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"مقاله پژوهشی "

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
بوم شناسی جنگلهای ایران

پراکنش ساختاری تودههای آمیخته تحت تأثیر عاملهای شکل زمین ،شکل دامنه و جهت
دامنه در جنگل ارسباران به روش رجبندی (مطالعه موردی :حوزه کلیبرچای وسطی)
4

میالد صفری ،1کیومرث سفیدی ،2احمد علیجانپور 3و محمدرضی الهیان

چکیده
ساختار و ترکیب جنگل متأثر از عوامل متعدد بومشناسی ازجمله فیزیوگرافی منطقه است زیرا این عوامل نقش مهمی در کنترل
شرایط فیزیکی و شیمیایی محیط شامل دسترسی به نور ،رطوبت و مواد مغذی خاک دارند .در این مطالعه ارتباط ویژگیهای شکل
زمین ،شکل دامنه و جهت دامنه با ویژگیهای ساختاری توده شامل ،تراکم ،سطح مقطع ،تاج پوشش و شاخص ارزش گونه با
استفاده از آنالیز تطبیقی قوسگیر و تجزیه افزونگی در جنگلهای ارسباران مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که ارتفاع
 1011تا  1581متر دارای بیشترین مقدار شاخصهای فیزیوگرافی بود .آنالیز تجزیه افزونگی نشان داد که شاخص شکل دامنه
با محور اول رابطه مثبت و شاخصهای شکل زمین و جهت دامنه با محور اول رابطه منفی داشتند .همچنین گونه اوری از نظر
شاخص ارزش اهمیت ،مهمترین گونه منطقه شناخته شد و آنالیز تطبیقی قوسگیر بین قطعه نمونهها و گونهها نشان داد که اوری
دارای کمترین فاصله با قطعهنمونهها و بعد از آن گونه ممرز بود .همچنین بررسی همبستگی شاخصهای ساختاری با فیزیوگرافی
نشان داد که تراکم توده در هیچ کدام از دامنههای ارتفاعی رابطه معنیداری با عوامل فیزیوگرافی نداشت ( )p≤ 1/18اما
همبستگی تاج پوشش با جهت دامنه در ارتفاع اول و دوم و سطح مقطع با شکل زمین در ارتفاع سوم معنیدار بود ( .)p≤1/18این
پژوهش نشان داد که پراکنش ساختاری درختان در منطقه مورد مطالعه بسیار تحت تأثیر ویژگیهای فیزیوگرافی است از این رو
پیشنهاد میشود که اثر سایر عوامل محیطی بهویژه عوامل خاکی و اقلیمی نیز بر ساختار جنگل مورد بررسی قرار گیرند تا از
مجموعه این عوامل در برنامهریزیهای احیای منطقه استفاده شود.
واژههای کلیدی :آنالیز تجزیه افزونگی ،آنالیز تطبیقی قوسگیر ،جنگل ارسباران ،ساختار توده ،فیزیوگرافی

مقدمه
یک رویشگاه برآیندی از عوامل متعدد بومشناسی و
محیطی است که تعیینکننده انتشار و گستره حضور گونههای
درختی مختلف است ،یکی از این عوامل فیزیوگرافی است که
بهمفهوم ویژگیهای شیب ،جهت و موقعیت دامنه ،ارتفاع از
سطح دریا و شکل زمین بوده و بهعنوان یکی از مهمترین
عوامل مؤثر بر گونهها در بومسامانههای جنگلی است.
فیزیوگرافی بهعنوان ثابتترین بخش از اجزای یک بومسامانه
است که تأثیر بهسزایی در شکلگیری ساختار و ترکیب
بومسامانههای جنگلی دارد و در عین حال کمترین تأثیرپذیری
را از تخریبهای کوتاه مدت و بلند مدت طبیعی و انسانی
میپذیرد ( .)24فیزیوگرافی بهمعنی شکل سطحی زمین یک
منطقه است و تأثیر زیاد هریک از فاکتورهای فیزیوگرافی
به صورت مجزا یا توأم بر تنوع گیاهان و پراکنش آنها
موضوعی اثبات شده است (.)26
عوامل فیزیوگرافی و مؤلفههای وابسته به آن شامل شکل
زمین (شیب ،ارتفاع از سطح دریا و جهت جغرافیایی) بر
چگونگی و میزان رویش گیاهان و در نهایت شکل ظاهری
زیستگاه تأثیر میگذارد .بهطوری که تغییر در هر یک از این
عوامل با تأثیر بر متغیرهای اقلیمی همچون درجه حرارت و
رطوبت میتواند سبب ایجاد میکروکلیمای خاص شوند.
بنابراین با مطالعه بر روی فیزیوگرافی میتوان به پایداری

جوامع گیاهی و همبستگی این عوامل با پوشش گیاهی
پیبرد و این موضوع برای توسعه و احیای جوامع جنگلی بسیار
مهم وکاربری خواهد بود ( .)6بنابراین هر نوع برنامهریزی
برای اصالح ،احیا و یا بهرهبرداری از یک بومسامانه نیازمند
شناخت همه جانبه از روابط بین پوشش گیاهی و متغیرهای
محیطی آن بومسامانه است (.)64
تحلیل گرادیان مستقیم از جمله تحلیلهای جامعه گیاهی و
بررسیکننده روابط بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی است.
بهطوری که گونهها بهطور مستقیم با عوامل محیطی
اندازهگیریشده ،همراه میشود .آنالیز تطبیقی قوسگیر
( )DCAو تجزیه افزونگی ( )RDAدو تحلیل مهم در این
بخش هستند .تجزیه افزونگی یک روش خطی است که
گونهها و عوامل محیطی توسط پیکانهایی نشان داده
میشوند .در این تحلیل ،گونهها در فضای رستهبندی عوامل
محیطی قرار میگیرند و به این وسیله میتوان ارتباط عوامل
محیطی را با گونهها تفسیر کرد ( .)1تجزیه افزونگی یک
روش نظارتی است .مشکل اصلی در روشهای غیرنظارتی
انتخاب مناسب و بهینه تعداد گروهها برای دستهبندی است
بنابراین آنالیز افزونگی بهمنظور پیدا کردن رتبه هر عامل از
استراتژی جستجوی پیشرو و پسرو استفاده میکند و سپس با
استفاده از رتبههای بهدست آمده عاملی که رتبه باالتری دارد
را انتخاب و بهعنوان عامل بهینه معرفی میکند (.)1
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مواد و روشها
موقعیت منطقه مورد مطالعه

جنگلهای ارسباران به گزارش پایگاه اطالعرسانی سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور با مساحت  614191هکتار
جزء محدودترین مناطق رویشی کشور محسوب میشوند .این
منطقه جنگلی در شمال غرب کشور و در ارتفاعات جنوبی
حوضه رودخانه ارس قرار گرفته است (شکل  .)6پژوهش
حاضر در رویشگاه های حوزه کلیبرچای وسطی در شهرستان
کلیبر در استان آذربایجان شرقی انجام شد .آمار  62ساله
( )6914-6911ایستگاه هواشناسی کلیبر نشان میدهد که
متوسط بارندگی سالیانه منطقه  444/6میلیمتر در سال است.
باالترین میانگین درجه حرارت سالیانه  69/2درجه سانتیگراد
و پایینترین میانگین  66/2درجه سانتیگراد است .متوسط
دمای سالیانه  62/22درجه سانتیگراد است ( .)61منطقه ب ر
اساس معیار دومارتن دارای اقلیم مدیترانهای است .از نظر
زمینشناسی متعلق بـه دوران سوم بوده و قسمت عمده
سنگ شناسی آن را واحدهای آهکی و آذرین تشکیل میدهند.
بهطورکلی خاک در نقاط جنگلی عمدتاً از نوع خاک قهوهای
جنگلی و قهوهای آهکی است .مقدار اسیدیته خاک برابر با
 1/4و مقدار رس  96/11درصد و شن  44درصد است (.)61
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مطالعات تأثیر عوامل محیطی بر نوع پراکنش گیاهان
همواره مورد توجه بومشناسان بوده است و بومسامانههای
مختلف جنگلی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفتهاند.
پیلهور و همکاران ( )64تغییرات تیپهای جنگلهای
زاگرس را در منطقه لرستان نسبت به تغییرات خاک و
فیزیوگرافی بررسی کرده و نشاندادند که بین عوامل
فیزیوگرافی مورد مطالعه ،عوامل ارتفاع از سطح دریا ،شیب و
جهت بر پراکنش گروههای بومشناسی و پراکنش گونهها تأثیر
معنیداری داشتند .همچنین نمایش مکان گونهها و واحدهای
نمونهبرداری از نظر ویژگیهای بومشناسی و تشابه گونهای در
محورهای اول و دوم آنالیز تطبیقی قوسگیری شده با
بیشترین مقدار ارزش ویژه ( 4/122و  ،)4/414بیشترین میزان
تغییرات موجود در ساختار پوشش گیاهی را توجیه کرد.
میرزایی موسیوند و همکاران ( )66ارتفاع از سطح دریا ،شیب
و جهت دامنه را مهمترین عوامل فیزیوگرافی در پراکنش گونه
 Prangos pabulariaدر منطقه نیر و اردبیل معرفی
کردند .نتایج آنها نشان داد که این گونه در مکانهای با ارتفاع
 6141متر و شیب  14درصد و همچنین جهتهای جنوبی و
غربی بیشترین تراکم ( 4/614پایه در مترمربع) را داشت.
امیراحمدی و همکاران ( )2تأثیر عوامل فیزیوگرافی شکل
زمین در ارتفاعات ،شیبها ،جهتهای جغرافیایی و فرمهای
متفاوت زمین بر خصوصیات جنگلشناسی درختان بلوط ایرانی
و میزان ارتباط با خشکیدگی آنها را بررسی کردند و به ارتباط
معنی داری بین عوامل فیزیوگرافی و خشکیدگی دست یافتند.
بهطوریکه نتایج آنها نشان داد شیبهای زیاد و جهتهای
جنوبی درصد خشکیدگی بیشتری داشت و بیشترین
خشکیدگی را در درختان با قطرهای کم و متوسط و
مساحت های تاج پوشش بیشتر و دارای ارتفاع کمتر گزارش
کردند .آنها در نهایت بیان کردند که شرایط توپوگرافی بر
چگونگی پراکنش درختان بلوط ایرانی و بهویژه بر درختان
کوچک و شاخهزاد تأثیر دارد .مقیمیان و کوچ ( )62تأثیر
عوامل فیزیوگرافی را در خاک رویشگاه جنگلی ممرز در
جنگلهای نوشهر و تفاوت در شیبها و جهتهای جغرافیایی
مختلف را بررسی کرده و نشان دادند که مقادیر اسیدیته ،وزن
مخصوص ظاهری ،رطوبت اشباع و بافت خاک دارای
تفاوتهای معنیداری در بین کالسههای شیب و جهتهای
جغرافیایی بودند .مقادیر نیتروژن و نسبت کربن به نیتروژن
تفاوتهای معنیداری را در بین جهتهای جغرافیایی و
کالسههای شیب نشان داد .اسماعیلزاده و همکاران ( )4در
بررسی رابطه تنوع زیستی و عوامل فیزیوگرافی در ذخیرهگاه
گونه سرخدار ،نشان دادند که متغیر محیطی شیب بیشترین
تأثیر را بر شاخصهای تنوع داشت اما ارتفاع از سطح دریا
تفاوت معنیداری نشان نداد Gerhardt .و  )1( Fosterتنوع

زیستی را با عوامل فیزیوگرافی شکل زمین ،ارتفاع از سطح
دریا و بافت خاک بررسی کرده و نتیجهگیری کردند که عوامل
فیزیوگرافی نقش مهمی در شکلگیری جوامع گیاهی و
پراکنش گیاهان دارند Corney .و همکاران ( )9اثر
ویژگیهای محیطی شامل فیزیوگرافی ،اقلیم و تخریب خاک
را بر سطح تاج در بریتانیا بر اساس روشهای رستهبندی
 CCAو  DCAبررسی و بیان کردند که ساختار و ترکیب
جنگل بهوسیله عوامل متعدد فیزیوگرافی کنترل میشود زیرا
عوامل فیزیوگرافی نقش مهمی در کنترل شرایط فیزیکی و
شیمیایی محیط شامل دسترسی به نور ،رطوبت و مواد مغذی
خاک دارد .همچنین عامل فیزیوگرافی موضوع اصلی مطالعات
محرابی ( )64بهمنظور استعدادیابی رویشگاههای طبیعی غرب
بجنورد ،رستمی و همکاران ( )64در ارتباط با آنالیز پوشش
گیاهی و ارتباط آن با شرایط فیزیوگرافی جنگلهای استان
ایالم و سلیمانی و همکاران ( )26در بررسی تنوع گونههای
چوبی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در استان کرمانشاه ،بوده
است.
با توجه به اهمیت عامل فیزیوگرافی بر پراکنش گیاهان،
هدف از این تحقیق برر سی اثر فیزیوگرافی بر پراکنش درختان
با استفاده از تحلیلهای تجزیه افزونگی و آنالیز تطبیقی
قوسگیر در جنگلهای ارسباران بود.
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روش پژوهش

در این مطالعه سه قطعه نمونه یک هکتاری در سه دامنه
ارتفاعی از  6244متر باالتر از سطح دریا تا  6144متر در نظر
گرفته شدند و بهمنظور پراکنش مناسب و در عین حال تعداد
کافی نقاط نمونهبرداری ،در هر هکتار شبکهبندی منظم
تصادفی به ابعاد  24متر × 24متر اعمال شد و به این ترتیب
در  16نقطه نمونهبرداری (شامل  1نقطه نمونهبرداری در هر
یک از  1قطعه نمونه یک هکتاری) ،ویژگیهای شیب ،جهت،
ارتفاع از سطح دریا اندازهگیری شد .به این ترتیب که بهمنظور
محاسبه شکل زمین از مرکز نقطه نمونهبرداری ،شیب زمین
در جهتهای اصلی بهوسیله قطبنما سونتو قرائت شد.
شاخص شکل دامنه با قرائت شیب در جهتهای اصلی و
فرعی و میانگینگیری بهدست آمد و شاخص جهت دامنه نیز
با اندازهگیری آزیموت در راستای شیب کلی دامنه در مرکز
نقطه نمونهبرداری و تعیین شاخصهای کمّی فیزیوگرافی
شامل :شاخص شکل زمین ( ،)LIشاخص شکل دامنه ()TSI
و جهت دامنه ( )ASاز رابطههای زیر استفاده شد (:)24،66
همانطور که شرح داده شد ،برای تعیین شاخص شکل زمین
در مرکز هر قطعهنمونه در هر جهت جغرافیایی معین ،شیب
خط افق خوانده شد و بعد از خواندن شیبها ،شاخص شکل
زمین از رابطه  6به دست میآید (:)24
∑

(رابطه )6
 LIشاخص شکل زمین SI ،شیبخط افق n ،تعداد جهتهای
خواندهشده
برای تعیین شاخص شکل دامنه در مرکز هر قطعهنمونه شیب
زمین در هر جهت جغرافیایی معین ،اندازهگیری و سپس
شاخص شکل دامنه از رابطه  2محاسبه شد (:)24
∑
(رابطه )2
 TSIشاخص شکل شیب Si ،شیب زمین n ،تعداد جهتهای
خواندهشده برای تعیین جهت دامنه ،در مرکز هر قطعهنمونه

آزیموت اندازهگیری شده و سپس از طریق رابطه  9اعداد زاویه
در محدوده  4تا  2تبدیل شد (:)24،66
AS=cos (A-44 )+6
(رابطه )9
 ASزاویه تبدیل شده در محدودهی صفر تا  A ،2آزیموت
خوانده شده در این مطالعه برای بررسی وجود ارتباط معنیدار
بین مهم ترین متغیرهای ساختاری توده شامل تراکم ،سطح
مقطع و سطح تاج پوشش درختان ،فراوانی و اهمیت نسبی
گونهها و متغیرهای محیطی کمّی شده شامل شاخصهای
 TSI ،AS ،LIاز ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
پیش از آن آزمون کولموگراف -اسمیرنوف برای آزمون نرمال
بودن دادهها استفاده شد .مقایسه میانگینهای پارامترهای
کمّی به روش آزمون  tمستقل انجام شد ( )66و تمامی
آزمونهای آماری صورت گرفته در سطح معنیداری
( )p ≤4/44در محیط نرم افزار  SPSS 16انجام شد.
آزمون تطبیقی قوسگیر و آنالیز رستهبندی مستقیم تجزیه
افزونگی) برای تحلیل چند متغیره دادهها استفاده شد و با
توجه به نتایج آزمون آنالیز تطبیقی قوسگیر و وجود رابطه
خطی کوتاه بین متغیرها ،تجزیه افزونگی بهطور جداگانه برای
شاخص اهمیت نسبی ( )RIVگونههای درختان مورد استفاده
قرار گرفت ( .)4این آزمون برای تحلیل مستقیم رابطه بین
متغیرهای محیطی و پوشش گیاهی بهکار میرود .تحلیل
تجزیه افزونگی برای شاخص اهمیت نسبی در ارتباط با هر
یک از شاخصهای شکل زمین ،شکل دامنه و جهت دامنه در
محیط نرمافزار  CANOCO version 4.5تحت ویندوز و
نمایش گرافیکی نتایج با استفاده از  CancoDrowانجام شد
(.)24
بهمنظور محاسبه شاخص ارزش نسبی گونه ،فراوانی نسبی
و سطح پوشش تاجی هر جست گروه اندازهگیری و بر اساس
رابطه  4برای هرگونه درختی محاسبه شد (.)61
(رابطه )4
ارزش نسبی گونه = چیرگی نسبی گونه  +فراوانی نسبی گونه
2

Downloaded from ifej.sanru.ac.ir at 14:24 +0430 on Monday April 19th 2021

شکل  - 6موقعیت منطقه مورد مطالعه ()61

Figure 1. The location of the study area

پراکنش ساختاری تودههای آمیخته تحت تأثیر عاملهای شکل زمین ،شکل دامنه و جهت دامنه در جنگل ارسباران 14 ............................................................

جدول  -6آنالیز واریانس شاخصهای فیزیوگرافی در دامنههای ارتفاعی مختلف
متغیر
شاخص شکل زمین
شاخص شکل دامنه
شاخص جهت دامنه
 nsغیر معنیدار

Table 1. Analysis of variance of physiographic indices in different altitude ranges
Sig.
F
میانگین مربعات
درجه آزادی
مجموع مربعات
4/611ns
6/114
4/441
2
4/464
4/211ns
6/221
4/444
2
4/441
4/414ns
2/144
6/211
2
2/414

شکل  - 2نمودار جعبهای شاخص شکل زمین در دامنههای ارتفاعی مختلف

Figure 2. Box diagrams of land form index (LI) in different altitude ranges

شکل  - 9نمودار جعبهای شاخص شکل دامنه در دامنههای ارتفاعی مختلف

Figure 3. Box diagrams of terrain shape index (TSI) in different altitude ranges
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نتایج و بحث
محاسبه شاخصهای فیزیوگرافی شامل شکل زمین ،شکل
دامنه و جهت دامنه در نقاط نمونهبرداری نشانداد که دامنه
ارتفاعی اول ( 6444- 6244متر) بهعنوان کم ارتفاعترین دامنه
مورد مطالعه ،از نظر شکل زمین ،شکل دامنه و جهت دامنه،
بهترتیب دارای مقادیر  29/11درصد 24/61 ،درصد و 19/61
درصد بود .دامنه ارتفاعی دوم ( 6144-6444متر) از نظر این
شاخصها به ترتیب دارای مقادیر  24/26درصد22/11 ،
درصد و  11/61درصد بوده در حالیکه دامنه ارتفاعی سوم
( 6144-6144متر) بهعنوان مرتفعترین منطقه بهترتیب با
 21/14درصد 24/92 ،درصد و  669/19درصد دارای بیشترین
مقدار این شاخصها بود .میانگین مقدار این شاخصها در

دامنههای ارتفاعی مختلف بههمراه مقدار اشتباه معیار هریک،
در شکلهای  9 ،2و  4نشانداده شدهاست .در مطالعه سفیدی
و همکاران ( )24در راشستانهای شمال در نوشهر ،برای
شاخصهای شکل زمین مقدار متوسط  66/1و شکل دامنه
 61/4درصد بهدست آمده بود .با اینحال ،آنالیز واریانس
شاخصهای فیزیوگرافی نشانداد که سه دامنه ارتفاعی
علیرغم مقادیر مختلف شاخصها ،دارای اختالف معنیداری
نبودند .اما بنابر نتایج پژوهش حاضر منطقه مورد مطالعه
براساس این شاخصها پرشیب بوده که با افزایش ارتفاع از
سطح دریا بر میزان تغییرات فیزیوگرافی زمین نیز افزوده
میشود (جدول .)6
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شیب و جهت همواره بهعنوان مهمترین پارامترهای
فیزیوگرافی مطرح بودهاند و بهعنوان نسبت اختالف ارتفاع
منطقه نسبت به سطح افق محاسبه شده و به شکل درصد
گزارش میشود بنابراین مقادیر باالی محاسبه شده برای
شاخص های فیزیوگرافی نشان از پرشیب بودن زمین است و
شکلهای زمین مسطح و هموار اعداد کمتری از این
شاخصها را خواهد داشت .بنابر مطالعات سفیدی و همکاران
( )24و ولیپور و همکاران ( )22و  Sefidiو همکاران () 61
گزارش کردند که این عوامل بر بسیاری از ویژگیهای
بومشناسی شامل مواد مادری تشکیلدهنده خاک ،دریافت
تابش خورشید ،زهکشی و بهتبع آن میزان آب و عناصر
تغذیهای خاک و در نهایت بر ویژگیهای جنگلشناسی شامل

پراکنش گیاهانی و شاخصهای کمی و کیفی تودهها اثر
خواهند داشت .بنابراین عوامل فیزیوگرافی از منابع مهم ایجاد
تغییر در بومسامانه جنگلی است.
براساس محاسبه شاخص اهمیت نسبی ،گونه بلوط اوری با
 41/19درصد بیشترین اهمیت را در منطقه مورد مطالعه و بعد
از آن گونههای کرب با  21/64درصد و ممرز با  61/92درصد
بیشترین اهمیت را داشتند و سایر گونه سهم کمی از این
شاخص را نشان دادند (جدول .)2این ترکیب اختالط گونهای
شامل بلوط اوری ،ممرز و کرب با درصد آمیختگی  19/9در
مطالعه مرادی دیرماندریک و همکاران ( )69در منطقه
ارسباران نیز گزارش شده است.

جدول  -2شاخص  RIVبه تفکیک گونهها
سطح مقطع نسبی
تراکم نسبی
ارزش اهمیت گونه

بلوط اوری
41/11
44/91
41/19

نتایج آنالیز افزونگی بین قطعات نمونه و شاخصهای
ف یزیوگرافی نشان داد که شاخص شکل دامنه دارای رابطه
مثبت با محور اول و شاخصهای شکل زمین و جهت دامنه

کرب
94/11
21/12
21/64

Table 2. RIV index of different species
سایر گونهها
ممرز
4/41
61/94
4/16
26/94
4/14
61/92

رابطه مثبت با محور اول و منفی با محور دوم داشتند (شکل
.)4
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شکل  - 4نمودار جعبهای شاخص جهت دامنه در دامنههای ارتفاعی مختلف

Figure 4. Box diagrams of aspect slope index in different altitude ranges
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همچنین آنالیز بین گونهها و متغیرهای محیطی نشان داد
که گونه بلوط اوری و سایر گونههای موجود در منطقه رابطه
نزدیکتر با شاخصهای محیطی و گونههای ممرز و کرب
کمترین رابطه را نشان دادند (شکل  )1که نشان از مناسبتر
بودن شرایط محیطی برای حضور گونه اوری نسبت به

گونههای همراه دیگر در منطقه است .بنابراین میتوان منطقه
مورد مطالعه را رویشگاه گونه اوری معرفی کرد که نتایج
شاخص ارزش اهمیت گونه نیز تأکیدی بر این نتیجه است.
همچنین نتایج آزمون مونت کارلو در جدول  9ارائه شده است.

شکل  - 1موقعیت گونه ها نسبت به عوامل فیزیوگرافی شکل زمین در محورهای اول و دوم تجزیه افزونگی

Figure 6. Position of species in relation to the physiographic factors in the first and second axis of RDA analysis

جدول  -9نتایج آزمون مونت کارلو تجزیه افزونگی بین گونهها و مشخصههای فیزیوگرافی
محور 6
همه محورها

Table 3. Monte Carlo test results in RDA analysis between species and physiographic characteristics.
مقدار ویژه
P-value
F
4/914
2/241
4/421
4/214
6/614
4/444

بررسی رابطه همبستگی بین تراکم ،تاج پوشش و سطح
مقطع در شرایط مختلف فیزیوگرافی ،نشانداد که از نظر
تراکم ارتباط معنی دار بین تراکم با شکل زمین ،شکل دامنه و
جهت دامنه در سه دامنه ارتفاعی مورد بررسی وجود نداشت.
تاج پوشش دارای رابطه همبستگی معنیدار با جهت دامنه در
دامنه های ارتفاعی اول و دوم بود و سطح مقطع درختان فقط
در دامنه ارتفاعی سوم دارای رابطه همبستگی معنیدار با
شکل زمین بود (جدول  .)4ولیپور و همکاران ( )22تأثیر

جهتهای جغرافیایی بر ابعاد درختان شامل قطر ،ارتفاع ،سطح
مقطع و میانگین مساحت تاج را نشان دادند .آنها گزارش
کردند که بزرگترین تاج در شیبهای  4تا  24درصد و در
دامنههای شرقی بوده و مساحت تاج با افزایش ارتفاع از سطح
دریا افزایش مییابد .همچنین آنها نتیجه گرفتند که شیب و
ارتفاع بهطور توأم بر سطح مقطع درختان اثر میگذارند و بیان
کردند که با افزایش شیب زمین و کاهش دسترسی انسانها
به درختان ،ابعاد قطری درختان بیشتر شده و به تبع آن سطح

Downloaded from ifej.sanru.ac.ir at 14:24 +0430 on Monday April 19th 2021

شکل  - 4موقعیت قطعات نمونه نسبت به عوامل فیزیوگرافی شکل زمین در محورهای اول و دوم آنالیز تجزیه افزونگی

Figure 5. Position of sampling units in relation to the physiographic factors in the first and second axis of RDA
analysis
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جدول  -4رابطه همبستگی پیرسون و آزمون همبستگی بین ویژگیهای کمی ساختاری و فیزیوگرافی

Table 4. Pearson correlation and correlation test between structural quantitative and physiographic characteristics
شاخص جهت دامنه
شاخص شکل دامنه
شاخص شکل زمین
()AS
()TSL
( )LI
Sig.
ضریب همبستگی
Sig.
ضریب همبستگی
Sig.
همبستگی ضریب
دامنه ارتفاعی
4/414
4/666
4/144
4/464
4/414
4/664
اول
تراکم
4/169
4/414
4/194
-4/414
4/191
-4/414
دوم
()N/ha
4/114
4/441
4/444
4/424
4/424
-6/21
سوم
*4/442
-4/411
4/114
4/421
4/266
-4/241
اول
سطح تاج پوشش
*4/442
-4/414
4/146
-4/91
4/612
4/241
دوم
()cm2
4/414
-4/641
4/291
-4/294
4/262
4/241
سوم
4/141
4/649
4/141
-4/12
4/412
-4/944
اول
سطح مقطع
4/422
-4/616
4/141
4/424
4/121
4/461
دوم
()cm2/ha
4/491
-4/641
4/641
-4/961
*4/442
-4/441
سوم
* معنیدار در سطح 4/44

نتایج آنالیز تطبیقی قوسگیر بین قطعات نمونه و گونهها بر
اساس شاخص ارزش اهمیت گونه نشانداد که بلوط اوری
کمترین فاصله با قطعات نمونه را داشت و بعد از آن ممرز و
کرب بهترتیب بیشترین رابطه مثبت را با محور اول نشان
دادند (شکل  .)1که این نتیجه بهخوبی با نتایج حاصل از

شاخص ارزش اهمیت ،که گونه بلوط اوری را دارای غالبیت
بیشتر در منطقه بود ،تأیید کرد .جعفری و همکاران ( )1روش
آنالیز افزونگی و جعفریان جلودار و همکاران ( )1روش آنالیز
تطبیقی قوسگیر را دارای دقت زیادی برای بررسی رابطه
گونههای گیاهی و عوامل محیطی مؤثر بر آنها معرفی کردند.

شکل  - 1موقعیت گونهها نسبت به قطعات نمونه در محورهای اول و دوم آنالیز تجزیه افزونگی

Figure 7. Species position relative to sample units in the first and second axis of RDA analysis

تحقیق در زمینه عوامل فیزیوگرافی و وجود اثـرات متقابـل
بــین جوامــع گیــاهی و عوامــل محیطــی دارای کاربردهــای
مدیریتی است .این پژوهش نشان داد که پـراکنش سـاختاری
درختان در منطقه مورد مطالعه بسیار تحت تأثیر ویژگـی هـای
فیزیوگرافی است .از این رو پیشنهاد مـیشـود کـه اثـر سـایر
عوامل محیطی بهویژه عوامل خاکی و اقلیمی نیـز بـر سـاختار

جنگل مورد بررسی قرار گیرند و از مجموعـه ایـن عوامـل در
کنار هم بهمنظور برنامهریزیهای احیای جنگـلهـای بـومی
منطقه ،تقلیل اثرات تخریب و کمک به بهبود شـرایط طبیعـی
این جنگلها اسـتفاده شـوند زیـرا شـناخت شـرایط محیطـی
مناسب برای حضـور گونـههـای بـومی و تسـریع رونـد احیـا
ضروری خواهد بود.
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مقطع درختان بیشتر خواهد شد اما بیشترین سطح مقطع در
شیبهای میانی بوده و کمترین مقدار آن در شیبهای خیلی
کم و خیلی زیاد مشاهده شد .اسماعیلزاده و همکاران ( )4نیز
بیانکردهاند که جهتهای جغرافیایی مختلف در
بومسامانههای جنگلی از نظر میزان جذب نور خورشید متفاوت
هستند و بر ویژگیهای توده اثر دارند .از اینرو گونههای
مختلف دارای دامنه پراکنش مختلفی هستند و بهطبع بر
اساس نوع و شکل تاج پوشش متفاوت خواهند بود از این رو
از بین ویژگیهای ساختاری مورد مطالعه در این پژوهش،

مساحت متوسط تاج در ارتفاعهای اول و دوم تفاوت
معنیداری را در جهتهای مختلف نشانداد ،چرا که تودههای
مورد مطالعه دارای اختالط گونهای بوده و این موضوع بر نوع
پراکنش آنها در جهتهای مختلف جغرافیایی اثر خواهد
داشت .همچنین مرادی دیرماندریک و همکاران ( )69نیز
نشان دادند که ویژگیهای متوسط قطر برابر سینه و سطح
مقطع درختان در شیبهای  91-44درصد در منطقه ارسباران
دارای بیشترین مقدار بودند.

11 ............................................................  شکل دامنه و جهت دامنه در جنگل ارسباران،پراکنش ساختاری تودههای آمیخته تحت تأثیر عاملهای شکل زمین
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Abstract
The forest structure and stand composition are controlled by several physiographic factors,
because these factors play an important role in control the physical and chemical conditions of
the environment, including access to light, soil moisture, and nutrients. In this study, the
physiographic characteristics indices of the study area including landform index, terrain shape
index and aspect slope index and the stand structural characteristics including density, basal
area, canopy coverage, and the species important value index using the Detrended
Correspondence Analysis and Redundancy Analysis studied in Arasbaran forests. The results
showed that the highest altitude range (1600 to 1850 m a.s.l) had the highest amount of
physiographic indices value. The Redundancy Analysis showed that the LI index had a positive
correlation with the first axis and TSI and AS indices had a negative relationship with it. In
addition, Caucasian oak was the most important species in terms of importance value index.
Detrended Correspondence Analysis between species and sampling units showed that Caucasian
oak had the smallest distance with sample units and followed by hornbeam. Correlation analysis
of structural characteristics and physiographic factors showed that stand density had no
significant relation with physiographic factors (p≤0.05), but the correlation of the canopy
coverage area with the direction of slop in the first and second altitude ranges and basal area
with the landform shape in the third altitude was significant (p≤0.05). This study showed that
the trees structural distribution in the study area affected by the physiographic properties.
Therefore, it suggested that the effect of other environmental factors to be investigated such as
soil and climate on the forest structure.
Keywords: Arasbaran forest, Detrended Correspondence Analysis, Physiography, Redundancy
Analysis, Stand structure

