
61جذب، کربن و نیتروژن کل  خاك جنگلاثر ارتفاع از سطح دریا، شیب و تاج پوشش بر غلظت فسفر قابل

نتروژی، کربن و نجذبقابلبر غلظت فسفرو تاج پوشش ب یش،از سطح دریااثر ارتفاع
)المیتنگ داالب استان ا: يمطالعه مورد(خاك جنگلکل

 سنندج، ایران، کارشناسی ارشد جنگلداري، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستانآموختهدانشمهناز کرمیان؛

ایرانکردستان، سنندجگروه جنگلداري دانشکده منابع طبیعی دانشگاه استادیار ؛*وحید حسینی ،

) 11/3/1393: تاریخ پذیرش27/7/1392: تاریخ دریافت(

دهچکی

توان میهاآنترینمهمازکهدارندنقشمختلفیشناختیبومعواملگیاهی،جوامعپایداريوتوسعهگیري،شکلدر
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مطالعه یافتن ارتباط بین ارتفاع از هدف از این . گذارندر میتأثیهاخاكو کیفی یکمهايویژگیرويهستند کهدامنه

برداري از خاك در منطقه تنگ نمونه. استخاك یییامشیهايویژگیبر برخی ازو تاج پوشش ب میزان شی،اسطح دری

رانی صورت بلوط ایزیرگونهترانسکت ارتفاعی با سه ک دامنه روي یاز زاگرس جنوبی استبخشیکه الم استان ایداالب 

20تاصفراز عمق ودر هر ترانسکت.انجام شدگرمتري از یکدی50به فواصل ترانسکتروي هربرداري نمونه. گرفت

3در خاك نمونه 60مجموعدرواز خارج تاج درخت نمونه 10از زیر تاج درخت و نمونه10متري خاك، سانتی

مقدارجمطابق نتای. شدنیز ثبتب درصد شیارتفاع از سطح دریا و بردارينمونهمحل در هر .ترانسکت برداشت شد

ارقدمش افزایا و با افزایش ارتفاع از سطح دریخاك کربن آلی درصد تروژن کل و نیدرصد ، جذبقابلغلظت فسفر 
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از سطح خاك با ارتفاع جذبقابلغلظت فسفر بیشترین همبستگی را .استدامنه ب قدار شیو ماز سطح دریا ارتفاع با

در خارج تاج دامنه را نیتروژن کل خاك با ارتفاع از سطح دریا و شیب همبستگیو کمترین تاج ر و خارج زیدریا در 
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مقدمه
پیدایشوگیريشکل، خاكعلوممنابعازبسیاري
عاملپنجباارتباطدرراخاكدرمختلفهايویژگی

توپوگرافیزنده،موجوداتاقلیمی،عواملمادري،مواد
,Shahoei(انددانستهزمانو 2005; Boul et al.,

1973; Fisher & Binkley, منظور از .)2000
يو شکل ظاهربلنديوپستیوضع ،یتوپوگراف
يخود رونوبهبهک یکه هر ه استیک ناحیسطوح 

,Elyas Azar(شوند یتکامل خاك مؤثر واقع م
-شکلدرمختلفییطیمحعواملنیهمچن).1999
نقشگیاهیپوششوجوامعپایداريوتوسعهگیري،
,Bayat movahed(دارند عواملکهطوريبه)1998

وشیبدریا،سطحازارتفاعمانندفیزیوگرافیک
An(هستندهاآنترینمهمجملهازدامنههايجهت

et al., 1997; Khaleghi, ن عوامل به یا.)1997
یکسطحدرمیاقلخرد ایجادبهزمینشکلهمراه 
پراکنشبرزیاديبسیارتأثیروشوندمیمنجرمنطقه
Barbour(دندارخاكوگیاهیجوامع et al.,
و میخرد اقل، یاهیگن پوشش یدر جنگل ب.)1998

روابط ن یاخاك رابطه سه جانبه متقابل وجود دارد که 
برحسب، یتوده جنگلا یع یک جنگل وسیدر 

ک سطح جنگل یمورفولوژ-کیمشخصات توپوگراف
,Zarinkafsh(کندیر مییتغ اینشناخت.)2000

ورویشگاهحاصلخیزيارزیابیشودمیسببروابط
کندارائهراتريمطلوبنتایجآنبنديطبقه

)Mahmoodi et al., 2005; Salehi et al., 2005(.
در کنترل غیرزندهعواملن یتراز مهمیکیب یش

مختلفيهازانیمدر .استیشناسخاكيندهایفرآ
-بیشکهيطوربهب متفاوت استیب، شدت تخریش
باعث وآورند یرا به وجود ميشتریتندتر رواناب بيها

ق یب از طرین شییبه پایشتر مواد سطحیانتقال ب
شودیخاك ميهاو حرکت تودهیش سطحیفرسا

)Hall, رات یتواند تأثیب میشنیهمچن.)1983
ذ آب به درون خاك، نفویسرعت نسبيرویمتفاوت

ش خاك و پراکنش یفرساهمراهبهسطح رواناب 
,Elyas Azar(داشته باشدیاهیپوشش گ در). 1999

دریا،سطحازارتفاعمانندعواملیکوهستانیمناطق

,Zarinkafsh(شیبدرصدشیب،جهت و)2000
هستند مهمیعواملازبیشموقعیتودامنهشکل

کندمیایجادتغییراتهاخاكهاي در ویژگی
)Birkeland, 1999( .

Dahlgrenاثرات یابیجهت ارز) 1997(و همکاران
تا 198از ارتفاع ییهانمونهخاك،يهایژگیوبرمیاقل

دند یجه رسین نتیو به اکردند برداشت يمتر2865
زان یو میخاك مانند کربن آليهایژگیاز ویبعضکه 

ش ارتفاع یرا با افزاياوستهیرات پییتغياشباع باز
بینکهدادنشان)Ghlichnia)1998.نشان دادند

هايویژگیازبرخیوییایب و جهت جغرافیش
همبستگی،گونهنوعوتنوعتراکم،مانندگیاهی
)2002(و همکارانSmitha.داردوجودداريمعنی

يداریمعنصورتبهخاك کربنان کردند که غلظت یب
تروژنینغلظت یولابدییمش یش ارتفاع افزایبا افزا

. دهدینشان ميش کمتریافزاکربنخاك نسبت به 
Bameri که اندداشتهاشاره )2012(و همکاران

نوعاراضی،کاربريتوپوگرافی،مانندبسیاريعوامل
تغییراتگیاهیپوششواراضیمدیریتخاك،
میکنترلمختلفهايمقیاسدرراآلیکربنمکانی
)2006(و همکاران Mohammadi Samani.کنند

زان یميتواند رویا میان کردند که ارتفاع از سطح دریب
یاهیمختلف گيهاپیخاك و پراکنش تییعناصر غذا
تروژن کل، ی، نین اساس مقدار مواد آلیبر ا. مؤثر باشد

يهاپیدر ت، یونیت تبادل کاتی، ظرفجذبقابلفسفر
. از خود نشان دادنديداریمعنيهامختلف تفاوت

Naderiدند که یجه رسین نتیبه ا)2006(و همکاران
از بین دو عامل ارتفاع و شیب، تنها اثر ارتفاع بر درصد 

دار بوده و اثر متقابل این دو یمعنیازت کل و کربن آل
نبوده دار یمعنیبر درصد ازت کل و کربن آلعامل
اظهار داشت که )Binkley)1996 ،1998.است

درآبتوازنقبیلازسطحیهايافقدررات تاجیتأث
بینیذرهموجوداتوجانورانجمعیتتنظیمخاك،
.استهاآنتجزیهمقداروآلیموادنوعخاك،

Garsiaارتباط ان کردند که یب)2006(و همکاران
به یو دسترسن تراکم تاج پوشش بلوط یبیکینزد

با .وجود داردياترانهیمدم یاقلدر تروژن و فسفرین
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مطالعهقیتاکنون مطرح شد از طرآنچهتوجه به 
همچونمحیطیمختلفو عواملگیاهیپوشش

جوامعپایداريبهتوانمیو اقلیمخاكفیزیوگرافی،
پی گیاهیبا پوششعواملاینو همبستگیگیاهی
جوامعو احیايتوسعهاز جهتمسئلهاینبرد که
,Basiri(بسیار مهم استجنگلی افزون بر .)2003

تاج ازجملهجنگل، دهندهتشکیلعناصر ییشناسانیا
ن یتریجنگل، اصوليپوشش و نقش آن در حفظ و بقا

و ییمواد غذارایزها است نه جنگلیت بهیریراه مد
-در بومویژهبهموجودات زنده بسیار ریزيهاتیفعال

ها ر تاج پوششیخشک در زمهیخشک و نيهاهسامان
,Kramer & Green(اند افتهیتجمع  با توجه .)1999

زاگرس، يهابه باز و تنک بودن تاج پوشش در جنگل
ر و خارج از تاج پوشش یدر زییعناصر غذاییایپو
يزیدگاه حاصلخیت از دیتواند مسئله حائز اهمیم

افتن ی،پژوهشن یانجام اهدف از. خاك محسوب شود
زانیما و یبا ارتفاع از سطح درعناصر غلظت ن یبرابطه

بود که ر تاج و خارج از آنیت زیدو موقعب دریش
و اثر ن عناصر یرات اییزان تغیمتوانیآن مواسطهبه

.قرار دادیتاج را مورد بررس

هاروشمواد و 
گونه ویژهرویشگاه، جنوبیزاگرسدر واقعالم یاستان ا
.Qیرانیبلوط ا brantiiت یتوجه به اهمبا و است

در الم، مطالعه حاضریها در استان اشگاهیل روین قبیا
،نیعالوه بر ا.دها انجام ششگاهین رویاازییهاتوده

ب و ارتفاع یشبا يادامنهن مطالعه وجود یالزمه ا
بتوان سه کهطوري بها بود یسطح درازمناسب 

لذا . دامنه برداشت کردطولرا دریترانسکت ارتفاع
، منطقه جنگل گردشیو ياکتابخانهپس از مطالعه

ه یناح. ن کار در نظر گرفته شدیايبرانگ داالب ت
الم یهزار هکتار و در محور ا3مساحت تنگ داالب به

الم واقع یشمال غرب ايلومتریک25و در آباداسالمبه 
30'تا46˚20'آن ییایمختصات جغراف.شده است

عرض 33˚45'تا33˚40'وییایطول جغراف46˚
6/663انه آنیسالیمتوسط بارندگ.استییایجغراف

درجه 7/16انه یسالدمايمتوسط ومتر یلیم

ییآب و هوايبندبر اساس طبقه. استسلسیوس
مه مرطوب سرد و بر یم نیدر اقلن منطقهیادومارتن

خشک قرار مهیم نیآمبرژه در اقليبنداساس طبقه
و یشمالیدو دامنه اصليتنگ داالب دارا.ردیگیم

ده استکرایجاد ک خط القعر را یاست کهیجنوب
)Rostami & Heidari, نظر ازمنطقه ).2009

خوردهچینزاگرس یساختماندر زونیشناسنیزم
موجود در آن شامل يو سازندهااست قرار گرفته 
هستندي، پابده و در ارتفاعات باال آسماریسازند گورپ

)Rostamei, ارتفاع از بیشترینو کمترین).1999
و کمترینمتر و 1820و 1690ب یا به ترتیسطح در
و 23ب یترتن منطقه  بهیب در ایشدرصد بیشترین

.استدرصد100

پژوهشروش
3يبر رویشمالدامنهدر طولاز خاكيبردارنمونه

.انجام شد،هاآنن یبمتر 50بافاصلهیترانسکت ارتفاع
ک نقطه یمتري در روي هر ترانسکت50در فواصل 
ترین درخت به این نقطه، و از نزدیکشدمشخص 

ر یدر زخاك يمتریتنسا20تا 0عمق ازنمونه خاك 
در هر .برداشت شدیرانیبلوط اخارج تاج درخت و 

نمونه از 10نمونه از زیر تاج درخت و 10ترانسکت 
ترانسکت 3در نمونه 60درمجموعخارج تاج درخت و 

، به جهت برداشت نمونهکه ییهادر محل.برداشت شد
صورت نبود برداشت خاك بهپذیرامکانبودن ياصخره
,Park(شدجاجابها راست یبه سمت چپ یتصادف
از انتقال به خاك پس يهاتمام نمونه.)2001

انجام يبرايمتریلیم2شگاه و عبور از الک یآزما
تروژن کل از روش کجلدال و با ین. ش آماده شدندیآزما

یاز روش والککربنک، یاستفاده از دستگاه اتوکجلت
به روش اولسن با استفاده از جذبقابلبالك و فسفر 

Jafari(شدند يریگدستگاه اسپکتروفتومتر اندازه
haghighi, ها از نرمال بودن دادهیبررس).2002

با استفاده از رنوف یاسم-کولموگروفق آزمون یطر
يسپس برا.انجام شدSPSS) 16(يآمارافزارنرم

قدارما و یو نحوه ارتباط ارتفاع از سطح درقدارافتن می
، کربن و جذبقابلک از عناصر فسفر یب با هر یش
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صورتبههاآنمربوط به يهاداده, تروژن کلین
افزارنرمدر درخت و خارج تاج ریزيجداگانه برا

)2007 (Excelن یهمچنو یون خطیوارد و رگرس
.شدمحاسبه هاآننیبیب همبستگیضر

نتایج
جذبقابلفسفر 

و خارج تاج ر تاج یدر زجذبقابلفسفر قدارم
افت یکاهش ایش ارتفاع از سطح دریدرختان با افزا

فسفر در قدارن میکمترکهيطوربه) 2و 1يهاشکل(

1820لوگرم در ارتفاع یگرم در کیلیم41/12ر تاج یز
متر به 1716فسفر در ارتفاع قدارن میشتریمتر و ب

در خارج تاج . لوگرم بودیگرم در کیلیم20/208قدارم
زان یبه ميمتر1789زان فسفر در ارتفاع ین میکمتر

زان آن ین میشتریلوگرم و بیگرم در کیلیم19/5
متر 1698لوگرم در ارتفاع یگرم در کیلیم30/157
و خاكجذبقابلن غلظت فسفریبیهمبستگ.بود

درختان ر تاج و خارج تاج یزيبرااز سطح دریاارتفاع 
.)1جدول (بود79/0و 80/0دار و به ترتیب معنی

ر تاجیا در زیبا ارتفاع از سطح درجذبقابلزان فسفر یمارتباط -1شکل 

ا در خارج تاجیبا ارتفاع از سطح درجذبقابلزان فسفر یارتباط م-2شکل 

y = -1.108x + 2017.
R² = 0.63

ب 
جذ
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ف

m
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)متر(ارتفاع از سطح دریا 

y = -0.972x + 1769.
R² = 0.63
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بیشقدارمش یبا افزاخاك جذبقابلفسفر قدارم
درختان ر تاج و خارج تاج یت زیدر هر دو موقعدامنه

فسفر قدارن میکمتر). 4و 3يهاشکل(افت یکاهش 
75ب یلوگرم در شیگرم در کیلیم41/12ر تاج یدر ز

به درصد45ب یدر شآنقدارن میشتریو بدرصد
ن یکمتر.لوگرم بودیکگرم دریلیم20/208قدارم
زان یبه مدرصد90ب یفسفر در خارج تاج در شقدارم

آن قدارن میشتریلوگرم و بیگرم در کیلیم19/5
درصد23ب یو در شلوگرم یدر کگرم یلیم30/157
و خاك جذبقابلغلظت فسفرنیبیبستگمه.بود

براي زیر تاج و خارج تاج درختان دامنه ب یشقدارم
جدول (بدست آمد 76/0و68/0به ترتیبدار و نیمع
1(.

ر تاجیب در زیشزانیمبا جذبقابلزان فسفر یمارتباط -3شکل 

در خارج تاجب یشزانیمبا جذبقابلزان فسفر یارتباط م-4شکل 

y = -1.705x + 184.5
R² = 0.46

ب 
جز

ل 
 قاب

سفر
ف

m
g 

kg
-1

میزان شیب

y = -1.689x + 172.3
R² = 0.59

ذب
 ج

بل
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میزان شیب
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کربن 
ر تاج و یزغلظت کربن خاك درش ارتفاع یبا افزا

- شکل(درختان کاهش یافتخارج تاج همچنین در
ر تاج در ارتفاع یزقدار کربنن میکمتر). 6و 5يها

آنقدارن میشتریو بدرصد18/1قدارمتر به م1789
ن یکمتر.بوديمتر1710در ارتفاع درصد89/7

متر 1789در ارتفاع درختانخارج تاجقدار کربن درم
آن در ارتفاع قدارن میشتریو بدرصد86/0زان یبه م

یهمبستگ.بوددرصد89/7زان یبه ميمتر1716
ر تاجیدر زاز سطح دریا و کربن خاكن ارتفاع یب

دار نبود و به دار و در خارج تاج درختان معنیمعنی
).1جدول ( بدست آمد 35/0و71/0ترتیب 

ارتباط بین مقدار شیب دامنه و کربن خاك در زیر و 
و 7هايشکل(وارون بود صورتبهخارج تاج درختان 

90کمترین مقدار کربن خاك زیر تاج در شیب ). 8
و بیشترین مقدار آن درصد18/1به مقدار درصد

کمترین میزان . بوددرصد30در شیب درصد89/7
درصد90کربن خاك در خارج تاج درختان در شیب 

و بیشترین مقدار آن در شیب درصد86/0به میزان 
همبستگی بین . بوددرصد89/7به میزان درصد45

شیب دامنه و کربن خاك در زیر تاج و خارج تاج 
بود50/0و  76/0ترتیببهدار و درختان معنی

).1جدول(

ر تاجیا در زیبا ارتفاع از سطح دردرصد کربنارتباط -5شکل 

ا در خارج تاجیبا ارتفاع از سطح درارتباط درصد کربن-6شکل 

y = -0.034x + 65.37
R² = 0.50

لی
ن آ

کرب
صد 

در

)متر(ارتفاع از سطح دریا 

y = -0.015x + 31.38
R² = 0.12

لی
ن آ

کرب
صد 

در

)متر(دریا سطحارتفاع از 
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ر تاجیب در زیشزانیمبا درصد کربنارتباط -7شکل

ب در خارج تاجیشزانیمبا کربندرصد ارتباط -8شکل

تروژن کلین
ا یارتفاع از سطح درش یافزابا خاكکلتروژن ینقدارم

9يهاشکل(افتیکاهش درختان و خارج تاج ر یزدر
ر تاجیزخاكکلتروژنین درصد نیکمتر). 10و 

ن یشتریمتر و ب1820در ارتفاع درصد23/0درختان
.بودمتر 1716در ارتفاع درصد75/0آنقدارم

خارج تاج در در خاك تروژن کل ینقدارن میکمتر

بیشترینو درصد16/0زان یبه ميمتر1770ارتفاع 
درصد71/0زان یبه ميمتر1726مقدار آن در ارتفاع 

دریا و درصد نیتروژن ارتباط بین ارتفاع از سطح.بود
دار و در خارج تاج درختان معنیکل خاك در زیر تاج

جدول(بود 21/0و 71/0دار نبوده و به ترتیب معنی
1.(

y = -0.066x + 9.108
R² = 0.58

لی
ن آ

کرب
صد 

در

میزان شیب 

y = -0.039x + 6.351
R² = 0.25

ی 
ن آل

کرب
صد 

در

میزان شیب
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ر تاجیدر زا یبا ارتفاع از سطح درکلتروژنیدرصد نارتباط -9شکل 

ا در خارج تاجیکل با ارتفاع از سطح درتروژن یارتباط درصد ن-10شکل 

ر یب در زیشزان یمش یبا افزاخاك کل تروژن ینقدارم
و 11يهاشکل(افت یکاهش درختان خارج تاج تاج و 

در درصد23/0ر تاج،یزتروژنینمقدارن یکمتر.)12
ودرصد75/0آنمقدارنیشتریو بدرصد75ب یش

کل تروژنینقدارن میکمتر. بوددرصد45ب یدر ش
به درصد70ب یشدر درختان خارج تاجدر خاك 

50ب یمقدار آن در شبیشترینو درصد16/0قدارم
بیشن یارتباط ب.بوددرصد71/0زان یبه مدرصد
دار معنیر تاجیدر زخاكتروژن کلیو درصد ندامنه 

به ترتیب دار نبوده و و در خارج تاج درختان معنی
).1جدول(بود 29/0و 49/0

1393بهار، 1، شماره 1نشریه توسعه پایدار جنگل، دوره 6460

ر تاجیدر زا یبا ارتفاع از سطح درکلتروژنیدرصد نارتباط -9شکل 

ا در خارج تاجیکل با ارتفاع از سطح درتروژن یارتباط درصد ن-10شکل 

ر یب در زیشزان یمش یبا افزاخاك کل تروژن ینقدارم
و 11يهاشکل(افت یکاهش درختان خارج تاج تاج و 

در درصد23/0ر تاج،یزتروژنینمقدارن یکمتر.)12
ودرصد75/0آنمقدارنیشتریو بدرصد75ب یش

کل تروژنینقدارن میکمتر. بوددرصد45ب یدر ش
به درصد70ب یشدر درختان خارج تاجدر خاك 

50ب یمقدار آن در شبیشترینو درصد16/0قدارم
بیشن یارتباط ب.بوددرصد71/0زان یبه مدرصد
دار معنیر تاجیدر زخاكتروژن کلیو درصد ندامنه 

به ترتیب دار نبوده و و در خارج تاج درختان معنی
).1جدول(بود 29/0و 49/0

1393بهار، 1، شماره 1نشریه توسعه پایدار جنگل، دوره 6460

ر تاجیدر زا یبا ارتفاع از سطح درکلتروژنیدرصد نارتباط -9شکل 

ا در خارج تاجیکل با ارتفاع از سطح درتروژن یارتباط درصد ن-10شکل 

ر یب در زیشزان یمش یبا افزاخاك کل تروژن ینقدارم
و 11يهاشکل(افت یکاهش درختان خارج تاج تاج و 

در درصد23/0ر تاج،یزتروژنینمقدارن یکمتر.)12
ودرصد75/0آنمقدارنیشتریو بدرصد75ب یش

کل تروژنینقدارن میکمتر. بوددرصد45ب یدر ش
به درصد70ب یشدر درختان خارج تاجدر خاك 

50ب یمقدار آن در شبیشترینو درصد16/0قدارم
بیشن یارتباط ب.بوددرصد71/0زان یبه مدرصد
دار معنیر تاجیدر زخاكتروژن کلیو درصد ندامنه 

به ترتیب دار نبوده و و در خارج تاج درختان معنی
).1جدول(بود 29/0و 49/0
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ر تاجیب در زیزان شیتروژن کل با میندرصد ارتباط -11شکل 

ب در خارج تاجیشزانیمبا کلتروژنیدرصد نارتباط -12شکل 

ایب و ارتفاع از سطح دریعناصر در رابطه با شیهمبستگ- 1جدول 
ارتفاع از سطح دریاشیبعناصر

-68/0فسفر زیر تاج **80/0- **

-76/0فسفر خارج تاج **79/0- **

-76/0کربن زیر تاج **71/0- **

-50/0کربن خارج تاج **35/0-
-49/0نیتروژن زیر تاج **71/0- **

-21/0-29/0نیتروژن خارج تاج
01/0دار در سطح یمعنیبستگهم**
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ر تاجیب در زیزان شیتروژن کل با میندرصد ارتباط -11شکل 

ب در خارج تاجیشزانیمبا کلتروژنیدرصد نارتباط -12شکل 

ایب و ارتفاع از سطح دریعناصر در رابطه با شیهمبستگ- 1جدول 
ارتفاع از سطح دریاشیبعناصر

-68/0فسفر زیر تاج **80/0- **

-76/0فسفر خارج تاج **79/0- **

-76/0کربن زیر تاج **71/0- **

-50/0کربن خارج تاج **35/0-
-49/0نیتروژن زیر تاج **71/0- **

-21/0-29/0نیتروژن خارج تاج
01/0دار در سطح یمعنیبستگهم**

65 61جذب، کربن و نیتروژن کل  خاك جنگلاثر ارتفاع از سطح دریا، شیب و تاج پوشش بر غلظت فسفر قابل

ر تاجیب در زیزان شیتروژن کل با میندرصد ارتباط -11شکل 

ب در خارج تاجیشزانیمبا کلتروژنیدرصد نارتباط -12شکل 

ایب و ارتفاع از سطح دریعناصر در رابطه با شیهمبستگ- 1جدول 
ارتفاع از سطح دریاشیبعناصر

-68/0فسفر زیر تاج **80/0- **

-76/0فسفر خارج تاج **79/0- **

-76/0کربن زیر تاج **71/0- **

-50/0کربن خارج تاج **35/0-
-49/0نیتروژن زیر تاج **71/0- **

-21/0-29/0نیتروژن خارج تاج
01/0دار در سطح یمعنیبستگهم**
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گیريو نتیجهبحث
از ،بیشقدارش میافزاا و یش ارتفاع از سطح دریبا افزا

نه ین زمیدر ا.کاسته شدجذبقابلفسفر غلظت
Tsuia دند و یمشابه رسیجیبه نتا) 2004(و همکاران

مطرح کردند ب یزان فسفر را عامل شیش میل افزایدل
ن عنصر یاها و باالتر بودن که در انتقال و تجمع محلول

- بیرا شیداشته است زيب نقش مؤثرین شییدر پا
- بهکنند و در جایمایجاد يشتریرواناب بتندتريها
يهاخاك و حرکت تودهیشتر مواد سطحیبییجا

و Ediriweera. ندتأثیرگذارب ین شییخاك به پا
را در رابطه با يداریرات معنییتغ) 2008(همکاران

ندا مشاهده نکردیغلظت فسفر و ارتفاع از سطح در
ن یکه تفاوت در بییهادر مکاننداظهار داشتیول

تواند یمدیآیمدر طول ارتفاع به وجودییمواد غذا
ج، یمطابق نتا. باشدیشناسنیرات زمییوابسته به تغ

درختان شتر از خارج تاج یتاج بر یفسفر در زقدارم
د یت الشبرگ تولیفیت و کیتاج، کميهایژگیو.بود

ينوبه خود مواردز بهین نیکند که این مییشده را تع
ب یشود، ترکیافت میکه بازيهمچون مقدار ماده مغذ

خاك و جامعه جانوران خاك موجودات زنده بسیار ریز
برحسبن جنبه تاج پوشش یترمهم.کندین مییرا تع

است یگذارد نقشیمییچرخه مواد غذايکه روياثر
,Cindy(کند یميمنبع الشبرگ بازعنوانبهکه 

رگذاریتأثبر مقدار فسفر ن منبع الشبرگیو ا) 2002
تودهستیزر فسفر در یاز مقادیمیش از نیرا بیزاست

Alban(ره شده است یدرختان ذخ et al., 1978(.
تواند یمر تاجیبودن فسفر در زشتر یبل یدلن یهمچن

ها در اطراف شهیع ریوابسته بودن فسفر به تراکم و توز
,Gallardo(درخت  ت و پوشش یریو نوع مد) 2003

Dahlgren(باشد یاهیگ et al., که مشابه ) 1997
. است)Tahmasebi)2010توسطآمدهدستبج ینتا

Sollins و ) 1980(و همکارانLovett وLindberg
جه ین نتیخود به اهايمطالعهیطنیز ) 1993(

را که از آبیییایمیب شیکه تاج درختان ترکدند یرس
و غلظت تغییر داده،زدیرین میبه زمبارندگی ق یطر

.دهندیر مییرا تغفسفر همچون ییعناصر غذا

و ا یش ارتفاع از سطح دریخاك با افزازان کربنیم
غلظت یهمبستگو افتیکاهش ب یشزانیش میافزا

.بودارتفاعشتر از یببیشکربن در خاك با عامل 
Naderi اظهار داشتند که )2006(و همکاران

تغییرات ارتفاع، تغییرات اقلیمی را به دنبال خواهد 
- یمماده آلی را تحت تأثیر قرارقدارداشت و این امر م

و Joshiيهاافتهیهمسو با حاضرپژوهش ج ینتا.دهد
است )1987(Langو Reiners، )2003(همکاران 

يزه و ورودیزان الشریمکاهشن امر رایل ایکه دل
ا مطرح یاز سطح درش ارتفاع یافزابا کربن خاك 

را بهیه مواد آلیتجزقدارتفاوت در منیهمچن،کردند
و ره کربن خاك جنگل یدر ذخرات ارتفاعییتغراتیتأث

همکاران و Hattar. نسبت دادندیطیمحعوامل
- یاد میب زیکه شند یافزاینه مین زمیدر ا) 2010(

و انتقال ماده یسطحيش شستشویافزاتواند باعث 
در یجه آن کاهش ماده آلیکه نتشوديشتریبیآل

وWilding.اد استیب زیاست که شینقاط
ازبسیاريهايهمطالعبنديجمعبا)1983(همکاران

هموارمناطقکهدارندیماظهارچنیندانشمندان
دارايدارشیبمجاورمناطقنسبت بهدستپایین
بافتمناطقایندرزیراهستندبیشترآلیماده

دلیلبهاستفادهقابلرطوبتوبودهریزترهاخاك
بهواستبیشترنیزخاكبهآبنفوذبیشترامکان
خیسعلتبهآلیمادهاکسیداسیوندلیلهمین
-میکاهشمناطقایندرکمترتهویهوخاكبودن
و همکاران Charlesکه استیحالدرن یا.یابد

ن مقدار یشتریو بنددیرسباالج یبه عکس نتا)2006(
ل یلو دندرا در ارتفاعات باال گزارش دادخاكکربن

ه مواد ین تجزییو نرخ پاکربنيش ورودیرا افزاآن
،جیمطابق نتا.مطرح کردندباالتردر ارتفاعاتیآل

شتر از خارج تاجیبدرختدر زیر تاجدرصد کربن
شتر یر تاج بیز در زینیب همبستگیو ضربوددرخت 

ن عنصر در یامقداربر درخت ر تاج یانگر تأثیبود که نما
در ) Kessler)1995و Breman.خاك بود

در یی، آب و مواد غذایخود مقدار مواد آلهايپژوهش
را وابسته به تاج خشکنیمهخشک و هايسامانهبوم

- یمش را ین افزایعلت انیهمچن.پوشش اعالم کردند
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,Gallardo(توان حضور درخت و وجود ساق آب 
ت و پوشش یریو وابسته بودن به نوع مد) 2003

Dahlgren(یاهیگ et al., 1997, Petersen et al.,
و Andersonو ) 1993(Ko. دانست) 2002

افتند و یمشابه دست یجیز به نتاین) 1969(همکاران 
خارج تاج را باز شدن تاج و یعلت کاهش ماده آل

و همکارانTring.دندکرافزایش سرعت تجزیه بیان 
و یخود علت کاهش ماده آلهايهدر مطالع) 2002(

در یخاك را برداشت گونه بلوط آبییعناصر غذا
مطالعهدر منطقه مورد . ا اعالم کردندیفرنیمنطقه کال

-ب بر تعداد گونهیا و شیاز سطح درش ارتفاع یبا افزا
-پ گونهیشود و تیاضافه مياو درختچهیدرختيها

هايگونهنوعو با توجه به اینکه کند یر مییها تغ
هاآنتجزیههمچنینوآلیموادمقداررويبردرختی

سزایی دارندبهنقشخاكسطحیهايالیهدرویژهبه
)Mohammadi samani et al., 2006; Finzi et

al., رسد تغییر نوع گونه درختی نیز میبه نظر)1998
ربوط به کربن آلی متواند میعاملی در جهت تغییرات 

. باشد
ا و یز سطح درش ارتفاع ایکل با افزاتروژنیندرصد

تروژن یغلظت نیهمبستگ.افتیب کاهش یدرصد ش
ب و در خارج یشتر از شیعامل ارتفاع بر تاج با یدر ز

Eshetu. دشتر بویب بیزان شیآن با میتاج همبستگ
در تروژن کل را ین مقدار نیشتریب) 2004(و همکاران 

نسبت به ارتفاعات باالتر و ا یاز سطح درانهیمارتفاعات 
کمتر یین امر را توانایل ایو دلندگزارش دادتر نییپا

که خود باعث کم شدن استقرار جنگل در ارتفاعات باال 
.نددانست،شودین ارتفاعات میدر ایاهیپوشش گ

به ترنییکه در ارتفاعات پاندن اظهار داشتیهمچن
زان تراکم یم،شتریبيبردارو بهرهیل دسترسیدل

و Ediriweeraکهدرحالیشودیکمتر مدرختان 
ر قابل ییتغخود هايپژوهشدر ) 2008(همکاران
ارتفاع ش یافزابا تروژن کل یزان نیدر ميامالحظه

شتر یر تاج بیر زتروژن کل دیدرصد ن.ندمشاهده نکرد

يشتریبیب همبستگیو ضربوددرختاناز خارج تاج
ياب از تراکم و غنیش شیبا افزا.نشان دادر تاج یرا ز
ییزان عناصر غذایشود که خود بر میکاسته مياگونه

Sharma(گذاردیر میخاك تأث et al., مواد .)2009
ن یادهندهنشانر تاج یافته در خاك زیش یافزاییغذا

ق یتروژن را از طرینژهیوبهییاست که تاج مواد غذا
به خاك هاآنن مواد در شاخ و برگ و ورود یره ایذخ

,Prescott(به وجود آورده است  ش از یرا بیز) 2002
ره یدرختان ذختودهزیستتروژن در ینریاز مقادیمین

Alban(شده است  et al., ل یدلن یهمچن.)1978
یع مکانیتوزيوابسته بودن الگوتواند یمن موضوع یا
Eshetu(خاك یتروژن به مواد آلین et al., 2004

Gallardo, یاهیت و پوشش گیری، و نوع مد);2003
Dahlgren(باشد  et al., 1997(.Petersen و

و ) 1990(و همکاران Jackson، )2002(همکاران 
Tahmasbi)2010 (مشابه دست یجیز به نتاین

هايهدر مطالع) 1980(و همکاران Sollins. افتندی
ب یدند که تاج درختان ترکیجه رسین نتیخود به ا

زد، یرین میق تاج به زمیرا که از طریبارانییایمیش
تروژن ینهمچون ییو غلظت عناصر غذاکنندمیعوض 

) Lindberg)1993و Lovettدهند که یر مییرا تغ
. افتندیمشابه دست یجینه به نتاین زمیز در این
درصد و کربندرصد ، جذبقابلزان غلظت فسفر یم
ا و یش ارتفاع از سطح دریبا افزاخاكتروژن کلین

و خارج تاجر تاجیز، درب دامنهیشقدارش میافزا
ن یبوارونرابطه دهندهنشانکه افتیکاهش درختان

بیشترین .استاین دو عاملغلظت عناصر و 
خاك با ارتفاعجذبقابلغلظت فسفر همبستگی بین 

درختانر و خارج تاجیدر زدامنهبیو شاز سطح دریا
خاك با ارتفاع از سطح دریا و در ، اما کربنبدست آمد

از ارتفاعباخاك کلتروژنیو نخارج از تاج درختان 
درختاندر خارج از تاجدامنه ب یو شسطح دریا

.نشان دادرا داريو بدون تفاوت معنیکمارتباط 
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Effect of altitude, slope and canopy on absorbable phosphorus, carbon and
total nitrogen in forest soils (Case study: The forest of Ilam province, Dalab)
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Abstract
Different ecological factors influence on forming, development and sustaining of plant
communities, among which physiographic variables are the most important ones.
Physiographic factors including altitude, slope and aspect can impact on qualitative and
quantitative characteristics of soils. The purpose of this study was determination of
relationship between slope, altitude and canopy on soil chemical properties. The study
was carried out in Tang-e-Dalab in Ilam province which is situated in southern Zagros.
Three transects were sampled in oak stand (Quercus brantii). In each transect, samples
had 50 meters interval. Soil samples were collected from soil surface (0-20 cm). Ten
samples separately were located inside and outside of canopy in each transect. Totally,
the number of 60 samples were selected. In each sample, altitude and slope percent was
recorded. The results showed concentration of absorbable P, total N and organic C were
decreased by increasing of altitude and slope percent in both inside and outside of
canopy. Cumulation of soil nutrient has inverse relationship with altitude and slope.
Phosphorus accumulation in soil showed the most correlation with altitude in both
inside and outside of canopy but amount of N showed the less correlation with altitude
and slope outside of canopy.

Key words: soil nutrients, altitude, slope, tree canopy, tang-e-Dalab Ilam.
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