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 چکیده

 پراکنش و راراستق باعث که عواملي شناخت بنابراین است،ها اکوسيستم تعادل و پایداری بر تأثيرگذار عامل ینمهمتر گياهي پوشش     
 يرتأثررسي ب تحقيق این از هدف .باشدهای اکوسيستم دارای اهميت باالیي ميير جوامع گياهي بر ویژگيتأثشوند و نيز مي گياهي جوامع

گون سفيد  (،Pyrethrum roseum) مخلصه (،Hertia angustifolia (DC.) Kuntzeکرقيچ ) مرتعي گياه چهار گونه اندازسایه
(Astragalus gossypinus Fischer.و ) ( درمنهArtemisia sieberi Besserبر ) در تحقيقاین  منظوربدین .های کيفي خاک بودیژگيو 

 بردارینمونه. دش انجام فاکتوریل آزمون قالب در تصادفي کامالً بلوک به صورت بردارینمونه. شد انجام جيرفت شهرستان ساردوئيه منطقه
 94 عمق تا و تکرار سه در پوشش از تاج خارج و پوشش تاج لبه تا بوته پای بخش از گياه یعني دو در از یک مرتع، نقطه سه در

 خاک بافت ،(EC) شوری آهک، شامل بررسي مورد فاکتورهای. شد گرفته نمونه 96 مجموعه در شد که برداشت سطح از متریسانتي
 در آبگریزی، شوری و آلي، کربنکه  داد نشان نتایج .بودند مقدار کربن آلي و آبگریزی خاک ،pH ميکروبي، تنفس ،(سيلت، رس شن،)

 پوشش زیر در آلي مقدار کربن افزایش(. p<0/05)بود  انداز گياهان مورد مطالعهسایه خارج از بيشتر داریمعني طوربه اندازسایه زیر
متعاقب آن  و ميکروبي تنفس و تجزیه افزایش ير محيط ریزوسفر و در نتيجهتأثبرگي و همچنين  هایریزش علت تواند بهمي گياهي

دار افزایش معني موجب آلي، مقدار ماده رسد که افزایشميبه نظر  سویياز  .خاک باشد باعث تجمع بيشتر امالح و شوری بيشتر
ترین جزء خاک به عنوان حساسکمتر بودن ذرات سيلت به .در مقایسه با خارج از آن شده است اندازسایه زیر در خاک آبگریزی

ویژه هیش باراني بفرساز بيشتر بودن تواند ناشي اانداز در مقایسه با داخل آن ميفرسایش و نيز زیاد بودن ذرات شن در خارج از سایه
نقش مثبت آسمانه گياه در پایداری بيشتر  دهندهتواند نشانبه بيان دیگر مي ،انداز گياهي باشدای در خارج از سایهفرسایش ورقه

 اکوسيستم خاک باشد.
 

 اکوسيستم، آبگریزی.شيميایي خاک، پایداری  وي فيزیک هایویژگي کيفيت خاک، آسمانه گياه،: کلیدی هایواژه

 

 مقدمه
 آلي مواد ترکيب و نوع و منطقه هر غالب گياهي پوشش    

 افزوده خاک به مرتباً که انگياه هایماندهباقي از حاصل
 و ایيشيمي فيزیکي، هایویژگي در سزایيبِ يرتأث ،شوندمي

 هایویژگي .دارند خاک کيفيت عبارتيبه یا خاک زیستي
 گياهان در توليد تغييرپذیری عمده عوامل از یکي خاک

 املع مهمترین نيز گياهي پوشش سویي از و شودمي محسوب
 ستا طبيعي هایاکوسيستم تعادل و پایداری بر تأثيرگذار
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(Vahabi, 2012 andGavili Kilaneh  ؛et Ashraf Zade 

., 2015al 2018 ,.؛et alKazemi  ؛ .,et alNajafi Ghiri 

 اکخ در بآ نفوذ در تغيير سبب گياهي پوشش نوع .(2018
et al Cuesta ,.) فرسایش ایجاد و رواناب مقدار بر يرتأث و

های آب و در نتيجه توان و امکان تقویت سفره (2012
 .شودزیرزميني و حفاظت آب مي

 خاک ناپایداری ساختماناست که  داده نشان مطالعات
 و باران اتقطر ضربات اثر در خاک ذرات پاشيدگي موجب

 et Nourmahnad) شودمي نيز خاک بادی و آبي فرسایش

., 2012al .)ظرفيت کاهش سبب چنينمدانه هخاک ناپایداری 
 و انياهگ برای آب دسترسي قابليت نتيجه در و خاک نفوذ

 اما. شودمي خاک فرسایش و سطحي رواناب افزایش سبب
 سطحي الیه وجود ،بارندگي یک طول در خشک مناطق در
 قابل که مسيرهایي داخل از آب تا شودمي سبب بگریزآ

 ذنفو خاک از بيشتری عمق تا و عبور هستند شدن مرطوب
 قمناط در است ممکن بنابراین ؛(ترجيحي نفوذ پدیده) کند

 آب سازیهذخير و حفظ در بتواند عامل این انيببيا و خشک
 و نوع همچنين (. let aJong., 1999) باشد مفيد نيز خاک در

 هایجمعيت ترکيب روی بر خاک در موجود آلي مواد مقدار
ارند د بِسزایي يرتأث آنها با مرتبط عملکردهای و ميکروبي

(, 2011et al.Murphy ) يرپذیریتأث با هاویژگي این و 
 شاخص تواننددارند، مي مختلف تيمارهای از زیادی که

 خاک هایویژگي بر خارجي فرایندهای يرتأث از مناسب
 .شوند محسوب

 آمينه و اسيدهای قندها، مانند) آب در محلول ترشحات
 باعث ،شوندمي ترشح گياه ریشه از که نيز (آلي اسيدهای

 درجهالبته  (.Zare, 2012) شودمي خاک شدن آبگریز
 گفته ،کند تغيير نيز فصلي تغييرات با تواندمي خاک بگریزیآ

 یرو زمينيزیر آب سطح رفتن پایين و باال که است شده
 et al.Nourmahnad ,) است تأثيرگذار گریزیآب درجه

 بين تيمثب رابطه که شده است عنوانسویي  از .(2012
 آلي ماده وجود و دارد وجود خاک آلي ادوم مقدار و آبگریزی

 et al.Blas ,) شودمي خاک آبگریزی شدت افزایش موجب

 رسي، شني، مختلف هایخاک در آبگریزی هرچند .(2010

 دهش مشاهده مختلف نقاط در آتشفشاني هایخاکستر و پيت
 شني هایخاک در آبگریزی اما ،(Debano, 2000) است
 ذرات مک ویژه سطح وجود را آن دليل که افتدمي اتفاق بيشتر

 ادهد پوشش ليآ مواد توسط سهولت به که نداکرده عنوان شن
 .( Ritter, 2005 &Regalado) شوندمي

جام اندرمنه در واشنگتن  یستگاهز رویبر که  يمطالعات
ن ای یرز خاک يتروژنو ن يتجمع کربن آل نشان داد که شد،

است  بوده يشترب آن خاک بدون پوششبا  یسهدرختچه در مقا
(, 1997Smith &Halvarson .)  مقدار  شده است کهگزارش

 یهاو غلظت (CEC) يونيتبادل کات يت( و ظرفOC) يآل کربن
 از يشترب يآب بلوط ياهگ اندازسایه یردر ز غذایي عناصر يبرخ

 یردر مقابل جرم مخصوص خاک در ز وعلفزارها  خاک
 شدباياطراف م خاککمتر از  ياهيگونه گ ینا اندازسایه

(Edinger, 1991 &Fros ). که  داد پژوهش دیگری نشان
 یرمقاد یشسبب افزا داریمعنيطور به یپلکسآتر ياهانگ

 ينواح به نسبت خود پوشش زیر در خاک امالحو  يکربن آل
 شده است گزارش (. et al.Sharma, 2004) شوندمي اطراف

، مقدار کربن آلي، pH مانندخاک  يميایيش یهایژگيوکه 
Acacia . درخت اندازسایه یردر ز يمو کلس نيتروژن

sieberiana ودبيشتر ب ياهگ ینا اندازیهبه خارج از سا نسبت 
(2013 ,Mugumo &Mugunga .)  یتهدياس مقدارمطالعه 

کاج و  یهاجنگل یمتريسانت 44تا  صفرخاک در عمق 
کردن  يدیدر اس يپتوسکه اکال داد نشان ينرژانتآدر  يپتوساکال

et al. arleyF ,) نسبت به کاج دارد يشتریخاک قدرت ب

 یاسيدها توليد در هاگونهکه اختالف  شده است يانب (.0820
 نسبتتغيير  و الشبرگ تجزیه از حاصل مختلف آلي
 یهايوناتک به( منيزیم و کلسيم)مثل  تبادلي بازیی هايونکات
 یکي تواندمي خاک،( در ينيوم)مثل آهن و آلوم تبادلي يدیاس
 Finzi) باشد خاک pH بر گياهي پوشش اثرهای ینمهمتر از

, 1998et al..) يرتأثمطالعه در زمينه ( با 4331اِفت )کي 
و  خشک بر تنفسانداز گياهان مرتعي در یک منطقه نيمهسایه
حضور  که رسيدبه این نتيجه  ،ميکروبي خاکتوده زی

انداز با افزایش مقدار کربن آلي خاک موجب افزایش سایه
انداز گياهي فعاليت و تنفس ميکروبي خاک در زیر سایه
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 (.Kieft, 1994شود )مي
 بر گياهي پوشش نوع يرتأث مورد در کمي هایپژوهش

تلف مخ گياهي هایگونه اندازسایه يرتأث و خواص کيفي خاک
 ريتأثو همچنين مقایسه  آن اندازسایه از خارج با مقایسه در

 اهميت به نظر .است شده انجاممختلف  هایگونه اندازسایه
 گونه ارچه اندازسایه يرتأث بررسي هدف با تحقيقاین  موضوع،

 ستانشهر ساردوئيه منطقه مرتعي اراضي در غالب مرتعي گياه
 شيميایي خاک که وي فيزیکهای بر برخي ویژگي جيرفت

 .شد انجام ،دارند ت خاکجنبه کيفي
 
 هاروش و مواد
 مطالعه مورد منطقه( الف
  ريتأث بررستتي منظوربه و تحقيق این اهداف راستتتای در

این  ،خاک آبگریزی بر مرتعي ياهانگ يبرخ اندازستتتایه
  منطقه در جيرفت شتتهرستتتان  مراتع از یکي در تحقيق

راه فراش( با مختصتتتات  ستتته مقابل   مراتع) ستتتاردوئيه 
شرق  يقهدق 3درجه و  63 يایيجغراف درجه  79و  يعرض 

آب و  یمنطقه دارا این انجام شد.  يطول شمال  يقهدق 69 و
  منطقه ارتفاع متوستتطاستتت و  يستترد و کوهستتتان یهوا

شد يم آزاد هایآب سطح  از متر 6734  رطوبتي رژیم .با
 مزیک آن خاک حرارتي رژیم و زریک منطقه این خاک

 از بيشمنطقه  ینستتاالنه در ا يبارندگ ميانگين. باشتتدمي
بل    که  مترميلي 644 قا به صتتتورت   هيتوجبخش  از آن 

 49از  کمترو متوستتط درجه حرارت ستتاالنه  بارش برف 
س   درجه شد يم يوسسل   يتاز موقع يکل یينما 4 شکل  .با
 .دهدينقشه نشان م یرورا منطقه مورد مطالعه  مکاني

 

 
 کشور و استان کرمانروی نقشه  مطالعه مورد منطقه مکانی موقعیت -1 شکل

 

 مطالعه روش( ب
 .شد انجام 4937 سال آذرماه در يقتحق ینا بردارینمونه    

 اتصفر  عمق) هایشهرو توسعه  سطحي خاک از بردارینمونه
 گياهان اندازسایه از خارج و اندازسایه زیر( متریيسانت 94

 پژوهش این در .گردید انجام منطقه این در غالب مرتعي
 ،(Kuntze angustifolia Hertia (.DC)) کرقيچ گياهان
Astragalus ) سفيد گون ،(roseum Pyrethrum) مخلصه

Fischer. gossypinus )درمنه و ( sieberi Artemisia

Besser )شدند انتخاب منطقه غالب گياهي گونه 1 عنوانبه. 

ده از خانواده آفتابگردان گياه کرقيچ یا هرتيا گياهي گل
ت آن در ایران به صور گونهباشد که بومي آفریقا است و دو مي

 گياهي گونهین ا زمان گلدهي پراکنده در مراتع وجود دارد که
اه ک گيمخلصه هم یگياه  باشد.دین و اردیبهشت ميردر فرو

عنوان یک گونه گياهي دائمي در مراتع باشد که بهده ميگل
د؛ باشصورت طبيعي در مقابل آفات مقاوم ميوجود دارد و به

ز ني گون باشد.زمان گلدهي این گونه گياهي مرداد تا مهر مي
 از آن مثل توليد که باقالیيان خانواده از چندساله است گياهي
 در و مقاوم خشکي برابر در گياه این شود.انجام مي بذر طریق
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 است گياهي درمنه،. کندمي رشد خوبي به شور هایخاک
 گلي و برگ دارای که هاخانواده کاسني از خودرو و ایبوته

 نواحي در هم گياه این. است دارویي خاصيت و معطر
 نقطه 9 در بردارینمونه .رویدمي صحرا در هم و کوهستاني

 حدود فاصله حداکثر باتپه  يبش یکمرتع در  یناز ا متفاوت
 فاصلهشده  انتخاب گياهانانجام شد و در هر نقطه  متر 474
خاک با هم تفاوت  ياصل هایویژگي تا داشتند هم از کمي

 عایتر با گياهي گونه یک طرف سه در. باشند نداشته چنداني
 بوته اطراف در نمونه هر بين درجه 464 حدود متوسط زاویه

 انجام بردارینمونه گياهي، اندازسایه ازو خارج  زیر دقيقاً و
 از خاک بردارینمونه محلاز  تصویر شماتيکي 6 شکل .شد

فاصله نقاط  .دهدمي نشان رانظر  مورد گياهي هایبوته اطراف
 ياهيپوشش گتاج اندازهبه  با توجهاز مرکز بوته  یبردارنمونه

 و انجام نظر مورد عمق از آرامي به بردارینمونه متفاوت بود.
جام ان یبرا يلندربا استفاده از س نيز نخوردهدست یهانمونه
 مشخصه منحني و پذیریجذبمربوط به  هاییشآزما

 هاینمونه برداشت از قبل و محل همان از نيز رطوبتي
 که گياهي گونه 1 وجود با بنابراین .شد برداشت خوردهدست

 در اندازسایه از خارج و زیر از آنها اطراف مختلف نقطه 9 از
 پژوهش این در مجموع در شد، انجام بردارینمونه تکرار 9

 برداشت آزمایشگاهي آناليزهای برای خاک نمونه 96 تعداد
 .شد منتقل جيرفت دانشگاه به هاآزمایش انجام برای و شد

 447 یدر دما بعدو  آزاد هوای در ابتدا خوردهدست یهانمونه
 و ندشدآون خشک در ساعت  61به مدت  يوسدرجه سلس

 در آزمایش از قبل نيز سيلندر در شده برداشت هاینمونه
 تا گردیدند خشک روز 6 مدت به سسلسيو درجه 94 دمای

 داقلح به خاک آبگریزی مقدار گيریاندازه در رطوبت يرتأث
با برداشت شده  یهانمونه( MR) خاک ميکروبي تنفس .برسد

استفاده از کلرید باریم و تيتراسيون با اسيد سولفوریک 
 در خاک واکنش و شوری .(Alef, 1995) شد يریگاندازه

 کربنمقدار  (،Soil Survey Staff, 1999) خاک اشباع عصاره
 andNelson )تر  اکسيداسيون روش به خاک آلي

Sommers., 1982) ،يبرگشت تيتراسيون روش به آهک مقدار 
(1982 .,Sommers andNelson  ) روش به خاک بافتو 

 .شد تعيين (Andrenelli ,2013) پيپت

 
 گیاهان اطراف از خاک بردارینمونه محلحالت و  از تصویر شماتیک -2 شکل

 
 یزیآبگر شاخص

 يعنوان پارامتر اصلبه (R) خاک آبگریزی شاخص تعيين    
 گيریاندازه با نخوردهدست هاینمونه روی يقتحق یندر ا

 روش با اتانول و آب به نسبت خاک ذاتي پذیریجذب
 شد انجامYoung (4333 ) و Hallett توسط پيشنهادی

(Young, 1999 &Hallett ). 
 خاک یریپذجذب ،یيدر مقدار نفوذ ابتدا مؤثر يژگیو

حاسبه م قابلر یز رابطهق نفوذ با استفاده از یکه از طرباشد يم

 ( et alHussen., 1995)د باشيم

S (4)رابطه  = √
𝑄𝑓

4𝑏𝑟
 

 b(، cm3 s-1ع )یان ماندگار مایجر يدب Q رابطه،این  در
توسط  آب خاک است که يدگيوابسته به تابع پخش يژگیویک 

White و Sully (4319 برابر )در نظر گرفته شد  77/4
(Sully, 1987 &White )؛ r لوله نفوذسنج در  یشعاع انتها

)تخلخل خاک  یتخلخل پر از هوا f( و cmتماس با خاک )
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خاک به صورت آون  یهانمونهچون  .باشديم( اییهتهو
خاک و از رابطه تخلخل با  کلبرابر تخلخل  fخشک بودند، 

برابر  Qن يمحاسبه شد. همچن يقيحق يو چگال یظاهر يچگال
ه ک یادامنهافته در برابر زمان در یع نفوذ یب خط حجم مايش

بعد از  هيثان 94-494زمان  حدود)باشد يم يروند نفوذ خط
 .( در نظر گرفته شدشروع نفوذ
شتر از خاک يک خاک خشک بیدر  یریپذجذب

و هندسه  يفراوانتوسط شکل،  یریپذجذبمرطوب است. 
ا ب يخاک يطورکل. بهشونديم)اعوجاج( منافذ خاک کنترل 

شتر اما ياشباع ب يکيدروليت هیهدا یذ درشت دارافمنا
بت نس یکمتر يراشباعغ يدروليکيه یتو هدا یریپذجذب

 et alUrbanek .,)باشد يمز یک خاک با منافذ ریبه 

2007). Tillman ( شاخص 4313و همکاران )R یرا برا 
ن شاخص از یشنهاد کردند. ايخاک پ یزیگرآب يابیارز
( SE( و اتانول )SWآب ) یریپذجذب یريگاندازهق یطر

 Tillman) باشدمي محاسبه قابل 6رابطه و با استفاده از 

1989 ,.et al): 

R (6)رابطه  = 1.95
𝑆𝐸
𝑆𝑊

 

 يل تفاوت کشش سطحيفوق به دل رابطهدر  37/4ثابت 
ن آب و اتانول در نظر گرفته شده است. اتانول يجت بوو لز

بود، مستقل از  يرقطبيکم و غ يل کشش سطحيبه دل
رو نی. از اکنديمنفوذ ها خاک يخاک در تمام یزیگرآب

ع اندازه و یاتانول تنها از تخلخل و توز یریپذجذب
کامالً  یهادر خاک .ردیپذيمر ياعوجاج منافذ خاک تأث

ش ی( است. با افزاR=1برابر واحد ) Rدوست، آب
 ESسه با یدر مقا WSل کاهش يخاک، به دل یزیگرآب

 یهاخاک(. در R>1)ابد یيمش یافزا یزیگرآبشاخص 
 شوديم( تینهايباد )یار زيبس Rمقدار  يقيحقز یگرآب

(, 1989et al.Tillman .) 

 هاداده لیوتحلهیتجز
کامالً  بلوکصورت  به تحقيقن یطرح مورد استفاده در ا

 ت.قرار گرف يابیل مورد ارزیآزمون فاکتور قالب در يتصادف
 داريمعن تفاوت حداقل آزمون ازها با استفاده نيانگين ميهمچن

(LSDبا هم مقا )سه شد ی(2005 Institute,SAS ). 
 

 نتایج
 معدني اجزای درصد روی شده انجام هایآزمایش اساس بر

 مورد هایخاک که شد مشخص( رس و سيلت شن،) خاک
 شن شني،) بافت درشت هایخاک بافتي محدوده در مطالعه
 تفاوت که دهدمي نشان موضوع این .بودند( شنيم ول و لومي

 مورد نقاط بين خاک ذرات اندازه توزیع لحاظ از چنداني
 هانمونه این بين حاصل هایتفاوت و ندارد وجود مطالعه

 و همطالع مورد گياهي گونه نوع وجود يرتأث از ناشي تواندمي
 اکتورف دو عنوانبه که گياهي هایگونه این اندازسایه يرتأث یا

 جزیهت .باشد شده حاصل باشند،مي مدنظر مطالعه این در اصلي
 اهگي نوع يرتأثکه  داد نشان مطالعه مورد هاینمونه واریانس

 خاک سيلت و شن مقدار آهک، بر تنهادرصد  7در سطح 
 داریمعني يرتأث بررسي مورد پارامترهای دیگر و بود دارمعني

بيشترین مقدار آهک (. 4 جدول) بودند نپذیرفته گياه نوع از
در خاک مرتبط با گياه درمنه بود که مقدار آهک در خاک 
اطراف این گياه نسبت به کمترین مقدار آن یعني در خاک 

 احتماالً گياه درصد بيشتر بود. 91اطراف گياه مخلصه، حدود 
ه و ای که نسبت به گياه مخلصگسترده آسمانهدرمنه با سيستم 

دو گونه دیگر دارد توانسته مانع از شسته شدن آهک از 
 اندازسایهدر مقابل با نوع گونه گياهي،  .شودهای سطحي الیه

 ،pH مقدار جزبه بررسي مورد پارامترهای تمامي بر گياهي
داری معني يرتأثچگالي ظاهری، درصد رس و آهک خاک 

 .(P<0.05 - 4جدول ) داشت
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 های خاکتجزیه واریانس پارامترهای مورد بررسی نمونه -1جدول 

 †پارامتر
 اندازسایه  نوع گياه

 value-P (MS)مربعات  ميانگين  value-P (MS)مربعات  ميانگين

pH 44161/4 6421/4  44623/4 1219/4 

EC 4/12233 6991/4  1/6931192 444/4< 

OC 42923/4 6214/4  69144/4 4914/4 

BD 44131/4 4162/4  44361/4 4116/4 

Sand 647/449 4442/4  2331/24 4631/4 

Silt 949/91 4442/4  9431/77 4629/4 

Clay 1137/9 4643/4  46741/4 9921/4 

CCE 3411/41 4471/4  97667/4 2499/4 

MR 7167/43 4449/4  647/614 4444/4< 

WR 94639/4 6944/4  23144/7 4446/4 
† pH ،واکنش خاک :ECدرجه شوری : (1-dS m) ،OCکربن آلي : (٪) ،BDچگالي ظاهری : (3-g cm) ،CCEمقدار آهک : (٪) ،Sand, Silt, Clay ذرات معدني :

 : آبگریزیWRو  (Day-C Kg-2mg CO 1-1) ميکروبي خاک: تنفس MR، (٪) خاک

 

ي، شوری خاک، درصد مقدار مواد آلنتایج نشان داد که 
رد مو اهانيگ يتمام اندازهیدر ساسيلت و تنفس ميکروبي 

، جرم pH اما مقدار بود، اندازهیاز خارج از سا شتريمطالعه ب
درون و بيرون خاک مخصوص ظاهری و درصد آهک 

. هرچند (2تا  9شکل ) داری نداشتتفاوت معنيانداز سایه

های گياهي تغييرات نوع گونه يرتأثمقدار آهک تحت 
ویژه در بهخاک  pH ( اما4داری داشت )جدول معني
های آهکي یک ویژگي پایدار است که خاصيت بافری خاک

عوامل  يرتأثخاک مانع از تغييرات زیاد و سریع آن تحت 
 .دشوفاکتورهای مورد بررسي در این مطالعه ميمانند خارجي 

 
 )الف(

 

 )ب(

 
: Kانداز گیاهان مرتعی مورد مطالعه )( از سایهOutside( و خارج )Insideدر زیر ) خاک )ب( pHمقدار شوری )الف( و  -3شکل 

 : گون( G: درمنه و D: مخلصه، Mکرقیج، 

 .باشنددرصد می 5در سطح  یدارمعنیتفاوت مقادیر دارای حروف متفاوت دارای  ،در هر گیاه –
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 )الف( 

 

 )ب(

 
انداز گیاهان مرتعی مورد ( از سایهOutside( و خارج )Inside)ب( در زیر ) مقدار تنفس میکروبی)الف( و درصد کربن آلی  -4شکل 

 : گون( G: درمنه و D: مخلصه، M: کرقیج، Kمطالعه )

 .باشنددرصد می 5در سطح  یداردر هر گیاه، مقادیر دارای حروف متفاوت دارای تفاوت معنی –

 
شوری، تنفس مانند های مورد بررسي بسياری از ویژگي

ميکروبي و آبگریزی خاک رابطه مستقيمي با وجود مواد آلي 
انداز عنوان مثال افزایش مقدار شوری در زیر سایهدارند. به

تواند از وجود مواد آلي بيشتر در این ناحيه و در نتيجه مي
افزایش امالح محلول در اثر تجزیه بيشتر مواد آلي ناشي شده 

 باشد.
 

 )الف(

 

 )ب(

 
انداز گیاهان مرتعی مورد ( از سایهOutside( و خارج )Inside)ب( در زیر ) برابرجرم مخصوص ظاهری )الف( و درصد آهک  -5شکل 

 : گون( G: درمنه و D: مخلصه، M: کرقیج، Kمطالعه )

 .باشنددرصد می 5در سطح  یداردر هر گیاه، مقادیر دارای حروف متفاوت دارای تفاوت معنی –

 
داری بر مقادیر رس در خاک معني يرتأثانداز گياهي سایه

ویژه در انداز گياهان مورد مطالعه بهنداشت اما خارج از سایه
داری دارای مقادیر طور معنيمورد گياهان کرقيچ و مخلصه به

داز داشت انسيلت کمتر و شن بيشتری در مقایسه با داخل سایه
این موضوع به صورتي بود که مقدار سيلت در  (.2)شکل 
 23و  99ترتيب انداز گياه کرقيچ و مخلصه بهیر سایهخاک ز

 انداز این گياهان بود.درصد بيشتر از خارج از سایه
 گياهي چهار گونه هر اندازسایه در آبگریزی ،9 شکل طبق

هرچند نوع  .بود اندازسایه از خارج از مورد مطالعه بيشتر
ر داری بر مقداير معنيتأثهای گياهي مورد مطالعه گونه

( اما بيشترین مقدار آبگریزی 4آبگریزی نداشتند )جدول 
 خاک در خاک مربوط به گياه کرقيچ مشاهده شد و کمترین
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ه نتایج نشان داد ک .بود درمنه گياه به مربوط آبگریزی مقدار
 ترتيبانداز گياهان مخلصه، گون، کرقيچ و درمنه بهسایه

ير را بر مقدار آبگریزی خاک در مقایسه با خارج تأثبيشترین 

اند و مقدار آبگریزی در انداز آن گياهان داشتهاز سایه
 1/49و  69/4، 9/91، 6/93ترتيب انداز این گياهان بهسایه

 انداز بود.درصد بيشتر از خارج از سایه
 

 )الف(

 

 )ب(

 
 )ج(

 
انداز گیاهان مرتعی مورد مطالعه ( از سایهOutside( و خارج )Insideذرات شن )الف(، سیلت )ب( و رس )ج( در زیر ) درصد -6شکل 

(K ،کرقیج :M ،مخلصه :D درمنه و :G )گون : 
 .باشنددرصد می 5در سطح  یداردر هر گیاه، مقادیر دارای حروف متفاوت دارای تفاوت معنی –

 

 
: D: مخلصه، M: کرقیج، Kانداز گیاهان مرتعی مورد مطالعه )( از سایهOutside( و خارج )Insideدر زیر )مقدار آبگریزی  -7شکل 

  : گون(Gدرمنه و 
 .باشندمیدرصد  5در سطح  یدارمعنیتفاوت  دارایدر هر گیاه مقادیر دارای حروف متفاوت  –
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 بحث
های گياهي و در داخل و خارج در بين گونه pHهرچند مقدار     

داری نداشت اما تغييرات جزئي مقادیر انداز تفاوت معنياز سایه
pH  تفاوتتواند ناشي از های گياهي مختلف ميدر گونهخاک 
 در انجام شدهتفاوت در ميزان آبشویي  گياه یاترشحات  در

 های آهکيخاکویژه ها بهخاکبيشتر  انداز هر گياه باشد.سایه
خاک  pH دارای خاصيت بافری باالیي در مقابل تغييرات

شود که این پارامتر کمتر تحت باشند و این موضوع باعث ميمي
پارامترهای مورد بررسي در این مانند پارامترهای مختلف  يرتأث

انداز افزایش مقدار کربن آلي خاک در سایه پژوهش قرار بگيرد.
ی هاتواند ناشي از بيشتر بودن ریزشگياهان مورد مطالعه مي

از  .( 2012et al.Naseri ,انداز گياهي باشد )اندام در بخش سایه
وجود سایه گياه در این ناحيه نيز با کاهش دمای خاک سویي 

 شودموجب افزایش زمان تجزیه مواد آلي در خاک این بخش مي
(Hosseini, 2016 andKaramian  که این موضوع خود )

اند باعث بيشتر بودن مقدار مواد آلي در مقایسه با خارج از تومي
د توانافزایش مقدار ماده آلي خاک ميسویي از  انداز باشد.سایه

 مقدار شوری، تنفسمانند بر بسياری از پارامترهای دیگر خاک 
ميکروبي و حتي آبگریزی خاک که در این تحقيق مورد بررسي 

آلي خود  توجه به اینکه ترکيبات با باشد.تأثيرگذار اند قرار گرفته
 دباشنای برای ریزجانداران خاک ميعنوان مواد مورد نياز پایهبه
(, 2006et al.Gregorich  .)تواند دليل این موضوع خود مي

انداز گياهان مورد افزایش مقدار تنفس ميکروبي پایه در سایه
وجود یي سوانداز باشد؛ از مطالعه در مقایسه با خارج از سایه

ترکيبات آلي بيشتر و تجزیه آنها توسط ریزجانداران با آزادسازی 
تواند یکي از مواد یوني در خاک همراه است که این موضوع مي

 (.4911 ي،شجاع فالحدالیل افزایش مقدار شوری خاک باشد )
کمتر بودن مقدار ذرات سيلت و زیاد بودن مقدار ذرات شن در 

ویژه در مورد گياه کرقيچ و ياهان بهانداز گخاک خارج از سایه
اشد بیکي دیگر از نتایج قابل توجه در این مطالعه مي مخلصه

د باشترین ذره به فرسایش خاک ميسيلت حساس (.6)جدول 
(Morgan, 2005عدم .)  و لخت بودن خاک گياهي  مانهساوجود

قطرات باران با سطح خاک و نيز وجود  شدیدترموجب برخورد 
واند تانداز ميهای سطحي کم عمق بيشتر در خارج از سایهجریان

 ترین ذرات بهعنوان حساسموجب شسته شدن ذرات سيلت، به
ین ا تر شن شده باشد.ماندن ذرات درشتفرسایش و نيز باقي

تاج  يرتأثپوشش گياهي و وجود مثبت  يرتأث دهندهنشانموضوع 
راین بنابباشد؛ پوشش گياهي بر کاهش روند فرسایش خاک مي

های توان گفت با وجود کاهش نزوالت جوی و نيز مدیریتمي
 مراتع کشور کهبيشتر های اخير در نامناسب اعمال شده در سال

موج کاهش سطح پوشش گياهي در این مراتع شده است، توجه 
 تواند موجبميبه افزایش و احياء پوشش گياهي در این مراتع 

 های برهنه نسبت به فرسایش خاک شود.کاهش حساسيت خاک

 تذرا شدن پوشانده اثر در بافت درشت هایخاک شدن آبگریز
 با سهمقای در آنها پایين ویژه دليل سطح به آلي مواد توسط خاک
 Ritter,  andRegalado) شده است گزارش بافت ریز هایخاک

 آلي مواد مقداربا  خشک هایخاک در آبگریزی اصوالً(. 2005
مقدار ماده آلي خاک بر  يرتأثهمچنين  ،شودمي بيشتر مشاهده

 باشدمي وابستهنيز  خاک آبگریزی خاک به نوع بافت
(Hajabbasi, 2008 &Zolfaghari .) آمدهنتایج بدست طبق 

ایش افز آلي ماده مقدار افزایش خاک با که آبگریزیشد مشخص 
رابطه مستقيم آبگریزی خاک با مقدار کربن آلي که  یافته است

 تایجن نتایج این تحقيق با .دهدخاک نيز این موضوع را نشان مي
Zolfaghari و Hajabbasi (6441مطابقت ) همچنين  .داشت

Blas ( نيز رابطه مثبتي بين آبگریزی و مقدار 6444و همکاران )
 بات آليگياهان با توليد ترکي ماده آلي خاک گزارش کردند.

حات ها و ترشها و نيز توليد واکسفيلي در اثر تجزیه برگآمفي
( باعث ایجاد آبگریزی در  2007et al.Lichner ,ها )از برگ
توان گفت احتماالً بيشتر بودن مقدار ميبنابراین . شونديمخاک 

آبگریزی در خاک مربوط به کرقيچ ناشي از ترشحات حاصل از 
های گياهي مورد گریزتر از دیگر گونهآباین گياه باشد که 

مطالعه بوده است و شاید هم تجزیه ترکيبات فروریخته از اندام 
بات کند که اثگریزتری توليد ميهوایي این گياه در خاک مواد آب

 این موضوع نياز به مطالعات بيشتر در این زمينه دارد.
ي د ناشتوانانداز گياهان ميباالتر بودن شوری در زیر سایه

در  تیا تفاوهوایي ترشحات ریشه گياه یا ریزش اندام  يرتأثاز 
انداز با خاک خارج آن باشد. فعاليت آبشویي در خاک سایه مقدار

ها در این انداز و آبشویي کمتر یونميکروبي بيشتر در زیر سایه
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 (. 2006et al.Gregorich ,) استمحققان  یيدتأناحيه مورد 

وع و ن ميزانه را در نظر داشته باشيم که هميشه باید این نکت
ابسته وکامالً ، یک منطقه و پایداری اکوسيستم آن پوشش گياهي

عاليت ف دهندهنشانمقدار تنفس ميکروبي باشند. یکدیگر مي به
 نشانه تواندباشد که این موضوع ميميکروبي بيشتر در خاک مي

خوبي از سالمت خاک و متعاقب آن سالمت اکوسيستم محسوب 
ر مقدار ب يرتأثانداز گياهي با شود که در این تحقيق وجود سایه

های ميکروبي خاک توانسته است تا حدی بر سالمت فعاليت
 های اخير عدم مدیریتدر سال باشد.تأثيرگذار اکوسيستم نيز 

 تاهمراه با تغيير های آبخيز کشورصحيح در بسياری از حوزه
پدیده خشکسالي موجب کاهش و ضعيف شدن بروز و  ياقليم

دهد تحقيق نشان مياین پوشش گياهي مراتع کشور شده است. 
ویژه مقدار آبگریزی چندان تحت که پارامترهای مورد بررسي به

و برای احياء مراتع  گيردينمهای گياهي قرار نوع گونه يرتأث
 توجه بهبا  مناسبای گونهتوان از هر موجود در این منطقه مي

 رد.رشد آن استفاده ک نوع خاک بر اساس شرایطو شرایط اقليمي 
همچنين کاهش مقادیر ذرات سيلت و افزایش مقادیر ذرات شن 

آبشویي و  يرتأث دهندهنشان توانديمانداز در خارج از سایه
گياهي  پوششدیگر ر مثبت اث هم گویایکه این م باشد فرسایش

سامانه  . عالوه بر آن افزایش ماده آلي خاک توسطمراتع است
 ،گياهي با توجه به اقليم غالب کشور بسيار مهم و قابل توجه است

 یاحيا دقيق و اجرای یزیربرنامهاهميت ر همگي بکه نحویبه
 .دندارتأکيد به صورت جدی مراتع 
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Abstract 

   Vegetation is the most important factor affecting the stability of ecosystems. Therefore, the 

study of the factors causing the establishment and distribution of plants as well as the effect of 

plant species on the characteristics of ecosystem is important. The aim of the present study was 

to evaluate the effect of canopy cover of four rangeland plants (Hertia angustifolia (DC.) Kuntze, 

Pyrethrum roseum, Astragalus gossypinus Fischer. and Artemisia sieberi Besser) on some of soil 

quality indices. Thus, this study was conducted in a rangeland of Sardoie – Jiroft. Soil sampling 

was carried out in three parts of this rangeland in- and out of the plants (depth < 30cm), and 

calcium carbonate equivalent (CCE), salinity (EC), acidity (pH), soil texture (sand, silt, clay), 

microbial respiration (MR), organic carbon content (OC), and water repellency of the soils were 

measured. The results showed that OC, EC, CCE, and water repellency in-side the plant canopy 

were significantly higher than those out-side the plant canopy (P<0.05). Also, more OC in-side 

the plant canopy and their decomposition could cause more microbial respiration as well as more 

salinity and more water repellency. The results also showed that the amount of silt as the most 

sensitive particle to erosion out-side plants was less than in-side but it was opposite for sand 

particles that it may show more water erosion in the bare land, especially sheet erosion, indicating 

the positive effect of plant canopy on the stability of soil. 

 

Keywords: Plant canopy, soil quality, soil physicochemical properties, ecosystem sustainability, 

repellency. 
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