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 چکيده

 با شکککده کاریدو منطقه جنگل ،شککککو  و  ا آیرز یعلف هایگونه یبروابط ترک یلتحل منظوربه

 رافیفیزیوگ و اقلیمی شرایط با ،(شاهد) شکدهن کاریجنگل منطقه یك و برگپهن و برگسکوزنی هایگونه

ز ا های  ا  و پوشش گیاهیداده آوریجمع برای. ندانتخا  شدشهرستان سنندج  یزهبخش گر در مشکابه

بین عوامل  تباط. با بررسی ارشکد اسکتفاده متر 51 × 16 شکبکه ابعاد با تصکادفی -منظم برداریروش نمونه

قابل  یگراز همد بررسی(، سه منطقه مورد CCAتحلیل تطبیقی متعارف ) یقمحیطی و پوشکش گیاهی از طر

 یزیم،ازت، من ی،ماده آل مقدار برگ،پهن هایبا گونه کاریلقطعات نمونه متعلق به جنگ بیشتر. ندبود یكتفک

ا بودند که ب هاییدسته دوم شامل نمونه مثبت داشتند. یهمبستگ pHداشته و با  ییباال یمو کلس یلتشن، س

 ودندبمربوط به منطقه شاهد  بیشترگروه  ین. اندداشت دارییمعن یو رس همبستگ یوزن مخصکو  ااهر

 یینها پاآن pHو  یزیمفسککفر، ازت، من ی،ماده آل مقدارو  شککتهبرگ قرار داپهن کاریلجنگدر نقطه مقابل  که

 کاریلجنگدر  Vicia michuuxiiو  Geranium tuberosum یعلف هایگونه برگپهن کاریلجنگبود. در 

 Bromus هایو در منطقه شککاهد گونه Galium verum و Erysium billardieri هایگونه برگیسککوزن

tectorum  وEuphorbia denticulate داشتند. را یفراوان یشترینب 
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 مقدمه

افزایش جمعیت و افزایش نیاز به محصوالت  با توجه به

ها و تخریب سریع کاهش سطح جنگل چوبی و از طرفی

امری  یربومیغهای بومی و گونهبا  کاریلجنگ ،آن

اما این کار بایستی با  ،است یرناپذاجتنا و  ضروری

 مدون انجام شود. ریزیمطالعات گسترده و با برنامه

 تأثیرات از آگاهی به شرطپایدار  دستیابی به مدیریت

ی، سا تار و اگونهبر تنوع  کاشته شده در تی گونۀ

به (. Gilliam, 2007ها است )یستماکوسعملکرد 

 روی تمام اجزای اکوسیستم کاریلجنگعبارتی اثر 

 صوصیات پوشش گیاهی  مانند یرزنده()زنده و غ

 تغییر(. ,.Pourbabaei et al 2005) شود بررسیبایستی 

 پوشش کف جنگل، ،ی منطقهمیکروکلیما در

 یگرد ازت و اسیدیته، مانند صوصیات شیمیایی  ا  

سازی مواد و ترکیبات سمی در حالت آزاد عناصر  ا ،

 هایی هستند که در تان اشکو  فوقانیویژگی ،للوپاتیآ

های گونه ترکیب از این طریق بر کنند وها را تعیین میآن

 ,Augusto) بود ثر  واهندؤعلفی اشکو  زیرین م

های متعدد از بر ی کشورها حاکی از گزارش(. 2002

 ترکیب پوشش برگان رویآن است که کاشت سوزنی

 صوصیات فیزیکی و شیمیایی  گیاهی کف جنگل،

تأثیر گذاشته و  غیره چر ه مواد معدنی وو   ا 

درازمدت دستخوش تغییراتی  اکوسیستم منطقه را در

 ,Fakhari rad) گذاردن اثر میآبر حاصلخیزی  کرده و

که  کردعنوان  Parrotta( 1999مثال ) طوربه(. 2006

ی افزایش مواد آل سبببرگ های پهنگونهبا  کاریلجنگ

کند که نیز اشاره می Marvi-Mohajer (2005). شودمی

های برگ نسبت به گونههای پهنگونه الش برگ

از سرعت تجزیه باالتری بر وردار بوده،  برگیسوزن

. در دنشوافزایش حاصلخیزی  ا  می سبببنابراین 

بر  کاریلجنگکه  شدمشخصها نیز بر ی پژوهش

ت یرگذار استأثهای اشکو  پایین نیز ترکیب گونه

(Gara and Healey, 2003; Ito et al., 2004 بر ی .)

ك در ی کاریلجنگبرای از محققین نیز اعتقاد دارند که 

ای باید ، گونهبرگیسوزنیا  برگپهنهای ، با گونهمنطقه

مین حداکثری اهداف أانتخا  شود که عالوه بر ت

 با شرایط مختلف ، بیشترین سازگاری راکاریلجنگ

، اقتصادی و اجتماعی محل داشته محیطییستاقلیمی، ز

(. پوشش گیاهی کف جنگل Koneshlo, 2002) باشد

؛ گیردیمتحت تأثیر  صوصیات اشکو  فوقانی قرار 

ی مختلف در تی بر شرایط نوری و هاگونهزیرا اثر 

  اکی منطقه تحت پوشش  ود متفاوت است

(Barbier et al., 2005; Pourbabaei, et al., 2015). 

Rees and Juday (2002) یهاگونهکه غنای  ندکرد بیان 

تاج پوشش  مقدارتحت تأثیر شکو  آزیرگیاهی 

 و Inagaki گیرد.یمی اشکو  فوقانی قرار هاگونه

که معدنی شدن ازت در  ند( نشان داد2004همکاران )

 .برگان بوده استیسوزنبیشتر از  برگپهنی هاتوده

 انبرگیسوزن برگ این کاهش را به مقدار لیگنین هاآن

 کاهش موجبکه مقدار بیشتر آن  انددانسته مرتبط

 شود.یمسرعت معدنی شدن ازت 

Eshaghi rad ( با ارزیابی2014و همکاران ) کمی 

 تنوع بر آن تأثیر و (Pinus nigraسیاه ) کاج کاریلجنگ

 هایاکوسیستم  ا  های شیمیاییویژگی و ایگونه

 تنوع و ایکه غنای گونه نددمرتعی در ارومیه نشان دا

 شدتبه کاریلجنگ منطقۀ در شانون ایگونه

 در نیتروژن کل و آلی کربن است. میانگین یافتهکاهش

بود. در این  کاریلجنگ منطقۀ از بیشتر شاهد منطقۀ

 هایگونه پراکنش در مؤثر عوامل ینترمهم بررسی

معرفی  جذ قابل فسفر و آلی کربن کل، گیاهی، نیتروژن

 .شد

ا و از هباالی پایداری اکوسیستم اهمیت به ا توجهب

 برگپهنهای با گونه کاریلجنگ به روزافزونطرفی نیاز 

 روی های متنوعیپژوهشضروری است برگ، یسوزنو 
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کی گیاهی و  صوصیات فیزیو ترکیب تغییرات پوشش 

ی اراض و نیز روابط  ا  و پوشش در  ا و شیمیایی 

ر د انجام گیرد. های مختلفبرای گونه کاریلجنگتحت 

 اریکلجنگبررسی اثر  باهدفحاضر  پژوهشاین راستا 

گنجشك و برگ اقاقیا و زبانهای مخلوط پهنبا گونه

ای و سرو سرو نقرههای با گونهبرگ سوزنی آمیخته

 در هاآنفراوان  کاربرد باوجودانجام گرفت که  ای مره

محدودی در مورد  هایپژوهش، کاریلجنگی هاپروژه

تواند می پژوهشصورت گرفته است. نتایج این  هاآن

انتخا  گونه  برایهای آینده ریزینقش مهمی در برنامه

ا داشته هبیشترین پایداری برای اکوسیستممناسب با 

ای در مناطق ترکیب گونه همچنین تعیینباشد. 

های مستقر شده با شده و رابطه نوع گونه کاریلجنگ

 پژوهش از اهداففیزیکی و شیمیایی  ا  عوامل 

 است. حاضر

 هامواد و روش

 بررسیمنطقه مورد 

 کککاریلجنگدو منطقککه  پژوهشبکرای انکجککام این  

 Cupresus) ایسکککرو نقره یهاگونه با برگسکککوزنی

arizonica ایسکککرو  مره( و (Biota orientalis ) و

گنجشکککك زبان هکایگونکه بکا برگپهن ککاریلجنگ

(Fraxinus rotundifolia )یککا )و اقککاقککRobinia 

pseudoacacia )کاریلجنگها یك منطقه و در کنار آن 

شهر  یلومتریک 1شاهد در  منطقه عنوانشده )مرتع( بهن

 مورد منطقه .شکککدندانتخا   یزهسکککنندج در منطقه گر

 و برگسککوزنی هایگونه با 5311 سککال در بررسککی

 شدهانتخا  مساحت. است شکده کاریلجنگ برگپهن

 به شکککاهد و برگبرگ و سکککوزنیپهن کاریلجنگاز 

مناطق  .اسککت هکتار 15/5و  08/5 ،5/8 با برابر ترتیب

 یطراش یشکده از نظر اقلیمی و فیزیوگرافی داراانتخا 

متری از  5416بودند و در ارتفاع حدود  مشابهی یباًتقر

ه و مصاحب یدانیم هاییسکطح دریا قرار داشتند. بررس

د. ندار یداد که منطقه سابقه دامدار شکانن یبا افراد بوم

یب به ترت بررسیطول و عرض جغرافیایی منطقه مورد 

 54درجه و  31دقیقه شکککرقی و  5درجه و  45برابر با 

 .(5 شکلدقیقه شمالی است )

 
 به نسبت مورد بررسی منطقه جغرافیایی موقعیت -5 شکل

 سنندج شهرستان و ایران

Figure 1. The geographical location of study 

area within Iran and Sanandaj city. 

 پژوهش روش

هککای بککا توجککه بککه همگنی توده پکژوهشدر ایکن  

 تصادفی -منظم برداری شده از روش نمونه کاریلجنگ

 ینا یمتر اسککتفاده شککد. برا 1 5× 16با ابعاد شککبکه 

، متر 56×56پالت  26منظور، در هر توده با اسککتفاده از 

برداشکککت  یدر ت یهاقطر بزرگ و کوچك تاج گونه

 یکروم 2از  ینمونه اصلدر هر قطعه ینا ر. عالوه بشکد

ت برداش یبرا تصادفیصکورت به رمت 1/5 × 1/5پالت 

 46در هر توده  یناسککتفاده شککد؛ بنابرا یپوشککش علف

پالت  یکروپالت در نظر گرفتکه شکککد. در هر م یکروم

ر ها ببرداشت و درصد پوشش آن یعلف یهاتمام گونه

ی شککناسککای برایبرون بالنکه تعیین شککد.  یاراسککاس مع

های علفی از فلور ایرانیکا، عراق و ترکیه اسککتفاده گونه

سه نمونه  ا   یلدر مرکز هر پالت اص ین. همچنشکد
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ه برداشککت مترسککانتی 6-26از عمق  یصککورت تصککادفبه

 منتقل شککد یشککگاهبه آزما یبینمونه ترک یك و شککده

(Maranon, 1999.) 

 ا  در هوای آزاد  شککك شدند و پا از  هاینمونه

 عبور متریمیلی دو هایانتقال به آزمایشکککگاه، از الك

 روش به  ا  بکافت . در این پژوهششکککدنکد داده

(، وزن مخصکککو  Bouyoucos, 1962) هیدرومتری

 یدیته(، اسکککKlute, 1986) یلندربه روش سککک یااهر

 ,Kalra and Maynardمتر ) pHدسکککتگاه  یلهوسکککبه

و بلککك  یبککه روش والکل یکربن آل انککدازه(، 1991

(Black, 1979نکک ،)کککل بککه روش کجلککدال  یتروژن

(Bremmer and Mulvaney, 1982منیزیم، پتاس ،)و یم 

با  یریبا استفاده از روش عصاره گقابل جذ  کلسکیم 

 Moreno et) 5 یدیتهموالر با اسکک یك یوماسککتات آمون

al., 2007) جذ  با روشفسکککفر قابل (Kurtz and 

Bray, 1945) از پا. گرفت قرار گیریمورد انکدازه 

 پوشککش درصککد به مربوط اطالعات ها،داده برداشککت

ثبت شکککده منطقه در قطعات نمونه  یاهیگ هکایگونکه

 و یزیکیف یاتمختلف و اطالعات مربوط به  صککوصکک

 فرمت با گانهجدا هاییل ا  در فا هاینمونه یمیاییش

wk1 (5 ,2 ,3 در )Excel  ینکه. با توجه به اشد یرهذ 

بود، از تحلیکل تطبیقی  4از  یشب DCA یکانطول گراد

عوامل  منظور بررسکککی ارتباط بین( بهCCAمتعکارف )

وی آن ر یجمحیطی و پوشکش گیاهی استفاده شد و نتا

محورهای دو بعدی نشکان داده شد. قابل ذکر است که 

و  یاهیگ هایمربوط به گونه های ام داده یادر مکاتر

فر و ص میانگین از اسکتفاده با هاداده یطی،مح یرهایمتغ

 ینانجام ا ی. براشکککدندواحکد اسکککتکاندارد  یکاناوار

. شککداسککتفاده  PC-ORD 4 افزاراز نرمیل تحلویهتجز

 و یزیکیف یاتا تالف  صکککوصککک یمنظور بررسکککبه

 یاناوار یهاز تجز در مناطق مختلف  ا  یمیکاییشککک

 یسککهمقا زموناز آ هایانگینم یسککهمقا یو برا طرفهیك

ا ب وتحلیلیهتجز یندانکن اسکککتفکاده شکککد. ا یکانگینم

 انجام شد. 50نسخه  SPSS افزارنرم

 نتایج

 یاهیگونه گ 00نشکان داد که در مجموع  پژوهش یجنتا

منطقه  کهیطورثبت شکککد. به بررسکککیدر مناطق مورد 

گونه  13برگ با پهن هایشکککده بکا گونکه ککاریلجنگ

 هایشکککده بکا گونه ککاریلجنگو منطقکه  یشکککترینب

گونه را داشت.  مقدار ینگونه کمتر 21با  برگیسکوزن

از نظر تعداد گونه  ونهگ 32منطقه شاهد با  یانم یندر ا

برگ پهن کاریلجنگ(. در 5در حد وسککط بود )جدول 

 Viciaو  Geranium tuberosum یعلف هککایگونککه

michuuxii  یهککاگونککه برگیسکککوزن کککاریلجنگدر 

Erysium billardieri  وGalium verum  و در منطقه شاهد

 Euphorbia denticulateو  Bromus tectorum یهاگونه

(. 2را به  ود ا تصککا  دادند )جدول  فراوانی یشککترینب

،  Alyssum bracteatum ، Alyssum desertorum هایگونه

Bellevalia glauca.  و  برگیسکککوزن لکاریجنگتنهکا در

 Lactuca serriola  ،Onosmaمککانککنککد  یککیهککاگککونککه

microcarpum  ،Salvia atropatana  ،Hypecoum 

pendulum  ،Hypericum asperulum  ،Vicia michuuxii 

 ،Vicia sericocarpa  برگ ثبت شدند.فقط در توده پهن
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 بررسیهای گیاهی موجود در مناطق مورد گونه -5 جدول

Table 1. The floristic list of study area 

 نام علمی

Scientific name 
 منطقه

Region 
 نام علمی

Scientific name 
 منطقه

Region 
Lactuca serriola L. H Achillea wilhelmsii C. Koch. H, C, S 

Lathyrus inconspicuous L. H, S Alcea tholozani. H, C, S 

Lens orientalis L. H, S Alyssum bracteatum Boiss S 

Marribum vulgavae L. H, S, C Alyssum desertorum Stapf. S 

Onosma microcarpum DC. H Alyssum muralea. H, S 

Phlomis olivier Benth. H, C Anthemis altissima L. H 

Phlomis Persica. H, C Asperula odorata L. H, C 

Picnomon acarna L. H Astragalus spp. H, C 

Plantago sp H, S, C Astragalus brachystachys Dc. H, C 

Poa annua L. H Astragalus glycyphyllus L. C 

Poa bulbosa. H, S, C Astragalusincani curvirostrist. C 

Salvia atropatana Bung. H Astragalus podocarpus. C 

Sangiou sorba minor. H Astragalus pseudoutviger. H, C 

Scandix stellata Banks & Soland. H, S Astragalus subsecundus. C 

Scorzonera ramossima DC. H Astragalus tragacautha. C 

Sendo mouls Willd. S, C Bellevalia glauca Kunth. S 

Stipa barbata Desf. H, C Bongardia chrysogonum L. Boiss. H 

Taraxacum calliops Hagel. H Bromus tectorum L. H, C 

Tragopogon L. H, C Chaerophyllum macrospermum. H 

Turginia latifolia L. H, S Churdcnia orientalis. H, C, S 

Vicia michuuxii var.michauxii. H Crupina crupinastrum Moros.Vis. H, C, S 

Vicia sericocurpa FenzI. H Carduus arabicus. H, C 

Hordeum bulbosum L. H, C Cyndon dactylon. H, C, S 

Hordeum glaucum steud. H, S, C Descurainia sohbi L. H 

Hypecoum pendulum L. H Echinops cephalotes DC. H 

Hypericum asperulum jaub. H Ecrium sp. H 

Hypericum sp. H, S Eryngium billardieri F.Delaroche. H 

Iris hymenospatha B. M. H, S Eryngium thyrsoideum Boiss. H, C, S 

Geranum lucidum. C Erysimum crassipes Fich. S 

Geranum tuberosum L. H, S Euphorbia denticulate Lam. H, C 

Gladiolus italicus. H, C, S Euphorbia splendid. H 

Gundelia tournefortii L. H, C Falcaria vulgaris Bernh. H 

Galium vernum L. H, S Fumaria aspalea Boiss. C 

C ،منطقه شاهد :H :و  برگپهن کاریجنگلS :برگسوزنی کاریجنگل. 
C: Control area, H: Hardwood plantation and S: Softwood plantation. 

 

 بررسیدر مناطق مورد  بیشتر هایی با فراوانیگونه -2 جدول
Table 2. The species with more abundance in the study area 

(فراوانی )درصد  

Abundance (percent) 

های گیاهیگونه  
Plant species 

 مناطق
Regions 

47 Geranum tubersum  برگپهنجنگلکاری 

Hardwood plantation 
35 Vicia michuuxii 

33 Astragalus brachystachys 

57 Erysium billardieri  برگیسوزنجنگلکاری 

Softwood plantation 
55 Galium vernum 

37 Stipa barbata 

55 Bromus tectorum منطقه شاهد 
Control area 

45 Euphorbia denticulate 

35 Gandelia tournefortii 
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 CCA تحليل و یهنتایج تجز

 8/3و  0بکا مقادیر ویژه  CCAمحور اول و دوم آنکالیز 

درصکککد واریانا تغییرات ترکیب  50و  32بکه ترتیب 

کنند. یمپوشش گیاهی و  صوصیات محیطی را توجیه 

، رس ازت، ماده آلی، منیزیم،نتایج نشان داد که عناصر 

دارند. محور اول همبسکککتگی مثبت  بکا pHو  فسکککفر

رس  و ااهری محور دوم با وزن مخصو که یدرحال

 ازت، آلی، سیلت، ماده ،pH با شن، همبسکتگی منفی و

با  .(3)جدول  کلسککیم همبسککتگی مثبت دارد منیزیم و

 مورد سکککه منطقه ،CCA وتحلیلیهتجز نتایجتوجه به 

قطعات  از . گروهیهستند یكتفکقابل ی وببه بررسی

و قسمت باالی  محور اول سکمت راسکتکه در  نمونه

منیزیم،  ازت، ،یمککاده آل ،pHبکا  ،قرار دارد محور دوم

این  یشترب .دندار مثبتکلسیم همبستگی  شن، سیلت و

 هککایبکا گونکه ککاریلجنگقطعکات نمونککه مربوط بکه 

حور مپایین  قسمتگروه دیگر در  .باشکندمیبرگ پهن

وزن مخصکککو  اککاهری و رس بککا و  قرار دارد دوم

عناصر غذایی  ا  در  مقدارهمبسکتگی مثبت داشته و 

ه قطعات نمونه آن مربوط ب بیشتر. این گروه پایین است

که در انتهای سککمت  گروه دیگراسککت.  منطقه شککاهد

 ازت، فسفر، ،یماده آل ارمقد ،اول قرار دارد چپ محور

ها کم اسکککت و بیشکککتر قطعات رس آن و pH منیزیم،

کل )ش برگ استسوزنی کاریلجنگنمونه آن متعلق به 

ها، بندی گونهدر رسته CCAنتایج تحلیل  بر اساس .(2

های محیطی سرشت گرادیان بر اساستوان ی میراحتبه

ها را تشکککخیص داد. بر این اسکککاس اکولوژیکك گونه

 های:گونه

Turginia latifolia, Vicia michuuxii Astragalus 

brachystachys, Chaerophyllum macrosperum, Cardus 

arqabicus, Descurainia sohbi, Falcaria vulgaris, 

Geranum tubersum, Hypericum pendalum, Hypericum 

sp., Iris hymenospatha, Picnonon acarna, Poa annua, 

Poa bulbosa, Sanginiu sorba, Scandix stellata, 

Scorzonera ramossima, Taraxacum calliops. 

)بیش از  قرار داشککتهدر قسککمت باالی محور اول  

 یکککارصکککد قطعکات نمونکه آن متعلق بکه جنگلدر 86

منیزیم، شن، سیلت  ازت، ،یماده آل ،pHبا  برگ( وپهن

 :ایهگونهکه یدرحال کلسیم همبستگی باالیی دارد. و
Astragalus subsecundus, Bromus tectorum, Cyndon 

dactylon, Ecrium sp., Eryngium billardieri, Eryngium 

thyrsoideum, Fumaria aspalea, Gandelia tournefortii, 

Hordeum bulbosum, Sangio sorba, Stipa barbata. 

قرارگرفته و با وزن  دومقسکککمت پایین محور  در

نشکککان  مثبت مخصکککو  ااهری و رس همبسکککتگی

؛ در منطقه شکاهد مسککتقر هستند هاگونهاین دهند و می

 های:اما از طرفی گونه
Alyssum bracteatum, Alyssum desertorum, Bellevalia 

glauca, Ecrium sp., Erysimu billardieri, Euphorbia 

denticulatelam, Galiumvernum, Geranium lucidum, 

Lathyrus inconspcuus, Phlomis persica, Sendo molus 

ماده  مقدار که در آناول  در انتهای سککمت چپ محور

، حضور رس کم است و pH منیزیم، ازت، فسکفر، ،یآل

 (.3دارند )شکل 

 خاک هاییژگیوبر  یکارجنگل اثرهای

هککای نتککایج این بررسکککی نشککککان داد کککه بین توده

برگ و شککککاهککد از نظر بر ی از ، پهنبرگیسکککوزن

داری وجود معنی های شکککیمیایی  ا  ا تالفویژگی

ه برگ بیشتر از تودهای پهندارد. اسیدیته  ا  در توده

 مقداربود.  برگیهم بیشککتر از توده سککوزنشککاهد و آن

برگ و شککاهد های پهنفسککفر محلول در  ا  در توده

بین دو توده  کهیبود درحکال برگیبیشکککتر از سکککوزن

کلسکککیم و  مقدارداری مشکککاهده نشکککد. ا تالف معنی

آن نیز  و برگیبرگ بیشتر از سوزنمنیزیوم در توده پهن

بیشکککتر از شکککاهکد بود. از نظر پتکاسکککیم نیز ا تالف 

 مقدار. کمترین نشکککدها مشکککاهده بین توده دارییمعن

C/N   برگ پهن کککاریلجنگدر این تحقیق بککه  ککا

ا تصککا  دارد. اگرچه این میزان فاقد ا تالف آماری 

بککا دو منطقککه دیگر اسکککت. ازت و کربن آلی در توده 
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 ودب برگیهای شککاهد و سککوزنبرگ بیشککتر از تودهپهن

 .(4)جدول 

 2و  5 گیری شده و محورهایهمبستگی بین متغیرهای محیطی اندازه -3 جدول
Table 3. The correlation between measured environmental variables and axis 1 and 2 

 محور دو

Axis 2 

 محور یك

Axis 1 

 متغیرها

Variables 

 محور دو

Axis 2 

 محور یك

Axis 1 

 متغیرها

Variables 

 0.415  **0.9 
 اسیدیته 

pH 
 **0.845  -0.193 

 شن

Sand 

 **0.861  0.270 
 آلیماده  

Organic matter 
 **0.708  -0.207 

 سیلت

Silt 

 -0.219  0.038 
 هدایت الکتریکی

EC  
 ** -0.736  0.39 

 رس
Clay 

 **0.88  0.351 
 نیتروژن 

N 
 -0.202  0.004 

 تخلخل

Porosity 

 0.164  0.308 
 فسفر 

Ph 
 0.441  0.427 

 منیزیم

Mg 

 0.081  -0.02 
 پتاسیم 

P 
 **0.841  0.126 

 کلسیم

Ca 

       ** -0.852  -0.164 
 وزن مخصو  ااهری

Bulk density 
 درصد 1در سطح  داریمعنی*

 درصد 5در سطح  داریمعنی **

* Significant (α= 5%) 

** Significant (α=1%) 

 
: Silt: شن، Sand: رس، Clay: وزن مخصو  ااهری، CCA (Bul den تجزیه و تحلیلرسته بندی قطعات نمونه  -2 شکل

: Sو  برگپهن کاریجنگل: H: ماده آلی(،: منطقه شاهد، OM: ازت کل و N: منیزیم، Mg: اسیدیته، pH: کلسیم، Caسیلت، 

 برگسوزنی کاریجنگل
Figure 2. CCA- ordination of the sampling plots (Bul den: Bulk density, Ca: Calcium, Mg: 

Magnesium, N: Nitrogen and OM: Organic matter), C: Control area, H: Hardwood plantation and S: 

Softwood plantation 
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: Silt: شن، Sand: رس، Clay: وزن مخصو  ااهری، CCA (Bul denبر اساس  های گیاهیگونهرسته بندی  -3 شکل

: Sو  برگپهن کاریجنگل: Hمنطقه شاهد،  ،: ماده آلی(OM: ازت کل و N: منیزیم، Mg: اسیدیته، pH: کلسیم، Caسیلت، 

 .برگسوزنی کاریجنگل
Figure 3. CCA- ordination diagram of the plant species (Bul den: Bulk density, Ca: Calcium, Mg: 

Magnesium, N: Nitrogen and OM: Organic matter), C: Control area, H: Hardwood plantation and S: 

Softwood plantation. 
 

 بررسی صوصیات  ا  بین مناطق مورد  مقایسه میانگین –4 جدول
Table 4. Mean comparison of soil characteristics amongst study areas 

 متغیر
Variable 

برگپهن  

Hardwood 

برگسوزنی  

Softwood 

 شاهد

Control 

 متغیر
Variable 

برگپهن  

Hardwood 

برگسوزنی  

Softwood 

 شاهد

Control 
 اسیدیته

pH 
7.73 a 6.62 c 7.4 b 

 بافت  ا 

Texture 
لومیشنی لومیشنی  لومیشنی   

 ماده آلی )%(
OM (%) 

3.52 a 2.64 b 2.69 b 
 شن )%(

Sand (%) 
68 a 63.5 b 63 c 

 )%( ازت
Nitrogen (%) 

0.189 a 0.11 b 0.1 b 
 سیلت )%(
Silt (%) 

20 a 19.5 a 16 b 

C/N 22.28 a 24.51 a 23.70 a 
 رس )%(

Clay (%) 
12 c 17 b 21 a 

 (gr kg-1فسفر )
Phosphorus 

)1-(gr kg 
11.65 a 7.92 b 10.7 a 

وزن مخصو  

 ااهری

 (3-gr cm) 
Bulk density 

1.2 b 1.3 b 1.3 a 

 (gr kg-1) پتاسیم
)1-Potassium (gr kg 

4.67 a 4.63 a 4.60 a     

 (gr kg-1کلسیم )
Calcium (gr kg-1) 

7.1 a 4.5 b 3.7 c     

 (gr kg-1منیزیم )
Magnesium 

)1-(gr kg 
3.5 a 2.4 b 3.1 c     

 .بر اساس آزمون دانکن است داریمعنحروف مختلف بیانگر تفاوت 
Different lowercase letters represent difference significant according to Duncan test. 
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 بحث

 ایهبا گونه کاریلجنگنشان داد که  این پژوهش یجنتا

 بیبر ترک یمتفاوت اثرهکای برگسکککوزنی و برگپهن

 بر کهیطور ا  منطقه دارند. به یهایژگیو و ایگونه

 طقهمنقطعات نمونه  یره،چند متغ وتحلیلیهاسککاس تجز

و  اقککاقیککا برگپهن هککایگونککه شکککده بککا ککاریلجنگ

شکن و  یزیم،من ی،ماده آل ت،از یم،گنجشکك، کلسکزبان

رد. شدن دا یبه آهک یلداشته و  ا  تما ییباال یلتس

 گروه باال بوده و یندر ا ییعناصر غذا مقدار یبه عبارت

در نقطه  کهیاست. درحال یینپا یوزن مخصو  ااهر

شکککاهد قرار مقکابل آن، قطعات نمونه مربوط به منطقه 

رس  مقدارو  یدارند که در آن وزن مخصکککو  ااهر

 اریکلجنگ یبرا یهاقدامات اول رسدیباالست. به نظر م

و بکه هم زدن  کا  موجکب کاهش درصکککد رس در 

نسکبت به شکاهد شکده است. در  کاریلجنگ یهاتوده

در مناطق  یو ماده آل ییعناصکککر غذا مقدار یحالت کل

از منطقکه شکککاهد و وزن  یشکککترشکککده ب ککاریلجنگ

از مطالعات  یکمتر از آن بود. بر  یمخصکککو  ااهر

 ی،اعم از در ت یاهیگ هاینشکککان دادنکد که پوشکککش

 یککاو پهن برگککان  یعلف یککاهککانگ یککا ایدر کتچککه

ه گذاشککته ک یراطراف  ود تأث یطبر مح برگانیسککوزن

و  ییاهپوشکش گ یریتبر اسکاس نحوه مد یراتتأث ینا

 ;Pourbabaei et al., 2015) قدمت آن متفاوت اسککت

Zarrinkafsh, 2002 .)کهیدرحال Miles (1985)  ادعا

 اثرهککایمختلف روی  ککا   هککایکککه گونککه کنککدیم

 ا تالف را هککاتفکاوت یندارنکد. او عکامکل ا یمتفکاوت

کیفیت  ی،جذ  مواد معدن مقدارمختلف در  هایگونکه

؛ اما از داندمی هاگونه این رشککد سککرعت و هاالشککبرگ

( بککا بررسکککی اثر 2004و همکککاران )  Jobidonیطرف

در شرق کانادا اعالم کردند که   Picea marina کشکت

، حاصکککلخیزی  ا  گونهینبا افزایش تاج پوشکککش ا

 یحاضر همخوان پژوهش یجکه با نتا کندیکاهش پیدا م

تراکم  یهوا و از طرف یبودن دما یینها پانداشکککت. آن

و کاهش  یهتجز یرا عامل کند هاکاریلجنگ ینا یباال

در منطقه  کهلیحادر. کنندیم ی ا  معرف یزیحاصلخ

هوا،  یباال یدر سکککنندج، به  اطر دما بررسکککیمورد 

 صورت گرفته و سبب یشککترها بالشکبرگ یهتجز مقدار

منطقه از منطقه شاهد  ینا یزیحاصکلخ مقدارشکده که 

در آن  ییباشککد. هر چند که تجمع عناصککر غذا یشککترب

 مترک برگپهن یهابا گونه کاریلجنگنسککبت به منطقه 

 .است

نشان داد که مقدار  Johnson (1995) ینبر ا عالوه

 Ceanothus velutinusبرگ ازت در  کا  گونکه پهن

 هایکاریلجنگاز مقدار این عنصکککر در  ا   بیشکککتر

Pinus jeffreyi  این مسکککئله با فعالیت بوده اسکککت که

ازت مذکور، ارتباط داشککته اسککت. از  کنندهیتگونه تثب

 گبرپهن کاریجنگل زجذ  نیفسکککفر قابل مقدارنظر 

و منطقه شاهد با ا تالف  برگسوزنی منطقه به نسکبت

. کمبود دهدیرا نشکککان م یبهتر یتوضکککع دارییمعن

 وانتیرا م برگانیفسکفر در  ا  تحت پوشکش سوزن

 در هامیکروارگانیسم تر-به فعالیت بیولوژیکی ضکعیف

 کاریجنگل  ا  با مقایسه در  ا  سطح آلی هایالیه

 Eshaghi(.Fakhari rad, 2006برگ نسککبت داد )پهن

Rad کاریلجنگ یکم یابی( بکا ارز2014همککاران ) و 

 و ایآن بر تنوع گونه یرو تأث( Pinus nigraیاه )کاج س

ر د یمرتع هاییسککتم ا  اکوسکک یمیاییشکک هاییژگیو

کل  یتروژنو ن یکربن آل یانگینکه م ندنشان داد یهاروم

 یجتا. نبود کاریلجنگ نطقۀاز م یشککترشککاهد ب ۀدر منطق

بر  کاریلجنگنشکککان داد  ینحکاضکککر همچن پژوهش

 اسکککت. حضکککور یرگذارتأث یزن یعلف هایگونه یبترک

و  ینور یط ا  شرا یپوشککش بر رو یجاددر ت و ا

 بذور یجکه. در نتدهکدیقرار م یررا تحکت تکأث یکیاداف

مکدفون و در حالت  وا  )بانك بذر  ا ( در  ا  

 زنیامکان جوانه یجادشککدها یدجد یطدر شککرا توانندیم
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حکذف موقککت  (.Heydari et al., 2013) کننککد یکداپ

 یاو قرار گرفتن در بکانك بذر دامم  یکاهیگ یهکاگونکه

. تاسککک ییککدشکککدهموقککت در مطککالعککات مختلف تککأ

در منطقه  یکاربانك بذر  ا  در جنگل یات صکوص

تنوع  و یبو مشخص شد که ترک یبررس ینچ یجینگب

شککده  یکارو منطقه جنگل یعیجنگل طب ینبانك بذر ب

ر ب یاثر آشکککار ییرتغ ینتفاوت آشکککار نشککان داد. ا

 ینا یدداشکککت و مؤ ینیروزم یاهیپوشکککش گ یبترک

 ییرو تغ یلدر تبد یمهممطلکب بود که بانك بذر نقش 

جنگل مجاور  یهشکککب ی کالص به جنگل یککارجنگکل

 (.Hu et al., 2013) کند یفاا تواندیم یعیطب

که  گفت توانیحاضر م پژوهش یجتوجه به نتا با

موجب  توانکدیم برگپهن یهکابکا گونکه ککاریلجنگ

تحول  ا   ین ا  شود. همچن یزیحاصککلخ یشافزا

ر رابطه د یشترب کاریلجنگدر رابطه با  یاهیو پوشش گ

 یتیردر مد ینبود و بنابرا یمیاییشکک یاتبا  صککوصکک

 نیا یریتبر مد یتمرکز اصکککل یدبا ییهاعرصکککه ینچن
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Abstract 

This study aims at analyzing the understory plant species composition in relation to soil characteristics 

in forest plantations. For this purpose, two plantations with coniferous (Cupressus arizonica and Biota 

orientalis) and broad-leaved species (Fraxinus rotundifolia and Robinia pseudoacacia) along with a 

nearby non-forested control area were selected in Gerizeh of Sanandaj, Kurdistan province, western 

Iran. Random systematic method with a network dimension of 75×50 m was used for collecting soil 

samples and vegetation data. Canonical Correspondence Analysis (CCA) differentiated the three sites 

in terms of soil and vegetation parameters. Results show that the majority of samples belonging to the 

hardwood plantation contained high values of OC, N, Mg, sand, silt and Ca which had a positive 

correlation with pH. The control area, showed significant correlation with clay and bulk density. Most 

samples of conifer plantation, however, had the lowest OC, P, N, Mg and pH. The most abundant 

understory species in the broadleaf plantation were Geranium tuberosum and Vicia michuuxii, in conifer 

plantation Erysium billardieri and Galium vernum, and in the control area Bromus tectorum and 

Euphorbia denticulata. 

Keywords: Broad-leaved, Conifer, Multivariate analysis, Sanandaj. 
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