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 شمال ایراندر  زیستی خاک یها شاخصبر  مختلف صنوبر یها کلن و ها گونه تأثیربررسی 

 3زاده قربانندا  ،*2، کامبیز طاهری آبکنار1فائزه ثقفی

 ، ایرانسرا صومعه، طبیعی، دانشگاه گیالنمنابع  ۀدانشکدکارشناسی ارشد جنگلداری،  ۀآموخت دانش. 1

 ، ایرانسرا صومعه ،منابع طبیعی، دانشگاه گیالن ۀدانشکددانشیار گروه جنگلداری، . 2

 ، ایرانسرا صومعه، منابع طبیعی، دانشگاه گیالن ۀدانشکددکتری جنگلداری،  ۀآموخت دانش. 3

 87/83/8331، تاریخ پذیرش:  81/81/8331تاریخ دریافت: 

  چکیده
اجترا شت ا ام ایتان     اشتریی   ۀآستتا   ۀتحقیق حاضر در شرق استان گیالن و در اراضی صنوبرکاری ایستگاه تحقیقات صنوبر صفرابست

و  Populus euramericana Triploو  Populus euramericana 45.51 یهتا   تا  کلن برتر صتنوبر بتا    چهاراوجود،  یها کلن

Populus deltoides 69.55  ،  Populus deltoides 77.51 بوای سفی پلت  ۀگو وPopulus caspica  شتاه  ا تاتا     عنتوان  ب

اصتل  ام هتر گو ت  و کلتن      52و در س  تکرار اجرا ش ا در هر تکرار بود ا طرح آماایشی اورد  ظر، طرح بلوک کاال تصادیی   ش 

تتنف    ریاقتاد ش ا  تایج  شان داد کت     یته یاتر یسا ت 2-52، ام عمق ها الشبرگمدن  کناربع  ام  خاک ش ا دو  مو   صنوبر کاشت 

ام بقیت    شتتر یب  Populus deltoids 77.51ایکروبتی در کلتن    تتودۀ  میستت ایکروبتی و  یتترو ن    تودۀ میستایکروبی پای ، کربن 

، در ختاک و هتا  اتقابتل آ   راتیتأثو  ها یصنوبرکار یاقتصادو ارمش  تیاهم لیدل ب  ک  کرد انیبتوان  ای جی تابا توج  ب   استها کلن

خاک را در  ظتر گریتتا    خصوص ب ف و آ ها بر احیط اطرا یرگذاریتأثرش  و انایع اقتصادی و هم  هم  یباها  کلن نیبهترا تاا  

 Populus کلتن تتوان   اتی اشتریی    ۀآستتا   ۀانطقت  خصتوص  بت  های شرق استان گیالن و  در صنوبرکاری ،این تحقیق جی تابراساس 

deltoides 77.51  ا کرد یاعریصنوبرکاری  یبرا خاک اتیخصوص و بهبوددهن ۀ ام ارقا  بسیار اناسب یکی عنوان ب را 

اکلن صنوبرخاک،  یشناس ستیم ،هیرکا ی، مراعت چو  یها جنگل، خاک یها میآ زکلیدی:هایهواژ



مقدمه
ایزایش جمعیتت ام یتط طترف و تقاضتای ا ستان بترای       

توجت  بت  طبیعتت     لزو  ، بیا گرم  گی بهتر ام طرف دیگر

برختوردار   یا ژهیت ودر این ایان خاک ام جایگتاه   است ک 

هتای   تترین میستتگاه   ترین و اتنتو   ا خاک ام اهم[1] است

ختاک،   ۀم  در ماین استا جا  اران  یا گو  دارای غنای 

 ات ت  کوتاه ۀچرخعاال حفظ خصوصیات ییزیکی خاک، 

آلتی در   اتواد غتذایی و   عناصتر عناصر غذایی،  گهت اری  

 ا[5]ساختار میستی خاک هستن  

                                                           
 83883382391 :تلفن ،مسئول ۀنویسند 

 Email: Taherikambiz@guilan.ac.ir 

آلی ختاک را شتاال    ۀااد ۀم  ایکروبی، باش  ۀجااع

درصت    1-2کت   زدیتط    دهت   یاشودا برآوردها  شان  ای

ایکروبتتی تعلتتق داردا  تتتودۀ میستتتختتاک بتت   یآلتت ۀاتتاد

، یآلاواد  ۀتجزیین های پی ایش خاک، راریزجا  اران در ی

کارکرد اکولتو یکی   ییعناصر غذااع  ی ش ن و چرخش 

ایکروبتی تیییتر و    کننت گان   یت تجز  بوددار  ا در  یا ژهیو

شتود و بقایتای گیتاهی و     تحوالت شتیمیایی اتوقتم اتی   

ا باشتتت   هتتا ستتتگاهیمی در  اپتتذیرباور طتتور بتت جتتا وری 

 هتا  ستتگاه یمکاهش پای اری  ،ا پیاا  این رخ ادهاشو   یا

ا چنا چتت  استتتگیتتاهی  یهتتا یتتراوردهبتترای یتتراوری  

دیگتتتری اا نتتت  ایتتتزایش  یشتتتناخت بتتتو کارکردهتتتای 

mailto:Taherikambiz@guilan.ac.ir
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عناصر غذایی  ااحلول اا ن  یسفر، ایزایش  ییراهم ستیم

سامی و بهبود ساختمان خاک را برای ریزجا  اران  خاک ا  

این اجتزای  ادیت  ی    ۀاطالعگیریم، اهمیت بخاک در  ظر 

 ا[3] شود  مایان ایمیستگاه بیش ام پیش 

 ستتم یاکوس یابیارم یبراک  اارومه  ییها روشام  یکی

 یهتتا میآ تتز یکم تت تحقیقتتاتاستتتفاده ام  ،رود یاتتکتتار  بتت 

 یهتا  میآ ز تییعال یبررسخاک استا  یها سمیکروارگا یا

سنجش  یبراگسترده  طور ب  ک است  یات اولروش  خاک

استفاده  خاک ییاواد غذا یها چرخ در  داده رخ ین هایایر

ا امآ جا کت  یعالیتت آ زیمتی در برابتر عوااتل      [4] شود یا

 یریت گ ا ت امه بیرو ی بسیار حساس بوده و ام طرف دیگتر  

و  تتتر ارمانآ هتتا در اقایستت  بتتا ستتایر خصوصتتیات ختتاک 

اخیر ستنجش یعالیتت    یها سالدر  ،است تر آسان سبت  ب 

آ زیم، اساس تحقیقاتی بوده ک  در پی یایتن تأثیر ا یریت 

یعالیتت   اا ت   بتوده احیطتی بتر کیفیتت ختاک      یها تنشو 

تحت تتأثیر اشاصتات ییزیکتی و     بیشترهای خاک  آ زیم

و بیا گر یعالیت ایکروبی و  بودهخاک  شیمیایی و ا یریت

   ا[2] حاصلایز بودن خاک است

 بتا  اترتبط  کت   ختاک  یکارکردها و میوظا ام یاریبس

 تیت یعالبتا   میاستتق  طور ب  ،است یکروبیا تنو  و تییعال

 خاک یمیآ ز تییعال راتییتینابراین ا باست ارتبط یمیآ ز

 ریتتأث تحتت   خاک راتییتی ام یشاخص عنوان ب  توان یارا 

 کترد  شتنهاد یپ اتفاوت یها ستمیاکوس در ااتلم یها تنش

بتتا بررستتی برختتی  کتت حاضتتر بتتر آن استتت  تحقیتتقا [6]

را  هتا  یژگت یومیستی و شتیمیایی، ریتتار ایتن     یها یژگیو

 شت ت و  یتز ارتبتا     کترده تحت تأثیر  و  کلتن بررستی   

 کتتربنو  ختتاکآلتتی  ۀاتتاد یاحتتتوابتتا  هتتا میآ تتزیعالیتتت 

ایتن تحقیتق    پرسش اکن ایکروبی ر ا ارمیابی  تودۀ میست

 بتر صتنوبر   یهتا  کلتن و  ها گو  ک  ک ا  یط ام  این است

 دار  میستی خاک تأثیر  یها شاخص ژهیو ب خواص خاک 

 اشو   ایاصالح و بهبود شرایط آن  سببو 

هاروشموادو

قیتحقۀمنطق

این تحقیق در اراضی ایستگاه تحقیقات صتنوبر صفرابستت    

اشتریی  و   ۀآستتا  کیلواتری شمال غتر  شهرستتان    2در 

اتر بتاالتر ام ستط     12سپی رود با ارتفا   ۀرودخا  زدیط 

آماد )خلیج  یها آ ام سط   تر نییپااتر  12دریای خزر و 

 44 °  25́ طتول جیراییتایی   ا جا  گریتا انطق  در یارس( 

ایتا گین  ا قترار دارد  35° 14´شرقی و عرض جیراییتایی   

بار ت گی   اقت ار  و گتراد  ستا تی  ۀدرجت  2/15سالیا    داای

ام  ظر پستتی و بلنت ی    استا انطق  اتر یلیا 1166سالیا   

ا در شتکل  استاسط   کااالًگو   عارض  بوده و  یاق  هر

 ا(1)شکل   شان داده ش ه است تحقیق ۀانطقاوقعیت  میر

 
 ۀ تحقیقمنطق ۀنقش .1 شکل
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روشتحقیق
تحقیق حاضر در شرق استان گیالن و در اراضی صتنوبرکاری  

اجرا شت ا ام   اشریی  ۀآستا  ۀصفرابستایستگاه تحقیقات صنوبر 

 یهتا   تا  کلن برتر صتنوبر بتا    چهار این انطق ، یها کلنیان ا

(P.e. 45.51) Populus euramericana 45.51  وPopulus 

euramericana Triplo (P.e.triplo) ( وP. d. 69.55) 

Populus deltoides 69.55 ( وP. d. 77.51)    Populus 

deltoides 77.51 ستال دار ت     52درختان ح ود  ا تاا  ش ا

 ۀتتود یتط   اا ت   شت ه اتر ام یک یگر کاشتت    4×4 ۀیاصلو در 

 صتورت  بت  کت    Populus caspica (P. caspica) پلتت  سفی 

طبیعی و همزاان با اجرای طرح حاضر در انطق  کاشتت  شت ،   

 شاه  ا تاا  ش ا ۀتود عنوان ب 

ازخاکیبردارنمونه

و بتود  ، طرح بلوک کاال تصادیی  ظرطرح آماایشی اورد 

کلتن  اصل  ام هتر   52در س  تکرار اجرا ش ا در هر تکرار 

مدن  کنتار  ام بعت   خاک  مو   دو صنوبر کاشت  ش ه استا

 ام یکت ی شت ا   یت ته یاتر یسا ت 2-52عمق  ام ،ها الشبرگ

 یبتترا گتتر  222 تقریبتتی ومن بتت  ختتاک هتتای  مو تت 

 1 تقریبتتی ومن بتت  گتترید ۀ مو تت و میستتتی یهتتا شیآماتتا

 .شتت   یتتته ختتاک ییایمیشتت هتتای تجزیتت  یبتترا لتتوگر یک

 5 هتتای التتط کتتردن لیاستتتر ام میستتتی پتت  هتتای  مو تت 

 در ستپ   و شت ه  داده عبتور  هتا  التط  نیت ا ام یاتتر  یلیا

 یالستط داختل   در وش     یبن  بست  یکیپالست های کیس 

 ۀدرجت  4 یداتا  در و ا تقتال یایتنت    شتگاه یآماا بت   دار خیت 

 در خاکدو   ۀ مو ا    اری ش  گه یکیتار در گراد سا تی

 ام پت   وش ه   هیکوب سپ  و خشط هوا شگاهیآماا یداا

 ییایمیشت ی هتا  تجزیت   انظتور  ب  یاتر یلیا 5 الط ام عبور

 ا ش    ی گه ار

 زیستیوشیمیاییخاکیهاشیآزما

 کربنو بست ،  یبطرروش  با استفاده ام تنف  ایکروبی پای 

 بت  ایکروبتی   ۀتتود  ستت یمو  یتترو ن   یکروبیا ۀتود ستیم

 ستنجی ه شت    شگاهیآماا طیاحاستاراج در  -نیت خ روش

آات ن   دستت  بت  سوبسترا و  /میآ ز واکنشا با استفاده ام [5]

و   رو  ا یت ده تیت یعال استپکترویتواتر  کمطاحصول و ب  

( و TPFیوراتامان )  لیت ین یتتر  کروگتر  یابرحسب یسفاتام 

ام  ا[6] شت   یریت گ ا ت امه  µg N/g.dm.2h  برحستب آم  اوره

بتت  روش  ت ی یاستت ،ایتتان خصوصتتیات شتتیمیایی ختتاک  

هت ایت  ، یکت یالکتراتتر   pHب  کمتط دستتگاه    یواتریپتا س

و  الکتریکتتی ستتنج تیهتت استتتگاه د ۀلیوستت بتت الکتریکتتی 

بت  روش   یآلت کربن  )آ : خاک(، 1 :2/5االو   یریکارگ ب 

 طیاحت  یترو ن کتل بت  روش کجلت ال در     و بالک یوالکل

 ،ام ایان خصوصیات ییزیکی ا[4] ش  یریگ ا  امه شگاهیآماا

و رطوبت ختاک   ی رواتریهخاک با استفاده ام روش  بایت

 ا[4] ش  یریگ ا  امه نیتومب  روش 

هادادهلیوتحلهیتجز

اطمینتان ام  راتال    انظتور  ب آ الیزهای آااری در ابت ا  یبرا

 یبترا و استمیر وف   -کولمتوگروف ام آماون  ها دادهبودن 

 ۀسیاقا یبراام آماون لون استفاده ش ا  ها ا  یوارهمگنی 

  یت تجز زیآ تال ام  ختاک  یولتو  یبو  ییایمیشت  اتیخصوص

 مارهتا یت نیب نیا گیا ۀاقایساستفاده ش ا  دوطری  ا  یوار

درصت    42در سط  احتمتال   یتوک یز با استفاده ام آماون 

بررستی ارتبتا  عوااتل     انظتور  بت  ات   ا در اداگریتا جا  

با خصوصیات میستی ام همبستگی پیرسون  خاک ییایمیش

 کمتط اربتو ، بت     یآاتار  یزهتا یآ ال همتۀ  استفاده شت ا 

 بتا  طیت گرایو  هتا  شتکل رسم  و 15 ۀ سا SPSS ایزار  ر 

 اگریتا جا  اکسل 

وبحثنتایج

زیستیاتیخصوص

 بتین  در میستی خصوصیات ک  داد این تحقیق  شان  تایج

 ستت ا یدار یاعنت  اختتالف  دارای شت ه  بررستی  تیمارهای

 نیشتتر یبش ه  یریگ ا  امهصوصیات و ام بین خ (1)ج ول 

و P. d. 77.51 کلتن  در 53/1تتنف  ایکروبتی بتا اقت ار     
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 شده بررسی یمارهایتدر  متر یسانت 2-22خاک در عمق و رطوبت ات زیستی خصوصی میانگین .1جدول 

 تیمارها

 خصوصیات زیستی
P. 

caspica 
P. d. 69.55 

P.e. 
triplo 

P. d. 77.51 P.e. 45.51 
سطح 

 یدار یمعن

 تنفس میکروبی

(mg CO2/g Soil/ day) 
28/8  ab 82/8  b 33./  ab 73/8  a 80/8  b 88/8 ** 

 میکروبی تودۀ زیستکربن 

(ug/ g soil) 
833 b 323 a 783 b 301 a 338 ab 88/8 ** 

 توده زیستنیتروژن 

(ug/ g soil 
1/32  b 0/822  a 0/882  b 772 a 2/781  ab 88/8 ** 

2/3 (µg TPF g-1 h-1) آنزیم دهیدوژناز  c 11/73  a 31/80  b 1/38  a 72/81  b 88/8 ** 

73/878 (µg TPF g-1 h-1) آنزیم فسفاتاز  c 0/078  a 7/708  c 89/288  a 2/987  ab 88/8 ** 

9/78 (µg N/g.dm.2h) آز اورهآنزیم   b 2/878  ab 3/33  b 9/830  a 8/888  ab 88/8 ** 

9/98 رطوبت )%(  b 80/91  b 21/98  b 2/07  a 32/99  b 89/8 * 

 ااست ش ه یبررسام  ظر صفات  مارهایت انیا دار یاعناختالف   بود ۀدهن   شان یسیا گلحروف اشاب  *

سفی پلت اشتاه ه   ۀگو در  51/2کمترین اق ار با ایا گین 

بتا   تتوده  میستت و  یترو ن  توده میستکربن  بیشترینش ا 

 اشتتاه ه شتت ا P. d. 77.51در کلتتن  552و  366اقتت ار 

دارای  P. d. 77.51ش ه  یز در کلتن   یریگ ا  امه یها میآ ز

 ااق ار بود بیشترین

ایتتا گین اقتتادیر عتت دی ایتتان خصوصتتیات  ۀاقایستتبتتا 

ب  تیییترات   توان یا، ها کلندر بین  ها خاکشیمیایی و میستی 

اساس  تتایج   برو احسوسی در برخی صفات پی بردا  دار یاعن

ک  خصوصیات میستتی ختاک    برد یپب  این اوضو   توان یا

ایکروبتی و خصوصتیات    تتودۀ  میستت و  هتا  میآ تز ام جمل  

شیمیایی خاک تحت تأثیر پوشش گیاهی ااتلم بوده استتا  

ایکروبتی و   تتودۀ  میستت تنف  ایکروبی پایت ، کتربن    ریاقاد

ام  شتتر یب P. d. 77.51ایکروبتی در کلتن    تودۀ میست یترو ن 

 یهتا  اشاص  یابیارم جی تا ریتفسآا ا در  دست ب  ها کلن ۀبقی

را اعرف ختاک بتا    شتریب یکروبیاتنف   اغلبکیفیت خاک، 

، یکروبت یاتتنف    بتا ایتزایش   رایت م، دا نت   یات  خو  تیفیک

[ا علتت تتنف    12خواه  بتود ]  شتریب یکروبیا ۀبالقو تییعال

تتوان اناستب بتودن     را ای P. d. 77.51در کلن  میاد یکروبیا

 یآلت کربن  یکای ۀعرضام جمل   یکروبیا تییعال یبرا طیشرا

 یهتا  سمیکروارگا یا ۀاستفادسوبسترا اورد  عنوان ب ک  دا ست 

و  یآلت کتربن   اقت ار  نیبت  قوی یهمبستگا ردیگ یاخاک قرار 

ک   رس  یااطلب استا ب   ظر  نیا بیا گر زی  یکروبیاتنف  

 یطور ب دارد،  یکروبیادر تنف   میادی تأثیرخاک  یآل کربن

آات ه استت    دستت  بت  ( 5211توسط  ائتل )  یاشابه جی تاک  

ام  یکت ی عنتوان  بت  پوشتش درختتان    تتاج توان گفت  [ا ای11]

، ستبب بتروم   خاک اتیخصوصبر  رگذاریتأثعواال  نیتر اهم

تتوان   ا همچنتین اتی  استت ش ه  مارهایت نیب دار یاعناختالف 

 ستبب کلتن،   نیت ابودن  ستبی رطوبتت ختاک در     گفت میاد

تتنف    ریاقتاد ها در کلن ش ه و  ایکروارگا یسم شتریب تییعال

 زیت  داده استتا در تحقیتق حاضتر     شیایزاخاک را  یکروبیا

 یداراپلت اشاه ه ش  کت    سفی تنف  در کلن  اق ارکمترین 

 ا  استکمترین اق ار رطوبت خاک بوده 

ایکروبتی، در   تودۀ میستدر تحقیق حاضر بیشترین کربن 

پلت اشاه ه شت ا در   سفی در آن  نِیترکمو  P. d. 77.51کلن 

اا نت  تاریتب    جادشت ه یاهای  رس  تنش ای ب   ظرپلت  سفی 

ایکروبتی   تتودۀ  میستکاهش یعالیت ایکروبی و کربن  سبب

بت  ستط  ختاک شت ه      یاهیت گ یایت بقاکاهش ورود  قیطرام 

یلتورا و یتون ختاک    کرویا یبترا  یا تر  انبع  یاواد آلا است

و آ  را در ختتاک  ییغتتذاجتتذ  عناصتتر  تیتتظریهستتتن ، 

و ساختمان خاک را  یتز   ها خاک ا   لیتشکدهن  و  ای شیایزا

 انیت ب( 1366آبتادی و همکتاران )   شتکل [ا 15کنن  ] تقویت ای

کتل ختاک و    تترو ن ی ، یآلت کربن  اق ار یهمبستگکرد   ک  

 راتییت تیدهت  کت     خاک  شان ای یکروبیا ۀتود ستیمکربن 

رو ت    طیت و ام  استت وابستت    گریهمت  ب   اتیخصوص نیا
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در  توا ت   یات  طیت هتر   راتییت تی رو ام ایتن ، کنت   یات  تیت تبع

باش  کت  در تحقیتق    رگذاریتأث ی دیگرها اشاص  یریرپذییتی

 اقت ار  یبررست [ا 13] شت   اشتاه ه  یز این وضتعیت   یادش ه

 .P شان داد ک  ختاک کلتن    زی ایکروبی  تودۀ میست یترو ن 

d. 77.51   برختوردار   بیشتریتیمارها ام ایا گین  ۀبقی سبت ب

 اقت ار ( گزارش کرد   ک  1345و همکاران ) ماد میابراهاستا 

ختاک وابستت     یآلت  تترو ن ی ایکروبی ب   ۀتود ستیم یترو ن 

کتل   تترو ن ی ختاک ام   یآلت  ترو نی  نک یااست و با توج  ب  

 نیبت  یدار یاعنت ، ارتبا  شود یاخاک )آلی و اع  ی( برگریت  

ایکروبتی وجتود دارد    ۀتتود  ستیمکل خاک و کربن  ترو نی 

ایکروبتی در   ۀتود ستیم یترو ن  شیایزاعلت  نیبنابرا[ا 14]

 تترو ن ی جمع شت ن کتربن و    امکن است P. d. 77.51کلن 

دو عنصتر باشت ا    نیت ا  بتودن  احت ود در سط  ختاک و   یآل

و یعالیتت ایتن    استت داخل ستلولی   یها میآ زدهی رو  ام ام 

یعالیت ایکروبی ختاک استتفاده    یریگ ا  امهآ زیم اغلب برای 

ستتطحی  یهتتا ایتتق[ا یعالیتتت دهیتت رو  ام در 12] شتتود یاتت

کتربن   بتا خاک و در ح  اتوستط   pHاثبت با  طور ب  ش ت ب 

ا یعالیتتت آ تتزیم استتت دار یاعنتتآلتتی ختتاک دارای ارتبتتا   

الشتبرگ   رس  یا ب   ظردار بودا  اعنی ها کلندهی رو  ام بین 

پلت، اتواد غتذایی    سفی اح ودتر در  ۀتجزیو در  تیج   ترکم

ها قرار   اده و در  هایتت هتم    کایی در اختیار ایکروارگا یسم

تفاوت  شان داده استتا امآ جتا    ها کلنجمعیت ایکروبی بین 

میاد بوده و ام طریتی   P. d. 77.51کربن آلی در کلن  اق ارک  

[، در 16] استت این کربن انبع ا ر ی برای اتابولیسم ایکروبی 

آن  ۀ تیجت کت  در   شتود  ایاین کلن  یز یعالیت ایکروبی بیشتر 

هتای   ا ایتن  تتایج بتا یایتت     اب ی یااین آ زیم  یز ایزایش  اق ار

Cook and Allan (2018)  [ ا آ تزیم  15اطابقتت دارد]آم اوره 

کاتالیز آماد کتردن آاو یتاک ام اوره    عنوان ب  یترو ن  ۀچرخدر 

آم در  ا آ تتزیم اورهاستتت قتتش دارد و انشتتأ آن ایکروبتتی   

های گیاهتان و حیوا تات وجتود     های ایکروبی و سلول سلول

دار  آم در تیمارها دارای اختالف اعنتی  داردا یعالیت آ زیم اوره

 یتام   و  یزااتلم  یها کلنو تراکم  یترو ن بین  اق ارا است

ا ورودی الشتبرگ ام  ستت ی یکسان  ها کلنب   یترو ن در بین 

 ااست آم اورهعواال تأثیرگذار بر 

ین خصوصتیات شتیمیایی، ایتا گ    با توجت  بت   متودار   

 یدار یاعنت ی اختتالف  شت ه دارا  یریت گ ا  امهخصوصیات 

 ر را دارداقت ا  بیشتترین  P. d. 77.51 کت  در کلتن   استت 

 ا(5)شکل 
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 خاک ییایمیشو  یکیزیفهای زیستی با خصوصیات  شاخص نیب( r) رسونیپ یهمبستگضریب  .2 جدول

 تنفس میکروبی 
کربن 

 توده زیست

نیتروژن 

 توده زیست
 آنزیم فسفاتاز آنزیم دهیدروژناز آز اورهآنزیم 

 ns733/8 ns3/8 **883/8 **702/8 **981/8 338/8** رطوبت

pH ns8873/8 ns897/8- *339/8 *988/8 *12/8- ns881/8 
 387/8* 380/8* 789/8* 77/8* 93/8* 370/8* یهدایت الکتریک
 31/8** 337/8** 228/8** 987/8** 379/8** 287/8** کربن آلی
 97/8* 270/8* 709/8** 903/8** 273/8** 081/8** نیتروژن

 ns392/8- ns389/8 ns01/8 -987/8** -820/8** -792/8** شن
 ns883/8 387/8* 723/8* 881/8** 729/8* 891/8* رس

 

 ییایمیشت و  خصوصیات میستی نیب یهمبستگ یبررس

آ تزیم  و  یکروبت یاتتنف    نیبت دهت  کت     خاک  شان اتی 

کل ختاک   ترو نی آلی و  ، کربنرسبا درص  دهی رو  ام 

شتاخص   نیهمچنوجود داردا  یدار یاعناثبت  یهمبستگ

و  pHبتتا  یانفتت یهمبستتتگایکروبتی   ۀتتتود ستتتیمکتربن  

و  یآلت کتربن   یهتا  اشاص با  یدار یاعناثبت  یهمبستگ

 ا(5ج ول )کل دارد  ترو نی 

درصتت  کتتربن آلتتی در ختتاک   کتت  د  تتتایج  شتتان دا 

 یدار یاعنت ف اختتال  ااتلم جنگلتی دارای  یها پوشش میر

صت  استت و بیشتترین اقت ار آن در     در 1در سط  احتمال 

اشاه ه ش ه استا شهسواری و همکاران  P. d. 77.51کلن 

ب  این  تیج  رستی    کت  بیشتترین     تحقیقی یز در  (1344)

بتا   P. d. 77.51پوشش صنوبر  میراق ار کربن آلی در خاک 

 euramerican صتنوبر  یهتا  پوشتش درص  بود ک  با  23/5

214 Populus و سرو Cupressus sempervirens   اختتالف

 52/1داشت و کمترین اق ار کتربن آلتی اعتادل     یدار یاعن

 euramerican  214 درصت  ام ختاک  تو  پوشتش صتنوبر     

Populus شت  کت   ستبت بت  پوشتش صتنوبر        یریت گ ا  امه

امت در گیتاه  ا [16] درصت ی داشتت   36کتاهش  سفی پلت 

ایتزایش رشت  رویشتی گیتاه      ستبب و  استت اتحرک  کااالً

ایتزایش یتوستنتز شت ه و     ستبب  رویتش ا ایتزایش  شتود  یا

 اشتود  یاتولی  اواد هی روکربن   اوجبایزایش یتوسنتز  یز 

 ا پتروتئین   ت دار کتاربرد  یستام  نیپروتئاواد هی روکربن  در 

 اوجتب  نیبنتابرا و گیتاه   ۀستبزین ایزایش رش  برگ و  سبب

ا ایتن تحقیتق   شتود  یات گیتاه   یریت گ کربنایزایش یتوسنتز و 

ک   ده  یا شان را  ها کلنبودن درص  امت در بین  دار یاعن

 استابیشتر ام بقی   P. d 77.51در کلن 

ااتالح   زانیت ا ا گریت  ما ختاک  یکیالکتر تیه ا زانیا

هتای احلتول در    ا هرچ  غلظت ااتالح ) متط  است خاک

توا نت    اتی  اهانیگاستا  بیشترهم  EC ،باش  بیشتر( خاک

غلظت ااالح  برحسبخود را  ۀشیرا  ا  و  یکا  باتیترک

 اهتان یگعمل  نیادهن ا با  رییتی یکمو  یفیک طور ب  خاک

 اشتو    ای خاکدر   مطغلظت ا وا   در یراتییتی اوجب

 نیشتتر یبام  P. d 77.51کلتن   یکت یالکتر تیهت ا ام  ظتر  

 یدار یاعنت برخوردار بود و اختتالف   ها کلن نیباق ار در 

در ایتن   یکیالکتر تیه ابودن  میادآ ها وجود داشتا  نیب

 طیاحت هتای احلتول در     مط میادغلظت  ۀدهن   شانکلن 

 ا  استکلن  نیا خاکآ  و 

یریگجهینت
بتا گو ت  و    یجنگلکارک   شود یابر اساس  تایج استنبا  

 ها گو   دیگردر اقایس  با  Populus deltoides 77.51 کلن

و   ت ارد صنوبر، بر خصوصیات ییزیکی تأثیری  یها کلنو 

بیشترین تتأثیرات را بتر خصوصتیات میستتی و شتیمیایی      

 طیشترا بتودن   کسانیبا توج  ب  شاه  بودا  توان یاخاک 

،  یامهتا و  طیت   تاورد  ظر، عاال  یمارهایتو سن  یمیاقل

 استت و   ۀوهلت در  هتا  کلتن و  ها گو  بردباری هر یط ام 

 ییایمیش، یکیزیی اتیخصوصدر  یجزئپ  ام آن تفاوت 
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اولیت  و ستپ  تیییتر ایتن      یهتا  ستال در  ختاک و میستی 

بعت  توستط ختود درختتان را      یهتا  ستال خصوصیات در 

صتنوبرها   یکم اتیخصوصاختالف  یاصلعواال  توان یا

 یجنگلکتتار  تتااویق بتتودن  دلیتتلدا ستتتا همچنتتین  

 بتتاارمشو  یبتتوا ۀگو تتگریتتت  در صفرابستتت  بتتا  صتتورت

گو   ام لحتا    نیا ک  کرد انیب چنین توان یارا   پلتیسپ

هما نتت   گتترید یصتتنوبرهاام  رتتترید یلتتیخ یکیولتو  یزیی

ا رست   یا ن یبهب  رش  اطلو  و  کنیاورااارو   سیدلتوئ

در  کستان ی طیشترا در ستن و   کت  استت   یهیب  ج ی تدر 

ام لحتا    کنیاوراااتر و   سیت دلتوئ یصتنوبرها با  س یاقا

بتا  باشت ا   تتر  میضتع  یشیروو عواال  یخاک اتیخصوص

و  یکت یزیی یهتا  اشاص  نیب اتقابل ۀرابط وجود ب توج  

عنتوان   تتوان  یات  ،های ایکروبتی  و شاخص خاک ییایمیش

شترایط   Populus deltoides 77.51گو ت  و کلتن    ک  کرد

آلتی، تتنف  ایکروبتی و     اتواد را برای تولیت    یتر اناسب

تتوان   و اتی  خاکزی یراهم کترده استت   اهرگان یبیعالیت 

 یکتار جنگلاناسب برای  یها گو  ام  یکیصنوبر را  ۀگو 
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ABSTRACT 
For several years, soil quality assessment has been focused solely on determining the soil physical and 

chemical properties, but recently, the measurement of soil biology has also been considered. Present 

study was conducted in the east of Guilan province on the poplar lands of the Safrabasteh Poplar 

Research Station. The plan of soil samplings were conducted in a random-systematic grid with 4 

plantation stands including Populus euramericana 45.51, Populus euramericana Triplo, Populus 

deltoides 69.55 and Populus deltoides 77.51, which are about 25 years old as well as natural forest, 

Populus caspica as control area. Soil sampling was taken at a depth of 0-20 cm, then some microbial 

indices and soil chemical properties were analyzed. The results revealed biological and chemical 

indices have significant differences among the treatments and the majority of these variables in 

Populus deltoides 77.51 are higher compared to the other treatments. According to the results, it can 

be stated that due to the importance and economic value of poplar cultivation and the interactions 

between them and soil, in choosing the best clones, both growth and economic benefits and their 

impact on the environment and especially the soil must be taken into account. It is declared that the 

variations of soil properties and the diversity of trees indices are proportional to forest site 

productivity. Different poplar clones and species have different ability to return nutrients to soil and 

affect soil. Based on the results, Populus deltoides 77/51 compared to the other treatments showed 

appropriate conditions to improve microbial respiration activities. 
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