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 تجديد حيات طبيعي گونه سفيد پلت تاثير خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك بر
 )منطقه صفرا بسته در شرق استان گيالن: مطالعه موردي(

  3غالمرضا مردعليزاد و 2علي صالحي ،*1مير مظفر فالح چاي

  گروه جنگلداري واحد الهيجان، ،آزاد اسالميدانشگاه ، الهيجان  1
  گروه جنگلداري يالن، دانشكده منابع طبيعي،دانشگاه گ، صومعه سرا 2

  ، اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گيالنرشت 3

  30/3/94: تاريخ پذيرش  24/12/93: تاريخ دريافت
  چكيده

خصوص مناطق ب هاي شمال ايران وارزشمند جنگلبومي و هاي يكي از گونه ).Populus caspica Bornm( پلت سفيد
استه شده گسترش و تجديد حيات آن به شدت كهاي مرغوب، سطح مختلف از تعداد پايهيل د كه متاسفانه به دالباشاي مي جلگه
تجديد حيات طبيعي اين گونه در دو  تاثير خصوصيات خاك به عنوان يكي از عوامل مهم و  اصلي در  مطالعهاين در . است

پركاپشت با تجديد حيات زياد اين گونه در منطقه يد حيات كم و تجدميزان رويشگاه طبيعي آن در پارك جنگلي صفرابسته با 
قطعات برداشت تصادفي با غير مساوي برداري بصورت ترانسكت خطي نمونه. گرفتشهرستان آستانه اشرفيه مورد بررسي قرار 

 هاي موجودكليه نهالو ارتفاع  قطر يقه، هاي درختيقطر برابر سينه كليه پايه ،در داخل قطعات نمونه. نمونه بر روي آن انجام شد
ترين خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك در هر دو منطقه و همبستگي آنها با مهم. برداشت شد هاي خاكنمونههم چنين و 

پلت به  سفيدنتايج اين تحقيق نشان داد كه تجديد حيات . هاي موجود تعيين شدترين گونهوضعيت تجديد حيات مهم
به باشد كه داراي تهويه بهتري ميتر هاي با بافت سبكخاكدهد و در العمل نشان ميعكس بيشتر  خصوصيات فيزيكي خاك

اي هاي با عناصر تغذيهپلت در خاك سفيدبر اساس نتايج اين تحقيق استقرار . يابدتري استقرار ميمقدار بيشتر و با كيفيت مناسب
هاي توان عنوان نمود كه در بازيابي رويشگاهبه اين ترتيب مي. ه استپذير شدا با خصوصيات فيزيكي مناسب امكانضعيف، ام
  . بايستي به خصوصيات فيزيكي بيشتر از خصوصيات شيميايي خاك توجه نموددر ارتباط با خاك مي سفيد پلت

  خصوصيات خاك، صفرابستهپلت،  سفيد، طبيعي تجديد حيات :هاي كليديواژه

 Mir_Mozaffar@Yahoo.com: ، پست الكترونيكي 09111414575 :نويسنده مسئول، تلفن *

  همقدم
هاي شمال بومي جنگل هاياز گونه پلت درخت سفيد

حاشيه  در واي و مرطوب در مناطق جلگهبه ويژه كه است 
در كنار نهرها، رودها و در  اين گونه. رويدها ميرودخانه
 باالستتقريبا سطح آب زيرزميني حتي ها كه جلگه
پسندي مثل توسكا و لرگ هاي رطوبتبا گونه دتوان مي

المللي اتحاديه بين كه همانطوري. )15( تشكيل جامعه دهد
پلت را در طبقه  سفيد گونه) IUCN(طبيعت و منابع طبيعي 

، در قرار داده است) Endangered( خطردر حال  هايگونه
و تاكيد  گزارش موضوع رااين ايران نيز مطالعات زيادي 

در كند عنوان مي )14(جاللي و همكاران  .ندانموده
هاي به داليل مختلف از تعداد پايه هاي شمال ايران جنگل

اين گونه ارزشمند مرغوب، سطح گسترش و تجديد حيات 
نيز  )2(امان زاده و همكاران . به شدت كاسته شده است

هايي كه داراي دامنه پراكنش محدود كنند كه گونهعنوان مي
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نيز پلت  گيرند و سفيدر معرض انقراض قرار ميباشند دمي
بر اساس اظهار نظر همين . هاستاز جمله اين گونه

زاد طبيعي يا زادآوري اين گونه به صورت دانهمحققين 
-تودهدر حال حاضر بعضي از  گيرد وانجام ميزاد شاخه

به طور كامل  هستند كهدرختان كهنسالي شامل  هاي آن
در صورت عدم حمايت مرگ قطعي  بوده وفاقد زادآوري 

اسدي و . يافتها در آينده نزديك وقوع خواهد آن
  به كنند كه گونه سفيد پلتاعالم مي هم )1(همكاران 

و در شرايط طبيعي  باشدمياي در معرض خطر  گونهعنوان 
اساس مشاهدات بر . شود زادآوري بذري آن كمتر يافت مي

پلت در اكثر مناطق و فيد تجديد حيات گونه سنيز ميداني 
هاي يهپا باشد و اگرچههاي آن با مشكل مواجه ميرويشگاه

هاي آن و به خصوص در مادري اين گونه در رويشگاه
 طور ساالنه مقادير زيادي بذر ريز،  شرق استان گيالن به

رسد كنند، اما به نظر ميبا عمر كوتاه توليد مي سبك ولي
ه رشد تا توليد نهال به اين بذرها براي سبز شدن و ادام

شرايط و بستر مناسبي نيازمند هستند، كه اين بستر شايد 
  . فراهم نباشد

زادآوري طبيعي فرآيندي است كه از مراحل مختلف 
وفقيت تشكيل شده و اختالل در هر مرحله منجر به عدم م

محيطي  عوامل. )16 (شودحيات كلي جنگل ميدر تجديد 
شرايط  ،خاكوصيات خصدما، رطوبت، نور،  مانند

شرايط فيزيولوژي گياه، سيكل چنين و همتوپوگرافي، 
- تواند در تجديد حيات گونهبذردهي و قوه ناميه بذر مي

 ).18و17( هاي مهمي داشته باشدنقشهاي مختلف گياهي 
عوامل مذكور مطمئنا بر روي گونه ارزشمند سفيد پلت نيز 

ي حفظ و بايستي برامي رسدمي موثر بوده و به نظر
در . گسترش اين گونه به بررسي تك تك آنها پرداخت

هاي مختلف بر موضوع ايران برخي از محققين با ديدگاه
اسدي . اندگونه كار پژوهشي انجام دادهتجديد حيات اين 

رويشگاه شمال  25آوري بذر از جمع با) 1(و همكاران
كشور، ضمن برررسي اثر تيمارهاي مختلف در توليد مثل 

زني بذرها و ادامه   كنند كه جوانهي اين گونه اعالم ميجنس

ها تا توليد نهال، به خاك مناسب و رطوبت و نور حيات آن
در بررسي خود )5(سعادتي و همكاران .كافي وابسته است

- بيشترين جوانه باعثكه خاك با بافت لومي كند اعالم مي

 )6(سعادتي و همكاران . ي اين گونه شده استهازني قلمه
يد پلت به شرايط غرقابي بررسي واكنش نهال سف ضمن

هاي اين گونه با مبداءهاي مختلف به كنند كه نهالاظهار مي
هاي نسبتا خوبي داده و استفاده از آنها غرقابي پاسخشرايط 

هاي گير و رودخانهرا در عرصه هاي ماندابي، مناطق سيل
  . كنندشمال كشور توصيه مي

بنا به داليل كامال قانع كننده ها اشاره شد به آن مطالعاتي كه
گونه سفيد  العملعكساكثرا و بر اساس اهداف پژوهش 

. اندنهالستان و يا گلخانه مد نظر قرار دادهدر شرايط پلت را 
-رسد در ايران كار تحقيقاتي معتبر و منتشر شدهبه نظر مي

اي كه به بررسي عوامل تاثيرگذار و به ويژه خصوصيات 
هاي آن گونه در رويشگاه اينبر تجديد حيات طبيعي  خاك

سعي  مطالعهبر اين اساس اين . پرداخته باشد وجود ندارد
را در  تجديد حيات طبيعي اين گونهدارد در ابتدا وضعيت 

منطقه پركاپشت شهرستان اش در يهاي طبيعرويشگاه
پارك آستانه اشرفيه كه داراي تجديد حيات مناسب بوده و 

كه در مقايسه با منطقه قبلي داراي صفرابسته جنگلي 
مورد بررسي  باشد راتجديد حيات ضعيف از اين گونه مي

ترين مهم، مطالعهدر ادامه بر اساس اهداف . قرار دهد
خاك اين دو منطقه فيزيكي و شيميايي  خصوصيات

وضعيت  ت تعيين شده ومشخص و ارتباط بين خصوصيا
بر اين  .گيردميسي قرار تجديد حيات اين گونه مورد برر

مبنا مشخص خواهد شد كدام خصوصيت و يا كدام دسته 
از خصوصيات خاك در تجديد حيات طبيعي اين گونه در 

بديهي  .كندموثرتري ايفا مينقش  اشهاي طبيعيرويشگاه
از عوامل  رطوبت و است كه عواملي مانند نور، حرارت

گونه و از  محيطي مطمئنا مهم در تجديد حيات طبيعي هر
جمله سفيد پلت مي باشد، اما در اين پژوهش صرفا 
خصوصيات خاك به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار ير 
 . تجديد حيات طبيعي سفيد پلت مورد نظر قرار گرفته است
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تواند مورد استفاده پژوهشگران و نتايج اين تحقيق مي
و مديران اجرايي قرار گيرد كه در رابطه با حفظ، تكثير 

  .   باشندگسترش اين گونه با ارزش مشغول به فعاليت مي

  مواد و روشها
 دو منطقه پركاپشت مطالعه حاضر در: منطقه مورد مطالعه

، كه حاوي تجديد حيات مناسب سفيد پلت آستانه اشرفيه
باشد و پارك جنگلي صفرابسته، با تجديد حيات به مي

رك پا. صورت گرفته است ،نسبت ضعيف از اين گونه
جنگل و كيلومتري مركز تحقيقات  4صفرابسته در  يجنگل

درياي ارتفاع از سطح داراي  بوده وصفرابسته صنوبر 
از نظر پستي و بلندي تقريبا هموار  وبوده متر  -20حدود 

اين جنگل از نظر . شوداي محسوب ميو جز مناطق جلگه
هاي پست جنوب درياي خزر بندي جزو جنگلطبقه
سفيد  و توسكا – لرگ ، توسكاتيپ درختي  سهباشد و  مي
وسعت كل . دهدمنطقه را تشكيل ميهاي اصلي تيپ پلت

گونه منحصر به فرد سفيدپلت و هكتار 1540پارك بالغ بر 
قرار هاي فوق هكتار در حد وسطي جنگل 161به مساحت 

در همين  در پارك جنگليهاي نمونه برداري و دارد
اساس اطالعات ايستگاه  بر. ها انجام شده استقسمت

و درجه حرارت متوسط ميزان بارندگي آستانه هواشناسي 
درجه  1/16 و مترميلي 5/1228ترتيب به اين منطقه ساالنه 
از رسوبات آبرفتي بستر اصلي منطقه . باشدميگراد سانتي

طوركلي خاك منطقه هب ورودخانه سفيدرود تشكيل يافته 
پذيري آب در خاك ذونف .باشدميهاي رسوبي خاكجز 

لي و باشدميفاقد محدوديت از اين نظر و خوب تا متوسط 
جانبي  آبزميني و زهسفره آب زيرسطح به علت باال بودن 

ولي در  بودهمتر از آب اشباع سانتي 40- 30عموما تا عمق 
سانتي متر  100حدود به فصول خشك سطح سفره 

  . رسد مي

ديد حيات مناسب كه معرف منطقه با تج منطقه پركاپشت
صورت يك توده  به ،باشدمي مطالعهسفيد پلت در اين 

كيلومتر طول و  2تا  5/1(با سطح قابل مالحظه  جنگلي

بر اساس نقشه سبز است كه  )متر 400تا  300عرض 
و حاشيه  در امتداد 1383سال جنگلباني تهيه شده در 

بر اساس اطالعات . است قرار گرفتهرودخانه سفيد رود 
قدمت اين توده جنگلي خيلي زياد  كسب شده،داني مي

يا  هاي نه چندان دور بر اثر عقب نشيني ونبوده و در سال
و حتي بخشي از آن بعد از رود جابجايي رودخانه سفيد 

اين توده جنگلي در . شكل گرفته است 1369زلزله سال 
ضلع جنوبي پارك جنگلي صفرابسته واقع  يكيلومتر 5/1

وضعيت اقتصادي و  شرايط محيطي وظر گرديده و از ن
در عين حال با . داردمنطقه پارك  تشابه زيادي بااجتماعي 

در حاشيه رودخانه سفيد رود اين توده توجه به قرارگيري 
رسد وضعيت خاك اين قسمت با خاك پارك به نظر مي

جنگلي تفاوت داشته باشد كه در ادامه اين مقاله به آن 
  . پرداخته شده است

دو  درپس از جنگل گردشي اوليه : نمونه برداري روش
هايي كه داراي تجديد حيات ، محدودهذكر شدهمنطقه 

هاي مناسب از سفيد پلت بودند تعيين و پس از برداشت
، حدود )GPS( موقعيت ياب جهانيم تدستگاه سيسالزم با 

منطقه پياده و مشخص  1:25000آن در نقشه توپوگرافي 
صورت ترانسكت خطي  هاري ببردروش نمونه .شد

قطعه نمونه در هر منطقه  30تعداد  و )12(غيرمساوي بوده 
هر قطعه محل . قطعه نمونه تعيين شد 60و در مجموع 

مشخص و پس از طور تصادفي  هنمونه بر روي ترانسكت ب
مترمربع  100به مساحت آن قطعات نمونه مربعي شكل 

  .شدپياده 

قطر برابر  گيريپس از اندازهقطعات نمونه ابتدا داخل در 
كليه سانتي متر،  5/7داراي قطر بيش از  درختانكليه سينه 
شناسايي و تعداد هر يك از آنها موجود هاي گونههاي نهال

جهت مطالعات مربوط به خاك، از چهار . شد مشخص
گوشه و مركز هر يك از قطعات نمونه ذكر شده نمونه 

شت و پس از مخلوط سانتيمتري بردا 0- 20خاك از عمق 
رت يك نمونه مركب يك كيلويي به صو) 21( كردن آنها
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بندي و براي تعيين خصوصيات فيزيكي و شيميايي بسته
 .خاك به آزمايشگاه انتقال داده شد

ومتري بايكاس، وزن مخصوص حقيقي روش هيدر ازبافت 
روش كلوخه، در  و روش پيكنومتري و ظاهري به ترتيب با
با خاك  pH به روش تهيه گل اشباع، صد رطوبت اشباع 

 ،)مقطر خاك و آب 1: 5/2( متريواستفاده از روش پتانسي
مقدار ازت كل توسط روش  ،بالكوالكلي روشاز آلي ماده

پتاسيم قابل  واولسن  روشبه فسفر قابل جذب  ،كجلدال
گيري با استات آمونيوم يك موالر با از روش عصاره جذب
pH=7  8و4( شد تعيين(.  

هاي متغيرهاي مربوط به پوششداده هاي بدست آمده از 
 Excelفزار اخاك در نرم  ها و خصوصياتدرختي، نهال

ل ها ابتدا نرماجهت تجريه و تحليل داده .شدند ساماندهي
هاي ونبه ترتيب با آزم هاواريانسو همگني  بودن

در . تعيين شد )Leven( اسميرنوف و لون-كولموگروف
متغيرهاي برداشت شده در دو منطقه مذكور با  ادامه مقايسه

جهت تعيين  .شد انجاماز آزمون تي غيرجفتي  اسنفاده 
همبستگي بين متغيرهاي خاك و تجديد حيات سفيد پلت 

  . نيز از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد

  نتايج
و قطر برابر سينه  هانتايج مقايسه ميانگين تعداد پايه

مقايسه نتايج حاصل از : د مطالعهدر منطقه موردرختان 
كه  دادنشان  هاي درختيپايههاي  مربوط به داده ميانگين

تعداد درختان سفيد پلت، توسكا، صنوبر و بين ميانگين 
پركاپشت و لرگ اختالف معني داري در بين دو منطقه 

   ).1جدول (وجود دارد پارك جنگلي 

  

  لف درختي در سطح قطعه نمونه در مناطق مورد مطالعههاي مختمقايسه ميانگين تعداد پايه -1جدول 
  سطح معني دار  tآماره انحراف از معيار±ميانگين نوع گونه
 )پركاپشت(97/6±47/3 سفيد پلت

  )پارك جنگلي( 76/0±03/1
149/9  000/0  

 )پركاپشت(7/2±95/1 توسكا
  )پارك جنگلي( 08/3±4/5

056/4-  000/0  

 )پركاپشت(03/0±18/0 گردو
  )پارك جنگلي( 00/0±00/0

983/0  330/0  

 )پركاپشت(27/1±17/1 انواع صنوبر
  )پارك جنگلي( 00/0±00/0

963/3  000/0  

 )پركاپشت(00/0±00/0 لرگ
  )پارك جنگلي( 87/0±89/1

513/2-  015/0  

 )پركاپشت(00/0±00/0 ليلكي
  )پارك جنگلي( 25/0±07/0

415/1-  163/0  

  

و توسكا در  سفيد پلتان درختدهد كه اين نتايج نشان مي
 هر دو منطقه مورد مطالعه جز درختان اصلي بوده، اگر چه

در منطقه پارك و درخت سفيد پلت  در منطقه پركاپشت
هاي اصلي درختي درخت توسكا جزء گونهجنگلي 

با توجه به معرف بودن اين دو درخت در اين  .باشند مي

 2در جدول  دو منطقه، اختالف ميانگين قطر اين درختان
بر اساس اين نتايج ميانگين قطر . نشان داده شده است

درختان سفيد پلت و توسكا در منطقه پارك جنگلي بيشتر 
  . باشداز منطقه پركاپشت مي
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در ) سفيد پلت و توسكا(مقايسه ميانگين قطر درختان اصلي  -2جدول 
  مناطق مورد مطالعه

انتيس(  انحراف از معيار ±ميانگين نوع گونه
  )متر

سطح معني tآماره
  دار

سفيد
  پلت

 )پركاپشت(  6/8±5/23
  )پارك جنگلي(  3/51±7/138

576/21-000/0 

 )پركاپشت(  5/17±5/5 توسكا
  )پارك جنگلي(  3/11±3/24

003/4-000/0 

كليه  تعداد زادآوري: هاي مختلفگونهوضعيت زادآوري 
مناطق  محدودهدر اي هاي مختلف درختي و درختچهگونه

بر اين اساس . نشان داده شده است 1مورد مطالعه در شكل 
زادآوري گونه سفيد پلت در منطقه پركاپشت به مراتب 

كه گونه باشد، در حاليبيشتر از منطقه پارك جنگلي مي
. باشدتوسكا در هر دو منطقه داراي زادآوري معمولي مي

ي هاپركاپشت و گونههاي لرگ و ليلكي در منطقه گونه
اوجا نيز در منطقه پارك جنگلي صنوبر، بيد، گردو، افراء، 

  .   باشندفاقد زادآوري مي

نتايج مربوط به زادآوري دو گونه سفيد پلت و توسكا، به 
هاي موجود در مناطق مورد مطالعه، ترين گونهعنوان مهم
تعداد  ،بر اين اساس. نشان داده شده است 3در جدول 

در دو منطقه پركاپشت و پارك زادآوري گونه سفيد پلت 
باشد و در منطقه داري ميجنگلي داراي اختالف معني

تعداد . باشدپركاپشت تعداد آن به مراتب بيشتر از پارك مي
در دو منطقه مورد مطالعه اختالف نيز زادآوري توسكا 

  .  داري نشان ندادندمعني

  

  
  اي در محدوده مناطق مورد مطالعهتي و درختچههاي مختلف درختعداد زادآوري در هكتار گونه -1شكل 

  
  در سطح قطعه نمونه در مناطق مورد مطالعه) سفيد پلت و توسكا(هاي اصلي مقايسه ميانگين تعداد زادآوري گونه -3جدول 

  سطح معني دار  tآماره  انحراف از معيار±ميانگين  نوع گونه درختي
  )پركاپشت(  8/6±7/1  سفيد پلت

  )ك جنگليپار( 040±1/0
438/3  002/0  

 )پركاپشت(  9/7±7/5  توسكا
  )پارك جنگلي(  1/7±9/9

178/1-  244/0  
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خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك در مناطق مورد 
نتايج خصوصيات فيزيكي خاك در بين دو منطقه : مطالعه

به غير از در صد رس و وزن مورد مطالعه نشان داد كه 
گيري يكي اندازهخصوصيات فيزبقيه مخصوص حقيقي، 

خاك . )4جدول ( باشنددار ميداراي اختالفات معنيشده 

داراي در  پارك جنگليدر مقايسه با منطقه  پركاپشتمنطقه 
وزن  .مي باشد ترصد شن بيشتر و در نتيجه سبك

در حالي كه  در منطقه پركاپشت بيشتر، مخصوص ظاهري
 پارك جنگليدر صد تخلخل و در صد رطوبت اشباع در 

  . باشدمياز منطقه پركاپشت بيشتر 
  

  مقايسه ميانگين خصوصيات فيزيكي خاك در بين مناطق مورد مطالعه -4جدول 
  سطح معني دار  tآماره  انحراف از معيار±ميانگين خصوصيات خاك

 )پركاپشت( 02/39±87/3 (%)مقدار سيلت
  )پارك جنگلي( 86/7±05/47

908/4  000/0  

 )پركاپشت( 82/13±52/3 (%)مقدار رس
  )پارك جنگلي(  72/6±32/16

804/1  076/0  

 )پركاپشت( 88/46±08/6 (%)مقدار شن
  )پارك جنگلي( 82/8±63/36

  

292/5-  000/0  

 وزن مخصوص ظاهري
(gr/cm3) 

  

 )پركاپشت( 13/0±34/1
  )پارك جنگلي(  09/0±17/1

901/5-  000/0  

  وزن مخصوص حقيقي
(gr/cm3) 

  

  )تپركاپش(  53/0±28/2
  )پارك جنگلي(  12/0±26/2

165/0-  870/0  

 (%)در صد تخلخل
  

 )پركاپشت( 00/17±31/37
  )پارك جنگلي(  46/5±69/47

183/3  002/0  

 (%)در صد رطوبت اشباع
  

 )پركاپشت( 57/2±03/45
  )پارك جنگلي(  87/8±77/84

781/23  000/0  

  طق مورد مطالعهمقايسه ميانگين خصوصيات شيميايي خاك در بين منا -5جدول 
  سطح معني داري  tآماره    انحراف از معيار±ميانگين خصوصيات خاك

pH076/0±9/7 )پركاپشت( 
  )پارك جنگلي( 239/0±5/7

14/8 -  000/0  

 )پركاپشت( 738/0±255/0 (%)كربن آلي
  )پارك جنگلي(  978/1±455/8

196/21  000/0  

 (%)ازت كل
  

 )پركاپشت( 027/0±091/0
  )پارك جنگلي( 133/0±601/0

  

63/20  000/0  

 فسفر قابل جذب
  )ميلي گرم بر كيلو گرم(

  

 )پركاپشت(767/0±571/0
  )پارك جنگلي(  822/5±988/10

717/9  000/0  

 پتاسيم قابل جذب
  )ميلي گرم بر كيلو گرم(

 )پركاپشت( 433/29±431/195
  )پارك جنگلي(  812/183±102/438

140/7  000/0  
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ج خصوصيات شيميايي خاك در بين دو منطقه چنين نتايهم
مورد مطالعه نشان داد كه تمامي خصوصيات شيميايي 

به غير . باشنددار ميگيري شده داراي اختالفات معنياندازه

، مقادير مربوط به كربن آلي، ازت كل، فسفر و pHاز 
پتاسيم قابل جذب در خاك منطقه پارك جنگلي بيشتر از 

  ).  5جدول (باشد ميخاك منطقه پركاپشت 

  
  

  هاي سفيد پلت و توسكا با خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك داري بين تعداد زادآوري گونههمبستگي پيرسون و سطح معني -6جدول 

  تعداد زادآوري سفيد پلت  ضريب همبستگي  خصوصيات خاك
تعداد زادآوري 

  توسكا
 ضريب همبستگي پيرسون (%)مقدار سيلت

  )رداسطح معني(
178/0-  

)173/0(  
249/0  

)055/0(  
 ضريب همبستگي پيرسون (%)مقدار رس

  )دارسطح معني(
055/0-  

)676/0(  
082/0  

)535/0(  
 (%)مقدار شن
  

 ضريب همبستگي پيرسون
  )دارسطح معني(

175/0  
)180/0(  

150/0-  
)252/0(  

 وزن مخصوص ظاهري
 (g/cm3)  

  

 ضريب همبستگي پيرسون 
  )دارسطح معني(

*254/0  
)050/0(  

105/0-  
)425/0(  

 وزن مخصوص حقيقي
 (g/cm3)  

  
  

  
 ضريب همبستگي پيرسون 

  )دارسطح معني(

 
011/0  

)935/0(  

  
066/0-  

)617/0(  

 (%)در صد تخلخل
  

 ضريب همبستگي پيرسون
 )دارسطح معني(

161/0-  
)220/0(  

004/0  
)975/0(  

  
  (%)در صد رطوبت اشباع 

  

 ضريب همبستگي پيرسون 
  )دارسطح معني(

 
*384/0-  
)002/0(  

  
186/0  

)154/0(  
pHضريب همبستگي پيرسون 

 )دارسطح معني(
*294/0  
)023/0(  

097/0-  
)459/0(  

 ضريب همبستگي پيرسون (%)كربن آلي
 )دارسطح معني(

**381/0-  
)003/0(  

197/0  
)132/0(  

 (%)ازت كل
  

 ضريب همبستگي پيرسون
 )دارسطح معني( 

**393/0-  
)002/0(  

142/0  
)280/0(  

 فسفر قابل جذب
  )ميلي گرم بر كيلو گرم(

  

 ضريب همبستگي پيرسون 
  )دارسطح معني(

 
*322/0-  
)012/0(  

  
075/0  

)569/0(  
  

  پتاسيم قابل جذب
  )ميلي گرم بر كيلو گرم( 

 ضريب همبستگي پيرسون 
  )دارسطح معني(

  
*279/0-  
)031/0(  

  
220/0  

)092/0(  
  %99معني دار در سطح احتمال %                         ** 95معني دار در سطح احتمال *                        
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سفيد پلت و هاي همبستگي بين تعداد زادآوري گونه
نتايج همبستگي پيرسون بين : توسكا با خصوصيات خاك

يزيكي و شيميايي خاك با تعداد زادآوري فخصوصيات 
هاي نشان داد كه تعداد نهال هاي سفيد پلت و توسكاگونه

و وزن مخصوص ظاهري خاك رابطه  pHسفيد پلت با 
پتاسيم  وو با كربن آلي، ازت كل، فسفر دار معنيمثبت 
دار ه منفي معنيرابط جذب و در صد رطوبت اشباع قابل

  ). 6جدول ( دادندنشان 

  گيريبحث و نتيجه
جديد نتايج اين تحقيق نشان داد كه در منطقه پركاپشت ت

دار و به مراتب باالتر حيات گونه سفيد پلت به طور معني
بر اساس نتايج اين تحقيق . باشداز منطقه پارك جنگلي مي

مشخص شد كه در هر دو منطقه مورد مطالعه درختان 
بدون شك در . مادري سفيد پلت به انداز كافي وجود دارند

ر گذار، يكي از عوامل اصلي دكنار عوامل محيطي تاثير
تجديد حيات يك گونه وجود درختان مادري مناسب و 

باشد و اين مطالعه نشان داد بذرده براي تجديد حيات مي
كه در هر دو منطقه درختان مادري مناسب براي تجديد 
حيات وجود دارد، اگر چه ميانگين قطر درختان سفيد پلت 
در منطقه پارك جنگلي به مراتب باالتر از منطقه پركاپشت 

شد و اين موضوع نشان دهنده سن بيشتر اين درختان بامي
  .  در منطقه پارك جنگلي است

زادآوري طبيعي فرآيندي است كه از مراحل مختلف 
تشكيل شده و اختالل در هر مرحله منجر به عدم موفقيت 

به غير از منشاء ). 16(شوددر تجديد حيات كلي جنگل مي
انند نور، بسياري از عوامل طبيعي م ،و خصوصيات بذر

شرايط آب و هوايي، توپوگرافي و خصوصيات خاك در 
عالوه بر نور،  .)9(باشند تجديد حيات تاثيرگذار مي

خصوصيات خاك مانند بافت خاك، تخلخل، ميزان رطوبت 
ترين خصوصيات خاك هستند كه بر و كربن و ازت از مهم

  ).19 و 7( تجديد حيات طبيعي و رويش بذور تاثير دارند

ج اين تحقيق نشان داد كه مقادير مربوط به كربن آلي، نتاي 
ازت كل، فسفر قابل جذب، رس، سيلت، و در صد رطوبت 
اشباع خاك در منطقه پركاپشت كمتر و در مقابل مقادير در 

و پتاسيم در منطقه  pH، ظاهريصد شن، وزن مخصوص 
اختالف بين . باشدمذكور بيشتر از پارك جنگلي مي

ها در بين دو منطقه و شيميايي خاكخصوصيات فيزيكي 
خصوصيات . تواند به عوامل متعددي ارتباط داشته باشدمي

فيزيكي خاك از جمله بافت، وزن مخصوص، تخلخل و 
هاي درختي جنگلي  ساختمان آن، بيشتر از آنكه به گونه

در  .)11(وابسته باشد، به شرايط رويشگاهي بستگي دارند 
وقعيت مناطق مورد مطالعه، از رسد ماين تحقيق به نظر مي

عوامل اصلي تاثيرگذار بر اختالف خصوصيات خاك و به 
. باشدخصوص اختالف در خصوصيات فيزيكي خاك مي

منطقه پركاپشت در نزديكي رودخانه و تحت تاثير رسوبات 
باشد و خاك موجود در آن عموما بر روي اي ميرودخانه

خاص خود را  اين رسوبات تكامل پيدا كرده و خصوصيات
اين نوع خاك ها خيلي عميق نبوده، عموما داراي . دارد

بر اساس نتايج . بافت سبك و حاصل خيزي زيادي ندارند
تر بوده و حاصل بافت خاك در منطقه پركاپشت سبك
زياد بودن . مقدار شن آن بيشتر از منطقه پارك جنگلي است

ذرات شن و كم بودن مقدار رس از يك طرف سبب تهويه 
مناسب، اما از طرف ديگر سبب عدم نگهداري آب و 

هاي منطقه موضوع اخير در خاك. شوداي ميعناصر تغذيه
هم چنين يكي از . پركاپشت به وضوح قابل مشاهده است

هاي داليل اصلي كم بودن در صد رطوبت اشباع در خاك
اين منطقه عدم وجود ذرات رس به مقدار كافي و زياد 

  . بودن شن مي باشد

از طرف ديگر كربن آلي، ازت و فسفر قابل جذب در خاك 
منطقه پركاپشت نسبت به منطقه  پارك جنگلي مقادير 

اي مهم مذكور كمبود عناصر تغذيه. دهدكمتري را نشان مي
از يك طرف به كمبود رس و افزايش ميزان شن خاك 

عموما مواد آلي خاك كه منشايي براي . شودمربوط مي
عناصر غذايي خاك مانند ازت، فسفر  ينتر مهمتوليد 
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، با ميزان شن خاك رابطه منفي نشان )20( باشند يم
عالوه بر تاثير و همبستگي منفي ميزان شن ). 22( دهند مي

با مقادير اين عناصر، ميزان ورودي مواد آلي به اكوسيستم 
باشد و هم چنين كه در جنگل عموما از طريق الشبرگ مي

يك از اين دو گونه نيز از ديگر  نرخ تجزيه الشبرگ هر
عوامل مهم تاثير گذار بر ميزان مواد آلي و عناصر وابسته 

رسد موضوعات اخير نياز  به باشد، كه به نظر ميبه آن مي
  . مطالعات بيشر دارد

با در نظر گرفتن شرايط خاكي بين دو منطقه و بيان 
توان اينطور بيان نمود كه وضعيت هاي آنها ميتفاوت

خاك و به خصوص وجود عناصر شيميايي صوصيات خ
اي در منطقه پارك جنگلي نسبت به منطقه پركاپشت تغذيه

در عين حال تجديد . باشدتر ميبراي رويش گياهان مناسب
تر حيات گونه سفيد پلت در منطقه پركاپشت مناسب

بر اساس نتايج اين تحقيق، تجديد حيات گونه . باشد مي
همبستگي مثبت و با كربن آلي،  خاك pHسفيد پلت با 

ازت كل، فسفر قابل جذب، پتاسيم، و رطوبت اشباع خاك 
در بسياري از تحقيقات تاثير نور، . رابطه منفي دارد

توپوگرافي، خصوصيات فيزيكي و شيميايي و حتي زيستي 
خاك بر روي تجديد حيات موثر شناخته شده 

 و در عين حال رفتارهاي تجديد حيات) 17و10(است
هاي مختلف در ارتباط با شرايط محيطي متفاوت گونه
كنند كه ميزان رطوبت خاك عنوان مي) 18(مدسن . است

هاي راش اروپايي تاثير مثبت دارد، در استقرار و رشد نهال
در صورتي كه مقدار زياد كربن آلي خاك تاثير منفي بر 

در حالي كه . تجديد حيات اين گونه گذاشته است
همبستگي مثبت زادآوري دانه زاد راناس  از) 10(مهدوي

با مواد آلي خاك، نيتروژن و پتاسيم در ) گيالس وحشي(
نيز ) 3(پاوند درو و همكاران . دهنداستان ايالم گزارش مي

در استقرار و زادآوري گونه پلت هم خصوصيات فيزيكي 
بر .  و هم خصوصيات شيميايي خاك را موثر مي دانند

ق تجديد حيات گونه سفيد پلت با اساس نتايج اين تحقي
اي مهم خاك و در صد رطوبت اشباع اكثر عناصر تغذيه

همبستگي منفي و با مقدار شن نيز اگرچه همبستگي معني 
بر اساس نتايج حاضر، . دار نشان نداده، اما رابطه مثبت دارد

توان در اين خصوص عنوان نمود يكي از نظراتي را كه مي
ت سفيد پلت بيشتر از اينكه تحت اين است كه تجديد حيا

اي خاك باشد، تاثير خصوصيات شيميايي و عناصر تغذيه
بر اين اساس . گيردتحت تاثير خصوصيات فيزيكي قرار مي

توان عنوان كرد كه تجديد حيات اين گونه با ارزش در مي
هاي با بافت سطحي سبك و تهويه مناسب بهتر و خاك

ر ايران و در دنيا در اگر چه د. گيردبيشتر صورت مي
خصوص عوامل محيطي تاثيرگذار بر استقرار و ادامه حيات 
گونه سفيد پلت بسيار كم كار شده است، اما نتايج بسياري 

هاي ها و كلناز تحقيقات در خصوص رشد و استقرار گونه
- مختلف جنس صنوبر نشان داده است كه صنوبرها گونه

افت متعادل و حتي در هاي با بهايي هستند كه نياز به خاك
  ). 23و13(برخي موارد سبك دارند

توان در خصوص در عين حال نقطه نظر ديگري را  مي
-رفتار و استقرار مناسب تجديد حيات سفيد پلت در خاك

با توجه به . هاي با عناصر حاصلخيزي كم مطرح نمود
نتايج اين تحقيق در هر دو منطقه پارك جنگلي و پركاپشت 

در عين حال . پلت به اندازه كافي وجود دارددرختان سفيد 
در منطقه پارك جنگلي كه تجديد حيات سفيد پلت كمتر 

باشد و شود هم تعداد پايه هاي توسكا بيشتر ميديده مي
عالوه بر . هم زادآوري آن هم بيشتر به چشم مي خورد

هاي درختي و هم توسكا در منطقه پارك جنگلي، هم پايه
خورد، اي لرگ و ليلكي به چشم ميهتجديد حيات گونه

-ها در منطقه پركاپشت ديده نميدر حالي كه اين گونه

توان اينطور استدالل نمود كه در منطقه پارك مي. شوند
جنگلي كه خاك به خصوص از لحاظ موجودي عناصر 

هاي مادري تري دارد، اگر چه پايهاي وضعيت مناسبتغذيه
موجود ذكر شده به  هايسفيد پلت در كنار ديگر گونه

هايي به اندازه كافي و در حد مناسب قرار دارد، اما گونه
ها استقرار يافته و غير از گونه سفيد پلت در اين نوع خاك

اند و در واقع در رقابت جهت تجديد حيات مناسب نموده
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با . مانداستقرار زادآوري جايي براي گونه سفيد پلت نمي
عنوان نمود كه در منطقه توان نگاه و بياني ديگر مي

پركاپشت كه خاك از نظر عناصر معرف حاصلخيز ضعيف 
هايي مانند توسكا، ليلكي و لرگ كمتر و يا باشد، گونهمي

خورند اما گونه سفيد پلت توانسته است اصال به چشم نمي
بر اين اساس تجديد حيات . به تعداد كافي استقرار يابد
حاصلخيزي احتياج هاي خيلي گونه سفيد پلت به خاك

هايي مانند ليلكي، ندارد و در عين حال تجديد حيات گونه
هاي با عناصر بيشتر را لرگ و حتي توسكا به نسبت خاك

با اين ديد شايد بتوان عنوان نمود كه سفيد . كنندطلب مي
هاي حاصلخيز كه شرايط فيزيكي تواند در خاكپلت نيز مي

اما احتماال در رقابت با  مناسب داشته باشند استقرار يابد،
هاي پر نياز نتوانسته است در خاك با عناصر ديگر گونه

. اي مناسب در منطقه پارك جنگلي استقرار يابدتغذيه
و در ارتباط با  سفيد پلتهاي بنابراين در بازيابي رويشگاه

بايستي به خصوصيات فيزيكي بيشتر از خاك مي
اگر چه به خصوصيات شيميايي خاك دقت نظر داشت، 

رسد چنانچه خصوصيات فيزيكي خاك مناسب نظر مي
هاي با تواند در خاكبراي تجديد حيات باشد، اين گونه مي

اي مناسب با در نظر گرفتن خصوصيات شيميايي و تغذيه
  .  اي عملكرد بسيار بهتري هم داشته باشدرقابت بين گونه
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Natural Regeneration of (Populus caspica Bornm.) and its 
relationship with soil physical and chemical properties (Case 

Study: Safrabaste Region in East of Guilan province) 
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Abstract 

Populus caspica Bornm. is on of the most important tree species in Iranian forest, 
specially in plain area. Unfortunately, natural regeneration, distribution and elite trees of 
this species were diminished by different reasons. In this study, natural regeneration 
conditions of this species and its relationships with soil properties were carried out in 
two regions, Parkaposht with poor natural regeneration and Safrabasteh forest park with 
good natural regeneration. Sampling as unequal linear transect with random harvest of 
sample pieces has been done. In each sampling plot, diameter of breast height for each 
tree, height and diameter of each sapling and soil sample were taken. The most 
important soil physical and chemical properties and correlation of them with natural 
regeneration of important tree species were determined. The results of this study 
showed that there was strong relationship between establishments of natural 
regeneration with soil physical properties. The natural regeneration of Populus caspica 
was established better in light soil texture with good aeration. The establishment of 
Populus caspica is possible in soils with poor nutrient states, but with suitable physical 
condition. On the base of this study, it is declared that establishment of natural 
regeneration of Populus caspica show strong relationship with soil physical properties 
compare to the chemical properties of soil.    

Key words: Natural Regeneration, Populus caspica, Soil properties, Safrabasteh. 

 


