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و سازندگي ۵۹پژوهش

                    

سازندگي و پژوهش

طبيعي درمنابع
۱۳۸۳ تابستان ،۶۳ شماره

¿¿¿

خاك شيميايي و فيزيكي خصوصيات نقش
بلندمازوي هاي توده در

مازندران) گلندرود(غرب حوزه جنگلهاي
علمي هيأت االسالمي، اعضاء شيخ علي • و احمدي توفيق •

چالوس) واحد نوشهرو اسالمي ( آزاد دانشگاه

ماه ۱۳۸۲  آبان پذيرش: تاريخ ماه ۱۳۸۱  آبان : دريافت   تاريخ

: چكيـده
مرحله  ، صحرايي برداري نمونه مرحله ، و سـوابق آوري اطالعات جمع مرحله ، گرديد انجام چهارمرحله در تحقيق  اين
هواشناسي، جنگل شناسي ، مختلف اطالعات اول مرحله در ، گيري نتيجه ،و نتايج تحليل و تجزيه ومرحله شناسي خاك آزمايشات
از سري آزمايش سه اين . در آوري شدند جمع مطالعه مورد منطقه هيدرولوژي و و بلندي پسـتي شناسـي ، ، خاك شناسـي زمين
انتخاب بودند مازو بلـوط بلند از تري خالص هاي توده داراي كه را مازنـدران نور در شهرسـتان واقع گلندرود آبخيز حوزة جنـگل
آن تشريح ضمن گرديد ، حفر شناسي پروفيل خاك يك آن مركز در و شد پياده ۲۰ آر مساحت به پالت شش سـري هر در شـدند.
فيزيكي و انجام آزمايشـات براي افق هر از برداري ، نمونه ( و ريشـه دواني موجودات زنده فعاليت حياتي( و صفات ظاهري از نظر
، گيري قطر آنها اندازه و ضمن گرديدند انتخاب غالب نظر ارتفاع مازو از بلند بلوط درخت ۳۰ عالوه به آمد . عمل به خاك شيميايي
است . شده منتقل آزمايشگاه به شناسايي و آزمايش انجام جهت گياه و خاك هاي نمونه . گرديد برداري نمونه نيز همراه از گياهان
پتاسيم، ، ازت كل، شامل اسيديته خاكها شيميايي تجزيه و ، خاك رنگ و بندي دانه گيري شامل اندازه فيزيكي خاك شامل تجزيه
در مازو بلوط بلند كه داد نشان اين تحقيق از آمده نتايج بدست . بود الكتريكي  هدايت آلي ، مواد درصد ، ، منيزيم كلسيم فسفر،

: از عبارتند كه ميكند خاك رشد شش  روي گلندرود جنگل سري سه
Typic  haplumbrepts  , Typic udorthents , Mollic  hapludalfs ,Typic udisamments , Lithic 
udorthents Typic Rendolls  
بيش و ، متر ۱۰۰۰ تا ۵۰۰ ، متر ۵۰۰ از كمتر ارتفاعي ( طبقه ارتفاع نظر رويشگاه از تفكيك با و ميانگين قطروارتفاع رابطه مقايسه از
بررسي  . باشد مي ديگر ارتفاع دو از متر ۱۰۰۰ از باالتر ارتفاع در مازو  بلند بلوط ارتفاع و قطر از حداكثر ميانگين ) حاكي متر ۱۰۰۰ از
ميانگين  خاك بر مختلف هاي تيپ تاثير دهنده  نشان نيز خاك مختلف هاي تيپ به بلوط نسبت ارتفاع و سينه قطر برابر و مقايسه

گردد . مي مشاهده Typic udorthents هاي خاك ارتفاع در و ميانگين قطر بيشترين باشد . مي ارتفاع و مشخصه قطر دو
. خاك فيزيك ، شيمي خاك خاك ، تيپ رويشگاه، ارتفاع مازو، بلند بلوط ، گلندرود شمال ايران، جنگل : كليدي كلمات

Pajouhesh & Sazandegi  No:63  pp: 59-68

The  role of soil physical and chemical properties in pure stands of oak ( Quercus castaneifolia ) in Galandroud 
forest ( west Mazandran  state ) 
By : Ahmadi T and : Sheikhulislami A . , Members of Scientific Board of Islamic –Azad University (Nowshahr & Chalus 
Campus ) . 
This research was carried out at four stages :1-information and background collection ,2-field sampling . 3-soil Test  4- 
statistics analysis . At  first stage , all information  related to silviculture ,climatology , geology , pedology and etc were 
collected . At second stage , three distinicts of Galandroud forest which were located in Noor-Mazandran  province  
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مقدمـه
ــتني رس ترين ــكوه و باش ــترده ترين گس از يكي عنوان ــا به جنگله
و گياهان ــاير و س درختچه ها ، درختان ــد .گرد آمدن باش مي زمين هاي
. وجه تصادفي نيست به هيچ در رويشگاه معين و بزرگ جانوران كوچك
خزان و برگ پهن هاي عنوان جنگل كه به كشورمان خزري هاي جنگل
در گيالن از آستارا نسبتًا باريكي نوار شكل به ، شوند مي شناخته كننده
متر ۲۵۰۰ از بيش تا دريا ــتان از كرانه گلس استان ــرق در ش گليداغي تا
۸۰ بيش از داراي و ــاند مي پوش ــمالي كوههاي البرز را نيمرخ ش ، ارتفاع
بلند هاي جنگل ــند (۴).  باش مي اي درختچه گونه ۵۰ و درختي گونه
جنگلي تيپ هاي ارزش ترين با جزو راشستانها پس از (بلوط شمال) مازو
مختلف وجود مصارف علت به همچنين ــل دلي همين به و (۱۰،۳) ــت اس
مورد بهره ديرباز از ــا ه مازو، اين جنگل ــوب بلند چ از ــنتي س و صنعتي
گونه كه گفت توان مي خصوص اين در (۲) اند گرفته قرار شديد برداري
ــت اس تنها درختي ــمال ش هاي جنگل صنعتي درختان بين در بلند مازو
لت ، تخته ) نشينان جنگل و ــتائيان روس توجه مورد كه بهره برداري آن
خارج كشور جهت به و پيمانكاران (صدور خصوصي بخش خانه سازي )
(۱۲) غيره ) بوده و آهن راه تراورس تهيه ) دولتي ) و بخش بشكه تخته
مصارف به خارج ساير گونه توقف صادرات اين از ــالهاي اخير غير س در و

. (۱) است نشده ،كم باشد نشده اضافه اگر آن
شدن  واقع به علت ها جنگل اين سطح ــريع كاهش س مانند مواردي
زمين به ها جنگل اين شيب وهمچنين تبديل كم هاي دامنه و جلگه در

تجديد عدم و ــرف ط يك از ــفندان  و گوس گاوها ــتقرار اس ، زراعي هاي
به توجه و با ــر ديگ گونه از طرف كاري با اين ــگل جن يا و ــي كاف ــات حي
اجراي لزوم دارد.(۹) ــت صنع در مازو بلند چوب كه مختلفي ــاي كاربرده
مي ضروري گونه ــورد اين م در تحقيقاتي را هاي ــريعتر برنامه ــه س هرچ
متعددي مطالعات ايران شمال در مازو بلند جنگلهاي به راجع .(۲) سازد
عنوان اي تحت مطالعه (۵) مثال  حبيبي عنوان به ، ــت اس گرفته صورت
در آن نقش و ( گرگان لوه ) ايران ــمال بلوط ش جنگلهاي ــي خاك بررس
خاك تيپ چهار حاصله نتايج طبق داد. انجام جنگلي هاي توده ــت كيفي
روي مطالعه اي (۱۲) مهاجر مروي ــت. اس شده داده تشخيص درمنطقه
شد حاصله مشخص نتايج طبق ،كه داد انجام گرگان لوه هاي بلوط جنگل
و ضعف رويشگاه مرغوبيت دريا در سطح ارتفاع از و و عمق خاك نوع كه
نيازهاي ــي بررس در ــري (۱۱) بح .گرجي ــت موثر اس مازو  بلند ــوط بل
۱۰۰۰ نمونه قطعه ۵۱ از نوشهر خيررودكنار جنگل در مازو بلند رويشگاه
خاك استفاده ۹ پروفيل و از جنگلي ــي كيفي توده بررس براي مترمربعي
درمناطقي است بيشتر كه گونه فوق آمده نشان داد دست به نتايج كرد. 
غربي ،جنوب جنوبي هاي كند مانند دامنه مي دريافت ــتري بيش كه نور

. متوسط تا كم شيب با واراضي
حوزه در ــازو م بلند گونه طبيعي زادآوري ــي بررس در (۱) ــالي ارس
لحاظ ارتفاع از بلندمازو توده هاي كه بهترين رسيد نتيجه اين گلندرود به
ارتفاع يعني بند ميان هاي ــوده ت در زادآوري موفقيت همچنين و ــب غال

است. متر ۸۵۰

سازندگي و پژوهش ۶۰

and contain pure stands  of oak , were selected . In  each distinct , six samples with 20R  area were allocated , then in 
the center of each sample , soil profile was dug with 1.5 m  depth . Moreover , 30 dominant trees of oak were chosen 
and statistical parameters of them was measured , then , the accompanied  plants  were identified . At third stage,many  
parameters of soil samples were tested . The Results showed that oak . trees grow on six different soil types : Typic 
Haplumbrepts , Typic udorthents , Mollic  Hapludalfs , Typic Rendolls , Lithic Udorthents , Typic udisamments . the 
mean of diameter and height in three elevation classes ( lower  than 500 m , 500-1000m ; higher than 1000m ) was 
evaluated and It was confirmed that there is a significant  difference between measured parameters in three localities 
with different typs of soil and the highest value of  parameters were occured in  Typic udorthents soils  . 
Key Words : Galandroud forest ,Oak  tree , Quercus  castaneifolia  , Glandroud forest , Soil physics , Soil chemistry , Soil type

روشها  و  مواد
رويان شهر جنوبي در منطقه گلندرود حوزه آبخيز جنگل در بررسي اين
شروع دريا سطح از متر ارتفاع ۵۰ از و (۲ (نقشه ۱و داشته قرار (علمده)
آبخيز حوزه كل مساحت گردد. مي ختم كالج ييالقي مراتع به نهايتًا و
اراضي هكتار ۲۸۵۱۵ حدود شامل كه ميباشد هكتار ۴۱۴۳۱ حدود
را باغات و مزروعي  اراضي وبقيه مرتع هكتار ۱۰۰۹۵ حدود  ، جنگل
از خصوصيات برخي تعيين تحقيق اين اجراي از هدف مي دهد. تشكيل
تعيين  ، مازو  بلند بلوط درختان رويشگاه خاك شيميايي و  فيزيكي 
بندي طبقه ، خاك تيپ تغيير اساس بر بلوط هاي توده كيفيت تغييرات
امريكايي، جديد  بندي رده سيستم طبق گروه تحت حد تا  خاك نوع
. باشد مي مختلف ارتفاعات در مازو بلند بلوط هاي توده كيفيت مقايسه
است، مواد و گرديده انجام مرحله سه در حاضر پژوهش اينكه با توجه به

مي گردد. ارائه زير مرحله سه قالب در نيز روشها
و آمار اطالعات آوري جمع مرحله – الف

بهتر ــناخت ش به كمك كه وآماري ــات اطالع هرگونه مرحله ــن اي در
از تحقيق مورد عرصة نهايت در و ( ۴۸ آبخيز ــوزه گلندرود(ح آبخيز ــوزه ح
شناسي ،خاك شناسي زمين ، گياهي پوشش ، هوايي و آب مختلف جهات
نقشه ــامل ش اطالعات اند. ــده ش آوري جمع مي نمايد، و غيره جغرافيايي ،
مورد هاي سري هيدرولوژي شناسي ،توپوگرافي و ،خاك شناسي زمين هاي

. اند بوده بررسي
صحرايي برداري نمونه مرحله – ب

حوزة گلندرود  نقاط مختلف ــگاهي رويش خصوصيات به توجه با
تري خالص توده هاي داراي كه هايي را ــري س ، موجود جنگلي هاي تيپ
گرديدند. انتخاب ، ــند باش مي ها سري ــاير س ــبت به نس مازو بلند بلوط از

فيزيكي... خصوصيات نقش
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بيشتري اين حوزه گسترش ــري س ــه در س مازو بلند كه ــخص گرديد مش
، رويان يك سري شامل سري  سه اين است. را داده توده تشكيل و داشته
بند (كمتر پائين ارتفاع سه در پيموده كه يازده ــري س ، سرگلند سه ــري س
از ۱۰۰۰ بيش ) بند باال و ( ــر مت (۵۰۰تا ۱۰۰۰ بند ــان ) ،مي ــر ۵۰۰ مت از
مساحت به پالت اين توده ها شش از يك هر در دارند مي باشد . متر) قرار
قطعات اين كليه گرديدند. انتخاب تصادفي صورت به (۴۰×۵۰ آر(ابعاد ۲۰
در گرديدند. انتخاب ــان يكس مادر سنگ و ــيب ش با جنوبي دامنه روي بر
و ساير خاك مورفولوژيك بررسي خصوصيات جهت ها پالت اين از يك هر
شد. انجام برداري نمونه حفر و يك پروفيل ــيميايي ش فيزيكو ــخصات  مش
نمونه مختلف ــاي از افقه تصادفي طور به ــاك ، خ ــريح پروفيل تش از پس
ــدند، ش انتخاب پالت درهر همچنين ۳۰ درخت گرفت. صورت برداري الزم
ــاخص ش ــط توس آنها ارتفاع و ــنج س قطر نوار ــط توس ــينه س برابر قطر كه
براي ارتفاع و قطر ــاي ه ومنحني قطري هاي ــه كالس گرديد . اندازهگيري
داخل گياهان همراه  تمام بر بلوط بلند مازو ، عالوه . ــد ش پالت تعيين هر

. گرفتند قرار مورد شناسايي برداشت و نيز آري ۲۰ قطعه
آزمايشگاهي عمليات مرحله ج-

ــگاه پهن آزمايش در را آنها ابتدا ــاك خ نمونه هاي كردن ــاده آم ــراي ب
آنها از را حشرات وبقاياي سنگها خرده شوند. ــك خش آن تا در دماي كرده
ــته بس ظروف در در و خارج  ميليمتري دو الك و از كوبيده نموده ، ــارج خ
است، شده نگهداري شيميايي و فيزيكي هاي تجزيه انجام جهت پالستيكي

: عبارتند از خاك هاي نمونه شيميايي و تجزيه فيزيكي
تعيين ، ــواد آلي م ، درصد ، بافت دانهبندي ــد درص ــيديته، اس

و منيزيم ، ــيم ، كلس جذب قابل ــفر فس ، ازت كل درصد هدايت الكتريكي،
از خاك ــيميايي ش و تعيين خصوصيات فيزيكي جهت . قابل جذب پتاس
با متر pH از دستگاه استفاده با اسيديته : است زير استفاده شده روشهاي
بايكاس) (روش دانسيمتر روش بندي ،دانه آب و خاك مخلوط ۲۵/۱ نسبت
ــط توس الكتريكي هدايت بالك ، و ــي  والكل يا ــرد س متد آلي مواد ــد درص
روش جذب قابل ،فسفر كجلدال روش ازت ، سنج الكتريكي هدايت دستگاه

.(۸ ، ۶) (تيتراسيون) كمپلكسومتري روش منيزيم و كلسيم اُلسن

مشاهدات و نتايج
شيميايي نمونه هاي و فيزيكي هاي تجزيه نتايج ۶ تا ــماره ۱ ش جدول
بين سري سه اين خاكهاي pH داده است.  ــان نش سري را ــه س اين خاك
كه درختان ــود گيري مي ش نتيجه بنابراين ــد. باش مي ۷/۸ متغير الي ۵/۵
قليايي ضعيف رشد تا متوسط اسيدي pH در منطقه اين در بلوط بلند مازو
رسي و رسي بافت با خاكهاي بيشتر درختان اين نتايج حسب بر . ميكنند
، پروفيل مختلف افقهاي در زياد سنگريزه هاي وجود و . ميپسندند را لومي
كند مي جبران خاك در را كمبود تهويه ، و كم نفوذيذيري نامناسب اثرات
متر از ۱۰۰۰ بيش يازده ارتفاع خاكهاي سري آلي در مواد بيشترين درصد .
كمتر رويان ارتفاع يك ــري خاك س آن در درصد كمترين گرديد ــاهده مش
به سري اين در آلي بودن مواد كمتر ــايد . ش است ــده ديده ش متر ۵۰۰ از
روستانشينان بوده است جنگل توسط و تخريب رويه بي دليل بهره برداري
شاخص نسبت  كه و شده است) روستا واقع ــري در حاشيه س (اين
۵/۳ الي ۲۵ بين خاكها اين در ، باشد مي آلي مواد شدن شدت عمل معدني
يازده سري در آن ميزان كمترين و ــد باش در پروفيلهاي مختلف متغير مي

۱۳۸۳ تابستان ،۶۳ شماره

ارتفاعات مختلف در بلوط سينه برابر قطر ميانگين نمودار ۱-

ارتفاعات مختلف در بلوط کل ارتفاع ميانگين نمودار ۲-

خاک مختلف هاي تيپ سينه در قطر برابر ميانگين -۳ نمودار

خاک هاي مختلف در تيپ بلوط درختان کل ۴- ميانگين ارتفاع نمودار
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سازندگي و پژوهش ۶۲

عناصر معدني برداشت آلي و مواد سريع هدف تجزية كه ــاهده ميگردد مش
ميزان ازت نظر از . مي باشد گياه توسط معدني شدن پديده طبق آزاد شده
قابل فسفر نظر از ولي ، نمي شود كمبودي مشاهده شده حفر پروفيلهاي در
ميشود مشاهده كمبود پيمود يازده ــري س پروفيلهاي ۱و۲و۳و۴ در جذب
فسفاتهاي بصورت ــفر فس ــوب رس و مادر ــنگ بودن س آهكي كمبود علت .
نظر از نيست جذب فسفر اين صورت گياه قادر به است در نامحلول كلسيم
هيچگونه و برند بسر مي مطلوبي وضعيت در كليه سريها جذب قابل پتاس
بعضي در ولي مطلوب وضعيت و منيزيم در كلسيم . نشد مشاهده كمبودي
در عناصر اين زيادي ــت . اس مجاز حد از ــتر بيش آن ميزان نيز پروفيلها از
ــه سرگلند س ــري س پيمود و يازده ــري س ۶ پروفيلها مثل پروفيل از بعضي

.(۱۹ ،۱۵) شود گياه توسط فسفر جذب در باعث اختالل ممكن است
تيره اي و قهوه اي ــوه رنگ قه ــطحي به س افقهاي ــتر بيش خاك رنگ
خاكها اين اين افقها در آلي مواد درصد بودن باال دهندة ــان نش كه ، ــت اس
به نسبت پيمود خاك سري يازده كلي رنگ پروفيلهاي طور به . ــد مي باش
شامل يازده موجود در سري همراه گياهان . باشد تيره تر مي ــريها س ساير
جيوه علف ، پنج انگشتي ، باغ علف ، ها گرامينه ، ممرز نمدار ، ، پلت ، افرا
غالب درختان ــاير س به ــبت نس ممرز درختان گياهان اين بين در بوده كه
سبز گوجه ، آزاد درخت شامل همراه گياهان سرگلند سه سري در . ــت اس
گونه ساير به ــبت آزاد نس درخت ــت . اس گرامينه انواع مختلف و ــك تمش ،
همراه شامل ، درختان رويان يك ــري س در ــت . اس غالب ــري س اين در ها
غالبيت و گرامينه گياهان و انواع مختلف ازگيل ، انجيلي ، وليك ــة درختچ

باشد . مي وليك با درختچههاي
جديد سيستم طبق اين سريها خاكهاي طبقه بندي ، خاك تيپ نظر از
پيمود يازده سري و دو يك شماره قطعات ، باشد زير مي شرح به ردهبندي
هاي داده و صحرايي ــات عملي نتايج به توجه با ــوده ب C,A ــق اف دو داراي
خاك تيپ داراي قطعات اين ، ــش ش الي ــگاهي جداول شمارة يك آزمايش
دو داراي پيمود نيز سري يازده سه قطعه شمارة . ــد باش مي Udorthents
داراي سطح خاك سانتي از ۵۰ در پروفيل اين ، چون ــد باش مي C,A افق
تيپ قطعه داراي ــن اي قابل نفوذ ) بوده خاك ــر غي افق ) كفه ــخت س يك

. باشد مي Udorthents
به علت بوده C,A افق دو داراي پيمود يازده سري چهار ــمارة ش قطعه
االرضي سطح مشخصة داشتن افق و سانتيمتر ضخامت ۲۵ با A افق داشتن
Rendolls خاك جزء تيپ آهكي مادري مواد ــتن داش طرفي از و ، ماليك

هر و بوده C,A افق دو داراي پيمود يازده سري پنج قطعه شمارة ، ميباشد
بندي طبقه و ، هستند مطلوبي وضعيت داراي خيزي حاصل نظر از افق دو

. باشد TypIc مي Udorthents گروه تحت حد تا نيز خاك آن
ــه افق س داراي آن پروفيل ــود پيم ــري يازده ــش س ش ــماره قطعه ش
مشخصه بوده و افق يافته تكامل نيمه خاك داراي اين پالت ، C,B,A بوده
افق اين در ــد باش مي تحول معني تغيير و ــه كه ب كمبيك۳ ــي تحتاالرض
داراي تيپ آمده ــت بدس نتايج به توجه با قطعه خاك اين . ــود يافت ميش
دو داراي سرگلند سه سري يك شماره قطعه . ــد باش مي haplumbrepts
بيش C ضخامت افق و ده سانتيمتر A افق ضخامت ، ــد باش مي C,A افق
تحت االرض در زياد و االرض سطح دواني  در ريشه است ، سانتيمتر ۷۰ از
شش الي يك طبق جدول آمده بدست نتايج به توجه . با ميباشد ــط متوس

. رود بشمار مي Udorthents خاكهاي جزو خاك اين بندي طبقه
C,A افق دو افق داراي دو داراي نيز سرگلند سري سه دو قطعه شمارة
، رسي لومي آن بافت خاك ــانتيمتر س ۱۷ Aو، افق ضخامت ، كه ــد ميباش
نيز C افق و بوده متوسط استقامت درجه با درشت اي دانه ساختمان داراي
به توجه با ، بوده ــي رس خاك آن بافت دارد . ضخامت ــانتيمتر حدود ۵۰ س
Udisamments خاكهاي جزو خاك اين جدول طبق دست آمده به نتايج

رود . مي به شمار
مي باشد، C,A دو افق داراي نيز سرگلند سه ، سري سه پروفيل شمارة
، بافت ، pH آن ۵/۹ ــته داش ضخامت ــانتيمتر س ۲۲ افق A آن ضخامت
وضع در پتاس و ــفر فس ، ازت عناصر نظر از و ــوده ب لومي ــي آن رس خاك
از ، سه شمارة جدول آمده طبق بدست نتايج توجه به با نميباشد مطلوبي

باشد. مي Udorthents خاك تيپ جزء رده بندي نظر
افق سه داراي ، ــرگلند س ــري سه س پنج و چهار ــماره پروفيل هاي ش
ــمار ش به يافته تكامل ــاي نيمه خاكه جزو خاك ــن اي ، ــد مي باش C,B,A
ضعيف در سطحاالرض ــيدي پروفيل اس هاي اين اليه خاك pH . رود نمي
داراي ــي ، خاك آن رس بافت . ــد مي باش تحتاالرض در ضعيف ــي قلياي و
طبق آمده بدست به نتايج توجه با پروفيل ها ، اين بوده ــط متوس ــنگريزه س

. رود مي شمار Haplumbrepts به خاكهاي جزو شمارة سه جدول
C,B,A مي باشد، افق ــه س داراي ، ــرگلند س سري سه ــش پروفيل ش
رسي سطح االرض خاك بافت ، ــانتيمتر ۲۰ س پروفيل اين A ضخامت افق

فيزيكي... خصوصيات نقش

دريا از سطح مختلف ارتفاعات در ارتفاع و قطر منحني ۵- مقايسه نمودار

گلندرود آبخيز حوزه از نمايي -۱ شماره عکس
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سازندگي و پژوهش ۶۴

االرضي تحت ــخصة مش افق ،داراي لومي
مي درتحت االرض آرجيليك۴ وكلسيك۵
زياد پروفيل اين بيولوژيكي فعاليت ، باشد
، هزارپايان ــه مورچ ، خاكي ــرم ك بوده ،
اند ــده ش ــاهده وفور مش به پالت اين در
ــت آمده طبق دس نتايج به به توجه ــا ب ،
Mollic خاك ــن اي ــمارة چهار جدول ش

. رود مي شمار به Hapludalfs
يك سري ، يك ــماره ش هاي پروفيل
مي يافته تكامل نيمه خاك ،داراي رويان
بافت ، ۲/۷A بوده افق   آن در pH . باشد
مواد . داراي درصد ــت اس رسي آن خاك
درشت با اي دانه ــاختمان س بااليي و آلي
االرض سطح ــتقامت متوسط در اس درجه

در استقامت متوسط درجه با درشت خيلي زاويه بدون ــاختمان مكعبي س و
شمارة جدول طبق آمده ــت نتايج بدس با توجه به ــد . باش مي تحت االرض

مي آيد . حساب به Haplumbrepts خاكهاي جزو سه
داراي ولي يافته بوده تكامل رويان خاك يك سري شمارة دو پروفيل در
C,B,E,A افق چهار پروفيل داراي اين ــد. باش مي نيز مواد ــويي ش آب افق
و رسي آن خاك بافت ــته ، داش ضخامت ــانتيمتر س آن ۲۰ A افق بوده ،كه
ميباشد. اندازة متوسط و متوسط استقامت درجه با دانه اي آن ــاختمان س
ميباشد. زياد خيلي ريشه دواني و منافذ بوده داراي سنگريزه فاقد افق اين
بدست نتايج به توجه با ميباشد ، متغير تا ۶/۵ C,B,E,A ۵/۵ افقهاي pH
قطعه اين يك شماره طبق جدول و آزمايشگاهي صحرايي عمليات در آمده

. مي گيرد قرار Molic Hapludalfs خاك در تيپ
نيمه خاك داراي ــان روي ــري يك س چهار ــه و س قطعات پروفيل هاي
الي ۵/۷ pH داراي ، ۲۰ سانتيمتر A آنها افق ضخامت ، بوده يافته تكامل
نيز ساختمان افق متغير است . لومي ــي رس تا ــي رس از بافت خاك آن و ۶
ساختمان االرض تحت و در ، بوده متوسط درجه استقامت با اي درشت دانه

. باشد درشت مي بدون زاويه مكعبي
ــديد بوده، ش A افق در خصوص به پروفيلها ــن اي بيولوژيكي ــت فعالي

هزار ها، مورچه ، خرخاكي ، خاكي كرمهاي
شده اند. ــاهده مش افق دراين وفور به پايان
ــده در عمليات آم ــت بدس نتايج به توجه با
قطعات داراي اين ــگاهي و آزمايش صحرايي

مي باشند. Haplumbrepts خاك تيپ
ــري س ۶ ۵ و ــات قطع ــاي  پروفيل ه
قطعات ــا ب ــباهتهاي زيادي ش ــك رويان ي
خاك داراي نيز ــات ــد، اين قطع دارن ۴ و ۳
ــد. ضخامت افق باش مي يافته تكامل ــه نيم
، خاك لومي ــت ، باف ــانتيمتر س آن ۲۱ A
با درجه متوسط اي دانه ــاختمان س داراي
ساختمان و A در افق ــط متوس ــتقامت اس
و درجه ــت درش اندازه با زاويه بدون مكعبي
ميباشند C,B افقهاي متوسط در استقامت

بوده زياد A خيلي در افق دواني ريشه .
و پتاسيم، كلسيم ، فسفر ، نظر ازت از و
مشاهده اين قطعات كمبودي در منيزيم
ــت بدس نتايج لذابا توجه به ، نميگردد
قطعات اين ۲ ــمارة ش طبق جدول آمده
Haplumbrepts , تيپ خاك داراي نيز

. مي باشند

و نتيجه گيري بحث
واقع ــازو بلندم ــوط بل ــاي ه ــوده ت
درچهار گلندرود ــز آبخي حوزة درجنگل
،اينسپتي سول ۷، ــول۶ س انتي خاك رده
وشش تيپ ــول۹ س آلفي و ــول۸ مالي س
خاك pH (۱۹) ــد. گرفته ان قرار ــاك خ
قطعات اكثر خاك بافت ، ــد باش متغيرمي قليايي تا ــيدي اس از قطعات اين
بلند مازو بلوط كه شود مي گيري نتيجه بنابراين بوده لومي ــي رس و رسي
رشد ميكند(۱۸،۱۷). ــنگين س نيمه و سنگين بافت با خاكهاي در ــتر بيش
بوده به ــادي زي ريزه ــنگ س داراي درصد خود ــاي افقه در ــا ــن پروفيله اي
از سريها ساير نسبت به كيفيت لحاظ از كه يازده پيمود ــري س در خصوص
به سري در اين شده حفر ،درپروفيلهاي ــد باش برخوردار مي كيفيت بهتري
مواد درصد ــد. باش مي زيادي ريزه ــنگ س درصد داراي A افق خصوص در
قطعات از بعضي در جزء ، ــت اس درصد ــه از س قطعات اغلب بيش اين آلي
ــته گذش در رويه بي برداري هاي بهره علت به ــايد ش كه رويان يك ــري س
، ازت نظر ، از ــت اس ــيده نرس خود تعادل حالت خاك به آلي ــواد م ــوز هن
ــري ۶ س قطعه جزء به قطعات وضعيت مطلوبي دارند . اكثر و پتاس ــفر فس
باعث رسوب است ممكن كلسيم  زيادي ، سه سرگلند سري و يازده پيمود
.(۲۰ ،۱۵ ،۱۳) شود نامحلول كلسيم فسفاتهاي صورت به قابل جذب فسفر
بلند مازو بلوط درختان كمي هاي مشخصه به توجه با آماري نتايج بررسي
مورد در رويشگاههاي درخت ارتفاع كل ــينه و س برابر وارتفاع قطر ــامل ش
انحراف معيار ، ميانگين و تيپ خاك و ارتفاع استقرار ازسطح دريا مطالعه ،
دار معني تفاوت بررسي وجود جهت گرديد (جدول۳). تعيين ها ــخصه مش
سطح در ــخصههاي مورد بررسي مش بين
خاك تيپ و دريا ــطح س از دوعامل ارتفاع
تجزيه واريانس ساده (Anova) استفاده از
ــده ارائه ش جدول ۴ ــج در و نتاي ــد، گردي
مي شود ــاهده مش كه همان طوري ــت، اس
ارتفاع از و ــينه س برابر قطر ميانگين ــن بي
ــاهده مش داري معني تفاوت ، دريا ــطح س
يا ــطح معنيدار بودن (٪۱ (س ــود. ش مي
تفاوت وجود دهنده نشان ميتواند كه .(٪۵
سه در ارتفاع و قطر ميانگين بين معنيدار

. باشد مختلف طبقه
۱۰۰۰ از در ارتفاعات بيش طوريكه به
نسبت بيشتري قطري ميانگين از بلوط متر
(نمودار . است برخوردار ديگر ارتفاع دو به

فيزيكي... خصوصيات نقش

بررسي مورد پالتهاي از يکي از نمايي شماره ۲- عکس
۱۰۰۰ متر از بيش در ارتفاع

به قطر مازو بلند تصوير بلوط يک -۳ عکس شماره
سانتي متر  ۲۲۰  بيش از
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سازندگي و پژوهش ۶۶

همه سربلندي و موفقيت و ــگزاريم سپاس نهايت بي ، نمودند ياري پژوهش
. آرزومنديم منان خداوند از زندگي مراحل تمام در را آنها

 
پاورقيها

1-Soil  Taxonomy                 4-Argilic                      7-Inceptisol
2-Mollic                                5-Calcic                       8-Mollisol
3-Cambic                              6-Entisol                      9-Alfisol 

استفاده مورد منابع
مازو گونه بلند طبيعي زادآوري ــي بررس ، ۱۳۷۸ ــك ، باب ، ــالي - ارس ۱
طبيعي منابع دانشكدة ( ليسانس فوق نامه ــهر(پايان نوش حوزه در جنگلهاي

. دانشگاه تربيت مدرس
دانشگاه ،انتشارات سوم چاپ ، تكنولوژي چوب . ۱۳۷۳ ، پژوه پارسا - ۲

. صفحه ۴۸۱ تهران

) بين معني ۰/۰۲ ــطح س اطمينان ( ٪۹۵ با احتمال ارتفاع كل نظر از . (۱
ميان ارتفاع اين در ميگردد . مشاهده داري تفاوت معني طبقه ارتفاعي سه
دو به ــبت ،نس ــطح دريا س از ارتفاع متر ۱۰۰۰ از بيش ــگاه رويش در بلوط
ارتفاع و سينه قطر برابر بررسي . (۲ نمودار ) ــد باش مي ــتر ديگر بيش ارتفاع
دو هر ــه ميانگين ك دهد مي ــان نيز نش خاك مختلف ــپ هاي درتي ــوط بل
ــد ميباش داري معني داراي تفاوت خاك ، مختلف هاي تيپ در ــخصه مش
Typic هاي  در خاك ارتفاع و قطربرابر سينه (جدول۳). بيشترين ميانگين

. ( ۴ و ۳ ( نمودار گردد udorthentsمشاهده مي
گردد ، مي ــاهده مش ارتفاع طبقه ــه س در ارتفاع ۵ منحني ــودار نم در
از ارتفاع طبقه سه در ارتفاع منحني كه دهد مي ــان نش ها ــي منحني بررس

گردد. نمي چنداني مشاهده و تفاوت بوده دريا تقريبًا مشابه سطح

سپاسگزاري
حوزة از ابتدا ، اند كرده همكاري زيادي ــتان دوس پژوهش درانجام اين
ــوس بخاطر چال و ــهر نوش واحد ــالمي اس آزاد ــگاه ــي دانش پژوهش معاونت

را  قدرداني ــكر و تش كمال تحقيقاتي طرح هزينه اين ــاعدت در تامين مس
آقاي و پورعلمي دكتر آقايان جناب نثار را خود خالصانه تشكر ، نمائيم مي
اسالمي آزاد دانشگاه پژوهشي مدير و پژوهشي معاونت ترتيب به كلهر اميد
مجتمع آزمايشگاه ــئول ، از مس چالوس چالوس مي نمائيم و ــهر واحد نوش
فقيه مهندس خانم ها و سركار ، شيخ خانم مهندس دلگشا سركار دانشگاهي
شود همچنين مي و قدرداني تشكر ــان آزمايشگاه كارشناس كلهر مهندس ،
،مهندس مازندران غرب طبيعي منابع مديركل ــوي موس از آقايان مهندس
طرح مجري پيراسته كيوان مهندس ، چوب ايران شركت مديرعامل روحاني
حوزه ناظرين طرح جنگل آهي الشكي و بالي مهندس ، چوب شركت ايران
ــئول مس صالحي مهندس از همچنين و ، ــگزاريم بي نهايت سپاس گلندرود
مهندس ، چالوس در ــتقر ــور مس كش مراتع و جنگلها ــازمان س فني كميتة
، كشور مراتع جنگلها و سازمان فني معاونت بخش كامپيوتر مسئول رسانه
از رئيس مرتع نوشهر و جنگل تحقيقات ايستگاه معاونت محترم ــت و رياس
مراتع و جنگلها ــات ــه تحقيق مؤسس علمي هيأت ارجمند اعضاي و محترم
از همچنين و نمائيم مي قدرداني ــگل جن تحقيقات ويژه بخش به ، ــور كش
خانم از سركار كياالشكي ، اسداللهي ، علي ، ورشويي ، گرجي دكتر آقايان
اين انجام در را ما به نحوي كه ــاني كليه كس و شكوه ــئول تايپ مس زر زال

نهال ريشه اي ــتم ــي سيس ــكل آزمايش ش تغيير . ۱۳۴۳ ، ر ، توكل - ۳
شماره ، تهران ــگاه دانش ، مجله منابع طبيعي ، آن عملي نتايج و بلوط جوان

. ۱۹-۱۱ ص ، ۳۷
ايران در بلوط جنس جديد هاي گونه معرفي . ۱۳۵۴ ، ك ، جوانشير - ۴

. تهران دانشگاه ، طبيعي منابع دانشكده ، ۲۶ شمار نشريه ،
شمال بلوط جنگلهاي ــي وضعيت خاك بررس . ۱۳۶۳ ، ح ، حبيبي - ۵
نشريه دانشكدةمنابع هاي جنگلي ، توده با كيفيت رابطه آن ) و گرگان لوه )

. ۳۴-۲۱ ص ، ۳۷ ، شماره تهران دانشگاه طبيعي
دانشگاه انتشارات ، جنگل ــي خاكشناس ،مباني ۱۳۷۱ ، ح ، حبيبي - ۶

صفحه. ۴۲۴ ، تهران
خصوصيات مورفولوژيك و جنگلشناسي . بررسي ۱۳۶۰ ، درگاهي ، د - ۷
. ــانس ) ليس فوق پايان نامه ــوه ( جنگلهاي انب مختلف ــات ارتفاع در ــوط بل

. تهران دانشگاه طبيعي منابع دانشكده
ــارات انتش . كاربردي ــي . خاك شناس ۱۳۷۲ ، ،منوچهر كفش زرين - ۸

. تهران دانشگاه چاپ و
. ــهر طبيعي نوش منابع اداره كل ، ــور كش مراتع و جنگلها ــازمان س - ۹

. منطقه گلندرود ۱ و ۳ و ۱۱ جنگلداري هاي طرحهاي دفترچه
مكانيكي و فيزيكي اي تشريح مقايسه بررسي . ۱۳۴۶ ، ،م طباطبائي - ۱۰

. دانشگاه تهران ، ۷ دانشكده جنگلداري شماره نشريه بلند مازو چوب
بلند كيفي توده هاي و ــي كم ــي .بررس ي ،۱۳۶۶ ، - گرجي بحري ۱۱
، ليسانس ) نامه فوق پايان ) كنار نوشهر خيرود جنگل ممرزستان در مازو –

. تهران دانشگاه طبيعي منابع دانشكدة
(منطقه شمال جنگلهاي بلوط ــي بررس . ۱۳۶۳ م ، ، مروي مهاجر - ۱۲

فيزيكي... خصوصيات نقش

مورد بررسي در پالت هاي از نمايي -۴ شماره عکس

متر ۵۰۰ کمتر از ارتفاع
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و سازندگي ۶۷پژوهش

. ۳۷ ) . نشريه دانشكدة منابع طبيعي دانشگاه تهران ، شماره گرگان لوه
، خاك حاصلخيزي و ــا كوده . ۱۳۷۰ ، ع . ــي رياض ، م ــي ، ۱۳م-ملكوت

. نشر مركز انتشارات
جنگلها و ــازمان س ، ــت كاش و معرفي ، ۱۳۷۰ .بلوط ، ، م - هدايتي ۱۴

. صفحه و پاركها ۹۲ دفتر جنگلكاري كشور ، مراتع
15- Brown , H , Gould , 1925 Regeneration  following cutting in 
a mixed oak stand in Rhod  Island , university of  Rhode Island , 
Agricultural  Experiment station no 1240 . 
16- Coombs , A. J . 1996 –Trees , the  visual  guid  to over 500 
species  of tree from around the world , dorlins kindersly book , 
london , 320 p . 
17-Dawnson , J.O. Mccarthy , j . Roush , j . A; stenger , D.M , 1989 
–Oak regenaretion by clearcutting after series of partial  cuts . 132,p 
181-184. 
18- Ehlert , H.P, Vonholton , J.k , stenger , D.M, Dawnson , J. D, 
1984-Natural regeneration of sessile oak forest , urbana , 11 the 

station . ( 83-3 ) 11p . 
19-Jones,Jr.,J.,B.Wolf.and H.A.Mills.1991.plant analysis :
A practical sampling , preparation ,analysis ,and interpretation  
guide.Micro-Macro pulishing Inc .Athens  Georgia . 
20- Keys  of  soil taxonomy  USDA – S.C.S. 2000 . 
21- Morris , M.G. perring , F.H, 1974  The British oak , published 
by E.W. classy , LTD – P 374 . 

۱۳۸۳ تابستان ،۶۳ شماره

(۴۸ شماره ) گلندرود موقعيت حوزه آبخيز نقشه -۱ شماره نقشه

البرز شيب شمال آيخيز هاي مجموعه حوزه در

(۴۸ شماره ) گلندرود حوزه نقشه -۲ شماره نقشه

بررسي  مورد سري هاي  و
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سازندگي و پژوهش ۶۸

فيزيكي... خصوصيات نقش

خاک تيپ و دريا از سطح ارتفاع در سطح ارتفاع و واريانس قطر جدول تجزيه -۴ شماره جدول

خاک تيپ و دريا سطح ارتفاع از سطح در درختان بلوط ارتفاع قطر و معيار انحراف ميانگين و -۳ شماره جدول
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