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  يبر چرخه بيوژئوشيميايي گونه راش هيرکان يثير ترکيب تاج پوشش توده جنگلأت

(Fagus orientalis Lipsky) 

 ن کال(يالد حصال -ت مدرسيدانشگاه ترب يپژوهش يجنگل آموزش :يمطالعه مورد)
 

 3و فاطمه روستايي 2وردي، کتايون حق1يحيي کوچ*
 ،، ایراندانشگاه تربیت مدرس ،استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی1

 ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران استادیار،2
 ، ایراندانشگاه تربیت مدرس ،انشکده منابع طبیعیارشد جنگلداری، دآموخته کارشناسیدانش3

 31/11/1330تاریخ پذیرش:  ؛11/10/1331تاریخ دریافت: 

 1دهيچک
 یتاج یهابیبا حضور در ترک رانیا یصنعت یهان گونهیتراز با ارزش یکیعنوان  گونه راش به هدف:و سابقه 

تاج  بینقش ترک یبه بررس یمطالعات متعدد ت.خاک خواهد داش یزیخبر حاصل یمختلف اثرات متفاوت یها گونه

متفاوت تاج پوشش در  یهابیترکاست.  حاصل شده یج متفاوتیو نتا پرداختند بیوژئوشیمیایی یهابر چرخه پوشش

 یو خروج یان ورویت جریفیت و کیکه بر کم یریثأها با ت ن تفاوتیا کنند.یجاد میا یناهمگن یمختلف یهااسیمق

ن یین پژوهش تعیهدف ا د داشت.نخواه یز اثرات مختلفین ییایمیوشئوژیب یهاانیدارند بر جر ییآب و عناصر غذا

 گونه است. نیا ییایمیوشئوژیرات چرخه بییدر تغ یرکانیخته راش هیعملکرد تاج پوشش خالص و آم

لت، راش افراپ -ممرز، راش -، شامل راشیدر اشکوب فوقان ب تاج پوشش درخت راشیترک چهار مواد و روش:

مورد توجه قرار پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس  -در جنگل آموزشی و راش خالص ممرز( -افراپلت -آمیخته )راش

ش یفصل رودر  ست قطعه نمونه در جنگل ایجاد شد.یو در مجموع ب پنج تکرار مشخص برای هر ترکیب. گرفت

درختان راش و از  ین فاصله به تنه اصلیتر کیر نزدمتر( دسانتی 11× 11×  11و خاک ) الشبرگ یها)تابستان(، نمونه

الشبرگ، تروژن یکربن و ن یهامشخصهشگاه انتقال داده شد. یبه آزما یبیک نمونه ترکیو  یآورچهار سمت آن جمع

تروژن ی، نیشامل وزن مخصوص، بافت خاک، رطوبت، واکنش خاک، کربن آل خاک ییایمیش -یکیزیف یهامشخصه

، یتوده کرم خاکیت و زیتروژن، جمعیکربن و ن یکروبیتوده میزشامل  یو تصاعد گاز یستیز یهامشخصهو  کل

  شد. یریگد اندازهیتروزاکسید کربن و نیاکسیمتان، د یتصاعد گاز

ن مقدار کربن را نشان یتروژن و کمترین مقدار نیشتریت الشبرگ با بیفین کیباالترتاج پوشش خته یب آمیترک ها:افتهي

شد و بافت خاک  ب خالص راش مشاهدهین مقدار رطوبت خاک در ترکیشتریو ب یظاهر ین مقدار چگالیرداد. کمت

ن مقدار کربن و نسبت یشتریخته و بیب آمیتروژن خاک در ترکیو ن pHزان ین میشترینشان نداد. ب یداریمعن تفاوت

گرم یلیم 01/717) کربن یکروبیتوده میر زین مقادیشتریب شد. ب خالص راش مشاهدهیتروژن خاک در ترکیکربن به ن
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گرم یلیم 15/1دکربن )یاکسیلوگرم(، تصاعد دیگرم بر کیلیم 73/11تروژن )ین یکروبیتوده میلوگرم(، زیبر ک

ب خالص ی( در ترکروزمترمربع در  درد یتروزاکسیگرم نیلی/ م30د )یتروزاکسی( و نروزمترمربع در  دردکربن یاکس ید

خته یب آمیمترمربع( در ترک درگرم یلیم 23/11) یخاککرمتوده یمترمربع( و زدر تعداد  01/2داد )ن تعیشتریراش و ب

 .نشان نداد یمختلف درخت یهابین ترکیدر ب یداریمعن یشد. تصاعد متان تفاوت آمارمشاهده 

بر  یدرخت یهابیگر ترکیب تاج پوشش خالص راش نسبت به دینشان داد ترکپژوهش حاضر ج ینتا :يريگجهينت

وابسته به سطح باالتر ر به دست آمده یبا توجه به مقادر ین تاثیو ا استداشته  یشتریر بیثأتروژن تیکربن و ن یهاچرخه

ها بر  مثبت آنثیر أتکه در مطالعات به  ییهار مشخصهین سایهمچن. بوده است یزان کربن آلیرطوبت خاک و م

 نشان ندادند. یثیرأتن مطالعه یمذکور اشاره شده است در ا یها چرخه

 

 ت الشبرگیفیخته، کیکال، خاک، راش خالص، راش آمنیالدتصاعد گاز، جنگل صالح کليدي: هاي واژه

 

 مقدمه

چرخه عناصر  یبرا یمتعدد یمفهوم یهامدل

 گزارش شده است یجنگل یهاسازگانبومدر  ییغذا

 سه( 2113(. جانسون و همکاران )03، 10، 30، 15)

را در  ییاز چرخه عاصر غذا یاصل جزء

: اندان نمودهیل بیبه شرح ذ یجنگل یها سازگان بوم

 2ها یورود یانگر تمامیکه ب 1ییایمی( چرخه ژئوشالف)

                 باشد و اکثرا  در یمسازگان بومک یاز  3هایو خروج

 ییایمیش یو هوازدگ یکیدرولوژیارتباط با چرخه ه

شامل که  5ییایمیوشی( چرخه ببسنگ بستر است. )

در داخل خود  ییعناصر غذا یهاییانتقال و جابجا

انگر یکه ب 1ییایمیوژئوشی( چرخه بج) .باشدیاه میگ

ر و ییتغ یاه با خاک بوده و شامل تمامیارتباط گ

اه با خاک رخ ین گیاست که در رابطه ب یتحوالت

چرخه  ین نوع مدل مفهومیتر                 دهد و عموما  جامع یم

محسوب  یجنگل یهاازگانسبومدر  ییعناصر غذا

تاج پوشش یکی از مهمترین اجزای . (32) شودیم

آید. آشکارا جنگلی به شمار می یهاسازگان بوم

                                                
1- Geochemical cycle  

2- Inputs  

3- Outputs  

4- Biochemical cycle  

5- Biogeochemical cycle  

پیداست که تاج پوشش جنگل بر روی بسیاری از 

باشد اثرگذار می شگاهیروفرآیندهای بیوژئوشیمیایی 

های تاج پوشش به طرق مستقیم و مشخصه(. 01)

بارش، ت و کمیت الشریزی، تاجغیرمستقیم بر کیفی

 دوانی و، خصوصیات خاک، الگوی ریشهساقاب

. بنابراین در شرایط رویشگاهی مؤثر استتنفس خاک 

 برتواند مشابه، ناهمگونی ترکیب تاج پوشش می

 (.03) جنگلی اثرگذار باشدسازگان بومخیزی حاصل

عنوان  توان ترکیب تاج پوشش را بهبر همین اساس می

های تور تعیین کننده در تغییرپذیری شاخصیک فاک

های جنگلی به شمار آورد. خیزی خاکحاصل

و اشکال مختلف بارش )تاجی و یا  ریزی الشه

ای( مهمترین مسیرهایی هستند که منجر به انتقال  ساقه

و جابجایی عناصر از تاج پوشش به داخل خاک 

به سرشت  شوند. سهم هر یک از این دو مسیر می

های شاخه و برگ درختان و همچنین مشخصهعناصر، 

جهت دستیابی  (.35) اسیدیته آب باران بستگی دارد

منظور حفظ و نگهداری عناصر غذایی  به بهترین راه به

ثیر أتخاک جنگل در شرایط محیطی موجود، آگاهی از 

های شیمی ترکیب تاج پوشش بر مقدار و مشخصه

 باشد. ت میبارش و ساقاب از ضروریاریزی، تاجالشه
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 هکنندد افتین سطح دریتریاصل جنگل ششپوتاج

بدارش   یع مکدان یکه در توز یراتییو با تغ رش استبا

بدر   یمهمد  اثدر کندد  یجداد مد  ی( اسداقاب  -بارش)تاج

(. تدداج 01جنگددل دارد ) یکیدرولوژیدده یهددا میددرژ

 یع بارش در کف جنگدل، الگوهدا  ینحوه توز ،پوشش

وذ سدددطحی و یندددهای نفدددآنتیجدده فر و در یرطددوبت

تغییددرات   (.71) دهددعمقی را تحت تأثیر قدرار مدی

بددارش بددر ندداهمگنی فرایندددهددای مکددانی تدداج

و اکولوژیددددک  یاییمیوژئوشددددویبهیدددددرولوژیک، 

اگددر الگوهددای   (. 31) گدذاردکددف جنگل اثدر مدی

مکانی بددارش در مدددتی طددوالنی پایدددار باشددند،      

ا تحت شرایط خاص تغییددرات مکددانی   ه تغییرات آن

. با توجه به (73) نددهخاک را نشان می یزیخحاصل

هدای  های تاجی، مشخصده ظرفیت تبادالت و مشخصه

شیمی آب باران با عبور از فضای داخل تداج پوشدش   

 یهدا سدازگان بومتاج پوشش (. 57) کندتغییر پیدا می

جنگلی عناصدر غدذایی را در شداخه و بدرگ ذخیدره      

 گرداندد ریدزی بده خداک برمدی    وده و از طریق الشهنم

درختان بر اساس اندازه بده دو دسدته    یهاشهیر(. 13)

شده  یرمتدر( و درشدت  یلیشه )قطر کمتر از دو میزریر

شدوند. رشدد،   یم مد یمتر( تقسد یلیشتر از دو می)قطر ب

ها از مسیرهای اصدلی چرخده   مرگ و تجزیه ریزریشه

یدابی عناصدر منیدزیم،    کربن و نیتروژن بدوده و در باز 

(. 22) دارندددد یکلسدددیم و فسدددفر نقدددش اساسددد  

 یتدر و نقدش سداختار   بدزرگ  ها با اندازه شهیر درشت

شوند. نرخ یدرختان م ینیبخش روزم یداریموجب پا

کند، کربن و عناصر  یها به شکلشهیربازگشت درشت

د و تدنفس  ید کندد و بدر تول  یرا به خاک آزاد م ییغذا

محلول خداک رابطدی بدین    (. 11) باشدیثر مؤخاک م

باشد و نقش بسیار ، آلی و معدنی مییستیزهای بخش

 یهدداسددازگانبددوممهمددی در چرخدده بیوژئوشددیمیایی 

هدای درختدی مختلدف،    گونه(. 1) کندجنگلی ایفا می

های متفاوت عناصر غذایی از طریق مسیرهای ورودی

ریددزی و فرآیندددهای متفدداوت الشدده ،هیدددرولوژیکی

های آلی و معدنی خاک منجدر بده   در الیهبیوشیمیایی 

تغییرپذیری مکدانی و مدوقتی شدیمی محلدول خداک      

 ی، الگدو یجنگلد  یهدا  سدازگان  بومدر (. 02) شوند می

 یهدا بر مشخصده ثیر أتپراکنش تاج پوشش درختان با 

ثیر أتد بدی  وهای میکربر فعالیتالشبرگ و خاک  یفیک

جداد  ای هدا گاز انتشدار را در  گذاشته و ناهمگنی مکانی

هدای خداک یکدی از    شدناخت ویژگدی  (. 3) نمایندمی

های مدیریت اصولی جنگل است کده بسدیاری از    پایه

شناسی از جمله انتخداب  های اکولوژی و جنگلگزینه

خیزی رویشگاه و نرخ رویش توده گونه، تعیین حاصل

ثیر أتد چرخده  "(. مفهوم 07آن قرار دارند )ثیر أتتحت 

1تک درخت
( در 1302ندک ) یز اولدین بدار بوسدیله    "

هدای خداک از قبیدل    مربدوط بده ویژگدی    یهاپژوهش

کاتیونهای قابل تبدادل و اسدیدیته خداک عندوان شدده      

هدا بدا   بر روی خاک های درختی منفرداست. اثر گونه

2خیددزیجزیددره حاصددل"عندداوین مختلفددی چددون 
" ،

3های تجدیدحیاتمیکروسایت"
تئدوری مددل   "و یا  "

5 لولدده
ختدده یب آمیدد(. ترک51انددد )نامگددذاری شددده "

ممکدن اسدت اثدرات متعدددی بدر       یدرختد  یها گونه

جنگلی داشته باشد. ایدن   یهاسازگانبومبیوژئوشیمی 

های خاک پدایین  موضوع در مناطقی که مقادیر کاتیون

    (.01رسد )نظر می تر بهاست برجسته

ترین درختان صنعتی کشور یکی از با ارزش 1راش

بندد  در ارتفاعدات میدان  طدور عمدده    باشدد کده بده   می

های سبک و غندی از مدواد   های شمال در خاک جنگل

شود. حفدظ  غذایی و شرایط اسیدی و آهکی یافت می

گونده بده هنگدام     هدای ایدن   شرایط تولیددی رویشدگاه  

                                                
1- Single tree influence cycle 

2- Fertility island 

3- Regeneration micro sites 

4- Pipe model theory 

5- Fagus orientals Lipsky  
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برداری آن در راستای اصل تولید مسدتمر و بهینده    بهره

رو مطالعده   مورد توجه مدیران جنگل قرار دارد. از این

ایی شرایط رویشگاهی این گونده ارزشدمند از   و شناس

های آمیخته شمال گونه در جنگل ضروریات است. این

شدود کده   های درختی متعددی همراه میایران با گونه

توانندد در ندوع و   های همدراه مدی  هر یک از این گونه

خیزی رویشدگاه  شکل اثرگذاری گونه راش بر حاصل

ب ی( نقش ترک2113همکاران ) و آبرتاثرگذار باشند. 

را بددر  2ممددرز -و راش 1پوشددش راش خددالص تدداج

تفداوت  کردندد.   یمهرگدان بدزرگ بررسد   یت بیجمع

 یب مشاهده نشد و فراوانیت دو ترکین جمعیب یادیز

ش از تدوده  یجوامع ماکروفون در توده خالص راش بد 

 یثیرأتخته، یدر توده آم ییاست. تنوع غذا خته بودهیآم

 .(2) اسدت  اک نشان ندداده فون خ یبر تنوع و ناهمگن

ب یدددترکثیر أتددد( 2111) المرسددددورفو  یحجتددد

 -خته راشی، آم5، خالص نراد3پوشش خالص راش تاج

ج یکردند. نتا ید کربن بررسیاکسینراد را بر تصاعد د

د کددربن در یاکسددین تصدداعد دیشددتریبکدده نشدان داد  

 کدارا و . (20) ندراد بدوده اسدت    -خته راشیآمب یترک

 یهدا  پوشش گونده ب تاجیترکثیر أت (2111همکاران )

ان یرا بر جر 7ایو کاج بانکس 0، صنوبر لرزان1اهیل سئنو

 یهددات پوشددشیددفعال ییایددو پو ییعناصددر غددذا 

و کانددادا یکبددک و انتددار یهددارآشددکوب در جنگددلیز

هدا، حضدور    ج پژوهش آنیکردند. مطابق با نتا یبررس

بده عناصدر    یش دسترسد یصنوبر موجب افزا یهاهیپا

 یآونددد یهدداپوشددش یدیددتددوده تولیو ز ییغددذا

هدا  حضور خزه ین بررسیاست. در ا رآشکوب شدهیز

شددت   اسدت.  برگان داشتهیبا سوزن یمثبت یهمبستگ

                                                
1- Fagus sulvatica L.  
2- Fagus sylvatica L. – Carpinus betulus L.   

3- Fagus sylvatica L.  

4- Picea abies L. Karst  

5- Picea mariana (Mill.) BSP  

6- Populus tremuloides Michx  

7- Pinus banksiana Lamb    

تدوده پوشدش   یبدر کدل ز   یثیرأتد اد یا زیکم  یختگیآم

 انجدام  هددف از  .(33) اسدت نداده رآشکوب نشان یز

چرخددده ل یدددتحلو  یبررسددد ،پدددژوهش حاضدددر 

ب تدداج پوشددش یددراش در ترک نددهگو ییایمیوشددئوژیب

 یمعرفد و ممرز و افراپلت  یهاخته با گونهیآم ،خالص

 ییایمیوژئوشیرگذار بر روند چرخه بیتأث یتاج بیترک

   .باشدیممورد مطالعه  یهادر توده

 

هامواد و روش  

 -در جنگل آموزشی  این تحقیق: منطقه مورد مطالعه

پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس واقع در 

کال از توابع شهرستان نوشهر انجام گردید.  الدین صالح

حوزه آبخیز آغوزچال واقع  3این منطقه در سری 

متر از  111 - 1711گردیده که دارای دامنه ارتفاعی 

 33دقیقه  57درجه و  11 سطح دریا و طول جغرافیایی

شرقی و عرض  ثانیه 21دقیقه  53درجه و  11 تا ثانیه

درجه  30 تا ثانیه 10قیقه د 32درجه و  30 جغرافیایی

باشد. منطقه مورد شمالی می ثانیه 23دقیقه  23و 

بندی اقلیمی ایران، جزء نواحی با مطالعه در تقسیم

متر واقع  211بارش متوسط و اختالف ارتفاع بیش از 

 گیردشده و بر اساس دما در اقلیم خیلی سرد قرار می

متر بوده میلی 0/1310. میانگین بارندگی سالیانه (51)

 251که با گرادیان منفی به سمت ارتفاعات به حدود 

حداکثر و  .یابدمتر در باال دست کاهش میمیلی

ترتیب در مهرماه و  حداقل متوسط بارندگی ماهیانه به

دهد و متر رخ میمیلی 5/37و  5/201تیرماه با 

ترتیب در  حداکثر و حداقل میانگین دمای ماهیانه به

گراد درجه سانتی 0/0و در بهمن  21تیر و مرداد 

منظور انجام این پژوهش، قطعه شماره  باشد. به می

واقع در جنگل مذکور مدنظر قرار گرفت. این  311

هکتار، عرصه حفاظتی بوده و در  70با مساحت قطعه 
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، 5، نمدار3، انجیلی2های ممرزبا گونه 1آن راش

ش از یبباشد. همراه می 7و بارانک 0پلتافرا، 1شیردار

توسط گونه راش اشغال شده و  قطعهدرصد سطح  11

درصد  11الذکر کمتر از فوق یهاگونه ک ازیهر 

ساختار . (1)جدول  اندرا در بر گرفته قطعهمساحت 

زاد ناهمسال بوده و کیفیت توده نیز مناسب توده، دانه

باشد. حداقل و حداکثر ارتفاع از سطح دریا می

بوده و اکثر سطوح این  متر 011تا  211ترتیب  هب

، باشند. جهت عمومی قطعهعرصه دارای شیب تند می

دولومیتی  -شرقی بوده و دارای سنگ مادر آهکیشمال

سول و یباشد. خاک محدوده مورد مطالعه، آلفمی

  (. 51باشد )لومی میکلیبافت خاک، سیلتی

منظور انجام  به: برداري و تجزيه آزمايشگاهينمونه

گردشی در عرصه  پس از جنگل ر،پژوهش حاض

های مجرب، جنگلی موردنظر و با کمک قرقبان

هایی )با سطح حداقل نیم هکتار( از  ها یا لکه گروه

درخت راش محاط شده توسط [های درختی  گونه

ممرز(،  -درختان ممرز )ترکیب تاج پوشش راش

درخت راش محاط شده توسط درختان افراپلت 

راپلت(، درخت راش اف -)ترکیب تاج پوشش راش

محاط شده توسط درختان ممرز و افراپلت )ترکیب 

تاج پوشش راش آمیخته( و درخت راش محاط شده 

توسط درختان راش دیگر )ترکیب تاج پوشش خالص 

در اشکوب فوقانی جنگل با شرایط  ]راش(

  731-011                                        فیزیوگرافی تفریبا  یکسان )دامنه ارتفاعی 

 31-31 و شیب شرقیمتر، جهت جغرافیایی شمال

پنج تکرار و  درصد( شناسایی گردید. برای هر ترکیب

در مجموع تعداد بیست قطعه نمونه در جنگل مدنظر 

                                                
1- Fagus orientals Lipsky  
2- Carpinus betulus L.  

3- Parrotia persica  

4- Tilia begonifolia  

5- Acer cappadocium  

6- Acer insigne  

7- Sorbus torminalis  

های قرار گرفت. در فصل رویش )تابستان(، نمونه

متر( در سانتی 11× 11×  11الشبرگ و خاک )

( و 23ترین فاصله به تنه اصلی درختان راش ) نزدیک

آوری و یک نمونه ترکیبی به از چهار سمت آن جمع

 (. 1آزمایشگاه انتقال داده شد )شکل 

های خاک جهت انجام یک بخش از نمونه

های فیزیکی و شیمیایی، پس از هوا خشک آزمایش

متری عبور داده شده و بخش دوم میلی 2شدن از الک 

های زیستی تا زمان ها برای انجام آزمایشنمونه

گراد نگهداری شد. یدرجه سانت 5آزمایش در دمای 

چگالی ظاهری به روش سیلندر، بافت خاک )درصد 

اجزاء تشکیل دهنده خاک( با استفاده از روش 

هیدرومتری، رطوبت خاک به روش توزین، اسیدیته 

متر  pHبه روش پتانسیومتری از طریق دستگاه 

الکتریکی، کربن آلی به روش اکسیداسیون تر 

(، 23کجلدال ) بالک، نیتروژن کل به روش والکلی

 -زیتوده میکربی کربن و نیتروژن به روش تدخین

( در محیط آزمایشگاه مورد سنجش قرار 0استخراج )

برداری خاک، گرفت. همچنین، همزمان با نمونه

توده آوری و زیهای خاکی به روش دستی جمع کرم

ساعت خشک  50ها بعد از  ها با توجه به وزن آنآن

در آزمایشگاه مورد  های فیلترشدن روی کاغذ

منظور سنجش تصاعد  (. به53گیری قرار گرفت ) اندازه

گرم خاک تازه مربوط به هر یک از  11گازی، مقدار 

ای با حجم یکسان قرار های شیشهها در بطریموقعیت

طور  هساعت ب 3ها به مدت داده شد و درب بطری

که هیچ ارتباطی با محیط  طوری کامل بسته شد به

های گاز موجود از اشته باشد. سپس نمونهبیرون ند

های محفوظ شده با استفاده از سرنگ داخل بطری

گاز )دی اکسید کربن، متان و  هایبرداشت و نمونه

  دستگاه گاز کروماتوگراف قرائت نیتروزاکسید( توسط

 (.  52شد )
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 .(04پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس ) -جنگل آموزشي يظتدر قطعه حفا يدرخت يهاار( درصد پوشش گونهياشتباه مع ±ن )يانگيم -1جدول 

 نام گونه
(Species) 

 راش

(Beech) 

 ممرز

(Hornbeam) 

 یلیانج

(Persian 

ironwood) 

 نمدار

(Basswood) 

 رداریش

(Cappadocian 

maple) 

 افراپلت

(Persian 

maple) 

 بارانک

(wild 

service tree) 

درصد 

 پوشش
Cover (%) 

58.13±9.12 9.86±2.19 8.11±3.09 5.16±1.77 7.48±2.11 9.11±1.23 1.01±0.09 

 

 
 .الشبرگ و خاک يبرداراز محل نمونه يکيطرح شمات -1شکل 

Figure 1. Schematic design of litter and soil sampling location. 
 

 هاتجزيه و تحليل داده

 وسیله هب هاداده بودن نرمال مرحله، اولین در

 بودن همگن و اسمیرنوفوفکولموگر آزمون

 بررسی مورد لون آزمون از استفاده با هاداده واریانس

 تفاوت عدم یا تفاوت مطالعه منظور به. گرفت قرار

 درخاک الشبرگ و  مختلف یهامشخصه ریمقاد

 تجزیه آزمون از پوشش ب تاجیترکارتباط با نوع 

 دانکن آزمون. شد استفاده کطرفهی واریانس

(11/1>p )هامیانگین چندگانه مقایسه منظور به نیز 

 با هاداده کلیه آماری تحلیل وه یتجز .شد گرفته کار هب

 .رفتیپذ صورت 21نسخه  SPSSافزار نرم از استفاده

 م شدند.یترس اکسلافزار ه نمودارها در نرمیکل

ن ییمنظور انجام آنالیز چند متغیره و تع همچنین به

 یتصاعد گازهاو  یستیز یهان مشخصهیب رابطه

 ییایمیش و یکیزیف ،الشبرگ یهامشخصهبا  یاگلخانه

های جنگلی مورد مطالعه، تحلیل خاک در پوشش

با ایجاد ماتریس حاصله در  (PCA)های اصلی مؤلفه

مورد بررسی  Windowsتحت  PC - ORDبرنامه 

  قرار گرفت.
 

 و بحث نتايج

و نسبت کربن به  یکربن آل: الشبرگ يهامشخصه

ب در یترت خود را به ریمقادن یشتریتروژن الشبرگ بین

ممرز و  -، راشپلتافرا -ب خالص راش، راشیترک

پژوهش  یهاافتهی(. 2جدول ) خته نشان دادیآمش را

حاضر نشان داد که غلظت کربن در توده راش خالص 

مورد مطالعه بوده  یدرخت یهابیر ترکیشتر از سایب

سه ی( مقا2115کارا و همکاران ) یاست. در بررس

 -راش و 1ب خالص راشیزان کربن الشبرگ در ترکیم

نشان داد که راش خالص  هیترک منطقه بارتن در 2نراد

ت یفیمرتبط با ککه  بودهاز کربن  یشتریب یمحتو

                                                
1- Fagus orientalis  

2- Abies nordmanniana  
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بات یترک یآزادساز باشد.یگونه م نیالشبرگ ا

مهارکننده مانند فنول و تانن، موجب کند شدن روند 

برگر و ن مطالعه ی(. همچن31) دشویه الشبرگ میتجز

 1راش نشان داد که غلظت کربن در( 2111همکاران )

برگ یک گونه سوزنیعنوان  به 2اه یکاج س از  یحت

ن یبا کمتر یاعنوان گونه شتر بوده و راش را بهیب

 ی(. بررس3) نمود یکربن معرف یدرصد آزادساز

زان ین میانگر کمتریز بین( 2111وب و همکاران )ئجا

 3مواد از جمله کربن در گونه راش یرهاساز سبتن

و  0گنجشک، زبان1، ممرز5نمدار یهانسبت به گونه

جونارد و همکاران  یهاافتهی(. در 31باشد )یم 7افرا

و  3، بلوط0توده خالص راش یز در بررسین( 2110)

در  یختگیر مثبت آمیثأبلوط، به ت -خته راشیتوده آم

پژوهش . شده استاشاره  یکربن آل یش آزادسازیافزا

ثیر أتخته راش و بلوط، یب آمیترک ها نشان داد که آن

ه الشبرگ بلوط داشته است و یمثبت در روند تجز

 یط مساعدیشتر فسفر در الشبرگ راش، شرایغلظت ب

کننده الشبرگ هیتجز یهاسمیکروارگانیت میفعال یبرا

ها  آن یهاافتهین ی(. همچن33)بلوط فراهم آورده است 

ه در راش یند تجزیزان مقاومت به فرآینشان داد که م

بلوط بوده است. با  -ب راشیش از ترکیخالص ب

ت یحاضر ماه یتوجه به مطالعات مذکور، در بررس

گر یش کربن نسبت به دیالشبرگ راش موجب افزا

تروژن یاست. غلطت نگونه راش شده  یهابیترک

افراپلت و راش  -ممرز -ب راشیترک الشبرگ در

ن مقدار را نشان ین و کمتریشتریب بیترت خالص به

( و 2110) همکارانو جونارد  یهاافتهیداده که با 

                                                
1- Fagus sylvatica  

2- Pinus nigra 

3- Fagus sylvatica  
4- Tilia spp 

5- Carpinus betulus 

6- Fraxinus excelsior 

7- Acer spp 

8- Fagus sylvatica  

9- Quescus alba  

. (01، 31) مطابقت دارد( 2111) ارانکز و همیلدیسار

ثر ؤت الشبرگ میفیر کییخته درختان بر تغیب آمیترک

ن رابطه ی(، در ا2113و همکاران )وانگ . (11است )

در  .(70) نددان کریا بر11 یزیخاصطالح اثر حاصل

 یمحتو) بهترت یفیبا ک ییهاالشبرگ ،ندین فرآیا

به  کربن و نسبت کربن یشتر و حاویتروژن بین

ت جوامع یر مثبت بر فعالیث        ( با تا ترنییپا تروژنین

عناصر از  یه و آزادسازیموجب سهولت تجز یکروبیم

ان یبه ب(. 10) شوندین مییت پایفیبا ک ییهاالشبرگ

مختلف منجربه  یدرخت یهاگونه یختگیآم گر،ید

 یزیخت الشبرک کف جنگل و حاصلیفیبهبود ک

الشبرگ  یت باالیفیک(. 00)گردد یشگاه میخاک رو

ن کربن( در ییتروژن و غلظت پایشتر نیر بی)مقاد

ت یفیهمراه راش موجب بهبود ک یدرخت یها گونه

خالص  یب تاجیخته نسبت به ترکیب آمیالشبرگ ترک

تروژن یکربن به ن سبت(. ن12ده است )یردراش گ

ب خالص تاج پوشش راش با یالشبرگ تنها در ترک

ن یاست. کاهش اخته متفاوت بوده یآم یهاتاج پوشش

وند ساده یتروژن و پیشتر نیاز غلظت ب یناش نسبت

باشد یر همراه میپذهیتجز یهاگونه یبات کربنیترک

 یهاالشبرگبا  ییهاب تاج پوشش از گونهی(. ترک21)

تر نییر پایتروژن و مقادیشتر نیب یباالتر )محتو یفیک

ط ی، موجب بهبود شراتروژن(یکربن و نسبت کربن به ن

 (.13شود )یم ییت غذایفیش کیپوشش کف و افزا

ج ینتا: خاک ييميايش و يکيزيف يهامشخصه

 خاک یظاهر یچگال پژوهش حاضر نشان داد که

 -ممرز، راش -ه، راشختیب راش آمیب در ترکیترت به
در  خاک رطوبت یمحتوراش خالص و  پلت،افرا

ممرز و  -، راشپلتافرا -ب خالص راش، راشیترک
ر را به خود اختصاص ین مقادیشتریخته بیراش آم

 یهابیترکبافت خاک در  یاجزا .(2جدول ) اندداده

 هنشان نداد یداریمعن یتفاوت آمار مختلف یدرخت

                                                
10- Fertility effect 
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تروژن کل با تفاوت یو ن خاک pH (.2جدول ) است

ب یب در ترکیترت ن مقدار خود را بهیشتریب دار،یمعن
و راش  پلتافرا -ممرز، راش -خته، راشیراش آم

و نسبت  ی. کربن آل(2جدول ) خالص نشان دادند
ر یب راش خالص با سایتروژن خاک در ترکیکربن به ن

ب یترت و به داشته یداریمعن یها تفاوت آماربیترک
 -ب خالص راش، راشیها در ترکر آنیمقاد نیشتریب

 خته مشاهده شدیممرز و راش آم -، راشپلتافرا

 یخاک در کاهش چگال یکربن آل یمحتو .(2جدول )
 یمواد آل یکیزیثر فن ایباشد. مهمتریمؤثر م یظاهر

ت نگهداری یظرف ،یدهای آلیش کلوئیافزا ،در خاک
ش (. کاه13) خاک است یکیزیط فیآب و بهبود شرا

و  یظاهر یش چگالیموجب افزا یزان ماده آلیم

تر از سبک ،یمواد آل(. 10شود )یخاک م یفشردگ
ها  زان تخلخل آنیخاک هم حجم خود هستند، م

ش یخاکدانه و افزا یداریتر است که موجب پا شیب
در (. 03شود )یمخاک  یظاهر یمنافذ و کاهش چگال

 طیمح قاتیمرکز تحقدر  صورت گرفته ک پژوهشی
ز یلون یسی، متحده االتیا لندیمر ان،یتسونیاسم ستیز

ه یخاک را به تغذ یفشردگ( 2110و همکاران )

شده در خته یتازه ر یهااز الشبرگ یخاک یها کرم
مرتبط  یه معدنیا به الیها و انتقال بقا سطح، مصرف آن

 یهاکرم، ها آن یج بررسی(. طبق نتا05اند )دانسته
موجب کاهش  یاز مواد آلکردن سطح  یبا ته یخاک

در سطح خاک  یظاهر یش چگالیو افزا یآل یایبقا
دهد. یم رخمعتدله  یهاشتر در جنگلیشوند که بیم

شتر الشبرگ در سطح خاک یر بیبا توجه به حجم مقاد

ب خالص راش، یدر ترک یو عدم حضور کرم خاک
خته را یآم یتاج یهابیها در ترک ت آنیتوان فعال یم

 خاک یظاهر یش چگالیو افزا یماده آلعامل کاهش 
ب یترکدر  خاک رطوبدت یمحتوبودن  باالدانست. 

دلیل زیاد بودن مقدار مواد  توان بهرا میخالص  راش
شتر کربن ی)مقدار ب آلی در خاک این عرصه دانست

 که یطور هب، ه(یخاک و الشبرگ مقاوم به تجز یآل

زایش مواد آلی از طریق کاهش تبخیر و تعرق و افد

ندرخ نفدوذ آب در خداک منجدر بده نگهداشت مقدار 
(. مطابق با 10د )نشدوچشمگیر رطوبت در خاک مدی

( بافت خاک 2113و همکاران ) یدیه یبررس
ر است که به دنبال تحول یرناپذیی         نسبتا  تغ یامشخصه

و در  یهوازدگ یندهایفرآ یط یمواد مادر
حاضر  ی(. در بررس20رد )یگیمدت شکل م یطوالن

، بافت خاک در یطیکسان محیط یبا توجه به شرا

 صورت مشابه مشاهده شد. هها بتوده
وابسته به  یجنگل یهاخاک در عرصه pHزان یم

و  یاهیها توسط پوشش گونیون و کاتیزان جذب آنیم
ب خالص راش یخاک است. در ترک یت بافریظرف

ک ید هومیش اسیموجب افزا یکربن آل یباال یمحتو

الشبرگ  یدیت اسی(. اشاره به ماه12شود )یاک مدر خ
و  اوبرت عنوان مثال ن )بهیشیپ یهاراش در پژوهش

. (2) است ز گزارش شدهی( ن2113 ،همکاران
ن الشبرگ ییپا ییت غذایفی، کییچون آبشو ییندهایفرآ

گر کاهش یاز علل د یخاک یها و عدم حضور کرم
است  ان شدهیب یجنگل یهاته خاک در عرصهیدیاس

ن یشتریب خالص راش بیخاک در ترک ی(. کربن آل73)

ت یفیتواند به کین موضوع میاکه مقدار را نشان داده 
 مرتبط باشد یب تاج پوشش درختین ترکیالشبرگ ا

( اذعان داشته که 2112کوچ ) ،ن رابطهی. در هم(15)
ر تاج پوشش یکربن الشبرگ در ز یباال یل محتویدل به

ش یافزا یادیز تا حد زین خاک ندرصد کرب ،گونه راش
. (51) مطابقت داردج پژوهش حاضر یابد که با نتاییم

 آلی مواد مقدار با ارتباط در تروژن کلین میزان بودن زیاد

 خاک به ریزی،الشه دلیل به که است ازت از غنی

 که آلی مواد شود.می خته با راش اضافهیبات آمیترک

 از شده، خاک مغذی مواد محتوی افزایش به  منجر

 تروژن خاکین کنندههای غنیمیکروارگانیسم جمعیت

 این مقدار افزایش سبب در نتیجه، و کرده حمایت

 (. 21شود )می خاک در مشخصه
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 .هاي مختلف تاج پوشش راششيميايي خاک در ترکيب هاي الشبرگ، فيزيکي واشتباه معيار( مشخصه±ميانگين ) -2جدول 

Table 1. Mean (± SE) of the litter and soil physico- chemical properties in different Beech canopy composition. 

 یمشخصه مورد بررس
 ختهیراش آم

(Mixed 

beech) 

 ممرز -راش

(Beech-

hornbeam) 

 افراپلت -راش

(Beech-

maple) 

 راش خالص

(Pure beech) 
 Fمقدار 

(F test) 

 یداریمعن

(P value) 

 (درصدرگ )کربن الشب
Litter C (%) 

2.34b±24.61 2.52b±25.97 26.92±1.23b 38.50±4.97a 4.289 0.021* 

 (درصدتروژن الشبرگ )ین

Litter N (%) 
2.15±0.04a 1.13±0.03b 0.97±0.00c 0.73±0.06d 206.876 0.000** 

 تروژن الشبرگینسبت کربن به ن

Litter C/N 
11.40±1.05b 22.91+2.20b 27.51±1.20b 55.20±1.91a 10.913 0.000** 

 متر مکعب(ی)گرم بر سانت یظاهر یچگال

Bulk density (g/m3) 
1.71±0.04a 0.05a±1.64 1.57±0.09a 1.09±0.05b 17.562 0.000** 

 (درصدشن )

Sand (%) 
47.60±4.29 2.65±44.20 47.40±3.31 47.00±4.72 0.171 0.914ns 

 (درصدلت )یس

Silt (%) 
30.60±6.32 1.98±30.80 28.80±2.78 30.80±5.80 0.044 0.987ns 

 (درصدرس )

Clay (%) 
21.80±2.51 1.00±25.00 23.80±1.82 22.20±1.42 0.682 0.576ns 

 (درصدرطوبت خاک )

Soil moistur (%) 
18.32±2.14b 2.16b±18.79 20.81±1.10b 36.84±2.32a 19.624 0.000** 

pH 6.98±0.37a 6.85±0.45a 6.08±0.22ab 5.47±0.44b 3.507 0.040* 
 (درصدکربن خاک )

Soil C (%) 
2.30±0.41b 2.32±0.50b 2.57±0.17b 3.82±0.32a 3.729 0.033* 

 (درصدتروژن خاک )ین

Soil N (%) 
0.50±0.05a 0.47±0.03a 0.42±0.01a 0.16±0.00b 21.736 0.000** 

 تروژن خاکینسبت کربن به ن

Soil C/N 
4.51±0.51b 5.16±1.27b 6.17±0.44b 23.88±1.6a 71.230 0.000** 

                                                                                                                                   significant at level of one percent**                      ک درصدیدر سطح  یداریمعن **

                                                                                                                          در سطح پنج درصد یداریمعن* 
*significant at level of one percent                                                                                                                                   

 nsیداریعدم معن                                                                                                                     ns non-significant 

 

توده یز :و تصاعد گاز خاک يستيز يهامشخصه

ب یترت دار بهیتروژن، با تفاوت معنیکربن و ن یکروبیم

ممرز  -افراپلت، راش -ب خالص راش، راشیدر ترک

 2شکل ن مقدار را نشان دادند )یشتریخته بیو راش آم

طور  هب یخاکتوده کرمیت و زی(. جمعالف و ب

 -خته، راشیب راش آمیب در ترکیترت دار به یمعن

ر ین مقادیشتریب افراپلت و راش خالص -ممرز، راش

کربن و  یکروبیتوده می(. زج و د 2شکل اند )بوده

ر یش از سایب خالص راش بیتروژن خاک در ترکین

 ییباال ین دو مشخصه همبستگیها بوده است. ابیترک

ن یمهمتر یخاک دارند و کاهش کربن آل یبا کربن آل

گزارش شده است  یکروبیتوده میعلت در کاهش ز

ند یکه به فرآ یبات کربنیها، ترکیس(. مطابق با برر01)

ن و تانن موجب یگنیه مقاوم هستند مانند لیتجز

(. در 02شوند )یکربن م یکروبیتوده میش زیافزا

ت یش کمیافزا( 2112کجور و پارتل )ن راستا، یهم

توده یش زیخاک را عامل افزا یورود یکربن آل

ج یان کردند که با نتایتروژن بیکربن و ن یکروبیم

ش یتوان افزایداشته است و م یق حاضر همخوانیتحق

ب یتروژن خاک را در ترکین کربن و یکروبیتوده میز
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شتر یها، سهم ببیگر ترکیخالص راش نسبت به د

ن تعداد یشتریب دانست. بین ترکیخاک در ا یمواد آل

خته راش یب آمیمربوط به ترک یتوده کرم خاکیو ز

 یحاک( 2112)وارن و زو  یهاافتهی(. 51بوده است )

تروژن بر یزه و غلظت نیرت الشهیفیاز آنست که ک

ن ین ایب یمؤثر بوده و ارتباط مثبت یتوده کرم خاکیز

 (.73وجود دارد ) یخاک یهات کرمیپارامترها و جمع

با  یدرخت یهاگونه ،(2110سارلو ) یمطابق با بررس

 تودهیش زیتروژن الشبرگ، موجب افزاین یغلظت باال

در ده یچیپ یساختار کربن. (00) دنشویم یکرم خاک

در  ییبر جذب عناصر غذا تأثیر، با راشالشبرگ 

 است شده یخاک کرم تودهی، موجب کاهش زسطح

( 2112ا و فراگاسو )یگارسک پژوهش، ی(. در 17)

، ییتروژن مواد غذاین به کربن نسبتاذعان داشتند که 

ن یمتربات مرتبط به آن، مهیها و ترکفنولیغلظت پل

د یآیبه حساب م یخاک یهات کرمیعامل کنترل فعال

ت بهتر یفیدر مطالعه حاضر ک یطور کل ه(. ب23)

تروژن خاک در یشتر نیب ین و محتوییپا pHالشبرگ، 

 یهاش حضور کرمیموجب افزا یخته درختیب آمیترک

 (. 51) شده است یخاک

 

 
 .مختلف تاج پوشش يهابيترک يخاک در بخش تحتان يستيز يهااشتباه معيار( مشخصه±ميانگين ) -2شکل 

Figure 2. Mean (± SE) of soil biological properties under different canopy composition. 

 

دار در یمعن یتصاعد متان فاقد تفاوت آمار

( در ب 3شکل بوده ) یمورد بررس یدرخت یهابیترک

کربن و د یاکس یزان تصاعد دین میشتریکه ب یحال

 -ب خالص راش، راشیب در ترکیترت د بهیتروزاکسین

خته مشاهده شد یممرز و راش آم -افراپلت، راش

د حاصل یتروزاکسیتصاعد ن(. الف و ج 3شکل )

و  یط هوازیتحت شرا 1یسازتراتیند نیفرآ

ن دو یاست. ا یر هوازیط غیتحت شرا 2ییزدا تراتین

، یترطوب ینسبت به محتو ییباال یریرپذیثأند تیفرآ

ش رطوبت خاک ی(. افزا11تروژن خاک دارند )یدما و ن

 ییزداتراتینو  یسازتراتین یندهایع روند فرآیبا تسر

 .(17شود )ید میتروزاکسیش تصاعد نیموجب افزا

                                                
1- Nitrification  

2- Denitrification  
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عنوان  بهز ین نیشیپ یهاپژوهشرطوبت خاک در 

خاک از د یتروزاکسینتصاعد ش یافزا ن عاملیمهمتر

اد کربن یز یمحتون، یهمچن(. 50، 11ان شده است )یب

، موجب ییزداتراتینند یش فرآیز با افزایخاک ن یآل

، 23، 27)د خواهد شد یتروزاکسیش تصاعد نیافزا

و  یستیز یها، مشخصهPCAل یمطابق با تحل (.71

 یفیک یهاثر از شاخصأشتر متیخاک ب یتصاعد گازها

باشند یخاک م ییایمیش یهاالشبرگ و مشخصه

تروژن یت فون خاک، سطح نیزان فعالیم (.5)شکل 

ت الشبرگ از نظر یفیک ،یزیراز طربق الشه یورود

ن خاک و تنوع ییته پایدیکربن قابل دسترس، اس

، 0)مثبت دارد  تأثیر یزان تصاعد گازیبر م یا گونه

 یخته درختیب آمین بود که در ترکیو انتظار بر ا( 13

ر ید از سایتروزاکسید کربن و نیاکس یزان تصاعد دیم

ن یترن مهمین مطالعه، از بیدر ا شتر باشد.یها ببیترک

د، یتروزاکسید کربن و نیاکس یعوامل مؤثر بر تصاعد د

ه یاست که در توج یخاک تنها عامل یرطوبت یمحتو

توان به آن استناد کرد. با توجه به یافته حاضر می

ب خالص راش، یترکاد یزته یدیت الشبرگ و اسیفیک

ش تنفس یتوان علت افزایش رطوبت خاک را میافزا

 یندهایک فرآید با تحریتروزاکسیو ن یکروبیم

 تأثیرها یتروژن دانست. مطابق بررسین یساز یمعدن

خاک،  یهایت باکتریک فعالیرطوبت در تحر

ن مشخصه یاد است. ایش زی                خصوصا  در فصل رو

شده و آن را تا حد اوج  یش تصاعد گازیموجب افزا

خاک، کاهش  یدهد و در حالت غرقابیمش یافزا

 (. 71، 55، 30)ابد ی یم

 
 .مختلف تاج پوشش يهابيترک يخاک در بخش تحتان ياشتباه معيار( تصاعد گازها±ميانگين ) -3شکل 

Figure 3. Mean (± SE) of soil gas fluxes under different canopy composition. 
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)مؤلفه اول: مقدار   PCAهاي فيزيکوشيميايي و زيستي خاک در تحليل، مشخصهمختلف تاج پوشش يهابيترکتوزيع مکاني  -0شکل 

، درصد 77/4و مؤلفه دوم: مقدار ويژه=  33/78، درصد واريانس تجمعي= 33/78، درصد واريانس متناظر با عامل= 11/6ويژه= 

 (. 22/22، درصد واريانس تجمعي= 87/12واريانس متناظر با عامل= 
Figure 4. Spatial pattern of canopy covers composition, soil physico-chemiocal and biological properties in PCA 
(PC1: Eigen value = 6.11, percent of variance = 87.33, cumulative percent of variance = 87.33; PC2: Eigen value = 
0.88, percent of variance = 12.58, cumulative percent of variance = 99.92). 

 Waterتروژن الشبرگ،ی= نسبت کربن به نLitter C/Nتروژن الشبرگ، ی= نLitter N= کربن الشبرگ، Litter Cحروف مخفف در شکل )

contentرطوبت خاک،  ی= محتوBulk density =ظاهری،  یچگالSand ،شن =Silt ،سیلت =Clay ،رس =pH،واکنش خاک = Soil C =
توده ی= زMBNکربن،  یکروبیتوده می= زMBCخاک،  = نسبت کربن به نیتروژنSoil C/N، خاک = نیتروژن کلSoil N، خاک کربن آلی

د یاکس ی= تصاعد د CO2، یخاک یهاتوده کرمی= زEarthworm biomass، یخاک یها= تعداد کرمEarthworm densityتروژن، ین یکروبیم
  د(. یتروزاکسی= تصاعد نN2Oتان، = تصاعد مCH4کربن، 

 

 يکل يريگجهينت

ب تاج پوشش ینشان داد ترکپژوهش ن یج اینتا

بر  یدرخت یهابیگر ترکیخالص راش نسبت به د

 ،است داشته یشتریب تأثیرتروژن یکربن و ن یهاچرخه

 ،تروژنیتوده کربن و نیزان زین میچرا که باالتر

و  د کربنیساک یتصاعد دن مقدار یشترین بیهمچن

ن یمشاهده شد. با ا یدرخت بین ترکید در ایتروزاکسین

ندها، ین فرآیش ایثر بر افزاؤم یهاشتر مشخصهیحال ب

ر با سطح یپذهین خاک، الشبرگ تجزییپا pHمانند 

توده و تراکم یز ،خاک یتروژن باالیشتر، نیتروژن بین

را  مقدارن یخته باالتریب راش آمیدر ترک یکرم خاک

تواند ن مبنا، نتایج تحقیق حاضر مییبر هم ادند.نشان د

ها و سازمان جنگلاطالعات ارزشمندی را در اختیار 

قرار دهد تا در راستای بهبود و تقویت  مراتع کشور

جنگلی هیرکانی بتوان بهترین ترکیب سازگان بوم

 یهاگونه یختگیجاد آمیا. نمود یمعرفای را گونه

سازگان در بوم لت()راش با ممرز و افراپ یدرخت

ش یجهت افرا یتواند راهکار مناسبیراش م یجنگل

این موضوع در نهایت پایداری ت خاک باشد که یفیک

   اکوسیستم را به دنبال خواهد داشت. 
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Abstract 1 
Aim and background: Beech is one of the most valuable industrial species in the Iran's 

Hyrcanian forests that has varieties of crown compositions with different species and soil 

fertility. Several studies have examined the role of canopy composition on biogeochemical 
cycles, and different results have been addressed. Different combinations of canopy covers 

create heterogeneity in different scales. Regarding to quantity and quality of input and output 

for flow of water and nutrients, the biogeochemical cycles will be so different. The aim of this 

study is to determine the revenue of the pure and mixed crown of Hyrcanian beech in changes 
of biogeochemical cycles. 

Materials and methods: In the above stratum of Experimental Forest Station of TMU, four 

crown compositions of beech spcies (i.e. beech-hornbeam, beech-maple, mixed beech including 
beech-hornbeam-maple and pure beech) were considered. Five replicates were selected for each 

composition and a total of twenty sample plots were set up in the forest. In the growth season 

(summer), litter and soil samples (50×50×10 cm) were collected from the neasrest location to 
main stem of beech trees. The samples were taken from four sides of trees and a composite 

sample was transferred to the laboratory. Litter’s (C and N) and soil (bulk density, texture, water 

content, pH, organic C, total N, microbial biomass C, microbial biomass N, earthworm 

density/biomass, emission of carbon dioxide, methane and nitrous oxide) features were 
measured.      

Findings: Litter quality differed among the crown compositions, with the highest total N 

concentration and lowest organic C under mixed crown cover. Soil bulk density and water 
contents were respectively lower and higher under pure beech when compared with the other 

crown compositions. Soil texture was not significantly different among studied treatements, 

whereas greater amounts of pH and total N were detected under mixed crown covers. Soil 
organic C and C/N ratio were found to be significantly higher under pure beech than in the 

others. Pure beech showed the highest values of microbial biomass C (707.80 mg kg-1), 

microbial biomass N (50.79 mg kg-1), emission of carbon dioxide (0.54 mg CO2 m-2 d-1), 

nitrous oxide (0.38 mg N2O m-2 d-1) and the mixed composition showed the greater amounts 
of earthworm density (2.60 n m-2) and biomass (11.29 mg m-2). Methane emissions did not 

differ for the studied sites.  

Conclusion: Our findings showed that pure beech has more effects on C and N cycles in 
compred to the other crown compositions. Among different litter and soil characters, the water 

contens and organic C had more highlights roles in changes of these cycles.   
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