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 (71/37/3142ریخ پذیرش: تا ؛72/2/3142)تاریخ دریافت: 

 چکیده
ارتباا    یبررس منظوربه رو شیپپژوهش . استراش  یهاجنگلباارزش دارویی در  یهادرختچه از (.Vaccinium arctostaphylos L) لهیگاهیس

از  کیا  هار خال  در دا .گرفتانجام اردبیل  یفندقلو جنگلدر  شاخص شکل زمینو  خاک برخی از خصوصیاتبا  این گونه یشیصفات رو نیب

 صاورت باه تاا باا     نییپاا  یارتفاا   حد)شمال، جناوب، شرق و غرب( از  ییایجغراف، دامنه و دره( در چهار جهت الی) نیزممختلف  یهاشکل

کاار  بهرویشی  یهامشخصه یریگاندازهبرای  نمونه قطعه 79 . در مجموعانتخاب شد مربع متر 433 به مساحت یارهیدا، قطعات نمونۀ یانتخاب

)درصد رس، سیلت و شن(، اسایدیته، هادایت اتکتریکای، درصاد ازت، درصاد      بافت شامل  خاک یهامشخصه نمونه قطعه 37و در گرفته شد 

 متار از  3493تاا   3423ارتفااع از  تحقیا   ۀمنطقا در  این گوناه  پراکنش که داد نشان جینتا. شد یریگاندازه میکربنات کلسو درصد  یکربن آت

. هساتند  یکم ا  یهایژگیواز نظر  یمناسب یهاشگاهیرو، درهدامنه و  یهافرم در شماتی و شرقی یهاجهت یکل طوربه .است غیرمت ایسطح در

 خاکآمد.  دستبهدر فرم دامنه  هادرختچهمتر(  47/3( و قطر تاج )متریسانت 2/1) قهی قطرمتر(،  37/7بیشترین میانگین ارتفاع ) که یطوربه

 بافات خااک  و  متار  بار  مان  یزیدس134/3تا  913/3هدایت اتکتریکی ، 3/2تا  17/4ۀ تا  می  با اسیدیت یسطحمهین ،لهیگاهیس یهاشگاهیرو

 این گوناه  پراکنش در مهم املو  از یکربن آتو درصد  اسیدیته ،بافت خاک که نشان داد زین یاصل یهامؤتفه ۀیتجز .است تومی شنیتا تومی 

 جهات  و دامناه  و دره شکل با لهیگاهیس یهاشگاهیرو که گرفت جهینت توانیم پژوهش نیا یهاافتهی ندیابر از .هستند اتعهمطمنطقۀ تحقی   در

  است. کردهایجاد  منطقۀ تحقی در  گونه نیا رشد یبرا را یترمطلوب طیشرا، سبک بافت خاکبا  یشرق و یشمات

 .خاک یهامشخصه، یشگاهیرو طیشرا، لهیگاهیس، فندقلو جنگل: کلیدی یهاواژه 

 

 مقدمه

، یمکاان  تیا موقع از نظار ی اردبیال  جنگل فندقلو

تناوع و ترکیاپ پوشاش    شرایط اقلیمی و رویشگاهی، 

  برخااوردار اساات یاژهیااواز ارزش و اهمیاات گیاااهی 

(et al., 2011 Azimi Motem.) تیا اهم از یآگااه نا 

ة نحاو  از ی لما  اطال ات کمبود و این جنگل یهاگونه

 نشادن  ا ماال  ،موارد یبرخ در نیهمچنو  آنها ستیز

 بهنزدیک  یشناسجنگلبر  یمبتن یتیریمد یهابرنامه
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 نیا یجنگل یهاشگاهیرو پیتخر آن دنبالبه و عتیطب

 و یدرختا  یهاا گوناه  از یبرخا  کاه  دش سبپ ،منطقه

 ینگاه. دنقرار گیر انقراض خطردر معرض  یادرختچه

  قرمااااز ایااااران طال اااااتا کتاااااب بااااه کوتاااااه
(Jalili & Jamzad, 2000) ،  از  یادیا ز تعاداد انقاراض

 توجاه بیانگر و دهد میهشدار  را مهم گیاهی یهاگونه

 .است ارزشمند ژنوم نیا به تریجد

 یخشاب ۀ بوتیا  کوچکۀ درختچ شکلبه لهیگاهیس

بادون دمبارگ و    یهاا برگبا  متر 1حداکثر به ارتفاع 

کشایده   یمرغا تخام یاا   شاکل یضا یبپهنک غشایی و 

، یدوجنسآن  یهاگل. دیرویم متریسانت 1-1 طولبه

یاا صاورتی و    سابز  بهسفید مایل  رنگبه شکلاستکان

 اسات کاه   متریلیم 2 -1 طولبه روشن یلیخارغوانی 

 ;Sabeti, 1994) شاوند یما شاکوفا   خارداد در اواخار  

Ghahreman, 1994) .شاکل باه این درختچه  یهاوهیم 

کاه  هستند  براق یمرغتخممتعدد  یهادانهحاوی  و هست

تاا   2 قطار بهارغوانی تیره یا سیاه  رنگبهدر زمان رسیدن 

جاانبی یاا    صاورت بهجوان و  یهاشاخه یرو متریلیم 1

 (.Mozaffarian, 1998) دنشویمانتهایی مشاهده 

اسااتم،   یهاا جنگال در  بیشاتر در ایاران   این گونه

من اسااااتان گاااایالن شاااافارود، ساااایاهکل و فااااو

(Akbarzadeh, 2010 ارتفا ات ،) جایم   و کالردشات 

( و ارتفا اات جنگال   Sabeti, 1994مازنادران )  استان

و خانقااه(   درقشاغال فندقلوی اردبیل )سقزچی، حور، 

در اقلایم   ایا در ساطح متر از  3133 تا 3923 از ارتفاع

اسیدی هماراه باا    یهاخاکروی  یجنگل سردمعتدل 

 یآتاو ، یوحشا ۀ آتوچا راش، ممارز، ازگیال،    یهاگونه

 یهاا ناام  باه پراکنش دارد و  یوحش نسترنو  یجنگل

خواناده   لاه یگقاره و  قراقاا  ، لهیگاهیس، قاتقرهمحلی 

 .(Sedagaht hoor, 2007) شودیم

شمال ایران  یهاجنگلبومی  یهاگونهاز  لهیگاهیس

( کااه همااراه بااا راش در Mozaffarian, 1998) اساات

 ماادر  سانگ آمیختاه و خااتص روی    راشستانمع جوا

(. Marvie Mohadjer, 2013) شاود یما اسیدی ظاهر 

راش در  یهاا جنگال اشاکوب  زیار وجود این گوناه در  

 یجنگلا  یهاا توده ساختاربهبود و  تکامل، یریگشکل

 ایان گوناه   ،در حاال حارار  دارد.  زیاادی  اریبسا تأثیر 

و  بارد یما  سار به یمسا د طیشرادر  پراکنش تحاظبه

، اماا  شاود ینما محساوب   دشاده یتهد یهاا گوناه جزء 

خاواص   لیدتبه) آن ةویم ۀیرویب و برداشت یآورجمع

 کامال یدگیرسحتی قبل از  و ارزش اقتصادی( ییدارو

اساس مشااهدات نگارنادگان(   برنارس ) صورتبهمیوه 

 خطار  باه را  ایان گوناه  موجودیت  تواندیم ،در منطقه

در معارض   یهاا گوناه فهرست  درآن را  یحت واندازد 

 یاهیا پااطال ات  یآورجمعبنابراین . دهد قرارانقراض 

 ،ایان گوناه  و وراعیت موجاود   از خصوصیات رویشای  

حفاظات و   بارای   ملای  یزیربرنامهدر  اهمیت زیادی

 .خواهد داشتاین گونه  یهاشگاهیروبهینۀ  مدیریت

از  متاأثر  جنگلای  یهاا گوناه خصوصایات رویشای   

 منطقاه  فیزیاوگرافی  جملاه  اکوتوژیک از متعدد  وامل

 نیزما  شکل و ایدر سطح از ارتفاع و جهت است. شیپ،

 کیا  در فیزیاوگرافی  یهاا  امال  نیتار مهام  جملاه  از

رویشای   یهاا مشخصاه و پراکنش، تراکم که  اندمنطقه

قارار   ریثأتا  تحات طبیعای   یهاا شگاهیرورا در  هاگونه

 (.Abdel-Wahab et al., 2018) دهندیم

 شاکل  ریتأث ربارةداندکی  تحقیقات ،حارر حال در

و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمایی خاک بار   نیزم

در داخل کشور گزارش شاده   لهیگاهیس یشیصفات رو

 است.

، قفقااز در  لهیگاهیس طبیعی یهاشگاهیرو نیترمهم

جناوبی   یهاا قسمتآناتوتی و همچنین  منطقۀترکیه، 

 کاه  شاود یما مشااهده   خزر یایدرحاشیۀ  یهاجنگل

متاار در  2تااا  3 بااه ارتفاااع یادرختچااه صااورتبااه

کوهستانی مزوفیل راش، بلاو    یهاجنگل شکوباریز

 433در ارتفااع  بارگ یسوزنآمیخته  یجنگلیهاتودهو 

  متاااار از سااااطح دریااااا حضااااور دارد 7933تااااا 

(Ehlenfeldt & Ballington, 2012.) 
  یعاااااایطب یهاااااااشااااااگاهیرو در ترکیااااااه

V. arctostaphylos ساطح از  متار  3433تاا  3333 از 

ایان   دارناد. قارار   سارد  یجنگل معتدل میاقلدر و  ایدر
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 4/7 حاداکثر به ارتفااع   راشستانجامعۀ  در اغلپ گونه

( و یاماساه ) سابک  خاک این گونه. کنادیممتر رشد 

 یهاا خااک  باه  و دهاد یما  حیتارج را متوسط )تاوم(  

باشاد   شاده  یزهکشا  یخوببه که آهکمرطوب بدون 

در  یدیاس اریبس خاکدر  تواندیماین گونه  .نیاز دارد

استقرار و رویش داشته  هیسا بدون ای هیسامهینشرایط 

 (.,.Ayaz et al 2001)باشد 

و ناادر   یبومیهاگونهاز V. arctostaphylos گونۀ 

 طاور باه و  شاود یمبلغارستان محسوب  یجنگل مناط 

در  ایا در حطسا متار از   233تاا  343طبیعی در ارتفاع 

جنگلای راش و   یهاتودهشکوب امناط  جنگلی در زیر

 .مرطوب و اسیدی رویش دارد یهاخاکبلو  بر روی 

 فوتاااااااوژیکی رخصوصاااااایات مو ارزیااااااابی  

V. arctostaphylos  مناااط   یجنگلااة تااود 92در

ر ارتفااع  ثحداککه  نشان دادترکیه  اهیس یایدر یشرق

ول و  اارض باارگ ، طاامتااریسااانت 133 هااادرختچااه

طول و  رض میاوه   و متریلیم 7/74 و 9/94 پیترتبه

 اتیا ح دیا تجد .اسات  متار یلیم 7/9و  7/2 پیترتبه

اسات  ناچیز  شدهبررسیدر مناط   این گونهسی( ن)ج

و از طریاا  پاااجوش  یرجنساایغ صااورتبااه فقااطو 

 (,.Islam et al 2009) کندیمزادآوری 

ات خااک و  بار خصوصای   ایا در ساطح اثر ارتفاع از 

 یهاجنگلدر  V. arctostaphylos برگ یهامشخصه

 ارتفاا ی  ۀطبق سهدر  هیترک اهیس یایدر یشرقۀ منطق

متاار  3133 -3433و  3133 -3433، 3333 -3733

بافات   کاه  . نتاایج نشاان داد  شاد  بررسیاز سطح دریا 

، شنی تومی شدهبررسیارتفا ی طبقۀ در هر سه  خاک

 یارتفااا طبقااۀ در شاان  درصاادو بیشااترین  اساات

طبقااۀ و کمتاارین مقاادار رس در متاار  3433-3133

د. شا مشاهده  ایدر سطحمتر از  3333-3733ارتفا ی 

 درصاااد ازت از  ،23/9 – 13/9 خااااک از ۀتیدیاسااا

 42/4 – 43/1از  خااااک یآتااا ماااواد و 73/3 - 92/3

 (.(Yüksek et al., 2013 درصد در نوسان است

 ، اقتصادی و دارویای یکیاکوتوژ تیاهم به توجه با

 اطال اات  کمباود  و نیز یجنگلسازگانبوم در این گونه

 این گوناه  یکم  اتیخصوصو  یشگاهیرو ازین زمینۀ در

 نیبا  ۀرابط یبررسبا هدف  رو شیپپژوهش ، کشور در

 یهاا درختچاه  یشا یصافات رو زمین و  شکل شاخص

 یجنگلا  یهاگونه نیترمهماز  یکی  نوانبه لهیگاهیس

ارائۀ و  یوگرافیزیفو  خاک یهامشخصه با رتفا اتدر ا

 یهاجنگلبهینۀ مدیریت  منظوربهراهکارهای مناسپ 

 .گرفتورعیت موجود انجام  براساسبررسی  تحت

 

 هاروشمواد و 

 پژوهشمنطقۀ 

 یشارق  شامال کیلاومتری   92 در پاژوهش ۀ منطق

 انتهاای در  ساوها  ی رفا ساامانۀ  اردبیل در  شهرستان

-3493ارتفااع  فنادقلو و در   یهاجنگل یقشر جنوب

و  11°34´79´´باااین ایااادر ساااطحمتاااری از  3423
 و 91°11´11"و  یشاااااامات  اااااارض 32°11´34"
(. 3)شاکل  اسات واقع شاده   یشرق طول 93°91´14"

 ساااااتگاهیاهواشناساااای وی آبهاااااداده براساااااس

 سااتگاه یا نیترکی)نزد نینمشهرستان  یمااتوتوژیکل

 4/12حاداکثر دماا،    تحقیا ( قاۀ  منط باه یهواشناسا

درجاۀ   -3/73در مرداد، حاداقل آن   گرادیسانتدرجۀ 

 4/1و متوساط دماای سااتیانه     بهمان در  گاراد یسانت

 باارش اسات. مقادار    شاده گازارش   گرادیسانتدرجۀ 

در  متار یلیم 434تا  4/137در این منطقه بین سا نه 

اسات.   متار یلا یم 4/121نوسان باوده و میاانگین آن   

تأثیرپذیری ایان منطقاه از    بهتنی است که با توجه گف

 منطقاۀ ی، مقدار واقعی بارنادگی ساا نه در   خزرمیاقل

هاای خازری کاه سابپ     انیا جر نفاو   لیدتبهی جنگل

، بایش از ایان اسات.    شاود یمی( مخف باران) بارشمه

 فرمااول آمباارژه  براساااساقلاایم منطقااۀ تحقیاا   

 .(Rostamikia et al., 2017است ) سرد مرطوبمهین
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  ۀ تحقی منطق ییایجغراف تیموقع -3 شکل

 

 پژوهش روش

در  لاه یگاهیسا رویشای   یهاا مشخصاه  بررسیبرای 

 هار در ( ساوها  یجنگلا  منطقۀاردبیل ) یجنگل فندقلو

در و  نموناه  قطعاه  1 ،دامنه، دره و الی یهاشکلاز  کی

 متار مرباع   433باا مسااحت    نموناه ه قطع 79 مجموع

گزینش  یانتخااب یبردارنمونه روشبهو  یارهیدا شکلبه

در  کااه شاد   تعیاین  یطور نموناهات قطعاساطح  شد.

 یادسااته ) یاجتما  صورتبه نظر مورد، گوناۀ هر یک

از  کیا  هار در . حضور داشاته باشاد   (کوچک گاروه اای

، جهت، پیششامل  ی موم یهامشخصه ،نمونه قطعات

ارتفااع   شاامل  یکم  یهامشخصهو  ایدر سطحارتفاع از 

، (زادشاخهدرختان  یبراجست ) نیقطورتر قۀیقطرکل، 

و تعاداد   گااروه جااست در هار  جاست تعداد، تاج قطر

 شد. ادداشتی لهیگاهیسهمراه  یهاگونهو  یزادآور

 روش تحلیل

بااا اساااتفاده از   هاااداده یآمااارلیااتحلواهیااتجز

تادا نرماال اب. گرفت انجام 32 نسخۀ  SPSSافازارنارم

و  رنوفیاسام  -کوتماوگروف  باا آزماون هاادادهباودن 

. شاد  بررسای آزماون تاون    باا  هاداده ان یوار یهمگن

 یهامشخصه داریمعن ارتبا  وجود بررسی یبرا سپ 

 همبساتگی  آزماون  از نیزما  شاکل  رویشی و شاخص

 تجزیاۀ  آزماون از  همچناین شاد.   اساتفاده  پیرساون 

 رابطاۀ  یاا نباود   وجاود  سای برر یبارا  هاداده واریان 

و  نیزما  شاکل  شااخص  یکم ا  ریمقااد  باین  داریمعن

 نیانگیم شد و استفاده لهیگاهیسرویشی  یهامشخصه

در  داریمعنآزمون حداقل اختالف با استفاده از  هاداده

 .شد هاسیمقا درصد 4 یآمار سطح

، یآمااارلیااتحلوتجزیااهباارای  بررساای نیااا در

مانند دره، دامناه و   نیمز شکلتوصیفی  یهامشخصه

 یهاا مشخصاه  باه  نیزم شکل شاخصمحاسبۀ یال با 

. برای تعیین Sefidi et al., 2016)) ی تبدیل شدندکم 

 پیشا ، نموناه  قطعهدر مرکز هر  3نیزم شکلشاخص 

سانج ساونتو   وسیلۀ شیپبههای اصلی در جهت نیزم

                                                           
1. Land form Index   



 371 311تا  334، صفحۀ 3141، بهار 3مجلۀ جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال یازدهم، شمارة 

 

شااخص   ،3ۀ رابطا باا اساتفاده از   ساپ   و قرائت شد 

 (.McNab, 1993محاسبه شد ) نیزم شکل

  3 رابطۀ 

LI    ،شاخص شاکل زماینSI  افا ،   خاط  پیشاn 

 شدهخواندههای تعداد جهت

 شاکل  یاک  در شااخص  ی ادد  مقدار بیشتر بودن

 باه  نیزم شکل نزدیکی و پرشیپ بودن از نشان ،نیزم

 ی ادد  مقادار  کاه  یدرحاات  ،دارد پرشایپ  یهاا دامنه

 مقادار  زماین  زا مساطح نسابت  باه  اشکال در شاخص

  ادد  ایان  قات یدرحق. دهدیم نشان را یکمتر ی دد

  دهاادیماا نشااان زمااین را شااکل از یکم ا  یاریا مع

(.(Sefidi et al., 2016 

 یهاا فارم در  خااک  اتیخصوصا مقایسۀ  منظوربه

 یکم اا اتیخصوصاامختلااف زمااین و ارتبااا  آنهااا بااا 

( یمتریسانت 13 تا 3) م  خاکۀ نمون 37، لهیگاهیس

. نیتاروژن کال   افات ی انتقاال  شگاهیآزما به و شد هیته

پتانسیومتری  روش بهروش کجدال، اسیدیته به خاک 

 ECباا دساتگاه    یکا یاتکتر تیهدامتر،  pHبا دستگاه 

 ،باالک  –یواتکا روش سارد  به  یکربن آتسنج، درصد 

 باه  بافت خااک و  یومتریکلس روشه ب میکربنات کلس

. (Zarrin kafsh, 1993) هیدرومتری تعیین شاد  روش

بااا خصوصاایات  نمونااه قطعاااتباارای تعیااین ارتبااا  

ابتادا روش آنااتیز تطبیقای     ،فیزیکی و شیمیایی خاک

بررسی گونه ماورد  تحت ی متغیرهابر روی  3ریگقوس

طاول تغییارات   کمتار باودن    لیا دتباه شد و اجرا نظر 

 ،باین متغیرهاا   کوتااه  یخطا ارتباا    وجودو ( 11/3)

 یاارغمت 1 باار روی 7یاصاال یهاااتفااهؤمتجزیااۀ روش 

نسخۀ  PC- ORD افزارنرمفیزیکی و شیمیایی خاک با 

حذف اثار   منظوربه هاداده  یماتر .گرفت انجام 32/9

 ی ااادد ریمقااااداز متفااااوت بااودن   یناشااا یباا یار

 ینساب  لیتباد با استفاده از روش  یابیارز یهاشاخص

 انتخاااب دراسااتاندارد شااد.  ۀنیشاایبمقاادار  یبرمبنااا

و درصاد   1کیاسات  -باروکن  ةآماراز  هاتفهؤم نیترمهم

از  کیا  هار  یهمبساتگ  .شاد اساتفاده   تبیین واریان 

 شد. لیتحلوهیتجز نیز اصلی یهاتفهؤمبا  هاشاخص

 

 371نتایج

 نیزم شاخص شکل

در قطعاااات  نیزمااا شاااکل شااااخصمحاسااابۀ 

بارای  شااخص  میانگین این که نشان داد  یبردارنمونه

درصاد   4/37و  3/73، 4/79 ترتیپبهدره، دامنه و یال 

 از ،در فارم یاال   نیزما  پیشا  ،گار ید  باارت به. است

 (.7 )شکل کمتر است زمین دیگر یهافرم

نتایج آزماون همبساتگی پیرساون باین شااخص      

نشان داد  لهیگاهیسی رویشی هامشخصهو  نیزم شکل

 گاروه جسات در هار   جسات  تعاداد ی هاا مشخصهکه 

(271/3r= و )قاه ی قطر (232/3r=)  قطار ، بیشاترین و 

( کمتاارین =132/3r( و ارتفاااع گونااه )=749/3r) تااج 

 دهناد یما همبستگی را با شاخص شکل زمین نشاان  

 (.3جدول)

در رابط ه ب ا    ل ه یگاهیس  ی ش  یروی هامشخصه

 ی کمّی شکل زمینهاشاخص

 نیزم شکلی کم ی هابه اثر شاخص یابیدست یبرا

ها انجااام  داده ان یواررویشی، تجزیۀ  یهابر مشخصه

 نیزما  شاکل  شاخص ناشان داد کاه اثر جی. نتااگرفت

در هار   جست تعدادو  قهی قطری ارتفاع، هامشخصهبر 

و تعاداد   تااج  قطار و  درصاد  3در ساطح   گاروه جست

 داریمعنا  درصاد  4در ساطح   نمونه قطعهزادآوری در 

 (.7است )جدول 

ی نشان کمی هامشخصهی هاداده نیانگیممقایسۀ 

 قاه ی قطرمتر(،  37/7ه بیشترین میانگین ارتفاع )داد ک

جسات   تعدادمتر( و  47/3) تاج قطر(، متریسانت 2/1)

و تعاداد   دامناه  شاکل ( در 1/37) گاروه جسات در هر 

اصله در شاکل دره   3/9با  نمونه قطعهزادآوری در هر 

 (.1آمد )جدول  دستبه
 

                                                           
1. Cononical Corespondance Analaysis (DCA( 

2. Principal component Analsis  (PCA( 

3. Stick Brocken 
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  مختلف زمین. یهاشکل در نیزم شکلمیانگین شاخص  یاجعبهنمودار  -7 شکل

 زمین است. شکلمیانگین شاخص در آن  گرانبیخط مرکز در هر جعبه 

 

 لهیگاهیسرویشی  یهامشخصهنتایج آزمون همبستگی پیرسون بین شاخص شکل زمین و  -3جدول 

 
 فراوانی گونه

 (نمونه قطعه)در 

 ارتفاع

 )متر(

 قهی قطر

 (متریسانت)

 تاج قطر

 )متر(

 جست تعداد

 (گروهجستر هر )د

 تعداد زادآوری

 (نمونه قطعه)در 

r 3/411* 132/3  3/232** 749/3- 3/271** 3/447* 

p 373/3  341/3  331/3  331/3  337/3  399/3  

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

 لهیگاهیسیشی رو یهامشخصهبر  نیزم شکلواریان  اثر شاخص  ۀتجزینتایج  -7جدول 

    میانگین مربعات   

 تعداد زادآوری تعداد جست قطر تاج قهی قطر ارتفاع آزادی ۀدرج شاخص

 *33/34  **9/12 *1/31 *11/71 **4/99 7 شکل زمین

 33/1 74/2 11/3 34/39 31/7 334 اشتباه آزمایشی

 - - - - - 333 کل
 .درصد 4 خطای سطحدر  داریمعن* ؛درصد 3 خطای در سطح داریمعن **
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 مختلف زمین یهاشکلدر  لهیگاهیسرویشی  یهامشخصهمیانگین  ۀمقایس -1جدول 

 خطای معیار ±است. میانگین  درصد 4در سطح  یداریمعندر ستون بیانگر تفاوت  مختلفدارای حروف  یهانیانگیم
 

در  لااهیگاهیساا ۀنااگو یفراوانااامیااانگین مقایسااۀ 

مختلااف  یهااااجهاااتو زمااین مختلااف  یهاااشااکل

در  چاه تعاداد درخت  نیشاتر یبداد که نشان  ییایجغراف

 شااودیمااشااماتی مشاااهده و جهاات  دامنااه شااکل

 (.9 و 1 یهاشکل)

c

a

b

3
4
33
34
73
74
13
14
93
94
43

یال  دامنه دره 

ی  
وان
فرا
د 
رص
د

شکل زمین

 

 مختلف زمین یهاشکلدر  لهیگاهیسدرصد فراوانی  -1 شکل
 

 

 ایی مختلف زمینیجغراف یهاجهتدر  لهیگاهیسدرصد فراوانی  -9 شکل

 شکل زمینشاخص 
 ارتفاع

 )متر(

 قهی قطر

 (متریسانت)

 تاج قطر

 )متر(

 جست تعداد

 (گروهجست)در هر 

 تعداد زادآوری

 (نمونه قطعه)در 

4/79 43/3 ± 13/3 b 7/2 ± 33/3 b 97/3 ± 31/3 b 9/1 ± 3/7  b 3/9 ± 3/9 a 

7/77 37/7 ± 19/3 a 2/1 ± 11/3  a 47/3 ± 34/3 a 1/37 ± 1/7 a 9/1 ± 3/9 b 

3/37 23/3 ± 32/3 c 3/9 ± 94/3  c 22/3 ± 73/3 ab 4/9 ± 1/7 c 1/7 ± 3/9 c 
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 نموناه  قطعاات در  هاگونهبررسی درصد آمیختگی 

درصااد،  1/93راش بااا فراواناای  ۀگونااکااه نشااان داد 

باا فراوانای    اوریدرصاد،   9/17باا فراوانای    لاه یگاهیس

باا   دکرکویسفدرصد و  2/2با فراوانی تور  ،درصد 7/33

 2/1ی دیگار باا فراوانای    هاا گونهو  درصد 7/2فراوانی 

حضاور   .(4 شکل) حضور دارند نمونه قطعاتدر  درصد

نشاان داده   2 جنگال در شاکل   بااز  در نقا  لهیگاهیس

 شده است.

 

 در کل قطعات نمونه هاگونهدرصد آمیختگی  -4 شکل

 

 

 

 راش فندقلوی اردبیل -فندق یهاجنگل بازدر نقا   لهیگاهیسحضور  -2شکل
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 یه ا ش گاه یرودر  خ اک تحلیل وضعیت وتجزیه

 لهیگاهیس

 لاه یگاهیسا  یهاشگاهیروخاک وتحلیل تجزیهنتایج 

 .اسات  تاومی  -شانی تا تومی  خاکبافت که نشان داد 

 یهاا هیا  و  نیزما  یهاا شکل ۀهمدر  خاک اسیدیتۀ

( دامناه در  33/2تاا   یالدر  17/4) یدیاس یکم خاک

 خاااک یکاایاتکتر تیهاادا نیشااتریب و نیکمتاار .بااود

 مان  یزیدسا  )دره( 134/3و  )یال( 913/3 پیترتبه

 49/1( تا )دامنه 22/9از  زین یکربن آتدرصد و  متر بر

و  یکا یزیف یهاا یژگیو برخی از .شد یریگاندازه )یال(

جنگال   ایان  در ین گونها یهاشگاهیرو خاک ییایمیش

ه شاده  ئا ارا 9زمین در جدول  مختلف یهاشکل یبرا

 .است

 زمین  مختلف یهاشکلدر  خاکفیزیکی و شیمیایی  اتیخصوص -9جدول 

 فرم زمین
 هدایت اتکتریکی

 (برمتر من یزیدس)
 اسیدیته

 

 میکربنات کلس

 )درصد(

 یکربن آت

 )درصد(

 ازت

 )درصد(
 بافت خاک

 رس

 )درصد(

 

 لتیس

 رصد()د
 

 شن

 )درصد(
 

134/3 دره  12/4  39 19/9  13/3 یتوم   32 94 19 

299/3 دامنه  33/2  1 22/4  34/3 یتوم -یرس   12 14 71 

913/3 الی  17/4  2 97/9  97/3 یتوم -یشن   31 74 41 

 

 اصلی یهامؤلفهتحلیل وتجزیه

 ،اصالی  یهاا تفاه ؤمتحلیال  واساس نتایج تجزیاه بر

ماوارد اطال اات   همۀ در  3بیشترین رریپ ارزش ویژه

به محورهای اول و دوم اختصاص یافتاه   نمونه قطعات

وتحلیاال اطال ااات و تجزیااه ،لیاادت نیهماا بااه؛ اساات

خاک نسبت به این  یها املو  نمونه قطعاتموقعیت 

تحلیال  وتجزیاه دو محور سنجیده و مقایسه شد. نتایج 

 27/92 نشاان داد کاه   هاا گاروه برای  یاصل یهاتفهؤم

 27/71رصد تغییرات واریان  مربو  به محاور اول و  د

. در مجماوع  درصد تغییرات مربو  به محور دوم است

درصاد( را   34/23از تغییارات )  بزرگای دو محور سهم 

 (.4 )جدول اندشدهشامل 

 PCA 3مقدار ویژه و درصد واریان  محورها در آناتیز  -4جدول 

 استیک -بروکنشاخص  یتجمع ان یواردرصد  واریان تبیین درصد  ارزش تابع ویژه محور

3 213/1 273/92 273/92 737/1 

7 129/3 274/71 394/23 394/3 

1 312/3 119/39 119/19 933/3 

9 443/3 124/2 241/43 414/3 

4 122/3 447/9 194/42 414/3 

2 722/3 191/1 211/44 914/3 

2 371/3 712/3 429/44 341/3 

1 337/3 372/3 333/333 34/3 

 

                                                           
1. Eigen value 
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مشاااهده  2 شااکلو  2 جاادولدر  کااه طااورهمااان

باا  ، اسیدیته، درصد سایلت  یکیاتکتر تیهدا ،شودیم

، درصد ازت و میکربنات کلسمحور اول و  مثبتسمت 

محور همبساتگی دارناد.    نیا یمنف سمتبا  یکربن آت

و  میکربناات کلسا  رس،  درصدمنفی را  ریتأثبیشترین 

مثبات را درصاد شان و     ریتاأث و بیشاترین   ،یکربن آت

 .اندداشتهسیلت 

  PCA یمحورها خاک وة شدیریگاندازه یرهایمتغ نیب یهمبستگ -2جدول 

 چهارم یاصل مؤتفۀ سوم یاصل مؤتفۀ دوم یاصل مؤتفۀ اول یاصل مؤتفۀ  امل

 937/3 -373/3 723/3 733/3 (برمتر من یزیدس) یکیاتکتر تیهدا

 -322/3 794/3 -344/3 733/3 اسیدیته

 319/3 -319/3 919/3 -742/3 ازت کل )درصد(

 -341/3 -141/3 -241/3 -771/3 )درصد( میکلسکزبنات

 394/3 -794/3 324/3 -297/3 کربن آتی )درصد(

 -311/3 343/3 -111/3 311/3 رس )درصد(

 -329/3 -729/3 312/3 121/3 سیلت )درصد(

 -339/3 313/3 139/3 -347/3 شن )درصد(

 

 

 دوم و اول یمحورها به نسبت خاک  ناصربا  نمونه قطعات یهمبستگ مقدار و تیموقع -2 شکل

 

 محاور ، شودیممشاهده  2 شکلدر  که طورهمان

 تیهااداساایلت و مشخصااۀ در ساامت مثباات بااا  اول

درصاد   یرهاا یمتغ با یمنف سمت در و خاک یکیاتکتر

 .ددار میمساتق  رابطۀ میکربنات کلسو  یکربن آتازت، 
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شان و در   اتیخصوصا باا   مثبات  سامت  در دوم محور

 قطعااه .دارد ارتبااا ساامت منفاای بااا درصااد رس  

 یادامنه یهاشگاهیروبه  77و  31، 32، 39 یهانمونه

کاه باا   د نا ختصاص داراشماتی و شرقی  یهاجهتدر 

جهاات مثباات محااور اول و بااا خصوصاایات ساایلت و  

، 3 وناه نم قطعات .خاک ارتبا  مستقیم دارنداسیدیتۀ 

 یهاااجهااتیااال در  یهاااشااگاهیرو 34و 31 ،37، 2

شماتی، غربی و شارقی( باا سامت منفای محاور دوم      

 بیشترین همبستگی را دارند و باا درصاد رس ارتباا    

 77 و 73 ،2 نمونااه قطعااات .دهناادیماانشااان منفاای 

شاماتی و   یهاا جهات واقاع در   یادامنه یهاشگاهیرو

همبستگی را شرقی با سمت منفی محور اول بیشترین 

و درصاد ازت ارتباا  نشاان     یآت مواددارند و با درصد 

 (.2 )شکل دهندیم

 

 بحث

 شاکل  شااخص  باین  وجود ارتباا   بررسی این در

 اثباات  باه  لاه یگاهیسی درختچۀ شیصفات رو و نیزم

صفات نشان داد که همۀ  هادادهیۀ واریان  تجز .رسید

، ناه نمو قطعاه ی در فراوانا شاده شاامل   ی بررسیشیرو

در  لهیگاهیسو تعداد جست  تاج قطرو  قهی قطرارتفاع، 

ی دارناد. در  داریمعناختالف  نیزم مختلفی هاشکل

ماهیات انحصااری    لیدتبه لهیگاهیس، رو شیپپژوهش 

اناادک )درصااد  نساابتبااهخااود، بااا درصااد ترکیباای 

حضاور   تحات بررسای  ( در منطقۀ جنگلای  کمیفراوان

ی هاا گروهانفرادی یا در  تصوربهاغلپ  این گونهدارد. 

ی مختلف زمین )دره، دامنه و یال( هاشکلکوچک در 

ی مختلاف جغرافیاایی پاراکنش دارد، وتای     هاجهتو 

ی دره و دامنااه در هاااشااکلبیشااترین فراواناای آن در 

 3423ی شماتی و شرقی در محدودة ارتفاا ی هاجهت

 رسدیم نظربهمشاهده شد.  ایدر متر از سطح 3493تا

ش ارتفاع از سطح دریا و در نتیجاه کااهش دماا،    افزای

مانع حضور این گونه در ارتفا ات با ی جنگل نیسات  

به اقلایم معتادل سارد جنگلای ساازگاری       این گونهو 

 نشاان داد  .Ayaz et al( 2001ی )هاا افتهیدارد. نتایج 

 در ترکیاه باین   ایان گوناه  ی عا یطب یهاا شگاهیروکه 

معتادل   میدر اقلا  از سطح دریا و متر 3433تا  3333

 دارند. سرد قرار یجنگل

در  هاا گوناه  یختگاا یآم ی درصاد بررساا براساس 

از ایاان گونااه در منطقااۀ تحقیاا ،  نموناااه قطعاااات

ی پرشایپ در محادودة   هادامنهتا  پیشکمی هادامنه

 راشکوبیزدر  ایدر متر از سطح3493تا 3423ارتفا ی

ی، اور ی راش،هاا گوناه همراه با  جنگل بازیا در فضای 

باراناک و تای     ی،جنگلا  بادا   ،سفیدکرکو، کرب ،تور

یی مانناد  هاا گوناه باا   لاه یگاهیسحضور دارد. همراهی 

اوری، تااور و تاای  کااه مخااتص ارتفا ااات فوقااانی    

، بیانگر توانایی اساتقرار و رویاش در ناواحی    اندجنگل

است. در این زمیناه    م کممرتفع و پرشیپ با خاک 

نیاز   Ballington (2012 Ehlenfeldt &ی )هاا افتاه ی

توانایی استقرار  V. arctostaphylosنشان داد که گونۀ 

متاار از  7933تااا  433و رویااش در محاادودة ارتفااا ی

ی زمااین از دره تااا هاااشااکلسااطح دریااا را در همااۀ 

 طارف  از ارتفا ات فوقانی جنگل )اکوتون جنگل( دارد.

هام  و  هاگونههم در زیراشکوب  لهیگاهیسحضور  گرید

 مطلپنیامنطقۀ تحقی  مشاهده شد که  بازی فضادر 

به شارایط ناور و ساایه     لهیگاهیسة بردباری دهندنشان

هاای  مشاابه یافتاه    یتحق نیا، نتایج نظر نیا ازاست. 

(2001 )Ayaz et al.   است که اظهار داشتند این گوناه

 باا هماراه   هیساا بادون  ای هیسامهیندر شرایط  تواندیم

 باشد. داشتهاستقرار و رویش  گونۀ راش

کااه  نشااان داد  .Yüksek et al(2013بررساای )

ترکیاه   اهیسا ی ایا دری شارق  هاا جنگال  در لهیگاهیس

 ، .Rhododendron ponticum L یهاا گوناه همراه باا  

L. Sorbus aucuparia ،L. İlex aquifolium  در

 نوئال ی جنگلای خااتص و آمیختاۀ    هاتودهاشکوب زیر

(Picea orientalis L.)  یشااااااارق راشو  

(Fagus orientalis)  شودیممشاهده. 

نشاان داد   لاه یگاهیسا ی رویشی هامشخصهی بررس

، ارتفاع و قهی قطری مستقر در دامنه از رشد هاهیپاکه 

کمترین رشد  هاالبیشتری برخوردارند و در ی تاج قطر
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بیااانگر شاارایط  موراااوع  انیااارویشاای را دارنااد.  

ی و آبیۀ تغذ، خاکی زهکشنظر  رویشگاهی مطلوب از

ی اسات  ادامناه ی هاا شاگاه یرومواد غذایی مطلوب در 

(Marvie Mohadjer, 2013 .) بررسااااااای 

(2013. )Yüksek et al  نیتار مطلوبنیز نشان داد که 

ی ادامنهی هاشگاهیرورویشگاه برای استقرار این گونه، 

داشاتن خااک حاصالخیز، تهویاه و      لیا دتبهاست که 

ب در این مناط ، رشد رویشای بیشاتر ایان    زهکشی آ

کاه باا نتاایج پاژوهش حارار       کنندیمگونه را فراهم 

 ی دارد.همخوان

از  یبرخا  نیبا نشاان داد کاه    حارر  یتحقنتایج 

 یشاایرو تیو خاااک بااا ورااع  یطاایمح یهااا اماال

دارد.  وجاود  یکا یارتباا  نزد  لاه یگاهیسی هادرختچه

در حفاظات از   تواناد یها ما رابطه نیا زانیم ییشناسا

ة این شدپیتخر یهاجنگل یایاصالح و اح ،خاک ،آب

  داشاااااته باشاااااد  یمهماااااتاااااأثیر  منطقاااااه

(Zas & Alonoso, 2002 .) در  بافاااات خااااک

شانی  تا در منطقۀ تحقی ، تومی  لهیگاهیس یهاشگاهیرو

 خصاوص  نیا در ااسات.   3/2تاا   1/4 اسیدیتۀ بااتومی 

ه باه رویاش در   که تمایل این گونا کارد  اانیب تاوانیم

 بارت دیگر، رشاد ایان   ی سبک بیشتر است. بههاخاک

ی( بیشاتر  اشهیرگونه )رشد رویشی و گسترش سیستم 

که نفو پاذیری و زهکشای    افتدیمیی اتفاق هاخاکدر 

نتاایج ایان تحقیا  مشاابه      نظار  نیا امناسپ دارند. از 

است که نشاان  Esmailzadeh et al ( . 2011)تحقی  

 لاه یگاهیاشکوب سا ریبا زجوامع راش  کبافت خادادند 

( حاااوی مازناادراناسااتان) سااوادکوهی هاااجنگاالدر 

 شن است.  راتبیشترین مقدار 

بافات  کاه   نشاان داد ی اصلی هاموتفهیۀ تجزنتایج 

ی و درصااد ازت، تااأثیر مهماای در  کااربن آتاا، خاااک

 مقادار  کاه ی طوربهپراکنش و رویش این گونه دارند، 

 محاور  راسات  سمت با را با ارت نیشتریب خاک لتیس

باا   را ارتباا   نیشاتر یبی و ازت کربن آتا و درصد  اول

 گاار ید  بااارت باه ناد.  نشان دادمحور اول  دوم سمت

و  شاماتی  یهااا هاا و دامنااه  در دره شتریگونه ب انیا

خااک  و سیلت و با مقادار شان شودیم ادهید شرقی

ظهاار  ا تاوان یما . در این زمینه دارد یاشتریارتباا  ب

بافات   خصاوص باه  خصوصیات فیزیکی خااک کرد که 

مهمای کاه در حمایات از رشاد      تاأثیر  لیا دت، بهخاک

مشخصاه،  ایان   اسات و دارند، حائز اهمیات   لهیگاهیس

چگونگی جذب آب و مواد غاذایی، نفاو     ةکننادنییتع

خاااااک و فعاتیاااات  ی، دماااادر خااااک هااااشاااهیر

 یاهااافتااهزمینااه ی نیاااست. در هااااسااامیکروارگانیم

Ayaz et al. (2001) ایان گوناه خااک   داد کاه   نشان 

. دهاد یما  حیتارج را ( و متوساط )تاوم(   یسبک )شان 

مرطاوب   یهاا خاک در بیشترین رویش را که یطوربه

 و دارد یدیاسا  و شاده یزهکشا  یخاوب آهک باه  بدون

رشاد   زیا ن یدیسا ا اریبسا  یهادر خاکحتی  ندتوایم

دادناد کاه    نیاز نشاان   .Yüksek et al( 2013. )کناد 

، ایاان گونااهباارای رشااد  بافاات خاااک نیتاارمطلااوب

 و مقاادار ازت  23/9-13/9ی بااا اساایدیتۀ  تااومیشاان

 درصد است. 92/3-73/3

در  لاه یگاهیسی هادرختچه یعیطب ااتیح ادیتجد

از  .اساات  یرجنسیصورت غو به زیناچ تحقی ،منطقۀ 

ی میوة آورجمعبه توانیمی جنسی زادآورد یل نبود 

 لیا دتباه نارس توسط اهاتی منطقه  صورتبه گونهاین 

یاای( و خااواص دارو) ادیاازارزش اقتصااادی بساایار  

در  ایان گوناه  ی باذرهای  زنا جوانههمچنین مشکالت 

 . فراوانای کارد  اشاره Sedaghat-hoor, (2007جنگل )

هاای  فارم نسبت باه  دره  در فرم یارجناسیغ یزادآور

را  فاخااتال نیااا لیاادت .اسااات اشتریااب زمااین دیگاار

 ،خااک  بااودن  ما    اادیا در وجود رطوبت، ز توانیم

اناادک  ریو تااأث بسااتهمااهیبسااته و ن پوشاااشتااااج

 .کرد انیب درهدر  دینورخورشا

(2009 )Islam et al. ی جنگلا ة تاود  92 با ارزیابی

V. arctostaphylos    اهیسا ی ایا دردر منااط  شارقی 

ی عیطب اتیحترکیه اظهار داشتند که ورعیت تجدید 

ناچیز اسات و فقاط    تحت بررسیدر مناط   این گونه

 .کندیمی از طری  پاجوش زادآوری رجنسیغ صورتبه

ۀ جا ینت، منطقاه  کی جنگلای در یا  هاگونه حضور
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 خااک ی هاا مشخصاه  و یوگرافیزیف وامل  کنشبرهم

 ،رویشاگاهی  یهاا یژگا یو باه  توجه با گونه هر و است

 نیا ا از یخا بر باا  ،یبردباار  ۀدامن و کیاکوتوژ یازهاین

 براسااس . دهاد یما  نشاان  یشتریب یهمبستگ ها امل

 سایلت و  مقادار  ژهیا وباه  بافات خااک  ی ماا،  هاافتهی

 از یکاربن آتا  و درصاد   اسایدیته  ازت،ی هاا مشخصاه 

 منطقاۀ تحقیا    در این گوناه  پراکنش در مهموامل  

 .هستند

، ایان گوناه  یۀ میوة رویببرداشت نارس و  متأسفانه

رو کارده  ی انقراض روبهخطر جد ی آن را باهاشگاهیرو

از نظار   تواناد یما حمایات   در صاورت که اتبتاه   است

ی و اقتصااادی جایگاااه شااایان سااتیز طیمحاامسااائل 

ی ارزشامند و  اگوناه  لاه یگاهیسا . داشته باشاد ی توجه

جنگال  در ترکیاپ و تناوع  ناصار رویشای      رگذاریتأث

ی از نظار  اژهیا وتحقی  است و جایگااه بسایار    منطقۀ

ی باشاناخت یزی هاا جنباه یی و خواص داروکی، اکوتوژی

در فصول  استکان شکلی هاگلدر برگ و  تنوع رنگ)

در احیا، توسعه و بهباود   توانیم( دارد و مختلف سال

اند از ی جنگلی مزوفیل که تخریپ شدههاتودهساختار 

 آن بهره جست.
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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 sandy- 

loam. 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. 



 
 


