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آباد ظپشلو در اثر مشهت آتهریپلكس، پهس از بازدیهد      شناختی منطقة ظسین ب  من ور بررسی تغییرات خاك ،در این مطا ع 

مهاری بها    م  در یم سهایت بوته    ، كتار انتخاب شد یم ی  ر یم ب  مساظت ب  نزدیم  مورد مطا ع ، دو سایت ةعرص
 -روش تصهادفی  ام  شا د درن ر گرفت  شد، فاقد بوته  بهود. به    ،و سایت مجاور ،آتریپلكس مانسنس انجاش شده بود ةگون

شهده   مهاری  شهد. در سهایت بوته    ش انجها برداری  متر در  ر سایت نكون  100ب  رول   ترانسكت 3با استقرار و سیستكاتیم 
شده و عكود بر فارو ا، و در سایت شا د موازی یكدیگر و عكود بهر خطهوط تهراز      ای مشت  ا بر روی ردیف ترانسكت

خهاك از دو   ةو انتهای  ر ترانسكت پروفیل خاك ظهر شد و در  ر پروفیل مقدار مافی نكونه  ،قرار گرفتند. در ابتدا، وسط
خصوصهیات   ،دوانی بوت ( برداشت شهد. سهپس   متر )عكق ریش  سانتی 30ر )خاك سطوی( و بیش از مت سانتی 30ه   0عكق 
 ،و عناصر سدیی، پتاسیی، ملسیی، منیهزیی ،  از قبیل بافت، اسیدیت ،  دایت ا كتریكی، آ م، سدیی قابل تبادل، مادة آ ی  خاك

داری در سهایت   و منیهزیی مها ش معنهی    pHار د هد مه  مقهد    گیری شد. نتهای  ایهن مطا عه  نشها  مهی      و نیتروژ  اندازه
 ةداری در منطقه  و ملسهیی افهزایش معنهی    ،سهدیی، منیهزیی، آ هم    ،شده نسبت ب  سایت شا د داشهت.  كچنهین   ماری بوت 
د د م  تأثیر مشت ایهن گونه  بهر روی خهاك منطقهة       نتای  نشا  می ،رور ملی  شا د داشت. ب ةماری نسبت ب  منطق بوت 

رشهد   ةمه  مودودمننهد   اسهت،  دهشه سال منهی بوده و باع  افزایش امهحد در خهاك    هت از گذشت مورد مطا ع  پس 
 .است   ای مرتعی  گون 
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 مقدمه
مههاری  بوتهه  مههاریْ  ههای معكههول مرتههع یكههی از روش

ای مه  در ایهن    ماری( است. از جكل  گیا ا  بوت  )نهال
 1canescens ةزمینهه  مههورد توجهه  فههراوا  اسههت گونهه

Atriplex [ ایهن گیهاه بهومیِ   3است .]  و  یسهت ایهرا  ن
مریكاسهت  اخاستگاه اصلی آ  منارق شهكا ی و غربهی   

ین بهار در سهال   نخسهت آتریپلكس مانسنس  ة[. گون32]
وارد  ،ب  من هور اصهحد مراتهع دشهت قهزوین     ، 1344

مشههت در آ  منطقهه  و  مشههور شههد. نتههای  ظاصههل از
بعدی در سایر نقاط مشهور نشها  داد مه       ای آزمایش

آتریپلكس مانسنس با شرایط امو وژیكی اغلب منهارق  
از [. 22] اسههتخشههم ایههرا  سههازگار  خشههم و نیكهه 

مطلهوب،   ةتو یهد علوفه    های مثبهت ایهن گیهاهْ     ویژگی
و سههبزبود  در  ،خههورامی، ارزش غههذایی بههاب خههوش

را در اراضهی    م  این گونه   ،[21] بیشتر ایاش سال است
 ،[.  كچنین23]سازد  شور و فقیر و باتحقی سازگار می

خشم یا برای جبرا   ةعلوف ةآتریپلكس ب  عنوا  تخیر
 [.35شود ] مكبود مواد غذایی ملش استهاده می

شده در داخهل و   برخی توقیقات انجاش ،از ررفی
ای تغییههرات در  خههارج از مشههور بهه  ایجههاد پههاره   

نكاینهد    ای توت مشت آتریپلكس اشهاره مهی   ویطم
ظهامی از   ر خاكدنتای  توقیقات اثر آتریپلكس  [.2]

و سدیی قابل  ،، سدیی مولولpHافزایش میزا  نكم، 
 های    های گونه    بوته   تبادل در خهاك سهطوی زیهر   

مشههت  آثههار[. در بررسههی 33آتههریپلكس اسههت ] 
ر خصوصیات خاك زرند ساوه نشا  داده دآتریپلكس 

میزا  عناصر و  ، ای  وایی در اثر ریزش انداش ،د م ش
 بهد. یا مهی  ها افهزایش    امحد خاك سطوی زیهر بوته   

ر دبهها افههزایش عكههق خههاك تههأثیر گونهه    ، كچنههین
[. در مطا ع  بهر  12یابد ] خصوصیات خاك ما ش می

 ای آتهریپلكس در آریزونها و نیومكزیكهو     روی گون 
  سهدیی قابهل    ا با میهزا  بیا  شد م  ظضور این گون 

                                                      
1. Fourwing salltbush 

خهاك ارتبهاط    ةو اسهیدیت  ،تبادل،  هدایت ا كتریكهی  
ة مقاومهههت دو گونهههمیهههزا  [. 13مسهههتقیكی دارد ]

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     

در  Na+Kو  Na های    ا از رریهق تجكهع یهو     گون 
 [.1 ای این گیا ا  است ] بافت  ةشیر

 ، ای تاغ، آتهریپلكس  در بررسی تأثیر مشت گون 
 -خصوصیات خاك در مسیر بزرگهراه تههرا    و گز بر

آتهریپلكس   ةقی نتای  ظامی از آ  بود م  مشت گونه 
دار میزا  نیتروژ ، فسهر،  مانسنس سبب افزایش معنی

د وشه  یمه خهاك   ةپتاسیی، مادة آ ی و مها ش اسهیدیت  
ر خاك مراتع استا  دتأثیر آتریپلكس  ة[. در مطا ع14]

تأثیرگههذاری مثبههت و منهههی آتههریپلكس بههر گلسههتا ، 
[. در 19] شهد مید أر خاك مراتع استا   تدشده  مشت
دسهت آمهد     برگ بر خاك این نتیج  ب اثر بش ةمطا ع

داری در  بههرگ بهه  تغییههرات معنههی  مهه  ریههزش بش
 ها در   درختا  و بوت خصوصیات شیكیایی خاك زیر 

[. مهادة  5شهود ]  میخشم منجر  منارق خشم و نیك 
 ةو فسهر فامتور ای مودودمنند ،آ ی، نیتروژ ، پتاسیی

 و سهتند     ای بیابها  مونته    تو ید بیو وژیم در خاك
 ای  داری در خاك زیر بوت  رور معنی   ا ب غل ت آ 

Prosopis flexusa   ةبیش از خاك خهارج از موهدود 
.  هدایت ا كتریكهی و   اسهت پوشهش ایهن گونه     تاج 

و منیزیی نیهز به   كهین     ،غل ت عناصر سدیی، ملسیی
، 45، 39، 25[. در جوامهع گیها ی )  28ترتیب اسهت ] 

سها    ةسا  ( منهارق سهاظلی رودخانه    53و ، 49، 47
سهال اظیها، از  وهار مهربن بهین       20آنتونیو، پس از 

وجههود داری  سهها   اخههتحف معنههی 53و  49جوامههع 
 ای این جوامع  و مقدار این عنصر در زیر گون شت  دا

و از  وار نیتهروژ  بهین جوامهع     .افزایش یافت  است
 مه  افهزایشِ   وجود داشت ،سا   تهاوت  49و  ،45، 25

 [.4د ند ] ازت را نشا  می مقدارِ
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بیها    Atriplex numularia در توقیهق بهر روی   
ل و نیكه  ،نتوانست مقدار روی، مس شد م  این گون 

امهها  ،خههاك توههت مشههت خههود را مهها ش د ههد   
Sporobolus virginicus     در مها ش ایهن عناصهر در

خاك توت مشت خود تا رسید  ب  ظد شا د موفهق  
[. در بررسههی تغییههرات خههاك زیههر  6عكههل نكههود ]

 ای آتریپلكس در ما ی نتیج  ظامی از آ  بود م   بوت 
 مرد  نكم خهاكْ  آتریپلكس مككن است از رریق می

در   سهها   آ  را جهههت رشههد گیا هها  یههم   شههرایط
 ی بها سهنِ  ی ها  اما آتهریپلكس  ،درازمدت بهبود بخشد

سال در ما ی ب  خشهكی خهاك منجهر      شتبیش از 
گردند م  مانع مهكی در عدش استقرار گیا ها  زیهر    می

 ا اسهت، مگهر اینكه  بارنهدگی      تاج پوشش این بوت 
رسهی  بر ة[. در مطا ع17سابن  بیش از میانگین باشد ]

ر خصوصیات شیكیایی خاك بیا  د ا  تأثیر برخی بوت 

و  دایت ا كتریكهی در   ،شد م  مادة آ ی، ازت، فسهر
امها از  وهار    ، ا در خاك افزایش یافت  اثر مشت بوت 

pH اخهتحف شها د   ةتوت مشت و منطقه  ةبین منطق 
 [. 34داری وجود ندارد ] معنی

گونة یم  منز ةب   ،از آنجا م  آتریپلكس مانسنس
برای اصحد منارق زیادی از مشور مشهت   ،غیربومی

 های   نكاید م  اثهر ایهن بوته     شده است، ضروری می
 ای خاك منطقة مشت مطا ع   ر ویژگیدماشت  دست
د تا بتوا  تغییرات ایجادشده در خهاك و پوشهش   شو

گیا ی مراتع منطق  نسبت ب  قبل از مشت این گیاه را 
متناسهب بها    ای یتی های مهدیر   د و برنامه  مهر بررسی 

 هدف از   ،وضعیت مراتع منطق  اعكال مهرد. بنهابراین  
این مطا ع  بررسی تغییهرات ایجادشهده در خهاك به      

نسهبت به     canescens Atriplexدنبال ماشهت گیهاه   
 شا د است. ةمنطق

 

                  

 
 موقعیت منطقة مورد مطالعه .1شکل 
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 ها مواد و روش
 مورد مطالعه های منطقة ویژگی

 40 درواقهع  ظپشهلو   آباد در منطقة ظسین مطا ع  این
 ای  جنوب شرقی شهرستا  مرج بین رول میلومتری

و  50˚ 44΄ 54˝تهها  50˚ 42΄ 17˝ جغرافیههایی شههرقی 
. انجاش شد 35˚ 36΄ 43˝تا  35˚ 34΄ 45˝عرض شكا ی 

 كتهار و متوسهط    44480مساظت منطقه  در ظهدود   
بلنهدترین نقطه     .استمتر  1195ارتهاع از سطح دریا 

متر از سهطح   1271موه تبره در شكال منطق  با ارتهاع 
بابی جاده ب   ةترین نقط  مف آبرا  و پست ستدریا

متر از  1160چهارباغ است م  ارتهاع آ   ةناش رودخان
 ةسطح دریاست. متوسط بارندگی سا یان  در رول دور

 [.25متر است ] میلی 242سا     هتآماری 

 ش تحقیقرو
در این توقیق ب  من ور بررسی اثر مشت آتهریپلكس  

 ة ای خاك منطقه ، پهس از بازدیهد عرصه     ر ویژگید
 هی  هر یهم به      به   مورد مطا ع ، دو سایت نزدیم 

ب  نوهوی مه     ؛متر مربع انتخاب شد 10000مساظت 
آتریپلكس مانسهنس   ةماری با گون در یم سایت بوت 

مه    ،ت مجهاور انجاش شده بهود و سهای   1382در سال 
شا د درن ر گرفت  شد، فاقد بوت  بود. سهایت شها د   

شهده بها سهایت      ای مشهت  نهالفقدا  فقط از  وار 
 ای  ماری دارای اختحف بود و سعی شد از جنب  بوت 
مانند وضعیت خهاك، پسهتی و بلنهدی، ارتههاع      ،دیگر

با توج   ،مشاب  یكدیگر باشند. سپس ،و غیره ،متوسط
 ةاز ن ر خاك و پوشش گیها ی گونه  ب  شرایط منطق  
بهها و سیسههتكاتیم  -روش تصههادفی اآتههریپلكس، بهه

متهر در  هر سهایت     100ب  رول   ترانسكت 3استقرار 
بهرداری انجهاش شهد. بهدین صهورت مه  موهل         نكون 

رور تصادفی انتخاب شهد و    استقرار ترانسكت اول ب
متهر از  هی مسهتقر     40 ة ای دیگر ب  فاصل  ترانسكت

 ها بهر روی    شده ترانسكت ماری ایت بوت شدند. در س

شده و عكود بر فارو ا، و در سهایت    ای مشت ردیف
شا د موازی یكدیگر و عكود بر خطهوط تهراز قهرار    

و انتهای  ر ترانسكت  ،در ابتدا، وسط ،گرفتند. سپس
مقدار مافی ب  پروفیل خاك ظهر شد و در  ر پروفیل 

)خهاك  متهر   سهانتی  30 ه  0 خهاك از دو عكهق   ةنكونه 
دوانهی   متر )عكهق ریشه    سانتی 30سطوی( و بیش از 

 های   شهد  نكونه    بوت ( برداشت شد. پس از خشهم 
خاك در  وای آزاد، بعضی از خصوصیات فیزیكهی و  

شامل بافت، شوری، اسهیدیت ، آ هم،    ك،شیكیایی خا
گ ، ملسیی، منیزیی، سدیی، پتاسیی، سدیی قابل تبادل، 

شهد. در تعیهین بافهت    گیری  اندازه ،و ازت ،مربن آ ی
شد. وامنش خهاك   خاك از  یدرومتر بایكاس استهاده 

(pH انهدازه )گیهری  ( ب  روش پتانسیومتری )ا كتریكی 
گیههری آ ههم و گهه  از  انههدازه بههرای ،شههد.  كچنههین
د. ملسیی و منیزیی خاك به  روش  شملسیكتر استهاده 

( تعیین شد. سدیی و EDTAعیارسنجی )تیتراسیو  با 
( بهها اسههتهاده از ESP) تبههادل ی قابههلپتاسههیی و سههدی

گیهری شهد. مهربن آ هی به        دستگاه فلیی فتومتر اندازه
روش وا كلی و بلم، و ازت خاك با دستگاه مجهدال  

 [.15گیری شد ] و ب  روش تیتراسیو  اندازه

 ها تجزیه و تحلیل داده
 های آمهاری ایهن توقیهق، بها اسهتهاده از        تجزی  ةملی
بها   نخسهت، نجاش گرفهت.  ا 15 ةنسخ SPSSافزار  نرش

اسهههكیرنوف،  -اسهههتهاده از آزمهههو  مو كهههوگروف 
بهها اسههتهاده از آزمههو   یههو ،  ، هها و بههود  داده نرمههال
بهرای   ،. سهپس شهد  ها بررسهی    بود  واریانس  كگن

 tر خهاك، آزمهو    د ای آتهریپلكس   بررسی تأثیر بوت 
 مستقل بر روی صهات انجاش شد.

 نتایج

عكهق اول   pHیت  یها  مقدار اسید، 1با توج  ب  جدول 
داری در سههایت  درصههد( مهها ش معنههی 5)در سههطح 

 د د.  شده نسبت ب  سایت شا د نشا  می ماری بوت 



 آباد حپشلو در منطقة حسین canescens Atriplexت بررسی تغییرات خصوصیات شیمیایی خاك ناشی از کش 
 

553 

 و شاهد كاری بوتهخصوصیات خاك در دو سایت  ةمقایس .1جدول 

Sig t آزادی ةدرج 
 اشتباه معیار 

 میانگین ±
 خصوصیات تیمار

ns 68/3 16 
44/1± 75/62 

81 2 ± 11/51 

 كاری بوتهسایت 

 سایت شاهد
 عمق اول )%( ةماس

ns 88/1 16 
28/3 ± 20/53 

20/2 ± 78/45 

 كاری سایت بوته

 سایت شاهد
 عمق دوم )%( ةماس

ns 45/4 16 
29/1 ± 29/18 

44/2 ± 58/30 

 كاری سایت بوته

 سایت شاهد
 رس عمق اول )%(

ns 34/1 16 
38/3 ± 40/31 

16/2 ± 80/36 

 كاری سایت بوته

 دسایت شاه
 رس عمق دوم )%(

ns 34/0 16 
 

55/1 ± 95/18 

06/1 ± 31/18 

 كاری سایت بوته

 سایت شاهد
 سیلت عمق اول )%(

ns 92/0 16 
58/0 ± 40/15 

12/2 ± 42/17 

 كاری سایت بوته

 سایت شاهد
 سیلت عمق دوم )%(

* 14/1 16 
81/0 ± 32/7 

04/0 ± 24/8 

 كاری سایت بوته

 سایت شاهد
 pHعمق اول

ns 11/2 16 
05/0 ± 24/8 

05/0 ± 09/8 

 كاری سایت بوته

 سایت شاهد
 pH عمق دوم

ns 57/1 16 
06/0± 40/0 

03/0 ± 29/0 

 كاری سایت بوته

 سایت شاهد

 Ec عمق اول

(ds/m) 

ns 93/3 16 
02/0 ± 31/0 

04/0 ± 50/0 

 كاری سایت بوته

 سایت شاهد

 Ec عمق دوم

(ds/m) 

** 37/2 16 
18/0 ± 82/8 

49/0 ± 95/9 

 كاری سایت بوته

 سایت شاهد
 آهک عمق اول )%(

ns 36/5 16 
92/0± 16/10 

52/0 ± 81/15 

 كاری سایت بوته

 سایت شاهد
 آهک عمق دوم )%(

ns 83/0 16 
22/2 ± 47/9 

27/1 ± 35/7 

 كاری سایت بوته

 سایت شاهد

سدیم قابل تبادل 

 عمق اول )%(

ns 95/0 16 
16/4 ± 84/15 

02/2 ± 46/11 

 كاری سایت بوته

 سایت شاهد

سدیم قابل تبادل 

 عمق دوم )%(

ns 01/2 16 
41/8 ± 35/49 

14/5 ± 51/29 

 كاری سایت بوته

 سایت شاهد

سدیم عمق اول 

(ppm) 

* 01/2 16 
 

06/7 ± 60/56 

68/1 ± 99/41 

 كاری سایت بوته

 سایت شاهد

سدیم عمق دوم 

(ppm) 

 



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

554 

 و شاهد یكار بوتهخصوصیات خاك در دو سایت  ةمقایس .1جدول 

Sig t آزادی ةدرج 
 اشتباه معیار 

 میانگین ±
 خصوصیات تیمار

ns 99/1 16 
83/2 ± 44/17 

34/2 ± 13/10 

 كاری سایت بوته

 سایت شاهد

پتاسیم عمق اول 

(ppm) 

** 61/2 16 
25/4 ± 06/15 

05/1 ± 61/3 

 كاری سایت بوته

 سایت شاهد

پتاسیم عمق دوم 

(ppm) 

** 75/1 16 
60/0 ± 67 /15 

98/2 ± 24 

 كاری سایت بوته

 سایت شاهد

كلسیم عمق اول 

(ppm) 

** 38/0 16 
71/0 ± 55/18 

90/1 ± 78/17 

 كاری سایت بوته

 سایت شاهد

كلسیم عمق دوم 

(ppm) 

** 33/1 16 
63/1 ± 67/10 

85/0 ± 22/8 

 كاری سایت بوته

 سایت شاهد

منیزیم عمق اول 

(ppm) 

* 02/1 16 
85/1 ± 89/8 

63/0 ± 89/6 

 كاری سایت بوته

 سایت شاهد

منیزیم عمق دوم 

(ppm) 

ns 40/2 16 
06/0 ± 33/1 

04/0 ± 16/1 

 كاری سایت بوته

 سایت شاهد

مادة آلی عمق اول 

)%( 

ns 18/6 16 
 

05/0 ± 34/1 

03/0 ± 1 

 كاری سایت بوته

 سایت شاهد

مادة آلی عمق دوم 

)%( 

ns 33/0 16 
003/0± 04/0 

002/0 ± 03/0 

 كاری سایت بوته

 سایت شاهد
 ازت عمق اول )%(

ns 97/0 16 
001/0 ± 03/0 

002/0 ± 03/0 

 كاری سایت بوته

 سایت شاهد
 ازت عمق دوم )%(

 دار معنیاختالف  فقدانِ ns؛ درصد 1در سطح  دار معنیاختالف وجود ** ؛ درصد 5در سطح  دار معنیاختالف وجود * 
 

درصهد(   5سدیی و منیزیی عكهق دوش )در سهطح   
مهاری نسهبت به      بوته  ة داری در منطقه  زایش معنیاف

شا د دارد. در مورد خصوصیات آ هم عكهق    ةمنطق
و ملسهیی  ، درصد( 1اول، پتاسیی عكق دوش )در سطح 
 ةدرصههد( در منطقهه  1در  ههر دو عكههق )در سههطح  

داری  شها د افهزایش معنهی    ةماری نسبت ب  منطق بوت 
م  منیهزیی عكهق اول بهین دو سهایت      در ظا ی ،دارد

و در سایت شا د بهیش   استدار  معنی اختحفدارای 
ماری اسهت. سهایر خصوصهیات مهورد      از سایت بوت 

داری را بهین دو سهایت مهورد     معنهی اختحف بررسی 
 مطا ع  نشا  ندادند.

 گیری بحث و نتیجه
ر خصوصهیات خهاك   دمشت آتهریپلكس   آثاربررسی 

د ههد مهه  برخههی از  منطقههة مههورد مطا عهه  نشهها  مههی
اخهتحف    بین دو سایت مورد مطا عه   خصوصیاتی م

شهده بهیش از    مهاری  در سایت بوته   اند داشت دار  معنی
سایت شا د بوده و برخی از خصوصیات نیهز ظا هت   
عكههس دارنههد. اظتكههابً بهه  علههت اینكهه  سههایت     

 های او یه     شده منطقة مورد مطا ع  در سال ماری بوت 
 ها مكانعهت    پس از مشت قرق شده و از چرای بوته  

شد   عكل آمده، عدش چرای داش باع  شده با ریخت  ب 
بهارا    بها شهوی گیهاه   و  ای آتریپلكس یا شسهت  برگ
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مه  توسهط    ، ای ربقات عكیق زمین مقادیری از نكم
سد و شهوری  برگیاه جذب شده است، ب  سطح خاك 

نكاید. اگرچه  مقهدار    را در عكق سطوی خاك بیشتر 
خهههاك در سهههایت   Ec هههدایت ا كتریكهههی یههها   

 اخهتحف شها د   ةماری در مقایس  با منطقه  لكسآتریپ
 1رهور مه  در جهدول     داری نشا  نهداد،  كها    معنی

ایههن مقههدار در عكههق اول )خههاك   ،مشههخص اسههت
 شا د است. ة ا بیش از ناظی سطوی( در پای بوت 

د د مه  ایهن    نشا  می pHنتای  مقدار اسیدیت  یا 
مقدار در عكق اول خاك سایت شا د بیشتر از سایت 

 های آتهریپلكس    یعنهی مشهت بوته     ؛ماری است  بوت
در  pHخاك شده است. ما ش  ةباع  ما ش اسیدیت

لكس ب  علت ریزش شاخ و بهرگ  یپ ای آتر زیر بوت 
مهادة   ةربیعی گیاه بر سطح خاك است م  بر اثر تجزی

 pHآ ههی اسههید  ومیههم تشههكیل و موجههب مهها ش  
ر د[. اثههر مشههت بوتهه    18، 17، 16 ،5شههود ] مههی

خشم نیجهر باعه     خاك در منارق نیك خصوصیات 
مشت نسهبت به     ةخاك سطوی در منطق pHشد م  
 [.36] باشدداری داشت   شا د ما ش معنی ةمنطق

نتای  ظامی از آ  است م  مقدار سدیی در عكهق  
ماری بهیش از شها د اسهت.     دوش در سایت آتریپلكس
ویهژه در    ثر سدیی به ؤم ةمنند آتریپلكس یم استخراج

[. 20 ههای قلیههایی اسههت ]   در خههاكترمیههب بهها گهه
آتههریپلكس مانسههنس دارای مقههادیر زیههادی سههدیی،  

در اثر ریزش  ،و فسهر است، در نتیج  ،ملسیی، پتاسیی
 ای گیاه در ری سها یا  عناصهر خهاك     انداش ةو تجزی
[. 27یابهد ]  مهاری نیهز افهزایش مهی     آتهریپلكس  ةمنطق

و میهزا  سهدیی قابهل     ، دایت ا كتریكهی، مهادة آ هی   
داری بها   معنهی  اخهتحف ذب در عكق سطوی خاك ج

 .A های    ای دیگر مورد بررسهی در زیهر بوته     عكق

numularia [ 24دارد.]     های   مقدار سهدیی زیهر بوته 
 ،10، 9، 2داری داشهت ]  شده نیز افزایش معنهی  مشت
11 ،18 ،28 ،31 ،33.] 

 ،آمهده از ایهن توقیهق    دسهت  با توج  ب  نتای  به  
ق دوش در سههایت مشههخص شههد مهه  منیههزیی عكهه   

در  ،اسهت بهوده  شده بیشتر از سایت شها د   ماری بوت 
شها د مقهدار    ةم  منیهزیی عكهق اول در منطقه    ظا ی

 ،. میزا  پتاسیی قابل جذب، ملسییشت  استبیشتری دا
مشت آتریپلكس )ارراف بزرگهراه   ةو منیزیی در منطق

شا د افزایش یافت  اسهت   ةقی( نسبت ب  منطق -تهرا 
اه سبب افزایش مقهدار نیتهروژ ، فسههر،    [. این گی14]

 ةمشت نسبت به  منطقه   ةو منیزیی در منطق ،مربن آ ی
 [.31، 29، 28، 26 ،18، 9شا د شده است ]

نتای  مقدار آ م بیانگر آ  است م  این مهاده در  
 ةشهده بیشهتر از منطقه    مهاری  بوته   ةعكق اول در منطق
فهامتور آ هم در برخهی مهوارد      ةشا د اسهت. رابطه  

ی و در برخهی مهوارد معكهوس بها پارامتر های      مستقی
اسهت مه  وجهود مقهادیر     ایهن  گیا ی است. علت آ  

متعادل آ م در خاك مول استقرار برخی از گیا ها   
 ها   ای بابتری در منهارق اسهتقرار آ    سبب تنوع گون 

شههده اسههت، زیههرا آ ههم باعهه  افههزایش فعا یههت   
د. و ی اگر آ م خاك بیش از شو بیو وژیم خاك می

در  ،بیه  در خهاك و   با ایجاد سخت ،افزایش یابدظد 
نامساعدشد  شرایط جههت جهذب بعضهی از     ،نتیج 

باعه  ایجهاد مشهكحتی در     ،مواد غذایی توسط گیهاه 
 ا  زیر بوت  ة[. مقدار آ م در مودود37شود ] گیاه می

متهر( افهزایش    سهانتی 10ه   0در افهق سهطوی خهاك )   
مهاس به    یابد و علت آ  اثر مسهتقیی برگشهت بیو   می

آ ههم ن یههر سههایر   [.9خههاك تمههر شههده اسههت ]  
ر پهرامنش پوشهش گیها ی تهأثیر     دخصوصیات خاك 

 هههای  [. مقهههدار آ هههم خهههاك در نكونههه 30دارد ]
 ها نسهبت به      شده از تیكار زیر اشكوب بوت  برداشت

 [.31تیكار شا د مكتر بود ]
د د م  مقدار این  نتای  مربوط ب  پتاسیی نشا  می

شهده   مهاری  ك در سهایت بوته   عنصر در عكق دوش خا
پتاسیی بیشتر از سایت شا د است. مقدار قابل توجهی 
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 ها    ای  وایی ب  خهاك زیهر بوته     انداش ةناشی از تجزی
[. مقدار پتاسیی قابل جذب در پهای  12شود ] افزوده می

 ای آتریپلكس در مراتع چپرقویك ، داشلی بهرو ،   بوت 
 ةیس  با منطقه و اینچ  برو  استا  گلستا  در مقا ،چات

[. درصهد مهواد آ هی و مقهدار     19شا د افزایش یافت ]
 های آتهریپلكس    پتاسیی در خهاك زیهر اشهكوب بوته     

[. مقهدار پتاسهیی مولهول در خهاك     31افزایش یافهت ] 
اسههناج در   ةمهورد مطا عه  از خهانواد    ةتوت چند بوت
داری نشها  دادنهد    شا د افزایش معنی ةمقایس  با منطق

[8 ،9 ،14، 18 ،27 ،28 ،33 ،36.] 
 ،با توج  به  نتهای  مربهوط به  آزمهایش ملسهیی      
مشخص شد مه  مقهدار ملسهیی در  هر دو عكهق در      

شها د اسهت.    ةماری بیشتر از منطقه  سایت آتریپلكس
ر میزا  دافزایش مقدار ملسیی و منیزیی  كانند سدیی 

پوشش گیا ا  مرتعی تأثیر منههی دارنهد، امها قهدرت     
[. ملسیی در عكهق  9ست ] ا مكتر ا مودودمنندگی آ 
 ة های منطقه   درصد در خاك زیر بوت  1اول در سطح 

داری  شا د افهزایش معنهی   ةشده نسبت ب  منطق مشت

 ها در پهای    [. مقدار ملسیی و دیگر ماتیو 14داشت ]
ای نسبت ب  نهواظی بهین     ا افزایش قابل محظ   بوت 
 [.31 ،28 ،27، 19 ا و شا د دارد ] بوت 

آتهریپلكس   ةگونه توا  گهت مه    یم ،رور ملی  ب 
 ،مانسنس دارای مقادیر زیادی سدیی، ملسیی، پتاسهیی 

 ةدر اثههر ریههزش و تجزیهه ،و فسهههر اسههت، در نتیجهه 
 های گذشهت ، خهواص      ای گیهاه در رهی سهال    انداش

 ةو عناصهههر منطقههه یافتههه شهههیكیایی خهههاك تغییهههر 
زیر تاج پوشهش   ةویژه مودود  شده، ب ماری آتریپلكس

م   ییاز آنجا ،فزایش یافت  است.  كچنین ا نیز ا بوت 
 ای نكم بر روی   نكم خاك را در ظبابآتریپلكس 

و از این رریهق   مند میجكع  Bladders ا ب  ناش  برگ
 های   بهرگ  ةمنهد، بها تجزیه    ب  دفع شوری اقهداش مهی  

نكم به  خهاك، موهیط     ةشده و برگشت دوبار ریخت 
ل خاك را می می از ظا هت قلیهایی به  اسهیدی تبهدی     

مشهت   ةخهاك منطقه   ةو باع  ما ش اسهیدیت  مند می
 د.شو  ا می بوت 
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