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های جنگل پوشش ها و تاج بررسی تغییرات خصوصیات خاک در روشنه 

 طبیعی خالص و آمیخته راش  

  )مطالعه موردی: جنگل شصت کالته گرگان(
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده

منظور بررسی الگوی پراکنش روشنه ها، تنوع زیستی گیاهی و تغییرات خصوصیات فیزیکی، شیمیایی به

راش   آمیخته  و  خالص  های  توده  در  ها  روشنه  خاک  آلی  های  الیه  نمونه    7و  هکتاری    25قطعه 

سری دو شصت کالته )جنگل    18،  17،  16،  15،  7،  5،  4متری( در داخل پارسل های    500*500)

ده( که از نظر موقعیت مکانی  یکسان هستند انتخاب شد. پس از شناسایی روشنه ها و آمار  مدیریت نش

در محیط    GPSبرداری صددرصد روشنه ها شکل عمومی آنها پس از ثبت مختصات مکانی با دستگاه  

اتوکد ترسیم گردید. نتایج نشان داد خصوصیات خاک در هریک از دو همق در موقعیت های متفاوت  

پوش و  تاج  بود  دار  معنی  قابل جذب  پتاسیم  و  فسفر  اسیدیته خاک،  آمیخته:  و  خالص  توده  بین  ش 

همچنبن عمق الیه آلی در توده خالص به طور معنی داری در روشنه های تاج پوشش کمتر از تاج  

پوششبسته بوده و در میان متغییرهای مورد بررسی در الیه آلی هیچ کدام از خصوصیات مورد اندازه  

ز قبیل اسیدیته، کربن آلی، ازت کل، فسفر وپتاسیم قابل جذب در میان موقعیت های مختلف  گیری ا

 تاج پوشش معنی دار نبود. 

 . های راش، جنگل، روشنهخصوصیات خاک  :يديکل  واژگان
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 مقدمه 
  یهاجنگل  یر)نظ  یعیطب   یهاتوده   تیریمد  یانتخاب برا  نیتواند بهتریم   ،یعتطب  با همگام  شناسی  جنگل  یتیریمد   یهاروش

 روش از مدیریت  نیدر جنگل است. در ا  یعیطب  یندهاآیدر ساختار و فر  نهیها دخالت بهس آناکه اس  ییهاشمال( باشد؛ روش

در   جدید  هایگونه ارستقرا ن مکاا جنگلی  ی هاده تو رساختادر  تغییرو  شنهرو تشکیل با  غلبا ،ه کنندانخزو   گبرپهن  یهاجنگل

ها  جنگلی مانند سایر اجتماعات زنده در اثر تولد، رشد و مرگ درختان و سایر ارگانیسم   سازگان. بومدشومی  هم افر  هاآن  خلدا

ز مراحل مهم تغییرات جنگل بوده است و مرحله شروع دائم در حال تغییر و تحول هستند. پایان سن دیرزیستی درختان ا طوربه

  دهفتادار اخشکه  بهآن    تبدیلو    ختدر  تک  دن فتاا  با   غلبراش ا  طبیعی  ی هاده تودر    هاشنهرو  تشکیل  فرایند   .توالی روشنههاست

  د باو    کنی   ریشه  .دشومی  جنگلی  یها  ده تودر    محیطی  یطاشردر    تغییر  باعث  جنگل در    هاشنهرو   تشکیل  .شودمی  دیجا ا  سرپا  یا

در درختان   تاجی   پوشش در    ها شنهرو  تشکیل  صلی ا  الیلاز د  یکی   انیرا  ل شما  یهاجنگلدر    ها آن  ج تا  شکستنو    نختادر  گی دفتاا

    .استهای گرمسیری و معتدله انجام شده مطالعات زیادی در این زمینه در جنگل جنگلی است.

باشند که به لحاظ شرایط محیطی خاص  های نواحی معتدله میجنگلها در  ترین عرصههای جنگل یکی از شاخص روشنه

عوامل مختلفی در پیدایش زادآوری مناسب در این مناطق اثر گذارند که در این میان    .[5]خود از زادآوری باالیی برخوردار هستند

لعات متعددی روی تقابل بین  های اخیر مطا. با اینکه در دهه[6]نقش خاک و چرخه عناصر غذایی دارای اهمیت زیادی است

های خاکی انجام شده است اما به نسبت شناخت بسیار کمی در مورد ارتباط بین زادآوری  پوشش گیاهی و فرآیندهای اکوسیستم

های جنگلی وجود دارد. چرخه مواد غذایی در خاک به شکلی پیش  ی فیزیکی و شیمیایی خاک به خصوص در روشنههامشخصهبا  

های خاک، نوع، کمیت و کیفیت پوشش در درازمدت جابجا خواهد شد که البته این تغییرات در  تغییرات مشخصهورد که با  می

ترین و توان خاک را به عنوان مهمدهد  از این رو میزادآوری درختان به علت حساسیت بیشتر، زودتر و بهتر خود را نشان می

زیستی نظیر کمیت، کیفیت و تداوم زادآوری به حساب آورد. به بیان دیگر بیشتر تحقیقات  های  ترین منبع برای اکثر فعالیتاساسی

ها بر روابط بین اندازه سطح روشنه و میزان نور در دسترس متمرکز است، در حالی که همزمان با تغییرات در سطح ساختار روشنه

ها نیز نقش قابل توجهی در تغییر و توسعه دیگر جنگلکند و از طرف  ها، محیط در خاک نیز تغییر میزمین و رقابت رستنی

ها برعهده دارند. بحث درباره روابط بین خاک و پوشش گیاهی همواره از موضوعاتی بوده است که در علم مدیریت جنگل و  خاک

 .[7]علوم مربوط به خاک مورد توجه قرار گرفته است 

و    400، متوسط  200های مختلف )کوچک  یی با اندازهها  روشنهر  به بررسی تغییر عوامل خاکی د  [6]شعبانی و همکاران  

مترمربع(و ارتباط آن با تراکم زاداوری گونه راش در منطقه جنگلی اللیس چالوس پرداخت. نتایج نشان داد با   600روشنه بزرگ 

عوامل خاک مانند ازت، پتاسیم،  داری داشت اما سایر  افزایش اندازه روشنه، کربن آلی خاک و نسبت کربن به نیتروژن کاهش معنی 

ای با هدف  در مطالعه  [8]داری داشتند. اصغری سرخی و همکاران  فسفر و اسیدیته خاک با افزایش اندازه روشنه افزایش معنی

 -های خالص و آمیخته راش در جنگل الندانهای خاک در تودهپوشش بر مشخصههای تاجپوشش بسته و روشنهبررسی تاثیر تاج

های توده خالص  متری خاک مشخصه هدایت الکتریکی خاک در روشنهسانتی  20تا    10به این نتیجه رسیدند که در عمق    ساری  

داری طور معنیهای توده خالص بهپوشش توده آمیخته بود. درصد کربن آلی در روشنهها و تاجداری کمتر از روشنهطور معنیبه

پوشش بسته تفاوت  کربن به نیتروژن در هر دو توده خالص و آمیخته بین روشنه و تاجپوشش بسته بود و نسبت  کمتر از تاج

توده معنی از  قابل جذب در هیچ یک  پتاسیم  اما  آماری معنیداری داشت  تفاوت  آمیخته  و  و های خالص  روشنه  بین  را  داری 

معنیتاج آمیخته  و  خالص  توده  بین  که  صورتی  در  نداد  نشان  اما  پوشش  بود.  مشخصهدار  این  از  یک  عمق  هیچ  در  تا   0ها 

های داری را نشان نداد. در این مطالعه با توجه به اندازه روشنههای مختلف تفاوت آماری معنیمتری خاک بین موقعیت سانتی10

وده است،  ها )روشنه کوچک و متوسط( بهای بزرگ بیشتر از سایر روشنهمورد بررسی نشان داده شد که نیتروژن و فسفر در روشنه

خاک و رطوبت قابل دسترس در خاک سبب شده است که پویایی و تحول خاک    pHو در مجموع میزان نسبت کربن به نیتروژن،  

 ها برخوردار باشد.  تری نسبت سایر روشنههای بزرگ به نحوی صورت گیرد که زادآوری از وضعیت مطلوبدر روشنه

پوشش بسته در ها و تاجخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و الیه آلی در روشنهطور کلی هدف این تحقیق بررسی  به

 باشد. گرگان می -جنگل خالص و آمیخته راش در منطقه شصت کالته
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 ها مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه 

قرار   54˚24' 57˝تا   54˚21' 26˝و طول جغرافیایی36̊ 48' 6˝تا   36˚43' 27˝عرض جغرافیایی  های سری یک بین جنگل

مترو بلندترین فراز   210هکتار است. کمترین پستی آن  3/1713نیا داری دکتر بهرامسری یک طرح جنگل مساحت گرفته است.

از   آباد، از شرق به طرح جنگلداری سعد،  های کشاورزیاز شمال به زمین  این سری  متر در گستره طرح شناخته شده است.  995

های زراعی روستای یالو و سری دو جنگل آموزشی نیا و از غرب به زمینآموزشی و پژوهشی دکتر بهرامجنوب به سری دو جنگل  

باشد که  میمتر  میلی 2/686نیا جنگلداری دکتر بهرام طرحمیزان متوسط بارندگی ساالنه محدوده گردد.منتهی می نیا دکتر بهرام

 افتد. میلیمتر( اتفاق می 3/31آن در مرداد ماه ) میلیمتر( و کمترین  4/79بیشترین آن در اسفند ماه )

 

 شصت کل   2. موقعيت مکانی پارسل هاي مورد مطالعه در سرس 1 شکل

 روش انجام پژوهش 
 500×500هکتاری )  25ممرز هفت قطعه نمونه    -راشهای مختلف راش و  گردشی در تیپبه طور کلی با عملیات جنگل

کالته )جنگل مدیریت نشده( که از نظر موقعیت  سری دو جنگل شصت  18و    17،  16،  15،  7،  5،  4های  متر( درداخل پارسل

  های موجود شناسایی شد. هکتاری، تمام روشنه  25مکانی یکسان هستند، انتخاب شد و سپس در داخل هر یک از قطعات نمونه 

در داخل هر روشنه با روش آماربرداری صد در صد، نوع گونه درختی که با افتادن آن درخت، روشنه به وجود آمده است و فراوانی  

ها شکل تقریبی، جهت عمومی یا جهت قطر بزرگ، شیب،  های زادآوری آن یادداشت شد و برای هر یک از روشنهو نوع گونه

ها یادداشت شد. شکل تقریبی  ین )یال، دامنه، دره و دولین( و همچنین مساحت روشنهها در روی اشکال مختلف زمموقعیت آن

ها نیز با  روشنه با ایستادن درون روشنه و با نگاه کردن به باال تشخیص داده شد. موقعیت مکانی مرکز روشنه کلیه روشنه هر

 ( مشخص شد.GPSیاب جغرافیایی ) سیستم موقعیت

های خالص و آمیخته راش بعد از های تودهتغییرات خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و الیه آلی خاک در روشنهبرای بررسی  

های  های خالص و آمیخته راش، و باتوجه به اینکه بیشترین تاثیر الیه آلی روی افقپوشش موجود در توده های تاجشناسایی روشنه

متری به روش استوانه فلزی )به قطر  سانتی 20تا  10و  10تا  0ک از دو عمق برداری از خاباشد، اقدام به نمونهسطحی خاک می

متر اقدام به سانتی  20در    20ها در سطحی به ابعاد  برداری از خاک در محل هر کدام از نمونهمتر( شد. قبل از نمونهسانتی  8
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نمونه الیه آلی برداشته شد که   40ه خاک و  نمون  40آوری الشبرگ شد. در مجموع  آلی و جمع  گیری عمق متوسط الیهاندازه

شناسی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در  های خاک پس از انتقال به آزمایشگاه خاکنمونه

تری با  متری عبور داده شد. اسیدیته به روش پتانسیوممیلی   2( و سپس خرد و از الک  2018هوای آزاد خشک گردیده)گرایلی،  

متر، هدایت الکتریکی با دستگاه سنجش هدایت الکتریکی، کربن آلی به روش والکی بالک، نیتروژن کل به روش   pHدستگاه  

های الیه آلی  گیری شد. همچنین نمونهکجلدال، فسفر قابل جذب به روش اولسن و پتاسیم قابل جذب به روش فلیم فتومتر اندازه

متر با مخلوط الیه آلی    pHآن با دستگاه   pHساعت خشک گردیده و    24سانتی گراد به مدت    درجه  60در آون با درجه حرارت  

، وزن در واحد حجم الشبرگ ، نیتروژن کل به روش کجلدال، فسفر به روش اولسن و پتاسیم به روش  1:4و آب مقطر به نسبت  

 . [8]گیری شدفلیم فتومتر اندازه

ها،  های مختلف روشنههای تغییرات خصوصیات خاک در ارتباط با موقعیت قایسه داده در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل و م 

نرمال بودن داده  آزمون کولوموگرافابتدا  با  از تجزیه اسمیرنوف و همگنی واریانس آن  -ها  لون بررسی شد سپس  آزمون  با  ها 

ها به کار گرفته شد و  دانکن نیز به منظور مقایسه میانگینها و آزمون  طرفه به منظور بررسی تفاوت یا عدم تفاوتواریانس یک

 انجام شد.    Spss افزارها با استفاده از نرمآنالیز آماری داده

 

 نتایج 
 پوشش بسته توده خالص و آمیخته راش ها و تاجمتری در روشنهسانتی10-20و    0-10بررسی خصوصیات خاک در دو عمق  

 

 اسيدیته خاک

-سانتی  0-10های متفاوت نشان نداد. در عمق  داری بین موقعیتدو عمق مورد بررسی تفاوت آماری معنیاسیدیته خاک در  

 . متری خاک بودسانتی  10-20داری بیشتر از عمق طور معنیپوشش بسته اسیدیته خاک بهتری در موقعیت تاجم

 مطالعه هاي مختلف مورد . آناليز واریانس اسيدیته خاک بين موقعيت1جدول

 داری سطح معنی Fمقدار  میانگین مربعات  درجه آزادی  مجموع مربعات   منابع تغییرات 

 عمق 

10-0 

 بین گروهی

 درون گروهی 

 کل

597/0 

001/1 

598/1 

3 

12 

15 

196/0 

079/0 
374/2 121/0 

 عمق 

20-10 

 بین گروهی

 درون گروهی 

 کل

054/0 

498/0 

552/0 

3 

12 

15 

021/0 

0044/0 
504/0 738/0 

 

 کربن آلی خاک 

ها  در تمامی موقعیت  10-20متری نسبت به عمق  سانتی 0-10نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که کربن آلی در عمق  

طور  پوشش توده خالص بههای تاج متری روشنهسانتی  10-20آلی خاک در عمق  داری بیشتر بود و همچنین کربن  به طور معنی

 باشد. ها میمعنی داری کمتر از سایر موقعیت 
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 هاي مختلف مورد مطالعه . آناليز واریانس درصد کربن آلی خاک بين موقعيت2جدول 

 داری سطح معنی Fمقدار  میانگین مربعات  درجه آزادی  مجموع مربعات   منابع تغییرات 

 عمق 

10-0 

 بین گروهی

 درون گروهی 

 کل

493/0 

875/8 

368/9 

3 

12 

15 

169/0 

776/0 
219/0 869/0 

 عمق 

20-10 

 بین گروهی

 درون گروهی 

 کل

598/1 

538/0 

136/2 

3 

12 

15 

549/0 

039/0 
985/11 001/0 

 

 ازت کل خاک

ازت کل در عمق   نشان داد مقدار  پوشش توده  های تاجمتری خاک در روشنهسانتی   10-20نتایج جدول تجزیه واریانس 

طور متری بهسانتی  0-10باشد و در هر دو موقعیت توده خالص در عمق  پوشش بسته میداری کمتر از تاجطور معنیخالص به

 باشد. متر می سانتی 10-20داری بیشتر از عمق معنی

 هاي مختلف مورد مطالعه . آناليز واریانس درصد ازت کل خاک بين موقعيت3جدول

 داری سطح معنی Fمقدار  میانگین مربعات  آزادی درجه   مجموع مربعات   منابع تغییرات 

 عمق 

10-0 

 بین گروهی

 درون گروهی 

 کل

025/0 

084/0 

109/0 

3 

12 

15 

009/0 

008/0 
196/1 342/0 

 عمق 

20-10 

 بین گروهی

 درون گروهی 

 کل

016/0 

003/0 

019/0 

3 

12 

15 

005/0 

000/0 
894/15 000/0 

 

 فسفر قابل جذب

داری  پوشش بسته تفاوت معنیپوشش و تاجهای تاجهیچ یک از اعماق مورد بررسی بین روشنهمقدار فسفر قابل جذب در  

داری بیشتر از عمق  طور معنیمتری بهسانتی  0-10های تاج پوشش توده خالص در عمق  نشان نداد و مقادیر این متغییر در روشنه

 باشد. متری میسانتی 20-10

 هاي مختلف مورد مطالعهقابل جذب خاک بين موقعيت. آناليز واریانس فسفر 4جدول

 داری سطح معنی Fمقدار  میانگین مربعات  درجه آزادی  مجموع مربعات   منابع تغییرات 

 عمق 

10-0 

 بین گروهی

 درون گروهی 

 کل

112/292 

124/1804 

236/2096 

3 

12 

15 

007/101 

211/144 
701/0 613/0 

 عمق 

20-10 

 بین گروهی

 درون گروهی 

 کل

945/44 

771/155 

716/200 

3 

12 

15 

628/14 

809/12 
153/1 342/0 
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 پتاسيم قابل جذب خاک

پوشش و  های تاجداری بین روشنهمتر تفاوت آماری معنیسانتی  10-20و    0-10مقدار پتاسیم قابل جذب در هر دو عمق  

های تاج داری را نشان داد. مقادیر این متغییر در روشنهپوشش بسته نشان نداد اما تفاوت بین توده خالص و آمیخته معنیتاج

 متر خاک بود. سانتی   10-20داری بیشتر از عمق  طور معنیمتری بهسانتی  0-10پوشش و تاج پوشش بسته توده خالص در عمق  

 هاي مختلف مورد مطالعه . آناليز واریانس پتاسيم قابل جذب خاک بين موقعيت5جدول 

 داری سطح معنی Fمقدار  میانگین مربعات  درجه آزادی  مجموع مربعات   منابع تغییرات 

 عمق 

10-0 

 بین گروهی

 درون گروهی 

 کل

380/17934 

421/79748 

801/97682 

3 

12 

15 

847/5981 

993/6924 
851/0 478/0 

 عمق 

20-10 

 بین گروهی

 درون گروهی 

 کل

668/58976 

786/24873 

454/83850 

3 

12 

15 

643/18495 

805/2057 
284/9 002/0 

 

فیزیکی و شیمیایی خاک توده خالص و آمیخته راش در جنگل مدیریت نشده  های بررسی خصوصیات  نتایج مقایسه میانگین

پوشش بسته توده آمیخته و پوشش بسته توده خالص، روشنه در توده خالص، تاجهای تاج( در موقعیت2شصت کالته )سری  

 باشد. ( می6روشنه در توده آمیخته به شرح جدول )

 پوشش بسته توده خالص و آميخته راش پوشش و تاج هاي تاج ه. مقایسه ميانگين خصوصيات خاک در روشن6جدول

خصوصیات  

 خاک 
 عمق 

پوشش بسته توده  تاج

 خالص 
 روشنه در توده خالص 

پوشش بسته توده  تاج

 آمیخته
 آمیختهروشنه در توده  

 اسیدیته 
10-0 

20-10 

10/±  72/6 

05/±  83/6 

15/±  81/6 

12/±  01/7 

a11/±  24/7 

b07/±  84/6 

22/±  89/6 

14/±  84/6 

 کربن آلی 
10-0 

20-10 

a4 2 /±  82/3 

Ab12/±  23/1 

a  71 /±  79/3 

Bb12/±  72/0 

a16 /±  41/3 

Ab06/±  19/1 

a41/±  93/3 

Ab15/±  59/1 

 نیتروژن کل
10-0 

20-10 

a04/±  41/0 

Bb01/±  13/0 

a07/±  35/0 

cb02 /±  11/0 

a03/±  28/0 

Ab01/±  17/0 

a05/±  37/0 

Ab01/±  19/0 

فسفر قابل  

 جذب 

10-0 

20-10 

19/2±  44/12 

31/2±  38/6 

a41/4±  05/24 

b72/0±41/4 

86/5±  21/18 

25/2±  93/8 

34/9±  42/15 

51/1±  48/7 

پتاسیم قابل  

 جذب 

10-0 

20-10 

a02/17±  03/224 

Bb09/12±  12/56 

a18/37±  12/234 

Bb41/20±  23/85 

04/73±  51/300 

A01/31±  11/204 

19/15±  18/231 

A44/28±  24/180 

 

پوشش بسته ها و تاجمتری در روشنهسانتی10-20و    0-10بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی الیه آلی خاک در دو عمق  

راش آمیخته  و  بدست    توده خالص  بهنتایج  توده خالص  آلی در  الیه  که عمق  داد  نشان  روشنهآمده  داری در  های  طور معنی 

گیری از پوشش بسته بود. در میان متغیرهای مورد بررسی در الیه آلی هیچ کدام از خصوصیات مورد اندازهپوشش کمتر از تاجتاج

 داری را نشان نداد. پوشش معنیهای مختلف تاجیتقبیل اسیدیته، کربن آلی، ازت کل، فسفر و پتاسیم قابل جذب در میان موقع
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 هاي مختلف مورد مطالعه. آناليز واریانس خصوصيات فيزیکی و شيميایی الیه آلی خاک بين موقعيت7جدول 

 داری سطح معنی Fمقدار  میانگین مربعات  درجه آزادی  مجموع مربعات  نوع مقایسه  منابع تغییرات 

 عمق الیه آلی
 0.052 3.387 2.958 3 8.964 بین گروهی

   0.793 12 10.381 درون گروهی 

 اسیدیته 
 0.901 0.217 0.046 3 0.137 بین گروهی

   0.201 12 2.221 درون گروهی 

 کربن آلی 
 0.797 0.304 8.004 3 21.942 بین گروهی

   25.113 12 294.431 درون گروهی 

 ازت
 0.067 2.986 0.203 3 0.553 بین گروهی

   0.066 12 0.631 درون گروهی 

 فسفر
 0.718 0.428 448827.815 3 0.243 بین گروهی

   1028795.479 12 1.128 درون گروهی 

 پتاسیم 
 0.368 1.118 3.741 3 1.142 بین گروهی

   3.324 12 4.114 درون گروهی 

 

میانگین مقایسه  در جنگل نتایج  راش  آمیخته  و  خالص  توده  آلی خاک  الیه  شیمیایی  و  فیزیکی  بررسی خصوصیات  های 

پوشش بسته توده  خالص، روشنه در توده خالص، تاجپوشش بسته توده های تاج ( در موقعیت2مدیریت نشده شصت کالته )سری 

 باشد. ( می 8آمیخته و روشنه در توده آمیخته به شرح جدول )

 پوشش بسته توده خالص و آميخته راش پوشش و تاج هاي تاج . مقایسه ميانگين خصوصيات خاک در روشنه8جدول

 خصوصیات خاک 
پوشش بسته توده  تاج

 خالص 
 روشنه در توده خالص 

پوشش بسته توده  تاج

 آمیخته

روشنه در توده  

 آمیخته

 A34/±  94/2 B19/±  79/0 AB83/±  06/2 AB44/±  91/1 عمق الیه آلی

 47/7  ±/26 46/7  ±/12 41/7  ±/24 68/7  ±/21 اسیدیته 

 95/37  ±26/3 83/38  ±78/1 11/38  ±92/2 08/41  ±07/2 کربن آلی 

 37/1  ±/15 64/1  ±/11 54/1  ±/13 89/1  ±/12 نیتروژن کل

 66/2289  ±02/680 99/1653  ±33/481 95/2074  ±53/367 83/158  ±78/448 فسفر قابل جذب 

 20096  ±69/2463 23854  ±21/247 18467  ±55/2587 17224  ±08/3289 پتاسیم قابل جذب 

 

 گيري  بحث و نتيجه
.  [13]گذارند  ای، نرخ رشد، تراکم و ساختار جنگل تأثیر می پوشش به طور مستقیم بر زادآوری، ترکیب گونههای تاجروشنه

جنگل است از طرف دیگر روشنه های تاج پوشش از مولفه های اکولوژیکی مهم در جنگل هستند و اندازه آنها ویژگی مهمی در  

پوشش، در طی زمان تغییرات چشمگیری  . بازشدگی تاج[13]که می تواند بر شرایط خود زیستگاه در توده جنگلی تاثیر گذار باشد

مانی و رشد گیاهان کف جنگل بسیار ضروری  زنی بذر، زندهکند و این تغییرات، برای جوانهدر شرایط نوری کف جنگل ایجاد می

بقای گونهوجود روشنه    .[14]است   زادآوری و  باعث  از محو شدن آن گونهدر جنگل  نور پسند شده و مانع  از جنگل  های  ها 

ها برای حفظ و افزایش تنوع  ها مهم است. در مجموع روشنهای بسیاری از انواع جنگلافتادن درختان برای پویایی گونه  .شودمی

روشنه، در مدت زمان کوتاهی بسیاری از عوامل محیطی دستخوش تغییر می . در اثر ایجاد  .[15]بیولوژیکی جنگل اهمیت دارند  

 و گرفته  قرار أثیرت  تحت  آن داخل فضای نوری و حرارتی رطوبتی، رژیم  روشنه، ایجاد باگیرد(.  ود و محیط ناهمگنی شکل می ش

 شرایط به نسبت  بهتری رشد ،اهروشنه در گیاهی هایگونه همچنین شودمی مساعد گیاهی رویش افزایش برای محیطی شرایط
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 مقاوم هایگونه حتی که باشد  واقعیت این به مربوط تواندمی حدی تا  هاروشنه داخل در هاگونه بهتر رشد. دارند پوششتاج زیر

های  جنگلها در  ترین عرصههای جنگل یکی از شاخصو. از طرفی روشنه  دارند تری سریع رشد بهتر  نوری  شرایط در سایه، برابر در

معتدله می برخوردار هستند  نواحی  باالیی  زادآوری  از  لحاظ شرایط محیطی خاص خود  به  در    .[5]باشند که  عوامل مختلفی 

زیادی   اهمیت  دارای  غذایی  عناصر  و چرخه  نقش خاک  میان  این  در  گذارند که  اثر  مناطق  این  در  مناسب  زادآوری  پیدایش 

های خاکی انجام  العات متعددی روی تقابل بین پوشش گیاهی و فرآیندهای اکوسیستمهای اخیر مط. با اینکه در دهه[6]است

های فیزیکی و شیمیایی خاک به خصوص در  شده است اما به نسبت شناخت بسیار کمی در مورد ارتباط بین زادآوری با مشخصه

های خاک، نوع، کمیت  با تغییرات مشخصهورد که  های جنگلی وجود دارد. چرخه مواد غذایی در خاک به شکلی پیش میروشنه

و کیفیت پوشش تغییر خواهد کرد که البته این تغییرات در زادآوری درختان به علت حساسیت بیشتر، زودتر و بهتر خود را نشان  

کیفیت و    های زیستی نظیر کمیت،ترین منبع برای اکثر فعالیتترین و اساسیتوان خاک را به عنوان مهمدهد. از این رو میمی

ها بر روابط بین اندازه سطح روشنه و میزان نور در تداوم زادآوری به حساب آورد. به بیان دیگر بیشتر تحقیقات ساختار روشنه

کند و از ها، محیط در خاک نیز تغییر میدسترس متمرکز است، در حالی که همزمان با تغییرات در سطح زمین و رقابت رستنی

ها برعهده دارند. بحث درباره روابط بین خاک و پوشش گیاهی  نقش قابل توجهی در تغییر و توسعه خاک  ها نیزطرف دیگر جنگل

 همواره از موضوعاتی بوده است که در علم مدیریت جنگل و علوم مربوط به خاک مورد توجه قرار گرفته است.

پوشش در نتیجه از دست رفتن  های تاجشنهنشان داد مقدار اسیدیته کمتر در رو  [8]نتایج تحقیقات اصغری و همکاران   

پوشش و تاج پوشش بسته های تاجعناصر غدایی از طریق آبشویی است. با این حال در این تحقیق متوسط اسیدیته بین روشنه

نداد. آبشویی موجب کاهش کاتیونتفاوت معنی بیشتر  داری نشان  و در نتیجه اسیدیته کمتر   +Hهای محلول بازی و غلظت 

 ریزی و بقایای گیاهی دارای مقدار بیشتری از مواد آلی است.  شود. الیه فوقانی خاک با توجه به نزدیکی الشهمی

دلیل  پوشش است که این امر بههای تاج پوشش جنگل بیشتر از روشنهمتری زیر تاجسانتی  10-20مقدار کربن آلی در عمق 

ها به ورودی باشد همچنین کاهش کربن آلی در روشنهپوشش جنگل می  ورود مقادیر قابل توجهی از الشبرگ به خاک زیر تاج

 . [18]کمتر مواد آلی  و افزایش تجزیه در نتیجه افزایش دما و کاهش سایه وابسته است 

افزایش می یابد که بیانگر افزایش    c/nدر روشنه های تاج پوشش مشاهده شد که با افزایش کربن آلی میزان درصد ازت کل 

روشنه های تاج پوشش می تواند در چرخه ازت به علت برداشت .  [20]. به گفته  [1]پدیده عمومی شدن در روشنه ها است  

 رند. درختان توده جنگلی تغییراتی را به وجود می آو

به اول( و  آلی خاک وجود دارد )الیه  نیتروژن خاک در بخش  بیشتر ذخیره  اینکه قسمت  به  درصد   99طور کلی  با توجه 

دهد  و اینکه مقدار ماده آلی در الیه اول به مراتب بیشتر از الیه دوم است؛ بنابراین بیشتر بودن نیتروژن خاک را تشکیل می

ها در معرض آبشویی نیتروژن هستند، بنابراین مقدار این متغیر در  دوم طبیعی است. روشنه  نیتروژن در الیه اول نسبت به الیه

شود؛ بنابراین در این  . از آنجایی که عنصر فسفر کمتر دچار آبشویی می[15]پوشش بسته کمتر است  سطوح باز نسبت به تاج

شود، بخشی از م به مقدار زیاد به وسیله گیاه جذب میپتاسی  .ای از نظر میزان فسفر مشاهده نشدتحقیق اختالف قابل مالحضه

های  پتاسیم همراه با ذرات خاک فرسایش یافته و یا در داخل رواناب از دسترس خارج و بخش دیگری بر اثر آبشویی به داخل آب

های عمیق را از افقتاسیمکنندو پ های تخلیه عناصر غذایی از خاک عمل میرود. ریشه گیاهان همانند تلمبهزیر زمینی از دست می

های بازی در خاک زیر  کاهش کاتیون  .  [21]. همچنین کوچ و همکاران  [20]کنند  خاک به داخل نظام ریشه خود جذب می 

 ها را در ارتباط با آبشویی دانستند.  روشنه

سن روشنه، گونه درختی، تواند به دلیل  با افزایش ضخامت الیه هوموس روند کاهشی در برخی عناصر مشاهده شد که می

سازگان جنگل با توجه به وضعیت حاصلخیزی خاک و تغییرات ساالنه باشد. ویژگی های فیزیکی و شیمیایی الیه هوموس در بوم

تری از مواد آلی را در های ضخیمشوند الیههایی که به آهستگی تجزیه میتیپ هوموس و ضخامت آن متفاوت است. الشبرگ

   .[17]تری ماندگاری دارند دهند که به مدت طوالنیسطح خاک تشکیل می 

تری از گیرد که در نهایت الیه ضخیمهای گیاهی است که تجزیه شاخ و برگ در آن به کندی انجام میراش از جمله گونه

تولید و تجزیه آن وسیله توازن بین  طور کلی مقدار الشبرگ خاک بهبه  .[22]دهدالشبرگ را در بستر توده جنگلی تشکیل می
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های درختی  . گونه[23]های درختی و عوامل اقلیمی است  شود. و این عامل به نوبه خود تحت تاثیر تراکم درختان، گونهتعیین می

بر ویژگی  متفاوت الشبرگ  های  با برسی مکانسیم  .[24]های شیمیایی خاک موثر هستنداز طریق کمیت و ساختار شیمیایی 

تری از  توانند اطالعات دقیقها و واکنش جنگل به آنها، مدیران جنگل میهای فیزیکی و شیمیایی خاک روشنهتشکیل و مشخصه

 . [1]دست آورندپوشش در جنگل بهها تاجنقش روشنه

بطور کلی شرایط کلی روشنه بعد از تشکیل آن تغییر می یابد و تغییرات دیکر خود زیستگاه از جمله رطوبت و حرارت خاک  

 . [19]تواند به تغییرات نوروابسته باشد. بنابراین عامل نور نقش اساسی در فرایندهای جنگل به ویژه پویایی مواد آلی خاک داردمی  

پوشش پرداخته شد. برخی از  های تاجدر این مطالعه به بررسی برخی خصوصیات خاک در زیر تاج پوشش بسته و روشنه

ها در مدت زمان کوتاه  پوشش و عمق زمین نشان داد که روشنههای مختلف تاجخصوصیات خاک مقادیر متفاوتی در موقعیت

ارتباط با چرخه عناصر غذایی می می شوند.  وسیله حرارت و رطوبت کنترل میباشد بهتوانند برخی از خصوصیات خاک که در 

توان به شود. این تغییرات را میغذایی میپوشش جنگل با تاثیر بر این عوامل، موجب تغییر خصوصیات خاک و چرخه عناصر تاج

تر و  کاهش جذب عناصر غذایی به وسیله پوشش گیاهی، آبشویی عناصر غذایی، افزایش نرخ تجزیه مواد آلی تحت شرایط گرم

  توده میکروبیوسیله زیریزی که منجر به کاهش جذب نیتروژن بهها و کاهش ورودی کربن از طریق الشهتر در روشنهمرطوب

پوشش و افزایش تنوع در دسترسی و چرخه عناصر  ها موجب افزایش پیچیدگی تاجشود، نسبت داد. بهرحال تشکیل روشنهمی

 شود.غذایی اصلی خاک از قبیل نیتروژن، فسفر و پتاسیم می

.   
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