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تأثیر ویژگیهای ساختاری جنگل بر برخی مشخصههای فیزیکی و شیمیایی خاک در تودههای
جنگلی استان کردستان
مازیار حیدری ،1مریم تیموری ،2مهدی پورهاشمی ،3طاهره علیزاده 4و سید محمدخالد هدایتیپور

5

 .1استادیار پژوهش ،بخش تحقیقات جنگلها و مراتع ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی ،سنندج ،ایران
 .2استادیار پژوهش ،بخش تحقیقات جنگل ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
 .3دانشیار پژوهش ،بخش تحقیقات جنگل ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
 .4کارشناس تحقیقات ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
 .5پژوهشگر ،بخش تحقیقات جنگلها و مراتع ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،سنندج ،ایران
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مقدمه

اکولونیکیومحیط زیستی ،اهمیتزیادیدارند.بیهدلییل

خاکازمهمتیریناجیزایتشیکیلدهنیدۀجنگیلاسیتو

بهرهبرداریهایمتعددجوامعمحلیی،تیودههیایجنگلیی

شناساییخاک،تعیینقابلیتواستعدادآناولینگامبیرای

موجود در اینجنگلها ساختار متنیوعی دارنید.پاییداری

اعمالمدیریتبهتربهشیمارمییرود[.]1پاییداریخیاک

این جنگلها مستلزم حفظ عناصرغذایی در خاکاستو

عاملمهمیدرسفمتسیستمخاکوپیشنیازفراینیدهایی


شناختویژگییهیایخیاکیکییازپاییههیایمیدیریت

مانندچرخۀعناصردرخاکاست.یکییازراههیایتعییین

اصولیایینجنگیلهاسیت.بنیابراینتفیاوتدرسیاختار

سفمتخاکوپایداریآن،ارزیابیویژگیهایفیزیکییو

جنگل،میتواندسیببتغیییردرویژگییهیایفیزیکییو

شیمیایی وزیستیخاکاست[.]2تحولخاکوتوسعۀآن

شیمیایی خاکمیشود[.]11درموردبررسیتأثیرساختار

وهمچنینارتباطآنبیاپوشیشگییاهیفراینیدپیچییدهای

جنگلبرویژگیهایخاکپژوهشهاییانجامگرفتهاست

استکهنتیجۀتأثیر پوششگیاهیبیرخصوصییاتخیاک

ترینآنهااشارهمیشود:


کهبهبرخیازمهم

استوویژگیهایخاکجنگلتحتتأثیرپوششگییاهی

جعفریانوهمکاران()1390نشاندادندکهکربنو

است[.]3گونههایدرختیمتفاوت،میتوانندبیاترکیبیات

نیتروننبیشتر وواکنشکمترینتغییرات رادر سیهکیاربری

شیمیاییمتفاوتبیر وششیبر ،سیببتغیییردرخیاک

جنگل،مرتعوکشاورزیموردپژوهشداشتند[.]12رفیعی

درتودههیایجنگلیی،

عرصهوتودههایجنگلیشوند[.]4


جاهدوهمکاران()1395نشاندادندکهتودههایپهنبیر 

بییهصییورتمتمرکییزاز
گییردووتبییادلعناصییرغییذایی 

(باگونههایدرختیافراپلت،آزاد،انجیلی،بلوطبلندمازوو

ششبر هابهخاکوسپسبهصورتجذبعناصرغیذایی

ممرز)در مقایسه باتودههایسوزنیبر (باگونۀکاج تیدا)

نیمهبستهصیورت
ازخاکتوسطریشۀدرختاندرچرخش 

موجببهبودویژگیهایخاکمییشیوند[.]13حیقوردی

درتودههیای

میگیرد[ .]6،5قابلاستفادهبودنموادغذایی


()1396نشاندادکهبیشترینمقدارکربنونیتروننزیتودۀ

جنگلی،بهبرگشتموادازدرختانبهخاکوابستهاسیتو

جنگلکاریشدۀپارکجنگلیچیتگیربیا

میکروبیدرنواحی

تاجپوششدرختانجنگلهمۀایینعوامیلراتحیتتیأثیر


گونههایپهنبر (اقاقیاوزبانگنجشک)مشاهدهشد[.]14

قرارمیدهدوتأثیرزیادیبرچرخهعناصیرغیذاییخیاک

جعفریسرابیوهمکاران()1400نشاندادندکیهبیشیترین

دارد،ازاینروبررسیتغیییرخیاکدرتیودههیایجنگلیی

مقادیرترسیبکربن،شین،پتاسییم،نیتیرونن،کیربنآلییو

اطفعاتارزشمندیرادراختیارمدیرانقرارمیدهد[.]7


سانتیمتر)درخاکجنگلیی
رطوبتاشباععمقاول( 0-10

جنگلهایمنطقۀرویشیزاگرسبهمثابۀگستردهتیرین

بلوطایرانی(دراستانلرستان)مشاهدهشد[.]15یافتیههیای

جنگلهایکشیور،جایگیاهوییژهایدرتوسیعۀاقتصیادی

پژوهشیانگوهمکاران()2010نشاندادکههرگونهتغییر

کشوردارندوضامنبقاوپایداریآبوخیاککشیورند

درجنگلهایطبیعیسببتغیییردرمقیدارکیربنزیتیودۀ

[90.]8درصدازمساحتجنگلهایزاگرستاجپوشیش

میکروبیونیزوضعیتتغذیهایعناصردرخاکمیشیودو

کمتراز26درصددارندو93درصداینجنگلهیادارای

هرگونهتغییردرساختارهاجنگلباییدبیااحتییاطبیشیتری

فییرمرویشیییشییاخهزادنیید[.]9اسییتانکردسییتاندارای

انجامگیرد[.]16براساسپژوهشناوووهمکیاران()2020

373000هکتارجنگلاستکهاغلبدرنیمۀغربیاستان

دربارۀتأثیرپوششگیاهیبرویژگییهیایخیاکدرامتیداد

(شهرستانهای بانه،مریوان،سروآبادوکامیاران)پیراکنش

مناطقساحلیرودخانۀبیجیانیگدرجنیوبچیین،ارتبیاط

دارند[.]10جنگلهای زاگرس و استان کردستان ،از نظیر

معنیداریبینمقدارکربنآلیخاکوازتنیتراتیبیانیوع
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پوششگیاهیوبینپوششدرختانودرختچههاباخواص

ویژگیهایساختارجنگلدرشهرستانبانهوزاگیرسبییان

شیمیاییخاکوجوددارد[.]17بررسیتفاوتویژگیهیای

کردند.

ومخلیوطصینوبرو

تا کنونپژوهشیدرزمینیۀتیأثیرسیاختارجنگیلبیر

خاکبیینتیودههیایصینوبرخیال

Cunninghamia lanceolataدرجنوبچینتوسیطنووو

ویژگیهایفیزیکیوشیمیاییخیاکجنگیلهیایاسیتان

همکاران()2021نشاندادکهمادۀآلیخیاکونیتیرونندر

کردستان،انجامنگرفتهاستوباتوجهبهتأثیرسطحتیاج

تودههایآمیختۀصنوبروسروبهطیورمعنییداریبیشیتراز

درختان بر گردو عناصرغیذایی در خیاک جنگیل،بایید

تودههایدیگراسیتوجنگیلکیاریآمیختیهصینوبرو C.


وضعیتکمّیویژگیهای خاک در تودههیای جنگلیی بیا

میشود[.]11
سبببهبودویژگیهایشیمایی 

lanceolata

ساختارهایمتفاوتبررسیشود.براساسبررسییمنیابع،

درزمینۀویژگیهایساختاریجنگلدرناحییۀرویشیی

مهمترینویژگیهایسیاختاریدرجنگیلهیایزاگیرس،

انجامگرفتهاست.حیدریوهمکاران
زاگرس،پژوهشهایی 

پراکنشدرختاندرطبقاتقطری،روییهزمینیی،مییانگین

()1392پراکنشدرختاندرطبقاتقطریبرابرسینه،ارتفیاع

سطحتاجدرختانودرصدتاجپوششاست.باتوجیهبیه

تاجپوشیشدرختیان[،]18
تاج،سطحتاجدرختانودرصد 

اهمیتساختارجنگلوتأثیرآنبرخیاکجنگیل،هیدف

ولیپوروهمکاران()1392تعداددرختاندرهکتار،منحنیی


اییینپییژوهشبررسیییتغییییراتویژگیییهییایفیزیکیییو

پراکنشقطریورویهزمینیی[،]19حسیینزادهوهمکیاران

شیییمیایی خییاکدرسییاختارهایمتفییاوتجنگییلدر

()1396تراکمدرختان،متوسطقطربرابرسینهوتیاجپوشیش

جنگلهایاستانکردستانبود.


کییل[،]20مییدبریومیرزایییی()1396تییراکمدرختییان(در
تاجپوشش[،]21
هکتار)،میانگینسطحتاجدرختانودرصد 

مواد و روشها

محمییدپوروهمکییاران()1397میییانگینقطییربرابرسییینهو

منطقۀ پژوهش

پراکنشدرختاندرطبقههایقطربرابرسینه،ارتفاعتنه،طول

مربییعشییکل

دراسییتانکردسییتانچهییارقطعییهنمونییۀ

تاجپوشش
تاج،متوسطقطرتاج،تعدادشاخۀاصلیودرصد 

یکهکتاری(بیاابعیاد100×100متیر)دررویشیگاههیای

درختان[،]22کرمشاهیوهمکاران()1398تعداد،پیراکنش

های)بلوطشهرستانهایبانه(دورویشگاهسارکیو


(توده

درختانطبقاتقطری،تراکم،درصدسطحتاجپوشیش[]23

بلوه)،سروآباد(رویشگاهدولیهنیاو)ومرییوان(رویشیگاه

ذبیحالهیوهمکیاران()1400مییانگینقطیربرابرسیینهو
و 

گاران)انتخابشد(شکل.)1علتانتخابدورویشیگاه

پییراکنشدرختییاندرطبقییاتقطییری،ارتفییاعومسییاحت

درشهرستانبانه،وجوددوسیستمجنگلداریسنتیهواره

تاجپوششدرختانوجستگروههیا[]24رامناسیبتیرین

خولوالوت-آرمردهاست[.]25

جدول  .1مشخصات تکمیلی رویشگاههای بررسیشده
موقعیت (درج ،دقیقه و ثانیه)
شهرستان

بانه
مریوان
سروآباد

رویشگاه
سارکی
بلوه
گاران
دولهناو

طول

عرض

45 °.38 '. 63"E
45 °.57 '. 45"E
45 °.57 '. 45"E
46 °.06 '. 20"E

36 °.03 '. 25"N
36 °.00 '. 31"N
35 °.32 '. 64"N
35 °.23 '. 04"N

ارتفاع از
سطح دریا
(متر)
1470
1670
1410
1450

میانگین دما

میانگین بارندگی

(سانتیگراد)

(میلیمتر در سال)

14

600

[]26

13/3
13/9

786/6
650

[]27
[]28

منبع
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روش پژوهش

(میییانگینگیییریازسییطحتییاجهمییۀدرختییان)ودرصیید

مهمترینویژگیهایساختاریدرختانبلوطدرجنگلهای

تاجپوششرویشگاه(ازتقسییممجمیوعسیطحتیاجهمیۀ

زاگرسعبارتاستازمیانگینقطربرابرسینه،رویهزمینی،

درختانبر10000حاصلشد)محاسبهشدند.درپایههیای

ارتفاعکل،ارتفاعتاج،سیطحتیاج،درصیدتیاجپوشیشو

دانهزادوتکپایه،قطربرابرسینهبرایهردرخیتمشیخ




پراکنشدرختاندرطبقاتقطری[.]24-18بیرایبررسیی

جستگروههابیهصیورت

است،امادرپایههایشاخهزادو

سییاختارجنگییل،همییۀدرختییانموجییوددرقطعییهنمونییۀ

ریشییۀمجمییوعمجییذورقطییردرارتفییاعنیییممتییرهمییۀ

یییکهکتییاری(شییکل)1آمییاربرداریصددرصییدشییدندو

جستهایهرجستگروهمحاسبهمیشود[.]29سطحتاج

ویژگیهایمختلفدرختانشاملمبدأ(دانهزاد،شیاخهزاد)،

درختانبراساسرابطۀ1وبیااسیتفادهاز(D1قطیربیزر 

قطربرابرسینه،قطریقه(پاییههیایشیاخهزاد)،ارتفیاعکیل

میشود.
تاج)و(D2قطرکوچکتاج)محاسبه 

درختوقطربزر وکوچکتاجدرختانبرداشتشیدو
پییراکنشدرختییاندرطبقییاتقطییری(پیینجسییانتیمتییری)،
میانگینقطربرابرسینه(میانگینگیریازقطربرابرسینههمیۀ
درختان)،رویهزمینی (مجموعسطحمقطعبرابرسیینۀهمیۀ
درختییانبییهمتییرمربییع)،میییانگینسییطحتییاجدرختییان

()1

=سطح تاج درخت (متر مربع)

مجموعتاجدرختاندرقطعهنمونهمحاسبهوبرسطح
هکتار( 10000مترمربع)تقسیمشدودرصدتاجپوشیش
قطعهنمونهمحاسبهشد(برحسابهکتار).

شکل  .1موقعیت رویشگاهها در استان کردستان

نمونۀیکهکتاری،برایتعیینویژگیهیای

درهرقطعه

یکهکتاریبهششقسمتمساویتقسیمشید
قطعهنمونه 

خاک،هفتنمونهخاکازعمق0-10سانتیمتریبرداشت

(شکل)1ودرمرکزهرقسمتیکنمونهخیاکبرداشیت

شد(باتوجهبهتجزیۀششبر هادرفصلهیایزمسیتانو

شد(ششنمونهخاک).درمرکزقطعهنمونۀییکهکتیاری

بهاروبرداشتنمونههایخیاکدرمردادمیاه،ششیبر در

نیزیکنمونهبرداشیتشید(درمجمیوعهفیتنمونیهدر

بیشتررویشگاههاموجودنبیودوبررسیینشید).بیهمنظیور

قطعییهنمونییۀیییکهکتییاری).عمییقکییمخییاک(دربرخییی

پراکنشوتوزیعمناسبمکانبرداشتنمونیههیایخیاک،

رویشگاهها)وتمرکزعناصرغذاییدرخاکسیطحی[،]30
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ازدشیلانتخاباینعمقبود.برایاینمنظیور،هیرقطعیه

آمدهاست.درانتخابمؤلفههایاصلیمقادیرویژهبسییار

نمونهبهششقسمتمساوی(زیرقطعهنمونه)تقسییمواز

مهماند.یکی ازبهترینرووها درانتخابتعدادمؤلفهها،

مرکزهرزیرقطعهنمونهیکنمونهخاکونییزییکنمونیه

مقایسۀمقادیروییژهبا)Broken-stick eigenvalue(BSE

خاکازمرکزقطعهنمونهبرداشتشد(شکل.)1درنتیجه،

است.دراینمقایسه،مؤلفههاییکهمقادیرویژهآنهابییش

درمجموعدرچهاررویشگاه 28،نمونهخیاک برداشیت و

میشوند[.]37
ازمقدارBSEباشد،مؤلفۀاصلیانتخاب 

برخیویژگیهایفیزیکیوشیمیایی خاکاندازهگیریشد.

تجزیهوتحلیل آماریدادههیابیااسیتفادهازنیرمافیزار

رطوبتخاکبراساستفیاوتوزنخیاکخشیکشیدهدر

SPSS 20وPC-ORD4انجامگرفت.بیرایتحلییلهیای

بهمدت24ساعتمحاسبهشد
سانتیگراد 
دمای105درجۀ 

آماری،ابتداازآزمونکولموگروف-اسمیرنوفبیهمنظیور

[.]31واکنشوهدایتالکتریکینمونههادرسوسپانسییون

بررسینرمالبودندادههااستفادهشد.باتوجیهبیهاینکیه

بهترتیببادستگاه pHمتیر( Schott- CG
تهیهشدهازخاک 


هانرمالبودند،ازآزمونهایتجزیۀواریانسیکطرفیه

داده

)825وECمتر()JENWAYاندازهگیری شد[.]32درصید

ودانکنبهترتیب برایبررسیمعنییداربیودنومقایسیۀ

نیتروننکلدرنمونههایخاکبااستفادهازرووکجلیدال

دادههادرچهاررویشگاهاستفادهشد.
میانگین 

[،]33کربنآلیبهروواکسیداسیونمرطوب[ ]34وفسفر
قابلجذببهکمکرووالسن[]35اندازهگیریشد.مقدار

نتایج و بحث

پتاسیمقابلجذبدرنمونههایخاکپسازاسیتخراجبیا

براساسنتایجدررویشگاههاساختارهایجنگیلمتفیاوتی

استاتآمونیوم(،)pH=4/65بافلییمفتیومتر( JENWAY-

(پراکنشدرختاندرطبقاتقطری)مشاهدهشد(جدول2

اندازهگیریشد.
 )PFP7

وشکل.)2برایویژگیهایساختاریشاملمیانگینهای

بییرایتعیییینعوامییلمییؤثربییرپییراکنشرویشییگاهاز

قطربرابرسیینه،روییهزمینیی،ارتفیاعکیلوسیطحتیاج،

روو )Principal Component Analysis(PCAاسیتفاده

بیشترینمقادیردررویشگاهسارکیوکمتیرینمقیادیردر

برایکاهشدادههابیاهیدفشناسیایی

شدPCA .روشی

رویشگاهگارانودرزمینۀویژگیهایدرصدتاجپوشیش
وتییراکمدرختییان،بیشییترینمقییادیردررویشییگاهگییاران

تعدادکمتیریمتغییراسیتخراجشیدهازمتغیرهیایاصیلی

مشاهدهشد(جدول.)2

(بهمنظورسادهسازی)آنالیزهایبعدیدادههاست[.]36در
جدول4مقادیرویژهودرصدواریانسهریکازمؤلفهها

درصد تاجپوشش

میانگین سطح تاج

(مترمربع)

تراکم

(تعداد در هکتار)

میانگین ارتفاع درخت (متر)

هکتار)

رویه زمینی (متر مربع در

میانگین قطر برابرسینه

(سانتیمتر)

مبدأ دانهزاد (درصد)

ساختار

مبدأ شاخهزاد (درصد)

44/2
38/4
51/6
37/4

29/88
17/56
6/05
6/77

148
219
852
552

8/4
4/5
3/2
3/7

24/04
16/10
11/95
13/21

40/51
27/11
11/63
15/61

93/9
16/9
9/9
17/4

6/1
83/1
90/1
82/6

دانهزاد ناهمسال نامنظم میانقطر
شاخهزاد ناهمسال نامنظم دواشکوبه
شاخهزاد ناهمسال کمقطر
شاخهزاد همسال کمقطر

نام قطعه نمونه

جدول  .2ویژگیهای ساختاری چهار رویشگاه در استان کردستان

سارکی
بلوه
گاران
دولهناو
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براساسنتایجبررسیویژگیهایساختاریوباتأکید

)1وازنظرمتغیررویهزمینیبیشیترینمقیادیربیهترتییب

برپراکنشدرختیاندرطبقیاتقطیر برابرسیینه،سیاختار

متعلقبهمناطقسارکی،بلوه،دولیهنیاووگیارانبیود.در

تودههایجنگلیبررسیومقایسهشد.نتایجنشاندادکیه

بهترتیبمنیاطقگیاران،
مورد تراکم(تعداددرهکتار)نیز 

سییاختارجنگییلدرمنییاطقگییاران(مریییوان)ودولییهنییاو

دولهناو،بلوهوسارکیقرارداشتند.بنابراین،رویشگاههای

بهترتیبشاخهزادناهمسالکیمقطیروهمسیال
(سروآباد) 

گارانودولهناوکهبهترتیبسیاختارشیاخهزادناهمسیال

صورتشاخهزاد


قطرودردورویشگاهشهرستانبانهبه
کم

کمقطروشاخهزادهمسالکمقطرداشتند،بیهرغیمتیراکم

بلوه)ودانهزادناهمسال

ناهمسالنامنظمدواشکوبه(منطقۀ

زیاددرختان،ازنظرمشخصیههیایمییانگینسیطحتیاج،

نامنظممیانقطر(منطقۀسارکی)بود(جدول1وشکل.)2

میییانگینارتفییاعدرختییان،رویییهزمینیییومیییانگینقطییر

شایانذکراستکهبهترتیبازبیشترینتاکمتریندرصید

برابرسینه،دارایمقادیرکمتریازرویشگاههایسیارکیو

تاجپوشیشجنگیلدرمنیاطقگیاران(مرییوان)،سیارکی

بلییوه(شییاخهزادناهمسییالنییامنظمدواشییکوبهودانییهزاد

(بانه)،بلوه(بانه)ودولهناو(سروآباد)مشاهدهشد(جدول

ناهمسالنامنظممیانقطر)بودند.


شکل  .2پراکنش درختان در طبقات قطری در چهار منطقۀ مورد پژوهش

نوووهمکاران[،]11رفیعیجاهیدوهمکیاران[،]13

تأثیرساختارجنگلبرخاکجنگلاست.جعفریسیرابیو

حقوردی[،]14جعفریسیرابیوهمکیاران [،]15ناووو

همکاران()1400بیانکیردهانیدکیهتیاجپوشیشدرختیان،

همکاران[]17برتأثیرتیپهیایجنگلیی،تیاجدرختیانو

مشخصهایمهمدرتعیینکیفیتخاکجنگیلاسیتوبیر

ساختاررویشگاه برتغییراتویژگیهایخاکتأکیدداشتند

ویژگیهایبافیت،نیتیرونن،فسیفرقابیلجیذب،هیدایت

ودرصدتاجپوششدرختانیکییازمشخصیههیایاصیلی

الکتریکی،جرممخصوصورطوبتوزنیخاکتیأثیردارد

ویژگیهایفیزیکیوشیمیاییخاکاست.

اثرگذاربر

[]10وعلتاصلیاختففویژگیهایخاک،اخیتففدر

نتایجنشاندادکهتفاوتمقدارنیتروننکیلوهیدایت

ویژگیهایساختاریمانندتراکمدرختیان،روییهزمینییو

الکتریکیخاکبینچهاررویشگاهازنظرآمیاریمعنییدار

درصدتاجپوششجنگلاست،زیراتیودههیایجنگلییبیا

نبود،امااختففبینویژگیهایرطوبتوزنی،کربنآلیی،

ویژگیهایساختاریبرتر(روییهزمینیی،تیراکمودرصید

پتاسیمقابلجذب(درسیطحاطمینیان95درصید)،فسیفر

تاجپوشش)سببافزایشکربنآلی،پتاسیمقابیلجیذبو

قابلجذبوواکنشخیاکدرسیطح99اطمینیاندرصید

فسفرقابلجذبخاکمیشوند.


معنیداربود(جدول3وشیکل.)3اییننتیایجتأییدکننیدۀ

آزمونتجزییۀ وارییانسنشیاندادکیهبیینمییانگین
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هدایتالکتریکیدررویشگاههااختففمعنییداروجیود

مقادیرمربوطبهفسفرقابلجذبنشاندادکهمقدارایین

نداشییتوبیشییترینوکمتییرینمقییدارآنبییهترتیییبدر

ویژگیدرخیاکرویشیگاهگیارانمرییوانبیشیترازسیه

رویشگاههایگارانوسارکیاندازهگیریشید(شیکل-3

رویشگاهدیگربود(شکل-3ج).مقایسۀمییانگینمقیدار

الف).مقایسۀمییانگینواکینشنشیاندادکیهبیشیترینو

پتاسیمقابلجذبنیزنشیاندادکیهبیشیترینوکمتیرین

کمترینمقداراینویژگیدرخاکرویشیگاههیایبلیوهو

مقییدارآنبییهترتیییبدررویشییگاههییایدولییهنییاووبلییوه

دولهناواندازهگیریشد(شیکل-3ب).مقایسیۀمییانگین

اندازهگیریشد(شکل-3د).


جدول  .3تجزیۀ واریانس یکطرفه برای مقایسۀ ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در رویشگاههای مورد پژوهش
معنیداری
آمارۀ F
میانگین مربعات
درجۀ آزادی
مجموع مربعات
ویژگیهای خاک
**
0/001
7/148
0/287
3
0/862
بینگروهی
واکنش
0/040
24
0/965
درونگروهی
0/730
16281/000
3
48843/000
بینگروهی
0/544ns
هدایت الکتریکی
متر)
(دسیزیمنس بر
22292/619
24
535022/857
درونگروهی
**
0/000
52/743
155/084
3
465/253
بینگروهی
فسفر قابل جذب
(میلیگرم بر کیلوگرم)
2/940
24
70/590
درونگروهی
*0/034
3/389
5/120
3
15/360
بینگروهی
پتاسیم قابل جذب
(میلیگرم بر کیلوگرم)
1/511
24
36/259
درونگروهی
0/527ns
0/761
0/002
3
0/007
بینگروهی
نیتروژن کل (درصد)
0/003
24
0/072
درونگروهی
**0/000
87/431
12/636
3
37/909
بینگروهی
کربن آلی (درصد)
0/145
24
4/469
درونگروهی
**0/000
30/397
88/928
3
266/785
بینگروهی
رطوبت وزنی (درصد)
2/925
24
70/212
درونگروهی

(الف)

(ب)

(ج)

(ح)

شکل  .3میانگین ( ±اشتباه معیار) ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در چهار رویشگاه مورد پژوهش
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بااینکهتفاوتمعنیداریدرمتغیردرصدنیتروننکل

وزنیخاکدرمناطقگارانمریوانودولهناوبیشیترازدو

بررسیییشییدهوجییودنداشییت،

بییینچهییاررویشییگاه

رویشگاهدیگراستوبیندورویشگاهدولهنیاووگیاران

رویشگاههایسارکیوبلوهبهترتیببیشیترینوکمتیرین

اختففمعنیدارمشاهدهنشد(شکل-4ح).


مقداردرصیدنیتیروننکیلراداشیتند(شیکل-4الیف).

نتایجنشاندادکهمؤلفههایاولودوم90/27درصد

مقایسۀمیانگیندادههایمربوطبهدرصدکیربنآلیینییز

میگیرند.اهمییتمؤلفیۀاول
تغییراترویشگاههارادربر 

نشاندادکهبیشترینوکمترینمقدارکیربنومیادۀآلیی

بیشترازمؤلفۀدوماستبهطیوریکیهمؤلفیۀاول49/54

مربوطبهرویشگاههای گارانودولهنیاوبیود(شیکل-4

درصدتغییراتراتوجیهمییکنید،امیامؤلفیۀدوم40/73

ب).براساسشکل-4ج،مشخ

میشود(جدول.)4
درصدتغییراتراشامل 

شدکهدرصدرطوبت

(ب)

(الف)

(ج)
شکل  .4میانگین ( ±اشتباه معیار) ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در چهار رویشگاه مورد پژوهش

جدول  .4مقادیر ویژه و درصد واریانس هر یک از مؤلفهها
مؤلفه

مقدار ویژه

واریانس (درصد)

واریانس تجمعی (درصد)

Stick -Broken
Eigenvalue

1
2
3

3/468
2/851
0/681

49/543
40/730
9/726

49/543
90/274
100

2/593
1/593
1/093
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جدول5بردارمقادیرویژهمربوطبهمتغیرهارادرهر

کربنآلیورطوبتوزنیاست.درمؤلفیۀاولازچیپبیه

یکازمؤلفههانشانمیدهدومقادیرویژهدرمحورهیای

مییابدومقدارپتاسیم
راستمقدارهدایتالکتریکیافزایش 

اولودومبیشتراز 1ودارایاهمیتهستند.باتوجهبیه

کاهشمییابد.درمؤلفۀدومازباشبیهپیایینمقیدارفسیفر،

قدرمطلقضرایب،مؤلفیۀاولشیاملمتغیرهیای هیدایت

کربنآلیورطوبتوزنیکاهشمییابد(شیکل،)5شیایان

الکتریکیوپتاسیمومؤلفۀدومشیاملمتغیرهیایفسیفر،

ذکراستکهصرفاًدومحوراولودومدارایمقیادیروییژه

درصدکربنآلیورطوبتوزنیاست.

بیشتراز1هستندودرمحاسباتواردشدند،محورهایسوم
وچهارمدارایمقادیرویژۀکمتراز1هستندودومشخصیۀ

دراینپژوهشمؤلفۀاولشیامل خصوصییات هیدایت

نیتروننکلواسیدیتهدرشکل5واردنشدند.

الکتریکیوپتاسیمومؤلفۀدومشیاملخصوصییاتفسیفر،

جدول  .5نتایج حاصل از روش  PCAبرای خصوصیات خاکی در رویشگاهها
خصوصیات
اسیدیته
هدایت الکتریکی
فسفر موجود
پتاسیم
درصد نیتروژن
درصد کربن آلی
رطوبت وزنی

مؤلفه (محور)
اول
0/4855
0/5075
0/1613
-0/4728
-0/3949
0/1744
-0/2661

دوم
0/0337
0/1905
0/5637
0/2806
0/0949
0/5596
0/4938

سوم
0/5133
-0/0706
0/0734
-0/0065
0/7979
0/0475
-0/2952

چهارم
0/6864
-0/1287
-0/2993
0/3256
-0/2403
-0/2224
0/4577

شکل  .5نمودار رستهبندی رویشگاههای تحت بررسی با استفاده از روش تجزیۀ مؤلفههای اصلی

براساسنتایجتحلیلمؤلفههیایاصیلی،دررویشیگاه

دررویشگاههایسارکیودولهنیاو،مقیادیرپتاسییمقابیل

گاران،مقیادیرفسیفرقابیلجیذب،درصیدکیربنآلییو

جییذبافزایشیییومقییدارهییدایتالکتریکیییکمتییراز

رطوبتوزنی،افزایشیودارایبیشترینمقداربودهاست.

رویشگاههایگارانوبلوهبودهاسیت.دررویشیگاهبلیوه


478

جنگل و فرآوردههای چوب ،مجلۀ منابع طبیعی ایران ،دورۀ  ،74شمارۀ  ،4زمستان 1400

مقدارهدایتالکتریکییافزایشییومقیادیرویژگییهیای

میانگینویژگیهیایخیاک)مؤییدبرتیریتیأثیرسیاختار

فسفرقابلجذب،پتاسیمقابلجذب،درصدکربنآلییو

زادناهمسالنامنظممیانقطربرنیتروننکیلوپتاسییم

دانه

رطوبتوزنینسبتبهسایررویشگاههیاکمتیرینمقیدار

قابییلجییذباسییت.یانییگوهمکییاران[]16وناووو

بودهاست.

همکییاران[]17نشییاندادنییدکییهسییاختارجنگییلبییر

ازنظرویژگیهایخیاکشیاملفسیفرقابیلجیذب،

ویژگیهایخاکتأثیرداردوتأییدکنندۀنتایجاینپژوهش


کربنآلیورطوبیتوزنیی،بیشیترینوکمتیرینمقیادیر

است.علتبیشتربودننیتروننکل،پتاسیمقابلجیذبو

بهترتیبدررویشگاههایگارانوبلوهمشیاهدهشید،امیا


فسفرقابل جذبدررویشیگاهسیارکی،سیاختاردانیهزاد

بییرایپتاسیییمقابییلجییذب،بیشییترینوکمتییرینمقییادیر

ناهمسالنامنظممیانقطراست.دراینرویشیگاهمییانگین

بییهترتیییبدرسییایتدولییهنییاووبلییوهدیییدهشیید.بییرای

مشخصههایرویهزمینی،سیطحتیاجوقطیربرابیرسیینه

ویژگیییهییایواکیینشخییاکوهییدایتالکتریکیییخییاک

درختانبیشترازدیگررویشیگاههیابیوده،بعیفوهدرصید

بهترتیبدررویشگاهبلیوهو
بیشترینوکمترینمقادیرآن 

درختانبامبداءدانهزادنیزدراینرویشگاهبیشتراستو

دولهناومشاهدهشد.براینیتروننکل،اختففمعنیداری

برگشتموادازدرختانبهخاکبیشتراستوباتوجهبه

دییییدهنشییید،امیییاکمتیییرینوبیشیییترینمقیییدارآندر

میانگینسطحتاجبیزر تیر درختیاندرایینرویشیگاه،

رویشگاههایسارکیوبلوهمشاهدهشد(شیکلهیای3و

فتوسنتزوتولیداولیۀدرختیانومییانگیننیتیروننکیلو

.)4نتایجتحلیلمؤلفههیای اصیلینییزتأییدکننیدۀنتیایج

پتاسیمقابلجذبدراینرویشگاهبیشتراست.

مقایسهمیانگینویژگیهایخاکردچهاررویشگاهاست.

دررویشگاهبلوه(باساختارشاخهزادناهمسیالنیامنظم

ویژگینیتیرونندربیینچهیاررویشیگاهدارایاخیتفف

دواشکوبه)بیشترینمیانگینویژگییهیایواکینشخیاکو

معنیدارنبودوساختارجنگلبیردرصیدنیتیروننکیلو


هدایتالکتریکیخاک،وکمترینمیانگینهایپتاسیمقابیل

هدایتالکتریکیخاکتأثیرنداشت .جعفریانوهمکاران

جذب،فسفرقابلجذب،نیتیروننکیل،رطوبیتوزنییو

[]12وناوووهمکاران[]17تأکییدداشیتندکیهویژگیی

کربنآلیمشاهدهشد.نتایجتحلیلمؤلفههایاصیلینشیان

نیتروننکلخاکدرکاربریهایمختلف(جنگل،مرتعو

دادکههدایتالکتریکیدرایینرویشیگاهبیشیتراسیتو

زراعییت)دارایاخییتففمعنیییداربییودوبییانتییایجاییین

اثرپیییذیریمثبتییییازسیییاختارجنگییلداردودرمقابیییل

پژوهشهمسونیست،زیرادراینپژوهشصرفاًکیاربری

ویژگیهایفسفرقابلجذب،پتاسیمقابیلجیذبوکیربن

جنگلمدنظر بودوچهاررویشگاهدرمناطقجنگلیقرار

آلی،ارتباطمثبتیباساختارجنگلندارند.بنابراینباتلفییق

ونیتروننکلتفاوتمعنیدارنشاننداد.

داشتند

نتایجهردوبخشمیتوانگفتساختارشاخهزادناهمسال

دررویشییگاهسییارکی(بییاسییاختاردانییهزادناهمسییال

نامنظمدواشکوبه،سببافزایشهدایتالکتریکیوکیاهش

نامنظممیانقطر)،براسیاسمییانگینویژگییهیایخیاک،

برخیویژگیهایخاک(فسفرقابیلجیذب،پتاسییمقابیل

میانگیننیتروننکلوپتاسیم قابلجذب دارایبیشیترین

علتاصلیرامیتوانبیه

جذبوکربنآلی)شدهاستکه

مقادیربود.تحلیلمؤلفههیایاصیلیتأییدکننیدۀافزایشیی

کمتربودندرصدتاجپوشیش(38/4درصید)،سیطحتیاج

بودنپتاسیمقابلجیذبدرایینرویشیگاهوتأییدکننیدۀ

درختانوویژگیهایکمّیساختاریاینرویشیگاهنسیبت

نتایجمقایسۀمیانگینویژگیهیایخیاکاسیت.بنیابراین

داد،زیرادرصیدتیاجپوشیش،سیطحتیاجوویژگییهیای

نتایجهردوبخش(تحلییلمؤلفیههیایاصیلیومقایسیۀ

ساختاریکمتراینرویشگاهنسیبتبیهرویشیگاهسیارکی

تأثیر ویژگیهای ساختاری جنگل بر برخی مشخصههای فیزیکی و شیمیایی خاک در تودههای جنگلی استان کردستان
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سببکاهشبازگشتاجزایگیاهیودرختیبیهخیاکو

رامیتوانساختارشاخهزادناهمسالکمقطر،تیراکمزییاد

کمترشدنمیانگینعناصرغذاییدراینرویشیگاهسیارکی

تاجپوششبیشتر(51/6درصد)دانسیت.
درختانودرصد 

میشود.
(درشهرستانبانه) 

باتوجهبهتراکمبیشتردرختاندراینرویشگاهوبرگشت

دررویشگاهدولیهنیاو(شیاخهزادناهمسیالکیمقطیر)
بیشترینوکمترینمیانگینویژگیهایپتاسیمقابلجذب

اندامهایدرختان(بر ،سرشاخههاوتنه)،میانگینفسفر
قابلجذبوکربنآلیافزایشبیشتریداشتهاست.

وهدایتالکتریکیمشاهدهشد .نتایج تحلیلمؤلفیههیای

درمجموع،رویشگاههایگاران(باسیاختارشیاخهزاد

اصلینشاندادکهرطوبت وزنیی،فسیفرقابیلجیذبو

همسالکمقطروبرتیریدرتیراکموسیطحتیاجپوشیش

کربنآلیاثرپذیریمثبتییازسیاختارجنگیلدارنیدودر

بیشتر)وسیارکی(بیاسیاختاردانیهزادناهمسیالنیامنظم

مقابلویژگیهاینیتروننکل،هدایتالکتریکی،رطوبیت

میانقطروبرتریدرمیانگینقطربرابرسینه،رویهزمینیی،

وزنیوواکنشخیاکارتبیاطمثبتییبیاسیاختارجنگیل

سطحتاجوارتفاعدرختیان)بیشیترینتیأثیرمثبیترابیر

ندارند.بنابراینبراساستلفیقنتایجهردوبخش،میتوان

بیشترویژگییهیایخیاکدارنید.دررویشیگاهگیارانبیا

ساختارشاخهزادناهمسیالکیمقطیرسیببافیزایش

گفت

ساختارشاخهزادناهمسالکیمقطیر،ازنظیرویژگییهیای

پتاسیییمقابییلجییذبوکییاهشنیتییروننکییلوهییدایت

فسفرقابلجذب،کربنآلی،هیدایتالکتریکییومییزان

الکتریکیخاکشدهاست.شایانذکیراسیتکیهدرایین

رطوبییتوزنییی،بیشییترینمقییدارمیییانگیندرمقایسییهبییا

چهاررویشگاه،هدایتالکتریکی(شیوری)کمتیراز500

رویشگاههایدیگر مشیاهدهشید وازنظیر ویژگییهیای

دسیزیمنسبرمتراستومشیکلشیوریخیاکوجیود


واکنشخاک،رویشگاهبلوه(باساختارشاخهزادناهمسال

نداردودلییلکیاهشنیتیروننکیلرامییتیوانسیاختار

نامنظمدواشکوبه)وضعیتبهتریازرویشگاههیایدیگیر

شاخهزادهمسالکمقطروکمتربودندرصدتیاجپوشیش

داشت(شکلهای3و.)4درمقابلدررویشگاههایبلیوه

دولهناودانست.
جنگل(37/4درصد)دررویشگاه 

شهرسییتانبانییهبییاسییاختارشییاخهزادناهمسییالنییامنظم

دررویشییگاهگییاران(بییاسییاختارشییاخهزادهمسییال

دواشکوبه،کمترینمقدارویژگیهایفسفرقابیلجیذب،

قطر)بیشترینمیانگینویژگیهایفسیفرقابیلجیذب،

کم

پتاسیمقابلجذب،رطوبتوزنیودرصیدنیتیروننکیل

رطوبتوزنیوکیربنآلییمشیاهدهشید.نتیایجتحلییل

(نسبتبهسهرویشگاهدیگر)مشاهدهشد.رفیعیجاهدو

مؤلفههایاصلینشاندادکهفسفرقابلجذب،کربنآلی،

همکاران[،]13جعفریسرابیوهمکاران[،]15یانیگ و

رطوبتوزنیوهدایتالکتریکیوپتاسییمقابیلجیذب

همکاران[]16وناوووهمکاران[]17نشاندادندکهبین

اثرپذیریمثبتیازساختارجنگلدارند؛بنابراینبیاتلفییق

ساختارجنگلوویژگیهایخاکارتباطوجیودداردکیه

ساختارشاخهزادهمسال

نتایجهردوبخش،میتوانگفت

تأییدکنندۀ نتایجاینپیژوهشاسیت.علیتبیشیتربیودن

کمقطرسببافزایشفسفرقابلجذب،کربنآلی،رطوبت

ویژگیهایفیزیکیوشییمیاییخیاکدررویشیگاههیای

وزنیییوهییدایتالکتریکیییخییاکشییدهاسییت.یانییگو

سارکیوگارانرامیتواندرصدتاجپوششبیشتر،روییه

همکاران[]16وناوووهمکاران[]17نشیاندادنیدکیه

زمینیباشتر،میانگینسطحتاجوقطربرابرسیینۀدرختیان

ساختارجنگلبرویژگیهیایفیزیکییوشییمیاییخیاک

دردورویشییگاهمییذکوردانسییت.برتییریمشخصییههییای

تأثیرداردکهتأییدکنندۀنتایجایینپیژوهشاسیت،علیت

ساختاریجنگل،سببافزایشبرگشتاندامهایدرختان

بیشتربودنفسفرقابلجذبوکربنآلیدراینرویشگاه

بهخاکوتقویتآنمیشود.
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بنابراینتراکمرویشگاههایجنگلیوتاجپوشیشزییاد

نتیجهگیری

درختانجنگلیسببافزایشمیانگینویژگیهایفیزیکیو

پژوهشحاضیرنشیاندادکیهسیاختارجنگیل(پیراکنش

شیمیاییخاکمییشیود.رفیعییجاهیدوهمکیاران[،]13

درختاندرطبقههیایقطیری،تیاجپوشیشوتیراکم)بیر

حقوردی[،]14جعفریسرابیوهمکاران[]15ویانیگو

ویژگیییهییایفیزیکیییوشیییمیایی خییاکتییأثیرداردو


همکیییاران[]16تیییأثیرمثبیییتسیییاختارومشخصیییات

رویشگاههایباساختارشاخهزادکمقطر(باتاجپوشیشو

رویشگاههایجنگلیبروضعیتوکیفیتخاکراگیزارو

تراکمبیشتر)سببافزایشهدایتالکتریکی،فسیفرقابیل

کردهاند،کهبانتایجپژوهشپییشروهمسوسیت.علیترا

جذب،پتاسیمقابلجیذب،کیربنآلییومییزانرطوبیت

میتوانسطحتاجپوششزیاد(دررویشگاهگاران)ووجود

وزنیمیشوند.درمقابیل ،دررویشیگاههیایبیاسیاختار

درختانمیانسالوکهنسال(دررویشگاهسیارکی)دانسیت.

دانهزادناهمسالنامنظممیانقطر،ویژگیهایفسیفر قابیل

بیشییترینبرگشییتانییدامهییایدرختییانبییهخییاکدراییین

جذب،پتاسیمقابلجذب،درصدنیتروننکلورطوبیت

رویشگاههاوجودداردکهسببافزایشویژگیهیایخیاک

وزنیدارایکمترینمیانگینبودند.بنابرایندرتیودههیای

درمنطقۀپژوهششدهاست.خاکرویشگاههیایگیارانو

کمقطر،تراکمبیشتردرختانو
شاخهزاد 
جنگلیباساختار 

دولییهنییاو(شییاخهزادجییوانهمسییالوناهمسییال)ازنظییر

درصدتاجپوششبیشتر،سببافزایشبرگشتاندامهیای

ویژگیهایفسفرقابیلجیذبوپتاسییمقابیلجیذببیر

درختانبیهخیاکوتوقییتآن مییشیودوبیرعکسدر

رویشگاههایمناطقشهرستانبانهبرتریداشتوبرعکس،

تودههایمسنوهمسال،ویژگییهیایخیاکضیعیفتیر

کمترینمیانگینویژگیهیایمیذکوردررویشیگاههیایبیا

شاخهزادجوانسببافزایشویژگیهیای
است وساختار 

ساختارشاخهزادناهمسالنامنظمدواشیکوبه(منطقیۀبلیوه)

فیزیکیوشیمیاییخاکمیشود.باتوجهبهتیأثیرمثبیت

مشاهدهشد.علتبیشتربودنمیانگینویژگییهیایفسیفر

تودههایجنگلیباسیاختارشیاخهزادناهمسیالجیوانو

قابلجذب،پتاسیمقابلجذب،کربنآلی،رطوبتوزنییو

متراکمبرمیانگینویژگیهایفیزیکیوشییمیاییخیاک،

شاخهزادکمقطر(گیاران
هدایتالکتریکیدررویشگاههای 

تخریبیافتیهوکیمتیراکم

درتودههای

پیشنهادمیشودکه

ودولهناو)،تاجپوششبیشتروتراکمزیاددرختاناستکیه

جستگروهدرهکتار)برایاحییاو

(کمتراز150اصلهیا

سبببرگشتبیشتراندامهایدرختیانبیهخیاکجنگیلو

توسعۀجنگل(بانهالکاریوبذرکاری)اقدامشود.

تقویتویژگیهایفسفرقابلجذب،پتاسیمقابلجیذبو
کربنآلیمیشود.
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ABSTRACT
Structural properties of forest stand affect forest soil and soil characteristics. The purpose of this study
is to investigate the changing of soil physical and chemical properties under different forest structure
in Kurdistan province. At first, four one-hectare (with dimensions of 100 × 100 m) plots were selected
in Baneh (two stands), Marivan and Sarvabad (one stand) and structural characteristics of stands were
determined. Seven soil samples were taken from a depth of 0-10 cm in each site (a total of 28 soil
samples) and the physical and chemical were measured. One-way analysis of variance and Duncan's
multiple range test was used in order to evaluate the significance of differences in physical and
chemical attributes of soil in the four sites. Principal component analysis was used to group 7 soil
physicochemical properties. Results of one-way analysis of variance test show a significant difference
in most of the physical and chemical properties of soil (except nitrogen and electrical conductivity) in
the four stands. The results showed that forest stand with young coppice structure (with higher canopy
percentage and higher tree density) increased organic carbon (3.15%), absorbable potassium (5.37
mg/kg), absorbable phosphorus (10.5 mg/kg), electrical conductivity (483 d s m-1) and soil moisture
content (9.95%) in compere of another site. The results of principal component analysis showed that
the first and second components account for 90.27% of site changes and the first component includes
electrical conductivity and potassium variables and the second component includes absorbable
phosphorus, organic carbon and weight moisture. Considering the positive effect of forest stand with
young coppice structure (with higher canopy percentage and higher tree density) on the forest soil, it is
recommended to regenerate and develop the forest in coppice stands with a density of less than 150
tree in hectare.
Keywords: Young unaged coppice forest, old same-aged coppice forest, forest structure, stand
canopy, Principal component analysis.
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