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عوامل ادافيكي و در رابطه با ) Pistacia atlantica( گونه بنه و فنولوژي كولوژياآت
  استان ايالم هاي كبيركوه شهرستان دره شهر،جنگل در فيزيوگرافي

  2آرش مزبانيو  1عبدالعلي كرمشاهي ،1سميه نادري ،*1مهدي حيدري
  گروه علوم جنگلدانشكده كشاورزي،  ،دانشگاه ايالم ايالم، 1

  ايالم استان اداره منابع طبيعيايالم،  2

  16/10/94 :تاريخ پذيرش  18/7/94 :تاريخ دريافت

  چكيده

هاي كبيركوه، استان ايالم انجام اكولوژي و فنولوژي بنه در رابطه با شرايط رويشگاهي در جنگلاين مطالعه به منظور بررسي آت
 20در هر قطعه نمونه سه نمونه خاك از عمق . ه نمونه پياده شدقطع 40خوشه و  8بر اساس مساحت هر واحد شكل زمين، .  شد

در هر واحد شكل زمين به . برداشت و يك نمونه تركيبي براي بررسي خصوصيات خاك به آزمايشگاه منتقل شد يمترسانتي
ن به صورت منظور بررسي مراحل فنولوژيك به صورت تصادفي دو قطعه نمونه يك هكتاري پياده و مراحل فنولوژي درختا

نتايج نشان داد كه استقرار، خصوصيات كمي و مراحل فنولوژي بنه تحت تأثير شرايط فيزيوگرافي . هفتگي در آن بررسي شد
دو گروه مشخص در منطقه ) RDA(بر اساس تحليل افزونگي . ه استبخصوص جهت دامنه و خصوصيات خاك قرار گرفت

در شرايطي كه كربن آلي، فسفر كل، پتاسيم كل و  در جهت جنوبي منطقه گروه هاي بلوط ايراني و بنه در يكگونه .تشكيل شد
اين گروه با . گروه دوم بودند هاي شاخصدر مقابل گروه اول، افرا كيكم و بادام كوهي گونه. ازت كل بيشتر بود استقرار داشتند

هاي فنولوژيك بنه آغاز و پايان پديدهتاريخ . ه استو در جهت دامنه شمالي قرار گرفت همبستگي بااليي داشته ارتفاع از سطح دريا
  .بين دو گروه تفاوت نشان داد

  فنولوژي، عوامل فيزيوگرافي تحليل افزونگي، زاگرس، بنه، : هاي كليديواژه

  m_heydari23@yahoo.com: ، پست الكترونيكي09188425458: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه 
يكي از نواحي رويشي هاي ناحيه رويشي زاگرس جنگل
ميليون  5ي معادل با داشتن سطح ايران است كه ةگانپنج

باشد هاي خاص خود، منحصر بفرد ميو ساير جنبه هكتار
ها، اجزاء و نحوه داشتن اطالعات كافي از ويژگي). 20(

نياز ، پيشهاجنگلاين  ةكنش بين اجزاء تشكيل دهند
اينكه وضعيت با توجه به . باشدمديريت درست آنها مي

ويژه پوشش گياهي بهكلي اين اكوسيستم منحصر بفرد در 
توان گفت كه كند لذا ميهاي درختي آن نمود پيدا ميگونه
. باشندها ميهاي درختي مهمترين اجزاء اين اكوسيستمگونه

هاي درختي و ارتباط هريك از اينرو، بررسي انفرادي گونه

اكوسيستم راهي براي كسب از آنها با اجزاء زنده و غيرزنده 
هاي مديريتي صحيح ريزياطالعات الزم جهت برنامه

مطالعه در علم اكولوژي،  ).37و  35( ها استجنگل
-به دو دسته آت ييا جانور يموجودات زنده اعم از گياه

- در آت. )7( شودبندي مياكولوژي تقسيماكولوژي و سين

خچه زندگي هاي گياهي و جانوري يا تارياكولوژي، گونه
تمام جمعيت آنها بصورت انفرادي در رابطه با زيستگاهي 

گيرد اند، مورد مطالعه قرار ميكه در آن رشد و نمو كرده
گونه  نحوه انطباق يك ،هااكولوژي گونه بررسي آتبا  ).7(

شود و چنين شناختي در با شرايط اكولوژيك مشخص مي
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اي دارد ندهمديريت منابع طبيعي نقش ارزريزي و برنامه
هاي مختلفي جنبه ،اكولوژي يك گونهطور كلي آتب ).2(

دارد كه فنولوژي گونه يعني بررسي خصوصيات گونه از 
زمان آغاز فصل رويش تا پايان آن از قبيل زمان ظهور گل، 

. هاي مهم آن استبرگ، بذر و خزان آنها يكي از جنبه
انش هاي د مطالعات فنولوژي يا پديده شناسي از شاخه

هاي  تواند يكي از ابعاد مهم ويژگي اكولوژي است كه مي
در واقع هدف اصلي فنولوژي . زيستگاهي را تعيين كند

اي آشكار يا قابل  هاي دوره شناخت زمان وقوع پديده
 باشد مي رويشگاهيمشاهده در گياهان تحت تأثير عوامل 

 خانواده به پسته جنس، تماتيك گياهيسسياز نظر  .)41(
گونه  3اراي و د تعلق دارد و راسته گلدارانردياسه آناكا
 ، بنه يا پسته جنگلي يا چاتاالنقوشيهاي پسته خوراكبنام

هاي يكي از گونه. )12( باشددر ايران مي و خنجك 
از نظر . باشددرختي مهم ناحيه رويشي زاگرس، بنه مي

 اًتاج تقريب متر، 7 حدودشناسي، درختي به ارتفاع ريخت
اي هاي شانهكننده، برگخزان ،ايبندرت درختچه كروي،

ها از نظر شكل و برگچه ،جفتي 2-5هاي با برگچه فرد
مرغي، مستطيلي يا نوك تيز يا نوك كند با اندازه متغير، تخم

هاي ، رگبرگنقاط بدون كرك ةاي مژكدار و بقيلبه
 ).21(هاي بدون گلبرگ و ميوه شفت است گل مشخص،

ابتدا صورتي رنگ بوده، بعد قرمز رنگ و ميوه اين گونه 
اين  .خواهد داشت پس از رسيدن كامل پوشش سبز رنگ

گونه هم بصورت جنسي و هم غير جنسي تجديد نسل 
ميليون هكتار از گستره ايران را  4/2حدود  ).18(كند مي

پسته وحشي به خود اختصاص داده است كه بداليل 
، تغييرات كاربري گوناگون از قبيل چراي دام، آتش سوزي

اراضي، برداشت غير اصولي از شيره آن و عوامل محيطي 
كل طبق آمار اداره ). 15(مورد تخريب قرار گرفته است 

هاي بنه استان ايالم، سطح جنگل و آبخيزداري منابع طبيعي
هاي استان يعني حدود درصد كل سطح جنگل 6 معادل

شامل سه كه  را به خود اختصاص داده استهكتار  38000

باشد  بنه، بلوط خنجوك و بنه بلوط مي - تيپ اصلي بلوط
)18( .  

هاي مختلف درختي گونه و فنولوژي اكولوژيدر مورد آت
در ايران و جهان مطالعاتي انجام شده است كه به اختصار 

   .گيرندمورد مرور قرار مي

بررسي رابطه عوامل با ) 1380(طهماسبي و فتاحي 
كمي و كيفي درختان بنه در  خصوصيات واكولوژيكي 
را در دامنه ارتفاعي   اين گونه، بيشترين گسترش استان ايالم

هاي جنوبي و متر از سطح دريا و در جهت 1600تا  1100
همچنين خاك رويشگاه اين گونه . جنوب غربي بيان كردند

 ذكر كردندرا از نوع ليتوسل با بافت متوسط تا سنگين 
)16(.  

هاي مختلف با بررسي پراكنش گونه) 1380(راد و فتاحي 
در استان يزد بيان كردند كه ) بنه و خنجك(پسته وحشي 

متر از سطح  2500تا  1500بيشترين پراكنش اين گونه بين 
  .)10( دريا و در اراضي سنگالخي است

در  )Pistacia. khinjuk(خنجوك خصوصيات اكولوژيكي 
. ده استرويشگاه كوه نظركرده شهرستان ساوه بررسي ش

طبق نتايج بدست آمده از اين تحقيق، هر دو گونه در 
اي، سنگالخي و دور از دسترس و پراكنده مناطق صخره
- 1293ها بين محدوده پراكنش اين گونه. وجود دارند

متر از سطح دريا است و بيشترين سطح پراكنش آنها  1080
از نظر فنولوژي نيز نتايج .  است درصد 10-20در شيب 

ماه  فروردين دهم از درختان زني جوانه داد كه تاريخنشان 
مشاهده  ماه فروردين بيست تاريخ در ها برگ ظهور و شروع
و  سال هر ماه ارديبهشت دهم در هابرگ تكميل .گردد مي

هر  مهرماه سي تا بيستدر  ترتيب به ماده و نر درختان خزان
با ) 1388(پناه و همكاران داور .)12(افتد مي اتفاق سال

هاي پسته وحشي در گونهثر بر پراكنش ؤعوامل ممطالعه 
كه گونه پسته وحشي در طبقه  نددادنشان استان زنجان 

-جهت. باالترين پراكنش را دارد ،درصد و بيشتر 45شيب 

هاي شمال غربي و جنوب غربي نيز بيشترين پراكنش اين 
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در اين تحقيق براي . گونه را به خود اختصاص داده است
ده نمودن قطعات نمونه از واحدهاي شكل زمين كه پيا

- هاي ارتفاع، شيب، جهت و سازندهاي زمينبراساس نقشه

نگهدار . )9( بود، استفاده شده استگرديده  شناسي تهيه 
با استفاده از سيستم اطالعات  )1388(صابر و همكاران 

هاي طبقات ارتفاعي، شيب و جهت و تهيه نقشهجغرافيايي 
پسته  هايارس، شرايط فيزيوگرافيك رويشگاهدر استان ف

نتايج حاصل از اين . نددادمورد بررسي قرار را وحشي 
هاي بنه در استان درصد رويشگاه 57تحقيق نشان داد كه 

متر از سطح  2000تا  1000فارس در محدوده ارتفاعي 
درصد  30تا  15درصد آنها در طبقه شيب  5/25دريا و 

سته پهاي درصد رويشگاه 66ن، همچني. قرار گرفته است
 هاي شمالي و جنوبي واقع شده استوحشي در جهت

نيازهاي رويشگاهي و خصوصيات كمي و كيفي بنه   .)24(
ي شهرستان خلخال و در شش رويشگاه مطالعه هادر جنگل

نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد كه . شده است
 440- 320بارندگي ساليانه  و 1800-760محدوده ارتفاعي 

همچنين . باشندهاي رويشي اين گونه ميبهترين دامنه
هاي خاك، براساس آناليزهاي انجام گرفته بر روي نمونه

هاي كم تحول يافته خاكداراي هاي پسته وحشي رويشگاه
 و خداكرمي ).11(عميق است عمق تا نيمهليتوسول كم

 بنه گونه مختلف فنولوژي مراحل مطالعه )1382(همكاران 

 كرمانشاه استان باينگان و قالجه جنگلي منطقه دو در را

 تاريخ ، بر اساس نتايج اين تحقيقدادند قرار بررسي مورد

 با ماه فرورين اول نيمه منطقه، دو هر در برگ زني جوانه

 دوم نيمه در نيز گلدهي زمان و روز 6 تغييرات دامنه

 روز 17 و قالجه در روز 22 تغييرات دامنه با ماه فروردين

 فنولوژي مختلف مراحلبررسي  .)8( باشد مي باينگان در

 Pistacia گونه lentiscus  2003ژوئن  تا 2001 فوريهاز 

 تا اواخر مارس اوايل از گل هاي جوانه تشكيل كه داد نشان

 از ميوه آوريل، رشد اواخر تا مارس اواخر از گلدهي آوريل،

 تا اكتبر اواسطاز  ميوه ريزش و نوامبر اواسط تا مي اوايل

بنه  شرايط اكولوژيكيبررسي  ).53( باشد مي دسامبر اواخر

)Pistacia atlantica ( نشان داددر منطقه شهران در الجزاير 
از نظر بيولوژي و اكولوژي يك گونه بسيار  اين گونهكه 

شرايط سخت محيطي تطابق بسيار  باباشد كه  ويژه مي
مورد مطالعه داراي  منطقه و با توجه به اينكهخوبي دارد 

رشد  ،باشدمتر ميميلي 100متوسط بارش ساالنه كمتر از 
 استمتر از سطح دريا بيشتر  1200تا  700در ارتفاع  آن
كه  است ارزشمندي هايگونهپسته وحشي از جمله ). 26(

اي را به خود در مناطق مختلف ايران سطح قابل مالحظه
جايگاه محيطي  زيست واقتصادي  از نظر واختصاص داده 

هاي اين گونه دچار تخريب متأسفانه رويشگاه. اي داردويژه
انجام  .شده و آينده آن را با چالش جدي مواجه كرده است

نيازمند داشتن  هر گونه، اقدامات مديريتي و احيايي
از اين رو در  .است آن اطالعات پايه از شرايط رويشگاهي

  ه بنه در رابطه باو فنولوژي گوناكولوژي اين مطالعه آت
بررسي شده  )خاك و فيزيوگرافي( شرايط رويشگاهي

  .است

  مواد و روشها
هاي جنگلدر هكتار  170منطقه مورد مطالعه به مساحت 

 .استان ايالم واقع شده است در شهرشهرستان درهكبيركوه 
هاي با ارزش بنه در استان ايالم اين منطقه يكي از رويشگاه

عرض  47° 20′ 30″تا  47° 19′ 30″ن بياين منطقه  .است
طول جغرافيايي  33° 4′ 15″  تا 33° 3′ 30″جغرافيايي و 

متوسط دماي ساليانه منطقه  ).1كل ش(محدود شده است 
در  -7/1آن  مطلق كه حداقل گراددرجه سانتي 38تا  8بين 

 8/46فصل زمستان و حداكثر مطلق آن در فصل تابستان 
راساس آمار ايستگاه هواشناسي ب. گراد استدرجه سانتي

ميليمتر  483ساله اخير  30بارندگي طي ميانگين  شهر، دره
و  6/227حداقل و حداكثر بارندگي . گزارش شده است

درصد بارندگي در  8/51. متر گزارش شده استميلي 759
درصد آن  2/19درصد در فصل بهار و  9/29، زمستانفصل 

هاي منطقه خشك و نتابستا. دهددر فصل پاييز رخ مي
 .باشد ميباران  بي
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  محدوده منطقه مورد مطالعه -1 شكل

  
گردشي و كسب پس از جنگل: هاآوري دادهروش جمع

- اطالعات اوليه از منطقه مورد مطالعه، با استفاده از نقشه

و  منابع طبيعياداره كل  1:25000هاي توپوگرافي 
مطالعه براساس آبخيزداري استان ايالم، مرز منطقه مورد 

انتخاب اين . عوارض كمكي يال و دره مشخص گرديد
در مرحله . صورت گرفتبنه گونه  حضورمنطقه براساس 

هاي توپوگرافي مذكور و رقومي بعد، با استفاده از نقشه
هاي ، نقشهArc GIS ver. 9.2نمودن آن در محيط نرم افزار 

از  دامنه ارتفاع. ارتفاع، شيب و جهت استخراج گرديد
 85تا  50متر و شيب  1950تا  1550سطح درياي منطقه از 

ها، تهيه نقشه واحد هدف از تهيه اين نقشه. درصد است
 4در نهايت براي منطقه مورد مطالعه،  .شكل زمين بود

با توجه به هدف تحقيق در . واحد شكل زمين بدست آمد

 آر 10اي به ابعاد هر واحد و با شروع تصادفي، قطعه نمونه
آري به  10چهار قطعه نمونه . اي پياده شد به صورت دايره
متر از قطعه نمونه مركزي  100اي با فاصله  صورت خوشه

 تعيين و مشخصات كمي و كيفي درخت بنه در آن ثبت شد
آماربرداري  ،براي تعيين حجم مناسب نمونه برداري.  )25(

اوليه انجام و بر اساس ضريب تغييرات تاج پوشش و 
 هر رويشگاه تعداد قطعه نمونه الزم مشخص شد مساحت

اين تعداد به نسبت مساحت هر واحد توزيع شده  ).51(
اي تعداد برداري خوشهبا استفاده از اين الگوي نمونه. است

-در نمونه ).2شكل (قطعه نمونه پياده شد  40خوشه و  8

بايستي يك  به منظور لحاظ شدن تغييرات احتمالي برداري
از كل منطقه برداشت  اس اصل توده معرفبر اس سطح
درصد  2در مطالعات صورت گرفته اين مقدار . )31( شود
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در اين مطالعه نيز اين مقدار رعايت ). 14(بيان شده است 
در هر قطعه نمونه با توجه به فرم آماربرداري از . شده است

هاي عمومي هر قطعه نمونه شامل قبل تهيه شده، مشخصه

، جهت دامنه و )درصد(، شيب )متر(دريا ارتفاع از سطح 
هاي گونه بنه شامل قطر برابر سينه، ارتفاع كل، مشخصه

  .گيري شدقطر بزرگ و كوچك تاج اندازه

 
  برداري در منطقه مورد مطالعهالگوي نمونه  -2شكل 

  
، در هر قطعه رويشگاه خصوصيات خاكبراي بررسي 

 20 تا 0 عمق از  سه نمونه خاكبه صورت تصادفي نمونه 
به آزمايشگاه گرديد و يك نمونه تركيبي  برداشتسانتيمتر 

نمونه خاك به آزمايشگاه  40بدين ترتيب ). 52(منتقل شد 
فت خاك به روش بادر آزمايشگاه متغيرهاي  .منتقل شد

، وزن مخصوص ظاهري به روش سيلندر )36(هيدرومتري 
شوري اسيديته و  ،)40(، رطوبت خاك به روش وزني )34(

متر و دستگاه هدايت  pHخاك به ترتيب به وسيله دستگاه 
تعيين ميزان كربن آلي به روش ، )48(الكتريكي سنج 

والكلي و بلك صورت گرفت و بر اساس آن ميزان مواد 
ظرفيت  ،)4(، تعيين گرديد 72/1آلي، با ضرب آن در عدد 

تبادل كاتيوني با گرفتن عصاره خاك با محلول كلريد 
 ICP-AESو شستشو با اتانول و استفاده از دستگاه آمونيم 

و آهك به روش ) 33(به روش كجلدال كل ، نيتروژن )48(
فسفر كل به روش هضم  .اندازه گيري شدند) 4(تيتراسيون 
) 32(و پتاسيم كل به روش فلم فتومتري ) 60(دو اسيد 

  .گيري شدنداندازه

منظور  با توجه به هدف تحقيق در هر واحد شكل زمين به
قطعه  دوبررسي مراحل فنولوژيك به صورت تصادفي 

اصله  15در هر قطعه نمونه . نمونه يك هكتاري پياده شد
فرم و داراي تاج وسيع درخت از گونه بنه كه سالم، خوش

 فرورديناز اول . بودند، انتخاب و مختصات آنها ثبت شد
يك  به مدت يكسال به صورت) مبدأ بررسي( 1393سال 

خصوصيات مختلف فنولوژي شامل  هفته يكباردو  يا
ريزش برگ، ريزش ميوه، رسيدن ميوه، ظهور برگ و 

هاي برداشت صحرايي مشاهدات  فرم گلدهي بر اساس
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فنولوژيك مأخوذ از انجمن پديده شناسي ويسكانسين 
  ).56( بررسي شد

هاي مربوط به جهت با استفاده از داده: هاروش آناليز داده
  : )42( وارد شدند تجزيه و تحليلدر و  كميرابطه زير 

145  )A( CosA  
مقدار  Aمقدار تبديل شده جهت و  ′Aدر اين رابطه، 

مقدار تبديل شده جهت بين صفر . باشدآزيموت جهت مي
باشد كه جهت شمال شرقي و شمال بيشترين و دو مي

مقدار و جهت جنوب غربي و جنوب داراي كمترين مقدار 
  .است

 - ها براساس آزمون كلموگروف ال بودن دادهنرم
همچنين همگن بودن واريانس داده .اسميرنوف بررسي شد

مقايسه خصوصيات . ها از طريق آزمون لون بررسي شد
 tهاي كمي گونه بنه بين دو گروه از آزمون خاك و ويژگي

بنه و  تعيين ارتباط بين گونه به منظور . استفاده شدمستقل 
هي آن از قبيل عوامل خاكي و فيزيوگرافي شرايظ رويشگا

در اين تحليل از  .بندي استفاده شدهاي رستهاز روش
 .صد تاج پوشش گونه بنه در هر قطعه نمونه استفاده شدرد

الگوي ) DCA(ابتدا به كمك روش آناليز تطبيقي نااريب 
كلي پراكنش گونه ها ترسيم و نيز طول گراديان عوامل 

-بدين منظور از ماتريس داده. )46( محيطي مشخص شد

هاي براي اجراي روش .هاي درختي استفاده شدهاي گونه
از نرم افزار  و انجام تجزيه و تحليل هاي آماري بنديرسته

CANOCO  و نرم افزارSPSS ver.16.0 استفاده شد.    

  نتايج
 به DCAطول محور اول و دوم : )RDA( تحليل افزونگي

ه نشان دهنده واكنش خطي كبود  62/2و  91/3 ترتيب
پوشش به عوامل محيطي است، بنابراين براي تعيين روابط 

 RDAافزونگي يا  تحليلاين عوامل و پوشش از 
)Redundancy Analysis (هاي به عنوان يكي از روش

در واقع اگر طول . آناليز گراديان مستقيم استفاده شد
ه كرد و توان استفادنمي CCAباشد از  4گراديان كمتر از 

نتايج تحليل  براساس. )1(  را بكار برد RDAبايد روش 
ور اول تا چهارم افزونگي كاهش متوالي مقدار ويژه از مح

و محيطي به درستي  هاي درختيگونههاي كه دادهداد  نشان
محور اول و دوم بيشترين . )1جدول ( اندسازماندهي شده

ي تفسير ، لذا براندقدار ويژه را به خود اختصاص دادم
زمانيكه تمام عوامل . روابط از اين دو محور استفاده شد

محور اول و دوم به  ،وارد شدند RDAمورد بررسي در 
هاي از مجموع تغييرات در داده درصد 2/65و  58ترتيب 

درصد از تغييرات در رابطه  95و  5/84و  پوشش گياهي
محور اول ). 1جدول (گونه را تشريح نمودند  –محيط 
و محور ) = 91/0r(اي با محور اول خصوصيات خاك گونه

) = 66/0r(اي با محور دوم خصوصيات خاك دوم گونه
عبارتي بين پوشش گياهي ب. داشتند همبستگي بسيار بااليي

 داري وجودي معنيرابطه) خاك(صوصيات محيطي و خ
در ادامه ضرايب همبستگي بين متغيرهاي محيطي و . داشت

در تحليل افزونگي بدست آمد محورهاي اول و دوم 
   ).2جدول (

 
اي محورها، و واريانس هاي گونههاي محيطي و نيز دادهمحيط، درصد تجمعي تببين واريانس بر اساس داده -مقدار ويژه، همبستگي گونه -1جدول 

  كل در تحليل افزونگي
  محور چهارم  محور سوم  محور دوم محور اول 

  012/0  027/0  12/0 58/0 مقدار ويژه
  46/0  5/0  66/0 91/0 محيط-همبستگي گونه
  6/86  4/67  2/65 58 هاي پوشش گياهيدرصد واريانس تجمعي داده

 100  2/98  95 5/84 محيط-درصد واريانس تجمعي رابطه گونه
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  اول و دوم در تحليل افزونگيضرايب همبستگي بين متغيرهاي محيطي و محورهاي-2جدول
  محور دوم  حور اولم متغيرهاي محيطي

-H2O( 3/0 1:1(ديتهياس  03/0 -  

2/0 )درصد(رطوبت اشباع  08/0 - 

- 31/0 )درصد( آهك  03/0 -  
ds.m-1( 25/0(شوري  28/0 - 

-58/0 )درصد(شن  * 29/0  

3/0 )درصد(رس  1/0-  

30/0 )درصد(سيلت  25/0 -  

-g cm-3( 51/0(وزن مخصوص ظاهري  * 41/0-  * 

65/0 )درصد( آليكربن  **  25/0  

57/0 )درصد( ازت كل  * 23/0  

mg kg-1( 45/0( فسفر كل  * 07/0 -  

mg kg-1( 4/0( كل پتاسيم  * 55/0  * 

-9/0 جهت دامنه  **  3/0-  

-7/0 )متر(ارتفاع از سطح دريا   **  26/0 -  

- 29/0  - 29/0 )درصد(شيب دامنه  

 05/0دار بودن همبستگي در سطحنشان دهنده معني* 
   01/0دار بودن همبستگي در سطح هنده معنينشان د** 

گروه مشخص در  دوكه  نشان داد RDAتايج رسته بندي ن
با هاي هر گروه گونه. راستاي محور اول و دوم تشكيل شد

. وط به خود ظاهر شدندهاي مربطول بردار بلندتر در گروه
هاي ها به گروهاي نيز مؤيد تعلق گونههاي گونهجهت فلش
در گروه اول كه بيشترين تمركز را در اطراف  .خود است

با هاي بلوط ايراني و بنه گونه ،جهت مثبت محور اول دارد
باال بودن كربن آلي، فسفر . دارند قرار ن طول برداربيشتري

كل، پتاسيم كل و ازت كل بيشترين نقش را در تشكيل اين 
هاي كيكم و بادام با گونه مگروه دو .اشته استگروه د

ي با محور يك و دو همبستگي منفي دارند و با عوامل كوه
ها يعني ارتفاع از سطح دريا، محيطي مرتبط با اين محور

- وزن مخصوص ظاهري و درصد شن باال همبستگي معني

خاك نيز در اين گروه باالست  اسيديتهآهك و . داري دارند
 اين گروه با جهت). دارهر چند با همبستگي غير معني(

داري دارد و با توجه به همبستگي باال و معني نيز دامنه
 تعيين شدشمالي  اين گروه جهت ،كمي كردن جهت

   .)4و  3 هايشكل(

مقايسه خصوصيات كمي بنه و خصوصيات فيزيكي و 
 tنتايج حاصل از آزمون : شيميايي خاك بين دو گروه

نشان داد كه مقادير كمي ارتفاع كل، قطر برابرسينه و تعداد 
داري گونه بنه در دو گروه داراي اختالف معني در هكتار

در بين متغيرهاي خاك، درصد رطوبت ). 3جدول(بود 
اشباع، وزن مخصوص ظاهري، درصد شن، پتاسيم و 

داري نيتروژن در دو گروه تشكيل شده اختالف معني
  .داشتند

نتايج : هاي فنولوژيك بين دو گروه تشكيل شدهپديده
هاي مورد بررسي شامل ظهور يدهنشان داد كه آغاز همه پد

گل، برگ و ميوه در گروه اول زودتر از گروه دوم اتفاق 
ظهور گل و ميوه در گروه اول يك هفته و ظهور برگ . افتاد

خزان برگ در گروه .  دو هفته زودتر از گروه دوم آغاز شد
ها بنابراين برگ. اول دو هفته ديرتر از گروه دوم شروع شد

د سه هفته بيشتر از گروه دوم بر روي در گروه اول حدو
ميوه رسيده در گروه اول دو . درخت پايدار باقي ماندند
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ريزش ميوه نيز در گروه اول يك . هفته زودتر پديدار شد
بيشترين فاصله زماني بين دو گروه . هفته زودتر شروع شد

هاي ظهور برگ،  خزان برگ و ميوه رسيده با در پديده
ها در پنج تمام اين پديده. اي ثبت شدفاصله زماني دوهفته

و يازده هفته ) فروردين، ارديبهشت، مهر، آبان و آذر(ماه 

گلدهي، (در هر دو گروه پديده هاي آغازين . اتفاق افتاد
) بهار(در دو ماه فروردين و ارديبهشت ) ظهور ميوه و برگ
مشاهده شد ) پاييز(ها در مهر، آبان و آذر و پايان اين پديده

  ).4دول ج(

  

-1.0 1.0

-0
.6

0.
6

Pis atl

Que bra

Ace mon

Amy sco

Aapect

Elevatio

Slope

pH

EC

SP

BD

Sand

Silt

Clay

CaCO3

OC

Ptot

K tot

Ntot

  
همبستگي عوامل محيطي با محور ها و موقعيت گونه هاي : رسته بندي تحليل افزونگي بر روي متغيرهاي محيطي و  گونه هاي درختي  -3 شكل

  درختي
  

  
  نه و گونه هاي درختي هر گروهنمو پراكنش قطعات ،نمودار رسته بندي تحليل افزونگي بر روي متغيرهاي محيطي و  گونه هاي درختي  -4 شكل
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  شيميايي و  كمي بنه بين دو گروه ،مقايسه خصوصيات فيزيكي  -3جدول

  )t(آزمون برابري ميانگين   ميانگين  گروه  متغير
t Sig. 

 6/3 گروه اول  )متر(ارتفاع 
46/4  * 03/0  

 37/2 گروه دوم

 3/89 گروه اول  )مترسانتي(برابر سينه  قطر
54/0   ** 000/0  

 31 گروه دوم

  تعداد در هكتار
 6/55 گروه اول

71/4   ** 000/0  
 5/20 گروه دوم

  )H2O 1:1( اسيديته
 2/7 گروه اول

41/0 -  * 03/0  
 31/7 گروه دوم

  )ds.m-1( شوري
 959/0 گروه اول

62/0  * 03/0  
 71/0 گروه دوم

 )درصد( رطوبت اشباع
 24/37 گروه اول

66/2 -  * 01/0  
 60/39 گروه دوم

  )g cm-3( وزن مخصوص ظاهري
 02/1 گروه اول

66/2 -  * 01/0  
 13/1 گروه دوم

  )درصد( شن
  26/40  گروه اول

88/3 -   ** 001/0  
 07/44 گروه دوم

  )درصد( سيلت
  36/30  گروه اول

22/1    ns22/0  
 28/29 گروه دوم

  )درصد( رس
  37/29  گروه اول

71/2  * 01/0  
 63/26 دومگروه

  )درصد( آهك
  2/3  گروه اول

51/1 -   ns14/0  
 59/3 گروه دوم

  )درصد( آلي كربن
 94/2 گروه اول

91/0 -    ns36/0  
 84/2 گروه دوم

  )mg kg-1( فسفر
 57/14 گروه اول

3/0  * 02/0  
 60/9 گروه دوم

  )mg kg-1( پتاسيم
  31/1107 گروه اول

96/3 -  ** 000/0  
  78/937 گروه دوم

  )درصد(كل  نيتروژن
 34/0 گروه اول

47/5   ** 003/0  
 11/0 گروه دوم

  )درصد( شيب
 5/68 گروه اول

27/2 -   ns61/0  
 25/71 گروه دوم

  )متر( ارتفاع از سطح دريا
 1620 گروه اول

71/8 -   ** 000/0  
 1850 گروه دوم

  دارغير معني nsدرصد و  داري در سطح يكمعني** درصد،  5داري در سطح معني *
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  پديده هاي فنولوژي در دو گروه تشكيل شده بر اساس تحليل افرونگي در طول يكسال -4 دولج

يده
پد

دين 
رور

ف
  

 

شت
ديبه

ار
 

داد
خر

 

داد تير
مر

يور 
شهر

 

بان مهر
آ

 

من دي آذز
به

فند 
اس

 

FF 

FL 

LF 

FA 

FR 

F Fr 

First Flower )FF( :درصد گل هاي گونه مورد نظر باز شده است 10تا  5حدود هاي زماني كه گلبرگ: آغاز گلدهي.  
First Leaf )FL:( زماني كه بخش پهن برگ پايدار شده و از انتهاي جوانه زمستاني بيرون آمده است: ظهور برگ.  
Leaf Fall )LF( :زمان آغاز ريزش برگها است :خزان برگ.  

Fruit Appearance )FA( :اولين عالئم پيدايش ميوه ديده مي شود: ظهور ميوه.  
Fruit Ripe )FR( :ميوه ها به شكل كامل خود رسيده اند: ميوه رسيده.  
Fruit Fall )Fr F( :ميوه هاي رسيده به طور طبيعي شروع به ريزش مي كنند: ريزش ميوه.  

  خصه مربوط به گروه اول و رديف دوم مربوط به گروه دومرديف اول هر مش

  بحث
 خود اكولوژيك نياز به توجه با جنگلي هايگونه

 شدن مساعد با و يابندمي ظهور جنگل از يهايدرمحدوده
 از برخورداري ضمن و يافته توسعه زيست شرايط

 با و رسند مي خود انبوهي اوج به رشد شرايط مناسبترين

 كاسته آنها تراكم از بتدريج مناسب، شرايط از فاصله گرفتن

نشان داد كه دو  گروه  RDAنتايج رسته بندي  .شودمي
. مشخص در راستاي محور اول و دوم تشكيل شده است

باال  ،هاي بلوط ايراني و بنهدر تشكيل گروه اول با گونه
بودن كربن آلي، فسفر كل، پتاسيم كل و ازت كل بيشترين 

هاي كيكم و بادام كوهي گروه دوم با گونه .داشتند نقش را
در مقابل گروه اول قرار گرفته است و با عوامل ارتفاع از 
سطح دريا، وزن مخصوص ظاهري و درصد شن باال 

گروه اول در جهت جنوبي و . داشتند داريهمبستگي معني

اين  بر اساس نتايج .گروه دوم در جهت شمالي تمركز دارد
شامل خاك و  شرايط رويشگاهي كه رسدتحقيق به نظر مي

منطقه  هاي درختيبر حضور و تركيب گونه فيزيوگرافي
دامنه  ي گياهيهاگونه. مؤثر بوده است مورد مطالعه

كه هركدام فقط قسمتي پراكنش محدودي دارند، به طوري
). 61( دنكنمي به عنوان رويشگاه انتخاباز كره زمين را 

ير گياهان و جانوران ها و سادرختان و درختچهحضور 
كوچك و بزرگ در رويشگاه معين به هيچ وجه تصادفي 

عواملي همچون اقليم، سنگ مادري، فيزيوگرافي،  و نيست
خاك و مجموعه شرايط طبيعي باعث استقرار يك واحد 

چنانچه در مناطقي اين عوامل  ،بنابراين. گياهي مي شوند
از و  ا داشتان انتظار واحدهاي مشابه رتويكسان باشند مي

نسبت به جنگلي يك منطقه  هايگونه تركيب  اين رو
دامنه بردباري  ليبه دلبنه  ).27( متفاوت است مناطق ديگر
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است گسترش وسيع در ناحيه رويشي زاگرس  دارايباال 
ها در اما اين گونه نيز مانند بسياري از گونه). 21و  17(

هينه تواند استقرار و رويش بشرايط محيطي خاصي مي
در مطالعه حاضر بنه در كنار بلوط ايراني در . داشته باشد

متر و جهت جنوبي استقرار  1620ارتفاع از سطح درياي 
در اين شرايط قطر برابر سينه، ارتفاع و . بااليي داشته است

در انطباق با  .تعداد در هكتار بنه بيشترين مقدار را داشت
با ) 1388(فالح چاي و همكاران نتايج تحقيق حاضر 

 )P. mutica( بررسي برخي از خصوصيات رويشي گونه بنه
حضور بنه و بلوط را  هاي منطقه ماه پرويز ياسوجدر جنگل

متر از سطح  1800تا  760غالب در ارتفاع  تيپ عنوانبه 
  .)17( كرده استاعالم   دريا

ا در يشترين گسترش بنه رنيز ) 1380(طهماسبي و فتاحي   
متر از سطح دريا و در جهت  1600تا  1100دامنه ارتفاعي  

يكي از  .)16( هاي جنوبي و جنوب غربي بيان كردند
هاي درختي شرايط عوامل مؤثر بر پراكنش و استقرار گونه

شيب، جهت و ارتفاع از سطح دريا شامل  فيزيوگرافي 
عوامل فيزيوگرافي با تأثيري كه روي  ).45و  23( است
ن رطوبت و خصوصيات خاك دارند، نقش مهمي در ميزا

بلوط از جمله  ).39( كنندهاي گياهي ايفا ميپراكنش گونه
در ) 1384(كه به عقيده مهاجر  هاي نورپسند استگونه

هاي  به عنوان يكي از مهمترين گونه همراه بنهزاگرس 
بلوط، قابل  - صورت تيپ بنه بهداراي محصوالت فرعي 

و لذا با توجه به شرايط نوري مناسب  )20(است  مشاهده 
دامنه جنوبي حضور غالب آن در اين مطالعه بروز كرده 

  .است

شيب در دو گروه كم است و به حاضر اختالف تحقيق  در
در  و ارتفاع از سطح دريا نظر مي رسد نقش جهت دامنه

هاي درختي بيشتر بروز تغييرات رويشگاهي و استقرار گونه
 و ارتفاع از سطح دريا زتر جهت دامنهنقش بار .بوده است

بر روي تغيير جوامع  بر تغيير و تكامل خاك و در نتيجه
 ).47و  30(جنگلي در مطالعات مختلف تأييد شده است 

در تحقيقي تحت عنوان موقعيت جنگل بلوط، كيفيت 
رويشگاهي در  عواملرويشگاه و پويايي جنگل در رابطه با 

 خصوصياته ك شد مشخص ميسوريجنوب شرقي 
در  ، عمق سنگ بستراز قبيل مواد مادري خاك يرويشگاه
در  كرده وتغيير  و ارتفاع از سطح دريا جهت دامنه رابطه با
 گذاشته استاثر  منطقههاي گونه بلوط و ساير پراكنش

بررسي  .كه با نتايج تحقيق حاضر انطباق دارد )47(
) و بلوط رويشگاه بنه(خصوصيات خاك در گروه اول 

، پتاسيم ازت، فسفر نشان داد كه اين گروه داراي ماده آلي،
 . و رس و سيلت بيشتري است

 متقابل اثر نتيجة هاي گياهيگونه و استقرار مكاني پراكنش
 گياه زندگي متفاوت مراحل بر مؤثر مختلف محيطي عوامل
 مورد منابع با ارتباط در ميكروسايت ناهمگني و است

 اين از است، محيطي عوامل گراديان همچنين و دسترس
 شرايط به بسته گونه يك و استقرار رويشيخصوصيات  رو

بر خالف اي كه نتيجه). 19(مي تواند تغييراتي داشته باشد 
در مورد بلوط ايراني مبني بر حضور غالب در جهت انتظار 

زيرا در برخي مطالعات  .بدست آمدجنوبي در اين تحقيق 
هاي شمالي زاگرس اشاره  به حضور غالب بلوط در دامنه

اي و ابراهيمي رستاقي اما به اعتقاد جزيره) 5(شده است 
نورپسـند اسـت و  هايگونهاز جمله لوط ايراني ب) 1382(

كم بــااليي  از تــرا يو شمال غربيهاي اگـر چـه در دامنه
هاي خود در تمامي برخــوردار اســت، ولــي در رويشگاه

اي خاص دارد و منحصر به دامنه جهات جغرافيايي حضـور
  .)3( دگرد نمي

نسبت به  اول تراكم  بيشتر درختان بلوط و بنه در گروه 
تواند در افزايش ورودي الشبرگ در اين گروه دوم  مي

گروه مؤثر بوده و در نهايت باعث افزايش ماده آلي و 
 و Simón ).55و 6(شده باشد  افزايش عناصر غذايي

ان كردند كه ميزان ورودي الشبرگ كه بي) 2013(همكاران 
تعيين كننده حاصلخيزي روبشگاه است تحت تأثير مستقيم 

در تحقيق حاضر به . )58( ميزان تاج پوشش قرار مي گيرد
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با توجه به تاج پوشش  نظر مي رسد ورودي الشبرگ
نسبت به گروه دوم )  بنه و بلوط(در گروه اول تر گسترده

روي خصوصيات فيزيكي، اين وضعيت بر . بيشتر است
شيميايي و بيولوژيك خاك و نيز كاهش فرسايش مؤثر 

 .)57(خواهد بود 

ماده آلي خاك يك شاخص مهم براي حاصلخيزي خاك 
است و مهمترين نقش آن در چرخه كربن و حفظ و 

و در بين تمام خصوصيات  غذايي استآزادسازي عناصر 
روي ويژگي خاك، ماده آلي و نيتروژن كل بيشترين اثر را 

   ).42( دارندها و پراكنش گياهان 

) بلوط -بنه(باال بودن درصد رس و سيلت در گروه اول 
تواند مربوط به اثر مثبت درصد تاج پوشش و تراكم مي

در جلوگيري از فرسايش ذرات اين گروه  در درختانبيشتر 
باالتر بودن از طرفي  ).50و  6(دانه ريز رس و سيلت باشد 

تواند باعث حفظ و مي در اين گروه واد آليو م درصد رس
افزايش عناصر غذايي خاك، ظرفيت تبادل كاتيوني و 

  ).38 و 6(ظرفيت نگهداري آب شود 

. هاي كيكم و بادام كوهي غالب بودنددر گروه دوم گونه
ارتفاع از سطح دريا، وزن مخصوص ظاهري، درصد شن، 

اين گروه در  .آهك و اسيديته خاك  در اين گروه باالتر بود
 بررسي روابطدر اين رابطه   .جهت شمالي استقرار دارد

محيطي در ناحيه رويشي زاگرس  عوامل و هارستني بين
نشان داد كه اين دو گونه در ارتفاع از سطح درياي باال  و 

هاي با درصد شن و وزن مخصوص ظاهري بيشتر رويشگاه
زايش ارتفاع با اف ).27( ها حضور دارندنسبت به ساير گروه

باد بيشتر مي شود و  و وزشاز سطح دريا دما كاهش 
 افتدمعموال بيرون زدگي سنگ و عمق كمتر خاك اتفاق مي

 گيردها تحت تأثير قرار ميكه در اين شرايط حضور گونه
بررسي آت اكولوژي كيكم در استان فارس نشان داد  .)22(

ع از سطح ارتفا رويشگاه فيروزآباد در كه اين گونه دركه 
هاي بيشتر در دامنه و  )متر 2750تا  1900(درياي باال 

. هاي فرعي وابسته به آن حضور داردشمالي و جهت

همچنين اين مطالعه نشان داد كه در دامنه شمالي و در 
از تراكم بنه كاسته شده و كيكم و ارژن با  ،ارتفاعات باال

- ود رسيدهتراكم بيشتر به شرايط اكولوژيك بهينة استقرار خ

   .اند

) 1391(در تأييد نتايج تحقيق حاضر گودرزي و همكاران 
در مطالعه اي در استان مركزي بيان كردند كه جهت شمالي 

) Amygdalus scoparia(شرايط بهتري براي رويش بادام 
بيان كرد كه ) 1373( شاهسواري. )19( فراهم مي كند

 رطوبت به دهندمي تيپ تشكيل افراها آن در كه هاييجنگل

در . )13( نياز دارند بنه تيپ با هايجنگل به نسبت بيشتري
تحقيق حاضر قرار گرفتن افرا در دامنه شمالي كه نسبت به 

- دريافت ميخورشيد  كمتري ازميزان انرژي دامنه جنوبي 

بيشتري دارد قابل توجيه  به تبع آن  ميزان رطوبت كند و 
هاي از همه پديدهنتايج نشان داد كه آغ ).59و  20(است 

مورد بررسي شامل ظهور گل، برگ و ميوه در گروه اول 
ظهور گل و ميوه در گروه . زودتر از گروه دوم اتفاق افتاد

اول يك هفته و ظهور برگ دو هفته زودتر از گروه دوم 
خزان برگ در گروه اول دو هفته ديرتر از گروه . آغاز شد

اول حدود سه  در گروهها برگبنابراين . دوم شروع شد
. هفته بيشتر از گروه دوم بر روي درخت پايدار باقي ماندند

ريزش . ميوه رسيده در گروه اول دو هفته زودتر پديدار شد
بيشترين . ميوه نيز در گروه اول يك هفته زودتر شروع شد

هاي ظهور برگ، خزان فاصله زماني بين دو گروه در پديده
تمام . اي ثبت شددوهفته برگ و ميوه رسيده با فاصله زماني

فروردين، ارديبهشت، مهر، آبان و (ها در پنج ماه اين پديده
هاي در هر دو گروه پديده. و يازده هفته اتفاق افتاد) آذر

در دو ماه فروردين و ) گلدهي، ظهور ميوه و برگ(آغازين 
ها در مهر، آبان و آذر و پايان اين پديده) بهار(ارديبهشت 

انتقال از مرحله رويشي آغاز رويش و  .ه شدمشاهد) پاييز(
تحت تأثير دما و كميت و كيفيت نور  در گياهانبه زايشي 
هاي در نيمكره شمالي، جهت ).49و  44( يردگقرار مي

هاي رو به شمال شش برابر بيشتر جنوبي نسبت به شيب
بر  اين عامل كهكنند نور خورشيد را دريافت مي



 1395، 1، شماره 29جلد                                                                                          )مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي گياهي 

92 

ابي، خصوصيات كمي و ، تركيب، شادخاك خصوصيات
بررسي  ).54و  28( مؤثر است گياهانمراحل فنولوژي 

مراحل فنولوژي بلوط در شهر كرودوباي آرژانتين نشان داد 
كه گلدهي در جهت جنوبي نسبت به جهت شمالي به دليل 
تفاوت در كميت و كيفيت نور اين دو دامنه زودتر آغاز 

  .اني داردكه با نتايج تحقيق حاضر همخو )43( شودمي

هاي مختلف فنولوژي ممرز در استان گيالن بررسي پديده  
نسبت به دامنه  خزان برگ در دامنه شمالينشان داد كه نيز 

 افتادزودتر اتفاق به دليل گرمتر بودن دامنه جنوبي  جنوبي
در استان  فنولوژي بنه بررسيبا ) 1379(طهماسبي   ).29(

جهات دامنه زودتر از  نشان داد كه ظهور گل در تمام ايالم

همچنين ظهور برگ . باشدظهور برگ و در فروردين ماه مي
در ( زودتر از شمالي )در فروردين ماه( هاي جنوبيدر دامنه

ظهور، رسيدن و ريزش ميوه . افتداتفاق مي )ارديبهشت ماه
و اين  افتدترتيب در ارديبهشت، مهر و آبان اتفاق مينيز به

ودتر از دامنه شمالي بروز نوبي زسه پديده در دامنه ج
  .كه مؤيد نتايج تحقيق حاضر است )17( كردند

توان بيان كرد كه به طور كلي بر اساس نتايج اين تحقيق مي
تحت تأثير شرايط رويشگاهي هاي فنولوژي بنه پديده

هاي بنابراين در طرح. گيردقرار مي) خاك و فيزوگرافي(
يد تقويم تغييرات حفاظتي، جنگلكاري و بذرگيري، با

  .قرار داده شود فنولوژي اين گونه مد نظر

   منابع
. ج. س ،علويو  .ح، پوربابايي، .ع، صالحي ،.ع، پاوند درو -1

 Acer(ابطه بين استقرار و پراكنش گونه پلت ر. 1393

velutinum Boiss ( با خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك و
حوزه ناو : مطالعه موردي(عوامل توپوگرافي در جنگل هاي شمال 

 .533-520):4( 27هاي گياهي، مجله پژوهش. )استان گيالن اسالم
    

 . 1393 .ن. عادل، مو  ،.ا. بنياد، ا ،.بابائيان، م، .حي، يپوربابا -2
) Acer monspessulanum(كيكم  گونه اكولوژي آت بررسي

 زيست مجله( گياهي هايپژوهش .فارس استان هايجنگلدر 

  .385-376 ): 3( 27 ،)ايران شناسي

جنگلشناسي . 1382. و ابراهيمي رستاقي، م. ح. جزيره اي، م -3
  .صفحه 560زاگرس، انتشارات دانشگاه تهران ،

نمونه برداري  -هاي تچزيه خاكروش. 1382. حقيقي، مجعفري  -4
با تأكيد بر اصول تئوري و "و تجزيه هاي مهم فيزيكي و شيميايي 

  .صفحه 236انتشارات نداي ضحي، . تهران. چاپ اول. "كاربردي

وضعيت  .1390. س ،عطارروشن و . ح ،پوربابايي، .م ،حيدري -5
بوم شناختي در  هايزادآوري طبيعي بلوط ايراني در بين گروه

():  24مجله زيست شناسي ايران، . زاگرس -ناحيه رويشي كردو
578- 592.  

. 1392. ااسماعيل زاده، و  .صالحي، ع ،.ح پوربابايي، ،.محيدري،  -6
كاربرد روش خوشه بندي دو مرحله اي براي بررسي اثر مديريت 
-حفاظتي كوتاه و بلند مدت و تخريب بر خصوصيات فيزيكي

 .در اكوسيستم جنگلي بلوط، شهرستان ايالم كشيميايي خا
  .343-329 ):2( 21تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، 

. 1393 .م اديب نژاد، و. ، سعطارروشن ،.حاتمي، خ، .حيدري، م -7
شناس، انتشارات حق. اتنوبوتاني و خاكشناسي: اكولوژي گياهي

  . ص 584 رشت، 

. 1380 .، مفتاحي و .، خان حسني، م.نوري، ف، .يخداكرمي،  -8
تحقيقات جنگل و  .بررسي فنولوژيكي بنه در استان كرمانشاه

  . 282-270): 1( 10صنوبر ايران، 

،  .، آقاجانلو، ف.ر. ممحمدي، گل، .م فتاحي،  ،.ر. غپناه، داور -9
ثر در ؤبررسي عوامل م. 1388. تاراسي، ج و. حاجي قادري،  ط

حقيقات جنگل ت. هاي پسته وحشي در استان زنجانپراكنش گونه
 .50-33): 1(17و صنوبر ايران، 

بررسي پراكنش گونه هاي . 1380. و  فتاحي، م.  ه. راد، م -10
تحقيقات . در استان يزد) بنه و خنجوك(مختلف پسته وحشي 
  .240-223): 1( 10جنگل و صنوبر ايران، 

. 1388. و شريفي، ج. ا. ، ايماني، ع.مفتاحي،  ،.يكيا، رستمي -11
يازهاي رويشگاهي و خصوصيات كمي و كيفي بررسي برخي از ن

تحقيقات جنگل و صنوبر  .شهرستان خلخال هايجنگلبنه در 
  . 499-489): 4(17ايران، 

، آزدوو . ر. ، حميرداودي اخوان ،.فتاحي، م ،.ا. حپور، زاهدي -12
بررسي پراكنش، اكولوژي و فنولوژي پسته وحشي در . 1383 .ض
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شگاه كوه نظركرده، شهرستان روي: مطالعه موردي(استان مركزي 
  .103- 97: 64پژوهش و سازندگي در منابع طبيعي،  .)ساوه
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، رساله دكتري، دانشگاه )آموزشي پژوهشي خيرودكنار نوشهر
   .ص 155تهران، 

ثر بر پراكنش پسته وحشي ؤبررسي عوامل م. 1379. مطهماسبي،  -15
مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي طرح . در استان ايالم

   .فحهص 223، استان ايالم

رابطه عوامل اكولوژيكي با . 1380 .احي، مفتو  مطهماسبي،  -16
تحقيقات جنگل و  .عوامل كمي و كيفي درختان بنه در استان ايالم

  .169-145): 1( 10صنوبر ايران، 

فالح و . ، حپناه پور ،.م ،يوسفي ،.ح. ا ،فيروزان، .م. م ،چايفالح -17
بررسي برخي از خصوصيات رويشي گونه . 1388 .ر. س ، چاي
ر جنگل هاي منطقه ماه پرويز د) Pistacia mutica( بنه

  . 41-29): 3( 1علوم زيستي،  .ياسوج

درختان بنه . 1393 .طهماسبي، مو  .كرمي، ف، .عكرمشاهي،  -18
   .ص 165انتشارات دانشگاه ايالم، ). پسته جنگلي(

 بررسي. 1391. .ف احمدلو،  و. خ ، ثاقب طالبي، .ر. غگودرزي،  -19
 Amygdalus scoparia( دامكبا گونة پراكنش در مؤثر عوامل

Spach (4ايران،  جنگل مجلة .در استان مركزي )220-209): 3. 

 ،جنگلشناسي و پرورش جنگل. 1384. ر. ممروي مهاجر،  -20
 .صفحه 387انتشارات دانشگاه تهران، 

انتشارات فرهنگ معاصر،  ،فلور ايالم. 1387 .ا. ومظفريان،  -21
 .قحهص 936تهران، 

تنوع  بررسي . 1389. ج راد، اسحاقي و. م حيدري، ،.ع مهدوي، -22
 و فيزيوگرافي با عوامل ارتباط در گياهي هايگونه غناي و زيستي
 .كوه كبير شده منطقه حفاظت در خاك شيميايي -فيزيكي

 .436-426: 18ايران  صنوبر و جنگل تحقيقات

. 1387. كهزاديان، م و .م. س حسيني، ،.م نيا، اكبري ،.جميرزايي،  -23
العمل تنوع زيستي گون ههاي علفي و چوبي به  مقايسه عكس

هاي هاي مختلف جغرافيايي جنگلجهت عوامل محيطي در
  .94-85): 3( 5علوم محيطي،  .زاگرس

 . جوكار،  لو . پرور،  مپاك ، .م ،فتاحي، .ر. منگهدار صابر،  -24
هاي پسته بررسي آماري شرايط فيزيوگرافيك رويشگاه. 1388

هاي اطالعات ا استفاده از سامانهوحشي در استان فارس ب
-522): 4(17صنوبر ايران، تحقيقات جنگل و  .)GIS(جغرافيايي 

512.  

بررسي برخي . 1391. ر. عو عباسي، . ر. منگهدار صابر،  -25
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Abstract 

This study conducted with aims to investigate autecology and phenology of Pistacia 
atlantica in relation to site conditions in Kabirkoh forests of Ilam province. Based on 
the land forms area, 8 clusters and 40 sample plots were taken in each landform unit. In 
each sample plot, three soil samples were taken from 20 cm depth and one mixed 
sample soil created from them and transferred to Lab. For phonological study, randomly 
two ha plots were selected in each landform unit and phonological stages of pistachio 
trees were investigated every week. The results showed that the establishment, quantity 
characteristics and phonological stages are influenced by topographic condition, 
especially aspect and soil characteristics. According to RDA analysis, two distinct 
groups in the study area were identified. Quercus brantii and Pistacia atlantica have 
gathered together as a group on south facing slope and represented higher values of OC, 
P, K and N. In contrast to the first group, Acer monspessulanum and Amygdalus 
scoparia were indicator species in the second group. This group had high correlation 
with elevation and has been located on north facing slope. The starting and ending dates 
of phenological events also were different between these two groups. 

Key words: phenology, physiographic factors, Pistacia atlantica, RDA analysis, 
Zagros        


