
 )۵۵‐۶۵ (۱۳۹۱, ۱) ۴۳(مجله تحقيقات آب و خاک ايران 

 ني سرزميماي سيکرد اکولوژي جنگل با روي زادآوريهاو لکه ات خاکي خصوصين برخيب ارتباط يبررس
  )روديخ جنگل گرازبن،بخش :  يمورد مطالعه(

  ۳ و جهانگير فقهي۲الدين زاهدي اميري ، قوام*۱آرش كرمي
   و منابع طبيعي دانشگاه تهران دانشيار، دانشكده منابع طبيعي، پرديس كشاورزي۳، ۲ دانش آموخته كارشناسي ارشد۱

 )۲۱/۹/۱۳۹۰:  تاريخ تصويب‐ ۲۵/۳/۱۳۹۰: تاريخ دريافت(

  دهيچک

 يهات و نحوه پراکنش لکهي در ارتباط با وضعي جنگليها خاکييايمي و شيکيزي فيهايژگيو زي و آناليبه منظور بررس
با  آن در موجود يزادآور يهالکه هيلد،کيگرد انتخاب مطالعه جهت روديخ جنگل از گرازبن بخش  جنگل،يزادآور

 از يزادآور يها لکه به مربوط يهاسنجه کردن يکم و يمکان ساختار به يابيدست شدند، جهت يابي مکانGPSدستگاه 
 جينتا. شد استفاده FRAGSTATS وGIS  طيمح در گراديان آناليز روش با ترکيبدر  سرزمين سيماي يهاسنجه زيآنال
 در ،ي جنگليهاخاک ييايميش و يکيزيف يهايژگيو که داد نشان يخاک عوامل و يزادآور يها لکهيارآم_يز مکانيآنال

 يزهکش ،)، شنيشن_ي، رسيلوم (خاک مناسب ان، بافتين ميموثراند، و در ا يزادآور يهالکه استقرار و پراکنش
ن کننده فواصل يين عوامل تعيمله موثرترخاک، از ج ساختمان و يآل مواد ،pH ، تروژنين، فسفر، يکاف رطوبت مناسب،

ن عوامل موثر ي دهد که، فاکتور بافت خاک مهمتريق نشان مين تحقيج اين نتايهمچن.  باشندي مي زادآوريهان لکهيب
  . باشديها مدر پراکنش توده

  يتراکم زادآور ات خاک،يخصوص رود،يخ جنگل ،FRAGSTATS ها،سنجه  :يديکل هايواژه
  

   ١مقدمه
 شمار به يجنگل يهاستمياکوس ياساس يمبان از يعيطب يدآورزا
 يزادآور کمک به جنگل يتکامل روند که يطور به رود،يم
 ̋تواما خاک بيتخر با عموما جنگل بيتخر. شود يم نييتب

 باعث حفاظت و يکي يحفاظت و نگهدار . گردديشروع م
ن ي بي، که همواره رابطه متقابل گرددي ميگري دينگهدار

 آن مستقر است وجود ي که پوشش بر روي و خاکياهيشش گپو
ر تحوالت پوشش و يو س) Carney and, Matson, 2005(دارد 

ن يبنابرا) Carney et al, 2004( با هم دارند يکيخاک ارتباط نزد
ک ير قابل تفکيم غير اقليدو قسمت آن تحت تاث  هريهمبستگ
 يداريعه و پا، توسيريگ در شکلي مختلفيعوامل اکولوژ. است

، (Bayat movahed, 1998) نقش دارندي جنگليهاجوامع و توده

ک مانند ارتفاع از يوگرافيزي في که عالوه بر فاکتورهايبه طور
ر ي نظيگري عوامل ديياي جغرافيهاب و جهتيا، شيسطح در
 جمله از گر مشخصات خاکي د وخاک  pH پ خاک،ينوع و ت
 را ياهيگ پوشش تحوالت و رييتغ که باشند يم عوامل نيمهمتر
   (Mataji, 2009)دهند يم قرار ريتاث تحت

 قشر و آب جو، درحد فاصل که است يفعال مجموعه خاک
 و اهانيگ هوا، آب، مشترک اثر و گردد يم ليتشک نيزم

                                                           
 akarami90@ut.ac.ir:  نويسنده مسئول*

 يجيتدر تکامل از پس و شود يم آن آمدن ديپد باعث جانوران
   ).Habibi Kaseb, 1993 (رسد  يم تعادل حالت به

 منطقه کي در درختان و خاک نيب متقابل اثرات و ارتباط
 تنگاتنگ ونديپ يا اندازه به و کينزد هم به يقدر به مشخص
 و مطالعه توان ينم گريد مولفه ريتاث بدون را مولفه کي که دارند
 و خاک مختلف يهاپيت). Zarin Kafsh, 2000( نمود يبررس

 زانيم يرو بر را يمختلف اثرات متفاوت يتاج يدرصدها
 گونه به دارد،  هاتوده داخل تحوالت و رييتغ و درختان يزادآور

 کشور در يقيتحق يط ) Baldock and Oades (1992که يا
 اثرات بر عالوه ياهيگ پوشش و خاک که داشتند اذعان رلنديا

 تحوالت تينها در و يآل مواد مقدار يرو بر هم با متقابل
 گريد يقيتحق در. رگذارنديتاث منطقه کي در ياهيگپوشش

Mirzaei et al.) 2007 .(يعيطب يزادآور تراکم يبررس از بعد 
 در خاک و کيوگرافيزيف عوامل با رابطه در يچوب يهاگونه
 دانه يزادآور که داشتند اظهار) الميا استان (زاگرس يهاجنگل
 يرو و باال ارتفاعات و يشمال يهادامنه در يرانيا بلوط زاد

 مطالعات در. است برخوردار يشتريب تراکم از ،يغن يهاخاک
 و تيريمد با ارتباط در يکياکولوژ مسائل حل يبرا يکاربرد
 پوشش يبررس و شناخت ،يعيطب يهاستمياکوس از حفاظت

 عوامل ريتاث زانيم شدن مشخص با است مهم اريبس ياهيگ
 در ديتول توان توان، يم ياهيگپوشش پراکنش بر يطيمح



  ۱۳۹۱, ۱) ۴۳(مجله تحقيقات آب و خاک ايران   ۵۶

 ,Zare Zrdbyny (آورد به دست را يکياکولوژ شابهم طيشرا

 يزادآور و يبازساز يچگونگ تحوالت، و رييتغ مطالعه  با).1998
 همچون يطيمح مختلف عوامل با ارتباط در يجنگل يهاتوده
 يجنگل يهاتوده يداريپا به توان يم خاک مختلف يهاپيت

 يجنگل يهاتوده ياياح جهت از مسئله نيا که افتيدست 
  ).Basiri, 2003 (ستيکاربرد و مهم اريبس

 کي از حفاظت و يبردار بهره ت،يريمد در اصل نيمهمتر 
 نيهمچن و آن يهاگونه و عناصر قيدق شناخت ستم،ياکوس
 بودن دارا  رغميعل رانيا درکشور. است آن تحوالت يچگونگ
 ,Majd Taheri and Jalili)شکننده  و خشک يهاستمياکوس

 است آن توسعه و اءياح از شيب جنگل بيتخر ، سرعت (1996
)World Bank, 2000(، ديبا هاجنگل اديز ييايمزا به توجه با و 

 حفظ بهتر هرچه ياصول يتيريمد ياجرا با منابع نيا شود يسع
 مشترک فصل منطقه، هر يشناخت بوم طيشرا. ابندي توسعه و

 م،ياقل عامل چهار و است منطقه آن يطيمح و يستيز عوامل
 آن نييتع مهم عوامل زنده موجودات و خاک ،يتوپوگراف
 طيمح به نسبت ياهيگ هرگونه ازين چنانچه شوند، يم محسوب

 يطيمح ستيز عوامل يرو بر گونه آن متقابل ريتاث نيهمچن و
 طيشرا در را هاگونه تيوضع توان يم شوند، شناخته منطقه
 حل راه). Ali Ahmad crore, 2000 (کرد يابيارز و نييتع حاضر
 ،يجنگل يهاشگاهيرو کياکولوژ توان يابيارز و مطالعه در ياصول

 اتيخصوص يبررس و کيفلورست جنبه از ياهيگ پوشش مطالعه
 و يشيرو عناصر همزمان مطالعه بلکه ستين مجزا طور به خاک
 Zahedi Amiri)باشد داشته را يتر مطلوب جينتا تواند يم خاک

and mohammadi lymany, 2003).  
 و پراکنش با ارتباط در خاک يهايژگيو شناخت

 تيريمد يها هيپا از يکي يزادآور يهالکه مختلف يها سنجه
 يشناسجنگل يهانهيگز از ياريبس که باشد يم هاجنگل ياصول
 ،يزادآور پراکنش ،يزادآور نوع گونه، انتخاب جمله از

 حتت رهيغ و نهال رشد توده، شيرو نرخ شگاه،يرو يزيحاصلخ
 پراکنش و عيتوز. (Daniel et al. 1979)رند يگ يم قرار آن ريتاث
 جنگل ياکولوژ ياصل يها مولفه از يکي يزادآور يهالکه يمکان
 اتيضرور و مقدمات از منطقه هر در آن يبررس که است،
 حساب به يجنگل يهاتوده مورد در مطالعات و يريگ اندازه

 نديفرآ در کننده محدود عامل کي اتيح ديتجد استقرار. ديآ يم
 ياهيگ اجتماعات يمکان پراکنش در کننده نييتع و جنگل اءياح
  ,Rey and Alcantara).  (2000باشد  يم

 يها لکهي بر رويادير مطالعات زي اخيهادر دهه
ن مطالعات توجه به يشتر اي صورت گرفته و در بيزادآور
عوامل با ن ي هوا و روابط اي و رطوبتي، حرارتيرات نورييتغ

کن با يل Ritter et al, 2005)( مدنظر بوده است ياهيگپوشش
ن ي که خاک بعنوان محل استقرار و تاميتيتوجه به نقش و اهم

ژه ي به ويادياه بر عهده دارد، مطالعه زيکننده رشد گ
ات خاک ي با خصوصي زادآوريها ارتباط لکهيدرکشورمان بر رو

 ي سوزنيفته در توده هامطالعات صورت گر. صورت نگرفته است
 ييايميات شيکا نشان داده است که خصوصيبرگ در شمال آمر

 يها با تاج بسته و لکهي در لکه هاي جنگليهاک خاکيولوژيو ب
 يادير زيي با سطوح مختلف تغيهان در لکهيبا تاج باز و همچن

 موثر عوامل از يآگاه يبه طورکل. Muscolo et al, 2007)(دارد 
 يها لکه مختلف يهاسنجه در رييتغ و يمکان پراکنش بر

 مورد يعيطب يندهايفرآ بهتر درک در تواند يم يزادآور
 که جنگل در يتوال يهاکيموزائ که چرا. رديقرارگ استفاده
 ياساس نقش. باشند يم مشاهده قابل پراکنده يها لکه بصورت

 گريد عبارت به اي يجنگل يهاتوده ندهيآ ساختار پراکنش در
 و نوع مسئله نيا واقع در. کنند يم فايا درختان يزماندهسا

 مشخص ندهيآ در را توده استقرار تيقابل و اتيح ديتجد مقدار
 مستلزم هاجنگل ياصول و حيصح تيريمد بيترت نيبد. کند يم

 عوامل  و اتيدحيتجد تيوضع از قيدق و يعلم اطالعات داشتن
 يبرا يمنطق و ياصول يها برنامه ني آن و تدويموثر بر رو

همان طور که مشخص شده است  .است يجنگل توده يبازساز
 در خارج از يادي مطالعات زي زادآوريهانه خاک و لکهيدر زم

ن مطالعات در کشورمان يکشور انجام شده است، اما تا کنون ا
 يبررس قيتحق نيا هدف اساس نيبرا.  انجام نگرفته است

 لکه يساختار ليتحل و يمکان پراکنش نظر از يزادآور تيوضع
 يبررس با آن جينتا و باشد، يم يخاک يفاکتورها با ارتباط در ها

 يم يزادآور يها لکه و ها توده خاک، يهايژگيو کارشناسانه
 ،يزادآور قيتوف نهيزم در ياساس يها پرسش يپاسخگو تواند
 موثر يخاک عوامل با ارتباط در رهيوغ يزادآور پراکنش و درصد

  .دباش آن بر

   ها روش و مواد

   مطالعه مورد منطقه

 تهران دانشگاه پژوهشي آموزشي جنگل مطالعه مورد منطقه
. شد انتخاب نوشهر شهرستان هايدرجنگل واقع) خيرود جنگل(

 رودخانه باشدکه مي هکتار ۸۰۰۰ حدود منطقه کل مساحت
 جنگل اين. آيد مي حساب به حوزه اين اصلي زهکش خيرود،
 يها پارسل جز به گرازبن بخش کل که باشد مي بخش ۸ شامل
 را حاضر مطالعه بستر باشند، يم اديز بيش يدارا که يتيحما

 هيته دست در بخش نيا يبرا يجنگدار طرح .دهند مي تشکيل
 نشده آغاز هنوز آن در طرح ي کتابچه طبق يبردار بهره و بوده



 ۵۷  ...بررسي ارتباط بين برخي خصوصيات خاك و : كرمي و همكاران  

 يپژوهش و يآموزش جنگل از بخش نيسوم گرازبن،.است
 مساحت با باشدکه يم تهران دانشگاه يعيطب منابع دانشکده

 ۳۰″در مدار  و نوشهر، يلومتريک۱۸هکتار در  ۱۰۰۱ يبيتقر
  تا۳۶° ۳۷′ ۲۵″و  ييايجغراف طول ۵۱° ۳۵′ ۲۹″ تا °۵۱ ′۳۲
 نيزم التيتشک. است شده واقع ييايجغراف عرض °۳۶ ′۳۴ ″۳۰

 يآهک يها مارن و يآهک يهاسنگ از گرازبن بخش در يشناس
 يهاسنگ و سوم دوران از ئوسنيپل و وسنيم دوره به متعلق
در  .باشد يم دوم دوران از يفوقان کرتاسه به متعلق يآهک

 يب خشکي دومارتن، بخش گرازبن با داشتن ضريميدستگاه اقل
سرما و . باشد يم" مرطوب نوع ب سرد"م ي اقلي، دارا۶/۸۲معادل 

ز شروع شده و تا ييبرف در بخش گرازبن، معموال از اواخر پا
 و يجيرات وضع هوا تدرييل بهار ادامه دارد، هر چند که تغياوا
ررس وجود يا دي زودرس و ي خطر سرمايکنواخت است ولي

ن زمان يزش باران در اواسط تابستان بوده و در اين ريکمتر. دارد
ن درجه حرارت يانگيم. باشديبا خشک مياست که هوا تقر

 ي ن حداقل درجهيانگيگراد، م ي سانتي  درجه۳/۱۵انه يسال
 ي ن حداکثر درجهيانگيگراد و م ي درجه سانت۷انه يحرارت سال
  .گراد است ي درجه سانت۲۴انه يحرارت سال

 ياهيبا توجه به مطالعات انجام شده چهار گونه جامعه گ 
  : ک است که عبارتند ازيز در بخش گرازبن قابل تفکيمتما

 Querceto-Carpinetum:  جامعه بلوط ممرزستان‐الف
 واقع شده که به علت ي جنوبيهاشتر در دامنهين جامعه بيا

 و يرباز مورد بهره برداري دام از دي چرايمناسب بودن حمل برا
ن رفته ين جامعه عمال از بي ايهاجه بلوطيچزا قرار گرفته در نت

ه ي مانده است و بقي به عنوان شاهد هنوز باقيو فقط تعداد
ز ي اکثرا متشکل از گونه ممرز بوده که ممرزها ني جنگليهاتوده

در .  باشندي ميعيرطبي غياکثرا به حالت فرتوت و فرم ها
ک يردار به عنوان يها، ششگاهين روي اي سنگالخيهاقسمت

  .  شودين ممرزها مشاهده ميگونه همراه در ب
ن يا  fageto-Carpinetum: ممرزستان‐ جامعه راش‐ب

 شود و جامعه ي بخش مشاهده ميهاجامعه در اکثر قسمت 
ا در يه و ي روي بيهاي راشستان بوده که در اکثر بهره بردارياصل

ش يسه با راش افزاي در گذشته دور، ممرز در مقاياثر آتش سوز
 مخلوط يده که امروز توده هاي داشته و باعث گرديريچشمگ

  .  آورديراش و ممرز را بوجود م
ن ي در ا  Fagetum – hyrcanm: مخلوطي راشستان ها‐ج

 ي گونه هاي شود ولينوع جوامع، به عموان گونه غالب ظاهر م
 همراه يهاگر از جمله افرا، ملج، توسکا و ممرز به صورت گونهيد

شگاه ها به يت روي گردند که هرچه وضعيداخل توده ظاهر م
ن گونه يدا کند احتمال وجود چنيشتر سوق پيسمت رطوبت ب

ش يم، ممرز افزايال بروي و هر چه به طرف  شوديشتر مي بييها
 بخش ياهين جوامع گي توان از بهترين جوامع را ميابد اي يم

  . گرازبن دانست
ن ي ا Fagetum – orientalis : مخلوطيها راشستان‐د
 و مرطوب به صورت ي تند شماليشتر در دامنه هايجامعه ب

وب در  خيليت خيفي با کيشود و راش هايده ميد) بسته(يهالل
ها خوب بوده و شگاهين رويش در اي شود، قدرت رويآنها ظاهر م

 دهد يل مي را تشکي درصد درختان توده جنگل۹۰ش از يراش ب
 برخوردارند و ين جامعه از ارتفاع نسبتا خوبي ايهاو راشستان

ب و سرد بودن يل پرشين جامعه به دليب در ايزان تخريم
ن يتر وعمدهتر است، ر جوامع ذکر شده کميشگاه از سايرو

، ممرز، افرا پلت، يراش شرق: درختان بخش گرازبن شامل
، يالقيي يردار، گردو، بلند مازو، نمدار، توسکايآلوکک، افرا ش

ن يهمچن. ، بارانک، سرخداريلي، زبان گنجشک، انجيخرمند
: ن بخش عبارتند ازي اياهان خشبيها و گ ن درختچهيمهمتر

ک، کوله خاص، تمشک، ي ول،يوحش ي ل، گوجهياه اربه، ازگيس
  .، داردوستيمتامت

  
  مطالعه مورد منطقه  ‐۱ شکل

  تحقيق روش

 به مربوط سطح يريگ اندازه منظور به ابتدا مسئله يبررس جهت
 جنگل و GPS از استفاده با)  لکه۴۹۳تعداد ( يزادآور يهالکه
 و يابي مکان جنگل عرصه در يزادآور يهالکه ي هيکل ،يگرد

 انتقال با سپس و يگذار عالمت يخال يفضاها اطراف ي محدوده
 ArcMap و ArcView يافزارها نرم از واستفاده انهيرا طيمح به
 يهاگونيپل صورت به هرلکه تينها در و شده سطح به ليتبد
 نقشه از بعد، مرحله در. دنديگرد مشخص مختلف يهاشکل با

 گرازبن بخش خاک نقشه هيته يبرا روديخ جنگل يشناسخاک
 و اقتصادجنگل دانشکده منابع يگروه جنگلدار( شد استفاده

ن نقشه ي الزم به ذکر است ا.)۱۳۸۸ دانشگاه تهران، يعيطب
 دانشگاه تهران که يعي دانشکده منابع طبيقاتيتوسط گروه تحق
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ن شد ي تام۱۳۸۸ در سال ي پژوهشيهااعتبار آن از محل طرح
 و ييمطالعات صحران مطالعه بعد از يدر ا(انجام گرفت 

ها  نمونهييايمي و شيکيزي فيهايژگين ويي و تعيشگاهيآزما
 يشناسخاک ينقشه ها قيتلف از بعد و ).ه شدينقشه مربوطه ته

 يبررس منظور به گرازبن، بخش يزادآور يهالکه پراکنش و
 در يزادآور يهالکه يهاسنجه يمکان زيآنال و يمکان ساختار
 افزار نرم از  خاک،ي پهنه بندي نقشههر واحد از با ارتباط

Fragstats شد استفاده هاسنجه کردن يکم يبرا.  
Fragstats کردن کمي براي که است اي برنامه عنوان 

 .گيرد مي قرار استفاده مورد سرزمين سيماي الگوي و ساختار
 و کند مي کمي را ها لکه مکاني توزيع و پهنه افزار نرم نيا

 از يبرخ. است سرزمين سيماي هايسنجه از کاملي ي مجموعه
 لکه، اندازه لکه، تراکم لکه، مساحت شامل، ها سنجه نيا

 مساحت هاي سنجه شکل، هاي سنجه حاشيه، هاي سنجه
 هاي سنجه ون ويمپسيشانون و س تنوع هايسنجه مرکزي،
 بر هاسنجه نيا آناليز موضوع. باشد مي پراکني درون و پيوستگي
 پهنه( مقياس در محدوديتي برنامه اين. است رکارب تعريف اساس

 و يمکان يالگو زيآنال يبرا و کند نمي ايجاد) نماييبزرگ يا
 طيشرا و ناهمگن يهاطيمح در يزادآور يهالکه يهاسنجه
 کمي را هاسنجه سطح ٣در Fragstats. است مناسب متفاوت

 از رده هر درسطح ‐٢ تنهايي  به لکه هر درسطح ‐١. کند مي
 مورد منطقه کل سطح در ‐٣ جداگانه بصورت يزادآور يهالکه

 برداشت يهالکه قيتحق نيا در هالکه رده تمام يبرا مطالعه
 رده ‐١: گرفتند قرار يموردبررس به ريز شرح به رده ٤ در شده
 با يهالکه رده ‐٢متر،يسانت٥٠يباال يهانهال با يهالکه
 با يهالکه رده باز، تاج با يهالکه رده متر، يسانت٥٠ريز يها نهال
  . بسته تاج

   جينتا
 ريم و مرگ يدائم روند ي واسطه به هاجنگل سرزمين سيماي
 شک بدون. باشد مي تغيير حال در سرعت به ،يزادآور و درختان
 همان. باشد يم جنگل ديتول و استمرار کننده نيتضم ،يزادآور
 راکنشپ شود يم مالحظه )۳( و )۲ (يهاشکل در که گونه
  بخش يها قسمت شتريب در يزادآور يهالکه مختلف يها رده

 يتصادف و ياکپه  بصورت اکثرا و ستين يخاص نظم تابع گرازبن
 يهاجنگل اتيخصوص از شتريب پراکنش نوع نيا. دارند پراکنش

 مشاهده )۳( و )۲ (يهاشکل در که طورهمان. باشد يم يعيطب
 واحد دو را گرازبنبخش يهاواحد خاک سطح نيشتريب شود يم
  .دهد يم ليتشک  نقشه خاک۵ و ۴

 بر موثر عوامل نييتع قدم، نياول ستمياکوس تيريمد يبرا
 هاتوده تحوالت و رييتغ و استمرار. هاست توده عيتوز و پراکنش

 بر موثر عوامل شناخت نيبنابرا. است يزادآور به وابسته کامال
 با قيتحق نيا در. ستيرضرو يجنگل يهاتوده يزادآور يهالکه
  مختلفيهاواحد ،يزادآور يهالکه يرو بر موثر عوامل نييتع

 و استقرار يرو بر گذار اثر و مهم عامل کي عنوانه ب خاک
 يواحدها و گرفت، قرار يبررس مورد يزادآور يهالکه پراکنش
 مطالعه مورد منطقه کسان دري يهايژگيبا و خاک مختلف
 مذکور يهاپيو هرکدام از ت. شدند ييا، شناس)١ (جدول مطابق

و  ٢شکل (گرازبن کسان در نقشه خاک بخشي يبعنوان واحدها
طور که قابل مشاهده است همان.  شدييرود جانمايجنگل خ) ٣

 نقشه خاک بخش يک از واحدهاي هر يهايژگي، و)١ (در جدول
ن الزم به ذکر است که ي همچن.ان شده استير بيگرازبن به تفس

 يها مربوط به سنجهيل هايزها و تحليه آناليق کلين تحقيدر ا
 يمايس(ني سرزميماي در دو سطح کالس و سي زادآوريهالکه
  .ل قرار گرفتيه و تحلي و تجزيمورد بررس) منظر

  

  
 ۵۰ يمتر و باالي سان۵۰ري زيهابا نهال يهالکه رده يمکان پراکنش  ‐۲شکل

  .گرازبن خشب يهاخاک مختلف يدر واحدها متريسانت

 

  
در  با تاج پوشش باز و تاج پوشش بسته يهالکه رده يمکان پراکنش  ‐۳شکل

  .گرازبن بخش يهاخاک مختلف يواحدها
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  کنار روديخ جنگل خاک ينوع واحدها يژگيو و يبند طبقه ‐ ۱ جدول

کد بندي واحدهاي نقشه 
  خاک 

  هاي قابل تفکيکپهنه مشخصات

  سنگين خيلي بافت آهسته، نفوذپذيري مناسب، پتاسيم و کم فسفر و باال نيتروژن ،٣/٦تا٦/٥حدود اسيديته  ٣
pHدار، چرت آهکي مادر سنگ ضعيف، تا خوب نسبتا زهکشي مناسب، کاتيوني تبادل ظرفيت آهک، فاقد 
  فرسايش بدون  زياد، بلندي و پستي رسي، زيرين بافت و سيلتي‐رسي ‐ لومي سطحي بافت

 فسفر خوب، نسبتا پتاسيم کافي، بيشتر، نيتروژن اعماق تا ٤/٧ و سانتيمتري٧٥ عمق تا ٦ تا ٨/٥ اسيديته  ٤
 سيلتي رسي رويي بافت زياد، خيلي بلندي و آهسته، پستي نفوذپذيري خوب، سنگين، زهکشي بافت زياد،
  فرسايش بدون رسي، زيرين بافت و

 نيتروژن کافي، کم، تا متوسط پتاسيم و زياد فسفر تحتاني، خاک در ٥/٧ و سطحي خاک در ٧/٥ اسيديته  ٥
 شکافدار، آهکي مادر سنگ آهسته، نفوذپذيري خوب، نسبتا زهکشي زياد، تا متوسط کاتيوني تبادل ظرفيت
   فرسايش بدون زياد، تا کم بلندي و پستي سنگين، و رسي خاک بافت

 مارن مادر سنگ متوسط، تيونيکا تبادل ظرفيت مناسب، حد در پتاسيم و کم نيتروژن ،٤/٦ تا ٧ اسيديته  ٧
 و آهسته نفوذپذيري سنگين، و رسي خاک بافت مانند، تراس بلندي و پستي مارني، نرم آهک سنگ يا

  سانتيمتري ١٦٠ در زميني زير آب سطح زياد، بلندي و پستي ضعيف، تا ضعيف خيلي زهکشي
 زياد، کاتيوني تبادل ظرفيت کم، وژننيتر و زياد حد در پتاسيم و فسفر ،٤/٧ تا ١/٧ اسيديته زياد، شيب  ٨

   رسي و رسي لومي و لوم صورت به و سنگين خاک بافت
 کم ،٢/٧ تحتاني سري در و ٩/٥ خاک سطح در اسيديته دار، سنگريزه رسي و رسي و رسي لوم خاک بافت  ١٠

 عبيمک ساختمان رسي، و سنگين بافت کم، آبي فرسايش داراي آهسته، نفوذپذيري خوب، زهکشي عمق،
  زياد بلندي و پستي دار، گوشه

 زياد، رس داراي کم، پتاسيم و مناسب فسفر و نيتروژن اسيدي، خاکي ،٩/٥ تا ٢/٥ اسيديته با عميق خاکي  ١١
 رسي، و سنگين بافت کم، آبي فرسايش آهسته، داراي نفوذپذيري و خوب زهکشي آهکي، بستر سنگ

   زياد بلندي و پستي دار، گوشه مکعبي ساختمان
  

  

  بررسي سنجه ها در سطح کالس

ج يز و نتاي، آنال  سطح کالسيهادر اين سطح، هر يک از سنجه
 شکل د، مطابقير ارائه گردي زيآن بصورت جداول و شکل ها

از  کي هر سطح به نسبت ها لکه پوشش سطح درصد ،)الف ‐۴(
 ۷ واحد در مقدار نيا که دهد يم نشان نقشه خاک يواحدها
 شکل نيا. است ممکن مقدار نيشتريب يدارا يجنگل يهاخاک
 با يهالکه رده در مقدار نيا که دهد يم نشان نيهمچن
 يجنگل يهاخاک ۷ واحد در و متريسانت ۵۰يباال يها نهال
 موارد که طورهمان. است گريد يدر واحدها هارده هيبق از شتريب
 مناسب بافت و يمعدن يها عنصر حضور دهد يم نشان شده ادي

 نيشتريب تجمع موجب يجنگل يهاخاک ۱۰ واحد در خاک
  .است شده خاک نوع نيا در هالکه پوشش سطح درصد

 ،)ب ‐٤( شکل براساس هالکه از رده هر مساحت سهيمقا
 با يهالکه رده به مربوط مساحت نيشتريب که، دهد يم نشان
 يم بسته تاج پوشش با يهالکه ومتر يسانت ٥٠يباال يهانهال
 يهانهال با يهالکه و باز تاج پوشش با يهاهلک. باشد
 .دهند يم اختصاص خود به را مساحت نيکمترمتريسانت٥٠ريز

 ۵ و ۴ يواحدها که شود يم مشاهده شکل نيهم به توجه با
 گريد يواحدها به نسبت مساحت نيشتريب ينقشه خاک دارا

   .است
 نيشتريب شود مي مالحظه )٢ (جدول در که طور همان

 که دارد وجود نقشه خاک ٥ و ٤ يواحدها در هالکه تعداد
 و متريسانت ٥٠ يباال يهانهال با يهالکه رده به مربوط شتريب

 نيهم به توجه با. باشد يم بسته تاج پوشش ريز يهالکه
 و ١١ ،٧ يدرواحدها هارده هيکل در هالکه تعداد نيکمتر جدول،

 بدست جينتا هيپا بر. شود يم مشاهده يجنگل يهاخاک از ٣
 خاک مختلف يدر واحدها هاسنجه ليتحل و هيتجز از آمده

 واحد در هالکه تراکم نيشتريب که شود يم مشاهده ،)٢جدول(
 نيشترياست، ب گريد يواحدها از شتريب يجنگل يهاخاک ١٠
 يهايژگيو از يامجموعه را هالکه نيا پراکنش و عيتوز در عامل

 درکنار خوب يزهکش و يرس بافت مانند خاک يکيزيف
 يتحتان سطح در يآل ماده مانند خاک ييايميش يها يژگيو

 فيتوص پيت نيا در را هالکه شتريب حضور و يفراوان خاک،
 .کند يم
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  )الف(

  
  )ب (

  اک خ نقشهين واحدهايبها در  لکهازرده و مساحت هر  درصد سطح پوشش يهاع و تغييرات سنجهي توز‐۴شکل
  

   مختلف نقشه خاکين واحدهايها در سطح کالس و در ب آناليز سنجه نتايج ‐ ۲جدول

  سنجه تراکم لکه  سنجه
)PD((#100ha)  

  سنجه بزرگترين اندازه لکه
)LPI)(ha(  

  سنجه شکل سيماي سرزمين
 )LSI(  

  سنجه تعداد لکه
)NP(  

  کالس                  
  يهاواحد

   نقشه خاک

  ٥٠ريز
متريسانت

 ٥٠يباال
متريسانت

A*  
  زبا

C*  
 بسته

  ٥٠ريز
متريسانت

 ٥٠يباال
متريسانت

A  
  باز

C  
  بسته

  ٥٠ريز
متريسانت

 ٥٠يباال
متريسانت

A  
  باز

C  
  بسته

  ٥٠ريز
متريسانت

 ٥٠يباال
متيسانت

A  
  باز

C  
  بسته

٠٣/٩٣/٢٠٥٠/١٧١/٧١٥/٢١/٢١/١٥/٧٩/٤١١/٥٠٦/٥٨١/٤١٥١٦١٧١٤  ٣
٦٤/٢٤٧/٧٠٤/٣٧١/٦٠٧/٠٩/٠٧/٠٩/٤٣/٩٠٦/٢٤٨/٩٨٦/١٥٨٩٦٥٩٩٤ ٤
٢٧/٢٩٣/٣٧١/٤٤٩/١٠٤/٠٩/٠٥/٠٩/٣٠/٠٦٨/٤٨٠/٠٣٢/٤٧٣١٤٤٨١١٣٦ ٥
٠٥/٥٨٧/٣٠٥/٥٨٧/٣٣٥/٨٢/٣٥/٨٢/٤٥/٢٤٧/٣٤٥/٢٤٧/٣٤٩٤٩ ٧
٧٤/٣٣٩/٧٣٩/٧٧٤/٣١٨/٤١/٢٩/٤١/٦٥/٤٦٥/٤٩١/٤٣١/٤١٣١٥١٥١٣  ٨
٤٤/٢٧١/٦٨٠/٢٣٤/٦٢٢/٣٣/٢٥/٣٣/٠٢/٣٣١/٧١٤/٤٧٤/٦٦٣٧١١٣٢  ١٠
٥٠/٨٧٥/٤٠٠/٩٢٥/٤٢٣/٢١/٢٢/٢٣/٨٦/٢٣٢/٣٥/٢٠٨/٢٦١٤٣ ١١
٦٧/٤٣٤٢/٤٤٤٩/٥٣١١/٣٤٢٤/٠٣/٤٤/١٢/٢٥/٣٧٦/٤٨١٩/٩٥٩/٧١٧٥٣١٨١٩١٣٠١  کل

 . باشديرتاج پوشش بسته مي زي زادآوريها لکهCر تاج پوشش باز و منظور از ي زي زادآوريها لکهAمنظور از *     
  

 نيشتريب ،)۲ (لکه در جدول شکل يدگيچيپ يهاسنجه مطابق
مشاهده  نقشه خاک ۵ و۴ يواحدها در ها لکه شکل يدگيچيپ
 نيا در شکل نيتر دهيچيپ با يهالکه گريد عبارت به.  شوديم

 عامل نيتر کننده نييتع مورد نيا در. رنديگ يم قرار گروه
 يپست رينظ خاک يکيزيف يهايژگيو بر عالوه هالکه يدگيچيپ
 سنگ و تباف از جمله خاک ييايميش يهايژگيو اد،يز يبلند و

 که، دهد يم نشان ،)۲ (جدول. موثراست زين خاک مادر
 ۵۰يباال يهانهال با يهالکه رده به مربوط هالکه نيبزرگتر
 از ۷ واحد در که بوده بسته تاج پوشش با يهالکه ومتر يسانت
 پوشش باز تاج با يهالکه رده. شوند يم دهيد يجنگل يهاخاک

 را يکوچکتر يهااندازه ،مترينت سا۵۰ريز يهانهال با يهالکه و
  .دهند يم اختصاص خود به

 مقدار شود، مي مالحظه ،)الف ‐٥ (شکل در طورکه همان
در  يفراوان نيشتريب يدارا يزادآور يهالکه هيحاش تراکم
 رده به شتر مربوطيب که باشند يم يجنگل يهاخاک ١٠واحد
 شکل به توجه با. است متري سانت٥٠يباال يهانهال با يهالکه
 که شود يم دهيد ،ي زادآوريهاکل لکه هيحاش سنجه ب، ‐۵
 نيشتريب يدارا يجنگل يهاخاک ۵ و۴ يواحدها در مقدار نيا

 يخاک مناسب طيشرا خاطر به نه تنها موضوع نيا. است مقدار

دو واحد  نيا اديز نسبتا مساحت بخاطر تواند يم شتريب بلکه
  .باشد مطالعه مورد لجنگ يمايس در گري دينسبت به واحدها

  
  )الف(

  
  )ب(

 يها ردهه کليه و حاشيتراکم حاش يهاع و تغييرات سنجهي توز‐۵شکل
   خاک نقشهيهاواحد در ي زادآوريمختلف لکه ها
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  ) منظريمايس(پ يها در سطح لندسکبررسي سنجه

 يمايس(پ ي سطح لندسکيهادر اين سطح، هر يک از سنجه
ر ارائه ي زيورت جداول و شکل هاج آن بصيز و نتايآنال) منظر

 شود، سنجه ي، مشاهده م)۳ (شده است، همانطور که در جدول
ن مساحت مربوط يشتريب) TA( خاک يمساحت واحدها

 در يعني دهد ي نشان م۴ و ۵ خاک را مربوط به واحد يواحدها
ه ي از بق۴ و ۵ يگرازبن سطح پراکنش واحدهاسطح بخش

ن سنجه يهمچن. ر استشتي بي نقشه خاک شناسيواحدها
 و ۵ را در واحد ي زادآوريهان تعداد لکهيشتريتعداد لکه، ب

 يشناس نقشه خاک۱۱ن مقدار سنجه مربوطه را در واحد يکمتر
  . دهدينشان م

شود تراکم لکه  ، مالحظه مي)٣ (طور که در جدول همان
رغم ي عليشناس نقشه خاک١٠در واحد  PD)(در واحد سطح 
ن يشتري بيگر داراي دياحد نسبت به واحدهان ويمساحت کم ا

ط و خاک ين سنجه نشان دهنده وجود شرايمقدار خود است ا
با توجه به . ن واحد استي خوب در ايجه زادآوريمناسب و در نت

ن ي شود که ميانگين برزگترين جدول، مشاهده مي هميداده ها
شه  نق٧در واحد )  آر٨٠(  متر مربع٨٠٠٠ با مساحت  اندازه لکه
  )LPI(ن سنجه ي منطقه مورد مطالعه قراردارد، ايخاکشناس
ب در ين اندازه لکه ها به ترتي دهد که بزرگترين نشان ميهمچن
با مشاهده ن جدول و يدر هم. قرار دارند، ١١و ١٠، ٨ يواحدها
 مربوط به شکل يدگيچين پيشتري شکل لکه، بيدگيچيسنجه پ

، ١٠، ٤، ٥ ي در واحدهابيبه ترت) هااشکال مختلف لکه(ها لکه
نکه هرچه شکل لکه ها ي با توجه به ا. وجود دارد٧ و٣، ١١، ٨
ق ين تحقيابد در اي يش ميط لکه افزايده تر باشد طول محيچيپ
ن تراکم يشتريه نشان داد که بيسنجه تراکم حاشج حاصل از ينتا
 ي موجود در واحدهاي زادآوريها مربوط به لکه هاه لکهيحاش
  .  باشديشه خاک بخش گرازبن م نق١٠ و ١١

  
   مختلف نقشه خاکين واحدهايو در ب) منظر يمايس(پ يها در سطح لندسک  نتايج آناليز سنجه‐۳جدول

ED* LSI* LPI* PD* NP* TA* 
 سنجه ها                  

   يواحدها
 نقشه خاک

٥٧/١٢٧ 2/83 0/21 39/33 31 78/81 3  
١٤/١٢٤ 4/96 0/09 60/12 154 256/11 4 
٨٣/١٣٦ 6/19 0/09 66/20 217 327/78 5 
٦١/١٧٠ 2/19 0/82 48/92 13 26/57 7 
٣١/٢١٧ 4/01 0/41 51/14 28 54/74 8 
١٦/٢٥٤ 4/41 0/33 89/15 43 48/23 10 
٥٦/٢٦٣ 3/02 0/23 33/26 7 21/04 11 

نقشه  سنجه برزگترين لکه در هر واحد از LPI تراکم لکه در هر واحد از نقشه خاک ، PD، ر واحد از نقشه خاکهاي موجود در ه تعداد کل لکهNP مساحت هر واحد از نقشه خاک ،  TAمنظور از * 
  واحد از نقشه خاک هر پ دريه لکه در سطح لندسکي سنجه تراکم حاش EDواحد از نقشه خاک ، در هر پي سنجه شکل لندسکLSIخاک ، 

  

 يهانجهس مقادير که، شود مي مالحظه ،)٦ (شکل مطابق
 يدارا يجنگل يهاخاک ٨ واحد در ها لکه نيب فاصله يآمار
 زانيم نيکمتر يآن دارا ١٠  و٧ واحد در و فاصله نيشتريب

 مطلب نيا انگريب موضوع نيا. باشد يم هالکه نيب در فاصله
منطقه  اديز بيش ليدل به يجنگل يهاخاک ٨ در واحد که است
 جهينت در و شده تقرمس يکمتر يزادآور آن، بودن يدياس و

 واحدها گري مستقر در ديلکه ها به نسبت هالکه نيب فاصله
 بيضر و اريمع انحراف ليتحل و هيتجز و يبررس با. باشد شتريب
 يهالکه در نيانگيم اطراف در اديز پراکنش و فاصله راتييتغ

 يم دييتا را ريمقاد نيا يجنگل يهاخاک ٨ موجود در واحد
 ييايميش و يکيزيف ي هايژگيو ليحلت و هيتجر با. کند

 يدياس که شود يم مشاهده يجنگل يهاخاک  نقشهيواحدها
 بافت و اديز يبلند و يپست و سو کي از ميپتاس کمبود و بودن
 فاصله و پراکنش يرو بر تواند يم گريد يسو از يرس و نيسنگ
  . باشد موثر لکه نيب اديز نسبتا

  
  دري زادآوريهالکه نيب فاصله يآمار يهاسنجه پراکنش و عيتوز ‐۶شکل

   نقشه خاک مختلف ين واحدهايب
  

 ياهيگپوشش تيريمد و يشناختبوم مهم ميمفاه از تنوع
 مربوط ياول که است شده ليتشک مولفه دو از يالکه تنوع. است
 نيدوم شود، يم اطالق يالکه يغنا آن به و هاستلکه تعداد به

 مربوط هالکه افراد عيتوز به که دباش يم يکنواختي تنوع، مولفه
 شده ارائه يمختلف يهاشاخص هالکه تنوع عيتوز يبرا. است
 شتريب ونيمپسيس و شانون شاخص دو آنها نيب از که است،
 مختلف، يهاشاخص نيب از رايز رد،يگ يم قرار استفاده مورد



  ۱۳۹۱, ۱) ۴۳(مجله تحقيقات آب و خاک ايران   ۶۲

 هالکه تنوع صيتشخ يبرا را يشتريب ييتوانا هاشاخص نيا
 است ياگونه يغنا ريتاث تحت شتريب شانون تنوع صشاخ. دارند
 قرار غالب يهالکه يفراوان ريتاث تحت ونيمپسيس شاخص اما
 مشاهده ،)الف ‐٧ (شکل مطابق اساس نيهم بر. رديگ يم
 يهانهال با يهالکه رده يبرا شانون تنوع سنجه که شود يم
 ٨ و ٣ يواحدها در متري سانت٥٠ ريز و متري سانت٥٠ يباال

 که دهد يم نشان و واحدهاست، هيبق از شتريب يجنگل يهاخاک
 يمکان پراکنش و يبررس مورد يهايژگيو نظر از هالکه نينادرتر
 در سنجه نيا زيآنال با. اند شده واقع) ٨ و ٣(ها  پيت نيا در

 براساس. مشاهده نشد يدار يمعن اختالف گريد يواحدها
 يفراوان نيشتريب شکل نيهم در مپسونيس تنوع يهاسنجه
- سنجه يبررس با. است شده واقع١١ و ٨ ،٣يواحدها در هالکه
 و پوشش بسته تاج با يهالکه رده يبرا مپسونيس و شانون يها
 نيشتريب و هالکه نينادرتر که شد مشخص ،)٧ (شکل در باز

 قرار يجنگل يهاخاک ١١  و٨، ٣ يدر واحدها هالکه تراکم
  .دارند

در  يزادآور يهالکه تنوع )يهاشاخص(يهاسنجه راکنشپ و عيتوز ‐۷شکل 
   نقشه خاک مختلف ين واحدهايب

   يريگ جهينت و بحث
 و عيتوز با آن ارتباط و يطيمح عوامل نيب ارتباط شناخت
 يعيطب يهاستمياکوس تيريمد جهت ياهيگ پوشش پراکنش
 بهتر يبردار بهره امکان عتيطب از حيصح يآگاه با و ستيضرور
 جامعه ،يمحل يهااسيمق در. شود يم فراهم ياله يهامتنع از

 منابع با ياهيگ تنوع و بيترک که دادند نشان ياهيگ شناسان
 ارتباط دهند، يم رييتغ را ستمياکوس که يعوامل و دسترس قابل
 يارهايمع از يکي يزادآور يهالکه پراکنش و تجمع. دارند يقو
- يژگيو. ديآ يم شمار به يجنگل يهاتوده تحوالت استقرار مهم
 پراکنش و عيتوز در ياديز ريتاث خاک ييايميش و يکيزيف يها

 ‐يآمار يهازيآنال جينتا باشد، داشته تواند يم يجنگل يهاتوده
 با ارتباط در جنگل يزادآور يهالکه  مختلفيهاسنجه و يمکان

 يواحدها در هالکه تحوالت و رييتغ که داد نشان يخاک عوامل
 و يکيزيف يهايژگيو و بوده متفاوت يجنگل يهاکخا مختلف

 موثر يزادآور يهالکه استقرار نوع و پراکنش در خاک، يايميش
 شوند يم مرتبط هاتوده يمحل عيتوز به عوامل نيا شتريب. است
 ندارند، نيزم کره اي و هاقاره سطح در عيتوز با يچندان ارتباط و
 يبرا يجنگل يهاخاک از ياديز ييايميش و يکيزيف يهايژگيو

 رشد يبرا خاک ساختمان هستند، مهم اهانيگ يزادآور و رشد
 مواد و بافت  است، برخوردار يخاص تياهم از اهانيگ پراکنش و

 پراکنش و عيتوز در است ممکن زين خاک در موجود ييغذا
  . باشند موثر ها لکه

 که داد نشان قيتحق نيا از حاصل جينتا راستا نيهم در
 يزادآور يهالکه مختلف يهارده يرو بر خاک يهايژگيو اثر

 يباال يهانهال با يهالکه رده در که صورت نيبد است، متفاوت
 يزهکش ،)يرس ‐يلوم ( خاک بافت يهاعامل متر،ي سانت۵۰

 رده در و يآل مواد خاک، ساختمان ،pHرطوبت،  مناسب،
 يريوذپذنف خاک، بافت متر،يانت س۵۰ ريز يهانهال با يها لکه

تاج  با يهالکه رده در و يکاف ميپتاس و تروژنين فسفر، آهسته،
 ساختمان  مناسب، يونيکات تبادل تيظرف ،pH بسته، پوشش
 رطوبت باز، تاج با يهالکه رده در و اد،يز تروژنين و فسفر خاک،

 نيموثرتر از). نيسنگ (خاک بافت اد،يز ميپتاس و فسفر اد،يز
  . باشند يها من لکهير استقرار و پراکنش اد گذار ريتاث يهاعامل

 مورد يهاعامل تمام بايتقر شد مالحظه که طورهمان
 يهالکه پراکنش و عيتوز  دريهر کدام به نحو خاک يبررس
 يبررس به مربوط جينتا که طورهمان. گذارند اثر يزادآور
 نيشتريب دهد، يم نشان يزادآور يها لکه يآمار يها سنجه
 يهالکه مناسب پراکنش و تعداد تنوع، لکه، متراک درصد،
 با يهالکه رده يبرا و يجنگل يهاخاک ۱۰ واحد در يزادآور
 يم بسته تاج پوشش با يهالکه و متريسانت ۵۰ يباال يهانهال
 بافت بخاطر ياجهينت نيچن ليدل د توجه داشت کهيبا. باشد

 مناسب، يزهکش ،)شن ،يشن‐ي، رسيلوم (خاک مناسب
 نظر به يمنطق خاک، ساختمان و يآل مواد ،pH ،يکاف ترطوب
 با پژوهش نيا جينتا .(Zahedi Amiri et al. 2008). رسد يم
 دهند يگزارش م که). Mirzaei et al. ) 2006يها افتهي جينتا

 باشند يغن يمعدن و يآل مواد نظر از  ديبا يجنگل يهاخاک
  . است همسو

 از يکيبه عنوان طور که عنوان شد رطوبت خاک همان
 ي جنگليهاستمي در اکوسي  اساسي، نقشياتي حيهامولفه

 يهاد به درون لکهيم نور خورشي که با تابش مستيدارد، به طور
ر و تعرق ياد تبخي با تاج پوشش باز و سطح حفره زيزادآور

افته و رطوبت خاک درون حفره را نسبت به يش يدرون لکه افزا
ان شده ي وجود عوامل بيهد از طرفد يگر کاهش مي ديهاطيمح
تر، عناصر  نيي پايهاهي تواند قبل از جذب آب و رطوبت در اليم
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زان ير ميين مورد تغيدر ا.  را از دسترس خارج کندياتيح
ه قابل مشاهده است يها و حاشرطوبت از مرکز لکه به کناره

ر کمتر و يده تر باشد در تبخيچيها پن هرچه شکل لکهيبنابرا
  .  خاک موثر خواهد بودياتيمواد ححفظ 

 نشان مختلف يهاسنجه از حاصل جينتا مطالعه نيا در
 داشتن با) ۳و  ۲شکل (ي جنگليهاخاک ۱۰ واحد که داد

 تراکم، نيشتريب يدارا گريد يواحدها به نسبت سطح نيکمتر
 يهاسنجه به استناد با. باشند يم هالکه درصد و تنوع
 نيبدتر يجنگل يهاخاک۱۱و ۸ ،۷ يواحدها شده، يريگ اندازه
 نيکمتر و دارند گريد يهاواحد به نسبت را يزادآور طيشرا
 تنوع يول شود، يم مشاهده واحدها نيا در يزادآور يهالکه
 شتريب يجنگل يهاخاک از واحد نيا در هالکه مختلف يها رده
 ساختار و پراکنش يالگو. است گريد )يهاپيت (يواحدها از
 نسبت يجنگل يها خاکياز پهنه بند ۵ و۴ ،۱۰ واحد رد هالکه
 باشد، يم يبهتر يکنواختي و پراکنش يدارا گريد يواحدها به
 از يرويپ جهت يزادآور يعيطب يالگو بعنوان تواند يم و
 واحد مساحت به توجه با. شود گرفته نظر در يعيطب يندهايفرآ
 اواحده نيا که شود يم مشاهده يجنگل يهاخاک ۵ و ۴
 يم ليتشک گرازبن بخش کل يمايس در را سطح نيشتريب

 در هاتوده تيريمد و يگذار نشانه تيحساس موضوع نيا دهند،
 نيشتريب داشتن بخاطر چراکه دهد، يم نشان را مناطق نيا

 ۸ و ۱۰ يواحدها به نسبت يشناسخاک يهاتيمحدود و سطح
 اتيعمل و يشناسجنگل يهابرنامه يستيبا ،يجنگل يهاخاک
 با همسو و شتريب دقت با يزادآور استقرار جهت در يپرورش
که گفته شد بافت خاک طورهمان .رديپذ انجام يعيطب يالگو
 قابل دسترس ييزان رطوبت و مواد غذاي در کنترل ميادير زيتاث
 با عمق مناسب و بافت سبک، آب قابل يهاخاک. اهان دارديگ

اهان يار گياد در اختي ز و به مقدار نسبتايدسترس را به راحت
 پراکنش ير بافت خاک بر روي تاثيطور کل دهند، بهيقرار م
 يراتييزان رطوبت به تغيل اختالف در مي، به دلي زادآوريهالکه

 شود، ي خاک منجر ميزان شوري و ميده و هوايدهدر شکل
اهان يات گيد حيش وتجدي رويدرجه فراهم بودن فسفر برا

 در ي تواند عامل محدودکننده اي است و ميار ضروريبس
 دهد که ي نشان ميادي باشد مطالعات زي جنگليهاستمياکوس
زان رطوبت خاک دارد و ي با ميادي زيت فسفر همبستگيفعال

 دهد، کاهش يند را کاهش مين فرآيکاهش رطوبت خاک انجام ا
 تواند خطرناک باشد، چراکه يار ميند چرخه فسفر بسيدر فرآ
طور ن همانيبنابرا.  با فسفر دارديميرتباط مستق گونه ايزادآور

 ي زادآوريهااد لکهي پراکنش و تراکم زيل اصليکه اشاره شد دل
زان فسفر يجه مي رطوبت مناسب و درنت٤ و٥ ،١٠ يدر واحدها

  .   باشديقابل درست رس در واحدها م

  ,Eseri,  2001;  Hosseini Tavasol) پژوهشگران يبرخ
; 2004, TorangeZar; 2003,  .et al, d  AZarnyvn;2003

Jafari et al.,  2005; Zahedi Amiri et al., 2008; Chahvky 
Zare,  2001) .ن ينشان دادند که فاکتور بافت خاک از مهمتر

ج حاصل از ينتا.  باشنديها معوامل موثر در پراکنش توده
ر ها را دن لکهين فاصله بيشترين لکه ها بي فاصله بيهاسنجه
 ارتباط يبا بررس.  دهدي نشان مي جنگليها خاک٨ و ١١واحد 

 شود که يها مشاهده من لکهي خاک و فاصله بيهايژگين ويب
اد و در يب زيم کم، شيته، پتاسيدي بافت خاک، اسيهاعامل
ش ين عوامل افزاي خاک موثرتري و آليجه کاهش مواد معدنينت

 باشند، هرچه ي مهان واحد از خاکيها در ان لکهيفواصل ب
 و يشتر، بافت خاک و موادآليته خاک بيديب و درجه اسيش

تر و  مشکليط زادآوريجه شرايتر و در نت خاک نامناسبيمعدن
ج ينتا.  شونديل مي از هم تشکيها در فواصل دورتريزادآور
و ) ونيمپسيشانون و س( انجام شده در مورد تنوع ي هايبررس

 نشان ي جنگليهااحد خاک مختلف در ويهاپراکنش لکه
شتر از ي با تاج پوشش بسته و باز بيهادهد که تنوع در لکه يم

متر و در واحد ي سانت٥٠ريمتر و زي سانت٥٠ي بااليهالکه با نهال
.  باشدير واحدها ميشتر از ساي بي جنگليها از خاک١١ و ٨، ٣

پ ين تي شود علت باال بودن تنوع در ايطور که مالحظه مهمان
ت ي از ظرفي تواند ناشي خاک ميهاپير تي نسبت به ساها

 يزان چراين بودن ميين پايباال، همچن تروژنياد، ني زيونيتبادل 
د يالبته با. ها باشدن واحد از خاکياد در ايب زيدام بعلت ش

 ي براياري توان بعنوان معي تنوع ميهاتوجه نمود که از شاخص
ت يري و اتخاذ مديدآور زايها و پراکنش مناسب لکهيابيارز

 تنوع يها استفاده کرد، ولت آنيمناسب در جهت بهبود وضع
 يعي طبيت خوب پراکنش و الگويل بر وضعيها دل لکهيباال
 با يها از مواقع حضور لکهيچه بسا که در برخ. ستيها ن آن

در مجموع از . ها شودش تنوع لکهي نامناسب باعث افزايگونه ها
ات بافت خاک، ي شده خصوصي بررسيطي محيهايژگين ويب

 يکيت الکتري مناسب، رطوبت خاک، هدايم، زهکشيفسفر، پتاس
 منطقه مورد مطالعه نقش ي زادآوريع و پراکنش لکه هايدر توز
  . دارنديمهم

ان يب) Davidson et al, 1992(خاک  تروژنينه نيدر زم
، سبب ييايومس باکتريت بيزان فعالي کنند که کاهش ميم

 ,Almquist et al) شوديها متروژن در لکهيزان نيش ميافزا

 متوسط، بزرگ يهاتروزن در حفرهي کاهش ني، اما از طرف(2002
ها ش از حد اندازه لکهيش بي از افزايتواند ناشي بزرگ ميليو خ

 خاک از جمله ي عناصر اصلييش آب شويجه افزايو در نت
ه لکه و ارتباط آن ن اندازيتروژن باشد با مشاهده سنجه بزرگترين



  ۱۳۹۱, ۱) ۴۳(مجله تحقيقات آب و خاک ايران   ۶۴

ن واحدها يشتر در اي که بي جنگليها خاک٨ و ٧ يبا واحدها
  .  گرددين استدالل اثبات مي باشند، ايمستقر م

، در ارتباط يشگاه جنگلي خاک هر رويهايژگي از ويآگاه
ت يري و مدي در نشانه گذاري آن نقش موثري توده هايبا زادآور
 توان در برنامه ين پژوهش مياج ين از نتايبنابرا. ها داردتوده
ت جنگل استفاده نمود که از يري و مديشناس جنگليهايزير

 انيدر پا. دي آين پژوهش بشمار مي مهم ايهادستاوردجمله 
ر رطوبت خاک، ي مهم خاک نظييعناصر غذا که گفت توان يم

رات يين ارتباط و اثر را با پراکنش و تغيشتريتروژن  بيفسفر و ن
زان کربن در ي دهند و مي نشان مي زادآوريهاکه ليها سنجه
. ن اثر را دارديشتري کوچک با تاج پوشش بسته بيهاحفره

دهد که عناصر موجود در  ين عوامل نشان مي از ايامجموعه

 اثرات ي تواند در مدت کوتاهي مي زادآوريهاخاک و لکه
د توجه داشت که يبا.  هم داشته باشندي را بر رويمتقابل
 يهاستمياکوس يتحول يهاکانون به عنوان يزادآور يها لکه
 و سرنوشت کننده محدود عامل نيکوچکتر با توانند يم يجنگل
 و يکيزيف يهايژگيو. سازند مواجه مشکل با را جنگل يبقا
 و يکياکولوژ متفاوت طيشرا جاديا با خاک ييايميش
 نبه عنوا هم تواند يم يجنگل يهاستمياکوس در يکيدرولوژيه

 بر. کنند عمل آن کننده ديتشد و يزادآور کننده محدود عامل
 در يزادآور يهالکه تراکم که داشت اذعان توان يم اساس نيا

 يارمناسبيمع تواند يم ،يجنگل يهاخاک يرو بر سطح واحد
 يبرا آن مناسب طيشرا و خاک يزيحاصلخ زانيم نييتع يبرا

   .باشد يزادآور
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