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مقایسۀ خصوصیات توده و خاک جنگلکاری خالص و آمیختۀ
صنوبر و توسکا (مطالعۀ موردی :چمستان ،استان مازندران)
 مسعود قربانی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران
 جمشید مختاری؛ مربی ،عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ،ساری ،ایران
 سید احسان ساداتی؛ استادیار ،عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ،ساری ،ایران

 هرمز سهرابی؛ استادیار گروه جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر آمیختگی در جنگلکاریهاای خااص

و آمیختا باا گونا هاای صانوبر دصتوئیاد

Populus

 )deltoidsو توسکای ییالقی  )Alnus subcordataبر مشخص های کمّی توده و خواص خاا منطقاة چمساتا انجاا گرفا .
آزمایش در قاصب طرح آزمایشی بلو های کامل تصادفی با پنج تیمار آمیختگی شامل  .1صانوبر خااص

 100درصاد)  .2صانوبر

 67درصد :توسکا  33درصد  .3صنوبر  50درصد :توسکا  50درصد  .4صنوبر  33درصد :توسکا  67درصد و  .5توسکای خااص
 100درصد) در چهار تکرار در سال  1374در ایستگاه تحقیقات چمستا مازندرا اجرا شد .در ساال  1393ویژگایهاای رویشای
آماربرداری شد و نمون های خا ب صورت مرکب از عمق  0تا  20سانتیمتر برداش
پس از گذش

شد .نتایج تحلیل واریانس یکطرفا نشاا داد

 20سال از جنگلکاری اختالف درختا از نظر قطر برابرسین ارتفاع عرض تاج و شاخ

سطح برگ و تودههاا از

نظر سطح مقطع حجم و سطح برگ در هکتار در تیمارهای مختلف معنیدار اس  .بیشترین رویش قطری صنوبر در تیماار صانوبر
 33درصد :توسکا  67درصد با میانگین  35/0سانتیمتر مشاهده شد .توسکا نیز بیشترین رویش قطری را در تیمار خاص
 25/0سانتیمتر نشا داد .بین خصوصیات اسیدیت قابلی

هدای

با میاانگین

اصکتریکی جر مخصوص ظاهری مادة آصی کربن آصی نیتارون

فسفر و پتاسیم خا در تیمارهای مختلف آمیختگی صنوبر و توسکا اختالف معنیداری مشاهده نشد .بر اسا

نتایج تیمار صانوبر

 33درصد :توسکا  67درصد مناسبترین گزین برای جنگلکاری اس .
واژگان کلیدی :توسکا جنگلکاری چمستا خا
 نویسندة مسئول ،تلفن ،011-4425310 :دورنگار011-4425349 :

رویش کاش

آمیخت .
Email: hsohrabi@modares.ac.ir
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تفرجگاهی نسب

مقدمه
امروزه جنگلکاری با گون های تندرشد اهمی

زیادی در

کاهش فشار ب عرص های جنگلای [ ]1و توصیاد چاو
مورد نیاز کشاورها دارد .عاالوهبار ایان جنگلکااریهاا
موجب جلوگیری از تخریب یا فرسایش خاا
مادة آصی خا

بهبود سااختما خاا

افازایش

ترسایب کاربن

ب جنگلکاریهای آمیخت از ارزش

کمتری برخوردارند [.]1
کاهش حاصلخیزی خا و ذیرمستمر بود توصیاد
گون های جنگلکاریشده در بلنادمادت با ویاژه در
گون های زودرشد سبب شاده اسا

کا از درختاا

تثبی کنندة نیترون برای جبرا کاهش نیترون خا

کمک ب چرخة عناصر فراهم کرد بو سازگا مناساب

در اثر برداش های مکرر [ ]4و همچنین سرع

باارای حیااات وحااش [ ]1و بهبااود ساایمای ساارزمین و

تجزی اة الشاابرگ [ ]5اسااتفاده شااود [ .]6گون ا هااای

آ وهوا میشوند .صنوبر و توسکا دو گوناة زودرشادند

تثبی کنندة نیترون ب دصیل افزایش نیتارون خاا در

و آمیختاة

جنگلکاااریهااا کاااربرد زیااادی دارنااد [ .]5یکاای از

ک در شمال کشور جنگلکااریهاای خااص

گون های تثبی کنندة نیتارون توساکا اسا

زیادی با آنها صورت گرفت اس .

زیااد

[ ]7کا

زیادی در توصید چاو هاای

رشد سریعی نیز دارد .این موضوع سابب شاده تاا از

تجاااری و صاانعتی داشاات و از ارزش اقتصااادی زیااادی

این گون ب عناوا گوناة هماراه بارای گوناة صانوبر

برخوردارند [ .]2توصید ساالن  56متر مکعب در هکتار از

ب منظور افزایش توصید و جبرا کاهش نیترون خاا

گون های صنوبر قابلی

گونااا هاااای صااانوبر اوراماااریکن

Populus x

[.]2

جنگلکاری آمیخت با گون های باومی با دصیال ارائاة

صنوبر برای مصاارف نجااری سااختما ساازی

دامنة وسیعی از خدمات توصیدی حماایتی حفا تناوع

 )euramericanaدر ترکیاا گاازارش شااده اساا
چو

در شمال کشور استفاده شود [.]8

کبری سازی جعب ساازی صانایع کاذاذ و تختا خارده

زیستی و همچناین اصاالح و احیاای اراضای مخروبا

کاربرد دارد []3؛ بنابراین مایتاوا از جنگلکااری

[ .]13-9در جنگلکاری آمیختا

چو

مناسبترین گزین اس

این گون برای توصیاد و تاممین چاو انباوه ماورد نیااز

ب دصیل نیازهای ناوری متفااوت درختاا تااج درختاا

بخشهای مختلف استفاده کرد.

ب خوبی پراکنش مییابد [ ]13آمیختگی گون ها موجاب

در ایرا بیشتر جنگلکاری هاا با صاورت خااص

اصالح خا و بهبود رویشگاه [ ]14میشاود و خطار از

اس  .در این جنگلکاری ها برداشا هاای مکارر در

بین رفتن درختا با دصیال آفاات و بیمااریهاا کااهش

کوتاهمدت سبب کاهش مواد ذذایی رویشگاه با دصیال

مییابد [ .]15بنابراین مزایای جنگلکاری آمیختا نساب

استفاده نکرد از الی های مختلف خا می شاود کا
ممکن اس

پایداری رشد آنها را با مشکل مواج کند

[ .]4ب طور کلی جنگلکاریهای خاص
حساساای

باا توجا با

بیشااتر در مواجهاا بااا عواماال جااوی و

ذیرجوی و همچناین اهمیا

کام زیسا محیطای و

ب خاص

واضح اس

اماا ایان موضاوع کا آمیختگای

گون ها ب چ صورتی باشد و باا چا نسابتی بایاد ایان
آمیختگی صورت گیرد تا ب بهترین شکل ممکن از سایر
مزایای جنگلکاری آمیخت استفاده شود نیازمناد بررسای
اس  .مطاصعات مختلفی در زمینة جنگلکاریهای خاص
و آمیخت با نسب های مختلاف در جهاا انجاا گرفتا
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اس  .پیتو و همکارا

 )2004توصیاد و رشاد  13گوناة

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

بومی کاستاریکا را مقایس کردناد [ .]12یافتا هاای آنهاا

و طول جغرافیایی  51درج و  55دقیق تاا  51درجا

نشا داد ک جنگلکاریهای آمیخت با گونا هاای باومی

و  59دقیقة شرقی اس  .ارتفاع منطق از سطح دریاای

ضمن فراهم کارد کااال خادمات متناوع دارد و دارای

آزاد  100متر و شیب منطقا باین صافر تاا  3درصاد

گسترة وسیعی از مزایاا نساب

متغیر بوده و دارای سطحی کامالً هموار اسا  .اقلایم

با جنگلکااری خااص

اس  .مونتاگنینی و همکارا  )2005ب مطاصعة خادمات

منطق معتدل و مرطاو

زیساا محیطاای جنگلکاااریهااا در آمریکااای مرکاازی

ایستگاه هواشناسی میاانگین درجاة حارارت سااالن

پرداختند [ .]11نتایج آنها نشا داد استفاده از گونا هاای

 16/3درجة سانتی گراد میانگین بارندگی سااالن 865

بومی برای بیش زراعی سابب خادمات زیسا محیطای

میلیمتر و حداکثر بارندگی ماهانا در مهار و حاداقل

اقتصادی و همچنین افزایش زیتوده و تنوعزیستی در این

بارندگی ماهان در تیر اس  .فصل خشک طبق منحنی

منطق شده اس  .همچنین پتی و مونتااگنینی  )2006با

آمبروترمیک از اواخر خرداد تاا اواخار مارداد اسا .

مطاصعة رشد جنگلکاری خاص

باوده و براساا

اطالعاات

و آمیختة گونة باومی در

خا منطق عمیق ب رنگ قهوهای تیره و خیلای تیاره

کارائیب پرداختند [ .]14نتاایج آنهاا نشاا داد بهارهوری

متوسط صاومی

جنگلکاری آمیخت نسب

با خااص

بیشاتر و رشاد آ

و ساختما فشرده اس  .از نظر زمینشناسای منطقا

سااریعتاار بااود .نی اونس و همکااارا  )2014در شاامال
پرتغال توصید و پویایی رشد جنگلکااریهاای خااص

و

آمیختااة دو گونااة  Castanea sativو Pseudotsuga

 menziesiiرا بررساای کردنااد .نتااایج آنهااا نشااا داد
جنگلکاری آمیخت پویایی رشد و توصید بیشاتری نساب
ب خاص

داشت اس

[ .]1تحقیاق پایشرو نیاز در نظار

دارد تمثیر نسب های مختلف آمیختگی صانوبر و توساکا
در جنگلکاااریهااای خاااص

تا قهوه ای متمایل ب خاکستری با باف

و آمیختاا را باار برخاای

خصوصاایات کمّ ای درختااا و خااا منطقااة چمسااتا
ارزیابی کند.

مواد و روشها

ب دورا سو و دورة میوسن فوقانی تعلق دارد [.]8
توصیف رویشگاه
رویشگاه مورد نظر در سال  1374با نهالهاای یکسااص
با هدف بررسی اثار آمیختگای مشخصا هاای کمای و
کیفی گون هاا و خاواص خاا در ایساتگاه تحقیقاات
جنگل و مرتع چمستا جنگلکاری شد .کال مسااح
جنگلکاااریشااده در ایاان طاارح  3/2هکتااار شااامل
جنگلکاریهای آمیختا و خااص
دصتوئید

1

گونا هاای صانوبر

و توسکای ییالقی 2اس  .ایان پاژوهش در

قاصب طرح آماری بلو های کامل تصادفی با پنج تیماار
و چهار تکرار اجرا شد .فاصلة کاش

نهال ها  4×4متار

بود .تیمارهای آمیختگی عبارت اند از .1 :صنوبر خاص

وضعیت رویشگاه

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

منطقة تحقیق در ایساتگاه تحقیقاات جنگال و مرتاع

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

چمستا واقع در کیلومتر  12جادة نور -چمساتا در
استا مازندرا واقع اس  .عارض جغرافیاایی منطقا

1. Populus deltoides Bartr. Ex Marsh
2. Alnus subcordata C.A.May
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100

درصد :توسکا  67درصد و  .5توسکای خااص

تجزیهوتحلیل دادهها

درصد).

برای بررسی نرمال بود دادهها از آزمو کوصماوگروف-

برداشت دادهها

اسمیرنوف استفاده شد .از تحلیال واریاانس یکطرفا در
و

آماربرداری صددرصد در خارداد  1393انجاا گرفا

ویژگیهای قطر برابرسین با نوار قطرسنج ارتفاع کال باا
شیبسنج سونتو و عرض تاج با متر صیزری انادازهگیاری
شد .سپس ویژگی شاخ

و ثب

سطح برگ کل هار درخا
درخ

سطح برگ از تقسایم

بار مسااح

زیار تااج آ

محاسب شد .برای برآورد سطح برگ از معادالت

قاصب طرح بلو های کامالً تصادفی بارای مقایساة کلای
تیمارهای آمیختگی و از آزمو دانکن برای مقایسا هاای
چندگان ا اسااتفاده شااد .محاساابات در ناار افاازار SPSS
نسخة  )21انجا گرف .

نتایج و بحث

آصومتری برآورد سطح برگ [ ]16استفاده شاد .همچناین

بررسي ویژگيهای کمّي درخت

سطح مقطع در هکتار و حجم در هکتار نیز محاسب شد.

نتایج تحلیل واریانس یکطرف نشا داد ک ویژگیهای

برای اندازهگیری خصوصیات خا در آمیختگیهای

مختلف درختا شامل قطار برابرساین ارتفااع کال و

مختلف جنگلکاری ابتدا در هار یاک از تکرارهاای هار

عاارض تاااج درختااا صاانوبر در تیمارهااای مختلااف

تیمار س نمون خا از عمق  0-20سانتیمتر با وسایلة

آمیختگی باا  99درصاد اطمیناا تفااوت معنای داری

شاد.

سطح برگ تفااوت معنایداری در

اوگر استوان ای با قطار  7/6ساانتیمتار برداشا

نمون های خا از عمق مشاب در هما قطع نمونا با

اما شاخ

داش

سااطح  95درصااد نداش ا  .همچنااین بااا  99درصااد

شد.

اطمینا ویژگای هاای قطار برابرساین ارتفااع کال و

نمون ها پس از انتقال ب آزمایشگاه در هوای آزاد خشاک

شاخ

سطح برگ و با  95درصاد اطمیناا عارض

و از اصک  2میلیمتاری عباور داده شاد .ساپس اسایدیتة

تاج درختا توسکا در تیمارهاای مختلاف آمیختگای

نسب

مساوی مخلوط و یک نمونة همگن برداش

خااا ب ا روش گاال اشااباع و نسااب
اصکتریکی قابلی

هدای

 1:1بااا  pHمتاار

اصکتریکی ب روش عصارة گال

تفاوت معنیداری داش
براسا

جدول .)1

نتایج مقایسة میانگین هاا قطار برابرساینة

اشباع با دستگاه  ECسنج کربن آصی با روش واکلای و

درختا صنوبر در تیمار صنوبر  33درصد :توساکا 67

ب روش اصسان 2پتاسایم قابال

درصد  35/0سانتیمتر) و قطار برابرساینة توساکا در

جذ ب روش اساتات آماونیم نرماال باا دساتگاه فلایم

توسکا  25/0سانتیمتار) بیشاترین باود

بلک 1فسفر قابل جذ

فوتاومتر مادل  Dr Lange MD 70و نیتارون کال باا
استفاده از کجلدال اندازهگیری شد [.]17

تیمار خاص

شکل 1اصف) .ارتفاع کل صنوبر بیشترین مقادار را در
تیمارهااای صاانوبر  50درصااد :توسااکا  50درصااد و
صنوبر  33درصاد :توساکا  67درصاد  28-29متار)
نشا داد .همچنین توسکا نیز بیشترین ارتفاع کل 21
متر) را در تیمار خااص

1. Walkley and Black
2. Olsen

توساکا نشاا داد شاکل 1

) .بیشترین مقدار عرض تاج برای صنوبر در تیماار
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ج) .بیشترین شاخ

ص انوبر  33درصااد :توسااکا  67درصااد  6/74متاار)

ساطح بارگ توساکا در تیماار

توسکا مشاهده شد؛ اما بین تیمارهای مختلاف

مشاهده شد و برای توسکا در تیمار صنوبر  50درصد:

خاص

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

از نظر شاخ

سطح برگ صنوبر تفااوت معنایداری

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

وجود نداش

 )Sig.=0/111 F=2/0شکل  1د).

جدول  .1نتایج تحلیل واریانس یکطرفۀ ویژگیهای کمّی درختان صنوبر در تیمارهای مختلف آمیختگی
گونه

ویژگی

F

Sig.

ویژگی

F

Sig.

صنوبر

قطر برابرسینه
ارتفاع کل

26/70
13/31

0/000
0/000

عرض تاج
شاخص سطح برگ

20/93
2/01

0/000
0/111

قطر برابرسینه

29/57

0/000

عرض تاج

2/74

0/043

ارتفاع کل

22/22

0/000

شاخص سطح برگ

14/09

0/000

توسکا

شکل  .1مقایسۀ میانگین قطر برابرسینه (الف) ،ارتفاع کل (ب) ،عرض تاج (ج) و شاخص سطح برگ (د) ( ±اشتباه معیار) صنوبر
دلتوئیدس و توسکای ییالقی در تیمارهای مختلف آمیختگی (حروف متفاوت نشاندهندۀ وجود اختالف معنیدار در سطح  95درصد
است ،حروف کوچك مقایسههای مربوط به توسکا و حروف بزرگ مقایسههای مربوط به صنوبر را نشان میدهد)
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نتاایج درختاا صانوبر در

ب طاور کال براساا

آمیختگی کامل رشاد بهتاری از نظار قطار ارتفااع و
عرض تاج داشتند .کاهش رقاب

توسکا تح
نتوانس

فشار پایا هاای صانوبر قارار گرفا

ب انادازة تیماار خااص

و

موفاق عمال کناد.

بینگونا ای در ایان

مطاصعات متعددی نشا داده ک ارتفاع کال در صانوبر

تیمار در مقایس با سایر نسب های آمیختگای صانوبر

از توسااکا بیشااتر اساا

[ .]18 17 16 8بنااابراین

م ایتوانااد دصیاال ایاان موضااوع باشااد [ .]13صاایاد و

صنوبر با دستیابی ب ارتفااع بیشاتر و قارار گارفتن در

 )2006با بررسی قطر برابرساین صانوبر در

همکارا

آمیختگیهای مختلف صانوبر و توساکا دریافتناد کا
صنوبر در تیمارهای مختلف آمیختگی قطار برابرساین
بیشااتری نسااب

با توسااکا دارد و همچنااین از قطاار

برابرسین درختا در تودة خااص
بوده اس

صانوبر نیاز بیشاتر

ک با توج ب رشد ارتفاعی بیشاتر صانوبر

در تودههای آمیخت این گون در آشکو
میگیرد و رویش قطری بیشتری نسب
خاص

فوقانی قرار
با تاودههاای

دارد [ .]17روحی مقد و همکارا

 )1388ب

بررسااای ویژگااایهاااای رویشااای بلنااادمازو در
جنگلکاریهای خاص

و آمیخت باا ممارز پرداختناد.

یافت های آنها بیشتر بود قطار برابرساین در درختاا
بلندمازو را نشا داد ک عل

این موضاوع را اساتفادة

بهتر از نور و همچنین کاهش رقابا
نوری مهمترین رقاب

ناوری رقابا

بین گون هاسا ) باین ایان دو

گون ذکر کردند [.]13
برخالف صنوبر توسکا حداکثر رشاد ارتفااعی و
قطری را در تیمار خاص
اذعا داش

نشا داد؛ بنابراین مایتاوا

ک در فرایند رقاب

در تیمارهای آمیخت

آشکو

فوقانی در نورگیری موفقتر بوده و در نتیج

رشد بیشتری داشت اس

[.]13

بررسي ویژگيهای کمّي توده
نتایج تحلیل واریانس یکطرفة ویژگیهای کمّای تاوده
در تیمارهااای مختلااف آمیختگاای درختااا صاانوبر و
توسکا نشا داد از نظر زندهماانی تفااوت معنایداری
بین تیمارهای مختلف آمیختگی وجاود نادارد اماا از
نظر سطح مقطع حجم و سطح برگ در هکتار تفاوت
معنیدار اس

جدول .)2

نتایج مقایسة میانگینها نشا میدهد کا در هماة
تیمارها سطح مقطع و حجام در هکتاار برابار اسا
ب جز تیمار توسکای خاص

ک مقدار کمتاری نساب

ب سایر تیمارها دارد شکل 2

و ج) .از نظر ساطح

برگ بیشترین مقدار مربوط با توساکای خااص

باا

 923/2متر مرباع در هکتاار باود کا دارای اخاتالف
معنی داری با سایر تیمارهاا اسا  .همچناین کمتارین
مقدار سطح برگ در صنوبر خاص

با  209/7متر مربع

در هکتار مشاهده شد شکل  2د).

جدول  .2نتایج تحلیل واریانس یکطرفۀ ویژگیهای کمّی کل در تیمارهای مختلف آمیختگی درختان صنوبر و توسکا
ویژگی

F

Sig.

زندهمانی ()%
سطح مقطع (متر مربع در هکتار)
حجم (متر مکعب در هکتار)
سطح برگ (مترمربع در هکتار)

1/444
3/21
7/14
3137/43

0/268
0/012
0/000
0/000
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شکل  .2مقایسۀ میانگین زندهمانی (الف) ،سطح مقطع (ب) ،حجم (ج) و سطح برگ (د) ( ±اشتباه معیار) کل در تیمارهای مختلف آمیختگی
(حروف متفاوت نشاندهندۀ اختالف معنیدار در سطح  95درصد است)

از نظر ویژگی های مختلف تاوده ساطح مقطاع و
حجم در هکتار) عملکرد تیمارهای آمیخت و صانوبر
بهتر از تیمار توسکای خاص

خاص
همکارا

بود .مختااری و

 )1387با بررسای آمیختگایهاای مختلاف

توسکا و صنوبر نیز ب نتایج مشابهی دس

یافتند .آنها

دصیل بیشتر بود توصید در هکتار تیمار صنوبر خااص
و دیگر تیمارهایی را ک درصد صنوبر بیشتری دارناد
سرع

رشد بیشتر این گون نساب

با توساکا بیاا

کردند [ .]8ب نظر میرسد توصیاد در هکتاار تیمارهاای
آمیخت با توج ب توصید چو

متنوع و همچنین ایجاد

بو سازگا پویا بیشتر پذیرفتنی باشد [.]19
سااطح باارگ در تیمااار خاااص

توسااکا از سااایر

تیمارها بیشتر باود .توساکا دارای تااجی گساترده تار

نسب

ب صنوبر اس  .ایان موضاوع همچناین سابب

شده اس

در تیمار توسکای خاص

شااخ

برگ ب طور معنیداری بیشتر از شاخ

ساطح

ساطح بارگ

توسکا و صنوبر در دیگر تیمارها باشد.
بررسي ویژگيهای خاک
جدول  3مقایسة بین میاانگین خصوصایات اسایدیت
قابلی

هدای

اصکتریکای جار مخصاوص ظااهری

مادة آصی کربن آصی نیترون فسفر و پتاسیم خا

در

تیمارهااای مختلااف آمیختگاای صاانوبر دصتوئیااد

و

توسکای ییالقی را نشا می دهد .براسا

نتاایج باین

هیچ یک از خصوصیات ذکرشاده تفااوت معنایداری
در سطح  0/05وجود نداش .
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جدول  .3مقایسۀ میانگین ( ±اشتباه معیار) خصوصیات خاک در تیمارهای مختلف آمیختگی صنوبر دلتوئیدس و توسکای ییالقی

اسیدیته ()pH
قابلیت هدایت الکتریکی
()µs/Cm
3
جرم مخصوص ظاهری ( )g/Cm
مادة آلی ()%
کربن آلی ()%
نیتروژن ()%
فسفر ()ml/kg
پتاسیم ()ml/kg

صنوبر

صنوبر % 50

توسکا % 67

صنوبر % 67

توسکا

% 100

توسکا % 50

صنوبر % 33

توسکا % 33

% 100

7/17±0/5

7/03±0/2

7/01±0/4

6/88±0/1

7/10±0/5

0/130

157/63±10/2

162/20±15/8

143/93±30/8

139/30±6/9

148/78±23/9

0/234

0/915

1/30±0/2
5/49±0/2
3/19±0/1
0/27±0/01
8/35±2/6
198/01±30/4

1/08±0/2
4/70±0/3
2/73±0/2
0/23±0/01
6/31±0/3
206/5±21/9

1/13±0/1
4/40±0/7
2/56±0/4
0/21±0/04
5/32±0/4
152/8±14/6

1/25±0/4
5/08±0/3
2/95±0/7
0/25±0/01
6/61±1/4
174/1±12/1

1/08±0/2
4/31±0/6
2/51±/3
0/21±0/03
5/32±0/3
133/5±11/5

0/382
1/121
1/123
1/120
0/840
2/451

0/818
0/383
0/380
0/381
0/521
0/091

در تحقیق حاضر تفاوت معنایداری در خصوصایات
خا ب واسطة جنگلکاری ایجاد نشد .مطاصعات مختلفای
در بررساای تاامثیر جنگلکاااری آمیخت ا باار خااا

نبااود

اختالف معنیدار بین تیمارهای مختلف را بیا کاردهاناد

F

Sig.

0/969

پاایشبیناای ماایشااود کا در مراحاال آتاای توسااعة ایاان
جنگلکاریها نتایج متفاوتی حاصل شود.

نتیجهگیری

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

ب عنوا نتیج گیری کلی میتوا گفا

آمیختگای تامثیر

تفاااوتی

بر رویش در سطح توده داشا

و بهتارین تیماار

جنگلکااریهااای خاااص

و آمیختاة اکاااصیپتو

مشاااهده نکردنااد کاا علاا

آ را افاازایش فعاصیاا

بیوصااونیکی خااا ذکاار کردنااد [ .]10نبااود تفاااوت در
نیترون خا را مایتاوا با خاصای

تثبیا کننادگی

مثب

آمیختااة  33درصااد صاانوبر 67 :درصااد توسااکا اس ا .
براسا
کاش

نتایج میتوا مالحظ کرد کا رشاد توساکا در
آمیخت با صنوبر تح

فشار رقاب

قرار میگیارد

نیترون در خا برای توسکا و گسترش زیااد ریشا در

و صنوبر از فوای ایجادشده بارای توساعة تااج و رشاد

داد [ .]17در مطاصع ای دربارة مقدار فسافر

بیشتر بهره میبرد؛ اما از نظر زندهمانی آمیختگی شارایط

و پتاسیم خا بیا شد کا حواور گوناة تثبیا کننادة

را برای توسکا بهبود میدهد .همچنین با نظار مایرساد

مایشاود []21

برای ارزیابی اثر جنگلکاریهای مختلف بر خصوصایات

صنوبر نسب

نیترون سبب افزایش فسفر قابل جذ

اما در بررسی حاضار تفااوت معنایداری باین تیمارهاا

مختلااف خااا الز اساا

مشاهده نشد.

جنگلکاری بگذرد.

اگرچ انتظار میرود با توج ب اثر متفااوت ایان دو

باایش از دو دهاا از زمااا

سپاسگزاری

گون بر ویژگیهای خا و نیز تفاوت مقدار توصید بارگ

از همکاری های ارزشمند اعوای هیمت علمی ایستگاه

ویژگیهای مختلف خا تفاوت داشات باشاند با نظار

تحقیقاتی جنگل و مرتع چمستا و همچنین از آقایا

میرسد مدت زما ساپریشاده از اساتقرار جنگلکااری

مهند

برای ایجاد تماایز معنایدار باین تیمارهاا کاافی نیسا .

بااارای همکااااریهاااای متعااادد در آمااااربرداری و

یونس شاهرخ زاده و مهناد

اردال دریاایی

فعاصی های میدانی صمیمان سپاسگزاریم.
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