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 استان جنگل (منطقه سروآباد عناصر مغذي خاكبر میزان ) Desf. Pistacia atlantica(بنه  اثر تاج تک درختان

  کردستان)

  و کیومرث محمدي سمانی *پرستو رستمی زاد، وحید حسینی

 چکیده

یت خاك عامل اصلی حفظ و تقو زاگرسنیمه خشک  هايجنگل ، از جملههابومزیستبسیاري از  تاج پوشش درختی در

 مقداربر  ) DesfPistacia atlantica(درختی گونه بنه پوشش تاج اثرات  بررسی، پژوهشاین  انجامهدف از  .است

هاي خاك در داخل و خارج . نمونهبود و بافت خاك الکتریکی، اسیدیته، هدایتنیتروژن کل، کربن آلی، فسفر قابل جذب

 5-0اي با جهت شمالی از عمق دامنههاي باال و پایین تراز و موقعیت در امتداد خطوطبنه  درختتک 5خاك سایه انداز 

درصد کربن آلی در ناحیه داخل تاج نسبت به  نتایج نشان داد، .آباد کردستان برداشت شدومتري خاك در منطقه سرسانتی

 406/0درخت ( میزان نیتروژن در خاك ناحیه تحت تاج پوششدرصد کاهش یافت.  73/4درصد به  71/6خارج آن از 

گرم بر کیلومیلی 7/32فر نیز در خاك زیر تاج درصد) داشت و مقدار فس 224/0درصد) غلظت باالتري نسبت به خارج آن (

مقدار هدایت الکتریکی در . دست آمدگرم بر کیلوگرم بهمیلی 1/21خاك خارج تاج  گرم اندازه گیري شد، در حالیکه براي

، این بود شده ترسبکزیر تاج نسبت به خارج آن بافت خاك در ناحیه آن در خارج از تاج بود. خاك زیر تاج بیشتر از مقدار 

در حالی بود که اسیدیته تحت تاثیر تاج تک درختان بنه قرار نگرفته بود و تفاوت معنی داري از نظر اسیدیته در نواحی 

هاي زاگرس، حضور این درختان در مجموع ر جنگلهاي اکولوژیکی گونه بنه دبا توجه به ارزش .مختلف تاج مشاهده نشد

آثار مثبتی بر خصوصیات خاك داشته و از بین رفتن آنها منجر به کاهش چشمگیر کیفیت خصوصیات خاك و مستعد شدن آن 

  شود.به فرسایش می

  هاي کلیديواژه

  ، بنه.زاگرس شمالیخصوصیات خاك، تاج پوشش درختی، 

  مقدمه 
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بت درختان بر حاصلخیزي خاك، نیتروژن قابل جذب و دخیره کربن خاك را در مقایسه با نواحی باز مطالعات زیادي اثرات مث

). تغییرات ایجاد شده در خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاك ناشی از تعداد 53و230،3اطراف آنها نشان داده است (

از آنجا که  ).14توده به صورت الشریزه می باشد (ت زيزیادي فرآیند شامل ایجاد سایه گستر، تغییر توازن آب خاك و انباش

توان گفت عامل کند، بنابراین میدر نواحی نیمه خشک میزان ماده آلی کیفیت رفتاري و توان تولیدي خاك را مشخص می

ع ). پوشش گیاهی بسته به نو4کلیدي در تعیین خصوصیات خاك پوشش گیاهی از طریق افزودن ماده آلی به خاك است (

در استفاده از منابع در دسترس، نوع ذخیره مواد غذایی و گیاهان گونه بر خصوصیات خاك اثرات متفاوتی دارد، چرا که 

شوند ترکیبات شیمیایی ایجاد شده در برگ باعث تشکیل الگوهاي متفاوتی در تجزیه مواد آلی و نهایتا خصوصیات خاك می

کوهستانی  هاي هايسامانبومتک درختان در سطح خاك به ویژه در ل از تجمع بقایاي حاص ،در این خصوص .)73 و  72(

تجمع الشبرگ در سطح ). 36و  16، 12، 8(ترین عوامل موثر بر خصوصیات خاك است مناطق خشک و نیمه خشک از اصلی

وي مواد زیر تاج درخت موجب کاهش فشردگی، کاهش فرسایش ناشی از برخورد قطرات آب با خاك و جلوگیري از شستش

- بومزیست، این خصوصیات از منظر توسعه پایدار )91( مغذي، افزایش نفوذ پذیري و ذخیره آب در الیه سطحی خاك میشود

. در هنگام بارندگی، آبی که )93(حائز اهمیت است  بسیار، نیمه خشک تحت تاثیر کیفیت خاك و میزان آب در دسترس هاي

اقاب و تاج بارش)، از نظر اسیدیته و غناي کاتیونها، ترکیبی متفاوت از آب باران دارد با ساقه و تاج درخت در ارتباط بوده (س

توانند فعالیت داشته باشند که در حفظ حاصلخیزي خاك ها نیز تنها در یک شرایط خاص شیمیایی میو برخی میکرواورگانیسم

همزیستی ریشه ها و ایجاد یک میکروسایت مناسب تاثیر در تراکم و . ریشه درختان نیز به علت )40و  15 (امري مهم است 

اثرات متفاوتی بر  ،کنندترشحات متفاوتی که از خود تولید میو همینطور  )20جهت رشد و فعالیت میکرواورگانیسم ها (

 توان گفت مطالعه رابطه میان درخت و خاك از مهم ترین عوامل درمیبنابراین  ).41و  13، 1خصوصیات خاك می گذارند (

  ). 1هاست (مدیریت پایدار جنگل

ایران است که اگرچه از نظر تولید چوب اهمیت چندانی ندارد، امـا از   تهدید معرضجنگلی در  بومزیستترین زاگرس وسیع

نیازهاي معیشتی جنگـل نشـینان بسـیار     مینتأخاك، ترسیب کربن، تثبیت خاك و  لحاظ حفظ تنوع زیستی، حفظ منابع آب و

 ) Pistacia atlanticaها رویشگاه یکی از گونه هـاي درختـی بـا ارزش بـه نـام بنـه       این جنگل). 10و 5ست (حائز اهمیت ا

)Desfبرداري بی رویه انسان از نظر سقز گیري، چـراي مفـرط دام، قطـع، آتـش     سفانه در سالهاي اخیر مورد بهرهکه متأ ،است

هاي بـومی ایـران اسـت    و از گونه Anacardiaceaeاز خانواده گونه بنه ). 10سوزي و توسعه اراضی کشاورزي گردیده است (
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گونه بنه در سخت ترین شرایط محیطـی  ). 2میلیون هکتار ذکر شده است ( 8/3تا  8/2)، و سطح پراکنش آن در کشور بین  9(

بـه شـکل هـاي     شود. بنهو بوم شناختی مستقر شده، نور پسند است، و در اراضی سنگالخی با شیب زیاد به خوبی مستقر می

مختلفی مثل توده هاي خالص، تک درخت و همراه با سایر گونه هاي جنگلی پراکنش دارد، اکثرا در اقلیم هـاي مدیترانـه اي،   

بـا  . )9شود (نیمه خشک، خشک و نیمه مرطوب و به صورت بسیار محدود تر، در اقلیم مرطوب و نیمه گرمسیري مشاهده می

شش در جنگلهاي زاگرس، پویایی عناصر غذایی در سطح زیر تـاج تـک درختـان از دیـدگاه     توجه به باز و تنک بودن تاج پو

هاي خشک و نیمه خشک گونه بنه به دلیل سرشت نورپسـندي کـه   حاصلخیزي خاك بسیار حائز اهمیت است. در این جنگل

ژیکی باالیی است. به عالوه در هاي اکولوداراي ارزش اهبومزیستنواحی کوهستانی و نیمه خشک این مشجر کردن دارد، در 

توان اي است که نمیخاك از مهم ترین عوامل بوده و به گونهپوشش درختی و ها، مطالعه رابطه میان تاجمدیریت پایدار جنگل

هـدف از   کدام را بدون در نظر گرفتن دیگري بررسی کرد. با توجه به مسایل شرح داده شده و اهمیـت ویـژه ایـن گونـه،    هیچ

در سطح زیر تاج  )فسفرکل و  تروژنین ،آلی کربن ،خاك بافت( خاك اتیخصوص برخی از سهیمقاو بررسی  این تحقیقانجام 

  .استاي با جهت شمالی روي دامنه آن از تک درختان بنه و خارج 

  هامواد و روش

معیاري که  .)1(شکل  اب شدبه عنوان محل اجراي تحقیق انتخسروآباد به دلیل وجود تک درختان بنه هاي اطراف شهر جنگل

 .)4(بودنـد متـر   10تـا   8قطر تقریبـی  داراي که  بود با توجه به آن تک درختان مورد نظر انتخاب شدند، قطر تاج تک درختان

 20درجـه و   35دقیقه تـا   19درجه و  35دقیقه شرقی، و  20درجه و  46دقیقه تا  19درجه و  46منطقه مورد مطالعه در طول 

در  شـده و سروآباد شهرستان  وان دراباعث تجمع رطوبت فر شاهو هاي اورامانات وکوه وجود الی قرار دارد.دقیقه عرض شم

   .)7( است شدهآن  در جنگلموجب ایجاد پوشش نتیجه، 
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   در کشور و استان کردستان موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -1شکل 

در صـورت گرفـت.    درصـد  15داراي شیب متوسـط  و شمالی  با جهت ايهدرخت بنه در دامنتک پنجنمونه برداري خاك از 

متـر در طـول    50متر و عمود بر شـیب دامنـه پیـاده شـد و بـه فاصـله        250متر از سطح دریا ترانسکتی به طول  1400ارتفاع 

و در   ر تـاج سانتی متري خـاك در زیـ   5-0هاي خاکی از عمق نمونه سپس. ترین درخت بنه انتخاب گردیدترانسکت نزدیک

دوم) شعاع تاج درخت تا (یک ½زیر تاج در فاصله . نمونه برداري برداشت شد نمونه) 4( آن خارجو  نمونه) 4( چهار جهت

تنه صورت گرفت. همچنین براي نمونه برداري در بیرون تاج پوشش درخت، به همان اندازه از قسمت انتهایی تاج (جایی که 

  .)2(شکل  برداشت شد نمونه 40در کل تعداد و تاج تمام میشود) فاصله گرفته 
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  درختان بنهشیوه نمونه برداري از خاك تحت تاج تک -2شکل 

بافـت  هاي خاك پس از برداشت به آزمایشگاه انتقال داده شد و پس از الک شدن براي انجـام آزمـایش و انـدازه گیـري     نمونه

بالك، نیتروژن کل از روش کجلدال با دستگاه اتوکجلتیـک و  -والکیکربن آلی با استفاده از روش خاك به روش هیدرومتري، 

 Excelهاي به دست آمده وارد نرم افزار تمامی داده ).3اندازه گیري شد ( فسفر به روش اولسون توسط دستگاه اسپکتروفتومتر

بتـدا بـا اسـتفاده از آزمـون     هـاي جمـع آوري شـده ا   شده و نمودارهاي مربوطه نیز در محیط همین نرم افزار رسم گردید. داده

هاي مختلف میانگین مستقل، tبا استفاده از آزمون  سمیرونوف از نظر نرمال بودن مورد بررسی قرار گرفتند، سپس-کلموگروف

   استفاده شد. SPSSآماري  ها از نرم افزار. براي تجزیه و تحلیل آماري دادهشدندبا همدیگر مقایسه 

  و بحث نتایج

کربن آلی در  مقدارداري مشاهده شد، ن عناصر کربن، نیتروژن و فسفر خاك در دو ناحیه تاج تفاوت معنیدر مقایسه میزا

نواحی مختلف تاج نیتروژن در  میزان . تفاوتیافتدرصد کاهش  73/4رصد به د 71/6نسبت به خارج آن از  تاج خاك زیر

 224/0را نسبت به خارج آن (نیتروژن لظت باالتري درصد) غ 406/0درخت (پوشش تاج  زیردار بوده و خاك ناحیه معنی

خارج  خاك اندازه گیري شد، در حالیکه براي میلی گرم بر کیلو گرم 7/32در داخل تاج نیز فسفر  و مقدار، نشان داددرصد) 

(جدول  ستا )P>01/0( اختالف معنی داري داراي )3(شکل دست آمد؛ تمام این تغییرات گرم بر کیلوگرم به میلی 1/21 تاج

1( .  
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  و خارج تاج زیر بر خاكدر مقایسه و بررسی اثر تاج درخت  tنتایج آزمون  -1جدول 

  هامقایسه میانگین  مشخصه کمی

  T محاسبه شده  P 

  درصد کربن آلی
10/4  01/0<P  

  درصد نیتروژن کل
87/9  01/0<P  

  فسفر قابل جذب
98/3  01/0<P  

  هدایت الکتریکی
78/4  01/0<P  

  یتهاسید
68/0  05/0>P 

  درصد رس
42/4  01/0<P  

  درصد شن
93/4  01/0<P  

  درصد سیلت
59/2  05/0<P  
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  و خارج تاج درخت خاك زیرو فسفر قابل جذب در  نیتروژن کل، نمودار وضعیت درصد کربن آلی . 3شکل 

کربن آلی در ناحیه زیر تاج درخت بوده و با افزایش فاصله از پایه درخـت از میـزان    نتایج نشان داد که، بیشترین درصد

 91( اسـت کربن آلی کاسته شده است. تحقیقات حاکی از آن است که میزان کربن آلی خاك در ارتباط با مقدار ماده آلی خاك 

جنگلی  هايبومزیستاي گیاهی هستند که در هو با توجه به اینکه منبع اصلی ماده آلی خاك تحت شرایط طبیعی بافت )93 و

توان از علـل ایجـاد ایـن    )، بنابراین می28و  25، 22، 6شوند (هاي هوایی و ریشه درختان به خاك افزوده میاز طریق قسمت

هاي هوایی درخت به خاك، ساقاب، تـاج بـارش، وجـود شـرایط مناسـب      تفاوت، به عواملی چون افزودن الشبرگ و قسمت
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در داخل تاج نسبت به خارج  در مراحل اولیه تجزیهو دمایی جهت تجزیه مواد آلی و در نتیجه افزایش سرعت تجزیه  رطوبتی

شناسـی خـاك بـر    ها نشان داده است کـه، منشـا سـنگ   ). افزون بر این دیگر پژوهش39و  38، 29، 23، 19، 4آن اشاره کرد (

در حالیکه نوع پوشش گیاهی بیشتر بر خواص مـواد آلـی خـاك از    ، استساختمان خاك و اکسید هاي موجود در خاك موثر 

  ).34و  31، 21، 18جمله کربن آلی خاك موثر بوده است (

) را 42و  40، 28، 22هاي باالتري  (در نواحی زیر تاج پوشش درخت، میزان نیتروژن نیز غلظت طبق نتایج تحقیق حاضر،

). پوشش گیاهی داراي تاثیر 34و  6، 4ند کربن آلی با ماده آلی خاك است (نشان داد. ارتباط توزیع نیتروژن خاك نیز همان

)، چرا که ترکیب شیمیایی موجود در 43و  31، 92، 62، 12، 81(  استچشمگیري بر خواص مواد آلی و نیتروژن خاك 

در همین راستا ). 39و  24(بسیار موثر است  در مراحل اولیه تجزیهالشبرگ افزوده شده به خاك، بر مقدار نیتروژن کل خاك 

+ NO ,3(هاي دیگر به نتایج مشابهی دست یافتند و عنوان نمودند که نیتروژن معدنی پژوهش
4(NH  مانند ماده آلی خاك در

نواحی تحت تاج درخت به دلیل افزایش ماده آلی خاك توسط بقایاي گیاهی و همینطور ایجاد شرایط مناسب تجزیه مواد آلی 

)؛ به عالوه تغییر ترکیب شیمیایی 91دهد (هاي باالتري را نشان میتوسط تاج پوشش درختی غلظت تجزیهدر مراحل اولیه 

  ).34و  26آب باران توسط تاج درخت از دیگر دالیل این امر ذکر شده است (

. در واقـع فسـفر   )82و  22( استتر از خارج تاج داري بیشمیزان فسفر قابل جذب در ناحیه زیر تاج درخت بنه به طور معنی

. قسمت اعظم فسفر جذب شده توسط گیاهان از تجزیه )82و  6( استنیز همانند نیتروژن و کربن جزء اساسی ماده آلی خاك 

شـود  یابد، تبدیل به بخشی از اندام گیاهی میآید؛ زمانیکه بخشی از فسفر به داخل گیاه راه میدست میماندهاي گیاهی بهپس

)، از طرفی میزان فسـفر بـه   6گردد (خت، فسفر در اشکال آلی با توان معدنی شدن مجددا به خاك باز میو در اثر الشریزي در

در همین راستا دیگر پژوهشها نیز نشان داده اسـت کـه، تـاج     ).19ها در اطراف درخت نیز وابسته است (تراکم و توزیع ریشه

توان اظهار داشت کـه  ). بنابراین می40و  26زیر تاج درخت باشد (تواند از دالیل افزایش میزان فسفر در نواحی بارش نیز می

)؛ از سویی، معدنی شدن فسفر آلی در خـاك تحـت تـاثیر بسـیاري از همـان      82( استمنبع اصلی فسفر خاك پوشش گیاهی 

شـش گیـاهی   . بنـابراین وجـود پو  )71و  6( اسـت کنند (دما و رطوبـت)،  عوامل که تجزیه عمومی ماده آلی خاك را کنترل می

تواند دلیل مناسبی بـراي افـزایش میـزان فسـفر     موجب ایجاد شرایط مساعد دمایی و رطوبتی براي تولید و تجزیه مواد آلی می

خاك در نواحی زیر تاج درخت نسبت به نواحی خارج تاج درخت باشد. پژوهش هاي مشـابهی کـه در ایـن زمینـه صـورت      
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 دار بین فسفر قابل جذب خـاك و میـزان مـواد آلـی و    همبستگی معنیواملی چون گرفته است از دالیل ایجاد این تفاوت را ع

  ).19و  4، 1اند (ها در اطراف درخت برشمردهپراکنش فسفر با توجه به ظرفیت انتشار ریشه

ج خارج تا خاكکه هدایت الکتریکی در در نواحی مختلف تاج نیز مشاهده شد در رابطه با مقایسه مقدار هدایت الکتریکی 

) و داراي اختالف معنی 4میکروزیمنس بر متر یک روند افزایشی را طی کرده (شکل  357به  240نسبت به داخل تاج از 

) تاج، تفاوت 18/7) و خارج (13/7با وجود اختالف اندك میان اسیدیته داخل (این در حالی بود که ، بود )P>01/0داري (

  ).1ل (جدو معنی داري بین این دو ناحیه مشاهده نشد

         

  . نمودار وضعیت مقدار هدایت الکتریکی و اسیدیته در خاك زیر و خارج تاج درخت4شکل

  

  

-مطالعات نشان می .طبق نتایج حاصله از این بررسی میزان هدایت الکتریکی در نواحی داخل تاج بیش از خارج آن بود

هاي اتمسفري و تجزیه بقایاي گیاهی و آزاد شـدن  بارشهاي خاك، هاي خاك تخریب شیمیایی کانیدهد که منشا اصلی یون

)، اما در این میان تخریب و تجزیه هوموس حاصل از بقایاي گیاهی نقشـی بـارزتر و بعضـی    3( استهاي موجود در آنها یون

-آبشویی نمـی  ها از خاك). از طرفی نیز در مناطقی که نمک6کند (هاي تبادل یونی در خاك را ایفا میمواقع غالب در واکنش

). همچنین درختان جنگلی، هنگام بارندگی از طریق عواملی چون ساقاب 11و  3یابد (شوند، غلظت امالح محلول افزایش می

توان انتظار داشت در نواحی داخل ).  بنابراین می40و  37، 19(شوند و تاج بارش موجب تغییر ترکیب شیمیایی آب باران می
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هـا و در نتیجـه   شبرگ، رطوبت کافی جهت ایجاد شرایط مناسب براي فعالیـت میکرواورگانیسـم  تاج به دالیلی چون وجود ال

). بـه  12ها، غلظت امالح محلول در خاك و هـدایت الکتریکـی افـزایش یابـد (    تجزیه بقایاي گیاهی و تخریب شیمیایی کانی

ستقیم نـور خورشـید بـه سـطح خـاك و در      ها نیز حاکی از آن است که، تاج پوشش درختی مانع تابش معالوه دیگر پژوهش

هـا و آزاد  نتیجه کاهش درجه حرارت و افزایش میزان رطوبت آن شده که شرایط را براي تجزیه مواد آلی و انحالل بیشتر کانی

  ). 1ها فراهم آورده است (سازي یون

نواحی داخل و خارج تاج مشخص در بررسی اثرات تاج تک درختان بنه با وجود تفاوت بسیار نا چیز در میزان اسیدیته 

تفـاوت در  شد که درخت بنه تاثیري بر روي میزان اسیدیته خاك نداشته است. این مطلب به خوبی شناخته شـده اسـت کـه،    

). تحقیقـات  15(کنـد  گونه درختی خصوصیات خاك تحت پوشش تاج را تعیین می ترکیبات شیمیایی موجود در الشبرگ هر

هاي مختلف آن حاوي مواد قلیایی بوده، در اثر الشریزي پـاییزه  ین موجود در تنه درخت بنه و اندامدهد سقز و تربانتنشان می

). از سوي دیگر مطالعات انجام گرفته بر روي بلوط حاکی از آن 8به خاك اضافه شده و موجب افزایش اسیدیته خاك میشود (

). در منطقـه  1شـود ( تاج خود نسبت به نواحی اطراف مـی  دار اسیدیته در ناحیه زیراست که، این درخت موجب کاهش معنی

احتمال این امر وجود دارد که، اسـیدیته   مورد بررسی پوشش گیاهی روي دامنه شامل بلوط و بنه بوده که با وجود شیب دامنه

  درختان بنه تحت تاثیر تاج درختان بلوط نیز قرار گرفته باشد. خاك زیر تاج تک

 و مقایسه درصد ذرات تشکیل دهنده بافت خاك در دو ناحیه داخل و خارج تاج پوشش ج درختاثر تا بررسی در خصوص

شن در  مقدار ، یافتدرصد افزایش  43رصد به د 37تاج نسبت به خارج آن از  خاك زیردر درصد رس  مشخص شد که

در داخل  درصد سیلت حالیکهدر ، داشتدرصد)  36درصد) درصد باالتري را نسبت به خارج آن ( 44تاج درخت ( خاك زیر

و  )P>01/0(براي درصد ذرات شن و رس  )5(شکل این تغییرات  ؛بوددرصد)  12صد) بیشتر از خارج آن (در 19تاج (

  . )1(جدول  استداري داراي اختالف معنی) P>05/0(سیلت 

ارج تاج از نوع رسی و براي ناحیه داخـل  دست آمده حاصل از این پژوهش، بافت خاك براي ناحیه خبر اساس نتایج به

میزان رس و سیلت در ناحیه خارج تاج و میزان شن در ناحیه داخل تاج بیشترین مقـدار را  . لومی بود-رسی-تاج از نوع شنی

کـه موجـب شـده     استدارا بوده است که، بیشترین اختالف بین ترکیب ذرات تشکیل دهنده بافت خاك مربوط به ذرات شن 

تر از خارج تاج باشد. همسو با این نتایج، مطالعه و مقایسه نواحی با پوشش گیاهی متفاوت ناحیه داخل تاج سبک بافت خاك
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تـوان  ، بنابراین میاستتر از نقاط داراي پوشش گیاهی نشان داده است که بافت خاك در نقاط عاري از پوشش گیاهی سنگین

توان ). در واقع می11رات شن، تحت تاثیر اختالفات پوشش گیاهی برشمرد (دلیل اختالف بافت در دو ناحیه تاج را آبشویی ذ

اظهار داشت که به دلیل فرسایش آبی و به دام افتادن ذرات شن در نزدیک تنه درخت، درصد شن در ناحیه سایه انداز درخت 

رش نمودند در مناطق مسطح و هاي دیگر گزااست که در برخی پژوهش). این در حالی39و  33بیش از خارج آن بوده است (

فاقد شیب به دلیل حذف عواملی چون فرسایش، تاج پوشش درختی اثر معنی داري بر نوع بافت ناحیه داخل تـاج نسـبت بـه    

  ). 8و  1پذیرد (خارج آن نداشته است، چرا که بافت خاك صفتی پایدار است و معموال از سنگ مادري تاثیر می

  

                                              

  . نمودار وضعیت درصد شن(الف)، رس (ب) و سیلت (ج) در خاك زیر و خارج تاج درخت5شکل 
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شود که مشخص میهاي زاگرس (سرشت نورپسند، سازگار با آب و هواي خشک و استقرار در نقاط سنگالخی) بنه در جنگل
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The effects of Persian turpentine (Pistacia atlantica Desf) single-trees crown on amount of nutrients in 

forest soil (Sarvabad region in Kurdistan province) 

 

Abstract  

Trees crown are main factor for 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 texture of the soil. Soil samples were collected in and outside of crown of 5 single 

pistachio trees on four direction of each tree in a northern slope from 0-5 cm depth of soil in Sarvabad region, 

Kurdistan. The results of this study showed that amount of soil organic carbon decreased from 6.71% in soil of 

inside tree crowns to 4.73% in soils outside of tree canopies. Soil of inside trees had more concentration of soil 

nitrogen ( 0.406%) than soil of outside (0.224%) of tree crown and concentration of phosphorus was measured 

32.7 mg/kg in soil of inside canopy while it was 21.1 mg/kg in soil of outside of tree canopy. EC under the tree 

crowns was more than outside the canopy. Results showed that soil texture was lighter inside canopy than 

outside, however the acidity of 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 significant loss of soil fertility and greater soil erosion.  

 

Key words: Soil properties, Tree canopy, Northern Zagross, Pistachio.  

 

  


