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 خاک  شیمیاییخصوصیات برخی  بر
 

 5متیوحید ه و 4زادهقربان، ندا 3مقصودشاه ، میترا2، علی صالحی*1چایفالحمیر مظفر 
 

 ، الهیجانهیجانالدانشگاه آزاد اسالمی  منابع طبیعی دانشکدۀ ،گروه جنگلداری دانشیار 1
 سراصومعهمنابع طبیعی دانشگاه گیالن،  دانشکدۀگروه جنگلداری،  دانشیار2

 الهیجانالهیجان، دانشگاه آزاد اسالمی  منابع طبیعی دانشکدۀ ،جنگلداری کارشناس ارشد  9
 گیالنسرا، صومعهمنابع طبیعی دانشگاه گیالن،  دانشکدۀی جنگل، جنگل شناسی و اکولوژ کتریددانش آموخته   1

 الهیجانه آزاد اسالمی الهیجان، دانشگامنابع طبیعی  دانشکدۀگلداری، گروه جن یارستادا 0

 (21/11/1971؛ تاریخ پذیرش: 11/15/1971)تاریخ دریافت: 

 چکیده
در بر خصوصیات شیمیایی خاک، این مطالعه در یکی از منااط  تتات پوشاش ایان گوناه       سفیدپلتی هادارخشکهثیر تأ بررسی منظوربه

ناواری باا    یهاا ترانساکت از  بارای ایان منظاور   گرفات   انجام استان گیالن  ۀبستاصفر هایجنگلهکتار در  0/912به مساحت  ایمتدوده

در یکای از   دارخشکهپوسیدگی، هر  شدت  با توجه به شدا بررسی موجود در آنه سفیدپلت هایدارخشکه همۀو شد متر استفاده  15عرض

نمونه خاک از  سه، دارخشکهقرار داده شد و در کنار هر  تازه، شروع پوسیدگی، پوسیدگی پیشرفته و پوسیدگی کامل دارخشکه طبقۀچهار 

، pH ،خصوصیات شیمیایی خاکاز بین رداشت شد  ب دارخشکهمتری  یکو  نیم متری، دارخشکهدر فواصل زیر  متریسانت 25صفر تا عم  

  نتایج این تتقیا  نشاان داد کاه    بررسی شد و نسبت کربن به نیتروژن درصد کربن آلی ،کی، درصد نیتروژنفسفر، پتاسیم، هدایت الکتری

 ناد نشاان داد  یداریمعنا اختالف ، شدهیریگاندازهخصوصیات شیمیایی  هادارخشکهاز  بین درجات مختلف پوسیدگی و در فواصل مختلف

(50/5P˂)  اساس برمشاهده شد   دارخشکهو در زیر  سهدرجه درجه چهار و  دارخشکهدر شیمیایی خاک خصوصیات عددی مقدار  نیشتریب

  تغییر کند ممکن است دارخشکهاز  و در فواصل مختلف دارخشکهدرجات مختلف زیر خصوصیات خاک در  کرد کهعنوان  توانمینتایج 

  کربن آلیصنوبر، ، صفرابستهپوسیدگی،  ۀدرج :یدیکل یهاواژه

 

 مقدمه

 در زناده  اجتماعاتدیگر  مانند سازگان جنگلیبوم

 طوربه موجودات ریاو س درختان مرگ و رشد ثر تولد،ا

حاصال   یباذرها  و رشد استقرار. دائم در حال تغییرند

 دهیامن جنگل یعیطب اتیح دیجد، تیادرم درختانز ا

ساازگان جنگلای اسات    باوم  یبقاا و ضاامن   ودشا می

(Addo-Fordjour et al., 2002  )یهاااجنگاال در 

هرسااله یاا هار چناد ساال       ،طبیعی درختان ماادری 

  اساتقرار و رشاد   کنناد یما بذر فاراوان تولیاد    ،باریک

شده از درختاان ماادری تاابع شارای  و     تولیدبذرهای 

انااواع  نبااودسااازگان جنگاال و وجااود یااا بااوممنااابع 

بخش اسات  پایاان سان    سودبخش یا زیان یستیهمز

زیستی درختان از مراحال مهام تغییارات جنگال     دیر

  ساااتهاروشااانهشاااروع تاااوالی  ۀمرحلاااباااوده و 
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(Kooch & Bayranvand, 2017)  

و خشاک شادن درختاان،     دیرزیستی با پایان سن

و تناه شاروع باه     هاشاخهو  ریزدمیآن  یهاسرشاخه

ناوعی از  ، خشاک  یسارپا    درختانکندیمپوسیدگی 

 ۀبخشای از چاوم مارد    و شاوند یما نامیده  دارخشکه

 ( Hagan & Grove, 1999) اندجنگل

 ،ها ارزش تجاری و اقتصادی کمی دارناد دارخشکه

  اناااداساسااای اکولاااوژیکی هاااایارزشولااای دارای 

سارپا و   ۀشاد خشکصورت درختان بهها چه دارخشکه

یکای از   ،ینروی زما  بار درختان افتااده   صورتبهچه 

 همچناین   شاوند یممنابع پویایی اکوسیستم شناخته 

 وی جانوری هاگونهکلیدی برای بسیاری از  یزیستگاه

، هاا تیا وفیبر، هاقارچ، مهرگانیببرای مثال   اندگیاهی

هاا  دارخشاکه ، پرنادگان و پساتانداران باه    هاا گلسنگ

 آنهاا عنوان منبع غاذایی یاا پناهگااه از    بهیا  اندوابسته

ها اهمیت زیادی دارخشکههمچنین   کنندمیستفاده ا

غااذایی و نگهداشاات آم دارنااد و در د مااوا ۀذخیااردر 

مناسابی در آشاکوم    اقلایم خارد  ایجااد  ساب  نتیجه 

و هماننااد یااک منبااع  شااوندماای هاااجنگاالزیاارین 

خشاکی عماال   هاای دورهآم در طااول  ۀکنناد ذخیاره 

  کنندمی

کوسیساتم  در یک امانده های باقیدارخشکهتعداد 

نقاش    استوابسته  جنگلبه مدیریت شدت بهجنگلی 

یست و گاهی ممکن اسات  ها همیشه مفید ندارخشکه

ساوزی  آتاش انسیل ایجاد پت برای مثال ؛مضر هم باشد

، که تأثیر نامطلوبی بر میزان دارهاخشکهعلت وجود به

 (  (Ahmadpour et al., 2007گاذارد مای تولید جنگل 

 حیااتی ی هاا زنجیاره بار   ناوعی مت هاای اثر دارخشکه

 نسابت  هماان  باه ا اما  دارد، جنگلای  هاای اکوسیستم

  ند در اختیار داریمیافر اینی از چگونگ کمی اطالعات

 گفات  تاوان مای  واقاع  در کاه  هاا نقاش  ایان  یکی از

 شاود، متساوم مای   نیاز  دارخشاکه  نقاش  تارین مهم

 ماواد  برگشت و یخاکساز ۀپدید در دارخشکهاهمیت 

انباار   همچاون  دارهاخشکهاست   دنیمع خاک آلی به

مواد غذایی در درازمدت هساتند و متتاوای کاربن را    

ساری کاربن اکوسیساتم    طور معناداری در انبار سرابه

هاای  چاوم تکاه هاای تناد،   در شای    کننداضافه می

های جنگلای  ها به تشکیل خاکدارخشکهمانده از باقی

آلای  ویژه هنگامی کاه ماواد   کنند، بهکمک زیادی می

هاای مادیریتی   حیات وحش یاا فعالیات   توس خاک 

ی یمزایاا  دارهاخشکهشدت از بین رفته باشد  انسان به

زنی بذور درختان جنگلی همچون افزایش قدرت جوانه

(Becky et al., 2011 ،)   حفااس سااالمت جنگاال 

 جنگلاااای  یهاااااخاااااکو بهبااااود حاصاااالخیزی 

(Marvie-Mohadjer, 2012) تأثیر بر شرای  ناوری   و

و در  دارنااد( Kooch et al., 2011)جنگاال  ۀعرصاا

کاربن و تاأثیر    ۀچرخا ویاژه  بهمواد غذایی  هایچرخه

 (Kappes et al., 2007)مساتقیم بار شایمی خااک     

  اهمیت زیادی دارند

شامال   در اهمیات باا  و بارگ پهان یکی از درختان 

ارزش باومی  بااین درخت   است سفیدپلت ۀگونکشور 

فارد اکولاوژیکی و   باه منتصر یهایژگیو با وجودایران 

 ییهاا لکاه  صاورت باه متیطی، در حاال حاضار   زیست

چناادان گسااترده در شاامال کشااور پااراکنش دارد  نااه

استان  یاجلگه یهابخشدر پراکنش این گونه بیشتر 

صفرابسته  ۀمیدانی از منطق یهایبررس  با استگیالن 

از مناااط   کااه اشاارفیه ۀواقااع در شهرسااتان آسااتان 

، مشخص شد است ن گونه در استان گیالنگسترش ای

ارزش باه  باا ایان درختاان    یهاهیپااز  زیادیکه تعداد 

افتاده  دارخشکهجزء  عمالًو  اندرسیده دیرزیستیسن 

با توجه به اهمیات   رواز این  شوندیمیا سرپا متسوم 

باومی و ازآنجاا کاه     ۀگونا  ناوعی عناوان  این گوناه باه  

ثیرات تاأ  توانناد یما ناه  های ایان گو دارخشکه احتماالً

ایان  در خاک داشته باشند،  یهایژگیوی بر چشمگیر

هاای  دارخشاکه بررسای وضاعیت    با شدتتقی  سعی 

هاای  د در تاوده موجو( Populus caspica) سفیدپلت

آنهاا   اثرهاای  ۀآستان ه،بستاصفر هایجنگلی در جنگل

خصوصایات شایمیایی خااک     نیتار مهام بر برخای از  

  بررسی شود
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 هاروشمواد و 

 پژوهش ۀمنطق

 پنجبسته واقع در اصفر منطقۀاین تتقی  در اراضی 

کیلومتری شامال غارم شهرساتان آساتانۀ اشارفیه در      

در ایان جنگال     گرفتانجام نزدیکی رودخانه سپیدرود 

از نظار موقعیات    ومساحت داشته  هکتار 0/912حدود 

 07' و 95"تاا   17° و 07'و  55"جغرافیایی بین طاول  

 تاااا  99°و 21' و 55"رض جغرافیاااایی و عااا 17°و 

و  -29ل ارتفااع آن  قرار دارد  حداق 99°و  29'و  95"

  اسااتمتاار از سااطی دریاهااای آزاد  -19حااداکثر آن 

 شناسای متعلا  باه دوران چهاارم    زمیناز نظر منطقه 

پوشیده از رسوبات آبرفتی است  خاک  ایجلگهبوده و 

اهی و گا  شان  بافات منطقه از ناوع هیادرومورف و از   

  متوسا  بارنادگی   رسی باا عما  زیااد اسات     -شنی

متر و حاداقل و حاداکثر دماای    میلی 0/1221سالیانه 

اسات  ایان    گاراد ساانتی  ۀدرج 90و  15 ترتی بهآن 

  اسات سرد  هایزمستانمنطقه دارای اقلیم مرطوم با 

( و P. caspica) ساافیدپلت ،درختااان غالاا  منطقااه

حرارتای خااک    رژیام رطاوبتی و    اندتوسکای قشالقی

 .(Poladi et al., 2012) یودیک و مزیک است ترتی به

 پژوهشروش 

بر خاک  ی سرپاهادارخشکهیر بررسی تأث منظوربه

متاار  15ض هااای نااواری بااا عاارترانسااکتمنطقااه از 

 ۀگونا  دارخشاکه  12  (Bonyad, 2014)اساتفاده شاد   

در طول مسیر شناسایی و برحسا  میازان    سفیدپلت

)درجه  تازه دارخشکه ۀطبقکی از چهار وسیدگی در یپ

)درجاه   شاروع پوسایدگی   ۀمرحلا در  دارخشکه، (یک

)درجاه   پوسایدگی پیشارفته   ۀمرحلدر  دارخشکه، (دو

)درجاه  پوسایدگی کامال    ۀمرحلا در  دارخشکه( و سه

درجااات  1در جاادول   بناادی شاادند دسااته( چهااار

نشاان داده   دارخشکهپوسیدگی و ویژگی مرتب  با هر 

سپس خاک اطراف   (Sefidi et al., 2007ست )شده ا

 ۀفاصال ، دارخشاکه ساه قسامت زیار    هاا در  دارخشکه

 دارخشاکه یک متری از  ۀفاصلو  دارخشکهاز  یمترمین

در و  یباردار نموناه سانتی متاری   25صفر تا در عم  

 شاااادنمونااااه خاااااک برداشاااات   11 مجمااااوع

(Sefidi & Mohajer, 2009)   هاای خااک باه    نموناه

 کاردن و پس از خشک و جدا  انتقال یافتند اهشگیآزما

هاای درشات،   ناخالصی گریدها و وبرگ، ریشهآثار شاخ

عباور داده شادند     یمتریلیم 2 الکو از شده  امیآس

 برداری در اوایل تابستان صورت گرفت نمونه

 دارخشکهدرجات پوسیدگی و ویژگی مرتب  با هر  -1جدول 

 دارخشکهویژگی  دارخشکهپوسیدگی  ۀدرج

 (یکتازه )درجه  دارخشکه
افتاده، پوست و چوم درخت قابل تشخیص است، گاهی تازهدرخت 

  شودیم( دیده هاشاخهسال اخیر )بر روی  ۀیافترشد یهانوشاخه

 (دوشروع پوسیدگی )درجه  ۀمرحلدر  دارخشکه
پوسیدگی درون چوم واضی است، در اغل  موارد پوست درخت دیده 

  شوندینمدیده  هاوشاخهن، شودیم

 (سهپوسیدگی پیشرفته )درجه  ۀمرحلدر  دارخشکه
طور کامل پوسیده شده است  سرشاخه بهدرون چوم و پوست درخت 

  دیآیمراحتی با ضربه به حالت پودری در به، است شدهکنده 

 (چهارپوسیدگی کامل )درجه  ۀمرحلدر  دارخشکه
شده است، در برخی موارد درخت پوسیده  کامالًدرون چوم و پوست 

 مستقر شده است  کامالًبه خاک تبدیل شده و پوشش علفی  کامالً

 

 خاکهای مربوط به آزمایش

کاربن آلای باه     ،خاک از بین خصوصیات شیمیایی

 pH، کجلدالبه روش  کل تروژنین ،کبال روش والکلی

فسفر قابل جاذم باه روش    ،متر pHدستگاه  ۀوسیلبه

قابل جاذم   میپتاس، اسپکتروفتومترگاه دست و ناولسو

نرماال و قرائات باا     ومیا آمونبا اساتات   یریگعصارهبا 
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 ۀلیوسا و هادایت الکتریکای باه    دستگاه فلیم فتومتری

  شااد یریااگاناادازه یکاایالکترساانج تیهاادادسااتگاه 

(Jafari Haghigh, 2002)   ن   نسبت کاربن باه نیتاروژ

 نیز متاسبه شد 

 تحلیلروش 

 از آزماون  هاا دادهنرماال باودن    اطمیناان از  یبرا

 و باارای مشااخص شاادن  اساامیرنوف -کولمااوگروف

 زیآناال از آزمون لون استفاده شد  از  هاانسیوارهمگنی 

تاوکی   یاساه یمقاو آزماون   دوطرفاه  انسیا وار ۀیتجز

خااک در  شایمیایی   هایویژگیبررسی  یبرا ترتی به

برای بررسای   و ،میانگین مقایسۀو  هادارخشکهاطراف 

باا خصوصایات    دارخشاکه بین درجات مختلاف   ۀبطرا

باا خصوصایات    دارخشاکه خاک و همچنین فاصاله از  

 همااۀ  اسااتفاده شااد اسااپیرمنخاااک از همبسااتگی 

  گرفتانجام  22نسخه  SPSS افزارنرممتاسبات در 

 

 نتایج

ی هاا تاوده واریانس، تفاوت  ۀتجزیبا توجه به نتایج 

است  دارینمعشده از نظر خصوصیات شیمیایی بررسی

 ( 2)جدول 

 دارخشکهو فاصله از  درجهه با توجه ب خاک واریانس برخی خصوصیات شیمیایی ۀتجزی -2 جدول

     میانگین مربعات   

 راتییتغمنابع 

 پوسیدگی ۀدرج

 دارخشکهفاصله از 

 نیتروژن)%(
*11/1 
*29/1 

 کربن)%(
*19/9 
*19/9 

 (mg/kg)فسفر
*50/192 
*21/11 

 (mg/kg)پتاسیم
*11/2972 
*10/0019 

pH 
*211/5 
*501/5 

 (ds/m)هدایت الکتریکی
*92/9 
*591/5 

C/N 
*519/5 
*570/5 

 91/12* 19/19* 27/15* 91/1279* 15/215* 51/02* 70/10* فاصله ×درجه 
ns درصد  1در سطی  داریمعن **، درصد 0 در سطی داریمعن *، داریمعنتفاوت  نبود 

 

 خصوصاایات، یبااین درجااات مختلااف پوساایدگ  

خاک شامل درصاد نیتاروژن، درصاد کاربن     شیمیایی 

اخاتالف   pHو  هادایت الکتریکای   فسفر، آلی، پتاسیم،

مقاادیر   نیشاتر یب  (˂50/5P) وجاود دارد  یداریمعن

پوسایدگی چهاار و ساپس     ۀدرجا این خصوصیات در 

 ( 9)جدول  دیده شدپوسیدگی سه  ۀدرج

 شدهبررسیهای دارخشکهخاک در درجات مختلف خصوصیات شیمیایی  نیانگیم مقایسۀ -9جدول 

 ۀدرج

 پوسیدگی
 pH (mg/kg)پتاسیم (mg/kg)فسفر C/N )%(کربن )%(نیتروژن

هدایت 

 (ds/m)الکتریکی

 b92/5 a09/2 a11/9 a19/1 a27/995 a90/9 a11/5 درجه یک

 b91/5 a11/2 a11/1 a29/1 b11/915 a91/9 a11/5 درجه دو

 a07/5 b07/9 ab59/1 ab50/7 b72/911 a19/9 b15/5 درجه سه

 a11/5 b01/1 b70/12 c11/11 c11/112 b19/9 b91/5 درجه چهار

 استدرصد  70در سطی احتمال  داریمعناختالف  نبود دهندۀنشان* در هر ستون حروف مشابه 

 

( و 2واریااانس )جاادول  ۀتجزیااهمچنااین نتااایج 

 فواصال  دره نشاان داد کا  ( 1میانگین )جدول  مقایسۀ

میایی یخصوصاایات شاا بااین هااادارخشااکهمختلااف از 

دارد وجااود  یداریمعناااخااتالف شااده یریااگاناادازه

(50/5P˂)  ( 1)جدول 
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 شدهبررسیهای دارخشکهخصوصیات شیمیایی خاک در فواصل مختلف  نیانگیم مقایسۀ -1جدول 

 دارخشکهفاصله از 
 نیتروژن

)%( 

 کربن

)%( 
C/N 

 فسفر
(mg/kg) 

 پتاسیم
(mg/kg) 

pH 
 هدایت الکتریکی

(ds/m) 
 a91/5 a10/1 a20/7 a15/19 a51/110 a25/9 a11/5 دارخشکهزیر 

 a11/5 b11/9 b59/1 b11/12 b11/990 b01/9 b01/5 دارخشکهمتری نیم

 b97/5 c11/2 b12/1 c19/1 b11/920 b10/9 b12/5 دارخشکهمتری یک

 استدرصد  70در سطی احتمال  داریمعنف اختال نبود دهندۀنشان* در هر ستون حروف مشابه 

 
میاان خصوصایات شایمیایی و     یهمبستگ یبررس

برخای از  دهد که نشان می دارخشکهاز درجه و فاصله 

 یداریمعنا مثبات   یهمبساتگ  دارخشکه ۀدرجبا آنها 

 ،دارخشاکه  ۀدرجا به این صورت که باا افازایش   دارد  

لکتریکی کربن آلی، نیتروژن، فسفر و پتاسیم، هدایت ا

خصوصایات  برخی از   همچنین ابندییمافزایش  pHو 

بعضاای از فواصاال بااا  شاادهگیااریاناادازهشاایمیایی 

 دارنااد  یداریمعنااهمبسااتگی مثباات   شااده،طاار 

 ( 0)جدول 
 

 دارخشکه ۀفاصل( بین خصوصیات شیمیایی خاک با درجه و r) اسپیرمن یهمبستگضری   -0جدول 

 دارخشکهمتری یک دارخشکهمتری نیم دارخشکهزیر چهار درجه درجه سه درجه دو درجه یک 

 951/5 ** 151/5* 110/5 ** 751/5** 079/5* 975/5* 070/5* کربن آلی)%(

 111/5* 012/5* 799/5 ** 112/5** 192/5** 050/5* 055/5* نیتروژن)%(

C/N ns152/5 ns215/5 *055/5 *092/5 **151/5 *951/5 ns 921/5 

 119/5 *151/5 *017/5 **190/5 ** 951/5 *092/5 ns 919/5* (mg/kg)فسفر

 019/5 *000/5 *951/5 *157/5 *119/5 ns 517/5 ns 121/5* (mg/kg)پتاسیم

pH *159/5 *171/5 ns 970/5 ns 521/5 ns 910/5 *151/5 ns 251/5 

 017/5 *015/5 *012/5 *100/5 *955/5 ns 999/5 ns 121/5* (ds/m)هدایت الکتریکی

ns درصد  1در سطی  داریمعن **، درصد 0در سطی  داریمعن *، داریمعنتفاوت  نبود 

 

 بحث

نتایج پژوهش حاضار نشاان داد کاه کاربن آلای و      

ین درجااات در باا یداریمعنااخاااک تفاااوت  نیتااروژن

 همچناین در باین    دنا دهیمنشان  دارخشکهمختلف 

 خااک زیار   ،مورد بررسی هایدارخشکهاز  فواصل همۀ

را در  زیاادی  و نیتاروژن  درصاد کاربن   دارخشاکه هر 

 بارای انرژی  ۀدکننمینأت ۀمادعنوان بهکربن   برداشت

 شاود یما گیااهی شاناخته    یهاا بافتساز در وسوخت

(Shahoei, 2009) ،یهاا گوناه  ۀساازند  یهاا بافت اما 

تلفی از کربن را در خود ذخیاره  مختلف درصدهای مخ

ۀ باه مرحلا   خااکی  یهاا هیا ال در کربن جذم  نندکیم

 ،پوسیدگی ۀاولی مراحل در دارد  ارتباط نیز پوسیدگی

 تخریا   لیگنینای کمتار   یهاا بافت استتکام، علتبه

 ۀدرج ویژهبه مراحل میانی در آن اوج ۀنقط و شوندیم

حاضار مشااهده   مطالعاۀ   و چهاارم در  سوم پوسیدگی

 Kialashaki & Shabani (2010)مطالعۀکه با  شودیم

در بسایاری از مطالعاات مشاخص شاده     مطابقت دارد   

وجاود آماده   ههر طریقی کاه با  ها به دارخشکهاست که 

بار خصوصایات    چشامگیری تاأثیرات   توانندیم ،باشند

طاور مسااتقیم و  باه خااک داشاته باشاند و ایاان تاأثیر     

آلای حاصاال از  ماادۀ  مساتقیم از طریا  تغییار در    غیار 

در  Persson (2012)  شااودیمااهااا حاصاال دارخشااکه
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د در شااش تیااگ جنگلاای مختلااف در  مطالعااات خااو

مواد آلی حاصل مقدار که  داشتسوئد اعالم  یهاجنگل

نسابت باه منااط  شااهد      دارخشکهاز درجات مختلف 

نیز باه   Jonathan & Daniel (2004)  استزیاد بسیار 

هاا  دارخشاکه در زیار   یاهیتغذآلی و عناصر مادۀ تجمع 

نیاز    Kialashaki & Shabani (2010) اشااره دارناد  

بسیاری از عناصر و از جمله کربن آلای را در زیار و در   

های راش، افرا، بلوط، توساکا  دارخشکهفواصل مختلف 

که در زیار   کردندو بیان داشتند مرز متفاوت اعالم و م

ممکان  ایان مقاادیر   های با درجات مختلاف  دارخشکه

د تغییر کند  نسبت کربن باه نیتاروزن نیاز ماننا     است

کربن تتت تأثیر حجم مواد آلی موجاود قارار دارد  از   

ن باا  نسابت کاربن باه نیتاروژ    مقادار   نیشتریبرو این

تتقیا   افزایش کربن خاک همراه بوده اسات کاه باا    

Kialashaki & Shabani (2010) ت دارد مطابق 

 با درجات مختلاف  دارخشکهوجود  پژوهش،در این 

اک بار جاای   خا  نیتاروژن  مقادار بار   یداریمعنا یر أثت

گنجشک ی توسکا و زبانهاگونهصنوبر همانند گذاشت  

و در اغلا  تتقیقاات ایان     اسات متقاضی نیتروژن زیاد 

 صانوبرها ین عنصرغذایی در رشاد  ترمهمعنوان عنصر به

نیتروژن یکی   ((Stanturf et al., 2002 شودیممعرفی 

  شااودیمااعناصاار غااذایی شااناخته   نیتااریاساساااز 

(Sims et al., 2008)  مریکاا  آ یهاا جنگلدر  مطالعات

بهتارین منباع تثبیات     دارخشاکه نشان داده است که 

نفاوذ نیتاروژن باه خااک در       در خاک اسات نیتروژن 

خاود   مقادار پوسایدگی باه بیشاترین     ۀمرحلا آخرین 

مهرگااانی نظیاار باایرسااید  فعالیاات انااواع حشاارات و 

در   وابساته اسات   نیتاروژن خاکی باه وجاود    یهاکرم

، علت اساتتکام زیااد تناه   بهسیدگی و پو ۀاولیمراحل 

انجام  کمتریبا سرعت  ل آنهاشوی مواد و انتقاوشست

تکاه شادن   تکاه ولای در اداماه باا سسات و      ،دگیریم

شادت   هاا بافات از  نیتاروژن سازی آزاد ،قطعات چوبی

 شاود یما در خاک نیز بیشتر  نیتروژنو جذم  ابدییم

(Baum et al., 2007)    ای فسافر نیاز   له بار ایان مسائ

فسافر   ،دارخشکهمناط  نزدیک  همۀ تکرار شده است 

پوسایدگی   طبقاۀ در  اماا  ،قابل جذم بیشتری داشتند

  شدت یافتاین مسئله  و سوم چهارم

 مقادار کمتارین   نتایج تتقی  حاضر نشان داد کاه 

pH  دارخشاکه در زیار  ویژه به هادارخشکهدر نزدیکی 

 ا بودن ماواد آلای  سب  داربه هادارخشکهمشاهده شد  

  دهناادیمااخااود را کاااهش  در اطااراف   pHزیاااد،

( Aakala et al., 2008 )  اولیاه و میاانی    مراحال در

علاات خااام بااودن مااواد آلاای، هومااوس بااهپوساایدگی 

باا   رواز ایان   کند یدیاسخاک را  تواندیمیافته تشکیل

 کندمیتغییر  شرای  ،بیشتر مواد ۀگذشت زمان و تجزی

 تتقیا   ۀنتیجا که باا   شودیمدن کاسته و از اسیدی بو

(Baum et al. (2007  وKialashaki & Shabani (2010) 

 pHچشمگیردیگری به اختالف ۀ مطالعدر مطابقت دارد  

اشاره شده  دارخشکهو در فضای خارج  دارخشکهدر زیر  

  براساس این نتاایج  (Pallant and Riha, 1997) است

 دارخشاکه  ،اییمشخص است که همانناد عناصار غاذ   

خااک داشاته باشاد      pHبر  چشمگیریتواند تأثیر می

pH تواند منشأ بسایاری از تغییارات   و تغییرات آن می

 خاااک باشااد  زیسااتیدر خصوصاایات شاایمیایی و  

(Bakhshipour et al., 2012). با تغییر  ،بر همین مبنا

نیااز  تتقیاا  ۀمنطقااهااای ایاان خصوصاایت در خاااک

رساد یکای از ایان    مای  نظار باه تغییراتی حاصل شاد   

 رواز اینبر فسفر قابل جذم است   pHتغییرات، تأثیر 

که کمترین میزان  با توجه به نتایج این تتقی ، ازآنجا

pH  یااکدرجااه  دارخشااکهدر خاااک تتاات پوشااش 

فسفر قابل جاذم در ایان    ،حالو در عین شدمشاهده 

اساتدالل   تاوان یما  ،باود  درجه بیشترین مقدار را دارا

در یاک  درجاه   دارخشکهدر خاک  pHمیزان د که کر

را  pHتارین  ، مناس دارخشکهمقایسه با دیگر درجات 

 کارد فسفر قابل جذم در خاک ایجاد  کردندر فراهم 

(Kialashaki & Shabani, 2010  )بر این اساس، pH 

بیشتر از  یداریمعنطور به دارخشکهصفر از  ۀفاصلدر 

دیگاری   پاژوهش  ،زمینهفواصل دیگر است که در این 

اشااره   دارخشکهارج از فضای در زیر و خ pHبه تغییر 

  دارد
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امال   مقدار انگرینما خاک یکیالکتر تیهدا زانیم

هرچاه غلظات اماال      طاور مشاخص  باه   اسات  خاک

هادایت   ،باشاد بیشاتر  ( خااک ی متلاول در  هانمک)

 باات یترکتوانناد  می اهانیگتر است  یشهم ب الکتریکی

 خااک خود را برحس  غلظت امال   ۀشیراندام و  یکان

 اهاان یگ ،عمل نیادهند  با  رییتغ یکمّو  یفیکطور به

شوند می خاکدر  نمکغلظت انواع  در یراتییتغ سب 

(Shahoei, 2009)   دارخشکه ،یکیالکتر تیهدااز نظر 

 نیبا مقادار در   نیشاتر یبدرجه چهار و درجاه ساه از   

 آنهاا  نیب یاردیمعنبرخوردار است و اختالف  مارهایت

 در یکاایالکتر تیهاادابااودن  زیااادمشاااهده شااد   

غلظات   دهنادۀ نشان ،های درجه چهار و سهدارخشکه

 دیا کلر، میکلسا  دیا کلری متلول )مانناد  هانمک زیاد

  است خاکآم و   یمتدر  (میسد

باین درجاات   از نتایج این تتقیا  نشاان داد کاه    

و در پوسیدگی چهاار و ساه    ۀدرج، مختلف پوسیدگی

فاصاله باه    نیترکینزد، هادارخشکهاصل مختلف از فو

 رین مقااداریشااتدارای ب دارخشااکهو زیاار  دارخشااکه

بودنااد  د نظاار ورماا خصوصاایات شاایمیایی  عااددی

 اهمیت اساسی جنگلی یهاستمیاکوس در هادارخشکه

 در و همچنین دارند یاگونه تنوع ینگهدار و در حفس

 معدنی کخا آلی به مواد برگشت و یسازخاک ۀپدید

 نوین یجنگلدار امروزه ،نظر از این  دارندمهمی  تأثیر

 باه  یشاتر یب توجاه  ،طبیعات  نزدیاک باه   یهانگاه و

 در خردزیساتگاه  عناوان هاا باه  دارخشاکه  ینگهادار 

 اکولاوژیکی آنهاا   هاای و اثر جنگلای  یهاا ستمیاکوس

باه خااک،    دارخشاکه تبادیل  یناد  افرازآنجا که  .دارند

ایان   ،اسات  طوالنی یهاخهچراز جمله  طور معمولبه

 سافیدپلت های دارخشکه تأثیراتتتقی  نشان داد که 

کننده تعیین اهمیتیبر خصوصیات شیمیایی خاک که 

 کااامالً ،عناصاار و حاصاالخیزی خاااک دارد ۀدر چرخاا

 یهاااتاوده در مادیریت   مالحظاه باوده اسات     شاایان 

به  بایدبومی و تتت حفاظت،  ۀگونعنوان به سفیدپلت

، کارد ارزش نیاز توجاه   با ۀگوناین  دارشکهخ یهاهیپا

های ایان گوناه   دارخشکهچراکه این تتقی  نشان داد 

  اندگذاشتهمثبتی بر خاک اطراف خود  چشمگیرتأثیر 

 یهاا هیا پاعاالوه بار    هاا تودهبنابراین در مدیریت این 

هاای آن  دارخشکهفرتوت و  یهاهیپا بایدسرپا و جوان 

  در نظر گرفترا نیز 
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Abstract 
The dead trees, as a soil forming factors and dynamic of forest ecosystems, is regarded an important 

role in improving fertility. They also effect on biodiversity, regeneration of forest, increasing of forest 

soil nutrient and soil nutrient cycling. For this study, soil around the dead Populus caspica trees was 

examined in an area of 382.5 hectare in the Safrabasteh forests of Guilan province. In this study strip 

transects with 10 meter-wide were used and all of their dead Populus caspica were considered. With 

respect to the amount of decay, every dead Populus caspica tree was classified into four groups called 

new dead tree, decay beginning, advanced decay and full decay. Beside each dead tree, three soil 

samples were collected from the depth of 0-20 cm and were sent to the laboratory for analyzing. In 

this study, the chemical characteristics of soil included Organic carbon, Nitrogen, Phosphorus, 

Potassium, EC, C/N and pH were analyzed. The results obtained from this study indicated that there is 

significant difference in some soil chemical properties at the confidence level of %95 between the 

different degrees of decay. The highest amounts of soil chemical properties were under advanced and 

full decay. Based on the results, it can be declared that soil chemical characteristics in different 

degrees and distances differ can be changed.   

Keywords: Degree of decay, Safrabasteh, Populus sp, Organic carbon. 

 

 

 

 

 

 



 

 


