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بررسی تغییرات خصوصیات شیمیایی خاك ناشی از کشت
 Atriplex canescensدر منطقة حسینآباد حپشلو
 معصومه عباسی خالکی؛ دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،کرج ،ایران
 محمد جعفری؛ استاد دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 علی طویلی؛ دانشیار دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 مهدی معمری؛ دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،کرج ،ایران

چکیده
در این مطا ع  ،ب من ور بررسی تغییرات خاكشناختی منطقة ظسینآباد ظپشلو در اثر مشهت آتهریپلكس ،پهس از بازدیهد
عرصة مورد مطا ع  ،دو سایت نزدیم ب ی ر یم ب مساظت یم كتار انتخاب شد ،م در یم سهایت بوته مهاری بها
گونة آتریپلكس مانسنس انجاش شده بود ،و سایت مجاور ،م شا د درن ر گرفت شد ،فاقد بوته بهود .بها روش تصهادفی-
سیستكاتیم و با استقرار  3ترانسكت ب رول  100متر در ر سایت نكون برداری انجهاش شهد .در سهایت بوته مهاریشهده
ترانسكت ا بر روی ردیف ای مشتشده و عكود بر فارو ا ،و در سایت شا د موازی یكدیگر و عكود بهر خطهوط تهراز
قرار گرفتند .در ابتدا ،وسط ،و انتهای ر ترانسكت پروفیل خاك ظهر شد و در ر پروفیل مقدار مافی نكونهة خهاك از دو
عكق  0ه  30سانتیمتر (خاك سطوی) و بیش از  30سانتیمتر (عكق ریش دوانی بوت ) برداشت شهد .سهپس ،خصوصهیات
خاك از قبیل بافت ،اسیدیت  ،دایت ا كتریكی ،آ م ،سدیی قابل تبادل ،مادة آ ی ،و عناصر سدیی ،پتاسیی ،ملسیی ،منیهزیی،
و نیتروژ اندازهگیری شد .نتهای ایهن مطا عه نشها مهید هد مه مقهدار  pHو منیهزیی مها ش معنهیداری در سهایت
بوت ماریشده نسبت ب سایت شا د داشهت .كچنهین ،سهدیی ،منیهزیی ،آ هم ،و ملسهیی افهزایش معنهیداری در منطقهة
بوت ماری نسبت ب منطقة شا د داشت .ب رور ملی ،نتای نشا مید د م تأثیر مشت ایهن گونه بهر روی خهاك منطقهة
مورد مطا ع پس از گذشت هت سال منهی بوده و باع افزایش امهحد در خهاك شهده اسهت ،مه مودودمننهدة رشهد
گون ای مرتعی است.
واژگان کلیدی :آتریپلكس مانسنس ،بوت ماری ،تأثیر مشت ،خصوصیات خاك.

 نویسندة مسئول تلفن2632223044 :

Email: atavili@ut.ac.ir
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تبادل ،هدایت ا كتریكهی ،و اسهیدیتة خهاك ارتبهاط

مقدمه
یكههی از روش ههای معكههول مرتههعمههاریْ بوت ه مههاری
(نهالماری) است .از جكل گیا ا بوت ای مه در ایهن
1

زمینه مههورد توجه فههراوا اسههت گونهة canescens

 Atriplexاست [ .]3ایهن گیهاه بهومیِ ایهرا نیسهت و
خاستگاه اصلی آ منارق شهكا ی و غربهی امریكاسهت
[ .]32گونة آتریپلكس مانسنس نخسهتین بهار در سهال
 ،1344ب من هور اصهحد مراتهع دشهت قهزوین ،وارد
مشههور شههد .نتههای ظاصههل از مشههت در آ منطقه و
آزمایش ای بعدی در سایر نقاط مشهور نشها داد مه
آتریپلكس مانسنس با شرایط امو وژیكی اغلب منهارق
خشههم و نیكه خشههم ایههرا سههازگار اسههت [ .]22از
ویژگی های مثبهت ایهن گیهاهْ تو یهد علوفهة مطلهوب،
خههوشخههورامی ،ارزش غههذایی بههاب ،و سههبزبود در
بیشتر ایاش سال است [ ،]21م این گونه را در اراضهی
شور و فقیر و باتحقی سازگار میسازد [ .]23كچنین،
آتریپلكس ب عنوا تخیرة علوفة خشم یا برای جبرا
مكبود مواد غذایی ملش استهاده میشود [.]35
از ررفی ،برخی توقیقات انجاششده در داخهل و
خههارج از مشههور بهه ایجههاد پههارهای تغییههرات در
مویط ای توت مشت آتریپلكس اشهاره مهینكاینهد
[ .]2نتای توقیقات اثر آتریپلكس در خاك ظهامی از
افزایش میزا نكم ،pH ،سدیی مولول ،و سدیی قابل
تبادل در خهاك سهطوی زیهر بوته های گونه های
آتههریپلكس اسههت [ .]33در بررسههی آثههار مشههت
آتریپلكس در خصوصیات خاك زرند ساوه نشا داده
شد م  ،در اثر ریزش انداش ای وایی ،میزا عناصر و
امحد خاك سطوی زیهر بوته ها افهزایش مهییابهد.
كچنههین ،بهها افههزایش عكههق خههاك تههأثیر گون ه در
خصوصیات خاك ما ش مییابد [ .]12در مطا ع بهر
روی گون ای آتهریپلكس در آریزونها و نیومكزیكهو
بیا شد م ظضور این گون ا با میهزا سهدیی قابهل
1. Fourwing salltbush

مسهههتقیكی دارد [ .]13میهههزا مقاومهههت دو گونهههة
آتههریپلكس هها یكوس و مانسههنس بهه یخبنههدا در
آ گریای اسهپانیا بررسهی شهد و نشها داده شهد مه
شوری خاك عامل مهكهی در افهزایش مقاومهت ایهن
گون ا از رریهق تجكهع یهو های  Naو  Na+Kدر
شیرة بافت ای این گیا ا است [.]1
در بررسی تأثیر مشت گون ای تاغ ،آتهریپلكس،
و گز بر خصوصیات خاك در مسیر بزرگهراه تههرا -
قی نتای ظامی از آ بود م مشت گونهة آتهریپلكس
مانسنس سبب افزایش معنیدار میزا نیتروژ  ،فسهر،
پتاسیی ،مادة آ ی و مها ش اسهیدیتة خهاك مهیشهود
[ .]14در مطا عة تأثیر آتریپلكس در خاك مراتع استا
گلسههتا  ،بههر تأثیرگههذاری مثبههت و منهههی آتههریپلكس
مشتشده در خاك مراتع استا

تأمید شهد [ .]19در

مطا عة اثر بشبرگ بر خاك این نتیج ب دسهت آمهد
مهه ریههزش بشبههرگ بهه تغییههرات معنههیداری در
خصوصیات شیكیایی خاك زیر درختا و بوت ها در
منارق خشم و نیك خشم منجر میشهود [ .]5مهادة
آ ی ،نیتروژ  ،پتاسیی ،و فسهر فامتور ای مودودمنندة
تو ید بیو وژیم در خاك ای بیابها مونته

سهتند و

غل ت آ ا ب رور معنیداری در خاك زیر بوت ای
 Prosopis flexusaبیش از خاك خهارج از موهدودة
تاج پوشهش ایهن گونه اسهت .هدایت ا كتریكهی و
غل ت عناصر سدیی ،ملسیی ،و منیزیی نیهز به

كهین

ترتیب اسهت [ .]28در جوامهع گیها ی (،45 ،39 ،25
 ،49 ،47و  53سا ) منهارق سهاظلی رودخانهة سها
آنتونیو ،پس از  20سهال اظیها ،از وهار مهربن بهین
جوامههع  49و  53سهها اخههتحف معنههیداری وجههود
داشت و مقدار این عنصر در زیر گون ای این جوامع
افزایش یافت است .و از وار نیتهروژ بهین جوامهع
 ،45 ،25و  49سا تهاوت وجود داشت  ،مه افهزایشِ
مقدارِ ازت را نشا مید ند [.]4
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در توقیهق بهر روی  Atriplex numulariaبیها
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شد م مادة آ ی ،ازت ،فسهر ،و دایت ا كتریكهی در

شد م این گون نتوانست مقدار روی ،مس ،و نیكهل

اثر مشت بوت ا در خاك افزایش یافت  ،امها از وهار

خههاك توههت مشههت خههود را مهها ش د ههد ،امهها

 pHبین منطقة توت مشت و منطقهة شها د اخهتحف

 Sporobolus virginicusدر مها ش ایهن عناصهر در

معنیداری وجود ندارد [.]34

خاك توت مشت خود تا رسید ب ظد شا د موفهق

از آنجا م آتریپلكس مانسنس ،ب منز ة یم گونة

عكههل نكههود [ .]6در بررسههی تغییههرات خههاك زیههر

غیربومی ،برای اصحد منارق زیادی از مشور مشهت

بوت ای آتریپلكس در ما ی نتیج ظامی از آ بود م

شده است ،ضروری مینكاید م اثهر ایهن بوته های

آتریپلكس مككن است از رریق میمرد نكم خهاكْ

دستماشت در ویژگی ای خاك منطقة مشت مطا ع

شههرایط آ را جهههت رشههد گیا هها یههمسهها در

شود تا بتوا تغییرات ایجادشده در خهاك و پوشهش

درازمدت بهبود بخشد ،اما آتهریپلكس هایی بها سهنِ

گیا ی مراتع منطق نسبت ب قبل از مشت این گیاه را

بیش از شت سال در ما ی ب خشهكی خهاك منجهر

بررسی مهرد و برنامه های مهدیریتی ای متناسهب بها

میگردند م مانع مهكی در عدش استقرار گیا ها زیهر

وضعیت مراتع منطق اعكال مهرد .بنهابراین ،هدف از

تاج پوشش این بوت ا اسهت ،مگهر اینكه بارنهدگی

این مطا ع بررسی تغییهرات ایجادشهده در خهاك به

سابن بیش از میانگین باشد [ .]17در مطا عة بررسهی

دنبال ماشهت گیهاه  Atriplex canescensنسهبت به

تأثیر برخی بوت ا در خصوصیات شیكیایی خاك بیا

منطقة شا د است.

شکل  .1موقعیت منطقة مورد مطالعه
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ردیف ای مشتشده و عكود بر فارو ا ،و در سهایت

مواد و روشها

شا د موازی یكدیگر و عكود بر خطهوط تهراز قهرار

ویژگیهای منطقة مورد مطالعه
این مطا ع در منطقة ظسینآباد ظپشهلو واقهع در 40
میلومتری جنوب شرقی شهرستا مرج بین رول ای

جغرافیههایی شههرقی ˝ 50˚ 42΄ 17تهها ˝ 50˚ 44΄ 54و
عرض شكا ی ˝ 35˚ 34΄ 45تا ˝ 35˚ 36΄ 43انجاش شد.
مساظت منطقه در ظهدود  44480كتهار و متوسهط
ارتهاع از سطح دریا  1195متر است .بلنهدترین نقطه
موه تبره در شكال منطق با ارتهاع  1271متر از سهطح
دریاست و پستترین نقط مف آبرا ة بابی جاده ب
ناش رودخانة چهارباغ است م ارتهاع آ  1160متر از
سطح دریاست .متوسط بارندگی سا یان در رول دورة
آماری هتسا  242میلیمتر است [.]25

پروفیل خاك ظهر شد و در ر پروفیل ب مقدار مافی
نكونهة خهاك از دو عكهق  0ه  30سهانتیمتهر (خهاك
سطوی) و بیش از  30سانتیمتر (عكهق ریشه دوانهی
بوت ) برداشت شد .پس از خشهمشهد نكونه های
خاك در وای آزاد ،بعضی از خصوصیات فیزیكهی و
شیكیایی خاك ،شامل بافت ،شوری ،اسهیدیت  ،آ هم،
گ  ،ملسیی ،منیزیی ،سدیی ،پتاسیی ،سدیی قابل تبادل،
مربن آ ی ،و ازت ،اندازهگیری شهد .در تعیهین بافهت
خاك از یدرومتر بایكاس استهاده شد .وامنش خهاك
( )pHب روش پتانسیومتری (ا كتریكی) انهدازهگیهری
شههد .كچنههین ،بههرای انههدازهگیههری آ ههم و گه از
ملسیكتر استهاده شد .ملسیی و منیزیی خاك به روش

روش تحقیق
در این توقیق ب من ور بررسی اثر مشت آتهریپلكس
در ویژگی ای خاك منطقه  ،پهس از بازدیهد عرصهة
مورد مطا ع  ،دو سایت نزدیم به

گرفتند .سپس ،در ابتدا ،وسط ،و انتهای ر ترانسكت

هی هر یهم به

مساظت  10000متر مربع انتخاب شد؛ ب نوهوی مه
در یم سایت بوت ماری با گونة آتریپلكس مانسهنس
در سال  1382انجاش شده بهود و سهایت مجهاور ،مه
شا د درن ر گرفت شد ،فاقد بوت بود .سهایت شها د
فقط از وار فقدا نهال ای مشهتشهده بها سهایت
بوت ماری دارای اختحف بود و سعی شد از جنب ای
دیگر ،مانند وضعیت خهاك ،پسهتی و بلنهدی ،ارتههاع
متوسط ،و غیره ،مشاب یكدیگر باشند .سپس ،با توج
ب شرایط منطق از ن ر خاك و پوشش گیها ی گونهة
آتههریپلكس ،بهها روش تصههادفی -سیسههتكاتیم و بهها
استقرار  3ترانسكت ب رول  100متهر در هر سهایت
نكون بهرداری انجهاش شهد .بهدین صهورت مه موهل
استقرار ترانسكت اول ب رور تصادفی انتخاب شهد و
ترانسكت ای دیگر ب فاصلة  40متهر از هی مسهتقر
شدند .در سایت بوت ماریشده ترانسكت ها بهر روی

عیارسنجی (تیتراسیو با  )EDTAتعیین شد .سدیی و
پتاسههیی و سههدیی قابههل تبههادل ( )ESPبهها اسههتهاده از
دستگاه فلیی فتومتر اندازهگیهری شهد .مهربن آ هی به
روش وا كلی و بلم ،و ازت خاك با دستگاه مجهدال
و ب روش تیتراسیو اندازهگیری شد [.]15

تجزیه و تحلیل دادهها
ملیة تجزی های آمهاری ایهن توقیهق ،بها اسهتهاده از
نرشافزار  SPSSنسخة  15انجاش گرفهت .نخسهت ،بها
اسهههتهاده از آزمهههو مو كهههوگروف -اسهههكیرنوف،
نرمههالبههود داده هها و ،بهها اسههتهاده از آزمههو یههو ،
كگنبود واریانس ها بررسهی شهد .سهپس ،بهرای
بررسی تأثیر بوت ای آتهریپلكس در خهاك ،آزمهو t

مستقل بر روی صهات انجاش شد.

نتایج
با توج ب جدول  ،1مقدار اسیدیت یها  pHعكهق اول
(در سههطح  5درصههد) مهها ش معنههیداری در سههایت
بوت ماریشده نسبت ب سایت شا د نشا مید د.
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جدول  .1مقایسة خصوصیات خاك در دو سایت بوتهكاری و شاهد

اشتباه معیار

خصوصیات

تیمار

ماسة عمق اول ()%

سایت بوتهكاری
سایت شاهد

62/75 ±1/44
51/11 ± 2 81

ماسة عمق دوم ()%

سایت بوتهكاری
سایت شاهد

53/20 ± 3/28
45/78 ± 2/20

16

رس عمق اول ()%

سایت بوتهكاری
سایت شاهد

18/29 ± 1/29
30/58 ± 2/44

16

4/45

رس عمق دوم ()%

سایت بوتهكاری
سایت شاهد

31/40 ± 3/38
36/80 ± 2/16

16

1/34

ns

سیلت عمق اول ()%

سایت بوتهكاری
سایت شاهد

18/95 ± 1/55
18/31 ± 1/06

16

0/34

ns

سیلت عمق دوم ()%

سایت بوتهكاری
سایت شاهد

15/40 ± 0/58
17/42 ± 2/12

16

0/92

ns

عمق اولpH

سایت بوتهكاری
سایت شاهد

7/32 ± 0/81
8/24 ± 0/04

16

1/14

*

عمق دومpH

سایت بوتهكاری
سایت شاهد

8/24 ± 0/05
8/09 ± 0/05

16

2/11

ns

عمق اولEc

سایت بوتهكاری
سایت شاهد

0/40 ±0/06
0/29 ± 0/03

16

1/57

ns

عمق دومEc

سایت بوتهكاری
سایت شاهد

0/31 ± 0/02
0/50 ± 0/04

16

3/93

ns

آهک عمق اول ()%

سایت بوتهكاری
سایت شاهد

8/82 ± 0/18
9/95 ± 0/49

16

2/37

**

آهک عمق دوم ()%

سایت بوتهكاری
سایت شاهد

10/16 ±0/92
15/81 ± 0/52

16

5/36

ns

سدیم قابل تبادل
عمق اول ()%

سایت بوتهكاری
سایت شاهد

9/47 ± 2/22
7/35 ± 1/27

16

0/83

ns

سدیم قابل تبادل
عمق دوم ()%

سایت بوتهكاری
سایت شاهد

15/84 ± 4/16
11/46 ± 2/02

16

0/95

ns

سدیم عمق اول
()ppm

سایت بوتهكاری
سایت شاهد

49/35 ± 8/41
29/51 ± 5/14

16

2/01

ns

سدیم عمق دوم
()ppm

سایت بوتهكاری
سایت شاهد

56/60 ± 7/06
41/99 ± 1/68

16

2/01

*

()ds/m
()ds/m

 ±میانگین

درجة آزادی

t

Sig

16

3/68

ns

1/88

ns

ns
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جدول  .1مقایسة خصوصیات خاك در دو سایت بوتهكاری و شاهد

اشتباه معیار

خصوصیات

تیمار

پتاسیم عمق اول
()ppm

سایت بوتهكاری
سایت شاهد

17/44 ± 2/83
10/13 ± 2/34

پتاسیم عمق دوم
()ppm

سایت بوتهكاری
سایت شاهد

15/06 ± 4/25
3/61 ± 1/05

16

كلسیم عمق اول
()ppm

سایت بوتهكاری
سایت شاهد

15 /67 ± 0/60
24 ± 2/98

16

1/75

كلسیم عمق دوم
()ppm

سایت بوتهكاری
سایت شاهد

18/55 ± 0/71
17/78 ± 1/90

16

0/38

**

منیزیم عمق اول
()ppm

سایت بوتهكاری
سایت شاهد

10/67 ± 1/63
8/22 ± 0/85

16

1/33

**

منیزیم عمق دوم
()ppm

سایت بوتهكاری
سایت شاهد

8/89 ± 1/85
6/89 ± 0/63

16

1/02

*

مادة آلی عمق اول
()%

سایت بوتهكاری
سایت شاهد

1/33 ± 0/06
1/16 ± 0/04

16

2/40

ns

مادة آلی عمق دوم
()%

سایت بوتهكاری
سایت شاهد

1/34 ± 0/05
1 ± 0/03

16

6/18

ns

ازت عمق اول ()%

سایت بوتهكاری
سایت شاهد

0/04 ±0/003
0/03 ± 0/002

16

0/33

ns

ازت عمق دوم ()%

سایت بوتهكاری
سایت شاهد

0/03 ± 0/001
0/03 ± 0/002

16

0/97

ns

 ±میانگین

درجة آزادی

t

Sig

16

1/99

ns

2/61

**
**

* وجود اختالف معنیدار در سطح  5درصد؛ ** وجود اختالف معنیدار در سطح  1درصد؛  nsفقدانِ اختالف معنیدار

سدیی و منیزیی عكهق دوش (در سهطح  5درصهد)
افزایش معنیداری در منطقهة بوته مهاری نسهبت به
منطقة شا د دارد .در مورد خصوصیات آ هم عكهق
اول ،پتاسیی عكق دوش (در سطح  1درصد) ،و ملسهیی
در ههر دو عكههق (در سههطح  1درصههد) در منطقههة
بوت ماری نسبت ب منطقة شها د افهزایش معنهیداری
دارد ،در ظا ی م منیهزیی عكهق اول بهین دو سهایت
دارای اختحف معنیدار است و در سایت شا د بهیش
از سایت بوت ماری اسهت .سهایر خصوصهیات مهورد
بررسی اختحف معنهی داری را بهین دو سهایت مهورد
مطا ع نشا ندادند.

بحث و نتیجهگیری
بررسی آثار مشت آتهریپلكس در خصوصهیات خهاك
منطقههة مههورد مطا عه نشهها مههید ههد مه برخههی از
خصوصیاتی م بین دو سایت مورد مطا عه اخهتحف
معنیدار داشت اند در سایت بوته مهاریشهده بهیش از
سایت شا د بوده و برخی از خصوصیات نیهز ظا هت
عكههس دارنههد .اظتكههابً بهه علههت اینكهه سههایت
بوت ماری شده منطقة مورد مطا ع در سال های او یه
پس از مشت قرق شده و از چرای بوته ها مكانعهت
ب عكل آمده ،عدش چرای داش باع

شده با ریخت شد

برگ ای آتریپلكس یا شسهتوشهوی گیهاه بها بهارا
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مقادیری از نكم ای ربقات عكیق زمین ،مه توسهط

با توج ب نتای به دسهتآمهده از ایهن توقیهق،

گیاه جذب شده است ،ب سطح خاك برسد و شهوری

مشههخص شههد مهه منیههزیی عكههق دوش در سههایت

را در عكق سطوی خاك بیشتر نكاید .اگرچه مقهدار

بوت ماریشده بیشتر از سایت شها د بهوده اسهت ،در

هههدایت ا كتریكهههی یههها  Ecخهههاك در سهههایت

ظا ی م منیهزیی عكهق اول در منطقهة شها د مقهدار

آتریپلكسماری در مقایس با منطقهة شها د اخهتحف

بیشتری داشت است .میزا پتاسیی قابل جذب ،ملسیی،

معنیداری نشا نهداد ،كها رهور مه در جهدول 1

و منیزیی در منطقة مشت آتریپلكس (ارراف بزرگهراه

مشههخص اسههت ،ایههن مقههدار در عكههق اول (خههاك

تهرا  -قی) نسبت ب منطقة شا د افزایش یافت اسهت

سطوی) در پای بوت ا بیش از ناظیة شا د است.

[ .]14این گیاه سبب افزایش مقهدار نیتهروژ  ،فسههر،

نتای مقدار اسیدیت یا  pHنشا مید د مه ایهن
مقدار در عكق اول خاك سایت شا د بیشتر از سایت

مربن آ ی ،و منیزیی در منطقة مشت نسبت به منطقهة
شا د شده است [.]31 ،29 ،28 ،26 ،18 ،9

بوت ماری است؛ یعنهی مشهت بوته های آتهریپلكس

نتای مقدار آ م بیانگر آ است م این مهاده در

ما ش اسیدیتة خاك شده است .ما ش  pHدر

عكق اول در منطقة بوته مهاریشهده بیشهتر از منطقهة

زیر بوت ای آتریپلكس ب علت ریزش شاخ و بهرگ

شا د اسهت .رابطهة فهامتور آ هم در برخهی مهوارد

ربیعی گیاه بر سطح خاك است م بر اثر تجزیة مهادة

مستقیی و در برخهی مهوارد معكهوس بها پارامتر های

آ ههی اسههید ومیههم تشههكیل و موجههب مهها ش pH

گیا ی است .علت آ ایهن اسهت مه وجهود مقهادیر

مههیشههود [ .]18 ،17 ،16 ،5اثههر مشههت بوتهه در

متعادل آ م در خاك مول استقرار برخی از گیا ها

خصوصیات خاك در منارق نیك خشم نیجهر باعه

سبب تنوع گون ای بابتری در منهارق اسهتقرار آ ها

باع

افههزایش فعا یههت

شد م  pHخاك سطوی در منطقة مشت نسهبت به

شههده اسههت ،زیههرا آ ههم باعهه

منطقة شا د ما ش معنیداری داشت باشد [.]36

بیو وژیم خاك می شود .و ی اگر آ م خاك بیش از

نتای ظامی از آ است م مقدار سدیی در عكهق

ظد افزایش یابد ،با ایجاد سختبیه در خهاك و ،در

دوش در سایت آتریپلكسماری بهیش از شها د اسهت.

نتیج  ،نامساعدشد شرایط جههت جهذب بعضهی از

آتریپلكس یم استخراجمنندة مؤثر سدیی به ویهژه در

مواد غذایی توسط گیهاه ،باعه

ایجهاد مشهكحتی در

ترمیههب بهها گ ه در خههاك ههای قلیههایی اسههت [.]20

گیاه میشود [ .]37مقدار آ م در مودودة زیر بوت ا

آتههریپلكس مانسههنس دارای مقههادیر زیههادی سههدیی،

در افهق سهطوی خهاك ( 0ه 10سهانتیمتهر) افهزایش

ملسیی ،پتاسیی ،و فسهر است ،در نتیج  ،در اثر ریزش

مییابد و علت آ اثر مسهتقیی برگشهت بیومهاس به

و تجزیة انداش ای گیاه در ری سها یا عناصهر خهاك

خههاك تمههر شههده اسههت [ .]9آ ههم ن یههر سههایر

منطقة آتهریپلكسمهاری نیهز افهزایش مهییابهد [.]27

خصوصیات خاك در پهرامنش پوشهش گیها ی تهأثیر

دایت ا كتریكهی ،مهادة آ هی ،و میهزا سهدیی قابهل

دارد [ .]30مقهههدار آ هههم خهههاك در نكونه ه هههای

جذب در عكق سطوی خاك اخهتحف معنهیداری بها

برداشتشده از تیكار زیر اشكوب بوت ها نسهبت به

عكق ای دیگر مورد بررسهی در زیهر بوته های A.

تیكار شا د مكتر بود [.]31

 numulariaدارد [ .]24مقدار سهدیی زیهر بوته های

نتای مربوط ب پتاسیی نشا مید د م مقدار این

مشتشده نیز افزایش معنهیداری داشهت [،10 ،9 ،2

عنصر در عكق دوش خاك در سهایت بوته مهاریشهده

.]33 ،31 ،28 ،18 ،11

بیشتر از سایت شا د است .مقدار قابل توجهی پتاسیی

556

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دورة  ، 67شمارة  ،4زمستان 1393

ناشی از تجزیة انداش ای وایی ب خهاك زیهر بوته ها

داشت [ .]14مقدار ملسیی و دیگر ماتیو ها در پهای

افزوده میشود [ .]12مقدار پتاسیی قابل جذب در پهای

بوت ا افزایش قابل محظ ای نسبت ب نهواظی بهین

بوت ای آتریپلكس در مراتع چپرقویك  ،داشلی بهرو ،

بوت ا و شا د دارد [.]31 ،28 ،27 ،19

چات ،و اینچ برو استا گلستا در مقایس با منطقهة

ب رور ملی ،میتوا گهت مه گونهة آتهریپلكس

شا د افزایش یافت [ .]19درصهد مهواد آ هی و مقهدار

مانسنس دارای مقادیر زیادی سدیی ،ملسیی ،پتاسهیی،

پتاسیی در خهاك زیهر اشهكوب بوته های آتهریپلكس

و فسهههر اسههت ،در نتیج ه  ،در اثههر ریههزش و تجزی هة

افزایش یافهت [ .]31مقهدار پتاسهیی مولهول در خهاك

انداش ای گیهاه در رهی سهال های گذشهت  ،خهواص

توت چند بوتة مهورد مطا عه از خهانوادة اسههناج در

شهههیكیایی خهههاك تغییهههر یافتهه و عناصهههر منطقههة

مقایس با منطقة شا د افزایش معنیداری نشها دادنهد

آتریپلكسماریشده ،ب ویژه مودودة زیر تاج پوشهش

[.]36 ،33 ،28 ،27 ،18 ،14 ،9 ،8

بوت ا نیز افزایش یافت است .كچنین ،از آنجایی م

با توج به نتهای مربهوط به آزمهایش ملسهیی،

آتریپلكس نكم خاك را در ظباب ای نكم بر روی

مشخص شد مه مقهدار ملسهیی در هر دو عكهق در

برگ ا ب ناش  Bladdersجكع میمند و از این رریهق

سایت آتریپلكسماری بیشتر از منطقهة شها د اسهت.

ب دفع شوری اقهداش مهیمنهد ،بها تجزیهة بهرگ های

افزایش مقدار ملسیی و منیزیی كانند سدیی در میزا

ریخت شده و برگشت دوبارة نكم به خهاك ،موهیط

پوشش گیا ا مرتعی تأثیر منههی دارنهد ،امها قهدرت

خاك را می می از ظا هت قلیهایی به اسهیدی تبهدیل

مودودمنندگی آ ا مكتر است [ .]9ملسیی در عكهق

میمند و باع

ما ش اسهیدیتة خهاك منطقهة مشهت

اول در سطح  1درصد در خاك زیر بوت های منطقهة

بوت ا میشود.

مشتشده نسبت ب منطقة شا د افهزایش معنهیداری
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