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  چکیده

 و محیط از گیاهی گونه هر نیاز هاي اندمیک برخوردار است. چنانچه منطقه ارسباران از فلوري غنی و گونه

 وضعیت توان می شوند، شناخته ها رویشگاه محیطی زیست سایر عوامل روي بر گونه آن متقابل ثیرأت همچنین

 رویشگاهی هاينیاز بررسی منظوربه حاضر نمود. تحقیق ارزیابی و تعیین آینده و حاضر شرایط در را ها گونه

 شمال در مزبور است. حوزه گردیده انجام ارسباران هاي جنگل از قسمتی در .Carpinus betulus L ممرز گونه

شمالی و طول  38° 52' - 39 °01' جغرافیایی عرض در و در استان آذربایجان شرقی کلیبر شهرستان غربی

از  منطقه مورد مطالعه محدوده ارتفاعی انتشار گونه ممرز  شرقی قرار دارد. در 46° 41' - 46 °55'جغرافیایی 

قطعه  23 نظر در جهات جغرافیایی متفاوت تعداد در منطقه مورد باشد. متر از سطح دریا می 1890تا  950

ز قطعات نمونه مشخصات رویشگاهی از قبیل عوامل یک ا در داخل هر گردید. پیاده مترمربعی) 512نمونه (

هاي مورد مطالعه  بر اساس نتایج این تحقیق بافت خاك رویشگاه گردید. فیزیوگرافی و مشخصات خاك تعیین

 ،8تا  7 هاي گونه ممرز در ناحیه ارسباران بین در رویشگاه خاكباشد و اسیدیته  شنی میشنی و لومیرسیلومی

زیمنس بر دسی52/1 تا 35/0درصد و میزان هدایت الکتریکی خاك از  8/14تا  44/1میزان مواد آلی خاك از 

باشد و  ترین گونه میهاي درختی و چوبی غالب هاي ارسباران در بین گونه گونه ممرز در جنگل .متغیر است متر

تجزیه به  نتایج آزمون اص داده است.خود اختص این گونه از نظر تجدید حیات و زادآوري مقام اول را به

هدایت الکتریکی با مؤلفه  و (آهک)، درصد مواد آلی نشان فاکتورهاي درصد مواد خنثی شونده هاي اصلی مؤلفه

  همبستگی بیشتري دارند.م درصد گل اشباع  با مؤلفه دو ، اسیدیته خاك ویک و فاکتورهاي بافت خاك

  .هاي اصلی، ایران ، تجزیه مولفهنیاز رویشگاهی، ممرز ي کلیدي:ها واژه

 مقاله ترویجی
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  مقدمه

ایران و غرب  هاي ارسباران در شمال جنگل

اند و  شمال استان آذربایجان شرقی واقع شده

این . باشد هکتار می 150000مساحت آنها حدود 

داغ با  ها که در ارتفاعات رشته کوه قره جنگل

اي و خزري بوجود  گیري از توده هواي مدیترانه بهره

 هاي ممرز زاد بوده و گونه اند، عمدتاً شاخه آمده

)Carpinus betulus L. ،(بلوط )Quercus 

macranthera Fisch. and C.A. Mey. ،(افرا 

)Acer campestre L. گیالس وحشی) و 

)Cerasus avium (L.) Moench هاي مهم  گونه) از

 ).1375(علیجانپور،  روند شمار میهآن ب

 دامنه در انبوه جنگلی هاي تودهدر ارسباران 

 و شرقی هاي دامنه در انبوه نیمه ،)1(شکل  شمالی

 روي در یکدیگر از گسیخته و پراکنده هاي جنگل

 گردد می مشاهده غربی جنوب و جنوبی هاي شیب

 هاي ارسباران از نظر تنوع جنگل .)2(شکل

 هاي گیاهی و جانوري منحصر به فرد بوده و گونه

 هاي ارسباران جنگل .فلور آناتولی و قفقاز را دارد

گونه  1334علت داشتن  اي و به دلیل تنوع گونهبه

تیره تعلق دارند از  97 و جنس 493گیاهی که به 

باشد و  جمله مناطق با ارزش ژنتیکی جهان می

عنوان یک منطقه رویشی مستقل و یکی از  به

د رو شمار میگانه رویشی ایران به مناطق پنج

 ).1355(جوانشیر، 

هاي واقع در مرزهاي شرقی، جنوبی و  جنگل

شدت عیت بهعلت توسعه جم هغربی این منطقه ب

قرار گرفته و ئ تخریب رویه  برداري بی مورد بهره

صورت آثاري به ءپوشش جنگلی خود را به استثنا

هاي بسیار کوچک و پراکنده از دست داده  لکه

هاي فراوان این منطقه از جوانب  ارزش. است

هاي  خصوص از لحاظ وجود بعضی گونه مختلف به

شدید گیاهی و جانوري کمیاب و نیز تعرضات 

 انسانی سبب گردید که سطح وسیعی از آن

توسط سازمان حفاظت محیط  )هکتار 72000(

  .صورت حفاظت شده اعالم  گرددزیست به

  
   هايدامنه در واقع انبوه هايجنگل - 1 شکل

  ارسباران شمالی

  

 36و  51 ترتیب باهاي ممرز و بلوط به جنس

 البـها، عناصر غ درصد اختالط با سایر گونه

(علیجانپور،  دهد را تشکیل می هاي ارسبارانجنگل
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 از سوي 1976 ها از سال این جنگل). 1375

عنوان یکی از  هازمان جهانی یونسکو بس

  .هاي زیست کرة جهان ثبت شده است گاه ذخیره

  
توده هاي نیمه انبوه و انبوه در دامنه هاي غیر  - 2شکل 

  شمالی در ارسباران
  

 فلوري غنی برخوردار استمنطقه ارسباران از 

 Juniperus( ها از جمله چتنه و بعضی از گونه

foetidissima Willd.) درخت پر ،(Cotinus 

coggygria Scop.) و بلوط سفید (Quercus 

petraea L.شود ) در این ناحیه رویشی دیده می

این ناحیه ). 1385(ابراهیمی گجوتی و همکاران، 

سرد و نیمه  ثیر دو طبقه اقلیم خشکأتحت ت

  باشد. خشک سرد می

 و محیط از گیاهی گونه هر نیاز چنانچه

 عوامل سایر روي بر گونه آن متقابل ثیرأت همچنین

 توان می شوند، شناخته ها رویشگاه محیطی زیست

 تعیین آینده و حاضر شرایط در را ها گونه وضعیت

(علی احمد کروري و همکاران،  ارزیابی نمود و

1390.(  

در مورد نیاز رویشگاهی  متعدد مطالعات

 .هاي جنگلی مهم ایران انجام شده است برخی گونه

 )1378( ثاقب طالبیتوان به مطالعات از جمله می

 Acerپلت (رویشگاهی افرا هاينیازدر خصوص 

velutinum ( خیرودکنار  جنگل تحقیقاتیدر

) در خصوص 1383،  ابراهیمی و همکاران (نوشهر

 Pterocarya( رگرویشگاهی ل هاينیاز

fraxinifolia ( اشاره کرد. در جنگل تحقیقاتی واز

) نیازهاي 1379هاي زاگرس معروفی (در جنگل

 Quercus libani( رویشگاهی بلوط وي ول

Olive.و طالبی و همکاران  استان کردستان ) در

 خصوصیات کمی و کیفی بلوط ایرانی) 1385(

)Quercus brantii Lindl. (محال در استان چهار

   را بررسی کردند. بختیاري

Jalilvand به بررسی  )2007همکاران ( و

بند  هاي پایین هاي اکولوژیکی در اکوسیستم گروه

شمال ایران که گونه غالب آن ممرز بود، پرداختند. 

، TWINSPANدر بررسی آنها با استفاده از برنامه 

) Iپنج گروه از هم متمایز گردید که شامل (

Mentha aquatica) ،II (Oplismenus 

undulatifolius) ،III (Carex grioletia) ،IV (

Viola odorata ) وV ( Rubus caesius  بوده

بیشترین ضریب تشابه  IIIو  IIاست. گروه 
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%) را دارا بودند. اما در ارسباران 5/65سورنسون (

گنجشک مورد بررسی نیازهاي اکولوژي گون زبان

د بین برخی از فاکتورهاي قرار گرفت و گزارش ش

گنجشگ رابطه مستقیم رویشگاه و حضور زبان

 Ebrahimi Gajoti & Razban(وجود دارد 

Haghighi, 2016.(  

هدف از تحقیق حاضر بررسی نیازهاي 

) و .Carpinus betulus Lاکولوژیکی گونه ممرز (

تعیین فاکتورهاي مهم اکولوژیکی موثر در پراکنش 

هاي ارسباران  در جنگلو استقرار این گونه 

  باشد. می

 ها مواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

با توجه به وفور و اهمیت گونه ممرز، نیاز 

 چاي ارسباران رویشگاهی این گونه در حوزه ستن

مورد بررسی قرار واقع در استان آذربایجان شرقی 

عوامل اکولوژیکی موثر در جهت بررسی . گرفت

 12هاي ارسباران،  ر جنگلپراکنش گونه ممرز د

 د. انتخاب گردیو  ها شناسایی از این جنگلمحل 

ها و  شناسایی عرصه وگردشی  ضمن جنگل

هاي گونه مورد نظر، حداقل و حداکثر  رویشگاه

) پراکنش عمودي(گسترش گونه  دامنه ارتفاعی

  د.تعیین گردی

جنوبی، غربی،  شمالی،( هاي جغرافیایی جهت 

یال، دره، دامنه (هاي مختلف زمین  و شکل )شرقی

که گونه ممرز در آن گسترش دارد  )و زمین مسطح

قطعه نمونه یا  پالت 23 انتخاب. نیز مشخص گردید

 متر) 16و عرض  32(به شکل مستطیل و به طول 

جهت  مترمربع 512مساحت صورت انتخابی و به به

حفر (برداري از خاك  بررسی پوشش گیاهی و نمونه

مورد در ناحیه متر)  5/1به عمق  اكخ رخنیم

و جهت  و ارتفاع از سطح دریا پیاده گردیدمطالعه 

هاي همراه در هر  ها و گونه نمونه قطعه جغرافیایی

   .قطعه نمونه نیز یادداشت شد

 روش تحقیق

براي مطالعه خاك با توجه به پراکنش 

ارتفاعات و جهات جغرافیائی مختلف،  ها در رویشگاه

رخ نیمنسبت به حفر یک  قطعه نمونهدر محل هر 

 0- 60هاي خاك از عمق  نمونه. اقدام شد خاك

و بعد  هآوري و سپس خشک شد متري جمع سانتی

از مخلوط شدن کامل خاك و عبور دادن آن از 

متري براي آنالیزهاي شیمیایی و  میلی 2 میان الک

  . فیزیکی آماده گردید

بافت، شده خاك شامل   گیري فاکتورهاي اندازه

درصد مواد )، PH( اسیدیته)، EC( هدایت الکتریکی

)، O.C( میزان کربن آلی)، T.N.V( شونده  خنثی
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درصد گل ) و P( فسفر)، K( پتاسیم)، N( نیتروژن

بافت خاك با استفاده از روش . بودند) S.P( اشباع

الک براي خاك درشت و هیدرومتري براي 

خاك، رطوبت . هاي خاك سنگین تعیین شد نمونه

خلل و فرج و ظرفیت نگهداري آب مطابق روش 

کربن آلی نیز با استفاده از  ) وPiper, 1947( پیپر

و روش سریع تیتراسیون  Walkley-Blackروش 

شوري خاك ). Black, 1979( مشخص گردید

خاك  1:5در نسبت   PH و) هدایت الکتریکی(

 PH ترتیب با استفاده از روش هدایت و انتقال و به

وسیله فالیم  هب نیز  Pو  N،Kعناصر . برآورد شدمتر 

   .گیري شدند فوتومتري اندازه

بردن به نیاز  در این مطالعه جهت پی

رویشگاهی گونه ممرز در جنگل تحقیقاتی 

) PCAاصلی (هاي  ارسباران، روش تجزیه به مولفه

  . کار گرفته شد به

  نتایج

 خصوصیات اکولوژي

هاي ارسباران در  درخت ممرز در جنگل

متر از سطح  1890تا  950محدوده ارتفاعی بین 

این گونه در ارسباران بیشتر در . دریا پراکنده است

هاي جغرافیائی شمالی و شمال غربی حضور  جهت

 ها کم است یالروي  دردرخت ممرز . حضور دارد

اي همراه  هاي درختی و درختچه گونه). 1(جدول 

 :باشندشرح زیر میگونه ممرز به

Cornus australis C.A.Mey., Cornus mass L., 

Acer campestre L., Cerasus avium (L.) 

Moench., Cerasus mahaleb (L.) Miller., 

Cotinus coggygria Scop., Crataegus meyeri 

A.Pojark., Crataegus orientalis Pall. Ex 

M.B., Colutea cilicica Boiss & Ball., 

Dictamnus albus L., Evonymus latifolius 

(L.) Mill., Fraxinus excelsior L., Juglans 

regia L., Ligustrum vulgare L., Lonicera 

caucasica Pall., Mespilus germanica L., 

Quercus macranthera Fisch. and C.A. Mey., 

Rhamnus catarthica L., Ribes biebersteinii 

Berl. ex DC., Sorbus torminalis (L.) Crantz., 

Taxus baccata L. and Viburnum lantana L. 

  آنالیز خاك

 و شیمیائی مطابق نتایج مطالعات فیزیک

 7ها از  اسیدیته این خاك ،هاي ممرز خاك رویشگاه

ها از  مقدار قابلیت هدایت الکتریکی این خاك ،8تا 

 تا 8/1درصد آهک از  ،mhos/cm 52/1تا  35/0

 8/14تا  44/1ها از  طیف ماده آلی این خاك و  45

  بوده است.  درصد متغیر

 33تا  2/1ها از  مقدار فسفر قابل جذب خاك

ppm  ها در  مقدار پتاسیم قابل جذب این خاكو

بافت  .قرار داشت ppm 800تا  45اي از  محدوده

اغلب لومی شنی و گونه هاي این  خاك رویشگاه

  ).1(جدول باشد رسی شنی می یملو
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  هاي مورد مطالعه شیمیایی خاك در قطعه نمونهخصوصیات اکولوژیکی و فیزیک و  - 1جدول 

 قطعه شماره

  نمونه
  جهت

  ارتفاع

  (متر)
  خاك بافت

  پتاسیم

)ppm( 

  فسفر

)ppm(  

 ماده

  % یآل

  نیتروژن

%  

 درصد

  آهک
  اسیدیته

 هدایت

  الکتریکی

)mhos/cm(  

 گل درصد

  اشباع

  1252  شمال  21
 رسی شنی

  لومی
421  4  7/2  27/0  7  9/7  73/0  59  

  1250  غرب شمال  24
 رسی شنی

  لومی
431  2/6  1/7  71/0  3/5  7  58/0  79  

  76  75/0  5/7  5/2  623/0  23/6  16  625  لومی شنی  950  شمال  25

  1730  غرب شمال  28
 رسی شنی

  لومی
511  1/8  2/5  52/0  1/6  6/7  67/0  74  

29  
 شمال

  شرق
1500  

 رسی شنی

  لومی
465  5/5  5/4  45/0  4/6  5/7  56/0  55  

  1390  شمال  30
 رسی شنی

  لومی
449  8/6  5/2  25/0  8/6  7/7  71/0  57  

  78  51/0  3/7  3/19  71/0  1/7  9/8  435  لومی شنی  1750  غرب شمال  31

  100  52/1  3/7  45  148/0  8/14  26  474  لومی شنی  1150  غرب  34

  1100  شمال  36
 رسی شنی

  لومی
620  9/8  1/6  61/0  8/31  6/7  45/1  74  

  1890  غرب  39
 رسی شنی

  لومی
460  6/6  3/6  63/0  8/4  3/7  66/0  77  

  54  56/0  5/7  8/2  56/0  6/5  5/4  332  لومی شنی  1840  شمال  40

  1770  شمال  41
 رسی شنی

  لومی
215  2/2  4/2  24/0  2  4/7  37/0  76  

  45  58/0  8/7  5/2  144/0  44/1  2/1  136  لومی شنی  1280  غرب شمال  42

  35  6/0  8  5/9  534/0  34/5  6/2  45  شنی لومی  1215  شمال  43

  40  59/0  9/7  3/6  35/0  5/3  9/1  120  لومی شنی  1260  شمال  45

  1750  شمال  46
 رسی شنی

  لومی
215  2/2  9/4  49/0  3/3  4/7  56/0  77  

  1120  شمال  47
 رسی شنی

  لومی
800  14  63/6  663/0  4/21  8  86/0  80  

  55  81/0  6/7  28  51/0  1/5  15  420  لومی شنی  1266  شمال  48

  53  41/0  3/7  5/4  32/0  2/3  33  480  لومی شنی  1170  شمال  49

  1415  غرب  55
 رسی شنی

  لومی
222  4/2  35/2  235/0  9/1  2/7  38/0  78  

  1401  شرق  56
 رسی شنی

  لومی
226  3/2  3/2  23/0  8/1  3/7  35/0  79  

  52  39/0  1/7  4  31/0  1/3  32  490  لومی شنی  1383  شمال  57

  51  53/0  5/7  5/2  53/0  3/5  6/4  348  لومی شنی  1170  شمال  58

  

  

  آنالیز آماري

منظور تعیین مهمترین عوامل موثر در به

استقرار گونه ممرز در منطقه ارسباران آنالیز 

نتایج تجزیه  د.ش) استفاده PCA( هاي اصلی مولفه

هاي اصلی  د که مولفهاد هاي اصلی نشان  به مولفه

و درصد  224/21و  340/32اول و دوم به ترتیب 

از تغییرات را توجیه درصد  364/53 در مجموع

ها  ). براي انتخاب مهمترین مولفه2جدول(کنند  می
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استیک  -از درصد تبیین واریانس و آماره بروکن

  ).Bruelheide & Chytry, 2000استفاده شد (

استیک در  - با توجه به این که آماره بروکن 

دو مولفه اول و دوم از مقدار ویژه کمتر بوده است 

) در نتیجه مولفه اول و دوم سهم 2(جدول 

خود اختصاص دادند و داري از تغییرات را به معنی

که بیشترین ضریب یا مقادیر ویژه  توجه به اینبا 

اي اول هاي اصلی مربوط به محوره در تجزیه مولفه

 PCA در تجزیه و تحلیل نتایج آزمون، و دوم بود

هاي اول و دوم  این دو محور تحت عنوان مولفه

ها و   مورد توجه قرار گرفت و موقعیت قطعه نمونه

 فاکتورهاي مورد بررسی نسبت به این دو محور

  .سنجیده شدند

 مطالعه مورد منطقه در ممرز گونه اصلی هاي مولفه تجمعی واریانس و واریانس درصد ویژه، مقادیر -2دولج

 مولفه پنجم مولفه چهارم مولفه سوم مولفه دوم مولفه اول متغیرها

557/3 مقادیر ویژه  313/2 328/1 126/1 089/1 

 896/9 240/10 072/12 024/21 340/32 درصد واریانس

 572/85 676/75 436/65 364/53 340/32 واریانس تجمعی درصد

  12/1  25/1  47/1  02/2  01/3  استیک -آماره بروکن

  

 
، درصد آهک، درصد مواد آلی ،در مؤلفه اول

بیشترین اثر  و پتاسیم قابل جذب هدایت الکتریکی

). 3(جدول  اند مثبت را بر استقرار گونه ممرز داشته

بافت خاك و اسیدیته بیشترین اثر در مؤلفه دوم 

، ارتفاع از سطح دریا و مثبت و درصد گل اشباع

بیشترین اثر منفی را بر استقرار گونه  جهت شیب

 .اند هاي همراه آن داشته ممرز و گونه

ها،  با توجه به همبستگی متغیرها با مؤلفه

د مواد درص مولفه اصلی اول با خصوصیاتی از قبیل

، درصد مواد آلی و هدایت )آهک(خنثی شونده 

الکتریکی و مولفه دوم با بافت خاك، درصد گل 

). 3(جدول  اشباع و اسیدیته همبستگی باالیی دارد

دوم  فاکتور درصد آهک و در محوراول  محوردر 

 و 857/0 ترتیب با میزان همبستگی هبافت خاك ب

. دارنداز لحاظ اهمیت در رده اول قرار  705/0

عبارت دیگر بر اساس این مطالعه، فاکتورهاي یاد  به

شده نقش اصلی در توزیع و انتشار گونه ممرز و 

هاي همراه آن در شرایط رویشگاهی مختلف  گونه

  .دارند
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 مطالعه مورد منطقه در ممرز گونه بررسی مورد صفات در ویژه بردارهاي -3جدول

 فاتص ردیف
  مولفه

 اول 

  مولفه

 دوم 

مولفه 

 سوم

مولفه 

 چهارم

مولفه 

 پنجم

 -S.P( 590/0 674/0- 021/0- 123/0- 177/0( درصد گل اشباع 1

 -EC×10( 845/0 200/0 341/0- 205/0- 122/0( هدایت الکتریکی 2

 -PH( 111/0- 646/0 659/0- 079/0 112/0( اسیدیته 3

 TNV( 857/0 178/0 168/0- 296/0- 026/0مواد خنثی شونده (درصد آهک،  4

 Total N( 282/0 170/0- 282/0- 654/0 592/0( درصد ازت کل 5

 O.C.( 846/0 077/0- 038/0- 224/0- 378/0( درصد مواد آلی 6

 -P( 548/0 209/0 747/0 141/0 086/0( فسفر قابل جذب 7

 -K( 717/0 156/0- 054/0 568/0 211/0( پتاسیم قابل جذب 8

 Soil Texture( 002/0- 705/0 310/0 177/0- 587/0( بافت خاك 9

 altitude( 372/0- 629/0- 088/0- 039/0- 280/0( ارتفاع از سطح دریا 10

 Aspect( 040/0- 611/0- 062/0- 349/0- 245/0( جهت شیب 11

 
  

قطعه ارتباط فاکتورهاي محیطی و  1 شکلدر 

نشان  2و  1 هاي مختلف را بر اساس محور نمونه

فاکتورهایی با بردار بزرگتر و زاویه  ه شده است.داد

کمتر با مولفه اصلی بیشترین همبستگی را نشان 

بردار مربوط به فاکتور  ،مولفه اول در دهند. می

همچنین . درصد آهک از سایر بردارها بزرگتر است

آلی و هدایت  بردارهاي مربوط به درصد مواد

تشکیل  1 اي کوچکتر با محور الکتریکی زاویه

  .دهند می

در مجموع گونه  ،مطابق دو مؤلفه اول و دوم

هاي  و گونه) Carpinus betulus( ممرزجنگلی 

درصد آهک،  اکولوژیکی فاکتورهاي باهمراه آن 

و  درصد مواد آلی، هدایت الکتریکی، بافت خاك

 مقابل،در . دارند ممستقی و مثبت ارتباطاسیدیته 

با سه فاکتور درصد گل اشباع، ارتفاع از سطح دریا 

 و شیب ارتباط و همبستگی منفی و معکوس دارند

  .)3(شکل 
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 PCAبر اساس آزمون  ممرز گونه در 2و 1 محورهاي اساس رب مختلف هاي قطعه نمونه و محیطی فاکتورهاي ارتباط -3شکل

  

  گیري و نتیجه بحث

 نشان یاصل هايمؤلفه به تجزیهآزمون  جینتا

 گونه استقرار و یکیاکولوژ يفاکتورها نیداد که ب

و این فاکتورها شته وجود دادار معنیارتباط  ممرز

. نتایج بر روي انتشار این گونه در منطقه اثر دارند

این تحقیق با نتایج مطالعه قبلی بر روي نیازهاي 

هاي  گنجشک در جنگلاکولوژیکی گونه زبان

 & Ebrahimi Gajotiارسباران مطابقت دارد (

Razban Haghighi, 2016 .( اثر عوامل محیطی

روي ترکیب پوشش گیاهی، تفکیک جوامع و 

هاي گیاهی با استفاده از  انتشار و استقرار گونه

در دیگر  CCAو    Twinspan  ،DCA هاي روش

 ,.Slezak et al( است نواحی دنیا نشان داده شده

2011.(  

ها و جوامع  ها، گونه رولوه PCAمطابق آنالیز 

با تصاویر عمودي نزدیک با بردارهاي مربوط به 

عوامل محیطی، همبستگی قویتري با این عوامل 

 هایی اند و آن قرار گرفته ثیرأدارند و بیشتر تحت ت

که در دو انتهاي مخالف باشند یعنی با تصاویر 

 اند ثیر قرار گرفتهأکمتر تحت ت ،رـعمودي دورت

)Ter Braak, 1987.(  
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درصد فاکتور  با توجه به همبستگی باالي

ثیر خیلی زیادي أت ، این فاکتور1آهک و محور 

هاي همراه  روي انتشار و استقرار گونه ممرز و گونه

 ارتباطبا توجه به  .آن در مناطق مختلف دارد

هاي  و گونه ممرزگونه جنگلی  مستقیم و مثبت

درصد مواد  اکولوژیکی فاکتورهاي باهمراه آن 

شونده یا آهک، درصد مواد آلی، هدایت  خنثی

و پتاسیم قابل  اسیدیته ،الکتریکی، بافت خاك

 یاد فاکتورهاي تغییر و میزان افزایش باجذب، 

 هاي گونه و ممرز گونه استقرار و انتشار ،شده

 بر و )4(شکل  کند می پیدا تسهیل آن همراه

 با ها گونه این انتشار و استقرار آنها کاهش با عکس

  . گردد می مواجه مشکل و محدودیت

همبستگی منفی و معکوس گونه به دلیل 

هاي همراه آن با سه فاکتور  جنگلی ممرز و گونه

درصد گل اشباع، ارتفاع از سطح دریا و جهت 

با افزایش میزان درصد گل اشباع، ارتفاع از ، شیب

سطح دریا و تغییر جهت شیب از جهت شمالی و 

تراکم گونه ممرز و  ،ها شمال غربی به سایر جهت

هاي جنگلی همراه آن کاهش و با تغییر و  گونه

تعداد و تراکم  ،شده کاهش میزان فاکتورهاي یاد

آنها  کند و استقرار ها افزایش پیدا می این گونه

هاي  گونه جنگلی ممرز و گونه. شود تسهیل می

 .دهند همراه آن بافت خوب و مناسب را ترجیح می

در  ممرز گونه ،مطالعه مورد حوزهدر 

صورت تیپ  ههاي شمالی و شمال غربی ب دامنه

هاي انبوه تشکیل  شود و توده خالص دیده می

که بیالن آبی مثبت است یعنی  ییجا، دهد می

بارندگی بیشتر از تبخیر است و رطوبت میزان 

شود و رژیم حرارتی و نوري  بیشتر حفظ می

توان از این گونه در  بنابراین می .باشد تر می مناسب

مناطقی که داراي شرایط اکولوژیک مشابه هستند 

د. هاي آن استفاده نمو در راستاي تعمیم رویشگاه

 نظر مورد ناحیه در استراحت و قرق اعمال لتعبه

 به توالی پیشروي براي زمینه نقاط بیشتر در

 که ممرز جامعه و گردیده فراهم کلیماکس سمت

 به را بیشتري سطح است کلیماکس مرحله جامعه

  .است داده اختصاص خود

توان نتیجه گرفت که تعدادي از  می در پایان

اصلی در انتشار  نقش اساسی وهاي محیطی  ویژگی

و انبوهی پراکنش در  .و استقرار گونه ممرز دارند

عالوه بر عامل اقلیم، جنگلی با ارزش این گونه 

شیمیایی خاك و  و عوامل فیزیکمتقابل  نتیجه

نقش تعیین وگرافی محیط ـخصوصیات فیزی

در میان عوامل محیطی درصد اي دارد. کننده

آهک، مواد آلی، هدایت الکتریکی و بافت خاك 
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ارتباط بین یک با داشتن  .بیشترین اثر را دارند

توان از نتایج  گونه گیاهی و عوامل محیطی می

دست آمده در مدیریت و احیاء نواحی مشابه  هب

   .استفاده نمود

  ترویجی توصیه

در  ممرز گونه ،مطالعه مورد حوزهدر  

صورت تیپ  ههاي شمالی و شمال غربی ب دامنه

هاي انبوه تشکیل  شود و توده خالص دیده می

که بیالن آبی مثبت است یعنی  جائی، دهد می

میزان بارندگی بیشتر از تبخیر است و رطوبت 

شود و رژیم حرارتی و نوري  بیشتر حفظ می

هاي محیطی  تعدادي از ویژگی. باشد تر می مناسب

اصلی در انتشار و استقرار گونه ممرز دارند و  نقش

تواند عالوه بر عامل  حضور و پراکنش این گونه می

شیمیایی خاك و  و عوامل فیزیکاقلیم، نتیجه 

در میان . خصوصیات فیزیوگرافی محیط باشد

عوامل محیطی درصد آهک، مواد آلی، هدایت 

. الکتریکی و بافت خاك بیشترین اثر را دارند

  شود:توصیه میبنابراین 

از گونه بذر و سا نهال گونه ممرز در احیاي  - 

هاي ارسباران که پوشش  هایی از جنگل قسمت

نها تخریب شده اما خاك آن دستخوش گیاهی آ

تغییر نشده و در مرحله اوج یا کلیماکس قرار 

 توان بهره جست. دارد، می

در تولید نهال ممرز نیز به محل نهالستان و  - 

نزدیک شرایط اکولوژي مخصصواض جهت، ارتفاع 

هاي انبوه و نیمه و شرایط اقلیمی آن با رویشگاه

 انبوه ممرز توجه گردد.

ز گونه ممرز در جنگلداري شهري استفاده ا - 

منطقه ارسباران در راستاي افزایش سرانه فضاي 

  گردد. سبز توصیه می
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