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بررسی تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر الگوی پراکنش گیاهان در جنگل های زاگرس میانی
(مطالعه موردی :جنگل آموزشی ،پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه)
رضا حسین حیدری ،*0مازیار حیدری 4آزاده سهرابی
تاریخ دریافت9911/40/40 :

زاده3

تاریخ پذیرش9044/49/40 :

چکیده
برای استقرار گونههای گیاهی و پراکنش آنها عوامل بومشناسی نقش تعیینکننده دارند .هدف از اینن
تحقیق بررسی تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر الگوی پراکنش گیاهان در جنگلهای استان کرمانشاه است.
به این منظور سه کالسه ارتفاعی  0311-0111 ،0111-011و  0011-0311متر انتخاب شند .در هنر
ارتفاع  34قطعهنمونه دایرهای شکل ده آری با الگوی آماربرداری منظم تصنادفی در شنبکه آمناربرداری
 011*011متر پیاده و در هر قطعه نمونه تعداد درختان ثبت شد و در هر قطعه نموننه داینرهای ین
پالت  0*0متر برای بررسی درختچهها و ی پالت  0*0متر برای بررسی پوشش علفی پیناده شند .در
بررسی الگوی پراکنش مکانی گیاهان از شاخصهای مبتنی بر کوادرات اسنتفاده شند .نتنای نشنان داد
بیشترین میانگین شاخصهای نسبت وارایانس به میانگین ،موریسیتا ،موریسیتای استاندارد شده ،خوشه
بندی دیوید – مور و گرین در کالسه ارتفاعی  0111تا  0011متر مشاهده شد .در مورد درختچههنا و
گیاهان بیشترین مقدار میانگین شاخصهای مورد پژوهش در ارتفاع بیشتر از  0011متر مشاهده شند.
نتای نشان داد که اختالف بین میانگین شاخصهای الگوی مکانی در کالسههای ارتفاع از سطح دریا در
سه الیه درختی ،درختچهای و پوشش گیاهی کف جنگل معنیدار است و تغییرات ارتفاع از سطح درینا
بر الگوی پراکنش درختان تاثیر دارد .نتای نشان داد ارتفاع بیشنتر از  0011متنر از سنطح درینا دارای
بیشترین مقدار (پراکنش درختان بیشتر کپهای است) و ارتفاع کمتر از  0111متر دارای کمترین مقدار
میانگین شاخصهای مورد پژوهش بوده است .ارتفاع از سطح دریا بر الگوی پراکنش گیاهان در جنگل-
های فوق تاثیر دارد و کالسه  0011-0111متر کپهای تر هستند.
کلمات کلیدی :موریسیتا ،موریسیتای استاندارد شده ،الگوی مکانی ،جنگل زاگرس میانی ،استان
کرمانشاه ،کپه ای.

*1 1کارشناسی ارشد جنگلداری گروه منابع طبیعی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،ایران.
 ،4ستادیار ،گروه منابع طبیعی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،ایران.
3بخش تحقیقات منابع طبیعی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و تروی
کشاورزی ،سنندج ،ایران.
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مقدمه
ناحیه رویشی زاگرس که به جنگنلهنای بلنو
غنننرب شنننهرت دارد ،بنننیش از  41درصننند
جنگلهای کشور را تشکیل داده کنه از جننوب
آذربایجان غربی تا استان فنارس پنراکنش دارد
(مهنندوی و همکنناران  .)0323بننرای اسننتقرار
گونههای گیاهی ،رشند و نمنو ،ادامنه حینات و
پراکنش آنها در محیطهنای طبیعنی ،عوامنل
بومشناسی نقنش تعینینکنننده دارنند .الگنوی
مکانی درختان از شاخصهنای مهنم تاریخچنه
توده ،پایایی جمعیت و رقابت گونهها در جنگل
است ( .)41از طرفی الگوی مکانی و فرایندهای
ناشی از آن نقنش مهمنی در تجمنع ،پوینایی و
عمکلکنرد جوامننع گیناهی دارننند ( .)42الگننوی
مکانی درختان و گیاهنان تحنت تناثیر محنیط
فیزیکی حاکم بر رویشگاه و اثرات متقابل گونه-
ها است ( .)2گونهها تحنت شنرایط اکولنوییکی
مشخص رشد ،تکثیر وبقاء منییابنند ،بننابراین
حضور ی گونه گیناهی در ین رویشنگاه بنه
معنی تأمین نیازهای آن از جهت عناصر غذایی،
رطوبنت ،دمننا ،ننور وغیننره اسنت ( .)30الگننوی
مکانی عبارتست از موقعیت افقنی ینا پنراکنش
انفرادی درختان در ی توده که محل اسنتقرار
درختان را در ی صفحه افقی منعکس میکند
(.)00
بطور کلی سه نوع الگوی مکانی مختلف وجود
دارد کننه عبارتننند از الگننوی کپننهای ،منننظم و
تصادفی ( .)4شکلگیری الگوی مکانی پراکنش
گیاهان نتیجه عمل چندگانه روابط بینگونهای
و درونگونهای ،ویژگیهای بیولوییکی جمعینت
و شرایط محیطی است ( .)01بننابراین الگنوی
مکننانی از دو جنبننه اهمیننت دارد :اول اینکننه

شننکل الگننو نتیجننه فرآیننندها و کنننشهننای
اکولوییکی و بیولوییکی است و ترکیب الگنوی
مکانی با دیگر اطالعات میتواند در درک عوامل
ایجاد کننده الگو مهم باشد .دوم اینکنه الگنوی
مکانی گونهها برای درک الگوهای تنوع زیستی
الزم است ( .)40الگوی مکانی فقط ی ویژگی
مکانی جمعیت نیست ،بلکه یکی از شاخصهای
کمی اساسی جمعیتهاست و مهمترین شاخص
برای تشریح ساختار تنوده جنگلنی اسنت ()01
شناخت الگوی مکانی درختان بنه عننوان ین
ابزار کلیدی در درک عمیق سناختار جمعینت،
رویش و برداشت درختان کم منیکنند و در
اظه نارنظر دربنناره قننوانین پننراکنش درختننان،
فرآیندهای تکاملی و پیشبینی تغیینرات تنوده
نیز بسیار مهم است ()00
الگوی مکانی پراکنش گیاهان از نظر محققنین
دور نمانننده و پننژوهشهننای متعننددی در ایننن
زمینه در داخل و خارج کشور اجرا شنده اسنت
که عبارتند از:
 )2006( Basiri et al.,در پژوهشی بنه بررسنی
الگوی مکانی درختان جنگلهای بلو مرینوان
پرداختند و الگوی پنراکنش بنرای گوننههنای
درختننی Q. libani, infectoria, Quercus
 Q. brantiو Pyrus syriacaکپنهای تعینین
شد.
 ،)2010( Haji Mirza Aghayee Et al.,در
پژوهشی به بررسنی و تحلینل ارزش اهمینت و
پراکنش مکانی گونههنای چنوبی در واحندهای
بومشناختی ،در جنگلهای سنردآبرود چنالوس
پرداختننند و الگننوی مکننانی همننه گونننههننای
منطقه مورد پژوهش را کپهای تشخیص دادند و
ایننن نتیجننه در مننورد شنناخصهننای گننرین و
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استاندارد شده موریسیتا نیز صدق کنردet al., .

 ،)2011( Baranianدر پژوهشنننی در بررسنننی
الگوی پراکنش پایههای گیناهی بنا اسنتفاده از
روشهای آنالیز نقطهای ،شاخصهای کوادراتی
و فاصلهای در منطقه فریدن اصفهان پرداختند
و نتای نشان داد که پراکنش گونههای گیاهی
چندسنناله موجننود در منطقننه از نننوع الگننوی
تصادفی بود که ناشی از همگنی محیط و الگوی
رفتننار انتخننابی گیاهننان اسننتKarimikia .
( ،)2012در پژوهشی به بررسی الگوی پراکنش
مکانی بلو ایرانی و تنوع گونه های چنوبی در
جنگننلهننای شهنشنناه و قلعننه گننل خننرمآبنناد
پرداختند و نتای نشان دهننده الگنوی کپنهای
برای گوننه بلنو ایراننی اسنتSafari et al., .
( ،)2014در پژوهشی در بررسی الگنوی مکنانی
بنننه بننا اسننتفاده از زاویننه بننین درختننان در
جنگلهای جوانرود کرمانشاه نشنان دادنند کنه
الگوی مکانی بننه بنه شنکل کپنهای ماینل بنه
تصادفی است،)2013( Kafashi Saeei et al., .
در پژوهشی به بررسی الگنوی پنراکنش مکنانی
گونههای زبان گنجش  ،کیکم ،بنه و دافننه در
ذخیرهگاه جنگلی چهار طاق پرداختند و نتنای
نشان داد الگوی پراکنش گونه کنیکم ،دافننه و
زبننان گنجشنن کپننهای اسننتMontazeri .
( ،)2013در پژوهشننی بننه بررسننی و مقایسننه
روشهای نمونهبرداری و تحلیلهای آمناری در
تعیین الگوی پنراکنش مکنانی گیاهنان چنوبی
ذخیرهگاه جنگلی چهارطناق پرداخنت و نتنای
نشان داد که نمونهبرداری با روش قطعه نمونه و
استفاده از شاخصهای کوادراتی نیز به درستی
الگنوی پننراکنش را تعینین نمننود Bozerghi .و
 ،)2013( Ahmadiبه بررسنی الگنوی پنراکنش

مکانی ذخیرهگاههای جنگلی گالبی وحشنی در
چم حصار دلفان در لرستان پرداختنند و نتنای
حاصل سه شاخص نسبت واریانس به میانگین،
موریسنیتا و اسنتاندارد موریسنیتا بینان داشنت
درختننان تننوده مننورد بررسننی دارای پننراکنش
کپنهای هسنتند،)2013( Gharavand et al., .
در پژوهشی به بررسی ساختار و الگوی پراکنش
درختان بنه در دو منطقه قرق وتحت چنرا در
منطقه حفاظت شده باغ شادی یزد پرداختند و
شاخصهای کنودراتی الگنوی پنراکنش هنر دو
منطقه را کپنهای بنرآورد کردنند Lotfifard .و
 ،)2014( Zaree mayvanدر پژوهشنننی بنننه
بررسی همبستگی بین ارتفاع و پراکنش گوننه-
های گیاهی در جنگلهای خنزری پرداختنند و
نتای نشان داد که پراکنش گونههای گیاهی در
جنگلهای مختلف نسنبت بنه ارتفناع متفناوت
بننوده و هننی الگننوی مشخصننی بننین پننراکنش
گیاهان و ارتفاع دیده نشدPourbabaei et al., .
( ،)2012الگوی مکانی سه گونه (بلنو ایراننی،
وی ول ،دارمازو) را در جنگلهای چناره مریوان
مورد ارزیابی قرار دادند و نتای بنرای هنر سنه
گونه الگوی تصادفی را نشاندادBatoubeh et .
 ،)2013( al.,به بررسی الگوی پراکنش مکنانی
گونه برودار در تودههنای کمتنر دخالنت شنده
جنگلهای مریوان با استفاده از تابع -Kرایپلنی
پرداختند .نتای نشانداد کنه الگنوی پنراکنش
مکانی درختان جنز بنرای سنطح  1/40هکتنار،
کپننهای و حننداقل سننطح مناسننب بننرای ایننن
بررسی 1/0 ،هکتار است.
 ،)1993( Moeurمشننخص کننرد کننه درختننان
پهنبرگ مدیترانهای بیشتر گرایش به اسنتقرار
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تصادفی دارند Mosandl .و )1998( Kleinert

الگنوی پنراکنش درختنان بلنو
 )petraeaرا داخل ی

اروپنایی ( Q.

نتای نشان داد که تودههای تن
مننظم دارنندZenner .

شده الگنوی

و  )2009( Peckدر

تنوده کناج جنگلنی در

تودههنای بنال کناج در آمریکنا بنا اسنتفاده از

آلمان تصنادفی تعینین کردنندHanewinkel .

شاخص رایپلی به الگنوی یکنواخنت و تجمعنی

( )2004در جنگننلهننای آلمننان نشننانداد کننه

دسننت یافتننند )2009( Lei et al., .الگننوی

تودههای همسنال الگنوی مننظم داشنته ولنی

پراکنش درختان جوانتر جنگلهای مخلو در

تودههای ناهمسنال الگنوی خوشنهای را نشنان

کشور چین و نزدی

شبهجزیره کره را کپنهای

میدهند )2004( Kunstler et al., .نینز الگنوی

شناسنایی کردنند.

 )2010(Wang et al.,در

پراکنش نهالهای راش و بلو را در جنگلهای

پژوهشی به بررسی الگوی مکانی و اجتماعپذیر

کاج فرانسه کپهای معرفی کردندSalas et al., .

 00گونه درختی را در جنگلهای پنیش رسنته

( )2006بننا اسننتفاده از شنناخص رایپلننی در

معتدله شمال شرقی چین پرداختند و بنه اینن

جنگلهای سوزنی برگ آمیخته شیلی به الگوی

نتیجه رسیدند که تمامی گونههای مورد مطالعه

تصادفی و خوشهای رسیدند)2007( Kubota .

(از جملننه  )Ulmus japonicaدارای الگننوی

الگوی پراکنش تودههای مخلو سوزنی برگ و

کپننهای اسننت )2012( Zhi et al., .گونننه

پهن برگ را در جنگلهای یاپن مورد پنژوهش

( )Ulmus Pamitsدر اراضننی شنننی otindag

قرار دادند و نشاندادند که درختان نراد همنراه

درشمال چین را مورد بررسنی قراردادنند و بنه

پهن برگان به صورت کپنهای قنرار منیگیرنند.

این نتیجه رسیدند که درختنان بنال پنراکنش

 )2007( Aakala et al.,الگنننوی پنننراکنش

کپهای دارند.

درختان در جنگلهای کب

کانادا را خوشنهای

تعینننین کردنننند )2008( Snakey .الگنننوی
پراکنش درختان دوگالس در ایالت متحده به
کمنن

شنناخص موریسننیتا بررسننی کننرد و و

مشخص شد که نهالهنای دوگنالس الگوهنای
پراکنش متفاوتی داشته و در فاصله زیادتری از
درختان مادری قرار دارند .درحالیکه نهالهنای
صنوبر الگوی کپهای داشته و به درختان مادری
نزدین ترنند )2008( Longuetaud et al., .بنه
بررسننی الگننوی پننراکنش مکننانی درختننان در
تودههای همسال بلنو در آلمنان پرداختنند و

از ایننن رو بررسننی الگوهننای توزیننع مکننانی
رستنیها در جنگل برای شناخت و درک بهتنر
اکوسیستم جنگل و در نهایت مدیریت آن امری
ضروری است و نقش الگوی مکنانی بنه عننوان
ی ابزار مندیریتی مهنم در حفن ،،شنناخت و
مدیریت تودههای جنگلی مد نظر است .با توجه
به پژوهشهای اجرا شده ،تاکنون پژوهشنی در
زمینه بررسنی تناثیر ارتفناع از سنطح درینا بنر
وضعیت الگوی پراکنش درختنان و گیاهنان در
جنگلهای استان کرمانشاه انجام نشنده اسنت.
هدف از این پنژوهش بررسنی الگنوی پنراکنش
مکانی گیاهان (درختان و درختچهها و پوشنش
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گیاهی کف جنگل) در کالسهها ارتفاع از سطح
دریا در جنگلهای شهرستان سرپل ذهناب (در
زاگرس مرکزی) است.
مواد و روش ها
منطقه مورد پژوهش
جهت اجنرای اینن پنژوهش ،جنگنل آموزشنی
پژوهش دانشگاه رازی کرمانشناه ،واقنع در حند
فاصل شهرستانهای کرند غرب و سرپل ذهناب
در اسننتان کرمانشنناه انتخنناب شنند (شننکل .)0
میزان دستخوردگی این جنگلها متفاوت بنوده
و در ارتفاعات پایین با دست خوردگی متوسنط

و در ارتفاعات باالتر دست خوردکی کمتر بنود.
پوشش گیاهی منطقه از نظر جوامع جنگلی در
جامعنه بلنو ایراننی Quercetum persicum
قننرار داشننته و گونننه بلننو ایرانننی Quercus
 brantiiگونه غالب جنگل را تشکیل میدهد.
بننر اسنناس آمننار هواشناسننی اسننالمآبننادغننرب
(نزدی ترین ایسنتگاه) حنداقل درجنه حنرارت
منفننی  40/2و حننداکثر بعننالوهی  41/2درجننه
سانتیگراد میرسد و میزان بارندگی سناالنه آن
بطور متوسط  401میلیمتنر و دارای چهنار تنا
پن ماه خش میباشد (.)00

شکل  -0موقعیت منطقه مورد پژوهش در استان کرمانشاه

روش پژوهش
جهت بررسنی تناثیر ارتفناع از سنطح درینا بنر
وضعیت پراکنش مکانی درختان ،درختچهها و
پوشش گیاهی کف جنگل ،ارتفاع از سطح درینا

بننه سننه کالسننه ارتفنناعی شننامل :کمتننر از
 0011-0111،0111و بیشننتر از  0011متننر
تقسیم شد (تغیینرات ارتفناع از سنطح درینا از
 011متر تا  0211متر بنوده اسنت) و قطعنات

 ................................................33بررسی تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر الگوی پراکنش گیاهان در جنگل های زاگرس میانی....

متر (ی مترمربع) پیاده و تعداد درختچههنا و
پوشش گیاهی کف جنگل به تفکی گونه ثبت
شد .شاخصهای مورد استفاده در این پنژوهش
(شاخصهای کوادرات یا قطعه نموننه) عبارتنند
از نسننبت واریننانس بننه میننانگین ،موریسننیتا،
استاندارد شده موریسیتا ،گرین و خوشه بنندی
دیوید – مور .جهت مقایسه میانگین شناخص-
های الگوی پراکنش درختان در طبقات ارتفناع
از سطح دریا ،از آزمنون تجزینه وارینانس ین
طرفه و دانکن استفاده شد .دادهها بنا اسنتفاده
از ننرمافزارهنای  Ecological Methodologyو
 SPSS20تجزیه و تحلیل گردید.

نمونه در جهت شمالی دامنه برداشنت شند .در
هر کالسه ارتفاعی تعداد  34قطعهنمونه داینره-
ای شکل ده آری ( 0111متر مربعی داینرهای)
بننه روش آمنناربرداری منننظم  -تصننادفی و در
شننبکه آمنناربرداری در ابعنناد  011*011متننر
پیاده و در هر قطعه نموننه تعنداد درختنان بنه
تفکی گونه ثبت گردید (علت انتخناب قطعنه
نمونه دایرهای  01آری ،مناسب بودن این ابعناد
از قطعه نمونه برای جنگلهای زاگنرس اسنت).
جهت بررسی الیه درختچه ای و پوشش گیاهی
کف جنگل ،در هر قطعنه نموننه داینرهای ین
پالت  0*0متر ( 40مترمربع) و ی پالت 0*0

جدول  -0فرمولهای محاسبه شاخصهای الگوی پراکنش
شاخص
نسبت واریانس به میانگین
موریسیتا
استاندارد موریسیتا
گرین
خوشه بندی دیوید -مور

فرمولها

x

2

منابع
()40

S

] ) I d  n[ (  xi2   x ) ((  x )2   x

.2975  n   xi

Mu 

()40
()40

 xi   1
) GI  (( S 2 : x )  1 ) ( n  1

()40

IC  ( S 2 x )  1

()40

Xiتعداد افراد داخل هر قطعة نمونه است- n ،
تعداد نقطه نمونه برداری – s ،انحراف معیار
تعداد در قطعه نمونه – C ،شاخص پراکنش
مکانی- GI ،شاخص گرین- IC ،شاخص خوشه
بندی
نسبت واریانس به میانگین :اگر مقدار
شاخص برابر  0باشد الگو تصادفی است .مقدار
صفر برای شاخص الگوی کپهای و باالخره
مقادیر منفی الگوی یکنواخت را نشان میدهند.

موریسیتا :مقدار شاخص اگر برابر 0شود،
الگو تصادفی است .مقادیر بزرگتر از  0الگوی
کپهای و کمتر از  0نشان دهنده الگوی
یکنواخت هستند.
استاندارد موریستا :در پراکنش تصادفی
مقدار این شاخص برابر صفر ،در الگوی کپهای
بزرگتر از صفر و در حالت یکنواخت کمتر از
صفر خواهد بود.
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گرین :اگر GI< 1باشد الگو یکنواخت،
اگر  GI= 1پراکنش تصادفی و اگر GI = 0
باشد ،پراکنش کپهای را نشان میدهد.
خوشه بندی دیوید – مور :اگرIC = 1
الگو تصادفی ،اگر  IC = -0حداکثر منظم و
اگر  IC = n-0باشد ،حداکثر خوشه بندی
است

نتایج
نتننای میننانگین تعننداد گیاهننان (بننه تفکی ن
درختنان ،درختچننههنا و پوشننش گیناهی کننف
جنگل) در کالسههای ارتفاع از سنطح درینا در
جدول  4تنظیم شدند.

جدول  -4میانگین تعداد گیاهان (درختان ،درختچهها و پوشش گیاهی کف جنگل) در قطعه نمونه در کالسههای ارتفاع از سطح
دریا
نوع گیاه

کالسه ارتفاع از سطح دریا

میانگین تعداد (در قطعه نمونه)

انحراف معیار

اشتباه اماربرداری

درختی

>1000
1000-1500
<1500
>1000
1000-1500
<1500
>1000
1000-1500
<1500

18.37
43.68
35.65
19.50
16.37
17.93
65.43
69.40
62.06

4.97
7.23
7.16
12.29
9.44
14.61
29.75
32.63
19.20

0.87
1.27
1.26
2.1
1.66
2.58
5.26
5.76
3.39

درختچهای
پوشش گیاهی
کف جنگل

نتای جدول  4نشانداد که بیشنترین مینانگین
تعداد در قطعه نمونه در الیه درختی ،درختچه-
ای و پوشننش گینناهی کننف جنگننل در کالسننه

ارتفنننناعی  ،0111-0011کمتننننر از  0111و
 0111-0011مشاهده شد.

شکل  -4میانگین شاخصهای الگوی مکانی درختان در سه کالسه ارتفاع از سطح دریا
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نتای شکلهای  3 ،4و  4نشانداد که در الینه
درختننی ،درختچننهای و پوشننش گینناهی کننف
جنگننل در سننه کالسننه ارتفنناع از سننطح دریننا،
میانگین شاخص (نسبت واریانس بنه مینانگین)
از عدد ی بیشتر است و میانگین شاخصهنای
(موریسیتا ،موریسیتای استاندارد شده ،گرین و
خوشهبندی) از صفر بیشتر بوده و نشان دهنده
الگوی پراکنش مکانی کپنهای گیاهنان منطقنه
مورد پژوهش است ،نتای آزمون دانکنن نشنان
داد کننه مقنندار میننانگین شنناخصهننای الگننوی

پراکنش مکانی درختان و پوشش گیاهی کنف
جنگل در کالسه ارتفاعی  0111تا  0011متنر
بیشر اسنت و الگنوی مکنانی درختنان در اینن
کالسه ارتفاعی کپهای تر است و ارتفاع از سطح
دریا بر وضعیت الگوی پراکنش مکانی درختنان
تاثیر دارد .در مورد الیه درختچهای ،بیشنترین
مقدار میانگین شاخصهنای الگنوی مکنانی در
کالسه ارتفاعی بیشنتر از  0011متنر مشناهده
شد (شکل .)3

شکل  -3میانگین شاخصهای الگوی مکانی درختچهها در سه کالسه ارتفاع از سطح دریا

شکل  -4میانگین شاخصهای الگوی مکانی پوشش گیاهی کف جنگل در سه کالسه ارتفاع از سطح دریا
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جدول  -3نتای آزمون تجزیه واریانس ی

Plant
variance/mean
Morisita
درختی

Morisita
standardized
green
cluster
variance/mean
Morisita

درختچهای

Morisita
standardized
green
cluster
variance/mean
Morisita

علفی

Morisita
standardized
green
cluster

طرف جهت مقایسه میانگین شاخصهای الگوی مکانی در کالسههای ارتفاع
از سطح دریا
Sum of Squares
0.284
0.298
0.258
0.298
0.217
0.298
0.247
0.283
0.337
.298
705.343
46.457
5.215
27.352
2.491
13.267
3.435
11.493
53.078
73.686
1080.955
135.339
13.218
41.106
22.387
22.459
13.075
19.910
179.719
229.921

*اختالف معنیدار در سطح پن درصد** .اختالف معنیداری در سطح ی

df
2
93
2
93
2
93
2
93
2
93
2
93
2
93
2
93
2
93
2
93
2
93
2
93
2
93
2
93
2
93

Mean Square
0.142
0.003
0.129
0.003
0.109
0.003
0.123
0.003
0.168
0.003
352.672
.500
2.608
.294
1.245
.143
1.718
.124
26.539
.792
540.478
1.455
6.609
.442
11.194
.241
6.537
.214
89.859
2.472

F
44.343

Sig.
0.000

40.139

0.000

33.882

0.000

40.511

0.000

52.455

0.000

705.994

0.000

8.866

0.000

8.730

0.000

13.898

0.000

33.495

0.000

371.397

0.000

14.952

0.000

46.351

0.000

30.535

0.000

36.347

0.000

درصد.

نتننای جنندول  3نشننانداد کننه در الیننههننای
درختننی ،درختچننهای و پوشننش گینناهی کننف
جنگل در سه کالسه ارتفاع از سطح دریا مقدار
 sig.برای تجزیه واریانس کمتر از پنن درصند
بوده و تایید کننده اختالف معنیدار بین مقدار
میانگین شاخصهای الگوی مکانی در کالسنه-
های ارتفاع از سطح دریا است.
بحث
هرگونه دخالت در جنگل منیبایند مبتننی بنر
شناخت از رویشگاه و خصوصیات جنگلشناسی
گونهها و کنشهای متقابل آنها باشد .جنگنل-

های زاگرس به لحاظ وسنعت ،اهمینت مسنا ل
زیست محیطی ،حف ،خاک و توسعه منابع آبی
از اهمیت خاصی برخوردار هستند اما در دهنه-
های اخینر بندلیل مشنکالت اجتمناعی و عندم
مدیریت جامع و کارآمد دچار تخریب شده انند
که میباید الگنوی پنراکنش مکنانی گیاهنان و
تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر وضنعیت پنراکنش
گیاهان (درختان ،درختچهها و پوشش گیناهی
کف جنگل) بررسی گردد.
نتای بررسی میانگین تعداد درختان ،درختچه-
ها و پوشنش گیناهی کنف جنگنل در قطعنات
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نمونه ،نشان داد که در کالسه ارتفاعی  0111تا
 0011متر ،بیشترین میانگین تعنداد در قطعنه
نمونه مشاهده شد (جدول  .)4نتای نشان داد
که بیشترین مقدار میانگین شاخصهای نسبت
وارایانس بنه مینانگین ،موریسنیتا ،موریسنیتای
استاندارد شده ،خوشنه بنندی دیویند – منور و
گرین در کالسه ارتفاعی  0111تنا  0011متنر
مشاهده شد و الگوی پراکنش درختنان در سنه
کالسه ارتفاعی کپهای است (شکل  .)4در مورد
الیننه درختچننهای ،بیشننترین مقنندار میننانگین
شاخصهای مور پژوهش (تمام شناخصهنا) در
کالسه ارتفاعی بیشنتر از  0011متنر از سنطح
دریا مشاهده شد و الگوی پراکنش درختچههنا
در سه کالسه ارتفاع از سطح دریا ،کپهای است
(براسنناس جنندول  .)0نتننای بررسننی پوشننش
گیاهی کف جنگل نشان داد که بیشترین مقدار
شاخصهای مورد پنژوهش در کالسنه ارتفناعی
 0111تا  0011متر از سطح دریا مشاهده شند
و الگوی پراکنش پوشش گیاهی کف جنگل در
سه کالسه ارتفاع از سطح دریا ،کپنهای بدسنت
آمنند (براسنناس جنندول  .)0بنننابراین الگننوی
پراکنش درختان ،درختچهها و پوشش گیناهی
کف جنگلهای مورد پنژوهش ،کپنهای بدسنت
آمنند ،و پژوهشننگرانی مانننند Basiri et al.,
(Safari et al., ،)2012( Karimikia ،)2006
(،)2013( Kafashi Saeei et al., ،)2014
 Bozerghiو Montazeri ،)2013( Ahmadi
،)2013( Gharavand
et
(al., ،)2013
 Bozerghiو Batoubeh et ،)2013( Ahmadi
 ،)2013( al.,الگننوی پننراکنش درختننان را در

جنگلهای زاگرس کپهای نشان دادنند و تاییند
کننده نتای تحقیق حاضر هستند و همچنین et
،)2004( Kunstler et al.، )2009( Lei al.,
 )2007( Kubotaو
،)2004( Hanewinkel

 )2008( Snakeyبینان کردنند کنه پنراکنش
درختان و پوشش گیاهی کف جنگل بیشنتر از
الگوی کپهای تبعیت میکننند ،و علنت الگنوی
پراکنش کپهای درختان در جنگنلهنای منورد
پژوهش را میتوان در ساختار سنی تنودههنای
جنگلی مورد پژوهش ،شرایط محیطی و بهره-
برداریهای سنتی دانست ،زیرا ساختار جنگنل
مورد پژوهش ناهمسال جوان اسنت و درختنان
بلو دارای بذر سننگین بنوده کنه از درختنان
مننادری فاصننله کمننی مننیگیرننند و از طرفننی
نونهالها و نهالهای درختان به علنت نیازهنای
خود در پناه درختان مادری به رشد خود ادامه
میدهنند و همچننین بنه علنت اینکنه بیشنتر
درختان منطقه شاخه زاد بودند روینش جسنت
گروه ها به صورت مجتمع از ی کنده و دارای
الگوی کپهای هستند و از طرفی درختچهها بنه
تبعیت از درختان بصورت کپهای پراکنش می-
یابند ،نکته قابل توجه دسنت خنوردگی بیشنتر
تودههای جنگلی در ارتفاعات پایین اسنت و در
کل در جنگلهای منطقه مورد پژوهش دسنت
خوردگی متوسط تا کم مشاهده شند و همنین
امر میتواند سبب شکلگیری الگنوی پنراکنش
کپهای درختان و پوشش گیناهی کنف جنگنل
گردد .نتای آزمون تجزیه وارینانس نشنان داد
که بین میانگین شاخصهای الگنوی مکنانی در
کالسههای ارتفناع از سنطح درینا در سنه الینه
درختننی ،درختچننهای و پوشننش گینناهی کننف
جنگل اختالف معنی دار در سطح ین درصند
مشاهده شد و تایید کننده تاثیر ارتفاع از سطح
دریا بر وضعیت الگوی پراکنش درختنان اسنت
(جنندول  )3و  Lotfi Fardو Zare Maiwan
( )2014بیان کردند که ارتفاع از سطح دریا بنر
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پراکنش مکانی درختان در جنگلهای خنزری،
تاثیر ندارد ،ولی در تحقیق حاضر نتای نشنان
دهنده تاثیر ارتفاع از سنطح درینا بنر وضنعیت
پراکنش درختان و پوشش گیاهی کنف جنگنل
در جنگلهای مورد پژوهش بوده و علت را می-
توان در شنرایط اقلیمنی متفناوت جنگنلهنای
زاگرس نسبت به جنگلهای هیرکنانی دانسنت،
زیرا جنگلهای زاگرس و منطقه مورد پنژوهش
در اقلیم نیمه خش واقع شدند و عامل ارتفاع
از سطح دریا منیتوانند در وضنعیت رطوبنت و
دمایی محیط تاثیر گذارد و به عنوان ی عامل
محدود کنننده بنر وضنعیت پنراکنش درختنان
تاثیر گذاشته و درختان بصورت کپهای پراکنش
یابند .نکته مهم و قابل تامل این اسنت کنه در
بررسیهای مربو به تعینین الگنوی پنراکنش
همواره باید به این نکته توجه کنرد کنه الگنوی
پراکنش موجودات در ی منطقه به طور قطع،
یکی از الگوهای کپهای ،تصادفی و ینا پراکننده
نیست ،بلکه ممکنن اسنت درجنات مختلفنی از
کپهای ،تصادفی و پراکنده بودن را در بر گینرد.
از آنجایی که آزمون تجزیه واریانس ی طرفه و
آزمون پس تجربه دانکن الگوی کپهای گیاهنان
را در منطقه مورد پژوهش تاییند کنرده اسنت،
الگوی کپنهای بنرآورد شنده ،ممکنن اسنت بنا
درجات مختلفی از کپهای بودن همنراه باشند و
نتای اینن پنژوهش نشنان داد کنه درختنان و
گیاهان طبقات ارتفاعی باالتر ( 0111تا 0011
و بیشننتر از  0011متننر از سننطح دریننا) دارای
مقندار مینانگین بیشنتر از شناخصهنای منورد
پژوهش بوده و کپهای تر هستند ،و علت مقدار
کمتر این شاخصهنا در کالسنههنای ارتفناعی
پایین تر را میتوان در اثر عواملی نظینر بهنره-

برداریهای سنتی بنه منظنور تنامین نیازهنای
معیشتی جوامع محلی و سیستم زادآوری اینن
درختان (که عموما جستزاد است) دانست.
نکته قابل توجه ،عدم وجود الگوی پنراکنش
تصادفی در منطقه مورد پژوهش است و یکی از
دالیل الگوی تصادفی گیاهان ،شرایط محیطی و
منننابع ،پاینندار اسننت ،بنننابراین اگننر تننودههننای
جنگلی در معرض دخالتهنای انسنانی باشند و
منابع به اندازه کافی وجود نداشته باشد ،الگوی
کپهای مشاهده میشود ،بنابراین شرایط موجود
این جنگلها ،در شکلگیری این نوع از الگنوی
پراکنش مکانی تاثیرگذار است.
نتیجه گیری
نتیجه کلی پژوهش نشان داد کنه ارتفناع از
سننطح دریننا بننر وضننعیت پننراکنش درختننان و
درختچه ها و پوشش گیاهی کف جنگنل تناثیر
دارد و الگنننوی پنننراکنش مکنننانی درختنننان،
درختچهها و گیاهان ،در سنه کالسنه ارتفناع از
سطح دریا ،با درجات مختلف کپهای بوده است.
نتای مقایسه میانگین شاخصها نشان داد کنه
کالسه ارتفاعی  0111تنا  0011متنر از سنطح
دریا داری بیشترین مقدار میانگین شاخصهای
الگوی پراکنش مکانی بوده و پراکنش درختنان
بیشتر کپهای است و کالسنه ارتفناعی کمتنر از
 0111متننر دارای کمتننرین مقنندار میننانگین
شاخصهای مورد پژوهش بوده است .بنا توجنه
به بیشتر در درسترس بودن تودههنای جنگلنی
واقع در کالسنه ارتفناعی کمتنر از  0111متنر،
تخریب بیشتر بوده و ضنرورت دارد بیشنتر مند
نظر قرار گیرد.
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The effect of elevation on plant distribution pattern in central Zagros forests
(case study: educational and research forest of Razi University)
Azadeh Sohrabi Zadeh1* Reza Hossaein Haidari2, Maziar Haidari3
Abstract
Ecological factors have a significant role in establishment, growth, survival and
distribution of plant species in their natural environments. The aim of this study was to
investigate the spatial distribution of trees, shrubs and herbaceous part of the central
Zagros forests in Kermanshah. For this purpose, three elevation classes of less than1000,
1000-1500 and more than1500 m above sea level (asl) was selected. In each class, 32
circular plots (1000 square meters as circular), by random- regular inventory methods as
100 x 100 m were picked and the number of trees in each plot was recorded. In each
circular plot, a micro- plot of 5 x 5 m (25 m2) to check shrubs and a plot of 1 x 1 meter (1
square meter) to check herbaceous and record the number of shrubs and herbaceous plant
species were selected. Quadrat index or plot (Indicators ratio variance/mean, Morisita,
Morisita standardized, cluster, and green) was used to investigate the spatial distribution
of plants. The results showed the highest average of Variance/average, Morisita, Morisita
standardized, clustering David - Moore and Green was observed in 1000-1500 m asl.
Moreover, the highest average value of these indices for shrubs and herbaceous plant
species was found in the classes of more than 1500 m asl. ANOVA revealed that the
difference between spatial-pattern indices in elevation classes was significant in three
layers of trees, shrubs, and herbs and the elevation significantly influenced tree
distribution. A comparison of average indicators showed the highest value of studied
indices was observed in more than 1500 m asl (Distribution of more trees are pile), while
the lowest value was obtained in less than 1000 m asl. Elevation significantly influenced
the distribution of plant species in these forests and the class 1000-15000 m asl is more
cluster.
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