مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران
سال دهم ،شمارۀ  ،2تابستان 1979
ص 250-179

اثر فاصله و درجۀ پوسیدگی خشکهدار سفیدپلت ()Populus caspica Bornm.

بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک
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 1دانشیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی الهیجان ،الهیجان
2دانشیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه گیالن ،صومعهسرا
 9کارشناس ارشد جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی الهیجان ،الهیجان
دانش آموخته دکتری جنگل شناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه گیالن ،صومعهسرا ،گیالن
 0استادیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی الهیجان ،الهیجان
(تاریخ دریافت1971/15/11 :؛ تاریخ پذیرش)1971/11/21 :

چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر خشکهدارهای سفیدپلت بر خصوصیات شیمیایی خاک ،این مطالعه در یکی از منااط تتات پوشاش ایان گوناه در
متدودهای به مساحت  912/0هکتار در جنگلهای صفرابستۀ استان گیالن انجام گرفات بارای ایان منظاور از ترانساکتهاای ناواری باا
عرض 15متر استفاده شد و همۀ خشکهدارهای سفیدپلت موجود در آنها بررسی شد با توجه به شدت پوسیدگی ،هر خشکهدار در یکای از
چهار طبقۀ خشکهدار تازه ،شروع پوسیدگی ،پوسیدگی پیشرفته و پوسیدگی کامل قرار داده شد و در کنار هر خشکهدار ،سه نمونه خاک از
عم صفر تا  25سانتیمتر در فواصل زیر خشکهدار ،نیم متری و یک متری خشکهدار برداشت شد از بین خصوصیات شیمیایی خاک،pH ،
فسفر ،پتاسیم ،هدایت الکتریکی ،درصد نیتروژن ،درصد کربن آلی و نسبت کربن به نیتروژن بررسی شد نتایج این تتقیا نشاان داد کاه
بین درجات مختلف پوسیدگی و در فواصل مختلف از خشکهدارها خصوصیات شیمیایی اندازهگیریشده ،اختالف معنایداری نشاان دادناد
( )P˂5/50بیشترین مقدار عددی خصوصیات شیمیایی خاک در خشکهدار درجه چهار و درجه سه و در زیر خشکهدار مشاهده شد براساس
نتایج میتوان عنوان کرد که خصوصیات خاک در زیر درجات مختلف خشکهدار و در فواصل مختلف از خشکهدار ممکن است تغییر کند
واژههای کلیدی :درجۀ پوسیدگی ،صفرابسته ،صنوبر ،کربن آلی

مقدمه
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()Kooch & Bayranvand, 2017
با پایان سن دیرزیستی و خشاک شادن درختاان،
سرشاخه های آن میریزد و شاخه ها و تناه شاروع باه
پوسیدگی میکند درختان سارپای خشاک ،ناوعی از
خشکهدار نامیده مایشاوند و بخشای از چاوم ماردۀ
جنگلاند ()Hagan & Grove, 1999
خشکه دارها ارزش تجاری و اقتصادی کمی دارناد،
ولااای دارای ارزشهاااای اکولاااوژیکی اساسااایاناااد
خشکهدارها چه بهصورت درختان خشکشادۀ سارپا و
چه به صورت درختان افتااده بار روی زماین ،یکای از
منابع پویایی اکوسیستم شناخته میشاوند همچناین
زیستگاهی کلیدی برای بسیاری از گونههای جانوری و
گیاهیاند برای مثال بیمهرگان ،قارچها ،بریوفیاتهاا،
گلسنگهاا ،پرنادگان و پساتانداران باه خشاکهدارهاا
وابستهاند یا بهعنوان منبع غاذایی یاا پناهگااه از آنهاا
استفاده می کنند همچنین خشکه دارها اهمیت زیادی
در ذخیاارۀ مااواد غااذایی و نگهداشاات آم دارنااد و در
نتیجه ساب ایجااد خارداقلایم مناسابی در آشاکوم
زیاارین جنگاالهااا ماایشااوند و هماننااد یااک منبااع
ذخیارهکننادۀ آم در طااول دورههاای خشاکی عماال
میکنند
تعداد خشکه دارهای باقیمانده در یک اکوسیساتم
جنگلی بهشدت به مدیریت جنگل وابسته است نقاش
خشکهدارها همیشه مفید نیست و گاهی ممکن اسات
مضر هم باشد؛ برای مثال ایجاد پتانسیل آتاشساوزی
بهعلت وجود خشکه دارها ،که تأثیر نامطلوبی بر میزان
تولید جنگل مایگاذارد ))Ahmadpour et al., 2007
خشکه دار اثرهاای متناوعی بار زنجیاره هاای حیااتی
اکوسیستم هاای جنگلای دارد ،اماا باه هماان نسابت
اطالعات کمی از چگونگی این فرایند در اختیار داریم
یکی از ایان نقاشهاا کاه در واقاع مایتاوان گفات
مهم تارین نقاش خشاکهدار نیاز متساوم مای شاود،
اهمیت خشکه دار در پدیدۀ خاکسازی و برگشت ماواد
آلی به خاک معدنی است خشکه دارها همچاون انباار
مواد غذایی در درازمدت هساتند و متتاوای کاربن را
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بهطور معناداری در انبار سراساری کاربن اکوسیساتم
اضافه می کنند در شای هاای تناد ،تکاهچاوم هاای
باقیمانده از خشکهدارها به تشکیل خاکهای جنگلای
کمک زیادی می کنند ،بهویژه هنگامی کاه ماواد آلای
خاک توس حیات وحش یاا فعالیات هاای مادیریتی
انسان بهشدت از بین رفته باشد خشکهدارها مزایاایی
همچون افزایش قدرت جوانهزنی بذور درختان جنگلی
( ،)Becky et al., 2011حفااس سااالمت جنگاال
و بهبااااود حاصاااالخیزی خاااااکهااااای جنگلاااای
( )Marvie-Mohadjer, 2012و تأثیر بر شرای ناوری
عرص اۀ جنگاال ( )Kooch et al., 2011دارنااد و در
چرخههای مواد غذایی بهویاژه چرخاۀ کاربن و تاأثیر
مساتقیم بار شایمی خااک ()Kappes et al., 2007
اهمیت زیادی دارند
یکی از درختان پهانبارگ و باااهمیات در شامال
کشور گونۀ سفیدپلت است این درخت باارزش باومی
ایران با وجود ویژگیهای منتصرباهفارد اکولاوژیکی و
زیستمتیطی ،در حاال حاضار باهصاورت لکاههاایی
نااهچناادان گسااترده در شاامال کشااور پااراکنش دارد
بیشتر پراکنش این گونه در بخش های جلگهای استان
گیالن است با بررسیهای میدانی از منطقۀ صفرابسته
واقااع در شهرسااتان آسااتانۀ اشاارفیه کااه از مناااط
گسترش این گونه در استان گیالن است ،مشخص شد
که تعداد زیادی از پایههای ایان درختاان بااارزش باه
سن دیرزیستی رسیده اند و عمالً جزء خشکهدار افتاده
یا سرپا متسوم میشوند از اینرو با توجه به اهمیات
این گوناه باهعناوان ناوعی گوناۀ باومی و ازآنجاا کاه
احتماالً خشکهدارهای ایان گوناه مایتوانناد تاأثیرات
چشمگیری بر ویژگیهای خاک داشته باشند ،در ایان
تتقی سعی شد با بررسای وضاعیت خشاکهدارهاای
سفیدپلت ( )Populus caspicaموجود در تاودههاای
جنگلی در جنگلهای صفرابسته ،آستانۀ اثرهاای آنهاا
بر برخای از مهامتارین خصوصایات شایمیایی خااک
بررسی شود
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روش پژوهش

مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

این تتقی در اراضی منطقۀ صفرابسته واقع در پنج
کیلومتری شامال غارم شهرساتان آساتانۀ اشارفیه در
نزدیکی رودخانه سپیدرود انجام گرفت ایان جنگال در
حدود  912/0هکتار مساحت داشته و از نظار موقعیات
جغرافیایی بین طاول " 55و ' 07و  17°تاا " 95و '07
و  17°و عااارض جغرافیاااایی " 55و ' 21و 99°تاااا
" 95و ' 29و  99°قرار دارد حداقل ارتفااع آن  -29و
حااداکثر آن  -19متاار از سااطی دریاهااای آزاد اساات
منطقه از نظر زمینشناسای متعلا باه دوران چهاارم
بوده و جلگهای پوشیده از رسوبات آبرفتی است خاک
منطقه از ناوع هیادرومورف و از بافات شان و گااهی
شنی -رسی باا عما زیااد اسات متوسا بارنادگی
سالیانه  1221/0میلیمتر و حاداقل و حاداکثر دماای
آن به ترتی  15و  90درجۀ ساانتیگاراد اسات ایان
منطقه دارای اقلیم مرطوم با زمستانهای سرد اسات
درختااان غال ا منطقااه ،ساافیدپلت ( )P. caspicaو
توسکای قشالقی اند رژیام رطاوبتی و حرارتای خااک
بهترتی یودیک و مزیک است (.)Poladi et al., 2012

به منظور بررسی تأثیر خشکه دارهای سرپا بر خاک
منطقااه از ترانسااکتهااای نااواری بااا عاارض  15متاار
اساتفاده شاد ( 12 )Bonyad, 2014خشاکهدار گوناۀ
سفیدپلت در طول مسیر شناسایی و برحسا میازان
پوسیدگی در یکی از چهار طبقۀ خشکهدار تازه (درجه
یک) ،خشکهدار در مرحلاۀ شاروع پوسایدگی (درجاه
دو) ،خشکهدار در مرحلۀ پوسایدگی پیشارفته (درجاه
سه) و خشکهدار در مرحلاۀ پوسایدگی کامال (درجاه
چهااار) دسااتهبناادی شاادند در جاادول  1درجااات
پوسیدگی و ویژگی مرتب با هر خشکهدار نشاان داده
شده است ( )Sefidi et al., 2007سپس خاک اطراف
خشکه دارهاا در ساه قسامت زیار خشاکهدار ،فاصالۀ
نیممتری از خشکهدار و فاصلۀ یک متری از خشاکهدار
در عم صفر تا  25سانتی متاری نموناهبارداری و در
مجمااااوع  11نمونااااه خاااااک برداشاااات شااااد
( )Sefidi & Mohajer, 2009نموناههاای خااک باه
آزمایشگاه انتقال یافتند و پس از خشک و جدا کاردن
آثار شاخوبرگ ،ریشهها و دیگر ناخالصیهاای درشات،
آسیام شده و از الک  2میلیمتری عباور داده شادند
نمونهبرداری در اوایل تابستان صورت گرفت

جدول  -1درجات پوسیدگی و ویژگی مرتب با هر خشکهدار
درجۀ پوسیدگی خشکهدار
خشکهدار تازه (درجه یک)
خشکهدار در مرحلۀ شروع پوسیدگی (درجه دو)
خشکهدار در مرحلۀ پوسیدگی پیشرفته (درجه سه)
خشکهدار در مرحلۀ پوسیدگی کامل (درجه چهار)

آزمایشهای مربوط به خاک

از بین خصوصیات شیمیایی خاک ،کاربن آلای باه
روش والکلی بالک ،نیتروژن کل به روش کجلدالpH ،

ویژگی خشکهدار
درخت تازهافتاده ،پوست و چوم درخت قابل تشخیص است ،گاهی
نوشاخههای رشدیافتۀ سال اخیر (بر روی شاخهها) دیده میشود
پوسیدگی درون چوم واضی است ،در اغل موارد پوست درخت دیده
میشود ،نوشاخهها دیده نمیشوند
درون چوم و پوست درخت بهطور کامل پوسیده شده است سرشاخه
کنده شده است ،بهراحتی با ضربه به حالت پودری در میآید
درون چوم و پوست کامالً پوسیده شده است ،در برخی موارد درخت
کامالً به خاک تبدیل شده و پوشش علفی کامالً مستقر شده است

بهوسیلۀ دستگاه  pHمتر ،فسفر قابل جاذم باه روش
اولسون و دستگاه اسپکتروفتومتر ،پتاسیم قابل جاذم
با عصارهگیری با اساتات آمونیاوم نرماال و قرائات باا
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دستگاه فلیم فتومتری و هادایت الکتریکای باهوسایلۀ
دسااتگاه هاادایتساانج الکتریک ای اناادازهگی اری شااد
( )Jafari Haghigh, 2002نسبت کاربن باه نیتاروژن
نیز متاسبه شد

اطراف خشکه دارها و مقایسۀ میانگین ،و برای بررسای
رابطۀ بین درجات مختلاف خشاکهدار باا خصوصایات
خاک و همچنین فاصاله از خشاکهدار باا خصوصایات
خاااک از همبسااتگی اسااپیرمن اسااتفاده شااد همااۀ
متاسبات در نرمافزار  SPSSنسخه  22انجام گرفت

برای اطمیناان از نرماال باودن داده هاا از آزماون
کولمااوگروف -اساامیرنوف و باارای مشااخص شاادن
همگنی واریانسها از آزمون لون استفاده شد از آناالیز
تجزیۀ واریاانس دوطرفاه و آزماون مقایساه ای تاوکی
به ترتی برای بررسی ویژگی های شایمیایی خااک در

نتایج

روش تحلیل

با توجه به نتایج تجزیۀ واریانس ،تفاوت تاودههاای
بررسیشده از نظر خصوصیات شیمیایی معنیدار است
(جدول )2

جدول  -2تجزیۀ واریانس برخی خصوصیات شیمیایی خاک با توجه به درجه و فاصله از خشکهدار
میانگین مربعات
*5/211

هدایت الکتریکی()ds/m
*9/92
*5/591

منابع تغییرات
درجۀ پوسیدگی
فاصله از خشکهدار

نیتروژن()%
*1/11
*1/29

کربن()%
*9/19
*9/19

فسفر()mg/kg
*192/50
*11/21

پتاسیم()mg/kg
*2972/11
*0019/10

*5/570

*5/501

*19/19

*12/91

درجه × فاصله

*10/70

*02/51

*215/15

*1279/91

*15/27

pH

C/N

*5/519

 nsنبود تفاوت معنیدار * ،معنیدار در سطی  0درصد ** ،معنیدار در سطی  1درصد

بااین درجااات مختلااف پوساایدگی ،خصوصاایات
شیمیایی خاک شامل درصاد نیتاروژن ،درصاد کاربن
آلی ،پتاسیم ،فسفر ،هادایت الکتریکای و  pHاخاتالف

معنیداری وجاود دارد ( )P˂5/50بیشاترین مقاادیر
این خصوصیات در درجاۀ پوسایدگی چهاار و ساپس
درجۀ پوسیدگی سه دیده شد (جدول )9

جدول  -9مقایسۀ میانگین خصوصیات شیمیایی خاک در درجات مختلف خشکهدارهای بررسیشده
درجۀ
پوسیدگی

نیتروژن()%

کربن()%

C/N

درجه یک
درجه دو
درجه سه
درجه چهار

5/92b
5/91b
5/07a
5/11a

2/09a
2/11a
9/07b
1/01b

9/11a
1/11a
1/59ab
12/70b

فسفر( )mg/kgپتاسیم()mg/kg
1/19a
1/29a
7/50ab
11/11c

995/27a
915/11b
911/72b
112/11c

pH

هدایت
الکتریکی()ds/m

9/90a
9/91a
9/19a
9/19b

5/11a
5/11a
5/15b
5/91b

* در هر ستون حروف مشابه نشاندهندۀ نبود اختالف معنیدار در سطی احتمال  70درصد است

همچنااین نتااایج تجزیااۀ واریااانس (جاادول  )2و
مقایسۀ میانگین (جدول  )1نشاان داد کاه در فواصال
مختلااف از خشااکهدارهااا بااین خصوصاایات شایمیایی

اناادازهگیااریشااده اخااتالف معناایداری وجااود دارد
(( )P˂5/50جدول )1
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جدول  -1مقایسۀ میانگین خصوصیات شیمیایی خاک در فواصل مختلف خشکهدارهای بررسیشده
فاصله از خشکهدار

نیتروژن
()%

کربن
()%

C/N

زیر خشکهدار
نیممتری خشکهدار
یکمتری خشکهدار

5/91a
5/11a
5/97b

1/10a
9/11b
2/11c

7/20a
1/59b
1/12b

فسفر
()mg/kg
19/15a
12/11b
1/19c

پتاسیم
()mg/kg
110/51a
990/11b
920/11b

pH
9/25a
9/01b
9/10b

هدایت الکتریکی
()ds/m
5/11a
5/01b
5/12b

* در هر ستون حروف مشابه نشاندهندۀ نبود اختالف معنیدار در سطی احتمال  70درصد است

بررسی همبستگی میاان خصوصایات شایمیایی و
درجه و فاصله از خشکهدار نشان میدهد که برخای از
آنها با درجۀ خشکهدار همبساتگی مثبات معنایداری
دارد به این صورت که باا افازایش درجاۀ خشاکهدار،
کربن آلی ،نیتروژن ،فسفر و پتاسیم ،هدایت الکتریکی

و  pHافزایش مییابند همچنین برخی از خصوصایات
شاایمیایی اناادازهگیااریشااده بااا بعضاای از فواصاال
طاار شااده ،همبسااتگی مثباات معناایداری دارنااد
(جدول )0

جدول  -0ضری همبستگی اسپیرمن ( )rبین خصوصیات شیمیایی خاک با درجه و فاصلۀ خشکهدار
کربن آلی()%
نیتروژن()%
C/N
فسفر()mg/kg
پتاسیم()mg/kg
pH
هدایت الکتریکی()ds/m

درجه یک

درجه دو

درجه سه

درجه چهار

زیرخشکهدار

نیممتری خشکهدار

یکمتری خشکهدار

*5/070
*5/055
5/152ns
*5/119
*5/019
*5/159
*5/017

*5/975
*5/050
5/215ns
*5/151
*5/000
*5/171
*5/015

*5/079
**5/192
*5/055
*5/017
*5/951
5/970 ns
*5/012

**5/751
**5/112
*5/092
**5/190
*5/157
5/521 ns
*5/100

** 5/110
** 5/799
**5/151
** 5/951
*5/119
5/910 ns
*5/955

*5/151
*5/012
*5/951
*5/092
5/517 ns
*5/151
5/999 ns

** 5/951
*5/111
5/921 ns
5/919 ns
5/121 ns
5/251 ns
5/121 ns

 nsنبود تفاوت معنیدار * ،معنیدار در سطی  0درصد ** ،معنیدار در سطی  1درصد

بحث
نتایج پژوهش حاضار نشاان داد کاه کاربن آلای و
نیتااروژن خاااک تفاااوت معن ایداری در ب این درجااات
مختلف خشکه دار نشان میدهناد همچناین در باین
همۀ فواصل از خشکهدارهای مورد بررسی ،خااک زیار
هر خشاکه دار درصاد کاربن و نیتاروژن زیاادی را در
برداشت کربن بهعنوان مادۀ تأمینکنندۀ انرژی بارای
سوختوساز در بافتهاای گیااهی شاناخته مایشاود
( ،)Shahoei, 2009اما بافتهاای ساازندۀ گوناههاای
مختلف درصدهای مختلفی از کربن را در خود ذخیاره
میکنند جذم کربن در الیاههاای خااکی باه مرحلاۀ

پوسیدگی نیز ارتباط دارد در مراحل اولیۀ پوسیدگی،
بهعلت استتکام ،بافتهاای لیگنینای کمتار تخریا
میشوند و نقطۀ اوج آن در مراحل میانی بهویژه درجۀ
پوسیدگی سوم و چهاارم در مطالعاۀ حاضار مشااهده
میشود که با مطالعۀ)Kialashaki & Shabani (2010
مطابقت دارد در بسایاری از مطالعاات مشاخص شاده
است که خشکهدارها به هر طریقی کاه باهوجاود آماده
باشند ،میتوانند تاأثیرات چشامگیری بار خصوصایات
خااک داشاته باشاند و ایاان تاأثیر باهطاور مسااتقیم و
غیارمساتقیم از طریا تغییار در ماادۀ آلای حاصاال از
خشااکهدارهااا حاصاال م ایشااود ) Persson (2012در
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مطالعااات خااود در شااش تیااگ جنگلاای مختلااف در
جنگلهای سوئد اعالم داشت که مقدار مواد آلی حاصل
از درجات مختلف خشکهدار نسابت باه منااط شااهد
بسیار زیاد است ( Jonathan & Daniel (2004نیز باه
تجمع مادۀ آلی و عناصر تغذیهای در زیار خشاکهدارهاا
اشااره دارناد ) Kialashaki & Shabani (2010نیاز
بسیاری از عناصر و از جمله کربن آلای را در زیار و در
فواصل مختلف خشکهدارهای راش ،افرا ،بلوط ،توساکا
و ممرز متفاوت اعالم داشتند و بیان کردند که در زیار
خشکهدارهای با درجات مختلاف ایان مقاادیر ممکان
است تغییر کند نسبت کربن باه نیتاروزن نیاز مانناد
کربن تتت تأثیر حجم مواد آلی موجاود قارار دارد از
اینرو بیشترین مقادار نسابت کاربن باه نیتاروژن باا
افزایش کربن خاک همراه بوده اسات کاه باا تتقیا
) Kialashaki & Shabani (2010مطابقت دارد
در این پژوهش ،وجود خشکهدار با درجات مختلاف
تأثیر معنایداری بار مقادار نیتاروژن خااک بار جاای
گذاشت صنوبر همانند گونه های توسکا و زبانگنجشک
متقاضی نیتروژن زیاد اسات و در اغلا تتقیقاات ایان
عنصر بهعنوان مهمترین عنصرغذایی در رشاد صانوبرها
معرفی میشود ) )Stanturf et al., 2002نیتروژن یکی
از اساساایتاارین عناصاار غااذایی شااناخته ماایشااود
( )Sims et al., 2008مطالعات در جنگلهاای آمریکاا
نشان داده است که خشاکهدار بهتارین منباع تثبیات
نیتروژن در خاک اسات نفاوذ نیتاروژن باه خااک در
آخرین مرحلاۀ پوسایدگی باه بیشاترین مقادار خاود
رسااید فعالیاات انااواع حشاارات و باایمهرگااانی نظیاار
کرمهای خاکی باه وجاود نیتاروژن وابساته اسات در
مراحل اولیۀ پوسیدگی و بهعلت اساتتکام زیااد تناه،
شستوشوی مواد و انتقال آنها با سرعت کمتری انجام
میگیرد ،ولای در اداماه باا سسات و تکاهتکاه شادن
قطعات چوبی ،آزادسازی نیتاروژن از بافات هاا شادت
مییابد و جذم نیتروژن در خاک نیز بیشتر مایشاود
( )Baum et al., 2007ایان مسائله بارای فسافر نیاز
تکرار شده است همۀ مناط نزدیک خشکهدار ،فسافر
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قابل جذم بیشتری داشتند ،اماا در طبقاۀ پوسایدگی
چهارم و سوم این مسئله شدت یافت
نتایج تتقی حاضر نشان داد کاه کمتارین مقادار
 pHدر نزدیکی خشکه دارها بهویژه در زیار خشاکهدار
مشاهده شد خشکهدارها بهسب دارا بودن ماواد آلای
زیاااد pH ،در اطااراف خااود را کاااهش ماایدهنااد
( ) Aakala et al., 2008در مراحال اولیاه و میاانی
پوساایدگی بااهعلاات خااام بااودن مااواد آلاای ،هومااوس
تشکیلیافته میتواند خاک را اسیدی کند از ایانرو باا
گذشت زمان و تجزیۀ بیشتر مواد ،شرای تغییر میکند
و از اسیدی بودن کاسته میشود که باا نتیجاۀ تتقیا
( Baum et al. (2007و )Kialashaki & Shabani (2010
مطابقت دارد در مطالعۀ دیگری به اختالف چشمگیر pH
در زیر خشکهدار و در فضای خارج خشکهدار اشاره شده
است ( )Pallant and Riha, 1997براساس این نتاایج
مشخص است که همانناد عناصار غاذایی ،خشاکه دار
میتواند تأثیر چشمگیری بر  pHخااک داشاته باشاد
 pHو تغییرات آن می تواند منشأ بسایاری از تغییارات
در خصوصاایات شاایمیایی و زیسااتی خاااک باشااد
( .)Bakhshipour et al., 2012بر همین مبنا ،با تغییر
ایاان خصوصاایت در خاااکهااای منطق اۀ تتقیا نیااز
تغییراتی حاصل شاد باهنظار مایرساد یکای از ایان
تغییرات ،تأثیر  pHبر فسفر قابل جذم است از اینرو
با توجه به نتایج این تتقی  ،ازآنجا که کمترین میزان
 pHدر خاااک تتاات پوشااش خشااکهدار درجااه یااک
مشاهده شد و در عینحال ،فسفر قابل جاذم در ایان
درجه بیشترین مقدار را دارا باود ،مایتاوان اساتدالل
کرد که میزان  pHدر خاک خشکهدار درجاه یاک در
مقایسه با دیگر درجات خشکهدار ،مناس تارین  pHرا
در فراهم کردن فسفر قابل جذم در خاک ایجاد کارد
( )Kialashaki & Shabani, 2010بر این اساسpH ،
در فاصلۀ صفر از خشکه دار بهطور معنیداری بیشتر از
فواصل دیگر است که در این زمینه ،پاژوهش دیگاری
به تغییر  pHدر زیر و خارج از فضای خشکهدار اشااره
دارد
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میزان هدایت الکتریکی خاک نمایانگر مقدار امال
خاک اسات باهطاور مشاخص هرچاه غلظات اماال
(نمک های متلاول در خااک) بیشاتر باشاد ،هادایت
الکتریکی هم بیشتر است گیاهان میتوانناد ترکیباات
کانی اندام و ریشۀ خود را برحس غلظت امال خااک
بهطور کیفی و کمّی تغییر دهند با این عمل ،گیاهاان
سب تغییراتی در غلظت انواع نمک در خاک میشوند
( )Shahoei, 2009از نظر هدایت الکتریکی ،خشکهدار
درجه چهار و درجاه ساه از بیشاترین مقادار در باین
تیمارها برخوردار است و اختالف معنیداری بین آنهاا
مشاااهده شااد زیاااد بااودن هاادایت الکتریکاای در
خشکه دارهای درجه چهار و سه ،نشان دهنادۀ غلظات
زیاد نمک های متلول (مانناد کلریاد کلسایم ،کلریاد
سدیم) در متی آم و خاک است
نتایج این تتقیا نشاان داد کاه از باین درجاات
مختلف پوسیدگی ،درجۀ پوسیدگی چهاار و ساه و در
فواصل مختلف از خشکهدارها ،نزدیکترین فاصاله باه
خشااکهدار و زیاار خشااکهدار دارای بیشااترین مقاادار
عااددی خصوصاایات شاایمیایی مااورد نظاار بودنااد
خشکهدارها در اکوسیستمهای جنگلی اهمیت اساسی
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در حفس و نگهداری تنوع گونهای دارند و همچنین در
پدیدۀ خاکسازی و برگشت مواد آلی به خاک معدنی
تأثیر مهمی دارند از این نظر ،امروزه جنگلداری نوین
و نگاههای نزدیاک باه طبیعات ،توجاه بیشاتری باه
نگهاداری خشاکهدارهاا باهعناوان خردزیساتگاه در
اکوسیستمهاای جنگلای و اثرهاای اکولاوژیکی آنهاا
دارند .ازآنجا که فرایناد تبادیل خشاکهدار باه خااک،
بهطور معمول از جمله چرخههای طوالنی اسات ،ایان
تتقی نشان داد که تأثیرات خشکهدارهای سافیدپلت
بر خصوصیات شیمیایی خاک که اهمیتی تعیینکننده
در چرخ اۀ عناصاار و حاصاالخیزی خاااک دارد ،کااامالً
شاایان مالحظاه باوده اسات در مادیریت تاودههااای
سفیدپلت بهعنوان گونۀ بومی و تتت حفاظت ،باید به
پایه های خشکه دار این گونۀ باارزش نیاز توجاه کارد،
چراکه این تتقی نشان داد خشکهدارهای ایان گوناه
تأثیر چشمگیر مثبتی بر خاک اطراف خود گذاشتهاند
بنابراین در مدیریت این توده هاا عاالوه بار پایاههاای
سرپا و جوان باید پایههای فرتوت و خشکهدارهاای آن
را نیز در نظر گرفت
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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.
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