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  چكيده 

 Amygdalus( هاي بادامك هاي تيپولوژي استان قم در سه منطقه معرف از رويشگاه اين تحقيق با استفاده از بررسي نقشه

scoparia Spach.( زمين  شكلدر هر منطقه با توجه به . اجرا گرديد)شمال، جنوب، شرق (يي و جهت جغرافيا) يال، دامنه و دره
مورد  بادامكبرداري و ويژگيهاي رويشگاهي، خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك و خصوصيات كمي و كيفي  نمونه) و غرب

از نظر ارتفاع، قطر . ها بيشتر بود هاي بادامك در دامنه تراكم درختچهكه نتايج اين تحقيق نشان داد . مطالعه و ارزيابي قرار گرفت
ها وضعيت بهتري داشتند و مقادير  موجود در دره هاي ، درختچهسطح پوشش در واحد تاجپوشش و مساحت  جتا تاج، مساحت
در   ها و محاسبه رشد طولي شاخه گره گيري فاصله ميان ها، با اندازه ساالنه درختچهرشد از نظر . ها بود از يالبيشتر  آن براي دامنه

همچنين جهت جغرافيايي نقش مهمي در . ها مشاهده شد ها و يال پس از آن در دامنهها و  جاري، بيشترين مقادير در دره سال
هاي  هاي جنوبي و شرقي و كمترين مقدار آن در شيب ها در شيب طوري كه بيشترين تراكم درختچه به ،پراكنش بادامك نشان داد

در  كه بافت خاك بود ويژه بهشرايط خاك و همچنين از ديگر عوامل مؤثر بر پراكنش بادامك . شمالي و غربي مشاهده گرديد
تأثير . هاي بادامك بيشترين مقدار بود مواردي كه خاك با بافت متوسط تا سبك همراه با سنگريزه وجود داشت، تراكم درختچه

 هاي در دره ،جاري پوشش درختچه و رشد سال جهت جغرافيايي بر ميانگين ارتفاع، مساحت تاج و زمين شكلعوامل تركيبي 
 كه ضرايب همبستگي بين صفات نشان داد. هاي شرقي قرار گرفتند شرقي، جنوبي و شمالي بيشترين مقدار و پس از آن دامنه

جاري و تراكم برگ با ميزان  هاي رشد سال پوشش در واحد سطح با ارتفاع منطقه از سطح دريا و مشخصه ميانگين مساحت تاج
ضريب همبستگي . دار داشت اي منفي و معني با درصد آهك خاك رابطه مشخصهن داري داشته و اي رس همبستگي مثبت و معني

 مؤلفهدر  هاي اصلي مؤلفهدر تجزيه . دار بود هاي رويشي داراي همبستگي منفي و البته غيرمعني مشخصه بيشترفسفر و پتاسيم با 
. و اسيديته خاك بر ظهور بادامك نشان دادنداول بيشترين تأثير مثبت را پتاسيم و فسفر و بيشترين تأثير منفي را درصد شن 

داري  سوم همبستگي مثبت و معني مؤلفهداري نشان داد و ميزان كربن آلي با  دوم همبستگي منفي و معني مؤلفهدرصد الي با 
رشد ارزيابي توان رويشگاه و تأثير عوامل اكولوژيك بر ظهور و توسعه  را درمؤلفه نقش اين سه اين مورد اهميت . داشت

  .بادامك نشان داد هاي درختچه
  

  .عوامل اكولوژيك، نياز رويشگاهي ،).Amygdalus scoparia Spach(بادامك  :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
اي مناسب  هاي درختچه عنوان يكي از گونه به بادامك

مورد توجه بوده  كشور براي بسياري از مناطق اكولوژيك

عرض خطر در مكه در اراضي شيبداري  ستو سالها
جهت ماهيت  به. دگرد فرسايش آبي هستند، كشت مي

اجراي طرحهاي تثبيت بيولوژيك، شناخت عوامل توسعه 
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سزايي  ههاي گياهي اهميت ب كننده گونه دهنده و يا محدود
شناخت  مناسب، اولين گام در انتخاب گونه گياهي .دارد

بستر مناسب براي بقا، رشد، زادآوري و استمرار توليد 
ها و مهمترين عوامل در موفقيت طرح از جمله .اشدب مي

شناخت  ،شناسي و مديريت جنگل هاي جنگل پروژه
يندهاي رويشي گياه و اثر متقابل آنها اويژگيها، نيازها و فر

بر  عالوه گياهان رشد .استرويشگاه  شرايطبا 
رويشگاهي  و محيطي به عوامل ژنتيكي، خصوصيات
اي از  ي مجموعهاين عوامل محيط كه بستگي دارد

و ديگر  هوا، اقليم و آب خصوصيات خاك، توپوگرافي،
ريزيهاي اصالح و  در برنامه .هستند هاي اكولوژيك هنهاد

 شناسي گياه بررسيهاي ضمن لزوم ،توسعه منابع طبيعي
 نيز گياه محيطي نيازهاي شناخت گونه گياهي، براي هر

 يبررس. گيرد قرار مربوطه متخصصان مورد توجه دباي
در شرايط طبيعي و حتي  و گياه خاك و آب ارتباط

 خاصي اهميت يك سيستم واحد از عنوان بهمصنوعي 
 از هر يك تغييرات بازتاب كه طوري هباست،  برخوردار

 و عملكرد كل سيستم ديگرء اجزا در توان مي را اجزا
  .نمود مشاهده وضوح به

اي  درختچه ).Amygdalus scoparia Spach( بادامك
متر،  6تا ارتفاع ) Rosaceae(سرخ  لق به خانواده گلمتع
متعدد، ايستاده و بدون كرك، سبز رنگ و  يها شاخهبا 

متر، بدون  ميلي 25ها به قطر  گل ،خطي برگها ،اي استوانه
ميوه شفت  ،هاي سفيد دمگل يا با دمگل كوتاه با گلبرگ

 - دار يا نوك تيز، ابتدا خاكستري مرغي، نوك كروي يا تخم
 سپس بدون كرك بوده و موسم گلدهي آن اسفند ،دار ركك
از نظر ). 1383مظفريان، (باشد  مي ماه فروردين تا

يكي از مهمترين عنوان  به بادامكجنگلهاي  ،اكولوژيكي
عوامل بازدارنده بروز سيل در مناطق كوهستاني و تخريب 

در بسياري از مناطق اراضي و محصوالت كشاورزي 
 اين كهضمن  باشند، ژيكي مطرح ميجغرافيايي و اكولو

تواند منبع  مي بادامك هايآوري و فروش بذر جمع
با بهبود وضعيت پوشش . درآمدي براي اهالي منطقه باشد

فرسايش آبي در  حساس بهدر مناطق  ويژه بهگياهي 
توان از فرسايش منبع  ها و اراضي شيبدار مي كوهستان

راي تشكيل و ارزشمند خاك جلوگيري كرده و زمينه را ب
افزايش مواد آلي و در نتيجه توسعه پوشش گياهي فراهم 

هاي  زمينه براي استفاده ،در نتيجه اين مراحل. آورد
جلوگيري از جريان  شاملچندمنظوره از منابع آب و خاك 

سيل و هدر رفتن آب، جلوگيري از فرسايش خاك و 
دست، فراهم شدن شرايط  تجمع رسوبات در اراضي پايين

صورت مديريت  چرا و تعليف حيات وحش و در براي
 رچراي دام و حتي استفاده اهالي از بذ ،صحيح و اصولي

 اي ه ارزند نقش بادامك .پذير خواهد شد ها امكان درختچه
 و خشك رويشي مناطق در خاكو  آب حفاظت در

 با يمناطق در رويش لحاظ به. دارد كشور خشك نيمه
 و و سنگالخي تند شيب داراي و خاك نامناسب وضعيت
 و اصالح هاي برنامه آن در كاربرد مناسب، طبيعي زادآوري

 از مناطقبيشتر  در .ستضروري طبيعي هاي عرصه احياء
ديگر  و سبد بافت براي آن سبز و جوان هاي سرشاخه
 منبعي براي كه طوري به گردد، مي استفاده زندگي وسايل
 اين كه اين نضم .است منطقه روستائيان نياز رفع و درآمد

. گيرند قرار مي نيز استفاده در چراي دام مورد ها سرشاخه
جنس  هاي گونه ساير به نسبت بادامك در بذردهي ميزان

 امكان نيز آن گسترده پراكنش و بوده توجه بادام درخور
در برخي . نمايد مي فراهم را آن اقتصادي برداري بهره

 شيرين از پس بادامك مغز از ايران شهرها و روستاهاي
  .دشو مي استفاده آجيل عنوان به كردن

در برخي گونه با توجه به پايداري و استقرار اين 
شناسايي عوامل اكولوژيك كه در حفظ و  ،قم مناطق استان

با شناسايي  .دناهميت زيادي دار ،اند توسعه آن نقش داشته
 شناخت ايننياز رويشگاهي گياه و بررسي اين عوامل و 
سوي شرايط  بهر مناطق مستعد و هدايت آن عوامل در ساي

گياه در جنگلهاي  اين توان راه را براي حفظ آل مي ايده
عالوه  .موجود و توسعه آن در مناطق جديد فراهم آورد

، استفاده از اين بادامكهاي دارويي و خوراكي  بر جنبه
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صورت ديم،  گياه در اراضي شيبدار و كوهستاني به
صورت  رسايش و حفاظت خاك بهمنظور جلوگيري از ف به

در بسياري از ارتفاعات  بادامك. گردد وسيعي انجام مي
هاي استپي و  مناطق كوهستاني استان قم در بخش

نيز  كاشت دست صورت بهاستپي وجود دارد كه گاهي  نيمه
هاي جنگلي  گاه هكتار از ذخيره 2000حدود . باشد مي

  .باشد مي بادامكبا تيپ غالب  قم استان
 و البرز، زاگرس هاي كوه دامنه در هاي جنس بادام نهگو
از  وسيعي سطح و شود مي ديده توراني و ايراني منطقه
 بعضي .است پوشانده جنس اين مختلف هاي گونه را ايران

 نسبت ايران به را اصلي بادام موطن شناسان گياه از
 رسيده اثبات به واويلف توسط نظريه اين كه دهند مي

 عوامل )1378(نژاد  الواني ).1374 ژاد پاريزي،ن ايران( است
را در استان فارس مورد  A. scoparia پراكنش بر ثرؤم

 از جمله مناطقي در را آن هاي تيپ و داده قرار مطالعه
 كازرون شناسايي و ارژن دشت ارسنجان، فسا، فيروزآباد،

 در مهمي بسيار نقش جغرافيايي جهت عامل. نمود
 جنوبي، هاي جهت در بيشتر وشته اد گونه اين پراكنش
كه ميزان بيشتري از انرژي نور  شرقي جنوب و شرقي

 دشت در. مشاهده گرديدند، كرد خورشيد را دريافت مي
 2150 تا 1900 ارتفاعي دامنه در پراكنش بيشترين موك
متري  1870 تا 1600ارتفاع  در دربك منطقه در و متر
شش گياهي و در بررسي پو) 1379(ميرزايي  .ه شدديد

بياباني جنوب غربي  اري اكولوژيكي ناحيه نيمهذگ ارزش
هاي  هاي غالب و تيپ ، گونه)دره منطقه پلنگ(استان قم 

 401طي اين مطالعات در منطقه . گياهي را تعيين نمود
اي  تيپ درختچه 3تيپ علفي و  7گونه گياهي متعلق به 

 )A. scoparia( بادامككه در مواردي  شدشناسايي 
نتايج  سبراسا. عنوان گونه غالب تشكيل تيپ داده بود هب

اين تحقيق مهمترين عوامل اكولوژيك مؤثر در تغيير 
جهت جغرافيايي، ميزان شيب و ويژگيهاي  ،پوشش گياهي

در بررسي  )1382( طباطبايي .عنوان گرديدخاك 
ايران از درياي خزر تا درياي عمان ضمن  هاي رويشگاه

محيطي مناطق  ايي و عوامل زيستتشريح موقعيت جغرافي
را  ن مناطقياجوامع گياهي ن يمهمترشمالي و شرقي قم، 

بر صورت خيلي فقير و پراكنده  ستان به بنه -جامعه بادام
آباد تا ارتفاعات  آباد و علي هاي اطراف حسن روي كوه

متر از سطح  1200منطقه رودخانه شور در باالتر از ارتفاع 
ضمن معرفي صفات ) 1383(ريان مظف .گزارش نموددريا 
هاي ايران، مشخصات  شناسي درختان و درختچه گياه

پراكندگي جغرافيايي  مورد را تشريح نموده و در بادامك
هاي كرمانشاه،  آن در ايران، مناطق بسيار زيادي از استان

لرستان، مركزي، خوزستان، فارس، هرمزگان، بوشهر، 
. يزد را معرفي نمودكرمان، بلوچستان، خراسان، تهران و 

در مقايسه ) 1386( گوجاني منش و جهانبازي ايران
در دو دامنه شمالي و جنوبي  بادامككاري  جنگل

 يافته استان چهارمحال و بختياري، جنگلهاي تخريب
ميانگين صفات ارتفاع، قطر يقه و قطر هاي بين  تفاوت

پوشش را در دامنه شمالي بيشتر از دامنه جنوبي  تاج
 1 اين تفاوت از نظر آماري در سطح كه نمودندگزارش 
گوجاني  جهانبازي. بوددار  براي كليه صفات معني درصد

بررسي ميزان رويش پانزده ساله  در) 1386(و همكاران 
در مناطق اري با بادامك ك هاي كمي جنگل مشخصه
متوسط  ،افته جنگلهاي چهارمحال و بختياريي تخريب

و  متر سانتي 11در هر سال  ها را رويش ارتفاعي درختچه
و  متر سانتي 14 را متوسط رويش در قطر تاج در هر سال

. تعيين نمودند متر ميلي 2 را رويش قطر تنه در هر سال
با گذشت حدود پانزده سال از زمان  موردنظرهاي  درختچه

متر داشتند كه مساحتي  1/2كاشت، تاجي با ميانگين قطر 
 ساالريان .ه بودپوشش داد مترمربع از خاك را 15/3حدود 

 در را بادامك يرويشگاه نياز )1387( همكاران و
 كه نمودند و گزارش نموده يسبرر زاگرس يجنگلها
 پراكنش در مهم بسيار عامل عنوان به جغرافيايي جهت
 تعداد ارتفاع، ميانگين كه طوري به، داشتهنقش  بادامك
 نهگو اين پوشش تاج درصد و تاج قطر يقه، قطر جست،

نزديكترين  .بود يشمال جهت از بيشتر يجنوب جهت در
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در ) 1387(گودرزي تحقيق به مطالعه حاضر، مطالعات 
باشد  مي ررسي نياز رويشگاهي بادامك در استان مركزيب

هاي جنوبي و  دامنهدر را تراكم بادامك بيشترين كه در آن 
هاي شمالي و شرقي  درهدر حداكثر شادابي و زادآوري را 

متر  2000تا  1500شترين تراكم را در دامنه ارتفاعي و بي
هاي شمالي  در اين بررسي دره. از سطح دريا گزارش نمود

متر  2000تا  1500هاي شمالي و شرقي و ارتفاع  و دامنه
تري براي بادامك  مناسب هاي رويشگاهاز سطح دريا، 

همچنين بين حضور اين گونه با فراواني . شدند معرفي
هاي  در محيط) pH(اسيديته خاك  پتاسيم والي و شن، 
با آهك فعال، بين حضور اين گونه  ياز طرفمرطوب و 

هاي گرمتر همبستگي بيشتري  كربن آلي و ازت در محيط
 هاي گونه بين ارتباط ،در تحقيق ديگري. وجود داشت

 و جغرافيايي مورفولوژيكي، هاي تفاوت و بادام جنس
 بادام جنس براي هگون 26و  آنها بررسي اكولوژيكي
ي ها گروهگروه شامل  4 در شد كه داده تشخيص

communis  گونه،  11باorientalis  گونه، 6با 
spartioides گونه و  2 باdodecandara  گونه قرار  7با

 خيلي ها گونه ،ها گروه اين درون اين دروجود با . گرفتند
 خاطر هب جغرافيايي نظر از ليو ،بودند نزديك و شبيه هم هب

 استثنأ تنها. شده بودند جدا هم از دريا سطح از ارتفاع
 مشاهده A. communisگونه  اللوپاتريك اكنشپر در اصلي
 تفسير يادشدهاهلي بودن گونه  نيز اين مورد علت كه شد

در مطالعه ديگري  .)Browicz & Zohary, 1995( گرديد
 و زياد يژنتيك تنوع ،ايران در يوحش بادامبراي نيز 

 مناطق و گسترشگاهو  شده عنوان يوسيع سترشگ
 يغرب آذربايجان استان در يوحش بادام گونه 11 اكولوژيك

 .)Gorttapeh et al., 2006(گرفته است  قرار مطالعه مورد
در رابطه با همت مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور 
ي و كيفي با بررسي نياز رويشگاهي و خصوصيات كم

اي خودرو در مناطق جنگلي  و درختچههاي درختي  گونه
 نتايج آن منتشردر مواردي ايران مطالعات زيادي انجام و 

 از روش كار و نتايج شده كه در اين پروژه تحقيقاتي نيز
 .شده استاستفاده  هاآنبرخي از 

  
  مواد و روشها

ي جنگلي و ها گاه با بررسي اطالعات مربوط به ذخيره
ر سطح استان قم، د بادامكهاي  پراكنش درختچه

 موجود اطالعات و منابع همچنينو  عمده هاي رويشگاه
 مناطق هوايي و آب اطالعات و موردنظر گونه مورد در

 درجه حداكثر و حداقل ن،يانگيم از قبيل بررسي مورد
ك به ينزد يهواشناس هاي ايستگاه بارندگي و حرارت

 و آمبروترميك هاي منحني ضمن رسم و آوري جمع طقامن
 اقليم نوع تعيين به نسبت آمبرژه، خشكي ضريب يينتع

ك از مناطق ي با حضور در هرسپس  .اقدام گرديد منطقه
قم در استان  بادامكعمده  هاي رويشگاهكه  يمورد بررس

   :انجام گرديدر يز هاي اقدام ،بودند
ك يهر از سطح دريا ارتفاع  ،GPS با استفاده از دستگاه

 پروفيل(گاه گونه  گسترش ارتفاعي دامنه واز مناطق 
) گسترش افقي(افيايي رطول و عرض جغو ) عمودي
هاي اوليه نشان داد كه اين گونه در  بررسي .شدتعيين 

با توجه به كوهستاني بودن مناطق مسطح گسترش ندارد، 
هاي مختلف زمين كه گونه شكلمناطق مورد بررسي، 

مشخص ) يال، دامنه و دره(موردنظر در آن حضور داشت 
 .پياده شدكدام از آنها  آماربرداري در هر قطعات نمونهو 

 و شمالي، جنوبي، شرقي(هاي جغرافيايي مختلف  جهت
 تعييننيز  در آن حضور داشت بادامككه گونه ) غربي
  .ديدگر

در سه منطقه ابتدا نمونه شاخصي از درختچه بادامك 
در استان قم انتخاب و توسط  آنعمده رويشگاهي 
سپس هر . در حد گونه شناسايي گرديد متخصص مربوطه

يال، دامنه و (زمين  شكلمنطقه براساس طبقات ارتفاعي، 
) غرب و شمال، جنوب، شرق(و جهت جغرافيايي ) دره

گانه اجراي پروژه  ، مناطق سه1 شكل. بندي گرديد تقسيم
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آماربرداري درختان در هر  .دهد را نشان مي قم در استان
با ) جهت جغرافيايي و زمين شكل(وضعيت مكاني 

ر در هر يشكل با مساحتي متغ اي دايره قطعات نمونه
كه با  Minimal area)(سطح حداقل روش  بهرويشگاه 

 پايه 15تا  10حداقل  بادامكهاي  توجه به تراكم درختچه
در . در سه تكرار انجام شد ،گيرد رقرا قطعه نمونهدر هر 

ابي قرار گرفته ها مورد ارزي كليه درختچه ،قطعه نمونههر 
در ضمن در . گرديدثبت  آنها ي و كيفيهاي كم شخصهو م

وجود زادآوري . هر رويشگاه فرم تشريح توده تكميل شد
 )ميكروپالت(زيرقطعه نمونه با استفاده از نيز 
مربع در متر 100به مساحت متر  6/5با شعاع شكل  اي دايره

توجه  در هر رويشگاه با .بررسي شد قطعه نمونههر مركز 
 وضعيتمساحت،  ؛طول و عرض جغرافيايي به

شناسي و واحدهاي  سازند زمين ،فيزيوگرافي و توپوگرافي
 نيز ميزان و جهت شيب و سنگي رويشگاه، ارتفاع منطقه

ممكن كه با با حفر پروفيل خاك تا عمق . ثبت گرديد
در  متر سانتي 50اي بودن مناطق كمتر از  توجه به صخره

، خصوصيات فيزيكي و شيميايي از بود قطعه نمونهمركز 
جمله بافت و ساختمان خاك، شوري، اسيديته، مقدار مواد 

شناسي  خاك هايآزمايش آلي، ازت، فسفر و پتاسيم با انجام
هاي  متوسط جستارتفاع  از جملهصفاتي  .ندشدتعيين 

مساحت ، تاج ، قطرها متوسط يقه جستدرختچه، قطر 
، مساحت قطعه نمونهه در تاج هر درختچه، تعداد درختچ

بر حسب  قطعه نمونهپوشش درختان موجود در  تاج

و ميزان ابتال به آفت و ها  درختچهدرجه شادابي مترمربع، 
ي از طريق هاي كم داده. شد گيري  اندازهآنها بيماري 

گيري هر متغير  اندازه براي .گيري مستقيم بدست آمد اندازه
ود دارد كه در اين اي وج روش استاندارد ويژه ،يكم

در مورد متغير  .نيز به همان استانداردها عمل شدتحقيق 
با استفاده از رابطه پيشنهادي  ،كمي طبقات پنج ساله سنّي

 International Scociety of( المللي درختكاري انجمن بين

Arboriculture( ) عمل شد) فاكتور رشد ×قطر درختچه. 
گيري صفات كمي  اندازه در مورد متغير كيفي شادابي، با

ا بر ه گره جاري يا طول ميان هاي سال رشد رويشي جوانه
 .عمل شدمتر  حسب سانتي
زمين،  شكل يها به عوامل اصل ل دادهيه و تحليدر تجز

با  .ديتوجه گرد منطقه رويشگاهيو  جهت جغرافيايي
تجزيه  ،MSTATCو  SASآماري  هايافزار استفاده از نرم
و از نظر هر عامل براي كليه صفات  ها واريانس داده

در حاالت صورت جداگانه و نيز مقايسه ميانگين صفات  به
همبستگي صفات مختلف با يكديگر . دشانجام مختلف 
تجزيه مانند مختلف هاي آماري  از تجزيه. گرديدمحاسبه 

 منظور به ها ه عامليتجزو  )PCA(هاي اصلي  لفهؤبه م
يكديگر و با صفات  اارزيابي ارتباط صفات مختلف ب

دستيابي به  پوشش و ارتفاع و سطح تاجمانند اصلي 
در  بادامكهاي  اطالعات بيشتري از وضعيت درختچه

  .استفاده شد مختلفشرايط و مناطق 
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  گانه اجراي پروژه مناطق سه -1شكل 
  

  جنتاي
 ادامكب هاي درختچهمتوسط ارتفاع  بر زمين شكل اثر

از ها  درختچه .)1 جدول( بود دار معني درصد 5در سطح 
زمين در دو گروه مجزا و  شكلنظر ارتفاع، با توجه به 
 بادامك هاي درختچهارتفاع  .گرفتند يك گروه مشترك قرار

با  Aدر گروه  متر سانتي 171ها با ميانگين  مستقر در دره
عبارتي  هب ؛قرار گرفتند Bدر گروه  متر سانتي 152ميانگين 

ها حضور داشتند  در دره بادامك هاي درختچهبلندترين 
 17 مشخصهدر مورد اين  ضريب تغييرات). 2 جدول(

مساحت  روي بر زمين شكل اثر .محاسبه گرديد درصد
 .بود دار معني درصد 5 در سطح بادامك هاي درختچهتاج 

از  ها درختچهروش دانكن،  بهها  با انجام مقايسه ميانگين
زمين در دو گروه مجزا  شكلمساحت تاج با توجه به  نظر

گرفتند كه مساحت تاج  و يك گروه مشترك قرار
مترمربع در  7/3ها با ميانگين  در دره بادامك هاي درختچه

و با ميانگين  Bمترمربع در گروه  7/2با ميانگين ، Aگروه 
 عبارتي به ؛قرار گرفتند BC  مترمربع در گروه مشترك 3/2

از نظر مساحت تاج در  بادامك هاي درختچهترين  گسترده
در مورد  ضريب تغييرات). 2 جدول(ها حضور داشتند  دره
 . محاسبه گرديد درصد 28مشخصه اين 

 جاري  سالرشد  روي بر زمين شكل اثرهمچنين 
بود  دار معني درصد 5 در سطح بادامك هاي درختچه

نظر رشد  از ها درختچهها،  مقايسه ميانگين در ).1 جدول(
و  A ،Bزمين در سه گروه متمايز  شكلبا توجه به  نهساال

C ها از  موجود در دره بادامك هاي درختچهگرفتند كه  قرار
و  Aدر گروه  متر يميل 65با ميانگين  نهنظر رشد ساال

 چشمه علي

 كوه بادامچه

 موشكيه



 529  4شمارة  19فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

 59رشد ساالنه  ها با ميانگين موجود در دامنه هاي درختچه
ا بها  يالدر  موجود هاي درختچهو  Bدر گروه متر  ميلي

 ؛قرار گرفتند Cدر گروه متر  ميلي 48 رشد ساالنه ميانگين
ها مشاهده  در دره بادامكبيشترين رشد ساالنه  عبارتي به

محاسبه  درصد 5/16ضريب تغييرات ). 2 جدول(گرديد 
   .گرديد
در نيز  بادامك هاي درختچهسن  روي بر زمين شكل اثر
همچنين  ).1 جدول(دار بود  معني درصد 5 سطح

زمين در  شكلاز نظر طبقه سني با توجه به ا ه درختچه
 بادامك هاي درختچه. تفكيك شدند BCو  A، Bي ها گروه

و  Aدر گروه  1/3با ميانگين طبقه سني ها  موجود در دره
و  Bدر گروه  5/2 ها با ميانگين طبقه سني دامنهدر 

با ميانگين طبقه ها  يالموجود در  بادامك هاي درختچه
ترين  مسن عبارتي به ؛قرار گرفتند BCدر گروه  1/2سني 

. )2 جدول( ها حضور داشتند در دره بادامك هاي درختچه
  .محاسبه گرديد درصد 4/21مشخصه اين  ضريب تغييرات

  
  هاي رويشي بادامك تجزيه واريانس اثر شكل زمين بر روي مشخصه -1 جدول

ضريب تغييراتFآماره ميانگين مربعاتاتمجموع مربعدرجه آزاديمنابع تغييرات مشخصه

  تعداد درخت 
 در قطعه نمونه

 هابين گروه
  ها داخل گروه

 كل

2 
22  
24 

8950 
50260  
59210 

ns 4475  
2284  
 

9/1   
  

5/22% 

 ميانگين ارتفاع درخت
 هابين گروه
  ها داخل گروه

 كل

2 
22  
24 

3714 
14000  
17714 

* 1857  
363  
 

12/5   
  
17% 

اج درختميانگين قطر ت
 هابين گروه
  ها داخل گروه

 كل

2 
22  
24 

4043 
52850  
56893 

ns 2021  
2402  
 

1<   
  
21% 

 مساحت تاج درخت
 هابين گروه
  ها داخل گروه

 كل

2 
22  
24 

3/12 
3/43  
6/46 

* 15/6  
15/1 

3/5   
  
28% 

  پوشش مساحت تاج
 در قطعه نمونه

 هابين گروه
  ها داخل گروه

 كل

2 
22  
24 

13352108 
120486230  
133838338 

ns 6676054  
5476646 

2/1   
  
32% 

 جاري  رشد سال
 هابين گروه
  ها داخل گروه

 كل

2 
22  
24 

852 
2730  
3582 

* 426  
124  
 

4/3   
  

5/16% 

 تراكم برگ
 هابين گروه
  ها داخل گروه

 كل

2 
22  
24 

54/0 
8/12  
34/13 

ns 27/0  
58/0 

1<   
  

5/11% 

 طبقه سني
 هابين گروه
  ها داخل گروه

 كل

2 
22  
24 

9/2 
1/9  

12 

* 45/1  
41/0  

 

5/3   
  

4/21% 

 تعداد زادآوري
 هابين گروه
  ها داخل گروه

 كل

2 
22  
24 

5/16 
142  

5/158 

ns 5/8  
45/6 

32/1   
  
38% 

  دار نيست معني: nsدرصد و  5دار در سطح  معني*:           
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  هاي مختلف زمين هاي رويشي بادامك در شكل مقايسه ميانگين مشخصه -2 جدول
 ميانگين كل دره دامنه يال مشخصه رويشي         

 B130   A178   A152 153  تعداد درخت در هكتار قطعه نمونه

 BC 140 B 152 A 171 155 )متر سانتي(ميانگين ارتفاع درخت 

 BC 3/2 B 7/2 A 7/3 9/2  )مترمربع (مساحت تاج درخت 

 B 3322 B 3650 A 4980 3984 )مترمربع در هكتار(در قطعه نمونه  پوشش تاجمساحت 

 C 48 B 59 A 65 57 )متر ميلي(جاري   رشد سال

 BC 1/2 B 5/2 A 1/3 6/2 طبقه سني

 B 7/3 A 9/5 A 1/5 9/4 قطعه نمونهزيرتعداد زادآوري در 

  
 واريانس تجزيه و شده برداشت قطعات نمونه بررسي

 ارتفاع روي بر جهت جغرافيايي اثر كه داد نشان ها داده

با اين  ).3 جدول( نبوددار  معني بادامك هاي درختچه
روش دانكن،  بهها  با انجام مقايسه ميانگين وجود،

در  جهت جغرافيايياز نظر ارتفاع با توجه به  ها درختچه
قرار  BCو  ABو دو گروه مشترك  Cو  Aدو گروه 

شيب شرقي با موجود در  بادامك هاي درختچهگرفتند كه 
 هاي درختچه، Aدر گروه  متر سانتي 169ميانگين ارتفاع 

 160شيب جنوبي با ميانگين ارتفاع موجود در  بادامك
 بادامك هاي درختچه، ABگروه مشترك در  متر سانتي

در  متر سانتي 150شيب غربي با ميانگين ارتفاع موجود در 
شيب موجود در  بادامك هاي درختچهو  BCگروه مشترك 

قرار  Cدر گروه  متر سانتي 137شمالي با ميانگين ارتفاع 
از نظر  بادامك هاي درختچهبلندترين  عبارتي بهگرفتند؛ 

ترين آنها در شيب شمالي  ارتفاع در شيب شرقي و كوتاه
ضمن ضريب تغييرات در  در). 4 جدول(حضور داشتند 

محاسبه گرديد كه با توجه  درصد 5/15مشخصه مورد اين 
ن ماده آزمايشي ر بوديمورد ارزيابي و متغمشخصه به 

 . باشد مي مطلوب) جهت جغرافيايي(
 رشد ساالنه روي بر جهت جغرافيايي ثراهمچنين 

 بود دار معني درصد 1 در سطح بادامك هاي درختچه

روش دانكن،  بهها  با انجام مقايسه ميانگين ).3 جدول(
 جهت جغرافياييبا توجه به  ساالنهاز نظر رشد  ها درختچه

قرارگرفتند  BCو يك گروه مشترك  Bو  Aدر دو گروه 
هاي غربي و  شيبموجود در  بادامك هاي درختچهكه 

 متر يميل 60 و 62نه ترتيب با ميانگين رشد ساال هجنوبي ب
شيب شرقي موجود در  بادامك هاي درختچه، Aدر گروه 

و  Bدر گروه  متر يميل 54 نهبا ميانگين رشد ساال
لي با ميانگين شيب شماموجود در  بادامك هاي درختچه

را تشكيل  BCگروه مشترك  ،متر يميل 49 ساالنهرشد 
 بادامك هاي درختچه ساالنهبيشترين رشد  عبارتي بهدادند؛ 

هاي غربي و جنوبي و كمترين آن در شيب  در شيب
درضمن ضريب ). 4 جدول(شمالي مشاهده گرديد 
محاسبه  درصد 5/13مشخصه تغييرات در مورد اين 

 .گرديد
 هاي درختچهزادآوري  روي بر جغرافياييجهت  اثر
با انجام مقايسه  ).3 جدول( نبوددار  معني بادامك
با  ها درختچهروش دانكن، تعداد زادآوري  بهها  ميانگين

و يك  Cو  A ،Bدر سه گروه  جهت جغرافياييتوجه به 
 بادامك هاي درختچهقرار گرفتند كه  ABگروه مشترك 

اصله نهال در گروه  8/7ن شيب شرقي با ميانگيموجود در 
A ،شيب جنوبي با موجود در  بادامك هاي درختچه

 بادامك هاي درختچه، Bاصله نهال در گروه  1/5ميانگين 
اصله نهال در گروه  1/3شيب شمالي با ميانگين موجود در 

C  شيب غربي با موجود در  بادامك هاي درختچهو
 ؛گرفتند قرار ABگروه مشترك در اصله نهال  4/6ميانگين 
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در شيب  بادامك هاي درختچهبيشترين زادآوري  عبارتي به
 مشاهده گرديدشرقي و كمترين آن در شيب شمالي 

       مشخصهضريب تغييرات در مورد اين ). 4 جدول(

اين شرايط محاسبه گرديد كه با توجه به  درصد 32
  . باشد مي زيادآزمايش 

  
 هاي رويشي بادامك يي بر روي مشخصهتجزيه واريانس اثر جهت جغرافيا -3 جدول

ضريب تغييراتFآماره ميانگين مربعاتمجموع مربعاتدرجه آزاديمنابع تغييرات مشخصه

تعداد درخت در قطعه نمونه
  ها بين گروه
  ها داخل گروه

 كل

3  
21  
24 

5212  
80142  
85354 

ns 1737  
3816 

1<   
  
31% 

 ميانگين ارتفاع درخت

  ها بين گروه
  ها داخل گروه

 كل

3  
21  
24 

4852  
20135  
24987 

ns 1617  
959 

7/1   
  

5/15% 

 ميانگين قطر تاج درخت

  ها بين گروه
  ها داخل گروه

 كل

3  
21  
24 

4703  
45882  
50585 

ns 1568  
2185 

1<   
  
21% 

 مساحت تاج درخت

  ها بين گروه
  ها داخل گروه

 كل

3  
21  
24 

5/5  
2/36  
7/41 

ns 83/1  
72/1 

1/1   
  
37% 

  شپوش مساحت تاج
 در قطعه نمونه 

  ها بين گروه
  ها داخل گروه

 كل

3  
21  
24 

11352421  
122135211  
133487632 

ns 3784140  
5815962 

1<   
  
24% 

 جاري  رشد سال

  ها بين گروه
  ها داخل گروه

 كل

3  
21  
24 

4082  
3125  
7207 

** 1361  
149 

1/9   
  

5/13% 

 تراكم برگ

  ها بين گروه
  ها داخل گروه

 كل

3  
21  
24 

9/0  
12  

9/12 

ns 3/0  
57/0 

1<   
  

8/9% 

 طبقه سني

  ها بين گروه
  ها داخل گروه

 كل

3  
21  
24 

9/1  
8/9  
7/11 

ns 63/0  
47/0 

35/1   
  

5/21% 

 تعداد زادآوري

  ها بين گروه
  ها داخل گروه

 كل

3  
21  
24 

2/78  
350  

2/428 

ns 1/26  
7/16 

6/1   
  
32% 

  دار نيست معني: nsدرصد و  1 دار در سطح معني: **          
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  هاي مختلف جغرافيايي هاي رويشي بادامك در جهت مقايسه ميانگين مشخصه -4 جدول
 ميانگين كل غربي شرقي جنوبي شمالي مشخصه رويشي          

 C 137 AB 160 A 169 BC 150 154 )متر سانتي(ميانگين ارتفاع درخت 

 AB 8/2 A 0/3 A 5/3 B 3/2 9/2 )مترمربع(مساحت تاج درخت 

 BC 49 A 60 B 54 A 62 56 )متر ميلي(جاري   رشد سال

 A 5/2 A 8/2 A 5/2 A 0/2 4/2 طبقه سني

 C 1/3 B 1/5 A 8/7 AB 4/6 6/5 قطعه نمونهزيرتعداد زادآوري در 

  
 بر جهت جغرافيايي ×زمين شكل تركيبيعامل اثر 

 ).5 جدول( دار نبود معني بادامك هاي درختچه ارتفاع روي
از  ها درختچهروش دانكن،  بهها  يانگينبا انجام مقايسه م

در  جهت جغرافيايي و زمين شكلنظر ارتفاع با توجه به 
هاي شمالي و  دره در. ي مختلف قرار گرفتندها گروه

هاي جنوبي،  ، يالجنوبيهاي شرقي و  شرقي، دامنه
هاي شرقي  هاي جنوبي و يال هاي جنوبي، دره دامنه

حضور داشتند  دامكبا هاي درختچهترتيب بلندترين  هب
ضمن ضريب تغييرات در مورد اين  در). 6 جدول(

اثر  .باشد كه مطلوب مي محاسبه گرديد درصد 18مشخصه 
 روي بر جهت جغرافيايي ×زمين شكل تركيبيعامل 

 درصد 5 در سطح بادامك هاي درختچه مساحت تاج
ها  با انجام مقايسه ميانگين ).5 جدول( دار بود معني

از نظر مساحت تاج با توجه به ا ه درختچه روش دانكن، به
ي مختلف قرار ها گروهدر  جهت جغرافيايي و زمين شكل
هاي شمالي  ترتيب در دره هب بادامك هاي درختچه. گرفتند

هاي جنوبي و  هاي شرقي و جنوبي، يال و شرقي، دامنه
را  تاجمساحت ترين  هاي غربي گسترده شرقي و دره

ضريب تغييرات در مورد اين ضمن  در). 6 جدول( داشتند
شرايط محاسبه گرديد كه با توجه به  درصد 34مشخصه 
 شكلاثر عامل تركيبي همچنين  .باشد مي زياد آزمايش
 جاري سالجهت جغرافيايي بر روي رشد  ×زمين

دار بود  معني درصد 5در سطح  بادامكهاي  درختچه
روش دانكن،  بهها  با انجام مقايسه ميانگين ).5 جدول(

ي مختلف قرار ها گروهدر  ساالنهاز نظر رشد  ها درختچه

هاي غربي و  در درهترتيب  به بادامك هاي درختچه. گرفتند
را  ساالنهشرقي، دامنه غربي و دره شرقي بيشترين رشد 

در ضمن ضريب تغييرات در مورد اين ). 6 جدول( داشتند
با توجه به شرايط  محاسبه گرديد كه درصد 21مشخصه 
  .باشد قابل قبول مي آزمايش

 سن بر جهت جغرافيايي ×زمين شكل تركيبي اثر عامل
 بود دار معني درصد 5 در سطح بادامك هاي درختچه

روش دانكن،  بهها  با انجام مقايسه ميانگين ).5 جدول(
. گروه قرار گرفتنددر سه  طبقه سنياز نظر  ها درختچه
ن طبقه هاي شمالي با ميانگي در دره بادامك هاي درختچه

ها و  هاي جنوبي، شرقي و دامنه دره ؛Aدر گروه  1/4سني 
، 8/2، 9/2ترتيب با ميانگين طبقه سني  ههاي جنوبي ب يال

هاي شرقي،  يال هاي درختچهو  Bدر گروه  7/2و  8/2
و  0/2، 1/2ترتيب با ميانگين طبقه سني  هغربي و شمالي ب

 ها درختچهترين  بنابراين مسن. قرار گرفتند Cدر گروه  9/1
هاي شمالي  ترين آنها در يال هاي شمالي و جوان در دره

ضمن ضريب تغييرات در  در). 6 جدول(مشاهده گرديد 
با توجه محاسبه گرديد كه  درصد 22مشخصه مورد اين 

 .باشد مي قابل قبولبه شرايط آزمايش 
 روي بر جهت جغرافيايي ×زمين شكل تركيبي عامل اثر

 درصد 5 در سطح بادامك هاي رختچهد تعداد زادآوري
، ها با انجام مقايسه ميانگين ).5 جدول( بود دار معني

جهت  و زمين شكلبا توجه به  زادآورياز نظر  ها درختچه
هاي شرقي،  دامنه در. گروه قرار گرفتند در سه جغرافيايي

، 12با ميانگين ترتيب  بههاي شرقي  غربي و جنوبي و دره
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مترمربعي در  100 قطعه نمونهدر  اصله نهال 6و  7، 9
هاي غربي و شرقي  هاي غربي، شمالي و يال ، درهAگروه 

مترمربعي در  100 قطعه نمونهاصله نهال در  5با ميانگين 
و در انتها نيز درختان موجود در  ABگروه مشترك 

 قطعه نمونهاصله نهال در  5/1هاي شمالي با ميانگين  يال
رار گرفتند كه كمترين تعداد ق Cمترمربعي در گروه  100

در مورد  ضريب تغييرات). 6 جدول( زادآوري را داشت
  .باشد مي زيادمحاسبه گرديد كه  درصد 41مشخصه اين 

  
 هاي رويشي بادامك جهت جغرافيايي بر روي مشخصه × شكل زمين متقابلتجزيه واريانس اثر  -5 جدول

 ضريب تغييراتFآماره ميانگين مربعاتمجموع مربعاتدرجه آزاديمنابع تغييرات مشخصه

در قطعه نمونه تعداد درخت
  ها بين گروه
  ها داخل گروه

 كل

11  
13  
24 

26500  
65200  
91700 

ns 2410  
5015  
 

1<   
  
32% 

 ميانگين ارتفاع درخت

  ها بين گروه
  ها داخل گروه

 كل

11  
13  
24 

12035  
7150  
19185 

ns 1094  
550  
 

2   
  
18% 

 تميانگين قطر تاج درخ

  ها بين گروه
  ها داخل گروه

 كل

11  
13  
24 

20235  
39557  
59908 

ns 1850  
3042  
 

1<   
  
28% 

 مساحت تاج درخت

  ها بين گروه
  ها داخل گروه

 كل

11  
13  
24 

5/47  
3/20  
8/67 

* 3/4  
55/1  

 

8/2   
  
34% 

  پوشش مساحت تاج
 در قطعه نمونه 

  ها بين گروه
  ها داخل گروه

 كل

11  
13  
24 

17327619  
85125211  
102452830 

ns 1575238  
6548093  

 

1<   
  
29% 

 جاري  رشد سال

  ها بين گروه
  ها داخل گروه

 كل

11  
13  
24 

3870  
1300  
5170 

* 351  
100  
 

5/3   
  
21% 

 تراكم برگ

  ها بين گروه
  ها داخل گروه

 كل

11  
13  
24 

5/5  
3/12  
8/17 

ns 5/0  
94/0  

 

1<   
  
25% 

 طبقه سني

  ها بين گروه
  ها داخل گروه

 كل

11  
13  
24 

3/10  
7/4  

15 

* 93/0  
36/0  

 

6/2   
  
22% 

 تعداد زادآوري

  ها بين گروه
  ها داخل گروه

 كل

11  
13  
24 

385  
121  
506 

* 35  
3/9  

 

8/3   
  
41% 

 دار نيست معني: nsدرصد و  5دار در سطح  معني*:           
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  مختلف جغرافياييهاي  جهت × هاي مختلف زمين هاي رويشي بادامك در شكل مقايسه ميانگين مشخصه -6 جدول
  مشخصه 

 

  دره دامنه  يال
 شمالي غربي شرقي جنوبيشمالي غربي شرقي جنوبيشمالي غربي شرقي جنوبي

ميانگين ارتفاع 
)متر سانتي( درخت

 AB161   AB151 C138 C126 AB 159 A 168 BC 149C 127AB 158 A 181 A 166 A 188 

مساحت تاج 
 )مربع متر(درخت 

AB 7/2 B 6/2 B 1/2 B 1/2AB 9/2 AB 7/2 B 3/2 B  2/2AB 3/3 AB 3/4AB 7/2A 4/5 

رشد ساالنه 
 )متر ميلي(

BC 51  C 44 C 51 C 48 AB 61 AB 55 A 64 AB 59A 64 A 62 A 66 C 40 

 B 7/2 C 1/2 C 0/2 C 9/1B 8/2 BC 6/2 BC 1/2 BC 4/2B 9/2 B 8/2 BC 5/2A 1/4 طبقه سني

زادآوري در تعداد 
 قطعه نمونهزير

B 5/3 AB 0/5 AB 0/5C 5/1A 0/7 A 0/12A 0/9 B 0/4 AB 3/4 A 0/6 AB 5/5AB 0/5 

  
هاي رويشي و  مشخصهضرايب همبستگي بين 

  خصوصيات خاك
 واحد سطحدر ها  درختچهارتفاع منطقه با مساحت تاج 

و با ميزان  درصد 1 و تراكم برگ در سطح ساالنهرشد  و
داري  همبستگي مثبت و معني درصد 5 در سطح رس

آهك، هدايت  درصد ،همچنين با افزايش ارتفاع .داشت
الي كاهش يافت، هرچند اين كاهش  درصدالكتريكي و 

در واحد سطح ها  درختچهتعداد ). 7 جدول( دار نبود معني
،  درختچهميانگين قطر تاج ،  درختچهميانگين ارتفاع با 

 درصد 1 در سطح تعداد زادآوري و  درختچهمساحت تاج 
عبارت ديگر با  هب. بودداري  داراي همبستگي مثبت و معني

هاي  مشخصه ،در واحد سطحها  درختچهافزايش تعداد 
در   درختچههمچنين تعداد . مذكور نيز افزايش داشتند

و  سطح قطعه نمونه در واحدپوشش  هكتار با مساحت تاج
اي همبستگي مثبت و دار بادامكهاي  درختچهطبقه سني 

البته بين تعداد  .بود درصد 5 در سطح داري معني
با متغيرهاي خاك از در واحد سطح  بادامكهاي  درختچه

شن رابطه مثبت  درصدو  جمله هدايت الكتريكي، اسيديته
  .دار نبود وجود داشت، هرچند معني

 بادامك پراكنش در مؤثر عوامل مهمترين تعيين منظور به
)A. scopasia (ها با استفاده  ، تجزيه به عاملقم استان در

 9 هاي بر روي داده) PCA(هاي اصلي واريانس  از مؤلفه
 منطقه سه در )خاك شيميايي -فيزيكي خصوصيات( متغير

اين  درمؤلفه  9 مجموع در. شد انجام استان اين رويشي
 درصدو ) Eginvalue(مقدار ويژه . روش تعيين گرديد

 درصد 34و  درصد 09/3ترتيب  به اولمؤلفه واريانس 
تر از يك و يشاول با داشتن مقادير ويژه ب مؤلفهچهار  .بود

هاي اصلي   مؤلفه عنوان به درصد 81با واريانس تجمعي 
 موردهاي خاك  مشخصهكليه . ها شدند وارد تجزيه عامل

ها  مؤلفهبررسي داراي ضريب عاملي خاصي با هر يك از 
 50/0رايب عاملي بزرگتر از ض، در اين محاسبات ندبود

اول بيشترين مؤلفه در ). 8 جدول( دار فرض گرديد معني
ثير منفي را أثير مثبت را پتاسيم و فسفر و بيشترين تأت

 ،نشان دادند بادامكشن و اسيديته خاك بر ظهور  درصد
داري  دوم همبستگي منفي و معنيمؤلفه الي با  درصد

سوم همبستگي مثبت فه مؤلميزان كربن آلي با  و نشان داد
دار هدايت  ثير مثبت و معنيأت. داشتداري  و معني

چهارم بر ظهور و گسترش مؤلفه الكتريكي از طريق 
 .بودقابل مشاهده  بادامك
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 ضرايب همبستگي صفات و ويژگيهاي مورد بررسي -7 جدول

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 نماد مشخصه
                   X1 00/1 ارتفاع منطقه

                  X2 09/0- 00/1 در واحد سطحتعداد 
                 X3 27/0 71/0 00/1 ارتفاع درخت

                X4 34/0 66/0 94/0 00/1 ميانگين قطر تاج
               X5 36/0 60/0 93/0 99/0 00/1 مساحت تاج درخت

              X6 62/0 46/0 87/0 92/0 95/0 00/1 در واحد سطحمساحت تاج
             X7 52/0 14/0- 33/0 32/0 35/0 48/0 00/1 جاريرشد سال
            X8 72/0 14/0 40/0 40/0 38/0 54/0 51/0 00/1 تراكم برگ
           X9 29/0 46/0 75/0 80/0 86/0 83/0 35/0 31/0 00/1 طبقه سني

          X10 31/0 70/0 80/0 72/0 68/0 68/0 37/0 37/0 45/0 00/1 تعداد زادآوري
         X11 26/0- 19/0 07/0- 09/0- 12/0- 19/0 - 30/0- 27/0- 18/0- 20/0- 00/1 هدايت الكتريكي

        X12 01/0- 10/0 06/0 08/0 08/0 04/0 37/0 14/0 09/0 17/0 26/0- 00/1 اسيديته
       X13 36/0- 01/0- 48/0- 40/0- 36/0- 44/0 - 53/0 31/0- 15/0- 30/0- 16/0 14/0- 00/1 آهكدرصد 
      X14 10/0- 12/0- 07/0 02/0 01/0 05/0 - 23/0- 01/0 23/0- 01/0- 04/0- 41/0- 06/0- 00/1 كربن آليدرصد 

     X15 15/0- 03/0- 26/0- 13/0- 11/0- 17/0 - 41/0- 26/0- 07/0- 27/0- 15/0 46/0- 44/0 11/0 00/1 فسفر قابل جذب
    X16 01/0- 03/0- 23/0- 21/0- 23/0- 22/0 - 41/0- 01/0- 23/0- 28/0- 23/0 61/0- 27/0 39/0 70/0 00/1 پتاسيم قابل جذب

   X17 15/0- 22/0 34/0 26/0 29/0 24/0 19/0 17/0- 45/0 28/0 25/0- 07/0 06/0- 14/0 - 37/0 - 31/0- 00/1 شن
  X18 20/0- 18/0- 21/0- 16/0- 18/0- 22/0 - 18/0- 02/0 30/0- 34/0- 35/0 13/0 02/0- 23/0 19/0 12/0 76/0- 00/1 الي
 X19 48/0 19/0- 23/0- 16/0- 17/0- 03/0 - 03/0- 33/0 27/0- 06/0- 06/0- 26/0- 06/0 12/0 - 33/0 25/0 70/0- 14/0 00/1 رس

 دار هستند معني درصد 1در سطح  48/0هاي بزرگتر از  و همبستگي درصد 5 در سطح 38/0هاي بزرگتر از  گيهمبست*: 
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  اصلي براي متغيرهاي خاك هاي  مؤلفهتجزيه  -8 جدول
 چهارممؤلفه  سوممؤلفه  دوممؤلفه  اولمؤلفه  متغيرهاي خاك

 72/0 19/0 - 11/0 39/0 هدايت الكتريكي

 15/0 - 13/0 - 57/0 - 61/0 اسيديته

 48/0 - 47/0 28/0 36/0 درصد آهك

 - 25/0 75/0 - 25/0 37/0 كربن آلي

 05/0 - 28/0 24/0 78/0 فسفر قابل جذب

 - 05/0 08/0 39/0 79/0 پتاسيم قابل جذب

 13/0 02/0 - 66/0 - 72/0 درصد شن

 22/0 36/0 - 70/0 - 48/0 درصد الي

 - 51/0 - 47/0 - 34/0 55/0 درصد رس
  ندهست دار معني 50/0رگتر از ضرايب عاملي بز*:              

  
در مورد عناصر مختلف خاك در  PCAنتايج آزمون 

كم عمق بودن خاك فقط  دليل همناطق مورد بررسي كه ب
 ،گرديد متر را شامل مي سانتي 40تا  0يك افق به عمق 

را بيشترين تأثير مثبت ه فسفر، پتاسيم و آهك ك دادنشان 
هاي متغيردر مقابل  ليو  و دوم داشته، با محورهاي اول

شوري . بافت خاك با اين محورها تأثير منفي نشان دادند
خاك و ميزان كربن نسبت به محور اول تأثير مثبت و 

  ).3 شكل(نسبت به محور دوم تأثير منفي داشتند 
نسبت به محورهاي  قطعات نمونهتعيين جايگاه 

اوت در اول و دوم كه معرف شرايط رويشگاهي متف
نشان  ،باشد هاي مختلف اين گونه در استان مي رويشگاه

هاي جنوبي و  دره( 132و  134 قطعات نمونه كه داد
نسبت به ) يال شمالي( 321 قطعه نمونهو ) غربي

 قطعات نمونهمثبت؛  موقعيت در محورهاي اول و دوم
كه همگي مربوط به  233و  332، 222، 224، 223، 234
نسبت به محور  هستند،ي مناطق مختلف ها ها و دامنه يال
موقعيت  درمثبت و نسبت به محور دوم  موقعيت در اول

، 133، 211، 221، 122 قطعات نمونههمچنين  .منفي بودند
ها و  كه اغلب مربوط به دامنه 124و  214، 212، 123
هاي مناطق مختلف بودند نسبت به محور اول در  يال

مثبت موقعيت م در منفي و نسبت به محور دوموقعيت 
 322، 213، 131، 132 قطعات نمونههمچنين . قرار داشتند

هاي مختلف زمين از مناطق  شكلكه مربوط به  311و 
نسبت به محورهاي اول و دوم در موقعيت  ،دمختلف بودن

  ).4 شكل(منفي قرار گرفتند 
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  اول و دوم موقعيت و ميزان همبستگي عناصر خاك نسبت به محورهاي -3 شكل
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 مورد بررسي نسبت به محورهاي اول و دومقطعات نمونه موقعيت  -4 شكل

  
  بحث

 يشياز عناصر رو )Amygdalus scoparia( بادامك
ران و از ياز مناطق ا يارياست كه در بس يتوران وران يا

 )هروش آمبرژبا ( خشك سرد اقليم در قم جمله استان
هاي آب و هوايي از  شرغم تن بهاين گونه  .دارد پراكنش

درپي و سرماي غيرمترقبه كه  هاي پي جمله خشكسالي
گراد رسيد و  درجه سانتي -25تا  1386در زمستان حتي 

هاي خاك كه گاهي با قليائيت و  همچنين محدوديت
نسبت  بهشوري همراه است، توانسته در استان قم توسعه 

ق بسياري از مناط حال حاضر در داشته باشد و در خوبي
 .داردها و عملكردهاي متفاوت حضور  استپي با تراكم نيمه
 يدارارويشي اين گونه در استان قم  مناطق كلي طور به

و در مناطق مختلف  بوده مدت يطوالن يخشك يها دوره
 بيشتر كه  رسد، ضمن اين روز در سال مي 270تا  216 به

 بهافتد و ميزان آن  اتفاق مي زمستان فصل درنيز  ها بارش
 رسد، در در سال مي متر ميلي 200تا حدود  140كمتر از 

 20تا  10كه تبخير و تعرق پتانسيل ساالنه حدود   حالي
عامل ديگر . گردد برابر ميزان بارندگي ساالنه محاسبه مي
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 ،رشد و توسعه گياهان در منطقه مورد دركننده   محدود
دما در  لباشد كه حداق ان ميدوجود سرما و يخبن

درجه  -10تا  -8هاي مختلف هواشناسي حدود  هايستگا
 66تا  60حدود نيز گراد و تعداد روزهاي يخبندان  سانتي

  ).1383ادناني و همكاران، ( دباش روز در سال مي
در استان  بادامكمناطق رويشي  ،شناسي از نظر زمين

اي و مارني و  آهك ماسه يسازندهابر روي قم بيشتر 
گ آهك يا سنگ گچ همراه كه گاهي با سن هآواري بود

و  15تا  10 يدر مناطق مورد بررسشيب عمومي . است
از نظر كاربري و  .درس مي نيز درصد 50و  30 به گاهي

ها و  بيشتر شامل تپهها  اين رويشگاه ،قابليت اراضي
هاي خيلي  ارتفاع تا مرتفع با خاك هاي كم ها و كوه فالت
اردي د و حتي در مونباش عمق مي عمق تا كم كم

در  ويژه بهاي  هاي صخره زدگيهاي سنگي و پوشش بيرون
 ،هاي اين گونه اراضي عمده محدوديت. دنها وجود دار يال

عمق و حساس به فرسايش  وجود خاك سطحي و كم
شديد و بريده بريده، بدون تكامل پروفيلي همراه با 

در اين شرايط  بادامككه البته وجود  استسنگريزه فراون 
. استسنگريزه و خاك سطحي مشهودتر وجود يعني 

گياهان مرتعي  ،اغلب كم تا متوسط آن پوشش گياهي
 صورت بهچراگاه فصلي و اتفاقي و در مواردي  عنوان به

موارد اين در تمام  كه گردد برداري مي كاري بهره ديم
حفاظت خاك و عمليات آبخيزداري براي عمران و حفظ 

  ).1383ن، ادناني و همكارا( اراضي ضرورت دارد
در استان گونه  اين هاي رويشگاه خاك ،در بيشتر موارد

هدايت الكتريكي  و 8 آن حدود اسيديته وه بود ييايقلقم 
بيشتر خاك بافت  .استمتر  بر زيمنس دسي 2تا  1آن 
البته در مواردي كه  ،هرسي بود  -يا لوميو شني    -لومي

ر كمت بادامكحضور  ،خاك با بافت سنگين وجود داشت
از نظر  بادام را هاي رويشگاه ،)1378(نژاد  الواني .بود

 و كوهستاني مناطق در اغلب شناسي خاك و شناسي زمين
 پابده، از جمله آسماري، هايي تيپ روي و بر سنگالخي
 خاكهاي روي بر همچنين و بختياري و گچساران گورپي،

 بافت داراي هاي فرسايشي و خاك يافته تحول قليايي
همچنين . عنوان نموده است رسي -لومي و رسي لومي،

 بر را اين گونه وجودنيز  )1387( همكاران و ساالريان
) 1387(گودرزي  .اند  گزارش كرده آهكي سازندهاي روي

در بررسي نياز رويشگاهي بادامك در استان مركزي، بين 
اسيديته حضور اين گونه با فراواني الي و شن، پتاسيم و 

اي مرطوب و از طرفي بين حضور ه در محيط )pH(خاك 
هاي  اين گونه با آهك فعال، كربن آلي و ازت در محيط

 .گرمتر همبستگي بيشتري گزارش نمود
در واحد سطح قطعات  بادامك هاي درختچهتراكم 

يكي از داليل موفقيت بيشتر  .ها بيشتر بود در دامنه  نمونه
 بردر اين قسمت به شرايط خاك ها  درختچهحضور 

 اي و فاقد خاك بوده و ها اغلب صخره يال زيرادد، گر مي
شرايط براي حضور درختان مادري بذرده و  در نتيجه

ها كه  درهدر همچنين  .استتر  سخت هازني بذر جوانه
هه فصلي و حساس به فرسايش بودند آبرا صورت بهاغلب 

تر و فاقد  نسبت سنگين خاك بهداراي كه  و هم اين
مشاهده  بادامكهاي  درختچهكمتر ، تراكم ندسنگريزه بود

علت وجود خاك متوسط تا  ها به گرديد؛ در مقابل در دامنه
ني  ز امكان جوانه ،سبك و همچنين وجود سنگريزه فراوان

كه با سقوط بذر  بيشتر فراهم بود و هم اين هابذر
تعداد بيشتري بذر در  ،)ها يال(طبقات بااليي  ها از درختچه

  .ود داشتواحد سطح اين قسمت وج
پوشش  مساحت تاجميانگين ، قطر تاج، نظر ارتفاعاز 

در ها  درختچهپوشش  مساحت تاجمجموع و درختچه 
ها  حاضر در درههاي  چهدرخت ،واحد سطح قطعه نمونه
دليل اين امر وجود شرايط بهتر  ؛وضعيت بهتري داشتند

ها نسبت به ديگر  مقادير بيشتر آب در دره خاك و 
علت وجود  ها به در دره .استين زم شكلهاي  صورت
نتيجه  و درخاك تر  و عميقتر  متوسط و سنگين بافت

آب مقدار و همچنين ظرفيت نگهداري آب بيشتر در خاك 
سطحي يا زيرسطحي از باالدست  صورت بهبيشتري كه 

شود، شرايط براي رشد رويشي  مييا زهكش سرازير 
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ها و  د دامنهدر مور. گردد ميتر  مناسب بادامك هاي درختچه
صفات رويشي در  ،)بندي دانكن طبقه براساس(ها  يال

 ها ولي مقادير آن براي دامنه ،ي مجزا قرار نگرفتندها گروه
  .گيري شد ها اندازه از يال بيشتر

گيري فاصله  با اندازه( ها درختچهاز نظر رشد ساالنه 
، )ها در سال ها و تخمين رشد طولي شاخه گره ميان

ها و پس از آن در  در درهرشد ساالنه ير بيشترين مقاد
 ،ها ها مشاهده شد كه در مقايسه ميانگين ها و يال دامنه
دليل اين امر . دادند ي كامالً مجزايي را تشكيل ميها گروه

نيز وجود شرايط بهتر خاك و مقادير بيشتر آب با شرح 
  .باشد رويشي ميصفات در مورد  قبلي

در  آنهاترين  مسن، ها درختچهدر مورد طبقه سني 
ي ها درختچهبين  اختالف ليو ،ها مشاهده شدند دره

ي ها گروه  حدي نبود كه به ها به ها و يال دامنهموجود در 
تر در  مسني ها درختچهدليل وجود . متمايز منتهي گردد

وجود شرايط بهتر براي بقاء و ادامه حيات در اين ها،  دره
ها  درختچه ، مينهاي ديگر ز شكلدر  ؛باشد ها مي قسمت

جوان ي ها درختچههمواره هستند و  رييتغبيشتر در حال 
همچنين بيشترين  .ندشو قبلي ميي ها درختچهجايگزين 

 ،ها مشاهده گرديد در دامنهها  درختچهتعداد زادآوري 
ي كامالً ها گروه ،هاي مختلف زمين شكلحدي كه در  به

خاك و داليل آن هم به شرايط  دادند كهمجزايي تشكيل 
از زمين  شكلاين تعداد بيشتر بذر در واحد سطح به هم 

  . گردد ميبر ها  شكلنسبت به ديگر 
از نظر تأثير ارتفاع از سطح دريا بر حضور 

روند خاصي  ،در مناطق مورد بررسي بادامكهاي  درختچه
اختالف ارتفاع  علت هب نخستدليل آن  ؛مشاهده نشد

تأثير زياد  دومررسي و چندان زياد مناطق مختلف مورد ب نه
ساير عوامل اكولوژيك از جمله شرايط خاك و جهت 

 بررسي در Denisov (1982)هر چند  باشد، ميجغرافيايي 

جمهوري  در وحشي هاي بادام تغييرپذيري و پراكنش
 محدود عامل عنوان به دريا را سطح از ارتفاع ،آذربايجان

ين همچن. است معرفي نموده ها گونه پراكنش كننده

 موك دشت دررا   پراكنش آن بيشترين ،)1378(نژاد  الواني
در  دربك منطقه در و متر 2150 تا 1900 ارتفاعي دامنه در

 همكاران و ساالريان ،متر 1870 تا 1600دامنه ارتفاعي 
و گودرزي  متر 1900 تا 1800 ارتفاعي دامنهدر  )1387(
ح متر از سط 2000تا  1500دامنه ارتفاعي در ) 1387(

  .نددريا گزارش نمود
در  ينقش مهم ييايق جهت جغرافين تحقيدر ا
نژاد  ق الوانييج تحقينشان داد كه با نتا بادامكپراكنش 

را در استان  بادامك پراكنش در مؤثر كه عوامل )1378(
ن يهمچن .داشت يهمخوان، داده قرار فارس مورد مطالعه

 گاهيرويش نياز يدر بررس )1387( همكاران و ساالريان
 كه نمودند ،گزارش زاگرس جنگلهاي در بادامك گونه
 بادامك پراكنش در يمهم بسيار عامل جغرافيايي هتج
 قطر جست، تعداد ارتفاع، ميانگين كه طوري به، باشد يم

 جهت در گونه اين پوشش تاج درصد و تاج قطر يقه،
از نظر تأثير جهت  .است شمالي جهت از جنوبي بيشتر
هاي  شيب ،بادامكهاي  درختچهاكم بر ترجغرافيايي 

هاي شرقي،  جنوبي بيشترين تراكم و پس از آن شيب
علت . شمالي و غربي در درجات بعدي قرار گرفتند

هاي  در شيب بادامك يها درختچه از حضور تعداد بيشتر
  .استي اين گونه سرشت نورپسند ،جنوبي

واحد در  بادامكهاي  درختچهپوشش  مساحت تاج
  و قطر تاج راكمت همزمان تأثير كه نتيجهونه سطح قطعه نم

و اصالح و توسعه  حفاظت خاكاز نظر  ،باشد مي آنها
با وجود مساحت  زيرااكوسيستم نقش بسيار مهمي دارد، 

، اثر واحد سطحدر  بادامكهاي  درختچهپوشش  بيشتر تاج
 ،شود برخورد مستقيم قطرات باران بر سطح خاك كم مي

ها در منطقه اغلب با شدت زياد و  دگيكه بارن اين ويژه به
نتيجه شروع  در ؛استبرف  صورت بهندرت  همدت كم و ب

افتد و در ضمن با  فرسايش و حركت خاك به تأخير مي
بر سطح خاك و ايجاد  بادامكهاي  درختچهاندازي  سايه

امكان حضور بيشتر پوشش گياهي علفي  ،متميكرواكوسيس
گردد و با توسعه و تنوع  اي در پاي آن فراهم مي و بوته
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سوي كليماكس  هپوشش گياهي هدايت اكوسيستم ب
 .گيرد صورت مي

زمين و جهت  شكلمتغيرهاي  همزمانتأثير  مورد در
دنبال  و بهدرختچه  اين پوشش جغرافيايي بر مساحت تاج

هاي جنوبي  ، شيبپوشش در واحد سطح آن مساحت تاج
شمالي و  يها و شرقي بيشترين مقدار و پس از آن شيب

. غربي كمترين مقدار از سطح زمين را پوشش داده بودند
هاي  در شيب بادامكهاي  درختچهعلت پوشش بيشتر 

و  بادامكهاي  درختچهبه تراكم بيشتر  ،جنوبي و شرقي
تر اكولوژيكي از جمله نور و گرما  همچنين شرايط مطلوب

ن يا .دشو ميمربوط ها  براي رشد رويشي در اين شيب
 و ساالريان و )1378(نژاد  قات الوانييج تحقينتا  بامورد 

  .گردد تأييد مي )1387( همكاران
جهت  و زمين شكلتأثير عوامل تركيبي  مورد در

درختچه پوشش  جغرافيايي بر ميانگين ارتفاع، مساحت تاج
 داراي هاي شرقي، جنوبي و شمالي درهو رشد ساالنه، 

. شرقي قرار گرفتندهاي  بيشترين مقدار و پس از آن دامنه
هاي  در شيب بادامكهاي  درختچهعلت پوشش بيشتر 

و همچنين شرايط  به تراكم بيشتر آنها ،جنوبي و شرقي
تر اكولوژيكي از جمله نور و گرما براي رشد  مطلوب

مربوط ها  در اين شيب بادامكهاي  درختچهرويشي 
در  )1378(نژاد  اين مورد نيز با نتايج تحقيق الواني. دشو مي

 در استان فارس كه بادامك پراكنش در مؤثر بررسي عوامل
حضور  شرقي جنوب و شرقي جنوبي، هاي جهت در بيشتر

 همكاران و داشتند و همچنين با نتايج تحقيقات ساالريان
 ،در اين تحقيق. گردد تأييد مي) 1387(و گودرزي  )1387(

هاي شرقي، غربي و جنوبي  بيشترين زادآوري در دامنه
ها  و وجود سنگريزه در دامنهخاك بافت به هده شد كه مشا

  .دشو مربوط مي
ن عامل در حضور و عملكرد يمهمتر ،ين بررسيدر ا
جهت  ،يدر مناطق مورد بررس بادامكهاي  درختچه
 ييرزايق ميج تحقيكه با نتا تعيين گرديد ييايجغراف

 يارذگ و ارزش يپوشش گياه يدر بررس) 1379(

استان قم  يغرب جنوب يبيابان مهناحيه ني ياكولوژيك
ثر بر پراكنش ؤگر عوامل مين از ديهمچن. دارد يهمخوان
در بافت خاك بود كه  ويژه بهط خاك و يشرا ، بادامك

مواردي كه خاك با بافت متوسط تا سبك همراه با 
بيشتر  بادامكهاي  درختچهتراكم  ،سنگريزه وجود داشت

كه ) 1384(محمودي كه اين مورد نيز با نتايج تحقيق  بود
ويژگيهاي  ويژه بهنقش ويژگيهاي شيميايي و بيولوژيكي و 

ي اكولوژيك گياهي ها گروهگيري  فيزيكي خاك در شكل
 ند،دا ثر ميؤم را كالرآباد چالوس يا هگجل يدر جنگلها
  .داردهمخواني 

ميانگين كه ضرايب همبستگي بين صفات نشان داد 
واحد سطح قطعه ر پوشش د ارتفاع منطقه با مساحت تاج

و با  درصد 1و تراكم برگ در سطح  نه، رشد ساالنمونه
همبستگي مثبت و  درصد 5ميزان رس در سطح 

در واحد ها  درختچههمچنين تعداد . داري داشت معني
ميانگين قطر  ،با ميانگين ارتفاع درخت سطح قطعه نمونه

تاج درخت، مساحت تاج درخت و تعداد زادآوري در 
. داري بود داراي همبستگي مثبت و معني درصد 1سطح 

در واحد پوشش  با مساحت تاج ها درختچهتراكم همچنين 
در  بادامكهاي  درختچهو طبقه سني  سطح قطعه نمونه

. داري بود داراي همبستگي مثبت و معني درصد 5سطح 
رهاي خاك از يبا متغ بادامكهاي  درختچه تراكمالبته بين 

 اي شن رابطه درصدديته و جمله هدايت الكتريكي، اسي
ميانگين . دار نبود معني كه چند مثبت وجود داشت، هر

با ميانگين قطر تاج، مساحت  بادامكهاي  درختچهارتفاع 
در درختچه پوشش  ، مساحت تاج درختچهپوشش  تاج

در سطح ها  درختچهو طبقه سني  واحد سطح قطعه نمونه
كه  حالي داري داشت، در همبستگي مثبت و معني درصد 1

 درصد 5آهك خاك در سطح  درصدبا  مشخصهاين 
يعني با افزايش آهك  ،دار داشت اي منفي و معني رابطه

  .دوش ميكمتر  بادامكهاي  درختچهخاك ميزان ارتفاع 
پوشش  مساحت تاج ،رفت گونه كه انتظار مي همان
با ميانگين قطر  در واحد سطح قطعه نمونهدرخت 
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و نيز با ها  درختچهتاج  پوشش و ميانگين مساحت تاج
 درصد 1 در سطحتراكم برگ، طبقه سني و تعداد زادآوري 

ضريب همبستگي . دار نشان داد همبستگي مثبت و معني
هاي رويشي داراي  مشخصه بيشترفسفر و پتاسيم با مقادير 

يعني با افزايش  ،داري بود همبستگي منفي و البته غير معني
 بادامكهاي  درختچهرشد  رها از توانيهر يك از اين متغ

 و كه اين مورد با نتايج تحقيق ساالريان شود ميكاسته 
 سازندهاي روي بر را اين گونه كه وجود) 1387( همكاران
  .ردهمخواني ندا ،توجيه كرده بودند دوست آهك و آهكي

  
  مورد استفاده منابع

 ،.ح و بـاقري،  .، الـف زاده رحمتـي ، .حخاكـدامن،   ،.م ادناني، -
هاي گيـاهي   تيپ، شناخت مناطق اكولوژيك كشور .1383

سسـه تحقيقـات جنگلهـا و    ؤانتشارات م. اراك -منطقه قم
 .صفحه 163، كشور مراتع

ثر بر پراكنش گونـه  ؤعوامل م يسربر. 1378 ،.س ،نژاد يالوان -
در دو منطقـه مختلـف اسـتان    ) A. scoparia( يبادام كوه

ت يــاه تربارشــد، دانشــگ ينامــه كارشناســ انيــپا. يمركــز
  .صفحه 144 ،مدرس

ك جوامــع يــاكولوژ يبررســ. 1374، .م ،يزينــژاد پــار رانيــا -
ــادام در اســتان كرمــان يعــيطب ياهــ گونــه ــپا. ب نامــه  اني

  .صفحه 145 ،ت مدرسي، دانشگاه تربارشد يكارشناس
مقايســه . 1386 ،.ح ،يگوجــان و جهانبــازي .ي ،مــنش ايــران -

مالي و جنـوبي  كاري بادام كـوهي در دو دامنـه شـ    جنگل
. جنگلهاي تخريـب يافتـه اسـتان چهارمحـال و بختيـاري     

  .19-31: )1( 15 ،جنگل و صنوبر ايرانتحقيقات 
. 1386 ،.م ،يو طـالب  .، يمـنش  راني، ا.ح ،يگوجان يجهانباز -

ــ ــم يبررس ــزان روي ــا مشخصــهســاله  15ش ي ــ يه  يكم
ـ منـاطق تخر ا در يبا بادام اسـكوپار  يارك جنگل افتـه  يب ي
نده يآ يش مليهما. ياريستان چهارمحال و بختا يجنگلها

 ،قات جنگلها و مراتع كشوريسسه تحقؤم ،رانيا يجنگلها
  .512: 381شماره 

بررسـي  . 1387 ،.ي منش، ايرانو  .، الفمتاجي، .ع، ساالريان -
مطالعـه   ،نياز رويشگاهي بادامـك در جنگلهـاي زاگـرس   

. اسـتان چهارمحـال و بختيـاري    بس كره موردي رويشگاه 
  .528-542: )4( 16 ،جنگل و صنوبر ايرانتحقيقات 

از درياي  لد اول،ج(ايران  هاي رويشگاه. 1382 ،.م، ييطباطبا -
ــان   ــاي عم ــا دري ــزر ت ــاورزي ). خ ــوزش كش ــر آم           ،نش

  .صفحه 324
بررسـي  تحقيقـاتي   طرحگزارش نهايي . 1387 ،.غ ،گودرزي -

ــزي  ــتان مرك ــاز رويشــگاهي بادامــك در اس  ســهموس. ني
 .صفحه 91 ،جنگلها و مراتع كشور تحقيقات

 ،.ر ،و رحمـاني  .، اعـادلي ، .قزاهدي اميـري،   ،.ج ،محمودي -
لوژيك گياهي و ارتباط آنها وي اكها گروهشناسايي . 1384

مجلـه  . اي كالرآبـاد  جنگلهاي جلگه با ويژگيهاي خاك در
 . 351-361: )2( 58 ،منابع طبيعي ايران

انتشـارات  . هاي ايران درختان و درختچه. 1383 ،.و ،مظفريان -
 .صفحه 661 ،فرهنگ معاصر

بررسـي پوشـش گيـاهي و ارزشـگذاري     . 1379، .م ،ميرزايي -
منطقه (غربي استان قم  بياباني جنوب اكولوژيكي ناحيه نيمه

دانشـگاه تربيـت    ،نامه كارشناسـي ارشـد   پايان). دره پلنگ
  .صفحه 125معلم، دانشكده علوم پايه، 

- Browicz, K. and Zohary, D., 1995. The genus 
Amygdalus L. (Rosaceae): species relationships, 
distribution and evolution under domestication. 
Gentic, Resourses and crop evolution, 43 (3):   
229-247. 

-Denisov, V.P., 1982. Distribution and variability of the 
wild almonds of Azerbaidzhan. Byuleten- 
Vsesoyuznogo-ordena-Lenina-I-Ordena- Druzhby - 
Narodov- Nauchno-Issledovatel skogo. Instituta 
Rastenievodstva. Imeni-N-I-Vavilova-No. 126:    
9- 42. 

- Gorttapeh, A.H., Hasani, M.H. and Ranji, H., 2006. 
Recognition and ecological investigation of almond 
species (Amygdalus spp.) in west Azerbaijan 
province. IV international symposium on 
pistachios and almond. Acta Hort. (ISHS), 726: 
253-258. 



Iranian Journal of Forest and Poplar Research Vol. 19  No. 4,  2012 542 

 

Impact of some important ecological factors on presence of Mountain Almond 
(Amygdalus scoparia Spach.) in Qom province, Iran 

 
H. Tavakoli Neko 1*, A. Pourmeydani 2, S.M. Adnani 2 and Kh. Sagheb-Talebi 3 

 
1*- Corresponding author, Senior research expert, Research Center of Agricultural and Natural Resources of Qom province, Iran.    
E-mail: tavakolineko@yahoo.com 
2- Senior research expert, Research Center of Agricultural and Natural Resources of Qom province, Iran. 
3- Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran. 
Received: 18.10.2010 Accepted: 20.04.2011 
 

Abstract 
 
This investigation was carried out in three distribution regions of Mountain Almond using typology maps 
in Qom province, central Iran. In each region, three landforms including slope, valley and ridge with four 
geographical aspects (north, east, south and west) were selected and physico-chemical soil properties, as 
well as some qualitative and quantitative characteristics of almonds were studied. Results showed that the 
maximum density of almond was found on slopes, whereas the maximum height, crown diameter, annual 
height increment and canopy cover were measured in valleys. Geographical aspect showed an important 
role on characteristics of almond, hence the maximum density of this species was observed on south and 
east aspects. In addition, the highest presence of almond was obvious on sites with light soils (moderate 
texture). Principle Component Analysis (PCA) indicated that potassium, phosphorus and lime showed the 
highest positive relation with both vectors (one and two), while the soil texture parameters (clay, sand and 
loam) showed negative relation with the second vector. 
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