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تاثیرکاشت  Tamarix aphyllaو  Atriplex canescensبر برخی خصوصیات
فیزیکی -شیمیایی خاک در منطقه زهک سیستان
علی حیدري صادق ،1عین اله روحی مقدم* 2،اکبر فخیره ،3زینب نوري کیا ،4سهیال
تاریخ دریافت96/08/29 :

نوري5

تاریخ پذیرش96/11/18 :

چکیده
هدف از ای ن تحقی

مقایس ه ار ر کاش ت دو هو ه  Atriplex canescensو  Tamarix aphyllaب ر

خصوصیات خاک بود .این هو هها در سال  1372در وسعتی حدود  42هکتار در شهرستان زهک واقع
در شمال استان سیستان و بلوچستان کشت شد د .مو ه برداری خاک در دو عم  0-30سا تیمتر و
 30-60سا تیمتر به تعداد  8تکرار از هر یک از مناط تحت کش ت هو هه ا و منقق ه ب ایر اط راف
(شاهد) به روش تصادفی -سیستماتیک ا جام هرف ت .برخ ی ویژهیه ای فیییک ی و ش یمیایی خ اک
ا دازههیری شد .تجییه و تحلیل دادهها با استفاده از آ اییی واری ا ی یکقرف ه و آزم ون دا ک ن ا ج ام
شد تایج شان داد که در عم

اول مییان  ECخاک آتریپلکی کاری ( )47/98 mmhos/cmبیش تر

از خاک تحت کشت ه ی ش اهی ( )15/70 mmhos/cmو منقق ه ش اهد ( )15/80 mmhos/cmب ود.
همچنین مقدار  pHدر خاک رویشگاه آتریپلکی ( )8/92بیشتر از رویشگاه هی ( )8/62و منققه شاهد
( )8/70ا دازههیری شد .پتاسیم قابل ج ذ در رویش گاه ه ی ( )460 ppmبیش تر از خ اک رویش گاه
آتریپلکی ( )325 ppmو منققه شاهد ( )180 ppmبود .بین تیمارهای مورد مقایع ه تف اوت آم اری
معنیداری از ظر پارامترهای فسفر قابل جذ  ،یتروژن ،آهک و سبت کربن به یتروژن بدست یامد.
در عم زیرین مییان  pHدر خاک تحت آتریپلکی ( )9/02بیشتر از منققه شاهد ( )8/65بوده است.
در این تحقی مشخص شد که کاشت آتریپلکی موجب افیایش شوری و واکنش خ اک هردی د .ی ذا،
جهت احیاء بیویوژیک منققه کشت هو ه هی شاهی به عنوان یک هو ه بومی سبت به هو ه آتریپلکی
مناسب تر به ظر میرسد.
کلمات کلیدي :آتریپلکی ،احیاء بیویوژیکی ،خصوصیات فیییکوشیمیایی خاک ،زهک ،هی شاهی.
 - 1دا ش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری ،دا شگاه زابل و رییی اداره منابع طبیعی زاهدان
 - 2ویسنده مسئول  :دا شیار ،عضو هیأت علمی دا شکده آ و خاک ،دا شگاه زابل E-mail: erouhimm@uoz.ac.ir .
 - 3استادیار ،عضو هیأت علمی دا شکده منابع طبیعی ،دا شگاه هنبد
 - 4کارشناس ارشد اداره منابع طبیعی شهرستان زاهدان
 - 5استادیار ،عضو هیأت علمی دا شکده آ و خاک ،دا شگاه زابل
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مقدمه

خصوصیات و ذخایر مواد غ ذایی در خ اک ب ه

خصوصیات اقلیمی حاکم بر مناط خشک و

شدت به وع پوشش هیاهی وابسته اس ت (.)4

یمه خشک فالت ایران ،شرایط حساس و

در راس تای م دیریت پای دار اراض ی ،مقایع ه

شکنندهای را در این قاط ایجاد کرده است .در

کیفیت خاک ب ه منظ ور شناس ایی و ارزی ابی

این مناط فرسایش خاک و کویری شدن از

عملکرد فیییکی ،شیمیایی و بیویوژیکی خ اک

جمله فرآیندهایی است که منابع آ و خاک

در اکوسیس تمهای مختل ف زراع ی ،مرتع ی و

را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به شدت

جنگلی مقرح میشود که در ای ن پ ژوهشه ا

تهدید میکند .احیای پوشش هیاهی در اراضی

هریک از چهار عملک رد خ اک یعن ی حف ظ و

تخریب یافته میتوا د تأریر شگرفی بر کاهش

تأمین تویید هیاهی ،فعاییت بیویوژیکی و تنوع

فرسایش و جلوهیری از تخریب اراضی داشته

زیستی ،تنظیم و توزی ع جری ان آ و ام الح،

باشد ( .)24به این منظور طرحهای احیای

پاکسازی و جذ ض ایعات ش هری ،ص نعتی و

اراضی تخریب یافته در مناط مختلف کشور

کشاورزی و در هایت هردش عناص ر غ ذایی و

ا جام شده است .در طرحهای احیای مناط

سایر عناص ر موج ود در بیوس فر زم ین م ورد

خشک و یمه خشک الزم است تأریر متقابل

ارزیابی ق رار میهیرد (.)17

هو ههای کشت شده بر خاک مناط

کشت

فعاییتهای بشر ،قش خاک را در سیستمهای

وع هو ه برای جنگلکاری

طبیعی و مدیریت شده تحت تاریر قرار

به منظور احیاء پوشش هیاهی ،حفظ خاک و

میدهد .حفظ این وظایف و قشهای طبیعی

آ از مؤیفههای اصلی در جنگلکاری میباشد

خاک برای حفظ محیط زیست و تنوع زیستی

( .)27ارری که هیاهان بر خاک میهذار د،

الزم است .بررسی تایج تحقیقات ا جام شده

سبب تغییرات فیییکی خاک ما ند ساختمان،

شان میدهد که کشت هیاهان در محیط

بافت ،عم  ،درصد سنگرییه ،وزن مخصوص،

تغییراتی را بر خاک و پوشش هیاهی همراه

پایداری و اف های خاک و همچنین

میهذارد که این اررات در بعضی از هو هها

خصوصیات شیمیایی ما ند اسیدیته ،شوری،

مثبت و در برخی منفی است .تجمع بقایای

عناصر غذایی و غیره میشو د (.)13

هیاهی در زیر تاج هیاهان ،تغییرات معنیداری

بررسی شود .ا تخا

را در خواص شیمیایی خاک به خصوص در
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مناط

خشک و یمه خشک ایجاد می ماید

تجییه و تحلیل ویژهیهای بیویوژیکی و زیس ت

(.)18

محیقی هو ه ه ای ه ی س ازهاری وس یعی را

اوروزکو آسیوز 1و همکاران ( )2015شان

سبت به شرایط مختلف و بردباری باال س بت

داد د که پتا سیل احیاء هو ه جراح

به تنشهای محیقی را شان میده د .از ی ک

( )Eucalyptus marginataبا بهبود شرایط

سو قادر است در خاکهای ش نی و ش ور رش د

خاک توسط کاشت هو ههای غیربومی افیایش

کند و خشکی و درجه حرارت باالی مح یط را

مییابد .در بررسی اررات کشت آتریپلکی بر

تحمل کند ،به طوری که به عنوان هو ه غای ب

روی خصوصیات خاک مشخص هردید که در

در اطراف مکیارهای من اط خش ک و یم ه

ارر رییش ا دام هوایی بر روی خاک مییان

خشک تلقی میه ردد .از ط رف دیگ ر بخ اطر

پتاسیم و فسفر خاک سقحی افیایش مییابد

قدرت رقابتی باال و ا تقال امالح از اعماق خاک

( .)8محبی و همکاران ( )1395با مقایعه در

و آ به الیه سقحی خاک زیستگاه را ملیم به

مراتع شهریار شان داد د که کاشت Atriplex

تشکیل جوامع تک هو های م یکن د و باع ث

 canescencهر چند باعث افیایش ازت و

کاهش تنوع هو های میشود (.)3

پتاسیم سقحی خاک میشود ،با افیایش

هیاه آتریپلکی هر سایه مقداری کلرور س دیم

سدیم و هدایت ایکتریکی تاریرات منفی

( مک) را از خاک برداش ت و در خ ود ذخی ره

بیشتری بر خاک دارد.

می ماید ،بنابراین اهر بتوان به موقع سبت ب ه

بنابراین ش ناخت ای ن ار رات در هو ه ه ای

برداشت یا چرای آن اقدام مود ،باع ث اص الح

مختلف میتوا د درجه ت معرف ی هو هه ای

خاک در غیر این صورت با ریختن برهه ا و ی ا

هیاهی مناسب که عالوه بر تقاب اکویوژیک با

شستشوی هیاه به وسیله باران مقدار زیادی از

ش رایط مح یط ب ر پوش ش هی اهی هم راه و

مکهای طبقات عمی زمین که به وسیله هیاه

محیط کشت یی دارای اررات مقل و باش ند،

جذ شده ،به خاک رسیده و ش وری آن را در

کمک کند .با توجه ب ه اینک ه پای داری خ اک

عم سقحی بیشتر خواهد مود (.)12

پیش یاز پایداری تویید علوف ه در مرت ع م ی

در مقایعات متعددی شان داده شده است که

باشد ،از این رو میبایست شاخصهای کیفی ت

کشت برخی هو هها از جمله ه ی و آت ریپلکی

خاک مورد بررسی قرار هیرد (.)10

موجب تغییر در خصوصیات خاک می شود (،6
 23 ،20 ،15 ،8و  .)28ب ه منظ ور احی ای

Orozco-Aceves

1
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پوششهی اهی م رات ع تخریبشده ،بس ته ب ه

شمال غر بوده و این تغییرات با دامنه بسیار

وع من ققه آ و ه وایی ه و هه ایی

کم و بصورت تقریباً یکنواخت ا جام می هیرد

پیشن هاد میشود ک ه معی ار مه م آن تق اب

(ح داکثر ارتف اع از س ق دری ا  483مت ر و

هو ه با شرایط اکویوژیک منققه است .در ای ن

حداکثر آن  495متر م یباش د) ک ه ای ن ی ی

تحقی سعی شده است با توجه به مقایب ذکر

حکایت از دشتی و مسق ب ودن منقق ه دارد

شده دستیابی به پاسخهای زی ر م د ظ ر م ی

(.)16

باشد :کش ت هو ه ه ای Tamarix aphylla

طب روش دومارتن اقلیم ای ن مح دوده دارای

 (L.) Karst.و )Atriplex canescens (Pursh

اقلیم خشک و بیابا ی با درجه ح رارت مقل

 Nutt.چه تاریری بر روی خصوصیات فیییک ی

حداکثر  49و حداقل  -10درج ه س ا تیه راد

و شیمیایی خاک منققه داشته است؟ و دیگ ر

م یباش د و متوس ط ح رارت بدس ت آم ده از

این که کدامیک از این دو هو ه م ورد مقایع ه

ایس تگاه س ینوپتیک آن براب ر  22/6درج ه

جه ت اس تفاده در عملی ات اص الحی خ اک

سا تیهراد است .بار دهی متوس ط س اییا ه آن

مناسبتر است؟

در ح دود  57میل یمت ر اس ت ک ه از وس ان
فصلی و ساییا ة زیادی برخ وردار اس ت .وزش

مواد و روشها

باده ای  120روزه از دیگ ر ویژهیه ای ای ن

منطقه مورد مطالعه

منققه محسو می هردد ک ه از اوای ل خ رداد

منقق ه م ورد مقایع ه از یح ات تقس یمات

آغاز و تا اواخر شهریور ادامه دارد .ای ن احی ه

کشوری در منتهی اییه ش مال ش رقی اس تان

در مسیر فعل و ا فعالت جوی کا و های پرفشار

سیس تان و بلوچس تان و در شهرس تان زه ک

شمایشرقی و کا و های سبی کمفش ار جن و

ق راردارد (ش کل  .)1ای ن منقق ه از ظ ر

شرقی کشور قرار هرفته اس ت و وزش باده ای

جغرافیایی بین عرضهای  30درجه و  50دقیقه

آن یی متأرر از این مسئله است (.)16

و  11را یه تا  30درجه و  55دقیقه و  8را ی ه

در پوشش هیاهی طبیعی منققه مورد مقایعه

شمایی و طویهای  61درجه و  30دقیقه و 55

دستکاریهایی صورت هرفته است .سه کاربری

را ی ه ت ا  61درج ه و  40دقیق ه و  33را ی ه

اصلی اراضی در منقق ه مج یا م ی ه ردد ک ه

شرقی واقع شده است .شیب عمومی ب ا توج ه

شامل مراتع یا جنگلهای دست کاشت ،اراض ی

به رو د تغیی ر ارتف اع از جن و ب ه ش مال و

کش اورزی و مس کو ی و اراض ی ره ا ش ده
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کش اورزی م یباش د .هی اهان خ ا واده

 ( australisی)( Cynodon dactylon ،م ر))،

 Tamaricace ،Chenopodiaceaeو Poaceae

( Lepidium latifoliumموچ ه)،

در ای ن منقق ه دارای بیش ترین ف راوا ی

( creticaعل ف مورچ ه)Suaeda fruticosa ،

هست ند .اکث ر هو هه ای موج ود در منقق ه

(س یاه ش ور)( Prosopis farcta ،که ورک،

هو ههای دستکاشت میباشند از جمله هو ه

جغجغه)( T. stricta ،هی راس ت)T. hispida ،

هی و آتریپلکی که بیش از  25س ال از زم ان

(ه

ه ای) و

کشت این هو ه ه ا م یه ذرد .از ه و هه ای

( ammodendronتا)) اشاره مود (.)16

ی رودخا

Cressa

Haloxylon

هم راه ای ن هو هه ا م یت وان ب ه Alhagi

( camelorumخارش

تر)،

Pharagmetis

N

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منققه مورد مقایعه

روش تحقیق

در سال  1372به منظور احی اء بیویوژی ک در
ای ن منقق ه هو هه ای  A. canescensو T.
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 aphyllaدر وس عتی ح دود  42هکت ار و ب ه

مخلوط خاک و آ مققر به س بت  1ب ه 2/5

فاصله کاشت  5متر در  5متر کشت ش دها د.

تعیین هردید .هدایت ایکتریکی به روش عصاره

در پایان فصل رویش (پاییی) به منققه مراجعه

هیری به دست آمد .کربن آیی خ اک ب ه روش

شد و بر اس اس پوشش غایب ،تیپهای خایص

 Walkley-Blackا دازه هیری شد .ازت خ اک

این دوهو ه شناسایی شد د .مو ه ب رداری ب ه

با استفاده از روش یمه میکرو کجلدال تعی ین

روش تص ادفی -سیس تماتیک در ط ول 4

شد .فسفر قابل جذ از روش اویسن با دستگاه

ترا سکت ا جام ش د .جه ت مو ه ب رداری 2

اسپکتوفتومتر ا دازه هیری ش د .پتاس یم قاب ل

ترا سکت به صورت موازی به فاصله  50متر از

جذ

یی با استفاده از روش طیف سنج اتم ی

هم و  2ترا سکت به صورت عمود بر آن مستقر

به دست آمد .درصد آهک هر یک از مو هه ا

هردی د .ط ول ترا س کت ب ر اس اس تغیی رات

یی به روش تیتراسیون تعیین هردید (.)1

منققه وسعت منققه معرف 1000متر تعی ین

تجزیه آماري دادهها

هردید .در ابتدا و ا تهای هر ترا سکت از خ اک

رمال بودن دادهها با استفاده از آزمون

پای هریک از هو هها در دو عم  0-30و -60

 Kolmogorov-Smirnovو همگنی واریا یها

 30سا تی متری خاک مو ه ب رداری ا ج ام

با آزمون  Levene’sبررسی شد .در هر عم از

هرفت .در هر رویش گاه تع داد  8مو ه از ه ر

خاک ،اررات وع کاشت بر پارامترهای مورد

عم با استفاده از اوهر برداشت شد .همچن ین

ا دازههیری از آ اییی واریا ی یک طرفه

 8مو ه خاک در  2عم ب ه عن وان ش اهد در

( )ANOVAو برای مقایسه میا گینها از

فضاهای خایی مجاور برداشت شد.

آزمون  Duncanاستفاده هردید .برای تجییه و

مو ههای خاک ابتدا در دمای اتاق و در هوای

تحلیل آماری از رم افیار  SPSS v.16استفاده

آزاد خشک شد د .س پی ه ر مو ه ب ه ط ور

شد.

مج یا در ه اون کوبی ده ش د و از ای ک 2
میلیمتری عبور داده و ا دازه هیری پارامترهای

نتایج

مورد ظر بر روی این مو ه ها ص ورت هرف ت.

تایج شان داد که بافت خاک تحت کشت ه ر

بافت خ اک ب ا اس تفاده از روش هی درومتری

دو هو ه س یلتی ی وم ب ود .در ج داول  1و 2

بایک اس مش خص هردی د .اس یدیته خ اک ب ا

میا گین پارامترهای فیییکی و شیمیایی خ اک

اس تفاده از دس تگاه  pHمت ر م دل  901ب ا
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تحت دو هو ه مورد مقایعه در دو عم مختلف

پتاسیم و درصد شن در سق  %1تفاوت معنی

آمده است.

دار دار د و در مورد عم دوم خاک تنها مقدار

ت ایج تجیی ه واری ا ی ی ک طرف ه در م ورد

اسیدیته در میان مناط دست کاشت و ش اهد

– 30

اخ تالف معن ی دار داش ت ( < )0/01pام ا در

 0سا تیمت ری می یان یت روژن ،درص د رس،

مورد بقیه پارامترهای فیییکی و شیمیایی مورد

درصد سیلت ،آه ک ،فس فر و ک ربن و س بت

بررسی تفاوت معنیداری مشاهده شد (جداول

کربن به یتروژن تفاوت معنی دار داش ت .در

 1و .)2

خصوصیات خاک شان داد که در عم

حاییک ه می یان ه دایت ایکتریک ی ،اس یدیته،
جدول  -1میا گین مشخصههای فیییکوشیمیایی خاک عم اول در دو تیپ هیاهی و مناط شاهد (خقای استا دارد
در داخل پرا تی شان داده شده است).
خصوص یات ا دازههی ری

هی شاهی

شاهد

آتریپلکی

P

شده
هدایت ایکتریکی

15/70 )4/29( b

47/98 )6/64( a

15/80 )3/14( b

**

mmhos/cm
اسیدیته

8/62 )0/04( b

8/92 )0/05( a

8/70 )0/06( b

**

پتاسیم )(ppm

460 )43/17( a

325 )15/41( b

180 )17/91( c

**

فسفر )(ppm

3/35 )0/98( a

3/35 )0/29( a

2/50 )0/40( a

ns

یتروژن ()%

0/03 )0/002( a

0/07 )0/01( a

0/04 )0/008( a

ns

سیلت ()%

69/25 )4/13( a

79/75 )2/13( a

71/25 )4/34( a

ns

شن ()%

24/25 )3/70( a

8/00 )1/47( b

16/25 )6/26( ab

**

رس ()%

6/50 )0/95( a

12/25 )0/85( a

12/50 )4/13( a

ns

آهک ()%

19/80 )0/96( a

19/12 )0/85( a

18/25 )0/92( a

ns

کربن ()%

0/33 )0/02( a

0/66 )0/18( a

0/47 )0/09( a

ns

سبت کربن به یتروژن

11/48 )0/04( a

11/67 )0/12( a

11/48 )0/08( a

ns

 ،nsمعنی دار بودن ارر تیمارها؛ **  p > 0/01 ،دا کن؛ حروف التین مشابه مبین عدم وجود تفاوت آماری معنی دار در میان تیمارها می
باشد.

مقایسه میا گینها در دو عم خاک ش ان داد

معنیداری وجود داشت و در عم دوم به جی

ب ه ج ی قابلی ت ه دایت ایکتریک ی ،اس یدیته،

اسیدیته در بقی ه م وارد اخ تالف معن ی داری

پتاس یم و درص د ش ن در عم

اول در بقی ه

ص فات ب ین مق ادیر می ا گینه ا اخ تالف

مشاهده شد.
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با توجه به جدول  1مییان ه دایت ایکتریک ی

خصوص یت در عم

در عم اول مربوط به هو ه آتریپلکی بیش تر

آتریپلکی ( )9/02بیشتر از منققه غیر دس ت

از مقدار آن در خاک تحت هو ه هی و منقق ه

کاشت ( )8/65بود (جدول .)2
مقدار پتاسیم در عم

شاهد میباشد.

دوم خ اک زی ر کاش ت

اول خ اک ب ین هو ه

اول من اط دس ت

آتریپلکی ،هی و منققه شاهد اختالف معن ی-

کاشت آتریپلکی ( )8/92بیش تر از مق دار آن

داری داشت بیشترین مقدار پتاسیم مربوط به

در خ اک تح ت هو ه ه ی ( )8/62و منقق ه

منققه تحت کشت هی ( )460ppmو کمت رین

شاهد ( )8/7ا دازه هی ری ش د(جدول  .)1ای ن

مییان مربوط به منققه شاهد ( )180ppmبود.

مییان  pHخاک در عم

جدول  -2میا گین مشخصههای فیییکوشیمیایی خاک عم دوم در دو تیپ هیاهی و مناط شاهد شهرستان زهک
(خقای استا دارد در داخل پرا تی شان داده شده است).
خصوص یات ا دازههی ری

هی شاهی

شاهد

آتریپلکی

P

شده
هدایت یکتریکی

13/07 )3/59( a

14/45 )2/72( a

5/60 )1/19( a

ns

)(mmhos/cm
اسیدیته

8/72 )0/08( ab

9/02 )0/08( a

8/65 )0/12( b

**

پتاسیم )(ppm

255 )48/76( a

143 )20/14( a

127 )2/50( a

ns

فسفر )(ppm

3/30 )0/38( a

2/80 )0/4( a

2/45 )0/12( a

ns

یتروژن ()%

0/031 )0/004( a

0/025 )0/006( a

0/025 )0/002( a

ns

سیلت ()%

66/50 )3/12( a

73/00 )2/83( a

73/75 )3/03( a

ns

شن ()%

19/25 )6/00( a

17/25 )4/76( a

17/75 )4/49( a

ns

رس ()%

14/25 )3/75( a

9/75 )2/59( a

8/50 )1/85( a

ns

آهک ()%

19/00 )0/64( a

18/75 )1/09( a

19/25 )0/66( a

ns

کربن ()%

0/35 )0/05( a

0/29 )0/06( a

0/28 )0/03( a

ns

سبت کربن به یتروژن

11/47 )0/16( a

11/57 )0/07( a

11/35 )0/12( a

ns

 ،nsمعنی دار بودن ارر تیمارها؛ **  p > 0/01 ،دا کن؛ حروف التین مشابه مبین عدم وجود تفاوت آماری معنی دار در میان تیمارها می
باشد.

بین میا گین درصد شن در عم اول خاک دو

شن مربوط به منققه تحت کشت ه ی (24/25

رویشگاه و منققه ش اهد اخ تالف معن یداری

درصد) و کمترین مییان مربوط به آت ریپلکی

مشاهده شد ،به طوری ک ه بیش ترین درص د

( 8درصد) میباشد (جدول .)1
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تحقی حاضر مبین این موضوع بودکه مربوط
بحث و نتیجه گیري

به وع هو ههای کاش ته ش ده در ای ن منقق ه

مقدار قابلیت هدایت ایکتریکی و اسیدیته خاک

است.

تح ت کش ت هو ه آت ریپلکی دارای تف اوت

مقایعات متعدد در قاط مختلف د یا حاکی از

معنی داری ب ا خ اک منقق ه ش اهد و تح ت

این اس ت ک ه ب ین ش وری و قلیاخی ت خ اک

کشت هی بود و از ظر عددی ب یش از منقق ه

همبستگی خاص وجود دارد .اهر غلظت ام الح

شاهد بود که به احتمال زیاد شان دهنده فوذ

در خاک کمتر از  4هرم در ییتر باشد pH ،آن

به

معموال از  8کمتر است .درجه شوری خاک در

اعماق خاک می باش د .ب ا توج ه ب ه ای ن ک ه

منققه ریشه سبت به عم متغیر است .مقدار

می یان قابلی ت ه دایت ایکتریک ی ب یش از 4

قابلیت هدایت ایکتریک ی در خ اک عم

اول

میل یم وس و مق دار اس یدیته ب یش از 7/5

بیش از خاک عم دوم بود و ای ن تف اوت ب ه

میباشد ،خاک این منقق ه جیءخاکه ای ش ور

دییل آبشویی خاک میباشد (.)13

قلیایی می باش د .منقق ه م ورد مقایع ه ج یء

در مورد مقایسه میا گین خصوصیات خاک

مناط خشک و یمه خشک کش ور اس ت .در

پای هو ههای مورد بررسی و منققه شاهد در

این من اط ب دییل کمب ود بار دهی و اقل یم

عم

اول شان میدهد که مقادیر قابلیت

خشک ،امالح در خاک تجمع پیدا می کنن د و

هدایت ایکتریکی ،اسیدیته ،پتاسیم و درصد

در تیجه خاکهای شور حاصل میشود .قب ل

شن در سق

 %1دارای اختالف معنی دار

از اقدام به کاشت ،وضعیت حاصلخییی خاکها

میباشند و یتروژن ،رس ،سیلت ،شن ،آهک،

و عدم شور بودن آ ها را باید مد ظر ق رار داد و

فسفر ،کربن و سبت کربن به یتروژن تفاوت

برای دستیابی به عملکرد باال ،در مناطقی ک ه

معنیداری دار د .وزش بادهای  120روزه و

خاک شور اس ت ،ازکش ت ارق ام متحم ل ب ه

طوفا های هرد و خاک در منققه که باعث

ش وری به ره ب رد .بیش تر مقایع ات از جمل ه

جابجایی مواد یا خروج آ ها از سق

خاک

س ین 1و همک اران ( )2012ش ان از ک اهش

میشود ،شاید در این مورد بی تأریر باشد.

هدایت ایکتریکی خاک در پی احیاء بیویوژی ک

مهدوی اردکا ی و همکاران ( )1389در بررسی

در اراض ی س دیمی تخری ب ش ده دارد ،ام ا

تأریر هو ههای هی ،تا) و اشنان بر خاک در

شوری در ارر ری یش ب ر ه ا و الش بر

منققه چاه افضل یید در منققة هی کاری
Singh

1
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شان داد د که کشت هی سبب افیایش معنی

شاهی به عنوان بادشکن موجب افیایش مییان

دار مقادیر کربن ،سبت کربن به یتروژن،

امالح و  ECخاک و همچنین افیایش یو های

پتاسیم ،مادة آیی و واکنش خاک در عم اول

منیییم ،کلسیم و سدیم شده است.

شد .یاسر کورکا ی )2014( 1یی هیارش داد

به طور کلی در طول فص ل خش ک ،هی اه ب ا

که جنگلکاری های کاج سیاه و سدر یبنان

تنش خشکی روبرو شده و برای جذ بیش تر

موجب افیایش کربن آیی خاک شد د .تایج

آ از خ اک غلظ ت ام الح را در ب ر

ه ای

این تحقی با یافتههای رسویی ( )1383مبنی

خ ود افیایش می ده د .پ ی از اتم ام فص ل

بر افیایش مقدار پتاسیم خاک در ارر کشت

خشک و رفع تنش خشکی ،رییش ب ر

ه ای

شورهی ،مقابقت دارد .افیایش مادة آیی خاک

هیاه و همچنین ری یش ه ای ج وی موج ب

و در پی آن افیایش عناصر حاصلخییی ما ند

افیایش هدایت ایکتریکی در زیر هیاه میش ود.

پتاسیم از تایج مثبت کشت هی در منققه

در برخی منابع ذکر شده که در رابقه با هی اه

است .حجم باالی الشبر

هی شت امالح از طری بر

و شرایط

هیاه بیشتر است،

میکروکلیمای بهتر سبت به محیط شاهد می

به طوری که در بیشتر موارد بر ها به ر

توا د در بهبود مادة آیی تأریرهذار باشد (.)5

سفید مشاهده میشود و ذرات امالح به صورت

ین 2و همکاران ( )2010در مقایعه خود در

ققره از بر

ها به زمین میریید .ام ا در ای ن

رویشگاههای جنی هی در دشت رسوبی

منققه هو ه آت ریپلکی باع ث ش وری بیش تر

صحرای تاکالماکان چین هیارش کرد د که

خاک ش ده اس ت .ش اید ب اال ب ودن می ا گین

افیایش مییان عناصر غذایی خاک (ماده آیی،

درصد شن در بافت خاک تح ت هو ه ه ی در

فسفر و پتاسیم) در زیر تاج پوشش هی بیا گر

آبشویی امالح در خاک سقحی مورر باشد .ه ر

آن است که این هو ه میتوا د برای احیاء

چند در مقایعات متعددی شوری باالی خ اک

پوشش هیاهی و ارتقاء بهره وری از زمینهای

در زیر تاج پوشش هو ههای هی ه یارش ش ده

شور سودمند باشد ،ییکن افیایش  ECو  pHاز

است ،اما این کته مبهم است که ای ن ش وری

اررات منفی این هو ه بر خواص شیمیایی خاک

خاک آیا به خاطر حضور ه ی اس ت ی ا عوام ل

میباشد .ارازی و همکاران ( )1392یی در

محیقی دیگر ( .)7علیرغم قابلیت هو ههای هی

مقایعه خود در اردکان شان داد د که هی

مک از آبهای زیرزمینی و ا تقال آن

Yasar Korkance
Yin

1
2

در جذ
به بافت بر

و سپی ترش آن به خ اک (،)2
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برخی محققین معتقد د که همبستگی مثب ت

منفی آتریپلکی کش ت ش ده ب ر روی خ اک

میان ش وری خ اک ب ا حض ور ه ی ب ه دیی ل

منققه زهک سیستان است .با کاشت این هو ه

مقاومتر بودن این هو ه سبت به شوری ب االی

شوری و قلیاخیت خاک افیایش یافته است و در

خاک سبت به هو ههای دیگر است (.)25

دیگر پارامترهای مور بررسی ظیر ک ربن آی ی،

مشخص شد که بافت این خاکها از وع سیلتی

ازت ،فسفر و پتاسیم یی هرچه از ظ ر آم اری

یوم میباشد .به دییل تأریر رسوبات بادی و آبی

اختالف معنی داری راب ت ش د ،ام ا می ا گین

در رده خاکهای آ ت ی س ول ق رار م ی هیر د

ع ددی ای ن پارامتره ا اف یایش داش ته اس ت.

( .)16سبت کربن به یت روژن در خ اک پ ای

رحیم یزاده و همک اران ( )1389ی ی خ اطر

هو ه هی در دو عم خاک از ظر عددی کمت ر

ش ان کرد د ک ه کاش ت آت ریپلکی موج ب

از هو ه آتریپلکی بدست است ،ه ر چن د ک ه

افیایش اسیدیته خاک در سربیشه شده اس ت.

این اخ تالف چن دان مش هود یس ت .س بت

این تیجه با تحقیقات رحیمیزاده و همک اران

کربن به یتروژن عامل مهمی اس ت ک ه م ی-

( )1389مغایرت داشت بقوری که مییان ماده

توا د در حاصلخییی خاک تأریر بگذارد .هر چه

آیی در زیر آتریپلکی در مقایس ه ب ا ش اهد و

مییان سبت کربن به یتروژن کمتر باشد آن

هیاه تا) ب ه خص وص در عم ه ای س قحی

مناس بتری ب رای

افیایش چشمگیری داشت ک ه از ظ ر آم اری

حاصلخییی خاک میباشد .هر چه این سبت

ای ن اخ تالف در مقایس ه ب ا ش اهد معن یدار

کمتر باشد ،مقاومت بازما دهه ای هی اهی در

م یباش د .خلخ ایی و همک اران ()1384

مقابل عوامل تحییه کننده کمتر است ،یعن ی

درمقایع ه ار رات کش ت هو ه هی اهی A.

زودتر تجییه میشو د (.)22

 canescensبر خصوصیات شیمیایی خاک در

هی اه دارای الش بر

در کل با توجه به تاریر زیاد هو ه آت ریپلکی

دو منقق ه متف اوت اقلیم ی ،داش لی ب رون

در ش ور و قلی ایی ک ردن خ اک و ک م ب ودن

ترشکلی و اخترآباد کرج اظهار داشتند ،شوری،

سبت کربن به یت روژن در هو ه ه ی ،کش ت

ماده آیی ،یتروژن ،فسفر و پتاسیم قابل جذ

هو ه هی س بت ب ه هو ه آت ریپلکی در ای ن

در خاک زیربوته ها افیایش معنی دار داشت و

منققه مناسبتر به ظر م یرس د .ت ایج ای ن

این افیایش در ارتباط با تمرک ی بخ ش ه ای

تحقی مشابه یافتههای خقیر امنی ()1384

ض ایعاتی هیاه ان ک ه توا ایی پدی دآوردن

در استان هلس تان ،بی ا گر ار رات مثب ت و ی ا

تغییرات معنی دار در خواص شیمیایی خاک را
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دار د ،م یباش د .ش یدای ک رکج و همک اران

به طور کلی تحقیقات شان میدهد که همواره

( )1392در مقایعه خود در چپرقویم ه هنب د

ارتباط یدیکی ب ین خ اک و پوش ش منقق ه

ش ان داد د ک ه کاش ت آت ریپلکی موج ب

دارد به طوری که ای ن ارتب اط در عم

ه ای

افیایش کربن آیی خاک شده است.

مختلف متفاوت میباشد .این تاریرات می توا د

هیتی ( )1375در بررسی ارر کشت هیاهان هی

مثبت یا منفی باش د ام ا ب رای ا تخ ا هو ه

و آتریپلکی بر روی شوری خاک شان داد که

مناسب برای احیا و حفاظت خاک همه عوام ل

با کشت این هیاهان مقدار هدایت ایکتریکی،

و تاریرات در عم های مختلف یی باید مد ظر

سدیم و کلر کاهش می یابد .همچنین در

قرار هیرد .با توجه ب ه برخ ی ت اریرات مثب ت

مناط کشت شده تعداد دو عنصر مذکور در

هو ه آتریپلکی ک ه هو های غی ر ب ومی م ی

افقهای سقحی بیشتر و ارر آتریپلکی در

باشد ،اما به ظر میرسد که هو هه ای هی اهی
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محلی سازهار یی ای ن ت اریرات را ش اید بهت ر

چشمهیرتر بود .اصری ( )1378در بررسی

شان می دهد ( .)14در تیجه ارجحی ت دارد

اررات بوم شناختی آتریپلکی کا یسنی در

در وهله اول از هو ه های بومی منققه استفاده

خراسان دریافتند اسیدیته خاک دراف

شود .در این تحقی مشخص ش د ک ه کاش ت

سقحی بین عرصه آتریپلکی کاری و عرصه

آتریپلکی موج ب اف یایش ش وری و واک نش

شاهد تفاوت معنی داری داشته ،اما هدایت

خاک هردید .یذا ،جهت احیاء بیویوژیک منققه

ایکتریکی و سدیم در عم دوم خاک افیایش

کشت هو ه هی شاهی به عنوان یک هو ه بومی

معنیداری داشته است .حنقه ( )1382یی

سبت به هو ه آتریپلکی مناسب ت ر ب ه ظ ر

اررات کشت  A. canescensبر روی پوشش

میرسد.

هیاهی و خاک در منققه استپی زاویه زر د

سپاسگزاري:

ساوه رابررسی و اظهار داشت این هو ه باعث

این مقایه با حمایت م ایی دا ش گاه زاب ل (ک د

افیایش برخی از عناصر ظیر پتاسیم ،سدیم،

پژوها ه )UOZ-GR-9517-29 :ا ج ام هرفت ه

یتروژن ،آهک ،اسیدیته ،ماده آیی و هدایت

است .بدینوسیله ویسندهان مراتب تشکر خود

ایکتریکی در عم  20سا تیمت ی زیر بوتهها

را از آن دا شگاه اعالم می دار د.

کاهش شوری تا عم

میهردد.
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