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تأثیر سطوح مختلف روشنه بر فعالیتهای زیستی و آنزیمی خاک در جنگلهای راش
(مطالعۀ موردی :سری  7شنرود ،سیاهکل)
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فرحمند فرضعلیزاده ،1وحید همتی خشکدشتی ،*2میرمظفر فالحچای ،3رامین نقدی
 .1دانشجوی دکتری علوم جنگل ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایران
 .2استادیار گروه جنگلداری ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایران
 .3دانشیار گروه جنگلداری ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایران
 .4استاد گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعهسرا ،ایران
تاریخ دریافت ،1399/08/07 :تاریخ پذیرش1399/12/12 :

چکیده
جنگلهاهستندواثرمهمیدرپویاییآنهادارند.اینپژووه اژاهژدرارر ژی

ازمهمترینپدیدههایطبیعیدر

روشنهها
تأثیر طوحمختلفروشنهارفعالیتهایزیستیوآنزیمیخاک درجنگلهایراش یاهکلانجامگرفت.اهایژنمنظژور
هجدهروشنهدرچهارکال ۀکوچک(کمتراز200مترمراع)،متو ط(200-300مترمراع)،ازرگ(300-400مترمراع)و
یمتریدرداخلهژرفرژره
خیلیازرگ(ایشتراز400مترمراع)انتخابشدند.نمونههایترکیبیخاکازعمق 0-20انت 
تهژایایولژوییکیخژاکشژمارششژد.فعالیژت
ارداشتشد.فراوانیجمعیتکلااکتریوقارچارایاندازهگیریفعالیژ 
تجزیهوتحلیل

اهمنظور
آنزیمهایا یدفسراتازودهیدروینازااا ترادهازواکن اا واستراوااا پکتروفتومتر نج شد .
دادههاازآزمونآنالیزواریانسومقایسۀمیانگیندانکنا ترادهشد.نتایجنشاندادکهایشژترینفعالیژتآنژزیمهژایا ژید
یداریاینمیزانفعالیتآنزیم
فسراتازودهیدروینازدر طحروشنۀ300-400مترمراعمشاهدهشد،ولیتنهااختالرمعن 
یهژاوقژارچهژااژهترتیژ در ژطوح
ا یدفسراتازدر طوحمختلفروشنهوجودداشت.ایشترینفراوانیجمعیتااکتر 
یداریاژینفراوانژی
روشنۀکمتراز200مترمراعوایشتراز400مترمراعمشاهدهشدوازنظرآمژارینیژزاخژتالرمعنژ 
اهطورکلی،نتایجنشاندادکهتأثیرروشنههاارفعالیتهای
جمعیتااکتریوقارچدر طوحمختلفروشنهوجودداشت .
ستمهایجنگلیا ت .
روشنههادراکو ی 

یداراودهوایانگراهمیتوتأثیر
آنزیمیوایولوییکیخاکمعن 
شاخصهایزیستی.

جنگلهایهیرکانی ،طحروشنه،

واژههای کلیدی :آنزیمهایخاک،

مقدمه



یشوند[.]1انژدازۀروشژنههژا ایشژترین اثژر را اژر
ایجاد م 

هاییاند کژه دراثژر اژازشژدنتژا پوشژ 
فرره 

روشنهها


خصوصیات ژاختار و ترکیژ

کانژد کژه
یشوند.روشژنههژا گژاهی کوچژ 
درختان ایجاد م 

روشنههای ایجادشژده در جنگژل اژر ا ژتقرار

اهدلیل تأثیر


کدرخت اا تا کوچک ایجاد مژیشژوند و
اهعلت فذر ت 


تهایآنزیمیخژاک
زادآوری،چرخۀموادغذاییوفعالی 

یاند که در اثر افتادنچند درخژت
گاهی شامل طح و یع 

در اکو یستمجنگل،تحقیقدراارۀآنها از اهمیت خاصژی

 نویسندۀ مسئول ،تلفن09124039722 :
Email: dr.vahid.hemmati@liau.ac.ir

گونژهای جنگژل دارد[.]2

ارخوردار ا ت.روشژنههژایجنگلژیاژهلحژاززادآوری
عرصههایجنگلژیمنژاطق

شاخصههایاصلیدر

زیاد،از
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معتدلاند[.]3ازجملهعواملمژؤثردرپیژدای زادآوری

کردودریافتکهفعالیتآنژزیمهژایمختلژفدرجنگژل

عرصهها،تغییردرخژاکوچرخژۀعناصژر

دراین

دارایتا پوش استهایشترا ت.اوهمچنینایژانکژرد

منا

یتوانند اژا تغییژر میژزان نژور
روشنهها م 

غذاییا ت[.]4

کهتغییژراتدر تژا پوشژ  جنگژل اژرتعژدادجمعیژت

ر یده اه کف جنگل ،تغییراتی درشژرایط خژاک جنگژل از

ااکتریاییوقارچیوفعالیتآنزیمهایمیکرواژیاثرگژذار

جمله عناصر غذایی ،مقژدار کژران ومژادۀ آلژیخژاککژه

ا ت[.]9یووهمکاران( )2016ااارر یتژأثیر ژطوح

رشارازموادغذاییارایگیاهانومیکروارگانیسژمهژای

مختلفروشنههاارترکی جمعیتفونخاکدریافتندکه

خاکا ت،پدیدآورند[ .]5
یتژوان از
ارای ارزیاای کیریت و فاصلخیزیخژاکمژ 

فراوانژژیوترکی ژ جمعیژژتفژژونخژژاکدرانژژدازههژژای
مختلفروشژنهمترژاوتا ژت[.]10کژوچوفژقوردی

آنزیمهای خاککهشاخص فعالیت زیستی خاکمحسوب

()2018تأثیرروشنههایتاجیجنگلارفعالیژتآنزیمژی،

یشوندا ترادهکژرد.میژزان فعالیژت آنژزیمهژا ،شژاخص
م

مژژوادآلژژیمحلژژولوا ژژیدهایآلژژیخژژاکرادرمنطق ژۀ

منا بیارای ارر ی کیریت خاک ا ت و تغییر در فعالیژت

یدار
خانیکاننوشهرارر یکردند.نتایجفاکیازاثرمعنژ 

آنهاتوان اکو یستم را تحتتژأثیرقژرارمژیدهژد[.]6اژا

طوحمختلفروشنههایتاجیارخصوصیاتفیزیکیو

توجهاهمقادیرمتراوتموادآلی،فعالیت موجودات زنژده

شیمیایی(اهجزمحتژوای ژیلت)وایولژوییخژاکاژود.

و شدت فراینژدهای زیسژتی،میژزانفعالیژتآنژزیمهژادر

روشنههژایمتو ژطو

اورهآزدر
همچنینایشترینفعالیت 

آنزیمهاازیژک ژو
خاکهایمختلفمتراوتا ت[ .]7


کوچکمشژاهدهشژد.ا ژیدفسژراتاز،آریژل ژولراتازو

ایژژانگر جمعی ژت میکروا ژی خژژاک و از ژژویدیگژژر

اینورتازخاکدارایایشترینمقدارخژوددرروشژنههژای

منعکسکنندۀشرایط فیزیکی و شیمیایی خاک هسژتند[.]8


متو طاودند.روشنههایتژاجیاژا ژطحخیلژیاژزرگ

فعالیتهایآنزیمیخاکاژهشژدتاژهفعالیژتمیکرواژی

ایشترینمقادیرکرانآلیمحلژولرااژهخژوداختصژا



وااستهاند،چراکهآنهاواکژن هژایایوشژیمیاییوچرخژۀ

دادنژژد،درفژژالیکژژهایشژژتریننیتژژروینآلژژیمحلژژولدر

یکنند.قبالًثاات شدها تکه
غذاییدرخاکراکاتالیزم 

روشنههایتاجیمتو طمشاهدهشد.فضورروشنههژای

کژژاراردفعالیژژتآنزیمژژیخژژاک،شژژاخصتغییژژراتدر

تاجیخیلیازرگ ،ب تجمعا یدهایآلژیفولویژکو

فرایندهایدرونخاکواازارمهمیارایفمایتازدیگر

هیومیکدرخاکجنگلارر یشدهاژود[.]11قراژانزاده

یاکسید
پارامترهایمرتبطااخاکزیانخردکهاهافزای د 

وهمکاران()2018فراوانیجمعیتااکتریوقژارچرادر

یدهندا ژت[.]8واکژن هژایایوشژیمیایی
کرانپا خم 

پهژژناژژرگو
جنگژژلهژژایطبیعژژی،جنگلکژژاری 

خژژاک

اهصورتمسژتقیموغیرمسژتقیمتحژتتژأثیر
داخلخاک 

یارگارآوردکردندکهنتژایجنشژانداد
جنگلکاری وزن 

یشژود.
فونوفلورخاکا توتو طآنزیمهاکاتالیزمژ 

یهژااژهترتیژ ،5/03×105
میانگینفراوانیجمعیتااکتر 

نهژایشژناختهشژدهدر
مهمتژرینپژروتی 
درواقعآنزیمها 

6/18×105و2/56×105ومیژژژانگینفراوانژژژیجمعیژژژت

میشژوندو
فرایندهایمتااولیکیموجوداتزندهمحسوب 

قارچهژا 2/22×103،2/08×103و3/46×103ا ژت[.]12

دهتژرین
یهژاتژاپیچیژ 
تک ژلول 
ادهترین 
اهدلیلاینکهدر 


هدرازاینپووه ،ارر یتأثیر طوحمختلفروشژنه

ارگانیسمهایفیاتیقاالمطالعههستند،ازاهمیتویوهای

ارفعالیتهای زیستی(جمعیتااکتریوقارچ)وآنزیمی

ارخوردارند.کایانگ( )2001فعالیتآنزیمهژایقژارچیو

(ا ژید فسژراتازودهیژدرویناز)درجنگژلهژای ژری7

ااکتریاییدوجنگلااتا پوشژ اژازواسژتهراارر ژی

شنرودا تانگیالناود.
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دورههژژایدوراندوم،یورا ژژیکوکرتا ژژهایشژژترین


مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

ر وااترااهخوداختصا

منطقۀتحتارر ی اخشیازفوزۀ آاخیز25شژنروداژه

منطقهاز طحدریا،تیپهایخاکرانژدزینشسژتهشژده،

نژژامطژژرحجنگل ژداری ژژری7شژژنروداژژودکژژهدر15

تکاملنیافتۀ رانکر،

پدزولشده،

شستهشده،قهوهای
قهوهای 

کیلومتریجنوبشهر تان یاهکلدرشرقا تانگژیالن

قهژژوهایجنگلژژیا ژژیدیوقهژژوهایشسژژتهشژژدهاژژاافژژق

واقژژعشژژدها ژژت .ژژریمژژذکوردرفژژوزۀجنگلژژداری

آرییلیکوجوددارد.منطقهدرمحژدودۀارترژاعی-1250

یاهکلوزیرنظرادارۀمنااعطبیعیا تانگژیالنقژرار

850متراز طحدریاقراردارد.میانگیناارنژدگی ژاهنه

دارد .اینطرحدرمحدودۀاین´49°57تا´49°50طژول

یمتژژرومیژژانگیندمژژای ژژاهنه16درجژژۀ
1264/5میلژژ 

جغرافیایی و´ 37°36تا´ 37°10عرضجغرافیاییقژرار

نیمهمرطوبومعتژدل
یگراد ا ت.منطقهدارایاقلیم 
انت 

دارد(شکل.)1دراین ریاز ال،1378روشدانژهزاد

یرغماهرهارداری 28الهاز ریوقرارگرفتن
ا ت.عل 

ناهمسالوشیوۀتکگزینیارایادارۀجنگژلهژاینافیژۀ

درکناررو تاهایفاشیۀفوقانی،وضعیتتودههادرایژن

طژژرحتوصژژیهواجژژراشژژدها ژژت.ارا ژژاااطالعژژات

ریمطلوبا ت.تعداددرهکتژارایژن ژری241/01

اهد تآمدهدر ری7شنروددرروشدانهزادناهمسژال

اصلهوفجمدرهکتارآن320/32مترمکع ا تکهاز

یکاژرشانجژامگرفتژهواز ژالشژرو روشدانژهزاد

اینمقدار83/07،درصژدراگونژۀ راش6/23،درصژدرا

ناهمسالنیزارداشتهااهشژیوۀتژکگزینژیدنبژالشژده

گونۀممرز9/41،درصدراگونۀتو کاو1/29درصژدرا

ا ت.منطقۀتحت مطالعهاز ژنگهژاور ژوااتدوران

گونههایدیگراهخوداختصا


دومزمینشنا ی (مزوزوئیک)تشکیلیافتژه ا ژت کژهاز

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقۀ پژوهش

یدهند.ااتوجهاهارترژا 
م 

دادهاند[ .]13
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روش تحقیق

مژژدتیژژک ژژاعتدرانکواژژاتوراژژادمژژای37درجژژۀ

دراینپووه 18،روشنهدرچهار ژطحکمتژراز،200

یلیترکلژرورکلسژیم
یگراد نگهداریشد .پس1میل 
انت 

300-400،200-300واژژی از400متژژرمراژژعارر ژژی

یلیتژر ژژودنژیممژوهرافژزودهشژژد.
نژیممژوهرو4میلژ 

شدند .ازهر ژطحروشژنهچهژارتکژرارتقریبژاً یکسژان

و پانسیونااا ترادهازکاغذصافیواتمژنشژمارۀ2V

انتخابشد.ااتوجهاهاهمیتفراوانشرایطفیزیژوگرافی

صارشدهوغلظتپارانیتروفنیلدرعصارۀصارشدهدر

یهژایعلمژی،روشژنههژاییاژاشژرایط
روشنههادرارر 

طژژولمژژو 400تژژا420نژژانومتراژژاا ژژترادهد ژژتگاه

نمونهاژرداری خژاکاز
فیزیوگرافییکسانانتخابشدند .

ا پکتروفتومترانژدازهگیژریشژد.ارا ژااتیمژارشژاهد،

یمتری از پنجنقطهدرقسمتمرکزی
عمق صرر تا  20انت 

یگرمپارانیتروفنیل
فعالیتآنزیما یدفسراتازارفس میل 
-1 -1

اهد ژتآمژد.
روشنههاصورتگرفتونمونهای ترکیبی 

آزادشدهدرهژرگژرمخژاکدر ژاعت ( )mgPNPg h

الکهژایا ژتریل
نمونههایخاکارایآزمای زیستیاز 

محا بهشد[.]14

یمتری عبوردادهشدند ودرکیسژههژایپال ژتیکی
2میل 

ارایاندازهگیریآنزیمدهیدرویناز،ااتژدا5گژرمخژاک

استهاندی وداخلفال ژکیژخداراژهآزمایشژگاهانتقژال

یلیتراافرتریساهنمونۀشژاهدو5
توزینشد .پس5میل 

یگژرادودرتژاریکی
یافتندو پسدردمای4درجۀ انت 

یفنیلتتزازولیمکلریژد)اژهنمونژههژا
یلیتر  واسترا(تر 
میل 

نگهداریشدند .

افزودهشد.نمونهها 16ژاعتدرانکواژاتوردردمژای25

فعالیتهایایولژوییکیخژاک،جمعیژتکژلاژاکتریو

عصژژارهگیژژری

یگژژرادقژژرارگرفتنژژد.اژژرای
درجژژۀ ژژانت 

یهایرقژت
قارچ،اهروششمارشاررویپلیتوتهیۀ ر 

یلیترا تناههمۀنمونههااهعالوۀ
یفنیلفرمازون25،میل 
تر 

اهطورجداگانژهاژرای
اندازهگیریشد.اهاینصورتکهااتدا 

کنترلاضافهشژدودو ژاعتدرتژاریکیعمژلهژمزدن

یهژاوقژارچهژامحژیطکشژتاختصاصژیتهیژهشژد.
ااکتر 

انجامگرفتوشدتجذبدرطولمژو 546نژانومتراژا

یگژراد
محیطهایکشتدراتوکالودردمای120درجۀ انت 

اندازهگیریشد[ .]15
ا ترادهازد تگاها پکتروفتومتر 

اهمدت20دقیقه ژترونشژدند .ژپس
وفشار1/2اتمسرر 

اهمنظور ارر ژی آمژارههژای توصژیریازپارامترهژای

مقدارمساویازهرمحیطکشتدرشژرایط ژترونوکنژار

میانگین،انحرارمعیارونیزضری تغییراتا ترادهشژد.

تروناضافهشد.پتریدی هژاچنژد

پتریدی های
شعلهاه 

ارایتجزیهوتحلیلدادههژاازیژکطژرحکژامالًتصژادفی

دقیقهاهفالخودرهاشدندتژامحژیطکشژت ژرتشژود.

ا ترادهشد.ارایارر ژینرمژالاژودندادههژاازآزمژون

پسعملیاتمایهزنیانجامگرفژت.پژسازمایژهزنژیروی

کولمژژوگرور-ا ژژمیرنورواژژرایتعیژژینهمگژژناژژودن

پتریدی هااهصورتوارونهداخژلانکواژاتور
محیطکشت ،

واریانسهاازآزمونلِونا ترادهشد.تأثیر طوحمختلف

یگرادقراردادهشدهویکهرتژهاعژد
اادمای25درجۀ انت 

روشنهارفعالیتهای زیستیوآنزیمژیاژهکمژکآزمژون

یهژژاشژژمارششژژدند.اژژرایانژژدازهگیژژریجمعیژژت
کلژژون 

تجزیۀواریانس()ANOVAارر ژی شژد.اژرای مقایسژۀ

ریزجاندارانازرقت10-6ا ترادهشد[.]12

یشدهدر ژطوحمختلژف
میانگینمشخصههایاندازهگیر 

فعالیژژتآنژژزیما ژژیدفسژژراتازارا ژژاا واسژژترای

روشنهازآزمونمقایسۀمیانگیندانکنا ترادهشژد.همژۀ

پارانیتروفنیلفسراتاندازهگیریشد1.گرمخژاکو 0/2

تجزیهوتحلیلهایآماریاژاا ژترادهازنژرمافژزارآمژاری

یلیتژر
یلیتژراژافرMUBو1میلژ 
یلیترتولژوئن4،میلژ 
میل 

IBM SPSS ver. 22انجژژامگرفژژتونمودارهژژانیژژزاژژا

محلولپارانیتروفنیل فسرات 0/5موهراهآنافزودهواژه

نرمافزارExcel 2013تر یمشد .
ا ترادهاز 
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نتایج و بحث

ارر یروندتغییراتفعالیتآنزیما ژیدفسژراتازنیژزاژا

تأثیر روشنهها بر فعالیتهای آنزیمی

نتژژایجتحقیژژقمیژژزلوهمکژژاران()2011همخژژوانیدارد

نتایجفعالیتآنزیما یدفسراتازودهیدروینازنشاندادکه

[.]16درپووهشیدیگر،اژورنروهمکژاران()2006ایژان

اهترتی در ژطح
ایشترینوکمترینفعالیتاینآنزیمها 

کردندکهااافژزای  ژطحروشژنه،فعالیژتآنژزیما ژید

روشژژنۀ300-400و200-300متژژرمراژژعمشژژاهدهشژژد

فسراتازافزای مییااد[ ]17کژهاژانتژایجایژنپژووه 

(شژژکلهژژای2و.)3طژژاعتیوهمکژژاران()2015نیژژزاژژا

یتژواناژهنژو 
همخوانیندارد.ازدهیلتراوتنتژایجمژ 

ارر ژژیاثژژرروشژژنهاژژرفعالیژژتآنژژزیمهژژایخژژاکدر

یشژدهاشژارهکژرد.پژووه فاضژردر
جنگلهایارر ژ 

راشستانهایمنطقۀکالردشتنشاندادندکژهکمتژرینو

جنگلهایپهنارگ انجامگرفژت،درفژالیکژهپژووه 

ایشترینفعالیژتآنژزیمهژایا یدفسژراتازودهیژدرویناز

یارگ(کا 
اورنروهمکاران()2006درجنگلهای وزن 

اهترتی در طوح 200-300و300-400مترمراعا ت


تدا)انجامپذیرفت.کوچوفقوردی()2018اژهارر ژی

[]15کهاانتایجاینپووه همخوانیدارد .

تأثیرروشنههژایتژاجیجنگژلاژرفعالیژتآنژزیما ژید

نتایجآزمونتجزیژۀواریژانسنشژاندادکژهاخژتالر

فسراتازدرمنطقۀخانیکاننوشهرپرداختندودریافتندکژه

یداریاینمیژانگینفعالیژتآنژزیما ژیدفسژراتازدر
معن 

ایشترینفعالیتاینآنزیمدرروشنههایاا طحمتو ژط

تیمارهایمختلف طحروشژنهوجژوددارد(جژدول .)2

(397-406مترمراژع)اژود[.]11درارر ژیفاضژرنیژز

همچنینآزمونمقایسۀمیانگیندانکننشاندادکهایندو

ایشترینفعالیتآنژزیما یدفسژراتازدر ژطح300-400

طحکمتراز200و200-300مترمراعاادو طحدیگر

متژژرمراژژعاژژود.درپووهشژژیدیگژژر،طژژاعتیوهمکژژاران

یداریوجوددارد(شکل.)2امانتایجآزمژون
اختالرمعن 

یداریدرمیژژزان
()2015نشژژاندادنژژدکژژهاخژژتالرمعن ژ 

تجزیۀواریانسوهمچنینآزمونمقایسۀمیژانگیندانکژن

فعالیتآنژزیمدهیژدروینازاژین ژطوحمختلژفروشژنه

یداری اینمیانگینفعالیتآنزیم
نشاندادکهاختالرمعن 

وجودندارد[]15کهاانتایجاینپووه همخژوانیدارد.

دهیدروینازدرتیمارهژایمختلژف ژطحروشژنهوجژود

تسایوهمکاران()2009ایانکردندکهافژزای فعالیژت

ندارد.نتایجآزمونتجزیۀواریانسومقایسژۀمیژانگیندر

آنزیمدهیدروینازنشانۀافزای جمعیتمیکروایخاکو

جدول 1وشکل 3ارائهشدها ژت.طژاعتیوهمکژاران

یتژوانانژدازۀ
فعالیتآنها ت،اناارایناهطور افتمالیمژ 

یداریاژینمیژزان
()2015نیزنشاندادندکهاختالرمعن 

روشنۀ300-400مترمراع را ب اهبودشژرایطزیسژت

فعالیتآنزیما ژیدفسژراتازدر ژطوحمختلژفروشژنه

سمهادانست[ .]18
میکروارگانی 

وجودداردکههمسواانتایجتحقیژقفاضژرا ژت[.]15
جدول  .1نتایج آزمون تجزیۀ واریانس تأثیر سطح روشنه بر فعالیت آنزیمی خاک
آنزیم
اسید فسفاتاز

دهیدروژناز

منبع تغییرات
بین گروهها
درون گروهها
کل
بین گروهها
درون گروهها
کل

مجموع مربعات
188471/1
9697/07
198168/1
1017/3
920/5
1937/9

درجۀ آزادی
3
14
17
3
14
17

یداردر طحافتمال 0/05
یداردر طحافتمالns،0/05نبوداختالرمعن 
*اختالرمعن 

میانگین مربعات
62823/7
692/6
339/1
65/7

F

90/7

1/15

معنیداری
*0/00

0/063ns
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شکل  .2مقایسۀ میانگین فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز در سطوح مختلف روشنه

شکل  .3مقایسۀ میانگین فعالیت آنزیم دهیدروژناز در سطوح مختلف روشنه

نتایج تأثیر سطح روشنه بر فعالیتهای بیولوژیکی

ایجادروشنۀ پوش تاجیااافزای شدتنژورنسژبی،

نتژژایجمشخص ژۀفراوانژژیاژژاکتری(عژژدددرگژژرمخژژاک

افزای دما،کاه رطواتوتغییردرجوامعمیکرواژی

خشک)نشاندادکهکمترینوایشژترینفراوانژیاژاکتری

ب تغییردرتجزیژۀهشژبرگهژاوهمچنژینچژرخ 

اهترتی در طحروشنۀایشتراز 400وکمتراز200متر


عناصرغذاییدرخاکمیشژود[.]19درپژیاازشژدگی

مراع مشاهدهشد.نتایجمشخصۀفراوانیقارچ نیژز نشژان

تا پوش اسیاریازمشخصههایخاکتحتتأثیرقرار

اهترتی در ژطح
دادکهایشترینوکمترینفراوانیقارچ 

میگیرند وتغییراتمعنیداری رانشانمیدهنژد کژهدر

روشنۀایشتراز400وکمتراز200مترمراعمشاهدهشژد

ایژژناژژین،تغییرپژژذیریمشخصژژههژژایزیسژژتیخژژاک

(شکلهای4و .)5


ارجستهتراهنظرمیر د[ .]20

نتایجآزمونتجزیۀ واریانس  نشژاندادکژهاخژتالر

کوچوایرانوند( )2017نشژاندادنژدکژهاژاافژزای 

معنیداریاینفراوانیااکتریوقارچدر طوحمختلف

طحروشنه،مقدارpHخاککژاه مژییااژد[]21واز

روشنهوجژوددارد(جژدول.)2نتژایجمقایسژۀمیژانگین

طرردیگرنتایجپووه هایمختلفنشاندادها تکه

دانکننیزنشاندادکهاختالرمعنیداری اژینمیژانگین

یها وقارچها اامقژدار
یداری اینفراوانیااکتر 
رااطۀمعن 

فراوانیااکتری وقارچ در طحروشنۀ ایشتراز 400اژا

pHخاکوجوددارد،اهطوریکژههژرچقژدرpHخژاک

کمتراز200مترمراع وجژوددارد(شژکلهژای 4و.)5

یهژا ایشژتر
نزدیکاهخنثیااشد،جمعیتفراوانیاژاکتر 
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ا ت،درفالیکهفراوانیقارچها کمترا ژت[.]22،5،4

وفراوانیقارچهاکمترا ت،اهطوریکهایانکردنژددر

یتواننتیجهگرفتکهااافزای  ژطحروشژنه،
انااراینم 

یهژا
تودۀصنوارکهpHخاک6/40ا ت،فراوانژیاژاکتر 
3

5

یهاکاه وفروانیقارچهاافزای مییااژد
فراوانیااکتر 

اراار  6/18×10وفراوانژیقژارچارااژر 2/22×10ا ژت

کهنتایجاینپووه نیژزتأییدکننژدهایژنمطلژ ا ژت.

[ ،]12درفالیکهدرتودۀکژا تژداکژهpHخژاک5/88

قراانزاده وهمکاران()2018درپووهشینشاندادندکژه

5

یهژژا 2/56×10وفراوانژژیقژژارچ
ا ژژت،فراوانژژیاژژاکتر 

یها ایشژتر
هرچهpHنزدیکاهخنثیااشدجمعیتااکتر 

3

3/46×10ا ت .

جدول  .2نتایج آزمون تجزیۀ واریانس تأثیر سطح روشنه بر فراوانی باکتری و قارچ
مشخصه
فراوانی باکتری

فراوانی قارچ

منبع تغییرات
بین گروهها
درون گروهها
کل
بین گروهها
درون گروهها
کل

مجموع مربعات
8/6×109
6/2×109
1/4×1010
2/9×105
3/2×105
6/1×105

درجۀ آزادی
3
14
17
3
14
17

میانگین مربعات
2/6×109
4/4×109
9/7×104
2/3×104

یداردر طحافتمال 0/05
* اختالرمعن 

شکل  .4مقایسۀ میانگین فراوانی باکتری در سطوح مختلف روشنه

شکل  .5مقایسۀ میانگین فراوانی قارچ در سطوح مختلف روشنه

F

6/47

4/18

معنیداری
*0/006

*0/026
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میژزانزادآوریدرختژاندر ژطوحمختلژف،پووه هژا

نتیجهگیری

روشنهمتراوتا تکهنتیجۀاینعوامل ژب تغییژردر

میژزانفعالیژتآنژزیمهژاو،همانطور کهنتایجنشژانداد

تهژایایولژوییکیخژاک
 فعالیتآنزیمهاوهمچنینفعالی

همچنینفعالیتهای ایولوییکیدر طوحمختلفروشنه

تغییژردرمیژزانفعالیژتآنژزیمهژاو،اهطورکلی.یشود
م

یتژوان اژهمترژاوتاژودن
 متراوتا تکهازدهیل آنم

  ب تغییردرمیزانفعالیت،فعالیتهای ایولوییکیخاک

فرارتژیونژوردر ژطوحمختلژف،رییمهژایرطژواتی

یاکسیدانی درختانخواهدشژدواژههمژین
 آنزیمهایآنت

،خاکهایمختلژف
 در،ازطرردیگر.روشنههااشارهکرد

اهارر ژی،یشود کهدرپووه هایآینده
 دلیلپیشنهادم

ترکیژ وفعالیژتموجژودات،مقادیرمتراوتیازموادآلی

یاکسیدانیدرختژاندر
 میزانتغییراتفعالیتآنزیمهایآنت

زنژژدهوشژژدتفراینژژدهایزیسژژتیوجژژودداردوایجژژاد

ژژطوحمختلژژفروشژژنهوارتبژژامآناژژامیژژزانفعالیژژت

روشژژژنۀپوشژژژ تژژژاجی ژژژب تغییژژژردرفعالیژژژت

 .آنزیمهایمختلفخاکپرداختهشود

یشود؛ضژمناینکژهارا ژاا
 میکروارگانیسمهای خاکم
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ABSTRACT
In most parts of the Zagros, the structure of coppice oak stands is very fragile and unstable due to the
lack of diversity in the horizontal and vertical profile. The aim of this study was to evaluate the effect
of tending operations on the structural characteristics of Brant`s oak (Quercus brantii Lindl.) in
Chegeni forests of Khorramabad, Lorestan province after 3 years. The study was conducted in a
randomized complete block design with three replications with four treatments of light, medium and
heavy thinning, which were thinned by 10, 20 and 30% of the basal area of the sprout-clumps,
respectively, and the fourth treatment as a control. Measurements of quantitative variables (collar
diameter and height of dominant sprout in sprout-clumps) were done at the end of the growing season
in the first year before thinning operations and repeated every year to calculate growth values. To
investigate the effect of tending operations on dominance and dimension differentiation indices in the
studied stands, the dominant and three neighboring sprouts in each sprout-clump were selected
separately in different treatments and the quantitative characteristics of height and diameter of
dominant and neighboring sprouts were measured. The results showed that due to tending operations,
dominance and dimensional differences (collar height and diameter) indices of sprouts in heavy
treatment were significantly higher than other treatments. Based on this, it can be concluded that
heavy thinning treatment has been able to help improve the structure of the studied stands. Studying
the effectiveness of other structural variables can help to identify the optimal thinning treatment. Also,
this study emphasizes the importance of structural characteristics as a suitable tool for the management
of oak coppice stands in order to help their sustainability.
Keywords: Soil enzyme, Hyrcanian forests, canopy gap, biological indices.
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