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   مقدمه
 فراوان يهابيرباز در معرض آسي زاگرس از ديها جنگل

 محوگاها و  يير قهقراي كه موجب سييهابي آس،اندبوده
 يحد به زاگرس يها جنگل در بيتخر .جنگل شده است

 امكان مناطق  از ياريبس در متاسفانه كه شدت گرفته
 وجود يعيطب حالت به درختان نمو و رشد و استمرار

 گياهي پوشش تخريب با همگام منطقه نيا در. ندارد
 اكثر در كه يطور به گرفته، صورت زين خاك تخريب
 و پديد آمده خاك اتيصوصخ در يشگرف رييتغ اي مناطق

 و رفته نيب از كال خاك كه است بوده حدي به بيتخر اي
 اند  شده ظاهر زمين سطح در زين خاك زير يها سنگ

(Zarinkafsh, 2002). استقرار ،يبيتخر تيوضع نيچن با 
 زيننده جنگل است ي آهن كننديكه تضم يعيطب يزادآور

 با. باشديم همواج مشكل با و محدود اريبس مناطق نيا در
 به يعاد طيشرا بازگشت جهت در و ياوضاع نيچن وجود
 ياريبس دهيعق دور يها سال از زاگرس، يها جنگل عرصه

 يحفاظت يها روش ياجرا بر پژوهشگران و كارشناسان از
 & Tabatabaie. است بوده مناطق نيا در يياياح و

Ghasriani (1992) باشد نيا امكان اگر كنند يم عنوان 
 قرق دراز چندان نه مدت به يحت را غرب يها جنگل كه
 يها  دخالت از كه يطور به گذاشت يباق خود حال به و

 ينسب يابيباز ضمن باشد، كنار بر انسان يناروا
 چندان نه ندهيآ در خاك رفته دست از اتيخصوص
 يانبوه و اتيح ديتجد امكان انتظار توان  يم يطوالن
 يبررس با Abasi et al. (2009). داشت را ها جنگل ينسب
 منطقه در چوبي هايگونه زيستي تنوع بر حفاظت اثر

 زيست شرايط كه دنديرس جهينت ناي  هب لرستان اشترانكوه
 شده حفاظت منطقه در ايدرختچه و درختي هايگونه

 .باشديم بهترار يبس حفاظت مرز از خارج منطقه به نسبت
Mohammadi (2009) از يبرخ سهيمقا و يبررس در 

 دو در خاك ييايميش و يكيزيف اتيخصوص نيمهمتر
 در خورده  دست و) خورده دست كمتر (بكر يجنگل منطقه
 اختالف كه دنديرس جهينت ناي  هب زاگرس يها جنگل

 خاك ييايميش اتيخصوص يتمام خصوص در يداريمعن
 مخصوص جرم و شن درصد رس، درصد نيهمچن و

 .Sanadgol et al .دارد وجود منطقه دو نيا در يظاهر

 يكي دام كه ي مختلف چرايها  شدتيدر بررس (2003)
 زاگرس يها جنگلب خاك در ي تخرياز عوامل اصل

 بر مدت كوتاه چراي اعمال كه كنند يم انيب باشد مي
 و پتاسيم فسفر، نيتروژن، عناصر و آلي مواد مثل يعوامل
 به كه يطور به دارد، اثر خاك ظاهري مخصوص وزن
 افزوده خاك كوبيدگي ميزان بر چرا شدت افزايش اسبتن
  . ابدي يم افزايش خاك آلي ماده ميزان و شود  يم

 اتيخصوص از ياريبس رفتن نيب از و بيتخر با همگام
 يعيطب يزادآور عدم زاگرس، يها جنگل در خاك مثبت

 نيا در موجود معضالت نيتر  مهم از يكي ها جنگل نيا در
 ژهيو  به ياهيگ پوشش نوع هر بقاء يراب. باشد مي ها جنگل

 شهيهم ،يجنگل درختان يده  بهره امكان و بقاء يبرا
 بذور بقا يبرا الزم طيشرا نمودن فراهم و يزادآور امكان

 يزادآور توسعه در ياصل عوامل از هاآن زدن   جوانه و
 كه يتياهم به توجه با). Lhotka & Zaczek, 2003 (است
 دارد، جنگل استمرار و تداوم و ظحف در يجنس يزادآور

ن و كارشناسان ي از متخصصياريها قبل بس از مدت
 مانند  افتهي بيتخر يها جنگل دراند كه   شنهاد كردهيپ

 انتخاب با تر   عيسر هرچه يستيبا  يم زاگرس يها جنگل
 و بهبود يزادآور استقراردر جهت  مناسب يها روش
 در. ديآ عمل هب الزم اقدامات ،ها جنگلن يت ايوضع
 غالباًخاك  يسطح خراش ايدن مختلف نقاط از ياريبس
 استفاده مورد يعيطب يزادآور كنترل و يابيدست يبرا

 كه اند داده نشان ياديز هاي پژوهش و رديگ يم قرار
 يهاگونه يعيطب يزادآور بر يمثبت اثرات يسطح خراش
 مطالعه در Zaczek (2003 Lhotka &(. دارد يجنگل
 بزرگ توده دو در بلوط اءياح بر يسطح خراش اثرات

 يبذرها وجود صورت در كه افتنديدر بلوط ختهيآم
 يهانهال استقرار شيافزا ييتوانا يسطح خراش فراوان،

 با و دارد را بلوط ختهيآم بزرگ يهاتوده در بلوط وانج
 استقرار يبرا را طيشرا توانيم خاك با بذرها بيترك
 تراكم سهيمقا در Zaczek (2002) . ديبخش بهبود هانهال

 در خاك يسطح خراش از بعد سال سه يزادآور ارتفاع و
 كه ديرس جهينت ناي  هب قرمز بلوط ختهيآم يها جنگل
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 به شده داده خراش هاي نمونهقطعه در يدآورزا تراكم
 در بذور يمان زنده نيهمچن و افتهي شيافزا يمعنادار طور
 et al. است افتهي شيافزا درصد 28 يزن جوانه سال نياول

(2005)  Dios با خاك سطح كردن پاك اثرات يبررس با 
 دويهوكا يها جنگل در يعيطب يزادآور بر يسطح خراش
 بر يتوجه قابل اثر يسطح خراشكه  كردند انيب ژاپن
 ينواح از فاصله شيافزا باو دارد  يزادآور تيفيك و تعداد
 كاهش هانهال تعداد معموالً شده داده خراش

 جهينت ناي  ه ب& Nilsson Karlsson  (2005).ابدي يم
 ستميس در را هانهال تراكم يسطح خراش كه دنديرس
 تيهدا يبرا يمؤثر ابزار و دهديم شيافزا يپناه يجيتدر

     .    است يعيطب يزادآور
 خاك ي كه قرق و خراش سطحيبا توجه به اثرات

م ي و ترمي بر عرصه جنگل و به خصوص بر زادآورتواند مي
 ييها  ان قبل بخشيات خاك داشته باشد، در ساليخصوص

ات قرق و به صورت ي زاگرس تحت عمليها جنگلاز 
مار خراش ي ت مناطق قرق تحتيمحدودتر در برخ

 پژوهش نيا از هدف.  خاك هم قرار گرفته انديسطح
 مناطق در يزادآور و خاك اتيخصوص سهيمقا و يبررس
 كشور غرب يها جنگل در نشده قرق و شده قرق يجنگل

 و يزادآور يكم راتييتغ مطالعه با بتوان تا باشديم
 مشخص ها جنگل نيا بر را قرق اثرات خاك اتيخصوص
 مطالعه مورد منطقه در كه ييآنجا از ،نيا رب عالوه. نمود

 انجام عرصه از يبخش  يبرا خاك يسطح خراش ماريت
  شدهذكر اتيخصوص بر ماريت نيا ريتاث يبررس است، شده

 نيا جينتا. است بوده مطالعه نياگر يد اهداف از زين
 از يكي در خصوص يبه عنوان سنجش توانديم يبررس

 و يتيريمد يها هبرنام يرااج روند در مناسب يراهكارها
 .باشدمطرح  ها جنگل نيا در ياصالح

  
  ها مواد و روش

  يت منطقه مورد بررسيموقع
 و "ييقال" عنوان تحت اي هيناح در مطالعه مورد منطقه

 شهرستان يغرب جنوب يلومتريك 60 باًيتقر فاصله در
 حدود از. است شده واقع لرستان استان شمال در الشتر

 113 حدود مساحت به منطقه از يشبخ شيپ سال 10
 گرفته قرار محافظت مورد قرق منطقه عنوان تحت هكتار
 يم شناخته "دارمازو بلوط گاه رهيذخ" عنوان با و است
-40َ ييايجغراف محدوده در دارمازو بلوط گاهرهيذخ. شود
 طول 48-05َ تا 47-41َ و يشمال عرض 33-55َ تا 33
 قرار متر 2900 تا 1580 يارتفاع محدوده در و يشرق
 بلوط گونه غالب طور به منطقه نيا يدرخت پوشش. دارد

 كنار در و باشد مي) .Quecus infectoria Oliv (مازودار
 و يوحش يگالب ليقب از يدرخت گريد يها هگون گونه، نيا

 باشديم اندك اريبس ها  آن يها هيپا تعداد كه زالزالك
 بوده متوسط بافت يدارا شگاهيرو خاك. خورديم چشم  به
 آمده بدست اطالعات طبق. باشد مي يرس يلوم عموما و
 اطالعات از حاصل) 1375 -1385 (ساله 10 آمار از

 منطقه به ستگاهيا نيكترينزد (الشتر ستگاهيا يهواشناس
 و متر يليم 8/419 انهيسال يبارندگ متوسط) مطالعه مورد

 گراد  يسانت درجه 6/10 آن انهيماه حرارت درجه متوسط
 و ماه بهمن در انهيماه يبارندگ زانيم نيشتريب. باشد مي

 نيا با. وندديپ يم وقوع به وريشهر در يبارندگ نيكمتر
 شهرستان از نظر مورد ينواح كه اي هفاصل به توجه با حال
 نظر مورد مناطق موجود، شواهد به توجه با و دارند الشتر
 ترنييپا ارتحر درجه و باالتر انهيسال يبارندگ يدارا

  .  باشنديم زمستان فصل در بخصوص
 زاد كيتحر جهت گذشته سال سه يط منطقه از يبخش

 اساس بر و است گرفته قرار يده خراش ماريت تحت يآور
 يآور زاد خصوص به و يآور زاد يرو بر موجود شواهد
ن يا. است داشته يتوجه قابل ريتاث مازودار ارزش با گونه

 متر ي سانت10ز حدود ي عمق آن ن ويخراش از نوع سطح
  . باشد مي
  

  يبررس روش
  يآماربردار روش و نظر مورد مناطق محدوده نييتع
 و خراش بدون قرق شده، داده خراش قرق منطقه سه
 پس) شاهد عنوان به و يعاد طيشرا با منطقه (نشده قرق
 و تيموقع و نييتع مشخص طور به يگردش جنگل از

با توجه . شد نيمع يتوپوگراف شهنق يرو بر آنها محدوده
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ط مورد نظر، منطقه قرق، كه توسط اداره كل يبه شرا
 ي شده بود، به راحتي استان حصار كشيعيمنابع طب

مشخص و مشاهده شد و سپس با توجه به اطالعات 
 خراش داده شده در داخل منطقه يها موجود، قسمت

ز يدر مجاورت منطقه قرق شده ن. دي گردييقرق شناسا
 به عنوان منطقه قرق نشده جهت انجام مطالعات يخشب

 فيتعر يطور منطقه سه ناي  همحدود. ديالزم انتخاب گرد
 ايگونه تركيب و يتوپوگراف تيوضع لحاظ از تا شد

  . باشند كساني
 روش به يبردار  نمونه نظر، مورد يها هداد برداشت جهت
 هقطع مساحت. شد انجام منطقه سه از كي هر در يتصادف
 كه شد انتخاب يطوردر داخل مناطق قرق  ها نمونه

 قرار آن داخل در درخت اصله 15 تا10 متوسط طور  هب
 از بعد و منظور نيهم به (Namiranian, 2006). رديگ

 شكل با آر 10 هاي نمونه هقطع ه،ياول يها يگردش  جنگل
 به توجه با. شد گرفته نظر در هر سه منطقه يبرا اي هريدا

 در مربوطه، يها هنيهز برآورد اساس بر و نظر ردمو اهداف
 يبردار  نمونه يبرا نمونه  قطعه 10 تعداد مناطق از كي هر
  . شد گرفته نظر در

  
   ها نمونه هقطع داخل در ياز خاك و زادآور يبردار نمونه

نمونه خاك از عمق  سه خاك، يها هجهت برداشت نمون
ك يخل هر  در سه نقطه مختلف در دايمتري سانت20-0

 برداشت شد و پس از يصورت تصادف ه بها  نمونههاز قطع
ت ينده وضعي كه نمايبيك نمونه تركيمخلوط كردن آنها 

 ,Maranon et al(خاك در آن محدوده بود بدست آمد 

1999 .(  
 پس از برداشت ي از زادآوريبردار به منظور نمونه

ارش نمونه اقدام به شم   خاك در داخل هر قطعهيها هنمون
 منظور در هر قطعه نمونه بدين. دي گرديتعداد زادآور
نه يها كمتر از ارتفاع برابر س  كه ارتفاع آنييهاتعداد نهال

) m3/1 (دي شمارش گرديبود به عنوان زادآور & 
Moradi, 2009)  .(Pourmajidian   

  
  

  يآمار ليه و تحليتجز و خاك يها شيآزما
 جهت ها  نمونهه خاك برداشت شده از قطعيها هنمون

شگاه منتقل شدند و در ي الزم به آزمايهاشيانجام آزما
 خاك يكيزي و فيائيميات شيخصوصن يتر مهمشگاه يآزما

 و بلك، فسفر ي با استفاده از روش والكليشامل مواد آل
م قابل تبادل از يقابل جذب توسط روش اولسون، پتاس

،  pH 7ك موالر با يوم ي با استات آمونيريروش عصاره گ
ون و بر حسب درصد، مقدار يتراسيآهك كل به روش ت

له دستگاه ي به وسECازت كل توسط روش كجلدال، 
بافت ، يومتري با روش پتانسpH سنج، يكيت الكتريهدا

كاس، رطوبت اشباع توسط ي بايدرومتريخاك به روش ه
 با استفاده از يقيجرم مخصوص حق، يروش استاندارد وزن

 توسط روش ي مخصوص ظاهر، جرميكنومتريروش پ
 جرم يها هكلوخه و درصد تخلخل هم با استفاده از داد

 & Ali- Ehyaii) محاسبه شديقي و حقيمخصوص ظاهر
Behbahanizadeh, 1993; Jafari Haghighi, 2005)   

نان از ي پس از كسب اطمي آماريل هايتحلجهت انجام 
 - ف با استفاده از آزمون كلوموگروها هنرمال بودن داد

ن يانگي ميانس بر مبناي واريآزمون همگن  ورنوفياسم
)Levene test( ،ات خاك ين خصوصيانگيسه مي مقايبرا

طرفه  كيانس يه واري تجزاد شده از آزمونيدر سه منطقه 
)ANOVA (يسه تعداد زادآوري مقايبرا. استفاده شد 
ز از آزمون ي بودند ني زادآوري كه دارااي هن قطعات نمونيب

استفاده ) t-test) Independent Samples T-Test يآمار
 و يكيزي ارتباط عوامل فيدر ادامه به منظور بررس. شد
رسون ي پي از همبستگي خاك با تعداد زادآورييايميش

 با ها هل داديه و تحلي و تجزيآماده ساز. دياستفاده گرد
 انجام 15 نسخه SPSS و Excel ياستفاده از نرم افزارها

  .شد
  
  جينتا
   و يكيزيف اتيخصوص سهيمقا به مربوط جينتا
  خاك ييايميش

 نشان داد كه يكيزيات فين خصوصيانگيسه ميج مقاينتا
ن مناطق قرق خراش داده نشده ي بيجرم مخصوص ظاهر
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ن ي دار بوده و همچني اختالف معنيو قرق نشده دارا
ن مناطق قرق خراش داده شده ي بيقيجرم مخصوص حق
). P>0.05 (باشد ميدار  يتالف معن اخيو قرق نشده دارا

 داري معني مورد مطالعه اختالف يكيزيات فير خصوصيسا
جرم مخصوص ). 1جدول (ن سه منطقه نشان نداد يرا ب

رگذار بر ي از عوامل مهم و تاثيكي خاك كه يظاهر
 باشد در منطقه قرق خراش تواند ميگر يات ديخصوص

ن مقدار يشترين و در منطقه قرق نشده بيداده نشده كمتر
  .را نشان داد

   
  نشده قرق و نشده داده خراش قرق شده، داده خراش قرق مناطق نيب خاك يكيزيف اتيخصوص اريمع انحراف ±نيانگيم سهيمقا  -1 جدول

  يجنگل مناطق داري معني سطح
  اتيخصوص

 خاك يكيزيف

 داده خراش قرق
 شده

 داده خراش قرق
 نشده

 با خ.ق نشده قرق
 ن.خ.ق

 با خ.ق
 ن.ق

 با ن.خ.ق
 ن.ق

 81/0 788/0 999/0 3/45 ± 381/3 54/46 ± 602/4 62/46 ± 186/5  (%)اشباع رطوبت
 مخصوص جرم
 ( gr⁄cm3) يظاهر

1461/0± 31/1 1148/0± 26/1 0305/0± 42/1 516/0 089/0 *007/0 

 مخصوص جرم
 (gr⁄cm3) يقيحق

0417/0± 54/2 2394/0± 56/2 0215/0± 58/2 435/0 *029/0 321/0 

 738/0 981/0 625/0 9/43 ± 384/5 5/41 ± 704/6 5/44 ±009/9  (%)شن مقدار
 966/0 994/0 989/0 4/25 ± 858/4 1/26 ± 724/6 7/25 ± 832/6  (%)لتيس مقدار
 662/0 889/0 389/0 7/30 ± 773/3 4/32 ± 893/3 8/29 ± 245/5  (%)رس مقدار

 062/0 061/0 865/0 08/45 ±059/1 01/50 ± 397/5 02/50 ± 826/5  (%)تخلخل

  
     نشده داده خراش قرق با شده داده خراش قرق: ن.خ.ق با خ.ق
    نشده قرق با شده داده خراش قرق: : ن.ق با خ.ق
                                        نشده قرق با نشده داده خراش قرق: ن.ق با ن.خ.ق
  
 داد نشان ييايميش اتيخصوص نيانگيم سهيمقا جينتا
 يدارا منطقه سه نيب در اتيخصوص نيا از ياريبس كه

 يآل ماده زانيم). 2 جدول (باشند يم داري معني اختالف
 اتيخصوص از ياريبس تواند مي كه مهم يعامل عنوان به

 منطقه سه نيب در دهد قرار خود ريتاث تحت را خاك
 در آن مقدار نيشتريب و باشد مي دار يمعن اختالف يدارا

 معرف عنصر سه. باشد مي شده داده خراش قرق منقطه

 زين ميپتاس و فسفر ازت، يعني ها خاك يزيحاصلخ
 كه يطور به دهند يم نشان را داري معني اختالفات

 يم دهيد نشده قرق منطقه در عناصر نيا مقدار نيكمتر
 سه نيا در (EC) يشور زانيم و pH آهك، درصد. شود

  . را نشان ندادند اريد معني اختالف منطقه
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 نشده قرق و نشده داده خراش قرق شده، داده خراش قرق مناطق نيب خاك ييايميش اتيخصوص اريمع انحراف ±نيانگيم سهيمقا -2 جدول

  يجنگل   مناطق داري معني سطح
  

  اتيخصوص
 خاك ييايميش

  
 داده خراش قرق

 شده

  
 داده خراش قرق

 نشده
 با خ.ق نشده قرق

 ن.خ.ق
 با خ.ق
 ن.ق

 ن.خ.ق
 ن.ق با

 306/0 712/0 074/0 95/14 ± 280/4 5/17 ± 364/3 61/13 ± 682/3  (%)آهكمقدار 
pH 2378/0 ±31/7 2461/0 ± 25/7 2025/0 ± 29/7 824/0 977/0 920/0 

EC (ds/m) 0079/0 ± 178/0 0189/0 ± 183/0 0145/0 ± 189/0 723/0 224/0 628/0 
 003/0* 00/0*  048/0* 949/0 ± 1365/0 314/1 ± 1667/0 565/1 ± 323/0 (%)ي آل هدام

 ppm( 953/1 ± 16/13 759/2 ± 42/15 655/0 ± 16/11 *044/0 081/0 *00/0( فسفر
 ppm( 368/20 ± 297 513/37 ± 1/264 397/31 ±4/240 059/0 *001/0  213/0( ميپتاس

 00/0* 00/0* 954/0 189/0 ± 0363/0 309/0 ± 0443/0 314/0 ± 0385/0  (%)كل تروژنين
        نشده داده خراش قرق با شده داده خراش قرق: ن.خ.ق با خ.ق
       نشده قرق با شده داده خراش قرق: : ن.ق با خ.ق
        نشده قرق با نشده داده خراش قرق: ن.ق با ن.خ.ق
 
 اتيخصوص با آن ارتباط و يزادآور به مربوط جينتا

  خاك ييايميش و يكيزيف
 گونه  چيه نشده قرق منطقه در كه ناي  هب توجه با

 قرق مناطق در فقط يزادآور تعداد نشد مشاهده يزادآور
 قطعه هر در نشده داده خراش قرق و شده داده خراش
 يزادآور تعداد  كه داد نشان جينتا. ديگرد شمارش نمونه

 باشد مي دار يمعن اختالف يدارا منطقه  دو نيا نيب در
 خراش قرق منطقه در يزادآور تعداد متوسط). 3 دولج(

 قرق منطقه در تعداد نيا برابر چهار حدودا شده داده
 شده يزادآور يها نهال هيكل و باشد مي نشده داده خراش

  . باشد مي) Q.infectoria (مازودار بلوط گونه از

  
  اريمع انحراف ريمقاد و يزادآور تعداد نيانگيم سهيمقا  -3 جدول

  نشده داده خراش قرق و شده داده خراش قرق منطقه دو رد 
   يادآور زتعداد         

 منطقه
 هر در يزادآور تعداد نيانگيم

 پالت

 خراش قرق منطقه
 شده داده

287/8 ± 7/19 

 خراش قرق منطقه
 نشده داده

281/3 ± 1/5 

 00/0 داري معني سطح
 
 و يزادآور تعداد نيب يهمبستگ از حاصل جينتا
 خراش قرق منطقه در ييايميش و يكيزيف اتيوصخص
 يزادآور از اي همالحظ قابل تعداد از كه شده، داده

 و يكيزيف اتيخصوص انيم از كه داد نشان است برخوردار

 رابطه خاك جذب قابل فسفر فقط خاك، ييايميش
 دهد يم نشان منطقه نيا در يزادآور تعداد با يدار يمعن

  ).   5 و 4 هاي جدول(
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  شده داده خراش قرق منطقه در يزادآور تعداد با خاك يكيزي فاتيخصوص نيب يهمبستگ -4 جدول

  

 
 مخصوص جرم

 يظاهر
(gr⁄cm3 ) 

 مخصوص جرم
 يقيحق

(gr⁄cm3 ) 

  اشباع رطوبت
(%) 

  رسمقدار 
(%) 

   لتيسمقدار
(%) 

  شنمقدار 
(%) 

  تخلخل
(%) 

 بيضر
 يمبستگه
 رسونيپ

336/0 397/0- 220/0 032/0- 296/0- 243/0 278/0 

 سطح
 يدار يمعن

342/0 256/0 541/0 930/0 406/0 498/0 437/0 

  شده داده خراش قرق منطقه در يزادآور تعداد با خاك ييايميش اتيخصوص نيب يهمبستگ -5 دولج

  ماده آلي  
(%) 

  فسفر
)ppm( 

  ميپتاس
)ppm( 

 تروژنين
  كل

(%) 

  آهك
(%) 

pH EC  
(ds/m) 

 بيضر
 يهمبستگ

 رسونيپ
260/0- *640/0- 363/0- 541/0- 205/0- 534/0 316/0- 

 سطح
 يدار يمعن

432/0 041/0 303/0 106/0 571/0 112/0 374/0 

  
 يريگ جهينت و بحث

 مطالعه مورد منطقه قرق كه داد نشان پژوهش نيا جينتا
 از يمهم بخش است توانسته سال 10 حدود مدت به

 و ييايميش اتيخصوص بخصوص خاك اتيخصوص
 خراش نيهمچن و دهد قرار ريتأث تحت را خاك يا هيتغذ

 ريتأث يزادآور تعداد بر است توانسته نيزم سطح دادن
  . باشد داشته دار يمعن و مثبت كامالً

 مورد مناطق نيب ياساس يها  تفاوت و راتييتغ از يكي
 به يآل مواد. است يآل ماده در اختالف زانيم مطالعه

 واسطه به قرق اطقمن در و يجنگل يهاخاك در خصوص
 به نيهمچن و درختان پوشش  تاج ريز در الشبرگ تجمع

 ابدي  يم شيافزا ياهيگ پوشش شيافزا يباال نسبت ليدل
 و راتييتغ از ياريبس منشاء سر تواند مي شيافزا نيا و
 شده قرق ناطقم در كه ياتفاق باشد، خاك در دادهايرو

 كه قرق ريغ مناطق در. است شده حادثن مطالعه يدر ا

 انسان بيتخر مورد اي و گرفته قرار چرا مورد دام توسط
 كاسته خاك در مهم مواد نيا زانيم از است شده واقع

 ,Dahlgren et al., 1997; Johnson & Iverson) شوديم
2001; Mohammadi, 2009; Moreno et al., 2007; 

Sanadgol et al., 2003.( و قرق انجام با نيا بر عالوه 
 به موثر يبيتخر عوامل گريد و دام ورود از يريجلوگ

 به زين خاك مهم يكيزيف اتيخصوص از ياريبس عرصه،
  . روند يم شيپ ميترم سمت
 شده قرق مناطق در كه داد نشان پژوهش نيا جينتا

 دام يدر اثر عدم دسترس يآل ماده مقدار شيافزا با همگام
 ياي بقاشياهان و افزايتر گ  ش مناسبين مناطق، رواي هب
 قرق  ريغ منطقه از شتريب كل تروژنين ريمقاد، ياهيگ

 فراهم ياصل يها هرا از يكي نكهاي  هب توجه با. باشد مي
 يآل مواد قيطر از آن شدن آزاد خاك در تروژنين شدن
 در تروژنين زانيم بودن باال كه نمود انيب توان  يم است،

 در يآل مواد شيافزا به ميمستق يبستگ شده قرق مناطق
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 سهيمقا در دام يچرا اعمال يكل طور به. دارد قرق مناطق
 خاك تروژنين درصد كاهش موجب چرا، عدم حالت با
 چرا شدت چه هر و )Sanadgol et al. 2003 (شود  يم

 Dormaar et دابي يزان ازت خاك كاهش ميم ابدي شيافزا

al., 1997).(  
ه در  فسفر قابل استفادي از موجودينكه بخشيل ايبه دل
 خاك حاصل يه ماده آلياز تجز) فسفر قابل جذب(خاك 

 همانند جذب قابل فسفر راتييتغ از قسمتيشود،   يم
 راتييتغ روند و بوده يآل مواد به وابسته خاك در تروژنين

 تفاوت نيا با. باشد مي گريكدي مشابه ياديز حد تا هاآن
 خراش قرق منطقه در دسترس قابل فسفر نيانگيم كه

 نشان كاهش تروژنين و يآل مواد خالف بر شده داده
 يباق و قرق اثر در ياهيگ پوشش اديازد ليدل به. دهد يم

 اديازد نيهمچن و اه،يگ مرگ از بعد اهانيگ يايبقا ماندن
 ياديز مقدار هاآن هيتجز و جنگل كف در هاالشبرگ

 توانديم موضوع نيا و مانديم يباق خاك سطح در فسفر
 شده قرق يجنگل مناطق در خاك فسفر نرفت باال باعث
 Dormaar et( .گردد نشده قرق منطقه به نسبت

al.,1997 Moreno et al., 2007; (. كه پژوهشي جهينت 
Hosseinzadeh et al (2008) را موضوع نيا دادند انجام 

 در خاك جذب قابل فسفر زانيم كه دهد  يم نشان
 نيا. است تر  نييپا يها هيال از شتريب يسطح يها هيال

 از را فسفر اهانيگ كه كننديم عنوان پژوهشگران
 و مردن از پس و نموده جذب خاك تر  قيعم يها هيال

 خاك در فسفر ياديز مقدار ها،آن انساج شدن دهيپوس
 يها هيال در فسفر مقدار شدن  كم و كنديم دايپ تجمع

 از را فسفر اهيگ كه باشد مي علت ناي  هب زين ترنييپا
 . آورديم سطح به و كند يم استخراج نيريز يها هيال

 يتبادل ميپتاس مقدار كه داد نشان حاضر مطالعه جينتا
 يدارا نشده قرق با شده داده خراش قرق مناطق نيب

 قرق منطقه از آن نيانگيم و باشد مي دار  يمعن تفاوت
 شيافزا شده داده خراش قرق منطقه سمت به نشده

 در يآل مواد زانيم شيافزا رسد يم نظر به. ابدي يم
 بر است توانسته صورت دو به شده قرق يها قسمت

 هيتجز طرف كي از. باشد رگذاريتاث يتبادل ميپتاس شيافزا
 در موجود ميپتاس يموجود شيافزا در تواند مي يآل مواد

 يآل مواد مقدار شيافزا با گريد طرف از و باشد موثر خاك
 يمنف بار اثر در خاك ينويكات تبادل تيظرف شيافزا و

 ييايقل واكنش با يها خاك در يآل مواد pH به وابسته
(Shahooii, 2006) ميپتاس و ينگهدار و جذب قدرت 

  .است شده شتريب قرق مناطق يها خاك در يتبادل
 يها هينما نيمهمتر از كه يظاهر مخصوص جرم
 ياريبس در آن سالمت يها شاخص از و خاك اتيخصوص

 باشد مي بيتخر تحت مناطق در خصوص به و مناطق از
 نشده قرق منطقه با نشده داده خراش قرق منطقه نيب در

 از توان،  يم را موضوع نيا. داد نشان داري معني اختالف
 تجمع واسطه به يآل ماده شيافزا به وابسته سو كي

 ياهيگ پوشش تيوضع بهبود و جنگل كف در ها الشبرگ
 دانست قرق مناطق كخا يسطح يها افق در خصوص به
 مصرف با زين قرق ريغ منطقه در گريد يسو از و

 تردد و دام توسط جنگل كف ياهيگ پوشش و ها الشبرگ
 باعث و گشته متراكم جنگل خاك آنها، حد از شيب

 است شده منطقه نيا در يظاهر مخصوص جرم شيافزا
)Dahlgren et al., 2003(.  

Mohammdi (2009); Eteraf & Telvari (2005)  و 
Greenwood et al. (1998) يچرا توقف كه دارند اعتقاد 

  . گردد يم خاك يظاهر مخصوص جرم كاهش سبب دام
 و وجود عدم پژوهش حاضر از منتج توجه قابل جينتا از
 برداشت نمونه قطعات در يزادآور مورد كي يحت ثبت
 كه است يحال در نيا. باشد مي نشده قرق هيناح در شده
 با همراه قرق منطقه در خصوص  به و شده قرق مناطق در

 دهيد توجه قابل تعداد با و وضوح به يزادآور خراش،
 ليتقل و دام و انسان اثر از يناش يفشارها كاهش. شود يم

 يابيباز نيچن هم و عوامل نيا از يناش يبيتخر اثرات
 و بروز سبب قرق، مدت در خاك اتيخصوص از ياريبس

  .است شده قرق يحنوا در يزادآور گسترش
 Alijanpoor et al. (2004)و Fatahi et al. (2000)  در 

 ديتاك يزادآور گسترش بر قرق ريتاث به خود هاي پژوهش
 خراش ريچشمگ نقش مطالعه نيا در نيهمچن. دارند
 يزادآور گسترش و بذور يزن  جوانه در خاك يسطح

 سهيمقا در دارند قرار خاك ريز كه ييبذرها. شد مشخص
 قدرت يدارا دارند قرار خاك سطح در كه ييهاآن اب
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 ممكن خاك يسطح خراش. باشنديم يشتريب يزنجوانه
 اي و باال بذرها رفتن نيب از كه ينواح در يزنجوانه است
و  كند تيتقو را نباشد مطلوب يزنجوانه يبرا طيشرا
 يهاپوشش توانيم خاك سطح خراش با نيچن هم
 شونديم هانهال رشد و بذور يزن هجوان از مانع كه ياهيگ
 & (نمود مناسب جنگل اءياح يبرا را بستر و برد نيب از را

Zaczek., 2003; Dios et al., 2005; Zaczek., 2002  
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رسون در منطقه قرق خراش داده ي پيج همبستگينتا
 و يكيزيات مختلف فيان خصوصيشده نشان داد كه از م

 يفر قابل جذب خاك همبستگ خاك تنها فسييايميش
 Wan.دهد ي نشان مي را با تعداد زادآورداري معني

Juliana et al. (2009)كنند كه عناصر  ي عنوان م
زان يم در مي مختلف مانند ازت، فسفر، پتاساي هيتغذ

ن يان اير گذارند و از مي مختلف تاثيها ه گونيزادآور
هم گران پژوهشن يا. تر است  عناصر نقش فسفر قابل توجه

ر فسفر، يشوند كه در ارتباط با تاث ين متذكر ميچن
 يها  واكنش مختلف يها خاك مختلف و يها هگون

ز ين Marimon et al. (2010) .دهند ي نشان ميمتفاوت
 بر ييايمي و شيكيزيات فيكنند كه خصوص  ياشاره م

ان عناصر ير دارند و از مي تاثها نهالت يفيت و كيكم
ات در يد حيوم را بر تجديزيو منم ي، كلساي هيتغذ

 . دانند  يل موثر مي حوزه آمازون در كشور برزيها جنگل

Mirzaei et al. (2007)ر ي خود در خصوص تاثي در بررس
 مختلف در يها هات گونيد حيات خاك بر تجديخصوص
 ياتيد كه خصوصنكن  يالم اشاره مي شمال ايها جنگل

ات يد حياك بر تجد خpHم و ي، ازت، پتاسيمانند ماده آل
 يرانين بلوط اين محققاي اند، البته در منطقه   اثر گذاشته

ن يدر ع. موجود بوده و بلوط مازودار وجود نداشته است
ه يان كليحاضر از مپژوهش ج يبر اساس نتا حال

 گونه ي خاك، تعداد زادآورييايمي و شيكيزيات فيخصوص
دارد و به  يمازودار با مقدار فسفر قابل جذب رابطه منف

ات و عناصر يد حيرسد در ارتباط با موضوع تجد  ينظر م
  .از باشدي نيشتريبهاي  پژوهشن منطقه ي در ااي هيتغذ
 يسطح خراش و قرقنشان داد كه  پژوهش نياج ينتا

 تعداد و خاك اتيخصوص بر اي همالحظ قابل ريتاث خاك
ك روش ي به عنوان تواند مي و است گذاشته يزادآور

 با ارزش زاگرس يها جنگل يايكارآمد در اح يتيريمد
اتخاذ هر روش  ن حاليدر ع .رديمورد استفاده قرار گ

 ين معناي هافته بيب يمديريتي در جهت احياء مناطق تخر
تواند مؤثر واقع ن روش به طور مطلق مياي  هنخواهد بود ك

ي مختلف وضعيت بهبود ها هشود، بلكه بايستي طي دور
ن ي كه در ايص خاك و زادآورستم و به خصوياكوس

اند بررسي و كنترل شده تا  دهيب ديمناطق به شدت آس
  .ها مشخص شودميزان موفقيت اجرايي اين روش
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Abstract 
In order to study the effect of grazed and soil surface scrafication on regeneration and soil physical 

and chemical properties in Zagros forests, three areas including preserved woodland with soil 
scrafication, preserved woodland without  soil scrafication  and no preserved woodland in forests of 
Aleshtar in Lorestan province were choosen.  Soil sampling and seedling counting were done using 
random sampling. Ten sample plots were selected in each study area and soil properties and number 
of seedlings were studied in plots. The most important physical and chemical soil properties were 
analysied in lab. The results of One-Way ANOVA showed significant differences in Bulk Density 
(BD), Particle Density (PD), C, P, K and N between study areas. The results of this research 
indicated the number of seedlings in preserved and no preserved woodlands differed significantly. 
The correlation between soil properties and regeneration showed considerable effects of the grazed 
and soil surface scraficationon on soil properties and the number of regeneration. These results 
indicated that these two approaches can be considered as capable management strategies in revival 
of Zagross forests.   
 
Keywords: Zagross forests, Soil physical and chemical properties, Regeneration, Grazed, Soil 

surface scrafication  
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