
 1395/  3شماره /  30جلد / الف ) / علوم خاك و آب(هاي خاك نشریه پژوهش

  
  هايبرخی ویژگیبرگ بر برگ و پهنهاي سوزنیکاري گونهثیر جنگلأت

  لرستان-کاري ریملهخاك جنگل
 

  غالم حسن ویس کرمی ، اکبرسهرابی و1زهراجمشیدنیا، کامبیز ابراري واجاري
  z.jamshidnia90@yahoo.comته کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان؛ دانش آموخ

  kambiz_abrari2003@yahoo.comاستادیار دانشگاه لرستان؛ 
  Akbarsohrabi.as@gmail.com؛ استادیار دانشگاه لرستان
  astragalus.veiskaramii@gmail.com؛ دانشجوي دکتري دانشگاه تهران

  8/6/95: و پذیرش 10/5/94: دریافت

 
  چکیده

-شیمیایی خاك می-هاي فیزیکیدهد، بلکه باعث تغییرات مهم در ویژگیگیاهی را تغییر میکاري نه تنها پوششجنگل
هاي حمایت ازجنگل برايشیمیایی خاك  -هاي فیزیکیحاصل از بررسی ویژگی جنگلداران  همیشه به دانش. شود

کاري انجام هاي خاك در  یک منطقه جنگلحاضر به منظور بررسی برخی ویژگیتحقیق. تولیدي وابسته هستند
-برگ کاجبا دو توده سوزنی) لرستان(خرم آباد ساله ریمله  20کاري شده براي انجام این تحقیق منطقه جنگل.گرفت
  کوهیبرگ بادامپهنویک توده) .Cupressus arizonica Green(اينقرهو سرو) .Pinus brutia Ten ( بروسیا

 )Amygdalus scoparia Spach.( قطعه  30مترمربعی و در مجموع  100قطعه نمونه  10در هر توده .انتخاب شدند
مترمربعی مستقر گردید  5/2×5/2گوشه آنها قطعه نمونه چهارنمونه به صورت تصادفی پیاده شدند و سپس در مرکز و 

نتایج نشان داد  ).=n 150(ترکیبی انجام شدهايسانتی متري خاك به کمک روش نمونه 0- 30برداري از عمق و نمونه
نظر  که از بین پارامترهاي مورد مطالعه خاك منطقه از نظر مقدارکربن آلی و پتاسیم قابل جذب در توده هاي مورد

 05/0( دار مشاهده شدن کل نیز اختالف معنی و همچنین از نظر مقدار نیتروژ )=p 01/0(دار وجود دارد اختالف معنی
p= .(در این سه توده از نظر سایر پارامترهاي خاك )pHداري وجود اختالف معنی )مخصوص ظاهريوزن و ، فسفر

 جذب بیشترین مقدار را داشته و بیشترین مقدار نیتروژن کلقابل آلی و پتاسیمکوهی از نظر کربنتوده بادام. نداشت
  .باشداي مینقرهمربوط به توده سرو

  
 اينقرهسرو کوهی،بادام ،هاي فیزیکی و شیمیاییویژگی زاگرس، پوشش گیاهی،: کلیدي هايواژه
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 مقدمه
ها، با توجه به  افزایش میزان تخریب جنگل

تواند راهبرد مناسب براي کاري میاهتمام در انجام جنگل
-جنگل .قرار گیرد مد نظر هاجنگلسازي و حفظ غنی

پتانسیل الزم را براي تامین نیازهاي بشر در مدت  هاکاري
برداري دارا هستند و از افزایش فشار بهره زمان طوالنی

 .)2002فنینگ و گرشنزن،( کاهدي طبیعی میهاجنگل
سازگان ها قادر به انجام برخی خدمات بومکاريجنگل

فراز و ( جنگل با توجه به مدیریت آنها هستند
 کاريجنگلبا توجه به گسترش مناطق  و ) 2013همکاران،

هاي گیري سیاستدر جهان، آنها نقش مهمی را در شکل
. )2013لیما و ویرا،( نمایندزیستی ایفا میحفاظت تنوع

گیاهی را نه تنها پوشش کاريجنگلعلمی، براساس شواهد
هاي دهد، بلکه باعث تغییرات مهم در ویژگیتغییر می

 شودهاي بیوشیمیایی خاك میچرخه شیمیایی و - فیزیکی
شناسان و محققین بوم ).2012 کوستا و همکاران،(

گیاهی که پوششاند بردهخاکشناسی به این موضوع پی
رایش و ( ثر باشندؤهاي خاك متواند بر ویژگیمی

همیشه به دانش حاصل از  جنگلداران). 2005 همکاران،
حمایت  شیمیایی خاك جهت -هاي فیزیکیبررسی ویژگی

و امروزه نیاز به  هاي تولیدي وابسته هستندجنگلاز 
هاي خاك به منظور بررسی نتایج حاصل از ارزیابی ویژگی

شون ( یافته استافزایش عملیات مدیریت بر کیفیت خاك 
   ).2000هولتز، 

با بررسی در خاك ) 1380( مراقبی و همکاران
 گزارشاي و صنوبر هاي اکالیپتوس،سرو نقرهقطعه نمونه

نمونه اکالیپتوس کردند که مقدار پتاسیم در خاك قطعه
 .اي و کمتر از منطقه کاشت صنوبر استنقرهبیشتر از سرو

-نمونه اکالیپتوس بیشتر از قطعهآلی در قطعهمقدار مواد
کلی اي و کمتر از صنوبر است و به طورنمونه سرو نقره

تر از خاك ها در مناطق کاشت اکالیپتوس اسیديخاك
در تحقیق صیاد و  .باشدهاي مجاور آن مینمونهقطعه

هاي خالص و کاريدر خاك جنگل) 1384( همکاران
ییالقی در نزدیکی چمستان در آمیخته صنوبر و توسکاي

) 1375( از زمان کاشتسال  7شمال ایران پس از گذشت 
ها تأثیر کاريدر این سن این جنگلمشخص شد که 

اي که توسط در مطالعه .اندچندانی را روي خاك نداشته
کاري خالص و بر روي جنگل )1386( صیاد و همکاران

انجام  Popolus deltoides و  Alnus subcordataآمیخته 
روي  کاري بربودن جنگلشد نتایج آن حاکی از دیر تأثیر

) 1391( و همکاران انینتایج مطالعه اسد .خاك بودبافت
ساري نشان داد که در عمق  –کاري منطقه الندان در جنگل

متري خاك، بیشترین مقدار ازت، درصد سانتی 0-10

گنجشک، بیشترین زبانرطوبت و درصد آهک در توده 
در توده کاج سیاه مشاهده  ت، درصد رس، سیلC/Nمقدار 

ثیر أبه منظو بررسی ت) 1388(شعبانیان و همکاران .شد
ها گیاهی و هاي دست کاشت بر روي تنوع گونهجنگل

-شده با سوزنیکاري خصوصیات خاك دو منطقه جنگل
برگان و یک منطقه مرتعی به عنوان شاهد در برگان و پهن

اطراف شهر سنندج نتایج نشان دادند که از نظر 
خصوصیات فیزیکی خاك اختالف وزن مخصوص حقیقی 

دار بوده و از نظر در بین مناطق مورد مطالعه معنی
خصوصیات شیمیایی خاك نیز بیشتر مشخصه هاي مورد 

داري وجود اي مورد مطالعه اختالف معنیهنظر در توده
کاري در بررسی اثر جنگل )2004(و کلی فارلی .داشت

Pinus radiata  و مقایسه آن با علفزارهاي مجاور آن در
-سانتی 10اکوادور اعالم کردند که بیشترین تغییرات در 

پولیاکاوا و  .متري اول سطح خاك روي داده است
برگ هاي پهنالشبرگ گونه با مطالعه برروي )2007(بیلور

که دند برگ در ایاالت االباما در آمریکا اعالم کرو سوزنی
برگان داراي غلظت برگان در مقایسه با سوزنیپهن

فارلی و  .باشندکمتر می C/Nنیتروژن بیشتر و نسبت 
با مطالعه میزان اسیدیته خاك از عمق  )2008( همکاران

و اکالیپتوس در  هاي کاجکاريمتر جنگلسانتی 10-0
کردن خاك آرژانتین اعالم کردند که اکالیپتوس در اسیدي

   .قدرت بیشتري نسبت به کاج دارد
-در زمینه جنگل )2004( تورتن-هاگنتحقیق 

ساله نشان داد که درختان به طور مشخص  30هاي کاري
در  اثرو این  بر خصوصیات مختلف خاك اثرگذارند

. سطحی مشهودتر استمتري خاكسانتی 0-10عمق
 Piceaهاي با بررسی اثر کاشت با گونه )2004( جوبیدون
marina برگان در استان کبک در شرق کانادا نسبت به پهن

نسبت به  پوشش این گونه،که با افزایش تاج گزارش نمود
 .کندبرگ حاصلخیزي خاك کاهش پیدا مینهاي پهگونه

 )ساله20( کاريتحقیق حاضر به بررسی اثرات جنگل
-و پهن) اي، کاج بروسیانقرهسرو( برگهاي سوزنیگونه
 شیمیایی -هاي فیزیکوبر برخی ویژگی) کوهیبادام( برگ
که در ناحیه  )لرستان( خرم آباد -در منطقه ریمله خاك

نتایج به دست  .پرداخته است ،شده رویشی زاگرس واقع
 برايهاي آینده ریزيتواند نقش مهمی در برنامهآمده می

در  محیطیانتخاب گونه مناسب با کمترین تخریب زیست
  .منطقه زاگرس ایفا نماید

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

و بین ) استان لرستان( آبادمنطقه ریمله در خرم
 37/جغرافیایی وعرض 480،.25/و480،  22/جغرافیایی طول
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ازنظر . )1شکل( واقع گردیده است 320، 40/و،330،
مطالعات هوا و اقلیم شناسی منطقه مورد مطالعه فاقد 
ایستگاه هواشناسی بوده و جهت مطالعه این بخش از 

. آباد استفاده گردیدخرم هاي ایستگاه سینوپتیکداده
 3/17میانگین درجه حرارت سالیانه محدوده طرح برابر با 

گراد و میانگین درجه حرارت حداکثر و درجه سانتی
گراد و درجه سانتی 1/9و 25/ 2نطقه به ترتیب حداقل م

-با توجه به روش. باشدمتر میمیلی 500میانگین بارندگی 
محاسبه شده  75/19خشکی منطقه برابر با  دمارتن ضریب

. باشداي میکه منطقه داراي اقلیم نیمه خشک تا مدیترانه
شناسی ژئومورفولوژي زیر حوزه ریمله جز از نظر زمین

زیر حوزه ریمله داراي  .باشدخورده میزاگرس چینزون
 و شیارها تپه ها، ها،دامنه ها،دره ها،مناظري از قبیل قله

هاي تغییر باشد که این مناظر حاصل فرآیندها میگالی

 آب، دهنده توپوگرافی زمین شامل حرکات تکتونیک، باد،
از نظر  .باشدها میهوازدگی و حرکت مواد برروي دامنه

خاکشناسی جنس خاك حوزه آهکی و دولومیتی و داراي 
  هاي دامنه شمال کلوپار گچی بافت لیموئی و خاك

جهت عمومی منطقه مورد مطالعه جنوبی با شیب . باشدمی
متر از سطح  2000در ارتفاع  درصد بوده و 30متوسط 

دریا قرار گرفته و از این لحاظ، شرایط همگنی در منطقه 
 .)1375نام ،بی( کاري وجود داردلبراي سه توده جنگ

آن خاك منطقه در رده انتی سول که در نقاط مرتفع 
گیاهی غالب منطقه  از تیپ. شود، قرار داردمشاهده می

 Quercus brantii( گونه درختی بلوط غرب
var.Persica ( باشد و در نقاط زاد میشاخهبه شکل

کاج هاي کاري با گونه، جنگل1372مخروبه در سال 
 .کوهی انجام شداي و بادامبروسیا، سرو نقره

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 موقعیت منطقه مورد مطالعه -1شکل

 
  روش تحقیق

در منطقه مورد مطالعه قطعات نمونه به منظور 
 کوهیبادام کاريدر هر توده جنگل ،برداري خاكنمونه

)Amygdalus scoparia Spach.(کاج بروسیا ، )Pinus 
brutia Ten.( ايو سرو نقره )Cupressus arizonia 

Green( متر10×10پالت به ابعاد 10تعداد  1391 سال در 
به طور تصادفی انتخاب و در ) 2008اولکرز و کولز،(

 × 5/2مزبور، پنج میکروپالت قطعات چهار گوشه و مرکز 
 50تعداد ( مستقر )1992کانل و همکاران،( متر 5/2

متري سانتی 0-30برداري از عمق و نمونه )میکروپالت
-هايبه کمک روش نمونه )2007یان و همکاران،( خاك

ترنر و ؛2007آمر و همکاران، ;2006موسکولو،( ترکیبی
شیمیایی  -هاي فیزیکوآزمایش .انجام شد) 2000رت،بالم

مقطر و به اسیدیته خاك به روش تعلیق آب خاك شامل
ظاهري به روش متر، وزن مخصوص pHکمک دستگاه 

کل به روش بالك، ازتآلی به روش والکیکلوخه، کربن
فتومتري و فسفر به روش لیم کجلدال، پتاسیم به روش ف

جعفري ( اولسن در آزمایشگاه خاك تعیین شد
کربن خاك نیز از رابطه میزان ترسیب. )1382حقیقی،

OC=OC%×BD×E  محاسبه شد کهOC مقدار ترسیب-
درصد کربن آلی،  %OC، )هکتار/گیلوگرم(کربن خاك 

BD  متر گرم بر سانتی(وزن مخصوص ظاهري خاك
محمودي ( باشدمی) مترسانتی( عمق خاك Eو ) مکعب

  ).1386طالقانی و همکاران، 
  آماريتحلیل و تجزیه

 ها، ابتداآماري دادهتحلیل به منظور تجزیه و
 -ها به کمک آزمون کولموگروفداده نرمال بودن

از ها دادهبودن نرمال با توجه به. اسمیرنوف بررسی شد
-متغیر براي بررسی) ANOVA( طرفهواریانس یک تجزیه
براي مقایسه  نیز و کاريخاك در سه توده جنگلهاي 
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درصد  5و  1در سطح احتمال  S.N.Kها از آزمون میانگین
ضریب همبستگی پیرسون براي تعیین . استفاده شد

و  کربن خاك و شاخص غناهمبستگی بین میزان ترسیب
گرفته بکارکاري هاي جنگلهاي علفی در تودهگونه تنوع
ها جهت تجزیه آماري داده 16SPSSافزار آماري نرم .شد

  .مورد استفاده قرار گرفت
  نتایج

واریانس از تجزیه به نتایج به دست آمدهتوجه با 
مشخص ) 1جدول ( منطقه مورد مطالعه در طرفهیک

گردید که از بین پارامترهاي مورد مطالعه خاك منطقه از 
هاي مورد جذب در تودهآلی و پتاسیم قابلکربن مقدارنظر 

و  )P =   01/0( دار وجود داردنظر اختالف معنی
دار کل نیز اختالف معنی نیتروژنمقدار همچنین از نظر 

دهد که جدول مذکور نشان می). =P  05/0( مشاهده شد
داري در این سه توده اختالف معنیي خاك سایر پارامترها

) 6، 2( مقادیر میانگین همچنین از جدول .وجود ندارند
آلی و کوهی از نظر کربنشود که توده باداممالحظه می

خود اختصاص داده مقدار را بهجذب بیشترین  قابلپتاسیم
از شود که مشاهده می) 7، 4( هامیانگین در جدول. است
هاي توده ینبظاهري مخصوص  کل و وزنمقدار ازتنظر 

) 3،5( جدول .دار وحود نداردکاري اختالف معنیجنگل
که مربوط به مقایسه میانگین سایر پارامترها است عدم 

از لحاظ فسفر قابل جذب دار در سه توده را اختالف معنی
نتایج ضرایب همبستگی پیرسون  .دهدنشان میرا  pHو 

کربن خاك و شاخص نشان داد که فقط بین میزان ترسیب
کاري کاج بروسیا هاي علفی در توده جنگلغناي گونه

به طوري  )8جدول ( دار وجود داردهمبستگی منفی معنی
که با افزایش غنا گیاهان علفی در این توده، میزان ترسیب 

 .کربن کاهش روند کاهش را نشان داد

 
  لرستان - ریملهکاري جنگلهاي هاي خاك در تودهواریانس ویژگیتجزیه - 1 جدول

 دارمعنی غیر:  nsدرصد،  1و  5 احتمالدار در سطح معنی: **، *

 
  کاريجنگلهاي کربن آلی در توده) میانگین ± اشتباه معیاراز میانگین( میانگین مقایسه - 2 جدول

  میانگین ±اشتباه معیار از میانگین کاريجنگلتوده 
  b0116/0±854/0  کاج بروسیا

098/1  اينقرهسرو  ± 098/0 b 

548/1  کوهیبادام ± 107/0 a 

 درصد 1دار در سطح حروف مشابه نشانه عدم اختالف معنی

  داريسطح معنی F  ن مربعاتمیانگی  درجه آزادي  منبع  خاك
239/1 2  هاگروهبین     664/10  **000 /0  

116/0 27  هاداخل گروه  (%)کربن آلی      

       29  کل  

055/0 2  هابین گروه    877/1   173/0 ns 

029/0 27  هاداخل گروه  اسیدیته    
    29  کل  
005/0 2  هابین گروه    009/4   *030/0   

001/0 27  هاداخل گروه  (%)ازت کل    
    29  کل  
962/4 2  هابین گروه    022/1   373/0 ns 

فسفر قابل 
  )mgkg-1(جذب

857/4 27  هاداخل گروه  
  

    29  کل  
700/5768 2  هابین گروه    590/8   001/0 ** 

پتاسیم قابل 
  )mgkg-1(جذب

385/6715 27  هاداخل گروه  
  

    29  کل  
004/0 2  هابین گروه    513/0  604/0 ns 

009/0 27  هاداخل گروه  وزن مخصوص ظاهري    
)gcm-3(  29  کل       
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  کاريجنگلهاي اسیدیته در توده) میانگین ±اشتباه معیاراز میانگین ( مقایسه میانگین -3 جدول

  میانگین ±اشتباه معیار از میانگین کاريجنگلتوده 
  a039/0± 01/8        کاج بروسیا

14/8  ايسرو نقره ± 081/0 a     
13/8  کوهیبادام ± 025/0 a 

  درصد 1دار در سطح حروف مشابه نشانه عدم اختالف معنی
 

  کاريجنگلهاي ازت کل در توده) میانگین ±اشتباه معیاراز میانگین ( مقایسه میانگین - 4 جدول
  میانگین ±اشتباه معیار از میانگین کاريجنگلتوده 

  ab011/0±084/0  بروسیاکاج 
110/0  ايسرو نقره ± 009/0 a 

065/0  بادام کوهی ± 012/0 b 

  درصد 1دار در سطح حروف مشابه نشانه عدم اختالف معنی
 

  کاريجنگلهاي فسفر قابل جذب در توده) میانگین ±اشتباه معیاراز میانگین ( مقایسه میانگین - 5 جدول
  میانگین ±میانگیناشتباه معیار از  کاريجنگلتوده 

  a 791/0±17/7  کاج بروسیا
94/5  ايسرو نقره ± 644/0  a 

15/7  بادام کوهی ± 645/0  a 

 .درصد 1دار در سطح حروف مشابه نشانه عدم اختالف معنی
  

  کاريجنگلهاي پتاسیم قابل جذب در توده) میانگین ±اشتباه معیاراز میانگین ( مقایسه میانگین - 6 جدول
  میانگین ±اشتباه معیار از میانگین کاري جنگلتوده 

  b88/28±7/272  کاج بروسیا
60/314  ايسرو نقره ± 9/21 b 

10/420  کوهیبادام ± 44/26 a 

  درصد 1دار در سطح حروف مشابه نشانه عدم اختالف معنی
  

  کاريجنگلهاي ظاهري درتودهوزن مخصوص) میانگین ±اشتباه معیاراز میانگین ( مقایسه میانگین - 7 جدول
  میانگین ±اشتباه معیار از میانگین کاريجنگلتوده 

  a 019/0±60/1  کاج بروسیا
57/1  ايسرو نقره ± 030/0  a 

61/1  کوهیبادام ± 035/0  a 

  درصد 1دار در سطح حروف مشابه نشانه عدم اختالف معنی
 

 کاريهاي جنگلهاي علفی در تودهگونه کربن خاك و شاخص هاي تنوعضرایب همبستگی پیرسون میزان ترسیب - 8 جدول
   کاج بروسیا سرو نقره اي بادام کوهی

کربن ترسیب 
  )هکتار/تن(خاك

 غنا تنوع غنا تنوع غنا تنوع
314/0- r= 542/0- r= 055/0- r= 164/0 r= 445/0- r= * 707/0- r=        

411/0 P= 132/0 P= 889/0 P= 674/0 P= 231/0 P= 033/0P= 
  درصد 5داري در سطح معنی، *
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  گیريبحث و نتیجه
عوامل فیزیکی و شیمیایی خاك و نیز 
توپوگرافی از جمله عوامل هستند که بر حضور و عدم 

در تحقیق  ).1376میرزایی،( گذارندها تأثیر میگونهر حضو
خاك مشاهده شد اسیدیته خاك در  pHحاضر در مورد 

اي کمی بیشتر از دو توده دیگر است، نقره سروتوده 
انباشتگی  ).3جدول( دار نیستهرچند اختالف معنی

هایی است که ها در زیتوده درختی یکی از مکانیزمکاتیون
-بارها توسط دانشمندان مختلف به عنوان عامل اسیدي

این  .کاري به آن تأکید شده استشدن خاك پس از جنگل
برگان کاري با انواع سوزنیجنگل مورد مسأله ظاهرأ در

  بینکلی( بیش از هر عامل دیگري اهمیت دارد
  ). 1995 و همکاران،

-اختالف گونه) 1998(فینزي و همکاراناز نظر 
ها در تولید اسیدهاي آلی مختلف حاصل از تجزیه 

مثل کلسیم و ( که نسبت بازهاي تبادلی هاییالشبرگ
را در  )آهن و آلومینیوممثل ( هاي اسیديو کاتیون) منیزیم

تواند یکی از مهمترین اثرات می دهد،خاك تغییر می
-همچنین تفاوت گونه .خاك باشد pHگیاهی در پوشش

هاي هاي مختلف درختی در جذب و تخصیص کاتیون
هاي خاك به ذخیره زیتوده خود به همراه مدت زمان

از دیگر  ها،هاي آنمتفاوت تجزیه و تخریب الشبرگ
هم نقش  )1380( مراقبی و همکاران .باشدمؤثر می عوامل

اي را در اسیدي کردن خاك بیش از گونه سرو نقره
بنابراین با توجه به . انددرخت اکالیپتوس گزارش نموده

  خاك و موارد ذکر شده فوق pH  این تحقیق درمورد
توان این چنین اظهار نظر کرد که با توجه به اینکه می

خاك و  pHبرگان باعث افزایش کاري با پهنجنگل
باعث کاهش ) کاج بروسیا( برگانکاري با سوزنیجنگل

pH تواند بر روي نوع گونه می .شودمی خاكpH  خاك
-دلیل باال بودن اسیدیته در خاك توده پهن .تأثیر بگذارد
 C/N کوهی که دارايتوان به حضور گونه بادامبرگ را می

کمتر و قدرت تجزیه بیشتري هستند وعدم تجمع الشبرگ 
-سوزنی pHها نسبت داد و دلیل کاهش در زیر این گونه

تواند در رابطه با تجمع الشبرگ در زیر این برگان می
ها در برخی با وجود موارد فوق گزارش .ها باشدگونه

هاي کشورها حاکی از آن است که گاهی در مواردي گونه
 دهدافزایش میخاك را  pHبرگانبیش از سوزنیبرگ پهن

آلی با توجه به  در رابطه با کربن. )2004فالی و کلی ،(
کوهی کاري شده بادامآمده توده جنگلنتایج به دست

-جنگل). 2جدول(آلی را نشان داد کربن مقداربیشترین 
آلی در این برگ موجب افزایش مادههاي پهنبا گونه کاري

-مقدار مواد) 1380( مراقبی و همکاران .استمنطقه شده 

اي کمتر نقرهبرگ سروکاري سوزنیآلی را در خاك جنگل
 جنسون .انداز خاك تحت پوشش اکالیپتوس اعالم کرده

برگان نشان داد که مقدار کربن آلی در خاك پهن )1995(
کاج بود که این  تثبیت کننده ازت بیشتر از خاك توده

آلی نسبت داده شده  بیشتر و سریعتر موادمسأله به تثبیت 
با بررسی میزان مواد ) 2008( سباستین و همکاران .است

آلی در علفزارهاي توگو در غرب آفریقا مقدار مواد آلی را 
هاي اطراف بیشتر از اراضی مرتعی اعالم کردند در جنگل

هاي گیاهی همبستگی با مواد آلی و دریافتند که غناي گونه
  مشاهده ) 4( در جدول. مورد مطالعه داشتدر مناطق 

کوهی داراي بیشترین  کاري توده بادامشود خاك جنگلمی
 استکل در بین سه توده مورد مطالعه بوده  نیتروژنمقدار 

هاي کاري با گونهدهد که جنگلو نتایج تحقیق نشان می
 ایناگاکی و. کل شده است نیتروژنبرگ باعث افزایش پهن

در  نیتروژنشدن د که معدنیدننشان دا) 2004( همکاران
برگان بوده است و این برگ بیشتر از سوزنیهاي پهنتوده

برگان دانستند که مقدار کاهش را به مقدار لیگنین سوزنی
 .شودبیشتر آن باعث کاهش سرعت معدنی شدن ازت می

و فسفر تجمع یافته  نیتروژنمقدار  هاي معتدله،در جنگل
-درصد بیشتر از سوزنی 50تا 10برگانش پهندر زیر پوش
   .)2002 آگوستو و همکاران،( ستابرگان بوده 

برگ به کاري پهندر جنگلنیتروژن  مقدار بیشتر
کوهی  کند گونه بادامبرگ به این نکته اشاره میسوزنی
برگ کاج بیشتري نسبت به دو توده سوزنی نیتروژنداراي 

-هاي آمیخته با گونهجنگل .باشداي میبروسیا و سرو نقره
هایی است که براي یکی از راه نیتروژنهاي تثبیت کننده 

و نسبت  نیتروژنمیزان ( جبران کاهش حاصلخیزي خاك
-هاي مکرر جنگلدر نتیجه برداشت) نیتروژن کربن به

هاي تندرشد مانند صنوبر و هاي خالص گونهکاري
در ). 1386 صیاد و همکاران،( شوداکالیپتوس پیشنهاد می

که مقدار فسفر در توده  مشاهده شدنتایج این تحقیق 
بروسیا و  اي بیشر از دو توده کاجنقره برگ سروسوزنی

 دار نیستکوهی بوده است، هرچند اختالف معنی بادام
رسد که این اختالف مشاهده شده به نظر می. )5 جدول(

داده برگ نسبت برگ یا پهنتواند به نوع گونه سوزنیمی
مجد  ،بر خالف نتایج به دست آمده در این تحقیق .شود

-مقدار فسفر خاك توده سوزنی) 1375( طاهري و جلیلی
. آوردنددستبرگ اقاقیا بهبرابر توده پهن 5/2برگ کاج را 

نیز نتایجی مخالف با نتایج به ) 2004( نورن –هاگن 
با وجود . اندگزارش نموده دست آمده در این تحقیق،

نتایج متفاوت که در تحقیقات مختلف به دست آمده است 
توان اظهار نمود در مورد میزان فسفر در این سه توده می

که فسفر به صورت آلی قابل جذب براي گیاه نبوده و فرم 
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تواند به صورت ها میمعدنی آن با مداخله میکروارگانیسم
معدنی  .قابل جذب درآمده و در اختیار گیاه قرار گیرد

خاك بستگی هاي بیولوژیکیشدن فسفر آلی به فعالیت
هاي بیولوژیکی ضعیف مثل هایی با فعالیتدر خاك .دارد

برگان که معموأل با حضور سوزنی هاي هوموس مورخاك
حبیبی ( گرددها تشکیل میهاي آنو الشبرگ

شدن به کندي معدنی). 1380؛زرین کفش،1371کاسب
هایی با فعالیت قوي صورت گرفته و برعکس در خاك

این تثبیت و معدنی شدن  بیولوژیکی و هوموس مول،
سریعتر است شاید بتوان کمبود فسفر در خاك تحت 

-هاي بیولوژیکی ضعیفپوشش درختان سرو را به فعالیت
هاي آلی سطح خاك در ها در الیهمیکروارگانیسم تر

برگ نسبت داد که البته به کاري پهنمقایسه با خاك جنگل
. مطالعات بیولوژیک بیشتري براي اثبات آن نیاز است

 خاك pHکند که افزایش بیان می) 1384( فخاري راد
تواند باعث افزایش فسفر آلی خاك می) قلیایی شدن(

کند که بهینه جذب فسفر در وي همچنین بیان می .شود
رسد گیرد بدین ترتیب به نظر میاسیدي صورت می محیط

اي خاك در توده سرو نقره pH کاهشکه با توجه به 
 اپتیمم براي جذب فسفر،pH نزدیک بودن آن به مقدار

مقدار و شدت جذب فسفر توسط سوزنی برگان بیشتر از 
در  .برگان بوده استمقدار جذب این عنصر توسط پهن

هاي کاج به دلیل خاك در توده جذب قابلکل مقدار فسفر
به . کوهی استباداماي و جذب شدیدتر کمتر از سرو نقره

برگان با روند ظاهر جذب و انباشتگی فسفر توسط پهن
تري انجام شده و مقدار این عنصر در کمتر و آهسته

 پتاسیم .برگان بیشتر استهاي تحت پوشش پهنخاك
بیشتر بوده و تفاوت  بادام کوهی جذب هم در توده قابل
طول و تغییرات آن در  )6جدول( دار نشان داده استمعنی

آمده عکس نتایجی دستنتایج به ،زمان ثابت نبوده است
هاي در بررسی )1986لوکابی، ;2002بینکلی،(است که 
از دالیل مهم عدم تغییر در  .اندها دست یافتهخود به آن

برگ و هاي سوزنیمیزان پتاسیم در سطح خاك در توده
برگ پویایی و فعال بودن این عنصر در چرخه خود پهن

این عنصر به سرعت در چرخه مربوطه بازسازي و  .است
آن در خاك سطحی احیاء شده و بنابراین حجم نهایی 

ریشتر و ( مانندپایدارتر از سایر عناصر باقی می تقریباً
با توجه مقدار بیشتر پتاسیم در توده  ). 2004همکاران،

توان می) 2006( بادام کوهی و بنا به نظر تریپلر و همکاران
اشت که این مقدار بیشتر، موجب واکنش رشد اظهار د

بیشتر این گونه نسبت به دو گونه سوزنی برگ در منطقه 
گردد که به نوبه خود وجود عناصر غذایی در خاك می

 .باشدتحت تأثیر کمیت و کیفیت الشبرگ گونه گیاهی می
کاري بر روي برخی خصوصیات مورد اثر جنگل در

هاي درختی که گونه نمودتوان اظهار شیمیایی خاك می
هاي خاك منطقه ویژگی برخیبرگ بر برگ و پهنسوزنی

  .دار بوده استداراي تفاوت محسوس و معنی کاريلجنگ

  
 :منابعفهرست 

بررسی تنوع زیستی گیاهی و خصوصیات خاك در جنگل . 1391.و فالح، ا. ر.، پورمجیدیان ، م.م.س ،، حجتی .اسدیان، م .1
. پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران –فصلنامه علمی . ساري -کاري هاي گاج سیاه و زبان گنجشک در منطقه الندان

20)2:(199-312.  
  .اداره کل منابع طبیعی استان لرستان.ملهکتابچه مربوط به طرح جنگلکاري منطقه ي ری.1375بی نام، .2
، انتشارات نداي )نمونه برداري و تجزیه هاي مهم فیزیکی و شیمیایی( هاي تجزیه خاكروش.1382.جعفري حقیقی ، م  .3

  .ص 236ضحی، 
  .صفحه424. 2118مبانی خاکشناسی جنگل،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،شماره .1371 .حبیبی کاسب،ح .4
  .صفحه 292،428خاکشناسی جنگل،انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع،شماره.1380 .زرین کفش،م .5
هاي اثرجنگلکاري با گونه هاي سوزنی برگ و پهن برگ بر تنوع گونه. 1388.و زینی وند، م. ، حیدري، م،.شعبانیان،ن .6

  ).سنندججنگلکاري دوشان :مطالعه موردي(گیاهی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك 
مقایسه خواص خاك جنگلهاي خالص و آمیخته صنوبر دلتوییدس و .1384.و مهدوي،ر.،مختاري،ج.م.،حسینی،س .صیاد،ا .7

  .107-114): 1(9 علوم خاك و آب.توسکاي ییالقی
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مقایسه تنوع زیستی توده آمیخته سوزنی برگ با توده آمیخته پهن .1386 .و غالمی،ش.،اکبري نیا،م.م.،حسینی،س.صیاد،ا .8
  .103-108: ) 42( 33محیط شناسی.برگ در منطقه کالردشت

بررسی تأثیر جنگلکاري کاج تدا بر روي خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در استان گیالن،پایان .1384 .فخاري راد،م .9
  .صفحه 101.نامه کارشناسی ارشد،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن
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