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 چکیده
 منابع ای از  همجموع ثيرتأ تحت آن تحقق که شود محسوب می ها جنگل پایداری و بقا بر مؤثر عوامل ترین مهم از جنسی زادآوری     

 با هدف شناسایی نقشرو   پيشپژوهش دارند.  زادآوری استقرار دراهميت زیادی  خردزیستگاه . در این بين،قرار دارد شرایطی و
 موردمنطقه  انجام شد. در استان کرمانشاهشهرستان داالهو در  ميانی منطقه بابایادگار های زاگرس  در بخشی از جنگلها خردزیستگاه

 Quercus brantii)برودار شامل  مختلف درختی های  زیستگاه  خرد کننده تعيين که متر مربع 5 × 5 ابعاد  به نمونه  قطعه 927 ،مطالعه

Lindl.)، دار مازو(Q. infectoria Oliv.)، زالزالک (Crataegus pontica C. Koch.)، در ،بودند( درخت بدون باز فضای و آميخته 
 برگ الشعمق و آنها  زادآوری جنسی ،سنجی درختان  های زیست  ، ویژگینمونه  قطعه. در هر ندشد برداری  نمونه نمونه خط هفت امتداد
 تعدادبيشترین  يختهآم یستگاهخردزو  ينهقطر برابر س يانگينم بيشترینمازودار  یستگاهخردزنشان داد که  گيری شد. نتایج  اندازهخاک 

متغيره نشان   چند وتحليل تجزیهنتایج  .مشاهده شد برودار خردزیستگاهدر  زادآوری تنوع ميانگين يشترینب ،همچنين. ندشتدارا جست 
 را مطالعه موردهای   درصد خردزیستگاه 19از بيشتر  بود کهتنوع و وفور درختان ها تفکيک خردزیستگاه عواملترین   مهمداد که 

در  يدینقش کل ،آنها های  ویژگی و ها  خردزیستگاه کهرو مشخص شد   پژوهش پيشنتایج  براساس، درمجموع. ندکرد تفکيکدرستی   به
 در سزایی هب تأثير تواند  یم آنهاتوجه به  ، بنابرایندارند جنگلی های  توده آینده ساختار ،درنتيجهو  یزادآور زیستیاستقرار و تنوع 

 .باشد داشته زاگرس های  جنگل احيایی های  برنامه موفقيت
 

 .برگ ، عمق الشداالهو، برودارجنگل،  یاحيا :کليدی های  واژه

 

 مقدمه
استقرار و درنتيجه است که پویا  یفرایندزادآوری جنگل 

و شود  میرشد درختان جدید، به جمعيت درختان بالغ اضافه 
 یجیتدر يرم و درختان بالغ را در اثر مرگاز دست رفتن 

یک  ،زادآوری طبيعی (.Tahmasebi, 2015) کند یجبران م
در  یتأثيرگذار بر آینده جنگل است که نقش مهم عامل

 ;Gould, 2005) سازگان دارد  بوماین استقرار و پویایی 

Heidari et al., 2011.) یاییپو ی،ا منطقه ياسدر مق 
متفاوت است که  ياربس ،مختلف یها یستگاهدر ز زادآوری

 ها است یستگاهها در ز نهال یمان آن ظهور و زنده يلدل
(Gómez-Aparicio et al., 2008). های اخير   در سال

اثر شرایط محيطی در با هدف بررسی بسياری های   پژوهش
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های دنيا   مقياس خرد بر موفقيت استقرار زادآوری در جنگل
. اند کردهکه به مفهوم اثر خردزیستگاه اشاره  اند شدهانجام 

که محيط زیر تاج  دادندها نشان   برخی از این پژوهش
تواند با ایجاد   های مختلف می  درختان از گونه

استقرار و بر  یدار  تأثير معنیهای متنوع،   خردزیستگاه
 ;Fan et al., 2014) دباشرویش زادآوری جنگل داشته 

Gholami et al., 2018.) عواملاز  یکی ،ها  هیستگادزخر 
های   ند که ویژگیمیشو بمحسو طبيعی یهادهتو در حياتی

 یتأثير مهم ،تواند بر موفقيت استقرار زادآوری  ها می  آن
 ,.Winter & Möller, 2008; Heydari et alداشته باشد )

2017b)، عمده  طور بهها  استقرار نهال ویالگکه  طوری به
 ها خردزیستگاههای   ویژگی ينب یها اختالف يرثأتحت ت

نقش  .(Gómez-Aparicio et al., 2005) ستا
خشک اهميت  ها در مناطق خشک و نيمه  ه  خردزیستگا

 ، در این مناطق ها یستگاهخردز ،درواقع. دارد یبيشتر
 یبرای را و منابع مناسب یطکه شرا دارندای   های ویژه  جایگاه
 ,.De Boever et al) کنند  ایجاد میزادآوری  استقرار

2015.) 

ای اشکوب   که ترکيب گونه دادندهای پيشين نشان   پژوهش
ثير زادآوری را تحت تأای   مستقيم غنا و تنوع گونه طور به       باال

زیرا حضور یا ساختار  ،(Ádám et al., 2013دهد )  قرار می
نقش  ،ریزاقليمشرایط  دتواند در ایجا  درختان اشکوب باال می

نتایج  ،(. در این راستاKovács et al., 2017) کنندایفا  یمهم
های آميخته   ( در جنگل7049و همکاران ) Tinyaپژوهش 

به طور کامل   بهاد که ترکيب و تنوع زادآوری راش اروپا نشان د
 شده توسط درختان اشکوب باال وزیستگاهی ایجادشرایط خرد

های درختی   ترکيب گونهکه  طوری به است،وابسته  ها  آن   ویژگی
ترین عوامل   اشکوب باال و حضور درختان با ابعاد بزرگ از مهم

ژوهش در پ ،همچنين در ترکيب جمعيتی زادآوری بودند.
Asbeck ( 7049و همکاران )های  اثرات بعضی از ویژگی

در  های درختی  فراوانی و تنوع خردزیستگاهجنگل بر 
ها  . آنشد بررسیاروپای مرکزی  واقع در های کوهستانی  جنگل

ثر در مؤ یک عامل ، که ميانگين قطر برابر سينه گزارش کردند
تنوع زیستی  ها بر  های درختی و اثر آن  تعيين خردزیستگاه

منظور احيای  بهنيز ( 7049و همکاران ) Kardiman است.
ای   های ویژه  های درختی گونه  خردزیستگاههای استوایی،   جنگل

های   مانی نهال  زندهکه ها نشان داد  را ارزیابی کردند. نتایج آن
 .استثير خردزیستگاه درختی تأ تحتطور کامل   بهشده   کاشته

که شناخت شرایط کردند گيری   نتيجهها  آن ،همچنين
ای   یا درختچهخردزیستگاهی مربوط به نوع گونه درختی 

داشته  ینقش مهم ، ها  این جنگل تواند در موفقيت احيای  می
 باشد.

اشاره  «خردزیستگاه» اصطالح بهتاکنون در ایران اگرچه 
هایی انجام شده که تأثير   پژوهشاما  ،نشده استچندانی 
های خرد بر استقرار زادآوری    محيطی در مقياسشرایط 

 Dehdashtifar) های هيرکانی  جنسی جنگل را هم در جنگل

et al., 2014; Bayat et al., 2016; Fallahchai et al., 

 اند بررسی کردههای زاگرس   و هم در جنگل (2016
(Mirnaseri et al., 2016; Heydari et al., 2017a; 

Hosseini & Aazami, 2018.) های زاگرس برای   در جنگل
وم مفه وضوح به (7041) و همکاران Gholamiبار  اولين

نقش بررسی  بهو کردند خردزیستگاه را تشریح 
های درختی در پراکنش مکانی زادآوری جنسی   خردزیستگاه

 مکانی پراکنش کهها نشان داد  های آن یافته .پرداختند
 و درختی های  خردزیستگاه نوع به وابسته جنسی زادآوری

 است. ها یستگاهخردز ینا ناشی از شرایط
کننده استمرار حيات  ی تضمينجنس یزادآور که آنجایی از

 ازو  (Brashears et al., 2004) ستا ها  و پایداری جنگل
های   احيای جنگل برایشده   های انجام  مجموعه فعاليت سویی،

زادآوری طبيعی مؤثر نبوده زاگرس تا به امروز در افزایش 
 بررسی بنابراین (،Hosseini & Aazami, 2018) است

 تحت جنسی را زادآوری که غيرزیستی و زیستی فرایندهای
 ضروری بسيار ها  دهند، برای پایداری این جنگل  می قرار تأثير

 نقش به پرداختن(. در این ميان، Singh et al., 2016است )
 ها آن تأثير چگونگی و زاگرس های  جنگل در ها  خردزیستگاه

اهميت  دليل  به. دارد ای یژهو يتاهم ،یجنس یزادآور یجادبر ا
 يرتأثو سازگان   بومعملکرد سيمای در ها   و نقش خردزیستگاه

که  شد یسع رو  پيش پژوهشدر بر استقرار زادآوری،  ها آن
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 یدرخت یها  گونه يرثأتحت ت کهمختلف  های یستگاهخردز اثر
 درختی های گونه زادآوری جنسی استقرار بر شوند، می یجادا

 یزاگرس در استان کرمانشاه بررس های جنگل از بخشی در
 های پرسشپاسخ به  ،هدف از این پژوهش ،کلی طور به شود.
 :بودزیر 

 ازنظرشده  های درختی درنظر گرفته  ه  ( آیا خردزیستگا4
( آیا 7هستند؟ سنجی با یکدیگر متفاوت   های زیست  ویژگی

تعداد و تنوع  ازنظرهای درختی   زادآوری جنسی گونه
( آیا 9های درختی است؟   ه  ای، تحت تأثير خردزیستگا  گونه

توان   میشده را  های درختی درنظر گرفته  خردزیستگاه
( 1؟ کرد تفکيکشده   گيری  های اندازه  ویژگیبرمبنای 

ترین   ها مهم  ه  تگاخردزیس تفکيکها در   یک از ویژگی  کدام
شناخت با ذکر این نکته نيز ضروری است که نقش را دارند؟ 

تعيين ارتباط و  زاگرسهای   جنگل یها  بهتر خردزیستگاه
های مربوط به احيای این   ریزی   ها با زادآوری، برنامه  آن

 تواند بهتر انجام شود.  ها می  جنگل
 

 ها      مواد و روش
 مطالعه موردمنطقه 

واقع  یادگاربابا یها از جنگل یبخش مطالعه مورد منطقه
. (4)شکل  بوددر شهرستان داالهو از توابع استان کرمانشاه 

 99′ 50″ در عرض جغرافيایی مطالعه موردمنطقه مرکز 
واقع شرقی  15° 51′ 10″ طول جغرافيایی شمالی و °91

این  .داردکه در شمال غربی شهرستان داالهو قرار شده است 
از غرب به  ی،باباجان  از شمال به جوانرود و ثالث شهرستان

از شرق و  غرب،  يالنبه گ یغرب  ذهاب، از جنوب  سرپل
شرق به   غرب و از شمال آباد به اسالم یشرق  جنوب

 براساس شهرستان این اقليم. است  شده کرمانشاه محدود
آمار  براساس .است ای مدیترانه دومارتن، بندی  تقسيم

ينوپتيک شهرستان س یستگاها( 4992تا  4912)ساله  40
 525ترتيب  بهساالنه و دمای  بارش ميانگينداالهو، 

دوره خشکی منطقه . است سانتيگراد درجه 45 و متر ميلی
منحنی آمبروترميک، حدود پنج ماه  براساس مطالعه مورد

تيپ و  آهکی نوع از این منطقه مادر سنگ کشد.  طول می
آن زالزالک همراه  بهکه  مازودار است -داربرو، جنگلغالب 

(Crataegus pontica C. Koch. )فرم شود  نيز مشاهده می .
 داردرختان بروکه  طوری به ،استزاد   شاخه و دانه ،پرورشی

(Quercus brantii Lindl. ) مشاهده  زاد  به فرم شاخهاغلب
 و( .Q. infectoria Oliv) داردرختان مازو ، اماشوند می

این منطقه قرق اگرچه زاد هستند.   بيشتر به فرم دانه زالزالک
زادآوری جنسی اما  ،قرار دارد دامچرای و تحت نيست 

 .شود در آن مشاهده میمناسبی 
 

 روش پژوهش
 نقطه با نمونه خطروش  به برداری نمونه پژوهش، ینا در
نمونه موازی با فاصله  شد. هفت خط انجام تصادفی شروع

مطالعه پياده شد. در   متر از یکدیگر در منطقه مورد  70
 های درختی بررسی شدند.  نمونه، خردزیستگاه امتداد هر خط

در هر  درختی گونه نوع تفکيک ها به این خردزیستگاه
خردزیستگاه برودار، مازودار، زالزالک  پنج شامل نمونه  قطعه

ی باز بين درختان بودند. همچنين، زادآوری آميخته و فضا
ها ارزیابی شدند. در امتداد هر  جنسی در این خردزیستگاه

ها، یک خط عمود بر   به وجود خردزیستگاه نمونه، باتوجه خط
 × 5نمونه با ابعاد   نحوی پياده شد که چهار قطعه  نمونه به خط

بر  نمونه و خط عمود )در چهار ربع مابين خط متر مربع 5
های معرف هر خردزیستگاه درنظر   نمونه  عنوان قطعه آن( به

از  هریک. (Gholami et al., 2018) گرفته شد
 یا گونه نوع حضور به باتوجه مترمربعی 75 های  نمونه  قطعه
 بود درختی خردزیستگاه نوع یکمعرف  ی،درخت های  گونه

(Gholami et al., 2018.) عداد ها بسته به ت  نمونه طول خط
طور   متر بود. به 100تا  200بررسی  های مورد   خردزیستگاه

نمونه درنظر گرفته شد.  خردزیستگاه در هر خط 59ميانگين، 
 برودار، خردزیستگاه 19شامل  نمونه  قطعه 927 درمجموع،

 22زالزالک،  خردزیستگاه 19، مازودار خردزیستگاه 22
های   آميخته )ترکيب دو یا سه نوع از گونه خردزیستگاه

باز  خردزیستگاه فضای 14و نمونه(   درختی در هر قطعه
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 ،نمونه  قطعهدر هر  )عاری از گونه درختی( برداشت شد.
 برابرر شامل ارتفاع، قط سنجی درختان  زیست های ویژگی

گروه، قطر برابر سينه   در هر جست تعداد جست ينه،س
پوشش   و درصد تاجزاد   درختان شاخهقطورترین جست در 

هایی با   زادآوری جنسی )پایه ین،ارب شد. عالوه گيری اندازه
 تفکيک به نمونه  قطعه هر در متر(  سانتی 490ارتفاع کمتر از 

 .شد ثبت ها آن ارتفاع و قطر یقه گيری اندازه با و گونه

 

 
 استان کرمانشاه در شهرستان داالهو و مطالعه مورد همنطق موقعیت -1 شکل

 
 ها  داده وتحلیل تجزیه

 نخستشده،  آوری  های جمع  بندی داده  پس از دسته
ی ، غناشلدون های تنوع زیستی شامل یکنواختی  شاخص

نيز  و برای زادآوری جنسی وینر -و تنوع شانونمنهنيک 
ها محاسبه شد. سپس با استفاده   درختان خردزیستگاهبرای 

نرمال  ترتيب بهون يو لسميرنوف  -کولموگروف های از آزمون
بررسی ها   از ویژگی هریک های بودن و همگنی واریانس

 مورد ها آن بودن نرمالها، فرض  داده یپس از بررس شد.
گرفته کار  به ناپارامتری های روش ینبنابرا ،واقع نشد یرشپذ

 -کروسکال آزمون از متغيرها  ميانگين مقایسهبرای شدند. 
ها،  دار بودن اختالف آن  در صورت معنی .شد استفاده يسوال

بين تيمارها  دار یمعنبرای مشخص شدن وجود اختالف 
 استفاده شد.یو  -ویتنی مناز آزمون  دو دوبهصورت  به

 های مورد  بندی خردزیستگاه  بررسی درستی گروه منظور به
این  .استفاده شد تشخيصیتابع چندمتغيره  وتحليل تجزیهنظر از 

 ،تفاوت دو یا چند گروهبا بررسی که قادر است وتحليل  تجزیه
ها تعيين   را در جداسازی بين گروه هریکترین عوامل و سهم  مهم
 مشخص ایبر که اردیستاندا رهماآ (.Rencher, 2002) کند

 تشخيص تابع لمد تفکيککنندگی رتقد دنبو دارمعنی کردن
 ودهمحدآن در  ارمقد که ستا المبدایلکس و، دمیشو  هدستفاا

 ،باشد کمتر شاخص ینا ارمقد . هرچهدارد ارقر یک تا صفر
. تـسا همدآستدبه تابع بيشتر تفکيککنندگی رتقد ههندد  ننشا
 ضریب یکی .هستند مهم تشخيص تابع تحليلدر  مشخصهدو 

 هاوهگر بين تمایزرا در  تابع ناییاتو که ستا کانونی همبستگی
 ههندد  ننشا که ستا هیژو مقدار مشخصه دوم و هددمی ننشا

 هیژو ارمقدست. ا یانسوار کلاز  هشد یگيرازهندا یانسوار نسبت
 تابع توسط یانسوار کلاز  ازهندا چه که میکند نبيا تابع یک

 ارمقد هرچه. (Rencher, 2002)است  تفسير  قابل همدآستدبه
ست. ا بيشتر یطبقهبند صحت صددر ،باشد بيشتر شاخصدو  ینا

ها و تنوع زادآوری از   محاسبه تنوع درختی خردزیستگاهبرای 
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 با آماری های وتحليل تجزیه .شد ستفادها PAST 3.14 افزار نرم
 .انجام شد SPSS 21 افزار نرم از استفاده

 
 نتایج
 در درختان رویشی فرم نتایج مربوط به خالصه

 ها  خردزیستگاه
فــرم رویشــی درختــان در    نتــایج بيــانگر تفــاوت در  

ــتگاه ــای   خردزیس ــورده ــی   م ــودبررس ــه ،ب ــوری  ب ــه  ط در ک
درصـد   77و سـه   ترتيـب  بههای برودار و مازودار   خردزیستگاه

درصـد   91 کـه  درحـالی  ،داشـتند زاد   درختان فرم رویشی دانـه 
تشکيل زاد   فرم رویشی دانه را در خردزیستگاه زالزالکدرختان 

 آميختـه،    در خردزیستگاه درصد درختان 400 ،همچنين .داد می
 (.4)جدول  داشتندزاد   فرم رویشی شاخه

 
 (درصد)ها       فرم پرورشی درختان در خردزیستگاه -1جدول 

زاد    شاخه زاد دانه  ستگاهیخردز   

 برودار 9 92

 مازودار 77 21

 زالزالک 91 2

 آميخته 0 400

 

ها در   های درختی و تنوع آن      مقایسه میانگین ویژگی
 ها  خردزیستگاه

ها در هریک از  ها، فرض برابری ميانگين  یافتهبه  باتوجه
نشد که بيانگر  درصد پذیرفته  95ها در سطح اطمينان  ویژگی

شده  گيری  های اندازه  دار ميان همه ویژگی وجود اختالف معنی
(. مقایسه ميانگين 7های مختلف بود )جدول   در خردزیستگاه

دزیستگاه ها نشان داد که خر  ارتفاع درختی در خردزیستگاه
 ، های دیگر  به خردزیستگاه  داری نسبت  طور معنی مازودار به

ارتفاع بيشتری داشت. کمترین ارتفاع مربوط به خردزیستگاه 
الف(. نتایج نشان داد که اختالف  -7زالزالک بود )شکل 

های برودار و  داری بين ارتفاع درختان در خردزیستگاه  معنی
برابر سينه در  قطرزالزالک وجود نداشت. بيشترین 

گيری شد. همچنين اختالف   خردزیستگاه مازودار اندازه
های   داری بين ميانگين قطر برابر سينه در خردزیستگاه  معنی

 ب(. -7برودار، زالزالک و آميخته مشاهده نشد )شکل 
 

 والیس  -کروسکال آزموننتیجه  -2جدول 
 بررسی موردهای   متغیربرای 

یآزاد درجه آماره مربع کای راتييتغ منبع   

01/19  (متر) درخت ارتفاع 9 **

24/12  (متر  سانتی) سينه برابر قطر 9 **

74/12  (درصد) پوشش تاج 9 **

22/419  (تعداد) جست 9 **

19/491  (متر  سانتی) برگ الش عمق 1 **

25/741  (تعداد) درختی وفور 9 **

57/775  درختی غنای 9 **

19/751  درختی تنوع 9 **

41/72  درختی یکنواختی 9 **

90/44  (متر  سانتی) زادآوری ارتفاع 1 *

92/49  (متر سانتی) یقه قطر 1 **

57/49  (تعداد) زادآوری وفور 1 **

4/44  زادآوری غنای 1 *

01/9  زادآوری تنوع 1 **

99/45  زادآوری یکنواختی 1 **

 درصد 95 يناناطم سطح در دار  معنی * ؛درصد 99 يناناطم سطح در دار  معنی **
 

پوشـش و تعـداد جسـت متعلـق بـه        بيشترین درصد تاج
 متعلـق بـه خردزیسـتگاه    آنخردزیستگاه آميخته و کمترین 

گرچـه اخـتالف   ات(.  -7پ و  -7 های زالزالک بود )شکل
هــای   در خردزیســتگاه بــرگ الشعمــق  ازنظــر یدار  معنــی

آن در ایـن  مقدار  ، امامشاهده نشد برودار، مازودار و آميخته
داری بيشـتر از خردزیسـتگاه     معنـی  طور بهزیستگاه سه خرد

ــود.  ــک ب ــين زالزال ــق   ،همچن ــرین عم ــرگ الشکمت در  ب
ث(.  -7)شـکل   گيـری شـد    انـدازه خردزیستگاه فضای باز 
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ــتگاه ــه    خردزیس ــه ب ــی   آميخت ــور معن ــه داری   ط ــبت ب  نس
از این وفور درختی بيشتری داشت.  ی دیگر،ها  خردزیستگاه

و  دارمـازو  هـای  بـين خردزیسـتگاه   یدار  نظر، اختالف معنی
تـه  آميخ   ج(. خردزیسـتگاه  -7زالزالک مشاهده نشد )شکل 

غنـای   ، ی دیگـر هـا   خردزیستگاه نسبت بهداری   طور معنی  به
اخـتالف  از ایـن نظـر،   کـه    حـالی   در ،درختی بيشتری داشت

زودار و زالزالک های برودار، ما  ميان خردزیستگاه یدار  معنی

 چ(. تنوع درختـی در خردزیسـتگاه   -7)شکل مشاهده نشد 
 ی دیگـر هـا   خردزیسـتگاه از بيشتر داری   طور معنی  آميخته به
های بـرودار و زالزالـک اخـتالف      بين خردزیستگاه بود. البته

هـای    ح(. خردزیسـتگاه  -7مشاهده نشد )شـکل   یدار  معنی
یکنـواختی درختـی بـا     ازنظـر برودار، مـازودار و زالزالـک   

هـا   اختالف آن که  حالی  در ،دار نداشتند  یکدیگر اختالف معنی
 خ(. -7شکل )بود دار   آميخته معنی   خردزیستگاهبا 

 

 
 در متفاوت حروف .دهنده اشتباه معیار هستند(  )بارها، نشان ها  ها در خردزیستگاه  های درختی و تنوع آن   مقایسه میانگین ویژگی -2شکل 

 .است درصد 59 اطمینان سطح در دار معنی اختالف دهنده نشان نمودار هر
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ها در   های زادآوری و تنوع آن   مقایسه میانگین ویژگی

 ها  خردزیستگاه

ها نشان   مقایسه ميانگين ارتفاع زادآوری در خردزیستگاه
مازودار و زالزالک  های خردزیستگاهنظر،  از این که  داد

با  یدار  اختالف معنیکه البته  را داشتندبيشترین مقدار 
   خردزیستگاه ،. همچنيننداشتندخردزیستگاه فضای باز 

ویژگی قطر الف(.  -9)شکل  را داشتبرودار، کمترین ارتفاع 
داری   طور معنی  یقه زادآوری در خردزیستگاه زالزالک به  

های آميخته و برودار بود، اما بين   بيشتر از خردزیستگاه
ک، مازودار و آميخته از نظر این های زالزال  خردزیستگاه

بين  سویی، ازداری مشاهده نشد.   ویژگی اختالف معنی
های برودار، مازودار، آميخته و فضای باز نيز   خردزیستگاه

 .مشاهده نشد یدار  اختالف معنیازنظر قطر یقه زادآوری، 

و آميخته  دارهای برو  کمترین قطر یقه مربوط به خردزیستگاه
های   ب(. وفور زادآوری در خردزیستگاه -9بود )شکل 

از این البته  .بيشترین مقدار بود ،برودار، مازودار و آميخته
مشاهده زالزالک خردزیستگاه با  یردا  اختالف معنینظر، 

که کمترین وفور زادآوری مربوط به   حالیدر ،نشد
بيشترین غنای  پ(. -9خردزیستگاه فضای باز بود )شکل 

های مازودار و زالزالک بود     زادآوری مربوط به خردزیستگاه
های برودار،   بين خردزیستگاه یدار  که البته اختالف معنی

که کمترین   درحالی ،مازودار، زالزالک و آميخته مشاهده نشد
ارزش غنای زادآوری مربوط به خردزیستگاه فضای باز بود 

های   بين خردزیستگاه یدار  عنیاختالف م از این نظر،که 
ت(.  -9برودار، آميخته و فضای باز مشاهده نشد )شکل 

  .برودار بود   بيشترین تنوع زادآوری مربوط به خردزیستگاه

 

 
 در متفاوت حروف .دهنده اشتباه معیار هستند(  ها )بارها، نشان  ها در خردزیستگاه  های زادآوری و تنوع آن   مقایسه میانگین ویژگی -3شکل 

 .هستند درصد 59 اطمینان سطح در دار معنی اختالف دهنده نشان نمودار هر
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های   داری بين خردزیستگاه  از این نظر، اختالف معنی
که   برودار، مازودار، زالزالک و آميخته مشاهده نشد، درحالی

ع زادآوری مربوط به خردزیستگاه فضای کمترین ارزش تنو
داری بين   باز بود که در اینجا نيز اختالف معنی

های مازودار، زالزالک، آميخته و فضای باز   خردزیستگاه
ث(. بيشترین یکنواختی زادآوری  -9مشاهده نشد )شکل 

های مازودار و زالزالک بود. البته از   مربوط به خردزیستگاه
ها با   داری بين این خردزیستگاه  نیاین نظر، اختالف مع

که کمترین   حالی    خردزیستگاه آميخته مشاهده نشد، در
های برودار و   یکنواختی زادآوری مربوط به خردزیستگاه

داری بين   فضای باز بود، اما از این نظر، اختالف معنی
های مذکور با خردزیستگاه فضای باز مشاهده   خردزیستگاه
 .ج( -9نشد )شکل 

 

 چندمتغیره تابع تشخیصی وتحلیل تجزیه

ترین   تابع تشخيصی نشان داد که مهم وتحليل تجزیهنتایج 
 ،مطالعه موردهای   ها در جداسازی خردزیستگاه  ویژگی
درخت، قطر برابر سينه، تعداد جست، درصد    ارتفاع

 بودند که، وفور و تنوع درختی برگ الشپوشش، عمق   تاج
 ،تنوع و وفور درختی در خردزیستگاه، ها آناز ميان 

شده را    استاندارد  کانونی    بيشترین ضریب تابع تشخيص

(. درمقابل، وفور، یکنواختی، تنوع و غنای 9د )جدول نشتدا
 ،پژوهش یندر ا. نداشتنددر جداسازی  تأثيری ،زادآوری

قدرت بيانگر آمد که دست  به 04/0 االمبد یلکسو ارمقد
همبستگی  955/0 ،. همچنينبودکنندگی مناسب تابع   تفکيک

زیاد در تابع اول، درصد  915/40کانونی و مقدار ویژه 
 دهند  نشان میرا رو  پيشبندی در پژوهش   موفقيت در گروه

 براساسها   طبق تفکيک خردزیستگاه(. 9)جدول 
آميخته و  های تشخيصی، خردزیستگاهتابع وتحليل  تجزیه

  خردزیستگاه ،. همچنينتفکيک شدندخوبی  بهباز   فضای 
 ،داشت برودار و زالزالک فاصله های مازودار با خردزیستگاه

تر بودند   نزدیکهم  بهبرودار و زالزالک  های خردزیستگاه اما
 ،تشخيصیوتحليل تابع  تجزیهدر  که آنجایی از (.1)شکل 
نوع پایه حضور بر )ها   بندی اوليه خردزیستگاه  دستهصحت 

 های مورد  ویژگیپایه  ها بر  بندی آن  دستهو  (ها  گونه یا گونه
نتيجه نهایی  ،دنشو  مقایسه می ها  بررسی خردزیستگاه

 19از بيشتر بع تشخيصی نشان داد که تاوتحليل  تجزیه
شده در عرصه   گرفته های درنظر  درصد خردزیستگاه

صحت جداسازی  ،بين  این در .شدند تفکيکدرستی  به
و  دارهای فضای باز، آميخته، زالزالک، مازو  خردزیستگاه

درصد  2/59و  4/20، 9/95، 2/91، 400 ترتيب به داربرو
 (.1)جدول  بود

 

 
 بارها وتابع  توسط شده محاسبه کانونیارزش  یانگینم دهنده  نشان)نقاط  دو و یکتابع  یدر راستا ها  خردزیستگاه پراکنش -4 شکل

 (هستند. معیار از انحراف دهنده  نشان



 زادآوری ...ای   مقایسه تنوع گونه   707

 شده   تابع تشخیص کانونی استاندارد های ضریب -3 جدول

   تابع  

 آماره 4 7 9 1

742/0  121/0  004/1  915/40  (Eigen value) ارزش ویژه 

4/1  9/4  72/2  9/21 شده درصد واریانس توجيه   

177/0  529/0  191/0  955/0  همبستگی کانونی 

ها یژگیو      

195/0  722/0  414/0  095/0  ارتفاع درخت )متر( 

479/0-  221/0  72/0  07/0 (متر سانتیقطر برابر سينه )   

002/4  772/0-  092/0-  447/0-  جست )تعداد( 

42/0-  794/0-  922/0  459/0 پوشش )درصد( تاج   

01/0-  054/0  722/0  459/0 متر( )سانتی برگ الشعمق    

141/0-  179/0-  102/0  525/0  وفور درختی )تعداد( 

444/0  199/0  215/0-  597/0  تنوع درختی 

 

 یصیتشخ وتحلیل تابع تجزیه براساسدر عرصه   شده  مشخص های  خردزیستگاه بندی  دسته صحت -4 جدول

  خردزیستگاه برودار مازودار زالزالک آميخته فضای باز مجموع

400 0 1/9  2/71  1/47  2/59   برودار 

400 0 0 9/41  4/20  2/45   مازودار 

400 0 7 9/95   زالزالک 0 7 

400 0 2/91  9/4   آميخته 0 0 

  فضای باز 0 0 0 0 400 400

 

 بحث
زاگرس به  های  در جنگل جنسیزادآوری  که آنجایی از

 ها و اثر  ، با شناخت خردزیستگاهاست مرحله بحرانی رسيده
توان راهکارهای عملی مناسبی   زادآوری میاین نوع ها بر   آن

داد.  ارائهها   را برای احيای زادآوری جنسی در این جنگل
، بيشتر بودن ارتفاع و رو  پژوهش پيشهای   یافتهبراساس 

 دليل بهقطر برابر سينه درختان در خردزیستگاه مازودار 
های  پایه معمول طور به .ستا ها  زاد بودن فرم رویشی آن  دانه
 زاد شاخهارتفاع و قطر بيشتری نسبت به فرم رویشی  زاد دانه

ل رویشی بر روی یک پایه يتمرکز پتانس ،که دليل آن دارند
فرم رویشی  داردرختان در خردزیستگاه برو ،. همچنيناست

تقسيم شدن پتانسيل  دليل بهکه  داشتند. این موضوع زاد شاخه
(، Pourhashemi et al., 2015است ) ها  جست بينرویشی 

ينه و ارتفاع کمتر درختان منجر به قطر برابر ستواند  می
 .این خردزیستگاه شود در داربرو

گذار   عوامل اثرجمله  ازارتفاع درخت و قطر برابر سينه 
با  درختانی که رسد  می نظر  به .هستندها   بر خردزیستگاه

 که هستند درختانی جزء بيشتر، سينه برابر قطر و ارتفاع
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 زادآوری طور کامل  به که دارند قرار وضعيتی در سنی ازنظر
 که آنجایی از .کنند  می حمایت را ظهور  نو های  نهال حتی و

بيشترین حمایت از بستر رویش و زادآوری توسط پوشش 
که درختان قطور و مسن  تک ،شود  میتاجی توده اعمال 

 تاج زیر رویيده ایه از نهال دارند،تر  گسترده یتاج اغلب
پژوهش نتایج  ،در این راستا .کنند  می ، بهتر حمایتدرخت
Ouin ( در جنگل7045و همکاران )   های مناطق معتدله
در ایجاد و  ینقش مهم ،که ارتفاع درختانهد   د  مینشان 

 های پژوهش  یافته ،همچنين .ها دارد    تفکيک خردزیستگاه

Großmann  های   ( در خردزیستگاه7041)و همکاران
که قطر دهد   مینشان  ای و کوهستانی آلمان  های جلگه  جنگل

ها   ثر در تعيين خردزیستگاهیکی از عوامل مؤبرابر سينه 
های آميخته   ( در جنگل7042و همکاران ) Paillet .است

های  در جنگل Schaich (7042) و Johann کوهستانی و
نيز نقش مثبت قطر برابر سينه بر تفکيک  کننده خزان   معتدل

 .گزارش کردندها را   خردزیستگاه
در خردزیستگاه زالزالک  برگ الشکمتر بودن عمق 
 دليل  بهتواند   می دیگر های درختی  نسبت به خردزیستگاه

زالزالک نسبت به برودار و  برگ الشتجزیه زیاد سرعت 
سال  بلوط، گاهی دو تا سه برگ الشتجزیه  .مازودار باشد

تر   خاک غنی .(Marvie-Mohadjer, 2013) کشد میطول 
یقه  افزایش ارتفاع و قطر باعثتواند   این خردزیستگاه می

شایان ذکر است  باشد.   این خردزیستگاه شدهها در   زادآوری
گونه نيز وابسته  پوشش تاجبه  برگ الشتوليد  مقدارکه 

گونه  پوشش تاجنشان داد که  رو پژوهش پيش نتایج .است
 ی دیگرها  داری کمتر از خردزیستگاه  معنی طور بهزالزالک 

در این  برگ الشتواند دليل دیگری بر کمبود   که می بود
 خردزیستگاه باشد.

پوشش و تعداد جست در   درصد تاج بودن زیادتر
سه نوع از سه  یادو  ترکيب علت بهخردزیستگاه آميخته 

 یشافزا ،آن دنبال  برودار، مازودار و زالزالک و به  یستگاهخردز
بودن وفور زیاد  .بود يختهآم یستگاهخردزدرختان در وفور 

های برودار، مازودار، زالزالک و   زادآوری در خردزیستگاه
در  وجود تاج درختانعلت  بهآميخته نسبت به فضای باز 

 ،است برگ الشبيشتر پرستار برای زادآوری و عمق نقش 
عنوان  بهتواند   عدم وجود گونه درختی مستقر میکه   درحالی

بارزترین عامل در کمتر بودن وفور زادآوری در خردزیستگاه 
تواند شرایط   این خردزیستگاه نمی زیرافضای باز باشد. 

نيز ها و   مانی آن  ، زنده  را برای زادآوریشناختی  بوممساعد 
 & Hoseini, 2010; Hosseini) نقش پرستار فراهم کند

Aazami, 2018.)  این پژوهش در خردزیستگاه زالزالک، در
 ی دیگرها  ميانگين قطر و ارتفاع زادآوری نسبت به رویشگاه

 اختالف خردزیستگاه، این در ،حال این با .بيشتر بود
 با زادآوری زیستی تنوع های  شاخص نظر از داری  معنی

 نشد مشاهده آميخته و مازودار ،داربرو های خردزیستگاه
 که حالی در ،(برودار برای زادآوری یکنواختی شاخص جز به)

که  داد( نشان 7041و همکاران ) Gholamiنتایج پژوهش 
، دارهای برو  خردزیستگاه زالزالک نسبت به خردزیستگاه

 بيشترین تنوع زادآوری جنسی ، مازودار، آميخته و فضای باز
بين  یدار  اختالف معنی ، ای  غنای گونه ازنظراما  را داشت،

این . مشاهده نشدجز فضای باز(  )بهمذکور های  خردزیستگاه
تواند شرایط   که زالزالک میکردند کيد تأ پژوهشگران

وجود   هب ی دیگرها  خردزیستگاهی مناسبی برای زادآوری گونه
شده،  مطالعه های عامل، از ميان رو  پيش شدر پژوهآورد. 

   پوشش، عمق  تاج  تنوع درختی، وفور درختی، درصد 
 ،برابر سينه  ، تعداد جست، ارتفاع درخت و قطر برگ الش
مقایسه ها بودند.   ترین عوامل در تفکيک خردزیستگاه  مهم

دهد که   های پيشين نشان می  پژوهشبا آمده  دست  بهنتایج 
یجاد ها با ا  های درختی اشکوب باال و ساختار آن  گونهترکيب 
غنا و تنوع زادآوری  بر یثير مستقيمویژه، تأریزاقليمی شرایط 
(. Ádám et al., 2013; Kovács et al., 2017)دارد جنگل 

در  که دادنشان  (7049) همکاران و Tinyaنتایج پژوهش 
درختی های   ترکيب گونه ،های آميخته راش اروپا  جنگل

ترین   اشکوب باال و حضور درختان با ابعاد بزرگ از مهم
ها ذکر کردند که  . آنبودندعوامل در ترکيب جمعيتی زادآوری 

بسته به شرایط خردزیستگاهی واطور کامل   بهتنوع زادآوری 
های درختان اشکوب باال   شده توسط درختان و ویژگیایجاد

وانی و تنوع فرا نيز( 7049و همکاران ) Asbeckاست. 



 زادآوری ...ای   مقایسه تنوع گونه   701

های  در ارتباط با بعضی از ویژگی های درختی  خردزیستگاه
نشان داد که ميانگين قطر ها  آننتایج  کردند.بررسی  جنگل را

ثر در تعيين ترین عوامل مؤ  برابر سينه یکی از مهم
 ها بر تنوع زیستی است.  های درختی و اثر آن  خردزیستگاه
 دليل بهفضای باز و آميخته  های خردزیستگاه تفکيک
ند، شتدا ی دیگرها  با خردزیستگاه هریکای که   تمایز ویژه

دليل   است. خردزیستگاه فضای باز بهتوجيه   قابل آسانی به
 علت آميخته بهخردزیستگاه عدم وجود گونه درختی و 

از یک گونه درختی از سه خردزیستگاه برودار، بيشتر وجود 
. خردزیستگاه بودند تفکيک  قابلخوبی   همازودار و زالزالک ب

ميانگين  و بيشتر بودنها   پایه زاد بودن  دليل دانه  مازودار نيز به
از دو  تاحدودی درختان و قطر برابر سينه ارتفاع

شباهت زیاد . شد تفکيکخردزیستگاه برودار و زالزالک 
های زالزالک و   شده در خردزیستگاه  گيری  های اندازه  ویژگی
این دو خردزیستگاه در نيز باعث شد که  برودار
کمترین جداسازی را از  ،متغيره تشخيصی  چند وتحليل تجزیه

 .(1)شکل  هم داشته باشند
گيری   توان نتيجه  میرو   پژوهش پيشهای   بندی یافته  با جمع

ها، نقش کليدی در   های آن  ها و ویژگی  کرد که خردزیستگاه
ای و ساختار آینده   آن، تنوع گونه دنبال بهاستقرار زادآوری و 

ها   بنابراین شناسایی این خردزیستگاه ،های جنگلی دارند  توده
تواند راهکارهای مناسب و اميدبخشی را در راستای   می

 .کندشده زاگرس ارائه   های تخریب  های احيایی در جنگل  برنامه
در  زادآوری نشان داد که رو  پژوهش پيش نتایج

تری   وضعيت بحرانی ،های فضای باز مابين درختان  دزیستگاهخر
و افزایش تنوع های احيایی   برای موفقيت در برنامه. شتدا

های درختی بهره   الزم است که از حمایت خردزیستگاهای   گونه
ها   در تعيين ابعاد خردزیستگاهکه الزم به ذکر است  . البتهگرفت

 به باتوجهابعاد که  طوری به ،شودکار گرفته  به یباید دقت بيشتر
 . درشوندهای هر منطقه و ساختار درختان توده تعيين   ویژگی

 همکاران و Gholamiاز پژوهش  يرویپ با رو  پيشپژوهش 
. شد گرفته درنظر متر مربع 5 × 5 ها  خردزیستگاه ابعاد( 7041)

 ابعاد که شود  می پيشنهاد یندههای آ  برای پژوهش
 به باتوجهثابت درنظر گرفته نشوند و  درختی های  خردزیستگاه

 بيان برای مختلفی های   ابعاد و ساختار درختان از مساحت
 .شود استفاده ها  خردزیستگاه اندازه
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Abstract 

     Sexual regeneration is amongst the most important factors that affect the survival and 

sustainability of forests. It is controlled by the total resources and conditions representing the 

role of microhabitats in the establishment of the regeneration. Thus, identifying the role of 

microhabitats on the establishment and diversity of regeneration is of great significance. 

Therefore, the present study was conducted in a central part of the Zagros region in Baba-

Yadegar forests of Dalahoo County, Kermanshah province. A total of 372 5 × 5  plots were 

established with respect to the tree microhabitats, including Quercus brantii Lindl., Q. infectoria 

Oliv., Crataegus pontica C. Koch., mixed and open spaces (with no trees) along 7 transects. In 

each plot, the biological characteristics of the trees were measured together with sexual 

regeneration and soil litter depth. The results showed that the mean value of DBH was 

significantly higher for Q. infectoria microhabitat compared to other microhabitats. In addition, 

the number of sprouts was significantly higher for mixed microhabitat compared to others. The 

highest species diversity of regeneration was observed in Q. brantii microhabitat. Furthermore, 

the result of multivariate analysis showed that the species diversity and abundance of trees in 

the microhabitat were the most important factors in the discrimination among microhabitats 

with over 83 percent of accuracy. It was concluded that the microhabitats and their 

characteristics play a major role in the establishment of tree species regeneration, diversity and 

consequently on the future forest structure that can contribute to the success of the restoration 

plans in the Zagros forests. 
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