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 چکیده
 شناخت آثار کشتکاشت گياهان مقاوم نسبت به شرایط سخت محيطي یکي از راهکارهای مؤثر در احيای اراضي است، بنابراین     

تواند راهنمای مناسبي برای کارشناسان جهت انتخاب گونه مناسب های مختلف روی وضعيت خاک و پوشش گياهي منطقه ميگونه

آباد هدف این تحقيق بررسي ميزان و نوع تأثير عمليات اصالح و احيای مراتع بر خصوصيات خاک و پوشش گياهي مراتع جنت .باشد

چهار ترانسکت و در  Haloxylon aphyllumو   Atriplex canescensکاری شده توسطدر هریک از مناطق نهالاست. به این منظور 

پالت  47در طول هر ترانسکت  متر از یکدیگر در نظر گرفته شد. 477متری با فاصله  477منطقه دارای پوشش طبيعي دو ترانسکت 

اطالعات پوشش گياهي شامل درصد تاج پوشش، الشبرگ، سنگریزه، خاک در هر پالت . گردیدبرداری مترمربعي مشخص و نمونه 1

 برداری از خاک در سه عمقنمونه .پروفيل خاک حفر گردید ابتدا و انتهای هر ترانسکت در .گيری شداندازه تراکم و گونه غالب ،لخت

، تهاسيدی ،هدایت الکتریکي شامل های خاکخصوصيات شيميایي و فيزیکي نمونه  . سپسانجام شدمتر سانتي 27-37 و 27-37، 37-7

آوری جمعهای داده .شدگيری ندازهاهای خاک و ماسه نمونه ، سيلتدرصد رس فسفر، پتاسيم، ازت، وزن مخصوص ظاهری،، ماده آلي

کانسنس موجب  کشت آتریپلکسکه . نتایج نشان داد وتحليل شدندتجزیه SPSS زارافتوسط نرممستقل  Tبا استفاده از آزمون شده 

و افزایش نيتروژن عمق اول، ماده آلي عمق دوم،  %33تراکم، پتاسيم عمق اول و سوم در سطح اعتماد  افزایش درصد پوشش گياهي،

گردیده است. همچنين موجب کاهش اسيدیته خاک و  %39هدایت الکتریکي عمق اول و دوم، درصد سيلت عمق اول و سوم در سطح 

تراکم پوشش گياهي، هدایت الکتریکي عمق اول موجب افزایش تاغ شده است. کشت سياه %39م در سطح درصد ماسه عمق دوم و سو

 . نسبت به منطقه شاهد شده است %39و کاهش درصد رس عمق سوم در سطح 

 

  زیراشکوب، تراکم، هدایت الکتریکي. ، پوشش Atriplex canescens ،Haloxylon aphyllum: های کلیدیواژه
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 مقدمه
توليد بيشتر قابليت های غيراصولي برداریبهره 

ز ا یبرداربهره بنابراین .دهديمکاهش را های مرتعي عرصه
ن از فنو یريگبهرهعلمي و  یهاروشنيازمند کاربرد  مراتع

نقش پوشش باشد. مي آنهاهای اصالح و احياء و روش
است. خاک و  ریانکارناپذخاک گياهي در ثبات و پایداری 

بهم پيوسته اکوسيستم هستند که در ارتباط  یگياه اجزا
خصوصيات خاک عامل  که گونههمان .ندمتقابل با یکدیگر

 ،باشديمدر یک منطقه اصلي در توانایي استقرار گياه 
بر روی خواص فيزیکي و شيميایي نيز های گياهي گونه

ر د وشش گياهي با ایجاد ميکروکليماپ. گذارنديمخاک اثر 
ا تر مهياطراف خود محيط را برای استقرار گياهان ضعيف

راتي سبب تغيي نيز آنها غيربومي، یهاگونهسازد. با ورود مي
رات که این تغيي شونديمطبيعي  یهاستمياکوسدر عناصر 

در خصوصيات نهایي به صورت منفي یا مثبت  توانديم
ر گياهان و خاک بتأثيرات عبارتي به گذارند.ب ريتأثخاک 

در مقابل اینکه نوع و ميزان عناصر  .یکدیگر دوسویه است
جوامع و خاک در ایجاد و استقرار جوامع گياهي مؤثر است 

د. نارد ريتأثخاک گياهي نيز در تغييرات عناصر موجود در 
فاده مختلفي است یهاگونهبرای اصالح مراتع تخریب شده از 

در مراتع با  هاگونهکشت این اثرهای ارزیابي  .شوديم
گياهي  یهاگونهمختلف نشان داده که  یيوهواآبشرایط 
متفاوتي بر خصوصيات فيزیکي و شيميایي اثرهای مختلف 

 هاآناثرهای ک و شرایط پوشش گياهي گذاشته است و خا
همکاران  و Yong Zhong. متفاوت و مستقل از یکدیگرند

زدایي در غرب چين ( در ارزیابي اکولوژیکي بيابان6779)
به این نتيجه رسيدند که ميزان سيلت، رس و کربن آلي در 

گياهي افزایش  یهاگونهافق سطحي خاک در اثر کشت 
ان بلند کاشریگ یاماسه یهاتپهکشت تاغ در یافته است. 

روژن نيت ،باعث افزایش مواد آلي، درصد رس، سيلت، فسفر
که در در حالي ،(et al Jafari,. 2004) شدهو پتاسيم خاک 

قم باعث کاهش نيتروژن، پتاسيم،  -تهرانآزادراه مسير 
Jafari ) شده استهدایت الکتریکي، اسيدیته و فسفر خاک 

2006 .,et al.)  تاغ نقش مهمي در وجود چين در مراتع

ع ميکروبي در اکوسيستم بيابان داشته شکل دادن تنوع جوام
در مراتع . کشت آتریپلکس و تاغ ( et alLi,. 2011است )

برگ درصد الش باعث افزایش تاج پوشش، توليد وسربيشه 
 بيشتر نشان داده استا راثرها گونه تاغ این  شده است، اما

(2011 .,et alRahimizadeh ) . کاهش به البتهEC  و
منيزیم و آهک نيز در مطالعه ، سيملک ،افزایش سدیم

Abbasi Khalaki  شده است.  اشاره (4333)و همکاران
Nosrati کيفيت خاک  یسازمدل ( با4339همکاران ) و

دادند  نشان ،یکارتاغ ريتأثتحت  مناطق بياباني رشتخوار
 بين دو تاج در کيفيت خاک منطقه یداريمعنکه اختالف 

ه عالو پوشش و زیر تاج پوشش با منطقه شاهد وجود دارد.
خصوصيات خاک، شرایط پوشش سطح زمين نيز  بر تغيير

جزایر حاصلخيز ایجاد  ريتأثدر مراتع اصالح شده تحت 
 Li) ندکيمشده توسط گياهان نسبت به منطقه شاهد تغيير 

2011 .,et al) .nZehtabia ( 6773و همکاران)  بهبود
 یهانهگو پوششتاجترکيب گياهي، افزایش تراکم و درصد 

و کاهش تراکم و درصد  هادرختچهزیراشکوب در بين 
تاغ را در مراتع  یهادرختچهزیر  یهاگونه پوششتاج

( افزایش 6744و همکاران ) Rahimizadehاردستان و 
مناطق تاج پوشش، توليد و درصد الشبرگ را در 

. اندکردهکاری شده مراتع سربيشه گزارش آتریپلکس و تاغ
Mohammadi کشت ثرابا بررسي ( 6741) و همکاران 

آباد مشهد عباس کخا و گياهي پوشش بر غتاهسيا
در بيشتر مناطق تاغکاری  یاگونهاگرچه تنوع  دریافتند،

بود اما از لحاظ کيفي  داريمعنبه منطقه شاهد  شده نسبت
 است. غير بومي شده یهاگونهتاغ موجب جانشيني 

کاری همچنين اسيدیته و هدایت الکتریکي خاک منطقه تاغ
. داشته است یداريمعنشاهد افزایش طقه به من تشده نسب

 افزایش درصد تاجبين  داريمعنهمبستگي مثبت البته 
اده آلي م نيتروژن،پتاسيم،  پوشش با افزایش سدیم، شوری،

 کاشت گناباد بدستدست یزارهاتاغدر و کاهش رطوبت 
. (Sharafatmandrad, Haghian & 2017آمده است )

Sarparast توالي زماني  ( در ارزیابي اثر6741) و همکاران
 یاهرزاماسهکيفيت خاک سطحي  یهاشاخصکشت تاغ بر 
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افته کاهش یتایباد دریافتند با افزایش سن تاغ، مقدار شن 
 نات کلسيمو مقدار سيلت و رس، اسيدیته، شوری و کرب

 تاغ براثر کشت سياهمطالعه  است. خاک افزایش یافته
نشان  سرخس یاماسه یهاابانيبخاک  پوشش گياهي و

درصد تاج پوشش  داريمعنسبب کاهش  یکارتاغ که داد
درصد تاج پوشش و تراکم دو گونه گون و پيچک و  کل،

حجم گون شده است. همچنين تاغکاری  دارينمعکاهش 
ماده آلي در عمق سطحي و افزایش  داريمعنباعث کاهش 

et  Gholami Tabasi) شده استآن در الیه عمقي خاک 

., 2013al.) Farahi که نشان دادند ( 6741) و همکاران
، باعث افزایش ماده آليدر نياتک سيستان کشت تاغ و گز 

هدایت الکتریکي، نيتروژن، فسفر، کلسيم، سدیم و 
اما مقدار پتاسيم خاک در . خاک شده است کربناتيب

 اصالح مرتع یهاطرحمناطق گزکاری کاهش یافته است. 
است. بررسي تحقيقات انجام شده در ایران  برزمانهزینه و 

کشت گياهان اثرهای که  دهديمو سایر نقاط جهان نشان 
ه نوع ببا توجه بر خصوصيات فيزیکي و شيميایي خاک 

شناسي منطقه و اقليم متفاوت است. گياه، خصوصيات خاک
بعد از انجام عمليات در هر منطقه است که  الزم بنابراین

 دهانجام شاصالح و احياء چگونگي و ميزان تأثير عمليات 
ر ابر خصوصيات خاک و پوشش گياهي مورد ارزیابي قر

گيرد تا بتوان در راستای مدیریت بهتر مراتع و حفظ 
 آبادجنت مراتع منطقه در گام برداشت. اکوسيستم پایدار
Atriplex  یهاگونهمراتع از  برای اصالح خراسان رضوی

canescens  وHaloxylon aphyllum .استفاده شده است 
منطقه نشان داد که وضعيت پوشش گياهي بررسي صحرایي 

جاهایي که عمليات اصالحي انجام شد نسبت به منطقه در 
ساز این تحقيق زمينه مسئلهاین و  شاهد آن متفاوت است

زان و رو بررسي ميتحقيق پيش ه اصليزبنابراین انگي .شد
ک بر خصوصيات خا عمليات احيای بيولوژیکي ريتأثنوع 

ین ا یهاهيفرض. باشديمآباد و پوشش گياهي مراتع جنت
اصالح و احيای  انجام عمليات -4از:  اندعبارتتحقيق 

 ودشيممراتع باعث بهبود وضعيت پوشش گياهي و خاک 
متفاوتي روی خاک اثرهای تاغ و آتریپلکس کشت  -6و 

این پژوهش درصدد پاسخگویي به و پوشش گياهي دارد. 
آیا عمليات اصالحي انجام شده در  .باشديمزیر  االتئوس

 ؟ودشيممراتع باعث بهبود وضعيت پوشش گياهي و خاک 
کاشت تاغ و آتریپلکس روی خاک و پوشش اثرهای آیا و 

 ؟باشديمگياهي متفاوت 

  
 هاروشمواد و 

 منطقه مورد مطالعه
از مراتع اصالح شده  بخشيمورد مطالعه  منطقه

دریه حيشهرستان تربتآباد از توابع بخش رشتخوار جنت
است که  هکتار 424334آباد حت منطقه جنتمسا. باشديم

 تحت عمليات نهالکاری و قرق قرار دارد.آن هکتار  937
 93˚39'79" تا 93˚77'63"طول جغرافيایي این منطقه در 

 31˚96'94" تا 31˚61'91"عرض جغرافيایي شرقي و 
 طالعهم مورد منطقه وسعت ربيشتشمالي قرار گرفته است. 

 لکيتش روان یهاشن و ارتفاع کم یماهورها تپه را
و  یکارتاغعمليات احيا در منطقه شامل کشت  دهد.يم

و  4317 یهاسالترتيب در است که به یکارپلکسیآتر
به صورت ردیفي  هانهالاجرا شده است. شيوه کشت  4319

ا احيمدیریت عرصه  .باشديمبوته در هکتار  697با تراکم 
و روش  شده از زمان احيا تاکنون به صورت قرق بوده

ذخيره نزوالت در منطقه فارو با گاوآهن تک خيش 
. فصل چرای دام در منطقه مجاز از بيستم فرودین باشديم

متر از  132ارتفاع متوسط منطقه تا بيستم تيرماه است. 
 يبترتش و دمای ساالنه بهبار متوسط. باشديمسطح دریا 

 مياقل یدارابوده و  گراديسانت درجه 6/42 و متريليم 422
 .باشديم سرد کخش

 
 قیتحق روش

 با پوشش تاغ و آترپلکسمنطقه  آباد دودر مراتع جنت
عنوان جامعه آماری دو منطقه شاهد به آنهاو در مجاورت 

سال و  49تاغکاری با سن  یهامحلاز  .گردیدانتخاب 
چهار ترانسکت در هر  (سال )بيشترین سن 47آتریپلکس 

از مناطق  یکو دو ترانسکت در هر یکارنهالمنطقه تحت 



 احیای .... اثرهای ناشی از اصالح و   162

 از پوشش گياهي و یبردارنمونهبعد و  مستقر گردید شاهد
اردیبهشت انجام  برداری در هفته آخرنمونه .شدانجام خاک 
تر در م 477از یکدیگر  آنهاو فاصله  هاترانسکتطول شد. 

 يمترمربع 1پالت  47ت کس. در طول هر تراننظر گرفته شد
 کيستماتيـ س يتصادف شيوه به یبردارنمونهمشخص و 

 یهاگونهه ليست يدر داخل هر پالت پس از ته .انجام شد
، درصد الشبرگ، درصد ياهيموجود، درصد تاج پوشش گ

 گونهلخت و تعداد هر  کزه، درصد خایسنگ و سنگر
 یهاگونه پوشش گياهيدرصد تراکم و  ادداشت شد.ی

و شاهد آن با  یکارنهالاز مناطق هریک مشترک بين 
ت کهر ترانس یدر ابتدا و انتهایکدیگر مقایسه گردید. 

 در سه عمق کخا یبردارنمونهحفر شد و  یيهاليپروف
. انجام شد متريسانت 72-73و  27-37، 37-7

)درصد رس،  کبافت خاخصوصيات فيزیکي خاک شامل 

و  (AD) ظاهریوزن مخصوص ، سيلت و ماسه(
 ،(OM) درصد ماده آليخصوصيات شيميایي خاک شامل 

پتاسيم  (،Pفسفر )، (Ec) یکيترکت الیهدا، (pHته )یدياس
(K)  يمو( زان ازت کلN ) شد. یريگاندازهدر آزمایشگاه 

برای در این تحقيق با توجه به اهداف پژوهش 
 اب هادادهن يانگيسه میمقاوتحليل آماری نتایج از تجزیه

 استفاده شد. SPSSافزار در نرممستقل  Tآزمون  استفاده از
 

 نتایج

نتایج مطالعات پوشش گياهي در مراتع اصالح  4جدول 
شده و منطقه شاهد مربوطه و همچنين مقایسه ميانگين 

توسط را متغيرها در منطقه نهالکاری شده و منطقه شاهد 
 .دهديمنشان مستقل  Tآزمون 

 
 وضعیت پوشش سطح زمین در مراتع اصالح شده و مقایسه نتایج آن با منطقه شاهد -1جدول 

 متغيرها

 آتریپلکس تاغ

نهالکاری 

 شده
 شاهد

نتایج آزمون 

T  مستقل 

نهالکاری 

 شده
 شاهد

نتایج آزمون 

T  مستقل 

 779/7 67 97 13/7 61 63 (%) ياهيگمتوسط سطح تاج پوشش 

 43/7 2 9 12/7 2 9 (%الشبرگ )متوسط پوشش 

 - 7 7 - 7 7 (%) یزهسنگرمتوسط پوشش سنگ و  

 79/7 91 13 92/7 97 21 خاک لخت )%(متوسط 

 773/7 9 41 79/7 46 49 ميانگين تراکم زیر اشکوب در مترمربع

 41/7 6 1 79/7 3 6 ای در مترمربعميانگين غنای گونه

 

 
مستقل برای مقایسه ميانگين تراکم و  Tنتایج آزمون 

و  شده یکارنهالمشترک بين مناطق  یهاگونهدرصد پوشش 
 .ارائه شده است 6جدول در شاهد 

 یهانمونهحاصل از آزمایش  یهادادهوتحليل تجزیه
ناطق مآتریپلکس و تاغ و خاک منطقه تحت کشت گونه سياه

 37سانتيمتر )عمق اول( و  37در سه عمق صفر تا  آنهاشاهد 
 ،عمق سوم() متريسانت 37تا  27سانتيمتر )عمق دوم( و  27تا 

انجام شد. نتایج در  SPSSافزار مستقل در نرم Tبا آزمون 
 ه شده است.نشان داد 3جدول 
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 در دو منطقه تحت کشت تاغ و آتریپلکس نسبت به منطقه شاهد زیر اشکوب یهاگونه گیاهیو درصد پوشش مقایسه تراکم  -2جدول 

  مستقل T سطح معنيداری آزمون   
 گونههای مشترک

 

  تراکم درصد پوشش

   منطقه اصالحي شاهد منطقه اصالحي شاهد

7/92 b4/9 4/12 b6/9 Agropyron desertorum 

 منطقه تاغکاری شده

7/39 b6/11 7/41 a7/17 chenopodium album 

4/97 7/99 7/63 a7/79 Alhagi maurorum 

9/21 b43/91 4/12 a6/97 Salsola rigida 

4/34 6/23 7/63 7/19 Artemisia herba alba 

7/39 7/41 7/47 7/41 Heliotropium spp 

7/92 4/23 7/17 7/34 Agropyron desertorum 

 منطقه  کاری شده

6/37 6/23 7/17 7/36 Alhagi maurorum 

7/16 7/29 7/43 7/39 Ceratocarpuse arenarius 

7/36 7/29 7/64 7/43 Euphorbia spp. 

4/21 7/31 7/17 7/36 Noaea mucronata 

7/31 4/39 7/93 a4/94 Bromus tectorum 

7/92 a6/23 7/94 a6/72 Poa bulbosa 

3/93 b43/93 4/37 6/37 Artemisia herba-alba 

7/29 b6/23 7/42 7/26 Vaccaria pyramiata 

a 39در سطح اطمينان  داريمعن: اختالف% ،b 33در سطح اطمينان  داريمعن: اختالف%. 
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 خاک یهانمونهوتحلیل نتایج تجزیه -3جدول 

ميانگين منطقه 

 شده کارییپلکسآتر

ميانگين منطقه 

 شده یکارتاغ
 متغير

ميانگين منطقه 

 شده کارییپلکسآتر

ميانگين منطقه 

 شده یکارتاغ

عمق خاک 

(cm) 
 متغير

1a 39/9 

pH 

732/7a 712/7 37-7 
 
N 

61/1 17/9 737/7 733/7 27-37 

72/1 39/9 719/7 739/7 37-27 

22/66 22/49 

Clay 

113/7 266/7 37-7 
 

OM 
14/62 42/49 141/7 199/7 27-37 

46/66 63/49a 999/7 122/7 37-27 

41/44a 21/44 

Silt 

17/49b 99/67 37-7 
 
K 

41/44 13/46 17/47a 19/44 27-37 

39/46a 43/43 66/49b 71/41 37-27 

34/29 22/96 

Sand 

693/7 944/7 37-7 
 
P 

14/26a 14/96 669/7 64/7 27-37 

93/29a 99/94 663/7 199/7 37-27 

92/4 16/4a 

AD 

19/7a 14/4a 37-7 
 
EC 

13/4 11/4 41/6a 79/6 27-37 

19/4 16/4 94/4 12/7 37-27 

a و  %39در سطح اطمينان  داريمعن: اختالفb 33در سطح اطمينان  داريمعن: اختالف%. 
 

 بحث
يتروژن ن داريمعن کانسنس باعث افزایش کشت آتریپلکس

ماده آلي  است.شده مورد مطالعه  سطحي خاک در عمقخاک 
افزایش یافته و در عمق دوم در عمق اول و دوم  خاک نيز

يل دلبه خاک بافت بوده است. داريمعنافزایش  یبردارنمونه
آتریپلکس با کاهش درصد ماسه و افزایش درصد  وجود

عمق اول کاهش  در pH است. یافتهسيلت و رس بهبود 
بوده در دو عمق دیگر نيز روند کاهشي  داشته و یداريمعن

سطحي افزایش یافته اما  خاکوزن مخصوص ظاهری  است.
ک خاپتاسيم مقدار  .نبود داريمعناین افزایش از نظر آماری 

در سه عمق و هدایت الکتریکي در عمق اول و دوم افزایش 
با توجه به بهبود شرایط خاک در  .دهنديمرا نشان  یداريمعن

ن از این گياه برای گرفت توانيمکاری شده مراتع آتریپلکس
استقرار پوشش گياهي بومي برای يعت کافي از طب فرصت

 یآورجمعگياه در  یهاشهیرضمن اینکه اثر  .استفاده کرد
نياز گياهان حائز اهميت است و الشبرگ امالح و عناصر مورد 

ر د کبافت خا .شوديمگياه نيز منجر به حاصلخيزی خاک 
 طوربهکه  جز در ميزان رس عمق سوم شده یکارتاغمناطق 

وجه تالبته باید تفاوت نداشته است.  کم شده است، یداريمعن
 کت خاثاب نسبتاً یکيزيات فياز خصوص ککه بافت خا کرد

 بافت خاک مستلزم یهامؤلفهدر  داريمعناست و ایجاد تغيير 
 یبه نقش سپرسپری شدن زمان طوالني از شروع طرح است. 

بر خصوصيات خاک در مطالعه  ريتأثشدن زمان کافي برای 
Sarparast ( اشاره شده است.6741و همکاران ) 
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ميزان هدایت الکتریکي در عمق اول خاک منطقه  افزایش
نتيجه ریزش  توانيمنسبت به منطقه شاهد را  یکارتاغ

خشکيده  یهاشاخهو  هافلسهوایي از قبيل ميوه،  یهااندام
علت اختالف  .، دانستباشنديمکه حاوی مقدار زیاد نمک 

EC دفع نمک سازوکار  شده و شاهد، یکارتاغ منطقه بين دو
نمک را از اعماق  هاشهیربدین صورت که  .گياه تاغ است

، ميوه و ساقه ذخيره و شوری را از هابرگجذب کرده و در 
به سطح خاک  آنهاهوایي و تجزیه  یهااندامطریق ریزش 

 ،Sharafatmandrad (6749)و  aghianH. دنکنيممنتقل 
Nosrati ( و6742همکاران ) و Mohammadi  و همکاران

که تاغ باعث افزایش هدایت  نشان دادندنيز  (6741)
شده نسبت به منطقه شاهد  یکارتاغالکتریکي خاک مناطق 

مورد  یاینکه از بين سایر پارامترها توجه به . باشوديم
 داريمعنارزیابي در مورد خاک منطقه تحت کشت تاغ اختالف 

اما در  ،مشاهده نشد یکارتاغمنطقه شاهد نسبت به منطقه  بين
در جهت مثبت سطحي  بسياری از موارد خصوصيات خاک

مقایسه  با( 6747)همکاران و  Li .اندشدهدچار تغييرات 
Haloxylon و  persicum Haloxylonکشت اثرهای 

ammodendron افزایش بيشتر در که  ادندخاک نشان د بر
ر د و فسفر دسترس در، نيتروژن يآل کربن، pH ،ECمقدار 

قابل مشاهده  ammodendronHaloxylon .منطقه کاشت 
 است.
قه منط نیدر ا یکارپلکسیآترکشت مثبت  هایاثر از

در درصد تاج پوشش و تراکم  زانيم يشیروند افزا
 Vaccaria pyramiata ،Poa bulbosaیکساله  یهاگونه

. از باشديمبه منطقه شاهد  نسبت  torumtecBromus و
 .Artemisiaچند ساله نيز تنها درصد پوشش  یهاگونه

alba-herba  کاری شده در منطقه تاغ .شده استبيشتر
  Salsolaافزایش ميزان درصد تاج پوشش و تراکم

rigida،Agropyron desertorum و henopodium C

album  شوديمنسبت به منطقه شاهد مشاهده. 
( نشان دادند که 6743) و همکاران Gholami Tabasiاما

دار درصد تاج پوشش کل و تاغکاری باعث کاهش معني
نظر  از هاگونهافزایش این البته  .شوديمدرصد تاج پوشش 

توليد علوفه قابل استفاده برای دام و جلوگيری از فرسایش 
با گذشت زمان از کاشت که طوریبه خاک اهميت دارد.
 یهاگونههمانند سایر  آنهاتاج پوشش آتریپلکس و تاغ، 

خاک  یرینفوذپذ تيظرف شیافزا ه،یسا جادیبا اای درختچه
کاهش سرعت باد، جلوگيری  ،درجه حرارت منطقه لیو تعد

شد برای ررا  طیشراتعرق و ایجاد ميکروکليما  تبخير و از
وب اشک ریعرصه ز جیتدربه .است کردهفراهم  هاگونهسایر 

شده و شروع به سبز شدن و  مساعدتر اهانيگسایر  یبرا
، تراکم پوشش، درصد پوشش ميانگين کنند.ميمنطقه  اءيحا

 در منطقه تحت کشت هاگونهدرصد الشبرگ و غنای 
بيشتر از منطقه شاهد است اما این اختالف تنها  آتریپلکس

 داريمعنصد پوشش گياهي زیراشکوب در مورد تراکم و در
که کشت آتریپلکس پس از  دهديم. نتایج نشان باشديم

سال باعث تغيير در ترکيب، تراکم و درصد  47گذشت 
 یهاگونه. درصد، تراکم و تعداد پوشش گياهي شده است

گياهي در واحد سطح نسبت به منطقه شاهد افزایش یافته 
 این .است که در این ميان سهم گياهان یکساله بيشتر است

در یک  (6741)و همکاران  Mohammadiنتایج با  نتيجه
 شونديمتحقيق اثبات  یهاهيفرضبنابراین  .باشديمراستا 

س آتریپلککاری با بوته دهديمو همانطور که نتایج نشان 
و تاغ باعث بهبود وضعيت خاک و پوشش گياهي منطقه 

تيمارهای مورد این بهبود وضعيت برای  شده است اما
 یکسان نبوده است. آزمون

اوم به مق یهاگونهکشت  که دهديمتحقيق نشان  نتایج این
شرایط سخت محيطي در درازمدت قطعاً باعث بهبود وضعيت 

 .شوديمپوشش گياهي و جلوگيری از هدررفت خاک منطقه 
ن از ای هریکعالوه بر این باید به این مسئله اشاره کرد که 

 همراه و یهاگونهمنفي نيز بر پراکنش اثرهای دارای  هاگونه
این  قدام به استفاده ازکه باید قبل از اهستند خاک تحت کشت 

وجه ت با .گياهان در عرصه جوانب احتياط در نظر گرفته شود
جرای با ا گردديمآمده از این پژوهش پيشنهاد به نتایج بدست

ي و برگهای اضاف هاشاخهاقدامات مدیریتي مانند قطع به موقع 
بر شور شدن  آنهااز ميزان اثر  ،از منطقه آنهاگياه و خروج 

 خاک کاست.
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Abstract 

    The cultivation of plants that are resistant in difficult environmental conditions is an effective 

solution for reclamation of lands; thus, recognizing the effects of cultivation of different plants 

on soil and vegetation cover could be a suitable guide to select proper species by experts. The aim 

of this research was to investigate the effects of range improvement and reclamation practices on 

soil and vegetation cover characteristics in Jannat Abad rangeland. For this purpose, four transects 

of 100-m length and two transects of 100-m length were established with 100-m intervals in the 

seedling area (Atriplex canescens and Haloxylon aphyllum) and the control area (natural 

vegetation), respectively. Along each transect, 10 plots of 4m2 were sampled. In each plot, the 

vegetation data including canopy cover percentage, litter, gravel, bare soil, dominant species, and 

plant density were measured. Soil profiles were dug at the beginning and end of each transect. 

Soil sampling was performed from 0-30, 30-60 and 60-90 cm depths. Then, soil chemical and 

physical properties including electrical conductivity, pH, organic matter, phosphorus, potassium, 

nitrogen, bulk density, clay, silt, and sand percentage. The collected data were analyzed by 

independent t-test with SPSS software. Results showed that the cultivation of Atriplex canescens 

caused an increase in canopy cover percentage, density, and potassium content in the first and 

second depths (P<0.01), and caused an increase in the nitrogen content of the first depth, organic 

matter of the second depth, electrical conductivity of the first and second depths, and silt 

percentage in the first and third depths (P<0.05). It also caused a decrease in soil pH and sand 

percentage of the second and third depths (P<0.05). The cultivation of Haloxylon aphyllum 

caused an increase in density, electrical conductivity of the first depth, and a decrease in clay 

percentage in the third depth (P<0.05), compared to the control area. 

 

Keywords: Atriplex canescens, Haloxylon aphyllum, substratum cover, density, electrical 

conductivity. 

  


