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ارزیابی تأثیرتراکم کشت آتریپلکس بر مواد آلی و پایداری خاکدانهها
(منطقۀ مورد مطالعه :اینچهبرون ،استان گلستان)
 رویا وزیریان*؛ دانشجوی دکتری بیابانزدایی ،دانشکدۀ منابعطبیعی و کویرشناسی ،دانشگاه یزد ،ایران
 حمیدرضا عسگری؛ استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان ،ایران
چکیده
پايداري خاکدانهها يکي از خصوصيات اصلي مؤثر بر فرسايشپذيري و ويژگيهاي اصلي هيدروليکي و فيزيکي خاک است .هچنيتي
شياسايي خصوصيات خاک مؤثر بر پايداري خاکدانه ها از جچله ماده آلي در مياطقي کته فرستايش ختاک ناشتي از اليوهتاي ط ي تي
پايداري خاکدانهها اس ،.پايه و اساس استراتژيهاي حفاظتي اس .هدف اي تحقيق اندازهگيري ميزان مواد آلي و پايداري خاکدانهها
در سه تراکم مختلف کش .گونه آتريپلکس و تاثير کش .اي گونه بر اي دو پارامتر اس .بدي جه ،.نچونه بترداري بته رو کتام
تصادفي در سه تراکم () 400-200( ،)>200و( )<400پايه در هکتتار بتا  30تکترار در ست انجتا گرديتد .پتس از انتدازه گيتري
پارامترهاي مورد نظر در آزمايشياه ،آناليز نتايج با استفاده از نر افزار  SPSSو جه .مقايسه ميانيي هتا از آزمتون ( )T-testاستتفاده
گرديد نتايج نشان داد کش .آتريپلکس س ب افزايش م يي دار ميزان ماده آلي خاک و پايداري خاکدانهها نست  .بته مي قته شتاهد
ميشود مقايسه وآناليز دادهها در سه تراکم کم ،متوسط و زياد نشان مي دهد ميزان مواد آلي وپايداري خاکدانه از تراکم کتم بته زيتاد
روند افزايشي دارد اعچال مديري.هاي صحي زراعي از طريق ايجاد امکان کش .و افزايش ماده آلي ،باعث افزايش خاکدانته ستازي و
به ود کيفي .خاک ميگردد.
کلید واژگان :پايداري خاکدانهها ،مواد آلي ،تراکم کش ،.آتريپلکس ،ايينهبرون
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 .۱مقدمه
م ال ات مختلف گتزار کتردهانتد کته در م تاد ت
پيشبييي فرسايش خاک ،به جاي فرسايشپتذيري ختاک
کتته ت يتتي آن مستتتلز انجتتا آزمتتايشهتتاي پرهزييتته و
زمانبر است ،.متيتتوان از شتاخپ پايتداري خاکدانتههتا
استفاده کرد [ ]2۱،9،۱ط ق ت ريف ،پايداري خاکدانتههتا
توانايي و مقاوم .اتصا ت آنها در مقابل تيشهتاي ناشتي
از فراييدهاي پخشيدگي مثل شخم ،فراييدهاي انق تا و
ان ساط ذرات خاک و انرژي جي شي ق ترات بتاران است.
که خود تاب ي از نيروهاي جاذبه و داف ته ناشتي از ف تل و
انف تا ت بتي مولکتولي و الکترواستتاتيب بتي محلتتول و
ذرات ختتتاک استتت ]۱8[ .خاکدانتتتهاي شتتتدن حاصتتتل
فراييدهاي فولکولهاي شتدن و ستيچاني شتدن است .کته
خصوصيات خاک نقتش برجستتهاي در ايت دو مکانيستم
بازي ميکييد[ ]4از جچله عواملي که در فرسايشپتذيري
خاک مؤثرند ،ميتتوان از بافت .ختاک ،ستاختچان ختاک،
شتيب زمتي  ،پوشتتش گيتاهي و ف اليتت .بشتر در زمييتته
کشاورزي و دامپروري نا برد فرسايش يکي از فراييدهاي
کليدي در اکوسيستمهتاي خشتب و نيچتهخشتب ايتران
اس .به ميظور شتياخ .بيشتتر ايت فراييتد متيبايست.
عوامل مؤثر در خاک اي مياطق مورد بررسي قترار گيترد
يکي از عوامل مؤثر در فرسايش خاک ،پايداري خاکدانههتا
و عوامل مؤثر در تغيير آن اس .که با شياخ .اي عوامتل
نس  .به حل مشکل مي قه ميتوان اقدا نچود پايتداري
خاکدانتته در واقتتع توانتتايي ختتاک در حفتت شکستت.
ساختچاني خود در طول زمان در مقابل نيروهاي ختارجي
از جچلتته تتتيش حاصتتل از بارنتتدگي و روانتتا استت]2[ .
پايداري خاکدانهها پارامتر پينيدهاي اس .که ويژگيهاي
مختلفي از خاک هچنتون ترستيب کترب  ،ميتزان ميافتذ
خاک ،سترع .نفتوذ آ بته درون ختاک ،ميتزان تتيفس
خاک ،ميزان تراکم ،قتدرت نيهتداري آ  ،ميتزان هتداي.
هيدروليکي و مقاوم .به فرسايش آبي را تح .تأثير قترار
ميدهد حف و نيهداري پايداري با در خاکدانهها بتراي
حف قدرت توليد خاک ،کاهش تخريب و فرسايش ختاک

و هچنيي کاهش آلودگي محيط زيس .ضروري اس.
بايتد در نظتر داشت .کته قابليت .جتدا شتدن ذرات و
قابلي .انتقال آنها در خاکهتاي مختلتف متفتاوت است.
ارت اط بي درصد سيل .خاک و ميزان فرسايشپذيري به
درصد مواد آلي و رسي خاک بستيي دارد ،به طتوري کته
بي دو خاک با ميزان سيل .برابتر ولتي متواد آلتي و رس
متفاوت ،خاکي کته ميتزان متواد آلتي و رس بيشتتر دارد
کچتر فرسايشپذير اس .فرسايشپذيري خاک عچدتاً بته
ويژگيهاي فيزيکي خاک ،ماهي .و ميتزان خاکدانتههتاي
خاک ،مواد آلي و توزيع اندازه ذرات بستيي دارد؛ افتزايش
درصد رس موجب کاهش ضريب هچ ستيي بي مواد آلي
و مقدار خاکدانهسازي ميگردد در صورتي که رس ختاک
از  %3۵کچتر باشد بي ميزان مواد آلتي و خاکدانتهستازي
هچ ستيي وجود دارد و با افزايش ميزان رس از اي مقدار
هچ ستيي بتي ميتزان متواد آلتي و خاکدانتهستازي کتم
خواهد شد بيابراي با توجه به بحث فوق ،مواد آلي توليتد
خاکدانههاي درش .را بيش از خاکدانههتاي ريتز ترغيتب
ميکييد هر چقتدر درصتد متواد آلتي و رس يتب ختاک
بيشتر باشد ،افزايش مادۀ آلي و رس به هچان خاک تتأثير
کچتر بر خاکدانهسازي خواهد داش( .قانون بتازده نزولتي)
[ ]۱9چون مواد آلتي و رس هتر دو داراي يتب تتأثير در
خاکدانهسازي ميباشيد ،درصد با ي يکي از اي دو (مادۀ
آلي يا رس) موجب کم شتدن تتأثير افتزايش متادۀ دييتر
متتيگتتردد در نتيجتتۀ افتتزايش متتادۀ آلتتي بتته ميظتتور
خاکدانهسازي در خاکهاي درش.بافت .بستيار متؤثرتر از
خاکهاي ريزباف .است .و هچنيتي افتزايش متواد آلتي
باعث توليد خاکدانههاي درش 0/۱( .ميليچتتر) و خلتل و
فرج درش .ميشود ،در صورتي کته افتزايش ميتزان رس،
خاکدانههاي ريتز ( 0/0۵ميلتيمتتر) را افتزايش داده و در
نتيجه ميزان خلل و فرج ريزتر را افزايش ميدهد []۱7
بي پايداري خاکدانهها و فرسايشپذيري خاک راب تۀ
تييتتتاتييي وجتتتود دارد کتتته شتتتاخپهتتتاي مختلتتتف
فرسايشپذيري در ارت اط بتا پايتداري خاکدانتههتا ،ختود
مؤيتتد اي ت م لتتب استت ]۱۵[ .رو هتتا و شتتاخپهاي
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ارزيابي تأثيرتراکم کش .آتريپلکس بر

متيوعي جه .ارزيابي پايداري ساختچان ختاک پيشتيهاد
گرديده اس .ايت رو هتا بتر م يتاي وضت ي .مختلتف
خاکها و بر حسب اهداف متفاوتي م رفي شدهاند يکي از
اي رو ها براي بررسي پايداري ساختچان خاک ،ارزيابي
توزيع اندازه خاکدانهها اس .که م چو ً بته رو التب تتر
اندازهگيري ميشتود رو التب تتر عچومتاً بتراي ت يتي

ويژگيهاي مؤثر بتر پايتداري ستاختچان ختاک ،بيشتتري
نقش به مادۀ آلي و پتس از آن بتهترتيتب بته ميتزان رس و
کربيات کلسيم نس  .داده ميشود[ ]۱3در تحقيقي ديير
ابتدا ماده آلي و پس از آن کربيات کلسيم و درصتد ستديم
ت ادلي را از عوامل مؤثر بر پايداري ستاختچاني ختاکهتاي
شتتور وستتديچي برشتتچردند[ ]2در نتيجتته متتيتتتوان بتتا

پايتتداري خاکدانتتههتتاي درشتت .در برابتتر تيشهتتاي آبتتي
استفاده ميشود []۱4
در پژوهشي بيا بر م ال اتي که در راب ته بتا شتاخپ
هاي فرسايشپذيري خاک مؤثر بتر فرستايش آبتي انجتا
دادند م لو تري شاخپ را پايداري خاکدانته بته شتچار
آوردند آنها درصدي از خاکدانهها را که ق ر آنهتا از 0/۵
ميليمتر بزرگتر بتود و در مقابتل آ پايتدار بودنتد را بته

اندازهگيري پايداري خاکدانهها در اراضي تح .کش .کته
تح .مديري.هاي مختلتف قترار دارنتد ،م لتو بتودن و
پايداري مديري.هاي اعچال شده را مورد بررسي قرار داد
هتتدف از اي ت تحقيتتق بررستتي اثتتر تتتراکم کشتت .گون تۀ
آتتتريپلکس هتتاليچوس بتتر متتادۀ آلتتي ختتاک و پايتتداري
خاکدانهها مي باشد

عيوان شاخپ فرسايشپذيري در نظر گرفتيد[]۵
نتايج پايداري خاکدانههاي حاصتل از التب کتردن در
آ را ميتتتوان بهصتتورت محاس ت ۀ ميتتانيي وزنتتي ق تتر
خاکدانهها که به اختصتار  MWDناميتده متيشتود اراهته
داد[ ]22ختتيس کتتردن ختتاک باعتتث کتتاهش پايتتداري
خاکدانهها و کاهش خلل و فرج حد فاصل بي خاکدانتهها
ميشود د يل مت ددي براي تخريتب خاکدانتهها در اثتر
مرطو شدن خاک وجود دارد مقاوم .خاک بتا افتزايش
مقدار رطوب .خاک کتاهش مييابتد زيترا رطوبت .باعتث
کاهش نيروهاي هچدوستي و هچي طور نر تر شدن متواد
پيونددهيدۀ ذرات خاک ميشود ان ستاط غيتر يکيواخت.
کلوخهها در اثر خيس شدن و هچي طور ح س شدن هتوا
از جچله عوامل تخريبکييدۀ خاکدانههتا پتس از مرطتو
شدن ميباشد
ت يي توزيع اندازۀ خلل و فرج خاک نيز از رو هتاي
ديير ت يي وض ي .ساختچان خاک اس .از نظتر آمتاري
راب ه بتي  MWDو درصتد تتودههتاي بزرگتتر از  ۱و 2
ميليمتر به ترتيب  %9۱تا  %9۵ميباشتد متديري .بهييتۀ
خاک با افزايش ميتزان متواد آلتي ختاک ،باعتث افتزايش
پايداري خاکدانهها شتده و باعتث حفت بتاروري و به تود
خصوصيات فيزيکي و شيچيايي ختاک متيشتود از بتي

 .۲روششناسی
 .۱.۲منطقۀ مورد مطالعه
محل اجراي طرح مي قۀ ايينهبرون از مراتع قشت قي
استان گلستان در فاصلۀ  4۵کيلومتري شچال گرگان و30
کيلومتري شچال آقق واقع شتده و داراي مختصتات 37
درجه و  ۱4دقيقۀ عر شچالي و  ۵4دقيقه و  29درجتۀ
طول شرقي اس .ايينهبرون م رف مراتع شورروي استتان
گلستان اس .ارتفاع اي مي قه از س دريا  4متر اس.
آ و هواي مي قه بر اساس آمار ايستياههاي هواشياستي
سد وشچيير و اييجهبترون گتر و خشتب بتوده و از نظتر
تقسيمبيدي اقليچي آم رژه بهترتيب جزء اقلتيم خشتب و
م تدل و نيچهبياباني محسو ميگردد ميانيي بارنتدگي
سا نۀ آن  304ميليمتر بوده که در فاصلۀ ماههاي آبان تا
اردي هش .ريز متيکيتد ختاک اراضتي متورد م ال ته
داراي باف .متوسط با شوري و قلياهي .خيلي زيتاد است.
کش .آتريپلکس در مي قه از سال  ۱3۶3آغتاز و تتاکيون
حتتدود  3۵00هکتتتار از مراتتتع مي قتته در غالتتب طتترح
مرت داري به کش .آتريپلکس تخصيپ داده شتده است.
مراتتتع مي قتته بتته صتتورت تپتتهمتتاهور و جليتتهاي استت.
آتتتريپلکسکتتاري در بختتش تپتتهمتتاهوري (اراضتتي لستتي)
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صورت گرفته اس .از ديير گونههاي اي مي قه ميتتوان
بتته ( Halostachys caspicaمارون ت  ،ستتي له نچکتتي)،
( Artemisiaدرميتتتتتتتتته دشتتتتتتتتتتي)،
sieberi
( Aeluropus lagopoidesچچتت شتتور پتتا گربتتهاي) و
( Aeluropus littoralisچچ شور ساحلي) اشاره کرد.

 .۲.۲روش شناسی
اجراي اي پژوهش طي چيد بختش کلتي کته شتامل
جچعآوري دادهها و اط عات مورد نياز از طريق م ال تات
کتابخانهاي ،ادارات و سازمانهاي ف ال مترت ط در بختش
کشتتاورزي ،امتتور مربتتوط بتته بختتش م ال تتات ميتتداني و
نچونهبرداري از خاک مي قتۀ متورد م ال ته ،مصتاح ه بتا
زارعي و کشاورزان مي قه به جهت .کستب اط عتاتي در
جه .برآورد نقتش ايت گونته و عچلکترد آن در ترستيب
کرب  ،اجراي آزمايشهاي متورد نيتاز بتر روي نچونتههاي
تهيه شده از مي قۀ مورد م ال ه انجا شد و کليه آناليزها
توسط نر افزارهاي  SPSS21.0و  Excelانجا گرديد
نچونتتتهبرداري بتتته رو تصتتتادفي صتتتورت گرفتتت.
آتريپلکس کاري در مي قه در بخش تپهمتاهوريهتا (تپته
هاي ماسهاي ساحلي) صورت گرفته اس .حتداقل ت تداد
نچونهها از راب ه ( )۱محاس ه شد
()۱

t 2S 2
p 2 (x) 2

N

در اي ت راب تته :t ،از جتتدول  :S ،T studentواريتتانس
نچونهها :P ،حتدود اطچييتان م چتو ً  x ،±0/۱ميتانيي
نچونههاي اوليه ميباشد
سپس اي ت داد نچونۀ برآورد شده بته رو تصتادفي
در طول ترانسک.ها توزيتع ميگتردد طتول ترانستک .بتا
توجه به موق ي .مي قه؛  ۱00متر در نظر گرفته ميشود
در اي تحقيق در مي قۀ مورد م ال ه سته ترانستک .کته
هرکدا  ۱00متر طول دارند در نظتر گرفتته شتد فاصتله
ترانسک.ها از يکديير  ۵0متر در نظر گرفتته شتد جهت.
نچونهبرداري ۱0 ،نچونۀ خاک از زير تاجپوشش گياه در هر

ترانسک .که در مجچوع  30نچونۀ خاک از سته ترانستک.
در ستته ستتت کتتتمتتتراکم ( ،)>200تتتتراکم متوستتتط
( )200-400و پرتراکم ( )<400برداش .شد نچونهگيتري
از خاک از افق ( 0-30سانتيمتري) به صورت ترکي ي (به
اي صورت که چيد نچونۀ خاک از اطراف گيتاه بتا فاصتله
 ۵0سانتيمتتري از پتاي بوتته برداشت .و ستپس بتا هتم
مخلوط ميشوند) صورت گرف .از مي قۀ شتاهد نيتز 30
نچونه در عچق مورد نظر برداش .شتد نچونتههتاي ختاک
جهت .ت يتتي وزن خشتتب و درصتتد متتادۀ آلتتي و ميتتزان
پايداري خاکدانه به آزمايشياه ميتقتل شتدند بته ميظتور
تجزيه و تحليل دادههتا در نتر افتزار  ، SPSSبته کچتب
آزمونهاي تجزيۀ واريانس ،دانک و مقايستۀ دو ميتانيي
( )T-testخصوصيات خاک در مي قتۀ آتتريپلکسکتاري و
شاهد با هم مقايسه شد مقتدار متادۀ آلتي بتا استتفاده از
راب ۀ ( )2محاس ه گرديد ،در اي فرمول عتدد  ۱/724بته
اي علت .است .کته  ۵8درصتد متواد آلتي از کترب آلتي
تشکيل ميشوند []۱2
()2

OM =% 1.724 ×% OC

در اي راب ه :OM ،مادۀ آلي خاک و  :OCکترب آلتي
خاک ميباشد براي ت يتي درصتد کترب آلتي ختاک ،از
رو [ ]23استفاده شد در اي رو اکسيداسيون کترب
آلتتي توستتط دي کرومتتات پتاستتيم در مجتتاورت استتيد-
سولفوريب غلي انجا ميشتود ،ستپس توستط آمونيتو
فروسولفات نيمنرمال در مجاورت م رف ارتوفيانترولي بتا
رو تيتراسيون اندازهگيري ميگردد راب ۀ مورد استفاده
براي برآورد وزن کرب ختاک بته شترح ذيتل آورده شتده
اس .راب ۀ ( )3سپس با استفاده از راب ۀ ( )2مقدار متادۀ
آلي محاس ه گرديد
()3

( A  B)  M  0.39
S

OC 

در ايتت راب تته :OC ،درصتتد کتترب آلتتي :A ،مقتتدار
سولفات آه مصرفي براي شتاهد بتر حستب ستانتيمتتر
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مي قۀ آتتريپلکسکتاري شتده و شتاهد نشتان داد داميتۀ
تغييرات مواد آلي خاک در مي قه آتتريپلکسکتاري بتي
 ۱/۶تا  ۱/3درصد و با ميانيي  0/9۶اس .داميۀ تغييرات
مواد آلي خاک در مي قۀ شاهد بي  0/2تا  ۱/23درصد و
با ميانيي 0/74اس .داميۀ تغييرات مواد آلتي ختاک در
مي قه آتريپلکسکاري شده با تراکم کتم بتي 0/7تتا ۱/3

مک ب :B ،مقدار سولفات آهت مصترفي بتراي نچونته بتر
حسب سانتيمتر مک ب :M ،نرماليتۀ سولفات مصرفي:S ،
وزن نچونه بر حسب گر اس.
هچانطور که بيان شد ميانيي وزني ق تر خاکدانته از
راب ۀ زير محاس ه ميشود:
MWD  in1 xi  wi

براي آنتاليز دادههتا و بتراي مقايستۀ ميتانيي بتي 4
تيچتتار از آزمتتون دانک ت و ( )T-testاستتتفاده شتتد کليتته
آناليزها توسط نر افزارهاي  SPSSو  Excleانجا شد

درصد و با ميانيي  0/92اس .داميۀ تغييرات متواد آلتي
ختتاک در تتتراکم متوستتط بتتي  0/7ت تا  ۱/3درصتتد و بتتا
ميانيي  0/9۵اس .داميۀ تغييترات متواد آلتي ختاک در
تراکم زيتاد بتي  0/۶تتا  ۱/3درصتد و بتا ميتانيي 0/98
اس .با توجه بته جتدول  ۱درصتد متادۀ آلتي در اراضتي
احيتتاشتتده توستتط آتتتريپلکس و مي ق تۀ شتتاهد ،تفتتاوت
م ييداري دارند آتريپلکس باعث افزايش م ييدار درصد

 .۳نتایج

مادۀ آلي ميشود با توجه به جدول  2اي تفاوت بي سته
تراکم اندازهگيري شده با يکديير م ييدار نيس .در حالي
که در مقايسه با مي قۀ شاهد م ييدار اس.

 =Wiنس  .وزن خاکدانهها در هر سرند به وزن کل
 =Xiميتانيي ق تر خاکدانتهها مربتوط بته هتر ستترند
(ميانيي ق ر البهاي با و پايي )

نتتتايج مربتتوط بتته بررستتي خصوصتتيات فيزيکتتي و
شيچيايي خاک در عچتق  0-30ستانتيمتتري مربتوط بته
جدول .1مقایسۀ میانگین درصد مادۀ آلی اندازهگیری شدۀ نمونههای خاک در منطقۀ کشت و شاهد
ميانيي

انحراف م يار

بيشييه

کچييه

شاهد

0/078

0/0۱

0/۱2

0/03۶

آتريپلکسکاري

0/۵۶

0/94

0/۶4

0/48

جدول .2مقادیر اندازهگیری شدۀ مادۀ آلی نمونههای خاک در تراکم مختلف در عمق  0-30سانتیمتر
انحراف م يار

بيشييه

کچييه

ميانيي
تراکم کم()>200

0/92b

0/۱8

۱/3

0 /۶

تراکم متوسط()200-400

0/9۵b

0/22

۱/۵

0/7

تراکم زياد()<400
شاهد

0/98b

0/23

۱/8

0/8

0/73a

0/2۶

۱/23

0/2
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1.2
0.96 b
1
0.73 a

0.6

درصد ماده آلی

0.8

0.4
0.2
0
شاهد

آتریپلکس کاری

شکل  .1نمودار درصد مادۀ آلی خاک در منطقۀ شاهد و آتریپلکسکاری در عمق  0-30سانتیمتر

1.2
0.98 b

0.95 b

0.92 b

0.73 a

1

0.6

درصد ماده آلی

0.8

0.4
0.2
0
شاهد

تراکم زیاد

تراکم متوسط

تراکم کم

شکل .2نمودار درصد مادۀ آلی خاک در تراکمهای مختلف و منطقۀ شاهد در عمق  0-30سانتیمتر

با توجه به نتايج؛ ميتزان  MWDدر اراضتي احيتاشتده
توسط آتريپلکس و مي قه شاهد ،تفاوت م ييداري دارند
در واقع آتريپلکس باعث افزايش پايداري خاکدانهها شتده
اس .که اي امتر در ميتزان فرستايش و فرستايشپتذيري

خاکها اهچي .زيتادي دارد بتا توجته بته جتدول  4ايت
تفاوت بتي تتراکمهتاي مختلتف در ست  %۵م يتيدار
نيس.
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ارزيابي تأثيرتراکم کش .آتريپلکس بر
جدول  .4مقادیر  MWDنمونههای خاک درتراکمهای مختلف در عمق  0-30سانتیمتر
ميانيي
تراکم کم

انحراف م يار

بيشييه

کچييه

0/۵4b

0/0۶

0/۶8

0/47

b

تراکم متوسط

0/۶۶

0/۱2

0/۶7

0/23

تراکم زياد

0/83b

0/۱۶

۱/۱2

0/۶۶

شاهد

0/34a

0/۱۱

0/94

0/27

0.64 b
0.54 a

آتریپلکس کاری

MWD

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

شاهد

شکل  .3نمودار میزان  MWDدر منطقۀ شاهد و آتریپلکسکاری

1

0.83 b

0.9
0.8

0.66 b

0.7
0.54 b

0.5
0.34 a

0.4
0.3
0.2
0.1
0

شاهد

تراکم زیاد

تراکم متوسط

تراکم کم

شکل  .4نمودار میزان  MWDدر تراکمهای مختلف و منطقه شاهد

MWD

0.6
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 .۴بحث و نتیجهگیری
نتايج نشان داد که با افزايش تراکم کشت .آتتريپلکس
ميتزان متتادۀ آلتتي در مقايستته بتتا مي قتۀ شتتاهد افتتزايش
م ييداري داشته اس .ميزان مواد آلي از تتراکم کتم بته
زياد روند افزايشي داشته اس .امتا ايت تفتاوت در تتراکم
مختلف کش .م يتيدار نيست .ميتزان  MWDختاک در
مي قۀ آتريپلکسکاري نس  .بته مي قتۀ شتاهد افتزايش
م ييداري داشته اس .ميزان  MWDاز تراکم کم به زياد
روند افزايشي داشتته است .امتا تفتاوت بتي تتراکمهتاي
مختلف کش .م ييدار نيس .نتايج بيانير افزايش ميتزان
مادۀ آلي و پايداري خاکدانه در سايهانداز گونۀ آتتريپلکس
نس  .به مي قه شاهد ميباشد ميتزان انتدازهگيتريشتدۀ
مادۀ آلي نس  .به مي قتۀ شتاهد از اختت ف م يتيداري
برخوردار بوده اس .کته متيتتوان علت .آن را در بقايتاي
گياهي حاصل از پوشش گياهي بيان نچود وجود مواد آلي
در خاک س ب افزايش تخلخل و در نتيجه کتاهش ميتزان
جر مخصوص خاک زيربوته شده است .کته ايت امتر در
نيهداش .آ و نفوذپتذيري بيشتتر آن و خاکدانتهستازي
نقش مهچي را ايفا ميکيد که بتا نتتايج [ ،]۱۶در بررستي
تأثير مواد آلي بر جر مخصوص ظاهري ختاک در شتچال

خوزستتان ،م ابقت .دارد نقتش متواد آلتي در پايتداري
خاکدانهها کام ً روش است .متاده آلتي از دو راه افتزايش
آ گريزي و افزايش چس يدگي بتي ذرات ست ب افتزايش
پايتداري خاکدانتههتا و ستاختچان ختاک متيگتردد []7
هچنيي [ ،]۱0در بررستيهتاي ختود افتزايش ميتانيي
وزني ق ر خاکدانهها را در نتيجۀ افزايش مواد آلي پايتدار،
به واس ۀ رشد بيشتر گيتاه و وجتود ترشتحات ريشتهاي و
بازگش .بيشتر بقاياي گياهي و تشديد ف اليت .ميکروبتي
مخصوصاً قارچ ها ،اع نچودند
حسييي و گلني [ ]۱۱در بررسي پايداري خاکدانهها
در اراضي با کاربريهاي مختلف بيان داشتيد که شتاخپ
پايداري خاکدانهها ( ،)MWDاز مقدار مادۀ آلي ختاکهتا
ت ي .ميکيد و با افتزايش ميتزان کترب آلتي در ختاک
افزايش مييابد [ ]۱3و [ ،]20نيز تأثير مث  .مادۀ آلتي و
آهب خاک را در پايداري خاکدانتههتا در تحقيقتات ختود
بيان نچودند در کيار تأثير م ال ات اقتصادي و اکولوژيکي
ديير ،کش .آتريپلکس بهعيوان يب گونۀ حفاظتي جهت.
تث ي .ماسههاي روان و هچنيي مقابله با فرسايش آبي و
بادي که تهديدکييدۀ حيات مي قته است .مفيتد و حتاهز
اهچي .ميباشد.
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