
1 
 

 عنوان پژوهش

گیاهان در اطراف درخت کاج انواع نکردن رشدلت بررسی ع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

هر نوع گیاهی در اطراف درخت کاج نداشتن وجود عنوان پژوهش : بررسی علت   

 

نسرین ربانی کالس پنجمپژوهشگران :   

 حدیث هنرمند کالس ششم

 



3 
 

 مربی راهنما: سهیال سورانی

 

 استان : اصفهان

نجف آبادمرکز :   

98تابستان   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب



4 
 

صفحه                                          ردیف              عنوان  

1                                                           عنوان پژوهش           1  

2                                                  آغاز کالم                        2  

3                                                          صفحه مشخصات      3  

4                                                                    فهرست       4  

5                                                                      چکیده     5  

6                                                               تقدیر و تشکر    6  

7                                                                      مقدمه     7  

 7                                                        سواالت و فرضیه ها   8

روش های جمع اوری اطالعات   9                                          8  

8                                                      اطالعات زمینه ای   10  

41                                    انجام ازمایش و ثبت مشاهدات    11  

17                                                                    نتایج   12  

81                                                                   منابع   13  

 

 

 

 



5 
 

 چکیده

مساله مورد پژوهش ما علت رشد نکردن گیاهان در اطراف درخت کاج است با توجه به وجود درخت کاج در 

محوطه مرکز این سوال ذهن ما را درگیر کرد که چرا فضای اطراف انها خشک و بدون گیاه است با مصاحبه با 

گیاهان مختلف کاشته شده ولی رشد نکرده اند و  امسول مرکز و خدمات متوجه شدیم که تا به حال بارها و باره

فرضیه  . در اطراف درخت کاج استخشک شده اند . هدف ما در این پژوهش بررسی علل رشد نکردن گیاهان 

مورد ازمایش ما این است که : درخت کاج خاک اطراف خود را برای رشد گیاهان نامساعد می کند. از روش 

کشت را در شرایط یکسان نخودمطالعه  مصاحبه و انجام ازمایش برای پاسخ به فرضیه استفاده کردیم و دانه 

  تیم کردیم و در نهایت به نتایج زیر دست یاف

ک گیاهان در نزدیکی درخت کاج خاک نامناسب است و فرضیه اول اثبات شد خا نکردن  رشد مهمترین علت   

از گیاهان نامناسب است . اطراف درخت کاج برای رشد بسیاری   

فات بسیاری دارد که آدرخت کاج انگلها و حشرات و  –صمغ درخت کاج خاک اطراف را نامساعد می کند   -زیرا

درخت خاک را  ریختن برگهای سوزنی کاج روی خاک اطراف   -خاک شده و اجازه رشد به گیاه نمی دهند وارد 

درخت کاج باران اسیدی   -نامساعد می کند  چون برگها به کود تبدیل نمی شوند و خاک را سمی  می کنند .

کنند و خاک بی  ن هدایت میریشه های درخت کاج اب را به اعماق زمی دارد و خاک اطراف را اسیدی می کند .

د.اب و خشک می شو  
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 تقدیر و تشکر 

سپاس خداوند بلند مرتبه را که چشمانمان رابه روی  تمام زیبایی های دنیا گشود و با تشکر از کارشناس محترم 

در انجام پژوهش ما را یاری نمودند. و تمام کسانی کهآموزش و مسول محترم و مربی مرکز نجف اباد   
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 مقدمه 

با دوستان برای استراحت به محوطه مرکز رفتیم حیاط مرکز ما تعدادی درخت کاج دارد تعدادی میوه درخت 

کاج جمع کردیم یکی از بچه ها گفت می دانستید که درخت کاج انرژی منفی دارد با تعجب  پرسیدم چرا ؟ 

ر اطراف ان کاشته شود خشک جواب داد چون به هیچ گیاهی در اطراف خود اجازه رشد نمی دهد و هر گیاهی د

یکی از بچه ها به شوخی گفت چه درخت مغروری می شود.   

یک نگاهی به محوطه انداختم اطراف همه ی درخت ها خشک بود و هیچ گیاهی به چشم نمی خورد سوال در 

ذهن من بود که واقعا چرا هیچ گیاهی اطراف درخت کاج رشد نمی کند ایا واقعا انرژی دارد و قرار شد به عنوان 

.موضوع پژوهش روی این موضوع کار کنم   

 

 سواالت 

ج هیچ گیاهی رشد نمی کند ؟چرا در اطراف درخت کا  

خت کاج انرژی منفی دارد؟رچرا برخی باور دارند د  

درخت کاج با چه گیاهانی سازگاری دارد ؟    

 سوال مورد پژوهش 

 چرا در اطراف درخت کاج هیچ گیاهی رشد نمی کند ؟

 فرضیه ها 

 درخت کاج خاک اطراف خود را نامساعد می کند 

یاه مناسب نیست .گهوای اطراف درخت کاج برای رشد   
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 روش های انجام پژوهش 

برای انجام پژوهش استفاده کردیم. مطالعه منابع و مصاحبه وانجام ازمایش از   

 

 واژه ها و ادبیات تحقیق

.نها درختان برگ ریز می گویند آبرگ بعضی درختان در زمستان می ریزد به : درختان برگ  ریز    

سراسر سال سبز هستند مانند کاج و سرو و ...درختان همیشه سبز :  درختانی که   

 زهکشی : شیاربندی زمین برای حرکت اب 

طبیعی که بهترین نمونه آن شیره درخت کاج میباشد، دارای بوی تندی استرزین      رزین:  

 همانطور که گفته شد این ماده بسیار چسبنده است اما با گذشت زمان سخت می شود

که برای انسان ها شناخته شده استاین مواد هزاران سال است   

یک ماده بیوشیمیایی است که در الیه های باالیی خاک که تیره است، تشکیل می شود.  "هوموس:هوموس  "

خود هوموس به رنگ قهوه ای تیره تا سیاه است. مطالعه هوموس بصورت مجزا بسیار مشکل است، چرا که 

شده است هوموس با ذرات ریز مواد معدنی به خوبی مخلوط     

 درخت کاج 

گونه درخت کاج وجود دارد که بر اساس نوع برگ ها،  115کاج درختی متعلق به خانواده کاج ها است. حدود 

ه اند. کاج ها در نیمکره شمالی یافت می شوند. می توانند در مناطق زیستی مختلف با مخروط و دانه  تقسیم شد

متری یافت می شوند. 4000کنند. کاج ها در ارتفاعات بیش از آب و هواهای معتدل و نیمه گرمسیری زندگی   

ها در خاک اسیدی و خوب زهکشی شده رشد می کنند. )زهکشی باعث می شود آب به آرامی در  کاجبیشتر 

میوه این درختان به شکل مخروطی است کاج صنوبر و کاج سوزنی از جمله حال عبور باشد و یک جا نایستد.( 

ند.درختان کاج برگ های نازک و سوزنی دارند شاخه این درختها به سمت پایین متمایل درختان سوزنی هست

است تا در فصل سرما زیر برف نشکنند و برف از روی انها سر بخورد .البته درختان کاج می توانند در مناطق 

 نزدیک قطب هم زندگی کنند . 
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 واقعیت های خواندنی درباره کاج ها

متر باشد. بیشتر  75تا  3گونه اش بستگی دارد. ارتفاع کاج ها متنوع است و می تواند بین اندازه یک کاج به  ⇐

متر برسد. 9متری رشد می کنند. قطر تاج کاج نیز می تواند به  45کاج ها تا ارتفاع   

م بیشتر کاج ها پوسته ضخیم و پوسته پوسته دارند. تعداد زیادی شاخه از نقاطی مارپیچی که به شکلی منظ ⇐

 بر روی کاج قرار گرفته اند رشد می کنند.

⇐ کاج ها برگ هایی سوزنی شکل دارند که در تمام طول سال نیز بر روی درخت باقی می مانند. )گیاهان 

 همیشه سبز اند.(

تولید مثل می کنند. مخروط ها ساختارهای مخروطی شکلی اند که حاوی اندام های  مخروطا از طریق کاج ه ⇐

 جنسی نر و ماده اند.

دانه ها بال هایی دارند که پراکندگی توسط باد را تسهیل می کند. ⇐  

می شوند. متری از گیاه مادر پراکنده 27با وجود این که دانه ها وزن کمی دارند ولی تنها تا فاصله  ⇐  

سنجاب، دارکوب و دیگر جانوران جنگلی دانه های پنهان در مخروط ها را می خورند. ⇐  

نوع مختلف از کاج ها دانه هایی تولید می کنند که در رژیم غذایی انسان مورد استفاده قرار می گیرند.  20 ⇐

د.این میوه ها قبل از مصرف اغلب در فر پخته می شوند یا در تابه سرخ می شون  

میوه کاج سفید چینی به میزان خفیفی سمی است. این میوه طعمی فلز مانند در دهان تولید می کند. این  ⇐

احساس ناخوشایند پس از چند روز ناپدید می شود. شرایط پزشکی مرتبط با مصرف کاج سفید چینی به عنوان 

 سندرم دهان کاج شناخته شده است.

درخت کریسمس معروف اند. کاج ها به خاطر این که از نظر ریخت شناسی  کاج ها به خاطر استفاده به عنوان ⇐

 زینتی اند در باغ ها و پارک ها کشت می شوند.

تولید می کنند که از پوست آسیب دیده جریان پیدا می کند. متأسفانه، رزین بسیار آتشگیر  رزینکاج ها  ⇐

 است و گسترش آتش سوزی در جنگل را تسهیل می کند.

http://www.020.ir/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86/13-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86
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اج در ساخت مبلمان، سقف، کف، راه آهن و بخش هایی از کشتی ها کاربرد دارد.چوب ک ⇐  

طول عمر کاج بستگی به گونه آن دارد. کاج ها می توانند از چند صد سال تا چند هزار سال زنده بمانند.  ⇐

سال زندگی کرده است. 4800قدیمی ترین نمونه شناخته شده ای که تاکنون یافت شده   

جعوارض درخت کا  

کاج بومی نیست، درخت *   

   میوه ندارد، * 

کند، درمصارف صنعتی وغیر صنعتی کم بازده استچوب آن دیر رشد می*  

کنند، سازند یا کمتر آشیانه میهای سوزنی کاج پرندگان روی آن النه نمیبه علت سمی بودن برگ*   

کنند، در زیر چتر آن گیاهان رشد نمی  

باشد، تنها فایده های سوزنی شکل کاج نسبت به چنار، سرو، بلوط و نارون در حد صفر میتولید اکسیژن برگ*

 آن سبز بودن در تمام فصول است. 

.،آسیب پذیر است اسیدی در مقابلهای دربرابر مواد سمی وباران*  

شوندها در اطراف آن انباشته میها و آلودگیبه علل گوناگون آفت*  .  

های سوزنی ،سطح کمتری را پوشش داده وقدرت تصفیه هوا و ساخت اکسیژن در حد صفر به دلیل برگ* 

  باشدمی

شود. تولید این اسید های دیگر گیاهان میخاک پیرامون خود و زیر درخت را اسیدی کرده ومانع از رشد گونه* 

کاشت را تا عمق چهار متر خاک برداری  به حدی زیاد است که برای کاشت درختان دیگر به غیر کاج باید محل

.کنند  

برخی براین عقیده اند که این نوع کاج نوعی اکسید نیتروژن را وارد فضا می کند که درفضای شهرهای پر * 

شود به جای تصفیه هوا بر تردد شهری که اکسید نیتروژن بیش از اندازه توسط صنایع وخودروها تولید می

.افزایدآلودگی می  

انداز مناسبی هم نداردسایه *    

هایی که در پارک های جنگلی اتفاق افتاده است اغلب در قطعات کاج بوده که طی سالیان گذشته آتش سوزی* 
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.باشدبراثر قابلیت زیاد اشتغال برگ های سوزنی خشکیده می  

لی در جریان جابجایی برخالف سرو، چنار، بلوط ، نارون، کنار و زبان گنجشک که گرچه آنها هم میوه ندارند، و* 

 هوا و فرصت دهی به سایر گیاهان ممانعتی مثل کاج ندارند

آور مراسم غربی بوده و با از نظر فرهنگی و در بین عامه مردم درخت کاج نماد گورستان است واز طرفی یاد* 

.ها و معابر نداردمراسم و فرهنگ ایران چندان انطباق ندارد و هیچ زیبایی برای پارک  

کند، اگر گیاهی هم چون رطوبت سطحی زمین را به اعماق هدایت می کند دراطراف آن گیاهی رشد نمی* 

، تقریبا کشت شود نیاز به آب فراوان دارد. )پارک تفریحی چیتگر نمونه مشهود برای معرفی گونه کاج می باشد

اند که قسمت سوزنی برگ جه شدهاکثر شهروندان تهرانی حداقل یک بار به پارک جنگلی چیتگر رفته اند و متو

ها تبدیل به مکانی بی روح و مرده شده است، چون سطح خاک این مناطق عاری از گیاه بوده و هیچ پرنده ای در 

(میان درختان النه نکرده وخاک زیر درختان، متراکم و سفت است   

*   پرندگان تمایلی به النه سازی بر شاخسار این درخت ندارند .  

ریز داردبوم ایرانی که درختان برگابق با زیستعدم تط* .  

کنند، همگی برگ که در شرایط و مناطق محدودی زندگی میگیاهان درختی ایران، به جز چند نمونه سوزنی

ها و جانوران بومی ایران نیز خودشان را ها، میکرواورگانیسمریز هستند و گیاهان غیر درختی، قارچبرگ

ریز هنوز برگ ندارند، نور خورشید اند. در ابتدای بهار که درختان برگرختانی وفق دادههاست که با چنین دمدت

یابد، خاک غنی ها به سرعت افزایش میرسد، دمای خاک، گیاهان علفی و میکرواورگانیسمبیشتر به خاک می

ل را تضمین شود که بقای جنگبوم کوچکی پای درختان بهاری تشکیل میشود و در مدت کوتاهی زیستمی

ها و گیاهان کوچک، به برگ، همیشه تاریک و سایه است و میکرواورگانیسمکند. اما در پای درختان سوزنیمی

.کننددهندگان نیترات خاک، فرصت رشد بهاری پیدا نمیخصوص افزایش  

 برهم خوردن تعادل نیترات 

ها نیاز چندانی به نیترات ندارند، در برگنیزنند. خود سوزاین گیاهان تعادل نیترات خاک را به شدت به هم می

برگ ساز دارند. در پای درختان سوزنیهای نیتراتحالی که اغلب گیاهان دیگر نیاز به فعالیت میکرواورگانیسم

.کندشود و البته خاک شروع به اسیدی شدن مینیترات کافی تولید نمی  

 برهم خوردن تعادل آب 

آب و خشک هستند. این گیاهان نه تنها برای زنده ماندن در مناطق ق کمبرگ مخصوص مناطدرختان سوزنی

کنند. میزان آبی که این درختان از زمین جذب تر هم میاند، بلکه آب و هوا را حتی خشکخشک تطابق یافته

، بسیار دهندبرگ است، در حالی که میزان آبی که به صورت تعریق به هوا پس میکنند، به اندازه درختان پهنمی

شوند. در حقیقت گیاهان مخروطی، ها مانع رسیدن حدود یک پنجم آب باران به زمین میکمتر است. به عالوه آن

دهند تا پس از خشک شدن کنند، بنابراین شرایط رقابت را به نفع خود تغییر میدر شرایط خشک بهتر رشد می
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های اروپایی که منابع آب از ایران وضعیت بسیار بهتری اقلیم گیاهان دیگر نتوانند رشد کنند و بمیرند. در کشور

شوند. این برگ جایگزین میگیری از خشک شدن اقلیم، درختان مخروطی با درختان پهندارند، برای پیش

ای( هم دیده رفته در صحرای آریزونا )موطن اصلی سرو نقرهخشکی اقلیم همان وضعیتی است که در حالت پیش

شودمی  

ن تعادل هوموسبرهم خورد   

گردانند که با برگ هر سال با خزان کردن، مقدار زیادی مواد غذایی به خاک محل زندگی خود بازمیدرختان پهن

کنند، ها نه تنها خزان نمیبرگشود. سوزنیتجزیه شدن به کودی مناسب و مفید برای بقای جنگل تبدیل می

ناسب برای رشد گیاهان می کند .بلکه بقایای برگهای انها در زیر درخت خاک را نام  

افشان تولید افشانی نیاز به حشرات ندارند. بنابراین غذایی هم برای حشرات گردهها برای گردهبرگسوزنی

اما پهن برگ ها برای حشرات غذا تولید می کنند و فضای مناسبی برای حشرات هستند اما درختان کنند. نمی

نند .کاج زنبور و پروانه را منقرض می ک  

شناسی، دانشیار به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران تسنیم پویا؛ دکتر حسن اکبری متخصص آسیب

درخت  دانشگاه شهید بهشتی و محقق طب سنتی ایرانی ــ اسالمی طی یادداشتی به بررسی مضراتی که کاشت

  کاج بر سالمت افراد دارد توجه کرده است.

ها شیوع زیادی پیدا کرده و این آمار روز به های فصلی، آسم و سایر آلرژیساسیتهای اخیر متأسفانه حدر سال

های اخیر شده است در روز رو به افزایش است نقش درخت کاج که مهمان ناخوانده شهرهای کشورمان در دهه

توسعه  بهتر است  قابل توجه است .خصوص در کودکان، نوجوانان و جوانان افزایش شیوع آسم و آلرژی به

ها، به ازدیاد درختان بومی کشور خودمان همچون جای افزایش و تکثیر کاجفضاهای سبز کشورمان را به

ثمر بید مجنون، تبریزی و های بیدار یا الاقل درختهای گردو، بادام، پسته، خرمالو و توت از درختان میوهدرخت

.چنار تغییر دهیم  

ها است در واقع یک نوع واکنش تغییر گیر بسیاری از خانوادهامروزه گریبانآلرژی یا بیماری افزایش حساسیت که 

.زا برای سیستم ایمنی بدن استحساسیت یافته به یک ماده  

آن منطقه اشاره کرد که سیستم ایمنی بدن  گیاهان غیربومی گردهتوان به زا در یک منطقه میاز مواد حساسیت

خصوص در های حساسیتی شدیدی بهتوانند واکنشایمنی ندارد و این مواد میمردم آن منطقه با این ماده تطابق 

    کودکان، نوجوانان و جوانان ایجاد کند
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گرم کنند؛ در هر کیلوسالگی است و هر ساله مقادیر بسیار زیادی گرده تولید می 6ــ7ها حدود سن باردهی کاج

. هستندزا شدت حساسیتهزار گرده وجود دارد که به 30حدود   

توانند در افراد کنند و میها توسط جریان هوا و باد در تمام مناطق انتشار پیدا میافشانی، گردهدر فصل گرده

.مستعد، ایجاد بیماری آسم و آلرژی شدید کنند  

زا در تهران و اکثر شهرهای ایرانکاشت فراوان درخت کاج آلرژی  

ا تغییر داده است متأسفانه اختالالتی در سالمت جامعه ایجاد هرگاه انسان اکوسیستم طبیعی محیط زیست خود ر

یکی از این تغییرات نابجا در محیط زیست، کاشت فراوان درخت کاج در تهران و اکثر شهرهای ایران است  شده،

.ها و هم باعث بیماری خاک و آسیب دیدن شدید آن شده استکه هم باعث بیماری انسان  

.خنکی در هوای اطراف بسیار اندک استــ تولید رطوبت و ایجاد   

.های سوزنی و سطح تماس کم با هوای محیط، قدرت تصفیه هوا بسیار اندک استعلت وجود برگــ به  

.کندو در واقع خاک اطراف خود را تخریب می کنددرخت کاج، خاک اطراف خود را اسیدی می ــ  

.زندهای انسان نیز آسیب مییهو به ر شوددر فضای شهرها موجب آلودگی بیشتر هوا می  

.علت سطح برگ کم، قد کوتاه و چتر کم، دارای سایه مناسبی نیستــ این درخت به . 

کند که برای موجودات زنده زیانبار های برگ سوزنی این درخت تولید مواد شیمیایی در زیر درخت میــ الشه

.است  

سازندها روی این درخت النه نمیپرندههای سوزنی درخت کاج، علت سمی بودن برگــ به  

.کندــ چوب آن دیر رشد می  

 ــ چوب آن در مصرف صنعتی و صنایع دستی کاربرد کمی دارد و مناسب نیست .  

 

 



14 
 

 

 

 تجربیات 

 با استفاده از روش مصاحبه با مسول و مربیان مرکز

 نها چنین بود آتجربیات  

طی سالیان گذشته در فضای مرکز و اطراف درختان کاج نمونه های متفاوتی از گیاهان کشت شده است از 

 جمله شبدر ،تخم چمن ، خیار، کدو، سبزی خوردن ،تخم افتابگردان 

 شبدر ها با نگهداری و ابیاری فراوان رشد کردند اما زود زرد و پالسیده شدند .

 ز نشدند .تخم چمن ها اصال و به هیچ وجه سب

از درخت ماندگاری بیشتری بقیه گیاهان رشد نکردند و یا زود زرد می شوند فقط در فواصل دور تری 

 داشتند.

نجام آزمایش ا  

برای کشت انتخاب شد چون زودتر رشد می کند و جوانه می زند و شرایط نگهداری ان  نخود : دانهنوع دانه 

)انواع مختلف دانه های حبوبات اماده برای کشت شد دانه راحتتر است و سریع می توان تغییرات را مشاهده کرد.

 های نخود زودتر جوانه زدند و اماده رشد شدند .(

برای ازمایش استفاده شد.  نخود  

:: ابتدا دانه ها را دو روز در اب خیساندیم تا اماده کاشتن شوند و زودتر جوانه بزنند  اب ظرف  ساری دانه ها مادهآ

را هر روز عوض می گردیم  از بین دانه ها تعدادی را که خوب خیس خورده بودند و اماده جوانه زدن بودند را 

 انتخاب کردیم 

کاشته نخود در هر لیوان پنج عددکه سبک تر باشد رف کاشتیم دانه ها را لیوانهای یکبار مص :محل کاشت 

دقت کردیم که عمق کاشت دانه و فاصله انها از یکدیگر برای هر دو لیوان یکسان رعایت شود. شد  
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.: در دو لیوان خاک زیر درخت کاج و در یکی خاک زیر درخت انجیر ریختیم  خاک  

 مقدار خاک : در هر ظرف یک بیلچه خاک ریختیم طوری که لیوانها سرخالی باشند. 

شاید عمق خاک هم موثر باشد که ان همباید در  الزم به ذکر است که خاک ها از سطح رویی برداشته شدند)

ای سوزنی شکل ظاهری خاک ها تفاوت زیادی ندارد. خاک اطراف کاج پر از برگ هازمایشی جدا گانه انجام شود (

 درخت کاج است 

: هر روز با ابپاش اب داده شد طوری که فقط خاک مرطوب باشد ابیاری  

در پشت پنجره که نور به ان بتابد و نسبتا گرم باشد  محل نگهداری :  

انجیر خاک اطراف درخت – 1. گلدان در دو گلدان کشت شد  دانه های نخود  

کاج خاک زیر درخت -2گلدان   

 جدل ثبت مشاهدات 

گلدان                                                           1مدت زمان                          گلدان 

2                                

جوانه زده و سر از خاک بیرون اوردند           دوتا  از دانه ها جوانه زدند دانه ها  تمامی       بعد یک هفته   

روند رشد دانه ها یکسان و مناسب است                               رشد دانه ها کند است        هفته بعد  دو  

یکی از دانه هارشد کرد اما نه مانند گلدان اول    سه تا از دانه ها قد کشیدند                          سه هفته بعد   

خشک شدند  نخود دانه های تعدادی از رشد دانه ها به صورت مطلوب ادامه دارد          یک ماه بعد      

رشد                                                                  و                                                   

                                                                                                                                                                                          شد شان متوقف شد                  قدی خوبی دارند                                                     ر
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 برگ و میوه درخت کاج

 

 

 

 کاشت دانه ها در لیوانها روز اول با شرایط یکسان

 

 

 

 دو هفته بعد

 

 

که برای جوانه زدن باز شدند ولی در خاک رشد نکردند و به این شکل ماندند.  2دانه های گلدان   

 

 

 سه هفته بعد
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 یک ماه بعد

  

 

 نتایج

زمایشات باال به این نتیجه می رسیم که در مجموع فضای اطراف درخت کاج هم از نظر خاک و هم آاز مطالعات و 

ن مورد نیاز مناسب رشد گیاهان نیست اما مهمترین علت نبود هیچ پوشش گیاهی اطراف درخت کاج ژاکسی

.خاک نامناسب است   

درخت کاج با برهم زدن تعادل نیترات خاک تعادل سطح  که درخت کاج خاک اطراف خود را نا مساعد می کند

  خود می شود.  گیاهان در اطرافنکردن رشد  هوموس خاک باعث  و تعادل  رطوبت خاک
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