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 در اخته زغالانه گونه ير سالي دوايپهنا بر و خاک) يدما و بارندگ( مي دامنه، اقلجهت تأثير

 )رانيا غرب شمال (ارسباران يها جنگل
 

  

 

   ۱يقه اصغري و عتيعيعباس بانج شف، *جانپورياحمد عل

  

  )۲۷/۰۳/۱۳۹۳ :رشيخ پذي ؛ تار۲۸/۱۰/۱۳۹۲: افتيخ دريتار(

 
  دهيكچ

ـ  خودرو رو  صورت  به باز    با تاج پوشش   يهاتودهه جنگل و در     ي ارسباران است که در حاش     يها جنگل ي بوم يهاهن از گو  اخته  زغالگونه   ش ي

درجـه حـرارت،    (م  ي مانند جهت دامنه، اقل    يطي عوامل مح  تأثير يبررسق  ين تحق ي ا هدف از .  وسعت انتشار نسبتاً محدود است     يداشته و دارا  

اخته در چهار    ه زغال ي پا ۴۸منظور   نيا به. بود اخته  زغال گونه   يشير رو ي دوا ي خاک بر پهنا   ييايمي و ش  يکيزيات ف ي خصوص يو برخ ) يبارندگ

. ه شد يها ته هي پا يمتر  ي سانت ۱۰متر از ارتفاع     ي سانت ۲سک به ضخامت    يک د يانتخاب شده و    ) ه  در هر جهت    ي پا ۱۲ (ييايجغراف ياصلجهت  

 ۳۰ک نمونه خاک از عمق صفر تـا         يد،  يه گرد يسک از آن ته   ي که د  ياهير مجاورت پا  ، د ييايت خاک در هر جهت جغراف     ي وضع ي بررس برای

-Imageافزار    با استفاده از نرم    انهيسالر  ي دوا يها، پهنا سکيپس از اسکن کردن مقطع د     . دي نمونه خاک برداشت گرد    ۴۸ و در کل     يمتريسانت

j ـ      يهـا    در جهـت   يشير رو ي دوا ين پهنا يانگين م ي نشان داد که ب    جينتا.  شد يريگ اندازه . )α=۰۵/۰ (دارددار وجـود      ي مختلـف اخـتالف معن

 و  ي شـمال  يهـا ن در جهت  يچن هم. گر است ي نسبت به جهات د    )متريلي م ۳۴/۱(انه  ير سال ي دوا يپهنان  يشتري ب ي دارا ي که جهت شرق   يطور هب

ـ     يبـستگ   هـم  ي بارندگ ور  ي دوا ين پهنا ي ب ي جنوب  انه و درجه حرارت و در جهت      ير سال ي دوا ين پهنا ي ب يشرق . دار وجـود دارد    ي مثبـت و معن

 و  )mg/kg ۱۲ (تـرات ي ن ،)mg/kg ۳/۵۷(مي، آمـون  )۴۵ (، ، درصـد رس    )۸/۲۸ (ميدرصد کربنـات کلـس    ز نشان داد،    ي ن يشناس مطالعات خاک 

 يها تودها  يهت اح ج گردد، يهاد م شنين پ يبنابرا.  بود ها  جهتر  يشتر از سا  ي ب يدار ي معن طور  به يشرقدر جهت   ) cmol/kg ۹/۲۲ (يتبادلم  يکلس

  .شود استفاده يشرق يهادامنه در منظوره چند گونه کي عنوان به اخته زغالاز  ارسباران ب شده منطقهي تخريجنگل
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  مقدمه

 بـه  فـرد،  بـه  منحصر يستيز تنوع داشتن با ارسباران يها جنگل

 به جنگل ليتبد ،يسوز آتش دام، يچرا جمله از مختلف ليدال

ـ تخر دچـار  يسـنت  يهـا  يبـردار  بهره و يکشاورز يها نيزم  بي

 در شهير مذکور بيتخر عوامل از ياريبس که اند شده يا ندهيفزا

 جنگل نانينش هيحاش و نانينش جنگل ياجتماع و ياقتصاد ليمسا

 جلــب ياراضــ نيــا يايــاح يراهکارهــا از يکــي. )١١(دارنــد 

 يادرختچـه  و يدرختـ  يهـا گونه کاشت ي برا يمردم مشارکت

ـ تخر يجنگل يهاتوده در اخته   زغال مانند چندمنظوره  شـده  بي

 يهـا  يژگـ يو شـناخت   بـدون  ين راهبرد ي چن ياجرا). ۵ (است

 نخواهـد  ريپـذ  ها امکـان   گونه نيا يشگاهي رو يازهايو ن  يشيرو

 بوده Cornaceae از خانواده ).Cornus mass L(اخته  زغال .بود

 منطقه در و پرو ،يشمال کره مين معتدل مناطق در يعيطب طورو به 

ـ ا خـصوص   بـه  ايسـ آ اروپـا،  از يعيوس  قفقـاز  و ارمنـستان  ران،ي

 از متر ۱۴۰۰ ارتفاع در   را رشد نيترد که در اروپا مناسب    يرو يم

ــدر ســطح ــد و دارد اي ــزري ــه آن يستي ــال ۳۰۰ ب ــ س           رســد يم

 ارسـباران  يهاجنگل در  خودرو صورت  بهن گونه   يا). ١٩ و   ١٦(

 درختـان  نيا از وه،يم يتوجه قابل ريمقاد ساالنه و   داشته حضور

  سـاکارز  و گلـوکز . )١٦(گردد   يم استحصال يسنت يها روش به

-نيتـام يو ک،يـ فول دياس م،يکلس آهن،زان يم اما بوده، اندک وهيم

 آن قابل توجه يدهاييها و فالونونياني آنتوس،E ،B2 ، B1، Cيها

 ييت بـاال  يـ دان بـوده و قابل    ي اکـس  ي آنت يوه دارا ين م يا. باشديم

   ).۳۲ و ۲۵ ،۶(سرطان دارد  مبارزه با يبرا

 يمتفـاوت  يپهنـا  با يمتوال يشيرو يهاحلقه ساالنه درختان،

 نـوع  دامنه، جهت ب،يش و هوا،   آب تيوضع و دهند يم ليتشک

ـ  فاصـله  آب، و خـاک  جـذب  قابل عناصر خاک،  درختـان،  نيب

 از تـوده  در درخـت  تيـ موقع و مجاور درختان شيرو تيوضع

 اسـت  درختـان  رشـد  بر موثر يطيمح يها مؤلفه نيتر مهم جمله

 هاي در حلقه درختان عمر طول در يعيطب عيوقا هي کل.)٢٣  و۱۴(

 و استخراج قابل درختان زمان از هر در و گردنديم ضبط يشيرو

ـ دوا يپهنـا  راتييـ تغ  مطالعـه ).٩(باشـند  يمـ  ليتحل و هيتجز ر ي

 جنگـل  ستمياکوس يرونيب و يدرون مختلف عوامل تأثير انه،يسال

 در. سازديم انينما مدت بلند و مدت کوتاه يزمان يها  دوره در را

 متغيرهـاي  ميـان  يدار ينـ مع يبـستگ  هم زين درختي شناسي اقليم

ـ رو هاي حلقه پهناي و) بارندگي مجموع و هوا دماي(يميقلا  يشي

 رويـش  فـصل  طول در بارندگي ميزان مثال عنوان به. وجود دارد

 درختان رويش بر ثرگذارتريا عامل حرارت، درجه با مقايسه در

 حـرارت،  درجـه  بلـوط  درختـان  درمورد كه درحالي .است ارس

ـ در  ).۳(ده اسـت  ي گرديابيموثرتر ارز  و ي صـفدر يک بررسـ ي

 حـصار  سـرخه  و يالمهـد  تگـر، يچ پـارک  سه در) ۸ (همکاران

ـ رو ريدوا يپهناکه  دادند   نشان تهران استان  بـا  کـاج الـدار      يشي

 و تگــريچ و يالمهــد پــارک دو در قبــل ســال اکتبــر يبارنــدگ

 نيتر باال حصار سرخه پارک در ليآور و مارس يها ماه يبارندگ

ـ رو بر که است يمهم عوامل از زين خاک. دارد را يبستگ مه  شي

 ييغـذا  مواد مهم منبع که دارد، چرا  تأثير ي درختان جنگل  يقطر

ـ ر و ميکلـس  م،يزيـ من م،يسـد  گـوگرد،  فسفر، تروژن،ين شامل  زي

 ماننـد  خـاک  يهـا  يژگـ يو  از يبرخـ ). ۲۷ و   ۲۱(ت  هاسـ  يمغذ

 و ده بوثرؤم ياهيگ پوشش بر دسترس، در يمغذ مواد و تهيدياس

 و هـا  بيشـ  بـا  نقاط در ياهيگ يها پيت پراکنش و شيرو نحوه

ـ طر از مختلـف،  ارتفاعات  کنتـرل  خـاک  يمغـذ  مـواد  تنـوع  قي

) ۱۱(نپور و همکاران     جاي عل اخته  زغالخصوص  در). ۳۳(شود يم

 يفـ ي و ک  يات کم ي بر خصوص  يوگرافيزي عوامل ف  تأثير ي بررس به

جـه  ين نت ي ارسباران پرداخته و به ا     يها جنگل اخته در  گونه زغال 

 ييايـ  جغرافيهـا  اختـه در تمـام جهـت       دند که گونـه زغـال     يرس

اخته در     زغال يها  هي پا يفي و ک  يات کم يحضور داشته و خصوص   

ها  ر دامنه يبهتر از سا   يدار  ي معن طور  به ي و شرق  ي شمال يهادامنه

وه يـ د م يـ زان تول يـ ز به برآورد م   ين) ۱۲( و همکاران    يقنبر. است

 منطقـه حفاظـت شـده    يي آن در جوامـع روسـتا  تأثيرگونه و   نيا

 بـر   يطـ ي عوامـل مح   تـأثير خصوص   اما در . اندارسباران پرداخته 

ـ  ايش قطـر  يزان رو يم  يان گونـه در منطقـه ارسـباران مطالعـه    ي

 يبررس مطالعه نيا ياصل هدف رو نيا از .صورت نگرفته است  

 و يبارنـدگ  بـا  اختـه   زغـال  گونه   انهيسال ريدوا يپهنا نيب ارتباط

 يهـا  جهـت  در خـاک  يهـا  يژگـ يو نيچنـ  هم و حرارت درجه

 از نظـر    جهـت دامنـه    نيتـر  مناسـب  تا است ييايجغراف مختلف
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ــرو ــا جنگــل  دريش قطــري ــباران يه ــه ارس  توســعه منظــور ب

منظوره و جلب مـشارکت      ک گونه چند  ي وانعن  به آن   يجنگلکار

  .گردد نييان تعيروستائ

  

  ها و روش مواد

  مطالعه مورد منطقه

 اختـه  شگاه زغـال  يرو )۱۱(ن انجام شده    يشيپ بر اساس مطالعات  

 و يچـا بـر يکل کيدرولوژيـ ه حوزه يها  از جنگل  قيتحق نيا در

 بانتخـا  يشرقجانيآذربا استان بر از يکل در شهرستان  يچالگنهيا

 يهـا  توده از قيتحق نيا در يبررس مورد اخته زغال يها هيپا. شد

 و قـان يوا ،يسـفل  و ايـ عل کالله يروستاها يعرف سامان يجنگل

 نيترکينزد. )١شکل  (شد  انتخاب   نيبخش خداآفر  از   گندمنان

ـ ا مطالعـه  مـورد  منطقه به يهواشناس ستگاهيا  يهواشناسـ  ستگاهي

ـ ا) ۱۳۷۹-۱۳۹۰(له  سـا  ۱۲ آمـار  بـه  توجـه   بـا  .اسـت  بريکل  ني

 ۱/۴۰۵ مطالعـه  مـورد  منطقـه  انهيسـال  يبارندگ ستگاه، متوسط يا

 در انهيسال حرارت درجه نيانگيم نيباالتر .است درسال متريليم

 درجـه  نيانگيـ م نيتـر  نييپـا  و)  گراد ي سانت ٢/١٣( ۱۳۸۹ سال

و متوسـط   )  گـراد  ي سـانت  ۲/۱۱ (۱۳۹۰ سال در  انهيسال حرارت

 دومـارتن  خشكي  ضريب .استگراد  ي سانت ٢٢/١٢انه  ي سال يدما

ـ د و بـر ا    يگرد محاسبه ۸۲/۲۳ زين ـ ا ن اسـاس  ي  اقلـيم  ن منطقـه  ي

 ياخته در دامنـه ارتفـاع       زغال يه ها يانتخاب پا . دارد ياترانهيمد

 از منطقه ني ا .رفتيا صورت پذ  ي متر از سطح در    ۱۲۰۰ تا   ۱۰۰۰

 عمـده  قـسمت  و بـوده  سـوم  دوران بـه  متعلق يشناس نينظر زم 

. دهنـد يمـ  ليتشک نيآذر و يآهک يهاواحد را آن يشناس سنگ

 از عمـدتاً  يجنگلـ  نقاط ارسباران در  منطقه در خاک يکلطور  به

  ).١٠(است  يآهک يا قهوه خاک و يجنگل يا قهوه خاک نوع

  

  يروش بررس

  انهير سالي دوايپهنا

 معمـوالً  انهير سال ي دوا ي و پهنا  يش قطر يرو به مربوط اطالعات

سک يد اي سال سنج  مته توسط شده هيته يهانمونه از دهاستفا با

ـ ا در .ديآيم دست  به تنه مقطع از ه شده يته ـ د پـژوهش  ني سک ي

 ن روش يچرا که ا   گرفت قرار مالک عمل  تنه مقطع از ه شده يته

 يهـا شگاهيدر رو . )۲۲ ،۲(ها است ر روش يتر از سا  قيمطالعه دق 

 تعـداد   مشابه يايرد سطح از لحاظ نمودن ارتفاع   انتخاب شده با  

 ،يجنـوب  ،يشـمال  يهـا جهت از کي هر در گونه نيا از هيپا ۱۲

 يهاهيپا يشيرو فرم چون. ديگرد يگذارعالمت يغرب و يشرق

  جـست  نيقطـورتر  باشـد، يم جست گروه  صورت  به اخته  زغال

 دو ضــخامت  بــهيسکيــپــژوهش قطــع و د نيــا انجــام جهــت

ـ د. شـد  هيته ني زم يمتريسانت۱۰ ارتفاع از متر يسانت  يهـا سکي

در . شگاه انتقـال داده شـد     يو به آزما   شده يگذارشماره شده هيته

ـ  از يهـا خـشک شـده و بـرا     شگاه ابتـدا نمونـه    يآزما  بـردن  نيب

 سمباده بعد و ۲۰۰زيسا سمباده ابتدا ديسك سطح يهايناهموار

ـ سـپس سـطح د    . شـد  اسـتفاده  ۴۰۰ زيسا محلـول   سک هـا بـا    ي

ـ گرد آميزي رنگ يسافران  الزم شـفافيت  از هـا  حلقـه  مـرز  تـا  دي

ـ مقطـع د  سـپس . شـوند  گيـري اندازه آماده و برخوردار  بـا  سکي

 اسـتفاده  بـا  و شده اسکن dpi۲۴۰۰ وضوح با  اسکنر يريکارگ به

ـ رو ريدوا يپهنا Image jافزار  نرم از  يريـ گسـاالنه انـدازه   يشي

ـ د هـر  يبرا ريدوا يپهنا يريگاندازه .ديگرد  جهـت  دو در سکي

 سـال  هـر  يبرا ريدوا يپهنا نيانگيم و ديگرد انجام هم بر عمود

ـ ه شـده دوا   ي ته يسک ها يکه در د   نيبا توجه به ا   . آمد دست  به ر ي

 يدر تمـام  ) ۱۳۹۰-۱۳۷۹( سـاله    ۱۲ يک دوره زمان  يانه در   يسال

 يقـ ي دق يمـ ي برخوردار بوده و آمار اقل     ييها از وضوح باال   جهت

ـ نزد( بريکل يهواشناس ستگاهيا از ين دوره زمان  ي ا يبرا  نيتـر  کي

ـ در دسـترس بـود، ا      )منطقه يهواشناس ستگاهيا  ين دوره زمـان   ي

   .دي حاضر انتخاب گردي بررسيبرا

  

   خاکيها يژگيو

در  ،ييايــجغراف جهــت هــر در خــاک تيوضــع يبررســ بــرای

 وک نمونه خاک    يد  يه گرد يسک از آن ته   ي که د  ياهيمجاورت پا 

ـ گرد برداشت خاک نمونه ۴۸ کل در  نمونـه  برداشـت  ي بـرا  .دي

ـ گرد مترمربـع حفـر    يسـانت  ۴۰×۴۰ ابعاد به يگودال خاک،  و دهي

 ۳۰ تـا  صـفر  عمـق  از لوگرميک ٥/١ وزن به حدوداَ يخاک نمونه

  .شد برداشت متر يسانت
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 مشخـصات  يبررس برای و شده خشک هيسا در هاخاک نمونه

 يامجموعـه  سپس. افتي انتقال يشناس خاک شگاهيآزما به آنها

 يهاخاک نمونه يبرا خاک ييايميش و يکيزيف اتيخصوص از

: از عبارتنـد  کـه  قرارگرفـت  يريـ گانـدازه  مورد شده، برداشت

ـ  کربن درصد ،pH آهک، درصد بافت،  کـل،  ازت درصـد  ،يآل

 درصـد  نيچنـ  هـم  و ميکلس م،يپتاس م،يزيمن جذب، قابل فسفر

 دسـتگاه  از  pHگيـري  اندازه ي برا.C/N نسبت و خاک تخلخل

pH ـ گرد فادهاست متر  و يدرومتريـ روش ه  بافـت خـاک بـه   .دي

 و يظـاهر  مخصوص وزن يريگ اندازه بادرصد تخلخل خاک    

ـ گرد يريـ گ انـدازه  يقـ يحق مخصوص وزن ت يـ قابل).  ۲۶ (دي

م ي باعصاره گل اشباع، درصـد کربنـات کلـس         يکيت الکتر يهدا

ـ    )۱۷( ، )۲۲ (يونيت تبـادل کـات    يـ ، ظرف )۲۲(ي، درصد کربن آل

م ي سديهاوني، کاتEDTAروش  م بهيزي منم وي کلسيهاونيکات

تـروژن بـه روش کجلـدال،       يم فتـومتر، ن   يروش فلـ   م به يو پتاس 

 يريگاندازه) ۳۰(، فسفر به روش اولسن )۳۱(ترات  يم و ن  يآمون

  .ديگرد

  

 اطالعات ليتحل و هيتجز روش

 افـزار نـرم  از استفاده با و شده انهيرا وارد آمده دست به اطالعات

SPSS18 ــد ــالن اابتــ ــودن رمــ ــاداده بــ ــا هــ ــون بــ  آزمــ

Kolmogorov_smirnov ـ مقا يبـرا  و شده کنترل  نيانگيـ م سهي

ـ وار هيتجز از مختلف، هايجهت در انهيسال ريدوا يپهنا انس و  ي

ـ گرد ، استفاده ها داده بودن وستهيپ ليدل به آزمون دانکن   يبـرا . دي

 و) حــرارت درجــه ،يبارنــدگ (يمــياقل طيشــرا ارتبــاط نيــيتع

 رسـون يپ يبـستگ   هـم  از انهيسال ريدوا يپهنا با خاک يفاکتورها

  .ديگرد استفاده

  

  جينتا

  انهير سالي دواي جهت دامنه بر پهناتأثير

ن يانگيـ م جهـت،  هـر  در انهيسالر  يدوا يپهنا يريگاندازه از پس

 آن جينتـا  کـه  ديگرد ساله محاسبه  ۱۲ دوره کي در ريدوا يپهنا

  .است شده ةيارا ۲شکل در

 نيشتريـ ب متر يليم ۳۴/۱ با يشرق جهت در ريدوا يپهنا نيانگيم

 .است دارا را مقدار نيکمتر متر يليم ۹۵/۰ با يشمال جهت در و

ـ دوا يپهنا نيانگيم نيب که داد نشان دانکن آزمون  جهـات  در ري

 يداريمعنـ  اخـتالف % ۵ احتمـال  سـطح  در ييايـ جغراف مختلف

  . دارند وجود

  

ــم ــايانگي ــ دواين پهن ــالي ــانه در دورير س ــورد بررس   يه م

)١٣٧٩-١٣٩٠(  

 در دوره   اختـه   زغال يهاهير پا ي دوا يپهناار  ين و اشتباه مع   يانگيم

ه يارا ۱ جدولک سال و جهت دامنه مطابق       ي به تفک  يمورد بررس 

ـ  بر اساس تجز   .شده است  ـ ه وار ي انس و آزمـون دانکـن انجـام        ي

 اخـتالف   ي مورد بررسـ   هاي  سالر  ي دوا ين پهنا يانگين م يگرفته ب 

 ين پهنـا  يانگيـ م ۱۳۹۰و در سال    ) α %=۵(ر وجود دارد    دايمعن

 مـورد   هـاي   سـال ر  يشتر از سـا   ي ب يداري معن طور  بهانه  ير سال يدوا

ـ  دوا ين پهنا يانگي م ي بررس . است يبررس ر در جهـات مختلـف      ي

ز نشان داد که فقـط در       ي ن ي مورد بررس  هاي  سال و در    ييايجغراف

 ي مورد بررسهاي  لسار  ي دوا ين پهنا يانگين م ي ب ي شمال يهادامنه

ـ هـا ا  ر دامنـه  يو در سا  ) α %=۵(دار وجود دارد    ي معن اختالف ن ي

  .ستيدار نياختالف معن

  

ر ي دوا يبر پهنا ) درجه حرارت و رطوبت   (يمي عوامل اقل  تأثير

  انهيسال

 عوامـل  با انهيسال ريدوا يپهنا نيانگيم نيب ارتباط يبررس جهت

 رسونيپ يبستگ  همب  يضر از )درجه حرارت و رطوبت   ( يمياقل

  .ديگرد استفاده

 ارتبـاط  ي و شـرق   يشـمال  يهـا دامنـه  در ۲ جدول بر اساس 

 حـرارت  درجـه  بـا  انهيسـال  ريدوا يپهنا نيب يداريمعن و مثبت

 انهيسـال  ريدوا يپهنا حرارت، درجه شيافزا با يعني .دارد وجود

ـ دوا يپهنا نيب يجنوب يهادامنه در. ابدييم شيافزا  و انهيسـال  ري

 يهـا دامنـه  در. دارد وجـود  يداريمعنـ  و مثبت طباارت يگبارند

 ي مـورد بررسـ    يمـ يعوامـل اقل   و انهيسال ريدوا يپهنا نيب يغرب

  .داردن وجود يداريمعن طباارت
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  ت منطقه ارسباران در شمال غرب کشوري موقع.۱شکل
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  ييايجغراف مختلف جهات در ريدوا يپهنا نيانگيم سهيمقا نمودار .۲ شکل

  

   اخته زغال يهاشگاهيمشخصات خاک رو

 اختـه   زغـال  يهاشگاهيرو خاک ييايميش و يکيزيف اتيخصوص

بر اسـاس   . ه شده است  يارا ۳ جدول به شرح  در جهات مختلف  

ته، درصـد   يدين اسـ  يانگيـ ن م يانس و آزمون دانکن، ب    يه وار يتجز

تـروژن کـل،    يلت، درصـد ماسـه، درصـد ن       ي، درصد س  يکربن آل 

ــ ــل جــذب، منيدرصــد پتاس ــزيم قاب ــدي ــيوم، س م در يم و پتاس

ن يشتريـ ب.  وجـود نـدارد    يدار ي مختلف، اختالف معن   يها جهت

ن درصد  يشتري، ب )٢٨/١ (ي در جهت غرب   يکيت الکتر يزان هدا يم

ـ  ) ٨/٢٨ (ي شـرق  يها م در جهت  يکربنات کلس  ، )٨٥/٢٢ (يو غرب

ـ      يشتريب ـ     ين درصـد مـاده آل ن يشتريـ ، ب )٤٩/٨ (ي در جهـت غرب

ــد رس در ــتدرص ــا  جه ــرقيه ــمال) ٤٥ (ي ش ، )٢/٤٦ (يو ش

ــب ــن ميشتري ــزان آموني ــرقي ــت ش ، )mg/kg٣/٥٧  (يوم در جه

و ) mg/kg٧/١٥  (ي شـمال يهـا  جهتترات در يزان نين ميشتريب

ن مقدار فسفر قابل جذب در جهـت  يشتري، ب)mg/kg١٢  يشرق

 يهـا  جهـت م در يزان کلـس يـ ن ميشتري، ب)mg/kg١/١٢  (يجنوب

ــ ــمال،)cmol/kg٢٤ ( يغرب ــرق) cmol/kg١٢/٢٣ ( ي ش  يو ش

)cmol/kg در جهـت    يونيت تبـادل کـات    يـ ن ظرف يشتري، ب )٩/٢٢ 

 يهـا  جهتن درصد تخلخل در يشتري، ب)cmol/kg٣/٢٨ ( يغرب

 C/Nزان  يـ ن م يشتريو سرانجام ب  ) ٦/٤٨ (يو غرب ) ٩/٤٨( يجنوب

  .ديمشاهده گرد) ۴۵/۱۶ (يدر جهت غرب
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   در دوره مورد بررسي به تفکيک سال و جهت دامنهاخته زغالهاي پايه) ترم ميلي( پهناي دواير ساليانه .۱جدول

  کل  جنوب  غرب  شرق  شمال  سال

  ارياشتباه مع  نيانگيم  ارياشتباه مع  نيانگيم  ارياشتباه مع نيانگيم  ارياشتباه مع  نيانگيم  ارياشتباه مع  نيانگيم  

۱۳۷۹  ۵۷/۰  c ۷۰/۰  ۲۷/۱  ۲۴/۰  ۹۸/۰  ۱۳/۰  ۹۸/۰  ۱۶/۰  b۹۴/۰  ۰۸/۰  

۱۳۸۰  ۷۸/۰ bc ۱۳/۰  ۲۸/۱  ۱۶/۰  ۹۰/۰  ۱۲/۰  ۳۸/۱  ۲۵/۰  b۰۸/۱  ۰۹/۰  

۱۳۸۱  ۹۱/۰ bc ۱۷/۰  ۲۴/۱ ۱۶/۰  ۹۹/۰  ۰۹/۰  ۱۷/۱  ۱۹/۰  b۰۷/۱  ۰۸/۰  

۱۳۸۲  ۸۷/۰  bc ۱۵/۰  ۵۲/۱  ۱۳/۰  ۳۳/۱  ۲۷/۰  ۰۸/۱  ۱۸/۰  b۲۰/۱  ۱۲/۰  

۱۳۸۳  ۹۷/۰ bc ۱۲/۰  ۱۰/۱  ۱۳/۰  ۰۹/۱  ۱۹/۰  ۰۸/۱  ۱۶/۰  b۰۱/۱  ۰۷/۰  

۱۳۸۴  ۸۹/۰  bc ۲۰/۰  ۱۴/۱  ۱۶/۰  ۱۲/۱  ۱۲/۰  ۹۰/۰  ۰۹/۰  b۰۱/۱  ۰۷/۰  

۱۳۸۵  ۸۷/۰  bc ۱۸/۰  ۱۶/۱  ۱۱/۰  ۱۳/۱  ۲۱/۰  ۸۸/۰  ۰۹/۰  b۰۱/۱  ۰۸/۰  

۱۳۸۶  ۸۲/۰  bc ۱۲/۰  ۱۲/۱  ۱۳/۰  ۲۴/۱  ۲۱/۰  ۰۵/۱  ۱۴/۰  b۰۵/۱  ۰۸/۰  

۱۳۸۷  ۰۰/۱ bc ۱۶/۰  ۱۵/۱  ۱۴/۰  ۰۲/۱  ۱۲/۰  ۹۸/۰  ۱۱/۰  b۰۳/۱  ۰۶/۰  

۱۳۸۸  ۰۹/۱ bc ۱۸/۰  ۱۵/۱  ۱۷/۰  ۸۶/۰  ۰۶/۰  ۰۱/۱  ۱۴/۰  b۰۲/۱  ۰۶/۰  

۱۳۸۹  ۲۰/۱ ab ۱۸/۰  ۲۹/۱  ۱۴/۰  ۱۵/۱  ۱۹/۰  ۱۰/۱  ۱۵/۰  b۱۸/۱  ۰۸/۰  

۱۳۹۰  ۶۴/۱  a ۲۶/۰  ۵۴/۱  ۲۵/۰  ۳۹/۱  ۲۰/۰  ۱۳/۱  ۹۶/۰  a۴۷/۱  ۱۲/۰  

  .باشد ٪ مي٥دار در سطح اطمينان  دهنده اختالف معني ف متفاوت نشانحرو -

  

  )يبارندگ و دما(يمياقل يرهايمتغ و انهير ساليدوا يپهنا نيب رسونيپ يبستگ هم بي ضر.۲جدول

  يبارندگ  حرارت درجه  انهيسال ريدوا يپهنا    جهت

      ۱  انهيسال ريدوا يپهنا

  يشمال    ۱  ۸۱/۰**  حرارت درجه

  ۱  ۰۶۷/۰  ۳۳۴/۰  يبارندگ

      ۱  انهيسال ريدوا يپهنا

  يشرق    ۱  ۶۰/۰*  حرارت درجه

  ۱  ۰۶۷/۰  ۲۵۳/۰  يبارندگ

      ۱  انهيسال ريدوا يپهنا

  يغرب    ۱  ۴۱۹/۰  حرارت درجه

  ۱  ۰۶۷/۰  -۲۸۳/۰  يبارندگ

      ۱  انهيسال ريدوا يپهنا

  يجنوب    ۱  ۵۱۷/۰  حرارت درجه

  ۱  ۰۶۷/۰  ۶۴/۰*  يبارندگ

 %۵ نانياطم سطح در دار يمعن:      *

  %۱ نانياطم سطح در دار يمعن:     **
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 جهت کيتفک به همنطق خاک ييايميش و يکيزيف اتيخصوص. ۳ جدول

  داري سطح معني  جهت  فاکتور

    يغرب  يجنوب يشرق يشمال  

  n.s۲۵۹/۰  ۷/۷)     ۰۲/۰(  ۷۴/۷)   ۰۷/۰( ۸۳/۷)     ۰۲۷/۰( ۷۵/۷)  ۰۳۷/۰(  تهيدياس

  ۰۶۲/۰     (b ۹۱/۰  )۱/۰     (b ۹۴/۰  )۰۹/۰   (a ۲۸/۱  *۰۲۰/۰(  ab ۰۴/۱)  ۰۷۷/۰( يکيت الکتريهدا

 ۳   (a ۸/۲۸ )۳۳/۱   (b ۸۳/۸ )۴۵/۳   (a ۸۵/۲۲ *۰۰۰/۰( b ۷/۱۲)   ۹۹/۲(  ميدرصد کربنات کلس

 n.s۱۳۱/ ۰ ۹/۴)     ۷/۰( ۵۷/۳)   ۵۴/۰( ۲۹/۳)   ۱۵/۰( ۸۹/۳)   ۴۲/۰(  يدرصد کربن آل

 ۲۶/۰  (b۶۹/۵ )۹۴/۰   (ab۱۴/۶ )۲۲/۱   (a۴۹/۸  n.s۱۲۸/۰( ab۷۴/۶)   ۷۲/۰(  يدرصد ماده آل

 ۵۳/۱       (a ۴۵ )۸۱/۳   (b ۹/۳۳ )۸۷/۲  (ab ۴/۳۷ * ۰۳۳/۰( a ۲/۴۶)  ۳۴/۴(  رس درصد

 n.s۴۶۴/۰ ۵/۲۴)    ۱۷/۱( ۸/۲۴)    ۷۵/۲( ۲۵)    ۰۱/۱( ۹/۲۷)   ۲۱/۱( لتيس درصد

 n.s۰۷۷/۰ ۳۸)    ۷۹/۲( ۹/۴۰)    ۲۴/۶( ۸/۲۹)     ۹۱/۱( ۳/۲۶)   ۵(  درصد ماسه

 n.s۴۴۶/۰ ۳/۰)    ۰۳/۰( ۳۱/۰)    ۰۴/۰( ۳/۰)     ۰۵/۰( ۳۶/۰)   ۰۳/۰(  تروژن کليدرصد ن

 mg/kg )۳/۵  (ab ۴/۵۲ )۵     (a ۳/۵۷ )۷۸/۲    (b ۶/۴۲ )۰۱/۶  (b ۳/۴۲ * ۰۲۸/۰وم   يآمون

 mg/kg  )۴/۲   (a ۷/۱۵ )۵۳/۱      (a ۱۲ )۵۷/۰     (b ۹/۴ )۶۶/۰   (b ۷/۶ * ۰۰۰/۰ترات ين

  جذب قابلفسفر 

mg/kg  
)۵۵/۰  (b ۶۲/۵ )۰۳/۲      (b ۳۶/۴ )۰۱/۳    (a۱/۱۲ )۱    (ab ۹/۸ *۰۰۹/۰ 

 جذب قابل  ميپتاس

mg/kg 
)۸۳/۱۹  (۴/۳۷۰ )۴/۱۶۵    (۳/۴۱۸ )۶۳    (۵/۴۷۶ )۳۰    (۵/۴۶۹ n.s۳۰۰/۰ 

 cmol/kg )۲۲/۱ (a ۱۲/۲۳ )۶۴/۰     (a ۹/۲۲ )۵/۱   (b ۵/۱۹ )۱      (a ۲۴ * ۰۴۴/۰ميکلس

 cmol/kg  )۲۹/۰   (۹۶/۱ )۲۷/۰      (۸۶/۱ )۲۵/۰   (۹۸/۱ )۳۶/۰   (۱۸/۲ n.s۸۹۳/۰ ميزيمن

 cmol/kg  )۰۱۷/۰   (۰۱۶/۰ )۰۰۵/۰    (۰۱۳/۰ )۰۰۴/۰   (۰۱۳/۰ )۰۰۴/۰   (۰۱۴/۰ n.s۲۲۵/۰ ميسد

  cmol/kg  )۰۸/۰   (۶۱/۱ )۲۳/۰       (۸/۱ )۲۷/۰    (۰۸/۲ )۱۳/۰   (۰۴/۲ n.s۲۹۸/۰ ميپتاس

 يون تبادليت کاتيظرف

cmol/kg  
)۰۸/۱   (ab ۷/۲۶ )۴۸/۰      (ab ۶/۲۶ )۶۷/۱   (b ۶/۲۳ )۸۸/۰  (a ۳/۲۸ *۰۴۱/۰ 

 ۷۱/۰      (b ۸/۴۵ )۷۲/۰   (a ۹/۴۸ )۸۷/۰   (a ۶/۴۸ *۰۰۰/۰( c ۸/۴۰)  ۳۱/۱(  درصد تخلخل

C/N )۴۶/۰ (b۴۱/۱۰ )۵۳/۰    (b۹۸/۱۰ )۴۸/۰   (b ۳۷/۱۱ )۴۹/۱   (a ۴۵/۱۶ *۰۰۰/۰ 

ns :ستين دار يمعن% ۵ سطح رد اختالف. 

  .است دار يمعن% ۵ سطح در اختالف:   *
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  يريگجهينت و بحث

 تـأثير در منطقه مورد مطالعـه       که دهد يم نشان قيتحق نيا جينتا

. اسـت  بوده داريمعن اخته  زغال گونه ريدوا يپهنا بر  دامنه جهت

 ٣٤/١ (ير در جهت شرق   ي دوا ين پهنا يانگين م يشتريب که يطوربه

)  متـر  يلي م ٩٥/٠ (ين در جهت شمال   يانگين م يو کمتر )  متر يليم

ـ ل ا يـ دل). ٢شـکل   (مشاهده شـده اسـت       د وجـود   ين امـر شـا    ي

 باشد که از سـواحل ارس بـه         يي و باران زا   ياترانهيانات مد يجر

کننـد و   ي ارسباران نفوذ م   يهاارتفاعات باالتر و به سمت جنگل     

 ي شـرق  يهـا دامنـه داغ، در   ل نحوه استقرار رشته کـوه قـره       يدل به

ـ  ي، ب يمتوقف شده و با بارندگ     ـ  ا يالن آب ش يهـا را افـزا  ن دامنـه  ي

ن گونه و يل نورپسند بودن ا يدل به احتمال دارد    ياز طرف . دهند يم

ـ  دوايش پهنايزان رو ي، م ي شرق يها مناسب دامنه  يرينورگ ر آن ي

ن يشيمطالعات پ . ها باشد ر دامنه يشتر از سا  ي ب ي شرق يهادر دامنه 

ــانيعل ــاران ج ــه زادآور ) ١١(پور و همک ــشان داده ک ــه ين  گون

امـا   حـضور دارد،     ييايـ  جغراف يهـا تمـام جهـت    در   اختـه   زغال

 طـور   بـه  ي شـرق  يهـا  در دامنـه   يفي و ک  يت آن ازنظر کم   يوضع

  . است  بهتريداريمعن

 يد که درجه حرارت و بارنـدگ      ين مطالعه مشاهده گرد   يدر ا 

ـ  دارد امـا ا    اختـه   زغاله  انير سال ي دوا ي بر پهنا  يدار ي معن تأثير ن ي

 در). ٢جــدول ( مختلــف متفــاوت اســت يهــا جهــت در تــأثير

 درجـه  بـه  تنهـا  انهيسـال  ريدوا يپهنا ي و شرق  يشمال يها جهت

 درجـه  شيافـزا  بـا  و داده نـشان دار  يمثبت معن  واکنش حرارت

ل آن  يـ دل. اسـت  افتـه ي شيافـزا  زين انهيسال ريدوا يپهنا حرارت

 پوشـش تاج بودن بسته در اثر    يبت کاف خاطر وجود رطو    به ديشا

 دراشـکوب   ممـرز  و بلوط درختان تاج گسترش و يجنگل توده

مناسب باشد که به محض باز شدن تاج پوشـش           يبارندگ و باال

ـ ، ا ي جنگلـ  يهـا ها و در مجاورت جـاده     ن توده يه ا يدر حاش  ن ي

در . کنــديدا مــيــ نورپــسند مجــال رشــد و توســعه را پيگونــه

 يزان بارندگ ي با م  اخته  زغالانه  ير سال ي دوا ي پهنا ي جنوب يها دامنه

ن يدر چنـ . دار نـشان داده اسـت   ي مثبـت معنـ    يبـستگ   همساالنه  

 ي را بـر پهنـا     يداري مثبت و معنـ    تأثير ي عامل بارندگ  ييهادامنه

 )۲۹( مـارش بـر اسـاس مطالعـات    . انه داشـته اسـت  ير سـال يدوا

 و بـا بـاز      نـد دار يمساعدتر طيشرا نور نظر از يجنوب يها دامنه

 نظـر  از امـا  رسد،يم جنگل سطح به يکاف نور پوشش تاج شدن

زان يـ  کـه م   ين هنگـام  يبنـابرا . باشـد يم نامساعد طيشرا رطوبت

ـ زان رو يابد، بر م  ي يش م ين دامنه افزا  ي در ا  يبارندگ  يش قطـر  ي

 رطوبــت و حــرارت در ي گــذارتــأثير.  گــردديز افــزوده مــيــن

. ده اسـت  ياثبـات رسـ   ز بـه    يـ  ن ي جنگل يهار گونه يخصوص سا 

 يبارنـدگ  مجمـوع  با مازو بلند يشيرور ي دواپهناي که يطور به

 در دمـا  حـداقل  بـا  و مثبـت  يبـستگ  هم  وريشهر و بهمن ماهانه

ن يچنـ  هـم ). ۱( دارد يمنفـ  يبستگ هم هشتبيارد و مرداد هاي ماه

 هـاي  مـاه  يبارنـدگ  انـد کـه   ثابت کرده)۸( و همکاران يصفدر

ـ رو بـر  را مثبـت  تأثير نيشتريب ژوئن و يم ل،يآور آگوست،  شي

عمده  جوالي، و ژوئن هاي ماه گرماي و داشته کاج الدار يشعاع

 .دشـو  يمـ  محسوب درختانن ي ارشد محدودکننده عامل نيتر

ـ ز گرماي به نسبت گونه نيا تيحساس از ن موضوعيا  فـصل  ادي

 يشـعاع  شيرو بر بهار فصل باران اديز تأثير از يحاک و تابستان

) ۳ (همکـاران  و يپورطهماس براساس مطالعات    .گونه است ن  يا

 رويش فصل طول در بارندگي ميزانخصوص درختان ارس، در

ه بود يقطر رويش بر اثرگذارتري عامل محيط دماي با مقايسه در

   .است

 برداشـت   ي نمونه خاک هـا    ييايمي و ش  يکيزي ف هيج تجز ينتا

نشان داد کـه     آنها   يل آمار ي و تحل  يشده از محدوده مورد بررس    

 تفـاوت   يياي مختلف جغراف  يها  جهت خاک در    ي ها يژگين و يب

 ٣ج جـدول    يبا توجه بـه نتـا     ). ٣جدول  ( وجود دارد    يداريمعن

زان يـ م، درصد رس، م   يزان کربنات کلس  ي، م يکيت الکتر ين هدا يب

ت تبـادل   يـ م، ظرف يترات، فـسفر قابـل جـذب، کلـس        يم و ن  يآمون

تـروژن در  يبن بـه ن ، درصد تخلخل خـاک و نـسبت کـر       يونيکات

  .شوديده مي ديداري متفاوت اختالف معنييايجهات جغراف

ت يـ  از بافـت خـاک قابل      ي مختلفـ  يهـا فيـ  در ط  اخته  زغال

ـ    مـه  يط آن بافـت متوسـط تـا ن    ين شـرا  ي بهتـر  ياستقرار دارد، ول

 يهـا  خـاک  ،افتهيبر اساس مطالعات انجام     ). ٧(باشد  ين م يسنگ

 و  ي و جهات جنوب   يفت رس  با ي دارا ي و شرق  ي شمال يدامنه ها 

ــ ــ ي دارايغرب ــوم رس ــت ل ــي باف ــندي م ــ.  باش ــزاياز ب  ين اج
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دهنده بافت خاک تنها رس در جهات مختلـف اخـتالف            ليتشک

 ي و شــمالي از خــود نــشان داده و در جهــات شــرقيدار يمعنــ

 درصـد رس    يش نـسب  يافزا. ر متوسط را داراست   ين مقاد يشتريب

ـ   ير ذرات خـاک را مـ      ينسبت به سا    يريط نـورگ  يه شـرا  تـوان ب

ز شدن بافـت در     ي مختلف و توسعه خاک و ر      ييايجهات جغراف 

 يبا توجه بـه نقـش رس در نگهـدار         . )۲۰ (جه آن نسبت داد   ينت

ـ       ييرطوبت و عناصر غذا    ن درصـد رس و     ي در خـاک، ارتبـاط ب

 ، مثـال  عنوان  به. ه است يط مختلف قابل توج   ي در شرا  يرشد قطر 

 يفـا ياه ا يـ  گ يشـد قطـر    در ر  ي رس در دامنه شرق    يدرصد باال 

 يريل نـورگ يدل  بهي شمالي داشته است و در دامنه ها ينقش مثبت 

ــوده اســت  ــوثر نب ــدرصــد تخلخــل خــاک ن. نامناســب م ز از ي

 ي خـاک اسـت کـه تـابع عوامـل و خواصـ             يکيزي ف يها يژگيو

رات بافت و   ييباشد، لذا به تبع تغ    يازخاک از جمله بافت خاک م     

  .دهدياز خود نشان م را يداري آن اختالف معناجزاء

 يارهـا ي از مع  يکـ ي يونيت تبـادل کـات    يـ  کـه ظرف   يياز آنجا 

باشد با توجـه بـه      ي خاک م  يزيت حاصلخ ي وضع ي بررس ياساس

تـوان آنهـا را     ي م ين فاکتور در جهات مختلف تا حدود      يزان ا يم

ت تبـادل   يـ ش ظرف يبـا افـزا   .  نمود يبند طبقه يزياز نظر حاصلخ  

تـوان  يشتر خواهد بود لذا مـ     يب خاک   يزيزان حاصلخ ي م يونيکات

ـ     را يزين حاصـلخ ي کمتـر ين و جنـوب يشتريـ  ب يگفت دامنه غرب

 و يزان مواد آلي خاک وابسته به ميونيت تبادل کاتيظرف. داراست

ن دو فاکتور عوامـل  يدر واقع ا. باشديدرصد و نوع رس خاک م 

ها در  ونيت تبادل کات  ي ظرف يجاد کننده بار در خاک و به عبارت       يا

 در  ي و شرق  ين فاکتور در دو دامنه شمال     يا). ١٣(باشند  يمخاک  

 و درصد   يزان مواد آل  ياند که با توجه به م      گرفته يک سطح جا  ي

ز درصد کـم رس نـسبت       ي ن يدر دامنه جنوب  . اندهيرس قابل توج  

 آن در طبقه سوم يريگ ي گواه بر جا،يبه دو دامنه بحث شده قبل

 بـا   يونيت تبادل کـات   يظرفت  ي وضع يبندآنچه در طبقه  . باشد يم

شـود  ي استنباط م  ي در دامنه غرب   يتوجه به درصد رس و مواد آل      

ن جهت نسبت به شمال     يچه درصد رس ا    ن نکته است که اگر    يا

 را  يونيت تبادل کات  يباشد اما حداکثر مقدار ظرف    يو شرق کمتر م   

توان به باال بودن    يرا م  به خود اختصاص داده است که علت آن       

توان يلذا م . ر جهات نسبت داد   يسه با سا  ي در مقا  ي آل درصد ماده 

ـ  در ا  ي ماده آل  يان نمود حضور مقدار باال    يب ن دامنـه هـر چنـد       ي

ـ دار در ي معنـ  يدار سـبب بـروز تفـاوت      ير معنـ  ي غ صورت  به ک ي

 شـده   يونيت تبـادل کـات    يـ  ظرف يعنـ يه مشتق از آن     يفاکتور ثانو 

ن ي بهتـر   بـوده و   ياهان حساس بـه شـور     ي از گ  اخته  زغال. است

منس بـر متـر     ي ز ي دس ٧/٠ تا   ٥/٠ ي آن در شور   يمحدوده رشد 

ن ي کمتر ي دارا ين پارامتر از خاک در جهت شرق      يا). ٦(باشد  يم

د بتـوان در جهـت وزش       يباشـد کـه علـت آن را شـا         يمقدار مـ  

ـ د که بارش باال در ا  يزا در منطقه د    باران يبادها ن دامنـه سـبب   ي

 نـسبت   يط بهتر ي شرا  شده و  يشسته شدن امالح و کاهش شور     

 فـراهم سـاخته    ياه از نظر شـور    ي رشد گ  ير جهات را برا   يبه سا 

ـ   يک در دو دامنه شـرق     يحضور افق کلس  . است ، مقـدار   ي و غرب

ـ   ي شـرق  يها آهک در دامنه   يباال  و  ي نـسبت بـه شـمال      ي و غرب

ن و يشتريــز بيــن دو گــروه و نيــدار اي و اخــتالف معنــيجنــوب

دهد که ين دو گروه نشان م    يب در ا  يترت  به يش قطر ين رو يکمتر

 از حـضور آهـک واکـنش مثبـت در           يرياه نسبت به مقاد   ين گ يا

ـ    يدر خـصوص کلـس    . دهـد يجهت رشد نشان م     از  يم کـه جزئ

ـ ز ا يباشد، ن يل آهک خاک م   يه تشک يآهک خاک و در واقع پا      ن ي

زان متفاوت  يم. شوديده م يدار در جهات مختلف د    ياختالف معن 

ـ د زان هـوا يـ ف تـابع م  مختل يهام در دامنه  يکلس هـا  ي کـان يدگي

 و  ي شـرق  يهـا زا در دامنه   باران ياست، که با فرض جهت بادها     

ـ ، بـارش بـاال سـبب هواد       يرات شـور  يي مشابه با تغ   يغرب  يدگي

  ).١٣(ن عنصر شده است يشتر ايها و آزاد شدن بيشتر کانيب

 يواسطه حضور د   اه به يه و قابل استفاده گ    يل آهک ثانو  يتشک

 است که   يز عامل يها در خاک ن   شهي از تنفس ر   ي ناش د کربن ياکس

زان رشد  ياه اثر دارد که م    يم در دسترس گ   يزان آهک و کلس   يدر م 

 خود نـشان دهنـده      ي و غرب  ي در دو جهت شرق    اخته  زغال يباال

ر جهـات و    ين جهات نسبت به سا    يشه در ا  ي ر يزان تنفس باال  يم

ـ د کربن در خاک ا    ي اکس ي د يجه حضور باال  يدر نت  ـ  ي  و يواحن ن

م در  يبا توجـه بـه نقـش کلـس        . )۲۸(باشد  يه م يد آهک ثانو  يتول

توان علت تفاوت   ي و توسعه سلول م    ي سلول يهاوارهي د يداريپا

اه در جهات مختلف را با توجـه بـه اختالفـات            يدار رشد گ  يمعن



  ۱۳۹۳ بهار/  هفتمشماره  / سومسال / کاربردي شناسی بوم

۶۴  

فـسفر  ). ١٥(ه نمـود    يـ ن عنصر در جهات مختلف توج     يغلظت ا 

د آن نقـش نداشـته و       اه و رشـ   ي است که در ساختمان گ     يعنصر

کنـد  ي نقـش مـ    يفـا ي درون آن ا   ييايميوشـ ي ب يندهايتنها در فرآ  

اه يـ ش قطـر گ   ين عنصر در افزا   ي ا ي برا يتوان نقش ي، لذا نم  )١٥(

ن عنصر در خـاک در      ي ا يريگج اندازه ينتا.  فرض نمود  اخته  زغال

ن رشد  يشتري که ب  يجهات مختلف و مقدار کم آن در دامنه شرق        

ـ مؤز،  يـ ه شـده اسـت ن      در آن مشاهد   يقطر ـ د ا ي . ن امـر اسـت    ي

شود که در ياه ميترات جذب گ  يم ون يتروژن به دو صورت آمون    ين

، )٢٤(باشـد   ياه مـ  ي گ يم شکل غالب جذب   ي آمون ٦ يته باال يدياس

تـروژن  ين. ن اسـت  يز چنـ  يق ن ين تحق ي ا يکه در محدوده مطالعات   

ن يگني از جمله شرکت در ساختمان سلولز و ل        ياري بس يهانقش

فـه آن در    ي وظ يفايها نشانگر ا  ن نقش يل دارد که همه ا    يلروفو ک 

بـا توجـه بـه مطالـب فـوق از           ). ١٥(اه است   ي گ يرشد ساختمان 

تـرات را   يم و ن  ين مقـدار آمـون    ي بـاالتر  ،ي که دامنـه شـرق     ييآنجا

ـ  از نظـر تغذ    يت خوب يداراست، وضع  ـ اه از ا  يـ ه گ ي را ن عنـصر    ي

ـ  ا يداشته و حداکثر سـهم رشـد       ـ ت د ن عنـصر در آن جهـ      ي ده ي

ـ  ا يدار شدن رشد قطر   يشود و در معن    يم  داشـته   تـأثير اه  يـ ن گ ي

تـوان احتمـال کمبـود      يبا توجه به نسبت کربن به ازت م       . است

 را  ياهان عـال  يها و گ  سميکروارگانين م يجه رقابت ب  يازت و در نت   

 نمـود   ينـ يب شي جذب ازت قابل استفاده موجود در خاک پ        يبرا

گـر  ي نسبت به سه دامنـه د يه غربن نسبت در دامن   يزان ا يم). ١٣(

ـ  از خود نـشان داده کـه علـت ا        يدارياختالف معن  ن اخـتالف  ي

. باشـد ين دامنـه مـ  ي در اي کربن آليمربوط به تجمع درصد باال 

ـ  يه آن در نواح   ي و تجز  يباال بودن درصد ماده آل      موجـب   ي غرب

ــضور کربوه ــح ــا دراتي ــهه ــوان ب ــي عن ــذا يک ــواد غ  يي از م

 يکروبي م يهاتيجه فعال ي درصد باال و در نت     ها با سميکروارگانيم

اه يها با گ سميکروارگانيامد آن رقابت م   ين دامنه شده و پ    يباال در ا  

ـ     ياز مقا . باشدي در جذب ازت م    اخته  زغال  و  يسه دو دامنـه غرب

زان ازت کل خـاک در      يتوان استنباط نمود که اگرچه م      ي م يشرق

تروژن ي جذب ن قابليها شکليباشد وليکسان ميهر دو جهت 

ت و غلظت باالتر و     ي در وضع  يترات دامنه شرق  يم و ن  ي آمون يعني

ـ  ا علت .اند قرار گرفته  ي نسبت به دامنه غرب    يبهتر ن تفـاوت را    ي

ـ تـروژن متفـاوت ا    يتوان در نسبت کربن به ن     يم ن دو جهـت و     ي

 يکي عنوان  بهزان ازت قابل استفاده     يهات فوق و کم شدن م     يتوج

ـ  د اختـه   زغـال اه  يـ  گ يشيدر رشد رو  ار مهم   ياز عناصر بس   بـا  . دي

باشــد، يستم کمــپلکس مــيــک سيــکــه خــاک  نيــتوجــه بــه ا

ن ي متفاوت و ارتباط مـاب     ي آن تحت کنترل فاکتورها    يزيحاصلخ

ـ  از ا  يکـ ي يتـوان مقـدار بـاال     يآنها است، لذا نمـ     ن فاکتورهـا   ي

ـ    ي مثال درصد باال   عنوان  به ـ     ي مـاده آل ـ  در ا  ي در جهـت غرب ن ي

ـ  رشد   ي برا ،ط خاک ينه بودن شرا  يبهق را مالک    يتحق ک گونـه   ي

ز بـا   يـ گـر ن  ي دانست چرا که امکان دارد کمبـود فـاکتور د          ياهيگ

گـر را   ينـه فـاکتور د    يت به يگ وضع يبيا ل يتوجه به قانون حداقل     

اه يـ  گ ي خود قرار دهد و در کل موجب کاهش رشد         تأثيرتحت  

  ). ٢٤(شود 

  

  شنهاد يپ

ر ي خاک و سـا    يند فاکتورها يان نمود که برآ   يتوان ب يت م يدر نها 

نمـا موجبـات    نيم و زمـ   يت اقلـ  ي وضع مانند يطي مح يفاکتورها

ـ شدن  فراهم ـ ک رو ي ـ  ينـه بـرا   ي به صـورت   بـه شگاه  ي اه يـ ک گ ي

نـه  يط به ي شـرا  يق دامنـه شـرق    ين تحق ي در ا  يبه عبارت . شوند يم

 بـا  . را به خود اختصاص داده اسـت ي و خاکيمي اقليفاکتورها

 اياح جهت که  نمود  شنهاديپ توان يم شده اشاره مطالب به توجه

 و کاشـت  جيتـرو  و ارسباران يها جنگل در شده بيتخر مناطق

 در يحت منظوره چند گونه کي عنوان  به اخته  زغال گونه پرورش

 .شــود اســتفاده يشــرق يهــا جهــت در گونــه نيــا از ،يباغبــان

 روستاها هيحاش شده بيتخر ياراض در گونه نيا با يکار جنگل

ـ ز اثرات بر عالوه  از يبخـش  نيتـام  در مطلـوب،  يطـ يمح ستي

  .بود خواهد ديمف زين انييروستا يمال يها ازين
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