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 -7دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران.
 -2دانشیار ،گروه جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران.
 -3دانشجوی دکتری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران
تاریخ دریافت33/72/22 :

تاریخ پذیرش39/21/23 :

چکیده
این تحقیق با هدف بررسی اثر مدیریت جنگل بر خصوصیات فیزیکی و شيیيیایی خياد در پارسيل-
های ( 72شاهد) و ( 72مدیریتشده) سری یک طرح جنگلداری خلیلمحله واقيع در بششيشر انجيام شيد.
برای نيونهبرداری 22 ،قطعهنيونه  72آری دایرهای شکل بهصورت تصادفی -منظم با ابعاد شيبکه 17×722
متر در هر دو پارسل پیاده شد .در هر قطعهنيونه تعداد پنج ریزقطعهنيونه (با مساحت یک مترمربع) ،یکيی
از آنها در مرکز و چشار ریزقطعهنيونه دیگر در چشار جشت اصلی پیاده شدند .در هر ریزقطعهنيونيه پي
از آمیختن نيونهها باهم یک نيونه در هر عيق  2-72و  72-22سانتیمتر برای قطعهنيونيه ميوردنظر تشیيه
شد .نتایج نشيان داد مشخصيههيای درصيد رطوبيت (مدیریتشيده ،63/75 :شياهد 33/19 :درصيد)pH ،

(مدیریتشده ،6/91 :شاهد( EC ،)7/73 :مدیریتشده ،632/13 :شاهد 337/61 :میکروزیين

بير سيانتی-

متر) ،مواد آلی (مدیریتشده ،77/57 :شياهد 72/35 :درصيد) ،نیتيرو ن (مدیریتشيده ،2/62 :شياهد2/3 :
درصد) ،فسفر (مدیریتشده ،73 :شاهد 1/21 :قسيت در میلیيون) و پتاسيیم (مدیریتشيده ،337 :شياهد:
 753قسيت در میلیون) بین دو قطعه مورد بررسی تفاوت معنیدار داشتند .بيهطورکلی نتيایج ایين تحقیيق
مؤید اثر معنیدار مدیریت جنگل به شیوه تکگزینی روی خصوصیات فیزیکی و شیيیایی خاد است.
واژههای کلیدی :خصوصیات خاد ،شیوه تکگزینی ،قطعه شاهد ،قطعه مدیریتشده.

* نویسنده مسئول:

*
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مقدمه

خاد در تولید زیتوده گیاهی ،چرخه عناصير ،خخیيره

با افزایش روزافزون جيعیت ،پیشرفت عليم و توسيعه

کييربن و تبييدیل انيير ی در اکوسیسييتمهييای جنگلييی

انسيان روی طبیعيت بیشيتر

توصیف میشود ( .)Kooch et al., 2008برای ارزیابی

شده و سیيای طبیعت روزبهروز حالت طبیعی و اولیيه

حاصييلخیزی رویشييگاه و طبقييهبنييدی آن ،اطيي ع از

خود را از دست میدهد ( .)zanganeh, 2013جنگيل-

خصوصیات فیزیکی و شیيیایی خاد ضيروری اسيت

های ایران بهویژه جنگلهای صنعتی شييال کيه نقيش

( Makineci .)Schoenholtz et al., 2000و هيکياران

آنهيا در بيین دیگير جنگيلهيای ایيران

( )2007بييه ایيين نتیجييه رسييیدند کييه در مسييیرهای

قابلتوجه است ،نیز تحت تأثیر فعالیيتهيای زیيانآور

چوبکشی در مقایسيه بيا منياطق شياهد افيزایش جيرم

تکنولو ی ،تأثیر تخریي

تولید چيو

انسان قرار گرفته اسيت ( .)Porbabaei, 1998اميروزه

حجيی ظاهری و ضری

عواملی نظیر برنامهریزی نادرست و اجيرای ناصيحی

 Agustoو هيکيياران ( )2002در پييژوهشهييای خييود
تحت عنوان تأثیر نوع و ترکی

طرحهای جنگلداری در کنار دیگير عواميل موجبيات
تخری

تعادل رطوبتی معنیدار بيود.

اشکو

جنگلها را فراهم آورده است .این موضوع را

گونههيای موجيود در

فوقانی جنگل با توجيه بيه اقليیم و ميدیریت

میتوان از طریق بررسی و کنترل هيهجانبه و بيهموقع

جنگل بر ویژگیهای خياد منطقيه در اروپيا بيه ایين

عيلکرد و نتایج طرحها در مقایسه با وضعیت پیشيین

نتیجه رسیدند که نوع گونه بر نرخ معدنی شيدن ميواد

آن و برنامهریزیهای انجام شده پیگیری کرد ( Anissi

آلييی و فراینييد نیتریفیکیشيين اثيير داشييته و گونييههييای

.)et al., 2010

سوزنیبرگ با تغییراتی که در ورود و خروج یونهيای
کلسیم و منیزیم به وجود ميیآورنيد ،موجي

بر اساس تحقیقات انجامشده ،اجيرای شيیوههيای

اسيیدی

مختلف مدیریت در جنگل ،اثرهای متعيددی بير روی

شدن خاد میشيوند Demir .و هيکياران ( )2007بيه

بيومسيازگان جنگيل داشيته اسيت ( Opdam et al.,

بررسی اثرهای بشرهبرداری بر پوشش علفی ،الشبرگ و

 .)2002از مشمتييرین آنهييا مييیتييوان بييه تييأثیر بيير

خواص خاد سيطحی در یيک تيوده بليو در ترکیيه

خصوصیات خاد اشاره کرد .خادها بيهعنوان بخيش

پرداختند و به ایين نتیجيه رسيیدند پوشيش گیياهی و

مشيی از اکوسیستمها شناخته شدهاند و نقش مشيی در

الشييبرگ در مسييیرهای چوبکشييی بييهطور معنييیداری

توسعه پوشش گیاهی جنگلی دارنيد (.)Kooch, 2007

کاهش یافته و در مسيیرهای چوبکشيی جيرم حجييی

توسعه و تحول خاد و پوشش گیاهی وابسيته بيه آن،

ظاهری و ضری

تعادل رطوبتی افيزایش یافتيه اسيت.

فرآیند پیچیدهای است که نتیجه آن تغییر و تفياوت در

) Zangane (2013به بررسی برخی از ویژگیهای بوم-

پوشيش

شناختی و جنگلشناسی در تودههای بشرهبردارینشيده

گیاهی جنگل و میزان رشد آن را تحت تأثیر قرار ميی-

و بشرهبرداری شده پرداخت و این پيژوهش نشيان داد

دهد ( .)Crowley et al., 2003بهتازگی نیاز به ارزیابی

که ویژگیهای فیزیکی و شيیيیایی خياد در دو تيوده

کیفیت خاد (خصوصیات فیزیکی و شیيیایی) توسيعه

مدیریتشده و شاهد با یکيدیگر اخيت ف معنيیداری

یافته است و آنهم بهواسيطه بحي هيای ميدیریتی در

دارد Salehi (2011) .نیيز در بررسيی خيود بيا عنيوان

زمینۀ پایداری عيلکرد اکوسیسيتمهيای جنگليی بيوده

بررسی مقایسه ویژگیهای فیزیکی و شیيیایی خياد و

خصوصیات خاد است ،بهطوریکيه ترکیي

است .کیفیت خاد معیاری است که بر حس

خصوصیات کيی درختان در جنگلهای کيتر تخری

توانيایی
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یافته و تخری

نیافته حوضهی ناو اسالم نشيان داد کيه

جنگل ،راش-ميرز به هيراه

میلیمتر است .تیپ غال

تفيياوت معنييیداری از نظيير خصوصييیات فیزیکييی و

درختان انجیلی ،کلشيو و توسيکا اسيت و درختيان در

شیيیایی خاد و مشخصههای کيی درختان در بین دو

ک سه سنی مسين ،میيانسيال و جيوان قيرار دارنيد و

جنگل وجود دارد .نتایج هيبسيتگی بيین خصوصيیات

جنگل دو تا سه آشکوبه است (.)Anonymous, 2008

خاد و مشخصههای کييی درختيان نشيان داد کيه در

نمونهبرداری و تجزیه خاک

یافته ،درصيد تياج پوشيش ،قطير

نيونههای خاد در تابسيتان سيال  7337تشیيه شيدند.

برابرسيینه و ارتفيياع درختييان بييا کييربن آلييی ،فسييفر و

برای نيونهبيرداری 32 ،قطعهنيونيه  72آری ،دایيرهای

نیتيرو ن هيبسييتگی م بيت و بييا نسيبت  C/Nو جييرم

شکل با ابعاد شبکه  17×722متر بهصيورت تصيادفی-

مخصوص ظاهری هيبستگی منفيی دارد .ایين تحقیيق

منظم در هر دو پارسل پیياده شيد .در هير قطعهنيونيه

با هدف بررسی اثر مدیریت جنگل به شیوه تيکگزینی

بهمنظور تشیه نيونه خياد بيرای بررسيی خصوصيیات

در دو دهييه گذشييته روی خصوصييیات شييیيیایی و

فیزیکی ،در مرکز هر قطعهنيونيه در دو عييق  2-72و

فیزیکی خاد در توده راش-ميرز در سری یک طيرح

 72-22سانتیمتر نيونيه دسيتنخيورده بيا اسيتفاده از

جنگلداری خلیل محله واقع در بششيشر انجيام شيد تيا

اسييتوانه فلييزی تشیييه شييد و هيچنييین بييرای بررسييی

تأثیر روش جنگليداری نزدیيک بيه طبیعيت بيا شيیوه

خصوصیات شیيیایی خاد نیز در چشار جشيت اصيلی

جنگلشناسييی تييکگزینی بيير ویژگیهييای فیزیکييی و

در هر دو عيق خکر شيده نيونيه تشیيه شيد و پي

از

شیيیایی خاد مورد ارزیابی قرار گیرد.

آمیختن نيونهها باهم یک نيونه برای هير عييق بيرای

منطقه کيتر تخری

قطعه نيونه موردنظر تشیه شد .نيونههای خاد نیيز در

مواد و روشها

فضای باز پخش و پ

منطقه مورد بررسی

خرد و از الک دو میلیمتيری عبيور داده شيد .درصيد

بهمنظور انجام این پژوهش ،پارسلهای ( 72شياهد) و

رطوبت به روش توزین و خشيککردن ،بافيت خياد

( 72مدیریتشده) سری یک طرح جنگيلداری خلیيل
محله-عباس آباد (بشششر) انتخا

(درصد اجزا تشکیلدهنده خاد) با روش هیدرومتری،

شدند .جنگل ميورد

وزن مخصوص ظاهری به روش کلوخه ،اسیدیته خاد

بررسی در طيول جغرافیيایی ´´ 73° 97´ 76و عير

با استفاده از دستگاه  pHمتر ،هدایت الکتریکی پي

جغرافیایی ´´ 36° 92´ 97شرقی با متوسط ارتفاع 522

از

عصارهگیری با استفاده از دستگاه  ECمتر ،نیتيرو ن بيا

متر از سط دریا قرار دارد .قطعيات ميورد بررسيی از

روش کجلدال با استفاده از دستگاه کجلتک ،پتاسیم و

نظيير شييرایط رویشييگاهی و سيياختار پوشييش گیيياهی
مشابهاند .شی

از خشک شدن ،خاد حاصيله

فسفر قابل جذ

عيومی در هير دو قطعيه  32درصيد و

با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر،

کربن آلی بيه روش والکليی بي د انيدازهگیيری شيد

جشت غال  ،شيالی است .قطعه مدیریتشده از سيال

(.)Ghazanshahi, 2006

 7312بييه روش تييکگزینی مييورد بشييرهبييرداری قييرار

تجزیه و تحلیل دادهها

گرفتييه اسييت .سيينگ مييادری از نييوع آهکييی ،آهکييی

بهمنظور تجزیه و تحلیيل دادههيای خياد از نرمافيزار

دولومیتی و نيوع خياد قشيوهای شسيته شيده بيا افيق

( SPSSنسخه  )22و ( EXCELنسخه  )2221اسيتفاده

کلسیک است .متوسط بارندگی سالیانه در قطعه 613/2

شد .بيرای مقایسيه خصوصيیات فیزیکيی و شيیيیایی
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خاد در عيق  2-72و  72-22سانتیمتر در دو منطقيه

خاد در عيق  2-72سانتیمتير بيین دو قطعيه شياهد

از آزمون  tمسيتقل ( )Independent Sample T-Testو

( 7/62گرم بر سانتیمتر مربيع) و مدیریتشيده (7/59

برای مقایسه بین دو عيق  2-72و  72-22سيانتیمتير

گرم بر سانتیمتر مربع) تفاوت معنیداری مشاهده نشد

در هير منطقيه از آزميون  tجفتيی (Paired Sample T-

(شکل  .)2هيچنین درصد شن خياد در عييق 2-72

 )Testاستفاده شد.

سانتیمتر در قطعه شاهد ( 91/53درصد) بهطور معنی-
داری کيتر از قطعه مدیریتشده ( 16/99درصد) بيود.

نتایج

درصد سیلت و رس در عيق  2-72سانتیمتر در قطعه

بررسی خصوصیات فیزیکی خاک

شيياهد (بييه ترتی ي

نتایج نشان داد که درصد رطوبت خاد در عيق 2-72

 32/35و  73/11درصييد) بييهطور

معنيیداری بیشييتر از قطعييه مدیریتشيده (بييه ترتیي

سانتیمتر در قطعه شاهد ( 33/19درصد) بهطور معنی-

 79/13و  5/57درصد) بود (شکل .)3

داری کيتر از قطعه مدیریتشيده ( 63/7درصيد) بيود
(شکل  .)7در ارتبا با مشخصه جرم حجيی ظياهری
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شکل  –7میانگین درصد رطوبت در قطعات  72و ( 72شاهد و مدیریتشده) برای دو عيق  2-72و  72-22سانتیمتر (بارها
نشاندهنده اشتباه معیار است) در سری یک طرح جنگلداری خلیل محله
Figure 1. Mean moisture content in parcel No.10 and 12 (control and managed) at 0-10 and 10-20 cm
depths (bars show the standard error) in district 1, KhalilMahale forestry project
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مدیریت شده

شاهد

Managed

Control

1.73

a

1.48

1.6
1.4
1.2
1
0.8

0.6
0.4

)Bulk Density (gr/Cm2
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عيق خاد (سانتیمتر)
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شکل  – 2میانگین وزن مخصوص ظاهری در قطعات  72و ( 72شاهد و مدیریتشده) در دو عيق  2-72و  72-22سانتیمتر
(بارها نشاندهنده اشتباه معیار است) در سری یک طرح جنگلداری خلیل محله
Figure 2. Mean bulk density in parcels No.10 and 12 (control and managed) at 0-10 and 10-20 cm
depths (bars show the standard error) in district 1, KhalilMahale forestry project.
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شکل  –3میانگین درصد رس ،شن و سیلت در قطعات  72و ( 72شاهد و مدیریتشده) در دو عيق  2-72و  72-22سانتی-
متر (بارها نشاندهنده اشتباه معیار است) در سری یک طرح جنگلداری خلیل محله
Figure 3. Mean percentage of clay, sand and silt in parcels No.10 and 12 (control and managed) at 010 and 10-20 cm depths bars show the (standard error) in district 1, KhalilMahale forestry project.

بررسی خصوصیات شیمیایی خاک

نتایج مقایسه میانگینها نشيان ميیدهيد کيه مشخصيه

نتایج این بررسی نشان داد که واکنش خاد و هيدایت

هدایت الکتریکی خاد با افزایش عيق در هر دو قطعه

الکتریکی در عيق  2-72سانتیمتير در قطعيه شياهد

شاهد و مدیریتشده بهصورت معنیداری کاهش می-

(بييه ترتیي  7/73 :و  61/337میکييروزیين

بيير متيير)

یابد (شکل  9و .)7

بييهطور معنييیداری کيتيير از قطعييه مدیریتشييده (بييه
ترتی  6/96 :و  632/13میکيروزیين

بير متير) بيود.
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شکل  –9میانگین  pHدر قطعات  72و ( 72شاهد و مدیریتشده) در دو عيق  2-72و  72-22سانتیمتر (بارها نشاندهنده
اشتباه معیار است) در سری یک طرح جنگلداری خلیل محله
Figure 4. Mean of pH in parcel No.10 and 12 (control and managed) at 0-10 and 10-20 cm depths
(bars show the standard error) in district 1, KhalilMahale forestry project
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شکل  –7میانگین  ECدر قطعات  72و ( 72شاهد و مدیریتشده) در دو عيق  2-72و  72-22سانتیمتر (بارها نشاندهنده
اشتباه معیار است) در سری یک طرح جنگلداری خلیل محله
Figure 5. Mean of EC in parcel No.10 and 12 (control and managed) at 0-10 and 10-20 cm depths
(bars show the standard error) in district 1, KhalilMahale forestry project.

نتایج مقایسه میانگین مشخصه درصد کيربن آليی

عيييق  2-72سييانتیمتيير بييین دو قطعييه شيياهد و

نشان داد که مقدار آن در قطعيه شياهد ( )6/31بيهطور

مدیریتشييده تفيياوت معنييیدار وجييود دارد .مقييدار

معنیداری کيتير از قطعيه مدیریتشيده ( )6/57بيود.

نیترو ن در عيق  2-72سيانتیمتير در قطعيه شياهد و

مقدار این مشخصه بيا افيزایش عييق در قطعيه شياهد

مدیریتشده به ترتی

 2/32و  2/63درصد (شيکل )1

بهطور معنیداری کاهش پیيدا کيرد (شيکل  .)6نتيایج

و مقدار نسبت کربن به نیترو ن نیز به ترتی

مقایسه میانگینها حاکی از آن است که مقدار نیتيرو ن

 73/33و  77/93بود (شکل  .)5مقدار نیتيرو ن در هير

کل ،نسبت کربن به نیترو ن ،فسفر و پتاسیم خياد در

دو قطعه با افزایش عيق کاهش و مقدار نسيبت کيربن
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به نیترو ن کاهش مییابد .مقدار فسفر و پتاسيیم قابيل

 3/31 ppmو ( 73 ppmشکل  )3و مقيدار پتاسيیم بيه

در عيق  2-72سانتیمتر در قطعه شاهد بيهطور

برابر با  226/27 ppmو  337 ppmبيود (شيکل

جذ

ترتی

معنیداری کيتر از قطعه مدیریتشده بود .مقدار فسفر
در قطعات شاهد و مدیریتشيده بيه ترتیي

.)72
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شکل  -6میانگین کربن در قطعات  72و ( 72شاهد و مدیریتشده) در دو عيق  2-72و  72-22سانتیمتر (بارها نشاندهنده
اشتباه معیار است) در سری یک طرح جنگلداری خلیل محله
Figure 6. Mean of C in parcel No.10 and 12 (control and managed) at 0-10 and 10-20 cm depths (bars
show the standard error) in district 1, KhalilMahale forestry project
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شکل  -1میانگین نیترو ن در قطعات  72و ( 72شاهد و مدیریتشده) در دو عيق  2-72و  72-22سانتیمتر (بارها نشان-
دهنده اشتباه معیار است) در سری یک طرح جنگلداری خلیل محله
Figure 7. Mean of N in parcel No.10 and 12 (control and managed) at 0-10 and 10-20 cm depths (bars
show the standard error) in district 1, KhalilMahale forestry project
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شکل  -5میانگین نسبت کربن به نیترو ن خاد در قطعات  72و ( 72شاهد و مدیریتشده) در دو عيق  2-72و 72-22
سانتیمتر (بارها نشاندهنده اشتباه معیار است) در سری یک طرح جنگلداری خلیل محله
Figure 8. Mean of C/N in parcel No.10 and 12 (control and managed) at 0-10 and 10-20 cm depths
(bars show the standard error) in district 1, KhalilMahale forestry project
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شکل  -3متوسط فسفر قابل جذ

در قطعات  72و ( 72شاهد و مدیریتشده) در دو عيق  2-72و  72-22سانتیمتر (بارها

نشاندهنده اشتباه معیار است) در سری یک طرح جنگلداری خلیل محله
Figure 9. Mean of absorbable P in parcel No.10 and 12 (control and managed) at 0-10 and 10-20 cm
depths (bars show the standard error) in district 1, KhalilMahale forestry project
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شکل  -72متوسط پتاسیم قابلجذ

در قطعات  72و ( 72شاهد و مدیریتشده) در دو عيق  2-72و  72-22سانتیمتر (بارها

نشاندهنده اشتباه معیار است) در سری یک طرح جنگلداری خلیل محله
Figure 10. Mean of absorbable K in parcel No.10 and 12 (control and managed) at 0-10 and 10-20 cm
depths (bars show the standard error) in district 1, KhalilMahale forestry project

بحث

منجر به حفظ رطوبت خاد میشود .نتایج این تحقیيق

در این تحقیق خصوصیات فیزیکيی و شيیيیایی خياد

مطابق با نتایج  Salehiو هيکاران ( )2011بود.

در دو قطعه شاهد و مدیریتشده ميورد بررسيی قيرار

نتييایج وزن مخصييوص ظيياهری در ایيين بررسييی

گرفت .نتایج این بررسی نشان داد کيه مقيدار رطوبيت

نشييان داد کييه مقييدار ایيين مشخصييه بييین دو قطعييه

خيياد بييین دو قطعييه مدیریتشييده و شيياهد دارای

مدیریتشييده و شيياهد دارای اخييت ف معنييیداری در

اخت ف معنیدار در سط  37درصد است ،بهطوریکه

سط  37درصيد نیسيت ،وليی مقيدار ایين مشخصيه

مقدار آن در قطعه مدیریتشده بیشيتر از قطعيه شياهد

نشاندهنده کيتر بودن مقدار آن در عيق  2-72سانتی-

اسييت .زیيياد بييودن میييزان ایيين مشخصييه در قطعييه

متر نسبت به عيق  72-22سانتیمتير در هير دو قطعيه

مدیریتشده میتواند به دلیل دخالت ،ایجاد اخت ل در

است .نتایج ایين بررسيی مخيالف بيا نتيایج  Demirو

خاد و بههمخوردن ساختيان خاد باشيد .هيچنيین،

هيکيياران ( )2007بييود .علييت عييدم مشيياهده تفيياوت

میشود که میزان ورود آ

معنیدار در چگالی ظاهری بین دو قطعه میتواند ناشی

در اثر بارندگی افيزایش یابيد و بيهعبارتدیگر ،سيط

از درجه کوبیدگی کم ،وجود الیه الشبرگ روی خاد،

بیشتری بيه سيط

مخلو شدن الیه سطحی خياد بيا مياده آليی ،ریشيه

باز شدن تاج پوشش سب
تاجپوشش کيتر ،سب

میشود آ

خياد برسيد ( .)Smerdon et al., 2009عليت دیگير

دوانييی گیاهييان و فعالیييت موجييودات خيياد باشييد

بیشتر بودن مقدار رطوبت در قطعه مدیریتشده نسبت

( .)Makineci et al., 2007مقدار مواد آليی در هير دو

به قطعه شاهد میتواند ناشی از بیشتر بودن مقدار مواد

قطعه ،در عيق  2-72سانتیمتر نسبت به عييق 72-22

آلی خاد در این قطعه باشد .مواد آلی از طریق کاهش

سانتیمتر بیشتر بود و این دلیيل خيوبی بيرای کياهش

تبخیر از سط خاد و هيچنین قابلیيت نگشيداری آ

وزن مخصوص ظاهری در الیيه سيطحی اسيت ،زیيرا
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مواد آلی به چسبیدن خرات خاد کيک کيرده و سيب

مطابقت دارد .ایين کياهش هيدایت الکتریکيی ميکين

کاهش وزن مخصوص ظاهری میشيود .افيزایش وزن

است در اثر ترشحات ریشهای و تجزیه بقایای درختان

مخصوص ظاهری هييراه بيا افيزایش عييق بيه دلیيل

و هيچنین جذ

عناصر توسيط ریشيه درخيت باشيد

کاهش مواد آلی در عيق پایینتر است .بهطوریکيه بيا

( .)Mishra and Shamra, 2002از طرفييی مقایسييه

افزایش عيق در نتیجه تجزیه هوموس ،میانگین وزنيی

میانگین هدایت الکتریکيی در دو قطعيه نشيان داد کيه

قطر خاکدانهها کاهش یافته و در نتیجيه کياهش میيزان

میزان ایين مشخصيه در قطعيه مدیریتشيده بیشيتر از

خلل و خرج ،وزن مخصوص ظياهری خياد افيزایش

قطعه شاهد است؛ دلیلی که میتيوان بيرای بياال بيودن

مییابد ( Zanganeh (2013) .)Salehi et al., 2005نیز

میزان هدایت الکتریکی در قطعه مدیریتشده نسبت به

بييه عييدم وجييود اخييت ف معنييیدار جييرم مخصييوص

قطعه شاهد و هيچنین الیيه سيطحی نسيبت بيه الیيه

ظاهری در دو رویشگاه بشرهبرداری شده و بشرهبرداری

پائینی خاد عنوان کرد ،میتواند مقدار مواد آلی باشيد.

نشده اشاره کرده است.

بدین صورت که در قطعه مدیریتشده و الیه سيطحی

نتایج این بررسی نشان داد که مقيدار  pHبيین دو

خاد شرایط برای فعالیيت میکيرو ارگانیزمهيا فيراهم

قطعه مدیریتشده و شاهد دارای اخيت ف معنيیداری

است .بهطوریکه میکرو ارگانیزمها با تجزیه مواد آليی

در سط  37درصد است .مقایسيه میيانگین  pHنشيان

منجر به آزادسازی یونهای معدنی به خاد و در نتیجه

میدهد مقيدار ایين مشخصيه در قطعيه مدیریتشيده

افزایش غلظت ام ح محلول در خاد و در پی آن بياال

بیشتر از قطعه شاهد است .عليت بیشيتر بيودن  pHدر

رفتن میزان هدایت الکتریکی ميیشيوند ( Oswald et

قطعه مدیریتشده نسبت به قطعه شاهد میتواند ناشی

 .)al., 1999حال آنکه با افزایش عيق و هيچنین بسته

از ورود بیشتر نور و فراهم شدن رطوبت بیشيتر و بيه

بودن تاج پوشش در قطعيه شياهد در نتیجيه نامسياعد

دنبال آن افزایش سرعت تجزیيه الشيبرگ و بازگشيت

شدن شرایط برای فعالیيت میکروارگانیسيمهيا (ماننيد

سریعتر عناصر غذایی به خاد (منجر بيه افيزایش pH

کاهش میزان ميواد آليی ،درصيد رطوبيت ،حيرارت و

میشود) باشد ( Fisher et al., 2000; Fuqiang et al.,

اکسييیژن) از میييزان تجزیييه مييواد آلييی و بييه دنبييال آن

 .)2010از طرفی مقایسه میانگینها نشان ميیدهيد کيه

آزادسازی یونهای معيدنی کاسيته شيده و در نشایيت

مقدار ایين مشخصيه در قطعيه شياهد در عييق 2-72

مقدار هيدایت الکتریکيی خياد نیيز کياهش ميییابيد

سانتیمتر نسبت به عيق  72-22سانتیمتر کيتر اسيت.

( .)Jafari and Sarmadian, 2008این نتایج هيسو بيا

باالتر بودن مقدار  pHدر عيق  72-22سانتیمتر نسيبت

نتایج ) Amini (2014بود.

به الیه سطحی را میتوان به تجيع کياتیونهيای بيازی

مشخصه کربن در دو قطعه مدیریتشده و شياهد

محلول در این عيق نسبت داد ( Agular and Arnold,

در سييط  37درصييد دارای اخييت ف معنييیدار اسييت.

 .)1985نتييایج ایيين تحقیييق بييا )Zanganeh (2013

مقایسه میانگین هر دو مشخصه نشان ميیدهيد کيه بيا

مطابقت دارد.

افزایش عيق ،مقدار این دو مشخصه کياهش ميییابيد.

مقایسه میانگین هدایت الکتریکی نشيان ميیدهيد

باال بودن میزان کربن و مواد آلی در الیههيای سيطحی

که با افزایش عيق میزان این مشخصه کاهش ميییابيد

نسبت به الیههای پائینی را میتوان به میزان بقایای آلی

که با نتایج تحقیق )Kianmehr and Zanganeh (2013

که با

که به خاد وارد میشود ،نسبت داد .بدین ترتی
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افزایش عيق از میزان بیوماس گیاهی (هوموس) کاسته

نسييبت کييربن بييه نیتييرو ن یکييی از مشمتييرین

شده و در پی آن میزان مواد آلی نیيز کياهش ميییابيد

شاخصها بيرای بررسيی حاصيلخیزی خياد جنگليی

( .)Malo et al., 2005میزان کربن آلی نیز به ماده آليی

است .علت باالتر بودن میزان نسبت کربن بيه نیتيرو ن

موجود در خاد وابسته است ( .)Malo et al., 2005از

در قطعييه شيياهد در هيير دو عيييق نسييبت بييه قطعييه

طرفی مقایسه میانگین کربن و ميواد آليی خياد در دو

مدیریتشده میتواند ناشی از اخيت ف زیياد محتيوای

قطعه نشان داد کيه میيزان ایين دو مشخصيه در قطعيه

نیترو ن خاد باشد که در قطعه شياهد بيهطور معنيی-

مدیریتشده بیشتر از قطعه شاهد است .نتایج پيژوهش

داری در هر دو عيق  2-72و  72-22سانتیمتر ،کيتير

مطابق بيا نتيایج  Kowalskiو هيکياران ( )2004بيود؛

از مقدار آن در قطعه مدیریتشيده اسيت .ایين نتيایج

دلیلی که میتوان برای باال بودن میيزان کيربن و ميواد

مطابق با نتایج ) Amini (2014بود.
نتایج این تحقیق نشان میدهيد کيه میيزان فسيفر

آلی در قطعه مدیریتشده نسبت به قطعيه شياهد بیيان
کييرد سييرعت تجزیييه بیشييتر الشييبرگ در قطعييه

قابل جذ

مدیریتشده است .بهعلت باز شدن تاجپوشش بير اثير

 37درصييد دارای اخييت ف معنييیداری دارد .از طرفييی

قطع درختان میباشد Neiryck.و هيکاران ( )2000نیز

نتایج مقایسه میانگینها نشيان ميیدهيد کيه مشخصيه

در بررسی خود در رابطه با تأثیر شيش گونيه درختيی

فسفر قابل جذ

در دو قطعه بيا افيزایش عييق رونيد

نيدار ،ون ،افرا ،بليو قرميز و راش بير خصوصيیات

مشابشی را نشان میدهد ،بهطوریکه ایين مشخصيه بيا

فیزیکی و شیيیایی خاد در یک اکوسیستم جنگلی در

افزایش عيق ،کاهش مییابد و از طرفيی مقيدار آن در

بروکسل ،کاهش میزان کربن آلی را بيا افيزایش

قطعيه مدیریتشييده بیشييتر از قطعيه شيياهد اسييت .در

عيق مشاهده کردند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که

خادهای جنگلی بیشترین فسفر قابل جيذ

در افيق-

میزان نیترو ن در دو توده مدیریتشده و شاهد در هير

های سطحی یافت میشود .از دالیل دیگر زیادتر بودن

دو عيق در سط  37درصد دارای اخت ف معنیداری

فسفر در الیيههيای بياالیی ،تحيرد کيم فسيفر اسيت

است و این مشخصه در قطعه مدیریتشيده در هير دو

( .)Zarinkafsh, 2001این نتایج بيا نتيایج Zanganeh

عيق ،بیشتر از قطعه شاهد است .هيچنین نتایج نشيان

) Kianmehr (2013) ،(2013و ) Amini (2014نیييز

میدهد که شاخص نیترو ن خياد در قطعيه شياهد و

مطابقت دارد.

جنو

در دو توده مدیریتشده و شاهد در سيط

مدیریتشده با افيزایش عييق کياهش ميییابيد .دلیيل

در بررسی حاضر نتایج نشان میدهد کيه پتاسيیم

بیشتر بودن مقدار نیترو ن را میتوان بیشتر بودن ميواد

قابل جذ

در بین دو قطعه مدیریتشيده و شياهد در

آلی خاد در قطعه مدیریتشده و کنيد بيودن سيرعت

سط  37درصد دارای اخيت ف معنيیداری اسيت .از

تجزیه الشبرگ در قطعه شاهد و بیشيتر بيودن ازت در

طرفی مقایسه میيانگین نشيان ميیدهيد کيه مشخصيه

بييرگ گونييه ميييرز نسييبت بييه گونييه راش نسييبت داد

پتاسیم قابل جذ

در دو قطعه با افزایش عييق رونيد

( .)Marvi Mohadjer, 2008هيچنيین عليت کياهش

مشابشی را نشان میدهد بهطوریکيه ایين مشخصيه بيا

مقدار نیترو ن با افزایش عيق میتوانيد ابتيدا ناشيی از

افزایش عيق ،کاهش مییابد و از طرفيی مقيدار آن در

کيتر بودن مقيدار ميواد آليی در عييق  72-22و ثانیيا

قطعه مدیریتشده بیشتر از قطعه شياهد اسيت .عليت

ناشی از جذ

اصلی کاهش مقدار پتاسیم با افزایش عيق را ميیتيوان

آن توسط ریشه درختان باشد.
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Abstract
This study aimed to evaluate the effects of forest management on soil physicochemical properties in
compartments No. 10 (control) and 12 (managed) in Forest Series No. 1 in Khalil-Mahale Forest
Management Planning, Behshahr. Twenty circular sample plots with an area of 1000 m2 were
systematic-randomly sampled in a 100×75 m grid in both compartments. In each plot, five 1 m2 microplots were established: one in the center and four others in north-south, east-west directions at each
corner. Soil samples were collected from 0-10 and 10-20 cm depths in the micro-plots. In each plot,
the samples taken from the same depth range were pooled. According to our results, the values of
moisture content, pH, EC, organic matter, nitrogen, phosphorus and potassium were significantly
(α=5%) different in the two compartments. This study highlights the positive influence of single
selection system on the physicochemical properties of forest soils.
Keywords: Soil properties, Single selection method, Control parcel, Managed parcel.
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