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خاكشیمیاییخصوصیاتبرزمینیباداموصنوبريآمیختهوخالصکشتتاثیر
)نشاءلشتفخرآبادزراعیتحقیقاتایستگاه: مورديمطالعه(

3کوپرموسويعبداهللاسید و2صالحیعلی،1صادقیآرزو

گیالندانشگاه،دکتريدانشجوي-1
)asalehi@guilan.ac.irمسوول:نویسنده(گیالن،دانشگاه،دانشیار-2
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گیالناستادیار،-3

31/3/96: پذیرشتاریخ29/4/92: دریافتتاریخ

چکیده
آمیختهکاشتاخیراکهاشندبمیصنوبرهاشدند،یمکاشتهخالصصورتبهبیشترگذشتهدرکهرشدزودهايگونهجملهاز

یدسدلتوصنوبردرختانمطالعهایندرشود،میپیشنهادخاكخیزيحاصلبرايازت،کنندهتثبیتهايگونهباآنها
(Populus deltoides)زمینیبادامگونهباکه(Arachis hypogaea L)مار و سه تکرار ي کامل تصادفی با پنج تیهاقالب طرح بلوكدر

در نظر گرفته شدند. سه تیمار اول شامل فواصل مختلف کاشت اندشدهنشاءکاشتلشتفخرآبادزراعیتحقیقاتایستگاهدر
ترتیب براي کشت خالص صنوبر (با فاصله و دو تیمار دیگر به عنوان شاهد بهینیمتر) همراه با بادام زم9×4و 6×4، 3×4صنوبر ( 
تیمارهابینpHازت کل وی،نشان داد کربن آلیقتحقینایجبادام زمینی خالص در نظر گرفته شده است. نتامتر) و3×4کاشت 

بینهمچنین. نشدمشاهدهداريمعنیاختالفجذبقابلپتاسیموجذبقابلفسفرمقادیردرامابودند،داريمعنیاختالفداراي
ینایقیکشت تلفرسدمیبه نظر روینااز. شدمشاهدهداريمعنیاختالفتیمارهابیندرختانشدهگیرياندازهمی کهايویژگی

یستکربن در خاك، که از موضوعات مهم زبیشترذخیرهینرشد صنوبر و همچنیادازدخاك،ازت افزایشتواند به میدو گونه 
.   یداست، کمک نمایراخیاندر سالیطیمح

گیالناستانخاك،شیمیاییخصوصیاتتلفیقی، کشتزمینی،بادامصنوبر،: کلیديهايواژه

مقدمه
اساسبرطبیعیمنابعمدیریتازنوعیکاگروفارستري

است که يو اقتصادمحیطی، اجتماعیزیستمعیارهاي
بهشود،میاز درختان مراتع و مزارع انجام یبیتوسط ترک

ومحیطیستزیواقتصادياجتماعی،مزایايافزایشمنظور
در. شودمیمختلفوپایدارمحصوالتتولیدباعثهمچنین
بینبسیاريانفعاالتوفعلوتعاملاگروفارستريسیستم
دیگرعبارتبه .داردوجوداقتصاديومحیطیزیستعوامل

بهداريجنگلوکشاورزيآوريفنازترکیبیاگروفارستري
).  35(باشدمیینزميیدارو پاوريتکمیل، تنوع، بهرهمنظور

هاي در ایران به دلیل مساحت کم و پراکنش محدود جنگل
ز افزون طبیعی و با تاکید بر ازدیاد نیازهاي انسان و کاهش رو

وردار از اهمیت خاص برخکاريمنابع طبیعی، مسئله جنگل
با سرعت زیاد اصولی وهايبایست طبق برنامهمیاست و 

هايگونهبیشتر). 20(کلیه نقاط کرددر کارياقدام به جنگل
خالصصورتبهصنوبرهاجملهازدنیادرکاريجنگل

رشد آنها را یداريو پاهاتودهیفیتکموضوعاینکهباشندمی
ازمکررهايبرداشتباکهطوريبهکند،یبا مشکل مواجه م

کوتاه مدت ممکن است مواد هايدورهدرهايارکجنگلاین
يهاگونهیدمقدار تولیاو )22(یابدکاهش هاتودهییغذا

هاییگونهآمیختگییگرطرف داز).6(کندییرتغيکارجنگل
ممکندارندمتفاوتیغذاییيچرخهوغذایینیازهرکدامکه

تودهبهنسبترویشگاهغذاییموادبهراکمترينیازاست
یند به اخویقدر تحق) 29(یسوالنک).25(دهدنشانخالص

یستمکه از سیدر مناطقیدیتهاسمیزانکه یدرسیجهنت

ینبا مناطق فاقد ایسهشده است در مقااستفادهياگروفارستر
در یدیتهمورد مقدار اسیندارد در اداريمعنیاختالف یستمس

ین%) که ا14کمتر از منطقه شاهد بوده (يمناطق اگروفارستر
کاهش%).7(شودمیدارترمعنیعمقافزایشباکاهش 

رشدزودهايگونهدرویژهبهمدتبلنددرخاكخیزيحاصل
دنیانقاطاز یاريو کشت خالص باعث شده است که در بس

هايگونهجملهازوخاكخیزيحاصلکنندهتقویتهايگونه
کشتهايسیستمیاوهاکاريجنگلدرازتيکنندهتثبیت
وآمیختهکشتهايسیستم. ندبگیرقرارتوجهموردتلفیقی
یکعنوانبهايفزایندهطوربهاگروفارستريهايسیستم
ارائهبرايزیراشودمیتوصیهزمینازاستفادهپایدارشکل
مطرحخاكخیزيحاصلوغذاییموادتولیدازمطلوبیسطح

کشت يهایستماست که سیناعتقاد بر ا).11،19(باشدمی
يمادهیش) افزایراه با محصوالت فرع(درختان همیقیتلف
. )23(خاك را به دنبال خواهد داشتیزيخو حاصلیآل

بهبودجملهازاگروفارسترييبالقوهمزایاياخیرهايیافته
وهرزهايعلفجمعیتکاهش، )26(ییموادغذايچرخه
.دهدمینشانراخاكآبيبازدهبهبود

سازگاريزراعیحصوالتموچوبدهتوأم درختان کشت
صورتبهکهمناطقیدرودارددنیانواحیاکثربازیادي
حالتایندر. داردتطابقکامالباشدمیجنگلطبیعی

مواد وآبنور،ازاستفادهبازدهیوحداقلخاكفرسایش
توامکشتهايمسیستازاستفاده. استحداکثرخاكغذایی

ازجلوگیريهايحلراهازیکیزراعیگیاهانودرختان
درختیجوامعشدیدکاهش،هاجنگلرویهبیقطعوتخریب

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي ایرانشناسی جنگلبوم
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فوایداز. باشدمیايگلخانهگازهايانتشارکاهشو
کربن،ترسیبافزایشبهتوانمیروشاینشناختیبوم

در. )17(نموداشارهسطحیخاكسازيغنییاحفاظت
موادورودایشافزباعثدرختاناگروفارستريهايسیستم

بهبوددررامی مهنقشوشوندمیخاكبهمغذيموادوآلی
.  )25،36(کنندمیبازيخاكشیمیاییوفیزیکیخصوصیات

عملفرسایشمقابلدرمحافظیکعنوانبههمچنین
بنابراین،. )10(دهدمیکاهشراآبرفتهدروکندمی

گیچگونشناختوشدهتلقیمهمامريخاكحفاظت
.رسدمینظربهضروريتلفیقیيهاکشتدرآنپذیريتأثیر

درآشکوبزیرگیاهانودرختانازناشیآلیموادانباشتگی
تغییراتموجباستقادرنیزمختلفهايکاريجنگل

. )37(شودخاكشیمیاییوضعیتدرتوجهقابلومحسوس
هاينهالیختهآمهايکشتمطالعهدر) 2(همکاران واسدي
فواصل کاشت متفاوت با باPopulus nigraصنوبرکلن 
یارتفاعیشرویشترینکه بیدندرسیجهنتینبه ایونجه

حجم يمخلوط بوده و از نظر موجودیمارهايمتعلق به ت
بود و یمارهامربوط به همان تیرمقادیشترینچوب در هکتار ب

در هر هکتار یونجهماده خشک یداز نظر تولینهمچن
خالص حاصل شد. یونجهیمارهايدر تیرمقادیشترینب

دو گونه از بقوالت در ی) در بررس30و همکاران (راناسینگ
کشت قلمه صنوبر در مخلوطبامتر یسانت25×25فواصل 
2ازبعدکهرسیدندنتیجهاینبه5/0×3ومتر5/0×2فواصل 

مادهتولیدوقطرارتفاع،افزایشبهمنجربقوالتحضورسال
دربقوالتمحصوالتاماگردید،هکتاردرصنوبرخشک
اولسالدرولییافتکاهشصنوبرکناردردومسالپایان
.نگردیدمشاهدهکاهشیگونههیچ

تـرین  صنوبرکاري در مناطق مختلف کشور یکـی از مهـم  
بـر عـالوه وري از زمین است کـه از دیـر بـاز    ي بهرههاروش
مـزارع، حاشـیه دربـزرگ يهـا مسـاحت درآنخالصکشت

گسـترش کشـور هـاي رودخانـه حاشیهدرعامطوربهوهاباغ
سـبب بـه موجـود وضعیتباصنوبرکاريویژگی. استداشته

اي،علوفـه وزراعـی محصـوالت بهنسبتآنبودنبازدهدیر
ازیکـی . اسـت گردیـده ارزشـمند فعالیـت ایـن گسترشمانع
مطلـوب خصوصـیات بـا وهمراهونهگعنوانبهکهییهاگونه
. اسـت زمینـی بـادام شـود مطرحتواندمیتلفیقیکشتبراي
بـه آنجـا ازواست) یل(برزجنوبیآمریکايمی بوزمینیبادام
ـ بادامکاشتمناطق. استشدهبردهدنیامختلفنقاط نیـزمی

هکتار2800"تقریباکهاستهکتارهزار3حدوددرایراندر
وگلسـتان هـاي استاندربقیهوداردقرارگیالناستاندرآن

اشـرفیه آستانههايشهرستان. استشدهواقعشمالیخراسان
استاندرزمینیبادامتولیدوکشتاصلیمراکزبندرکیاشهرو

ازبسـیاري گـزارش ومشـاهدات اسـاس بـر . هسـتند گیالن
درخصوصبهزمینیباداموصنوبرتلفیقیکشتکارشناسان،

شـده مرسـوم گـیالن اسـتان ازییهابخشدراخیريهاسال
متفاوتنیازهايبهتوجهباکهاستمسلمحالتایندر. است
وتهـگرفـ محیطازمختلفیتاثیراتتوانندمیآنهاگیاه،دواین

ازوخـود اطـراف محـیط وهـم برمتفاوتیتاثیراتهمچنین
فوایدکناردرکهدرسمینظربهاینبنابر. بگذارندخاكجمله

شدداشتهتواندمیگیاهدواینخالصوتوامکشتکهمختلفی
نیـز خـود پیرامـون محـیط رويبرآنهامنفیومثبتتاثیرات

کـاران بـادام وصنوبرکاراننظرمدتواندمیکهاستموضوعی
ـ تـا داردنظـر درتحقیقنـای. گیردقرار اتـخصوصیـ رخیـب

ورـصنوبـ يختهـآمیوالصختـکشدودرراخاكشیمیایی
یاوخالصکشتکهشودمشخصتاکندمقایسهزمینیبادام

بـراي کـه مالیمنافعکناردرارزشمندگیاهیگونهدوآمیخته
.داردپوششتحتخاكرويتأثیراتیچهداردافراد

هاروشومواد
درگیالناستانشرقدرتحقیقایناجرايمحل

ازارتفاع. باشدمینشاءلشتفخرآبادزراعیتتحقیقاایستگاه
52َجغرافیاییطولدرومتر-9منطقهایندریايسطح

یبارندگیزانقرار دارد. م37◦23َیاییو عرض جغراف49◦
يدرجه5/17یانهساليدمایانگینمتر و میلیم1186یانهسال

تان مرطوب با زمسیلیخییآب و هوايطبقهجزءگرادیسانت
منطقهدرشدهکاشتهصنوبري. گونهباشدمیمعتدل و خنک 

MarshPopulus deltoidesدر که. باشدمیسال3سن با
هکتار همراه با کشت بادام 2اي به مساحت عرصه
از حاشیه نیم متري درختان (Arachis hypogaea)زمینی
سال در عرصه 3در هر یزنینیبادام زماستگرفتهصورت

در یقتحقینایشیآزماطرحد نظر کاشت شده است. مور
هاي کامل تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار قالب طرح بلوك

. سه تیمار اول شامل فواصل مختلف کاشت صنوبرباشدیم
و دو تیمار دیگر ینیمتر) همراه با بادام زم9×4و 6×4، 3×4(

اصله به عنوان شاهد به ترتیب براي کشت خالص صنوبر (با ف
متر) و بادام زمینی خالص در نظر گرفته شده 3×4کاشت 

و باشدمیاصله درخت 36تکراراست.  تعداد درختان در هر 
یمارهامجموع تيدرخت و برا108یمارهر تيدر کل برا

.باشدمیموجوددرختاصله432تعداد) 4×108(
خاكازبردارينمونهروش

0- 20عمقازتیمارهاامتمدرخاكازبردارينمونه
تیراواخردروزمینیبادامکاشتازپسماه2ومتريسانتی

حذفازپسخاكنمونهتهیهجهت. گرفتصورتماه
خاكنمونهتکرارهرمرکزوگوشهچهارازبافر،هايردیف

مرکبنمونهیکنهایتدروشدمخلوطیکدیگرباوبرداشت
خاكيهانمونه. آمدبدستكخاشیمیاییهايآزمایشجهت

آزاد خشک شدند و بعد از يمنتقل و در هوایشگاهبه آزما
متريمیلی2الکازهاناخالصیکردنجداوکردنیابآس

و ) 1(و بلک لیبه روش والکیکربن آلمیزان. شددادهعبور
بعد تیتراسیونکل به روش کجلدال (هضم و یتروژننیزانم

فسفر قابل جذب یزانمگیرياندازه). 14شد (حاصل) یراز تقط
به روش نیزجذبقابل پتاسیمو )24(اولسونبه روش 

عصاره گیري با استات آمونیوم نرمال و با استفاده از دستگاه 
).14،21فلیم فتومتر انجام شد (

هادادهتحلیلوتجزیهروش
ازاطمینانبرايابتدادرآماريآنالیزهايانجامبراي

وKolmogorov-Smironovآزمونازهادادهبودنرمالن
. شداستفادهاز آزمون لون هایانسواریهمگنتشخیصبراي
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تجزیهآنالیزازخاكشیمیاییخصوصیاتمقایسهبراي
بیندوبهدومیانگینمقایسهشداستفادهطرفهیکواریانس
95%احتمالسطحدرتوکیآزمونازاستفادهبانیزتیمارها

درختانرویشیخصوصیاتبینارتباطبررسیبراي.شدانجام
استفادهپیرسونهمبستگیروشازنیزخاكخصوصیاتو

يافزارهامربوط به کمک نرمآمارييهاتجزیهمی تما. شد
SPSS و 16نسخهExcel.انجام گرفت

نتایج و بحث
ظرنازتکرارهامیانواریانسآنالیزنتایجاساسبر

نشدمشاهدهداري معنیاختالفخاك،شیمیاییخصوصیات

خصوصیاتبرخیبیندار معنیاختالفتیمارهابیناما
وکلازتدرصدوآلیکربندرصد.)1جدول(شدمشاهده

pHنشانراداريمعنیاختالفمطالعهموردتیمارهايبین
بینداريمعنیاختالفخصوصیاتسایرمورددرامادهدمی

تیمارهايبینکلازتوآلیکربن. نشدمشاهدهتیمارها
بادیگرآمیختهتیماردوبا) 4×9(کاشتفاصلهباآمیخته
نشانراداريمعنیاختالف) 3×4(و) 6×4(کاشتفواصل

3×4(کاشتفاصلهباآمیختهتیماربینpHمقدار.دهدمی
6×4(هآمیختوصنوبرخالصوبادامخالصتیمارهايبا) متر
دهدمینشانراداريمعنیاختالف) متر4× 9(آمیختهو) متر

).2جدول. (دهدمینشانرامقداربیشترین) 3×4(تیماردرو

خاكشیمیاییخصوصیات) Fمقادیر(واریانسآنالیزنتایج-1جدول
Table1. Analysis of variance (amounts F) chemical properties

pHپتاسیمفسفرکلنیتروژنآلیکربنآزاديدرجهتغییراتمنابع
225/0تکرار ns25/0 ns04/1 ns2/2 ns86/0 ns

416/4تیمار *16/4 *68/0 ns97/0 ns*4/4
-----8خطا

ns:05/0سطحدردار معنی: *،دارمعنیتفاوتوجودعدم

آمیختهوخالصتیمارهايدرخاك ایییمیشخصوصیات) یاراشتباه مع±(یانگینمیسهمقا- 2جدول
Table 2. Means (± standard error) chemical properties of soil in pure and mixed treatments

داريمعنیسطح)9×4(آمیخته)6×4(آمیخته)3×4(آمیختهخالصصنوبرخالصبادامخاكخصوصیاتتیمارها
pH73/7 (± 05/0 )ab64/7 (± 02/0 )b93/7 (± 008/0 )a75/7 (± 078/0 )ab69/7 (± 067/0 )ab0/035*

30/1آلیکربن (± 13/0 )ab16/1 (± 072/0 )ab01/1 (± 01/0 )b06/1 (± 02/0 )ab62/1 (± 19/0 )a041/0 *

11/0کلازت (± 011/0 )ab09/0 (± 006/0 )ab08/0 (± 0008/0 )b09/0 (± 002/0 )ab13/0 (± 016/0 )a0/041*

25/2جذبفسفرقابل (± 13/0 )a54/2 (± 34/0 )a45/2 (± 13/0 )a44/2 (± 04/0 )a78/2 (± 84/0 )a0/92
84/1تبادلقابلپتاسیم (± 42/9 )a36/2 (± 22/52 )a39/2 (± 11/29 )a34/2 (± 91/6 )a05/2 (± 52/4 )a0/56
%95سطحدربودندار معنیدهندهنشان:*

درصد نشان 5در سطح یبه روش توکهایانگینممقایسه
متر) 3×4با فاصله کاشت (یختهآمیماردر تpHداد مقدار 

صنوبر خالص یمارمقدار در تینمقدار را دارد و کمتریشترینب
کل و یتروژنو نیمقدار کربن آلیشترینمشاهده شد. ب

با فاصله کاشت یختهآمیمارفسفر قابل جذب در تینهمچن
کلازتوآلیکربنمقدارکمترینوشدمشاهدهمتر) 9×4(

گردید،مشاهدهمتر) 3×4(کاشتفاصلهبامیختهآتیماردر
خالصبادامتیماردرجذبقابلفسفرمقدارکمترینهمچنین

فاصلهباآمیختهتیماردرتبادلقابلپتاسیممقدارکمترینو
).1(جدول شدمشاهدهمتر) 9×4(کاشت

ارتفاعبینکهدهدمینشانتیمارهابینمیانگینمقایسه
در سطح بررسیموردتیمارهايدرختان در ینهبرابر سو قطر

متر)4×3(آمیختهتیماروجود دارد. داري معنیاختالف 05/0
مقدارکمترینازخالصصنوبرتیماروارتفاعمقدارترینبیشاز

در ینهمقدار قطر برابر سیشترینبینهمچنوباشندمیبرخوردار
صنوبر خالص یماردر تمقدار آنینو کمترمتر)4×9(یمارت

). 2و 1يهاشکلمشاهده شد (
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ارتفاع درختانیانگینمیسهمقا-1شکل
Figure 1. Compare means of Tree's Height

.میان تیمارها از نظر صفات مورد بررسی استدار معنیحروف مشابه انگلیسی نشان دهنده عدم اختالف *

درختانسینهرابربقطرمیانگینمقایسه-2شکل
Figure 2. Compare means of diameter at breast

باخاكشیمیاییخصوصیاتبینهمبستگی
درختانکمیهايمشخصه
خاكشیمیاییخصوصیاتبینپیرسونهمبستگینتایج

کهدادنشانتیمارهادردرختانسینهبرابرقطروارتفاعبا

خصوصیاتازیکهیچبارهاتیماارتفاعوسینهبرابرقطر
).5(جدول نداردداريمعنیهمبستگیخاکی

کمیيهامشخصهباخاكسطحیالیهشیمیاییخصوصیاتبین) داريمعنیسطح(وپیرسونهمبستگی- 3جدول
Table 3. Pearson correlation (level of significance) between the physical properties of the soil surface with

quantitative characteristics
جذبقابلپتاسیمجذبقابلفسفرکلازتآلیکربناسیدیته کمیيهامشخصهآزمایشموردخصوصیات

ns20/0ns012/0ns12/0ns27/0ns36/0
46/096/096/033/022/0 سینهبرابرقطر

ns2/0-ns1/0-ns50/0-ns31/0ns19/0
)46/0     ()7/0   ()7/0)                  (27/0      ()35/0( ارتفاع

ns:05/0سطحدردار معنی:*دار،معنیتفاوتوجودعدم
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دهنده مقایسه اسیدیته تیمارهاي مورد مطالعه، نشاننتایج
در یمارها. خاك تباشدیها مآنpHدر دار معنیتفاوت آماري 

در گیردی) قرار م1/7- 8(یفضعیاییقليهاخاكطبقه
بر ینیدوگونه صنوبر و بادام زمیقیارتباط با آثار کشت تلف

زمینیباداميگونهحضورنشان داد که یجخاك نتااسیدسته
یختهآمیمارهايخاك در تpHدار معنییشموجب افزا
.)13(یدگردینیخالص صنوبر و بادام زمیمارهاينسبت به ت

. در حالی دانندیم5/7نا 5/5مطلوب صنوبرها را pHمقدار 
ذکر 7تا 6اسیدیته مناسب براي رشد صنوبرها را ) 8(که 

جنگلی را يهاخاكpHپائین بودن ) 7(. همچنین کنندیم
که کندیعامل مهم در رشد کم درختان صنوبر عنوان م

خاك در جذب عناصر pHآن را به دلیل نقش مهم توانیم
غذایی به خصوص فسفر و نیتروژن، فعالیت 

موادشدنمعدنیوالشبرگکنندهتجزیهي هاروارگانیسممیک
).9(دانستآلی

مورد یمارهايتینمشخص شد که در بیجتوجه به نتابا
را نشان داريمعنیاختالف یممطالعه دو عنصر فسفر و پتاس

یمارهاتیندر بداريمعنیاختالف یتروژنندادند، اما کربن و ن
مقدار دو عنصر یشترین) بمتر9×4(یختهآمیمارداشتند، ت
توانمیمطلباینتوجیهدررا  نشان داد. یتروژنکربن و ن

کهاستدرختیهايگونهجملهازصنوبرکهکردبیان
یقاتاز تحقیاريدر بس،)40(باشدمیزیادنیتروژنخواستار

در رشد گونه ییعنصر غذاینترعنصر به عنوان مهمینا
اثباتمتعدديتحقیقاتدر). 38،36(ستشده ایصنوبر معرف

وصنوبررشدتقویتوبهبودمنظوربهکهاستشده
درخاكغذاییعناصرسریعکاهشازجلوگیري

کنندهتثبیتيهاگونهباصنوبرآمیختهکشت،هاصنوبرکاري
بهزمینیباداممانندزراعیگیاهانواقاقیاتوسکا،همانندازت
تجزیهسرعتبودنباالهمچنینوزیادنیتروژنتولیددلیل

زمینیبادام). 32(شدبامیمفیدتواندمیهاگونهاینالشبرگ
درکیلوگرم40- 80مقدارساالنهتواندمیکهاستايگونه

جهت در ین)،  از ا34(کندتثبیترانیتروژنسال،درهکتار
ارد. دیمطلوبیگاهکننده ازت جایتتثبيهاگونهیانم

به تاج مییخاك ارتباط مستقیکربن و مواد آلیاتمحتو
یعیطبيهاو جنگلهايکارپوشش گونه دارد. در جنگل

الشبرگ به یشتاج پوشش درختان و به تبع آن افزایشافزا
که يا. به گونهآیدیبه حساب میمواد آلیعنوان منبع اصل

یهجزتیندبه سطح خاك و فرآهابا اضافه شدن الشبرگ
یم،فسفر، پتاسیتروژن،به جو  و نیژنالشبرگ، کربن و اکس

. )6،28(گردندمیبه خاك برییعناصر غذایگرو دیمکلس
انجامبرزیلکشوردرکهتحقیقیدر)4(همکارانوبالریو
توده درخاكنیتروژنمیزانکهرسیدندنتیجهاینبهدادند

Pseudosamaneaو grandisEucalyptusآمیخته
guachapeleتاییدکهاستاکالیپتوسخالصتودهازبیشتر

که شب یافت)  در6(بینکلی.استتحقیقایننتیجهکننده
20کننده ازت) ازت خاك را تا عمق یت(گونه تثبخسب

خاك در یتروژننیشدهد. افزایمیشافزايمتریسانت
ط توسیقشالقيصنوبر با توسکایختهآمهاييکارجنگل

هايکاريجنگلمثبتتأثیر). 15(فائو گزارش شده است

متقابلتأثیروعرصهخاكروياقاقیاوصنوبرآمیخته
چیندردرختیهايگونهبینشدهفراهممکملموادغذایی

درچوبمحصولافزایشکهشدگرفتهنتیجهوتأیید
ویژه(به خاكموادغذاییافزایشعلتبهآمیختهيهاتوده
استبودهفسفرونیتروژنموادغذاییمتقابلتأثیرو) وژننیتر

ها و بقایاي . با افزایش سطح تاج درختان الشبرگ)18(
منابع بسیار هاینگیاهان کف جنگل افزایش یافته، که خود ا

گیاهان از طریق چندین .روندیغنی از مواد آلی به شمار م
د این گذارهاي خاك تاثیر میمکانیسم روي ارگانیسم

ها شامل بازگشت الشبرگ به خاك، زهکشی توسط مکانیسم
با توجه ).3باشند (هاي نفوذکننده و تولید مواد مغذي میریشه

به این مطلب، که نیتروژن در مواد آلی به فراوانی یافت 
یمارگفت که باال بودن میزان نیتروژن در تتوانیمشودیم
کاشت شده و در ینیزمبودن مقدار بادامباالبهمتر) 9×4(
مشخص یطبا شرامقدار حداکثر الشبرگ وابسته است. یجهنت

یمارتینتررا مناسبیختهآمتیماراینتوانیشده موجود م
مورددر) 22خانا (توسطیمشابهیجکرد. نتایمعرف

دستبهآکاسیاواکالیپتوسآمیختهوخالصهايکاريجنگل
گونهحضوردراکالیپتوسقطريرویشکهطوريبهآمد

این)22خانا (کهیافتافزایش) آکاسیا(ازتکنندهتثبیت
.دادنسبتآکاسیاتوسطازتتثبیتافزایشبهراموضوع

درموجودصنوبردرختانکمیخصوصیاتازبرخی
میانگینمقایسهباگرفتندقرارمقایسهوبررسیموردتیمارها
تیمارهابیندردرختانمیکيهامشخصهعدديمقادیر

نتایج .بردپیتیمارهابیندار معنیاختالفاتبهتوانمی
کهدهدیمنشانآماري در خصوص ارتفاع، هايیلتحل

بیشتريارتفاعازمتر) 4×3(آمیختهتیماردرصنوبردرختان
در رسدیبه نظر ماستبرخورداردیگرتیمارهايبهنسبت

درختان باعث ینبيت کمتر و رقابت نورفاصله کاشیمارتینا
ینشوند بر همیشتريارتفاع بيکه درختان دارااستشده

کمترنوريتچون رقابیشتربا فاصله بيهااساس در کشت
در کهاینبهتوجهبااماباشدمیکمترنیزدرختانارتفاعاست

گسترش يبرایشتريبيدرختان فضایشهریشترفواصل ب
در. شودیمیشترو گسترش تاج پوشش بطريقرشددارند 

فاصله ینمتر) با دارا بودن کمتر4×3(تیمارنیزمطالعهاین
دبلی و را دارا بوده استیرشد ارتفاعیشترینکاشت ب
درراسالیانهقطريرویشمتوسطنیز) 12(همکاران

بررسیمتر1×1کاشتفاصلهدرصنوبرساله8هايکلن
منطقهایندرقطريرشدازمراتببهآنمقدارکهکردند
ینکم در ایارامر به فاصله کاشت بسینکه اباشدمیکمتر
حاصل یجکه بر اساس نتاايگونهبهباشد،میمربوطیبررس

که شدمشخصاز صنوبر ییهاکلنيبر رو) 5(یقاز تحق
بهوکمتر یشود از رشد ارتفاعیشترهرچه فواصل کاشت ب

. نتایج مقایسه میانگین متوسط گرددمیزودهافقطريرشد
را بین تیمارها داري معنیقطر برابر سینه درختان اختالف 

متر)  از قطر برابر 9×4(یختهآمیمارکه تيطورنشان داد به
دستبهیجسینه بیشتري برخوردار بوده است. با توجه به نتا

يتیمارهادرصنوبردرختانارتفاعوقطربیشترینآمده
.شدمشاهدهآمیخته
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عنوان نمود  که گونه توانمیتحقیقایننتایجاساسبر
در خاك یو ماده آلیتروژننیشباعث افزاینیبادام زم

خاك یزيخرا در حاصلیختگیآمینایرتوان تأثیشود، ممی
وکاشتفاصلهکهتوجه داشت یدنمود. البته بایابیمثبت ارز

پیشبراساسدارند،نقشتأثیراینمیزاندردرختانسن
نمودعنوانتوانمیآتیهايسالدرحاضرتحقیقهايرضف

قابل یراتتأثیزنینیدرختان بادام زمرشدافزایشضمن

درختان میکیاتخاك و خصوصیاترا بر خصوصیتوجه
کهاستآنمویدیقتحقینایجداشته باشد.  با توجه به نتا

ازت خاك، یشتواند به افزامیدو گونه ینایقیکشت تلف
کربن در خاك، بیشترترسیبینچنرشد صنوبر و همادیازد

است، یراخیاندر سالیطیمحیستکه از موضوعات مهم ز
.   یدکمک نما
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Abstract
Poplars are fast-growing species that were planted pure in the past. Mixed plantations of

poplar with nitrogen fixing species have been recommended recently to increase the soil
fertility. In this study, American poplar (Populus deltoids) has been planted with Peanut
(Arachic hypogaea). The research was carried out on the base of randomized complete block
design with five treatments and three replications, including three treatments at poplar
plantation spacing (4×3 m), (4×6 m), (4×9m) mixed with peanut and two other treatments
included pure plantations of poplar and pure cultivation of peanuts, result showed carbon,
nitrogen and pH showed significant differences, but phosphorus and potassium between
treatments didn’t show significant difference. The results of comparing height and dbh, showed
significant differences between treatments, incorporation of these two plants can help to
increase nitrogen fixation in soil and increase growth of poplar; also it causes more stabilization
of carbon that they are essential environmental topics at the recent years.

Keywords: Chemical properties, Guilan province, Mixed culture, Peanut, Poplar
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