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 1چکیده
 بروسـیا مازو و کاج گنجشک، بلوط بلند  افراپلت، زبانهاي کاري ثیر جنگلأمنظور بررسی ت ه ب مطالعهاین  

منظور  ه ب.بر خصوصیات خاك و بیوماس ریزریشه در محدوده طرح جنگلداري دارابکال انجام گردیده است
) پس از حذف الیه آلی(برداري از خاك  اك و میزان بیوماس تارهاي کشنده، نمونهگیري مشخصات خ اندازه

ـ ) متـري  سـانتی 10و ارتفاع  8با قطر  ( استوانهبا استفاده از روشمتري خاك   سانتی0-10از الیه   صـورت   هب
 2تـر از   مقطـر کـ  ( ها میزان بیوماس ریزریشه. شدهاي مورد مطالعه انجام       نقطه در توده   4 تصادفی در    کامالً
. هر توده محاسبه گردیدمربع  در متر، و توزین)گراد  درجه سانتی70در دماي  (کردن  پس از خشک)متر میلی

 بـراي  جذب کلسیم، پتاسیم و فسفر قابل  ،  هدایت الکتریکی ،  اسیدیتهکربن، نیتروژن،   درصد رطوبت، بافت،    
 بسیاري از مشخصات فیزیکی  نشان داد کهپژوهشنتایج این  .گیري شد هر نمونه خاك در آزمایشگاه اندازه

هاي بلوط بلندمازو و  تر از توده گنجشک بیش برگی چون افرا پلت و زبان    هاي پهن  و شیمیایی خاك در توده    
کشنده در خاك تحت پوشـش بلـوط و          ترین بیوماس تار   همچنین بیش . )>05/0P(  بوده است  بروسیاکاج  

ـ  نتـایج ایـن پـژوهش بیـانگر    .)>05/0P(  مـشاهده شـد  بروسـیا ترین مقدار این مشخصه در کـاج      کم ثیر أ ت
   .باشد ها می ها روي خصوصیات خاك و ریزریشه کاري توجه انواع جنگل قابل

  
    ریزریشههاي قلیایی، کاتیون، برگان، نیتروژن برگان، سوزنی پهن : کلیديهاي واژه

                                                
  maryam.asadiyan23@gmail.com: مسئول مکاتبه* 
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  مقدمه
 تخریـب انـسان را روي طبیعـت         افزایش روزافزون جمعیت دنیا و پیشرفت علم و فناوري، فـشار          

هـاي   جنگـل . دهد ه خود را از دست می   عت روز به روز حالت طبیعی و اولی       تر کرده و سیماي طبی     بیش
هـاي   تـأثیر فعالیـت    باشد نیز تحت   ها از اهمیت خاصی برخوردار می      شمال که نقش تولید چوب در آن      

 در وجود و تداوم حیات بر روي کره هاي جنگلی نقشی حیاتی    عرصه .آور انسان قرار گرفته است     زیان
  توانـایی هاي شمال کشور و دلیل کاهش سطح جنگل   به). 1997 نژاد کیاسري، محمد(کنند   زمین ایفا می  

هاي شـمال و     برداري از جنگل   هاي اخیر کشور در کاهش بهره      مین چوب و سیاست   أها در ت   ن آ نداشتن
شـدت احـساس    هکاري ب ، ضرورت توسعه جنگل  کثرت نیاز صنایع وابسته به چوب در استان مازندران        

ستگی بـه هـدف توسـعه در منطقـه     کاري تا حد بسیار زیادي ب     استقرار جنگل ). 2001 اسدي،(شود   می
شناسـی   ژیکـی و جنگـل   هاي اکولو هاي کشت شده و نیز جنبه    میزان کاربري هر یک از گونه     ،  نظرمورد
مـانی، رشـد مطلـوب و     سازگاري، توان زنـده یزان م انتخاب یک گونه مناسب، به  ). 1992ورمالد،  (دارد  

 هاي زنده ایـن اکوسیـستم   بخشهمچنین اثرات گونه در ایجاد تغییرات مثبت و منفی در خاك و سایر             
است و   ها شناخته شده   عنوان بخش مهمی از اکوسیستم     ه خاك ب  .)2003یاردو و لوکانن،     (وابسته است 

کـوچ و  ( دارد  رویـشگاه نتیجـه افـزایش کیفیـت        رنقش مهمی در توسعه پوشش گیـاهی جنگلـی و د          
اي است که ماحصل آن تغییر و  توسعه و تحول خاك و پوشش گیاهی فرآیند پیچیده). 2010همکاران، 

که ترکیب پوشش گیاهی جنگلی و میزان رشد آن را تحت  طوري ه ب،تفاوت در خصوصیات خاك است
م جنگلـی کـه   ملـه اجـزاي زنـده یـک اکوسیـست     از ج). 2003کرولی و همکاران، (دهد    قرار می  شعاع

یـزان  ماي، توسـعه، تـراکم و    گیـرد، سیـستم ریـشه    ثیر تغییر خصوصیات خاك قرار می    أت شدت تحت  به
 ).2010لیمـا و همکـاران،     (باشـد  هاي مختلـف جنگلـی مـی       گونه) ها ریشهریز(رویش تارهاي کشنده    

ـ  تحـت  ها ول آن بررسی چگونگی تغییر و تح    اي و    هاي ریشه  مطالعات سیستم  تغییـر خـصوصیات   ثیر أت
) 2001(یاویت و رایـت   .باشد اي برخوردار می  در علوم خاك جنگل از اهمیت ویژه،ادافیکی رویشگاه 

هـاي تروپیکـال در    سالی و آبیاري بر پویایی ریزریشه در جنگـل      در مطالعه خود در رابطه با اثر خشک       
ن درصد رطوبت و محتوي مواد مغذي خاك، میـزان          پاناما دریافتند که فاکتورهاي محیطی مختلفی چو      

کـشنده گیاهـان     سیستم تارهـاي  . دهد ثیر قرار می  أت شدت تحت  ها را به   بیوماس ریزریشه در این عرصه    
مجدي (اشد ب  میشته جانبی به هم پیوسته به همراه مایکوریزا ها ر  اي با میلیون   اي پیچیده  چندساله شبکه 

سـزایی   هکه اثر ب بر این عنوان اولین نقطه تماس درخت با خاك عالوه  هبها   ریشهریز). 2005و همکاران،   
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جـاي   هـاي جنگلـی بـر     کـربن، مـواد غـذایی و آب در عرصـه          هخیزي خاك، چرخـ    در تنظیم حاصل  
هـا   گذارند، قادرند تا در نتیجه اثرپذیري از خصوصیات خاك کیفیت و کمیت رویش در این عرصه               می

ـ         ) 2005 (نترور و همکاران   ).2002ون،  پرس(ثیر قرار دهند    أت را تحت  ثیر أدر بررسـی خـود در زمینـه ت
 ندبه این نتیجـه رسـید   هاي جنگلی در جورجیا  تاالبدر  متقابل خصوصیات خاك و بیوماس ریزریشه       

هـاي    بـر توزیـع گونـه    اثرگـذاري واسطه   همستقیم ب صورت غیر   هتواند ب  که محتوي مواد مغذي خاك می     
همراه  ههاي خاك ب شناخت ویژگی. مؤثر واقع شود  در یک اکوسیستمریزریشهس ا میزان بیومبر ،گیاهی

هـاي مـدیریت    عنوان یکی از پایه هها ب اجزاي زنده موجود در آن و درك چگونگی اثرپذیري متقابل آن         
یابی به اکوسیستم جدید و پایـدار از         منظور دست   به بنابراین. باشد  هاي جنگلی مطرح می    اصولی عرصه 

منظـور بررسـی    ه باین پژوهش. باشد ناپذیر می کاري، بررسی این مشخصات امري اجتناب     لطریق جنگ 
گنجـشک،    افراپلت، زبان  کاري شده  هاي جنگل  خصوصیات خاك و مشخصه بیوماس ریزریشه در توده       

  .مازو و کاج بروسیا در محدوده طرح جنگلداري دارابکال انجام گردیده استبلوط بلند
  

  ها مواد و روش
سري  . سري یک جنگل دارابکال قرار دارد   40منطقه مورد مطالعه در پارسل      : ات منطقه مورد مطالعه   مشخص

 درجـه  36 دقیقه تا 28 درجه و 36 و شرقیطول  دقیقه 31 درجه و   52 دقیقه تا    20 درجه و    52 دارابکال بین 
  آن   و حـداکثر متـر  710 از سـطح دریـا   منطقـه حـداقل ارتفـاع   . اسـت  عرض شمالی واقع شده دقیقه 33و 

مازو ، بلـوط بلنـد  Acer velutinumهـاي افـرا پلـت     هاي مورد مطالعه شامل گونـه  توده .باشد  متر می1600
Quercus castaneifolia کــاج بروســیا ،Pinus brutia گنجــشک و زبــان Fraxinus excelsior L. 

هایی ماننـد   که از نظر ویژگی وريط ه در کنار هم بوده، ب    ها کامالً  ذکر است که این توده    ه  الزم ب . باشد می
باشـند   کردن در شرایط کامالً مشابه مـی  ارتفاع از سطح دریا، شیب، فاصله کاشت و زمان عملیات تنک       

  ).2004نام،  بی(
 کشنده و خـصوصیات خـاك،    مشخصه بیوماس تارگیري منظور اندازه  بهاین پژوهشدر  : تحقیقروش  
پس از کنـار زدن الیـه   ) متر  سانتی10 و ارتفاع 8قطر (توانه فلزي برداري از خاك با استفاده از اس     نمونه

هـاي مـورد     نقطه در هر یک از توده4متري خاك به روش کامالً تصادفی در   سانتی0-10 آلی، از عمق  
هاي خاك و انتقال بـه آزمایـشگاه،        پس از برداشت نمونه   ). 2005نترور و همکاران،    (مطالعه انجام شد    

متـري شستـشو     میلـی 2ها جداسازي و با استفاده از الک  از نمونه) متر  میلی2تر از   کم قطر(ها   ریزریشه
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 سـاعت  24گـراد و در مـدت زمـان     درجـه سـانتی   75ها در آون و در دماي    سپس این نمونه  . داده شد 
هاي خشک شده، مقدار بیوماس  در نهایت پس از توزین نمونه). 2010لیما و همکاران، (خشک گردید 

هـاي    مشخـصه هـاي خـاك بـه آزمایـشگاه     پس از انتقال نمونـه  .مربع هر توده محاسبه شد   در متر  ها  آن
بافت خاك به روش هیدرومتري و   کردن،   درصد رطوبت به روش توزین و خشک      : فیزیکی خاك مانند  

متـر،   pHاسیدیته خاك به روش پتانسیومتري یا استفاده از دسـتگاه     : هاي شیمیایی خاك مانند    مشخصه
، ) متـر EC(گر الکتریکی  گیري با استفاده از دستگاه مخصوص هدایت      ت الکتریکی پس از عصاره    هدای

جـذب بـه روش اولـسون،     کربن آلی به روش والکی بالك، نیتروژن کل به روش کجلدال، فسفر قابـل         
پتاسیم و کلسیم و نیز بـا محلـول اسـتات آمونیـوم اسـتخراج و بـا اسـتفاده از دسـتگاه جـذب اتمـی               

  . )2003حقیقی،  جعفري ؛1997شاهی،  غازان( گردیدگیري  اندازه
 میـانگین بیومـاس تـار    (نظرهاي مـورد  تجزیه تحلیل آماري و مقایسه مشخصه : ها تجزیه و تحلیل داده   

پس ازحصول اطمینان از نرمال بـودن پـراکنش         هاي مورد مطالعه     در توده ) کشنده و خصوصیات خاك   
از طریق آنـالیز واریـانس   ) آزمون لون (و همگنی واریانس    ) ونوف اسمیر -آزمون کولوموگروف (ها   داده
ـ  .انجام شد SPSS 16.0افزار   و آزمون دانکن در محیط نرم)ANOVA(طرفه  یک منظـور   ه همچنـین ب

ها با استفاده  سازي داده کشنده، پس از استاندارد    مشخصه بیوماس تار  هاي خاك با     بررسی رابطه ویژگی  
  .شداستفاده  PC-ORDافزار   در نرم)PCA(هاي اصلی  تجزیه به مؤلفهش از ماتریس همبستگی از رو

  
  نتایج

نتایج مقایسه مشخصات خاك در : هاي مورد مطالعه هاي فیزیکی و شیمیایی خاك در عرصه  مشخصه
هـاي مـورد     آن است که مشخصه درصد رطوبـت خـاك در تـوده       کاري بیانگر   هاي مختلف جنگل   توده

دهـد کـه    نتـایج آنـالیز واریـانس نـشان مـی        ). 1 جـدول  (داري نبوده است   نیداراي اختالف مع  مطالعه  
داري را نـشان   هاي مورد مطالعه تفاوت معنی تودههاي درصد رس، شن و سیلت خاك در بین         مشخصه

 ها مشابه و از نوع لوم سـیلت بـوده اسـت      همچنین نوع بافت خاك نیز در تمامی این توده        . نداده است 
داري  هـاي مختلـف مـورد مطالعـه اخـتالف معنـی       کـنش خـاك در بـین تـوده       مشخصه وا ). 1 جدول(
)01/0P< (   گنجـشک و   هاي افرا پلت و زبان ترین میزان آن در توده    که بیش  طوري هب .را نشان داده است

مقایسه میانگین هدایت الکتریکی خاك ). 1 جدول(مشاهده شده است ترین میزان آن در توده بلوط    کم
در ) >05/0P(داري   معنـی  طـور  ه آن است که میزان این مشخصه ب       مورد مطالعه بیانگر   هاي در بین توده  
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ربن آلـی و  هـاي درصـد کـ    نتایج آنالیز مشخصه). 1 جدول(بلوط بوده است    تر از    کمتوده کاج بروسیا    
هـاي مختلـف مـورد     دار در بین تـوده  ود تفاوت معنینیتروزن کل خاك بیانگر آن است که بر خالف نب   

هـا در تـوده کـاج     تـرین میـزان آن   گنجشک و کـم  ها در توده زبان ترین میزان این مشخصه   بیش مطالعه،
هـاي کـاج و بلـوط و     ترین میزان نسبت کربن به نیتروژن در تـوده  بیش). 1جدول (مشاهده شده است   

ذب جـ  مقایسه میانگین پتاسـیم قابـل     ). 1جدول  (گیري شده است     ترین میزان آن در توده افرا اندازه       کم
ترین میزان ایـن مشخـصه را بـه     ترین و توده کاج کم   گنجشک بیش  خاك نشان داده است که توده زبان      

تـرین   دهد کـه بـیش   ها نشان می  مقایسه میانگین دست آمده   نتایج به ). 1جدول  (اند    خود اختصاص داده  
). 1جـدول  (سـت  ا ترین مقدار آن در توده بلوط بـوده  جذب خاك در توده افرا و کم   میزان کلسیم قابل  

) >01/0P(داري  هاي مورد مطالعـه اخـتالف معنـی       جذب خاك در بین توده     مقایسه میانگین فسفر قابل   
ترین میزان  گنجشک و افرا و کم ترین میزان این مشخصه در توده زبان       که بیش  طوري هب. نشان داده است  

  ).1جدول (گیري شده است  آن در توده بلوط اندازه
کـشنده در   نتایج آنالیز واریانس بیومـاس تـار   :هاي مورد مطالعه کشنده در توده مشخصه بیوماس تار  

ـ              بین توده  داري  طـور معنـی   ههاي مختلف نشان داده اسـت کـه میـزان ایـن مشخـصه در تـوده بلـوط ب
)05/0P< (ترین   همچنین کم . ها بوده است   تر از سایر توده    بیش)05/0P< (   میزان بیوماس ریزریـشه در

  ). 1 شکل(گیري شده است  ازهتوده کاج اند
  

  
  

 .هاي مورد مطالعه مقایسه میانگین بیوماس تار کشنده در بین توده -1شکل 

  .باشد هاي مختلف می در بین توده) >05/0P(داري   اختالف معنیدهنده حروف مختلف نشان
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ـ     مؤلفه  به نتایج تجزیه : کشنده مشخصه بیوماس تار   هاي خاك با    ویژگی هرابط  13ر روي هاي اصلی ب
اول و دوم محـور  هاي اصـلی      که مؤلفه  دادگیري شده در منطقه مورد مطالعه نشان         متغیر محیطی اندازه  

همچنین تمرکـز    .کنند هاي مورد بررسی را توجیه می       درصد از تغییرات توده    87/23 و   57/60ترتیب   به
هـاي بلـوط    و تـوده در سـمت راسـت محـور اول          گنجشک زبانافرا پلت و    شده   کاري هاي جنگل  توده

 پراکنش مشخـصه بیومـاس   ).2شکل   (اند قرار گرفته محور اول    در سمت چپ     بروسیا کاج   بلندمازو و 
 این مشخصه بـا سـمت راسـت         باشد که  هاي مورد مطالعه بیانگر این مطلب می       بین توده  کشنده در  تار

ن همبستگی را نـشان  تری باشد، بیش محور اول و سمت منفی محور دوم که محل تمرکز توده بلوط می            
 مقدار ترین ش بیبلوط شده کاري   جنگل ذکر شده در توده    مشخصهین معنی است که     ه ا  این ب  .داده است 

هـاي فیزیکـی و شـیمیایی     در رابطه با مشخـصه .  است به خود اختصاص دادهها سایر تودهرا نسبت به    
 مورد بررسی در اطراف مرکـز   هاي  مشخصه تر  بیش که   شود مشاهده می  مورد مطالعه    هاي خاك در توده  

اما مشخصه هدایت الکتریکی و درصد رس خـاك کـه در سـمت    . اند محور اول و دوم تجمع یافته     دو  
اند، با توده بلوط بلندمازو همبستگی مثبتی داشته  راست محور اول و سمت منفی محور دوم قرار گرفته      

و سمت منفی محور دوم واقع جذب خاك که در سمت چپ محور اول  و همچنین مشخصه فسفر قابل
   ).2 شکل(ترین همبستگی را نشان داده است  گنجشک و افرا بیش اند، با توده زبان شده

 

  
  

  .PCAهاي مورد بررسی در تجزیه   در تودهکشنده مشخصه بیوماس تارپراکنش متغیرهاي خاك و  -2 شکل
  .)باشند مازو و افراپلت میگنجشک، بلوط بلند نزباهاي کاج بروسیا،  توده دهنده ترتیب نشان  بهA  وP، F ،Qحروف (
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  بحث
ـ    درصد رطوبت خاك مشخصه: هاي فیزیکی و شیمیایی خاك   مشخصه طـور   هاي است کـه میـزان آن ب

 نداشـتن در این مطالعه بـا وجـود        . باشد ثیر تاج پوشش حاکم بر یک عرصه می       أت اي تحت  مالحظه قابل
گنجـشک   هـاي افـرا و زبـان    بت خاك، این مشخصه در تـوده داري در رابطه با درصد رطو      تفاوت معنی 

 در رطوبـت  میـزان  بودن باال. هاي کاج و بلوط نشان داده است   تري را نسبت به توده     مقدار عددي بیش  
تر و  ترتیب به بیش توان به گنجشک و پایین بودن مقدار این مشخصه در کاج را می           هاي افرا و زبان    توده
 و تبخیـر  کـاهش  طریـق  از آلـی  مواد زیرا .ها نسبت داد لی در خاك این عرصهتر بودن مقدار مواد آ    کم

اوزتـاس و    (گـردد  مـی  خـاك  در رطوبـت  نگهداشـت  به منجر خاك در آب نفوذ نرخ افزایش و تعرق
  .)2003همکاران، 

توان به  میمورد مطالعه، هاي  هاي بافت خاك بین توده   مقدار مشخصه در   تفاوت   نداشتنتوجه به   با  
هاي فیزیکی   و در نتیجه تغییرپذیري بسیاري از مشخصه      ها ن بودن شرایط اولیه خاك در این توده       یکسا

   .اشاره کرد ها در این عرصهکاري شده   هاي جنگل ثیر تودهأت و شیمیایی خاك تحت
 بـه  بایـد گنجـشک    افـرا و زبـان  کـاري  جنگل در باال بودن میزان مشخصه واکنش خاك   با رابطه در
 مقـادیر  بازگـشت  خود که مغذي مواد محتوي سازي غنی نتیجه در و ها این گونه  الشبرگ سریع تجزیه
 اسـیدیته  میـزان  کاهش). 1994 نوردن، (کرد اشاره دارد، همراه هب را خاك به بازي هاي کاتیون از زیادي
فرا و برگی چون ا هاي پهن  در مقایسه با گونه   ( الشبرگ کند تجزیه واسطه هب ،بلوط کاري جنگل در خاك
  ایـن  ).2004نـورن،    هـاگن  (باشـد  می توجیه قابل در خاك  آلی اسید تولید دنبال آن   به و) گنجشک زبان

تر بودن میزان این مشخـصه را در    که در مطالعه خود کم    ) 2004(ي نیرینک و همکاران     ها یافته با نتیجه
  .اند، همخوانی دارد گنجشک گزارش کرده هاي افراپلت و زبان توده بلوط در مقایسه با تودهزیر 

عنوان کـرد، اشـاره   در کاج سیاه    الکتریکی هدایت میزان بودن کم براي توان می که دالیلی جمله از
سته الشـبرگ و  هتجزیه آکه در نتیجه   طوري هب. باشد به پایین بودن نرخ تجزیه الشبرگ در این توده می         

و در  ظت این عناصر در خاك کاهش یافته       غل هاي بازي به خاك،    تاخیر در بازگشت کاتیون    آن   دنبال  به
  ).2004 تورن، هاگن( گردد کاسته می این توده  خاكمیزان هدایت الکتریکی دراز نتیجه 

ترین   و کم گنجشک زبانکاري    سطحی خاك در جنگل     ازت کل در الیه     مواد آلی و   ترین میزان  بیش
میزان مواد آلی در خاك تحـت پوشـش   باال بودن . گیري شده است کاري کاج اندازه مقدار آن در جنگل   

توان به سرعت باالي تجزیه الشبرگ این گونه و در نتیجه افزایش ورودي مواد آلی به خـاك         ون را می  
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زیاد بودن میزان ازت کل در توده ون در ارتباط با مقدار مواد آلی غنـی از            نین  چهم. این عرصه دانست  
 افـزایش  بـه  منجـر  که آلی مواد. شود ن توده اضافه می   ریزي به خاك ای    واسطه الشه  هباشد که ب   ازت می 
 و کـرده  حمایت خاك ازت کننده غنی هاي میکروارگانیسم جمعیت از گشته، خاك مغذي مواد محتوي

   .)1989فریـد و همکـاران،      (گـردد    می عرصه این خاك در مشخصه این مقدار افزایش باعث نتیجه در
کنـد بـودن سـرعت تجزیـه     تـوان بـه    کاري کاج را می ل در جنگهاي ذکر شده مشخصهبودن میزان   کم

  .)2000نیرینک و همکاران، ( توده نسبت داداین در الشبرگ 
 ی سطحالیه در) پذیري بقایاي گیاهی تر بودن میزان تجزیه کم( نیتروژن به کربن نسبت بودن تر بیش

 سـریع  تجزیـه  نداشـتن  و خـاك  از الیـه  این در آلی مواد زیاد تجمع یلدل ه کاج ب  يکار خاك در جنگل  
 ر مطالعهدکه ) 2008(هاي رادمنش  این نتیجه با یافته). 2008 باربیر و همکاران،(باشد  می گیاهی بقایاي

برگ بر برخی از خصوصیات خاك،  برگ و سوزنی شده پهن کاري هاي جنگل ثیر گونهأخود در رابطه با ت
 .تاج پوشـش کـاج را گـزارش کـرد، همخـوانی دارد     باالتر بودن نسبت کربن به نیتروژن در خاك زیر         

 ازت محتوي در ها تفاوت کننده منعکس ون، پوشش تاج زیر در نیتروژن به کربن نسبت کم نرخ همچنین
 تجزیـه  تر سریع چرخش به مربوط هاي نرخ یا و) ون الشبرگ در ازت سالیانه ورودي میزان بودن باال(

 میـزان  بـه  نیتـروژن  ون، الشبرگ تجزیه سریع چرخش طی در که صورت ینه ا ب. باشد می ون الشبرگ
  ). 1998 نوردن، (گردد می منتقل معدنی خاك به تر سریع و شده نگهداري جنگل فلور در تري کم

گنجشک و افـرا     کاري شده زبان   هاي جنگل  جذب در توده   کلسیم قابل  و    چون پتاسیم  ییها مشخصه
 بـودن  تـر  بـیش . انـد   را به خود اختصاص دادهتري قادیر کممهاي کاج و بلوط   و در توده   تر مقادیر بیش 

هاي کـاج و بلـوط،    در مقایسه با تودههاي قلیایی در خاك زیر تاج پوشش ون و افرا          مقدار این کاتیون  
ین صورت که در نتیجه تجزیه سریع الشـبرگ غلظـت     ه ا ب. باشد ها می  دلیل تجزیه سریع الشبرگ آن     به

 هاي کاتیون باالي غلظت همچنین). 1980یوگاي، (یابد   به خاك افزایش می هاي بازي وارد شده    کاتیون
تـاج   طریـق  از هـا  یون کـات ین اي ورودیش آن منجر به افزا  آبشوییو  ها   این گونه  برگ و شاخ در بازي

 تـورن و همکـاران   هـاگن  هـاي   این نتیجه بـا یافتـه  ).1997اگدن و اسکمیت،  (گردد می خاك به بارش
گنجـشک، تـوس،    کاري شده بلوط قرمز، نمدار، زبان   گونه درختی جنگل   6ثیر  أررسی ت که به ب  ) 2004(

 ترین راش و نوئل بر خصوصیات شیمیایی خاك در دانمارك پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بیش                 
 .میزان کلسیم به همراه سایر عناصر شیمیایی در الیه سطحی خاك در توده ون بوده است، مطابقت دارد

باشد،  هاي مختلف درختی بر وضعیت فسفر موجود در خاك بسیار محدود می عات درباره اثر گونهاطال
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آگوسـتو و  (متناقضی براي مبحث فسفر گـزارش شـده اسـت    ها نتایج  در بسیاري از مطالعهکه   طوري هب
توان   ون میهاي افرا و در رابطه با باال بودن میزان فسفر در خاك توده    در این مطالعه   .)2002 ،همکاران

 برايها و همچنین فراهم بودن شرایط مناسب   در الشبرگ این گونه    مشخصهتر بودن میزان این      بیشبه  
ایـن  تـر   تـر و سـریع   بیشکه خود منجر به تجزیه و آزادسازي   ها   در این توده  ها   فعالیت میکروارگانیسم 

هاي نیرینـک و همکـاران    با یافته این نتایج    .)2008برادي و ویل،     (، اشاره کرد  گردد  می عنصر به خاك  
هاي افـرا   را در تودهدر الیه سطحی خاك جذب  ترین میزان فسفر قابل  که در مطالعه خود بیش    ) 2000(

  . همخوانی دارد،هاي بلوط و راش مشاهده کردند و ون در مقایسه با توده

تـر بـودن    اي بـیش توان بـر  از جمله دالیلی که می: مشخصه بیوماس تار کشنده در الیه سطحی خاك     
گنجـشک ذکـر    برگی چون افـرا و زبـان   هاي پهن کشنده در توده بلوط نسبت به توده      مقدار بیوماس تار  

کـه   جـایی  از آن. باشـد  هـا مـی   گیري شده در این عرصـه  هاي خاك اندازه  کرد، اشاره به مقادیر مشخصه    
تري نـسبت بـه     میزان کمهاي فیزیکی و شیمیایی خاك در زیر تاج پوشش بلوط از بسیاري از مشخصه 

کـشنده در الیـه    توان افزایش بیومـاس تـار    میافرا و ون برخوردار بوده است، بنابراین    هایی چون    توده
سطحی خاك بلوط را واکنش ریشه در پاسخ به کمبود محتوي عناصر مغذي و رطوبت خـاك در ایـن        

ـ ین صورت که ریشه     ه ا ب. دانست) هاي افرا و ون    نسبت به توده  (توده   منظـور جبـران ایـن کمبـود و      هب
تـري از خـاك ایـن عرصـه گـسترش       تر به عناصر غذایی مورد نیاز خود در سطح بـیش      دسترسی بیش 

کشنده کاج نسبت به بلوط  اما در مورد پایین بودن مقدار بیوماس تار  ). 2006سیر و همکاران،    (یابد   می
ـ . اشـاره کـرد   ) ه تـوده بلـوط    نسبت ب (بودن میزان مشخصات خاك در توده کاج         توان به کم   می یـن  ه اب

 آن تخلیه خاك از عناصر مغذي از یک طرف و کاهش دنبال  در نتیجه رویش سریع کاج و بهصورت که
هاي قلیایی به خاك از طرف دیگر، شرایط براي رویش ریشه این گونه نامناسب گردیده و  ورودي کاتیون

). 2001بلیر و پرفکتو، (یابد   این توده کاهش میکشنده در الیه سطحی خاك در نهایت میزان بیوماس تار
 به این نکتـه نیـز   توان کشنده در خاك تحت پوشش کاج می همچنین در رابطه با میزان کم بیوماس تار    

هـاي    درصـد تارهـاي کـشنده ریـشه گونـه     70-90اشاره کرد که، طبق مطالعات انجام شده در حـدود    
ایـن  کـه در     جایی از آن ). 2000فیشر وبرینکلی،   (گردد    می  در الیه آلی خاك توزیع     برگ معموالً  سوزنی

کنار زدن الیه آلـی در      (ها از الیه معدنی سطحی خاك صورت گرفته است           آوري ریزریشه  مطالعه جمع 
بـرگ مـورد     ریشه در توده سـوزنی    وماس ریز بودن بی  توان گفت که کم     می ، بنابراین )برداري  هنگام نمونه 

   .توجهی از ریشه در الیه آلی خاك این عرصه بوده باشد جمع بخش قابلدلیل ت همطالعه ممکن است ب
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 رابطـه تجزیه آماري صورت گرفته در : کشنده  مشخصه بیوماس تارهاي خاك با  تحلیل رابطه ویژگی  
هاي  توده در کشنده ریشه مشخصه بیوماس تارها با  هاي فیزیکی و شیمیایی خاك و ارتباط آن با ویژگی

 در بـین خـصوصیات فیزیکـی و شـیمیایی خـاك،       بیـانگر آن اسـت کـه   ورد مطالعهشده م  کاري جنگل
مشخصه هدایت الکتریکی خاك همبستگی باالیی با سمت راست محور اول و سمت منفی محور دوم          

در واقـع   . کشنده در توده بلوط بلندمازو بـوده، نـشان داده اسـت            که محل تمرکز مشخصه بیوماس تار     
تـر   عنـوان یکـی از دالیـل بیومـاس بـیش           هلوط ب ب شخصه در زیر تاج پوشش    تر بودن میزان این م     بیش

ین صـورت کـه بـاال بـودن     ه اب. باشد تارهاي کشنده تنها در مقایسه با توده کاج بروسیا قابل توجیه می        
هاي قلیایی در محلول خاك تحـت   تر بودن میزان کاتیون میزان هدایت الکتریکی که خود ناشی از بیش       

نسبت به توده ( رویش ریشه این گونه   نجر به فراهم شدن شرایط مناسب براي      باشد، م  پوشش بلوط می  
اشاره کرد کـه    ) 1995(هاي روالند و جر      توان به یافته   در همین راستا می   . در خاك گردیده است   ) کاج

 برگی چون برگ و پهن هاي سوزنی در مطالعه خود بیان کردند که الشبرگ گونه بلوط در مقایسه با گونه
هـاي   موجب آن ورودي میـزان کـاتیون  ه تري بوده و ب نوئل و راش داراي نرخ تجزیه و پوسیدگی بیش     

  .یابد اي نیز افزایش می قلیایی به خاك چنین توده
  

  گیري نتیجه
برگ قادر است بسیاري از مشخصات فیزیکی و  برگ و سوزنی هاي مختلف پهن کاري با گونه جنگل

بیومـاس  توجهی در کمیت  موجب آن منجر به تغییرات قابل ه  ار داده و ب   ثیر قر تأ  شیمیایی خاك را تحت   
 از   برخـی  که است داده این مطالعه نشان    نتایج .هاي کاشته شده در اراضی جنگلی گردد       گونهریزریشه  

هاي  تر از توده گنجشک بیش برگی چون افرا و زبان هاي پهن مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاك در توده
هاي بلوط و   تودهترتیب در ترین میزان بیوماس تارهاي کشنده به ترین و کم بیش. ده استبلوط و کاج بو

در رابطه با باال بودن میزان بیوماس ریزریشه در توده بلوط ذکر این   . گیري شده است    اندازه بروسیاکاج  
 تـوده  ناسب بودن شرایط خاك ایـن تر بودن میزان این مشخصه دلیلی بر م        نکته ضروري است که بیش    

هاي افراپلت و  کاري با گونه  با توجه به اثر مثبت جنگل.رویش ریشه این گونه نبوده است افزایش براي
هاي کاج و بلوط در کاهش غناي  ثیر گونهأ و میزان رویش ریشه و ت  گنجشک بر خصوصیات خاك    زبان

) کاج (برگ سوزنی هاي گونه ترکیب صورت هب کاري جنگل ،رد مطالعه هاي مو  گونه نسبت به سایر  خاك  
 ،)مطالعـه  مـورد  منطقه با مشابه شرایط در (شده تراشی جنگل مناطق در ،)افرا، ون و بلوط    (برگ پهن و

  .گردد می پیشنهاد شود، می جنگلی توده و خاك وضعیت بهبود به منجر که
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  سپاسگزاري
و منـابع طبیعـی   ین وسیله از کارشناسان آزمایشگاه آب، خاك و گیاه دانشگاه علوم کـشاورزي       ه ا ب

   .شود خاطر همکاري در انجام آنالیزهاي شیمیایی خاك تشکر می ساري به
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Abstract1 

The present study was conducted to investigate the impact of Maple  
(Acer velutinum), Ash (Fraxinus excelsior L.), Oak (Quercus castaneifolia) and 
Pine (Pinus brutia) plantations on soil properties and fine root biomass in 
Darabkola Forest of Sari. The soil samples were taken from top mineral soil layer 
(10 cm) with using coring method (8 cm diameter ×10 cm deep soil) in each site 
randomly (n=4). The litter layer was removed from the soil surface before 
samplings. Fine roots (< 2 mm diameter) were extracted from each core and dried 
at 70 °C to a constant mass. The moisture content of soil, soil texture, Organic 
carbon and total N, pH, EC, available Ca, K and p was measured in the laboratory. 
Results showed that many soil physical and chemical properties was significantly 
(P<0.05) higher in Acer and Fraxinus stands compared with Quercus and Pinus 
stands. The highest (P<0.05) Fine root biomass was found in Quercus castaneifolia 
and its lowest were observed in Pinus brutia. Results of this study indicated a 
significant impact of different plantations type on soil properties and fine roots. 
 
Keywords: Broad-leaved, Coniferous, Nitrogen, Base cations, Fine root 
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