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 های طبیعی  خصوصیات کمی و کیفی توده ثیر عوامل فیزیوگرافی برأت

 ( در منطقه ارسباران )شهرستان هوراند(L. Rhus coriaria) سماق
 

 

 احمد علیجانپور

 اروميه دانشکدۀ منابع طبيعی، دانشگاه جنگلدارياستادیار گروه 

 (11/4/2931؛ تاریخ پذیرش: 21/21/2932)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 زیتادي و ستاننه مقتادیر    داردگستترش  هوراند  ۀدر منطق ویژهبههاي ارسباران و  طور طبيعی در جنگل هب سماق ۀگون

ثر بتر  ؤفيزیوگرافی مت ترین عوامل  مهمتأثير  این پژوهشدر  .شود میهاي سنتی استحصال  به روش هاي آن پایهميوه از 

اي بته مستا ت یتر آر در     دایره ۀقطعه نمون  93منظور  این  به بررسی شد. تحقيقمورد  منطقه در هپراکنش این گون

صورت منظم تصادفی  متر به 211×211قطعه نمونه در هر جهت( با ابعاد شبکه  21غربی ) شمالی، شرقی و هاي جهت

هاي ستماق  ميتانگين قطتر برابتر ستينه،       . بر اساس نتایج این بررسی در رویشگاهشدسماق پياده  طبيعی هاي توده در

 دیگتر داري بيشتتر از   طتور معنتی   شمالی به ۀدر دامن پوشش  ، ارتفاع، متوسط قطر تاج و درصد تاجطر یقه پایه اصلیق

بته وتود    نمونته را  ۀگرفتته در قطعت  هتاي قرار  پایه  درصد 39مورد بررسی بيش از هاي  ها است و سماق در توده جهت

هتاي    داري بيشتتر از دامنته   طتور معنتی   هاي شتمالی بته   نههاي سماق در دام زادي پایه است. درصد دانه  اوتصاص داده

 يدارهاي سماق تاثير معنی هاي کمی و رویشی پایه شيب زمين و ارتفاع از سطح دریا بر مشخصهشرقی و غربی است. 

هتر  متوسط وزن ميوه توليد شده در  .استثير تأ هاي سماق بی زادي و سالمت تودهزادي و شاوهاما  بر درصد دانه دارد

 ۀکته گونت   طور کلی نتایج نشتان داد  بهشرقی و غربی است.  هاي داري بيشتر از جهت طور معنی هپایه در دامنه شمالی ب

وضتعيت    درصتد  41-31متتر و طبقته شتيب     2111-2111 يشمالی، طبقته ارتفتاع از ستطح دریتا     ۀسماق در دامن

 .داردتري  مناسب

   .هوراندامل فيزیوگرافی، عو ،سماقهاي ارسباران،  جنگل های کلیدی:واژه
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 و هدف مقدمه

ميليتون هکتتار    1/24هتاي ایتران    مسا ت جنگل

از سطح کل کشور را تحتت   درصد 3/9که  دود  است

(. بتا توجته بته    2991نتا،،   )بتی  دهتد  پوشش قرار متی 

در  تال  اضتر ستهم هتر ایرانتی از       ،جمعيت کشتور 

. بدیهی است که ایتن رقتم بتا    است هکتار 1/1جنگل 

و  کتم هکتار( بسيار  9/1به سرانه جهانی جنگل )توجه 

 تاکی از فقتتر شتتدید کشتور در وصتتوص ایتتن منبتتع   

 (.2991طبيعتتتی استتتت )کيخستتتروي و همکتتتاران، 

کته در شتمال غترش کشتور و در      ي ارسبارانها جنگل

از نظر توليد  اگرچه ،دنشرقی قرار دار  استان آذربایجان

هاي جاري  برداري از نظر بهره ،شوندنمیچوش استفاده 

و  فاظت از منابع آش  یزیست محيط هاياثر و محلی،

ۀ . این نا يدارنداي در اقتصاد ملی  و واک نقش ارزنده

هتاي قفقتازي و    اقليمرویشی تحت تأثير اقليم وزري، 

هاي مختلف  پذیري از اقليماي است. این تأثير مدیترانه

گيتري   شکلد شرایط فيزیوگرافی متنوع موجب و وجو

و این رویشتگاه را از   شدهاهی بسيار متنوعی جوامع گي

 منتتاطق رویشتتی کشتتور متمتتایز کتترده استتت   دیگتتر

که بتر استاس   طوري ه(. ب2991، و همکاران )عليجانپور

 ۀگيتاهی در منطقت   ۀگون 2994، گرفتهانجا،  تحقيقات

 31جنس و  439که به  شده استارسباران شناسایی 

 .(2919 )بيرنگ و همکاران، تيره تعلق دارند

هتتاي   فتتو و بازستتازي جنگتتلهتتاي  یکتتی از راه

 زراعتی  بيشهجلب مشارکت مردمی از طریق  ،ارسباران

منظتتوره وليتتد محصتتونت فرعتتی از دروتتتان چنتتدو ت

غال اوته، گردو، انتار، انجيتر، فنتدق    زهمچون سماق، 

طور طبيعتی   هها ب . این گونه(2991ی، است )شامخو... 

و ستاننه مقتادیر    دارنتد هاي ارسباران وجود  در جنگل

ميتتوه از ایتتن  ماننتتدمحصتتونت فرعتتی  چشتتمگيري

 .شتتود متتیهتتاي ستتنتی استحصتتال دروتتتان بتته روش

هاي والص و طبيعی ستماق در بختش هورانتد از     توده

توستعه   بتراي هاي مناسب  شهرستان اهر یکی از عرصه

   .استارسباران  ۀزراعی در منطقهاي بيشه فعاليت

 ۀاز تيتتر  ( (.Rhus coriaria Lستتماق  ۀگونتت 

Anacardiaceae هتتاي شتتاوص  چتتوبی در   از گونتته

. در استت ویژه شهرستان هورانتد   ارسباران و به ۀمنطق

اي، ترکيه، هانی این گونه در مناطق مدیترانهمقياس ج

 از نظتترقفقتتاز و آنتتاتولی و افتانستتتان پتتراکنش دارد.  

اي بته ارتفتاع    این گونه به شکل دروتچه ،شناسی گياه

هتاي   هاي با کرک هاي جوان و دمبرگ اوهمتر با ش سه

،  اي فرد، چهار جفت برگچه هاي شانه زبر متراکم، برگ

 اي درشتتت یتتا دندانتته    هتتاي دندانتته اره  بتتا برگچتته 

 دهآذیتتن متتتراکم بتته طتتول    اي، گتتل کنگتتره -اياره

اي مایل به ارغوانی  شفت به رنگ قهوه ۀمتر، ميو سانتی

  ۀمنطقتتت در(. 2999)مظفریتتتان،  دار استتتت و کتتترک

Pamir Alai هتاي آن بته ارتفتاع     کشور تاجيکستان پایه

(.  Bloshenko & Letchamo, 1996) رسد متر می 9-3

متتر  2111-2111ایران  پراکنش ارتفاعی این گونه در

 متر از ستطح دریتا   1911و در ارتفاعات شيراز تا است

جتنس ستماق    (.2992)ثتابتی،   است نيز گزارش شده

کتته در منتتاطق معتدلتته و    استتتگونتته  111داراي 

-صورت سنتی به آن به و ميوۀ کندمیگرمسيري رشد 

شتود   متی عنوان چاشنی غذا و مصارف دارویی استفاده 

(Pourahmad et al., 2010 ميتو .)ایتن گونته منبتع     ۀ

و تتانن و   استت هتاي قابتل هيتدرولز     قوي بتراي تتانن  

آید  شمار می هاي قوي به اکسيدانمشتقات آن از آنتی

(al., 2007 et Kosar .)و گياهتتان  هتتابستتياري از ادویتته

دليتل  ور تتييتر طعتم و بتوي غتذا و نيتز بته      منظت  معطر به

کته در  طتوري  هرونتد. بت   کار میهباکتریال بوصوصيات آنتی

ستماق بتر    ۀباکتریتال عصتار  هاي مختلف اثتر آنتتی   بررسی

و اثتر   شتده زاي فعال بر مواد غذایی آزمایش  عوامل بيماري

هاي مورد آزمایش، ثابت شتده   صاره بر پاتوژنمخرش این ع

با  (. Nasar-Abbas & Kadir Halkman, 2004) است

ستماق و   ۀوجود تما، فواید و کاربردهاي مختلف ميتو 

 ،هورانتد  ۀآن در منطقت  ۀميتو  ۀبرداشت و فروش سانن

چگتونگی پتراکنش    مورددر پژوهشیگونه کنون هيچ تا

ی آن، نتتوع ایتتن گونتته در منطقتته، شتترایط رویشتتگاه 

طور کلی مشخصتات اکولوژیتر و    ههاي همراه و ب گونه

 . امتا شناستی ایتن گونته صتورت نگرفتته استت        جنگل
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-اوت بررستتیمنظتتور  ( بتته2993درودي و همکتتاران )

 ۀقطعت  99هتاي بينتالود،   اکولوژي گونه سماق در کتوه 

صتادفی و بتا استتفاده از    نمونه به روش سيستماتير ت

 کردنتد برداشت  متر 11×11 با ابعاد آماربرداري ۀشبک

هاي مختلتف جترافيتایی   و نتيجه گرفتند که در جهت

از نظر درصد تاج پوشش، تعداد نهال و اوتالف ارتفتاع  

داري وجود دارد. فاضلی و همکاران تاج  اوتالف معنی

 ۀپوست ميو ۀضد ميکروبی عصار چشمگير اثر( 2994)

و   Kosarهاي پوستی را نشان دادنتد.  باکتري سماق بر

از ستماق  ( در ترکيه ثابت کردند کته  1111همکاران )

اکستيدان طبيعتی استتفاده    عنتوان آنتتی  بته  تتوان می

 تحقيقتاتی درمتورد  ( 1121همکاران ) و  Kossah.کرد

فضتاي   ۀکه بتراي توستع   Rhus typhinaسماق چينی 

ۀ آن در توليتد  ميتو  ۀشود و عصتار می کاريجنگل ،سبز

گوارشتی را درمتان   ( که اوتالنت sumac-ade) شربت

ثير نتتد. در ایتتن بررستتی تتتأ   انجتتا، داد کنتتد،متتی

این گونه بر  ۀميو ۀاکسيدانی و ضد ميکروبی عصار آنتی

عنتوان یتر   و بته هتا بررستی     وسيعی از ميکروش تعداد

ع غتتذایی و باکتریتتال طبيعتتی بتتراي صتتنایمتتاده آنتتتی

 هتدف از ایتن تحقيتق بررستی     .داروسازي معرفی شد

هاي ستماق بتر    کمی و کيفی توده هاي تتييرات ویژگی

)جهت دامنه، شيب دامنته   اساس عوامل فيزیوگرافير

توليتد ميتوه و ارتبتا      مقدار و  و ارتفاع از سطح دریا(

 .است هاي سماق آن با مشخصات رویشی پایه

    

 هامواد و روش

شهرستتتتان هورانتتتد در شتتتمال شتتترقی استتتتان 

 ،ستاله  14آذربایجان شرقی قرار دارد. با توجه به آمتار  

بارنتتدگی ، (2999-2931ایستتتگاه هواشناستتی اهتتر ) 

متر متتير بتوده و   ميلی 919تا  231منطقه از  ۀساليان

ستال   متتر در  ميلتی  191آن  ۀمتوسط بارندگی ساليان

گتراد   درجه سانتی 11/22. ميانگين دماي ساليانه است

محاسبه شده استت. ضتریب وشتکی دومتارتن بتراي      

ین استاس ایتن   و بترا  ،شد 11/29 تحقيقمنطقه مورد 

بتر   همچنتين  . قترار دارد وشتر  منطقه در اقليم نيمه

د، هاي وردا شده ماهاساس منحنی آمبروترمير ترسيم

ایتن منطقته    هتاي وشتر  تير، مرداد و شتهریور، متاه  

تعداد روزهاي یخبنتدان در منطقته   د. نآی  ساش می به

این منطقته از  . استروز در سال  213طور ميانگين  هب

و قسمت  استشناسی متعلق به دوران سو، زميننظر 

هتاي آهکتی و آذریتن     شناسی آن را وا تد ۀ سنگعمد

 اغلتب قا  جنگلی دهند. واک منطقه در ن تشکيل می

اي آهکتی  اي جنگلتی و وتاک قهتوه   از نوع واک قهوه

روي ستنگ متادر آهکتی     بيشتتر هتا  است. این وتاک 

)عباستلو،   انتد ستنگ واقتع شتده   و ماسته  سخت، مارن

هتتاي ستتماق موجتتود در ایتتن  (. مستتا ت تتتوده2913

در . (2931نا،،  بی) هکتار برآورد شده است 91منطقه 

هتاي   در رویشگاهها  مناطق انتشار این توده این بررسی

هتاي  روستتا بتا  همجتوار   و جنگلی شهرستتان هورانتد  

مشتتخص  کنتتديبتراز، تابستتتانق، ویتتراوجن و قلعتته  آق

کته ایتن گونته در    هاي اوليته نشتان داد    . بررسیشدند

و در  داردهاي شمالی، شترقی و غربتی پتراکنش     دامنه

 برايدهد. بنابراین  نمی تشکيل هاي جنوبی توده دامنه

در سه جهتت   شدسعی  ،هاي مختلف رویشگاه ۀمقایس

هاي  هاي  اوي این گونه شناسایی و توده اصلی، دامنه

گردشتی  با توجته بته جنگتل   . شودجنگلی آن بررسی 

گرفتته دربتارۀ   و  مطالعتات قبلتی صتورت    گرفتهانجا، 

ارستتباران و قتترار گتترفتن  ۀهتتاي جنگلتتی منطقتت تتتوده

 نمونته  ۀاصله دروتت در داوتل قطعت    21-21  داقل

نمونه یر آر و شتکل   ۀ(، مسا ت قطع2994 )زبيري،

 مقتدار همچنين بتا توجته بته     .شداي انتخاش  آن دایره

اي هت  هزینته  مقتدار هتاي اوليته از    اعتبار طرح و برآورد

اي بتته ۀ دایتترهنمونتت ۀقطعتت 93 تعتتداد ،اجتتراي طتترح

 21)هرجهتت   مسا ت یتر آر در سته جهتت اصتلی    

صورت منظم تصتادفی بتا ابعتاد شتبکه      قطعه نمونه( به

بنابراین با توجه به ابعتاد   .شدبرداشت  متر 211×211

هکتتتار و در  21شتتبکه آمتتاربرداري، در هتتر جهتتت   

 91ق )پتراکنش ستما   ۀهکتار از کل منطق 93مجموع 

ت منظور ثبت اطالعتات از قطعتا   به .شدهکتار( بررسی 

شده اطالعاتی همچتون  نمونه، در فر، آماربرداري تهيه
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نا، منطقته، ارتفتاع از   ) مشخصات موقعيت قطعه نمونه

سطح دریا، شيب، آزیموت جهت، تيپ تتوده جنگلتی،   

درصتتد پوشتتش علفتتی، درصتتد تتتاج پوشتتش تتتوده(،  

ۀ پایتۀ اصتلی،   قطریق)کد گونه،  سماق ۀمشخصات تود

اصلی، قطر بتزرگ و کوچتر تتاج،     ۀسينه پایقطر برابر

( و  ستالمت و منشتأ  تعتداد جستت،   اصلی،  ۀارتفاع پای

ۀ نمونته از  ترین پایته بته مرکتز قطعت    ۀ نزدیروزن ميو

تجزیته و تحليتل    منظتور بته . شتد جنگلتی ثبتت    ۀ تود

اطالعات ابتدا نوع گونته، درصتد تتاج پوشتش، درصتد      

گتذاري  هت دامنه و شتيب زمتين کد  ش علفی، جپوش

. سپس محاستبه  شد وارد Excelفایل  درها  و داده شد

ستينه، ميتانگين ارتفتاع و    برابر ميانگين قطر یقه، قطر

و  نمونته  ۀهتاي ستماق در قطعت    ميانگين قطر تاج پایه

توصتيفی در  هتاي   مشخصته  دیگتر اشتباه معيتار آن و  

 ختلتف از طبقتات ارتفتاعی م   ،شتيب طبقتات   و جهات

،  ميتانگين  ۀمقایست واریتانس،   ۀتجزیاي آماري ه مونآز

 افتزار در نتر،  هتا  آزمون نرمتال بتودن داده  مربع کاي و 

SPSS 18 ،گرفت انجا. 

 نتایج

هیای سیماق میورد     مشخصات رویشیی تیوده   -

 براساس تغییرات جهت جغرافیایی بررسی

ۀ اصتلی،  پایت  ۀميانگين قطتر یقت   ،2 بر اساس جدول

اصتلی و   ۀط تتاج، ارتفتاع پایت   سينه، قطر متوسقطر برابر

 دیگتر شتمالی بيشتتر از    ۀدرصد تتاج پوشتش در دامنت   

 تالی کته درصتد پوشتش علفتی کتف         ست. درها جهت

هاي غربی بيشتترین مقتدار را    هاي سماق  در دامنه توده

واریانس و آزمون دانکن انجتا،   ۀاست. بر اساس تجزیدار

کليته مشخصتات متورد بررستی اوتتالف      گرفته دربارۀ 

هتتاي  بتتين ميتتانگين درصتتد 1داري در ستتطح  معنتتی

 مختلف وجود دارد. هاي شده در جهتمحاسبه

 جترافيایی هاي مختلف جهت در بررسیسماق مورد  هاي مشخصات رویشی توده -2جدول 

 جهت دامنه

 

 مسا ت

  )هکتار(

ميانگين قطر 

اصلی  ۀیق

 متر()ميلی

ميانگين قطر 

برابر سينه 

 متر()ميلی

قطر متوسط 

-سانتی)تاج 

 متر(

 ۀارتفاع پای

 اصلی

 متر()سانتی

تاج پوشش 

 )درصد(

پوشش کف 

 توده )درصد(

 21 شمالی

a21/13 

(31/1) 

a11/91 

(11/1) 

a 1/213 

(1/1) 

a 3/191 

(3/9) 

a 3/39 

(19/2) 

b1/91 

(19/2) 

 21 شرقی

b 13/49 

(19/2) 

b 43/11 

(11/1) 

b 1/223 

(49/1) 

 
b 9/212 

(32/2) 

b 1/49 

(32/1) 

b 3/93 

(1/2) 

 21 غربی

c 11/93 

(11/2) 

c 29/11 

 (93/1) 

c 4/219 

(11/1) 

b 3/219 

(23/1) 

c 2/41 

(31/1) 

a 1/11 

(24/2) 
 هاي مورد بررسی است. شده براي مشخصهاول پرانتز، اشتباه معيار محاسبهاعداد د*

 مختلف است. هاي هاي مورد بررسی در جهت دار بين مشخصه اوتالف معنی ۀدهندان روف متفاوت نش*

 

 ها درصد آمیختگی گونه -

مهتم در   ۀعنوان مشخصها به درصد آميختگی گونه

. بتا  شتود متی  بررستی جنگلی  ۀتعيين ساوتار یر تود

هاي اصتلی و غالتب و    گونه توان می، دست آوردن آن هب

 2بته شتکل   هاي فرعی را شناسایی کرد. با توجه  گونه

گرفتته در  قترار هاي  پایه درصد 39گونۀ سماق بيش از 

 نمونه را به وود اوتصاص داده است. ۀقطع
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 هاي سماق مورد بررسی هاي موجود در توده درصد آميختگی گونه -2 شکل

 

ها در جهیات   زادی پایهزادی و شاخهدرصد دانه -

 مختلف

رفتته  گهاي قرار پایه ۀدر برداشت قطعات نمونه کلي

زاد و و دانتتهبررستتی  در قطعتتات نمونتته از نظتتر مبتتد 

. شتد زاد بودن آن در فر، آمتاربرداري یادداشتت   شاوه

هتا   پایته  درصتد  9/33یافتته  براساس محاستبات انجتا،  

درصتد   1. جتدول استزاد  دانه درصد 1/99زاد و  شاوه

هتاي متورد بررستی را بته      زادي توده زادي و شاوه دانه

بتر   دهتد.  نشان متی  یتفکير جهات مختلف جترافيای

بته ا تمتال    گرفتته انجتا،    Chi-squareاساس آزمون

زادي و  داري بتين درصتد دانته    اوتالف معنی درصد31

ها در جهات مختلف جترافيایی وجتود   زادي پایه شاوه

طتتور  زادي در جهتتت شتتمالی بتته  دارد. درصتتد دانتته 

 داري بيشتر از دیگر جهات است. معنی

 مختلف یهات جترافيایدر ج بررسیهاي سماق مورد  زادي توده زادي و شاوه درصد دانه -1جدول 

 جهت

 مبداء
 کل

 زاددانه زادشاوه

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 c 2/13 211 a 3/49 119 219 شمالی

 b 3/11 11 b 2/13 213 211 شرقی

 a 4/13 41 c 3/19 219 293 غربی

 191 1/99 234 9/33 932 کل

 

 کیفیت -

اي هت  هتا در جهتت   درصد سالم و ناسالم بودن پایته 

طوري که در جدول  به .استآمده  9 جدولمختلف در 

شتده در  هتاي ثبتت   ، از کتل پایته  شتود  مشاهده متی  9

 درصتد  2/31ناسالم و  دود  درصد 3/3قطعات نمونه 

ناسالم  يها هاي شمالی مقدار پایه سالم است. در دامنه

 دیگتتر استتت. بتتر استتاس آزمتتون   ۀبيشتتتر از دو دامنتت

Chi-square   بين درصد سالمت  رصدد 31به ا تمال

در جهات مختلتف   گرفته در قطعات نمونههاي قرار پایه

 داري وجود ندارد. جترافيایی اوتالف معنی
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 هاي سماق به تفکير جهت جترافيایی کيفيت پایه -9 جدول

 جهت

 کيفيت
 کل

 ناسالم سالم

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 119 9/21 19 1/91 111 شمالی

 213 4/9 21 3/32 234 شرقی

 213 2/21 29 3/93 232 غربی

 193 3/3 19 2/31 119 کل

 

 تعداد جست -

شتتود،  متتی مشتتاهده 4جتتدول  درکتته  طتتورهمتتان

ميانگين تعتداد جستت در هتر پایته در جهتت غربتی       

 هتتا استتت. بتتر استتاس آزمتتون  بيشتتتر از دیگتتر جهتتت

Chi-square  ،داري بتتين  اوتتتالف معنتتی گرفتتتهانجتتا

د جست در جهات مختلف جترافيتایی در  ميانگين تعدا

 وجود دارد. درصد 1سطح 

 تعداد جست به تفکير جهت جترافيایی -4جدول 

 اشتباه معيار پایه ميانگين جست در هر تعداد جست هاي داراي جست تعداد پایه جهت

 b 11/1 22/1 119 219 شمالی

 b 19/1 21/1 131 211 شرقی

 a 39/1 29/1 933 293 غربی

 

سیماق میورد    یهیا  مشخصات رویشیی تیوده   -

 بررسی بر اساس تغییرات ارتفاع از سطح دریا

اصتلی،   ۀر قطر یقت ميانگين و اشتباه معيا 1جدول 

قطر متوسط تاج، ارتفتاع پایته اصتلی،     قطر برابر سينه،

هتاي  تتوده درصد تاج پوشش و درصد پوشتش علفتی   

 .دهدسماق را نشان می

 سماق مورد بررسی بر اساس تتييرات ارتفاع از سطح دریا هاي هتشریح عمومی تود -1جدول 

ارتفاع از 

 سطح دریا

 )متر(

مسا ت 

 )هکتار(

ميانگين قطر 

 یقه اصلی

 متر()ميلی

ميانگين قطر 

برابر سينه 

 متر()ميلی

قطر متوسط 

-)سانتیتاج 

 متر(

ارتفاع پایه 

-)سانتی اصل

 متر(

تاج پوشش 

 )درصد(

پوشش کف 

 توده )درصد(

2111-911 21 

c 31/41 

(11/2) 

b 29/19 

(941/1) 

b 11/221 

(291/1) 

b 91/299 

(22/9) 

a 22/12 

(19/2) 

c 13/41 

(94/1) 

2111-

2112 
29 

a 93/12 

(91/1) 

a 13/11 

(943/1) 

a 11/211 

(32/1) 

a 31/233 

(31/9) 

b 49/93 

(13/2) 

a 31/31 

(11/2) 

2411-

2112 
9 

b 33/41 

(91/1) 

a 11/13 

(921/1) 

a 12/213 

(11/9) 

a 11/111 

(39/9) 

b 93/99 

(41/2) 

b 94/11 

(19/1) 
 هاي مورد بررسی است. شده براي مشخصهاول پرانتز، اشتباه معيار محاسبهاعداد د*

 هاي مورد بررسی در جهات مختلف است. دار بين مشخصه اوتالف معنی ۀ روف متفاوت نشان دهند*
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واریانس و آزمتون دانکتن انجتا،     ۀبا توجه به تجزی

داري بتين مشخصتات رویشتی     ، اوتتالف معنتی  گرفته

 31اق در ارتفاعتات مختلتف بته ا تمتال     هاي سم پایه

تتييتترات درصتتد  یبررستت بتترايوجتتود دارد.  درصتتد

هتاي ستماق بتر     زادي و سالمت  پایه زادي و شاوه دانه

اطالعتات   مبنتاي  ارتفاع از سطح دریا بتر  تتيير اساس

هاي ستماق، تجزیته و تحليتل انجتا،      اوذ شده از توده

 31بته ا تمتال     Chi-square. بر اساس آزمتون گرفت

 زادي و داري بتتين درصتتد دانتته اوتتتالف معنتتی درصتتد

هتا در   پایته  ها از نظر سالمت کيفيت تودهزادي و شاوه

 طبقات ارتفاعی مختلف وجود ندارد.

 

سیماق میورد    یهیا  مشخصات رویشیی تیوده   -

 بررسی بر اساس تغییرات شیب زمین

هاي مورد بررسی را  مشخصات کمی توده 3جدول 

 دهد. با توجه به مایش میبراساس تتييرات شيب ن

هاي  بين مشخصات رویشی پایه ،واریانس ۀتجزی نتایج

 درصد 31سماق در طبقات مختلف شيب به ا تمال 

 وجود دارد.  داري اوتالف معنی

 هاي سماق مورد بررسی بر اساس تتييرات شيب هتشریح عمومی تود - 3جدول

 شيب
مسا ت 

 )هکتار(

ميانگين قطر 

 یقه اصلی

 (متر)ميلی

ميانگين قطر 

برابر سينه 

 متر()ميلی

قطر متوسط 

تاج 

 متر( )سانتی

ارتفاع پایه 

 اصل

 متر( )سانتی

تاج پوشش 

 )درصد(

پوشش کف 

 توده 

 )درصد(

91-11 21 

b 99/49 

(13/2) 

b 21/19 

(999/1) 

b 91/222 

(91/1) 

1/234 

(31/9) 

b 99/11 

(41/2) 

a 92/11 

(41/2) 

41-92 1 

ab 21/41 

(92/1) 

a 31/11 

(92/2) 

ab 41/221 

(22/1) 

31/231 

(3/1) 

c 49/93 

(14/1) 

a 43/13 

(31/2) 

11-42 22 

ab 19/43 

(31/2) 

ab13/11 

(13/1) 

a 99/212 

(43/1) 

91/234 

(12/9) 

a 99/13 

(23/2) 

b 34/93 

(1/2) 

31-12 21 

a 3/49 

(91/2) 

ab 1/13 

(19/2) 

a 11/212 

(91/1) 

11/231 

(11/4) 

a 33/13 

(1/2) 

b 11/99 

(31/1) 

 
 درصد 31به ا تمال   Chi-squareبراساس آزمون 

زادي  زادي و شاوه داري بين درصد دانه اوتالف معنی

هاي مورد بررسی در  هاي سماق توده و سالمت پایه

 .هاي مختلف وجود ندارد شيب

 

 تولیدی سماق ةمیو مقدار -

واریانس و آزمون دانکن انجا،  ۀبا توجه به تجزی

که ميانگين وزن  شدمعلو،  درصد 1ر سطح د گرفته

داري بيشتر  طور معنی هشمالی ب ۀهر پایه در دامن ۀميو

. همچنين (1)جدول  از دامنه شرقی و غربی است

 ۀپای ۀهمبستگی بين مشخصاتی همچون قطر یق

اصلی، ارتفاع، قطر برابر سينه، تعداد جست، قطر 

 .شدتوليدي بررسی  ۀميو مقدارمتوسط تاج و 

ایتن همبستتگی در جهتات     ۀدهنتد نشان 9 ولجد

 مشتتاهدهطتتوري کتته  مختلتتف جترافيتتایی استتت. بتته 

 ۀشود، در جهت شمالی بين وزن ميتوه و قطتر یقت    می

 ( و قطتتر متوستتط تتتاج   α=  درصتتد2اصتتلی ) ۀپایتت

( همبستتتگی متبتتت وجتتود دارد. در   α=  درصتتد1)

اصتلی،   ۀپای ۀهاي شرقی بين وزن ميوه و قطر یق دامنه

 ر برابتتتر ستتتينه همبستتتتگی متبتتتت  ارتفتتتاع، قطتتت

هتاي غربتی وزن    ( وجتود دارد. در دامنته  α=  درصد2)

( و قطتر برابتر   α=  درصد1پایه اصلی) ۀميوه با قطر یق

 دارد. (  همبستگی متبتα=  درصد2) سينه
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 بررسیمورد  ۀجهات مختلف جترافيایی منطق متوسط ميوه توليدي در مقدار -1جدول 

 جهت
 مسا ت 

 هکتار()

گين وزن ميوه ميان

 )گر، در هر پایه(

معيار  وطاي

 )گر،(

 اقل د

 )گر،(

 اکتر د

 )گر،(

 21 شمالی
a 921/111 144/11 1/214 2/413 

 21 شرقی
b 334/231 433/92 1/39 9/423 

 21 غربی
b 934/214 442/29 3/41 3/239 

 

 

 همبستگی پيرسون بين مشخصات رویشی سماق و وزن ميوه -9 جدول

 وزن ميوه تعداد جست قطر برابر سينه قطر متوسط تاج ارتفاع قطر یقه خصهمش جهت دامنه

 شمالی

      2 قطر یقه

     2 113/1 ارتفاع

    2 12/1 113/1 قطر متوسط تاج

   2 32/1 3/1 141/1 قطر برابر سينه

  2 19/1 -913/1 192/1 -11/1 تعداد جست

 وزن ميوه
**143/1 213/1- 

*32/1 49/1 414/1- 2 

 شرقی

      2 قطر یقه

 ارتفاع
**993/1 2     

    2 141/1 993/1 قطر متوسط تاج

 قطر برابر سينه
**994/1 

**319/1 
*319/1 2   

  2 419/1 192/1 -144/1 -93/1 تعداد جست

 وزن ميوه
**131/1 

**919/1 113/1 
**943/1 129/1- 2 

 غربی

      2 قطر یقه

 ارتفاع
*341/1 2     

    2 121/1 113/1 قطر متوسط تاج

 قطر برابر سينه
**131/1 119/1 413/1 2   

  2 132/1 913/1 -441/1 291/1 تعداد جست

 وزن ميوه
*119/1 441/1 194/1 

**134/1 949/1 2 

 دار است. معنی درصد پنچ* همبستگی در سطح  

 دار است. معنی درصد یر** همبستگی در سطح 
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 بحث

رانتد در تمتامی جهتات    هو ۀسماق در منطقت  ۀگون

 .شتود  هتاي جنتوبی ظتاهر متی     جز دامنهجترافيایی به

-جنتوبی رشتته   ۀ الی که این گونه فقتط در دامنت  در

ار دارد )درودي و هتتاي بينتتالود نيشتتابور استتتقر  کتتوه

و ميانگين قطر یقه، قطر برابر سينه،  (2993همکاران، 

اصتلی در   ۀو ارتفتاع پایت   ، درصد تتاج پوشتش  قطر تاج

داري بيشتتتر از  طتتور معنتتی ههتتاي شتتمالی بتت  دامنتته

 ۀ(. در نيمکتر 2)جدول  هاي شرقی و غربی است هدامن

هاي رو به  هاي رو به شمال کمتر از شيب شمالی شيب

کننتتد. در چنتتين  جنتتوش نتتور وورشتتيد دریافتتت متتی

و بيولتتوژي  کنتتدمتتیشتترایطی ميکروکليمتتا تتييتتر  

 دهتتد متتی ثير قتترارأموجتتودات زنتتده را تحتتت تتت   

(Auslander et al., 2003 .)هاي شمالی بته  در دامنه-

تتر شترایط بتراي    دليل رطوبت کافی و دمتاي مناستب  

و ایتن   استت   هتاي رویشتی ستماق مهيتا     بهبود ویژگی

بتا   متتایرت در . شتود  متی را سبب  يدار اوتالف معنی

به بررسی     Oner & Oflas (1976)نتایج این تحقيق،

در ترکيه پرداوتند و  Kulaن توالی گياهی در آتشفشا

در  .Rumex spو  Rhus coriaria ۀدریافتند که جامعت 

 بته  ،تحقيتق مورد  ۀدر منطق ند.هاي جنوبی غالب شيب

)بارنتتدگی ستتاليانه بارنتتدگی  مقتتداربتتودن  کتتم دليتتل

امکتان   ،و وضتعيت نتامطلوش وتاک   متر(  ميلی 3/194

ن بنابرای .هاي جنگلی پرنياز وجود ندارد آميختگی گونه

 هتاي موجتود را در بتر    از پایه درصد 1/39سماق  ۀگون

تلتو و ارس بتا    هایی همچتون ستياه   و گونه است رفتهگ

دیتده   هتاي شترقی و غربتی    دامنهدر  کمدرصد بسيار 

زادآوري این گونته   تحقيقاتبروی  .(2)شکل شوند می

انتد )درودي  صورت غير جنسی ذکر کرده به  را منحصر

هتاي متورد    کته در تتوده  در تالی  (2993و همکاران، 

درصتد   1/99زاد و هتا شتاوه   پایته  درصد 9/33بررسی 

داري بتر   ثير معنتی .  جهتت دامنته تتأ   هستتند زاد دانه

که در  طوري هها دارد. ب زادي این تودهزادي و شاوه دانه

زادي و در جهتت غربتی    هاي شمالی درصد دانته  دامنه

 ممکن استاین مسئله  زادي بيشتر است. درصد شاوه

 هتاي شتمالی   در دامنه شرایط مطلوش رویشگاهدليل  هب

 وبتتت،  اصتتلخيزي وتتاک و ميکروکليمتتاياز نظتتر رط

دليتل   ها به دامنه دیگردر هاي سماق  پایهباشد. مناسب 

رایط رویشتگاه، از روش توليتد متتل    نامطلوش بودن ش

(. Sevensson et al.,1993)قابتل تکتيرنتد   جنسی غير

  حقيقتتتاتت نتتتتایج بدستتتت آمتتتده بتتتا نتتتتایج     

Gagnon (1999) & Nantel  روي  برRhus aromatica 

هاي سماق معلتو،   سالمت توده مورددر  مطابقت دارد.

ناستالم   درصتد  3/3ها سالم و  پایه درصد 2/31که  شد

هتا در   داري از نظر سالمت پایه هستند و اوتالف معنی

ایتن   .(9)جتدول   شتد هتاي مختلتف مشتاهده ن    جهت

واقعيتتت استتت کتته عامتتل  کننتتده ایتتنموضتتوع بيتتان

ثر نيستت و عامتل   ؤهتا مت   رویشگاهی در ستالمت پایته  

هتاي ناشتی از  ضتور انستان کته در       انسانی و تخریب

هتا و طبقتات ارتفتاعی وجتود      ها و شتيب  تمامی جهت

 ستت ها ثر در عد، سالمت بروی از پایته ؤدارد، عامل م

 .)مشاهدات ميدانی(

هتاي ستماق متورد     این بررسی نشان داد که تتوده 

متتر از ستطح دریتتا    2411تتتا  911بررستی از ارتفتاع   

هتاي متورد    گسترش دارند و مشخصات رویشتی تتوده  

قطر برابر سينه، قطتر   و ميانگين قطر یقهبررسی مانند 

داري در  معنتی  ورطت  هاصلی ب ۀمتوسط تاج و ارتفاع پای

متر از سطح دریا بيشتتر   2111-2111 یارتفاع ۀطبق

زادي و  درصتد دانته   (.1است )جتدول  طبقات  دیگراز 

ارتفتاعی وضتعيت    ۀهتا نيتز در ایتن دامنت     سالمت پایه

نظتر   بته  .دار نيست اما اوتالف معنی ،تري دارد مطلوش

فعاليتت   کمترو  بيشترارتفاعی  ۀرسد که در محدود می

ثيرات منفتی بيشتتري   أبرداري موجتود تت   انسان و بهره

که  شدها داشته است. در این بررسی معلو،  روي توده

شتتيبی ۀ هورانتتد درمنتتاطق پرستتماق در منطقتت ۀنتتگو

هتاي چتوبی در آن دیتده     گونه دیگریابد که   ضور می

هتاي کمتی و کيفتی     ثير شيب بر ویژگتی شوند. تأ نمی

و بتر   شتد  بررسی پژوهش  هاي سماق نيز در این توده

ميتانگين قطتر یقته، قطتر      ،اساس آن با افزایش شيب

داري  یطتور معنت   هبرابر ستينه و قطتر متوستط تتاج بت     
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هتا   یابد و درصد شيب زمين بر ارتفتاع پایته   افزایش می

هتاي   (. تاج پوشش تتوده 3تاثير است )جدول سماق بی

و درصتد   شتود متی تتر   سماق با افتزایش شتيب کامتل   

یابتد )جتدول    پوشش علفی کف جنگل نيز کاهش متی 

( نشتتان دادنتتد کتته بتتا 2993(. درودي و همکتتاران )3

و  در وا د ستطح اق هاي سم افزایش شيب، تعداد پایه

. امتا در  شود میهاي سماق تضعيف  وضعيت کمی توده

زادي و شتتيب زمتتين بتتر درصتتد دانتته بررستتیهتتر دو 

 دهتد نشان متی  بودثير أتزادي و سالمت توده بی شاوه

ستماق فعاليتت و    يهتا  ثر در کيفيت تودهؤکه عامل م

هاي انسانی است و عامتل شتيب دامنته در     برداري بهره

 ۀوضعيت ميتو  تحقيقدر این  .ثيري نداردزمينه تأ  این

مختلتتف  هتتاي هتتاي ستتماق در جهتتت توليتتدي تتتوده

ۀ متوستط وزن ميتو   شتد جترافيایی ارزیتابی و معلتو،   

طتتور  هشتتمالی بتت ۀشتتده در هتتر پایتته در دامنتت توليتتد

شترقی و غربتی استت     هتاي  جهتداري بيشتر از  معنی

هتاي   بته ویژگتی   تتوان را متی (. این موضتوع  1)جدول 

مترتبط  شتمالی   ۀاقليم در دامنت  ميکرو ک ومناسب وا

غتال اوتته در   ز ۀتوليدي گون ۀميو مقدار در مورد .کرد

هاي ارسباران نيز نتایج مشتابهی بدستت آمتده     جنگل

هتاي شتمالی بتدليل     (. در دامنته 2999است )قنبري، 

هاي سماق فتار  از   مناسب بودن وضعيت رویشگاه پایه

ينه و ن قطتر برابتر ست   مشخصات رویشی مهتم همچتو  

هتاي   دهتی مناستبی دارنتد. امتا در دامنته     ارتفاع، ميوه

که وضتعيت رویشتگاه از نظتر وتاک و      شرقی و غربی

ميکرو اقليم چندان مناسب نيست، قطر برابتر ستينه و   

 استثري ؤمهم و مهاي  شاوصهاي سماق  ارتفاع پایه

بی دهتی مناست  تر و قطور ميوهبا ابعاد بزرگ يها و پایه

 ۀميو مقدار دهد،نشان می 9ه جدول ک طوري هدارند. ب

هتتاي شتترقی و غربتتی همبستتتگی   توليتتدي در دامنتته

هتاي ستماق    داري با قطر برابر سينه و ارتفاع پایه معنی

 قطر یقته بتا ميتوه در هتر سته دامنته      همچنين . دارد

ستماق  ۀ ونت گ  ضور. دارد دار معنیو  همبستگی متبت

ز رو 213در این منطقه با توجته بته وجتود ميتانگين     

 3/194یخبندان در ستال، متوستط بارنتدگی ستاليانه     

وشکی در سال، دارا  ۀماه چهار ۀوجود دور متر،  ميلی

وشر بر اساس شاوص دومارتن کته   بودن اقليم نيمه

نظر  فرسا بهظر شرایط زیستی بسيار سخت و طاقتاز ن

بته وشتکی و    این گونه رسد،  اکی از مقاو، بودن می

هاي ستنگالوی   ضور در واکسرما و دارا بودن توان  

پيشگا، براي جنگلکتاري در   ۀعنوان یر گونبه است و

 .استتتبستتيار مناستتب جنگلتتی  ۀشتتدضتتی تخریتتباار

منظور تأمين بخشی  ریزي بههمچنين در صورت برنامه

از درآمد وانوارهاي وابستته بته جنگتل، کشتت آن در     

دليل عملکرد کمی و کيفی بهتتر،  هاي شمالی به دامنه

 .  شود یمتوصيه 
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Abstract 

Sumac (Rhus coriaria L.) has been naturally spread in Arasbaran forest (especially Horand 

region) and a remarkable amount of its fruits are exploited traditionally every year. This 

research tried to recognizing the habitat requirements of Rhus coriaria and the most important 

effective factors on its distribution. For this purpose, 36 circular samples (100 m
2
) in north, 

east and west aspects (each, 12 samples) were selected using 100 × 100 m grid by systematic 

sample method in natural sumac stands. The results showed that DBH, main collar diameter, 

height, crown diameter and crown cover means in the north aspect were significantly more 

than those of other aspects. Rhus coriaria included about 98% of individuals recorded in the 

samples. Seed origin individual’s percentage of sumac in North aspect was significantly more 

than east and west aspect. Slope and altitude have significant effects on quantitative and 

vegetative characteristics of Rhus coriaria but they don’t have any effects on origin and 

integrity. The average fruit weight per tree in the north aspect was significantly more than 

those of other aspects. Generally the results showed that northern aspect, class of height above 

sea level 1000-1200 m and class of slope 40-60% present better conditions to Rhus coriaria 

growth. 

Keywords: Arasbaran forests, Horand, Physiographic factors, Sumac (Rhus coriaria L.). 
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