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  چكيده
يا  خالص طور به پسته وحشي و ، زرشك).Rhus coriaria L( سماق مانند چندمنظورههاي  هاي جنگلي متشكل از گونه توده
 ترين مهمنيازهاي رويشگاهي و  شدسعي  رو پژوهش پيشدر  .گسترش دارند زاگرساي ه ترين مناطق جنگل شمالي در آميخته
محدوده خان در  دره و منطقه كچله دو. قرار گيرد بررسي موردسماق در شهرستان اروميه هاي طبيعي  تودهكمي و كيفي  هاي ويژگي

 انتخاب و آماربردارياي به مساحت يك آر  دايره نمونه قطعه 30 از هر منطقه وشدند انتخاب پژوهش  مناطق عنوان بهشهرستان اروميه 
 اندرخت منشأ و ارتفاع تاج، قطر متوسط تاج، تعداد جست، سالمت ،اصلي تنهارتفاع  ،سينه برابرقطر يقه، قطر  هاي مشخصه. ندشد

 در منطقه كچله نمونه خاك 10با برداشت  نيز بررسي موردهاي  فيزيكي و شيميايي خاك رويشگاههاي  ويژگي همچنين .ندشد بررسي
، سينه برابراصلي، قطر  تنهقطر يقه  براساس نتايج، .شد گيري اندازه يمتر سانتي 30صفر تا  عمق ازخان  در منطقه درهخاك نمونه  سه و

خاك نشان داد كه هاي  هبررسي مشخص .بودخان  تر از رويشگاه درهداري بيش معني طور بهارتفاع و متوسط قطر تاج در رويشگاه كچله 
 برابر با ترتيب به( رويشگاه كچلهداري بيشتر از  يطور معن به خان در رويشگاه دره) p.p.m276  ( و پتاسيم) %8/51( مقدار آهك

در خاك فضاي زير ) p.p.m75/210 و  %6/1ترتيب  به( در رويشگاه كچله مقدار كربن آلي و پتاسيم. بود) p.p.m5/224 و  25/1%
ميوه توليدي در رويشگاه كچله بين وزن  همچنين .بود )p.p.m  60/146و % 9/0 ترتيب به( داري بيشتر از فضاي باز طور معني تاج  به

  .شتوجود دا يدار و قطر تاج همبستگي معني
  

  .نياز رويشگاهيبرداري،  نمونه، سماق، زاگرسهاي  جنگل :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
ميليون هكتار  2/14 حدود هاي ايران مساحت جنگل

از سطح كل كشور را تحت درصد  6/8كه حدود  است
در حال حاضر ). Anonymous, 2008(دهد  پوشش قرار مي

بديهي است كه . استهكتار  2/0سهم هر ايراني از جنگل 
بسيار ) هكتار 8/0(اين رقم با توجه به سرانه جهاني جنگل 

اين منبع طبيعي خصوص و حاكي از فقر شديد كشور در كم

 رويشگاه ).Keykhosrovi & Kouchpideh, 2007( است
 هشد بندي طبقه خشك نيمه هاي جنگل زاگرس تحت عنوان

 سطحي ،هكتار ميليون پنج از تربيش مساحت با و است
 اختصاص به خود را كشور هاي جنگل از درصد 40 معادل
خاك،  آب، حفظ تأمين در را بيشترين تأثير واست  داده

 دارد منطقه و اجتماعي اقتصادي تعادل و هوا و آب تعديل
)Marvie Mohadjer, 2005 .( در امتداد شمالي اين
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هايي  خالص و آميخته از گونههاي جنگلي  ها، توده جنگل
و  ، ارس، زالزالك، بلوط).Rhus coriaria L( سماق مانند
محدوده هاي جنگلي سماق واقع در  توده .اند تشكيل شده بنه

هاي اين منطقه  هاي مهم جنگل نيز از تودهشهرستان اروميه 
 ازجملهبه داليل مختلف  ذكرشده هاي جنگلي توده .هستند

مصارف سوخت و  هاي سنتي براي برداري سوزي، بهره شآت
اي  دچار تخريب فزاينده ،از ميوه برداري غيراصولي بهره
  . ندا شده

شاخص  هاي از گونه Anacardiaceaeسماق از تيره 
كه پراكنش مناسبي در استان  استچندمنظوره در منطقه 

هاي مهم چوبي در و در كل از گونه دارد غربي آذربايجان
در نقاط  گونهدر ايران، اين . استمناطق جنگلي غرب 

البرز،  كوه رشتههاي جنوبي  هاي البرز و دامنه استپي كوه
 كه شود زاگرس، آذربايجان، خراسان و فارس ديده مي

 متر 1700 تا 1000 پراكنش ارتفاعي اين گونه در ايران
رويشگاه سماق  ).Sabeti, 1994( استاز سطح دريا  باالتر

و ررسي بهاي ارسباران  جنگلواقع در منطقه هوراند 
، قطر يقه نهيس برابرميانگين قطر كه است مشخص شده 

پوشش  رتفاع، متوسط قطر تاج و درصد تاجاصلي، ا درخت
 ي ديگرها از جهت شتريبداري  معني طور بهدر دامنه شمالي 

نظر حاصلخيزي شرايط هاي شمالي از است و خاك دامنه
زادي  درصد دانه. دارد ي ديگرها بهتري نسبت به دامنه

داري بيشتر  معني طور بههاي شمالي  سماق در دامنه اندرخت
ه شدهمچنين مشخص . شرقي و غربي است هاي از دامنه

هاي  شيب زمين و ارتفاع از سطح دريا بر مشخصهكه  است
 اما ،ه استداشتدار  معني ريتأثسماق  درختانكمي و رويشي 
هاي سماق  و سالمت توده يزاد شاخهزادي و  بر درصد دانه

در هر  دشدهيتولمتوسط وزن ميوه  .استبوده  ريتأث يب
 هاي تداري بيشتر از جه معني طور بهدر دامنه شمالي  درخت

و  Alijanpour, 2013( .Durudi( بودشرقي و غربي 
در  ،سماق ياكولوژ اوتمطالعه  منظور به) 2009(همكاران 

برداري از دو رويشگاه تيپيك  هاي بينالود اقدام به نمونه كوه
 مورد يها تودهكه نتايج نشان داد . در منطقه كردند گونهين ا

در  تعداد نهال و ارتفاع تاج، پوشش، نظر درصد تاجاز يبررس

در طبقات و  داشتند يدار اختالف معني هاي مختلف جهت
پوشش و تعداد  نظر درصد تاجاز يبررس مورد هاي شيب

با افزايش درصد  .داشت وجود داري تفاوت معني درخت
پوشش، تعداد  رويشگاه نيز درصد تاجشدن سنگالخي 

و با افزايش درصد  و ارتفاع تاج كاهش يافت درخت
پوشش و  سنگريزه در خاك، ارتفاع درختان، درصد تاج

يكي  عنوان بهاز سماق  همچنين .يافت كاهش  درختانتعداد 
هاي مناطق  اي مهم جنگل هاي درختي يا درختچه از گونه

 ,Ravanbakhsh(خشك تهران نام برده شده است  نيمه

نشان عصاره ميوه سماق اثرات ضد ميكروبي مطالعه . )2008
مثبت و  گرم  باكتري بر هر دو نوعكه اين عصاره  ه استداد
مثبت  هاي گرم اين اثر بر باكتريو  است مؤثرمنفي  گرم
برخي  .)Ahmadian Attari et al., 2007( تر است قوي

راكنش طبيعي سماق در آسياي خصوصيات بيولوژيكي و پ
اكسيداني آن در تركيه  و تركيبات فنولي و تأثير آنتي مركزي
تواند  سماق ميكه  ه استشدو مشخص  ه استشدمطالعه 

 & Letchamo( شوداكسيدان طبيعي استفاده  عنوان آنتي به

Blosheko, 1996; Kosar et al., 2007(.   
نظر توليد از چندمنظورههاي  گونهاهميت  وجودبا 

رويشگاهي،  هاي ويژگيخصوص در ،محصوالت فرعي
شناسي  اكولوژيك و جنگل هاي ههاي همراه و مشخص گونه
انجام اي  غربي مطالعه هاي سماق موجود در آذربايجان توده
وضعيت كمي و كيفي  به بررسي رو پژوهش پيش. است نشده

هاي سماق در شهرستان اروميه با  تودههاي طبيعي  رويشگاه
، هاي سماق صوصيات كمي و كيفي تودهاهداف تعيين خ
 ،فيزيكي و شيميايي خاك رويشگاه هاي هبررسي مشخص

 اندرختمشخصه رويشي تباط آن با ارميزان توليد ميوه و 
  .است پرداختهسماق 
  

  ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

 غربي آذربايجانشهرستان اروميه در قسمت مياني استان 
و جنوب  و مناطق مورد مطالعه در جنوباست  شده  واقع
پژوهش انجام  براي. رفته استاين شهرستان قرار گ غرب
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خان، با ميزان  دو توده همگن روستاي كچله و دره رو پيش
سماق مربوط  توده. نددشسماق انتخاب  درختان زيادحضور 

با شيب  ،متر از سطح دريا 1800در ارتفاع  ستاي كچلهرو به
 در جهت و هكتار تقريبي سهبه مساحت  درصد، 50متوسط 
با ارتفاع از  خان توده ديگر در دره .استواقع شده جنوبي 

به  درصد، 45، شيب متوسط متر 1600سطح درياي 
واقع شده  جهت جنوبي و درهكتار  تقريبي سهمساحت 

  .است
  روش پژوهش

و  درختاننمونه، تراكم  منظور تعيين مساحت قطعه به
هاي اوليه و قرار  براساس بررسي. بررسي شد ها همگني توده

 نمونه در داخل قطعه درخت 15تا  10گرفتن حداقل 
)Zobeiri, 2005(يك آر و شكل آن  نمونه ، مساحت قطعه

هاي سماق  با توجه به مساحت كم توده .اي انتخاب شد دايره
، منطقي بود كه شده انتخابمنطقه  دودر هر  بررسي مورد

دليل محدوديت مالي  اما به ،انجام گيرد درصدصدآماربرداري 
اي به مساحت  نمونه دايره قطعه 30ها،  و يكنواخت بودن توده

ابعاد شبكه با  تصادفي -منظمبرداري  نمونهروش يك آر با 
 هاي همشخص .برداشت شدمنطقه در هر دو متر  30×30

 سينه برابر، قطر )متر ميلي(اصلي  درخت يقه قطرگونه، 
تعداد جست، قطر بزرگ و كوچك  ،)متر ميلي(اصلي  درخت
در  )متر سانتي(اصلي  درختو ارتفاع  )متر سانتي(تاج 
از ميانگين قطر بزرگ و كوچك تاج  .گيري شد ها اندازه توده

در برداشت . براي محاسبه قطر متوسط تاج استفاده شد
نظر كيفيت، سالم و ناسالم بودن از اندرخت، كليه ها نمونه قطعه
زني، قطع، آفات  سرشاخه مانندمي وجود عالي. شدند يبررس

قرار  را در رده ناسالم هاآن ،سماق درختان درها  و بيماري
 درختان )زاد بودن شاخه يازاد  دانه(نظر مبداء ها از توده .داد
توجه به اهميت تعداد جست با  و همچنين شدندي بررسنيز 

هاي  پوشش و ميزان ميوه توليدي، تعداد جست در ميزان تاج
مورد  توده دو بين .دارش شگروه شم مربوط به هر جست

ان ميوه توليدي بررسي ميز برايكچله  ، تنها تودهبررسي
 يده وهيمدليل عدم  به خان توده درهدر . نظر گرفته شددر

ميوه برداري، امكان بررسي سماق در سال آمار درختان

سماق  درخت 30، ميوه رويشگاه كچلهدر . نشدميسر 
و پس  شد  برداشت )نمونه قطعه به مركز درختترين  نزديك(

 شدن يوزتدقيق  طور بهدر محيط آزمايشگاه  كردن خشكاز 
در  درختهر و متوسط ميوه توليدي ) گرم 001/0دقت تا (

   .شد ارزيابياين منطقه 
بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك در  براي
به ابعاد خاك  رخ نيمبا حفر  بررسي موردهاي  رويشگاه

متر، نمونه خاك  سانتي 30صفر تا متر و عمق  سانتي 40×40
در رويشگاه كچله . شد برداشتكيلوگرم  5/1به وزن تقريبي 

، دو نمونه خاك، يكي از نمونه قطعه پنجتصادفي در  طور به
. درخت و ديگري از فضاي باز بين درختان برداشت شدپاي 

 طور به) اي واريزه(دليل يكنواختي خاك  خان به در توده دره
. انجام شد نمونه قطعهبرداري خاك از سه  تصادفي نمونه

هاي  و روش نظر موردفاكتورهاي فيزيكي و شيميايي 
 pH )pH: از عبارت بودند پژوهشدر اين  هاآنگيري  اندازه

، درصد )عصاره اشباع خاك EC( EC، )عصاره اشباع خاك
واكلي روش ( آلي كربندرصد  ،)متري كلسيروش (آهك 
روش (، نيتروژن كل )روش هيدرومتري(، بافت خاك )بالك

روش فليم ( و پتاسيم) اولسنروش (، فسفر )كجلدال
  .)فتومتري
مشخصات كمي، انجام آزمون  يها نيانگيممحاسبه  براي

t درصد  مانندكيفي  هاي همشخص ليتحل و  هيتجزو  مستقل
 نادرختبودن زادي، درصد سالم يا ناسالم  دانه و شاخه

 .شد استفاده SPSS19افزار  نرم از نيز) يكا  مربعآزمون (
 درختقطر يقه  مانندهايي  همبستگي آماري بين مشخصه

، تعداد جست، قطر متوسط تاج نهيس برابراصلي، ارتفاع، قطر 
و مدل رگرسيوني بين  شد  يبررسنيز و ميزان ميوه توليدي 

مشخصات مذكور و ميزان ميوه توليدي به روش تحليل 
هاي فيزيكي و شيميايي نمونه  مشخصه. دست آمد بهگام  به گام

با  حالتشده از هر دو منطقه، به دو  هاي برداشت خاك
بار بين  به اين ترتيب كه يك ،شدمقايسه مستقل  tآزمون 

از پاي درخت و فضاي باز در  شده برداشتهاي  نمونه خاك
هاي رويشگاه  بين نمونه خاك بار ديگر يكرويشگاه كچله و 

  .انجام شدخان مقايسه  كچله و دره
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  نتايج
  مطالعه موردهاي سماق  رويشي توده هاي همشخص
اصلي و قطر  درخت، ميانگين قطر يقه 1اساس جدول بر 
قطر . بودخان  در رويشگاه كچله بيشتر از دره نهيس برابر

در رويشگاه كچله نيز اصلي  درختارتفاع  متوسط تاج و
پوشش توده  درصد تاج كه يدرحال ،بودخان  بيشتر از دره
 .بودخان بيشتر از توده كچله  سماق در دره

 
  *مطالعه موردهاي سماق  در رويشگاه يبررس موردهاي  كمي توده هاي همشخص - 1جدول 

 مشخصه كچله خان دره  كل

)52/0(  75/33  )57/0(  23/28  )92/0(  89/40  )متر ميلي(ي اصل درخت يقه قطر ميانگين 

)03/1(  77/23  )77/0(  29/17  )84/0(  3/25  )متر ميلي( نهيس برابر قطر ميانگين 

)10/2(  83/142  )44/2(  74/133  )81/2(  24/147  )متر سانتي(اصلي  درخت ارتفاع 

)35/1(  81/100  )55/1(  79/93  )47/2(  06/107  )متر سانتي(تاج  متوسط قطر 

)41/0(  86/23  )64/0(  77/26  )6/0(  38/19  )درصد( پوشش تاج 
  .است يبررس موردهاي  براي مشخصه شده محاسبهاعداد داخل پرانتز، اشتباه معيار *

  
خصوص ، در2 مطابق جدول شده انجام tاساس آزمون بر

تاج تنه متوسط و قطر تنه ارتفاع  ،نهيس برابرقطر  قطر يقه،
بين  درصد 99اطمينان داري در سطح  اختالف معني ،اصلي

  .وجود داشته است شده محاسبههاي  ميانگين
  

  يبررس مورد تودهميانگين دوبين مستقل  tآزمون  - 2جدول 

  نوع آزمون
 موردمناطق 
  يبررس

 قطر يقه تنه اصلي
  )متر ميلي(

 تنه اصلي نهيس برابرقطر 
  )متر ميلي(

 ارتفاع تنه اصلي
 )متر سانتي(

 قطر متوسط تاج تنه اصلي
 )متر سانتي(

t مستقل  

  239/147  3/25  893/40  كچله
745/133  

059/107  
  29/17  232/28  خان دره  79/93

t  28/12  979/6  625/3  777/4  
  000/0**  000/0**  000/0**  000/0**  داري معني

  درصد 99 اطمينان سطح در دار معني**
 

  ها درصد آميختگي گونه
توده  درختانرصد صدد براساس نتايج مشخص شد كه

ان درختدرصد  15/98خان  در توده دره .ندبودسماق  هكچل
 85/1( كمي درصد بسيارو بنه  كيكم زالزالك، و سماق بود

  .خود اختصاص داده بودند را به )درصد

  سماق درختانكيفيت 
، تعداد و درصد سالم و ناسالم درختانكيفيت سالمت 

 .بود 3شرح جدول  به ها تودهتفكيك  به نادرختبودن 
در  شده ثبت درختاناز كل  شود مشاهده مي كه  طور همان
  .بودندسالم  مابقيناسالم و  درصد 5/21، ها نمونه قطعه
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 ها تفكيك توده سماق به اندرختكيفيت  - 3جدول 

 كيفيت

 سالم ناسالم كل منطقه

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 كچله 258 2/69 115 8/30 373

 خان دره 450 1/85 79 9/14 529

 كل 708 5/78 194 5/21 902

 
   اندرخت مبدأو  تعداد جست

ميانگين تعداد داراي جست و  تاندرخنتايج تعيين تعداد 
 4، طبق جدول ها تودهتفكيك  به درختجست در هر 

ميانگين تعداد  شود مي شاهدهم كه  طور همان .دست آمد به
  .بودخان  بيشتر از دره در كچلهدر هر درخت جست 

  
  ها تودهتفكيك  تعداد جست به - 4جدول 

  تعداد جست  داراي جست اندرختتعداد   ستجبدون  اندرختتعداد   منطقه
هر ميانگين جست در 

  درخت
  اشتباه معيار

  069/0  04/3  845  278  95  كچله
  062/0  77/2  888  325  204  خان دره

  
 اندرخت درصد 87 ،شده انجام اتمحاسب اساسبر
درصد . )5جدول ( بودندزاد  دانه درصد13زاد و  شاخه

و كچله توده از خان بيشتر  درهتوده زاد در  شاخه اندرخت
  .بود توده كچلهكمتر از آن زاد  دانهدرختان درصد 

  
  مطالعه موردهاي سماق  زادي توده زادي و شاخه درصد دانه - 5جدول 

 مبدأ

 زاد شاخه زاد دانه كل منطقه

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 كچله  308  6/82  65  4/17  373

 خان دره  479  5/90  50  5/9  529

 كل  787  87  115  13  902

  
 مقدار ميوه توليدي 

در رويشگاه سماق  درخت 30از مقدار ميوه توليدي 
گرم و مقدار  1/325گرم، حداكثر  8/15حداقل  كچله،

 .محاسبه شددرخت گرم براي هر  4/94±11متوسط آن 
، بين وزن ميوه با است مشخص 6 جدول در كه  طور همان

 99سطح اطمينان قطر يقه، قطر متوسط تاج و ارتفاع در 
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اطمينان در سطح  نهيس برابرقطر بين وزن ميوه و و درصد 
 كه  درحالي ،مثبت وجود داشتدار  معنيهمبستگي  درصد 95

داري وجود  بين وزن ميوه و تعداد جست همبستگي معني
  .نداشت

  
  رويشي سماق و وزن ميوه هاي ههمبستگي پيرسون بين مشخص - 6 جدول

نهيسبرابرقطر  )a(قطر يقه  مشخصه
)b( 

قطر متوسط تاج 
)c( 

 )d(ارتفاع 
تعداد جست 

)e( 

وزن 
 )f(ميوه

      a(  1( قطر يقه

     b( 84/0 1( نهيس برابرقطر

    c( 749/0 73/0 1( قطر متوسط تاج

   d( 724/0 786/0 736/0 1( ارتفاع

  e( 375/0- 031/0- 067/0 081/0- 1( تعداد جست

 f( **463/0 *475/0 **783/0 **538/0 ns197/0 1( وزن ميوه
  دار غيرمعني ns درصد؛ 95دار در سطح اطمينان  معني*درصد؛  99 اطمينان سطح در دار معني**

  
ات مدل رگرسيوني بين مشخص گام به گامتحليل با 

از  كه شد مشخص درخت رويشي و ميزان ميوه توليدي هر
 يدار معني تأثيرقطر تاج متغير تنها متغيرهاي مستقل  بين

 .داشت برآورد وزن ميوه در )درصد 99در سطح اطمينان (

و وزن ) متر سانتي( تاج آمده بين دو متغير قطر دست مدل به
ضريب  با توجه به مقدار) گرم( سماقدرختان ميوه 

  .محاسبه شد 1رابطه  از )r2=747/0(همبستگي 

  
Y= 941/0 )1(رابطه cd – 20/29  

 

ارايه  7تجزيه واريانس مدل محاسبه شده در جدول 
  .شده است

وزن ميوه  Yو ) متر سانتي(قطر تاج  cd: كه در آن
  .است) كيلوگرم(

 معادله رگرسيون قطر تاج درخت و وزن ميوهتجزيه واريانس  - 7 جدول

 مدل مجموع مربعات درجه آزادي ميانگين مربعات F داري معني
 رگرسيون 74/45946 1 74/45946 547/26 000/0**

 مانده يباق 596/36345 21 743/1730   1

 جمع 336/82292 22   
  درصد 99 اطمينان سطح در دار معني**
  

 مطالعه موردهاي  وضعيت خاكشناسي توده
و  نمونه خاك 10نتايج تجزيه خاك براي كچله با 

  ارايه 8 در جدول متوسط طور بهنمونه خاك  سهخان با  دره
  .است شده
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  *يبررس موردسماق هاي  خاك توده هاي همشخصميانگين  - 8 جدول
 مشخصه كچله خان دره  كل

)34/3(  33/44  )506/7(  50a )254/1(  8/37 b  درصد اشباع(%) 

)05/0(  54/0  )01/0(  466/0  )074/0(  567/0  )DS/m(هدايت الكتريكي  

)04/0(  76/7  )087/0(  9/7  )059/0(  74/7  اسيديته 

)72/5(  77/14  )257/10(  1/58 a )105/0(  25/1  b  درصد آهك(%) 

)16/0(  45/1  )39/0(  54/1 )162/0(  25/1  (%)درصد كربن آلي  

)77/2(  04/11  )109/9(  3/16  )991/0(  1/7  )p.p.m( جذب  قابلفسفر 

)62/65(  13/253  )105/61(  276a )457/51(  5/224 b جذب  قابلپتاسيم )p.p.m( 

)14/3(  6/50  )083/8(  46 )713/1(  3/56  (%)شن 

)27/1(  29 )404/2(  3/25  )506/1(  37/29  (%)الي  

)63/2(  4/20  )36/6(  7/28 a )4/0(  4/14  b  رس(%) 

 بافت خاك شني لومي شني رسي لومي شني رسي لومي
  .است يبررس موردهاي  براي مشخصه شده محاسبهاعداد داخل پرانتز، اشتباه معيار *

  .دهد را نشان مي درصد 95 اطمينان سطح در ها دار بين ميانگين حروف انگليسي متفاوت، اختالف معني

  
هاي  بين نتايج نمونه خاك هشد انجام tاساس آزمون بر
درصد رس  ميزان آهك و همچنينبين  ،خان و كچله دره

 ودرصد  99هاي اين دو توده در سطح اطمينان  نمونه خاك
هاي اين دو توده  خاك درصد اشباعبين پتاسيم و همچنين 

ي وجود دار معنياختالف درصد  95در سطح اطمينان 
دار  معني ها اختالف اين ها مشخصه بقيهكه در  درحالي داشت؛

  ).9جدول (بود ن

  
  خان و كچله خاك بين دره هاي ههاي مشخص ميانگين tنتايج آزمون  - 9 جدول

داري معني  مشخصه خانميانگين دره ميانگين كچله t درجه آزادي 
*017/0 11 807/2- 8/37 50  (%) درصد اشباع
ns484/0 11 724/0 567/0 466/0  )DS/m( هدايت الكتريكي 
ns245/0 11 229/1- 74/7 9/7 اسيديته 
 (%) آهك 8/51 25/1 -136/10 11 000/0**
ns446/0 11 79/0- 25/1 54/1 كربن آلي (%) 
ns081/0 11 919/1- 1/7 3/16 فسفر )p.p.m( 
 )p.p.m( پتاسيم 276 5/224 -366/2 10 04/0*
ns068/0 11 026/2 3/56 46 شن (%) 
ns222/0 11 293/1 3/29 3/25 الي (%) 
 (%) رس 7/28 4/14 -483/4 11 001/0**

  دار غيرمعني ns درصد؛ 95دار در سطح اطمينان  معني*درصد؛  99 اطمينان سطح در دار معني**
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هاي خاك فضاي باز و  ها بين نمونه با بررسي ميانگين
كچله  در بررسي مورد هاي نمونه قطعهپاي درختان در خاك 

كه ميانگين اسيديته، آهك، كربن آلي، فسفر،  شدمشخص 
پتاسيم و الي در نمونه خاك پاي درختان بيشتر از فضاي 

 شتو مقدار رس تفاوتي ندا بودباز بود و مقدار شن كمتر 
بين  هشد انجام tاساس آزمون همچنين بر). 10 جدول(

از پاي  شده برداشتهاي  خاك نمونه هاي هميانگين مشخص
منطقه كچله، بين  هاي نمونه قطعهدرختان و فضاي باز در 

 درصد 95اطمينان هاي كربن آلي و پتاسيم در سطح  مشخصه
ي ها مشخصهكه بين  حاليدر دار وجود داشت، اختالف معني

  ).10 جدول( دار نبود اين اختالف معني ديگر

  
  هاي خاك پاي درختان و فضاي باز در كچله خاك بين نمونههاي  هميانگين مشخص tنتايج آزمون  - 10 جدول

  مشخصه  پاي درخت  فضاي باز t درجه آزادي داري معني
ns29/0  8  134/1-  4/36  2/39  درصد اشباع (%)  
ns186/0  8  448/1-  466/0  669/0  هدايت الكتريكي )DS/m(  
ns202/0 8 39/1- 67/7  82/7  اسيديته 

ns373/0 8 943/0- 15/1  35/1  آهك (%) 

 (%) كربن آلي  6/1  9/0 -922/2 8 019/0*

ns629/0 8 502/0- 56/6  6/7  فسفر )p.p.m(  
  )p.p.m( پتاسيم  75/210  6/146 -579/2 7 037/0*
ns481/0 8 74/0 6/57  55  شن (%) 

ns42/0 8 85/0- 28  6/30  الي (%) 

ns11/0 8 000/0 4/14  4/14  رس (%) 
  دار غيرمعني ns درصد؛ 95دار در سطح اطمينان  معني*

  
  بحث

سماق  هاي درختچه مشخص شد كه رو پژوهش پيشدر 
هايي كوچك در  كلوني شكل بهدر شهرستان اروميه 

اي و  اراضي واريزه هاي خشك و سنگالخي، خاك
ها و  شكل و گاهي در دو طرف نهرها و رودخانه بادبزني

در نيمكره  .دنكن در جهت جنوبي رشد مي طور عمده به
هاي  هاي رو به جنوب شش برابر بيشتر از شيب شمالي شيب

 Auslander et(كنند  دريافت ميرا رو به شمال نور خورشيد 

al., 2003(، تر،  محيط خشكهاي جنوبي،  بنابراين شيب
هاي مرطوب رو  متغيرتري نسبت به شيب خرداقليمتر و  گرم

ضي گياهان در بع .)Durudi et al., 2009(به شمال دارند 
هاي رو به شمال توسعه  از شيببهتر  هاي رو به جنوب شيب

 ،شوند ب مشاهده ميگياهاني كه در هر دو دامنه شي. يابند مي
، يهاي ژنتيكي، مورفولوژيك اي از سازگاري مجموعه

ها  از شيب هركدامو رفتاري را در ارتباط با  يفيزيولوژيك
شود  منجر مي هاآندهند كه به توسعه بيشتر  نشان مي

)Auslander et al, 2003.(  بررسي توالي گياهي در در
كه جامعه سماق و  مشخص شد در تركيهكوال  فشان آتش

Rumex sp. اما در  ،شوند مي دو شيب مشاهده در هر
در . )Oflas & Oner, 1976( هاي جنوبي غالب هستند شيب

 ،شد رويشگاه سماق انجام درهاي بينالود  تحقيقي كه در كوه
هاي غربي  دامنه درپوشش و ارتفاع تاج  بيشترين تراكم تاج
كه با نتايج ) Durudi et al., 2009( شد و جنوبي گزارش
در بررسي  كه يدرحالخواني دارد؛  همرو  پژوهش پيش
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وجود درختان سماق در سه  ،هاي سماق در هوراند توده
و جهت جنوبي  شد جهت شمالي، غربي و شرقي گزارش

 ,Alijanpour( ذكر شداين درختان  فاقد استقرار توده

خان و كچله در جهت  امتداد درهرو  در پژوهش پيش .)2013
 هاي رويشگاههاي سماق در  و توده استشرقي  -غربي
اند  ها استقرار يافته كچله در دامنه جنوبي اين دره و خان دره

رو  پژوهش پيشدر . شوند مشاهده نمي ي ديگرها تو در جه
 هاي سماق تا مشخص شد كه در شهرستان اروميه، توده

. كنند رشد مي متر از سطح دريا در كچله 1814 ارتفاع
به  سماق درختانشرايط اكولوژيك مناسب براي رشد 

مستقيمي با ارتفاع باال دارد كه در  ارتباط احتمال زياد
 در بررسي رويشگاه هوراند .شدمشاهده رو  پژوهش پيش

 1400تا  800هاي سماق از ارتفاع  كه توده نيز مشخص شد
 هاي هاز سطح دريا گسترش دارند و مشخص باالتر متر

ميانگين قطر يقه، قطر  مانند بررسي موردهاي  رويشي توده
طور  اصلي به درخت، قطر متوسط تاج و ارتفاع سينه برابر
از سطح دريا  باالتر متر 1200تا 1000داري در ارتفاع  معني
 حرارت پايين، نسبت به طبقات ارتفاعي دليل تحمل درجه به

   .)Alijanpour, 2013( بيشتر است ديگر
هاي موجود در  رويشگاه كچله صددرصد گونهدر 

 كه يدرحال، ادندد را درختان سماق تشكيل مي ها نمونه قطعه
درختان را سماق و بقيه  درصد 15/98خان  در رويشگاه دره

توان تيپ هر  كه مي دادند ميتشكيل  بنهو  كيكمرا زالزالك، 
با توجه به . نظر گرفترا سماق در يبررس مورددو توده 

 زيادبا شيب در اين مناطق  يبررس موردهاي  كه رويشگاه اين
دليل شرايط نامناسب  به به احتمال زياد، استو سنگالخي 
در . اند نكرده امكان حضور پيدا ي ديگرها خاك، گونه

دليل وضعيت نامطلوب خاك امكان  بهنيز رويشگاه هوراند 
و سياه  است نداشتههاي جنگلي پرنياز وجود  آميختگي گونه

ها ديده  بسيار پايين در اين توده حضور رس با درصدتلو و ا
  .)Alijanpour, 2013( شدند

 درصد 5/21، نمونه  اتقطعدر  شده ثبت درختاناز كل 
 8/30(ناسالم  درختاندر توده كچله ميزان . بودندناسالم 
نظر  به .)3جدول ( بود) 9/14( خان توده دره از بيشتر) درصد

دليل  كچله، به ناسالم در درختانبودن درصد  زياد رسد مي
توسط ساكنين  ميوه برداري بهره آسيب ديدن درختان هنگام

و امكان  استاين توده كنار جاده  زيرا ؛است بوده محلي
برداري  دسترسي به آن آسان و توليد ميوه سماق در حد بهره

آوري ميوه،  برداران در حين جمع و بهره است) چشمگير(
ابت با يكديگر براي برداشت محصول بيشتر، آسيب براي رق

و  زيادسن  همچنين. كنند ميبيشتري به درختان وارد 
كهنسالي درختان سماق در رويشگاه كچله در ناسالم بودن 

 درختانعدم دسترسي راحت به اما  ،استبوده  ثرمؤ نادرخت
در انتهاي دره  شدن  واقعدليل  خان به هسماق در رويشگاه در

توليد  و همچنين و قسمتي از كوه با شيب زياد و سنگالخي
در سال بررسي (كم محصول سماق در اين رويشگاه 

باعث شده ) صفر بودنزديك به محصول سماق در اين منطقه 
انساني در آسيب ديدن درختان نقش  هاي املتا عاست 

زش مانند ري هايي املعجاي آن  هو بتري داشته باشند كم
تر تنه  هاي پايين قسمتسنگ باعث ايجاد زخم در يقه و 

   .دنكنو سالمت درختان در اين منطقه را تهديد  درختان شوند
خان  كچله بيشتر از درههر درخت در جست در  ميانگين

و در  استده  سماق ازجمله درختان جست. )4جدول ( بود
دهي اين گونه  ، جستيوجود شرايط مناسب محيط صورت

اصلي نيز در اين گونه  هرچند از بين رفتن تنه. شود بيشتر مي
زايي را  صنوبر و بيد جست ازجملهها  عضي گونهمانند ب

دنبال آن  ناسالم و به درختان زياددرصد . دهد افزايش مي
ه اصلي درختان سماق و ضعيف شدن و از بين رفتن تن

بودن ميانگين تعداد  زيادانساني در هاي  همچنين صدمه
 ر بررسي رويشگاه سماق در بينالودد. دارد ريتأثجست 

زادآوري  كه زادآوري سماق منحصر بهاست كيد شده أت
 مطالعه مورداست و زادآوري جنسي در منطقه  يرجنسيغ

در منابع علمي بيان . )Durudi et al., 2009( مشاهده نشد
اهان هاي با شرايط سخت، گي كه در محيطاست شده 

مثل  ماني بيشتر گياهان بالغ و توليد چندساله از طريق زنده
مثل زايشي  توليد يجا بهبيشتر ) يرجنسيغ(رويشي 

 Sevensson et( كنند خود را حفظ ميتداوم حيات  ،)جنسي(

al., 1993(،  رويشگاه  دودر هر  رو پژوهش پيشدر اما
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، شده انجامبررسي  اساسبر. شدجنسي نيز مشاهده زادآوري 
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قسمتي از زادآوري سماق در منطقه هوراند نيز  .)5جدول (
 ,Alijanpour( استشده  زادآوري جنسي گزارش  شكل به

 خان بيشتر از كچله زاد در دره شاخه درختاندرصد . )2013
جدول ( بودخان  از درهبيشتر در كچله  يزاد و درصد دانه بود
و  استرويه  بي كاملطور  بهتوده كچله برداري در  بهره. )5

نارس هستند و  كامل طور به ها گيرد كه ميوه مي انجام زماني
نيز مشاهده  خان درهدر  متأسفانهبرداري  اين شكل بهره

 يده وهيم رسد كه نظر مي به شده انجامدر بررسي . ودش مي
ميزان  است كهها در كچله باعث شده  زياد و رسيدن ميوه

رويشگاه  كه حال آن. ر باشدبيشت طقهزاد بودن در اين من دانه
و گاهي لغزش و حركت است دار  خان سنگالخي و شيب دره

خشك باعث و  كند ميسماق آسيب وارد  درختانها به  سنگ
در اين قبيل  زادآوري. شود هوايي درختان مي هاي شدن اندام

 تمال زياداح به زاد مشاهده شد و شاخه شكل  بهبيشتر موارد 
زاد  شاخه شكل به زادآوريبودن  بيشتراين موضوع از داليل 

  .است كچلهخان نسبت به  در دره
دار  همبستگي معنيتاج بين وزن ميوه با قطر متوسط 

با  .وجود داشتدرصد  99اطمينان در سطح آماري مثبت 
سماق توليد اندام زايشي هاي  كه انتهاي شاخه توجه به اين

تر  بزرگ درختتوان استدالل كرد كه هرچه تاج  مي ،دنكن مي
و درنتيجه  شود ميهاي زايا نيز بيشتر  تعداد شاخه ،باشد

 نيبنابرا، ميوه بيشتري را توليد خواهد كرد درخت سماق،
   .پذير خواهد بود توجيه ردهمبستگي مثبت در اين مو

 هاي مشخصه در موردشده  انجام tاساس آزمون بر
 رسخاك، ميزان آهك و هاي  فيزيكي و شيميايي نمونه

 99سطح اطمينان و در  خان بيشتر از كچله بود خاك دره
ع اصد اشبدرهمچنين . شتدار وجود دا اختالف معني درصد

 95خان بيشتر از كچله بود و در سطح اطمينان  دره و پتاسيم
در مقدار  كه ليدرحا دار وجود داشت؛ درصد اختالف معني
  قابلاسيديته، درصد كربن آلي، فسفر هدايت الكتريكي، 

). 9 جدول( بوددار ن الي و اين اختالف معني ، شن وجذب
دليل سنگالخي بودن  و به كمتر بود خان عمق خاك در دره

موقعيت توپوگرافي منطقه  دليل بههمچنين  .بود تر جوان
خان، شستشوي آهك از ارتفاعات باالتر و رسوب آن  دره

خان نسبت به كچله  درهدر رويشگاه سماق مقدار آهك در 
خان نسبت به كچله،  پوشش در دره بودن تاج زياد .بيشتر بود

ه دشپتاسيم بيشتر باعث توليد الشبرگ بيشتر و درنتيجه 
مشخص شد كه ماده آلي نمونه  رو پژوهش پيشدر  .است

نطقه كچله، در پاي درختان بيشتر از فضاي باز خاك در م
افزايش  ريزش شاخ و برگ در پاي درخت باعث. بود

له اين مسأ كه درحالي ،شده استهوموس و مواد آلي خاك 
مواد آلي خاك  همچنين. شددر فضاي باز كمتر مشاهده 

ممكن است خاك فضاي باز كه  استفرسايش  تأثيرتحت 
 يردگ قرارمورد اين  تأثيرنسبت به پاي درختان بيشتر تحت 

پتاسيم يكي از عناصر  .بدهد  دست ازو مواد آلي خود را 
يون جذب گياه  صورت بهو  استپرمصرف و مورد نياز گياه 

بستگي به طور عمده  تغييرات پتاسيم در خاك به. شود مي
بافت خاك، سرعت و مقدار هاي رسي،  نوع و مقدار كاني

-Jian(دارد  آبشوييجذب پتاسيم توسط گياه و ميزان 

Cheng et al., 1980 .( ويژگي  ممكن است دليلبه همين
 خاككه شود  باعثآن  زياددر آب و تحرك  يتمحلول

 تأثيرپاي درخت بيشتر تحت خاك فضاي باز نسبت به 
ميزان پتاسيم از تجزيه مواد آلي نيز ناشي . قرار گيرد آبشويي

بودن مقدار هوموس و كربن آلي  زياد بنابراين ،شود مي
نسبت به  را تواند ميزان پتاسيم بيشتر در پاي درخت مي

ياسوج، اثر تاج در شده  انجام مطالعه. فضاي باز توجيه كند
بر برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي  ايراني درخت بلوط

 قابلدار كربن آلي، نيتروژن كل، فسفر  خاك، افزايش معني
، پتاسيم تبادلي، هدايت الكتريكي، آهن، منگنز و روي جذب 

 ,.Owliaie et al( كرده است تأييدنسبت به فضاي باز را 

تا اطالعات جامعي در  شدسعي رو  پژوهش پيشدر  .)2010
سماق در  مهم رويشگاهدو و كيفي  ميمورد مشخصات ك
با شرايط  پژوهشگرانآشنايي  منظور بهشهرستان اروميه 

سي اما الزم است تا با برر، شود ارايهاكولوژيك اين گونه 
 تر كاملزمينه براي  ديگر اين گونه در مناطق هاي رويشگاه

 تا شودمورد پسند سماق فراهم  هاي رويشگاهكردن شناخت 
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عد كشت و توسعه اين گونه بتوان اراضي مست طريق از آن
  .معرفي كرد كاري جنگلشناسايي و براي  اقتصادي را
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Abstract 
In western Iran, forest stands containing multi-purpose species such as Sumac (Rhus 
coriaria), Barberry (Berberis sp.) and Pistachio (Pistacia sp.) in pure or mixed form 
mainly occur in the Northern Zone of Oak forests. The present paper aimed to study the 
site demands as well as the most important quantitative and qualitative characteristics of 
sumac in Urmia, West-Azerbaijan province. Therefore, two regional stands in Kachale 
and Khan Valley regions were selected. Total number of 30 circular plots, each 100m2 
were established, in which attributes including collar diameter, diameter at breast height 
(DBH), height of main stem, crown height, mean crown diameter, the origin and vigor 
(health) of the trees were measured. Physicochemical properties of the soil were studied 
within 10 soil samples in Kachale and three samples in Khan Valley. Results indicated 
that collar diameter of main stem, DBH, height and mean crown diameter in Kachale 
were significantly higher than in Khan Valley stand. Surveying soil samples in Khan 
Valley and Kachale also showed that lime (51.8%) and potassium (276 p.p.m) in Khan 
Valley stand were significantly higher than in Kachale (1.25% and 224.5 p.p.m, 
respectively). Moreover, stand organic matter (1.6%) and potassium (210.75 p.p.m) 
under the canopy were more than in open space (%0.9 and 146.60 p.p.m respectively) 
across Kachale test site. This test site also revealed a significant correlation was 
observed between fruit weight and crown diameter. 
 
Keywords: Zagros forests, sumac, sampling, site demands.  


