مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
سال پنجم ،شماره سیزدهم ،زمستان  ،5931صفحه 1۵ـ۶۶

موجودات در شرایط چرا و قرق (مطالعۀ موردی مراتع شهریار)
علی محبی ،1احسان زندی اصفهان ،۲علیرضا افتخاری

*۳

تاریخ پذیرش5931/۵/51 :

تاریخ دریافت5934/55/4 :

چکیده:
بهمنظور بررسی تأثیر گونۀ غیربومی  Atriplex canescensبر خصوصیات خاک و فعالیت موجودات در شرایط چرا و قرق ،این
مطالعه در دو مرتع همسال (قرقشده و چراشده از زمان کاشت آتریپلکس) در منطقۀۀ شۀهریار بۀه اجۀرا درآمۀد در هریۀ

از

حالتهای مدیریتی ،تعداد  04پالت در اندازۀ نه مترمربعۀی در چهۀار ترانسۀکت سیصۀد متۀری در نظۀر گرفتۀه شۀد فواصۀ
ترانسکتها از هم صد متر در نظر گرفته شد و تعداد 14پالت در طول هر ترانسکت با فواص  ۳4متر انداخته شۀد در داخۀ
پالتها دادههایی از قبی میزان بذر هر بوته ،میزان الشبرگ و تعداد النۀ پای بوتهها ثبت گردیۀد تعۀداد  5پۀالت نیۀز بۀهطۀور
تصادفی ،در طول هر ترانسکت مشخص شد و در پای بوتهها نسبت به حفر پروفی خاک اقدام و از دو عمق سطحی و تحتانی
خاک نمونهبرداری گردید تجزیه و تحلی دادهها با استفاده از آزمون  tمستق در نرمافزار  SPSSانجام شد نتایج نشان داد کۀه
میزان بذر تولیدی ،مقدار الشبرگ پای بوته و تعداد النۀ پای بوتهها بهطور معنیداری در منطقۀ قرق ،بیشتر از منطقۀۀ چراشۀده
است ازاینرو میتوان گفت که قرق با ایجاد شرایط مناسب گیاهی در ازدیاد فعالیت موجودات در منطقۀه ،مۀ ثر بۀوده اسۀت
همچنین آتریپلکس در شرایط قرق ،هرچند باعث افزایش ازت و پتاسیم خاک سطحی میشۀود ،بۀا افۀزایش سۀدیم و هۀدایت
الکتریکی تأثیرات منفی بیشتری بر خاک دارد لذا با توجه به افزایش موجودات جونده و شور کۀردن خۀاک سۀطحی و برآینۀد
منفی کاشت آتریپلکس بر خاک و اکوسیستم ،استفاده از این گیاه باید محدود به مناطقی باشد که توان بازسۀازی گیاهۀان بۀومی
منطقه ،غیرممکن یا در حداق ممکن باشد
واژههای کلیدی :قرق ،خصوصیات خاک ،فعالیت موجودات ،مراتع شهریار،

Atriplex canescens

 ۲ ،1و  ۳استادیار پژوهشی ،بخش تحقیقات مرتع ،م سسه تحقیقات جنگ ها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران
* نویسندۀ مسئول Email: alireza_ephtekhari@yahoo.com
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کاشته شده و تأثیرات آن بۀهدقۀت پۀس از چنۀدین سۀال مۀورد

مقدمه
آنها بر اکوسیستمهای بومی کشۀور در بۀین متخصصۀان مراتۀع

چنین مطالعاتی میتواند در تصمیمگیری تجویز گسترش یا عۀدم

کشور وجود دارد عدهای با افۀزایش احتمۀالی فعالیۀت جۀانوران

توسعۀ سۀطوح کشۀت گونۀۀ مۀذکور (حۀداق در محۀ مۀورد

جوندۀ ناشی از کاشت این گونهها و بۀهخصۀوص آتۀریپلکس و

مطالعه) که جزو برنامههای اولویتدار دفتر امۀور بیابۀان سۀازمان

ناشناخته بودن آفات و امراض احتمالی ،تخریۀب کیفۀی خۀاک و
مهاجم بودن احتمالیشان ،بۀا ورود ایۀنگونۀههۀا بۀه عرصۀههۀا
مخ ۀالف بۀۀوده (محمۀۀدی و همکۀۀاران۲414 ،؛ ناصۀۀری1111 ،؛

جنگ ها ،مراتع و آبخیزداری کشور است و الزامۀاً قۀرق سۀنوات
اولیۀ کاشت جزو ضروریات بوده ،مفید واقع گردد
گیاه شۀورروی واقعۀی بۀوده و نمۀ

گیاه آتریپلکس ی

را

حشمتی و همکاران )۲442 ،در مقاب  ،برخۀی اعتقۀاد دارنۀد کۀه

فعاالنه جذب و سپس از طریق کرکهای سطح برگها یا ساقهها

بعضی از گونههای خارجی در مقایسه با اکثر گونۀههۀای بۀومی،

دفع میکند نم

دفعشده بههمراه ریزش شۀا و بۀرگ و میۀوۀ

بهخصوص در مناطقی که بهدلی محدودیتهای موجود رشۀد و

گیاه ،سبب افزایش شوری خاک سطحی و عواقۀب بعۀدی نظیۀر

استقرار گونۀههۀای بۀومی امکۀانپۀذیر نبۀوده ،از رشۀد مناسۀبی

کاهش تنوع گیاهی ،کاهش تراکم یا حذف بعضۀی از گونۀههۀای

برخوردارند از طرفی ،این گونهها عالوه بر سۀازگاری بۀا چنۀین

بومی در رویشگاه طبیعی میشود (ناصری111 ،؛ حنطۀه)۲44۳ ،
۲

محیطهایی میتوانند نقش حفاظتی خوبی اعمۀال کۀرده و تولیۀد

درحالیکه مطالعات دیگر ازجمله رومبۀاگ و همکۀاران ()119۲

علوفه ،چوب و بذر زیادی داشته باشند (نعمتی1111 ،؛ جعفۀری

به افزایش رشد گیاهان علفۀی در اطۀراف بوتۀههۀای آتۀریپلکس

و همکاران۲44۳ ،؛ حنطه و همکاران )۲445 ،بههمین دلیۀ نیۀز

اشاره دارند و علت آن را ایجاد میکروکلیمای مناسۀب و افۀزایش

برخی از گونههای خۀارجی وارد عرصۀههۀای مرتعۀی و بیابۀانی

نفوذپذیری و باال رفۀتن ظرفیۀت نگهۀداری آب در اثۀر حضۀور
۳

کشور شده و بهطۀور وسۀیعی کشۀت و گسۀترش یافتۀهانۀد در

گیاهان بوتهای میدانند همچنین استینا و همکۀاران ( )1190نیۀز

تحقیق حاضر نیز تأثیر آتریپلکس کاری بر خصوصۀیات خۀاک و

نشان دادند که آتریپلکس کانسنس با تجمع امۀالح و نیتۀرو ن در

فعالیۀۀت خزنۀۀدگان و جونۀۀدگان (خرگۀۀوش ،مۀۀوش ،مۀۀار و

زیر تاجپوشش خود ،باعث افۀزایش رشۀد گۀرا هۀایی از قبیۀ
0

مارمول ) در دو حالت قرقشده و چراشده مۀورد بررسۀی قۀرار

آگروپیرون کریستاتوم شده است در ارتباط بۀا تۀأثیر آتۀریپلکس

گرفت ورود گونههای غیربومی در همۀ دنیا جۀز مسۀا مهۀم

بر موجودات نیز ،اغلب مطالعۀات نشۀاندهنۀدۀ افۀزایش حضۀور

زیسۀۀتمحیطۀۀی و اکولۀۀو یکی بۀۀوده و همۀۀواره مۀۀورد تحقیۀۀق
اکولو یستها قرار گرفته است بهنحویکه بسۀیاری از محققۀان،
آثار زیانبار ورود گونههای غیربومی را بر اکوسیستمهۀا گۀزارش

آفات در مراتع ناشی از کشت این گونه است در چاه افض یۀزد،
مهمترین عام خشکیدگی آتریپلکسهای کاشتهشده ،موشهۀای
صحرایی هستند که در عمق  4-۳4سانتیمتری خاک ،زیر طوقۀه،

کردهاند (وهۀابزاده1111 ،؛ کتۀزن )۲44۳ ،1در کشۀور مۀا نیۀز

ریشۀ گیاه را جویده و ارتباط قسمتهای هوایی و زمینی بعضۀی

بایستی روی این مسئله ،بهویۀژه ورود گیاهۀان غیربۀومی کۀه در

از بوتههۀا را قطۀع نمۀودهانۀد (احمۀدی رکۀنآبۀادی )1119 ،در

سطوح وسیع (گاهی تا چند صد هزار هکتار و بیشتر) در عرصۀۀ

بررسی اثرات آتریپلکسِ کۀاری بۀر فعالیۀت مۀوش صۀحرایی و

مراتع کاشته میشوند ،تحقیق صورت گیرد ،چراکه حتی پۀس از

موریانه در منطقۀ زرند ساوه ،نتیجه گرفته شد که نسبت بۀه اقلۀیم

تحقیقات اولیه در زمینۀ گونههای وارداتی ،قطعاً پۀس از سۀالهۀا

کوهستانی ،در مناطق دشتی بهدلی بافت سب  ،مۀوش صۀحرایی

کاشت این گونۀههۀا در محۀ کاشۀتهشۀده ،تۀأثیرات مسۀتقیم و

فعالیت چندانی ندارد ،اما باد و بافت ریز خاک پای بوتۀه ،اوضۀاع

غیرمستقیمی داشته که باید مورد بررسۀی واقۀع شۀود بۀه همۀین
دلی  ،بهتر است پس از ورود هر گونه ابتۀدا در سۀطحی مناسۀب
1. Kotzen

2. Rumbugh
3. Ostyina
4. Agropyron cristatum
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مناسۀبی را بۀۀرای فعالیۀت مۀۀوش و موریانۀۀه فۀۀراهم آورده اسۀۀت

هری

(آریاپور)۲411 ،

نهالهای همسال در هر دو سایت ،در سال  1۳91در وضۀعیت

در این مطالعه ،هدف بررسی تأثیر گونۀ غیربومی آتۀریپلکس

به مساحت هزار هکتار انتخاب شدند عملیۀات کاشۀت

کامالً یکسان صورت گرفته است تعۀداد پۀالت الزم براسۀا

بررسی در شرایط قرق و چرا میباشد و فرضیه بر این اسۀت کۀه

براسا

فرم رویشی بزرگ ترین بوتۀ آتریپلکس منطقه و هدف

گونۀ مورد نظر در شرایط قرق ،بر خصوصیات خاک تأثیر منفۀی

تحقیۀۀق تعیۀۀین شۀۀد ( 1مترمربۀۀع) در هری ۀ

بیشتری داشۀته و باعۀث ازدیۀاد فعالیۀت خزنۀدگان و جونۀدگان

قرقشۀدۀ حسۀنآبۀاد و قۀرقنشۀدۀ علۀیآبۀاد ،تعۀداد  0عۀدد

میشود اما در سایت تحت چرا ،به دلی حضور و چۀرای دام و

ترانسکت سیصد متری با فواصۀ  144متۀر از همۀدیگر و بۀه

در نتیجۀۀۀ کۀۀاهش میۀۀزان علوفۀۀه و بۀۀذر ،باعۀۀث فعالی ۀت کمتۀۀر

روش تصادفیۀ سیستماتی

در جهت شرقی ۀ غربی (در طول

موجودات شده و تأثیرات منفی ایۀن گونۀه بۀر خۀاک نیۀز کمتۀر

شیارهای کمعمقی که بوتهها در داخ آن کاشته شۀده بودنۀد)

میشود

قرار داده شد پالتها در طول ترانسکتها با فواصۀ  ۳4متۀر

روش تحقیق و مواد

( 14پالت در طۀول ترانسۀکت) قۀرار داده شۀدند تعۀداد کۀ
پالتها در هر سایت 04 ،عدد و ک پالتهای دو سۀایت بۀه

الف .مشخصات عمومی منطقۀ مورد مطالعه

منطقۀ مورد مورد مطالعه با مختصۀات جغرافیۀایی ۳۳  ۳2/۲″
 ۳5°الۀی  ۳5° ۳0 ۳1″عۀۀرض شۀمالی و  54° 01 ۳045″تۀۀا
 54° 0۳ ۲24۲″طول شرقی ،در بخۀش جنۀوب غربۀی اسۀتان
تهران قرار گرفته است کۀ محۀدودۀ قطعۀه  0زرنۀد شۀهریار
 1۳۲10هکتار بوده که از شمال تا محدودۀ روستای اسۀدآباد و
از جنوب تا نقطۀ ارتفاعی  1۲05متۀر از سۀطح دریۀا (طۀول و
عرض) و از شرق تا نقطۀ ارتفۀاعی  1۳11متۀر از سۀطح دریۀا
(طول و عرض) و از غرب تا رودخانۀ شۀور امتۀداد مۀییابۀد
برای تجزیه و تحلی اقلیمی ،از آمار  ۲5سالۀ (بۀین سۀالهۀای
 1۳24تا  )1۳95ایسۀتگاه پیۀ

زرنۀد بۀهعنۀوان نزدیۀ تۀرین

ایستگاه استفاده شد که براسۀا

آن ،متوسۀط بارنۀدگی سۀاالنه

 114/۳میلیمتر ،ارتفاع  1104متر ،دی ماه بهعنوان سۀردترین و
تیر ماه بهعنوان گرمتۀرین مۀاه سۀال بۀوده و براسۀا
دومارتن ،اقلۀیم منطقۀه خشۀ

از عرصۀۀههۀۀای

سیسۀتم

سۀرد بۀوده و دورۀ خشۀ

از

اواسط اردیبهشت شروع شده و تا اواسط مهر ماه ادامه دارد

ب .روش تحقیق
ابتۀۀدا بۀۀا اسۀۀتفاده از طۀۀرح بیابۀۀانزدایۀۀی دفتۀۀر بیابۀۀان سۀۀازمان
جنگ ها ،مراتع و آبخیزداری کشور و بازدیدهای صحرایی ،در
مناطق آتۀریپلکسکۀاریشۀده ،دو سۀایت همسۀال قۀرق شۀده
حسنآباد و قرقنشدۀ علیآبۀاد بۀهعنۀوان معۀرف کۀ منطقۀه،
1. Atriplex Canescens

 94عدد رسید در داخ پالتها دادههای برخی از ویژگۀیهۀا
از قبی میزان بذر هر بوته ،میزان الشۀبرگ و تعۀداد النۀۀ پۀای
بوته بهعنوان شاخصهایی برای وجود و فعالیت آفات مۀذکور
که احتمال داده میشد ،در زنده ماندن آفاتی از قبی خرگۀوش،
موش ،مار و مارمول

مۀ ثر باشۀند ،بۀه شۀرح ذیۀ برداشۀت

گردید میزان بذر هر بوته با جمعآوری و توزین بذور هر بوتۀه
صورت گرفت
تعداد النه :انتخاب موجودات و به عبارتی ،آفات براسۀا
تخریب مستقیم و غیرمستقیمی که به بوتۀههۀا وارد مۀیکننۀد و
همچنین براسا
چون تفکی
مارمول

فراوانی حضورشان در منطقه انجام شۀد امۀا

النۀ موجودات شۀام خرگۀوش ،مۀوش ،مۀار و

سخت و گاهی غیرممکن بود ،عیناً در هر دو سۀایت،

تمام سورا های موجود در پای هر بوتۀ داخ پالت ،بهعنۀوان
شاخصۀی جهۀۀت مقایسۀۀۀ می ۀزان فعالیۀت ای ۀن موجۀۀودات در
سایتها شمرده شد
میزان الشبرگ :بۀا جمۀعآوری الشۀبرگ پۀای هۀر بوتۀه و
توزین آن بهدست آمد
در مطالعات خاکی نیز تعداد  5پۀالت بۀهطۀور تصۀادفی در
طۀۀول هۀۀر ترانسۀۀکت مشۀۀخص گردیۀۀده و در پۀۀای بوتۀۀههۀۀای
آتریپلکس نسبت به حفر پروفی خاک اقدام شۀده و از دو عمۀق
سۀۀۀطحی ( ۳4-4سۀۀۀانتیمتۀۀۀری) و عمۀۀۀق تحتۀۀۀانی (14-۳4
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سانتیمتری) نمونهبرداری شد سپس نمونهها به آزمایشگاه انتقال

مورد بررسی آتریپلکس کانسنس در دو سایت ،بۀا اسۀتفاده از

داده شدند و مهمترین فاکتورهای فیزیکوشیمیایی خاک سۀطحی

آزمون  tدر نرمافزار  SPSSصورت پذیرفت (بیهمتا و زارع

و تحتانی شۀام درصۀد اشۀباع ( ،)SPهۀدایت الکتریکۀی (،)Ec

چاهوکی)۲415 ،

( ،)CaSO4,2H2Oسۀۀدیم ( ،)Naکلسۀۀیم -منیۀۀزیم (،)Ca + M

نسۀبت جۀذب سۀدیم ( ،)S.A.Rدرصۀد کۀربن آلۀی (،) % OC
درصد ازت کۀ ( ،)Nفسۀفر ( )Pو پتاسۀیم ( )Kهۀر دو سۀایت

نتایج بررسی میزان بذر و الشبرگ و تعداد النه نشۀان داد کۀه
در دو سایت قرقشدۀ حسنآباد و قرقنشدۀ علیآبۀاد ،میۀزان
بذر تولیدی و مقدار الشبرگ پای بوته ،در سۀطح احتمۀال 1

مشخص گردید

درصد خطا اختالف معنیدار دارند ،اما تعداد النۀ پای بوتهها

ج .روش تجزیه و تحلیل دادهها

در سطح احتمال  5درصد ،اختالف معنۀیدار نشۀان داد لۀذا

ابتدا دادههای حاص از جهت همگنی و نرمالیته با اسۀتفاده از

همۀ ویژگیهای گفته شده در سۀایت قۀرقشۀدۀ حسۀنآبۀاد،

آزمون کلمۀوگروف-اسۀمیرونوف ( )K-Sکۀه بۀرای بررسۀی

بهطور معنیداری بیشتر از سایت قۀرقنشۀدۀ علۀیآبۀاد بۀوده

نرمالیتۀ دادههای کمی بهکار میرود ،مورد ارزیابی واقع شدند

(جدول  )1نتایج مقایسۀ فاکتورهای خۀاک دو سۀایت مۀورد

و بعد از تأیید نرمال بودن دادهها با توجه به وجود دو سۀایت

مطالعه نیز در جدول ( )۲آورده شده است

جدا از هم ،تجزیه و تحلی دادههای مربوط بۀه ویژگۀیهۀای
جدول ( :)5مقایسۀ برخی از ویژگیهای کمی و کیفی آتریپلکس کانسنس در دو سایت قرقشدۀ حسنآباد و قرقنشدۀ علیآباد
ویژگی آتریپلکس کانسنس

درجۀ آزادی

واحد

تعداد النۀ پای بوته

۳1

تعداد

میزان بذر تولیدی هر بوته

۳1

کیلوگرم

میزان الشبرگ

۳1

گرم

تیمار

میانگین

انحرافمعیار

قرق

۲/51

4/92

غیر قرق

1/0۲

4/55

قرق

4/52

4/11

غیر قرق

4/۲

4/42

قرق

۲/۲5

4/05

غیر قرق

4/۳5

4/11

 :NSغیر معنیدار؛ * :معنیدار در سطح اطمینان  15درصد؛ ** :معنیدار در سطح اطمینان  1درصد

شکل ( :)5نمونهای از خزندگان موجود در عرصه و النههای آنها

t

سطح
معنیداری

۲/1۳

* 4/419

5/45

** 4/441

5/0

** 4/44
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واکۀۀنش گۀۀ اشۀۀباع ( ،)PHدرصۀۀد آهۀۀ

( ،)T.N.Vگۀۀ

نتایج تحقیق
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تأثیر گونۀ غیربومی  Atriplex canescensبر خصوصیات خاک و فعالیت...

نتایج نشۀان داد کۀه کاشۀت آتۀریپلکس در شۀرایط قۀرق،

النههای این موجودات بهطور معنیداری بیشتر از سایت تحۀت

توانست باعث افزایش پتاسۀیم سۀطحی (در سۀطح  5درصۀد)،

چرا بوده است چاالک حقیقی ( )۲444نیۀز در بررسۀی اثۀرات

ازت سطحی (در سۀطح  5درصۀد) و همچنۀین بهبۀود درصۀد

کشت آتریپلکس لنتی فورمیس بر روی خصوصۀیات خۀاک در

خاک و باال رفتن هدایت الکتریکی و درنتیجۀه ،شۀوری خۀاک

تشدید فعالیۀتهۀای بیولۀو یکی موجۀودات زنۀده مۀیدانۀد و

شود کربن آلی و فسفر خاک گرچه در وضۀعیت قۀرق میۀزان

پیشبینی میکند در صورت عدم توجه به موضوع فعالیت ایۀن

میانگین بیشتری دارند ،این مقدار افزایش ،معنیدار نبوده است

موجودات و عدم برنامهریزی مناسب در خصوص کنترل آنها،

بحث و نتیجهگیری

با گذشت زمان ،عالوه بر افزایش خطرات جانی و مۀالی ناشۀی

در ارتباط با نتایج بهدستآمده میتۀوان چنۀین اذعۀان کۀرد کۀه

از حضور بیش از حد این موجودات ،با جویده شدن زیر طوقۀ

بیشتر بودن میزان بذر و الشبرگ در منطقۀ قرق ،امۀری طبیعۀی

آتریپلکس توسط برخی از این موجودات ،در خۀاک سۀطحی و

است ،زیرا در شرایط قۀرق و عۀدم چۀرا ،گیۀاه فرصۀت رشۀد

قطع ارتباط قسۀمتهۀای هۀوایی و زمینۀی بعضۀی از بوتۀههۀا

رویشی و زایشی بهتر و بیشتری داشۀته و مۀیتوانۀد از ذخۀایر

بۀۀهخصۀۀوص نهۀۀالهۀۀای جۀۀوان و در حۀۀال تجدیۀۀد طبیعۀۀی،

هیدراتهای کربن خود برای این دو مرحله استفادۀ بهینه انجام

خشۀۀکیدگی آنهۀۀا را باعۀۀث گۀۀردد ایۀۀن معض ۀ را احمۀۀدی

دهد درحالیکه در سایت تحت چرا این شرایط بهدلی چۀرای

رکۀۀنآبۀۀادی ( )1119در بررسۀۀی برخۀۀی عوامۀۀ مۀۀ ثر روی

سنگین وجود ندارد ازاینرو در سایت قرق ،گیاه بۀذر بیشۀتری

خشکیدگی آتریپلکسکاریهای منطقۀۀ کۀویر چۀاه افضۀ نیۀز

تولید کرده است جالب اینکه گرچه بررسۀی سۀایر گیاهۀان در

گۀۀزارش کۀۀرده اسۀۀت کاشۀۀت آتۀۀریپلکس موجۀۀب فراوانۀۀی

این تحقیق مد نظر نبوده اسۀت ،وضۀعیت بهتۀر سۀایر گیاهۀان

خرگوش و مۀوش و صۀدمات ناشۀی از ازدیۀاد ایۀن آفۀات در

داخ قرق در مقایسه با گیاهان تحت چرا مشۀهود بۀود و ایۀن

اکوسیستم میشود (مقیمی )۲445 ،از طرفۀی ،آریۀاپور ()۲411

امر وضعیت مناسۀبی را بۀرای زنۀدگی جونۀدگان و خزنۀدگان

علۀۀۀت فعالیۀۀۀت جونۀۀۀدگانی مثۀۀۀ مۀۀۀوش صۀۀۀحرایی در

فراهم کرده است زیادتر بودن میزان الشۀبرگ پۀای بوتۀههۀای

آتریپلکسکاری زرند ساوه را عالوه بر فراهم کردن مواد غذایی

آتریپلکس در سایت قرق نیز به دو دلی است 1 :شۀرایط قۀرق

این موجودات توسط آتریپلکس ،باد و بافۀت ریۀز خۀاک پۀای

باعث بیشتر شدن درصد پوشش گیاهان شۀده؛  ۲بۀذر و بۀرگ

بوتهها نیز میداند بنابراین میتوان نتیجۀه گرفۀت کۀه قۀرق بۀا

زیادی ریزش میکند که این امر باعث افزایش الشبرگ اطۀراف
گیاه میشود و افۀزایش میۀزان پوشۀش گیۀاهی ،تولیۀد بۀذر و
افۀۀزایش الشۀۀبرگ در مجمۀۀوع شۀۀرایط را بۀۀرای زنۀۀدگی بهتۀۀر

فراهم آوردن شرایط مساعد ادافیکۀی و گیۀاهی و منبۀع غۀذایی
فراوان مث بذر و الشبرگ و  ،باعث ازدیاد فعالیت موجۀودات
خاکزی از قبی خرگوش ،مۀوش ،مۀار و مارمولۀ

در منطقۀه

شده است

خزندگان و جوندگان فراهم کرده و ازایۀنرو در سۀایت قۀرق،
جدول ( :)2مقایسۀ ویژگیهای ادافیکی زیر بوتۀ آتریپلکس کانسنس در دو سایت قرقشده و قرقنشده
ویژگی خاک

واحد

SP1

-

SP2

-

EC1

)(dsm-1

EC2

)(dsm-1

تیمار
قرق
غیر قرق
قرق
غیر قرق
قرق
غیر قرق
قرق

درجۀ آزادی
11
11
11
11

میانگین

انحرافمعیار

۲1/9

۲/2

۲1/1

۲/0

۳4/2

۳/0

۲2/2

5/2

1/۲

4/00

4/1۲

4/12

1/2

4/15

t

سطح معنیداری

2/45

** 4/44

۲/1

* 4/4۲۳

-۳/5

** 4/44۲5

1/15

* 4/4۳15

Downloaded from deej.kashanu.ac.ir at 22:13 +0430 on Sunday August 1st 2021

اشباع خاک شود اما در عوض ،باعۀث افۀزایش سۀدیم عمقۀی

دو منطقۀ استان فار

آتریپلکس در فص خزان در اطۀراف ریشۀه ،بۀه مقۀدار نسۀبتاً

نیز افزایش الشبرگ و مواد آلی را عامۀ
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PH1

-

PH2

-

T.N.V1

-

T.N.V2

-

CASO41

)(Meq /100 g

CASO42

)(Meq /100 g

NA1

)(Meq/lit

NA2

)(Meq/lit

CA+ M1

)(Meq/lit

CA+ M2

)(Meq/lit

SAR1

-

SAR2

-

O.C1

درصد

O.C2

درصد

N1

درصد

N2

درصد

P1

)(p.p.m

P2

)(p.p.m

K1

)(p.p.m

K2

)(p.p.m

غیر قرق
قرق
غیر قرق
قرق
غیر قرق
قرق
غیر قرق
قرق
غیر قرق
قرق
غیر قرق
قرق
غیر قرق
قرق
غیر قرق
قرق
غیر قرق
قرق
غیر قرق
قرق
غیر قرق
قرق
غیر قرق
قرق
غیر قرق
قرق
غیر قرق
قرق
غیر قرق
قرق
غیر قرق
قرق
غیر قرق
قرق
غیر قرق
قرق
غیر قرق
قرق
غیر قرق
قرق
غیر قرق

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

1/۲

4/00

1/1

4/11

1/1

4/11

1/2

4/۲11

1/1

4/۲12

1۳/1

1/۳

15/9

1/9

11/2

5/2

11/1

0/۲

۲/0

4/2۲

۳/2

1/1

0/۳

1/0

۳/۲

4/9

0/1

1/۲

9/2

۳

15/5

1/2

1/0

5/5

2/9

4/12

1

1/0

14/0

1/2

1/1

1/۲

0

۲/۲

۲/9

1/0

1/5

۲/5

5/0

۲/۳

4/۳1

4/11

4/۲1

4/41

4/۲5

4/11

4/۲

4/42

4/401

4/4۲0

4/4۲1

4/411

4/4۲۳

4/419

4/419

4/411

5/1

1/0

0/5

1

0/5

1/۳1

۳/2

4/20

۳05/1

۲1/1

۲90/9

۲5/1

۲11/2

110/1

۲۳2/۲

100/2

-۳/1

** 4/44۳1

۲/11

** 4/44۳۳

-4/0۳1

4/01 NS

4/۲5

4/۳05 NS

-۲/۲2

* 4/4۲1

1/1

4/11 NS

-۳

** 4/44۳

۲/۲

* 4/4۲۳

-۲/۳

* 4/411

4/95

4/29 NS

1/1

4/۲0 NS

-۲/۲

* 4/4۲1

-4/9۳

4/21 NS

-1/0

4/۳1 NS

-۲/1

* 4/4۲0

-1/9

4/۲2 NS

۲

4/۲۳0 NS

-1/1

4/۲09 NS

۲/۲

* 4/4۲۲

-1/0

4/۳1 NS

( )1خاک سطحی و ( )۲خاک تحتانی

در ارتباط بۀا تۀأثیر گیۀاه آتۀرپلکس بۀر خصوصۀیات خۀاک

خاک سطحی بیشتر از خاک عمقۀی بۀود کۀه طبیعۀی و صۀحیح

سطحی و عمقی ،دو نکتۀ مهم وجود دارد :اول اینکه تأثیرات بۀر

است ،زیرا الشبرگ و بقایای گیاهی روی سطح خاک مۀیریزنۀد
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ویژگی خاک

واحد

تیمار

درجۀ آزادی

میانگین

انحرافمعیار

t

سطح معنیداری

19

تأثیر گونۀ غیربومی  Atriplex canescensبر خصوصیات خاک و فعالیت...

تأثیرگذاری بر خاک عمقی ،باید مدت زمان بیشتری سپری شود

آلی خاک (حۀداق در افۀزایش میۀانگینهۀا) مۀ ثر بۀوده اسۀت

این نتیجه با نتیجهای که افتخاری ( )۲411بهدست آورده ،مشۀابه

ازاینرو چنانچه این گیاه در منطقهای فاقد شوری و در مرتۀع بۀا

است او در بررسی برخی مراتع دارای طۀرح در منطقۀۀ زرندیۀه

گیاهان لگوم و گرا

کاشته شود ،میتواند نتایج مثبتی بۀر رشۀد

ساوه که در آنها آتریپلکس کاشته شده بۀود ،نتیجۀه گرفۀت کۀه

گیاهان داشته باشد و بهعبارتی ،میتوان گفت که برآینۀد تۀأثیرات

تأثیر اجرای طرح و قرق بر خاک سطحی ،بیشتر از خاک عمقۀی

آتریپلکس در چنین مناطقی میتوانۀد بۀه سۀمت مثبۀت گۀرایش

بوده ،ولی این افزایش هم در خاک سطحی و هۀم خۀاک عمقۀی

داشته باشد البته باید در نظر گرفت که مراتعی فاقد شۀوری و بۀا

بیمعنی بوده است و مدت زمان بیشتری بۀرای معنۀیداری نیۀاز

حضور گرا

و لگوم هم در کشور پراکنش کمۀی دارنۀد و هۀم

است نکتۀ مهم دیگۀر اینکۀه گیۀاه آتۀریپلکس در شۀرایط قۀرق،

نیازی به کاشۀت گونۀۀ غیربۀومی آتۀریپلکس ندارنۀد در چنۀین

هرچند تا حدودی باعث افزایش ازت و پتاسۀیم خۀاک سۀطحی

مراتعی بهتر است با تقویۀت گیاهۀان بۀومی و خوشۀخوراک آن،

شۀده ،بۀۀا افۀزایش سۀۀدیم و هۀدایت الکتریکۀۀی ،تۀأثیرات منفۀۀی

وضعیت مراتۀع را بهبۀود داد در منطقۀۀ مۀورد مطالعۀه ،اطۀراف

بیشتری بر خاک داشته است؛ لذا برآیند تأثیرات مثبت و منفی در

بوتههای آتریپلکس ،گیاهان اندکی رشد میکنند و شۀاید شۀوری

آتریپلکس به سمت منفی گرایش دارد ،زیرا شۀوری خۀاک پۀای

زیاد خاک در طی چندین سال کاشت این گیاه ،یکۀی از عوامۀ

بوتهها در هر دو عمق ،بهطور معنیداری در سایت قرق افۀزایش

اصلی این مسئله باشد ازاینرو این نکته که در ورود گونۀههۀای

داشته است و با توجه بۀه اینکۀه شۀوری در خۀاکهۀای ایۀران،

غیربومی به اکوسیستمهۀای بۀومی کشۀور بایۀد نهایۀت دقۀت را

عامۀ مهۀم در محۀدودیت

داشت ،بسیار مهم و اساسی ،و مطابق نظر دیگۀر محققۀان اسۀت

رشد گیاهان محسوب میشود ،کاشت آتریپلکس تأثیر زیادی در

(انصاری۲444 ،؛ ناصۀری1111 ،؛ حشۀمتی و همکۀاران۲442 ،؛

تشدید این محدودیت در اطراف بوته میگۀذارد ایۀن نتیجۀه بۀا

محمدی و همکاران )۲414 ،دربارۀ  PHخاک نیۀز نتۀایج نشۀان

نتیجۀ تحقیقۀات شۀارما و تۀانگوی ،)111۳(11انصۀاری (،)۲444

داد که کاشت آتریپلکس موجب اسیدی شدن خاک میشود کۀه

ناصۀۀری ( ،)1111حشۀۀمتی و همکۀۀاران ( )۲442و محمۀۀدی و

این امر نیز در مناطق خش  ،وضعیت را بۀرای رشۀد عۀدهای از

همکۀۀاران ( )۲414مشۀۀابه اسۀۀت انصۀۀاری ( )۲444در بررسۀۀی

گیاهان سختتر میکند اینکه کاشت گیاه آتریپلکس بۀهویۀژه در

آتاکولو ی آتریپلکس در مراتع اصفهان نتیجۀه گرفتۀه کۀه گیۀاه

و ازت

بهویژه خاکهای مناطق خش  ،ی

آتریپلکس نم

منطقۀ قرق توانسته است در افزایش مواردی چون پتۀا

را از سطوح مختلف خۀاک جۀذب و سۀپس از

سطحی (در سطح  5درصد خطۀا) و کۀربن آلۀی و فسۀفر (تنهۀا

طریق کرکهای سطح برگها یا ساقهها روی سۀطح خۀاک دفۀع

افزایش میانگین داشتند و اختالف معنیداری ایجاد نشده اسۀت)

میکند و سبب افزایش شوری خاک سطحی و حذف بعضۀی از

تا حدودی موفق عم نماید ،بهدلی میزان و تجمۀع الشۀبرگ در

گونههای بومی در رویشگاه طبیعی مۀیشۀود همچنۀین شۀارما و

پای بوتههای آتریپلکس است در این زمینه بانرجی ۲و همکۀاران

تانگوی ( )111۳نتیجه گرفتند که آتریپلکس باعۀث افۀزایش EC

( )1192نیز نتیجه گرفته انۀد کۀه بوتۀههۀای چندسۀاله از طریۀق

و سدیم محلول خاک سطحی مۀیشۀود و ایۀن تغییۀرات سۀبب

تجمع الشبرگ و تحت تأثیر ریشههای خۀود ،کیفیۀت الشۀبرگ

تخریب معنۀیدار در سۀاختمان خۀاک سۀطحی مۀیگردنۀد امۀا

زیرانداز خود را نیز تحت تۀأثیر قۀرار داده و باعۀث بهبۀود آنهۀا

تحقیقاتی ازجمله تحقیق رومباگ و همکاران ( )119۲و حنطۀه و

میشوند اما در منطقۀ تحت چرا بهدلی اینکۀه گیۀاه مۀورد چۀرا

همکۀۀاران ( )۲445کۀۀه در آنهۀۀا نتیجۀۀه گرفتۀۀه شۀۀده کۀۀه گیۀۀاه

قرار میگیرد و درنتیجه ،تولید الشبرگ کمتری دارد ،بهبود خۀاک

آتریپلکس بر برخی از خصوصۀیات خۀاک اثۀر مثبۀت دارد ،نیۀز

و عناصر غذایی نیز کمتر انجام میشود در همین زمینه ،دورمۀار

۳

منافاتی با نتایج این تحقیق ندارند زیرا در این تحقیق نیۀز نتیجۀه

و همکاران ( )۲44۲نیز در مطالعۀ بررسۀی اثۀرات چۀرا بۀر روی

1. Sharma & Tongway

2. Banerjee
3. Dormar
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 م ثر بۀوده، در ازدیاد فعالیت موجودات جونده در منطقه،گیاهی

خواص فیزیکی و شیمیایی خاک و وضعیت مرتع نتیجه گرفتنۀد

 هرچند باعث افۀزایش،است همچنین آتریپلکس در شرایط قرق

 مقۀۀدار کۀۀربن و نیتۀۀرو ن خۀۀاک بۀۀهطۀۀور،کۀۀه بۀۀا افۀۀزایش چۀۀرا

 امۀا بۀا افۀزایش سۀدیم و،ازت و پتاسیم خاک سطحی میشۀود

چشمگیری کم میشود همچنین چۀرای سۀنگین بۀر بسۀیاری از

 تأثیرات منفی بیشتری بۀر خۀاک دارد لۀذا بۀا،هدایت الکتریکی

 شوری سۀطح،خصوصیات خاک تأثیر منفی دارد از طرف دیگر

توجه به افزایش موجودات جونده و شور کردن خاک سۀطحی و

و عمق خاک در سایت تحت چرا بۀه همۀان دلیۀ تولیۀد انۀدک

 اسۀتفاده از،برآیند منفی کاشت آتریپلکس بر خاک و اکوسیسۀتم

 کمتر است،الشبرگ

این گیاه باید محدود به مناطقی باشد که تۀوان بازسۀازی گیاهۀان

نتیجهگیری کلی

بۀۀۀومی منطقۀۀۀه غیۀۀۀرممکن یۀۀۀا در حۀۀۀداق ممکۀۀۀن باشۀۀۀد

در مجموع میتوان نتیجه گرفت که قرق با ایجاد شرایط مناسۀب
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Abstract
This study was conducted to evaluate the effects of Atriplex canescens on soil properties and
organisms' activities under grazing and exclosure conditions at Shahriar rangelands. In each site, four
transects were selected by random-systematic method and 10 quadrates of nine m2 were established
along transects with 30-m intervals. In each quadrate, the amount of seed per plant, litter and the
number of nests under shrubs were recorded. A number of five quadrates were also established
randomly along each transect, and soil profiles were dug. Soil samples were taken at two depths to
measure soil properties. Data analysis was performed by independent T-test and mean comparisons
were done by Duncan's multiple range test. According to the obtained results, under exclosure
condition, although the study species could increase the nitrogen and potassium of surface soil,
increased sodium and EC negatively affected the soil. In addition, significant differences were found
for the amount of seed and litter (p<0.01), and number of nests under shrubs (p<0.05). Our results
clearly showed that exclosure could be effective in providing favorable vegetation conditions and
increased activity of organisms. Due to the increased number of rodents and soil surface salinization,
the negative impact of Atriplex planting was proved; therefore, the use of this plant should be limited
to the areas in which the restoration of native plants is impossible or at least possible.

Keywords: Atriplex canescens, exclosure, soil properties, organisms' activities, Shahriar rangelands.
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