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 بررسي برخي از خصوصيات رويشي و اكولوژيكي گونه سنجد 

)Elaeagnus angustifolia( غربي در استان آذربايجان 

  و جواد اسحاقي راد ، مژگان منبري*سيد رستم موسوي ميركال

  گروه جنگلداريدانشكده منابع طبيعي، . دانشگاه اروميه اروميه،

  3/12/94 :تاريخ پذيرش  4/10/93 :تاريخ دريافت

 چكيده

اطالعات بسيار مهمي را براي مديريت رويشگاه  ها گونهمطالعه رويشگاه طبيعي، شرايط اكولوژيكي و مشخصات كمي و كيفي 
براي مطالعه سنجد غربي  در استان آذربايجان) ملونه، اوصالوي كاظم، قوشچي و ربط(چهار رويشگاه طبيعي . كند فراهم مي

)Elaeagnus angustifolia( قطر برابر مانند گيري مشخصات كمي و كيفي  آماربرداري صد در صد براي اندازه. شدند انتخاب
سانتيمتر از هر رويشگاه برداشته شد  0-30سه نمونه خاك از عمق . سينه، ارتفاع كل، تاج پوشش و تعداد جست انجام شده است

وتحليل بيشتر  براي تجزيه و بافت خاك هدايت الكتريكي ،و پارامترهايي مانند اسيديته، نيتروژن كل، كربن آلي، پتاسيم تبادلي
براي مقايسه . از آناليزهاي رگرسيوني براي يافتن رابطه بين قطر برابر سينه و ارتفاع كل و تاج پوشش استفاده شد. ي شدريگ ندازها

از . ويتني استفاده شدفاكتورهاي كمي و ميزان توليد در نواحي مختلف از آزمونهاي ناپارامتري كروسكال واليس و من 
ميانگين قطر برابر سينه  .ثر بر توليد استفاده شدؤعوامل خاكي م نيمهمتربراي تعيين  PCA)(ي اصلي ها لفهؤموتحليل  تجزيه

. بود متر يسانت 6/18و  5/22، 7/11، 3/14ترتيب  ي ملونه، اوصالوي كاظم، قوشچي و ربط بهها شگاهيرودرختان سنجد در 
 .گيري شد اندازه متر 11/4متر و ربط  1/5متر، اوصالوي كاظم  13/5متر، ملونه  16/6درختان رويشگاه قوشچي  ميانگين ارتفاع

كيلوگرم و  5/6اوصالوي كاظم در منطقه ترتيب  بعد از آن به كيلوگرم و 9/7ميانگين محصول در رويشگاه قوشچي با  نيشتريب
گونه اختالف  از نظر آماري هيچ نتايج نشان داد .مورد نظر محصول نداشت منطقه ملونه در سال .بوده استكيلوگرم  03/5ربط 
  . ي در ميزان توليد محصول سه رويشگاه وجود نداشتدار يمعن

  PCA خاك،ي يخواص شيميا خصوصيات رويشي،سنجد،  :كليديهاي  واژه

   r.mousavi@urmia.ac.ir: ، پست الكترونيكي 09144399262: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
و استحصال محصوالت غيرچوبي جنگل از  يبردار بهره

بوده و ارتباط نزديك و  ها انسانديرباز مورد توجه 
محصوالت ). 10( تنگاتنگي با زندگي بشر پيدا كرده است

به عنوان بخش مهمي از توليدات  ،غيرچوبي جنگل
توليدات و ). 31( نديآ يماكوسيستم جنگل به شمار 

زاگرس از ديرباز مورد  يها جنگل محصوالت غيرچوبي
 ها جنگلن جنگل و اطراف اين اتوجه و محل درآمد ساكن

 .قرار گرفته استن اطراف اتعرض ساكنو مورد بوده 
منطقه بايد به  يها جنگلبراي حفظ و بازسازي  ،بنابراين

 كرداگروفارستري و توليد محصوالت فرعي با ارزش اقدام 
)11 .(  

فرعي جنگل، به توليداتي اطالق عبارت محصوالت  ،گرچه
أ كه مشتمل بر مواد و اجزاء گياهي با منششود يم

اما نبايد تصور هستند، بيولوژيكي به غير از توليد چوب 
شود كه اين محصوالت ارزش كمي در اقتصاد جنگل و به 

محصوالت فرعي  ).12(طبع آن دراقتصاد ملي دارند 
نوع محصول  6000- 4000در سراسر جهان بيش از جنگلي 
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كه در جنگل هاي زاگرس تعداد  )27(را شامل مي شود 
  ).2( ستاگونه با ارزش از آنها شناسايي شده 80

مناسبي براي حفظ  يها ستگاهيزبومي و طبيعي،  يها جنگل
كمياب و در  يها گونهو حتي  آنهاموجود در  يها گونه

مناسب با  يها ستگاهيزو اين  باشند يممعرض خطر 
نقش  ها گونهمختلف در حفظ تنوع زيستي  ياه سميمكان
حفظ براي انگيزه  و افزايشايجاد يها راهيكي از  .دارند

واحياي منابع جنگلي، مطالعه و معرفي توان بالقوه اين 
توليد محصوالت ويژه  بهتوليدي،  يها نهيزمدر  ها جنگل

و تجزيه و تحليل اين  يآور جمع).3( فرعي جنگل است
ادر به مديريت بهينه اكوسيستم پيچيده اطالعات، ما را ق

شناخت نيازهاي اكولوژيك  نيهمچن. كرد جنگل خواهد 
 يها روشه ئدرختان ما را قادر به ارا ژهيبه وهر جزء و 

 يشناس جنگلمفيد  يها وهيشداري و نيز  مناسب جنگل
صحيح را كه  يبردار بهرهكه به نوبه خود، يك كرد خواهند 

وليد مستمر است، به ارمغان خواهد منطبق بر اصل بقاء و ت
معرفي محصوالت غيرچوبي جنگل و  نيهمچن). 5(آورد 

وابستگي مردم به محصوالت چوبي و ترغيب  تعيين ميزان
استفاده درست از توليدات غيرچوبي جنگل،  براي آنها
 ها جنگلمهم در جهت حفاظت از  يها راهيكي از  تواند يم

برداشت ). 22(باشد  آنهاو جلوگيري از تخريب 
محصوالت غيرچوبي جنگل، در مقايسه با توليدات چوبي، 

در . گذارد يماثرات منفي كمتري بر روي اكوسيستم جنگل 
اين توليدات داراي اين پتانسيل هستند كه در مدت  ،ضمن

زمان كمتري نسبت به محصوالت چوبي، درآمد ايجاد كنند 
متنوع، سود و تا از منابع  سازند يمو اين امكان را فراهم 

از گونه هاي مناسب براي ).29(شود بهره مالي حاصل 
. كردتوليد محصول غير چوبي مي توان به سنجد اشاره 

از نظر گسترشگاه . سنجد بومي اروپا و غرب آسياست
جهاني اين گونه در آمريكاي شمالي، اروپاي جنوبي، 
مركزي و شرقي، ايران، افغانستان و آسياي مركزي و 

منطقه شمال غرب  درويژه  ايران بهدر . اكنش داردشمالي پر
جلوگيري از فرسايش در كنار از نظر توليد محصول و 

اين گونه در انواع . كند يمرا ايفا نقش مهمي ها رودخانه
، اما شود يمو شرايط رطوبتي مختلف يافت  ها خاك

سيالبي و مناطق ساحلي مرطوب  يها دشتترجيحا در 
متر  10تا  5رختان سنجد معموالبين د ارتفاع. كند يمرشد 

 يها خاكو در  رسد يممتر نيز  14و در بعضي نواحي تا 
 كند يمشني تا رسي سنگين و مرطوب به خوبي رشد 

 ،درختان بالغ سنجد تحمل سيل و خشكسالي را دارند).4(
گونه سنجد . را ندارند) >pH 6( اما تحمل شرايط اسيدي

 زيادي توانايي و بوده قاومم خاكم شوري مقاديرزياد به
روي ريشه آن نيز مانند بعضي ). 26( دارد نيتروژن درتثبيت

 شود يمميكوريز مشاهده  يها يبرجستگدرختان توسكا 
كه مواد غذايي خاك كمياب  ييها ستمياكوسدر كه  )1(
مين أبه گياه در ت، يا رودخانهمثل نواحي كنار  شود يم

به عنوان تثبيت  ،ينبرابنا .)25،34( كند يمكمك نيتروژن 
با وجود ارزش . )33( باشند يمكننده نيتروزن مطرح 

پتانسيل زياد با وجود دارويي و غذايي فراوان سنجد و 
براي توليد و صادر كردن اين محصول به بازارهاي جهاني 

سفانه مطالعه چنداني بر روي خصوصيات رويشي و أمت
العه ابتدا در اين مط .رويشگاهي اين گونه انجام نشده است

رويشگاه هاي طبيعي اين گونه شناسايي شده و در مرحله 
بعد به بررسي شرايط رويشگاهي اين گونه پرداخته تا بتوان 
مناطق مستعد به كاشت اين گونه را در اين استان و 

  .كرداستنانهاي همجوار شناسايي 

  روشهامواد و 
چهار رويشگاه سنجد ملونه، اوصالوي  ،با بررسي ميداني

اظم، قوشچي و ربط در استان آذربايجان غربي انتخاب ك
مشخصات رويشگاه هاي مورد مطالعه در  .)1شكل ( شدند
  .نشان داده شده است 1 جدول

و تمام  در اين تحقيق از آماربرداري صد درصد استفاده شد
بيش از  يا نهيبا قطر برابر سهر رويشگاه موجود در درختان 

 يريگ مورد اندازه) متر ينتسا 5/7باالتر از (حد شمارش 
ي ديگر نيز شامل تعداد ها مشخصههمچنين . گرفتقرار 
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 .اندازه گيري شد بزرگ تاججست، قطر برابر سينه، ارتفاع درخت، قطر كوچك و 

  
  هاي مورد مطالعه گونه سنجد مشخصات رويشگاه -1جدول 

  گونه همراه  )مترمربع( مساحت  شيب غالب )درصد(شيب عرض جغرافيايي رافياييغطول ج  رويشگاه
  زالزالك  1350  شمالي 58 37°42" 44°43"  ملونه سرو

  بيد  1100  شمالي 30 37°43" 45°10"  اوصالوي كاظم
  ملج  1050  مسطح 10≤ 37°59" 45°2"  قوشچي

  بلوط ايراني  15000  جنوبي 35 36°12" 45°32"  ربط سردشت

  
  موقعيت مناطق مورد مطالعه -1شكل

و جمعا نمونه خاك يك  رويشگاهانتهاي از ابتدا، وسط و 
 .شد برداشتسانتيمتري  0- 30از عمق سه نمونه خاك 

 .تعيين شدس ايوكابروش هيدرومتري  بابافت خاك 
از روش پتانسيومتري، ميزان كربن آلي از روش  اسيديته
، نيتروژن كل از روش كجلدال، پتاسيم قابل بالك - والكي

دستگاه  بات آمونيوم و با استا يريگ عصارهجذب به روش 
  .ندشد يريگ اندازهم فتومتر ليف

بسته به رويشگاه  ،براي برآورد ميزان توليد درخت سنجد
انتخاب با رعايت حداكثر پراكنش قطري تعدادي درخت 

سنجد به روش چوب زني با باالرفتن از  ميوه رسيده. شد
روابط رگرسيوني بين و  شددرخت برداشت و توزين 

توليد و  )قطر، ارتفاع، قطر تاج( يشيرو يها مشخصه
  .برقرارشد

براي يافتن هر گونه رابطه بين قطر برابر سينه و 
رويشي مانند ارتفاع و سطح تاج پوشش و  يها مشخصه

رويشي درخت و محصول  يها مشخصههمچنين بين 
استفاده  گانهچند  يخط ونيرگرسمدل  كيتوليدي از 

گين ميزان ميوه ميان با كمك مدلهاي مربوطه، .ديگرد
 يها لفهؤمتجزيه و تحليل در اين تحقيق . توليدي تعيين شد

متغيرهاي فيزيكي و  نيمهمتربراي تعيين ) PCA( اصلي
  .ثر بر پراكنش سنجد بكارگرفته شدؤشيميايي خاك م

  نتايج
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قطر برابر سينه،  يها نيانگيمتعداد در طبقات قطري و 
ها  و جست ها هيپاتعداد كل : ارتفاع و سطح تاج پوشش

نشان داده شده است  2در مناطق مورد مطالعه در جدول 
در بين .در منطقه ملونه بوده است ها هيپاتعداد  نيشتريبكه 
منطقه  ،از نظر قطر برابر سينهه مورد مطالع يها شگاهيرو

 متر يسانت 52/22قوشچي با ميانگين قطر برابر سينه 
 69/11اظم با و منطقه اوصالوي ك نهيقطربرابرس نيشتريب

قطر  نيشتريب. كمترين قطر برابرسينه را داشتند متر يسانت
و  متر يسانت 45برابر سينه در منطقه قوشچي با مقدار 

كمترين قطر برابر سينه در منطقه ملونه با قطر برابر سينه 
ميانگين ارتفاع  نيشتريب. شد يريگ اندازه متر يسانت 5/7

متر و كمترين  16/6مربوط به منطقه قوشچي با مقدار 
متر  11/4ميانگين ارتفاع مربوط به منطقه ربط با مقدار 

ارتفاع در منطقه قوشچي با  نيشتريب. گرديد يريگ اندازه
متر و كمترين در منطقه قوشچي و اوصالوي  7/11مقدار 

از نظر سطح تاج پوشش . به دست آمدمتر  2كاظم با مقدار 
ختان با ميانگين نيز در منطقه قوشچي سطح تاج پوشش در

مترمربع از ديگر مناطق بيشتر و منطقه ملونه با  18/23
مترمربع كمترين سطح تاج پوشش را  11/14ميانگين 

و كمترين سطح تاج پوشش در منطقه  نيشتريب. داشت
 متر مربع  35/2و  91/46قوشچي به ترتيب با مقادير 

  .حاصل شد
  )دهد يمرا نشان  ها گروه كل جست تعداد كروشهعدد داخل ( در مناطق مورد مطالعه پوشش تاجح مقدار قطر برابر سينه، ارتفاع و سط -2جدول 

  )(تاج پوشش  سطح  )m( ارتفاع )cm(نهيقطربرابرس هاجستتعداد مقدار  مناطق

  ملونه
  16/14±8/7  13/5± 35/1 26/14±12/5* - نيانگيم
  26/38  12 27[81] 126 نيشتريب

  53/3  5/2 5/7 - نيكمتر

  كاظمياوصالو
  13/16±6/10  05/5±2/1 69/11  ±42/2 - نيانگيم
  1/47  21/7 19[ 35] 106 نيشتريب

  71/4  2 8/7 - نيكمتر

  يقوشچ
  12/23±9/12  16/6±8/1 52/22 ±1/10 - نيانگيم
  6/51  7/11 45[37 ] 78 نيشتريب

  35/2  2 8 - نيكمتر

  ربط
  8/17±7/6  11/4±28/0 62/18 ±92/4 - نيانگيم
  01/29  8/4 26[ 5] 9 نيشتريب

  75/6  5/3 4/11 - نيكمتر
  انحراف معيار *

 يريگ اندازه يها مشخصهنتايج روابط رگرسيوني بين 
 شده

در : درختان رابطه رگرسيوني بين ارتفاع و قطر برابر سينه
رابطه خطي درختان منطقه ملونه قطر برابر سينه و ارتفاع 

  . )1عادله م( شتدا

)1( [y= 075/3 ln(x) - 286/2 ] 

  ارتفاع درختان x      y قطر برابر سينه 

در منطقه اوصالوي كاظم قطر برابر سينه و ارتفاع رابطه 
  ).2معادله ( خطي دارند

)2( [y= 96/2 ln(x) - 505/2 ] 

در منطقه قوشچي قطر برابر سينه و ارتفاع رابطه خطي 
  ).3معادله ( دارند

)3( [y= 907/1 ln(x)  - 309/0 ] 

 در منطقه ربط قطر برابر سينه و ارتفاع رابطه خطي دارند
 ).4معادله(
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)4( [y= 59/20 ln(x)  - 1/43 ] 

 Fالبته با توجه به اينكه معادله بدست آمده براي منطقه ربط 
جدول (است  050/0آن نيز باالي  Pپاييني دارد و مقدار 

ط قابل قبول معادله بدست آمده براي منطقه رب) 6- 4
 .باشد ينم

براي مناطق مورد مطالعه از نظر  توان يمرابطه كلي را كه 
  :باشد يمزير  به شرحقطر برابر سينه و ارتفاع نشان داد 

)5( [y= 119/3 ln(x) – 2,52] 

قابل مشاهده  3كه از نمودارهاي باال و جدول  طور همان
است قوشچي باالترين ضريب همبستگي ارتفاع با قطر 

  . دهد يمابر سينه را در مناطق مورد مطالعه نشان بر
  رگرسيوني رابطه بين ارتفاع و قطر برابر سينه در مناطق مورد مطالعه يها مدلآناليز آماري  -3 جدول

   متغير وابسته مناطق
F-test ضريب ثابت مدل تعداد نمونه 

P       F-value 

 34 > 001/0  6/22  414/0  ارتفاع ملونه
  - 26/2 بتثا

  070/3 قطر
اوصالوي 
 كاظم

 80 > 001/0  103  57/0  ارتفاع
  - 48/2 ثابت
 964/2 قطر

 35 > 001/0  05/34  516/0  ارتفاع قوشچي
  -309/0 ثابت
  9/1 قطر

 7 > 014/0  86/13  73/0  ارتفاع ربط
  -106/43 ثابت
  59/20 قطر

  1557 > 001/0  8/36  19/0  ارتفاع كل مناطق
  - 52/2 ثابت
  12/3 قطر

ابر نقاط و  2شكل : تان سنجدترسيم نمودار ارتفاع درخ
درختان سنجد را نشان ارتفاع ابطه رگرسيوني بين قطر و ر

  .دهد مي

بررسي رابطه رگرسيوني بين سطح تاج پوشش و قطر 
آناليزهاي آماري روابط بين قطر برابر سينه و : برابر سينه

معادله (نشان داده شده است  4در جدول  سطح تاج پوشش
6.(  

)6(  x]691/0 + 491/3y=[  

در منطقه اوصالوي كاظم قطر برابر سينه و سطح تاج 
  ).7معادله (پوشش رابطه خطي دارند 

)7(   ]x307/1 +920/0- y=[ 

در منطقه قوشچي قطر برابر سينه و ارتفاع رابطه خطي 
  ).8معادله (دارند 

)8(   ]x879/0  +207/3 y=[ 

در منطقه ربط قطر برابر سينه و سطح تاج پوشش رابطه 
  ).9معادله (خطي دارند 

)9(   ]x873/0  +1/639/1y=[ 

براي مناطق مورد مطالعه از نظر قطر  توان يمرابطه كلي كه 
زير  به شرحنشان داد  سطح تاج پوششبرابر سينه و 

  :باشد يم

)10(  ]x597/0  +219/6 y=[ 

متغير مستقل  عنوان بهف قطر برابر سينه معر xدر روابط باال 
  .باشد يممتغير وابسته  عنوان  به پوشش تاجمعرف سطح  yو 

ي مورد ها شگاهيرومشخصات فيزيكي و شيميايي خاك 
نتايج حاصل از آناليز خاك مناطق مورد مطالعه در : بررسي
بر اساس نتايج بدست آمده، . نشان داده شده است 5جدول 

نظر مواد غذايي خاك و همچنين ميزان رويشگاه ربط از 
همين دليل درختان از كيفيت  پتاسيم بسيار ضعيف بوده و به
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  .ها محدود بوده است جستو  ها هيپاو شادابي الزم برخوردار نبوده و ميزان گسترش 

y = 3/0752Ln(x) - 2/2869
R2 = 0/4118
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  )د(، ربط )ج( ، قوشچي)ب(كاظم ، اوصالوي )الف(ابر نقاط و رابطه بين قطر و ارتفاع در منطقه ملونه  -2شكل 
  ي رگرسيوني رابطه بين سطح تاج پوشش و قطر برابر سينهها مدلآناليز آماري  -4 جدول

   متغير وابسته مناطق
F-testانحراف معيار ضريب ثابت مدل تعداد نمونه  t –test  

F-value P t-value P  

 81 > 65/0  8/14  456/0  تاج پوشش ملونه
  > 020/0  38/2 ±46/1  49/3 ثابت
  > 800/0  09/1 ±085/0  690/0 قطر

اوصالوي 
 كاظم

 38 > 22/0  9/15  543/0  تاج پوشش
  > 813/0  75/1 ±85/3  -920/0 ثابت
  > 400/0  86/6 ±275/0  1,307 قطر

 37 > 001/0  3/34  503/0  تاج پوشش قوشچي
  > 039/0  86/1 ±729/3  207/3 ثابت
  > 500/0  64/1 ±150/0  879/0 قطر

 8 > 50/0  0/65  780/0  تاج پوشش ربط
  > 065/0  64/1 ±450/7  220/0 ثابت
  > 004/0  87/0 ±387/0  256/2 قطر

  164 > 001/0  2/145  481/0  تاج پوشش كل مناطق
  > 039/0  08/2 ±309/1  728/2 ثابت
  > 001/0  05/12 ±070/0  843/0 قطر

براي تعيين تأثير خاك بر روي : PCAوتحليل  نتايج تجزيه
پراكنش درختان سنجد در هر منطقه از تجزيه و تحليل 

براي اين منظور از محورهاي . ي اصلي استفاده شدها لفهؤم
به دليل داشتن سهم بيشتري از مقدار ويژه   PCAاول و دوم 

ي ها شگاهيروتغييرات موجود در  نيشتريب. استفاده گرديد
وسط اين دو محور بيان  مي شود كه مطالعه شده سنجد ت

درصد است كه ميزان  63/97اين ميزان براي محور اول 
محور . دهد يمتغييرات پتاسيم قابل جذب خاك را نشان 
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 .باشد يمبافت خاك درصد است مربوط به تغييرات   21/2دوم نيز كه مقدار آن 

  مطالعه مورد مناطق در خاك زيآنال -5 جدول

  سيديتها درصد ذرات بافت
  

  ماده آلي
(%)  

نيتروژن كل 
(%)  

پتاسيم قابل 
  )PPM(جذب 

 مناطق
  (%)رس  (%) الي  (%) شن

74/7  28  27  45  لوم رسي   ) 1( ملونه  718 27/0 73/2
  ) 2( ملونه  426 38/0 82/3 62/7  30  35  35  لوم رسي

  ) 3( ملونه  201 15/0 45/1 89/7  26  23  51  لوم رسي شني
  ) 1( اوصالو  172 08/0 76/0 55/7  26  60  12  لوم رسي
  ) 2( اوصالو  450 16/0 57/1 92/7  18  50  62  لوم رسي
  ) 3( اوصالو  182 06/0 57/0 85/7  12  32  26  لوم رسي
 ) 1( قوشچي  249 1/0 96/0 59/7 11 15 74  شني لومي

 ) 2( قوشچي  134 03/0 34/0 86/7 8 3 89  شني لومي

 ) 3( قوشچي  120 03/0 34/0 35/7 10 18 72  شني لومي

 )  1( ربط 86 02/0 19/0 43/7 20 19 61  لوم رسي شني

 ) 2( ربط 85 03/0 17/0 44/7 18 20 68  لوم شني

 ) 3( ربط  87 02/0 17/0 25/7 16 17 69  لوم رسي شني

هاي سنجد  رويشگاهستگي بين متغيرهاي خاك در همب
كه ميزان  استنشان داده شده ) 6جدول (مورد پژوهش

ها با ميزان مواد آلي  نيتروژن و پتاسيم خاك اين رويشگاه
همچنين همبستگي ميزان . داري داردهمبستگي مثبت معني

-مواد آلي و نيتروژن خاك و ميزان رس خاك مثبت و معني

در حاليكه اين دو فاكتور با ميزان سيلت و شن  ،دار است
همبستگي بين . اندداري را نشان ندادههمبستگي معني

هاي در جدول با متغيرهاي خاك PCAمحورهاي اول و دوم 
 شود يمهمانطور كه ديده . نشان داده شده است 8و 7

. باشد يم دار يمعنپتاسيم با محور يك در سطح يك درصد 
ميزان درصد سيلت و شن نيز با محور دو در سطح يك 

  .هستند دار يمعندرصد 

) 2شكل ( PCAدي همانطور كه از  دياگرام رسته بن
مشخص است مقدار پتاسيم تغييرات زيادي را نشان 

بافت خاك نيز بسيار متغير بوده و ميزان تغيير . دهد يم
با پتاسيم خاك  PCAمحور يك . سيلت و شن زياد است

همبستگي منفي و محور دو با سيلت همبستگي منفي و با 
  .شن و رس همبستگي مثبت دارد

  بين متغيرهاي خاك در چهار منطقه مورد مطالعه همبستگي پيرسون -6 جدول

 شن سيلت رس پتاسيم نيتروژن مواد آلي اسيديته  متغيرها

          1  اسيديته
        1 200/0 مواد آلي
       1 **97/0 209/0 نيتروژن
      1 **794/0 **796/0 324/0 پتاسيم
     1 531/0 *731/0 *723/0 031/0 رس
    1 308/0 154/0 148/0 133/0 209/0 سيلت
  1  **944/0  -604/0 -313/0 -377/0 -361/0 -186/0 شن
  در سطح پنج درصد يدار يمعنمعرف  :*   در سطح يك درصد  يدار يمعنمعرف : **
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 PCAويژه محورهاي  ير دامق -7 جدول

 Broken- stick  درصد واريانس تجمعي  درصد واريانس  مقدار ويژه  محورها

1  75/73787  086/97  08/97  94/28151  

2  35/2155  83/2  92/99  44/17294  

3  39/59  07/0  00/100  69/11865  

4  00/0  00/0  00/100  52/8246  

5  00/0  00/0  00/100  15/5532  

6  00/0  00/0  00/100  65/3360  

7  00/0  00/0  00/100  07/1551  
  

  PCA مو دواول بين متغيرهاي خاك و محورهاي پيرسون نتايج همبستگي  -8جدول 

 همبستگي  محور دو  همبستگي  محور يك  متغيرهاي خاك

 Ns 243/0.  ns  457/0  اسيديته خاك

  ns  .266/0  **  -0/.826  )درصد(ماده آلي 
  ns  .276/0  **  /.822  )درصد(ن كل ژنيترو

  ns  .311/0  **  -0./99  )ام يپپي (پتاسيم قابل جذب 
  Ns  513/0.  ns  0/.528  )درصد(رس 

  **  .Ns  945/0  -0/.244  )درصد(سيلت 
  **  .Ns  963/0  0/.401  )درصد(شن 

  
  غربي هاي سنجد استان آذربايجان متغيرهاي خاك رويشگاه PCAبندي  دياگرام رسته -3شكل 
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در : رابطه محصول با متغيرهاي مختلف درختان سنجد
ضريب همبستگي بين ميزان ميوه توليدي درختان  9جدول 

سينه، ارتفاع،  قطر برابر(ي مختلف درختان ها مشخصهبا 
، تعداد متر يسانت 5/7سطح تاج پوشش، تعداد جست زير 

نشان داده شده ) پايه اصلي و متر يسانت 5/7جست باالي 
، قطر برابر ي مورد اندازه گيريها مشخصهدر بين . است

و  دار يمعنسينه، ارتفاع و سطح تاج پوشش همبستگي 
  . بااليي با ميزان ميوه توليدي دارند

  ي مختلف گونه سنجدها مشخصهضريب همبستگي پيرسون بين ميزان ميوه توليدي و  -9جدول 

  dbh c h  Nj  Nt  مشخصه
p    226/0 -287/0 849/0 777/0 825/0  ضريب همبستگي 

  167/0  077/0  00/0** 002/0** 00/0** يداريمعنسطح احتمال

با قطـر   يها تعداد جست: Nj ارتفاع، hسطح تاج پوشش،  c نه،يبرابر س قطرdbh  درصد، 95در سطح  يدار يدرصد، معن 99در سطح  يدار يمعن :**
 .محصول زانيم: P متر، يسانت 5/7 يبا قطر باال يها تعداد جست: Nt متر، يسانت 5/7 ريز

رابطه بين محصول و متغيرهاي كمي درختان مورد 
در مناطق مورد مطالعه بين محصول و : گيري اندازه

درخت رابطه زير برقرار شده است  متغيرهاي رويشي
  ). 11معادله (

)11(    y=-1.983+1.129h+0.126c 

Yميزان محصول  h ارتفاع درخت   c سطح تاج پوشش  

با : رختان سنجد در مناطق مورد مطالعهميزان محصول د
استفاده از مدل آماري بدست آمده ميانگين محصول هر 

 93/7قوشچي با ميزان  ،در بين مناطق. منطقه بدست آمد
ميانگين محصول را  نيشتريبكيلوگرم به ازاي هر درخت 

كيلوگرم كمترين ميانگين محصول را  04/5داشته و ربط با 
منطقه اوصالوي كاظم نيز با ميانگين محصول  .داشته است

كيلوگرم محصول كمتري را نسبت به قوشچي داشته  54/6
ال مورد نظر منطقه ملونه نيز در س ).10جدول (است 

  .محصول نداشت

  ميزان محصول درختان سنجد در مناطق مورد مطالعه - 10جدول 

  )كيلوگرم(كمترين ميزان محصول   )كيلوگرم(ميزان محصولنيشتريب )كيلوگرم(ميانگين محصول  مناطق
  - - -  ملونه

  461/1 070/21 513/6±7/7  اوصالوي كاظم
  571/0 321/18 934/7±1/7  قوشچي
  234/3 538/8 038/5±9/2  ربط

  يريگ جهينتبحث و 
گياهان بر اساس سرشت اكولوژيك، رقابت و ويژگيهاي 

). 13( خاك در رويشگاه هاي طبيعي انتشار مي يابند 
هاي طبيعي محدوده پراكنش درختان سنجد در رويشگاه

به حاشيه مورد مطالعه در استان آذربايجان غربي محدود 
باشد و در اين نواحي درختان از  ميها و درهرودخانه ها 

 اندرخت. گروهي بصورت انفرادي در آمده است حالت

سنجد بدليل نورپسندي و نياز شديد نوري كمتر به صورت 
د و بيشتر به صورت نگروهي يا توده اي كشت مي شو

ند از حداكثر ميزان نور محيط ننواري كاشته شده تا بتوا
ت انبوه جنگلي، رشد هاي كاشدر محيط). 8(كنند استفاده 

شود ولي تا درخت سنجد كاهش يافته و بازدهي آن كم مي
از نظر فيزيوگرافي ). 15(تواند سايه را تحمل كند حدي مي

هاي شمالي و ربط مناطق ملونه و اوصالوي كاظم در جهت
در سنجد رويشگاه . اندهاي جنوبي واقع شدهدر شيب
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واقع ودخانه در كنار رمنطقه قوشچي در منطقه مسطحي 
شرايط  از نظر اقليم، ملونه و اوصالوي كاظم. شده است

كه در منطقه قوشچي  در حالي ،آب و هوايي مشابهي دارند
 .و ربط شرايط آب و هواي شكننده تري حاكم مي باشد

قطر برابر سينه يكي از عوامل مهم در تعيين كيفيت 
مشخصه كمي درختان جنگلي  نيمهمتررويشگاه جنگلي و 

منطقه  از ميان چهار. شود يممحسوب  ها يريگ اندازه در
مورد مطالعه، منطقه قوشچي با ميانگين قطر برابرسينه 

درختان قطور را نسبت به ساير  نيشتريب يمتر يسانت 52/22
 علت قطر برابر سينه باالتر. مناطق مورد مطالعه داشته است

ي به دليل وجود نورگير تواند يممناطق قوشچي و ربط  در
توپوگرافي زمين نيز با . بيشتر درختان در اين مناطق باشد

دگرگون كردن اقليم از يكسو سبب افزايش دما و تسريع 
ي رو به جنوب و از سوي ديگر ها بيشتبخير و تعرق در 

ي رو به شمال ها بيشيندهاي ذكر شده در اسبب كاهش فر
ي رو به ها بيشكه در  شود يم، همين امر باعث شود يم

، مواد آلي آن بيشتر و از طرفي پوشش تر قيعمخاك  شمال
 ).23( باشد تر متراكمگياهي 

يكي ديگر از عوامل كمي مطالعه شده ارتفاع درختان سنجد 
در اين تحقيق مشخص گرديد كه از نظر ميانگين . است

به منطقه قوشچي با مربوط ارتفاع بيشترين ميانگين ارتفاع 
ارتفاع مربوط به منطقه كمترين ميانگين . متر است 16/6

نتايج حاصل از تحقيقات بر روي . متر است 11/4ربط با 
هاي درختي در منطقه زاگرس بيانگر اين خصوصيات گونه

مطلب است كه ارتفاع درختان به دليل شرايط خاص 
ها قابل توجه اقليمي منطقه زاگرس و تنك بودن جنگل

. استه كردبه آن اشاره ) 1388(نمي باشد كه فالح چاي 
بيني ثري در ارزيابي و پيشؤپوشش نقش متراكم و تاج

بررسي تاج پوشش ). 28(وضعيت و شرايط جنگل دارد 
پوشش توده در مناطق مورد مطالعه بيانگر آن است كه تاج

هاي ملونه، اوصالوي كاظم، قوشچي و ربط به رويشگاه
. باشدمترمربع مي 43/18، 26/22، 38/16، 25/12ترتيب 

 26/22وشش منطقه قوشچي با ميانگين سطح تاج پ
كمتر بودن . گيري شدمترمربع بيشتر از ساير مناطق اندازه

تواند بدليل ميزان تاج پوشش در منطقه اوصالوي كاظم مي
هاي درختان بادخيز بودن منطقه و شكسته شدن شاخه

  . باشد

در حضور و استقرار يكي از عوامل تعيين كننده خاك 
يكي از عوامل مهم در تشكيل  .باشدميي هاي جنگلگونه

هوازدگي سنگ مادري و يا . بافت خاك سنگ مادري است
فرسايش آن باعث خرد شدن و تشكيل ذرات بافت خاك 

آناليز خاك مناطق مورد مطالعه نشان داد كه ). 7(گردد مي
كمترين ميزان . باشندتمامي مناطق داراي خاك قليايي مي

نطقه ربط و بيشترين ميزان آن در م 25/7اسيديته خاك 
در  )1383( طباطبايي. در منطقه اوصالو بوده است 92/7

كند كه از نظر شرايط كتاب خود با عنوان سنجد اشاره مي
نياز است و تقريبا در همه خاك درخت سنجد بسيار كم

تا  5/6هايي با اسيديته تواند برويد ولي خاكنوع خاكي مي
كم  شده است كههمچنين اشاره . پسنددرا بيشتر مي 5/8

نياز بودن درخت سنجد از نظر شرايط آب و هوايي و 
شود در هر خاكي حتي با آن باعث مي يخاك و بردبار

در منطقه قوشچي در رويشگاه مورد . نيز برويدشوري زياد 
مشاهده شده كه  )Tamarix ramoisissma(گز مطالعه گونه 

ر درصد ماده آلي، از نظ .گونه مقاوم به شوري مي باشد
درصد در ربط تا  17/0ميزان آن در مناطق مورد مطالعه از 

مهمترين نقش ماده . درصد در ملونه متغير بوده است 82/3
كربن و حفظ و آزادسازي عناصر غذايي  آلي در چرخه

د كه نكناشاره مي) 1390(رضايي پور و همكاران . است
جانداران خاكزي ها و فعاليت بيشتر افزايش ميزان الشبرگ

در رويشگاه باعث بيشتر شدن ميزان خلل و فرج خاك 
شود كه در پراكنش شده و باعث افزايش مواد آلي خاك مي

طور هاي مناطق خشك بهخاك. ثر مي باشدؤگونه ها م
هاي طبيعي داراي مقدار كمي مواد آلي نسبت به خاك

 علت بيشتر بودن مواد آلي در ملونه. باشدتر ميمرطوب
. تواند رطوبت بيشتر خاك ملونه باشدنسبت به ربط هم مي
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 02/0درصد در ملونه تا  38/0ميزان نيتروژن كل نيز از 
تواند بيشتر بودن علت آن مي. درصد در ربط متغير است

زيرا درخت  ،تعداد درختان سنجد در منطقه ملونه باشد
 با وجود ،شودش نيتروژن خاك ميسنجد خود باعث افزاي

بيشترين تثبيت نيتروژن خاك در خانواده حبوبات روي  اين
ريشه سنجد نيمه عميق، گسترده، منشعب، ). 14(مي دهد 

هاي افقي زياد است و تثبيت نيتروژن قوي و داراي ريشه
توسط گره هايي صورت مي گيرد كه بر روي ريشه اين 

 Gaddisاي كه توسط در مطالعه). 20(گياهان وجود دارد 
، نتايج نشان شدوي خاك درختان سنجد انجام بر ر) 2008(

داد كه درختان سنجد در منطقه مورد مطالعه باعث افزايش 
كه بعد از قطع درختان  طوري هاند، بنيتروژن خاك شده

سنجد در منطقه مورد مطالعه نيتروژن به طرز چشمگيري 
همچنين با انجام طرحي كه . در منطقه كاهش پيدا كرد

داري، به مورد اجرا  نويز دپارتمان جنگلتوسط دانشگاه ايلي
شد، كاشتن درختان جوان گردو بين درختان  شتهگذا

طور غيرقابل سنجد، كه تثبيت كننده ازت خاك هستند به
تصوري رشد درختان گردو را افزايش داده و كميت و 

  ). 24،20(كيفيت محصول را چند برابر كرده است 

هايي لعه جزء خاكهاي مورد مطابطور كلي خاك رويشگاه
بافت خاك در . گيرندبا بافت درشت تا متوسط ريز قرار مي

تر از ساير مناطق بوده است و ميزان منطقه قوشچي سبك
اما طبق . درصد ذرات رس در اين منطقه كمتر بوده است

نتايج بدست آمده ميزان پتاسيم خاك در مناطق مختلف 
ه كمترين مقدار ك طوري هدهد، بتغييرات زيادي را نشان مي

در منطقه  PPM 450در منطقه ربط تا  PPM 85آن 
پتاسيم در رشد و نمو گياه . كاظم متغير استاوصالوي
ثري در تنفس، سنتز آنزيم، ؤثر بوده و نقش مؤبسيار م

فراواني گل و ميوه، رويش چوب و مقاومت درخت در 
در   Galardo).16(زا دارد بندان و عوامل بيماريمقابل يخ

ثير تاج درخت بر روي أمطالعاتي بر روي ت 2003سال 
هاي پراكنش مكاني عناصر غذايي خاك در سيستم

اگروفارستري انجام داد و به اين نتيجه رسيد كه حضور 

ثير شديدي بر روي انتشار پتاسيم دارد، أتاج درخت ت
هاي ها و بافتكه پتاسيم به آساني از سطح برگ طوري هب

آب و مواد آلي موجود و وجود ساق شودگياهي شسته مي
  ). 9و17(افزايش پتاسيم شود تواند باعث در زير تاج مي

هاي زيادي اعم از يك متغيره و چند متغيره تاكنون روش
گياهي و رويشگاه استفاده شده پوششبندي رستهبراي 
كاربرد زيادي پيدا  PCAها آناليز در بين اين روش.است

ميرمحمدي ميبدي و همكاران طور مثال به. كرده است
ثر در ؤبا انجام تحقيقي كه بر روي عوامل م) 1381(

استقرار چهار گونه گياه شورپسند در شمال باتالق 
به  ،گاوخوني و با استفاده از روش اورديناسيون انجام دادند
ها با اين نتيجه رسيدند كه بين تغيير نوع و درصد گونه

داري وجود معنيشيب تغييرات عوامل خاك همبستگي 
در پژوهش ديگري با در نظر گرفتن عوامل محيطي . دارد

، به اين نتيجه PCA اقليم و خاك و استفاده از روش
هاي جنوب صحراي سينا دو رسيدند كه در پراكنش گونه

عامل رطوبت و حاصلخيزي خاك نقش اصلي را به عهده 
ثر ؤعنوان يك عامل فرعي مداشته و ارتفاع از سطح دريا به

در اين مطالعه نيز هفت ويژگي خاك ). 21(بوده است 
. مورد تجزيه قرار گرفت PCAمناطق با استفاده از روش 

هاي دهد كه از بين مشخصهنتايج بدست آمده نشان مي
گيري شده در خاك تنها بافت فيزيكي و شيميايي اندازه

و مهمتر از آن ميزان ) درصد شن، رس و سيلت(خاك 
ت كه در پراكنش گونه سنجد نقش داشته پتاسيم خاك اس

درصد تغييرات  97نتايج نشان داده است كه حدود . است
درصد آن مربوط به بافت  2مربوط به پتاسيم بوده و تنها 

خاك بوده است و اين نشان دهنده اهميت نقش پتاسيم مي 
 . باشد

  گيري كلي نتيجه

نجد درختان س ،بر اساس نتايج بدست آمده از چهار منطقه
در بين مناطق . شددرصد مشاهده  58هاي صفر تا از شيب

در منطقه قوشچي كه در مكان مورد مطالعه درختان سنجد 
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هاي رويشي مسطحي واقع شده بودند، از نظر مشخصه
ميانگين ) قطر برابر سينه، ارتفاع و سطح تاج پوشش(

يا  تربافت سبكداراي همچنين اين منطقه . باالتري داشتند
 02/0(گونه در دامنه نيتروژن اين . استرس كمتر  حاوي

 87(درصد و پتاسيم ) 73/2تا  17/0(و ماده آلي ) 27/0تا 
در مناطق داراي  .پي پي ام پراكنش داشته است)  718تا 

محصول بهتري از نظر اندازه و ميانگين پتاسيم زيادتر 
مناطق اوصالوي كاظم (محصول درخت موجود بوده است 

دامنه هاي شمالي از نظر ميزان و كيفيت ). و قوشچي
 محصول به دليل برخورداري از شرايط رطوبتي و ماده 

  .بيشتر نسبت به دامنه جنوبي بهتر بوده استغذايي 

  پيشنهادها

 يثير گونه سنجد بر خصوصيات فيزيكأبررسي در مورد ت - 
 .و شيميايي خاك

مطالعات مشابهي در مورد ساير گونه هاي سنجد مثل  - 
E.pungens  انجام شودكه در ايران هم وجود دارد ،. 

بررسي ميزان محصول درخت سنجد در ساير استانها با  - 
  .شرايط آب و هوايي متفاوت

عمل آمده در  با توجه به كيفيت باالي محصوالت به - 
نسبت به بازاريابي و  ،منطقه اوصالوي كاظم و قوشچي

الزم انجام  تر اين محصوالت برنامه ريزي فروش مناسب
  .شود

 يبرا يخوب تياستان قابل نيمطالعه نشان داد كه ا جينتا - 
 يمستعد برا ياراض افتني. دارد تيفيسنجد با ك ديتول

 يبوم مردمدر اقتصاد  يتواند تحول يگونه م نيكاشت ا
  .كند جاديا

  منابع 
 ت دانشگاه انتشارا. ايران يها درختچهدرختان و . 1382، .ثابتي، ح -1

  .806ص ، يزد
جنگل شناسي . 1382، .و ابراهيمي رستاقي، م. ح.جزيره اي، م -2

  .560ص ، انتشارات دانشگاه تهران. زاگرس
توان . 1385، .م ،ي، طالب.يمنش،  راني، ا.ح ،يگوجان يجهانباز -3

بذر بنه  ديتول نهيدر زم يارياستان چهارمحال و بخت يها جنگل
 -يامه علمفصلن. نانينش جنگل يآن بر زندگ يواثراقتصاد

  .167-159): 2( 14جلد .رانيجنگل وصنوبر ا قاتيتحق يپژوهش
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در استان  )Elaeagnus angustifolia(سنجد  يمحل
  83-65): 4( 17،  يپژوهش و سازندگ.اصفهان

 يها يژگيوبررسي برخي از . 1378، .رمضاني كاكرودي، ا -5
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ه مجل. بررسي اكولوژيكي گونه ارغوان در غرب ايران. 1390، .ق
  420-412) : 3( 24شناسي ايران، زيست

). ترجمه. (هاسرشت و خصوصيات خاك. 1385، .شاهويي، ص -7
ستان، انتشارات دانشگاه كرد. سي.و بردي، ان. آر.تاليف ويلي، آر

 .90ص 

 .Elaeagnus angustifolia Lسنجد. 1383، .طباطبايي، م -8
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Study on ecological and growth characteristics of Elaeagnus 
angustifolia in West Azerbaijan 

Mousavi Mirkala S.R., Menbari M. and  Eshaghi rad J. 

Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I.R. of Iran 

Abstract 

Studying of natural sites, ecological conditions and quantifying and qualifying 
characteristics of species provide important data applicable for site management. Four 
natural sites have been selected to study Elaeagnus angustifolia in Western Azerbaijan 
Province, Iran. Hundred percent inventory were carried out to measure the quantifying 
and qualifying factors such as diameter at breath height (dbh), height, crown cover, 
number of coppices. Three soil samples were taken from each site and parameters such 
as pH, N, P, K, C, EC were measured for further analysis. Regression analysis was 
applied in order to find any relation between diameter at breath height with total height 
and crown cover. For comparing different quantifying factors and production rate at 
various regions, Kruskall-Wallis and Mann-Whitney U test as non-parametric tests were 
used. A PCA is used in order to find an influence of soil type on various characteristics 
of production .The average d.b.h in Malone, Osaloye-Kazem, Ghoshchi, and Rabat was 
14.2,11.6, 22.5, and 18.6 cm, respectively. The average height of trees was 6.16 m in 
Ghoshchi, 5.13 m in Malone, 5.1 m in Oslaoye-Kazem and 4.11 m in Rabat. The 
average production rate was 7.9 kg in Ghoshchi and it is followed by Osaloye Kazem 
(6.513 kg) and Rabat (5.03 kg). Malone had not production in the year. The results 
showed that there were no significant differences in production rate among the sites. 
Among different elements of soil, potassium was the most influencing element on the 
production rate while soil texture was the second most important variable. The other 
factors were not statistically significant.  

Key words: Elaeagnus angustifolia, growth characteristics, Chemical soil properties, 
PCA 


