بررسی عوامل محیطی موثر بر خصوصیات گالبی وحشی( )Pyrus syriaca Boiss.در جنگل زردالن
ایالم
حجت اله فتحی ، 1جعفر حسین زاده

*2
تاریخ دریافت0331/3/3:
تاریخ پذیرش0331/1/01:

چکیده

0

استان ایالم یکی از رویشگاههای طبیعی گونه گالبی وحشی ( )Pyrus syriaca Boiss.در ایران است .در این بررسی
رویشگاه عمدهی این گونه در استان ایالم (منطقه زردالن) مورد مطالعه قرار گرفت .در محدودهی مورد مطالعه ،با تلفیق نقشههای
شیب ،جهت و ار تفاع ،واحدهای كاری معین و در هر واحد با توجه به مساحت ،حداقل سه قطعه نمونه تصادفی تعیین و خصوصیات
توپوگرافی آنها ثبت و در قالب پالتهای ده آری دایرهای شکل كلیه پارامترهای كمی و كیفی گالبی وحشی اندازهگیری و ثبت
شد .نتایج نشان داد كه گالبی وحشی در شیب های  94تا  95درصد دارای بیشترین ارتفاع و قطر برابر سینه است .در جهتهای
شمالی بهترین شرایط از لحاظ سالمت تاج ،تقارن تاج و كیفیت تنه گالبی وحشی مشاهده شد و بهترین كیفیت تنه در ارتفاعات
میانی وجود دارد ،ارتباط معنی داری بین ارتفاع از سطح دریا با سایر متغیرهای كمی و كیفی گالبی وحشی دیده نشد.

واژههای كلیدی:

گالبی وحشی ،زردالن ،ایالم  ،عوامل محیطی ،زاگرس.

مقدمه
استان ایالم با مساحتی حدود دو میلیون هکتار ،بخشی از جنگلهای زاگرس با مساحت حدود  155هزار هکتار را در بر میگیرد.
با توجه به تنوع آب و هوایی ،جوامع و تیپهای متعدد درختی ،درختچهای ،بوتهای و علفی در آن وجود دارد .یکی از گونه های
مهم جنگلی كه دارای رویشگاه منحصر به فردی است و نقش مهمی در تأمین معیشت روستائیان و عشایر ساكن منطقه زردالن
شهرستان شیروان چرداول از توابع استان ایالم دارد ،گونه گالبی وحشی ( )Pyrus syriaca Boiss.است .با توجه به بررسیهای
بهعمل آمده ،وسعت این رویشگاه حدود  9555هکتار است و به لحاظ اكولوژیکی رویشگاهی منحصر به فرد در استان میباشد.
این رویشگاه طبیعی همانند مورد مشابه خود در استان فارس ( )Hamzehpour et al., 2010با توجه به تولید میوه خوراكی و
تولید بذر دارای اهمیت اقتصادی و معیشتی خاصی در بین روستائیان و عشایر منطقه است.

-۱كارشناسی ارشد ،اداره كل منابع طبیعی ایالم ،ایران
*(نویسنده مسئول)J.hoseinzadeh@ilam.ac.ir :
 -7دانشیار گروه علوم جنگل ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه ایالم ،ایران.
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متاسفانه برداشت میوه ،چرای بیرویه عرصههای جنگلی ،تخریب جنگلها و توسعه كشاورزی ،بهویژه در سالهای اخیر موجودیت
این گونه را در شرایطی به خطر انداخته است كه هیچگونه برنامه ای برای توجه به این رویشگاه منحصر بفرد وجود ندارد .بدیهی
است كه الزمه هر گونه برنامهریزی و اجرای طرحهای بنیادی مدیریت ،اصالح و احیاء منابع طبیعی تجدید شونده ،حفاظت از آب
و خاک ،جلوگیری از خسارات ناشی از سیل و غیره و در نهایت چگونگی بهرهبرداری از این منابع و شناخت كامل پوشش گیاهی
و عوامل مؤثر بر آن است (.)Fatahi et al., 2000

مهمترین اصل در حفاظت یك اكوسیستم شناخت دقیق عناصر و گونههای تشکیل دهنده آن و مشخص كردن نیازها و خصوصیات
اكولوژیکی فردی و اجتماعی گونههای آن است ( .)Barnes et al., 1998در حقیقت مدیریت و برنامهریزی دقیق طرحهای حفاظتی
و اجرایی در جنگل نیازمند شناسایی نیازهای اكولوژیك تك تك گونههای جنگلی منطقه میباشد ( .)Manafi, 2004در رابطه با
نیاز رویشگاهی گونههای مختلف زاگرس تحقیقاتی صورت گرفته است كه از جمله آنها میتوان به مهدیفر

(،)Mehdifar, 2004

جهانبازی و همکاران ( )Jahanbazi et al., 2003و ثاقب طالبی و همکاران ( ،)Sagheb Talebi et al., 2004در بررسی نیاز
رویشگاهی گونه بلوط دارمازو ،جهانبازی ( ، )Jahanbazi et al., 2003در بررسی رویشگاه نارون در استان چهارمحال و بختیاری،
حسین زاده ( )Hosseinzadeh, 2004در بررسی شرایط رویشگاهی گونههای بادام و همچنین حسین زاده و همکاران
( )Hosseinzadeh et al., 2015در بررسی شرایط رویشگاهی گونه قره تاج اشاره نمود.
در رابطه با گالبی وحشی میتوان به تحقیق حمزهپور و همکاران ( )Hamzehpour et al., 2010اشاره كرد كه به بررسی عوامل
موثر بر گسترش گالبی وحشی در منطقه سپیدان استان فارس پرداختند .بزرگی و بهاروند

()Bozorgi and Baharvand, 2013

نیز الگوی پراكنش مکانی ذخیرهگاههای جنگلی گالبی وحشی در چم حصار دلفان استان لرستان را بررسی كردند.
تنوع شرایط اكولوژیك در محدودهی جنگلهای زاگرس و از جمله استان ایالم ،موجب گسترش گونههای درختی و درختچهای
متعددی در منطقه شده است كه بسیاری از آنها به لحاظ خوراكی ،دارویی و صنعتی از اهمیت خاصی برخوردارند .شناخت دقیق
شرایط رویشگاهی این گونهها كمك شایانی در برنامههای حفظ ،احیاء و توسعه آنها خواهد بود .در این تحقیق سعی شده است
ضمن تشریح وضعیت توده طبیعی گونه گالبی وحشی در منطقه زردالن ایالم ،شرایط و نیازهای رویشگاهی آن مورد بررسی قرار
گیرد تا از طریق شناخت الزم ،گام نخست در راستای برنامهریزی برای حفاظت و بهبود شرایط این رویشگاه برداشته شود.

مواد و روشها
مشخصات منطقه مورد مطالعه
منطقهی مورد مطالعه با مساحت  9551هکتار در شمال شرقی شهرستان شیروان چرداول و در فاصله یکصد و هشتاد كیلومتری
از مركز استان ایالم ،بین طول های شرقی " 52° 79′ 97تا " 52° 77′ 59و عرضهای شمالی " 99° 42′ 91تا "45′ 55
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 99°واقع گردیده است (شکل  .)9بلندترین نقطه منطقه  7555متر و پایینترین آن  9755متر از سطح دریا ارتفاع دارد .حداكثر
و حداقل شیب منطقه نیز  54و  4درصد می باشد.

شکل  :0موقعیت منطقهی مورد مطالعه در استان ایالم و كشور

به گزارش هواشناسی ایالم ،بر مبنای ایستگاه سینوپتیك چرداول بهعنوان نزدیكترین ایستگاه هواشناسی ،میزان
بارندگی ساالنه ،طی دوره آماری  75ساله  972/9میلیمتر است كه از این میزان  91/7میلیمتر در فصل بهار  5/7میلیمتر در
تابستان و  19/7میلیمتر در فصل پاییز و  952/7میلیمتر در فصل زمستان است .رژیم بارش منطقه بیشتر زمستانه است و
بارندگیهای فصل پاییز از اواسط مهرماه آغاز میشود و در آذرماه به اوج خود میرسد .در فصل زمستان بهویژه بهمنماه ارتفاعات
منطقه شاهد ریزش برف هستند .حداكثر مطلق درجه حرارت  52درجه سانتیگراد مربوط به تیرماه و حداقل مطلق آن -95
درجه سانتیگراد مربوط به بهمنماه است .اقلیم نمای آمبرژه اقلیم منطقه را نیمه خشك معتدل نشان میدهد.

روش تحقیق
پس از بازدید جنگل و تعیین محدوده ی مورد مطالعه ،مرز آن روی نقشـــه توپوگرافی به مقیاس  9/45555مشـــخص گردید.
سپس با ا ستفاده از پارامترهای مورد نظر ( شیب ،جهت و ارتفاع از سطح دریا) طبقه بندی منطقه صورت گرفت و نق شههای
مربوط به آنها تهیه شـد .برای این منظور سـه طبقه ارتفاعی (9755تا 9455متر9455 ،تا 9215متر و9215تا 7575متر) ،چهار
جهت جغرافیایی اصلی (شمالی ،جنوبی ،شرقی و غربی) و سه كالسه شیب ( 5تا 94درصد94 ،تا  94درصد و  94تا  54درصد)
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تفکیك گردید .ســپس از تلفیق آنها ،واحدهای كاری حاصــل شــد و باتوجه به وســعت هر واحد كاری ،حداقل  9قطعه نمونه
بصورت تصادفی در آن مشخص و خصوصیات این نقاط از نظر موقعیت در نقشه ثبت و در قالب قطعات نمونه  95آری دایرهای
شکل ( )Tahmasebi, 1995اطالعات مورد نیاز شامل كلیه پارامترهای كمی و كیفی مورد نظر ازجمله قطر برابرسینه ،ارتفاع كل،
طول تنه ،قطرتاج ،كیفیت تاج (تاج متقارن ،تاج دو شاخه ،چند شاخه) ،و كیفیت یا سالمت تنه برداشت شد .در مركز هر قطعه
نمونه اصــلی ،ریزقطعههای 95مترمربعی برای بررســی وضــعیت تجدید حیات و زادآوری گونهی موردنظر و ســایر گونهها منظور
شده است.
در نهایت اطالعات كمی وكیفی جمع آوری شــده با اســتفاده از نرمافزارهای  SPSS 19.0و  Excel 2013مورد تجزیه و تحلیل
آماری قرار گرفت .در این راســـتا از آزمون  Fیا تحلیل واریانس  ANOVAبرای متغیرهای كمی ،آزمون كای اســـکویر برای
متغیرهای كیفی و نیز از  LSDبرای تعیین اختالف معنیدار بین گروهها استفاده شد.

نتایج و بحث
جدول 9نتایج تحلیل واریانس مقایســـهی ویژگیهای كمی گالبی وحشـــی از قبیل تراكم ،قطر برابر ســـینه ،ابعاد تاج و ارتفاع
درختان را در كالسهای مختلف شیب نشان میدهد .همانطور كه دیده می شود ،تراكم ،ارتفاع و قطر برابرسینه گالبی وحشی
در كالسهای شــیب ،در ســطح  5/54دارای اختالف معنیدار اســت و عمدتا در طبقهی شــیب زیاد دارای كمترین مقدار این
ویژگیها است .بیشترین تراكم ،ارتفاع و قطر برابرسینه گالبی وحشی در طبقه شیب میانه یعنی  94تا  95درصد دیده میشود.
مقایســهی بین قطر و ارتفاع تاج هیچگونه ارتباط معنیداری را با شــیبهای مختلف نشــان نداده اســت ،درحالیكه درصــد تاج
پوشــش دارای اختالف معنیدار در ســطح  5/59اســت .در این مورد هم بیشــترین درصــد تاج پوشــش در طبقه شــیب میانه و
كمترین آن در كالس شیب زیاد است.
جدول :0تحلیل واریانس مقایسهی ویژگیهای كمی گالبی وحشی در كالسهای مختلف شیب
شاخص

طبقه درصد شیب
5-94

94-95

95-54

آماره P

تراكم

9/19

1/41b

7/19a

9/59

*

ارتفاع

7/91

7/14a

7/95b

7/49

*

a

b

*

قطر برابر سینه

9/71

1

2/9

9/14

قطر تاج

1/99

1/21

1/5

9/54

ارتفاع تاج

9/91

9/15

94/94

تاج پوشش

a

9/24

9/92
b

95/59

aو  bنماد گروهها * ،معنیدار در سطح  %14و ** معنیدار در سطح %11

c

7/91

1/15

**
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جدول  7همب ستگی بین درجهی سالمت تاج با شیب ،ارتفاع از سطح دریا و جهت جغرافیایی را ن شان میدهد .همانطور كه
دیده می شود ،بین سالمت تاج گالبی وح شی با در صد شیب و ارتفاع از سطح دریا هیچگونه رابطه معنیداری وجود ندارد .اما
وضعیت سالمت تاج با جهت جغرافیایی همبستگی معنیداری در سطح  5/59نشان میدهد .وضعیت سالمت تاج نمونههای
مورد بررسی در دامنههای روبه شمال مطلوبتر اما در جهتهای جنوبی نامطلوب است.
جدول  :2رابطهی شاخص سالمت تاج با شیب ،ارتفاع و جهت جغرافیایی با استفاده از آزمون Chi-square

متغیر

درجه آزادی

مقدار

سطح معنیداری

شیب

1

1/19

5/519

ارتفاع از سطح دریا

1

4/95

5/999

جهت جغرافیایی

1

52/57

5/555

جدول  9همبستگی بین تقارن تاج و شاخص كیفیت تنه را با شیب ،ارتفاع از سطح دریا و جهت جغرافیایی نشان میهد .همانطور
كه دیده می شود بین تقارن تاج و ویژگیهای محیطی شیب و ارتفاع از سطح دریا هیچگونه رابطه معنی داری وجود ندارد .اما
شاخص تقارن تاج در جهتهای جغرافیایی دارای اختالف معنی دار در سطح  5/59با جهت جغرافیایی است ،بهطوریكه بیشترین
تقارن در جهتهای شمالی مشاهده شده است.
همانطور كه در این جدول مشاهده میشود ،بین كیفیت تنه و شیب همبستگی معنیداری مشاهده نشده است .اما بین متغیر
وابستهی كیفیت تنه با عوامل ارتفاع از سطح دریا و جهت جغرافیایی رابطه معنیدار در سطح  5/59مشاهده شده است .به عبارتی
میتوان گفت كه كیفیت تنه در جهتهای شمالی از وضعیت مطلوبتری نسبت به سایر جهتها برخوردار بوده است .همچنین
میتوان گفت كه نمونههای مورد بررسی در ارتفاعات میانی ( ،)9455-9245از وضعیت مطلوبتری از لحاظ كیفیت تنه برخوردار
بودهاند.
جدول  :3ضریب  Chi-squareبرای تعیین درجهی همبستگی بین تقارن تاج و كیفیت تنه با شیب ،ارتفاع و جهت جغرافیایی
متغیر

تقارن تاج
درجه

ضریب کای

آزادی

کیفیت تنه
سطح معنی-

درجه

داری

آزادی

ضریب کای

سطح معنی-
داری

شیب

3

4/19

5/979

1

79/49

5/799

ارتفاع از سطح دریا

2

9/91

5/919

5

77/49

5/555

جهت جغرافیایی

3

94/14

5/559

1

74/99

5/555

نتایج تحقیق نشـــان داده كه گالبی وحشـــی در منطقه زردالن ایالم از نظر شـــاخصهای تراكم ،ارتفاع و قطر برابر ســـینه در
شیب های میانی دارای وضعیت مطلوب بوده است .از شیب در بسیاری از مطالعات به عنوان عاملی موثر بر وضع خاک و پراكنش
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پو شش گیاهی یاد شده ا ست .در شیب كم ،فر سایش كم و عمق خاک بی شتر ا ست و آب شویی عنا صر مغذی كمتر می شود ،لذا
منا سب بودن شاخصهای ذكر شدهی گالبی وح شی در شیبهای كمتر از  95در صد در منطقهی زردالن ،مورد انتظار ا ست.
فتاحی و همکاران ( )Fatahi et al., 2000در مطالعهی جامعه مازودار -گاوزبان در مریوان ،كه غالباً بین ارتفاع  9975تا 9455
متر از سطح دریا و بر روی دامنههای شمالی و شمال غربی و مناطقی با شیب  94تا  95درصد قرار دارد .خاک مطلوب قهوهای
كل سیك با عمق متو سط تا عمیق و با بافت لیمونی تا لیمونی ر سی این جامعه را با چنین شیبی مربوط دان سته ا ست .بدیهی
است كه با افزایش شیب دامنه ،احتمال استقرار زادآوری گالبی وحشی ،كه در كیفیت آینده توده اثر دارد ،كمتر است .جزیرهای
و ابراهیمی ر ستاقی ( )Jazirehee and Ebrahimi Rastaghi, 2003شیب ،جهت ،ارتفاع از سطح دریا و برخی عوامل دیگر را از
جمله عوامل مهم و مؤثر بر بذردهی و زادآوری درختان جنگلی عنوان كردهاند .دانیتا و

ایوانچی ()Danita and Ivanchi, 1994

در رومانی در تحقیق خود روی انواع اكوسیستمهای جنگلی نشان دادند كه همبستگی معنیداری بین تیپ خاک ،شیب زمین و
پوشش جنگلی وجود دارد.
همچنین نتایج نشـان داد كه شـاخصهای سـالمت تاج ،تقارن تاج و كیفیت تنه گالبی وحشـی در جهتهای شـمالی وضـعیت
بهتری دارد .تفاوت در میزان رطوبت هوا ،تابش نورخور شید ،درجه حرارت و وزش بادهای منطقهای در جهتهای مختلف ،تأثیر
چشمگیری بر حاصلخیزی ،رطوبت و عمق خاک و در نتیجه پراكنش و رویش گیاهان دارد .این تأثیر به خصوص در مناطقی كه
میزان بارندگی و رطوبت در حد پایینی قرار دارد ،قابل توجه اســـت ( .)Kabrick and Shifley, 2004در این باره ،حمزه پور و
همکاران ( )Hamzehpour et al., 2010در برر سی تیپ گیاهی گالبی -شن منطقه سپیدان فارس ،ح ضور گالبی وح شی را غالباً
در دامنههای شـــمالی گزارش نموده و حضـــور آن در دامنههای دیگر را به ندرت ذكر كردهاند .همچنین گلشـــیری و همکاران
( )Golshiri et al., 2014در برر سی ارتباط پو شش گیاهی با برخی از ویژگیهای روی شگاهی در منطقه فریدون شهر ا صفهان،
ن شان دادند كه عامل جهت روی تراكم پو شش گیاهی مؤثر ا ست ،بهطوریكه جهتهای جنوبی و غربی از نظر تركیب و تراكم
پو شش گیاهی با جهتهای شمالی و شرقی اختالف معنیداری دارند و اغلب از تراكم كمتری برخوردار ه ستند ،كه این امر به
تشدید فرسایش خاک در این جهتها میانجامد.
یافتههای تحقیق در خصوص ارتباط شاخصهای رویشی گالبی وحشی با عامل ارتفاع از سطح دریا نشان داد كه كیفیت تنه در
ارتفاعات میانی ( 9455تا  9245متر) بهترین و ضعیت را دارد اما ارتفاع از سطح دریا با سایر متغیرهای كمی و كیفی برر سی
شده هیچگونه ارتباط معنیداری را نشان نداده است .حسینی ( )Hosseini, 2015نشان داد كه ارتفاع از سطح دریا بر تنوع ،غنا
و یکنواختی گونهای ا شکوب درختی دارای تاثیر معنیدار ا ست و طبقات ارتفاعی میانی در جنگل هیانان ایالم ،باالترین تنوع و
غنای گونهای را دارد.
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Abstract1
Ilam province is one of the natural habitats of wild pear (Pyrus syriaca Boiss.) in Iran. Fruit harvesting,
inappropriate grazing of forest areas, deforestation and agricultural developments have endangered the existence
of the species in recent years. In this study, the major habitats of the species, which located in the Zardalan forest
in the north eastern city of Chardavol in Ilam province, were studied. After specifying the studied area on the map
of 1:50000 through using desired parameters, the maps of slopes, directions and elevations were prepared and then
by synthesizing them together, work units were determined. In each unit, according to its area, at least three circular
sample plots with area of 1000 m2 randomly chose and environmental characteristics such as slope, direction,
elevation, geographical longitude and latitude were determined. Then all the qualitative and quantitative
parameters of wild pear were measured and recorded in the plots. The results showed that wild pear in intermediate
slopes (15 to 30 percent) has the highest height and diameter at breast height. It was observed that, in the point of
crown health, crown shape and trunk quality, north areas are the most suitable habitats for wild pear. The findings
also showed that the best trunk quality is at altitude between 1500 to 1750m, but there is no significant correlation
between altitude and other qualitative and quantitative parameters of wild pear.
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