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تأثیر عوامل فیزیوگرافی بر خصوصیات کمی و کیفی تودههای طبیعی
سماق ( )Rhus coriaria L.در منطقه ارسباران (شهرستان هوراند)


احمد علیجانپور

استادیار گروه جنگلداري دانشکدۀ منابع طبيعی ،دانشگاه اروميه
(تاریخ دریافت2932/21/21 :؛ تاریخ پذیرش)2931/4/11 :

چکیده
گونۀ سماق بهطور طبيعی در جنگلهاي ارسباران و بهویژه در منطقۀ هوراند گستترش دارد و ستاننه مقتادیر زیتادي
ميوه از پایههاي آن به روشهاي سنتی استحصال میشود .در این پژوهش تأثير مهمترین عوامل فيزیوگرافی متؤثر بتر
پراکنش این گونه در منطقه مورد تحقيق بررسی شد .به این منظور  93قطعه نمونۀ دایرهاي بته مستا ت یتر آر در
جهتهاي شمالی ،شرقی و غربی ( 21قطعه نمونه در هر جهت) با ابعاد شبکه  211×211متر بهصورت منظم تصادفی
در تودههاي طبيعی سماق پياده شد .بر اساس نتایج این بررسی در رویشگاههاي ستماق ميتانگين قطتر برابتر ستينه،
قطر یقه پایه اصلی ،ارتفاع ،متوسط قطر تاج و درصد تاج پوشش در دامنۀ شمالی بهطتور معنتیداري بيشتتر از دیگتر
جهتها است و سماق در تودههاي مورد بررسی بيش از  39درصد پایههتاي قرارگرفتته در قطعتۀ نمونته را بته وتود
اوتصاص داده است .درصد دانهزادي پایههاي سماق در دامنههاي شتمالی بتهطتور معنتیداري بيشتتر از دامنتههتاي
شرقی و غربی است .شيب زمين و ارتفاع از سطح دریا بر مشخصههاي کمی و رویشی پایههاي سماق تاثير معنیداري
دارد اما بر درصد دانهزادي و شاوهزادي و سالمت تودههاي سماق بیتأثير است .متوسط وزن ميوه توليد شده در هتر
پایه در دامنه شمالی بهطور معنیداري بيشتر از جهتهاي شرقی و غربی است .بهطور کلی نتایج نشتان داد کته گونتۀ
سماق در دامنۀ شمالی ،طبقته ارتفتاع از ستطح دریتاي  2111-2111متتر و طبقته شتيب  41-31درصتد وضتعيت
مناسبتري دارد.
واژههای کلیدی :جنگلهاي ارسباران ،سماق ،عوامل فيزیوگرافی ،هوراند.

 نویسنده مسئول

تلفن14429911134 :

Email: a.alijanpour@urmia.ac.ir
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مقدمه و هدف
مسا ت جنگلهتاي ایتران  24/1ميليتون هکتتار
است که دود  9/3درصد از سطح کل کشور را تحتت
پوشش قرار متیدهتد (بتینتا .)2991 ،،بتا توجته بته
جمعيت کشتور ،در تال اضتر ستهم هتر ایرانتی از
جنگل  1/1هکتار است .بدیهی است که ایتن رقتم بتا
توجه به سرانه جهانی جنگل ( 1/9هکتار) بسيار کتم و
تاکی از فقتتر شتتدید کشتور در وصتتوص ایتتن منبتتع
طبيعتتتی استتتت (کيخستتتروي و همکتتتاران.)2991 ،
جنگلهاي ارسباران کته در شتمال غترش کشتور و در
استان آذربایجان شرقی قرار دارند ،اگرچه از نظر توليد
چوش استفاده نمیشوند ،از نظر بهرهبرداريهاي جاري
و محلی ،اثرهاي محيط زیستی و فاظت از منابع آش
و واک نقش ارزندهاي در اقتصاد ملی دارند .این نا يۀ
رویشی تحت تأثير اقليم وزري ،اقليمهتاي قفقتازي و
مدیترانهاي است .این تأثيرپذیري از اقليمهاي مختلف
و وجود شرایط فيزیوگرافی متنوع موجب شکلگيتري
جوامع گياهی بسيار متنوعی شده و این رویشتگاه را از
دیگتتر منتتاطق رویشتتی کشتتور متمتتایز کتترده استتت
(عليجانپور و همکاران .)2991 ،بهطوريکه بتر استاس
تحقيقات انجا ،گرفته 2994 ،گونۀ گيتاهی در منطقتۀ
ارسباران شناسایی شده است که به  439جنس و 31
تيره تعلق دارند (بيرنگ و همکاران.)2919 ،
یکتتی از راههتتاي فتتو و بازستتازي جنگتتلهتتاي
ارسباران ،جلب مشارکت مردمی از طریق بيشهزراعتی
و توليتتد محصتتونت فرعتتی از دروتتتان چنتتدمنظتتوره
همچون سماق ،زغال اوته ،گردو ،انتار ،انجيتر ،فنتدق
و ...است (شامخی .)2991 ،این گونهها بهطور طبيعتی
در جنگلهاي ارسباران وجود دارنتد و ستاننه مقتادیر
چشتتمگيري محصتتونت فرعتتی ماننتتد ميتتوه از ایتتن
دروتتتان بتته روشهتتاي ستتنتی استحصتتال متتیشتتود.
تودههاي والص و طبيعی ستماق در بختش هورانتد از
شهرستان اهر یکی از عرصههاي مناسب بتراي توستعه
فعاليتهاي بيشهزراعی در منطقۀ ارسباران است.
گونتتۀ ستتماق ) )Rhus coriaria L.از تيتترۀ

 Anacardiaceaeاز گونتتههتتاي شتتاوص چتتوبی در
منطقۀ ارسباران و بهویژه شهرستان هورانتد استت .در
مقياس جهانی این گونه در مناطق مدیترانهاي ،ترکيه،
قفقتتاز و آنتتاتولی و افتانستتتان پتتراکنش دارد .از نظتتر
گياهشناسی ،این گونه به شکل دروتچهاي بته ارتفتاع
سه متر با شاوههاي جوان و دمبرگهاي با کرکهتاي
زبر متراکم ،برگهاي شانهاي فرد ،چهار جفت برگچه،
بتتا برگچتتههتتاي دندانتته ارهاي درشتتت یتتا دندانتته
ارهاي -کنگتترهاي ،گتتلآذیتتن متتتراکم بتته طتتول ده
سانتیمتر ،ميوۀ شفت به رنگ قهوهاي مایل به ارغوانی
و کتتترکدار استتتت (مظفریتتتان .)2999 ،در منطقت تۀ
 Pamir Alaiکشور تاجيکستان پایههتاي آن بته ارتفتاع
 3-9متر میرسد (.)Bloshenko & Letchamo, 1996
پراکنش ارتفاعی این گونه در ایران 2111-2111متتر
است و در ارتفاعات شيراز تا 1911متر از ستطح دریتا
نيز گزارش شده است (ثتابتی .)2992 ،جتنس ستماق
داراي  111گونتته استتت کتته در منتتاطق معتدلتته و
گرمسيري رشد میکند و ميوۀ آن بهصورت سنتی به-
عنوان چاشنی غذا و مصارف دارویی استفاده متیشتود
( .)Pourahmad et al., 2010ميتوۀ ایتن گونته منبتع
قوي بتراي تتاننهتاي قابتل هيتدرولز استت و تتانن و
مشتقات آن از آنتیاکسيدانهاي قوي به شمار میآید
( .)Kosar et al., 2007بستتياري از ادویتتههتتا و گياهتتان
معطر بهمنظتور تتييتر طعتم و بتوي غتذا و نيتز بتهدليتل
وصوصيات آنتیباکتریال بهکار میرونتد .بتهطتوريکته در
بررسیهاي مختلف اثتر آنتتیباکتریتال عصتارۀ ستماق بتر
عوامل بيماريزاي فعال بر مواد غذایی آزمایش شتده و اثتر
مخرش این عصاره بر پاتوژنهاي مورد آزمایش ،ثابت شتده
است ( .)Nasar-Abbas & Kadir Halkman, 2004با
وجود تما ،فواید و کاربردهاي مختلف ميتوۀ ستماق و
برداشت و فروش ساننۀ ميتوۀ آن در منطقتۀ هورانتد،
تاکنون هيچگونه پژوهشی درمورد چگتونگی پتراکنش
ایتتن گونتته در منطقتته ،شتترایط رویشتتگاهی آن ،نتتوع
گونههاي همراه و بهطور کلی مشخصتات اکولوژیتر و
جنگلشناستی ایتن گونته صتورت نگرفتته استت .امتا
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درودي و همکتتاران ( )2993بتتهمنظتتور بررستتی اوت-
اکولوژي گونه سماق در کتوههتاي بينتالود 99 ،قطعتۀ
نمونه به روش سيستماتير تصتادفی و بتا استتفاده از
شبکۀ آماربرداري با ابعاد  11×11متر برداشت کردنتد
و نتيجه گرفتند که در جهتهاي مختلتف جترافيتایی
از نظر درصد تاج پوشش ،تعداد نهال و اوتالف ارتفتاع
تاج اوتالف معنیداري وجود دارد .فاضلی و همکاران
( )2994اثر چشمگير ضد ميکروبی عصارۀ پوست ميوۀ
سماق بر باکتريهاي پوستی را نشان دادنتد Kosar .و
همکاران ( )1111در ترکيه ثابت کردند کته از ستماق
میتتوان بتهعنتوان آنتتیاکستيدان طبيعتی استتفاده
کرد Kossah .و همکاران ( )1121تحقيقتاتی درمتورد
سماق چينی  Rhus typhinaکه بتراي توستعۀ فضتاي
سبز ،جنگلکاري میشود و عصتارۀ ميتوۀ آن در توليتد
شربت ( )sumac-adeکه اوتالنت گوارشتی را درمتان
متتیکنتتد ،انجتتا ،دادنتتد .در ایتتن بررستتی تتتأثير
آنتیاکسيدانی و ضد ميکروبی عصارۀ ميوۀ این گونه بر
تعداد وسيعی از ميکروشهتا بررستی و بتهعنتوان یتر
متتاده آنتتتیباکتریتتال طبيعتتی بتتراي صتتنایع غتتذایی و
داروسازي معرفی شد .هتدف از ایتن تحقيتق بررستی
تتييرات ویژگیهاي کمی و کيفی تودههاي ستماق بتر
اساس عوامل فيزیوگرافير (جهت دامنه ،شيب دامنته
و ارتفاع از سطح دریا) و مقدار توليتد ميتوه و ارتبتا
آن با مشخصات رویشی پایههاي سماق است.
مواد و روشها
شهرستتتتان هورانتتتد در شتتتمال شتتترقی استتتتان
آذربایجان شرقی قرار دارد .با توجه به آمتار  14ستاله،
ایستتتگاه هواشناستتی اهتتر ( ،)2999-2931بارنتتدگی
ساليانۀ منطقه از  231تا  919ميلیمتر متتير بتوده و
متوسط بارندگی ساليانۀ آن  191ميلتیمتتر در ستال
است .ميانگين دماي ساليانه  22/11درجه سانتیگتراد
محاسبه شده استت .ضتریب وشتکی دومتارتن بتراي
منطقه مورد تحقيق  29/11شد ،و بتراین استاس ایتن
منطقه در اقليم نيمهوشتر قترار دارد .همچنتين بتر
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اساس منحنی آمبروترمير ترسيمشده ماههاي ورداد،
تير ،مرداد و شتهریور ،متاههتاي وشتر ایتن منطقته
به ساش میآیند .تعداد روزهاي یخبنتدان در منطقته
بهطور ميانگين  213روز در سال است .این منطقته از
نظر زمينشناسی متعلق به دوران سو ،است و قسمت
عمدۀ سنگشناسی آن را وا تدهتاي آهکتی و آذریتن
تشکيل میدهند .واک منطقه در نقا جنگلی اغلتب
از نوع واک قهوهاي جنگلتی و وتاک قهتوهاي آهکتی
است .این وتاکهتا بيشتتر روي ستنگ متادر آهکتی
سخت ،مارن و ماستهستنگ واقتع شتدهانتد (عباستلو،
 .)2913مستتا ت تتتودههتتاي ستتماق موجتتود در ایتتن
منطقه  91هکتار برآورد شده است (بینا .)2931 ،،در
این بررسی مناطق انتشار این تودهها در رویشگاههتاي
جنگلی شهرستتان هورانتد و همجتوار بتا روستتاهتاي
آقبتراز ،تابستتتانق ،ویتتراوجن و قلعتتهکنتتدي مشتتخص
شدند .بررسیهاي اوليته نشتان داد کته ایتن گونته در
دامنههاي شمالی ،شترقی و غربتی پتراکنش دارد و در
دامنههاي جنوبی توده تشکيل نمیدهد .بنابراین براي
مقایسۀ رویشگاههاي مختلف ،سعی شد در سه جهتت
اصلی ،دامنههاي اوي این گونه شناسایی و تودههاي
جنگلی آن بررسی شود .با توجته بته جنگتلگردشتی
انجا ،گرفته و مطالعتات قبلتی صتورتگرفتته دربتارۀ
تتتودههتتاي جنگلتتی منطقتۀ ارستتباران و قتترار گتترفتن
داقل  21-21اصله دروتت در داوتل قطعتۀ نمونته
(زبيري ،)2994 ،مسا ت قطعۀ نمونه یر آر و شتکل
آن دایرهاي انتخاش شد .همچنين بتا توجته بته مقتدار
اعتبار طرح و برآوردهتاي اوليته از مقتدار هزینتههتاي
اجتتراي طتترح ،تعتتداد  93قطع تۀ نمون تۀ دایتترهاي بتته
مسا ت یتر آر در سته جهتت اصتلی (هرجهتت 21
قطعه نمونه) بهصورت منظم تصتادفی بتا ابعتاد شتبکه
 211×211متر برداشت شد .بنابراین با توجه به ابعتاد
شتتبکه آمتتاربرداري ،در هتتر جهتتت  21هکتتتار و در
مجموع  93هکتار از کل منطقۀ پتراکنش ستماق (91
هکتار) بررسی شد .بهمنظور ثبت اطالعتات از قطعتات
نمونه ،در فر ،آماربرداري تهيهشده اطالعاتی همچتون
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مشخصات موقعيت قطعه نمونه (نا ،منطقته ،ارتفتاع از
سطح دریا ،شيب ،آزیموت جهت ،تيپ تتوده جنگلتی،
درصتتد پوشتتش علفتتی ،درصتتد تتتاج پوشتتش تتتوده)،
مشخصات تودۀ سماق (کد گونه ،قطریقۀ پایتۀ اصتلی،
قطر برابرسينه پایۀ اصلی ،قطر بتزرگ و کوچتر تتاج،
ارتفاع پایۀ اصلی ،تعتداد جستت ،ستالمت و منشتأ) و
وزن ميوۀ نزدیرترین پایته بته مرکتز قطعتۀ نمونته از
تودۀ جنگلتی ثبتت شتد .بتهمنظتور تجزیته و تحليتل
اطالعات ابتدا نوع گونته ،درصتد تتاج پوشتش ،درصتد
پوشش علفی ،جهت دامنه و شتيب زمتين کدگتذاري
شد و دادهها در فایل  Excelوارد شد .سپس محاستبه
ميانگين قطر یقه ،قطر برابرستينه ،ميتانگين ارتفتاع و
ميانگين قطر تاج پایههتاي ستماق در قطعتۀ نمونته و
اشتباه معيتار آن و دیگتر مشخصته هتاي توصتيفی در
جهات و طبقتات شتيب ،طبقتات ارتفتاعی مختلتف از
آزمون هاي آماري تجزیۀ واریتانس ،مقایستۀ ميتانگين،

مربع کاي و آزمون نرمتال بتودن دادههتا در نتر،افتزار
 SPSS 18انجا ،گرفت.
نتایج
 مشخصات رویشیی تیودههیای سیماق میوردبررسی براساس تغییرات جهت جغرافیایی

بر اساس جدول  ،2ميانگين قطتر یقتۀ پایتۀ اصتلی،
قطر برابرسينه ،قطر متوسط تتاج ،ارتفتاع پایتۀ اصتلی و
درصد تتاج پوشتش در دامنتۀ شتمالی بيشتتر از دیگتر
جهتهاست .در تالی کته درصتد پوشتش علفتی کتف
تودههاي سماق در دامنههاي غربی بيشتترین مقتدار را
داراست .بر اساس تجزیۀ واریانس و آزمون دانکن انجتا،
گرفته دربارۀ کليته مشخصتات متورد بررستی اوتتالف
معنتتیداري در ستتطح  1درصتتد بتتين ميتتانگينهتتاي
محاسبهشده در جهتهاي مختلف وجود دارد.

جدول  -2مشخصات رویشی تودههاي سماق مورد بررسی در جهتهاي مختلف جترافيایی
ميانگين قطر
یقۀ اصلی
(ميلیمتر)

ميانگين قطر
برابر سينه
(ميلیمتر)

قطر متوسط
تاج (سانتی-
متر)

ارتفاع پایۀ
اصلی
(سانتیمتر)

تاج پوشش
(درصد)

پوشش کف
توده (درصد)

91/11a
()1/11

213/1 a
()1/1

191/3 a
()9/3

39/3 a
()2/19

91/1b
()2/19

223/1 b
()1/49

49/1 b
()1/32

93/3 b
()2/1

219/4 c
()1/11

41/2 c
()1/31

11/1 a
()2/24

جهت دامنه

مسا ت
(هکتار)

شمالی

21

13/21a
()1/31

شرقی

21

49/13 b
()2/19

11/43 b
()1/11

غربی

21

93/11 c
()2/11

11/29 c
()1/93

212/9 b
()2/32
219/3 b
()1/23

*اعداد داول پرانتز ،اشتباه معيار محاسبهشده براي مشخصههاي مورد بررسی است.
* روف متفاوت نشاندهندۀ اوتالف معنیدار بين مشخصههاي مورد بررسی در جهتهاي مختلف است.

 -درصد آمیختگی گونهها

درصد آميختگی گونهها بهعنوان مشخصۀ مهتم در
تعيين ساوتار یر تودۀ جنگلی بررستی متیشتود .بتا
بهدست آوردن آن ،میتوان گونههاي اصتلی و غالتب و

گونههاي فرعی را شناسایی کرد .با توجه بته شتکل 2
گونۀ سماق بيش از  39درصد پایههاي قترارگرفتته در
قطعۀ نمونه را به وود اوتصاص داده است.
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100
80

40

درصد آمیختگی

60

20
0/68

0/86

ارس

سیاه تلو

0

سماق

شکل  -2درصد آميختگی گونههاي موجود در تودههاي سماق مورد بررسی

تفکير جهات مختلف جترافيایی نشان متیدهتد .بتر
اساس آزمون  Chi-squareانجتا ،گرفتته بته ا تمتال
31درصد اوتالف معنیداري بتين درصتد دانتهزادي و
شاوه زادي پایه ها در جهات مختلف جترافيایی وجتود
دارد .درصتتد دانتتهزادي در جهتتت شتتمالی بتتهطتتور
معنیداري بيشتر از دیگر جهات است.

 درصد دانهزادی و شاخهزادی پایهها در جهیاتمختلف

در برداشت قطعات نمونه کليۀ پایههاي قرارگرفتته
در قطعتتات نمونتته از نظتتر مبتتد بررستتی و دانتتهزاد و
شاوهزاد بودن آن در فر ،آمتاربرداري یادداشتت شتد.
براساس محاستبات انجتا،یافتته  33/9درصتد پایتههتا
شاوهزاد و  99/1درصد دانهزاد است .جتدول 1درصتد
دانهزادي و شاوهزادي تودههتاي متورد بررستی را بته

جدول  -1درصد دانهزادي و شاوهزادي تودههاي سماق مورد بررسی در جهات جترافيایی مختلف
مبداء
جهت

شاوهزاد

کل

دانهزاد

تعداد

درصد

تعداد

شمالی

219

c

13/2

211

درصد
a

تعداد

49/3

119

شرقی

211

11/3 b

11

13/2 b

213

غربی

293

13/4 a

41

19/3 c

219

کل

932

33/9

234

99/1

191

 -کیفیت

درصد سالم و ناسالم بودن پایتههتا در جهتتهتاي
مختلف در جدول  9آمده است .بهطوري که در جدول
 9مشاهده متیشتود ،از کتل پایتههتاي ثبتتشتده در
قطعات نمونه  3/3درصد ناسالم و دود  31/2درصتد

سالم است .در دامنه هاي شمالی مقدار پایههاي ناسالم
بيشتتتر از دو دامن تۀ دیگتتر استتت .بتتر استتاس آزمتتون
 Chi-squareبه ا تمال  31درصد بين درصد سالمت
پایههاي قرارگرفته در قطعات نمونه در جهات مختلتف
جترافيایی اوتالف معنیداري وجود ندارد.
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جدول  -9کيفيت پایههاي سماق به تفکير جهت جترافيایی
کيفيت
سالم

جهت

کل

ناسالم

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

شمالی

111

91/1

19

21/9

119

شرقی

234

32/3

21

9/4

213

غربی

232

93/3

29

21/2

213

کل

119

31/2

19

3/3

193

 Chi-squareانجتتا ،گرفتتته اوتتتالف معنتتیداري بتتين
ميانگين تعداد جست در جهات مختلف جترافيتایی در
سطح  1درصد وجود دارد.

 -تعداد جست

همتتانطتتور کتته در جتتدول  4مشتتاهده متتیشتتود،
ميانگين تعتداد جستت در هتر پایته در جهتت غربتی
بيشتتتر از دیگتتر جهتتتهتتا استتت .بتتر استتاس آزمتتون

جدول  -4تعداد جست به تفکير جهت جترافيایی
جهت

تعداد پایههاي داراي جست

تعداد جست

ميانگين جست در هر پایه

اشتباه معيار

شمالی

219

119

1/11 b

1/22

شرقی

211

131

1/19 b

1/21

غربی

293

933

1/39 a

1/29

 مشخصات رویشیی تیودههیای سیماق میوردبررسی بر اساس تغییرات ارتفاع از سطح دریا

درصد تاج پوشش و درصد پوشتش علفتی تتودههتاي
سماق را نشان میدهد.

جدول  1ميانگين و اشتباه معيار قطر یقتۀ اصتلی،
قطر برابر سينه ،قطر متوسط تاج ،ارتفتاع پایته اصتلی،
جدول  -1تشریح عمومی تودههاي سماق مورد بررسی بر اساس تتييرات ارتفاع از سطح دریا
ارتفاع از
سطح دریا
(متر)

مسا ت
(هکتار)

ميانگين قطر
یقه اصلی
(ميلیمتر)

ميانگين قطر
برابر سينه
(ميلیمتر)

قطر متوسط
تاج (سانتی-
متر)

ارتفاع پایه
اصل (سانتی-
متر)

تاج پوشش
(درصد)

پوشش کف
توده (درصد)

911-2111

21

41/31 c
()2/11

19/29 b
()1/941

221/11 b
()1/291

299/91 b
()9/22

12/22 a
()2/19

41/13 c
()1/94

-2111
2112

29

12/93 a
()1/91

11/13 a
()1/943

211/11 a
()1/32

233/31 a
()9/31

93/49 b
()2/13

31/31 a
()2/11

-2411
2112

9

41/33 b
()1/91

13/11 a
()1/921

213/12 a
()9/11

111/11 a
()9/39

99/93 b
()2/41

11/94 b
()1/19

*اعداد داول پرانتز ،اشتباه معيار محاسبهشده براي مشخصههاي مورد بررسی است.
* روف متفاوت نشان دهندۀ اوتالف معنیدار بين مشخصههاي مورد بررسی در جهات مختلف است.
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با توجه به تجزیۀ واریانس و آزمتون دانکتن انجتا،
گرفته ،اوتتالف معنتیداري بتين مشخصتات رویشتی
پایههاي سماق در ارتفاعتات مختلتف بته ا تمتال 31
درصتتد وجتتود دارد .بتتراي بررستتی تتييتترات درصتتد
دانهزادي و شاوهزادي و سالمت پایههتاي ستماق بتر
اساس تتيير ارتفاع از سطح دریا بتر مبنتاي اطالعتات
اوذ شده از تودههاي ستماق ،تجزیته و تحليتل انجتا،
گرفت .بر اساس آزمتون  Chi-squareبته ا تمتال 31
درصتتد اوتتتالف معنتتیداري بتتين درصتتد دانتتهزادي و
شاوهزادي و کيفيت تودهها از نظر سالمت پایتههتا در
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طبقات ارتفاعی مختلف وجود ندارد.
 مشخصات رویشیی تیودههیای سیماق میوردبررسی بر اساس تغییرات شیب زمین

جدول  3مشخصات کمی تودههاي مورد بررسی را
براساس تتييرات شيب نمایش میدهد .با توجه به
نتایج تجزیۀ واریانس ،بين مشخصات رویشی پایههاي
سماق در طبقات مختلف شيب به ا تمال  31درصد
اوتالف معنیداري وجود دارد.

جدول - 3تشریح عمومی تودههاي سماق مورد بررسی بر اساس تتييرات شيب

شيب

مسا ت
(هکتار)

ميانگين قطر
یقه اصلی
(ميلیمتر)

ميانگين قطر
برابر سينه
(ميلیمتر)

قطر متوسط
تاج
(سانتیمتر)

ارتفاع پایه
اصل
(سانتیمتر)

تاج پوشش
(درصد)

پوشش کف
توده
(درصد)

11-91

21

49/99 b
()2/13

19/21 b
()1/999

222/91 b
()1/91

234/1
()9/31

11/99 b
()2/41

11/92 a
()2/41

92-41

1

41/21 ab
()1/92

11/31 a
()2/92

221/41 ab
()1/22

231/31
()1/3

93/49 c
()1/14

13/43 a
()2/31

42-11

22

43/19 ab
()2/31

11/13ab
()1/13

212/99 a
()1/43

234/91
()9/12

13/99 a
()2/23

93/34 b
()2/1

12-31

21

49/3 a
()2/91

13/1 ab
()2/19

212/11 a
()1/91

231/11
()4/11

13/33 a
()2/1

99/11 b
()1/31

براساس آزمون  Chi-squareبه ا تمال  31درصد
اوتالف معنیداري بين درصد دانهزادي و شاوهزادي
و سالمت پایههاي سماق تودههاي مورد بررسی در
شيبهاي مختلف وجود ندارد.
 -مقدار میوة تولیدی سماق

با توجه به تجزیۀ واریانس و آزمون دانکن انجا،
گرفته در سطح  1درصد معلو ،شد که ميانگين وزن
ميوۀ هر پایه در دامنۀ شمالی بهطور معنیداري بيشتر
از دامنه شرقی و غربی است (جدول  .)1همچنين
همبستگی بين مشخصاتی همچون قطر یقۀ پایۀ
اصلی ،ارتفاع ،قطر برابر سينه ،تعداد جست ،قطر

متوسط تاج و مقدار ميوۀ توليدي بررسی شد.
جدول  9نشاندهنتدۀ ایتن همبستتگی در جهتات
مختلتتف جترافيتتایی استتت .بتتهطتتوري کتته مشتتاهده
می شود ،در جهت شمالی بين وزن ميتوه و قطتر یقتۀ
پایتتۀ اصتتلی (2درصتتد =  )αو قطتتر متوستتط تتتاج
(1درصتتد =  )αهمبستتتگی متبتتت وجتتود دارد .در
دامنه هاي شرقی بين وزن ميوه و قطر یقۀ پایۀ اصتلی،
ارتفتتتاع ،قطتتتر برابتتتر ستتتينه همبستتتتگی متبتتتت
(2درصد =  )αوجتود دارد .در دامنتههتاي غربتی وزن
ميوه با قطر یقۀ پایه اصلی(1درصد =  )αو قطتر برابتر
سينه (2درصد =  )αهمبستگی متبت دارد.
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جدول  -1مقدار متوسط ميوه توليدي در جهات مختلف جترافيایی منطقۀ مورد بررسی
جهت

مسا ت
(هکتار)

ميانگين وزن ميوه
(گر ،در هر پایه)

وطاي معيار
(گر)،

داقل
(گر)،

داکتر
(گر)،

شمالی

21

111/921 a

11/144

214/1

413/2

شرقی

21

231/334 b

92/433

39/1

423/9

غربی

21

214/934 b

29/442

41/3

239/3

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

شمالی

مشخصه

قطر یقه

قطر یقه

2

ارتفاع

1/113

2

قطر متوسط تاج

1/113

1/12

2

قطر برابر سينه

1/141

1/3

1/32

2

تعداد جست

-1/11

1/192

-1/913

1/19

وزن ميوه

**

1/143

قطر یقه
ارتفاع
شرقی

قطر متوسط تاج
قطر برابر سينه
تعداد جست
وزن ميوه

-1/213

**

1/993

1/993
**

1/994

-1/93
**

1/131

1/141
**

*

1/319

-1/144

1/192

**

1/113

1/919

2
1/419
**

1/943

2
-1/129

2

2
*

ارتفاع
قطر متوسط تاج

1/113

1/121

وزن ميوه

2
1/319

1/341

تعداد جست

1/32

1/49

-1/414

2

2

2

قطر برابر سينه

*

2

2

قطر یقه

غربی

ارتفاع

قطر متوسط تاج

قطر برابر سينه

تعداد جست

وزن ميوه

**

1/131

2

1/119

1/413

1/291

-1/441

1/913

*

1/441

1/119

* همبستگی در سطح پنچ درصد معنیدار است.
** همبستگی در سطح یر درصد معنیدار است.

1/194

2
1/132
**

1/134

2
1/949

2
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بحث
گونۀ سماق در منطقتۀ هورانتد در تمتامی جهتات
جترافيایی بهجز دامنههتاي جنتوبی ظتاهر متیشتود.
در الی که این گونه فقتط در دامنتۀ جنتوبی رشتته-
کتتوههتتاي بينتتالود نيشتتابور استتتقرار دارد (درودي و
همکاران )2993 ،و ميانگين قطر یقه ،قطر برابر سينه،
قطر تاج ،درصد تتاج پوشتش و ارتفتاع پایتۀ اصتلی در
دامنتتههتتاي شتتمالی بتتهطتتور معنتتیداري بيشتتتر از
دامنههاي شرقی و غربی است (جدول  .)2در نيمکترۀ
شمالی شيبهاي رو به شمال کمتر از شيبهاي رو به
جنتتوش نتتور وورشتتيد دریافتتت متتیکننتتد .در چنتتين
شتترایطی ميکروکليمتتا تتييتتر متتیکنتتد و بيولتتوژي
موجتتودات زنتتده را تحتتت تتتأثير قتترار متتیدهتتد
( .)Auslander et al., 2003در دامنههاي شمالی بته-
دليل رطوبت کافی و دمتاي مناستبتتر شترایط بتراي
بهبود ویژگیهتاي رویشتی ستماق مهيتا استت و ایتن
اوتالف معنیداري را سبب متی شتود .در متتایرت بتا
نتایج این تحقيق Oner & Oflas (1976) ،به بررسی
توالی گياهی در آتشفشان  Kulaدر ترکيه پرداوتند و
دریافتند که جامعتۀ  Rhus coriariaو  Rumex sp.در
شيبهاي جنوبی غالبند .در منطقۀ مورد تحقيتق ،بته
دليتتل کتتم بتتودن مقتتدار بارنتتدگی (بارنتتدگی ستتاليانه
 194/3ميلیمتر) و وضتعيت نتامطلوش وتاک ،امکتان
آميختگی گونههاي جنگلی پرنياز وجود ندارد .بنابراین
گونۀ سماق  39/1درصد از پایههتاي موجتود را در بتر
گرفته است و گونههایی همچتون ستياهتلتو و ارس بتا
درصد بسيار کم در دامنههتاي شترقی و غربتی دیتده
میشوند (شکل .)2بروی تحقيقات زادآوري این گونته
را منحصر بهصورت غير جنسی ذکر کردهانتد (درودي
و همکاران )2993 ،در تالیکته در تتودههتاي متورد
بررسی  33/9درصد پایتههتا شتاوهزاد و  99/1درصتد
دانهزاد هستتند .جهتت دامنته تتأثير معنتیداري بتر
دانهزادي و شاوهزادي این تودهها دارد .بهطوريکه در
دامنههاي شمالی درصد دانتهزادي و در جهتت غربتی
درصد شاوهزادي بيشتر است .این مسئله ممکن است
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بهدليل شرایط مطلوش رویشگاه در دامنههتاي شتمالی
از نظتتر رطوبتتت ،اصتتلخيزي وتتاک و ميکروکليمتتاي
مناسب باشد .پایههاي سماق در دیگر دامنهها بهدليتل
نامطلوش بودن شرایط رویشتگاه ،از روش توليتد متتل
غيرجنسی قابتل تکتيرنتد (.)Sevensson et al.,1993
نتتتتایج بدستتتت آمتتتده بتتتا نتتتتایج تحقيقتتتات
) Nantel & Gagnon (1999بر روي Rhus aromatica
مطابقت دارد .در مورد سالمت تودههاي سماق معلتو،
شد که  31/2درصد پایهها سالم و  3/3درصتد ناستالم
هستند و اوتالف معنیداري از نظر سالمت پایههتا در
جهتهتاي مختلتف مشتاهده نشتد (جتدول  .)9ایتن
موضتتوع بيتتانکننتتده ایتتن واقعيتتت استتت کتته عامتتل
رویشگاهی در ستالمت پایتههتا متؤثر نيستت و عامتل
انسانی و تخریبهتاي ناشتی از ضتور انستان کته در
تمامی جهتها و شتيبهتا و طبقتات ارتفتاعی وجتود
دارد ،عامل مؤثر در عد ،سالمت بروی از پایتههاستت
(مشاهدات ميدانی).
این بررسی نشان داد که تتودههتاي ستماق متورد
بررستی از ارتفتاع  911تتتا  2411متتر از ستطح دریتتا
گسترش دارند و مشخصات رویشتی تتودههتاي متورد
بررسی مانند ميانگين قطر یقه و قطر برابر سينه ،قطتر
متوسط تاج و ارتفاع پایۀ اصلی بهطتور معنتیداري در
طبقۀ ارتفاعی  2111-2111متر از سطح دریا بيشتتر
از دیگر طبقات است (جتدول  .)1درصتد دانتهزادي و
سالمت پایههتا نيتز در ایتن دامنتۀ ارتفتاعی وضتعيت
مطلوشتري دارد ،اما اوتالف معنیدار نيست .بتهنظتر
میرسد که در محدودۀ ارتفاعی بيشتر و کمتر فعاليتت
انسان و بهرهبرداري موجتود تتأثيرات منفتی بيشتتري
روي تودهها داشته است .در این بررسی معلو ،شد که
گون تۀ ستتماق در منطق تۀ هورانتتد درمنتتاطق پرشتتيبی
ضور مییابد که دیگر گونههتاي چتوبی در آن دیتده
نمیشوند .تأثير شيب بر ویژگتیهتاي کمتی و کيفتی
تودههاي سماق نيز در این پژوهش بررسی شتد و بتر
اساس آن با افزایش شيب ،ميتانگين قطتر یقته ،قطتر
برابر ستينه و قطتر متوستط تتاج بتهطتور معنتیداري
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تأثير عوامل فيزیوگرافی بر وصوصيات کمی و کيفی تودههاي طبيعی سماق...

افزایش مییابد و درصد شيب زمين بر ارتفتاع پایتههتا
سماق بیتاثير است (جدول .)3تاج پوشش تتودههتاي
سماق با افتزایش شتيب کامتلتتر متیشتود و درصتد
پوشش علفی کف جنگل نيز کاهش متییابتد (جتدول
 .)3درودي و همکتتاران ( )2993نشتتان دادنتتد کتته بتتا
افزایش شيب ،تعداد پایههاي سماق در وا د ستطح و
وضعيت کمی تودههاي سماق تضعيف میشود .امتا در
هتتر دو بررستتی شتتيب زمتتين بتتر درصتتد دانتتهزادي و
شاوهزادي و سالمت توده بیتأثير بود نشان متیدهتد
که عامل مؤثر در کيفيت تودههتاي ستماق فعاليتت و
بهرهبرداريهاي انسانی است و عامتل شتيب دامنته در
این زمينه تأثيري ندارد .در این تحقيق وضعيت ميتوۀ
توليتتدي تتتودههتتاي ستتماق در جهتتتهتتاي مختلتتف
جترافيایی ارزیتابی و معلتو ،شتد متوستط وزن ميتوۀ
توليتتدشتتده در هتتر پایتته در دامن تۀ شتتمالی ب تهطتتور
معنیداري بيشتر از جهتهتاي شترقی و غربتی استت
(جدول  .)1این موضتوع را متیتتوان بته ویژگتیهتاي
مناسب واک و ميکرواقليم در دامنتۀ شتمالی مترتبط
کرد .در مورد مقدار ميوۀ توليدي گونۀ زغتال اوتته در
جنگلهاي ارسباران نيز نتایج مشتابهی بدستت آمتده
است (قنبري .)2999 ،در دامنتههتاي شتمالی بتدليل
مناسب بودن وضعيت رویشگاه پایههاي سماق فتار از
مشخصات رویشی مهتم همچتون قطتر برابتر ستينه و
ارتفاع ،ميوهدهتی مناستبی دارنتد .امتا در دامنتههتاي
شرقی و غربی که وضتعيت رویشتگاه از نظتر وتاک و
ميکرو اقليم چندان مناسب نيست ،قطر برابتر ستينه و
ارتفاع پایههاي سماق شاوص هاي مهم و مؤثري است
و پایههاي با ابعاد بزرگتر و قطور ميوهدهتی مناستبی
دارند .بهطوري که جدول  9نشان میدهد ،مقدار ميوۀ
توليتتدي در دامنتتههتتاي شتترقی و غربتتی همبستتتگی
معنیداري با قطر برابر سينه و ارتفاع پایههتاي ستماق
دارد .همچنين قطر یقته بتا ميتوه در هتر سته دامنته
همبستگی متبت و معنیدار دارد .ضور گونتۀ ستماق
در این منطقه با توجته بته وجتود ميتانگين  213روز
یخبندان در ستال ،متوستط بارنتدگی ستاليانه 194/3

ميلیمتر ،وجود دورۀ چهار ماهۀ وشکی در سال ،دارا
بودن اقليم نيمهوشر بر اساس شاوص دومارتن کته
از نظر شرایط زیستی بسيار سخت و طاقتفرسا بهنظر
میرسد ،اکی از مقاو ،بودن این گونه بته وشتکی و
سرما و دارا بودن توان ضور در واکهاي ستنگالوی
است و بهعنوان یر گونۀ پيشگا ،براي جنگلکتاري در
اراضتتی تخریتتبشتتدۀ جنگلتتی بستتيار مناستتب استتت.
همچنين در صورت برنامهریزي بهمنظور تأمين بخشی
از درآمد وانوارهاي وابستته بته جنگتل ،کشتت آن در
دامنههاي شمالی بهدليل عملکرد کمی و کيفی بهتتر،
توصيه میشود.
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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 m2) 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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