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چکیده
با توجه . شوندهایشان موجب تغییر کیفیت خاك رویشگاه خود میریشهتأثیر اي چند ساله از طرق ریزش الشبرگ و گیاهان بوته

احیاء مراتع، این تحقیق با هدف بررسی تأثیر دو گونه مرتعی بومی و غیر بومی بر اصالح ومنظوربههاي گیاهی به اهمیت کشت گونه
. شداست، اجرا شده خاك زیر اشکوب خود در قسمتی از مراتع استپی شهرستان طبس که عملیات احیایی و اصالحی در آن انجام 

تعداد ده نمونه از هریک از تیمارها از و بهیمار شاهدو تگیري از خاك به روش کامالً تصادفی از دو تیمار زیر اشکوب گیاهاننمونه
متري سطح خاك انجام و در هریک از آنها خصوصیات شیمیایی شامل هدایت الکتریکی، اسیدیته، مواد آلی و سانتی0-20عمق 

داد که خصوصیات شیمیایی ها نشانوتحلیل دادهتجزیه. گیري گردیدهاي استاندارد موجود اندازهامالح محلول سدیم و کلر، با روش
نتایج نشان . افزایش داشته است) ≥P%1(داريگیري در خاك زیر اشکوب هر دو گونه نسبت به منطقه شاهد بطور معنیمورد اندازه

بجز خصوصیات که مقدار افزایش این طوريهب،افزایش مقدار این فاکتورها در زیر اشکوب دو گونه با یکدیگر متفاوت بودهدهد کهمی
Atriplexماده آلی، در زیر اشکوب گیاه غیر بومی lentiformisچند برابر زیر اشکوب گیاه بومیSalsola yazdianaبر . بوده است

تواند بصورت خالص در جهت احیا مراتع میAtriplex lentiformisتوان گفت که استفاده از گیاه غیر بومیآمده میاساس نتایج بدست
. کندخاك سطحی را فراهم شوري بیش از حد

.Salsola yazdiana،Atriplex lentiformis، اي، خصوصیات شیمیایی خاكبوتهگیاهاناحیاء مراتع، : هاي کلیديواژه

مقدمه
عنوان یکی از مهمترین منابع طبیعی هر کشور و همراتع ب
بنابراین الزم است شده،هاي اساسی آن محسوب از سرمایه

برداري و حفاظت صحیح و علمی از آنها بهرهتا با مدیریتی
هاي این امر مستلزم داشتن اطالعاتی دقیق از ویژگی. شود

هاي مرتع و آگاهی از روابط بین گیاهان کیفی رستنیکمی و
). 1389اولیایی، (و عوامل محیطی آنها ازجمله خاك است 

عنوان بستر رشد گیاهان چهار نیاز اساسی، یعنی خاك به
ها، ذخیره آب و هوا و ذخیره مواد گیاه، استقرار ریشهتعادل

یافته عنوان بخش تخریبهخاك ب. کندغذایی را تأمین می
شود گذارد و از آنها متأثر میمیثیر أتسنگ مادر بر گیاهان 
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). 1384جعفري و همکاران، (
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك تحت تأثیر آب و 

آید تغییر در آن بوجود میهوا و نوع پوشش گیاهی که 
زنی و هاي خاك تأثیر فراوانی بر جوانهاین ویژگی. کندمی

توسل و حسینی(نحوه رشد و الگوي پراکنش گیاهان دارد
خاك و پوشش گیاهی نه تنها به هم ). 1382همکاران،

وابسته هستند، بلکه عملکردشان بر روي هم غیر قابل 
اصلی امل عوز پوشش گیاهی یکی ا. تفکیک است
پوشش گیاهی هوموس به خاك . رودشمار میخاکسازي به

و این یک ترکیب متمایز از مواد هوازده خاك کنداضافه می
بخشند و هر ماده آلی و هوموس به خاك زندگی می. است

گونه تغییر در پوشش گیاهی بر روي خاك و بعکس اثر 
,Ognkunle)گذارد می ربحاکماقلیمیخصوصیات.(2013

وحساسشرایطایران،خشک فالتنیمهوخشکمناطق
مناطقایندر. استکردهمناطق ایجادایندرراايشکننده

کهاستیندهاییافرازجملهکویري شدنوخاكفرسایش
شدتبهمستقیمغیرومستقیمصورترا بهخاكوآبمنابع
جلوگیريوبودهطبیعیپدیدهدواینچندهر.کندمیتهدید

شدتوکاهش سرعتولینیست،پذیرآنها امکاناز
احیاي). 1366اقدم، موسوي(ضروریستغیرطبیعی آنها

شگرفیتأثیرتواندمییافتهاراضی تخریبدرگیاهیپوشش
و بهبود وضعیت کمی و کیفی پوشش گیاهی مراتع داشته، بر

هاي دامی و نیز کاهش وردهاموجب افزایش تولیدات فر
گردداراضیخاك و تخریباثرات سوء فرسایش

)Mahdavi Ardakani et al., کهگونههمان).2010
نقاط بنا به دالیل از در بسیاريکشورمانمراتعدانیممی

الزمه احیا . اندگوناگون پوشش گیاهی خود را از دست داده
هاي مختلف ازجمله و اصالح اینگونه مراتع استفاده از روش

سالیانازمسئولهايارگانمنظوربدین. کاري استمرتع
این گونه اراضیاصالحاحیاء وبرايراهاییطرحپیش،
کاريمرتعهايها، طرحبرنامهاینازجمله.اندکردهشروع
انواعازراهاینو درشدهآغازقبلهامدتازکهاست
ساغري (استشدهبومی استفادهغیروبومیگیاهیهايگونه

). 1383فر، و فروغی

ازجمله گیاهان غیربومی و وارد شده به کشور که در این 
هاي مختلف زمینه مورد استفاده زیادي قرار گرفته است گونه

جنس آتریپلکس است که با توجه به سازگاري و مقاومت 
این گیاهان نسبت به شرایط سخت حاکم بر مناطق خشک و 

اط از آن بصورت کشت خالص اي نقبیابانی کشور در پاره
ازجمله . )1383،فرفروغیوساغري(استفاده شده است

شدهاحیاي مراتع آن از این گیاه استفاده برايمناطقی که 
. شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی است،است

کاري و احیاي همچنین در این منطقه براي عملیات مرتع
گیاه شور یزدي بنام مراتع از نوعی گیاه چند ساله و بومی 

که در منابع Salsola yazdianaگیاه. نیز استفاده شده است
نامبرده شده است، گیاهی چند یزديفارسی از آن بنام شور

ساله، پایا و چوبی و از تیره اسفناجیان
)Chenopodiaceae(اي اي و درختچهاست که به شکل بوته

سازگاري باالیی به این گیاه که مقاومت و . شوددیده می
اي از نقاط کشور هاي خشکی و شوري دارد، در پارهتنش

بیابانی اطراف شهرستان طبس ازجمله مناطق خشک و نیمه
سابقه ). 1376قهرمان،(رویدبه شکل بومی و خودرو می

اجراي عملیات احیاي برايکشت این گیاه در منطقه طبس 
که از این گیاه گرددبرمی1367پوشش گیاهی مراتع به سال 

بدین منظور استفاده Atriplex lentiformisبه همراه گیاه
خشکنیمهوخشکمناطقاحیايهايطرحدر.شده است

مناطقخاكبرشدهکشتهايگونهمتقابلاست تأثیرالزم
خاكبرگیاهاناثري که.شودتحت کشت بررسی

وفیزیکیتغییراتسببگذارند،خود میزیراشکوب
Mahdavi Ardakani(شود آن میشیمیایی et al., ؛2010

طوربه). 1383و رسولی، 1382حسینی توسل و همکاران، 
خاكدرموادغذاییذخایروخصوصیاتگفتتوانمیکلی

Belsky(گیاهیستپوششبهوابستهشدتبه & Canham,

1994 .(
بهخاكپاسخازمتأثرخاكهايویژگیواقعدر
گیاهانازکهاستخصوصیات الشبرگیوریشههايفعالیت

Banerjee(ریزدمیفروتاجی آنهاپوششزیربهچندساله

et al, ايعقیده دارند که گیاهان بوتهمحققان ).1986
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هایشانتأثیر ریشهتحتوالشبرگتجمعطریقازچندساله
Mahdavi(دنبخشبهبود میراخودرویشگاهخاكکیفیت

Ardakani et al., در ) 1378(جعفري و خلخالی . )2010
متقابل میان خصوصیات خاك و صفات ثیر أتي امطالعه

-در زرین آبادAtriplex canescensگیاهی در منطقه کشت
به این نتیجه رسیدند که میزان سدیم، هدایت ،)کرج(اخترآباد 

یپلکس الکتریکی، ماده آلی، ازت و پتاسیم در منطقه آتر
داري طور معنیکاري شده در مقایسه با منطقه شاهد، به

.دهدافزایش نشان می
بامقاوموسازگارگیاهیهايگونهشناسایی و انتخاب

اهدافراستايدربیابانیشرایط سخت مناطق خشک و
و موفقیتاستضروريپوشش گیاهی امريایجادواحیاء

شناختی وبومنیازهايشناساییبهمشروطاحیا مراتعامردر
با توجه به .باشدپوشش گیاهی میوخاكمیانروابطدرك

متقابل خاك و پوشش گیاهی بر ثیرگذاري أتاثربخشی و 
احیاي مراتع برايهاي گیاهی یکدیگر، استفاده از گونه

تخریب شده، نیازمند مطالعاتی جامع در زمینه اکولوژي این 
بررسیهدفباپژوهشاین). 1372ساغري، (گیاهان است 

Salsolaبومیگیاه مرتعیتأثیرگذاريچگونگی

yazdianaخاك و مقایسه آن با گیاه بر برخی خصوصیات
شد تا بتوان با انجامAtriplex lentiformisغیر بومی

هرچه بیشتر از اثرگذاري این دو گیاه بر خاك شناخت
هاي تحت کشت نسبت به شناخت هر چه بیشتر و عرصه

انتخاب بهتر در رابطه با هریک از این گیاهان رسید و اقدام 
.کردبه کشت و استفاده از آن در دیگر مناطق 

هاروشومواد
مشخصات منطقه مورد مطالعه

فاصله بی و بهاستان خراسان جنوشهرستان طبس در
غربی مرکز استان و در عرض کیلومتري شمال270

دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 35درجه و33جغرافیایی 
ارتفاع این . دقیقه شرقی قرار گرفته است55درجه و 56

متر، میزان بارندگی متوسط 690شهر از سطح دریا حدود 

متر و اقلیم آن بر اساس میلی90ساالنه آن برابر 
.باشدهاي آب و هوایی از نوع خشک و بیابانی میبنديطبقه

روش تحقیق
در این تحقیق پس از مشخص کردن عرصه و انتخاب

بهنسبتنقشه توپوگرافی،رويبرآنحدودتعیینومحل
طرحقالبدربردارينمونه.شداقدامخاكازبردارينمونه
در منطقه (هابوتهزیراشکوبدو تیمارتصادفی درکامالً

از) شدهاحیاءازمنطقهخارج(شاهدتیمارو) احیاء شده
ازرابیشتريثیرأتکهخاكسطحمتريسانتی0-20عمق
تعداد . شدانجامداشته است،نظرموردگیاهانکشت
زیراشکوب از تیمارنمونهده: شده شاملبرداشتهاينمونه

ها مجموعا شاهد براي هریک از گونهمنطقهازنمونهدهو
به آزمایشگاه آوريجمعازپسهانمونه. نمونه بود30

آنها، فاکتورهايازهریکمورددرومنتقلشناسیخاك
، )متر در گل اشباعاچبا استفاده از دستگاه پی(اسیدیته
سنجی در عصاره گل متري یا هدایتECبه روش (شوري
کاتیون،)EDTAابتیتراسیونروشاز(کلرآنیون، )اشباع
والکیروشاز(آلیکربنو)فتومتريفلیمروشاز(سدیم
گردید که کربن بدست آمده را در ضریبیگیرياندازه) بالك

Carter(آوریمضرب کرده و ماده آلی را بدست می) 72/1(

& Gregorich, 2008 .(
وتحلیل آماريتجزیه

واریانس نرمال بودن و همگنی ها، آوري دادهپس از جمع
سپس براي بررسی تفاوت خصوصیات . ها بررسی شدداده

Atriplexزیر اشکوب(شیمیایی خاك در بین سه منطقه 

lentiformis زیراشکوب ،Salsola yazdianaاز ) و شاهد
در صورت . استفاده شد) ANOVA(تحلیل واریانس

ها نیز از آزمون ها، براي مقایسه میانگینداري تفاوتمعنی
افزار هاي آماري توسط نرمتحلیل. استفاده شددانکن

9.1SAS افزار و نمودارها نیز توسط نرمگردیدانجام
2010Excelترسیم شد.
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نتایج
یزدي در تحقیق، اثر کاشت آتریپلکس و شوردر این

مقایسه با منطقه شاهد بر خصوصیات شیمیایی خاك مورد 
دهد که نشان مینتایج تحلیل واریانس . مطالعه قرار گرفت

و شاهد بر زیراشکوب آتریپلکس، شوریزدي اثر منطقه 
آلی شوري و مادهشده شامل کلر، سدیم، بررسی متغیرهاي

بوده است اما بر اسیدیته اثر ) ≥1P(دار یمعنبسیار 
).1جدول (داري نداشته است معنی

ANOVAمقایسه خصوصیات خاك در سه منطقه تحت کشت آتریپلکس، شوریزدي و شاهد به روش -1جدول 

سطح احتمالمحاسباتیFمیانگین مربعاتمجموع مربعاتدرجه آزاديمنبع تغییراتخصوصیات خاك
281/0404/045/1ns25/0تیماراسیدیته

2753/728/0خطا
2934/8کل

00/0**242/021/064/22یمارتآلیماده 
2725/001/0خطا
2968/0کل

00/0**204/367575/183783/232یمارتهدایت الکتریکی
273/21361/79خطا
293/38893کل

00/0**26/3721763/1860886/220یمارتسدیم
279/227745/843خطا
295/394951کل

00/0**22/4132596/2066292/197یمارتکلر
274/282918/1047خطا
296/441550کل

مقداردهد کهنتایج حاصل از تحقیق نشان می
هدایت ،سدیم، کلرشاملخاكخصوصیات شیمیایی

گیاهان مورداشکوبزیرخاكدرآلیمادهوالکتریکی
بیناختالفوداشتهافزایشچشمگیريمقداربهتحقیق
دارمعنیبسیارشاهدتیمارخصوصیات بااینمقادیر

)1%P≤ (ازکلرمقدارتحقیقهايدادهاساسبر.استبوده
اکی 7/154به شاهدتیمارمیلی اکی واالن بر لیتر در2/93

میلی 2/367به مقدار یزدي و براي گیاه شورواالن بر لیتر 
Atriplex lentiformisاکی واالن بر لیتر در زیر اشکوب گیاه

. )1شکل (استرسیده

مقایسه میزان کلر خاك در سه تیمار مورد بررسی-1شکل 
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سطح احتمالمحاسباتیFمیانگین مربعاتمجموع مربعاتدرجه آزاديمنبع تغییراتخصوصیات خاك
281/0404/045/1ns25/0تیماراسیدیته

2753/728/0خطا
2934/8کل

00/0**242/021/064/22یمارتآلیماده 
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2968/0کل
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مقداردهد کهنتایج حاصل از تحقیق نشان می
هدایت ،سدیم، کلرشاملخاكخصوصیات شیمیایی

گیاهان مورداشکوبزیرخاكدرآلیمادهوالکتریکی
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مقایسه میزان کلر خاك در سه تیمار مورد بررسی-1شکل 
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نتایج
یزدي در تحقیق، اثر کاشت آتریپلکس و شوردر این

مقایسه با منطقه شاهد بر خصوصیات شیمیایی خاك مورد 
دهد که نشان مینتایج تحلیل واریانس . مطالعه قرار گرفت

و شاهد بر زیراشکوب آتریپلکس، شوریزدي اثر منطقه 
آلی شوري و مادهشده شامل کلر، سدیم، بررسی متغیرهاي

بوده است اما بر اسیدیته اثر ) ≥1P(دار یمعنبسیار 
).1جدول (داري نداشته است معنی

ANOVAمقایسه خصوصیات خاك در سه منطقه تحت کشت آتریپلکس، شوریزدي و شاهد به روش -1جدول 

سطح احتمالمحاسباتیFمیانگین مربعاتمجموع مربعاتدرجه آزاديمنبع تغییراتخصوصیات خاك
281/0404/045/1ns25/0تیماراسیدیته

2753/728/0خطا
2934/8کل

00/0**242/021/064/22یمارتآلیماده 
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293/38893کل
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279/227745/843خطا
295/394951کل

00/0**22/4132596/2066292/197یمارتکلر
274/282918/1047خطا
296/441550کل

مقداردهد کهنتایج حاصل از تحقیق نشان می
هدایت ،سدیم، کلرشاملخاكخصوصیات شیمیایی

گیاهان مورداشکوبزیرخاكدرآلیمادهوالکتریکی
بیناختالفوداشتهافزایشچشمگیريمقداربهتحقیق
دارمعنیبسیارشاهدتیمارخصوصیات بااینمقادیر

)1%P≤ (ازکلرمقدارتحقیقهايدادهاساسبر.استبوده
اکی 7/154به شاهدتیمارمیلی اکی واالن بر لیتر در2/93

میلی 2/367به مقدار یزدي و براي گیاه شورواالن بر لیتر 
Atriplex lentiformisاکی واالن بر لیتر در زیر اشکوب گیاه

. )1شکل (استرسیده

مقایسه میزان کلر خاك در سه تیمار مورد بررسی-1شکل 
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واالن بر لیتر در تیمار میلی اکی3/96مقدار سدیم نیز از 
در گیاه شوریزدي و اکی واالن بر لیتر میلی7/158شاهد به 

Atriplexواالن بر لیتر در زیر اشکوب گیاهاکیمیلی5/357

lentiformis زیمنس دسی7/31، میزان هدایت الکتریکی از
زیمنس بر متر در گیاه دسی9/42بر متر در تیمار شاهد به 

زیمنس بر متر در زیر اشکوب دسی9/110یزدي و شور
درصد 65و مقدار ماده آلی از Atriplex lentiformisیاهگ

درصد در زیر 91در گیاه شور یزدي و درصد 91به 
بر اساس . رسیده استAtriplex lentiformisاشکوب گیاه 

، سدیم و شوري خاكبیشترین مقدار کلرهاي تحقیق داده
که در حالی،تریپلکس استگیاه آمربوط به زیر اشکوب

این خصوصیات در خاك منطقه شاهد ترین میزان مک
هاي تحقیق نشان همچنین داده. گیري شده استاندازه

آلی در گیري شده بجز مادهدهد که خصوصیات اندازهمی
دار زیراشکوب دو گیاه با یکدیگر داراي اختالف بسیار معنی

ب گیاه آتریپلکس بیشتر استبوده و مقدار آنها در زیر اشکو
).4و 3، 2يهاشکل(

مقایسه میزان سدیم خاك در سه تیمار مورد بررسی-2شکل 

خاك در سه تیمار مورد بررسیهدایت الکتریکی مقایسه میزان -3شکل 
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سه تیمار مورد بررسیمقایسه درصد ماده آلی خاك در -4شکل 

بحث 
تحت، کندمیرشدآنرويبرکهگیاهیپوششازخاك

برخودنوبهبههمخاك، مقابلدر.گیردمیقرارثیرأت
،همکارانوجعفري(گذاردمیاثرگیاهیپوششسرشت
مورددورهايزمانازگیاهوخاكبینارتباط). 1389
گیاهوخاكبینارتباطمطالعهبا.استبودهبشرتوجه

مدیریتبرايآنازویافتدستهریکویژگیبهتوانمی
هاي شناختی در اکوسیستمبوماصولبرمنطبقوصحیح

این نتایج).1383،همکارانوجعفري(کردخشکی استفاده
تحقیقموردهر دو گیاهکاشتکهدهدمینشانبررسی
خوداشکوبزیرخاكشیمیاییخصوصیاتتغییرباعث

سدیم و خصوصیاتی مانند کلر،کهطوريهب. شده است
در خاك زیراشکوب هر دو گیاه افزایش هدایت الکتریکی

مطالعاتدر)1973(همکارانوSharma.داشته است
طورهبAtriplex nummulariaگیاهکهدادندنشانخود،
درامالحوخاكآلیربنکمقادیرافزایشسببداريمعنی
نتایج . استشدهاطرافنواحیبهنسبتاشکوب خودزیر

ست که حضور آتریپلکس باعث ااین تحقیق بیانگر آن
. شودو سدیم محلول در خاك سطحی میECش افزای

اه در بررسی اثر کاشت دو گی) 1383(جعفري و همکاران
اي در منطقه هاي ماسهاسکنبیل و تاغ بر خصوصیات تپه

ریگ بلند کاشان نتیجه گرفتند که گیاه تاغ باعث افزایش 
اما . میزان هدایت الکتریکی خاك زیر اشکوب شده است

و اردکانی. ثیري از این نظر نداشته استأگیاه اسکنبیل ت
خود که در مورد اثر سه در نتیجه تحقیق) 1389(همکاران

چاه افضل یزد گونه شورگز، تاغ و اشنان بر خاك در منطقه
که گیاه تاغ باعث افزایش میزان اند کردهذکر دادند؛انجام 

حنطه و . هدایت الکتریکی خاك زیراشکوب شده است
هاي هوایی اند که ریزش اندامبیان کرده) 1384(همکاران

بر خاك سطحی باعث افزایش Atriplex canescensگیاه 
ه و هدایت میزان پتاسیم، نیتروژن، فسفر، آهک، اسیدیت

ساغري و . در خاك زیر اشکوب شده استیالکتریک
Atriplex canescensدر بررسی اثر گیاه ) 1383(فرفروغی

بر خاك زیر اشکوب در مراتع دست کاشت بیرجند نتیجه 
گرفتند که کاشت این گیاه باعث شور شدن بیش از حد 

در این مطالعه اسیدیته خاك در هر . خاك سطحی شده است
توان گفت خاك سه تیمار تقریبا یکسان مشاهده شد که می

.از خود مقاومت نشان داده استpHدر مقابل تغییرات 
اگرچه ریزش ،این موضوع استتحقیق بیانگرایننتایج 

تغییرات شیمیایی در خاك هاي هوایی هر دو گیاه باعثاندام
گیري زیر اشکوب خود و افزایش خصوصیات مورد اندازه

اند، اما مقدار این تغییرات در دو گیاه متفاوت بوده است، شده
که افزایش خصوصیاتی مانند هدایت الکتریکی، کلر طوريهب

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

زیر اشکوب  گیاه شور یزدي زیر اشکوب  گیاه آتریپلکس شاهد

لی 
ده آ

ما
(%)

تیمار

a a

b



195شماره 24فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 

بیش سدیم در خاك زیر اشکوب گیاه غیربومی آتریپلکسو
که مقدار افزیش همین در حالی،از ده برابر افزایش داشته

خصوصیات در خاك زیراشکوب گیاه بومی شوریزدي 
این یافته موضوع . حدود یک و نیم برابر بیشتر نبوده است

دهد که اگرچه از زیرا نشان می. ظریف و قابل توجهی است
توان در جهت احیاي مراتع تخریب شده و گیاه میهر دو 

اما با توجه به نتایج این کردایجاد پوشش سبز استفاده 
توان اذعان کرد از آنجا که تغییرات خاك توسط تحقیق می

مراتب کمتر از گیاه غیربومی یزدي بهگیاه بومی شور
باشد، بنابراین و بدین لحاظ در اولویت میآتریپلکس
این گیري انجام شده در بر اساس اندازه. ر داردانتخاب قرا

هاي هوایی هر دو گیاه باعث افزایش تحقیق، ریزش اندام
محققان . مقدار ماده آلی خاك زیر اشکوب خود شده است

انددهکرهاي خود بیان اي را در بررسیدیگر نیز چنین نتیجه
)Rasooli & Jafari, ,Ghorbanian & Jafari؛2009

،کارگر و همکاران؛1384،جعفري و همکاران؛ 2007
).1384،حنطه و همکارانو1389

هاي مطلوب شناسایی گیاهان مناسب و داراي ویژگی
منظور احیا و اصالح مراتع تخریب شده ازجمله اقدامات هب

اصلی و بسیار مهم در جهت ایجاد پوشش گیاهی در اینگونه 
هاي گونهانتخاب چنین). 1388جنگجو، (مناطق است

چه آنکه ممکن شود،انجاماي حساسیت ویژهگیاهی باید با 
هایی با خصوصیات نامطلوب با ایجاد است کشت گونه

ویژه خاك باعث تغییراتی هاثرات سوء بر محیط اطراف ب
.که موجب بهم ریختگی تعادل زیستی در طبیعت شودشوند
در هاست که بمنظور احیا و اصالح مراتع تخریب شدهسال

نقاط مختلف کشور گیاهان غیر بومی بخصوص انواع 
موسوي اقدم، (اندآتریپلکس مورد استفاده قرار گرفته

گونه گیاهان در بسیاري نقاط، از آنجا که کاشت این). 1366
اثراتی مانند شور شدن بیش از حد اراضی تحت کشت خود 
را باعث شده که در نهایت موجب کاهش حاصلخیزي خاك 

این شناسایی بنابر. ي تحت کشت خواهد گردیدهاعرصه
گیاهان بومی که بتواند در امر اصالح ویژهبههاي مرتعی گونه

و توسعه مراتع مورد استفاده قرار گرفته، ضمن مقاومت و 

مانند خشکی و (هاي محیطیسازگاري باال نسبت به تنش
تا در بلندمدت اثرات نامطلوبی در نشوند، باعث )شوري

. حائز اهمیت است،گذارندبی خاك باق
عنوان یکی از هبگیاه شوریزدي رسد نظر میبهرو از این

گیاهان بومی و بسیار مقاوم مناطق خشک و بیابانی کشور 
اگرچه خاك . داراي خصوصیات مناسبی از این بابت است

زیراشکوب اینگونه نسبت به خاك شاهد داراي تغییراتی 
غیربومی آتریپلکس گونهاست اما این تغییرات نسبت به

نخستکرد،توان پیشنهاد این میبنابر. کمتر بوده استبسیار 
به شکل خالص در آتریپلکساز کاشت گیاه غیربومی 

از ، درثانیدداري گرددهاي مرتعی مورد احیا خوعرصه
یزدي در سازگار و مقاومی مانند گیاه شورهاي بومیگونه

هستند، اکولوژیک مشابه سایر نقاط کشور که داراي شرایط 
.استفاده شود

مورد استفادهمنابع
آثار درخت . 1389، .پ،فیاضو.ه،فرجی، .ا،، ادهمی.ر.ح،اولیایی

بلوط ایرانی بر برخی از خصوصیات خاك در منطقه جنگلی 
،علوم آب و خاك- علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی. یاسوج

56 :193-206.
. 1389، .م،طهمورثو.ع.م،، باقرپور زارجی.ا، ، جوادي.م، جعفري

بررسی رابطه پوشش گیاهی با بعضی از خصوصیات خاك در 
.101-91: 1،مرتع. مراتع ندوشن استان یزد

،اسماعیل زادهو.ر.غ،، زهتابیان.ح، توکلی،.، آذرنیوند، ح.جعفري، م
ر هاي گیاهی تاغ و اسکمبیل ببررسی تأثیر گونه. 1383، .ح

اي در منطقه ریگ هاي ماسهخصوصیات فیزیکی و شیمیایی تپه
.21-16: 64،پژوهش و سازندگی. بلند کاشان

بررسی . 1384، .ر.ح،مراديو.ر. زاده، عرفان.ب،، رسولی.م،جعفري
هاي تاغ، آتریپلکس و گز بر خصوصیات خاك در تأثیر کشت گونه

.931-921): 4(58،ایرانمنابع طبیعی . مسیر بزرگراه تهران قم
بررسی تاثیر متقابل میان .1378، .و خلخالی، ع.جعفري، م

خصوصیات خاك و صفات گیاهی در منطقه تحت کشت
A.canescensایران،منابع طبیعی. کرجاختر آباد -زرین آباد

52)1 :(47-55.
انتشارات جهاد دانشگاهی . اصالح و توسعه مرتع. 1388، .جنگجو، م

.ص211ایران،مشهد، 
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طرح بررسی اکولوژیک پده، گز و تاغ در مناطق . 1374، .جوانشیر، ك
.ص180ایران،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران،.بیابانی ایران

هاي بررسی ارتباط برخی گونه. 1382، .م،و جعفري. م،حسینی توسل
.خشک طالقانعی با خصوصیات خاك در منطقه نیمهشاخص مرت

.130-115: 1علوم کشاورزي و منابع طبیعی، 
بررسی کشت آتریپلکس بر خصوصیات خاك و .1383، .حنطه، ع

نامه دکتري مرتعداري، پایان.پوشش گیاهی در مراتع زرند ساوه
.ص143، کرج، ایران،دانشگاه تهران

تاثیر . 1384، .ع.و زارع چاهوکی، م.، ضرغام، ن.، جعفري، م.حنطه، ع
. روي خاك مراتع زرند ساوهAtriplex canescensهکشت گون

. 21-15): 3(18، پژوهش و سازندگی
گزوتاغ، آتریپلکسهايگونهکشتتأثیربررسی.1383،.برسولی،
.مرتعداريارشدکارشناسیهنامپایان.خاكخصوصیاتبر

نور، مدرس،تربیتدانشگاهدانشکده علوم دریایی و منابع طبیعی، 
.ص162ایران،

غیربومیگیاهاثراتبررسی. 1383، .فر، حو فروغی.ساغري، م
مراتعدرخاكشیمیاییخصوصیاتتغییربرکانیسنسآتریپلکس

160-157: 4علوم کشاورزي و منابع طبیعی، . کاشتدست
در ، بررسی نیازهاي بوم شناختی گیاه مرتعی جامه1372، .م،ساغري
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Comparison of soil properties beneath the stratum of Salsola yazdiana and Atriplex
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Abstract
Perennial shrubs cause to change the soil quality of their habitat through litter fall and
root penetration. This research was aimed to investigate the effects of two range species
on the soil surface. The study was conducted in a part of steppe rangelands in Tabas
County. Soil sampling was performed completely random at 0-20 cm soil depth with
two treatments including beneath the stratum and control group. Soil chemical
properties including EC, organic matter and soluble sodium and chlorine were
measured. Data analysis showed that the soil chemical properties measured beneath the
stratum of both species differed significantly as compared with the control group
(P<0.01). The results showed that the increased content of these factors beneath the
stratum of the study species was different, so that the content of these factors beneath
the stratum of Atriplex lentiformis was manifold more than that of Salsola yazdiana.
According to the obtained results, the pure use of Atriplex lentiformis could result in
salinization of the soil surface.

Keywords: Rangeland reclamation, shrubs, soil chemical properties, Salsola yazdiana,
Atriplex lentiformis.


