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چکیده
این پژوهش برای بررسی تأثیر تودههای خالص و آمیخته راش و ممرز بر مقدار الشریزی ،مشخصههای
خاک و تنفس در جنگل آموزشی-پژوهشی دارابکال ساری انجام شده است .تعداد  10قطعهنمونه دایرهای
( 10آر) در هرکدام از سه توده به روش تصادفی درنظر گرفته شد .نمونههای خاک از عمق صفر تا 10
سانتیمتر برداشته شده و خصوصیات شیمیایی و فیزیکی آنها اندازهگیری شد .برای اندازهگیری الشریزی
تعداد  10تله الشبرگ به ابعاد  50×50سانتیمتر در هرکدام از تودهها قرار داده شد و الشریزهها هر دو ماه
یکبار جمعآوری شد .نتایج نشان داد که مقدار اسیدیته ،نیتروژن کل ،درصد شن ،سیلت ،مقدار تنفس خاک
و مقدار الشبرگ در تودههای مختلف تفاوت معنیداری را نشان داده است .بیشترین مقدار الشریزی برگ
در مهر و کمترین مقدار آن در فروردینماه مشاهده شده است .محاسبه مقدار عناصر غذایی ورودی به کف
جنگل و تجزیه آماری آنها نشان داد که تمامی عناصر اندازهگیری شده شامل کربن ،نیتروژن ،فسفر و پتاسیم
تفاوتهای معنیداری را بین تودهها نشان دادهاند.
واژههای کلیدی :تله الشبرگ ،خصوصیات خاک ،دارابکال ،عناصر غذایی.
* نویسنده مسئول

*

شمارۀ تماس01133882984 :
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مقدمه

گونههای درختی ،ترکیبهای مختلف تاجپوشش می-

خاک بهعنوان بخش مهمی از اکوسیستمها شناخته شده

تواند اثرهای متفاوتی روی دسترسی عناصر غذایی

است و نقش مهمی در توسعه پوشش گیاهی جنگلی و

داشته باشد ،چرا که عناصر غذایی از طریق تجزیه و

در نتیجه افزایش کیفیت رویشگاه دارد ( Hashemi et

معدنی شدن الشریزی بهوسیله ارگانیسمهای خاک آزاد

 .)al., 2017یکی از شاخصهای سالمت بومنظام

میشوند ( ،)Prescott, 2005از اینرو بسیاری از

جنگل ،وجود الیه الشبرگ است که تجزیه آن از طریق

فرآیندهای بیوشیمیایی الیه بستر جنگل و افقهای

تنظیم مواد آلی خاک ،آزادسازی عناصر غذایی مورد نیاز

معدنی خاک بهوسیله تاجپوشش کنترل میشود

گیاهان ،تأثیر بر چرخه کربن خاک و بازگشت عناصر

( .)Hojjati, 2007ترکیب شیمیایی و مقدار تولید

غذایی برگها به خاک ،بخشی از عناصر مورد نیاز برای

الشبرگ متأثر از تاجپوشش گونههای درختی ،متفاوت

رشد را در اختیار گیاهان قرار میدهد ( Wardle et al.,

بوده و این دو عامل در میزان تجمع مواد آلی کف جنگل

 .)Hoorens et al., 2010 ،2003در مرحله اول فرآیند

مؤثر هستند ()Pausas, 1997؛ اما ممکن است در توده-

تجزیه مقدار ماده آلی ازدسترفته الشبرگ با مقدار

های آمیخته نسبت به تودههای خالص رفتار متفاوتی

نیتروژن موجود در ترکیبات اولیه الشبرگها رابطه مثبت

داشته باشند که همین امر منجر به بروز اختالفات در

و با نسبت کربن به نیتروژن و لیگنین به نیتروژن نیز

میزان تجمع مواد آلی در کف جنگل آمیخته نسبت به

رابطه منفی دارد ( .)Gao et al.,2016همچنین تحت

تودههای خالص میشود .در سالهای اخیر پژوهشهای

تأثیر شرایط خرد اقلیمی منطقه ،زیتوده ،تنوع و فعالیت

فراوانی در مورد تأثیر گونههای مختلف درختی بر

ارگانیسمهای تجزیهکننده ،آبشویی غیرحیاتی مواد

خصوصیات خاک انجام شده که نشاندهنده اثر

محلول در مراحل اولیه بوده و همه این عوامل مستقیم

قابلتوجه نوع الشبرگ گونههای درختی آشکوب باالیی

یا غیرمستقیم متأثر از تاجپوشش جنگل هستند

توده بر حاصلخیزی خاک است (،Mohr et al., 2005

( .)Annunzio et al., 2008 ،Hojjati, 2007وجود تاج-

 .)Ayres et al., 2009گونههای درختی از طریق

پوشش باعث افزایش مقدار برگ ریخته شده در سطح

ویژگیهای متفاوتشان در الشبرگ تولیدشده ،رهاسازی

خاک میشود که با تجزیۀ تدریجی آنها ،حاصلخیزی

عناصر غذایی و ارائه ترکیبات شیمیایی ویژه در الشبرگ

خاک جنگلی افزایش یافته و خواص خاک نیز به نحو

اثرهای متفاوتی روی خاک دارند ( Eshaghi Rad et

مطلوبی اصالح میشود .به خصوصیات شیمیایی

Karami ،Rohi moghadam et al., 2010 ،al., 2014

الشریزه شامل غلظت عناصر غذایی ،مقدار و نوع ماده

.)kordalivand et al., 2015

آلی کیفیت الشریزه گفته میشود .کیفیت باالی الشریزه-

زمانی که الشبرگهای آمیخته از چندین گونه

ها موجب افزایش جمعیت تجزیهکنندگان خاکزی و

درختی در کنار هم قرار میگیرند؛ الگوهای پیچیده از

فعالشدن بخش زیستی خاک میشود که عواملی مانند

دستدادن وزن ،پویایی عناصر غذایی و جوامع تجزیه-

سختی ،مورفولوژی ،نسبت کربن به نیتروژن ،فسفر و

کننده شکل میگیرد ،بهطوریکه فرآیندهای فیزیکی،

طول عمر برگها بر آن مؤثر است ( Augusto et al,

شیمیایی و زیستی بهصورت جداگانه و یا در ارتباط

 .)2002بهدلیل تفاوت در کیفیت شیمیایی الشبرگ

باهم میتوانند اثرهای متقابل میان الشبرگهای گونه-
های متفاوت را در طول فرآیند تجزیه هدایت کرده،
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فعالیت تجزیهکنندهها و ترکیب عناصر غذایی درونی

باشند .با توجه به سطح تودههای مورد بررسی،

درختان را تحت تأثیر قرار دهند ( Hansen and

قطعهنمونههای دایرهای به مساحت  1000مترمربع با 10

 .)Coleman, 1998با توجه به اهمیت گونههای راش و

تکرار در هر توده به روش تصادفی با رعایت حداقل

ممرز ،بهعنوان دو گونه مهم در عرصههای جنگلی شمال

فاصله و اجتناب از اثرهای حاشیهای مرز جنگل پیاده-

کشور ،بررسی اثر ترکیب تاجپوشش درختی این دو

سازی شدند .بهمنظور برآورد میزان تولید الشریزی در

گونه بر مشخصههای کیفی الشبرگ و خاک در جنگل-

هریک از تودههای جنگلی در آذرماه  ،1394تلههای

های هیرکانی حائز اهمیت است؛ بنابراین این پژوهش

جمعآوری الشریزی ( )Litter trapبه ابعاد 50×50

با هدف بررسی تأثیر تاجپوشش تودههای خالص و

سانتیمتر ( )Tateno et al., 2007در ارتفاع  30سانتی-

آمیخته راش و ممرز بر خصوصیات خاک و الشریزی

متر از سطح زمین در قسمت میانی هر قطعهنمونه نصب

در جنگلهای طبیعی خالص و آمیخته راش و ممرز

و الشریزی درون تلهها به فواصل زمانی  60روز جمع-

انجام شد تا توانایی تودههای جنگلی را در تغییر

آوری شد (.)Tateno et al, 2007 ،Liao et al, 2006

مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد بررسی قرار

سپس تفکیک الشریزه به برگ بهعنوان جزء اصلی،

دهد.

چوب ،بذر و دیگر انجام شد (Meier ،Prescott, 2005

 )et al., 2006و همه اجزاء پس از شستشو در داخل

مواد و روشها

آون بهمدت  48ساعت در دمای  65درجه سانتیگراد

برای انجام این پژوهش ،تودههای خالص و آمیخته راش

قرار داده و سپس با استفاده از آسیاب خرد شدند .برای

و ممرز جنگل آموزشی پژوهشی دانشکده منابع طبیعی

بررسی نیتروژن موجود در بخشهای گیاهی از روش

ساری (سری یک دارابکال) انتخاب شدند .جنگلهای

تیتراسیون در سیستم کجلدال استفاده شد ( Vahing et

دارابکال در جنوب شرقی شهرستان ساری در ارتفاعات

 .)al, 1999بهعالوه برای اندازهگیری پتاسیم قابل جذب

پایینبند تا میانبند حوضه آبخیز  74در عرض ´36˚23

گیاه از روش نشر شعلهای و فسفر قابل جذب از روش

تا ´ 36˚33و طول شرقی ´ 52˚20تا ´ 52˚31قرار دارد.

اسپکتروفتومتری استفاده شد (.)Ghazanshahi, 1998

حداقل ارتفاع از سطح دریای آزاد  160متر و حداکثر

نمونهبرداری خاک از عمق صفر تا  10سانتیمتری

 710متر است .پارسلهای مورد بررسی بخشی از

در مرکز قطعهنمونه با استفاده از استوانه فلزی (با قطر

پارسلهای  12 ،9و  22سری  1هستند که بهترتیب

هشت سانتیمتری) در بهمنماه انجام شد .در مجموع،

شامل راش خالص (درصد ترکیب  90درصد) ،آمیخته

 30نمونه خاک ( 10نمونه خاک از هر توده) برداشت و

(راش ،ممرز) و ممرز خالص (درصد ترکیب  90درصد)

به آزمایشگاه منتقل شد .در آزمایشگاه مشخصههایی

هستند .با توجه به اهداف پژوهش ،محدوده مورد

مانند بافت خاک به روش هیدرومتری ،رطوبت خاک به

بررسی طوری انتخاب شد که تودهها از نظر مشخصات

روش توزین و خشککردن ،جرم مخصوص ظاهری به

فیزیوگرافی شامل ارتفاع از سطح دریا ( 600-700متر)،

روش کلوخه ( ،)Ghazanshahi, 1998کربن آلی به

درصد شیب ( 20درصد) و جهت عمومی دامنه

روش والکی بالک ،نیتروژن کل با استفاده از روش

(شمالی-جنوبی) دارای حداکثر همگنی بوده و حداقل

کجلدال ،فسفر قابل جذب با استفاده از روش اولسن و

تفاوتها را در خصوصیات خاک و مواد مادری داشته

دستگاه اسپکتروفتومتر ،کربنات کلسیم با استفاده از
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روش خنثیسازی ،پتاسیم قابلجذب با استفاده از روش

اختالف معنیدار بوده و بیشترین مقدار تنفس در زیر

طیفسنجی اتمی ،هدایت الکتریکی با استفاده از دستگاه

تاجپوشش خالص ممرز مشاهده شده است (جدول .)1

 Ecمتر و اسیدیته با استفاده از دستگاه  pHمتر اندازه-

آنالیز تفکیک الشریزی در ماههای (شهریور و مهر)

گیری شدند ( .)Ghazanshahi, 1998برای اندازهگیری

و (آبان و آذر) نشان داد که مقدار ریزش برگ دارای

مقدار تنفس خاک در قطعات نمونه موردبررسی ،لوله-

تفاوت معنیدار در بین تودهها است .در ماه شهریور و

هایی پالستیکی به قطر  10سانتیمتر و طول  20سانتی-

مهر بیشترین مقدار بذر در توده آمیخته بوده است .در

متر پس از کنار زدن الشبرگها در زمین نصب شد و

ماه آبان و آذر بیشترین مقدار بذر در توده خالص راش

مقدار تنفس خاک توسط دستگاه ( Co2 portساخت

و کمترین مقدار آن در توده خالص ممرز و توده آمیخته

آلمان) ،دما خاک توسط دماسنج دیجیتال و رطوبت

بوده است (جدول  .)2نتایج تفکیک و آنالیز الشریزیها

خاک بهوسیله رطوبتسنج در زمان برداشت نمونه

بیان کرد که غیر از ماه اسفند و فروردین در تمامی ماه-

خاک ،اندازهگیری شده است.

های سال ،برگ بیشترین سهم از الشریزی را در هر سه

برای تجزیهوتحلیل دادهها در ابتدا نرمالبودن داده-

توده بهخود اختصاص داده است (جدول .)2

ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و

نتایج نشان داد که تودههای مورد بررسی تفاوت

همگنی واریانسها با آزمون لون انجام شد .با توجه به

معنیداری را از نظر مقدار الشبرگ دارند .بر اساس نتایج

نرمالبودن دادهها ،برای مقایسه مقادیر آزادسازی عناصر

بیشترین مقدار الشبرگ در ماههای آبان و آذر و کمترین

غذایی و خصوصیات خاک از آزمون تجزیه واریانس و

مقدار آن در ماه فروردین و اسفند بوده است .مقدار

برای مقایسه میانگین گروهها از آزمون چند دامنه دانکن

ریزش برگ در ماههای دی و بهمن ،اردیبهشت و

در نرمافزار  SPSSنسخه  16استفاده شد.

خرداد ،تیر و مرداد ،آبان و آذر دارای تفاوت معنیداری
است .بیشترین مقدار الشبرگ ماههای دی و بهمن در

نتایج

تودههای خالص ممرز و آمیخته و کمترین مقدار آن در

نتایج حاصل از آنالیز واریانس مقدار عناصر غذایی خاک

توده خالص راش مشاهده شده است .بیشترین مقدار

سه توده مورد بررسی در عمق  0-10سانتیمتر نشان داد

الشبرگ اردیبهشت و خردادماه در توده آمیخته و

که مقدار اسیدیته خاک ،نیتروژن کل ،شن و سیلت دارای

کمترین مقدار آن در تودههای خالص راش و ممرز

تفاوت معنیدار است .خاک زیر توده ممرز خالص

است .در ماه تیر و مرداد بیشترین مقدار الشبرگ در توده

دارای بیشترین مقدار نیتروژن کل است .مقدار هدایت

خالص ممرز بود .در ماههای آبان و آذر بیشترین مقدار

الکتریکی فسفر ،پتاسیم ،نسبت کربن به نیتروژن و کربن

الشبرگ در توده خالص راش و کمترین مقدار آن در

خاک تودههای مورد بررسی تفاوت معنیداری از نظر

توده خالص ممرز بوده است و توده آمیخته حالت حد

آماری نشان ندادهاند .تنفس خاک از نظر آماری دارای

واسط داشته است که با هر دو توده خالص تفاوت
معنیداری دارد (شکل .)1
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جدول ( -1میانگین ±اشتباه معیار) مشخصههای فیزیکوشیمیایی و زیستی خاک و ترکیبهای مختلف تاجپوشش
Table 1. (Mean ± standard error) Physicochemical and biological characteristics of the soil and various
canopy composition
ترکیبهای تاجپوشش
مشخصه
Facture

جرم مخصوص ظاهری

Canopy composition

F

راش خالص

ممرز خالص

آمیخته

Pure Beech

Pure Hornbeam

Mixed

1.58±0.15ns

1.55±0.06ns

1.47±0.05ns

0.724

Sig.

0.327

Bulk density

شن (درصد)

63.80±3.42a

51.39±2.45b

55.03±3.58b

3.987

0.030

)Sand (%

سیلت (درصد)

35.26±1.66a

رس (درصد)

9.34±1.85ns

26.85±2.32b

32.42±2.53ab

3.758

0.036

)Silt (%
13.34±1.50ns

12.53±1.86ns

1.459

0.250

)Clay (%

اسیدیته

5.49±0.09b

5.97±0.01a

5.57±0.08b

6.467

0.005

pH

هدایت الکتریکی (دسی سیمنز)

0.39±0.01ns

0.39±0.02ns

0.42±0.02ns

0.794

0.462

)Electric conduction (ds/m

کربن آلی (درصد)

2.50±0.13ns

2.96±0.38ns

2.42±0.17ns

1.290

0.292

)Carbon (%

کربنات کلسیم (میلیگرم بر کیلوگرم)

1.47±0.28ns

1.92±0.28ns

2.27±0.46ns

1.297

0.290

)Calcium (mg/kg

نیتروژن کل (درصد)

0.13±0.00b

فسفر قابل جذب (پیپیام)

0.18±0.00a

0.13±.00b

8.467

0.001

)Nitrogen (%
3.77±0.53ns

6.40±1.58ns

3.35±0.60ns

2.586

0.094

پتاسیم قابل جذب

170.44±13.16ns

140.13±18.54ns

136.95±26.23ns

0.850

0.438

)Available Phosphorus (ppm
)Available Potassium (ppm

تنفس خاک (مول کربن در ساعت بر مترمربع)

55.65±2.74b

73.94±3.29a

52.99±1.95b

17.575

0.000

رطوبت (درصد)

11.91±.055ns

13.37±0.51ns

12.95±0.87ns

1.25

0.301

)Soil respiration (mol c/h-1/m-2
)Moisture (%

دما (درجه سانتیگراد)

7.49±0.05c

نسبت کربن به نیتروژن

19.01±.1.12ns

)Temperature (˚C

8.03±0.091b
16.08±1.59ns

8.41±0.14a
17.91±0.88ns

18.86
1.432

0.00
0.256

Carbon/nitrogen ratio
حروف التین غیرمشابه نشاندهنده تفاوت آماری معنیدار است.
Different letters indicate significant differences
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 اشتباه معیار) تفکیک الشریزی کل (درصد) در ترکیبهای مختلف تاجپوشش جنگل± (میانگین-2 جدول
Table 2. (Mean ± standard error) Separation of total litterfall (%) in different forest canopy
composition. different Latin letters show the significant difference.
ترکیبهای تاجپوشش
Sig.

0.75
0.64
0.96
0.64
0.77
0.12

F

0.28
0.44
0.04
0.45
0.25
2.23

آمیخته

ممرز خالص

راش خالص

Mixed

Pure Hornbeam

Pure Beech

62.01±9.39a

51.33±9.99a

59.26±11.76a

28.84±8.83a

30.10±8.91a

32.46±9.52a

دیگر

19.25±10.35a

برگ

4.22±2.85a

77.36±10.23a

0.01
0.30
0.47
0.12
.

0.53
4.59
1.22
0.76
2.25
.

February & January

5.31±2.31a

0.41

0.59

دی و بهمن

بذر

9.19±5.01a

0.66

1.97

چوب
Wood

3.12±1.12a

0.00a

0.15

برگ
Leaf

2.95±2.92a

31.60±9.99a

10.00±8.05a
0.00a

0.00a

0.00a

0.00a

زمان
Time

9.36±6.95a

.

1.03

Feature

6.01±4.07a

.

0.37

مشخصه

Canopy composition

Seed
Etc
Leaf

چوب
Wood

اسفند و فروردین

بذر

March & April

Seed

56.91±11.14a
3.96±2.76a

90.00±10.00a
76.46±7.96a
10.16±4.64a

80.74±10.35a

دیگر

69.46±9.90a

برگ

22.22±10.07a

Etc
Leaf

چوب
Wood

اردیبهشت و خرداد

بذر

May & June

4.74±4.74a

6.86±6.86a

0.00a

34.37±11.31a

6.50±3.54b

8.31±4.25b

دیگر

82.37±9.91a

برگ

100.0±0.0a
0.00a
0.00a
0.00a

88.12±9.96a

Seed

11.87±9.96a

12.86±10.09a

0.00a

4.76±10.04a

Etc
Leaf

چوب
Wood

تیر و مرداد

بذر

July & August

Seed

0.00a

دیگر

85.44±4.15a

برگ

0.00a

Etc
0.00
0.09
0.02
0.38

14.24
2.62
8.19
1.00

52.04±9.36b
6.61±2.48a

96.16±2.56a
0.00a

5.72±2.92a

Leaf

چوب
Wood

شهریور و مهر

بذر

September & October

40.58±11.01b

8.83±2.56a

8.83±4.18a

0.75±0.75a

0.00a

0.00a

دیگر
برگ

Seed
Etc

0.05

3.18

94.26±3.25a

92.85±2.72a

80.41±6.01b

0.20

1.68

2.71±1.54a

4.56±2.47a

11.70±5.63a

 چوبWood

0.02

4.38

0.00b

1.39±0.73b

7.08±3.01a

بذر

1.19±0.66a

0.79±0.55a

0.48

0.72

3.02±2.23a

378

Leaf

Seed

دیگر
Etc

آبان و آذر
November & December
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2500

راش خالص pure beech

a

ab
1500

آمیخته mixed
b

1000

a a

a

a
b

a

b

500

b b

a a a

b a a

مقدار الشبرگ (کیلوگرم در هکتار)

ممرز pure Hornbeam

The amount of leaf litter kg/ha

2000

0

آبان و آذر

شهریور و مهر

تیر و مرداد

اردیبهشت و خرداد اسفند و فروردین

& May & June July & August September & Novamber
October
Desember

& March
April

دی و بهمن
February
&January

شکل ( -1میانگین ±اشتباه معیار) مقدار الشبرگ (کیلوگرم در هکتار) در ترکیبهای مختلف تاجپوشش جنگل در فواصل
زمانی  60روزه
Figure 1. (Mean ± standard error) The amount of litter and leaf litter (kg / ha) in different forest
canopy composition at 60-day intervals

محاسبه غلظت عناصر غذایی موجود در الشبرگ

بحث

گونههای مورد بررسی و آنالیز آماری آنها نشان داد که

کیفیت الشبرگ بهعنوان عامل اصلی کنترلکننده نرخ

بهجز پتاسیم دیگر عناصر غذایی (نیتروژن ،فسفر ،کربن،

تجزیه است و شاخص نسبت کربن به نیتروژن (،)C/N

نسبت کربن به نیتروژن) الشبرگ تفاوتهای معنیداری

غلظتهای فسفر و نیتروژن بهعنوان بهترین پیشبینی-

را در بین تودهها نشان ندادند .بیشترین مقدار غلظت

کنندههای نرخ تجزیه در الشبرگها هستند ( Wang et

پتاسیم در توده خالص ممرز و کمترین مقدار غلظت در

 .)al., 2007مقدار ورودی یک عنصر تابعی از تولید

توده آمیخته بوده است (جدول  .)3آنالیز آماری تمامی

الشبرگ و غلظت عناصر غذایی برگ است .در کل ،مواد

عناصر غذایی ورودی اندازهگیری -شده شامل کربن،

آلی با نسبت باالی  ،C/Nنیتروژن بیشتری را انباشت

نیتروژن ،فسفر و پتاسیم بیانگر تفاوتهای معنیداری

میکنند زیرا میکروبها (باکتریها و قارچها) نیتروژن

در بین گونهها بوده است (شکل  .)2توده خالص ممرز

را از خاک میگیرند و این مسئله منجر به تجزیه پایین

بیشترین مقدار ورودی کربن ،فسفر و پتاسیم بهوسیله

الشبرگها ،مخصوصا در سال اول ،میشود

ریزش الشبرگ و تودههای خالص راش و آمیخته

( .)Bonanomi et al., 2010مطابق یافتههای این

کمترین مقدار این عناصر را بهخود اختصاص دادهاند.

پژوهش توده راش خالص باالترین نرخ  C/Nرا داشته

مقایسه میانگین مقدار ورودی نیتروژن ساالنه نیز دارای

است ،به بیانی دیگر بیشترین ورودی نیتروژن در توده

تفاوت معنیدار است ،بهطوریکه در توده خالص راش

خالص ممرز دیده شد ،که از دالیل آن میتوان به غلظت

دارای کمترین مقدار و در توده خالص ممرز بیشترین

زیاد این عنصر در الشبرگ این گونه نسبت به تودههای

مقدار را دارا بوده است (شکل .)2

دیگر و همچنین تولید کم الشبرگ این گونه اشاره کرد
379

فصلنامۀ علمی پژوهش و توسعه جنگل ،جلد  ،5شماره 3

که با نتایج تحقیق  Hashemiو همکاران ()2017

متفاوتی را نشان میدهد و در این بررسی نیز بین توده-

مطابقت دارد .فسفر از عناصری است که در طول فرآیند

های مورد بررسی اختالف معنیداری مشاهده نشده -

تجزیه در الشبرگها و رویشگاههای مختلف ،رفتار

است و نتایج  Wangو همکاران ( )2007نیز آن را تأیید
میکند.

جدول ( -3میانگین ±اشتباه معیار) غلظت مشخصههای کیفی الشبرگ در ترکیبهای مختلف تاجپوشش جنگل
Table 3. (Mean ± standard error) Concentration of quality characteristics of litter in different forest
canopy composition
ترکیبهای تاجپوشش
مشخصه
Canopy composition
F
Sig.
آمیخته
ممرز خالص
راش خالص
Facure
نیتروژن (درصد)

Pure Beech

Pure Hornbeam

Mixed

0.31±0.01a

0.33±0.03 a

0.32±0.02 a

0.14

0.86

)Nitrogen (%

فسفر (درصد)

0.06±0.00 a

0.09±0.01 a

0.06±0.01 a

1.82

0.18

)Phosphorus (%

پتاسیم (درصد)

0.34±0.00ab

0.05±0.01a

0.02±0.00b

3.06

0.06

)Potasium (%

کربن (درصد)

50.11±0.14 a

50.61±0.25 a

50.11±0.15 a

3.23

0.12

)Carbon (%

نسبت کربن به نیتروژن

163.31±7.27 a

184.84±39.22 a

167.49±18.42a

0.20

0.81

Carbon/nitrogen raito

در اکوسیستمهای جنگلی ،الشبرگ بیشترین بخش

مقدار الشریزی صورت گرفته است ،که این امر طبیعی

الشریزه تولیدی را بهخود اختصاص داده و قسمت

به نظر میرسد که بیشترین الشریزی برگ در فصل

اعظم مواد آلی و عناصر غذایی افق هوموس خاک

خزان (مهر و آذر) و کمترین آن در شروع فصل رشد

مربوط به آن است ( Berg and McClaaugherty,

(فروردین) صورت گیرد .همچنین در مهرماه توده ممرز

 .)2008نتایج اندازهگیری مقدار الشریزی در تودههای

خالص بیش از توده آمیخته و راش خالص الشریزی

مورد بررسی در فصول مختلف سال نشان داد که برگ

برگ داشته است که میتوان به خزان زودتر برگهای

بیشترین سهم از الشریزی را نسبت به چوب ،بذر و

ممرز نسبت به گونه راش اشاره کرد ( Asghari Sorkhi

دیگر ترکیبات تشکیل داده است .بهطوریکه در توده

 .)et al., 2015در این پژوهش در ماههای آبان و آذر

خالص راش  66/03درصد ،در توده خالص ممرز

کمترین مقدار الشریزی مربوط به توده خالص ممرز

 69/15درصد و در توده آمیخته  66/31درصد از

بوده است ،بهبیاندیگر در اوایل فصل پاییز خزان ممرز

الشریزی را بهخود اختصاص داده است .همچنین مطابق

اتفاق افتاد و در پایان فصل پاییز و زمستان برگهای

یافتهها بیشترین مقدار الشریزی برگ در مهرماه و پس

راش در تودههای خالص و آمیخته خزان داشتند.

از آن ماه آذر قرار دارد و در ماه فروردین نیز کمترین
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شکل ( -2میانگین ±اشتباه معیار) محتوی ورودی عناصر غذایی مغذی از طریق الشبرگ در ترکیبهای مختلف تاجپوشش
Figure 2. (Mean ± standard error) Content of nutrient input through litter and leaf litter in different
forest canopy composition
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احتماال رویشگاههای مختلف تأثیر مختلف و گاه

خاک تودههای مورد بررسی را میتوان همانند ()1999

متضادی بر ترکیبات فسفردار و چرخه و ذخیره فسفر

 Parrottaکه او نیز تفاوتی را در مورد درصد کربن و

در خاک خواهند داشت (.)HagenThorn, 2004

ماده آلی جنگلکاریهای خالص و آمیخته اکالیپتوس با

( Montagnini )2000در کاستاریکا در پژوهش خود

دو گونه تثبیتکننده ازت نیافت و علت را افزایش

بیان کرد که در جنگلکاریهای آمیخته نسبت به خالص،

فعالیت بیولوژیکی در خاک دانست ،توجیه کرد .درحالی

خاک دیرتر مواد غذایی خود را از دست میدهد و

که  Augustoو همکاران ( )2002نشان دادهاند که مقدار

وضعیت فسفر خاک بهبود مییابد Gol .و همکاران

کربن و مواد آلی خاک ،تحت تأثیر گونههای موجود در

( )2010کاهش فسفر خاک را در گونههای تثبیتکننده

آشکوبهای فوقانی جنگل قرار دارد .اسیدیته خاک

ازت مشاهده کردند .با توجه به نتایج ضدونقیض در این

میتواند تحت تأثیر گونه درختی ()Mohr et al., 2005

زمینه ،تجزیهوتحلیل تأثیر گونهها اغلب با دشواریهایی

باعث تفاوت در نرخ تجزیه عناصر شود .مقایسه مقدار

همراه است ( .)Augusto et al., 2002عنصر فسفر کمتر

اسیدیته در تودههای مورد بررسی نشان داد که توده

دچار آبشویی میشود ( .)Russell et al., 2007فسفر از

ممرز خالص باالترین مقدار  pHرا دارد ،که این امر

عناصری است که در طول فرآیند تجزیه در الشبرگها

باعث شده که مقدار تجزیه الشبرگها سریعتر انجام

و رویشگاههای مختلف ،رفتار متفاوتی را نشان میدهد

شده و غلظت عناصر قلیایی در خاک تحت پوشش آن

و در این پژوهش نیز بین تودههای مورد بررسی اختالف

بیشتر باشد .خاک توده راش اسیدیتر از بقیه است که

معنیداری از نظر مقدار فسفر قابل جذب مشاهده نشده

این امر در کنار کیفیت ضعیف الشبرگ راش باعث

است که نتایج  Hagen-Thornو همکاران ( )2004نیز

کندی تجزیه برگهای آن میشود .در تودههای پهنبرگ

آن را تأیید میکند .برخالف فسفر ،پتاسیم عنصری است

جنگلهای شمال و منطقه مورد بررسی هر چه خاک

که هم از طریق رواناب از دسترس خارج میشود و هم

اسیدیتر باشد نرخ تجزیه کمتر و سرعت فرآیند تجزیه

بهصورت آبشویی وارد آبهای زیرزمینی میشود اما

الشبرگ کندتر است .این نتیجه با یافتههای ()1994

بخش اعظم آن توسط گیاه جذب میشود ( Asghari

 Nordenکه در بررسی خود کمتربودن مقدار این

 )Sorkhi et al., 2015همانطور که مشاهده شده است

مشخصه را در خاک زیر تودههای راش در مقایسه با

در توده آمیخته بهدلیل وجود سیستم ریشه دوانی متنوع

توده بلوط گزارش کرده است و همچنین  Neiryckو

و استفاده از افقهای مختلف ،خاک تحت پوشش آن

همکاران ( )2000که در بررسی خود بر روی گونههای

مقدار فسفر کمتری نسبت به تودههای خالص دارد و

نمدار و افرا بیان کردهاند که توده نمدار و افرا pH

باالترین غلظت این عنصر نیز مربوط به توده راش می-

باالتری نسبت به گونههای بلوط قرمز و راش داشتهاند،

شود .بیشتربودن درصد رطوبت در توده خالص ممرز

مطابقت دارد.

نسبت دو توده دیگر بهدلیل زیاد بودن سرعت تجزیه

درختان از طریق تأثیر بر دمای خاک و تغییر بیالن

الشبرگ ممرز و در نتیجه افزایش مقدار مواد آلی خاک

رطوبتی آن میتوانند موجب تغییر میکروفون و

است .بدینصورت که با افزایش مقدار مواد آلی در

ماکروفون خاک شوند ( .)kooch et al, 2012از طرفی

خاک ،درصد رطوبت نیز افزایش مییابد (Silveria et

هرچه خاک غنیتر باشد تجمع و فعالیت موجودات

) .al., 2010عدم وجود تفاوت درصد کربن آلی در

خاکزی در آن بیشتر است .یافتههای این پژوهش نشان
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دادهاست که در توده ممرز خالص نسبت به دیگر تودهها

در توده ممرز شامل مقدار رس باالتر ،اسیدیته کمتر،

عالوه بر غنیبودن خاک ،نسبت کربن به نیتروژن نیز

نسبت کربن به نیتروژن کمتر و فعالیت میکروبی بیشتر

پایینتر است که این امر شرایط را برای حضور

وجود دارد که باعث شده نرخ تجزیه الشبرگ باالتر و

میکروارگانیسمها و موجودات خاکزی فراهم میکند

غلظت عناصر ورودی به خاک بیشتر از تودههای آمیخته

که مطابق نتایج ،وجود تنفس خاک باالتر در این توده

و راش خالص باشد.

به معنی تمرکز و فعالیت بیشتر ارگانیسمهای خاک

نتایج نشان داد که ترکیب تاجپوشش توانسته است

است .نرخ تجزیه باالتر در توده ممرز باعث افزایش

تا حدودی خواص خاک منطقه را تغییر دهد که این

فعالیت تنفسی میکروبها در این توده نسبت به دیگر

تغییرات با تفاوتهای مشاهده شده در مقدار ورودی

تودهها شده است .باوجود اختالف آماری معنیدار،

عناصر غذایی در هر توده همخوانی دارد .همچنین نتایج

تفاوت چندانی در میانگین دمای تودهها دیده نمیشود

بهدستآمده از این پژوهش مؤید آن است که تأثیر

در این حالت باالتر بودن رطوبت خاک باعث تسریع

ترکیبهای مختلف تاجپوشش (راش خالص ،ممرز

نرخ تجزیه شده است Albers .و همکاران ( )2004نیز

خالص و آمیخته راش و ممرز) روی خصوصیات

به نتیجهای مشابه دستیافته و همبستگی باالیی را بین

فیزیکی ،شیمیایی و زیستی اندازهگیری -شده ،تأثیر

میزان رطوبت الیه الشبرگ و نرخ تجزیه سوزنهای نوئل

معنیداری داشته و نظر به اینکه خاک جنگل بهعنوان

گزارش کردند و باالبودن تنفس خاک را نیز دلیل تجزیه

یک محل ذخیره برای کربن از اهمیت زیادی برخوردار

بیشتر مواد الشبرگی دانستند .در منطقه مورد بررسی نیز

است ،از اینرو مدیریت اصولی جنگل بهمنظور رسیدن

نرخ تجزیه باالتر در توده ممرز باعث افزایش فعالیت

به ترکیب مناسب تاجپوشش و به طبع آن تأثیر آن روی

تنفسی میکروبها در این توده نسبت به دیگر تودهها

خاک میتواند در حاصلخیزی توده جنگلی ،ذخیره ماده

شده است .بهطورکلی مجموعهای از فاکتورهای مساعد

آلی و همچنین  Co2متصاعد شده از خاک مؤثر باشد.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of pure and mixed stands of beech and hornbeam on
soil properties, soil respiration and litterfall rate in Sari educational-research forest of Darabkola. Ten
circular plots were randomly considered in each of the three stands. Soil samples were taken at a depth
of 0 - 10 cm and soil chemical and physical properties were measured. To collect litter, 10 litter traps
(50 × 50 cm) were placed in the stands and the litter was collected every two months. Results showed
that soil acidity, total nitrogen, sand and silt percentage and soil microbial respiration were significantly
different in different stands. The studied stands showed a significant difference between the amounts of
litter. According to the results, the highest and lowest amount of litter was observed in October and
April, respectively.
Keywords: Darabkola, Litter trap, Nutrient elements, Soil properties.
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