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  1چکیده

 آن راتییتغ بر ثرؤم عوامل نیتر مهمتعیین  و هوموسمختلف  انواع  بررسی با هدفاین پژوهش
 32به این منظور تعداد . کالته انجام گردید جنگل آموزشی و پژوهشی شصت  ختهیآم يها راشستان در

. رخ هوموس حفر گردید  نیم5ر حفره در ه. نتخاب شدندا 32هاي متفاوت در پارسل  حفره با مساحت
 بیانداخل حفره رخ هوموس به همان روشی که در   نیم5 متر از حاشیه حفره نیز 20 به فاصله سپس

نتایج . بندي مورفولوژیکی تعیین شد  نوع هوموس با استفاده از روش طبقهگاه آن. شد، حفر گردید
.  نوع مختلف هوموس در منطقه مورد مطالعه مشاهده گردید9 نشان داد که در مجموع دست آمده به

در منطقه مورد مطالعه  درصد 8/37و زیر رده دیسمول با فراوانی  درصد 6/70رده مول با فراوانی 
 1/0 و 3/0، 7/1ترتیب   بهH به Lهاي الیه مواد آلی از  در حفرات متوسط ضخامت افق. غالبیت دارند

بین . متر بود  سانتی48/0 و 9/0، 3/2ترتیب   بهH به Lاین مقدار در زیر تاج پوشش از . متر بود سانتی
 آماري اختالف ون حفرات از نظردر درانواع مختلف هوموس در زیر تاج پوشش با انواع هوموس 

. ثر بر نوع هوموس بودندؤوسعت حفره و شکل زمین از جمله عوامل م. داري مشاهده گردید معنی
 مربعمتر گرم در 686 و در زیرتاج پوشش 486ها   الیه مواد آلی در حفرهتوده زيکه متوسط  ضمن این

هاي نزدیک به  بینی اثرات اجراي شیوه  در پیشعنوان یک الگو تواند به  میدست آمده نتایج به. بود
  .دهاي هوموس جنگلی در نظر گرفته ش یژگیطبیعت بر و
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  مقدمه
ثیر أدهد، اما ت هاي جنگلی را تشکیل می چه بخش کوچکی از پروفیل خاكمواد آلی خاك اگر

تجزیه مواد آلی گیاهی به ). 2000 ،فیشر و بنکلی(یت فیزیکی و شیمیایی خاك دارد عمیقی بر وضع
از . در تبدیل مواد آلی به مواد معدنی قابل استفاده براي گیاهان استتر اولین قدم  اجزاي کوچک

سترس گیاهان از بقایاي گیاهی  مواد غذایی در دبخش مهمی ازهاي جنگلی  که در اکوسیستم جایی آن
هاي گیاهی در یک جنگل مرحله مهمی از چرخه مواد غذایی  گیرند بنابراین تجزیه الشبرگ  میءامنش

  .)2001 ،اسلویتر و اسمیت(است 
باشد  معدنی می -هاي معدنی و آلی رخ خاك بوده و شامل الیه رخ هوموس باالترین قسمت در نیم نیم

ثیر عوامل محیطی قرار أت شدت تحت و بهبندي شده  عنوان هوموس طبقه و به) 1993 ،گرین و همکاران(
بنابراین تغییر . کند تري نسبت به تیپ خاك معدنی تغییر می نوع هوموس در مقیاس زمانی کوچک. دارد

  .)2006 ،گرائفه و بیلیخ(بندي شوند  طور جداگانه طبقه زمان نیست، پس باید به این دو هم
عنوان  کننده خاك را فراهم کرده و به جزیههاي ت نوع هوموس محیط الزم براي فعالیت ارگانیسم

باشد و از عواملی است که دما، هوا، رطوبت و میزان مواد  منبعی براي ذخیره کربن و مواد غذایی می
در همین راستا نوع هوموس عامل مهمی در تعیین توان . کند ها را تعیین می غذایی منطقه گسترش ریشه

عنوان نشانه  انواع مختلف هوموس به). 1993 ، همکارانگرین و(شود  تولید رویشگاه محسوب می
هاي آن مورد توجه است و مطالعه آن اطالعاتی در مورد وضعیت  ی ژگ   عملکرد اکوسیستم و وی

اکولوژیک رویشگاه مانند در دسترس بودن رطوبت، اسیدیته خاك و وضعیت عناصر غذایی را فراهم 
   .)2006 ،دلفت و همکاران ون(کند  می

ها محسوب  ترین آن ثیر عوامل مختلفی است که میکروکلیما یکی از مهمأت کیل هوموس تحتتش
در این حالت هوموس خام . گردد در جنگل در اثر ایجاد فضاي باز، تجزیه مواد آلی تسریع می. شود می

واقع در . گردد عناصر غذایی خود را که راکد مانده بودند آزاد کرده و گردش عناصر غذایی تسریع می
خاك را در جهت معینی تغییر دهد موجب تسریع یا کند شدن چرخه  زیستیهر عاملی که فعالیت 

 ،ریتر؛ 1992 ،کاسب حبیبی(دهد  شده و در نتیجه تکامل هوموس را در جهت معینی تغییر میزیستی 
 . هستندها شوند حفره هایی از جنگل می از جمله عواملی که سبب تغییر در میکروکلیماي بخش ).2004

داري اثر  طور معنی وجود حفره همچنین روي مقدار نور، رطوبت و مواد غذایی موجود در هوموس به
وجود آمدن حفره تغییرات   ثابت شده است که بهضمندر ). 1998 ،دنسلو و همکاران(گذارد  می
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سوي دیگر از ). 2006 ،پودرازسکی و رمش(کند  داري در کمیت، کیفیت و نوع هوموس ایجاد می معنی
 ،اسلویتر و اسمیت(ثیر اندازه آن قرار دارد أت شدت تحت نشان داده شده است که میکروکلیماي حفره به

 تاکنون چندین پژوهش در .گذاري در تشکیل نوع هوموس باشدتواند عامل اثر در نتیجه می )2001
هاي مختلف  لهاي شیمیایی و فیزیکی هوموس در جنگ مورد اثر عوامل مختلف محیطی بر ویژگی

  .انجام گرفته است
 خالص و يها شگاهیها در رو و تنوع آن  هوموسدر بررسی انواع) 2004(  و همکارانيساجد

دند که هوموس یجه رسین نتی و به اهاستفاده کرد) 1993(گرین و همکاران خته راش، از روش یآم
نام ان کردند که روش ین بیچنها هم آن.  از نوع مودر استتر بیشرودکنار ی خيها ناموجود در راشست

ها  ن جنگلی است، و نوع هوموس در ایران روش مناسبی مطالعه نوع هوموس در شمال اي برابرده
 یط) 2001(دام  ون . استيا ب گونهی خاك و ترکیکیزیت فی نور، وضعمانند یطیثر از عوامل محأمت

ط یجاد حفره، شراید که در اثر ایرسجه ین نتیبه امورد اثر حفره بر فرآیندهاي خاك در  هایی پژوهش
جاد یان داشت که این بیچن  هميو. دا کندیتواند ادامه پ یها م ر تا سالیین تغیر کرده و ایی تغیکیاداف

ط یرات در شراییعلت بروز تغ ن امر بهیدهد، که ا یر قرار میثأت  را تحتیی، چرخه مواد غذاحفره
 که یدر مطالعات) 2006 (پودرازکی و رمس . استيزیرک رطوبت خاك و الشبرگ ینامیما، دیکروکلیم

 يرات معنادارییجاد حفره، تغیکه ا کنند اند عنوان می داشته رات هوموسیی تغير حفره بر رویثأ تيرو
 و مقدار اهشدرصد ک 25 در سطح خاك حفره حدود ی مواد آلتوده زيکرده و جاد یدر نوع هوموس ا

را افزایش ها   هوموس حفرهيها هی در الییمقدار کل مواد غذاو اه ی در دسترس گییو مواد غذافسفر 
 هوموس و خاك، تنفس خاك، pHاندازه حفره، مشاهده نمود که افزایش ) 2008 (سارییلدیز .دهد می
 بر توده نوع اثر بررسی در) 2009( همکاران و فابیانک .دهد می کاهش  را خاكي هوا و دمايدما

 توده در آلی مواد الیه مقدار ترین بیش کهمشاهده نمودند  چک، يها جنگل در هوموس هاي ویژگی
 با خالص راش توده در آن ترین کم و بود هکتار در تن 72 حدود که گردید مشاهده خالص نوئل

  .گردید مشاهده هکتار در تن 47 حدود
 نیز وجنگل  مختلف هوموس هاي ردهها و زیر   ردهانواع  و شناساییهدف از این پژوهش بررسی

 واقع در مناطق شرقی   آمیختههاي راش تودهها در  ثر بر تغییرات آنؤممحیطی ترین عوامل   مهمیافتن
 .باشد  میهاي ناحیه خزري جنگل
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  ها مواد و روش
، جنگل آموزشی و )کالته شصت(نیا   از سري یک جنگل مرحوم بهرام32 در پارسل پژوهشاین 

 هعمدطور  به نام بردهپارسل  .طبیعی گرگان انجام گردیدپژوهشی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 
و  هکتار 80 این پارسل با مساحتی در حدود .باشد پوشیده از گونه راش همراه با ممرز و انجیلی می

 بارندگی دریافت متر  میلی900 دحدوطور متوسط ساالنه  به متر از سطح دریا 900  متوسطارتفاع
گونه دخالتی در آن  عنوان پارسل شاهد در نظر گرفته شده و هیچ به این پارسل  بخشی از.نماید می

   .صورت نگرفته است
سپس در هر حفره عوامل شکل زمین .  حفره مشخص شدند32  تعدادها آوري داده منظور جمع به

مانند درصد شیب، جهت دامنه، ارتفاع از سطح دریا و وضعیت تقعر یا تحدب زمین در کف حفره 
 . ثبت گردید

 ،ویسکیتل و هیکس(گیري مساحت حفرات از ساقه درختان حاشیه استفاده شد  منظور اندازه هب
جهت (حاشیه حفره در یک جهت ، به این نحو که فاصله و آزیموت بین تمامی درختان )2003
گیري  نماي سونتو اندازه یاب لیزري و قطب با استفاده از دستگاه فاصله) هاي ساعت یا برعکس عقربه
 رخ دقیقاً به این ترتیب که یک نیم. رخ هوموس حفر شد  نیم5در مرحله بعد در داخل هر حفره . گردید

رخ دیگر   متر از مرکز حفره یک نیم1 جهت اصلی به فاصله 4مرکز حفره و سپس در هر یک از در 
حاشیه  از ) حفرهاي اثر کردن اثر حاشیه منظور بی به ( متري20  سپس در فاصله). 3-3شکل (حفر شد 

این کار . رخ دیگر هوموس به همان روشی که در داخل حفره استفاده شده بود، حفر گردید  نیم5حفره 
 160داخل حفرات و  رخ هوموس در  نیم160نظر اجرا شد و در مجموع  حفره مورد32براي تمامی 

نام هاي  رخ در تمامی نیم. رخ هوموس نیز در زیر تاج پوشش مجاور حفرات در نظر گرفته شدند نیم
منظور تعیین نوع هوموس از روش زانال و  به . اقدام به تشریح و شناسایی نوع هوموس گردیدبرده

هاي مواد آلی  الیهنداشتن  حضور در این روش با استفاده حضور و . استفاده گردید)2009(همکاران 
  .شود ع هوموس مینو تعیین  بهها اقدام و ضخامت آن Ah و نیز الیه آلی معدنی H و L ،F شامل
ها از  خارج حفره با توجه به اسمی بودن داده منظور بررسی تفاوت نوع هوموس در داخل و به

  .آزمون مربع کاي استفاده شد
نام رگرسیون . وجستیک استفاده شد تعیین اثر وسعت حفره بر نوع هوموس، از رگرسیون لبراي

) جا نوع هوموس در این( را با یک متغیر کیفی )هجا وسعت حفر در این( رابطه بین یک متغیر کمی برده
  .دهد  میها را نشان بررسی کرده و رابطه بین آن
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 یا تقعر دریا، سطح از ارتفاع دامنه، جهت شیب، درصد  مانندشکل زمینعوامل  بررسی اثر براي
 در چنین سایر عوامل محیطی بر نوع هوموسو هم یآب يها مسیل از فاصله و زمین سطح تحدب

آنالیز تجزیه به توابع تفکیک معروف به .  استفاده گردید1 تشخیص و، از آنالیز تحلیلنام بردهرات حف
بندي توسط  منظور بررسی قابلیت طبقه متغیره است که بهتشخیص یک روش آماري چندو تحلیل 

ن  تعییبراياین آنالیز همچنین . ربرد داردمتغیرهاي مختلف و انتخاب متغیرهاي مهم و شاخص کا
هاي مختلف تفکیک  طور صحیح در گروه اي که به بندي یا بررسی درصد قطعات نمونه صحت طبقه

داري یا   در این آنالیز معنی).2003 ،بصیري(اند بر مبناي متغیرهاي محیطی کاربرد دارد  شده
 گذارترین عوامل اثر داري اثر عوامل مختلف محیطی بر تغییرات هوموس بررسی شده و مهم معنیغیر

  .شوند نیز شناسایی می
 نمونه از الیه مواد آلی در 10متر تعداد   سانتی25×25با استفاده از یک قاب فلزي به ابعاد  همچنین

 نمونه نیز از الیه مواد آلی در زیر تاج پوشش از سطح 10 و صورت تصادفی  به مختلفمرکز حفرات
 آزمایشگاه منتقل شده و بعد از خشک ها سپس به نمونه. الیه الشبرگ تا سطح خاك معدنی گرفته شد

  .صدم گرم توزین شدند شدن با استفاده از ترازوي دیجیتال تا دقت یک
استفاده  Minitab و SPSSافزار   از دو نرمنام بردههاي آماري   و آزمونها ه انجام تمامی مقایسبراي

  .گردید
  

  نتایج
 Ah متر و متوسط ضخامت الیه تی سان14/2در مجموع متوسط ضخامت الیه مواد آلی در حفرات 

متر و   سانتی7/3که در زیر تاج پوشش متوسط ضخامت الیه مواد آلی  در حالی. متر بود  سانتی6/4
هاي الیه مواد   متوسط ضخامت افق،در حفرات. متر بود  سانتی5/2 معدنی -متوسط ضخامت الیه آلی

در زیر تاج پوشش متوسط ضخامت . بودمتر   سانتی1/0 و 3/0، 7/1ترتیب   بهH و L ،F شاملآلی 
  ).1شکل (متر   سانتی48/0 و 9/0، 3/2: ترتیب عبارت بود از  به H به Lها از افق

 

                                                
1- Discriminant Analysis 
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 . زیر تاج پوشش حفره ودر ها وضعیت ضخامت افق -1 شکل

  
 نوع مختلف هوموس در 9نشان داد که در مجموع ) 2009(استفاده از روش زانال و همکاران 

 75/28، ) نمونه226(ها از رده مول  از کل نمونه درصد 625/70کلی حدود طور به. ردمنطقه وجود دا
در . از رده تانگل بودند)  نمونه2(ها   از نمونه درصد1تر از  و کم)  نمونه92( از رده آمفی درصد

 و تانگل با 11آمفی با . ترین رده هوموس مشاهده شده بود بیش درصد 89 مول با حدود ،حفرات
 5/52در زیر تاج پوشش . هاي دیگر هوموس مشاهده شده در حفرات بودند رده درصد 1 از تر کم

از  درصد 62/0تر از  ع آمفی و کمها از نو از نمونه درصد 47ها از رده مول، حدود   از نمونهدرصد
 نوع هوموس ممکن در روش زانال و همکاران 10کلی از مجموع حداکثر طور به. رده تانگل بودند

دسیمول، مزومول، :  نوع آن در منطقه مورد مطالعه مشاهده شد که عبارت بودند از9، )2009(
از بین انواع هوموس . اولیگومول، یومول، لپتوآمفی، یوماکروآمفی، یومزوآمفی، پچی آمفی و یوتانگل

 نوع هوموس پچی آمفی در حفرات و نوع هوموس مزومول در زیر تاج پوشش مشاهده نام برده
 ).3 و 2، 1 هاي جدول(نگردید 

  
  
  



 موسوي و هاشم حبشی سیدمحمد واعظ

 157

 .کل منطقه مورد مطالعهدر ) 2009(بندي زانال و همکاران  فراوانی انواع مختلف هوموس به روش طبقه -1جدول 

 رده درصد فراوانی نسبی تعداد تکرار زیر رده درصد فراوانی نسبی تعداد تکرار

 دیسمول 37/812 121

 مزومول 0/937 3

 اولیگومول 3/125 10

 یومول 28/75 92

 مول 625/70 226

 لپتوآمفی 13/437 43

 یوماکروآمفی 10 32

 یومزوآمفی 4/687 15

 پچی آمفی 0/625 2

 آمفی 28/75 92

 تانگل 0/625 92 یوتانگل 0/625 2

 مجموع 100 320 مجموع 100 320

  
  .حفراتدر ) 2009(بندي زانال و همکاران  انواع مختلف هوموس به روش طبقه -2جدول 

 رده درصد فراوانی نسبی تعداد تکرار زیر رده درصد فراوانی نسبی تعداد تکرار

 دیسمول 30/625 49

 مزومول 1/875 3

 اولیگومول 3/75 6

 یومول 52/5 84

 مول 88/75 142

 لپتوآمفی 5 8

 یوماکروآمفی 3/75 6

 یومزوآمفی 1/875 3

 پچی آمفی 0 0

 آمفی 10/625 17

 تانگل 625/0 1 یوتانگل 0/625 1

 مجموع 100 160 مجموع 100 160
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 .در زیر تاج پوشش) 2009(بندي زانال و همکاران  انواع مختلف هوموس به روش طبقه -3جدول 

 رده درصد فراوانی نسبی تعداد تکرار زیر رده درصد فراوانی نسبی تعداد تکرار

 دیسمول 45 72

 مزومول 0 0

 اولیگومول 2/5 4

 یومول 5 8

 مول 52/5 84

 لپتوآمفی 21/875 35

 یوماکروآمفی 16/25 26

 یومزوآمفی 7/5 12

 پچی آمفی 1/25 2

 آمفی 46/875 75

 تانگل 0/625 1 یوتانگل 0/625 1

 مجموع 100 160 مجموع 100 160

  
 داد که بین انواع هوموس در داخل و خارج حفره  از آزمون مربع کاي نشاندست آمده بهنتایج 

هاي  همچنین ضخامت افق). 4جدول (داري وجود دارد   درصد اختالف معنی99در سطح احتمال 
  Tبا استفاده از آزمونصورت جداگانه  ه بمختلف الیه مواد آلی در حفرات و زیر تاج پوشش نیز

 که الیه مواد آلی در زیر تاج پوشش با الیه مواد نتایج نشان داد. جفتی با یکدیگر مقایسه گردیدغیر
داري   درصد اختالف معنی99هاي الیه مواد آلی در سطح   ضخامت همه افقنظری در حفرات از آل

  ).5جدول (دارد 
  

 .اسکوئر در رابطه با مقایسه تفاوت نوع هوموس در حفرات و زیر تاج پوشش آزمون کاي -4جدول 

  ه آزاديدرج مقادیر داري سطح معنی
 اسکوئر پیرسون کاي 8 107/408 000/0

 ضریب احتمال 8 122/463 000/0

 هاي صحیح تعداد داده  320 
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  و ) افق در حال تجزیه (F، )افق الشبرگ (Lهاي  جفتی در رابطه با مقایسه ضخامت افق غیرTآزمون  -5جدول 
H) در حفره با ضخامت آن در زیر تاج پوشش)افق تجزیه شده . 

 تفاوت میانگین درصد 95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

خطاي معیار 
  تفاوت میانگین

تفاوت 
  میانگین

سطح 
  داري معنی

درجه 
  آزادي

  افق  Tمقدار 

0- /76263 0- /38737 0/09532 0- /575 0/000 281/226 6- /032 L 

0- /68206 0- /46544 0/05505 0- /57375 0/000 318 10- /423 F 

0- /49361 0- /26389 0/05829 0- /37875 0/000 222/161 6- /498 H 

1/69452 2/61818 0/23463 2/15635 0/000 286/298 9/19 Ah 

  
. وجستیک استفاده گردیدمنظور بررسی رابطه بین وسعت حفره با نوع هوموس از رگرسیون ل به
منطقه توسط روش زانال و  نوع هوموس شناسایی شده در 9 نشان داد که از بین دست آمده هبنتایج 

العمل نشان  انواع یومول، یوماکروآمفی و لیپوآمفی به تغییرات وسعت حفره عکس) 2009(همکاران 
که با افزایش وسعت بر تکرار انواع هوموس یومول و  نحوي ، به) درصد95در سطح (دادند 

سایر انواع . فی کاسته شدکه از مقدار تکرار نوع هوموس لپتوآم یوماکروآمفی افزوده گردید در حالی
  ).6جدول (داري به تغییرات وسعت حفره نشان ندادند  العمل معنی هوموس عکس

  
 .آزمون رگرسیون لوجستیک در رابطه با اثر وسعت حفره بر نوع هوموس -6جدول 

P مقدار Z ضرایب برآورد شده اشتباه معیار مقدار  
 )لپتوآمفی/ یگومول اول: (1لوجیت  0/0048204 0/0029485 1/63 0/102

 )لپتوآمفی/ مزومول : (2لوجیت  0/0057333 0/0035789 1/6 0/109

 )لپتوآمفی/ یومول : (3لوجیت  0/0052574 0/0024574 2/14 0/032

 )لپتوآمفی/ یومزوآمفی : (4لوجیت  0/0057996 0/0032315 1/79 0/073

 )لپتوآمفی/ یوماکروآمفی (: 5لوجیت  0/007007 0/0027963 2/51 0/012

 )لپتوآمفی/ دیسمول : (6لوجیت  0/0042904 0/0024845 1/73 0/084

  
  تشخیص نشان داد که از بین عوامل مختلف، وضعیت تقعر و و از آنالیز تحلیلدست آمده بهنتایج 

 اند که وضعیت تقعر و در تابع تشخیص قرار گرفته H  وFهاي   و ضخامت افق1تحدب سطح زمین
                                                
1- Surface Curvature 
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دار   درصد معنی1 در سطح خطاي H و Fهاي   درصد و ضخامت افق5تحدب در سطح خطاي 
 براساس هعمدطور  بهتابع اول . با استفاده از این سه متغیر دو تابع تشخیص تشکیل گردید. باشند می

 براساس ضخامت هعمدطور  بهو تابع دوم  درصد 97 1 با ضریب همبستگی تطبیقی Hضخامت الیه
  ).7جدول (شکل گرفته است درصد  7/82ا ضریب همبستگی تطبیقی  بFالیه 

  
  .تحلیل همبستگی تطبیقی توابع تشخیص -7جدول 

  درصد همبستگی تطبیقی Pمقدار   اسکوئر کاي  درجه آزادي   المبدا- آماره ویلکس  توابع تشخیص
1  018/0  18  575/501  001/0 <  97  
2  298/0  10  926/149  001/0 <  7/82  

  
تفکیک و با محاسبه و تعیین مقادیر توابع ) محور(صورت نمودار براي اولین و دومین تابع  نتایج به

این مراکز روي نمودار با عدد مشخص . ه شده استیهاي هوموس ارا  در نقطه میانگین گروه2 و 1
ي بعدواساس اوزانی که نسبت به دو تابع گرفتند در یک فضاي دها بر در این نمودار نمونه. باشند می

  ).2شکل (باشد  ها از نظر متغیرهاي داده شده مشخص می  آنآرایش یافته، وضعیت تشابه
  

 
  

  .هاي فیزیوگرافی رویشگاه تشخیص براساس متغیر ونمودار دوگانه تحلیل -2شکل 

                                                
1- Conical Correlation 
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 الیه مواد آلی در حفرات با توده زيجفتی نشان داد که بین  غیرT  از آزموندست آمده بهنتایج 
جدول  (داري وجود دارد  درصد اختالف معنی95واد آلی در زیر تاج پوشش در سطح  الیه متوده زي

 بود مربعمتر گرم در هر 686و در زیر تاج پوشش  486 الیه مواد آلی در حفرات توده زيمتوسط . )8
  ).3شکل (
  

 .تاج پوشش الیه مواد آلی در حفرات با زیر توده زي مستقل در رابطه با مقایسه Tنتایج آزمون  -8جدول 

   درصد95فاصله اطمینان 
 تفاوت میانگین

 حد باال حد پایین

خطاي معیار 
 تفاوت میانگین

  تفاوت
 میانگین

  سطح
 داري معنی

  درجه
 آزادي

  مقدار
T 

 نام متغیر

24- /5276 0- /54639 70731/5  537/12-  0/041 18 197/2-  
  توده زي

 الیه مواد آلی

  

  
 

  .مربع و داخل حفرات بر حسب گرم در مترمواد آلی در زیرتاج پوشش الیه توده زيمتوسط  -3شکل 
  

 بحث
نشان از سرعت باالي ) ها از کل نمونه درصد 71( غالبیت نوع هوموس مول در منطقه مورد مطالعه

  .تجزیه و بازگشت عناصر به خاك دارد
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انجام نوشهر ر کناخیرود هاي جنگل  در راشستان) 2004(اي که توسط ساجدي و همکاران  مطالعه
 87( از رده مودر است هعمدطور  به نام بردههاي  گرفته بود نشان داد که هوموس غالب در راشستان

این . کالته مول غالبیت دارد تهاي شص که در جنگل در حالی) هاي مطالعه شده رخ از کل نیمدرصد 
 ، که به نسبتنام برده منطقه  شرایط آب و هوایی دو تفاوت دراوالً. تواند باشد تفاوت به دو علت می

بنابراین سرعت تجزیه که  وجود داردکالته  صتي در شتر  بیش تر و متوسط دماي ساالنه بارندگی کم
 هاي و در اکوسیستم) 2009 ، نادپوروژسکایا و همکاران؛2008 ،کورگانووا و لوپز دگرنیو(ثر از دماست أمت

 دو منطقه متفاوت خواهد بود، در) 2008 ،رییلدیزسا(معتدله رابطه مستقیمی با سرعت تجزیه دارد 
علت  تواند به عامل دوم این تفاوت می. کالته مورد انتظار است تري در شصت تجزیه بیشبنابراین 

کنندگان در جنگل  خوراك براي تجزیه هایی مثل ممرز با الشبرگ خوش تر گونه حضور بیش
آلی جنگل دارد و منجر به غلبه رده هوموس مول  وادثیر مثبتی بر تجزیه الیه مأکالته باشد که ت شصت

) 2006(و اوبرت و همکاران ) 2000( توسط براندتبرگ و همکاران گردد که مشابه این نتیجه قبالً می
 .گزارش شده بود

بر طبق روش زانال و . در حفرات، رده مول و زیر رده یومول نوع هوموس غالب بوده است
اند و به واسطه  ها ناپدید شده  افقتر بیشول، هوموسی است که در آن  یومزیر رده) 2009(همکاران 

غالبیت این نوع هوموس در . فعالیت کرم خاکی سطح فوقانی خاك به خوبی مخلوط شده است
تر تجزیه سبب در دسترس  سرعت بیش. باشد تر براي تجزیه می دهنده شرایط مناسب حفرات نشان

مدت رویشگاه مفید است خیزي دراز اي رویش زادآوري و حاصلتر مواد غذایی شده و بر بودن بیش
 .)2006 ،اوبرت و همکاران؛ 2000 ،پریسکات و همکاران(

اما . از مقدار آن در داخل حفرات بودتر  در مجموع ضخامت الیه مواد آلی در زیر تاج پوشش بیش
 تاج پوشش بود زیرا در تر از مقدار آن در زیر در داخل حفرات بیش) Ah(معدنی  -ضخامت الیه آلی

تري از مواد آلی در اثر تجزیه و فعالیت  تر، مقدار بیش داخل حفرات با توجه به سرعت تجزیه بیش
  .کند می) Ah(معدنی  -زي وارد بخش معدنی خاك شده و ایجاد الیه آلی موجودات خاك
 تاج پوشش راسکوئر تفاوت بین نوع هوموس در حفرات نسبت به نوع هوموس در زی آزمون کاي

ها  ترین آن تواند باشد که مهم این تفاوت به دالیل مختلفی می. یید نمودأت درصد 99را در سطح احتمال 
. تر است تر در داخل حفرات که به معناي کمک به تجزیه بیش دریافت نور و رطوبت بیش: عبارتند از

دار  اثر معنی. دهد یر قرار میثأت تر در زیر تاج پوشش نیز نوع هوموس را تحت همچنین الشریزي بیش
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 توسط پودرازسکی و رمش هاي راش قبالً آلی در توده کیفیت هوموس و الیه مواد حفره بر کمیت و
 . گزارش گردیده بود) 2006(

 از رگرسیون لوجستیک نشان داد که با افزایش وسعت حفرات احتمال حضور دست آمده به نتایج
افزایش وسعت حفره به معناي . یابد افزایش می درصد 95تمال زیر رده یومول در سطح احرده مول و 

و افزایش مدت زمان تابش نور به مرکز حفره ) 2005 ،همکاران میهوك و(افزایش شدت نور نسبی 
هاي   در حفرهضمندر . تر خواهد شد  سرعت تجزیه بیشبنابراین ،است) 1990 ،کانهام و همکاران(

هاي درختان  تري از الشبرگ کز حفره از درختان حاشیه مقدار کمتر مر دلیل فاصله بیش تر به بزرگ
) تر به الیه مواد آلی تر و ورود الشبرگ کم تجزیه بیش(همه این موارد . رسد حاشیه به مرکز حفره می

  . شوند تشکیل هوموس از رده مول میدر نتیجه آلی و  خود سبب کاهش ضخامت الیه مواد
  برگ و ؛ 2006 ،آچاسوف(ي بر خصوصیات هوموس دارد دار  اثر معنیتر بیش شکل زمین

  ودر منطقه مورد مطالعه نیز نتایج آزمون تحلیل). 2009 ،فابیانک و همکاران؛ 2008 ،کال گرتی مک
) 2009(بندي زانال و همکاران   گروه هوموس که بر طبق روش طبقه7دهد که  تشخیص نشان می

ود در دو تابع تشخیص نیز از یکدیگر متمایز و قابل اند از نظر متغیرهاي مختلف موج تفکیک شده
 گروه هوموس که بر طبق روش زانال و 7دهد   نشان می2که شکل  طوري همان. تفکیک هستند

اند از نظر متغیرهاي داده شده نیز از یکدیگر متمایز و قابل تفکیک  بندي شده طبقه) 2009(همکاران 
هاي  ا تفکیک گروهبندي ی متغیر شکل زمین، صحت گروه تشخیص بر مبناي  وهمچنین تحلیل. هستند

  .توجهی است دهد که مقدار قابل نشان می درصد 8/70هوموس را 
تر بود، که   موادآلی در زیر تاج پوشش کمتوده زيداري از  طور معنی ها به  مواد آلی در حفرهتوده زي

 از دست آمده بهاین نتیجه با نتایج . وشش استتر در حفرات نسبت به زیر تاج پ  تجزیه بیش دهنده نشان
  .مطابقت دارد) 2006 (سازسکی و رمر پودهاي پژوهش

  
  گیري نتیجه

هاي  در اکوسیستمبا توجه به غالبیت هوموس مول،  نتایج این پژوهش مشخص گردید که نظر به
ك سرعت تجزیه و بازگشت عناصر به خاهاي ناحیه خزري   مناطق شرقی جنگل جنگلی راش آمیخته

دلیل  ها به کند که در آن همچنین وجود حفرات در جنگل همانند جزایري عمل می. باشد جنگل باال می
تر است بنابراین خاك  تر نسبت به زیر تاج پوشش، سرعت تجزیه مواد آلی بیششرایط مساعد
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. ت اهمیت استمرکز زادآوري در داخل حفرات دارايله با توجه به أتري دارند که این مسخیز حاصل
هاي نزدیک به  بینی اثرات اجراي شیوه عنوان یک الگو در پیش تواند به  میدست آمده بهنتایج همچنین 

  .هاي هوموس جنگلی در یک راشستان آمیخته مدنظر قرار گیرد طبیعت بر ویژگی
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Abstract1 

This study aimed to investigate the Humus forms and the most important factors 
affecting its changes in mixed beech forest in Shast Kalate (Dr. Bahram Nia) 
experimental forest. Therefore 32 gaps with different sizes have been selected in 
parcel 32 parcel. In each gap 5 humus profiles were considered. The same soil 
sampling strategy was used in an understory point 20 meters far from gap edge. 
Then humus form of each profile was determined based on morphological method. 
Results showed that totally 9 different humus forms were observed in the study 
area. Mull order with frequency of 70.6% and suborder of dysmull with the 
frequency of 37.8% were dominant in the study area. The average thicknesses of 
organic horizons in gaps were 1.7, 0.3 and 0.1 cm and in understory 2.3, 0.9 and 
0.48 cm for L, F and H respectively. There was a statistically significant difference 
between humus forms in gaps and in understory. Also gap size and land form 
significantly affected the humus. The average of holorganic horizon biomass in 
gaps was 486 and in understory was 686 gr/m2. The results can be considered as a 
pattern in prediction of close-to-nature silvicultural system effects on forest humus 
form state. 
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