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Background and Objectives: Reforestation stands can affect the diversity 

of plant species and soil characteristics of an area. In this study, the  

effects of 25-year-old reforestation stands with Acer velutinum Bioss., 

Alnus subcordata C. A. M. and Cupressus sempervirens species on plant 

biodiversity, understory vegetation, and some Physico-chemical of soil 

properties were studied compared with natural forest (Carpinus betulus and 
Fagus orientalis) in the Kolet forests of Mazandaran province. 

 

Materials and Methods:  In each reforested stand and natural forest, ten 

plots (20×20 meters) were selectively sampled in transects which were 

100-m stretches systematically. Then, the list of all herbaceous species and 

their abundance (cover percentage) was recorded. Also, in each sample 

plot, a soil sample was taken from the four corners and its center at a depth 

of 0-15 cm, then these samples were mixed and a composite sample was 

taken to study the physic-chemical characteristics of the soil (bulk density, 

soil texture, acidity, electrical conductivity, organic carbon, total nitrogen, 

absorbable phosphorus, and potassium). The indices of richness (Margalf 
and Menhenic), evenness (Shannon-Wiener), and diversity (Simpson and 

Shannon-Wiener) were also studied. 

 

Results: The results showed that reforested stands were significantly 

different from the natural forest (control) in terms of soil reaction rate 

(P<0.05), potassium, clay, and relative soil moisture (P<0.01). Also, the 

amount of acidity and absorbable potassium reaction in Acer velutinum 

Bioss mass (6.99, 904.51 mg kg-1) was the highest and lowest in natural 

mass (6.18, 557.57 mg/kg). It was observed that the highest percentage of 

clay in natural mass (43.57%) and the lowest percentage in Alnus 

subcordata mass (39.32%) and the relative moisture in Acer velutinum 

Bioss mass (40.78%) was the highest and It has the lowest value in 
Cupressus sempervirens mass (20.12%). But other soil variables did not 

show significant differences with natural forests. Margalf and Manhenic 

richness in the four reforestation stands was significantly different 

(P<0.05). The diversity indices (Simpson, 0.58 and Shannon-Wiener, 1.26) 

and the richness (Margalf, 2.00 and Mannick, 1.57) were higher in the 

natural forest than four reforestation stands and the evenness index 

(Shannon-Wiener, 0.82) showed the highest value in the Cupressus 

sempervirens stand. Multiple regression of soil variables with the first and 

second axes of DCA analysis indicates that only potassium has been 
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effective in the separation and differentiation of vegetation in the area and 

the four studied stands can be distinguished in terms of understory 

vegetation.  

 

Conclusion: In general, the results of the present study showed that the 

richness indices of understory vegetation species, as well as the 

characteristics of moisture, soil reaction and absorbable potassium, 

changed under the influence of reforestation and according to DCA 

analysis is the most important component in mass segregation. Potassium is 
an absorbable plant. Also, the study of biodiversity indices showed that the 

diversity and richness indices were higher due to the fusion of species in 

the natural massif (Carpinus betulus and Fagus orientalis) compared to the 

reforested massifs of conifers (Cupressus sempervirens). In other words, 

the results show a greater protective role of broadleaf stands (Acer 

velutinum Bioss and Alnus subcordata C.A.M) and natural stands 

(Carpinus betulus and Fagus orientalis) than needle stands (Cupressus 

sempervirens) for richness and diversity of understory vegetation species 

and sustainable maintenance of communities the underside is in the  

Kolet area. 
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  های کلیدی: واژه

 احیاي پوشش گیاهی، 

 ، DCAتجزیه 

 اي،  تنوع گونه

خصوصیات فیزیکی و 

 شیمیایی خاک، 

 زربین

 

هاي گیاهی و خصوصیات خاک توانند بر تنوع گونهکاشت میهاي دستجنگل سابقه و هدف:

ساله  25هاي منظور در پژوهش حاضر به بررسی اثرات توده اثرگذار باشند. بدینیک منطقه 

زیستی گیاهی و پوشش کف  بر تنوع، توسکا ییالقی و زربین هاي پلتشده با گونهکاريجنگل

در مقایسه با جنگل طبیعی )ممرز و جنگل و برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک 

 در جنگل کُلِت استان مازندران پرداخته شد. راش(
 

متر کاشته شدند و توده  2×2شده که درختان در فاصله کاريدر هر توده جنگل ها: مواد و روش

صورت انتخابی با ابعاد متر( به 20×20مترمربعی ) 400نمونه طبیعی مجاور آن تعداد ده قطعه

هاي علفی و وفور )درصد ه گونههمهرست متر پیاده شد. سپس ف 100×100شبکه آماربرداري 

نمونه اقدام به برداشت یک نمونه خاک از چنین در هر قطعه ها ثبت شد. هم پوشش( آن

ها باهم مخلوط و یک متر شد، سپس این نمونهسانتی 15-0چهارگوشه و مرکز آن به عمق 

مخصوص ظاهري، هاي فیزیکی و شیمیایی خاک )جرم منظور مطالعه مشخصهنمونه ترکیبی به

جذب( در بافت خاک، واکنش خاک، هدایت الکتریکی، کربن آلی، ازت کل، فسفر و پتاسیم قابل

هاي غناي )مارگالف و منهنیک(، یکنواختی چنین به بررسی شاخص آزمایشگاه تهیه شد. هم

 وینر( نیز پرداخته شد. -وینر( و تنوع )سیمپسون و شانون -)شانون
 

(، پتاسیم P<05/0شده از نظر میزان واکنش خاک )کاريهاي جنگلتودهداد  نتایج نشان ها: یافته

داري داشتند جذب، رس و درصد رطوبت نسبی خاک با جنگل طبیعی اختالف معنیقابل

(01/0>P). 99/6جذب در توده پلت )چنین، به ترتیب مقدار واکنش خاک و پتاسیم قابل هم ،
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 52/557، 1۸/6ترین آن در توده طبیعی )ین میزان و کمتر گرم بر کیلوگرم( بیشمیلی 51/904

 57/43گرم بر کیلوگرم( مشاهده شد. از طرفی باالترین درصد رس در توده طبیعی )میلی

درصد( بود. رطوبت نسبی نیز در توده  32/39ترین درصد آن در توده توسکا )درصد( و کم

ترین مقدار به خود  درصد( کم 12/20ترین میزان و در توده زربین ) درصد( بیش 7۸/40پلت )

داري با توده طبیعی نشان ندادند. اختصاص داده است؛ اما سایر متغیرهاي خاک اختالف معنی

شاخص (، P<05/0)داري بود میزان غناي مارگالف و منهنیک در چهار توده داراي تفاوت معنی

( نیز 57/1(، )منهنیک، 00/2 ( و غناي )مارگالف،26/1وینر،  -(، )شانون5۸/0تنوع )سیمپسون، 

وینر،  -شده بود و شاخص یکنواختی )شانونکاريهاي جنگلتر از توده در توده طبیعی بیش

 با خاکی متغیرهاي تحلیل رگرسیون چندگانه ترین مقدار را نشان داد. ( در توده زربین بیش۸2/0

هاي تفکیک و تمایز تودهکه تنها پتاسیم در  است آن بیانگر DCA تحلیل دوم و اول محور دو

و چهار توده مورد مطالعه از نظر ترکیب پوشش گیاهی  گیاهی منطقه مؤثر واقع شده است

 زیرآشکوب قابل تفکیک و تمایز هستند.
 

هاي علفی و هاي غناي گونهطورکلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شاخصبهگیری: نتیجه

کاري تغییر تأثیر جنگل جذب تحتپتاسیم قابلچنین مشخصات رطوبت، واکنش خاک و  هم

جذب هاي گیاهی پتاسیم قابللفه مؤثر در تفکیک تودهمؤترین مهم DCAتحلیل  کرده و طبق

هاي تنوع و غنا با باال بودن شاخص بیانگرهاي تنوع زیستی بررسی شاخص چنین است. هم

شده کاريهاي جنگلت به تودهها در توده طبیعی )ممرز و راش( نسبتوجه به آمیختگی گونه

برگ هاي پهنتر توده نقش حفاظتی بیش دهندهبرگ )زربین( بود. به عبارتی نتایج نشانسوزنی

برگ )زربین( براي غنا و )پلت و توسکا( و توده طبیعی )ممرز و راش( نسبت به توده سوزنی

 کُلِت است.هاي علفی و نگهداري پایدار جوامع زیرآشکوب در منطقه تنوع گونه
 

های خاک و پوشش علفی کف  کاری بر برخی مشخصه اثر جنگل(. 1400) حامد، اسدی، حمید، جلیلوند، خدیجه، اصغری آغوزگله: استناد

 .43-25(، 4) 28، های علوم و فناوری چوب و جنگل نشریه پژوهش. جنگل کُلِت در استان مازندران

                   DOI: 10.22069/JWFST.2022.19723.1949 
 

                       نویسندگان. ©                        گرگان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورزناشر:                   
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 مقدمه

با افزایش روزافزون جمعیت جهان و وابستگی 

هاي خود، روند ها به طبیعت جهت رفع نیازانسان

 ها تر شده و سیماي آنها سریعسامانهتخریب بوم

روز حالت طبیعی خود را از دست داده است بهروز

ترین عنوان یکی از مهمها نیز به(. جنگل55)

هاي انسانی مورد تأثیر فعالیت ها، تحتسامانه بوم

که با تغییر کاربري  طوري تخریب قرار گرفتند، به

ح هاي کشاورزي و مسکونی سطاراضی به زمین

درصد کاهش یافته است  3۸هاي جهان به جنگل

میلیون هکتار از  13طور متوسط ساالنه (. به22)

هاي غیراراضی هاي جهان به کاربريمساحت جنگل

(. 22اند )طورکلی از بین رفته جنگلی تغییریافته و یا به

انقراض  ،کاهش مساحت جنگل و تخریب آن

ش تنوع هاي گیاهی و جانوري و درنتیجه کاه گونه

توان با زیستی را در دنیا به همراه داشته است که می

یافته را کاري، اراضی تخریبهاي جنگلانجام فعالیت

امروزه مطالعات پیرامون اثرات (. 39بازسازي نمود )

هاي مختلف بر روي تنوع زیستی کاري با گونهجنگل

پوشش گیاهی، زادآوري زیراشکوب و خصوصیات 

ی چگونگی روند توالی، بازسازي منظور بررسخاک به

شناختی و حفاظت از تنوع زیستی رویشگاه امري بوم

 (.33ضروري و شناخته شده است )

تا  2021مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 

هاي جنگلی از سامانهعنوان دهه احیاي بومرا به 2030

یافته در سراسر طریق بازسازي و احیاي مناطق تخریب

مختلف  هاي پژوهشنتایج (. 10) جهان اعالم کرد

ها قابلیت و توانایی کاريدهد که جنگلنشان می

هاي و بهبود تنوع گیاهی در خاک ءحیاازیادي براي 

، گران پژوهشبراي برخی از  .یافته دارندتخریب

پذیر براي کاري رویکردي مناسب و انعطاف جنگل

جلوگیري از فرسایش خاک و بازیابی عملکردهاي 

عنوان کاري را به( و برخی دیگر جنگل52مانه )سابوم

تواند  فرصتی براي کاهش تغییرات آب و هوایی که می

تأثیر مثبتی بر تنوع زیستی پوشش گیاهی داشته باشد 

(. تأثیر 15دانند )هاي بومی می ویژه با کاشت گونهبه

درختی ممکن است در خصوصیات متنوعی  هاي گونه

و شیمیایی خاک، تولید هاي فیزیکی مشخصه مانند

ها، توان پراکنش مجدد  ریزه، عمق پراکنش ریشه الشه

شدن عناصر غذایی، افزایش تثبیت نیتروژن و معدنی

نیتروژن خاک و درنهایت بر حاصلخیزي خاک 

چنین تنوع زیستی یک هدف  (. هم6)اثرگذار باشد 

که طوريهاست بهکلیدي براي مدیریت پایدار جنگل

اي پایداري افزایش تنوع گونه -یه تنوعبر مبناي فرض

شناختی و تولید جوامع عامل افزایش پایداري بوم

در این رابطه آشکوب علفی از (، 1۸زیستی است )

ترین  سامانه جنگلی است که بیشترین اجزاء بوممهم

تنوع گیاهی را در میان تمامی طبقات جنگل به خود 

توان گفت رو می ازاین(. 11 ،1اختصاص داده است )

اي جنگل تا حد زیادي تابعی از تنوع که تنوع گونه

تر از دیگر طبقات آشکوب علفی است که سریع

برداري، چراي دام و اندازه ها )بهره جنگل به آشفتگی

ها( و عوامل محیطی )خاک، جهت دامنه، شیب روشنه

و ارتفاع از سطح دریا( پاسخ داده و این امر موجب 

علفی از نرخ انقراض طبیعی  هايشود تا گونهمی

هاي گیاهی دیگر طبقات باالتري نسبت به گونه

ها نشان داده است که (. بررسی20برخوردار باشند )

کاري با ایجاد تغییر در خصوصیات فیزیکی و جنگل

شیمیایی خاک سبب تغییر در حاصلخیزي رویشگاه 

(. خاک و عوامل فیزیوگرافی از 4شود )نیز می

سامانه هستند که هاي محیطی هر بومغیرترین مت عمده

هاي توانند مقدار شاخصبا تغییر در پوشش گیاهی می

تأثیر قرار دهند چراکه سامانه را تحتتنوع زیستی بوم

هاي فیزیکی و شیمیایی درنتیجه تغییر در مشخصه

خاک، ترکیب و مقدار رشد پوشش گیاهی جنگلی نیز 

آبادي و همکاران (. رستم9گیرد )تأثیر قرار میتحت
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( در پژوهشی در منطقه کلوده آمل به بررسی 2014)

کاري توسکا ییالقی بر تنوع زیستی گیاهی اثر جنگل

ممرز پرداختند  -در مقایسه با رویشگاه طبیعی انجیلی

تر الشبرگ، تاج پوشش  و دریافتند که ضخامت کم

کاري توسکا تر در خاک جنگل سبکتر و نیتروژن بیش

با توده طبیعی سبب افزایش غناي علفی  در مقایسه

( به 2019(. هوشمند و همکاران )51منطقه شد )

کاري گیالس بررسی خصوصیات خاک در جنگل

وحشی و پلت در غرب مازندران پرداخته و دریافتند 

کاري با که میزان اسیدیته، ازت و کربن آلی در جنگل

تر از پلت بوده و گیالس وحشی  گیالس وحشی بیش

برخی فاکتورهاي موردمطالعه عملکرد بهتري در 

(، 21نسبت به افراپلت خالص نشان داده است )

( در پژوهشی در ماالتیاي ترکیه 2019چنین موتلو ) هم

کاري بر تنوع زیستی گیاهی به بررسی اثرات جنگل

هاي کاري با گونهپرداخته و دریافت که جنگل

اي ه( باعث افزایش شاخص.Quercus spبرگ ) پهن

هاي هاي علفی منطقه نسبت به گونهتنوع و غناي گونه

بنابراین (؛ 44( شده است )Pinus nigraبرگ )سوزنی

مطالعه و مقایسه تنوع پوشش علفی کف جنگل در 

تواند اطالعات مهمی در ارتباط با شرایط خاکی می

هاي هاي تیپمورد ترکیب، تنوع و دیگر ویژگی

که ئه دهد. چراد را اراسامانه ارزشمنجنگلی این بوم

، دلیل وجود تغییرات زیاد در متغیرهاي محیطی به

هاي پیچیده بین گیاهان و عوامل محیطی، کنش

شده بین این متغیرها با آن عوامل، هاي ایجادهمبستگی

بررسی رابطه بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی 

 پژوهش نیز با فرض این  تأثیرگذار، ضروري است.

هاي هاي تنوع زیستی تودهشاخصبر افزایش 

 شده نسبت به توده طبیعی و با  کاري جنگل

 بر  مؤثرترین عامل محیطی هدف شناسایی مهم

 هاي علفی منطقه با روش تجزیه  تنوع گونه

ترین روش که مهم DCAشده گیري تطبیقی قوس

باشد، انجام شد. تجزیه گرادیان غیرمستقیم می

 کاري پلت گلچنین به بررسی اثرات جن هم

(Boiss. Acer velutinum توسکا ییالقی ،) 

(C.A.Mey subcordata Alnus زربین ،)

(Cupressus sempervirens L. در مقایسه با )

رویشگاه طبیعی بر پوشش علفی کف جنگل و 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه 

 -واقع در بخش سه طرح جنگلداري نکا کُلِت

هاي راکه ارزیابی عرصهپرداخته شد، چرود نیز  ظالم

هاي آتی شده نقش مهمی در اتخاذ تصمیم کاري جنگل

هایی باکیفیت و کمیت بهتر در آینده و ایجاد جنگل

 خواهد داشت.
 

 ها مواد و روش

منطقه مورد مطالعه واقع در بخش  منطقه مورد مطالعه:

که در حوضه رود بود ظالم -سه طرح جنگلداري نکا

هاي نکا و بهشهر در استان و در جنوب شهر 77آبخیز 

متوسط ارتفاع از (. 1مازندران واقع شده است )شکل 

میانگین متوسط متر است.  455 کُلِتسطح دریا منطقه 

بارندگی در جنگل کُلِت طبق گزارش ایستگاه 

متر برآورد شد میلی 960شهر  هواشناسی قراخیل قائم

در باشد. خنک میو اقلیم منطقه مرطوب با زمستان 

منطقه سه تیپ خاک شامل: راندزین تا راندزین 

اي  شده پسدوگلی و قهوهاي شسته، قهوهشدهشسته

و بافت خاک نیز  شده با افق کلسیک وجود داردشسته

 گونه درختی غالب لومی بوده و  -رسی تا رسی

 Fagusبه همراه  Carpinus betulus Lمنطقه 

orientalis Lipsky  .ها مربوط ل کاشت نهالسااست

متر  2×2ها بوده و فاصله کاشت نهال 1372به سال 

پلت، هاي کاريباشد. مساحت هرکدام از جنگلمی

هکتار  15و  7، 11توسکا ییالقی و زربین به ترتیب 

ن عملیات پرورشی در پنج سال اول شامل: وجی است.

آزاد کردن و طبق هر  کردن و دو تا چهار سال برنامه

 .(29انجام پذیرفت ) ؛ل یک مرحله تنک کردنده سا
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 رود(.ظالم -داری نکا موقعیت جغرافیایی عرصه مورد مطالعه )طرح جنگل -۱شکل 

Figure 1. Geographical location of the study area (Neka- Zalemrood forestry plan). 

 

ها در آوري دادهبرداري و جمعنمونهروش مطالعه: 

شده پلت، توسکا ییالقی، زربین کاريسه توده جنگل

انجام شد.  139۸و توده طبیعی )شاهد( در فصل پاییز 

نمونه ها با روش انتخابی ده قطعهدر هر یک از توده

مترمربع( پیاده  400متر ) 20×20مربعی شکل با ابعاد 

نمونه بعدي نمونه با قطعه(. فاصله هر قطعه3شد )

 ظر گرفته شد که مجموعاً در منطقهمتر در ن 50حدود 

 100×100مورد مطالعه با ابعاد شبکه آماربرداري )

نمونه نمونه برداشت شد. در هر قطعه قطعه 40متر( 

هاي علفی و سپس وفور )درصد  فهرست کلیه گونه

(. 3هاي گیاهی به درصد ثبت شد ) نهپوشش( گو

مترمربع( از  400نمونه )چنین در هر قطعه هم

متر با  سانتی 15-0چهارگوشه و مرکز آن از عمق 

و یک  بیلچه نمونه خاک برداشت و باهم مخلوط

هاي نمونه خاک ترکیبی جهت بررسی مشخصه

(. در 30فیزیکی و شیمیایی در آزمایشگاه جدا شد )

جرم مخصوص ظاهري به روش کلوخه، آزمایشگاه 

(، واکنش خاک 17بافت خاک به روش هیدرومتري )

متر، هدایت الکتریکی با تهیه گل اچ با دستگاه پی

اشباع، ماده آلی به روش والکی بالک، ازت با دستگاه 

جذب با روش اولسن و (، فسفر قابل7کجلدال )

فتومتري مورد  جذب به روش فلیمپتاسیم قابل

 (.31گیري قرار گرفت ) زهاندا

شناسایی و معرفی  ها: وتحلیل اطالعات و داده تجزیه

(، فلور 49فلور منطقه با استفاده از منابع فلور ایرانیکا )

هاي و فرهنگ نام (16(، فلور رنگی ایران )2ایران )

طور دقیق انجام شد. براي مطالعه به (3۸) گیاهان ایران

از شاخص تنوع  تنوع زیستی پوشش علفی کف جنگل

اي وینر، غناي گونه -اي سیمپسون و شانونگونه

وینر  -مارگالف و منهنیک، شاخص یکنواختی شانون

هاي پوشش علفی در  (. داده1جدول استفاده شد )

دهی و ذخیره شدند، آنگاه در  افزار اکسل سازمان نرم

هاي غناي )مارگالف و تجزیه PASTافزار نرم

وینر(، تنوع )سیمپسون  -شانونمنهنیک(، یکنواختی )

 (.26وینر( انجام شد ) -و شانون
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 ای.های غنای، یکنواختی و تنوع گونهشاخص -۱جدول 
Table 1. Indices of richness, uniformity, and diversity of species. 

 شاخص
index 

 معادله
Equation 

 منبع
Source 

 غناي مارگالفشاخص 
Margalf richness index 𝑅 =  ( 

𝑆 − 1

𝐿𝑛𝑁
)  (36) 

 شاخص غناي منهنیک
Mannic richness index 

R =
S

√N
 (37) 

 شاخص تنوع سیمپسون
Simpson diversity index 


i ip21

 
(27) 

 وینر -شاخص تنوع شانون
Shannon-Wiener diversity index 

  i ii ppH ln
 

(45) 

 وینر -شاخص یکنواختی شانون
Shannon-Wiener uniformity index 

E= 
𝐻

𝐿𝑛𝑆
 (35) 

Rاي؛ ، شاخص غناي گونهS، ها؛ تعداد کل گونهLnN ، لگاریتم طبیعی؛N تعداد کل؛ ،λ شاخص تنوع سیمپسون؛ ،piدرصد ، نسبت 

 ها. ام به مجموعه درصد تاج پوشش گونه iپوشش گونه  تاج
R, species richness index; S, total number of species; LnN, natural logarithm; N, total number; λ, Simpson diversity 
index; pi, the ratio of the percentage of canopy cover of the i species to the percentage of canopy cover of the species. 

 
ها با استفاده از آزمون نرمال بودن داده

ها با آزمون لون در شاپیروویلک و همگنی واریانس

 1امالجیانجام شد و با استفاده از رویه  SASافزار نرم

تجزیه واریانس و سپس پساواریانس و مقایسات 

-استیودنتها به روش میانگین ايچند دامنه گروهی

 .در سطح احتمال )پنج درصد( انجام شد 2کلز-نیومن

بندي، روش تجزیه از روش رسته پژوهشدر این 

DCAشده گیريتطبیقی قوس
براي یافتن اختالفات  3

اي ترکیب پوشش گیاهی و رابطه بین ترکیب گونه

هاي فیزیکی و شیمیایی خاک ها با مشخصهتوده

در وِگان  از بسته DCA(. براي تجزیه 41)استفاده شد 

همچنین براي  (.32، 23استفاده شد ) Rافزار نرم

افزار آماري هاي مربوط به خاک از نرمتجزیه متغیر

SAS
ها به روش  نرمال بودن دادهاستفاده شد.  4

                                                
1. GLM : General linear mode 

2. SNK : Student- Neuman- Keuls   

3. DCA: Detrended correspondence analysis  

4. SAS: Statistical analysis system 

 SAS افزارنرم طرفهي یک شاپیروویلک و از رویه

ازآن  انجام شد، همگنی واریانس به روش لِوِن و پس

ام در قالب طرح کامالً الجی  واریانس، از رویهیه تجز

ها با  . مقایسه گروهی میانگین(54)تصادفی انجام شد 

فرض بر وجود شاهد )جنگل طبیعی( که در 

ها قرار داشت به روش کاريترین محل جنگل نزدیک

دي( در سطح پنج اسدار )ال حداقل تفاوت معنی

 درصد انجام شد.

 

 نتایج و بحث

گونه  32حاضر نشان داد که درمجموع  پژوهش نتایج

علفی در منطقه مورد مطالعه شناسایی شدند که متعلق 

هاي  که از این تعداد گونهتیره گیاهی است  26به 

Cirsium sp. Miller ،Nasturtium officinale 

L.R.Br. ،Primula heterochroma Stapf ،

Sanicula europaea L. ،Sambucus Ebulus L. ،

Geranium robertianum L. ،Euphorbia 
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helioscopia L.  وOplismenus undulatifolius. 

Ard. P.  منحصراً در توده جنگل طبیعی رویش

 Chelidonium majusهاي چنین گونه داشتند. هم

L. ،Nonnea persica Boiss.  وPteridium 

aquilinum L. Kuhn.  فقط در توده توسکا ییالقی

، .Pteris cretica L: مانندهایی نهگودیده شدند و 

Mentha pulegium L. ،Prunella vulgaris L. ،

Plagiomnium cupidatum ،Froriepia 

subpinnata Baill. ،Trifolium repens L. ،

Polypodium vulgare L. و Oxalis acetosella 

L.  و بقیه نیز منحصراً در توده زربین رویش داشتند

هاي مورد مطالعه مشترک در توده صورتها بهگونه

نتایج مقایسه میانگین (. 2حضور داشتند )جدول 

هاي علفی هاي مختلف تنوع مربوط به گونهشاخص

نشان داد که چهار توده مورد مطالعه از نظر میزان 

اي )مارگالف و منهنیک( باهم اختالف غناي گونه

چنین مشخص شد که  هم (.P<01/0)داري دارند معنی

منهنیک  ( و غناي00/2ص غناي مارگالف )شاخ

 ترین مقدار را داشتند  ( در توده طبیعی بیش57/1)

 توان به غلبه باالي گونه که دلیل آن را می

Rubus hyrcanus Juz هاي دیگر در نسبت به گونه

شده دانست که با پوشاندن سطح کاريهاي جنگلتوده

جنگل  وسیعی از منطقه مانع رسیدن نور کافی به کف

هاي علفی دیگر را به همراه شده و عدم حضور گونه

و همکاران خواهد داشت که با نتایج احمدي ملکوت 

اي در که به این نتیجه رسیدند، غناي گونه (2011)

کاري توسکا و ون تر از توده جنگل توده طبیعی بیش

در زیاد  از دیگر عواملی که(. 5بود، مطابقت دارد )

جنگل طبیعی در مقایسه با مناطق  بودن غناي گونه در

توان به برش یکسره شده نقش داشتند میکاريجنگل

کشتی بودن و به هم خوردن ساختار جنگل، تک

شده که باعث کاهش کاريجنگل در مناطق جنگل

از (. 43خواهد شد، اشاره کرد ) غناي در این مناطق

شده کاريهاي جنگلکه در تودهطرفی با توجه به این

اند، بنابراین متر کاشته شده 2×2ها در فاصله نهگو

تر از توده  پوشش کمشده توسط تاجفضاي اشغال

محض باز شدن  چنین در این توده به طبیعی بود. هم

 ها پوشش به دلیل خشک شدن برخی از پایهتاج

هاي علفی مانند: در رقابت، هجوم و رشد گونه

Rubus hyrcanus Juz و Pteridium aquilinum L. 

کنند که دلیل آن افزایش سرعت عرصه را اشغال میبه

نور در کف جنگل است. اشغال سطح جنگل با چنین 

هاي دیگر را کم کرده و هایی امکان حضور گونهگونه

اي شده است و این درنهایت باعث کاهش تنوع گونه

موضوع با نتایج پژوهشی که در جنگل شفارود گیالن 

( انجام شد نیز 2015و همکاران )توسط میرزایی 

باید به این موضوع نیز  از طرفی (.43مطابقت دارد )

و  Pteris cretica Lهاي اشاره کرد که گونه

Pteridium aquilinum L. Kuhn طور به

توجهی در توده زربین و توسکا حضور داشتند،  قابل

برداري ها عمدتاً فضاهاي باز حاصل از بهرهاین گونه

دهند و در رقابت تخریب را مورد تهاجم قرار میو 

هاي علفی کف جنگل به مقدار کمتري گونهبراي نور 

له باعث کاهش غناي أاز نور دسترسی داشته و این مس

شود هاي علفی کف در توده توسکا و زربین میگونه

ها از طریق آللوپاتی و افزون بر آن این گونه (،4۸)

نع از رشد و توسعه شیمیایی ما سمی ترشح مواد

و فاصله  با کاهش تراکماند. ها شده جمعیت دیگرگونه

هاي تنوع هاي درختی از یکدیگر، شاخصگرفتن پایه

، ايترین تنوع گونه یافته و بیش اي افزایشگونه

زادآوري و حاصلخیزي خاک در توده داراي تراکم 

هاي نورپسند پایین است؛ دلیل این امر نیز وجود گونه

 ئوان در منطقه است که با نتایج پژوهش چن و گافراو

در ( 2010( در چین و لودینگ و همکاران )2014)

 (.34، ۸هاي شرق آفریقا مطابقت دارد )جنگل
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 منطقه مورد مطالعه.های علفی در  گونهفهرست  -۲جدول 
Table 2. List of plant speacies in the study area. 

 طبیعی
Natural 

 زربین
Cupressus 

sempervirens 

 پلت
Acer 

velutinum 

 توسکا
Alnus 

subcordata 

 تیره
Family 

 نام علمی
scientific name 

 نام فارسی
Persian name 

 - - - Compositae Cirsium sp. Miller کنگر 

 - - - Cruciferae Nasturtium officinale (L.) R. Br. آب تره 

 - - - Primulaceae Primula heterochroma Stapf پامچال الوان 

 - - - Umbelliferae Sanicula europaea L. مرهمی 

 - - - Caprifoliaceae Sambucus Ebulus L. آقطی 

 -   Convolvulacoae Convolvulus  arvensis L. پیچک صحرایی 

  - - Plantaginaceae Plantago major L. بارهنگ 

 - - - Geraniaceae Geranium robertianum L. سوزن چوپان قرمز 

 - - - Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia L. فرفیون 

 - - - Gramineae Oplismenus undulatifolius (Ard). P. علف جنگلی 

-  - - Pteridaceae Pteris cretica L سرخس دوپایه 

-  - - Labiatae Mentha pulegium L. معطر پونه 

-  - - Labiatae Prunella vulgaris L. نعنا چمنی 

-  - - Mniaceae Plagiomnium cupidatum چوبی خزه 

-  - - Umbelliferae Froriepia subpinnata Baill. زلنگ 

-  - - Papilionaceae Trifolium repens L. شبدر سفید 

-  - - Polypodiaceae Polypodium vulgare L. بسفایج 

-  - - Oxalidaceae Oxalis acetosella L. جنگلی شبدرترشک 

    Rosaceae Rubus hyrcanus Juz. خزري تمشک 

    Cyperaceae Carex  digitata L. کارکس 

    Urticaceae Urtica dioica L. گزنه دوپایه 

    Geramineae Poa bulbosa L. دارچمن پیازک 

    Liliaceae Ruscus hyrcanus Woron. کوله خاس 

    Scrophulariaceae Veronica arvensis L. سیزاب معمولی 

    Rosaceae Fragaria vesca L. فرنگی توت 

- - -  Hypolepidaceae Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. سرخس عقابی 

- - -  Papaveraceae Chelidonium majus L. مامیران 

()( نماد عدم حضور گونه در توده مورد مطالعه.-، نماد حضور گونه و ،) 
() of species presence and (-) of species absence in the studied population. 
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 -۲ادامه جدول 
Continue Table 2. 

 طبیعی
Natural 

 زربین
Cupressus 

sempervirens 

 پلت
Acer 

velutinum 

 توسکا
Alnus 

subcordata 

 تیره
Family 

 نام علمی
scientific name 

 نام فارسی
Persian name 

- - -  Boraginaceae Nonnea persica Boiss. اي ایرانیچشم گربه 

    Violaceaee Viola  Sylvestris Lam. بنفشه جنگلی 

    Primulaceae Cyclamen coum Miller. سیکالمن 

   - Aspleniaceae (Phylitis scolopendrium L.) Newm. زنگی دارو 

   - Liliaceae Smilax excelsa L. ازملک 

()( نماد عدم حضور گونه در توده مورد مطالعه.-، نماد حضور گونه و ،) 
() of species presence and (-) of species absence in the studied population. 

 

هاي آمده تنوع گونه دست چنین طبق نتایج به هم

برگ )پلت و هاي پهنعلفی )فراوانی و غناي( در توده

برگ )زربین( کاري با سوزنیتر از جنگل توسکا( بیش

و همکاران  ( و سگورا2005بود که با نتایج پوررحمتی )

هاي بین شاخص(. 52، 47( مطابقت دارد )2021)

و یکنواختی  وینر( -)سیمپسون و شانونمختلف تنوع 

داري شانون در چهار توده مورد مطالعه اختالف معنی

و همکاران که با پژوهش هو ( 3)جدول مشاهده نشد 

( نیز 2014چن و گائو ) (.25( مطابقت دارد )2014)

انجام دادند و به نتیجه مشابه  پژوهشی در شمال چین

محمدنژاد کیاسري و  (.۸با این پژوهش دست یافتند )

( نیز در پژوهش خود دریافتند که پلت 2009همکاران )

هاي مناسبی جهت احیاي  و توسکا ییالقی گزینه

حال گونه  هاي مناطق شمال ایران هستند بااینجنگل

( 42بود )برگ موفق نهاي پهنزربین در مقایسه با گونه

هاي مطابقت دارد و گونه پژوهشکه با نتایج این 

برگ اثر مثبتی بر روي تنوع زیستی پوشش علفی  پهن

 برگ زربین داشتند.کف جنگل نسبت به گونه سوزنی
 

 های علفی گونه، غنا و یکنواختی تنوع هایداری شاخصاشتباه معیار( و سطح معنی ±)میانگین های آماری مشخصه -۳جدول 

 .در چهار توده مورد مطالعه
Table 3. Statistical characteristics (mean ± standard error) and the level of significance of indices of diversity, 

richness and uniformity of grass species in the four studied population. 

 صفات
Characteristics 

 طبیعی
Natural 

 پلت
Acer 

velutinum 

 توسکا ییالقی
Alnus 

subcordata 

 زربین
Cupressus 

sempervirens 

 محاسباتی Fمقدار 
Computational 

F value 

 داريسطح معنی
The significance 

level 
 غنا مارگالف

Margalf Richness 
0.16± 2.00

a 
0.17± 1.07

b 
0.15± 1.18

b 0.15± 1.36
b 4.21 0.008

 

 غنا منهنیک
Menhenick Richness 

0.03± 1.57
a 

0.04± 1.04
b 

0.03± 1.10
b 

0.03± 1.32
ab 

5.74 0.001
 

 تنوع سیمپسون
Simpson diversity 

0.01± 0.58
a 

0.02± 0.44
a 

0.01± 0.44
a 

0.01± 0.55
a 

1.03 0.385
 

 وینر-تنوع شانون
diversity of Shannon Wiener 

0.09± 1.26
a 0.10± 0.93

a 
0.09± 0.87

a 
0.09± 1.07

a 
1.26 0.295 

 شانون یکنواختی
Shannon evenness 

0.006±0.73
a 

0.006± 0.78
a 

0.005± 0.74
a 

0.005± 0.82
a 

1.39 0.252
 

 دهد.ها را نشان میدار بین میانگیندار و حروف یکسان بود عدم اختالف معنی، اختالف معنیحروف انگلیسی متفاوت در سطر
The English letters were different in the line, the difference was significant and the letters were the same, indicating 
no significant difference between the means. 
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نتایج مقایسه میانگین خصوصیات فیزیکی و 

که ازت، فسفر، هدایت  شیمیایی خاک نشان داد

الکتریکی، چگالی ظاهري، مواد آلی، شن و سیلت 

خاک در بین چهار توده مورد مطالعه )پلت، توسکا 

داري نداشتند ییالقی، زربین و طبیعی( اختالف معنی

(05/0P>( ولی میزان واکنش خاک )05/0>P ،)

جذب و رس در بین چهار  رطوبت نسبی، پتاسیم قابل

( P<01/0داري بودند )ف معنیتوده داراي اختال

در توده طبق نتایج میزان واکنش خاک  (.4)جدول 

توده توسکا با توده طبیعی و توده زربین داراي و پلت 

واکنش خاک عامل مهمی در داري بود. اختالف معنی

تغذیه شیمیایی و بیولوژیک گیاه است و بهترین 

واکنش خاک براي اغلب گیاهان حدود شش تا هفت 

زیرا حاللیت و قابلیت جذب اکثر عناصر  است،

غذایی در این واکنش خاک در حد مطلوب است 

هاي (، درواقع میزان واکنش خاک یکی از ویژگی2۸)

هاي مهم در قابلیت تولید رویشگاه است و در خاک

جنگلی با تغییرات پوشش گیاهی دچار تغییر و تحول 

تی تأثیر مواد بازگش (. واکنش خاک تحت56شود )می

گیرد و اگر مواد بازگشتی از از پوشش گیاهی قرار می

تر مانند پتاسیم  هاي بازي کمپوشش گیاه داراي کاتیون

خاک شود  pHتواند باعث کاهش مقادیر باشد می

تر بودن  ( در پژوهش حاضر نیز با توجه به کم56)

هاي میزان پتاسیم در توده طبیعی نسبت به توده

تفاوت کاهش واکنش خاک توان شده میکاريجنگل

شده را کاريهاي جنگلدر توده طبیعی نسبت به توده

که میزان واکنش خاک در توده  ازآنجاییتوجیه نمود. 

توان گفت تر بوده می برگان کمزربین نیز نسبت به پهن

برگان نسبت به تر واکنش خاک سوزنی که کاهش بیش

تر  شزمان بی ، مدتدلیل نوع مواد آلی برگان بهپهن

تر الشبرگ در پاي درختان،  برگدار بودن و تجمع بیش

اي و مواد موجود در فعالیت و ترشحات ریشه

باال بودن میزان  چنین ، هم(12باشد )می هاالشبرگ

کاري پلت و توسکا مشخصه واکنش خاک در جنگل

ها و درنتیجه را باید به تجزیه سریع الشبرگ این گونه

ي که خود بازگشت سازي محتوي مواد مغذغنی

هاي بازي به خاک را به همراه مقادیر زیادي از کاتیون

و کاهش واکنش خاک در توده  (46دارد اشاره کرد )

واسطه تجزیه کند الشبرگ و متعاقباً تولید  زربین به

هاي بازي به اسید آلی و تأخیر در بازگشت کاتیون

پذیر است که با نتایج گوریک و همکاران ، توجیهخاک

میزان رطوبت در چهار (. 19( همخوانی دارد )2015)

داري از خود نشان دادند توده اختالف معنی

(01/0>P )و توده زربین  و به ترتیب توده پلت

دلیل  (،4ترین میزان را داشتند )جدول  ترین و کم بیش

تر بودن این مشخصه در توده پلت به دلیل  بیش

خواص آشفتگی و اختالل در خاک و تغییر در 

فیزیکی خاک صورت گرفته و میزان نفوذپذیري آب 

هاي سطحی در خاک کاهش و تجمع آب در الیه

هاي نیل و یابد و این نتیجه با یافتهافزایش می

تر  (؛ و علت کم45( همخوانی دارد )1997همکاران )

توان در بودن درصد رطوبت در توده زربین را می

برگ هاي سوزنیهربایی تودتر بودن مقدار باران بیش

برگان و نیز ضخیم بودن الیه الشبرگ در نسبت به پهن

( بیان کرد که باعث کاهش 13برگ )هاي سوزنیتوده

شود که با نتایج مقدار آب رسیده به خاک می

( 2020( و مسلمی و همکاران )2015وردي ) حق

 (.40، 24مطابقت دارد )
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 ، توسکا ییالقی، زربین و جنگل طبیعی.های توصیفی خصوصیات خاک در چهار توده پلتآماره -۴جدول 
Table 4. Descriptive statistics of soil properties in four populations of Acer velutinum, Alnus subcordata, 

Cupressus sempervirens and natural forest. 

 خصوصیات
Specifications 

 پلت
Acer velutinum 

 توسکا ییالقی
subcordata Alnus 

 زربین
Cupressus 

ssemperviren 

 جنگل طبیعی
Natural Forest 

 محاسباتی Fمقدار 
Computational  

F value 

 داري سطح معنی
The significance  

level 

 ازت 
N (%) 

0.03
a ± 0.28 0.01

a± 0.26 0.02
a± 0.26 0.02 

a ±0.27 0.01 0.93 

 پتاسیم 
K (mg.kg

-1
) 

219.31 
a± 904.51 209.84

ab ±726.25 55.57
ab±589.33 77.86

b ±557.52 1.74 0.001 

 فسفر 
P (mg.kg

-1
) 

4.15
a ± 12.20 1.02

a ± 5.81 2.62
a ± 9.34 1.72

a ± 7.14 0.18 0.67 

 هدایت الکتریکی 
Electrical  

conductivity  

(ds.m
-1

) 

0.08
a ± 0.62 0.04

a ± 0.56 0.03
a ± 0.55 0.02

a ± 0.46 0.07 0.79 

 جرم مخصوص ظاهري
Bulk density  

(gr.cm
3
) 

0.01
a ± 1.86 0.08

a ± 1.82 0.13
a ± 1.80 0.07

a ± 1.66 1.25 0.27 

 رطوبت نسبی
Moisture (%) 

2.58
a± 40.78 1.43

a± 40.33 1.18
c± 20.12 2.89

b ± 32.54 2.05 0.003 

 مواد آلی 
OM (%) 

0.04
a ± 2.69 0.40

a ± 3.02 0.35
a ± 2.61 0.43

a ± 2.71 0.02 0.89 

 واکنش خاک
Soil reaction (pH) 

0.06
a ± 6.99 0.11

a± 6.82 0.13
b± 6.32 0.21

b± 6.18 10.14 0.003 

 شن
Sand (%) 

2.67
a± 20.60 1.83

a± 17.92 1.79
a± 22.44 2.18

a± 15.48 2.00 0.16 

 رس
Clay (%) 

3.97
ab± 39.96 2.99

ab± 39.32 3.31
a± 40.34 3.73

b± 43.57 5.51 0.04 

 سیلت
Silt (%) 

1.70
a± 39.48 2.54

a± 42.75 2.65
a± 37.22 3.08

a± 40.94 0.15 0.70 

 دهد.ها در سطح پنج درصد را نشان میدار بین میانگین، اختالف معنیحروف انگلیسی متفاوت در سطر
The different English letters in the line show a significant difference between the means at the 5% level. 

 
چنین نتایج نشان داد که میزان پتاسیم در بین  هم

و ( P<01/0)داري داشتند چهار توده اختالف معنی

تر از  توسکا و زربین بیش ،میزان پتاسیم در توده پلت

. در ابتداي فصل رویش مقدار پتاسیم طبیعی بودتوده 

برگ( بسیار زیاد برگ و پهنها )سوزنیدر برگ

باشد ولی با توسعه فعالیت گیاهی مقدار آن  می

تدریج کاهش یافته و در پاییز به مقدار تقریباً ثابتی  به

رسد و در زمستان بعد، شرایط آب و هوایی می

(، بنابراین 50دهد )تواند مقدار آن را بازهم کاهش  می

تر توده طبیعی کم بودن پتاسیم در  با توجه به سن بیش

توان توجیه نمود. در اِستونی در شمال اروپا آن را می

تولید و تجمع عناصر غذایی، از جمله پتاسیم در 

کاري توسکا مورد بررسی قرار گرفت و نتایج جنگل

 کاري در میزان غلظت عناصرتأثیر مثبت جنگل بیانگر

حاضر نیز تأثیر  پژوهش( در 53پرمصرف خاک بود )

سازي میزان پتاسیم مشهود کاري بر ذخیرهمثبت جنگل
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( در 2016چنین رفیعی جاهد و همکاران ) هماست، 

کشت و توده طبیعی  هاي دستپژوهشی در توده

 پژوهشجنگلی در چمستان نور به نتایج مشابه با 

تراکم  (. از طرفی میزان50حاضر دست یافتند )

پوشش با مقدار برگشتی پتاسیم همبستگی مثبت  تاج

شده  دارد و درنتیجه مقادیر زیادي از پتاسیم جذب

ها در حین توسط گیاهان در اثر آبشویی از سطح برگ

(؛ بنابراین در مناطقی که 14شود )بارندگی شسته می

میزان پتاسیم در خاک  ،تر بود پوشش بیشتراکم تاج

که با نتایج ما مغایرت دارد. طبق نیز افزایش یافت 

با مقادیر ویژه  DCAتجزیه نتایج چهار محور اول 

ترتیب  به و با تبیین واریانس 54/0، 72/0، 1 /02، 77/1

درصد از کل تغییرات در  0۸/0و  10/0، 15/0، 26/0

هاي گیاهی سه توده ترکیب فلوریستیکی گونه

، توسکا ییالقی، زربین و جنگل کاري پلت جنگل

(. دیاگرام تحلیل 5کنند )جدول را ارائه میطبیعی 

DCA  نشان داد که چهار توده مورد مطالعه از نظر

ترکیب پوشش گیاهی زیرآشکوب قابل تفکیک و 

 (.3و  2 هاي تمایز هستند )شکل

 
 .های خاکیو متغیر DCA همبستگی بین محورهای -۵جدول 

Table 5. Correlation between DCA axes and soil variables. 

 متغیرهاي خاکی
Soil Variables 

 1محور 
Axis 1 

 2محور 
Axis 2 

 3محور 
Axis 3 

 4محور 
Axis 4 

 Eigen values 1.77 1.02 0.72 0.54مقادیر ویژه 

 Gradient length 2.94 2.85 1.86 1.47طول گرادیان 

 VE1 (%) 0.26 0.15 0.10 0.08درصد تبیین واریانس 

 0.26 0.42 0.53 0.61 (S-SvCor)2متغیر خاکی  -همبستگی گونه

 - - - 6.66 (Total variance)واریانس کل 

1- Variance explanation 2- Species-Soil variable correlation 

 

 
 

 زربین(. ۴پلت،  ۳توسکا،  ۲طبیعی،  ۱) در چهار توده DCAنتایج تجزیه  -۲شکل 
Figure 2. Results of DCA analysis in four populations (1 natural, 2 alder, 3 Acer velutinum,  

4 Cupressus sempervirens). 
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 .DCAهای معرف طبق تجزیه نمایش پراکنش گونه -۳شکل 
Figure 3. Distribution of reagent species according to DCA analysis. 

 

هاي خاکی نیز تحلیل رگرسیون چندگانه متغیر

11/0rدار بودن متغیر پتاسیم )معنی بیانگر
2
با دو  (=

ترین  عنوان مهم است و به DCAمحور اول و دوم 

، فاکتور خاکی مؤثر بر پراکنش اجتماعات گیاهی پلت

 کُلِت در جنگلتوسکا ییالقی، زربین و توده طبیعی 

، واکنش خاک، ازت، شود و فاکتورهاي رس معرفی می

شن، سیلت، رطوبت، فسفر، هدایت الکتریکی، چگالی 

 (.6دار نبودند )جدول ظاهري، درصد کربن آلی نیز معنی
 

 .DCAرگرسیون چندگانه فاکتورهای خاکی با دو محور اول تحلیل  -6جدول 
Table 6. Multiple regression of soil factors with the first two axes of DCA analysis. 

 متغیرها
Variables 

 1محور 
Axis 1 

 2محور 
Axis 2 

rضریب تبیین )
2) 

Variance explanation coefficient 
P value 

 پتاسیم 
K (mg.kg

-1
) 

0.07 -0.99 0.11 0.04
** 

 رس
Clay (%) 

0.99 -0.13 0.10 0.13
ns 

 واکنش خاک 
Soil reaction (pH) 

0.48 -0.87 0.10 0.10
ns 

 نیتروژن 
N (%) 

0.77 -0.63 0.01 0.81
ns 

 شن
Sand (%) 

-0.87 0.48- 0.02 0.61
ns 

 سیلت
Silt (%) 

-0.48 0.84 0.02 0.61
ns 

 نسبیرطوبت 
Moisture (%) 

-0.79 0.60- 0.06 0.28
ns 

 فسفر 
P (mg.kg

-1
) 

0.86 0.50 0.06 0.31
ns 

 هدایت الکتریکی 
Electrical conductivity (ds.m

-1
) 

-0.47 -0.88 0.005 0.92
ns 

 جرم مخصوص ظاهري
Bulk density (gr.cm

3
) 

0.58 0.80 0.005 0.89
ns 

 کربن آلی 
OC (%) 

0.86 -0.63 0.006 0.90
ns 

 دار نیست. معنی nsدار؛  معنی 01/0در سطح  **
** Significant at the level of 0.01; ns is not significant. 
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دیگر نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه  عبارت به

هاي نشان داد که تنها پتاسیم در تفکیک و تمایز توده

واقع شده است. گیاهان نقش مهمی  مؤثرگیاهی منطقه 

وسیله تثبیت ها بهسامانهدر تنظیم بیوژئوشیمیایی بوم

ماده آلی خاک و جلوگیري از کاهش مواد مغذي 

که اکثر عناصر پرمصرف در دارند. با توجه به این

برگ داراي مقادیر برگ نسبت به سوزنیهاي پهنتوده

تواند در تري هستند که این موضوع می اي بیشذخیره

برگ در هاي پهنارتباط با نقش مؤثر و مثبت گونه

هاي سامانهوري خاک در بومافزایش کیفیت و بهره

ها به پتاسیم در اکثر خاک چنین ، هم(50طبیعی باشد )

مقدار زیادي وجود دارد و باعث تشدید عمل 

ترین عناصر غذایی در گیري شده و یکی از مهم کربن

بسیار مهمی در رشد گیاهان  باشد که نقش خاک می

 (.30دارد )

 

 گیری نتیجه

طورکلی به دلیل وجود تغییرات زیاد در  به

هاي پیچیده بین گیاهان و آن ، کنشمتغیرهاي محیطی

متغیرها، بررسی رابطه بین پوشش گیاهی و عوامل 

نتایج پژوهش  محیطی تأثیرگذار، ضروري است.

هاي گونههاي غناي حاضر نیز نشان داد که شاخص

چنین مشخصات رطوبت، واکنش خاک و  علفی و هم

کاري تغییر کرد و تأثیر جنگل جذب تحتپتاسیم قابل

جذب در تنها پتاسیم قابل DCAنتایج تحلیل طبق 

است.  مؤثرهاي گیاهی منطقه تفکیک و تمایز توده

باال  بیانگرهاي تنوع زیستی بررسی شاخص چنین هم

ا با توجه به آمیختگی هاي تنوع و غنبودن شاخص

ها در توده طبیعی )ممرز و راش( نسبت به گونه

شده است و بر این اساس فرضیه کاريهاي جنگل توده

پژوهش ما مبنی بر افزایش شاخص تنوع زیستی در 

درواقع نتایج شد.  شده ردکاريهاي جنگلتوده

برگ هاي پهنتر توده نقش حفاظتی بیش دهنده نشان

و توده طبیعی )ممرز و راش( نسبت  )پلت و توسکا(

برگ )زربین( براي غنا و تنوع به گونه سوزنی

هاي علفی و نگهداري پایدار جوامع زیرآشکوب  گونه

 در منطقه کُلِت است.
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