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  دهیکچ

. بـر  شودیجنگل محسوب م داریمؤثر در جهت توسعه پا یگام ابیکم يهاگونه یشناسجنگل اتیو خصوص یشگاهیشناخت وضعیت رو

ـ کم يهااز گونه یکیعنوان به یگونه بارانک لرستان شگاهیرو يهایژگیو ییو شناسا ياکولوژآت یبه بررس رو شیاساس مطالعه پ نیا  ابی

بارانک در استان لرستان است انتخاب و پس از مراجعـه   یعیطب شگاهیشده گهررود که تنها روتمنطقه حفاظ منظورنی. بدپردازدیزاگرس م

خـاك   يهـا منطقه ثبت و نمونه یکیوگرافیزیف يهامشخصه نیشدند. همچن يدرصد آماربردار 100طور بارانک، به يهاهیپا یبه منطقه تمام

نشان داد  جی. نتاشد يریگآنها اندازه یکیمورفولوژ يهاشد و مشخصه يبردارنمونه زیبارانک ن درختان وهی. از بذر و مشدبرداشت  زیمنطقه ن

عمق بـا بافـت   درصد و خاك کم 30کمتر از  يهابیو ش یدر جهت شمال غرب ایاز سطح در يمتر 2400تا  2100گونه بارانک در ارتفاع 

ـ  قطر تاج، ارتفاع تنه، مساحت تاج پوشش و سـطح مقطـع برابـر    ارتفاع، نه،یس رابرقطر ب نیانگیگسترش دارد. م ییایو قل یلوم -یشن  نهیس

ـ اسـت مربع  متریسانت 77/152مترمربع،  27/9متر،  25/1متر،  23/3متر،  04/4 متر،یسانت 58/7 بیترتدرختان به وزن هـزار دانـه    نی. همچن

از جنس بـادام، ارس، شـن، محلـب،     ییهاآمد. گونه ستدبهمتر مربع بر گرم یسانت  09/97 ژهیگرم و سطح برگ و 78/34 یبارانک لرستان

  بودند. یهمراه بارانک لرستان يهاگونه نیتریاصل دیو ب کمیارژن، ک
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  مقدمه

هـا در طبیعـت، شـناخت روابـط متقابـل بـین       نظر به نقش رستنی

ــداري در     ــات و پای ــظ ثب ــراي حف ــی ب ــل محیط ــان و عوام گیاه

هـاي جنگلـی بـا    . گونـه رودیشمار مـ به یاتیح يها امراکوسیستم

ظـاهر  از جنگـل   ییهـا توجه به نیـاز اکولوژیـک خـود در بخـش    

و با مساعد شدن شرایط زیست، توسـعه یافتـه و ضـمن     شوندمی

ترین امکانات رشـد بـه اوج انبـوهی خـود     برخورداري از مناسب

تـدریج از  رسند و مجدداً با دور شـدن از شـرایط مناسـب، بـه    می

بـرداري  مدیریت، حفاظت، بهره نی. بنابراشودیکاسته م تراکم آنها

هـاي  هاي یک گونه، مسـتلزم شناسـایی ویژگـی   رویشگاه يو احیا

 ). بـا 16( اسـت آن  تأثیرگذار بـر  کیرویشگاهی و عوامل اکولوژی

هاي فراوانی که محققان براي شـناخت موجـودات   وجود کوشش

دات و همچنین تـأثیر  اند، هنوز روابط متقابل موجوزنده انجام داده

از گیاهان نـامعلوم اسـت و لـزوم انجـام      یعوامل محیطی بر برخ

 یکیعوامـل اکولـوژ   راتیثأت یدر ارتباط با بررس يشتریمطالعات ب

و  ابیـ کم يهـا گونـه  ویـژه بـه و  یاهیـ گ يهاگونه يهایژگیبر و

بخـش   ،یاهیـ هـاي گ اکولوژي گونـه . آتشودمیخاص احساس 

و منـابع   یاهیـ هاي علوم گدر شاخه کیوژاز مطالعات اکول یمهم

 هـا سـتم یاکوس تیریضـروري مـد   هـاي یو از جمله بررس یعیطب

موجـب فـراهم    ،یعیطب يهاشگاهیرو طیاز شرا یآگاه رایاست، ز

ــ ــات پاش ــدن اطالع ــورد گ در ايهی ــانیم ــرو اه ــهیشی در  افت

از  یکـ ی گـر، ی). از طـرف د 15( شـود یمختلف مـ  هايستمیاکوس

 أگونه و مبد حیانتخاب صح ،ییایاح يهاد در برنامهموار نیترمهم

 یامر زمـان  نیاست که ا شگاهیرو کیکاشت در  يبذر مناسب برا

شود که اطالعات کامل راجـع بـه   یوجه ممکن انجام م نیبه بهتر

گونه موجود باشد. جنس بارانک آن  شگاهیرو يازهایو ن شگاهیرو

ارزشـمند، بـرگ،    اریبسچوب  دیتول لیدل، بهRosaceaeاز خانواده 

آن  يهـا از گونه یدر برخ ادیز ییارزش دارو زیآن و ن وهیگل و م

 قـرار  يادیمورد توجه پژوهشگران ز Sorbus torminalis از جمله

مختلـف،   يهـا به خـاك  یکیگونه از نظر اکولوژ نیگرفته است. ا

 ینـوع و به دهدیبهاره مقاومت نشان م ررسید يو سرما یخشک

جملـه  ). از 3اسـت (  يو جانور یاهیگ یستیه تنوع زدهندشیافزا

 ریـ و نحـوه تکث  یشناسـ جنگل یبه بررس یپژوهش در انیدیپورمج

ـ پرداخـت و ب  مازنـدران غرب  يهابارانک در جنگل کـه   کـرد  انی

و معموالً  رودیمتر فراتر م کیاست که قطر آن از  یبارانک درخت

ـ متر از سطح در 2200تا  1400در ارتفاعات   شـود، یتقر مـ مسـ  ای

ـ تول لیآن با پتانسـ  یتراکم و فراوان یول ـ    يدی و  یبـاال از نظـر کمّ

 نیترفراوان نی. همچناستمتر  2000تا  1500در ارتفاعات  یفیک

 قیـ عممـه یتا ن قیعم یجنگل ياقهوه يهادر خاك يتعداد زادآور

ـ متـر بـا م   2000تـا   1500 نیب یدر طبقه ارتفاع  یبارنـدگ  نیانگی

 65با تاج پوشـش   یدر دامنه جنوب متر،یلیم 1100ا ت 900 انهیسال

 و همکـاران  ياسـپهبد  نیهمچن .)7( است شده دهیدرصد د 70تا 

ــ ــه ب یدر پژوهش ــب ــوع ژنت یررس ــیتن ــک و ارز یک ــباران  یابی

ـ بـرگ و م  کیمورفولوژ ـ آن پرداختنـد، بـر اسـاس ا    وهی  جینتـا  نی

ـ ترتبـه  وهیحداکثر و حداقل وزن م ن،یانگیم  88/0، 73/1، 3/1 بی

ـ ترتبهبرگ  اندازه طول و عرض پهنک نیشتریگرم و ب ، 52/11 بی

ـ  نیهمچن .)1بود ( متریسانت 62/8 صـفت بـرگ و    سـت یب نیاز ب

 یهمبسـتگ  وهیـ و وزن م يتنه درختان مادر يتارکج نیفقط ب وهیم

ـ پا یبـرگ بـا صـفت دوشـاخگ     يهاهعمق لب نیو ب ،یمنف  يهـا هی

در  و همکاران ي. اسپهبددشمشاهده  يداریمعن یهمبستگ يمادر

از  یپراکنش بارانک بر اساس برخـ  یدر بررس ،يگرید ۀمطالع

بـودن تـراکم    شـتر یب نگده،سـ  يهادر جنگل کیعوامل اکولوژ

 يهـا بـه غـرب و خـاك   مشرف  يهابارانک در جهت يهاهیپا

ــم ــد ک ــزارش دادن ــق را گ ــ ).2( عم ــژوهش،  نیهمچن در آن پ

بارانـک   يهـا هیـ حضور پا نظر از یطبقات ارتفاع نیاختالف ب

متر از سـطح   2000تا  1751 یبوده و محدوده ارتفاع داریمعن

  ی. بارانـک لرسـتان  دعرصه حضور آن شـناخته شـ   نیبهتر ایدر

).Sorbus lorestanica L (در  یارزشـمند بـوم   يهـا از گونه یکی

ـ  عنـوان بـه  یگونه بارانک لرسـتان  تیاست با وجود اهم رانیا  کی

س بارانک، تاکنون در داخـل کشـور مطالعـات    از جن ابیگونه کم

 يهـا توجه به نقش گونـه  در مورد آن، انجام نشده است. با يادیز

 يهاو نظر به ارزش یعیطب يهاجنگل اختاردر س یسازگار و بوم

ـ از ا يهـا لـزوم شـناخت و حفـظ و نگهـدار     گونه نیا یکیژنت  نی

وهش . لـذا پـژ  شودمیاحساس  شیاز پ شیارزشمند ب يهارهیذخ
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 يازهـا ین نهیدر زم ياهیحاضر با هدف کسب اطالعات جامع و پا

 مثر بـر پـراکنش آن انجـا   ؤم یطیگونه و عوامل مح نیا کیاکولوژ

ـ ا نیـی است. با تع رفتهیپذ  طیشـرا  جـاد یبـا ا  تـوان یعوامـل مـ   نی

آن  شـتر یگونه، بـه حفـظ و توسـعه ب    نیا ازیمطابق با ن کیاکولوژ

  .کرداقدام 

  

  هامواد و روش

هـاي  کمک طرحنیل به اهداف این پژوهش، در گام نخست به ايبر

شده و با استفاده از نظـرات کارشناسـان، منطقـه گهـررود کـه       انجام

عنوان تنها رویشـگاه  شده اشترانکوه است بهبخشی از منطقه حفاظت

بـا   . ایـن منطقـه  شدگونه بارانک لرستانی در استان لرستان شناسایی 

ــام در هکتــــــار 16501وســــــعت    ییوقعیــــــت جغرافیــــ

"13' 1548 ،"42' 1649   ــرقی و ــول شــ  '1833،"44 '42"طــ

1933 جنــوب و جنــوب شــرقی شهرســتان  در و عــرض شــمالی

شـده   در بخش غربی شهرستان ازنا در استان لرستان واقـع و دورود 

). مطـابق  1(شکل  دگذرازنا از میان آن می - و محور ارتباطی دورود

المللـی حفاظـت از   گرفته اتحادیه بـین ي صورت بندطبقهبا سیستم 

منـاطق   IVشده اشترانکوه در طبقـه  منطقه حفاظت )IUCN(طبیعت 

هـاي مـدیریتی   در آن فعالیـت  و اسـت  شـده  داده قرارشده حفاظت

. براسـاس  شـود مـی هـا انجـام   هـا و گونـه  براي حفاظت از زیستگاه

رین تـ هواشناسی کمنـدان کـه نزدیـک    اطالعات دریافتی از ایستگاه

رژیـم بارنـدگی ایـن محـدوده     ایستگاه به منطقه مورد مطالعه است، 

 3/0هـاي فصـل تابسـتان    کـه بارنـدگی   طـوري اي است بهمدیترانه

شود. متوسط بارنـدگی کـل   هاي ساالنه را شامل میدرصد بارندگی

ایـن   دریخبندان  . فصلورد شده استامتر برمیلی 6/744 نیز حدود

 روز) 135(حـدود   از و تـا اوایـل فـروردین   آغـ  از اوایل آبان منطقه

پنج شاخص حرارتی ساالنه محدوده مطالعـاتی شـامل    یابد.ادامه می

حداکثر مطلق، متوسط حداکثر، میانگین، متوسط حـداقل و حـداقل   

ترتیـب  ازاي ارتفاع متوسـط ایـن محـدوده بـه    مطلق دماي ساالنه به

اقلـیم   اسـت.  گـراد درجه سـانتی  - 1/32و  - 3/0، 9/7، 9/15، 9/36

ارتفاعـات  اقلیم مرطوب سرد تا منطقه به استناد روش آمبرژه از نیمه

درصد اقلیم این منطقـه از نـوع    55که بیش از  طوريمتغیر است، به

  )20( اقلیم ارتفاعات است

هـاي فیزیـوگرافی   نظـر، ویژگـی   پس از مراجعه به منطقه مـورد 

یـاب  مختصـات  بـا دسـتگاه   دریـا  سطح از جمله ارتفاع منطقه از

سـونتو   سنجشیب با شیب و جهت منطقه ، درصد(GPS)جهانی، 

هـا بـا تعیـین    درختچـه  و درختان تعداد زمین، شکل نما،و قطب

همچنـین تمـام    زاد) مشـخص شـدند.  دانه یا زادآنها (شاخه أمنش

 100هاي بارانک لرستانی موجود در منطقه مورد آماربرداري پایه

نـوار   برابرسینه با هایی از جمله، قطردرصد قرار گرفت و ویژگی

 تاج، طول تنه، طول سونتو، سنج شیب با درختان ارتفاع قطرسنج،

متر نواري  با هامقطع تمام پایه سطح قطر بزرگ و کوچک تاج و

هـاي همـراه   گیري شد. در حین آماربرداري تمـامی گونـه  اندازه

 بـرگ  گیـري سـطح  اندازه برايبارانک نیز شناسایی و ثبت شد. 

از  یطـور تصـادف  بـرگ بـه  چهار  ابتدا از هر درخت تعداد ویژه،

  مـدت کـردن بـه  خشـک  بـراي ) و 14(چهار طرف تاج برداشت 

 گـراد نگهـداري  درجه سـانتی  75ساعت در آون و در دماي  24

شد و پس از خشک شدن با استفاده از ترازوي دیجیتالی با دقت 

مساحت  Image Jار افزنرم. سپس با استفاده از شدتوزین  01/0

و با داشـتن وزن خشـک    ژهیسطح برگ و هر برگ محاسبه شد.

  ).22( شدمحاسبه  )1(با استفاده از رابطه ها برگسطح 
  

)1(  
  )2cmسطح برگ (

= سطح برگ ویژه (
2cm

gr
(  

  )grوزن خشک (

  

  برداري از میوه و دانهنمونه

هـاي سـالم درختچـه بارانـک     ه، از پای96در اوایل آبان سال 

 و شـد آوري میوه رسیده جمـع  300تصادفی  طوربهلرستانی 

هاي وزن میوه رسیده بـا جـدار گوشـتی آن (بـا دقـت      صفت

متر)، تعداد و میلی برحسبگرم)، قطر بزرگ و کوچک میوه (

  گیري شد.هاي موجود در پریکارپ هر میوه اندازهوزن دانه

ــ  ــذر نی ــراي تعیــین مشخصــات ب ــین ب ز در زمــان ظهــور اول

بـرداري  هـا) نمونـه  اي شدن بـذر هاي تغییر رنگ (قهوهنشانه

همچون قطر بـزرگ و کوچـک و   ). مشخصاتی 36انجام شد(

، هزار وزن هزار دانه نییتع برايشد،  گیريوزن بذر اندازه

هـاي درخـت شـمارش شـده و بـا اسـتفاده از       عدد از بـذر 

ــا دقـــت     زن شـــدگـــرم و 001/0تـــرازوي دیجیتـــالی بـ
  



  ١٣٩٧ تانزمس/  چهارمتم / شماره شناسي کاربردي/ سال هفبوم

20 

  

  
  رودشده گهرمنطقه حفاظت تیموقع .1شکل 

  

  
  (رنگی در نسخه الکترونیکی) از درختان بارانک در منطقه مورد مطالعه يریتصو .2شکل 

  

  ).5( شدمحاسبه وزن هزار دانه  )2(و درنهایت با استفاده از رابطه 

)2   (    1000×   
  وزن دانه شمارش شده

  = وزن هزار دانه
  تعداد دانه شمارش شده

  

  برداري از خاكنمونه

مـورد مطالعـه،   توجه به یکسان بودن شرایط خـاکی رویشـگاه   با

صـورت ترکیبـی انجـام گرفـت.     برداري از خاك منطقه بـه نمونه
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صـورت  بدین معنی که در مناطقی که گونه بارانک لرسـتانی بـه  

 20تـا   صـفر نمونـه خـاك از عمـق     15اي حضـور داشـت   کپه

نهایـت پـنج   متري برداشت و با یکدیگر ترکیب شد، تا درسانتی

عنوان نماینده منطقه مورد مطالعه حاصـل شـود   نمونه ترکیبی به

داده  مدت دو هفته در هواي آزاد قـرار به هاي خاك). نمونه37(

خاك از الـک  گرم از هر نمونه  250شد تا خشک شوند، سپس 

هـاي  مشخصهآنالیز و تعیین  براي متري عبور داده شد ودو میلی

. سـپس  شد منتقل یشناسه آزمایشگاه خاكفیزیکی و شیمیایی ب

متـر، هـدایت الکتریکـی توسـط      pHاسیدیته خاك با استفاده از 

روش هیـدرومتري  سنج الکتریکی، بافت خاك بهدستگاه هدایت

ـ   )، 24بایکاس( فسـفر   )،38ه روش کجلـدال ( درصـد نیتـروژن ب

آلـی بـه روش   )، درصـد کـربن  32( جذب بـا روش اولسـن  قابل

)، پتاسیم و سدیم محلـول بـا دسـتگاه جـذب     31( والکلی بالك

 روش کمپلکسـومتري ) میزان کلسیم و منیزیم محلول به34اتمی(

ســود  بــا برگشــتی تیتراســیون روشو میــزان آهــک بــه )39(

ـ  30( گیري شـد اندازه گیـري مقـدار کـل عناصـر     دازه). بـراي ان

مصرف خاك از جمله آهن، مس، منگنز، روي و بور نیز پس کم

  ).29گیري از روش جذب اتمی استفاده شد (از عصاره
  

  تحلیل آماريتجزیه و 

افـزار،  ن آنهـا بـه نـرم   کـرد هـا و وارد  آوري دادهپس از جمـع 

 هاي توصیفی (میانگین، اشـتباه معیـار و دامنـه تغییـرات)    آماره

هاي هاي خاکی، میوه، بذر، برگ و مشخصات کمی پایهمتغیر

 براي. شدمحاسبه  SPSS ver16افزار بارانک با استفاده از نرم

مقایسه میانگین مساحت و محیط بـرگ، وزن و سـطح بـرگ    

ویــژه در چهــار جهــت جغرافیــایی تــاج درختــان و مقایســه 

تفـاع  میانگین مقادیر تعداد پایه، قطر بزرگ و کوچک تاج، ار

سینه و  پوشش، قطر برابرکل درخت، ارتفاع تنه، مساحت تاج

سطح مقطع در طبقات ارتفاعی مختلف پس از بررسی نرمال 

اسمیرنوف، از  - ها با استفاده از آزمون کلموگروف بودن داده

بررسـی   بـراي طرفه اسـتفاده شـد. سـپس    آنالیز واریانس یک

تفاده شـد.  هـا از آزمـون لـون اسـ    همگن بودن پـراکنش داده 

هاي توصـیفی و ترسـیم   همچنین براي تعیین و نمایش آماره

  استفاده شد.  Excelو  SPSSافزارهاي نمودار و جداول از نرم

  

  نتایج

منطقه گهررود کامالً کوهستانی در محـدوده   ج،یبر اساس نتا

گرفتـه اسـت.    قـرار  ایمتر ارتفاع از سطح در 4090تا  1400

و  یشمال يهادرصد و جهت 30- 65 نیب منطقه عمدتاً بیش

 120منطقه  نی. در اندهستغالب در منطقه  يهابیش یجنوب

 ختلـف م يهـا یژگـ یکـه در ادامـه و   شدبارانک مشاهده  هیپا

  .شودمیشده آنها ارائه  یبررس
  

  درختان کیولوژیزیف يهایژگیو

درختان در منطقه  یکمّ يهاکه اشاره شد، مشخصه گونههمان

ارتفـاع کـل درختـان،     نه،یمله قطر برابرسـ مورد مطالعه از ج

پوشـش و  ارتفاع تنه، قطر بزرگ و کوچک تاج، مساحت تاج

ـ گانـدازه  نهیسـ  سطح مقطع برابر محاسـبه   يشـدند. بـرا   يری

 تنـه با توجه به چنـد   هیهر پا نهیسطح مقطع برابر س نیانگیم

از آنها، ابتدا سـطح مقطـع هـر تنـه محاسـبه و       کیبودن هر 

ـ مربـوط بـه هـر پا    يهـا تنـه  یع تمـام مجموع سطح مقط  ه،ی

 یژگـ یهـر و  ينظر گرفته شد. براعنوان سطح مقطع کل دربه

 اریـ و انحـراف مع  نیشـتر یب ن،یکمتـر  ن،یانگیم یمورد بررس

 يریـ گنـدازه انمونه درخـت   120مربوط به  جی. نتاشد نییتع

  ارائه شده است. 1شده در جدول 

به اشکال  یلرستاندرختچه بارانک  يهاوهیمطالعه، م نیدر ا

ـ ن آنهـا مشاهده شـدند. رنـگ    يضویو ب یمرغتخم ،يکرو از  زی

پوسـت آنهـا    يکمرنـگ متفـاوت بـود و رو    ياتا قهـوه  ینارنج

طور متوسـط  به وهیشد. در هر م دهید دیرنگ سفبه ییهاعدسک

از  يارآمـ  يهـا از مشخصـه  یبذر سالم وجود داشـت. برخـ   دو

ـ م قطـر بـزرگ و کوچـک    وه،یـ جمله، وزن م درختچـه   120 وهی

  ارائه شده است. 2در جدول  یبارانک لرستان

هاي مربوط به بذر متوسط قطر بـزرگ و  گیريپس از اندازه

متـر و  میلـی  28/2 و 45/3ترتیب کوچک بذر بارانک لرستانی به

نیـز   3 جـدول  دردست آمـد.  گرم به 35/0متوسط وزن بذر نیز 

ــه ــذر مشخص ــاري ب ــاي آم ــک ل 120ه ــه باران ــتانی درختچ   رس
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  هاي بارانک در منطقه مورد مطالعهگیري صفات کمّی پایهمقادیر مربوط به اندازه .1جدول 

  اشتباه معیار  ییراتتغدامنه   انحراف معیار  کمترین  بیشترین  میانگین  متغیر

  092/0  96/7  38/1  09/5  05/13  58/7  متر)سینه (سانتی قطر در ارتفاع برابر

  090/0  9/5  99/0  2/1  1/7  04/4  ارتفاع درختان (متر)

  11/0  7/5  28/1  05/1  75/6  23/3  قطر تاج (متر)

  032/0  20/2  35/0  50/0  70/2  25/1  ارتفاع تنه درختان (متر)

  66/0  46/34  26/7  86/0  23/35  27/9  پوشش (مترمربع)مساحت تاج

  23/6  06/297  28/68  17/46  23/343  77/152  متر مربع)سطح مقطع (سانتی

  

  صفات کمّی میوه درختچه بارانک لرستانی .2 جدول

  اشتباه معیار  کمترین  بیشترین  میانگین  متغیر

  ±06/0  7  7/18  07/11  متر)قطر بزرگ میوه (میلی

  ±55/0  1  7/11  44/4  متر)قطر کوچک میوه (میلی

  ±11/0  55/0  6/1  02/1  وزن میوه (گرم)

  

  صفات کمّی بذر درختچه بارانک لرستانی .3 جدول

  اشتباه معیار  کمترین  بیشترین  میانگین  رمتغی

  ±067/0  2  5/4  45/3  متر)میلیبذر (قطر بزرگ 

  ±055/0  7/1  7/3  28/2  متر)میلیبذر (قطر کوچک 

  ±010/0  14/0  52/0  35/0  گرم)بذر (وزن 

  

  شده است. نشان داده

پس از انجام محاسبات، وزن هـزار دانـه درختچـه بارانـک     

 يهـا یژگـ یو نیانگیـ م جیدست آمد. نتاگرم به 788/34 یلرستان

هـا  خـاك نمونـه   لتیشن و سـ  زانیخاك نشان داد که م یکیزیف

اساس مثلـث بافـت خـاك،     بر نیرس است بنابرا زانیاز م شتریب

 اسـت  یلـوم یبافـت شـن   يداشت خاك منطقه دارا انیب توانیم

را در  لتیدرصـد ذرات شـن، رس و سـ    جینتـا  4). جدول 24(

  .دهدیلعه نشان ممنطقه مورد مطا

و عناصـر   ییایمیمشخصات شـ  اریو اشتباه مع نیانگیم جینتا

ارائـه   5در جـدول   زیـ شده از خاك منطقـه ن  يریگاندازه ییغذا

  شده است.

برگ درختچـه بارانـک در جهـات     یکمّ يهایژگیو سهیمقا

  مختلف ییایجغراف

 یبرگ گونه بارانک لرستان یکمّ يهایژگیو انسیوار زیآنال جینتا

تاج درخت نشان داد که اخـتالف   ییایدر جهات مختلف جغراف

و مساحت برگ در جهات مختلـف   طیمح ریدر مقاد يداریمعن

مساحت و  زانیم نیشتریکه ب یمعن نیوجود دارد. بد ییایجغراف

 زانیـ م نیکمتـر جنوب و غرب تاج و  يهابرگ در جهت طیمح

در  ياردیاختالف معن ضمندر شد.  دهیتاج د یدر جهت شمال

مختلف  ییایجغراف يهابرگ در جهت ژهیوزن و سطح و ریمقاد

   ).6(جدول  شدتاج مشاهده ن

ـ پا یکیمورفولـوژ  يهامشخصه انسیوار زیآنال جینتا    يهـا هی
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  نتایج میانگین و اشتباه معیار مشخصات فیزیکی خاك .4جدول

  یانگین و اشتباه معیارم  تعداد نمونه خاك  متغیر

  20/8±14/1  5  )%رس (

  20/28±15/2  5  )%شن (

 30/63±86/2  5  )%( یلتس

  

  هاي شیمیایی و عناصر غذایی خاك در منطقه مورد مطالعه. میانگین و اشتباه معیار مشخصه5جدول 

  میانگین و اشتباه معیار  متغیر  میانگین و اشتباه معیار  متغیر

  ppm(  891/0 ± 6/11منگنز ds/m(  123/0 ± 2/1  )هدایت الکتریکی (

  ppm(  733/0 ± 7/6آهن (  5/7 ± 0141/0  اسیدیته

  ppm(  232/0 ± 6/1مس (  9/2 ± 339/0  کربن آلی (%)

  ppm(  383/0 ± 6/2بور (  8/41 ±685/1  آهک (درصد)

  ppm(  855/0 ± 3/11کلسیم ppm(  12 /16±8/112  )پتاسیم (

  ppm(  293/0 ± 3/4منیزیم (  19/0 ± 024/0  ازت کل (%)

  ppm(  891/0 ± 6/11منگنز ppm(  053/0 ± 8/0  )روي (

  

  هاي برگ در جهات جغرافیایی اصلی تاج درختچه بارانک لرستانی. نتایج تجزیه واریانس ویژگی6جدول 

  متغیر
 جهت

 fآماره   غرب  شرق  جنوب  شمال

  a9/18 92/0±b97/21 89/0±ab84/20  86/0±b81/22 *58/3±88/0  مساحت برگ

  sn18/1 23/0±01/0  22/0±01/0  23/0±01/0  21/0±01/0  وزن برگ

  a34/23 99/0±b03/27 69/0±ab68/24  66/0±b44/26 **73/4±69/0  محیط برگ

  sn352 27/99±23/3  69/97±3/4  1/96±64/2 33/95±6/2  سطح ویژه برگ

  دار: بدون اختالف معنیns و درصد 99دار در سطح : اختالف معنی**، درصد 95دار در سطح : اختالف معنی*

  

 شیدر منطقه مورد مطالعه نشان داد کـه بـا افـزا    یرانک لرستانبا

ارتفـاع کـل درخـت و ارتفـاع تنـه       ریمقـاد  ایارتفاع از سطح در

شـده اخـتالف    مشـخص  یطبقات ارتفاع نیو ب ابدییم شیافزا

طـور  ن درختان بـه یکه بلندتر یمعن نیوجود دارد. بد يداریمعن

متـر   2400تا  2300 یاعمتر در طبقه ارتف 25/4متوسط با ارتفاع 

متر در  23/3درختان با ارتفاع متوسط  نیترو کوتاه ایاز سطح در

مشـاهده شـدند.    ایمتر از سطح در 2200تا  2100 یطبقه ارتفاع

ـ ارتفاع از سـطح در  شیبا افزا ضمندر  ـ تغ ای ـ  ریی در  يداریمعن

 نه،یقطر بـزرگ و کوچـک تـاج، قطـر برابرسـ      ه،یپاتعداد  ریمقاد

  ).7مساحت تاج پوشش مشاهده نشد (جدول  سطح مقطع و

  بحث

 یپژوهش نشان داد که گونه بارانـک لرسـتان   نیحاصل از ا جینتا

انعطـاف، نـرمش و گسـتره     يدارا ییایـ و جغراف یمـ ینظر اقل از

شـده  گونـه در منطقـه حفاظـت    نیـ سـت. ا ین يادیز یکیاکولوژ

 2400تـا   2100منطقه، در ارتفاع  یرود در دامنه شمال غربگهر

پـراکنش دارد.   رودرو در کنار رودخانـه گهـ   ایاز سطح در يمتر

تـا   2300 یو محـدوده ارتفـاع   یدامنه شمال غرب رسدینظر مبه

ـ استقرار ا يرا برا يبهتر یکیاکولوژ طیمتر، شرا 2400  گونـه نی

 یاز عوامل اصـل  یکیعنوان به ای. ارتفاع از سطح درسازدیم ایمه

ــاکولوژ ــاهم ک،ی ــز تی    تیو محــدود اهــانیتشــار گدر ان يادی
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  . نتایج مقایسه میانگین مشخصات مورفولوژیکی درخت در طبقات ارتفاعی مختلف7جدول 

  طبقات ارتفاعی  متغیر

 fآماره   2400- 2300  2300- 2200  2200- 2100  

  ns45/1  33/3±2/0  91/2±1/0 66/2±88/0  تعداد پایه

  ns678/0  82/3±19/0  53/3±11/0  4/3±42/1  قطر بزرگ تاج (متر)

  ns034/0  78/2±16/0 74/2±12/0 63/2±08/1  قطر کوچک تاج (متر)

  ab23/3 11/0±b77/3  12/0±a25/4  *572/4±18/1  ارتفاع کل درخت(متر)

  ab03/1  04/0±b14/1  04/0±a33/1 **859/4±31/0  ارتفاع تنه (متر)

  ns065/1  05/10±02/1  05/8±56/0  45/9±46/6  مساحت تاج پوشش (مترمربع)

 ns497/0  8/24±37/1  73/23±25/1  2/19±09/8  متر)قطر برابرسینه (سانتی

 ns492/0  46/586±4/75  78/497±18/55  37/392±29/253  سطح مقطع

  دار: بدون اختالف معنیns و درصد 99دار در سطح : اختالف معنی**، درصد 95دار در سطح : اختالف معنی*

  

). 15دان آنهـا دارد ( فقـ  ایـ و  یجنگـ  جوامعها و گسترش گونه

) میسـنگده (فـر   يهـا ) در جنگـل 1385و همکـاران (  ياسپهبد

 یدامنـه ارتفـاع   زیـ ) در غـرب مازنـدران ن  1378( انیدیوپورمج

حضور گونـه بارانـک    يرا برا ایمتر از سطح در 2000تا  1500

پـراکنش بارانـک در    ی). محدوده ارتفـاع 7و  1مناسب دانستند (

 یدارد. در کشور رومان گریکدیبا  ییهاتفاوت ایدن ختلفنقاط م

ـ متـر از سـطح در   400تـا   100 یبارانک در محـدوده ارتفـاع    ای

ـ متر از سطح در 2200تا  هی)، در ترک26(  يمرکـز  يدر اروپـا  ا،ی

ـ تالیمتـر، در ا  1000تا ارتفاع  ونانیمتر، در  1000تا  800 نیب  ای

تـا   یسلونمتر، در ا 1400 فاعمتر، در لبنان تا ارت 1250 تا ارتفاع

ـ بارانـک رو  يهامتر گونه 700ارتفاع   سـه ی). مقا33دارنـد (  شی

مختلـف نشـان    يحضور بارانـک در کشـورها   یمحدوده ارتفاع

ـ مثـل ا  تـر نییپـا  ییایبا عرض جغراف یدر مناطق دهد،یم و  رانی

تر است جـنس بارانـک در ارتفاعـات بـاالتر     گرم میکه اقل هیترک

بـاالتر   ییایـ عـرض جغراف  بـا  ییدر کشورها یول شودیمستقر م

دارند در ارتفاعـات   يسردتر میکه اقل یاسلون ایو  یمانند رومان

ـ . بـر ا شـود یمسـتقر مـ   نییپا  جیتوجـه بـه نتـا    اسـاس و بـا   نی

 یگونـه بارانـک لرسـتان    رسـد ینظر مـ شده به انجام يهایبررس

 نیدارد؛ بنـابرا  شیدر ارتفاعات باالتر رو یرانینسبت به بارانک ا

مسـاعد در منـاطق    طیصـورت وجـود داشـتن شـرا    در انریدر ا

 میرشد گونه بارانک نخـواه  يبرا یتیو مرتفع محدود یکوهستان

 تـوان یبـاالتر را مـ   یدر طبقات ارتفاع گونه نیداشت. حضور ا

ارتفاعات باال دانسـت.   يدر برابر سرما گونهنیمقاومت ا لیدلبه

) 2000( ارانو همکـ  سـر یدم ژوهشدر پ جه،ینت نیدر تطابق با ا

سـخت   يمقـاوم در مقابـل سـرما    ياگونـه  عنـوان بهبارانک  زین

ـ پژوهش پا نی). در ا25( شد یزمستان معرف بارانـک در   يهـا هی

غـرب   يهادرصد مشاهده شدند. در جنگل 40تا  15 يهابیش

 يهـا بیشـ  در Sorbus torminalis يهاهیپا شتریمازندران هم ب

گونه که اشاره شـد،  ). همان7( درصد حضور داشتند 60کمتر از 

در کنار رودخانـه   یدر جهت شمال غرب یبارانک لرستان یانبوه

 يانـرژ  افتیدر معموالً یشمال يهااست، چرا که در دامنه شتریب

 يهــاگونــه جــهینتاســت، در شــتریکمتــر و رطوبــت ب دیخورشــ

را  گونهنیا یامر وابستگ نیدارند. ا يشتریپسند حضور برطوبت

سـبب در   نی. بـه همـ  دهدینشان م يپسندهیو سا یدوستبه آب

آن در داخـل آب رودخانـه    يهاهیپا شتریب يهاشهیمنطقه، ر نیا

ـ ب جیگونه کـه در نتـا  . همانشدمشاهده  شـد، گونـه بارانـک     انی

اشترانکوه بـا   یخاص سرد و کوهستان یمیاقل طیدر شرا یلرستان

دارد. در  شیـ رو متـر یلـ یم 6/744ساالنه  یمتوسط بارندگ زانیم

 يهـا ) در جنگـل 1391و همکـاران (  يکه اسپهبد ییهاپژوهش

و انگلســتان  یاســلون ي) در کشــورها2007ســنگده و پاگــانوا (

 نیبارانک ب يهاشگاهیساالنه رو یمتوسط بارندگ زیانجام دادند ن

ـ ا جیگـزارش شـد کـه بـا نتـا      متـر یلیم 790تا  700 مطالعـه   نی

 انجـام  يهـا بر اساس پژوهش جهی). درنت33و  3راستا است (هم

کـه   شودیمختلف جنس بارانک استنباط م يشگاهایشده در رو
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ـ تفـاوت ز  یبارنـدگ  زانیاز نظر م هاشگاهیرو نیا نـدارد و   يادی

رشد کنـد.  کم  یبارندگ زانیدر مناطق گرم با م تواندیبارانک نم

خاك منطقه گهررود  یکیزیف اتیخصوص یبررس جیبر اساس نتا

اسـت،   یلـوم یبافت شـن  يکه خاك منطقه دار دمشخص ش زین

سبک و  يهادر خاك یگونه بارانک لرستان دهدیامر نشان م نیا

 نیـ شـن در خـاك ا   ي. وجود درصد بـاال ابدییم استقرار یآبرفت

علـت  بـه  جـه ینتتـر شـدن خـاك شـده و در    منطقه موجب سبک

 نیبا ا ماند،یم یباق شهیدر اطراف ر یزهکش شدن رطوبت کم

 طیمحـ  اچـه یبـه در  یمورد بررس يهاهیپا یکینزد لیدلبه وجود

 ســتمیبــر اســاس س مرطــوب اســت. معمــوالً هــاشــهیاطــراف ر

 نیهمچن ،است سولیخاك آنت يمنطقه دارا ییکایآمر يبندطبقه

مـوارد   نیـ در خاك منطقه مشاهده نشـد، ا  زین افتهیتکامل Bافق 

 دییست. در تأمطالعه ا دهنده جوان بودن خاك منطقه موردنشان

 يهـا داشته اسـت کـه خـاك    انی) ب1380کفش ( نیزر جینتا نیا

کوتـار   نی). همچنـ 11( انـد افتـه یزاگرس عموماً جوان و تکامل ن

 يهـا جنس بارانک در خـاك  یانبوه شی) با مشاهده افزا1995(

). 27( کـرد  یبردبار معرف یخاک طیعمق، آن را در مقابل شراکم

 جیاروپـا نتـا   يهـا از جنگـل  ییهـا در بخش زی) ن2007پاگانوا (

عمـق  کـم  يهـا در ارتباط بـا حضـور بارانـک در خـاك     یمشابه

ـ )33( پژوهش حاضر همسو است جیگزارش کرد که با نتا  ی. ول

 ی) در بررسـ 1386و همکـاران (  ياسپهبد جهینت نیدر تضاد با ا

داشـت کـه    انیسنگده مازندران ب يهاپراکنش بارانک در جنگل

داشـته   يشـتر یرشـد ب  قیـ عم يهـا در خاك S.torminalisگونه 

خاك منطقه نشـان   ییایمیش اتیخصوص یبررس جی). نتا2است (

 7 يبـاال  تهیدیبـا اسـ   ییهـا خـاك  یکه بارانـک لرسـتان   دهدیم

 يهـا است خاك یهیبد کند؛یاستقرار انتخاب م ي) را براییای(قل

. باشـد  گونـه نیاستقرار ا يبرا یمناسب شگاهیرو تواندینم يدیاس

ـ  Cerasus mahaleb L. Mill حضور محلب طـور متوسـط   هکه ب

و  شودیم دهید یلومیو بافت شن 84/7 تهیدیبا اس ییهادر خاك

بـا بارانـک    يادیـ ز کیتشابه اکولوژ ایاز نظر ارتفاع از سطح در

ـ ا دیـ ؤم زیـ عنوان گونه همراه بارانک ن)، به12دارد ( یلرستان  نی

ازت و فسـفر   ،یآل ب کربنمناس ریمقاد حیمطلب است. در توج

 یاهیـ مواد گ تیفیداشت مقدار و ک انیب توانیدر خاك منطقه، م

ـ  ایناست،  گرید يهابهتر از جهت یشمال يهابیدر ش ـ دلهب  لی

ـ بودن دمـا، بـاالتر بـودن م    ترنییپا رطوبـت و   يو مانـدگار  زانی

ـ بقا هیـ سرعت تجز هاسمیکروارگانیحضور م  شـتر یب یاهیـ گ يای

در  میآهـک و کلسـ   ریباال بودن مقـاد  گریازطرف د ).23است (

بودن سنگ  یدهنده آهکنشان تواندیخاك منطقه مورد مطالعه م

و انحـالل سـنگ آهـک در     یدگیمنطقه باشد، هواد نیبستر در ا

درصد آهک در  شیمنطقه مورد مطالعه باعث افزا یمیاقل طیشرا

 نبـود  یبـا توجـه بـه کوهسـتان     نی). همچن13خاك شده است (

باعـث انتقـال    توانـد یم زین شیفرسا فرایندمنطقه مورد مطالعه، 

ـ   یغن یخاك سطح  ییبـاال  يهـا ازقسـمت  یاز امالح و مـواد آل

  ). 40شود ( ترنییپا يهابه قسمت بیش

مشـخص شـد،    زیهمراه بارانک ن يهاگونه ،یبررس نیا در

محلب، دافنه، نسـترن   ب،یزرشک، گردو، س د،یمانند ب ییهاگونه

تمشـــک، ارژن و ارس  ،یوحشـــ السیگـــ ک،یـــول ،یوحشـــ

بودنـد.   یدر منطقه مورد بررس افتهی شیرو يهاگونه نیتریاصل

ـ پاصورت تـک منطقه به نیدر ا یبارانک لرستان  يهـا و گـروه  هی

بـرده  نـام  يهـا از گونـه  یهمـراه برخـ  کوچک مشاهده شد و بـه 

ـ  ياو درختچه یصورت درختبه ختهیآم ییهاشگاهیرو وجـود  هب

و همکــاران  يتوســط اســپهبد جــهینت نیــآورده اســت. مشــابه ا

 نی). همچنـ 2( شدگزارش  يسنگده سار يها) در جنگل1386(

حضـور   رانیشمال ا يهاشده در جنگلمطالعات انجام  ریدر سا

ـ نظ ییهـا با گونه ختهیو آم يطور انفرادبه یرانیبارانک ا راش،  ری

طـور کـه   همـان  ).18و  10 ،9بلوط، ممرز و پلت گزارش شد (

و وزن بـرگ در جهـات    ژهیسطح برگ و رینشان داد، مقاد جینتا

ـ   گریکـد یتاج درخت با  ییایمختلف جغراف  يداریاخـتالف معن

سـطح بـرگ اخـتالف     حتو مسا طیمح ریدر مقاد ینداشت ول

بـرگ   طیمساحت و مح زانیم نیشتریمشاهده شد و ب يداریمعن

تفـاوت   نیـ لـت ا شد. ع دهیجنوب و غرب تاج د يهادر جهت

مختلف تاج  يهامختلف در جهت یکیاکولوژ تیوضع تواندیم

گونـه   ژهیـ طور متوسط سـطح بـرگ و  به نیدرخت باشد. همچن

مربع بر گـرم بـود کـه     متریسانت 09/97برابر با  یبارانک لرستان

ـ مقدار کمتر از سـطح بـرگ و   نیا بـرودار، بنـه و داغـداغان     ژهی

مربع بر گـرم اسـت    متریسانت 5/103 و 2/214، 2/171 بیترتبه
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اسـت   ادیبرگ آنها ز ژهیکه مقدار سطح و ییهاگونه معموالً .)8(

نسبت فتوسـنتز آنهـا بـه     نیبوده و همچن يشتریب تروژنین يدارا

 گـر ید ي). از سـو 28اسـت(  شتریبرگ ب تروژنین حدوا کی يازا

 برگ آنها کم است معمـوالً  سطح ویژه برگکه مقدار  ییهاگونه

هـا و  بـوده و بـرگ   شـتر یزن خشک بـه وزن تـر آنهـا ب   نسبت و

برگ  ادی). مساحت ز35دارند ( يشتریآنها طول عمر ب يهاشهیر

 سبنامنا یطیمح طیدر رابطه با شرا اهیگ يممکن است به بردبار

درخت بنه توسـط فـالح    ژهیسطح و ی). در بررس21(دکنکمک 

و  یشـمال  يهـا در جهـت  ژهیـ ) سـطح و 1389( یوسفیو  يچا

 گـر ید یدر پژوهشـ  نی). همچن14( استاختالف  يدارا یوبجن

جوان و مسن در سه گونـه   ،ياهیسا ،ينور يهابرگ ژهیسطح و

) و Q. infectoria( ، مـازودار )Quercus brantii( بلـوط بـرودار  

 جـه ینت). در6( بودند يداریاختالف معن يدارا )Q libani( ولیو

ـ ب تـوان یمـ انجام شـده   يهاپژوهش جیتوجه به نتابا داشـت   انی

 نیو همچنـ  یطـ یمح طیوابسته به شـرا  اریشاخص بس نیمقدار ا

نشــان داد  نیهمچنــ جی). نتــا41( اســت اهیــگ یعملکــرد درونــ

شـکل بـا قطـر     يو کـرو  یضـ یب ياوهیم يدرختچه بارانک دارا

 6تـا   3طـور متوسـط   بـه  وهی. در هر ماست 02/1و وزن  107/1

بذر سالم  دوطور متوسط د بهتعدا نیعدد بذر وجود دارد که از ا

در منطقـه   یدانه بارانک لرستانوزن هزار نیوجود داشت. همچن

شـده در  انجام يهاگرم بوده است. طبق پژوهش 78/34رود گهر

ـ یدانـه بارانـک ا  وزن هـزار  نیانگیـ م شـور، داخل ک در سـه   یران

ـ ترتپاسـبند، اشـک و سـنگده بـه     شگاهیرو و  18/21، 61/22 بی

شـده در  انجـام  يهای)، و طبق بررس19( ه استگرم بود 88/21

 Sorbus persica  47/42وزن هزار دانـه  شهردونیفر يهاجنگل

 یکـ یاختالفـات ژنت  رسـد ینظر م). به4( گرم محاسبه شده است

در بـذر و وزن هـزار    ياکاهش مواد اندوختـه  ای شیموجب افزا

 دانه شده است. هر چنـد وزن هـزار دانـه در بـذرها بـه عوامـل      

دانـه،   یچون اندازه، فرم، شکل دانـه، وزن دانـه، سـخت    یمختلف

  دارد.  یبستگ زیموجود در دانه ن باتیمواد و ترک رهیذخ ،یچگال

  

  يریگجهینت

در  یگفت که پراکنش گونه بارانک لرستان توانیم یکل طوربه

ـ متر از سـطح در  2400تا  2100 یدامنه ارتفاع و در جهـت   ای

ـ  قطـر   اسـت ر رود اسـتان لرسـتان   در منطقـه گهـ   یشمال غرب

ارتفاع، قطر تاج، ارتفاع تنه، مساحت تاج پوشـش و   نه،یبرابرس

، 23/3، 04/4، 58/7درختـان برابـر بـا     نهیسطح مقطـع برابرسـ  

 ياوهیـ م ي. درختچه بارانـک دارا است 77/152و  27/9، 25/1

. هـر  اسـت  02/1و وزن  107/1شکل بـا قطـر    يو کرو یضیب

عدد بذر سـالم   2طور متوسط عدد بذر و به 6تا  3 يدارا وهیم

گـرم   78/21طور متوسط به وهیم ياست. وزن هزار دانه بذرها

بـا   ياهیشکل با حاشـ  یمرغتخم رختچهد نیا يها. برگاست

 25/22و وزن   09/97 سـطح  ویـژه بـرگ   بـا   زیـ ر يهادندانه

بـا عمـق    یلوم یسبک با بافت شن یخاک ي. منطقه داراندهست

  29/1برابــر  ECو  pH  58/7ياك منطقــه داراکــم اســت. خــ

، 500/9، فسـفر  800/41درصد آهک  ،بر مترمربع منسیزیدس

 می، کلســـ628/11، منگنـــز  880/0 يو، ر 800/112 میپتاســـ

، درصد رطوبت ppm 418/1 می، و سد394/4 میزی، من330/11

و گونـه   اسـت  19/0و درصد ازت کل برابـر بـا    20/29اشباع 

هـا داشـته   نوع خـاك  نیرا در ا شیرو نیبهتر یبارانک لرستان

   است.
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Abstract 

One of the effective steps for the sustainable forest development is the recognition of habitat condition and silvicultural 
characteristics of the rare species. Accordingly, this study investigated the autecology of Sorbus lorestanica as a rare 
species of Zagros. For this purpose, the exclusive natural habitat of Sorbus lorestanica in Lorestan province (Gahar 
Rood protected area) was selected the and data of all trees were recorded by the full inventory method. Habitat 
characteristics such as slop, aspect and altitude were recorded and the surface soil samples were taken and the selected 
physicochemical characteristics were measured. Fruits and seeds of the Sorbus lorestanica were sampled and the 
morphological traits were assessed. The results showed that Sorbus lorestanica trees were expanded at 2100-2400 m 
above sea level, in the north-western dirction  in a shallow soil with sandy loam texture and alkaline reaction. The mean 
of diameter at  the breast height (dbh), total height,canopy diameter, trunk height, crown canopy and basel area was 
7.58cm, 4.04m, 3.23m. 1.25m. 9.27m2 and 152.77cm2, respectively. Also 1000 seeds weight and specific leaf area were 
34.78 gr and 97.09 cm2/gr respectively. Juniperus excelsa, Amygdalus haussknechtii, Amygdalus lycioides, Amygdalus 
scoparia, Lonicera nummularifolia, Cerasus mahaleb and Salix spp were the main species present with Sorbus 
lorestanica trees. 
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