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  چکیده 

در این تحقیق جهت تعیین صفات رویشی قره میخ، منطقه کندیرق خلخال انتخاب گردید. پس از انتخاب    

محل در داخل هر یک از فرم هاي مختلف زمین (یال، دامنه ودره) در چهار جهت جغرافیایی (شمال، جنوب، 

 48مربع) و به تعداد رمت 400آر ( 4شرق و غرب) به صورت انتخابی، قطعات نمونه مربعی شکل به مساحت 

هاي مورد بررسی در داخل هر یک از قطعات نمونه یادداشت و نسبت به قطعه نمونه اندازه گیري شد و مشخصه

اندازه گیري مشخصات کمی آنها اقدام شد. خصوصیات کمی از قبیل ارتفاع کل، قطر یقه، قطر تاج، تعداد 

متر از سطح دریا  1670تا  950د گونه قره میخ ارتفاعگیري شدند. نتایج نشان داجست و زادآوري اندازه

هاي مناسبی از نظر خصوصیات کمی براي این گونه هستند. هدامنه رویشگا پراکنش دارد. در مجموع فرم

متر)، تعداد جست در  20/2متر) در فرم دامنه و قطر تاج (سانتی 53/8یقه (متر)، قطر 5/2بلندترین درختان (

  جست) در فرم دره مشاهده شد.  8/18هر جست گروه (

  

فرم زمین، قره میخ، صفات رویشی، خلخالکلیدي:  گانواژ  
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رویـه و  هـاي بـیبـرداري بهـره تورانی در اثـر تخریـب و - هاي اخیر مناطق جنگلی ایران در ناحیه رویشی ایرانو در طول دهه      

هـاي این ناحیه زنی و تأمین سوخت) و عوامل مختلف آب و هوایی، آسیب هاي جبران ناپذیري بر جنگـل دام، سرشاخه نادرست (چراي

. هـاي جنگلـی ایـن منـاطق کاهش یافته استرویشی وارد کرده است که عالوه برکاهش حاصلخیزي خاك، تجدیدحیات جنسی گونه

توانـد در جهت حفظ و احیاء و توسعه هـاي اجرایـی مـی بررسی دقیق این گونه از نظر خصوصیات کمی و کیفی و معرفی آن به دستگاه

هاي مهم تیره یکی از گونه )Ramnus spathulaefolia F&M .(قره میخ با نام علمی این ذخایر ژنتیکی آن مؤثر واقع شود. 

Ramnaceae  این درختچه خاردار به رنگ تیره  با برگهایی نیزه اي یا بیضی شکل  با انتهایی کند و قاعده ). 1383، (مظفریانمی باشد

متر میلی 4-7رسد. میوه آن سته سیاه رنگ به قطر سانتی متر می 5/1اي گوه ایست که به دمبرگ منتهی می شود.  طول دمبرگ آن تا 

  ). 1373شود. خاردار به رنگ تیره است ( ثابتی، اي رنگ و مورب میاست و پس از خشک شدن قهوه

باشد که با کلیه شرایط سخت محیطی سازگاري داشته و هاي منطقه خلخال میهـاي مقـاوم در جنگلیکی از گونه میخقره 

، بادام  یکمک ،هایی از قبیل ارس، بنهبا تحمل شرایط نامساعد، هنوز در فلـور این منطقه به طور پراکنده و آمیخته با گونه

) در بررسی ساختار ارس در منطقه 1391رستمی کیا و زبیري ( . نقش مهمی در حفاظت خـاك و آبخیزهـا را به عهده داردوحشی 

اصله در هکتار یکی از مهمترین گونه هاي همراه ارس می باشد و بدلیل  8/10میخ  با تراکم کندیرق خلخال نشان دادند درختچه قره

  . هاي گونه ارس داردمهمی در حفاظت از نونهال خاردار بدون نقش

گاه ژنتیکـی کنـدیرق خلخال و ارائه هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر فرم زمین بر خصوصیات کمی این گونه در ذخیره

  .باشد راهکارهاي مناسب به منظور مدیریت بهینه جنگلهاي مورد مطالعه بر اساس وضعیت موجود می

  

  مواد و روشها 

  موقعیت منطقه مورد مطالعه

 ΄1 ˜تا  27o 37 ΄13 ˜کیلومتري جنوب شهرستان خلخال بین  35منطقه مورد مطالعه در قسمت جنوبی استان و در 

29o 37  23  ΄20˜عرض شمالی وo 48  26  ΄52˜تاo 48  .30/380میانگین بارندگی سالیانه طول شرقی واقع شده است 

عمق و فاقد تکامل پروفیلـی باشد. خاك منطقه مورد مطالعه کمگراد می درجه سانتی 5/12سالیانه میانگبن دماي  متر ومیلی

  ). 1388کیا و همکاران، رستمی( باشدمتغیر می 1/8تا  4/7و بافـت آنهـا لومی و لوم شنی بوده و اسیدیته آن بین 

  روش ها 

رویشگاه جنگلی کندیرق خلخال جهـت انجـام مطالعـات انتخـاب شـد. در ایـن  میخ قرهبه منظور بررسی صفات رویشی 

متر از  1670تا  950از ارتفاع  هاي مختلف زمین و جهات جغرافیایی و با توجه به پراکنش این گونه رویشگاه با توجه به فرم

 .نوبی، شـرقی و غربـی) انتخـاب شـدنداصلی (شمالی، ج سطح دریا تعیین شد و نقاط معرف یال، دره و دامنه در چهار جهت

برداري انتخابی تعیین و مشخصات عمومی  آر به شکل مربع و به روش نمونه 4قطعه نمونه با مساحت  48بدین ترتیب تعداد 

آنها شامل شیب، جهت، ارتفاع از سطح دریا در داخل قطعات نمونه برداشت شدند. در هر قطعه نمونه عوامـل کمـی از قبیـل 

هـاي همـراه بـه تفکیک  ر یقه درختان، ارتفاع کل درختان و تعداد زادآوري به تفکیک گونه یادداشت شد و همچنین گونهقط

اي یک آري در مرکز هـر قطعه  گونه و تعداد در قطعات نمونه تعیین شدند. براي مطالعه تجدید حیات گونه یک پالت دایره

هـاي کمـی درختـان در فـرم هـاي  . براي تجزیه و تحلیل آماري مشخصـهنمونه پیاده شد و تعداد زادآوري شمارش شد

دار  استفاده شد. پس ازتجزیه واریانس، بـراي تعیـین معنـی Spss و Excel مختلف زمین و جهت جغرافیایی از نرم افزار هاي

  د. ها، مقایسه میانگین با استفاده از آزمون دانکن انجام شبودن اختالف بین مشخصه

  

  

 نتایج 



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  منابع طبیعی و محیط زیست و سومین همایش ملی صیانت از

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

3 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  تعداد و آمیختگی  -

درصد آن را  4/12میخ قرهاصله بوده که درختان  446 آر) 4قطعه نمونه ( 48گیري در درختان تعداد کل درختان مورد اندازه 

  ).2درصد مشاهده شد(شکل 4/46در جنگل مورد مطالعه در فرم دامنه با  این گونهبیشترین درصد  )1دهند. (شکلتشکیل می

  

  درصد آمیختگی بادام وحشی در کل قطعات نمونه   - 1شکل فراوانی بادام وحشی در فرم هاي مختلف زمین              درصد  - 1شکل 

  هاي مختلف زمین  در فرم قره میخهاي کمی بررسی و مقایسه مشخصه

هـا نشان  گرفـت. تجزیـه واریـانس دادههاي کمی، تجزیه واریانس داده ها انجام  براي دستیابی به اثر فرم زمین بر میزان مشخصه

دار بودن با توجه به معنی) . 1معنی داراست (جدول میخقرههاي کمی بجز تعداد زادآوري میدهد که اثر فرم زمین بر کلیه مشخصه

متر) در فرم دامنه و 58/2( ها با اسـتفاده از آزمـون دانکـن انجـام شـد. بیشـترین میـانگین ارتفـاع درخت مشخصه فوق مقایسه میانگین

بدست آمد. همچنین بیشترین میانگین دامنه سانتی متر در فرم  53/8یقه  بیشترین قطر.  باشد متر) در فرم یال می 83/1کمترین آن (

 دامنه مشاهده شددر فرم جست) 8/18بیشترین تعداد جست در هر جست گروه (  در فـرم دره و اصله نهال)  6/5( تعداد زادآوري

  )2(جدول

  قره میخ تجزیه واریانس اثر فرم زمین بر مشخصه هاي -  1جدول 

  

  

  

  

  غیر معنی دار ns% ، 5معنی دار در سطح احتمال  ٭% ،  1، معنی دار در سطح احتمال ٭٭

  

  

  ه روش دانکنبهاي مختلف زمین در فرم قره میخ رویشیهاي مقایسه میانگین مشخصه -2جدول 

 F میانگین مربعات درجه آزادي  رویشگاه
 

 داريسطح معنی

  00/0٭٭  65/8  7/45  2  ارتفاع

05/0٭  1/13  1/28  2  قطر یقه   

  03/0٭  9/11  8/11  2  قطر تاج

  00/0٭٭  3/32  81/28  2  تعداد جست 

  ns55/0   8/7  3/14  2  زادآوري

ارتفاع(   فرم زمین

 متر)

- قطر یقه( سانتی

 متر)

قطر تاج( 

 متر)

نعداد جست در هر جست 

 گروه 

تعداد زادآوري در قطعات 

 نمونه

82/1  یال
c
 22/4  

c
 87/1 

c
 2/11 

c
 2/5 

a
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  % اختالف معنی داري دارند.5اعدادي که در ستونها داراي حروف غیر مشترك هستند در سطح  -٭

  نتیجه گیري

کندیرق خلخال به لحاظ واقع شدن در شیبهاي جنوبی داراي خصوصیات منحصربفردي از لحاظ نطقه جنگلی م

هاي حفاظت از آب و خاك میباشد که امروزه علی رغم تخریب شدید تا حدودي اهمیت و موجودیت خود ژئوبوتانیکی و قابلیت

. گونه )1378(جوانشیر،  شودمحسوب می استانگاه ژنتیکی جنگلی ارس و بنه ترین ذخیرهرا حفظ کرده است و به عنوان مهم

میخ، شیرخشت، گالبی جنگلی، زرشک و  وحشی، کیکم، سیاه تلو، قرههاي همراه آن را پستهغالب جنگل را ارس و گونه

اي نورپسند است که در تمام فرمهاي زمین (دره، دامنه و یال) مشاهده  گونهقره میخ نتایج نشان داد  .دغدغک تشکیل میدهد

توان قدرت رقابت زیاد این گونه در کسب  باشد. دلیل عمده آن را میشود ولی بیشترین حضور این گونه در فرم دامنه میمی

هاي زمین دانست. هاي همراه و همچنین در میزان عمق خاك و درجه تکامل نسبت به سایر فرمه نور در مقایسه با سایر گون

باشد. علت آن دریافت نور کافی و هاي زمین کمتر میتان در فرم یال نسبت به سایر فرمنتایج نشان داد که میانگین ارتفاع درخ

هاي انتهایی درختان  عدم رقابت براي دریافت نور در فرم یال است از طرف دیگرخشکی هوا در اثر سرما و از بین رفتن جوانه

   .)1390مهاجر، (مروي شودباعث کوتاه ماندن ارتفاع آنها می

رسد که گردد. بنظر میخاك کم عمق، خشک و بافت سبک باعث ضعیف بودن خاك و کاهش رشد درختان میدر ضمن 

-ارتباط مشخصی بین پراکنش این گونه با جهات جغرافیایی وجود ندارد و تقریباً در تمام جهات پراکنش این گونه مشاهده می

نورپسندي خود تمایل بیشتري براي تشکیل تیپ با سایر  هاي جنوبی و غربی این گونه با توجه به سرشتشود، ولی در جهت

ها و بدنبال آن و بی وقفه دامهاي جنگلی ارس، بنه دارد. نتایج مطالعه نشان داد زادآوري جنسی به دلیل چراي مداوم گونه

دهی زیاد پاجوش و جست شود ولی زادآوري غیرجنسی بدلیل قدرت تولیدکوبیدگی خاك و عدم وجود زیر اشکوب دیده نمی

کیا و (رستمی تري دارند، مشاهده میشودها و نقاطی که خاك عمیق ها، درهاین گونه در جاهایی مانند ارتفاعات پایین دامنه

  ).1388همکاران، 
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In this research, the Kandirag Khalkhal forest reserve was selected to for determining the 
vegetative traits of Ramnus spathulaefolia. After selecting the location, 48 sample plots, each 
400 m 2 ,were established in three land forms (ridge, valley and slope) in four aspects (north, 
south, east and west) from lower to higher distribution areas. Quantitative characteristics such 
as height, collar diameter, crown diameter, shoot number of shoot and regeneration of 
individual shrub were measured and recorded within the sample plots. The results showed that 
the distribution range of Ramnus spathulaefolia varied from 950 to 1670 m.a.s.l. In general, 
slopes and valleys are suitable sites to these species. The tallest  shrub ( 2.5 m), collar 
diameter ( 8.53 cm) was observed on slopes. The greatest crown diameter ( 2.2 m) and the 
number of shoot ( 18.8) were measured both in valley land form.  
 
Key words: Kalkhal, land form, Ramnus spathulaefolia, vegetative characteristics.   

  

  


