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هاي گونه ویشگاهربر گسترششناختیبومثیر برخی عوامل تأبررسی 
در استان لرستان"مورد"اي درختچه

2وربابک پیلهو1زهرا میرآزادي

چکیده 
هاي هاي جنگلی نیازمند اطالع از ویژگیهاي گونههاي مدیریتی در زمینه احیاء رویشگاهریزيبرنامه

زاگرس هاي جنگلمند هاي ارزشیکی از گونه"مورد"درختچه . باشدد نیاز آن گونه میمورشناختیبوم
هدف از این تحقیق،.استاین گونه شناختیبومهاي آن نیازمند آگاهی از خواستهاي تودهاست که احیاء 

منظور ینبد. بودلرستان در استان "مورد"هاي درختچه ثیر عوامل محیطی بر پراکنش رویشگاهتأبررسی
در استان لرستان "مورد"رویشگاه طبیعی و عمده 13اطالعات موجود و پیمایش صحرایی اساسبر

سی عمقتاخاك از بردارينمونه. شدگیرياندازهشناختیبومترین عوامل مهمو در هر رویشگاه شناسایی 
ایی مقادیر شوري، اسیدیته، از خصوصیات فیزیکی بافت خاك و از خصوصیات شیمی.شدانجاممتري سانتی

هاي حاصل با استفاده از تحلیل داده. در آزمایشگاه تعیین شدخاكمقدار مواد آلی، ازت، فسفر و پتاسیم
متغیرهاي مورد بررسی روي هاي اصلی لفهمؤنتایج تجزیه .تجزیه و تحلیل شد(PCA)اصلی هايلفهمؤ

.کنندراتبیین میاز تغییراتدرصد 3/68مجموع هاي اصلی اول، دوم و سوم درلفهمؤنشان داد که 
هاي شیمیایی برخی ویژگیبر درصد از تغییرات 64/27اول با تبیین لفهمؤ،دست آمدهاساس نتایج بهبر

دوم منعکس کننده محتوي عناصر غذائی لفهمؤ. خاك از جمله میزان سدیم و هدایت الکتریکی داللت دارد
سوم نقش ارتفاع از سطح لفهمؤنماید و درصد از تغییرات را تبیین می93/20ازت و فسفر در خاك است و 

درصد از تغییرات به عهده این 67/19کند که تبیین مشخص می"مورد"را در پراکنش ) فیزیوگرافی(دریا 
را اي وسیع از شوري خاكتوانائی رویش در دامنه"مورد"نتایج این مطالعه نشان داد که گونه . استلفهمؤ

.توان این گونه را یک هالوفیت نابردبار معرفی نموددارد لذا می

، لرستانمورداصلی،هايلفهمؤتجزیه خصوصیات خاك، ، شناختیبومعوامل : کلیديهايواژه

مقدمه
زندگیاجتماعیصورتبههارستنی

حاکمشناختی بومشرایطوبین آنهاوکنندمی
.)21(داردنک وجودتنگاتارتباطمحیطبر

بهژنتیکی،بر خصوصیاتعالوهگیاهانرشد
کهداردرویشگاهی بستگیومحیطیعوامل

از خصوصیاتايمجموعهمحیطیعواملاین
دیگرواقلیمهوا،وآبتوپوگرافی،خاك،

لرستاندانشگاه ،دانش آموخته کارشناسی ارشد-1
)babakpilehvar@yahoo.com: نویسنده مسوول(لرستان، دانشگاه ،استادیار-2

27/11/92: تاریخ پذیرش17/8/92: تاریخ دریافت

ساريطبیعیمنابعوکشاورزيعلومدانشگاه
رانیايهاجنگلیشناسبوم
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وجود .)24(هستندشناختیبومهاينهاده
شرایط مختلف فیزیوگرافی و اقلیمی در ایران 

هاي گیاهی مختلفی در ه ایجاد اکوتیپمنجر ب
هاي اقلیمی مانند ویژگی. استشدهکشور 

ساالنه، ارتفاع از دمايمیانگین بارندگی و 
فیزیکی،عواملسطح دریا، نوع خاك و 

بر رشد گیاهان، ،و شیمیایی دیگرشناختیبوم
آنها ریخت شناختیکیفی و ،خصوصیات کمی

در میزان مواد ثر بوده و منجر به تغییراتی مؤ
ه درختچ). 3(وند شتولید شده از گیاهان می

Mrtus communis("مورد" L.( گونه همیشه
سبز دائم اسکلروفیلی است که به خانواده 

Myrtaceae تعلق دارد و به صورت خود رو در
). 11(رویداي میتمام مناطق با اقلیم مدیترانه

ل تا تواند شرایط مختلفی از نور کاممی"مورد"
قرار گرفتن در سایه سایر گیاهان را تحمل کند 

اي سازگار و بردبار محسوب و از این نظر گونه
این درختچه با ایجاد تغییراتی در شود، می

کار تن، آناتومی و ریخت شناختیهاي ویژگی
خود با شرایط محیطی سازگار شناختی

دلیل اهمیت این درختچه در به). 13(شودمی
دارویی و پزشکی، عطر سازي و هاي زمینه

هاي صنعتی غذایی، استفاده از آن هم در کشور
هاي در حال توسعه رو به و هم در کشور

درشرایط عادي ارتفاع آن ). 7(افزایش است 
و حد ) 3،22،27(بین یک تا سه متر است 

بذور. رسدارتفاع آن به پنج متر میبیشینه
مناسب دوره خواب ندارند و در شرایط "مورد"

). 5،20(زنی دارندنوري تا صد درصد جوانه
رسند و تا از اواسط آبان می"مورد"هاي میوه

مانند، در اواسط بهمن روي درخت باقی می
داران ــستانـد از آن پــدگان و بعـپرنداـابت

ها و بذور پراکنده دستخوار نیز از میوهگوشت
). 23(ندــنـکیـفاده مـاست"مورد"ورده  ـنخ

یکی از اقالم "مورد"هاي تازه و برگ سرشاخه
از تُنمهم محصوالت فرعی است و هر 

هاي تازه این گیاه، قابلیت تولید یک سرشاخه
برداشت از .)27(کیلوگرم اسانس را دارد

که نوعی هرس هم ، "مورد"هاي سرشاخه
هاي شود، موجب شادابی پایهمحسوب می

که در طوري، بهشودمی"مورد"مادري 
برداري شده، در مقایسه با هاي بهرهعرصه

برداري نشده در شرایط مساوي از هاي بهرهپایه
پوشش بسیار شاداب و انبوهی برخوردار است

موارد خالف آن در استان هر چند که.)27(
"مورد").15(لرستان به وضوح مشهود است 

متر از سطح دریا در 2000تا 500در ارتفاع 
هاي لرستان، استانمرطوب یمهمناطق ن

سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، 
). 27(گیالن و ایالم رویش دارد هرمزگان، 

هاي با ویژگیتحقیقات زیادي در ارتباط
هاي گاهها و گسترشرویشگاهشناختیبوم
عواملطور کلی به. صورت نگرفته است"مورد"

محلیکردگیاهیهايحضور  گونهبرمؤثر
تقسیمحیاتیوعوامل فیزیکیدستهدوهب

ورشدمؤثر برفیزیکیواملع).23(دشومی
ارتفاعجغرافیایی،شامل عرضگیاهاناستقرار

شیب، عوامل درصدوجهت،از سطح دریا
و )آسمانینزوالتوباد،دمانور،(اقلیمی
موادخاك،ساختمانوجنس(یخاکعوامل

حیاتیعواملود شومی)خاكو امالحمتشکله
وانسانوسیلهبهتخریبچراي دام،شامل
گیاهانبینمنفیومثبتمتقابلهايکنش

. )23(باشدمی
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، "مورد"درختچه با توجه به ارزش دارویی 
پیرامون شرایط بیشتر تحقیقات انجام پذیرفته 

ثیر رویشگاه بر تأ، در ارتباط با آنرویشگاهی 
آن بوده استهمؤثرمیزان و نوع مواد

در پژوهش کرمیان و همکاران ). 8،12،15(
در مرکز که84تا 80هاي در سال)12(

منابع طبیعی استان تحقیقات کشاورزي و
عنوان منطقه به15لرستان صورت گرفت، 

و شدشناسایی "مورد"هاي اصلی رویشگاه
میزان اسانس این مناطق با یکدیگر مقایسه 

هاي ه پراکنش رویشگاهحقیق نقشتدر این . شد
وشد در استان لرستان رسم "مورد"عمده 

هاي تشکن، پل سیمره و چمشک رویشگاه
.ترین بازده اسانس را داشتندترتیب بیشبه

پژوهشی به در) 16(میرآزادي و همکاران 
سه شناختیبومتوصیف برخی از عوامل 

و ارتباط آنها با میزان "مورد"رویشگاه جنگلی 
ه آن مؤثرولیدي و نوع ترکیبات اسانس ت

پرداختند، نتایج نشان داد که منطقه 
سپیددشت از نظر عوامل ارتفاع از سطح دریا و 

آلی و ازت خاك و همچنین مقادیر فسفر، کربن
مورد چمبا دو رویشگاههمؤثربرخی از ترکیبات 

عوامل وهاي زیادي دارد حمزه تفاوتو پادگان
همؤثربر نوع مواد توانند متفاوت میمحیطی

. گذار باشندتاثیر"مورد"درختچه 
هایی در خارج از کشور نیز پژوهش

پیرامون اهمیت دارویی این گیاه و بویژه 
جمله آن انجام پذیرفته از آنهمؤثرترکیبات 
و ها، با تکیه بر ویژگی)8(و همکاران فالمینی 

،  "مورد"درختچههمؤثرترکیبات خصوصیات 
شگاه آن  با خاك رسی و آهکی را دو روی

که شدبررسی نمودند، در نتایج آنان مشخص 

لینالول و هاي آهکی دو ترکیب در خاك
لینالیل استات مقدار بیشتري دارند و در 

پینن،رویشگاه با خاك رسی ترکیبات آلفا
موجود ترین ترکیباتلیمونن و سینئول مهم

نکوکري و همکارا.بودند"مورد"در اسانس 
نیز در تحقیق خود تنوع ژنتیکی شش )7(

هاي جمعیت مورد در سه ناحیه با اقلیم
را)نیمه مرطوب، نیمه خشکرطوبت کم، (

بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که در 
ها مناطق نیمه مرطوب تنوع ژنتیکی بین گونه

. از دیگر مناطق بیشتر است
ترکیبات) 26(یادگارنیا و همکاران

Menthaشیمیایی  piperita وMyrtus

communisبه وسیله دستگاه راGC-MS

تعیین و اثرات آنتی باکتریایی آنها را بر علیه 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus

and Candida albicansبررسی نمودند.
M. piperirtaنتایج نشان داد که اسانس 

بت بهاکسیدانی بیشتري نسثیرات آنتیتأ
Myrtus communisهايدارد و ویژگی

ها فیتوشیمیایی و بیوشیمیایی این اسانس
تواند منجر به استخراج و تولید ترکیباتمی

اینکه با توجه به. باشدهاي مفیدي با کاربرد
هایی در نقاط به صورت توده"مورد"درختچه 

مختلفی از استان لرستان پراکنش دارد و 
مند هاي این درختچه ارزشهبسیاري از رویشگا

در حال تخریب و نابودي تخریب شده و یا 
است و نیز با در نظر گرفتن اهمیت دارویی این 

تعیینپژوهشهدف از این درختچه، 
فیزیوگرافی و (شناختیبوممهمترین عوامل

"مورد"و حضور گونه بر پراکنشمؤثر)خاکی
.بوددر استان لرستان 
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هامواد و روش
صات منطقه مورد مطالعهمشخ

46استان لرستان در غرب ایران، بین 
دقیقۀ طول3درجه و 50دقیقه تا 51درجه و 

37درجه و 32النهار گرینویچ و شرقی از نصف
دقیقۀ عرض شمالی 22درجه و 34دقیقه تا 

از خط استوا قرار گرفته و وسعت آن حدود 
ش در این پژوه.کیلومتر مربع است28559

در "مورد"هاي شناسایی رویشگاهمنظور به
پیمایش مناطق از طریق سطح استان لرستان 

رویشگاه عمده درختچه 13جنگلی استان 
سپس با حضور در هر یک .شدانتخاب"مورد"

از مناطق مورد بررسی اطالعات مورد نیاز
با استفاده از سامانه تعیین . شدآوري جمع

فاع از سطح دریا و ، ارتGPS(1(موقعیت جهانی
طول و عرض جغرافیایی هر یک از مناطق 
تعیین شد، هم چنین درصد شیب و جهات 

ها به وسیله شیب مختلف جغرافیایی رویشگاه
.شدسنج و قطب نماي سونتو نیز تعیین 

منطقه مورد مطالعه مساحت هر13در 
در مناطق مورد .شدگیرياندازهرویشگاه

رویشگاه از عمق نقطه داخلچهاربررسی از 
شدمتري خاك نمونه تهیه صفر تا سی سانتی

و پس از ترکیب نمودن آنها نمونه ترکیبی به 
شناسی منتقل شد و صفات آزمایشگاه خاك

از جمله بافت خاك، فیزیکی و شیمیایی خاك 
آلی، ازت، فسفر و شوري، اسیدیته، مقدار مواد

.شدگیري پتاسیم، اندازه
ه بافت خاك به روش در این مطالع

به روش ري خاك شووهیدرومتري، اسیدیته 
، ازت خاك با استفاده از )14(عصاره گل اشباع 

آلی به روش والکی بالكروش کجلدال، کربن
و )19(، فسفر قابل جذب به روش اولسون)1(

میزان سدیم و پتاسیم خاك با استفاده از 
.گیري شداندازه)9(دستگاه فلیم فتومتر

هاي مربوط به جهت با این بررسی دادهدر
ها در تجزیه و تحلیل،)1(استفاده از رابطه

بین صفر و در این رابطه مقدار .استفاده شد
).6(باشددو می
=)1(رابطه  cos(45 − ) + 1

Aجهت وشدهمقدار کمیدر این رابطه
.باشدمیدامنه آزیموت جهت 

تجزیه و تحلیل آماري
محیطی هايد متغیراتوجه به تعدبا

، "مورد"گذار بر حضور و پراکنش گونه ثیرتأ
ها به چند عامل منظور کاهش تعداد متغیربه

هايلفهمؤثیرگذار، از روش تحلیل تأاصلی 
بدین منظور در ابتدا . استفاده شد2اصلی

مورد بررسی فرضیه نرمال بودن متغیرهاي
مورد 3توسط آزمون کلموگروف اسمیرنوف

.آزمون قرار گرفت
با توجه به اینکه واریانس متغیرهاي محیطی 

منظور بهباشدگیري شده یکسان نمیاندازه
اجتناب از اریبی تحلیل به سمت متغیرهایی

ترین واریانس هستند، ابتداکه داراي بیش
یل ها استاندارد شده و سپس در تحلداده

بدین منظور از روش .)25(استفاده شدند
و ها با میانگین صفراستاندارد کردن داده

تجزیه و تحلیل . واریانس واحد استفاده شد
PC-ORD ver.4.2ها در محیط نرم افزارداده

.انجام گرفت
1- Global Positioning System 2- Principal Component Analysis 3- Kolmogrov-Smirnov
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نتایج و بحث
مختصات جغرافیایی و مساحت، 

هاي تحت هاي توپوگرافیک رویشگاهویژگی

نتایج . شودمشاهده می1مطالعه در جدول 
2شناسی در جدول حاصل از آزمایش خاك

.شوددیده می

هاي مورد بررسیمشخصات رویشگاه-1جدول 
طول جغرافیاییجهت شیب(%)شیب)متر(ارتفاعمناطقردیف

)متر(
عرض

جغرافیایی
)متر(

مساحت
)هکتار(

76089237331348/0مالیش125225گرمورد1
760958373271016/0شمالی121312تشکن2
250399371670831/1جنوبی12732حمزهادگانپ3
25377336981205/0شمالی7615دیناروند4
775979370090927/0غربی91938موردچم5
755190368134321/0شمالی76133مالوي6
755195368133402/0شمالی95250معموالن7
247568370205931/0جنوبی8759کرکی8
29416636775122/0جنوبی100210سنگرچم9
294138367754154/0جنوبی91516سپید دشت10
238589365484789/0جنوبی85933قلعه نصیر11
24556436554671/1شمالی132014چوبتراش12
299291367776929/0جنوبی10039نوده13

شیمیایی خاكوی مشخصات فیزیک- 2جدول 
بافت خاكآلیکربنفسفرپتاسیمسدیم*ازتECpHمناطقردیف

شنی، لومی85/419/7026/0402502/331/0گرمورد1
شنی، رسی، لومی23/068/715/06205583/1تشکن2
رسی، لومی415/013/711/0193306/732/1ن حمزهپادگا3
رسی، لومی47/16/712/0177506/44/1دیناروند4
لومی22/089/701/0111404/117/0چم مورد5
لومی92/272/714/0307608/163/1مالوي6
شنی، لومی45/089/712/0185107/144/1معموالن7
شنی، لومی19/157/7016/0602002/1195/0کرکی8
شنی، رسی، لومی198/086/7012/0133054/015/0چم سنگر9
لومی24/082/71/091908/1324/1دشتسپید10
لومی49/063/711/0137102/4528/1قلعه نصیر11
رسی، لومی31/005/81/0151404/22/1چوبتراش12
رسی، لومی22/087/705/082006/101/1نوده13

.باشدزیمنس بر متر می، ازت و کربن آلی بر حسب درصد و هدایت الکتریکی بر حسب دسی)ppm(گیري سدیم، پتاسیم و فسفر بر حسب یک قسمت در میلیونواحد اندازه: *
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هاي هاي اصلی روي متغیرلفهمؤنتایج تجزیه 
هاي اصلیلفهمؤنشان داد که مورد بررسی 

در مجموعPCAبندي اول، دوم و سوم رسته
درصد از تغییرات واریانس را توجیه3/68
هايلفهمؤنتایج حاصل از تحلیل به . کنندمی
.آورده شده است3ی  در جدول اصل

بر اساس نتایج به دست آمده از ضرایب 
توان ها میلفهمؤهمبستگی متغیرها با 

هاي ثر بر رویشگاهمؤهاي مهم محیطی ویژگی
اصلی تبیین کردلفهمؤرا در سه "مورد"
). 1شکل (

مقادیر ویژه و درصد واریانس مربوط به هر یک از متغیرها- 3جدول
درصد واریانس تجمعی تبیین شدهدرصد واریانسمقدار ویژهلفهمؤ
76/264/2764/27اول
09/293/2058/48دوم
96/167/1926/68سوم

09/197/1023/79چهارم
75/057/781/86پنجم
55/057/538/92ششم
32/028/367/95هفتم
23/035/202/98هشتم
13/035/137/99نهم
06/062/000/100دهم

هاي اصلیلفهمؤمقادیر همبستگی متغیرها با - 4جدول
سوملفهمؤدوملفهمؤاوللفهمؤمتغیرها

54/0- 07/0- 21/0ارتفاع
- 19/029/044/0شیب

43/027/033/0هدایت الکتریکی
- 15/0- 38/0- 40/0اسیدیته

31/011/0- 38/0ازت
- 28/008/0- 35/0پتاسیم

43/046/0- 18/0کربن آلی
47/005/01/0سدیم
- 36/024/0- 16/0فسفر
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PCAبندي رسته2و1هاي با محورشناختیبومها و عوامل پالتی رویشگاهدونمودار - 1شکل

PCAبندي رسته3و1هايبا محورشناختیبومامل ها و عوپالتی رویشگاهدونمودار - 2شکل

اصلی اول با مقادیر لفهمؤبر این اساس 
کتریکی لهاي سدیم و هدایت اباالي متغیر

pHپتاسیم و ازت، خاك و مقادیر پایین 

اصلی دوم لفهمؤ. داردترین همبستگی رابیش
آلی، فسفر و با مقادیر باالي متغیرهاي کربن

ترین همبستگی مثبت را زت خاك بیشمیزان ا
اصلی سوم با مقادیر لفهمؤدهد و نشان می

و مقادیر پایین باالي ارتفاع از سطح دریا
. )1جدول (شیب دامنه همبستگی باالیی دارد

در ترسیم دو پالتی متغیرهاي عوامل محیطی

شود که سه رویشگاه ها مشاهده میرویشگاهو
لفهمؤمقادیر مثبت مورد، بازکرکی، مالوي و گ

معموالن، سه رویشگاه،اول ارتباط دارند
لفهمؤنصیر و تشکن نیز با مقادیر مثبت قلعه
هاي گاهـ، رویشباشندمیاطــدر ارتبدوم

تراش با مقادیر حمزه و چوبدیناروند، پادگان
هم .سوم همبستگی نشان دادندلفهمؤمثبت 

لفهمؤدشت و نوده با هاي سپیدچنین رویشگاه
دوم لفهمؤسنگر نیز با مورد و چماول و چم

.  دهندهمبستگی منفی نشان می
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لفهمؤتوان چنین نظر داد که میبنابراین
ترین نقش را در تبیین متغیرهاي اول که بیش

داراست، "مورد"ثیرگذار بر پراکنش گونه تأ
دوم لفهمؤهمان میزان شوري خاك است و 

نماید و ضی را تبیین میخیزي ارامیزان حاصل
سوم در نشان دادن عامل فیزیوگرافی و لفهمؤ

هاي نقش عمده آن در گسترش رویشگاه
. باشددر استان لرستان می"مورد"

غذایی خاك در عناصر از دیرباز نقش 
هاي هاي گونهتوسعه و گسترش رویشگاه

). 10(مختلف مورد نظر محققین بوده است
د در خاك یکی از میزان سدیم موجو

اول محسوب لفهمؤمتغیرهاي مهم و مرتبط با 
منجر به باال آنو باال بودن مقدار شودمی

، شوري خاك شودرفتن میزان شوري خاك می
گاه صفت مطلوبی براي گیاه محسوب هیچ
زیرا میزان انرژي الزم براي حفظ ،شودنمی

شرایط طبیعی سلول را افزایش داده و در 
تري براي نیازهاي رشد دار انرژي کمنتیجه مق
شرایط شور بنابراین گیاهان در. ماندباقی می

هاي تر بوده و برگبه طور عام ضعیف
دارند تري نسبت به گیاهان معمولی کوچک

میزان شوري باالتر از یک دسی زیمنس ).10(
زنی بذر بسیاري از گیاهان بر متر براي جوانه

ها ري را در خاكآفرین است و شروع شومشکل
شروع شوري خیلی زیاد در . دهدنشان می

بیشتر از هدایت الکتریکیبا ˝ها معموالخاك
. شودزیمنس بر متر مشخص میدسیچهار

در طیف وسیعی از "مورد"توانایی حضور گونه 
) 85/4تا 22/0(میزان شوري خاك

"مورد"دهنده این واقعیت است که گونه نشان

بندي طبقهنابردبارهاي هالوفیتتواند جزءمی
نیز به تمایل درختچه )2(آرنولد.)17(شود 

هاي با خاك براي حضور در رویشگاه"مورد"
بر این اساس.شور اشاره نموده است

هاي گرمورد، مالوي و کرکی که داراي رویشگاه
هاي تودهترین میزان شوري هستند از بیش

از طرف ). 24(باشندمیضعیفی نیز برخوردار 
مهمهايویژگیازیکیخاكاسیدیتهدیگر، 

اسیدیته ). 9(است رویشگاهقابلیت تولیددر
13/8تا 19/7هاي مورد مطالعه بین خاك

با توجه به میزان در نتیجه . کندتغییر می
هاي که خاكشدمشخص ،اسیدیته

ی با ــهایزء خاكـج"مورد"ايـهگاهـرویش
دوم لفهمؤ. شوندمیگرایش قلیایی محسوب 

ثیرات برجسته تأاصلی هايلفهمؤدر تحلیل 
یی از جمله ازت و پتاسیم  را در عناصر غذا

دــدهان میـنش"مورد"ونه ــترش گــگس
). 3جدول(

وجودعدمیاوجوددرمؤثرعواملازیکی
در . دریاستسطحازجنگلی، ارتفاعهايگونه

اع از سطح که ارتفشداین پژوهش مشخص 
شیمیایی خاك از عواملدریا نسبت به 

با توجه . تري برخوردار استي اهمیت کمدرجه
که با افزایش ارتفاع از سطح دریا، درجه به این

یک "مورد"و ) 18(یابد حرارت هوا کاهش می
لذا افزایش ،شوداي محسوب میگونه مدیترانه

اي هعنوان یکی از متغیرارتفاع از سطح دریا به
ثر و نامطلوب بر پراکنش و گسترش مؤمحیطی 
در استان لرستان "مورد"هاي جمعیت

از دیگر متغیرهاي. شودمحسوب می
دهنده فیزیوگرافی، شیب و جهت دامنه تشکیل
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باشد که با توجه به همبستگی پائین آنها با می
بندي نقش زیادي در گسترش محورهاي رسته

. کنندن بازي نمیدر استان لرستا"مورد"گونه 
فیزیوگرافی به همراه عامل اقلـیم در یـک   
سنگ بستر خاص مسیر توالی در طول زمان را 

اي در گسترش نماید و نقش برجستهتعیین می
در این ).4(کند هاي مختلف بازي میرویشگاه

دامنه ارتفاعی در"مورد"هايمطالعه رویشگاه
بـا  . متـري حضـور داشـتند   1276تا 761بین 

ثیر مسـتقیم  تـأ توجه به این دامنـه ارتفـاعی و   

محـیط  دمـاي ارتفاع از سطح دریـا بـر میـزان    
اقلـیم  خواهان "مورد"که گونه شودمعلوم می

باشد و در ارتفاعات باال که در معرض تر میگرم
این ،رویش ندارد،تانه استسسرماي شدید زم

"مورد"که ییدي بر این مطلب است تأموضوع 
، همچنین بـا توجـه   اي استدیترانهمیک گونه

هـایی بـا   در رویشـگاه "مـورد "به حضور گونه 
توان ادعا کرد که گونه مقادیر باالي شوري می

. یک هالوفیت نابردبار است"مورد"
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The Effects of Some Ecological Factors on Myrtus Communis
Distribution in Lorestan Province

Zahra Mirazadi1 and Babak Pilehvar2

Abstract
Restoration planning of forest species necessitates knowledge of ecological

attributes. Myrtle is one of the valuable species in Zagros forests that knowledge of
ecological attributes is necessitated for restoring stands of this species.This study aimed
to determine the effects of environmental factors on myrtle distribution in Lorestan
province. Based on available information and forest surveying, 13 natural sites were
identified. In each site, the most important ecological factors were measured. Soil
samples were taken of 0-30 cm depth and physical and chemical properties such as soil
texture, EC, pH, N, P and K were determined. Principal component analysis (PCA)
method was used to analyze collected data. PCA results showed that first three
components explain 68.2 % of variations. The first component explains 27.64% of
variation and denotes to some of soil properties such as Na and Ec. The second
component reflects soil N and P values and explains 20.93 % of variations and third
component reveals the role of altitude on myrtle dispersion and explains 19.67% of
variation. The result of this study showed that myrtle can establish in a wide range of
soil salinity and therefore it can be assigned into intolerant halophyte.

Keywords: Ecological factors, Soil properties, Principal component analysis, Myrtle
“Myrtus communis”, Lorestan
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