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چکیده
هاي ارسباران در جنگل)WildfoetidissimaJuniperus.(چتنهمنظور شناخت نیاز رویشگاهی گونه بهروپژوهش پیش

بـه مسـاحت   ه کلیبرچـاي ضـ حوچـاي از ه ستنضزیرحوکه شامل بودهکتار 15000مطالعه مورد. مساحت منطقه شدانجام 
مختلف هاي شکلدر داخل نظردر منطقه موردباشد. میهکتار 665به مساحت چايه ایلگنهضو قسمتی از حوهکتار13335

در داخل هر یک از قطعات نمونه فاکتورهاي اکولوژیکی . شدنمونه انتخاب قطعه14،متفاوتجغرافیایی هايجهتدر و زمین
و pH ،EC، درصد کربن آلی، درصد مواد خنثی شونده، NPKبافت خاك، میزان،سطح دریاازارتفاع ،دامنهجهت نظیرمنطقه 

در چتنهگونه انتشار ،مطالعهمنطقه مورددر گیري شد. ازهانددرختان(قطر و ارتفاع) مشخصات کمی برخی و درصد گل اشباع 
از آنماده آلی و میزان بودرسی تا رسی - لومیبافت خاك لومی،. بودباالتر از سطح دریا متر1410تا 016محدوده ارتفاعی

خنثی دهنده متغیر است که نشان8/7تا 1/7از ارسباراندرچتنههاي رویشگاهخاكاسیدیته .بودمتغیر درصد 74/3تا 4/1
.بودهاي مختلف زمین در نوسان شکلدر متر سانتی5/42تا 3بینهاپایه. قطر برابر سینه باشدمیها بودن این خاكتا قلیایی
تجزیـه بـه   نتـایج  قـرار داشـتند.  شـرقی  وجنوب شـرقی در جهت متر 12گیري شده با ارتفاع اندازهچتنه هايپایهبلندترین 

و فاکتورهـاي اسـیدیته،   یکلفهؤکه فاکتورهاي درصد شن، درصد رس و میزان پتاسیم با مداد) نشانPCAهاي اصلی (مؤلفه
هـاي  یزیکی و شیمایی رویشـگاه بیانگر خصوصیات فترتیب و بهندشتهمبستگی بیشتري دادولفه ؤمیزان مواد آلی و فسفر با م

. بررسی هستندمورد

.رویشگاهی، نیاز چتنههاي ارسباران، جنگلآذربایجان شرقی، : کلیديهايواژه
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مقدمه
یعنی )هکتار15000(به مساحتمطالعهدر منطقه مورد

ه ضه کلیبرچاي و قسمتی از حوضحوچاي ازه ستنضحو
هاي تودهچاي مانند بیشتر نقاط جنگلی ارسباران،ایلگنه

هاي نیمه انبوه در شیبهاي شمالی،جنگلی انبوه در شیب
ه از یکدیگر در ستهاي پراکنده و گسشرقی و جنگل

د. شونهاي جنوبی و جنوب غربی مشاهده میشیب
گذر از مناطق ،هاي ارسباران در حاشیه رود ارسجنگل

د و ندهبه مناطق جنگلی زاگرس را نشان میجنگلی شمال 
وع تنازنظر اما، دنداریاد شدهوجه اشتراك زیادي با مناطق 

و فلور هستندهاي گیاهی و جانوري منحصر به فرد گونه
هاي بندي اولیه جنگلدر تقسیم. دارندآناتولی و قفقاز را 

هاي شباهت گونهازنظرارسباران را هايایران، جنگل
هاي در سال.اندکردههاي شمال منظور جنگلجزودرختی 

علت داشتن بهاي و دلیل تنوع گونهبهها را اخیر این جنگل
،تیره تعلق دارند97جنس و 493گونه گیاهی که به 1334

عنوان و بهاندبا ارزش ژنتیکی جهان شناختهمناطق جمله از
گانه رویشی یک منطقه رویشی مستقل و یکی از مناطق پنج

هاي جنگل).,1976Javanshirاند (ایران به حساب آورده
یک نوادر اکولوژارسباران در شمال غرب ایران یکی از

ترتیب با ممرز و بلوط بههايجنسو دنآیشمار میجهان به
ها، عناصر درصد اختالط با سایر گونه36د و درص51

).,1996Alijanpour(دهندغالب آن را تشکیل می
از سوي سازمان جهانی 1976هاي ارسباران از سالجنگل

جهان ثبت هکرهاي زیستگاهعنوان یکی از ذخیرههیونسکو ب
).,2000Alijanpourشده است (

در هاي جنگلی ارسباران تنها حال حاضر رویشگاهدر
چاي لگنهی، اچاي، کلیبرچاينتسچهار واحد هیدرولوژیک 

هاي جنگلطور غالببهد که نخورچشم میچاي بهرو حاجیل
متر2000تا 1000ارتفاعات بین درنیمه انبوه انبوه و
,(دارنداز سطح دریا قرارباالتر 2002Ghazi-Barzegar.(

برخی ومنطقه ارسباران از فلوري غنی برخوردار است 
، پر)WildaJuniperus foetidissim.(چتنهمانندها گونه

)Cotinus coggygria( بلوط سفیدو)Quercus petraea (

etGajoti-Ebrahimiشوند (دراین ناحیه رویشی دیده می

2006,.al(.خشک سرد و دو طبقه اقلیم اثرتحت این ناحیه
).et alKhaleghi,.1998(باشدخشک سرد میاقلیم نیمه

فیزیونومیک به دو دسته تقسیم هاي ارسباران ازنظرجنگل
هاي آن برگ که عمده گونههاي خالص پهنشوند: جنگلمی

هاي آمیخته د و جنگلندهرا بلوط و ممرز تشکیل می
هاي شمالی اشکوب باال در شیببرگ که برگ و سوزنیپهن

دهد اشکوب پایین را سرخدار تشکیل میرا ممرز و بلوط و
اال و چتنه در هاي غربی بلوط در اشکوب بو در شیب

et alfearahSGhanbari.,گیرد (قرار میپاییناشکوب 

هاي جوان در ساختار تجدید حیات غالب توده.)1020
زادها با فراوانی شاخهزاد ارسباران دانه و شاخههاي جنگل

بیشترین درصد29و 32ترتیب با است و ممرز و بلوط به
,.(دارندتجدید حیات را  2001et alAmirghasemi.(

ها و شرایط اکولوژیک حاکم بر محیط ارتباط بین رستنی
تنگاتنگی وجود دارد. زندگی اجتماعی گیاهان و چگونگی 

هايعاملثیر شرایط ادافیکی، کلیمایی و أا تحت تترکیب آنه
).Akbarzade,1994زیستی حاکم بر رویشگاه قرار دارد (

هاي متمایز صورت جمعیتگیاهی ازنظر ژنتیکی بههايگونه
شناختی یا که همان نژاد بومدنشومشخص دیده میو

هاي متفاوت یافت زیستگاههاي محلی است که درجمعیت
,7Atri(شوندمی چنانچه نیاز هر گونه گیاهی از .)199

هاي عاملریمتقابل آن گونه بر روي سااثرمحیط و همچنین 
توان وضعیت ها شناخته شوند، میشگاهیی روزیستمحیط
کردیابیتعیین و ارزندهیها را در شرایط حاضر و آگونه

)11, 20.et alrurioKhmadAAli .( توالی گیاهی به
بلکه به ،شودکلیماکس یا اوج واحدي منجر نمیمرحله 

به شرایط رسد که اوج میمختلفاز جوامعموزاییکی
Coker,Kent &(اي بستگی داردو تنوع گونهاکولوژي 

2001( .
هاي مختلف در نواحی نیاز رویشگاهی گونهتاکنون 

نیاز بررسی رویشی مختلف کشور مطالعه شده است، ازجمله 
درجنگل خیرودکنار ) Acer velutinum(رویشگاهی پلت 

صورت هبوپسند است نوریادشدهگونه که نشان دادنوشهر 



بررسی نیاز رویشگاهی چتنه ...454

Sagheb-(دشوگاهی گروهی در جنگل ظاهر میادي وانفر

alebi, 1995T.(لوژیک وهاي اکبررسی برخی ویژگی
هاي جنگلدر)aviumCerasus(ک)کگیالس وحشی (آلو

از غرب این گونههاي که رویشگاهکردمشخص شمال ایران 
رند،از ارتفاعات پایین تا نقاط مرتفع پراکنش داتا شرق و

هاي هدتو)متر1400تا900(بند ارتفاعات میاناما در
.)2001kholeslami,iShe(دهندمیتشکیل را تري کمارتم

در ).infectoriQ(دارمازورویشگاهی هايویژگیبررسی 
یارتفاعاین گونه در محدوده که کردمشخص استان لرستان 

دهدمیتشکیل تیپ باالتر از سطح دریامتر2000تا 1200
سنگین به نسبت، متوسط (لومی)آن بافت رویشگاه و

et alMehdifar.,(استرسی) تا سنگین (رسی) -(لومی

خصوصیات کمی واز بررسی آمدهدستبهنتایج).6200
ودر استان چهارمحال) .brantiiQ(کیفی بلوط ایرانی

اي نورپسند است ونهکه بلوط ایرانی گونشان دادبختیاري 
1800ارتفاع و ازجهت جنوب غربی بیشترین حضور را در

etTalebiدهد (باالتر از سطح دریا نشان میمتر0200تا 

6., 200al( .گلرتودهشناسی در بررسی خصوصیات جنگل
)fraxinifoliaPterocarya ( در استان لرستان مشخص

مرطوب سرد و نیمهلرگکه شرایط اقلیمی رویشگاه گردید
اي با خاك قرار این توده تراس کوچک رودخانهمحل است

Sohrabi & Sagheb-است (5/7اسیدیتهویرس-یلوم

Talebi, برخی متغیرهاي محیطی بر اثردر بررسی).2008
که شدمشخص ، )dusCapparis deci(گونه کلیر

استان هرمزگان داراي اقلیم گرم درآنهاي طبیعیرویشگاه
,.(و خشک بیابانی هستند 2009et alDamizadeh(.

) داراي تنوع spp.Juniperus(جنس ارسدر ایران 
باشد که سه گونهداراي شش گونه میو استاي خوبی گونه

و،aexcels.J،،.oblongaJهاينامه آن ب
J. foetidissimaشوندارسباران دیده میهايجنگلدر

)2001Asadi,.(هاي ی گونهو بررسی نیاز رویشگاهمطالعه
در ، اطالعات مورد نیازمهم ارسباران ازجمله گونه چتنه

مدیران به موازات آن ودهدمیافزایش راهامورد این گونه
مشابه اراضیاحیاءو و مدیریت یندههاي آریزيبرنامهدررا

هاي رویشگاهی گونه تعیین نیاز.کردیاري خواهد جنگلی 
با اکولوژیکی هاي بررسی ارتباط بین ویژگی،جنگلی چتنه

در پراکنش و ثر ؤو تعیین فاکتورهاي مهم مگونه این حضور
د.آینشمار میبهروپژوهش پیشازجمله اهداف استقرار آن 

رو بر چند اصل معیارهاي انتخاب گونه در پژوهش پیش
شامل بومی بودن، گسترش گونه ازنظر تعداد، حجم و سطح 
توسعه در مناطق اکولوژیک، ارزش اقتصادي ازنظر تولید 

هاي غیرچوبی، اهمیت اکولوژیک، نادر و چوب و فرآورده
در معرض خطر بودن و وجود یا عدم وجود اطالعات با 

لعات پیشین و منابع در دسترس استوار بود. توجه به مطا
، صنعتیمختلفهاياز جنبهارسجنسمختلف هايگونه

چناندرختان. اینهستندبسیار با ارزشو حمایتیحفاظتی
دلیلبهکهیافتايپایهتوانمیندرتبههستند کهمقاوم
Ali(باشدخشک شدهزدگیو یا آفتفیزیولوژیکیضعف

., 2011et alAhmad Koruri.(از نظر اقتصادي گونه چتنه
که در بسیاري طوريو دارویی داراي اهمیت زیادي است، به

عنوان تیر سقف هاي بزرگ قدیمی آذربایجان بهاز ساختمان
و نیز در یکی از کلیساهاي مخروبه واقع در یکی از دهات 

هاي چوبی مورد استفاده عنوان تیرآذربایجان بنام ناپشته، به
قرار گرفته است. میوه این گونه نیز همانند میوه گونه

J. oblongaکننده خون، رفع نزله، اثر مقوي، معرق، تصفیه
کند آور و مدر دارد و سنگ کلیه را دفع مینیرودهنده، قاعده

)Zargari, 1991.(

هامواد و روش
در موجـود  هـاي دادهابتدا با مطالعـه  ،پژوهشدر این

. شـد شناسـایی  آنهاي عمـده  رویشگاه، چتنهمورد گونه 
دامنه ارتفاعی گسترش (پراکنش بیشترینو کمترینسپس

هـاي جغرافیـایی (شـمالی،   جهـت .شدتعیین آن عمودي)
(یـال،  هاي مختلف زمـین شکلشرقی) و وغربیجنوبی،

در آن گسـترش  چتنـه دره، دامنه و زمـین مسـطح)  کـه    
نتخـابی  اصورت نمونه بهقطعه14.شدنیز مشخص شت،دا
هاي کمی برداري و بررسینمونهبرايآر 10مساحت هبو 
مطالعـه  مـورد کیفی پوشش گیاهی و خـاك در ناحیـه   و 
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(بـراي  قطـر برابـر سـینه    نمونـه، قطعـات در .مستقر شـد 
بـراي  (قطـر یقـه قطـورترین جسـت     ، زاد)هاي دانـه پایه
، ارتفاعـات درچتنههاي پایهرتفاع ازاد) وهاي شاخهپایه

ارتفاع از گیري وندازهاهاي مختلف زمینها و شکلجهت
درضـمن . شدنیز یادداشت جغرافیاییو جهت سطح دریا

نمونه در یک آري نیز در مرکز هر قطعهنمونه قطعهریزیک 
،پایه در کنار هم حضـور داشـتند  سهمناطقی که بیش از 

درنظر گرفتـه  چتنهحیات تجدیدشمارش بررسی وبراي
هـاي  ال در واحد سطح محاسبه شود. گونهشد تا تعداد نه

. شدندیادداشت نیزنمونه قطعههمراه در هر
ها دربا توجه به پراکنش رویشگاهبراي مطالعه خاك

هر پالت مختلف، در محل جغرافیاییجهات ارتفاعات و 
هاي خاك از عمقنمونهپروفیل اقدام شد.یک نسبت به حفر 

و ندسپس خشک شدآوري ومتري جمعسانتی60صفر تا 
دوالک بعد از مخلوط شدن کامل خاك و عبور دادن آن از 

شیمیایی و فیزیکی هايتجزیه و تحلیلبراي ،متريمیلی
شده خاك شامل بافت،گیريفاکتورهاي اندازه.شدندآماده 

،سیلترس و خاك شامل شن،يدرصد هر یک از اجزا
درصد مواد ،)pH(اسیدیته،)EC(هدایت الکتریکی

)، N(نیتروژن،)OC(میزان کربن آلی،)T.N.V(شوندهخنثی
.ندودب)SP(و درصد گل اشباع) P(و فسفر) K(پتاسیم

خاك درشت بافت خاك با استفاده از روش الک کردن براي 
هاي خاك سنگین تعیین شد.و هیدرومتري براي نمونه

خاك خلل و فرج و ظرفیت نگهداري آب رطوبت خاك،
,Piper(روش پیپربا مطابق  کربن آلی نیز با و)1947

و روش سریع تیتراسیونبالك-والکیاستفاده از روش
در نسبت pHو هدایت الکتریکی.)Black,1979(شدتعیین

ترتیب با استفاده از روش هدایت و انتقال و هخاك ب5/1
pH عناصرشد.گیرياندازهمترNPKوسیله فالیم هبنیز

.شدندگیري اندازهفوتومتري 
اي هتحلیل دادهوهاي مهمی که در تجزیهیکی از روش

تحلیل وتجزیه،روداکولوژي پوشش گیاهی به کار می
است. در مطالعات )Multivariate analysis(چندمتغیره

تفکیک براکتورهاي محیطیبررسی اثر فبراي،مختلف

هاي آماري گیاهی از روشها و ترکیب پوششگروه
استفاده TWINSPANوDCA،CCAچندمتغیره نظیر

,Kent & Coker(شودمی رو برايپژوهش پیشدر . )2001
هايدر جنگلچتنهشگاهی گونه یاز رویپی بردن به ن

مورد )PCA(هاي اصلیلفهؤتجزیه به مروش ،ناارسبار
و از باي پالت. براي این منظور گرفتاستفاده قرار 

شداستفاده SPSSو ORD-PCافزارهاي آماري نرم
)Goodal, 1954; Gauch, 1982(.

نتایج
نورپسند است که اي گونهچتنهکه نتایج نشان داد
)درصد07تا50بین (تند هاي در شیببیشترین حضور را 

در این گونه . همچنیناستکمتر در دسترس انسان که دارد 
061یارتفاعو در محدوده شرقیجنوب جهت جغرافیایی 

هاي رویشگاه. پراکنش داردمتر باالتر از سطح دریا 4101تا
شمال، جنوب و جنوب ،غرب هاي مختلف (چتنه در جهت

هاي تودهیارتفاعات میان، اما درندداشتقرارشرق)
ممرز بلوط وهاي همراه با گونهاین گونه تري از متراکم

درصد 10ترتیب هچتنه بهايرویشگاهدر . شدمشاهده 
22، جهت شمالدرها درصد پایه24، ها در جهت غربپایه

جهت درها درصد پایه44در جهت جنوب و ها درصد پایه
چتنه تري از شي بیهاپایهحضور .ندشتقرار داجنوب شرق 

در این گونه نشانگر این است کهدر جهت جنوب شرق 
همراه هايگونهکند.نور بیشتري دریافت می،جهت یادشده

باشند:چتنه به شرح زیر می
Stachys inflata L., Bromus briziformis Fisch. &

C.A.Mey., Achillea nobilis L., Juniperus oblonga

M.B., Jasminum fruticans L., Hypericum

perforatum L., Hordeum bulbosum L., Teucrium

polium L., Agropyron trichophorum (Link)

Richter., Centaurea sosnövskyi Grossh., Koeleria

cristata (L.) Pers., Pistacia atlantica Desf.,

Leontodon asperrimus (Willd.) Boiss.ex Bull.,

Linum nervosum Waldst., Lolium rigidum Goudin.,
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Lycopus europaeus L., Medicago lupulina L.,

Medicago orbicularis (L.) Bart., Medicago sativa

L., Melandrium persicum Boiss. & Buhse., Melica

jacquemontii Decne ex jacquem., Melilotus

officinalis (L.) Pall., Nepeta racemosa Lam.,

Onobrychis bungei Boiss., Onosma microcarpum

DC., Orchis mascula L., Papaver argemone L.,

Phleum paniculatum Hudson., Plantago major L.,

Prangos ferulacea (L.) Lindl., Prunella vulgaris

L., Quercus macranthera Fisch. and C.A. Mey.,

Quercus petraea L., Dactylis glomerata L.,

Lonicera iberica M.B., Rhamnus palasii Fisch. &

C.A.Mey., Rosa canina L., Salvia limbata

C.A.Mey., Satureja laxiflora C.Koch., Scabiosa

caucasica M.B., Scabiosa persica Boiss., Scabiosa

rotata M.B., Sedum album L., Spirea crenata L.,

Spirea hypericifolia L., Stachys schtschegleevii

Sosn., Stellaria media (L.) Cyr., Teucrium

orientale L., Thymus caucasicus Willd. ex

Ronniger., Paliurus spina-christii Miller.,

Valeriana alliarifolia Adams., Vicia truncatula

Fischer ex M.B., Ixillirion tataricum (Pall.) Herb.,

Inula helinum L., Gypsophila elegans M.B.,

Fraxinus excelsior L., Fragaria viridis Duchesne.,

Euphorbia helioscopia L., Ephedra procera Fisch

& C.A.Mey., Cotinus coggygria Scop.,

Cotonaeaster nummularius Fisch. & C.A.Mey.,

Conringia persica Boiss., Ceterach officinarum

DC., Cerasus microcarpa (C.A.Mey.) Boiss.,

Prunus divaricata Ledeb., Cornus australis

C.A.Mey., Cornus mass L., Astrodaucus orientalis

(L.) Drude., Avena barbata Pott ex Link.,

Bellevalia longistyla (Miscz.) Grossh., Berberis

integerrima Bge., Asparagus verticillatus L.,

Antemis tinctoria L., Aquilegia olympica Boiss.,

Aegilops crassa Boiss., Acer hyrcanum Fisch. and

C.A., Acer monspesulanum L., Erodium

cicutarium (L.) L.Her.ex.Aiton, Sangiusorba

minor Scop., Lappula barbata (M.B.) Gurke.,

Crepis sancta (L.) Babcock., Astragalus pinetorum

Boiss., Stachys byzantina C.Koch., Galium verum

L., Pimpinella tragium Vill., Thymus pubescens

Boiss. & Kotschy ex Celak., Verbascum orientale

(L.) All., Trifolium pratense L., Capsella bursa-

pastoris (L.) Medicus., Bromus tomentellus Boiss.,

Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen., Papaver

orientale L., Achillea millefolium L., Poa bulbosa

L., Alyssum longistylum (Sommier and Levier)

Grossh. and Schischk.

pH نوسان 7/7و1/7خاك مناطق مطالعه شده بین
میزان .استقلیاییدهنده حالت خنثی تا کمی نشانکهداشت

خوب نسبتبهدرصد)74/3تا 40/1(ماده آلیازت کل و
- رسی- شنیلومی تا- از شنیبافت خاك متنوع و.بود

62/1تا 38/0قابلیت هدایت الکتریکی از .بودلومی متغیر 
دهنده عدم نشانبود کهمتر متغیر سانتیموس برمیلی

ي مورد هاباشد. درصد آهک خاكشوري میمحدودیت 
دهنده این است که که نشانبودمتغیر 5/48تا4از مطالعه
هاي بدون آهک خاكدر هم هاي آهکی وهم در خاكچتنه

32تا دوفسفر قابل جذب مقدارتواند رشد کند. می
ها پتاس قابل جذب این خاكو مقدارگرم بر کیلوگرم میلی

خاك یعنی،بودمتغیر گرم بر کیلوگرم میلی824تا 170از 
فقیر تا غنی پتاسیم وفسفرنظر میزان زاچتنههاي رویشگاه

.)1(جدول باشدمی
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هاي چتنه در ارسباراندر رویشگاههطالعمهاي موردمشخصات فیزیکی و شیمیایی خاك-1جدول 

شماره 
pHنمونهقطعه

هدایت الکتریکی 
موس بر (میلی

متر)سانتی

پتاس قابل جذب
گرم بر کیلوگرم)(میلی

فسفر قابل جذب
گرم بر کیلوگرم)(میلی

ماده آلی 
(درصد)

سیلت (درصد)شن (درصد)ازت کل (درصد)
رس

(درصد)
گل اشباع 

(درصد)
ه خنثی شوندمواد 

(درصد)

17/566/04886/715/3315/0562618525/48

27/662/18145/710/3310/0512425640/27

37/350/15100/1260/3360/0682111540/37

47/240/14277/1354/3354/0572716620/44

57/474/05251/678/2278/0602614510/43

67/474/02168/537/2237/073198550/5

77/563/03453/541/2241/0582517515/48

87/762/18246/715/3315/0502426658/27

97/350/14633/1374/3374/0552520630/43

107/678/05372/688/2288/0602713540/42

117/364/02363/577/2277/075187520/5

127/139/04900/3210/3310/0702010520/4

137/648/01705/240/1140/0721612500/12

147/738/01800/280/1180/0701713510/10
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متوسط واصله 97چتنهگیري شده اندازههايپایهتعداد 
بیشتر . بوداصله 92/6نمونه در قطعههاي آن پایهتعداد 

تا 6/80(بینندزاد بودبررسی شاخهموردچتنههايپایه
جست پنجتا چهارطور متوسط هر پایه بهودرصد) 2/90

در مترسانتی8/4قطر برابر سینه کمترین. کرده بودتولید 

درمترسانتی5/24قطر برابر سینه بیشترینو شرقیجهت 
ارتفاع کمترینهمچنین .گیري شداندازهجهت جنوب شرقی

تا 1000و ارتفاع بین جهت جنوبیدر متر91/2درختان 
جهت در متر12ان  تفاع درخترابیشترینو متر1500

.)2(جدول شدگیري اندازهجنوب شرقی

مطالعهدچتنه مورهايپایهخصات کمی برخی مش-2جدول 

تعداد             ارتفاع درخت (متر)متر)(سانتیقطر برابر سینه مشخصه
(درصد)فراوانی میانگینحداقلحداکثرمیانگینحداقلحداکثر

جهت جغرافیایی

4/146/64/1155/908/567/62324شمال
2/118/49/825/466/398/33536شرق
3/190/89/1225/791/260/42122جنوب

5/245/99/1400/1250/350/688شرقجنوب
7/132/114/1250/483/320/40101غرب

سطح ازارتفاع
(متر)دریا

10005/245/79/1125/766/399/46337تا 500
15000/200/97/1055/991/282/46163تا 1000

شتریارسباران با توجه به استقرار بيهادر جنگل
که در یو جنوب شرقیجنوبيهاارس در دامنهيهاهیپا

کم و چتنهتجدیدحیات ،آفتاب قرار دارنددیمعرض نور شد
،شدمیمشاهدهدر سایه و پناه درختان مادري طور عمدهبه

تأثیرگذار پوك بودن بذر مانندهاییعاملنهیزمنیالبته در ا
. در منطقه یادشده گاهی تجدید حیات طبیعی چتنه در است

هایی همچون نسترن، تنگرس، بنه و بلوط نیز پناه گونه
در کل آمده،دستبا استناد به نتایج بهشد، اما مشاهده می

کم و فقطبررسیموردقطعات نمونهدر تجدید حیات مقدار 
یر درختان مادري بود.در ز

،چتنهثر در استقرار ؤمهايعاملترین منظور تعیین مهمبه

14متغیر در 14بر روي ) PCA(هاي اصلیلفهؤمتجزیه به 
مطالعه انجام شد و با ) از منطقه موردقطعات نمونهمحل (

ب یا مقادیر ویژه در تجزیه توجه به اینکه بیشترین ضری
(جدولبودهاي اصلی مربوط به محورهاي اول و دوم لفهؤم
تحت این دو محور PCAتحلیل نتایج آزمون ودر تجزیه،)3

و قرار گرفتتوجه موردهاي اول و دوم لفهؤعنوان م
بررسی نسبت به و فاکتورهاي موردقطعات نمونهموقعیت 

3در جدول مندرج مطابق نتایج .شدسنجیده این دو محور
) مربوط به Eigen value(مقادیر ویژهو باتوجه به

یکلفه یا محورؤم، PCAچهاروسه، دو، یکمحورهاي
دهد.از تغییرات پوشش گیاهی را شرح میمیزان بیشتري 

ارسباراندرمورد بررسیقطعات نمونههاي اصلی براي لفهؤادیر ویژه و واریانس تجمعی ممق-3جدول 
مولفه چهارممولفه سوممولفه دوممولفه اول

121/6705/2082/254/1مقادیر ویژه
721/43322/19874/14241/8درصد واریانس

721/43042/63916/77157/86درصد واریانس تجمعی
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معادل یک و دومحورهاي ياجزا،3اساس جدول بر
بیشتري اثرکنند و ها را بیان میدرصد واریانس04/63
میزان . دارندبا محورها قطعات نمونهنمایش ارتباط در 

یک، همبستگی هر یک از متغیرهاي محیطی با محورهاي 
نشان داده شده است.4در جدولدو، سه و چهار

بررسی چتنه در ارسبارانرویشگاهی موردهايعاملهاي ویژه در بردار-4جدول 
لفه چهارمؤملفه سومؤملفه دومؤملفه اولؤمصفت

224/0-410/0-034/0325/0جهت جغرافیایی 

-604/0-056/0-182/0260/0ارتفاع از سطح دریا 

-SP (344/0-042/0216/0016/0درصد گل اشباع (

-EC×10(336/0-057/0-060/0182/0(الکتریکیهدایت 

-pH(060/0-524/0298/0-070/0اسیدیته (

TNV(241/0-222/0-438/0-061/0درصد آهک (مواد خنثی شونده 

037/0377/0614/0-163/0درصد ازت کل 

-097/0080/0-405/0-273/0درصد مواد آلی 

-476/0111/0-352/0-040/0فسفر قابل جذب 

-006/0080/0237/0-356/0پتاسیم قابل جذب 

-330/0162/0223/0-283/0بافت خاك 

-111/0-205/0050/0-358/0درصد رس 

170/0-249/0-236/0-304/0درصد سیلت 

-147/0002/0-379/0031/0درصد شن 

از کل %721/43لفه اول (ؤواریانس مدر توجیه 
درصد واثر مثبت بیشترین دارايواریانس) درصد شن 

درصد سیلت و هدایت الکتریکی، درصد گل اشباع، رس
در توجیه واریانس اند.را دارا بودهاثر منفیبیشترین

اثر مثبتبیشترین اسیدیته و بافت خاك داراي،دوملفه ؤم
اثر بیشترینجهت جغرافیایی، فسفر و آلیو میزان مواد 

تعدادي نتایج مشخص شد کهاساس برند. را دارا بودمنفی
پراکنش چتنهی در اصلنقش،هاي محیطیاز ویژگی

که فاکتورهاي درصد دادنشان PCAنتایج آزمون دارند.
و فاکتورهاي اسیدیته، یکلفهؤرس و میزان پتاسیم با م

همبستگی بیشتري دولفه ؤمیزان مواد آلی و فسفر با م
هاي همراه آن، در استقرار گونه چتنه و گونه. دارند

منفی را میزان اثرمثبت را اسیدیته و بیشترین اثربیشترین 
ارتباط فاکتورهاي محیطی و 1شکل ند.داشتمواد آلی 

براي2و 1هايمختلف را براساس محورقطعات نمونه
دهد.نشان میچتنه
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چتنهبراي2و 1هاياساس محورمختلف برقطعات نمونهارتباط فاکتورهاي محیطی و -1شکل 

بحث 
، درصـد 07الی 50هاي بین در شیبچتنهزیادتراکم
هاي مختلف نظیـر جنـوبی، شـرقی،    جهتآن درپراکنش

رشد مناسب نیز حضور و جنوب شرقی، شمالی و غربی و
تـا  شـنی  - یرسـ - یبا بافت لومیهایدر خاكاین گونه 

این دهد که نشان میعمق هاي کمخاكشنی و در- یلوم
تـوان  و مـی استاکولوژیکی مناسبی بردباريگونه داراي 

ــان  ــا اطمین ــاداز آن ب ــعهدر زی ــهتوس ــا و درختچ زاره
بــا نتــایج ایــن مطالــب. اســتفاده کــردهــاکــاريجنگــل
ارسجنسهاي مختلف گونهدر موردهاي پیشینپژوهش
و زیسـت کـه در ارسـباران همخـوانی دارد  چتنه ازجمله

فقیرتـرین  تـرین شـرایط اقلیمـی و    در سـخت را آنرشد
et alGajoti-Ebrahimi.,(اندکردهیید أتخاكوضعیت

2011.(
برابـر سـینه   قطـر بیشـترین اشاره شـد، که طورهمان

چتنـه  ) متـر 21(تفـاع  رابیشـترین ) و متـر سانتی5/24(
بود که مؤید نورپسند بودن مربوط به جهت جنوب شرقی 

جهت جغرافیـایی  که مشخص شددرضمن.این گونه است
عنـوان  بـه چتنه ارتفاعی میزان رشد قطري ودر انتشار و

توان از این گونه در و میاستکننده و مهم تعیینفاکتوري

در اسـت، مناطقی کـه داراي شـرایط اکولوژیـک مشـابه     
نتایج نشـان  کرد. هاي آن استفاده راستاي تعمیم رویشگاه

و بیشـترین نظـر ازبندپایینیدر طبقه ارتفاعداد که چتنه 
،ر داردتـري قـرا  هدر وضـعیت ب سـینه  میانگین قطر برابر

توســعه بــرايتــوان بنــد مــیبنــابراین در منــاطق پــایین
. افـزایش  کـرد زارها از این گونه بردبار اسـتفاده  درختچه

رشد قطري و ارتفاعی در این گونه ناشی از افزایش دمـا  
ـ در این مناطق د. شـو ثر مـی أاست که از کاهش ارتفاع مت

اي و کـاهش فراوانـی  این امر افزایش تنوع و غناي گونه
ربوط به این گونه در منـاطق  هاي متی) رویشگاه(یکنواخ

هـا ثابـت   پژوهشهمچنین د. شوبند را نیز سبب میپایین
هاي جـوي  ي ناشی از ریزشکه اگر میزان سرما اندکرده

روي بـر  سـرما ،برف کمتـر از حـد معینـی باشـد    ویژه به
ارس جوانه بذرهايشود و بذرهاي ریخته شده اعمال نمی

,(نخواهند زد 2011.et alrurioKhmadAAli( .
63درحـدود  ، PCAاز آمـده دستبه3مطابق جدول 

. شده یلفه اول و دوم توجؤانس توسط دو میاز واردرصد 
محورهـاي  و فاکتورهاي مربوط بهاجزاءعبارت دیگر،به

حضـور، اسـتقرار، پـراکنش و   ثیر بیشتري در أتیک و دو
میـزان بیشـتري  یکلفه یا محورؤمو ندشتداتراکم چتنه 
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از تغییرات پوشش گیاهی را از کل واریانس) 721/43%(
درصـد شـن   ،لفـه اول ؤدر توجیـه واریـانس م  .دادشرح 

درصـد گـل   ، پتاسـیم ،  درصـد رس  واثر مثبت بیشترین 
اثـر  بیشـترین درصـد سـیلت   و هدایت الکتریکی،اشباع 

ر دند. هاي همراه آن داشترا بر استقرار چتنه و گونهمنفی
اسیدیته و بافت خاك بیشترین ،دوملفه ؤتوجیه واریانس م

، فسـفر و جهـت جغرافیـایی    آلـی و میزان مواد اثر مثبت
هاي همراه آن را بر استقرار چتنه و گونهاثر منفیبیشترین

که دادنشان 4مطابق جدولPCAند. نتایج آزمون داشت
فاکتورهاي درصد شن، درصـد رس و میـزان پتاسـیم بـا     

و فاکتورهاي اسیدیته، میزان مواد آلی و فسـفر  یکلفهؤم
،عبـارت دیگـر  ند. بـه شتهمبستگی بیشتري دادولفه ؤبا م
اصـلی در  نقـش یک ، فاکتورهاي یاد شده نتایجاساس بر

هـاي همـراه آن در شـرایط    چتنه و گونـه و انتشار توزیع 
یـان  در م، 1اسـاس شـکل  بردارنـد. رویشگاهی مختلف
ي طول بزرگتر و صد شن دارادرعاملفاکتورهاي یادشده 

ــا  ــوچکتر ب ــه ک ــود1محــور زاوی 4و مطــابق جــدول ب
از سـایر فاکتورهـاي   تربیشـ یـک همبستگی آن با محور 

بـر ثیر خیلـی زیـادي   أیاد شده تعاملیعنی. بودمحیطی 
هـاي همـراه آن در   توزیع و تراکم چتنـه و گونـه  حضور،

ذکور،اســاس شــکل مــبر.اســتشــته منــاطق مختلــف دا
، هـدایت الکتریکـی، سـیلت و   میزان مواد آلیفاکتورهاي 

یـک ارتبـاط   مـواد خنثـی شـونده)   درصدآهک (درصـد 
، یـک داش آراسـی (13قطعات نمونهمعکوس و منفی با 

، دوداش آراسی(14) و متر1236ارتفاع وجهت شمالی
افزایش ند، یعنی با شت) دامتر1064ارتفاع وجهت شمالی

ن حضور و تراکم چتنـه  میزان فاکتورهاي ذکر شده از میزا
ه هاي ذکر شده کاسته شدموقعیتهاي همراه آن در و گونه

. این امر ناشی از شرایط اکولوژیک مشابه یعنی قرار است
دامنه، جهت شمالی شکلشده در یادقطعات نمونهداشتن 

حالیدرباشد.متر می1236تا 1064و محدوده ارتفاعی 
قطعـات  دهنـده  هاي تشکیلکه فاکتورهاي یادشده با گونه

ارتفـاع  و، جهـت جنـوبی  روستاي گرمنـاب (نمونه چهار 
، جهت جنوبیدولوحسینروستاي شیخ(نهو )متر5313

عبـارت  بـه .ندشـت ) ارتبـاط مسـتقیم دا  متر700ارتفاع و
هـاي  یش میزان ایـن فاکتورهـا در موقعیـت   با افزا،دیگر

ــزا ــایی ذکرشــده، می ــه و جغرافی ــراکم چتن ن حضــور و ت
. یعنــی داشــته اســتیــز افــزایش هــاي همــراه آن نگونــه
دامنـه و جهـت   شـکل با توجـه بـه   نهو چهارهاي پالت

ـ  هسـتند جنوبی داراي شرایط زیستی مشـابهی   ن و بـا ای
دهند. فاکتورها همبستگی مثبت نشان می

قطعـات  و بافت خاك نیـز بـا   فاکتورهاي درصد رس
ومنطقه مقابل روستاي گندمنان، جهت شرقی(نمونه هفت

، یـک لـو حسـین روستاي شـیخ (هشت، متر)610ارتفاع 
کالله، در درهسولی(دوو متر)640ارتفاع وجهت غربی
ند. شـت ارتباط مسـتقیم دا متر) 085ارتفاع وجهت غربی

با عامل ارتفاع از سطح دریا ارتباط یادشدهقطعات نمونه 
مطـابق شـرایط   ،دیگـر عبارتبه.ندشتعکوس و منفی دام

ن حضـور و تـراکم   میـزا ،یادشدهقطعات نمونه اکولوژیک 
هاي همراه آن با افزایش میزان درصد رس و چتنه و گونه

و با افـزایش میـزان   داشته است تغییر بافت خاك افزایش 
هـاي  . رویشـگاه داشته اسـت ح دریا کاهش ارتفاع از سط

زمـین قرابـت زیـادي بـا     شـکل ازنظر ارتفـاع و  یادشده 
دارند.یکدیگر

فاکتورهاي میزان نیتروژن، پتاسیم و درصد گل اشباع 
وروستاي احمدلو، جهت جنوب شـرقی (نمونه دهقطعهبا 

قطعات نمونه سهند. شتارتباط مستقیم دامتر) 775ارتفاع 
1362ارتفـاع  و، جهت شرقیروستاي وایقان- گیوعلی(

ارتفـاع  وتـوپراق، جهـت شـمالی   منطقه قـره (12و) متر
از سطح دریا ارتبـاط مسـتقیم و بـا    با ارتفاعمتر)1166

فاکتورهاي درصد رس و بافت خاك ارتبـاط معکـوس و   
توان نتیجه گرفت که با افـزایش  راین میبناب،ندشتمنفی دا
شـده،  یادقطعـات نمونـه   از سطح دریا در محدوده ارتفاع

هـاي همـراه آن نیـز    کم چتنـه و گونـه  ن حضور و ترامیزا
رس عکس با افزایش میزان درصد رو به استافزایش یافت

از میـزان  ،شدهیادهاي و بافت خاك در محدوده رویشگاه
ه هاي همـراه آن کاسـته شـد   م چتنه و گونهحضور و تراک

، جهت شرقیلوروستاي مسجد(قطعات نمونه شش.است
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و، جهـت شـرقی  درهق ی(قران11و )متر1248ارتفاع و
با درصد شن همبستگی مثبت نشـان  ) نیز متر877ارتفاع 

سیم و جهت جغرافیایی نیز بـا  . فاکتورهاي میزان پتادادند
وجهت شرقیکالله،در سرهره(جنگل قطعات نمونه یک

منطقـه یـانیخ در   (پنجو ) متر0141ارتفاع از سطح دریا 
ــوبی ــه، جهــت جن ــاع وروســتاي کالل ــر)2851ارتف مت

اسـت کـه   یـادآوري . الزم به دادندهمبستگی مثبت نشان 
و قطعات نمونـه شـش  ترتیب با افزایش درصد شن در هب

هـاي شـرقی و   با افزایش میزان پتاسیم و در جهـت و11
ن حضور و تراکم میزاپنج،و قطعات نمونه یکدر جنوبی 

.ه استهاي همراه آن نیز افزایش یافتچتنه و گونه
در جنـوب شـرقی  جهـت  تـوان گفـت   میمجموع در
سطح دریـا  ازباالترمتر0001تا 500ارتفاعی دهمحدو

ایـن گونـه   باشـد.  مـی چتنـه گونهبراي رویشگاه مناسبی 
توانـد اسـتمرار و پیوسـتگی    مـی و استنیاز توقع و کمکم

اوجمراتع را بشکند و در توالی ثانویه و رسیدن به مرحله 
ـ   در جنگل Ebrahimi-(واقـع شـود  ثر ؤهـاي مخروبـه م

, 2011.et alGajoti.(
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Abstract
This paper aimed to study the ecological characteristics of foetid juniper (Juniperus

foetidissima Wild.) in Arasbaran forests, north-west of Iran. The study area of 15000 ha
includes 13335 ha in Sutan-chay sub-basin of Kaleibar Chai basin and 665 ha, a part of
Ilganeh Chai basin. Fourteen plots were established in sites with different land forms
and geographical aspects. A number of site factors including altitude, geographical
aspect and slope gradient as well as soil properties including soil texture, K, P, N,
organic matter, CaCo3, pH and EC were recorded. Moreover, quantitative characteristic
including diameter and height of trees were measured in each plot. Results indicated
that the distribution range of Juniperus foetidissima varied between 610 and 1410 meter
above sea level. Soil texture was loam, loam-clay and clay. Moreover, soil organic
matter varies between 1.4 and 3.74 percent. Soil pH varied between 7.1 and 7.8, which
indicates neutral to light alkaline soil. The tallest tree of 12 m height was measured on
southeast and east slopes. Also the diameter of trees varied between 3.0 and 24.5 cm in
different land forms and geographical aspects. The Principal Component Analysis (PCA)
further grouped representative factors for physical and chemical soil characteristics. Therefore
factors such as sand, clay and potassium content along axis 1, while pH, organic matter and
phosphorus content were rather related to axis 2.

Keywords: East Azerbaijan province, Arasbaran Forests, Juniperus foetidissima, site
demands.


