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اثر اندازه روشنههای پوشش تاجی بر فعالیتهای زیستی و
اجزای مادة آلی خاک در یک تودة جنگلی راش
یحیی کوچ1و محمد بیرانوند

2

5استادیار گروه جنگلداري ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
 2دانشجوي دکتري علوم جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
(تاریخ دریافت5931/4/3 :؛ تاریخ پذیرش)5931/3/24 :

چکیده
در اکوسیستمهاي جنگلی ،روشنههاي پوشش تاجی اهمیت زیادي در چرخۀ عناصر غذایی دارند .در پژووهش اارژر،
ارتباط سطوح مختلف روشنهها ( 522 ،422 ،222و > 522مترمربع) با مشخصههاي زیستی (زيتودۀ کرمهاي خاکی،
تنفس میکروبی ،معدنی شدن نیتروژن ،زيتودۀ میکربی کژربن ،زيتژودۀ میکروبژی نیتژروژن ،کژربن و نیتژروژن ژی
ذرهاي ) و فیزیکوشیمیایی (وزن مخصوص ظاهري ،بافت ،رطوبت ،اسیدیته ،کربن ،نیتروژن ،فسژفر ،پتاسژیم و کلسژیم
قابلجذب) خاک (عمق  2-51سانتیمتري) در جنگلهاي راش سرد برود کالر باد بررسی شد .نمونهبژرداري خژاک از
سه نقطه در بخش مرکزي هر روشنه و همچنین زیر تاجپوشژش بسژته صژور گرفژت و یژ نمونژۀ ترکیبژی از هژر
موقعیت براي بررسی به زمایشگاه انتقال داده شد .مطابق با یافتههژا ،مشخصژههژاي فیزیکوشژیمیایی خژاک (بژهجژز
محتواي سیلت و کلسیم قابل جذب) بهطور معنیداري متأثر از سطوح مختلژف روشژنههژا بژود .همچنژین بیشژترین
تجمع کرمهاي خاکی در زیر تاجپوشش بسته بود و با افزایش سطح روشژنههژا از جمعیژت نهژا کاسژته شژد .مقژادیر
مشخصههاي تنفس میکربی ،معدنی شدن نیتروژن ،کربن و نیتروژن ی ذرهاي با افزایش سطح روشنههژا داراي رونژد
افزایشی بود .زيتودۀ میکروبی کربن در زیر تاجپوشش بسته نسبت به سطوح مختلژف روشژنههژا مقژادیر بیشژتري را
نشان داد ،دراا ی که بیشترین مقدار زيتودۀ میکروبی نیتروژن بژه روشژنههژاي بژا سژطح  422مترمربژع اختصژاص
داشت .مطابق پووهش اارر ،بیشترین مقادیر مشخصههاي زیستی و شیمیایی خاک به روشنههژاي تژاجی بژا سژطح
 422مترمربع اختصاص داشت و در روشنههاي بزرگتر به د یل تجزیۀ زیژاد و بشژوییهژاي فژراوان کژاهش عناصژر
غذایی خاک مشاهده شد.
واژههای کلیدی :زيتودۀ میکروبی کربن ،زيتودۀ میکروبی نیتروژن ،سطح روشنه ،کربن ژی ذرهاي ،نیتژروژن ژی
ذرهاي.

 نویسندۀ مسئول

شمارۀ تماس23552392959 :

ایمیلyahya.kooch@modares.ac.ir :
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مقدمه و هدف
روشنههاي پوشش تاجی تأثیر زیژادي در تحژول و
پویایی جنگلهاي نواای معتد ه دارند .سطوح مختلف
این روشنهها سبب تغییراتی در فراوانی و توزیع عوامل
زنده و غیرزندۀ خاک میشوند ()Kooch et al., 2012
و اهمیژژژژت زیژژژژادي در تژژژژوا ی جنگژژ ژل دارنژژژژد
( .)Muscolo et al., 2014; He et al., 2015ایجژاد
روشنۀ پوشش تژاجی بژا افژزایش شژد نژور نسژبی،
افژژزایش دمژژا ،کژژاهش رطوبژژت و تغییژژر در جوامژژع
میکروبی سبب تغییر در تجزیۀ الشبرگ ها و همچنین
چژژژرخش عناصژژژر غژژژذایی بژژژه خژژژاک مژ ژیشژژژود
( .)Ni et al., 2016; Li et al., 2016در پی بازشدگی
تاجپوشش بسیاري از مشخصه هاي خاک تحژت تژأثیر
قرار میگیرند و تغییرا معنیداري را نشان میدهنژد
( )Kooch et al., 2012که در این بژین ،تغییرپژذیري
مشخصه هاي زیستی خاک برجستهتر بهنظر مژیرسژد
(خیري و همکاران .)5935 ،کرمهاي خاکی بژهعنژوان
مهژژمتژژرین مژژاکروفون خژژاک ،بژژهشژژد تحژژت تژژأثیر
شفتگی ااصژل از روشژنه هژاي پوشژش تژاجی قژرار
م ژیگیرنژژد ( .)Blouin et al., 2013در ایژژن زمینژژه
) Kooch et al. (2012اشاره داشتهانژد کژه بژا ایجژاد
روشنههژاي پوشژش تژاجی شژرایا نامسژاعدي بژراي
زیست کرم هاي خاکی ایجاد شژده و از جمعیژت نهژا
کاسته میشود.
تغییر در مشخصههایی نظیر دما و رطوبژت خژاک،
در نتیجۀ باز شدن تاج پوشش ،تغییراتژی را در میژزان
فعا یت میکروبی و معدنی شدن عناصر غژذایی خژاک
در پی خواهد داشژت ( .)Rosier et al., 2015در یژ
پووهش Muscolo et al. (2014) ،اذعژان کردنژد کژه
میزان تجزیۀ مواد ی ،معدنی شدن کربن و نیتژروژن
خاک ،بژین روشژنۀ تژاج و تژاج پوشژش بسژته بسژیار
متفژژاو اسژژت کژژه بژژر تژژنفس میکروبژژی و انتشژژار
دياکسید کربن اثر فراوانی دارند .بژا توجژه بژه اینکژه
زيتودۀ میکروبی کربن و نیتروژن خاک از منابع اصلی
ذخیژژره ،انتقژژال و چژژرخش مژژواد مغژژذي قابژژلجژژذب
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هسژژتند و تژژأثیر مهمژژی در تحژژول مژژواد مغژژذي
اکوسیستمهاي خاکی دارنژد ( ،)Liu et al., 2012هژر
گونه شفتگی در جنگل اثرهاي متفاوتی بر زيتژوده و
فعا یت هاي میکروبی خاک بژهجژاي خواهژد گذاشژت
( .)Bockheim, 2008در این زمینه )Li et al. (2016
اظهار داشتند کژه بژا افژزایش سژطح روشژنۀ پوشژش
تاجی ،زيتودۀ میکروبی و عناصر غذایی خاک کژاهش
و سرعت تجزیۀ الشبرگ افزایش میباید .عالوه بر این
با افزایش سطح روشنه ،تغییرا زیژادي در فعا یژت و
زي تودۀ میکروبژی کژربن و نیتژروژن خژاک بژهوجژود
خواهژژد مژژد کژژه ممکژژن اسژژت بژژهواسژژطۀ تغییژژر
مشخصههاي فیزیکی ،شیمیایی و زیستی خژاک باشژد
( .)Muscolo et al., 2014در مرور منابع ،محمژدي و
همکاران ( )5939رمن مطا عۀ مشخصژه هژاي کمژی
زاد وري در روشنه هاي ناشی از بهره برداري و طبیعژی
در جنگل میختۀ راش اذعان داشتند که ایجاد روشنه
و مشخصههاي ساختاري ن باید بهعنوان عوامل مژثثر
در استقرار نهال هاي گونژه راش مژدنظر قژرار گیرنژد.
) Nachtergale et al. (2002تغییرا دمایی ،رطوبژت
و شد نور نسبی ااصل از روشنههاي جنگلژی را بژر
مشخصههاي خاک بررسی کردند .عوامل مذکور ،خژود
سبب تغییر در عناصر قابل جذب ،فراوانژی و زي تژودۀ
کرم هاي خاکی شدند ،به طوري که بژا افژزایش سژطح
روشنهها فعا یت کرمهاي خژاکی کژاهش چشژمگیري
یافت .در پووهشی Sefidi et al. (2011) ،بژه مطا عژۀ
مشخصهها و اندازۀ روشنههاي پوشش تاجی طبیعی بر
روي زاد وري گونۀ راش در جنگل موزشژی پووهشژی
خیرود پرداختنژد و بیژان کردنژد کژه روشژنههژاي بژا
سطوح کمتر از  222متر مربژع داراي بیشژترین وفژور
بودند .روشنههاي بژا سژطوح کوچژ تژر از  422متژر
مربع ،شکل هندسژی نژامنظمی داشژتند و مطژابق بژا
نتایج نها روشنههاي پوشش تاجی با سطوح کوچ و
متوسا ،شرایا مناسژب تژري بژراي اسژتقرار زاد وري
نهژژژژالهژژژژاي راش فژژژژراهم وردنژژژژد .همچنژژژژین
) Kooch et al. (2012اثر روشنههاي پوشش تاجی بژر
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مشخصژژههژژاي خژژاک در جنگژژلهژژاي شژژمال ایژژران را
مطا عه کردند .یافتژههژاي نهژا بیژانگر تژأثیر معنژیدار
روشنهها بر مشخصههاي فیزیکی مانند جرم مخصژوص
ظاهري ،درصد رطوبت و شیمیایی مانند درصژد کژربن،
نیتروژن و عناصر غذایی قابل جژذب خژاک اسژت و در
سطوح مختلف روشنهها تغییرپذیري متفژاوتی را نشژان
دادنژژد .در ی ژ پژژووهش He et al. )2015( ،نقژژش
روشنه هاي تاج پوشژش را بژر مشخصژههژاي فیزیکژی،
شیمیایی و بیو وژیکی خاک بررسی کردند .نهژا اظهژار
داشتند که با افزایش سطح روشنههاي پوشش تاجی در
جنگلهاي طبیعی ،عناصر غذایی قابل جژذب کژاهش و
سرعت تجزیۀ مواد ی تا اد زیادي افزایش مژییابژد و
همچنین انتشار دياکسژید کژربن در زیژر تژا پوشژش
بسته بهمراتب کمتر از روشژنههژاي بژا سژطح پوشژش
تاجی بزرگ بوده است.
از نجا که هر گونه تغییر در مقادیر زيتودۀ کربن و
نیتروژن میتواند بر رونژد تجزیژۀ مژواد ژی ،فعا یژت
میکروبی ،تغییژرا عناصژر غژذایی و بهژرهوري خژاک
اثرگذار باشژد ( ،)Yang et al., 2010کسژب اطالعژا
در مورد تغییرا زيتودۀ میکروبژی کژربن و نیتژروژن
خاک تحت اندازه هژاي مختلژف روشژنههژاي پوشژش
تاجی براي اعمال مدیریت صحیح مژواد مغژذي خژاک
رروري است .در اکوسیستمهاي جنگلی با تاجپوشژش
بستۀ مواد ی محلول ،عناصر غذایی ماکرو و مواد ی
ذرهاي از طریق تاجبژارش و سژاقاب بژه داخژل خژاک
دستخوش تغییژر مژیشژوند ،دراژا ی کژه بژا ا ژور
روشنه هاي پوشش تاجی با افژزایش شژد بارنژدگی،
عناصر غذایی خژاک و همچنژین محتژواي مژواد ژی
ذرهاي (کژژربن و نیتژژروژن ژژی ذرهاي) خژژاک بژژر اثژژر
بشویی تحت تأثیر قرار میگیرنژد (.)Li et al., 2016
اگرچه برخی پووهش هاي محدود به تأثیر روشنههژاي
پوشش تاجی جنگلی بر مشخصههژاي مختلژف خژاک
اشاره داشته اند ،بیشژتر نهژا فقژا بژر مشخصژه هژاي
فیزیکی و شیمیایی خاک تأکید کرده اند .این در اا ی
است که مطا عه و بررسی تغییرپژذیري مشخصژههژاي
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زیستی با توجه به اساسیتپذیري بیشتر و واکنش به
شفتگیها را میتوان معیار مناسبتري بژراي ارزیژابی
کیفیت خاک در اکوسیستم هاي جنگلی قلمژداد کژرد
که کمتر به ن توجه شده است .در تحقیژق پژیش رو،
عژژژالوه بژژژر مطا عژ ژۀ تغییرپژژژذیري مشخصژژژههژژژاي
فیزیکوشژیمیایی ،برخژی از مهژمتژرین مشخصژههژاي
زیستی (زي تودۀ کرم هژاي خژاکی ،تژنفس میکروبژی،
معدنی شدن نیتروژن ،زیتوده میکربی کربن ،زي تژودۀ
میکروبی نیتروژن ،کربن و نیتروژن ی ذرهاي) خژاک
در واکنش به سژطوح مختلژف بازشژدگی تژاجپوشژش
بررسی شد که تاکنون چندان مژورد توجژه نبژودهانژد.
بنابراین موروع اارر مژیتوانژد در افژزایش دقژت در
خصوص میزان اثرگذاري روشنه هاي پوشش تاجی بژر
مشخصه هاي مختلف خاک بژه منظژور مژدیریت بهتژر
اکوسیستمهاي جنگلی مثثر واقع شود.
مواد و روشها
منطقۀ تحقیق

این تحقیق در جنگلهاي سرد برود ،سژري اول از
اورژژۀ بخیژژز رودخانژژههژژاي تیلژژهکنژژار و جیژژا و در
محدودۀ بخیز شمارۀ  93واقژع در عژرج جغرافیژایی
˝ 95˚ 93' 92تژژژژا ˝ 95˚42' 12شژژژژما ی و طژژژژول
جغرافیایی 15˚3 '12″تا  15˚52 ' 15″شژرقی انجژام
گرفژژت .اژژداقل و اژژداک ر ارتفژژاع ن از سژژطح دریژژا
بهترتیب  12و 5422متر است .جنگلهژاي سژرد برود
با مساات  2943هکتار در قسمت جنوبی توابع شژهر
کالر باد واقع شده اسژت .خژاکهژاي محژدودۀ سژري
اغلب از تیپ راندزین تکاملنیافته ،قهوهاي جنگلژی بژا
 pHاسیدي و قهژوهاي شسژتهشژده بژا افژق رجلیژ
تشکیل یافته اند .بیشتر سطح سژري را خژاکهژاي بژا
بافت سنگین تا کمی سنگین (سژیلتی رسژی و رسژی
ژژژومی) پوشژژژانده و تحژژتاالرج در منژژژاطقی کژژژه
سنگهاي مادري ه و مارن تظاهر میکند ناپایژدار
است .وجود درختان بادافتاده و نیز بیژرونزدگژیهژاي
ریشۀ درختان نشانۀ محژدودیت ریشژه دوانژی و بافژت
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سنگین خاک اسژت .در قطعژۀ افژاظتی ایژن جنگژل
درصد میختگی گونه ها بهصژورتی اسژت کژه راش بژا
 32/3درصد بیشترین ،و ملژج و گژیالس واشژی هژر
کژژدام بژژا  2/94درصژژد کمتژژرین سژژطح منطقژژه را
دربرگرفته اند و سایر گونه هژاي درختژی شژامل پلژت،
شیردار ،توسکا ،ممرز و نمژدار هسژتند (اژاجی میژرزا
قایی و همکاران.)5932 ،
شناسایی و ثبت روشنههای تاجپوشش

براي اجراي این پووهش ،محدوده اي  92هکتژاري
از قطعژژۀ افژژاظتی جنگژژل مژژذکور مژژورد پیمژژایش
صددرصژژد قژژرار گرفژژت .در عرص ژۀ مژژورد نظژژر ،کلی ژۀ
روشنههاي پوشش تاجی با سطح اداقل  92مترمربژع
( )Bockheim, 2008ثبت شدند .سپس ادود نها از
طریق روش چندرژلعیهژا و قژرار گژرفتن در مرکژز
روشنه و اندازهگیري زیمو از مرکز روشنه تا ااشیه
تعیین شد .با استفاده از نرمافزار اتوکد ،شکل افرهها
ترسیم و مساات نها اندازهگیري شژد .بژراي مطا عژۀ
تاًثیر سطوح مختلف روشنهها بر مشخصههاي مختلژف
خاک 55 ،روشنه با سژطح تقریبژی 532 -223( 222
متژژژر مربژژژع) 931 -452( 422 ،مترمربژژژع)522 ،
( 133-552مترمربژژع) و بیشژژتر از  522متژژر مربژژع
( 353-393متر مربژع) و از هژر سژطح روشژنه چهژار
تکرار مدنظر قرار گرفت .از نجا که شرایا فیزیژوگرافی
روشژژژنههژژژا در بررسژژژیهژژژاي علمژژژی از اهمیژژژت
زیژژادي برخژژوردار اسژژت ،روشژژنههژژایی مژژورد توجژژه
قرار گرفتند که شرایا فیزیژوگرافی یکسژانی داشژتند.
میژژزان نژژور نسژژبی بژژهوسژژیلۀ دسژژتگاه نورسژژنج
( )LI 250A, Li-core, USAدر فاصژلۀ یژ متژري از
سطح زمین و در موقعیتهاي مرکز روشنه ،زیر تاجپوشش
بسته و در محلی کامالً باز اندازهگیري شد .اندازهگیژري در
طول فصژل رویژش و در روز فتژابی رأس سژاعت 52:22
انجژژام گرفژژت .میژژزان نژژور نسژژبی بژژا اسژژتفاده از رابطژژۀ
]( × 522نور محیا باز  /نور موقعیتها) = نور نسبی (درصژد)[
محاسبه شد (.)Albanesi et al., 2005
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نمونهبرداری خاک و تجزیۀ آزمایشگاهی

نمونه برداري خاک به کمژ اسژتوانه اي مژدور بژا
سژژژژژطح مقطژژژژژع  35سژژژژژانتیمتژژژژژر مربژژژژژع
( )Kooch et al., 2012و از عمق  2-51سانتیمتژري
از سه نقطه در بخش مرکزي هر روشنه برداشت شد و
ی نمونۀ ترکیبی براي بررسی بژه زمایشژگاه انتقژال
یافت .همچنین نمونهبرداري از زیر تژاجپوشژش بسژته
در مجاور هر ی از روشنههژا انجژام پژذیرفت .یژ
بخش از نمونههاي خاک براي زمایشهاي فیزیکژی و
شژژیمیایی ،پژژس از هژژوا خشژژ شژژدن از ا ژژ 2
میلیمتري عبور داده شد و بخش دوم نمونه هژا بژراي
زمایشهژاي زیسژتی تژا زمژان زمژایش در دمژاي 4
درجۀ سانتیگراد نگهداري شد .وزن مخصوص ظاهري
بژژه روش سژژیلندر ،بافژژت خژژاک (درصژژد اجژژزاي
تشکیل دهندۀ خاک) با استفاده از روش هیژدرومتري،
رطوبژژت خژژاک بژژه روش تژژوزین ،اسژژیدیته بژژه روش
پتانسژیومتري از طریژژق دسژژتگاه  pHمتژژر ا کتریکژژی،
کربن ی به روش وا کلیبالک ،نیتروژن کل بژه روش
کجلدال ،فسفر به روش او سژن ،پتاسژیم و کلسژیم بژا
استفاده از روش جذب اتمی (غازانشژاهی )5931 ،در
محیا زمایشگاه سنجیده شد .همچنژین همزمژان بژا
نمونهبرداري خاک ،کرمهژاي خژاکی بژه روش دسژتی
جمع وري (در سطح  92×92سژانتیمتژري و از عمژق
 2-51سانتیمتري) و زيتوده با توجه به وزن نها بعد
از  43ساعت خشژ شژدن روي کاغژذهاي فیلتژر در
زمایشگاه انژدازهگیژري شژد (.)Kooch et al., 2014
میزان تنفس میکروبی با استفاده از روش بطري بسژته
(علژژی اصژژغرزاد ،)5933 ،معژژدنی شژژدن نیتژژروژن بژژا
اندازه گیري نیترا و مونیوم به روش تقطیر بژا بخژار
ب ( ،)Keeny and Nelson, 1982زيتژودۀ میکربژی
کربن و نیتروژن بژه روش تژدخین  -اسژتخراج (علژی
اصغرزاد )5933 ،محاسبه شد و جداسازي اجزاي مواد
ژژژی ذرهاي (کژژژربن و نیتژژژروژن) بژژژا دسژژژتورا عمل
) Six et al. (1998انجام گرفت.
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تجزیهوتحلیل دادهها

دادههاي جمع وريشده در نرمافزار اکسل بهعنوان
بانژژ اطالعژژا ذخیژژره شژژد .سژژپس بژژهمنظژژور
تجزیژژهوتحلیژژل و همچنژژین مقایسژژۀ دادههژژا ،ابتژژدا
نرما یتۀ نهژا بژا زمژون کو مژوگرو  -اسژمیرنو و
همگنی واریانس با زمون ون بررسی شژد .بژهمنظژور
بررسی تفاو یژا عژدم تفژاو مقژادیر مشخصژههژاي
مختلف خاک و نور نسبی در ارتباط با سطوح مختلژف
روشنه ها ،از تجزیۀ واریانس یژ طرفژه اسژتفاده شژد.
زمون دانکن نیز به منظور مقایسۀ چندگانژۀ میژانگین
بهکار گرفته شد .کلیۀ تجزیژهوتحلیژلهژاي مژاري در
بسژژته نژژرمافژژزاري  SPSSنسژژخۀ  22انجژژام پژژذیرفت.
همچنین به منظور نا یز چندمتغیره و تعیژین ارتبژاط
مشخصههاي زیستی و اجزاي مادۀ ی با مشخصههاي
فیزیکوشیمیایی خاک در سژطوح مختلژف روشژنههژا،
تحلیل مث فژههژاي اصژلی ( )PCAبژا ایجژاد مژاتریس
ااصل در برنامۀ  PC - ORDتحت  Windowsصور
گرفت.
نتایج
مشخصۀ نور نسبی و فیزیکوشیمیایی خاک

براساس نتایج ،میزان نور نسبی بژین روشژنه هژاي
پوشش تاجی داراي تغییرا معنیداري بود ،بهطژوري
که با افزایش سطح روشنهها ،میزان نور نسبی بژهطژور
مشخصی افزایش یافژت (جژدول  .)5جژرم مخصژوص
ظاهري خژاک در بژین سژطوح مختلژف روشژنههژاي
پوشژژش تژژاجی بژژا تژژاجپوشژژش بسژژته تفژژاو مژژاري
معنیداري را نشژان داد و بیشژترین مقژادیر مشخصژۀ
مذکور به تاج پوشش بسته اختصژاص داشژت (جژدول
 .)5درصد اجزاي تشکیلدهنژدۀ بافژت خژاک (بژهجژز
محتواي سیلت) نیژز تفژاو مژاري معنژیداري را در
بین سطوح مختلف روشنهها و تاجپوشش بسته نشژان
داد ،دراا ی که نوع بافژت خژاک تغییژر پیژدا نکژرد و
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بژراي سژطوح مختلژژف روشژنههژژاي پوشژش تژژاجی و
تاجپوشش بسته از نوع رسی – ومی است .مقادیر شن
در سطوح مختلف روشنه ها ،بیشتر از تاجپوشش بسته
مشاهده شد ،دراژا ی کژه مقژادیر درصژد رس تحژت
تاجپوشش بسته بیشتر از روشژنههژا بژود (جژدول .)5
بیشترین مقادیر محتواي رطوبت خاک به تژاجپوشژش
بسته و سطوح کوچژ روشژنههژا اختصژاص داشژت،
به طوري که با افزایش سژطح روشژنه ،مقژدار رطوبژت
خاک روند کاهشی نشان داد (جدول .)5
سطوح  222و  422متر مربعی روشنۀ تژاج ،داراي
شرایا قلیایی تري نسبت به سایر سطوح دیگر بودنژد،
دراا ی کژه سژطوح تژاجپوشژش بسژته pH ،کمتژري
نسبت به روشنه ها داشتند (جدول  .)5بیشترین مقدار
کژژربن ژژی خژژاک بژژه سژژطوح خیلژژی بژژزرگ روشژژنۀ
تاجپوشش اختصاص داشت و تفاو ماري معنیداري
با تاجپوشژش بسژته نشژان داد (جژدول  .)5محتژواي
نیتروژن خاک روند متفاو تري داشت ،به طژوري کژه
مقادیر ن در زیر تاجپوشش بسته و روشنۀ  222متژر
مربعژی کمتژر از  422متژر مربعژی بژود و بژا افژژزایش
سطوح روشنه ها ،میزان ن کاهش یافژت (جژدول .)5
کمترین مقادیر مشخصۀ نسبت کربن به نیتژروژن ،بژه
تاج پوشش بسته و درون روشنه هاي کوچ و متوسا
روشنههاي پوشش تژاجی تعلژق داشژت و بژا افژزایش
سطح روشنهها ،مقادیر این مشخصه افزایش پیدا کژرد
(جدول  .)5بیشژترین مقژادیر فسژفر و پتاسژیم قابژل
جذب به سطوح روشنۀ تاجپوشژش  422متژر مربعژی
اختصاص داشت ،دراا ی که با افزایش سطح روشنهها
مقادیر ایژن مشخصژههژا کژاهش یافژت .همچنژین بژا
افزایش روشنۀ پوشش تاجی ،این مقادیر روند کاهشژی
نشان داد (جدول  .)5مقژادیر کلسژیم قابژل جژذب در
بین روشنههاي مختلف پوشژش تژاجی و تژاجپوشژش
بسژژته تفژژاو مژژاري معنژژیداري را نشژژان نژژداد
(جدول .)5
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جدول  -5میانگین (اشتباه معیار) مشخصههاي فیزیکی و شیمیایی خاک در سطوح مختلف روشنهها
مشخصۀ مورد بررسی

تاجپوشش بسته

سطوح روشنههاي تاجپوشش (متر مربع)
222

422

522

>522

مقدار

F

معنیداري

-

d55/12±5/39

25/22±5/13c

92/21±5/52 b

43/21±5/43 a

522/334

2/222

جرم مخصوص ظاهري
(گرم بر سانتیمتر مکعب)

5/12±5/39 b

5/55±2/22 a

5/55±2/25 a

5/55±2/2 a

5/55±2/25 a

1/955

2/223

شن (درصد)

23/24±2/14 b

99/33±2/59 a

91/53±2/55 a

94/35±2/33 a

94/93±5/92 a

4/153

2/254

سیلت (درصد)

91/55±2/23 ns

95/44±2/99 ns

91/39±2/54 ns

91/43±2/12 ns

91/39±2/24 ns

5/243

2/999

رس (درصد)

95/23±2/99 a

23/55±2/92 b

23/33±2/15 b

23/54±2/33 b

23/33±5/19 b

1/533

2/223

بافت خاک

رسی  -ومی

رسی  -ومی

رسی  -ومی

رسی  -ومی

رسی  -ومی

-

-

رطوبت (درصد)

45/51±2/32 a

91/53±2/35 b

23/23±5/23 c

22/51±2/52 d

53/32±2/34 d

542/259

2/222

pH

1/22±2/93 b

5/11±2/55 a

5/35±5/51 a

5/54±2/95 ab

5/55±2/43 ab

9/555

2/292

کربن (درصد)

5/49±2/25 b

2/25±2/29 a

2/93±2/59 a

2/52±2/55 a

2/53±2/92 a

5/254

2/224

نیتروژن (درصد)

2/59±2/25 b

2/53±2/25 b

2/22±2/25 a

2/55±2/25 b

2/55±2/25b

1/131

2/225

نسبت کربن به نیتروژن خاک

55/25±2/32 b

52/39±5/92 ab

52/31±5/21 b

51/31±5/43 a

55/39±2/22 a

9/499

2/291

فسفر (میلیگرم بر کیلوگرم)

24/32±5/25 b

23/22±2/42 ab

92/23±2/42 a

25/35±9/25 b

21/53±2/55b

4/254

2/253

پتاسیم (میلیگرم بر کیلوگرم)

523/25±2/12 b

594/53±2/39 b

519/33±52/44a

523/55±4/55 b

524/3±2/43 b

1/252

2/223

کلسیم (میلیگرم بر کیلوگرم)

245/1±22/23ns

213/1±55/41ns

952/12±5/39ns

215/3±49/52ns

212±23/94ns

5/553

2/931

نور نسبی (درصد)

 nsنبود تفاو معنیدار؛ ارو متفاو در هر ستون وجود تفاو معنیدار در سطح  33درصد (  ) P <2/25را نشان میدهد.

مشخصههای زیستی و اجزای مادة آلی خاک

نتایج زمون تجزیۀ واریانس ااکی از ن است کژه
مشخصههاي زیستی و اجزاي مادۀ ی خژاک ،تفژاو
مژژاري معنژژیداري در سژژطوح مختلژژف روشژژنههژژاي
پوشژژش تژژاجی دارنژژد (شژژکل  .)5بیشژژترین تعژژداد و
زيتژژودۀ کژژرمهژژاي خژژاکی بژژه تژژاجپوشژژش بسژژته و
روشژژنههژژاي کوچژ پوشژژش تژاجی تعلژژق داشژژت و
کمترین مقادیر مشخصههاي مذکور نیز در روشنههاي
بژژزرگ مشژژاهده شژژد (شژژکل  5ا ژژف و ب) .بیشژژترین
مقادیر تنفس میکربی و معدنی شدن نیتژروژن خژاک
به روشنههاي خیلی بژزرگ پوشژش تژاجی اختصژاص
داشت و کمترین مقادیر مشخصههژاي مژذکور نیژز در
روشنه هاي کوچ و زیر تاجپوشش بسته مشاهده شد
و بژژا افژژزایش سژژطح روشژژنه ،رونژژد ایژژن مشخصژژههژژا

افزایشژژی بژژود (شژژکل  5پ و ) .زيتژژودۀ میکروبژژی
کربن زیر تاجپوشش بسته نسبت بژه سژطوح مختلژف
روشژژنه مقژژادیر بیشژژتري را نشژژان داد ،دراژژا ی کژژه
بیشژژترین مقژژدار زيتژژودۀ میکروبژژی نیتژژروژن بژژه
روشژژنههژژاي پوشژژش تژژاجی متوسژژا بژا سژژطح 422
مترمربع اختصاص داشت و کمترین مقادیر ن در زیژر
تژژاج بسژژته مشژژاهده شژژد (شژژکل  5ث و ج) .نسژژبت
زي تودۀ میکروبی کربن به نیتژروژن زیژر تژاجپوشژش
بسته ،به مراتب بزرگ تر از سطوح مختلف روشنهها بود
(شکل  .) 5مقایسۀ کربن ی ذرهاي و نیتروژن ژی
ذرهاي بین تاجپوشش بسته و سطوح مختلف روشنهها
نتژژایج مشژژابهی را نشژژان داد ،بژژهطژژوري کژژه مقژژادیر
مشخصه هاي مذکور با افژزایش سژطح افژره افژزایش
یافت (شکل  5ح و خ).
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شکل  -5میانگین (اشتباه معیار) مشخصههاي زیستی
و اجزاي مادۀ ی خاک در سطوح مختلف روشنههاي
پوشش تاجی .ارو متفاو التین نشاندهندۀ تفاو
معنیدار بین سطوح است.
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نتایج تجزیۀ مث فههاي اصلی در ارتباط بژا سژطوح
مختلف روشنههاي تاجپوشش و مشخصژههژاي خژاک
نشان مژی دهژد کژه مث فژه هژاي اصژلی اول و دوم در
مجمژژوع  52/34درصژژد از تغییژژرا واریژژانس کژژل را
توجیه میکنند (شژکل  .)2رطوبژت خژاک و زيتژودۀ
میکروبی کربن در ربژعهژاي اول و چهژارم محورهژاي
اصلی ااکی از مسژاعد بژودن شژرایا ادافیکژی بژراي
کرمهاي خژاکی در زیژر تژاجپوشژش بسژته و سژطوح
کوچ افره هاي تاج پوشش ( 222متر مربعی) اسژت
(شکل  .)2روشنههاي بژا سژطوح متوسژا ( 422متژر
مربعی) ربع دوم محور را به خود اختصژاص دادهانژد و

با نیتروژن ،زي تژودۀ میکروبژی نیتژروژن ،کژربن ژی
ذره اي ،عناصر غذایی قابژل جژذب (فسژفر ،پتاسژیم و
کلسیم) و اسیدیته در ی گروه قژرار گرفتژهانژد .ایژن
مورژژوع نشژژاندهنژژده ااصژژلخیزي خژژاک در زیژژر
افرههاي با سطوح متوسا است (شکل  .)2افرههاي
بزرگ ( 522و < 522متر مربعی) ربژع سژوم محژور را
اشغال کرده اند و شرایطی متفاو با دیگژر روشژنه هژا
دارند ،بهطوري که ارتباط تنگاتنگی بژا مشخصژههژاي
مختلف خاک از جمله کربن ،تنفس میکروبی ،معژدنی
شژژدن نیتژژروژن ،نسژژبت کژژربن بژژه نیتژژروژن و وزن
مخصوص ظاهري نشان میدهند (شکل .)2

شکل  -2موقعیت مکانی روشنههاي پوشش تاجی و مشخصههاي مختلف خاک در تجزیه به مث فههاي اصلی

بحث
تراکم و زیتودة کرمهای خاکی

براساس یافتههاي پووهش اارژر ،بیشژترین تژراکم و
زيتژژودۀ کژژرمهژژاي خژژاکی در زیژژر تژژاجپوشژژش بسژژته و
روشنههاي کوچ پوشش تاجی است کژه بژا یافتژههژاي

خیري و همکاران ( )5935مطابقت دارد .مهمترین عوامژل
تجمع کرمهاي خاکی در زیر تاجپوشش بسته و روشنههاي
کوچ پوشش تاجی میتواند رطوبت زیاد و ارار کمتژر
خژژژاک باشژژژد (.)Prevost and Raymond, 2012
تاجپوشش بسته با دارا بودن شرایا مسژاعدتر نسژبت
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به روشنه هاي بزرگ ،محژل تجمژع کژرم هژاي خژاکی
بیشتري است و در نهایژت شژرایا خژاکی مرطژوب و
خن تر زیر تاجپوشش بسته ،شژرایا مناسژبتژري را
براي تجمع کرمهژاي خژاکی ایجژاد کژرده و بنژابراین
زيتژژودۀ بیشژژتري از کژژرمهژژاي خژژاکی را بژژه خژژود
اختصژژاص داده اسژژت ( .)Suthar, 2012همچنژژین
) Heydari et al. (2014در مطا عۀ خود اذعان داشتند
که تجمع کرمهاي خاکی رابطژۀ م بژت و نزدیکژی بژا
محتواي رس خاک دارد ،به طوري که زیاد بودن مقدار
رس سبب جلوگیري از هدررفت رطوبت خاک میشود
که با نتایج پووهش اارر همخوانی دارد .عالوه بر این
ایجاد روشنه هاي پوشش تاجی جرم مخصوص ظاهري
خاک را افزایش داده است که خود شژرایا زنژدگی را
براي فعا یت کرمهاي خاکی دشوار میسازد .از طرفژی
فشردگی و تراکم بیشتر خاک در زیر روشنهها نسژبت
به تاجپوشش بسته میتواند بر اثژر کژاهش رطوبژت و
زیژژاد بژژودن درصژژد شژژن در زیژژر روشژژنههژژا باشژژد
(.)Blouin et al. 2013
تنفس میکروبی و معدنی شدن نیتروژن خاک

وجود رطوبت و هژوادهی مناسژب ،درجژۀ اژرار
زیاد و همچنین  pHنزدی به خن ی در خاک شژرایا
فعا یژژژت انژژژواع میکژژژروب را بژژژهوجژژژود مژژژی ورد
( .)Liu et al., 2012; Rosier et al., 2015در تحقیق
اارر نیز چنین شرایطی در سطوح بزرگتژر روشژنه،
مهیاتر بهنظر میرسد کژه سژبب تجمژع بیشژتر انژواع
میکروب در این موقعیژت هژا شژده و افژزایش مقژادیر
تنفسی خاک را در پی شده اسژت .در همژین زمینژه،
) Muscolo et al. (2014اشاره داشژتهانژد کژه مقژدار
تجزیۀ مواد ی و معدنی شدن کربن و نیتروژن خاک،
در روشنۀ پوشش تژاجی بیشژتر از تژاجپوشژش بسژته
است که خود سبب افزایش تنفس میکروبژی و انتشژار
دياکسژژید کژژژربن در جژژژو مژژیشژژژود .همچنژژژین،
) Kooch et al. (2016بیان داشتند که سرعت تجزیژۀ
الشبرگ و افزایش کربن از مژثثرترین عوامژل افژزایش
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تنفس میکروبی خاک است .به طوري که نتایج تحقیق
اارر نشان داد با افزایش سطح روشنه مقژادیر کژربن
خژژاک و بژژهتبژژع ن تژژنفس میکروبژژی رونژژد افزایشژژی
چشمگیري داشژته و ادعژاي فژوا را تأییژد مژیکنژد.
پووهشهاي متعددي ( ;Ritter and Vesterdal, 2006
 )Bockheim, 2008; Kooch et al., 2012نشژژان
داده اند که تجزیۀ مواد ی و معدنی شدن نیتروژن در
داخل روشنه ها بیشتر از زیر تاجپوشش بسته است که
با نتایج این تحقیق همخوانی دارد .بهسبب تجزیۀ کم،
نسبت کژربن بژه نیتژروژن زیژاد و  pHکژم ،الشژبرگ
زیادي در راشستانها روي هژم انباشژته مژیشژود .بژا
ایجژژاد روشژژنههژژاي پوشژژش تژژاجی میژژزان زیژژادي از
نیتروژن الشژبرگ بژهوسژیلۀ تجزیژۀ مژواد ژی و pH
بیشتر در اختیار افق هاي زیرین خاک قژرار مژیگیژرد
(شژژعبانی و همکژژاران .)5932 ،بنژژابر یافتژژههژژاي ایژژن
پووهش ،بیشترین مقژدار معژدنی شژدن نیتژروژن بژه
سطوح خیلی بزرگ روشنۀ پوشژش تژاجی اختصژاص
داشت و کمترین مقادیر مشخصۀ مذکور نیز در سطوح
کوچژ روشژژنه پوشژژش تژژاجی و تژژاجپوشژژش بسژژته
مشاهده شد .تصور بر ن است که شژرایا رطژوبتی و
گرماي مناسب در روشنه ها با انژدازۀ  422مترمربژع و
بیشتر بهگونهاي بوده که فعا یت میکروبی بیشتر سبب
تسژژژریع معژژژدنی شژژژدن نیتژژژروژن شژژژده اسژژژت
( .)Muscolo et al., 2014بژهعبژار دیگژر ،تبژدیل
نیتروژن ی به معدنی در روشنههاي بزرگ با سژرعت
بیشژتري انجژام مژیگیژرد (.)Muscolo et al., 2007
همچنین ) Muscolo et al. (2014در مطا عۀ مژروري
خود بیان داشتند که با افزایش سژطح روشژنه و شژد
نور نسژبی ،مقژادیر کژربن و نیتژروژن معژدنی در الیژۀ
باالیی خاک بر اثر تسریع در معژدنی شژدن مژواد ژی
افژژزایش پیژژدا م ژیکنژژد کژژه د یژژل اصژژلی ن افژژزایش
فعا یتهاي میکروبژی بژا افژزایش دماسژت .در تحقیژق
اارر نیز مقادیر کربن و نیتروژن شرایطی را ایجاد کرد
که سژبب افژزایش معژدنی شژدن نیتژروژن در سژطوح
خیلی بزرگ روشنۀ پوشش تاجی شد .در هر اژال اگژر
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سطوح روشنۀ تاجپوشش بیش از اندازه باز شود ،بهد یل
بشژژویی ،غلظژژت عناصژژر غژژذایی در خژژاک کژژاهش
معنیداري پیدا خواهد کژرد ( )Bockheim, 2008کژه
در پووهش اارر نیز بازشدگی تژاج پوشژش از انژدازۀ
 422متر مربع ،کاهش معنیداري را در غلظت عناصژر
غذایی نشان داد که با پووهش )Kooch et al. (2012
همخژژژژوانی دارد .همچنژژژژین بیشژژ ژترین مقژژژژادیر
مشخصههاي فسفر و پتاسیم به سطوح روشنۀ پوشژش
تاجی متوسا اختصاص داشت .به طور کلی با افژزایش
سطح روشنه ها ف ژاي خژا ی بژراي نفژوذ تشعشژعا
خورشیدي و سرعت تجزیۀ الشبرگهاي کژف جنگژل
افزایش مییابد که به افزایش عناصژر غژذایی فسژفر و
پتاسژژژژیم خژژژژاک منجژژژژر مژژژیشژژژژود .در یژژ ژ
مطا عژژه Bockheim (2008) ،نیژژز بشژژویی خژژاک را
مهژمتژرین عامژژل تاًثیرگژذار در کژژاهش کژاتیونهژژاي
تباد ی پتاسیم و کلسیم خاک در ف ژاي روشژنههژاي
پوشش تاجی بزرگ عنوان کردند.
زیتودة میکروبی خاک

عوامل زیادي از جمله کیفیت و کمیژت الشژبرگ،
کربن ژی ،رطوبژت و  pHخژاک در اکوسیسژتمهژاي
جنگلی بر زيتودۀ میکروبژی کژربن و نیتژروژن خژاک
جنگلی تأثیر مژیگذارنژد ( .)Feng et al., 2009بنژابر
پووهش ) Yang et al. (2010در جنگلهژاي منژاطق
معتد ه ،زي تودۀ میکروبی خاک تا اد زیادي به درجۀ
ارار و رطوبت خاک وابسته اسژت .در اک ژر مواقژع
افزایش دمژا سژبب افژزایش فعا یژت میکروبژی خژاک
می شود و این در اا ی اتفاا میافتد که رطوبت کافی
در اختیار میکروب هاي تجزیژه کننژدۀ کژربن ژی بژه
معدنی باشد ( .)Pang et al., 2016در تحقیژق اارژر
زيتودۀ میکروبی کربن در زیر تاجپوشژش معنژیداري
بیشتري نسبت به سطوح روشنه هژاي پوشژش تژاجی
داشژژت .بژژا افژژزایش سژژطح روشژژنۀ پوشژژش تژژاجی و
تشعشعا خورشیدي بژه کژف جنگژل ،دمژاي خژاک
افزایش مییابد و رطوبژت خژاک را بژهشژد کژاهش
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میدهد .این موروع نشاندهندۀ ن است که دما تنهژا
عامل مثثر بر افزایش فعا یت میکروبی نیست ،بلکه در
این مطا عه رطوبت زیاد خاک زیژر تژاجپوشژش بسژته
عامل افزایش زي تودۀ میکروبی کربن است که با نتایج
پژووهش ) Liu et al. (2012مطابقژت دارد .همچنژین
تجمژع کژژرمهژژاي خژژاکی در زیژژر تژژاجپوشژژش بسژژته،
بهواسطۀ محتوي بیشتر رس و رطوبت خاک ،میتوانژد
در افزایش زي تودۀ میکروبی کربن خژاک مژثثر باشژد
( .)Dijkstra et al., 2012نتژایج بیژانگر ن اسژت کژه
بیشژژترین مقژژدار زيتژژودۀ میکروبژژی نیتژژروژن بژژه
روشژژنههژژاي پوشژژش تژژاجی متوسژژا بژژا سژژطح 422
مترمربع تعلق داشت و کمترین مقادیر ن در زیر تژاج
بسته مشاهده شد .عموماً زي تودۀ میکروبژی نیتژروژن
با افزایش دما روند افزایشی به خود میگیرد ،اما گاهی
به واسطۀ تغییرپذیري منابع نیتروژن خاک ،با افژزایش
دما از اد معینی ،مقدار زيتودۀ میکروبی نیتروژن نیز
کژاهش مژژییابژژد ( )Yang et al., 2010کژژه چنژژین
شرایطی در پووهش اارژر در روشژنههژاي بیشژتر از
 422مترمربع مشاهده شده است .مطژابق یافتژه هژاي
این تحقیق Muscolo et al. (2014) ،اذعان کردند که
وجود روشنۀ پوشش تاجی در اکوسیستم هاي جنگلی،
سبب افزایش زي تودۀ میکروبی نیتروژن خاک نسژبت
بژژه تژژاجپوشژژش بسژژته مژژیشژژود .بژژهعبژژار دیگژژر
) Arunachalam and Arunachalam (2000در
پووهشی بیان کردند کژه زيتژودۀ میکروبژی نیتژروژن و
فسفر همبستگی زیادي با نیتروژن ،فسفر و عناصر غذایی
قابل جذب دارند .نتایج این تحقیق نشژان داد بژا افژزایش
سطح روشنه تا انژدازهاي (اژدود  422مترمربژع) دمژاي
مناسب براي تجزیۀ الشبرگ فژراهم مژی یژد کژه سژبب
افزایش عناصژر غژذایی ماننژد نیتژروژن ،کژربن ،فسژفر و
پتاسیم در خاک میشود .عوامل مذکور ،خود متأثر از pH
و تنفس میکروبی خاک هسژتند ()Kooch et al. 2012
که با نتایج این تحقیق همسوست.
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شفتگی و روشنه در جنگل سبب افزایش ورود نور
به کف جنگل میشود که تغییرپذیري اجزاي مادۀ ی
خژژژژاک را در پژژژژی دارد .مطژژژژابق یافتژژژژههژژژژاي
) ،Buchholz and Wienck (2015افزایش شد نژور
نسبی در جنگل موجب افزایش دما ،تجزیۀ الشژبرگ،
کربن ی و در پی ن افزایش مواد ژی ذرهاي خژاک
میشود .در پووهش اارر نیز مقادیر کربن و نیتروژن
ی ذره اي افزایش معنیداري در داخل سطوح روشنه
تژژژاجپوشژژژش نسژژژبت بژژژه تژژژاجپوشژژژش بسژژژته
بژژه داشژژت .براسژژاس یافتژژههژژاي ) Condon (2013و
) Srinivasarao et al. (2014بژژین مشخصژژههژژاي
ااصلخیزي و تجمژع مژواد ژی ذره اي خژاک رابطژۀ
م بژژژژت و معنژژژژیداري وجژژژژود دارد .همچنژژژژین
) Nciizah and Wakindiki (2012در تحقیژق خژود
اظهار داشژتند کژه مقژادیر مژواد ژی ذرهاي کژربن و
نیتروژن رابطۀ م بت معنیداري با افزایش کربن ژی،
نیتروژن و  pHخاک دارند Condon (2013) .نیز بیان
کرد که با افزایش سطح روشنهها در جنگل ،مواد ژی
ذرهاي بهد یل افزایش کربن و نیتروژن رونژد افزایشژی
به خود مژیگیرنژد .در همژین زمینژه ،نتژایج تحقیژق
اارر نشان داد که مواد ی ذرهاي خژاک در سژطوح
روشنۀ  422مترمربعی داراي بیشژترین مقژدار بژوده و
در واقع بیشترین عناصر غذایی خاک نیز به این سطح
روشنه اختصاص داشته است.
امروزه مفهوم جنگلشناسی نزدی بژه طبیعژت از
جمله مبااث مهمی است کژه در کشژورهاي مختلژف
مورد توجه قرار گرفته است .بر همین اساس ،شژناخت
ورعیت روشنه هایی کژه بژدون هژی گونژه دخا ژت و
مدیریتی در عرصۀ جنگلی طبیعی ایجاد مژیشژوند ،از
اهمیت ویژوه اي برخژوردار اسژت .در پژووهش اارژر
بیشترین مقژادیر مشخصژه هژاي زیسژتی و شژیمیایی
خاک به روشنههاي تاجی  422متر مربعژی اختصژاص
داشت و شرایا ایژده ل از نظژر مشخصژههژاي کیفژی
خاک دیده شد .در سطوح بزرگتر روشنههژا بژهد یژل
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تجزیۀ شدید و بشوییهاي فراوان ،کاهش ااصلخیزي
خژژاک مشژژاهده شژژد .براسژژاس ایژژن پژژووهش بژژه
نشانهگذاران پیشنهاد میشود که بهمنظژور جلژوگیري
از کاهش مشخصه هاي کیفی خژاک از ایجژاد سژطوح
روشژژنه بژژا ابعژژاد بژژزرگتژژر از  422متژژر مربژژع در
اکوسیستمهاي جنگلی راش خودداري کنند.
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Abstract
In forest ecosystems, canopy gaps play an essential role in soil nutrient cycling. In this study,
the relationship among different areas of canopy gaps (200, 400, 600 and > 600 m2),
biological (e.g., earthworm biomass, microbial respiration, N mineralization, C microbial
biomass, N microbial biomass and particulate organic matter of C and N) and also physicochemical (e.g., bulk density, texture, moisture, pH, organic C, total N and available P, K and
Ca) properties, from the top 15 cm of soil, was studied in Beech forests of Sardabrood located
in Kelarabad. Three points were considered in center of each canopy gap and also closed
canopy, soil samples were taken and mixed due to transferring to laboratory for analysis.
According to findings, whole of soil physico-chemical properties (except for silt content and
available Ca) were significantly affected by different canopy gaps areas. Also, the highest
earthworm's assemblage was under closed canopy and the population was decreased with
increasing of canopy gap areas. The characters of microbial respiration, N mineralization and
particulate organic of C and N showed ascending trend with increasing of canopy gap areas.
Carbon microbial biomass was significantly higher under closed canopy than in different
canopy gap areas, whereas the highest amount of N microbial biomass was found within 400
m2 gap areas. According to our data, the highest values of soil chemical and biological
properties were related to 400 m2 gap areas. In larger canopy gap areas, soil nutrient elements
are decreased due to high decomposition and leaching.
Keywords: Canopy gap area, C microbial biomass, N microbial biomass, Particulate organic
of C, Particulate organic of N.



Corresponding author

Tel: +98 1144553101

Email: yahya.kooch@modares.ac.ir

