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بررسی تغییرات برخی خصوصیات خاک در رویشگاههای طبیعی گیاه لگجی
) (Capparis spinosa L.در استان بوشهر
 فرهاد فخری؛ دانشجوی دکتری بیابانزدایی ،دانشکدۀ کویرشناسی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
 سید حسن کابلی*؛ استادیار گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی ،دانشکدۀ کویرشناسی ،دانشگاه سمنان
 علی اشرف جعفری؛ استاد مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
 پرویز بیات؛ استادیار پژوهشی بخش تحقیقات اقتصادی اجتماعی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
چکیده
گیاهان مختلف اثرات متفاوتی را بر روی ویژگیهای محیط اطراف خود بهویژه خاک دارند .ویژگیهای خاک نیز بر اثرات متفاوت این
گیاهان بر روی آنها مؤثر است .اثر گیاهان بر تغییرات خاک مثبت یا منفی ارزیابی شده است .این تحقیق با هدف ارزیابی میزان و نوع
تأثیر گیاه لگجی ) (Capparis spinosa L.بر روی خصوصیات خاک سه منطقه با ویژگیهای متفاوت خاک صورت گرفت .خاکهای
زیر اشکوو گیاه لگجی در سه مقق  3-03و  03-03و  03-03سانتیقتری در مقایسه با خاکهای بدون پوشش گیاهی در بین محل
اسکتقرار این گیاه در سکه منطقۀ مختلف جغرافیایی با شکش تورار و مجقوماً  831نقونه برداشکت و در آزمایشککگاه برخی خصوصیات
فیزیوی و شیقیایی نقونهها اندازه گیری شد .برای پردازش آماری نتایج از نرم افزار  SPSS.21و برای مقایسۀ خصوصیات اندازهگیری
شده از آزمونهای  Fو  Tغیر جفتی استفاده شد .نتایج بهدست آمده نشان میدهد اثرات گیاه لگجی برروی خصوصیات خاکهای شور
به صورت کاهش معنی دار و چشقگیر شوری و امالح خاک ،کاهش  SARو بهبود برخی خصوصیات حاصلخیزی مانند افزایش پتاسیم
قابل اسکتفاده در این مناطق بود .در خاکهای دارای بافت سکب و متوسکط غیر شور ،افزایش معنی دار میزان پتاسیم قابل استفاده و
کاهش  SARدر خاک زیراشکککوو لگجی مشکککهود بود .بنابراین با توجه به اثرات مثبت اکولوژیوی این گیاه میتوان آن را به منوان
گزینه ای مطلو به منظور استفاده در اراضی بیابانی و بهبود وضعیت پوشش گیاهی مورد استفاده قرار داد.
کلید واژگان :بوشهر ،حاصلخیزی ،خاک ،لگجی ،هدایت الوتریوی

* نویسنده مسئول :شقاره تقاس+010888000180 :

Email: hkaboli@semnan.ac.ir
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 .۱مقدمه
حضکککور گیاهان بهصکککورت بومی در هر منطقهای ی
الگوی مناسک از میزان اسکتقامت و خواستگاه اکولوژیوی
آنها به شکقار میرود .در مناطق خشک و نیقهخش با
توجه به محدودیتهای رطوبتی و هقچنین خصککوصککیات
خاک شکاهد اسکتقرار گونههایی مقاوم به شرایط ذکر شده
هسکتیم .معقوالً پوشککش گیاهی در این مناطق به صورت
لوهای بوده و شامل بوتههای چند ساله است که در نتیجه
اثرات متقابل و پیچیدۀ خاک و گیاهان ایجاد شککده اسککت.
پوشککش گیاهی به واسککطۀ اضککافه کردن مواد آلی به فاز
معدنی خاک در تشککویل و توامل خاک مؤثر اسککت [.]80
اسککتقرار گیاه در شککنزارهای تثبیت شککده موج افزایش
حکاصکککلخیزی و مواد آلی میگردد [ .]80تکأثیر گیاه تاغ
برروی خاکهای شککنی موج افزایش مواد آلی ،فسککفر،
نیتروژن ،پتاسکیم و هقزمان افزایش شککوری میشود [.]1
افزایش فسکککفر و نیتروژن در خکاکهکای تحت پوشکککش
گونههای  Prosopis alpatcaو  Atriplex lampaدر بیابان
پاتوگونیا مشککاهده شککد [ .]4تأثیر پوشککش گیاهی تیپ
 )Aeluropus litoralis – Salsola nitrariaدر اراضکککی
اطراف دریکاچۀ ارومیه شکککامل کاهش هدایت الوتریوی و
نق های محلول و هم زمان افزایش میزان فسککفر در مقق
سکککطحی  )3-81بود [ .]0بررسکککی اثرات گز شکککاهی و
سکالسکوال برروی دو تیپ از ارضی اطراف شهرستان دارا
نشکان داد با افزایش مادۀ آلی در زیر اشوو این دو گیاه،
مناصککر حاصککلخیز کنندۀ خاک نیز افزایش مییابد [.]83
اثرات گیاه لگجی برروی برخی خصوصیات فیزیووشیقیایی
خاک در سکیسکتان و بلوچسکتان نشان داد میزان فسفر و
الی خاک افزایش معنیداری در سککطپ پنج درصد داشت
[ .]84در انککدامهککای مختلف جن  Capprisبککه ویژه در
برگ ،گل و میوه مقادیر زیادی ازمناصکککر معدنی از جقله
پتاسکیم و فسکفر موجود است [ .]1ترکی شیقیایی مواد
آلی باقیقانده رسو یافته به انواع گونههای گیاهی وابسته
اسککت [ .]0برخی محققین از اصککطالح جزایر حاصککلخیز
برای ناحیۀ حضککورگیاهان سککایه انداز در مناطق خشکک

اسککتفاده می نقایند .این موضککوع به ملت افزایش مناصککر
غکاایی در این ناحیه تحت تؤثیر پوشکککش گیاهی اسکککت
[81و .]80مهکدوی و هقوکاران در تحقیقی نتیجه گرفتند
میزان پتاسکیم ،شن ،رس و هدایت الوتریوی در خاک زیر
اشوو بوتههای موجود در مرصۀ پخش سیال نسبت به
خکاک لخکت در هقان ناحیه افزایش معنی داری داشکککته
اسککککت [ .]1بککه منظور ارزیککابی اثرات وتیورگراس روی
خصوصیات خاک تحقیقی انجام شد که نتیجۀ آن ،افزایش
مناصکککر حاصکککلخیز کننده از جقله پتاسکککیم و هقچنین
کککاهش میزان آه ک بود [ .]8گونککۀ گیککاهی لگجی در
پژوهش هکای مختلف مورد توجکه قرار گرفتکه اسکککت .در
تحقیقی اثرات سکطوح مختلف شککوری و خشوی بر جوانه
زنی و رشکککد گیاهچه گیاه لگجی مورد توجه قرار گرفته و
اثرات منفی افزایش شکککوری بر صکککفکات گیکاه را گزارش
نکقودنککد [ .]88آرانی و هقوککاران بککه منظور بررسکککی
واکنشهای مورفولوژی گونۀ مورد اشاره در تشویل نبوا،
پکایکههکای لگجی با سکککنین متفاوت را انتخا و گزارش
نقودنکد ککه وزن بخش زنکده و غیرزنکدۀ پایههایی از گیاه
لگجی تشکککویل دهندۀ نبوا به طور معنیداری از پایههای
شککاهد همسککن خود بیشککتر اسککت .نبوا در ابتدا با افزایش
تعداد جوانه ها و شکاخه ها بامث تحری رشد میشود ولی
در نهکایکت ،بکامث خشکککویدگی کامل گیاه میگردد .این
محققین نتیجه گرفتند که گیاه لگجی سککازگاری چندانی
در مناطق مسکککتعد تشکککویل نبوا ندارد [ .]8با توجه به
پژوهشهای انجام شککده در این تحقیق بررسککی تغییرات
خصککوصککیات خاک در رویشککگاههای طبیعی گیاه لگجی و
مناطق فاقد پوشش گیاهی در این مناطق مورد توجه قرار
گرفت.

 .۲روششناسی
بکا توجکه بکه فقکدان اطالمات مورد نیاز در خصکککوص
پراکنش گیاه لگجی در سککطپ اسککتان بوشهر ،بررسیهای
مقدماتی انجام و مناطق رویشکگاهی شناسایی گردید .سه
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ناحیۀ مختلف با فراوانی قابل توجه گیاه و با خصککوصککیات
متفاوت انتخا شکد .بافت خاک ،شوری و هقچنین اقلیم
از پارامترهای اصکککلی در انتخا این محلها بود .منطقۀ
اول اراضککی شککور پایین دسککت روسککتای کناری از توابع
شککهرسککتان تنگسککتان بود .این ناحیه در واحد اراضککی
دشکتهای سکیالبی نسبتاً مسطپ با مسیل های سیالبی و
شوری بسیار زیاد و بافت خاک سنگین دارای شی نیم تا
ی درصکد در طول  18درجه و  81دقیقه شرقی و مرض
 81درجه و  11دقیقۀ شکککقالی قرار دارد .منطقۀ دوم در
شککقال شککر شککهر آباد در طول  18درجه و  88دقیقه
شکککرقی و مرض  80درجه و  0دقیقۀ شکککقالی و در واحد
اراضککی تپههای شککنی کم ارتفاع تثبیت شککده با پسککتی و
بلندی کم قرار داشکککته ،دارای خاک کامالً شکککنی و بافت
سکککب بوده و میزان فرسکککایش بادی در این منطقه زیاد
است .منطقۀ سوم اطراف روستای طلحه از توابع شهرستان
دشککتسککتان ،دارای اقلیقی مالیمتر نسککبت به دو منطقۀ
قبلی است .در دشتهای دامنهای با شی حدود دو درصد
و دارای خاک مقیق و بافت متوسککط تا سککنگین در طول
 18درجکه و  08دقیقکۀ شکککرقی و مرض  81درجه و 41
دقیقۀ شقالی قرار گرفته است.
به منظور شککناخت خصککوصککیات خاک رویشککگاه های
لگجی ،در هر رویشگاه از شش نقطه که بهصورت تصادفی
و بکا فکاصکککلۀ حدود  13متر از یودیگر قرار دارند در کنار
بوتکههای لگجی و به هقین تعداد در فاصکککلۀ بین گیاهان
لگجی در هقککان منطقککه انتخککا و نقونککهبرداری هنگککام
رویش کامل گیاه در اردیبهشکککت ماه  8000انجام شکککد.
نقونهبرداری خاک از سککه مقق  03-03 ،3-03و 03-03
سکانتیمتری توسکط دستگاه اوگر انجام و پ از انتقال به
آزمایشکگاه ،خصوصیات بافت ،آه ،K+ ،SAR ،pH ،EC ،
 OC ،Pانکدازهگیری شکککدنکد [ .]1بکافت خاک به روش
هیدرومتر ،پتاسکیم و سدیم به روش فلیم فتومتر ،کلسیم،
منیزیم و آه به روش تیتراسیون اندازهگیری شد.

 .۳نتایج
بکا توجکه بکه تفکاوت منکاطق نقونهبرداری از نظر نوع
خاک ،اثر حضککور گیاه لگجی در هر کدام از این مناطق به
صکککورت جکداگانه تجزیه و تحلیل گردید .جدول  8الی 0
نتکایج این تجزیکه را در هر کدام از رویشکککگاه ها نشکککان
میدهد.

 .۱.۳منطقه آباد
این نکاحیه بیانگر رویشکککگاه لگجی در خاکهای بافت
بسیار سب شنی است .فرسایش بادی به صورت غال در
منطقکه مشکککاهده میگردد .نتایج نشکککان دهندۀ حداقل
تغییرات در بافت خاک اسککت .افزایش میزان الی  )Siltو
همزمان کاهش مقدار شککن  )Sandدر سککطپ پنج درصککد
فقط در  3-03سانتیقتری زیراشوو لگجی معنی دار بود.
در مققهای پایینتر این تغییرات معنیدار نبود .هقچنین
تغییرات درصد اشباع  )spدر هر سه مقق خاک معنی دار
نبوده اسکت .مقدار پتاسیم  )kقابل تبادل در هر سه مقق
نشککان دهندۀ افزایش قابل توجه و معنیدار در سککطپ ی
درصکد در زیراشوو لگجی است .مقدار هدایت الوتریوی
 )ECمصارۀ گل اشباع در خاکهای زیر اشوو به میزان
حدود ی دسککیزیقن بر متر در هر سککه مقق افزایش
نشکان میدهد که این مقدار در سطپ ی درصد معنی دار
اسکککت .مقدار کلسکککیم و منیزیم  )Ca+Mgدر خاکهای
زیراشکوو در هر سکه مقق افزایش معنی داری نشان می
دهد که این افزایش در مقق اول و سکککوم در سکککطپ ی
درصکد و در مقق دوم در سطپ پنج درصد است .تغییرات
سکدیم  )Naمحلول در مصارۀ گل اشباع در هر مقق اول
و سکککوم در سکککطپ پنج درصکککد معنی دار و در مقق دوم
معنی دار نبوده اسککت .نسککبت جا سککدیم  )SARدر
حضکککور گیاه لگجی کاهش معنی داری در هر سکککه مقق
نشان داد .این کاهش در دو مقق اول در سطپ ی درصد
و در مقق سوم در سطپ پنج درصد بود .مقدار آه فعال
 )TNVدر حضکور لگجی ،کاهش در سطپ ی درصد در
سه مقق نقونهبرداری خاک نشان داد.
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جدول  .1نتایج تجزیۀ واریانس و مقایسۀ میانگین منطقه آباد
عمق  0-30سانتیمتری

خصوصیات

Sp

K

TNV

SAR

Ca+Mg

Na

Clay

Silt

Sand

Ec

محل

میانگین

خاک بین بوته ها

30.25 ± 0.97

پای بوته لگجی

28.68 ± 0.35

خاک بین بوته ها

105.83 ± 4.17

خاک زیراشکوب گیاه

186.67 ± 2.79

خاک بین بوته ها

71.25 ± 1.39

خاک زیراشکوب گیاه

61.58 ± 0.27

خاک بین بوته ها

1.57 ± 0.15

خاک زیراشکوب گیاه

0.83 ± 0.09

خاک بین بوته ها

4.40 ± 0.38

خاک زیراشکوب گیاه

8.70 ± 0.59

خاک بین بوته ها

2.33 ± 0.20

خاک زیراشکوب گیاه

1.77 ± 0.24

خاک بین بوته ها

2.50 ± 0.43

خاک زیراشکوب گیاه

2.67 ± 0.61

خاک بین بوته ها

7.83 ± 0.54

خاک زیراشکوب گیاه

11.67 ± 1.17

خاک بین بوته ها

89.67 ± 0.84

خاک زیراشکوب گیاه

85.67 ± 1.38

خاک بین بوته ها

0.70 ± 0.05

خاک زیراشکوب گیاه

1.07 ± 0.08

**  :اختالف معنیدار در سطپ ی

آماره t

ns
1.52

عمق  30-60سانتیمتری
آماره t

میانگین
30.57 ± 0.75

*
1.70

29.18 ± 0.32

**
-16.12

105.83 ± 5.39

**
6.83

**
-8.42

**
4.16

**
3.12

**
-6.12

**
3.78

*
1.80

*
-2.34

ns
-0.22

ns
-0.61

*
-2.96

ns

*
2.47

0.73

ns
0.12

**
-3.76

1.59 ± 0.10

1.87 ± 0.14

*
-1.98

4.83 ± 0.31

ns
0.96

7.33 ± 1.76

ns
0.09

7.17 ± 0.54

ns
-0.33

89.17 ± 0.91
0.61 ± 0.02

4.08 ± 0.17

**
-10.44

4.33 ± 0.42

7.67 ± 0.61
88.67 ± 1.20

1.31 ± 0.09

*
2.84

2.43 ± 0.25

3.17 ± 0.40
7.83 ± 1.22

67.75 ± 1.02

**
3.95

13.52 ± 0.89

2.27 ± 0.20
3.50 ± 0.22

104.17 ± 5.23

**
-6.92

0.93 ± 0.10

10.47 ± 2.85
2.10 ± 0.18

29.58 ± 0.38

ns
0.40

63.42 ± 0.40

0.88 ± 0.09
3.80 ± 0.08

میانگین

155.00 ± 5.16

64.33 ± 0.68
1.51 ± 0.14

آماره t

29.30 ± 0.60

168.33 ± 5.11
67.83 ± 0.89

عمق  60-90سانتیمتری

87.83 ± 2.02

ns
-0.31

88.50 ± 0.76

**
-9.64

0.62 ± 0.02

**
-10.98

1.63 ± 0.09

درصد *  :اختالف معنیدار در سطپ پنج درصد

 .۲.۳منطقۀ کناری
این ناحیه بیانگر رویشکککگاه لگجی در خاکهای شکککور و
بافت سککنگین اسککت .نتایج نشککان دهندۀ حداقل تغییرات در
بافت خاک اسککت .تغییرات میزان الی  )Siltو شککن )Sand
در مقق  03-03سکانتیقتر در سطپ پنج درصد معنی دار بود
و مقدار تغییرات رس  )Clayو شککن  )Sandدر مقق 3-03
به ترتی در سکطپ ی و پنج درصککد معنیدار بود .هقچنین
تغییرات درصکد اشباع  )SPدر دو مقق خاک معنی دار نبوده

و فقط در مقق  03-03در سککطپ پنج درصککد معنی دار بود.
پتاسککیم  )kقابل تبادل بهجز در مقق سککطحی ،در دو مقق
دیگر نشککان دهندۀ افزایش قابل توجه و معنی دار در سککطپ
ی درصککد در زیراشککوو لگجی اسککت .هدایت الوتریوی
مصککارۀ گل اشککباع  )ECدر خاکهای زیر اشککوو به میزان
حدود ی دسکککی زیقن بر متر در هر سکککه مقق افزایش
نشککان میدهد که این مقدار در سککطپ ی درصککد معنیدار
اسکککت .مقکدار کلسکککیم و منیزیم  )Ca+Mgدر خکاکهای
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زیراشکوو در هر سه مقق افزایش معنی داری در سطپ ی
درصکد نشکان میدهد .تغییرات سکدیم محلول در مصارۀ گل
اشککباع در هر سککه مقق معنیدار نبوده اسککت .نسککبت جا
سککدیم  )SARدر حضککور گیاه لگجی کاهش معنی داری در

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
آه فعال  )TNVدر حضککور لگجی ،کاهش در سککطپ ی
درصد در سه مقق نقونهبرداری خاک را نشان داد.

جدول  .2نتایج تجزیۀ واریانس و مقایسۀ میانگین منطقۀ کناری
عمق  0-30سانتیمتری
خصوصیات

Sp

K

TNV

SAR

Ca+Mg

Na

Clay

Silt

Sand

Ec

محل

میانگین

خاک بین بوته ها

34.93 ± 1.37

پای بوته لگجی

36.33 ± 0.78

خاک بین بوته ها

282.50 ± 10.78

خاک زیراشکوب گیاه

277.50 ± 19.01

خاک بین بوته ها

68.42 ± 0.35

خاک زیراشکوب گیاه

71.00 ± 0.96

خاک بین بوته ها

53.13 ± 2.86

خاک زیراشکوب گیاه

18.60 ± 1.57

خاک بین بوته ها

185.00 ± 12.43

خاک زیراشکوب گیاه

95.50 ± 4.11

خاک بین بوته ها

512.55 ± 41.67

خاک زیراشکوب گیاه

129.45 ± 12.95

خاک بین بوته ها

20.67 ± 0.71

خاک زیراشکوب گیاه

16.17 ± 0.98

خاک بین بوته ها

47.67 ± 3.21

خاک زیراشکوب گیاه

45.33 ± 1.48

خاک بین بوته ها

31.67 ± 3.46

خاک زیراشکوب گیاه

38.50 ± 0.92

خاک بین بوته ها

52.13 ± 2.92

خاک زیراشکوب گیاه

19.75 ± 1.34

**  :اختالف معنیدار در سطپ ی

آماره t

ns
-0.89

ns
0.23

*
-2.53

**
10.58

**
6.84

**
8.78

**
3.71

ns
0.66

*
-1.91

**
10.09

عمق  30-60سانتیمتری
آماره t

میانگین
36.32 ± 0.79

*
2.41

34.10 ± 0.47
264.17 ± 14.46

**
-3.83

337.50 ± 12.57
68.00 ± 0.43

**
-3.81

71.25 ± 0.74
55.60 ± 3.58

**
6.21

28.17 ± 2.59
183.17 ± 13.20

**
5.26

107.17 ± 5.90
536.70 ± 55.30

**
5.46

208.35 ± 23.55
18.50 ± 1.31

ns
0.30

18.00 ± 1.00
49.17 ± 2.09

*
2.06

44.00 ± 1.39
32.33 ± 1.02

*
-2.29

38.00 ± 2.25
53.73 ± 4.16
27.30 ± 2.29

**
5.57

عمق  60-90سانتیمتری
آماره t

میانگین
34.82 ± 1.14

ns
0.82

33.82 ± 0.44
215.00 ± 12.25

**
-4.32

279.17 ± 8.41
66.92 ± 0.35

*
-2.96

70.58 ± 1.19
52.88 ± 4.07

**
4.86

29.48 ± 2.57
155.67 ± 12.22

**
3.41

108.33 ± 6.61
466.35 ± 42.53

**
5.29

217.20 ± 20.14
17.83 ± 0.65

ns
1.41

16.33 ± 0.84
44.83 ± 2.88

ns
0.93

41.50 ± 2.13
37.33 ± 3.33

ns
-1.14

42.17 ± 2.61
48.17 ± 3.00
27.83 ± 1.87

**
5.75

درصد *  :اختالف معنیدار در سطپ پنج درصد

 .۳.۳منطقۀ طلحه
این نکاحیکه بیانگر رویشکککگاه لگجی در خاکهای بافت
متوسط و غیرشور است .نتایج نشان دهندۀ حداقل تغییرات

در بکافکت خاک اسکککت .تغییرات میزان الی  )Siltدر تقام
نقونکه هکا معنی دار نبود اما تغییرات رس  )Clayو شکککن
 )Sandدر هر سککه مقق معنی دار بود .در واقع در دو مقق
اول افزایش میزان شکککن و هم زمکان ککاهش مقدار رس در
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سکطپ ی درصد معنیدار بود .هقچنین در مقق سوم این
تغییرات که در سکطپ ی درصکد معنیدار اسککت به سقت
افزایش رس و کاهش شککن بود .البته تغییرات  SPدرصکککد
اشککباع معنیدار نبود .پتاسککیم  )kقابل تبادل در سککه مقق
افزایش را در زیراشکوو گیاه نشان میدهد .این افزایش در
دو مقق اول در سککطپ ی درصککد معنیدار اسککت .هدایت
الوتریوی مصکارۀ گل اشباع  )ECدر خاکهای زیر اشوو
در هر سکه مقق کاهش را نشان دادند .این کاهش در مقق
میانی در سطپ پنج درصد و در دو مقق دیگر در سطپ ی
درصککد معنیدار بود .مقدار کلسککیم و منیزیم  )Ca+Mgدر

خاکهای زیراشکوو در هر سه مقق افزایش یافته اما این
افزایش فقط در مقق  03-03سکککانتیقتر در سکککطپ یک
درصکککد معنیدار بود .بکا کاهش مقدار سکککدیم محلول در
زیراشکوو لگجی در هر سکه مقق در سکطپ ی درصد ،و
افزایش نسکبی مقدار کلسکیم و منیزیم ،نسبت جا سدیم
 )SARدر حضککور گیاه لگجی کاهش معنیداری در سککطپ
ی درصککد در هر سککه مقق نشککان داد .مقدار آه فعال
 )TNVدر زیر اشوو لگجی ،کاهشی در سطپ ی درصد
در هر سه مقق نقونهبرداری خاک را نشان داد.

جدول  .3نتایج تجزیۀ واریانس و مقایسۀ میانگین منطقۀ طلحه
عمق  0-30سانتیمتری
خصوصیات

Sp

محل

میانگین

خاک بین بوته ها

60.37 ± 1.29

پای بوته لگجی

60.80 ± 0.92
208.33 ± 2.79

K

TNV

SAR

Ca+Mg

Na

Clay

Silt

Sand

Ec

خاک زیراشکوب گیاه

248.33 ± 3.33

خاک بین بوته ها

37.92 ± 0.42

خاک زیراشکوب گیاه

22.75 ± 0.83

خاک بین بوته ها

0.78 ± 0.02

خاک زیراشکوب گیاه

0.33 ± 0.02

خاک بین بوته ها

29.63 ± 0.68

خاک زیراشکوب گیاه

30.20 ± 0.58

خاک بین بوته ها

3.08 ± 0.06

خاک زیراشکوب گیاه

1.35 ± 0.07

خاک بین بوته ها

16.50 ± 1.02

خاک زیراشکوب گیاه

4.67 ± 0.33

خاک بین بوته ها

59.33 ± 2.81

خاک زیراشکوب گیاه

61.00 ± 0.52

خاک بین بوته ها

24.17 ± 2.34

خاک زیراشکوب گیاه

34.33 ± 0.42

خاک بین بوته ها

2.70 ± 0.01

خاک زیراشکوب گیاه

2.56 ± 0.02

**  :اختالف معنیدار در سطپ ی

آماره t

ns
-0.27

**
-9.20

**
16.27

**
16.74

ns
-0.64

**
19.25

**
10.98

ns
-0.58

**
-4.27

**
4.98

عمق  30-60سانتیمتری
آماره t

میانگین
59.35 ± 0.69

ns
-1.16

60.58 ± 0.80
155.00 ± 5.00

**
-3.64

192.50 ± 9.01
38.00 ± 0.22

**
5.16

30.42 ± 1.45
0.80 ± 0.00

**
29.00

0.32 ± 0.02
29.72 ± 0.28

ns
-0.77

30.25 ± 0.63
3.17 ± 0.04

**
35.46

1.32 ± 0.03
11.17 ± 0.54

**
10.16

4.83 ± 0.31
59.00 ± 1.00

ns
0.00

59.00 ± 1.03
29.83 ± 0.98

**
-4.49

36.17 ± 1.01
2.69 ± 0.04
2.59 ± 0.02

درصد *  :اختالف معنیدار در سطپ پنج درصد

*
2.44

عمق  60-90سانتیمتری
آماره t

میانگین
57.05 ± 0.55

ns
-0.64

57.77 ± 0.98
108.33 ± 2.79

*
-2.13

130.83 ± 10.20
38.00 ± 0.37

**
12.77

27.22 ± 0.76
0.80 ± 0.03

**
13.17

0.35 ± 0.02
29.38 ± 0.42

**
-2.50

30.82 ± 0.39
3.12 ± 0.07

**
16.41

1.40 ± 0.08
5.00 ± 0.37

**
-11.36

11.17 ± 0.40
46.00 ± 1.61

ns
-1.02

47.83 ± 0.79
49.00 ± 1.86

**
3.84

41.00 ± 0.93
2.70 ± 0.04
2.54 ± 0.04

**
3.07
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 .۴بحث و نتیجهگیری
لگجی بکه منوان ی گیاه بومی و مقاوم به خشکککوی ،با
ایجاد تاج پوشکش مناسک نقش مهقی در کنترل فرسایش
بادی در فصککل تابسککتان دارد .توسککعۀ کشککت این گیاه در
اراضکککی کم بکازده می تواند به منوان جایگزینی برای غالت
دیم در مناطق با تنش باال باشد .یوی از فاکتورهای مهم در
این مورد شناخت اثرات استقرار این گیاه برروی خصوصیات
خاک این اراضکی است .با انجام این تحقیق اثرات دراز مدت
حضور گیاه لگجی در رویشگاه های طبیعی آن با خصوصیات
خکاک متفکاوت مورد ارزیکابی قرار گرفککت .نتکایج آزمککایش
نقونهها و تجزیۀ واریان و مقایسۀ میانگینها حاکی از این
نوته است که اثرات حضور گیاه لگجی در خاکهای مختلف
دارای چنکد وجه مشکککترک اسکککت .تغییرات میزان هدایت
الوتریوی گکل اشکککبکاع در زیراشکککوو لگجی بکه هدایت
الوتریوی ذاتی ذرات خاک و مواد مادری و سکککایر شکککرایط
خاک بسکتگی دارد ،به گونهای که در خاکهای کامالً شنی
و دارای هکدایکت الوتریوی پککایین ،حضکککور لگجی موجک
افزایش میزان امالح خکاک تکا حداکثر ی دسکککی زیقن
شککد ،این موضککوع در خاکهای شککنی اطراف آباد مشککاهده
شکککد .بکا توجکه به تقرکز مقداری امالح در بافت گیاهی و
اضککافه شککدن بقایای گیاهی در طول مدت زیاد این نتیجه
دور از انتظار نیسککت و با گزارشککات محقودی و هقواران و
جعفری و هقوکاران هم خوانی دارد [ .]1در خاکهایی که
مقکدار هکدایکت الوتریوی خکاک رو به افزایش اسکککت و در
خکاکهای بسکککیار شکککور ،با حضکککور لگجی مقدار هدایت
الوتریوی کاهش معنیداری پیدا کرده اسکککت ،مشکککابه این
نتیجه را معتقدی و هقواران در تأثیر پوشککش گیاهی تیپ
 )Aeluropus litoralis – Salsola nitrariaروی اراضکککی
اطراف دریککاچککۀ ارومیککه گزارش کردهانککد [ .]0دلیککل این
موضکوع می تواند به دلیل بهبود شرایط نفوذپایری خاک با
وجود سکیسکتم ریشهای بسیار مقیق و قوی لگجی [ ]88و
در نتیجه ش کس کتوشککوی امالح باشککد .در اراضککی طلحه و
کناری این شرایط فراهم بوده و نتایج تجزیۀ واریان داده ها
حکاکی از کاهش هدایت الوتریوی به میزان قابل توجهی در
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خاک های شکور بوده است .هقچنین با کاهش میزان سدیم
محلول و هقزمان افزایش نسکککبی مقدار کلسکککیم و منیزیم
محلول در هر سکککه منطقه کاهش معنیدار مقدار نسکککبت
جا سکدیم  )SARمشاهده شد .این موضوع مقون است
به دلیل بهبود شکرایط شکستشوی سدیم محلول با توجه به
بهبود شکرایط نفوذپایری خاک در حضور لگجی باشد [.]0
افزایش قابل توجه و معنیدار مقدار پتاسکککیم قابل تبادل در
حضکککور گیاه لگجی در انواع اراضکککی مورد آزمایش نشکککان
دهندۀ نقش مثبت این گیاه در بهبود مناصکککر حاصکککلخیز
خاک اسککت .بقایای گیاهی به جا مانده در خاک بهصککورت
سکالیانه در این خصوص بی تأثیر نیست و تجزیۀ اندام چند
گونۀ مختلف از این گیاه نشکککان دهندۀ وجود مقادیر فراوان
پتاسیم در بخش های مختلف گیاه است [ .]1افزایش میزان
پتککاسکککیم در تحقیقککات محقودی و هقوککاران و جعفری و
هقواران در نتیجۀ حضور گیاه تاغ) گزارش شده است[.]1
پتاسکیم محلول و تبادلی به ملت جا زیاد توسط گیاه در
مجاورت ریشکککۀ گیاهان تخلیه میشکککود و کاهش شکککدید
پتاسکککیم در ناحیۀ ریزوسکککفری میتواند بامث آزادسکککازی
پتاسکیم غیرتبادلی در اطراف ریشکه شود .زمانی که پتاسیم
محلول و تبکادلی در اثر جکا توسکککط گیکاه تخلیه گردد،
پتاسیم غیرتبادلی از بین الیههای کانی خارج میشود .پ
از جا پتاسکیم توسط ریشه و انتقال آن به اندام هوایی ،با
از بین رفتن گیاه و تجقع بقایای آن در سکککطپ خاک بامث
افزایش غلظت پتاسکیم قابل جا در این الیه میشود [.]0
برخی محققین دیگر نیز افزایش مناصککر حاصلخیز را در اثر
حضکککور گیاه گزارش نقودهاند [81و .]80نتایج نشکککان داد
میزان آه فعال  )TNVدر خاکهای زیر اشککوو لگجی
در هر سکککه منطقککه کککاهش معنیداری داشکککت .افزایش
نفوذپایری خاک و تأثیر ترکیبات گیاه در شستشوی بیشتر
آه مؤثر بوده است .کاهش میزان آه در اثر کشت گونۀ
وتیور گراس گزارش شککده اسککت [ .]8تغییرات مقدار ذرات
تشکککویکل دهندۀ بافت خاک در خاکهای مختلف متفاوت
بود .در خاکهای با شکن زیاد این گیاه با ایجاد بادشون در
فصکل تابستان بخشی از ذرات را به دام انداخته و نوع ذرات
گیر افتاده به گونهای اسککت که موج افزایش ذرات ریز در
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 و از،تابسککتان و مقاومت بسککیار خو با تنشهای خش کوی
،طرفی اثرات مثبت روی خصککوصککیات خاک تحت کشککت
میتوان آن را به منوان ی گیاه اقتصادی و همزمان سازگار
.با محیطهای خش و کم آ در جنو کشور معرفی کرد
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خکاکهای سکککب و افزایش ذرات درشکککت در خاکهای
 در مجقوع اسککتقرار این.متوسککط و سککنگین بافت میشککود
گیاه نتایج مثبت قابل توجهی در شرایط خاک رویشگاههای
 با توجه به بومی بودن گیاه لگجی.مورد مطالعه داشته است
و افزایش سککطپ پوشککش گیاهی در فصککل خشکک و گرم
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