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چکیده
هاي هـوایی خـود    ها و اندام هاي خود جذب کرده و بخشی از آن در برگ گیاهان نمک و عناصر خاك را از طریق ریشه

هاي هوایی گیاه بر سطح خاك تجمع یافته و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی  این امالح در هنگام ریزش اندام. کنند ذخیره می
یق اثر درختان تاغ بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و همچنین در این تحق. دهند خاك سطحی را تحت تأثیر قرار می

متر، یکی در زیر تاج پوشش درختـان و   300براي انجام این تحقیق دو ترانسکت به طول . رطوبت خاك بررسی شده است
متري از  50ود حد(برابر ارتفاع درختان  5اي  و دیگري در فاصله) وسط تاج پوشش(متر از تنه درخت  5/1به فاصله حدود 

به منظور بررسی تأثیر درختان بر روي خصوصیات خاك منطقه، بر روي هـر  . به عنوان شاهد در نظر گرفته شد) تنه درختان
پـس از  . متر انجـام گرفـت   سانتی 20-30و  10-20، 0-10هاي برداري از عمق نقطه انتخاب گردید و نمونه 30ترانسکت 

هـا   ، رطوبـت وزنـی و حجمـی خـاك نمونـه     pH ،ECمیزان کلسیم، منیـزیم، پتاسـیم، سـدیم،     ها به آزمایشگاه، انتقال نمونه
داري در زیر درختان افزایش  طور معنی ها به نمونه ECو pHنتایج حاصل نشان داد که میزان پتاسیم، سدیم،. شدگیري اندازه

توانـد از هـم    افزایش میـزان امـالح خـاك مـی     .داري در زمان مطالعه کاهش یافته است اما مقدار رطوبت خاك به طور معنی
تواند باعث بهبود سـاختار   ها می پاشیدگی ذرات خاك و حمل آسان تر آنها را به همراه داشته باشد ولی اضافه شدن الشبرگ
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Influence of Windbreak-trees on the Soil'sPhysical and Chemical 

properties,

Humidity and Erosion in Arid Regions
(Case Study: Semi-arid Lands of Aaran and Bidgol)

Sadatinejad J1*, Zarepoure H2, Ghazavi R3

Vali A.A4

Abstract
When aerial parts of the plants capable of storing absorbing mineral salts in their leaves fall, these 

dissolved materials are transferred to the soil surface, changing its physical and chemical properties. In 

this study, we have investigated the influence of the Haloxylon tree on the physical and chemical 

properties, and also humidity of the soil using two, 300 m long transects; one canopy of the trees (1.5 m 

distance from the tree trunk) and another one used as the reference located at a distance five times as long 

as the tree’s height (almost 50 m away from the tree trunk). Thirty points were selected on each transect, 

and samples were taken from depths of 0-10, 10-20, and 20-30 cm of the soil. Measurements were taken 

with respect to Ca+, Mg+, K+, Na+, pH, EC, biomass and volume humidity.  
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مقدمه
خاك به عنوان بستر . شود آنها متأثر می گذارد و از  توان بخش فرسایش یافته سنگ مادر دانست که برگیاهان تأثیر می خاك را می

هاي گیاهی  ونهکند و گ ها، ذخیره آب و هوا و ذخیره مواد غذایی را تأمین می رشد گیاهان، چهار نیاز اساسی تعادل گیاه، استقرار ریشه
هاي غیر بومی به یک منطقه،  در این بین ورود گونه). 1381اردکانی،(گذارند  نیز بر  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك تأثیر می

پس انتخاب ). 1374افخم شعرا، (تواند سبب بروز تغییرات منفی و مثبت در خصوصیات خاك شود  حتی در صورت سازگاري می
ر و مقاوم با شرایط بیابانی در راستاي اهداف احیاء و ایجاد پوشش گیاهی امري ضروري است و موفقیت در هاي گیاهی سازگا گونه

هاي خاص خود داراي  ها با ویژگی باشد، از سوي دیگر همین گونه امر احیاء منوط به شناسایی نیازهاي بوم شناختی این گیاهان می
ارتباط ). 1،1990مولن(توان به این اثرات پی برد  مطالعه ارتباطات بین خاك و گیاه میاي بر محیط رشد خود هستند که با  تأثیرات ویژه

با . هاي دور مورد توجه بشر بوده است و این ارتباطات بیشترین منافع را براي نوع بشر در پی داشته است بین خاك و گیاه از زمان
یک دست یافت و از آنها براي مدیریت صحیح و منطبق بر اصول بوم  توان به ویژگی هر مطالعه ارتباطات متقابل بین خاك و گیاه می

). 1967، 2وست و همکاران(شناختی استفاده نمود 
باشد که عوامل محدود کننده حاکم بر این  هاي بسیار حساس موجود در طبیعت می مناطق خشک و بیابانی یکی از اکوسیستم 

). 1374کردوانی، (گردد  شده و باعث کمی تنوع گیاهی در این مناطق می مناطق باعث ایجاد شرایط خاص زیست محیطی در آن
ها در نتیجه  این نوع بیابان. باشند اي یا ارگ موسومند از عوارض مهم در مناطق بیابانی می هاي ماسه اي که به بیابان اراضی ماسه

اي جدید  هاي ماسه در این مناطق باد بوزد، تپهشوند و چنانچه  فرسایش شدید سایر مناطق و حمل ماسه و انباشته شدن حاصل می
دهد که  اي تشکیل می هاي ماسه  میلیون هکتار از اراضی را پهنه 12در کشور ایران حدود ). 1387احمدي، (گردند  دائماً تشکیل می

ات به غیر از مسئله فرسایش ها، شهرها و تأسیس قسمتی از اینها فعال بوده و ساالنه با جابجائی خود مشکالت فراوانی را براي جاده
ها با صرف  ها شروع شده، بخشی از این تپه از سالیان قبل برنامه تثبیت این ماسه. آورند و مداوم در حال پیش روي هستند وارد می

هاي دست  هاي زیادي تحت پوشش جنگل هاي ذیربط تثبیت شده و عرصه هاي سنگین کنترل فرسایش بادي توسط سازمان هزینه
).1346خلدبرین، (گیاهان مرتعی قرار گرفته است  کاشت و

هاي تثبیت و احیاء با پوشش گیاهی منوط به دانستن روابط میان خاك و پوشش گیاهی  بخش مهمی از موفقیت در انجام برنامه 
مثالً ممکن است نفوذپذیري آب . دهند اي به نحو مطلوبی میکروکلیماي اطراف خود را تغییر می گیاهان بوته). 1387جعفري، (باشد  می

را افزایش داده، چرخه عناصر غذایی را تسریع نموده و درجه حرارت و سرعت باد را تعدیل کنند  و ظرفیت نگهداري رطوبت خاك
اي باعث افزایش میزان مواد  هاي روان و تپه هاي ماسه مطالعات نشان داده است که ایجاد پوشش گیاهی بر روي شن). 3،1970بیلی(

نها از عناصر ضروري موردنیاز گیاهان بوده و با ایجاد محیط مناسب براي اند که ای آلی و عناصر مغذي فسفر، نیتروژن و پتاسیم شده
اي در اثر کشت  هاي ماسه به عالوه درصد رس و سیلت در تپه. گردند ها باعث تسریع فرآیندهاي خاکسازي می فعالیت میکروارگانیسم

).1387جعفري، (می منطقه نیز شده است هاي بو گیاهان افزایش داشته و در مواردي ایجاد شرایط مناسب باعث برگشت گونه
نتایج این . اثرات کشت تاغ در افزایش سطح تاج پوشش و تغییر ترکیب گیاهی زیر اشکوب آن در خراسان مطالعه شده است 

لیما را مطالعه نشان دهنده تغییرات مثبتی است که در رابطه مستقیم با حضور تاغ و انبوهی آن ایجاد شده که زمینه ایجاد یک میکروک
این تحقیق همچنین نشان داده است که مواد آلی و عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاك ). 1374افخم شعرا، (فراهم کرده است 

در دنیلی کوین، نشان داده شده است که گیاه آتریپلکس به طور ) 1972، 4شارما و همکاران(در مطالعاتی. یابد زیر بوته تاغ افزایش می
).بب افزایش مقادیر کربن آلی خاك و امالح در زیر تاج پوشش خود نسبت به نواحی اطراف شده استدار س معنی
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مطالعاتی در چهار تیپ رویشی آتریپلکس در جنوب ایالت یوتا نشان داد که بین خصوصیاتی همچون عمق پروفیل، عمق پروفیل  
ظرفیت تبادل کاتیونی سدیم، پتاسیم قابل تبادل در این چهار و نیز خواص شیمیایی نظیر ) شن، رس و سیلت(سطحی، اندازه ذرات 

در جاي دیگر، گزارش شده که کشت آتریپلکس ). 1974، 2و کالدول 1998و همکاران،  1باجی(داري وجود دارد  تیپ اختالف معنی
جعفري و همکاران، (ست سبب افزایش سدیم محلول، سدیم قابل تبادل، قابلیت هدایت الکتریکی و ماده آلی در سطح خاك شده ا

1384.(
هاي تاغ، آتریپلکس و گز بر خصوصیات خاك نشان داده است که کلسیم در منطقه کشت شده نسبت  بررسی تأثیر کشت گونه 
گیتی، (باشد  داري نسبت به منطقه شاهد دارد و از طرفی بیشترین مقدار قابلیت هدایت الکتریکی مربوط به منطقه کشت شده می معنی

بررسی اثر کشت گز و آتریپلکس بر شوري خاك در کویر چاه افضل یزد، نشان داد که قطعات کشت نشده نسبت به قطعات . )1375
متري دیده شد و اثر  سانتی  0-30در این مطالعه بیشترین مقدار قابلیت هدایت الکتریکی، سدیم و کلر در عمق . کشت شده شورترند

منطقه، سفید  78تجزیه برگ گونه سیاه تاغ از ). 1375گیتی، (تا اعماق بیشتري مشاهده شد گز در کاهش شوري نسبت به آتریپلکس 
ها  داد که رفتار اکوفیزیولوژیک این گونههاي ایران نشان منطقه از سر تا سر بیابان 40منطقه و برگ پده از  38منطقه، گز از  68تاغ از 

اي در کرمان بر روي آتریپلکس در مطالعه). 1374جوانشیر و دستمالچی، (اشد ب از نظر مقدار و نسبت تجمع برخی عناصر متفاوت می
محقق علت آن را ناکافی بودن زمان . دار نیست ها از لحاظ آماري معنی نتیجه گرفته شد که افزایش مواد آلی و فسفر در ناحیه زیر بوته

).1376ناصري، (داند  براي این تغییر می
ات خاك و صفات گیاهی در منطقه کشت آتریپلکس کانسنس  نشان داد که میزان سدیم، قابلیت تأثیر متقابل میان خصوصی  

داري افزایش یافته  طور معنی کاري شده در مقایسه با منطقه شاهد، به هدایت الکتریکی، ماده آلی، نیتروژن و پتاسیم در منطقه آترییلکس
هاي  هاي آتریپلکس نشان داد که پراکنش گونه ا و نیومکزیکو روي گونههاي انجام شده در آریزون پژوهش). 1381نیک نهاد،(است 

در بررسی ). 1978، 3هودچینسون(مذکور با میزان سدیم قابل تبادل، هدایت الکتریکی و اسیدیته خاك ارتباط مستقیمی دارد 
ي خصوصیات فیزیکی خاك ارتباط اي با شور چمنزارهاي شور در فورت کالینز، مشاهده شد که تراکم پوشش گیاهی و ترکیب گونه

ها در یک منطقه به خصوصیات شیمیایی و درصد پوشش و سایر خصوصیات خاك بستگی دارد  بر این اساس ظهورگونه. دارد
).1985، 4بوومن(

یط هاي مختلف گیاهی در شرا کاري شده نشان دهنده اثرات متفاوت گونه زارهاي بوته مطالعات متعدد انجام شده بر روي ماسه 
هدف از تحقیق حاضر . ریزي بهتر کمک نماید تواند دست اندرکاران را در برنامه اي می متفاوت محیطی است و انجام مطالعات منطقه

هایی از جنس تاغ بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در یک منطقه خشک و بازخورد این اثرات بر  بررسی تأثیر بادشکن
.میزان فرسایش بادي است

ها واد و روشم

منطقه مورد مطالعه
و بیدگل از توابع استان اصفهان و در پنج کیلومتري شمال شهرستان کاشان  منطقه مورد مطالعه در قسمت شرقی شهرستان آران

م، از هاي سمنان و ق این منطقه که در حاشیه جنوب غربی کویر مرکزي ایران واقع شده، از شمال به دریاچه نمک و استان. قرار دارد
. شودهاي نطنز و اردستان و از جنوب و غرب به شهرستان کاشان محدود میمشرق به شهرستان
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دقیقه  29و  52دقیقه تا  15درجه و  50این منطقه بین عرضهاي . باشد متر می 912ارتفاع متوسط منطقه مورد مطالعه از سطح دریا 
.ه عرضی شمالی قرار دارددقیق 27درجه و  34دقیقه تا  30درجه و  33طول شرقی و 

ایران و  موقعیت منطقه مورد مطالعه در  -1شکل

در استان اصفهان

. منطقه مورد مطالعه بخش وسیعی از دشت آبرفتی حوضه جنوبی دریاچه نمک بوده و شیب عمومی آن از جنوب به شمال است
نوار از جنوب شرقی به شمال غرب کشیده شده که طول اي به صورت هاي ماسه  هاي شرق و شمال آن، یک سري از تپهدر قسمت

» بندریگ«متر است که در اصطالح محلی به  1000تا  800کیلومتر و ارتفاع آن بین  25کیلومتر و عرض متوسط آن  120آن در حدود 
).1387ي کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان اصفهان، اداره(شهرت دارد 

ها اغلب داراي رژیم رطوبتی اریدیک بوده و در بعضی  گیرند  این خاك در رده اریدیسول قرار میهاي منطقه مورد مطالعه  خاك 
). 1390متین فر و همکاران؛ (مناطق داراي رژیم رطوبتی اکوئیک هستند

اطق فراخشک میلی متر در سال بوده و از نظر اقلیمی مطابق روش دومارتن جزء من 125میانگین بارندگی منطقه مورد مطالعه برابر 
ي کل منابع طبیعی و آبخیزداري اداره(باشد  متر در سال می میلی 3200میزان تبخیر و تعرق پتانسیل منطقه بالغ بر . گردد محسوب می

هکتار است که در قسمت شرقی پادگان شهید کبریایی واقع شده، سن  500کاري شده  مساحت منطقه تاغ). 1387استان اصفهان، 
هدف از انجام . باشد متر می 15اند حدود  هاي بادشکن که به صورت شطرنجی کشت شده باشد و فاصله ردیف می سال 20ها بادشکن

این پروژه استانی جلوگیري از فرسایش بادي و اثرات مخرب زیست محیطی و انسانی بوده است، مجري طرح اداره منابع طبیعی و 
. باشد آبخیزداري شهرستان کاشان می

کار روش
هاي بادشکن تاغ بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك منطقه مورد مطالعه، دو ترانسکت به طول  منظور بررسی تأثیر ردیف به 
برابر  5اي  و یکی در فاصله) وسط تاج پوشش(متر از تنه درخت  5/1متر، یکی در زیر تاج پوشش درختان و به فاصله حدود  300

به منظور بررسی تأثیر درختان بر روي خصوصیات . به عنوان شاهد در نظر گرفته شد) درختانمتري از تنه  50حدود (ارتفاع درختان 
متر انجام  سانتی 20-30و 10-20، 0-10هاي برداري از عمق نقطه انتخاب گردید و نمونه 30خاك منطقه، بر روي هر ترانسکت 

– 2380Perkinها با استفاده از دستگاه جذب اتمی مدل  م نمونهها به آزمایشگاه، میزان کلسیم و منیزی پس از انتقال نمونه. گرفت

Elmerها با استفاده از تکنیک نشر اتمی با استفاده از دستگاه  ، پتاسیم و سدیم نمونهFlame Photometer  Corning ،pHمدل  410
وسیله دستگاه  از گل اشباع و  به ها با استفاده نمونه Ecو  Meterohm 691مدل  PHmeterهاي با استفاده از دستگاه  نمونه
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Conductometer  مدلMeterohm 644 هاي موجود در  ها و کاتیون گیري آنیون براساس نتایج حاصل از اندازه. اندازه گیري شد
.ها محاسبه شد براي نمونه) ESP(و میزان سدیم قابل تبادل ) SAR(هاي خاك میزان نسبت جذب سدیم  نمونه
متري از درختان، با استفاده از سیلندرهاي با حجم  50هاي بادشکن و در فاصله  به منظور اندازه گیري رطوبت وزنی در زیر ردیف 
به فاصله هر (برداري شد  متر با سه بار تکرار نمونه سانتی 20-30و 10-20، 0-10هاي متر مکعب از خاك منطقه در عمق سانتی 200
ها به آزمایشگاه، میزان رطوبت وزنی اندازه گیري و  پس از انتقال نمونه). ت یک نمونه از خاك برداشت شدمتر بر روي ترانسک 10

.ها محاسبه گردید رطوبت حجمی نمونه
، 50، 30، 16، 8، 4هاي  سازي ازالک ها پس از آماده هاي مختلف، نمونه بندي و بافت خاك منطقه در عمق به منظور تعیین دانه 
هاي مورد مطالعه تعیین گردید و در نهایت  بافت خاك نیز به روش هیدرومتري براي هر یک از عمق. ش گذرانده شدم 200، 100

Minitabافزار آماري نتایچ حاصل با استفاده از نرم .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 6

نتایج و بحث

هاي بادشکن بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك تأثیر ردیف
بر اساس . دهد ها و در منطقه شاهد نشان می هاي مختلف خاك در زیر بادشکن درصد شن، سیلت و رس را در عمق) 1(جدول  

درصد شن و سیلت در سطح . ها و در منطقه شاهد بافت خاك در تمام اعماق لومی بوده است نتایح به دست آمده، در زیر بادشکن
درصد در 37/19درصد در زیر درختان و  47/20بین درصد شن با میانگین . یافته استخاك حداکثر بوده و با افزایش عمق کاهش 

 0-10درصد سیلت در عمق . درصد بین اعماق مختلف و بین دو منطقه مشاهده نشد 5منطقه شاهد، تفاوت معنی داري در سطح 
و ) درصد در منطقه شاهد 90/67درختان و  درصد در زیر 95/70(دهد  داري را با متطقه شاهد نشان می سانتی متري تفاوت معنی

دار  درصد معنی 5و سایر اعماق مطالعه شده در زیر تاج پوشش درختان نیز در سطح  0- 10تفاوت بین درصد سیلت بین عمق 
 داري بین اعماق درصد در منطقه شاهد، تفاوت معنی 85/11درصد در زیر درختان و  20/10بین درصد رس با میانگین . باشد می

.مختلف و بین دو منطقه مشاهده نشد
هاي زیر درخت و منطقه شاهد در  نتایج حاصل از مقایسه عناصر سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم را براي نمونه) 2(جدول  
د و بر اساس نتایج به دست آمده تفاوتی معنی دار براي همه اعماق بین میزان پتاسیم در منطقه شاه. دهد هاي مختلف نشان می عمق

داري  اگر چه میزان سدیم در سطح خاك منطقه زیر درختان افزایش یافته است ولی تفاوت معنی. زیر تاج پوشش درختان وجود دارد
داري  میزان ماده آلی خاك داراي تفاوت معنی.کلسیم، سدیم و منیزیم منطقه شاهد و زیر تاج پوشش درختان مشاهده نشدبین میزان

تاج پوشش درختان تاغ بوده است و میزان مواد آلی خاك در زیر درختان از سطح به سمت عمق خاك کاهش بین منطقه شاهد و زیر 
.سانتی متر مشاهده شده است 10-0طوري که حداکثر میزان مواد آلی خاك در الیه  یافته است به

شاهدها و در منطقه  هاي مختلف خاك در زیر بادشکن درصد شن، سیلت و رس در عمق  -1جدول 

عمق خاك
درصد رسدرصد سیلتدرصد شن

شاهدزیر درختشاهدزیر درختشاهدزیر درخت

10- 0x 20.90ax20.20ax70.95ay67.90ax8.15ay11.9a

20- 10x20.70ax19.30ax68.85bx68.25ax10.45bx12.45a

30- 20x19.80ax19.70ax68.21bx68.10ax11.99bx12.20a

x20.47x19.73x69.34x68.42x10.20x11.85میانگین
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درصد در عمق هاي مختلف؛  5اعداد در یک ستون با حروف متفاوت در سمت چپ به معنی وجود تفاوت معنی دار در سطح 
درصد بین عوامل مطالعه شده در  5اعداد در یک ردیف با حروف متفاوت در سمت راست به معنی وجود تفاوت معنی دار در سطح 

.یک عمق

ها و منطقه شاهد مقایسه برخی خصوصیات خاك در زیر بادشکن  -2جدول 

عمق خاك
منیزیمکلسیمماده آلیپتاسیمسدیم

شاهدزیر درختشاهدزیر درختشاهدزیر درختشاهدزیر درختشاهدزیر درخت
10–0x10.40ay9.74ax2.10ay1.27aX0.41ay0.22ax7.84ax7.69ax0.31ax0.30a

20–10x10.08ay9.66ax1.62by1.22aX0.39ay0.26ax8.02bx8.03ax0.29ax0.29a

30–20x9.28ax9.29ax1.36cy1.20aX0.28ay0.19ax7.66bx7.32ax0.27ax0.27a

x9.92x9.56x1.69y1.23X0.36ay0.22x9.84x7.68x0.29x0.29میانگین

درصد در عمق هاي مختلف؛  5اعداد در یک ستون با حروف متفاوت در سمت چپ به معنی وجود تفاوت معنی دار در سطح 
مطالعه شده در درصد بین عوامل  5اعداد در یک ردیف با حروف متفاوت در سمت راست به معنی وجود تفاوت معنی دار در سطح 

یک عمق
داري براي تمام  میزان هدایت الکتریکی و اسیدیته خاك در زیر تاج پوشش درختان بیشتر از منطقه شاهد بوده و تفاوت معنی

.دار نیست هاي مطالعه شده معنی اعماق مورد مطالعه مشاهده شد ولی میزان تفاوت این پارامترها بین عمق
اي بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در مطالعات متعددي مورد  اي، درختی و درختچه اگر چه تأثیر کشت گیاهان بوته 

رطوبت . بررسی قرار گرفته است، ولی تحقیق در مورد تأثیر کشت این گیاهان بر میزان و توزیع رطوبت خاك بسیار محدود است
گیري است ولی با توجه به این که گیاهان به رطوبت از یک حجم خاك وابسته  خاك به دو صورت جرمی و حجمی قابل اندازه

میزان رطوبت وزنی و حجمی خاك در زیر تاج پوشش ) 3(جدول . تواند مفیدتر واقع شود هستند، محاسبه رطوبت حجمی خاك می
داري بین میزان رطوبت وزنی و حجمی  براساس نتایج حاصل تفاوت معنی. دهد درختان تاغ را در مقایسه با منطقه شاهد نشان می

برداري میزان رطوبت وزنی و حجمی خاك در زیر  طوري که در زمان نمونه خاك در زیر درختان و منطقه شاهد مشاهده شده است به
افزایش  اگر چه افزایش میزان مواد آلی خاك و. تاج پوشش درختان در همه اعماق به طور معنی داري کمتر از منطقه شاهد بوده است

دهد، توان تعرق بیشتر  میزان شن و سیلت در زیر ردیف هاي درختی، ظرفیت نگهداشت آب خاك را در زیر درختان افزایش می
 10-20میزان رطوبت حجمی در عمق . تواند باعث خشک شدن بیشتر و کاهش حجم آب خاك در اطراف درختان شود درختان می

.دار نیست ت رطوبت حجمی و وزنی خاك با عمق معنیاست ولی تغیرامتري حداقل بوده سانتی
ها و منطقه شاهد مقایسه میزان رطوبت، اسیدیته و هدایت الکتریکی خاك در زیر بادشکن  -3جدول 

عمق خاك
(cm)

EC (ds.m-1)PHرطوبت وزنی%رطوبت حجمیgr.cm3

زیر درختشاهد زیر درختشاهد زیر درختشاهد زیر درختشاهد 
10- 0x3.08hx 5.62gx4.80fx6.34ex10.48dx8.11cx63.00bx10.51a

20- 10x 3.12hy5.15gx4.87fx6.24ex10.25dx7.90cx61.72bx10.02a

30- 20x3.42hx5.64gx 5.00fx6.83ex11.71dy10.19cz69.51ay10.66a

3.21h5.47g4.89f6.47e10.81d8.73c64.08b10.40aمیانگین
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درصد در عمق هاي مختلف؛  5اعداد در یک ستون با حروف متفاوت در سمت چپ به معنی وجود تفاوت معنی دار در سطح 
درصد بین عوامل مطالعه شده در  5اعداد در یک ردیف با حروف متفاوت در سمت راست به معنی وجود تفاوت معنی دار در سطح 

یک عمق

گیري نتیجه
. براساس نتایج حاصل از تحقیق، تفاوت معنی داري بین بافت خاك در زیر تاج پوشش درختان تاغ و منطقه شاهد مشاهده نشد 

در زیر درختان تاغ درصد شن و سیلت در سطح خاك حداکثر بوده و با افزایش عمق کاهش یافته است ولی بین درصد شن در زیر 
کاهش سرعت باد در مجاورت درختان . اري بین اعماق مختلف و بین دو منطقه مشاهده نشدد درختان و در منطقه شاهد، تفاوت معنی

تواند باعث افزایش نسبی ذرات شن و سیلت و کاهش درصد ذرات رس شود و همین امر باعث  تاغ و رسوب ذرات شن و سیلت می
هاي خاك  بین نمونه. منطقه شاهد نشان دهدداري را با  متري تفاوت معنی سانتی 0ـ  10شده است که درصد سیلت نیز در عمق

داري در سطح  برداشت شده از زیر تاج پوشش درختان تاغ و منطقه شاهد از نظر عناصر سدیم، پتاسیم و میزان ماده آلی تفاوت معنی
از سطح به عمق در میزان سدیم و پتاسیم ). 2جدول (داري را نشان نداد  درصد مشاهد شد ولی میزان کلسیم و منیزیم تفاوت معنی 5

تواند ناشی از برگشت بیوماس هوایی گیاهان و تجزیه  افزایش میزان ماده آلی در زیر درختان تاغ می. زیر درختان افزایش یافته است
تواند ناشی از جذب این عناصر بوسیله ریشه تاغ و بازگشت آن به سطح خاك از  افزایش میزان سدیم و پتاسیم نیز می. الشبرگها باشد

. هاي هوایی باشد طریق ریزش اندام
داري بین میزان رطوبت وزنی و حجمی خاك در زیردرختان و منطقه شاهد نشان داد به طوري که در  نتایج حاصل تفاوت معنی 

ست داري کمتر از منطقه شاهد بوده ا طور معنی برداري میزان رطوبت حجمی و وزنی خاك در زیردرختان در همه اعماق به زمان نمونه
ها در زیردرختان و تجزیه آنها باعث کاهش چگالی ظاهري خاك شده و از طرف دیگر تراکم  از طرفی وجود الشبرگ). 3جدول (

کاهش میزان رطوبت خاك در . ها و توان تبخیري باالي درختان تاغ باعث جذب رطوبت و خشکی بیشتر خاك شده است بیشتر ریشه
وسیله ریشه آنها و توان باالتر تبخیر و تعرق آنها در تحقیقات دیگري نیز نشان  ب بیشتر آب بهها در اثر جذ اطراف درختان و درختچه

ها حداکثر است منجر به  گرچه کاهش میزان رطوبت خاك در اعماقی که تراکم ریشه). 2008قضاوي و همکاران، (داده شده است 
ر فرسایش بادي تلقی شود اما از یک طرف خشکی خاك در شود و این امر ممکن است به عنوان یک نکته منفی د خشکی خاك می

به عبارتی در مجاورت درختان به دلیل خشکی . شود که توان جذب رطوبتی خاك در این مناطق افزایش یابد اطراف ریشه باعث می
ك خشک به حالت خاك از طرفی سرعت نفوذ آب بیشتر است و از طرفی دیگر حجم قابل توجهی از بارندگی مورد نیاز است که خا

شود که منطقه مجاور درختان به شکل سدي در مقابل جریان روانابها ظاهر شود و  برآیند و نتیجه این خشکی باعث می. اشباع در آید
.از ظهور رواناب جلوگیري نماید

شده است، افزایش سدیم، رغم اینکه باعث افزایش میزان مواد آلی خاك  دهد که گونه تاغ علی نتایج حاصل از این مطالعه نشان می
همچنین میزان رطوبت خاك در مجاورت درختان . هدایت الکتریکی و شوري خاك را در اراضی مجاور درختان به همراه داشته است

شود و از  ها و مستعد شدن آنها براي حمل بوسیله باد می تاغ کاهش یافته است که این امر از طرفی باعث ازهم گسیختگی خاك دانه
کاري شده و در  در مدیریت اراضی تاغ. گردد ها می یز باعث افزایش ظرفیت نگهداشت آب خاك شده و باعث کاهش روانابطرفی ن

اي و براساس  شود بایستی این تأثیرات در نظر گرفته شود و براساس شرایط منطقه مواردي که از این گونه به عنوان بادشکن استفاده می
انداز حاصل از  ذکر است که سایه الزم به . هاي گیاهی اقدام نمود خاب نوع گونه و تراکم مناسب گونهنتایج مورد انتظار نسبت به انت

هاي دیگر را  تواند باعث ایجاد یک میکروکلیما در منطقه شده و رشد بعضی گونه هاي مقاوم به خشکی مانند تاغ در مواردي می گونه
شوند مورد  هایی که در کشور استفاده می اي براي تاغ و سایر گونه تحقیق جداگانهتواند در  به همراه داشته باشد که این موضوع می

.بررسی قرار گیرد
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