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  هچکید

غربای  از  شمالی واقع در جنوب استان آذربایجاان  های زاگرسچوبی چندمنظوره در جنگلگونۀ عنوان یک جنس زالزالک به

هاای    ویوگای تعیای  صوویایاک کمای    پاووه،  هاد  ایا    اهمیا  اسا     ن محلی بسیار پرانظر تولید میوه برای ساکن

انتخاب غربی  آذربایجانرویشگاه زالزالک در استان هش  حاضر بررسی در  اس  های زالزالک زرد تودهفیزیوگرافی و صاک 

 باه رو  تواادفی سیساتماتیک    نمونه  قطعه 33آر و در مجموع  10ای به مساح  دایره ۀنمون  قطعه 3-5رویشگاه  و در هر

  مباد   برابرساینه شناسی شاامل قطار   های درص و ویوگی نمونه  قطعهپیاده شد  در داصل قطعاک نمونه  مشخواک عمومی 

برداش  شاد  نتاای     شده بررسیهای ده نمونه صاک از رویشگاهگیری شد  همچنی  و قطر بزرگ و کوچک تاج اندازه هاپایه

  هساتند هاای زالزالاک   ماثرر بار پاراکن، رویشاگاه     عواملتری   نشان داد اسیدیته  کرب  آلی  نیتروژن کل و رس صاک مهم

عاداد کام   مانناد زالزالاک زرد و گیبای باه ت    هاایی   گونهافزای، اسیدیته و رس صاک    شدن جه  دامنه همچنی  با جنوبی

 دیگردامنه  حضور  شدن جه  و شمالی و کرب  آلیکل پراکن، دارند  با بهبود وضعی  حایلخیزی صاک  افزای، نیتروژن 

شود  همچنی  بیشتری  و کمتری  گنجشک و نارون دیده می هایی مانند سیب  بلوط  بید  زبانهمراه گونه بههای زالزالک گونه

درۀ متار در  ساانتی  61/6متر در رویشگاه قیتیاان و  سانتی 42/17ترتیب  بههای زالزالک های گونهپایهسینۀ میانگی  قطر برابر 

درۀ مربع در رویشگاه متر 49/4و  2مربع در رویشگاه میرآبادمتر 3/24ترتیب تاج بهسطح هدا و بیشتری  و کمتری  میانگی  ش

 کام  مناطقی با حایلخیزیدر  های جنوبی و غربی و در جه  زالزالک زردگونۀ شود کاش    پیشنهاد میشدمشاهده  شهدا

  های شمالی با حایلخیزی صاک باالتر یورک گیرد های ای  جنس در جه گونه دیگرصاک و کاش  

    سطح تاج(L. Crataegus azarolusزالزالک زرد ) رویشگاه  های زاگرس جنگلتوده  : کلیدیگان واژ

                                                           
   :09143402298نویسندۀ مسئول، تلفن  Email: a.alijanpour@urmia.ac.ir 
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 مقدمه
از مناابع مهام    های زاگارس لغیرچوبی جنگمحووالک 

کاه  اسا   نشاینان جنگال   نشینان و حاشایه جنگلدرآمد 

تولیاد  هاا در  ایا  جنگال  باالقوۀ  و معرفی تاوان   بررسی

کاه، وابساتگی  های رو ارائۀ چوبی و محووالک غیر

از   [1 2]مااورر اساا   مااردب بااه محوااوالک چااوبی   

شناساایی  هاا   ایا  جنگال  بالقوۀ های معرفی توان رو 

ایا  منااط    تعیی  قابلیا  و اساتعداد   و  منطقه صاک هر

کساب اطیعااک   منظاور   از ضروریاک اولیه باه اس  که 

شامار   باه  هاای اکولاوژی ی  شاصصارائۀ  و مدیریتیپایۀ 

صوویاایاک کماای و ارسااباران منطقااۀ در   [3] رودماای

 (.Rhus coriaria L)هاای طبیعای ساما     کیفای تاوده  

  قطار  ابرساینه برمیانگی  قطار  که  مشخص شد بررسی و

ایلی  ارتفاع  متوسط قطار تااج و دریاد تااج     پایۀ یقۀ 

داری بیشاتر از  طاور معنای  های شمالی بهپوش، در دامنه

هاای شامالی از نظار    صاک دامناه  واس  ها جه  دیگر

 هاا دارد دامناه  دیگار حایلخیزی شرایط بهتری نسب  به 

زالزالااک در اسااتان  گونااۀ باار روی  پووهشاای در  [4]

کااه از باای  عواماال مختلاا     عنااوان شااد  کرمانشاااه

صااک  اسایدیتۀ   مقادار تنها باه  مذکور  گونۀ  شناسیصاک

کمای  اسایدیتۀ  هایی با و در صاک دهدوابستگی نشان می

در همای     [5] حضاور دارد )قلیایی  کم( تر از صنثی یشب

راب  شده اس  که با کاه، عم  صاک شاادابی و  زمینه 

 مورد  در [6] یابدمیدرصتان زالزالک کاه،  تودۀزیس 

( .Crataegus sppهاای مختلا  جانس زالزالاک )    گونه

  صاوا   [7] ت ثیار نحوۀ های متعددی در مورد پووه،

ضاددیابتی و  ) دارویی و ترکیباک شیمیایی بارگ و میاوه  

[ 8] (بهبوددهندگی عمل رد سیستم قلب و گرد  صاون 

یورک گرفته اس   همچنای  در   [9] و تنوع ژنتی ی آن

بر روی ایا  جانس در فینادرز      1مورفومتریک بررسی

های زالزالک بیشاتری   بلویک مشخص شد که تماب گونه

تار و  مرطاوب هاای   صاکتمرکز را در جنوب فیندرز با 

 تاایریربااا بررساای  تحقیقاایدر   [10] حایاالخیزتر دارنااد

مختلا  باه ایا      های گونه های نهالمانی آبیاری بر زنده

توانناد بادون   مای زالزالاک   هاای نتیجه رسیدند که نهاال 

پرساتار  گوناۀ   عناوان بهآبیاری زنده بمانند و ای  گونه را 

ای پیشانهاد  مدیتراناه مخروباۀ  هاای  جنگال  یاحیاا  برای

گوناۀ  کاه   شاد دیگاری معلاوب    بررسای در   [11] کردند

های گذار مناط  ( در زون.C. azarolus Lزالزالک زرد )

شود و منااط  انتشاار   ای و ایران تورانی ظاهر میمدیترانه

رساد  در ترکیاه ایا     آن تا جنوب شرقی آناتولی هم می

و جاز   دهاد   میصالوی را تش یل  کامیًهای گونه توده

 همچنای    شودپسند محسوب میصش ی کامیًهای گونه

های مختلا  جانس زالزالاک سرشا  اکولوژیاک      گونه

  [12]دارند نیاز رطوبتی و صاکی  نظرمتفاوتی از 

 مطالعااک نشاان داده  هاای زاگارس   جنگال  دموردر 

  ریشاه  در ای  مناط بسیاری از عوامل تخریبی که  اس 

نشاااینان و اجتمااااعی جنگااال-در مساااائل اقتواااادی

حفا    هایی ی از راهبنابرای    نشینان جنگل داردحاشیه

جلب مشارک  مردمی از طری   هاای  جنگلو بازسازی 

کاه از   اسا  لاک  زالزا مانناد  غیرچوبیتولید محووالک 

و  هااای جنگلاادارییاا  کاشاا  ایاا  گونااه در طاار طر

تاوان  می مردب محلیمنافع اقتوادی  تیمی  برایمشارکتی 

در  تحقیقای در ایران    ای با وجود  کرد به ای  مهم اقداب 

هاای اساتان   در جنگال  زالزالکصوو  سطح پراکن، 

بناابرای  هاد    یاورک نگرفتاه اسا       غربی آذربایجان

 نیازهای رویشگاهی زالزالاک زرد ر  تعیی  پووه، حاض

بار پاراکن،    ماثرر   عوامال  هاای زالزالاک  گوناه  دیگرو 

                                                           
1. morphometric 
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های ای  گونه  مشخواک فیزی ای و شایمیایی   رویشگاه

های زالزالاک  صووییاک کمی توده و هاصاک رویشگاه

    اس  های زالزالکگونه دیگرو  زرد

 هامواد و روش

 بررسیمورد  ۀمنطق

 مناابع طبیعای  کال   ۀاداریعااک از  اط دریافا   پس از

و توجااه بااه حضااور چشاامگیر  مااردب محلاای  اسااتان

هاای  رویشگاههای زالزالک  گونهدیگر زالزالک زرد و 

 ۀدر  (اشانویه شهرساتان   )قیتیان   2  میرآباد 1میرآباد

 )شهرساتان   پرداناان  (ارومیاه   باوان )شهرساتان  شهدا

سالطان    (سردشا   )شهرستان مردان هشیو  (پیرانشهر

هاای  عناوان رویشاگاه   باه  و (نقاده  )شهرستانیعقوب 

  (1)ش ل شدند انتخاب  زالزالکجنس طبیعی 

هاای درۀ شاهدا و   از مناط  مورد بررسای  رویشاگاه  

 ساالطان یعقااوب مربااوط بااه رویشااگاه زالزالااک زرد   

(Crataegus azaralus L.) هااای پردانااان  و رویشااگاه

هاای  به دیگار گوناه  شیوه مردان  باوان و قیتیان مربوط 

هاای  همۀ گونه 2و  1زالزالک هستند  در رویشگاه میرآباد

 زالزالک وجود دارند 

 روش پژوهش 

 نمونه  قطعهبرداشت 

آر و شا ل آن   10نموناه    در ای  بررسی مساح  قطعاه 

در هر رویشاگاه بساته باه     [ 13 14ای انتخاب شد ]دایره

  قطعاه  ساه تاا پان     هاای زالزالاک    مساح  و تراکم پایه

ایا   نموناه پیااده شاد  باه      قطعاه  33نمونه و در مجموع 

طاور تواادفی و   نموناه نخسا  باه     یورک کاه قطعاه  

متر از آن تعیای  شادند  در    100قطعاک بعدی به فایلۀ 

 ک، دوباازو(  قطار  نمونه قطر برابر سینه )با صط هر قطعه

کوچک و قطر بزرگ تاج )با متر ناواری( کلیاۀ درصتاان    

ری شده و مشخوااتی مانناد منشای آنهاا از نظار      گیاندازه

زاد باودن  ارزیاابی شاد)حد شامار      زاد یاا شااصه  دانه

 متر(   سانتی5
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 شناسیمطالعات خاک

هاای  های صاک باا رو  برای تعیی  محل برداش  نمونه

بنادی تطبیقای   ای و آناالیز رساته  صوشاه  وتحلیال  تجزیه

شده بر روی قطعااک نموناه برداشا  شاده       گیری قوس

نموناه از   قطعاه  10و ساسس   های همگا  تف یاک  گروه

طور توادفی انتخاب شدند  با توجه به پراکن، ها بهگروه

  قطعاه ها سعی شد از هار رویشاگاه حاداقل یاک     پیک

نموناه   سه  دصاک انتخاب شونمونۀ برای برداش   نمونه

شامالی   حاشایۀ  متار از  ساانتی  30یفر تا صاک از عم  

برداش    شدهانتخاب نمونه   جنوبی قطعهحاشیۀ مرکز و 

در نهای  یک نمونه صااک   و ندو با ی دیگر مخلوط شد

ایی یشایم صووییاک فیزی ای و  کیلوگرمی تهیه شد  دو

وزن مخواو  ظااهری )رو  کلوصاه(  بافا       شامل

ری(  دریاااد آهاااک )رو  صااااک )رو  هیااادرومت

اچ متار(  دریاد   صاک )با دساتگاه پای   PHکلسیمتری(  

کرب  آلی )رو  وال ی بیک(  درید ازک کل )دستگاه 

پتاسایم   و کجلدال(  فسفر قابال جاذب )رو  الساون(   

 گیری شدند  همچنی اندازه فتومتری( تبادلی )رو  فلیم

  شد محاسبه C/Nدرید تخلخل صاک و نسب  

 هادادهوتحلیل  تجزیه روش

آزماون   باا هاا  بررسای نرماال باودن داده   وتحلیال   تجزیه

هااای داده میااانگی مقایسااۀ اساامیرنو   -لمااوگرو وک

 هاای وتحلیال  تجزیاه  و  آزمون دان   بامشخواک کمی 

 در موجااود آماااری مشخواااک کماای و کیفاای درصتااان

 در محایط  هاای تویایفی  مشخوه دیگر و قطعاک نمونه

ها درید آمیختگی گونه  گرف نجاب اSPSS 18  افزارنرب

هااای د نظاار باه کال پایاه   ماور گوناۀ  از نساب  فراوانای   

از رو  آناالیز  محاسابه شاد     نموناه   قطعهدر قرارگرفته 

براساس ترکیاب   بندی قطعاک نمونه ای برای طبقه صوشه

شده  گیریقوستطبیقی بندی  و از رو  رسته فلورستیک

(Detrended Correspondence Analysis = DCA )

منظور بررسی ارتباط بی  پوشا، گیااهی و متریرهاای     به

در مااثرر تااری  عواماال محیطاای و تعیاای  مهاام محیطاای

بارای آناالیز    اساتفاده شاد    های جنس زالزالاک رویشگاه

-PC) افازار هاای محیطای از نارب    پوش، گیااهی و داده 

ORD ) استفاده شد  5نسخۀ 

 و بحث نتایج

 هارویشگاه مشخصات کمی

  گرفتاه  واریانس و آزماون دان ا  انجااب   تجزیۀ س براسا

و میانگی  سطح تاج  برابرسینههای میانگی  قطر مشخوه

اصاتی    بررسای های ماورد  ها در رویشگاهجس  گروه

بیشااتری  قطاار   داشااتند دریااد 5در سااطح  داریمعناای

متار( در   71/8متر( و ارتفاع پایه )سانتی 48/17) برابرسینه

 57/6) برابرسااینهکمتااری  قطاار  رویشااگاه قیتیااان و  

شااهدا درۀ متاار( در  34/3متاار( و ارتفاااع پایااه ) سااانتی

دامنااۀ در  رویشااگاه قیتیااان  (1)جاادول  شاادمشاااهده 

شهدا کاه در  درۀ نسب  به رویشگاه  شمالی قرار گرفته و

تواند شارایط رویشاگاهی   های غربی قرار دارد  میشیب

خیزی هاای حایال  باشد  همچنای  شااصص  بهتری داشته

صاااک )مقاادار کاارب  آلاای و مقاادار نیتااروژن کاال( در  

 ( 4 )ش ل رویشگاه قیتیان بیشتر اس 

مقادار باه    هاا بیشاتری   از نظر میانگی  ارتفاع پایه

رویشگاه قیتیان و کمتری  مقدار مربوط به رویشاگاه  

و نتاای  تحقیقااک    پووه،نتای  ای   اس  شهدا  ۀدر

 ۀدر منطقا هاای درصتای   صوویایاک گوناه   در زمینۀ

دلیال شارایط   زاگرس بیانگر ای  مطلب اسا  کاه باه   

هاا و  زاگرس و تنک بودن جنگل ۀصا  اقلیمی منطق
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هاای درصتای  درصتاان    رقاب  نوری بای  گوناه   نبود

 [ 15مرتفعی در ای  منطقه وجود ندارد ]

هااای مااورد بررساای  میااانگی  سااطح تاااج در تااوده

 13/21باا   2ها نشان داد که رویشگاه میرآبااد  گروهجس 

هاای درۀ شاهدا  سالطان    متر مربع بیشاتری  و رویشاگاه  

 25/6و  67/4  49/4ترتیاب باا   ماردان باه  یعقوب و شیوه

متر مربع کمتری  میاانگی  ساطح تااج جسا  گاروه را      

رسد کمتر بودن میاانگی  ساطح تااج    نظر میدارند  که به

دلیل زیاد بودن تراکم درصتاان  در رویشگاه شیوه مردان به

 (   1جدول )واحد سطح در ای  رویشگاه اس   در

زالزالاک زرد و   ۀسلطان یعقوب گونا  رویشگاهدر 

یورک  ههای زالزالک بگونه دیگردر رویشگاه قیتیان 

ای تقریباً صالص حضور داشتند  بیشاتری  تناوع گوناه   

همچنای     شاود میحظاه مای  نیز در رویشگاه پردانان 

الاک زرد بسایار   هاای زالز ای در رویشاگاه غنای گونه

های زالزالک اسا  و  گونه دیگرهای کمتر از رویشگاه

های بردبار به عنوان گونهباداب و بنه به مانندهایی گونه

هاای هماراه   گوناه   [17  16شرایط نامساعد محیطی ]

  (2)جدول  های زالزالک زرد هستندرویشگاه

 هابراي کل رویشگاه هاي قرارگرفته در قطعات نمونهمشخصات کمی پایه .1جدول

تعداد در 
 هکتار

تعداد جست 
 هاگروه

ها میانگین سطح تاج جست گروه
 )مترمربع(

میانگین ارتفاع 
 )متر(

           برابرسینهمیانگین قطر 
 متر()سانتی

 رویشگاه

258 103 (38)./d 49/4 
c

34/3 (18 )./e57/6 شهدا ۀدر 

263 79 (65/1)a 13/21 
b

5/6 (68 )./c55/12 2یرآباد م 

245 49 (25)./d 67/4 
c

69/3 (33)./d64/9 سلطان یعقوب 

432 216 (28)./d 25/6 
b

58/6 (32)./d05/9 شیوه مردان 

312 125 (62)./c 89/9 
b

94/5 (32)./d44/10 باوان 

310 124 (48)./b 65/13 
a

71/8 (46 )./a48/17 قالتیان 

382 191 (74)./b 32/14 
ab

91/7 (33)./d77/9 1اد میرآب 

484 242 (64)./c 74/10 
a

5/8 (33 )./b59/14 پردانان 

  .هستندمورد بررسی مشخصۀ * اعداد داخل پرانتز اشتباه معیار 

 . استها دار بین رويشگاهانگر تفاوت معنیحروف متفاوت بی *

 شده بررسی هايرویشگاههاي موجود در . درصد آمیختگی گونه2 جدول
 رویشگاه

 گونه
 پردانان 1میرآباد  باوان شیوه مردان 2یرآباد م شهدادرۀ 

Fraxinus excelsior - - - - - 7/5  

Vitis silvestris - - - - - 6/1  

Salix excelsa - - - - 4/9  7/3  

Malus orientalis - - - 6/1  7/4  1/4  

Ulmus minor - - 9/7  - - - 

Quercus libani - - 8/20  - - 6/25  

Quercus infectoria - - 8/39  4/22  - 1/6  

Pyrus elaeagnifolia - 32 8/2   7/3  8/0  

Crataegus sp - 8/9  7/28  76 2/82  2/52  

Amygdalus orientalis 1/29  - - - - - 

Pistacia atlantica 3/23  - - - - - 

Crataegus azarolus 6/47  2/58  - - - - 
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 هارویشگاه خاک فیزیوگرافی و مشخصات

زالزالاک زرد بار   گوناۀ  های ماورد بررسای    در رویشگاه

 30-45های غربی و شرقی باا متوساط شایب    روی دامنه

 دیگاارمتاار و  1368-1790ارتفاااعی دامنااۀ دریااد و 

های شمالی با متوسط شایب  های زالزالک در جه گونه

 متااار 1246-1886ارتفااااعی دامناااۀ دریاااد و  45-25

یاایی  مشاهده شدند  ای  امر حاکی از تیریر جها  جرراف 

کاه در    همچناان اسا  هاای زالزالاک    بر پاراکن، گوناه  

هاای  باداماک در جنگال  گوناۀ  بررسی نیاز رویشاگاهی  

زاگرس نیاز جها  جررافیاایی عامال بسایار مهمای در       

[ و در بررسای  18پراکن، بادامک معرفای شاده اسا  ]   

زغااال اصتااه در گونااۀ دیگاار باار روی رویاا، قطااری  

مناه بار   های ارسباران مشخص شاد کاه جها  دا   جنگل

ماثرر  داری طور معنیروی، قطری درصتان زغال اصته به

اناد  عامال   [  درحالی که مطالعااک نشاان داده  19] اس 

های اقلیمای  که با محدودی ارتفاع از سطح دریا هنگامی

محدودکنناده در اساتقرار و پاراکن،     یهمراه شود  عامل

مهمای در  تایریر  همچنی  مقدار شیب   [20] اس گیاهان 

  21دارد ] آنهاا پوشا،   مقادار هاا و  گونه نبودیا حضور 

هاای مختلا    حاضار گوناه   بررسی[  با ای  حال در 22

و از  ندهای متوسط پراکن، داشات جنس زالزالک در شیب

ترییراک ای  عوامال  دامنۀ  نظرهای مورد آنجا که در توده

اسا    داری بر پراکن، آنها نداشاته یر معنیتیرزیاد نبوده  

و عوامال   شاده  بررسای  هاای رویشاگاه صاک ز نتای  آنالی

دریاا(  شیب  جه  دامنه و ارتفاع از ساطح  فیزیوگرافی )

   اس  شده ارائه 3در جدول 

 شده بررسی هايرویشگاه آنالیز خاک درعوامل فیزیوگرافی و نتایج . 3جدول 

 پردانان

(3) 

 پردانان

(2) 

شیوه 

 مردان

(3) 

شیوه 

مردان 

(1) 

 باوان

(3) 

 قالتیان

(3) 

 2میرآباد

(3) 

 1میرآباد

(2) 

سلطان 

 (1یعقوب )

درۀ 

 شهدا
*(3) 

 رویشگاه

 شاخص

66/1 49/1 45/1 36/1 34/1 39/1 47/1 48/1 27/1 33/1 
وزن مخصوص ظاهری 

 متر مکعب()گرم بر سانتی

4/7 26/7 48/7 28/7 04/7 41/7 05/7 27/7 71/7 43/7 pH 

 )درصد( کربن آلی 67/3 94/1 73/1 59/2 82/3 44/3 52/2 48/2 26/6 34/3
 نیتروژن کل )درصد( / .37 / .19 / .17 / .26 / .38 / .34 / .25 / .25 / .63 / .33

12/10 93/9 92/9 08/10 11/10 05/10 96/9 17/10 21/10 91/9 C/N )درصد( 

 (ppmفسفر قابل جذب ) 2/4 8/5 6/9 7/4 9/6 1/10 9/11 8 8/28 8/8
 پتاسیم قابل جذب / .95 / .88 / .3 / .29 / .88 / .83 ./ 28 / .29 / .5 / .28

 رس )درصد( 29 39 15 15 24 29 25 15 12 5
 سیلت )درصد( 41 41 29 34 31 35 44 47 42 29

 شن )درصد( 30 20 56 51 45 36 31 38 46 66

Sa.L L L L C.L L L Sa.L Si.C.L-C.L C.L بافت خاک 

 تخلخل خاک / .28 / .3 / .11 / .15 / .23 / .26 / .25 / .19 / .21 / .14

 شیب )درصد( 30 45 30 30 25 35 40 30 45 30

 جهت / .293 966/1 707/1 707/1 / .134 1 707/1 707/1 / .293 / .293

 از سطح دریا )متر( ارتفاع 1492 1368 1790 1719 1552 1886 1261 1322 1307 1306

 خاک در رويشگاه مورد نظر است.نمونۀ برای برداشت  نمونه  قطعهشمارۀ * اعداد داخل پرانتز 
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جنس زالزالک صاک  بررسیهای مورد تماب رویشگاه

هاای   اسیدیته در رویشاگاه دامنۀ و داشتند صنثی تا قلیایی 

 دیگاارهااای  و در رویشااگاه 27/7-71/7زالزالااک زرد 

کاه باا نتاای      اس  04/7-48/7های جنس زالزالک  گونه

های زالزالاک در اساتان   صاک گونهیدیتۀ اس مقدار بررسی

  میانگی  درید کارب  آلای و   [5] کرمانشاه مطابق  دارد

-زالزالاک زرد باه  هاای   رویشاگاه درید نیتروژن کل در 

ایا  دو   مقادار کاه   اس   درحاالی   24/0و  45/2ترتیب 

-های جنس زالزالک به گونه دیگر هایعامل در رویشگاه

تاوان گفا  کاه    ای  مای اس   بنابر 35/0و  64/3ترتیب 

کمتار  هاایی باا حایالخیزی     زالزالک زرد بر روی صاک

و بااا شاامالی شاادن جهاا  و افاازای،   دارد پااراکن، 

هماراه  هاای زالزالاک باه   گوناه دیگر حایلخیزی صاک  

و ناارون  گنجشک  زبانسیب  بلوط  بید   مانندهایی گونه

یابند  در چنی  شرایطی زالزالاک زرد قادرک   حضور می

    شود میو حذ   ردها را نداگونه دیگررقاب  با 

 ۀنمونههای )کههل قطعههات وتحلیههل خوشههه تجزیههه

 شده( برداشت

بار روی مشخوااک   ای صوشاه وتحلیال   ی  تجزیاه انت

کاال قطعاااک نمونااه  هااا در گااروهرویشاای جساا  

  بررسای ماورد   زالزالکهای رویشگاهشده از  برداش 

طور که میحظه  اس   هماننشان داده شده 2در ش ل 

اسا  کاه    پاذیر  گاروه همگا  تف یاک    ساه   شودمی

  1های میرآبااد شده از رویشگاه برداش ۀ نمونقطعاک 

شایوه     رویشگاهدر گروه اول پردانان و قیتیان  باوان

شهدا  سلطان  ۀدرهای در گروه دوب و رویشگاه مردان

  گرفتنااددر گااروه سااوب جااای  2و میرآباااد یعقااوب

 
(، G(، قالتیان )B(، باوان )M) 1)میرآبادهاي زالزالك شده از رویشگاه برداشت ۀنموناي کل قطعات خوشه لیوتحل  هیتجزنمودار  .2 شکل

 ((D) 2(، میرآبادN(، سلطان یعقوب )Oشهدا ) ۀدر (،P) (، پردانانS) شیوه مردان
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 (نمونه قطعات کل)DCA  آنالیز

های کال  بررسی همگنی گونه براینیز  DCAی  آنالیز انت

شاده اسا      ارائه 3در ش ل  شده برداش نمونۀ ک قطعا

شاهدا  سالطان   درۀ هاای  رویشاگاه   با توجاه باه شا ل   

در جهاا  مثباا  محااور اول و    2یعقااوب و میرآباااد 

دوب و ناحیاۀ  ماردان در   هاای پرداناان و شایوه   رویشگاه

  باااوان  قیتیااان و بخشاای از 1هااای میرآبااادرویشااگاه

انااد کااه گرفتااه سااوب قاارارناحیااۀ رویشااگاه پردانااان در 

 ایا   ای قطعاک نمونه درتفاوک ترکیب گونه ۀدهند نشان

در نتاای  حایال از بررسای دریاد       اسا  ها رویشگاه

ها نیز مشاخص  در رویشگاه (2)جدول ها  گونهآمیختگی 

درۀ هاای  هاای زالزالاک زرد در رویشاگاه   گوناه  شد کاه 

 و سابب شاده   اند  بالغ 2شهدا  سلطان یعقوب و میرآباد

داشاته   در نماودار  ها موقعی  متفاوتیی  رویشگاها اس 

 باشند 

 ۀنمون برای شده برداشت ۀنمون قطعات)DCA  آنالیز

 (خاک

متریرهاای جها   اسایدیته      DCAبر اساس نتای  آنالیز 

مقدار کرب  آلی  مقدار نیتروژن کل و مقادار رس صااک   

تری  منابع ترییراک عوامل محیطای در منااط  ماورد     مهم

(  متریرهای شیب  ارتفاع  تخلخل 4  )ش ل بررسی اس

صاک  باف  صاک  ش  صاک  سیل  صاک  فسافر قابال   

و وزن مخوو  ظااهری ترییاراک    C/Nجذب  نسب  

شاده نشاان    چندانی در تف یاک منااط  بررسای    گذارارر

 ندادند 

 
(، G(، قالتیان )B(، باوان )M) 1)میرآباد الكزالز هايرویشگاه از شده برداشت هايو گونه نمونه قطعات کلDCA  بنديرسته. 3 شکل

 ((D) 2(، میرآبادN(، سلطان یعقوب )Oشهدا ) ۀدر(، P) (، پردانانSشیوه مردان )
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(، کربن Clay(، رس )pH(، اسیدیته )Aspectهاي زالزالك )جهت )شده از رویشگاه برداشتخاک  ۀنمونقطعات DCA بندي . رسته4شکل 

 ((Total nitrogen(، نیتروژن کل )Organic carbon) آلی

 گیرینتیجه

های مختل  جنس زالزالاک  گونهغربی در استان آذربایجان

های با شیب متوسط پاراکن، داشاته و عامال    در رویشگاه

زالزالاک  گونۀ داری بر پراکن، آنها ندارد  یر معنیتیرشیب 

 شارقی و غربای و در منااط  باا     هایزرد بیشتر در جه 

تار  صااک قلیاایی   pHو همچنای   کمتر اک حایلخیزی ص

زالزالاک بیشاتر در   های جنس گونه دیگر  شودمشاهده می

حایالخیزی صااک    باا  هاای شامالی و در منااطقی   جه 

 تار صاک پاایی   pHتر و   شرایط رویشگاهی مطلوببیشتر

و  دارد پساند زالزالک زرد سرشا  صشا ی   حضور دارند 

ذایی صااک در  غا  مقاوم  بیشتری نسب  به کمباود ماواد  

هاای جانس زالزالاک از صاود نشاان      گونه دیگرمقایسه با 

زالزالاک زرد در  گوناۀ  کاشا   شاود  پیشنهاد مای   دهد می

 کام  با حایلخیزی مناط در های جنوبی و غربی و جه 

هاای  جانس در جها   ای   هایگونه دیگرصاک و کاش  

 صاک یورک گیرد   بیشتر شمالی با حایلخیزی 
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