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 هاي علوم و فناوري چوب و جنگل نشریه پژوهش

 8931، سوم، شماره بیست و چهارمجلد 
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 شهرستان ایالم هایجنگل در محیطی عوامل با چوبی هایگونه رابطه بندیرسته و محیطی مقایسۀ خصوصیات

 

 4مهدی حیدری و 3مصطفی مرادی ،2جواد میرزایی*، 1جعفریان ناهید

 جنگل، دانشکده کشاورزي، علوم گروه دانشیار2 ،ایالم دانشگاه دانشکده کشاورزي،نگل، جگروه علوم جنگلداري،  ارشد کارشناسی دانشجوي1

 ،بهبهان االنبیاء خاتم صنعتی دانشگاه طبیعی، منابع و زیست محیط دانشکده جنگلداري، گروه استادیار3 ،ایالم دانشگاه

 ایالم ، دانشکده کشاورزي، دانشگاهجنگل علوم گروه استادیار4

 22/10/1332تاریخ پذیرش: ؛ 22/11/1332تاریخ دریافت: 

 1چکیده
 از آگاهی است، خاك کیفیت حفظ به وابسته جنگلی هاياکوسیستم مدت طوالنی پایداري که آنجا از سابقه و هدف:

      حا ئز خاکسازي فرایندهاي درك لحاظ به شیمیایی و فیزیکی خصوصیات بررسی و جنگلی مناطق هايخاك وضعیت

 محیطی عوامل باچوبی  هايگونه رابطه بنديرسته ی،محیط خصوصیات منظور مقایسۀین مطالعه بهاباشد. می اهمیت

 انجام گرفت.  شهرستان ایالم هايجنگل در

 ، دافنه،برگ سنجدي بادام، وامچکوحشی، هاي ارغوان، آلبالودر رویشگاه غالب گونهاین منظور  به: هامواد و روش

سه نمونه تصادفی  برداريادفی انتخاب شد. در هر محل نمونهصورت تص برداري بهمحل نمونه 4زالزالک، شن و کیکم 

. شد منتقل خاکشناسی آزمایشگاه به آن از ترکیبی نمونه و یک برداشت شدمتري  سانتی 1-31از عمق خاك 

 وزن آلی،کربن آهک، پتاسیم، نیتروژن، فسفر، ،هدایت الکتریکی ته،خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك شامل: اسیدی

 .گردیدگیري اندازه خاك بافت و اشباع رطوبت ظاهري، مخصوص

 مشاهده وامچک گونه در مقدار کمترین و شن گونه در آلیکربن و نیتروژن میزان باالترین که داد نشان نتایج: هایافته

 شد، مشاهده کیکم اشکوب زیر خاك در اسیدیته و الکتریکی هدایت اشباع، رطوبت ،پتاسیم فسفر، میزان بیشترین. شد

 کمترین که داد نشان نتایج همچنین. داد نشان را ظاهري مخصوص وزن میزان باالترین ارغوان گونه خاك که حالی در

 میزان کمترین و شترینبی این بر عالوه. است ارغوان و شن گونه به متعلق ترتیب به آهک درصد مقدار بیشترین و

 وحشی آلبالو گونه در رس درصد بیشترین. شد داده نشان بادام برگ سنجدي و وامچک گونه در ترتیب به شن درصد

 نشان را میانگین کمترین وامچک و سیلت درصد میزان باالترین شن گونه. شد دیده شن گونه در آن میزان کمترین و

 شن و کیکم گونه و هاگونه سایر از در ارتفاع از سطح دریاي باالتري برگ سنجديبادام  گونه فیزیوگرافی نظر از. داد

 ارتباطها حضور گونه و محیطی عوامل بین که داد نشان CCA نتایج آنالیزداشتند.  استقرار شیب درصد باالترین در

 شن، ،سیلت رس، ،الکتریکیهدایت  آهک، پتاسیم، فسفر، نیتروژن، آلی،کربن همچون عواملیدارد.  وجود داري معنی

 اي بیشترین تأثیر را دارند.هاي درختی ودرختچهحضور و عدم حضور گونه دامنه بر جهت و از سطح دریا ارتفاع

 پتاسیم، فسفر، بودن باال و هاآن رویشگاهی مشابه شرایط بیانگر هم کنار در شن و ادام برگ سنجديب گونه حضور دو

                                                             
 j.mirzaei@mail.ilam.ac.ir  مسئول مکاتبه:*
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 رویشگاهی شرایط نزدیکی همچنین. بود باالتر دریاي سطح از ارتفاع در سیلت باع،اش رطوبت آلی،کربن نیتروژن،

 .باشدمی تفسیر قابل هاآن رویشگاه در باال شن و آهک میزان با ارغوان و وحشی آلبالوي زالزالک، دافنه، هايگونه

داري را نشان معنی هاي مختلف اختالفخصوصیات فیزیکی و شیمیایی و عوامل محیطی در گونه گیری:نتیجه

 ها تأثیر گذارند.همچنین این خصوصیات بر حضور و عدم حضور گونهدهند.  می

 

  زاگرسخصوصیات فیزیکی و شیمیایی، ، ارتفاع از سطح دریا کلیدی: های واژه

 

 مقدمه

 تشکیل ،طبیعی اجسام از فعالی مجموعه خاك

 استقرار، به قادر است که معدنی و آلی مواد از یافته

 در که است یک منطقه گیاهی پوشش پراکنش و شدر

 اثر و گرددمی تشکیل مینز قشر و آب جو، فاصل حد

 باعث سنگ بر جانوران و گیاهان هوا، آب، مشترك

 به تدریجی تکامل از پس و شودمی آن آمدن پدید

 عناصر و خصوصیات (.12) رسدمی تعادل حالت

. کنندمی تغییر زمانی ومکانی  طوربه خاك، غذایی

 بیولوژیکیو  شیمیایی ،فیزیکی خصوصیات بیشتر

 ها،انسان گیاهان، مانند عواملی تأثیر تحت خاك

 توپوگرافی شرایط ،اقلیم ها،میکروارگانیسم حیوانات،

 تغییر دچار و گیرندمی قرار (13و عوامل فیزیوگرافی )

 . شوندمی

 هااکوسیستم از مهمی بخش عنوان به هاخاك

 پوشش توسعه در یمهم نقش و انددهش شناخته

ایجاد تغییر و تنوع در پوشش  و (21) جنگلی گیاهی

از  هاخاك(، در واقع 41ند )نکیجنگل ایفا م یگیاه

از  ،هستند یگیاه يهاطرف تعیین کننده گونه یک

 ،یدیگر گیاهان بر چرخه عناصر غذای طرف

، تغییرات فیزیکوشیمیایی هاخاك یخصوصیات مکان

نقش قابل و  (23 ،2گذارند )یم اثرزان رطوبت و می

د نها بر عهده دارتوجهی در تغییر و توسعه خاك

 بودن سویه دو بر نیز محققانی ارتباط این در .(41)

، 2، 11) اندنموده تأکید گیاهی پوشش و خاك کنش

 تنها نه تغییرات این از آگاهی بنابراین (40، 22، 12

 بلکه دهد قرار ما اختیار در مفیدي اطالعات تواندمی

 را تغییرات این بر رؤثم عوامل و تغییرات منبع تواندمی

 این از توانمی خود نوبه به که کند شناسایی نیز

 منابع هايعرصه بهتر مدیریت جهت در اطالعات

 .کرد استفاده طبیعی

 چوب تولید نظر از چه اگر زاگرس هايجنگل

 نقش محیطیزیست هايجنبه از اما ندارند اهمیت

هاي غرب با توجه به اهمیت جنگل .(42دارند ) مهمی

هاي موجود در این منطقه مطالعاتی بر روي گونه

هاي گیاهی تیپ دهدنشان می صورت گرفته که

یافتگی  ( و همچنین درجه تخریب22مختلف )

تواند باعث تغییر در خصوصیات ( می41) هاجنگل

اي درختی گونهاز دیگر مطالعات بر روي  شود. خاك

، هاي صورت گرفته توسطتوان به پژوهشمی

( و جهانی و 31( )2111پور و همکاران ) رضایی

( بر روي گونه ارغوان و 13( )2111همکاران )

( 10( )2112مطالعات گودرزي و همکاران )

درخصوص نأثیر فیزیوگرافی و خصوصیات فیزیکی و 

در کشور اشاره کرد.  شیمیایی در پراکنش گونه بادامک

هاي زاگرس، ما باتوجه به پراکنش جغرافیایی جنگل

ها اي موجود در این جنگلهاطالعات مربوط به گونه

همچنین اطالعات مربوط به نیازهاي رویشگاهی و و 

 ها محدود است.گونه اینی سو خاکشنااکولوژیکی 

عوامل  ثیر آن برأو تبا مطالعه پوشش گیاهی  بنابراین

توان ن فیزیوگرافی و خاك میمختلف محیطی همچو

به پایداري جوامع گیاهی و همبستگی این عوامل با 
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حفاظت از پوشش گیاهی پی برد که این مسئله از نظر 

بسیار مع جنگلی و احیاي جوا ، اصالحتوسعهخاك، 

مهمترین اصل در حفاظت از  .مهم و کاربردي است

هاي یک اکوسیستم شناخت دقیق عناصر و گونه

مشخص کردن نیازها و خصوصیات ده آن، دهنتشکیل

لذا با توجه به  .اکولوژیکی فردي و اجتماعی آن است

 هاي جنگلی مورد مطالعه دراهمیت باالي گونه

اطالع از خشک و نیمه خشک زاگرس  هايرویشگاه

خصوصیات فیزیکی و بر روي  ي درختیهاثیر گونهأت

خاك، شناخت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 

ها و همچنین آگاهی اك مورد نیاز این گونهشیمیایی خ

ها ثر بر رشد و توسعه گونهؤمهمترین عوامل ماز 

تواند که نتایج چنین تحقیقاتی می اي دارداهمیت ویژه

هاي آینده جهت انتخاب نقش مهمی در برنامه ریزي

لذا این  باشد. داشتهها مناسب براي جنگلکاري ۀگون

محیطی )خاك و  مقایسۀ خصوصیات هدفتحقیق با 

هاي درختی و فیزیوگرافی( رویشگاه غالب برخی گونه

ها در عوامل محیطی آن بندي گونه با نیز رسته

 انجام شد. شهرستان ایالمهاي  جنگل

 

 هامواد و روش

چغاسبز،  هايمناطق مورد مطالعه شامل رویشگاه

در استان ایالم منطقه حفاظت شده ارغوان سورگه و 

اه در شهرستان ایالم پراکنش دارند. هرسه رویشگبود. 

هواشناسی و  ها از ایستگاههاي بارش رویشگاهداده

براساس میانگین ده ساله تهیه و ایالم  سینوپتیک منطقه

متر و میانگین میلی 2/421 میزان بارندگی ساالنه شد.

 گراد است.درجه سانتی 11ها دماي ساالنه رویشگاه
 

 .های مورد مطالعهرویشگاه جغرافیاییمشخصات  -1جدول 
Table 1. The physiographic and geographical characteristics of the studied sites. 

 رویشگاه مورد مطالعه
Region 

 تعداد نمونه

Number 
sample 

 طول جغرافیایی
Longitude 

عرض 

 جغرافیایی
Latitud 

 (mارتفاع از سطح دریا )
Above sea level(m) 

شیب  میانگین

 (درصد)

Slope (%) 
16 "42'24 (Choghasabz) چغاسبز

◦
46 "06'36

◦
33 1433.55 19.36 

4 "46'27 (Argavan) ارغوان
◦

46 "38'39
◦

33 1598 35 
12 "41'30 (Soraga) سورگه

◦
46 "08'37

◦
33 2700.67 28.5 

 

 
 

 .مطالعه مورد هایرویشگاهموقعیت  -1 شکل

Figure 1. Location of the studied sites. 
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هر کدام از در  :برداری و آنالیز خاک مونهن

و بررسی مقدماتی  ابتدا با جنگل گردشی ها رویشگاه

هاي موجود الزم در خصوص گونهاطالعات  منطقه،

 هر گونۀ متعلق بهرویشگاه در سپس  .تعیین شد

وحشی ، آلبالو(33) (Cercis griffithiiارغوان )

(Cerasus microcarpa) (33) ،وامچک 

(Amygdalus arabica olivler) (33) بادام ،

، (33) (Amygdalus elaeagnifolia) سنجدي  برگ

، زالزالک (33) (Daphne mucronata Royleدافنه )

(Crataegus puntica) (33) شن ،(Lonicera 

nummularifolia Jaub.& Spach) (33)  و کیکم

(Acer monspessulanum subsp cinerascens) 

صورت تصادفی انتخاب  برداري به محل نمونه 4 (33)

. برداري مشخص شدمحل نمونه 32. در مجموع شد

برداري سه نمونه تصادفی خاك از   در هر محل نمونه

متري برداشت شد و یک نمونه  سانتی 31تا  1عمق 

 ترکیبی از آن به آزمایشگاه خاکشناسی منتقل شد

 هیدرومتري روش به خاك بافت گیريدازهان .(20)

 و (12) کلوخه روش به ظاهري مخصوص وزن ،(3)

 هدایت الکتریکی ،ر مکعبمت سانتی بر گرم برحسب

 الکتریکی، سنج هدایت دستگاه از استفاده با خاك

 قابل پتاسیم ،(0)متر  pH دستگاه وسیله به اسیدیته

 و Flame Photometry دستگاه توسط( 31) جذب

mgkg) حسببر
 با ( و32) اولسن روش به فسفر ،(1-

mgkg) برحسب و اسپکت دستگاه از استفاده
-1)، 

 برحسب و (11) کجدال روش به خاك نیتروژن

 و( 4)والکی و بلک  روش به آلیکربن درصد،

 و (41) وزنی روش به اشباع رطوبت درصد، برحسب

 انجام گرفت. (34) با روش تیتراسیون برگشتی آهک

ها با استفاده از و تحلیل دادهتجزیه 

انجام  PC-ORD و SPSS.20 ، 2013 Exelافزار نرم

 نرمال از نظر موجود هايداده همۀ ابتدا گرفت. در

 اسمیرنوف -کلموگروف آزمون از استفاده با بودن

بررسی اختالف  براي سپس. گرفتند قرار مورد ارزیابی

 خصوصیات نظر ازهاي مختلف گونهبین رویشگاه 

 واریانس تجزیه آزمون از خاك شیمیایی و یزیکیف

 خصوصیات این مقایسه براي .شد استفاده طرفه یک

 استفاده دانکن میانگین مقایسه از هاگونه رویشگاه بین

 واحدهاي ها،گونه همزمان بندي رسته. شد

 باها ارتباط گونه و محیطی متغیرهاي و برداري نمونه

 متعارف طبیقیت تحلیل کمک به محیطی متغیرهاي

(CCA )شد. انجام 

فرم رویشی درختان مورد : های مورد بررسیگونه

اي و با مبدأ مطالعه به دو صورت درختی و درختچه

 ها در رویشگاهزاد بود. تمامی گونهزاد و شاخهدانه

طبیعی استقرار داشتند. در بین درختان مورد بررسی 

ارتفاع  باالترین ارتفاع کل در گونه کیکم و کمترین

و آلبالوي وحشی هاي وامچک درخت در گونه

(. گونه شن و کیکم نیز در 2مشاهده شد )جدول 

باالترین ارتفاع از سطح دریا و بیشترین شیب استقرار 

 (.2داشتند )جدول 
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 .هاآن استقرار محل فیزیوگرافی خصوصیات و هاگونه رویشی فرم و پیدایش مبدأ ارتفاع، -2 جدول

Table 2. Height, origin and growth of species and their physiographic caracterstics of their establishment location. 

 

Acer 

monspessul

anum 

subsp 

cinerascens 

Amygdalus 

Arabica 

olivler 

Amygdalus 

elaeagnifolia 

Cerasus 

microcarpa 
Crataegus 

pontica 
Cercis 

griffithii 

Daphne 

mucronata 

Royle 

Lonicera 

nummular

ifolia 

Jaub.& 

Spach 
  ارتفاع درخت )متر(

Elevation trees 

(m) 
6.75 1.25 2.75 1.25 2 2.25 1.5 3 

شیب رویشگاه 

 (درصد)

Slope Region 

32.5 20 20.5 23.75 18.75 25 17.13 32.5 

ارتفاع از سطح 

دریاي رویشگاه 

 )متر(

Above sea 

level(m) 

2055 1443.25 2132.25 1429.5 1427.25 1515.5 1434.5 2024.75 

 جهت دامنه

Aspects 

 شمال غربی

Nortwest 

جنوب  -جنوب

 شرق
South 

Southeast 

 شمال غربی

Nortwest 

 جنوب

South 

جنوب  -جنوب

جنوب  -غربی

 شرقی

South 

Southwest 

Southeast 

شمال -جنوب

 غربی

South 

Nortwest 

جنوب  -جنوب

 غرب

South 

Southwest 

 شمال غربی

Nortwest 

 فرم رویشی

Growth form 

 رختد

tree 

 درختچه

shrub 

 درختچه

Shrub 

  درختچه

shrub 
 درختچه treeدرخت 

shrub 

 درختچه

shrub 

 درخت

tree 

 مبدأ

Origin 

 -زاددانه

 زاد شاخه

Coppice 

Standards 

 دانه زاد

Standards 

 زادشاخه -زاددانه

Standards 

Coppice 

 زاددانه

Standards 
 زاددانه

Standards 
 زاددانه

Standards 
 زاددانه

Standards 

 -زاددانه

 زادشاخه

Coppice 

Standards 

 رویشگاه

Region 

 سورگه

Soraga 

 چغاسبز

Choghasabz 

 سورگه

Soraga 

 چغاسبز

Choghasabz 

 چغاسبز

Choghasabz 

 ارغوان

Argavan 

 چغاسبز

Choghasabz 

 سورگه

Soraga 

  

 نتایج و بحث

رافی و فیزیوگ خاکی عوامل واریانس تجزیه نتایج

 مورد مناطق در ايدرختچه و درختی هايگروه بین در

ها از نظر نیتروژن، مطالعه نشان داد که بین گونه

آلی، فسفر، آهک، پتاسیم، هدایت الکتریکی،  کربن

رس، شن، سیلت، رطوبت اشباع و ارتفاع از سطح 

وزن مخصوص  و با شیب و  درصد 1دریا در سطح 

داري وجود  نیتفاوت مع درصد 0ظاهري در سطح 

 دارد.

 توانند باعثدرختی می مختلف هايتیپ چه اگر

 ما مطالعۀ اما( 22) شوند خاك اسیدیته مقدار در تغییر

 به بررسی مورد هايپراکنش گونه محل داد نشان

 این دلیل. داري ندارندتفاوت معنی اسیدیته لحاظ

 مورد منطقه در آهکی سازند از تواند ناشیمسئله می

. است شده خاك شدن قلیایی باعث که باشد مطالعه

 آهک که داده نشان نیز محققین دیگر مطالعات

، 11) است خاك اسیدیته میزان بر مؤثر عامل مهمترین

21.) 

نتایج نشان داد که بیشترین میزان هدایت الکتریکی 

هاي زالزالک و کیکم خاك در زیراشکوب گونه

دار با نیمشاهده شد ولی سایر گونه بدون اختالف مع

 (.3هم میزان هدایت الکتریکی کمتري داشتند )جدول 

( مهمترین CCAبراساس تحلیل تطبیقی متعارف )

ها شامل عوامل محیطی مؤثر در تفکیک گروه

آلی، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهک، هدایت  کربن

الکتریکی، رس، سیلت، شن، ارتفاع از سطح دریا و 

 (.2جهت جغرافیایی بودند )جدول 
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متغیرهاي  براي شده انجام همبستگی تحلیل

با شن و آهک  یک محور که نشان داد محیطی

آلی، همبستگی مثبت و با نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کربن

رطوبت اشباع، سیلت، ارتفاع از سطح دریا و جهت 

همبستگی منفی دارند. محور دوم با پتاسیم، هدایت 

الکتریکی و رس همبستگی مثبت و با سیلت 

 (. 2بستگی منفی دارد )شکل هم

 نقشی خاك از جمله عواملی است که آلی کربن

 حفظ در و کندمی ایفا کربن جهانی در چرخه فعال

 مؤثر خاك بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی، خصوصیات

(. بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی در 23، 1است )

 درختی مختلف هاينشان داد که گونه این تحقیق

آلی کربن نظر از درصد 1در سطح  اريدمعنی اختالف

آلی در این پژوهش داشتند و بیشترین مقدار کربن

هاي شن، کیکم و بادام برگ سنجدي ترتیب در گونه به

ها در ارتفاع از سطح وجود داشت. همچنین این گونه

ها نیز قرار داشتند دریاي باالتري نسبت به سایر گونه

 متعارف تطبیقی لیز(. طبق نتایج حاصل از آنا0)جدول 

 پراکنش بر دریا سطح از ارتفاع که نیز مشخص شد

 نقش اکولوژیک هايگروه تشکیل و گیاهی هايگونه

 درجه بر تأثیر با دریا سطح از ارتفاع. (2دارد )شکل 

 گذارد.می اثر گیاهی هايگونه پراکنش بر حرارت

 پراکنش الگوي در دریا سطح از ارتفاع مهم نقش

، 32، 41)است  شده تأیید مختلف حقیقاتت در گیاهان

( نتیجه گرفتند که 2112و همکاران )الهوتی  (.3، 24

آلی و رس با افزایش ارتفاع از سطح دریا میزان کربن

 تجزیۀ پائین نرخ توانمی را آن یابد، دلیلافزایش می

 بیشتر و ترپائین حرارت درجه تحت خاك آلیکربن

نمود  بیان باالتر ارتفاعات در جوي بودن نزوالت

( 2113همکاران ) نتایج فالحتکار و با نتایج این. (22)

 مغایرت (2112همکاران ) نتایج بامري و و با مطابقت

 Acer ( نیز وجود گونۀ2112(. ثابتی )1، 14داشت )

monospessulanu  وnummularifolia Lonicera 

 را در ارتفاعات باالي زاگرس گزارش کرده است

هایی که در ارتفاع توان گفت گونهین می(. همچن32)

از سطح دریاي باالتري وجود داشتند )شن، کیکم و 

بادام برگ سنجدي( میزان نیتروژن، فسفر، پتاسیم، 

ها آلی، رطوبت اشباع و درصد سیلت نیز درآنکربن

 که هایی گونه لذا در ها بوده است.باالتر از سایر گونه

( گرددمی بر شبرگال همان به که) آلیکربن مقدار

 است بوده ترنیز مناسب خاك خصوصیات بوده، بیشتر

 همکاران تحقیق محمدي سمانی و راستاي در که

نشان داد  CCAهمچنین نتایج  .(22باشد )می (2112)

که گونه کیکم با جهت مثبت محور دوم بیشترین 

هدایت  پتاسیم، بودن (. باال2همبستگی را دارد )شکل 

 تشکیل در عوامل مهمترین رس صددر و الکتریکی

 در و گروه این مقابل در. (2هستند )شکل  گروه این

 همبستگی بیشترین شن و بادام برگ سنجدي گونه دو

 دهند، بنابراین می نشان اول محور منفی جهت با را

 پتاسیم، فسفر، بیانگر گروه یک قالب در ها آن حضور

 از رتفاعا و سیلت اشباع، رطوبت آلی، کربن نیتروژن،

 (.2شکل  است ) باالتر دریاي سطح

 از مختلفی هايبررسی در نیتروژن و پتاسیم فسفر،

 است گیاهی جوامع تفکیک و پراکنش در مهم عوامل

موضوع  این مؤید نیز ما تحقیق نتایج که( 32، 11)

متعلق به گونه کیکم و  فسفر مقدار باشد. بیشترینمی

جود داشت )جدول گونه دافنه و میزان آن در کمترین

 پتاسیم میزان (. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین3

 این از هاگونه ولی سایر بوده گونه کیکم به مربوط

 .(3)جدول  نداشتند داري معنی اختالف نظر

هاي دافنه، زالزالک، نتایج نشان داد که گونه
وامچک، آلبالو وحشی و ارغوان از نظر درصد آهک 

داري ندارد و دریک گروه قرار باهم اختالف معنی
هاي شن، کیکم و بادام برگ سنجدي گیرند و گونهمی

داري باهم نشان ندادند و در یک معنی اختالف نیز

گروه قرار گرفتند. میزان آهک در گروه اول بیشتر از 
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نتایج همبستگی نیز نشان  (.3گروه دوم بود )جدول 

 ه،دافن هايگونه یک محور مثبت داد که در سمت
 قرار هم کنار در ارغوان و وحشی آلبالوي زالزالک،

 در عوامل مهمترین باال شن و آهک میزان و گرفته
 در گروه این. (2هستند )شکل  گروه این تشکیل

 قبل گروه به نسبت ترپایین دریاي سطح از ارتفاع
 آن خاك و دارد قرار( بادام برگ سنجدي و شن)

 هاگونه این ددارد، همچنین وجو کمتري حاصلخیزي

 باال در آهک مقدار داشتن و آهکی بسترهاي روي بر
 این بودن دوست آهک از ها حاکیآن پراکنش منطقه

 باشد.ها میگونه
نتایج تحقیقات در رابطه با خصوصیات 

فیزیکوشیمیایی خاك در گونه وامچک نشان داد که 
گونه باالترین میزان درصد شن، بیشترین میزان  این

آلی، وزن رین میزان نیتروژن، پتاسیم، کربنآهک و کمت

مخصوص ظاهري، رطوبت اشباع، سیلت و هدایت 
و  3هاي موجود دارد )جدول الکتریکی را درمیان گونه

(. از آنجایی که یکی از عوامل مؤثر در میزان 4
علت باال بودن میزان  نیتروژن بافت خاك است، لذا به

ونه، کمترین گ  شنی بودن بافت در این -شن و لومی

 این میزان نیتروژن در آن مشاهده شده است. علت
 معدنی ازت نگهداري کمتر قدرت به موضوع مربوط

 داراي رسی هايخاك .(43هاست )وسیله شن به
 نیز هاو آن لیمونی هايخاك از بیش نیتروژن مقدار

(. نیاز رویشگاهی 43باشند )می شنی هايخاك از بیش
تواند در رویشگاهی با می گونه پایین است و این

 عناصر غذایی کم استقرار داشته باشد.

 با پوشش گیاهی تغییرات بررسی نتایج با مطابق
تحلیل  و تجزیه از حاصل هاگونه بنديرسته از استفاده

CCA( درصد 2113، توسط ذوالفقاري و همکاران )
رس خاك اثر قابل توجهی در پراکنش و تنوع 

(. در این 41اي دارد )چههاي درختی و درخت گونه
ها رس و آنالیز داده CCAتحقیق نیز براساس نتایج 

دار داراي همبستگی مثبت با محور دوم بوده و معنی

 نتایج خصوصیات(. 2و جدول  2باشد )شکل می

میزان  نیز نشان داد که کمترین خاك فیزیکوشیمایی
سایر  و بوده گونه شن و وامچک به رس مربوط

که در بین این  گیرندگ گروه قرار میها در ی گونه
باالترین میانگین رس را به  آلبالوي وحشی گروه گونۀ

(. باالبودن میزان 4خود اختصاص داده است )جدول 
 دهندۀ نفوذپذیري کم، ظرفیت نگهداري باالرس نشان

هاي موردنظر و مناسب شرایط رویش براي گونه

کشی خوب را هایی با زهها رویشگاهگونه باشد. این می
 پسندد. می

هاي سیلت نیز از عوامل مؤثر بر پراکنش گونه
داراي  دست آمده خاك گیاهی هستند که طبق نتایج به

 در آب نفوذ که است مناسبی خاك میزان سیلت باال،
 بقدر آن غذایی عناصر و گیردمی اعتدال صورت با آن

( که در این تحقیق خاك 21فراوان هستند ) کافی

ب گونه شن بیشترین درصد سیلت را نشان زیراشکو
 (.4داد )جدول 

نتایج نشان داد که بیشترین وزن مخصوص 
ارغوان و کمترین مقدار  ظاهري در زیراشکوب گونه

هاي شن، زالزالک و دافنه مشاهده شد آن در گونه

 رابطه در خاك فیزیکوشیمایی (. خصوصیات4)جدول 
 گونه این نشپراک منطقه که کرد مشخص دافنه گونه با

بر داشتن کمترین میزان وزن مخصوص ظاهري،  عالوه
کمترین میزان فسفر و درصد شیب را نسبت به سایر 

پوربابایی و  ها دارد. این در حالیست که پژوهشگونه
( نشان داد گونه دافنه در خاك داراي 2112همکاران )

وزن مخصوص ظاهري باال و مواد آلی کم استقرار 

توان گفت که وزن . لذا می(30داشته است )
مخصوص ظاهري تأثیر زیادي در پراکنش گونه دافنه 

آلی کم هایی که میزان مادهگونه در مکان ندارد و این
است، استقرار دارد. بنابراین گونه دافنه در 

 هاي فقیر قابلیت استقرار دارد. رویشگاه
 نتایج اساس نیز بر جغرافیایی جهت تحقیق این در

CCA گیاهی هايگونه ترکیب و پراکنش روي بر 



 8931( 9(، شماره )42و فناوري چوب و جنگل جلد ) هاي علوم نشریه پژوهش
 

11 

 جغرافیایی هايجهت. (2است )شکل  داشته تأثیر

 درجه تغییر خورشید، تابش میزان در تأثیر دلیل به
 روي بر تواندمی ايمنطقه بادهاي وزش و حرارت

 بر نتیجه در و خاك عمق حاصلخیزي، رطوبت،
 تأثیر این. باشد داشته اثر گیاهان رویش و پراکنش

 رطوبت و بارندگی میزان که مناطقی در وصخص به
  (.42) است توجه قابل باشد، کم

تواند در شیب یکی دیگر از عواملی است که می

( که طبق نتایج 2اي مؤثر باشد )پراکنش و تنوع گونه
دست آمده از این تحقیق گونه شن و کیکم در شیب  هب

ترین شیب استقرار داشت باال و گونه دافنه در پایین
 (.0جدول )

بر عوامل شیمیایی، عوامل فیزیکی خاك نیز  عالوه
( داشته 33توانند نقش مهمی در استقرار گونه )می

 بر خاك باشند. یکی از عوامل بافت خاك است. بافت

 و آب قابلیت دسترسی و آب نگهداشت و نفوذ روي
 بافت (. تأثیر44گذارد )می اثر گیاهان در غذایی مواد

 دلیلبه گیاهی هايگونه پراکنش و تنوع روي بر خاك
 اختالف در زیرا رطوبت خاك است، میزان در تأثیر

تهویه  و دهیشکل در تغییراتی به منجر رطوبت میزان

 شود. بیشترینمی آن شوري میزان و خاك ساختمان
 بود شن و کیکم گونه مربوط اشباع رطوبت میزان

و بافت خاك در منطقه استقرار این دو  (0 جدول)
 رسی است. -شنی -گونه )شن، کیکم( لومی، لومی

توان نتیجه گرفت که بین عوامل بنابراین می
مناطق ارتباط تنگاتنگ وجود  محیطی و پوشش گیاهی

 ارتفاع و جهت شیب، داشتن کاري با واحد هر. دارد

 و رشد براي را متفاوتی شرایط خود، به منحصر
رو باید  از این (.31)کند می ایجاد گیاهان گسترش

هاي مختلف روابط متقابل گیاه و محیط در اکوسیستم
 بررسی شود.

 اکوسیستم در ویژه به تحقیقاتی چنین انجام
 درباره اطالعات افزایش موجب زاگرس هاي جنگل

 شودمی گونه هر رویشگاه خاکی و توپوگرافی شرایط

 شرایط با سازگار هايگونه پیشنهاد در مهمی نقش و
 این نتایج از بنابراین. دارد مشابه طقمنا در رویشگاهی

 احیاي و حفظ براي الگویی عنوان به توانمی بررسی
 .کرد استفاده مشابه مناطق در گیاهی پوشش

 
 .CCA از حاصل ایگونه بندیرسته -2شکل 

Figure 2. Ordination of species by CCA. 
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 انحراف معیار( ± میانگین) ایدرختچه و درختی یهاگونه در فیزیکی خاک خصوصیات نتایج مقایسه -4جدول 

Table 4. Compare the soil physical properties in understory of tree and shrub species (mean ± SD). 

 متغییرهاي محیطی

Acer 

monspessula

num subsp 
cinerascens 

Amygdal

us 
Arabica 

olivler 

Amygdalus 
elaeagnifolia 

Cerasus 

microcarpa 
Crataegus 

pontica 
Cercis 

griffithii 
Daphne 

mucronata 

Royle 

Lonicera 

nummularif

olia Jaub.& 

Spach 
 وزن مخصوص

(gcm
-3) Bulk 

density 

±1.54 
0.14

 ab 
±1.51 

0.10
 ab 

±1.58 
0.04

 ab 
±1.48 

0.07
 ab 

±1.37 
0.14

 b 
±1.72 

0.01
 a 

±1.36 
0.06

 b 
±1.50 

0.06
 b 

باع رطوبت اش

 (درصد)

 Moisture (%) 

±45.95 
3.54

 a 
±22.45 

2.22
 d 

±38.49 
2.4

 
7

 ab 
±32.56 

1.58
 bc 

±27.65 
3.99

 cd 
±24.07 

2.34
 cd 

±24.10 
2.75

 cd 
±43.16 

1.84
 a 

 (درصد) شن

Sand (%) 

±55.20 
2.81

 cd 
±67.91 

0.48
 a 

±49.90 
0.73

 e 
±57.60 

1.69
 bc 

±58.95 
0.62

 bc 
±61.98 

0.52
 b 

±61.14 
0.94

 b 
±52.5 

2.41
 de 

 (درصدرس )

Clay (%) 

±23.65 
0.57

 a 0
b±18.33 0

a±25 
±25.83 

1.25
 a 

±24.68 
0.10

 a 
±22.91 

1.20
 a 

±24.37 
0.49

 a 
±17.71 

3.73
 b 

  (درصدسیلت )
Silt (%) 

±21.14 
2.53

 bc 
±13.75 

0.48
 c 

±25.10 
0.73

 ab 
±16.56 

0.52
 c 

±16.36 
0.73

 c 
±15.11 

0.996
 c 

±14.48 
0.997

 c 
±29.79 

6.14
 a 

 داري است.دهنده عدم تفاوت معنی*حروف مشابه نشان

 

 .انحراف معیار( ± ای )میانگینهای درختی و درختچهنتایج مقایسه خصوصیات فیزیوگرافی در گونه -5جدول 

Table 5. Compare physiographic characteristics of tree and shrub species (mean ± SD). 

متغییرهاي 

 محیطی

Acer 

monspessulanum 

subsp 
cinerascens 

Amygdalus 
Arabica 

olivler 
Amygdalus 

elaeagnifolia 
Cerasus 

microcarpa 
Crataegu

s pontica 
Cercis 

griffithii 
Daphne 

mucronata 

Royle 

Lonicera 

nummularifolia 

Jaub.& Spach 

درصد ارتفاع 

 )متر(
Above sea 

level (m) 

±2055 
25.09

 b 
±1443.25 

2.56
 d 

±2132.25 
8.83

 a 
±1429.5 

4.05
 d 

±1427.25 
3.70

 d 
±1515.5 

47.67
 c 

±1434.5 
4.99

 d 
±2024.75 

21.51
 b 

 (درصد) شیب

Slope (%) 
±32.5 

3.23
 a 

±20 
2.04

 ab 
±20.5 

3.57
 ab 

±23.75 
6.88

 ab 
±18.75 

3.14
 ab 

±25 
7.07

 ab 
±17.12 

5.30
 b 

±32.5 
1.44

 a 

 .داري استدهنده عدم تفاوت معنی*حروف مشابه نشان

 

 .CCA ی اول و دومهمبستگی بین متغییرهای محیطی و محورها -6 جدول

Table 6. The correlation between environmental variables and the first and second Axis of CCA. 
 محور اول گیري شدهپارامترهاي اندازه

Axis1 
 ممحور دو

Axis2 
 محور اول گیري شدهپارامترهاي اندازه

Axis1 
 محور دوم

Axis2 
** Total nitrogen (درصد) نیتروژن

0.659- 0.068
 ns (درصد) شن Sand **

0.811 0.081
 ns 

mgkg) فسفر
-1) Phosphorus  **

0.578- 0.292
 ns (درصد) رس Clay 0.203

 ns **
0.735 

mgkg) پتاسیم
-1) Potassium  **

** Silt  (درصد) سیلت *0.390 -0.582
0.779- *

0.465- 

** Calsum carbonat (درصد) آهک
0.955 0.005

 ns )ارتفاع )متر  Elevation(m) **
0.984- 0.056

 ns 
 Organic(درصد) آلیکربن

Carbon(%) 
**

0.659- 0.068
 ns ( شیبSlope) 0.255

 ns- 0.008
 ns 

pH (1:2) 0.203
 ns ns 0.244 ( جهتAspects) **

0.754- 0.0.48
 ns- 

(dsm
-1)Ec 0.076

 ns- **
 0.998 0.934 (Eigenvalue)ارزش ویژه  0.501

gcm) مخصوص وزن
-3) 

Bulk density 
0.144

 ns- 0.001
 ns

 درصد تبیین واریانس - 
% of variance explained 

14.33 13.3 

** Moisture (درصد) رطوبت اشباع
0.781- 0.143

 ns    

 دار بودنعدم معنی ns ،10/1داري در سطح * معنی ،11/1اري در سطح د** معنی
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 گیري کلی نتیجه

هاي درختی و پراکنش گونهکه نتایج نشان داد 

اي متفاوت و متأثر از خصوصیات خاکی و درختچه

که تمام  طوري بهعوامل فیزیوگرافی است. 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك و عوامل 

هاي مختلف  اسیدیته در گونه جزفیزیوگرافی به

داري را نشان دادند. همچنین نتایج آنالیز اختالف معنی

از بین ( مشخص کرد که CCA) تطبیقی متعارفی

عوامل فیزیوگرافی ارتفاع و جهت در پراکنش 

از میان فاکتورهاي و  یاهی نقش داشتندهاي گ گونه

هدایت پتاسیم، آهک،  آلی، نیتروژن، فسفر،کربنخاکی 

مهمترین عوامل در ، رس، سیلت و شن کتریکیال

  .ها بودندتفکیک گونه

 

 منابع
1.Adhikari, K., and Hartemink, A.E. 2015. Digital mapping of topsoil carbon content and 

changes in the driftless area of Wisconsin, USA. Soil Science Society of America Journal, 

13(17): 155-164. (In Persian) 
2.Ahmadkhany, R., Ariapour, A., Ahmadi, A., and Ahmadkhany, Y. 2011. Relationship 

between the elements in plant Galium verum and soil characteristics (Case example: Martyrs 

Valley, West Azarbaijan province). Journal plant ecophyzeologic, 3: 17-28. (In Persian)   
3.Alessaandro, P., and Marcello, T. 2003. Ecological profiels of wetland plant species in the 

northern Apennines (N. Italy). J. Limnol., 62(1): 71-78.      

4.Allison, L.E. 1965. Organic carbon, In Black, C.A., Evans, D.D., White, J.L., Ensminger, 

L.E., Clark, F.E. (Eds.), Methods of Soil Analysis, Part 2, Chemical and Microbiological 
Properties. American Society of Agronomy, Madison, 1367p.  

5.Ali ahyayy, M., and Behbahani, A.A. 1993. Description of the methods of chemical analysis 

of soil, Publications, Soil and Water Research, the journal 893, 127p. (In Persian) 
6.Azarnivand, H., Jafari, M., Moghadam, M.R., Jalili, A., and Zare chahooki, M.A. 2003. The 

effects of soil characteristics and elevation on distribution of two Artemisia species. Iranian 

Natural, Res., 56(1-2). (In Persian) 

7.Bammeri, A., Khormali, F., Kayani, F., and Dehkani, A. 2012. Spatial variability of soil 
organic carbon in different situations steep slopes in loess area Tvshn Golestan province. 

Journal of Soil and Water Conservation Research, 19(2): 43-60. (In Persian)  

8.Boll, T., Svenning, J.C., Vormisto, J., Normand, S., Grandez, C., and Balslev, H. 2005. 
Spatial distribution and environmental preferences of the piassaba palm Aphandra Natalia 

(Arecaceae) along the Pastaza and Urituyacu rivers in Peru. Forest Ecology and 

Management, 213: 175-183.   
 9.Bouyoucos, G.J. 1962. Hydrometer method improved for making particle size analysis of 

soils. Agron. J. 54: 464- 465.  

10.Bremner, J.M., and Mulvaney, 1982. Nitrogen total, In page, A.L., Miller, R.H., Keeney, 

R.R. (Eds), Methods of Soil Analysis, Part 2 Second ed. American Society of Agronomy, 
Madison, WI, 595-624p. 

11.Browicz, K., and Zohary, D. 1995. The genus Amygdalus L. (Rosaceae): species 

relationships, distribution and evolution under domestication. Genetic, Resources and Crop 
Evolution, 43(3): 229-247. 

12.Eni, D.D., Iwara, A.I., and Offiong, R.A. 2012. Analysis of soil-vegetation inter relationships 

in a south-southern secondary forest of Nigeria. International Journal of Forestry Research, 
Volume 2012, Article ID 469326, 8 pages, doi:10.1155/2012/469326.  

13.Enright, N.J., Miller, B.P., and Akhtar, R. 2005. Desert vegetation and vegetation-

environment relationships in Kirthar National Park, Sindh, Pakistan, Arid Environments, 61: 

397-418. 



 8931( 9(، شماره )42و فناوري چوب و جنگل جلد ) هاي علوم نشریه پژوهش
 

34 

14.Falahatkar, S., Hosseini, M., Ayobi, Sh., and Maheni, AS. 2013. The effects of topography 

and a cover / land use on soil organic carbon density in the northern part of the territory of 
Iran. Journal of Soil and Water) Agricultural Sciences and Technology, 27(5): 963-972. (In 

Persian)  

15.Goodarzi, G.h.R., Ahmadloo, F., and Sagheb-Talebi, K.H. 2012. Effects of Physiographic 

factors and Some Physical and Chemical Soil Properties on Distribution Amygdalus scoparia 
Spach. In 4 Areas of Markazi Province. J. of Wood and Forest Science and Technology, 19 

(3): 59-75. (In Persian) 

16.Habibi kasab. 1992. Soil Basics forest. Tehran University Press. Number 2118.425p. (In 
Persian)         

17.Jafaei, M., Zareh Chahkvyy, K., Azareynvand, H., Baketani Meybodi, N., and Zahedi Amiri, 

AH. 2002. Evaluation of vegetation Poshtkouh Yazd physical and chemical properties of soil 
using multivariate analysis. Iranian Journal of Natural Resources, 55: 419-433. (In Persian) 

18.Jafari Hagegi, M. 2003. Methods of soil analysis, sampling and analysis of important 

physical and chemical principles with emphasis on theory and application, Zoha voice 

Publishing, 240p. (In Persian) 
19.Jahani, H., Abdali, G., Hosseini, S.M., Jafari, Gh., and Mohammadzadeh, A. 2011. 

Investigation of tree diversity in Zagros forest habitat. Journal of Environmental Science, 

No. 51. (In Persian) 
20.Kooch, Y., Jalilvand, H., Bahmanyar, M.A., and Pormajidian, M.R. 2008. The use of 

principal component analysis in studying physical, chemical and biological soil properties in 

southern Caspian forests (north of Iran). Pakistan J. Biol. Sci., 11(3): 366-372. 
21.Kooch, Y., Jalilvand, H., Bahmanyar, M.A., and Poormajidian, M.R. 2007. Ecological 

distribution of Indicator species and effective edaphical factors on the northern Iran lowland 

forests, Journal of Applied Science, 7: 1475- 1483. 

22.Lahooti, S.P., Emadi, S.M., Bahmanyar, M.A., and Gagar Sepanlou, M. 2016. Effect of some 
physical and chemical properties of soil in East and Southern Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad. 

Second National Conference on sustainable management of soil resources and the 

environment, 17 and 18.univrrsity Kerman. (In Persian) 
23.Liu, Z.Ph., Shao, M.A., and Wang, Y.Q. 2012. Estimating soil organic carbon across a large-

scale region: a state-space modeling approach. Journal of Soil Sci., 177: 607-618. 

 24.Lsoosova, Z., Chytry, M., Cimalova, S., Kropac, Z., Otypkova, Z., Pysek, P., and Tichy, L. 

2004. Weed vegetation of arable land in Central Erope: Gredients of diversity and species 
composition. Journal of Vegetation science, 15: 415-422. 

25.Maranon, T., Ajbilou, R., Ojeda, F., and Arroya, J. 1999. Biodiversity of woody species in 

oak woodland of southern Spain and northern Morocco. Forest Ecology and Management, 
115: 147-156. 
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Abstract 2 

Bacground and objectives: Since the Long-term forest ecosystems sustainability is related to 
soil quality, forest soils study and evaluation of soil physico-chemical properties is necessary 

for soil forming process. This study was designed to compare the environmental characteristics 

and ordination of woody plant species and their relation in Ilam forest.  

Materials and methods: For this purpose in Cercis griffithii, Cerasus microcarpa, Amygdalus 
Arabica, Amygdalus elaeagnifolia, Daphne mucronata Royle, Crataegus puntica, Lonicera 

nummularifolia and Acer cinerascen stands 4 Sampling location were randomly selected. In 

each location, three soil samples were taken from the depth of 0-30 cm and pooled. Samples 
were transferred to laboratory and Soil physico-chemical properties including: pH, EC, P, N, K, 

Cao3, C, bulk density, saturation humidity and soil texture were determined.  

Results: Our result indicted that the highest and least values of nitrogen and organic carbon 
were observed in Lonicera nummularifolia and Amygdalus arabica respectively. The highest 

phosphorus, potassium, saturation moisture, electrical conductivity and pH were observed in 

Acer cinerascens stand. Cercis griffithii had the highest bulk density value. The least and 

highest cao3 were belonged to the Lonicera nummularifolia and Cercis griffithii respectively. 
Furthermore, the most and least amount of sand were observed in Amygdalus Arabica and 

Amygdalus elaeagnifolia stands. The highest and least value of clay belonged to the Cerasus 

microcarpa and Lonicera nummularifolia stands respectively. Lonicera nummularifolia had the 
most and Amygdalus arabica olivler had the least amount of silt. Also, Amygdalus elaeagnifolia 

was in the higher elevation above sea level rather than other species. Acer cineracens and 

Lonicera nummularifolia were located in steeper slopes. The result of CCA (Conical 
Correspondence analysis) revealed that there is significant correlation between environmental 

factors and studied woody plants species. Soil organic carbon, total nitrogen, phosphorus, 

potassium, calcium carbonate, electrical conductivity, clay, silt, sand, elevation and aspects have 

the great impact on the presence or absence of studied woody plants species. Presence of 
Lonicera nummularifolia and Amygdalus elaeagnifolia together in a habitat with a similar 

condition indicated the similarity of these two species for the site demands. Furthermore, higher 

phosphorus, potassium, total nitrogen, organic carbon, soil moisture and silt were observed in 
higher elevation. Furthermore, the similarity of Daphne species, Crataegus puntica, Cerasus 

microcarpa and Cercis griffithii habitat might be interpreted by higher values of calcium 

carbonate and sand in these habitats.  

Conclusion: Soil physico-chemical properties and environmental factors were significantly 
different in studied stands and these factors effects on presence or absence of species. 
 

Keywords: Elevation, Physical and chemical properties, Zagros   

                                                             
*Corresponding author: j.mirzaei@mail.ilam.ac.ir 

 


