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  هاي فیزیکی، شیمیایی و قابلیتاثرات جاده بر پوشش گیاهی و برخی ویژگی

 بندرعباس) –استفاده عناصر خاك (مطالعه موردي: جاده داراب  

  

 وفریدون خادمی، علیرضا محمودي، حمیدرضا بوستانی، مرضیه مکرم ، یاسمن کیاسی، *مهدي نجفی قیري

  1محمدجواد غالمی

  

  )7/9/1396 رش:یخ پذی؛ تار 2/2/1396 افت:یخ دری(تار 

  

 

  دهیچک

 -  بررسی تأثیر جـاده داراب  برايهاي اطراف جاده وجود دارد. پژوهش حاضر سازي بر پوشش گیاهی و خاكاطالعات اندکی در مورد تأثیر جاده

از سـه منطقـه مختلـف از     بنابراین، هاي اطراف جاده انجام شد.هاي خاك و قابلیت استفاده عناصرغذایی خاكگیاهی، ویژگیبندرعباس بر پوشش 

گیـاهی نیـز    تـراکم پوشـش   شد و سپس درصد تاج پوشش، نوع ونمونه خاك برداشته  18 ،متري لبه جاده) 50حاشیه جاده و اراضی اطراف آن (

د. نتایج نشان داد کـه  گیري شدازهانها هاي خاك و قابلیت استفاده نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن، منگنز، روي و مس در خاكد. ویژگیشگیري اندازه

هاي اطراف هستند. میـانگین مقـدار نیتـروژن، آهـن،     کمتري نسبت به خاك pHآلی و شن بیشتر و رس و  هاي حاشیه جاده داراي مقدار مادهخاك

داري بیشـتر از  طـور معنـی  گرم و بـه گرم بر کیلـو میلی 7/0و  2/3، 2/4درصد و  13/0ترتیب هاي حاشیه جاده بهاستفاده در خاك روي و مس قابل

تـر و بیشـتر   هاي حاشیه جـاده متنـوع  گیاهی در خاك گرم بر کیلوگرم) بود. پوششمیلی 3/0و  6/0، 8/2درصد،  06/0ترتیب هاي اطراف (بهخاك

داري بیشـتر از اراضـی   معنـی  طـور درصد) به 8/13هاي درمنه و گون بادکنکی بود. درصد تاج پوشش گیاهی در اراضی حاشیه جاده (شامل گونه

هاي حاشیه جاده داراي شرایط رطوبتی و حاصلخیزي مناسبی جهت توسـعه  گیري کرد که خاكتوان نتیجهطورکلی میبود. به ،درصد) 5/8اطراف (

  .ها مدنظر قرار گیردتواند در مدیریت حفاظت خاك حاشیه جادهگیاهی هستند که این می پوشش

  

  

 منه، قابلیت استفاده عناصر، شرایط رطوبتی، ماده آلیدر :يدیکل يهاواژه

  

  

  
  

  

  بخش مرتع و آبخیزداري، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز. 1

  mnajafighiri@yahoo.com :یکیمسئول مکاتبات: پست الکترون :*
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  مقدمه

 75هـاي انسـان سـبب تغییـر حـدود      در مقیاس جهانی، فعالیت

. با توجـه بـه   )15(است  زده شدهح اراضی غیر یخدرصد از سط

ایــن حجــم دخالــت انســان در طبیعــت، دانســتن تغییــرات در  

هاي مختلف ضروري اسـت. احـداث جـاده یکـی از     اکوسیستم

روز هـا روزبـه  وسـیله انسـان  هایی است کـه بـه  ترین فعالیتمهم

توسعه یافته و اراضی مرتعی، جنگلـی و بیابـانی را تحـت تـأثیر     

  ). 8دهد (ر میقرا

ها تأثیرات اکولوژیکی متعددي بر گیاهان و محیط جاده

خوردگی فیزیکی همخاکی اطراف خود دارند که این در اثر به

ها در نتیجه احداث جاده، نگهداري جاده و مواد خروجی خاك

. با توجه به نفوذ کم آب حاصل )23و  17(وسایل نقلیه است 

االیی از بارندگی تبدیل به از بارندگی در آسفالت، درصد ب

. )35(شود هرزآب شده و به اراضی حاشیه جاده اضافه می

ترکیبات متعددي که در این هرزآب وجود دارد شامل ترکیبات 

کار رفته جهت موجود در بستر جاده، مقدار زیادي نمک به

ذوب برف و یخ جاده، مقدار زیادي عناصر از جمله عناصر 

قطعات مختلف خودروها مانند  سنگین در نتیجه ساییدگی

الستیک و لنت خودرو، ترکیبات روغنی و سوخت حاصل از 

خودروها، فضوالت آلی ناشی از تردد دام و ترکیبات اتمسفري 

و  13، 9(ترسیب خشک و ترسیب از طریق آب بارندگی است 

هاي اطراف . این ترکیبات پس از اضافه شدن به خاك)34

هاي فیزیکی، شیمیایی و یر ویژگیتوانند سبب تغیها میجاده

گیاهی  ها و آلودگی آنها، تغییر در وضعیت پوششزیستی خاك

و افزایش غلظت عناصر سنگین در آنها شوند. در صورت 

استفاده از ترکیبات آهکی در آسفالت، هرزآب ایجاد شده سبب 

قابلیت استفاده عناصر در خاك و در نتیجه تغییر  pHتغییر 

. ترکیبات حاصل از ساییدگی الستیک )9(شود غذایی خاك می

تواند مقدار زیادي عناصر از جمله و لنت ترمز خودروها می

هاي اطراف افزوده و قابلیت استفاده این عنصر روي را به خاك

. سرب موجود در سوخت خودروها )6(را تحت تأثیر قرار دهد 

افه دار سبب اضدلیل استفاده از بنزین سربنیز در گذشته به

هاي اطراف جاده شد که در خاكشدن مقدار زیادي سرب می

عوامل دیگري . )10(شود وسیله گیاهان جذب مینگهداري و به

ها هاي اراضی اطراف جادهتوانند سبب تغییر ویژگینیز می

هاي کشاورزي ) بیان کردند که فعالیت11شوند. کیل و هوبز (

اصلخیزي خاك لبه هاي غرب استرالیا سبب افزایش حدر جاده

هاي ها شده و در نتیجه افزایش رشد و تاج پوشش گونهجاده

همراه داشته ساله و چندساله را بههاي علفی یکدرختی و گونه

هاي لبه جاده است که این مربوط به مقدار باالي فسفر در خاك

) بیان کردند که مقدار عناصر 27است. مرس و همکاران (

ها به حد سمیت در حاشیه جادهغذایی مانند روي و مس 

رسد و مقدار آنها به حجم ترافیک بستگی ندارد ولی ارتباط نمی

مثبت با مقدار کربن خاك و عمر جاده دارد. انونکو و همکاران 

ن را در ژ، شوري، ماده آلی و نیتروpH) مقادیر باالتر 16(

هاي اطراف گزارش هاي حاشیه جاده نسبت به خاكخاك

اوتی در بافت خاك مشاهده نکردند. یوسفی و کردند اما تف

دار در مقدار رس و افزایش مقدار ) کاهش معنی41همکاران (

هاي اطراف هاي حاشیه جاده نسبت به خاكسیلت را در خاك

گزارش کردند و دلیل آن را مقدار فرسایش باالي ذرات سیلت 

  دند. کردر حاشیه جاده بیان 

ناصر سنگین، مقدار عناصر بر عآب حاصل از بارندگی عالوه

هـاي  ویژگـی کنـد و  غذایی مورد نیاز گیاه نیز به خاك اضافه می

. )25بخشـد ( بهبـود مـی  خاك را از نظر رطوبت و حاصـلخیزي  

هـا سـبب   هاي اطراف جـاده گیاهی در خاك توسعه بهتر پوشش

شـود کـه ایـن    هاي خاك و افزایش مواد آلی میتغییر در ویژگی

تواننـد بـر وضـعیت حاصـلخیزي     وبه خود مـی مواد آلی نیز به ن

اي در مورد تأثیر اگرچه مطالعات گستردهها تأثیر بگذارند. خاك

هـاي اطـراف جـاده در منـاطق     سـازي بـر وضـعیت خـاك    جاده

امـا اطالعـات کمـی در     است، مرطوب و جنگلی صورت گرفته

مورد این تأثیر بر پوشـش گیـاهی منـاطق خشـک کـه رطوبـت       

سـاله و  خصوص بـراي گیاهـان یـک   هه و بمحدودیت اصلی بود

است که در مناطق خشک فرض بر این  چندساله موجود است. 

ها از نظـر مـواد   خشک جنوب ایران که حاصلخیزي خاكو نیمه
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  آباد، جنوب شرقی استان فارس. موقعیت منطقه مورد مطالعه، فتح1شکل 

  

بـودن  کم بوده و فقر عناصـر غـذایی نیـز در نتیجـه آهکـی      آلی 

)، توسعه پوشـش گیـاهی در   29باال وجود دارد (  pHها و خاك

تواند تأثیر مهمی بر خاك داشته باشـد. هـدف   ها میاطراف جاده

 از این مطالعه بررسی تأثیر احداث جـاده بـر وضـعیت پوشـش    

هاي حاشیه جـاده  هاي فیزیکی و شیمیایی خاكگیاهی و ویژگی

-مختلف جـاده داراب و وضعیت عناصر غذایی آن در سه نقطه 

  شرقی استان فارس) است. بندرعباس (جنوب 

  

  هاروش و مواد

  موقعیت منطقه مورد مطالعه

هاي هوایی، سه نقطه مختلف براساس مطالعات میدانی و عکس

آبــاد داراب بنــدرعباس، حــوالی منطقــه فــتح - از محــور داراب

شــرقی اسـتان فــارس بــا طــول و   )، واقــع در جنــوب1(شـکل  

دقیقـه شـمالی    0/33درجه و  28ترتیب ي جغرافیایی بههاعرض

ــه شــرقی،  6/51درجــه و  54و  ــه  4/32درجــه و  28دقیق دقیق

 8/31درجـه و   28دقیقـه شـرقی و    6/51درجـه و   54شمالی و 

دقیقـه شـرقی جهـت بررسـی      1/52درجه و  54دقیقه شمالی و 

 هاي خاك، قابلیت استفاده عناصر غـذایی و تأثیر جاده بر ویژگی

جاده قـدیم   د. جاده مورد نظرشگیاهی انتخاب  پراکنش پوشش

سـال بـوده و در حـال     50بندرعباس با قدمت بیش از  - داراب

بر تـردد خودروهـا، جهـت عبـور دام نیـز اسـتفاده       حاضر عالوه

شـود. منطقـه مـورد    شود و فضوالت دامی به جاده اضافه میمی

درجه حرارت سـاالنه  ترتیب داراي میانگین بارندگی و مطالعه به

درجه سلسیوس بود و ارتفاع منطقه از سطح  22متر و میلی 252

  متر است. 1330دریاهاي آزاد 

  

  روش تحقیق

این مطالعه براساس طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شـد.  

متر در امتداد جـاده   20هایی با طول در نقاط انتخاب شده کرت

از لبـه جـاده مشـخص     بـع) مترمر 36متـر ( سانتی 180و عرض 

گردیدند (حاشیه جاده). منظور از حاشیه جاده در اینجـا، بخـش   

رغـم  و علـی  اسـت مسطح کنار جاده (بدون شـیب) کـه خـاکی    

ها نیـز در فاصـله   زیرسازي آسفالت نشده است. مشابه این کرت

بنـابراین   ،د (اراضـی اطـراف)  شـ متري از لبه جاده مشخص  50
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  بندرعباس - هاي محور دارابهاي خاك و برخی عناصر غذایی ضروري گیاه در خاكریانس ویژگی. نتایج تجزیه وا1جدول 

  میانگین مربعات  درجه آزادي  ویژگی    میانگین مربعات  درجه آزادي  ویژگی

  01/0**  1  نیتروژن    2/704*  1  شن

  17/0  1  فسفر    2/504*  1  سیلت

  36348*  1  پتاسیم    2/20*  1  رس

EC 1  01/0    7/2*  1  آهن  

pH 1  *06/0    4/2  1  منگنز  

  1/10*  1  روي    2/8**  1  ماده آلی

  20/0*  1  مس    0/54  1  کربنات کلسیم معادل

  26666*  1  سدیم    14/0  1  ظرفیت تبادل کاتیونی

  دهد.درصد را نشان می یک و پنج سطح در بودن دارمعنی ترتیببه ** و *

  

ت در مجموع شش کرت شامل سه کرت در لبه جاده و سه کـر 

اراضی اطراف بود. سپس از هر کرت سه نمونه خاك در فواصل 

متر برداشـته شـد. جهـت    سانتی 0-20منظم از یکدیگر از عمق 

ــه  نمونــه ــرداري یکنواخــت خــاك در عمــق مــورد نظــر از مت ب

ها پس از انتقـال بـه آزمایشـگاه    د. نمونهشبرداري استفاده نمونه

داده شدند و جهت  متري عبورهواخشک شده و از الک دو میلی

ــدازه ند. شــدهــاي مختلــف خــاك نگهــداري گیــري ویژگــیان

روش روول  هاي مختلف شامل تعیین بافـت خـاك بـه   آزمایش

و  pH، )31(روش نلسـون و سـومرز    ، مقدار ماده آلـی بـه  )36(

روش کارمنـدان آزمایشـگاه شـوري     قابلیت هدایت الکتریکی به

رمنــدان آزمایشــگاه روش کا ، کربنــات کلســیم معــادل بــه)38(

و  )14(روش چـاپمن   ، ظرفیت تبـادل کـاتیونی بـه   )38(شوري 

 میزان عناصر قابل استفاده مختلف براي گیاه شامل نیتـروژن (بـه  

، )32(روش اولسـن و همکـاران    روش میکروکلدال)، فسفر بـه 

و عناصـر   )19(روش هلمـک و همکـاران    پتاسیم و سـدیم بـه  

روش لیندسـی و   بـه س و روي مصرف شامل آهن، منگنز، مکم

گیاهـان مختلـف رشـد    ها انجام شـد.  ) بر روي نمونه24نرول (

شناسایی شدند. براي ایـن  یافته در حاشیه جاده و اراضی اطراف 

بـرداري خـاك   نمونـه  برايهاي مشخص شده از همان کرتکار 

(بـا اسـتفاده از   د و نوع گیاهان مختلف، تعداد، ارتفاع شاستفاده 

(بـا تعیـین قطـر متوسـط گیـاه بـا        حت تاج پوشـش و مسامتر) 

  شد.تعیین هر گونه  استفاده از متر و تعیین مساحت آن)

شـامل نتـایج   دسـت آمـده   هاي بـه آنالیز آماري داده منظوربه

و  Excel 2013و  SPSS v.20افزارهـاي  از نـرم تجزیه واریانس 

 پـنج از آزمون دانکن در سطح احتمـال   ،هامقایسه میانگین براي

  شد.درصد استفاده 

  

  بحث و نتایج

هاي خاك و مقدار عناصـر غـذایی   نتایج تجزیه واریانس ویژگی

هاي حاشـیه  آورده شده است. خاك )1(ضروري گیاه در جدول 

، مـاده آلـی و عناصـر    pHجاده نسبت به اطراف از نظـر بافـت،   

دار نیتروژن، پتاسـیم، آهـن، روي و مـس داراي اخـتالف معنـی     

هـاي  هاي فیزیکی و شیمیایی نمونه) نیز ویژگی2جدول ( بودند.

خاك برداشت شده از حاشیه جـاده و اراضـی اطـراف را نشـان     

هاي حاشـیه جـاده و   شود خاكطورکه مشاهده میدهد. همانمی

داري از نظـر بافـت خـاك (درصـد     اطراف داراي اختالف معنی

ــیلت و رس)،  ــن، س ــد.   pHذرات ش ــی بودن ــاده آل ــدار م و مق

تـري نسـبت بـه    هاي حاشیه جاده بافت درشتی خاكطورکلبه

هاي اطراف داشتند. اگرچـه ممکـن اسـت مقـداري خـاك      خاك

ریز به حاشیه جاده اضافه شده باشد امـا برخـی   صورت دستبه

کـه  تواند مؤثر باشد میعوامل نیز در کاهش درصد رس در آنها 

هـاي  توان بـه آبشـویی ذرات رس در نتیجـه آب   از آن جمله می
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  بندرعباس-هاي خاك حاشیه جاده و اراضی اطراف محور دارابهاي فیزیکی و شیمیایی نمونهبرخی ویژگی .2دول ج

 موقعیت
 EC  رس  سیلت  شن

)1-(dS m pH  
  ظرفیت تبادل کاتیونی  کربنات کلسیم معادل  ماده آلی

)1-cmol (+) kg(  (%)  (%)  

 یکمنطقه 

11/0 9 32 59 حاشیه جاده  5/8  6/3  61 5/6  

10/0 11 39 50  اراضی اطراف  9/8  8/1  78 5/5  

 دومنطقه 

10/0 7 33 59 حاشیه جاده  6/8  1/3  37 4/5  

11/0 11 46 43  اراضی اطراف  8/8  8/0  63 2/5  

 سهمنطقه 

10/0 5 30 65 حاشیه جاده  3/8  4/4  73 4/5  

15/0 10 65 25  اراضی اطراف  4/8  5/1  48 7/5  

 میانگین

 61a 32b 7b 0/10a 8/53b 3/7a 57a 5/8a حاشیه جاده

 39b 50a 11a 0/12a 8/73a 1/4b 63a 5/5a  اراضی اطراف

a  وb :است) درصد پنج سطح( دانکن آزمون با هامیانگین بین دارمعنی تفاوت عدم دهندهنشان ،ستون هر در مشابه حروف.  

  

). 20(جاري شده از آسفالت به سمت حاشیه جاده اشـاره کـرد   

ج مربوط به بافت خاك مشابه نتایج یوسفی و همکـاران  این نتای

هاي حاشیه جاده در نتیجـه فرسـایش   است که بیان کردند خاك

). 41( هـاي اطـراف دارنـد   مقدار سیلت کمتري نسبت به خـاك 

برابـر   5/2هاي حاشیه جاده بـیش از  مقدار ماده آلی نیز در خاك

فیـت  هـاي حاشـیه جـاده ظر   هاي اطراف بود. اگرچه خاكخاك

هـاي اطـراف دارد امـا بـا     نگهداري آب کمتري نسبت به خـاك 

هاي هـرز آسـفالت جـاده بـه سـمت      توجه به سرازیر شدن آب

حاشیه جاده شرایط مساعدتري جهت رشد و نمو گیاهان فراهم 

شده که این سـبب افـزوده شـدن مقـدار بـاالیی مـواد آلـی بـه         

ي کمتـر  شود. آسفالت قابلیت نگهدارمی ،هاي حاشیه جادهخاك

صورت هرزآب بـه  درصد آب بارندگی را داشته و بقیه به 10از 

. افـزایش دو برابـري   )35(شود هاي حاشیه جاده منتقل میخاك

هـاي اطـراف   خاکی جاده نسبت به خاكمقدار ماده آلی در شانه 

). امـا  33توسط برخی دیگر از محققان نیز گزارش شده اسـت ( 

آمـده در ایـن تحقیـق را     دسـت برخی از محققان عکس نتایج به

هاي حاشیه جاده نیز بـا  خاك pHکاهش ). 21اند (گزارش کرده

شسته شـدن عناصـر    توجه به مقدار باالي مواد آلی در خاك آن

و همچنین افـزوده شـدن گـاز    علت آب دریافتی بیشتر قلیایی به

 هـاي فسـیلی در خودروهـا   کربنیک حاصل از احتـراق سـوخت  

 )33( پارك و همکـاران  )،30(و همکاران توجیه است. نهر قابل

عکس  ،هاي اسیدي ضعیفبراي خاك) 16(و انانکو و همکاران 

آنهـا بیـان   دست آمده در این تحقیق را گزارش کردنـد.  نتایج به

در خاك حاشـیه جـاده در نتیجـه افـزوده      pHکردند که افزایش 

شدن عناصر قلیـایی از طریـق وسـایل نقلیـه و سـاییدگی بسـتر       

جاده و افزوده شدن این مواد از طریق رواناب حاصـل از  آهکی 

). بـا  33و  30بارندگی و فرسایش بادي به حاشیه جـاده اسـت (  

هاي منطقه مـورد مطالعـه و مقـدار بـاالي     توجه به ماهیت خاك

درصد) نقش فرایندهاي بیان شـده در   50آهک در آن (بیشتر از 

ـ    هـر حـال   هافزایش کربنات کلسیم حاشیه جاده نـاچیز اسـت. ب

اي در مقدار کربنات کلسیم معـادل، قابلیـت   مالحظهتفاوت قابل

هاي حاشـیه تبادل کاتیونی بین خاكهدایت الکتریکی و ظرفیت 
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  بندرعباس - هاي حاشیه جاده و اراضی اطراف محور داراب. قابلیت استفاده برخی عناصر غذایی ضروري گیاه در خاك3جدول 

  موقعیت
 نیتروژن 

(%)  

  سدیم مس  روي  منگنز آهن  تاسیمپ  فسفر

(mg/kg)  

  یکمنطقه 

12/0 حاشیه جاده  6 205 9/3  5/8  4/3  7/0  260 

07/0  اراضی اطراف  12 272 7/1  7/2  3/0  3/0  280 

 دومنطقه 

12/0 حاشیه جاده  7 185 8/3  5/6  9/1  5/0  80 

05/0  اراضی اطراف  8 318 9/2  0/5  6/0  3/0  420 

 سهمنطقه 

51/0 حاشیه جاده  17 178 8/4  7/5  2/4  9/0  340 

07/0  اراضی اطراف  11 445 9/3  2/9  8/0  4/0  380 

 میانگین

 0/13a 10a 189b 4/2a 6/9a 3/2a 0/7a 227b حاشیه جاده

 0/06b 10a 345a 2/8b 5/6a 0/6b 0/3b 360a  اراضی اطراف

a  وbاست) درصد پنج سطح( دانکن آزمون با هاانگینمی بین دارمعنی تفاوت عدم دهندهنشان مشابه در هر ستون : حروف.  

  

مالحظـه در  هاي اطراف مشاهده نشد. افزایش قابلخاكجاده و 

وسیله برخـی  هاي حاشیه جاده بهقابلیت هدایت الکتریکی خاك

دسـت آمـده در ایـن    محققان گزارش شده که این بـا نتـایج بـه   

جـاده  پژوهش مطابقت نداشته و علت آن افزوده شدن نمک بـه  

، )26(شـود  جهت ذوب یخ و برف در مناطق سردسیر بیـان مـی  

علـت عـدم بـارش بـرف     که در منطقه مورد مطالعـه بـه  درحالی

گیـرد. اگرچـه   ها صورت نمیپاشی در سطح جادهعملیات نمک

خاك حاشیه جاده داراي ماده آلی بیشتري است امـا مقـدار رس   

ظرفیـت تبـادل   داري در آن کمتر بوده و در نتیجه تفاوت معنـی 

د. پـارك و  شـ کاتیونی بین خاك حاشیه جاده و اطراف مشاهده ن

همکاران مقدار قابلیت هدایت الکتریکی خاك حاشـیه جـاده را   

هـاي  داري بیشتر از خـاك طور معنیزیمنس بر متر و بهدسی 16

  ).33دست آوردند (زیمنس بر متر) بهدسی 12اطراف (

ه و اطراف آن با هاي حاشیه جادوضعیت حاصلخیزي خاك

) مقایسه 3نشان دادن قابلیت استفاده عناصر غذایی در جدول (

هاي حاشیه جاده بیش از است. مقدار نیتروژن کل در خاكشده

هاي اطراف بود. از آنجا که ارتباط مثبت بین دو برابر خاك

نظر به )18(ها وجود دارد نیتروژن و مقدار ماده آلی در خاك

هاي حاشیه جاده در باالي نیتروژن در خاك رسد این افزایشمی

نتیجه نیتروژن موجود در بقایاي آلی و نیتروژن معدنی حاصل از 

تجزیه ماده آلی باشد. از طرف دیگر شرایط مساعد رطوبتی، 

 برايتواند محیط مناسبی را ماده آلی و عناصر غذایی نیز می

د آورد وجوفعالیت ریزجانداران تثبیت کننده نیتروژن هوا به

ن باالیی ژها که داراي نیتروفضوالت دام. البته افزوده شدن )18(

این نتایج  هستند به خاك حاشیه جاده نیز باید در نظر گرفت.

) و پارك و همکاران است 39و  33موافق نتایج شاو و ریوي (

هاي شانه شیب بیشتر که بیان کردند مقدار نیتروژن کل در خاك

دلیل احتمالی آن را در نتیجه اکسید از اراضی اطراف بود و 

نیتروژن حاصل از خودروها، مقدار باالي نیتروژن در هرزآب 

ها ها، فضوالت حیوانات تردد یافته روي جادهحاصل از آسفالت

و تجزیه ماده آلی دانستند. مقدار فسفر تحت تأثیر موقعیت 

هاي حاشیه جاده و خاك نسبت به جاده قرار نگرفت و در خاك
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داري مشاهده نشد. مقدار پتاسیم ضی اطراف تفاوت معنیارا

داري بیشتر از طور معنیهاي اطراف بهقابل استفاده در خاك

خاك حاشیه جاده بود. عوامل متعددي بر مقدار پتاسیم قابل 

هاي خاك استفاده خاك مؤثرند که عبارتند از برخی ویژگی

ادل کاتیونی، مانند مقدار رس، کربنات کلسیم معادل، ظرفیت تب

بودن مقدار پتاسیم قابل کمتر . )28(هاي بخش رس و ... کانی

بودن کمتر دلیل تواند بهمیحاشیه جاده هاي استفاده در خاك

و همچنین آبشویی پتاسیم اراضی اطراف مقدار رس نسبت به 

یان و همکاران بر حاصلخیزي خاك پناهباشد. حاشیه جاده در 

) 2ر، پتاسیم و نیتروژن تأکید کردند (ها از نظر فسفحاشیه جاده

که البته باید نوع خاك استفاده شده براي بستر جاده و شرایط 

مقدار آهن، روي و مس  هاي اطراف را در نظر گرفت.خاك

داري طور معنیهاي حاشیه جاده بهقابل استفاده نیز در خاك

هاي اطراف بود. باال بودن مقدار مس و روي در بیشتر از خاك

وسیله نهر و همکاران هاي اطراف بهحاشیه جاده نسبت به خاك

). دلیل افزایش مقدار این عناصر در 30است ( ش شدهراگز

ها در نتیجه ترکیبات افزوده شده از طریق خاك حاشیه جاده

ها، روغن، سوخت و وسایل نقلیه مانند ساییدگی الستیک

). قابلیت استفاده عناصر غذایی 30و  22ها است (ساییدگی لنت

خاك و مقدار ماده آلی  pHمصرف ارتباط زیادي به مقدار کم

هاي طورکه بیان شد مقدار ماده آلی در خاك. همان)18(دارد 

 pHهاي اطراف و داري بیشتر از خاكطور معنیحاشیه جاده به

هر حال مقدار منگنز تحت تأثیر موقعیت آن نیز کمتر است. به

ها نسبت به جاده قرار نگرفت. آکان و همکاران نیز خاك

افزایش مقدار آهن، منگنز، مس و روي قابل استفاده در حاشیه 

مقدار ماده آلی باال و  دلیلهاي اطراف را بهجاده نسبت به خاك

pH در بین عناصر 7هاي حاشیه جاده دانستند (کمتر خاك .(

هاي حاشیه جاده و اطراف مصرف، مقدار آهن در خاكکم

بیشتر از بقیه عناصر بود، اما بیشترین مقدار افزایش غلظت 

هاي اطراف هاي حاشیه جاده نسبت به خاكعناصر در خاك

بین عناصر سنگینی که از طریق مربوط به عنصر روي بود. از 

 ،شوندهاي اطراف اضافه میها و وسایل نقلیه به خاكجاده

بیشترین غلظت مربوط به روي است که در نتیجه ساییدگی 

  ). 40و  37، 25شود (الستیک خودروها به محیط اضافه می

عنوان یک عنصر غذایی براي گیاهـان مطـرح   اگرچه سدیم به

هاي فیزیکی خاك تواند بر ویژگیخاك میست اما مقدار آن در ین

). مقدار سدیم تبادلی خاك نیز هماننـد  18و رشد گیاه اثر بگذارد (

هاي حاشیه جاده کمتر از اراضی اطراف جاده بـود  پتاسیم در خاك

هـاي حاشـیه جـاده    دلیل آبشویی سدیم از خاكتواند بهکه این می

از جـاده را   هاي حاشیه جاده هـرزآب حاصـل  چرا که خاك ،باشد

  تر نیز هستند.  دریافت کرده و داراي بافت درشت

هـاي حاشـیه   ) پراکنش گیاهان مرتعی را در خـاك 4جدول (

طورکـه مشـاهده   دهـد. همـان  جاده و اراضی اطراف نشـان مـی  

ــی ــطح و    م ــد س ــان در واح ــداد گیاه ــاهی، تع ــوع گی ــود تن   ش

  پوشــش در حاشــیه جــاده و اراضــی اطــراف     درصــد تــاج 

ــت ــاوت اس ــک و دو   متف ــاطق ی ــی در من ــان مرتع ــوع گیاه   . تن

  در حاشیه جاده بیشتر از مرتـع بـود امـا در منطقـه سـه تفـاوتی      

  تـرین گونـه مرتعـی   طـورکلی مهـم  از این نظر وجود نداشت. به

) و گـون بـادکنکی   Artemisia sieberiدر حاشیه جاده، درمنـه ( 

)Astragalus fasciculifolius  طـور متوسـط ایـن دو    ) بـود و بـه

خـود  درصد پوشش حاشیه جاده را به 5/5و  2/6ترتیب گونه به

ــه   ــر گون ــد. دیگ ــاص داده بودن ــریم اختص ــامل م ــا ش ــیه   گل

)Salvia ermophilla ) کاهوي وحشـی ،(Lactuca orientalis ،(

هــا پــراکنش کمتــري ) و گرامینــهPeganum harmallsاســپند (

ر متوسط طوداشتند. در اراضی مرتعی درمنه گونه غالب بود و به

هاي دیگر گرفت، گونهدرصد از پوشش اراضی را در بر می 7/7

یـان و  پناهشامل اسپند و الکتوکا داراي پراکنش کمتـري بودنـد.   

هاي اسـتقرار یافتـه در   ترین گونههمکاران، درمنه را یکی از مهم

هـا بیـان کردنـد و گـزارش کردنـد کـه ایـن گونـه         حاشیه جاده

 کندلوگرم در هکتار کربن را ترسیب کی 300تواند تا بیش از می

). از نظر ارتفاع و قطر، گونه گون بادکنکی با ارتفـاع متوسـط   2(

داري بـا  متـر اخـتالف معنـی   سـانتی  110متـر و قطـر   سانتی 80

تـوان بیـان کـرد کـه     طـورکلی مـی  هاي دیگـر داشـتند. بـه   گونه

گیـاهی و   درصـد پوشـش   8/13هاي حاشـیه جـاده داراي   خاك
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  بندرعباس - هاي حاشیه جاده و اراضی اطراف محور دارابگیاهی خاكضعیت پوششو .4جدول 

ارتفاع متوسط گیاه  تعداد گونه گیاهی موقعیت

(cm)  

قطر متوسط گیاه 

(cm) 

تاج پوشش 

)%(  

  یکمنطقه 

 حاشیه جاده

 Salvia ermophilla(  18 17  26 2/3گلی (مریم

  Artemisia sieberi( 26  18  25  3/4درمنه (

  Astragalus fasciculifolius( 3  40  70  8/3گون بادکنکی (

  Lactuca orientalis(  6 18  27  1/1کاهوي وحشی (

  3/1  70  40 1  گرامینه

 اراضی اطراف
  Artemisia sieberi(  38 20  32  2/10درمنه (

  Peganum harmalls(  2  30  45  1/1اسپند (

  دومنطقه 

  حاشیه جاده

  Artemisia sieberi(  21 25  30  9/4درمنه (

  Astragalus fasciculifolius(  1  100  100  1/5گون بادکنکی (

  Peganum harmalls(  1  30  25  1/0اسپند (

  Lactuca orientalis(  2  20  30  5/0کاهوي وحشی (

  Salvia ermophilla(  1  20  20  1/0گلی (مریم

  اراضی اطراف

  Artemisia sieberi(  20  25  35  4/6درمنه (

  Peganum harmalls(  1  0  50  7/0اسپند (

  Lactuca orientalis(  1 25  40  4/0کاهوي وحشی (

  سهمنطقه 

  حاشیه جاده
  Astragalus fasciculifolius(  2  100  120  5/7گون بادکنکی (

  Artemisia sieberi(  40  25  30  4/9درمنه (

  اراضی اطراف
  Artemisia sieberi(  20  25  35  4/6درمنه (

  Lactuca orientalis(  2 25  25  3/0کاهوي وحشی (

 میانگین

 a8/13       حاشیه جاده

  b5/8       اراضی اطراف

a  وbاست) درصد پنج سطح( دانکن آزمون با هامیانگین بین دارمعنی تفاوت عدم دهندهنشان مشابه در هر ستون : حروف. 

  

 د پوشـش درصـ  5/8داري بیشتر از خـاك مرتـع بـا    طور معنیبه

ترین دلیل این تفاوت، وضـعیت حاصـلخیزي   گیاهی بودند. مهم

مصـرف و  بهتر خاك حاشیه جاده از نظر عناصر پرمصرف و کـم 

همچنین رطوبت دریـافتی بیشـتر در نتیجـه هـرزآب حاصـل از      

هـاي علفـی و   تواند تنوع گونـه آسفالت است. فاصله از جاده می

و ماده آلی  pHرسد ینظر مزادآوري درختان را کاهش دهد و به

اي در حاشـیه جـاده داشـته    بیشترین تأثیر را در این تنـوع گونـه  

ــز و همکــاران ) 8(. کــائو و همکــاران )4(باشــند  ) 20(و جیمن
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دلیـل مقـدار   گیاهی مناسب در حاشیه جاده را به استقرار پوشش

مناسب نیتروژن و ماده آلی و همچنین بهبود نگهـداري رطوبـت   

نهـر و  ). 20و  12ي حاشـیه جـاده دانسـتند (   هـا در میکروسایت

گیـاهی را   همکاران بیان کردند که احداث جاده توانست پوشـش 

گیـاهی   که در حاشـیه جـاده پوشـش   تحت تأثیر قرار دهد، طوري

دوسـت ماننـد   هـاي مهـاجم و رطوبـت   گونهبومی جاي خود را به

هـاي  هاي چچم داده و با فاصله از حاشیه جاده به تراکم گونهگونه

). 30شود (گیاهان بومی افزوده شده و از گیاهان مهاجم کاسته می

جانستون و جانسـتون تغییـر شـرایط خـاکی در حاشـیه جـاده را       

و بیـان داشـتند کـه     نسبت به محیط طبیعی اطراف گزارش کردند

هـاي مهـاجم بـه    ها مناسب جهت رشد گونـه شرایط حاشیه جاده

ــت (  ــادران اس ــوص بوم ــاخو و21خص ــاران ( ). پارس ) و 1همک

) احداث جاده در اراضی جنگلـی را نیـز   3پوربابایی و همکاران (

هاي جنگلی دانسـتند و بیـان کردنـد کـه توسـعه      سبب تغییر گونه

) در لبـه  Alnus subcordata C. A. Meyگونه توسـکاي ییالقـی (  

  داري بیشتر از اراضی جنگلـی اطـراف بـود کـه     طور معنیجاده به

خـورده   همهاي بهیت استقرار این گونه در خاكاین در نتیجه قابل

) گـزارش کردنـد کـه    5و با نور زیاد اسـت. نجفـی و همکـاران (   

ها مربـوط بـه   هاي درختی در حاشیه جادهبیشترین زادآوري گونه

) و کلهـو  Carpinus betulus)، ممـرز ( .Acer sppهاي افـرا ( گونه

)Diospyros lotusاست (.  

  

   گیرينتیجه

هـاي حاشـیه   اي بـر خـاك  العـاده توانند تأثیرات فـوق میها جاده

خصـوص در منـاطق خشـک و    داشته باشـند. ایـن تـأثیرات بـه    

ها حاصلخیزي کمـی داشـته و   خشک جنوب ایران که خاكنیمه

 ،عنوان یک عامل محدود کننده رشد گیاه مطرح استرطوبت به

هاي حواشی مضاعف است. نتایج حاصل از این مطالعه بر خاك

ــاده داراب  و ــراف ج ــی اط ــه   - اراض ــان داد ک ــدرعباس نش بن

توانند در نتیجه افزوده شدن ترکیبـات  هاي حاشیه جاده میخاك

مختلف حاصل از ساییدگی بستر جـاده، عبـور و مـرور وسـایل     

شـرایط مسـاعدي از نظـر قابلیـت اسـتفاده       ،هـا نقلیه و تردد دام

 pHمـس)،  عناصر غذایی مختلف (نیتروژن، فسفر، آهن، روي و 

و مقدار ماده آلی و همچنین رطوبـت دریـافتی پیـدا کننـد. ایـن      

شرایط مساعد سبب تنوع بیشتر گیاهان مرتعی در حاشـیه جـاده   

شـود. در واقـع بـا    پوشش آنهـا مـی  و همچنین بهبود درصد تاج

دلیـل  هـا بـه  هاي حاصـل از آسـفالت جـاده   افزوده شدن رواناب

ینکـه خـاك حاشـیه جـاده     نفوذپذیري کم آسفالت، با توجه به ا

مقـدار زیـادي    اسـت، بدون شیب و داراي نفوذپـذیري مناسـب   

رطوبت در خاك ذخیـره شـد و شـرایط بـراي توسـعه پوشـش       

 ،. رشد بهتر پوشش گیاهی در ایـن شـرایط  شودمی ترگیاهی مهیا

هاي منطقه مورد مطالعه کـه  سبب افزوده شدن ماده آلی به خاك

ـ وداراي آب و  شـود مـی  ،ی فقیـر هسـتند  هواي خشک و ماده آل

خـاك و   pHها سبب کـاهش  افزوده شدن ماده آلی به این خاك

افزایش قابلیت استفاده عناصر مختلف مانند آهـن، روي و مـس   

توانـد در مـدیریت اراضـی اطـراف     شده است. نتایج حاصل می

  .ها از نظر حفاظت آب و خاك مهم باشدجاده

  

 مورد استفاده منابع

ي جنگلی آسفالته و خاکی بر میـزان موجـودي حجمـی    هاهتاثیر جاد .1387 .جلیلوند، س. ع. حسینی و م. شیخی پارساخو، آ.، ح. .1

  .10-17): 5(15 علوم کشاورزي و منابع طبیعیهاي حاشیه جاده و مجاور. هتود

 يزارهـا کربن در درمنه یرهذخ توان ی. بررس1395. ینیحسع. ر. س.  ي وم. جعفر یحان،ر ریمپورم. ک ي،ناصر ر. ح. ر.، ا. یان،پناه .2

  .128-137: )1(23 یرانا یابانمرتع و ب یقاتتحق). گرمسار-یوانکی: اتوبان ايجاده (مطالعه مورد یمحر

. یجنگلـ  يهـا جـاده  یهدر حاشـ  یـاهی پوشـش گ  یبو ترک آوريزاد ی. بررس1395. یی، ح.، ر. نقدي، م. حیدري و م. نوريپوربابا .3
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Abstract 

Little information is available regarding the effect of road on the adjacent vegetation and soil. The current investigation 
was done to study the effect of Darab-Bandar Abbas road on vegetation, soil properties and nutrient availability of the 
adjacent soils. For this purpose, eighteen soil samples in three different regions from the roadside and the adjacent land 
(50m from the road edge) were collected and the vegetation type and density were determined. Soil properties and the 
availability of N, P, K, Fe, Mn, Zn and Cu were also determined. Roadside soil had more organic matter and sand 
contents and less clay content and pH in comparison to the adjacent lands. The mean contents of N, Fe, Zn and Cu 
available in the roadside soils were 0.13%, 4.2, 3.2 and 0.7 mg kg-1, respectively; these were significantly more than 
those of the adjacent lands (0.06%, 2.8, 0.6 and 0.3 mg kg-1, respectively). Vegetation of roadside was more varied, 
consisting of Artemisia sieberi and Astragalus fasciculifolius. Vegetation cover in the roadside (13.8%) was 
significantly more than that of the adjacent lands (8.5%). Generally, it could be concluded that roadside soils had a 
suitable moisture condition and fertility for the vegetation development and this could be considered in the soil 
conservation management of the roadside soils. 
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