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های  تودهدر  شیمیایی خاکی و فیزیک های مشخصهبرخی بر جنگل های ساختاری  ویژگیتأثیر 

 استان کردستانجنگلی 

 5پور و سید محمدخالد هدایتی 4زاده ، طاهره علی3، مهدی پورهاشمی2، مریم تیموری1مازیار حیدری

وزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آم ستادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل. ا1

 ترویج کشاورزی، سنندج، ایران

 ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران تحقیقات جنگلمؤسسۀ استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل،  .2

 ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران تحقیقات جنگلمؤسسۀ دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل،  .3

 ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران تحقیقات جنگلمؤسسۀ کارشناس تحقیقات،  .4

وزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آم پژوهشگر، بخش تحقیقات جنگل .5

 کشاورزی، سنندج، ایران

  چکیده
فیزیکییهایویژگیبرخیبررسیتغییرپژوهشاینهدف.داردتأثیرجنگلخاکبرجنگلیهایتودهساختاریهایویژگی

)بیاابعیادهکتیارییکۀنمونقطعه.چهاربودوتدراستانکردستانباساختارمتفابلوطجنگلیهایرویشگاهدر وشیمیایی

)هرکدامییکرویشیگاه(سروآبادو(،مریوانرویشگاه)دوهایبانهشهرستانهایجنگلیبلوطدررویشگاهمتر(100×100

ۀنمونقطعهدرهرسپس.برداشتشدهارویشگاهدرایندرختانیوساختاریکمّهایویژگیدرهرقطعهنمونه،انتخابو

آنهیاشییمیایی-متغیرهیایفیزیکییونمونه(28کلدربرداشت)متریسانتی0-10نمونهخاکازعمقهفتهکتاری،یک

بودناخیتففدارمعنیبررسیبرایترتیببهدانکنمیانگینمقایسۀویکطرفهواریانستجزیۀهایآزمونازگیریشد.اندازه

هایاصیلیازتحلیلمؤلفهاستفادهشد.یادشدهرویشگاهدرچهارهادادهمیانگینمقایسۀوخاکۀشدگیریزهانداهایویژگی

وارییانستجزیۀآزموننتایج.استفادهشدآماریاصلیهایخاکبهعامل فیزیکیوشیمیاییهفتمشخصۀبندیگروهبرای

الکتریکیی(درچهیارخاک)غیرازنیتیروننوهیدایت یوشیمیاییفیزیکهایدارویژگیاختففمعنیۀدهندنشانیکطرفه

پوششبیشتر(سیببزادجوان)باتراکمودرصدتاججنگلیباساختارشاخههایرویشگاهکهدادنشاننتایجرویشگاهاست.

بیرگیرممیلیی5/10)فسفرقابلجذببرکیلوگرم(،گرممیلی37/5)پتاسیمقابلجذبدرصد(،15/3)کربنآلیافزایش

نتیایجتحلییلشیوند.مییدرصید(95/9)خاکرطوبتوزنیبرمتر(وزیمنسدسی483)هدایتالکتریکیکیلوگرم(،

اولشیاملمؤلفیۀوگیرنیدمیهارادربررویشگاهتغییراتدرصد27/90اولودومهاینشاندادکهمؤلفههایاصلیمؤلفه

تیأثیرفسفر،درصدکربنآلیورطوبتاست.باتوجهبیهمتغیرهایدومشاملمؤلفۀسیموهدایتالکتریکیوپتامتغیرهای

زادهایشاخهشوددرتودهزادجوان)همسالوناهمسال(برخاکجنگل،پیشنهادمیساختارشاخههایجنگلیبامثبتتوده

احیاوتوسعهجنگلشود.پایهدرهکتار،اقدام150باتراکمکمتراز

.زادناهمسالجوانشاخه،رویشگاهزادهمسالمسن،هایاصلی،دانهتحلیلمؤلفه،پوششتاجکلیدی: های واژه

                                                            
  :09183565852نویسنده مسئول، تلفن 

 Email: m.haidari@areeo.ac.ir 
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 مقدمه

جنگیلاسیتوۀدهنیدتشیکیلتیریناجیزایخاکازمهم

شناساییخاک،تعیینقابلیتواستعدادآناولینگامبیرای

اکپاییداریخی[.1]رودشیمارمییبهاعمالمدیریتبهتر

ینیدهاییانیازفرعاملمهمیدرسفمتسیستمخاکوپیش

تعییینهیایراهیکییاز.عناصردرخاکاستچرخۀمانند

فیزیکییوهایسفمتخاکوپایداریآن،ارزیابیویژگی

آنتوسعۀتحولخاکو[.2]خاکاستوزیستی شیمیایی

ایپیچییدهفراینیدهمچنینارتباطآنبیاپوشیشگییاهیو

پوششگیاهیبیرخصوصییاتخیاکتأثیرنتیجۀتکهاس

پوششگییاهیتأثیرهایخاکجنگلتحتاستوویژگی

توانندبیاترکیبیاتهایدرختیمتفاوت،میگونه[.3]است

شیمیاییمتفاوتبیر وششیبر ،سیببتغیییردرخیاک

،هیایجنگلییدرتوده [.4]هایجنگلیشوندعرصهوتوده

متمرکییزازصییورتبییهرغییذاییگییردووتبییادلعناصیی

جذبعناصرغیذاییصورتبهسپسهابهخاکوششبر 

بستهصیورتنیمهدرختاندرچرخشریشۀتوسطخاکاز

هیایدرتودهغذاییقابلاستفادهبودنمواد [.5،6]گیردمی

اسیتووابستهبهبرگشتموادازدرختانبهخاک،جنگلی

تیأثیرعوامیلراتحیتایینهمۀپوششدرختانجنگلتاج

زیادیبرچرخهعناصیرغیذاییخیاکتأثیرودهدمیقرار

هیایجنگلییبررسیتغیییرخیاکدرتیودهروازاین،دارد

[.7]دهداطفعاتارزشمندیرادراختیارمدیرانقرارمی

تیرینگستردهمثابۀبهزاگرسرویشیمنطقۀهایجنگل

اقتصیادیتوسیعۀدرایوییژهجایگیاههایکشیور،جنگل

ندبقاوپایداریآبوخیاککشیورضامنودارندکشور

پوشیشتاجزاگرسهایجنگلمساحتازدرصد90[.8]

دارایهیاجنگلایندرصد93ودارنددرصد26کمتراز

اسییتانکردسییتاندارای[.9]نییدزادشییاخهفییرمرویشییی

غربیاستاننیمۀدراغلبکههکتارجنگلاست373000

پیراکنشبانه،مریوان،سروآبادوکامیاران(هایشهرستان)

نظیرازکردستان،استانوزاگرسهایجنگل[.10]دارند

دلییلبیهدارند.زیادیاهمیت،زیستیمحیطواکولونیکی

جنگلییهیایتیودهمحلیی،جوامعمتعددهایبرداریبهره

پاییداریدارنید.متنیوعیساختارهاجنگلایندرموجود

واستخاکدرغذاییعناصرحفظمستلزمهاجنگلاین

میدیریتهیایپاییهازیکییخیاکهیایویژگییشناخت

سیاختاردرتفیاوتبنیابراین.سیتهاجنگیلاییناصولی

فیزیکییوهیایویژگییدرتغیییرسیببتواندمی،جنگل

ساختاربررسیتأثیرمورددر[.11]شودمیخاک شیمیایی

استگرفتهانجامهاییپژوهشاکخهایویژگیجنگلبر

شود:ترینآنهااشارهمیکهبهبرخیازمهم

وکربننشاندادندکه(1390وهمکاران)جعفریان

کیاربریسیهدرراتغییراتکمترینواکنشوبیشترنیترونن

مرتعو رفیعی[.12]داشتندپژوهشموردکشاورزیجنگل،

بیر پهنهایتودهکهادندنشاند(1395جاهدوهمکاران)

وبلندمازوبلوط،انجیلیآزاد،پلت،افرادرختیهایگونه)با

تیدا(کاجگونۀ)بابر سوزنیهایتودهبامقایسهدرممرز(

وردیحیق[.13]شیوندمییخاکهایویژگیبهبودموجب

ۀتودزینیتروننوکربنمقداربیشتریننشاندادکه(1396)

بیاچیتگیرجنگلیپارکۀشدجنگلکاریاحینودربیومیکر

[.14]شدمشاهده(گنجشکزبانواقاقیا)بر پهنهایگونه

بیشیترینکیهدادندنشان(1400)همکارانوسرابیجعفری

وآلییکیربننیتیرونن،پتاسییم،،شینکربن،ترسیبمقادیر

جنگلییخاکدرمتر(سانتی0-10)اولعمقاشباعرطوبت

هیاییافتیه[.15]شدمشاهدهلرستان(استان)درایرانیبلوط

تغییرگونههرکهدادنشان(2010)همکارانیانگوپژوهش

تیودۀزیکیربنمقیداردرتغیییرسببطبیعیهایجنگلدر

وشیودمیخاکدرعناصرایتغذیهوضعیتنیزومیکروبی

بیشیتریاحتییاطبیاباییدجنگلساختارهادرتغییرهرگونه

(2020براساسپژوهشناوووهمکیاران)[.16]گیردانجام

هیایخیاکدرامتیدادپوششگیاهیبرویژگییتأثیردربارۀ

ارتبیاط،یجیانیگدرجنیوبچیینبرودخانۀمناطقساحلی

بیانیوعاتینیترازتمقدارکربنآلیخاکوداریبینمعنی

https://ifej.sanru.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
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هاباخواصبینپوششدرختانودرختچهوپوششگیاهی

هیایبررسیتفاوتویژگی[.17]داردشیمیاییخاکوجود

هیایصینوبرخیال ومخلیوطصینوبروخاکبیینتیوده

Cunninghamia lanceolataنوووتوسیطچیندرجنوب

آلیخیاکونیتیرونندرمادۀنشاندادکه(2021همکاران)

داریبیشیترازمعنییطیوربهصنوبروسروآمیختۀهایتوده

 .Cآمیختیهصینوبروکیاریجنگیلواسیتیدیگرهاتوده

lanceolata[.11]شودمیهایشیماییسبببهبودویژگی

یرویشیناحییۀگلدرهایساختاریجنویژگیدرزمینۀ

حیدریوهمکاراناست.گرفتهانجامییهازاگرس،پژوهش

،ارتفیاعبرابرسینه(پراکنشدرختاندرطبقاتقطری1392)

،[18]پوشیشدرختیانتاجتاج،سطحتاجدرختانودرصد

تعداددرختاندرهکتار،منحنیی(1392پوروهمکاران)ولی

زادهوهمکیارانحسیین،[19]پراکنشقطریورویهزمینیی

پوشیشتیاجوقطربرابرسینه(تراکمدرختان،متوسط1396)

درختییان)در(تییراکم1396مییدبریومیرزایییی)،[20]کییل

،[21]پوششتاج،میانگینسطحتاجدرختانودرصدهکتار(

وبرابرسییینه(میییانگینقطییر1397محمییدپوروهمکییاران)

،ارتفاعتنه،طولابرسینهبرهایقطرپراکنشدرختاندرطبقه

پوششتاجاصلیودرصدۀتاج،متوسطقطرتاج،تعدادشاخ

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

[23]پوشیشتاجطبقاتقطری،تراکم،درصدسطحدرختان

وبرابرسیینه(مییانگینقطیر1400الهیوهمکیاران)ذبیحو

ری،ارتفییاعومسییاحتپییراکنشدرختییاندرطبقییاتقطیی

تیرینمناسیبرا[24]هیاگروهجستدرختانوپوششتاج

بییانزاگیرسهایساختارجنگلدرشهرستانبانهوویژگی

کردند.

بیرجنگیلسیاختارتیأثیرزمینیۀدرپژوهشیکنون تا

اسیتانهیایجنگیلخیاکایییشیموفیزیکیهایویژگی

تیاجسطحتأثیربههتوجباواستنگرفتهانجام،کردستان

باییدجنگیل،خیاکدرذاییغیعناصرگردوبردرختان

بیاجنگلییهیایتودهدرخاکهایویژگییکمّوضعیت

،منیابعبررسییبراساس.شودبررسیمتفاوتساختارهای

زاگیرس،هیایجنگیلدرسیاختاریهایویژگیترینمهم

مییانگینزمینیی،روییهقطری،طبقاتدردرختانپراکنش

بیهتوجیهبا.استپوششتاجدرصدودرختانتاجسطح

هیدفجنگیل،خیاکبرآنتأثیروجنگلساختاراهمیت

فیزیکیییوهییایویژگیییبررسیییتغییییراتپییژوهشاییین

خییاکدرسییاختارهایمتفییاوتجنگییلدر شیییمیایی

استانکردستانبود.هایجنگل

 ها روشمواد و 

 پژوهش منطقۀ

شییکلمربییعنمونییۀدراسییتانکردسییتانچهییارقطعییه

هیایدررویشیگاهمتیر(100×100بیاابعیاد)هکتارییک

هایبانه)دورویشگاهسارکیوهای(بلوطشهرستان)توده

(ومرییوان)رویشیگاهنیاودولیهبلوه(،سروآباد)رویشگاه

علتانتخابدورویشیگاه(.1انتخابشد)شکلگاران(

سنتیهوارهدرشهرستانبانه،وجوددوسیستمجنگلداری

[.25]آرمردهاست-الوتخولو

 شده بررسیهای  مشخصات تکمیلی رویشگاه .1جدول 

 رویشگاه شهرستان

ارتفاع از  موقعیت )درج، دقیقه و ثانیه(

سطح دریا 

 )متر(

میانگین دما 

 گراد( )سانتی

میانگین بارندگی 

 متر در سال( )میلی
 منبع

 عرض طول

 بانه
 E"63 .' 38.° 45 N"25 .' 03.° 36 1470 سارکی

14 600 [26] 
 E"45 .' 57.° 45 N"31 .' 00.° 36 1670 بلوه

 E"45 .' 57.° 45 N"64 .' 32.° 35 1410 3/13 6/786 [27] گاران مریوان
 E"20 .' 06.° 46 N"04 .' 23.° 35 1450 9/13 650 [28] ناو دوله سروآباد
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 روش پژوهش

هایتاریدرختانبلوطدرجنگلهایساخویژگیترینمهم

،رویهزمینی،برابرسینهمیانگینقطرعبارتاستاززاگرس

وپوشیشتیاجارتفاعکل،ارتفاعتاج،سیطحتیاج،درصید

بیرایبررسیی[.24-18]پراکنشدرختاندرطبقاتقطری

نمونییۀدرختییانموجییوددرقطعییههمییۀسییاختارجنگییل،

شییدندورصییدصدد(آمییاربرداری1هکتییاری)شییکلیییک

زاد(،زاد،شیاخهمختلفدرختانشاملمبدأ)دانههایویژگی

زاد(،ارتفیاعکیلهیایشیاخه،قطریقه)پاییهبرابرسینهقطر

شیدوقطربزر وکوچکتاجدرختانبرداشتودرخت

متییری(،پییراکنشدرختییاندرطبقییاتقطییری)پیینجسییانتی

همیۀرابرسینهبگیریازقطر)میانگینبرابرسینهمیانگینقطر

ۀهمیۀبرابرسیین)مجموعسطحمقطع،رویهزمینیدرختان(

،میییانگینسییطحتییاجدرختییاندرختییانبییهمتییرمربییع(

ودرصییددرختییان(همییۀگیییریازسییطحتییاج)میییانگین

همیۀازتقسییممجمیوعسیطحتیاجپوششرویشگاه)تاج

هیایدرپایه(محاسبهشدند.حاصلشد10000درختانبر

برایهردرخیتمشیخ برابرسینه،قطرپایهتکزادودانه

صیورتبیههاگروهجستزادوهایشاخهدرپایهامااست،

همییۀمتییرنیییممجمییوعمجییذورقطییردرارتفییاعۀریشیی

سطحتاج[.29]شودمیگروهمحاسبههرجستهایجست

)قطیربیزر D1وبیااسیتفادهاز1رابطۀدرختانبراساس

.شودمیتاج(محاسبه)قطرکوچکD2تاج(و

سطح تاج درخت )متر مربع(=(1)

مجموعتاجدرختاندرقطعهنمونهمحاسبهوبرسطح

پوشیشتاجودرصدشدمترمربع(تقسیم10000هکتار)

)برحسابهکتار(.شدقطعهنمونهمحاسبه

 
 در استان کردستانها  رویشگاه. موقعیت 1شکل 

هیایویژگیتعیینبرایهکتاری،نمونۀیکهقطعدرهر

برداشتمتریسانتی0-10نمونهخاکازعمقهفتخاک،

زمسیتانوهیایهادرفصلششبر تجزیۀباتوجهبه)شد

ششیبر دراکدرمردادمیاه،خیهایبرداشتنمونهوبهار

منظیوربیه.(موجودنبیودوبررسیینشیدهارویشگاهبیشتر

هیایخیاک،عمناسبمکانبرداشتنمونیهپراکنشوتوزی

هکتاریبهششقسمتمساویتقسیمشیدیکقطعهنمونه

(ودرمرکزهرقسمتیکنمونهخیاکبرداشیت1)شکل

هکتیارینمونۀییکدرمرکزقطعه.شد)ششنمونهخاک(

هفیتنمونیهدردرمجمیوعنیزیکنمونهبرداشیتشید)

برخییی)درعمییقکییمخییاک.هکتییاری(نمونییۀیییکقطعییه

[،30](وتمرکزعناصرغذاییدرخاکسیطحیهارویشگاه
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هیرقطعیه،اینمنظیوربرایازدشیلانتخاباینعمقبود.

تقسییمواز(نمونهزیرقطعه)قسمتمساویششبهنمونه

ونییزییکنمونیهیکنمونهخاکنمونهمرکزهرزیرقطعه

،نتیجهدر.(1)شکلبرداشتشدنمونهقطعهمرکزخاکاز

وبرداشیتخیاکنمونه28،رویشگاهچهاردرمجموعدر

.گیریشدخاکاندازه فیزیکیوشیمیاییهایبرخیویژگی

درشیدهخشیکتفیاوتوزنخیاکبراساسرطوبتخاک

محاسبهشدساعت24مدتبهگرادسانتیدرجۀ105دمای

درسوسپانسییونهانمونهوهدایتالکتریکیواکنش[.31]

 Schott- CGمتیر) pHبادستگاهترتیببهازخاکشدهتهیه

درصید[.32]شدگیریاندازه(JENWAY)مترECو(825

رووکجلیدالبااستفادهازخاکهاینمونهدرنیتروننکل

فسفرو [34]روواکسیداسیونمرطوببهکربنآلی[،33]

ارمقدشد.گیریاندازه[35]رووالسنکمکبهقابلجذب

بیاخاکپسازاسیتخراجهاینمونهدرپتاسیمقابلجذب

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

PFP7)شد.گیریاندازه

عوامییلمییؤثربییرپییراکنشرویشییگاهازتعیییینبییرای

اسیتفادهPCA (Principal Component Analysis)روو
ناسیاییهیدفشبیاهابرایکاهشدادهروشی PCA.شد

ازمتغیرهیایاصیلیشیدهاسیتخراجتعدادکمتیریمتغییر

در.[36هاست](آنالیزهایبعدیدادهسازیسادهمنظوربه)

هامؤلفهازیکهرواریانسودرصدویژهمقادیر4جدول

بسییارویژهمقادیراصلیهایمؤلفهآمدهاست.درانتخاب

،هامؤلفهداددرانتخابتعهارووبهترینازیکی.اندمهم

BSEباوییژهمقادیرۀمقایس
(stick eigenvalue-Broken)

بییشآنهاویژهمقادیرکههاییمؤلفه،مقایسهاین.دراست

.[37]شوندمیانتخاباصلیمؤلفۀ،باشدBSEازمقدار

افیزاربیااسیتفادهازنیرمهیادادهآماریوتحلیلتجزیه

SPSS 20وORD4-PCهیای.بیرایتحلییلگرفتنجاما

منظیوربیهاسمیرنوف-آماری،ابتداازآزمونکولموگروف

بیهاینکیهباتوجیههااستفادهشد.بررسینرمالبودنداده

واریانسیکطرفیهتجزیۀهایهانرمالبودند،ازآزمونداده

مقایسیۀداربیودنوبرایبررسیمعنییترتیببهودانکن

استفادهشد.گاهرویشدرچهارهادادهمیانگین

 و بحث نتایج

هاساختارهایجنگیلمتفیاوتینتایجدررویشگاهبراساس

2)پراکنشدرختاندرطبقاتقطری(مشاهدهشد)جدول

هایهایساختاریشاملمیانگینبرایویژگی(.2وشکل

سیطحتیاج،و،روییهزمینیی،ارتفیاعکیلبرابرسیینهقطر

یوکمتیرینمقیادیردربیشترینمقادیردررویشگاهسارک

پوشیشتاجهایدرصدویژگیزمینۀدرورویشگاهگاران

وتییراکمدرختییان،بیشییترینمقییادیردررویشییگاهگییاران

.(2)جدولمشاهدهشد

 در استان کردستان رویشگاهساختاری چهار های  ویژگی .2جدول 

نام 
قطعه
  

نمونه
 

ساختار
 

شاخه
مبدأ 

صد(
زاد )در

 

مبدأ دانه
 

زاد )
صد(

در
 

ن قطر 
میانگی

سینه
برابر

 

(
ی

سانت
 

متر
) 

ی
رویه زمین

 
)متر مربع در 

هکتار(
 

ن ا
میانگی

رتفاع
 

ت
درخ

 
)متر(

 

تراکم
 

)تعداد در هکتار(
ج  

ح تا
سط

ن 
میانگی

)مترمربع(
 

صد 
در

ج
تا

 
ش

ش
پو

 

 2/44 88/29 148 4/8 04/24 51/40 9/93 1/6 قطر زاد ناهمسال نامنظم میان دانه سارکی

 4/38 56/17 219 5/4 10/16 11/27 9/16 1/83 اهمسال نامنظم دواشکوبهزاد ن شاخه بلوه

 6/51 05/6 852 2/3 95/11 63/11 9/9 1/90 قطر زاد ناهمسال کم شاخه گاران

 4/37 77/6 552 7/3 21/13 61/15 4/17 6/82 قطر زاد همسال کم شاخه ناو دوله
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کیدتأهایساختاریوبابراساسنتایجبررسیویژگی

،سیاختاربرابرسیینهبرپراکنشدرختیاندرطبقیاتقطیر

هایجنگلیبررسیومقایسهشد.نتایجنشاندادکیهتوده

نییاودولییهسییاختارجنگییلدرمنییاطقگییاران)مریییوان(و

قطیروهمسیالزادناهمسالکیمشاخهترتیببه)سروآباد(

زادصورتشاخهقطرودردورویشگاهشهرستانبانهبهکم

زادناهمسالبلوه(ودانهمنطقۀاهمسالنامنظمدواشکوبه)ن

(.2وشکل1سارکی(بود)جدولمنطقۀقطر)نامنظممیان

ازبیشترینتاکمتریندرصیدترتیببهذکراستکهشایان

جنگیلدرمنیاطقگیاران)مرییوان(،سیارکیپوشیشتاج

جدولناو)سروآباد(مشاهدهشد))بانه(،بلوه)بانه(ودوله

ترتییب(وازنظرمتغیررویهزمینیبیشیترینمقیادیربیه1

دروگیارانبیود.نیاودولیهمتعلقبهمناطقسارکی،بلوه،

ترتیبمنیاطقگیاران،بهتراکم)تعداددرهکتار(نیزمورد

هایرویشگاه،بلوهوسارکیقرارداشتند.بنابراین،ناودوله

زادناهمسیالارشیاخهسیاختترتیببهناوکهگارانودوله

رغیمتیراکمقطرداشتند،بیههمسالکمزادشاخهقطروکم

هیایمییانگینسیطحتیاج،زیاددرختان،ازنظرمشخصیه

میییانگینارتفییاعدرختییان،رویییهزمینیییومیییانگینقطییر

سیارکیوهایرویشگاهاز،دارایمقادیرکمتریبرابرسینه

زادبهودانییهزادناهمسییالنییامنظمدواشییکوبلییوه)شییاخه

قطر(بودند.ناهمسالنامنظممیان

 
 پژوهش موردمنطقۀ پراکنش درختان در طبقات قطری در چهار . 2شکل 

[،13]وهمکیارانجاهیدرفیعی[،11]نوووهمکاران

ناووو[،15]جعفریسیرابیوهمکیاران[،14]وردیحق

انوهیایجنگلیی،تیاجدرختیبرتأثیرتیپ[17]همکاران

داشتندخاکتأکیدهایویژگیبرتغییراترویشگاهساختار

هیایاصیلیدرختانیکییازمشخصیهپوششتاجودرصد

فیزیکیوشیمیاییخاکاست.هایویژگیاثرگذاربر

نتایجنشاندادکهتفاوتمقدارنیتروننکیلوهیدایت

دارازنظرآمیاریمعنییرویشگاهالکتریکیخاکبینچهار

،کربنآلیی،وزنیرطوبتهایویژگیاختففبیننبود،اما

درصید(،فسیفر95پتاسیمقابلجذب)درسیطحاطمینیان

اطمینیاندرصید99خیاکدرسیطحقابلجذبوواکنش

ۀتأییدکننیداییننتیایج.(3شیکلو3بود)جدولدارمعنی

جعفریسیرابیو.استجنگلساختارجنگلبرخاکتأثیر

درختیان،پوشیشتیاجکیهانیدکیردهبیان(1400همکاران)

وبیراسیتدرتعیینکیفیتخاکجنگیلمهمایمشخصه

بافیت،نیتیرونن،فسیفرقابیلجیذب،هیدایتهایویژگی

خاکتیأثیرداردوزنیمخصوصورطوبتجرمالکتریکی،

هایخاک،اخیتففدرویژگی[وعلتاصلیاختفف10]

درختیان،روییهزمینییوهایساختاریمانندتراکمویژگی

هیایجنگلییبیا،زیراتیودهاستجنگلپوششتاجدرصد

هایساختاریبرتر)روییهزمینیی،تیراکمودرصیدویژگی

سببافزایشکربنآلی،پتاسیمقابیلجیذبو(پوششتاج

د.نشوفسفرقابلجذبخاکمی

وارییانسنشیاندادکیهبیینمییانگینتجزییۀآزمون
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داروجیوداختففمعنییهارویشگاههدایتالکتریکیدر

درترتیییببییهنداشییتوبیشییترینوکمتییرینمقییدارآن

-3گیریشید)شیکلگارانوسارکیاندازههایرویشگاه

هبیشیترینومییانگینواکینشنشیاندادکیمقایسۀالف(.

بلیوهوهیایرویشیگاهدرخاکویژگیکمترینمقداراین

مییانگینمقایسیۀب(.-3شد)شیکلگیریاندازهناودوله

مقادیرمربوطبهفسفرقابلجذبنشاندادکهمقدارایین

گیارانمرییوانبیشیترازسیهرویشیگاهدرخیاکویژگی

دارمییانگینمقیمقایسۀج(.-3دیگربود)شکلرویشگاه

پتاسیمقابلجذبنیزنشیاندادکیهبیشیترینوکمتیرین

نییاووبلییوهدولییههییایرویشییگاهترتیییبدرمقییدارآنبییه

د(.-3گیریشد)شکلاندازه

 مورد پژوهش های رویشگاهیمیایی خاک در شفیزیکی و های  ویژگیمقایسۀ واریانس یکطرفه برای  تجزیۀ. 3جدول 
 خاک های ویژگی  مجموع مربعات آزادیدرجۀ  میانگین مربعات Fآمارۀ  داری معنی

 گروهی بین 862/0 3 287/0 148/7 001/0**
 واکنش

 گروهی درون 965/0 24 040/0  
ns544/0 730/0 000/16281 3 000/48843 هدایت الکتریکی  گروهی بین 

 گروهی درون 857/535022 24 619/22292   بر متر( زیمنس دسی)
 فسفر قابل جذب  گروهی بین 253/465 3 084/155 743/52 000/0**

 گروهی درون 590/70 24 940/2   بر کیلوگرم( گرم میلی)
 پتاسیم قابل جذب  گروهی بین 360/15 3 120/5 389/3 034/0*

 گروهی روند 259/36 24 511/1   بر کیلوگرم( گرم میلی)
ns527/0 761/0 002/0 3 007/0 گروهی بین 

 نیتروژن کل )درصد(
 گروهی درون 072/0 24 003/0  

 گروهی بین 909/37 3 636/12 431/87 000/0**
 کربن آلی )درصد(

 گروهی درون 469/4 24 145/0  
 گروهی بین 785/266 3 928/88 397/30 000/0**

 )درصد(رطوبت وزنی 
 گروهی درون 212/70 24 925/2  

  
)ب()الف(

  
)ح()ج(

 مورد پژوهش رویشگاههای فیزیکی و شیمیایی خاک در چهار  اشتباه معیار( ویژگی ±. میانگین )3شکل 
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درمتغیردرصدنیتروننکلیدارتفاوتمعنیینکهباا

،شییدهوجییودنداشییتبررسیییرویشییگاهچهییاربییین

ترتیببیشیترینوکمتیرینسارکیوبلوهبههایرویشگاه

الیف(.-4مقداردرصیدنیتیروننکیلراداشیتند)شیکل

هایمربوطبهدرصدکیربنآلیینییزمیانگیندادهمقایسۀ

آلییمیادۀمترینمقدارکیربنونشاندادکهبیشترینوک

-4شیکلنیاوبیود)گارانودولههایرویشگاهمربوطبه

ج،مشخ شدکهدرصدرطوبت-4براساسشکلب(.

دوناوبیشیترازوزنیخاکدرمناطقگارانمریوانودوله

وگیاراننیاودولهوبیندورویشگاهاستدیگررویشگاه

ح(.-4لدارمشاهدهنشد)شکاختففمعنی

درصد27/90اولودومهایکهمؤلفهنتایجنشانداد

اولمؤلفیۀاهمییت.گیرندمیرادربرهارویشگاهتغییرات

54/49اولمؤلفیۀکیهطیوریهبدوماستمؤلفۀازبیشتر

73/40دوممؤلفیۀامیا،کنیدمییتوجیهراتغییراتدرصد

(.4)جدولشودمیراشاملتغییراتدرصد

  
)ب()الف(

 
)ج(

 مورد پژوهش رویشگاههای فیزیکی و شیمیایی خاک در چهار  اشتباه معیار( ویژگی ±. میانگین )4شکل 

 ها از مؤلفه یکهر  واریانسو درصد  ویژه مقادیر .4جدول 

 Broken- Stick )درصد( تجمعی واریانس )درصد( واریانس ویژهمقدار  مؤلفه

Eigenvalue 
1 468/3 543/49 543/49 593/2 
2 851/2 730/40 274/90 593/1 
3 681/0 726/9 100 093/1 
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رادرهرمتغیرهامربوطبهویژهمقادیربردار5جدول

هیایومقادیرویژهدرمحوردهدمینشانهامؤلفهازیک

باتوجهبیهودارایاهمیتهستند.1اولودومبیشتراز

هیدایتمتغیرهیایشیاملاولمؤلفیۀ،ضرایبقدرمطلق

فسیفر،متغیرهیایدومشیاملمؤلفۀالکتریکیوپتاسیمو

است.وزنیدرصدکربنآلیورطوبت

هیدایتخصوصییاتاولشیاملمؤلفۀژوهشپایندر

فسیفر،خصوصییاتدومشیاملمؤلفۀالکتریکیوپتاسیمو

اولازچیپبیهمؤلفیۀ.دراستوزنیکربنآلیورطوبت

ومقدارپتاسیمیابدمیافزایشراستمقدارهدایتالکتریکی

مقیدارفسیفر،پیاییندومازباشبیهمؤلفۀ.دریابدمیکاهش

شیایان،(5)شیکلیابدمیکاهشوزنیطوبتکربنآلیور

دومحوراولودومدارایمقیادیروییژهذکراستکهصرفاً

سومهایهستندودرمحاسباتواردشدند،محور1بیشتراز

مشخصیۀهستندودو1کمترازویژۀمقادیروچهارمدارای

واردنشدند.5شکلنیتروننکلواسیدیتهدر

 ها رویشگاهخاکی در  خصوصیات برای PCAحاصل از روش  نتایج .5جدول 

 خصوصیات
 مؤلفه )محور(

 چهارم سوم دوم اول
 6864/0 5133/0 0337/0 4855/0 اسیدیته

 -1287/0 -0706/0 1905/0 5075/0 یهدایت الکتریک
 -2993/0 0734/0 5637/0 1613/0 فسفر موجود

 3256/0 -0065/0 2806/0 -4728/0 پتاسیم
 -2403/0 7979/0 0949/0 -3949/0 درصد نیتروژن
 -2224/0 0475/0 5596/0 1744/0 درصد کربن آلی

 4577/0 -2952/0 4938/0 -2661/0 وزنی رطوبت

 
 اصلی های مؤلفهتجزیۀ با استفاده از روش تحت بررسی  های رویشگاه بندی رستهر نمودا .5شکل 

دررویشیگاهاصیلی،هیایمؤلفهبراساسنتایجتحلیل

فسیفرقابیلجیذب،درصیدکیربنآلییوگاران،مقیادیر

بیشترینمقداربودهاست.دارایرطوبتوزنی،افزایشیو

یرپتاسییمقابیل،مقیادنیاودولههایسارکیودررویشگاه

جییذبافزایشیییومقییدارهییدایتالکتریکیییکمتییراز

هایگارانوبلوهبودهاسیت.دررویشیگاهبلیوهرویشگاه
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هیاییومقیادیرویژگییافزایشیمقدارهدایتالکتریکیی

فسفرقابلجذب،پتاسیمقابلجذب،درصدکربنآلییو

هیاکمتیرینمقیداررطوبتوزنینسبتبهسایررویشگاه

بودهاست.

فسیفرقابیلجیذب،هایخیاکشیاملازنظرویژگی

رطوبیتوزنیی،بیشیترینوکمتیرینمقیادیروکربنآلی

امیامشیاهدهشید،هایگارانوبلوهترتیبدررویشگاهبه

بییرایپتاسیییمقابییلجییذب،بیشییترینوکمتییرینمقییادیر

شیید.بییرایدیییدهوبلییوهنییاودولییهترتیییبدرسییایتبییه

خییاکهییدایتالکتریکیییوهییایواکیینشخییاکویژگییی

ترتیبدررویشگاهبلیوهوبهبیشترینوکمترینمقادیرآن

یدارمشاهدهشد.براینیتروننکل،اختففمعنیناودوله

کمتیییرینوبیشیییترینمقیییدارآندرامیییانشییید،دییییده

و3هیایشیکل)هایسارکیوبلوهمشاهدهشدرویشگاه

نتیایجۀتأییدکننیداصیلینییزهیایمؤلفهنتایجتحلیل.(4

هایخاکردچهاررویشگاهاست.مقایسهمیانگینویژگی

نیتیرونندربیینچهیاررویشیگاهدارایاخیتففویژگی

ساختارجنگلبیردرصیدنیتیروننکیلوودارنبودمعنی

جعفریانوهمکاران.هدایتالکتریکیخاکتأثیرنداشت

ویژگییداشیتندکیهتأکیید[17]ناوووهمکارانو[12]

جنگل،مرتعو)مختلفهایکاربریدرنیتروننکلخاک

داربییودوبییانتییایجایییندارایاخییتففمعنیییزراعییت(

کیاربریاینپژوهشصرفاًزیرادر،نیستهمسوپژوهش

بودوچهاررویشگاهدرمناطقجنگلیقرارمدنظرجنگل

دارنشاننداد.ونیتروننکلتفاوتمعنیداشتند

زادناهمسییالدررویشییگاهسییارکی)بییاسییاختاردانییه

هیایخیاک،قطر(،براسیاسمییانگینویژگیینامنظممیان

ارایبیشیتریندقابلجذبنیتروننکلوپتاسیممیانگین

یافزایشیۀتأییدکننیداصیلیهیایمؤلفهتحلیلبود.مقادیر

ۀتأییدکننیدبودنپتاسیمقابلجیذبدرایینرویشیگاهو

بنیابراینهیایخیاکاسیت.میانگینویژگیمقایسۀنتایج

مقایسیۀهیایاصیلیونتایجهردوبخش)تحلییلمؤلفیه

سیاختارتیأثیربرتیریمؤییدهیایخیاک(میانگینویژگی

نیتروننکیلوپتاسییمقطربرزادناهمسالنامنظممیاندانه

وناووو[16]یانییگوهمکییاراناسییت.قابییلجییذب

بییرنشییاندادنییدکییهسییاختارجنگییل[17]همکییاران

نتایجاینپژوهشۀتأییدکنندوداردتأثیرهایخاکویژگی

علتبیشتربودننیتروننکل،پتاسیمقابلجیذبواست.

زادجذبدررویشیگاهسیارکی،سیاختاردانیهفسفرقابل

دراینرویشیگاهمییانگین.قطراستناهمسالنامنظممیان

وقطیربرابیرسیینههایرویهزمینی،سیطحتیاجمشخصه

هیابیوده،بعیفوهدرصیددرختانبیشترازدیگررویشیگاه

ودرختانبامبداءدانهزادنیزدراینرویشگاهبیشتراست

زدرختانبهخاکبیشتراستوباتوجهبهبرگشتموادا

درختیاندرایینرویشیگاه،تیربیزر میانگینسطحتاج

ومییانگیننیتیروننکیلودرختیاناولیۀفتوسنتزوتولید

است.بیشترپتاسیمقابلجذبدراینرویشگاه

زادناهمسیالنیامنظمدررویشگاهبلوه)باساختارشاخه

وهیایواکینشخیاکیانگینویژگییدواشکوبه(بیشترینم

هایپتاسیمقابیلوکمترینمیانگین،خاکهدایتالکتریکی

ووزنییتجذب،فسفرقابلجذب،نیتیروننکیل،رطوبی

هایاصیلینشیاننتایجتحلیلمؤلفه.کربنآلیمشاهدهشد

درایینرویشیگاهبیشیتراسیتودادکههدایتالکتریکی

لداردودرمقابیییلاثرپیییذیریمثبتییییازسیییاختارجنگییی

وکیربنهایفسفرقابلجذب،پتاسیمقابیلجیذبویژگی

تلفییقبابنابراینندارند.آلی،ارتباطمثبتیباساختارجنگل

زادناهمسالساختارشاخهگفتتوانمینتایجهردوبخش

هدایتالکتریکیوکیاهشسببافزایش،نامنظمدواشکوبه

جیذب،پتاسییمقابیلهایخاک)فسفرقابیلبرخیویژگی

توانبیهعلتاصلیرامیکهجذبوکربنآلی(شدهاست

درصید(،سیطحتیاج4/38)پوشیشتاجکمتربودندرصد

یساختاریاینرویشیگاهنسیبتهایکمّدرختانوویژگی

هیای،سیطحتیاجوویژگییپوشیشتیاج،زیرادرصیدداد

بیهرویشیگاهسیارکیساختاریکمتراینرویشگاهنسیبت
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بازگشتاجزایگیاهیودرختیبیهخیاکوبکاهشسب

رویشیگاهسیارکیدراینمیانگینعناصرغذاییکمترشدن

.شودمی)درشهرستانبانه(

قطیر(زادناهمسیالکیم)شیاخهنیاودولیهدررویشگاه

پتاسیمقابلجذبهایمیانگینویژگیوکمترینبیشترین

هیایتحلیلمؤلفیهنتایج.وهدایتالکتریکیمشاهدهشد

فسیفرقابیلجیذبووزنیی،اصلینشاندادکهرطوبت

ودردارنیدکربنآلیاثرپذیریمثبتییازسیاختارجنگیل

هاینیتروننکل،هدایتالکتریکی،رطوبیتمقابلویژگی

وزنیوواکنشخیاکارتبیاطمثبتییبیاسیاختارجنگیل

توانمیتلفیقنتایجهردوبخش،براساسندارند.بنابراین

قطیرسیببافیزایشزادناهمسیالکیمساختارشاخهگفت

پتاسیییمقابییلجییذبوکییاهشنیتییروننکییلوهییدایت

ایینذکیراسیتکیهدر.شایانالکتریکیخاکشدهاست

500چهاررویشگاه،هدایتالکتریکی)شیوری(کمتیراز

مشیکلشیوریخیاکوجیودزیمنسبرمتراستودسی

تیوانسیاختارکیلرامییکیاهشنیتیرونندلییلنداردو

پوشیشتیاجوکمتربودندرصدقطرزادهمسالکمشاخه

.دانستناودولهدررویشگاهدرصد(4/37)جنگل

زادهمسییالدررویشییگاهگییاران)بییاسییاختارشییاخه

هایفسیفرقابیلجیذب،قطر(بیشترینمیانگینویژگیکم

نتیایجتحلییل.کیربنآلییمشیاهدهشیدورطوبتوزنی

،هایاصلینشاندادکهفسفرقابلجذب،کربنآلیمؤلفه

وپتاسییمقابیلجیذبرطوبتوزنیوهدایتالکتریکی

تلفییقبیابنابرایندارند؛اثرپذیریمثبتیازساختارجنگل

زادهمسالساختارشاخهگفتتوانمینتایجهردوبخش،

رطوبت،فسفرقابلجذب،کربنآلیقطرسببافزایشکم

یانییگو.نیییوهییدایتالکتریکیییخییاکشییدهاسییتوز

نشیاندادنیدکیه[17وناوووهمکاران][16همکاران]

شییمیاییخیاکیوفیزیکیهیایویژگیبرساختارجنگل

علیت،نتایجایینپیژوهشاسیتۀتأییدکنندکهداردتأثیر

بیشتربودنفسفرقابلجذبوکربنآلیدراینرویشگاه

زییادقطر،تیراکمزادناهمسالکماخهتوانساختارشرامی

.دانسیتدرصد(6/51)بیشترپوششتاجودرصددرختان

درختاندراینرویشگاهوبرگشتبیشترباتوجهبهتراکم

میانگینفسفر،هاوتنه(هایدرختان)بر ،سرشاخهاندام

قابلجذبوکربنآلیافزایشبیشتریداشتهاست.

زادسیاختارشیاخههایگاران)باگاهرویشمجموع،در

پوشیشتیاجقطروبرتیریدرتیراکموسیطحهمسالکم

زادناهمسیالنیامنظمبیشتر(وسیارکی)بیاسیاختاردانیه

،رویهزمینیی،برابرسینهقطروبرتریدرمیانگینقطرمیان

بیررامثبیتتیأثیرسطحتاجوارتفاعدرختیان(بیشیترین

گیارانبیارویشیگاهدر.رنیدداهیایخیاکویژگییبیشتر

هیایویژگییازنظیرقطیر،زادناهمسالکیمشاخهساختار

،کربنآلی،هیدایتالکتریکییومییزانفسفرقابلجذب

بیشییترینمقییدارمیییانگیندرمقایسییهبییا،رطوبییتوزنییی

هیایویژگییوازنظیرمشیاهدهشیددیگرهایرویشگاه

ادناهمسالز)باساختارشاخهبلوهرویشگاه،خاکواکنش

دیگیریهیارویشگاهازوضعیتبهترینامنظمدواشکوبه(

بلیوههایرویشگاهدردرمقابل(.4و3هایشکلداشت)

زادناهمسییالنییامنظمشییاخهشهرسییتانبانییهبییاسییاختار

،فسفرقابیلجیذبهایویژگیکمترینمقدار،دواشکوبه

نیتیروننکیلودرصیدرطوبتوزنی،پتاسیمقابلجذب

رفیعیجاهدو.دیگر(مشاهدهشدرویشگاهتبهسه)نسب

ویانیگ[،15]،جعفریسرابیوهمکاران[13]همکاران

نشاندادندکهبین[17]وهمکارانناووو[16]همکاران

کیههایخاکارتباطوجیودداردساختارجنگلوویژگی

علیتبیشیتربیودن.نتایجاینپیژوهشاسیتۀتأییدکنند

هیاییکیوشییمیاییخیاکدررویشیگاههایفیزویژگی

،روییهبیشترپوششتاجتواندرصدسارکیوگارانرامی

درختیانۀبرابرسیینزمینیباشتر،میانگینسطحتاجوقطر

هییایبرتییریمشخصییهدانسییت.دردورویشییگاهمییذکور

هایدرختانساختاریجنگل،سببافزایشبرگشتاندام

شود.بهخاکوتقویتآنمی
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زییادپوشیشتاججنگلیوهایرویشگاهبنابراینتراکم

فیزیکیوهایویژگیدرختانجنگلیسببافزایشمیانگین

[،13]جاهیدوهمکیارانیرفیعی.شیودشیمیاییخاکمیی

یانیگوو[15]جعفریسرابیوهمکاران[،14]وردیحق

مثبیییتسیییاختارومشخصیییاتتیییأثیر[16]همکیییاران

راگیزارولیبروضعیتوکیفیتخاکجنگهایرویشگاه

علیترا.سیتهمسوروپییشپژوهشکهبانتایج،اندکرده

گاران(ووجود)دررویشگاهزیادپوششتاجتوانسطحمی

.درختانمیانسالوکهنسال)دررویشگاهسیارکی(دانسیت

دراییینبییهخییاکهییایدرختییانبرگشییتانییدامبیشییترین

هیایخیاکبافزایشویژگیسبکهوجودداردهارویشگاه

هیایگیارانوخاکرویشگاهپژوهششدهاست.منطقۀدر

زادجییوانهمسییالوناهمسییال(ازنظییرشییاخه)نییاودولییه

بیرپتاسییمقابیلجیذبوفسفرقابیلجیذبهایویژگی

،شهرستانبانهبرتریداشتوبرعکسمناطقهایرویشگاه

بیاهیایرویشیگاهمیذکوردرهیایویژگیکمترینمیانگین

بلیوه(منطقیۀ)زادناهمسالنامنظمدواشیکوبهشاخهساختار

فسیفرهیایویژگییعلتبیشتربودنمیانگین.مشاهدهشد

ورطوبتوزنیی،کربنآلی،پتاسیمقابلجذب،قابلجذب

)گیارانقطرکمزادشاخههایرویشگاههدایتالکتریکیدر

کیهختاناستدرزیادبیشتروتراکمپوششتاج(،ناودولهو

بیهخیاکجنگیلوهایدرختیاناندامسبببرگشتبیشتر

هایفسفرقابلجذب،پتاسیمقابلجیذبوتقویتویژگی

شود.کربنآلیمی

 گیری نتیجه

سیاختارجنگیل)پیراکنشنشیاندادکیهحاضیرپژوهش

بیر(پوشیشوتیراکم،تیاجقطیریهیایدرختاندرطبقه

وداردتییأثیرخییاک ییفیزیکیییوشیییمیاهییایویژگییی

وپوشیشتاج)باقطرزادکمشاخهباساختارهایرویشگاه

فسیفرقابیل(سببافزایشهدایتالکتریکی،تراکمبیشتر

رطوبیتمییزانو،کیربنآلییقابلجیذب،پتاسیمجذب

بیاسیاختارهیایرویشیگاهدر،درمقابیل.شوندمیوزنی

قابیلفسیفرهایویژگی،قطرزادناهمسالنامنظممیاندانه

رطوبیتونیتروننکل،درصدپتاسیمقابلجذب،جذب

هیایبنابرایندرتیوده.بودنددارایکمترینمیانگینوزنی

،تراکمبیشتردرختانوقطرکمزادشاخهجنگلیباساختار

هیایسببافزایشبرگشتاندام،بیشترپوششتاجدرصد

دروبیرعکسشیودمییدرختانبیهخیاکوتوقییتآن

تیرضیعیفهیایخیاکویژگیی،هایمسنوهمسالتوده

هیایسببافزایشویژگیزادجوانشاخهوساختاراست

مثبیتتیأثیرشود.باتوجهبهفیزیکیوشیمیاییخاکمی

زادناهمسیالجیوانوشیاخههایجنگلیباسیاختارتوده

هایفیزیکیوشییمیاییخیاک،متراکمبرمیانگینویژگی

تیراکمکیمیافتیهوتخریبهایدرتودهکهشودپیشنهادمی

احییاوبرایگروهدرهکتار(جستاصلهیا150)کمتراز

شود.اقدامجنگل)بانهالکاریوبذرکاری(توسعۀ

References 
[1]. Karamian, M., and Hosseini, V. (2015). Effect of position and slope aspect on organic carbon, total Nitrogen 

and Available Phosphorus in forest soils (Case study: The forest of Ilam province, Dalab). Journal of Water 

and Soil Science, 19(71): 109-117. 

[2]. Staddon, WJ., Duchesne, LC., and Trevors, JT. (1999). The role of microbial indicators of soil quality in 

ecological forest management. Forest Chron, 75: 81-86.  

[3]. Crowley, W., Harrison, S.S.C., Coroi, M., and Sacre, V.M. (2003). An ecological assessment of the plant 

communities at Port Bannaturere serve in South Western Ireland. Biology and Environment: Proceeding of 

the Royal Irish Academy, 103(2): 69-82.  

[4]. Moslemi Seyed Mahalle, S, M., Jalali, S.G., Hojjati, S.M., and Kooch, Y. (2019). The effect of different 

forest types on soil properties and biodiversity of grassland cover and regeneration in central Hyrcanian 

forests (case study: seri-alandan-sari). Ecology of Iranian Forests, 7(14): 10-21. 



 481 استان کردستانهای جنگلی  تودهدر  شیمیایی خاکی و فیزیک های مشخصهبرخی بر جنگل های ساختاری  ویژگیتأثیر 

 
[5]. Camping, T. J., Dahlgren, R.A., TateK, W., and Horwath, W. R. (2002). Changes in soil quality due to 

grazing and oak tree removal in California blue oak woodlands. USDA Forest Service Gen, 184: 75-85. 

[6]. Zarrinkafsh, M., (2002). Forest Soils. Iran: Iran Research Institute of Forest and Rangelands Press. 361p.  

[7]. Cindy, E.P., (2002). Influence of the forest canopy in nutrient cycling. Tree physiology, 22: 1193-1200. 

[8]. Jazirehi, M.H., and Ebrahimi, M. (2003). Silviculture in Zagros. Tehran University Press, Tehran, 560p. 

[9]. Sagheb Talebi, Kh., Sajedi, T., and Pourhashemi, M. (2014). Forests of Iran: A Treasure from the Past, A 

Hope for the Future. Springer, 152p. 

[10]. Anonymous. (2018). Tudar Mullah forestry plan, Natural Resources and Watershed Management General 

Office of Kurdistan Province, Sanandaj, 88p. 

[11]. Zhou, L., Sun, Y., Saeed, S., Zhang, B., and Luo, M. (2020). The difference of soil properties between pure 

and mixed Chinese fir (Cunninghamia lanceolata) plantations depends on tree species. Global Ecology and 

Conservation, 22: e01009.  

[12]. Jafarian, Z., Shabanzadeh, S., Kavian, A., and Shokri, M. (2011). Study changes of soil physical and 

chemical characteristics in three adjacent land use including forest, rangeland and agricultural land. 

Renewable Natural Resources Research, 2(2): 60-71. 

[13]. Rafeie Jahed, R., Hosseini, S.M., and Kooch, Y. (2016). The effect of overstory layer on soil 

physicochemical properties in a forest ecosystem. Journal of Wood and Forest Science and Technology, 8(1): 

93-103.  

[14]. Haghverdi, K. (2017). The effect of Tree covers on soil microbiological indices and CO2 emission. Journal 

of Water and Soil Conservation, 24(4): 63-81. 

[15]. Jafarisarabi, H., Pilehvar, B., Abrarivajari, K., and Waezmousavi, S. (2021). Changes in carbon 

sequestration and some edaphic traits in forest types of central Zagros (Case study: The forests of Lorestan 

province). Ecology of Iranian Forest, 9(17): 142-151. 

[16]. Yang, K., Jiao-jun, Z., and Zhang, M. (2010). Soil microbial biomass carbon and nitrogen in forest 

ecosystems of northeast China: A comparison between natural secondary forest and larch plantation. Journal 

of Plant Ecology, 3(3): 175-182. 

[17]. Zhao, Q., Ding, S., Liu, Q., Wang, S., Jing, Y., and Lu, M. (2020). Vegetation influences soil properties 

along riparian zones of the Beijiang River in Southern China. Peer Journal Lif & Environment,  8: 96-99. 

[18]. Haidari, M., Namiranian, M., Zobeiri, M., and Gharamani, L. (2013). Investigation on appropriate 

inventory method for determining structure of northern Zagros forests (Case study: Blake Forests, Baneh). 

Iranian journal of Forest and Poplar Research, 21(3): 467-480.  

[19]. Valipour, A., Namiranian, M., Ghazanfari, H., Heshmatol Vaezin, S.M., Lexer, M.J., and Plieninger, M. 

(2013). Relationships between forest structure and tree's dimensions with physiographical factors in 

Armardeh forests (Northern Zagros). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 21(1): 30-47.  

[20]. Hosseinzadeh, J., Najafi far, A., and Tahmasbi, M. (2017). Investigation on principal factors determining 

stand structure in Oak forests of Zagross. The Journal of Plant Research, 29(4): 766-774. 

[21]. Modaberi, A., and Mirzaei, J., (2017). Study of decline effect on structure of central Zagros forests. Forest 

Research and Development, 2(4): 325-336. 

[22]. Mohammadpour, M., Tatian, M.R., Tamartash, R., and Hosseinzadeh, J. (2018). Investigating the effects of 

grazing intensity on the structure and diversity of woody species in the Ilam Strait Dalab forest. Iranian 

Journal of Forest and Poplar Research, 26(3): 306-318.  

[23]. Karamshahi, A., Karami, A., and Mohammadi, G. (2019). Offering structure quantitative spatial analysis 

model of Persian Oak species in two types of high forest and coppice of West Oak Forests (Case study: 

Karzan forests, Ilam Province). Forest Research and Development, 2(3): 205-218.  

[24]. Zabihollahi, S., Fathizadeh, O., Jamshidi Bakhtar, A., Shabanian, N., and Namiranian, M. (2021). 

Horizontal and vertical structure of northern Zagros forests in relation to traditional forestry system (Case 

study: Havare- Khol Forests). Ecology of Iranian Forest, 9 (17) :62-74. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989420300664#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989420300664#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989420300664#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989420300664#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989420300664#!
http://jfrd.urmia.ac.ir/?_action=article&au=111254&_au=Amir++Modaberi&lang=en


 1400 زمستان ،4، شمارۀ 74ایران، دورۀ  طبیعی منابعهای چوب، مجلۀ  فرآورده جنگل و 482

 
[25]. Ghazanfari, H., Namiranian, M., Sobhani, H., Marvi Mohadjer, M. R., Pourtahmasi, K.  (2005). An 

estimation of tree diameter growth of Lebanon Oak (Quercus libani) in Northern Zagross forests (Case study, 

Havareh khole). Iranian Journal of Natural Resource, 57(4): 649-662. 

[26]. Sadeghi, S., Mohammadi Samani, K., Hosseini, V., and Shakeri, Z. (2019). Effect of grazing intensity and 

type of livestock on physical and chemical properties of forest soil (Case study: Armardeh Forest, Baneh, 

Iran). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 27(3): 349-363.  

[27]. Rostami, D., Mohammadi Samani, K., and Hosseini, V. (2017). The effects of seasonal changes on some 

chemical forest soil properties during one year (Case study: Marivan forests). Iranian Journal of Forest and 

Poplar Research, 25(2): 354-363.  

[28]. Nayeri, H., Ganjaeyan, H., and Amani, K. (2018). Evaluation of environmental indicators of land 

suitability for physical expansion of Sarvabad city by combining two models of network analysis and fuzzy 

logic. Journal of Urban Social Geography, 5(1): 49-62.  

[29]. Pourhashemi, M., Zandebasiri, M., and Panahi, P. (2014). Structural characteristics of oak coppice stands 

of Marivan forests. Iranian Journal of Biology, 27(5): 766-776. 

[30]. Jia, B., Zhou, G., Wang, F., Wang, Y., and Weng, E. (2007). Effects of grazing on soil respiration of 

Leymus chinensis steppe. Climatic Change. 82: 211–223. 

[31]. Schinner, F., Ehlinger, R., Kandeler, E., and Margesin, R. (1996). Methods in Soil Biology. Springer, 426p. 

[32]. Mclean, E.O. (1982). Soil pH and Lime Requirement. In: Page, A.L., Ed., Methods of Soil Analysis. Part 2. 

Chemical and Microbiological Properties, American Society of Agronomy, Soil Science Society of America, 

Madison, pp. 199-224. 

[33]. Bremner, J.M., and Mulvaney, C.S. (1982). Nitrogen-total. In A.L. Page, R.H. Miller, and D.R. Keeney 

(eds.), Methods of Soil Analysis, Part 2. Agronomy, 9: 595-624. 

[34]. Walkley, A., and Black, I.A. (1934). An examination of Degtjareff method for determining soil organic 

matter, and proposed modification of the chromic acid tritation method. Soil Science, 37:29-38. 

[35]. Olsen, S.R., and Sommers, L.E. (1982). Phosphorus. In A. Klute (Ed.), Methods of Soil Analysis. Part1 

chemical and biological properties. SSSA, Madison, WI, pp. 403-427. 

[36]. Pallant, J. (2011). SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using the SPSS 

Program. 4th Edition, Allen & Unwin Publishing Company, Berkshire, United Kingdom.  

[37]. Zare Chahooki, M.A. (2010). Data Analysis in Natural Resource Research with SPSS Software.  University 

of Tehran Press, Tehran.  



Forest and Wood Products, Vol. 74, No. 4, Winter 2022 (Research Original) 483 
 

 

The effect of forest structure on some physical and chemical soil properties 

in the forests stands of Kurdistan province 

M. Haidari
*

1, Assist., Prof., Forests and Rangelands Research Department, Kurdistan Agricultural and 

Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Sanandaj, I.R. Iran 

M. Teimouri, Assist., Prof., Department of Forest, Research Institute of Forest and Rangeland, AREEO, 

Tehran, I.R. Iran 

M. Pourhashemi, Assoc., Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, 

Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, I.R. Iran 

T. Alizadeh, Research Expert, Department of Forest, Research Institute of Forest and Rangeland, AREEO, 

Tehran, I.R. Iran 

M.K. Hedayateypour, Researcher, Forests and Rangelands Research Department, Kurdistan Agricultural 

and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Sanandaj, I.R. Iran 

 

 

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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