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  چکیده
های گياهي گونه متفاوت هایساختار و ویژگي های طبيعي همواره در کنش متقابل با یکدیگر هستند.گياه در اکوسيستم خاک و      

 بالشتکي دو گونه يرتأثبررسي  هدف بااین مطالعه  .گذاردثير ميأویژه خاک تدرازمدت بر متغيرهای محيطي به یک منطقه در
Astragalus myriacanthus  وAcantholimon spinosum های مکاني متفاوتشيميایي خاک در موقعيتهای ویژگي برخي از بر 

 چهار از (هااز گونه یکاز هر  پایه 10) تکرار 20انتخاب  با تصادفي صورت به 96 پایيز اوایل درخاک  بردارینمونه .انجام شد
 خاک نمونه 80 کل در و انجام یزد استان ناز چنار مراتع در( بيرون و مرکز پایين، به رو شيب لبه باال، به رو شيب لبه) مکاني موقعيت
 .ندشد يریگاندازهو نيتروژن کل  ایه، ماده آلي ذرکلماده آلي ، pH ،EC ازجملهشيميایي خاک  هایویژگيسپس  .شد برداشت
 يانگين)با م کل نيتروژن(، 66/1% ميانگين)با  آلي ماده پارامترهای که داد نشان خاک خصوصيات بر هابوته حضور يرتأث بررسي
 .Aبوته  یراشکوب( در ز%28/1 يانگين)با م ایذره ي( و ماده آلMs/cm97/368  يانگين)با م یکيالکتر یت(، هدا%22/0

myriacanthus اشکوب داری بيشتر از خاک بيرونطور معنيبه (13/0 %،92/0 %هایميانگين با ترتيببه ،Ms/cm ۵/139 ۵8/0 %و )
 برداری دیگر بيشترین مقدار را دارا بود.ای در ضلع باالیي نسبت به سه مکان نمونهنيتروژن کل و ماده آلي ذره(. >0۵/0P)بود 
 Ms/cm يانگين)با م یکيالکتر یت(، هدا23/0 %يانگينکل )با م يتروژن(، ن77/1% يانگين)با م کل ينشان داد که ماده آل یجنتا ينهمچن
در  .نداشتند داریمعني اختالف بيرون خاک به نسبتA. spinosum تاج پوشش  یر( ز97/7 يانگينخاک )با م يدیتهاس و (46/21۵
و همچنين سایر اضالع نمونه بيروننسبت به خاک زیر تاج پوشش مقدار  بيشتریندارای  49/1 %يانگينبا م ایذره آلي مادهکه حالي

 کهنحویبه ،کردبيان خاک و کيفي شيميایي  هایویژگيبر  رامختلف ياهان بالشتکي متفاوت گاین مطالعه نقش  درمجموع .برداری بود
 نمود.های آنها توسعه و حفظ رویشگاهاصالح، کمک شایاني به توان مي این نقششناخت  با
 

 .، تاج پوششایآلي کل، ماده آلي ذره ماده، گياهان بالشتکي های کلیدی:واژه

 

 مقدمه 

ای در جایگاه ویژه، مهمترین بستر حيات عنوانبهخاک 
 درنقش مهمي  اکوسيستم هر منطقه دارد و گياهان نيز

et al.,  Li) دارندآن های ویژگيخاک و تغيير  حفاظت

درک تعامل و روابط متقابل گياه و خاک کمک به  (.2009
ها حفظ، نگهداری، اصالح، توسعه و مدیریت اکوسيستم
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های که از اکوسيستم خشکيمهندر مناطق خشک و  ویژهبه
 et al Yao ,.) کندای برخوردار هستند ميحساس و شکننده

1120, .t ale Novara;9201).  اختالف در نوع پوشش
در  شود که آثار آنتغييراتي در خاک مي گياهي سبب بروز

های فيزیکي، شيميایي و حاصلخيزی، ویژگي
al et Rezaei ,.)شود ميکرومورفولوژیک خاک مشاهده مي

(. گياهان با اضافه کردن الشبرگ و تحت تأثير ریشه2006
 شان باعث افزایش ماده آلي، افزایش فعاليت ميکروبي و

یر تاج زیراشکوب خود تسریع چرخه عناصر غذایي در ز
 l., et a Erfanzadeh;2019., al et Zhoueشوند )مي

ریشه گياه  اثر فعاليت ریزجانداران همزیست با (. بر1420
شيميایي و فيزیکي در ناحيه تغييرات مختلف زیستي، 
جذب عناصر غذایي،  بر شود کهپيرامون ریشه گياه ایجاد مي

et al.,  eZhou)گذارد رشد گياه و کيفيت خاک اثر مي

درجه حرارت  ازجملهشرایط نامساعد محيطي (. 2019
 زودهنگامپایين، تابش خورشيدی باال، بادهای قوی، چرای 

های مربوط به سرما و رواناب، فرسایش و شدید، آشفتگي
خاک و بسترهای ناپایدار رشد و تکثير گياهان را در 

مرتفع با محدودیت مواجه کرده است  هایبومزیست
(07Cavieres et al., 20.)  رویشي بالشتکي شکل  باگياهان
 شوندشناخته مي هابومزیست این های بنيادیگونه عنوانبه
(3et al., 200 Arroyo).  عنوانبهگياهان بالشتکي وجود 

حفاظت  نظر ازمرتفع  هایبومزیستدر حافظ بيولوژیکي 
 و Cavieres .آب و خاک بسيار ضروری و مهم است

دو گونه  ( گزارش کردند که2007) همکاران
منجر   Azorella monantha و  Laretia acaulisبالشتکي

کاهش  ،های دیگرگونه یبقاحفظ  ،به بهبود رطوبت خاک
نتایج . شودسرعت باد و افزایش مواد مغذی خاک مي

( در بررسي نقش 2008) و همکاران Abdiتحقيقات 
Astragalus verus زارها گون کهکربن نشان داد  در ترسيب

ترین مخزن قابليت باالیي در ترسيب کربن دارند و خاک مهم
 ،(2016) همکاران و Minor زارها است.کربن آلي در گون
 گياه یراشکوبزهای ميکروارگانيسمافزایش جمعيت 

و  مناسب pH کافي،رطوبت دليل  را به Raouliaبالشتکي 

ها در زیر این الشبرگحاصل از ریزش  مواد آلي موجود
و  Losapio. نسبت به خاک بدون پوشش بيان کردند هابوته

 Retamaتأثير گونه پرستار با بررسي  ،(2018همکاران )

sphaerocarpa  به این نتيجه زیر اشکوب  خصوصياتبر
این بوته با افزایش ماده آلي خاک و رطوبت که رسيدند 

-برای گونه خيزی راخاک شرایط مطلوب و جزایر حاصل

در ایجاد را های زیر اشکوب مهيا کرده و نقش مهمي 
 .ندکساختار و تنوع گياهي ایفا مي

داشتن تاج بزرگ خود دليل به  همچنين گياهان بالشتکي
یک مانع فيزیکي در مسير  عنوانبه دارشيبدر سطوح 

منجر به نگهداشت ذرات رسوب  رواناب و رسوب هستند که
 با اصالح شرایط زیست محيطيشوند و و رواناب مي

 et  Molendaکنند )زیستگاه را برای گياهان دیگر مهيا مي

8120et al.,  gnaZh; 2012al., ). اثری که  درمجموع
گذارند سبب تغييرات فيزیکي ميخود  زیراشکوبگياهان بر 

et  Amozgar; ., 2017et al Hupp) شودو شيميایي آن مي

5201al., ).  گياهان برای رشد و بقا به عناصر اصلي خاکي
شده گياهي که حاوی ذرات یهتجزهای نياز دارند. الشبرگ

های بستر و مرکز فعاليت عنوانبهریز ماده آلي هستند 
عناصر غذایي و عاملي  مدتکوتاهذخيره  ميکروبي خاک،

و  (,Haynes 2005)باشند ميبرای افزایش رطوبت خاک 
فيزیکي، شيميایي و بيولوژیکي  هایویژگيمنجر به بهبود 
شوند. عوامل خاکي مختلف بر ميزان ذخيره ماده خاک مي

(. اسيدیته خاک 1820et al.,  Raevelآلي اثر مستقيم دارند )
 برشود که های خاک محسوب ميیکي از مهمترین ویژگي

عناصر غذایي، فعاليت نسبي ریزجانداران، رشد گياه و  جذب
(. 2000et al.,  Roemگذارد )ير ميتأثل کيفيت محصو

نيتروژن یکي از عناصر اصلي برای رشد گياهان و از شایع
های مرتفع است. بومترین ماده محدودکننده رشد در زیست

درصد ترکيب گازی جو زمين را  78باوجوداینکه بيش از 
دهد، اما این عنصر به این تشکيل مي  2Nنيتروژن مولکولي 
et al. uskoR, جذب نيست ) گياهان قابلشکل برای 

توان گفت خصوصيات و ذخایر مواد طورکلي مي(. به1620
شدت وابسته به نوع گونه و نوع پوشش غذایي در خاک به
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های خاک متأثر از پاسخ خاک به گياهيست. درواقع ویژگي
های الشبرگي است که از گياهان های ریشه و ویژگيفعاليت

 et Zhoue) ریزدمي وشش تاجي آنها فروچندساله به زیرپ

., 2019al.) 
شماری که های بيبا توجه به موارد مذکور و تحقيق

است تحقيق  شده انجامپوشش گياهي و خاک در رابطه با 
از خانواده بالشتکيهای کمي در رابطه با اثر تاج گونه

موقعيتدر  بر خصوصيات شيميایي خاکمتفاوت  های
رو از این. است شده انجام اطراف تاج متفاوتهای مکاني 

 دو گونه يرتأث هدف از انجام این پژوهش
  Acantholimonو  Astragalus myriacanthusبالشتکي

 spinosum لگوم و غير گياهي دو خانواده متفاوت  زا(
خاک در موقعيت شيميایي  هایویژگيلگوم( بر برخي از 
 گونهبررسي کارایي  کيد برأبا تمکاني متفاوت 

 A. myriacanthus  در ميزان تثبيت نيتروژن در مقایسه
 این قابليت شناختو خاک شاهد است.  .spinosum Aبا 
 و است ضروری امری خاک کيفيت حفظ در گياهان گونه
 شناختيبوم اصول بر منطبق و صحيح مدیریت برای آن از
 استفاده توانمي خشکنيمه و خشک هایاکوسيستم در
 تراکم و هابوتهاین  خاص رویشي شکل دليل به .کرد
 نقش و گرفته را باران قطرات انرژی هوایي هایاندام
 همچنين .دارند خاک در آب نفوذ افزایش در مهمي بسيار
 مقابل در مستحکمي و بيولوژیک سدهای عنوانبه آنها
 ایجاد از جلوگيری با و کنندمي عمل رواناب جریان
 در مهمي بسيار عامل فرسایش کاهش نتيجه در و رواناب
 برای مناسبي پناهگاه این بر افزون .هستند خاک حفاظت
مي خوشخوراک علفي هایگونه بذر زنيجوانه و استقرار
 دیگر از خشکسالي و یخبندانو  سرما به مقاومت باشند،
 هایژگيو ینست. مجموعه اهاگونه این مهم هایویژگي
 به منحصر نقش هابوته این طورکليبه که شودمي باعث
 کوهستاني هایاکوسيستم پایداری و سالمت در فردی
 و خشک مناطق مراتع از ياریبس ين. همچنباشند داشته
 گياهي پوشش و بارندگي کمبود علت به خشکنيمه
شده دهاریزگر و گردوغبار توليد و خاک فرسایش درگير

 در مراتع از بسياری در ذکرشده مشکالت به توجه با .اند
 وارداتي بومي غير هایگونه کشت به اقدام وسيعي سطح
 مراتع هایاکوسيستم پيچيدگي به باتوجه که است شده
 دنبال به را خود خاص مشکالت خشکنيمه و خشک
 خشکنيمه و خشک مراتع در عنوان مثال. بهاندداشته
 کشت آتریپلکس وارداتي هایگونه گلستان استان شمال
 محاسن، دیگر و مناسب علوفه توليد وجود با که شودمي
 سطح شوری تدریجي افزایش ازجمله معایبي دارای
 از پس هایسال در گياه طبيعي زادآوری عدم خاک،
y, Khatyrnamn) است شده موارد دیگر و استقرار

مراتع خشک  يایاصالح و اح یدر راستا بنابراین. (2006
 با بومي هایگونه استقرار و تکثير به نيازخشک يمهو ن

 با همچنين .شودمي احساس باال عملکرد و سازگاری
 یيارزش دارو داراینظر  موردکه گونه گون ینتوجه به ا
گونه در  ینا يربا تکث ینبنابرا ،ستيراکت يداز جهت تول
 زایياشتغال به اقدامطرح  یک یراستا در هسطح منطق
 سال فصول از برخي درو یا توليد عسل  يراکت يدبابت تول
 از سوزیآتش ،منطقه در حاکم اقليم به با توجه .شودمي
 ،دارد دنبال به زیادی هایخسارت که است شایعي موارد
 این در آتش مهار و جلوگيری هایبرنامه تدوین بنابراین
 .ضروریست امرینيز  منطقه

 

 هامواد و روش
 مطالعه موردمنطقه 

 روستای چنارناز بخش مروست،این مطالعه در مراتع 
(. 1غرب شهرستان خاتم در استان یزد انجام شد )شکل 

 2200ارتفاع متوسط آن  هکتار و 116مساحت این منطقه 
 17درجه حرارت ساالنه  متوسط. باشدمتر از سطح دریا مي

بر اساس  کهاست  مترميلي 2۵0بارش منطقه  ميانگينو 
باشد مي خشکمهين يماقل یدومارتن دارا یبندطبقه
(2015., al et Maybodi inBaghesta .) 
 

  یاهیگ پوشش تیوضع
spp.  Astragalus: شامل منطقه در موجود گياهي تيپ
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spp. Acantholimon – Artemisia sieberi – باشدمي .
 :از عبارتند گياهي تيپ این در همراه گياهي هایگونه

subaphylla Aellenia، .spp Echinops، Ephedra 

strobilacea، orientalis Lactuca،  Launaea

acanthodes و inflate Stachys (Maybodi Baghestani 

., 2015et al.) 
 

 مطالعه مورد هایگونه مورفولوژیک خصوصیات
A. myriacanthus  ای، گياهي چندساله، بوته

بالشتکي، منشعب، غير خوشخوراک و خاردار به ارتفاع 
های پوشيده از کرک متر،سانتي 100-۵0و قطر  08 -30

سرما،  مقاوم به است. Fabaceaeسفيد و متعلق به تيره 
یخبندان و خشکسالي است. زادآوری این تيره از طریق 
توليد بذر است. ریشه این گياه همانند سایر گياهان 
خانواده بقوالت از نوع راست بوده، اما عمق نفوذ و حجم 

توجه به بافت و عمق خاک و ریشه در نقاط مختلف با 
به دليل  باشد.وضعيت توپوگرافي منطقه متفاوت مي

ای راست و عميق در کنترل فرسایش و سيستم ریشه
همچنين با  ،حفاظت خاک در منطقه نقش کليدی دارد

 ,Mozafarian) باشددارای ارزش صنعتي مي ،توليد کتيرا

2012 .) 
A. spinosum خاردار و غير  ایگياهي چندساله، بوته

-20خوشخوراک، بالشتکي کامالً چسبيده به زمين به ارتفاع 
 است. این Plumbaginaceaeمتر و متعلق به تيره سانتي ۵0

ها و گاهي گونه اصوالً در ارتفاعات مياني، روی شيب
مقاوم به سرما، یخبندان و خشکسالي  روید.ها ميصخره
گوش دارد طع سههای سوزني شکل با مقاین گياه برگ است.
شده  های فراوان تشکيلهای متعدد آن از سنبلچهآذینو گل
  .(Mozafarian, 2012) است

 

 
 

 spinosum Acantholimon و Astragalus myriacanthusگونه  های گیاهی دوپایه مطالعه و موقعیت جغرافیایی منطقه مورد -1شکل
 

  بردارینمونه
 اوایل در گياهان بر خصوصيات خاک، تأثيربرای بررسي 

 غالب منطقهدو گونه بالشتکي  پس از بازدید صحرایي، 69 پایيز

 به پایه متعلق 10 ،پایه بوته بالشتکي 20 درمجموعتعيين شدند. 
myriacanthus A. پایه متعلق  10و  (2)شکل  در سایت اول

تصادفي و  صورتبه (3)شکل  سایت دوم در spinosum  .Aبه
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. از آنجایي که دو سایت از یکدیگر فاصله ندجداگانه انتخاب شد
که عوامل داشت کيلومتر( و احتمال  6در حدود داشتند )

بنابراین برای هر پایه گياهي هر دو  ،توپوگرافي متفاوت باشند
عنوان شاهد و کنترل نيز گونه، از بيرون تاج مربوط به هر پایه به

بالشتکي، چهار یا پایه هر لکه اطراف  در. شدبرداری نمونه
رو به شيب  رو به شيب باال، لبه موقعيت مکاني ازجمله مرکز، لبه

های خاک برداشت نمونهمنظور بهشاهد(  عنوانبه)پایين و بيرون 
 این درخاک  يميایيش هایویژگي ناهمگن توزیع يبررس برای
از این چهار موقعيت هریک در  .گرفته شد در نظراضالع 
 اب متریسانتي ۵ -0هسته خاک از عمق  6صورت تصادفي به

 et al.,Busso )ی شد آورجمعمتری يسانت ۵قطر ه یک اوگر ب

 باهمها از موقعيتهریک های خاک مربوط به نمونه .(2009
نمونه خاک به آزمایشگاه منتقل شد.  80ادغام شدند. درنهایت 

ای به متر، ماده آلي ذره pHبا دستگاه  pH متر، ECبا  ECسپس 
 درصد(، Elliot & Cambardella ,1992روش تجزیه فيزیکي )

 (et al., totNose 2006) کبل ي( به روش والکلSOC) يآل ماده
 .(Page ,1982و نيتروژن کل به روش کجلدال محاسبه شد )

 
 تحلیل آماریوتجزیه
عنوان افزار اکسل بهشده در نرمآوریهای جمعداده

مورد  SPSS افزارنرمبانک اطالعات ذخيره شد و در 
منظور تعيين نوع آزمون و قرار گرفت. به وتحليلتجزیه

ها با استفاده از بودن دادهها، ابتدا نرمال مقایسه داده
با  هاآزمون کولموگرف اسميرنوف و همگني واریانس

برای مقایسه ميانگين .شد بررسياستفاده از آزمون لون 
ها ابتدا تي تست غير زوجي غير یکنواخت برای هر 

های که دادهطوریهب ،صورت جداگانه انجام شدهگونه ب
 کال و پایين یهای رو به شيب بامربوط به مرکز و لبه

های مربوط به بيرون )کنترل( گروه دیگر در گروه و داده
همچنين  عمل آمد.نظر گرفته شدند و مقایسه آماری به

چهار در مقایسه خصوصيات شيميایي خاک برای 
 ANOVA طرفیک آزموناز  موقعيت مکاني متفاوت
  شد. استفادهصورت جداگانه هبرای هر گونه گياهي ب

 نتایج
ها بر خصوصيات خاک نشان ير حضور بوتهتأثبررسي 
(، نيتروژن 66/1 )با ميانگين% پارامترهای ماده آلي داد که
 (، هدایت الکتریکي )با ميانگين 22/0)با ميانگين%  کل

Ms/cm97/368 ( 28/1ای )با ميانگين% ي ذرهماده آل( و
بيشترین مقدار را  A. myriacanthusیراشکوب بوته زدر 

 های%ترتيب با ميانگيننسبت به خاک بيرون اشکوب به

92/0%، 13/0 ،Ms/cm ۵/139 به خود  ۵8/0 %و
داری ميان (. اما ارتباط معنيP>۵0/0اختصاص دادند )
( با تيمار خاک شاهد )با ميانگين 99/7اسيدیته )با ميانگين 

همچنين نتایج  (.2 ، جدول4 )شکل وجود نداشت (۵/8
(، نيتروژن کل )با 77/1نشان داد که ماده آلي )با ميانگين% 

 Ms/cm(، هدایت الکتریکي )با ميانگين 23/0ميانگين% 
( زیر تاج 97/7اسيدیته خاک )با ميانگين  و (46/21۵

ترتيب با نسبت به خاک شاهد به  .spinosum Aپوشش 
 9۵/7 و cm Ms/ 74/1۵7،23/0 ،%64/1 های%ميانگين

اما  (2، جدول 4 نداشتند )شکل با هم داریاختالف معني
بيشترین مقدار را نسبت  %49/1ای با ميانگين ماده آلي ذره

 به خود اختصاص داد. 10/1% يانگينمبه خاک شاهد با 
های چهارگانه در رویشگاه گون درصد ماده در موقعيت

الیي آلي و هدایت الکتریکي در موقعيت مکاني متفاوت )لبه با
تاج پوشش، مرکز و لبه پایيني( کامالً همگن بوده ولي با 

دار بودند، اما ماده خارج از تاج پوشش دارای اختالف معني
ترتيب با ای و نيتروژن در لبه باالیي تاج پوشش بهآلي ذره
بيشترین مقدار را نسبت به  0/%32 و  %۵8/1های ميانگين
 ، جدول۵ )شکل های دیگر به خود اختصاص دادندموقعيت
ای در قسمت لبه (. در رویشگاه کاله ميرحسن ماده آلي ذره1

پایيني و مرکز بوته یکسان و با قسمت لبه باالیي و خارج 
گيری اسيدیته خاک در دار بود. اندازهيمعنبوته دارای اختالف 

های مکاني متفاوت نيز نشان داد که قسمت لبه باالیي موقعيت
یيني بوته و خارج از بوته یکسان بودند و بوته با قسمت لبه پا

داری معني صورتبهها فقط قسمت مرکزی بوته با این موقعيت
 (.1، جدول 6)شکل بيشتر بود
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 Astragalus myriacanthus گیاه بالشتکیخاک اطراف برداری از طرح نمونه -2 شکل

 
 
 

 

 
 spinosum Acantholimon بالشتکی گیاه اطراف خاک از بردارینمونه طرح -3 شکل
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 یراشکوبزها با خاک خارج از یراشکوب بوتهزمقایسه خصوصیات شیمیایی خاک  -4شکل 

 

 

 
 Astragalus myriacanthusهای مکانی مختلف بوته موقعیت های شیمیایی خاک درمقایسه ویژگی -5 شکل
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 Acantholimon spinosumهای مکانی مختلف بوته موقعیت های شیمیایی خاک درمقایسه ویژگی -6 شکل

 

 مکانی متفاوتهای موقعیتها در یراشکوب بوتهزهای شیمیایی خاک مقایسه ویژگی برای ANOVAنتایج آزمون  -1 جدول

Astragalus 

myriacanthus  
sig df F 

Acantholimon 

spinosum  
sig df F 

pH 

EC (ds/m) 

OC (%) 

POM )%) 

N (%) 

0/64 

0/00 

0/002 

0/00 

0/00 

39 

39 

39 

39 

39 

0/55 

8/59 

5/99 

7/83 

6/78 

pH 

EC (ds/m) 

OC (%) 
POM )gr/kg) 

N (%) 

0/011 

0/44 

0/54 

0/25 

0/45 

39 

39 

39 

39 

39 

4/25 

0/92 

0/72 

2/59 

0/89 

(pH= ،اسيدیته EC= ،هدایت الکتریکي OC= ،کربن آلي POM= ای،ماده آلي ذره N= )نيتروژن کل  

 

 یراشکوبزبا خاک خارج از ها یراشکوب بوتهزهای شیمیایی خاک مقایسه ویژگی برایغیر زوجی  test-Tنتایج آزمون  -2 جدول

Astragalus 

myriacanthus  sig df t 
Acantholimon 

spinosum  
sig df t 

pH 

EC (ds/m) 

OC ( %) 

POM )gr/kg) 

N ( %) 

0/2۵ 

0/00 

0/00 

0/00 

0/۵3 

9 

9 

9 

9 

9 

-1/22 

7/20 

4/63 

۵/97 

2/32 

pH 

EC (ds/m) 

OC ( %) 

POM )gr/kg) 

N ( %) 

0/6۵ 

0/8 

0/47 

0/00 

0/97 

9 

9 

9 

9 

9 

0/4۵ 

1/9 

0/74 

۵/1 

0/3 
(pH= ،اسيدیته EC= ،هدایت الکتریکي OC= ،کربن آلي POM= ای،ماده آلي ذره N= )نيتروژن کل  

 
       بحث
 ياهانپراکنش گ یالگو خشکيمهنمناطق خشک و  در
 در حاکم محيطي شرایط و اقليمي هاییژگيو يرتأثتحت 
آب، رسوبات،  تجمع .است ایلکه پوشش از ترکيبي منطقه

 ساختاری یاسازوکار  ،هالکه ینا یرز در بذرهاو  یمواد مغذ
 اصلي ناحيه که دهدمي تشکيل را حاصلخيز جزایر نام به
 201et al Losapio  ;., 2006al ,.8) است وریبهره

et Rezaei شکل گياه و فرم بوته بر کارایي این  سویي(. از
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سررعت حرکرت   تواند تغييرات زیرا مي ،است مؤثروری بهره
تغييرر   در یک شيب دامنه کنتررل کنرد و منجرر بره     منابع را
 خراک  اسريدیته  یراشکوب خود شود.زهای خاک در ویژگي

 و بروده  هرا رویشگاه توليد قابليت در مهم هایویژگي از یکي
 خراک  کيفيرت  در شريميایي  شراخ   یک عنوانبه همچنين

 ایرن  نترایج  (.Charman & Roper, 2007)اسرت   مردنظر 
 برود،  8/7 براالی  منطقره  کرل  در pH کره  داد نشران  تحقيق
 قليرایي  سرمت  بره  خنثري  منطقه کل در خاک محيط بنابراین
 بارنردگي  کمبرود  دليل به تواندمي خاک pH بودن باال. است
 شردن  قليایي و خاک در تبادلي بازهای تجمع باعث که باشد
( 1020) همکاران و Jafarian نتایج با مطابق که شودمي آن
 مراترع  در تحقيقري  طري Vahabi (1020 ) و Gavili .است
 منطقره  خراک  کره  یافتند دست نتيجه این به مرکزی زاگرس
 کمري  ترا  خنثري  اسريدیته  دارای sp Astragalus رویشرگاه 
 در ایرررن تحقيرررق اگرچررره در گونررره   اسرررت. قليرررایي

A. myriacanthus داری در مقدار اسريدیته در  تفاوت معني
ریانس اتجزیه واما نتایج  های چهارگانه مشاهده نشدموقعيت

نشان داد که اسيدیته خراک در   A. spinosumدر مورد گونه 
در هرا  تاج پوشش این گونه نسبت بره سرایر موقعيرت    مرکز

 بيشرتر  تجمع احتماال به دليلالبته بوده است. حالت بيشترین 
در این این گونه گياهي  بقایای تجزیه از حاصل قليایي امالح
تأثير بقایای گيراهي قررار   باشد. اسيدیته خاک تحت  قسمت
به اینکه پوشش گيراهي دارای چره نروع     با توجهگيرد و مي

خراک   pHجزئي برر   طوربهتواند ترکيبات شيميایي باشد مي
 حاصرل  نترایج  .(Charman & Roper, 2007) بگذاردتأثير 
 ميرحسرن  کاله رویشگاه در الکتریکي هدایت گيریاندازه از
 اشرکوب  زیرر  خاک در داریمعني اختالف هيچ که داد نشان
 منجرر  بالشتکي بوته این و ندارد وجود شاهد خاک با هابوته
 همکراران  و Tatian .اسرت  نشرده  خاک شوری باالرفتن به
 بالشرتکي  بوته این که کردند ثابت خود تحقيقات در( 1201)

 منراطقي  در و داشرته  منفي واکنش شوری مشخصه به نسبت
 بوتره  دو اثر بين در .شودمي مستقر باشد کم شوری ميزان که
 بره  منجرر  گرون  خراک  الکتریکي هدایت ميزان بر نظر مورد
 کره  اسرت  شرده  خود تاج زیر در الکتریکي هدایت باالرفتن

 کراله  بره  نسربت  آن خراص  رویشري  فررم  دليرل  به احتماال
 هرای گونره  و باشرد مري  برازتر  تاج دارای که است ميرحسن
 بره  منجرر  و دارنرد  را آن تاج زیر در حضور امکان بيشتری
 ظرفيرت  افرزایش  و خراک  حاصرلخيزی  فاکتورهای افزایش
 (. 2015et alkhaksarzadeh ,.)شرود  مري  کراتيوني  تبرادل 
 باشرد  توانرد مري  ثرؤم عوامل دیگر از نيز ایریشه ترشحات

(., 2005al etElfstrand .)   مراده نتایج نشان داد که درصرد 
بيشرتر از   .myriacanthus A تاج پوشش زیرآلي در خاک 

 کهVahabi (2011 )و  Gavili یجنتا با که است شاهدخاک 
 مقرادیر سرطح خراک    درگرون   يراهي گ يرپ در ت کردند بيان

 یبررا  یطشررا  و یافتره  افرزایش  يراهي گ یرای الشبرگ و بقا
 .دارد مطابقرت  شودمي فراهم خاک آلي مواد و کربن یشافزا
توليرد  بره دليرل   مثبت این بوتره   يرتأث دهندهنشانین مطلب ا

در خود گيراه و   های هوایيریزش اندامامکان  برگ و ساقه،
در کرل  و الشربرگ بيشرتر   انباشرت  ، فرود آن در زیرر تراج  

 های هوایي گيراه مواد آلي از طریق اندام توجه قابلبرگشت 
 (. 2018et alZhang ;., 2019et alYao ,.اسرت )  به خراک 

شان داد ( ن6201و همکاران ) Kashi Zenouziنتایج تحقيق 
خوشرخوراک   يرخاردار و غ ي،خشب هایگونه يطورکلبهکه 
مري  انتخراب  چررا  برای دام توسط کمتر مراتع درگون  مانند
 هرا بوتره  ایرن  بين که يخوشخوراک هایگونه همچنين شوند،
 .گيرنرد نمري  قررار  چررا  برای دام دسترس در اندشده مستقر
 یرای و بقا الشبرگ مقادیر هرساله گون رویشگاه در بنابراین
 افرزایش  بررای  شرایط و یافته افزایش خاک سطح در گياهي
ایرن  نتایج که مطابق با  شودمي فراهم خاک آلي مواد و کربن
و  )شرامل فضراهای براز(    سراختار ایرن بوتره    .استتحقيق 

آورد تا گياهان دیگرر  شرایطي را فراهم مي خاردار بودن آن
و  ایررن گياهررانبرررای فرررار از چرررای دام در بررين فضررای  

جا که ایرن گياهران سررعت    . از آنرشد کنند آن یراشکوبز
شود کره  و نفوذ مواد آلي باالیي دارند سبب مي پذیرییهتجز

 این گياه بيشتر شرود  یراشکوبزدر خاک  آلي وضعيت مواد
., 2018)et al.(Ward   ساختار خوابيده برر زمرين   همچنين
بيشرتری را بررای   و جلوگيری از چرای دام فرصت این بوته 

ایرن در حرالي اسرت کره      آورد.تجزیه مواد غذایي فراهم مي



 419 3شماره  28تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمي 

خراک شراهد برا    داری ميران  تفاوت معنينتایج نشان داد که 
تراج   .وجرود نردارد    .SpinosumAبوتره   یراشکوبزخاک 

پوشش متراکم و چسبيده به زمين این گونه و عدم فضای باز 
هرای کروچکتر و   داخل تاج امکان رشد و توسعه سایر گونه

در داخل آن نداده است. بنرابراین احتمراال ریرزش    را علفي 
های هوایي خود گونه در زیر تراج پوشرش بره قردری     اندام

دار ماده آلي کل شود. همچنين نيست که باعث اختالف معني
 نبروده اسرت.   ترأثير يبر نيز ارتفاع از سطح زمين در اختالف 

 کره  داردزمرين  چسبيده بره   کامالًتاجي  .spinosum Aوته ب
کمترر  آن تراج   های هوایي در زیرامکان ریزش اندام احتمال

از سرطح   .myriacanthus Aبوتره   کره يدرحالوجود دارد، 
 ماده آليمقایسه ميانگين تغييرات  .داردبيشتری زمين فاصله 
داری ميران  های مکاني نشان داد که تفاوت معنري در موقعيت

وجرود   A. spinosumیراشکوب بوته زخاک شاهد با خاک 
ندارد، همگن بودن مقدار ماده آلي در زیر تاج و بيرون تراج  

بره زمرين    تاج پوشش متراکم و چسبيدهثير أتتواند تحت مي
. عدم فضای باز داخل (201et al Hupp ,.7) این گونه باشد

تاج و کمبود و تماس کم با اکسريژن امکران رشرد و توسرعه     
برگ را محدود کرده و سرعت چکتر و پهنهای کوسایر گونه

 .دهدتجزیه را کاهش مي
توپوگرافي بر پوشش گياهي، حرکت و نفوذ آب و ميزان 

طور غيرمستقيم بر مقدار هگذارد و بميثير أتفرسایش خاک 
است. بنابراین در شيب رو به باال دو ثر ؤممواد آلي خاک 

. احتماال های دیگر بيشتر بودبوته درصد کربن از موقعيت
اندازی الشبرگ، شاخ و برگ دامتاج دو گونه در بهثير أت

عنوان یک تله باعث افزایش مواد آلي خاک سایر گياهان به
 است.ه شدضلع باالیي 

مواد آلي و مهمترین  ای از اجزای ناپایدارماده آلي ذره
شامل بقایای گياهي و  ،شودمحسوب ميشاخ  کيفي خاک 

توده جانوری تازه یا در حال تجزیه و تخریب، زیست
موجودات زنده در خاک و مواد حاصل از توليد و تجزیه 

مطالعه ما  .( et alMotamedi ,.2013) استریزجانداران 
ای نسبت به تغييرات ماده نشان داد که تغييرات ماده آلي ذره
دارتر و چشمگيرتر بود. نتایج آلي کل برای هر دو گونه معني

پذیری يتاین نکته بود که حساسید ؤممطالعات قبلي نيز 
ای به فاکتورهای محيطي بيشتر از ماده آلي کل ماده آلي ذره

با  (2014)و همکاران  Erfanzadehعنوان مثال باشد. بهمي
نسبت به تغييرات مدیریتي مرتع های حساس بررسي شاخ 

ای( در ای و نيتروژن آلي ذرهذره بن آلي)کربن، نيتروژن، کر
گياهي مختلف به این های خاک و در تيپ مختلفهای عمق

ها در خاک سطحي و در تيپ که این شاخ نتيجه رسيدند 
تغيير در وضعيت  .بودبيشتر  ند،تنوع باالیي داشتگياهي که 

تر از کربن آلي یا نيتروژن مواد آلي، در ذخایر ناپایدار، سریع
به  (. alet Campbell ,.1999) دهدخود را نشان ميکل 

ی هاشاخ  عنوانبههمين دليل ذخایر ناپایدار کربن خاک 
حساس، برای مشاهده روند تغييرات در ماده آلي خاک 

در این تحقيق مقدار  (. alet Zandi ,.2017) اندشده يشنهادپ
 تاج پوششزیر خاک در  ایآلي ذره ماده

myriacanthus. A بود بيرون تاج پوشش بيشتر از خاک، 
-این پارامتر برخالف ماده آلي کل )که تغيير معنيهمچنين 

 .spinosum Aتاج پوشش  زیرخاک  درداری را نشان نداد( 
. بيرون تاج پوشش بودخاک  بيشتر ازداری معني صورتبه

ای در زیر تاج پوشش هر دو دليل افزایش ماده آلي ذره
مرتبط  توانديم نيزگونه در مقایسه با بيرون تاج پوشش آنها 

های گياهي و حفظ بيشتر تاج پوشش، ریزش اندام يرتأثبا 
و حجم ریشه موجود در  رطوبت و سایه در زیر تاج پوشش

 در گونههمانطور که اشاره شد  هرحالبهخاک باشد. 
A. spinosum آلي کل بين زیر و بيرون ماده اینکه  با وجود

ای ماده آلي ذره دهندهتاج گياه متفاوت نبود، نتایج نشان
حساسيت بيشتر  دهندهنشانبيشتر در زیر تاج پوشش بود که 

 Erfanzadeh) این پارامتر خاک به تغيير پوشش گياهي بود

2014., let a.) در هر دو گونه مورد شود که یادآوری مي
ای در ضلع باالی رو به شيب بيشتر از ذره مطالعه ماده آلي

ها بود. بنابراین در افزایش ماده آلي ضلع پایين و مرکز گونه
اند و با ثيرگذار بودهأهای آبي نيز تای احتماال فرسایشذره

حمل الشبرگ سایر گياهان و خاک و رسوب آنها در پشت 
 داری در افزایشمعنيثير أتگياهان ضلع رو به باالی شيب 

 اند. ای داشتهماده آلي ذره



 های شیمیایی ...تغییرات مکانی ویژگی  420

 

 منجر به افزایش A. myriacanthusنشان داد بوته نتایج 
 خرود شرده اسرت    زیراشرکوب درصد نيترروژن در خراک   

(, 2019et al. eZhou)، بوتررره کرررهحرررالي در  A. 

spinosumزیراشرکوب نيترروژن خراک    افرزایش  بر أثيریت 
پروانره ها مهمترین جنس متعلق بره تيرره   گون. خود نداشت
و شروند  در دنيا شرامل مري  را گونه  2۵00 ،باشندآساها مي
هرا  گونپراکنش دارند.  خشکنيمهدر مناطق خشک و  اکثراً

منبررع عظرريم تثبيررت نيتررروژن برروده و موجررب برراروری و  
شوند و از طریق همزیسرتي ریشره برا    حاصلخيزی خاک مي

های ریزوبيوم نقش اساسي در چرخه عناصر غرذایي  باکتری
در این  (.201et al Rousk ,.6) دیگر گياهان دارند نسبت به

های آمراری نشران داد کره موقعيرت مکراني      پژوهش تحليل
 شرريب رو برره برراال در بوترره  برررایدار شررده بررود. معنرري

A. myriacanthus داری برراالترین درصررد طررور معنرريبرره
نيتروژن و موقعيت خارج از بوته کمترین درصد نيترروژن را  

رود دليل آن عالوه برر دالیلري کره در    که احتمال مي داشت
مورد علت افزایش مواد آلي در ضلع باالیي گفته شد، وجود 

 های همزیست با ریشه این گياه باشد.باکتری

ای بر فاکتورهای کيفي دو گونه بوتهتأثير بررسي  يطورکلهب
تری نقش پررنگ A. myriacanthusنشان داد که گونه  خاک
خصوصيات شيميایي خاک نسبت به گونه تغيير )مثبت( در 

و خاک گياهان شناخت روابط موجود بين  .ددیگر دار
های فرایندآگاهي از  در استقرار آنها و مؤثر، عوامل زیراشکوب

های گياهي و فضای خارج آنها کمک اکولوژیکي این توده
 ،و عملکرد مراتع، مدیریتها توانمندیشایاني به شناخت 

 ازحدبيش برداریبهرهو جلوگيری از صحيح آنها  ریزیامهبرن
 احيا دست در که مناطقي شودپيشنهاد ميبنابراین  .نمایدمي آنها

و  دنشو استفاده ین قبيل گياهانکشت ابرای  باشندمي اصالح و
الزم است  .عمل آیدحفظ و گسترش آن بهبرای اقدامات الزم 
مردم محلي به   .myriacanthusAاز گونه که  شودیادآوری 
ارائه نتایج هرحال به نمودند.گسترده کتيرا برداشت ميصورت 

ها در حفظ خاک دارد مياین تحقيق که نشان از اهميت گونه
برداری برداران در راستای بهرهتواند زنگ خطری برای بهره
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Abstract 

    Soil and plants in natural ecosystems interact with each other. The different structures and 

characteristics of plant species in an area in the long term affect environmental variables, 

especially on the soil. This study aimed to investigate the effect of two plant species, Astragalus 

myriacanthus, and Acantholimon spinosum, on soil chemical properties in different spatial 

locations. Soil sampling was done in early fall 2018 by randomly selecting 20 replicates (10 

individuals of each species) from four locations (upward slope edge, downward slope edge, 

center, and outside (as control)) in sycamore rangelands Naz, Yazd province. A total of 80 soil 

samples were collected. Then, soil chemical properties, including pH, EC, total organic matter 

(TOM), particulate organic matter (POM), and total nitrogen (TN) were measured in the 

laboratory. The effect of plant presence on soil properties showed that the parameters of organic 

matter (mean 1.66%), total nitrogen (mean 0.22%), electrical conductivity (mean 368.97 

Ms/cm), and POM (with an average of 1.28%) in beneath A. myriacanthus were significantly 

higher than the soil outside the floor (with averages of 0.92%, 0.13%, Ms/cm 139.5, 58, 

respectively (P <0.05). TN and POM in the upslope edge were significantly higher than other 

edges. In A. spinosum, there were no significant differences of TOM (1.77%), TN (0.23%), EC 

(215.46 Ms/cm), and pH (7.97) in beneath with outside the canopy. However, the POM with an 

average of 1.49% had the highest amount under the canopy relative to the outside soil and other 

sampling sides. In general, this study expresses the different roles of different cushion plants on 

the chemical and qualitative characteristics of the soil, which by recognizing this role can help 

improve, develop and maintain their habitats. 

 

Keywords: Cushion plants, total organic matter, particulate organic matter, canopy. 
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