
هاي  گونه يبه جا مرتعی چندسالههاي  م گونهید مدیریت اراضی یبررس

  ش خاكیفرسا مبارزه اکولوژیک باکساله جهت ی

  مدیریت اکولوژیک کنترل فرسایش خاك در اراضی دیم با بررسی انواع رسهاي منطقه : موردي ي مطالعه

  چند ساله مرتعیهاي  و فرم رویشی گونه

 

 5امراله رضایی ،4، رسول مهدوي3حمیدرضا کریمزاده، 2ین خواجه الدینسید جمال الد ،1رضیه رضاییم

  

  چکیده 

جلوگیري از فرسایش سطحی و باال بـردن   له مرتعی به جاي دیمزارهاي گندم راهکار مهمی جهتچندساهاي  کشت گونه

در مناطق سمیرم  )Onobrychis viciaefolia(کاري دیم بررسی علل عدم موفقیت علوفهبراي  .باشد می منطقهتولید علوفه 

دوم استفاده اول و  در سال permanent platبرداري  نمونه ابتدا در هرایستگاه از. ایستگاه درنظر گرفته شد 12 و چادگان

خاك پروفیل خاك بـا ابعـاد   هاي  در هر ایستگاه براي تهیه نمونه. یادداشت گردیداسپرس یخ کش شده هاي  و تعداد پایه

، تعیین سن اسپرس از ریشـه و تعیـین خصوصـیات    فرم رویشی اسپرسسپس در آزمایشگاه . ردیدمتر حفر گ 1*1*1.5

وشناسایی  آنالیز X-Rayرسی، با دستگاه هاي  کانی نهایتاً .بررسی گردیدرس خاك هاي  کانی  فیزیکی و شیمیایی خاك و

ب درون آه پس از بـارش بـاران و بـرف    بوده ک 2:1پذیر  رسی انبساطهاي  نتایج نشان داد خاك منطقه داراي کانی. شد

خـاك گردیـده    زیـاد و فرسایش ها  این انبساط باعث تخریب خاکدانه. گردد می یخ زده و باعث انبساط خاكها  خاکدانه

. شـود  مـی  گیاهان به سمت باال رانده شده و گیاه ریشه کن یا یـخ کـش  هاي  بنابراین با اعمال نیرویی به سمت باال ریشه

بنابراین با توجـه  . افتد می گیاه و ریشه قطع شده پس از یخ کش شدن روي سطح خاكهاي  ساقه ي قیماندهبدین ترتیب با

پـذیر کـه بـه شـدت      ن گیاه در اراضی با رسهاي انبساط، استفاده ایاسپرسدر مدیریت دیم  X-Rayنالیز خاك آبه نتایج 

  . گردد نمی گیاه، توصیه باشد به دلیل فرم رویشی ویژه این می خیز حساس به فرسایش و برف

   :کلمات کلیدي 

  گیاه چندساله مرتعی، خاك، فرسایش، یخ کش شدن 
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Investigation of rain fed perennial range plant instead of annual 

species for ecological control of soil erosion 

 

 Rezaei M.1, Khajeddin S. J.2, Karimzadeh H.3, Mahdavi R.4 and Rezaei A.5 

 

 

Abstract 

One of the most important waysto decrease surface evorsion and increase forgie production is 

cultration of When we cultivate corns and we have not any good yields we can change the corn 

species with perennial range species. It causes to decrease surface erosion and increase forage 

production.   

The goal of this study is assessing of unsuccessful reasons in forage rain fed cultivation of 

Onobrychis viciaefolia.This study was down in 12 stations in Semirom and Chadegan. At first we 

had permanent plot in every stage and the number of heaving sainfoin was noted. In every station 

was prepared a soil profile with 1*1*1.5 meter and in laboratory growing form of sainfoin was 

studied. Age of plants and physical and chemical characteristic soil and clay mineral were 

determined. Then clay minerals were analyzed by X-Ray diffraction. Results show that soil has 

expansion clay minerals 2:1. That after raining in cold season, water and snow water between 

ingredient was heaved and cause to expand soil. This expantion cause to damage soil granule and 

increase soil erosion. Finally this expansion cause to go up the plant root and cut. 

 

 

Key Word:  
 soil erosion, mineral, heaving, forage cultivation, vegetation cover 
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19 هاي یکساله جهت مبارزه اکولوژیک با فرسایش خاك هاي چندساله مرتعی به جاي گونه ررسی مدیریت اراضی دیم گونهب

 مقدمه

 سـاله ماننـد گنـدم اختصـاص     یـک هـاي   گونـه  ، بهو پس از شخم است ربري داده شدهامروزه مراتع زیادي تغییر کا

 یابد به طوریکه بل می لهاي بعد کاهشسال اول تولید خوبی داشته ولی بازدهی در سا 4یا  3این اراضی در . یابد می

یار در جهـت  اراضی عاري از پوشش گیاهی مرتعی فرسایش خـاك آغـاز و شـخم و شـ     در. گردند می استفاده رهاا

دهـی و   از بـین رفتـه، قـدرت محصـول    خـاك سـطحی    ي اید و پس از مـدتی الیـه  افز می شدت آنشیب زمین، بر 

بنابراین بـراي جلـوگیري از   . بدین ترتیب منابع ملی از دسترس خارج خواهد شد .یابد می حاصلخیزي خاك کاهش

مرتعی چندساله با هـدف  هاي  ان از گونهتو می ،فرسایش خاك با بیولوژیک مبارزهروند افزایش و تخریب اراضی و 

خـاك و تولیـد    لـی آ ، افزایش موادیتاج پوشش گیاه ،، توسط ریشهجلوگیري از فرسایش، حفظ خاك چندمنظوره

  .علوفه و بذر استفاده نمود

در سـال سـوم یـا    اسـپرس  هـاي   ه ریشه پایهمشاهدات عینی در دیمزارهاي علوفه سمیرم و چادگان نشان داد ک

این گیاهان پس از نـزول  هاي  از داخل خاك کنده و روي سطح خاك افتاده است یا به اصطالح محلی ریشه رمچها

اگرچه این گونه براي کشاورزان، نسبت بـه گنـدم دیـم تولیـد بـاالتر و صـرفه       . است1برف در منطقه یخ کش شده 

در . محصول در منطقه شـده اسـت   اقتصادي بهتري داشته است اما مساله یخ کش شدن باعث کاهش بازدهی تولید

شه کن شدن این گونه در سمیرم و چادگان بررسـی  ری اثر برف و یخ در فرسایش خاك سطحی و نهایتاًطالعه این م

  .دمشاهده نش الزم به ذکر است که این مساله در اراضی کشت یونجه. گردید

ترکیـه، اروپـاي    زمستانهاي سخت مانند ابه دلیل مقاومت در مقابل سرما، اغلب در مناطق سرد جهان باین گونه 

، ن، شـهرکرد ، اصفهامانند نواحی غرب و شمال غرب کشور، چهارمحال و بختیاري نقاط سرد ایران و شمالی، کانادا

قی گنبـد کـاووس بـه طـور     این گیاه در ایـران، در شـمال شـر   ). 1371 باقري،( شود می در شرایط آبی و دیم کشت

به تولید یونجـه و  توان در زمینهایی که قادر  می اسپرس را .)1375سندگل، ( شود می صد بومی دیدهخودرو و صددر

در شـرایط دیـم     ایـن گونـه   ).Milthorpe,1998(و محصول رضایت بخشـی را بدسـت آورد    شبدر نبوده کشت نمود

بـوده و در  همچنین مقـاوم بـه کـم آبـی      )1373میرحسینی،و  Chapma, 1980(نسبت به یونجه داردباالتري  عملکرد

 .)1370نوروزیـان،   و 1371بـاقري،  (نماید می متر علوفه رضایت بخشی تولیدمیلی 250-300شرایط دیم با بارندگی 

 ت بـه سـرما حسـاس   نسـب و در اوایـل کشـت،    )Burton, 1996(استزرد  این گیاههاي  رنگ ریشه دلیل تانن زیاده ب

ناسـب وآهکـی و خاکهـایی بـا     و با زهکشـی م ) 1375 سندگل،( اسپرس در خاکهاي عمیق. )1378 مقدم،( باشد می
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   ).Cooper, 1974(تحمل شوري و غرقاب شدن خاك را ندارد و )1371باقري، (نماید می رشد 6 اسیدیته باالي

وقتی کـه تغییـرات درجـه حـرارت     . ب، باد، برف و یخبندان اشاره نمودآتوان به  می فرسایشموثر در  از عوامل

خـاك  هـاي   اثـر خردکننـدگی دانـه    ،باشد در اثر انبساط حجم آب در بین شکافها و درزهـا  محیط با یخبندان همراه

 دهنـد  مـی  تشـکیل هـا   را کـانی هـا   خـاك درصد از حجـم بیشـتر    50حدود  ).1375رفاهی، (یابد می بشدت افزایش

آید،  می ه وجودهاي اولیه ب یکی از مهمترین مواد معدنی که ضمن تخریب سنگها و کانی). 1385عشایري و یثربی، (

قـادر  را در سطح خود جـذب کنـد و    خاك ، یونهاي موجود در محلولکه در نتیجۀ جذب آبرس است هاي  کانی

باعث بسـته شـدن خلـل و    شده منبسط هاي  رس). 1374محمودي، (شودباز و منبسط اي  هکرده تا اندازآماس  است

  ). Weaver, 2001(گردد می فرج و شکافهاي خاك

عموماً ظرفیت نگهداري آب و ظرفیت تبادل یونی باالیی دارنـد، ولـی نفـوذ پـذیري آنهـا       1ولخاکهاي ورتی س

دارنـد و بنـابراین رطوبـت قابـل      می نگه این خاکها در حالت نقطه پژمردگی، مقدار زیادي آب در خود. اندك است

و عمـدتاً از نـوع    2تاسـمکتی  غالب رسی این خاکها از گـروه  کانی). Emerson, 2002( دسترس آنها محدود است

قابلیـت انبسـاط آن در    2:1هـاي   در تحقیقات خود نشان داد که ویژگی مهم رس دیویس. باشد می 3مونتموریلونیت

  . )Ter break & Daywis, 1999(حالت خیس و انقباض آن در حالت خشک است

هان با استفاده از پراش هاي مختـلف در شـرق اصـفـ ریخـت ي رسی پنج خاك گچــی از زمین ها شناسایی کانی

در همــه هــا  بنــا بــه یافتــه. مـــورد بررســی قــرار گـــرفت )1383( توســط کریمــزاده و همکــاران 4اشــعه ایکـــس 

هاي  ي پالیگورسکیت، میکا، کائولینیت، کلریت و کوارتز وجود داشته و اسمکتیت در خاك ها خاك، کانی هاي رخ نیم

خـاك بـا   هاي  مطالعات شناسایی اندازه کانی). 1383کریمزاده،(یی شداي و تراس قدیمی رودخانه شناسا دشت دامنه

در خاکهاي اسیدي ایلیت و اسمکتایت بوده که آنهـا در پدیـده یخبنـدان    ها  پراش اشعه ایکس نشان داد غالب کانی

مطالعه حاضر بـر روي خـاك منـاطق سـمیرم و چادگـان و فـرم       . )Simas.& et al, 2006(منطقه نقش مهمی دارند

  .انجام شده است اسپرس، ،Onobrychis viciaefolia گیاه مرتعییشی رو

  ها مواد و روش

 با توجه به فرسایش خـاك سـطحی   Sainfoin میزان ناموفق بودن کشت اسپرس هدف اصلی از این مطالعه بررسی

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1- Vertisole 
2- Smectite 
3- Montmorilonite- 
4- X-ray diffraction- 
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21 هاي یکساله جهت مبارزه اکولوژیک با فرسایش خاك هاي چندساله مرتعی به جاي گونه ررسی مدیریت اراضی دیم گونهب

فـرم رویشـی   نوع خـاك منطقـه و    .درنظر گرفته شد در سمیرم و چادگان اصفهان ایستگاه 12بدین منظور . باشد می

فرم رویشی یونجه به دلیل کشت موفق آن در اراضی مشابه کشت اسپرس بررسی و با فـرم  . اسپرس بررسی گردید

بررسی اثر نزوالت جوي مانند برف و باران بر فرسایش خاك مناطقی کـه در آن گیـاه    با هدف .اسپرس مقایسه شد

. خاك با حفر پروفیـل تهیـه شـد   هاي  و نمونهرداري ب نمونهدر هر ایستگاه از پوشش گیاهی، است، فوق کشت شده 

. متر حفر گردید 1*  5/1*5/0موفق و در قطعه نا موفق با ابعاد  با کشت ی در قطعههای پروفیل ،جهت مقایسه خاك

بـا اسـتفاده از شـمارش     سپس در آزمایشگاه بررسی فرم رویشی اسپرس و یونجـه، تعیـین سـن اسـپرس از ریشـه     

. رس خـاك انجـام شـد   هاي  آزمایش شناسایی کانی ین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك وو تعی رشدهاي  حلقه

  .آنالیزگردید X-Rayسی رسی با دستگاه خاك براي کانی شناهاي  و نمونه يخاك آماده سازهاي  نهایتا نمونه

  برداري خاك نمونه

همچنین . ه وسیله اوگر نمونه برداري شدسانتیمتر ب 30-0 ارتفاعبه منظور بررسی الیه سطحی خاك، از این الیه به 

  .حفر شده انجام شدهاي  مختلف خاك و از پروفیلهاي  نمونه برداري از افق

  رسی هاي  شناسایی کانی

گـل اشـباع،    pH خاك پروفیل عالوه بر اندازه گیري خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك نظیـر هاي  بر روي نمونه

EC بافت، ماده آلی کاتیونهاي ،k وNa رسـی موجـود در   هـاي   آهک خاك، آزمایشی با هدف شناسایی کانی و

این مراحـل عبارتنـد   . انجام پذیرفت )NRM department,2006( خاك در چند مرحله به روش کیستریک و هوپ

و جداسـازي  ) خـاك لومینیوم از نمونـه حذف اکسیدهاي آهن و آ(زدایی  زدایی، آهن از آهک زدایی، مواد آلی

. ها اي، انجام آنالیز تفرق اشعه ایکس بر روي نمونه رسی بر روي المهاي شیشههاي  ذرات در اندازه رس، تهیه نمونه

  .حفر شده انجام گرفتهاي  از پروفیل Aخاك افق هاي  این آزمایش بر روي نمونه

  آهک زدایی  -1

میلـی لیتـر اسـید اسـتیک      54گرم استات سدیم را وزن کرده و بـا   164ین و میزان گرم خاك توز 20 ،از هر نمونه

لیتر رسـانده   2تنظیم نموده و سپس حجم محلول به  5 بهآن را  pHلیتر رسانده و  5/1به  آنرامخلوط کرده و حجم 

ریختـه  هـا   مونـه سی سی از محلول تهیه شـده روي ن  100و  شده خاك در حمام بن ماري قرار دادههاي  نمونه. شد

حلول رویی دور ریخته و م نددقیقه سانتریفوژ شد 5دور در دقیقه به مدت  2000با ها  ساعت نمونه 5/0پس از . شد

بـا ایـن   . ها ایجاد نگردد تکرار شد تا جوششی در نمونه آنقدر این عمل .اضافه شددوباره محلول جدید به نمونه

  .حذف گردیدها  خاك است، از نمونه روش آهک موجود که سبب هم بند شدن ذرات
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  مواد آلی زدایی  -2

درصـد بـه    30بن ماري قـرار داده و آب اکسـیژنه   وان انجام شده بود را در  نمونه هایی که بر روي آنها تیمار آهک

اینکـار آنقـدر   . درجه سانتگراد ثابت نگه داشته شـد  80دماي بن ماري . اضافه گردیدها  صورت قطره قطره به نمونه

مخلوط را سانتریفوژ کـرده و بـراي مرحلـه بعـد     . ادامه یافت تا با اضافه کردن آب اکسیژنه جوششی حاصل نگردد

  . نگهداري گردید

  زدایی  آهن -3

گرم بی کربنات سـدیم   4/8 وگرم سیترات سدیم  2/75(محلول سیترات بافر ابتدا پس از تهیه محلول سیترات بافر 

مـاري قـرار   و در بن این محلول اضافهسی سی از  100، بر روي هر نمونه خاك ) pH=  3/7در  NaClگرم  70و 

هـا بـه    رنـگ نمونـه  پس از تغییر . گردیدبه آن کمی دي تیونات سدیم اضافه  قرار دادن و زیر هوداز  پس. داده شد

  . شدسانتریفوژ شده و مایع رویی خارج  ها نمونه. نقدر محلول اضافه شد تا بی رنگ گرددآ ،یلجن رنگ

  جداسازي رس  -4

 ،دقیقـه  3مـدت  دردر دقیقـه  750دور  پـس از سـانتریفوژ بـا   مایع رویـی   آب مقطر ریخته و ،خاكهاي  روي نمونه

محلـول رویـی   . ن و سیلت جدا شداز شخاك دفعه تکرار گردید که با این عمل، رس  5عمل فوق  .آوري شد جمع

تا رس ته نشین شود سپس مایع رویی را دور ریختـه  شد  دهقرار دا به حالت ثابت آوري شده به مدت سه روز جمع

  .درجه سانتیگراد قرار داده تا آب اضافی تبخیر و خشک شوند 50نمونه را درون آون با دماي  و

به عبارتی از هر نمونه . گرم وزن کرده در دو لوله آزمایش ریخته شد میلی 40به میزان  دو بار از هر نمونه خاك،

دقیقـه بـا    1سپس به مدت . اشباع شد KClو یک نمونه با  MgCl2یک نمونه با  کرده وید تهیه خاك دو نمونه جد

مـایع رویـی دور   و سـپس   ذرات رس موجود در هر نمونه به صورت سوسپانسیون در آمدهدر مخلوط اولتراسیون، 

بـا   مرتبهکلسیم اشباع شد، سه  با کلرید منیزیم و کلریدها  تکرار و پس از آن که نمونه مرتبهاین کار سه . ریخته شد

مایع رویـی دور   با شیکر، سانتریفوژ شده محلول پس از تکان دادن. الکل اتیلیک شسته و با ورتکس به هم زده شد

 سوسپانسـیون شـده   محلولازهر . ریخته شد آب مقطرسی سی  20پس از شسته شدن، روي هر نمونه . ریخته شد

در دسـتگاه  ها  سپس نمونه. عت در معرض هوا قرار داده شد تا خشک شودسا 24روي الم ریخته و به مدت  نمونه

X-Ray ) دستگاه تفرق اشعۀx (  آمـاس پـذیر   هـاي   جهـت تشـخیص رس  . قرار داده شد و مورد آنالیز قـرار گرفـت

سـاعت   24را در دسیکاتور حاوي اتیلن گلیکول قرار داده و دسـیکاتور بـه مـدت     MgCl2تیمارهاي اشباع شده با 

 .قـرار داده شـد   cْ550سـاعت در آون   24نیز بـه مـدت    KClتیمارهاي اشباع شده با . گذاشته شد cْ80حمام روي 
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تحـت   Cukaو تشعشـع   1تک فام کننده با استفاده از اشعه ایکس تیمار شده بوسیله دستگاه دیفراکتومتريهاي  نمونه

  . ندکیلو ولت قرار گرفت 40میلی آمپر و ولتاژي برابر  40جریان معادل 

  بررسی فرم رویشی اسپرس و یونجه  - ب 

اسـپرس و  هـاي   و ریشه و نحوه قـرار گـرفتن سـاقه   ها  در آزمایشگاه محل جوانه انتهایی، بافت استحکامی ساقه

  . یونجه در سطح خاك، مورد بررسی قرار گرفت

  تعیین سن گیاه مرتعی -ج

بـرش عرضـی از ریشـه     .اهمیـت اسـت   داراي ،اسپرس به دلیل ارتباط آن در فرآیند یـخ کـش شـدن   هاي  سن بوته

سـن ایـن    وندي شـمارش و نهایتـاً  آمختلف با سنین متفاوت اسپرس تهیه گردید و با بینوکلر تعداد دوایر هاي  بوته

  ). 2جدول (گیاهان تعیین گردید

  نتایج

  .ارایه شده است) 1(نالیز گردید که نتایج آن در جدول ایستگاه آ 12خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك میانگین 

  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك  -1جدول
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* :Sدهنده کشت موفق و  ، نشانU ،دهنده کشت ناموفق اسپرس نشان  

و این موضوع به دلیل شـکل   افتد می با سنین باال اتفاقهاي  فرآیند یخ کش شدن در بوتهاسپرس  يدیمزارها در

نشـان داده شـده   ) 2(اسـپرس در جـدول  هـاي   سن پایه. باشد می گیري فرم رویشی خاص در این گیاه در سنین باال

  .است

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1  - Monochromator 
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  اسپرس دیم از مقطع ریشههاي  تعیین سن بوته -2جدول 

  3  3  3  9  3  10  14  3  3  14  3  )سال(سن اسپرس

  2  2  2  8  2  9  13  3  2  13  2  تعداد دوایر آوندي

اسپرس از بافت پارانشیمی سست تري نسـبت  هاي  ساقهپایینی هاي  بررسی فرم رویشی اسپرس نشان داد، بخش

ود، ش می فرعی بیشترهاي  به یونجه برخوردار است و از سالهاي سوم به بعد که گیاه رشد بیشتري کرده و وزن ساقه

  .روند می کنند و اکثر اوقات در خاك فرو می انحنا یافته و به سطح خاك تکیهها  قسمت پایین این ساقه

ن اراضی مـورد  چندساله مرتعی کشت شده بود خاك ایهاي  به منظور بررسی اثر برف بر خاك مزارعی که گونه

سـطحی  هـاي   کانی رسی غالب در الیـه  کامی که مختلف نشان دادهاي  ایستگاههاي  خاكبررسی . آنالیز قرار گرفت

ورمـی کولیـت    -کلریتهاي  کانی .شددر بخش رس درشت دیده  انبساط پذیر به مقدار کمهاي  نیکا و، بوده خاك

تبدیل کلریـت بـه    طی فرآیندالیه هایی از هیدروکسید در فرآیند هوادیدگی . اسمکتیت مشاهده گردید یا کلریت 

حاصل شـده   x- rayنمودار  16اطالعات فوق از . ه استدیتشکیل رس مختلط گرد باعث ورمی کولیت یا اسمکتیت

   ).1شکل (است که به دلیل باالرفتن حجم مقاله به ارایه یک نمودار اکتفا شده است 

نشان دهنده کانی میکا و افـزایش شـدت آن    c ْ55نانومتر در تیمار  96/9پیک در باال ترین نمودار، ) 1(در شکل 

  ).1شکل (انبساط پذیر به میکا استهاي  ه تبدیل کانینشان دهند

  

 X Rayبا دستگاه  سمیرمسنجی نمونه خاك منطقه  نمودار طیف -1شکل 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


25 هاي یکساله جهت مبارزه اکولوژیک با فرسایش خاك هاي چندساله مرتعی به جاي گونه ررسی مدیریت اراضی دیم گونهب

  بحث 

اسپرس نشان داد یکی از علل عدم موفقیت اسپرس در مزارع کشـت  هاي  صحرایی از بوتههاي  مشاهدات و بررسی

 نشـان داد در خاکهـاي اراضـی    X-Rayآنالیز خاك بـا  . افتد می فاقآن، یخ کش شدن آن بوده که بعد از نزول برف ات

 پربـاران،  رسی انبساط پذیر عمدتاً اسمکتیت و ورمی کولیـت بـوده کـه در طـی فصـل     ھ�اي  کانی سمیرم و چادگان

. شـوند  می از دست داده و منقبض و چروکیده خود رااي  هکشش الیها  این کانی در فصول خشک،. شوند می منبسط

بنابراین ریشه گیاهان از جایگـاه خـود کنـده شـده و     . شود می شکاف ایجاد عمق خاك تاها  ر انقباض این رسدر اث

طالقان از کانی غالب رسی خاکهاي منطقه  مقدم در تحقیقات خود نشان داد. گیاه نمی تواند به رشد خود ادامه دهد

تناوب انقبـاض و انبسـاط بـه عنـوان یـک      ). 1378مقدم، ( باشد می اسمکتیت و عمدتاً از نوع مونتموریلونیت گروه

منبسـط و باعـث   هـا   ، رسپس از بارندگی، سطح خاك خیس شـده . شود می خاك محسوبفرآیند مهم در تشکیل 

انقباض یافته و دوباره شکافها، در سـطح خـاك   ها  ، رسپس از خشک شدن خاك. گردد می کهابسته شدن درز و تر

یشه گیاه در این محدوده، ریشه با توجه به شکاف ایجاد شده بـه یـک طـرف    شوند که در صورت وجود ر می ظاهر

 ,Willy( شـود  می در نتیجه، فرآیند انقباض و انبساط متوالی این خاکها، باعث کنده شدن این گیاهان. شود می کشیده

انی رسـی،  نشـان داد عـواملی ماننـد نـوع کـ     خـاك عشـایري   شناسی و تجزیه شیمیایی  نتایج مطالعات کانی. )2005

 دهنـد  مـی  را تحت تاثیر قرار خاك، مقدار تورم ه ذرات رس، درصد رس و درصد رطوبتجذب شده بهاي  کاتیون

 که نشان داد هنرجو و جاللیان مطالعه مناطق موردخاکهاي  x- Rayنالیز آهمچنین نتایج ). 1385عشایري و یثربی، (

شناسـی   یل شده در خاك است کـه در سـازندهاي زمـین   تشکهاي  ورمیکوالیت یکی از کانی -کانی مختلط کلریت 

 ).1389هنرجو و جاللیان، ( وجود نداشته است اطراف منطقه

افتد اما به دلیل فرم رویشی متفاوت یونجه و اسـتحکام   می روند یخ زدن خاك، در مزارع کشت یونجه نیز اتفاق

. این گیاه نداردهاي  ك تاثیري در کنده شدن پایهیونجه، یخ زدن خاهاي  بیشتر بافت پارانشیمی بخشهاي پایینی ساقه

جدیـد  هاي  به طوري که جوانه. باشد می بررسی فرم رویشی اسپرس نشان داد فرم رویشی اسپرس با یونجه متفاوت

وقتـی رشـد   . یابنـد  می قبلی ادامههاي  ساقه این جدید از زیرهاي  رشد کرده و رشد ساقه یقبل در بخش پایینی ساقه

فرم کمانی گرفتـه  ها  استحکام کافی، این شاخه ل افزایش وزن ساقه و همچنین عدمیشود به دل می نها انجامزیاد در آ

  . روند می در خاك فروها  بعضی موارد این ساقهدر و روي سطح خاك افتاده ها  ش پایینی ساقهو بخ

مچنین بافت پارانشیم ساقه نیز رشد کرده و ه سال قبلهاي  قسمت باالي ساقه درجدید هاي  اما در یونجه جوانه

و فقط ریشـه   اتفاق نمی افتدرشد یافته،  ساقهدر اثر وزن ها  داراي استحکام زیادي است و حالت کمانی شدن ساقه

 رود کـه هنگـام   مـی  از گیاه نیز در خاك فرو ساقهدر حالی که در اسپرس عالوه بر ریشه چند . در خاك وجود دارد
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که در خاك فرو اسپرس هاي  ، نیروي باال آمده از طرف خاك به ریشه و ساقهخاكفرسایش شدید خاك و یخ زدن 

  .شود می وارد شده و یکباره ریشه از قسمتهاي باالیی کنده اند، رفته

  گیري نتیجه

زمانی که در فصل . باشد می 2:1پذیر  رسی انبساطهاي  خاك منطقه نیز نشان داد که خاك داراي کانیهاي  آنالیز رس

. نماینـد  می و آماس افتد رسهاي موجود در خاك آب را جذب کرده می برف اتفاق متعاقباً بارندگی ود بارش نامساع

مـده و ریشـه گیـاه بـه     آدر خاك فرورفته گیاه، به سمت بـاال وارد  هاي  نیرویی از زمین به ریشه و ساقهبه دنبال آن 

ه و ریشه قطع شده پس از یخ کش شـدن روي سـطح   گیاهاي  بدین ترتیب باقیمانده ساقه. شود می طرف باال کشیده

بنابراین  .باشد می یخ کش شدن شدیداً حساس این گونه با توجه به فرم رویشی خاص خود به فرآیند. افتد می خاك

و خـاك آنهـا    خیز بـوده  برف در اراضی که به دلیل فرم رویشی ویژه این گیاه، ،کشت گونه چندساله مرتعی اسپرس

   .گردد پذیر توصیه نمی ر صورت وجود خاکهایی با رسهاي انبساطد فرسایش پذیر است

  منابع  

 . ، ستاد جهاد سازندگی، استان همدان، کمیته کشاورزياي اسپرس یک گیاه علوفه .1371، .باقري، ع -1

  .فرسایش آبی، انتشارات دانشگاه تهران .1383، .رفاهی، ح -2

، مؤسسه تحقیقـات  در کالسه گنبد کاووساي  همرتعی و علوفي ها بررسی سازگاري گونه .1375، سندگل، ع -3

 . جنگلها و مراتع

زاد خاکهاي رسی متراکم شده، مجلـه فنـی مهندسـی    آبررسی پتانسیل تورم  .1385، .یثربی، ش ،.عشایري، ا -4

 .مدرس

هـاي   یخـت رسـی خاکهـاي گچـی زمـین ر    هاي  مطالعه کانی .1383خادمی،  .جاللیان و ح ،.، ا.کریمزاده، ح -5

مختلف در منطقه شرق اصفهان، مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی علوم آب و خـاك، دانشـگاه صـنعتی    

 .اصفهان

اسپرس به خشـکی  هاي  مقایسه هشت رقم اسپرس و یونجه و بررسی عکس العمل .1373 ،.میرحسینی، س -6

  ، 68 - 64 ص، ص25شماره مجله پژوهش و سازندگی،  در مزرعه،

  .کشناسی، انتشارات دانشگاه تهرانمبانی خا .1374 ،.حکیمیان، م ،.محمودي، ش -7

و مرتعـی در منطقـه   اي  هبررسی امکان جایگزینی دیمزارهاي گندم و جو بـا نباتـات علوفـ    .1378، .مقدم، م -8

  .33شماره  مجله منابع طبیعی ایران، طالقان
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و امکـان کـاربرد آن در    سـطحی تال به بیماري سفیدك بررسی ارزش غذایی اسپرس مب .1370،.نوروزیان، ح -9

  .76تا  74 صص، 12، شماره پژوهش و سازندگی مجلهتغذیه دام، 
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