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 هاي حفاظت آب و خاك نشریه پژوهش
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  هاي مختلف زیتون بر برخی خصوصیات خاك در یک سیستم آگروفارستري  بررسی تأثیر تاج پوشش

   )استان گلستان -قال شهرستان آق: مطالعه موردي(
  

  2زاده  و محسن حسینعلی2، حمیدرضا عسگري1میانایی فاطمه جعفري*
 ، مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانگروه ارشد  آموخته کارشناسی دانش1

   منابع طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزي و گروه مدیریت مناطق بیابانی، استادیار2
  20/8/94: ؛ تاریخ پذیرش 17/11/93: تاریخ دریافت

  1چکیده
  اي و  درختـان از طریـق سیـستم ریـشه. کننـد درختان نقش مهمی در تمامی اکوسیستم خاکی ایفا مـی:  و هدف  سابقه

 هاي پژوهش. د کیفیت خاك داشته باشندحاصلخیزي و بهبو سزایی در حفاظت، هتوانند تأثیر ب هاي خود، می پوشش  تاج
دهد که حضور درختـان نقـش مهمـی در بهبـود  انجام شده در زمینه تأثیر نقش درختان بر خصوصیات خاك نشان می

با توجه به اهمیت و نقش درختان بر خصوصیات خاك اطراف . خصوصیات خاك تحت تاج پوشش خود داشته است
یکـی از مـواردي کـه . هاي اصـولی حفاظـت و حاصـلخیزي خـاك ضـروري اسـتخود، مدیریت درختان در برنامه

در این پژوهش به بررسی به همین جهت . باشد د، تاج پوشش درختان میبایست در این راستا مورد توجه قرار گیر می
تأثیر تاج پوشش درختان زیتون در یک نوع سیستم آگروفارستري بر روي مواد آلی و عناصـر غـذایی خـاك پرداختـه 

  . شده است
  ) ن زیتـونکـشت گنـدم در بـین درختـا( زمینی تحت سیستم آگروفارسـتري پژوهشبراي انجام این : ها مواد و روش  

  : در سیستم آگروفارستري، سه تیمـار سـطح تـاج پوشـش. در نظر گرفته شد) منطقه شاهد(و زمین تحت کشت گندم 
ماده آلی خاك از . هاي بزرگ در نظر گرفته شدهاي با سطح متوسط و تاج پوششهاي کوچک، تاج پوشش پوشش  تاج

فسفر محلول در خاك از  . نیتروژن و ماده آلی محاسبه شدروش تیتراسیون و نیتروژن کل خاك از رابطه همبستگی بین
گیري با اسـتات آمونیـوم و  پتاسیم از روش عصاره.  و همکاران و دستگاه اسپکتروفتومتري استفاده گردیداولسنروش 

و جهـت تجزیـه . گیـري شـدمیانگین وزنی قطر خاکدانه به روش الک تر اندازه. گیري شدفتومتري اندازهدستگاه فلیم
هـا از آزمـون  و براي مقایسه میـانگین تیمـارExcel  و SPSSافزار  هاي حاصل از نتایج آزمایشگاهی از نرمتحلیل داده

  .استفاده شد) LSD(داري  حداقل تفاوت معنی
داري بر ماده آلـی، فـسفر و میـانگین وزنـی قطـر  هاي مختلف تاج پوشش تأثیر معنی نتایج نشان داد که تیمار:ها یافته

داري بین تیمارهاي مختلف تاج پوشـش و میـزان  ارتباط معنی. داري یک و پنج درصد داشتند دانه در سطح معنی كخا
 درصد، نیتروژن کل 49/1 به 22/0 در نتیجه اجراي سیستم آگروفارستري، میزان ماده آلی از. پتاسیم خاك مشاهده نشد

                                                
  fjafari6959@gmail.com:  مسئول مکاتبه*

 گزارش کوتاه علمی
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گـرم بـر   میلی95/6 تا 94/4گرم بر لیتر، پتاسیم از  میلی 22/1 به 79/0 درصد، فسفر خاك از 074/0 به 01/0خاك از 
  .متر افزایش داشتند  میلی15/0 به 04/0لیتر، میانگین وزنی قطر خاکدانه از 

 حضور الشبرگ و بقایاي گنـدم در پـاي درختـان موجـب افـزایش مـواد آلـی و غـذایی خـاك و بهبـود :گیري نتیجه
درختکـاري، زراعـت و (دلیل تلفیق چند نوع سیـستم مختلـف  بهسیستم آگروفارستري . خصوصیات خاك شده است

ویـژه  عنوان راهکاري در جهت افزایش حاصلخیزي خاك و کمک به جلوگیري از فرسایش خاك بـه تواند به می) مرتع
 همـین امـر. افزون به مواد غذایی را در پی داشته است دلیل افزایش جمعیت، نیاز روز امروزه به. در مناطق خشک باشد
هـاي  سیـستم. هاي کشاورزي و از دست رفـتن حاصـلخیزي خـاك شـده اسـتبرداري از زمینمنجر به افزایش بهره

  .مدت به حاصلخیزي خاك بیافزاید تواند در دراز عنوان نوعی کشاورزي پایدار می آگروفارستري به
  

  ج پوشش  تااي، کدانه، سیستم ریشهکیفیت خاك، حفاظت خاك، پایداري خا :هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
خـشک و ویـژه در منـاطق  تاج پوشش درختان به

هاي مختلف بر محیط اطـراف دلیل تأثیر  بهخشک نیمه
هاي  خود، نقش مهمی در استقرار یا عدم استقرار گونه

هـا  اثر حضور درختان و تاج پوشـش آن. همراه دارند
بر جریان هوا، تغییرات دما و رطوبت هوا، رژیم آبی و 

شـناخته غـذایی  و همچنین تبادل مـواد رطوبت خاك
ــت  ــده اس ــود ). 18(ش ــراي بهب ــان ب ــایی درخت توان

حاصلخیزي خاك یک فرصت بسیار خوبی براي تولید 
ــد ــشنهاد ش ــشاورزي پی ــت محــصوالت ک ). 16(ه اس

هاي اکولوژیکی درختان در زیر تاج پوشش شـامل  اثر
کاهش تابش نور خورشید، دما، تبخیر از سطح خـاك 

و ) خرده اقلیمی معتدل براي رشـد گیـاهفراهم شدن (
هاي زیر تاج و فرسایش خاك هاي گونه تعرق از اندام

همچنین میزان رطوبت خاك، . در سطح زیر تاج است
تراکم حجم خاك، مواد آلی و گاهی مواد معدنی خاك 

ــان  ــش درخت ــاج پوش ــر ت ــاالدر زی ــت  ب ــر اس   . )8(ت
اد تاج پوشش درخت پناهگـاهی را در برابـر بـاد ایجـ

تر، خاك تر و متراکمهاي کوچککند و تاج پوشش می
را در برابر بارش شدید حفاظت و به کاهش فرسایش 

هـا بـر سـطح ریزش بـرگ). 20(کند خاك کمک می
کنـد و کیفیـت خاك، ماده آلی را به خاك اضـافه مـی

و همکــاران کاسـز ). 22(بخـشد خـاك را بهبـود مـی
ــی ) 2013( ــواد آل ــواد مغــذي و م   خــاك وضــعیت م

ــستم  ــک سی ــان در ی ــش درخت ــاج پوش ــت ت را تح
ها نشان داد که نتایج آن. آگروفارستري بررسی نمودند

میزان مواد آلی و نیتـروژن آلـی در زیـر تـاج پوشـش 
). 7(بوده است ) مرتع(تر از منطقه شاهد درختان بیش

هاي جنگلـی بـه واسـطه ایجـاد درختان در اکوسیستم
هاي حاصلخیزتري را فرایندهاي بیوژئوشیمیایی، خاك

 و صالحی). 5(کنند در زیر تاج پوشش خود ایجاد می
ــاران  ــل) 2011(همک ــشی در جنگ ــی پژوه ــاي  ط ه

هـاي فیزیکـی و شـیمیایی شهرستان پلدختر، ویژگـی
 43میـانگین (یافتـه  تر تخریب هاي کمخاك در جنگل

 14بـا میـانگین (یافتـه  و تخریـب) درصد تاج پوشش
نتایج همبستگی .  پرداختندزاگرس) درصد تاج پوشش

یافتـه، درصـد  پیرسون، نشان داد که در منطقه تخریب
تاج پوشش با کربن آلی، فسفر و نیتـروژن همبـستگی 
مثبت و با نسبت کربن به نیتروژن و جـرم مخـصوص 
ظاهري خـاك همبـستگی منفـی داشـته و همبـستگی 
مثبتی بین درصد تاج پوشش درختان و عناصر غذایی 

هـا توانـایی درختـان در آن. ده اسـتخاك مشاهده ش
ایجاد مناطق حاصلخیز در زیر تـاج پوشـش و تولیـد 
الشبرگ که مقادیر زیادي از عناصر غذایی را به خاك 
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انـد  گرداند، از دالیل این همبستگی مثبت دانسته باز می
ــر ).21( ــان ب ــش درخت ــت و نق ــه اهمی ــه ب ــا توج  ب

خصوصیات خاك اطراف خود، مـدیریت درختـان در 
یکـی . هاي اصولی حفاظت خاك ضروري است رنامهب

بایست در این راستا مورد توجه قرار از مواردي که می
درختــان در . باشــدگیــرد، تــاج پوشــش درختــان مــی

اي در توانند نقش بـالقوه هاي آگروفارستري می سیستم
حاصلخیزي و حفاظت خاك و افزایش عناصر غذایی 

 عناصر غذایی در با توجه به اهمیت. داشته باشندخاك 
حاصلخیزي خاك و نقش درختان در افزودن مواد آلی 
و غذایی به درون خاك بررسـی رابطـه بـین خـاك و 

در این پژوهش به همین جهت . درخت ضروري است
به بررسی تأثیر تاج پوشش درختان زیتون در یک نوع 

بـر روي )  زراعـت-باغـداري(سیستم آگروفارسـتري 
  .خاك پرداخته شده استمواد آلی و عناصر غذایی 

  
  ها مواد و روش

منطقه مورد مطالعه بخشی از : معرفی منطقه مطالعاتی  
این منطقـه در فاصـله . باشدرود می حوزه آبریز گرگان

قال در استان گلستان   کیلومتري شمال شهرستان آق25
 دقیقه و 9 درجه و 37 و در محدوده عرض جغرافیایی

 ثانیـه شـمالی و 3ه و  دقیق10 درجه و 37 ثانیه تا 59
   ثانیـه تـا 35 دقیقـه و 29 درجه و 54 طول جغرافیایی

 ثانیـه شـرقی واقـع شـده 39 دقیقه و 29 درجه و 54
  ).1شکل (است 

بنـدي دومـارتن جـزء  اقلیم منطقه بر اساس طبقـه
تـرین و آیـد و بـیش خشک به حساب مـی مناطق نیمه

تیـب تر قال بهترین ارتفاع از سطح دریا در دشت آق کم
 بافـت خـاك منطقـه، .باشد متر می-22 و 19برابر با 

ــیلتی و داراي ــی س ــوم رس ــوم و ل ــیلتی ل ــدایت  س ه
زیمنس بر متـر و اسـیدیته   دسی43/3الکتریکی خاك 

متوسط بارنـدگی سـاالنه منطقـه ). 2(باشند   می88/7
متر و متوسط درجه حـرارت سـالیانه  میلی351حدود 

  .باشد گراد می  درجه سانتی18آن 

 زمینی به این پژوهش براي انجام :برداري روش نمونه 
 هکتــار آن داراي سیــستم 5 هکتــار کــه 10مــساحت 

و ) کشت گندم در بین درختان زیتـون(آگروفارستري 
) منطقـه شـاهد( هکتار دیگـر آن بـه کـشت گنـدم 5

ــد ــه ش ــر گرفت ــه، در نظ ــصاص یافت ــستم . اخت در سی
ــش ــاج پوش ــطح ت ــار س ــه تیم ــتري، س   : آگروفارس

، )مربع  متر89/12با میانگین (هاي کوچک  ج پوششتا
 63/21بـا میـانگین (هاي با سطح متوسط  تاج پوشش

 70/35با میـانگین (هاي بزرگ و تاج پوشش) مترمربع
اواخر (برداري خاك نمونه. در نظر گرفته شد) مربع متر

صـورت  متري بـه  سانتی0-25از عمق ) 92فصل پاییز 
در منطقـه ( تـصادفی الًتصادفی و در قالب طـرح کـام

 تیمـار مختلـف 3طور تصادفی و در  آگروفارستري به
 نمونه خاك و در منطقه شاهد 18تاج پوشش به تعداد 

 نمونه خاك از عمـق 5صورت تصادفی به تعداد  نیز به
در منطقــه . انجـام شــد) مـورد نظــر برداشـت گردیــد

آگروفارستري سه ردیف از درختان زیتـون بـا انـدازه 
در هر ردیف اقدام بـه . متفاوت انتخاب شدندهاي  تاج

گیري مساحت تاج هر یک از درختان شـد و در  اندازه
ها محاسـبه  یک از ردیف نهایت میانگین سطح تاج هر

گیري سطح تاج پوشش درختان ابتدا  جهت اندازه .شد
 محاسبه و سپس سطح آن 1قطر تاج پوشش از رابطه 

  ). 19(برآورد شد 
  

)1             (                         
2

21 DDCD 
  

  

 طـول D1، قطر تاج پوشـش درخـت CD1که در آن، 
 طـول تـاج D2 شرقی و -تاج پوشش در جهت غربی

   . جنوبی-پوشش در جهت شمالی

                                                
1- Canopy Diameter 
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  . قال  موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان گلستان و شهرستان آق-1شکل 

Figure 1. Location of the study area in Golestan province and city AqQala. 
  

 در ایـن پـژوهش :گیـري خـصوصیات خـاك      اندازه
هاي خـاك بعـد از هـوا خـشک شـدن، جهـت  نمونه
هـاي مـاده آلـی، نیتـروژن، فـسفر،  گیري پارامتر اندازه

ــاك ــر خ ــی قط ــانگین وزن ــیم، می ــرم  پتاس ــه و ج دان
مـاده . مخصوص ظاهري به آزمایـشگاه منتقـل شـدند

و  )25 (لی خـاك از روش تیتراسـیون محاسـبه شـدآ
 2نیتروژن کـل خـاك بـا داشـتن مـاده آلـی از رابطـه 

  ).26(محاسبه شد 
  

)2  (                            Ntotal = 0.05 × %OM  
  

ــدازه ــراي ان ــول در خــاك از ب ــسفر محل ــري ف   گی
ـــسنروش  ـــاران اول ـــتگاه ) 1954( و همک و از دس

پتاسـیم تبـادلی ). 17( گردید اسپکتروفتومتري استفاده
گیــري بــا اســتات آمونیــوم و  خــاك از روش عــصاره

میـانگین . )14(گیري شـد  فتومتري اندازه دستگاه فلیم
. گیـري شـد وزنی قطر خاکدانه به روش الک تر اندازه

جاي  گیري شن به جهت حذف خطاي حاصل از اندازه

سپس بـا ). 13(خاکدانه، تصحیح شن صورت گرفت 
دانــه   میــانگین وزنـی قطــر خــاك3از رابطــه اسـتفاده 

  :محاسبه شد
  

)3                                  (i
n
i WXMWD   1  

  

مانده بر  هاي باقی دانه  میانگین قطر خاكXکه در آن، 
مانده   هاي باقی دانه  نسبت وزن خاكWiروي هر الک، 

  .ها  تعداد الکnلک به وزن کل نمونه و بر روي هر ا
هـاي  جهت تجزیـه و تحلیـل داده :هاي آماري  تجزیه

 و SPSSافـزار  حاصل از نتـایج آزمایـشگاهی از نـرم
Excelاسمیرنوف - کولموگروفاز آزمون .  شدستفاده ا 

هـا  ها، براي مقایسه کلی میانگین براي نرمال کردن داده
و بـراي مقایـسه طرفـه  از آزمون تجزیه واریانس یـک

داري  ها از آزمون حـداقل تفـاوت معنـی میانگین تیمار
)LSD ( درصد استفاده شد5 و 1در سطح .  
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  نتایج و بحث
هـاي مختلـف بـر  جهت ارزیابی نقش تاج پوشش

پارامترهاي خاك از آزمون تجزیه واریانس استفاده شد 
 در داري معنی، تفاوت 1با توجه به جدول ). 1جدول (

پنج درصد بین تـاج پوشـش درختـان و سطح یک و 
  . مشاهده شد) جز پتاسیم خاك به(خصوصیات خاك 

ــدول  ــا ج ــابق ب ــانگین (2مط ــسه می ــاي  مقای ه
منطقـه شـاهد بـا تیمارهـاي تـاج ) خصوصیات خاك

منطقه شاهد .  هستندداري معنیپوشش داراي اختالف 
از لحــاظ مــاده آلــی، پتاســیم و میــانگین وزنــی قطــر 

میـزان را بـه خـود اختـصاص داده تـرین  خاکدانه کم
  .است

میزان ماده آلی خاك در زیر تاج پوشـش درختـان 
تر مشاهده شده است و در مقایسه با منطقه شاهد بیش

) >01/0P(داري در سطح یک درصد  از اختالف معنی
با توجـه بـه نتـایج، بـاالترین . با یکدیگر برخوردارند

پوشـش میزان ماده آلی در زیر درختان با سـطح تـاج 
  افــزایش مــاده آلــی تحــت .بــزرگ دیــده شــده اســت

هاي مختلف در مقایسه با منطقه شـاهد را تاج پوشش
درختـان در منطقـه حـضور الشـبرگ علت  بهتوان  می

افـزایش مـواد . نسبت دادتحت سیستم آگروفارستري 
آلی سبب بهبود وضع فیزیکی و ساختمانی خاك شده 

شـبرگ و و این عمل طی فرایند برگـشت و تجزیـه ال
سیکس و همکـاران ). 3(شود هاي گیاه انجام می ریشه

ـــاران )2000( ـــا و همک ـــوالديو ) 2012(؛ لنک  و پ
به نتایجی مشابه این پژوهش دست ) 2013(همکاران 

  ).19 ,15 ,24(یافتند 
میزان فسفر خاك در بین تیمارهاي تاج پوشش از 

) >05/0P( در سـطح پـنج درصـد داري معنیاختالف 
منطقه شاهد نیز در مقایسه با تیمارهاي . بودبرخوردار 

ــتالف  ــاري اخ ــاظ آم ــش از لح ــاج پوش ــف ت مختل
نداشـته ) جز تیمار تاج پوشـش متوسـط به (داري معنی
ترین میزان عددي فسفر در منطقـه شـاهد و  کم. است

میـزان فـسفر . هاي بزرگ دیده شده است تاج پوشش
هــاي مختلــف تــاج  محلــول خــاك در بــین مــساحت

االترین میـزان را در تـاج پوشـش متوسـط پوشش، بـ
نتـایج نـشان داد انـدازه تـاج درختـان تـأثیر . اند داشته

طور کلـی  به. زیادي بر میزان فسفر خاك نداشته است
میزان فسفر خاك در منطقه آگروفارسـتري و در زیـر 
تاج پوشش درختان باالترین میـزان را در مقایـسه بـا 

رختـان و ریـزش بـرگ د. منطقه شـاهد داشـته اسـت
هـاي آلـی بـا تـوان الشبرگ گیاهی، فسفر را در شکل

بازگشت الشبرگ و . گرداند می معدنی شدن به خاك بر
توانـد  هاي آلی قابل تجزیه به خـاك مـیدیگر پسماند

مقدار فسفر قابل استفاده بـراي گیـاه را افـزایش دهـد 
همچنین میزان پتاسیم در بین تیمارهاي مختلف ). 23(

داري بـا  طقـه شـاهد تفـاوت معنـیتـاج پوشـش و من
نتـایج نـشان داد کـه تـاج پوشـش  .نداشـتند یکدیگر
توجهی بر میزان پتاسیم خاك نداشته   قابلتأثیردرختان 

هـاي  توان به غالبیـت کـانی علت این امر را می.است
رسی از جمله ایلیت در منطقه و ارتباط آن بـر تثبیـت 

اران  حـسینی و همکـ).9(پتاسیم در خاك نـسبت داد 
) Pistaciaatlantica(ثیر تاج درخت بنـه أت) 2012(

ــه  ــر روي خــصوصیات شــیمیایی خــاك در منطق را ب
هـا دریافتنـد کـه آن. آباد کردستان بررسی نمودند سرو

میزان فسفر، پتاسیم و کربن آلی در زیر تـاج پوشـش 
. تـر بـوده اسـت درختان نسبت به نواحی اطراف بیش

فزایش آبشویی سطحی، علت ا علت افزایش فسفر را به
ریزش برگ درختان و افزایش الشبرگ پاي درختان و 

  دلیـل فراینـد سـاقاب و همچنـین  افزایش پتاسیم را به
ــاج ــد  ت ــان نمودن ــارش بی ــالردو ). 11(ب ؛ )2003(گ

آمیقـی و ) 2012(؛ آمیقی )2011( و همکاران صالحی
هاي خود به نتـایجی  طی پژوهش) 2013(و همکاران 

  ).2 ,1 ,21 ,11( دریافتند هشمشابه این پژو
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 . خصوصیات خاك در منطقه مورد مطالعه) میانگین مربعات(  تجزیه واریانس-1جدول 
Table 1. Analysis of variance (mean square) soil properties in the study area.  

  
درجه 
 آزادي

df  

 )%(ماده آلی 

Organic 
matter (%)  

 )%(نیتروژن 

Nitrogen (%)  

 )mg/L(سفر ف

phosphorus 
(mgL-1)  

 )mg/L(پتاسیم 

potassium (mgL-1)  

میانگین وزنی قطر 
 )mm(دانه  خاك

MWD (mm)  
  تیمار

treatment  
3 1.58**  0.004**  0.29*  4.78ns  0.01**  

  خطا
error  

19  0.16  0.00  0.09  3.36  0.002  

 ضریب تغییرات

CV (%)  
  12.5  12  6.93  6.37  13.33  

  . داري معنی عدم ns و در سطح پنج درصد داري معنی * ،در سطح یک درصد داري معنی **
** Significant at 1%, * significant at 5% level and ns not significant.  

 
 . مقایسه میانگین خصوصیات خاك در تیمارهاي مختلف-2جدول 

Table 2. Comparison of means of soil properties in different treatments.  

  
 )%(ماده آلی 

Organic matter 
(%)  

 )%(نیتروژن 

Nitrogen (%)  
 )mgL-1(فسفر 

phosphorus (mgL-1)  
 )mgL-1(پتاسیم 

potassium (mgL-1)  

میانگین وزنی قطر 
 )mm(دانه  خاك

MWD (mm)  
 تاج بزرگ

Large canopy  
1.49 a 0.074 a 0.81 b 6.95 a 0.15 a 

 تاج متوسط

medium canopy  
1.15ab 0.06ab 1.22 a 6.71 a 0.11ab 

 تاج کوچک

small canopy  
0.86 b 0.043 b 1.16ab 5.70 a 0.07 bc 

 شاهد

control  
0.22 c 0.01 c 0.79 b 4.94 a 0.04 c 

LSD 0.35  0.18 0.29  1.98  0.04  
 .دار است دار و حروف مشابه عدم اختالف معنی دهنده تفاوت معنی حروف نامشابه نشان

Dissimilar letters indicate significant differences and the same letters are not significantly different.  

 
میانگین وزنی قطر خاکدانه در تیمارهاي مختلـف 

داري برخـوردار  تاج و منطقه شـاهد از تفـاوت معنـی
بین تیمار تاج پوشش متوسط با تیمارهاي تاج . هستند

داري از نظـر میـزان خـتالف معنـیکوچک و بـزرگ ا
طـور  بـه. میانگین وزنی قطر خاکدانه دیده نشده است

کلــی میــانگین وزنــی قطــر خاکدانــه در منطقــه 
هـاي مختلـف در  آگروفارسـتري تحـت تـاج پوشـش
. داري داشته استمقایسه با منطقه زراعی افزایش معنی

 علت افزایش میانگین وزنی قطر خاکدانه در زیر تاج 

تر ماده آلی  توان حضور بیشرختان را میپوشش د
شود،  که موجب چسبندگی ذرات خاك به یکدیگر می

داري بین میـانگین وزنـی ارتباط مثبت و معنی. دانست
 و ماده آلی توسط بسیاري از پژوهشگرانقطر خاکدانه 

گیري  ماده آلی بر شکل). 10 ,4 ,6(گزارش شده است 
ــه ــوبی. هــاي خــاك نقــش مهمــی دارنــد خاکدان  و ای
دانه و مواد  میانگین وزنی قطر خاك) 2011(همکاران 

آلی خاك را در چهار سیستم کاربري اراضی مختلـف 
 اسـتان گلـستان شـامل جنگـل کالته در منطقه شصت
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کاري شـده طبیعی، اراضی کشت شده، اراضی درخت
کاري شده با درختـان سـرو با زیتون و اراضی درخت

ن میزان میـانگین وزنـی تریها بیشآن. بررسی نمودند
دانه را در کـاربري جنگـل طبیعـی، اراضـی قطر خاك

کاري شده با زیتون و سـرو گـزارش کردنـد و  درخت
دلیل این افزایش را حضور مواد آلی و کـربن آلـی در 
این اراضی اظهار نمودند که موجـب افـزایش کیفیـت 
خاك و بهبود حاصلخیزي در این اراضی شـده اسـت 

 مـذکور و ت آمده از پژوهشدس ایج بهبا توجه نت). 3(
هاي انجام شده، نقش درختان و پوشش نتایج پژوهش

  . دهدگیاهی را بر بهبود خصوصیات خاك نشان می
ــاج پوشــش و سیــستم هــاي  درختــان از طریــق ت

اي خــود امکــان حاصــلخیزي خــاك را فــراهم  ریــشه
با توجه به نتـایج، تـاج پوشـش درختـان در . کنند می

رســتري اجــرا شــده در منطقــه مــورد سیــستم آگروفا
مطالعه، موجب افزایش ماده آلی و مواد مغـذي خـاك 

دلیل تلفیق  بنابراین سیستم آگروفارستري به. شده است

درختکـاري، زراعـت و (چنـد نـوع سیـستم مختلـف 
عنوان راهکـاري در جهـت افـزایش  تواند بهمی) مرتع

حاصلخیزي خاك و کمک به جلـوگیري از فرسـایش 
دلیـل  امـروزه بـه. ویژه در مناطق خشک باشد خاك به

افزون به مـواد غـذایی را در افزایش جمعیت، نیاز روز
برداري  همین امر منجر به افزایش بهره. پی داشته است

هاي کشاورزي و از دست رفـتن حاصـلخیزي  از زمین
عنـوان  هاي آگروفارستري بـه سیستم. خاك شده است

مـدت بـه درازتوانـد در کـشاورزي پایـدار مـینوعی 
  .حاصلخیزي خاك بیافزاید
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Abstract1 
Background and Objectives: Trees play an important role in all terrestrial ecosystems. Trees 
can have a main impact by their root system and canopies on conservation, fertility and improve 
quality of soil. Studies conducted in context of the effect of trees on soil properties indicate that 
presence of trees have been an important role in improving soil properties under their canopy. 
Considering the importance and role of trees on the surrounding soil properties, trees 
management is essential in Programs principles of soil conservation and fertility. One thing that 
should be considered in this context is the canopy of trees. Therefore, in this study has been paid 
to investigate of effect of olive trees canopies in an agroforestry system on soil organic matter 
and nutrient. 
Materials and Methods: For this study was considered the land under agroforestry system 
(wheat cultivation in between olive trees) and land under wheat cultivation (control area). In 
agroforestry system, was considered three treatments of canopy cover: canopy cover with small 
area, canopy cover with moderate area and large canopy cover. Organic matter was used 
titration method and soil nitrogen was calculated by using correlation between nitrogen and 
organic matter. Soil soluble phosphor was determined by Olsen method and spectrophotometer. 
Measurement of potassium was determined by using ammonium acetate method and flame 
photometry. Mean weight diameter was measured by wet sieving. To analyze the data from 
laboratory results were used by SPSS and Excel. For comparison of means were used by test 
least significant difference (LSD). 
Results: The results show that different treatments of canopy cover have a significant effect on 
organic matter, phosphorous and mean weight diameter at 1% and 5% level of significance. 
Significant correlations have not been observed between different treatments of canopy cover and 
soil potassium. As a result of the implementation of agroforestry system, increased amount of 
organic matter from %0.22 to %1.49, nitrogen from %0.01 to %0.074, phosphorus from 0.79 to 
1.22 mgL-1, potassium from 4.94 to 6.95 mgL-1 and mean weight diameter from 0.04 to 0.15 mm. 
Conclusion: The presence of litter fall and wheat debris under trees increased soil organic 
matter and nutrient and improve soil properties. Agroforestry system can be as an approach to 
increase of soil fertility and help to prevent of soil erosion especially in arid zone because of 
combination of several different systems (trees, crops and pasture). Today, due to increase of 
population has followed increasing demand for food. This led to increased utilization of 
agricultural land and loss of soil fertility. Agroforestry system as a sustainable agricultural can 
increase soil fertility in long term. 
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