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  چكيده

نتايج نشان داد كه دامنه پراكنش كيكم در مناطق  .اكولوژي زيرگونه كيكم در استان فارس بود هدف از اين تحقيق، بررسي آت
هاي شمالي و  در منطقه فيروزآباد كيكم بيشتر در دامنه. متري ادامه دارد 2750متر شروع و تا ارتفاع  1900مورد مطالعه از ارتفاع 

در منطقه سپيدان اين زيرگونه در دامنه جنوبي و . هاي غربي و شرقي حضور دارد بسته به آن و جهتهاي فرعي وا جهت
نتايج حاصل از . كم در ارتفاعات فوقاني بيشتر استزاد كي تعداد درختان دانه. باشد هاي فرعي وابسته به آن مستقر مي جهت
حور اول و دوم همبستگي دارند در مناطق با درصد اشباع آب، اي كه با جهت مثبت م قطعات نمونه ،نشان داد CCAبندي  رسته

اي كه با جهت منفي محور دوم همبستگي دارند در مناطق با درصد  الكتريكي، كربنات كلسيم و رس بيشتر و قطعات نمونه هدايت
  .الكتريكي و رس كمتر قرار دارند اشباع آب، هدايت

  ، فارسيبند رستهاكولوژي، كيكم،  آت: هاي كليدي ژهوا

  H_pourbabaei@guilan.ac.ir  :الكترونيكي ، پست01823220895: تلفن ،نويسنده مسئول* 

  مقدمه
هاي فراواني كه دانشمندان و محققان  با توجه به كوشش

اند، هنوز روابط  براي شناخت موجودات زنده انجام داده
متقابل موجودات و همچنين تأثير عوامل محيطي بر گياهان 

با . ين را زير پوشش خود دارند، نامعلوم استكه كره زم
هاي  و تعادل اكوسيستمت ها در طبيعي توجه به نقش رستني

طبيعي، درك و فهم روابط متقابل بين گياهان و عوامل 
ها  محيطي براي حفظ ثبات و پايداري در اكوسيستم

اكولوژي توجه خاص به موجود  آتدر ). 12(ضروريست 
صود آن است كه نحوه انطباق آن اي معطوف شده و مق زنده

يا به عبارت ). 15(شناختي بررسي شود  با الگوي كلي بوم
ديگر مطالعه تاريخ زندگي يك گونه را اوت اكولوژي 

گويند كه موفقيت يا ناكامي يك  مي) شناسي فردي بوم(
دهد و از شناختي كه حاصل  گونه در جامعه را نشان مي

  ).4(شود  ده ميها استفا ريزي شود در برنامه مي

هاي  عنوان منبع آب دشت هزاگرس ب هاي كوه رشته
خوزستان، آذربايجان و مركز ايران و حتي گيالن محسوب 

شود و جنگل هاي زاگرس از منابع مهم بيولوژيك ايران  مي
هاي  اي از نظر وسعت، گونه هستند كه داراي اهميت ويژه

مراتع محصوالت فرعي، ذخاير ژنتيكي،  گياهي و جانوري،
بررسي و مطالعه بنابراين . باشند و خصوصيات ديگر مي

سازي آن  هاي اين منطقه براي حفظ، احياء و غني اكوسيستم
هاي  در مورد جنگل. رسد بيش از پيش ضروري به نظر مي

اي  هاي بسيار حساس و شكنده زاگرس كه داراي اكوسيستم
هستند، شناخت وضعيت رويشگاه گياهان براي مديريت 

براي توسعه پوشش بنابراين . ح آنها ضروريستصحي
  ). 3(گياهي، آگاهي از خصوصيات اكولوژيك ضروريست 

يكي از  Acer monspessulanumكيكم با نام علمي 
و ) Aceraceae(افرا  تيرهاز  Acer سردههاي مهم  گونه
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گونه  80كه داراي  Acerجنس . باشد مي Sapindalesراسته 
 تيرهرخي منابع آن را در باشد، ب در سطح جهان مي

Sapindaceae تيرهو زير Hippucastanoideae اند  جاي داده
ها  ها و رويشگاه در ايران با توجه به زيرگونه). 14و  2(

 .subsp(كردستاني   كف يا كيكم تحت عنوانهاي كركو، كي

Assyriacum (Pojark) Rech.f.1969( كهوك يا كيكم ،
 subsp. ibericum(قفقازي  (M.B.) Yaltrik.1967( سياه ،

 subsp. turcomanicum (Pojark)(كركو يا كيكم تركمن 

Rech.f.1969( كيكم شيرازي ،)subsp. cinerascens 

(Boiss) Yaltrik 1967 ( و ككم يا كيكم ايراني)subsp. 

persicum (Pojark) Rech.f.1969 ( كه انحصاري ايران
گياهي بومي  اين گونه). 14و  2(شوند  شناخته مي ،است

زيرگونه آن در ايران به طور  5باشد و  امريكاي جنوبي مي
). 2( هاي زاگرس و البرز انتشار دارند عمده در دامنه

نام كيكم غرب در ايران شناخته بكه  cinerascensزيرگونه 
شد، اما  عنوان گونه مستقلي محسوب مي شود قبالً به مي

). 14(آيد  ب ميهاي كركو به حسا امروزه يكي از زيرگونه
هاي غرب همراه با درختان بلوط  اين زيرگونه در جنگل

شود و در ارتفاعات استان كردستان، لرستان،  مشاهده مي
  ). 2(فارس، كرمانشاه و چهارمحال و بختياري انتشار دارد 

كي از عناصر مقاوم منطقه رويشي زاگرس زيرگونه كيكم ي
ي داشته و با است كه با كليه شرايط سخت محيطي سازگار

تحمل شرايط نامساعد، هنوز در فلور اين منطقه به طور 
هاي ديگر نقش مهمي در حفاظت  پراكنده و آميخته با گونه

حال با توجه به شرايط . خاك و آبخيزها به عهده دارد
نامساعد اقليمي و خاكي و موفقيت اين زيرگونه در استقرار 

واند ت در شرايط سخت، مطالعه اكولوژي كيكم مي
كاريها و در نتيجه  براي موفقيت بيشتر جنگلراهگشايي 

هاي بومي به جاي  هاي زاگرس با گونه احياء جنگل
. باشدهاي غيربومي با عواقب منفي  كاري با گونه جنگل

توان بررسي وضعيت  بنابراين اهداف اين تحقيق را مي
اكولوژيك كيكم و شناسايي عوامل اصلي اكولوژيك مؤثر 

  .ت پراكنش كيكم در استان فارس عنوان كرددر محدودي

  مواد و روشها
مناطق مورد مطالعه در استان فارس : منطقه مورد مطالعه

استان فارس در جنوب ايران و در عرض . دنقرار دار
 50ْ 42شمالي و طول جغرافيايي َ 31ْ 2تا  َ 27ْ 2جغرافيايي َ

متر كيلو 133000شرقي قرار دارد و مساحت آن  55ْ 36تا  َ
: براي بررسي در نظر گرفته شدسه منطقه . باشد مربع مي

غربي  جنگل تحقيقاتي بنه در فيروزآباد در جنوب) الف
اين منطقه تحت تأثير ؛ هكتار 9374استان فارس با مساحت 

اي قرار دارد و در ناحيه  جريانات نسبتاً مرطوب مديترانه
حداكثر روزهاي . كوه زاگرس قرار دارد جنوبي رشته

. ماه است 5/6روز و طول دوره خشكي معادل  30يخبندان 
خشك  بر طبق روش آمبرژه اين منطقه داراي دو اقليم نيمه

متوسط درجه حرارت . باشد مرطوب سرد مي سرد و نيمه
 447گراد و متوسط بارندگي ساليانه  درجه سانتي 9/15

هاي آهكي و در  عمدتاً از سنگ اين منطقه. باشد متر مي ميلي
هاي كوچكتر از انواع شيلي، كنگلومرا، مارني و  احتمس

طرح ) ب. )9( مارني تشكيل شده است –آهكي
داري ده كهنه سپيدان در شمال استان فارس با  جنگل

اين منطقه تحت تأثير جريانات ؛ هكتار 33036مساحت 
بر اساس . غربي و غرب كشور قرار دارد زاي جنوب باران
مرطوب سرد  داراي اقليم نيمه بندي آمبرژه اين منطقه طبقه
گراد و  درجه سانتي 1/12متوسط درجه حرارت . باشد مي

فقدان . باشد متر مي ميلي 6/691متوسط بارندگي ساليانه 
هاي رسوبي و  هاي آذرين و دگرگون و حضور اليه سنگ
 باشد شناسي اين منطقه مي مينهاي ز ها از ويژگي گسل

شرقي استان  شمالجنگل سرچهان بوانات در ) ج. )10(
اين منطقه تحت تأثير ؛ هكتار 26665فارس با مساحت 

د جريان مرطوبي كه از درياي مديترانه و درياي سرخ وار
نطقه روش آمبرژه اين م بر اساس. شود قرار دارد منطقه مي

 9/10متوسط درجه حرارت . داراي اقليم خشك سرد است
 9/247گراد و متوسط بارندگي ساليانه  درجه سانتي
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هاي منطقه عمدتاً از نوع رسوبي،  سنگ. باشد متر مي ميلي
  ).11(رسي است  -آهكي و آهكي

با توجه آماربرداري در دامنه ارتفاعي : ها آوري داده جمع
در خطوط موازي و عمود بر جهت  و به منطقه متغير بود

ها به طور تصادفي  اين خط. انجام شد عمومي منطقه
قطعه  6خط و در هر خط  5ه در هر منطق. انتخاب شدند

متر  50به ازاي هر متر از يكديگر  100با فاصله نمونه 
 در هر يك از سه منطقه .اختالف از سطح دريا برداشت شد

متر مربع  1000اي شكل به مساحت  قطعات نمونه دايره
 90قطعه نمونه و در مجموع  30در هر منطقه . پياده شد

عه نمونه عواملي مثل درون هر قط. قطعه نمونه پياده شد
ارتفاع از سطح دريا، درصد شيب، جهت جغرافيايي، تعداد 

ارتفاع و  زاد زاد يا دانه شاخهأ ها با منش درختان و درختچه
نمونه خاك  در بعضي از قطعات؛ گيري شد درختان اندازه
فيزيكي و شيميايي مانند اسيديته با  عوامل. برداشت شد

pH نرمال،  1كلريدريك متر در مخلوط خاك با اسيد
متر، بافت خاك به كمك  ECهدايت الكتريكي با دستگاه 

كربنات كلسيم به و  روش هيدرومتري و مثلث بافت خاك
  . گرديدگيري  روش تيتراسيون اندازه

تراكم نسبي با استفاده از فرمول : ها تجزيه و تحليل داده
راد تعداد اف/ ها تعداد كل افراد گونه(× 100: زير محاسبه شد

براي بررسي روابط بين قطعات . تراكم نسبي) = يك گونه
) CCA(نمونه و عوامل محيطي از آناليز تطبيقي متعارفي 

درصد اشباع،  اين عوامل شامل. استفاده شد
كربن آلي، كربنات كلسيم،  الكتريكي، اسيديته، هدايت

جهت  .باشد مي درصد شن، درصد الي و درصد رس
ها با استفاده  ي در تجزيه و تحليلجغرافيايي براي بكارگير
مقدار جهت . Cos(45-A)+1 ): 16( از رابطه زير كمي شد

دهنده  صفر نشان. متغير است 2كمي شده بين صفر تا 
براي . بترين دامنه استودهنده مرط نشان 2 ترين و خشك

دار بودن همبستگي بين قطعات نمونه و  بررسي معني
): 13(اده شد ل محيطي از رابطه زير استفعوام

جدول  tدست آمده از  به tاگر مقدار  .

بزرگتر باشد بين قطعات نمونه و عوامل محيطي همبستگي 
 PC-Ord forافزار  توسط نرم CCAبندي  رسته. وجود دارد

windows version 4.17  19(انجام شد(.  
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  اي در طبقات ارتفاعي هاي درختي و درختچه پراكنش گونه -2 شكل

  نتايج
هاي  هاي مختلف در رويشگاه بررسي تعداد در هكتار گونه

 - تيپ جنگل در منطقه فيروزآباد كيكمكيكم نشان داد كه 
ارژن و در منطقه  -شن - بنه، در منطقه سپيدان كيكم - ارژن

اهده همانطور كه مش. باشد ارژن مي - سرچهان كيكم
شود بيشترين تعداد گونه كيكم در منطقه سرچهان و  مي

بيشترين . كمترين مقدار آن در منطقه فيروزآباد وجود دارد
تعداد گونه ارژن، بنه و بادامك در فيروزآباد، ون در 

س فقط در رتنگ. سرچهان و شن در سپيدان مشاهده شد
فيروزآباد، شيرخشت و گالبي وحشي فقط در سپيدان و 

فقط در منطقه سرچهان مشاهده شد كلخونگ  ارس و
  ).1شكل (

رويشگاه  پراكنش در طبقات ارتفاعي درختان كيكم در سه
بيشترين فراواني در هر سه منطقه  مورد مطالعه نشان داد كه

گونه كيكم در . باشد متر مي 95/2ارتفاعي مربوط به طبقه 
ه و در منطق 95/4و  55/4 ارتفاعيمنطقه سپيدان در طبقات 

  ).2شكل (وجود ندارد  95/4 ارتفاعين در طبقه سرچها

حد پايين و باالي پراكنش ارتفاعي و  5و  4، 3شكلهاي 
ارتفاع متوسط درختان كيكم در رابطه با تغييرات ارتفاع 

كه  يهمانطور. دنده رويشگاه از سطح دريا را نشان مي
 تا 1900باد بين شود دامنه ارتفاعي منطقه فيروزآ مشاهده مي

تا  2200دامنه ارتفاعي منطقه سپيدان بين . متر است 2250
تا  2150متر و دامنه ارتفاعي منطقه سرچهان بين  2750
دامنه تغييرات انتشار كيكم از نظر  ،بنابراين .استمتر  2650

در هر سه . متر است 850در حدود ارتفاع از سطح دريا 
شگاه رويشگاه از متوسط ارتفاع درختان در حد باالي روي

و حداقل متوسط  شود سبت به حد پايين آن كاسته مين
  . شود ارتفاع درختان در باالترين حد رويش مشاهده مي

كه در  كيكم در جهات مختلف جغرافيايي نشان داد پراكنش
منطقه فيروزآباد و سرچهان بيشترين درصد حضور كيكم 

هاي فرعي وابسته به آن  هاي شمالي و جهت متعلق به دامنه
در اين مناطق كيكم بندرت در . جهت غربي استو 

در منطقه سپيدان بيشترين . هاي جنوبي حضور دارد دامنه
هاي جنوبي و جهات وابسته به آن  حضور كيكم در دامنه

   ).6شكل ( است

نتايج حاصل از بررسي : تشريح خاك مناطق مورد مطالعه
هاي فيزيكي و شيميايي خاك در مناطق مورد  ويژگي

 خاك در منطقه. آورده شده است 1در جدول مطالعه 
بدون تكامل  عمق و كم ،خاكي است جوان ،فيروزآباد
درصد در  40تا  20ميزان كربنات كلسيم بين  ،پروفيلي

سبك و سيلتي لوم است كه "بافت خاك نسبتا؛ نوسان است
اين خاك بدون  ،خوب است "پذيري آن نسبتا قابليت نفوذ
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 ،شوري آن ناچيز است ه ومحدوديت شوري قليائيت بود
د گياهان محدوديتي اسيديته اشباع آن مناسب و براي رش

تا  سنگين  در منطقه سپيدان بافت خاك. كند ايجاد نمي
سنگين است كه ميزان نفوذ آب را در خاك كاهش "نسبتا
شكلي شوري خاك در حد ناچيزي است كه هيچ م .دهد مي

اشباع خاك خنثي  اسيديته .آورد را براي گياه به وجود نمي
ميزان  .آورد است و محدوديتي را از اين لحاظ بوجود نمي

در  بافت خاك .بندي خاك مناسب است دانه مواد آلي و

ذرات  .نسبتاً سبك استهاي  خاك ءجزنيز منطقه سرچهان 
ها در شرايط اسيديته و وضع كاتيوني  كلوئيدي در اين خاك

ه خاك ساختمان ب د وبه تشكيل خاكدانه هستن مناسب قادر
نفوذپذيري خاك زياد وضعيت . دهد فيزيكي مناسب مي

خاك در اين منطقه خاكي بدون تكامل . مناسب نيست
قليائيت  كه از نظر شوري وبوده عمق  پروفيلي و كم

   .آورد محدوديتي را براي رشد گياهان بوجود نمي

  
  هتشريح خاك مناطق مورد مطالع -1 جدول

 درصد محل
  اشباع

هدايت
 ds(الكتريكي 

m-1(  

كلاسيديته
  اشباع

ليآكربن
(%)  

كربنات كلسيم 
)me/l(  

درصد 
  شن

درصد 
  الي

  درصد رس

  72/18  48/25  6/55  97/26 31/3 41/7 71/0  57/ 92  فيروزآباد
  3/18  3/26  4/55  99/41  71/1  23/7  54/0    72/48  سرچهان
  82/23  48/25  36/50  54/26 55/3 34/7 61/0   61/ 65 سپيدان
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  تغييرات ميانگين ارتفاع درختان كيكم با تغييرات ارتفاع از سطح دريا در منطقه فيروزآباد -3شكل 
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  تغييرات ميانگين ارتفاع درختان كيكم با تغييرات ارتفاع از سطح دريا در منطقه سپيدان -4شكل 
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  غييرات ارتفاع از سطح دريا در منطقه سرچهانتغييرات ميانگين ارتفاع درختان كيكم با ت -5شكل 
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  هاي مختلف جغرافيايي پراكنش كيكم در جهت - 6 شكل
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  براي قطعات نمونه در مناطق مورد مطالعه CCAبندي  نمودار رسته -8 شكل
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  CCA 2و  1همبستگي پيرسون بين متغيرهاي محيطي و محورهاي  -2 جدول

  همبستگي  محور دوم  همبستگي  محور اول  متغيرهاي محيطي

  *  -155/0 ** 452/0  درصد اشباع آب
  *  -158/0 ** 276/0  هدايت الكتريكي

 ns 111/0  ns 105/0  اسيديته

 ns  002/0  ns -066/0  كربن

  **  385/0 ** 427/0  كربنات كلسيم
  **  ns 549/0 059/0  شن
 ns 099/0-  ns 046/0  سيلت

  **  -535/0 ** 279/0  رس
  .دهد دار بودن را نشان مي عدم معني ns، 05/0بودن در سطح  دار نمايانگر معني* ، 01/0دار بودن در سطح  نمايانگر معني** 

اجراي اين روش در  نتايج حاصل از:  CCAبندي  رسته
به  2 و 1محورهاي . آورده شده است 2و جدول  8شكل 

محور اول (خاب شدند علت داشتن بيشترين مقدار ويژه انت
شود  همانطور كه مشاهده مي). 216/0و محور دوم  267/0

درصد اشباع آب با جهت منفي محور اول و جهت منفي 
اي كه با  بنابراين قطعات نمونه .محور دوم همبستگي دارد

، 4، 3يعني قطعات  ،جهت منفي محور اول همبستگي دارند
اي كه  عات نمونهو قط 30تا  26و  21، 20، 15تا  12، 7، 5

، 4يعني قطعات  ،دوم همبستگي دارند با جهت منفي محور
در مكانهايي قرار دارند كه  25و  20تا  18، 14تا  11، 5

هدايت الكتريكي و رس با  .استدرصد اشباع آب كمتر  
محور دوم همبستگي  محور اول و جهت منفيجهت مثبت 

ت محور اول با جهت مثباي كه  بنابراين قطعات نمونه ،دارد
و  19تا  17، 16، 11، 9، 8يعني قطعات  ،رندهمبستگي دا

 هدايت الكتريكي و كه دارند مناطقي قرار در 25تا  22
قطعاتي كه با جهت منفي محور  ؛استمقدار رس بيشتر 

تا  18، 14تا  11، 5، 4يعني قطعات  ،دوم همبستگي دارند
 يكي ومكانهايي قرار دارند كه هدايت الكتر در 25و  20

 جهت مثبت محوركربنات كلسيم با . استرس كمتر  مقدار
بنابراين  ،همبستگي دارد جهت مثبت محور دوم اول و

، 8اول يعني قطعات  اي كه جهت مثبت محور قطعات نمونه
اي كه  و قطعات نمونه 25تا  22و  19تا  17، 16، 11، 9

يعني قطعات  ،جهت مثبت محور دوم همبستگي دارند
در مكانهايي  27و  24تا  21، 15، 10، 9، 6، 3ا ت 1نمونه 

فقط  شن .كه مقدار كربنات كلسيم زياد است حضور دارند
يعني قطعات  ،با جهت مثبت محور دوم همبستگي دارد

يعني  ،دوم همبستگي دارد جهت مثبت محوركه اي  نمونه
 ،زياد است در مكانهايي كه مقدار رسو  3تا  1ات قطع

مقدار  كربن آلي وبين ميزان اسيديته،  البته. حضور دارند
داري  دوم همبستگي معني سيلت با محورهاي اول و

  .مشاهده نشد

  بحث 
هاي جنگلي با توجه به نياز اكولوژيك خود در  گونه

يابند و با مساعد شدن  هايي از جنگل ظهور مي محدوده
شرايط زيست توسعه يافته و ضمن برخورداري از 

رسند و  د به اوج انبوهي خود ميمناسبترين امكانات رش
ا مجدداً با دور شدن از شرايط مناسب، بتدريج از تراكم آنه

باد كيكم در ارتفاعات در منطقه فيروزآ. شود كاسته مي
الي  همتر به صورت انفرادي در الب 1800تر از  پائين
 1800شود و از ارتفاع  س و بنه مشاهده ميرهاي تنگ گونه

شمالي و غربي بتدريج از تراكم گونه  هاي به باال در دامنه
س جاي خود را به ارژن ربنه كاسته شده، و گونه تنگ

در اين شرايط كيكم به شرايط بهينه خود نزديك و . دهد مي
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از . شود ديده ميگونه غالب  عنوان به 2150تا ارتفاع تقريبي 
با توجه به نرمش اكولوژيك بيشتر باال به متر  2150ارتفاع 

تراكم از تراكم اين گونه افزايش يافته و  گونه ارژن
بندي آمبرژه  مطابق با طبقه. شود هاي ديگر كاسته مي گونه

متري از  1800نوع اقليم از ارتفاع  ،در رويشگاه فيروزآباد
مرطوب  خشك به نيمه و از نيمه كند مي سطح دريا تغيير
با تغيير اقليم وضعيت پراكنش كيكم  .يابد سرد تغيير مي

شود و شرايط بهينه براي اين زيرگونه  ش تغيير ميدستخو
ت مرطوب سرد بدس در منطقه فيروزآباد در اقليم نيمه

در منطقه سرچهان، كيكم در مناطق با اقليم خشك . دآي مي
الي  هسرد بصورت پراكنده و با تراكم بسيار پائين در الب

ولي شرايط بهينه و . شود هاي بنه و بادام مشاهده مي گونه
متر  2000سب براي اين زيرگونه، در ارتفاعات باالتر از منا

بندي آمبرژه اقليم از خشك سرد به  كه مطابق با طبقه
از ارتفاع . آيد شود، بوجود مي خشك سرد تبديل مي نيمه

جنگل در اين نهايي متري از سطح دريا كه با مرز  2650
خشك سرد به اقليم ارتفاعات  نيمهمنطقه منطبق است، اقليم 

هايي كه در  در تحقيقي مشخص شد جنگل. يابد تغيير مي
دهند به بارندگي بيشتري نسبت  آن افراها تشكيل تيپ مي

 همچنين). 5( هاي با تيپ بنه و بادام نيازمندند  به جنگل
متر  1500رويش براي كيكم دامنه انتشار ترين ارتفاع  پايين

  ).2( ذكر شده است متر 2700گسترش آن  بااليو حد 

رويشگاه زيرگونه  ،نشان داده شد 6مانطور كه در شكل ه
هاي  هاي جنوبي و جهت كيكم در منطقه سپيدان در دامنه
ولي با حركت به سمت . فرعي وابسته به آن مستقر است

تر استان فارس با كاهش بارندگي و افزايش  نواحي جنوبي
درجه حرارت، مخصوصاً در منطقه فيروزآباد، كه داراي 

هاي  تري هستند، اين زيرگونه بندرت در دامنهارتفاع كم
هاي  ها بوسيله گونه اين دامنه. شود جنوبي يافت مي

 Amygdalusگرماپسند و مقاوم به خشكي محيط مانند 

scoparia جهات جغرافيايي روي پراكنش . شود اشغال مي
در . دهند داري نشان مي و تراكم اين زيرگونه تأثير معني

بهترين تراكم و ) فيروزآباد(فارس مناطق جنوبي استان 

هاي شمالي و جهات  پراكنش اين زيرگونه مربوط به دامنه
ولي . باشد فرعي وابسته به آن و جهات غربي و شرقي مي

با ) سپيدان(با حركت به نواحي شمالي استان فارس 
هاي اين  افزايش بارندگي و ارتفاع از سطح دريا، رويشگاه

پس در مورد  .شود بي محدود ميهاي جنو زيرگونه به دامنه
هاي شمالي  توان گفت كه ميكروكليماي دامنه كيكم مي
هاي فيروزآباد و سرچهان، جبران تغييرات شرايط  رويشگاه
نامساعد رويش از قبيل درجه حرارت باال و  ياكولوژيك

نسبت به  هاي جنوبي در اين منطقه خشكي محيط دامنه
گي براي گياه ثابت و محيط زندسپيدان را فراهم آورده 

 - در تحقيقي كه در جامعه گياهي افرا .باقي مانده است
مشخص شد كه در  انجام شد،ستان در مريوان  گوجه
شرقي گونه كيكم پراكنش  هاي شمالي و شمال جهت

هاي چهارمحال و  در تحقيقي در جنگل). 7(بيشتري دارد 
اي  بختياري مشخص شد كه گونه كيكم به صورت درختچه

متر اشكوب مياني جنگل را تشكيل و  3ارتفاع متوسط  و به
سطح دريا رويش داشته و در اين  زمتر ا 2100تا ارتفاع 

  ).1(رسد  اصله در هكتار مي 20ارتفاع تراكم آن به 

اين زيرگونه از نظر اقليمي داراي انعطاف و نرمش 
پسند  اي خشكي هرچند اصوالً گونه. اكولوژيك خوبي است

مرطوب  اما در شرايط اقليمي نيمه ،دآي به حساب مي
با . رويد متر نيز مي ميلي 700كوهستاني با ميزان بارندگي 

متر نيز  ميلي 250وجود اين در مناطق با بارندگي كمتر از 
همچنين عالوه بر بارندگي كه . تواند خود را حفظ كند مي

نمايد، دماهاي  شرايط متفاوتي را از اين لحاظ تحمل مي
 - 14تر از  گراد و دماهاي پائين درجه سانتي 42باالتر از 

  ).11و  10، 9( كند  درجه را نيز تحمل مي

زيرگونه كيكم در رويشگاه سرچهان با ميانگين بارندگي 
 تر از تراكم در هكتار باالتري طوالنيكمتر و فصل خشك 

. نسبت به دو رويشگاه سپيدان و فيروزآباد برخوردار است
سد بدليل باال بودن مقادير آهك در اين ر به نظر ميبنابراين 

منطقه نسبت به مناطق ديگر جذب عناصر مورد نياز گياهان 
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تر بودن اين زيرگونه و از  توقع كاهش يابد و نظر به كم
تر نسبت به  هاي پرتوقع طرفي كاهش تراكم و رقابت گونه

اين عناصر، مانند بنه و ون، زمينه مناسب براي افزايش 
  .ي اين زيرگونه فراهم شده باشدها تعداد پايه

در منطقه فيروزآباد با وجود بارندگي كمتر و خشكي بيشتر 
تري را از لحاظ ارتفاع  محيط، اين زيرگونه وضعيت مناسب

نسبت به رويشگاه سپيدان با ميانگين بارندگي بيشتر و طول 
ولي . دهد فصل خشك تقريباً مساوي نشان مي

نظر جهت جغرافيايي و هاي اين دو منطقه از  رويشگاه
در . ارتفاع از سطح دريا با يكديگر تفاوت عمده دارند

هاي  هاي شمالي و جهت فيروزآباد اين زيرگونه در دامنه
اين . فرعي وابسته به آن از بيشترين تراكم برخوردار است

تري نسبت به سپيدان  منطقه در ارتفاع از سطح درياي پايين
كس اين زيرگونه در در سپيدان بع. قرار گرفته است

هاي فرعي وابسته به آن داراي  جنوبي و جهتهاي  دامنه
رسد ميكروكليماي  به نظر ميبنابراين . بيشترين تراكم است

با برخورداري از نور كمتر و هاي شمالي فيروزآباد  دامنه
ر اين رطوبت بيشتر در فصل رويش جبران بارندگي كمت

پس دليل اين تغييرات  .مايدن منطقه نسبت به سپيدان را مي
را بايد در فاكتورهاي مربوط به خاك و درجه حرارت و 

آمده  با مراجعه به نتايج بدست. عوامل انساني جستجو كرد
شود كه رويشگاه فيروزآباد  از تجزيه خاك مشاهده مي

شرايط مناسبتري را نسبت به رويشگاه سپيدان برخوردار 
صر غذايي اصلي همچنين خاك فيروزآباد از نظر عنا. است

 ،تر است مورد نياز گياه ازجمله ازت، فسفر و پتاسيم غني
پس در مجموع خاك سبك و حاصلخيزتر رويشگاه 

اين زيرگونه فراهم  ايفيروزآباد شرايط مناسبتري را بر
هاي انساني بيشتر در رويشگاه  البته دخالت. آورده است

علت نزديكي رويشگاه به مناطق مسكوني و ه سپيدان ب
همچنين كوتاهي دوره رويش در اين منطقه به سبب 
افزايش ارتفاع از سطح دريا و كاهش درجه حرارت را 

هاي زاگرس روند  پس در جنگل. نبايد از نظر دور داشت
به علت شرايط سخت . تخريب شديد با سرعت ادامه دارد

هاي بي رويه انسان و حضور  اقليمي و خاكي و دخالت
تجديدحيات جنگل غيرممكن به دامها در عرصه قابليت 

بنابراين نياز مبرم به توقف عوامل مخرب و . رسد نظر مي
هاي بومي احساس  بازسازي جنگل، با تكيه بر تنوع گونه

كوسيستم پايدار شود تا در درازمدت امكان دستيابي به ا مي
  . امكانپذير باشد

   منابع
لردگان  سيستم جنگلي زاگرس دربررسي اكو .1378 ،.اميدي، ع-1

رشناسي ارشد، دانشگاه تربيت حوزه آبخيز فرعي منج، پايان نامه كا
  .صفحه 68 .مدرس، ايران

جنگل ها و درختان و درختچه هاي ايران، . 1355 ،.ثابتي، ح-2 
رزي و منابع طبيعي، تهران، ايران، ن تحقيقات كشاوانتشارات سازما

  .صفحه 806

جنگل شناسي . 1382، .و ابراهيمي رستاقي، م. ح.اي، مجزيره -3
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Autecology  of Montpellier maple (Acer monspessulanum subsp. 
cinerascens) in forests of Fars Province 

Pourbabaei H., Babaeian M., Bonyad A.E. and Adel M.N. 

Forestry Dept., Natural Resources Faculty, University of Guilan, Somehsara, I.R. of Iran 

Abstract 

The aim of this study was to investigate Autecology of Montpellier maple in Fars 
Province Forest. The results showed that Montpellier maple is distributed from an 
altitude of 1900 m up to 2750 m. in Firouzabad area, Montpellier maple more is found 
in northern and eastern slopes. In Sepidan area, this sub species is found in southern 
slopes and related direction of the south. Number of seeding crop trees of Montpellier 
maple is higher in the upper elevations. Results from CCA analysis revealed that plots 
which have a positive correlation with the first and second axis are located at area with 
higher water saturation, EC, Caco3 and clay and plots which have a negative correlation 
with the second axis are located at areas with lower water saturation, EC and clay. 
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