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 هايخاک در تپه فيزيکو شيمياييبر خصوصيات  Prosopis julifloraکاري با گونه تأثير جنگل
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 ۱رضا بصيري و *مصطفي مراديفاطمه ايماني، 
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  چکيده

عنوان يک عامل مؤثر و دائمي در کاري بهاي و تأثير جنگلبا توجه به اهميت حفاظت خاک و جلوگيري از فرسـايش بادي در اراضي ماسه 

و  پاشي مالچسال پيش  ۲۰هاي بحراني فرسـايش بادي در نزديکي شـهرسـتان شـوش که تقريبًا     هاي روان، يکي از کانونامر تثبيت ماسـه 

، دو ز اينرواخاک بررسي نموديم.  فيزيکو شيمياييرا بر خصوصيات  پوششتاج را انتخاب و تأثير سطوح مختلف  کاري شـده اسـت،  نهال

هکتار انتخاب شد. سپس در هر  ۱۰درصد و منطقه شاهد به مساحت هرکدام  ۲۵-۵۰درصـد و   ۷۵-۱۰۰ پوشـش تاج کاري با منطقه جنگل

کاري باعث تغيير بافت خاک از گيري قرار گرفت. نتايج نشان داد جنگلمورد اندازه اکخ فيزيکو شـيميايي پالت پياده و خواص  ۱۵منطقه 

جذب امالح از عمق  دليلمتر شده بود که بهسانتي ۰-۵لومي و افزايش ميزان فسفر، پتاسيم، کربن آلي و نيتروژن خاک در عمق شني به شن

بيشتر در اين منطقه نسبت به منطقه شاهد بود.  الشبرگنهايت ريزش و تجزيه هاي گياهي و درخاک توسط ريشه و تجمع آن در برگ و اندام

توان خاک داشته است. بنابراين مي فيزيکو شيمياييدرصد بهترين حالت را براي بهبود خواص  ۲۵-۵۰ پوشـش تاج همچنين در اين مطالعه 

بلکه منجر به حاصـلخيزي خاک و پايداري دائمي آن شده  شـود؛  هاي روان ميتنها باعث حفاظت خاک و تثبيت ماسـه کاري نهگفت جنگل

 است.

  

  

 پوششتاج اي، عناصر خاک، هاي ماسهگياهي، تپهپوششکلمات کليدي: 

  

 
 
 
  

  

  

  

  
  بهبهان  االنبياءخاتم صنعتي دانشگاهست، يط زيو مح يعيدانشکده منابع طبداري، جنگل . گروه۱

moradi4@gmail.comمسئول مکاتبات: پست الکترونيکي:  :*



  ۱۳۹۵زمستان / هشتمو هفتاد/ شماره  مستيب/ سال  )كشاورزي و منابع طبيعيعلوم و فنون (علوم آب و خاك  هينشر 

  

۱۷۴  

  مقدمه

خشک و درصد از اراضي، داراي اقليم خشک، نيمه ۸۵در ايران 

درصدي در حال گسترش فراخشک است که با رشد ساليانه يک

 ۱۲ميليون هکتار هستند که  ۸۰اين اراضي حدود  .)۱باشـد ( مي

ــه ــت ( هاي روان درميليون هکتار آن را ماسـ ) ۲۶بر گرفته اسـ

اثرات مختلفي ازجمله تهديد حاصلخيزي خاک،  هاي روانماسه

ــدن آبادي ــدن کانالدفن ش ــاني و افزايش هاي آبها، پر ش رس

شـــدن هها و بســـتهاي اليروبي، باال آمدن بســـتر رودخانههزينه

متر ها ورود شــن و ماســه و هرز رفتن ميليون بر اثرمجاري آب 

ــادفات جاده  مکعب ــال، افزايش تص دليل کاهش اي بهآب در س

زيست هاي ارتباطي، آلوده شدن محيط ديد، مسدود نمودن جاده

 ).۷افتادن سالمتي ساکنين منطقه را در پي دارد ( در خطرو 

ــه از اولين اقـدامـات براي تثبيـت     هاي روان و کنترل مـاسـ

ح هاي حفاظتي در سطتوان به استفاده از مالچفرسايش بادي، مي

ــتفاده از مالچ  ــاره کرد. ولي امروزه اس علت هاي نفتي بهخاک اش

هايي که به همراه دارد، کمتر مورد توجه مشــکالت و محدوديت

هاي غيرنفتي نيز از از ســـوي ديگر، مالچ .)۱۸و  ۱۶باشـــد (مي

شوند بودن استفاده نمي دليل گراناد آلي و کود حيواني بهقبيل مو

ــش گياهي و موانع اکولوژيکي با ). درحالي۲۲( ــتقرار پوش که اس

تواند بيشــترين تأثير را در کاهش فرســايش کمترين آســيب، مي

 ).۱۵بادي و بهبود وضــعيت اکولوژيکي منطقه داشــته باشــد (  

 هايحرکت ماسهطور مؤثري کاهش اسـتقرار پوشـش گياهي به  

) را ۵۲و  ۲۲مدت اکوسيستم (روان و تثبيت آنها و بهبود طوالني

شـود. همچنين پوشـش گياهي با تعديل دما و سرعت   سـبب مي 

) و افزايش نفوذپذيري آب و ظرفيت نگهداري رطوبت ۱۱بـاد ( 

ــده (   ــر غذايي ش ــريع در چرخه عناص ــبب تس ) و به ۶خاک، س

) کمک کرده و ۴۴منطقه ( هاي ديگر و تحول خاکاستقرار گونه

هاي روان را در منطقه کاهش درنتيجه اثرات منفي ناشـي از شن 

دهد. بنابراين، بررســي و آگاهي از وضــعيت تأثير پوشــش   مي

ــي، مي  تواند عالوه بر ايجاد اطالعات الزم گيـاهي بر اين اراضـ

ــعيت خاک و گياه در هر منطقه، اطالعات  بـه  منظور پـايش وضـ

ــميم جهـت جنبه ديگري را نيز بـه   هاي مديريتي در اختيار تصـ

 ).۴۶گيران قرار دهد (

گياهي و از سوي ديگر، با توجه به تأثيرپذيري متقابل پوشش

ــک و     ــيميايي خاک در مناطق خش ــيات فيزيکي و ش ــوص خص

منظور بررســي ارتباط متقابل بين پوشــش ) لذا به۸خشــک (نيمه

ه مطالعه گيـاهي و خواص خـاک و درک بهتر اين روابط نيـاز ب   

هاي تثبيت وضــعيت پوشــش گياهي و خاک بعد از اجراي طرح

باشد. اين اقدامات در راستاي ارزيابي تأثيرات مربوط به شن مي

ــد. هاي اجرايي ميموفقيـت يـا عدم موفقيت طرح   ، از اينروباشـ

هاي گياهي و ويژگيامروزه بررســي ارتباط متقابل بين پوشــش 

ــلي ارزيابي روش    ــالح هاخـاک، پـايـه اصـ ي مديريتي در اصـ

). مطالعات زيادي در ۳۷گياهي يک اکوسـيســتم است ( پوشـش 

ــش گيـاهي بر خواص خاک در مناطق با      رابطـه بـا تـأثير پوشـ

ها و تأثيرات آنها بر هاي روان و همچنين ســـازگاري گونهشــن 

ــت که همگي گوياي اهميت  ــورت گرفته اسـ خواص خاک صـ

نامساعد در چنين اسـتفاده از پوشـش گياهي سـازگار با شرايط    

  ).۵۵و  ۴۵ ،۳۸،۳۷مناطقي هستند (

اسـتان خوزستان نيز با شش کانون بحراني فرسايش بادي از  

بار غ و هاي اصلي ايجاد گردمناطق بياباني ايران و يکي از کانون

 هاي شنيباشد. وجود اين تپههاي اخير ميدر کشور در طي سال

 ابلتواند تأثير قميهاي اخير سالي نشـده در کنار خشـک   تثبيت

توجهي بر توليد گرد و خاک در کشور داشته باشد. بنابراين لزوم 

 هاي مختلف و بررسي تأثيرات اينهاي شـني با روش تثبيت تپه

ترين قسمت کار تثبيت اراضي ها در مرحله دوم، شايد مهمروش

توان به پايش وضـــعيت شـــني باشـــد. چرا که از اين طريق مي

ــخيص بهترين و پايدارترين روش تثبيت  موجود و همچنين تشـ

ــامل هميندر اين مناطق پرداخت. به دليل اهداف اين تحقيق شـ

ــي  کاري بر هاي جنگلارزيابي بيش از دو دهه فعاليت -۱بررسـ

تأثير  -۲هاي شني و هاي فيزيکي و شيميايي خاک در تپهويژگي

ــش  ــد تاج پوش ــيات فيزيکي و  درص ــوص هاي متفاوت بر خص

کاري و مقايســـه آن با شـــاهد خاک در منطقه جنگل شـــيميايي

  باشد.مي
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 مورد مطالعه. موقعيت منطقه ۱شکل 

  

  هامواد و روش

  مورد مطالعهمنطقه 

ــله   مورد مطـالعـه  منطقـه   ــتان  ۴۰در فـاصـ کيلومتري مرکز اسـ

خوزسـتان در شمال شهر اهواز و جنوب شهر شوش و در ضلع  

تا  ۴۸◦ ۲۹′ ۲۰″غربي رودخانه کرخه به مختصـــات جغرافيايي 

شمال  ۳۱◦ ۴۲′ ۸″تا  ۳۱◦ ۴۲′ ۲۴″شرق به غرب و  ۴۸◦ ′۲۹ ″۳

دليل ). به۱اي قرار دارد (شکل هاي ماســهبه جنوبي و روي پهنه

ــه و حرکت عدم پا يداري و دوام خاک، جهش مداوم ذرات ماس

اي اســتقرار طبيعي گياهان در اين منطقه با هاي عظيم ماســهتوده

در سال  پاشي مالچمشـکل مواجه بوده اسـت. اين منطقه بعد از   

ــده منظور دائمي کردن عمليـات تثبيت، نهال بـه  ۱۳۷۰ کاري شـ

 ۱۰-۲۰فاعي اي مسطح در طبقه ارتمنطقه مورد نظراست. طرح 

ــيار کم  ــيب بسـ ــد و داراي حداقل نقطه  ۰-۲متر و با شـ درصـ

متر از ســـطح دريا اســـت. جهت  ۴۹متر و حداکثر  ۲۵ارتفاعي 

عمومي شــيب، شــمال غربي به جنوب شــرقي اســت. خاک اين 

منطقه سـبک و فاقد اليه غيرقابل نفوذ و از رده انتي سـول است   

ــانتي  ۲۴). ميـانگين دمـاي منطقـه    ۱۰( گراد، ميانگين درجـه سـ

ــبي  ــاالنه ٪۵۴رطوبت نسـ متر و ميلي ۴/۲۵۱، ميانگين بارش سـ

ــت. اقليم منطقه بر ميلي ۱/۲۰۴۴ميانگين تبخير و تعرق  متر اسـ

). پوشش ۱۰اسـاس اقليم نماي آمبرژه، بياباني گرم مياني است ( 

) با Prosopis julifloraگياهي منطقه نيز عمدتًا کهور پاکستاني (

ــکوب پني ) و اســکنبيل Pennisetum orientallisيتوم (ززيراش

)comosum Calligonumــش درختي و ) مي ــد که از پوشـ باشـ

شده، پوشش درختي آن داراي دو تيپ انبوه کهور مرتعي تشکيل

  ).۱۰اسکنبيل است ( -پاکستاني و تيپ تنک کهور

ــعت زياد منطقه جنگل ــده (حدود کبا توجه به وسـ اري شـ

 متفاوت، دو توده پوششتاج هايي با هکتار) و وجود توده ۷۶۰۰

اي (مانند رودخانه کرخه، چراي دور از اثر حاشيه هکتاري به ۱۰

دام ساکنين منطقه، اراضي نسق مجاور طرح) که براي رسيدن به 

 پوششتاج اهداف پروژه مناسب باشد، مشخص شد. دو توده با 

هاي انتخاب شـدند. تاج پوشـش   ٪۷۵درصـد و بيش از   ۵۰-۲۵

ــبکه نقطه  مورد نظر ــتفاده از شـ ــاوير  بررويچين  بـا اسـ تصـ

اي به ذکر است که منطقه ). الزم به۱۲(اي مشـخص شد  ماهواره

عنوان منطقه شاهد در هکتار نيز به ۱۰مساحت 
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  مورد نظردر سه منطقه خاک  pH. مقايسه ميانگين و نتايج دانکن در مقدار ۲ شکل

  

ــد. اين مناطق کاريمجـاورت منطقـه جنگل   ــده، انتخاب شـ شـ

کاري و مالچ پاشي نشده است، اند و جنگلدرگذشـته يکي بوده 

ــه تأثير جنگل  بنـابراين بـه   ه کاري، با منطقراحتي امکـان مقـايسـ

  هاي روان مجاور آن وجود دارد.شن

-۵۰ پوششتاج (شـاهد،   مورد مطالعهدر هر يک از مناطق 

 ۴۰۰و  ۵۰۰قطعه نمونه مربعي ( ۱۵)، ٪۷۵درصد و بيش از  ۲۵

ادفي صورت تصکاري و شـاهد) به ترتيب براي جنگلمترمربع به

 هاي خاک براي بررسيسيستماتيک پياده شد در هر قطعه، نمونه

ــش گياهي بر هـاي خـاک  ويژگي آن، چهار  منطقه و تأثير پوشـ

صورت تصادفي از چهار گوشه هر قطعه نمونه از نمونه خاک به

متر) برداشت سانتي ۵-۲۵متر و سانتي ۰-۵( مورد نظرهاي عمق

هاي مربوط به هر عمق و تهيه نمونه و بعد از ترکيب کردن نمونه

هاي مرکب شده، نمونهمخلوط براي هر پالت در دو عمق تعيين

ــ ــگاه منتقل شـ هاي فيزيکي مانند بافت دند تا ويژگيبه آزمايشـ

) و ۳۶)، رطوبت به طريق وزني (۳۲خاک به روش هيدرومتري (

ــتوانه (   ــوص ظـاهري بـه روش اسـ ) و خواص ۲۹وزن مخصـ

ــامل هدايت الکتريکي (  ــيميايي ش ــيديته خاک (۴۷ش )، ۴۹)، اس

ــيم  ــفر ۳۹( جذب قابلپتاسـ )، ازت کل ۴۱( جذب قابل)، فسـ

  رد آزمايش قرار گيرند.) مو۵۱)، کربن آلي (۳۰(

  

 تجزيه و تحليل آماري

ــادفي با دو تيمار مربوط به   اين مطـالعه بر پايه طرح کامل تصـ

درصد و يک  ۷۵-۱۰۰و تاج پوشش  ٪۲۵/۵۰درجه تاج پوشش 

ــاهد و همچنين  تکرار در هر منطقه و براي هر افق  ۱۵تيمار شـ

هاي تجزيه و تحليل آماري و مقايسـه مشخصه  .بود مورد مطالعه

هاي خاک) بعد از بررسي نرمال بودن (ميانگين ويژگي مورد نظر

ها (آزمون لون)، از طريق آزمون تجزيه ها و همگني واريانسداده

انجام گرفت.  ۱۵SPSSافزار طرفه و در محيط نرمواريـانس يـک  

دن دار بوز معنيها بعد از حصول اطمينان ابراي مقايسـه ميانگين 

درصد استفاده شد  ۵اختالفات، از طريق آزمون دانکن در سطح 

ــاهد، منطقه با  مورد نظرهـاي  و ويژگي ــه منطقه (شـ تاج در سـ

ــش ــد و منطقه با  ۲۵-۵۰ پوش ــشتاج درص ) ٪۷۵بيش از  پوش

  مورد ارزيابي قرار گرفتند.

  

  نتايج

  کاري بر خواص فيزيکي و شيميايي خاکتأثير جنگل

ــان داد کـه تحت تأثير جنگل   زان کاري مينتـايج اين تحقيق نشـ

نظر  متري خاک، در سه منطقه موردسانتي ۰-۵اسيديته در عمق 

که منطقه  نحوي) داشــته اســت بهP>۰۵/۰داري (اختالف معني

-۱۰۰ پوششتاج کاري با شـاهد داراي بيشترين و منطقه جنگل 

 که در عمقدرصـد داراي کمترين ميزان اسيديته بود. درحالي  ۷۵

اج تکاري شده با متري خاک، فقط بين مناطق جنگلسانتي ۲۵-۵

) P>۰۵/۰داري (درصد و شاهد اختالف معني ۷۵-۱۰۰ پوشش

تاج ) بين منطقه با P>۰۵/۰داري (مشــاهده شــد و تفاوت معني

). ۲ شکلمشاهده نشد (درصد و دو منطقه ديگر  ۲۵-۵۰ پوشش

اسيديته خاک نقش مهمي در حالليت عناصر و 
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  مورد نظرهدايت الکتريکي خاک در سه منطقه  . مقايسه ميانگين و نتايج دانکن در مقدار۳ شکل

  

جذب عناصــر غذايي دارد. بنابراين اطالع از وضــعيت اســيديته 

ــش گياهي را      خـاک نقش مهمي در مطـالعـات مربوط بـه پوشـ

کاري با گونه داراست. در اين مطالعه نيز مشخص شد که جنگل

صـــورت که خاک شـــود. بدين pHتواند باعث تعديل کهور مي

 خاک و نزديک شـــدن pHگونه باعث کاهش تأثيرات وجود اين

مسو ها هخنثي نسـبت به منطقه شاهد شده بود. اين يافته  pHبه 

با نتايج ديگر محققين در رابطه با تأثير کهور بر کاهش اســيديته 

ــت ( ــيديته ۴۸و  ۳۳، ۲۸، ۲۴، ۲۳خاک اس ). اين تغييرات در اس

شده از ريشه گياهان تواند ناشـي از اسيدهاي آلي ترشح خاک مي

  ) باشد.۱۷و  ۲(

کي ويژگي ديگري بود که در اين مطالعه مورد هدايت الکتري

ر اين کاري بدهنده تأثير جنگلبررسـي قرار گرفت و نتايج نشان 

ــيميـايي خـاک بود. به   ــاهد داراي نحويويژگي شـ که منطقه شـ

بيش  پوششتاج کمترين هدايت الکتريکي و بعد از آن منطقه با 

) نيز ۲۶/۱قرار داشت. بيشترين ميزان هدايت الکتريکي ( ٪۷۵از 

متري سانتي ۰-۵درصد در عمق  ۲۵-۵۰ پوششتاج در منطقه با 

ــد (  ــاهده ش ــکلمش ترين ). هدايت الکتريکي خاک از مهم۳ ش

هاي مناطق خشک است هاي تعيين درجه شوري خاکشـاخص 

ــله  ۴( ــان ) کـه نتـايج حاصـ دار هدايت دهنده افزايش معنينشـ

وان تکه مييطورکاري بود. بهالکتريکي خـاک در نتيجـه جنگـل   

دار هدايت الکتريکي کـاري منجر به افزايش معني گفـت جنگـل  

تاج ). همچنين تغيير ۴۰و ۹نسـبت به منطقه شـاهد شده است (  

ــش کـاري بر مقـدار هـدايت الکتريکي    در منطقـه جنگـل   پوشـ

ــشتـاج  تـأثيرگـذار و کـاهش     منجر بـه افزايش هـدايت    پوشـ

ــش  ــبت ۲۵-۵۰الکتريکي در منطقه با تاج پوش  ۷۵-۱۰۰به  نس

توان گفت مقدار درصــد شــده اســت. در توجيه اين مســئله مي 

هدايت الکتريکي تحت تأثير عواملي چون جذب امالح توســط 

)، برگشــت بيوماس گياهي و ۱۷ريشــه و آوردن آنها به ســطح (

ــبرگتجزيه  دليل ميزان هدايت  همينکند. به) تغيير مي۳( الشـ

بت به شــاهد افزايش کاري شــده نســالکتريکي در مناطق جنگل

ــي از ميزان امالح زياد در برگ درختان و  ــت که ناشـ يافته اسـ

). از طرفي کاهش ميزان ۱۷( باشدتجزيه آنها در سـطح خاک مي 

متري نسبت به عمق اول سانتي ۵-۲۵هدايت الکتريکي در عمق 

تواند ناشــي از برگشــت بيوماس گياهي، تجزيه آن و تجمع  مي

هاي سطحي از امالح در اسـتفاده ريشه امالح در سـطح خاک و  

آمده از  دستشده با نتايج به). نتيجه حاصـل ۳اين عمق باشـد ( 

  ) همخواني دارد.۲۴مطالعه نجفي تيره شبانکاره و جليلي (

) بين P>۰۵/۰داري (کاري تفاوت معنيتحـت تـأثير جنگل  

متري خاک نســبت به ســانتي ۰-۵ذرات شــن و ماســه در عمق 

متري سانتي ۵-۲۵که در عمق منطقه شاهد وجود داشت. درحالي

 ۷۵-۱۰۰ پوششتاج کاري شـده با  خاک، فقط بين منطقه جنگل

) بود. P>۰۵/۰دار (درصد با دو منطقه ديگر داراي تفاوت معني

درصد و  ۲۵-۵۰ پوششتاج کاري شده با ولي بين منطقه جنگل

). ۱) وجود نداشت (جدول P>۰۵/۰داري (نيشـاهد تفاوت مع 

 ۰-۵کـاري بـاعـث بهبود بافت خاک در عمق    در نتيجـه جنگـل  

متري شده بود. در واقع بعد از سانتي
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۱۷۸  

  مورد نظر. مقايسه ميانگين و نتايج دانکن از خواص فيزيکي خاک در بين سه منطقه ۱جدول 

مورد عمق   منطقه

  نظر

  متر)(سانتي

 وزن مخصوص

  ظاهري

  رطوبت

  (درصد)

  سيلت

  (درصد)

  ماسه

 (درصد)

  رس

  درصد

  بافت

  تاج پوشش

۵۰-۲۵%  

۵- ۰  ۱/۰±۴۹/۰۰۳b ۲±۱۹/۵۶ab ۲±۱۰/۵۴a ۲±۹۰/۵۴b ۰ لوميشن  

۲۵ - ۵  ۱/۰±۵۱/۰۰۲b ۲۰/۰±۶۷/۸۲a ۱±۶/۲۰a ۱±۹۴/۲۰a ۰  شني  

  تاج پوشش

۱۰۰-۷۵%  

۵- ۰  ۱/۰±۴۹/۰۰۳b ۲۰/۰±۲۰/۶۸a ۱۰/۲±۱۳/۵۶a ۸۹/۲±۸۷/۵۶b ۰  لوميشن  

۲۵ - ۵  ۱/۰±۵۱/۰۰۲b ۲۰/۰±۹۳/۸۸a ۵/۰±۷/۸b ۹۴/۰±۹۳/۸b ۰  لوميشن  

  شاهد
۵- ۰  ۱/۰±۵۱/۰۰۳a ۱۸/۱±۶۰/۵۰b ۶/۱±۵۳/۱۳b ۹۳/۱±۴۷/۱۳a ۰ شني  

۲۵ - ۵  ۱/۰±۵۳/۰۰۳a ۲۰/۰±۶۷/۷۲a ۵/۰±۷۳/۴۶a ۹۴/۰±۲۷/۴۶a ۰  شني  

    باشدحروف يکسان دهنده عدم تفاوت معني دار در هر عمق مي       

 

ــه و يک   ــي در مقدار ماس ــاهد يک روند کاهش بيش از دو دهه ش

روند افزايشــي در مقدار ســيلت و تغيير بافت خاک از شــني به   

) ۱۳هاي عسکري و سرپرست (لومي بوديم که همسو با يافتهشـن 

  .کاري استمبني بر بهبود خواص فيزيکي خاک در اثر جنگل

) P>۰۵/۰داري (متري خاک تفاوت معنيسانتي ۰-۵در عمق 

 ۷۵-۱۰۰ پوششتاج کاري با در بين منطقه شـاهد با منطقه جنگل 

 شپوشتاج کاري با درصـد مشاهده شد. ولي بين دو منطقه جنگل 

ــد. همچنين بين منطقه مختلف تفـاوت معني  ــاهده نشـ داري مشـ

قه شاهد تفاوت درصـد و منط  ۲۵-۵۰ پوشـش تاج کاري با جنگل

متري نيز تفاوت ســانتي ۵-۲۵داري وجود نداشــت. در عمق معني

مشــاهده نشــد (جدول  مورد مطالعهداري در بين ســه منطقه معني

ــشتاج علت افزايش رطوبـت خـاک نيز به  ). ۱ درختان در  پوشـ

درصـد منجر به رطوبت بيشتر در   ۷۵-۱۰۰ پوشـش تاج منطقه با 

ــانتي ۰-۵عمق  ــده که   س ــاهد ش ــبت به منطقه ش متري خاک نس

ر اين د پوششتاج دليل شـدت نور کمتر عبور کرده از  تواند بهمي

  منطقه نسبت به منطقه شاهد به سطح خاک باشد.

ــان ــله نش ) وزن P>۰۵/۰دار (دهنده کاهش معنينتايج حاص

ــوص ظــاهري در هر دو عمق  در اثر  مورد مطــالعــهمخصـ

ري در داکاري نسبت به منطقه شاهد بود ولي تفاوت معنيجنگل

همچنين نتايج ). ۱اثر تغيير تاج پوشــش مشــاهده نشــد (جدول 

ــان داد کــه جنگــل کــاري بــاعــث کــاهش وزن اين تحقيق نشـ

شود. اين يافته همسو يا هاي شـني مي مخصـوص ظاهري در تپه 

ــدهاي ديگر محققين مييـافته  ي کارکه عنوان کردند جنگل باشـ

  ).۵۵و  ۴۵شود (باعث کاهش وزن مخصوص ظاهري مي

) بـاعث افزايش  P>۰۵/۰داري (طور معنيکـاري بـه  جنگـل 

ــانتي ۰-۵ســـطح کربن آلي خاک در عمق  ــده بود. سـ متري شـ

ــد در  ۲۴/۰طورکلي کمترين مقـدار کربن آلي خاک با  بـه  درصـ

درصــد در منطقه   ۶۱/۰منطقه شــاهد و بيشــترين مقدار آن با  

درصــد ديده شــد. ولي در  ۲۵ -۵۰ پوشــشتاج کاري با جنگل

ــانتي ۵-۲۵عمق  ) در P>۰۵/۰داري (متري خاک تفاوت معنيس

ــاهـده نگرديد و برخالف عمق   مورد مطـالعـه  منـاطق    ۰-۵مشـ

ــانتي ــاهده  س ــاهد مش ــترين ميزان کربن آلي در منطقه ش متر بيش

ــشتاج گرديد. تغيير  مورد ن در هر دو عمق هم در مقدار آ پوش

  ).۴ شکلاي را سبب نشده است (مالحظه قابل، تفاوت نظر

ــي از افزايش مقدار افزايش کربن آلي خاک را مي توان ناشـ

از ). ۲۰و  ۱۹زياد امالح در الش برگ و بقاياي گياهي دانست (

ــبت به شــاهد   ، کربن آلي در منطقه جنگلاينرو ــده نس کاري ش

ير هاي ديگر محققين در رابطه با تأثبيشـتر بوده که همسو با افته 

ــت تاغ بر ميزان کربن آلي خاک در تپه ــني ميکش ــهاي ش د باش

تواند . کاهش ميزان کربن آلي خاک با افزايش عمق مي)۱۹(
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۱۷۹  

  
) OCمقدار کربن آلي (. مقايسه ميانگين و نتايج دانکن در ۴ شکل

  مورد نظرخاک در سه منطقه 

  
) P. مقايسه ميانگين و نتايج دانکن در مقدار فسفر (۵ شکل

  مورد نظرخاک در سه منطقه 

  

مق ععلت تفاوت در تجزيه الشبرگ در سطح خاک نسبت به به

ــطحي و عمقي۵( ) ۲۱( ) و همچنين عــدم آميختگي خــاک سـ

ــد کـاهش پيدا مي  ــشتاج کند. افزايش درصـ نيز منجر به  پوشـ

ــانتي ۰-۵دار کربن آلي در عمق کاهش غير معني متر و بدون سـ

  متر بود.سانتي ۵-۲۵تأثير در عمق 

ــانتي ۰-۵در عمق  ــفر در س متري خاک، بيشــترين ميزان فس

ــشتاج کاري با منطقه جنگل ــد ۲۵-۵۰ پوش و کمترين آن  درص

ــاهـد و تفـاوت معني  در منطقــه  ) بين منــاطق P>۵/۰داري (شـ

ــت. ولي در اين عمق، با  جنگل ــاهد وجود داش ــده و ش کاري ش

ــشتاج تغيير  ــفر P>۵/۰داري (تفاوت معني پوش ) در مقدار فس

متري سانتي ۵-۲۵که در عمق خاک سـبب نشـده بود. درصورتي  

کاري نسبت به منطقه شاهد منجر به تغييرات تنها جنگلخاک، نه

عامل  نيز پوششتاج محسـوس در فسـفر خاک شده بلکه تغيير   

ــفر خـاک بوده کـه بـاعـث تفاوت معني      دار مؤثر بر مقـدار فسـ

)۵/۰<P  ۰-۵) در ميزان آن شـده است. ولي در مقايسه با عمق 

 پوشــشتاج کاري با متر بيشــترين مقدار در منطقه جنگلســانتي

). ۵ شکلد (و کمترين مقدار در منطقه شاهد بو درصد ۱۰۰-۷۵

ــفتوان گفت تحت تأثير جنگلطورکلي ميبـه  ر کاري مقدار فسـ

نسبت به منطقه شاهد افزايش  مورد نظرخاک نيز در هر دو عمق 

جزيه و ت الشبرگپيدا کرده بود که تهويه مناسـب خاک، افزايش  

ــيله آن به ــموسـ ها منجر به افزايش کربن آلي و ميکرو ارگانيسـ

ــفر خاک شــده که از عو pHکاهش   قابلامل مؤثر بر افزايش فس

ــوب مي جــذب ــونــد. در خــاک محسـ در منــاطق  از اينروشـ

کاري شـده مقدار فسـفر همواره بيشتر از شاهد و در افق   جنگل

) که اين نتيجه ۵۰و ۱۷اول نيز همواره بيشـتر از افق دوم است ( 

  ).۳۱و  ۱۴با ساير مطالعات همخواني دارد (

مورد متري خاک در مناطق سانتي ۰-۵ميزان پتاسيم در عمق 

ــورتي) بود. بهP>۰۵/۰داري (، داراي تفاوت معنيمطالعه که  ص

 پوششاج تکاري و تغيير توان گفت پتاسيم تحت تأثير جنگلمي

آمده  تدسطور قابل محسـوسي تغيير کرده است. ولي نتايج به به

ــانتي ۵-۲۵از عمق  ــا متري خاکس دار ن دهنده تفاوت معنينش

)۰۵/۰<P۲۵-۵۰ پوششتاج کاري شـده با  )  بين منطقه جنگل 

اري کدرصد و دو منطقه ديگر بود. ولي بين منطقه شاهد و جنگل

ــشتاج با  ــد تفاوت معني ۷۵-۱۰۰ پوش )  P>۰۵/۰داري (درص

بيشترين مقدار پتاسيم  مورد مطالعهمشاهده نشد. در هر دو عمق 

ــش در منطقه جنگل ــد و کمترين  ۲۵-۵۰کاري با تاج پوش درص

  ).۶ شکلمقدار آن در منطقه شاهد مشاهده گرديد (

داري در پتاسيم خاک داشته است. در کاري تأثير معنيجنگل

توان افزايش پتاسـيم را ناشي از جذب پتاسيم  خصـوص مي  اين

آن در برگ و درنهايت تجزيه از اعماق خاک توسط گياه، تجمع 

) دانست. از ديگر عوامل مؤثر در تغيير پتاسيم ۲۵و  ۳( الشـبرگ 

ــاره نمود. همان pHتوان بـه  نيز مي ــد طوراشـ که قبًال بحث شـ

خاک شده بود که همين عامل نيز  pHکاري باعث کاهش جنگل

ــيم خــاک در نتيجــه  مي ــاسـ توانــد دليلي ديگر بر افزايش پت

کاري باعث افزايش ميزان ). اگرچه جنگل۱۷کاري باشــد (جنگل

ها با افزايش عمق  کاريپتاسيم خاک شده است اما در جنگل
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) Kمقايسه ميانگين و نتايج دانکن در مقدار پتاسيم ( ۶ شکل

  مورد نظرمنطقه خاک در سه 

  
) N. مقايسه ميانگين و نتايج دانکن در مقدار نيتروژن (۷ شکل

  مورد نظرخاک در سه منطقه 

  

متري نسبت به عمق سانتي ۰-۵روند کاهشي در عمق خاک يک

ــانتي ۲۵-۵ ــد که دليل آن  س ــيم مشــاهده ش متري در ميزان پتاس

  ).۲۱ها در اعماق پايين باشد (هواديدگي کانيتواند کاهش مي

متري خاک، در مناطق سانتي ۰-۵ميزان اين عنصـر در عمق  

) بود. اين P>۰۵/۰داري (، داراي اختالف معنيمورد مطــالعــه

درصد داراي بيشترين  ۷۵-۱۰۰ پوشـش تاج عنصـر در منطقه با  

ــت. در عمق   ــاهد در حداقل خود قرار داش ميزان و در منطقه ش

متري نيز تقريبًا روندي مشابه وجود داشت و منطقه سانتي ۲۵-۵

ــاهـد داراي کمترين ميزان ازت بود با اين تفاوت که در اين   شـ

 مورد مطــالعــه) بين منــاطق P>۰۵/۰داري (عمق اختالف معني

  ).۷ شکلوجود نداشت (

ــًا در عمق نيتروژن خـاک در اثر جنگـل   ــوصـ کاري و خصـ

وان تسـطحي خاک افزايش پيدا کرده بود. علت اين مسئله را مي 

ــي از افزايش  ــبرگي و تجزيه ريز الشناش ، ۴۲، ۲۷، ۵ها (الش

ــت. عوامل مختلفي در تجزيه مواد ۵۴و  ۲۷ ۴۴،۵۳، ۴۳ ) دانسـ

از اين  گيـاهي و بـازگردانـدن مواد غـذايي به خاک نقش دارند.    

عوامل، شـرايط محيطي مثال رطوبت و درجه حرارت حاصل از  

 ترين عواملدرختان از مهم پوششتاج کليماي مناسب از  ميکرو

). البته مسئله تثبيت ۲۷اند (مؤثر در تجزيه مواد گياهي ذکر شـده 

ونه گتوان ناديده گرفت. چرا که اينازت توسط کهور را نيز نمي

واند تزت را دارا بوده و اين عامل نيز ميداراي قـابليـت تثبيـت ا   

ــود. همچنين مي   توان گفت بـاعـث افزايش ميزان ازت خاک شـ

صــورت نســبت باالي نيتروژن خاک در منطقه شــاهد (اگرچه به

ــت) بـه  داري کمتر از جنگـل معني دليل فرآيند تجزيه کـاري اسـ

ــش گياهي و علف  ــريع پوش ــت که بعد از  هاي يکس ــاله اس س

ســب اواخر اســفند و فروردين، به مدت چند ماه  هاي منابارش

ــبز شــده و بعد از دوره رويش کوتاه  ســرعت از بين مدت بهس

روند و در نتيجه تجزيه آنها، اليه ســطحي خاک غني از مواد مي

  شود.غذايي مي

  

  گيرينتيجه

ــده در مناطق هاي انجامبـا توجـه به نتايج آزمايش    موردگرفته شـ

تواند هاي مختلف ميتاج پوشش مشـخص شـد که درصد   مطالعه

ــيميايي خاک در  اثرات معني ــيات فيزيکي و ش ــوص داري بر خص

 هاي روان وکاري شنهاي شـني داشـته باشـد. بنابراين جنگل   تپه

ــهتپه ــن اي نههاي ماسـ هاي روان در تنها باعث تثبيت دائمي شـ

منطقه مگران شوش شده بلکه باعث حاصلخيزي خاک و پايداري 

با توجه به وضــعيت حســاس  از اينرودائمي آن نيز شــده اســت. 

که منشأ برخي از اين اسـتان در رابطه با مسـئله گرد و خاک و اين  

ــد، ميگرد و خاک داخلي مي ان يک عنوتوان اين منطقه را بهباشـ

ــن  هاي گرد و هـاي روان و مهار کانون الگوي موفق از تثبيـت شـ

عنوان الگويي براي ديگران منــاطق خـاک معرفي نمود و آن را بــه 

تاج  کاري با توجه به درصداسـتان توصـيه نمود. البته تأثير جنگل  

تواند متفاوت باشــد. که بهترين وضــعيت در اصــالح مي پوشــش

ونه کاري با گاک را براي جنگلخصـوصيات فيزيک و شيميايي خ 

  درصد داشته است. ۲۵-۵۰کهور، تاج پوشش 
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Abstract 

This study was done to evaluate the effect of afforestation in sand dunes at the vicinity of Shush, because of the 
importance of soil protection and wind erosion in sand dunes, also sand dunes afforestation as an effective and long 
lasting fixation mechanism. The study site was covered by petroleum mulch about 20 years ago and afforested by 
Prosopis juliflora. To study the effects of afforestation on sand dunes, two 10 ha afforested sites (25-50 and 75-100 
percent canopy coverage) and control were selected. In each of studied site 15 plots were established and soil 
physiochemical properties were determined. Our result indicated that afforestation caused soil texture to change from 
sandy to sandy-loam. Also, soil phosphorus, potassium, organic carbon and nitrogen increased in 0-5 cm soil depth by 
afforestation that could be because of nutrient absorption from soil depth and returning to the surface by litter fall 
compared to the control. This study revealed that 25-50 percent canopy coverage resulted in better soil physiochemical 
properties compared to control site. In conclusion, sand dunes afforestation not only resulted in sand dunes fixation but 
also soil fertility and long lasting fixation. 
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