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  چکیده

هاي ارس با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر رشد و حاضر بررسی وضعیت کمی توده پژوهشهدف از 
هکتار در شهرستان طارم استان  200اي به مساحت عرصهاستقرار بهینه این گونه است. به این منظور 

. در داخل انجام شدمربعی متر 1000قطعه  40به تعداد   تصادفیمنظم برداري . نمونهشد زنجان انتخاب
شد.  گیريپوشش، تراکم و زادآوري اندازه، ارتفاع، تاجتاج مهینیقه، قطر  نمونه مشخصات قطرهاي قطعه

. نتایج آزمون تجزیه شد هاي خاك برداشتیک نمونه خاك براي بررسی ویژگی نمونهدر هر قطعه
 ،در طبقات مختلف شیب پوشش و زادآوريداد که بین تعداد در هکتار، ارتفاع، درصد تاج واریانس نشان

 پوششدر هکتار و درصد تاجبین تعداد درخت و جهت دامنه هاي طبقهدر در هکتار بین تعداد درخت  و

. نتایج آزمون دارد وجود درصد 95 احتمال سطح در دارمعنی اختالفدر طبقات ارتفاع از سطح دریا 
داري معنیمثبت همبستگی  انداد که بین هدایت الکتریکی خاك با تعداد در هکتار درخت همبستگی نشان

دار دارد. درصد نیتروژن معنیمثبت وجود دارد. اسیدیته گل اشباع با تعداد در هکتار و زادآوري همبستگی 
دار دارد. درصد کربن آلی معنیمثبت پوشش و زادآوري همبستگی خاك با تعداد در هکتار، درصد تاج

دار دارد. فسفر و پتاسیم معنیمثبت پوشش همبستگی و درصد تاج تاج مهینخاك با تعداد در هکتار، قطر 
آوري همبستگی دارند. درصد شن خاك با زاد دارمعنیمثبت همبستگی  تاج مهینجذب خاك با قطر قابل

 .دار داردمعنیمنفی 
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  مقدمه
برگان باارزش در کشور گونه ارس از معدود سوزنی

هاي . جنگل)Ravanbakhsh et al., 2010(ایران است 
 ،جنگلی ایرانمناطق میلیون هکتار  4/12ارس از 

 تحت پوشش خود قرار دادهرا حدود دو میلیون هکتار 
ترین پراکنش را در است. این درختان بعد از بنه بیش

هاي مختلف این میان درختان بومی ایران دارند. گونه
هاي مختلف صنعتی، حفاظتی و حمایتی جنس از جنبه

کارکردهاي اکولوژیک و  از نظرارزش بوده و بسیار با
. )Zare, 2000(اند ایجاد تنوع ژنتیکی حائز اهمیت

و همراه با  یجمعدستههاي آن منفرد یا گاهی پایه
دهند هاي ارس میهاي دیگر تشکیل جنگلگونه

)Korori et al., 2010( وجود ارس در پایداري خاك .
مناطق  و جلوگیري از فرسایش و تخریب خاك در

کوهستانی مؤثر است. مقاومت در برابر خشکی و 
متر از  3000سرما، قابلیت رویش در ارتفاع باالي 

است که توسعه آن روند  گونههاي این ویژگی
 Korori andدهد (فرسایش خاك کشور را کاهش می

Khoshnevis, 2000 .(اهمیت باوجود با این اوصاف و 

 زیستی محیط مختلف هايجنبه از هاجنگل این بسیار

 وضعیت این و دارند انهدام به رو روندي و ژنتیکی،

 نیست، مدیریت و کنترل تحت که در مناطقی ویژهبه

- بی قطع دلیلبه کهيطوربه تر است،بحرانی و حادتر

 یراصولیغ برداريو بهره دام مفرط چراي رویه،

شود می ها کاستهجنگل این وسعت از روزروزبه
)Momeni Moghadam et al., 2012.(  

و صد  ونیلیمکیدر این میان استان زنجان داراي 
هکتار رویشگاه طبیعی ارس است که از  هزارپنجاهو 

هزار هکتار داراي تراکم مناسب و باال  130این مقدار 
ها در شهرستان درصد از کل این رویشگاه 27هستند. 
علت ها بهزنجان قرار دارد و سه درصد از آنطارم 

طور کامل از سال گذشته به 10مشکالت مدیریتی در 
ارس در  جنگلهايمهم تخریب  از عواملاند. بین رفته

برداري و حتی هاي اشتباه بهرهاین شهرستان، روش
. از شده است اشارهدرختی  ۀحفاظت نادرست این گون

رو الزم است با آماربرداري دقیق از وضعیت کمی این
 ۀعوامل مؤثر بر آن به حفاظت گونها و و کیفی توده

 باوجود. اقدام شود بررسیمورد  ۀارس در منطق
 دیگرارس در این منطقه و گونه گستردگی چشمگیر 

 شدهانجام هايپژوهش ،مناطق رشد این گونه در ایران

 با سایر مقایسه در ارس گیاهى جوامع با رابطه در

 .است ناچیز بسیار آن پراکنش حوزة کشورهاى
 سبب  ارس هاىرویشگاهدقیق  عدم شناخت همچنین

 شده روستایى شهرىو ۀتوسع در هاآن انگاشتن نادیده

و نیز  ارس مختلف هايرویشگاه مورد در. است
کشور  خارج و داخل در آنعوامل تأثیرگذار بر 

توان به می که است گرفته انجامحدودي م تحقیقات
، Moradi dirmandrik et al., 2015 هايپژوهش

Maghsoudlou nezhad et al., 2013 ،Goodarzi et 

al., 2012 ،Momeni Moghadam et al., 2012 ،
Ramin et al., 2012 ،Ravanbakhsh et al., 2012 ،

Ravanbakhsh et al., 2010 ،Korori et al., 2010 ،
Pourmajidian and Moradi, 2009 ،

Mohamadnezhad Kiasari et al., 2009 ،Rastin, 

2008 ،Momeni Moghadam et al., 2006 ،Shokri 

et al., 2003 ،Korori and Khoshneviss, 2000  و
Gholichnia, 1999 هايدر داخل کشور و پژوهش 

Fisher and Gardner, 1995 ،Sarangzai, 2000 ،
Knapp and Soule, 2002 ،Abido and Kurbaisa, 

2003 ،Horsh, 2003 ،Ahmed et al., 2006 ،
Johnson and Miller, 2006 ،Milios et al., 2009 ،

Ozkan et al., 2010  وGhimire et al., 2011  در
  خارج کشور اشاره کرد.
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دهد که مذکور نشان می هايپژوهشبررسی 
هاي عاملهاي انسانی، عوامل مختلفی چون دخالت

توپوگرافیکی و ادافیکی تأثیر عمیقی بر رشد و 
. هدف از داشته استهاي متفاوت ارس گسترش گونه

 هاي ارسهاي کمی تودهبررسی ویژگیتحقیق حاضر 
Juniperus excelsa M.Bieb  با تغییر عوامل

توپوگرافی و ادافیکی خاك در منطقه بابامرغوز طارم 
براي رویش و  ترین شرایطمنظور شناسایی مناسببه

زادآوري این گونه و بررسی علل تخریب آن است. 
این امر منجر به اقدامات مؤثري در خصوص حفاظت 

  شد. هاي ارزشمند خواهدو توسعه این توده

  هامواد و روش
  بررسیمنطقه مورد 

تحقیق حاضر در استان زنجان، شهرستان طارم، در 
) منطقه زاجکان و J. excelsaهاي ارس (جنگل

 200اي به مساحت تقریبی بابامرغوز در محدوده
 47” تا 36° 37´03 ” ییایجغرافعرض  مابین هکتار

 تا 48° 30´ 06”و طول جغرافیاي شمالی °36 38´
). این 1شکل صورت گرفت ( شرقی °48 33´ 25”

. قرارگرفته استچاي منطقه در حوزه آبخیز بیدان
و  انبوه مهینصورت انبوه، هب هاي منطقه طارم کهجنگل
 - رانیاهاي خشک ناحیه ، جزو جنگلباشندمیتنک 
 ).Korori and Khoshnevis, 2000هستند ( یتوران
 29 آن تنوع توپوگرافی به توجه منطقه با متوسط شیب

 يوهواآبارتفاعات داراي  یطورکلبه .است درصد
هاي پربرف و سرد و در سرد کوهستانی، زمستان
 بر اساسمنطقه  اقلیم است.تابستان معتدل و خشک 

هاي داده. است خشک فراسردنیمه روش دومارتن
- از نزدیک ،)2010-1981سال ( 30طی  هواشناسی

ترین ایستگاه هواشناسی (ایستگاه هواشناسی طارم) 
 295که طبق آن متوسط بارندگی ساالنه  شد هیته

متر در تیرماه و حداکثر: میلی 13/0متر (حداقل: میلی
درجه  9/10متر در آذرماه) و متوسط دما میلی 8/62

گراد در درجه سانتی -5/7گراد (حداقل: سانتی
گراد در درجه سانتی 1/32و حداکثر:  ماهبهمن

  .) استمردادماه
  هاداده آوري  و آنالیزجمع

هاي ارس آماربرداري از منظور بررسی کمی تودهبه
نمونه قطعه 40با تعداد  روش منظم تصادفیبه منطقه 
متر صورت  200× 250مترمربعی به ابعاد شبکه  1000

دار بودن منطقه از قطعات گرفت. با توجه به شیب
. قطعات نمونه استفاده شدنمونه مستطیلی شکل 

در منطقه پیاده شدند که عرض مستطیل در  ياگونهبه
جهت شیب منطقه و طول آن در جهت منحنی تراز 

در جهت جغرافیایی جنوبی گونه  ازآنجاکهگیرد.  قرار
هاي مربوط به این جهت ارس وجود نداشت پالت

. در شدند میتقسهاي شمالی، شرقی و غربی بین جهت
داخل قطعات نمونه شیب غالب و مختصات 

شدند. شایان ذکر است ثبت صورت دقیق جغرافیایی به
 نهیقطر برابرسها بر روي درختان با گیرياندازه ۀکلی

 Momeniمتر انجام گرفت (سانتی 5/2بیش از 

Moghaddam et al., 2012 براي درختان بیش از .(
دلیل (به تاج مهینهاي قطر یقه و قطر این قطر مشخصه

تاج انبوهی وجود داشت که  اینکه در محل برابرسینه
عالوه برخی هکرد، بگیري را سلب میامکان اندازه

- داشتند) توسط نوار قطر 30/1ها ارتفاع کمتر از پایه

سنج، ارتفاع درختان با دستگاه سونتو، فراوانی 
ها و تراکم درختان درون زادآوري درختان، نوع گونه

  گیري قرار گرفتند.نمونه مورد اندازهقطعه
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  در استان زنجان بررسیمورد  عرصهموقعیت جغرافیایی  -1شکل 

Figure 1. Geographical location of the study site in Zanjan province 
  

همچنین براي بررسی تأثیر خصوصیات فیزیکی و 
نمونه، یک نمونه خاك از شیمیایی خاك در هر قطعه

و براي بررسی  شد هیتهمتري سانتی 30عمق صفر تا 
. الزم به داده شدانتقال  به آزمایشگاه مشخصات خاك

. شد یبررسنمونه خاك  40 درمجموعذکر است که 
اسیدیته خاك از  مانندبراي تعیین مشخصات خاك 

خاك از دستگاه متر، هدایت الکتریکی  PHدستگاه 
متر، بافت خاك از روش هیدرومتري، ماده کنداکتیویتی

بالك، آهک خاك از روش آلی خاك از روش والکی
 به فسفر ،کجلدال روش به نیتروژن درصد، کلسیمتري

 فتومتريفلیم روش به پتاسیم و کلریمتري روش
 Ali Ehyaiee and( ندشد گیرياندازه

Behbahanizadeh, 1993; Zarinkafsh, 2001 در .(
متري مدل  20با استفاده از خطوط میزان  پژوهشاین 

. شد هیته Arc GIS) در محیط DEMرقومی ارتفاع (
اصلی جغرافیایی توسط مدل رقومی  هايتنقشه جه

 هايتدر جه بررسیمورد  ةو محدود شد هیتهزمین 
قرار  بررسیغربی و شرقی مورد  ،جغرافیایی شمالی

اصول  بر اساسشیب منطقه  ۀگرفت. همچنین نقش
درصد  30-60درصد،  0-30 طبقهسهشناسی در جنگل

 Pourmajidian and( شد هیتهدرصد  60و بیش از 

Moradi, 2009; Ramin et al., 2012بندي ). طبقه
متري صورت گرفت. کمینه و  100ارتفاع در طبقات 

متر  2000تا  900منطقه بیشینه ارتفاع از سطح دریا در 
از سطح دریا است. بر این اساس منطقه به یازده طبقه 

-1200، 1000-1100، 900-1000( يمتر 100ارتفاع 
1100 ،1300-1200 ،1400-1300 ،1500-1400 ،
1600-1500 ،1700-1600 ،1800-1700 ،1900-
بندي شد ) از سطح دریا تقسیم2000-1900، 1800

)Pourmajidian and Moradi, 2009مبناي  ). بر
نمونه از آماربرداري در هر قطعه آمدهدستبهاطالعات 
پوشش در هکتار تعداد در هکتار و درصد تاج مشخصه
). تحلیل آماري در این Zobeiri, 2009آمد ( به دست
صورت گرفت. در  Minitabافزار توسط نرم پژوهش

ها کلموگروف اسمیرنوف داده نرمال بودنابتدا آزمون 
ها با استفاده از . بررسی همگنی واریانسانجام شد

ها از میانگین سهیمقابراي  و شد یبررسآزمون لیون 
 . همچنین ارتباطاستفاده شدطرفه تجزیه واریانس یک

بین متغیرها از طریق آزمون همبستگی پیرسون و 
  .شد یبررس tداري آن از طریق آزمون معنی
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  نتایج
  اي منطقههاي درختی و درختچهگونه

داد که در قطعات نمونه  بررسی مقدماتی منطقه نشان
گاه جنگلی هاي زیر در ذخیرهگونه به همراهارس  ۀگون

  ).1 (جدول شدندبابامرغوز مشاهده 
  

 بررسیمورد  در منطقهشده شده در قطعات نمونه برداشتاي مشاهدههاي درختی و درختچهگونه -1جدول 
Table 1. Tree and shrub species observed in the sampling plots in the study area 

  نام
 Name 

  علمی نام
Scientific name 

  خانواده
Family 

  رویشی فرم
Form of plant 

 Juniperus excelsa M.Bieb Cupressaceae  ارس
  درختی
Tree 

 Cotoneaster nummularia Fisch Rosaceae  شیرخشت
  ايدرختچه

Shrub 

 Berberis vulgaris L. Berberidaceae  زرشک
  ايدرختچه

Shrub 

 Rhus coriaria L. Anacardiaceae  سماق
  ايدرختچه و درختی

Tree and Shrub 

 Rosa spp. L Rosaceae  نسترن
  ايدرختچه

Shrub 

 Amygdalus lycioides Spach Rosaceae  یکوهبادام
  ايدرختچه

Shrub 

 Rhamnus pallasii Fisch & Meyer Rhamnaceae  تنگرس
  ايدرختچه

Shrub 

 Crataegus pontica C. Koch. Rosaceae  زالزالک
  ايدرختچه و درختی

Tree and Shrub 
  

  درصد شیب
هاي کمی توده در طبقات مختلف بررسی مشخصه
طبقات  ۀارس در هم ۀدهد که گونشیب نشان می

 =dfشیب حضور دارد. نتایج آزمون آنالیز واریانس (

یقه و میانگین قطر  که از نظر میانگین قطر داد) نشان 2
 درصد 95داري در سطح احتمال تفاوت معنی تاجمهین

که شود. درحالیبین طبقات مختلف شیب مشاهده نمی
، میانگین ارتفاع، درصد در هکتاربین تعداد درخت 

در داري پوشش و زادآوري درختان اختالف معنیتاج
  ).2سطح احتمال وجود دارد (جدول  نیا

  جهت دامنه
هاي مختلف هاي کمی توده در جهتبررسی مشخصه

هاي ارس در جهت ۀدهد که گونشیب دامنه نشان می

شمالی، غربی و شرقی حضور دارد. اثر جهت دامنه بر 
داد که بیشترین تراکم  تراکم درختان ارس نشان

درختان ارس در جهت غربی و سپس در جهت شمالی 
وجود دارد. کمترین تراکم پایه ارس در جهت شرقی 

) df= 2. نتایج آزمون آنالیز واریانس (شمارش شدند
یقه، میانگین قطر  دهد که از نظر میانگین قطرنشان می

 تعدادپوشش و ، میانگین ارتفاع، درصد تاجتاج مهین
داري در سطح دآوري درختان ارس تفاوت معنیزا

هاي مختلف شیب دامنه بین جهت درصد 95احتمال 
 بین تعداد درخت در کهیدرحالشود. مشاهده نمی

این سطح احتمال وجود  داري درهکتار اختالف معنی
  ).3دارد (جدول 
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  هاي مختلف شیبارس در طبقههاي میانگین ویژگی پایه ۀمقایس -2جدول 
Table 2. A mean comparison of Juniperus characteristics in different slope classes 

  شیب (درصد)
Slope (%)  

0-30 31-60 60< 

 هامشخصه
 Characteristics  

 میانگین
Mean 

  انحراف معیار
Standard 
deviation  

 میانگین
Mean 

  انحراف معیار
Standard 
deviation 

  میانگین
Mean 

  انحراف معیار
Standard 
deviation 

  تعداد درخت در هکتار

Density 
a24 8.25 b82 20.23 c41  11.42 

 متر)میانگین قطر یقه (سانتی

(cm) Mean of collar diameter  
a91.32 5.22 a81.25 4.42 a45.32 9.03 

  )متر(سانتی تاج مهینمیانگین قطر 
Mean diameter of half the 

crown (cm) 

a45.28  2.31 a750.2  3.20 a15.26 1.65 

 )میانگین ارتفاع (متر

(m) Mean of height  
a97.2 0.22 b83.1 0.48 ab94.2 0.16 

  پوششتاج درصد

Percent of canopy 
a79.2 0.05 b42.10 1.16 a96.3  0.01 

 زادآوري

Regeneration  
a00.2  0.89 b71.40 2.96 c11.8 1.25 

  .هستند دارمعنی آماري اختالف فاقد ستون، هر در مشترك حرف یک حداقل داراي هايمیانگین
The means have at least a common letter at column, have not statistically significant difference. 

  
  جغرافیایی مختلفهاي هاي ارس در جهتویژگی پایه سهیمقا -3جدول 

Table 3. A comparison of Juniperus characteristics in different aspects 
  جهت

Aspect 

  شمالی
North 

  غربی
West 

  شرقی
East 

  هامشخصه
Characteristics  

  میانگین
Mean  

  انحراف معیار
Standard 
deviation  

 میانگین
Mean  

  انحراف معیار
Standard 
deviation  

  میانگین
Mean  

  انحراف معیار
Standard 
deviation  

  تعداد درخت در هکتار

Density 
a149 20.31 b159 18.95 c132 15.42 

  متر)یقه (سانتی قطر میانگین
Mean of collar diameter (cm)  

a03.28 2.16 a10.28 1.36 a50.27 2.41 

  )متر(سانتی تاج مهینمیانگین قطر 
Mean diameter of half the 

crown (cm) 

a25.22  1.92 a50.22 2.36 a20.22 2.29 

  )میانگین ارتفاع (متر
Mean of height (m)  

a30.2 0.18 a55.2 0.09 a34.2 0.03 

 پوششتاج درصد

Percent of canopy 
a8.6 1.24 a25.7 0.19 a67.6 0.05 

 زادآوري

Regeneration  
a79.14  0.62 a70.18 1.36 a33.17 0.25 

  .هستند دارمعنی آماري اختالف فاقد ستون، هر در مشترك حرف یک حداقل داراي هايمیانگین
The means have at least a common letter at column, have not statistically significant difference. 
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  ارتفاع از سطح دریا
 1700تا  1100ارس در ارتفاع  ۀکه گون نتایج نشان داد

) df= 5متر حضور دارد. نتایج آزمون آنالیز واریانس (
 تاج مهینیقه، قطر  دهد که از نظر میانگین قطرنشان می

 درصد 95داري در سطح احتمال و ارتفاع تفاوت معنی

بین طبقات مختلف ارتفاعی که گونه ارس وجود دارد 
 بین تعداد درخت در کهیدرحالشود. مشاهده نمی

این  داري درپوشش اختالف معنیهکتار و درصد تاج
  ).4سطح احتمال وجود دارد (جدول 

 
  هاي مختلف ارتفاع از سطح دریاهاي ارس در طبقهویژگی پایه سهیمقا -4جدول 

Table 4. A comparison of Juniperus characteristics in different elevation classes 
  ارتفاع از سطح دریا (متر)

Elevation (m) 
1100-1200 1200-1300 1300-1400 

  هامشخصه
Characters 

نمیانگی  
Mean 

 انحراف معیار
Standard 
deviation 

نمیانگی  
Mean 

 انحراف معیار
Standard 
deviation 

نمیانگی  
Mean 

 انحراف معیار
Standard 
deviation 

  تعداد درخت در هکتار

Density 20ae 9.21 14b 3.26 32ac 6.35 

  متر)یقه (سانتی قطر میانگین
Mean of collar diameter (cm) 

27.65a 2.25 25.47a 2.11 26.28a 1.25 

  )متر(سانتی تاج مهینمیانگین قطر 
Mean diameter of half the crown (cm) 

21.24a 1.24 19.32a 0.67 24.35a 1.49 

  )میانگین ارتفاع (متر
Mean of height (m) 2.01a 0.12 2.39a 0.02 2.45a 0.14 

 پوششتاج درصد

Percent of canopy 
3.26a 0.26 3.29ab 0.32 8.57c 0.16 

 زادآوري

Regeneration 
9.02a 0.15 8.75a 0.85 9.25a 0.15 

  ارتفاع از سطح دریا (متر)
Elevation (m) 

1400 – 1500 1500 - 1600 1600 – 1700 

  هامشخصه
Characters 

نمیانگی  
Mean 

 انحراف معیار
Standard 
deviation 

نمیانگی  
Mean 

 انحراف معیار
Standard 
deviation 

نمیانگی  
Mean 

 انحراف معیار
Standard 
deviation 

  تعداد درخت در هکتار

Density 
37c 7.41 26ad 5.19 18e 7.34 

  متر)یقه (سانتی قطر میانگین
Mean of collar diameter (cm) 

30.33a 1.26 26.95a 2.18 28.11a 1.69 

  )متر(سانتی تاج مهینمیانگین قطر 
Mean diameter of half the crown (cm) 

24.67a 1.24 23.52a 0.42 23.16a 0.11 

  )میانگین ارتفاع (متر
Mean of height (m) 

2.46a 0.05 2.51a 0.19 2.18a 0.02 

 پوششتاج درصد

Percent of canopy 
9.41cd 0.29 7.67e 0.71 3.45b 0.12 

 زادآوري

Regeneration 
9.02a 1.14 8.94a 0.45 5.84a 0.23 

  .هستند دارمعنی آماري اختالف فاقد ستون، هر در مشترك حرف یک حداقل داراي هايمیانگین
The means have at least a common letter at column, have not statistically significant difference. 



2، شماره 3پژوهش و توسعه جنگل، جلد  پژوهشی - علمی فصلنامۀ  

182 

 

  خصوصیات خاك
هاي خاك در قطعات نمونه مورد آمار توصیفی نمونه

دهد که خاك مشکل شوري ندارد و نشان می بررسی
میانگین کربن آلی آن کمتر از حد مطلوب است. خاك 

پتاسیم و ازت خاك  مقدارمنطقه تا حدي قلیایی است. 
فسفر آن پایین است. بافت  مقداردر حد مطلوب و 

  ).5خاك در حد لوم و لوم رس است (جدول 
دهد که بین نتایج آزمون تجزیه واریانس نشان می

آلی، درصد  درصد کربندرصد شیب دامنه با  مشخصه

داري در سطح شن و درصد سیلت ارتباط معنی
وجود دارد. همچنین بین جهت  درصد 95احتمال 

دار وجود شیب دامنه با اسیدیته گل اشباع ارتباط معنی
ارتفاع از سطح دریا نیز با هدایت  ریمتغدارد. 

الکتریکی، درصد نیتروژن، درصد کربن آلی، پتاسیم 
، درصد شن و درصد سیلت خاك ارتباط جذبقابل
).6(جدول داري در این سطح احتمال دارد معنی

  
  نالیز خاك منطقهآنتایج  -5 جدول

Table 5. Soil analysis of the study area  
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 آماره
Statistic 

26.4  43.8 29.8 340.90 3.21 1.59 0.078  7.78 0.66 
  میانگین
Mean 

36.0 51.0 43.0 610.00 11.80 2.90 0.121 7.84 0.85 
  بیشینه
Max 

16.0 35.0  19.0 92.00 0.60 0.68 0.050 7.36 0.44 
  کمینه
Min 

6.52 4.92 7.55 16.50 3.75 0.65 10.78 0.06 0.12 
  معیار انحراف

Standard 
deviation 

42.5 24.1 57.0 272.3 14.03 0.42 116.12 0.0 0.01 
  واریانس

Variance 
  

نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین 
گیري درخت هاي اندازههاي خاك و مشخصهمشخصه
دهد که بین هدایت الکتریکی خاك با تعداد نشان می

داري در معنیمثبت همبستگی  ان،در هکتار درخت
وجود دارد. اسیدیته گل اشباع  درصد 95سطح احتمال 

دار  معنیمثبت با تعداد در هکتار و زادآوري همبستگی 
دارد. درصد نیتروژن خاك با تعداد در هکتار، درصد 

دار مثبت دارد. پوشش و زادآوري همبستگی معنیتاج
 مهیندرصد کربن آلی خاك با تعداد در هکتار، قطر 

دار مثبت پوشش همبستگی معنیو درصد تاج تاج
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همبستگی  تاج مهینبا قطر  جذب خاكدارد. فسفر قابل
جذب خاك با قطر پتاسیم قابل و دار مثبت داردمعنی

دار مثبت دارد. درصد شن همبستگی معنی تاج مهین
دار منفی دارد. درصد خاك با زادآوري همبستگی معنی

پوشش و سیلت خاك با تعداد در هکتار، درصد تاج

دار مثبت دارد. درصد رس زادآوري همبستگی معنی
دار خاك با تعداد در هکتار و زادآوري همبستگی معنی

دار وجود معنی سایر متغیرها منفی دارد. همبستگی
  ).7باشند (جدول نمی

  
 هاي خاك روي شیب، جهت و ارتفاعشاخصداري نتایج آزمون تجزیه واریانس براي بررسی معنی -6 جدول

Table 6. Results of analysis of variance for significance survey of soil properties on the slope, aspect 
and elevation  

  مشخصه
Characteristics  

  درصد شیب
Percentage of slope  

  جهت
Aspects  

  ارتفاع از سطح دریا
Elevation  

  میانگین
Mean 

  انحراف معیار
Standard 
deviation 

  میانگین
Mean 

  انحراف معیار
Standard 
deviation 

  میانگین
Mean 

  انحراف معیار
Standard 
deviation 

  )بر متر(دسی زیمنس هدایت الکتریکی 
Electrical conductivity 

ns66.0 1.36 
 

ns66.0  

  

 
0.43  
  

**66.0 
 

1.97  
 

  اسیدیته گل اشباع
Soil acid saturation 

ns78.7 1.94 **78.7 13.26 ns78.7 1.25  

  )(درصد نیتروژن

Nitrogen (percent)  
ns078.0 0.04 ns078.0 0.05 **078.0 0.127 

  )کربن آلی (درصد
Organic carbon (percent) 

**59.1 8.42 ns59.1 0.39 **59.1 39.4  

  )در کیلوگرمگرم میلی( جذبقابلفسفر 

Available phosphorous (mg/kg) 
ns21.3 1.11 ns21.3  0.145 ns21.3  1.25 

  )گرم در کیلوگرممیلی( جذبقابلپتاسیم 
Available potassium (mg/kg)  

ns9.340  15.40 ns9.340 11.25 **9.340 102.45  

  شن (درصد)
Sand (percent) 

**8.29 8.35 ns8.29 2.41  **8.29 16.25 

  (درصد) سیلت
Silt (percent) 

**8.43 13.14 ns8.43 5.95 **8.43 36.29 

  رس (درصد)
Clay (percent) 

ns4.26 2.41 ns4.26 3.26 ns4.26 3.98 

  دار نبودن اختالفمعنی ns درصد و 95داري اختالف در سطح احتمال معنی **
 ** Significant difference at 95% confidence level, (ns) not significant differences 
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 tهاي خاك منطقه و آزمون مشخصههاي درختان با بررسی همبستگی بین ویژگی -7جدول 
Table7. Correlation between trees and soil features of the study area and t test 

 
  مشخصه
characterC  

تعداد درخت در 
  هکتار

Density  

  قطر یقه
Mean of 

collar 
diameter  

 تاج مهینقطر 
diameter of 

half crown 

  ارتفاع
height  

- درصد تاج

  پوشش
canopy  

 زادآوري

regeneration  

(دسی هدایت الکتریکی 
  )بر مترزیمنس 

Electrical conductivity 
(ds/m)  

**392.0 ns126.0 ns025.0 ns012.0 ns621.0 ns056.0 

  اسیدیته گل اشباع
Soil acid saturation  

**295.0 ns110.0 ns124.0 ns051.0 ns 111.0 **254.0  

  نیتروژن (درصد)
Nitrogen (percent)  

**512.0 ns 014.0 ns 079.0  ns 012.0 **387.0 **306.0 

  کربن آلی (درصد)
Organic carbon 

(percent) 
**319.0 ns 058.0  **421.0 ns 224.0 **417.0 ns 232.0  

گرم در میلی( جذبقابلفسفر 
  )کیلوگرم

Available phosphorous 
(mg/kg) 

ns 110.0 ns 171.0  **337.0 ns 006.0 ns 264.0  ns 012.0 

گرم میلی( جذبقابلپتاسیم 
  )در کیلوگرم

Available potassium 
(mg/kg)  

ns 073.0  ns 237.0 **464.0 ns 013.0- **366.0 ns 045.0  

  (درصد) شن
Sand (percent) 

ns 142.0 ns 053.0 ns 114.0 ns 124.0  ns 001.0 **314.0- 

  (درصد) سیلت
Silt (percent) 

**215.0 ns 045.0- ns 075.0 ns 124.0 **214.0 **425.0 

  (درصد) رس
Clay (percent) 

**224.0- ns 087.0- ns 102.0- ns 154.0- ns 035.0 **216.0- 

  دار نبودن اختالفمعنی ns درصد و 95داري اختالف در سطح احتمال معنی **
 ** Significant difference at 95% confidence level, (ns) not significant differences 

  
  بحث

رویش  محدودکنندهشیب یکی از عوامل تأثیرگذار و 
در  یبــش یشازــفا اــب. درختان جنگلی است

 همینو  ابدییم کاهش كخا عمق ،کوهستانی اطقــمن
 کننده نیتع لـماعواز  یبـش که شودیم ببـس عامل

شمار آید ههاي گیاهی بگونه کنشاپردر  ارذـتأثیرگو 
)Momeni Moghaddam et al., 2012 نتایج .(

دهد که بیشترین تراکم پژوهش حاضر نشان می

درصد قرار  60- 31شیب متوسط  ۀدرختان در طبق
علت عدم استقرار بذر، از دارد. با افزایش شیب به

خاك  يحاصلخیزکاهش هوموس و  ۀدست رفتن الی
بر اثر آبشویی، افزایش زهکشی (کاهش رطوبت 
خاك)، کاهش عمق خاك و افزایش ناپایداري درختان 

 Pourmajidian and( شوداز تراکم درختان کاسته می

Moradi, 2009 ،Goodarzi et al., 2012 ،Moradi 

dirmandrik et al., 2015( .هايپژوهش Moradi 
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dirmandrik ) داد که بیشترین  ) نشان2015و همکاران
درصد شمارش  50-36فراوانی زادآوري  در شیب 

نامبردگان عامل آن را رطوبت کافی،  .است شده
زهکشی مناسب، استقرار مناسب بذر و حضور کمتر 

درصد شیب  ةباز د که درکردنانسان در این شیب بیان 
گنجد. البته زادآوري باالي درختان پژوهش حاضر می

دلیل تراکم زیاد درختان قابل بهدرصد  60-31در شیب 
-توجیه است. تغییرات میانگین ارتفاع و درصد تاج

دلیل تراکم باال و پوشش درختان در این منطقه به
ها براي رسیدن به نور و مواد غذایی منظم رقابت پایه

 مهیننیست. بیشترین میانگین قطر یقه، میانگین قطر 
درصد قرار دارد  30-0و میانگین ارتفاع در شیب  تاج

پوشش بازتر، دریافت تواند ناشی از تاجعلت آن می
نور کافی و رقابت کمتر درختان باشد. بیشترین درصد 

 مسلماً  .درصد است 60-31پوشش در شیب تاج
افزایش  سببافزایش تراکم درختان در این شیب 

  .شده استپوشش درصد تاج
هاي هاي کمی توده در جهتبررسی مشخصه

-ارس در جهت ۀدهد که گونمختلف دامنه نشان می

هاي غربی، شمالی و شرقی حضور دارد. در جهت 
. شیب شمالی، نشدجنوبی هیچ پایه ارسی مشاهده 

دلیل سردتر بودن به نسبت شیب شرقی و غربی به
، قرارگرفته استها روستایی ةجنوبی کمتر مورد استفاد

است که در شیب جنوبی با درجه  یدر حالاین 
باالتر، تردد زیاد انسان و دام وجود دارد که  حرارت

 آورده به وجوداي عاري از پوشش ارس را منطقه
 هاي مختلف دامنه بین تراکم در هکتاراست. در جهت

ثابت شده . مشاهده شدداري درختان اختالف معنی
 جهت جغرافیایی از عوامل مهم در استقراراست که 

 Horsh, 2003; Maghsoudهاي ارس است (پایه

nezhad et al., 2013 دامنه ،شمالی زمین مکرهین). در-

هاي مشرف به سمت شمال و شرق از شرایط رطوبتی 

هاي جنوبی و غربی برخوردار بهتري نسبت به دامنه
). ولی Momeni Moghaddam et al., 2012هستند (

و  بررسیمورد  ۀمنطق بودن یکوهستانبا توجه به 
مقاوم به  و ارس که نورپسند ۀسرشت اکولوژیکی گون

خشکی است، در جهت غربی با توجه به دریافت نور 
هاي شمالی و شرقی بیشترین بیشتر نسبت به جهت
 ،Gholichnia (1999) شد. گیريتراکم در هکتار اندازه

Ahmed ) و 2006و همکاران (Pourmajidian and 

Moradi (2009)  بیشترین تعداد در هکتار را در جهت
ند. نامبردگان دلیل اصلی فراوانی کردگیري غربی اندازه

ارس در جهت غربی را وفور مقدار نور دریافتی در 
با  تحقیقهاي غربی بیان کردند. نتایج این دامنه

 El mahi (2003) ،Johnson and Miller هايپژوهش

(2006) ،Rastin (2008) و Sarangzai و همکاران 
) که بیشترین تراکم در هکتار ارس را براي 2013(

خوانی ندارد. جهت دامنه شمالی معرفی کردند هم
نامبردگان علت افزایش تراکم درختان را در جهت 

گونه معرفی کردند که جهت دامنه بر توزیع شمالی این
هاي نما منجر به تغییر در ویژگیاقلیم خرد در زمین

میسر  هاشرایط را براي حضور گونه شود کهمی خاکی
سازد. بر پایه نتایج پژوهش حاضر با وجود تراکم می

داري بین مقدار هاي غربی ارتباط معنیبیشتر در دامنه
 Sarangzai. مشاهده نشدزادآوري ارس با جهت دامنه 

(2000) ،Mohamadnezhad Kiasari  و همکاران
) نیز در 2011و همکاران ( Ghimire) و 2009(

این نتیجه دست یافتند.  یمشابهتحقیقات خود به نتایج 
بیانگر این موضوع است که تعداد بذور تولیدي نقش 

هاي مانی نهالکمتري در مقایسه با محل استقرار و زنده
تولیدي براي گسترش زادآوري درختان ارس دارند. 

Pourmajidian and Moradi (2009)  خود  پژوهشدر
که بین تعداد در هکتار و زادآوري رابطه بیان کردند 
و  Miliosداري وجود دارد. همچنین مثبت معنی
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دار بین تعداد در ي معنی)، رابطه2009همکاران (
دند کرزادآوري درختان ارس را تأیید  تعدادهکتار با 

در رابطه با  خوانی ندارد.که با نتایج پژوهش حاضر هم
مختلف دامنه  هايتجههاي درخت در مشخصه دیگر

  .نشده استمشاهده  داريمعنیاختالف 
بررسی توده ارس در طبقات ارتفاعی مختلف 

 1700 تا 1100ارس در ارتفاع  ۀدهد که گوننشان می
 ج بررسینتایمتر از سطح دریا حضور دارد. 

 عیتفاارطبقات ارس در درختان  یشیرو يهامشخصه
در  نختادر ینا که دهدیم ننشااز سطح دریا  مختلف

 قطع قبیلاز  بشر هايدخالت علتبه پایین تتفاعاار
. در تراکم در هکتار کمتري دارنددام  ايچرو  زغیرمجا

علت افزایش شدت نور با توجه به به ترباال تتفاعاار
هاي انسانی سرشت نوري این گونه و کاهش دخالت

تر شده و بیشترین تراکم در شرایط براي آن مناسب
متر از سطح  1500تا  1400ارتفاعی  ۀهکتار در دامن

 کاهش علتبه تردر دامنه ارتفاعی باال .ثبت شددریا 
 شعها دجوو ،ماد کاهش ك،خا يحاصلخیزو  عمق

 طوبتر کاهش ،ندگیربا انمیزو  عنو تغییر ،بنفشافر
از تراکم درختان ارس  د،باوزش  تشدو  اهو مطلق

این  ترین شرایط براي استقرارشود. مناسبکاسته می
 1500تا  1400مذکور دامنه ارتفاعی  ۀگونه در منطق

متر از سطح دریا است که بیشترین تراکم در هکتار و 
پوشش در آن وجود دارد. نتایج بیشترین درصد تاج

، Gholichnia (1999)هاي پژوهشبا  بررسیاین 
Johnson and Miller (2006)، Ahmed  و همکاران

)2006 ،(Rastin (2008)، Milios ) 2009و همکاران،( 
Pourmajidian and Moradi (2009) و Maghsoud 

Nezhad ) خوانی ندارد، علت آن) هم2013و همکاران 
ارتفاعی از  يهادر دامنهتواند ناشی از اختالف هم می

سایر  بینداري سطح دریا باشد. اختالف معنی

ارتفاع  هاي مختلفدر طبقههاي کمی درخت مشخصه
  .نشده استاز سطح دریا مشاهده 

ترین عوامل تأثیرگذار عنوان یکی از اصلیخاك به
در پراکنش و تراکم پوشش گیاهی، اطالعات مفیدي 

 دهدهاي جنگلی به ما میدر مورد توده
)Golmohammad et al., 2016آمار توصیفی نمونه .(-

که خاك منطقه مشکل شوري  دهدهاي خاك نشان می
-ندارد، این ویژگی با توجه به کوهستانی بودن منطقه 

 ,.Momeni Moghaddam et alدور از انتظار نیست (

). میانگین کربن آلی آن کمتر از حد مطلوب 2012
 کم بودنو  سیلت مقداربا توجه به وفور  که است
در این نوع خاك قابل توجیه است  رس مقدار

)Sarah, 2006 خاك منطقه تا حدي قلیایی است، با .(
دوست ارس و آهک ۀتوجه به سرشت اکولوژیک گون

رویش  محدودکنندهعوامل  ةاین عامل در زمر ،بودن آن
 Momeni Moghaddamرود (شمار نمیارس به ۀگون

et al., 2012رس ). بافت منطقه نیز در حد لوم و لوم
درصد شیب  ۀدهد که بین مشخصمی نتایج نشاناست. 

آلی، درصد شن و درصد سیلت  کربن دامنه با درصد
وجود  درصد 95داري در سطح احتمال ارتباط معنی

. همچنین بین جهت شیب دامنه با اسیدیته گل دارد
ارتفاع از سطح  ریمتغدار وجود دارد. اشباع ارتباط معنی

دریا نیز با هدایت الکتریکی، درصد نیتروژن، درصد 
جذب، درصد شن و درصد اسیم قابلکربن آلی، پت

داري در این سطح احتمال سیلت خاك ارتباط معنی
) نیز به نتایج 1993و همکاران ( Burbarkerدارد. 
با پژوهش حاضر دست یافتند. اختالفات بین  یمشابه

تواند هاي خاك با تغییر عوامل توپوگرافی میویژگی
گیاهی و ناشی از یکنواخت نبودن، تراکم کمتر پوشش 

 ,Jiang and Thelenرویه دام نیز باشد (چراي بی

2004; Sarah, 2006 نتایج آزمون ضریب همبستگی .(
-هاي اندازههاي خاك و مشخصهپیرسون بین مشخصه
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دهنده ارتباط نشان ان در این پژوهشدرخت شدهگیري
متفاوت بین متغیرها است که مهمترین آنها همبستگی 

تعداد در  ویت الکتریکی خاك بین هدادارمثبت معنی
تعداد در هکتار و  واسیدیته گل اشباع  ،هکتار

تعداد در هکتار،  ودرصد نیتروژن خاك  ،زادآوري
درصد کربن آلی خاك با ،پوشش و زادآوريدرصد تاج

-و درصد تاج تاج مهینتعداد در هکتار، قطر 

پتاسیم و تاج مهینخاك با قطر  جذبقابلفسفر ،پوشش

درصد سیلت خاك با ،تاج مهینجذب خاك با قطر قابل
. است. پوشش و زادآوريتعداد در هکتار، درصد تاج

 Zarehي هابررسینتایج این بخش از پژوهش با نتایج 

marjerdi ) خوانی ندارد. علت ) هم2007و همکاران
تواند ناشی از اختالف در می هاپژوهشاختالف بین 

سنگ مادري و تغییر در خصوصیات فیزیکی و 
  ).Golmohammad et al., 2016خاك باشد ( ییایمیش
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Abstract 

The aim of this study was to survey of quantitative situation of Juniperus stands for identifying 
affecting factors on growth and optimal establishment of this species. For this purpose, an area with 
200 ha in Tarom, Zanjan province was selected. Random-systematic sampling was performed with 40 
plots, each 1000 meter square area. In sample plots, collar diameter, the diameter of a half-crown, 
height, canopy, density and regeneration were measured. In each sample, a soil sample was taken to 
investigate soil characteristics. Analysis of variance results showed that there were significant 
deference in number/ha, height, canopy percent and regeneration between slope classes, in number 
trees/ha between aspect classes, in number trees/ha and canopy percent between  elevation classes in 
95% probability level. The correlation test results showed that between EC with number/ha was 
positive correlation. Soil acid saturation had positive correlation with the number/ha and regeneration. 
Nitrogen percent of the soil had positive correlation with the number/ha, percent of canopy cover and 
regeneration. Soil organic carbon percent had positive correlation with the number/ha, the diameter of 
the half crown and percent of canopy cover. P and K had positive correlation with diameter of half-
crown. The percentage of sand had negative correlation with regeneration. 

Keywords: Babamarghoz, Correlation, Juniperus, Quantitative characteristic, Tarom. 
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