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 هاي علوم و فناوري چوب و جنگل ه پژوهشنشری

  1392، اول، شماره بیستمجلد 
http://jwfst.gau.ac.ir  

  

  هاي زاگرس میانی بررسی اکولوژیکی رویشگاه گونه محلب در جنگل
  

 5 و جواد میرزایی4، هوشنگ زنگنه3پول ، صادق خزایی2نیا ، مسلم اکبري1ندا سخاوتی*
  ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرسدانشیار2ابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس،  دانشکده منارشد کارشناس1

، دانشکده علوم جنگلارشد   واحد چالوس و دانشجوي کارشناسی،عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی3
  ، استان کرمانشاه،یعیارشد اداره کل منابع طب کارشناس4دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، 

  استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ایالم5
  27/1/92:  ؛ تاریخ پذیرش27/11/89: تاریخ دریافت

  1چکیده
در رابطه بـا   Cerasus mahaleb (L.) Millمحلب گونه  اکولوژیکیهدف از این مطالعه، بررسی 

از . اسـت هاي زاگرس میانی     در جنگل ه،  این گون هاي   و ادافیکی در رویشگاه   برخی عوامل فیزیوگرافی    
تـرین عوامـل یـا     یـابی بـه مهـم    منظـور دسـت    به)PCA آنالیز(هاي اصلی  لفهؤروش تجزیه و تحلیل م  

تـرین   کـه مهـم  نشان داد دست آمده  نتایج به. متغیرهاي رویشگاهی بر پراکنش گونه محلب استفاده شد   
ارتفـاع از سـطح دریـا، کلـسیم، جهـت       املشـ  ایـن گونـه  ثر در استقرار و پـراکنش  ؤعوامل محیطی م

 رویشگاه، مقدار ریزه  درصد سنگرس،درصد ،  درصد آهک، شیب، نیتروژن، فسفر، اسیدیته،جغرافیایی
  .باشند ماده آلی، سیلت، پتاسیم و کربن می

  
  عوامل محیطیزاگرس میانی، گونه محلب،  :هاي کلیدي واژه

  
  
  

                                                
  sekhavati.1360@yahoo.com: مسئول مکاتبه *

 گزارش کوتاه علمی
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  مقدمه
هـاي اکولـوژیکی   هاي گیـاهی بـا سرشـت و نیاز         از گونه اي   هر جامعه گیاهی خود شامل مجموعه     

گـاه خاصـی را بـراي خـود      ، گـسترش ثیر شرایط محیطی مانند خاك و رطوبت    أت مشابه است که تحت   
کنـد و از     اي در ایجاد تغییر و تنوع در جنگـل ایفـا مـی             خصوصیات خاك نقش عمده   . کند انتخاب می 
گونـه  . عهـده دارنـد   هـا بـه    توسعه خصوصیات خـاك ها نیز نقش مهمی در تغییر و      جنگل طرف دیگر 

هـاي جنگلـی منطقـه زاگـرس      ترین گونـه ارزشـمند  یکـی از  Cerasus mahaleb (L.) Millمحلب 
در ) 2010(آرخـی و همکـاران    .صورت گرفتـه اسـت  در مورد آن هاي بسیار کمی   بررسی که باشد می

بلوط ایالم به این نتیجه رسـیدند کـه       در جنگل   هاي گیاهی    عوامل محیطی با پوشش   رابطه بین   بررسی  
Cerasus microcarpaهـایی کـه در     همچنین گروه گونه و همبستگی باالیی با کربن و نیتروژن دارد

االسـالمی و همکـاران    شـیخ . اي پایینی را نشان دادنـد      ارتفاعات باالیی از سطح دریا بودند، غناي گونه       
هـاي غـرب مازنـدران، تـأثیر عوامـل           در جنگـل  هـاي محیطـی     در بررسی تأثیر برخـی متغیر     ) 2005(

قطر (هاي کمی درختان  رویشگاهی از جمله خاك، اقلیم، جهت دامنه و ارتفاع از سطح دریا بر مشخصه
در بررسـی  ) 2005( طهماسـبی و همکـاران    .را مـشاهده کردنـد    ) برابر سینه، قطر تـاج و ارتفـاع کـل         

کـشی مناسـب ذکـر     هایی بـا زه  هاي باال و در خاك را در شیب   اکولوژیکی محلب در ایالم، استقرار آن     
هـا و عوامـل      هاي جنگلی، اطالعاتی دربـاره انتـشار گونـه         هاي اکولوژیک گونه   مطالعه ویژگی  .اند کرده

توانـد اسـاس مـدیریت      نماید که این اطالعات می     ها را فراهم می    محیطی مؤثر بر استقرار و رشد گونه      
گونـه   بررسی رویـشگاه و تـشخیص روابـط بـین            ،این پژوهش در  . دبهینه منابع جنگلی را فراهم نمای     

  .نظر قرار گرفته استدمنطقه مورد مطالعه میکی و فیزیوگرافی  با شرایط ادافمحلب
  

  ها مواد و روش
  . آورده شده است1هاي مورد مطالعه در جدول  مشخصات رویشگاه: منطقه مورد مطالعه

گیـري   و شیمیایی خاك شامل مـوارد زیـر مـورد انـدازه          هاي فیزیکی     ترین ویژگی   مهم: روش پژوهش 
تـر درختـان محلـب در منـاطق سـنگالخی، درصـد سـنگالخی                 با توجه به استقرار بـیش     . قرار گرفت 

بافـت خـاك بـه روش هیـدرومتري،     . هـا آورده شـده اسـت    صورت یک مشخصه کیفی در بررسـی        به
 ،سـنج  ه از دسـتگاه هـدایت الکتریکـی    متر، شوري خاك بـا اسـتفاد  pHوسیله دستگاه   به اسیدیته خاك 

جـذب اتمـی، آهـک بـه روش تیتراسـیون،        جذب، با استفاده از دسـتگاه  پتاسیم، کلسیم و منیزیم قابل 
، مـاده آلـی و   Kjeldahlفسفر به روش السون با کمک دستگاه اسپکتروفتومتر، نیتروژن کـل بـه روش          
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کـارگیري در تجزیـه      غرافیایی براي بـه   جهت ج . گیري شد    اندازه Walkley-Blackکربن آلی به روش     
  آزیموت دامنه بـود کمـی شـد     A که در آن     A-45( Cos( + 1هاي چندمتغیره از طریق رابطه        و تحلیل 

هاي فیزیکی و شـیمیایی خـاك        هاي مربوط به عوامل محیطی و مشخصه       داده. )2004فو و همکاران،    (
گیري  اندازه. ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند مPC-ORD for Win. Ver. 4.17افزار  با استفاده از نرم

 به)  تاج پوششگیري قطر کوچک و بزرگ با اندازه(قطر برابر سینه، ارتفاع و درصد تاج پوشش درختان 
اي و سنگالخی،  تر درختان محلب در مناطق صخره با توجه به استقرار بیش. کمک متر نواري انجام شد

  .صورت درصدي در بررسی آورده شده است بهمیزان آن  ریزه، بسته به درصد سنگ
  

  .هاي مورد مطالعه  مشخصات رویشگاه-1جدول 
  مساحت

 )هکتار(

  اع از سطحارتف
 )متر(دریا 

  عرض
 جغرافیایی

  طول
 جغرافیایی

 موقعیت جغرافیایی
  نام

 رویشگاه

6/3 2280 -2390 
   دقیقه33 درجه و 34

  ثانیه58و 

   دقیقه4 درجه و 46
  ثانیه56و 

متري  کیلو42
 غرب کرند غرب شمال

 داالهو

1/2 1300 -1200 
   دقیقه2 درجه و 35

  ثانیه55و 

   دقیقه19 درجه و 46
  ثانیه18و 

   کیلومتري5
 شهرستان پاوه

 گالل

1/5 1700 -1400 
   دقیقه3 درجه و 35

  ثانیه25و 

   دقیقه16 درجه و 46
  ثانیه37و 

 کیلومتري 5/12
  شهرستان پاوه

 دشه

  
  نتایج
) Eigenvalues (1مقـدار ویـژه  تري از   به جهت دارا بودن سهم بیش    PCA یک و دو     هاي محور از

 درصد و محـور  58/55محور یک (و درصد واریانس )  درصد99/7 درصد و محور دو 10محور یک  (
، درصـد  C/Nرویـشگاه، نـسبت    ریزه  با درصد سنگPCAمحور یک . استفاده شد)  درصد41/44دو 

 و درصد رس همبستگی منفی pHسیم و درصد کربن همبستگی مثبت و با         ، پتا )الي(ماده آلی، سیلت    
 با کلسیم و درصد آهک همبستگی مثبت و با ارتفـاع از سـطح دریـا و جهـت      PCAمحور دو   . داشت

نـشان  ) 2جدول  (گیري در    هاي خاکی مورد اندازه    میانگین مشخصه . جغرافیایی همبستگی منفی داشت   
  .داده شده است

                                                
1- Eigenvalues :مقدار ویژه  
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  . رویشگاه3هاي کمی درختان در   تجزیه واریانس ویژگی آزمون-3جدول 
  F P  میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  پارامتر مورد بررسی

  015/0*  525/4  468/14  2  936/28  ارتفاع درختان
  00/0**  198/16  506/366  2  013/733  قطر برابر سینه

  012/0*  687/4  014/0  2  027/0  درصد تاج پوشش
  . درصد01/0دار در سطح احتمال  تفاوت معنی**  درصد و 05/0دار در سطح احتمال  عنیتفاوت م* 
  

هاي مورد  بین ارتفاع، قطر و درصد تاج پوشش درختان در رویشگاهدهد   نشان می3نتایج جدول 
  .داري وجود دارد مطالعه تفاوت معنی

  
  .زمون کروسکال والیس رویشگاه با استفاده از آ3 شادابی درختان محلب در بین -4جدول 

 P  درجه آزادي  

  00/0**  2  شادابی
  .دار است  معنی01/0همبستگی در سطح ** 
  

دهد که درصد سنگالخی رویشگاه محلب، درصد شیب،  نشان می) 1شکل (ه شده در ینتایج ارا
ارتفاع از سطح دریا، کلسیم، پتاسیم، فسفر، ازت، کربن، ماده آلی، درصد سیلت و نسبت کربن به 
نیتروژن با محور اول همبستگی مثبت و جهت جغرافیایی، منیزیم، درصد آهک، درصد شن، درصد 

 جهت، ارتفاع از سطح دریا، عواملرس، اسیدیته و شوري با محور اول همبستگی منفی دارند و 
منیزیم، پتاسیم، ازت، کربن، ماده آلی، درصد سیلت، شوري و اسیدیته با محور دوم همبستگی مثبت و 
درصد سنگالخی رویشگاه، درصد شیب، کلسیم، فسفر، درصد آهک، درصد شن، درصد رس و نسبت 

  .کربن به نیتروژن با محور دوم همبستگی منفی دارند
هاي کمی و شادابی درختان  ویژگیدهد که از نظر   نشان می4 و 3هاي  ده در جدوله شینتایج ارا

ترین میزان ارتفاع  بیشکه  طوري ه بداري وجود دارد هاي مورد مطالعه، تفاوت معنی محلب در رویشگاه
ترین میزان درصد تاج پوشش و شادابی درختان در  و بیشو قطر درختان محلب در رویشگاه دشه 

  .مشاهده شدگالل رویشگاه 
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  ).هاي مستقل متغیرPCA(هاي اصلی  لفهؤ نمودار تجزیه و تحلیل م-1 شکل

  
 گیري  و نتیجهبحث

ترین عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونه محلب، ارتفاع از سطح  ، مهمبا توجه به نتایج این پژوهش
در این راستا نتایج . شندبا ی رویشگاه مریزه  درصد سنگمواد آلی وشیب، درصد دریا، جهت جغرافیایی، 

مواد  با) Cerasus microcarpa(نیز نشان داد که رویشگاه آلبالو ) 2006( میرزایی و همکاران پژوهش
ترین عوامل محیطی  آلی خاك، همبستگی مثبت و با ارتفاع از سطح دریا، همبستگی منفی داشته و مهم

 ،، نتایجاین بررسیدر  .دریا ذکر کرده است و ارتفاع از سطح ریزه سنگمؤثر را بافت خاك، درصد 
. مطابقت دارد) 2010( توپوگرافی نشان داد که با نتایج آرخی و همکاران عوامل با ترین همبستگی را بیش

در که  .گذارد یثیر مأاي ت  بر ترکیب گونه و جهت جغرافیاییمشخص شد که ارتفاع از سطح دریاهمچنین 
ترین میزان ارتفاع و قطر برابر  بیش .به نتایج مشابهی دست یافتند )2004(فو و همکاران این راستا نیز 

 این گونه توان بین نمود میمشاهده شد  )با درصد شیب بسیار باال(سینه درختان محلب در رویشگاه دشه 
تر در   را بیش محلبنیز استقرار) 2005طهماسبی و همکاران، (شود  کشی باال مستقر می در مناطق با زه

نیز بهترین شرایط کمی درختان ) 1996(االسالمی   شیخ.اند کشی باال ذکر کرده شیب و با زهطق پرمنا
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ترین میزان درصد تاج پوشش درختان در رویشگاه   بیش.هاي باال ذکر کرده است آلوکک را در شیب
. )2006کانن، وکه( مرتبط دانستتوان با میزان رطوبت  ترین دلیل این امر را می الل مشاهده شد که مهمگ

  در از نظر دسترسی به رطوبت و عناصر غذاییکه رویشگاه گالل در ،ترین میزان شادابی درختان بیش
خیزي  کیفیت حاصلبا درختان را در رابطه  شادابی نیز )2002(شرفیه .  مشاهده شدوضعیت مناسبی دارد

  .ذکر کرده استدر رویشگاه رطوبت   وغنی بودن عناصر غذاییخاك و 
هاي سازگار با  رویشگاه هر گونه گیاهی نقش مؤثري در پیشنهاد گونهو هاي خاك  هی از ویژگیآگا

عنوان یک الگوي مناسب  دست آمده به توان از نتایج به میشرایط خاك در مناطق مشابه دارد، بنابراین 
  .هاي منطقه استفاده کرد  رویشگاهبراي احیاي
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Abstract1 

The aim of this study is ecological investigation of Cerasus mahaleb (L.) Mill 
relation to some physiographic and edaphic conditions in this sites (10 ha area). in 
order to achievement to the most important factors on distribution of cerasus 
mahaleb (L.) Mill (PCA) method was used. Results showed that most important 
factors affecting on the establishment and distribution of Cerasus mahaleb (L.) 
Mill were Elevation, Ca, aspect and lime, slope, N, P, pH, clay, stony percent, 
organic matter, silt, K and C. 
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