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 چکیده 

هایشان به سبب داشتن تاج پوشش گسترده و خوابیده بر روی زمین از طریق ریزش الشبرگ و تاثیر ریشه ایبوتهگیاهان  

 Astragalus myriacanthus تاثیر گونه هدف از این پژوهش بررسی .شوندمیزیر تاج خود در کیفیت خاک موجب تغییر 

پایه بوته  10ت کامال تصادفی از نمونه گیری از خاک به صور بود. مختلفهای موقعیتخصوصیات شیمیایی خاک در بر

لبه روبه شیب باالی بوته، مرکز بوته، لبه رو به شیب پایین بوته و خارج از بوته از  شاملهای مکانی مختلف در موقعیت

، اسیدیته، الکتریکی ها خصوصیات شیمیایی شامل هدایتو در هر یک از آن انجام متری سطح خاک سانتی 0-5عمق 

 دارمعنی خارج بوتهبوته با  زیراشکوبآلی در  مادهو  EC ها نشان داد کهتجزیه و تحلیل داده .شداندازه گیری مواد آلی 

مورد خصوصیات بطور کل  زیر تاج پوشش و بیرون تاج پوشش مشاهده نشد.اسیدیته تفاوت معنی داری در اما  ند،بود

همگن  برخالف انتظار کامالً)لبه باالئی شیب، لبه پائینی شیب و مرکز بوته( متفاوت بوته  هایموقعیتدر خاک  مطالعه

 .بودند

  Astragalus myriacanthusخصوصیات شیمیایی خاک، تغییرات مکانی،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه 

میان خاک و  منوط به دانستن روابطو های تثبیت و احیا با پوشش گیاهی بخش مهمی از موفقیت در انجام برنامه

ک و پوشش خا ،غیرزندهدو بخش زنده و  تأثیرمرتعی تحت های رویشگاه باشد.می های گیاهیجامعه و جمعیت گونه

خاک بخش مهمی  .(Escudero et al., 2000) کنندپیوسته تغییر می صورتبههستند  کنندهتعیینگیاهی که عنصرهای مهم و 

محسوب  جوامع گیاهی ویژهبهزیستگاهی برای تمام موجودات زنده  عنوان بهو  آیدمی حساب بهمرتعی  هایرویشگاهاز 

کربن نقش  چرخه وچرخه انرژی  چرخه آب، ازجمله زیستی و غیر زیستیهای که با تحت تاثیرقراردادن چرخه شودمی

متقابل  صورتبهارتباط خاک و پوشش گیاهی (. 1383و همکاران، جعفری دارد ) مهمی در ایجاد تغییرات جوامع گیاهی

به  سالهچندهای ریشه و خصوصیات الشبرگی است که از گیاهان از فعالیت متأثرو جدانشدنی است. خصوصیات خاک 

، فرم امعه و جمعیت()ج گیاهی مانند نوع پوشش گیاهی هایویژگی تأثیرتحت  و ریزدفرومیها ناحیه زیر تاج پوشش آن

ا اضافه کردن الشبرگ گیاهان ب(. Yang et al., 2011) کندپیوسته در زمان و مکان تغییر می طوربهرویشی و تراکم پوشش 

شوند )عرفانزاده یمتسریع چرخه عناصر غذایی در زیر تاج خود  به خاک سبب افزایش ماده آلی، افزایش فعالیت میکروبی و

 (.1392 و همکاران،

 هستندمرتفع  هایرویشگاهاز سازگارترین و مشهودترین گیاهان موجود در  1رویشی بالشتکی فرم باگیاهان  

(Cavieres et al., 2014).  شرایط با اصالح  توانندمیبا توجه به فرم رویشی فشرده و ارتفاع کم، گیاهان بالشتکی

Molenda ) بدهند را 2 گیاهی هایلکه تشکیل و زا از محیط اطراف خود ایجاد کنندمج هاییزیستگاه، خرد محیطیزیست

et al., 2012). عابدی و همکاران، ) شوندمی هاگونهرشد موجب تسهیل همچنین به سبب داشتن تاج بزرگ خود  هاآن

ها دارای مواد غذایی، عناصر معدنی و محتوی رطوبتی باالتری نسبت به مناطق عاری از پوشش زیر بوته خاک (.1385

شود. عالوه بر این با ایجاد سایه اثر حرارت و میزان باعث افزایش عملکرد گیاه و رشد بیشتر آن می درنتیجههستند که 

 (. Yeng et al 2011; Flores & Jurado,2003دهند )تبخیر را کاهش می

 شوندمیگونه در دنیا را شامل  2500که حدود  باشندمی Fabaceaeجنس متعلق به گیاهان تیره  ترینمهماز  هاگون

 چندساله، سالهیکعلفی،  صورتبه، گیردبرمیده درصد کل گیاهان ایران را در  تقریباًکه  گون گونه 844از این میان 

 روندمیبه شمار  پسندخشکیجزو گیاهان  هاگون(. Fordin,2004در ایران حضور دارند ) ایدرختچهیا  ایبوتهچوبی، 

در مناطق  اکثراً ایدرختچهیا  ایبوته صورتبه. این گیاهان دهندمیکه با رطوبت کم و نیاز آبی اندک به حیات خود ادامه 

                                                           
1Cushion plant 
2 Patch 
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داشتن تاج پوشش  اما به سبب ؛گیرندنمیمورد چرای دام قرار  دارتیغپراکنش داشته و به علت شکل  خشکنیمهخشک و 

بهبود  به منجرآب، افزایش رطوبت، تسریع چرخه عناصر غذایی  نفوذپذیریبا افزایش  شانریشه تأثیرو تحت  بالشتکی

 دارشیببا قرار گرفتنشان در سطوح بالشتکی  ایهگونهاین (.Chen et al., 2015) شوندمی کیفیت خاک زیرین خود

یک مانع فیزیکی در مسیر حرکت رواناب و رسوب هستند که منجر به نگهداشت ذرات رسوب، افزایش تجمع  عنوانبه

 بر خصوصیات خاک، احتماالًکه  شودمیرو به سمت باال  درشیببذرهای حمل شده با آب در لبه گیاه ، تجمع الشبرگ

 توانمی روازاین .(Fordin,2004) گذاردمیمنفی  تأثیررو به سمت پایین  درشیببذر و استقرار نهال در لبه گیاه  تجمع

 خصوصیات خاک شوند.منجر به تغییرات مکانی در  دارشیبدر سطوح  گیاهی هایلکهاین  انتظار داشت که

های آگاهی از فرآیند ها ودر استقرار آن مؤثر، عوامل زیراشکوبهای گیاهی و خاک شناخت روابط موجود بین گونه 

و عملکرد مراتع، مدیریت و  هاپتانسیلها کمک شایانی به شناخت های گیاهی و فضای خارج آنتوده اکولوژیکی این

شامل ارزیابی اثرات این گیاه بالشتکی بر  ،بنابراین در این تحقیق هدفی که دنبال شد ؛ها داردصحیح آن ریزیبرنامه

 باشد.میمختلف  هایجهتدر خصوصیات خاک 

 هاروش و مواد 

 موردمطالعه منطقه معرفی  

باشد. مساحت این ، بخش مروست، غرب شهرستان خاتم در استان یزد مینازچنار، مراتع روستای قیموردتحقمنطقه 

میانگین و  23متوسط درجه حرارت ساالنه باشد. متر از سطح دریا می 2200هکتار و ارتفاع متوسط آن  116 منطقه

  باشد.می خشکمهیندومارتن دارای اقلیم  یبندطبقهکه بر اساس متر است میلی 250بارش منطقه 

 بردارینمونه 

در تصادفی انتخاب شد.  صورتبهپایه بوته بالشتکی  10 ناز چنارپس از بازدید صحرایی مراتع  96 پاییز اوایل در

 منظوربهبه شیب پایین و بیرون  رولبهبه شیب باال و  رولبهمرکز،  ازجملهداخل هر لکه بالشتکی، چهار موقعیت مکانی 

تصادفی  صورتبهاز این چهار موقعیت  هرکدام در .(Braz et al., 2014) شد گرفته نظرخاک در های برداشت نمونه

بعد از  های خاکنمونه .جمع آوری شدمتر سانتی 0-5متر در عمق سانتی 5یک اوگر با قطر  وسیلهبههای خاک نمونه

، یقیحق ی)جعفر شدندمتری عبور داده میلی 2کوبیده و از الک  آرامیبهو  شدهخشکدر هوا  انتقال به آزمایشگاه دانشکده

دستگاه با  ECمتر و  pHبا دستگاه   pH،(Noset et al., 2006) کبل ی( به روش والکلSOC) یدرصد کربن آل (.1382

EC ند.متر تعیین شد  
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 هاداده تحلیل و تجزیه 

تعیین نوع آزمون و مقایسه  منظوربهبانک اطالعات ذخیره شد سپس  عنوانبهاکسل  افزارنرمدر  شدهآوریجمعهای داده

 موردها با استفاده از آزمون کولموگرف اسمیرنوف و همگنی واریانس با استفاده از آزمون لون ها، ابتدا نرمال بودن دادهداده

بر  (باالیی و پایینی و خارج از تاج پوشش لبهبرای مقایسه اثر موقعیت مکانی )زیر تاج پوشش،  قرار گرفت. بررسی

انجام  SPSS افزارینرم طیدر مح یآمار هایآزمون هیکل شد. استفاده ANOVA شیمیایی خاک، از آزمون خصوصیات

 شد.

 نتایج

بوته با تیمار  زیراشکوبدر  کربن آلی و EC شامل نتایج ما در این تحقیق نشان داد که خصوصیات شیمیایی خاک

 هایموقعیتدر خصوصیات شیمیایی خاک  و ،ندنداشت داریمعنی تأثیربا تیمار شاهد اما اسیدیته  ،ندبود دارمعنیشاهد بسیار 

الکتریکی در لبه شیب روبه  هدایت وآلی، اسیدیته  کربن میزان طوریبه .همگن بودند کامالًبرخالف انتظار متفاوت بوته 

خاک در تغییرات مکانی خصوصیات شیمیایی  تأثیری شیب وشتند، ندا دارمعنیروبه پایین اختالف  درشیبو لبه  مرکز ،باال

 زیر بوته نداشت.

 ایسه خصوصیات شیمیایی خاک مقجهت  ANOVAنتایج  -1جدول

 سطح معنی داری     محاسباتی     F       میانگین مربعات      خصوصیات خاک       درجه آزادی     مجموع مربعات  

 64/0                 55/0                      023/0                 865/0               39اسیدیته                      

 00/0                 15/14                      028/0                    20/2              39هدایت الکتریکی           

 002/0                99/5                        234/0                62/12               39ماده آلی خاک             
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 Astragalus myriacanthus مقایسه اسیدیته، هدایت الکتریکی و ماده آلی خاک در چهار مکان مختلف اطراف بوته -2شکل

 

                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 بحث

و ذخیره مواد  وهواآب، ذخیره هاریشهی، یعنی تعادل گیاه، استقرار بستر رشد گیاهان چهار نیاز اساس عنوان بهخاک 

 شودمی متأثر هاآنو از  گذاردمی تأثیربر گیاهان  بخش تخریب یافته سنگ مادر عنوان به. خاک کندمی تأمینغذایی را 

 همرویبر  به هم وابسته هستند، بلکه عملکردشان تنهانهگیاهی  پوشش وخاک (. 1384جعفری و همکاران، )

و هرگونه تغییر در پوشش گیاهی  بخشدمیهوموس به خاک زندگی است. پوشش گیاهی با اضافه کردن  تفکیکغیرقابل

 (. Ognkunle ،2013) گذاردمی تأثیربر خاک  فرم رویشی و تراکم پوشش ،نوع پوشش ازجمله
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و از آن برای مدیریت صحیح و منطبق  یافتدستهریک  هایویژگیبه  توانمیارتباط بین خاک و گیاه  مطالعه با
(. نتایج این بررسی نشان داد که 1383جعفری و همکاران، )خشکی استفاده کرد  هایاکوسیستمدر  شناختیبومبر اصول 

باال، مرکز  درشیبدر سه موقعیت مکانی لبه  زیراشکوبوجود بوته بالشتکی باعث تغییر در خصوصیات شیمیایی خاک 
 زیراشکوبدر خاک کتریکی خصوصیاتی مانند ماده آلی و هدایت ال باعث افزایش کهطوریبه. شد پایین درشیببوته و لبه 

های حرارتی، حفظ رطوبت بر روی خاک با کاهش استرس ایجادشدهسایه در مقایسه با منطقه شاهد شد. احتماال بوته 
 ,.Erfanzadeh et al)شوند های مناسب برای دیگر گیاهان میخاک و افزایش کیفیت خاک منجر به ایجاد خرد زیستگاه

2014 ; Traco et al., 201l.) .اما  افزایش گیاهان علفی منتج به افزایش مواد آلی و سایر فاکتورهای کیفی خاک می گردد
خود با منطقه  زیراشکوبخاک  اسیدیتهبر  تأثیریبوته بالشتکی  و ؛از خود مقاومت نشان داد pHمقابل تغییرات  خاک در

ی به این نتیجه رسیدند که ماده Carraana microphylla( با مطالعه بوته های 2011) و همکاران Yeng .شاهد نداشت
های مسن به طور قابل توجهی باالتر از مناطق خارج از تاج آلی خاک، نیتروژن کل و ظرفیت تبادل کاتیونی در مرکز بوته

های با فضا Artemisia ordosicaتاج  ریز زیحاصلخ ریجزا (، با مقایسه2008)و همکاران  Li .پوشش این بوته است
 ریز در کل تروژنیکل خاک و ن یکربن آل زانیم نیشتریب به این نتیجه رسیدند که 20-10و  10-0در دو عمق  دراطراف 

نشان (، 1393تحقیقات فراهی و همکاران ) بود. 20-10و عمق  از تاج پوشش رونیآن ب نیو کمتر 10-0و عمق بوته 
نیتروژن،  بی کربنات، کلسیم، هدایت الکتریکی، ماده آلی، جمله از زیر تاج پوشش گز خاک شیمیایی هایویژگی داد که

داری یافته، اما اسیدیته و پتاسیم به طور معنی داری افزایشطور معنی منطقه شاهدمقایسه با خاک در  فسفر، سدیم و منیزیم
بیابانی، گون و ورک( در مراتع ای )کاهوی (، در بررسی تأثیر سه گونه بوته2013و همکاران ) Sadeghi .است کاهش یافته

های کربن آلی، نیتروژن کل و هدایت الکتریکی خاک به این نتیجه رسیدند که ویژگی هایاستپی کاخک گناباد بر ویژگی
متر به سانتی 10-50ها و عمق پایین متر نسبت به فضای بین بوتهسانتی 0-10ها و عمق سطحی پوشش بوتهدر زیر تاج
 داری نداشت.تفاوت معنی pHبیشتر بود ولی داری طور معنی

 به سبب داشتن تاج خوابیده و گسترده خود بر روی زمین بامورد مطالعه بالشتکی  گونه نتایج این تحقیق نشان داد که

آب، افزایش رطوبت، تسریع چرخه عناصر  نفوذپذیریبا افزایش احتماال  شانریشه تأثیرهوایی و تحت  هایاندامریزش 

خود  هایبررسیرا در  اینتیجهدیگر نیز چنین  محققان .شوندمی خود زیراشکوبباعث تغییرات شیمیایی در خاک  غذایی

 .(Wezel et al., 2000) Yimer et al., 2006; Zheng et al., 2008 ; ; Qu et al., 2016 اندکردهبیان 
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 منابع
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Abstract: 
Shrubs affect soil quality through their litter and roots due to having recumbent and dense canopy cover. 
This study aimed to investigate the effect of Astragalus myriacanthus on soil chemical properties in 
different shrub locations. Ten individuals of the shrub were selected and soil samples were collected 
from four locations (upper slope side, lower slope side, center and outside of the shrub) within two 
depths, 0-5cm and 5-10cm.  Then, soil chemical properties were measured in the laboratory, i.e. EC, 
total organic matter and pH. The results showed that there was significant differences in EC and total 
organic matter between center and outside of the shrub while the differences were not significant for 
pH. Surprisingly, there were no significant differences of all studied soil characteristics amongst the 
shrub center, upper side and lower side. 
 
Key words: Soil chemical parameters, Spatial variation, Astragalus myriacanthus  
  


