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  چکیده
هاي بومی سفیدپلت و توسکاي قشالقی بر این تحقیق به منظور بررسی اثر گونه غیر بومی دارتاالب در مقایسه با گونه
طرح آزمایشی فاکتوریل در قالب بلوك . خصوصیات شیمیایی خاك درمنطقه صفرابسته آستانه اشرفیه انجام گردید

. برداري در دو سطح و در سه تکرار بودعمق نمونه) 2(درختی با سه سطح  نوع پوشش) 1(کامل تصادفی با دو فاکتور 
متر مربعی انتخاب شده و از چهارگوشه و مرکز هر پالت در هر  100هاي برداري خاك در هر تکرار پالتبراي نمونه

الیزهاي شیمیایی هاي هر عمق با یکدیگر مخلوط شده و یک نمونه مرکب جهت آننمونه. عمق، نمونه خاك برداشته شد
، هدایت الکتریکی، کربن آلی، نیتروژن کل، اسید هومیک pHهاي خاك نظیر تعدادي ازویژگی. به آزمایشگاه منتقل شد

نتایج نشان داد که خاك هر سه پوشش گیاهی از . گیري گردیدو فولویک، آهک معادل و نسبت کربن به نیتروژن اندازه
کم . داري وجود داشتگیري شده اختالف معنیسایر پارامترهاي اندازه ولی بینداري نداشتند اختالف معنی pHنظر 

چنین باال بودن میزان بارندگی در منطقه توان به وجود سنگ مادر آبرفتی و همالکتریکی خاك را می بودن میزان هدایت
جنگلی دارتاالب نسبت به دو  پوشش. و نزدیکی آن به رودخانه سفیدرود و در نتیجه آبشویی فراوان در خاك نسبت داد

دار مقدار کربن آلی، نیتروژن، اسیدهومیک و فولویک در خاك توده جنگلی بومی توسکا و سفیدپلت باعث افزایش معنی
کاري شده بر خواص خاك در هر دو عمق خاك دیده هاي جنگلاز آنجایی که تفاوت میان اثر ترکیب گونه. شده بود

ها در خواص شاخ و برگ، کمیت و کیفیت الشبرگ، ها را بیشتر به خاطر وجود تفاوتختالفتوان علت این اشود، میمی
به . اي و بازگشت عناصر غذایی دانستچنین تفاوت در عملکرد ریشهدهد و همفرایندهایی که در کف جنگل روي می

ه بیانگر افزایش فعالیت عالوه نسبت کربن به نیتروژن در خاك تحت پوشش توسکاي قشالقی کمترین مقدار بود ک
گیري کرد که درخت دارتاالب در مدت توان نتیجهبنابر این می. بیولوژیکی و تثبیت نیتروژن در خاك این توده است

یا با . تري در سال هاي آتی نیاز استهاي دقیقاي در خاك ایجاد کرده و بررسیدهه اثرات ثانویه 3زمان بیش از 
هاي مختلف دهند اثر گونهتري به تغییرات محیطی میبیولوژیکی و بیوشیمی که پاسخ سریعهاي استفاده از شاخص

  .درختی بر کیفیت خاك مطالعه شود
  

    نیتروژن کل، هاي جنگلی، کربن آلیپوشش :هاي کلیديواژه
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  مقدمه
دهد که در گذشته شواهد نشان میآثار و 

اي از کشورمان پوشیده از جنگل بوده ولی قسمت عمده
رویه دام، قطع امروزه به دالیل متعددي مانند چراي بی

اي از آن باقی نشانه...توجهی به پوشش نباتی ودرختان، بی
بنابر این در چنین شرایطی باید نسبت به . نمانده است
هاي چنین وارد کردن گونههمهاي موجود و حفظ گونه

-کاري در عرصهبراي جنگل) برگاز جمله سوزنی(جدید 
 ).1999 مصدق،(هاي عاري از درخت اقدام نمود 

دهد فعالیت بیولوژیک در الشبرگ ها نشان میپژوهش
برگانی مانند ساپن، دارتاالب، نوئل و کاج جنگلی سوزنی

طور معمول به . باشدبرگان میتر از پهنخیلی ضعیف
سرعت تجزیه الشبرگ در این درختان متفاوت است به 
طوري که الشبرگ درختانی نظیر دارتاالب، دوگالس و 

  تر از الشبرگ نوئل و کاج جنگلی تجزیه ساپن آسان
شوند، در نتیجه انباشتگی الشبرگ کمتر بوده و تأثیرات می

خاك نیز کمتر است  pHخیزي و ها روي حاصلسوء آن
  ). 1994 کونر،(

با مطالعه خواص ) 2007(صیاد و همکاران 
هاي صنوبر اورامریکن خالص و آمیخته کاريخاك جنگل

انارستان  - داري سورداربا توسکاي ییالقی در طرح جنگل
به این نتیجه رسیدند که بیشترین مقدار نیتروژن، نسبت 

-کربن به نیتروژن، ماده آلی و هدایت الکتریکی در عمق
کاري متري خاك جنگلسانتی 30تا  15و  15تا  0هاي 

. صنوبر اورامریکن آمیخته با توسکاي ییالقی بوده است
در مطالعه خود به این نتیجه ) 2002(اگوستو و همکاران 

هاي موجود در آشکوب رسیدند که نوع و ترکیب گونه
فوقانی جنگل با توجه به نوع سنگ مادري، اقلیم و 

هاي ت متفاوتی بر ویژگیتواند اثرامدیریت جنگل می
در ) 2007(در ایتالیا چیتی و همکاران . خاك داشته باشد

مطالعه خود نشان دادند که مقدار کربن آلی و نیتروژن 
با ) 1Q.robur(کاري آمیخته بلوط خاك رویین در جنگل

هاي خالص کاريبیشتر از جنگل) Alnus cordata(توسکا 
توسکا به عنوان گونه آنها دریافتند که . بلوط بوده است

همراه، نقش مؤثري در فرایندهاي تحول خاك و چرخه 
  .کربن داشته است

ها اثر مفیدي روي به کرات اظهار شده که جنگل
ها از نظر سازي خاكها دارند و درختان در غنیخاك

-عناصر غذایی در بعضی مناطق معتدله که تبدیل به جنگل
ثال تحقیقات صورت براي م. اند، تأثیر دارندکاري شده

برگان در مناطق معتدله، هاي سوزنیکاريگرفته در جنگل

                                                        
1. Querqus robur 

نشان از بروز تغییرات در بعضی خواص شیمیایی خاك از 
و افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی  pHجمله کاهش 

  ).2004فارلی و کلی، (دارد 
هاي درختی بر خاك و شناخت بهتر تأثیر گونه

تر اثر بینی دقیقموجب پیشعلل ایجاد تغییرات در خاك، 
ها بر اکوسیستم و مدیریت بهینه آنها براي مدیران و گونه

اي و اقتصادي روند پر شتاب توسعه. شودریزان میبرنامه
کشور، ضرورت توجه جدي به حفاظت از منابع طبیعی و 

هاي مورد نیاز کشور، در عین حال تأمین چوب و فراورده
آینده پیش از پیش محسوس هاي دههبراي حال حاضر و 

ها، مراتع و آبخیزداري بر این اساس سازمان جنگل. است
کشور در اراضی برداشت یا تخریب شده نسبت به 

هاي درختی بومی و غیر بومی کاري توسط گونهجنگل
 Taxodiumدارتاالب با نام علمی . اقدام نموده است

distichum یر الرشد غبرگ سریعاز جمله درختان سوزنی
هاي گذشته وارد کشور شده بومی ایران است که در سال

و جهت بررسی سازگاري در برخی نقاط شمال کشور 
بررسی اثرات پژوهش هدف از این  لذا. کاشته شده است

مقایسه با در دارتاالب بر خصوصیات شیمیایی خاك 
  .باشدسفیدپلت و توسکاي قشالقی می هاي بومیگونه

  هامواد و روش
  منطقه مورد مطالعهمشخصات 

 5ایستگاه تحقیقات صنوبر صفرابسته در 
کیلومتري شمال غرب شهرستان آستانه اشرفیه در نزدیکی 

متر باالتر از سطح دریاي  15رودخانه سفیدرود با ارتفاع 
خلیج (هاي آزاد تر از سطح آبمتر پایین 10خزر و 

شرقی و عرض  49˚ 57ˊبا طول جغرافیایی ) فارس
از نظر پستی و . واقع شده است 37˚ 19ˊجغرافیایی 

 .باشدمسطح می                                    ًبلندي فاقد هرگونه عارضه بوده و کامال 
و میانگین درجه متر میلی 6/1186میانگین بارندگی سالیانه 

سالنامه (. باشدمیگراد درجه سانتی 7/17حرارت 
  )1385هواشناسی، 

  تحقیقروش 
پس از مشاهدات صحرایی، محدوده مورد 

در اراضی جنگلی صفرابسته آستانه اشرفیه انتخاب مطالعه 
طرح آزمایشی فاکتوریل در قالب بلوك کامل تصادفی  .شد

فاکتور اول نوع پوشش . با دو فاکتور و سه تکرار بود
 سفیدپلت شامل بومی منطقه -1درختی با سه سطح 

)Populus caspica( توسکاي قشالقی و )Alnus 
glutinosa(  دارتاالب  ،منطقه غیر بومی - 2و)Taxodium 
distichum (برداري فاکتور دوم عمق نمونه .انتخاب گردید

متري سانتی 30تا  15 - 2و  15صفر تا  -1و در دو سطح 
هاي برداري خاك در هر تکرار پالتبراي نمونه. خاك بود
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متر مربعی انتخاب شده و از چهار گوشه و مرکز هر  100
هاي هر نمونه. خاك برداشته شدپالت در هر عمق، نمونه 

جهت  عمق با یکدیگر مخلوط شده و یک نمونه مرکب
  .آنالیزهاي شیمیایی به آزمایشگاه منتقل شد

ها در آزمایشگاه، پس از آماده سازي نمونه
خشک نمودن در مجاورت هواي آزاد و گذراندن از الک (

 CaCl2 خاك با محلول pHاقدام به تعیین ) متريدو میلی
خاك به آب مقطر، هدایت  1:2موالر با نسبت  01/0

الکتریکی در عصاره گل اشباع، کربن آلی به روش والکی 
سید هومیک و بلک، نیتروژن کل به روش کجلدال، ا

 وش تیتراسیونآهک معادل به رفولویک به روش وزنی و 
  )1996 اسپارکس،(گردید 

ها پس از آزمون براي تجزیه و تحلیل داده
و  SASاز نرم افزار  Kolmogorov – Smirnovنرمالیتی 

، و از آزمون مقایسه Excelبراي کشیدن نمودارها از برنامه 
  .بندي استفاده شدمیانگین توکی براي گروه

  

  
  گیاهی مورد مطالعهعمق خاك در  pHمقایسه میانگین  - 1 شکل

  
  نتایج

هاي دارتاالب، توسکاي خاك تحت پوشش
 گیري شده با محلولاندازه pHقشالقی و سفیدپلت از نظر 

CaCl2 خاك. داري ندارنداختالف معنی 1:2نسبت  در-
هاي مورد مطالعه همگی خنثی و کمی قلیایی بوده و به 

مورد هاي هاي ظاهري، گونهرغم وجود برخی تفاوت
البته با . اندخاك نداشته pHداري بر مطالعه تأثیر معنی

ها و خاصیت بافري کاريتوجه به کم بودن سن جنگل
خاك، این پدیده چندان دور از انتظار نیست و نتایج 

نیز در تهران  1375تحقیق مجد طاهري و جلیلی در سال 
  .تأیید کننده این مطلب است

نشان داده شده  )1(اما همان طور که در شکل 
 5داري در سطح است، دو عمق اول و دوم اختالف معنی

هاي تحت خاك pHبه عبارتی . دارند pHدرصد در 
پوشش دارتاالب، توسکاي قشالقی و سفیدپلت در عمق 

متري بیشتر از عمق اول یعنی سانتی) 15 –  30(دوم یعنی 
  .متري استسانتی) 0 -15(

 
  )cm(عمق           ی هگیاش پوش                            

  هاي مورد مطالعههاي گیاهی و عمقمقایسه میانگین هدایت الکتریکی در پوشش الف و ب - 2 شکل
  

شود دیده می، 2هاي همان طور که در شکل
  خاك تحت پوشش گیاهی دارتاالب داراي بیشترین مقدار 

  
توسکاي قشالقی هدایت الکتریکی و پوشش گیاهی 

داراي کمترین مقدار و پوشش گیاهی سفیدپلت مقدار 
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مقدار هدایت الکتریکی در عمق اول در  .حدوسط را دارد
ها بیشتر است که به دلیل گونه يخاك تحت پوشش همه

  .افزایش مقدار مواد آلی در عمق اول است
  
  
  
  

  )OC(کربن آلی خاك 
شود خاك دیده می 3شکل همان طور که در

اراي باالترین پوشش گیاهی دارتاالب در عمق اول دتحت 
و کمترین درصد کربن آلی مربوط  درصد کربن آلی است

 .باشدبه عمق دوم خاك تحت پوشش گیاهی سفیدپلت می
هاي توسکاي قشالقی و سفیدپلت خاك تحت پوشش

  .داري با هم نشان ندادندمعنیآماري اختالف 

  
 کربن آلی در خاكپوشش گیاهی و عمق بر مقایسه اثرات متقابل  -  3شکل

 

  
  کل در خاك نیتروژنپوشش گیاهی و عمق برمقایسه اثرات متقابل  - 4شکل 

  
شود خاك دیده می -4همان طور که در شکل 

)  0 –  15(تحت پوشش گیاهی دارتاالب درعمق اول 
کل در خاك بوده و نیتروژن متري داراي بیشترین سانتی

سپس خاك تحت پوشش توسکاي قشالقی نسبت به 
با توجه . کل بیشتري بوده استنیتروژن سفیدپلت داراي 

تا  15به شکل، خاك تحت پوشش جنگلی سفیدپلت در 
  .استکل نیتروژن متري داراي کمترین مقدار سانتی 30

شود خاك تحت دیده می 5همان طور که در شکل 
پوشش گیاهی توسکاي قشالقی کمترین نسبت کربن به 
نیتروژن و خاك تحت پوشش گیاهی سفیدپلت بیشترین و 
خاك تحت پوشش گیاهی دارتاالب مقدار حدواسط 

  .نسبت کربن به نیتروژن را دارد
  
 

 
  هاي گیاهی مورد مطالعهکربن به نیتروژن در خاك تحت پوشش مقایسه میانگین نسبت - 5شکل 
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  پوشش و عمق بر آهک معادل در خاكمقایسه اثرات متقابل  - 6 شکل

  
شود دیده می 6همان طور که در شکل   

هاي دوم خاك تحت پوشش دارتاالب و توسکاي عمق
-باالترین مقدار آهک را دارند و اختالف معنیقشالقی 

 عمق اول و دوم خاك تحت پوشش. داري با هم ندارند

و از . داري با هم نداردمعنی سفیدپلت نیز اختالف آماري
کمترین مقدار . نظر مقدار آهک در حد متوسط هستند

متري خاك سانتی 15تا  0آهک مربوط به عمق اول یعنی 
  .تتحت پوشش دارتاالب اس

 
  

 
  اسید فولویک در خاكپوشش گیاهی و عمق بر مقایسه اثرات متقابل  - 7 شکل

 

 
  پوشش گیاهی و عمق بر اسید هومیک در خاكمقایسه اثرات متقابل  - 8شکل 

  
شود دیده می 8و  7هاي همان طور که در شکل

خاك تحت پوشش دارتاالب با خاك تحت پوشش دو 
گونه دیگر در هر دو اسید فولویک و هومیک اختالف 

دهد و خاك تحت پوشش دو گونه داري نشان میمعنی

دیگر یعنی توسکاي قشالقی و سفیدپلت از لحاظ آماري 
هاي خاك تحت پوشش. اختالف معنی داري ندارند

داري ختالف معنیگیاهی مورد مطالعه در عمق دوم ا
الزم به ذکر است که مقدار اسید هومیک و . ندارند
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هاي ذکر شده در عمق اول فولویک در خاك تمام پوشش
متري بیشتر است و همان طور سانتی) 0 – 15(یعنی در 

دارتاالب  که از شکل پیداست خاك تحت پوشش گونه
هاي داراي بیشترین اسید فولویک وهومیک در بین پوشش

  .مطالعه استمورد 
  
  

  )2014کلید تاکسونومی خاك ، ( رده بندي خاك 
 ,soil  Taxonomy(بر اساس کلید تاکسونومی 

هاي مورد هر سه پروفیل خاك شاهد در پوشش) 2014
سول طبقه بندي شدند ولی تا حد سپتیمطالعه در رده این

امده  2زیر گروه  تغییر نموده اند که در جدول شماره 
  .است

  
  

  تجزیه واریانس خصوصیات شیمیایی خاك - 1 جدول
  میانگین مربعات

منابع 
  تغییر

درجه 
  ازادي

pH 
CaCl2 

1:2 
EC 

ds/m 
  کربن آلی

%  
نیتروژن کل 

%  C/N 
کربنات 
  %کلسیم 

اسید هومیک 
mg/100g 

 اسید فولویک
mg/100g  

 ns0042/0  ns029/0 ns0241/0 ns00031/0 ns568/0 ns115/0  ns66/1666 ns61/1290  2  بلوك
نوع 

  ns00317/0  **215/0  **875/1  **0122/0  *734/10  **68/6  **5/203437  **77/141583  2  پوشش 
ns784/4  472/30  1118/0**  112/16**  180/0*  0868/0*  1  عمق * **5/1402812  **24/436212  

پوشش 
0065/0  2  در عمق ns ns064/0  **812/0  **0045/0  ns303/1 *45/3  **5/225312  **46/124173  

00365/0  10  خطا  0249/0  046/0  00024/0  153/1  534/0  667/4041  26/1379  
                 17  کل

  54/21  04/13  72/6  45/8  54/13  36/15  77/19  84/0  ضریب تغییرات
  درصد 1دار در سطح احتمال معنی**     درصد 5دار در سطح احتمال معنی* 
 

 ]Soil Taxonomy, 2014[ -2جدول شماره 
  پروفیل  بندي خاكرده

Aquic Eutrudepts تحت پوشش دارتاالب  
Oxyaquic Eutrudepts  تحت پوشش توسکا  

Typic Eutrudepts  تحت پوشش سفیدپلت  
  

  گیريبحث و نتیجه
هاي درختی از خاك توسط گونه) pH(تغییر 

برگ نیاز به زمان طوالنی دارد برگ یا سوزنیجمله پهن
به عبارت دیگر زمان براي ایجاد ). 2002زرین کفش، (

کاري شده هاي جنگلخاك در توده pHتغییر و تحول 
این بررسی با نتایج زرین کفش . کافی نبوده است       ًاحتماال 

هاي شمال ایران، مبنی بر این که در جنگل 2002در سال 
خاك تأثیر چندانی نداشته  pHکاشت کاج و نراد بر روي 

که در  )1995گیاردینا، (است و نیز با مطالعه گیاردینا 
) Pseudutsuga menzisii(و ) Alnus rubra(کاري جنگل

کند هم سو خاك مشاهده نمی pHداري را در تفاوت معنی
الزم به ذکر است که منطقه  .بوده و تأکیدي بر آن است

هاي زیرین داراي آهک بوده و این مورد مطالعه در الیه
هرچه به سمت عمق . باشدخاك مؤثر می pHامر بر مقدار 

خاك روند افزایشی دارد که به  pHرویم خاك می

وضعیت آهک منطقه ربط دارد، چون در خاك تمام 
رویم به مقدار آهک آن ها هرچه به سمت عمق میپوشش

در ) 1384محمدي سمانی، (شود که با تحقیق اضافه می
  .منطقه دویسه مریوان مطابقت دارد

کم بودن میزان هدایت الکتریکی خاك منطقه را 
توان به وجود سنگ مادر آبرفتی و هم چنین باال بودن می

میزان بارندگی در منطقه و نزدیکی آن به رودخانه 
. سفیدرود و در نتیجه آبشویی فراوان در خاك نسبت داد

میزان هدایت الکتریکی افزایش آماري  از طرفی به رغم
ها در خاك تحت پوشش گونه دارتاالب، باز هم این خاك

هاي با در گروه خاك) 1368زرین کفش، (بندي کلی طبقه
توان اثر گیرند، به این دلیل نمیشوري خیلی کم قرار می

ها را بر افزایش هدایت الکتریکی خاك زیاد کاريجنگل
  ).1384عرب، علی(با اهمیت دانست 



 239/  1394/  2شماره /  29جلد / الف ) / علوم خاك و آب(هاي خاك نشریه پژوهش

دیده ) 2(در ضمن همان طوري که در شکل 
شود مقدار هدایت الکتریکی در عمق اول در خاك می

ها بیشتر است که به دلیل افزایش تحت پوشش همه گونه
از آن جهت که        ًاحتماال . مقدار مواد آلی در عمق اول است

مقدار مواد آلی در خاك تحت پوشش گیاهی دارتاالب 
نه دیگر بیشتر است و نسبت به خاك تحت پوشش دو گو

در نتیجه با معدنی شدن مواد آلی و هم چنین نگهداشت 
بیشتر عناصر با کمک مواد آلی، هدایت الکتریکی نیز 

این نتایج با نتایج گریگوریچ و دوان . یابدافزایش می
  ).1994گریگوریچ، ( مطابقت دارد

شود که از سطح در مورد کربن آلی مشاهده می
دار وجود دارد که این به کاهش معنیخاك به طرف عمق 

. شودبقایاي گیاهی موجود در سطح خاك مربوط می
شوند چون در بقایاي مواد آلی باعث افزایش کربن آلی می

یابند، بنابر سطح خاك بیشتر از عمق خاك تجمع می
. این مقدار مواد آلی در سطح خاك بیشتر است 

ایاي گیاهی و توان به بقافزایش میزان کربن آلی را می
هاي این گیاهان نسبت داد که باعث اصالح و برگ

شوند بهبود خواص فیزیکی و بیولوژیکی خاك می
  ).1993سینگ و سینگ، (

در تحقیقی که صداقتی و همکاران در سال 
هاي دارتاالب و توسکاي ییالقی و روي گونه 2012

سفیدپلت در شمال ایران انجام دادند باالترین مقدار کربن 
آلی را در خاك تحت پوشش دارتاالب گزارش کرده اند 

صداقتی (خوانی دارد که با نتایج حاصل از این تحقیق هم
  ).2012و همکاران، 

همان طور که بیان شد خاك تحت پوشش 
دارتاالب داراي بیشترین کربن آلی بوده است و به همین 

آن هم باالتر از خاك تحت پوشش توسکاي نیتروژن دلیل 
با توجه به این که قسمت بیشتر ذخیره . است قشالقی

) عمق اول(خاك در بخش آلی خاك وجود دارد نیتروژن 
دهد خاك را تشکیل مینیتروژن درصد  99و به طورکلی 

و اینکه مقدار ماده آلی در عمق اول  )1371کاسب، حبیبی(
به مراتب بیشتر از عمق دوم است بنابر این بیشتر بودن 

ول نسبت به عمق دوم کامال طبیعی در عمق انیتروژن 
جانسون و ایورسون، (است و تحقیق جانسون و ایورسون 

 .مؤید این مطلب است )2001
با مطالعه  2007صیاد و همکاران در سال 

هاي صنوبرامریکایی خالص و کاريخواص خاك جنگل
 -داري سوردارآمیخته با توسکاي ییالقی در طرح جنگل

رسیدند که بیشترین مقدار نیتروژن انارستان به این نتیجه 
متري خاك سانتی 30تا  15و  15تا  0هاي در عمق

ضمن این که . کاري با توسکاي ییالقی بوده استجنگل

کاري صنوبر امریکایی حضور توسکاي ییالقی در جنگل
خیزي خاك مؤثر بوده و عامل مهمی در در افزایش حاصل

این . رودشمار می هها بکارياستمرار تولید در این جنگل
زیستی هم نیتروژنتثبیت کننده هاي میکروارگانیزم گونه با

-حبیبی(باشد دارد و قادر به افزایش نیتروژن خاك می
 .)1380؛ زرین کفش، 1371کاسب، 

نسبت کربن به نیتروژن شاخصی براي ارزیابی       
ها و جذب مواد غذایی چگونگی فعالیت میکروارگانیزم

 نیتروژن به طوري که هر چه میزان. باشددرختان میتوسط 
کمتر باشد ) C/N(بیشتر، یعنی رابطه کربن آلی به نیتروژن 

به عنوان مثال برگ . گرددتر تجزیه میبقایاي آن سریع
درختانی نظیر توسکا، زبان گنجشک، اقاقیا و عرعر در 

شوند ولی مدت کمتر از یک سال تجزیه شده و معدنی می
معدنی شدن برگ درختانی نظیر کاج و دارتاالب به 

در  .)1380زرین کفش،(چندین سال وقت نیاز است 
هاي تحقیق انجام شده توسط رضوي بر روي گونه

دارتاالب و توسکاي ییالقی در کلوده مازندران نسبت 
کربن به نیتروژن در خاك تحت پوشش توسکاي ییالقی 

تري کمترین مقدار بوده و در دو مسانتی 50تا  30در عمق 
متري با شاهد اختالف سانتی 30تا  15و  15تا  0عمق 

معنی داري نداشته است و در تحقیق وي توده دارتاالب 
را  )C/N(متري بیشترین مقدار سانتی 15تا  0در عمق 

که با نتایج ما مبنی بر کمتر بودن . )1389رضوي، (دارد 
در توده توسکاي قشالقی مقدار نسبت کربن به نیتروژن 

  .در مقایسه با دارتاالب هم خوانی دارد
توان گفت که از در مورد کربنات کلسیم نیز می

است  آهکی ، مواد ابرفتیدر منطقه يمادر موادآنجا که 
ها عادي است با این حال انتظار وجود آهک در این خاك

ك صورت رسد فرایندهاي آبشویی که در خار میظبه ن
و صدف هاي  سنگخرده  موجب افزایش انحاللگرفته 

و در نهایت افزایش درصد آهک خاك در منطقه  یآهک
به دلیل شرایط توپوگرافی صاف و شیب مالیم و . شودمی

توان گفت آبشویی و نفوذ آب از سطح به عمق خاك می
با توجه  .که میزان آهک از سطح به عمق زیاد شده است

متري خاك تحت سانتی 15 تا 0به این که مقدار آهک در 
توان گفت که پوشش دارتاالب کمترین مقدار را دارد می

هاي و آزاد کردن کاتیون pH دادن مواد آلی با کاهش
محلول همچون کلسیم و منیزیم و از طریق افزایش میزان 
  دي اکسید کربن، حاللیت کربنات کلسیم را افزایش 

نتیجه  شود که کربنات کلسیم دردهد و باعث میمی
هاي توان تفاوتالبته نمی .آبشویی از خاك خارج گردد

هاي گیاهی مورد موجود در آهک خاك میان پوشش
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ها دانست و احتمال مطالعه را لزوما به خاطر تأثیر گونه
  .دارد به شرایط قبلی خاك مربوط باشد

توان گفت در مورد اسید هومیک و فولویک می
گیاهی و افزایش ماده  که در حقیقت مقدار زیاد الشبرگ

آن  يآلی در خاك تحت پوشش دارتاالب و در نتیجه
  شرایط مساعد محیطی براي فعالیت میکروبی باعث 

و چون . شود که اسید هومیک و فولویک افزایش یابدمی
متري بیشتر است به سانتی) 0 – 15(ماده آلی در عمق 

همین دلیل افزایش اسید هومیک و فولویک در این عمق 
. شودهاي مورد مطالعه دیده میدر خاك تمام پوشش

شود روند می همان طور که در هر دو شکل مشاهده
در واقع . باشدتغییرات اسید هومیک و فولویک یکسان می

از آنجا که طی مراحل تجزیه مواد آلی، ابتدا اسید فولویک 
تولید و سپس با ادامه فعالیت میکروبی اسید فولویک به 

شود، همین عامل باعث ایجاد تبدیل می اسید هومیک
-روند یکسان تغییرات اسید هومیک و فولویک در پوشش

  ).1989میلر و کینی، (شود هاي گیاهی مورد مطالعه می
تري نیاز است تا یک گونه اگرچه مدت زمان طوالنی

درختی تأثیري در بهبود خاك معدنی داشته باشد اما نتایج 
هاي مختلف هایی را میان ترکیباین تحقیق وجود تفاوت

آمیخته سفیدپلت و توسکا با دارتاالب از نظر تأثیر بر 
  .هاي خاك نشان داده استبعضی از ویژگی

دهد که پوشش نتایج این تحقیق نشان می
جنگلی دارتاالب نسبت به دو توده جنگلی بومی توسکا و 

 ، اسیدنیتروژنسفیدپلت باعث افزایش مقدار کربن آلی، 
از آن جایی که  .یک و فولویک در خاك شده استهوم

کاري شده بر هاي جنگلتفاوت میان اثر ترکیب گونه
توان شود، میخواص خاك در هر دو عمق خاك دیده می

ها در ها را بیشتر به خاطر وجود تفاوتعلت این تفاوت
خواص شاخ و برگ، کمیت و کیفیت الشبرگ، فرایندهایی 

چنین تفاوت در دهد و همکه در کف جنگل روي می
در  .اي و بازگشت عناصر غذایی دانستعملکرد ریشه

 و مورد اختالفات ایجاد شده در خصوص عناصر کربن
ترین مسأله مربوط به نیتروژن در منطقه مورد مطالعه، مهم

درختان است که از یک طرف به واسطه تجمع الشبرگ 
یک در زیر درختان و از طرف دیگر به واسطه ایجاد 

 جریان پیوسته چرخه عناصر غذایی در خاك صورت 
دار بین توده درختان عدم وجود تفاوت معنی .گیردمی

سفیدپلت و توسکاي قشالقی در کربن آلی و اسید 
هومیک و فولویک خاك نشان دهنده این است که به 

 3دالیل مختلف، توده دارتاالب در مدت زمان بیش از 
ایجاد کرده است و براي  اي در خاكدهه اثرات ثانویه

که این افزایش خصوصیات روندي بر تخریب دانستن این
هاي تري در دهههاي دقیقبررسیبه ، است یا نهخاك 

چنین با استفاده از هم .بیشتري از عمر دارتاالب نیاز است
تري به هاي بیولوژیکی و بیوشیمی که پاسخ سریعشاخص

هاي مختلف درختی بر دهند اثر گونهتغییرات محیطی می
 .کیفیت خاك مطالعه شود
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