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 ۀآمیخت و خالص یجنگلکار خاک و توده خصوصیات مقایسۀ
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  هچکید

 Populusدصتوئیاد     صانوبر  یهاا  گونا  باا  آمیختا   خااص  و   هاای  یجنگلکاردر حاضر با هدف بررسی اثر آمیختگی  پژوهش

deltoids  و توسکای ییالقی )Alnus subcordata)  گرفا  انجاا   چمساتا    ةمنطقا ی توده و خواص خاا   کمّ یها مشخص بر .

 صانوبر  . 2درصاد(    100صانوبر خااص     . 1کامل تصادفی با پنج تیمار آمیختگی شامل  یها بلو  طرح آزمایشی آزمایش در قاصب

خااص    یتوسکا. 5و صد  در 67: توسکا درصد 33صنوبر  .4  درصد 50: توسکا درصد 50صنوبر . 3  درصد 33: توسکا درصد 67

رویشای   هاای  یژگای و 1393. در ساال  شدتحقیقات چمستا  مازندرا  اجرا  ایستگاهدر  1374در چهار تکرار در سال درصد(  100 

ا  داد نشا  یکطرفا  واریانس  تحلیلبرداش  شد. نتایج  متر یسانت 20تا  0از عمق مرکب  صورت ب خا   یها نمون و آماربرداری شد 

هاا از   درختا  از نظر قطر برابرسین   ارتفاع  عرض تاج و شاخ  سطح برگ و توده اختالفی  جنگلکارسال از  20پس از گذش  

 صانوبر  صنوبر در تیماار قطری  . بیشترین رویشاس دار  معنیمختلف  تیمارهایدر نظر سطح مقطع  حجم و سطح برگ در هکتار 

با میاانگین   را در تیمار خاص قطری بیشترین رویش نیز مشاهده شد. توسکا  متر سانتی 0/35با میانگین  درصد 67توسکا  درصد: 33

آصی  کربن آصی  نیتارون    مادة مخصوص ظاهری   جر هدای  اصکتریکی  قابلی  نشا  داد. بین خصوصیات اسیدیت    متر سانتی 0/25

 صانوبر تیمار  بر اسا  نتایج مشاهده نشد.  یدار یمعنمختلف آمیختگی صنوبر و توسکا اختالف  یمارهایتفسفر و پتاسیم خا  در 
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 مقدمه
در  اهمی  زیادی رشدتند یها گون با  یجنگلکارامروزه 

صیاد چاو    و تو [1]جنگلای   یها عرص کاهش فشار ب  

 هاا  یجنگلکاار   بار ایان   عاالوه دارد.  کشاورها مورد نیاز 

لوگیری از تخریب یا فرسایش خاا   افازایش   موجب ج

    ترسایب کاربن  آصی خا   بهبود سااختما  خاا   مادة 

مناساب   سازگا  بو کرد    فراهم عناصرچرخة کمک ب  

 و بهبااود ساایمای ساارزمین و [1] وحااش  یاااتحباارای 

زودرشادند  گوناة  بر و توسکا دو . صنوشوند یم هوا و آ 

آمیختاة  خااص  و   هاای  یجنگلکاار ک  در شمال کشور 

 زیادی با آنها صورت گرفت  اس .

 یهاا  چاو  توصید  زیادی درصنوبر قابلی   یها گون 

زیااادی ارزش اقتصااادی  و از داشاات تجاااری و صاانعتی 

 ازدر هکتار  متر مکعب 56توصید ساالن   .[2] ندبرخوردار

 Populus x  اوراماااریکن رصااانوب یهاااا گونااا 

euramericana)    [2] در ترکیاا  گاازارش شااده اساا. 

  یسااز  سااختما  برای مصاارف نجااری    صنوبر  چو 

خارده   تختا    صانایع کاذاذ و   یسااز  جعب   سازی ی کبر

 یجنگلکاار  از تاوا   یما بنابراین  ؛[3] داردچو  کاربرد 

ماورد نیااز   چاو  انباوه   تاممین  توصیاد و   برایاین گون  

 استفاده کرد. مختلف یاه بخش

خااص    صاورت  با   هاا  یجنگلکار ایرا  بیشتر در

مکارر در   یهاا  برداشا    ها جنگلکاریاس . در این 

دصیال   با  کاهش مواد ذذایی رویشگاه  سببمدت  کوتاه

 کا   شاود  یم مختلف خا  های ی الاز  نکرد  استفاده

 پایداری رشد آنها را با مشکل مواج  کندممکن اس  

باا توجا  با     خاص   های یجنگلکارکلی  طور ب [. 4]

مواجهاا  بااا عواماال جااوی و   درحساساای  بیشااتر 

محیطای و   ذیرجوی و همچناین اهمیا  کام زیسا     

از ارزش   ای آمیخت ه یجنگلکارتفرجگاهی نسب  ب  

 [.1]دارند رکمتری برخو

توصیاد   ذیرمستمر بود خا  و  یزیخحاصلکاهش 

در  یاژه و با    مادت  بلناد شده در  یجنگلکار یها گون 

شاده اسا  کا  از درختاا       سبب  زودرشد یها گون 

برای جبرا  کاهش نیترون  خا   نیترون  ةکنند ی تثب

زیااد  و همچنین سرع   [4]مکرر  یها برداش در اثر 

 یهااا گوناا . [6] اسااتفاده شااود [5] الشاابرگ ةتجزیاا

خاا  در   نیتارون  افزایش دصیل  ب  نیترون  ةکنند ی تثب

یکاای از  .[5] دارنااد یزیاااد   کاااربردهااا جنگلکاااری

کا    [7] اسا  توساکا   نیتارون   ةکنند ی تثب یها گون 

شاده تاا از    سابب این موضوع  .دارد نیز یرشد سریع

صانوبر   ةگونا هماراه بارای    ةعناوا  گونا   این گون  ب 

افزایش توصید و جبرا  کاهش نیترون  خاا    منظور ب 

 .[8] در شمال کشور استفاده شود

ارائاة   یال دص با    باومی  یها گون آمیخت  با  یجنگلکار

  تناوع وسیعی از خدمات توصیدی  حماایتی  حفا    دامنة 

  و همچناین اصاالح و احیاای اراضای مخروبا       یستیز

آمیختا    یجنگلکاردر  [.13-9] اس ترین گزین   مناسب

ناوری متفااوت درختاا   تااج درختاا        یازهاین یلدص ب 

موجاب   ها گون آمیختگی  [ 13] یابد یمپراکنش  یخوب ب 

و خطار از   شاود  می [14] بهبود رویشگاهو اصالح خا  

کااهش   هاا  یمااری بآفاات و   یال دص با  بین رفتن درختا  

آمیختا  نساب     یجنگلکارمزایای بنابراین  . [15] یابد می

کا  آمیختگای   موضاوع   اماا ایان    خاص  واضح اس  ب 

و باا چا  نسابتی بایاد ایان       ب  چ  صورتی باشد ها گون 

گیرد تا ب  بهترین شکل ممکن از سایر  آمیختگی صورت

نیازمناد بررسای     ی آمیخت  استفاده شودجنگلکارمزایای 

خاص   های یجنگلکارزمینة مطاصعات مختلفی در اس . 

گرفتا   انجاا   جهاا   مختلاف در   یها نسب و آمیخت  با 



 توسکا )مطالعة موردی: چمستان، استان مازندران( و صنوبر آمیختة و خالص یجنگلکار خاک و توده خصوصیات مقایسة
769 

 گوناة  13 رشاد  و توصیاد ( 2004 و همکارا   . پیتواس 

آنهاا  هاای   یافتا  . [12]د را مقایس  کردنا  کاستاریکا بومی

باومی   یهاا  گونا  آمیخت  با  های یجنگلکارک  نشا  داد 

دارای و دارد کااال  خادمات متناوع    کارد   ضمن فراهم 

خااص   جنگلکااری  وسیعی از مزایاا نساب  با     گسترة 

خادمات  مطاصعة ب   (2005  همکارا  و . مونتاگنینیاس 

مرکاازی  یکااایآمردر  هااا یجنگلکااار محیطاای یساا ز

 یهاا  گونا  نشا  داد استفاده از  آنها. نتایج [11] ندپرداخت

محیطای    خادمات زیسا   سابب   زراعی یش ببومی برای 

در این  یستیز تنوعو  یتودهزاقتصادی و همچنین افزایش 

با    (2006  ینیو مونتااگن  یپت منطق  شده اس . همچنین

باومی در  آمیختة گونة خاص  و  یجنگلکاررشد مطاصعة 

 یور بهاره نشاا  داد   آنهاا . نتاایج  [14] کارائیب پرداختند

آ  آمیخت  نسب  با  خااص  بیشاتر و رشاد      یلکارگجن

در شاامال  (2014  همکااارا  و ونسیاا. نبااود تاار یعساار

خااص  و   هاای  یجنگلکاار پرتغال  توصید و پویایی رشد 

 Pseudotsugaو  Castanea sativگونااة دو آمیختااة 

menziesii  داد نشااا   آنهااا. نتااایج کردناادرا بررساای

پویایی رشد و توصید بیشاتری نساب      آمیخت  یجنگلکار

در نظار   نیاز  رو یشپا تحقیاق   .[1]   اس ب  خاص  داشت

مختلف آمیختگی صانوبر و توساکا    یها نسب تمثیر  دارد

را باار برخاای  خاااص  و آمیختاا  هااای یجنگلکاااردر 

 چمسااتا منطقااة ی درختااا  و خااا  خصوصاایات کمّاا

 .ندکارزیابی 

 ها روشمواد و 

 عیت رویشگاهوض

 مرتاع ایساتگاه تحقیقاات جنگال و    در   منطقة تحقیق

در  چمساتا   -نور ةجاد 12در کیلومتر  چمستا  واقع

منطقا    یاس . عارض جغرافیاای  واقع استا  مازندرا  

شاماصی   ةدقیق 29درج  و  36دقیق  تا  25درج  و  36

درجا    51دقیق  تاا   55درج  و  51و طول جغرافیایی 

از سطح دریاای  منطق  ارتفاع  اس .شرقی  ةدقیق 59و 

درصاد   3متر و شیب منطقا  باین صافر تاا      100آزاد 

اقلایم   .هموار اسا   بوده و دارای سطحی کامالً متغیر

اطالعاات  براساا    باوده و  معتدل و مرطاو   منطق 

سااالن    درجاة حارارت  میاانگین  ایستگاه هواشناسی  

 865  سااالن بارندگی  میانگین  گراد یسانت ةدرج 3/16

و حداکثر بارندگی ماهانا  در مهار و حاداقل     متر یلیم

فصل خشک طبق منحنی . اس  بارندگی ماهان  در تیر

. اسا   آمبروترمیک از اواخر خرداد تاا اواخار مارداد   

تیره و خیلای تیاره    یا قهوهعمیق ب  رنگ منطق  خا  

 متمایل ب  خاکستری با باف  متوسط صاومی  یا قهوهتا 

  منطقا   شناسای  ینزماز نظر اس . ساختما  فشرده و 

 .[8] میوسن فوقانی تعلق دارد ةدورب  دورا  سو  و 

 توصیف رویشگاه

هاای یکسااص     نهالبا  1374در سال  نظر رویشگاه مورد

کمای و   یهاا  مشخصا  با هدف بررسی اثار آمیختگای   

و خاواص خاا  در ایساتگاه تحقیقاات      هاا  گون کیفی 

اح  مسا  . کال شد یجنگلکارجنگل و مرتع چمستا  

هکتااار  شااامل  2/3شااده در ایاان طاارح   یجنگلکااار

 صانوبر  یهاا  گونا  آمیختا  و خااص     یها یجنگلکار

ایان پاژوهش در    اس . 2و توسکای ییالقی 1دصتوئید 

کامل تصادفی با پنج تیماار   یها بلو آماری طرح قاصب 

 متار  4×4 ها نهال کاش فاصلة  اجرا شد.و چهار تکرار 

صنوبر خاص  . 1از:  ندا عبارت آمیختگی یمارهایت .بود

  درصاد  33: توسکا درصد 67صنوبر . 2درصد(   100 

 33صانوبر  . 4  درصد 50 : توسکا درصد 50صنوبر . 3

                                                           
1. Populus deltoides Bartr. Ex Marsh 

2. Alnus subcordata C.A.May 
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 100خااص     یتوسکا. 5و  درصد  67: توسکا  درصد

 درصد(.

 ها برداشت داده

و گرفا   انجاا    1393 خارداد آماربرداری صددرصد در 

باا   کال  قطرسنج  ارتفاع با نوار برابرسین  قطر های یژگیو

 یاری گ انادازه عرض تاج با متر صیزری و  سونتو سنج یبش

از تقسایم   شاخ  سطح برگ یژگیوو ثب  شد. سپس 

سطح برگ کل هار درخا  بار مسااح  زیار تااج آ        

درخ  محاسب  شد. برای برآورد سطح برگ از معادالت 

 [ استفاده شاد. همچناین  16آصومتری برآورد سطح برگ ]

 محاسب  شد.نیز حجم در هکتار  و ر هکتارسطح مقطع د

 های یختگیآمخا  در  یاتوصصگیری خ اندازهبرای 

هار   یتکرارهاا  از یاک  هار  ابتدا در  یجنگلکار مختلف

وسایلة   با   متر سانتی 0-20عمق  از خا  نمون  س  تیمار 

. برداشا  شاد  متار   ساانتی  6/7ای با  قطار    اوگر استوان 

هما  قطع  نمونا  با     خا  از عمق مشاب  در یها نمون 

همگن برداش  شد. نمونة نسب  مساوی مخلوط و یک 

پس از انتقال ب  آزمایشگاه در هوای آزاد خشاک   ها نمون 

اسایدیتة   ساپس  عباور داده شاد.   متاری  یلیم 2و از اصک 

متاار  pHبااا  1:1خااا  باا  روش گاال اشااباع و نسااب  

گال  عصارة ریکی ب  روش تهدای  اصکقابلی   اصکتریکی 

سنج  کربن آصی با  روش واکلای و    ECع با دستگاه اشبا

پتاسایم قابال     2ناصسا  فسفر قابل جذ  ب  روش   1بلک

لایم  فل باا دساتگاه   جذ  ب  روش اساتات آماونیم نرماا   

کال باا    نیتارون   و Dr Lange MD 70مادل   فوتاومتر 

 [.17] گیری شد اندازه کجلدالاستفاده از 

                                                           
1. Walkley and Black 
2. Olsen 

 ها دادهتحلیل  و تجزیه

-از آزمو  کوصماوگروف  ها دادهبود   برای بررسی نرمال

در  یکطرفا   واریاانس تحلیال  از  شد. استفاده اسمیرنوف

 کلای مقایساة  بارای   تصادفی های کامالً قاصب طرح بلو 

 هاای   برای مقایسا  دانکناز آزمو   آمیختگی و یمارهایت

 SPSS افاازار محاساابات در ناار  .شااداسااتفاده چندگاناا  

 .گرف انجا  ( 21نسخة  

 حثو ب نتایج

 ي درختکمّ های ویژگيبررسي 

 های ویژگینشا  داد ک  واریانس یکطرف  تحلیل نتایج 

و کال    ارتفااع  برابرساین   قطار مختلف درختا  شامل 

مختلااف  تیمارهااایعاارض تاااج درختااا  صاانوبر در 

 داری معنای درصاد اطمیناا  تفااوت     99باا  آمیختگی 

داری در    اما شاخ  سطح برگ تفااوت معنای  داش 

صااد در 99بااا  . همچنااینصااد نداشاا در 95سااطح 

و کال     ارتفااع برابرساین   قطار  هاای  ویژگای  اطمینا 

عارض   درصاد اطمیناا    95و با   شاخ  سطح برگ

مختلاف آمیختگای    تیمارهاای تاج درختا  توسکا در 

 (.1 جدول  داش داری  تفاوت معنی

 برابرساینة   قطار  هاا  میانگین مقایسةبراسا  نتایج 

 67توساکا   درصد: 33 وبردرختا  صنوبر در تیمار صن

توساکا در   برابرساینة متر( و قطار   سانتی 0/35  درصد

( بیشاترین باود   متار  سانتی 0/25  تیمار خاص  توسکا

اصف(. ارتفاع کل صنوبر بیشترین مقادار را در  1 شکل 

و  درصااد  50توسااکا  درصااد: 50تیمارهااای صاانوبر 

متار(   28-29  درصاد  67توساکا   درصاد:  33 نوبرص

 21مچنین توسکا نیز بیشترین ارتفاع کل  نشا  داد. ه

 1متر( را در تیمار خااص  توساکا نشاا  داد  شاکل     

(. بیشترین مقدار عرض تاج برای صنوبر در تیماار   
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متاار(  74/6  درصااد 67توسااکا  درصااد: 33 نوبرصاا

 درصد: 50صنوبر  مشاهده شد و برای توسکا در تیمار

 :درصاد  33 و توساکا   (متار  84/5  درصد 50توسکا 

 1متر( بیشترین باود  شاکل    93/5  درصد 67صنوبر 

(. بیشترین شاخ  ساطح بارگ توساکا در تیماار     ج

مختلاف   یمارهایتاما بین  ؛توسکا مشاهده شدخاص  

 داری یمعنا از نظر شاخ  سطح برگ صنوبر تفااوت  

 (.د 1(  شکل .F  111/0=Sig=0/2وجود نداش   

 مختلف آمیختگی تیمارهایی درختان صنوبر در کمّ های ویژگی ۀواریانس یکطرف تحلیل. نتایج 1جدول 
 .F Sig ویژگی .F Sig ویژگی گونه

 صنوبر
 

 000/0 93/20 عرض تاج 000/0 70/26 قطر برابرسینه

 111/0 01/2 شاخص سطح برگ 000/0 31/13 ارتفاع کل

 توسکا
 043/0 74/2 عرض تاج 000/0 57/29 قطر برابرسینه

 000/0 09/14 شاخص سطح برگ 000/0 22/22 ارتفاع کل

 

  

  
صنوبر اشتباه معیار(  ±) )د( و شاخص سطح برگ ، عرض تاج )ج()ب( کل )الف(، ارتفاع برابرسینه قطر میانگین ۀمقایس .1شکل 

درصد  95در سطح  دار یمعنوجود اختالف  ۀدهند نشانمختلف آمیختگی )حروف متفاوت  یمارهایتییالقی در  یدلتوئیدس و توسکا

 (دهد میمربوط به صنوبر را نشان  های همقایسمربوط به توسکا و حروف بزرگ  های همقایساست، حروف کوچك 
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صانوبر در   اساا  نتاایج  درختاا    برطاور کال    ب 

کامل رشاد بهتاری از نظار قطار  ارتفااع و       آمیختگی

در ایان   یا گونا   نیبعرض تاج داشتند. کاهش رقاب  

آمیختگای صانوبر    یها نسب ر تیمار در مقایس  با سای

صاایاد و  [.13] دصیاال ایاان موضااوع باشااد توانااد یماا

صانوبر در   برابرساین  با بررسی قطر  (2006 همکارا  

مختلف صانوبر و توساکا دریافتناد کا       یها یختگیآم

 برابرساین  صنوبر در تیمارهای مختلف آمیختگی قطار  

بیشااتری نسااب  باا  توسااکا دارد و همچنااین از قطاار 

خااص  صانوبر نیاز بیشاتر      ةتوددرختا  در  برابرسین 

با توج  ب  رشد ارتفاعی بیشاتر صانوبر    ک  بوده اس 

آمیخت   این گون  در آشکو  فوقانی قرار  یها تودهدر 

 یهاا  تاوده و رویش قطری بیشتری نسب  با    گیرد می

ب   (1388 و همکارا   روحی مقد . [17] خاص  دارد

در  بلنااادمازورویشااای  یهاااا یژگااایوبررسااای 

خاص  و آمیخت  باا ممارز پرداختناد.     یها یجنگلکار

در درختاا    برابرساین  بیشتر بود  قطار  آنها  های یافت 

 ةاساتفاد نشا  داد ک  عل  این موضاوع را  بلندمازو را 

کاهش رقابا  ناوری  رقابا     بهتر از نور و همچنین 

( باین ایان دو   سا  ها گون ترین رقاب  بین  نوری مهم

 .[13] گون  ذکر کردند

برخالف صنوبر  توسکا حداکثر رشاد ارتفااعی و   

تاوا    بنابراین مای  ؛قطری را در تیمار خاص  نشا  داد

  آمیخت تیمارهایاذعا  داش  ک  در فرایند رقاب   در 

صانوبر قارار گرفا  و     هاای  پایا  توسکا تح  فشار 

. کناد تیماار خااص  موفاق عمال      ةاناداز نتوانس  ب  

ارتفاع کال در صانوبر   مطاصعات متعددی نشا  داده ک  

[. بنااابراین  18  17  16  8] از توسااکا بیشااتر اساا  

صنوبر با دستیابی ب  ارتفااع بیشاتر و قارار گارفتن در     

تر بوده و در نتیج   فوقانی  در نورگیری موفقشکو  آ

 [.13رشد بیشتری داشت  اس  ]

 ي تودهکمّ های ویژگيبررسي 

تاوده  ی کمّا  های ویژگی ةواریانس یکطرفتحلیل نتایج 

صاانوبر و  مختلااف آمیختگاای درختااا  تیمارهااایدر 

 داری معنای تفااوت   ماانی  زندهتوسکا نشا  داد از نظر 

اماا از    مختلف آمیختگی وجاود نادارد   تیمارهایبین 

تفاوت  در هکتار نظر سطح مقطع  حجم و سطح برگ

 (.2اس   جدول  دار معنی

 هماة کا  در   دهد مینشا   ها میانگین ةنتایج مقایس

سطح مقطع و حجام در هکتاار برابار اسا        مارهاتی

خاص  ک  مقدار کمتاری نساب     یجز تیمار توسکا ب 

  و ج(. از نظر ساطح   2 شکل  دارد تیمارهاب  سایر 

 خااص  باا   یبرگ  بیشترین مقدار مربوط با  توساکا  

متر مرباع در هکتاار باود کا  دارای اخاتالف       2/923

کمتارین   . همچناین یمارهاا اسا   تبا سایر  داری یمعن

متر مربع  7/209 مقدار سطح برگ در صنوبر خاص  با

 (.د 2در هکتار مشاهده شد  شکل 

 ی کل در تیمارهای مختلف آمیختگی درختان صنوبر و توسکاکمّ های ویژگی ۀواریانس یکطرف تحلیلنتایج  .2 جدول
 .F Sig ویژگی

 268/0 444/1 )%( یمان زنده
 012/0 21/3 سطح مقطع )متر مربع در هکتار(

 000/0 14/7 حجم )متر مکعب در هکتار(
 000/0 43/3137 )مترمربع در هکتار( سطح برگ
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مختلف آمیختگی  یمارهایتاشتباه معیار( کل در  ±( )د( و سطح برگ )ج(، حجم )ب(، سطح مقطع )الف) یمان زندهمیانگین  ۀمقایس .2شکل 

 درصد است( 95دار در سطح  نیف معاختال ۀدهند نشان)حروف متفاوت 

وده  ساطح مقطاع و   های مختلف تا  از نظر ویژگی

کرد تیمارهای آمیخت  و صانوبر  لعمحجم در هکتار(  

مختااری و  خاص  بود.  یخاص  بهتر از تیمار توسکا

مختلاف   یهاا  یختگا یآمبررسای   با (1387 همکارا  

توسکا و صنوبر نیز ب  نتایج مشابهی دس  یافتند. آنها 

ل بیشتر بود  توصید در هکتار تیمار صنوبر خااص   دصی

  ک  درصد صنوبر بیشتری دارناد  را ییمارهایتو دیگر 

سرع  رشد بیشتر این گون  نساب  با  توساکا بیاا      

 یمارهاا یتتوصیاد در هکتاار    رسد یم نظر ب . [8] کردند

آمیخت  با توج  ب  توصید چو  متنوع و همچنین ایجاد 

 .[19] باشد فتنیپذیرپویا بیشتر  سازگا  بو 

سااطح باارگ در تیمااار خاااص  توسااکا از سااایر  

 تار  گساترده بیشتر باود. توساکا دارای تااجی     مارهایت

 سابب نسب  ب  صنوبر اس . ایان موضاوع همچناین    

شااخ  ساطح     خاص  یشده اس  در تیمار توسکا

بیشتر از شاخ  ساطح بارگ    یدار یمعنطور   برگ ب

 شد.با مارهایتتوسکا و صنوبر در دیگر 

 خاک های ویژگيبررسي 

بین میاانگین خصوصایات اسایدیت       ةمقایس 3جدول 

مخصاوص ظااهری     جار  هدای  اصکتریکای   قابلی  

آصی  کربن آصی  نیترون   فسفر و پتاسیم خا  در  ةماد

مختلااف آمیختگاای صاانوبر دصتوئیااد  و   یمارهااایت

. براسا  نتاایج باین   دهد یمییالقی را نشا   یتوسکا

داری  شاده تفااوت معنای    ذکروصیات هیچ یک از خص

 وجود نداش . 05/0در سطح 
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 ییالقی یمختلف آمیختگی صنوبر دلتوئیدس و توسکا تیمارهایخصوصیات خاک در  اشتباه معیار( ±میانگین ) ۀمقایس .3 جدول

 
 صنوبر

 100 % 

 % 50صنوبر 

 % 50توسکا 

 % 67توسکا 

 % 33صنوبر 

 % 67صنوبر 

 % 33توسکا 

 توسکا

 100 % 
F Sig. 

 5/0±17/7 2/0±03/7 4/0±01/7 1/0±88/6 5/0±10/7 130/0 969/0 (pHاسیدیته )
 قابلیت هدایت الکتریکی

(s/Cmµ) 
2/10±63/157 8/15±20/162 8/30±93/143 9/6±30/139 9/23±78/148 234/0 915/0 

g/Cmجرم مخصوص ظاهری )
3) 2/0±30/1 2/0±08/1 1/0±13/1 4/0±25/1 2/0±08/1 382/0 818/0 

 383/0 121/1 31/4±6/0 08/5±3/0 40/4±7/0 70/4±3/0 49/5±2/0 آلی )%( ةماد

 380/0 123/1 51/2±/3 95/2±7/0 56/2±4/0 73/2±2/0 19/3±1/0 کربن آلی )%(

 381/0 120/1 21/0±03/0 25/0±01/0 21/0±04/0 23/0±01/0 27/0±01/0 نیتروژن )%(

 6/2±35/8 3/0±31/6 4/0±32/5 4/1±61/6 3/0±32/5 840/0 521/0 (ml/kgفسفر )
 4/30±01/198 9/21±5/206 6/14±8/152 1/12±1/174 5/11±5/133 451/2 091/0 (ml/kgپتاسیم )

 

داری در خصوصایات   معنای در تحقیق حاضر تفاوت 

مطاصعات مختلفای  جنگلکاری ایجاد نشد.  ةواسط ب خا  

د نبااو  آمیختاا  باار خااا  یجنگلکااارتاامثیر در بررساای 

 ناد ا همختلف را بیا  کارد  یمارهایتبین  دار یمعناختالف 

آصای  مادة در بررسی  (2001  کایا و رینال[. 20  8  6  5]

اکاااصیپتو  تفاااوتی آمیختاة  خاااص  و  یهااا یجنگلکاار 

کاا  علاا  آ  را افاازایش فعاصیاا     نکردناادمشاااهده 

تفاااوت در نبااود . [10]کردنااد بیوصااونیکی خااا  ذکاار 

 یکننادگ   یا تثببا  خاصای     ا تاو  یما نیترون  خا  را 

نیترون  در خا  برای توسکا و گسترش زیااد ریشا  در   

مقدار فسافر  بارة در یا مطاصع در [. 17] صنوبر نسب  داد

 ةکنناد  گوناة تثبیا   کا  حواور   بیا  شد  و پتاسیم خا 

[  21] شاود  یما افزایش فسفر قابل جذ  سبب  نیترون 

مارهاا  داری باین تی اما در بررسی حاضار تفااوت معنای   

 مشاهده نشد.

با توج  ب  اثر متفااوت ایان دو    رود میگرچ  انتظار ا

توصید بارگ  مقدار های خا  و نیز تفاوت  گون  بر ویژگی

نظار   های مختلف خا  تفاوت داشات  باشاند  با     ویژگی

 جنگلکااری شاده از اساتقرار    ساپری ت زما  رسد مد می

 کاافی نیسا .   تیمارهاا باین   دار معنای برای ایجاد تماایز  

ایاان توسااعة کاا  در مراحاال آتاای شااود  ماایبیناای  پاایش

 .شودنتایج متفاوتی حاصل  ها جنگلکاری

 یریگ جهینت
تامثیر    آمیختگای  گفا  توا   کلی می گیری نتیج  عنوا  ب 

  تیماار در سطح توده داشا  و بهتارین   مثب  بر رویش 

. اساا ا توسااکدرصااد  67: صاانوبردرصااد  33آمیختااة 

توساکا در  رشاد  کا   کرد توا  مالحظ   براسا  نتایج می

گیارد   تح  فشار رقاب  قرار می با صنوبر کاش  آمیخت 

تااج و رشاد   توساعة  و صنوبر از فوای ایجادشده بارای  

مانی  آمیختگی شارایط   زندهاما از نظر ؛ درب بیشتر بهره می

رساد   نظار مای   با  همچنین دهد.  را برای توسکا بهبود می

ر خصوصایات  های مختلف ب برای ارزیابی اثر جنگلکاری

دو دهاا  از زمااا   مختلااف خااا  الز  اساا  باایش از 

 جنگلکاری بگذرد.

 سپاسگزاری

ایستگاه علمی اعوای هیمت  های ارزشمند همکاریاز 

همچنین از آقایا  و چمستا  جنگل و مرتع  یتحقیقات

اردال  دریاایی  مهناد   و  زاده شاهرخیونس مهند  

و در آمااااربرداری  هاااای متعااادد همکااااری بااارای

 .های میدانی صمیمان  سپاسگزاریم ی فعاص
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