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 متغيرهاي خاکي  برCamphorosma monspeliacaثير گونه أت

  در استان چهارمحال و بختياري

  

  ،۱پژمان طهماسبي ،۲قاسمعلي ديانتي تيلکي ،*۱وند اله خدري غريب حجت

    ۴منوچهر سرداريو  ۳منصور مصداقي 

  

  )۲۵/۱۰/۱۳۹۰ :رشيخ پذي ؛  تار۱۵/۱۱/۱۳۸۷: افتيخ دريتار(
  

 

  دهيكچ

اين گياه يکي .  مورد مطالعه قرارگرفتياريتبخ استان چهارمحال و در Camphorosma monspeliacaرويشگاه گونه کافوري در اين تحقيق 

بـا  .  هكتـار پـراکنش دارد  ۳۵۰۰اي به وسـعت  هاي غير بومي در استان و انحصاري در رويشگاه دوتو تنگ صياد است که در منطقهاز گونه 

مرحلـه   چهار متري در  سانتي۱۰-۳۰و  ۰-۱۰بومي بر محيط رويشي جديد، متغيرهاي خاکي در دو عمق  يرهاي غثيرگونهأتوجه به احتمال ت

. ، مورد تجزيه و تحليل قـرار گرفتنـد  SPSSافزار ها با نرمآوري اطالعات، عمليات صحرايي، آزمايشگاهي و تجزيه و تحليل داده  شامل؛ جمع 

هاي گياهي مورد مطالعه از لحاظ متغيرهاي مورد مطالعه خاک  ولي در تودهنبوددار  مق معنينتايج نشان داد تفاوت متغيرهاي خاکي در دو ع     

شـن، آهـک،   , از بين نسبت جذب سديم، درصد گچ، مـاده آلـي  . داري نشدگياهي معنياثر متقابل عمق و توده    .  شد ديدهداري  تفاوت معني 

 ۰-۱۰ در عمق گونه  اينهاي  يانگين نسبت جذب سديم و ماده آلي در توده        اسيديته خاک؛ م   رطوبت اشباع، سيلت، رس، هدايت الکتريکي و      

هاي گونه در سه موقعيت بيـشترين مقـدار را دارنـد،    متري در توده سانتي۱۰-۳۰متري و نسبت جذب سديم، ماده آلي و شن در عمق             سانتي

هـاي  رطوبت اشباع در هر دو عمـق در تـوده       .  وجود دارد  )>P/۰۵(داري   هاي همجوار اختالف معني    و توده  گونه  اينهاي  چنين بين توده   هم

گذارد و جذب سديم از خـاک در  ثير ميأ بر نسبت جذب سديم خاک تحت رويش ت   گونه  اينتوان گفت   مي.  کمترين مقدار را دارد    گونه  اين

 گونه اينو قدرت نگهداري و افرايش الشبرگ  ظتوان به حف را ميگونه اينهاي آلي در پاي بوتهافزايش ماده. يابدحضور اين گياه افزايش مي

خـاک   ثير مثبت بر أنسبت جذب سديم با افزايش ماده آلي، ت        ثير منفي بر خصوصيات خاک همچون سديم و       أرغم ت گونه علي  اين .نسبت داد 

  .گذاردمي

  

  

  ل و بختياريتنگ صياد، استان چهارمحا-، نسبت جذب سديم، دوتوCamphorosma monspeliaca : يديلك  يها واژه
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  مقدمه

هـاي  گذارد، گونه هاي گياهي اثر مي   گونه که خاک بر گونه     همان

). ۳۴(گذارنــد مــيثيرأاي برخــاک تــويـژه  طــور گيـاهي نيــز بــه 

هـاي گيـاهي بـر روي    ثير گونـه أهاي اخير، ت   که در سال   طوري به

ي گيـاهي   ع جـذاب در تحقيقـات اکولـوژ       محيط رويشي موضو  

خصوصيات  هاي گياهي بر  ثيرگونهأ از عوامل عمده ت    .بوده است 

هاي ريشه، باز جـذب    خاک، تفاوت در کيفيت الشبرگ، فعاليت     

کـه   اند، ضمن ايـن   نمو گياهي ذکر کرده    و عناصر غذايي و رشد   

تعيين توانايي گياهان به تغيير خصوصيات خاک عامل مهمي در          

هاي گياهي گونه. )٣١(باشد  خاک ميياي و احيا گونه مهاجرت

با حضور در خارج از خاستگاه، پس از استقرار در رويشگاه معين، 

خـصوصيات   براي سازگاري بهتر بـا محـيط جديـد رويـشي، بـر            

لـذا گياهـان بـر محـيط     . گذارندثير ميأفيزيکي و شيميايي خاک ت    

ري را بـراي سـاير   نظي ثير دارند و محيط زيست بي     أفيزيکي خود ت  

  ).۲۰( سازندموجودات زنده فراهم مي

باشـد  گونه گياهي جزئي از محيط و وابسته به آن مي         هر

  اينبنـابر ). ۲۱(وجود آن خارج از محيط قابل تصور نيست         

باشند   گياهي براي ادامه حيات وابسته به محيط مي   های گونه

خود نيـز  گيرند و وسيله محيط تحت تأثير قرار مي و دائماً به 

گيـاه و   -واکنش متقابل خـاک   ). ۳۵(گذارند  بر محيط اثر مي   

کننـده   وضعيت مرفولوژيکي و فيزيولوژيکي گياهـان تعيـين       

توان گفـت   كلي مي طور به. باشدتأثير غالب گياه يا خاک مي     

اي از خـصوصيات  هرگونه گياهي از طريق تکامل مجموعـه   

مده است  وجود آ   و فيزيولوژي به  ) شکل ظاهري (فيزيونومي  

هـاي معينـي بهبـود بخـشيده      را در محيط   که شانس بقاي آن   

هر چند ترکيبي از عوامل محيطي وقوع يافته در يـک          . است

کننده گياهـاني هـستند کـه در آن محـل رشـد              محل، کنترل 

باشـد و ايـن     کنند ولي خواص خود گياهان نيز مهم مـي         مي

شـود  خواص به فيزيولوژي و فيزيونومي گياهي مرتبط مـي         

هاي گياهي در ارتباط با خـصوصيات   لذا مطالعه گونه  ). ۲۳(

توانـد خـواص     فيزيکي وشـيميايي خـاک تـا حـدودي مـي          

فيزيولوژي و فيزونومي گونه و تأثير گونه در ارتباط با محيط 

 مطالعـات زيـادي در خـصوص روابـط     .رويشي را آشکار کند  

هـاي گيـاهي، روابـط کمـي        هاي خاک با پراکنش گونـه      ويژگي

،  )۱۳ و ۱۱ ،۶ ،۱(هـا بـا عوامـل خـاکي         ترهاي گياهي گونه  پارام

هـاي   گونـه  تـأثير و يا   ) ۱۲ و ۱۱ ،۲(روابط متقابل خاک و گونه      

  گياهي خاص بر محيط رويشي اغلـب در شـرايط کـشت شـده        

 تـأثير هـاي اخيـر    درسال. صورت گرفته است  ) ۱۹ و   ۱۰ ،۹ ،۸(

هاي گيـاهي بـر محـيط رويـشي در شـرايط رويـشگاهي،              گونه

) ۳۲ و ۳۱ ،۲۸ ،۲۶(وضوع مطالعات زيادي در خارج از کـشور       م

 در شـرايط رويـشگاهي   يبوده است، در ايران نيز مطالعات اندک 

تـوان بـه مطالعـه جعفـري و         گياهان صورت گرفته است که مي     

هاي گياهي تاغ و اسـکنبيل      گونه تأثيردر ارتباط با    ) ۷(همکاران  

اي در منطقـه    ههـاي ماسـ   و شيميايي تپـه    برخصوصيات فيزيکي 

 تـأثير در خصوص   ) ۱۵(ريگ بلند کاشان و خدري و همکاران        

 بر عناصرخاکي در اسـتان  Camphorosma monspeliacaگونه 

 تـأثير در ارتباط با    محققين ديگر    مطالعهچهارمحال و بختياري و   

جوامـع گيـاهي روي خـصوصيات        انـداز و   هـاي چـشم    ويژگي

ي مطالعـه گياهـان در      طـورکل  به. )۳۳(ميايي خاک اشاره نمود   يش

محل رويش خود در طبيعت، سازش و روابط غـذايي مختلـف            

هـاي   دهد تا علل و نحوه تـشکيل گـروه  آنها با محيط، امکان مي  

ها در جوامع مشخص گياهي و داليل مشارکت هر گروه از گونه     

هـا تحـت     و داليل استقرار پوشش گياهي بر روي انـواع خـاک          

بندي نتايج مطالعات    جمع). ۱۴(خاص تبيين شود    شرايط اقليمي 

هـاي گيـاهي بـر خـصوصيات فيزيکـي و            گونـه  تأثيرحاکي از   

  .باشد شيميايي خاک تحت رويش مي

 از خـانواده  Camphorosma monspeliaca گونـه کـافوري   

Chenopodiaceaeبا مسير فتوسـنتزي    از گياهانC4 باشـد  مـي .

اروپـا،  ( باشـد   داراي پراکنش وسيعي در سطح دنيا مـي        گونه  اين

ترکيه، ايران، قفقاز، آسياي مرکزي، افغانستان، پاکستان و شـمال     

داراي يک گونـه و دو زيرگونـه در         ). نمونه تيپ از اروپا   . آفريقا

  در شـمال و  Subsp.monspeliacaزيـر گونـه  . باشـد  ايران مـي 

مازندران، آذربايجـان، سـمنان، زنجـان، سـمنان و        (شمال غرب   

 در شمال غـرب، غـرب و    Subsp. lessingii و زيرگونه) تهران
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۵۷  

آذربايجان، همـدان، مرکـزي، چهـار محـال و بختيـاري،            (مركز  

-زيرگونه اخيـر در منطقـه دوتـو       . پراكنش دارد ) فارس و تهران  

مطالعـه   با اين وجود نيز چهارمحال و بختياريتنگ صياد استان   

 در منطقه نيمه خشک و شـور اسـتان   .)۳( گزارش شده استو 

و نيمـه خـشک و غيـر شـور اسـتان چهارمحـال              ) ۲۴(مرکزي  

 تحقيـق حاضـر در      .مطالعه و گزارش شده است    ) ۱۵(بختياري  

بختيـاري جهـت     گونه در استان چهارمحـال و      منطقه رويش اين  

گونـه،   ن تغييرات متغيرهاي خاکي در حضور ايـن       آگاهي از ميزا  

خاکي و مفيد و مـضر بـودن     بر متغيرهايگونه اينثير حضور أت

در تحت . تغيير ايجاد شده در محيط رويشي صورت گرفته است

نسبت جذب سديم،   ( برخي از متغيرهاي خاکي      گونه  اينرويش  

شن، آهک، رطوبت اشـباع، سـيلت، رس،        , درصد گچ، ماده آلي   

هاي مختلف گياهي در  در توده) اسيديته خاک يت الکتريکي وهدا

  .سه موقعيت متفاوت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

  

  ها مواد وروش

  مواد) الف

  خصوصيات منطقه مورد مطالعه

اي بـه   درمحدودهCamphorosma monspeliaca  رويشگاه گونه

 هکتار در محدوده شهرسـتان شـهرکرد و      ۳۵۰۰مساحت حدود   

از نظر . خشهر در استان چهار محال بختياري قرار گرفته است فر

 طول ۵۰ ه۰۱ ’ ۱۴” و   ۵۰ ه ۵۵  ’ ۰۴” مختصات جغرافيايي بين 

 عرض شـمالي    ۳۲ ه ۲۱  ’ ۲۲”  و   ۳۲ ه ۱۶  ’ ۱۲” شرقي بين     

متـر، ميـانگين      ميلـي  ۲۵/۳۲۹ميانگين بارندگي ساالنه    . قرار دارد 

 مـاه،  ۷اد، طـول فـصل رشـد    گر  درجه سانتي۹/۱۱دماي ساالنه   

گراد در دي مـاه،       درجه سانتي  -۸۷/۶حداقل دماي سردترين ماه   

 گراد در تيرماه و     درجه سانتي  ۹۰/۳۲ترين ماه    حداکثر دماي گرم  

  .باشد بندي اقليم منطقه به روش گوسن استپي سرد مي طبقه

  

  روش کار) ب

 هکتار ۳۵۰۰به مساحت  کافوري در اين پژوهش رويشگاه گياه

 تنـگ صـياد اسـتان چهارمحـال و          -)کوه سفيد (ر منطقه دوتو    د

پـس از پيمـايش صـحرايي و       . بختياري مورد مطالعه قرارگرفت   

هـاي گيـاهي بـا دامنـه ارتفـاعي           تعيين محدوده رويشگاه، تـوده    

بازتـابي از پـراکنش و   ( متر ارتفاع از سـطح دريـا     ۲۲۵۰-۲۱۵۰

نـوبي و  هـت دامنـه شـمالي و ج   جدر دو   ) واقعيت انتشار گونـه   

. انتخـاب شـد  ) با توپوگرافي مسطح(اراضي مسطح پائين دست    

 تصادفي با انتخاب توده معرف -برداري سيستماتيک  روش نمونه 

هـاي   تـوده . و استقرار پالت در امتداد ترانسکت صورت گرفت       

سـه تـوده    . شمالي و جنوبي تقريباً از لحاظ شيب يکسان بودند        

در هـر موقعيـت دو      . دگونه نيز انتخـاب شـ       گياهي همجوار اين  

 تــوده گيــاهي در ۹(گونــه و يــک تــوده همجــوار  تــوده از ايــن

 ۱۰-۳۰ و   ۰-۱۰از هر يک از دو عمـق        . انتخاب شد ) رويشگاه

 نمونه خـاک در هـر      ۵۴( نمونه خاک    ۳متري در هر توده      سانتي

ــه خــاک۲۷عمــق  ــه شــد)  نمون ــا روش . گرفت بافــت خــاک ب

 روش گل اشباع بـا      به) pH(هيدرومتري بايکاس، اسيديته خاک   

pH     متر، هـدايت الکتريکـي )EC (         بـه روش عـصاره اشـباع بـا

 متــر مـوس بـر سـانتي    سـنج الکتريکـي برحـسب ميلــي    هـدايت 

)mmos/cm(   ــيون ــا روش تيتراسـ ــاک بـ ــربن آلـــي خـ   ، کـ

Walkly-Blank درصد، آهـک بـه روش کلـسيمتري      برحسب

برحسب درصـد، گـچ برحـسب درصـد بـه روش حـذف آب               

اشباع خاک با استفاده از گل اشباع بـه روش    کريستالي، رطوبت   

توزين برحسب درصد، کلسيم و منيزيم به روش تيتراسـيون بـا            

، سـديم محلـول بـا دسـتگاه     meq/lit برحـسب  EDTAمحلول  

 خـاک و آب مقطـر       ۱:۱۰جذب اتمـي بـا اسـتفاده از مخلـوط           

  :، نسبت جذب سديم با فرمولppmبرحسب 

Na
SAR

Ca Mg
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متغيرهاي وابسته خصوصيات . ري و يا محاسبه شدندگي اندازه

هـا  شيب به عنـوان متغيرمـستقل وارد آزمـون         خاک و جهت  

ــوده   ــا ت ــپ ي ــاوت تي ــل تف ــه دلي ــاهي در شــدند؛ ب ــاي گي ه

ـ       موقعيت هـاي خاکـسازي در      ثير فعاليـت  أهـاي مختلـف و ت

ثير حضور گونه در جهات أشرايط متفاوت توپوگرافي؛ براي ت

خاک در هر جهت شيب و در هر        مختلف روي خصوصيات    
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طـور جداگانـه از تجزيـه واريـانس يکطرفـه، بـراي              عمق به 

تـوده   ثير عمق وأها از آزمون دانکن و براي تمقايسه ميانگين 

گياهي بر روي خصوصيات خاک از تجزيه واريانس دوطرفه       

هـاي آمـاري بـا    ها و تجزيـه تحليـل  کليه آزمون . استفاده شد 

  . صورت گرفتSPSSافزار  استفاده از نرم

  

  نتايج

  متري  سانتي۰-۱۰نتايج آماري متغيرهاي خاک در عمق 

 متغيرهـاي خـاکي در هـر موقعيـت بـين            ۱۰تا  ۱ ينمودارها

هـاي  هـاي همجـوار و در بـين تـوده    هاي گونـه و تـوده      توده

اخـتالف  (دهند   هاي مختلف را نشان مي     عيتقمختلف در مو  

ي خــاکي در  متغيرهــا۱۰ و۹، ۷نمودارهــاي %). ۵در ســطح 

دهنـد کـه     هاي همجوار را نشان مي    گونه و توده   هاي اين توده

از روند افزايشي و کاهشي خاصـي نـسبت بـه خـاک تـوده               

اند؛ متغيرهاي خاكي ماده آلي و نـسبت        همجوار پيروي کرده  

ــديم   ــذب س ــق ) SAR(ج ــانتي۰- ۱۰در عم ــري در   س مت

هـاي همجـوار   هاي گونه مورد مطالعـه نـسبت بـه تـوده      توده

. دار دارنـد  اختالف معني% ۵اراي ميانگين بيشتر و در سطح  د

هاي گونه مـورد مطالعـه نـسبت     رطوبت اشباع خاك در توده    

% ۵هاي همجـوار داراي ميـانگين کمتـر و در سـطح             به توده 

 ساير متغيرهاي خـاکي مـورد مطالعـه    .دار دارد اختالف معني 

 هـاي همجـوار رونـد خاصـي نـشان ندادنـد           نسبت به تـوده   

  .)۸ و ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ودارهای نم(

  

  متري  سانتي۱۰-۳۰نتايج آماري متغيرهاي خاک در عمق 

 متغيرهـاي خـاکي در هـر موقعيـت بـين            ۱۰تا  ۱ ينمودارها

هـاي  هـاي همجـوار ودر بـين تـوده    هـاي گونـه و تـوده     توده

اخـتالف  (دهند   هاي مختلف را نشان مي     مختلف در موقعيت  

متغيرهـاي خـاکي در   ۱۰ و۹، ۷، ۵نمودارهاي %). ۵در سطح   

دهنـد کـه     هاي همجوار را نشان مي    گونه و توده   هاي اين توده

از روند افزايشي و کاهشي خاصـي نـسبت بـه خـاک تـوده               

اند؛ متغيرهاي درصـد شـن، مـاده آلـي،         همجوار پيروي کرده  

متـري در   سـانتي ۱۰- ۳۰عمـق   )SAR(نسبت جـذب سـديم   

هـاي همجـوار   هاي گونه مورد مطالعـه نـسبت بـه تـوده      توده

. دار دارنـد  اختالف معني% ۵داراي ميانگين بيشتر و در سطح  

هاي گونه مـورد مطالعـه نـسبت     رطوبت اشباع خاك در توده    

% ۵هاي همجـوار داراي ميـانگين کمتـر و در سـطح             به توده 

دار دارد ساير متغيرهاي خـاکي مـورد مطالعـه           اختالف معني 

  ندادنـد  هـاي همجـوار رونـد خاصـي نـشان         نسبت به تـوده   

  .)۸ و ۶، ۴، ۳، ۲، ۱نمودارهای (

  

  مقايسه متغيرهاي خاکي در دو عمق سطحي و عمقي

متغيرهاي ماده آلي، بافت، رطوبت اشباع، نسبت جـذب سـديم،     

اسيديته خاک، شوري خاک، کربنات کلـسيم، سـولفات کلـسيم          

هـاي گيـاهي    مورد مقايسه قرار گرفتند؛ نتايج نشان داد در تـوده         

دار از لحاظ برخي متغيرهاي خـاک تفـاوت معنـي         مورد مطالعه   

اثر متقابل عمق و تودة گيـاهي بـراي بافـت خـاک،      . وجود دارد 

. دار شـد  نسبت جذب سديم و رطوبت اشباع در دو عمق معنـي    

دار عمق، توده گيـاهي و اثـر متقابـل عمـق و       اثر معني  ۱جدول  

گونـه در دو عمـق خـاک را نـشان          توده گياهي در رويشگاه اين    

   .دهد مي

  

  گيري نتيجه بحث و

در سه موقعيت مورد مطالعه از ميان متغيرهـاي خـاکي؛ نـسبت             

جذب سديم و ماده آلي، شن و رطوبت اشباع خـاک در تحـت             

هـاي گونـه    گونه تغيير محـسوسي دارنـد و در تـوده          رويش اين 

هـاي  هـاي همجـوار در موقعيـت      مورد مطالعه نـسبت بـه تـوده       

  . مشخصي دارندمختلف روند کاهشي يا افزايشي

  

  )Organic Matter(ماده آلي 

 مطالعـه   ،جايگزيني پوشـش گيـاهي     ر و يبراي ارزيابي نتايج تغي   

ماده آلي خاک يکي از منابع . )۲۶( ماده آلي خاک ضروري است

يکي از ، عالوه بر اين  )۲۹(باشدها مي  ذخيره کربن در اکوسيستم   

   لي اسـت منابع مهم براي بهبود خصوصيات فيزيکي خاک ماده آ   
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 متري  سانتي۰-۱۰سولفات کلسيم در تحت رويش گونه در عمق . ۲نمودار متري  سانتي۰-۱۰کربنات کلسيم در تحت رويش گونه در عمق .۱نمودار
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 متري  سانتي۰-۱۰ هدايت الکتريکي در تحت رويش گونه در عمق .۶نمودار متري  سانتي۰-۱۰شن در تحت رويش گونه در عمق . ۵نمودار
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هـاي    اهميت ماده آلـي در چرخـه غـذايي اکوسيـستم           ).۳۶(

در ايـن  ). ۳۶(هـاي دور شـناخته شـده بـود       گذشتهطبيعي از   

 که ارتباط خاصي بـا کـربن آلـي دارد          خاک   ماده آلي مطالعه  

ــق ــانتي ۱۰- ۳۰و  ۰- ۱۰در دو عم ــري س ــودهمت ــاي   در ت ه

 هـاي همجـوار   نسبت به توده) خاک پاي بوته گونه  (گونه   اين

تـوان بـه   آلـي را مـي   افزايش ماده.داراي ميانگين بيشتر است  

هاي هـوايي مـصرف    دليل نقش حفاظتي گونه و ريزش اندام      

اين اسـتدالل بـا    دانست،  ها  خشك شده در پاي بوته    ه و   نشد

دارد خـصوصيات خـاک      که بيـان مـي    ) ۶ (اظهارات جعفري 

هاي ريشه و خـصوصيات الشـبرگي   ثر از پاسخ به فعاليت   أمت

است که از گياهان چند سـاله بـه ناحيـه زيـر تـاج پوشـش                 

هـاي همجـوار    دليل تفاوت با تـوده    . ريزد، همخواني دارد   مي

گونه در بـه دام انـداختن الشـبرگ و     ويژگي فرم رويشي اين   

د که مشاهدات ميداني نيز ايـن امـر         باش افزايش ماده آلي مي   

  .کنند را تأييد مي

کـاهش  ناشـي از    کاهش کربن آلـي خـاک       مطالعات زيادي   

هـاي گيـاهي    پاي بوتـه   آلي در افزايش ماده ،  )۲۶( بقاياي گياهي 

 Hartley آلي خاک در توسـعه پوشـش گيـاهي        قش ماده  ن ،)۲۸(

ـ        افزايش الشبرگ و   )۳۰( هـاي  هکـاهش فرسـايش در پـاي گون

بـه  در ارتبـاط بـا ايـن تحقيـق     . انـد   را گزارش داده  )۳۱(ي  گياه

بـه دام   گونـه در     ساختار و فرم رويشي خاص ايـن      احتمال زياد   

  ثر اسـت کـه توانـسته اسـت      ؤ مـ  مـواد آلـي   انداختن الشبرگ و    

 متري  سانتي۰-۱۰مق اسيديته خاک در تحت رويش گونه در ع. ۸نمودار متري  سانتي۰-۱۰آلي در تحت رويش گونه در عمق ماده . ۷نمودار

 متري  سانتي۰-۱۰ رطوبت اشباع در تحت رويش گونه در عمق .۱۰نمودار متري  سانتي۰-۱۰ نسبت جذب سديم تحت رويش گونه در .۹نمودار

 
   توده گیاهی همجوار

  توده گیاهی همجوار

  توده گیاهی همجوار 

 
  توده گیاهی همجوار
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 متري  سانتي۰-۱۰ سولفات کلسيم در تحت رويش گونه در عمق .۲نمودار متري  سانتي۰-۱۰کربنات کلسيم در تحت رويش گونه در عمق .۱نمودار
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گونه نقش داشته باشـد      هاي اين  ش ماده آلي در پاي بوته     در افزاي 

هـاي غالـب در بـه دام انـداختن           هاي مجاور گونـه    ولي در توده  

بنابراين يکي اند، الشبرگ و افزايش ماده آلي نقش کمتري داشته   

در توان افـزايش مـاده آلـي         گونه را مي   هاي اصلي اين   از ويژگي 

  .دانستخاک 

  

   اندازه ذرات خاکيا تغيير) Texture( بافت

ـ      ثير در ميـزان آب و عناصـر در دسـترس          أبافت خاک به دليل ت

گياهان و نيز تهويه وعمق ريشه دواني گياه در پراکنش پوشـش            

هـاي  بافت خاک در حضور واستقرار گونه   ). ۱(گياهي نقش دارد  

گونـه در بافـت سـبك، متوسـط و           اين. گياهي نقش مهمي دارد   

ونـد و    ، خـدري غريـب    گـزارش شـده اسـت     ) ۲۷ و ۲۴(سنگين

گزارش داده ... گونه را در بافت لومي رسي و       اين) ۱۵(همکاران  

حـضور و اسـتقرار    توان گفت بافت خاک بـر      بنابراين مي . است

 ذرات خـاک    هـای يشاما نتـايج آزمـا    . ثر بوده است  ؤگونه م  اين

گونـه   هاي ايـن  نشان داده است توده) درصد رس، سيلت و شن (

تـوان   که مي  طوري هب. ات محسوسي دارد  نسيت به همجوار تغيير   

ب بافت خـاک را  ياين گونه ترک استقرار ضور و حاستدالل نمود   

 ذرات  ذرات رس و سيلت از بافت در دو عمق        . تغيير داده است  

   متـري  سانتي ۱۰-۳۰ و  ۰-۱۰در دو عمق  رس و سيلت از بافت      

 متري انتيس۱۰-۳۰اسيديته خاک در تحت رويش گونه در عمق . ۸نمودار متري سانتي۱۰-۳۰ماده آلي در تحت رويش گونه در عمق . ۷نمودار

 متري  سانتي۱۰-۳۰رطوبت اشباع در تحت رويش گونه در عمق . ۱۰نمودار متري  سانتي۱۰-۳۰نسبت جذب سديم تحت رويش گونه در . ۹نمودار

 
  توده گیاهی همجوار

 
  توده گیاهی همجوار

 
  توده گیاهی همجوار

 
  توده گیاهی

   همجوار
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  monspeliaca Camphorosma هاي گياهي در رويشگاه   نتايج تجزيه واريانس توده.۱جدول 

  عمق توده گياهي توده گياهي*عمق خطا  کل

sig    sig  df  sig  df  sig  df  sig  df  

 منبع تغييرات          

    متغير وابسته

 شن  ۱  ۰۰/۰  ۸ ۰۰/۰  ۸  ۰۰۱/۰  ۳۶ -  ۵۳ -

  سيلت  ۱  ۴۰۸/۰ ۸ ۰۰/۰ ۸ ۰۰/۰ ۳۶ - ۵۳ -

 رس ۱ ۰۰/۰ ۸ ۰۰/۰ ۸  ۰۱۳/۰ ۳۶ - ۵۳ -

 اسيديته خاک ۱  ۰۴۱/۰ ۸  ۱۶۹/۰ ۸  ۵۰۴/۰ ۳۶ - ۵۳ -

 هدايت  الکتريکي ۱  ۱۱۱/۰ ۸ ۰۰/۰ ۸ ۵۳۷/۰ ۳۶ - ۵۳ -

 ماده آلي ۱  ۰۰۴/۰ ۸ ۰۰/۰ ۸ ۷۱۰/۰ ۳۶ - ۵۳ -

 ميکربنات کلس ۱  ۰۳۸/۰ ۸  ۰۰۱/۰ ۸  ۰۷۰/۰ ۳۶ - ۵۳ -

 سولفات کلسيم ۱  ۰۱۵/۰ ۸ ۰۰/۰ ۸  ۸۸۷/۰ ۳۶ - ۵۳ -

 م جذب سطحيسدي ۱ ۷۳۵/۰ ۸ ۰۰/۰ ۸  ۰۲۴/۰ ۳۶ - ۵۳ -

 رطوبت اشباع ۱  ۸۰۴/۰ ۸ ۰۰/۰ ۸  ۰۴۰/۰ ۳۶ - ۵۳ -

  

نـسبت بـه    ) خـاک پـاي بوتـه گونـه       (گونـه    هاي اين  توده در

کننـد   پيروي نمـي    از روند افزايشي خاص    هاي همجوار  توده

ققـط  ). انـد  کاهش يا افزايش نسبت به توده همجوار نداشته       (

ــوده  ســانتي۱۰- ۳۰مقــدار شــن در عمــق  ــري در ت ــا مت ي ه

تغييـر  . بيشتر شده است   هاي همجوار  گونه نسبت به توده    اين

گونـه نـسبت بـه       اندازه ذرات خـاک در تحـت رويـش ايـن          

تواند به دليل افزايش ماده آلي در پـاي         هاي همجوار مي   توده

 افـزايش درصـد ذرات شـن در     کـه  طوري هبوته گونه باشد، ب   

هاي پوشش گيـاهي ناشـي از آبـشويي و انتقـال            برخي تيپ 

روند مـنظم افرايـشي     . گزارش شده است  ) ۳۳(رات ريزتر   ذ

تـوان بـه   هاي همجوار را ميهاي گونه نسبت به توده   در توده 

دليل افزايش ماده آلي در پاي بوته و به دنبال آن آبـشويي و              

انتقال ذرات ريزتر نسبت داد که باعث نفـوذ و انتقـال ذرات       

تـايج ايـن   ن. شـود تر مي ريزتر و به جاي ماندن ذرات درشت   

متـري    سـانتي ۳۰- ۱۰مطالعه که اندازه ذرات خاک در عمـق    

همخـواني  ) ۳۳(تر شده اسـت بـا نتـايج مطالعـه     دانه درشت 

  .دارد

  )SM(طوبت اشباعر

ميزان پرشـدن فـضاي خلـل و فـرج از آب در تعيـين فعاليـت                 

بيولوژيکي خاک اهميت زيادي دارد، خلل و فرج که آب خاک            

سترسي آب و تهويـه خـاک و عناصـر        دارند قابليت د   را نگه مي  

کـاهش رطوبـت    ). ۲۲(کننـد    غذايي محلول خاک را تعيين مـي      

 خـاک   اشباع خاک با درشت دانه تر شدن و تغيير انـدازه ذرات           

ثير بر سـديم خـاک و جـذب         أارتباط دارد بدين معني گونه با ت      

گذارد و ظرفيت نگهـداري آب  سطحي آن بر بافت خاک اثر مي      

 ۳۰گونه تا عمـق   و در تحت رويش اين     هدد خاک را کاهش مي   

متري مورد مطالعه با حضور گونه رطوبـت اشـباع خـاک             سانتي

خـاک  (گونـه    هاي اين  رطوبت اشباع در توده   . کاهش يافته است  

داراي ميانگين بيشتر    هاي همجوار  نسبت به توده  ) پاي بوته گونه  

 دهنده اثـر   از درصد اشباع خاک به عنوان نشان      ) ۱۷(رهبر. است

بافت خاک بر رشد گياه تـاغ اسـتفاده کـرد و نـشان داد کـه بـا          

لـذا  . يابـد  افزايش درصد اشباع خاک رشد گياه تاغ کـاهش مـي      

ـ L.  monspeliaca Camphorosmaتوان گفت گونه  مي ثير أ با ت

بر بافت خاک و تغيير اندازه ذرات خاک و افزايش درصد ذرات    



  ۱۳۹۲تابستان / شصت و چهارم شماره / سال هفدهم / ، علوم آب و خاك علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي مجله 

۶۴  

که گونـه     اين ضمن. دهدشن، رطوبت اشباع خاک را کاهش مي      

باشد که با جذب آب، مي)خشکي پسند(مورد مطالعه اگزروفيت 

رطوبت و مواد غذايي، باعث کاهش آب خاک يا رطوبت اشباع           

شود، استداللي ديگر بر کاهش رطوبت اشباع خاک در ناحيه           مي

  .تحت رويش گياه است

  

  )SAR(نسبت جذب سديم 

را از طريـق    هـا    بعضي از گياهان توانايي جذب سطحي کـاتيون       

گونـه   کـه ايـن   رسد با توجه بـه ايـن   به نظر مي) ۱۸(ريشه دارند  

ها را جذب سطحي ريشه  تواند کاتيونباشد مي سديم دوست مي  

 ۱۰-۳۰ و   ۰-۱۰در دو عمـق   ) SAR(نسبت جذب سـديم     . کند

هـاي  نسبت به توده   در تحت بوته گونه مورد مطالعه      متري سانتي

 بيشتر است و روند افزايـشي      دار و  داراي اختالف معني   همجوار

تـوان بـه حـضور    پيروي سديم از الگوي مـشخص را مـي   . دارد

 .ثير آن بر خاك تحت رويـش نـسبت داد  أگونه در منطقه و ت    اين

هاي لومي به دليل  در خاکدارند  بيان مي )۲۷( و همکارانبرنالدز

-شده گياهان اگزروفيت بهتر مينگهداري سديم در شکل جذب

گونه توانسته است در خـاک       لذا حضور اين  . شوندتوانند مستقر   

. ثير بگذارد و سديم خاک را جذب سطحي کنـد أتحت رويش ت 

گـذارد   ثير مـي  أبنابراين حضور گونه هر چند بر ناحيه رويشي ت        

توان از آن مضر بودن استدالل نمود چون ماده آلـي در           ولي نمي 

دن سديم را  يابد که اثر مضر بو     گونه نيز افزايش مي    پاي بوته اين  

  .تواند کاهش دهد مي

  

  ي خاکيرهايرمتغيسا

کننـده   تـرين عامـل تعيـين      غلظت يون هيدروژن در خـاک مهـم       

غلظـت بـاالي   . قابليت دسترسي عناصر غذايي در خـاک اسـت   

شـود، عناصـر غـذايي از طريـق         هاي هيدروژن موجب مـي     يون

افزايش مقـدار   . هوازدگي به تدريج در محيط خاک افزايش يابد       

باشـد امـالح هـادي     خاک مربوط به امالح آن مي EC  ياشوري

الکتريسيته هستند هر چه ميزان امالح در خاک زيادتر باشـد بـه       

ترکيب ). ۵(شود   همان اندازه هدايت الکتريکي آن نيز بيشتر مي       

. غالب در مناطق خشک و نيمه خـشک کربنـات کلـسيم اسـت          

ياهان ندارد کربنات کلسيم به دليل حالليت کم اثر سو بر رشد گ      

وجود کربنات کلسيم عالوه بر بهبود خواص فيزيکي خـاک بـه       

دليل خاصيت انعقادپذيري که دارد سـطح خـاک را نـسبت بـه               

پــذير نمــوده و نفوذپــذيري آب در آنهــا را  فرســايش مقاومــت

هاي حاوي کلسيم  سولفات کلسيم از کاني). ۲۵(دهد افزايش مي

بـه دليـل    و) ۲۲(باشد  ، داراي حالليت متوسط مي )۲۵(باشد   مي

ايجاد ميکروکليماي خشک و ايجاد محدوديت در جذب آب و          

ه براي اسـتقرار    مواد غذايي گياه به عنوان يک عامل محدودکنند       

 ).۱(کنـد   گياهـان گـچ دوسـت عمـل مـي        پوشش گياهي بجـز   

، کربنــات کلــسيم )EC(، شــوري خــاک )pH( اســيديته خــاک

)CaCO3 ( و ســولفات کلــسيم)CaSO4 (و ۰-۱۰ عمــق در دو 

هـاي   هـاي مختلـف در موقعيـت       متـري در تـوده     يت سان ۳۰-۱۰

 و  ۰-۱۰در دو عمق  داري نشان دادند ولي      متفاوت، تفاوت معني  

نـسبت بـه     در تحت بوته گونه مورد مطالعه      متري سانتي ۳۰-۱۰

خاصـي  افزايـشي  کاهشي يا افزايشي    از روند    هاي همجوار توده

 ايـن متغيرهـا     فقـط نمـودار    بدين لحاظ نمودار  (کند   تبعيت نمي 

  ).روي آنها بحث نشده استبر  لیآورده شده و

تفاوت و تغييرات متغيرهاي ماده آلي، بافت، رطوبت اشباع،         

نسبت جذب سـديم، اسـيديته خـاک، شـوري خـاک، کربنـات           

. دار و محـسوس نبـود   کلسيم، سولفات کلسيم در دو عمق معني 

دار  ي متغيرها معنـي هاي گياهي براي يرخاثر متقابل عمق و توده  

هاي گياهي مـورد مطالعـه از لحـاظ متغيرهـاي      بود ولي در توده   

هاي دهد در توده  دار مشاهد شد که نشان مي      خاکي تفاوت معني  

هاي متفاوت متغيرهاي خاکي تغييرات قابل       مختلف در موقعيت  

مورد مطالعه در عمـق رويـي    متغيرهاي خاک. اي دارند مالحظه

بـه نظـر    . نسبت به عمق زيري نشان دادند     خاک مقادير بيشتري    

ها و فعـل وانفعـاالت در عمـق رويـي            رسد بيشترين فعاليت   مي

هـاي خـاک      با مطالعه روي داده    برخی محققين .گيرد صورت مي 

ــستم ــذايي    در اکوسي ــر غ ــه عناص ــد ک ــف دريافتن ــاي مختل ه

محدودکننده رشد گياهان در خاک در افق رويي نسبت به عمـق    

تري دارنـد کـه بـا نتـايج ايـن مطالعـه در              زيري مقـاديري بيـش    
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اين مطالعـه  . خصوص مقاديرمتغيرها در دو عمق همخواني دارد      

ثيرگــذار در أبــه فــرض ثابــت بــودن عوامــل زنــده وغيرزنــده ت

گونه توانايي تغييـر در     اين  هاي مورد مقايسه ثابت نمود که        توده

بنـابراين   .داردرا برخي خصوصيات فيزيکي و شـيميايي خـاک    

گونه متغيرهاي خـاکي  وان گفت در خا ک تحت رويش اين      ت مي

ثير را دارند؛ نسبت جذب سديم، ماده آلي و شـن        أکه بيشترين ت  

عـدم پيـروي از الگـوي مـشخص در ديگــر     . باشـند خـاک مـي  

فاکتورهاي خاکي همچون اسـيديته خـاک، هـدايت الکتريکـي،        

العمـل متقابـل     کربنات کلسيم و سولفات کلسيم به دليل عکـس        

 و گياه و اثرگذاري کمتر گونـه برمتغيرهـاي خـاکي بـوده            خاک

. است که رونـد افزايـشي يـا کاهـشي مشخـصي نـشان ندادنـد        

اي توان گفت هرگونه گياهي با خصوصيات ويـژه        ميطورکلی   به

   .از خاک ارتباط مشخصي دارد
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Abstract 

The aim of this research was to determine the effects of Camphorosma  monspeliaca species on soil variables in its 
habitat. Ecological positive or negative effects of new species on environment must carefully be examined before 
allowing their plantation in vast areas; on the other hand these species with their special characteristics have special 
effects on their surrounding environment that should be considered. Camphorosma  monspeliaca is one of the non-
native and adapted  species in Chaharmahal va Bakhtiari  Province that its unique habitat  has 3500 ha area. Effect of 
this species on new environment requires more studies on their several different aspects. Here we studied effect of this 
species on soil in order to assess ecological effects of this species on environment. This species distributed in all of the 
landscape but most distribution of species located at southern and northern aspects and land with flat topography.This 
species can establish in non saline soil, loam and clay loam texture with different value of organic matter, lime and 
gypsum. The research was carried out at four stages of information and background collection, field sampling, soil test 
and statistics analysis. The research method was based on comparison among adjacent stand and stands of this species. 
Soil variables in two surface (0-10 cm) and depth (10-30 cm) were measured. Result showed that there was significant 
difference among adjacent stand and stands of this species in terms of SAR, OM and Sand in stands of this species were 
greater than the adjacent stands. This species increased content of organic matter and amounts of SAR, OM and Sand. 
From the results obtained on three topography position, despite of negative effect of Camphorosma  monspeliaca on 
under soil with increase of SAR, it can be concluded that Camphorosma  monspeliaca had a positive  effect on soil 
organic matter and soil texture. 
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