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چکیده
با توجه به وضعیت محیطی سخت در مناطق خشک و نیمهخشک کشور ،بررسی عوامل مؤثر برر ووشرگ ایراای ایرن منراطق
ضروری است .این مطالعه به بررسی اثر برخی خصوصیات خاک (شامل بافت ،وزن مخصوص ظرااری ،رطوبرت ،مرادۀ آلری،
کربن ،ازت ،وتاسیم ،آاک ،سدیم ،ادایت الکتریکی و اسیدیته) بر درصد تاجووشگ اونۀ زرد تاغ ( )Haloxylon persicumدر
منطقۀ یانسی در شمال اناباد میوردازد .وس از بازدید صحرایی ،دو منطقه شامل تودهاای تراغ ط یعری و تراغ دستکاشرت در
مجاورت یکدیگر انتخاب شد .در ار منطقه ،نمونهبرداری به روش تلفیقری ترانسرکت و دایررهای انجرا شرد .ابتردا روی ارر
ترانسکت به فاصلۀ ار  10متر والتاذاری انجا شد و در ار والت ،درصرد تاجووشرگ در ارر ورالت انردازهایری اردیرد.
امچنین در ار والت ،یک وروفیرل خراک بره عمرق  50سرانتیمتر حفرر و از دو عمرق  0-10سرانتیمتر و  10-50سرانتیمتر
نمونهبرداری انجا ارفت .وس از انتقال نمونهاا به آزمایشگاه بافت ،وزن خصوص ظااری ،رطوبت ،مرادۀ آلری ،کرربن ،ازت،
وتاسیم ،آاک ،سدیم ،ادایت الکتریکی و اسیدیته اندازهایری شد .نتایج بهدستآمده نشان داد که بین درصد تاجووشرگ اونرۀ
تاغ و برخی خصوصیات خاک ارت اط ویژهای وجود دارد ،بهطوریکه که در تاغزاراای دستکاشت افزایگ درصد تاجووشرگ
ام ستگی مث ت با افزایگ سدیم ،شوری ،وتاسیم ،نیتروژن ،مادۀ آلی (در سطح خراک) و کرااگ رطوبرت دارد .در تاغزارارای
ط یعی با افزایگ درصد تاجووشگ متغیراای رطوبت ،سیلت ،نیتروژن ،رس ،کربن و مرادۀ آلری افرزایگ و متغیرارای سردیم،
وتاسیم ،شوری و شن کااگ مییابد .امچنین بین افزایگ مقدار آاک ،اسیدیته و وزن مخصوص با درصرد تاجووشرگ اونرۀ
تاغ ارت اط معنیداری یافت نشد .بنابراین میتوان بیان کرد که افزایگ تاجووشگ زرد تاغ اثرات متفراوتی برر خراک دو منطقرۀ
دستکاشت و ط یعی دارد که اثرات منفی تاغزاراای دستکاشت را میتوان به تراکم باالی کاشت نس ت داد.
کلمات کلیدی :تاغ ،تاجووشگ ،خاک ،خصوصیات فیزیکوشیمیایی.

 .1استادیار اروه مرتع و آبخیزداری ،دانشگاه تربت حیدریه
 .2استادیار دانشکده منابع ط یعی ،دانشگاه جیرفت ،نویسنده مسئولEmail: mohsen.sharafatmandrad@gmail.com /
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و امکاران ( )2004اثرات بوترهزاراا را برر حاصرلخیزی خراک

مقدمه
توووارافی ،اقلیم ،خاک ،ووشگ ایاای و موجودات زندۀ بسریار

باعث حاصلخیزی و غنیشدن خاک بهویژه از نیترروژن میشرود

زیاد و ویچیده است که از میان این روابر ،،روابر ،برین ووشرگ

که مقدار افزایگ نیتروژن بستگی به تث یت نیتروژن توسر ،اونره

ایاای و خاک بسیار مهم اسرت .ترکیرب و سراختار ارر جامعرۀ

و امچنین آزادسازی آن وس از تجزیۀ برگاا دارد.
یو2و

ایاای تا حد زیادی تحت تأثیر و کنترل عوامل محیطری برهویژه

امکاران ( )2002تغییرات زیستگاه و اونهاای ایراای

در منطقۀ شاواتو در شمال غرب چرین را مطالعره کردنرد؛ آنارا

عوامل خاکی قرار دارد .در حقیقت ،این عوامل موجرب اسرتقرار

دریافتند که استقرار و اسرترش اونرهاای ایراای باعرث به رود

انرروام مختلررن اونررهاای ایرراای در رویشررگاهاای متفرراوت

ویژایاای فیزیکی خاک مثل بافت خراک و ظرفیرت نگهرداری

میشوند (زارم چااوکی.)2001 ،

آب میشود.

در مناطق بیابانی ،عوامل خراکی نقرگ مهمری در اسرتقرار و
وراکنگ ایااان ایفا میکنند ،بهطوریکه رشد ،ورراکنگ و ترراکم

مختاری و امکاران ( )2003رابطرۀ رشرد ایراه زرد تراغ برا

بسیاری از ایااان در این مناطق تحت تأثیر وارامترارای فیزیکری

خصوصیات خاک را در منطقۀ کاشان مورد بررسی قررار دادنرد؛

و شیمیایی خاک است.

نتایج آناا نشان داد که عوامل خاکی نظیر بافرت ،عمرق ،درصرد
سنگریزه ،شروری و اسریدیته ،بیشرترین ترأثیر را برر وارامترارای

مطالعررات متعررددی در زمینررۀ ارت رراط ووشررگ ایرراای و

ایاای اونه تاغ دارند.

خصوصیات خاک و بررعکس در منراطق خشرک و نیمهخشرک

3

صررورت ارفترره اسررت .خاکشناسرری جنگررل دستکاشررت

برندز و امکاران ( )2000ارت اط بین شرای ،خراک و ارتفرام

تاغزاراای س زوار نشان داده است که مقردار اسریدیته و اردایت

و قدرت حیات ایاه را مورد مطالعه قرار دادند؛ نتایج آناا نشران

الکتریکی با افزایگ عمق خاک افزایگ مییابد .این رونرد بررای

داد بین قدرت حیرات اونرۀ ارراس انردی و رطوبرت خراک،

کربن آلی حالت عکس دارد ،بافت نیز با افزایگ عمق سرنگینتر

ام ستگی وایینی وجود دارد و بین مقدار مادۀ آلی خاک و ارتفام

میشود (فرزانره .)2014 ،مهردوی اردکرانی و امکراران ()2011

و قطر اونۀ اراس اندی رابطۀ معنیداری برود ،ولری برین مرادۀ

تأثیر سه ایاه از و تاغ و اشنان را برر خراک منطقرۀ بیابرانی چراه

آلی خاک و تراکم اونه رابطه معنیداری در بیشرتر منراطق دیرده

افضل یزد مورد بررسی قرار دادند .نترایج آنارا بیرانگر افرزایگ

نشد .امچنین بین میانگین قطرر اونره و رطوبرت خراک رابطرۀ
معنیداری وجود داشت.

معنیدار وتاسیم و کااگ ادایت الکتریکری در عرصرۀ تاغکراری

زارم چررااوکی ( )2001روابرر ،بررین ووشررگ ایرراای بررا

شده بود .امچنین در اراضی زیر کشت اونۀ از ،افزایگ مقردار

خصوصیات خاک در مراتع وشتکوه یزد را مورد مطالعه قرار داد؛

کربن ،نس ت کربن به نیتروژن ،وتاسیم ،مادۀ آلی و واکرنگ خراک
را مشااده کردند .آناا در منراطق تحرت ووشرگ ایراه اشرنان،

نتررایج وی نشرران داد کرره فاکتوراررای خرراکی مررؤثر در تفکی رک

کررااگ مقرردار مررادۀ آل ری را اررزارش نمودنررد .رحیمرریزاده و

تیپاای ایاای منطقه شامل بافت ،ادایت الکتریکری ،وتاسریم و

امکرراران ( )2011برره مقایسررۀ تررأثیر کاشررت اونررهاای ت راغ و

اچ استند؛ ال تره دامنرۀ بردبراری ارر اونرۀ ایراای نسر ت بره

آتریپلکس بر خصوصیات ووشگ ایاای و خراک مراترع دشرت

خصوص ریات خرراک متفرراوت اسررت .ب رهطور کل ری فاکتوراررای

سرلمآباد سربیشره ورداختنرد .برا توجره بره نترایج آنارا ،کشرت

بیکربنات ،آاک ،بافت ،اچ ،سنگریزه ،سولفات و کلریرد خراک

آتریپلکس بهطور معنیدار س ب افزایگ اسیدیته و کااگ کلسیم

بهترتیب بیشرترین رابطره را برا اونرهاای ایراای مرورد مطالعره

و کشررت ترراغ نیرز سر ب افررزایگ معنریدار اسریدیته و کررااگ

داشتند.

معنیدار سدیم ،کلسیم ،مادۀ آلی ،فسفر و نیترروژن میشرود .سرو

1

1. Su

آذرنیوند و امکاران ( )1999ارت اط ووشرگ ایراای حاشریۀ
2. Yu
3. Brands
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ارت اط بین عوامل بو شناختی موجود در ط یعرت شرامل عوامرل

مورد بررسی قرار دادند؛ آناا نتیجه ارفتند کره اسرتقرار اونرهاا
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مطالعه کردند و بره ایرن نتیجره رسریدند کره ایرن اونره ارت راط

وروفیل خاک به عمرق  50سرانتیمتر حفرر و از دو عمرق 0-10

معنیداری با سنگریزهاای خاک ،درصد اشر ام خراک و شروری

سانتیمتر و  10-50سانتیمتر نمونهبرداری انجرا ارفرت کره در

خاک دارد.

مجموم 120 ،نمونه خاک برداشت شد.

ازجمله ایااان مقاو در رویشگاهاای مختلن بیابانی ،اونرۀ

وس از انتقال نمونهاای خاک به آزمایشگاه ،خاکارا از الرک

زرد تاغ است که از زمران م رارزه برا ویشرروی ماسرهاای روان،

 2میلیمتری ع ور داده شرد .سرپس وارامترارای فیزیکری بافرت

بهعنوان یکی از راه حلاای م ارزه با فرسایگ و تث یرت شرن برا

خاک به روش ایردرومتری بایکراس(ای و براوودر )1986 1،وزن

روش بیولوژیک ،امواره مد نظر محققان و دستاندرکاران بروده

مخصرروص ظررااری نیرز برره روش وررارافین (بلیررک و اررارتج،2

است .موفقیت در انجا برنامهاای تث یت شرن و احیرای منراطق

 ،)1986رطوبررت خرراک بررره روش وزنرری یرررا اررل اشررر ام

بیابانی بهوسیلۀ این اونه ،منوط به دانستن روابر ،میران خراک و

(ااردنر )1986،3و وارامتراای شیمیایی اسیدیتۀ خراک بره روش

ووشگ ایاای این اونه است .اکثر مطالعات صرورتارفته تنهرا

الکتریکی و با استفاده از دستگاه  pHمتر ،ادایت الکتریکی خاک

رابطۀ ایاه و خصوصیات خاکی را مورد بررسی قرار دادهانرد .در

در عصارۀ خاک برا اسرتفاده از ادایتسرنج الکتریکری (براوور و

این مطالعه سعی شده عالوه بر بررسی این مرورد ،رویشرگاهاای

ویلکاکس )1965 4،مقدار مادۀ آلی خاک بره روش والکی ر

ط یعی زردتاغ با تودهارای دستکاشرت از لحرا خصوصریات

( ،)1934ازت خاک به روش کجنردال (جرونز ،)1992 ،6آارک

خاک و ووشگ زرد تاغ مورد مقایسه قرار ایرند .بنابراین ارد

خرراک برره روش کالس ریمتری (نلسررون )۱۹۸۲ ،7و سرردیم و

از این تحقیق ،بررسی وجود ارت اط بین درصد تاجووشگ اونره

وتاسرریم خرراک بررا اسررتفاده از دسررتگاه  ICPانرردازهایری شررد

زرد تاغ و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و مقایسۀ آن در

(زارکیناس8و امکاران.)1987 ،

رویشگاهاای ط یعی و دستکاشت است.

مواد و روشها
محدودۀ مورد مطالعه در منطقرۀ یانسری در محردودۀ جغرافیرایی
' 20و  32°تا ' 39و  32°عرض شمالی و ' 57و  59°تا ' 13و 60°
طول جغرافیایی قرار ارفته است .متوس ،مقدار بارنردای و دمرا
بررهترتیب  157میلیمتررر 14 ،درجرره سررانتیاراد اسررت (انجمررن

مهندسین مشاور ایران .)2004 ،وس از یک بازدید اولیه ،دو منطقره
شامل تودهاای تاغ ط یعی و تاغ دستکاشت به مساحت تقری ری
حدود  400اکتار برای ار منطقه ،در مجاورت یکدیگر انتخراب
ش رد .اونررۀ ترراغ در اررر دو منطقرره یکسرران و طرررد ترراغ بررود.
آماربرداری از منطقه با کمک روش تلفیقری ترانسکت ر دایررهای
انجا شد .نحوۀ ترسیم آن روی نقشه بدین صورت برود کره در
ار کدا از منراطق مرذکور 5 ،ترانسرکت برا طولارای  60مترر
انتخاب شد که نقطرۀ شرروم و جهرت ارر ترانسرکت تصرادفی
اختیررار شررد و روی اررر ترانسررکت برره فاصررلۀ اررر  10متررر
والتاذاری انجا شد و شعام ار والت با در نظر اررفتن روش
سطح حداقل  5متر در نظرر ارفتره شرد.در ارر ورالت ،درصرد

بلرک5

در وایان برای بررسی ارت اط بین درصد تاجووشگ اونۀ تراغ
و خصوصریات فیزیکوشریمیایی خراک در تاغزاراررای ط یعری و
دستکاشررت و در افقاررای 10-0( aسررانتیمتر) و 50-10( b
سرانتیمتر) در اررر کرردا برهطور مجررزا از روش آمرراری تجزیرۀ
مؤلفررهاای اصررلی ( )PCAاسررتفاده شررد (فرشررادار.)2001 ،
امچنین برای مقایسۀ وارامتراای خاک در دو رویشگاه ط یعری و
دستکاشت زرد تراغ برا در نظرر اررفتن درصرد تاجووشرگ از
روش تجزیۀ واریانس و طرح اسپیلت والت استفاده شرد کره در
این طرح آزمایگ ،منراطق (تاغزارارای ط یعری و دستکاشرت)
بهعنوان تیمار اصلی و شاخص درصد تاجووشگ (کرالس یرک،
دو ،سه) بهعنوان تیمار فرعی استند .تیمار اصلی در دو سرطح و
تیمار فرعی در سه سطح در نظر ارفته شد و آزمایگ مرذکور در
سه تکرار انجا ارفت (یزدی صمدی و امکاران.)2003 ،
1. Gee & Bauder
2. Blake & Hartge
3. Gardner
4. Bower & Wilcox
5. Walky & Blake
6 .Jones
7. Nelson
8. Zarcinas
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نتایج
بررهمنظور بررسری ارت رراط ویژایاررای فیزیکوشریمیایی خرراک و
درصد تاجووشگ زرد تاغ ،در تاغزارارای ط یعری (افقارای  aو
براساس درصد تاجووشگ به سه کالس یک (تاجووشرگ کمترر
از  15درصرررد) ،دو (تاجووشرررگ  15ترررا  30درصرررد) و سررره
(تاجووشرگ بریگ از 30درصرد) ط قهبنردی شردند و تجزیره و

میداند و سدیم و شوری نیرز ویژایارای منفری مؤلفرۀ دو را
نشان میداند؛ رس و وزن مخصوص ویژایاای مث رت مؤلفرۀ
اول و ویژایاای منفی مؤلفۀ دو را نشان میدانرد؛ متغیرارای
وتاسیم ،کربن و مادۀ آلی ویژایارای منفری مؤلفرۀ اول و دو را
نشرران میدانررد و شررن نیررز ویژایاررای منفرری مؤلفررۀ اول و
ویژایاای مث ت مؤلفۀ دو را نشان میداند.
0.6

تحلیلاای مؤلفهاای اصلی برای آناا انجا شد.
شکل ( )1وراکنگ سه کالس درصد تاجووشگ را برا توجره

0.3

برره متغیراررای خرراک نس ر ت برره محررور اول و دو در منطقررۀ
دستکاشت ،افق  ،aنشان میداد که  71/7درصرد تغییرورذیری
متغیراا مربوط به مؤلفۀ اول و  28/3درصد تغییرورذیری متغیرارا
مربوط به مؤلفۀ دو است .با توجه به آن میتروان نتیجره ارفرت
که امۀ فاکتوراای متغیر در سه کالس تاجووشرگ برا یکردیگر
تغییروذیری قابلتوجهی نشان میداند.

0.6
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شکل ( :)2موقعیت مکانی پراکنش متغیرهای خاکی در سه کالس
درصد تاجپوشش در منطقۀ دستکاشت افق a

شکل ( )3وراکنگ کالسارای درصرد تاجووشرگ را برا
توجه به متغیراای خاک نس ت به محور اول و دو در منطقۀ
دستکاشت افق  bنشان میدارد کره  64/8درصرد تغییررات
مربوط به مؤلفۀ اول و  35/2درصد تغییرات مربوط به مؤلفرۀ
دو اسررت .امررانطور کرره در ایررن شررکل دیررده میشررود
کالساای یک و دو ویژایاای مث رت مؤلفرۀ اول و کرالس
سه ویژایاای منفی مؤلفۀ اول را نشران میدانرد .امچنرین
شکل ( :)1موقعیت مکانی کالسهای درصد تاجپوشش با توجه به
متغیرهای خاکی در منطقۀ دستکاشت افق  10-0( aسانتیمتر):CAa1 .
کالس یک (تاجپوشش کمتر از  15درصد) :CAa2 ،کالس دو (تاجپوشش

کالس دو ویژایاای مث ت و کالس یک ویژایارای منفری
مؤلفۀ دو را نشان میداند.

 15 -30درصد) :CAa3 ،کالس سه (تاجپوشش بیش از  30درصد)

در این شکل ،کالس سه ،متغیراای خاک مؤلفرۀ اول سرمت
منفی و کالس یک و دو ،متغیراای خاک مؤلفۀ اول سمت مث ت
را نشان می داند؛ کالس یک ویژایارای خراک مؤلفرۀ دو در
جهت مث ت و کالس دو ویژایاای خاک مؤلفۀ دو در جهرت
منفی قرار ارفتهاند.
شکل ( )2موقعیت مکانی وراکنگ متغیراای خاکی افرق  aرا

شکل ( :)3موقعیت مکانی کالسهای درصد تاجپوشش با توجه به

در سه کالس درصد تاجووشگ نس ت بره محرور اول و دو در

متغیرهای خاک در منطقۀ دستکاشت افق  50-10( bسانتیمتر):CAa1 .

منطقۀ تاغزاراای دستکاشرت نشران میدارد .در ایرن منطقره،

کالس یک (تاجپوشش کمتر از  15درصد) :CAa2 ،کالس دو (تاجپوشش

رطوبررت و اسرریدیته ویژایاررای مث ررت مؤلفررۀ اول و کربنررات

 30-15درصد) :CAa3 ،کالس سه (تاجپوشش بیش از  30درصد)
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 )bو تاغزاراای دستکاشت (افقاای  aو  ،)bوارامتراای خراک

کلسیم ،نیتروژن و سیلت ویژایاای منفری مؤلفرۀ اول را نشران

بررسی اثر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر پوشش گیاهی...

شررکل ( )4وررراکنگ مکررانی متغیراررای خرراک افررق  bدر

5

وتاسیم ویژایاای منفری مؤلفرۀ اول را نشران میدانرد؛ وزن

منطقۀ تاغزاراای دستکاشت را نشان میداد .برا توجره بره

مث ت مؤلفۀ اول و دو  ،و شوری نیز ویژایاای منفی مؤلفرۀ

این شکل ،مقدار شن و رطوبت بیشترین ام ستگی مث رت برا

اول و دو را نشرران میدانررد .امچنررین کربنررات کلسرریم،

مؤلفررۀ اول و رس ،نیتررروژن ،اسرریدیته و وتاسرریم بیشررترین

نیتروژن ،مادۀ آلری و کرربن ویژایارای مث رت مؤلفرۀ اول و

ام ستگی منفی را با مؤلفۀ اول دارند .امچنین سریلت ،مرادۀ

ویژایاای منفی مؤلفۀ دو را نشان میداند.

آلی و کربن نیز بیشترین ام ستگی منفی را برا مؤلفرۀ دو  ،و
متغیراای شوری و سردیم ام سرتگی منفری برا ویژایارای
مؤلفۀ اول و ام ستگی مث ت با ویژایاای مؤلفۀ دو دارنرد.
کربنات کلسریم و وزن مخصروص نیرز ام سرتگی منفری برا
ویژایاای مؤلفۀ اول و دو دارند.
1

شکل ( :)5موقعیت مکانی کالسهای درصد تاجپوشش با توجه به
متغیرهای خاک در منطقۀ طبیعی افق  10-0( aسانتیمتر):CAa1 .

0.5
EC
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کالس یک (تاجپوشش کمتر از 15درصد) :CAa2 ،کالس دو
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K
clay

(تاجپوشش  15-30درصد) :CAa3 ،کالس سه (بیش از  30درصد
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شکل ( :)۴موقعیت مکانی پراکنش متغیرهای خاکی در سه کالس
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درصد تاجپوشش در منطقۀ دستکاشت افق b

شکل ( )5وراکنگ کالسارای درصرد تاجووشرگ را برا
توجه به متغیراای خاک نس ت به محور اول و دو در منطقۀ
تاغزاراررای ط یعری افررق  aنشرران میداررد کرره  84/6درصررد
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شکل ( :)6موقعیت مکانی پراکنش متغیرهای خاکی در سه کالس
درصد تاجپوشش در منطقۀ طبیعی افق a

تغییرورذیری متغیراررا مربروط برره مؤلفرۀ اول و  15/4درصررد
تغییروذیری متغیراا مربوط بره مؤلفرۀ دو اسرت .ط رق ایرن

شکل ( )7وراکنگ کالسارای درصرد تاجووشرگ را برا

شکل ،کالساای دو و سه ویژایاای مث رت و کرالس یرک

توجه به متغیراای خاک نس ت به محور اول و دو در منطقۀ

ویژایاای منفی مؤلفۀ اول را نشان میداد .امچنین کرالس

تاغزاراای ط یعی افق  bرا نشران میدانرد کره  87/3درصرد

دو ویژایاای مث رت مؤلفرۀ دو و کرالس سره ویژایارای

تغییرات مربوط به مؤلفۀ اول و12/7درصد تغییرات مربوط به

منفی مؤلفۀ دو را نشان میداند.

مؤلفۀ دو است .این شرکل نشران میدارد کره کرالس یرک

شکل ( )6موقعیت مکانی وراکنگ متغیراای خاک افرق

a

ویژایاای مث ت مؤلفۀ اول و کرالس دو و سره ویژایارای

را در کالساای درصد تاجووشرگ نسر ت بره محرور اول و

منفرری مؤلفررۀ اول را نشرران میدانررد .امچنررین کررالس دو

دو در منطقۀ تاغزاراای ط یعی نشان میداد .در این شرکل،

ویژایاای مث ت مؤلفۀ دو و کالس سه ویژایارای منفری

سیلت و رطوبت و رس ویژایاای مث ت ،و سدیم و شرن و

مؤلفۀ دو را نشان میداند.
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کالساای درصرد تاجووشرگ نسر ت بره محرور اول و دو

مخصوص نیز ویژایاای مث ت مؤلفرۀ دو  pH ،ویژایارای

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال پنجم ،شماره دوازدهم ،پاییز 1395
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شکل ( :)۷موقعیت مکانی کالسهای درصد تاجپوشش با توجه به
متغیرهای خاک در منطقۀ طبیعی افق 50-10( bسانتیمتر) :CAa1 .کالس
یک (تاجپوشش کمتر از  15درصد) :CAa2 ،کالس دو (تاجپوشش -30
 15درصد) :CAa3 ،کالس سه (تاجپوشش بیش از  30درصد)

-1

شکل ( :)8موقعیت مکانی پراکنش متغیرهای خاکی در سه کالس
درصد تاجپوشش در منطقه طبیعی افق b

برای مقایسۀ وارامتراای خاک در دو رویشرگاه ط یعری و

شکل ( )8موقعیت ورراکنگ متغیرارای خراک افرق  bدر

دستکاشت زرد تاغ برا درنظراررفتن درصرد تاجووشرگ ،از

کالساای درصد تاجووشگ نس ت بره محرور اول و دو در

طرح اسپیلت والت و آزمون توکی استفاده شد .نترایج نشران

منطقۀ تاغزارارای ط یعری را نشران میدارد .در ایرن شرکل،

داد که وارامتراای خراک در دو منطقره در سرطح  95درصرد

سدیم ،وتاسیم ،ادایت الکتریکی ،اسیدیته و شن ویژایارای
مث ت ،و نیتروژن و رس و سلیت ویژایاای منفی مؤلفۀ اول

بایکدیگر اختال

معنیداری دارند (جدول .)1

بافت خاک (مقدار رس ،شن و سرلیت) ،مقردار وتاسریم،

را نشان میداند و وزن مخصوص ویژای مث رت مؤلفرۀ دو

رطوبت ،مقردار مرادۀ آلری و کرربن برا درنظراررفتن درصرد

را نشان میداد؛ کربن و مادۀ آلی ویژایاای منفی مؤلفۀ اول

تاجووشگ در دو منطقه متفاوت استند ،ولی وزن مخصوص،

و دو را نشان داده و کربنرات کلسریم ویژایارای مث رت و

آاک ،سدیم ،ادایت الکتریکی ،اسیدیته و مقدار نیترروژن برا

منفی مؤلفۀ دو را نشان میداند .امچنرین رطوبرت ویژاری

درنظرارررفتن درصررد تاجووشررگ در دو منطق رۀ تاغزاراررای

مث ت مؤلفۀ دو و منفی مؤلفۀ اول را نشان میداد.

ط یعی دستکاشت یکسان است.

جدول ( :)1مقایسۀ پارامترهای خاکی تاغزارهای طبیعی و دستکاشت در ارتباط با درصد تاجپوشش (با سطح اطمینان 95درصد).
* درسطح  95اختالف معنیدار است ns ،درسطح  95اختالف معنیدار نیست.
مناطق
وارامتر

درصد تاجووشگ

تاغ زاراای ط یعی

تاغ زاراای دستکاشت

تاغ زاراای ط یعی و دستکاشت
سیلت

*

33/1

16/9

ماسه

*

47/2

75/2

رس

*

19/

7/9

ازت

ns

0/06

0/04

اسیدیته

ns

8/2

8

ادایت الکتریکی

ns

1/45

سدیم

ns

327/64

188/38

وتاسیم

*

14/72

24/35

رطوبت

*

40

29/43

آاک

ns

10/35

8/67

کربن

*

0/8

0/46

مادۀ آلی

*

1/36

0/79

وزن مخصوص

ns

1/7

0/96

1/7
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بررسی اثر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر پوشش گیاهی...

در مناطق تاغکاریشده میزان اردایت الکتریکری و اسریدیته

بحث و نتیجهگیری
نتایج تجزیه و تحلیل ارت اط برین خصوصریات خراک و درصرد
تاجووش رگ نشرران داد در تاغزاراررای دستکاشررت بررا درصررد
منراطق برا تاجووشرگ

متوس ،،ام ستگی منفی با متغیرارای رطوبرت ،اسریدیته ،رس و
وزن مخصوص و ام ستگی مث ت با متغیراای کربنرات کلسریم،
نیتروژن ،سلیت ،مادۀ آلی ،کربن ،وتاسیم و شن نسر ت بره مؤلفرۀ
اول دارد .امچنین درصد تاجووشگ کم نیز ام ستگی منفری برا
متغیراررای شرروری و سرردیم نسرر ت برره مؤلفررۀ دو دارد .در
تاغزاراای دستکاشت با درصد تاجووشرگ زیراد الیرۀ زیررین

نیز افزایگ نشان میداد که با نتایج سایر محققان امخوانی دارد
(افخم الشعرا1995 ،؛ را ر1996 ،؛ جعفری و امکراران،
2007؛ فرزانه )2014 ،افزایگ اردایت الکتریکری و اسریدیته را
میتوان به براشت و تجزیۀ بقایرای زیرزمینری ایراای بیشرتر و
تجمع امالح شور و قلیایی حاصل از آن در سطح خراک نسر ت
داد (جعفررری و امکرراران .)2007 ،در رابطرره بررا میررزان سرردیم،
وتاسیم ،کربن و نیتروژن نیز در مناطق تاغکاری شده ،این عناصرر
افزایگ نشران میدانرد کره در راسرتای سرایر تحقیقرات اسرت
(آذرنیوند و امکاران2003 ،؛ فرزانه )2014 ،در رابطه برا مرادۀ

( 10 -50سانتیمتر) ام ستگی مث ت با متغیراای نیترروژن ،رس،

آلی ،میزان آن در مناطق تاغکاری شده افرزایگ نشران داد .نترایج

اسیدیته ،وتاسیم ،سردیم ،شروری و درصرد تاجووشرگ کرم نیرز

سایر محققین نیز دال برر افرزایگ مرادۀ آلری خراک برا افرزایگ

ام ستگی مث ت با متغیراای شن و رطوبت نس ت به مؤلفرۀ اول
دارد .امچنین درصد تاجووشگ متوس ،نیز ام ستگی منفری برا

ووشگ ایاه تاغ است (آذرنیوند و امکراران2003 ،؛ جعفرری
و امکاران2007 ،؛ فرزانه .)2014 ،با افزایگ تاجووشرگ تراغ،

مقدار کربن ،مادۀ آلری و سریلت نسر ت بره مؤلفرۀ دو دارد .در

میزان تولید الش رگ افزایگ یافته که منجر بره افرزایگ کرربن و

تاغزاراای ط یعی افق سطحی درصد تاجووشگ زیاد ام سرتگی

مادۀ آلی خاک میشود (جعفری و امکاران .)2007 ،در رابطه برا

مث ت با مقدار رس ،رطوبت ،سیلت ،نیتروژن ،کرربن ،مرادۀ آلری،

رطوبت خاک نیز این امر صادق است و افرزایگ ووشرگ تراغ و

کربنررات کلسرریم و اسرریدیته دارد و درصررد تاجووشررگ کررم

الش رگ حاصل از آن منجر به ایجراد سرایه و درنتیجره رطوبرت

ام ستگی مث ت برا متغیرارای سردیم ،شرن ،وتاسریم و اردایت

بیشتر و دمای مناسبتر و ایجراد فضرای مناسرب بررای اسرتقرار

الکتریکی نس ت به مؤلفۀ اول دارد .درصرد تاجووشرگ متوسر،،

ایااان میشود (امان) .ایاه زرد تراغ باعرث بهترر شردن بافرت

ام ستگی مث ت با وزن مخصوص را دارد .در تاغزاراای ط یعری

خاک و سیلتی شدن خاکاای ماسهای میشود کره نشران رونرد

الیهاای زیررین درصرد تاجووشرگ کرم ،ام سرتگی مث رت برا

تکاملی خاک در مناطق تحت کاشت است (جعفری و امکاران،

متغیراای سدیم ،وتاسیم ،شوری ،اسریدیته و شرن دارد و درصرد
تاجووشگ زیاد ،ام ستگی مث ت با وارامتراای نیتروژن ،سریلت،
رطوبت ،رس ،مرادۀ آلری و کرربن نسر ت بره مؤلفرۀ اول دارد و

2007؛ فرزانه .)2014 ،زندی اصرفهانی و امکراران ( )1386نیرز
ازارش مشابهی در این باره داشتند .ازارشاای مخرالن نیرز در
ایررن زمینرره وجررود دارد؛ برررای نمونرره رحیمرریزاده و امک راران

درصد تاجووشگ متوس ،نیز ام ستگی مث ت با وزن مخصوص

( ،)2011کااگ سدیم ،کلسیم ،مادۀ آلی ،فسفر و نیترروژن در دو

نس ت به مؤلفۀ دو دارد.

عمق مورد مطالعه و کااگ مادۀ آلی فق ،در عمرق دو ارزارش

بهطور کلی ارت اط بین درصد تاجووشگ و وارامتراای خاک

کردند.

نشرران داد کرره در تاغزاراررای دستکاشررت افررزایگ درصررد

نتایج حاصل از مقایسۀ تاغزاراای ط یعی و دستکاشرت در

تاجووشگ ام ستگی مث ت با افرزایگ سردیم ،شروری ،وتاسریم،

ارت اط با درصد تاجووشگ نشان میداد که بافت خراک ایرن دو

نیتروژن ،مادۀ آلی (در سطح خاک) و کااگ رطوبرت دارد ،ولری

منطقه متفاوت است ،بهطوریکه بافت خاک منطقه دستکاشرت

در تاغزاراای ط یعی برا افرزایگ درصرد تاجووشرگ متغیرارای

لومی ماسهای ولی بافت خراک تاغزارارای ط یعری برهدلیل قررار

رطوبت ،سلیت و نیترروژن ،رس ،کرربن و مرادۀ آلری افرزایگ و

ارررفتن روی آبرفتاررا عمرردتا لررومی برروده و مقرردار رس آن

متغیراای سدیم ،وتاسیم ،شوری و شن کااگ مییابد.

باالست .امچنین مقدار رطوبت نیز در تاغزاراای ط یعری بیشرتر
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از تاغزاراای دستکاشت بوده کره برهدلیل وجرود رس زیراد در

باشد (دلخسته و امکاران.)2003 ،

بیشتر از تاغزاراای دستکاشت است ،زیرا رس زیراد در خراک

تودهاررای ترراغ ط یعرری و دستکاشررت در ارت رراط بررا درصررد

تاغزاراای ط یعی باعث افزایگ میزان ذخیرۀ رطوبت میشرود و

تاجووشگ نشان داد که اختال متغیرارای سریلت ،شرن ،رس،

این افزایگ بر درصد تاجووشگ اثرر میارذارد (فرو .)1990 ،

وتاسیم ،رطوبت ،مادۀ آلی و کربن دو توده در ارت اط برا شراخص

امچنین مقدار مادۀ آلی و کربن در تاغزارارای ط یعری بیشرتر از

ایاای مذکور معنیدار است ،ولی اخرتال متغیرارای اسریدیته،

تاغزاراای دستکاشت در ارت اط برا درصرد تاجووشرگ اسرت،

آاک ،نیتروژن ،شوری ،سدیم و وزن مخصوص در دو تروده در

زیرا تودهارای دستکاشرت از نظرر سرنی جروان بروده و انروز

ارت اط با شاخص ایاای مذکور معنیدار نیست.

نتوانستهاند امانند تاغزاراای ط یعی برر میرزان مرادۀ آلری خراک

بنابراین در کل میتوان بیان کرد که افزایگ محتروای عناصرر

تأثیر قابل تروجهی بگذارنرد (آذرنیونرد .)2003 ،مقردار وتاسریم

غذایی ،میزان کربن ،مادۀ آلی و نیز رطوبت خاک بهدلیل افرزایگ

خاک در ارت اط با درصد تاجووشگ در تاغزاراای دستکاشرت

ووشگ ایاای و به دن ال آن افرزایگ الشر رگ در سرطح خراک

بیشتر از تاغزاراای ط یعی است؛ این ممکرن اسرت بردین دلیرل

است که تجزیۀ آناا توس ،میکرواراانیسماا منجرر بره افرزایگ

باشد کره در تاغزارارای ط یعری برهدلیل قررار اررفتن در مسریر

مادۀ آلی خاک و نیز عناصر مذکور و بره دن رال آن حاصرلخیزی

سریالباای مروقتی ،وتاسریم خراک از ایرن منطقره طری فراینرد

بیشتر خاک ،تکامل خاک منطقه و به ود سراختار آن شرده اسرت

آبشویی خارج شده باشد یا اینکه در تاغزاراای ط یعی بره دلیرل

بهاونهای که خاک مناطق تاغکاریشرده مقرادیر بیشرتری رس و

باال بودن آارک و مقردار کلسریم مقردار وتاسریم در ایرن منطقره

سیلت دارد که حساسیت آن را نیز به فرسایگ به رود میبخشرد

کااگ یابد (فو  )1990 ،مقردار نیترروژن نیرز در تاغزارارای

(جعفری و امکاران.)2007 ،

ط یعی بیشتر از تاغزاراای دستکاشت است ،ولی در ارت راط برا

در کل با توجه به اثرات کاشت ایاه زرد تاغ بر خصوصریات

درصد تاجووشگ معنیدار نیسرت .امچنرین افرزایگ شروری و

خاک میتوان آن را اونهای مناسب جهت احیای مناطق خشرک

سدیم در تاغزاراای ط یعی نس ت به تاغزاراای دستکاشرت در

و بیابانی دانست بهویژه با توجره بره نقرگ آن در اصرالح بافرت

ارت اط با درصد تاجووشگ معنیدار نیست .مقدار آارک نیرز در

خاک ،بررای اراضری ماسرهای و تث یرت شرناای روان اونرهای

تاغزاراای ط یعی کمی بیشتر از تاغزاراای دستکاشرت اسرت،

مناسررب محسرروب میشررود .در رابطرره بررا نقررگ تاغکاریاررای

ولی افزایگ مقردار آارک و امچنرین افرزایگ اسریدیته و وزن

دستکاشت در افزایگ بیشتر شروری ،ایرن امرر را میتروان بره

مخصوص تاغزاراای ط یعی نس ت به تاغزارارای دستکاشرت

تراکم باالی کشت نس ت داد که با رعایت تراکم ط یعری ایراه در

در ارت اط با شاخص ایراای مرذکور معنریدار نیسرت و ممکرن

منطقه ،این مشکل نیز وجود نخوااد داشت.

است افزایگ ناچیز این عناصر مربوط به بافت و سنگ مرادر و...
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Abstract
Due to the harsh environmental conditions in arid and semi-arid area of country, it is essential to
assess the factors affecting the vegetation in such areas. This study aimed to investigate the effect of
some soil physicochemical properties (including texture, bulk density, moisture, organic matter,
carbon, nitrogen, potassium, lime, sodium, electrical conductivity and pH) on Haloxylon persicum
canopy cover in Yanesy region, north Gonabad. After field assessments, two adjacent areas including
natural and planted stands of Haloxylon persicum were selected for sampling. Randomly located
quadrats along transects were used for vegetation sampling. Soil samples were taken from each
quadrats at 0-10 and 10-50 cm depths. After transferring the samples to the laboratory, soil texture,
bulk density, humidity, organic matter, carbon, nitrogen, potassium, lime, sodium, EC and pH were
determined. The results showed that there is significant relationships between Haloxylon persicum
canopy cover and some soil properties, so that in planted stand, canopy increase was positively
correlated with increasing in sodium, electrical conductivity, potassium, nitrogen, organic matter (at
superficial soil) and decreasing in humidity. In natural stand, canopy cover was increased with
increase in soil moisture, silt, nitrogen, clay, carbon and organic matter and was decreased with
increased sodium, potassium, salt and sand. There were no significant relationships between the
amount of lime, pH and bulk density with canopy cover of Haloxylon persicum. Therefore it could be
stated that increase of Haloxylon persicum cover has different effects on the soil properties of two
sites, so that the negative effects of planted site can be related to high plantation density.
Keywords: Haloxylon persicum, Canopy cover, Soil, physiochemical properties.
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