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هاي گاهدر ذخيره ).Myrtus communis L(مورد  درختچه رويشگاهي نيازهايبرخي 
 جنگلي استان ايالم

 و مهرنوش قرباني *علي رستمي

 گروه منابع طبيعيدانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالم، ايالم، 

  21/3/96 :تاريخ پذيرش  16/8/95 :تاريخ دريافت

  چكيده
در مناطق تنوره آبدانان، زرآب  باارزش گونه نياهاي ترين رويشگاه مهم ،بررسي نيازهاي رويشگاهي درختچه مورد منظورب 

آماربرداري صددرصد از سه توده مذكور سپس به . مشخص گرديد 92در سال آباد و روستاي مورت از توابع بخش چوار  زرين
از هر رويشگاه سه نمونه . گيري شد ها اندازه عداد زادآوري، سالمت درخت و تكل پرداخته شد و پارامترهاي قطر تاج، ارتفاع

دانكن  با استفاده از آزمون. شدگيري  در آزمايشگاه اندازهروتين خاكشناسي و پارامترهاي  گرديد برداشت 30تا  0 عمقاز  خاك
 يموردبررسهمچنين همبستگي پارامترهاي مختلف . به مقايسه ميانگين پارامترهاي رويشي و خاكي بين سه رويشگاه پرداخته شد

گيري شده  نتايج نشان داد كه بين همه پارامترهاي اندازه. گرديدبه تفكيك رويشگاه محاسبه  ها آنقرار گرفت و مدل رگرسيوني 
نشان داد همچنين  نتايج. ها همبستگي مثبت وجود دارد بين قطر تاج و ارتفاع پايهو  داري وجود دارد يدر سه رويشگاه تفاوت معن

در رويشگاه آبدانان بين ارتفاع  ؛ وكه در رويشگاه چوار زادآوري درختان با ميزان كربن آلي و پتاسيم خاك همبستگي مثبت دارد
  .شودميديده   قوي ها و ميزان اسيديته خاك همبستگي منفي بسيار پايه

  .، نياز رويشگاهييشناس خاك يفاكتورها ،رويشي صفات درختچه مورد،: كلمات كليدي

  ali_rostami1974@yahoo.com :پست الكترونيكي ،084-32246042: تلفن ،نويسنده مسئول* 

  مقدمه
 .Myrtus communis Lعلمي  نام بااي مورد گونه درختچه

ژنتيكي و اقتصادي  باارزشجنگلي مهم و  ريذخا ازجمله
 عنوان به گونه نيا يها شگاهيروباال در استان ايالم است كه 

خوشبو  گياهي مورد. اند شده يمعرف در استان گاه رهيذخ
 برگ، حاوي اسانس در هايغده وجود ليبه دل اين و است

 خواص دليل به گذشته از درختچه اين .است آن گل و ميوه

 و گندزدايي يكنندگ يضدعفونضدويروسي،  ضدالتهابي،

و  يآزادريم ).19و  13( است قرارگرفته موردتوجه بسيار
اي به بررسي طي مطالعه 1391در سال ، )11(همكاران 
 جنگلي رويشگاه سه اكولوژيك عوامل از برخي توصيف

 بازده در ها آن نقش بر تأكيد با لرستان استان در گونه نيا

 عوامل از آن پرداختند و برخي شيميايي تركيب و اسانس

سه  بين و گيرياندازهرا  اسانس نوع بر تأثيرگذار اكولوژيك
مورد  )حمزه پادگان و سپيددشت مورد، چم(رويشگاه 

اسانس  بازده حداكثر كه داد نشان نتايج .قراردادند مقايسه
 از ارتفاع ازنظراست كه  رويشگاه سپيددشت به مربوط

دو  با خاك آلي كربن و فسفر سديم، مقادير دريا، سطح
همچنين بيان  ها آن. دارد زيادي ديگر تفاوت رويشگاه
 سه و خاكي عوامل اكولوژيك بين اختالف وجود كردند كه

 اسانس متشكله اجزاي درصد و نوع بر تواندمي رويشگاه

 اصلي عوامل بررسي تأثير منظورب  .باشد داشته ايعمده تأثير

ي و آزادريم مورد، اسانس درختچه ميزان بر مؤثر اكولوژيكي
 اصلي رويشگاه از چندين 1391در سال  )12(همكاران 

 و آورده عمل به بردارينمونه لرستان در استان گونه مذكور
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 وكردند  اسانس گيري خشك برگ گرم 40هر منطقه  از
 دست بهرا  مناطق مختلف هايبرگ اسانس بازده درصد

 هركدام فيزيوگرافيك اصلي هايمؤلفه آن عالوه بر. وردندآ

نيز ) دريا سطح از ارتفاع و دامنه جهت شيب،( هارويشگاه از
 نيز يريگ اندازه قابل اكولوژيك عوامل بين از. شد گيرياندازه

 و اسيديته ميزان ،كلسيم و منيزيوم پتاسيم، سديم، عناصر
 از نتايج حاصل. گرفت قرار يريگ مورداندازهخاك  شوري

 دارمعني مستقيم ارتباط ضريب همبستگي پيرسون، وجود
 همچنين و اسانس بازده درصد و دريا سطح از ارتفاع بين

اسانس  بازده درصد و خاك سديم ميزان معكوس بين ارتباط
هاي رويشگاه در اسانس بازده درصد بينبعالوه . داد نشان را

 داريمعني اختالف مختلف جغرافيايي جهات و مختلف
در بررسي كه در ) 18(جانسون و همكاران . گرديد مشاهده

در آمازون انجام  يا بر روي مناطق جنگلي حاره 2001سال 
دادند نتيجه گرفتند كه ميزان عناصر كلسيم، پتاسيم، فسفر، 
نيتروژن و كربن موجود در خاك مناطق جنگلي بكر نسبت 

جديدي را  يها كه تشكيل جنگل شده بيتخر يها به جنگل
 Acaciaدر بررسي رويشگاه گونه . است تر شياند، ب داده

harphophylla.  1986در سال ) 16(دولينگ و همكاران 
مشاهده نمودند كه با افزايش فاكتورهايي از قبيل ماده آلي، 

، گوگرد، پتاسيم، فسفر، كلسيم تبادلي و عمق خاك نيتروژن
  .ابدي يافزايش م گونه نيامتقابالً درصد پوشش تاجي 

را موجود منابع طبيعي  مهمي ازخش استان ايالم بدر 
 ...خاص مانند مورد، لرگ، زربين و  يها گونهرويشگاه 
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان ( دهدتشكيل مي

برداري صحيح از اين كه الزمه حفاظت و بهره )ايالم
ها داشتن شناخت كافي از خصوصيات كمي و رويشگاه

هاي يكي از الزمهبوده و  ها آنهاي رويشگاهها و كيفي گونه

محسوب  ها آنريزي و مديريت صحيح اصلي براي برنامه
 يها ارزشو  ذكرشدهبا توجه به موارد لذا . شودمي

و پراكنش آن در  يطيمح ستيزاقتصادي، اجتماعي و 
 پژوهش اين اصلي هدفمختلف استان  يها شهرستان

رويشگاهي درختچه مورد مستقر  نيازهاي و شرايط شناخت
 و بازسازي منظورب گاهي استان ايالم در سه رويشگاه ذخيره

و نيز توسعه آن در  مورداشاره يها شگاهيرودر  آن احياء
 .استمناطق مشابه 

 مواد و روشها

اين مطالعه در سه منطقه مختلف تنوره : مطالعه موردمنطقه 
و  )هكتار 9/1( آباد، زرآب زرين)هكتار 47/1( آبدانان

شهرستان ايالم  )هكتار/. 5( روستاي مورت بخش چوار
 صورت به 1386از سال هر سه اين مناطق . صورت گرفت

اداره كل منابع طبيعي ( شوندگاه جنگلي مديريت ميذخيره
مختصات جغرافيايي تنوره . )و آبخيزداري استان ايالم

و عرض  º47 26´ 44"آبدانان بين طول جغرافيايي 
گاه جنگلي زرآب ذخيره. است º32 53´ 4"غرافيايي ج

شود، جزء شهرستان دهلران محسوب ميكه  آبادزرين
 54´ 59"سيستم مختصات بين طول جغرافيايي  ازلحاظ

º46  07´ 19"و عرض جغرافيايي º33 است شده واقع .
 درگاه جنگلي روستاي مورت بخش چوار همچنين ذخيره

 47"و عرض جغرافيايي  º46 16´ 43"طول جغرافيايي 
´41 º33 1شكل (. قرار دارد.(  

 1مطابق جدول  موردمطالعهاطق من ياقليمفاكتورهاي 
 يها روش با موردمطالعهنوع اقليم مناطق  ضمناً .است

  .است شده نييتعآمبرژه و دومارتن 

  
  

  موردمطالعه طقامن ياقليم يفاكتورها -1جدول 
  اقليم  (c) انهيسالدمايمتوسط (mm)متوسط بارندگي ساليانه  منطقه
  نيمه مرطوب سرد 1/15 8/670  آبدانان

  يا ترانهيمد  2/26  1/262  آباد نيزر
  معتدل مرطوب مهين 8/16 567  چوار
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  استان ايالم طق موردمطالعه در ايران واشماي كلي من -1شكل 

به اين  ها ستگاهيا نيتر كينزدهاي آمبروترميك  منحني
  مطابق شكلي بررسي شده و طي دوره هاي آماراطق من

  

  .)2شكل ( زير است

 

 موردمطالعهاطق ك منيمنحني آمبروترم -2شكل 

ها در مناطق مختلف با گاهابتدا ذخيره: تحقيقروش 
با استفاده از  ها آنميداني شناسايي و محدوده  هايبازديد

جهت . ندتعيين و بر روي نقشه مشخص شد GPSدستگاه 
ارقام و آماربرداري صددرصد  صورت بهها برداشت داده

شامل قطر تاج، ارتفاع، سالمت توصيفات مربوط به هر پايه 
براي . مخصوص ثبت شد يها فرمدر درخت و زادآوري 

گاه در سه ذخيره ها آناسي و مقايسه انجام مطالعات خاكشن
 0سه نمونه از عمق  هاي خاك به تعداد، نمونهموردمطالعه

سانتيمتري از هر رويشگاه تهيه شد و جهت مشخص  30تا 
هاي فيزيكي و ايشآزم(شدن فاكتورهاي سنجش خاك 

 ،pHشيميايي شامل بافت خاك، وزن مخصوص ظاهري، 
ECها آنو نتايج  قرارگرفته شيمورد آزما...) ، ماده آلي و 

 و  هيتجز ...و  SPSS يافزارها نرمتوسط  آماري ازلحاظ
هاي كمي و كيفي گيرياندازه مقايسه ميانگين .شدند ليتحل

با و شيميايي خاك در سه رويشگاه  يو وضعيت فيزيك
آناليز همبستگي ساده . شد انجامآزمون دانكن  استفاده از
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مدل . به انجام رسيد SPSS افزار نرمپيرسون نيز در 
 ازلحاظدار هاي معنيرگرسيوني خطي ساده براي داده

  .همبستگي تعيين شد

 نتايج

-مطابق اندازه: مطالعه موردهاي مشخصات رويشي توده

 يها تودهمشخصات رويشي ، آمده عمل بههاي گيري
  ).2جدول ( استمطابق جدول زير  موردمطالعه

 هاي مختلف هاي رويشي در رويشگاه گيري مشخصه نتايج اندازه -2جدول 

 بيشينه  كمينه انحراف معيار ميانگين تعداد 

 )متر(قطر تاج 

   3/24    2/25  /21469 2/6360 47 چوار
  10   / 75  1/65348 3/8865 123 آبادزرين

   4/05   1/20   /62235 2/2873 113 آبدانان
   10   / 75  1/38237 3/0402 283 كل

  )متر(ارتفاع 

  3    1/10   /52529 1/7911 47 چوار
  6   / 80  1/15156 3/0233 123 آبادزرين

  3   3/10   /51781 1/9096 113 آبدانان
  6   / 80 /89 2/3740 283 كل

 سالمت درخت

   3    1   1/02574 2/3830 47 چوار
  3    1   /73878 1/6748 123 آبادزرين

  3   1   /74102 1/8496 113 آبدانان
   3    1   /73878 47 283 كل

 )اصله(زادآوري 

  3    1   /74102 20/27 47 چوار
  3   1   /67110 19/5 123 آبادزرين

  3    1   /75236 16/43 113 آبدانان
  31   11   4/12681 18/4 283 كل

  ).3جدول (: يبررس موردهاي  مشخصات خاك رويشگاه

نتايج نشان داد كه : رويشي صفاتهاي  مقايسه ميانگين
در  گونه نياهاي  با توده آباد نيگونه مورد در منطقه زربين 

قطر تاج و ارتفاع توده اختالف  ازنظرچوار و آبدانان  مناطق
بين  ؛ امادرصد وجود دارد 95داري در سطح  معني

داري وجود  هاي چوار و آبدانان اختالف معني رويشگاه
ميانگين سالمت  نشان داد كه نيهمچننتايج . ندارد

آباد  بين توده چوار با دو توده آبدانان و زرين ها درختچه
ولي بين دو . دارددرصد  95در سطح  داري اختالف معني

. داري وجود ندارد آباد و آبدانان اختالف معني توده زرين
تعداد  نيانگيمناطق چوار و آبدانان ازنظر مهمچنين 

د دارن درصد 95 در سطح دار يباهم اختالف معن يزادآور
  ).3شكل (

نتايج نشان : يشناس خاك يفاكتورهاهاي  مقايسه ميانگين
از سه  شده برداشتههاي خاك  داد كه ميانگين اسيديته نمونه

نتايج  .دارنددرصد  95در سطح دار  رويشگاه تفاوت معني
هاي مختلف  مقايسه ميانگين ميزان شوري بين رويشگاه
آباد و  هاي زرين نشان داد كه بين رويشگاه چوار با رويشگاه

وجود دارد درصد  95در سطح داري  آبدانان تفاوت معني
ميزان شوري  ازنظرآباد و آبدانان  اما بين دو رويشگاه زرين

 درصد كربن آلي ازنظرخاك تفاوتي وجود ندارد 
آباد و  خاك، بين سه رويشگاه چوار، زرين دهنده ليتشك

  .درصد وجود دارد 95دار در سطح  آبدانان تفاوت معني
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همچنين نتايج نشان داد كه ميانگين ميزان نيتروژن موجود 
در خاك رويشگاه چوار با ميانگين ميزان نيتروژن موجود 

آباد و آبدانان اختالف  در خاك دو رويشگاه زرين
نشان داد كه ميانگين ميزان  نيهمچننتايج . ري دارددا معني

عناصر فسفر، پتاسيم و وزن مخصوص ظاهري خاك در 

- اختالف معني باهمآباد و آبدانان  سه رويشگاه چوار، زرين

دار  دهنده اختالف معني همچنين نتايج نشان. داري دارند
بين بافت خاك رويشگاه چوار با دو رويشگاه ديگر است 

  ).4شكل (

 هاي مختلف هاي خاك در رويشگاه گيري مشخصه نتايج اندازه -3جدول 

 بيشينه  كمينه انحراف معيار ميانگين 

pH 

 59/7 49/7 052/0 53/7 چوار

 89/7 72/7  085/0  81/7 آباد زرين

 1/8 92/7 096/0 99/7 آبدانان

 1/8 49/7  212/0 78/7  كل

EC (6*10) 

 19/1 16/1 015/0 18/1 چوار

 72/0 58/0 071/0 64/0 آباد زرين

 96/0 71/0 136/0 80/0 آبدانان

 19/1 58/0 249/0 87/0  كل

OC% 

 3/8 8/7 252/0 07/8 چوار

 87/2 73/2 074/0 81/2 آبادزرين

 1/6 2/3 465/1 53/4 آبدانان

 3/8 73/2 436/2 14/5 كل

N% 

 89/0 78/0 056/0 83/0 چوار

 32/0 27/0 025/0 29/0 آبادزرين

 62/0 32/0 153/0 45/0 آبدانان

 89/0 27/0 252/0 53/0 كل

P (Ava ppm) 

 1/39 4/34 354/2 67/36 چوار

 5/13 6/6 451/3 10 آبادزرين

 8/25 7/13 227/6 9/18 آبدانان

 1/39 6/6 341/12 86/21 كل

K (Ava ppm) 

 670 650 017/10 6/6 چوار

 210 155 514/27 83/1 آبادزرين

 460 273 845/95 54/3 آبدانان

 670 155 327/215 99/3 كل

 وزن مخصوص ظاهري

 32/1 29/1 015/0 30/1 چوار

 21/1 18/1 015/0 20/1 آبادزرين

 16/1 13/1 015/0 15/1 آبدانان

 32/1 13/1 071/0 22/1 كل

  بافت خاك
 - - -  لومي سيلتي چوار

 - - - رسي لومي آبادزرين

 - - -  رسي لومي آبدانان
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   )دار است دهنده اختالف معني حروف نامشابه نشان(هاي مختلف  هاي خصوصيات رويشي در توده مقايسه ميانگين -3شكل 
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  )درصد است 5دار در سطح  دهنده اختالف معني حروف نامشابه نشان(هاي مختلف  ي در رويشگاهشناس خاك يفاكتورها  مقايسه ميانگين -4شكل 
نتايج ارزيابي همبستگي ميان پارامترهاي : ناليز همبستگيآ

ي نشان داد كه قطر موردبررسهاي  رويشي و خاكي در توده
درصد همبستگي مثبت  99سطح تاج با ارتفاع درختان در 

ارتفاع درختان نيز با سالمت درخت، ميزان شوري . دارد
خاك، كربن آلي، نيتروژن، فسفر و پتاسيم خاك همبستگي 

نتايج نشان داد كه سالمت درخت با اسيديته  .منفي دارد
خاك همبستگي منفي و با ميزان شوري، كربن آلي، 

وص ظاهري ، فسفر و پتاسيم خاك و وزن مخصنيتروژن
  ميزان زادآوري. همبستگي مثبت دارد 01/0خاك در سطح 

نتايج . دارد 05/0تنها با اسيديته همبستگي منفي در سطح 
جز اسيديته  همبستگي بين پارامترهاي خاك نشان داد كه به

اك خاك كه تنها با وزن مخصوص ظاهري و بافت خ
اي دار ساير پارامترهابا  درصد دارد 99در سطح  همبستگي
  ).4جدول ( باشد ينم دار يمعندر سطح همبستگي 

  يموردبررسهاي  آناليز همبستگي بين پارامترهاي رويشي و خاكي در توده -4جدول 
 بافت ظاهري. م.و pH EC OC N P K زادآوري  سالمت   ارتفاع 

 0/ 304 -0/ 018 -628/0 -610/0 -569/0 -590/0 -585/0 -122/0 435/0 -537/0 **952/0  قطر تاج

 559/0 -305/0 **815/0 **803/0 *-773/0 *-784/0 *-775/0 169/0 229/0 *-757/0 1  ارتفاع

 **-939/0 **839/0 **957/0 **966/0 **954/0 **941/0 **961/0 *-703/0 219/0 1  سالمت 

 -415/0 474/0 057/0 037/0 053/0 048/0 027/0 *-721/0 1   زادآوري

pH    1 618/0- 621/0- 633/0- 616/0- 618/0- 916/0-** 871/0** 

EC     1  988/0** 990/0** 996/0** 992/0** 805/0** 909/0-** 

OC      1 997/0** 990/0** 994/0** 786/0* 902/0-** 

N       1  994/0** 990/0** 807/0**  905/0-** 

P        1  993/0** 794/0* 900/0-**  
K         1  774/0* 909/0-** 

 **-933/0  1           ظاهري. م.و

 1           بافت

  وزن مخصوص ظاهري: ظاهري. م.، و05/0داري در سطح  معني. *، 01/0داري در سطح  معني. **

خصوصيات رويشي و پارامترهاي  بينآناليز همبستگي 
بر : خاك به تفكيك رويشگاه و ارائه مدل رگرسيوني

 گونه مورد در منطقه چوارنتايج حاصله در رويشگاه  اساس
ها و ميزان كربن بين قطر و ارتفاع و نيز بين تعداد زادآوري

بر . وجود دارد مثبت همبستگي جذب قابلآلي و پتاسيم 
. بين اين عناصر ساخته شداين اساس روابط رگرسيوني 

آباد بين قطر تاج با  نتايج نشان داد كه در رويشگاه زرين
با  چهارتفاع درختها،  و تعداد زادآوري ها درختچهارتفاع 

منفي همبستگي به ترتيب  يو تعداد زادآور يسالمت زانيم
هاي رگرسيوني حاصل از ارتباط  مدل .وجود داردو مثبت 

همچنين . )5شكل ( است شده دادهاين پارامترها نمايش 
 گونه مورد در منطقه آبداناننتايج نشان داد كه در رويشگاه 

و ارتفاع درختان  بين قطر تاج با ارتفاع و سالمت درخت
. و اسيديته خاك همبستگي وجود دارد  با تعداد زادآوري

نتايج حاصل از تشكيل رابطه رگرسيوني بين اين پارامترها 
  .است آمده) 5ول جد(و ) 5شكل (در 

 بحث

ها، ميانگين قطر نتايج اين مطالعه نشان داد كه تعداد پايه
آباد بيش از  هاي مورد در رويشگاه زرين تاج و ارتفاع پايه

دو رويشگاه ديگر و در رويشگاه آبدانان بيشتر از رويشگاه 
تواند داليل  ها مي اين تفاوت بين رويشگاه. چوار است

  . مختلفي داشته باشد
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  مدل رگرسيوني رابطه خصوصيات رويشي و پارامترهاي خاك به تفكيك رويشگاه -5شكل 

  آناليز همبستگي ميان پارامترهاي رويشي و خاكي به تفكيك رويشگاه -5جدول 

 
  ظاهري. م.و pH EC OC N  P K زادآوري  سالمت   ارتفاع قطر پارامتر  توده

وار
چ

  

 327/0 539/0 446/0 359/0 596/0 655/0 -756/0 100/0 -109/0 **434/0 1  قطر

 756/0 893/0 834/0 778/0 918/0 945/0 -982/0 004/0 101/0 1 **434/0 ارتفاع

 -756/0 893/0 834/0 -778/0 -918/0 -945/0 982/0 -199/0 1 101/0 -109/0 سالمت 

 963/0 *00/1 990/0 972/0 *999/0 994/0 -969/0 1 -199/0 004/0 100/0 زادآوري

رين
ز

 
  آباد

 817/0 716/0 675/0 606/0 884/0 567/0 -373/0 **627/0 -090/0 **651/0 1  قطر

 -909/0 -832/0 -799/0 -742/0 -955/0 -709/0 196/0 **622/0 *-223/0 1 **651/0 ارتفاع

 945/0 881/0 853/0 803/0 979/0 773/0 -101/0 -104/0 1 *-223/0 090/0 سالمت 

 -189/0 -031/0 025/0 115/0 -313/0 163/0 912/0 1 -104/0 **622/0 **627/0 زادآوري

نان
آبدا

  

 -564/0 -186/0 -169/0 -217/0 -263/0 005/0 268/0 085/0 *-187/0 **693/0 1  قطر

 -645/0 -897/0 -904/0 -882/0 -859/0 -965/0 -1 *185/0 -052/0 1 **693/0 ارتفاع

 952/0 793/0 897/0 801/0 789/0 97/0 -564/0 -149/0 1 -052/0 *-187/0 سالمت 

 198/0 -211/0 -228/0 -180/0 -133/0 -394/0 -622/0 1 -149/0 *185/0 085/0 زادآوري

  مخصوص ظاهريوزن:ظاهري.م.، و05/0داري در سطحمعني.*،01/0داري در سطح  معني.**
 

توان به شرايط ميكروكليمايي اشاره  اين داليل مي ازجمله
كه در  سبز شهيهمزيرا درختچه مورد گياهي است  نمود،

 شود اي و مناطق گرمسيري بهتر ظاهر ميمناطق مديترانه

نتايج اين مطالعه نشان داد كه ميزان همچنين  ).10و  15(
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ها در رويشگاه چوار نسبت به  شادابي و تعداد زادآوري
توان به  ها بيشتر است كه از داليل آن مي ساير رويشگاه

اشاره كرد كه  گردها زيراخير و وجود  يها يسال خشك
هاي مورد  تأثيرات منفي روي شادابي و زادآوري پايه

يشگاه چوار با داشتن ميزان بارندگي رو نيب نيدرا. اندداشته
تا حدودي  )1جدول ( آباد نيزربيشتر نسبت به رويشگاه 

  .است قرارگرفتهاخير  يها يسال خشككمتر تحت تأثير 

هاي مديريت اصولي هاي خاك يكي از پايهشناخت ويژگي
 ازجملهشناسي هاي جنگلگزينه جنگل است كه بسياري از

انتخاب گونه، تعيين حاصلخيزي رويشگاه، نرخ رويش 
بيني گاه الزم در جنگل، پيشتوده و ميزان سطح ذخيره

دارند ها تحت تأثير آن قرار ماني و رشد نهالدرصد زنده
داري با  بافت خاك در رويشگاه چوار تفاوت معني. )6(

 آباد و آبدانان دارد، بافت خاك در دو رويشگاه زرين
هر چه مقدار رس در خاك زيادتر باشد تشكيل  يطوركل به

گيرد و همچنين رس  تر انجام مي ها بهتر و سريع خاكدانه
 جهيدرنتدهد و  داري آب را در خاك افزايش مي ظرفيت نگه

اين . )5( شود اي خاك مي باعث افزايش رطوبت ذخيره
هاي رسي در مناطق خشك و گرمسيري  ويژگي خاك

بايد اين نكته را در نظر گرفت . اهميت بسيار زيادي دارد
بوده و  خاكهاي پاياي  كه بافت خاك يكي از مشخصه

رسد در  بنابراين به نظر مي. )1( معموالً تغييرپذير نيست
براي  كننده نييتعاينجا بافت خاك است كه عامل 

شود كه  زيرا مشاهده مي ،استمختلف هاي  رويشگاه
آباد و آبدانان كه داراي  ميانگين قطر تاج و ارتفاع توده زرين

باشند بيشتر از ميانگين قطر تاج و  بافت رسي لومي مي
ارتفاع رويشگاه چوار است كه داراي بافت خاك سيلتي 

، طي )2004(فلميني و همكاران  كه يدرحال .لومي است
 خاك بر مختلف هايكه ويژگي نمودنداي بيان مطالعه

تأثير  گونه نيا مؤثره مواد ميزان نيز و نمو و رشد چگونگي
 بر سزاييب تأثير توانندمي عوامل اين از يك هردارند و 

   .)17( باشند داشته گونه نيا محصول كيفيت كميت و

نشان داد كه ميانگين وزن مخصوص ظاهري همچنين نتايج 
متفاوت است و ميزان آن در رويشگاه  باهمدر سه رويشگاه 

وزن مخصوص ظاهري يكي از . چوار بيشتر است
وزن  هرچقدر استپارامترهاي تأثيرگذار بر روي رويش 

دهنده ميزان منافذ پايين و  مخصوص خاكي باال باشد نشان
كه پيامدهايي چون محدوديت خاك است افزايش فشردگي 

 ب را در پي داردنفوذ ريشه، تهويه پايين و كاهش نفوذ آ
بنابراين يكي از عوامل عدم توسعه توده مورد در ؛ )8(

توان باال بودن وزن مخصوص ظاهري و  را مي منطقه چوار
تر نسبت به دو رويشگاه ديگر  نيز بافت خاك نامناسب

 .دانست

هدايت الكتريكي نمايانگر وجود امالح محلول در خاك 
بندي  طبقه هاي شور بر اساس بندي خاك در طبقه. است

 4هايي كه داراي هدايت الكتريكي كمتر از  فائو خاك
با . )5( هاي غير شورند زيمنز بر متر باشند جزو خاك دسي
تر دو  هاي بيشتر و پوشش متراكم به تعداد پايه توجه

آباد و آبدانان نسبت به رويشگاه چوار و  رويشگاه زرين
ها و  تودهمتعاقب آن احتماالً مقدار آبشويي كمتر در اين 

كرده و  ها در اثر آبشويي حركت توجه به اين نكته كه نمك
تفاوت در توان  مي )20( شوند تر منتقل مي هاي پايين به اليه

را توجيه  مختلف يها شگاهيرودر  مورداشارهميزان فاكتور 
دهند  تفاوت نشان مي باهماسيديته هر سه توده  ازنظر. نمود

رسد اين موضوع به هر دو علت عوامل خاكي  كه به نظر مي
البته مناطق . تواند مربوط باشد و عوامل گياهي مي

و اين امر بر مقدار آهكي بوده  بستر سنگداراي  موردمطالعه
  .)2( استاسيديته خاك مؤثر 

توان به بقاياي گياهي و  افزايش ميزان كربن آلي را مي
ي اين گياهان نسبت داد كه باعث اصالح و بهبود ها برگ

نتايج  ).21( شود خواص فيزيكي و بيولوژيكي خاك مي
 بر روي گياه سماق) 4(طالعه رضايي پور و همكاران م

 مواد ميزان خاك سانتيمتري 10 تا صفر درعمق كه داد نشان

 مي پوشش بدون منطقه از بيشتر پوشش داراي منطقه در آلي



376 

مواد آلي در  .كه با نتايج تحقيق حاضر همخواني دارد باشد
خاك نقش مهمي روي خواص فيزيكي، شيميايي و 

ها،  بيولوژيكي خاك داشته و تأثير زيادي روي تبادل كاتيون
  .)14و  22(دارند ها  ها و خاكدانه ارگانيسم فعاليت ميكرو

، بين توده آمده دست بهتوجه به نتايج خاك با  نيتروژن ازنظر
با . داري وجود دارد ها اختالف معني چوار با ساير توده

خاك در بخش  نيتروژنتوجه به اينكه قسمت اعظم ذخيره 
درصد  99 يطوركل بهو ) اليه اول(آلي خاك وجود دارد 

و اينكه مقدار  )3( شود خاك از مواد آلي تأمين مي نيتروژن
اليه دوم است تر از  بيش مراتب بهماده آلي در اليه اول 

تر بودن نيتروژن در رويشگاه چوار كه داراي  بنابراين بيش
ها است، كامالً  نسبت به ساير رويشگاه كربن آلي بيشتري

  .استطبيعي 

، بين توده چوار با ساير آمده دست بهبه نتايج  با توجه
 درصد 95در سطح فسفر  ازنظر داري ها اختالف معني توده

 جذب قابلبا توجه به اينكه قسمت اعظم فسفر . وجود دارد
مقدار مواد آلي در توده  نيزو  )5( استفسفر آلي  صورت به

باالتر بودن مقدار فسفر  استتر از دو توده ديگر  چوار بيش
با  .استقابل توجيه  توده چوار نسبت به دو توده ديگر

نظر  به آمده دست بهو نتايج  ذكرشدهتوجه به موضوعات 
رسد بين ميزان فسفر خاك و زادآوري و شادابي در  مي

  .ارتباط و اثر متقابلي وجود دارد موردمطالعهمنطقه 

هر سه رويشگاه، تفاوت  آمده دست بهبه نتايج  با توجه
 جذب قابلدر مقدار پتاسيم درصد  95در سطح  داري معني
به  موردمطالعهافق دارند كه به نظر تجمع اين مواد در  باهم

همه  جهيدرنتهوازدگي در منطقه بوده و  يباال سرعتدليل 
در مواردي كه . گيرد درختان قرار نمي مورداستفادهپتاسيم 

در اثر هوازدگي بيش از مقداري باشد كه  آزادشدهپتاسيم 
كند، عمل تثبيت پتاسيم باعث حفظ و ذخيره  گياه جذب مي
داراي پتاسيم در رويشگاه چوار . )9( گردد پتاسيمي مي
. آباد و آبدانان است داري با دو رويشگاه زرين تفاوت معني

ازدياد اسيديته خاك و فراواني يون كلسيم در محلول خاك 
هاي رس  باعث آزاد شدن جزئي يون پتاسيم از بين ورقه

تر از پتاسيم بوده و  گردد، زيرا يون كلسيم نسبتاً بزرگ مي
ها  از شدن آنهاي رس باعث ب در اثر نفوذ در داخل ورقه

پتاسيم آزاد و تبديل به پتاسيم تبادلي  جهيدرنتگرديده، 
  ).3( گردد مي

همچنين نشان داد كه در رويشگاه چوار بين تعداد نتايج 
ها و نيز كربن آلي خاك و پتاسيم خاك رابطه زادآوري

بنابراين با توجه به ميزان ؛ همبستگي مثبتي وجود دارد
رويشگاه چوار كه بيشتر از دو كربن آلي و پتاسيم خاك در 
ها در توان بيشتر بودن زادآوريرويشگاه ديگر است، مي

 .ها توجيه كردرويشگاه چوار را نسبت به ساير رويشگاه
بر ) 7(البته در مطالعه اي كه توسط فالح چاي و همكاران 

تايج نشان داد كه تجديد صورت گرفت ن سفيد پلت روي
يزيكي خاك بيشتر عكس به خصوصيات فاين گونه حيات 

تر و  هاي با بافت سبك دهد و در خاك العمل نشان مي
باشد به مقدار بيشتر و  تر كه داراي تهويه بهتري مي متعادل

همچنين نتايج نشان  .يابد تري استقرار مي با كيفيت مناسب
داد كه در رويشگاه آبدانان رابطه بسيار قوي بين ميزان 

با افزايش  كه يطور بهود دارد اسيديته و ارتفاع درختان وج
توان بنابراين مي؛ كنداسيديته، ارتفاع درختان كاهش پيدا مي

حساس  pHبه مقادير بسيار زياد  گونه نيانتيجه گرفت كه 
  .شوداست و باعث كاهش در رويش آن مي
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Habitat conditions Study of Myrtus communis L. in forest reserves 
of Ilam province 

Rostami A.* and Ghorbani M. 
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Branch, Ilam, I.R. of Iran 

Abstract 

The most important habitats of Myrtus communis L. in order to study habitat needs 
located in Tanoreh Abdanan, Zarab Zarinabad and Mort village from Chavar district in 
year 2013. Then variables such as crown diameter, shrub height, vitality and number of 
regenerations were measured by 100% inventory method in three regions. Also, three 
soil samples were taken from each site and pH, Electrical Conductivity (EC), Organic 
Carbon (OC), Nitrogen (N), Phosphorous (P), Potassium (K), Bulk Density (BD) and 
soil texture parameters were measured in the lab. By Using the SPSS software v.16, 
mean comparisons of edaphic and vegetative parameters in three sites were performed. 
In this study, correlation analysis between different parameters was investigated and the 
regression model of correlated parameters was built in separate for each site. Results 
showed that there is a significant difference between all parameters in three sites. Also, 
results revealed that there is statistically a positive relation between crown diameter and 
shrub height. Furthermore, in Chavar site, tree regeneration has a positive relation with 
soil OM and K. according to obtained results, in Abdanan site, there is a negative 
correlation between stems height and soil pH. 

Key words: Edaphical factors, Vegetative adjectives, habitat needs, Myrtus communis 
L. 


