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 چكيده
و تحقيقاين  ابتدا منطقه پراكنش.حشي در استان فارس اجرا شده استبا هدف شناخت خصوصيات اكولوژيك گونه گالبي

و با توجه به روش تحقيق، دامنه ارتفاعي گالبي وحشي و عمودي(بر روي نقشه توپوگرافي مشخص گالبي)پراكنش افقي
و با توجه به متغيرهايي مانند جهت جغرافيايي،  و شكلوحشي تعيين رزمين درمطالعمورد ويشگاه با توجه به قرار گرفتن طبقهه

و با احتساب 2000از بيشارتفاعي  و4متر در تعيينآري10قطعه نمونه13جمعاً،زمين شكل4جهت و اطالعات مورد نياز
و در هر قطعه نمونه و در فرمهاي مخصوص ثبت)متر10×10(ي يك آري ميكروپالتها وضعيت زادآوري هر.شدبرداشت در

تجزيه PCA چندمتغيره خطي آزمونبا استفاده از هاي بدست آمده دادهو خاك حفر نيمرخ امكانحددر يك از قطعات نمونه نيز
كه قطعه نمونهدر اصله8با متوسط تعداد گالبي وحشي رويشگاه، گونهدر اين.ندو تحليل شد درصد آنها73ظاهر شده

شاهب  حداقل ارتفاع،مربعمتر11درخت متوسط مساحت تاج متر،يسانت14سينه درختان برابر قطر ميانگين.ندبودزادهخصورت
و ارتفاع متوسط8/7آنو حداكثر2 كل  غرب واقع در جهت هاي ها، دامنه از نظر تعداد پايه.بدست آمدمتر6/4درخت متر

تنمتغيرهااما از نظر،اند خود اختصاص دادهبهبيشترين تعداد را كليي مانند قطر برابرسينه، ارتفاع و ارتفاع ،ه، مساحت تاج
و سنگريزه وجود خاككننده عامل محدود. بود شرق واقع در جهتهاي مربوط به دره مقدار بيشترين و درصد سنگ اليه سنگي

در. بود و خاك آنها را در زمره خاكهاي بيشتباروري خاك داده قرار جنگلي خيز حاصلر موارد براي پشتيباني گياه كافي بوده
و حاصل شكلر نهايتد.است در زمين اين رويشگاه خيزي خاك از عوامل مؤثر در تعيين گسترشگاه گونه گالبي وحشي

.شوند محسوب مي

.استان فارس خصوصيات اكولوژيكي،، نياز رويشگاهي،زمين شكلگالبي وحشي،:هاي كليدي واژه

 مقدمه
ازاستان فارس داراي مساحتي ميليون4/12 بيش

ميليون هكتار آن را جنگلهاي2/2كه حدود هكتار است

دليل تنوع شديدبهدر اين جنگلها.دنده طبيعي تشكيل مي

و هواييآ و درختچهب و، جوامع متنوعي از درختان  ها

ر بوته گياهان و علفي قابل .)1383نام،بي( يت استؤاي

لحاظ منحصر بفرد بودنبههاي درختي مهم يكي از گونه

د و رويشگاه آن نقش اقتصادي كه در معيشت نيزر فارس

و عشاير منطقه دارد گونه گالبي وحشي،روستائيان

)Pyrus glabra Boiss. (اين گونه در رويشگاهي. است

كه حدود ظاهر شدههكتار 35000حدود وسعت به



 در منطقه سپيدان استان فارس) .Pyrus glabra Boiss(عوامل محيطي مؤثر بر گسترش گالبي وحشي 500

و 30000  5000هكتار آن در حوزه شهرستان سپيدان

.استهشدآن در حوزه شهرستان ممسني واقع هكتار

هاي از جنبه در اين منطقه وحشي حضور گالبي

و هم بهچاكولوژيكي و استحصال بذر عنوان نين توليد ميوه

ميشايان محصول فرعي جنگل  .باشد توجه

 هاي مختلف درختي نياز رويشگاهي گونه در رابطه با

و غناياي لحاظ تنوع گونهبهعمده بررسيها،اي درختچهو

و ارسباران متمركز شده پوشش جنگلي در منا طق خزري

هاي خارج از مناطق دي اندك، ساير گونهو در موار

كه ازجملهدان مورد مطالعه قرار گرفته جنگلي شمال

:توان به موارد زير اشاره كرد مي

و كيفي تيپ در بررسي برخي از خصوصيات كمي

و شن در منطقه سپيدان گزارش شد كههگالبي وحشي

مي تيپ غالب منطقه دهد را گونه گالبي وحشي تشكيل

متر از سطح 2400تا 2250كه عمدتاً در حد ارتفاعي 

و در جهات رو به شمالد و شمال شمال( ريا ) شرق غرب

ند دار حضوردرصد40تا5هاي بينو در شيب

و حمزه( ).1381، بردبارپور

ول بررسي نياز رويشگاهي گونه وي

)Quercus libani(نشان داد كه اين در استان كردستان

و و شرقي شمال گونه در جهات شرقي گسترش يافته

و با ابعاد بزرگتر گزارش شده در دره حضور آن ها اندك

در بررسي نياز).1384،و همكاران معروفي(است 

در استان لرستان)Q. infectoria(رويشگاهي دارمازو 

ب د در هكتار در يشترين تعدامشخص شد كه اين گونه با

و در يالها اين مقد دامنه ار به كمترين حد ها حضور يافته

در بررسي).1385، طالبيو ثاقبفر مهدي(رسيده است 

در زاگرس)Q. brantii( نياز رويشگاهي بلوط ايراني

اين گونه با سرشتكهشدمشخص نيز مركزي

با نورپسندي خود در جهت جغرافيايي جنوب غربي

م و بيشترين قطرطلووضعيت سينه برابر بتري مستقر شده

و همكاران( استدارهاي جنوبي را در دره .)1385،طالبي

نتايج،بر روي پراكنش بادامك در بررسي انجام شده

بهتياحك عنوان يك عامل مهم از تأثير جهت جغرافيايي

طوري كه ميانگين ارتفاع، تعداد جست، قطر يقه،به،ددار

و درصد  از تاجقطر تاج پوشش در جهت جنوبي بيشتر

در).1385،ساالريان( شده استگزارش جهت شمالي 

ديگر در رويشگاه جنگلي ارغوان در شمال ايالم بررسي

هاي مختلف گياهي در رويشگاه گونهكهشدمشخص 

خاك،مذكور همبستگي متفاوتي را با ارتفاع از سطح دريا

ومي( دهندمي بروزو پوشش گياهي از خود رزايي

).1385،همكاران

و شرايط بررسي در زمينه نياز هاي اكولوژيكي

رويشگاهي گالبي وحشي در ساير كشورها بسيار محدود 

و بيشتر مطالعات در زمينه شناسي، هاي گياه بوده

مي جوانه و خواب بذر بر در مطالعه.باشد زني، ركود اي كه

شPyrus glabraروي شرايط خاك رويشگاه  ،دهانجام

كه نشان دادهنتايج كه اين گونه بر روي خاكهاي لومي

و  مند دريافت نور كافي بهرهاز داراي زهكش مناسب بوده

ب نيز بر روي خاكهاي سنگين اما،خوبي رشد كردهههستند

و نسبت به شرايط سايه بردباري از خود نشان  رشد يافته

ك ميزان رويش ميوه ولي،دهد مي اهش ها در چنين شرايطي

و رطوبت زياد بر رويش آن چندان.يابد مي آلودگي هوا

و در خاكهايي با درجه  ي متوسط خيز حاصلمؤثر نبوده

ر مينيز  ).Huxley, 1992( نمايد شد

ها نيز بررسي .Pyrus calleryana Duneدر مورد گونه

آنتياحك درخت داراي سرشت نورپسند اينكه دارد از

و خاكه و رطوبت محيط اي زهكشي شده را ترجيح بوده

و تنوع مي و نسبت به سايه خاك، خشكسالي، pHدهد

و بيماريگ و آفات و آلودگي هوا اين. ها بردبار است رما

و قادر  و ويتنام بوده گونه بومي چين، ژاپن، كره، تايوان

 باشد درجه نمي-28به تحمل دماي كمتر از 

)Anon., 2008(.كه و يك گونه ديگر گالبي در اروپا

كه .P. pyraster Burgsdغرب آسيا گسترش دارد  است

از 850(از مناطق مسطح تا ارتفاعات مياني  متر باالتر

برگ آميخته مناطق نسبتاًو در جنگلهاي پهن) سطح دريا
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و با خشك با خاكهاي آهكي غني از مواد غذايي

 ,Aas & Riedmiller(تابستانهاي گرم گزارش شده است 

هاي از گسترش پايه Amman (1965)همچنين.)1993

و وحشي  كه پايه اصلي گالبي P. communisطبيعي

و عميق،استفاده شده در باغباني است در خاكهاي آهكي

و ذكر نموده كه اين گونه درختي  در اروپا گزارش داده

سنوكندرشد است  و ارتفاع5/0سال، قطر 150به متر

.رسدميهم متر 20

يبفرد جنگلي گالبي وحش جه به جوامع منحصربا تو

و تأثيري كه در بوم در شناسي جوامع جنگلي استان فارس

و نيز نبود يك بررسي خاص در زمينه ساير گونه  ها دارد

و بوم شناسي اين گونه، تحقيق حاضر نياز رويشگاهي

.شدانجام 

و روشها  مواد
 مواد

اي گالبي جنگلي جنس هاي پراكنش گونه راندر

و زاگرس در جنگلهاي گالبي وحشي گونه هاي البرز

و نيمه خشك مرطوب تا نواحي نيمهو از نواحي مرطوب

با نام Pyrus boissierianaمعروف گونه. انتشار دارند

و ارسبارانلكا در جنگلت آستارا تا گرگان،هاي شمال ايران

كجور، رامسر،-و در طوالش، ارتفاعات منجيل، ديلمان

ازال و مازندران تا ارتفاع بيش متر ديده 2000هيجان

هاي اين جنس از ديگر گونه.)1385ثابتي،( شود مي

، كردستان، لرستاندر آذربايجان P. elaeagnifoliaتوان مي

و بختياريو خُ،چهارمحال ج با نام علميگونه

P. communis صورت كاشته شدهبه شمال كشوردر ،

و مازندراندر P. grossheimii گونه  .P گونه،گيالن

hyrcana و جنگلدر و آذربايجانهاي گيالن ، مازندران

 گونه
P. mazandaranica و كانزردر دره كرج، دره

در با نام داغ P. salicifolia گونه،مازندران آرموت

و تبريز، كليبر و اروميه، بين ميانه ،آذربايجان بين سلماس

و گونه P. turcomanicaگونه در P. oxyprionدر گرگان

و كرمانشاه را نام برد از ديگر. آذربايجان، كردستان

هاي اين جنس كه دانه ميوه آن ارزش تجاري داشته گونه

يا،و در سطح نسبتاً وسيعي گسترش دارد  انچوچك
P. glabra كه و از گونه است هاي انحصاري ايران بوده

و هاي فارس، كهگيل در استان و بويراحمد لرستان ويه

 P. syriacaهاي گالبي وحشي از ديگر گونه. دارد رويش

هاي كردستان، لرستان، است كه از نظر جغرافيايي در استان

وو چهارمحال  انتشار دارد فارسبختياري

).1383، مظفريان(

 يت جغرافيايي محدوده مورد مطالعهموقع

و رويشگاه گالبي وحشي در غرب شهر ستان سپيدان

43(تا36ْ51*41(ياسوج بين-در مسير جاده سپيدان

و54ْ51* عرض25ْ30*39(تا15ْ30*41(طول شرقي

اين رويشگاه از ارتفاعات منطقه. شمالي واقع است

تك مالي هاي پراكنده گالبي وحشي پايه بلوط با حضور

و  و عرض حدود20طولبهآغاز ت17كيلومتر ا كيلومتر

و بويراحمد و كهگيلويه منطقه(مرز استان فارس

مي 35000 برابروسعتي) سرخ تنگ دهد هكتار را پوشش

.)1شكل(



 در منطقه سپيدان استان فارس) .Pyrus glabra Boiss(عوامل محيطي مؤثر بر گسترش گالبي وحشي 502

 گالبي وحشي در استان فارس موقعيت مكاني رويشگاه-1شكل

تا 1375 سالهاي زراعي( ايستگاه كمهربراساس آمار

وبو متر ميلي 1069انگين بارندگي ساليانهمي)1385  ده

به بيشتر مي نزوالت .افتد صورت برف در زمستان اتفاق

و متر ميلي 5/619با ميزان ماهديدربيشترين بارش

رخ متر ميلي2/7 ميزانبهماه شهريوردر كمترين بارش

گراد درجه سانتي-14دماي مطلق منطقه حداقل.دهد مي

گزارش شده گراد درجه سانتي33و حداكثر دماي مطلق 

در.)1385، نامبي( است طوربهاين منطقه گراديان بارش

هر ميلي51تقريبي  ،متر اختالف ارتفاع است 100متر در

 1050تا 630تغييرات بارش بين از اين رو محدوده

در. شود برآورد مي گراديان دما، اين مقدار برابرهمچنين

هر7/0حدود  ا 100درجه به ازاي و روزمتر است اين

و متوسط15تا4/9ين دماي ساالنه بين ميانگ درجه

و درجه سانتي8/20اكثر دماي منطقه حد متوسط گراد

مي درجه سانتي-9/14حداقل دما  .شود گراد تخمين زده

 شناسي زمين

شناسي منطقه مورد بررسي در قالب سازندهاي زمين

شرق جنوب-غربي با محور شمالهاي خوردگي چين

ازن سازنداي. رخنمون دارند :ها از قديم به جديد عبارتند

گورپي، سازند-سازند آهكي سروك، سازند ريزدانه پابده

و سازند-آهكي آسماري  جهرم، سازند ريزدانه رازك

به ترين سنگ قديمي.آواري بختياري هاي حوضه متعلق

-د كه زير سازند پابدهنباشمي) سازند سروك( كرتاسه

گورپي، سازند-بر روي پابده. اند گورپي قرار گرفته

 ميوسن-شناسي اليگوسن جهرم، با سن زمين-آسماري

مي قرار مي . پوشاند گيرد كه بخش وسيعي از منطقه را

و زير آغاجاري قرار-سازند رازك روي آسماري جهرم

سازند آواري بختياري با سن پليوسن، جوانترين. دارد

ترنر نيز بدون بات آبرفتي كوارسو. باشد سازند منطقه مي

و سنگ صورت مواد آبرفتي ناپيوسته بر رويبهشدگي

.)1353نام،بي( سنگهاي قديمي قرار دارند



و صنوبر ايران جلد  4503شمارة18فصلنامة تحقيقات جنگل

 پوشش گياهي منطقه

و هاي ميداني انجام بررسي با توجه به ويژگيهاي منطقه

و درختچه گونه، در محدوده مطالعاتي شده اي هاي درختي

ميهب موجود ا شوند شرح زير معرفي ز ميان آنها گالبي كه

ببهوحشي گاه و گاهي عنوانهصورت توده خالص

و درختچه اشكوب فوقاني با ساير گونه از هاي درختي اي

و انجير در جهت هاي قبيل بنه، كلخونگ، انواع بادام، شن

و شيبهاي مختلف مشاهده مي . شود جغرافيايي

خانوادهنام علمينام فارسي

 Lonicera nummulariifolia Jaub & Spach Caprifoliaceaeشن

 Pyrus glabra Boiss. Rosaceaeگالبي وحشي

Pistacia mutica Fish & C. A. Mey. Anacardiaceaeبنه

Pistacia khinjuk Stocks Anacardiaceaeكلخونگ

Amygdalus eburnea Spach Rosaceaeتنگرس

Amygdalus scoparia SpachRosaceaeبخورككوهي،بادام

.Acer monspessulanumافرا كيكم Boiss. Aceraceae

Cerasus microcarpa C. A. Mey. Rosaceae، راناسوحشيآلبالو

 Rhamnus pallasii Fisch. & Mey Rhamnaceaeسياه تنگرس

Ficus carica Celek L. Moraceaeانجير

Amygdalus routeri Rosaceaeارژن

 Cratagus azarollus Rosaceaeزالزالك

Daphnea mucranata Royle Thymelaeceaeدافنه

Ephedra foliate Boiss. & Kotschy Ephedraceaeافدرا

Cotoneaster numularia Rosaceaeشيرخشت

 روش تحقيق
براساس مطالعات،گالبي وحشيعمده رويشگاه

و نقشه پراكنش موجود شن  سپس. گرديد تهيهآناسايي

و حداكثر  مذكور پراكنش گونهيارتفاع دامنه حداقل

وآنو دامنه گسترش) پراكنش عمودي( از نظر طول

با توجه.شدمشخص) پراكنش افقي(ييعرض جغرافيا

و  به اهداف تحقيق كه بررسي خصوصيات رويشگاهي

با در نظرو استنياز اكولوژيكي گونه گالبي وحشي 

ازارتفاع گرفتن به 2000 بيش  عنوان يك طبقه ارتفاعي متر

و مسطح دره، يال،( هاي مختلف زمينشكلو و) دامنه

 جنوبي، شمالي،(گسترش گونه اصليييت جغرافيااجه

و شرقي هكتار 2000حدود وسعتبهاي منطقه،)غربي

مسطح بدون جهت شكلكه با توجه به اين.شد فكيكت

و شكل زمينهاي در نتيجه تركيب،ايي استجغرافي

با12جهت جغرافيايي منجر به ايجاد حالت شد كه

قطعه13تعداد احتساب يك حالت مسطح در مجموع 

صورت انتخابي در محلبهو به شكل دايره آري10نمونه 

ي مانندهاي مشخصهوپياده در عرصهحضور اين گونه 

و درختچه گونه به هاي درختي مبدأ درختان فكيكت اي

و فاصله سانتي5با حد شمارش سينهبرابر قطر،موجود متر
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در قطر تاج درختانو متر طبقات قطري يك سانتي واقع

كل،قطعات نمونه .شد گيري اندازه طول تنهو ارتفاع

 قطعه نمونهمنظور بررسي وضعيت زادآوري نيز در مركز به

و)ترم10×10( ميكروپالتهايي به مساحت يك آر مشخص

و مشخصه گونه شد هاي موجود ثبت .هاي الزم برداشت

به مورد بررسي نمونهاتز مجموع قطعا با توجه

و  در شكل زمينجهات پروفيل خاك نمونه قطعه10تنها

 مختلف هاي افق وضعيت بررسيو تشريح پروفيلو حفر 

سپس در آزمايشگاه.شد انجامخاك تا سنگ مادري

هاي مشخصه از مهمترين گيري برخي نسبت به اندازه

و شيميايي از ، هدايت الكتريكي، جمله بافتفيزيكي

واكنش خاك، درصد رطوبت اشباع، ميزان كربن آلي،

و نسبت جذب كربنات كلسيممقدار فسفر قابل استفاده، 

اطالعات برداشت شده از قطعات نمونه.سديم اقدام شد

به هر يك از نيمرخو نتايج آزمايش  آماري هاي افزار نرم ها،

Minitab وSpss و  PCAو آزمون آمار توصيفي وارد

.شد انجامها داده

 نتايج
ها هاي كمي گونه مشخصه

هاي هاي مهم رويشي گونه نتايج مربوط به مشخصه

.شده استارائه1در جدول قطعات نمونه موجود در

د گونهمهمترين هاي رويشي مشخصه ميانگين-1 جدول و درختچههاي اي رختي

 گونه
برابرسينه قطر

)متر سانتي(

ارتفاع درخت

)متر(

 ارتفاع تنه

)متر(

مساحت تاج

)مترمربع(

 تعداد جست

 گروه در جست

)درصد(فراواني

زاددانهزادشاخه

4/47327±27/115/2±60/124/9±58/426/0±4/1426/1±1/8*گالبي وحشي

5/33/637/36±74/41/2±88/180/5±68/331/0±1288/0±8/3شن

9/22/698/30±88/119/0±43/170/7±51/426/0±3/2146/1±2/8زالزالك

 انحراف معيار*

و جهات جغرافياييشكلبا توجه به ،هاي مختلف زمين

و 107تعداد اصله درخت گالبي وحشي شمارش

كلبرابرسينهتاج، قطر هاي مساحت مشخصه ،، ارتفاع

و شاخههاي پايه، درصد، تعداد جستارتفاع تنه زاد

كه اندازهزاد دانه هاي پايه درصد  خالصه نتايج گيري شد

.ندا ارائه شده3و2ايهدر جدول

در-2 جدول  گونه گالبي وحشي برايهاي مختلف زمين شكلميانگين صفات كمي

شكل

 زمين

برابرسينه قطر

)متر سانتي(

 ارتفاع درخت

)متر(

 ارتفاع تنه

)متر(

مساحت تاج

)مترمربع(

در تعداد جست

 گروه جست

)درصد(فراواني

زاددانهزادشاخه

6/33/907/9±50/91/2±52/106/9±10/426/0±2/1323/1±7/9*يال

9/42/798/20±62/167/1±68/112/10±20/525/0±2/1926/1±6/8دره

00/52/688/31±75/100/3±62/145/8±75/427/0±8/1219/1±2/6دامنه

00/35/625/37±06/57/1±53/192/2±66/313/0±7/1258/0±0/4مسطح

 انحراف معيار*
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گال برايميانگين صفات كمي در جهات مختلف جغرافيايي-3 جدول  بي وحشيگونه

 جهت
برابرسينه قطر

)متر سانتي(

 ارتفاع درخت

)متر(

ارتفاع تنه

)متر(

مساحت تاج

)مترمربع(

در تعداد جست

 گروه جست

)درصد(فراواني

زاددانهزادشاخه

7/41/809/19±98/133/1±55/156/11±67/428/0±2/1731/1±7/7*شمالي

6/43/587/41±42/91/2±58/145/7±35/415/0±1/1387/0±5/7جنوبي

6/35/865/13±19/114/3±55/128/9±74/426/0±9/1456/1±5/10شرقي

3/57/853/14±53/114/3±75/179/7±72/429/0±8/1199/0±7/4غربي

 انحراف معيار*

ل جهات جغرافيايي تأثير متقاب،بر پايه اطالعات موجود

مي هاي اندازه بر متغير شكل زمينو توان گيري شده را

چنين بيان كرد كه بيشترين حضور درختان گالبي وحشي 

غربي مشاهده واقع در جهت هاي از نظر تعداد در دامنه

هاي مساحت تاج، قطر اما از نظر ميانگين،شود مي

وا،و ارتفاع تنه برابرسينه، ارتفاع كل قع در درختان

با است شرق سمتبهكه جهت آبراهه هايي دره در مقايسه

.)4جدول( ساير جهات از مقادير بيشتري برخوردارند

و جهات جغرافيايي بر صفات كمي شكل زمينميانگين اثر متقابل-4 جدول

شكل

زمين
 جهت

برابرسينهقطر

)مترسانتي(

ارتفاع درخت

)متر(

ارتفاع تنه

)متر(

مساحت تاج

)مترمربع(

درتعداد جست

گروهجست

)درصد(فراواني

زاددانهزادشاخه

 يال

0/57/663/33±43/118/1±33/144/13±63/31/0±9/1223/1±8/4*شمالي

0/41000±14/70/2±70/184/4±78/30±1/948/0±1/1جنوبي

4/35/785/21±70/175/1±70/135/8±7/535/0±2/2302/1±5/14شرقي

1/31000±28/45/2±44/131/2±45/319/0±5/840/0±7/2غربي

 دره

2/45050±06/170/1±62/158/13±10/523/0±3/2234/1±9/8شمالي

2/61000±88/161/2±68/129/9±20/51/0±4/1568/0±7/3جنوبي

0/31000±50/220/0±70/199/4±93/636/0±3/2875/0±9/10شرقي

3/41000±34/135/1±75/181/5±61/432/0±9/1201/1±6/1غربي

 دامنه

6/45/615/38±58/124/1±58/170/8±42/434/0±1/1411/1±5/5شمالي

5/37/663/33±96/54/1±43/195/3±17/408/0±2/1481/0±8/10جنوبي

7/47030±55/117/2±54/196/9±97/416/0±4/1271/1±7/4شرقي

9/56/704/29±78/100/4±74/152/8±76/428/0±4/1101/1±5/5غربي

 انحراف معيار*

آنتياحك5اطالعات موجود در جدول از دارداز كه

 هاي مساحت تاج، قطر بر متغير شكل زمينظر آماري اثرن

و ارتفاع كل معني و بر اما،دار بوده برابرسينه ارتفاع تنه

اثر.دار نبوده است معنيگروه در جستتعداد جست 

و جهات جغرافيايي بر مشخصه هاي رويشي نيز ارزيابي

و تحليل آماري شد كه  6طور خالصه در جدولبهتجزيه

مينتايج.است شدهارائه از تجزيه واريانس نشان دهد كه

هاي تعداد نظر آماري اثر جهات جغرافيايي بر مشخصه

و مساحت تاجگروه در جست جست دار معني، ارتفاع كل

و در يك  مي طبقهنبوده اما اثر جهات. گيرند قرار

و ارتفاع تنه معني جغرافيايي بر قطر و برابرسينه دار بوده

مياي جداگانه طبقه در . گيرند قرار
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يك-5 جدول بر تجزيه واريانس  هاي رويشي گالبي وحشي مشخصهطرفه اثر شكل زمين

داريمعني Fآماره ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات متغيرهاي مورد ارزيابي

ns066/0

500/2 644/14 3 932/43 هابين گروه تعداد جست

858/5 73 600/427 هااخل گروهد

76 532/471 مجموع

**004/0

776/4 442/368 3 325/1105 هابين گروه مساحت تاج

146/7 103 051/7946 هاداخل گروه

106 376/9051 مجموع

*011/0

896/3 807/237 3 420/713 هابين گروه قطر برابرسينه

039/61 103 032/6287 هاداخل گروه

106 452/7000 مجموع

ns120/0

993/1 132/0 3 397/0 هابين گروه ارتفاع تنه

066/0 103 830/6 هاداخل گروه

106 226/7 مجموع

**001/0

740/5 059/8 3 178/24 هابين گروه ارتفاع كل

404/1 103 625/14 هاداخل گروه

106 803/168 مجموع

ns :1دار در سطح معني**،%5دار در سطح معني:*، دار نيست معني%

ت-6 جدول بريثير جهت جغرافياأنتايج  هاي رويشي گالبي وحشي مشخصهي
داريمعني Fآماره ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات متغيرهاي مورد ارزيابي

ns129/0

953/1 892/11 3 675/35 هابين گروه تعداد جست

090/6 68 103/414 هاداخل گروه

71 778/449 مجموع

ns477/0

836/0 236/74 3 707/222 هابين گروه مساحت تاج

785/88 95 558/8434 هاداخل گروه

98 265/8657 مجموع

*128/0

943/1 292/132 3 877/396 هابين گروه قطر برابرسينه

076/68 95 181/6467 هاداخل گروه

98 058/6864 مجموع

*022/0

368/3 226/0 3 679/0 هابين گروه ارتفاع تنه

067/0 95 387/6 هاداخل گروه

98 067/7 مجموع

ns807/0

325/0 539/0 3 618/1 هابين گروه ارتفاع كل

658/1 95 482/157 هاداخل گروه

98 100/159 مجموع

ns :5دار در سطح معني:*ت، دار نيس معني%
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نيز مطالعه بر روي شناسي ويژگيهاي مهم خاك نظراز
كه نمونه دربهنتايج آن هاي خاك انجام شد طور خالصه
.ارائه شده است7 جدول

توان در بررسي كلي خاك جنگل مورد مطالعه مي
؛گفت كه از نظر عمق خاك، دو طبقه قابل تشخيص است

و ديگري كه عمق خاك سطحييكي هاي متغيري داشته
مي سانتي 120كه تا عمق خاك عميق در. يابد متري ادامه

40تا10تمامي موارد خاك بارور سطحي از عمق
و از آن پس به دو حالت ديده سانتي متري حضور يافته

مواد ريزدانه،كه در ادامه خاك سطحي اول اين؛شود مي
ري ضعيف امكان نفوذ ريشه درخت را با وجود بارو

هاي سنگيو در حالت دوم وجود بستر فراهم ساخته

و گسترش ريشه عنوان عامل محدود به ها كننده از نفوذ
.دنكن جلوگيري مي

ي خاك در عرصه مورد بررسي خيز حاصلطور كلي به
نحوي كه كربن آليبه،از تنوع زيادي برخوردار است

فقير تا يعني از خيلي(درصد8/2تا2/0 خاك سطحي از
در. از مواد آلي متغير است)غني و قليائيت خاك شوري

و هيچ مورد عامل محدود عصاره ECكننده تلقي نشده
وdS/m 2اشباع همواره از  حد pHكمتر 4/8تا7آنها در

از)TNV(شونده درصد مواد خنثي. بود %30عموماً بيش
و وجود و خاك جنگل از نوع خاكهاي آهكي بوده

و سنگريزه از ويژگيهاي بارز اين خاكها تخته سنگ
مختلف در سطح يا هاي شود كه با درصد محسوب مي

.عمق حضور دارند

 شناسي منطقه مورد مطالعه هاي مهم خاك ويژگي-7 جدول
نسبت
جذب
سديم

كربنات كلسيم
(%) 

فسفر قابل
 استفاده

)Mg/kg(

 ماده آلي
)%(

آلي كربن
)%(

واكنش
 خاك
(pH) 

تهداي
 الكتريكي

)dS/m(

درصد
رطوبت
اشباع

 بافت
 رس

)%(
 الي

)%(
 شن

)%(
اليه
 خاك

موقعيت
قطعه
نمونه

08/0 963/3 16/4 983/1 15/1 4/7 41/0 5/66 رسي 41 24 35 اول
يال شمالي

19/0 32/10 29/2 727/0 42/0 8/7 29/0 7/62 رسي لومي 5/38 24 38 دوم
12/0 704/8 50 989/4 89/2 4/7 83/0 3/61 لوم رس شن 5/27 28 45 اول

يال شرقي
15/0 02/18 70/9 533/2 46/1 2/7 39/0 7/62 رسي لومي 39 21 40 دوم
05/0 8/45 05/16 745/4 75/2 4/8 53/0 5/57 لوم رس شن 25 13 62 اول

يال
 جنوبي

03/0 38/56 31/8 495/2 44/1 8/7 36/0 3/57 لوم رس شن 24 13 63 دوم
04/0 67/73 46/1 493/0 28/0 8/7 31/0 5/59 لوم رس شن 29 20 51 سوم
03/0 48/52 88/16 991/4 89/2 4/7 57/0 7/51 لومي شني 17 13 70 اول

دامنه
 شمالي

1/0 53/65 19/7 157/2 25/1 7/7 53/0 8/39 لومي شني 5/14 11 75 دوم
02/0 82/86 40/0 184/0 1/0 8/7 49/0 5/58 لوم رس شن 29 19 52 سوم
11/0 74/25 64/16 848/1 07/1 7/7 4/0 9/52 لوم 25 28 47 اول دامنه

22/0شرقي 29/22 30/4 322/1 76/0 7/7 34/0 7/48 لوم رس شن 29 25 46 دوم
1/0 86/16 28 151/9 3/5 7/7 52/0 1/75 رسي لومي 31 25 44 اول

دامنه
 غربي

21/0 53/50 66/5 719/1 99/0 7/7 37/0 9/58 لوم رس شن 29 12 5/59 دوم
15/0 58/70 40/0 0 15/0 8/7 46/0 3/57 لوم رس شن 5/26 17 57 سوم
15/0 29/38 85/10 239/3 87/1 8/7 47/0 4/57 لوم رس شن 64/25 15 36/59 اول

دامنه
 جنوبي

12/0 5/57 29/3 024/1 59/0 6/7 41/0 8/48 لوم رس شن 22 20 36/58 دوم
11/0 77/50 75/0 0 16/0 2/8 35/0 2/49 لوم رس شن 23 16 86/60 سوم
11/0 7/48 16 059/3 77/1 7/7 57/0 9/54 لوم رس شن 5/27 18 55 اول

دره غربي
09/0 7/67 70/3 0 85/0 1/8 44/0 6/51 لوم رس شن 5/26 17 57 دوم
1/0 06/46 7 908/1 1/1 1/7 75/0 2/56 لومي 24 34 42 اول دره

14/0جنوبي 64/58 16/0 052/1 06/0 5/7 42/0 1/50 لومي 25 34 41 دوم
11/0 84/22 56/4 14/1 66/0 6/7 49/0 7/57 لوم رس شن 31 20 49 اول مسطح
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و تحليل از دو محور هاي اصلي خاك مؤلفهدر تجزيه

xوyو عناصر قطعه نمونهدهنده موقعيت كه نشان

شد مؤلفه عنوانبه هستند و دوم استفاده . هاي اول

8هاي اختصاري بكار رفته در آزمون در جدول عالمت

. اند ارائه شده

و مشخصه عالمت-8جدول م ها و تحليل  هاي اصلي لفهؤهاي مورد استفاده در تجزيه

عالمت

اختصاري
 مشخصه

عالمت

 اختصاري
 مشخصه

عالمت

اختصاري
 مشخصه

P1 يال جنوبيقطعه نمونهP9 يال غربيعه نمونهقط%sp درصد رطوبت اشباع

P2 دامنه شماليقطعه نمونهP10 دامنه جنوبيقطعه نمونهEC هدايت الكتريكي

P3 مسطحقطعه نمونهP11 دره شماليقطعه نمونهpH واكنش خاك

P4 دامنه شرقيقطعه نمونهP12 يال شرقيقطعه نمونه%OC درصد كربن آلي

P5 ه غربيدامنقطعه نمونهP13 دره شرقيقطعه نمونه%OM درصد ماده آلي

P6 دره غربيقطعه نمونهsand شنPفسفر

P7 يال شرقيقطعه نمونهsilt اليCCE كربنات كلسيم

P8 دره جنوبيقطعه نمونهclay رسSAR نسبت جذب سديم

در افق اول خاك روند تغييرات رس، الي، درصد

ن و و فسفر سبت جذب سديم در مؤلفه اول رطوبت اشباع

بيشترين تأثير مثبت در اين. با ساير متغيرها متفاوت است

در در حالي،مؤلفه مربوط به عنصر رس است كه اين متغير

ماده آلي، كربن آلي،).2شكل(مؤلفه دوم تأثير منفي دارد 

و  و فسفر تأثير مثبت در هر دو مؤلفه داشته رطوبت اشباع

خود اختصاص دادهبهار حداكثر را در مؤلفه دوم مقد

دو كربنات كلسيم.است نيز بيشترين تأثير منفي را در هر

و در ربع سوم قرار دارد . مؤلفه داشته

در حاكيوضعيت عناصر،در افق دوم از وجود تفاوت

و بيشترين تأثير مثبت مربوط به عنصر ست بين متغيرها

مي3سي شكلربر. باشد رس مي كه نشان رسدهد  عنصر

درصد رطوبت اشباع داراي تأثير مثبت در هر دو مؤلفهو

و بيشترين مقدار را در مؤلفه اول  خود اختصاصبهبوده

كربن آلي بيشترين تأثيرو همچنين ماده آلي، فسفر. اند داده

و  تأثير منفي را در شن بيشترين مثبت را در مؤلفه دوم

و در ربع دوم قرار گرفت واكنش. اندهمؤلفه اول داشته

و  بيشترين تأثير كربنات كلسيمخاك، هدايت الكتريكي

و در ربع سوم قرار گرفته .اند منفي را در دو مؤلفه داشته

مي،در افق سوم كه وضعيت عناصر خاك نشان دهد

و  روند تغييرات شن، واكنش خاك، نسبت جذب سديم

ها متفاوت مشخصهمؤلفه اول با سايردر كربنات كلسيم

و بيشترين تأثير مثبت در اين مؤلفه مربوط به شن بو ده

مي4بررسي شكل. باشد مي و نشان دهد كه عنصر شن

و درصد  واكنش خاك تأثير مثبت در هر دو مؤلفه داشته

و  را كربنات كلسيمرطوبت اشباع، رس بيشترين اثر منفي

مي داشتهدر هر دو مؤلفه  در.گيرندو در ربع سوم قرار

توان محور اول را معرف خصوصيات فيزيكي مجموع مي

.خاك دانست) بافت(
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نسبت به محورهاي اول قطعه نمونهدر تعيين جايگاه 

و شرايط رويشي متفاوتyوxو دوم كه معرف دو مؤلفه 

5 قطعه نمونهمشخص شد كه در افق اول خاك،،باشد مي

 با سمت2و1 قطعه نمونه مؤلفه اول، با سمت مثبت7و

با سمت منفي12و4،3،9نهقطعه نمو مؤلفه دوم، مثبت

هر دو با سمت منفي10و6 قطعه نمونهو دوم مؤلفه

م و در گروه رتبطمؤلفه اند هاي همگن قرار گرفته بوده

با سمت7 قطعه نمونه در افق دوم خاك نيز.)5شكل(

با سمت مثبت2و5،1 قطعه نمونه مثبت هر دو مؤلفه،

با سمت منفي مؤلفه4و12،9 قطعه نمونه،دوممؤلفه 

و  مؤلفه با هر دو با سمت منفي10و6 قطعه نمونهدوم

و همبستگي دارند   بيشتردر.)6شكل(هم نزديكي

،در قطعات مورد بررسي دليل عمق كم خاكبهها پروفيل

و تنها پروفيل واجد افق سوم4افق سوم وجود نداشته

ميك كه هيچندبود داري عنياز آنها با يكديگر همبستگي

و در جهات مختلف محورها قرار گرفتند شكل( نداشته

7(.

 در افق اول پروفيل خاك در قطعات نمونه PCA نتايج آزمون-5شكل

 در افق دوم پروفيل خاك در قطعات نمونه PCA نتايج آزمون-6شكل
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دردر افق سوم پروفي PCAنتايج آزمون-7شكل  قطعات نمونهل خاك

حثب
گونه از جنس10گونه كه اشاره شد حدود همان

درگالبي وحشي  و و در كشور ايران  هاي اقليم مناطق

ع. اند مختلف رويش يافته مدتاً نواحي اين مناطق

و اطراف اروميه، غربي ايران شامل آذربايجان شمال غربي

و جنگل آذربايجان و هايشرقي، جنگلهاي ارسباران گيالن

و گلستان از جلگه تا ارتفاع  متر از سطح 2400مازندران

و سردشت  و همچنين در نواحي غربي در مناطق بانه دريا

كهو لرستان، چهارمحال هايو استان وگبختياري، يلويه

گيرد كه گاه بويراحمد تا استان فارس را در بر مي

به به و گاه در عنوان همراه صورت اجتماع نسبتاً خالص

مي عرصه كه هاي جنگلي مناطق مورد اشاره مشاهده شوند

ژ عنوانبه از جنبه اقتصادي،نتيكيصرفنظر از ارزشهاي

نشينان جنگل در اين مناطق مطرح مكمل معيشت حاشيه

.هستند

 35000در وسعتي حدود P. glabraگونه انچوچك

عنوان تنها رويشگاه هكتار در منطقه سپيدان استان فارس به

همراهبهكه معموالً پراكنش دارد در اين استان مده گالبيع

رغم وجودبهدر اين رويشگاه.شود گونه شن ديده مي

و سالم با بذردهي خوب، آثاري از تجديد پايه  هاي مناسب

از چشم نميبه جنسيحيات و فقط در برخي خورد

لحاظ قرق يا عدمبه)گاه گالبي وحشي ذخيره(ها عرصه

 اند تجديد كه عمالً از تعرض مصون مانده دام دسترسي

جوشهاي حاصل از درختان حيات اندكي با رويش ريشه

وجود چنين البته. موجود صورت گرفته است

و عمدتاً فاقد زادآوري رويشگاه جهتبههاي نادر

و بهره و يا فرسايش شديد خاك برداري از بذر درختان

م توجه به حضور دام در عرصه، زنگ خطريست كه لزو

و بررسي شرايط اين عرصه رويشگاهي موجود را ها

و استمرار منظور چاره به انديشي در ارتباط با نحوه پايداري

با بقاء گونه و نگرشهاي با ارزش به مسائل اقتصادي

ين اجتماعي حاكم بر منطقه ازجمله معضل اشتغال، تأم

و عدم آگاهي بهره عش سوخت و اير برداران اعم از دامدار

ميهاو فعاليتهاي معيشتي مرتبط با آن .شود را يادآور

هاي گالبي وحشي معموالً با گونهدر اين رويشگاه

و مانندديگري  دافنه به تعداد قابل شن، زالزالك، ارژن

و گونه بنه به تعداد كم ديدهو كيكم مانندييها مالحظه

ب مي و ر در ساي قطعه نمونهاز اندكيجز در تعدادهشود

از.شدهاي ذكر شده مشاهده همراه گونهبهقطعات نمونه

ب بيشتر پايه،أنظر مبد زاد ظاهر صورت شاخهههاي درختي
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ح و داراي 4/4و بطور متوسط17و حداكثر1داقل شده

هاي كه احتماالً علت غالب بودن پايه بودندجست

و سرشاخه زاد حضور بهره شاخه زني برداران در عرصه

و يا تعليف دام در مرحله نونهالي درختان  در سنين جواني

دروبودهندار بر تعداد جست معني شكل زميناثر. است

بيشترين جست با با درختان گالبي وحشي،ها دامنه

مي گروه در هر جست جست5متوسط  ، شوند ديده

كه به  زمين شكلبهكمترين تعداد جست مربوط نحوي

دكه باشدمي مسطح در خالت بيشتر بهرهاحتماالً برداران

اثر. افزايش تعداد جست درختان شده است سببها دامنه

 دار نبوده تلف جغرافيايي بر تعداد جست معنيجهات مخ

طور متوسط دارايبهو تقريباً در تمامي جهات، درختان

مي6/4 .دنباش جست

پوشش درختان گالبي وحشي داراي تغييرات تاج

م.است زيادي قدار متوسط مساحت تاج مربوط بيشترين

با شكل به و كمترين ميزان آن مترمربع62/16 مساحت دره

كه بودمربع متر06/5با مساحت مسطح شكلبهمربوط

احتماالً دليل آن وجود شرايط رويشي مناسبتر در

جهات جغرافيايي بر ميزان از نظر اثر. هاست دره

ه اختالفك داردآناز حكايتنتايج بررسي،پوشش تاج

بيشترينوبودهندار مساحت تاج در جهات مختلف معني

و متر98/13با شماليمساحت تاج مربوط به جهت  مربع

مربعترم42/9با جنوبيكمترين آن مربوط به جهت 

ت ديگر انجام شده بر روي گالبيادر مطالع.باشد مي

وحشي در منطقه سپيدان، متوسط سطح تاج اين درختان

و بردبار، حمزه(رمربع گزارش شده استمت14حدود  پور

1381.(

سينه در درختان گالبي وحشي داراي دامنه برابر قطر

5حداقل قطركه طوريهب،ايست تغييرات قابل مالحظه

متر در درختان مورد مطالعه سانتي55حداكثرو متر سانتي

و گيري اندازه 14سينه حدود برابر طور متوسط قطرهب شد

اثر عوارض در بررسي.است شدهمتر برآورد سانتي

شدسينه برابر مختلف زمين بر ميزان قطر كه مشخص

،داري داشته برابرسينه اثر معني بر ميزان قطر شكل زمين

با گالبي وحشي بيشترين قطر درخت ميانگينكه طوريهب

به سانتي2/19 در متر مربوط و درختان رويش يافته  دره

قط ميانگين منطقهبه متر مربوط سانتي7/12ر با كمترين

كهمي مسطح دليل اين امر وجود شرايط شايد باشد

كهدر تحقيقات.باشدها رويشي مناسب در دره  مشابهي

در ازجمله هاي مختلف بر روي گونه زاگرس منطقه بلوط

در نشان دادنتايج انجام شد، دارمازو بيشترين گونه كه

بهبرابر قطر دردرخ سينه مربوط و كمترين دامنه تان واقع  ها

ميط به درهبومر آن و ثاقب مهدي(باشد ها  طالبي، فر

سينه در برابر در گونه بلوط ايراني بيشترين قطرو) 1385

و همكاران،( مشاهده شده استهاي جنوبي دره  طالبي

1385.(

 اثر جهات مختلف جغرافيايي نيز بر ميزان قطر

 يشترين مقدار متوسط قطربودار بوده برابرسينه معني

درمتر سانتي2/17برابرسينه درختان گالبي وحشي با

8/11با مقدارو كمترينيشمالجهت درختان واقع در

دردرختاندر متر سانتي يجهت غرب گالبي وحشي

شد اندازه در. گيري بين درختان گالبي وحشيارتفاع تنه

متر6/1 طور متوسطهبومتر متغير5/2تا9/0حداقل 

كهمينشانها بررسينتايج.برآورد شد  شكل زميندهد

اثر جهات اما،ي ندارد دار اثر معني بر ارتفاع تنه درختان

در. است دار جغرافيايي بر ارتفاع تنه معني ارتفاع كل

و متوس8/7تا2درختان گالبي وحشي بين  ط متر متغير

شد58/4ارتفاع كل ارتفاعبرنشكل زميراث. متر برآورد

ب كل درختان معني كه بيشترين مقدار طوريهدار بوده،

متر مربوط به درختان رويش يافته2/5ارتفاع متوسط با 

و كمترين ميزان با  به66/3در دره درختان متر مربوط

از نظركه در حالي. باشدمي مسطحمنطقه رويش يافته در

و اختالف معني جهت جغرافيايي ترين ميزان بيشدار نبوده

ويشرقجهتدر درختان واقعدر متر74/4ارتفاع 

گيري اندازه جنوبيمتر در جهت35/4آن مقداركمترين

ارتفاع متوسط درختان گالبي وحشي در منطقه. شد
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كه دليل آن عالوه بر متر گزارش شده5/3سپيدان حدود

برداري عشاير شرايط نامناسب رويشگاه ممكن است بهره

و يا سرشاخهساكن من به طقه از ميوه عنوان چوب زني

و بردبار، حمزه( سوخت باشد ).1381پور

و تحليل طور همان هاي مهم مشخصهكه نتايج تجزيه

ها متغير بيشتردر نشان داد،رويشي درختان گالبي وحشي 

به شكل زميناز نظر بهترين وضعيت درختان واقع مربوط

و در مربوط به درختان واقع از نظر جهات جغرافيايي دره

مي.بوديشمالجهت در   كرداستنباط چنينتوان بنابراين

و جهت كه گونه گالبي وحشي در شرايط رويشي دره

با ساير در مقايسه داراي رويش مناسبترييشمالغالب 

و  بر.استزمين شكلهايجهات در تحقيقات انجام شده

آن حكايتنتايج،روي گونه دارمازو پراكنشهك داشتاز

تا 1200درختان از ارتفاع اين  و متر از سطح دريا شروع

هاي شمالي سفيدكوه بر روي متر در دامنه 2400ارتفاع 

كه از ارتفاع ادامه داردي با بافت متوسط تا سنگينيخاكها

ازبهمتر 2000تا 1200 و متر 2400تا 2000صورت تيپ

 طالبي،و ثاقبفر مهدي(دنصورت پراكنده استقرار دار به

1385(.

و تحليل مؤلفه در هاي اصلي خاك نتايج تجزيه

عناصر بررسيو PCAآزمونورويشگاه گالبي وحشي 

كه در اليه داردآناز حكايتمختلف خاك در افق اول 

مي خيز حاصلعنوان خاك اول خاك كه به شود تلقي

و فسفر به  عنوان مقادير ماده آلي، كربن آلي، رطوبت اشباع

و بيشترين نقش را در استقرار مؤثرعامل محسوب شده

مي گونهاين  در افق دوم خاكهاي مورد بررسي،.دنكن بازي

و تحليل چندمتغيره  وضعيت عناصر مختلف در تجزيه

درصد رطوبت الي، كه روند تغييرات رس، دادنشان 

و ها متفاوت بوده نسبت جذب سديم با ساير متغير اشباع

ميو بيشترين تأ  در اين اليه. باشد ثير مثبت مربوط به رس

و درصد رطوبت اشباع به  عنوان عامل محدود عنصر رس

و بيشترين نقش را در استقرار و كننده محسوب شده

مي مورد بررسي گونه حضور وضعيت عناصر.دنكن بازي

و مختلف خاك  و تحليل چندمتغيره در افق سوم تجزيه

ات شن، واكنش خاك، نشانگر آن است كه روند تغيير

و  ها مشخصهبا ساير كربنات كلسيمنسبت جذب سديم

به اليهبيشترين تأثير مثبت در اين. متفاوت است مربوط

به شن و بيشترين اثر منفي مربوط  عنصرو واكنش خاك

.باشدمي كربنات كلسيمو رس، درصد رطوبت اشباع

كه نتايج كلي بررسي خاك قطعات نمونه نشان مي دهد

، ياليدامنه غرب(7و5 نمونهاتقطعدر اليه اول خاك، 

با) شرقي و در ارتباط و ماده آلي  رطوبت اشباع، فسفر

در ارتباط) يال جنوبي، دامنه شمالي(2و1 قطعات نمونه

و سيلت بوده با  دامنه(12و4،3،9 نمونهقطعاتو رس

و6 نمونهقطعاتو)، مسطح، يال غربي، يال شرقييشرق

هاي مشابه قرار در گروه)، دامنه جنوبيدره غرب( 10

.گيرند مي

دامنه(2و5،1 نمونهقطعات در اليه دوم خاك،

و كربن آلي،با) دامنه شمالي،، يال جنوبييغرب  شن

يال شمالي، دامنه شرقي، يال(9و12،4 نمونهقطعات

و نسبت جذب سديمبا) غربي 6قطعات نمونهو سيلت

 (pH) واكنش خاكبا)، دامنه جنوبيدره غرب(10و

.هاي مشابه قرار دارند در گروهو ارتباط نشان داده

 داراي اين افق قطعه نمونه4در افق سوم كه تنها

از هيچ،هستند خصوصيات مورد اشاره قطعاتكدام

آن استو اين موضوع بيانگر شتهندا يكديگربا مشابهي

ع تاكم مدتاًكه خاك رويشگاه گالبي وحشي عمق

و داراي خاك تحول يافتهيعم نيمه اما.دباش اي نميق بوده

واكنشبا) دامنه جنوبي(10 قطعه نمونهجا نيز ايندر 

باز هم با ماده) يال جنوبي(1 قطعه نمونهو (pH) خاك

ميارتباط بيشترآلي  .دهندي نشان

هاي مورد مطالعه گالبي وحشي در مقاله رويشگاه

هاي ديگر هاي گونه اهت زيادي به رويشگاهحاضر شب

 هاي طوري كه گونه گالبي مطالعه شده در اروپا دارد، به

P. pyraster وP. communis هاي نورپسندي هستند گونه

و يا در حاشيه  كه معموالً در اشكوب پائين جنگلهاي تنك
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و نيمه هاي جنگلي در رويشگاه توده خشك هاي آهكي

 ,Aas & Riedmiller, 1993; Amman(گسترش دارند 

1965; Leibundgut, 1984 .( 

حيات جنگلي در ايجاد تجديد توانايي يك اكوسيستم

و نوع آن يكي از عوامل مهم گونه و تركيب هاي موجود

بياتعيين كننده در سير تكاملي  ميهقهقرايي آن  آيد شمار

ميو دهد كه اكوسيستم جنگلي تحقيقات گذشته نشان

طي از نظر تجديدزاگرس  حيات طبيعي سير قهقرايي را

و همكاران،(كند مي و تحليل ). 1382جهانبازي در تجزيه

8تعداد،جنگل مورد مطالعهاطالعات برداشت شده در 

بشدگونه درختي مشاهده آنهكه و جز موارد بسيار اندك

حيات طبيعي گونه تجديد جوش هيچ ريشهصورتبههم 

مي اين امردليل.ده نشداز گالبي وحشي دي در را  توان

و تصرف در عرصه، تخريب شديد اكوسيستم هاي دخل

استقرار منظوربهاز بين رفتن شرايط مناسب،جنگلي

آوري بذر توسط اهاليو جمع دام، حضورحيات تجديد

چه اين در مورد.كردمورد بررسي رديابي در عرصه  كه

حضور يا بات موجطور اختصاصيبه عوامليعامل يا 

، قضاوت را فراهم ساختهغالب شدن گونه گالبي وحشي 

ميبهقطعي دشوار اما با توجه به تحليل آماري.رسد نظر

كهميگفته پيش براساس تعداد درخت اعم توان بيان كرد

و دانه از شاخه و دامنه شرقي زاد  زاد، دامنه غربي، يال غربي

در قطعه نمونه درخت16و29،18 تعدادبا ترتيب به

و غالبيت اين گونه فراهم شرايطبهترين  را براي حضور

ت. اند آورده از( ميانسال عداد درختاما براساس قطر بيش

كه نشان از پايايي محيط براي رشد اين)متر سانتي 15

در، سپس درهاصله11گونه دارد، ابتدا يال شرقي با 

با جهت رخت برترد4و دامنه شمالي با درخت8شمالي

ي خاك كه خيز حاصل،ي زمينهاشكلدر همين. اند بوده

و فسفر قابل استفاده تبلور يافته درصد در مقدار كربن آلي

88/16و50،4/18ترتيببه(در باالترين سطح قرار دارد 

و گرم در كيلوگرم ميلي 91/4و99/4،92/4براي فسفر

ه عمقك نكته جالب توجه اين.)براي كربن آليدرصد

و ترتيب نيمه خاك در اين سه عرصه به عميق، سطحي

در مورد دامنه شمالي كه خاك بسيار؛ حتيسنگي است

و بستر سنگي داشته، موفقيت رشد از ساير كم عمق

.بيشتر است) مورد يادشده قبلي2جزهب( هاي زمينشكل

و سپس زمين شكلابتدا كه توان نتيجه گرفتمي بنابراين

و غالبيت اينب خيز حاصل ودن خاك تعيين كننده حضور

ب ميهگونه و عمق خاك در درجه بعدي اهميت شمار روند

كننده در خاك رويشگاه بيشترين عامل محدود.قرار دارد

و سپس درصد  مورد مطالعه عمق برخورد به اليه سنگي

و سنگريزه مي در. باشد سنگ كه ميزان نقاطيعامل اخير

و سنگريزه حضور به75بيش از سنگ عنوان درصد باشد

به عامل محدود و كمتر از آن عنوان عامل نگهداري كننده

و  . است كردهنقش مثبتي ايفا كالًو نفوذ آب عمل كرده

به شكلنوع مستقيم بر ميزان در طور غير زمين

و در جهت. دسترس بودن رطوبت تأثير دارد هاي شمالي

و رطوبت خاك بيشتر  بنابراين،است شرقي تبخير كمتر

و بارور شدن آن فراهم امكان تر بوده تكامل خاك

ميبه( و امكان) دهد طوري كه نتايج همين تحقيق نشان

هايي چنين محيط. باشدمي مهيا يادشدههاي حضور گونه

يك را به يك تعبير مي براي گونه اكولوژيك آشيان توان

م فراهرااي ناميد كه شرايط رشد ويژه گالبي وحشي

گالبي مانندهاي كمتر مقاومي طوري كه گونهبه،نمايند مي

.يابند وحشي امكان حضور مي

هاپيشنهاد
با توجه به ويژگيهاي حاكم بر رويشگاه گالبي وحشي

و لزوم توجه خاص به بقاءو بهره برداريهاي چندجانبه

بمي زيرموارد،ژنتيكي گالبي وحشي عنوان مبنايهتواند

آ فعاليت :و توصيه مدنظر قرار گيرد يندههاي

و گاه ژنتيكي گالبي وحشي اعمال مديريت بر ذخيره-

؛تقويت بنيه حفاظتي منطقه



و صنوبر ايران جلد  4515شمارة18فصلنامة تحقيقات جنگل

و حفاظت از گونه- و گياهان زيراشكوب هاي همراه

و خاك و منابع آب ؛حفظ چرخه زيستي

و آموزش بهره افزايش آگاهي- در هاي عمومي برداران

؛هاي طبيعي زمينه لزوم حفاظت از عرصه

و جنگل مشاركت بهره- نشينان در امر حفظ، برداران

و بهره ؛درختان گالبي وحشياز برداري احياء

و نظارت بر نحوه بهره- برداري از ميوه گالبي كنترل

؛منظور حفظ بقاء درختان موجودبهوحشي 

و پيش-توجه به مسائل اقتصادي- بيني اجتماعي

و رفع نياز ؛هاي مادي ساكنان منطقه معيشت جايگزين

منظور كاهشبه جوامع محلي تأمين سوخت فسيلي-

؛فشار بر جنگلهاي منطقه

حمايت از عوامل كنترل بيولوژيك آفات ازجمله-

؛پسيل گالبي وحشي

منظور ارائهبهاجراي طرحهاي تحقيقاتي كاربردي-

و منظوربهمناسب راهكارهاي حفظ، احياء، توسعه

.با تأكيد بر حفظ منابع ژنتيكي گالبي وحشيبرداري بهره
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Abstract 
 
In this research, several ecological characteristics of Pyrus glabra Boiss. were studied. Distribution area 
of wild pear was drawn on a topographic map, and altitudinal range of horizontal and vertical distribution 
was determined. This species is mostly distributed on altitudes above 2000 m. Thirteen sample plots, each 
1000 m2 were selected considering aspect, land form and altitudinal classes. In each sample plot, various 
variables such as species, diameter at breast height, tree height, crown cover, origin (standard or coppice), 
age class, number of sprouts, associated species and forest type were measured or recorded. A soil profile 
was dug in each sample plot in order to study physico–chemical properties of soil. Data were tested with 
Principal Component Analysis (PCA). The average number of trees per plot was 8, from which 73 
percent were of coppice origin. The mean diameter of breast height was 14 cm and the average of tree 
crown area was 11 m2. The minimum and maximum height of trees were 2 m and 7.8 m, respectively, 
while the mean height was 4.6 m. The western aspects contained the highest number of trees per plot, 
while the eastern vallies showed the highest values for diameter at breast height, trunk height, crown area, 
and total height. The depth of bed rock and the percent of sand and gravel were limiting factors in the soil 
of the studied area. The soil fertility is sufficient for plant growth in most cases and could be regarded as 
moderate fertile forest soils. Land form and soil fertility are the most important factors for distribution of 
wild pear in the studied area. 
 
Key words: Pyrus glabra, land form, site demands, ecological characteristics, Fars province. 


