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 شمال يها جنگل  خاک بر پراکنش مکاني گونه ملج درهای ويژگیتأثير برخي 
  ) جنگل آموزشي و پژوهشي خيرودکنار: مورديمطالعه( ايران

  
  ۴زهرا نوري و ۳مهاجر محمدرضا مروي، ۲* سيدجليل علوي،۱اميري الدين زاهدي قوام

 ، ايراندانشگاه تهران ،دانشکده منابع طبيعي  گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل،دانشيار ۱
 ، ايران دانشگاه تهران،دانشجوي دکتري اكولوژي جنگل، دانشکده منابع طبيعي ۲
 ، ايراندانشگاه تهران، دانشکده منابع طبيعي گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل،استاد  ۳
 ، ايران دانشگاه تهران،ارشد جنگلداري، دانشکده منابع طبيعي دانشجوي کارشناسي ۴

  )۲۵/۱۲/۸۶ :، تاريخ تصويب۲۴/۷/۸۴: دريافتتاريخ (

  

  چکيده

 در ايـن    هـا    و پراکنش رسـتني    بودنکنندگان الگوي اصلي      جنگلي و يکي از فراهم     هاي  بوم نظام  اصلي در    های املخاک جنگل، يکي از ع    

ودکنار، نوشهر صورت گرفتـه      پاتم، نم خانه، گرازبن و چليراز جنگل آموزشي و پژوهشي خير           هاي   در بخش  اين بررسی . باشد ميمجموعه  

 يمتر سانت۱۰با قطر برابر سينه بزرگتر از) Ulmus glabra Huds( درختان ملجهمه، بررسیپس از جنگل گردشي در منطقه مورد . است

 یپيـرو  خاک از الگوي مکاني ملج       برداري  نمونهبراي  .  ثبت شد  GPSي طبيعي، با دستگاه     ها  ه در رويشگا  ها  مشخص و موقعيت مکاني آن    

دهد کـه گونـه      ميبه کارگيري اين روش نشان      . براي بررسي الگوي پراکنش گونه ملج روش ميانگين مربعات به کار گرفته شد            . شده است 

اين الگوي فعلي ملج است و الگـوي واقعـي          . کند مي پيرویالگوي تجمعي و تصادفي،       از يک الگوي بينابيني،    بررسیملج در منطقه مورد     

پس از تعيـين  . ي اخير تغيير کرده استها ه انسان به ويژه قاچاق چوب و بيماري مرگ نارون در دههاي  به دليل دخالتآن به احتمال زياد، 

بدين منظـور معيارهـاي ارتفـاع از        .  شده است  گيری بهره براي تجزيه و تحليل متغيرهاي خاک        PCA خاک، از روش     برداري  نمونهالگو و   

نتايج حاکي از آن اسـت کـه در الگـوي تجمعـي،     . ي تشکيل گروه در هر الگو به کار گرفته شدند    سطح دريا، جهت جغرافيايي و شيب برا      

، در صورتي که بـراي الگـوي        اند  هها بود  عامل موثرترين   C/N، فسفر، ماده آلي و      نيتروژنهاي بافت خاک، وزن مخصوص، رطوبت،        عامل

دهد که گونه ملج يک گونه پرنياز و پرتوقع بوده           مي انجام گرفته نشان     سیبرر. نيز موثر است   pHهاي يادشده، عامل    عاملتصادفي عالوه بر    

  . و به خاک حاصلخيز نيازمند است

  

 ارتفـاع از سـطح دريـا، جهـت جغرافيـايي،      ،PCA بندي، ه خاک، معيارهاي گرو برداري  نمونه ت،ملج، ميانگين مربعا   :هاي كليدي   واژه

  شيب
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  مقدمه
 هاي نظام بوم اصلي در های املخاک جنگل، يکي از ع

بوم جنگلي است که ضمن تأثير متقابل با ديگر اجزاي اين 
 املهای ديگر مانند آب و هوا، ع عامل پيچيده، در کنار نظام

 الگوي  زنده و فيزيوگرافيک، يکي از فراهم کنندگانهای
  ).۸(  در اين مجموعه استها  و پراکنش رستنيبودناصلي 

تأثير خاک جنگل بر الگوي رشد و پراکنش گياهان و 
ي درختي از ديرباز مورد توجه بسياري از ها هگونويژه ب

اين  ميدانشمندان مختلف بوده است و در منابع مختلف عل
نقطه نظر و توجه، به اشکال مختلف ديده شده و حتي در 
بسياري از منابع توصيف شرايط زيستي و پراکنش يک گونه 

 خاک از جمله رطوبت، های ويژگیبا روشن گياهي به طور 
 خاک عنوان شده است، براي مثال شرايط PHبافت و يا 

يي چون توسکا و بيد در منابع ها هزيست و پراکنش گون
مختلف از دير باز با رطوبت خاک و يا نوع بافت خاک که در 

يي مانند بلوط بيان ها هاط با استقرار و سازگاري گونارتب
  ).۸( شده است

، زيستي گياهي، رشد و نمو، ادامه ها هبراي استقرار گون
 اصلي های عامل و پراکنش آنها نه تنها خاک بلکه افزايش

عوارض  آب و هوايي، زنده و های عاملديگري از جمله 
واقع بقاء و  نقش تعيين کننده و مشخصي دارند و در نگاری

  نتيجهي جنگلي درها ه عرصبويژه، ها نظام بومپايداري 
  ).۸(  استها عامل متقابل اين گذاریاثر

که يکـي از  ) Huds Ulmus glabra(در موردگونه ملج 
ي شمال ايران اسـت     ها  جنگل  ميهاي بو  ارزشمندترين گونه 

اين گونـه يکـي   .  صورت گرفته استکمی بسيار  های بررسی
بـشمار  ي شـمال ايـران      ها  جنگل بوم نظام ي مهم   ها از گونه 
هـاي ارزشـمند و    اي نه چندان دور، تـوده      در گذشته  .دآي مي

ي شمال به چشم    ها  جنگل های منطقهزيباي ملج در بعضي     
هاي درختي و     گونه ديگرخورد و وجود اين گونه در کنار         مي

بخـشيد،   اي جنگل، نظم اين زيستگاه را سامان مي        درختچه
رويـه انـسان،     ي چند دهـه گذشـته، دخالـت بـي         ولي در ط  

رويـه    قطـع بـي    بـويژه هاي ارزشمند جنگلـي و       تخريب توده 
هاي ملج منجر به حذف بـسياري از درختـان از عرصـه              پايه

 همـين سـالها، بيمـاري       درعالوه بر اين،    . جنگل شده است  

خاصي به نام مرگ نارون، شيوع پيدا کرده که موجب مرگ           
  ).۴( ده استهاي ملج ش سريع پايه

 جهـان گونه ملـج در      IUCN شاخص   پايهبا اين وصف، بر     
هاي  حفظ پايه . هاي در معرض خطر قرار دارد      در رديف گونه  
تــرين  ي طبيعــي و شــناخت مهــمهــا جنگــلايــن گونــه در 

 تغييرپذير در پـراکنش مکـاني آن،        بوم شناختی هاي   ويژگي
ونـه را    اين گ  اي برخوردار است تا بتوان وجود      از اهميت ويژه  

  ).۵( حفظ کرد
 بررسـي انتـشار جغرافيـايي ملـج در          اين پژوهش هدف از   
  .باشد ميي خاک ها ويژگی از شماریارتباط با 

کنـد کـه     بلنديان در کتاب شناخت جنگل خود اشاره مـي        
اين درخت احتيـاج    . دآي  مي بشمارملج جزء درختان پرتوقع     

 و  به خاکهاي حاصلخيز قوي و عميق با تهويه مناسـب دارد          
ها، رشد خـوبي خواهـد       هاي کنار رودخانه   به ويژه در آبرفت   

  ).۱( داشت
 پراکنش گونه ملج را در ارتبـاط بـا          ١)۱۹۷۸(ودل و النگ    

خاک مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد که ملج بر             
بـويژه  روي خاکهاي غير اسيدي کـه عميـق و غنـي باشـد،              

). ۱۱( شد اسـت  هاي غني از نيتروژن، داراي بهترين ر       خاک
کند که محـيط خـاکي ملـج بايـد            نقل مي  ٢)۱۹۹۶(استرن  

ها در خاکي که اسيدي يا قليايي است،         نارون. مرطوب باشد 
). ۱۲ (بهتـرين اسـت    ميکنند اما خاکي با بافت لـو       رشد مي 

کنـد و    هـاي مرطـوب و غنـي رشـد مـي           ملج بر روي خـاک    
  ).۱۳(دهد  تابستان خنک با هواي مرطوب را ترجيح مي

  
  

  ها مواد و روش

  بررسیوضعيت منطقه مورد 

 کيلـومتري  ۷جنگل آموزشـي و پژوهـشي خيرودکنـار در          
7236شــرق نوشــهر بــين  ′o ــا 0436 ت ′o عــرض شــمالي و 

2351 ′o3451 تا ′oمساحت کل .  طول شرقي واقع شده است
 ۷اين جنگـل شـامل      . باشد  هکتار مي  ۱۰۰۰۰منطقه حدود   

                                                 
‐۱  Vedel and Lang 

‐۲  Stern 
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 پاتم، نم خانه، گرازبن     هاي   در بخش  بررسیاين  . بخش است 
 گـزارش  پايـه بـر  ). ۱شـکل ( و چليـر صـورت گرفتـه اسـت    

نزديکترين ايستگاه هواشناسـي بـه منطقـه يعنـي ايـستگاه            
کليمـاتولوژي نوشــهر، ميـزان بارنــدگي سـاليانه در منطقــه    

 آن در تيرمـاه و      کمينهت که    اس ميليمتر ۱۳۰۰خيرودکنار  
گرمترين ماه سال تير و مـرداد       .  آن در مهرماه است    بيشينه

و سـردترين مـاه سـال،       سلسيوس   o۲/۲۹با ميانگين دماي    
همچنين .  است  سلسيوس o۶/۲بهمن ماه با ميانگين دماي      

 ثبـت شـده     ۱۵ سلسيوس /o۹ميانگين دماي ساالنه برابر با      
  ).۳( است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بررسی منطقه مورد ‐۱ شکل

  

  پژوهشروش انجام 

هاي ملج   قطع پايهبويژهرويه انسان   هاي بي  به دليل دخالت  
هـاي   و شيوع بيماري مـرگ نـارون در دهـه         ) قاچاق چوب (

هاي ملج، از عرصه جنگل حـذف شـده    اخير، بسياري از پايه   
 کـاهش چـشمگيري     گذشـته ت و تـراکم آن نـسبت بـه          اس

مانـده از ايـن      هاي باقي  به منظور شناسايي پايه   . داشته است 
ي ملـج   ها  هگونه ضمن جنگل گردشي و مشخص نمودن پاي       

از يک قرقبان بسيار باتجربـه کـه آگـاهي بـسيار دقيقـي از               

ي طبيعـي داشـتند، بهـره       ها  ههاي ملج در رويشگا    محل پايه 
  . گرفته شد

مانـده ملـج، از روش       هـاي بـاقي    برداري از پايـه    اي نمونه بر
 شده است، چرا که با توجـه        گيری بهره کرت آزمايشی بدون  

هاي ملج    و پراکنده بودن پايه    بررسی منطقه مورد    گسترهبه  
 از اين روش نسبت به پياده کـردن       گيری بهرهدر اين سطح،    

ــشی ــازدهي بيــشتري داردکــرت آزماي در صــورتي کــه . ، ب
چهارگوشـه   يا   کرت آزمايشی اهيم اقدام به پياده نمودن      بخو
 نيـاز  نمونه بـسيار بزرگـي   های گيری بنمائيم، به قطعه  اندازه

خواهيم داشت که جستجوي افراد در ايـن قطعـات نمونـه،            
 شـود  گير بوده و باعث پايين آمدن بازده کار مي بسيار وقت

 رهبهـ  يادشـده  از روش    بررسیبه همين دليل در اين      ). ۱۰(

) نقطه( شده است و هر پايه ملج خود به عنوان نمونه            گيری
پـس از جنگـل گردشـي در منطقـه و      . در نظر گرفته اسـت    

 سـانتيمتر   ۱۰هاي ملج که قطـري بزرگتـر از          شناسايي پايه 
داشتند، موقعيت مکاني يا مختصات هر پايه ملج به صـورت           

x و y ياب جهاني   موقعيتسامانه با)GPS (  گارمين ثبـت
 خطـاي   کمينـه ي ملج در اين بررسي با       ها  هموقعيت پاي . شد

شـماری از  موقعيـت  درسـتی  ثبت شدند و  ١ موقعيتبرآورد
 ، با پديده اي مشخص در جنگل مثل تقـاطع جـاده           ها۱هطنق

 آن مورد مقايسه قـرار گرفتنـد و نتـايج،           همانندچشمه و يا    
  .بسيار رضايت بخش بوده است

تـصادفي، تجمعـي و     (در مرحله بعد الگوي پراکنش مکاني     
گونه ملج با به کار گيري روش ميانگين مربعـات          ) يکنواخت

و روش  )  واريـانس  –چهارگوشه يا کـوادرات   حالتي از روش    (
بـه کـار گيـري ايـن روش         .  تعيين شد  کرت آزمايشی بدون  
 از يـک    بررسـی دهد که گونه ملج در منطقه مورد         مينشان  

 پيــرویالگــوي بينــابيني بــين الگــوي تجمعــي و تــصادفي 
 بـه طورکامـل   مشاهدات عرصه اي، ايـن يافتـه را         . نمايد مي

  ).۷( کند مياثبات 
 بهـره برداري خاك از الگوي مكاني گونـه ملـج           براي نمونه 

به عبارتي اگر گونـه مـورد بررسـي داراي          .  شده است  گيری
هايي كه  برداري خاك، در مكان پراكنش تجمعي باشد، نمونه  

                                                 
 ‐۱ Estimated Position Error 
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در . گيـرد  دارنـد، صـورت مـي     ها به صورت گروهي قرار       پايه
بـرداري   نمونـه . صورتي كه گونه داراي الگوي تصادفي باشـد       

 شـمار  آغـاز در  . شـود  خاك نيز به صورت تصادفي انجام مي      
بـرداري از آنهـا       تعيين شد و در مرحله بعـد نمونـه         ها نيمرخ

  .صورت گرفت
اي كـه     نمونه شماربرداري دو عامل، تعيين كننده       در نمونه 

عامل اول، هزينه در نظر گرفته      . باشد ، مي   شود بايد برداشت 
ــه ــراي نمون ــرداري و عامــل دوم  شــده ب  اشــتباه کمتــرينب

آماربرداري كه با احتمال معين براي نتيجه آماربرداري قابل         
 از روش اول بـراي تعيـين        بررسـی در ايـن    ). ۶(قبول است   

با توجـه بـه ايـن كـه         .  شده است  گيری بهره ها نيمرخ شمار
باشـد،    مورد مي  ۸،  پژوهشد بررسي خاك در اين       مور عامل

 تعيـين شـد،     عامـل  انجام يك آزمايش براي هـر        باهزينه م 
برداري   از تقسيم بودجه در نظر گرفته شده براي نمونه         آنگاه

هاي مورد   عامل هزينه انجام يك آزمايش براي       کل،خاك بر   
 نيمـرخ  ۶۰ کـل در  .  محاسـبه شـد    هـا  نيمرخ شمار،  بررسی

  .محاسبه شد
هـاي    كه در آنها، پايه    هايی برداري خاك، منطقه   براي نمونه 

انـد،   پراكنش يافته ) بيشتر از سه پايه   (ملج به صورت تجمعي   
برداري  ها، محل نمونه   اين مكان . مورد شناسايي قرار گرفتند   

 در ايـن    نيمـرخ  ۲۰در حـدود    . دهنـد  خاك را تـشكيل مـي     
ورت انفـرادي   هايي كه به ص    براي پايه .  قرار گرفتند  ها هطقمن
بـرداري در    پراكنش دارند، سعي شده است نمونه     ) تصادفي(
 صورت گيرد كه در آنها درختـان ملـج بـا قطـر            هايی قهطمن

 بيـشتر   بـه تقريـب    ايـن درختـان      زيـرا . زياد، حضور دارنـد   
توان گفت كـه     هاي محيطي را پشت سر گذاشته و مي        تنش

ن بـدي .  هـستند   درمنطقـه  معرف شرايط بهتري از رويـشگاه     
) قطرتـرين  از قطورترين به كـم ( قطر پايهمنظور، درختان بر    

بندي شدند، سپس به هر يك از آنها يك شـماره داده             دسته
بـرداري    درخت بـراي نمونـه     ۴۰شده در نهايت با قيد قرعه       

بـرداري   پـس از تعيـين محـل نمونـه        .  شـدند  گزينشخاک  
برداري خاك انجام    خاك، در هر محل از سه اليه عمل نمونه        

ــت ــه اول: گرفـ ــه دوم ۰‐۱۰ اليـ ــانتيمتر، اليـ  ۱۰‐۳۰ سـ
  . سانتيمتر۳۰‐۵۰سانتيمتر، اليه سوم 

 مربــوط بــه هــای اليــه بــا درج مشخــصههــاي هــر  نمونــه

آزمايــشگاه خاكــشناسي دانــشكده منــابع طبيعــي دانــشگاه 
 فيزيكي و شيميايي خاك    های ويژگی. تهران انتقال داده شد   

نيتـروزن   ماده آلـي،     ، بافت، كربن، درصد    pHشامل واكنش   
كل، فسفر قابل جذب، پتاسيم قابل جذب، درصد نگهـداري          

 بـه طـور   C/Nرطوبـت، وزن مخـصوص ظـاهري و نـسبت     
  .جداگانه براي هر اليه تعيين شد

 تجزيـه براي تجزيـه و تحليـل متغيرهـاي خـاک از روش             
ميـانگين  درآغـاز     شد، در اين روش    گيری بهره ١مؤلفه اصلي 

 از نتـايج آزمايـشگاهي در هـر       مـده آ بدستمتغيرهاي خاک   
 مربوط  بندي  گروهو معيار   ) تجمعي و تصادفي  (يک از الگوها    

  .به آن، محاسبه شد
PCA              ،يک روش آماري چنـد متغيـره اسـت، کـه در آن 
. هـسته مرکـزي هـستند      ٣و بردارهاي ويژه   ٢ ويژه مقدارهای
 هستند  مقدارهايی) متضاد با بردارهاي ويژه   ( ويژه   مقدارهای
هـا ارائـه      نسبي هـر مولفـه را در تبيـين کـل داده            که سهم 

اندازه مقدار ويژه بـراي هـر مولفـه، نـشان دهنـده             . دهد مي
 مجموعـه   درون در   ميت آن مولفه در تشريح کل تغييرها      اه

 هـستند   هايی۱اي از نمره   بردارهاي ويژه، مجموعه  .هاست داده
هـا يـا     که هـر کـدام ارائـه دهنـده وزن هـر کـدام از گونـه                

 بـردار   هـای  نمـره . ليه بر روي هر مولفه هستند     ي او متغيرها
 تغييـر   ‐۱، صـفر تـا      +۱ويژه مانند ضريب همبستگي بـين       

يـر داراي مجموعـه     براي هر مولفه هر گونه يـا متغ       . کند مي
+ ۱ بردار ويژه است و هر چه نمره بـه  هايی متناظري از نمره  

 نزديکتر باشد، يعني هر چه از صـفر دورتـر باشـد، آن       ‐۱يا  
تـر   نه يا متغير بـر حـسب وزن دادن بـه آن مولفـه مهـم               گو

  ).۹(خواهد بود 
 را در   بنـدي   گروهارتفاع از سطح دريا، جهت و شيب معيار         

 مثال در صورتي که الگـو   برای. دادند  تشکيل مي  بررسیاين  
 ارتفاع از سـطح دريـا بـود     بندي  گروهاز نوع تجمعي و معيار      

 متر، گـروه دوم،     ۳۰۰‐۵۰۰گروه اول، ارتفاع از سطح دريا       (
 متر، گـروه سـوم، ارتفـاع از         ۵۰۰‐۷۰۰ارتفاع از سطح دريا     

، گروه چهـارم، ارتفـاع از سـطح دريـا        ۷۰۰‐۹۰۰سطح دريا   
                                                 

 ‐۱ Principal Component Analysis (PCA) 
 ‐۲ Eigen Value 

‐۳  Eigen Vector 
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هايي که در هر گروه قـرار        نيمرخ در آغاز ،  ) متر ۹۰۰‐۱۱۰۰
شـوند و در مرحلـه بعـد، ميـانگين           گيرند، مشخص مـي    مي

آمـده و در     يمتغيرهاي مورد بررسي در هر گروه بدسـت مـ         
عنوان نماينـده آن متغيـر در هـر گـروه           ه  نهايت يک عدد ب   

 بـراي   PCA مولفه اصلي    تجزيهيد، در مرحله آخر،     بدست آ 

 ۱جـدول   در. شـد  تجزيه و تحليل متغيرهـاي خـاک انجـام          
 کـه در تجزيـه و       هـا   متغيرهاي خاک و عالمت اختصاري آن     

  بـراي  .اند، ارائـه شـده اسـت         شده گيری بهره PCA تحليل
  .هاي جغرافيايي و شيب نيز همين عمل انجام شد جهت

  
  . شده استگيری بهره PCA  که در تجزيه و تحليلها  متغيرهاي خاک و عالمت اختصاري آن‐۱جدول 

  متغير  توصيف  متغير  توصيف
  C1  درصد کربن در اليه اول Clay 1  درصد رس در اليه اول

  C2  يه دومدرصد کربن در ال Clay 2  درصد رس در اليه دوم

  C3  درصد کربن در اليه سوم  Clay 3  درصد رس در اليه سوم

  OM 1  درصد ماده آلي در اليه اول Silt 1  درصد سيلت در اليه اول

  OM 2  درصد ماده آلي در اليه دوم  Silt 2  درصد سيلت در اليه دوم

  OM 3  درصد ماده آلي در اليه سوم  Silt 3  درصد سيلت در اليه سوم

 N1   کل در اليه اولنيتروژندرصد   Sand 1  ر اليه اولدرصد شن د
 N2   کل در اليه دومنيتروژندرصد   Sand 2  درصد شن در اليه دوم
 N3   کل در اليه سومنيتروژندرصد   Sand 3  درصد شن در اليه سوم

  C/N 1   در اليه اولC/Nنسبت   B.d 1  وزن مخصوص ظاهري در اليه اول

  C/N 2   در اليه دومC/Nنسبت   B.d 2  موزن مخصوص ظاهري در اليه دو

  C/N 3   در اليه سومC/Nنسبت   B.d 3  وزن مخصوص ظاهري در اليه سوم

pHدر اليه اول   pH 1  درصد فسفر قابل جذب در اليه اول  P1  

pHدر اليه دوم   pH 2  درصد فسفر قابل جذب در اليه دوم  P2  

pHدر اليه سوم   pH 3  ومدرصد فسفر قابل جذب در اليه س  P3  

  K1  درصد پتاسيم قابل جذب در اليه اول  Mois 1  درصد رطوبت در اليه اول

  K2  درصد پتاسيم قابل جذب در اليه دوم  Mois 2  درصد رطوبت در اليه دوم

  K3  درصد پتاسيم قابل جذب در اليه سوم  Mois 3  درصد رطوبت در اليه سوم

  N  جهت شمالي Alt1   متر۳۰۰‐۵۰۰ارتفاع 
  E  جهت شرقي  Alt2   متر۵۰۰‐۷۰۰ارتفاع
  S  جهت جنوبي  Alt3   متر۷۰۰‐۹۰۰ارتفاع
  W  جهت غربي  Alt4   متر۹۰۰‐۱۱۰۰ارتفاع
  F  مناطق مسطح  Alt5   متر۱۱۰۰‐۱۳۰۰ارتفاع
  Slope2   درصد۳۰‐۵۰شيب   Slope1   درصد۰‐۳۰شيب
  Slope4   درصد۷۰‐۹۰شيب   Slope3   درصد۵۰‐۷۰شيب 

  
  



  ...اني گونه ملج در های خاك بر پراكنش مك                                  تاثير برخي ويژگی  ۶۴۲

درصد واريـانس و     ، ويژه  مقدار ۷ تا   ۲ شماره   های ولدر جد 
تـا درصـد تجمعـي      (درصد تجمعي واريانس بـراي محورهـا      

ــاي   ) ۱۰۰ ــا معياره ــصادفي ب ــي و ت ــاي تجمع ــراي الگوه ب
  . مختلف ارائه شده استبندي گروه

  
 آمده بدست درصد واريانس مربوط به سه مولفه اول ‐۲ جدول

 ارتفاع از سطح دريا، الگو بندي گروهمعيار ، PCA تجزيهاز 

 يتجمع

 محور
مقدار 
  ويژه

درصد 
  واريانس

درصد 
 واريانس تجمعي

۱  ۲۳  ۸/۶۳  ۸/۶۳  
۲  ۲/۹  ۵/۲۵  ۳/۸۹  
۳  ۸/۳  ۷/۱۰  ۱۰۰  

  

 آمده بدست درصد واريانس مربوط به چهار مولفه اول ‐۳ جدول

  جهت جغرافيايي، الگو تجمعيبندي گروهمعيار ، PCA تجزيهاز 

  مقدار ويژه  محور
درصد 
  واريانس

درصد واريانس 
  معيتج

۱  ۷/۱۴  ۹/۴۰  ۹/۴۰  
۲  ۱/۱۲  ۵/۳۳  ۴/۷۴  
۳  ۷/۷  ۴/۲۰  ۸/۹۵  
۴  ۵/۱  ۲/۴  ۱۰۰  

  

 از آمده بدست درصد واريانس مربوط به دو مولفه اول ‐۴ جدول

  شيب، الگو تجمعيبندي گروهمعيار ، PCA تجزيه

 محور
مقدار 
  ويژه

درصد 
  واريانس

درصد واريانس 
  تجمعي

۱  ۲۸  ۹/۷۷  ۹/۷۷  
۲  ۸  ۱/۲۲  ۱۰۰  

  

 آمده بدست درصد واريانس مربوط به سه مولفه اول ‐۵ل جدو

 ارتفاع از سطح دريا، الگو بندي گروهمعيار ، PCA تجزيهاز 

 تصادفي

 محور
مقدار 
  ويژه

درصد 
  واريانس

درصد واريانس 
  تجمعي

۱  ۸/۱۸  ۱/۵۲  ۱/۵۲  
۲  ۴/۱۱  ۶/۳۱  ۷/۸۳  
۳  ۹/۵  ۳/۱۶  ۱۰۰  

  

 آمده بدست  درصد واريانس مربوط به سه مولفه اول‐۶جدول 

  جهت، الگو تصادفيبندي گروهمعيار ، PCA تجزيهاز 

مقدار  محور
  ويژه

درصد 
  واريانس

درصد واريانس 
  تجمعي

۱  ۶/۱۶  ۲/۴۶  ۲/۴۶  
۲  ۸/۱۲  ۷/۳۵  ۹/۸۱  
3  5/6  1/18  100  

  

 درصد واريانس مربوط به سه مولفه اول حاصل از ‐۷ جدول

  شيب، الگو تصادفيبندي گروهمعيار ، PCA تجزيه

 حورم
مقدار 
  ويژه

درصد 
  واريانس

درصد واريانس 
  تجمعي

۱  ۶/۲۳  ۶/۶۵  ۶/۶۵  
۲  ۶/۱۰  ۵/۲۹  ۱/۹۵  
۳  ۷/۱  ۹/۴  ۱۰۰  

  
 پراکنش هر يک از متغيرها نسبت بـه         چگونگیبا توجه به    

 ويژگـی محورهاي اول و دوم، متغيرهايي که نـشان دهنـده           

ــشکيل  هــای  هــر محــور هــستند، از بقيــه جــدا شــده و ت
 فيزيکــي و ای ويــژهدهنــد کــه   را مــيای ويــژههــاي  دســته

  .شيميايي خاک آن محورها هستند
هـا    خاكي مـوثر بـر گـروه       ای ويژهترين   براي شناسايي مهم  

توان متغيرها را بـه صـورتي ديگـر يعنـي در ارتبـاط بـا                 مي
بندي متغيرهـا در ارتبـاط بـا         دسته. بندي کرد  ها دسته  گروه
ني متغيرها نسبت    مقايسه شکل پراکنش مکا    پايهها بر    گروه

ها نسبت به محورها صورت  به محورها و شکل پراکنش گروه
  .گيرد مي

 مولفه اصلي در ايـن      تجزيه است، هدف از     يادآوریالزم به   
هـاي تـأثير گـذار بـر         عاملترين   بخش به دست آوردن مهم    

گونه ملج اسـت؛    ) تجمعي و تصادفي  (الگوي پراکنش مکاني    
 مـوثر در هـر معيارهـاي        هـاي  عامـل به عبارتي در هر الگـو       

هاي تـأثير گـذار در هـر         عامل تعيين و در نهايت      بندي  گروه
  .شوند ميالگو معرفي 
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  نتايج 

  ارتفاع از سطح دريا : بندي گروهتجمعي، معيار : الگو

 که در ارتباط با الگوي تجمعـي و معيـار           PCA تجزيهدر  
  اين تجزيه و   سطح دريا انجام شد، از کل تغييرهای      ارتفاع از   

 درصد از کل واريـانس      ۳۴/۸۹تحليل، اولين و دومين محور      
 درصد آن را به خـود اختـصاص         ۵/۲۵ و   ۸۴/۶۳و به ترتيب    

  . استه ميزان بااليي براي بيان تغييرهادادند ک
شـود گـروه      مالحظه مي  ۳ و   ۲هاي   طور که در شکل    همان

ــاعي   ــه ارتف ــه دامن ــا  ۳۰۰‐۵۰۰اول ک ــطح دري ــر از س  مت
هاي فيزيکي خاک يعني بافت      عاملاثر از   باشد، بيشتر مت   مي
ــو ــسفر      ميل ــدني ف ــصر مع ــار عن ــصوص در کن و وزن مخ
 متـري از    ۵۰۰‐۷۰۰گروه دوم يعنـي دامنـه ارتفـاعي         .است

سطح دريا، که يک ضريب همبستگي بـااليي بـا محـور دوم     
 هایصر، پراکنش تجمعي ملـج متـاثر از عنـ         )r=۹۳/۰(دارد  

در ايـن دامنـه     . باشد  مي  و فسفر به همراه ماده آلي      نيتروژن
هـاي    و مـاده آلـي نـسبت بـه گـروه           P و   Nارتفاعي مقـدار    

در مورد گروه سوم و چهـارم کـه         .ارتفاعي ديگر بيشتر است   
 متــر از ســطح دريــا را ۷۰۰‐۱۱۰۰ دامنــه ارتفــاعي درکــل

به توان گفت که در اين دامنه ارتفاعي         دهند، مي  تشکيل مي 
 خيرودکنار حـضور     باال در جنگل آموزشي و پژوهشي      نسبت

 که  هايی منطقه. خاک است تجمعي گونه ملج متاثر از بافت       
توان انتظار داشت کـه       رسي هستند، مي   _ ميداراي بافت لو  

  .گونه ملج به صورت تجمعي ظاهر شوند

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ي ارتفاع از سطح دريا در الگوي تجمعيها ه موقعيت مکاني گرو‐۲ شکل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تجمعي: الگو ارتفاع از سطح دريا: ها هگرو ‐کاني متغيرهاي خاک  موقعيت م‐۳ شکل



  ...اني گونه ملج در های خاك بر پراكنش مك                                  تاثير برخي ويژگی  ۶۴۴

  جهت جغرافيايي : بندي گروه معيار ،تجمعي: الگو

 دو  PCA از تجزيـه و تحليـل        آمـده  بدسـت  نتـايج    پايهبر  
 هـای   درصد از کـل تغييـره      ۴/۷۴م روي هم    محور اول و دو   

 ۳طـور کـه در جـدول         همـان . نماينـد  موجود را توصيف مي   
 با سه   PCA تجزيهشود، در صورت در نظر گرفتن        ده مي دي

 درصد از واريانس تجمعي، قابـل تفـسير اسـت           ۸/۹۵محور،  
 بـوده و از     پيچيـده ولي از آنجا که درک و توضيح آن قدري          

 درصد از   ۴/۷۴ کم دست دو بعدي    PCAطرف ديگر با يک     
شود، تصميم گرفته شد کـه       کل واريانس تجمعي تفسير مي    

 با دو محور اول     PCA تجزيه صرفنظر شده و     از محور سوم  
  .و دوم مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد

 هاي  شود جهت  ديده مي  ۵ و   ۴هاي   طور که در شکل    همان
غربــي و جنــوبي بــا يکــديگر بــه صــورت يــک گــروه قابــل 

ضـريب همبـستگي بـين جهـت غربـي و           (بندي بوده    دسته
گي و با جهت مثبت محور اول همبـست       )  است ۷۷/۰جنوبي  

و ميزان حضور پتاسيم اهميت بسيار      ) r=۶۵/۰(خوبي دارند   
. بااليي در تجمع گروهي ملج در اين دو جهت خواهد داشت          

اما در مـورد  . ميزان پتاسيم در اين دو گروه قابل توجه است    

جهت شـمالي، بـا توجـه بـه همبـستگي آن بـا محـور دوم                 
)۷/۰=r (تـوان عنـوان کـرد کـه          ميC/N       در اليـه اول کـه 

 تعيــين ،هــاي ديگــر نــسبتاً بــاالتر اســت بت بــه گــروهنــس
در .باشـد   در حضور تجمعي گونه ملـج مـي        عاملترين   کننده

تـوان   مورد پراکنش تجمعي گونه ملج در جهت شرقي، مـي         
عنوان کرد که اين جهت جغرافيـايي بـه تنهـايي درسـمت             

 ایهـ   ويژگـی منفي محـور اول حـضور داشـته و بيـشتر بـا              
 و  P و   Nمواد معـدني و آلـي ماننـد         فيزيکي خاک در کنار     

شود، يعنـي در صـورتي کـه در جهـت            مواد آلي تعريف مي   
 و  Nهايي با وزن مخصوص مناسـب و غنـي از            شرقي، مکان 

P              و مواد آلي باشد، ما شاهد حضور تجمعـي ملـج خـواهيم 
 بدون جهت يا مسطح که داراي شيب کمتـر          های همنطق.بود
تعريف ايـن گـروه را      درصد هستند، بيشترين نقش در      ۱۰از  

يعنـي در   . باشـند  بافت سبک به همراه عنصر فسفر دارا مـي        
 هموار وجود بافت سبک به همراه حـضور کـافي           های هطقمن

  .عنصر فسفر، باعث تجمع گونه ملج شده است
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ي جهت جغرافيايي در الگوي تجمعيها ه موقعيت مکاني گرو‐۴ شکل
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 ۶۴۵                          ۶۵۲ تا ۶۳۷، از صفحه ۱۳۸۷ ماه مهر، ۳، شماره ۶۱نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 
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  تجمعي: الگو  جغرافياييهاي جهت: ها هگرو ‐ موقعيت مکاني متغيرهاي خاک ‐۵ شکل

  

  شيب: بندي گروه معيار ،تجمعي: الگو

 درصـد از    ۱۰۰، محـور اول و دوم       PCA از کل تغييرهای  
 درصـد آن را بـه خـود         ۲۲ و   ۷۸کل واريانس و بـه ترتيـب        

  .اختصاص دادند
 يـک   روهشود که گ   ده مي دي ۷ و   ۶ هاي  با مراجعه به شکل   

باشـد،    درصد مي۱۰‐۳۰  با شيب بينهايی که شامل منطقه  
شـود،    تعريف و توصيف مـي     N بافت سبک در کنار عنصر       با

 زيـاد   بـه نـسبت   يعني در اين شيبها، بافت سبک و حـضور          
هاي ديگر، باعـث پـراکنش گروهـي         نيتروژن نسبت به گروه   

 بـا   هـايی  گروه دوم کـه شـامل منطقـه       .ملج شده است  گونه  
 درصد هستند، بيشترين تاثير مربوط به وجود ۳۰‐۵۰شيب 

عنصر پتاسيم بوده و اين عنـصر بـه تنهـايي باعـث حـضور               

 ايـن   يـزان م. باشـد  مـی  شده   های ياد  منطقهگروهي ملج در    
هـاي شـيب،     گروهديگرعنصر در اين دامنه شيب، نسبت به        

‐۷۰در مورد گروه سوم کـه داراي شـيب          . بيشتر بوده است  
 ويژگـی اي از     پر شيب است مجموعـه     بتبه نس  درصد و    ۵۰

 ويژگی شني در کنار     – فيزيکي خاک مانند بافت رسي       ایه

 حـضور تجمعـي   C/N ماده آلي،     مانند  شيميايي خاک  ایه
  .کند ملج را توصيف مي

ر دهـد در صـورت د       نشان مـي   يادشدهطور که موارد     همان
نظر قرار دادن گروه شيب، هماننـد ارتفـاع از سـطح دريـا و      

 معـدني حاصـلخيزي     هایصرغرافيـايي، حـضور عنـ     ججهت  
هـاي   خاک و بافت مناسب خاک موجب تجمع ملج در گروه         

  .شيب مختلف شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ي شيب در الگوي تجمعيها ه موقعيت مکاني گرو‐۶ شکل
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  ...اني گونه ملج در های خاك بر پراكنش مك                                  تاثير برخي ويژگی  ۶۴۶
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  تجمعي:  الگوي شيب: ها هگرو ‐ موقعيت مکاني متغيرهاي خاک ‐۷ شکل

  

  ارتفاع از سطح دريا : بندي گروهيار  مع،تصادفي: الگو

، دو محـور اول و دوم،       PCA از   بدست آمـده   نتايج   پايهبر  
 موجـود را توصـيف       درصـد از کـل تغييرهـای       ۷۲/۸۳درکل
  . استه ميزان بااليي براي بيان تغييرهاکند ک مي

شـود گـروه     ده مـي  ديـ  ۹ و   ۸هـاي   طور که در شـکل     همان
 متر بـه  ۵۰۰ از ارتفاع با توجه با اين که الگوي تصادفي      (دوم

 ۳۰۰‐۵۰۰باال مشاهده شده است، گروه اول يعنـي ارتفـاع           
 متر از سطح دريا     ۵۰۰‐۷۰۰که دامنه ارتفاعي    ) وجود ندارد 

ــا جهــت منفــي محــور دوم همبــستگي دارد   مــي باشــد و ب
)۹/۰=r (بافت خاک که همان ميـزان سـيلت         ایه گیويژ با 

 ايـن مطلـب     شود و بيانگر   موجود در خاک است توصيف مي     
خـاک   مياست که در اين طبقـه ارتفـاعي وجـود بافـت لـو             

در مورد گـروه    .موجب پراکنش تصادفي گونه ملج شده است      
شـود و     جهـت مثبـت محـور دوم تعريـف مـي           بـا سوم کـه    

) r=۷۸/۰( بـااليي بـا ايـن محـور دارد           به نسبت همبستگي  
توان گفت که ماده آلي و درصد کـربن تعيـين کننـده و               مي

از آن جـا کـه ايـن گـروه در           . باشد اين گروه مي  توصيف گر   
 متر از سطح دريا واقع شده اسـت         ۷۰۰‐۹۰۰دامنه ارتفاعي   

 بـا مـاده آلـي مناسـب،     هايی توان عنوان نمود که منطقه   مي
گـروه چهـارم کـه      .شـود  منجر به پراکنش تصادفي ملج مـي      

 متـر از سـطح دريـا        ۹۰۰‐۱۱۰۰شامل مناطقي بـا ارتفـاع       

 جهـت مثبـت محـور اول را نـشان           ایهـ   گـی ويژباشـد،    مي
. باشـد  با محور اول مـي  )r=۱/۰(دهد و داراي همبستگي  مي

 فيزيکي خاک يعني بافـت و رطوبـت در حـضور            ایه ويژگی
 فـسفر و نيتـروژن و مـاده آلـي،     ماننـد برخي مـواد معـدني      

گر اين گروه خواهد بود و باعـث پـراکنش تـصادفي             توصيف
پنجم يعني دامنه ارتفـاعي  در مورد گروه .شوند گونه ملج مي 

 جهت منحني محور اول     با متر از سطح دريا،      ۱۱۰۰‐۱۳۰۰
 بـا آن محـور      r=۹۶/۰شـود و داراي همبـستگي        توصيف مي 

 فيزيکـي خـاک     ایهـ  ويژگیدر اين گروه برخي از      . باشد مي
هـا و توصـيف آن        گروه ديگر اين گروه از     جدايینشانگر بارز   

 از وزن مخصوص، ميزان     :ندا  عبارت ایه ويژگیاين  . باشد مي
  .رطوبت و بافت رسي

‐۱۳۰۰توان عنوان نمـود کـه در دامنـه ارتفـاعي             پس مي 
 متر از سطح دريا، بافت خاک در کنار وزن مخصوص           ۱۱۰۰

آن همراه بـا ميـزان رطوبـت بيـشترين تـاثير را در الگـوي                
  .تصادفي پراکنش ملج دارد

سـطح  طور که مالحظه شد در مورد تـاثير ارتفـاع از       همان
تـوان گفـت کـه       دريا بر الگوي پراکنش تـصادفي ملـج مـي         

بويژه بافت خاک در کنار برخي از        فيزيکي خاک    ایه ويژگی
.انــد  معــدني و آلــي، بيــشترين تــاثير را داشــتههایصرعنــ

  



 ۶۴۷                       ۶۵۲ تا ۶۳۷از صفحه ، ۱۳۸۷ ماه مهر، ۳، شماره ۶۱نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ي ارتفاع از سطح دريا در الگوي تصادفيها ه موقعيت مکاني گرو‐۸ شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تصادفي: الگو ارتفاع از سطح دريا: ها هگرو ‐ت مکاني متغيرهاي خاک  موقعي‐۹ شکل

  

  جهت جغرافيايي : بندي گروه معيار ،تصادفي: الگو

هـا   د گروه شو مالحظه مي  ۱۱ و   ۱۰ هاي  با مراجعه به شکل   
 هــای تجزيــه و تحليــل بــا در نظــر گــرفتن جهــدر ايــن ت

محـور  . انـد   به خوبي از يکديگر جدا شده      ،جغرافيايي هستند 
 را بـه خـود    درصد از کل تغييرهـا    ۹۲/۸۱درکل  اول و دوم،    

اند و با در نظر گرفتن محور سوم ايـن مقـدار             اختصاص داده 
 تجزيـه و تحليـل،   ادگیبه منظور س. رسد  درصد مي۱۰۰به  

  .اند دو محور اول در تجزيه و تحليل دخالت داده شده

شود، جهـت    ده مي ديهاي ياد شده     طور که در شکل    همان
شـود، در     جهت مثبـت محـور اول توصـيف مـي          باغربي که   

صورت دارا بودن بافت سبک منجر به پراکنش تصادفي ملج          
 جهـت منفـي محـور اول        باجهت شرقي نيز که     . شده است 

 فيزيکي خاک يعني    ایه گیويژشود، با برخي از      توصيف مي 
وزن مخصوص، بافت شـني خـاک تعريـف شـده و در ايـن               

در مـورد جهـت     .ادفي خواهد بـود   صورت داراي پراکنش تص   
توان عنوان کرد که با توجـه بـه ايـن کـه جهـت       جنوبي مي 
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  ...اني گونه ملج در های خاك بر پراكنش مك                                  تاثير برخي ويژگی  ۶۴۸

 جهت منفـي محـور دوم را توصـيف          ایه ويژگیجغرافيايي،  
کند، در صورت وجود مواد آلي و مـواد معـدني مناسـب              مي

 مناسـب، شـاهد     C/Nيعني وجود فسفر، پتاسيم و نـسبت        
ورد حضور عنصر   حضور تصادفي ملج خواهيم بود و در اين م        

  .پتاسيم بيشترين تاثير را خواهد داشت
 pHدر مورد جهت شمالي، بافت سيلتي خـاک همـراه بـا             

مناسب و عنصر فسفر، عامل تاثيرگذار بر پراکنش تـصادفي          
  .ملج بوده است

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  

   جغرافيايي در الگوي تصادفيهاي  موقعيت مکاني جهت‐۱۰ شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  تصادفي: الگو  جغرافياييهاي جهت: ها هگرو ‐ت مکاني متغيرهاي خاک  موقعي‐۱۱ شکل

  

  شيب : بندي گروه معيار ،تصادفي: الگو

 از تجزيه و تحليـل، محـور اول و        بدست آمده  نتايج   پايهبر  
 درصد از کل واريانس را به خود اختصاص         ۹۵دوم روي هم    

بـه  بـا مراجعـه     . است و ميزان بااليي براي بيان تغييرها     داده  
ود کـه گـروه اول و دوم کـه          ش  ديده مي  ۱۳ و   ۱۲ هاي  شکل

 با ويژگی شوند،    درصد مي  ۱۰‐۵۰ با شيب  های شامل منطقه 

 فيزيکي خـاک يعنـي وزن مخـصوص، بافـت خـاک و              ایه
 جهـت منفـي محـور       باحضور عنصر پتاسيم توصيف شده و       

  .شوند اول توصيف مي
ود  درصد، در صورت وج    ۵۰هاي کمتر از     بنابراين در شيب  
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 ۶۴۹                       ۶۵۲ تا ۶۳۷از صفحه ، ۱۳۸۷ ماه مهر، ۳، شماره ۶۱نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

بافت مناسب خاک متشکل از رس، لوم و شن، همراه با وزن      
 بـاال، باعـث حـضور    بـه نبـست  مخصوص و ميـزان پتاسـيم     

 جهت منفي محـور     باگروه سوم که    .تصادفي ملج شده است   
 ، درصـد اسـت    ۵۰‐۷۰شود و داراي شـيب       دوم توصيف مي  

بافت شني خاک و عنصر فسفر باعث پراکنش تصادفي گونه          
 بـا   هـايی  مورد گروه چهارم يعني منطقـه     در  .استملج شده   

درصد، وزن مخـصوص خـاک باعـث تجمـع          ۷۰شيب باالي   
 جهـت مثبـت     بـا تصادفي ملج شده و همچنين ايـن گـروه          

. شـود   مـي  ديگر جـدا   یها محور اول توصيف شده و از گروه      
ميزان وزن مخصوص در اليه اول و دوم اين گروه، نسبت به            

  .باشد  بيشتر ميی ديگرها ساير گروه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  ي شيب در الگوي تصادفيها هموقعيت مکاني گرو ‐۱۲ شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تصادفي: الگو شيب: ها هگرو ‐ موقعيت مکاني متغيرهاي خاک ‐۱۳ شکل

  
شـود،   مي ظاهر   ها   گونه ملج بر روي انواع خاک      به طورکلی 
. رسي حـضور بيـشتري دارد     _  ميو لو  مي لو هاي  اما در خاک  

، رطوبت بين   ۲/۵‐۵/۵ بين   pHنتشار گونه ملج،    در منطقه ا  
 نيتروژن،  ۶/۱‐۲ درصد، وزن مخصوص ظاهري بين       ۳۷‐۴۵
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  ...اني گونه ملج در های خاك بر پراكنش مك                                  تاثير برخي ويژگی  ۶۵۰

، فسفر بين   ۲۳/۷‐۷۸/۹ بين   C/N درصد،   ۰۸/۰‐۲۳/۰بين  
ــين ۱۶/۴‐۳۹/۷ ــين۷۹‐۱۱۹ درصــد، پتاســيم ب   ، کــربن ب
  .کند مي تغيير ۹۶/۰‐۰۳/۴ و ماده آلي بين ۵۸/۰‐۳۴/۲

  

 بحث 
ي تجمعي از معيار ارتفـاع از سـطح         در صورتي که در الگو    

لـومي،  ( شـود بافـت خـاک      گيـری  بهره بندي  گروهدريا براي   
، نيتروژن، فـسفر و مـاده آلـي بيـشترين تـأثير را در               )رسي

در مـورد معيـار جهـت    . پراکنش تجمعي گونـه ملـج دارنـد       
، فـسفر، مـاده آلـي،       نيتروژنهاي پتاسيم،    عاملجغرافيايي،  

 ظــاهري و در معيــار و وزن مخـصوص ) شــني(بافـت خــاک 
، نيتروژن، پتاسـيم و مـاده       )شني_ شني، رسي (شيب، بافت 

در . انـد   ه در پراکنش گروهـي ملـج بـود        عاملترين   آلي مهم 
 ،)شـني _ لومي، رسي (هاي بافت خاک   عاملالگوي تصادفي   

 فـسفر و مـاده آلـي بـراي          ،نيتروژنرطوبت، وزن مخصوص،    
شـني،  (اکهـاي بافـت خـ      عاملمعيار ارتفاع از سطح دريا و       

 و مـاده    C/N وزن مخصوص، فسفر، پتاسـيم،       ،pH،  )لومي
_ شني، لومي (آلي براي معيارجهت جغرافيايي و بافت خاک      

 فسفر و پتاسـيم بـراي معيـار شـيب           ،، وزن مخصوص  )رسي
هـاي بافـت خـاک،       عامـل در کل   . اند  هها بود  عاملموثرترين  

 فسفر، پتاسيم، ماده آلي و      ،نيتروژنوزن مخصوص، رطوبت،    
C/N      هـاي بافـت خـاک، وزن        عامـل  براي الگوي تجمعي و

 فسفر، ماده آلـي و      ،نيتروژن خاک،   PHمخصوص، رطوبت،   
C/Nبراي الگوي تصادفي تأثير گذار بودند .  

هاي مورد بررسي خاک در      عامل همه  شود که    ميمالحظه  
در رابطـه بـا     . پراکنش مکاني گونه ملج تأثير گـذار هـستند        

ي هـاي  ، اين گونه بيشتر در خاک  شود ميبافت خاک مشاهده    
با بافت مناسب يعني ترکيب مناسبي از شن، لـوم و رس بـا          

در مورد وزن مخصوص نيز بايد  . تهويه مناسب پراکنش دارد   
ــي از    ــوي تجمع ــصوص در الگ ــدار وزن مخ ــه مق ــت ک     گف

.  در الگوي تصادفي متغير اسـت      ۷۱/۱‐۹۱/۱  و ۶۴/۱‐۹۸/۱
 و تراکم خاک اسـت، بـا         ساختمان ،اين عامل تابعي از بافت    

توجه به اين که بافت خاک از رسي تـا شـني متغيـر اسـت                
رسد رطوبت   مي منطقي به نظر     به طورکامل اي   چنين نتيجه 

 درصـد در    ۳۷‐۴۵( دارد   ای ميانـه نيز در هر دو الگو حالـت        
، ايـن يافتـه     ) در الگـوي تـصادفي     ۴۱‐۴۵الگوي تجمعـي و     

کنـد، محـيط     مـي که نقـل    ) ۱۹۹۶(ي استرن   ها  هنتايج يافت 
  .)۱۲(کند  ميخاکي بايد مرطوب باشد را تأئيد 

دهد که گونـه ملـج يـک         مي نشان   شدهانجام  های   بررسی 
گونه پرنياز و پرتوقع بـوده و بـه خـاک حاصـلخيز نيازمنـد               

هـايي هـستند کـه       عامـل  فـسفر و پتاسـيم       ،نيتروژن. است
کنند، بنابراين همبـستگي     ميحاصلخيزي خاک را مشخص     

ها با پراکنش مکاني ملـج امـري اسـت طبيعـي و              لعاماين  
و اســترن ) ۱۱(، ودل و النــگ )۱۳۷۷(ي بلنــديانهــا هيافتــ

مـواد آلـي بـا وجـودي کـه از نظـر             . نمايد ميرا تأييد   ) ۱۲(
 زيادي بر خاک دارد و بر       بسيار کم است ولي تأثيرهای     ميک

 خـاک اثـر     شـناختی  زيست فيزيکي، شيميايي و     ایه ويژگی
 ،نيتـروژن  منبع اصـلي عناصـر غـذايي         عاملن  اي. گذارد مي

مواد آلي و هوموس قابليـت  . فسفر و پتاسيم براي گياه است   
ــره    ــه ذخي ــاد را دارد و در نتيج ــداري آب زي ــذب و نگه ج

همچنـين مـواد آلـي و       . دهنـد  ميرطوبتي خاک را افزايش     
شـود، بـه     مـي هوموس سبب بهبود شرايط فيزيکـي خـاک         

اک مـوثر بـوده، نفـوذ       طوري که در تـشکيل سـاختمان خـ        
ــادل و از    ــا را متع ــه آنه ــا را مناســب و تهوي ــذيري خاکه پ

  . کند ميفرسايش خاک جلوگيري 
هـاي مهـم معـدني شـدن و           يکي از شـاخص    C/Nنسبت  

همچنـين يکـي از صـفات مميـزه        . حاصلخيزي خاک اسـت   
توانـد روي غنـي بـودن     هـا اسـت، زيـرا مـي       خوب هومـوس  

عت تجزيـه الشـبرگ     سـر .  هوموس اطالعاتي بدهد   نيتروژن
هرچه .  رابطه معکوس دارد   C/Nگياهي در جنگل با نسبت      

اين نـسبت بيـشتر باشـد، عمليـات تجزيـه کنـدتر صـورت               
تر انجـام     آسانگيرد و هرچه کمتر باشد، عمليات تجزيه         مي
  ).۲(پذيرد مي

تواند اطالعاتي روي فعاليـت خاکهـا ارائـه           مي C/Nرابطه  
 زيـست  باشـد، فعاليـت    ۳۰ز  دهد و اگر ايـن رابطـه بـاالتر ا         

 در آن صـفر اسـت ولـي وقتـي ايـن رابطـه تنـزل                 شناختی
فعاليـت هومـوس بـه تـدريج اضـافه          ) ۲۰حـدود   (کنـد    مي
 در  ۸۸/۶‐۴۵/۹ از   C/Nدر ايـن پـژوهش مقـدار        . شـود  مي

 در الگوي تصادفي متغير بود،      ۵۹/۸‐۷۸/۹الگوي تصادفي و    



 ۶۵۱                       ۶۵۲ تا ۶۳۷از صفحه ، ۱۳۸۷ ماه مهر، ۳، شماره ۶۱نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

 بدست ۱۰  براي ملج کمتر ازC/Nبا توجه به اين که مقدار  
با عمل تجزيـه نـسبت       عاملآمده است، و از آن جا که اين         

توان استنباط کرد که سرعت تجزيه در اين         ميعکس دارد،   
 قوي دارنـد و     شناختی زيست هاي   زياد بوده، فعاليت   ها  خاک

  . حاصل خيزي هستندهاي خاک
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Abstract 
Forest soil is one of the main components of forest ecosystems and effective factors in spatial 

dispersion of vegetation. The current research was carried out in Patom, Namkhaneh, Gorazbon and 
Chelir districts of Kheyroudkenar forest, Nowshar. After field inspection and identifying the 
individuals of Wych elm with D.B.H ≥10 cm, their positions were recorded by GPS with reasonable 
accuracy. Soil sampling was followed from spatial pattern. For detecting the spatial pattern of the 
remaining individuals of Wych elm, mean square method was applied. The result of this method 
showed that the existing pattern of Wych elm is an intermediate one and its real pattern has been 
probably changed due to Dutch elm disease and illegal cutting. After determining the pattern and soil 
sampling, PCA method was used to test the soil variables. Altitude, aspect and slope constitute the 
grouping criteria in random and clumped patterns. In clumped pattern, soil texture, bulk density, 
moisture, N, P, K and organic matter were the most important factors, while in random pattern in 
addition to the mentioned factors, pH is also effective. 
 
Keywords: Wych elm, Mean square, Soil sampling, Grouping criteria, PCA, Altitude, Aspect, Slope 
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