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  دهیچک

عامل اصلی حفظ و تقویت خاك اسـت. هـدف از    ،خشک زاگرسهاي نیمهها، از جمله جنگلبومتتاج پوشش درختی در بسیاري از زیس

) بر مقدار نیتروژن کل، کـربن آلـی، فسـفر قابـل     .Pistacia atlantica Desf(انجام این پژوهش، بررسی اثرات تاج پوشش درختی گونه بنه 

درخت بنه در امتداد خطوط انداز پنج تکخاك در داخل و خارج خاك سایه هايجذب، اسیدیته، هدایت الکتریکی و بافت خاك بود. نمونه

متري خاك در منطقه سروآباد کردسـتان برداشـت شـد.    سانتی صفر تا پنجاي با جهت شمالی از عمق هاي باال و پایین دامنهتراز و موقعیت

درصد کاهش یافـت. میـزان نیتـروژن در     73/4درصد به  71/6نتایج نشان داد، درصد کربن آلی در ناحیه داخل تاج نسبت به خارج آن از 

درصد) داشت و مقدار فسفر نیز در خاك  224/0درصد) غلظت باالتري نسبت به خارج آن ( 406/0خاك ناحیه تحت تاج پوشش درخت (

دسـت آمـد. مقـدار    ر کیلوگرم بـه گرم بمیلی 1/21 ،که براي خاك خارج تاجگیري شد، درحالیگرم بر کیلوگرم اندازهمیلی 7/32 ،زیر تاج

تر شـده  هدایت الکتریکی در خاك زیر تاج بیشتر از مقدار آن در خارج از تاج بود. بافت خاك در ناحیه زیر تاج نسبت به خارج آن سبک

ه در نواحی مختلف تاج داري از نظر اسیدیتدرختان بنه قرار نگرفته بود و تفاوت معنیبود، این در حالی بود که اسیدیته تحت تأثیر تاج تک

 هـاي ویژگـی آثار مثبتی بر  ،هاي زاگرس، حضور این درختان در مجموعهاي اکولوژیکی گونه بنه در جنگلمشاهده نشد. با توجه به ارزش

  .شودخاك داشته و از بین رفتن آنها منجر به کاهش چشمگیر کیفیت خصوصیات خاك و مستعد شدن آن به فرسایش می

  

  

 خصوصیات خاك، تاج پوشش درختی، زاگرس شمالی، بنه :يدیکل يهاواژه
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  ۱۳۹۷ تابستان/ دو/ شماره  دوبيست و / سال  )علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي(علوم آب و خاك  نشريه

  

۳۸۴  

  مقدمه

مطالعات زیادي اثرات مثبـت درختـان بـر حاصـلخیزي خـاك،      

ا در مقایسه با نواحی نیتروژن قابل جذب و دخیره کربن خاك ر

). تغییرات ایجـاد  35و  32 ،30باز اطراف آنها نشان داده است (

شده در خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاك ناشـی از  

گسـتر، تغییـر تـوازن آب    تعداد زیادي فرایند شامل ایجـاد سـایه  

). از آنجا 14ریزه است (صورت الشتوده بهخاك و انباشت زي

میزان ماده آلی کیفیت رفتاري و تـوان   ،خشکمهکه در نواحی نی

توان گفـت عامـل   کند، بنابراین میتولیدي خاك را مشخص می

پوشـش گیـاهی از طریـق     ،کلیدي در تعیین خصوصیات خـاك 

). پوشش گیاهی بسته به نـوع  4افزودن ماده آلی به خاك است (

گونه بر خصوصیات خاك اثرات متفاوتی دارد، چرا کـه گیاهـان   

ســتفاده از منــابع در دســترس، نــوع ذخیــره مــواد غــذایی و در ا

ترکیبات شیمیایی ایجاد شده در برگ باعـث تشـکیل الگوهـاي    

شـوند  خصوصیات خاك می متفاوتی در تجزیه مواد آلی و نهایتاً

). در ایـــن خصـــوص، تجمـــع بقایـــاي حاصـــل از 37و  27(

هـاي کوهسـتانی   سامانویژه در بومدرختان در سطح خاك بهتک

تـرین عوامـل مـؤثر بـر     خشـک از اصـلی  مناطق خشـک و نیمـه  

). تجمـع الشـبرگ در   36و  16، 12، 8خصوصیات خاك است (

سطح زیر تاج درخت موجب کاهش فشردگی، کاهش فرسایش 

ز شستشـوي  ناشی از برخورد قطرات آب با خاك و جلوگیري ا

پذیري و ذخیـره آب در الیـه سـطحی    مواد مغذي، افزایش نفوذ

)، ایـن خصوصـیات از منظـر توسـعه پایـدار      19د (شوخاك می

تحت تأثیر کیفیت خاك و میزان آب  ،خشکهاي نیمهبومزیست

. در هنگام بارنـدگی،  )39(بسیار حائز اهمیت است ، در دسترس

ــوده     ــاط بـ ــت در ارتبـ ــاج درخـ ــاقه و تـ ــا سـ ــه بـ ــی کـ   آبـ

ها، ترکیبی (ساقاب و تاج بارش)، از نظر اسیدیته و غناي کاتیون

ها نیز تنهـا در  میکروارگانیسموت از آب باران دارد و برخی متفا

  تواننـد فعالیـت داشـته باشـند     یک شرایط خـاص شـیمیایی مـی   

). 40و  15 (که در حفظ حاصلخیزي خـاك امـري مهـم اسـت     

هـا و  علت تأثیر در تراکم و همزیستی ریشـه ریشه درختان نیز به

ــت      ــد و فعالی ــت رش ــب جه ــایت مناس ــک میکروس ــاد ی ایج

طـور ترشـحات متفـاوتی کـه از     ) و همین20ها (یکروارگانیسمم

کننـد، اثـرات متفـاوتی بـر خصوصـیات خـاك       خود تولیـد مـی  

توان گفـت مطالعـه رابطـه    بنابراین می ،)41و  13، 1گذارند (می

تـرین عوامـل در مـدیریت پایـدار     میان درخت و خـاك از مهـم  

  ).  1هاست (جنگل

ی در معـرض تهدیـد   جنگلـ  بـوم ترین زیسـت زاگرس وسیع

ایران است که اگرچه از نظر تولید چوب اهمیت چندانی نـدارد،  

اما از لحاظ حفظ تنوع زیستی، حفظ منابع آب و خاك، ترسیب 

نشینان بسـیار  کربن، تثبیت خاك و تأمین نیازهاي معیشتی جنگل

هـا رویشـگاه یکـی از    ). این جنگـل 10 و 5حائز اهمیت است (

 (Pistacia atlantica Desf)ش به نام بنه هاي درختی با ارزگونه

رویـه  بـرداري بـی  هاي اخیر مورد بهرهاست که متأسفانه در سال

سـوزي و  انسان از نظر سقزگیري، چراي مفرط دام، قطع، آتـش 

). گونه بنـه از خـانواده   10ده است (شتوسعه اراضی کشاورزي 

Anacardiaceae و سـطح  9هاي بومی ایران اسـت ( و از گونه (

میلیـون هکتـار ذکـر شـده      8/3تا  8/2پراکنش آن در کشور بین 

شناختی ترین شرایط محیطی و بوم). گونه بنه در سخت2است (

مستقر شده، نور پسند است، و در اراضـی سـنگالخی بـا شـیب     

هـاي مختلفـی مثـل    شود. بنـه بـه شـکل   خوبی مستقر میزیاد به

هاي جنگلـی  درخت و همراه با سایر گونههاي خالص، تکتوده

خشــک، اي، نیمــههــاي مدیترانــهدر اقلــیم بیشــترپـراکنش دارد،  

صـورت بسـیار محـدودتر، در اقلـیم     مرطـوب و بـه  نیمه ،خشک

). با توجه به بـاز و  9شود (گرمسیري مشاهده میمرطوب و نیمه

هاي زاگـرس، پویـایی عناصـر    تنک بودن تاج پوشش در جنگل

دیـدگاه حاصـلخیزي    درختـان از غذایی در سطح زیر تـاج تـک  

هـاي خشـک و   خاك بسیار حائز اهمیت اسـت. در ایـن جنگـل   

دلیـل سرشـت نورپسـندي کـه دارد، در     گونه بنه به ،خشکنیمه

هـا  بـوم خشک این زیسـت مشجر کردن نواحی کوهستانی و نیمه

عـالوه در مـدیریت   هاي اکولوژیکی باالیی است. بهداراي ارزش

پوشش درختی و خاك از یان تاجها، مطالعه رابطه مپایدار جنگل

کـدام را  توان هیچاي است که نمیگونهترین عوامل بوده و بهمهم

توجـه بـه مسـائل    بدون در نظر گرفتن دیگري بررسی کـرد. بـا   



  ...) بر میزان عناصر مغذي.Pistacia atlantica Desf(اثر تاج تک درختان بنه 

  

۳۸۵  

  
  موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در کشور و استان کردستان . 1شکل 

  

انجـام ایـن   شرح داده شده و اهمیت ویژه این گونـه، هـدف از   

 بافـت ( خـاك  اتیخصوصـ برخـی از   سـه یمقاتحقیق بررسی و 

در سـطح زیـر تـاج     )فسـفر کـل و   تـروژن ین ،آلـی  کربن ،خاك

اي بـا جهـت شـمالی    درختان بنه و خارج از آن روي دامنـه تک

  است.

  

  هامواد و روش

درختـان بنـه   دلیل وجود تـک هاي اطراف شهر سروآباد بهجنگل

). معیـاري کـه   1ق انتخاب شد (شکل عنوان محل اجراي تحقیبه

درختان مورد نظر انتخـاب شـدند، قطـر تـاج     با توجه به آن تک

). 4متـر بودنـد (   10تـا   8درختان بود که داراي قطر تقریبی تک

درجه و  46دقیقه تا  19درجه و  46منطقه مورد مطالعه در طول 

 20درجـه و   35دقیقـه تـا    19درجـه و   35دقیقه شـرقی، و   20

 هـاي اورامانـات و  کـوه  وجـود عرض شـمالی قـرار دارد.    دقیقه

 شده وسروآباد شهرستان  وان دراباعث تجمع رطوبت فر ،شاهو

  ).  7( است شدهآن  در جنگلموجب ایجاد پوشش در نتیجه، 

اي بـا  درخـت بنـه در دامنـه   برداري خاك از پـنج تـک  نمونه

درصد صورت گرفـت.   15جهت شمالی و داراي شیب متوسط 

متر و  250ترانسکتی به طول  ،متر از سطح دریا 1400فاع در ارت

متـر در طـول    50عمود بر شیب دامنه پیـاده شـد و بـه فاصـله     

هاي د. سپس نمونهشترین درخت بنه انتخاب نزدیک ،ترانسکت

متري خاك در زیـر تـاج  و در   سانتی صفر تا پنجخاکی از عمق 

) برداشـت  چهار جهت (چهار نمونه) و خارج آن (چهـار نمونـه  

برداري زیر تاج در فاصـله  شد. نمونه
1

2
دوم) شـعاع تـاج   (یـک  

بـرداري در  همچنـین بـراي نمونـه    ،درخت تا تنه صورت گرفت

همان اندازه از قسمت انتهایی تـاج  بیرون تاج پوشش درخت، به

 40شود) فاصله گرفتـه و در کـل تعـداد    (جایی که تاج تمام می

  ).2برداشت شد (شکل  نمونه

هاي خاك پس از برداشـت بـه آزمایشـگاه انتقـال داده     نمونه

گیري بافـت  شد و پس از الک شدن براي انجام آزمایش و اندازه

خــاك بــه روش هیــدرومتري، کــربن آلــی بــا اســتفاده از روش 

ــی ــتگاه   -والک ــا دس ــدال ب ــل از روش کجل ــروژن ک ــالك، نیت ب

توســـط دســـتگاه اتوکجلتیـــک و فســـفر بـــه روش اولســـون 

دسـت  هـاي بـه  ). تمـامی داده 3گیري شد (اسپکتروفتومتر اندازه

شـد و نمودارهـاي مربوطـه نیـز در      Excelافـزار  آمده وارد نـرم 

آوري شـده ابتـدا   هاي جمعد. دادهشافزار رسم محیط همین نرم

سمیرونوف از نظر نرمال بـودن  -با استفاده از آزمون کلموگروف

مسـتقل،   tد، سپس با استفاده از آزمـون  مورد بررسی قرار گرفتن

هاي مختلف با همدیگر مقایسه شـدند. بـراي تجزیـه و    میانگین

   استفاده شد. SPSSآماري  افزاراز نرم ،هاتحلیل آماري داده
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۳۸۶  

  
  درختان بنه. شیوه نمونه برداري از خاك تحت تاج تک2شکل 

  

  نتایج و بحث

و فسـفر خـاك در دو   در مقایسه میزان عناصر کـربن، نیتـروژن   

داري مشاهده شد، مقـدار کـربن آلـی در    ناحیه تاج تفاوت معنی

 73/4درصـد بـه    71/6خاك زیر تـاج نسـبت بـه خـارج آن از     

درصد کاهش یافت. تفاوت میزان نیتـروژن در نـواحی مختلـف    

دار بـوده و خـاك ناحیـه زیـر تـاج پوشـش درخـت        تاج معنـی 

نسبت بـه خـارج آن    درصد) غلظت باالتري نیتروژن را 406/0(

 7/32درصد) نشان داد و مقدار فسفر نیز در داخل تـاج   224/0(

کـه بـراي خـاك    گیري شد، درحـالی گرم بر کیلوگرم اندازهمیلی

تمـام ایـن    ،دسـت آمـد  گرم بر کیلوگرم بهمیلی 1/21خارج تاج 

) اسـت  >01/0Pداري () داراي اختالف معنـی 3تغییرات (شکل 

  ). 1(جدول 

داد که بیشترین درصد کربن آلی در ناحیه زیـر   نتایج نشان

تاج درخت بوده و با افـزایش فاصـله از پایـه درخـت از میـزان      

کربن آلی کاسته شده اسـت. تحقیقـات حـاکی از آن اسـت کـه      

میزان کربن آلی خاك در ارتباط با مقدار ماده آلـی خـاك اسـت    

ت ) و با توجه به اینکه منبع اصلی ماده آلی خاك تحـ 39و  19(

هـاي  بـوم هاي گیاهی هستند کـه در زیسـت  شرایط طبیعی بافت

هاي هوایی و ریشـه درختـان بـه خـاك     جنگلی از طریق قسمت

تـوان از علـل   )، بنـابراین مـی  28و  25، 22، 6شوند (افزوده می

ــبرگ و     ــزودن الش ــون اف ــواملی چ ــه ع ــاوت، ب ــن تف ایجــاد ای

د هاي هوایی درخت به خاك، ساقاب، تاج بـارش، وجـو  قسمت

شرایط مناسب رطوبتی و دمایی جهـت تجزیـه مـواد آلـی و در     

نتیجه افزایش سرعت تجزیه در مراحل اولیـه تجزیـه در داخـل    

). 39و  38، 29، 23، 19، 4تاج نسبت به خارج آن اشاره کـرد ( 

هـا نشـان داده اسـت کـه منشـا      افـزون بـر ایـن دیگـر پـژوهش     

در  شناسی خاك بر ساختمان خـاك و اکسـیدهاي موجـود   سنگ

که نوع پوشش گیاهی بیشتر بر خواص خاك مؤثر است، درحالی

، 18مواد آلی خاك از جمله کربن آلی خاك مـؤثر بـوده اسـت (   

  ).34و  31، 21

طبق نتایج تحقیق حاضر، در نواحی زیر تاج پوشش درخت، 

) را 42و  40، 28، 22هـاي بـاالتري  (  میزان نیتروژن نیز غلظـت 

تروژن خاك نیز همانند کـربن آلـی بـا    نشان داد. ارتباط توزیع نی

). پوشـش گیـاهی داراي تـأثیر    34و  6، 4ماده آلی خاك است (

، 21، 18چشمگیري بر خواص مواد آلی و نیتروژن خاك است (

)، چرا که ترکیب شیمیایی موجود در الشبرگ 34و  31، 29، 26

افزوده شده به خاك، بر مقدار نیتروژن کل خاك در مراحل اولیه 

هاي ). در همین راستا پژوهش39و  24(بسیار مؤثر است  تجزیه

دند کـه نیتـروژن   کردیگر به نتایج مشابهی دست یافتند و عنوان 

ــدنی -( معـ
3NO  و+

4(NH (     ــاك در ــی خـ ــاده آلـ ــد مـ ماننـ
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۳۸۷  

  

  
  ی ونمودار وضعیت درصد کربن آلی، نیتروژن کل و فسفر قابل جذب الف) درصد نیتروژن کل، ب درصد کربن آل. 3شکل 

  دار بین دو موقعیتحروف انگلیسی متفاوت بیانگر وجود تفاوت معنی .ج) فسفر قابل جذب در خاك زیر و خارج تاج درخت 

  تاج درختان است 

  

  در مقایسه و بررسی اثر تاج درخت بر خاك زیر و خارج تاج t. نتایج آزمون 1جدول 

  مشخصه کمی
  هامقایسه میانگین

T محاسبه شده  P 

  >01/0P  10/4  بن آلیدرصد کر

  >01/0P  87/9  درصد نیتروژن کل

  >01/0P  98/3  فسفر قابل جذب

  >01/0P  78/4  هدایت الکتریکی

 <05/0P  68/0  اسیدیته

  >01/0P  42/4  درصد رس

  >01/0P  93/4  درصد شن

  >05/0P  59/2  درصد سیلت

.  
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۳۸۸  

دلیل افزایش ماده آلی خـاك توسـط   نواحی تحت تاج درخت به

طور ایجاد شرایط مناسب تجزیه مواد آلـی  ی و همینبقایاي گیاه

هـاي  در مراحل اولیه تجزیه توسط تاج پوشش درختـی غلظـت  

عالوه تغییـر ترکیـب شـیمیایی    )، به19دهد (باالتري را نشان می

آب باران توسط تاج درخت از دیگر دالیل این امـر ذکـر شـده    

  ).34و  26است (

طـور  اج درخت بنه بهمیزان فسفر قابل جذب در ناحیه زیر ت

). در واقع فسـفر  28و  22داري بیشتر از خارج تاج است (معنی

 6نیز همانند نیتروژن و کربن جزء اساسی ماده آلی خاك است (

). قسمت اعظم فسفر جذب شده توسط گیاهان از تجزیـه  28و 

که بخشی از فسفر بـه   زمانی، آیددست میپسماندهاي گیاهی به

شود و یابد، تبدیل به بخشی از اندام گیاهی میداخل گیاه راه می

در اثر الشریزي درخت، فسفر در اشکال آلـی بـا تـوان معـدنی     

)، از طرفی میزان فسـفر بـه   6گردد (می بربه خاك  مجدداً ،شدن

). 19ها در اطراف درخت نیز وابسته است (تراکم و توزیع ریشه

کـه، تـاج    ها نیز نشـان داده اسـت  در همین راستا دیگر پژوهش

تواند از دالیل افزایش میزان فسفر در نـواحی زیـر   بارش نیز می

توان اظهار داشـت کـه   ). بنابراین می40و  26تاج درخت باشد (

از سـویی،   ،)28منبع اصلی فسفر خاك پوشـش گیـاهی اسـت (   

معدنی شدن فسفر آلی در خاك تحـت تـأثیر بسـیاري از همـان     

کنند (دما و را کنترل می عوامل که تجزیه عمومی ماده آلی خاك

). بنابراین وجود پوشش گیاهی موجب 17و  6رطوبت)، است (

ایجاد شرایط مساعد دمایی و رطوبتی براي تولید و تجزیه مـواد  

تواند دلیل مناسبی براي افـزایش میـزان فسـفر خـاك در     آلی می

نواحی زیر تاج درخت نسبت بـه نـواحی خـارج تـاج درخـت      

هی کـه در ایـن زمینـه صـورت گرفتـه      هاي مشـاب باشد. پژوهش

دالیـل ایجـاد ایـن تفـاوت را عـواملی چـون همبسـتگی         ،است

دار بین فسفر قابل جذب خاك و میزان مواد آلی و پراکنش معنی

هـا در اطـراف درخـت    فسفر با توجه به ظرفیـت انتشـار ریشـه   

  ).19و  4، 1اند (برشمرده

ــ      واحی در رابطـه بـا مقایسـه مقــدار هـدایت الکتریکـی در ن

مختلف تاج نیز مشاهده شـد کـه هـدایت الکتریکـی در خـاك      

میکروزیمنس بـر   357به  240خارج تاج نسبت به داخل تاج از 

) و داراي اخـتالف  4متر یک روند افزایشی را طی کرده (شـکل  

) بــود، ایـن در حــالی بــود کـه بــا وجــود   >01/0Pداري (معنـی 

) تاج، 18/7( ) و خارج13/7اختالف اندك میان اسیدیته داخل (

  ).1داري بین این دو ناحیه مشاهده نشد (جدول تفاوت معنی

طبق نتایج حاصله از این بررسی میزان هدایت الکتریکـی در  

دهد مطالعات نشان می .بیش از خارج آن بود ،نواحی داخل تاج

هاي خاك، تخریب شیمیایی کانی ،هاي خاكاصلی یون أکه منش

-قایاي گیاهی و آزاد شـدن یـون  هاي اتمسفري و تجزیه ببارش

)، اما در این میان تخریب و تجزیه 3هاي موجود در آنها است (

هوموس حاصل از بقایاي گیاهی نقشی بـارزتر و بعضـی مواقـع    

). از 6کنـد ( هاي تبادل یونی در خاك را ایفا میغالب در واکنش

شـوند،  ها از خـاك آبشـویی نمـی   طرفی نیز در مناطقی که نمک

همچنــین  ،)11و  3یابــد (ح محلــول افــزایش مــیغلظــت امــال

درختان جنگلی، هنگام بارندگی از طریق عواملی چون ساقاب و 

شـوند  موجب تغییر ترکیب شـیمیایی آب بـاران مـی    ،تاج بارش

توان انتظار داشت در نواحی داخـل  بنابراین می ،)40و  37، 19(

هـت ایجـاد   دالیلی چون وجود الشبرگ، رطوبت کـافی ج تاج به

ها و در نتیجه تجزیه میکروارگانیسمشرایط مناسب براي فعالیت 

ها، غلظت امالح محلـول  بقایاي گیاهی و تخریب شیمیایی کانی

عـالوه دیگـر   ). به12در خاك و هدایت الکتریکی افزایش یابد (

ها نیز حاکی از آن است که تـاج پوشـش درختـی مـانع     پژوهش

طح خـاك و در نتیجـه کـاهش    تابش مستقیم نور خورشید به س

درجه حرارت و افزایش میزان رطوبـت آن شـده کـه شـرایط را     

ها ها و آزادسازي یونبراي تجزیه مواد آلی و انحالل بیشتر کانی

  ).  1فراهم آورده است (

بنه با وجود تفاوت بسیار  درختاندر بررسی اثرات تاج تک

مشخص شد  ،چیز در میزان اسیدیته نواحی داخل و خارج تاجنا

که درخت بنه تأثیري بر روي میزان اسیدیته خاك نداشته اسـت.  

خوبی شناخته شده است کـه تفـاوت در ترکیبـات    این مطلب به

خصوصیات خاك  ،شیمیایی موجود در الشبرگ هرگونه درختی

 دهد). تحقیقات نشان می15کند (تحت پوشش تاج را تعیین می
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  . هدایت الکتریکی و ب) اسیدیته در خاك زیر و خارج تاج درخت. نمودار وضعیت الف) مقدار 4شکل 

  دار بین دو موقعیت تاج درختان استحروف انگلیسی متفاوت بیانگر وجود تفاوت معنی

 

هاي مختلف آن سقز و تربانتین موجود در تنه درخت بنه و اندام

حاوي مواد قلیایی بوده، در اثر الشریزي پاییزه بـه خـاك اضـافه    

). از سوي دیگر 8شود (موجب افزایش اسیدیته خاك می شده و

مطالعات انجام گرفته بر روي بلوط حاکی از آن است کـه، ایـن   

دار اسیدیته در ناحیه زیر تـاج خـود   درخت موجب کاهش معنی

). در منطقـه مـورد بررسـی    1شـود ( نسبت به نواحی اطراف می

وجـود   پوشش گیاهی روي دامنه شامل بلوط و بنه بـوده کـه بـا   

احتمال این امر وجود دارد که، اسـیدیته خـاك زیـر     شیب دامنه

درختان بنه تحت تأثیر تاج درختان بلوط نیز قرار گرفته تاج تک

  باشد. 

در خصوص بررسی اثر تاج درخت و مقایسه درصـد ذرات  

دهنـده بافـت خـاك در دو ناحیـه داخـل و خـارج تـاج        تشکیل

یر تاج نسبت به مشخص شد که درصد رس در خاك ز ،پوشش

درصد افزایش یافت ، مقدار شـن   43درصد به  37خارج آن از 

درصد) درصد بـاالتري را نسـبت    44در خاك زیر تاج درخت (

کـه درصـد سـیلت در    درصد) داشت، درحالی 36به خارج آن (

ایـن   ،درصد) بود 21درصد) بیشتر از خارج آن ( 19داخل تاج (

) و >01/0Pن و رس () براي درصد ذرات شـ 5تغییرات (شکل 

  ). 1داري است (جدول ) داراي اختالف معنی>05/0Pسیلت (

دست آمده حاصل از این پژوهش، بافـت  بر اساس نتایج به

خاك براي ناحیه خارج تاج از نوع رسی و بـراي ناحیـه داخـل    

لومی بـود. میـزان رس و سـیلت در     - رسی – تاج از نوع شنی

حیه داخل تاج بیشترین مقدار ناحیه خارج تاج و میزان شن در نا

 را دارا بوده است که بیشترین اختالف بین ترکیب ذرات تشکیل

  مربـوط بـه ذرات شـن اسـت کـه موجـب        ،دهنده بافت خـاك 

  تـر از خـارج تـاج    سـبک  ،شده بافت خـاك ناحیـه داخـل تـاج    

باشد. همسو با این نتایج، مطالعه و مقایسـه نـواحی بـا پوشـش     

  اســت کــه بافــت خــاك در نقــاط  گیــاهی متفــاوت نشــان داده

تر از نقاط داراي پوشـش گیـاهی   عاري از پوشش گیاهی سنگین

توان دلیل اختالف بافت در دو ناحیـه تـاج را   است، بنابراین می

آبشویی ذرات شن، تحت تأثیر اختالفات پوشش گیاهی برشمرد 

دلیل فرسـایش آبـی و   توان اظهار داشت که به). در واقع می11(

تادن ذرات شن در نزدیک تنه درخـت، درصـد شـن در    به دام اف

). 39و  33انداز درخت بیش از خارج آن بوده است (ناحیه سایه

هـاي دیگـر گـزارش    است که در برخـی پـژوهش   این در حالی

دلیـل حـذف عـواملی    بـه  ،دند در مناطق مسطح و فاقد شـیب کر

داري بر نـوع بافـت   چون فرسایش، تاج پوشش درختی اثر معنی

ه داخل تاج نسبت به خارج آن نداشته است، چرا که بافـت  ناحی

خــاك صــفتی پایــدار اســت و معمــوال از ســنگ مــادري تــأثیر 

  ).8و  1پذیرد (می
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  .. نمودار وضعیت درصد الف) شن ، ب) رس و ج) سیلت در خاك زیر و خارج تاج درخت5شکل 

  موقعیت تاج درختان استدار بین دو حروف انگلیسی متفاوت بیانگر وجود تفاوت معنی

 

  گیري نتیجه

طور که نتایج این پژوهش نشان داد، درخت بنـه در بیشـتر   همان

موارد موجب افزایش درصد کـربن، نیتـروژن، فسـفر و هـدایت     

الکتریکــی و همچنــین درصــد ذرات شــن خــاك شــده اســت،  

که این گونه روي اسیدیته خاك تأثیر چشـگیري نداشـته   درحالی

صد ذرات رس و سیلت شده است. در واقع و موجب کاهش در

تاج پوشش بنه از طریـق عـواملی چـون سـاقاب، تـاج بـارش،       

الشریزي و افزودن مواد آلـی بـه خـاك موجـب حفـظ عناصـر       

غذایی، سبک شدن بافت خاك از طریـق تعـدیل ذرات رس در   

زیر تاج و تجمع ذرات شن در اطراف تنه درخـت شـده اسـت.    

هـاي اکولـوژیکی   طور ارزشو همینبا توجه به اثرات ذکر شده 

گرس (سرشـت نورپسـند، سـازگار بـا     هاي زاگونه بنه در جنگل

هــواي خشــک و اســتقرار در نقــاط ســنگالخی) مشــخص وآب

شود کـه حضـور ایـن درختـان در مجمـوع آثـار مثبتـی بـر         می

خصوصیات خـاك داشـته و از بـین رفـتن آنهـا در اثـر عوامـل        

سـوزي و  دام، قطع، آتشمتعددي چون سقزگیري، چراي مفرط 

منجـر بـه کـاهش چشـمگیر کیفیـت       ،توسعه اراضی کشـاورزي 

  .شودخصوصیات خاك و مستعد شدن آن به فرسایش می
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Abstract 

Trees crown can be regarded as main factor contributing to the conservation and support of soil in many ecosystems 
including semiarid forests in Zagross. The aim of this study was to find out the effect of tree crown of pictachio 
(Pistacia atlantica Desf) on N, OC, P, pH, EC and the texture of the soil. Soil samples were collected in and outside the 
crown of 5 single pistachio trees on four directions of each tree in a northern slope from the 0-5 cm depth of soil in the 
Sarvabad region, Kurdistan. The results of this study showed that the amount of the soil organic carbon was decreased 
from 6.71% in the soil inside tree crowns to 4.73% in the soils outside the tree canopies. The soil inside trees had a 
higher concentration of soil nitrogen (0.406%) than the one outside (0.224%) the tree crown; the concentration of 
phosphorus was measured to be 32.7 mg/kg in the soil inside canopy, while it was 21.1 mg/kg in the soil of outside the 
tree canopy. EC under the tree crowns was more than that outside the canopy. The results, therefore, showed that soil 
texture was lighter inside the canopy, as compared to outside; however, the acidity of the soil was not affected by tree 
crowns and no significant differences were observed in different areas of the crown. Therefore, Persian turpentine trees 
have positive impacts on the soil properties in Zagros forests and eliminating them will lead to the significant loss of 
soil fertility and greater soil erosion. 
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