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بررسي شرایط رویشگاهي و آب و هوایي منطقه جنگلي بوالحسن دزفول
با استفاده از روش النبرگ
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سيدعلي جوزي 1و *نسرين مرادي مجد

 1دانشيارگروه مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست ،دانشکده فني و مهندسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال،

2

دانش آموخته كارشناسي ارشد علوم محيط زيست ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات خوزستان
تاريخ دريافت1932/40/11 :؛ تاريخ پذيرش1939/40/40 :

چكيده
اين مطالعه برپايه استفاده از روش النبرگ جهت پيشبيني شررايط آ

و وروايي منطقره بوالحسرن

انجام شده است .اين منطقه در زمره جنگلوای طبيعي شهرستان دزفرول ميباشرد .برهمنظور برداشرت
دادهوای صحرايي از روش آماربرداری منظم -تصادفي و جهت تعيرين مسراحت عطعره نمونره در ورر
منطقه از روش حداعل سطح استفاده گرديد .از عطعه نمونهوای  14×14مترمربع (عطعه نمونره اصرلي
برای برداشت گونهوای درختي و درختچهای و از عطعه نمونهوای  1×1مترمربعي برای گونهوای علفي
استفاده و در ور عطعه نمونه ،نوع گونهوای گياوي شناسايي شد .در اين عطعه نمونهوا تعداد گونرهوای
علفي برابر  29عدد و تعداد گونهوای چوبي  3عدد محاسبه گرديد .از اين عطعره نمونرهوا نمونرهوای
تركيبي از خاک گرفته شد و  ، pH, ECبافت و سراختمان خراک مرورد آزمرايش عررار گرفرت .نتراي
آزمايشات خاكشناسي نشان داد بافت خاک از نوع لومي ،ساختمان خاک بره صرورت ترودهای ،دارای
اسيديته برابر  0/1و ودايت الکتريکي  4/0ميليموس بر سانتيمتر است .در ادامه با تعيين پارامترورای
اكولوژيک مانند :نور ،ارتفاع ،درجه حرارت ،رطوبت و اسيديته خ اک ،براساس شناسايي پوشش گياوي
و با كمک جداول النبرگ تخمين شرايط آ

و ووايي منطقه بوالحسن انجام پذيرفت .با استناد به ايرن

روش ارزيابي مشخ ص گرديد كه رويشگاه تحت بررسي دارای ترابش نرور بريش از  04درصرد و در
*نويسنده مسئولmoradymajd@yahoo.com :
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نتيجه در طبقه رويشگاه وای خشک و مناطق بسيار گرم است .خاک رويشگاه عليايي و آوکي و دمرای
متوسط ساليانه آن بيش از  14/0درجه سانتيگراد ميباشرد .نتراي ايرن تحقيرق بره روش النبررگ برا
مطالعات ميداني مستقل انجام پذيرفته بر روی اين پارامتروا انطباق دارد.
واژههاي كليدي :شرايط آ

و ووايي ،پوشش گياوي ،پارامتروای اكولوژيرک ،روش النبررگ ،منطقره

جنگلي بوالحسن دزفول.
مقدمه
پوشش گياوي ور رويشگاه بهعنوان برآيندی از شرايط اكولوژيک و عوامل زيستمحيطي حاكم بر
آن بوده و به مثابه آينه تمامنمای ويژگيوای اكولوژيک و توان رويشي آن منطقه محسو

ميشرود .از

اين رو شناسايي و طبقهبندی پوشش گياوي ور رويشگاه ميتواند مبنای مناسبي برای طبقهبندی زيستي
آن رويشگاه تلقي شود .استفاده از پوششگياوي بهعنوان ابزاری برای طبقهبندی رويشگاهوای جنگلري
سابقه علمي و تجربي بسيار طوالني دارد (اسماعيلزاده و حسيني . 2440 ،به طور كلي جوامع رويشي
براساس تركيب گونهای و خصوصيات زيستگاه آن تعيين ميگردند .تركيب فلورسرتيکي واععري يرک
جامعه گياوي به عنوان نتيجه تأثير عوامل محيطي روی گياوان و واكرنش گياوران در انطبراق برا تروان
بالقوه اكولوژيکي آنها نمود پيدا ميكند (عصری . 1332 ،پوشش گياوي فصرل مشرترک خصوصريات
فيزيوگرافي و خاک بوده كه ومواره از آنها تأثير ميپذيرد .بنابراين طبقهبندی پوشش گياوي رويشرگاه
جنگلي ،طبقهبندی خاک و فيزيوگرافي آن رويشگاه را به ومراه خواود داشت (جرانگمن و ومکراران،
 . 1310در واعع شرايط متفاوت محيطي بيانگر اختالف پتانسيل رويشي بين رويشرگاهورا و در نتيجره
گروهوای بومشناختي بهعنوان شاخص حاصلخيزی توده جنگلي محسو

ميشوند ،بنرابراين ارزيرابي

توان رويشگاهوای جنگلي براساس بررسي پوشش گياوي ميتواند بهعنروان مبنرای عابرل اعتمرادی در
برآورد عوامل محيطي از طريق دادهوای پوشش گياوي و تعميم آن در مديريت جنگل بررای دسرتيابي
به موععيتوای مطلو

باشد (زاودی اميری و الست . 1330 ،در اين تحقيق بهمنظور اطالع از پوشش

گياوي منطقه ،برداشت دادهوای صحرايي از پوشش درختي ،درختچهای و علفي انجرام شرد و از ايرن
عطعه نمونهوا نمونهوای تركيبي از  ،pH, ECبافت و ساختمان خاک مرورد آزمرايش عررار گرفرت .در
ادامه با كمک پارامتروای اكولوژيکي مانند نور ،ارتفاع ،درجه حرارت ،رطوبت خاک و اسريديته خراک
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براساس پوششگياوي و با استفاده از جداول النبرگ 1تخمين شررايط آ

و وروايي منطقره بوالحسرن

انجام پذيرفت .در اين مطالعه سعي شد كه مطالعات پوشش گياوي ،خاكشناسي و شرايط آ

و ووايي

برای مديريت بهتر اين منطقه جنگلي بررسي گردد .با استفاده از روش النبرگ ميتوان به آساني شرايط
منطقه را برای تحقق طرحوای جنگلداری و مرتعداری و ومچنين حفاظت از منابع جنگلي كه با توجه
به چرای بيرويه ،استفاده از درختان جهت تامين نياز سوخت و  ...كاوش يافته برآورد كرد.
در تحقيقات مشابه ،سعيدی فرد ( 2441به ارزيابي توان اكولوژيک رويشگاه سوسرن چلچرراد در
منطقه داماش استان گيالن با به كارگيری روشورای فراينرد آنراليز سلسره مراتبري ( 2AHPو النبررگ
پرداخته است و مکانيابي رويشگاهوای جايگزين جهت كاربری حفاظت با استفاده از فنراوری سرامانه
اطالعات جغرافيايي ( 9GISبرای اين گونه را بهانجام رسانده است .جهاني ( 2440نيز در پايراننامره
كارشناسيارشد خود به ارزيابي توان اكولوژيکي رويشگاه سماق  Rhus coriaria L.در منطقه حفاظت
شده مانشت و عالرنگ در استان ايالم با كمک دو روش  AHPو النبررگ پرداختره اسرت .واملينرک و
ومکاران ( . 2444به بررسي اعتبار شاخصوای النبرگ با اندازهگيریوای ميداني فيزيکري و شريميايي
پرداختند .پرويز و ومکاران ( 2411در تحقيقي تخمين دمرای وروا را برا اسرتفاده از روش شراخص
پوشش گياوي-دما  TVXدر حوضه آبريز سفيد رود محاسبه نمودند .در اين مطالعه با تركيب اطالعات
حاصل از دمای سطح زمين و شاخص  NDVIدر عالب شاخص  TVXبه محاسبه دمای وروا پرداختره
شده است .آخوندعلي و ومکاران ( 2444در مطالعات سنتز و تلفيرق طررح مرديريت منرابع جنگلري
بوالحسن -دزفول بره بررسري شررايط اكولروژيکي ،اعتصرادی-اجتمراعي و فرونگري در ايرن منطقره
پرداختهاند .در اين مطالعه گونهوای گياوي و مشخصات اعليمي و آزمايشات خاكشناسي به تفکيرک 0
سامان عرفي برآورد شده است.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :منطقه جنگلي بوالحسن با مساحت  0020وکتار ،از جاذبهوای گردشگری اسرتان
خوزستان و در شمال شرعي شهرستان دزفرول و در فاصرله  04كيلرومتری ايرن شهرسرتان در عرر

1- Ellenberg
2- Analytic Hatchery Process
3- Geographic Information System
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جغرافيايي  92 99و  92 02شمالي و طول جغرافيايي  01 00و  01 02شرعي واعع گرديده
است .در عرصه تحت بررسي يک آبادی به نام بوالحسن و تعداد  0واحد عشايری به نامورای چشرمه
مورت ،آ

جازک ،چشمه كره و گماد پانساربنه وجود دارد .با توجه به نتاي سرشماری آمراری سرال

 1910جمعيت اين عرصه  110نفر برآورد مي شود .محردود طررح در زيرر حوضره آبريرز رودخانره
سردشت عرار داشته و سرچشمه و عسمتي از اين رودخانه در اين زير حوضه عرار دارد (آخونردعلي و
ومکاران . 2444 ،در شکل  1موععيت منطقه در تقسيم بندیوای سياسي كشور نشان داده شده است.

شكل  -1موقعيت منطقه بوالحسن دزفول

روش نمونهبرداري :مساحت عطعه نمونه اساساً به ساختار پوششگياوي و انردازه واحرد رويشري بسرتگي
دارد .در بعضي موارد واحد رويشي به عدری كوچک است كه توسط يک عطعه نمونه با مساحت كرم عابرل
بررسي ميباشد اما در برخي موارد (مخصوصأ در جنگلوا برای بررسي و مطالعه پوششگياوي به سرطوح
بزرگتری نياز است .جهت تعيين مساحت دعيق عطعه نمونه در ور منطقره از روش حرداعل سرطح 1اسرتفاده

1- Minimal Area
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ميشود (پوربابايي . 1300 ،اين سطح بعنوان كوچکترين سطحي اسرت كره تركيرب گونرهای را در اجتمراع
گياوي بطور مناسب نشان ميدورد و نشرانگر انردازه عطعره نمونرهای اسرت كره بايرد مرورد اسرتفاده عررار
گيرد(آخوندعلي و ومکاران . 2444،براساس روش حداعل سطح ،ابتدا سطح كوچکي برا توجره بره منطقره
مورد مطالعه درنظر گرفته شد و كليه گونهوای موجود در آن ثبت گرديرد ،سرس

سرطح فروق دو و چهرار

برابر شد .در ور مرحله گونهوای جديد مربوط به ور افزايش سطح يادداشت گرديد.
روش نمونهبرداری با توجه به ومگني توده جنگل (از نظر پراكنش ،درختان يکنواخت وستند
بصورت منظم تصادفي با ابعاد  144×144مترمربع برای برداشت گونهوای درختي و درختچهای
انتخا

شد (پوربابايي . 1300 ،سس

عطعات نمونه حلزوني يا آشيانهای ويتاكر پياده و برای ور

مساحت عطعه نمونه تعداد گونهوای گياوي بهطور جداگانه يادداشت گرديد .آنگاه براساس منحني
سطح -گونه مساحت حداعل عطعه نمونه به اندازه  14×14مترمربع بدست آمد (مولر و النبرگ. 1313 ،
ومچنين برداشت پوشش علفي ،عطعات نمونه بهصورت تصادفي-سيستماتيک برداشت شد .سطح
عطعه نمونه به روش عطعه نمونه حلزوني و رسم منحني حداعل سطح تعيين شد .در ادامه  11عطعه
نمونه مربعي شکل (تعداد عطعه نمونهوا با درنظر گرفتن ومگن بودن محدوده تحت مطالعه تعيين شد
به ابعاد  1×1مترمربع در منطقه مورد مطالعه مشخص و تمام گونهوای علفي تعيين گرديد (براون
بالنکه . 1300 ،در مركز اين عطعه نمونه اصلي نمونهوای تركيبي از خاک گرفته شد .برای بررسي
بافت ،ساختمان ،اسيديته و ودايت الکتريکي خاک در منطقه از سطح  4-94سانتيمتر (برای در نظر
گرفتن گياواني كه ريشه سطحي دارند و عمق  94-04سانتيمتر (درخصوص درخت و درختچهوا كه
ريشه عميقي دارند و بايد از تحتاالر

نمونهبرداری كرد كار نمونهبرداری از خاک انجام شد و

نمونهوا به آزمايشگاه منتقل و آناليز گرديد .روش كار به اين صورت بود كه نمونهوا بعد از انتقال به
آزمايشگاه در ووای آزاد خشک و از الک  2ميلي متری ( 24مش عبور داده شد و به اين ترتيب برای
اندازهگيریوای موردنظر آماده گرديد .بافت خاک به روش دانسيمتری بايکاس تعيين شد (گيل و
ومکاران . 2440 ،اسيديته با  pHمتر الکترونيکي و ودايتالکتريکي با دستگاه  ECسن الکترونيکي
 Microcell 2009اندازهگيری شد.
روش النبرگ :1با توجه به اين كه توان اكولوژيک يک رويشگاه برآيند عواملي ومچون دما ،رطوبت،
وضعيت حاصلخيزی خاک و نور ميباشد و اين عوامل در جدول (النبرگ 1332 ،منظور شده است.
1- Ellenberg
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در اين تحقيق از روش النبرگ برای تشخيص وضعيت رويشگاه با توجه به وجود انواع پوشش گياوي
استفاده گرديد .النبرگ با استفاده از جداولي گروهوای اكولوژيک را با استفاده از رفتار گياوان شناسايي
شده نسبت به عوامل رشد تعيين نموده است (حسيني 1330 ،در جداول  9 ،2 ،1و  0سيستم
امتيازدوي به روش النبرگ نشان داده شده است .در اين روش در كنار برداشتوای گياوي و
اكولوژيک وضعيت فاكتوروای رشد مثل نور ،اسيديته ،رطوبت و ارتفاع از سطح دريا تعيين شده است.
جدول  -1سيستم امتيازدهي نسبت به فاكتور نور در جدول النبرگ
رفتار

امتياز
1

گياواني كه شدت نسبي تابش نور برای آنها كمتر از  %1است

2

گياواني كه بين وضعيت امتيازدوي  1و  9عرار دارند

9

گياواني كه تمايل به شدت نسبي تابش نور كمتر از  %0دارند اما در نقاط روشن تر وم ديده ميشوند

0

گياواني كه بين وضعيت امتيازدوي  9و  0عرار دارند

0

گياوان نيمه سايه پسند كه شدت تابش نور مناسب برای آنها بيشتر از  %14است

0

گياواني كه شدت نور مناسب برای آنها بين وضعيت  0و  0است

0

گياو اني كه شدت تابش نور برای آنها مهم است اما گاوي در مناطق تا حدی سايهدار وم ديده ميشوند

1

گياواني كه شدت تابش نور مناسب برای آنها در حدود  %04است

3

گياواني كه نورپسندند و در مناطقي با نور كامل خورشيد رويش دارند و به ندرت در نور كمتر
از  %04ديده ميشوند
جدول  -2سيستم امتيازدهي به رفتار گياهان در مقابل رطوبت در جدول النبرگ
رفتار

امتياز
1

گياواني كه شاخص شرايط بسيار خشک وستند

2

گياواني كه با شرايط بينابيني امتياز  1و  9وستند

9

گياواني كه معرف رويشگاهوای خشک وستند و غالباً مناطق خشک را بر نقاط مرطو

0

گياواني كه با شرابط بينابيني امتياز  9و  0وستند
بوده و در خاک وای خشک ديده نميشوند

0

گياواني كه معرف نقاط مرطو

0

گياواني كه با شرايط بين امتياز  0و  0وستند

0

گياواني كه شاخص رطوبت خاک وستند

1

گياواني با شرايط بينابيني امتياز 0و  3وستند

3

گياواني كه در شرايط ماندابي و غرعابي رشد مينمايند

00

ترجيح ميدوند
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جدول  -3سيستم امتيازدهي به رفتار گياهان نسبت به فاكتور اسيديته خاك در جدول النبرگ
رفتار

امتياز
1

گياواني كه معرف شرايط اسيديته خاک وستند

2

گياواني كه با شرايط بينابيني 1و  9وستند

9

گياواني معرف شرايط اسيدی كه بيشتر خاکوای اسيدی را ترجيح ميدوند

0

گياواني كه با شرايط بينابيني 9و  0وستند

0

گياواني معرف شرايط متوسط از لحاظ وضعيت اسيديته خاک وستند

0

گياواني كه با شرايط بينابيني  0و  0وستند

0

گياواني كه معرف اسيديته ضعيف وستند

1

گياواني كه با شرايط بينابيني  0و  3وستند

3

گياواني كه معرف خاکوای عليايي و آوکي وستند و وميشه بر روی خاکوای آوکي ديده ميشوند
جدول -4سيستم امتيازدهي به رفتار گياهان نسبت به دما و ارتفاع در جدول النبرگ

امتياز

دماي متوسط ساليانه

طبقهبندي ارتفاعي

(درجه سانتيگراد)

1

<1/0

آلسي ،شاخص سرما

2

1/0- 9/0

آلسي بين امتياز  1و 9

9

9/0- 0/0

نيمه آلسي معرف خشکي

0

0/0- 0/0

كووستاني با ارتفاع زياد

0

0/0- 0/0

كووستاني معتدل تا مسطح

0

0/0- 1/0

نيمه كووستاني معتدل

0

1/0- 3/0

تسه ای معرف گرما

1

3/0- 14/0

مناطق درهای

3

>14/0

مديترانهای و مناطق بسيار گرم

در ادامه به منظور تعيين نمره نهايي دريافتي گياوان ثبت شده و به منظور اطمينان از نتيجه حاصله،
فهرست جمعآوری شده به صورت پرسشنامه تهيه شده و در اختيار گرووي از نخبگان در رشتهوای
مرتبط با اكولوژی گياوي ،جنگلداری و باغباني عرار گرفت .گروه پرسششونده  00نفر از ميان اساتيد
دانشگاه و كارشناسان انتخا

گرديدند .تعداد پرسشنامهوا و اعضای دلفي از رابطه  1محاسبه گرديد.
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مقدار  z=%30با استفاده از جدول مقادير احتمال توزيع استاندارد نرمال و ميزان خطا  e=4/1در نظر
گرفته شده است.

z2
رابطه (1
e2  4
پ از وزندوي گروه خبرگان با استفاده از جداول النبرگ با استفاده از ميرانگين وندسري تركيرب
n

جدولوای مقايسهای اعضای گروه صورت گرفت .ميانگين وندسي تركيب جدولورای مقايسرهای از
رابطه  2محاسبه و به صورت جدول  0ارائه گرديد .مثالً اگر )  aij (kمولفه مربوط به شخص  kام برای
مقايسه سيستم  iبه سيستم  jباشد ،بنابراين ميانگين وندسي برای تمامي مولفهوای متناظر بره صرورت
زير محاسبه ميگردد:

 N (k ) 
a ij    aij 1/ N
 k 1


رابطه (2
نتايج

نتايج حاصل از نمونهبرداري در قطعه نمونهها :شناسايي پوشش گياوي ور منطقره اسراس مطالعرات
اكولوژيک را تشکيل داده كه در مديريت واحدوای زيستمحيطي نقش مهمري ايفرا مريكنرد .در ايرن
تحقيق گونهوای گياوي ثبت شده از عطعه نمونهوای  14 ×14مترمربع برا روش حرداعل سرطح بررای
برداشت گونرهورای درختري و درختچرهای شرامل ،بادامرک ( ، Amygdalus scopariaبلروط ايرانري
) ،(Quercus branthiبنرره ( ،(Pistacia muticaكلخنررگ (khinjuk

 ،(Pistaciaرمليررک (

Ziziphus

 ، nummaloriaخرزوره ) ، Nerium oleanderانجيرر ( ،(Ficus spزالزالرک  (Crataegus sp.و كنرار
( (Zizphus spinachristiiميباشند .گونهوای مرتعي ثبت شده از عطعه نمونه  1 ×1مترمربعري شرامل:
برمروس) ،(Bromus danthoniaeتنگرو ( ، Medicago sp.شربدر ( ، Trifolium sp.علرف گاوزبران
( ،(Bragina officialisريررش بررزی) ،(Hyparrhenia hirtaگررون ( ،(Astragalus sp.گربرره دشررتي
( ،(Cymbopogon olivierدرمنه ( ،(Artemisia herba albaعلف گندمي ) ،(Agropyrom sp.شير آور
( ،(Polygonum sp.گل گندم ( ،(Centaurea sp.بابونره ( ،(Anthemis sp.ختمري ( ،(Alcea sp.مرريم
گلرري ( ،(Salvia sp.سررنچروس ( ،(Cenchrus sp.شررکرتيغال ( ،(Echinops ritrodesپيچرررک
( ، Convolvulus sp.وسررمه ) ، Crozophora tinctoriaكنگررر ( ،(Gundelia tournefortaبارونررگ
04
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( ،(Plantago spp.گل ماوور ) ، Verbascum sp.شب بوی وحشي ( Mathiola longifetalaو جراز
( (Vitex germinacaمي باشند .ومچنين نتاي آزمايشات خاكشناسي نشان داد بافت خاک از نوع لومي،
ساختمان خاک به صورت تودهای ،دارای اسيديته برابر  0/1و وردايتالکتريکري  4/0ميلريمروس برر
سانتيمتر است.
نتايج استفاده از جدول النبرگ :در رويشگاه بوالحسن دزفول گياوان براساس جدول النبرگ نمرهدوي
شدند .با بررسي و تطبيق پوشش گياوي موجود در منطقه بوالحسن دزفول با جداول ارائه شده توسرط
النبرگ و نمردهدوي گروه خبرگان نتايجي درخصوص رويشرگاه تحرت بررسري بدسرت آمرد كره در
جدول 0ارائه شده است .از شاخص نور ومه گياوان به جز دو گونه بنه و زالزالک (با نمره  1نمرره 3
را اخذ كردند و نمره اين شاخص در مجموع  3و براالترين نمرره محاسربه شرد .ايرن نکتره بره دليرل
نورپسندی شديد در اين گياوان است و ميزان اين نورپسندی در دو گياه بنره و زالزالرک كمري كمترر
مي باشد .ومه گياوان فهرست شده از شاخص اسيديته و دما طبق نظر كارشناسان نمرره  3و براالترين
نمره را گرفتند كه اين مسئله نشاندونده تمايل اين گياوان به خاکوای عليايي و برا اسريديته براال و از
نظر دما ،گرما دوست ميباشند .از شاخص رطوبرت خراک  0گونره نمرره ( 2بادامرک ،بلروط ايرانري،
رمليک ،كنار ،برموس و تنگو و  20گونه نمره ( 9بنه ،كلخنگ ،خرزوره ،انجير ،زالزالک ،شبدر ،علف
گاو زبان ،ريش بزی ،گون ،گربه دشتي ،درمنه ،علف گندمي ،شيرآور ،گل گندم ،بابونه ،ختمري ،مرريم
گلي ،سنچروس  ،شکر تيغال ،وسمه ،پيچک ،كنگر ،بارونگ ،گل ماوور ،شب بوی وحشي و جاز و در
مجموع نمره  9را اخذ كردند كه نشاندونده گياواني است كه معرف رويشگاهورای خشرک وسرتند و
غالباً مناطق خشک را بر نقاط مرطو

ترجيح ميدوند .در يک بيان كلي با استناد به اين روش ارزيابي

و بررس ي نمرات داده شده توسط جدول النبرگ به پوشش گياوي بايد گفت كه رويشگاه دارای ترابش
نور بيش از  %04و شررايط نرور بسريار شرديد اسرت .از ايرن رو منطقره بوالحسرن دزفرول در زمرره
رويشگاهوای خشک و مناطق بسيار گرم محسو

و منطبق با دمای متوسط ساليانه بيش از  14/0درجه

سانتيگراد ميباشد .بررسي رطوبت خاک نشان ميدود كه خاک اين رويشگاه خشک اسرت .در زمينره
اسيديته خاک گياوان اين منطقه بيشتر سازگار با ويژگي خاکوای عليايي ميباشند.

04

سيدعلي جوزي و نسرين مرادي مجد
 نتايج بدست آمده با استفاده از روش النبرگ-5 جدول
نام علمي

نور

اسيديته خاک

دما

رطوبت خاک

نام فارسي يا محلي

Amygdalus scoparia

3
3

3
3

3
3

2
2

بادامک
بلوط ايراني

1
3

3
3

3
3

9
9

بنه
كلخنگ

Crataegus sp.

3
3
3
1

3
3
3
3

3
3
3
3

2
9
9
9

رمليک
خرزوره
انجير
زالزالک

Zizphus spinachriti

3

3

3

2

كنار

Bromus danthoniae

Bragina officialis

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

2
2
9
9

برموس
نوعي يونجه (تنگو
شبدر
علف گاوزبان

Hyparrhenia hirta

3

3

3

9

ريش بزی

Astragalus sp.

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

9
9
9
9
9

گون (گينه
گربه دشتي
درمنه (درمه
علف گندمي
شير آور

3
3

3
3

3
3

9
9

گل گندم
بابونه

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

9
9
9
9

ختمي
مريم گلي
سنچروس
شکر تيغال

Mathiola longifetala

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

9
9
9
9
9
9

پيچک
وسمه (گوش بره
كنگر
بارونگ
گل ماوور
شب بو وحشي

Vitex germinaca

3

3

3

9

جاز

Quercus branthi
Pistacia mutica
Pistacia khinjuk
Ziziphus nummaloria
Nerium oleander
Ficus sp.

Medicago sp.
Trifolium sp.

Cymbopogon olivieri
Artemisia herba alba
Agropyrom sp.
Polygonum sp.
Centaurea sp.
Anthemis sp.
Alcea sp.
Salvia sp.
Cenchrus sp.
Echinops ritrodes
Convolvulus sp.
Crozophora tinctoria
Gundelia tourneforta
Plantago spp.
Verbascum sp.
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نتيجهگيري
در اين پژووش منطقه جنگلي بوالحسن دزفول مورد بررسي عرار گرفرت .جهرت بررسري شررايط
رويشگاه نمونهوايي از خاک و پوشش گياوي تهيه شد .نتاي آزمايشات خاكشناسري نشران داد بافرت
خاک از نوع لومي است كه برای رويش گياه مناسب ميباشد ،ساختمان خاک به صورت ترودهای كره
جهت رشد گياه توان متوسطي را دارد ،دارای اسيديته برابر  0/1كه خاكيست آوکي و تنها گياوان آوک
دوست در آن رشد ميكنند .ودايت الکتريکي  4/0ميلي موس بر سانتيمترر اسرت .نمرک موجرود در
خاک در حدی است كه در وضع رشد گي اوان حساس اثر گذاشته ولي در رشد گياوان نمرک دوسرت
بيتأثير است.
در طي اين بررسي  92گونه گياوي در اين منطقه شناسرايي شرد .برا اسرتفاده از جرداول سيسرتم
امتيازدوي النبرگ نسبت به فاكتور نور ،رفتار گياوان نسبت به دما و ارتفاع ،رطوبرت و اسريديته خراک
اين گياوان نورپسندند و در مناطقي با نور كامل خورشيد رويش دارند و به ندرت در نور كمتر از %04
ديده ميشوند منطقه در زمره رويشگاهوای خشک و منراطق بسريار گررم اسرت .ايرن گياوران معررف
خاکوای عليايي و آوکي وستند و وميشه برروی خاکوای آوکي ديده ميشوند و معرف رويشرگاه-
وای خشک وستند و غالباً مناطق خشک را بر نقاط مرطو

ترجيح ميدوند .نتراي بدسرت آمرده برا

توجه به مطالعات آخوندعلي و ومکاران ( 2444و مطالعات ميداني انجام شده در اين تحقيرق منطبرق
با شرايط رويشگاوي منطقه بوالحسن دزفول ميباشد .آخوند علري و ومکراران ( 2444در مطالعرات
خود به اين نکته اشاره ميكنند كه منطقره بوالحسرن دارای دمرای متوسرط در ايرن منطقره  29درجره
سانتيگراد ،خاک رويشگاه دارای اسيديته  ،0/1تابش خورشيد و نور ،زياد و رطوبت منطقه كم ميباشد.
واملينک و ومکاران ( ، 2442سعيدی فرد ( 2440و جهاني ( 2440در تحقيقات خود با كمک روش
النبرگ توانست شرايط آ

و ووايي منطقه را تخمين بزنند و نتاي بدست آمده در مطالعات مذكور نيز

منطبق بر مطالعات ميداني آنها بوده است .پرويز و ومکاران ( 2411در مطالعرات خرود دمرای وروای
نزديک سطح زمين و متغيروای اكولوژيکي را وابسته به وم ميدانند و بيان ميكنند كه پوشرش گيراوي
ت اثير بسزايي در تعيين دمای ووا دارند .در تحقيق حاضر نيز اين ارتباط و وابستگي بره خروبي نمايران
است.
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رهيافت ترويجي
اين تحقيق كاربردی بودن روش النبرگ را نشان داد به اين دليرل كره تعرداد گونرهورای زيرادی را
 ارزيابي رويشگاه با جدول النبرگ كمک شاياني به درک شرايط اكولوژيرک در منطقره.بررسي مي كند
 بررسي حيات گياوان و ارزيابي رويشگاه آنها به منظور حفاظت با توجه به از بين.بوالحسن كرده است
 ارتفاع و ويژگي وای خاک دارای، رطوبت،رفتن پوشش گياوي در اين منطقه با تعيين عواملي مثل دما
.اوميت و الزم است
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Abstract
This study was done based on Ellenberg method to predict climate conditions of
Bolhasan region of Dezful city. This area is among natural forests of Dezful city.
For collecting data systematic random sampling method was used and the suitable
area of sample plot in each area was determined based on minimal area method. 10
× 10 m2 sample plots were used for tree and shrub species (main plot) and 1 × 1 m2
sample plots were used for herbaceous species, and within each sample plot plant
species were identified. Totally 23 herbaceous and 9 woody species (tree and
shrub) were identified within sample plots. Some combined soil samples were
taken from the sample plots and texture, structure, pH and EC of soil samples were
analyzed. Results of soil analysis showed that the soil texture is loamy, structure is
mass, pH is 7.8 and EC is 0.4 mmhos/cm. Finally by determining ecological
parameters such as: light, altitude, temperature, soil moisture and pH, based on the
recognition of vegetation cover and using Ellenberg tables the climatic conditions
of Bolhasan region was estimated. Based on this evaluating method it has been
revealed that the studied site has the sun light of more than 50% and consequently
is classified in dry and very hot habitat class. Soil is alkaline and calcareous and the
mean annual temperature is more than 10.5 °C. The results of this investigation
which used Ellenberg method is in agreement with independent field studies on
these parameters.
Keywords: Climatic conditions, Vegetation cover,
Ellenberg method, Bolhasan forest region of Dezful.
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