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چکیده

در پژوهش پيشرو ،تأثير ويژگيهاي خاک بر مشخصات رويشي درختان تبريزي ( )Populus nigra 62.154سهساله در دو توده

صنوبرکاري در جنوب تهران بررسي شد .در پايان فصل رويش ،در هر توده سه قطعهنمونه نهتايي درخت بهصورت تصادفي -منظم
انتخاب شده و قطر برابر سينه و ارتفاع کل درختان موجود در هر قطعهنمونه اندازهگيري شد .سپس ،رويه زميني و حجم هر اصله
درخت محاسبه شد .بهمنظور بررسي ويژگيهاي خاک ،در هر قطعهنمونه سه نمونه خاک از دو عمق صفر تا  32و  32تا 22
سانتيمتري برداشت شد .نتايج حاکي از آن بود که خاک دو توده از نظر برخي ويژگيها (بافت ،پتاسيم و  )ECتفاوتهاي معنيداري
داشتند که پيرو آن مشخصههاي رويشي درختان بين دو توده نيز تفاوتهاي معنيداري را نشان دادند ،بهطوريکه ميانگين حجم
سرپاي تکدرخت تبريزي سهساله در توده اول بهتقريب سهبرابر آن در توده دوم بود .در کل ،خاک با بافت لومي -رسي ،پتاسيم قابل
جذب بيشتر ( )375/72 mg/kgو  ECکمتر (( )7/32 ds/mتوده اول) شرايط رويشي مناسبتري را براي صنوبرها در مقايسه با خاک
با بافت لومي -سيلتي ،پتاسيم قابل جذب متوسط ( )673/33 mg/kgو  ECبيشتر (( )3/33 ds/mتوده دوم) فراهم کرده بود .همچنين،
همبستگي مثبت بين مشخصات رويشي درختان صنوبر با درصد شن و رس و پتاسيم خاک و همبستگي منفي با درصد سيلت و

EC

خاک در هر دو توده مشاهده شد .يافتههاي اين پژوهش نشان داد که توجه به ويژگيهاي خاک پيش از صنوبرکاري براي دستيابي
به حداکثر توليد چوب در واحد سطح ضروري است.
واژههای کلیدی :بافت خاک ،مشخصههاي رويشي ،زراعت چوب ،شوري خاک ،صنوبر.

مقدمه
در ايران بيشتر توليدات چوبي از جنگلهاي هيرکاني
تأمين ميشود که در سالهاي اخير بهعلت برداشت زياد و
فشار عوامل اجتماعي ،بهرهبرداري از منابع جنگلي کاهش
يافته است ،بنابراين کاشت گونههاي تندرشد با سيستم
بهرهبرداري کوتاهمدت ضرورت پيدا کرده است تا بتوان با
توجه به توانمنديهاي موجود به اين نياز پاسخ داد.

ويژگيهاي منحصر بهفردي مانند امکان کاشت در شرايط
اقليمي مختلف ،قابليت کشت در سطحهاي بزرگ و کوچک،
نرمش بومشناختي ،تنوع ارقام ،عمليات مراقبتي بهنسبت کم،
قابليت تکثير غيرجنسي و کمتوقع بودن از صفات بارز
صنوبرها ( )Populus sp.است (،)Puri et al., 2001
بهطوري که صنوبرهاي کبوده ( )P. albaو تبريزي ( P.
 )nigraدر مناطق مرکزي و غرب ،صنوبر دلتوئيدس ( P.
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 )deltoidesدر مناطق شمالي و پده ( )P. euphraticaدر
مناطق شرق و جنوب کشور بهفراواني ديده ميشوند
(.)Ghasemi et al., 2012
اگرچه عوامل اقليمي بيشترين نقش را در پراکنش و
رشد جوامع گياهي دارند ،اما ويژگيهاي خاک هم از عوامل
اصلي مؤثر در اين زمينه است ( & Gavili Kilaneh
 .)Vahabi, 2012خاک منبع مهمي از عناصر غذايي ماکرو و
ميکرو براي رشد و نمو گياهان است .از سوي ديگر،
ويژگيهاي فيزيکي خاک نيز با تأثيرگذاري زياد در ظرفيت
نگهداري آب و تهويه و نفوذ ريشه ،تأثير مهمي بر رشد
گياهان دارند ( .)Lal, 2005گياهان در قسمت باالي زمين
براي يک منبع واحد (نور) و در زير زمين براي دامنه وسيعي
از منابع موجود در خاک با يکديگر رقابت ميکنند ( Casper
 .)& Jackson, 1997براي دستيابي به رشد حداکثري
درختان صنوبر در زراعت چوب ،بررسي و درک درست
روابط بين رشد ،نيازهاي تغذيهاي گياه و توانايي خاک براي
فراهم کردن شرايط رشد بهينه اهميت فراواني دارد ( Kelly
 .)& Ericsson, 2003در واقع ،کارايي و عملکرد توليد
چوب صنوبرکاريها به مقدار زيادي وابسته به ويژگيهاي
رويشگاه بهويژه ويژگيهاي خاک و مقدار آب در دسترس
است ( Dickamann .)Salehi & Maleki, 2012و Stuart
( )7393بيان کردند که صنوبرها بهتقريب در هر جايي
قابليت رويش دارند ،اما بهترين پتانسيل و عملکرد خود را
در رويشگاههاي حاصلخيز نشان ميدهند .بر اساس
پژوهش  Alijanpourو همکاران ( ،)6273ويژگيهاي
خاک تأثير زيادي بر ويژگيهاي کمي و کيفي تودههاي
صنوبر تبريزي مورد مطالعه در استان کردستان داشت.
بررسي ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي خاک در
صنوبرکاريهاي دلتوئيدس شمال ايران نيز نشان داد که در
سالهاي اوليه ،ويژگيهاي فيزيکي بهويژه بافت خاک نقش
مهمي را بر رشد صنوبر ايفا کردند و کاهش عناصر غذايي
موجود در خاک اثراتي منفي بر کميت و کيفيت اين درختان
داشت ( .)Salehi & Maleki, 2012همچنينSchreiner ،
( )7353بهترين رشد صنوبرها را در خاکهاي عميق با
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بافت متوسط گزارش کرد.
يکي ديگر از عوامل محدودکننده رشد و توسعه گياهان
مرتبط با ويژگيهاي خاک ،مقدار شوري ( )ECخاک است
که با تجمع امالح در خاک تحت تأثير عوامل مختلف
بهوجود ميآيد .صنوبرها از نظر مقاومت به شوري در حد
متوسط بوده و تا شش دسيزيمنس بر متر را تحمل ميکنند.
البته بين ارقام صنوبر از نظر مقاومت به شوري اختالف
وجود دارد ،بهطوريکه هدايت الکتريکي يک دسيزيمنس
بر متر براي صنوبر اورامريکن ( )P. euramericanaو شش
دسيزيمنس بر متر براي صنوبر پده بدون ايجاد محدوديت
رشد ،قابل تحمل است ( Daneshvar & Modirrahmati,
 .)2009در مطالعه  Daneshvarو ،)6223( Modirrahmati
با بررسي گلخانهاي تأثير شوري خاک بر صنوبر ،چهار کلن
مورد بررسي بدينصورت طبقهبندي شدندP. deltoides :
 79/51در طبقه خيلي حساس و P. euramericana var.
 triploحساس P. nigra 63/135 ،نيمهحساس و P. alba
 44/9طبقه نيمهمتحمل Calagari .و همکاران ( )6271نيز
با بررسي رشد چهار کلن صنوبر (P. alba ،P. euphratica
 P. alba 58.57 ،44.9و )P. euphratica x P. alba 44.9
در عرصههاي شور ايستگاه گرمسار گزارش کردند که اين
کلنها از نظر صفات رويشي تفاوتهاي معنيداري با
يکديگر داشتند .در واقع ،يکي از روشهاي مقابله با شوري،
افزايش اسيدهاي آمينه پرولين ،بيوتين و گلسين است .بر
اساس پژوهش  Stettlerو همکاران ( ،)7332اغلب
صنوبرها نميتوانند با تجمع اين اسيدهاي آمينه با شوري
مقابله کنند.
کاشت صنوبر تبريزي بهعنوان يکي از گونههاي صنوبر
از زمانهاي دور در ايران رايج بوده است .کشاورزان آن را
با اهداف مختلفي از جمله ايجاد بادشکن و توليد چوب
پرورش ميدادند .از آنجاييکه يکي از عوامل مهم رشد و
توسعه صنوبرها ،نوع خاک است و از طرف ديگر تنشهاي
محيطي بيشترين اثر را در سالهاي اوليه رشد و نمو گياه
دارند و همچنين با توجه به اينکه مطالعههاي اندکي در داخل
کشور بر ارتباط بين ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي خاک و
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مشخصات رويشي گونههاي مختلف صنوبر متمرکز شده
است ،هدف از اين پژوهش ،بررسي ارتباط بين مشخصات
رويشي و ويژگيهاي خاک دو توده صنوبر تبريزي در
جنوب شهر تهران بهمنظور دستيابي به عملکرد زياد توليد
چوب طي فرآيند زراعت چوب بود.

مواد و روشها
در اين پژوهش ،دو توده تبريزي نزديک به هم (فاصلله
دو توده  5/29کيلومتر) ،همسن (سه ساله) و با کلن مشلابه
( ) P. nigra 62.154اما بلا عملکلرد رويشلي متفلاوت در
صنوبرکاري هاي جنلوب شلهر تهلران (محلدوده شلهرري)
انتخاب شدند .با توجه به اينکه شرايط توپوگرافي و عوامل

اقليمي دو توده صنوبر يکسان بود و از طرف ديگلر ،منلابع
آبي مورد استفاده دو توده ن يلز يکسلان بلود و يکنلواختي
زيادي از نظر تعداد دفعات آبياري و حجلم آب در اختيلار
دو توده وجود داشت ،به نظر مي رسيد که عملکلرد رويشلي
متفاوت دو توده مي تواند ناشلي از بسلتر رويلش متفلاوت
باشد .خالصهاي از ويژگي هاي دو توده در جدول  7ارائله
شللده اسللت .براسللاس اطالعللات هواشناسللي ايسللتگاه
سينوپتيک ورامين در سلال ( 6271سلال نمونلهبلرداري و
آماربرداري از توده ها) ،در منطقله ملورد بررسلي متوسلط
درجه حرارت ساالنه  62/53درجه سانتيگراد و بارنلدگي
ساالنه  753/1ميليمتر بود.

جدول  -1ویژگیهای عمومی دو توده صنوبر مورد مطالعه
شماره توده

محل کاشت

مساحت (هکتار)

فاصله کاشت (متر)

ارتفاع از سطح دريا (متر)

يک

روستاي زمانآباد

6

7/5 × 6

7272

دو

روستاي قلعهنو

6

7/5 × 6

7222

در هر توده صنوبر ،نهالهاي يکساله تبريزي در
اسفندماه سال  7333کشت شدند .در پايان فصل رويش
سوم (سال  ،)7332در هر توده صنوبر سهساله ،سه
قطعهنمونه که هريک شامل نه درخت ( 3×3متر) بودند،
بهصورت تصادفي -منظم در قسمتهاي ابتدايي ،مياني و
انتهايي هر توده صنوبرکاري درنظر گرفته شد .در مجموع ،از
هر توده  61اصله درخت اندازهگيري شد .قطر برابر سينه و
ارتفاع کل درختان موجود در هر قطعهنمونه اندازهگيري و
ثبت شد .سپس ،متغير رويه زميني ( )BAبا استفاده از رابطه
 7محاسبه شد .همچنين ،حجم هر اصله درخت ( )Vبا درنظر
گرفتن ضريب شکل  2/5با استفاده از رابطه  6تعيين شد.

طول و عرض جغرافيايي
35° 36′ 35″ N
57° 32′ 59″E
35° 63′ 53″N
57° 63′ 52″E

سال کاشت
7333
7333

رابطه ()7
رابطه ()6
که در آنها d :قطر برابر سينه به سانتيمتر و  hارتفاع
درخت به متر است.
بهمنظور بررسي ويژگيهاي فيزيکي -شيميايي خاک
(بافت ،ماده آلي ،اسيديته ،هدايت الکتريکي ،نيتروژن ،فسفر
و پتاسيم) ،در هر قطعهنمونه سه نمونه خاک از دو عمق صفر
تا  32و  32تا  22سانتيمتري برداشت شد .سه نمونه خاک
مربوط به هر قطعهنمونه با يکديگر مخلوط شده و بهصورت
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استفاده شد .ابتدا توزيع دادهها با استفاده از آزمون
کولموگروف-سميرنوف بررسي شد .با توجه به نرمال بودن
دادهها ،مقايسه ويژگيهاي خاک دو توده صنوبر و
مشخصات رويشي درختان بين دو توده با استفاده از آزمون
 tمستقل انجام شد .براي بررسي همبستگي بين ويژگيهاي
خاک و مشخصات رويشي درختان هر توده از آزمون
همبستگي پيرسون استفاده شد.

يک نمونه همگن درآمد ( .)Marañón et al., 1999بنابراين
در مجموع 76 ،نمونه خاک از دو عمق مختلف مربوط به دو
توده صنوبر برداشت شد .نمونههاي خاک در هواي آزاد
خشک و خرد شدند و از الک دو ميليمتري عبور داده
شدند .ويژگيهاي خاک شامل بافت خاک از روش
هيدرومتر بايکاس ( ،)Bouyoucos, 1965اسيديته و هدايت
الکتريکي بهترتيب با استفاده از  pHو ECمتر ( Hati et al.,
 ،)2007محتواي کربن آلي خاک ( )SOCاز روش سرد
والکي -بالک ( ،)Nelson & Sommers, 1996فسفر قابل
جذب از روش اولسون ( ،)Olsen et al., 1954پتاسيم قابل
جذب به روش استات آمونيوم ( )Page et al., 1982و ازت
کل با استفاده از روش کجلدال ()Bremner, 1996
اندازهگيري شد .عمليات داشت تودههاي مورد مطالعه شامل
آبياري ،مبارزه با علفهاي هرز و حذف جستهاي اضافي
توسط مالکان زمين و با نظارت کارشناسان مؤسسه
تحقيقات جنگلها و مراتع کشور و مديريت جهاد کشاورزي
شهرستان ري بهصورت يکنواخت در هر دو توده انجام شد.
براي تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار آماري SPSS

نتایج
براساس نتايج آزمون  ،tتفاوت معنيداري بين برخي
ويژگيهاي خاک دو توده صنوبر مورد مطالعه وجود داشت
(جدولهاي  6و  ،)3بهطوريکه درصد شن و رس و مقدار
پتاسيم خاک توده يک در دو عمق صفر تا  32و  32تا 22
سانتيمتري بهطور معنيداري بيشتر از توده دو بود .در
مقابل ،درصد سيلت و  ECخاک توده دو در دو عمق
ذکرشده بهطور معنيداري بيشتر از توده يک بود .در هر دو
عمق مورد بررسي ،بافت خاک توده يک ،لومي -رسي و
بافت خاک توده دو ،لومي -سيلتي بود.

جدول  -2معنیداری ویژگیهای خاک دو توده صنوبر مورد مطالعه براساس

آزمون t

مشخصه
عمق
(سانتيمتر)

آماره

شن

سيلت

رس

(درصد)

(درصد)

(درصد)

pH

نيتروژن

فسفر

پتاسيم

()ds/m

(درصد)

()mg/kg

()mg/kg

EC

کربن
آلي

ماده
C/N

(درصد)

آلي
(درصد)

t

5/56

9/13

2/12

3/36

72/23

2

7/23

72/19

7/23

7/51

7/23

P

**2/225

**2/227

**2/223

2/77

**2/227

7

2/351

**2/222

2/32

2/73

2/32

t

7/11

5/35

5/29

5/73

3/63

2/ 5

6/67

72/93

2/399

2/637

2/399

P

*2/275

**2/222

**2/225

2/21

**2/227

2/233

2/237

**2/222

2/179

2/967

2/173

2-32

32-22

*

** معنيدار در سطح اطمينان  33درصد؛ معنيدار در سطح اطمينان  35درصد
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جدول  -3گروهبندی ویژگیهای فیزیکی -شیمیایی خاک (میانگین  ±واریانس) تودههای صنوبر مورد مطالعه
عمق صفر تا  32سانتيمتر

مشخصه

عمق  32تا  22سانتيمتر

توده يک

توده دو

توده يک

توده دو

شن (درصد)

63/2 )7/72( a

79/53 )7/3( b

62/92 )6/9( a

67/32 )7/13( b

سيلت (درصد)

36/73 )7/75( b

59/6 )6/33( a

33/2 )3/92( b

55/62 )7/37( a

رس (درصد)

33/62 )7/73( a

63/62 )6/3( b

33/53 )6/75( a

67/62 )3/25( b

بافت خاک

لومي -رسي

لومي -سيلتي

لومي -رسي

لومي -سيلتي

9/7 )2/7( a

1/13 )2/756( a

9/73 )2/713( a

1/9 )2/7( a

a

b

a

pH
b

)ds/m( EC

(7/32 )2/523

(3/33 )2/752

(7/1 )2/322

(3/6 )2/3

نيتروژن (درصد)

2/7 )2/27( a

2/7 )2/273( a

2/292 )2/262( a

2/29 )2/27( a

فسفر ()mg/kg

52 )6( a

31 )3/59( a

39/22 )3/25( a

33 )6( a

پتاسيم ()mg/kg

375/72 )73/56( a

673/33 )73/99( b

332/3 )75/75( a

677/53 )37/33( b

کربن آلي (درصد)

7/67 )2/236( a

7/73 )2/732( a

7/25 )2/639( a

2/392 )2/711( a

C/N

76/73 )2/336( a

77/36 )2/793( a

76/71 )2/755( a

76/69 )2/179( a

ماده آلي (درصد)

6/23 )2/255( a

7/35 )2/663( a

7/97 )2/377( a

7/1 )2/322( a

حروف انگليسي متفاوت در هر رديف ،تفاوت معنيدار آماري بين ميانگين گروههاي مورد بررسي را در سطح اطمينان  35درصد نشان ميدهند.

بررسي معنيداري مشخصات رويشي درختان سهساله
صنوبر تبريزي بين دو توده مورد مطالعه نشان داد که ارتفاع
کل ،قطر برابر سينه ،ميانگين رويه زميني تکدرخت و حجم
سرپاي تکدرخت صنوبر توده يک در سطح اطمينان 33

درصد بيشتر از مشخصات متناظر درختان صنوبر متعلق به
توده دو بودند (جدول  3و شکل  .)7همچنين ،رويه زميني
در هکتار و حجم در هکتار توده يک بهطور معنيداري
بيشتر از توده دو بود (شکل .)7

جدول  -4معنیداری مشخصههای رویشی درختان سهساله تبریزی بین دو توده مورد مطالعه براساس آزمون
آماره

t

مشخصه
ارتفاع کل (متر)

قطر برابر سينه (سانتيمتر)

رويه زميني تکدرخت (متر مربع)

حجم تکدرخت (متر مکعب)

t

71/31

72/75

3/23

72/55

P

** 2/222

** 2/222

** 2/222

** 2/222

** معنيدار در سطح اطمينان  33درصد
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توده 2

توده 1

333

12

a

a

توده 2

توده 1

a

b

b

b

3

a

1

ارتفاع (متر)

ت

درخ

(سانتیمتر مکع )

(سانتیمتر مرب )
توده 2

b

ح

درخ

رویه زمینی ت

قطر (سانتیمتر)

b

31
2
1
13

1

توده 1

a

4

b

a

2

رویه زمینی در هکتار (متر مرب )

در هکتار (متر مکع )

ح

شکل  -1مقایسه مشخصههای رویشی (میانگین  ±واریانس) درختان سهساله صنوبر تبریزی بین دو توده مورد مطالعه

ارتباط بين قطر برابر سينه و ارتفاع درختان صنوبر دو
توده در شکل  6نشان داده شده است .در هر دو توده روند
مشابهي از اين نظر مشاهده شد ،بهطوريکه در هر دو توده با
افزايش قطر برابر سينه ،ارتفاع درختان صنوبر نيز افزايش
توده 2

يافت .در مقابل ،همانطور که در شکل  6مشاهده ميشود،
بيشترين قطر و ارتفاع ثبتشده مربوط به درختان صنوبر
توده يک بود.

11

توده 1

ارتفاع کل (متر)
3
3

11
قطر برابر سینه (سانتیمتر)

شکل  -2ارتباط بین قطر برابر سینه و ارتفاع درختان سهساله صنوبر تبریزی در دو توده مورد مطالعه

جدول  5همبستگي مثبت بين مشخصات رويشي (ارتفاع
کل ،قطر برابر سينه ،رويه زميني و حجم تکدرخت) درختان
صنوبر با درصد شن ،درصد رس و پتاسيم خاک تحت کشت

درختان صنوبر را نشان ميدهد .در مقابل ،مشخصات
رويشي مورد بررسي درختان صنوبر با درصد سيلت و EC
خاک همبستگي منفي را نشان دادند.
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جدول  -همبستگی پیرسون بین ویژگیهای خاک و مشخصههای رویشی درختان سهساله تبریزی
ارتفاع کل (متر)

قطر برابر سينه (سانتيمتر)

رويه زميني تکدرخت (متر مربع)

حجم تکدرخت (متر مکعب)

ويژگي

* 2/129

* 2/212

* 2/217

* 2/296

سيلت (درصد)

** -2/331

** -2/933

** -2/326

** -2/373

رس (درصد)

** 2/363

** 2/993

** 2/935

** 2/373

2/33

2/321

2/361

2/335

شن (درصد)

pH

)ds/m( EC

**

-2/335

**

-2/373

**

-2/363

**

-2/333

نيتروژن (درصد)

2/766

2/293

2/213

2/237

فسفر ()mg/kg

2/335

2/326

2/392

2/333

پتاسيم ()mg/kg

** 2/355

** 2/365

** 2/336

** 2/353

کربن آلي (درصد)

2/666

2/795

2/793

2/627

C/N

2/617

2/629

2/633

2/325

ماده آلي (درصد)

2/666

2/795

2/793

2/627

** معنيدار در سطح اطمينان  33درصد؛ * معنيدار در سطح اطمينان  35درصد

بحث
نتايج پژوهش پيشرو نشان داد که مشخصههاي رويشي
(ارتفاع کل ،قطر برابر سينه ،رويه زميني و حجم تکدرخت)
درختان سهساله تبريزي بهطور معنيداري ( )p < 2/27بين
دو توده متفاوت بود (جدول  3و شکل  .)7رشد صنوبرها
وابسته به عوامل متعددي شامل نوع کلن ،کيفيت قلمه يا
نهال ،فاصله کاشت درختان ،کشتهاي تلفيقي ،کيفيت
رويشگاه ،آب و هوا و عمليات مراقبتي و مديريتي است
( .)Tewari, 1995از آنجاييکه دو توده صنوبرکاريشده
همسن بودند ،کلن و نهالهاي مورد استفاده ،فاصله کاشت
درختان ،نوع و مقدار آبياري و عمليات مراقبتي نيز در هر
دو توده بهطور مشابهي اعمال شد .بهنظر ميرسد که شرايط
محيطي حاکم بر دو توده ،رشد درختان را تحت تأثير قرار
داده باشد .دو توده صنوبر بهتقريب نزديک بههم بودند
(فاصله دو توده  5/29کيلومتر) ،بنابراين عوامل اقليمي و
توپوگرافي نيز نميتوانست تفاوت چنداني داشته باشد .نظر
به شرايط رويشي يکسان دو توده ،عامل تأثيرگذاري که
ميتوانست پارامترهاي رويشي را بهطور معنيداري تغيير

دهد ،ويژگيهاي خاک دو توده بود .اگرچه دو توده صنوبر
مورد مطالعه نزديک به يکديگر قرار داشتند ،اما خاک دو
توده ازنظر برخي ويژگيها (درصد شن ،سيلت و رس،
پتاسيم و  )ECتفاوتهاي معنيداري را نشان دادند
(جدولهاي  6و  )3که اين امر ميتواند يکي از مهمترين
عوامل مؤثر بر رشد درختان صنوبر باشد .تغييرپذيري
ويژگيهاي فيزيکي ،شيميايي و بيولوژيکي خاک در مقياس
کم توسط پژوهشگراني مانند  Weindorfو  )6272( Zhuو
 Kavianpoorو همکاران ( )6276گزارش شد .در واقع،
ناهمگني ويژگيهاي خاک ميتواند در يک مقياس بزرگ يا
در يک مقياس کوچک رخ دهد (.)Feng et al., 2008
براساس نتايج ارائهشده در جدول  ،3بافت خاک دو توده
صنوبر متفاوت بود (بافت خاک توده يک لومي -رسي و
بافت خاک توده دو لومي -سيلتي) ،بهطوريکه درصد شن و
رس خاک توده يک بهطور معنيداري بيشتر از توده دو و
درصد سيلت خاک توده دو بهطور معنيداري بيشتر از توده
يک بود .بر اساس پژوهشهاي  Tüfekçioğluو همکاران
( )6225و  Mokhtariو همکاران ( ،)6271بافت خاک يکي

فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد  62شماره 3

از عوامل مهم براي صنوبرکاري است .همچنين ،مشخصات
رويشي درختان صنوبر با درصد شن و درصد رس
همبستگي مثبت و با درصد سيلت همبستگي منفي نشان
دادند (جدول  .)5در نتايج پژوهشهاي متعدد ،همبستگي
بين مشخصات رويشي درختان صنوبر با درصد شن ،سيلت
و رس خاک هم مثبت و هم منفي گزارش شده است
( ;Tüfekçioğlu et al., 2005; Salehi & Maleki, 2012
 .)Alijanpour et al., 2014در واقع ،نتايج متفاوت
همبستگي مشخصههاي رويشي با درصد شن ،سيلت و رس
خاک نتيجه متفاوت بودن بافت خاک در مطالعههاي مختلف
بود .در کل گزارش شده است که بهترين رشد صنوبرها بر
روي خاکهاي عميق با بافت متوسط است ( Schreiner,
 .)1959در واقع ،خاکهايي با بافت سنگين در مقايسه با
خاکهايي با بافت درشتتر ،مطلوبيت کمتري براي رشد
صنوبرها دارند ( .)Stanturf et al., 2001نتايج پژوهش
پيشرو نشان داد که خاک لومي -رسي (توده يک) شرايط
رويشي مناسبتري را در مقايسه با خاک لومي -سيلتي
(توده دو) براي صنوبرها فراهم کرد (شکل .)7
پتاسيم دومين عنصر پرمصرف ضروري براي رشد و نمو
گياهان است .براساس گزارش  Fatemiو همکاران (،)6277
مقدار پتاسيم قابل جذب خاک در توده يک در محدوده زياد
(بيشتر از  652ميليگرم در کيلوگرم) و در توده دو در
محدوده متوسط ( 722تا  652ميليگرم در کيلوگرم) بود.
نتايج پژوهش پيشرو نشان داد که صنوبرها در خاکي با
پتاسيم بيشتر (توده يک) از مشخصات رويشي بهتري
برخوردارند (شکل .)7
يکي ديگر از عوامل تأثيرگذار بر مشخصههاي رويشي
گياه که مرتبط با ويژگيهاي خاک است ،شوري ( )ECخاک
است .شوري در گياهان حساس منجر به کاهش رشد و
توليد محصول و در شرايط حاد منجر به از بين رفتن گياهان
ميشود ( .)Abdollahi et al., 2011گونههاي مختلف
صنوبر از نظر مقاومت به شوري با يکديگر تفاوت دارند .در
پژوهش پيشرو ،شوري خاک توده دو ( 3/33دسيزيمنس
بر متر) بهطور معنيداري بيشتر از توده يک (7/32
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دسيزيمنس بر متر) بود .با توجه به زياد بودن شوري خاک
توده دو که آنرا در محدوده خاکهاي بهنسبت شور يا
لبشور قرار ميدهد ،کاهش معنيدار پارامترهاي رويشي
درختان صنوبر اين توده نسبت به توده يک دور از انتظار
نبود .نتايج مطالعههاي پيشين نيز بهخوبي نشان داد که
شوري خاک يکي از عوامل مؤثر بر رشد صنوبرها است.
بهطور مثال Daneshvar ،و  )6223( Modirrahmatiبا
بررسي گلخانهاي چهار کلن صنوبر نشان دادند که شوري
خاک منجر به کاهش زيتوده و پارامترهاي رويشي نهالها
در چهار کلن صنوبر مورد مطالعه شد .بررسي  Maoو
همکاران ( )6229نيز حاکي از آن بود که رشد قطري و
ارتفاعي و نيز زيتوده کبوده با افزايش شوري در خاک
کاهش يافت .در واقع ،تنش شوري با تأثيرگذاري بر تجمع
يونهايي مانند سديم و کلر در بافت فتوسنتزکننده گياهان و
همچنين کاهش آب قابل دسترس گياه ،کاهش سطح برگ و
کاهش فتوسنتز و در نتيجه کاهش رشد گياه را بهدنبال
خواهد داشت (.)Daneshvar & Modirrahmati, 2009
با توجه به کاهش منابع جنگلي ،صنوبرها بهعنوان
مهمترين گونههاي تندرشد اهميت زيادي در توليد چوب
پيدا کردهاند .براي دستيابي به حداکثر رشد صنوبرها ،توجه
به ارتباط بين پارامترهاي رويشي ،نيازهاي تغذيهاي گياه و
ويژگيهاي خاک براي فراهم کردن شرايط مناسب رشد
ضروري است .نتايج اين پژوهش نشان داد که خاک با بافت
لومي -رسي ،پتاسيم قابل جذب بيشتر و شوري کمتر (توده
يک) شرايط رويشي مناسبتري را براي صنوبرها در مقايسه
با خاک با بافت لومي -سيلتي ،پتاسيم قابل جذب متوسط و
شوري بيشتر (توده دو) فراهم کرده بود .با توجه به نتايج اين
پژوهش و تأکيد مطالعههاي پيشين بر نقش مهم و ضروري
ويژگيهاي خاک بر مشخصههاي رويشي صنوبرها ،توجه به
ويژگيهاي خاک و انتخاب دقيق و بااحتياط رويشگاه پيش
از صنوبرکاري بهمنظور استفاده بهينه از اراضي و دستيابي
به حداکثر توليد چوب در واحد سطح ضروري است.
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Abstract
The effects of some soil properties on growth of three-year black poplars (Populus nigra L.)
were investigated in two poplar stands in south of Tehran. For this purpose, at the end of growth
period, in each poplar stand, three sample plots (3×4 m) were chosen using technique of
systematic random sampling. Diameter at breast height and height parameters of trees were
measured and then basal area and volume computed. In order to study soil properties (texture,
organic matter, pH, EC and NPK), in each plot, three soil samples were taken in depths of 15-30
and 30-60 cm. Results demonstrated that some soil properties (sand, silt and clay percent, K
content and EC) of two poplar stands had significant differences, as a consequence growth
parameters of two poplar stands also showed significant differences. So that, in stand 1 volume
of three-year poplar tree was 3 times volume in stand 2. In general, loamy-clay soil with higher
absorbable K (415/16 mg/kg) and lower EC (1/36 ds/m) (stand 1) provided better growth
conditions for poplar trees compared with loamy-silty soil with medium absorbable K (219/43
mg/kg) and higher EC (4/43 ds/m) (stand 2). Also, positive correlation between growth
parameters of poplar trees with sand and clay percent and K content and negative correlation
with silt percent and EC were observed. The results of current study demonstrated that attention
to soil properties before poplar plantation is necessary to achieve maximum wood production.
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