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اثر تاج درختان و پستی و بلندي بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک جنگل (مطالعه
موردي :تنگ داالب استان ایالم)
مهناز کرمیان ،*5وحید حسینی
تاريخ دريافت94/51/51 :

2

تاريخ پذيرش91/12/2 :

چکیده
از آنجا که پايداری طوالنی مدت اکوسیستمهای جنگلی وابسته به حفظ کیفیت خاک است ،آگاهی از
وضعیت خاکهای مناطق جنگلی و بررسی آثار فعالیتهای مختلف صورت گرفته بر خصوصیات خاک
بسیار مهم بوده و در مديريت جنگل مؤثر است .تخريب فزاينده جنگلهای زاگرس سبب میشود که
اهمیت حفظ ،نگهداری و احیاء اين جنگلهای با ارزش بیشتر شود .هدف از اين مطالعه يافتن ارتباط
بین ارتفاع از سطح دريا ،میزان شیب و تاج پوشش بر برخی از خصوصیات شیمیايی خاک است.
نمونهبرداری از خاک در منطقه تنگ داالب استان ايالم روی دامنه شمالی با سه ترانسکت ارتفاعی در
زير گونه بلوط ايرانی انجام شد .نمونهبرداری روی هر ترانسکت به فواصل  11متری از يکديگر انجام
شد .در هر ترانسکت از عمق  1تا  21سانتیمتری خاک 51 ،نمونه از زير تاج درخت و  51نمونه از
خارج تاج درخت و در مجموع  41نمونه خاک در سه ترانسکت برداشت شد .در هر محل نمونهبرداری،
ارتفاع از سطح دريا و درصد شیب نیز ثبت شد .مطابق نتايج به دست آمده پتاسیم تبادلی ،منیزيم
تبادلی و هدايت الکتريکی در هر دو موقعیت زير و خارج تاج با افزايش ارتفاع کاهش يافتند ولی
اسیديته با ارتفاع از سطح دريا رابطه ای مستقیم از خود نشان داد .همچنین با افزايش میزان شیب
پتاسیم تبادلی ،منیزيم تبادلی ،هدايت الکتريکی و اسیديته در هر دو موقعیت زير و خارج تاج کاهش
يافت در صورتی که کلسیم تبادلی زير تاج با افزايش ارتفاع و شیب رابطهای معکوس ولی خارج تاج با
اين عوامل رابطه ای مستقیم نشان داد.
کلمات کلیدي :عوامل رويشگاهی ،ويتگیهای خاک ،جنگلهای زاگرس ،تنگ داالب ،ايالم.
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مقدمه
منابع طبیعی تجديد شونده (آب ،خاک و گیاه)
با کارايی فراوان در پاسخگويی به نیازهای
زندگی انسان ،قابلیت تجديد و تولید مستمر
نیز داشته و از اين حیث دارای ارزش نسبی
قابل توجهی نسبت به منابع مشابه غیر قابل

در نتیجه آن خصوصیات فیزيکی و شیمیايی
خاک در باال و پايین شیب تغییر میکند (.)20
که اين ويتگی به همراه تغییرات شیب و ارتفاع
عالوه بر تأثیر گذاشتن بر جوامع گیاهی و
خاک ،کیفیت درختان و شرايط رويشگاه ،بر
روی پوشش علفی کف جنگل نیز میتواند

تجديد میباشند .خاک به عنوان عاملی مهم و
حیاتی برای گیاهان ،نقش تعیین کنندهايی در
حضور و استقرار گونههای جنگلی و مرتعی
ايفا میکند( . )29تغییرات مکانی و خصوصیات
خاک به صورت معنی داری تحت تأثیر بعضی
عوامل محیطی مانند اقلیم ،توپوگرافی ،مواد
مادری ،پوشش گیاهی و آشفتگی ناشی از

تأثیر زيادی داشته باشد  )2(.برولند و
همکاران ( )2111با بررسی تأثیر
میکروتوپوگرافی روی عناصر غذايی خاک
عنوان کردند که تغییرات میکروتوپوگرافیکی از
ارتفاعات باالتر به پايینتر افزايش
رطوبت ،کلسیم و منیزيم تبادلی را باعث شده
است .تسويا و همکاران( )2114در بررسی
عناصر غذايی خاک در موقعیتهای مختلف
شیب اعالم کردند که پتاسیم در باالی دامنه
بیشترين مقدار است در حالی که اسیديته و
کلسیم و منیزيم تبادلی به صورت معنیداری
در پايین شیب و در عمق  1تا  1سانتیمتری
خاکها بیشترين مقدار بودند و نتايج تأيید
کردند که عامل شیب در انتقال و تجمع
محلولها و باالتر بودن اين عناصر در نواحی
رسوبی پايین شیب نقش مهمی داشته است.

بلندی بر تغییرات پراکنش کوچک اثر می-
گذارند ( .)02با توجه به اين که خصوصیات
اقلیمی در مقیاس کوچک تغییر میکند،
بنابراين به صورت ناحیهايی و به شرط

مور و همکاران( )5992در بررسی ارتباط بین
برخی خصوصیات سطحی خاک با ويتگیهای
توپوگرافی دريافتند که شیب به عنوان يکی از
پارامترهای توپوگرافی بیشترين همبستگی را

يکنواخت بودن مواد مادری و پوشش گیاهی بر
اساس خصوصیات توپوگرافی میتوان تغییرات
خاک را بررسی کرد ( .)59تأثیر پستی و
بلندی در توزيع ذرات خاک ،مواد آلی و مواد
غذايی به وسیله فرسايش و رسوب میباشد که

با خصوصیات خاک دارد .ديجکسترا()2115
اظهار داشت که در کنار عوامل غیر زنده ،تأثیر
درختان و تاج آنها میتواند بر تحول
اکوسیستم کامالً مؤثر باشد که در اين رابطه
زينک ( )5942بیان کرد درختان به تنهايی در

فعالیت بشر است ( .)1عوامل مؤثر در پراکنش
گونههای گیاهی ممکن است ناشی از عوامل
درونزا يا برونزا يا هر دو عامل باشد .مهمترين
عوامل محیطی شامل عوامل اقلیمی،
خصوصیات شیمیايی خاک و عوامل توپوگرافی
هستند .اقلیم بر روی پراکنش انواع اصلی
پوششهای گیاهی جهان کنترل عمدهای
اعمال میکند ،ولی در درون يک نوع پوشش
گیاهی مشابه ،ويتگیهای خاک و پستی و
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قسمت ناحیه تاج خود بر روی خاک تأثیر می-
گذارند که اين اثر متناسب با اندازه تاج بوده و

تغییرات اين عناصر و اثر تاج را مورد بررسی
قرار داد ،زيرا شناسايی خاک ،تعیین قابلیت و

سبب تغییر در خصوصیات شیمیايی ،فیزيکی و
زيستی خاک میشوند .اين تأثیر بیشتر در
اکوسیستمهای خشک و نیمه خشک مشاهده
شده است .طالبی و همکاران( ، )2114سطح

استعداد آن يکی از ارکان مهم برای اعمال
مديريت جنگل به شمار میرود.
مواد و روشها
موقعیت منطقه مورد مطالعه

تاج پوشش درختان جنگلی در مناطق خشک
و نیمه خشک را به عنوان يکی از عوامل مهم
در حفظ خاک ،رطوبت خاک و پوشش گیاهی
کف جنگل مطرح کردند بهطوری که تاج
پوشش بیشتر باعث جذب بهتر نزوالت جوی
در کف جنگل شده و در نهايت فرسايش کمتر
و حاصلخیزی بیشتر خاک را سبب میشود.
داهلگرن و سینگر ( )5995در تحقیقات خود
در جنگلهای بلوط اظهار داشتند که خاک
زير تاج درختان بلوط به خصوص در افقهای
سطحی دارای کلسیم ،منیزيم و پتاسیم
بیشتری نسبت به خاک رويشگاه بدون بلوط
است و اسیديته محلول خاک در زير تاج اين
درختان نسبت به مراتع مجاور1/1تا يک واحد
بیشتر بوده است .بهطور کلی منطقه رويشی
زاگرس جزء مناطق کوهستانی و نسبتاً پرشیب

درجه و  41دقیقه تا  00درجه و  41دقیقه
عرض جغرافیايی است (شکل  .)5متوسط

کشور است و جنگلهای مناطق کم شیب آن
بهمنظور توسعه اراضی زراعی به تدريج تخريب
و درختان بلوط در مناطق کم شیب به صورت
تک پايه و پراکنده مشاهده میگردد (.)29

بارندگی سالیانه آن  440/4میلیمتر و متوسط
درجه حرارت سالیانه  54/7درجه سانتیگراد
است .بر اساس طبقهبندی آب و هوايی
دومارتن اين منطقه در اقلیم نیمه مرطوب

هدف از انجام اين تحقیق ،يافتن رابطه بین
خصوصیات شیمیايی خاک شامل پتاسیم
تبادلی ،کلسیم و منیزيم تبادلی ،هدايت
الکتريکی و اسیديته با ارتفاع از سطح دريا و
میزان شیب در دو موقعیت زير تاج و خارج از

سرد و بر اساس طبقهبندی آمبرژه در اقلیم
نیمه خشک قرار میگیرد .سازندهای موجود
در منطقه شامل سازند گورپی ،پابده و در
ارتفاعات باال آسماری میباشند ( .)24خاک
سطحی و نیمه عمیق منطقه بر اساس روش

آن بود که به واسطه آن میتوان میزان

مساحت تحت پوشش تیپ خالص بلوط ايرانی
 Quercus brantiiدر ارتفاعات مختلف زاگرس
جنوبی  %49میباشد ( .)51بنابراين رويشگاه
اين گونه برای بررسی انتخاب شد .الزمه اين
پتوهش وجود دامنهای با شیب و ارتفاع
مناسب از سطح دريا بود بهطوری که بتوان سه
ترانسکت ارتفاعی را در طول دامنه برداشت
کرد .از اين رو پس از بررسی کتابخانهای و
میدانی ،منطقه تنگ داالب در نظر گرفته شد.
ناحیه تنگ داالب به مساحت  0هزار هکتار و
در محور ايالم به اسالم آباد و در 21
کیلومتری شمال غرب ايالم واقع شده است.
مختصات جغرافیايی آن  44درجه و  21دقیقه
تا  44درجه و  01دقیقه طول جغرافیايی و 00
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فائو ،در رده رگوسول و لپتوسول و به روش
آمريکائی در رده آنتیسول قرار میگیرد.

از روش کمپلکسومتری (عصاره گیری با آب
مقطر) ،اسیديته خاک از روش پتانسیومتری با
به کارگیری دستگاه  pHمتر الکتريکی ،هدايت
الکتريکی توسط  ECسنج اندازهگیری شد
( .)54بررسی نرمال بودن دادهها از طريق
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف با استفاده از

شکل  -5موقعیت منطقه مورد مطالعه بر روی نقشه
استان ايالم

روش تحقیق
نمونهبرداری از خاک در طول دامنه شمالی بر
روی سه ترانسکت ارتفاعی انجام شد به اين
صورت که در فواصل  11متری روی هر
ترانسکت يک نقطه مشخص گرديد و از
نزديکترين درخت به اين نقطه ،نمونه خاک از
عمق  1تا  21سانتی متری خاک در زير و
خارج تاج درخت بلوط ايرانی برداشت شد .در
هر ترانسکت  51نمونه از زير تاج درخت و 51
نمونه از خارج تاج درخت و در مجموع 41
نمونه در سه ترانسکت برداشت شد .در محل-
هايی که برداشت نمونه ،به جهت صخرهای
بودن امکان پذير نبود برداشت خاک به صورت
تصادفی به سمت چپ يا راست جابهجا شد
( .)22تمام نمونههای خاک پس از انتقال به
آزمايشگاه و عبور از الک دو میلیمتری برای
انجام آزمايش آماده شدند .پتاسیم تبادلی به
روش عصارهگیری با استات آمونیوم و با کمک
دستگاه فلیم فتومتر ،کلسیم و منیزيم تبادلی

نرم افزار آماری  SPSSانجام شد .سپس برای
يافتن مقدار و نحوه ارتباط ارتفاع از سطح دريا
و مقدار شیب با هر يک از عوامل مورد بررسی
داده های مربوط به آنها به صورت جداگانه برای
زير و خارج تاج درخت در نرم افزار  Excelوارد
و رگرسیون خطی و همچنین ضريب
همبستگی بین آنها محاسبه شد.
نتایج
پتاسیم تبادلی
مقدار پتاسیم تبادلی در زير تاج و خارج تاج
درختان با افزايش ارتفاع از سطح دريا کاهش
يافت (شکل  )2بهطوری که کمترين مقدار
پتاسیم در زير تاج  580/24میلیگرم در
کیلوگرم در ارتفاع  5811متر و بیشترين مقدار
پتاسیم در ارتفاع  5711متر به مقدار 421/4
میلی گرم در کیلوگرم بود .در خارج تاج
کمترين مقدار پتاسیم در ارتفاع  5811متری
به میزان  519/95میلیگرم در کیلوگرم و
بیشترين مقدار آن  092میلیگرم در کیلوگرم
در ارتفاع 5751متر بود .همبستگی بین غلظت
پتاسیم تبادلی خاک و ارتفاع از سطح دريا در
زير و خارج تاج درختان معنیدار و به ترتیب
 1/88و 1/94بود (جدول .)5
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شکل  -2ارتباط میزان پتاسیم تبادلی با ارتفاع از سطح دريا در زير و خارج تاج

مقدار پتاسیم تبادلی خاک با افزايش مقدار
شیب دامنه در هر دو موقعیت زير تاج و خارج
تاج درختان کاهش يافت (شکل  .)0کمترين
مقدار پتاسیم در زير تاج  580/24میلیگرم در
کیلوگرم در شیب  81درصد و بیشترين مقدار
آن در شیب  01درصد به مقدار  857/2میلی-
گرم در کیلوگرم بود .کمترين مقدار پتاسیم در

خارج تاج در شیب  91درصد به میزان 547/1
میلیگرم در کیلوگرم و بیشترين مقدار آن
 417/2میلیگرم در کیلوگرم و در شیب 01
درصد بود .همبستگی بین غلظت پتاسیم
تبادلی خاک و مقدار شیب دامنه برای زير تاج
و خارج تاج درختان معنیدار و به ترتیب 1/89
و1/90به دست آمد (جدول .)5

Y= -8/2176X+939/43
R2=0/8041

Y= -3/982X+521/66
R2=0/8741

شکل  -0ارتباط میزان پتاسیم تبادلی با میزان شیب در زير و خارج تاج
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کلسیم تبادلی
با افزايش ارتفاع میزان کلسیم تبادلی خاک

درختان در ارتفاعات  5491و  5711متری به
میزان  0/4میلیگرم در کیلوگرم و بیشترين

زير تاج کاهش يافت در صورتی در خارج با
افزايش ارتفاع میزان اين عنصر نیز افزايش
يافت (شکل  .) 4کمترين مقدار کلسیم زير تاج
در ارتفاع  5851متر به مقدار  4/1میلیگرم در

مقدار آن در ارتفاع  5701متری به میزان
 51/8میلیگرم در کیلوگرم بود .همبستگی
بین ارتفاع از سطح دريا و کلسیم تبادلی در
زير تاج معنیدار و در خارج تاج درختان

کیلوگرم و بیشترين مقدار آن  51/8میلیگرم
در کیلوگرم در ارتفاعات  5711و  5721متری
بود .کمترين مقدار کلسیم در خارج تاج

معنیدار نبود و به ترتیب  1/42و  1/15به
دست آمد (جدول .)5

0/0339X+67/434
R2=0/3912

=Y

Y=0/0366X- 56/489
R2=0/269

شکل  -4ارتباط کلسیم تبادلی با ارتفاع از سطح دريا در زير و خارج تاج

ارتباط بین مقدار شیب دامنه و کلسیم تبادلی

درختان در شیبهای  11و  21درصد به

خاک در زير تاج بهصورت معکوس و در خارج
تاج درختان بهصورت مستقیم بود (شکل .)1
کمترين مقدار کلسیم خاک در زير تاج در
شیب  81درصد به مقدار  0/4میلیگرم در
کیلوگرم و بیشترين مقدار آن  54/4میلیگرم
در کیلوگرم در شیبهای  01و  41درصد بود.
کمترين میزان کلسیم خاک در خارج تاج

میزان  0/4میلیگرم در کیلوگرم و بیشترين
مقدار آن در شیب  91درصد به میزان 51/8
میلیگرم در کیلوگرم بود .همبستگی بین
شیب دامنه و کلسیم خاک در زير تاج و خارج
تاج درختان معنیدار و بهترتیب  1/44و 1/71
بود (جدول .)5
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16

0/0864X+13/426
R2=0/4471
خارج تاج

=Y

12
10
8

=Y
0/0665X+2/7392
R2=0/5001

6
4

زير تاج

2

کلسیم تبادلی(میلی گرم در کیلوگرم)

زير تاج

14

0
100

150
خارج تاج

0

50
میزان شیب

شکل  -1ارتباط کلسیم تبادلی با میزان شیب در زير و خارج تاج

منیزيم تبادلی
با افزايش ارتفاع میزان منیزيم تبادلی خاک در

5781متری به میزان  0/4میلیگرم در
کیلوگرم و بیشترين مقدار آن در ارتفاع 5721

زير و خارج تاج کاهش يافت (شکل .)4
کمترين مقدار منیزيم زير تاج در ارتفاع 5791
متر به مقدار  1/4میلیگرم در کیلوگرم و
بیشترين مقدار آن  58میلیگرم در کیلوگرم
در ارتفاع  5491متری بود .کمترين مقدار
منیزيم در خارج تاج درختان در ارتفاع

متری به میزان  54/2میلیگرم در کیلوگرم
بود .همبستگی بین ارتفاع از سطح دريا و
منیزيم تبادلی در زير و خارج تاج درختان
معنیدار بوده و به ترتیب  1/75و  1/49به
دست آمد (جدول .)5
20

زير تاج

0/0586X+112/88
تاج
زيرR2
=0/4782

=Y

10

5

1850
خارج تاج

1750
1800
ارتفاع از سطح دريا (متر)

1700

0
1650

شکل  -4ارتباط منیزيم تبادلی با ارتفاع از سطح دريا در زير و خارج تاج

منیزيم تبادلی(میلی گرم در کیلوگرم)

0/0724X+139/42
2
تاجR
خارج=
0/5127

=Y

15
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ارتباط بین مقدار شیب دامنه و منیزيم تبادلی
خاک در زير و خارج تاج بهصورت معکوس بود

شیبهای  81و  91درصد به میزان 1/4
میلیگرم در کیلوگرم و بیشترين مقدار آن در

(شکل  .)7کمترين مقدار منیزيم خاک زير تاج
در شیب  71درصد به مقدار  7/2میلیگرم در
کیلوگرم و بیشترين مقدار آن  58میلیگرم در
کیلوگرم در شیب  01درصد بود .کمترين

شیب  41درصد به میزان  54/2میلیگرم در
کیلوگرم بود .همبستگی بین شیب دامنه و
منیزيم خاک در زير تاج درختان به مقدار
 1/81و معنی دار ولی در خارج تاج به مقدار

میزان منیزيم خاک در خارج تاج درختان در

 1/12و معنی دار نبود (جدول .)5
20

زير تاج

خارج تاج

10

Y= -0/073X+14/76
R2= 0/2738
5

زير تاج

منیزيم تبادلی(میلی گرم در کیلوگرم)

0/1049X+17/896
R2= 0/7367

=Y

15

0
خارج تاج

120

100

80

60
میزان شیب

40

20

0

شکل -7ارتباط منیزيم تبادلی با میزان شیب در زير و خارج تاج

هدايت الکتريکی
مقدار هدايت الکتريکی خاک با افزايش ارتفاع

متر بود .کمترين مقدار هدايت الکتريکی خاک
در خارج تاج در ارتفاع  5781متری به میزان

از سطح دريا در هر دو موقعیت زير و خارج
تاج درختان کاهش يافت (شکل  .)8کمترين
مقدار هدايت الکتريکی خاک زير تاج درختان
 228میکروزيمنس بر سانتیمتر در ارتفاع

 211/1میکروزيمنس بر سانتیمتر و بیشرين
مقدار آن در ارتفاع  5491متری به میزان 072
میکروزيمنس بر سانتیمتر بود .ارتباط بین
ارتفاع از سطح دريا و هدايت الکتريکی خاک

 5791متر و بیشترين مقدار آن 094
میکروزيمنس بر سانتیمتر در ارتفاع 5491

در زير و خارج تاج درختان معنیدار بوده و به
ترتیب  1/91و  1/84بود (جدول .)5
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1/1828X+2372/1
R2= 0/8162

=Y

1/1113X+2245/4
R2= 0/7151

=Y

شکل  - 8ارتباط هدايت الکتريکی با ارتفاع از سطح دريا در زير و خارج تاج

مقدار هدايت الکتريکی خاک با افزايش مقدار
شیب در زير تاج و خارج تاج درختان کاهش

 91درصد به مقدار  221میکروزيمنس بر
سانتیمتر و بیشرين مقدار آن در شیب 41

يافت (شکل  .)9کمترين مقدار هدايت
الکتريکی زير تاج 255 ،میکروزيمنس بر
سانتیمتر در شیب  91درصد و بیشترين
مقدار آن  081میکروزيمنس بر سانتیمتر و در
شیب  21درصد بود .کمترين مقدار هدايت
الکتريکی خاک در خارج تاج درختان در شیب

درصد به میزان  421میکروزيمنس بر سانتی-
متر بود .ارتباط بین شیب دامنه و درصد
هدايت الکتريکی خاک در زير تاج معنیدار و
در خارج تاج درختان معنیدار نبوده و به
ترتیب  1/94و  1/41بود (جدول .)5

زير تاج

2/2185X+431/88
2
R
0/8947
خارج=تاج
1/1811X+384/48
تاج
زيرR2
= 0/2049

=Y
300

=Y
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خارج تاج
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میزان شیب
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شکل  -9ارتباط هدايت الکتريکی با میزان شیب در زير و خارج تاج

هدايت الکتريکی(میکروزيمنس بر سانتی متر)

400

اثر تاج درختان و پستی و بلندی بر برخی خصوصیات 31................................................................................................................................................

اسیديته
میزان اسیديته خاک با افزايش ارتفاع از سطح

اسیديته خاک در خارج تاج در ارتفاع 5751
متری به میزان  8/12و بیشرين مقدار آن در

دريا در هر دو موقعیت زير و خارج تاج
درختان افزايش يافت (شکل  .)51کمترين
میزان اسیديته خاک در زير تاج درختان 7/99
در ارتفاع  5751متر و بیشترين مقدار آن

ارتفاع  5851متری به میزان  8/02بود .ارتباط
بین ارتفاع از سطح دريا و اسیديته خاک در
زير و خارج تاج درختان معنیدار بوده و به
ترتیب  1/81و  1/89بود (جدول .)5

 8/21در ارتفاع  5811متر بود .کمترين مقدار
8/35
زير تاج

8/3

8/2

خارج تاج

0/0025X+3/7356
R2=0/8081

8/15

=Y

اسديته

0/0019X+4/7742
R2=0/7387

=Y

8/25

8/1
8/05

زير تاج

8

خارج تاج

1850

1750
1800
ارتفاع از سطح دريا (متر)

1700

7/95
1650

شکل  -51ارتباط اسیديته با ارتفاع از سطح دريا در زير و خارج تاج

مقدار اسیديته خاک با افزايش میزان شیب در
زير تاج و خارج تاج درختان افزايش يافت
(شکل  .)55کمترين مقدار اسیديته زير تاج،

شیب  81درصد به مقدار  7/99و بیشرين
مقدار آن در شیب  511درصد به مقدار 8/02
بود .ارتباط بین شیب دامنه و اسیديته خاک

 7/9در شیب  01درصد و بیشترين مقدار آن
 8/24و در شیب  511درصد بود .کمترين
مقدار اسیديته خاک در خارج تاج درختان در

در زير و خارج تاج درختان معنیدار بوده و به-
ترتیب  1/80و  1/78بود (جدول .)5

فصلنامه اکوسیستم های طبیعی ایران ،سال هفتم ،شماره اول ،بهار 35 ......................................................................................................5931

8/35
زير تاج

8/3

Y= 0/003X+7/9084
R2=0/6962

8/25
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=Y
0/0034X+7/9105
2
تاجR
=0/6171
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شکل  -55ارتباط اسیديته با میزان شیب در زير و خارج تاج
جدول  -5همبستگی عناصر در رابطه با شیب و ارتفاع از سطح دريا
عناصر مورد بررسی
پتاسیم زير تاج

شیب (درصد)
**- 0/887

پتاسیم خارج تاج

**

کلسیم زير تاج

*

کلسیم خارج تاج

-0/944

-0/625
0/519

ارتفاع از سطح دريا (متر)
**-0/897
**
*

-0/935

-0/669

**

0/707

منیزيم زير تاج

**-0/716

**-0/858

منیزيم خارج تاج

*-0/692

-0/523

هدايت الکتريکی زير تاج

**-0/903

**-0/946

هدايت الکتريکی خارج تاج

**

اسیديته زير تاج

**

0/859

اسیديته خارج تاج

**

0/899

-0/846

-0/453
**

0/834

**

0/786

(عالمت ٭٭ در باالی اعداد نشان دهنده همبستگی معنیدار در سطح  1/15است و عالمت ٭ در باالی اعداد نشان دهنده همبستگی معنیدار در سطح 1/11
است
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بحث و نتیجه گیري
اثر ارتفاع از سطح دریا ،میزان شیب و تاج
پوشش بر غلظت پتاسیم تبادلی

با افزايش ارتفاع از سطح دريا و افزايش مقدار
شیب ،از غلظت پتاسیم تبادلی کاسته شد که
میتواند به دلیل آبشويی اين عنصر باشد.
پتاسیم عنصری است که به شکل تبادلی ،قابل
استفاده برای گیاه است و مقدار قابل استفاده
آن در خاک تابعی از درجه هواديدگی کانیها و
مقدار آب شويی آنها از خاک است که بهصورت
کاتیونهای تبادلی جذب خاک میشود (.)58
اين عنصر به هیچ وجه وارد ترکیبات آلی نمی
شود و در بین عناصری که از خاک تخلیه می-
شوند ،بعد از نیتروژن دومین رتبه را دارا ست
( .)25در اين رابطه شاهويی( )2114بیان می-
دارد که اين عنصر به صورت گازی از خاک
خارج نمیشود اما بسیار راحت بر اثر آبشويی از
دسترس خارج میشود .شواهد نشان میدهد
که جذب پتاسیم به وسیله گیاهان از محلول
خاک به غلظت کلسیم و منیزيم بستگی دارد
( )0و با افزايش رطوبت خاک کاتیونهای بازی
دو ظرفیتی مانند کلسیم و منیزيم بیشتر جذب

درخت بیشتر از خارج تاج درخت بود که دلیل
آن میتواند وجود ساقآب باشد زيرا پتاسیم به
آسانی از سطح برگها و بافتهای گیاهی شسته
میشود که وجود مواد آلی بیشتر در زير تاج،
ظرفیت تبادل کاتیونی بیشتری را به وجود می-
آورد و شايد بتواند میزان بیشتر بودن پتاسیم
تبادلی را توجیه کند ( .)55البته توزيع مکانی
عناصر ممکن است ناشی از تغییرات زمین-
شناسی باشد که سبب تفاوت در ترکیب
شیمیايی کانیها يا نرخ هوازدگیشان میشود.
عالوه بر اين تراکم زادآوری شاخه زاد میزان
ساق آب را افزايش داده و باعث افزايش میزان
پتاسیم تبادلی در زير تاج نسبت به خارج تاج
شده است زيرا آبی که از داخل تاج به زمین
اضافه میشود پتاسیم را به خاک زير تاج
درختان بلوط اضافه میکند ( .)7عالوه بر اين
تاج درختان ترکیب شیمیايی بارانی را که از
طريق تاج به زمین میريزد ،عوض نموده و
غلظت عناصر غذايی همچون پتاسیم را تغییر
میدهند(57و .)28بیشتر اثرهای گونههای
درختی موجود در جنگلها به اليههای سطحی
خاک مربوط میشود و پتاسیم هم عنصری

ذرات خاک میشوند بنابراين کاتیونهای تک
ظرفیتی مانند پتاسیم به راحتی از سیستم
و
تسويا
آبشويی میشوند (.)21
همکاران( )2114به نتايج مشابه رسیدند ايشان
خاکهای پايین دامنه را جز خاکهای عمیقتر

است که با سطح سرو کار دارد که شايد دلیل
غلظت بیشتر در سطح ،سرعت بیشتر
بازچرخش اين عنصر در الشريزه و ورود مجدد
به خاک باشد (.)50

با آبشويی کمتر معرفی کردند که محل تجمع
يونهای حل شدنی مانند پتاسیم است و ارتباط

اثر ارتفاع از سطح دریا ،میزان شیب و تاج
پوشش بر کلسیم و منیزیم تبادلی

منفی اين عنصر را با موقعیتهای شیب تأيید
میکند .مطابق نتايج ،پتاسیم تبادلی در زير تاج

میزان کلسیم تبادلی خاک با افزايش ارتفاع از
سطح دريا و افزايش مقدار شیب در زير تاج
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کاهش و در خارج تاج افزايش يافت ولی میزان
منیزيم تبادلی با افزايش مقدار ارتفاع و شیب

کیلوگرم در هکتار در سال منیزيم را به خاک
زير تاج بلوط بر میگردانند .عالوه بر اين تاج

در هر دو موقعیت زير و خارج تاج کاهش يافت
در حالی که همبستگی هر دو عنصر با عامل
شیب بیشتر از ارتفاع بود .دلیل افزايش کلسیم
و منیزيم در پايین شیب میتواند آبشويی باشد

درخت بلوط باعث افزايش غلظت کاتیونهای
بازی کلسیم و منیزيم در زير تاج میشود (.)8
سیبرت و همکاران( )2117به نتايج مشابه
رسیدند و ارتباط مثبت بین کلسیم و منیزيم را

زيرا هدر رفت ساالنه کلسیم و منیزيم تبادلی
براثر آبشويی و فرسايش بسیار زياد است (.)24
در اين رابطه محققان زيادی به نتايج مشابه
دست يافتند و دلیل افزايش کلسیم و منیزيم را
عامل شیب مطرح کردند که در انتقال و تجمع
محلولها و باالتر بودن اين عناصر در پايین
شیب نقش مؤثری داشته است(4،4و )01خاک-
های اکثر مناطق کوهستانی زاگرس روی
تشکیالت آهکی ،مارن ،مارن و گچی ،مارن
رسی و گاهی روی کنگلومرا و يا سنگهای مرمر
قرار گرفتهاند ( )05و در خاکهای آهکی
مقادير باالتری از کاتیونهای کلسیم و منیزيم
وجود دارند ( .)24منشأ مهم کلسیم نیز در
طبیعت سنگهای آهکی و کربناتها هستند و
در منطقه مورد بررسی ،تشکیالت پابده از نظر
سنگشناسی شامل مارنهای روشن میباشد

با شاخص رطوبت توپوگرافیکی و افق  Oمطرح
کردند و بیان داشتند که اليه آلی کنترلهای
توپوگرافیکی را بیشتر به نمايش میگذارد و
میتوان گفت که ويتگیهای شیمی خاک به
طور مستقیم تحت تأثیر شاخصهای
هیدرولوژيکی نیست و میتواند به واسطه
پوشش گیاهی تغییر نمايد.

که رنگ روشن مارنها احتماالً به دلیل افزايش
کربنات کلسیم است ( .)21میزان کلسیم و
منیزيم زير تاج بیشتر از خارج تاج بود که علت
آن میتواند وجود الشريزه و آبی باشد که از
داخل تاج به زمین اضافه میشوند و میزان
کلسیم و منیزيم زير تاج درختان بلوط را
افزايش میدهند زيرا داهلگرن و سینگر
( )5995طی بررسی خود اظهار داشتند که
الشريزه و آب داخل تاج به ترتیب 570
کیلوگرم در هکتار در سال کلسیم و 27

اثر ارتفاع از سطح دریا ،میزان شیب و تاج
پوشش بر هدایت الکتریکی

با افزايش ارتفاع از سطح دريا و افزايش مقدار
شیب ،میزان هدايت الکتريکی در هر دو
موقعیت زير تاج و خارج تاج کاهش يافت.
هدايت الکتريکی خاک بستگی خاصی به مقدار
کاتیون های خاک دارد و هر چقدر اين کاتیون-
ها بیشتر باشند مقدار هدايت الکتريکی افزايش
میيابد ( .)52مقدار هدايت الکتريکی در
ارتفاعات پايینتر بیشتر بود که علت آن می-
تواند آبشويی عناصر کلسیم ،منیزيم و پتاسیم و
تجمع آنها در پايین دامنه باشد اين در حالی
است که اسمیتا و همکاران( )2112داليل نتايج
متفاوتشان با تحقیق حاضر و افزايش هدايت
الکتريکی در ارتفاعات را افزايش مواد آلی که
ظرفیت تبادل کاتیونی بیشتری را به وجود
آورده بود مطرح کردند همچنین در بررسیهای
ايشان هدايت الکتريکی با نیتريت رابطهايی
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مثبت داشت و افزايش آن میتواند ناشی از
افزايش نیتريت در ارتفاعات باالتر باشد .به
عالوه آبشويی کمتر در ارتفاعات پايینتر و
ارتباط مثبت هدايت الکتريکی با توزيع
کربنات ها می تواند عامل ديگری از اين تفاوت
باشد ( .)50هدايت الکتريکی در زير تاج بیشتر
از خارج تاج بود و علت را میتوان بیشتر بودن
کاتیونهای تبادلی زير تاج نسبت به خارج تاج
که خود در اثر افزايش مواد آلی در زير تاج به
وجود آمده بود دانست .کارگر و
همکاران( )2151به نتايج مشابهی رسیدند و
اظهار داشتند اين امر را میتوان به برگشت
بیومس گیاهی و تجزي آن و تجمع امالح در
سطح خاک ربط داد همچنین اظهار داشتند که
هدايت الکتريکی با درصد تاج پوشش رابطه
معکوس دارد ،يعنی در شرايطی که اين متغیر
کاهش يابد ،درصد تاج پوشش افزايش میيابد.
مهدوی اردکانی و همکاران( )2155به نتايج
متفاوتی رسیدند و کاهش هدايت الکتريکی زير
پوشش گیاهی را اينگونه مطرح کردند که در
ناحیه زير گیاه به دلیل سايه اندازی ،تبخیر و
به دنبال آن انتقال امالح در اثر خاصیت
موينیگی کاهش میيابد که از داليل کاهش
هدايت الکتريکی در منطقه زير گیاه است و
پس از اتمام فصل خشک ،ريزش برگهای گیاه
و همچنین ريزشهای جوی موجب افزايش
هدايت الکتريکی در زير گیاه میشود .اين در
حالی است که رطوبت خاک زير تاج و وتداوم
آن زيادتر است ،اثر تاج پوشش بر کاهش مقدار
تبخیر در زير تاج مورد بررسی قرار گرفته و
مشخص شده که مقدار آن در زير تاج و حاشیه

در داخل توده بین  11تا 71درصد تبخیر در
محیط باز است (.)9
اثر ارتفاع از سطح دریا ،میزان شیب و تاج
پوشش بر میزان اسیدیته

میزان اسیديته با ارتفاع از سطح دريا رابطهايی
مستقیم ولی با میزان شیب رابطهايی معکوس
را از خود نشان داد .عواملی که میزان اسیديته
را در نواحی کوهستانی کنترل میکنند شیب و
جهت دامنه میباشند ( )4خاکهای اکثر
مناطق کوهستانی زاگرس روی تشکیالت
آهکی ،مارن ،مارن و گچی ،مارن رسی و گاهی
روی کنگلومرا و يا سنگهای مرمر قرار گرفته-
اند ( )05که در منطقه مورد بررسی ،تشکیالت
آسماری از نظر سنگشناسی شامل آهکهای
نازک اليه و دولومیت است که ستیغ ارتفاعات
را تشکیل میدهد ( )21و سبب افزايش
اسیديته خاک در منطقه مورد بررسی میشود.
افزايش اسیديته در ارتفاعات و افق  Oمی تواند
مرتبط با شاخص رطوبت توپوگرافیکی و درصد
اشباع بازی افزايش يافته باشد ( )21اما برخی
محققین به نتايج متفاوتی رسیدند (،4
27،50و )01که داليل کاهش اسیديته در
ارتفاعات باالتر را افزايش آبشويی کاتیونهای
بازی در ارتفاعات بر اثر بارش بیشتر و عامل
شیب مطرح کردند که در انتقال و تجمع
محلولها در پايین شیب نقش مهمی داشته
است و سبب به وجود آمدن ارتباط مثبت بین
شیب و اسیديته شده است و عالوه بر آبشويی
بازها از موقعیتهای باال به پايین ،توزيع
کربناتها در خاک را هم مهم مطرح کردند.
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نیز میتواند دلیلی برای کاهش اسیديته زير
تاج نسبت به خارج تاج باشد اما نتايج برخی

میزان اسیديته در خارج تاج بیشتر از زير تاج
 علت اين امر را میتوان به بیشتر بودن،بود

) و8و5(مطالعات متفاوت از تحقیق حاضر بود
افزايش اسیديته زير تاج را افزايش کاتیونهای
.بازی در زير تاج درختان بلوط دانستند

فعالیت میکروارگانیسمها در زير تاج نسبت داد
که دی اکسیدکربن بیشتری را به وجود آورده و
با ترکیب با آب باران ايجاد اسید کربنیک
بیشتری کرده و میزان اسیديته خاک را کاهش
 همچنین در اثر تجزيه مواد.داده است
اسیدهای ضعیفی به وجود میآيد که اين،آلی
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