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  )Astragalus fasciculifoliusانداز گونه گون بادکنکی (وضعیت حاصلخیزي خاك سایه
 تأثیر ترافیک جاده تحت
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  )23/2/1398 رش:یخ پذی؛ تار 30/10/1397 افت:یخ دری(تار
  
 

  چکیده
و  ردخشک جنوب ایران پراکنش خـوبی داهایی است که در مناطق خشک و نیمه) از جمله گونهAstragalus fasciculifolius( گون بادکنکی

هاي فیزیکوشیمیایی بررسی تأثیر جاده و شدت ترافیک آن بر ویژگی منظوربهها استقرار یابد. پژوهش حاضر سرعت در کنار جادهتواند بهمی
نمونـه خـاك و گیـاه  30هاي هوایی گونه گون بـادکنکی بـود. صر غذایی کنار جاده و بررسی غلظت عناصر در بخشو قابلیت استفاده عنا

هاي فیزیکـی و شـیمیایی خـاك و قابلیـت آوري و برخی ویژگیها جمعمتري از لبه جاده 100ها و فاصله صورت تصادفی از کنار جادهبه
هـاي کنـار جـاده داراي گیري شد. نتایج نشان داد که خاكهاي هوایی گیاه نیز اندازهدر اندام گیري شد. غلظت عناصراستفاده عناصر اندازه

هاي کنار جاده اصلی داراي مقدار پتاسیم کمتـر و آهـن، منگنـز، روي و مـس کمتري بودند. خاك pHمقدار شن و آهک بیشتر و سیلت و 
. غلظـت عناصـر وجود نداشتهاي فرعی درباره مقدار آهن و مس براي جاده که این تفاوت بیشتري نسبت به اراضی اطراف بودند درحالی

داري در گیاهان کنـار جـاده نشـان داد. غلظـت تأثیر جاده قرار گرفت و مقدار فسفر، پتاسیم، منگنز و روي افزایش معنی در گیاه نیز تحت
داري بـا مقـدار آن عناصـر در هاي فرعی ارتباط معنـیجادههاي اصلی و غلظت آهن و روي گیاه در فسفر، آهن، روي و مس گیاه در جاده

شدن ترکیبات بستر جاده و انتشار ترکیبات حاصل هاي خاك و عناصر غذایی مربوط به افزودهها بر تغییرات ویژگیخاك داشتند. تأثیر جاده
استقرار  برايتري اي مناسب، شرایط رطوبتی و تغذیههاي کنار جادهگیري کرد که خاكتوان نتیجهطور کلی میاز تردد وسایل نقلیه است. به

  هاي اراضی اطراف دارند.نسبت به خاك Astragalus fasciculifoliusگونه 
  
  
  
  

 شدت ترافیک  ،منگنز ،مس ،روي :يدیکل يهاواژه
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  مقدمه
هـا و جامعـه گیـاهی ها تأثیرات اکولوژیکی مهمی بر خاكجاده

خوردگی همتوانـد در نتیجـه بـهاطراف خود دارند کـه ایـن می
هــا، عملیــات ســاخت جاده لدلیبــهفیزیکــی و شــیمیایی خــاك 

ها و انتشار ترکیبات حاصل از تردد وسایل نقلیـه نگهداري جاده
هــا، ). عــالوه بــر عملیــات اولیــه ســاخت جاده18و  13باشــد (

اي مکمـل هاي سازهنگهداري جاده و اضافه شدن برخی فعالیت
خوردگی خـاك اطـراف همتواند سبب بـهها میدر اطراف جاده

برخی عوامل مانند عملیات نگهداري جاده،  شود. از طرف دیگر
ــک  ــزودن نم ــراياف ــتر ب ــی از بس ــاییدگی ناش ــخ، س   ذوب ی

ــوخت ــراق س ــل از احت ــواد حاص ــدن م ــزوده ش ــاده و اف   ج
تواند خودرو، روغن موتور، ساییدگی الستیک و لنت ترمزها می

  . )30و  8، 3شود ( هاي اطرافسبب تغییرات شیمیایی در خاك
هاي مختلف گیاهی ها، گونهاخت جادهطور کلی پس از سبه

هاي بومی منطقه هستند در حاشـیه جـاده مسـتقر که اغلب گونه
هـاي مختلف نشان داده است کـه ویژگی هايپژوهششوند. می

فیزیکی، شیمیایی و زیستی و قابلیت اسـتفاده عناصـر در خـاك 
توانـد کنار جاده متفاوت از اراضی اطراف است. این شـرایط می

ه تغییر در محیط ریشه گیاهان رشد یافته در کنـار جـاده منجر ب
شود. مطالعات زیادي تأثیر این تغییرات بر مقدار عناصر سنگین 

یافته در هاي هوایی گیاهـان رشـددر خاك کنار جاده و در اندام
هر حال تغییر در شرایط خاك اند. به کردهها را بررسی این خاك

حاصـلخیزي خـاك و در نتیجـه هاي تواند ویژگیکنار جاده می
تأثیر قرار دهد. افـزایش  هاي گیاهی را تحترشد متفاوت گونه

هـاي کشـاورزي ها در نتیجه فعالیتحاصلخیزي خاك لبه جاده
) گـزارش 7هاي غرب استرالیا توسط کیل و همکاران (در جاده

  اسـت. آنهــا بیـان کردنــد کـه ایـن عامــل سـبب افــزایششـده 
ساله هاي علفی یکهاي درختی و گونهرشد و تاج پوشش گونه

هاي لبه جاده و چندساله در نتیجه باالرفتن مقدار فسفر در خاك
) ارتبـاط مثبتـی بـین مقـدار 22است. مورس و همکاران (شده 

ها با مقدار کـربن خـاك و عمـر روي و مس خاك حاشیه جاده
دست آوردند و بیان کردنـد کـه مقـدار ایـن عناصـر بـه جاده به

، pHیک جاده بستگی ندارد. انونکو و همکاران مقادیر باالتر تراف
هاي حاشیه جاده نسـبت شوري، ماده آلی و نیتروژن را در خاك

هاي اطراف گزارش کردند اما تفـاوتی در بافـت خـاك به خاك
دار در مقدار رس و افزایش مقـدار مشاهده نکردند. کاهش معنی

هـاي اطـراف كهاي حاشیه جاده نسـبت بـه خاسیلت در خاك
است. آنهـا دالیـل  ) گزارش شده36توسط یوسفی و همکاران (

این امر را مقدار فرسایش باالي ذرات سـیلت در حاشـیه جـاده 
  بیان کردند.  

هـاي ترین جنس(گون) یکی از گسـترده Astragalusجنس 
). گـون بـادکنکی 21گونه است ( 3000دار و بالغ بر گیاهان گل

)Astragalus fasciculifoliusهاي گون بـوده کـه ) یکی از گونه
اسـت. گـون در مناطق وسیعی از اسـتان فـارس گسـترده شـده 

اي بـا ارتفـاع حـداکثر یـک متـر، بادکنکی گیاهی پایا، درختچـه
هـاي هاي چـوبی و گلمتري، شـاخهسانتی 2-3داراي خارهاي 

بادکنکی قرمز، صورتی و سـفیدرنگ اسـت. ایـن گونـه گیـاهی 
ابر شرایط سخت محیطی از قبیل خشکی و شـوري مقاوم در بر
کاملی در مورد ایـن گیـاه صـورت نگرفتـه  پژوهشاست. هنوز 

است اما مشاهدات محلی بیانگر این است که این گیاه عالوه بر 
ها و بـرگ) در صـنایع غـذایی و دارویـی نیـز خوراك دام (گل

  .شودمیاستفاده 
از احداث جاده هایی است که پس گون بادکنکی از جمله گونه
شود. تأثیر متقابل خاك و ایـن گونـه در خاك کنار جاده مستقر می

  توانــد در تغییــر شــرایط خــاك بــه نفــع ایــن گونــه وگیــاهی می
  ادامه حیات آن مهم باشد. با توجه به پـراکنش فـراوان ایـن گونـه 
ــأثیر   ــورد ت ــی در م ــات علم ــود مطالع ــه داراب و نب   در منطق

و خاك ریزوسفر آن، هـدف از ایـن احداث جاده روي این گیاه 
هـاي جاده و شـدت ترافیـک آن بـر ویژگیبررسی تأثیر مطالعه 

انداز گـون بـادکنکی، قابلیــت فیزیکـی و شـیمیایی خـاك ســایه
هاي هـوایی ایـن استفاده عناصر خاك و غلظت عناصر در انـدام

توانـد در مـدیریت اراضـی می پـژوهشگونه است. نتایج ایـن 
  وسعه گونـه گـون بـادکنکی در ایـن اراضـیها و تاطراف جاده

  مفید باشد.
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  شرقی استان فارسبندرعباس) و فرعی (نوایگان)، جنوب -. موقعیت منطقه مورد مطالعه و جاده اصلی (داراب1شکل 

 

  
  . رشد گون بادکنکی در اطراف جاده در منطقه مورد مطالعه2شکل 

  
  هامواد و روش

  موقعیت منطقه مورد مطالعه
هاي هوایی، دو جـاده اصـلی ر اساس مطالعات میدانی و عکسب

بندرعباس) و فرعـی (جـاده روسـتاي  -(بخشی از محور داراب
نوایگان) با دو ترافیک متفاوت انتخـاب شـد. ایـن دو جـاده در 

هـاي شـرقی اسـتان فـارس بـین طولشرق شهر داراب، جنوب
 690/52درجـه و  54دقیقـه و  519/41درجـه و  54جغرافیایی 

دقیقه  702/38درجه و  28هاي جغرافیایی دقیقه شرقی و عرض
). 1شـکل دقیقه شمالی واقع شده است ( 366/33درجه و  28و 

ترتیب داراي میـانگین بارنـدگی و درجـه منطقه مورد مطالعه به
درجـه سلسـیوس بـوده و  22متـر و میلی 252حرارت سـاالنه 

  .متر است 1300میانگین ارتفاع منطقه از سطح دریاهاي آزاد 

  برداي خاك و گیاه و تجزیه آنهانمونه
صورت تصـادفی انجـام گرفـت. برداري از خاك و گیاه بهنمونه
کیلومتر از طول جاده اصلی و فرعی، در  10صورت که در بدین

متري از جاده گونه گـون  100نقاطی که در کنار جاده و فاصله 
ورت گرفـت. برداري صنمونه ،وجود داشت )2شکل بادکنکی (

 10نمونه خـاك و جـاده فرعـی  20طور کلی در جاده اصلی به
برداري خـاك از زیـر گیـاه بـا نمونه خاك برداشته شـد. نمونـه

متري صورت سانتی 20تا  0برداري از عمق استفاده از مته نمونه
  ها پس از انتقال به آزمایشـگاه هواخشـک شـده وگرفت. نمونه

گیري انــدازه بــرايده شــدند و متــري عبــور دااز الــک دو میلی
ــدند. آزمایشویژگی ــداري ش ــاك نگه ــف خ ــاي مختل ــايه   ه

ــــه  ــــاك ب ــــت خ ــــین باف ــــامل تعی ــــف ش    روشمختل



  ۱۳۹۸ زمستان/ شماره چهارم /  سهسال بيست و / لوم آب و خاك ع نشريه

  

218 

  هاي اصلی و فرعی و اراضی اطرافهاي کنار جادههاي خاكویژگی برخی. 1جدول 

 هاي خاكویژگی
  جاده فرعی    جاده اصلی

 افاراضی اطر کنار جاده   اراضی اطراف کنار جاده
  a79  b69    a75  b65  شن (%)

  b13  a21    b16  a24  سیلت (%)
  a8  a9    a9  a12  رس (%)

pH b15/8  a22/8    b13/8  b13/8  
EC )1-dS m(  a22/0  a18/0    ab17/0  b15/0  

CCE (%)  a74  b68    a76  b53  
  a19/0  a21/0    a14/0  a19/0 ماده آلی (%)

EC قابلیت هدایت الکتریکی؛ :CCE حروف متفاوت در هر ردیفمعادل: کربنات کلسیم .  
  ها با آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد است.دار بین میانگیندهنده تفاوت معنینشان 

  
 pH)، 28روش نلسون و سومرز ( )، مقدار ماده آلی به31روول (

روش گـروه آزمایشـگاه شـوري  و قابلیت هدایت الکتریکی بـه
وش گـروه آزمایشـگاه شـوري ر )، کربنات کلسیم معادل به32(
  )، میزان عناصـر قابـل اسـتفاده بـراي گیـاه شـامل نیتـروژن32(

)، 29روش اولسن و همکاران ( روش میکروکلدال)، فسفر به(به 
) و عناصـر 15روش هلمـک و همکـاران (پتاسیم و سـدیم بـه 

روش لیندسـی و  مصرف شامل آهن، منگنز، مس و روي بـهکم
  ا انجام شد. ه) روي نمونه20نرول (

 ها و از چهار طرف گونه گیاهیهاي گیاهی نیز از سرشاخهنمونه
ها ابتدا با آب مقطر شسته شده سپس در برداشته شد. نمونه گون

تا رسیدن به وزن ثابت خشک شـدند  لسیوسسدرجه  65دماي 
درجـه سلسـیوس در  550و پس از توزین و آسیاب، در دمـاي 

ر درآمدنـد. خاکسـتر گیـاهی صـورت خاکسـتکوره الکتریکی به
گیري و از حاصل با استفاده از اسید کلریدریک دو موالر عصاره

). در عصاره حاصل، غلظت فسفر 9کاغذ صافی عبور داده شد (
نانومتر، غلظت  470توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 

ــه روش شعله ــیم ب ــتگاه فلیمپتاس ــط دس ــنجی توس ــومترس   فت
(Corning 510, UK) مصرف (آهن، منگنـز، و غلظت عناصر کم

ـــــی ـــــذب اتم ـــــتگاه ج ـــــط دس ـــــس و روي) توس   م
(AAS; PG 990, PG Instruments Ltd. UK)  .تعیــین شــد

  گیري شد.همچنین غلظت نیتروژن کل به روش کلدال اندازه
و مقایسـه  SPSS v.20افزار ها با استفاده از نرمآنالیز آماري داده
 پـنجداري ون دانکن در سـطح معنـیها نیز با آزممیانگین نمونه

  درصد انجام شد.
  

  نتایج
ــهویژگی ــیمیایی نمون ــف فیزیکــی و ش ــاي مختل ــاك ه هاي خ
ها و اراضی اطراف در دو موقعیـت شده از کنار جاده آوريجمع

هـا آورده شـده اسـت. خاك )1جدول (جاده اصلی و فرعی در 
. درصـد بـود 12داراي بافت درشت و مقـدار رس در آنهـا تـا 

و  درصـد کربنـات کلسـیم معـادل) 76شدت آهکی (تا ها بهخاك
هاي داراي واکنش قلیایی ضعیف بودند. مقدار ماده آلی در خاك

قابلیت استفاده مورد مطالعه بسیار کم (کمتر از یک درصد) بود. 
عناصر مختلف شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن، منگنـز، روي 

هاي اصلی و فرعـی در جاده هاي کنار و اطرافو مس در خاك
هاي مـورد آورده شده است. مقدار نیتروژن در خاك )2جدول (
درصد) امـا مقـدار فسـفر و پتاسـیم بـه  01/0بسیار کم (مطالعه 

اندازه کفایت بود. میانگین مقدار آهن، منگنز، روي و مس قابـل 
و  5/2، 6/9، 5/5ترتیب هـاي مـورد مطالعـه بـهاستفاده در خاك

 بـود. غلظـت گرم بر کیلـوگرم و بـه انـدازه کفایـتیمیل 58/0
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  هاي اصلی و فرعی و اراضی اطرافهاي خاك کنار جاده. مقدار عناصر قابل استفاده در نمونه2جدول 

  عناصر غذایی
  جاده فرعی    جاده اصلی

 اراضی اطراف کنار جاده   اراضی اطراف کنار جاده
  a01/0  a01/0    a01/0  a01/0  نیتروژن (%)

  a26  a24   ab21  b18  گرم بر کیلوگرم)سفر (میلیف
  c173  b255    d146  a312 گرم بر کیلوگرم)پتاسیم (میلی

  a1/6  b8/4    ab2/5  ab7/5  گرم بر کیلوگرم)آهن (میلی
  a2/12  b1/8    a6/10  b6/7  گرم بر کیلوگرم)منگنز (میلی
  a5/5  c3/1    b5/2  c7/0  گرم بر کیلوگرم)روي (میلی
  a08/1  b51/0    b36/0  b38/0 رم بر کیلوگرم)گمس (میلی

  درصد است. پنجها با آزمون دانکن در سطح احتمال دار بین میانگیندهنده تفاوت معنیحروف متفاوت در هر ردیف نشان
  

  و اراضی اطراففرعی  هاي اصلی ورشد یافته در کنار جاده Astragalus fasciculifoliusهاي هوایی گونه . غلظت عناصر در بخش3جدول 

  عناصر غذایی
  جاده فرعی    جاده اصلی

 اراضی اطراف کنار جاده   اراضی اطراف کنار جاده
  a1/2  a8/1    a9/1  a1/2  نیتروژن (%)

  a11/0  b09/0    a10/0  b08/0  فسفر (%)
  a1/1  c8/0    b0/1  c8/0  پتاسیم (%)
  a05/0  a05/0    a05/0  a05/0  سدیم (%)
  a0/1  a9/0    a9/0  a1/1  کلسیم (%)
  a2/0  a2/0    a4/0  a3/0  منیزیم (%)
  a207  a198    a188  a194  گرم بر کیلوگرم)آهن (میلی
  a21  b18    a21  a21 گرم بر کیلوگرم)منگنز (میلی
  a17  ab16    a18  b16  گرم بر کیلوگرم)روي (میلی
  a6/6  a7/5    a6/8  a8/7 گرم بر کیلوگرم)مس (میلی

  درصد است. پنجها با آزمون دانکن در سطح احتمال دار بین میانگینهنده تفاوت معنیدحروف متفاوت در هر ردیف نشان
  

عناصر پرمصرف شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسـیم و منیـزیم و 
هـاي مصرف شامل آهـن، منگنـز، روي و مـس در بخشعناصر کم

یافته در کنار و اطراف رشد Astragalus fasciculifoliusهوایی گونه 
  آورده شده است.  )3جدول (هاي اصلی و فرعی در هجاد

  
  بحث

 هاي اصلی و فرعـی تحـتبافت خاك در هر دو موقعیت جاده

طـوري کـه مقـدار شـن در کنـار جـاده  ،تأثیر جاده قرار گرفت
بیشتر از اراضی اطراف و مقدار سـیلت در کنـار جـاده کمتـر از 

ر داري بــین مقــدار رس داراضــی اطــراف بــود. تفــاوت معنــی
هاي کنار جاده و اراضی اطراف مشاهده نشد. نجفی قیـري خاك

) بـه نتـایج مشـابهی 36) و یوسفی و همکاران (25و همکاران (
هاي کنـار دست یافتند و علت کمتر بودن مقدار سیلت در خاك

هـر جاده را به آبشویی آن در اثر فرسایش آبی ربـط دادنـد. بـه 
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بافت خاك بین خاك  رسد که علت اصلی تفاوتنظر میحال به
دلیل اضافه شدن مواد بستر آسفالت لبه جاده و اراضی اطراف به

درشـت  و زیرسازي آن است چـرا کـه معمـوالً از مـواد بافـت
هاي خـاك لبـه pHشـود. ها استفاده میزیرسازي جاده منظوربه

دلیل توانـد بـهجاده اصلی کمتر از اراضی اطراف بود که این می
استفاده شده در بستر جاده باشد. ایـن تفـاوت  تفاوت ذاتی مواد

دار نبـود. هاي لبه جاده فرعی و اراضی اطراف معنـیبراي خاك
تـأثیر  قابلیت هدایت الکتریکی و مقدار ماده آلـی خـاك تحـت

هـاي اصـلی و فرعـی جاده قرار نگرفت و مقـدار آنهـا در جاده
در  داري نشان نداد. مقدار کربنـات کلسـیم معـادلتفاوت معنی

هاي اطراف داري بیشتر از خاكطور معنیهاي کنار جاده بهخاك
تواند در نتیجه افزوده شدن کربنـات کلسـیم بود. این تفاوت می

موجود در آسفالت در اثـر سـاییده شـدن و یـا مقـدار کربنـات 
زیرسـازي جـاده  برايکلسیم باالتر در مواد خاکی استفاده شده 

  باشد. 
 Astragalus fasciculifoliusن کرد که گونـه توان بیاطور کلی میبه

لومی)، شنی و شـنمنطقه مورد مطالعه بافت سبک (شنی، لوم در
pH  کمی قلیایی، شوري کم، ماده آلی کم و کربنات کلسیم بـاال

هـاي خـاکی پسندد. اگـر چـه مطالعـاتی در مـورد ویژگیرا می
ت اسمناسب براي رشد و پراکنش این گونه گون گزارش نشده 

هاي متنـوع گـون در ایـران مختلف بـراي گونـه پژوهشگراناما 
انـد. جـانگیو و همکـاران شرایط خاکی مناسب را گزارش کرده

  ) بیــــان کردنـــــد کـــــه گونـــــه گـــــون قشـــــالقی17(
)Astragalus arpilobus هایی با بافت لـومی، مـاده آلـی خاك) در

و شـوري کـم  3/7 هـاشپدرصد)، حاصلخیزي کم،  2/1متوسط (
کند. بنا بر گـزارش عظیمـی و میزیمنس بر متر) رشد دسی 03/2(

) شرایط خاکی مناسب براي رشد گونـه گـون گـزي 4همکاران (
)Astragalus adscendens(  ،تا  3/7 هاشپبافت لومی تا رسی
درصـد،  09/0تـا  05/0درصـد، نیتـروژن  2تا  1، ماده آلی 7/7

 600تــا  140گــرم بــر کیلــوگرم، پتاســیم میلی 30تــا  5فســفر 
زیمنس بـر متـر دسی 1/1تا  3/0گرم بر کیلوگرم و شوري میلی

است. شـرایط خـاکی مناسـب بـراي رشـد گونـه گـون سـفید 

)Astragalus gossypinusاند از ) عبارتpH 2/7  شوري 4/7تا ،
درصـد، نیتـروژن  2/1تـا  8/0زیمنس بر متر، کربن آلی دسی 2/0

گرم بر کیلـوگرم، پتاسـیم لیمی 30تا  7درصد، فسفر  11/0تا  07/0
). علی 12گرم بر کیلوگرم و بافت شنی تا لومی (میلی 200تا  140

ترین عامل در استقرار و پـراکنش گـون ) مهم2اکبري و همکاران (
ــدن اصــفهان را Astragalus verus Olivierزرد ( ــع فری ) در مرات

) 33خـاك بیـان کردنـد. شـریفی و همکـاران ( pHآهک، بافت و 
  پـــراکنش گـــون علفـــی بـــرايهـــاي خـــاکی مناســـب یویژگ

)Astragalus brachyodontusلومی تــا ) را بافــت متوســط (شــنی
طور کلـی خنثی گزارش کردنـد. بـه pHرسی)، شوري کم و لومی

نسبت به سـایر  Astragalus fasciculifoliusرسد گونه نظر میبه
ر را تر و ماده آلی کمتـهاي با بافت درشتهاي گون، خاكگونه

هاي با شوري کم ها در خاكدهد اما مشابه سایر گونهترجیح می
  پراکنش بهتري دارد.

 تـأثیر هاي خاك تحتمقدار عناصر قابل استفاده گیاه در نمونه
نوع جاده و موقعیت نسبت به جاده قرار گرفت. مقدار نیتـروژن 

هاي کنار جاده و اراضی اطراف در هر دو جاده و فسفر در خاك
داري نشان ندادند. مقدار پتاسـیم در و فرعی تفاوت معنی اصلی
داري کمتـر از اراضـی اطـراف معنیطور هاي کنار جاده بهخاك

و  82ترتیب هاي اصـلی و فرعـی بـهبود. این تفاوت براي جاده
گرم بر کیلوگرم بود و بـدیهی اسـت کـه تـأثیر جـاده میلی 166

داري بیشـتر از طور معنـیفرعی در کاهش مقدار پتاسیم خاك به
هـا جاده اصلی بوده است. عوامل متعددي بر مقدار پتاسیم خاك

انـد از هاي آهکـی عبارتترین آنها در خاكهستند که مهممؤثر 
هاي رسی خاك، مقدار رس، ماده آلی و کربنات کلسیم نوع کانی

داري بـین مقـدار ). همبسـتگی منفـی و معنـی24معادل خاك (
دست کربنات کلسیم معادل خاك و مقدار پتاسیم قابل استفاده به

ت کلسـیم در ). در واقـع کربنـا-71/0آمد (ضریب همبسـتگی 
دلیل اثر رقت سبب کاهش مقدار پتاسیم خـاك و سـایر خاك به

کمتـر بـودن مقـدار  پژوهشـگران). برخـی 24شـود (عناصر می
هاي کنار جاده نسبت بـه اراضـی اطـراف را بـه پتاسیم در خاك

مقدار رس در آنها و همچنین آبشـویی پتاسـیم مـرتبط کمتر بودن 
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  ).25دانند (می
رف شـامل آهـن، منگنـز، روي و مـس مصمقدار عناصر کم

ها قرار گرفـت و افـزایش یافـت. جـاده فرعـی تأثیر جادهتحت
هاي خاك نداشت اما جاده اصلی تأثیري بر مقدار آهن در نمونه

هاي خاك کنار جاده نسبت به سبب افزایش مقدار آهن در نمونه
تـأثیر اراضی اطراف شـد. مقـدار منگنـز در هـر دو جـاده تحت

هـاي بت به جاده قرار گرفـت و مقـدار آن در خاكموقعیت نس
داري بیشتر از اراضی اطراف بـود. مقـدار طور معنیکنار جاده به

داري بیشـتر از جـاده طور معنـیاین تفاوت در جاده اصـلی بـه
گرم بر کیلـوگرم). ویچمـن میلی 3/0و  1/4ترتیب فرعی بود (به
یش مقدار منگنز ) افزا10) و دسیلوا و همکاران (35و همکاران (

جاي سرب دلیل جایگزینی منگنز بههاي کنار جاده را بهدر خاك
کاهش آلودگی سـرب بیـان کردنـد.  برايدر سوخت خودروها 
 pHداري بین مقدار آهن و منگنـز خـاك و ارتباط منفی و معنی

). -63/0و  -67/0ترتیب دست آمـد (ضـرایب همبسـتگی بـهبه
ین عامل مؤثر بر مقـدار عناصـر تر) مهم14هاولین و همکاران (

  دانند.می pHمصرف در خاك را کم
داري بیشـتر طور معنیهاي کنار جاده بهمقدار روي در خاك

هاي اصلی و فرعی هاي اطراف بود. این تفاوت در جادهاز خاك
گرم بر کیلوگرم بـود. مقـدار مـس نیـز میلی 8/1و  2/4ترتیب به

تـأثیر موقعیـت نسـبت بـه  هاي اصلی تحتمانند آهن در جاده
که در جاده فرعی تفاوتی بـین خـاك جاده قرار گرفت درحالی 

کنار جاده و اراضی اطراف از نظـر مقـدار مـس مشـاهده نشـد. 
خاك کنار جاده اصلی مقدار مـس بیشـتري نسـبت بـه اراضـی 

) و 34گرم بر کیلوگرم). وي و یانگ (میلی 57/0اطراف داشت (
هاي افزایش مقدار روي و مس در خاك) 23نابولو و همکاران (

اطراف شهرها را در نتیجه انتشار ایـن عناصـر از وسـایل نقلیـه 
داري بـین مقـدار ) ارتباط معنی10دانستند. دسیلوا و همکاران (

منگنز، مس و روي خاك کنار جاده با سن جاده یافتند اما تـأثیر 
آنهـا  شدت ترافیک بر مقدار این عناصر را ناچیز گزارش کردند.

دلیل هـاي قـدیمی بـهگزارش کردنـد کـه مقـدار روي در جاده
استفاده از آن در خودروها براي سالیان دراز زیاد بـوده درحـالی 

ــه ــز ب ــدار منگن ــه مق ــتفاده در تکنولوژيک ــر دلیل اس ــاي اخی ه
  هاي جدید نیز باال است.(جایگزینی سرب در بنزین) در جاده

توانـد اسـتفاده ده میهاي کنار جاروي و مس در خاك أمنش
از این دو عنصر در سیستم ترمز خودروها و اضافه شـده آن بـه 

). از طرفی اسـتفاده از 19هاي اطراف باشد (سطح جاده و خاك
ــتیک ــودگی روي در روکــش الس ــوري آل ــز تئ ــودرو نی هاي خ

). 19و  16کنـد (هاي کنار جاده به این عنصر را تقویت میخاك
هاي کنـار جـاده اصلی روي در خاك أ) منش1آداچی و تینوشو (

هــاي اســتفاده شــده در را ســاییدگی الســتیک خــودرو و روغن
اصلی مس را لنت ترمز گزارش کردند. دسیلوا و  أخودرو و منش

) با مطالعه تـأثیر سـرعت خـودرو، سـن جـاده و 10همکاران (
شدت ترافیک بر میزان آلودگی عناصـر سـنگین از جملـه روي، 

هاي کنار جاده نتیجه گرفتنـد کـه سـرعت مس و منگنز بر خاك
) بیان کردنـد 27تري است. نهر و همکاران (خودرو فاکتور مهم
و بـا اسـت در خاك کنار جاده زیاد بـوده  pHکه مقدار روي و 

کـه مقـدار یابـد درحـالی فاصله از جـاده مقـدار آن کـاهش می
پتاسیم، کلسیم و ماده آلی روندي معکوس داشته و مقدار آن در 

  هاي اطراف بیشتر است. خاك کنار جاده کم بوده و در خاك
هاي مصـرف در انـدامغلظت برخی عناصر پرمصـرف و کم

) آورده 3در جـدول ( Astragalus fasciculifoliusهوایی گونه 
شده است. از بین عناصـر پرمصـرف، غلظـت فسـفر و پتاسـیم 

تأثیر موقعیت گیاه نسبت به جـاده قـرار گرفـت. غلظـت  تحت
یافته در کنار جاده  هاي هوایی گیاه رشدفسفر و پتاسیم در اندام

داري بیشتر از گیاه اراضی اطراف بود. از طرفی گیاه طور معنیبه
هاي اصلی داراي غلظت فسفر و پتاسیم یافته در کنار جاده رشد

هاي خود نسبت به جاده فرعی بودند. مطالعات بیشتري در اندام
هاي مختلـف گـون لظت عناصـر در گونـهکمی درباره تعیین غ

) غلظـت عناصـر در گونـه گـون 6است. بتولی ( صورت گرفته
) را بــدین Astragalus squarrosus Bungeاي نتــر (درختچــه

درصد، سـدیم  5/0تا  4/0صورت گزارش کرد: کلسیم و منیزیم 
درصـد و فسـفر  93/0تـا  46/0درصـد، پتاسـیم  08/0تا  07/0
  هاي بیان شده در این با توجه به غلظت درصد. 22/0تا  20/0
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  و مقدار عناصر در خاك در جاده اصلی Astragalus fasciculifoliusهاي هوایی . ارتباط بین غلظت فسفر، آهن، روي و مس اندام3شکل 
  

  و مقدار عناصر در خاك در جاده فرعی Astragalus fasciculifoliusهاي هوایی ، آهن، روي و مس اندام. ارتباط بین غلظت فسفر4شکل 
  

توان گفت غلظت کلسیم، منیـزیم و پتاسـیم بیشـتر و مطالعه می
هاي بیان شده بـراي گونـه غلظت سدیم و فسفر کمتر از غلظت
Astragalus squarrosus Bunge  .ـــین عناصـــر اســـت از ب

تـأثیر  هاي گیاهی تحـت، غلظت آهن و مس در انداممصرفکم
موقعیت گیاه نسبت به جـاده قـرار نگرفـت. غلظـت منگنـز در 

هاي هوایی گیاه رشد یافته در کنـار جـاده اصـلی بیشـتر از اندام
اراضی اطراف بود اما جاده فرعی تأثیري بر آن نداشت. از طرف 

افتـه در کنـار هاي هوایی گیاه رشد یدیگر، غلظت روي در اندام
جاده فرعی بیشتر از اراضی اطراف بود. غلظت فسفر، آهن، روي 

 Astragalus fasciculifoliusهاي هـوایی گونـه و مس در انـدام
داري بـا مقـدار ایـن هاي اصلی ارتباط معنـیرشد یافته در جاده

ولی چنین ارتباطی براي پتاسیم  )3(شکل عناصر در خاك داشت 
ز طرف دیگر چنـین ارتبـاطی بـراي آهـن و و منگنز پیدا نشد. ا

  ).4 شکلهاي فرعی یافت شد (روي در جاده



  ...) Astragalus fasciculifolius( یگونه گون بادکنک اندازهیخاك سا يزیحاصلخ تیوضع
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  گیرينتیجه
ــادکنکی ( ــون ب ــهAstragalus fasciculifoliusگ هاي ) از گون

ناشناخته گون در ایران و جهان بوده اما داراي پراکنش وسـیعی 
هـا هاي جنوبی ایـران اسـت. ایـن گـون در کنـار جادهدر استان

مستقر شده و داراي رشد خوبی است. نتایج حاصـل از  خوبیبه
هاي خاك و قابلیت استفاده عناصـر مطالعه تأثیر جاده بر ویژگی

انداز این گیاه و همچنین غلظت عناصر در گیـاه نشـان داد سایه
هاي خاك مانند بافت، کربنات کلسیم معادل و که برخی ویژگی

pH ک آن (فرعـی یـا تأثیر جاده و شـدت ترافیـ تواند تحتمی
مصـرف اصلی) قرار گیرد. از طرفی قابلیـت اسـتفاده عناصـر کم

تأثیر جاده قـرار گرفـت و شامل آهن، منگنز، روي و مس تحت
که مقدار پتاسیم روند کاهشی نشان داد و افزایش یافت درحالی 

داري را نشان نـداد. تـأثیر جـاده اصـلی بـر فسفر تغییرات معنی
مصرف بیشتر از جـاده فرعـی عناصر کم ویژهتغییرات عناصر به

تـأثیر  هاي هوایی گیاه کمتـر تحـتبود. غلظت عناصر در بخش
جاده و شدت ترافیک آن (فرعی یا اصلی) قرار گرفـت. غلظـت 

هاي هوایی گیاهان رشـد کـرده در کنـار فسفر و پتاسیم در اندام
داري بیشتر از گیاهـان اراضـی اطـراف بـود و طور معنیجاده به

توان نتیجـه طور کلی میتأثیر قرار نگرفتند. به ر عناصر تحتسای
هاي کنار جاده با توجه به وضعیت حاصـلخیزي گرفت که خاك

ــــر، شــــرایط مســــاعدي را  ــــرايبهت ــــه ب   اســــتقرار گون
Astragalus fasciculifolius وجود آورده و از این گیاه بـومی به

گیاهی کنار  احیاي پوشش براياي مناسب عنوان گونهتوان بهمی
 .ها استفاده کردجاده
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Abstract 
Astragalus fasciculifolius is one of the most distributed plant species in the arid and semiarid regions of southern Iran. It 
may be well grown on roadside. This investigation was carried out to study the effect of road and its traffic intensity on 
the soil physicochemical properties and plant nutrients availability of roadside and to monitor the concentration of 
nutrients in the aerial parts of Astragalus fasciculifolius. Thirty soil and plant samples from roadside and 100 m distance 
from road were randomly collected and some physicochemical soil properties and nutrients availability were 
determined. Concentrations of the nutrients in the aerial parts of the plants were also determined. The results indicated 
that roadside soils had more sand and calcium carbonate equivalent than the adjacent lands. Soils of the main roadside 
had less K and more Fe, Mn, Zn and Cu than the adjacent lands; this difference in local road was observed only for Fe 
and Cu. Nutrients concentration in the aerial parts of the plants was affected by road, and P, K, Mn and Zn showed 
significant increases in the roadside plants. Concentrations of P, Fe, Zn and Cu in plants grown in main roadside and 
concentrations of Fe and Zn in plants grown in the local roadside were correlated with their contents in the soils. The 
effect of roads on soil properties change and nutrients availability may be related to the addition of road bed and 
emission of vehicles. Generally, it could be concluded that roadside soils had more suitable water and nutrition 
conditions for the growth of Astragalus fasciculifolius, as compared to the soils of the adjacent lands. 
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