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  تأثير فيزيوگرافي و برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك
   منطقه از استان مركزي4بر پراكنش گونه بادامك در 
 

  3طالبي  و خسرو ثاقب2، فاطمه احمدلو1يغالمرضا گودرز*

دانشجوي دكتري دانشكده منابع طبيعي، 2ت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان مركزي، عضو هيأ1
  ها و مراتع كشور  جنگلر و عضو هيأت علمي مؤسسه تحقيقاتدانشيا3، ، نوردانشگاه تربيت مدرس

  4/7/91:  ؛ تاريخ پذيرش21/1/90: تاريخ دريافت
  1چكيده

اصالح،   براييهاي مهم جنگل خصوصيات خاك گونهيزيوگرافي و فبررسي نياز رويشگاهي از جمله 
هاي مهم جنگلي استان مركزي  يكي از گونه. باشد  ضروري مياحياء و حفاظت پوشش گياهي

كه داراي استفاده خوراكي و صنعتي و ارزش باشد   ميSpach.  Amygdalus scopariaبادامك
 و با  جنگل گردشي و بررسي مقدماتي منطقه پس ازاين پژوهش در .محيطي و حفاظتي است زيست

 قطعه با 61اقدام به پياده نمودن ارتفاع از سطح دريا و شيب ، توجه به متغيرهايي مانند جهت جغرافيايي
. آبادان تفرش گرديده، نيمور محالت، جفتان تفرش و سر منطقه جالير ساو4در  GPSاسنفاده از دستگاه 

 كربن ،پتاسيم قابل جذب، آهك(خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك برخي در هر يك از قطعات نمونه 
هاي كمي  گيري و اندازه )رس، سيلت، شن، هدايت الكتريكي، اسيديته و فسفر قابل جذبازت آلي، آلي، 

سطح مقطع هر درخت، تاج ، سطح مقطع  درختقطر تاج، ارتفاعتعداد درخت در هكتار، (رويشي گونه 
 مورد تجزيه تحليل آماري PC-ORDو  SPSSافزارهاي  انجام و با نرم) يات و تجديد حتاج در هكتار
ترين ارتفاع از سطح  بيشطرفه نشان داد كه   از آزمون تجزيه واريانس يكدست آمده نتايج به. قرار گرفتند

 و ترين مقدار درصد شن دريا، شيب، آهك، هدايت الكتريكي و فسفر در منطقه نيمور محالت، بيش
ترين تعداد درخت در هكتار در   تاج در هكتار در مناطق جالير ساوه و سرآبادان تفرش، بيشسطح مقطع

همچنين . ترين ارتفاع از سطح دريا و سيلت در منطقه جالير ساوه وجود دارد منطقه سرآبادان تفرش و كم
پراكنده هاي رويشي در جهت مثبت محور اول  ه مشخصه است كه هم آنهاي اصلي بيانگر تحليل مؤلفه

                                                 
  goodarzi44@yahoo.com: مسئول مكاتبه *
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ترين همبستگي مثبت را با محور اول و نيمور محالت با محور دوم نشان  منطقه جالير ساوه بيش. اند شده
 در ربع دوم و در منطقه و در مناطق سرآبادان و جالير ساوه درصد شن و ازت كل ودر ربع اول . دهد مي

كربن آلي از جفتان تفرش ر منطقه و د در ربع چهارم  وو فسفرشيب ، نيمور محالت ارتفاع از سطح دريا
  .دنباش مي پراكنش بادامك ترين عوامل تأثيرگذار بر مهم

 
  هاي خاك هاي اصلي، ويژگي استان مركزي، بادامك، پراكنش، تحليل مؤلفه : كليديهاي واژه

  
  مقدمه

  درصد از مساحت8/1 ميليون هكتار، 94/2 هكتار حدود 2949172وسعتي بالغ بر با استان مركزي 
  خوبي استنسبت بهاي  خود داراي تنوع گونه موقعيت خاص ژئوبتانيك و اقليمي باكشور را دارد و 

باشد و   توراني مي- متعلق به ناحيه ايرانوهعمدطور  بههاي گياهي اين استان  رويش. )2009ثابتي، (
 از آب ي متغيريهاي البرز و زاگرس داراي سيما كوه خوردگي رشته گرفتن استان در چين رقراهمچنين 

دليل  هگرچه ب. باال در نقاط مختلف استان گرديده است تنوع گياهي  و همين امر موجبو هوا بوده
ك استان مركزي از ي، ختلف مي و عوامل انسانيدليل خشك ه و بشناسي خاص وضعيت اقليمي و زمين

 جغرافيايي خاصي از  در مناطقمحدودكليماهاي پراكنده و لي ميكرووسيماي جنگلي برخوردار نيست 
) Amygdalus(جنس بادام  .اي است استان وجود دارد كه بسيار غني از پوشش درختي و درختچه

ها  يا ره گوجهيتريز) Rosaceae(ان يسرخ از خانواده گلران ي ايها ين رستنيتر  از باارزشيكي
)Prunoideae (شرق و غرب پراكنش  در مركز،يتوران -رانوي منطقه ايباشد كه در بخش كوهستان يم 

 گونه از آن در 30ش از يباشد كه ب ي از نقاط جهان ميا  گونه در پاره40ش از ي بين جنس دارايا. دارد
 از نقاط كشور يارين راستا گونه بادامك در بسيدر ا). 1995، يزينژاد پار رانيا(ش دارند يران رويا
بنابراين ). 1999نژاد،  يالوان(ش دارد يامكان رو) خشك مهي خشك و نيها  درصد از عرصه80ش از يب(

 .ها انجام گيرد  بر رويشگاه آنپژوهش اصالح، احياء و حفاظت پوشش گياهي است كه براي ضروري
ان و ي صورت گرفته است از جمله ساالرجهانبادامك در پراكنش  در خصوص يار اندكيمطالعات بس

در ار مهم در پراكنش بادامك ينوان عامل بسع ه بييايجه گرفتند كه جهت جغرافينت) 2008(همكاران 
ن ارتفاع، تعداد جست، يانگيمكه  طوري هبباشد  يممحال و بختياري هاي زاگرس در استان چهار جنگل
و طبقه  يتر از جهت شمال شي بين گونه در جهت جنوبيقه، قطر تاج و درصد تاج پوشش ايقطر 

 در .است درصد بهترين محدوده رويشي 40-50  متر از سطح دريا و ميزان شيب1800-1900ارتفاعي 
 نشان داده هاي وحشي در آذربايجان پذيري بادامروي پراكنش و تغيير) 1982(ساو  دنينتايج پژوهش 
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نظر قرار گيرد و دو تواند مد ها مي كننده پراكنش گونهعنوان عامل محدود ارتفاع از سطح دريا بهشد كه 
توان  نژاد مي هاي اصالح آذربايجان گزارش شده است كه براي برنامه در 1 زنجيزرهاي در دامن فرم بوته
هاي جنس بادام و  ارتباط بين گونه) 1995(برويس و زهيري  در پژوهش .ها استفاده نمود از آن
 تشخيص بادامبراي جنس  گونه 26ها بررسي و  هاي مورفولوژيكي، جغرافيايي و اكولوژيكي آن تفاوت

 گونه، 6 با Orientalis گونه، 11با  Communisهاي  شامل گروه گروه 4داده شد كه در 
Spartioides گونه و 2 با Dodecandara ها،  با وجود اين در درون اين گروه.  گونه قرار گرفتند7 با

  دليل ارتفاع از سطح دريا از هم  هم شبيه و نزديك بودند، ولي از نظر جغرافيايي به هها خيلي ب گونه
گروه گونه در بررسي عوامل تأثيرگذار بر پراكنش ) 2010 ( و همكاران آرخي.جدا شده بودند

كننده حدودعنوان عامل م به  راو سپس بافت خاك، ارتفاع از سطح دريا A. orientalisاكولوژيك 
مشخص ) 2000(توسط ترابيان در مطالعه انجام شده در خراسان  .اند نمودهها معرفي  پراكنش گونه

هاي جنوبي و غربي رويش دارد  و در جهت متر از سطح دريا 1600بادامك در ارتفاع گرديده است كه 
گزارش نموده است كه ) 1999(نژاد  يالوان. باشد و شيب عرصه عامل مهمي در گسترش اين گونه نمي

از عوامل مهم در  .دهد يح مي را ترجيشرق و يشرق  جنوب، جنوبييايجهات جغرافتر  بادامك بيش
به ) 2006(آبال و كاوينگتن . باشد ها، خاك رويشگاه مي  گسترش و ميزان رويش گونهبودگسترش يا ن

تأثير ميزان ) 2004(ايسن و همكاران  ،ياهي گيها  خاك در پراكنش و استقرار گونهيطينقش عامل مح
 با )b2010(و مهدوي و همكاران  رطوبت، بافت و اسيديته بر گسترش، رشد و زادآوري جوامع گياهي

 بافت خاك، آهك، ازت، كربن آلي، ارتفاع PCA(2(هاي اصلي  ستفاده از روش تجزيه و تحليل مؤلفها
شناختي  هاي بوم ترين عوامل محيطي مؤثر در استقرار و پراكنش گروه از مهمرا از سطح دريا و شيب 

در نيز ) 2008(كوچ و همكاران . گزارش دادندكوه ايالم پوشش گياهي منطقه حفاظت شده كبير
هاي اصلي نشان دادند كه پراكنش  هاي خانيكان مازندران با استفاده از تجزيه مؤلفه بررسي خاك جنگل

 اسيديته، وزن مخصوص ظاهري، بافت خاك، فسفر، صيات خاك مانندهاي جنگلي با برخي خصو تيپ
) 2002(جعفري و همكاران . دار دارد كربن آلي، ازت كل و ظرفيت تبادل كاتيوني همبستگي معني

هدايت الكتريكي، بافت خاك، امالح پتاسيم، گچ و آهك را از عوامل مؤثر در تفكيك پوشش گياهي 
 بين هاي همبستگي  از تجزيه و تحليلدست آمده نتايج به. اند كوه استان يزد عنوان نموده مراتع پشت

مكاران  توسط مهدوي و هكوه ايالمدر منطقه حفاظت شده كبير عوامل محيطي و پوشش گياهي
)a2010 ( هاي علفي با مقدار رس و شن همبستگي منفي و با  در دامنه جنوبي تنوع گونهنشان داد كه

                                                 
1- Zangezur 
2- Principal Component Analysis 
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ماده آلي و نيتروژن همبستگي مثبت و با ارتفاع از با دامنه شمالي در و سيلت و آهك همبستگي مثبت 
ا همبستگي منفي و با سطح دريا همبستگي منفي و در دامنه غربي با شوري خاك و ارتفاع از سطح دري

 نقش ياهيشگاه هر گونه گي خاك رويها يژگي از ويآگاهدر اين راستا  .آهك همبستگي مثبت دارد
ن يج ايتوان از نتا ين ميط خاك در مناطق مشابه دارد، بنابراي سازگار با شرايها شنهاد گونهي در پيمؤثر

 با توجه به .ط مشابه استفاده نموديا مناطق با شرياهي پوشش گو حفاظتاء ي اح، اصالحپژوهش براي
بومي بودن گونه بادامك، گسترش گونه از نظر تعداد، حجم و سطح توسعه در مناطق اكولوژيك استان 

، اهميت ، صنعتي و خوراكي دارويي،، ارزش اقتصادي از نظر توليد ميوه)2007پور و همكاران،  زاهدي(
داري و حفاظت و احياء و جلوگيري از فرسايش خاك هاي آبخيز اكولوژيكي و استفاده از آن در طرح

 بررسي تأثير فاكتورهاي ه بادامك، اقدام به انتخاب آن براي اطالعات كافي در خصوص گوننبودو 
  . منطقه از استان مركزي گرديد4خاك در فيزيوگرافي و 

 
  ها  و روشمواد

ها، جهات، طبقات ارتفاعي و  دليل دارا بودن اقليم  بهي منطقه از استان مركز4در اين پژوهش 
 آن در جدولم ي منطقه و اقلمساحت، ييايمشخصات جغراف انجام گرفت كه هاي متفاوت شيبدرصد 

  . است نشان داده شده1 مناطق در استان در شكل يت مكانيموقعو  1
  

  .مطالعه مورد مناطق اقليم و مساحت جغرافيايي، مشخصات -1 جدول
 تفرش سرآبادان )تفرش (تانجف محالت نيمور ساوه جالير 

 جغرافيايي طول
   درجه و50
   دقيقه و6

  ثانيه47

   درجه و50
   دقيقه و33

  ثانيه9

   درجه و49
   دقيقه و43

  ثانيه24

   درجه و50
   دقيقه و6

  ثانيه37

 جغرافيايي عرض
   درجه و34
   دقيقه و53

  ثانيه1

   درجه و33
   دقيقه و49

  ثانيه12

   درجه و34
   دقيقه و51

 انيه ث33

   درجه و34
   دقيقه و46

  ثانيه37
 2920 239 2600 9824 )هكتار (مساحت

 )شاخص آمبرژه (اقليم
   با خشك

 سرد هاي زمستان
   با خشك

 سرد هاي زمستان
   با خشك

 سرد هاي زمستان
 با خشك نيمه
 سرد خيلي هاي زمستان

 49/387 5/304 8/275 3/212 )متر ميلي( ساليانه بارندگي  ساله20 ميانگين
  1770  1400  1900  1240  )متر (حداقل ارتفاع از سطح دريا
  2020  1690  2450  1360  )متر (حداكثر ارتفاع از سطح دريا

 4/12 6/12 6/12 16/18 )گراد سانتي درجه (ساليانه دماي ميانگين
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  . موقعيت مكاني مناطق مورد مطالعه در استان مركزي-1شكل 
  

، GPSنظر با اسنفاده از دستگاه هاي گونه مورد ها در رويشگاه ز شناسايي و انتخاب عرصهپس ا: روش
 بنابراين با توجه .تعيين گرديد) پراكنش افقي گونه(دامنه گسترش گونه از نظر طول و عرض جغرافيايي 

اي   آري دايره10، قطعات ، طيقات شيب مختلف و طبقات ارتفاعي متفاوت فرم زمين،به جهت جبهه
 هر قطعه نمونه، گونه كه در يطور هب) 2008ساالريان و همكاران، (در نظر گرفته شد  يصورت انتخاب به

نيز  براي تعيين مساحت دقيق قطعه نمونه از روش حداقل سطح .نظر در آن قرار بگيرددرختي مورد
. )2012كو و همكاران، ن توكلي( پايه در هر قطعه نمونه قرار گيرد 15كه حداقل  طوري ه باستفاده گرديد

ها ماهيتاً تصادفي بوده است  گردد كه محل انداختن نمونه در ارتباط با پياده نمودن قطعات نمونه اشاره مي
صورت  ها در تمام جهات و ساير فاكتورها قرار بگيرند در شروع به كه پالت فقط انتخاب اوليه براي اين

 يدر منطقه مورد بررس در مجموع يپس از جنگل گردش شاين پژوهانجام  يبرا. ايم انتخابي عمل نموده
  ، جفتان تفرش ) پالت20(، نيمور محالت ) پالت12( رويشگاه جالير ساوه 4و در  پالت 61در 

 Arc GIS 9.2افزار  در محيط نرم. ها انجام گرفت يگير اندازه)  پالت16(و سرآبادان تفرش )  پالت13(
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 متر از 2000-2500 و 1500-2000 ،1000-1500 هطقه در سه طبق طبقات ارتفاع از سطح دريا منهنقش
 ه درصد و نقش60و بيش از درصد  35-60، 20-35، 0-20 ه طبقات شيب در چهار طبقهسطح دريا، نقش

گذاري و تلفيق و  هم سپس با عمل روي. هاي اصلي تهيه شد  جهته طبق4 طبقات جهت دامنه در
 واحد همگن در منطقه شناسايي 61 در نهايت ي همگن تهيه و واحدهاي كارهها، نقش كدگذاري نقشه

 عمقاز هم، سه نمونه از يك  ) متر2(برداري از خاك، در مركز هر قطعه با فاصله معيني  براي نمونه .شد
 در كل پروفيل تهيه و در عمقبرداشته و مخلوطي از خاك اين ) متر  سانتي0-40عمق خاك (خاك 

علت فرسايش  ه و بن منطقه بوديا  و صخرهي كوهستاندليل هب .ري قرار گرفتندگي آزمايشگاه مورد اندازه
 خاك عمق فقط يك طقه، عمق خاك رويشگاه كم بوده بنابراينخاك مناسب در مننشدن شديد و تشكيل 

 ، شامل درصد شن، درصد سيلت، درصد رسينظر در اين بررس مورديفاكتورها. است  بودهيقابل بررس
خاك كل ، آهك و نيتروژن  قابل جذب، فسفري، ماده آل قابل جذب پتاسيمته،يدياس ،يكيت الكتريهدا
مربع در  متر100 به مساحت يكروپالتيانتخاب م(ات يد حيزان تجديو متعداد درخت در پالت . باشد يم

از نظر  خصوصيات كمي گونه مورديبرخو ) ن گونهي ا دانه زاديمركز هر قطعه نمونه و شمارش زادآور
 هر درخت و سطح مقطع  تاجارتفاع، سطح مقطع، )گيري دو قطر عمود بر هم با اندازه (ه قطر تاججمل
سنج و  سنج، درصد شيب با شيب در هر پالت ارتفاع منطقه با ارتفاع. دي گرديريگ اندازهدر پالت تاج 

شد و با استفاده گيري  و بر حسب درجه اندازهنماي سونتو  با استفاده از قطب) آزيموت(جهت جغرافيايي 
  .تبديل گرديد) 2005مورو و همكاران،  -مالتيز (1از رابطه 

  

)1                                                                  ()A :(1      )آزيموت دامنه + A-45 (Cos  
  

 كل بـا روش  نيتروژن با استات آمونيوم،  ميپتاسگيري   عصارهفسفر قابل جذب خاك به روش اولسون،        
،  سـنج  ECبا دسـتگاه    ) EC( متر، هدايت الكتريكي     pH از روش پتانسيومتري با دستگاه       هيتيدياسكجدال،  

، بـالك  -و درصد كربن آلـي از روش والكـي         به روش موليبدن و وانادات و دستگاه اسپكتروفتومتر          فسفر
تجزيـه و    ).1993كفش،   نيزر(تعيين گرديد    يدرومتريو بافت خاك به روش ه      يمتريآهك با روش كلس   

هـا بـا     ابتدا شرط نرمال بـودن داده     .  صورت گرفت  SPSS (15)افزار   ها با استفاده از نرم      داده تحليل آماري 
در صـورت   . تست گرديد وسيله آزمون لون      ها به  همگني واريانس داده   اسميرنوف و  -آزمون كولموگروف 

هـا   ، اخـتالف آمـاري داده  )One Way ANOVA(طرفه  كي با آزمون تجزيه واريانس ها نرمال بودن داده
 دانكـن اي   دامنـه  آزمون چند  ها از  دار بودن اثر تيمارها، براي مقايسه ميانگين       در صورت معني  . تعيين گرديد 

ـ       در صورت نرمال نشدن داده     . درصد استفاده شد   5در سطح احتمال      س بـراي  يها از آزمون كروسـكال وال
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 تجزيـه و تحليـل      براي. ها استفاده شد   نيانگيسه م ي مقا يو برا ي يتنيو منها و از آزمون      اختالف آماري داده  
اسـتفاده  ) Two Way ANOVA(طرفـه  واريـانس دو اثر متقابل جهت دامنه و منطقـه از آزمـون تجزيـه    

  در چهار منطقه مورد مطالعـه       پراكنش اين گونه   بر ترين عوامل تأثيرگذار   مهم بررسي   براين  يهمچن. گرديد
  .استفاده گرديد PC-ORD افزار از نرم

  
 جينتا

دار هدايت الكتريكي و فسفر قابل جذب در  دهنده تفاوت معني نتايج آزمون كروسكال واليس نشان
ارتفاع از سطح دار  يدهنده تفاوت معن  نشانن پژوهشيج اينتا). 2جدول (باشد  مناطق مورد مطالعه مي

، تعداد تعداد درخت در پالت، درصد شن،  سيلت،آهك، درصد كربن آلي، درصد ازت كلدريا، شيب، 
در مناطق مورد مطالعه با سطح مقطع تاج در هكتار و سطح مقطع تاج در پالت ، درخت در هكتار

ترين ميزان هدايت الكتريكي و  بيش). 3جدول (باشد  يطرفه م كيانس يه وارياستفاده از آزمون تجز
ارتفاع از سطح دريا، ن يتر شيب). 3جدول (فسفر قابل جذب در منطقه نيمور محالت وجود دارد 

مور محالت و جفتان يلت در مناطق نين مقدار سيتر شيب، مور محالتيآهك در منطقه ن  و شيبدرصد
در مناطق و سطح مقطع تاج در هكتار در پالت تاج  سطح مقطع ،ن مقدار درصد شنيتر شيتفرش، ب

در منطقه و تعداد درخت در هكتار در پالت ن تعداد درخت يتر شي ب،ر ساوه و سرآبادان تفرشيجال
  ).2جدول (وجود دارد در منطقه جالير ساوه سيلت ارتفاع از سطح دريا و ترين  و كمسرآبادان تفرش 

  
  .ويتني يو برخي پارامترهاي خاك و ميزان تجديد حيات در مناطق مورد مطالعه  و من نتايج آزمون كروسكال واليس-2جدول 

  2X  P  سرآبادان تفرش  )تفرش(جفتان    محالتنيمور  جالير ساوه  
  كتريكيالهدايت 

  )زيمنس بر متر دسي(
ab)09/0(99/0  a)21/0(05/1  b)08/0(61/0  ab)06/0(8/0  94/9  *019/0  

–Log H+اسيديته a)03/0(88/7  a)03/0(91/7  a)03/0(94/7  a)02/0(86/7  66/6  ns084/0 

فسفر قابل جذب 
  )ام پي پي(

b)75/0(88/10  a)36/5(8/19  b)84/0(78/8  b)54/1(18/10  451/4  **007/0  

  تجديد حيات 
  )پالتتعداد در (

a)69/1(58/7 a)75/0(85/3 a)46/2(46/7 a)51/0(44/3 41/5  ns144/0 

2X :ومربع كاي  P :داري سطح معني.  
  .تباه از معياراش ():  وباشد  مي05/0ها در سطح احتمال  دار بودن ميانگين  معنيگرنابيحروف مختلف در رديف 
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  .هاي خاك و فيزيوگرافي در مناطق مورد مطالعه طرفه و ميانگين مشخصه نتايج تجزيه واريانس يك -3جدول 
  F P  سرآبادان تفرش  )تفرش(جفتان   نيمور محالت  جالير ساوه  

  ارتفاع از سطح
 )متر(دريا 

c)89/11(5/1297  a)2/30(25/2139  b)41/25(54/1543  b)01/18(25/1874  733/167  **000/0  

  9/3(42/42  a)91/3(65/60  b)82/3(31/40  b)1/4(69/44  82/4  **005/0(b  )درصد(شيب 
پتاسيم قابل 

  )ام پي پي(جذب 
a)94/18(33/214 a)46/12(6/244 a)17/40(55/295 a)15/18(62/249 859/1  ns147/0 

  53/0(3/2  a)9/2(48/31  b)53/1(77/19  c)98/0(41/7  411/49  **000/0(c  )درصد(آهك 
  07/0(43/0  b)09/0(24/0  a)09/0(53/0  a)03/0(47/0  491/6  *001/0(a  )درصد(كربن آلي 
  00/0(056/0  b)00/0(024/0  a)00/0(054/0  a)00/0(058/0  887/2  *043/0(a  )درصد(ازت كل 

 15/5(42/24  a)52/1(02/20  a)53/2(08/19  a)41/3(81/16  945/0  ns425/0(a  )درصد(رس 
 39/1(08/10  a)84/1(1/32  a)86/2(30  b)34/2(5/17  947/21  **000/0(c  )درصد(سيلت 
 6/4(5/65  b)64/2(13/48  b)58/4(38/45  a)49/3(69/65  608/8  **000/0(a  )درصد(شن 

  تعداد درخت 
  در هكتار

ab)7/40(17/349  c)4/21 (178  bc)4/24(46/228  a)6/26(63/425  89/6  **000/0 

  ميانگين قطر 
  )متر(تاج 

a)09/0(79/1  a)08/0(52/1  a)1/0(66/1  a)09/0(62/1  42/1  ns246/0 

ميانگين ارتفاع 
  )متر(

a)11/0(74/1  a)08/0(45/1  a)08/0(49/1  a)08/0(4/1  711/2  ns053/0 

انگين سطح مي
مقطع تاج هر 

  )مربعمتر(درخت 
a)29/0(45/2  a)21/0(88/1  a)25/0(32/2  a)27/0(26/2  999/0  ns4/0 

  سطح مقطع تاج 
   هكتاردر

a)2/40(23/857  b)7/41(9/308  ab)3/38(86/507  a)8/47(89/824  39/8  **000/0 

تي   با استفاده از آزمون دانت05/0ها در سطح  دار بودن ميانگين  معنيگرنابير پارامتر حروف مختلف كوچك در رديف مربوط به ه
  .ها از آزمون دانكن استفاده گرديد دليل همگني واريانس ه ب است و در پارامترهاي الي و شنها  واريانسدليل همگن نبودن ه ب3

و ها   بين ميانگينيدار معنينبود  ns ،05/0دار در سطح احتمال  اختالف معني*  ،01/0دار در سطح احتمال  اختالف معني** 
  .اشتباه از معيار(): 

  
 جهت دامنه و منطقه بر اثر متقابلدار  دهنده تفاوت معني طرفه نشاننتايج آزمون تجزيه واريانس دو

مقايسه ). 4جدول  (باشد ميسطح مقطع تاج در هكتار  و ، ارتفاعتعداد درخت در هكتارپارامترهاي 
ترين ميزان تعداد درخت در هكتار در جهت جنوبي و منطقه سرآبادان  يشبدهد كه  ها نشان مي ميانگين

ترين ميانگين سطح مقطع  بيشساوه،  جهت شمالي و منطقه جالير ترين ميزان ارتفاع در تفرش، بيش
  ).4جدول (تاج در هكتار در جهت شمالي و منطقه سرآبادان تفرش وجود دارد 
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  .هاي رويشي طرفه اثر متقابل جهت جغرافيايي و منطقه بر ميانگين برخي مشخصهيج تجزيه واريانس دونتا -4جدول 

  
  تعداد درخت
  در هكتار

  )متر(ارتفاع   )متر(قطر تاج 
ع تاج هر سطح مقط
  )مترمربع(درخت 

  سطح مقطع 
  تاج در هكتار

F  3/795  222/0  001/2  099/1  479/3  
  

P  **000/0  ns291/0  *037/0  ns384/0  **001/0 

 bcd)2/16(290 a)01/0(17/2 a)01/0(1/2 a)01/0(65/3 ab)2/101(77/1019 جالير ساوه

 bcd)4/30(3/343 a)005/0(6/1 bcd)009/0(4/1 a)02/0(94/1 bcd)3/43(67/656 نيمور محالت

 2/21(320 a)005/0(53/1 bcd)016/0(42/1 a)01/0(87/1 bcd)5/39(58/651(bcd )تفرش(جفتان 
  شمال

 ab)4/47(3/523 a)01/0(85/1 bcd)03/0(49/1 a)05/0(71/2 a)1/98(57/1390 سرآبادان تفرش

 bc)3/36(420 a)006/0(5/1 bcd)02/0(4/1 a)06/0(7/1 abc)6/98(67/903 جالير ساوه

 cd)6/11(188 a)006/0(52/1 cd)008/0(34/1 a)08/0(89/1 d)8/31(64/266 نيمور محالت

 8/12(3/123 a)008/0(62/1 bcd)006/0(45/1 a)1/0(41/2 cd)6/27(5/331(d )تفرش(جفتان 
  جنوب

 a)5/54(685 a)004/0(34/1 d)005/0(15/1 a)04/0(41/1 abc)4/79(95/933 سرآبادان تفرش

 bcd)7/22(7/346  a)006/0(7/1  bcd)05/0(5/1  a)2/0(25/2  bcd)5/56(93/764 جالير ساوه

 d)7/10(115  a)006/0(66/1  abc)09/0(8/1  a)12/0(1/2  d)6/25(8/224 نيمور محالت

 3/18(3/233 a)01/0(91/1 bcd)03/0(6/1 a)09/0(65/2 bcd)4/42(07/599(cd )تفرش(جفتان 
  شرق

 bcd)7/18(3/293 a)01/0(78/1 bcd)07/0(55/1 a)2/0(3 bcd)6/78(1/816 ادان تفرشسرآب

 bcd)2/19(340 a)01/0(8/1 ab)05/0(9/1 a)08/0(22/2 bcd)2/47(53/740 جالير ساوه

 d)8/13(3/141 a)005/0(42/1 bcd)06/0(4/1 a)04/0(76/1 d)3/20(03/247 نيمور محالت

 1/17(7/206 a)007/0(61/1 bcd)04/0(5/1 a)3/0(49/2 cd)2/32(4/401(cd )تفرش(جفتان 
  غرب

 bcd)3/15(270  a)009/0(62/1  bcd)03/0(45/1  a)05/0(23/2  bcd)4/41(75/473 سرآبادان تفرش

  .باشد ميبا استفاده از آزمون دانكن ها  دار بودن ميانگين حروف مختلف كوچك در ستون مربوط به هر پارامتر بيانگر معني
و ها   بين ميانگينيدار معنينبود  ns ،05/0دار در سطح احتمال  اختالف معني*  ،01/0دار در سطح احتمال  اختالف معني** 
  .اشتباه از معيار(): 
  

منظور تعيين  به :ي اصليها مؤلفهتجزيه و تحليل  با روش خاك ي فاكتورهاينتايج بررس
 هيتجز ،يدر استان مركز  گونه بادامكدر پراكنشو فيزيوگرافي  يترين عوامل مؤثر خاك مهم

در چهار )  و فيزيوگرافي خاكيكوشيمياييخصوصيات فيز( متغير 13 يبر رو ي اصليها مؤلفه
در تجزيه  1 ويژهمقدارترين  كه بيش  اين گونه در استان انجام شد و نظر به اينيمنطقه رويش

                                                 
1- Eigenvalue 
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 در تحليل و توضيح بنابراين ،)5جدول  (بود  اول و دوميمحورها مربوط به ي اصليها لفهؤم
 موقعيت يعبارت به. گرفتند به اين دو محور توجه داشته و مالك عمل قرار اين آزموننتايج 
منطقه جالير ساوه . شدند نسبت به اين دو محور سنجيده ي مورد بررسيها و يا فاكتورها پالت
با محور  را منفيهمبستگي ترين  بيشنيمور محالت ترين همبستگي مثبت را با محور اول و  بيش

 نفيترين همبستگي م  بيشجفتان تفرشو منطقه را با محور دوم مثبت ترين همبستگي  بيش اول و
  ).6جدول (دهد   نشان ميدومرا با محور 

  
  . مؤلفه اوليه3 تجزيه واريانس فاكتورهاي مختلف خاك و فيزيوگرافي محاسبه شده جهت -5جدول 

  مقادير تجمعي ريشه پنهان  درصد تجمعي واريانس  درصد واريانس  مقادير ويژه  
1  076/7  434/54  434/54  18/3  
2  161/4  009/32  443/86  18/2  
3  762/1  557/13  100  68/1  

  
  . محور اوليه2همبستگي مناطق مورد مطالعه مربوط به  -6جدول 

  محور دوم  محور اول    
  259/2  3113/2  جالير ساوه  1
  5314/0  -5274/4  نيمور محالت  2
  -3143/3  0359/1  جفتان تفرش  3
  5239/0  1802/1  سرآبادان تفرش  4

  
در جهت مثبت رويشي هاي  مشخصهه همست كه  ا آنهاي اصلي بيانگر همچنين تحليل مؤلفه
در ربع اول، نيمور محالت در و جالير ساوه كه مناطق سرآبادان  ضمن اين .اند محور اول پراكنده شده

  ).2شكل (اند  محور اصلي جاي گرفته چهارمدر ربع  جفتان تفرش ،ربع دوم
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  .هاي اصلي هاي رويشي در تحليل مؤلفه  موقعيت مكاني مناطق مختلف، خصوصيات خاك، فيزيوگرافي و مشخصه-2شكل 
  
 حثب

توان ارتفاع از سطح دريـا، درصـد شـيب و جهـت              هاي جنگلي مي    بر پراكنش گونه   مؤثراز عوامل   
تري نسبت بـه      منطقه نيمور محالت در ارتفاع باالتر و شيب بيش         اين پژوهش در  . دجغرافيايي را نام بر   

بنفش،  فراهكه در ارتفاعات باالتر كاهش دما، وجود اشع ساير مناطق مورد مطالعه قرار دارد و نظر به اين 
 رويـش  هافزايش شدت تابش نور، كم شدن فشار هوا، تغيير نوع و مقدار بارنـدگي، كـاهش طـول دور             

تـوان   مـي  بنـابراين ،  )2008سـاالريان و همكـاران،      (اهي و نامناسب بودن شرايط رويش وجود دارد         گي
 .تر توجيـه نمـود    تر تاج آن را نسبت به مناطق واقع در ارتفاعات پايين           كاهش فراواني و سطح مقطع كم     

ن دشوار  همچنين با افزايش ميزان شيب، شرايط استقرار گياهان با كاهش عمق خاك، رطوبت و همچني              
علت اين امر را كمبود     ) 1999(نژاد   الواني). 1999،   و همكاران  كمپو(شود   شدن استقرار بذر، مشكل مي    

 وسيله عوامل توپوگرافي ماننـد      دسترسي به آب و خاك به     . دارند عنوان مي خاك  مواد غذايي و رطوبت     
هاي رو به جنوب، كمبود      بويژه در شي   هاي زياد به   در شيب . شوند جهت و ميزان شيب دامنه كنترل مي      

 و  كمپـو (كنـد    خاك همراه با ميزان زياد انتقال آب و مواد غذايي، فشار محيطي شـديدي را ايجـاد مـي                  
در ) 2000(در منطقـه زاگـرس و ترابيـان         ) 2008(كه ساالريان و همكـاران       در حالي ). 1999،  همكاران
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 در ايـن    .دامـك تـأثير چنـداني نـدارد       استان خراسان نتيجه گرفتند كه عامل شيب در پـراكنش گونـه با            
،  در هكتـار   بـر پارامترهـاي تعـداد درخـت        مورد مطالعـه      و مناطق  جهت جغرافيايي اثر متقابل   پژوهش  

 جنوبي و شمالي    هاي  تجه . است نشان داده دار آماري    تفاوت معني ارتفاع و سطح مقطع تاج در هكتار        
داد درخـت در هكتـار و سـطح مقطـع تـاج در      ترين تعـ  ترتيب داراي بيش در منطقه سرآبادان تفرش به 

مـنش و    كه با نتايج ايـران    باشد   ترين ارتفاع مي   هكتار و جهت شمالي در منطقه جالير ساوه داراي بيش         
هاي شمالي و شرقي از نظر رطوبت شـرايط          از طرفي، جهت  .  دارد خواني هم )2007(گوجاني   جهانبازي
كـه   با توجه به آن   . كنند نور شرايط مساعدتري را فراهم مي     هاي غربي و جنوبي از نظر        تر و دامنه   مناسب

 اثر متقابل عوامل محيطي مختلف مؤثر بر مراحل متفاوت زندگي گياه اسـت              هپراكنش مكاني گياه نتيج   
و ناهمگني ميكروسايت در ارتباط با منابع مورد دسترس و همچنين گراديان عوامل محيطـي اسـت، از                  

ايـن  در  . دهنـد  هاي متفاوتي نشان مـي     ونه بسته به شرايط مختلف پاسخ     رو عوامل رويشي در يك گ      اين
) 1999(نـژاد     جغرافيايي پراكنش يافته است كه با نتايج الواني        هاي  تگونه بادامك در تمامي جه    مطالعه  

ترين ميزان پراكنش بادامـك      سازد كه بيش   هاي اصلي آشكار مي    اگرچه نتايج تحليل مؤلفه   . مطابقت دارد 
تـوان بـه شـرايط مـساعدتر         باشد كه علت اين امـر را مـي          جالير ساوه و سرآبادان تفرش مي      در مناطق 

  .واسطه كاهش ميزان شيب و ارتفاع از سطح دريا نسبت داد هبرده ب وجود آمده در مناطق نام هب
نتـايج تجزيـه واريـانس ايـن        .  اسـت  يكي ديگر از عوامل محيطي مهم در استقرار گونه نوع خـاك           

دهد كه ميزان ازت و كربن آلي در منطقه نيمور محالت نسبت به ساير منـاطق مـورد                    مي نشان پژوهش
ست كه منطقه جالير ساوه و سرآبادان        ا  آن ي نيز بيانگر  هاي اصل  تر است و نتايج تحليل مؤلفه      مطالعه كم 

در تـري    هاي رويشي از ميزان بيش     ه مشخصه دهند و هم    تفرش همبستگي مثبتي با اين عناصر نشان مي       
از طرفـي مـواد آلـي بـر     . مناطق جالير ساوه و سرآبادان تفرش نسبت به نيمـور محـالت برخوردارنـد           

اثـر فيزيكـي مـواد آلـي در خـاك در افـزايش              . گذارنـد  خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك تأثير مي      
نقـش  . كلي بهبـود شـرايط فيزيكـي خـاك اسـت          طـور   كلوئيدهاي آلي و ظرفيـت نگهـداري آب و بـه          

هاي خاك و افـزايش      يي مواد آلي در خاك در ايجاد بستر مناسب براي فعاليت ميكروارگانيسم           بيوشيميا
ها، افزايش عناصر غذايي و تركيبات آلـي در خـاك اسـت كـه بـه نوبـه خـود                      تعداد و تنوع فعاليت آن    

). a2010مهـدوي و همكـاران،       (دهند  ظرفيت جذب و نگهداري عناصر غذايي را در خاك افزايش مي          
هـاي   نيز به نقش عناصر غذايي در پراكنش و استقرار گونـه ) 2006(آبال و كاوينگتن هاي    پژوهش نتايج

بر رابطه مستقيم ارتفاع از سطح دريا با متغيرهـاي          ) 2005(و همكاران   مورو   -مالتيز .گياهي اشاره دارد  
تـر شـرايط     د آلي بـيش   دليل ميزان رطوبت و موا     هكه در ارتفاعات پايين ب     طوري اند به  اشاره داشته خاكي  
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كه بر طبق نتايج تجزيه واريانس     طوري هب. آيد وجود مي  همساعدتري براي رشد و گسترش تاج درختان ب       
آبادان تفـرش وجـود دارد و در ايـن          تري در مناطق جاليـر و سـر        تر و ميزان آهك كم     درصد شن بيش  
ور محالت و جفتـان تفـرش       هاي رويشي در وضعيت بهتري قرار دارند و در مناطق نيم           مناطق مشخصه 
 بافـت   تـوان بيـان كـرد       در اين خصوص مي   . گردد تري مشاهده مي   تر و ميزان آهك بيش     درصد شن كم  

هاي با    گياهان دارد و خاك    برايخاك تأثير زيادي در كنترل ميزان رطوبت و مواد غذايي قابل دسترس             
دهنـد     در اختيار گياهان قـرار مـي        مناسب نسبت  راحتي و به مقدار به      بافت سبك آب قابل دسترس را به      

مبني بر افـزايش رشـد گونـه        ) 1999(نژاد   با نتايج الواني  دست آمده     به نتايج   ).2008كوچ و همكاران،    (
 كـوچ و همكـاران    و  ) 1995(همچنـين بـرويس و زهيـري        . هاي شـني مطابقـت دارد      بادامك در خاك  

رش نمودند كه بر روي اسيديته، رويـش و         ترين عامل قابل تغيير در خاك گزا       نيز آهك را مهم   ) 2008(
گذارد ولي اگر درصد آهك بيش از حد افـزايش يابـد بـا ايجـاد سـخت اليـه و        پراكنش گياهان اثر مي 

ـ     همچنـين فعاليـت   . آورد وجـود مـي   هافزايش ميزان امالح در محدوده ريشه مشكالتي را براي گياهان ب
دليـل افـزايش شـيب و     نطقه نيمـور محـالت بـه   باشد كه در م فسفر وابسته به عمق و رطوبت خاك مي   

شـود   ارتفاع از سطح دريا، رطوبت و عمق خاك كاهش يافته كه سبب كـاهش انجـام ايـن فرآينـد مـي              
از طرف ديگر ميزان فسفر خاك منطقه نيمور محالت نـسبت بـه سـاير               ). b2010مهدوي و همكاران،    (

فر بـا كلـسيم موجـود در خـاك بـه فـرم              فـس هاي آهكي،    تر است و در اين رابطه در خاك        مناطق بيش 
تواند دليلي ديگـر مبنـي بـر كـاهش            كه مي  باشد قابل دسترس توسط گياه مي    آيد كه غير   نامحلول در مي  

همچنين ميزان شوري خاك منطقه نيمور محالت       . هاي رويشي و تعداد درخت در هكتار باشد        مشخصه
كننـده رويـش    يست كه جزو عوامل محدود     در حدي ن    ميزان آن  تر است ولي   نسبت به ساير مناطق بيش    

  ).1993كفش،  زرين(در نظر گرفته شود 
هاي رويشي مـورد بررسـي در جهـت مثبـت            ست كه مشخصه   ا  آن هاي اصلي نيز بيانگر     تحليل مؤلفه 

ساوه نيز در ربع اول محور اصلي جـاي          كه مناطق سرآبادان و جالير     ضمن اين . اند محور اول پراكنده شده   
هـاي مـورد بررسـي ايجـاد         تري را براي مشخـصه     آل  بخش مثبت محور اول شرايط ايده      ابراينبن. اند گرفته

هـاي   هاي اصلي در جهت مثبـت محـور اول، زاويـه            در تجزيه و تحليل مؤلفه     2بر طبق شكل    . كرده است 
كوچك بين متغيرهاي ميانگين سطح مقطع تاج هر درخت، سطح مقطع تاج در پالت، سطح مقطع تاج در                  

، ميانگين قطر تاج، درصد ازت كل، تعداد درخت در پالت و تعداد درخت در هكتار بيـانگر رابطـه                    هكتار
دهنـد   را نـشان مـي    ) مطلققـدر (ين بردار ويژه مثبت يا منفـي        تر هاست و متغيرهايي كه بزرگ     قوي بين آن  

خـصوصيات  باشـند كـه      ي مي يترين متغيرها  ، از مهم  )تعداد درخت در پالت و سطح مقطع تاج در پالت         (
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تواند بـراي   تر درصد شن و ازت كل در ربع اول مي  حضور بيش . ها داشته است   تري بر آن   خاك تأثير بيش  
تر گونه بادامـك در      هاي گياهي منطقه شرايط مساعدتري را فراهم سازد كه باعث تراكم بيش            استقرار گونه 

محالت ارتفاع از سطح دريا، شـيب،  از طرفي در ربع دوم و در منطقه نيمور        .  گرديده است  مناطق ياد شده  
كـه تركيـب ايـن       طـوري  باشد بـه   فسفر و آهك از عوامل تأثيرگذار بر پراكنش و تعداد درختان بادامك مي            

در ربـع چهـارم     . هاي رويشي در اين منطقه گرديده است       عوامل با يكديگر سبب كاهش تراكم و مشخصه       
ـ   ل تأثيرگذار بر تجديد حيات مي     ترين عوام  كربن آلي از مهم   و در منطقه جفتان تفرش       كـه   دليـل آن   هباشد ب

هـا و در     هـاي ميكروارگانيـسم    عنوان بستر رشد سبب افزايش فعاليت      خاك داراي درصدي از كربن آلي به      
  .گذارد  بر افزايش ميزان تجديد حيات و استقرار گياهان تأثير ميواقع

باشد و هر گونه گيـاهي بـا    و خاكي ميكنش عوامل فيزيوگرافي  همدر مجموع حضور گياهان نتيجه بر     
هاي منطقه رويش، نيازهاي اكولوژيك و دامنه بردباري با برخي از اين عوامـل همبـستگي                 توجه به ويژگي  

گيـري كـرد كـه تعـداد و افـزايش       تـوان نتيجـه    مـي از برآيند نتايج اين پژوهش . دهد  تري را نشان مي    بيش
 متـر از سـطح دريـا و در          1000-2000و ارتفـاع     شـمال و شـرقي       هـاي   هاي رويشي در جهـت     مشخصه

تـري را    تر و وجود خاك سبك و افزايش ميزان ازت و كربن شرايط مناسـب               درصد بيش  0-45ي  ها  شيب
توانـد   پژوهش مـي  اين   از   دست آمده   به و نتايج    براي اين گونه در شرايط استان مركزي فراهم آورده است         

 مشابهي در   پژوهشگردد   پيشنهاد مي  .كار رود  هيط ذكر شده ب   كاري موفق گونه بادامك در شرا      براي جنگل 
  .خصوص تأثير سنگ مادري و فرم زمين روي پراكنش بادامك در استان مركزي انجام گردد
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Abstract1 

Investigation on site demands of forest species such as physiographical factors 
and soil characteristic are necessary for improvement, reclamation and conservation 
of plant cover. Amygdalus scoparia Spach. is one of the most important forest 
species in Markazi Province with edible use, industrial, environmental and protective 
values. In this research, firstly, all of the regions were surveyed and with regard to 
variables such as aspect, altitude and slope, sampling performed by 61 plots and GPS 
device in four areas of Jalayer Saveh, Nimvar Mahalat, Jaftan Tafresh and Sarabadn 
Tafresh. In each sample plot, some physical and chemical soil properties (K, Caco3, 
C, N, clay, silt, sand, EC, pH and P) and as well as quantitative measurement of 
species growth such as (tree density in hectare, crown diameter, height, basal area each 
tree, basal area in hectare and regeneration) were conducted and then the data were 
analyzed using SPSS and PC-ORD. The results of One Way ANOVA showed that of 
altitude, slope, Caco3, EC, P in Nimvar Mahalat, sand and basal area in hectare in 
Jalayer Saveh and Sarabadan Tafresh, tree density in hectare in Sarabadan Tafresh had 
the highest amount. The lowest altitude and silt is in Jalayer Saveh. The results 
Principal Component Analysis (PCA) showed that all of the quantitative measurements 
of species growth were distributed in the positive direction of the 1st axis. The highest 
positive correlation with the 1st axis is in Jalayer Saveh and 2nd axis in Nimvar Mahalat. 
Sand and N in the first quarter (Sarabadan Tafresh and Jalayer Saveh), altitude, slope 
and P in the second quarter (Nimvar Mahalat) and C in the fourth quarter (Jaftan 
Tafresh) are the most important affecting factors on distribution of Almond. 
 
Keywords: Markazi Province, Amygdalus scoparia Spach., Distribution, Principal 
component analysis, Soil characteristics 
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