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مقاله پژوهشی

تأثیر فرم زمین و ویژگیهای خاک بر صفات رویشی سیاهگیله
()Vaccinium arctostaphylos L.
در جنگلهای فندقلوی اردبیل (مطالعۀ موردی :جنگل سوها)
2

یونس رستمیکیا *1و مریم تیموری

 1استادیار پژوهش ،بخش تحقیقات جنگلها و مراتع ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل ،سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی ،اردبیل
 7استادیار پژوهش ،بخش تحقیقات جنگل ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران
(تاریخ دریافت3142/2/72 :؛ تاریخ پذیرش)3142/37/71 :

چکیده
سیاهگیله ( )Vaccinium arctostaphylos L.از درختچههای باارزش دارویی در جنگلهای راش است .پژوهش پیش رو بهمنظور بررسی ارتباا
بین صفات رویشی این گونه با برخی از خصوصیات خاک و شاخص شکل زمین در جنگل فندقلوی اردبیل انجام گرفت .در داخال هار یاک از
شکلهای مختلف زمین (یال ،دامنه و دره) در چهار جهت جغرافیایی (شمال ،جناوب ،شرق و غرب) از حد ارتفاا ی پاایین تاا باا باهصاورت
انتخابی ،قطعات نمونۀ دایرهای به مساحت  433متر مربع انتخاب شد .در مجموع  79قطعه نمونه برای اندازهگیری مشخصههای رویشی بهکاار
گرفته شد و در  37قطعه نمونه مشخصههای خاک شامل بافت (درصد رس ،سیلت و شن) ،اسایدیته ،هادایت اتکتریکای ،درصاد ازت ،درصاد
کربن آتی و درصد کربنات کلسیم اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که پراکنش این گوناه در منطقاۀ تحقیا از ارتفااع 3423تاا  3493متار از
سطح دریا متغیر است .بهطور کلی جهتهای شماتی و شرقی در فرمهای دامنه و دره ،رویشگاههای مناسبی از نظر ویژگیهای کمای هساتند.
بهطوری که بیشترین میانگین ارتفاع ( 7/37متر) ،قطر یقه ( 1/2سانتیمتر) و قطر تاج ( 3/47متر) درختچهها در فرم دامنه بهدست آمد .خاک
رویشگاههای سیاهگیله ،نیمهسطحی تا می با اسیدیتۀ  4/17تا  ،2/3هدایت اتکتریکی  3/913تا 3/134دسیزیمان بار متار و بافات خااک
تومی تا شنی تومی است .تجزیۀ مؤتفههای اصلی نیز نشان داد که بافت خاک ،اسیدیته و درصد کربن آتی از وامل مهم در پراکنش این گوناه
در منطقۀ تحقی مطاتعه هستند .از برایند یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که رویشگاههای سیاهگیله با شکل دره و دامناه و جهات
شماتی و شرقی با بافت خاک سبک ،شرایط مطلوبتری را برای رشد این گونه در منطقۀ تحقی ایجاد کرده است.
واژههای کلیدی :جنگل فندقلو ،سیاهگیله ،شرایط رویشگاهی ،مشخصههای خاک.

مقدمه
جنگل فندقلوی اردبیال از نظار موقعیات مکاانی،
شرایط اقلیمی و رویشگاهی ،تناوع و ترکیاپ پوشاش
گیاااهی از ارزش و اهمیاات وی اژهای برخااوردار اساات
 نویسندة مسئول

( .)Azimi Motem et al., 2011ناآگااهی از اهمیات
گونههای این جنگل و کمبود اطال ات لمای از نحاوة
زیست آنها و همچنین در برخی موارد ،ا ماال نشادن
برنامههای مدیریتی مبتنی بر جنگلشناسی نزدیک به
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طبیعت و بهدنبال آن تخریپ رویشگاههای جنگلی این
منطقه ،سبپ شد کاه برخای از گوناههاای درختای و
درختچهای در معرض خطر انقراض قرار گیرند .نگاهی
کوتاااااه بااااه کتاااااب اطال ااااات قرمااااز ایااااران
) ،(Jalili & Jamzad, 2000انقاراض تعاداد زیاادی از
گونههای مهم گیاهی را هشدار میدهد و بیانگر توجاه
جدیتر به این ژنوم ارزشمند است.
سیاه گیله به شکل درختچۀ کوچک یا بوتۀ خشابی
حداکثر به ارتفاع  1متر با برگهاای بادون دمبارگ و
پهنک غشایی و بیضایشاکل یاا تخاممرغای کشایده
به طول  1-1سانتیمتر میروید .گل های آن دوجنسی،
استکانشکل بهرنگ سفید مایل به سابز یاا صاورتی و
ارغوانی خیلی روشن به طول  2 -1میلیمتر اسات کاه
در اواخار خارداد شاکوفا مایشاوند ( ;Sabeti, 1994
 .)Ghahreman, 1994میوههای این درختچه باهشاکل
سته و حاوی دانههای متعدد تخممرغی براق هستند کاه
در زمان رسیدن بهرنگ ارغوانی تیره یا سیاه بهقطار  2تاا
 1میلیمتر روی شاخههای جوان و بهصاورت جاانبی یاا
انتهایی مشاهده میشوند (.)Mozaffarian, 1998
این گونه در ایاران بیشاتر در جنگالهاای اسااتم،
شاااافارود ،ساااایاهکل و فااااومن اسااااتان گاااایالن
( ،)Akbarzadeh, 2010ارتفا ات کالردشات و جایم
استان مازنادران ( )Sabeti, 1994و ارتفا اات جنگال
فندقلوی اردبیل (سقزچی ،حور ،شاغالدرق و خانقااه)
از ارتفاع  3923تا  3133متر از ساطح دریاا در اقلایم
معتدل سرد جنگلی روی خاک های اسیدی هماراه باا
گونههای راش ،ممارز ،ازگیال ،آتوچاۀ وحشای ،آتاوی
جنگلی و نسترن وحشی پراکنش دارد و باه ناام هاای
محلی قرهقات ،سیاهگیله ،قراقاا و قارهگیلاه خواناده
میشود (.)Sedagaht hoor, 2007
سیاهگیله از گونههای بومی جنگلهای شمال ایران
اساات ( )Mozaffarian, 1998کااه همااراه بااا راش در
جوامع راشستان آمیختاه و خااتص روی سانگ ماادر
اسیدی ظاهر مایشاود (.)Marvie Mohadjer, 2013
وجود این گوناه در زیاراشاکوب جنگالهاای راش در
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شکلگیری ،تکامل و بهبود ساختار تودههاای جنگلای
تأثیر بسایار زیاادی دارد .در حاال حارار ،ایان گوناه
بهتحاظ پراکنش در شرایط مسا دی بهسار مایبارد و
جزء گوناههاای تهدیدشاده محساوب نمایشاود ،اماا
جمعآوری و برداشت بیرویۀ میوة آن (بهدتیل خاواص
دارویی و ارزش اقتصادی) حتی قبل از رسیدگیکامال
میوه به صورت نارس (براساس مشااهدات نگارنادگان)
در منطقه ،میتواند موجودیت ایان گوناه را باه خطار
اندازد و حتی آن را در فهرست گوناههاای در معارض
انقراض قرار دهد .بنابراین جمع آوری اطال ات پایاهای
از خصوصیات رویشای و وراعیت موجاود ایان گوناه،
اهمیت زیادی در برنامهریزی ملای بارای حفاظات و
مدیریت بهینۀ رویشگاههای این گونه خواهد داشت.
خصوصایات رویشای گوناههاای جنگلای متاأثر از
وامل متعدد اکوتوژیک از جملاه فیزیاوگرافی منطقاه
است .شیپ ،جهت و ارتفاع از سطح دریا و شکل زماین
از جملاه مهامتارین امالهاای فیزیاوگرافی در یاک
منطقهاند که پراکنش ،تراکم و مشخصاههاای رویشای
گونهها را در رویشگاههاای طبیعای تحات تاأثیر قارار
میدهند (.)Abdel-Wahab et al., 2018
در حال حارر ،تحقیقات اندکی دربارة تأثیر شاکل
زمین و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمایی خاک بار
صفات رویشی سیاه گیله در داخل کشور گزارش شاده
است.
مهمترین رویشگاههای طبیعی سیاهگیله در قفقااز،
ترکیه ،منطقۀ آناتوتی و همچنین قسمتهاای جناوبی
جنگلهای حاشیۀ دریای خزر مشااهده مایشاود کاه
بااهصااورت درختچااهای بااه ارتفاااع  3تااا  2متاار در
زیراشکوب جنگل های کوهستانی مزوفیل راش ،بلاو
و تودههایجنگلی آمیخته سوزنیبارگ در ارتفااع433
تااااا  7933متاااار از سااااطح دریااااا حضااااور دارد
(.)Ehlenfeldt & Ballington, 2012
در ترکیااااااه رویشااااااگاههااااااای طبیعااااای
 V. arctostaphylosاز  3333تاا 3433متار از ساطح
دریا و در اقلیم معتدل جنگلی سارد قارار دارناد .ایان
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گونه اغلپ در جامعۀ راشستان به ارتفااع حاداکثر 7/4
متر رشد میکناد .این گونه خاک سابک (ماساهای) و
متوسط (تاوم) را تارجیح مایدهاد و باه خااک هاای
مرطوب بدون آهک که به خوبی زهکشای شاده باشاد
نیاز دارد .این گونه میتواند در خاک بسیار اسیدی در
شرایط نیمه سایه یا بدون سایه استقرار و رویش داشته
باشد (.)Ayaz et al., 2001
گونۀ  V. arctostaphylosاز گونههایبومی و ناادر
مناط جنگلی بلغارستان محسوب میشاود و باهطاور
طبیعی در ارتفاع  343تاا 233متار از ساطح دریاا در
مناط جنگلی در زیراشکوب تودههای جنگلای راش و
بلو بر روی خاکهای مرطوب و اسیدی رویش دارد.
ارزیااااااابی خصوصاااااایات مورفوتاااااااوژیکی
 V. arctostaphylosدر  92تااودة جنگلاای مناااط
شرقی دریای سیاه ترکیه نشان داد که حداکثر ارتفااع
درختچااههااا  133سااانتیمتاار ،ط اول و اارض باارگ
به ترتیپ  94/9و  74/7میلیمتر و طول و رض میاوه
به ترتیپ  2/7و  9/7میلیمتار اسات .تجدیاد حیاات
(جنسی) این گونه در مناط بررسی شده ناچیز اسات
و فقااط بااهصااورت غیرجنساای و از طریاا پاااجوش
زادآوری میکند ()Islam et al., 2009
اثر ارتفاع از ساطح دریاا بار خصوصایات خااک و
مشخصههای برگ  V. arctostaphylosدر جنگلهای
منطقۀ شرقی دریای سیاه ترکیه در سه طبقۀ ارتفاا ی
 3133 -3433 ،3333 -3733و  3133 -3433متاار
از سطح دریا بررسی شاد .نتاایج نشاان داد کاه بافات
خاک در هر سه طبقۀ ارتفا ی بررسیشده ،شنی تومی
اساات و بیشااترین درصااد شاان در طبقااۀ ارتفااا ی
 3133-3433متاار و کمتاارین مقاادار رس در طبقااۀ
ارتفا ی  3333-3733متر از سطح دریا مشاهده شاد.
اسااایدیتۀ خااااک از  ،9/23 – 9/13درصاااد ازت از
 3/73 - 3/92و ماااواد آتاای خااااک از 4/42 – 1/43
درصد در نوسان است ).)Yüksek et al., 2013
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با توجه به اهمیت اکوتوژیکی ،اقتصادی و دارویای
این گونه در بومسازگانجنگلی و نیز کمباود اطال اات
در زمینۀ نیاز رویشگاهی و خصوصیات کمی این گوناه
در کشور ،پژوهش پیش رو با هدف بررسی رابطۀ باین
شاخص شکل زمین و صافات رویشای درختچاه هاای
سیاه گیله به نوان یکی از مهم ترین گونه های جنگلای
در ارتفا ات با مشخصه های خاک و فیزیوگرافی و ارائۀ
راهکارهای مناسپ به منظور مدیریت بهینۀ جنگل های
تحت بررسی براساس ورعیت موجود انجام گرفت.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

منطقۀ پاژوهش در  92کیلاومتری شامال شارقی
شهرستان اردبیل در ساامانۀ رفای ساوها در انتهاای
جنوب شرقی جنگل های فنادقلو و در ارتفااع -3493
 3423متاااری از ساااطح دریا اا باااین´´ 11°34´79و
" 11°32´34اااااارض شااااااماتی و " 91°11´11و
" 91°93´14طول شرقی واقع شاده اسات (شاکل.)3
براساااااس دادههااااای آبوهواشناساااای ایساااااتگاه
کلیمااتوتوژی شهرستان نمین (نزدیک ترین ایسااتگاه
هواشناسای باه منطقاۀ تحقیا ) حاداکثر دماا12/4 ،
درجۀ سانتیگراد در مرداد ،حاداقل آن  -73/3درجاۀ
سانتیگاراد در بهمان و متوساط دماای سااتیانه 1/4
درجۀ سانتیگراد گازارش شاده اسات .مقادار باارش
سا نه در این منطقه بین  137/4تا  434میلیمتار در
نوسان باوده و میاانگین آن  121/4میلایمتار اسات.
گفتنی است که با توجه به تأثیرپذیری ایان منطقاه از
اقلیم خزری ،مقدار واقعی بارنادگی ساا نه در منطقاۀ
جنگلی بهدتیل نفاو جریاانهاای خازری کاه سابپ
مه بارش (باران مخفی) میشاود ،بایش از ایان اسات.
اقلاایم منطقااۀ تحقیاا براساااس فرمااول آمباارژه
نیمهمرطوب سرد است (.)Rostamikia et al., 2017
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شکل  -3موقعیت جغرافیایی منطقۀ تحقی

روش پژوهش

برای بررسی مشخصاههاای رویشای سایاهگیلاه در
جنگل فندقلوی اردبیل (منطقۀ جنگلای ساوها) در هار
یک از شکلهای یال ،دره و دامنه 1 ،قطعاه نموناه و در
مجموع  79قطعه نموناه باا مسااحت  433متار مرباع
بهشکل دایرهای و بهروش نمونهبرداری انتخاابی گزینش
شد .ساطح قطعاات نموناه طوری تعیاین شاد کااه در
هر یک ،گوناۀ مورد نظر به صورت اجتما ی (دسااته ای
یاا گاروه کوچک) حضور داشاته باشاد .در هار یاک از
قطعات نمونه ،مشخصههای مومی شامل شیپ ،جهت،
ارتفاع از سطح دریا و مشخصه های کمی شاامل ارتفااع
کل ،قطریقۀ قطورترین جست (برای درختان شاخهزاد)،
قطر تاج ،تعداد جاست در هار جااستگااروه و تعاداد
زادآوری و گونههای همراه سیاهگیله یادداشت شد.
روش تحلیل

تجزیاااهوتحلیاالآماااری دادههااا بااا اساااتفاده از
نارمافازار  SPSSنسخۀ  32انجام گرفت .ابتادا نرماال

باودن دادههاا باا آزماون کوتماوگروف -اسامیرنوف و
همگنی واریان داده ها باا آزماون تاون بررسای شاد.
سپ برای بررسی وجود ارتبا معنیدار مشخصههای
رویشی و شاخص شاکل زماین از آزماون همبساتگی
پیرساون اساتفاده شاد .همچناین از آزماون تجزیاۀ
واریان دادهها بارای بررسای وجاود یاا نباود رابطاۀ
معنیدار باین مقاادیر کمای شااخص شاکل زماین و
مشخصه های رویشی سیاه گیله استفاده شد و میانگین
دادهها با استفاده از آزمون حداقل اختالف معنیدار در
سطح آماری  4درصد مقایاسه شد.
در ایاان بررساای باارای تجزیااهوتحلیاالآماااری،
مشخصه های توصیفی شکل زمین مانند دره ،دامناه و
یال با محاسبۀ شاخص شکل زمین باه مشخصاه هاای
کمی تبدیل شدند ( .(Sefidi et al., 2016برای تعیین
شاخص شکل زمین 3در مرکز هر قطعه نموناه ،شایپ
زمین در جهتهای اصلی بهوسیلۀ شیپسانج ساونتو
1. Land form Index
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قرائت شد و ساپ باا اساتفاده از رابطاۀ  ،3شااخص
شکل زمین محاسبه شد (.)McNab, 1993
رابطۀ 3
 LIشاخص شاکل زماین SI ،شایپ خاط افا n ،

تعداد جهتهای خواندهشده
بیشتر بودن مقدار اددی شااخص در یاک شاکل
زمین ،نشان از پرشیپ بودن و نزدیکی شکل زمین باه
دامنههاای پرشایپ دارد ،درحااتی کاه مقادار اددی
شاخص در اشکال باهنسابت مساطح از زماین مقادار
ددی کمتری را نشان میدهد .درحقیقات ایان ادد
معیااری کمای از شااکل زمااین را نشااان مایدهااد
(.(Sefidi et al., 2016
به منظور مقایسۀ خصوصایات خااک در فارم هاای
مختلااف زمااین و ارتبااا آنهااا بااا خصوص ایات کم ای
سیاه گیله 37 ،نمونۀ خاک ( م  3تا  13سانتیمتری)
تهیه شد و به آزمایشگاه انتقاال یافات .نیتاروژن کال
خاک به روش کجدال ،اسیدیته به روش پتانسیومتری
با دستگاه  pHمتر ،هدایت اتکتریکای باا دساتگاه EC
سنج ،درصد کربن آتی به روش سارد واتکای– باالک،
کربنات کلسیم به روش کلسیومتری و بافت خااک باه
روش هیدرومتری تعیین شاد (.)Zarrin kafsh, 1993
باارای تعیااین ارتبااا قطعااات نمونااه بااا خصوصاایات
فیزیکی و شیمیایی خاک ،ابتادا روش آنااتیز تطبیقای
قوس گیر 3بر روی متغیرهای تحت بررسی گونه ماورد
نظر اجرا شد و باهدتیال کمتار باودن طاول تغییارات
( )3/11و وجود ارتباا خطای کوتااه باین متغیرهاا،
روش تجزیااۀ مؤتفااههااای اصاالی 7باار روی  1متغیاار
فیزیکی و شیمیایی خاک با نرمافزار  PC- ORDنسخۀ
 9/32انجام گرفت .ماتری داده ها به منظور حذف اثار
اریباای ناشاای از متفااااوت بااودن مقاااادیر اااددی
شاخص های ارزیابی با استفاده از روش تبادیل نسابی
برمبنااای مقاادار بیش اینۀ اسااتاندارد شااد .در انتخاااب
مهمترین مؤتفهها از آمارة باروکن -اساتیک 1و درصاد

371

تبیین واریان اساتفاده شاد .همبساتگی هار یاک از
شاخصها با مؤتفههای اصلی نیز تجزیهوتحلیل شد.
نتایج173

شاخص شکل زمین

محاسااابۀ شااااخص شاااکل زما این در قطعاااات
نمونهبرداری نشان داد که میانگین این شااخص بارای
دره ،دامنه و یال بهترتیپ  73/3 ،79/4و  37/4درصاد
است .به باارت دیگار ،شایپ زماین در فارم یاال ،از
فرمهای دیگر زمین کمتر است (شکل .)7
نتایج آزماون همبساتگی پیرساون باین شااخص
شکل زمین و مشخصههای رویشی سیاهگیله نشان داد
که مشخصه هاای تعاداد جسات در هار جساتگاروه
( )r=3/271و قطر یقاه ( ،)r=3/232بیشاترین و قطار
تااج ( )r=3/749و ارتفاااع گونااه ( )r=3/132کمتاارین
همبستگی را با شاخص شکل زمین نشاان مایدهناد
(جدول.)3
مشخصههای رویش ی س یاهگیل ه در رابط ه ب ا
شاخصهای کمّی شکل زمین

برای دستیابی به اثر شاخصهای کمی شکل زمین
بر مشخصههای رویشی ،تجزیۀ واریان دادهها انجااام
گرفت .نتاایج ناشان داد کاه اثر شاخص شاکل زماین
بر مشخصههای ارتفاع ،قطر یقه و تعداد جست در هار
جستگاروه در ساطح  3درصاد و قطار تااج و تعاداد
زادآوری در قطعه نمونه در ساطح  4درصاد معنایدار
است (جدول .)7
مقایسۀ میانگین داده های مشخصه های کمی نشان
داد که بیشترین میانگین ارتفاع ( 7/37متر) ،قطر یقاه
( 1/2سانتیمتر) ،قطر تاج ( 3/47متر) و تعداد جسات
در هر جساتگاروه ( )37/1در شاکل دامناه و تعاداد
زادآوری در هر قطعه نمونه با  9/3اصله در شاکل دره
بهدست آمد (جدول .)1
(1. Cononical Corespondance Analaysis (DCA
(2. Principal component Analsis (PCA
3. Stick Brocken
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شکل  -7نمودار جعبهای میانگین شاخص شکل زمین در شکلهای مختلف زمین.
خط مرکز در هر جعبه بیانگر میانگین شاخص در آن شکل زمین است.

جدول  -3نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین شاخص شکل زمین و مشخصههای رویشی سیاهگیله
فراوانی گونه
(در قطعه نمونه)

ارتفاع
(متر)

قطر یقه
(سانتیمتر)

قطر تاج
(متر)

تعداد جست
(در هر جستگروه)

تعداد زادآوری
(در قطعه نمونه)

r

*3/411

3/132

**3/232

-3/749

**3/271

*3/447

p

3/373

3/341

3/331

3/331

3/337

3/399

*

** معنیدار در سطح خطای  3درصد؛ معنیدار در سطح خطای  4درصد.

جدول  -7نتایج تجزیۀ واریان

اثر شاخص شکل زمین بر مشخصههای رویشی سیاهگیله
میانگین مربعات

شاخص

درجۀ آزادی

ارتفاع

قطر یقه

قطر تاج

تعداد جست

تعداد زادآوری

شکل زمین

7

**4/99

*11/71

*1/31

**9/12

*33/34

اشتباه آزمایشی

334

7/31

39/34

3/11

2/74

1/33

کل

333

-

-

-

-

-

*

** معنیدار در سطح خطای  3درصد؛ معنیدار در سطح خطای  4درصد.
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جدول  -1مقایسۀ میانگین مشخصههای رویشی سیاهگیله در شکلهای مختلف زمین
شاخص شکل زمین

ارتفاع
(متر)

قطر یقه
(سانتیمتر)

قطر تاج
(متر)

تعداد جست
(در هر جستگروه)

تعداد زادآوری
(در قطعه نمونه)

79/4

3/43±3/13b

2/7±3/33b

3/97±3/31b

1/9±7/3 b

9/3±9/3a

77/7

7/37± 3/19a

1/2±3/11 a

3/47±3/34a

37/1±7/1a

1/9±9/3b

37/3

3/23±3/32c

9/3±3/94 c

3/22±3/73ab

9/4±7/1c

7/1±9/3c

میانگینهای دارای حروف مختلف در ستون بیانگر تفاوت معنیداری در سطح  4درصد است .میانگین  ±خطای معیار

شااکل دامنااه و جهاات شااماتی مشاااهده ماایشااود
(شکلهای  1و .)9

مقایسااۀ میااانگین فراوانااای گون اۀ س ایاهگیلااه در
شااکلهااای مختلااف زمااین و جهاااتهاااای مختلااف
جغرافیایی نشان داد که بیشاترین تعاداد درختچاه در
a

b

دره

دامنه
شکل زمین

یال

شکل  -1درصد فراوانی سیاهگیله در شکلهای مختلف زمین

شکل  -9درصد فراوانی سیاهگیله در جهتهای جغرافیایی مختلف زمین

درصد فراوانی

c

43
94
93
14
13
74
73
34
33
4
3

تأثیر فرم زمین و ویژگیهای خاک بر صفات رویشی سیاهگیله در...

372

بررسی درصد آمیختگی گونه ها در قطعاات نموناه
نشااان داد کااه گون اۀ راش بااا فراواناای  93/1درصااد،
سیاهگیلاه باا فراوانای  17/9درصاد ،اوری باا فراوانای
 33/7درصد ،تور با فراوانی  2/2درصد و سفیدکرکو باا

فراوانی  2/7درصد و گونههاای دیگار باا فراوانای 1/2
درصد در قطعات نمونه حضور دارند (شکل  .)4حضاور
سیاهگیله در نقا بااز جنگال در شاکل  2نشاان داده
شده است.

شکل  -4درصد آمیختگی گونهها در کل قطعات نمونه

شکل -2حضور سیاهگیله در نقا باز جنگلهای فندق -راش فندقلوی اردبیل
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به ترتیپ ( 3/913یال) و ( 3/134دره) دسایزیمان
بر متر و درصد کربن آتی نیز از ( 9/22دامنه) تا 1/49
(یال) اندازهگیری شد .برخی از ویژگیهاای فیزیکای و
شیمیایی خاک رویشگاه های این گونه در ایان جنگال
برای شکل های مختلف زمین در جدول  9ارائاه شاده
است.

تجزیهوتحلیل وضعیت خ اک در رویش گاهه ای
سیاهگیله

نتایج تجزیهوتحلیل خاک رویشگاههای سایاهگیلاه
نشان داد که بافت خاک تومی تا شانی -تاومی اسات.
اسیدیتۀ خاک در همۀ شکلهاای زماین و یاههاای
خاک کمی اسیدی ( 4/17در یال تاا  2/33در دامناه)
بااود .کمتاارین و بیشااترین هاادایت اتکتریک ای خاااک

جدول  -9خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در شکلهای مختلف زمین
فرم زمین

هدایت اتکتریکی
(دسیزیمن برمتر)

اسیدیته

کربنات کلسیم
(درصد)

کربن آتی
(درصد)

ازت
(درصد)

بافت خاک

رس
(درصد)

سیلت
(درصد)

شن
(درصد)

دره

3/134

4/12

39

9/91

3/13

تومی

32

94

19

دامنه

3/299

2/33

1

4/22

3/34

رسی -تومی

12

14

71

یال

3/913

4/17

2

9/79

3/97

شنی -تومی

31

74

41

تجزیهوتحلیل مؤلفههای اصلی
براساس نتایج تجزیاهوتحلیال مؤتفاههاای اصالی،
بیشترین رریپ ارزش ویژه 3در همۀ ماوارد اطال اات
قطعات نمونه به محورهای اول و دوم اختصاص یافتاه
اساات؛ بااه هم این دتیال ،تجزیااهوتحلیاال اطال ااات و
موقعیت قطعات نمونه و امل های خاک نسبت به این
جدول  -4مقدار ویژه و درصد واریان
محور

ارزش تابع ویژه

درصد تبیین واریان

دو محور سنجیده و مقایسه شد .نتایج تجزیاهوتحلیال
مؤتفه های اصلی برای گاروه هاا نشاان داد کاه 92/27
درصد تغییرات واریان مربو به محاور اول و 71/27
درصد تغییرات مربو به محور دوم است .در مجماوع
دو محور سهم بزرگای از تغییارات ( 23/34درصاد) را
شامل شدهاند (جدول .)4
محورها در آناتیز PCA
درصد واریان

تجمعی

3

شاخص بروکن -استیک

3

1/213

92/273

92/273

1/737

7
1

3/129
3/312

71/274
39/119

23/394
19/119

3/394
3/933

9
4

3/443
3/122

2/124
9/447

43/241
42/194

3/414
3/414

2
2

3/722
3/371

1/191
3/712

44/211
44/429

3/914
3/341

1

3/337

3/372

333/333

3/34

1. Eigen value
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همااانطااور کااه در جاادول  2و شااکل  2مشاااهده
میشود ،هدایت اتکتریکی ،اسیدیته ،درصد سایلت باا
سمت مثبت محور اول و کربنات کلسیم ،درصد ازت و
کربن آتی با سمت منفی این محور همبساتگی دارناد.

بیشترین تأثیر منفی را درصد رس ،کربناات کلسایم و
کربن آتی ،و بیشاترین تاأثیر مثبات را درصاد شان و
سیلت داشتهاند.

جدول  -2همبستگی بین متغیرهای اندازهگیریشدة خاک و محورهای
امل

PCA

مؤتفۀ اصلی اول

مؤتفۀ اصلی دوم

مؤتفۀ اصلی سوم

مؤتفۀ اصلی چهارم

3/733

3/723

-3/373

3/937

اسیدیته

3/733

-3/344

3/794

-3/322

ازت کل (درصد)

-3/742

3/919

-3/319

3/319

کزبناتکلسیم (درصد)

-3/771

-3/124

-3/141

-3/341

کربن آتی (درصد)

-3/972

3/324

-3/794

3/394

رس (درصد)

3/311

-3/111

3/343

-3/311

سیلت (درصد)

3/112

3/312

-3/729

-3/329

شن (درصد)

-3/347

3/139

3/313

-3/339

هدایت اتکتریکی (دسیزیمن

برمتر)

شکل  -2موقعیت و مقدار همبستگی قطعات نمونه با ناصر خاک نسبت به محورهای اول و دوم

همانطور که در شکل  2مشاهده میشود ،محاور
اول در ساامت مثباات بااا مشخصااۀ ساایلت و هاادایت

اتکتریکی خاک و در سمت منفی با متغیرهاای درصاد
ازت ،کربن آتی و کربنات کلسیم رابطۀ مساتقیم دارد.

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال یازدهم ،شمارة  ،3بهار  ،3141صفحۀ  334تا 311

محور دوم در سامت مثبات باا خصوصایات شان و در
ساامت منفاای بااا درصااد رس ارتبااا دارد .قطعااه
نمونه های  31 ،32 ،39و  77به رویشگاه های دامنهای
در جهت های شماتی و شرقی اختصاص دارناد کاه باا
جهاات مثباات محااور اول و بااا خصوصاایات ساایلت و
اسیدیتۀ خاک ارتبا مستقیم دارند .قطعات نموناه ،3
31 ،37 ،2و  34رویشااگاههااای یااال در جهااتهااای
شماتی ،غربی و شارقی) باا سامت منفای محاور دوم
بیشترین همبستگی را دارند و باا درصاد رس ارتباا
منفاای نشااان مایدهنااد .قطعااات نمونااه  73 ،2و 77
رویشگاه های دامنه ای واقاع در جهات هاای شاماتی و
شرقی با سمت منفی محور اول بیشترین همبستگی را
دارند و با درصد مواد آتی و درصاد ازت ارتباا نشاان
میدهند (شکل .)2
بحث
در این بررسی وجود ارتباا باین شااخص شاکل
زمین و صفات رویشی درختچۀ سیاهگیلاه باه اثباات
رسید .تجزیۀ واریان داده ها نشان داد که همۀ صفات
رویشی بررسیشاده شاامل فراوانای در قطعاه نموناه،
ارتفاع ،قطر یقه و قطر تاج و تعداد جست سیاهگیله در
شکل های مختلف زمین اختالف معنیداری دارناد .در
پژوهش پیش رو ،سیاهگیله بهدتیل ماهیات انحصااری
خااود ،بااا درصااد ترکیباای بااهنساابت اناادک (درصااد
فراوانیکم) در منطقۀ جنگلای تحات بررسای حضاور
دارد .این گونه اغلپ بهصورت انفرادی یا در گروههاای
کوچک در شکل های مختلف زمین (دره ،دامنه و یال)
و جهت های مختلاف جغرافیاایی پاراکنش دارد ،وتای
بیشااترین فراواناای آن در شااکلهااای دره و دامنااه در
جهت های شماتی و شرقی در محدودة ارتفاا ی3423
تا 3493متر از سطح دریا مشاهده شد .به نظر میرسد
افزایش ارتفاع از سطح دریا و در نتیجاه کااهش دماا،
مانع حضور این گونه در ارتفا ات با ی جنگل نیسات
و این گونه به اقلایم معتادل سارد جنگلای ساازگاری
دارد .نتایج یافتههاای ( Ayaz et al. )2001نشاان داد
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که رویشگاه هاای طبیعای ایان گوناه در ترکیاه باین
 3333تا  3433متر از سطح دریا و در اقلایم معتادل
جنگلی سرد قرار دارند.
براساس بررساای درصاد آمیختگاای گوناه هاا در
قطعاااات نموناااه در منطقااۀ تحقیاا  ،ایاان گونااه از
دامنه های کم شیپ تا دامنه های پرشایپ در محادودة
ارتفا ی 3423تا3493متر از سطح دریا در زیراشکوب
یا در فضای باز جنگل همراه با گوناههاای راش ،اوری،
تور ،سفیدکرکو ،کرب ،بادا جنگلای ،باراناک و تای
حضور دارد .همراهی سیاهگیلاه باا گوناههاایی مانناد
اوری ،تااور و تاای کااه مخااتص ارتفا ااات فوقااانی
جنگل اند ،بیانگر توانایی اساتقرار و رویاش در ناواحی
مرتفع و پرشیپ با خاک کم م است .در این زمیناه
یافتاههاای ( Ehlenfeldt & Ballington (2012نیاز
نشان داد که گونۀ  V. arctostaphylosتوانایی استقرار
و رویااش در محاادودة ارتفااا ی 433تااا  7933متاار از
سااطح دریااا را در همااۀ شااکلهااای زمااین از دره تااا
ارتفا ات فوقانی جنگل (اکوتون جنگل) دارد .از طارف
دیگر حضور سیاهگیله هم در زیراشکوب گونهها و هام
در فضای باز منطقۀ تحقی مشاهده شد که اینمطلپ
نشاندهندة بردباری سیاهگیله به شارایط ناور و ساایه
است .از این نظر ،نتایج این تحقی مشاابه یافتاههاای
( Ayaz et al. )2001است که اظهار داشتند این گوناه
میتواند در شرایط نیمهسایه یا بادونساایه هماراه باا
گونۀ راش استقرار و رویش داشته باشد.
بررساای ( Yüksek et al. )2013نشااان داد کااه
سیاهگیله در جنگالهاای شارق دریاای سایاه ترکیاه
همراه باا گوناههاای ،Rhododendron ponticum L.
 İlex aquifolium L. ،Sorbus aucuparia L.در
زیراشکوب تودههای جنگلای خااتص و آمیختاۀ نوئال
 )Piceaو راش شااااااارقی
orientalis
(L.
( )Fagus orientalisمشاهده میشود.
بررسی مشخصههای رویشی سایاهگیلاه نشاان داد
که پایه های مستقر در دامنه از رشد قطر یقه ،ارتفاع و
قطر تاج بیشتری برخوردارند و در یالها کمترین رشد
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رویشاای را دارنااد .ایااان موراااوع بیااانگر شاارایط
رویشگاهی مطلوب از نظر زهکشی خاک ،تغذیۀ آبی و
مواد غذایی مطلوب در رویشاگاههاای دامناهای اسات
 .)Marvieبررسااااااای
Mohadjer,
(2013
( Yüksek et al. )2013نیز نشان داد که مطلوبتارین
رویشگاه برای استقرار این گونه ،رویشگاه های دامنهای
است که به دتیال داشاتن خااک حاصالخیز ،تهویاه و
زهکشی آب در این مناط  ،رشد رویشای بیشاتر ایان
گونه را فراهم میکنند کاه باا نتاایج پاژوهش حارار
همخوانی دارد.
نتایج تحقی حارر نشاان داد کاه باین برخای از
اماالهااای محیطاای و خاااک بااا ورااعیت رویشاای
درختچه های سیاه گیلاه ارتباا نزدیکای وجاود دارد.
شناسایی میزان این رابطهها مایتواناد در حفاظات از
آب ،خاک ،اصالح و احیای جنگلهای تخریپشدة این
منطقاااااه تاااااأثیر مهمااااای داشاااااته باشاااااد
( .)Zas & Alonoso, 2002بافاااات خااااک در
رویشگاههای سیاهگیله در منطقۀ تحقی  ،تومی تا شانی
تومی باا اسیدیتۀ  4/1تاا  2/3اسات .در ایان خصاوص
میتاوان بیاان کارد که تمایل این گوناه باه رویاش در
خاکهای سبک بیشتر است .به بارت دیگر ،رشاد ایان
گونه (رشد رویشی و گسترش سیستم ریشهای) بیشاتر
در خاک هایی اتفاق میافتد که نفو پاذیری و زهکشای
مناسپ دارند .از ایان نظار نتاایج ایان تحقیا مشاابه
تحقی ( Esmailzadeh et al. ) 2011است که نشاان
دادند بافت خاک جوامع راش با زیراشکوب سایاهگیلاه
در جنگاالهااای سااوادکوه (اسااتانمازناادران) حاااوی
بیشترین مقدار رات شن است.
نتایج تجزیۀ موتفههای اصلی نشاان داد کاه بافات
خاااک ،کااربن آتاای و درصااد ازت ،تااأثیر مهماای در
پراکنش و رویش این گونه دارند ،بهطوری کاه مقادار
سیلت خاک بیشترین ارتبا را با سمت راسات محاور
اول و درصد کربن آتای و ازت بیشاترین ارتباا را باا
سمت دوم محور اول نشان دادناد .باه بااارت دیگاار
ایان گونه بیشتر در دره هاا و دامنااههااای شاماتی و
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شرقی دیاده میشود و با مقادار شان و سیلت خااک
ارتباا بیاشتری دارد .در این زمینه مایتاوان اظهاار
کرد که خصوصیات فیزیکی خااک باه خصاوص بافات
خاک ،بهدتیال تاأثیر مهمای کاه در حمایات از رشاد
سیاهگیله دارند ،حائز اهمیات اسات و ایان مشخصاه،
تعیینکننادة چگونگی جذب آب و مواد غاذایی ،نفاو
ریشاااههاااا در خااااک ،دماااای خاااااک و فعاتیاااات
میکروارگانیسااامهااااست .در ای ان زمینااه یافتااهه اای
) Ayaz et al. (2001نشان داد کاه ایان گوناه خااک
سبک (شانی) و متوساط (تاوم) را تارجیح مایدهاد.
بهطوری که بیشترین رویش را در خاکهاای مرطاوب
بدون آهک باهخاوبی زهکشایشاده و اسایدی دارد و
میتواند حتی در خاکهای بسایار اسایدی نیاز رشاد
کناد Yüksek et al. )2013( .نیاز نشاان دادناد کاه
مطلااوبتاارین بافاات خاااک باارای رشااد ایاان گونااه،
شاانیتااومی بااا اساایدیتۀ  9/23-9/13و مقاادار ازت
 3/73-3/92درصد است.
تجدیاد حیاات طبیعی درختچههای سیاهگیلاه در
منطقۀ تحقی  ،ناچیز و بهصورت غیرجنسی اساات .از
د یل نبود زادآوری جنسی میتوان بهجمع آوری میوة
این گونه بهصورت نارس توسط اهاتی منطقه باهدتیال
ارزش اقتصااادی بساایار زیاااد (خااواص دارویاای) و
همچنین مشکالت جوانه زنای باذرهای ایان گوناه در
جنگل ( Sedaghat-hoor, (2007اشاره کارد .فراوانای
زادآوری غیارجناسی در فرم دره نسبت باه فارمهاای
دیگاار زمااین بی ااشتر اسااات .دتی ال ایان اخااتالف را
میتوان در وجود رطوبت ،زیاااد بااودن ما خااک،
تااااجپوشاااش بسااته و نیمااهبسااته و تااأثیر اناادک
نورخورشاید در دره بیان کرد.
( Islam et al. )2009با ارزیابی  92تاودة جنگلای
 V. arctostaphylosدر منااط شارقی دریاای سایاه
ترکیه اظهار داشتند که ورعیت تجدید حیات طبیعی
این گونه در مناط تحت بررسی ناچیز اسات و فقاط
بهصورت غیرجنسی از طری پاجوش زادآوری میکند.
حضور گونه های جنگلای در یاک منطقاه ،نتیجاۀ
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است که اتبتاه در صاورت حمایات مایتواناد از نظار
مسااائل مح ایط زیسااتی و اقتصااادی جایگاااه شااایان
 سایاهگیلاه گوناهای ارزشامند و.توجهی داشته باشاد
تأثیرگذار در ترکیاپ و تناوع ناصار رویشای جنگال
منطقۀ تحقی است و جایگااه بسایار ویاژهای از نظار
 خواص دارویی و جنباههاای زیباشاناختی،اکوتوژیکی
(تنوع رنگ در برگ و گلهای استکان شکل در فصول
 توسعه و بهباود،مختلف سال) دارد و میتوان در احیا
ساختار تودههای جنگلی مزوفیل که تخریپ شدهاند از
.آن بهره جست

برهمکنش وامل فیزیوگرافی و مشخصاههاای خااک
،است و هر گونه با توجه باه ویژگایهاای رویشاگاهی
 باا برخای از ایان،نیازهای اکوتوژیک و دامنۀ بردبااری
 براسااس.املها همبستگی بیشتری نشاان مایدهاد
 بافات خااک باهویاژه مقادار سایلت و،یافتههای ماا
 اسایدیته و درصاد کاربن آتای از،مشخصاههاای ازت
وامل مهم در پراکنش این گوناه در منطقاۀ تحقیا
.هستند
،متأسفانه برداشت نارس و بیرویۀ میوة ایان گوناه
رویشگاههای آن را با خطر جدی انقراض روبهرو کارده
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Abstract
Caucasian whortleberry (Vaccinium arctostaphylos) is one of the most valuable medicinal shrubs in
beech Forests. This study aimed at determining the relationship between vegetation properties of
whortleberry with soil and landform index in Soha forest. Sample plots, each 500 m2, were selectively
established in three land forms (ridge, valley and hillside) and in four geographical directions (north,
south, east and west) from lower to higher distribution areas. Overall, 24 sample plots were used to
measure the vegetative characteristics. Soil characteristics including soil texture (clay, silt and sand),
pH, Ec, total nitrogen, soil organic carbon and calcium carbonate were also studied in 12 sample plots.
The results showed that Caucasian whortleberry distribution varies from 1570 to 1940 meter above sea
level. In general, hillsides and ridge forms with south and west-facing hillsides are suitable sites for
this species. The highest mean of height (2.19 m), collar diameter (8.7 cm) and crown diameter (1.92
m) were observed on slope land form. The soil of whortleberry habitats is deep to semi-shallow with
pH (5.32 to 6.01), electrical conductivity (0.481 to 0.809 ds/m) and with soil texture loam to sandyloam. The PCA analysis showed that the physical properties of soil (sand, clay and silt), pH, and soil
organic carbon content have important impacts on the presence of this species. From the results of this
study, it can be concluded that habitats of Caucasian whortleberry in land forms valley and hillside,
and aspects of north and east with light soil texture have created favorable conditions for the growth of
this species in the study area.
Keywords: Caucasian whortleberry, Fandoglou forest, Habitat conditions, Soil factors.
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