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هاي ها تحت تأثیر ریزوسفر و تاج پوشش درختچهفیزیکوشیمیایی خاك هايتغییرات ویژگی

 ) با سنین مختلف.Amygdalus arabica Oliveبادام وحشی وامچک (

  

  2حسن جهانبازي گوجانی و  1اهللا ایوبی، شمس*1حسین خادمی ، 1نژادرضوان رضایی

  

  )13/8/1398 رش:یپذ خیتار ؛ 3/3/1398 افت:یدر خی(تار

  

 

  چکیده

هـاي خـود،   و تاج پوشـش  یزوسفرر یستمس یقخاك داشته و از طر هايویژگیخشک، تک درختان تأثیر مهمی بر یمههاي خشک و ندر اکوسیستم

ـ بـا  يهـا سن درختچه یزمان یتوال اتمنظور مطالعه تأثیر. بهارندخاك د یفیتو بهبود ک حفاظت یزي،در حاصلخ ییبسزا یرتأث وامچـک   یدام وحش

 درخـت  یقـه از دو فاصـله   متريیسانت 120- 140و  80- 100، 40- 60، 0- 20از اعماق  ي خاكهاخاك، نمونه یمیاییو ش یزیکیف هايیژگیو يرو

(فاقد درخت) از منطقـه انجـرك واقـع در جنـوب شـرقی       شاهد موقعیت یکساله و  130 و 50، 30 با سنین ) و لبه تاج پوشش درختانیزوسفر(ر

، ماده آلـی، آهـک، پتاسـیم قابـل اسـتفاده و      هاش، قابلیت هدایت الکتریکیي پهاویژگی. شدبرداشت سه تکرار  شهرستان بافت، استان کرمان با

گیري شـده از اعمـاق مختلـف در منطقـه     هاي خاك اندازهي شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ویژگیگیرغیرتبادلی و بافت خاك اندازه

 ترتیـب بـه هـاش  . بیشترین و کمترین مقدار پاندقرار گرفته وامچکهاي جنگلی بادام وحشی سن و تاج پوشش درختچه تأثیرمطالعه، تحت مورد 

بیشـتر از   هـا مقدار قابلیت هدایت الکتریکی خاك در زیر تاج درختچه شود وساله مشاهده می 130هاي هاي شاهد و تحت پوشش درختچهدرخاك

 طـور بهو  دهکریجاد اطراف هر درختچه را ا یزيحاصلخ یرها، جزاتاج پوشش درختچه یردر ز يو مواد مغذ یتروژنتجمع کربن، نست. انتهاي تاج ا

هـا در  درختچه ینحضور ادر مجموع . یافته استوامچک بهبود  یبادام وحش يهاسن درختچه یشخاك با افزا یمیاییو ش یزیکیف هايیژگیو یکل

بـه   آنهـا مسـتعد شـدن    و خـاك  هايیژگیو یفیتک یررفتن آنها منجر به کاهش چشمگ یناز ب و لذاخاك داشته  هايیژگیبر و یتمجموع، آثار مثب

  .شودیم یش خاكفرسا
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  مقدمه

گانـه  پـنج  عوامـل  کنشبرهم یجهنت ین،در سطح زم خاك یلتشک

بلنـدي و  ویپسـت  مـادري،  مـاده  یـاهی، پوشش گ یم،(اقل خاکساز

عوامـل، سـبب    یـن از ا یـک هر  ضعف که شدت و استزمان) 

 ).12( شـود میهاي مختلف و افق هایژگیو یی باهاخاك یلتشک

ـ    طول در خاك هايیژگیاز و یبرخ ییراتتغ یشزمـان، قابـل پ

ما نسبت به کشـف   ییتوانا افزایش تواند باعثیماست که  ینیب

مـورد نظـر و مطالعـات     هـاي ویژگـی  یان تغییـر و درك روابط م

  ).7هاي گوناگون شود (از جنبه خاك یلتشک

یکـی از   عنوانبه زمان تأثیر یرامونانجام شده پ هايپژوهش   

ــر نقــش  عوامــل خاکســاز ــوژیکیب یــدگیهواد فراینــدب در  یول

یاهـان منطقـه   کـه ترشـحات گ   دهـد یمـ  تحوالت خـاك نشـان  

خـاك   هـاي ویژگـی  بـر  یمتفـاوت  آثارمختلف  ینبا سن ریزوسفر

مجـزا در هوادیـدگی    یـاهی گ هـاي نقـش گونـه  . از طرفی دارند

نشـان   تـوان یندرت مرا به یعیطب یطدر خاك تحت شرا هایکان

بـا   یـاهی جوامـع گ  تحـت تـأثیر   یشههم تقریباً هاخاكزیرا  داد،

. انـد یافتـه ، تکامل مجزا یاهیگ هايگونه يجانوع بهمت هايگونه

خاصـی غالـب هسـتند،     یاهیگ هايگونه که در موارد نادر یحت

 ینا یشهرسوب ترشحات ر تأثیرتحت نه تنها  هایهوادیدگی کان

گوناگون هاي و مزوفون هامیکروفون علت وجودها بلکه بهگونه

 21، 13، 5، 0ی سـنی  تـوال  تأثیر). نتایج ارزیابی 26(دهد رخ می

بر  )Carraana microphylla(ساله درختچه نخود درختی  28و 

هاي فیزیکوشیمیایی خاك نشان داد که استقرار و توسـعه  ویژگی

ها موجب بهبود ظرفیت نگهـداري آب، افـزایش کـربن    درختچه

هاش و جرم مخصوص ظـاهري  پ آلی، تجمع ازت کل، کاهش

کربن و نیتروژن با افزایش سـن  هاي غلظت شود. در این میانمی

). افـزایش غلظـت ایـن    27( یابـد داري افزایش مـی معنی طوربه

ــت   ــر در کشــ ــان  40عناصــ ــاله درختــ ــاغ  ســ ــیاه تــ   ســ

 )Haloxylon ammodendron(  ــز ــاران  توســط نی ــی و همک ک

 غلظـت عناصـر مـذکور   )، روند افزایشی 16( گزارش شده است

تـاج بـه اثـرات    نسبت به خـارج   هادر زیر تاج پوشش درختچه

شـاهرخ   هايیافته). 27 و 16( کنددار، کمک میسازي معنیغنی

 گیاهــان پوشــش تحــت هــايخــاك کــه داد و همکــاران نشــان

، 5(ف مختلـ  سـنین  در لیموترش در منطقه داراب استان فـارس 

 عـالوه بـه  و پتاسیم قابل دسترس متفاوتی دارنـد  سال) 50و 20

 از اسـتفاده  وجـود  بـا  مدت،طوالنی کشت نتیجه در است ممکن

 علـت بـه  هـاي ایلیـت  کانی شدنورمیکولیتی دار،پتاسیم کودهاي

 درختـان  ریزوسـفر ایـن   در ریشـه  هـاي فعالیت و پتاسیم جذب

تأمین نیاز پتاسیم در شرایط کمبـود پتاسـیم   ). 24(د گیر صورت

 55در توده خاك، توسط ریزوسفر غنی از پتاسیم درختان زیتون 

  ).2(ت ه اسساله نیز گزارش شد

 موجب ایجـاد  جوي نزوالت اندازه کاهش اخیر هايسال در   

 شـده  مرتعـی و  جنگلـی  هـاي گونه زوال بابت از ویژهبه نگرانی

خشک و نیمـه  مناطق کاريجنگل در درختان بقاي و رشد است،

از  گیـري بهـره  و مناسـب  گونـه  انتخـاب  بـه  خشـک وابسـته  

بـراي  از طرفـی  اسـت.   خشـکی  بـه  تحمل دامنه با هاییجمعیت

، شـناخت عوامـل   هـا کی خـاك هاي تثبیت بیولـوژی اجراي طرح

هاي گیاهی اهمیت بسزایی دهنده و یا محدود کننده گونه توسعه

 اي مناسـب هاي درختچهیکی از گونه عنوانبه کوهی بادام دارد.

تثبیــت کــاري و همچنــین ســازي و احیــاي جنگــلبــراي غنــی

ــوژی ــاكبیول ــا کی خ ــیاري ا ه ــراي بس ــک  ب ــاطق اکولوژی   ز من

  هــاي کــه در برنامــههاســت کشــور مــورد توجــه بــوده و ســال

  هـــا و مراتـــع منـــاطق خشـــک وتوســـعه و احیـــاي جنگـــل

داري کـه در معـرض   در اراضـی شـیب  خشک و همچنـین  نیمه 

 بـرگ بی وحشی بادام .شودمیکشت  خطر فرسایش آبی هستند،

)Amygdalus arabica Olivier (بـادام   ننـد هاي دیگري مابا نام

متعلـق   متر، 5/2 اي به ارتفاعتچهو وایم، درخ وامچک ،طاووسی

این درختچه در  .)18() است Rosaceaeیان (سرخبه خانواده گل

آبی و نوسـانات شـدید   کمبه ویژه  برابر شرایط نامساعد محیطی

 و دارد را شـدید  سرماي تحمل است،و انواع اقلیم مقاوم  دمایی

ـ  فقیر هايخاك در زیسـت  سـازگاري  همچنـین  و اسـت  اربردب

 هموار دارد هم در اراضی هاي تند ودر شیب باالیی هم محیطی

هایی مبنی بر سازگاري این گونه گیاهی در کشـور  ). پژوهش8(

هـاي زیـر   توان بـه پـژوهش  ما صورت گرفته که از آن جمله می
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 از کردنـد  بیـان ) 10(گوجانی و همکـاران   اشاره کرد. جهانبازي

شـامل بـادام    تحقیـق خـود   هاي بـادام وحشـی مـورد   نهگو میان

بـادام کـوهی یـا     ،A. elaeagnifolia)(کرمانی یا برگ سـنجدي  

 برگ یا بادام طاووسی یا وامچـک بادام بی )،A. scopariaارژن (

)A. arabica   ــا ارجنـــــک ــی یـــ ــادام زاگرســـ   ) و بـــ

 )A. haussknechtiiبـه  گونـه  ترینمقاوم بادام وامچک ي) گونه 

 هـاي جنگـل  ) در8صـائب (  و زادهحسین. است خشکی شرایط

بـادام وامچـک    مورفولوژیکی تنوع بررسی به ایالم استان طبیعی

 توانـد مـی  گیـاه  این در تنوع که رسیدند این نتیجه به و پرداخته

 یافتـه  تغییـر  هـاي گروه براي شده اصالح ژن بانک یک عنوانبه

 محیطـی زیسـت  نوعت و توزیع بر مؤثرعوامل  به توجه با و باشد

 منـابع  احیـاي  به منجر است ممکن توسعه هايبرنامه براي بادام

 و سازگاریش قدرت با یا درخت بادام درختچه شود. این طبیعی

 رشـد  مرطـوب سرد نیمه گرمسیري تا خشک در مناطق تواندمی

تـاج   تـراکم،  بیشـترین  خشـک نیمـه  گرمسیري اقلیم در اما کند،

هـاي حرارتـی   اقلـیم  ترتیببهآن،  از پوشش و احیا را دارد. پس

مرطـوب و خشـک داراي اهمیـت    ، سـرد نیمـه   خشکسرد نیمه

هاي انجـام شـده در مـورد کـاربرد و     باتوجه به پژوهش هستند.

اهمیت این گونه گیاهی، اهداف از این مطالعه بررسی اثر اعماق 

مختلف محیط ریزوسفر درختان بادام وحشی وامچک بـا سـنین   

هاي خاك، بررسی دسترسی به عناصر غـذایی  ژگیمختلف بر وی

هاي خاك توسط این گونـه و همچنـین   موجود در ساختار کانی

هاي خـاك  بررسی روابط بین تاج پوشش این درختان و ویژگی

  در منطقه مورد مطالعه است.

  

 هامواد و روش

هاي بادام وحشی واقع در روسـتاي انجـرك   این مطالعه در جنگل

جنوب شـرقی شهرسـتان بافـت، اسـتان کرمـان      کیلومتري  16در 

هـایی بـا   ). در منطقـه مـورد مطالعـه درختچـه    1انجام شد (شکل 

متــر) از روي شــیب ســانتی 50و  30،10قطرهـاي تنــه مختلــف ( 

یکنواخت با سـه تکـرار انتخـاب شـدند. در      یکسان و ماده مادري

هـاي شـاهد در   خـاکرخ حفر و  خاکرخمجاورت هر درخت یک 

شـد.   نخورده مانـده بـود، حفـر   طقه که بکر و دستمجاور این من

و  80- 100، 40- 60، 0- 20ق برداري عمقـی در چهـار عمـ   نمونه

هـا و  متـري بـا توجـه بـه عمـق پـراکنش ریشـه       سانتی 120- 140

بــرداري افقــی (نزدیــک تنــه درخــت یــا منطقــه همچنــین نمونــه

انتهاي تاج پوشش) با توجه بـه توسـعه تـاج پوشـش      ریزوسفر و

نمونه خـاك تهیـه شـد.     84ها انجام گرفت و در مجموع درختچه

از  یانهرشـد سـال   یردرختان مورد مطالعه با شمارش تعداد دوا سن

) 17بـا روش مـاتوس و همکـاران (    ینوکولرب یرشده ز یهطع تهامق

مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی اسـتان چهارمحـال و    در

 8/3افزایش قطـر  رشد هر سال درخت معادل  بختیاري تعیین شد.

، 10متر تخمین زده شد و سن درختان انتخـابی بـا قطرهـاي    میلی

 سال تخمین زده شد. 130و  80، 30 ترتیببهمتر سانتی 50و  30

ــ      ــه روش پیپ ــاك ب ــت خ ــه 4(ت باف ــی ب ــربن آل روش )، ک

سازي روش خنثی)، کربنات کلسیم معادل به19اکسیداسیون تر (

 5/1:2در عصـاره    pHلکتریکـی و )، مقادیر هـدایت ا 4با اسید (

سـنج الکتریکـی   متر و هدایت pHبا  ترتیببهخاك به آب مقطر 

شـد. میـزان    گیـري ) اندازه3( کلدالبه روش  کل یتروژنن) و 4(

 ) و28یـوم یـک نرمـال (   بـا اسـتات آمون   هـا خاك یتبادل یمپتاس

 شد گیريعصارهجوشان  یتریکن یدروش اسبه یتبادلیرغ یمپتاس

تحلیل وتجزیهشد.  سنج قرائتبا استفاده از دستگاه شعله ) و15(

هاي این پژوهش در یک طرح اسپلیت اسپلیت پالت (سـن  داده

 عنـوان بـه عامل اصلی و فاصـله از تنـه درخـت     عنوانبهدرخت 

عامل فرعـی دوم)   عنوانبهبرداري فرعی اول و عمق نمونه عامل

، دو فاصله و چهار در قالب طرح کامالً تصادفی شامل چهار سن

ها بـا  و مقایسه میانگین SAS 9.4ر عمق در سه تکرار با نرم افزا

  انجام شد. درصد 5در سطح  LSDآزمون 

  

  و بحث یجنتا

بـرداري و عمـق   آنالیز واریانس اثر سن ، فاصله نمونـه  1جدول 

 هـاي هـاي خـاك  اثر آنهـا بـر ویژگـی    کنشبرهمبرداري و نمونه

سـن و   جینتـا  نی. بر اساس ادهدینشان م را يبردارمنطقه نمونه

ـ داشته اسـت کـه ا   يداریمعن ریهاش خاك تأثپ يعمق رو    نی
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  موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور و استان کرمان .1شکل 

  

  هاي مورد مطالعهگیري شده در خاكهاي اندازهتجزیه واریانس ویژگی .1جدول 

  میانگین مربعات هاي مورد مطالعهویژگی
رجه د

 آزادي
 منبع تغییرات

 شن سیلت رس
پتاسیم 

 تبادلیغیر

پتاسیم قابل 

 استفاده
 ماده آلی آهک

هدایت 

 الکتریکی
  هاشپ

 سن 3 014/0 05/0* 01/0 9/28* 2/2150 6/153731  91/55** 51/90** 34/8**

 فاصله 1 021/0 004/0 03/0 3/5 8/4361 198 52/6 02/0 87/5*

 فاصله× سن 3 008/0 01/0 006/0 2/2 2/1680 1/14534 34/16 9/12 96/0

 عمق 3 22/0** 02/0 9/0** 1021** 193885** 6/2730956** 35/242** 4/111** 48/94**

 عمق× سن  9 024/0** 03/0* 13/0** 1/20* 2/13161* 3/317820** 79/119** 2/75** 87/43**

 عمق× فاصله  3 014/0 04/0 22/0** 2/9 6/26267** 3/44863 89/35* 8/27* 28/3*

 عمق× فاصله× سن 9 020/0** 03/0 03/0 9/10 9/11430 7/61917 54/93 9/35 32/22

 خطا 56 006/0 002/0 02/0 7/7 6/6132 3/78386 39/9 8/7 94/0

  (%) ضریب تغییرات    96/0  58/26  98/27  42/22  42/23  24/24  48/4  35/12  82/10

  .LSDدرصد آماري بر اساس آزمون  1و  5طوح در س داريیمعن بیبه ترت **و  *

.

و شــود بــرداري بیشــتر مشــاهده مــیتــأثیر در عمــق اول نمونــه

در نمونـه شـاهد و    ترتیـب بههاش بیشترین و کمترین مقدار پ

هـاي  متري تحت پوشـش درختچـه  سانتی 0-20هاي عمق خاك

. با افزایش سن درخـت  شودساله مشاهده می 130بادام وحشی 

هاش کـاهش  متري مقدار پسانتی 40-60و  0-20مق در دو ع

داري نسبت به خاك شاهد داشته است. در تمـام سـنین بـا    معنی

هـاش  برداري روند کلـی افـزایش مقـدار پ   افزایش عمق نمونه

ها در زیر خاك هاشالف). مقدار پ -2شود (شکل مشاهده می

. این روند کاهشی تاج درختان کمتر از انتهاي تاج درختان است

ـ   وضـوح مشـاهده   هدر زیر تاج درخت با افزایش سن درخـت ب

هـاش را  ) دلیـل کـاهش پ  25ب). شـارما (  -2شود (شـکل می

تجزیه بقایـاي گیـاهی و ترشـح اسـیدهاي آلـی در خـاك زیـر        

) 21انداز گیاهان بیان کرد. همچنـین اولیـایی و همکـاران (   سایه

ناطق جنگلی یاسوج درخت بلوط در م گزارش کردند که جنگل

انداز نسبت به خارج آن هاش خاك در زیر سایهباعث کاهش پ

  هــــاش افــــق ســــطحی، و همچــــنن کــــاهش بیشــــتر پ
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   هاش خاك در سنین مختلفب) اثر فاصله از درخت بر پ و هاش خاك در اعماق مختلفالف) اثر سن درختان بر پ .2ل شک

  )هستند. %5آماري دار در سطح وف مشترك فاقد تفاوت معنیهاي داراي حرمیانگین LSD(بر اساس آزمون 

  

   

ب) اثر فاصله از درخت بر قابلیت هدایت الکتریکی  و الف) اثر سن درختان بر قابلیت هدایت الکتریکی خاك در اعماق مختلف .3شکل 

  )هستند. %5آماري دار در سطح یهاي داراي حروف مشترك فاقد تفاوت معنمیانگین LSDسنین مختلف (بر اساس آزمون  خاك در

  

و  تورپولـت برداري شـده اسـت.   ترین الیه نمونهنسبت به پایین

هـاش ریزوسـفر درختـان    ) عوامل مهم کـاهش پ 29همکاران (

 :ساله نسبت به توده خـاك را  Douglas fir( 48صنوبر داگالس(

 آلـی  اسـیدهاي  تولید )2 ،اکسید کربن حاصل تنفسدي تولید )1

یـون توسـط گیـاه     ) جذب3ها و و میکروارگانیسم توسط ریشه

اسـیدي شـدن ریزوسـفر    حفظ خنثی بودن بار بیان کردند.  براي

نتیجه عوامل  عنوانبه) Bolax gummiferaگیاه بوالکس گامیفرا (

مثال اگـزاالت،   عنوانبهآلی ( اسیدهاي همراه آزادسازيمذکور به

 گیـاه  توسـط  مغذي مواد جذب و ریشه توسط )سیترات ماالت،

  ).20( است هشدگزارش 

دسـی   5/0کمتـر از   هامقدار قابلیت هدایت الکتریکی خاك   

شـوري خیلـی   بـا وجـود   گیري شده است. زیمنس بر متر اندازه

جـز  در هر چهار عمق با افزایش سن درخت (بـه  ها،پایین خاك

سال)، مقدار قابلیت هدایت الکتریکـی خـاك افـزایش     130سن 

جـز خـاك   ایش عمق در سنین مـورد مطالعـه (بـه   . با افزیابدمی

شاهد) روند کاهشی مقدار قابلیـت هـدایت الکتریکـی مشـاهده     

استخراج عناصر  توانیآن را م یلکه دلالف)،  -3(شکل  شودمی

 يهـا در قسـمت  یژهوهو تجمع آن ب یاهتوسط گ یینیاز اعماق پا

تاج  . مقدار قابلیت هدایت الکتریکی در زیرخاك دانست ییباال

ب). بـر   -3درختان بیشتر از انتهاي تـاج درخـت اسـت (شـکل    

کشـت  ) 16همکـاران (  اساس پژوهش انجام شده توسط کـی و 

هـاي  درختان سیاه تاغ قابلیت هدایت الکتریکی را نسبت به تپـه 

شنی بدون درخت افزایش داده، همچنین با افزایش سن درختان 

  مقـدار قابلیـت    سال و افـزایش عمـق،   39 سال به 2سیاه تاغ از 
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  ب) اثر فاصله از درخت بر ماده آلی خاك در سنین مختلف  و الف) اثر سن درختان بر ماده آلی خاك در اعماق مختلف .4شکل 

  )هستند. %5آماري دار در سطح هاي داراي حروف مشترك فاقد تفاوت معنیمیانگین LSD(بر اساس آزمون 

  

و کاهش یافت، کـه محققـین   افزایش  ترتیببه الکتریکیهدایت 

 هاي تحت کشت و درنتیجه تجمـع دلیل آن را عدم آبیاري زمین

انـد. سـو و   کـرده  عنـوان سطح خاك  در ویژهبه توجه نمک قابل

سـاله نخـود    28و  21، 13، 5، 0) نیز در تـوالی سـنی   27(و ژائ

درختی، افزایش قابلیت هـدایت الکتریکـی بـا افـزایش سـن را      

 مقادیر قابلیت هدایت الکتریکـی بـا   تگیگزارش کردند و همبس

 مواد غلظت کننده افزایش منعکس را احتماالً آلی محتواي کربن

  بستر دانستند. تجزیه شده توسط آزاد خاك مغذي

مـورد مطالعـه    هـاي مقدار مـاده آلـی و ازت کـل در خـاك       

 07/0تـا   006/0و  23/1تـا   15/0اي بـین  ترتیـب در گسـتره  به

دهند و با روندي مشابه یکدیگر را نشان میدرصد متغیر است و 

انـد، امـا ایـن    افزایش سن درخت در تمامی اعماق افزایش یافته

دار اسـت. بـا   متـري معنـی  سـانتی  0-20افزایش فقط در عمـق  

افزایش عمق در هر سن مقادیر ماده آلی و ازت کل کاهش یافته 

است و این کاهش فقط در عمـق اول نسـبت بـه سـایر اعمـاق      

الف). با افزایش سن درخت مقدار ماده  -4دار است (شکلمعنی

است کـه   آلی و ازت کل خاك در زیر تاج درخت افزایش یافته

دار اسـت  سـاله معنـی   130سـاله بـه    30این افزایش از درخت 

) بـاالي بـین مقـادیر    88/0(ر داهمبستگی معنـی ب).  -4 (شکل

ازت کـل  دهنده ایـن اسـت کـه    ازت کل و کربن آلی کل، نشان

مقادیر ازت کـل و کـربن   دار اساساً منشا آلی دارد. افزایش معنی

نسبت به تـوده خـاك    گیاه بوالکس گامیفرا آلی کل در ریزوسفر

دلیــل  )29( و همکــاران تورپولــت). 20گــزارش شــده اســت (

تـوده خـاك را    افزایش مقادیر این عناصر در ریزوسفر نسبت به

 همچنـین  و تخریب شده، هايریشه بقایاي و به ترشحات ریشه

تثبیت  .ریزوسفر ربط دادند در هامیکروارگانیسم فعالیت افزایش

طریق الشبرگ و برگشـت   از آن انتقال و فتوسنتز طریق کربن از

درنهایـت  به تجمع کـربن و   آنهاو تجزیه  خاك به گیاهان ریشه

مـواد آلـی   ). 27و  11کند (می کمک مغذي ازت خاك و مواد به

تـوده،  توانـد بـه زیسـت   ها، مییشتر در زیر تاج بوتهو نیتروژن ب

تشکیل  الشبرگ، رطوبت بیشتر و تراکم روشنایی کمتر در نتیجه

کلـی میکروکلیمـا    طوربهجزایر حاصلخیزي نسبت داده شود که 

 ).  27و  23، 16( بخشندو شرایط خاك را بهبود می

ن میانگین مقدار آهک در کل پروفیل خاك در درختـان بـا سـنی   

. مقدار آهـک  دهدمختلف نسبت به خاك شاهد کاهش نشان می

در دو عمق سطحی کمتر از دو عمق انتهایی خاك است و عمق 

) 12(ی متري کمترین میزان آهک را داشته است، ینسانتی 20-0

دلیل افزایش کربنات کلسیم با افزایش عمـق، را افـزایش میـزان    

بیاري در اعماق سـطحی گـزارش   دلیل بارندگی یا انجام آهآب ب

کرده است. اگر چه مقدار آهک در زیـر تـاج درختـان بیشـتر از     

داري مشـاهده  انتهاي تاج درختان بوده است امـا تفـاوت معنـی   

  ).  5(شکل  شودنمی

و تفـاوتی   شـد  یینتع یشن یلوم هاتمامی نمونه بافت خاك   

  ه از در سنین مختلف درختان و همچنین فاصل هابین بافت خاك
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  ب) اثر فاصله از درخت بر مقدار آهک خاك در سنین مختلف و . الف) اثر سن درختان بر مقدار آهک خاك در اعماق مختلف 5شکل 

  )هستند. %5آماري دار در سطح هاي داراي حروف مشترك فاقد تفاوت معنیمیانگین LSD(بر اساس آزمون 

  

پوشـش گیـاهی    رتـأثی  عـدم  دلیـل بـه یقه درخت وجود نـدارد،  

بـر بافـت خـاك از     وامچـک هاي بادام وحشی جنگلی درختچه

آوردن اشکال مربوط به درصدهاي مختلف ذرات شن، سیلت و 

خـاك   یـاي بافت خـاك از صـفات پا   رس خودداري شده است.

مـدت  رات آن در کوتـاه ییمعمول تغ طوربه شود کهیمحسوب م

آب، باد  هايیانمانند جر یخارج یروهايجز آنکه ن ،استاندك 

. شـود آن  ییـر موجـب تغ  یانسـان  يهادخالت یاثقل و  یرويو ن

بافـت   ییـر ) عدم تأثیر درخت بلوط بر تغ21( و همکاران یاییاول

 نتیجـه در  ینسـرعت بـاد در سـطح زمـ     ياز کند یخاك را ناش

فاصـله از   یشدانسـتند. افـزا   یعیطب يو ناهموار یپوشش جنگل

مقـدار شـن،    دارمعنـی رغی ، کاهشبادام وحشی وامچک درخت

ـ   یشرا با افـزا  یلترس و س یرمقاد داریش غیرمعنیافزا هسـن ب

 یـزان م یشافـزا  نیـز  )22و همکاران ( ینزپرک ،همراه داشته است

 تاتایا تریـدن الر یمرتع یاهگ یقهفاصله از  یشو رس با افزا یلتس

)Larrea tridentata (ین. برا گزارش کردندشن  یزانو کاهش م 

مطالعـه   مـورد  یان مرتعـ یاهـ گ اندازیهانداز و خارج ساهسای یرز

و شـن   یلترس، سـ  يدرصـدها  یـانگین در م يداریتفاوت معن

 ).23( مشاهده نشد

هاي جنگلی بـادام بیشـتر   مقدار پتاسیم قابل استفاده در خاك   

از خاك شاهد است. این شکل از پتاسیم با افزایش سن درختان، 

ر دارد، هـر چنـد افـزایش سـن     دادر عمق سطحی افزایش معنی

ــی ــاهش معن ــدرخــت ک ــتفاده  دارداري در مق ــل اس  پتاســیم قاب

دهد. در تمام سـنین  را نشان نمی هاي اعماق دیگر درختخاك

متـري  سـانتی  0-20بیشترین مقدار پتاسیم قابل استفاده در عمق 

سـاله   130خاك وجـود دارد و خـاك تحـت پوشـش درختـان      

مـق دارد. بـا افـزایش عمـق کـاهش      بیشترین مقدار را در این ع

دار مقدار پتاسیم قابل استفاده نسبت به عمق سطحی خـاك  معنی

  الف). -6شود (شکل مشاهده می

اي معمـوالً  خاك جزایر حاصلخیز زیر گیاهـان درختچـه  در    

)، کـه بـر اسـاس    27و  23، 16( محتواي مواد مغذي بیشتر است

 50تــا شــعاع  ایــن جزایــر اثــر )30گــزارش وزل و همکــاران (

 150مهم بوده و از آن به بعد تـا شـعاع    بوته متري اطرافسانتی

مقدار پتاسـیم  تجمع زیاد  ،شودمتري از تأثیر آن کاسته میسانتی

ویـژه در  ذایی بـه غـ در خاك عامل مهمی در ذخیره مـواد   تبادلی

. کاهش مقدار پتاسـیم تبـادلی   ي شنی گزارش شده استهاخاك

) 9) و پسـته ( 24تـان لیمـو تـرش (   خاك بـا افـزایش سـن درخ   

) دلیـل کمتـرین   24گزارش شـده اسـت. شـاهرخ و همکـاران (    

سـاله لیمـو تـرش را وجـود      50هـاي  غلظت پتاسیم تبادلی بـاغ 

اي و آبشویی در طـول  کمترین میزان رس، بیشترین جذب ریشه

شد غلظـت پتاسـیم    گفتهطور که در باال همانسال دانستند.  50

و  دهـد زایش عمـق رونـد کاهشـی نشـان مـی     قابل استفاده با اف

بیشترین مقـدار پتاسـیم قابـل اسـتفاده درخـاك تحـت پوشـش        

شـود.  متري مشاهده مـی سانتی 0-20ساله و عمق  130درختان 

ــو  ــابجی و جکس ــالت  14(ن ج ــه پ ــد ک ــزارش کردن ــاي ) گ   ه
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) اثر فاصله از درخت بر پتاسیم قابل استفاده خاك در ب و . الف) اثر سن درختان بر پتاسیم قابل استفاده خاك در اعماق مختلف6شکل 

  )هستند. %5آماري دار در سطح هاي داراي حروف مشترك فاقد تفاوت معنیمیانگین LSD(بر اساس آزمون  سنین مختلف

  

 بیشتري غلظت هاي لختساله نسبت به پالت 15کاري جنگل

تر مسنهاي داشتند و ایستگاه پتاسیم تبادلی در خاك سطحی از

 دادند. ي بیشتر پتاسیم در خاك سطحی را نشانهاحتی غلظت

درصـد افـزایش ذخیـره پتاسـیم در خـاك سـطحی        90حدود 

. )13( اسـت هـاي آن  مربوط به پوشش گیاهی، بقایا و الشبرگ

 هـاي عمقـی و  رسد جذب عناصـر غـذایی از خـاك   نظر میبه

خـاك از طریـق ریـزش بقایـاي گیـاهی       سطح آنها در افزایش

عث افزایش مقدار پتاسیم تبادلی در سطح خـاك نسـبت بـه    با

کـه پتاسـیم از    کندمی فرضیه بیاناین  اعماق خاك شده است.

 طهاي رسی مخـتل یشود و با کانطریق گیاهان به باال منتقل می

دهـد کـه   یت در بخش سطحی خاك واکنش مـی تاسمکت/ ایلی

لـی  ). همچنین مقـدار مـواد آ  13(د شوباعث تشکیل ایلیت می

بیشتر در سطح خاك نسبت به دو عمـق دیگـر، مـانع تشـکیل     

هاي یونی دلیل تشکیل کمپلکسهاي بهیدروکسیدهاي بین الیه

آلی باعـث افـزایش دسترسـی     شود، درنتیجه موادآلومینیوم می

غیرمستقیم  طوربهاي براي پتاسیم شده و هاي بین الیهموقعیت

هـاي کـانی  بررسـی  ).5و  1(د دهنـ تشکیل میکا را افزایش می

خـوبی ایـن   هاي منتشـر نشـده) بـه   ها (دادهشناسی رسی خاك

  کند.می تأییدمطلب را 

با افزایش فاصله از درخت روند کلی کاهش میـزان پتاسـیم      

 -6شـود (شـکل   قابل استفاده خاك با افزایش سن مشـاهده مـی  

) دالیــل افــزایش پتاســیم قابــل 6ب). کالواروســو و همکــاران (

درختـان مـورد    ر سه عمق خـاك در منطقـه ریزوسـفر   استفاده د

مطالعه نسـبت بـه تـوده خـاك را، تجمـع مـواد آلـی بیشـتر در         

ریزوسفر و انتقال سریع عناصر از توده خاك به ریزوسفر توسط 

دهنـده  جذب آب بیان کردنـد کـه نشـان    دنبالبهاي، جریان توده

اهرخ ها و خاك است. شـ ها، میکروارگانیزمبین ریشه کنشبرهم

هاي پتاسیم تبـادلی بـین دو   اختالف در غلظت) 24و همکاران (

تـر  ساله را به انـدازه بـزرگ   50فاصله از تنه درخت لیمو ترش 

این درختان و فاصله بیشتر بین ریزوسفر و تـوده خـاك نسـبت    

  دادند.

مقدار پتاسیم غیرتبادلی در عمـق سـطحی خـاك درختـان بـا         

نسـبت بـه شـاهد افـزایش      سنین مختلف بر خالف اعماق دیگـر 

. میانگین مقادیر پتاسـیم غیرتبـادلی   دهدداري را نشان میمعنیغیر

تمام سنین نسبت بـه خـاك بکـر کـاهش یافتـه      در در کل پروفیل 

ــادلی در دهنــده آزاداســت، کــه ایــن نشــان  شــدن پتاســیم غیرتب

هـاي خـاك تحـت پوشـش درختـان بـادام اسـت. در بـین         نمونه

تبـادلی در  طالعه کمترین مقدار پتاسیم غیرهاي عمقی مورد مگروه

الـف).   - 7(شـکل   شـود متـري مشـاهده مـی   سانتی 40- 60عمق 

کاهش پتاسیم غیرتبادلی در گروهاي سنی مختلف درختـان پسـته   

) دلیـل کـاهش   24). شـاهرخ و همکـاران (  9گزارش شده است (

پتاسیم غیرتبادلی در سنین باال نسبت به خاك شاهد را، نیاز بیشـتر  

 یـن کـه منجـر بـه آزاد شـدن ا    ن درختان به پتاسیم عنوان کردند آ

در  یرتبـادلی غ یممتفاوت پتاسـ  ي. آزادسازشودیم یمشکل از پتاس

مختلـف ترشـحات    یرمقـاد  یامختلف ممکن است به انواع  ینسن

  گزارش کردنـد کـه کمتـرین میـزان در      آنها، مرتبط باشد ايیشهر
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ب) اثر فاصله از درخت بر پتاسیم غیرتبادلی خاك در سنین و پتاسیم غیرتبادلی خاك در اعماق مختلف . الف) اثر سن درختان بر 7شکل 

   )هستند. %5آماري دار در سطح هاي داراي حروف مشترك فاقد تفاوت معنیمیانگین LSDمختلف (بر اساس آزمون 

  

محـل تجمـع    متري وجود دارد که دلیـل آن سانتی 30-60عمق 

داشـتند کـه در    یـان ب ینو همچنـ  ل درخت اسـت هاي فعاریشه

به حداقل غلظت خود  یتبادل یمپتاس ی،کار طوالنوکشت یطشرا

از فاز جامد خاك آزاد شده  یرتبادلیغ یمپتاس ینو بنابرا رسدیم

. الزم بـه ذکـر اسـت وجـود     شـود میجذب  هایشهر یلهوسهو ب

متـري  یسـانت  0-20بیشترین مقدار پتاسیم قابل استفاده در عمق 

در تمام سنین درخت بادام مانع از آزاد شدن پتاسـیم غیرتبـادلی   

) مقدار پتاسیم غیرتبادلی ریزوسفر 2بوربیا و همکاران (شود. می

 متـري سانتی 0-30زیتون کود نخورده در عمق  ساله 55درختان 

شمال الجزایر را بیشتر از توده خاك گزارش کردنـد. بـر اسـاس    

ــینی ــزارش حس ــرد و همگ ــاراف ــیم  ) 9(ن ک ــاالي پتاس ــزان ب می

انـار،   هـاي خـاك درختـان پسـته در منطقـه     غیرتبادلی در نمونه

). مقـدار پتاسـیم   9احتماالً ناشـی از مقـدار زیـاد ایلیـت باشـد (     

غیرتبادلی در زیر تاج درختان بادام کمتر از انتهاي تـاج درختـان   

) 24ب)، کـه بـا نتیجـه شـاهرخ و همکـاران (      -7است (شـکل  

  دارد. مطابقت

 

  گیرينتیجه

ـ    دسـت آمـده از ایـن پـژوهش     هدر مجموع با توجه بـه نتـایج ب

گیـري شـده از   هـاي خـاك انـدازه   توان اظهار کرد که ویژگیمی

سـن و تـاج    تـأثیر اعماق مختلف در منطقه مورد مطالعه، تحت 

جنگلــی بــادام وحشــی وامچــک قــرار هــاي پوشــش درختچــه

و هـاش  کـاهش میـزان پ  هـا  با افزایش سن درختچـه  اند.گرفته

افزایش مقادیر قابلیت هدایت الکتریکی خاك، درصد ماده آلی و 

برداري خاك شود. افزایش عمق نمونهازت کل خاك مشاهده می

و افزایش فاصله از یقه درخت روندي مشابه یکـدیگر دارنـد و   

هـاش، قابلیـت   با افزایش عمق و فاصله از یقه درخت مقادیر پ

ك، درصـد مـاده آلـی و ازت کـل خـاك      هدایت الکتریکـی خـا  

هـاي  افزایش، کاهش، کـاهش و کـاهش یافتنـد. خـاك     ترتیببه

تحت پوشش درختان بادام وحشی وامچک در مقایسه بـا خـاك   

شاهد مقادیر آهـک و پتاسـیم غیرتبـادلی کمتـر و پتاسـیم قابـل       

و  یتـروژن جمـع کـربن، ن  کلی ت طوربهبیشتري را دارند.  استفاده

 یزيحاصـلخ  یـر ها، جزاتاج پوشش درختچه یرزدر  يذغمواد م

 هـاي یژگـی و یکلـ  طوربهو  کندمی یجاداطراف هر درختچه را ا

بـادام   يهـا سـن درختچـه   یشبا افـزا  ،خاك یمیاییو ش یزیکیف

ایـن   پوشـش  واقـع تـاج   در. یافتـه اسـت  وامچک بهبود  یوحش

 افـزودن  و الشـریزي  سـاقاب،  چون عواملی طریق از هادرختچه

غذایی در زیر تاج پوشش  عناصر حفظ موجب خاك به یآل مواد

دشوار،  یطیمح یطبا شرا يبا توجه به ارزش سازگارشده است. 

، هـا هاي تثبیت بیولوژیکی خـاك طرح کاربرد در حفاظت خاك،

ها در مجموع، آثار درختچه ینحضور ا هاتوسعه و احیاي جنگل

ا منجـر بـه   رفـتن آنهـ   ینخاك داشته و از ب هايیژگیبر و یمثبت

بـه   آنهـا خاك، مستعد شدن  هايیژگیو یفیتک یرکاهش چشمگ

  .شودیمخاك  یشفرسا
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Abstract 

In arid and semi-arid ecosystems, isolated trees significantly influence the soil properties and can have a great impact 
on the soil fertility as well as the conservation and improvement of soil quality. This investigation was conducted to 
examine the influence of wild almond (Amygdalus arabica Olive.) trees having different ages on the physical and 
chemical soil properties. Soil samples were taken from the depths of 0-20, 40-60, 80-100 and 120-140 cm at two 
distances from the tree crown including the basal area (referred to as the rhizosphere) and the canopy edge in 3 
replications for the 30, 50, and 130 year-old stands and also, in a control site, all in the Anjarak area, southeast of Baft 
city, Kerman Province. Soil properties including pH, EC, organic matter, calcium carbonate equivalent, available and 
non-exchangeable potassium and soil texture were measured in all samples. The results indicated that the measured soil 
properties in different depths in the study area had been influenced by the age and the canopy size of the wild almond 
trees. The highest and the lowest amount of pH were found in the control soil and the soils covered by 130 year-old 
trees, respectively. Besides, the electrical conductivity of the soil under the tree crown was more than that of the soil in 
the canopy edge. The accumulation of C, N, and other nutrients under the tree canopies resulted in the creation of 
fertility islands surrounding the trees. Furthermore, the soil physical and chemical properties were greatly improved 
with the increase in the tree age of Amygdalus arabica Olive. As the conclusion, wild almond trees could have very 
positive effects on soil properties. Therefore, it is essential to protect the trees. Otherwise, the risk of soil quality 
reduction would be increased and soils might become more susceptible to soil erosion. 
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