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تاریخ دریافت ، 8331/81/81 :تاریخ پذیرش8331/83/87 :

چکیده
تحقیق حاضر در شرق استان گیالن و در اراضی صنوبرکاری ایستگاه تحقیقات صنوبر صفرابستۀ آستتا ۀ اشتریی اجترا شت ا ام ایتان
کلنهای اوجود ،چهار کلن برتر صتنوبر بتا تا هتای  Populus euramericana 45.51و  Populus euramericana Triploو
 Populus deltoides 77.51 ، Populus deltoides 69.55و گو ۀ بوای سفی پلت  Populus caspicaب عنتوان شتاه ا تاتا
ش

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

صنوبر کاشت ش ا دو مو خاک بع ام کنار مدن الشبرگها ،ام عمق  2-52سا تیاتری تهی ش ا تایج شان داد کت اقتادیر تتنف
ایکروبی پای  ،کربن میستتودۀ ایکروبتی و یتترو ن میستتتتودۀ ایکروبتی در کلتن  Populus deltoids 77.51بیشتتر ام بقیت
کلنهاستا با توج ب تایج ایتوان بیان کرد ک ب دلیل اهمیت و ارمش اقتصادی صنوبرکاریها و تأثیرات اتقابتل آ هتا و ختاک ،در
ا تاا بهترین کلنها بای هم رش و انایع اقتصادی و هم تأثیرگذاری آ ها بر احیط اطراف و ب خصوص خاک را در ظتر گریتتا
براساس تایج این تحقیق ،در صنوبرکاریهای شرق استان گیالن و بت خصتوص انطقتۀ آستتا ۀ اشتریی اتیتتوان کلتن Populus

 deltoides 77.51را ب عنوان یکی ام ارقا بسیار اناسب و بهبوددهن ۀ خصوصیات خاک برای صنوبرکاری اعریی کردا
واژههایکلیدی:آ زیمهای خاک ،جنگلهای هیرکا ی ،مراعت چو  ،میستشناسی خاک ،کلن صنوبرا


مقدمه

جااعۀ ایکروبی ،باش م ۀ اادۀ آلی ختاک را شتاال

ایزایش جمعیتت ام یتط طترف و تقاضتای ا ستان بترای

ایشودا برآوردها شان ایدهت کت زدیتط  1-2درصت

م گی بهتر ام طرف دیگر ،بیا گر لزو توجت بت طبیعتت

اتتادۀ آل تی ختتاک ب ت میستتتتتتودۀ ایکروبتتی تعلتتق داردا

است ک در این ایان خاک ام جایگتاه ویتژهای برختوردار

ریزجا اران در یراین های پی ایش خاک ،تجزیۀ اواد آلی،

است []1ا خاک ام اهمترین و اتنتو تترین میستتگاههتای

اع ی ش ن و چرخش عناصر غذایی کارکرد اکولتو یکی

دارای غنای گو ای در ماین استا جا اران م ۀ ختاک،

ویژه ای دار ا در بود تجزیت کننت گان ایکروبتی تیییتر و

عاال حفظ خصوصیات ییزیکی خاک ،چرخۀ کوتاه ات ت

تحوالت شتیمیایی اتوقتم اتی شتود و بقایتای گیتاهی و

عناصر غذایی ،گهت اری عناصتر غتذایی و اتواد آلتی در

جتتا وری ب ت طتتور باور اپتتذیری در میستتتگاههتتا ا باشتتت

ساختار میستی خاک هستن []5ا

ایشو ا پیاا این رخ ادها ،کاهش پای اری میستتگاه هتا
بتترای یتتراوری یتتراوردههتتای گیتتاهی استتتا چنا چتت

 نویسندۀ مسئول ،تلفن83883382391 :
Email: Taherikambiz@guilan.ac.ir

کارکردهتتتای بتتتو شتتتناختی دیگتتتری اا نت ت ایتتتزایش
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میست یراهمی عناصر غذایی ااحلول اا ن یسفر ،ایزایش

تنشهای ااتلم در اکوسیستمهای اتفاوت پیشتنهاد کترد

خاک ا سامی و بهبود ساختمان خاک را برای ریزجا اران

[]6ا تحقیتتق حاضتتر بتتر آن استتت کت بتتا بررستتی برختتی

خاک در ظر بگیریم ،اهمیت اطالعۀ این اجتزای ادیت ی

ویژگیهای میستی و شتیمیایی ،ریتتار ایتن ویژگتیهتا را

میستگاه بیش ام پیش مایان ایشود []3ا

تحت تأثیر و کلتن بررستی کترده و یتز ارتبتا شت ت

یکی ام روش هایی ک اارومه برای ارمیابی اکوسیستتم

یعالیتتت آ تتزیمهتتا بتتا احتتتوای اتتادۀ آلتتی ختتاک و کتتربن

بت کتتار ا تیرود ،استتتفاده ام تحقیقتتات کم تی آ تتزیمهتتای

میست تودۀ ایکروبی ر ا ارمیابی کن ا پرسش ایتن تحقیتق

ایکروارگا یسم های خاک استا بررسی یعالیت آ زیم هتای

این است ک ک ا یط ام گو ها و کلتنهتای صتنوبر بتر

خاک روش ات اولی است ک ب طور گسترده برای سنجش

خواص خاک ب ویژه شاخص های میستی خاک تأثیر دار

یراین های رخداده در چرخ های اواد غذایی خاک استفاده

و سبب اصالح و بهبود شرایط آن ایشو ا

ایشود []4ا امآ جا کت یعالیتت آ زیمتی در برابتر عوااتل
بیرو ی بسیار حساس بوده و ام طرف دیگتر ا ت امهگیتری

روشها
موادو 

آ هتتا در اقایست بتتا ستتایر خصوصتتیات ختتاک ارمانتتتر و

منطقۀتحقیق

ب سبت آسانتر است ،در سالهای اخیر ستنجش یعالیتت

این تحقیق در اراضی ایستگاه تحقیقات صتنوبر صفرابستت

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

در  2کیلواتری شمال غتر

و تنشهای احیطتی بتر کیفیتت ختاک بتودها ت ا یعالیتت

زدیط رودخا ۀ سپی رود با ارتفا  12اتر بتاالتر ام ستط

آ زیم های خاک بیشتر تحت تتأثیر اشاصتات ییزیکتی و

دریای خزر و  12اتر پایینتر ام سط آ های آماد (خلیج

شیمیایی و ا یریت خاک بوده و بیا گر یعالیت ایکروبی و
حاصلایز بودن خاک است []2ا

شهرستتان آستتا ۀ اشتریی و

یارس) ا جا گریتا انطق در طتول جیراییتایی ´44° 25
شرقی و عرض جیراییتایی ´ 35° 14قترار داردا ایتا گین

بسیاری ام وظایم و کارکردهای ختاک کت اترتبط بتا

داای سالیا  15/2درجتۀ ستا تیگتراد و اقت ار بار ت گی

یعالیت و تنو ایکروبی است ،ب طور استتقیم بتا یعالیتت

سالیا  1166ایلیاتر استا انطق ام ظر پستتی و بلنت ی

آ زیمی ارتبط استا بنابراین تیییرات یعالیت آ زیمی خاک

یاق هر گو عارض بوده و کااالً اسط استا در شتکل

را ایتوان ب عنوان شاخصی ام تیییرات خاک تحتت تتأثیر

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

شکل  .1نقشۀ منطقۀ تحقیق
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روشتحقیق

روش ت خین -استاراج در احیط آماایشگاه ستنجی ه شت

تحقیق حاضر در شرق استان گیالن و در اراضی صتنوبرکاری

[]5ا با استفاده ام واکنش آ زیم /سوبسترا و بت دستت آات ن

ایستگاه تحقیقات صنوبر صفرابستۀ آستا ۀ اشریی اجرا شت ا ام

احصول و ب کمط استپکترویتواتر یعالیتت دهیت رو ا و

ایان کلنهای این انطق  ،چهار کلن برتر صتنوبر بتا تا هتای

یسفاتام برحسب ایکروگتر تتریینیتل یوراتامان ( )TPFو

Populus

اورهآم برحستب  µg N/g.dm.2hا ت امهگیتری شت []6ا ام

) euramericana Triplo (P.e.triploو ()P. d. 69.55

ایتتان خصوصتتیات شتتیمیایی ختتاک ،استتی یت بتت روش

( Populus euramericana 45.51 )P.e. 45.51و
 Populus deltoides 69.55و (d. 77.51

)P.

پتا سیواتری ب کمتط دستتگاه pHاتتر الکتریکتی ،هت ایت

Populus

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

الکتریکتتی بتت وستتیلۀ دستتتگاه هتت ایتستتنج الکتریکتتی و

و در یاصلۀ  4×4اتر ام یک یگر کاشتت شت ها ت ا یتط تتودۀ

ب کارگیری االو ( 1:5/2آ  :خاک) ،کربن آلتی بت روش

سفی پلتت ( Populus caspica )P. caspicaکت بت صتورت

والکلی بالک و یترو ن کتل بت روش کجلت ال در احتیط

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

آماایشگاه ا امهگیری ش []4ا ام ایان خصوصیات ییزیکی،

ب عنوان تودۀ شاه ا تاا ش ا

بایت خاک با استفاده ام روش هی رواتری و رطوبت ختاک
ب روش تومین ا امهگیری ش []4ا

نمونهبرداریازخاک

طرح آماایشی اورد ظر ،طرح بلوک کاال تصادیی بتود و

دادهها
تجزیهوتحلیل 

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

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

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

بودن دادهها ام آماون کولمتوگروف -استمیر وف و بترای

الشبرگ ها ،ام عمق  2-52سا تیاتری تهیت شت ا یکتی ام

همگنی واریا

ها ام آماون لون استفاده ش ا برای اقایسۀ

مو تت هتتای ختتاک بتت ومن تقریبتتی  222گتتر بتترای

خصوصیات شتیمیایی و بیولتو ی ختاک ام آ تالیز تجزیت

آماتتایشهتتای میستتتی و مو تۀ دیگتتر بت ومن تقریبتتی 1
کیلتتوگر بتترای تجزی ت هتتای ش تیمیایی ختتاک تهی ت ش ت

.

واریا

دوطری استفاده ش ا اقایسۀ ایا گین بین تیمارهتا

یز با استفاده ام آماون توکی در سط احتمتال  42درصت

ام استتتریل کتتردن التتطهتتای 5

ا جا گریتا در اداات بت انظتور بررستی ارتبتا عوااتل

در

شیمیایی خاک با خصوصیات میستی ام همبستگی پیرسون

و در داختل یالستط

استفاده شت ا همتۀ آ الیزهتای آاتاری اربتو  ،بت کمتط

یتخدار بت آماایشتگاه ا تقتال یایتنت و در داتای  4درجتۀ

ر ایزار  SPSSساۀ  15و رسم شتکل هتا و گراییتط بتا

مو ت هتتای میستتتی پت

ایلیاتتری ام ایتن التط هتا عبتور داده شت ه و ستپ
کیس های پالستیکی بست بن ی ش
سا تیگراد در تاریکی گه اری ش
داای آماایشگاه هواخشط و سپ

ا مو ۀ دو خاک در
کوبی ه ش ه و پت

ام

عبور ام الط  5ایلیاتری ب انظتور تجزیت هتای شتیمیایی
گه اری ش

ا

شهایزیستیوشیمیاییخاک
آزمای 
تنف

ایکروبی پای با استفاده ام روش بطری بست  ،و کربن

میستتودۀ ایکروبی و یتترو ن میستتتتودۀ ایکروبتی بت

اکسل ا جا گریتا

نتایجوبحث
خصوصیاتزیستی
تایج این تحقیق شان داد ک خصوصیات میستی در بتین
تیمارهای بررستیشت ه دارای اختتالف اعنتیداری استت
(ج ول  )1و ام بین خصوصیات ا امهگیریش ه بیشتترین
تتنف

ایکروبتی بتا اقت ار  1/53در کلتن  P. d. 77.51و
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جدول  .1میانگین خصوصیات زیستی و رطوبت خاک در عمق  2-22سانتیمتر در تیمارهای بررسیشده
P.
caspica

P. d. 69.55

P.e.
triplo

P. d. 77.51

P.e. 45.51

سطح
معنیداری

تیمارها
خصوصیات زیستی
تنفس میکروبی

8/28 ab

8/82 b

./33 ab

8/73 a

8/80 b

**8/88

کربن زیستتودۀ میکروبی

833 b

323 a

783 b

301 a

338 ab

**

)(mg CO2/g Soil/ day
)(ug/ g soil

8/88

نیتروژن زیستتوده

32/1 b

822/0 a

882/0 b

772 a

781/2 ab

**

آنزیم دهیدوژناز ()µg TPF g-1 h-1
آنزیم فسفاتاز ()µg TPF g-1 h-1
آنزیم اورهآز ()µg N/g.dm.2h
رطوبت ()%

3/2 c
878/73 c
78/9 b
98/9 b

73/11 a
078/0 a
878/2 ab
91/80 b

80/31 b
708/7 c
33/3 b
98/21 b

38/1 a
288/89 a
830/9 a
07/2 a

81/72 b
987/2 ab
888/8 ab
99/32 b

**

(ug/ g soil

8/88

8/88
**8/88
**8/88
*8/89

*حروف اشاب ا گلیسی شاندهن ۀ بود اختالف اعنیدار ایان تیمارها ام ظر صفات بررسیش ه استا

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

کربن آلی خاک تأثیر میادی در تنف

ش ا بیشترین کربن میست توده و یترو ن میستتتتوده بتا

ک تایج اشابهی توسط ائتل ( )5211بت دستت آات ه استت

اق ت ار  366و  552در کلتتن  P. d. 77.51اشتتاه ه ش ت ا

[]11ا ایتوان گفت تتاجپوشتش درختتان بت عنتوان یکتی ام

آ زیمهای ا امهگیریش ه یز در کلتن  P. d. 77.51دارای

اهمترین عواال تأثیرگذار بر خصوصیات خاک ،ستبب بتروم

بیشترین اق ار بودا

اختالف اعنیدار بین تیمارها ش ه استتا همچنتین اتیتتوان

بتتا اقایس تۀ ایتتا گین اقتتادیر ع ت دی ایتتان خصوصتتیات

ایکروبی دارد ،ب طوری

گفت میاد بودن ستبی رطوبتت ختاک در ایتن کلتن ،ستبب

شیمیایی و میستی خاکها در بین کلنها ،ایتوان ب تیییترات

یعالیت بیشتر ایکروارگا یسمها در کلن ش ه و اقتادیر تتنف

اعنیدار و احسوسی در برخی صفات پی بردا براساس تتایج

ایکروبی خاک را ایزایش داده استتا در تحقیتق حاضتر یتز

ایتوان ب این اوضو پی برد ک خصوصیات میستتی ختاک

کمترین اق ار تنف

در کلن سفی پلت اشاه ه ش کت دارای

ام جمل آ تزیمهتا و میستتتتودۀ ایکروبتی و خصوصتیات

کمترین اق ار رطوبت خاک بوده استا

شیمیایی خاک تحت تأثیر پوشش گیاهی ااتلم بوده استتا

در تحقیق حاضر بیشترین کربن میستتودۀ ایکروبتی ،در

ایکروبی پایت  ،کتربن میستتتتودۀ ایکروبتی و

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

یترو ن میستتودۀ ایکروبتی در کلتن  P. d. 77.51بیشتتر ام

سفی پلت ب ظر ایرس تنشهای ایجادشت ه اا نت تاریتب

بقیۀ کلنها ب دست آا ا در تفسیر تایج ارمیابی اشاص هتای

سبب کاهش یعالیت ایکروبی و کربن میستتتودۀ ایکروبتی

ایکروبی بیشتر را اعرف ختاک بتا

ام طریق کاهش ورود بقایتای گیتاهی بت ستط ختاک شت ه

ایکروبتی،

استا اواد آلی انبع ا تر ی بترای ایکرویلتورا و یتون ختاک

اقادیر تنف

کیفیت خاک ،اغلب تنف

کیفیت خو اتیدا نت  ،میترا بتا ایتزایش تتنف

یعالیت بالقوۀ ایکروبی بیشتر خواه بتود []12ا علتت تتنف

هستتتن  ،ظریی تت جتتذ عناصتتر غتتذایی و آ را در ختتاک

ایکروبی میاد در کلن  P. d. 77.51را ایتتوان اناستب بتودن

ایزایش ایدهن و تشکیل خاک ا ها و ساختمان خاک را یتز

شرایط برای یعالیت ایکروبی ام جمل عرضۀ کایی کربن آلتی

تقویت ایکنن []15ا شتکلآبتادی و همکتاران ( )1366بیتان

دا ست ک ب عنوان سوبسترا اورد استفادۀ ایکروارگا یسمهتای

کرد ک همبستگی اق ار کربن آلتی ،یتترو ن کتل ختاک و

خاک قرار ایگیردا همبستگی قوی بتین اقت ار کتربن آلتی و

کربن میستتودۀ ایکروبی خاک شان ایدهت کت تیییترات

تنف

ایکروبی یز بیا گر این اطلب استا ب ظر ایرس ک

این خصوصیات ب همت یگر وابستت استت و ام یتط رو ت
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تبعیتت اتیکنت  ،ام ایتنرو تیییترات هتر یتط اتیتوا ت در

کمتر و در تیج تجزیۀ اح ودتر در سفی پلت ،اتواد غتذایی

تیییرپذیری اشاص های دیگر تأثیرگذار باش کت در تحقیتق

کایی در اختیار ایکروارگا یسمها قرار اده و در هایتت هتم

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

جمعیت ایکروبی بین کلنها تفاوت شان داده استتا امآ جتا

P.

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

 d. 77.51سبت ب بقیۀ تیمارها ام ایا گین بیشتری برختوردار

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

استا ابراهیمماد و همکاران ( )1345گزارش کرد ک اقت ار

این کلن یز یعالیت ایکروبی بیشتر ایشتود کت در تیجتۀ آن

یترو ن میستتودۀ ایکروبی ب یتترو ن آلتی ختاک وابستت

اق ار این آ زیم یز ایزایش اییاب ا ایتن تتایج بتا یایتت هتای

است و با توج ب اینک یترو ن آلتی ختاک ام یتترو ن کتل

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

خاک (آلی و اع ی) برگریت ایشود ،ارتبا اعنتیداری بتین

در چرخۀ یترو ن ب عنوان کاتالیز آماد کتردن آاو یتاک ام اوره

یترو ن کل خاک و کربن میستتتودۀ ایکروبتی وجتود دارد

قتتش دارد و انشتتأ آن ایکروبتتی استتتا آ تتزیم اورهآم در

[]14ا بنابراین علت ایزایش یترو ن میست تودۀ ایکروبتی در

سلولهای ایکروبی و سلولهای گیاهتان و حیوا تات وجتود

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

داردا یعالیت آ زیم اورهآم در تیمارها دارای اختالف اعنتیدار

آلی در سط ختاک و احت ود بتودن ایتن دو عنصتر باشت ا

استا اق ار و تراکم یترو ن بین کلنهای ااتلم و یز یتام

دهی رو ام ام آ زیمهای داخل ستلولی استت و یعالیتت ایتن

ب یترو ن در بین کلنها یکسان یستتا ورودی الشتبرگ ام

آ زیم اغلب برای ا امهگیری یعالیت ایکروبی ختاک استتفاده

عواال تأثیرگذار بر اورهآم استا

یترو ن میستتودۀ ایکروبی یز شان داد ک ختاک کلتن

ا تیشتتود []12ا یعالیتتت دهی ت رو ام در ایتتقهتتای ستتطحی

با توجت بت متودار خصوصتیات شتیمیایی ،ایتا گین

ب ش ت ب طور اثبت با  pHخاک و در ح اتوستط بتا کتربن

خصوصیات ا امهگیتریشت ه دارای اختتالف اعنتیداری

آلتتی ختتاک دارای ارتبتتا اعنتتیدار استتتا یعالیتتت آ تتزیم

استت کت در کلتن  P. d. 77.51بیشتترین اقت ار را دارد

دهی رو ام بین کلنها اعنیدار بودا ب ظر ایرس الشتبرگ

(شکل )5ا

0.8

8

0.6

6

ا
درصد

2

0.2

0

0
P.e.45.51

P.d.77.51

P.e.triplo

P.d. 69.55

س ید ل

P.e.45.51

P.d.77.51

P.e.triplo

P.d. 69.55

س ید ل

کرب آ ی درصد

0.4

4

P.e.45.51

P.d.77.51

P.e.triplo

P.d. 69.55

س ید ل

3

7.2

دای
6.6

بر متر

0

6.8

6.4
P.e.45.51

P.d.77.51

P.e.triplo

شکل  .2مقایسۀ میانگین خصوصیات شیمیایی خاک در تیمارهای بررسیشده

P.d. 69.55

س ید ل

pH

1

ا کتریکی دسی ی ن

2

7
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جدول  .2ضریب همبستگی پیرسون ( )rبین شاخصهای زیستی با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
تنفس میکروبی
رطوبت
pH

هدایت الکتریکی
کربن آلی
نیتروژن
شن
رس

کربن

نیتروژن

زیستتوده

زیستتوده

8/733ns
-8/897ns
*8/93
**8/379
**8/273
**-8/820
*8/729

8/3ns
*8/339
*8/77
**8/987
**8/903
**-8/987
**8/881

**8/338
8/8873ns
*8/370
**8/287
**8/081
**-8/792
*8/891

بررسی همبستگی بین خصوصیات میستی و شتیمیایی
خاک شان اتی دهت کت بتین تتنف

ایکروبتی و آ تزیم

دهی رو ام با درص رس ،کربن آلی و یترو ن کل ختاک

آنزیم اورهآز

آنزیم دهیدروژناز

آنزیم فسفاتاز

**8/883
*8/988
*8/789
**8/228
**8/709
-8/392ns
*8/723

**8/702
*-8/12
*8/380
**8/337
*8/270
8/389ns
*8/387

**8/981
8/881ns
*8/387
**8/31
*8/97
8/01ns
8/883ns

ایزایش یتوسنتز و کربنگیتری گیتاه اتیشتودا ایتن تحقیتق
اعنیدار بودن درص امت در بین کلنها را شان ایده ک
در کلن  P. d 77.51بیشتر ام بقی استا

همبستگی اثبت اعنیداری وجود داردا همچنین شتاخص

ایزان ه ایت الکتریکی ختاک مایتا گر ایتزان ااتالح

کتربن میستتتتتتودۀ ایکروبتی همبستتتگی انفتی بتتا  pHو

خاک استا هرچ غلظت ااتالح ( متط هتای احلتول در

همبستگی اثبت اعنیداری با اشاص هتای کتربن آلتی و

خاک) بیشتر باش  EC ،هم بیشتر استا گیاهان اتی توا نت

یترو ن کل دارد (ج ول )5ا

ترکیبات کا ی ا ا و ریشۀ خود را برحسب غلظت ااالح

تتتایج شتتان داد کتت درصتت کتتربن آلتتی در ختتاک

خاک ب طور کیفی و کمی تیییر دهن ا با این عمل گیاهتان

میرپوششهای ااتلم جنگلتی دارای اختتالف اعنتیداری

اوجب تیییراتی در غلظت ا وا مط در خاک ایشتو ا

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

ام ظتر هت ایت الکتریکتی کلتن  P. d 77.51ام بیشتترین

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

اق ار در بین کلن ها برخوردار بود و اختتالف اعنتیداری

کت بیشتترین

بین آ ها وجود داشتا میاد بودن ه ایت الکتریکی در ایتن

اق ار کربن آلی در خاک میرپوشش صنوبر  P. d. 77.51بتا

کلن شاندهن ۀ غلظت میاد مطهتای احلتول در احتیط

( )1344یز در تحقیقی ب این تیج رستی
 5/23درص بود ک با پوشتشهتای صتنوبر

euramerican

 Populus 214و سرو  Cupressus sempervirensاختتالف
اعنیداری داشت و کمترین اق ار کتربن آلتی اعتادل 1/52
درصت ام ختاک تو

پوشتش صتنوبر euramerican 214

 Populusا امهگیتری شت کت ستبت بت پوشتش صتنوبر
سفی پلت کتاهش  36درصت ی داشتت []16ا امت در گیتاه
کااالً اتحرک استت و ستبب ایتزایش رشت رویشتی گیتاه
ایشتودا ایتزایش رویتش ستبب ایتزایش یتوستنتز شت ه و
ایزایش یتوسنتز یز اوجب تولی اواد هی روکربن ایشتودا
اواد هی روکربن در پروتئینستامی کتاربرد دار ت ا پتروتئین
سبب ایزایش رش برگ و ستبزینۀ گیتاه و بنتابراین اوجتب

آ

و خاک این کلن استا

جهگیری
نتی 
بر اساس تایج استنبا ایشود ک جنگلکاری بتا گو ت و
کلن  Populus deltoides 77.51در اقایس با دیگر گو ها
و کلنهای صنوبر ،بر خصوصیات ییزیکی تأثیری ت ارد و
بیشترین تتأثیرات را بتر خصوصتیات میستتی و شتیمیایی
خاک ایتوان شاه بودا با توج ب یکسان بتودن شترایط
اقلیمی و سن تیمارهای اورد ظر ،عاال تیتط ،یامهتا و
بردباری هر یط ام گو ها و کلتنهتا در وهلتۀ استت و
پ

ام آن تفاوت جزئی در خصوصیات ییزیکی ،شیمیایی
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اقایس با صتنوبرهای دلتوئیت س و اوراااتریکن ام لحتا

تیییتر ایتن

و میستی ختاک در ستالهتای اولیت و ستپ

خصوصیات خاکی و عواال رویشی ضتعیمتتر باشت ا بتا

خصوصیات در ستال هتای بعت توستط ختود درختتان را

توج ب وجود رابطۀ اتقابل بین اشاص هتای ییزیکتی و

ایتوان عواال اصلی اختالف خصوصیات کمی صتنوبرها

 اتیتتوان عنتوان،شیمیایی خاک و شاخصهای ایکروبتی

دا ستتتا همچنتتین دلیتتل تتااویق بتتودن جنگلکتتاری

 شترایطPopulus deltoides 77.51 کرد ک گو ت و کلتن

صتتورتگریت ت در صفرابستتت بتتا گو تۀ بتتوای و بتتاارمش

ایکروبتی و

 تتنف،اناسبتری را برای تولیت اتواد آلتی

سپی پلت را ایتوان چنین بیان کرد ک این گو ام لحتا

یعالیت بیاهرگان خاکزی یراهم کترده استت و اتیتتوان

ییزیولتو یکی خیلتی دیرتتتر ام صتتنوبرهای دیگتتر هما نت

گو ۀ صنوبر را یکی ام گو های اناسب برای جنگلکتاری
اعریی کردا

و بهین ایرست ا

دلتوئی س و اوراااریکن ب رش اطلو

در تیج ب یهی استت کت در ستن و شترایط یکستان در
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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.
Keywords: Soil enzymes, Hyrcanian forests, poplar clones, soil biology, wood farming.
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