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چکيده
بهمنظور تحلیل روابط ترکیب گونههای علفی زیرآشککککو

و ا  ،دو منطقه جنگلکاری شکککده با

گونههای سکوزنیبرگ و پهنبرگ و یك منطقه جنگلکاری نشکده (شاهد) ،با شرایط اقلیمی و فیزیوگرافی
مشکابه در بخش گریزه شهرستان سنندج انتخا

شدند .برای جمعآوری دادههای ا و پوشش گیاهی از

روش نمونهبرداری منظم -تصکادفی با ابعاد شکبکه  51 × 16متر اسکتفاده شکد .با بررسی ارتباط بین عوامل
محیطی و پوشکش گیاهی از طریق تحلیل تطبیقی متعارف ( ،)CCAسه منطقه مورد بررسی از همدیگر قابل
تفکیك بودند .بیشتر قطعات نمونه متعلق به جنگلکاری با گونههای پهنبرگ ،مقدار ماده آلی ،ازت ،منیزیم،
شن ،سیلت و کلسیم باالیی داشته و با  pHهمبستگی مثبت داشتند .دسته دوم شامل نمونههایی بودند که با
وزن مخصکو

ااهری و رس همبستگی معنیداری داشتند .این گروه بیشتر مربوط به منطقه شاهد بودند

که در نقطه مقابل جنگلکاری پهنبرگ قرار داشککته و مقدار ماده آلی ،فسککفر ،ازت ،منیزیم و  pHآنها پایین
بود .در جنگلکاری پهنبرگ گونههای علفی  Geranium tuberosumو  Vicia michuuxiiدر جنگلکاری
سککوزنیبرگ گونههای  Erysium billardieriو  Galium verumو در منطقه شککاهد گونههای Bromus

 tectorumو  Euphorbia denticulateبیشترین فراوانی را داشتند.
واژههای کليدی :پهنبرگ ،سوزنیبرگ ،تجزیهوتحلیلهای چند متغیره ،سنندج.
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مقدمه

( .)Gara and Healey, 2003; Ito et al., 2004بر ی

با توجه به افزایش جمعیت و افزایش نیاز به محصوالت

از محققین نیز اعتقاد دارند که برای جنگلکاری در یك

چوبی و از طرفی کاهش سطح جنگلها و تخریب سریع

منطقه ،با گونههای پهنبرگ یا سوزنیبرگ ،گونهای باید

آن ،جنگلکاری با گونههای بومی و غیربومی امری

انتخا

شود که عالوه بر تأمین حداکثری اهداف

ضروری و اجتنا ناپذیر است ،اما این کار بایستی با

جنگلکاری ،بیشترین سازگاری را با شرایط مختلف

مطالعات گسترده و با برنامهریزی مدون انجام شود.

اقلیمی ،زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی محل داشته

دستیابی به مدیریت پایدار به شرط آگاهی از تأثیرات

باشد ( .)Koneshlo, 2002پوشش گیاهی کف جنگل

گونۀ در تی کاشته شده بر تنوع گونهای ،سا تار و

تحت تأثیر صوصیات اشکو

فوقانی قرار میگیرد؛

عملکرد اکوسیستمها است ( .)Gilliam, 2007به

زیرا اثر گونههای مختلف در تی بر شرایط نوری و

عبارتی اثر جنگلکاری روی تمام اجزای اکوسیستم

ود متفاوت است

اکی منطقه تحت پوشش

صوصیات پوشش گیاهی

(.)Barbier et al., 2005; Pourbabaei, et al., 2015

بایستی بررسی شود ( .)Pourbabaei et al., 2005تغییر

) Rees and Juday (2002بیان کردند که غنای گونههای

در میکروکلیمای منطقه ،پوشش کف جنگل،

گیاهی زیرآشکو

تحت تأثیر مقدار تاج پوشش

صوصیات شیمیایی ا مانند اسیدیته ،ازت و دیگر

گونههای اشکو

فوقانی قرار میگیرد Inagaki .و

(زنده و غیرزنده) مانند

عناصر ا  ،آزادسازی مواد و ترکیبات سمی در حالت

همکاران ( )2004نشان دادند که معدنی شدن ازت در

آللوپاتی ،ویژگیهایی هستند که در تان اشکو فوقانی

تودههای پهنبرگ بیشتر از سوزنیبرگان بوده است.

آنها را تعیین میکنند و از این طریق بر ترکیب گونههای

آنها این کاهش را به مقدار لیگنین برگ سوزنیبرگان

واهند بود ( Augusto,

مرتبط دانستهاند که مقدار بیشتر آن موجب کاهش

علفی اشکو

زیرین مؤثر

سرعت معدنی شدن ازت میشود.

 .)2002گزارشهای متعدد از بر ی کشورها حاکی از
آن است که کاشت سوزنیبرگان روی ترکیب پوشش

 Eshaghi radو همکاران ( )2014با ارزیابی کمی

گیاهی کف جنگل ،صوصیات فیزیکی و شیمیایی

جنگلکاری کاج سیاه ( )Pinus nigraو تأثیر آن بر تنوع

و چر ه مواد معدنی و غیره تأثیر گذاشته و

اکوسیستمهای

ا

گونهای و ویژگیهای شیمیایی ا

اکوسیستم منطقه را در درازمدت دستخوش تغییراتی

مرتعی در ارومیه نشان دادند که غنای گونهای و تنوع

کرده و بر حاصلخیزی آن اثر میگذارد ( Fakhari rad,

گونهای شانون در منطقۀ جنگلکاری بهشدت

 .)2006بهطور مثال ( Parrotta )1999عنوان کرد که

کاهشیافته است .میانگین کربن آلی و نیتروژن کل در

جنگلکاری با گونههای پهنبرگ سبب افزایش مواد آلی

منطقۀ شاهد بیشتر از منطقۀ جنگلکاری بود .در این

میشود Marvi-Mohajer (2005) .نیز اشاره میکند که

بررسی مهمترین عوامل مؤثر در پراکنش گونههای

الش برگ گونههای پهنبرگ نسبت به گونههای

گیاهی ،نیتروژن کل ،کربن آلی و فسفر قابلجذ معرفی

سوزنیبرگ از سرعت تجزیه باالتری بر وردار بوده،

شد.

میشوند .در

با توجه به اهمیت باالی پایداری اکوسیستمها و از

بر ی پژوهشها نیز مشخصشد که جنگلکاری بر

طرفی نیاز روزافزون به جنگلکاری با گونههای پهنبرگ

پایین نیز تأثیرگذار است

و سوزنیبرگ ،ضروری است پژوهشهای متنوعی روی

بنابراین سبب افزایش حاصلخیزی ا
ترکیب گونههای اشکو
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تغییرات پوشش و ترکیب گیاهی و صوصیات فیزیکی

سکطح دریا قرار داشتند .بررسیهای میدانی و مصاحبه

و شیمیایی ا و نیز روابط ا و پوشش در اراضی

با افراد بومی نشکان داد که منطقه سابقه دامداری ندارد.

تحت جنگلکاری برای گونههای مختلف انجام گیرد .در

طول و عرض جغرافیایی منطقه مورد بررسی به ترتیب

این راستا پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر جنگلکاری

برابر با  45درجه و  5دقیقه شکککرقی و  31درجه و 54

با گونههای مخلوط پهنبرگ اقاقیا و زبانگنجشك و

دقیقه شمالی است (شکل .)5

آمیخته سوزنیبرگ با گونههای سرو نقرهای و سرو
مرهای انجام گرفت که باوجود کاربرد فراوان آنها در
پروژههای جنگلکاری ،پژوهشهای محدودی در مورد
آنها صورت گرفته است .نتایج این پژوهش میتواند
نقش مهمی در برنامهریزیهای آینده برای انتخا

گونه

مناسب با بیشترین پایداری برای اکوسیستمها داشته
باشد .همچنین تعیین ترکیب گونهای در مناطق
جنگلکاری شده و رابطه نوع گونههای مستقر شده با
عوامل فیزیکی و شیمیایی ا

از اهداف پژوهش

حاضر است.

شکل - 5موقعیت جغرافیایی منطقه مورد بررسی نسبت به
ایران و شهرستان سنندج

مواد و روشها

Figure 1. The geographical location of study
area within Iran and Sanandaj city.

منطقه مورد بررسی

بکرای انکجککام این پژوهش دو منطقککه جنگلکککاری

روش پژوهش

سکککوزنیبرگ با گونههای سکککرو نقرهای ( Cupresus

در ایکن پکژوهش بککا توجککه بککه همگنی تودههککای

 )arizonicaو سکککرو مرهای ( )Biota orientalisو

جنگلکاری شده از روش نمونهبرداری منظم  -تصادفی

جنگلککاری پهنبرگ بکا گونکههکای زبانگنجشکککك

با ابعاد شککبکه  1 5× 16متر اسککتفاده شککد .برای این

( )Fraxinus rotundifoliaو اقککاقککیککا ( Robinia

منظور ،در هر توده با اسککتفاده از  26پالت  56×56متر،

 )pseudoacaciaو در کنار آنها یك منطقه جنگلکاری

قطر بزرگ و کوچك تاج گونههای در تی برداشکککت

نشده (مرتع) بهعنوان منطقه شاهد در  1کیلومتری شهر

شکد .عالوه بر این در هر قطعهنمونه اصلی از  2میکرو

شکککدند .منطقه مورد

پالت  5/1 × 5/1متر بهصکورت تصادفی برای برداشت

بررسککی در سککال  5311با گونههای سککوزنیبرگ و

پوشککش علفی اسککتفاده شککد؛ بنابراین در هر توده 46

پهنبرگ جنگلکاری شکده است .مساحت انتخا شده

میکرو پالت در نظر گرفتکه شکککد .در هر میکرو پالت

از جنگلکاری پهنبرگ و سکککوزنیبرگ و شکککاهد به

تمام گونههای علفی برداشت و درصد پوشش آنها بر

ترتیب برابر با  5/08 ،8/5و  5/15هکتار اسککت .مناطق

اسککاس معیار برون بالنکه تعیین شککد .برای شککناسککایی

انتخا شکده از نظر اقلیمی و فیزیوگرافی دارای شرایط

گونههای علفی از فلور ایرانیکا ،عراق و ترکیه اسککتفاده

تقریباً مشابهی بودند و در ارتفاع حدود  5416متری از

شکد .همچنین در مرکز هر پالت اصلی سه نمونه ا

سکککنندج در منطقه گریزه انتخا
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بهصککورت تصککادفی از عمق  6-26سککانتیمتر برداشککته

واریکانا واحکد اسکککتکاندارد شکککدند .برای انجام این

شککده و یك نمونه ترکیبی به آزمایشککگاه منتقل شککد

تجزیهوتحلیل از نرمافزار  PC-ORD 4اسککتفاده شککد.

(.)Maranon, 1999

بهمنظور بررسکککی ا تالف صکککوصکککیات فیزیکی و

نمونههای ا

شکککیمیکایی ا

در هوای آزاد شککك شدند و پا از

در مناطق مختلف از تجزیه واریانا

انتقال به آزمایشکککگاه ،از الكهای دو میلیمتری عبور

یكطرفه و برای مقایسککه میانگینها از آزمون مقایسککه

به روش

میکانگین دانکن اسکککتفکاده شکککد .این تجزیهوتحلیل با

داده شکککدنکد .در این پژوهش بکافت ا

نرمافزار  SPSSنسخه  50انجام شد.

هیدرومتری ( ،)Bouyoucos, 1962وزن مخصکککو
ااهری به روش سکککیلندر ( ،)Klute, 1986اسکککیدیته

نتایج

بهوسکککیله دسکککتگاه  pHمتر ( Kalra and Maynard,

نتایج پژوهش نشکان داد که در مجموع  00گونه گیاهی

 ،)1991انککدازه کربن آلی بککه روش والکلی و بلککك

در مناطق مورد بررسکککی ثبت شکککد .بهطوریکه منطقه

( ،)Black, 1979نکیتروژن کککل بککه روش کجلککدال

جنگلککاری شکککده بکا گونکههای پهنبرگ با  13گونه

( ،)Bremmer and Mulvaney, 1982منیزیم ،پتاسیم و
کلسکیم قابل جذ

بیشکککترین و منطقکه جنگلککاری شکککده بکا گونههای

با استفاده از روش عصاره گیری با

سکوزنیبرگ با  21گونه کمترین مقدار گونه را داشت.

اسککتات آمونیوم یك موالر با اس کیدیته Moreno et ( 5

 )al., 2007فسکککفر قابلجذ

در این میان منطقه شاهد با  32گونه از نظر تعداد گونه

با روش ( Kurtz and

در حد وسککط بود (جدول  .)5در جنگلکاری پهنبرگ

 )Bray, 1945مورد انکدازهگیری قرار گرفت .پا از

گونککههککای علفی  Geranium tuberosumو Vicia

برداشککت دادهها ،اطالعات مربوط به درصککد پوشککش

 michuuxiiدر جنگلکککاری سکککوزنیبرگ گونککههککای

گونکههکای گیاهی ثبت شکککده منطقه در قطعات نمونه

 Erysium billardieriو  Galium verumو در منطقه شاهد

مختلف و اطالعات مربوط به صککوص کیات فیزیکی و

گونههای  Bromus tectorumو Euphorbia denticulate

شیمیایی نمونههای ا در فایلهای جداگانه با فرمت

بیشککترین فراوانی را به ود ا تصککا

 )3 ,2 ,5( wk1در  Excelذ یره شد .با توجه به اینکه

دادند (جدول .)2

گونههای ،Alyssum desertorum ،Alyssum bracteatum

طول گرادیکان  DCAبیش از  4بود ،از تحلیکل تطبیقی

 Bellevalia glauca.تنهکا در جنگلکاری سکککوزنیبرگ و

متعکارف ( )CCAبهمنظور بررسکککی ارتباط بین عوامل

گککونککههککایککی مککانککنککد Onosma ،Lactuca serriola

محیطی و پوشکش گیاهی استفاده شد و نتایج آن روی

،microcarpum

محورهای دو بعدی نشکان داده شد .قابل ذکر است که

Hypecoum ،Salvia atropatana

Vicia michuuxii ،Hypericum asperulum ،pendulum

در مکاتریا ام دادههای مربوط به گونههای گیاهی و

 Vicia sericocarpa ،فقط در توده پهنبرگ ثبت شدند.

متغیرهای محیطی ،دادهها با اسکتفاده از میانگین صفر و
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 گونههای گیاهی موجود در مناطق مورد بررسی-5 جدول
Table 1. The floristic list of study area
نام علمی
منطقه

منطقه
Region
H, C, S
H, C, S
S
S
H, S
H
H, C
H, C
H, C
C
C
C
H, C
C
C
S
H
H, C
H
H, C, S
H, C, S
H, C
H, C, S
H
H
H
H
H, C, S
S
H, C
H
H
C

Scientific name

نام علمی

Region

Achillea wilhelmsii C. Koch.
Alcea tholozani.
Alyssum bracteatum Boiss
Alyssum desertorum Stapf.
Alyssum muralea.
Anthemis altissima L.
Asperula odorata L.
Astragalus spp.
Astragalus brachystachys Dc.
Astragalus glycyphyllus L.
Astragalusincani curvirostrist.
Astragalus podocarpus.
Astragalus pseudoutviger.
Astragalus subsecundus.
Astragalus tragacautha.
Bellevalia glauca Kunth.
Bongardia chrysogonum L. Boiss.
Bromus tectorum L.
Chaerophyllum macrospermum.
Churdcnia orientalis.
Crupina crupinastrum Moros.Vis.
Carduus arabicus.
Cyndon dactylon.
Descurainia sohbi L.
Echinops cephalotes DC.
Ecrium sp.
Eryngium billardieri F.Delaroche.
Eryngium thyrsoideum Boiss.
Erysimum crassipes Fich.
Euphorbia denticulate Lam.
Euphorbia splendid.
Falcaria vulgaris Bernh.
Fumaria aspalea Boiss.

H
H, S
H, S
H, S, C
H
H, C
H, C
H
H, S, C
H
H, S, C
H
H
H, S
H
S, C
H, C
H
H, C
H, S
H
H
H, C
H, S, C
H
H
H, S
H, S
C
H, S
H, C, S
H, C
H, S

Scientific name
Lactuca serriola L.
Lathyrus inconspicuous L.
Lens orientalis L.
Marribum vulgavae L.
Onosma microcarpum DC.
Phlomis olivier Benth.
Phlomis Persica.
Picnomon acarna L.
Plantago sp
Poa annua L.
Poa bulbosa.
Salvia atropatana Bung.
Sangiou sorba minor.
Scandix stellata Banks & Soland.
Scorzonera ramossima DC.
Sendo mouls Willd.
Stipa barbata Desf.
Taraxacum calliops Hagel.
Tragopogon L.
Turginia latifolia L.
Vicia michuuxii var.michauxii.
Vicia sericocurpa FenzI.
Hordeum bulbosum L.
Hordeum glaucum steud.
Hypecoum pendulum L.
Hypericum asperulum jaub.
Hypericum sp.
Iris hymenospatha B. M.
Geranum lucidum.
Geranum tuberosum L.
Gladiolus italicus.
Gundelia tournefortii L.
Galium vernum L.

. جنگلکاری سوزنیبرگ:S  جنگلکاری پهنبرگ و:H ، منطقه شاهد:C
C: Control area, H: Hardwood plantation and S: Softwood plantation.

 گونههایی با فراوانی بیشتر در مناطق مورد بررسی-2 جدول
Table 2. The species with more abundance in the study area
)فراوانی (درصد
گونههای گیاهی
مناطق
Abundance (percent)

Plant species

47
35
33
57
55
37
55
45
35

Geranum tubersum
Vicia michuuxii
Astragalus brachystachys
Erysium billardieri
Galium vernum
Stipa barbata
Bromus tectorum
Euphorbia denticulate
Gandelia tournefortii
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Regions
جنگلکاری پهنبرگ
Hardwood plantation

جنگلکاری سوزنیبرگ
Softwood plantation

منطقه شاهد
Control area
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نتایج تجزیه و تحليل

در قسککمت باالی محور اول قرار داشککته (بیش از

CCA

محور اول و دوم آنکالیز  CCAبکا مقادیر ویژه  0و 3/8

 86درصکککد قطعکات نمونکه آن متعلق بکه جنگلکککاری

بکه ترتیب  32و  50درصکککد واریانا تغییرات ترکیب

پهنبرگ) و با  ،pHماده آلی ،ازت ،منیزیم ،شن ،سیلت

پوشش گیاهی و صوصیات محیطی را توجیه میکنند.

و کلسیم همبستگی باالیی دارد .درحالیکه گونههای:

نتایج نشان داد که عناصر منیزیم ،ماده آلی ،ازت ،رس،

Astragalus subsecundus, Bromus tectorum, Cyndon
dactylon, Ecrium sp., Eryngium billardieri, Eryngium
thyrsoideum, Fumaria aspalea, Gandelia tournefortii,
Hordeum bulbosum, Sangio sorba, Stipa barbata.

فسکککفر و  pHبکا محور اول همبسکککتگی مثبت دارند.
درحالیکه محور دوم با وزن مخصو

ااهری و رس

در قسکککمت پایین محور دوم قرارگرفته و با وزن

همبسکتگی منفی و با شن ،pH ،ماده آلی ،سیلت ،ازت،

مخصکککو

منیزیم و کلسککیم همبسککتگی مثبت دارد (جدول  .)3با

میدهند و این گونهها در منطقه شکاهد مسککتقر هستند؛

توجه به نتایج تجزیهوتحلیل  ،CCAسکککه منطقه مورد

اما از طرفی گونههای:

بررسی به وبی قابلتفکیك هستند .گروهی از قطعات

Alyssum bracteatum, Alyssum desertorum, Bellevalia
glauca, Ecrium sp., Erysimu billardieri, Euphorbia
denticulatelam, Galiumvernum, Geranium lucidum,
Lathyrus inconspcuus, Phlomis persica, Sendo molus

نمونه که در سکمت راسکت محور اول و قسمت باالی
محور دوم قرار دارد ،بکا  ،pHمککاده آلی ،ازت ،منیزیم،

در انتهای سککمت چپ محور اول که در آن مقدار ماده

شن ،سیلت و کلسیم همبستگی مثبت دارند .بیشتر این

آلی ،فسکفر ،ازت ،منیزیم pH ،و رس کم است ،حضور

قطعکات نمونککه مربوط بکه جنگلککاری بکا گونکههککای

دارند (شکل .)3

پهنبرگ میباشکند .گروه دیگر در قسمت پایین محور
دوم قرار دارد و بککا وزن مخصکککو

ااهری و رس همبسکککتگی مثبت نشکککان

اثرهای جنگلکاری بر ویژگیهای خاک

اککاهری و رس

نتککایج این بررسکککی نشککککان داد کککه بین تودههککای

همبسکتگی مثبت داشته و مقدار عناصر غذایی ا در

سکککوزنیبرگ ،پهنبرگ و شککککاهککد از نظر بر ی از

این گروه پایین است .بیشتر قطعات نمونه آن مربوط به

ویژگیهای شکککیمیایی ا ا تالف معنیداری وجود

منطقه شککاهد اسککت .گروه دیگر که در انتهای سککمت

دارد .اسیدیته ا در تودههای پهنبرگ بیشتر از توده

چپ محور اول قرار دارد ،مقدار ماده آلی ،فسفر ،ازت،

شککاهد و آنهم بیشککتر از توده سککوزنیبرگ بود .مقدار

منیزیم pH ،و رس آنها کم اسکککت و بیشکککتر قطعات

فسککفر محلول در ا در تودههای پهنبرگ و شککاهد

نمونه آن متعلق به جنگلکاری سوزنیبرگ است (شکل

بیشکککتر از سکککوزنیبرگ بود درحکالیکه بین دو توده

 .)2بر اساس نتایج تحلیل  CCAدر رستهبندی گونهها،

ا تالف معنیداری مشکککاهده نشکککد .مقدار کلسکککیم و

بهراحتی میتوان بر اساس گرادیانهای محیطی سرشت

منیزیوم در توده پهنبرگ بیشتر از سوزنیبرگ و آن نیز

اکولوژیکك گونهها را تشکککخیص داد .بر این اسکککاس

بیشکککتر از شکککاهکد بود .از نظر پتکاسکککیم نیز ا تالف

گونههای:

معنیداری بین تودهها مشکککاهده نشکککد .کمترین مقدار

Turginia latifolia, Vicia michuuxii Astragalus
brachystachys, Chaerophyllum macrosperum, Cardus
arqabicus, Descurainia sohbi, Falcaria vulgaris,
Geranum tubersum, Hypericum pendalum, Hypericum
sp., Iris hymenospatha, Picnonon acarna, Poa annua,
Poa bulbosa, Sanginiu sorba, Scandix stellata,
Scorzonera ramossima, Taraxacum calliops.

 C/Nدر این تحقیق بککه ککا
ا تصککا

جنگلکککاری پهنبرگ

دارد .اگرچه این میزان فاقد ا تالف آماری

بککا دو منطقککه دیگر اسکککت .ازت و کربن آلی در توده
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پهنبرگ بیشککتر از تودههای شککاهد و سککوزنیبرگ بود
(جدول .)4
جدول  -3همبستگی بین متغیرهای محیطی اندازهگیری شده و محورهای  5و 2
Table 3. The correlation between measured environmental variables and axis 1 and 2
محور دو
محور یك
متغیرها
محور دو
محور یك
متغیرها
Variables
شن

Axis 1

Axis 2

-0.193

**0.845

Variables
اسیدیته

Sand

**0.9

0.415

pH

سیلت

-0.207

ماده آلی

**0.708

Silt

0.270

**0.861

Organic matter

هدایت الکتریکی

0.038
0.351

رس

0.39

Clay

EC

تخلخل

0.004

نیتروژن

** -0.736
-0.202

Porosity

منیزیم

-0.219
**0.88

N
0.427

فسفر

0.441

Mg

0.308

0.164

Ph

کلسیم

0.126

پتاسیم

**0.841

Ca

وزن مخصو

Axis 1

Axis 2

-0.02

0.081

P

ااهری

-0.164

** -0.852

Bulk density

*معنیداری در سطح  1درصد
** معنیداری در سطح  5درصد
)* Significant (α= 5%
)** Significant (α=1%

شکل  -2رسته بندی قطعات نمونه تجزیه و تحلیل  :Bul den( CCAوزن مخصو

ااهری :Clay ،رس :Sand ،شن:Silt ،

سیلت :Ca ،کلسیم :pH ،اسیدیته :Mg ،منیزیم :N ،ازت کل و  :OMماده آلی) :،منطقه شاهد :H ،جنگلکاری پهنبرگ و :S
جنگلکاری سوزنیبرگ
Figure 2. CCA- ordination of the sampling plots (Bul den: Bulk density, Ca: Calcium, Mg:
Magnesium, N: Nitrogen and OM: Organic matter), C: Control area, H: Hardwood plantation and S:
Softwood plantation
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:Silt ، شن:Sand ، رس:Clay ،ااهری

 وزن مخصو:Bul den( CCA  رسته بندی گونههای گیاهی بر اساس-3 شکل

:S  جنگلکاری پهنبرگ و:H ، منطقه شاهد،) ماده آلی:OM  ازت کل و:N ، منیزیم:Mg ، اسیدیته:pH ، کلسیم:Ca ،سیلت
.جنگلکاری سوزنیبرگ
Figure 3. CCA- ordination diagram of the plant species (Bul den: Bulk density, Ca: Calcium, Mg:
Magnesium, N: Nitrogen and OM: Organic matter), C: Control area, H: Hardwood plantation and S:
Softwood plantation.

– مقایسه میانگین صوصیات ا بین مناطق مورد بررسی4 جدول
شاهد

Table 4. Mean comparison of soil characteristics amongst study areas
سوزنیبرگ
پهنبرگ
متغیر
شاهد
سوزنیبرگ
پهنبرگ

Control

Softwood

Hardwood

شنیلومی

شنیلومی

شنیلومی

63 c

63.5 b

68 a

Variable
بافت ا
Texture
)%( شن

Control

Softwood

Hardwood

7.4 b

6.62 c

7.73 a

Variable
اسیدیته

3.52 a

)%( ماده آلی

pH
2.69 b

2.64 b

Sand (%)
16 b

19.5 a

20 a

)%( سیلت

OM (%)
0.1 b

0.11 b

0.189 a

Silt (%)
21 a

17 b

12 c

)%( رس

متغیر

)%( ازت
Nitrogen (%)

23.70 a

24.51 a

22.28 a

C/N

Clay (%)

وزن مخصو
1.3 a

1.3 b

1.2 b

ااهری

10.7 a

7.92 b

11.65 a

4.60 a

4.63 a

4.67 a

3.7 c

4.5 b

7.1 a

3.1 c

2.4 b

3.5 a

)gr cm-3(

)gr kg-1( فسفر
Phosphorus
(gr kg-1)

Bulk density

)gr kg-1( پتاسیم
Potassium (gr kg-1)
)gr kg-1( کلسیم
Calcium (gr kg-1)
)gr kg-1( منیزیم
Magnesium
(gr kg-1)

.حروف مختلف بیانگر تفاوت معنیدار بر اساس آزمون دانکن است
Different lowercase letters represent difference significant according to Duncan test.
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بحث

نداشکککت .آنها پایین بودن دمای هوا و از طرفی تراکم

نتایج این پژوهش نشان داد که جنگلکاری با گونههای

باالی این جنگلکاریها را عامل کندی تجزیه و کاهش

پهنبرگ و سکککوزنیبرگ اثرهکای متفاوتی بر ترکیب

حاصلخیزی ا معرفی میکنند .درحالیکه در منطقه

گونهای و ویژگیهای ا منطقه دارند .بهطوریکه بر

مورد بررسکککی در سکککنندج ،به اطر دمای باالی هوا،

اسککاس تجزیهوتحلیل چند متغیره ،قطعات نمونه منطقه

مقدار تجزیه الشکبرگها بیشککتر صورت گرفته و سبب

جنگلککاری شکککده بککا گونککههککای پهنبرگ اقککاقیککا و

شکده که مقدار حاصکلخیزی این منطقه از منطقه شاهد

زبانگنجشکك ،کلسکیم ،ازت ،ماده آلی ،منیزیم ،شکن و

بیشککتر باشککد .هر چند که تجمع عناصککر غذایی در آن

تمایل به آهکی شدن دارد.

نسککبت به منطقه جنگلکاری با گونههای پهنبرگ کمتر

سیلت باالیی داشته و ا

است.

به عبارتی مقدار عناصر غذایی در این گروه باال بوده و
ااهری پایین است .درحالیکه در نقطه

عالوه بر این ) Johnson (1995نشان داد که مقدار

مقکابل آن ،قطعات نمونه مربوط به منطقه شکککاهد قرار

گونکه پهنبرگ Ceanothus velutinus

وزن مخصو

ازت در کا

ااهری و مقدار رس

بیشکککتر از مقدار این عنصکککر در ا جنگلکاریهای

باالست .به نظر میرسد اقدامات اولیه برای جنگلکاری

 Pinus jeffreyiبوده اسکککت که این مسکککئله با فعالیت

و بکه هم زدن کا موجکب کاهش درصکککد رس در

گونه تثبیتکننده ازت مذکور ،ارتباط داشککته اسککت .از

تودههای جنگلکاری نسکبت به شکاهد شکده است .در

نظر مقدار فسکککفر قابلجذ

نیز جنگلکاری پهنبرگ

حالت کلی مقدار عناصکککر غذایی و ماده آلی در مناطق

نسکبت به منطقه سوزنیبرگ و منطقه شاهد با ا تالف

جنگلککاری شکککده بیشکککتر از منطقکه شکککاهد و وزن

معنیداری وضکککعیت بهتری را نشکککان میدهد .کمبود

ااهری کمتر از آن بود .بر ی از مطالعات

فسکفر در ا تحت پوشکش سوزنیبرگان را میتوان

نشکککان دادنکد که پوشکککشهای گیاهی اعم از در تی،

به فعالیت بیولوژیکی ضکعیف-تر میکروارگانیسمها در

در کتچککهای یککا گیککاهککان علفی و پهن برگککان یککا

الیههای آلی سطح ا در مقایسه با ا جنگلکاری

سککوزنیبرگان بر محیط اطراف ود تأثیر گذاشککته که

پهنبرگ نسککبت داد (Eshaghi .)Fakhari rad, 2006

این تأثیرات بر اسکاس نحوه مدیریت پوشکش گیاهی و

 Radو همککاران ( )2014بکا ارزیابی کمی جنگلکاری

قدمت آن متفاوت اسککت ( ;Pourbabaei et al., 2015

کاج سیاه ( )Pinus nigraو تأثیر آن بر تنوع گونهای و

 .)Zarrinkafsh, 2002درحالیکه ) Miles (1985ادعا

ویژگیهای ش کیمیایی ا اکوس کیسککتمهای مرتعی در

اثرهککای

ارومیه نشان دادند که میانگین کربن آلی و نیتروژن کل

متفکاوتی دارنکد .او عکامکل این تفکاوتهککا را ا تالف

در منطقۀ شککاهد بیشککتر از منطقۀ جنگلکاری بود .نتایج

مواد معدنی ،کیفیت

پژوهش حکاضکککر همچنین نشکککان داد جنگلکاری بر

الشککبرگها و سککرعت رشککد این گونهها میداند؛ اما از

ترکیب گونههای علفی نیز تأثیرگذار اسکککت .حضکککور

طرفی  Jobidonو همکککاران ( )2004بککا بررسکککی اثر

در ت و ایجاد پوشککش بر روی ا

شرایط نوری و

کشکت  Picea marinaدر شرق کانادا اعالم کردند که

ادافیکی را تحکت تکأثیر قرار میدهکد .در نتیجکه بذور

دارند که در آن وزن مخصکککو

مخصکککو

میکنککد کککه گونککههککای مختلف روی ککا
گونکههای مختلف در مقدار جذ

با افزایش تاج پوشکککش اینگونه ،حاصکککلخیزی ا

مکدفون و در حالت وا

کاهش پیدا میکند که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی

میتوانند در شککرایط جدید ایجادشککده امکان جوانهزنی
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گونکههکای گیکاهی و قرار گرفتن در بکانك بذر دامم یا
.موقککت در مطککالعککات مختلف تککأییککدشکککده اسکککت
در جنگلکاری در منطقه

صکوصیات بانك بذر ا

بیجینگ چین بررسی و مشخص شد که ترکیب و تنوع
بانك بذر بین جنگل طبیعی و منطقه جنگلکاری شککده
 این تغییر اثر آشکککاری بر.تفاوت آشکککار نشککان داد
ترکیب پوشکککش گیاهی روزمینی داشکککت و مؤید این
مطلکب بود که بانك بذر نقش مهمی در تبدیل و تغییر
جنگکلککاری کالص به جنگلی شکککبیه جنگل مجاور
.)Hu et al., 2013( طبیعی میتواند ایفا کند
با توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان گفت که
جنگلککاری بکا گونکههکای پهنبرگ میتوانکد موجب
 همچنین تحول ا.شود

افزایش حاصککلخیزی ا

و پوشش گیاهی در رابطه با جنگلکاری بیشتر در رابطه
با صککوصککیات شککیمیایی بود و بنابراین در مدیریت
چنین عرصکککههایی باید تمرکز اصکککلی بر مدیریت این
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Abstract
This study aims at analyzing the understory plant species composition in relation to soil characteristics
in forest plantations. For this purpose, two plantations with coniferous (Cupressus arizonica and Biota
orientalis) and broad-leaved species (Fraxinus rotundifolia and Robinia pseudoacacia) along with a
nearby non-forested control area were selected in Gerizeh of Sanandaj, Kurdistan province, western
Iran. Random systematic method with a network dimension of 75×50 m was used for collecting soil
samples and vegetation data. Canonical Correspondence Analysis (CCA) differentiated the three sites
in terms of soil and vegetation parameters. Results show that the majority of samples belonging to the
hardwood plantation contained high values of OC, N, Mg, sand, silt and Ca which had a positive
correlation with pH. The control area, showed significant correlation with clay and bulk density. Most
samples of conifer plantation, however, had the lowest OC, P, N, Mg and pH. The most abundant
understory species in the broadleaf plantation were Geranium tuberosum and Vicia michuuxii, in conifer
plantation Erysium billardieri and Galium vernum, and in the control area Bromus tectorum and
Euphorbia denticulata.
Keywords: Broad-leaved, Conifer, Multivariate analysis, Sanandaj.
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