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  8/4/89: ؛ تاریخ پذیرش 11/10/87: تاریخ دریافت

  1چکیده
کاشت دارتاالب و توسکاي ییالقی به لحاظ تنوع زیستی و هاي دست مقایسه تودهپژوهشهدف از این 

 قطعه نمونه 10 ،منظور بررسی تنوع زیستی به. باشدمی) استان مازندران(خصوصیات خاك در منطقه کلوده 
سپس . هاي گیاهی کف ثبت شد و نام و فراوانی گونه،هاي جنگلی و منطقه شاهد برداشتتودهدر ) رولوه(

و دو شاخص )  وینر- شانون سیمپسون و(اي تنوع زیستی گیاهان علفی با استفاده از دو شاخص غناي گونه
زیکی هاي شیمیایی و فی منظور بررسی ویژگی به. گردیدمحاسبه )  ویلسون-سیمپسون و اسمیت(یکنواختی 

هاي جنگلی و منطقه  متري خاك توده  سانتی50 تا 30  و30 تا 15 ،15 تا 0 هاياز عمقبرداري نمونهخاك 
هاي خاك نظیر بافت، اسیدیته، کربن آلی، نیتروژن کل و دو عنصر و تعدادي از مشخصه شدانجام شاهد  

 - هاي تنوع سیمپسون و شانون شاخص داد کهنتایج نشان . گردیدگیري اندازه) K و P(غذایی قابل جذب 
از ولی  بیشتر از توده دارتاالب است ي ییالقی توسکاتودهدر  ویلسون -وینر و شاخص یکنواختی اسمیت

 سایر نتایج . مشاهده نشدي جنگلیهابین توده يدارآماري معنیاختالف شاخص یکنواختی سیمپسون نظر 
 تا 0 و 50 تا 30 هايدر عمقترتیب   بهC/Nنسبت  بیشترینکمترین مقدار پتاسیم قابل جذب و  دادنشان 

متري توده توسکاي ییالقی  سانتی50 تا 30در عمق  C/N و کمترین نسبت دارتاالبتوده  يمتر  سانتی15
خیزي خاك و افزایش نسبت  طور کلی توده دارتاالب باعث کاهش تنوع زیستی و حاصل به. بوده است

C/Nزایش نیتروژن و کاهش نسبت  ییالقی باعث افي و توده توسکاC/Nشود می.  
  

  خیزي خاك  دارتاالب، توسکا ییالقی، تنوع زیستی، اسیدیته، حاصل: کلیديهاي واژه

                                                
  razaviseyedali@yahoo.com: مسئول مکاتبه* 
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  مقدمه
اي از کشورمان پوشیده از جنگل بوده ولی دهد که در گذشته قسمت عمدهآثار و شواهد نشان می

اي از نشانه...  به پوشش نباتی ویتوجه بیرختان، رویه دام، قطع د چراي بینندامامروزه به دالیل متعددي 
هاي موجود و همچنین وارد  بنابراین در چنین شرایطی باید نسبت به حفظ گونه.آن باقی نمانده است

هاي عاري از کاري در عرصه براي جنگل) برگبرگ و سوزنی پهن جملهاز(هاي جدید کردن گونه
بر اثرات زیست   عالوه2 و غیربومی1هاي بومیکاري با گونه جنگل). 1999مصدق، (درخت اقدام نمود 
 تاثیر مهمی روي تنوع گیاهان علفی کف جنگل و نیز خصوصیات فیزیکی و شیمیائی ،محیطی و اقتصادي

زیرا عواقبی نظیر کاهش تنوع . که ممکن است این تاثیرات نامطلوب باشند) 2002اردکانی، (د خاك دار
هاي  خصوص جمعیت کرم هها و بارگانیسم آن کمیاب شدن میکروبه دنبالك و زیستی، کاهش اسیدیته خا

) 2000راستین،   صالحرحمانی و(هاي منطقه معتدله  در خاك جنگل3ریزخوارترین خرده عنوان مهم خاکی به
ح ر واحد سطدلیل تولید باالي چوب سالیانه د برگ بههاي سوزنی گونهمعموالً. را به همراه خواهد داشت

برگ براي تولید چوب و  هاي سوزنی هاي جهان سطوح وسیعی را با گونهمورد توجه هستند و اغلب کشور
  ).2004؛ جوبیدن، 2002ناگایک، (اند کاري کرده تامین نیازهاي مختلف جنگل

 تنوع پوشش گیاهی زیر اشکوب به لحاظبرگ برگ و پهنهاي سوزنیکاري امروزه مطالعه جنگل
باشد   امري ضروري می5 و حفظ تنوع زیستی4ی چگونگی روند توالی، بازسازي اکولوژیکمنظور بررس به
توان به  زیادي صورت گرفته است که از آن جمله میهاي پژوهشباره   در اینبنابراین، )2003بیک، وسن(

وتا ، پار)1999(، فیشر و بینکلی )1995(، گیاردینا )2005(مهاجر مروي، )2002(کفش زرینمطالعات 
برگان  بعضی از سوزنی .و غیره اشاره کرد) 2004(، آیتو و همکاران )1999(، فرناندز و همکاران )1999(
 نشان ها پژوهش). 1950برون، (خصوص کاج و نوئل همیشه تمایل به تولید هوموس مور دارند  به

 کاج جنگلی خیلی  ساپن، دارتاالب، نوئل ومانندبرگانی دهد فعالیت بیولوژیک در الشبرگ سوزنی می
تر از هاي اسیدي ضعیفها در خاكارگانیسمعبارت دیگر توسعه میکرو به. باشدبرگان میپهن تر ازضعیف

کاري شده دارتاالب، دوگالس،  هاي جنگلمطالعه توده ).1950برون، (باشد هاي غنی از کلسیم میخاك
طور  به. شوندخیزي خاك می ث کاهش حاصلها باعدهد که این گونهساپن، نوئل و کاج جنگلی نشان می

                                                
1. Endemic 
2. Exotic 
3. Detritivore 
4. Ecorestoration 
5. Biodiversity 
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یر دارتاالب، ظکه الشبرگ درختانی ن طوري ه سرعت تجزیه الشبرگ در این درختان متفاوت است بمعمول
شوند، در نتیجه انباشتگی الشبرگ تر از الشبرگ نوئل و کاج جنگلی تجزیه می دوگالس و ساپن آسان

 در امر ).1994کونر، ( خاك نیز کمتر است pHزي و خی کمتر بوده و تاثیرات سوء آنها روي حاصل
که انتخاب  طوري هب) 1999مصدق، (کاري انتخاب گونه مناسب از اهمیت باالیی برخوردار است  جنگل

شوند، از  معدنی میبه سرعتهاي آنها برگانی که الشبرگبرگ مخلوط با پهنهاي سوزنیصحیح گونه
غان موجب جلوگیري از تشکیل هوموس خام شده و شرایط را براي جمله توسکا، نمدار، صنوبر لرزان و 

  ).1994کونر، (کند ایجاد هوموس فعال مساعد می
شاهراجی و پوربابایی، رستمی(برگان در ایران نزدیک به نیم قرن سابقه دارد کاري با سوزنی جنگل

کاري نوئل را بر  ثیر جنگلأت) 1998( ردائی .باره انجام نگرفته است ولی مطالعات زیادي در این.)2007
روي خصوصیات فیزیکی و شیمیائی خاك و ترکیب پوشش گیاهی در منطقه الجیم مورد بررسی قرار 

 توسط نوئل در چرخه موس خامدلیل سرماي منطقه و تولید هو نتایج بررسی ردایی نشان داد که به. داد
که منطقه فاقد تجدید  طوري هاد شده، بویژه نیتروژن و سیکل زادآوري اختالل ایج عناصر غذایی به

  ).1998ردایی، (حیات است 
هاي صنوبر اورامریکن خالص و کاري با مطالعه خواص خاك جنگل) 2007(صیاد و همکاران 

انارستان به این نتیجه رسیدند که بیشترین مقدار  -آمیخته با توسکاي ییالقی در طرح جنگلداري سوردار
متري خاك سانتی 30 تا 15  و15 تا 0 هايآلی و هدایت الکتریکی در عمق، ماده C/Nنیتروژن، نسبت 

حضور توسکاي ییالقی که  این  ضمن.کاري صنوبر اورامریکن آمیخته با توسکاي ییالقی بوده است جنگل
خیزي خاك موثر بوده و عامل مهمی در استمرار  کاري صنوبر اورامریکن در افزایش حاصل در جنگل

 است با رشد سریعپسند و اي رطوبتییالقی گونه توسکاي .رودشمار میها بهکاري جنگلتولید در این 
، ناوروديزاد حسن(که با شرایط اکولوژیکی مناطق شمالی کشور سازگاري کامل دارد ) 1995 ثابتی،(

باشد ك میر به افزایش نیتروژن خازیستی دارد و قاد  هم1کننده ازتهاي تثبیتگونه با باکتري این). 2006
 ولی بوده کاشت آن در مناطقی که داراي رطوبت کافی بنابراین ).2002کفش، ؛ زرین1992کاسب،  حبیبی(

  ).2006ناورودي،  زادحسن( شود احیا خاك میخیزي و  از نظر مواد غذایی فقیرند، باعث افزایش حاصل
 بر روي خصوصیات 3قی و توسکاي ییال2 در نظر است که چگونگی تاثیر دارتاالبپژوهشدر این 

  .خاك و تنوع زیستی منطقه، مورد بررسی قرار گیرد

                                                
1. Frankia alni 
2. Taxodium distichum L. 
3. Alnus subcordata C.A. Mey 
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  هامواد و روش
 کیلومتري جاده آمل به 8 هکتار در 89/126منطقه مورد مطالعه با مساحت : منطقه مورد مطالعه

 10 درجه و 52طول جغرافیایی منطقه .  قرار دارد2 یا تشبندان1نام کلودهه اي ب منطقهآباد درمحمود
ارتفاع . )1شکل  (باشد دقیقه شمالی می35 درجه و 36 ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی آن 18دقیقه و 

 درصد، 6/58متر، میانگین رطوبت نسبی  میلی892 متر، متوسط بارندگی سالیانه 5از سطح دریا منطقه 
  درجه4/16ه متر و متوسط دماي سالیان سانتی2/35گراد، حداکثر دما  درجه سانتی-2حداقل دما 

منطقه مورد مطالعه بر اساس ضریب خشکی دومارتن داراي اقلیم خیلی مرطوب نوع . استگراد سانتی
  ).CAPIC ،2008آمار هواشناسی ( باشدالف می

 

 
  

  . نمایی کلی از منطقه مورد مطالعه-1شکل 
 

و تاالب و توسکاي هاي سر با نهال گونه1372 و 1371هاي منطقه مورد مطالعه در سال: روش مطالعه
در این . کاري شد هکتار جنگل19/43 و 21/16ترتیب   متر و در مساحتی به4×4ییالقی با فاصله کاشت 

 از نظر برخی از خصوصیات خاك و تنوع زیستی گیاهان علفی کف جنگل با یاد شدههاي  تودهپژوهش
 نمونه 3، در هر یک از این مناطق شناسی منظور مطالعات خاك به. مقایسه شدند)  هکتار8/6(منطقه شاهد 

                                                
1. Kludeh 
2. Tashbandan 



 سیدعلی رضوي 
 

 45

صورت  هر نمونه خاك به. متر مورد بررسی قرار گرفت سانتی50خاك منطقه تا عمق . خاك برداشت شد
  و30 تا 15 ، 15 تا 0 هاي  زیر نمونه شامل الیه3متر مربع بود که به  سانتی81اي با سطح مقطع استوانه

 نمونه خاك 27 نمونه و در کل 9کلی در هر یک از این مناطق طور به. شدمتر تقسیم میسانتی 50  تا30
شناسی در نظر گرفته شده در این  فاکتورهاي خاك. گردیدشناسی منتقل برداشت و به آزمایشگاه خاك

  .باشندمی ، بافت، کربن آلی، نیترژن کل، فسفر و پتاسیم قابل جذبpH عبارت از پژوهش
: 5/2متر الکترونیکی در محلول  pHوسیله دستگاه  ه خاك بpH در این بررسی: هاي خاكبررسی نمونه

درصد کربن ، بافت خاك با استفاده از روش دانسیمتري بایکاس. گیري شد، خاك به آب مقطر اندازه1
  بهفسفر،  نیتروژن کل با استفاده از روش کجلدال و دستگاه کجلدال، بالكیآلی با استفاده از روش والکل

؛ 2006 شاهی، غازان(د گردیگیري  اندازهسنجی اتمی روش طیفبهاسیم قابل جذب و پت 1روش اولسن
  ).1994هاشمی، 

هاي منظور برداشت اطالعات مربوط پوشش گیاهی کف در هر یک از عرصه به: بررسی گیاهان علفی
ونه مساحت قطعات نم). 1997عطري، (استفاده شد ) 2رولوه(نمونه مربعی شکل  مورد مطالعه از قطعات

طور  هکه در هر منطقه ب طوري هب. گردیدگونه تعیین - و رسم منحنی سطح3هاي حلزونیپالت از روش
 حداقل سطح قطعات). 1938کاین، (م شد یرستگونه -انتخابی یک پالت حلزونی پیاده و منحنی سطح

 تعداد ه وسبه شد مترمربع محا256 متر مربع و در توده توسکا 64نمونه در منطقه شاهد و توده دارتاالب 
باربور، (برداري تعیین گردید قطعات نمونه از طریق محاسبات ضریب تغییرات و خطاي قابل قبول نمونه

هاي جنگلی و منطقه شاهد پیاده و سطح صورت انتخابی در توده  رولوه به10در این بررسی ). 1999
  ).1997عطري، (صورت درصد ثبت شد  ههاي گیاهی بپوشیده شده توسط هر یک از گونه

ها ها و اکوسیستم روي اصطالحات تنوع گونههعمدطور  بهتعریف تنوع زیستی  :بررسی تنوع زیستی
نهفته ) تعداد افراد هر گونه (5و فراوانی) هاتعداد گونه (4تنوع گونه در دو مفهوم غنا. متمرکز شده است

 در نظر گرفته شوند زمان همطور  به) انیغنا و فراو(اي باید هر دو عامل براي محاسبه تنوع گونه. است
هاي علفی با استفاده از دو شاخص غناي  تنوع زیستی گونهپژوهشدر این ). 2000پوربابایی و همکاران، (

، در هر یک از ) ویلسون- سیمپسون و اسمیت(و دو شاخص یکنواختی ) وینر - شانون سیمپسون و(اي گونه

                                                
1. OL-SEN 
2. Releve 
3. Spiral Plots 
4. Richness 
5. Evenness 
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اي که براي محاسبه تنوع زیستی هاي غناي گونهمول شاخصفر. دگردیمناطق مورد مطالعه محاسبه 
  :باشدها استفاده شد به شرح زیر میهاي علفی در هر یک از رولوه گونه

  هاي تنوعشاخص
 شاخص تنوع سیمپسون

)1                  (                                                                            
s

i

D Pi   21 1 

این . باشدنمونه می نسبت افراد هر گونه در قطعهPi شاخص تنوع سیمپسون و D - 1 معادلهدر این 
 تا حدود) کمترین مقدار تنوع(شاخص از صفر 

s


در . کندتغییر می) کل افراد موجود در نمونه( 11
ع طور مساوي در اجتما هایی دانست که بهسادگی تعداد گونهتوان به حالت اخیر تنوع سیمپسون را می

  ).1949سیمپسون، (انتشار دارند 
   وینر-شاخص تنوع شانون

)2        (                                                                                ' ( )(log )
s

i

H pi pi 2  

 ،رابطهدر این . ریزي شده استتئوري اطالعات پایهوینر بر اساس  -شاخص تنوع شانون
'Hباشد و اي میشاخص تنوع گونهsهاست و  تعداد گونهpiهایی که به گونه  نسبت نمونهi ام تعلق 

این رابطه زمانی کمترین مقدار را داراست ). 1989کربس، (باشد دارند به کل افراد در اجتماع می
)0='H (اي در نمونه وجود نداشته باشد و وقتی بیشترین مقدار را دارد که همه که هیچ گونه

 یکنواخت پراکنش کامالً(از تعداد افراد برابر تشکیل شده باشد ) s(هاي موجود در اجتماع  گونه
ر بزرگی برسد ولی در عمل در تواند به مقادیر بسیااز نظر تئوري مقدار این شاخص می). هافراوانی

  ).1989کربس، (کند  تجاوز نمی5 از H'جوامع بیولوژیک
 مورد استفاده قرار گرفت به شرح پژوهش یکنواختی که در این هاي رابطه: هاي یکنواختیشاخص
  .باشدذیل می

 حاصلگنی یا تنوع آن شاخص یکنواختی سیمپسون از شاخص ناهم: شاخص یکنواختی سیمپسون
  .باشد آن به شرح زیر میرابطهشده است، که 

)3                                                     (                                             
s
D

1
 D

E 1  

،رابطهدر این  D
E  تعداد گونه در نمونه s شاخص تنوع سیمپسون و Dمعیار یکنواختی سیمپسون، 1
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هاي نادر در نمونه قرار ندارد ثیر گونهأت کند و تحت تغییر می1این شاخص از صفر تا . باشندمی
  ).1949سیمپسون، (

 یکنواختی را شاخص جدیدي از) 1996(اسمیت و ویلسون  : ویلسون-شاخص یکنواختی اسمیت
هاي نسبی نسبت منظور استفاده بیشتر اختالف به. گیري نمودندها اندارهبر اساس واریانس فراوانی گونه

این شاخص . دگردها، واریانس بر اساس لگاریتم فراوانی محاسبه میهاي مطلق در فراوانیبه اختالف
  ).1996ویلسون،  -اسمیت(شود صورت زیر تعریف می به
)4    (                                              
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 ،s،... ،4، 3( در نمونه  i تعداد افراد گونهni شاخص یکنواختی اسمیت و ویلسون، Evar در این رابطه،
2، 1=i(،nj  تعداد افراد گونه j در نمونه )s ،...، 4، 3، 2، 1=j ( وsه ها در کل نمون تعداد گونه

 استاین شاخص، بهترین شاخص یکنواختی موجود ) 1996(طبق نظر اسمیت و ویلسون . باشند می
هاي نادر و هم به که این شاخص، هم به تعداد گونه این ضمن. باشداي میزیرا مستقل از غناي گونه

  ).1996 ویلسون، -اسمیت(هاي همسان اجتماع حساس است تعداد گونه
افزارهاي  ، در نرمیاد شدههاي العات برداشت شده با استفاده از روشاط: روش تجزیه و تحلیل

Excel و SPSS هاي جهت محاسبه شاخص. دگردی سازماندهی شده و بانک اطالعاتی مورد نظر تهیه
منظور بررسی وجود  به.  استفاده شد1شناسی اکولوژیکیافزار روشتنوع زیستی گیاهان علفی از نرم

هاي تنوع زیستی و مقایسه آنها با منطقه شاهد شناسی و شاخص فاکتورهاي خاكاختالف بین میانگین 
  ).2002مصداقی، (د گردی استفاده 2LSD و ANOVAطرفه  از آزمون تجزیه واریانس یک

  
  نتایج

هاي گونه، در منطقه شاهد و توده-هاي سطحهاي حلزونی ثبت و محنیاطالعات مربوط به پالت
  .گردیدترسیم ی دارتاالب و توسکا ییالق

                                                
1. Ecological Methodology 
2. Least Significant Difference 
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هاي نتایج مقایسه تنوع زیستی توده: هاي جنگلی با منطقه شاهد از نظر تنوع زیستیمقایسه توده
دهند  نشان میLSDهاي تجزیه واریانس و وسیله آزمون هدارتاالب و توسکاي ییالقی با منطقه شاهد ب

و ) F ،01/0<P=891/55(وینر  -، شانون)F ،01/0<P=893/13(هاي تنوع سیمپسون که شاخص
داري با منطقه شاهد اختالف آماري معنی) F ،01/0<P=855/6( ویلسون -شاخص یکنواختی اسمیت

 با منطقه شاهد اختالف آماري یاد شدههاي دارند ولی بین شاخص یکنواختی سیمپسون توده
هاي تودههاي تنوع زیستی  مقایسه بین میانگین شاخص1جدول ). <05/0P(داري مشاهده نشد  معنی

  .دهدجنگلی و منطقه شاهد را نشان می
  

 .LSDوسیله آزمون  ههاي جنگلی با منطقه شاهد بهاي تنوع زیستی توده مقایسه میانگین شاخص-1جدول 

  توسکاي ییالقی  دارتاالب  منطقه شاهد  هاي تنوع زیستیشاخص

  79/0  97/0  تنوع سیمپسون
**000/0  

87/0  
**001/0  

  75/2  27/5  تنوع شانون وینر
**000/0  

43/3  
**000/0  

  54/0  64/0  یکنواختی سیمپسون
ns024/0  

57/0  
ns126/0  

  69/0  79/0   ویلسون- یکنواختی اسمیت 
**000/0  

7/0  
**001/0  

  .باشد دار می فاقد اختالف آماري معنی: ns. دار است  درصد معنی1 اختالف آماري در سطح **
  

هاي خصوصیات خاك در توده:  نظر خصوصیات خاكهاي جنگلی با منطقه شاهد ازمقایسه توده
نتایج ). 2جدول (جنگلی دارتاالب و توسکاي ییالقی و نیز منطقه شاهد مورد بررسی قرار گرفت 

دهد از میان فاکتورهاي در نظر گرفته شده در اولین عمق  نشان میLSDهاي تجزیه واریانس و آزمون
و نسبت ) F ،01/0<P= 881/20(ابل جذب در هر دو توده پتاسیم ق) مترسانتی 15 تا 0(مورد بررسی 

C/N 641/5( در توده دارتاالب =F ،05/0<P (باشد، دار میبا منطقه شاهد داراي اختالف آماري معنی
  ).<05/0P(داري را نشان ندادند  فاکتورها اختالف آماري معنیدیگرو 

 کلیه فاکتورهاي در نظر گرفته شده در دهد کهمتر نشان می سانتی30  تا15 نتایج بررسی در عمق
  ).2جدول (، )<05/0P(داري هستند هاي جنگلی با منطقه شاهد فاقد اختالف آماري معنی توده

، F= 663/6(دهد که کربن آلی متر نشان میسانتی 50  تا30 در عمقهاي انجام شده بررسی
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05/0<P ( و نیتروژن)811/4 =F ،05/0<P ( هر دو توده وC/Nسکاي ییالقی  تو)56/4 =F ،
05/0<P (فاکتورهاي مورد بررسی اختالف سایرداري دارد ولی با منطقه شاهد اختالف آماري معنی 

  ).2جدول (، )<05/0P(داري را با منطقه شاهد نشان نداند آماري معنی
  

  .LSDوسیله آزمون  ههاي جنگلی با منطقه شاهد ب مقایسه میانگین خصوصیات خاك توده-2جدول 
  توسکا  دارتاالب  منطقه شاهد  )مترسانتی(عمق   ت خاكاخصوصی

0-15  67/7  7/7  
ns608/0  

7/7  
ns608/0  

15- 30  8/7  76/7  
ns74/0  

8/7  
ns000/1  

  واکنش شیمیایی
)pH(  

30- 50  9/7  86/7  
ns681/0  

83/7  
ns419/0  

0-15  88/3  71/3  
ns857/0  

42/4  
ns553/0  

15- 30  37/2  41/1  
ns071/0  

13/2  
ns624/0  

  درصد کربن آلی
(O.C)  

30- 50  66/1  79/0 
**006/0  

82/0 
**007/0  

0-15  32/0  32/0  
ns962/0  

29/0  
ns668/0  

15- 30  21/0  18/0  
ns522/0  

13/0  
ns079/0  

  درصد نیتروژن کل
(N) 

30- 50  15/0  08/0  
*014/0  

08/0  
*018/0  

0- 15  3/4  83/3  
ns684/0  

2/4  
ns93/0  

15- 30  13/2  83/1  
ns619/0  

77/1  
ns545/0  

  فسفر قابل جذب
  )ام پی پی(

(P) 
30- 50  1/1  93/0  

ns578/0  
9/0  

ns507/0  

0- 15  7/242  115  
*015/0  

135  
*04/0  

15- 30  3/126  77  
ns099/0  

75  
ns148/0  

  پتاسیم قابل جذب
  )ام پی پی(

(K) 
30- 50  83  55  

ns275/0  
63  

ns412/0  
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  .LSDوسیله آزمون  ههاي جنگلی با منطقه شاهد ب  مقایسه میانگین خصوصیات خاك توده- 2ادامه جدول 
  توسکا  دارتاالب  منطقه شاهد  )مترسانتی(عمق   خصوصیات خاك

0- 15  11/12  61/13  
*031/0  

03/13  
ns149/0  

15- 30  45/11  82/11  
ns391/0  

03/11  
ns325/0  

  نسبت کربن آلی به
  نیتروژن

)C/N(  
30- 50  3/11  82/10  

ns224/0  
98/9  

**007/0  

0- 15  30  3/43  
ns235/0  

7/26  
ns757/0  

15- 30  3/26  7/26  
ns975/0  

14  
ns26/0  

  درصد شن
(Sand) 

30- 50  7/25  6/23  
ns805/0  

17  
ns301/0  

0- 15  57  4/43 
ns096/0  

3/57 
ns964/0  

15- 30  60  3/54 
ns519/0  

61 
ns908/0  

  
 درصد سیلت

(Silt) 
30- 50  62  7/60 

ns842/0  
7/62 
ns92/0  

0- 15  13  3/13 
ns945/0  

16 
ns537/0  

15- 30  7/11  19 
ns369/0  

25  
ns122/0  

  
 درصد رس
(Clay) 

30- 50  3/12  7/15 
ns548/0  

3/20 
ns171/0  

فاقد اختالف : ns .دار استدرصد معنی 5اختالف آماري در سطح  :*. دار استدرصد معنی 1اختالف آماري در سطح  :**
  .دار استآماري معنی

  
  گیري و نتیجهبحث

هاي جنگلی دارتاالب و توسکاي ییالقی با منطقه شاهد نشان زیستی تودههاي تنوع مقایسه شاخص
 ویلسون با منطقه - یت وینر و شاخص یکنواختی اسم-هاي تنوع سیمپسون و شانوندهد که شاخصمی
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که منطقه شاهد داراي بیشترین مقدار و توده  طوري هب. باشنداري میدشاهد داراي اختالف آماري معنی
عبارت دیگر توده  به). 2 و 1 هايولجد(باشد  مییاد شدههاي دارتاالب داراي کمترین مقدار شاخص

 هاي پژوهش با پژوهشنتیجه این . برگ دارتاالب باعث کاهش تنوع زیستی گیاهان علفی شده استسوزنی
 .Cryptomeria japonica (L. F.) D. Donبرگ سوزنی هايکه توده این مبنی بر) 2004(ن  و همکاراآیتو
سو بوده و تاییدي بر آن  شوند هم  باعث کاهش تنوع زیستی می.Chamacyparis obtusa Sieb. Zuccو 
شبرگ خاطر کمی نور و تراکم ال هعلت کاهش تنوع زیستی گیاهان علفی کف در توده دارتاالب ب. باشدمی

 و .Carex silvatica L. ،Carex pendula Hudsهایی نظیر گونه. استتجزیه نشده در این توده 
Oxalis acetosella L.هایی با خاصیت باشند که معرف خاك میترین گیاهان کف توده دارتاالب   از مهم
 سببناقص آنها  تجمع الشبرگ و تجزیه کند و ، که)2005مهاجر، مروي(اند اسیدي ضعیف تا قلیایی

چه یک رویشگاه داراي تنوع زیستی بیشتري   هرطور معمول به. استوجود آمدن چنین شرایطی شده  هب
خیزي آن نیز بیشتر بوده و خاك آن از تکامل بیشتري برخوردار است  باشد پایداري اکولوژیکی و حاصل

 داشتن تنوع دلیل بهك توده دارتاالب نیز توان استنباط کرد که خا میبنابراین). 2000پوربابائی و همکاران، (
 نبود.  برخوردار استخیزي کمتري حاصل از  و توسکاي ییالقی شاهدهايزیستی کمتر نسبت به توده

نشان  با منطقه شاهد یاد شدههاي جنگلی بین شاخص یکنواختی سیمپسون تودهدار اختالف آماري معنی
 داراي کارایی بیشتري نسبت به شاخص  خصوصنویلسون در ای - اسمیت شاخص یکنواختیدهد  می

هاي تنوع زیستی در توده خالص توسکاي ییالقی نیز از منطقه شاهد شاخص. باشدمییکنواختی سیمپسون 
 بوده و به سرعت نیتروژناي که برگ درختان توسکا داراي مقدار قابل مالحظه ییجا ولی از آن. استکمتر 

، آقطی .Urtica dioica L گزنه مانندهاي علفی  گونهاستقرار باعث )2002کفش، زرین(شود تجزیه می
Sambucus ebulus L. عقابی و سرخس Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.دهنده خاك  که نشان

دلیل داشتن قدرت  به یاد شده گیاهان بنابراین .شده است) 2005مهاجر، مروي(باشند  مینیتروژنغنی از 
هاي تنوع زیستی در توده کاهش شاخص در نتیجه سبب را بر سایر گیاهان تنگ نمودهعرصه رقابتی بیشتر 

  .اند  ییالقی شدهتوسکا
برگ نیاز به برگ یا سوزنی پهن جملههاي درختی ازتوسط گونه) pH( واکنش شیمایی خاك تغییر

 به و منطقه شاهد یاد شده هاي جنگلی بین تودهبه همین دلیل). 2002کفش، زرین(زمان طوالنی دارد 
زمان براي ایجاد تغییر و تحول  عبارت دیگر  به.مشاهده نشدداري معنی اختالف آماري pHلحاظ 

نتیجه . ، کافی نبوده است) سال16تا  15(کاري شده در این بررسی  هاي جنگلاسیدیته خاك در توده
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که کاشت کاج و نراد  این ربهاي شمال ایران، مبنی در جنگل) 2002(کفش این بررسی با نتایج زرین
کاري  که در جنگل) 1995( گیاردینا مطالعه با نیز خاك تاثیر چندانی نداشته است و pHبر روي 

Alnus rubra Bong. و Pseudutsuga menzisii (Mirb.) Franko.داري را در  تفاوت معنیpH 
  .استسو بوده و تاکیدي بر آن  کند همنمی خاك مشاهده

با متر سانتی 30 تا 15 و 15 تا 0هاي هاي جنگلی در عمقتودهتروژن کل یو نی آل کربندرصد 
توده توسکاي  ،متر سانتی50 تا 30  ولی عمق. را نشان نداددارياختالف آماري معنیمنطقه شاهد 
، که دلیل آن قدرت باشدمیتوده دارتاالب ي نسبت به  بیشتر و نیتروژن کلکربن آلیییالقی داراي 

ترتیب که درختانی ینه اب. باشدتوسکا می) 1میکوریزا(اي هاي ریشهکنندگی نیتروژن توسط گرهتثبیت
هاي خود قادرند  در اطراف ریشه2هاهاي کم تحول یافته یعنی آکتینومیست توسکا با داشتن قارچمانند

ل جذب خاك ترتیب باعث افزایش ازت قاب ینه اازت مولکولی را به ازت آمونیاکی تبدیل کرده و ب
 هايگونهکه   اینبر مبنی) 1999(عه فیشر و بینکلی نتیجه حاضر با مطال). 2002کفش، زرین(شوند 
  .باشدسو می شوند هم میکننده نیتروژن سبب افزایش ماده آلی خاكتثبیت

ثیر عوامل متعددي نظیر درجه حرارت، أت سرعت تجزیه و شدت معدنی و هوموسی شدن تحت
). 2002کفش، زرین(باشد و میزان ازت موجود در برگ گیاه می) نوع الشبرگ(یاهی رطوبت، منشاء گ

تر  کمتر باشد بقایاي آن سریع) C/N(یعنی رابطه کربن آلی به نیتروژن ، چه میزان ازت بیشتر که هر طوري هب
دت کمتر از یک گنجشک، اقاقیا و عرعر در معنوان مثال برگ درختانی نظیر توسکا، زبان به. گرددتجزیه می

شوند ولی معدنی شدن برگ درختانی نظیر کاج و سرو تاالب به چندین سال سال تجزیه شده و معدنی می
متري توده دارتاالب  سانتی 15 تا 0  در عمقC/Nدر این بررسی مقدار ). 2002کفش، زرین(وقت نیاز است 

 بوده و C/N کمترین مقدار ايي ییالقی دارمتر توده توسکا سانتی50 تا 30 عمقدر داراي بیشترین مقدار و 
 در توده دارتاالب تجزیه C/Nباشند، که علت زیادي داري میبا منطقه شاهد نیز داراي اختالف آماري معنی

 50 تا 30  در عمقC/Nکمی مقدار . باشدکند، ناقص و روي هم انباشته شدن الشبرگ در این توده می
  .باشد میدهنده فعالیت بیولوژیک در این عمق نشان) 98/9(توده توسکاي ییالقی متري سانتی

هاي مورد بررسی با منطقه شاهد اختالف هاي جنگلی در کلیه عمقمیزان فسفر قابل جذب در توده
 زیرا تغییرات فسفر در خاك بسیار کند بوده و به زمان طوالنی نیازمند .داري را نشان ندادماري معنیآ

                                                
1. Mycorrhiza 
2. Actinomycetes alni 
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و ) 2007( صیاد و همکاران مانندنی اتیجه این بررسی با نتیجه مطالعه محققن). 2002اردکانی، (است 
هاي جنگلی قسمت عمده فسفر قابل جذب قابل ذکر است که در خاك. مطابقت دارد) 1999(پاروتا 
وضوح قابل ه که در این بررسی نظیر این مورد ب) 2002کفش، زرین(باشد هاي سطحی میدر افق

  .استمشاهده 
 ولی با باشد می زیاد بسیار) برگبرگ و پهنسوزنی(ها مقدار پتاسیم در برگاي فصل رویش در ابتد

در زمستان بعد، . رسد ثابتی میمقدار تقریباً تدریج کاهش یافته و در پاییز به هتوسعه فعالیت گیاهی مقدار آن ب
تی مقدار پتاسیم خاك اضافه کلی وق طور به. را باز هم کاهش دهد تواند مقدار آنی مییشرایط آب و هوا

جذب بهتر . گردد می د مقدار کلسیم خاك کاهش یافته و شرایط براي جذب فسفر و آهن مساعدشومی
کاسب، حبیبی(د شو ها و افزایش سطح فعال خاك می در اثر ورود پتاسیم باعث توسعه بهتر ریشهباالعناصر 
هاي دارتاالب و  تودهيمتر سانتی15 تا 0 قمقدار پتاسیم قابل جذب در عمدر این بررسی، ). 1992

هاي دیگر بین  ولی در عمقباشند میداري  اختالف آماري معنی دارايتوسکاي ییالقی با منطقه شاهد
 صیاد و همکاران مانندن دیگري امحقق. داري مشاهده نشد و منطقه شاهد اختالف معنییاد شدههاي  توده

  .اند حاضر رسیدهپژوهش به نتایج مشابه )1999(، فرناندز و همکاران )2007(
هاي دارتاالب و توسکاي ییالقی با منطقه شاهد بیانگر تفاوت در بافت خاك تودهنشدن مشاهده 

 صیاد و هاي پژوهشاین نتیجه با . آن است که براي تغییر در بافت خاك به زمان بیشتري نیاز است
  .باشدسو می هم) 2007(همکاران 

 در خاك توسط توده توسکاي ییالقی C/Nجه به افزایش نیتروژن و کاهش نسبت طورکلی با تو به
هاي جنگلی شده و خیزي بیشتر خاك واسطه داشتن قدرت تثبیت ازت، این گونه باعث حاصل هب

 بنابراین). 2002کفش، زرین(کننده خاك نام برد هاي اصالحعنوان یکی از گونه را به توان آن می
صورت آمیخته و در مناطقی که شرایط براي استقرار توسکا مناسب  ها بهکاري گلشود جنپیشنهاد می

خیزي خاك عامل مهمی در  ثیر مثبت در حاصلأزیرا توسکا ضمن ت. است با این گونه همراه شود
  .آیدشمار میها بهکاري استمرار تولید در جنگل

  
  سپاسگزاري

مهندس آقاي ندان جناب آقاي مهندس بیات، از ریاست محترم مرکز بذر درختان جنگلی خزر تشب
اند  فراهم نمودهپژوهشناصري و کلیه پرسنل محترم این مرکز که امکانات الزم را براي انجام این 

 .نمایم سپاسگزاري می
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Abstract1 

The aim of this study is comparison of soil characteristics and biodiversity in 
plantation of bald Cypress and Caucasian Alder forest stands in Kludeh region 
(Mazandaran Province). In order to study biodiversity in forest stands and control 
region, 10 sample plots (Releve) were selected and the name and abundance of 
plant species of the forest floor were recorded. Biodiversity of herbal plants were 
tested by two species richness indexes (Simpson, Shannon-Winner) and evenness 
indexes (Simpson, Smith-Wilson). In order to investigate soil chemical and 
physical properties, soil were taken at 0-15, 15-30 and 30-50 cm depths in forest 
stands and control region. Each soil sample was analyzed for texture, pH, organic 
carbon, total nitrogen and two nutrients element (K, P). The results showed that the 
diversity indexes of Simpson and Shannon-Wiener and evenness index of Smith-
Wilson in Caucasian Alder stand is higher than bald Cypress stand. On the other 
hand, Simpson’s evenness index did not show statistical significantly difference in 
forest stands. Other results also showed that the minimum amount of K and the 
maximum C/N ratio were observed in 30-50 and 0-15 cm depths of bald Cypress 
stand, respectively, and the minimum C/N ratio was observed in 30-50 cm depth of 
Caucasian Alder stand. Totally, bald Cypress stand declines the biodiversity and 
soil fertility but, Caucasian Alder stand reduces C/N ratio and increases the 
nitrogen amount. 
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