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اي بر برخی خصوصیات خاك قرههاي کاج سیاه، کاج تهران و سرونهکاري با گونثیر جنگلأت
)منطقه گاران شهرستان مریوان: مورديبررسی(

2و وحید حسینی1سیده سمیه حسینی

چکیده
افزون بر این از بین . استحفاظتی دارند چون تخریب و فرسایش خاك یک مشکل جدي در این منطقهزاگرسهاي جنگل

این . ها را احیا نمایندبرگ این جنگلهاي سوزنیول با گونهوهاي مسها سبب شده که سازمانهاي درختی این جنگلرفتن گونه
مریوان يارکدر منطقه جنگلبرگان سوزنیهاي غیربومی گونهتحقیق با هدف بررسی این که تغییر کیفیت خاك ناشی از کاشت 

منظور بررسی وضعیت به. انجام شد،تواند معظلی دیگر براي خاك این منطقه محسوب شودمییسه با جنگل طبیعی، در مقا
Pinus nigraکاريجنگلهايتودههر یک از متري درسانتی20-0نمونه از عمق 10خاك، تعداد  Arnold ،Pinus eldarica Medw. ،

Cupressus arizonica Greeneو توده طبیعیQ. brantii Lindl. دست آمده حاکی از بنتایج .برداشت شدنمونه 40و در مجموع
در زیر که صورتیبه.بودشاهد بهنسبتبرگ هاي سوزنیمواد غذایی و حاصلخیزي خاك زیر گونهمقداردار معنیکاهش 
فسفر آلی درصد، 26-36تروژن کل به مقدار نیدرصد،4-20، کربن آلی به مقداردرصد5/0-3به مقدار pHمقداربرگان سوزنی

.ه بودنسبت به شاهد کاهش یافتدرصد10-22و پتاسیم تبادلی به مقداردرصد47-55اندازهبه

، خصوصیات شیمیایی خاك، زاگرس شمالیبرگسوزنیکاري،جنگل:هاي کلیديواژه

مقدمه 
در ایران به دلیل مساحت کم و پراکنش محدود 

ازدیاد نیازهاي انسان و و با تأکید برهاي طبیعیجنگل
از يکارجنگلله ئ، مسکاهش روز افزون منابع طبیعی

ایست طبقـبرخوردار است و میـاص بـاهمیت خ
کاري هاي اصولی و با سرعت زیاد اقدام به جنگلبرنامه

هاي براي حل این مشکالت، سازمان. دکردر کلیه نقاط 
هایی را براي حفظ و ، طرحهاي پیشول از سالومس

این یکی از. انددهها شروع کرنگهداري این جنگل
هاي بلوط غرب ایران است جنگليها، طرح احیابرنامه

در ایستگاه جنگلی گاران با استفاده 1354که در سال 
Pinus nigraبرگبرگ و سوزنیهاي پهناز گونه

Arnold, Pinus eldarica Medw., Cupressus
arizonica Greene, Fraxinus rotundifolia Mill.,

Pistacia vera L., Robinia pseudacacia L. به اجرا
نشان ایستگاهنتایج مطالعات انجام شده در این. در آمد

Pinus eldaricaهايگونهدهد که می Medw. ،
Cupressus arizonica GreeneوPinus nigra Arnold

هاي قطري نسبت به گونهرشدواز نظر رشد طولی
اندتر بودهبرگ کاشته شده با شرایط موجود موفقپهن

در این تحقیق به بررسی اثر این روایناز.)12(
از . برگ بر خواص خاك پرداخته شدهاي سوزنیگونه

ه ـونـگ،ربـاي غـهلـب جنگـالـغونهـکه گآنجایی
Quercus brantii)رودار ـب Lindl.)ین گونه است از ا

عنوان شاهد براي بررسی تغییرات به وجود آمده در به

مطالعات زیادي در .شدهاي خاك استفاده ویژگی
انجام هاي درختی بر خواص خاك ثیر گونهأخصوص ت

اظهار داشت ) 33(کفش زرینکهايگونهه است بشده
که ارتباط و اثر متقابل بین خاك و درختان در یک 

اي پیوند تنگاتنگ دارند که یک زهاقلیم مشخص تا اندا
.دثیر مولفه دیگر بررسی کرأبدون تتوانلفه را نمیمو

درخاكسطحاسیدیتهیان کرد کهب) 13(فرناندز
محسوسی پیدا کرده کاهشپوشش کاجتحتعرصه

سطحیفعالیتبرداللتسویکازموضوعاین.بود
درموجودادموازناشیدیگرسويازوداردهاریشه

. استهاالشبرگ
)8(و همکاران چاندران در آزمایشی که توسط

در الشبرگقدار به این نتیجه رسیدند که م،انجام گرفت
يهااز خاكبیشتربرگانیسوزنپوششتحتيهاخاك
خاكشدهموجبکه برگان بودهپهنپوششتحت
.شودبرگان پهنخاكازترياسیدبرگانیسوزن

خود تحت مطالعۀدر، )22(و جلیلیمجدطاهري
کاجباکاريجنگلهاياي اثرمقایسهبررسیعنوان

وفیزیکیاز خصوصیاتبرخیروياقاقیاوالداریکا
چنین،بگیاهی زیراشکوپوششوخاكشیمیایی
تحتسازگانبومتحولوتغییرروندند که، کرداستنباط

بود، چشمگیرسال25ولطدرالدارکاجگونهتأثیر
شیمیاییوی فیزیکگونه خصوصیاتاینکهطوريبه

اسیدیتهفسفر وافزایشموجبودادهتغییرراخاك
.استشدهخاك

کارشناس ارشد، دانشگاه کردستان -1
)vahidit@yahoo.com: نویسنده مسوول(، دانشگاه کردستان،استادیار-2

4/6/93: تاریخ پذیرش30/6/92: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي ایرانشناسی جنگلبوم

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

42
37

14
0.

13
93

.2
.4

.5
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 if

ej
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               1 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24237140.1393.2.4.5.4
http://ifej.sanru.ac.ir/article-1-152-en.html


38...................................................... ................................اي بر برخی خصوصیات خاكقرههاي کاج سیاه، کاج تهران و سرونهکاري با گونثیر جنگلأت

هاي درختی با توسعه گونهکه بیان کرد) 28(پایان
اي خود در خاك نه تنها مواد غذایی دادن سیستم ریشه

کنند خاك جذب میهاي مختلفرا از اعماق و قسمت
غنی شدن عناصر هاي خود موجببلکه با ریزش برگ

. شوندغذایی در زیر تاج می
وضعیت بربرگانسوزنیکاشتتأثیربررسیمنظوربه
، )19(و همکاران حسنیخانتحقیقی توسط خاك،

سنافزایشباکهکردندمشاهدههاآن. انجام شد
آناسیدیتهمقدار بربرگسوزنیکاشتدستهايجنگل
الکتریکی،هدایتقدارمهمچنینشود،میافزوده
درختاناینسنافزایشبانیزخاكفسفروآلیکربن

.استیافتهافزایش
آیا کهانجام شدهدف این این تحقیق با 

براي هاي مریوان در جنگلبرگان کاشته شده سوزنی
ر خصوصیات بر اساس تغییاین منطقههاياحیاي جنگل

. یا خیرمناسب هستندخاك

هامواد و روش
قعیت جغرافیایی منطقه مورد پژوهشمو

هکتار5/120با مساحت ارانکتحقیقاتی جنگلایستگاه
عرض و در محدوده سقز-جاده مریوان8کیلومتر در 

وشمالیثانیه2دقیقه و 32درجه و 35جغرافیایی 
شرقی ثانیه52دقیقه و 18درجه و 46طول جغرافیایی

متوسط ).12(واقع شده استالنهار گرینویچ نصف
و متوسط دماي متر میلی6/997بارندگی ایستگاه گاران 

خاك منطقه از نوع . استگراددرجه سانتی7/12ساالنه
درصد 15اي کلسیک نیمه عمیق تا عمیق با شیب قهوه

افت ب)12(استها و مواد آهکی و متشکل از سنگ
. رسی بودخاك منطقه مورد تحقیق

برداري خاكروش نمونه
اري و ـکلـن تحقیق، در جنگـراي ایـاي اجـدر راست
در ده نقطه اقدام به انتخابیطور بهبرودارتوده طبیعی

تا 1به این صورت که با فاصله . برداري از خاك شدنمونه
از عمق متري از درخت مورد نظر و در چهار طرف آن2
و از نمونه خاك گرفته شده 4متري سانتی20تا 0

ترکیب آنها در نهایت یک نمونه ترکیبی از خاك بدست 
هاي برداشت شده پس از خشک شدن از خاك.)7(آمد

اسیدیته از روش گذرانده شدند و بعدمتريمیلی2الک 
متر الکتریکی، pHپتانسیومتري با به کارگیري دستگاه 

ل با استفاده از دستگاه از روش کجلدانیتروژن
قابل آلی از روش والکی بالك، فسفرک، کربنتجلکاتو

دستگاه استفاده از با جذب از روش اولسن و
از روش قابل جذبو پتاسیم اسپکتوفتومتري

گیري با استات آمونیوم و به کمک دستگاه فلیم عصاره
هاي دادهتجزیه و تحلیل ).3(گیري شدنداندازهفتومتر
افزارهاي آماريآوري شده با استفاده از نرمجمع

SPSS براي بررسی نرمال بودن .انجام شدExcelو 19
. استفاده شدKolmogorov-smirnovها از آزمون داده

مقایسه ها،بعد از آزمون همگنی واریانسهمچنین
مورد ارزیابی قرار LSDها از طریق آزمونمیانگین

.گرفت

و بحثنتایج
اسیدیته

برگان در مقایسه سوزنیدر خاك عرصهpHمقدار
اما فقط بین گونهه بودبا شاهد کاهش یافت
C. arizonica Greeneداريبا شاهد اختالف معنی

.Pبین دو گونه . دیده نشد eldarica Medw.و
P. nigra Arnoldمشاهده نشددارينیز اختالف معنی.

ترتیب بهدر تیمارها pHن مقداربیشترین و کمتری
.Cمربوط به گونه  arizonica GreeneوP. nigra

Arnoldبود84/7که اسیدیته شاهد حالیدر، بود
.)1شکل (

برگان با شاهدهاي سوزنیدر خاكpHمقایسه میانگین - 1شکل
آلیکربن

گونهغیر ازمحاسبات آماري نشان داد که به 
C. arizonica Greene ،آلی نسبت به شاهد کربنمقدار

.Pاما تنها بین گونه . ه بودکاهش یافت nigra Arnold با
داري اختالف معنیدرصد5سایر تیمارها در سطح 

آلی کربنکمترین و بیشترین مقدار. جود داشتو
.Pترتیب در دو گونه به nigra Arnold38/5مقداربه

.Cدرصد و arizonica Greene درصد86/6به مقدار
). 2شکل(شدمشاهده 
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برگان و شاهدهاي سوزنیآنالیز واریانس میانگین خصوصیات شیمیایی خاك-1جدول 
Pمحاسبه شدهFمیانگین مربعاتدرجه آزاديمنبع تغییراتگیري شدهعامل اندازه

pH

هابین گونه
هادرون گونه

3
36121/0

018/0
*65/6001/0

کربن آلی
هابین گونه
هادرون گونه

3
36709/4

171/0
*505/27000/0

نیتروژن
هابین گونه
هادرون گونه

3
36008/0

002/0
*596/4008/0

فسفر
هابین گونه
هادرون گونه

3
3687/534

06/149
*588/3023/0

پتاسیم
هابین گونه
هادرون گونه

3
3691/143

42/26
*447/5003/0

برگان با شاهدهاي سوزنیآلی در خاكمقایسه میانگین درصد کربن- 2شکل

نیتروژن کل
برگان نیتروژن کل در خاك عرصه سوزنیمقدار

در سطحو این اختالفه بودنسبت به شاهد کاهش یافت
. )3شکل (دار بودمعنیدرصد5

.Pدو گونه  nigra Arnoldدرصد 12/0به مقدار
.Pو eldarica Medw. و کمینهدرصد 14/0به مقدار

ا داشتند ـدر تیمارهل را ـدار نیتروژن کـمقبیشینه
.درصد بود19/0مقدار نیتروژن شاهد .)3شکل (

فسفر قابل جذب
برگان اندازه فسفر قابل جذب در خاك همه سوزنی

کاهش اطمینان درصد95نسبت به شاهد به احتمال 
اگرچه کمترین مقدار فسفر مربوط به . داري داشتمعنی
P. eldaricaگونه Medw. گرم در میلی12/13به اندازه

C. arizonicaکیلوگرم و بیشترین مقدار مربوط به گونه 

Greene گرم در کیلوگرم بود با میلی09/15به مقدار
فسفر قابل برگان از نظر مقدار این حال بین خاك سوزنی

وجود نداشت %5داري در سطح جذب اختالف معنی
).4شکل (

برگان با شاهدهاي سوزنیمقایسه میانگین درصد نیتروژن کل در خاك- 3شکل
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برگان با شاهدهاي سوزنیمقایسه میانگین فسفر قابل جذب در خاك- 4شکل

قابل جذبپتاسیم 
برگان ر خاك همه سوزنیدقابل جذبپتاسیم مقدار
هـونـو بجز گه بودافتـاهش یـد کـه شاهـنسبت ب

P. eldarica Medw. ، اندازهنظراختالف بین تیمارها از
بیشترین . دار بوداهد معنیبا گروه شقابل جذبپتاسیم 

گرم در میلی62/333به مقدارقابل جذبپتاسیم مقدار
.Pکیلوگرم در گونه  eldarica Medw. کمترین مقدارو

.Pدر گونهقابل جذبپتاسیم  nigra Arnoldبه مقدار
).5شکل(گرم در کیلوگرم مشاهده شد میلی66/288

برگان با شاهدهاي سوزنیدر خاكقابل جذبمقایسه میانگین پتاسیم - 5شکل

اسیدیته 
برگان نسبت به شاهد در تمام سوزنیpHمقدار

.اما خاك همچنان کمی قلیایی بودوده بکاهش یافت
.Cگونه اسیدیته خاك arizonica Greene دو خاك با

pHکه اندازهطوريبهداشتدار معنیتفاوت گونه دیگر 
:خاك سه گونه به این ترتیب بوددر

C. arizonica<P. eldarica<P. nigra
ها درختی بر هاي زیادي در مورد اثر گونهبررسی

دیته خاك انجام شده است که  نتایج آن بسته به اسی
pHاما تغییرات ).1(شرایط منطقه متفاوت بوده است 
ل تغییر کاربري دنبادر مقیاس زمانی چند دهه و به

فارلی و ).6(ی است نکاري پذیرفتزمین همانند جنگل
ر اثر خاك سطحی را دpHدر 3/0کاهش ) 11(کلی 

همچنین هاگن تورن . اندهدکاشت کاج رادیاتا گزارش کر

به این نتیجه رسیدند که کاشت نوئل و ) 16(و همکاران 
خاك را کاهش داده pHداري طور معنیراش اروپایی به

تجزیه مریزه و سرعت کاست و دلیل آن را کیفیت الش
در بررسی ) 19(خان حسنی و همکاران . دندذکر کر

ته خاك در اند که اسیدیکاشت کاج الدار گزارش کرده

ساله 8کاري و در جنگل4/7ساله 40کاري جنگل
و هاریشهسطحیفعالیت. بوده است3/8همین گونه 

سطحpHکاهشسبب ها برگالشدرموجودمواد
).13(شودمیبرگانسوزنیپوشش تحتعرصهدرخاك

گ بستر آهکی در منطقه مورد پژوهشسنهمچنین  
تا آنجا که حتی ته استگذاشثیر أروي اسیدیته خاك ت

ءبرگ و گونه برودار که جزهاي سوزنیوجود گونه
اند نتوانسته، )26(خاك هستندpHکاهنده هاي گونه

علت اینکه . بگذارندخاك pHبر زیاديثیرتأ
تواند به اند میتأثیر نگذاشتهpHبرگان زیاد رويسوزنی

چون هرچه درصد. باشدبوده واسطه بافت رسی خاك 
افزایش خاك 1قدرت تامپونیشودرس خاك بیشتر

تههمچنین موادآلی در محدوده اسیدی)25(یابدمی
ضعیف، خنثی و قلیایی از خود خاصیت بافري نشان 

یکنواخت در خاك کمک pHدهند و به نگهداري می
، آلی بیشتر شودموادیعنی هرچه مقدار) 25(کنند می

ن مقدار موادآلی درکند و چوکمتر تغییر میpHمقدار
:صورت زیر بودخاك سه گونه به

C. arizonica<P. eldarica<P. nigra

pHدهندهتغییرملمقاومت خاك در برابر عوا-1

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

42
37

14
0.

13
93

.2
.4

.5
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 if

ej
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               4 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24237140.1393.2.4.5.4
http://ifej.sanru.ac.ir/article-1-152-en.html


41..................................................................................................................1393نزمستاو پاییز/ مچهارشماره / هاي ایران سال دومشناسی جنگلبوم

سه گونه از همان نظم هم در خاك زیرpHمقدار
.تبعیت کرد

آلی کربن
برگان بجز آلی در سوزنیکربنمقداردادنتایج نشان 

.Cدر گونه  arizonica Greene کمتر از شاهد بود و در
خاك سه گونه سوزنی برگ آلیقدار کربنمکل
:دصورت زیر بوبه

C. arizonica<P. eldarica<P. nigra
به دلیل توانستبرگان میآلی کمتر در سوزنیکربن

به دلیل خزان ها باشد کههمیشه سبز بودن این گونه
موادآلی کمتري زیر تاج پوشش دائمی اما مقدار کمتر،

) 24(سمانی و همکاران محمدي. استیافته آنها تجمع 
آلی احتماالًبیان داشتند که اختالف در میزان کربن

ناشی از اختالف در مقدار هوموس تولید شده و سطح 
. هاي موجود در منطقه استتاج پوشش متفاوت در گونه

Cهبا توجه به اینکه سطح تاج پوشش گون .arizonica

Greeneدلیلی توانستمیها بیشتر است از سایر گونه
. باشدبوده در خاك این گونه کربن بر بیشتر بودن مقدار

برگان ممکن است به سوزنیخاك کربنکاهش مقدار
کاري در ها در اثر جنگلاین دلیل باشد که این گونه

و همکاران یائوزیرا ،اندمستقر شدهمنطقه مورد پژوهش
آلی در خاكگزارش کردند که مقدار کربن)31(

کاري نسبت به جنگل سطحی جنگل ثانویه و جنگل
در بررسی ) 27(پائول و همکاران . یابدطبیعی کاهش می

بر تغییرات کربن خاك انجام شدهتحقیق43و مرور 
ند که دگزارش کر،کاري در مقیاس جهانیپس از جنگل

شدت ها، نتایج بهکاريبا توجه به سن متفاوت جنگل
ثیرگذار را نوع ترین عوامل تأمتغیر بوده است اما مهم

ع گونه درختی کاشته شده اعالم کاربري قبلی، اقلیم و نو
برگان در کاري با سوزنیجنگلکه در طوريبه،دندکر

.برگان مقدار کربن خاك کاهش یافته بودمقایسه با پهن
نیتروژن کل

درصد نیتروژن در آمدهدستهطبق نتایج ب
و درصد ه بود شاهد کاهش یافتبرگان نسبت به سوزنی

:سه گونه به این صورت بودزیرخاك در نیتروژن 
P. eldarica<C. arizonica<P. nigra از آنجایی که

تخریب، موادآلی پس از طی مراحل مختلف تجزیه و 
ل جذب عناصر غذایی گیاهان مانندهاي قابغلظت شکل

به ) 20(دهد نیتروژن و فسفر را تحت تاثیر قرار می
داري بین مقدار کربن و که رابطه مثبت و معنیاي گونه

به این صورت کمبود این مواد ) 17(نیتروژن وجود دارد 
برگان سبب کاهش غلظت این در زیر تاج پوشش سوزنی

نیز ) 2(عرب و همکاران علی. شودعناصر در خاك می
زربین نسبت به خاك زیر را در Aکاهش نیتروژن افق 

زیستیاز طرف دیگر فعالیت . دندش کرشاهد گزار
برگ هاي سوزنیدر زیر گونهریزموجوداتتر ضعیف

حبیبی کاسب . کندکمبود این عناصر را دو چندان می

خاك نیتروژندرصد 99که کرده استهم بیان ) 15(
درختان شاهد رواینازدر بخش آلی خاك وجود دارد و 

ن نیتروژن بیشتري به دلیل تولید موادآلی بیشتر، میزا
بیان کردند که ) 31(و همکاران یائو . اندکردههم تولید 

نخورده نسبت هاي دستنیتروژن کل در جنگلمحتوي
افزون بر این چون درصد.به جنگل ثانویه بیشتر است

به همین )5(برگان بیشتر است ربایی در سوزنیباران
این هاي گیاهی آبشویی نیتروژن از بافتدلیل مقدار

که ممکن است بر کاهش مقدار) 10(ها کمتر استگونه
صالحی . باشدثیر گذاشتهن تأبرگانیتروژن خاك سوزنی

کاري با توسکاي مقایسه اثر جنگلدر) 29(و همکاران 
قشالقی و کاج تدا به این نتیجه رسیدند که کربن آلی  و 

بیشتر از توده دست در توده طبیعی توسکاازت کل 
نسبت به توده توسکاي قشالقیو تدا بودکاشت کاج 

و تري را براي تولید مواد آلیکاج تدا شرایط مناسب
. رده بودخاك فراهم کریزموجوداتت فعالی

نیتروژن کل رابطه مستقیمی با همچنین مقدار 
، با توجه به این که روند ارتفاعی )9(ارتفاع گیاهان دارد 

):12(بود صورت زیر برگ بهسه گونه سوزنی
P. eldarica<C. arizonica<P. nigra

ها نیز از همان مقدار نیتروژن خاك زیر این گونهاینبنابر
.دروند پیروي کر

کربن به نیتروژن مطابق با نتایج بدست آمده نسبت 
(C/N)شاهد بود و مقداربرگان بیشتر از در خاك سوزنی

:کردبعیت میخاك سه گونه از روند زیر تاین نسبت در
C. arizonica<P. eldarica<P. nigra

.Cکند گونهکه بیان می arizonica Greene اگرچه
.Pداراي موادآلی بیشتري نسبت به گونه eldarica

Medw. باالتري کربن به نیتروژن است اما چون نسبت
تجزیه الشبرگ آن کمتر است و گونهدارد، سرعت

P. nigra Arnoldآلی کمتر موادمقدارنیز به دلیل
ها داراي درصد نیتروژن کمتري نسبت به سایر گونه

کربن به نیتروژن در همچنین زیاد بودن نسبت . است
خیزي خاك این کاهش حاصلموجببرگانسوزنی

.شودها میگونه
فسفر قابل جذب

فسفر قابل مقداردست آمده حاکی از کاهش نتایج ب
و مقدار فسفر بودبت به شاهد برگان نسجذب در سوزنی

:خاك زیر سه گونه به ترتیب زیر بوددر
C. arizonica<P. nigra<P. eldarica

فسفرمقدارکهکردند، اظهار)21(و همکاران لی
. یافته استفزونیآلیماده افزایشمتناسب باکل،

که میزان مواد آلی کمتري در خاك زیر آنجاییاز
برگ یافت شد، مقدار فسفر قابل جذب درختان سوزنی

مجد طاهري و . ه بودهم به تناسب آن کاهش یافت
را الدارهاي کاجمقدار فسفر در خاك توده) 22(جلیلی 

اما . دندهاي اقاقیا گزارش کرآن در تودهبرابر مقدار5/2
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به این نتیجه رسیدند که ) 4(پور و همکاران بخشی
زرین . سفر خاك نداردکاشت گونه کاج تدا اثري بر ف

هاي غنی از مواد در خاكبیان کرده است،)32(کفش 
آلی قسمت عمده فسفر قابل جذب بصورت فسفرآلی 

مقدار آلی بیشتر شودوجود دارد، پس هرچه میزان ماده 
آلی در که مقدار مادهآنجاییاز.یابدفسفر افزایش می

.Cخاك گونه  arizonica Greeneین بیشتر بود به هم
وگیاهانریشه. دلیل مقدار فسفر آن نیز بیشتر است

موجبفیتازواسیدفسفاتازآنزیمترشحریزموجودات با
فسفرجذبقابلیتافزایشآلی وترکیباتایجاد

ها در خاك و چون میزان میکروارگانیسم) 14(شوند می
برگان کم است به تبع آن میزان فسفر قابل جذب سوزنی
وزل و همکاران نتایج بدست آمده توسط.شودکم می

ران حسنی و همکاخان.نیز مؤید این مطلب است)30(
21ساله و 8کاري فسفر در خاك جنگلمقدار) 19(

گرم در میلی8/3و 8/5ترتیب ساله کاج الدار را به
.دندکیلوگرم گزارش کر

قابل جذبپتاسیم 
ل جذبقابپتاسیم مقدارآمدهبدستطبق نتایج 

،ه بودبرگان نسبت به شاهد کاهش یافتدر سوزنی
زیردرپتاسیمافزایشدالیل)18(کریمیان و رزمی 

ایناندازسایهزیردرآلیموادها را، تجمعبوتهاندازسایه
آزادنتیجهدروفعالیت بیوشیمیاییافزایشوهابوته

.دانستنددار منطقهپتاسیمهايکانیازپتاسیمشدن
تواند به دلیل برگان میکاهش پتاسیم در سوزنیبنابراین 

که باشدها کاهش فعالیت بیوشیمیایی در زیر این گونه
دار منطقه پتاسیمهايکانیازپتاسیمشدنمانع آزاد

به این نتیجه رسیدند ) 4(پور و همکاران بخشی.شودمی
کاهش برگ کاج تدا سببونه سوزنیکه کاشت گ

. شودبرگ میسبت به جنگل طبیعی پهنپتاسیم خاك ن
مالحظهقابلافزایشدالیل)23(میشرا و همکاران اما

وانداز درختانزیر سایهدراستفادهقابلپتاسیم
دارپتاسیمهايکانیازپتاسیمشدنآزادبهراکالیپتوس

.اندارتباط دادهبرگالشتجزیهازآنآزاد شدنیا
ی و تجزیه کند این مواد سبب کمبود موادآلروایناز

افزون بر آن. شودبرگان میکمبود این عنصر در سوزنی
ها سبب کم در این گونهpHکمبود یون کلسیم و 

هاي رس آزادشود که یون پتاسیم نتواند از بین ورقهمی
شودمیقابل جذبمنجر به کمبود پتاسیم کهشود

سه گونه ه مقدار کلسیم در خاكبه دلیل این ک)15(
: صورت زیر بودبه

P. eldarica<C. arizonica<P. nigra
از این نظم ذبقابل جبنابراین تبعیت مقدار پتاسیم 

.طبیعی استکامالً
هاي مدیریت احیا و از آنجا که هدف نهایی در برنامه

ها، کمک به تجدید حیات طبیعی این اصالح جنگل
سد فقر بیشتر خاك در رلیکن بنظر میاست،سازگانبوم

هبرگان، این هدف را برآوردمناطق تحت کشت سوزنی
عنوان بستر زیرا وجود خاك مناسب به. اهد کردنخو

زنی، استقرار و ادامه حیات گیاهان نقش رشد، در جوانه
دهد که تحقیق حاضر نشان می. بسیار مهمی دارد

برگان به مراتب بیشتر از خسارت ناشی از کاشت سوزنی
با دقت ها کاشت این گونهالزم استاست و ود آنهاس

توان به ها را میو کاشت این گونهبیشتري همراه شود
کاشت همچنین .کمربندهاي سبز شهري معطوف کرد

تواند در خنثی برگ میترکیبی سوزنی برگ و پهن
.ثر باشدؤم،کاشت خالص سوزنی برگانيکردن اثرها
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Effect of Reforestation with Pinus nigra Arnold, Pinus eldarica Medw. and
Cupressus arizonica Greene Spices on some Properties of Soil (Case Study: Garan

region, Marivan)

Seyedeh Somayeh Hosseini1 and Vahid Hosseini2

Abstract
Protection aspects are important in Zagros Forest because degradation and soil erosion is an

important problem in this area. Consequently, the responsible organizations use needle-leaf
species for forest restoration. The object of this study was investigation effect of exotics needle-
leaves plantation on soil quality and compare with natural soil forest in Garan research station in
Marivan. In order to study soil conditions, 10 soil samples were collected from 0-20 cm depth
of each plantation stand (P. nigra Arnold, P. eldarica Medw. and C. arizonica Greene) and the
natural stand of Q. brantii Lindl. as control. In total, 40 samples were collected. The results
showed that nutrients of soil decreased significantly under needle-leaved species than control
treatment. The amount of pH, C, N, P and K were decreased 0.5-3, 4-20, 26-36, 47-55 and 10-
22 percent respectively under needle-leaved compared with natural stand as control.

Keywords: Plantation, Needle-leaf, Chemical soil properties, Northern Zagros
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