
 
 جیلگ گیاه طبیعی هایرویشگاه در خاک خصوصیات برخی تغییرات بررسی

(Capparis spinosa L.) بوشهر استان در 

 کویرشناسی،  دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. ۀزدایی، دانشکددانشجوی دکتری بیابان فرهاد فخری؛ 

 کویرشناسی، دانشگاه سمنان ۀاستادیار گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکد ؛*سید حسن کابلی 

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیها و مراتع کشورتحقیقات جنگل ۀسسؤاستاد م علی اشرف جعفری؛ ، 

 استادیار پژوهشی بخش تحقیقات اقتصادی اجتماعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر پرویز بیات؛ 

 
 چکیده

اثرات متفاوت این  بری خاک نیز هاویژه خاک دارند. ویژگیبه ی محیط اطراف خودهاروی ویژگی گیاهان مختلف اثرات متفاوتی را بر

و نوع  میزانبا هدف ارزیابی این تحقیق اثر گیاهان بر تغییرات خاک مثبت یا منفی ارزیابی شده است. است. مؤثر ها روی آن گیاهان بر

 هایخاک. صورت گرفتهای متفاوت خاک بر روی خصوصیات خاک سه منطقه با ویژگی (.Capparis spinosa L) گیاه لگجیتأثیر 

بین محل ی بدون پوشش گیاهی در هاسانتیقتری در مقایسه با خاک 03-03و  03-03و  3-03زیر اشکوو  گیاه لگجی در سه مقق  

و در آزمایشککگاه برخی خصوصیات نقونه برداشکت   831مجقوماً  با شکش تورار و مختلف جغرافیایی منطقۀ اسکتقرار این گیاه در سکه   

گیری اندازه خصوصیاتمقایسۀ و برای  SPSS.21از نرم افزار  نتایجآماری  برای پردازش. اندازه گیری شد هانقونهیزیوی و شیقیایی ف

 ی شورهادهد اثرات گیاه لگجی برروی خصوصیات خاکمیدست آمده نشان بهنتایج غیر جفتی استفاده شد.  Tو  Fی هاشده از آزمون

وصیات حاصلخیزی مانند افزایش پتاسیم صبهبود برخی خو  SAR، کاهش و چشقگیر شوری و امالح خاک دارمعنیبه صورت کاهش 

و میزان پتاسیم قابل استفاده  دارمعنیافزایش  ،غیر شور های دارای بافت سکب  و متوسکط  . در خاکبودقابل اسکتفاده در این مناطق  

توان آن را به منوان بنابراین با توجه به اثرات مثبت اکولوژیوی این گیاه می لگجی مشکککهود بود.زیراشکککوو  در خاک  SARکاهش 

 ای مطلو  به منظور استفاده در اراضی بیابانی و بهبود وضعیت پوشش گیاهی مورد استفاده قرار داد.گزینه
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 مقدمه. ۱
ای ی  منطقهصکککورت بومی در هر هحضکککور گیاهان ب

الگوی مناسک  از میزان اسکتقامت و خواستگاه اکولوژیوی   

خش  با نیقهرود. در مناطق خشکک  و میها به شکقار  آن

های رطوبتی و هقچنین خصککوصککیات توجه به محدودیت

یی مقاوم به شرایط ذکر شده هاخاک شکاهد اسکتقرار گونه  

معقوالً پوشککش گیاهی در این مناطق به صورت  .هسکتیم 

 هنتیجدر که  است های چند سالهای بوده و شامل بوتهلوه

 .ایجاد شککده اسککتو گیاهان خاک پیچیدۀ و  متقابل اتاثر

اضککافه کردن مواد آلی به فاز واسککطۀ پوشککش گیاهی به 

 .[80]اسککت معدنی خاک در تشککویل و توامل خاک مؤثر 

اسککتقرار گیاه در شککنزارهای تثبیت شککده موج  افزایش  

گیاه تاغ تکأثیر  . [80]گردد میحکاصکککلخیزی و مواد آلی  

 ،فسککفر ،های شککنی موج  افزایش مواد آلیبرروی خاک

 .[1]شود میپتاسکیم و هقزمان افزایش شککوری   ،نیتروژن

هکای تحت پوشکککش  افزایش فسکککفر و نیتروژن در خکاک 

در بیابان  Atriplex lampaو  Prosopis alpatcaی هاگونه

تیپ پوشککش گیاهی  تأثیر . [4] شککد مشککاهدهپاتوگونیا 

Aeluropus litoralis – Salsola nitraria در اراضکککی )

ارومیه شکککامل کاهش هدایت الوتریوی و دریکاچۀ  اطراف 

زمان افزایش میزان فسککفر در مقق محلول و همهای نق 

اثرات گز شکککاهی و بررسکککی  .[0] بود( 3-81  سکککطحی

سکالسکوال برروی دو تیپ از ارضی اطراف شهرستان دارا    

آلی در زیر اشوو  این دو گیاه، مادۀ نشکان داد با افزایش  

. [83] یابدمیخاک نیز افزایش کنندۀ مناصککر حاصککلخیز 

 برخی خصوصیات فیزیووشیقیاییی اثرات گیاه لگجی بررو

خاک در سکیسکتان و بلوچسکتان نشان داد میزان فسفر و    

 داشتداری در سککطپ پنج درصد معنیالی خاک افزایش 

بککه ویژه در  Capprisهککای مختلف جن  در انککدام .[84]

برگ، گل و میوه مقادیر زیادی ازمناصکککر معدنی از جقله 

شیقیایی مواد ترکی  [. 1] پتاسکیم و فسکفر موجود است  

ته های گیاهی وابسآلی باقیقانده رسو  یافته به انواع گونه

برخی محققین از اصککطالح جزایر حاصککلخیز   [.0] اسککت

گیاهان سککایه انداز در مناطق خشکک   حضککورناحیۀ برای 

این موضککوع به ملت افزایش مناصککر   .نقاینداسککتفاده می

 پوشکککش گیاهی اسکککتتؤثیر تحت غکاایی در این ناحیه  

و هقوکاران در تحقیقی نتیجه گرفتند  [. مهکدوی  80و81]

میزان پتاسکیم، شن، رس و هدایت الوتریوی در خاک زیر  

پخش سیال  نسبت به مرصۀ ی موجود در هااشوو  بوته

خکاک لخکت در هقان ناحیه افزایش معنی داری داشکککته   

اثرات وتیورگراس روی بککه منظور ارزیککابی  .[1] اسککککت

ش افزایآن، نتیجۀ که شد خصوصیات خاک تحقیقی انجام 

 و هقچنینمناصکککر حاصکککلخیز کننده از جقله پتاسکککیم 

گیککاهی لگجی در گونککۀ  .[8] بودکککاهش میزان آهکک  

. در هکای مختلف مورد توجکه قرار گرفتکه اسکککت   پژوهش

اثرات سکطوح مختلف شککوری و خشوی بر جوانه   تحقیقی

 وگرفته مورد توجه قرار لگجی زنی و رشکککد گیاهچه گیاه 

اثرات منفی افزایش شکککوری بر صکککفکات گیکاه را گزارش   

و هقوککاران بککه منظور بررسکککی آرانی  .[88] نکقودنککد 

، تشویل نبوا درمورد اشاره گونۀ ی مورفولوژی  هاواکنش

متفاوت را انتخا  و گزارش ی لگجی با سکککنین هکا پکایکه  

یی از گیاه هانقودنکد ککه وزن بخش زنکده و غیرزنکدۀ پایه    

ی اهداری از پایهدهندۀ نبوا به طور معنی لگجی تشکککویل

سککن خود بیشککتر اسککت. نبوا در ابتدا با افزایش شککاهد هم

شود ولی ها بامث تحری  رشد میها و شکاخه تعداد جوانه

گردد. این ل گیاه میدر نهکایکت، بکامث خشکککویدگی کام   

 لگجی سککازگاری چندانیگیاه  که محققین نتیجه گرفتند

. با توجه به [8] در مناطق مسکککتعد تشکککویل نبوا ندارد

ی انجام شککده در این تحقیق بررسککی تغییرات  هاپژوهش

ی طبیعی گیاه لگجی و هاخصککوصککیات خاک در رویشککگاه

 رمناطق فاقد پوشش گیاهی در این مناطق مورد توجه قرا

 .گرفت

 

 شناسیروش. ۲
فقکدان اطالمات مورد نیاز در خصکککوص  بکا توجکه بکه    

ای هبررسیدر سککطپ اسککتان بوشهر، پراکنش گیاه لگجی 

ه س گردید.مقدماتی انجام و مناطق رویشکگاهی شناسایی  
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ت خصککوصککیا با فراوانی قابل توجه گیاه و بامختلف ناحیۀ 

اقلیم شوری و هقچنین  ،بافت خاک .شکد متفاوت انتخا  

 منطقۀ بود. هااز پارامترهای اصکککلی در انتخا  این محل

اول اراضککی شککور پایین دسککت روسککتای کناری از توابع   

. این ناحیه در واحد اراضککی بودشککهرسککتان تنگسککتان   

 های سیالبی ومسطپ با مسیل های سکیالبی نسبتاً دشکت 

تا  شی  نیم و بافت خاک سنگین دارای شوری بسیار زیاد

ی و مرض قدقیقه شر 81درجه و  18ی  درصکد در طول  

دوم در منطقۀ  شکککقالی قرار دارد.دقیقۀ  11درجه و  81

دقیقه  88درجه و  18در طول شککهر آباد شککقال شککر   

و در واحد شکککقالی دقیقۀ  0درجه و  80شکککرقی و مرض 

ی شککنی کم ارتفاع تثبیت شککده با پسککتی و هاتپهاراضککی 

و بافت  شکککنیدارای خاک کامالً  ،داشکککته قراربلندی کم 

زیاد  در این منطقه فرسکککایش بادی میزان و سکککب  بوده

سوم اطراف روستای طلحه از توابع شهرستان  منطقۀ. است

منطقۀ تر نسککبت به دو مالیمدارای اقلیقی  ،شککتسککتان د

ای با شی  حدود دو درصد دامنههای در دشتقبلی است. 

در طول  متوسککط تا سککنگینو دارای خاک مقیق و بافت 

 41درجه و  81شکککرقی و مرض دقیقکۀ   08درجکه و   18

 قرار گرفته است. شقالیدقیقۀ 

های به منظور شککناخت خصککوصککیات خاک رویشککگاه 

 صورت تصادفیهلگجی، در هر رویشگاه از شش نقطه که ب

از یودیگر قرار دارند در کنار متر  13حدود فکاصکککلۀ  و بکا  

بین گیاهان فاصکککلۀ تعداد در  ی لگجی و به هقینهابوتکه 

برداری هنگککام نقونککه ولگجی در هقککان منطقککه انتخککا  

 .شکککدانجام  8000 رویش کامل گیاه در اردیبهشکککت ماه

 03-03و  03-03، 3-03خاک از سککه مقق  بردارینقونه

انجام و پ  از انتقال به  توسکط دستگاه اوگر متری سکانتی 

، CE ،pH ،SAR ،+Kآزمایشکگاه، خصوصیات بافت، آه ،  

P، OC  بکافت خاک به روش  [1] گیری شکککدنکد انکدازه .

هیدرومتر، پتاسکیم و سدیم به روش فلیم فتومتر، کلسیم،  

 گیری شد.اندازهمنیزیم و آه  به روش تیتراسیون 

 نتایج. ۳
برداری از نظر نوع نقونهبکا توجکه بکه تفکاوت منکاطق      

خاک، اثر حضککور گیاه لگجی در هر کدام از این مناطق به 

 0الی  8داگانه تجزیه و تحلیل گردید. جدول جک صکککورت 

ها نشکککان را در هر کدام از رویشکککگاه تجزیکه نتکایج این  

 دهد.می

 منطقه آباد .۳.۱
های بافت خاکاین نکاحیه بیانگر رویشکککگاه لگجی در  

فرسایش بادی به صورت غال  در بسیار سب  شنی است. 

حداقل دهندۀ گردد. نتایج نشکککان منطقکه مشکککاهده می 

( و Siltتغییرات در بافت خاک اسککت. افزایش میزان الی  

( در سککطپ پنج درصککد Sandزمان کاهش مقدار شککن  هم

ود. ب دارمعنی زیراشوو  لگجی سانتیقتری 3-03فقط در 

 نهقچنی. بودن دارمعنیتغییرات این  ترهای پاییندر مقق

 دارمعنی( در هر سه مقق خاک spتغییرات درصد اشباع  

( قابل تبادل در هر سه مقق k  نبوده اسکت. مقدار پتاسیم 

در سککطپ ی   دارمعنیافزایش قابل توجه و دهندۀ نشککان 

صکد در زیراشوو  لگجی است. مقدار هدایت الوتریوی  در

 EC)  های زیر اشوو  به میزان گل اشباع در خاکمصارۀ

افزایش زیقن  بر متر در هر سککه مقق دسککیحدود ی  

 دارمعنیدهد که این مقدار در سطپ ی  درصد مینشکان  

های در خاک( Ca+Mgاسکککت. مقدار کلسکککیم و منیزیم  

شان می نی دارمعنیزیراشکوو  در هر سکه مقق افزایش   

در سکککطپ ی  دهد که این افزایش در مقق اول و سکککوم 

تغییرات  و در مقق دوم در سطپ پنج درصد است. درصکد 

مقق اول گل اشباع در هر مصارۀ محلول در  (Na  سکدیم 

دوم مقق  دار و درو سکککوم در سکککطپ پنج درصکککد معنی

( در SARنبوده اسککت. نسککبت جا  سککدیم      دارمعنی

ی در هر سکککه مقق دارمعنیحضکککور گیاه لگجی کاهش 

در سطپ ی  درصد ل نشان داد. این کاهش در دو مقق او

و در مقق سوم در سطپ پنج درصد بود. مقدار آه  فعال 

 TNV  در حضکور لگجی، کاهش در سطپ ی  درصد در )

  برداری خاک نشان داد.نقونهسه مقق 
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 منطقه آباد میانگینمقایسۀ واریانس و تجزیۀ نتایج . 1جدول 

 
 دار در سطپ پنج درصد  دار در سطپ ی  درصد  * : اختالف معنی** : اختالف معنی  

 

 کناریمنطقۀ  .۳.۲
شکککور و  هایخاکاین ناحیه بیانگر رویشکککگاه لگجی در 

حداقل تغییرات در دهندۀ بافت سککنگین اسککت. نتایج نشککان 

( Sandو شککن   (Siltبافت خاک اسککت. تغییرات میزان الی  

 دار بودمعنیدر سطپ پنج درصد  سکانتیقتر  03-03مقق در 

 3-03در مقق ( Sandو شککن  ( Clay  رستغییرات و مقدار 

 نهقچنی. دار بودمعنیبه ترتی  در سکطپ ی  و پنج درصککد  

دار نبوده مقق خاک معنی دو( در SPتغییرات درصکد اشباع   

. دار بودیعندر سککطپ پنج درصککد م  03-03و فقط در مقق 

مقق  دودر جز در مقق سککطحی، هب( قابل تبادل k  پتاسککیم

دار در سککطپ افزایش قابل توجه و معنیدهندۀ نشککان دیگر 

ی  درصککد در زیراشککوو  لگجی اسککت. هدایت الوتریوی   

های زیر اشککوو  به میزان در خاک (EC  گل اشککباعمصککارۀ 

حدود ی  دسکککی زیقن  بر متر در هر سکککه مقق افزایش 

 دارمعنیدهد که این مقدار در سککطپ ی  درصککد نشککان می

های ( در خکاک Ca+Mgاسکککت. مقکدار کلسکککیم و منیزیم   

29.58±30.570.38±30.250.75±0.97خاک بین بوته ها

29.30±29.180.60±28.680.32±0.35پای بوته لگجی

104.17±105.835.23±105.835.39±4.17خاک بین بوته ها

155.00±168.335.16±186.675.11±2.79خاک زیراشکوب گیاه

67.75±67.831.02±71.250.89±1.39خاک بین بوته ها

63.42±64.330.40±61.580.68±0.27خاک زیراشکوب گیاه

1.31±1.510.09±1.570.14±0.15خاک بین بوته ها

0.93±0.880.10±0.830.09±0.09خاک زیراشکوب گیاه

4.08±3.800.17±4.400.08±0.38خاک بین بوته ها

13.52±10.470.89±8.702.85±0.59خاک زیراشکوب گیاه

1.87±2.100.14±2.330.18±0.20خاک بین بوته ها

2.43±2.270.25±1.770.20±0.24خاک زیراشکوب گیاه

4.83±3.500.31±2.500.22±0.43خاک بین بوته ها

4.33±3.170.42±2.670.40±0.61خاک زیراشکوب گیاه

7.33±7.831.76±7.831.22±0.54خاک بین بوته ها

7.17±7.670.54±11.670.61±1.17خاک زیراشکوب گیاه

87.83±88.672.02±89.671.20±0.84خاک بین بوته ها

88.50±89.170.76±85.670.91±1.38خاک زیراشکوب گیاه

0.62±0.610.02±0.700.02±0.05خاک بین بوته ها

1.63±1.590.09±1.070.10±0.08خاک زیراشکوب گیاه
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ی در سطپ ی  دارمعنیزیراشکوو  در هر سه مقق افزایش  

گل مصارۀ دهد. تغییرات سکدیم محلول در  میدرصکد نشکان   

نبوده اسککت. نسککبت جا   دارمعنیاشککباع در هر سککه مقق 

ی در دارمعنیور گیاه لگجی کاهش ( در حضککSARسککدیم  

هر سکه مقق نشان داد. این کاهش در دو مقق اول در سطپ  

ی  درصکد و در مقق سکوم در سککطپ پنج درصد بود. مقدار   

( در حضککور لگجی، کاهش در سککطپ ی  TNVآه  فعال  

 نشان داد.را برداری خاک نقونهدرصد در سه مقق 

 کناری ۀمنطقمیانگین  ۀمقایسواریانس و  ۀتجزینتایج  .2جدول 

 
 دار در سطپ پنج درصددار در سطپ ی  درصد  * : اختالف معنی** : اختالف معنی   

 

 طلحهمنطقۀ  .۳.۳
بافت  هایخاکاین نکاحیکه بیانگر رویشکککگاه لگجی در   

 حداقل تغییراتدهندۀ است. نتایج نشان  متوسط و غیرشور

( در تقام Siltدر بکافکت خاک اسکککت. تغییرات میزان الی    

و شکککن ( Clay  تغییرات رس امادار نبود معنی هکا نقونکه 

 Sand ) در واقع در دو مقق  .بود دارمعنیمقق هر سککه در

زمکان ککاهش مقدار رس در   اول افزایش میزان شکککن و هم

34.82±36.321.14±34.930.79±1.37خاک بین بوته ها

33.82±34.100.44±36.330.47±0.78پای بوته لگجی

215.00±264.1712.25±282.5014.46±10.78خاک بین بوته ها

279.17±337.508.41±277.5012.57±19.01خاک زیراشکوب گیاه

66.92±68.000.35±68.420.43±0.35خاک بین بوته ها

70.58±71.251.19±71.000.74±0.96خاک زیراشکوب گیاه

52.88±55.604.07±53.133.58±2.86خاک بین بوته ها

29.48±28.172.57±18.602.59±1.57خاک زیراشکوب گیاه

155.67±183.1712.22±185.0013.20±12.43خاک بین بوته ها

108.33±107.176.61±95.505.90±4.11خاک زیراشکوب گیاه

466.35±536.7042.53±512.5555.30±41.67خاک بین بوته ها

217.20±208.3520.14±129.4523.55±12.95خاک زیراشکوب گیاه

17.83±18.500.65±20.671.31±0.71خاک بین بوته ها

16.33±18.000.84±16.171.00±0.98خاک زیراشکوب گیاه

44.83±49.172.88±47.672.09±3.21خاک بین بوته ها

41.50±44.002.13±45.331.39±1.48خاک زیراشکوب گیاه

37.33±32.333.33±31.671.02±3.46خاک بین بوته ها

42.17±38.002.61±38.502.25±0.92خاک زیراشکوب گیاه

48.17±53.733.00±52.134.16±2.92خاک بین بوته ها

27.83±27.301.87±19.752.29±1.34خاک زیراشکوب گیاه
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هقچنین در مقق سوم این  .دار بودمعنیسکطپ ی  درصد  

دار اسککت به سقت معنیتغییرات که در سکطپ ی  درصکد   

درصکککد  SPالبته تغییرات  افزایش رس و کاهش شککن بود. 

در سککه مقق ( قابل تبادل k  پتاسککیم دار نبود.معنیاشککباع 

ر د این افزایش .دهدمیشکوو  گیاه نشان  اافزایش را در زیر

هدایت  دار اسککت.دو مقق اول در سککطپ ی  درصککد معنی

زیر اشوو   هایخاک( در EC  گل اشباعمصکارۀ  الوتریوی 

این کاهش در مقق  .در هر سکه مقق کاهش را نشان دادند 

میانی در سطپ پنج درصد و در دو مقق دیگر در سطپ ی  

( در Ca+Mg. مقدار کلسککیم و منیزیم  دار بوددرصککد معنی

یافته اما این زیراشکوو  در هر سه مقق افزایش   هایخاک

در سکککطپ یکک  سکککانتیقتر  03-03افزایش فقط در مقق 

سکککدیم محلول در  بکا کاهش مقدار . دار بودمعنیدرصکککد 

و در هر سکه مقق در سکطپ ی  درصد،   زیراشکوو  لگجی  

م نسبت جا  سدی، سکیم و منیزیم لافزایش نسکبی مقدار ک 

 SAR در سککطپ  یدارمعنی( در حضککور گیاه لگجی کاهش

در هر سککه مقق نشککان داد. مقدار آه  فعال   ی  درصککد

 TNV در سطپ ی  درصد  یلگجی، کاهش زیر اشوو ( در

 نشان داد. را برداری خاکنقونهسه مقق هر در 

 طلحه ۀمنطقمیانگین  ۀمقایسواریانس و  ۀتجزینتایج  .3جدول 

 
 دار در سطپ پنج درصد  دار در سطپ ی  درصد  * : اختالف معنی** : اختالف معنی              

57.05±59.350.55±60.370.69±1.29خاک بین بوته ها

57.77±60.580.98±60.800.80±0.92پای بوته لگجی

2.79±208.335.00±155.002.79±108.33

130.83±192.5010.20±248.339.01±3.33خاک زیراشکوب گیاه

38.00±38.000.37±37.920.22±0.42خاک بین بوته ها

27.22±30.420.76±22.751.45±0.83خاک زیراشکوب گیاه

0.80±0.800.03±0.780.00±0.02خاک بین بوته ها

0.35±0.320.02±0.330.02±0.02خاک زیراشکوب گیاه

29.38±29.720.42±29.630.28±0.68خاک بین بوته ها

30.82±30.250.39±30.200.63±0.58خاک زیراشکوب گیاه

3.12±3.170.07±3.080.04±0.06خاک بین بوته ها

1.40±1.320.08±1.350.03±0.07خاک زیراشکوب گیاه

5.00±11.170.37±16.500.54±1.02خاک بین بوته ها

11.17±4.830.40±4.670.31±0.33خاک زیراشکوب گیاه

46.00±59.001.61±59.331.00±2.81خاک بین بوته ها

47.83±59.000.79±61.001.03±0.52خاک زیراشکوب گیاه

49.00±29.831.86±24.170.98±2.34خاک بین بوته ها

41.00±36.170.93±34.331.01±0.42خاک زیراشکوب گیاه

2.70±2.690.04±2.700.04±0.01خاک بین بوته ها

2.54±2.590.04±2.560.02±0.02خاک زیراشکوب گیاه
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 گیریبحث و نتیجه. ۴
و مقاوم به خشکککوی، با لگجی بکه منوان ی  گیاه بومی  

ایجاد تاج پوشکش مناسک  نقش مهقی در کنترل فرسایش   

کشککت این گیاه در توسککعۀ بادی در فصککل تابسککتان دارد. 
تواند به منوان جایگزینی برای غالت اراضکککی کم بکازده می 

یوی از فاکتورهای مهم در دیم در مناطق با تنش باال باشد. 
این مورد شناخت اثرات استقرار این گیاه برروی خصوصیات 
خاک این اراضکی است. با انجام این تحقیق اثرات دراز مدت  

ی طبیعی آن با خصوصیات هاحضور گیاه لگجی در رویشگاه
نتکایج آزمککایش   خکاک متفکاوت مورد ارزیکابی قرار گرفککت.   

 ها حاکی از اینگیننمیامقایسۀ واریان  و تجزیۀ و  هانقونه
 های مختلفست که اثرات حضور گیاه لگجی در خاکنوته ا

دارای چنکد وجه مشکککترک اسکککت. تغییرات میزان هدایت  

بکه هدایت   الوتریوی گکل اشکککبکاع در زیراشکککوو  لگجی  
الوتریوی ذاتی ذرات خاک و مواد مادری و سکککایر شکککرایط 

های کامالً شنی ای که در خاکگونهبه  ،خاک بسکتگی دارد 
حضکککور لگجی موجکک   پککایین،و دارای هکدایکت الوتریوی   

افزایش میزان امالح خکاک تکا حداکثر ی  دسکککی زیقن    

مشککاهده های شککنی اطراف آباد این موضککوع در خاک ،شککد
توجکه به تقرکز مقداری امالح در بافت گیاهی و  بکا   شکککد.

اضککافه شککدن بقایای گیاهی در طول مدت زیاد این نتیجه  
و هقواران و   محقودی گزارشککاتبا دور از انتظار نیسککت و 

هایی که . در خاک[1] و هقوکاران هم خوانی دارد جعفری 

مقکدار هکدایکت الوتریوی خکاک رو به افزایش اسکککت و در     
مقدار هدایت  لگجیهای بسکککیار شکککور، با حضکککور  خکاک 

 اینمشکککابه  ،داری پیدا کرده اسکککتالوتریوی کاهش معنی
پوشککش گیاهی  تیپ  تأثیر نتیجه را معتقدی و هقواران در

Aeluropus litoralis – Salsola nitraria روی اراضکککی )

این [. دلیککل 0] انککدارومیککه گزارش کردهدریککاچککۀ اطراف 
به دلیل بهبود شرایط نفوذپایری خاک با  تواندمیموضکوع  

و  [88] ای بسیار مقیق و قوی لگجیریشهوجود سکیسکتم   
در اراضککی طلحه و  .شککوی امالح باشککدوتسککدر نتیجه شکک
ها واریان  دادهتجزیۀ این شرایط فراهم بوده و نتایج کناری 

به میزان قابل توجهی در حکاکی از کاهش هدایت الوتریوی  

هقچنین با کاهش میزان سدیم  بوده است.های شکور  خاک
محلول و هقزمان افزایش نسکککبی مقدار کلسکککیم و منیزیم 

دار مقدار نسکککبت معنیمحلول در هر سکککه منطقه کاهش 
. این موضوع مقون است مشاهده شد (SARجا  سکدیم   

 سدیم محلول با توجه بهبه دلیل بهبود شکرایط شکستشوی   
. [0] باشدر لگجی در حضوبهبود شکرایط نفوذپایری خاک  

دار مقدار پتاسکککیم قابل تبادل در افزایش قابل توجه و معنی

حضکککور گیاه لگجی در انواع اراضکککی مورد آزمایش نشکککان 
 نقش مثبت این گیاه در بهبود مناصکککر حاصکککلخیزدهندۀ 
صککورت هبه جا مانده در خاک ببقایای گیاهی  اسککت. خاک

چند  اندامتجزیۀ و  نیستتأثیر سکالیانه در این خصوص بی  
وجود مقادیر فراوان دهندۀ مختلف از این گیاه نشکککانگونۀ 

افزایش میزان  [.1] های مختلف گیاه استپتاسیم در بخش
و جعفری و هقوککاران و محقودی پتککاسکککیم در تحقیقککات 

 .[1]حضور گیاه  تاغ( گزارش شده استنتیجۀ هقواران در 
پتاسکیم محلول و تبادلی به ملت جا  زیاد توسط گیاه در  

شکککود و کاهش شکککدید گیاهان تخلیه میریشکککۀ مجاورت 

آزادسکککازی  تواند بامثریزوسکککفری میناحیۀ پتاسکککیم در 
پتاسکیم غیرتبادلی در اطراف ریشکه شود. زمانی که پتاسیم   
محلول و تبکادلی در اثر جکا  توسکککط گیکاه تخلیه گردد،    

. پ  شودهای کانی خارج میدلی از بین الیهپتاسیم غیرتبا
از جا  پتاسکیم توسط ریشه و انتقال آن به اندام هوایی، با  

از بین رفتن گیاه و تجقع بقایای آن در سکککطپ خاک بامث 
. [0] شودافزایش غلظت پتاسکیم قابل جا  در این الیه می 

برخی محققین دیگر نیز افزایش مناصککر حاصلخیز را در اثر 
نتایج نشکککان داد  [.80و81] اندنقودهیاه گزارش حضکککور گ

ی زیر اشککوو  لگجی ها( در خاکTNVمیزان آه  فعال  

داری داشکککت. افزایش معنیدر هر سکککه منطقککه کککاهش 
ر ترکیبات گیاه در شستشوی بیشتتأثیر نفوذپایری خاک و 

گونۀ کاهش میزان آه  در اثر کشت  بوده است.مؤثر آه  
تغییرات مقدار ذرات  [.8] اسککتوتیور گراس گزارش شککده 

ی مختلف متفاوت هابافت خاک در خاکدهندۀ تشکککویکل  
این گیاه با ایجاد بادشون در های با شکن زیاد  بود. در خاک

فصکل تابستان بخشی از ذرات را به دام انداخته و نوع ذرات  
ای اسککت که موج  افزایش ذرات ریز در گونهگیر افتاده به 
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های ذرات درشکککت در خاکهای سکککب  و افزایش کخکا 
در مجقوع اسککتقرار این شککود. میمتوسککط و سککنگین بافت 

ی هاگیاه نتایج مثبت قابل توجهی در شرایط خاک رویشگاه
با توجه به بومی بودن گیاه لگجی  است.مورد مطالعه داشته 

سککطپ پوشککش گیاهی در فصککل خشکک  و گرم   و افزایش 

وی، و از های خشککتابسککتان و مقاومت بسککیار خو  با تنش
طرفی اثرات مثبت روی خصککوصککیات خاک تحت کشککت،  

زمان سازگار توان آن را به منوان ی  گیاه اقتصادی و هممی
 .کردهای خش  و کم آ  در جنو  کشور معرفی محیطبا 
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