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 جنگل و چوب فناوري و علوم هاي پژوهش نشریه

  1397 ،اول شماره ،پنجم و بیست جلد
http://jwfst.gau.ac.ir  

  

  خصوصیات شیمیایی خاك  برخی پوشش درختی گالبی وحشی چم حصار لرستان بر  ثیرتأ
 

  2ومرث محمدي سمانیو کی 2نیوحید حسی*، 1ث ناديحدی

  ار گروه جنگلداري، استادی2 ،سنندج، ایران نگلداري، دانشگاه کردستان،ارشد، گروه جآموخته کارشناسیدانش1
  ،، سنندج، ایراندانشگاه کردستان و مرکز پژوهش و توسعه جنگلداري زاگرس شمالی

   27/03/1397رش: تاریخ پذی؛ 27/05/1396دریافت: خ تاری

  1چکیده
مستقیم نیز از طریق تغییر یا  طور غیر به خاك، رب مستقیم تأثیر بر عالوه جنگل مختلفي ها تیریمدسابقه و هدف: 

ترین ها از رایجگاهذخیرهشت. گذا خواهند اثر خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات برتخریب پوشش گیاهی 
 طور مستقیم و یا غیرمستقیم بهتوانند مید که نباشایران میهاي جنگلهاي حفاظتی در مدیریت اکوسیستمی  سیستم

که در ایران مطالعات کافی جهت کمی  با توجه به این .ثیر قرار دهندرا تحت تأخاك  شیمیاییو  یفیزیک خصوصیات
اثر  بررسیبا هدف  پژوهش حاضر خصوصیات خاك انجام نشده است لذا،روي بر این نوع حفاظت سازي اثرات 

، انجام دلفانحصار چمگاه گالبی وحشی ترین خصوصیات شیمیایی خاك ذخیرهمدت بر مهممدیریت حفاظتی کوتاه
گشاي مدیران در زمینه ادامه تواند راهمدیریتی بر خاك مینوع روش این بدیهی است ارزیابی تاثیرات حاصل از شد.

  این روند باشد.
اي با منطقه ،مورد بررسی گاهبر نواحی مرکزي و پیرامونی ذخیره عالوهاز خاك برداري نمونه براي ها:مواد و روش
 فواصلمتري با  250سه ترانسکت  سپسانتخاب گردید.  (شاهد) گاهدر خارج از ذخیرهیزیوگرافی مشابه خصوصیات ف

جنوب غربی  -با جهت شمال شرقیگاه پیرامونی و خارجی ذخیره ناحیهگاه به سمت متر از ناحیه مرکزي ذخیره 40
 10عمق  تادرخت گالبی یک نمونه ترکیبی  ترین پایهمتري بر روي هر ترانسکت از زیر نزدیک 20در فواصل  وپیاده 
سپس مقادیر کربن آلی، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، هدایت الکتریکی، اسیدیته و منیزیم خاك برداشت خاك متري سانتی

توزیع نرمال بودن  آزمونپس از نمونه خاك در سه ناحیه برداشت شد.  36در مجموع  گیري شد. در آزمایشگاه اندازه
ه مقایس و طرفهواریانس یکتجزیه ز استفاده ا اب هاآزمون کولموگروف اسمیرنوف، مقایسه میانگین با هامشاهده
   .گرفتبا آزمون دانکن انجام ها میانگین چندگانه

داري در مقادیر کربن آلی، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، هدایت از نظر آماري اختالف معنینتایج نشان داد  ها:یافته
 25/0( ، نیتروژندرصد) 57/9( بیشترین میزان کربن آلیسه ناحیه وجود دارد.  خاك ته و منیزیمالکتریکی، اسیدی

 70/198( و هدایت الکتریکی گرم بر کیلوگرم)یمیل 33/57( ، پتاسیمگرم برکیلوگرم)میلی 32/4( ، فسفردرصد)
در  )گرم برکیلوگرممیلی 56/8( منیزیمو ) 62/7( ناحیه مرکزي و بیشترین میزان اسیدیتهخاك در میکروزیمنس بر متر) 

                                                   
 V.Hosseini@uok.ac.ir: مسئول مکاتبه*
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میزان کربن، گاه به سمت ناحیه مرکزي از خارج ذخیره عبارتی به. گاه مشاهده گردیدذخیره ناحیه خارجیخاك 
  است.  کاهشی داشتهروندي خاك اسیدیته و و منیزیم روندي افزایشی خاك  و هدایت الکتریکی ، پتاسیمنیتروژن، فسفر

ك خا مطالعه شده در خصوصیات شیمیاییمدیریت حفاظتی بر  مثبت ثیرج این پژوهش حاکی از تأنتایگیري: نتیجه
و افزایش پوشش گیاهی  باعث حفاظتی ورود دام به عرصه ها و جلوگیري ازکاهش تخریبحفاظت با  واقع است. در

دست آمده از این  هه نتایج بواقع با توجه ب در است. شدهخصوصیات شیمیایی خاك بر  دارمعنی ثیرتأ آندنبال به 
تواند با حفظ و بهبود خصوصیات خاك و هاي حفاظتی مناسب میکار گرفتن روش هتوان بیان نمود که بپژوهش می

خصوص  هها بها، حفظ و افزایش زادآوري در جنگلعالوه پوشش درختی و گیاهی، زمینه پایداري اکوسیستم به
  هاي زاگرس را فراهم آورد.جنگل

  
  گاه گالبی وحشی، لرستان، زاگرس میانیمدت، خصوصیات شیمیایی خاك، ذخیرهحفاظت کوتاه کلیدي: هاي هواژ

  
  مقدمه

هاي تنوع زیستی باال، اقلیم متنوع، وجود گونه  
هاي جنگلگیاهی و شرایط اکوسیستمی خاص 

از سایر مناطق کشور ها باعث شده این جنگلزاگرس 
 کندققین را به خود جلب و توجه اکثر مح بودهمتمایز 

قطع و  انسانی، رویه هاي بیدخالت ).43و  39(
ها روند این جنگلباعث شده برداري شدید  بهره

هاي به اکوسیستم و) 40( دادهطبیعی خود را از دست 
. تخریب این )33( وندشتبدیل حساس و شکننده 

بر از بین  عالوه حدي شدت گرفته که ها بهجنگل
نیز خاك شدید سبب تخریب  هی،پوشش گیا رفتن

توجه به اینکه خاك اهمیت و با ). 51( شده است
دارد  در پراکنش و توسعه پوشش گیاهی بسزایینقش 

یکی از  ،هاي خاکی هر اکوسیستمشناخت ویژگی لذا
و  9( باشدمدیریت پایدار جنگل می یمبانی اصول

صوصیات خ صورت گرفته، طبق مطالعات). 28
ثر از عواملی مانند گیاهان، یی خاك متأفیزیکی و شیمیا

و شرایط  ، سنگ بستر، اقلیمهاها، میکروارگانیسمانسان
 بنابراین). 47( شوندو دچار تغییر می بودهتوپوگرافی 

ثیر مهمی بر تأاز جمله عواملی هستند که ها جنگل
ی و شیمیایی خاك داشته و در خواص فیزیک

نیتروژن خاك مدت نقش مهمی در ذخیره کربن و دراز

ها نشان وهشژپاز طرفی دیگر ). 3( کنندایفا می
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در که دهد  می

 23( شونداثر سوء مدیریت و تخریب دچار تغییر می
 مختلفي ها تیریمد یا و تخریبواقع در). 29و 

 یا تغییر با خاك، بر مستقیم تأثیر بر عالوه جنگل
 بر زین غیرمستقیمر طو به گیاهی پوشش تخریب

 خواهند اثر خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات
به عقیده کارشناسان مدیریت ). 50و  36( شتگذا

جمله راهکارهاي  مدت ازمدت و بلند حفاظتی کوتاه
هاي زاگرس اجرایی و قابل توصیه براي حفظ جنگل

هاي ترین سیستمرایج در این راستا). 43و  17( است
ی اده در مدیریت اکوسیستمحفاظتی مورد استف

). 37( باشدگاهی میخیرهذ، مدیریت هاي ایران جنگل
ها مناطقی هستند که اهداف اولیه مدیریتی گاهذخیره
ي ها تیجمعو  ها ستمیاکوسجانبه  حمایت همهشامل 

مستقیم انسانی در آن  لهمداخدر برابر در آن موجود 
یلی و براي اجراي فعالیت تکم). 32( گیردانجام می

از دو بخش  از نظر فیزیکی هاگاهذخیرهتوسعه پایدار، 
مرکزي یا  ناحیه اند.مرکزي و پیرامونی تشکیل شده
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باشد و مدیریت منطقه می یکسطح پایه براي  1طبیعی
   .هاي انسانی استدخالتعدم آن بر مبناي 

هاي جهت فعالیت نیز 2پیرامونییا گیر ضربه ناحیه  
رورشی تحت مدیریت قرار پژوهشی، آموزشی و پ

از هاي انسانی ها، فنون و استفادهانواع روش گرفته و
در این ). 25( گیرددر شرایط کنترل شده انجام میآن 

از  مدیریت حفاظتی مدیریت طول دورهاز نوع 
ثر در تغییرات خصوصیات ترین موضوعات مؤ مهم

شمار فیزیکی و شیمیایی خاك و پوشش گیاهی به
این نوع مدیریت از که  آنجا از). 35و  23 ،6( رود می

ایجاد ثیر بر پوشش گیاهی و بهبود آن باعث طریق تأ
هاي با افزایش سالشود لذا در خاك می یتغییرات

تحت قرق مناطق، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 
تري پیدا خاك نسبت به سایر مناطق شرایط مناسب

  ). 40( کندمی
 براثر مدیریت  در زمینه مختلفیي ها پژوهش  

شده   انجام ایدن مرتعی و جنگلی يها ستمیاکوس خاك
نتایج حاصل از مقایسه  در این زمینه). 26و  10( ستا

 ات فیزیکی و شیمیایی خاك در مناطقخصوصی
هاي جنگل نخوردهتو دس هخوردجنگلی کمتر دست

که خصوصیات خاك  ه استنشان داد زاگرس میانی
که طوريهاست، بدرختان تخریب و ثر از عوامل متأ

تواند باعث بهبود خصوصیات مدت میقرق کوتاه
خورده و شیمیایی خاك نسبت به منطقه دستفیزیکی 

مطالعه اثر نتایج همچنین ). 28( و در حال چرا شود
 ه استخروج دام بر خاك و پوشش گیاهی نشان داد

مواد آلی، ازت کل  در منطقه فاقد چرا مقادیر رس،که 
 در حال نسبت به منطقهخاك  جذبم قابلو پتاسی

صدیقی کفجیري و ). 34( افزایش یافته استا چر
گیاهی  ) پژوهشی را بر روي پوشش2016همکاران (

                                                   
1- Natural or core zone 
2- Buffer zone 

و خصوصیات خاك در دو توده تخریب شده و 
حفاظت شده بلوط (اوري) در استان گیالن انجام 

داري را  ثیر معنیأدادند و عنوان نمودند که حفاظت ت
ي خصوصیات شیمیایی خاك داشته است و بر رو

دار کربن، نیتروژن، فسفر، پتاسیم و باعث افزایش معنی
هدایت الکتریکی و ظرفیت تبادل کاتیونی شده است. 

ها یکی از دالیل اصلی این افزایش را عدم وجود  آن
 ها عنوان نمودند چرا و دخالت بشري در این توده

)45(.  
مطالعات کافی و  یراندر ا از آنجا کهطور کلی به  

سازي اثرات حفاظت بر برخی جهت کمی جامعی
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك انجام نشده 

 روش نوعحاصل از  ثیراتتأ ارزیابیاست لذا 
تواند راهگشاي مدیران در زمینه ادامه این مدیریتی می

تا  داردپژوهش حاضر سعی  روند باشد. بر این اساس
ال اثر مدیریت س 12پس از گذشت حدود 

خصوصیات شیمیایی خاك  برخی گاهی بر ذخیره
در استان  حصار دلفانگاه گالبی وحشی چمذخیره

  .کندبررسی  رالرستان 
  

  ها مواد و روش
گاه گالبی وحشی ذخیره: مطالعهمنطقه مورد

هکتار در استان  100حصار با مساحت معادل  چم
طقه لرستان، شهرستان دلفان، بخش کاکاوند و در من

 طرح محدوده. )1-3(شکل  حصار واقع شده استچم
 34°03′ 47″ تا 34°02′ 42″ ییایجغراف عرض در

 39″ تا 47°34′ 41″ جغرافیایی طول و یشمال
دامنه ارتفاعی این . است ی واقع شدهشرق ′35°47

تیپ متر از سطح دریا است.  1995تا  1700گاه  ذخیره
، اینسپتی بندي آمریکایی از ردهرده براساسخاك 

قرار گرفته  بوده و بر روي سنگ مادر آهکی سول
طور ضعیفی تشکیل شده و داراي به Aکه افق  است،

درحال  Bمتر است. افق  سانتی 20تا  10عمق بین 
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 40از عمق حدود  Cافق  .باشد گیري می شکل
ساختمان خاك داراي  شود.متري شروع می سانتی

 مکعبی نامنظمو به شکل  بندي ضعیف تا متوسط دانه
با مقدار  را گونه گالبی وحشی بیشترین فراوانی. است

 1ناحیهدرصد به خود اختصاص داده است.  9/66
تار مساحت داراي تیپ خالص هک 20مرکزي با 

باشد. همچنین ت عالی تا خوب میکیفی گالبی با
پوشش  هکتار مساحت داراي 80پیرامونی با ناحیه 

کیفیت خوب تا  بلوط از -تیپ گالبی گیاهی با
هاي درختی و گونه. )4( استمتوسط برخوردار 

 ,Amygdalus lyciodesاي عبارت بودند از:درختچه
Crataegus monogyna, Daphne mucronata, 

Pistacia atlantica Pyrus glabra وQuercus 

persica. آمده و عملهاي بهتوجه به بررسی با
و مرطوب با بندي دومارتن اقلیم منطقه سرد  طبقه

. مقدار باشدهاي سرد میهاي معتدل و زمستانتابستان
و میانگین دماي متر میلی 600تا  550بارش سالیانه 

 گزارش شده استگراد درجه سانتی 5/10سالیانه 
)31 .(  
  

  روش انجام تحقیق
 100 معادلدلفان با مساحتی  چم حصار گاهذخیره  

کمتر ناحیه  مرکزي و شدهناحیه حفاظت دو از هکتار
پیرامونی تشکیل شده است. این شده  حفاظت

منابع طبیعی  از سوي ادارهسال است که  12 گاه ذخیره
. در گرفته استدلفان تحت حفاظت قرار  شهرستان

پس از جنگل گردشی، واحدهاي رویشی این پژوهش 
از نظر ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت  همگن

ی و منطقه خارجی در نواحی مرکزي، پیرامون دامنه
 250سه ترانسکت تعیین شد. سپس (شاهد)  گاهذخیره

درصدي  5- 10متري و با تغییرات  40 فاصلهمتري با 

                                                   
1- Zone 

در جنوب غربی  -و در جهت شمال شرقیشیب 
متري بر روي  20. در فواصل نواحی فوق پیاده گردید

درخت گالبی  ترین پایههر ترانسکت و از نزدیک
دو زیر تاج و در از ی خاك وحشی، یک نمونه ترکیب

تنه با فاصله یک متري از آن در هر طرف و بر طرف 
بر متر برداشت شد. سانتی 10عمق  تا روي خط تراز

روي نمونه خاك بر  12با توجه به برداشت این اساس 
در نواحی  نمونه خاك 36مجموع  در ،هر ترانسکت

ها نمونهپس از خشک شدن . گردیدبرداشت  گانهسه
از شاخه و برگ و ها  کردن آنواي آزاد و تمیز در ه

دایت ، اسیدیته و همتريعبور دادن از الک دو میلی
به جذب قابلفسفر  الکتریکی به روش پتاسیومتري،

کربن ، ولسون توسط دستگاه اسپکتروفتومترروش ا
نیتروژن کل به روش آلی به روش والکی بالك، 

پتاسیم ، با استفاده از دستگاه اتوکجلتیک کجلدال
گیري با استفاده از محلول تبادلی از روش عصاره

استات آمونیم یک موالر و منیزیم از روش 
 درگیري و با استفاده از دستگاه جذب اتمی  عصاره

  ). 20( شد گیرياندازه آزمایشگاه
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 .فانحصار نورآباد دلگاه گالبی وحشی چمموقعیت جغرافیایی ذخیره -1-3شکل 
Figure 3. The geographical location of the Chamhesar pear forest reserve in Noor Abad, Delfan. 

 
  تجزیه و تحلیل آماري

مربوط هاي آزمایشانجام برداري و نمونهپس از   
ها دادهتوزیع به خصوصیات خاك، ابتدا نرمال بودن 

رد مو 1با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف
ه منظور انجام مقایسبررسی قرار گرفت. سپس به

واریانس تجزیه مطالعه از در مناطق مورد هامیانگین
داري پنج درصد در سطح معنی )ANOVA(طرفه یک

 هامیانگین چندگانه هانجام مقایس جهت .استفاده شد
از طریق آزمون  هاداده همگنی واریانسنیز ابتدا 
Levene)( ید أیتپس از  .رفتمورد بررسی قرار گ

2دانکناي چند دامنه از آزمون همگنی واریانس
جهت  *

محاسبات  کلیهاستفاده شد.  هامیانگین چندگانه همقایس

                                                   
1- Kolmogrov Smirnov 
2- Duncan’s Multiple Range test   

و  SPSS-16افزار آماري این پژوهش با استفاده از نرم
  انجام گرفت. Excelافزار رسم نمودارها از طریق نرم

  
  و بحث نتایج

 بررسی شدهایی شیمیمورد تمامی خصوصیات  در  
. این مشاهده شد داري در هر سه منطقهاختالف معنی

 دار حفاظت بر همهاثر معنی دهندهامر نشان
 ).1 (جدول استخاك گیري شده اندازهخصوصیات 

ترین میزان کربن آلی، فسفر و نیتروژن کل که از مهم
ثر در حاصلخیزي خاك هستند، از خارج ؤعوامل م

شده روندي افزایشی حیه حفاظتگاه به سمت ناذخیره
داشتند. با توجه به افزایش پوشش گیاهی به سمت 

توان یکی از دالیل ، می)21(شده ناحیه حفاظت
شده افزایش هر سه متغیر را به سمت ناحیه حفاظت
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با توجه به نتایج  افزایش پوشش گیاهی دانست
حفاظت اثر  ،طرفهواریانس یکتجزیه دست آمده از  هب

 داشته استآلی خاك ري بر میزان کربن دامعنی
)01/0<P(. مقدار در ناحیه  بیشترینمعنی که  اینبه

گیر و گیري شد که با دو ناحیه ضربهمرکزي اندازه
سه ناحیه میزان کربن  ).2 جدولخارجی متفاوت بود (

و  40/2، 57/9ترتیب  گیر و خارجی بهمرکزي، ضربه
سمت مرکز  هباز خارج که  دست آمد هدرصد ب 98/1

این ترتیب در  به .داشت یافزایش يگاه روند ذخیره
برابر ناحیه  8/4ناحیه مرکزي مقدار کربن خاك 

میزان ورودي و خروجی کربن آلی به خارجی بود. 
خاك متأثر از دو عامل مدیریت اراضی و فرآیند 
 زیستی جانداران در تولید مواد آلی و تجزیه آن است

منطقه قرق پوشش گیاهی جا که در  . از آن)19(
افزایش یافته است بنابراین میزان کربن ورودي به 

آقاسی و همکاران  خاك افزایش یافته است که با نتایج
ی و همکاران ل )2002( و همکاران     شوم ن) 2006(
  ).26و  44، 1مطابقت دارد ( )2012(

دست آمده از تجزیه واریانس  هج باساس نتای بر  
 کل داري بر میزان نیتروژنعنیحفاظت اثر م ،طرفهیک

سه ناحیه نیتروژن مقدار  ).P>01/0خاك داشته است (
و  18/0، 25/0ترتیب  گیر و خارجی بهمرکزي، ضربه

 دهنده روند افزایشیدست آمد که نشان هدرصد ب 14/0
 جدولطبق نتایج (. گاه استسمت مرکز ذخیره به آن
حیه ناحیه مرکزي با هر دو نامیزان نیتروژن ) 2

دار داشت اما بین دو گیر و خارجی تفاوت معنی ضربه
مشاهده  يدارگیر و خارجی تفاوت معنیناحیه ضربه

نتایج تجزیه مقدار نیتروژن خاك در آزمایشگاه  .نشد
افزایش این متغیر به سمت ناحیه  دهندهنشان

ماده آلی  نیتروژن، شده است. منبع مهم تولید حفاظت
. )33و  14( مستقیم با آن استباشد و در ارتباط می

در مناطق قرق، قطع چراي دام با افزایش در تجمع 

سبب افزایش میزان نیتروژن  ،)38و  4( بقایاي گیاهی
. در )41( خاك در زیراشکوب گیاهان شده است

گاه نیز، در اثر شدت تخریب، مناطق خارجی ذخیره
باز شدن اشکوب درختی، کاهش درصد تاج پوشش و 

د مواد آلی به خاك سبب کاهش میزان کاهش ورو
 شودپذیري خاك میحاصلخیزي و افزایش فرسایش

 ؛)1991(و همکاران  دالگرینهاي پژوهش یافته. )16(
بیان نمودند در مناطق که  )2009(تارگا و همکاران 

واسطه تجزیه تحت چراي دام میزان نیتروژن خاك به
، 11( یابد، مطابقت داردسریع مواد آلی کاهش می

48 .(  
طرفه واریانس یکتجزیه دست آمده از  هنتایج ب  

داري بر میزان حفاظت اثر معنیدهد که نشان می
بدین معنی که . )P>01/0( داشته استنیز  خاك فسفر

در ناحیه مرکزي و براي خاك بیشترین میزان فسفر 
، 32/4ترتیب  گیر و خارجی بهسه ناحیه مرکزي، ضربه

. این دست آمد هگرم بکیلوگرم بر میلی 53/2و  07/3
غیر به سمت ناحیه دهنده روند افزایشی این متنشان امر

افزایش بین دو ناحیه خارجی و  مرکزي است. اما
ناحیه  ست کها این در حالی .دار نبودگیر معنیضربه

گیر و خارجی تفاوت مرکزي با هر دو ناحیه ضربه
ند کربن و فسفر نیز همان. )2 جدول( داشت يدارمعنی

لذا، در ). 47( آلی است نیتروژن جزء اساسی ماده
مناطق قرق شده به دالیلی همانند ازدیاد پوشش 

ها، ازدیاد الشبرگ در  گیاهی و باقی ماندن بقایاي آن
ها، باال رفتن فسفر را در منطقه  کف جنگل و تجزیه آن

واقع همگام با  در. )49و  13( کندحفاظتی تأئید می
تر هاي عمیقشش، گیاهان فسفر را از الیهافزایش پو

کنند و پس از تجزیه بقایاي گیاهان، دریافت می
فسفري که در گیاهان تجمع یافته در سطح خاك باقی 

این عوامل منجر به باال رفتن فسفر در ) که 2( ماندمی
  شوند.منطقه حفاظتی می
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گیر و در ناحیه مرکزي، ضربهخاك میزان پتاسیم   
گرم بر میلی 66/45و  5/50، 33/57ترتیب  خارجی به

گیري اندازهپتاسیم میزان  بر این اساسکیلوگرم بود. 
 برابر ناحیه خارجی 25/1ناحیه مرکزي خاك  درشده 

حالت گاه سمت مرکز ذخیره به آن روند که بود
طرفه نشان انس یکواریآنالیز . نتیجه داشتافزایشی 

از نظر نیز  خاك یمداد که اثر حفاظت بر میزان پتاس
)، که این P>01/0دار بوده است (آماري معنی

). 2 جدولدار بود (ناحیه معنی سه ها بین هر تفاوت
نتایج حاکی از آن است که میزان پتاسیم تبادلی در 

شده شده نسبت به کمتر حفاظتخاك منطقه حفاظت
داري داشته است، از نشده افزایش معنیو حفاظت

مطالعات جعفري سرابی و همکاران  طرفی با توجه به
سمت ناحیه مرکزي افزایش پوشش گیاهی به  )2011(

توان یکی از دالیل یافته است، به همین منظور می
افزایش پتاسیم خاك را همبستگی مثبت بین خاك و 

). نتایج حاصل از پژوهش 21پوشش گیاهی دانست (
صالحی و همکاران حاضر با نتایج حاصل از پژوهش 

و کمپینگ و  )1997(و همکاران  دالگرین، )2011(
همخوانی دارد که بیان داشتند  )2003(همکاران 

افزایش میزان پتاسیم تبادلی خاك در منطقه قرق به 
آلی  تبع آن افزایش مادهافزایش پوشش گیاهی و به

زیرا، افزایش ماده آلی سبب  ؛)42، 12، 8ارتباط دارد (
اك از جمله پتاسیم شده غذایی خ ترین موادتولید مهم

تواند مقدار زیادي از این عنصر را به است که می
، پکو و )2009(دل و همکاران ن ه          ُگرداند. ک خاك باز 
به نتیجه متضاد با این تحقیق  ،)2006(همکاران 

دالیل افزایش پتاسیم خاك در منطقه رسیدند و 
گونه بیان کردند که در منطقه تحت  شده را اینتخریب

، تردد دام، اختالط فضوالت دامی و الشبرگ چرا
خاك افزایش یافته است که سبب افزایش پتاسیم 

  ).34، 24( گرددخاك در این مناطق می
  

  .) تجزیه واریانس یک طرفه براي متغیرهاي شیمیایی خاكFنتایج آماري (مقدار  -1جدول 
Table 1. Statistical results (F-values) of one-way ANOVAs for chemical parameters of soil. 

 منابع تغییرات
Source  

  آزادي درجه
df  

 مورد بررسی متغیرهايمیانگین مربعات 
Mean square of parameters  

 الکتریکی هدایت
EC 

µs/m  

 اسیدیته
pH 

(1:2.5)  

 منیزیم
Mg 

mg/Kg  

 پتاسیم
K 

mg/Kg  

 فسفر
P 

mg/Kg  

 نیتروژن
N 
%  

 کربن آلی
C 
%  

 هابین گروه
Between Groups 

2  152787.64  0.05  0.31  412.33  8.48  0.03  218.58  

 ها داخل گروه
Within Groups  

33  3389.64  0.01  0.08  19.46  0.88  .005  1.93  

F    45.07**  3.63*  3.88*  21.18**  9.53**  7.23**  113.27*  
  

طرفه در سطح پنج واریانس یکتجزیه نتایج   
 زان منیزیماري بر میددرصد نشان داد قرق اثر معنی

به سمت ناحیه مرکزي  داشته است. این متغیر خاك
سه  داشته است و براي هر اندکی روندي کاهشی

، 24/8ترتیب  هبگیر و خارجی ناحیه مرکزي، ضربه
 گیري شد.کیلوگرم اندازه گرم برمیلی 56/8و  39/8

بر این اساس بین دو ناحیه خارجی و مرکزي تفاوت 
دو  گیر با هرده شد، اما ناحیه ضربهدار مشاهمعنی

دار نداشت احیه مرکزي و خارجی تفاوت معنین
میزان منیزیم خاك به سمت ناحیه بیرونی ). 2 جدول(

داري را روندي افزایشی پیموده است که اختالف معنی
دهد. در پژوهش حاضر تغییرات از خود نشان می
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اند متأثر تومنیزیم متأثر از پوشش گیاهی نبوده بلکه می
ها باشد که با از سنگ بستر و هوادیدگی کانی

 زایبرت ،)2003هاي جعفري حقیقی و همکاران ( یافته
). ایشان 46؛ 20مطابقت دارد ( )2007(و همکاران 

بیان داشتند میزان این عنصر در خاك چندان تحت 
گیرد بلکه، تابعی از تأثیر پوشش گیاهی قرار نمی

و عمدتا تحت تأثیر ها بوده هوادیدگی کانی
گیرد. نتایج این پژوهش با شناسی منطقه قرار می سنگ
و  دالگرین، )1991(ي و همکاران   الو اهاي کیافته

که بیان نمودند در مناطق قرق با  )1991(همکاران 
افزایش پوشش گیاهی افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی 
و همچنین میزان الشبرگ، میزان عنصر منیزیم افزایش 

دلیل تفاوت  ابد، در مغایرت است که می تواند بهیمی
  ).11، 7( سنگ بستر باشد

در ناحیه خارجی خاك بیشترین میزان اسیدیته   
ترتیب براي سه ناحیه مرکزي،  گیري شد که بهاندازه
گیري اندازه 62/7و  58/7، 49/7گیر و خارجی ضربه

گاه به سمت مرکز ذخیرهخاك  اسیدیته. میزان شد
واقع بر ). در2 جدول(هشی پیموده است روند کا
) حفاظت P>05/0طرفه (واریانس یکتجزیه اساس 

 داشته استخاك اسیدیته داري بر میزان اثر معنی
)05/0<P(. هاي نتایج حاصل از اسیدیته خاك

مطالعه، افزایش و  مورد آوري شده از منطقه جمع
ثر دار این عامل را در منطقه تخریبی در ااختالف معنی
دهد. طبق مطالعات انجام گرفته توسط چرا نشان می

هاي با افزایش اسید، )2006(زاده و همکاران حسین
 و آلی و معدنی در مناطقی با مواد آلی بیشتر، شست

یابد شوي آهک و خارج شدن آن از خاك افزایش می 
. این )18(شود که سبب کاهش اسیدیته در خاك می

یی و پ ،)2013(و همکاران  وینايهاي نتایج با یافته

که بیان  )2010(دي و چایب  ِی و  )2008(همکاران 
داشتند با افزایش پوشش گیاهی، فعالیت 

ها افزوده شده و در نواحی با پوشش میکروارگانیسم
اي، با افزایش مواد گیاهی بیشتر و تراکم سیستم ریشه

یابد، آلی و آبشویی، مقدار اسیدیته خاك کاهش می
میزان هدایت الکتریکی  ).49و  35، 22بقت دارد (مطا

گاه بیشترین میزان در ناحیه مرکزي ذخیرهخاك 
که دو برابر مقدار آن در ناحیه وريطبه گیري شدازهاند

گیر و براي سه ناحیه مرکزي، ضربه خارجی بود.
ترتیب  بهخاك مقدار هدایت الکتریکی خارجی 

نس بر میکروزیم 70/198و  25/372، 41/410
. بر اساس نتایج )2 جدول( دست آمد همتر ب سانتی

) 01/0سطح ( طرفه درواریانس یکتجزیه حاصل از 
 هدایت الکتریکی داري بر میزانحفاظت اثر معنی

میزان هدایت الکتریکی خاك به  داشته است. خاك
شده روندي افزایشی پیموده سمت ناحیه حفاظت

ز آنجا که در دار است. ااست که این اختالف معنی
بر کاهش پوشش  شده، عالوهناحیه کمتر حفاظت

گیاهی، کشاورزي انجام گرفته است که خود مواد 
غذایی را از خاك گرفته و کاهش هدایت الکتریکی 
خاك را به دنبال دارد. در نتیجه در ناحیه مرکزي 
عواملی چون افزایش الشبرگ، رطوبت کافی جهت 

ها و ت میکروارگانیسمایجاد شرایط مناسب براي فعالی
در نهایت تجزیه بقایایی گیاهی و تخریب شیمیایی 

ها، غلظت امالح محلول و هدایت الکتریکی کانی
و  ِ   ی دي  . نتایج پژوهش)33 و 15( یابدافزایش می

که کاهش  )2011(، موت و آیان )2010(چایب 
دست  ههدایت الکتریکی خاك در مناطق حفاظتی را ب

و  22وهش حاضر مغایرت دارد (پژآوردند با نتایج 
30.(  
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  .هاي شیمیایی خاك منطقه مورد مطالعهبرخی از ویژگی -2جدول 
Table 2. Selected chemical characteristics of the studied soil. 

 تیمار
Treatments  

 الکتریکی هدایت
EC 

µs/m  

 اسیدیته
pH 

(1:2.5)  

 منیزیم
Mg 

mg/Kg  

 پتاسیم
K 

mg/Kg  

 فسفر
P 

mg/Kg  

 نیتروژن
N 
%  

 کربن آلی
C 
%  

  ناحیه مرکزي
Core Zone 

401.42  
(16.15)a  

7.49 
(0.02)b  

8.25 
(0.02)b  

57.33 
(1.36)a  

4.33 
(0.38)a  

0.26 
(0.01)a  

9.57 
(0.65)a  

  گیرناحیه ضربه
Buffer Zone 

372.25   
(22.4)a  

7.58 
(0.05)ab  

8.39 
(0.06)ab  

50.50 
(1.1)b  

3.07 
(0.28)b  

0.19 
(0.03)b  

2.41  
(0.21)b  

  ناحیه خارجی
Transition Zone 

198.71 
(9.12)b  

7.62 
(0.2)a  

8.57 
(0.13)a  

45.66 
(1.34)c  

2.53 
(0.21)b  

0.15 
(0.02)b  

1.98 
(0.09)b  

  ) 05/0تمال ها است (سطح احدار بین میانگینمعنی دهنده اختالفنشان در هر ستون حروف متفاوتاعداد داخل پرانتز معرف اشتباه معیار است. 
The numbers in parentheses represent standard error. Different letters indicate significant difference (p=0.05) 

  
 گیرينتیجه

وصیات شیمیایی خاك در این صنتایج بررسی خ  
ثیرپذیري و بهبود خصوصیات از تأنشان پژوهش 

باشد. سال می 12در خاك ناشی از مدیریت حفاظتی 
نتایج حاصل از آزمایش خصوصیات شیمیایی خاك و 

هاي حاصل از مناطق تجزیه تحلیل آماري داده
دهد که مدیریت حفاظتی بر موردمطالعه نشان می

میزان کربن آلی، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم، 
دار داشته اسیدیته و هدایت الکتریکی خاك اثر معنی

توان گاهی را میخیرهرو مدیریت ذ از ایناست. 
در جهت جلوگیري از ورود دام  بزاري مفیداعنوان  به

حفاظتی قلمداد کرد که با افزایش پوشش  به عرصه
شدت گیاهی، توانسته است حاصلخیزي خاك را به

واقع با توجه به نتایج  قرار دهد. در ثیرتحت تأ
نمود که بیان توان پژوهش میدست آمده از این  هب
تواند با هاي حفاظتی مناسب میروشکار گرفتن  هب

عالوه پوشش حفظ و بهبود خصوصیات خاك و به
ها، حفظ و درختی و گیاهی، زمینه پایداري اکوسیستم

هاي خصوص جنگل هها بافزایش زادآوري در جنگل
  زاگرس را فراهم آورد.
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Abstract 1 
Background and objectives: Some forest management, in addition to direct impact on soil, 
will also affect indirectly soil physical and chemical properties by changing or degrading 
vegetation cover. Accordingly, forest reserves are most common protection systems in the Iran 
forest ecosystems management that can affect physio-chemical properties of soil directly or 
indirectly. Since there are not enough studies to quantity the effects of this type of protection on 
soil properties in Iran, therefore, this study was one following aim: the effect of short-term 
protection management on some chemical properties of the soil in Chamhesar Pear forest 
reserve in Delfan. Thus assessing the impacts of this type of management on the soil can lead 
managers to continue the process. 
Materials and Methods: In addition, sampling of soil in the core and buffer zones of the 
studied area, a region with similar physiographic characteristics was selected outside the reserve 
(as control). Soil samples were collected on three transects with 250 m length and north-east to 
south-west direction with a height difference of 40 meters towards the core and buffer zones. 
Each transect consists of 3 zones: core, buffer and transition zones. Soil samples were collected 
at intervals of 20 meters on each transect under the crown of the nearest Pears tree at depth of 
10 cm. Overall in the three transects, 36 soil samples were taken. Then the normalization of the 
data was determined by Kolmogorov-Smirnov test; the comparison of the means and multiple 
comparison of the means was done respectively using one-way ANOVA and Duncan test. 
Results: The results showed that there was a significant difference between the amounts of 
organic carbon, total nitrogen, phosphorus, potassium, electrical conductivity, acidity and 
magnesium of soil in three zones. The highest amount of organic carbon (9.57%), nitrogen 
(0.25%), phosphorus (4.32 mg / kg), potassium (57.33 mg / kg) and electrical conductivity 
(198.70 µs/ m) was measured in the soil of core zone and the highest level of acidity and 
magnesium of soil was 7.62 and 8.56 mg/kg respectively, in the transition zone. In the other 
words, the amount of carbon, nitrogen, phosphorus, potassium and electrical conductivity of soil 
had increased and level of acidity and magnesium of soil has decreased from the transition zone 
to core zone. 
Conclusion: The results of this study showed that protection management had the positive 
effect on the chemical properties of soil. In fact, protection has been caused to preventing 
grazing, increasing vegetation cover and decreasing rate of destruction, as a result a significant 
effect on some chemical properties of soil.  
 
Keywords: Short-term conservation, Soil chemical properties, Wild pear reserve, Lorestan, 
Central Zagros 
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