي باال، باعث حذف گونه   

-El. انــد هــاي مقــاوم بــاقی مانــده و تنهــا گونــه) 5جــدول (

Ghani, 1998  در شرق مصر نیز نشان داد که شوري اثـري 
  . اي دارد منفی بر غناي گونه

  
ت الکتریکی  طبقه بندي خاك بر اساس میزان هدای-5جدول 

)Zarin kafsh, 2001(  
 بر ECمقدار 

حسب میلی 
موس بر سانتی 

  متر

درجه 
  شوري

  اثر شوري بر رشد و نمو گیاه

  تاثیري ندارد  خیلی کم  2 تا 0
اثر کمی بر گیاهان حساس   کم  4 تا 2

  دارد
  اثر قابل مالحضه اي دارد  متوسط  8 تا 4
فقط تعداد معدودي گیاه   زیاد  16 تا 8

  ندرشد می ک
گیاهان فوق العاده مقاوم   خیلی زیاد   به باال16

  کمی رشد می کنند
  

 نتیجه مهـم دیگـري کـه از ایـن تحقیـق          ،عالوه بر این  
هـاي علفـی بـه عوامـل          پاسـخ خـوب گونـه      ،دست آمـد   به

هـاي   در حـالی کـه گونـه   . شیمیایی و فیزیکی خـاك بـود      
چوبی بـه فاکتورهـاي فیزیـوگرافی و نیـز فیزیـک خـاك              

نیـز در  ) 2005( و همکـاران   Enright. سب دادنـد پاسخ منا
پاکستان در تحقیق مشابه نشان دادند که عوامل فیزیکی از        
جملــه درصــد پوشــش ســنگ و شــیب نــسبت بــه عوامــل  

بنـابراین براسـاس    . شیمیایی خـاك اثـرات بیـشتري دارنـد        
تـوان پیــشنهاد کــرد کــه در منطقــه   نتـایج ایــن تحقیــق مــی 

هـاي    بـراي بررسـی  ،شـد با زاگرس که عمق خاك کم می   
هاي چوبی بیشتر عوامل فیزیکی خـاك        اکولوژیکی گونه 

ــد     ــرار گیرن ــر ق ــد نظ ــک م ــل فیزیوگرافی ــز عوام در . و نی
هاي علفی عوامل شـیمیایی و فیزیکـی     که براي گونه   حالی

باشد و براي درك بهتر شرایط       ترین عوامل می   خاك مهم 
ــه  هــاي درختــی، پــس از شناســایی   رویــشگاهی ایــن گون

هاي علفـی، از ایـن گیاهـان         هاي اکولوژیک گونه   ژگیوی
 خصوصیات شیمیایی خاك استفاده     Bioindicatrبه عنوان   

  .شود
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