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 چکیده

-این تحقیق با هدف بررسی اثر مدیریت جنگل بر خصوصیات فیزیکی و شيیيیایی خياد در پارسيل

محله واقيع در بششيشر انجيام شيد. ( سری یک طرح جنگلداری خلیلشدهمدیریت) 72)شاهد( و  72 های

 17×722 شيبکه ابعاد با منظم -تصادفی صورتبه شکل ایآری دایره 72 نيونهقطعه 22، بردارینيونه برای

 یکيی ،(مترمربع یک مساحت با) نيونهریزقطعه پنج تعداد نيونهقطعه هر در .شد پیاده پارسل دو هر در متر

 پي  نيونيهریزقطعه هر در. شدند پیاده اصلی جشت چشار در دیگر نيونهریزقطعه چشار و مرکز در هاآن از

تشیيه  ميوردنظر نيونيهقطعه برای مترسانتی 72-22 و 2-72 عيق هر در نيونه یک باهم هاز آمیختن نيونها

 pH درصيد(، 19/33، شياهد: 75/63: شيدهمدیریتدرصيد رطوبيت ) هيای. نتایج نشيان داد مشخصيهشد

-یبير سيانت میکروزیين  61/337، شاهد: 13/632: شدهمدیریت) EC(، 73/7، شاهد: 91/6: شدهمدیریت)

 3/2، شياهد: 62/2: شيدهمدیریتدرصيد(، نیتيرو ن ) 35/72، شياهد: 57/77: شدهمدیریت) آلی مواد(، متر

، شياهد: 337: شيدهمدیریت( و پتاسيیم )یلیيونقسيت در م 21/1، شاهد: 73: شدهمدیریتدرصد(، فسفر )

نتيایج ایين تحقیيق  طورکلیبيه .ندداشت داریتفاوت معن بررسیدو قطعه مورد  ین( بیلیونقسيت در م 753
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 مقدمه

با افزایش روزافزون جيعیت، پیشرفت عليم و توسيعه 

تکنولو ی، تأثیر تخریي  انسيان روی طبیعيت بیشيتر 

حالت طبیعی و اولیيه  روزروزبهشده و سیيای طبیعت 

-(. جنگيلzanganeh, 2013دهد )خود را از دست می

های صنعتی شييال کيه نقيش جنگل یژهوبههای ایران 

هيای ایيران جنگيل دیگيرهيا در بيین تولید چيو  آن

آور هيای زیياناست، نیز تحت تأثیر فعالیيت توجهقابل

 اميروزه (.Porbabaei, 1998انسان قرار گرفته اسيت )

 ناصيحی  اجيرای و نادرست ریزیبرنامه نظیر عواملی

 عواميل موجبيات دیگير کنار در جنگلداری یهاطرح

 را موضوع آورده است. این فراهم را هاجنگل تخری 

 موقعبيه و جانبههيهکنترل  و بررسی طریق از توانیم

 پیشيین با وضعیت مقایسه در هاطرح نتایج و عيلکرد

 Anissi) کردپیگیری  شده انجام هاییزیربرنامه و آن

et al., 2010.) 

هيای ، اجيرای شيیوهشدهانجامتحقیقات  بر اساس

متعيددی بير روی  اثرهایمختلف مدیریت در جنگل، 

 ,.Opdam et al) داشيته اسيتسيازگان جنگيل بيوم

 بييرتييوان بييه تييأثیر مييی هيياآن ینتييرمشم(. از 2002

بخيش  عنوانبيهها خصوصیات خاد اشاره کرد. خاد

اند و نقش مشيی در ها شناخته شدهمشيی از اکوسیستم

. (Kooch, 2007توسعه پوشش گیاهی جنگلی دارنيد )

توسعه و تحول خاد و پوشش گیاهی وابسيته بيه آن، 

آن تغییر و تفياوت در  نتیجهای است که پیچیده فرآیند

ترکیي  پوشيش  کيهیطوربه ،خصوصیات خاد است

-قرار ميی یرتأثگیاهی جنگل و میزان رشد آن را تحت 

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

توسيعه  خاد )خصوصیات فیزیکی و شیيیایی( کیفیت

هيای ميدیریتی در بحي  واسيطهبه همآنیافته است و 

هيای جنگليی بيوده پایداری عيلکرد اکوسیسيتم ۀزمین

است. کیفیت خاد معیاری است که بر حس  توانيایی 

گیاهی، چرخه عناصير، خخیيره  تودهزیخاد در تولید 

هييای جنگلييی کييربن و تبييدیل انيير ی در اکوسیسييتم

ارزیابی  برای(. Kooch et al., 2008) شودمیتوصیف 

اطيي ع از  ،بنييدی آنرویشييگاه و طبقييه یزیحاصييلخ

خصوصیات فیزیکی و شیيیایی خاد ضيروری اسيت 

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

( بييه ایيين نتیجييه رسييیدند کييه در مسييیرهای 2007)

چوبکشی در مقایسيه بيا منياطق شياهد افيزایش جيرم 

 دار بيود.حجيی ظاهری و ضری  تعادل رطوبتی معنی

Agusto خييود  هييایپييژوهشدر ( 2002هيکيياران ) و

هيای موجيود در نوع و ترکی  گونهتحت عنوان تأثیر 

اشکو  فوقانی جنگل با توجيه بيه اقليیم و ميدیریت 

در اروپيا بيه ایين  های خياد منطقيهجنگل بر ویژگی

نوع گونه بر نرخ معدنی شيدن ميواد  نتیجه رسیدند که

هييای آلييی و فراینييد نیتریفیکیشيين اثيير داشييته و گونييه

هيای برگ با تغییراتی که در ورود و خروج یونسوزنی

اسيیدی  موجي  ،آورنيدکلسیم و منیزیم به وجود ميی

بيه  (2007و هيکياران ) Demir شيوند.شدن خاد می

برداری بر پوشش علفی، الشبرگ و بشره اثرهایبررسی 

خواص خاد سيطحی در یيک تيوده بليو  در ترکیيه 

پوشيش گیياهی و  ندو به ایين نتیجيه رسيید ندپرداخت

داری معنييی طوربييهالشييبرگ در مسييیرهای چوبکشييی 

کاهش یافته و در مسيیرهای چوبکشيی جيرم حجييی 

. افيزایش یافتيه اسيتو ضری  تعادل رطوبتی  ظاهری

Zangane (2013) های بومبه بررسی برخی از ویژگی-

نشيده برداریهای بشرهشناسی در تودهشناختی و جنگل

داد  نشيان پيژوهش و این پرداخت شده یبرداربشرهو 

های فیزیکی و شيیيیایی خياد در دو تيوده که ویژگی

داری شده و شاهد با یکيدیگر اخيت ف معنيیمدیریت

عنيوان  بيانیيز در بررسيی خيود  Salehi (2011). دارد

های فیزیکی و شیيیایی خياد و بررسی مقایسه ویژگی

های کيتر تخری  خصوصیات کيی درختان در جنگل
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نشيان داد کيه ی ناو اسالم حوضهیافته و تخری  نیافته 

خصوصييیات فیزیکييی و  نظييرداری از تفيياوت معنييی

های کيی درختان در بین دو شیيیایی خاد و مشخصه

نتایج هيبسيتگی بيین خصوصيیات . جنگل وجود دارد

های کييی درختيان نشيان داد کيه در خاد و مشخصه

، قطير منطقه کيتر تخری  یافته، درصيد تياج پوشيش

و ارتفيياع درختييان بييا کييربن آلييی، فسييفر و  ینهبرابرسيي

و جييرم  C/Nنیتيرو ن هيبسييتگی م بيت و بييا نسيبت 

ایين تحقیيق  مخصوص ظاهری هيبستگی منفيی دارد.

 ینیگزتيکبا هدف بررسی اثر مدیریت جنگل به شیوه 

در دو دهييه گذشييته روی خصوصييیات شييیيیایی و 

ميرز در سری یک طيرح -فیزیکی خاد در توده راش

تيا جنگلداری خلیل محله واقع در بششيشر انجيام شيد 

نزدیيک بيه طبیعيت بيا شيیوه  روش جنگليداری تأثیر

فیزیکييی و  هيياییژگیوبيير  ینیگزتييک جنگلشناسييی

 .مورد ارزیابی قرار گیردشیيیایی خاد 

 هامواد و روش

 بررسیمنطقه مورد 

)شياهد( و  72 های، پارسلپژوهشانجام این  منظوربه

داری خلیيل ( سری یک طرح جنگيلشدهیریتمد) 72

. جنگل ميورد ندعباس آباد )بشششر( انتخا  شد-محله

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

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

از  بررسيیمتر از سط  دریا قرار دارد. قطعيات ميورد 

شييرایط رویشييگاهی و سيياختار پوشييش گیيياهی  نظيير

درصيد و  32اند. شی  عيومی در هير دو قطعيه مشابه

از سيال  شدهیریتمد. قطعه استجشت غال ، شيالی 

بييرداری قييرار مييورد بشييره ینیگزتييکبييه روش  7312

آهکييی  ،گ مييادری از نييوع آهکييیگرفتييه اسييت. سيين

ای شسيته شيده بيا افيق دولومیتی و نيوع خياد قشيوه

 2/613. متوسط بارندگی سالیانه در قطعه استکلسیک 

ميرز به هيراه -متر است. تیپ غال  جنگل، راشمیلی

و درختيان در  اسيتدرختان انجیلی، کلشيو و توسيکا 

سيال و جيوان قيرار دارنيد و ک سه سنی مسين، میيان

 (.Anonymous, 2008) استجنگل دو تا سه آشکوبه 

 برداری و تجزیه خاکنمونه

تشیيه شيدند.  7337های خاد در تابسيتان سيال نيونه

ای ، دایيرهآری 72 نيونيهقطعه 32بيرداری، نيونه برای

 -تصيادفی صيورتبه متر 17×722با ابعاد شبکه شکل 

 نيونيهقطعهدر هر دو پارسل پیياده شيد. در هير  منظم

تشیه نيونه خياد بيرای بررسيی خصوصيیات  منظوربه

و  2-72در دو عييق  نيونيهقطعهفیزیکی، در مرکز هر 

نخيورده بيا اسيتفاده از متر نيونيه دسيتسانتی 22-72

 بررسييیاسييتوانه فلييزی تشیييه شييد و هيچنييین بييرای 

اصيلی  جشيت چشارخصوصیات شیيیایی خاد نیز در 

در هر دو عيق خکر شيده نيونيه تشیيه شيد و پي  از 

یک نيونه برای هير عييق بيرای  باهمها آمیختن نيونه

های خاد نیيز در . نيونهشدتشیه  موردنظر قطعه نيونه

فضای باز پخش و پ  از خشک شدن، خاد حاصيله 

متيری عبيور داده شيد. درصيد خرد و از الک دو میلی

، بافيت خياد ردنکخشيکرطوبت به روش توزین و 

دهنده خاد( با روش هیدرومتری، )درصد اجزا تشکیل

وزن مخصوص ظاهری به روش کلوخه، اسیدیته خاد 

متر، هدایت الکتریکی پي  از  pHبا استفاده از دستگاه 

متر، نیتيرو ن بيا  ECگیری با استفاده از دستگاه عصاره

تک، پتاسیم و روش کجلدال با استفاده از دستگاه کجل

، اسپکتروفوتومتراستفاده از دستگاه  بافسفر قابل جذ  

گیيری شيد ی بي د انيدازهليکربن آلی بيه روش والک

(Ghazanshahi, 2006.) 

 هاتجزیه و تحلیل داده

 افيزارنرمهيای خياد از تجزیه و تحلیيل داده منظوربه

SPSS  ( و 22)نسخهEXCEL  اسيتفاده ( 2221)نسخه

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

( و Independent Sample T-Test)مسيتقل  tاز آزمون 

متير سيانتی 72-22و  2-72عيق برای مقایسه بین دو 

-Paired Sample T)جفتيی  tدر هير منطقيه از آزميون 

Testاستفاده شد ). 

 نتایج

 خصوصیات فیزیکی خاکبررسی 

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

-یمعن طوربهدرصد(  19/33در قطعه شاهد ) متریسانت

درصيد( بيود  7/63) شيدهیریتمدکيتر از قطعه  داری

 یظياهر ی(. در ارتبا  با مشخصه جرم حجي7)شکل 

دو قطعيه شياهد  ینبي متيریسانت 2-72خاد در عيق 

 59/7) شيدهیریتمدمربيع( و  متریسانتگرم بر  62/7)

مشاهده نشد  دارییمربع( تفاوت معن متریگرم بر سانت

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

-یمعن طوربهدرصد(  53/91در قطعه شاهد ) متریسانت

درصد( بيود.  99/16) شدهیریتمدکيتر از قطعه  داری

در قطعه  متریسانت 2-72و رس در عيق  یلتدرصد س

 طوربييهدرصييد(  11/73و  35/32 یيي شيياهد )بييه ترت

 یيي )بييه ترت شيدهیریتمداز قطعييه  یشييترب دارییمعني

 .(3)شکل  درصد( بود 57/5و  13/79

 

 

 

متر )بارها سانتی 72-22و  2-72برای دو عيق  (شدهیریتمدشاهد و ) 72و  72قطعات میانگین درصد رطوبت در  –7شکل 

( در سری یک طرح جنگلداری خلیل محلهاستدهنده اشتباه معیار نشان  
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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متر سانتی 72-22و  2-72در دو عيق  (شدهیریتمدشاهد و ) 72و  72قطعات میانگین وزن مخصوص ظاهری در  – 2شکل 

جنگلداری خلیل محله( در سری یک طرح استدهنده اشتباه معیار )بارها نشان  
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. 
 

 
-سانتی 72-22و  2-72( در دو عيق شدهیریتمدشاهد و ) 72و  72قطعات میانگین درصد رس، شن و سیلت در  –3شکل 

 ( در سری یک طرح جنگلداری خلیل محلهاستدهنده اشتباه معیار متر )بارها نشان
Figure 3. Mean percentage of clay, sand and silt 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. 

 

 بررسی خصوصیات شیمیایی خاک

نتایج این بررسی نشان داد که واکنش خاد و هيدایت 

متير در قطعيه شياهد سانتی 2-72   الکتریکی در عيق

  بيير متيير( ينمیکييروزی 337/61و  73/7)بييه ترتیيي : 

)بييه  شييدهیریتمدداری کيتيير از قطعييه معنييی طوربييه

  بير متير( بيود. ينمیکيروزی 13/632و  96/6ترتی : 

دهيد کيه مشخصيه ها نشيان ميینتایج مقایسه میانگین

قطعه  هر دو خاد با افزایش عيق در هدایت الکتریکی

-می کاهش داریمعنی صورتبه شدهیریتمدو  شاهد

 (.7 و 9یابد )شکل 
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دهنده متر )بارها نشانسانتی 72-22و  2-72در دو عيق  (شدهیریتمدشاهد و ) 72و  72قطعات در  pHمیانگین  –9شکل 

 ( در سری یک طرح جنگلداری خلیل محلهاستاشتباه معیار 

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 
 

 
دهنده متر )بارها نشانسانتی 72-22و  2-72در دو عيق  (شدهیریتمدشاهد و ) 72و  72قطعات  در EC میانگین –7شکل 

 خلیل محله( در سری یک طرح جنگلداری استاشتباه معیار 

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 

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

( بيود. 57/6) شيدهیریتمدداری کيتير از قطعيه معنی

مقدار این مشخصه بيا افيزایش عييق در قطعيه شياهد 

(. نتيایج 6داری کاهش پیيدا کيرد )شيکل معنی طوربه

ها حاکی از آن است که مقدار نیتيرو ن مقایسه میانگین

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

متيير بييین دو قطعييه شيياهد و سييانتی 2-72عيييق 

دار وجييود دارد. مقييدار تفيياوت معنييی شييدهیریتمد

متير در قطعيه شياهد و سيانتی 2-72نیترو ن در عيق 

( 1درصد )شيکل  63/2و  32/2به ترتی   شدهیریتمد

قدار نسبت کربن به نیترو ن نیز به ترتی  برابير بيا و م

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

با افزایش عيق کاهش و مقدار نسيبت کيربن  قطعهدو 
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یابد. مقدار فسفر و پتاسيیم قابيل به نیترو ن کاهش می

 طوربيهمتر در قطعه شاهد سانتی 2-72جذ  در عيق 

بود. مقدار فسفر  شدهیریتمدداری کيتر از قطعه معنی

 بيه ترتیي  برابير بيا شيدهیریتمددر قطعات شاهد و 

ppm 31/3 و ppm 73  ( و مقيدار پتاسيیم بيه 3)شکل

بيود )شيکل  ppm 337و  ppm 27/226ترتی  برابر با 

72.) 

 
دهنده متر )بارها نشانسانتی 72-22و  2-72در دو عيق  (شدهیریتمدشاهد و ) 72و  72قطعات میانگین کربن در  -6شکل 

 ( در سری یک طرح جنگلداری خلیل محلهاستاشتباه معیار 
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 

 

 

-متر )بارها نشانسانتی 72-22و  2-72در دو عيق  (شدهیریتمدشاهد و ) 72و  72قطعات میانگین نیترو ن در  -1شکل 

 ( در سری یک طرح جنگلداری خلیل محلهاستدهنده اشتباه معیار 
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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 72-22و  2-72در دو عيق  (شدهیریتمدشاهد و ) 72و  72قطعات میانگین نسبت کربن به نیترو ن خاد در  -5شکل 

( در سری یک طرح جنگلداری خلیل محلهاستدهنده اشتباه معیار )بارها نشانمتر سانتی  

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 

 

 

متر )بارها سانتی 72-22و  2-72در دو عيق  (شدهیریتمدشاهد و ) 72و  72قطعات متوسط فسفر قابل جذ  در  -3شکل 

 ( در سری یک طرح جنگلداری خلیل محلهاستدهنده اشتباه معیار نشان

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 

11.43 11.57

19.93

15.55

0

5

10

15

20

25

0-10 20-10

 ن
رو
 نیت
 به
بن
کر
ت 
سب
ن

C
/N

(مترسانتی)عيق خاد 
Depth (cm)

مدیریت شده شاهد
ControlManaged

a

a

a

b

19.00

9.38
13.00

7.08

0

5

10

15

20

25

30

0-10 20-10

ر 
سف
ف

(
رم
وگ
کیل
ر 
م ب
گر
ی 
میل

  )

p
h
o

sp
h
o

ro
u
s 

(p
p

m
)

(مترسانتی)عيق خاد 
Depth

مدیریت شده شاهد
ControlManaged

a

a
a

a



بهشهر -اثر مدیریت جنگل بر خصوصیات فیزیکی و شمیایی خاک در جنگل خلیل محله   

717 

 

 

متر )بارها سانتی 72-22و  2-72در دو عيق  (شدهیریتمدشاهد و ) 72و  72قطعات در  جذ قابلمتوسط پتاسیم  -72شکل 

 ( در سری یک طرح جنگلداری خلیل محلهاستدهنده اشتباه معیار نشان

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

در این تحقیق خصوصیات فیزیکيی و شيیيیایی خياد 

شده ميورد بررسيی قيرار در دو قطعه شاهد و مدیریت

گرفت. نتایج این بررسی نشان داد کيه مقيدار رطوبيت 

و شيياهد دارای  شييدهیریتمدخيياد بييین دو قطعييه 

 کهیطوربه، استدرصد  37دار در سط  اخت ف معنی

بیشيتر از قطعيه شياهد  شدهیریتمدمقدار آن در قطعه 

در قطعييه . زیيياد بييودن میييزان ایيين مشخصييه اسييت

دخالت، ایجاد اخت ل در  یلبه دلتواند می شدهیریتمد

خوردن ساختيان خاد باشيد. هيچنيین، همخاد و به

شود که میزان ورود آ  باز شدن تاج پوشش سب  می

، سيط  یگردعبارتبيهدر اثر بارندگی افيزایش یابيد و 

شود آ  بیشتری بيه سيط  سب  می ،پوشش کيترتاج

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

نسبت  شدهیریتمدبیشتر بودن مقدار رطوبت در قطعه 

تواند ناشی از بیشتر بودن مقدار مواد به قطعه شاهد می

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

آ   یتبخیر از سط  خاد و هيچنین قابلیيت نگشيدار

ایج این تحقیيق . نتشودمنجر به حفظ رطوبت خاد می

 .( بود2011و هيکاران ) Salehiمطابق با نتایج 

وزن مخصييوص ظيياهری در ایيين بررسييی  نتييایج

نشييان داد کييه مقييدار ایيين مشخصييه بييین دو قطعييه 

داری در و شيياهد دارای اخييت ف معنييی شييدهیریتمد

درصيد نیسيت، وليی مقيدار ایين مشخصيه  37سط  

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

متير در هير دو قطعيه سانتی 72-22متر نسبت به عيق 

و  Demirنتایج ایين بررسيی مخيالف بيا نتيایج  .است

علييت عييدم مشيياهده تفيياوت  ( بييود.2007هيکيياران )

تواند ناشی دار در چگالی ظاهری بین دو قطعه میمعنی

روی خاد، از درجه کوبیدگی کم، وجود الیه الشبرگ 

مخلو  شدن الیه سطحی خياد بيا مياده آليی، ریشيه 

دوانييی گیاهييان و فعالیييت موجييودات خيياد باشييد 

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

 72-22متر نسبت به عييق سانتی 2-72قطعه، در عيق 

متر بیشتر بود و این دلیيل خيوبی بيرای کياهش سانتی

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

شيود. افيزایش وزن کاهش وزن مخصوص ظاهری می

 یيلبيه دلمخصوص ظاهری هييراه بيا افيزایش عييق 

بيا  کيهیطوربه. استتر کاهش مواد آلی در عيق پایین

ش عيق در نتیجه تجزیه هوموس، میانگین وزنيی افزای

ها کاهش یافته و در نتیجيه کياهش میيزان قطر خاکدانه

افيزایش خلل و خرج، وزن مخصوص ظياهری خياد 

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

دار جييرم مخصييوص بييه عييدم وجييود اخييت ف معنييی

برداری بشرهبرداری شده و ظاهری در دو رویشگاه بشره

 نشده اشاره کرده است.

بيین دو  pHر نتایج این بررسی نشان داد که مقيدا

داری و شاهد دارای اخيت ف معنيی شدهیریتمدقطعه 

نشيان  pHدرصد است. مقایسيه میيانگین  37در سط  

 شيدهیریتمددهد مقيدار ایين مشخصيه در قطعيه می

در  pH. عليت بیشيتر بيودن استبیشتر از قطعه شاهد 

تواند ناشی نسبت به قطعه شاهد می شدهیریتمدقطعه 

از ورود بیشتر نور و فراهم شدن رطوبت بیشيتر و بيه 

دنبال آن افزایش سرعت تجزیيه الشيبرگ و بازگشيت 

 pH)منجر بيه افيزایش  تر عناصر غذایی به خادسریع

 ,.Fisher et al., 2000; Fuqiang et al) باشد شود(می

دهيد کيه ها نشان ميیاز طرفی مقایسه میانگین .(2010

 2-72مقدار ایين مشخصيه در قطعيه شياهد در عييق 

متر کيتر اسيت. سانتی 72-22متر نسبت به عيق سانتی

متر نسيبت سانتی 72-22 در عيق pHباالتر بودن مقدار 

هيای بيازی توان به تجيع کياتیونبه الیه سطحی را می

 ,Agular and Arnoldمحلول در این عيق نسبت داد )

 Zanganeh (2013)(. نتييایج ایيين تحقیييق بييا 1985

 مطابقت دارد.

دهيد مقایسه میانگین هدایت الکتریکی نشيان ميی

یابيد که با افزایش عيق میزان این مشخصه کاهش ميی

 Kianmehr and Zanganeh (2013) که با نتایج تحقیق

مطابقت دارد. ایين کياهش هيدایت الکتریکيی ميکين 

ای و تجزیه بقایای درختان در اثر ترشحات ریشهاست 

و هيچنین جذ  عناصر توسيط ریشيه درخيت باشيد 

(Mishra and Shamra, 2002.)  از طرفييی مقایسييه

میانگین هدایت الکتریکيی در دو قطعيه نشيان داد کيه 

بیشيتر از  شيدهیریتمدمیزان ایين مشخصيه در قطعيه 

بيودن  تيوان بيرای بياالکه می دلیلی ؛استقطعه شاهد 

شده نسبت به میزان هدایت الکتریکی در قطعه مدیریت

قطعه شاهد و هيچنین الیيه سيطحی نسيبت بيه الیيه 

باشيد.  یمواد آلمقدار تواند میپائینی خاد عنوان کرد، 

و الیه سيطحی  شدهیریتمدکه در قطعه  صورت ینبد

فيراهم  هيایزمارگان یکيرومخاد شرایط برای فعالیيت 

 یمواد آليبا تجزیه  هایزمارگان یکروم کهیطوربه .است

های معدنی به خاد و در نتیجه منجر به آزادسازی یون

آن بياال  در پیافزایش غلظت ام ح محلول در خاد و 

 Oswald et) شيوندميیرفتن میزان هدایت الکتریکی 

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

نتیجيه نامسياعد بودن تاج پوشش در قطعيه شياهد در 

هيا )ماننيد شدن شرایط برای فعالیيت میکروارگانیسيم

کاهش میزان ميواد آليی، درصيد رطوبيت، حيرارت و 

اکسييیژن( از میييزان تجزیييه مييواد آلييی و بييه دنبييال آن 

و در نشایيت  شيده های معيدنی کاسيتهآزادسازی یون

یابيد مقدار هيدایت الکتریکيی خياد نیيز کياهش ميی

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

 .بود Amini (2014)نتایج 

و شياهد  شدهیریتمدمشخصه کربن در دو قطعه 

دار اسييت. درصييد دارای اخييت ف معنييی 37در سييط  

دهيد کيه بيا مقایسه میانگین هر دو مشخصه نشان ميی

یابيد. افزایش عيق، مقدار این دو مشخصه کياهش ميی

هيای سيطحی در الیه یمواد آلباال بودن میزان کربن و 

توان به میزان بقایای آلی های پائینی را مینسبت به الیه

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

یابيد آن میزان مواد آلی نیيز کياهش ميی در پیشده و 

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

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

در دو  طرفی مقایسه میانگین کربن و ميواد آليی خياد

قطعه نشان داد کيه میيزان ایين دو مشخصيه در قطعيه 

 پيژوهشاست. نتایج  بیشتر از قطعه شاهد شدهیریتمد

؛ ( بيود2004و هيکياران ) Kowalskiمطابق بيا نتيایج 

توان برای باال بودن میيزان کيربن و ميواد که می دلیلی

شده نسبت به قطعيه شياهد بیيان آلی در قطعه مدیریت

کييرد سييرعت تجزیييه بیشييتر الشييبرگ در قطعييه 

پوشش بير اثير باز شدن تاج علتبه. است شدهیریتمد

( نیز 2000)و هيکاران  Neiryck.باشدمیقطع درختان 

گونيه درختيی  شيشدر بررسی خود در رابطه با تأثیر 

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

فیزیکی و شیيیایی خاد در یک اکوسیستم جنگلی در 

جنو  بروکسل، کاهش میزان کربن آلی را بيا افيزایش 

دهد که می نتایج این تحقیق نشان عيق مشاهده کردند.

و شاهد در هير  شدهیریتمدمیزان نیترو ن در دو توده 

داری درصد دارای اخت ف معنی 37دو عيق در سط  

در هير دو  شيدهیریتمداست و این مشخصه در قطعه 

عيق، بیشتر از قطعه شاهد است. هيچنین نتایج نشيان 

دهد که شاخص نیترو ن خياد در قطعيه شياهد و می

یابيد. دلیيل با افيزایش عييق کياهش ميی شدهیریتمد

توان بیشتر بودن ميواد رو ن را میبیشتر بودن مقدار نیت

و کنيد بيودن سيرعت  شدهیریتمدآلی خاد در قطعه 

تجزیه الشبرگ در قطعه شاهد و بیشيتر بيودن ازت در 

بييرگ گونييه ميييرز نسييبت بييه گونييه راش نسييبت داد 

(Marvi Mohadjer, 2008 هيچنيین عليت کياهش .)

ناشيی از  ابتيداتوانيد مقدار نیترو ن با افزایش عيق می

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

 ناشی از جذ  آن توسط ریشه درختان باشد.

تييرین نسييبت کييربن بييه نیتييرو ن یکييی از مشم

ها بيرای بررسيی حاصيلخیزی خياد جنگليی شاخص

. علت باالتر بودن میزان نسبت کربن بيه نیتيرو ن است

در قطعييه شيياهد در هيير دو عيييق نسييبت بييه قطعييه 

تواند ناشی از اخيت ف زیياد محتيوای می شدهیریتمد

-طور معنيینیترو ن خاد باشد که در قطعه شياهد بيه

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

ایين نتيایج  .اسيت شيدهیریتمداز مقدار آن در قطعه 

 بود. Amini (2014)مطابق با نتایج 

دهيد کيه میيزان فسيفر می نتایج این تحقیق نشان

و شاهد در سيط   شدهیریتمدقابل جذ  در دو توده 

. از طرفييی داردداری درصييد دارای اخييت ف معنييی 37

دهيد کيه مشخصيه ها نشيان ميینتایج مقایسه میانگین

فسفر قابل جذ  در دو قطعه بيا افيزایش عييق رونيد 

ایين مشخصيه بيا  کهیطوربه ،دهدمشابشی را نشان می

یابد و از طرفيی مقيدار آن در کاهش میافزایش عيق، 

. در اسييتبیشييتر از قطعيه شيياهد  شييدهیریتمدقطعيه 

-های جنگلی بیشترین فسفر قابل جيذ  در افيقخاد

شود. از دالیل دیگر زیادتر بودن های سطحی یافت می

 اسيتفسيفر  کيم تحيردهيای بياالیی، فسفر در الیيه

(Zarinkafsh, 2001 این نتایج بيا نتيایج .)Zanganeh 

(2013)، Kianmehr (2013)  وAmini (2014)  نیييز

 مطابقت دارد.

دهد کيه پتاسيیم در بررسی حاضر نتایج نشان می

و شياهد در  شيدهیریتمدقابل جذ  در بین دو قطعه 

داری اسيت. از درصد دارای اخيت ف معنيی 37سط  

دهيد کيه مشخصيه طرفی مقایسه میيانگین نشيان ميی

با افزایش عييق رونيد  پتاسیم قابل جذ  در دو قطعه

ایين مشخصيه بيا  کيهیطوربهدهد مشابشی را نشان می

یابد و از طرفيی مقيدار آن در افزایش عيق، کاهش می

. عليت اسيتبیشتر از قطعه شياهد  شدهیریتمدقطعه 

تيوان اصلی کاهش مقدار پتاسیم با افزایش عيق را ميی
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در جذ  این یون توسط ریشه درختان و یا انتقيال آن 

ریق آبشویی بيه اعيياز زیيرین بیيان کيرد. نتيایج از ط

و  Zanganeh (2013)حاصل از این تحقیيق بيا نتيایج 

Amini (2014)  مطابقت دارد. علت بیشتر بودن مقيدار

توانيد نسبت به شاهد می شدهیریتمدپتاسیم در قطعه 

 ناشی از سرعت بیشتر بازگشت عناصر به خاد باشد.

نتایج این بررسی نشان داد که مدیریت  یطورکلبه

جنگل سب  ایجياد تغییير در خصوصيیات فیزیکيی و 

نتيایج ایين تحقیيق،  بر اسياسشود. شیيیایی خاد می

مدیریت جنگل منجر به افزایش رطوبت خاد، واکنش 

خاد، هدایت الکتریکی، ماده آلی، کربن آلی، نیترو ن، 

طي ع از ا. بيا توجيه بيه اینکيه شودفسفر و پتاسیم می

اثرهيای مييدیریت جنگييل بيير خصوصييیات فیزیکييی و 

توانيد راهکيار شیيیایی و بیولو یک خاد جنگيل، می

مناسبی در اختیار مدیران جنگل، برای ميدیریت بشینيه 

تير رو انجام مطالعيات گسيترده، از اینجنگل قرار دهد

منظور کس  اط عيات جيامع در ایين زمینيه الزم و به

بررسييی خصوصييیات تا در ایيين راسيي ضييروری اسييت.

پویيا  یيلبه دلزیستی خاد مانند معدنی شدن نیترو ن 

العيل سریع نسبت به تغییيرات بودن و هيچنین عک 

ها برای بررسيی اثير در محیط، یکی از بشترین شاخص

 هياپيژوهش. بنابراین الزم است در سایر استمدیریت 

به بررسی اثرهيای ميدیریت بير خصوصيیات زیسيتی 

معدنی شدن نیترو ن و تنف  خياد  خاد جنگل مانند

 نیز پرداخته شود.
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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 micro-

plots 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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