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چکیده
هاي توانند سبب تغییر ویژگیگیاهان شورروي با افزودن ترکیبات آلی به خاك و حفاظت خاك در مقابل عوامل فرساینده می

تواند اثرات نامطلوب . تخریب این اراضی و گیاهان شورروي میشوندمختلف خاك و قابلیت استفاده عناصر غذایی خاك 
هاي گیاهی و موقعیت رشد گیاه (مستقل یا زیر تأثیر وضعیت فیزیوگرافی، نوع گونهبررسی براي محیطی به دنبال داشته باشد. زیست

. در دو واحد مختلف انجام شداي در منطقه کرسیا، داراب (استان فارس) زارها، مطالعههاي خاك شورهگونه دیگر) بر ویژگی
سالسوال و)Tamarix aphyllaشش گز شاهی (هاي خاك از زیر تاج پواي، نمونهفیزیوگرافی شامل اراضی پست و دشت دامنه

)Salsola rigida هاي خاك شامل مستقل و از بین گیاهان با سه تکرار برداشته شد. ویژگیيزیر گز شاهی و سالسوالکرده ) رشد
اك شامل فسفر، و قابلیت استفاده عناصر خبرابر ، قابلیت هدایت الکتریکی و کربنات کلسیم pHاي ذرات، ماده آلی، توزیع اندازه

گیري گردید. نتایج نشان داد که رویشگاه اول به دلیل قرار گرفتن در اراضی پست داراي پتاسیم، آهن، منگنز، مس و روي اندازه
تر بودند. گز شاهی سبب افزایش مقدار ماده آلی، قابلیت هدایت الکتریکی، هاي گز شاهی کوتاهتر و گونهشوري بیشتر، بافت سنگین

مستقل و زیر گز يتأثیري نداشت. سالسوالبرابر تاسیم، آهن، منگنز، مس و روي گردید اما بر بافت خاك و کربنات کلسیم فسفر، پ
يشاهی سبب افزایش ماده آلی خاك گردید و تأثیر آن بر مقدار منگنز و روي قابل استفاده خاك بیشتر از سایر عناصر بود. سالسوال

اي سبب زیر گز شاهی در واحد دشت دامنهيدر حالی که سالسوال،، شوري خاك را تغییر ندادزیر گز شاهی در واحد اراضی پست
رسد مهمترین عامل در تعیین قابلیت استفاده عناصر مختلف و وضعیت حاصلخیزي نظر میطور کلی بهکاهش شوري خاك گردید. به

خاك، تولید عوامل کالت کننده، pHهاي مختلف مانند تأثیر بر اههاي مورد مطالعه، ماده آلی خاك باشد. ماده آلی از رخاك رویشگاه
جذب سطحی عناصر، تجزیه و افزودن عناصر غذایی و بهبود شرایط فیزیکی خاك بر تحرك، رسوب و یا جذب عناصر غذایی مورد 

گذارد.نیاز گیاه اثر می

افت خاك.گز شاهی، سالسوال، عناصر غذایی گیاه، ماده آلی، بهاي کلیدي: واژه
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مقدمه
هاي فیزیکی و شیمیایی تأثیر گیاهان شورروي بر ویژگی

تواند بسیار پیچیده باشد. گیاهان زارها میدر شورههاخاك
ي هاخاكهاي توانند سبب بهبود برخی ویژگیشورپسند می

دیگر اثرات منفی این گیاهان بر برخی سوي. از ندشوشور 
انواع مختلفی از نیز اثبات گردیده است. هاخاكهاي ویژگی

توانند با ها و درختان میدرختچه،هاگیاهان اعم از بوته
زارها رشد کنند. از مقاومت در برابر شوري خاك در شوره

وSalsola rigidaبه تواناي میانواع گیاهان بوته
.اشاره کرد)Tamarix aphylla(گز شاهیاي درختچه

) Tamarixهاي گز (ترین گونهیکی از شناختهگز شاهی
رسد. این گیاه همیشه متر نیز می18بوده که ارتفاع آن تا 

سبز بوده و بومی شمال، شرق و مرکز آفریقا، خاورمیانه و 
. گز شاهی در باشدمیهایی از غرب و جنوب آسیا بخش
هاي مناطق خشک یافت شده و بسیار مقاوم به آبراهه
امالح را از . این گونهباشدمیي شور و سدیمی هاخاك

به و جذب کرده هاي مختلف خاكطریق ریشه خود از الیه
کند و در واقع از هاي خود ترشح میسطح بیرونی برگ

هاي خود ن ترکیبات، از آسیب آنها به بافتطریق ترشح ای
Sadeghzadeh Hallaj(کندجلوگیري می et al., 2015;

Smith et al., ي هاویژگیي گز با توجه به هاگونه.)1998
هاي محیطی و توانایی رقابت خود و مقاومت در برابر تنش

هاي عنوان یک گونه موفق در اکوسیستمي دیگر بههاگونهبا 
,Glenn & Naglerبیابانی مطرح است ( 2005; Ditomaso,

هایی از جه به ریزش شدید بخشوبا تگزي هاگونه). 1998
ي هاویژگیتوانند تأثیر زیادي بر خود میهاي هوایی اندام

خود داشته باشند. افزایش مقدار ماده تاج پوششخاك زیر 
وسیله بهتاج پوشش گزدر خاك pHآلی و کاهش 

Suن زیادي گزارش شده است (پژوهشگرا et al., 2012;

Yin et al., 2010(
وبودهاسفناجیانخانوادهازنیزSalsola rigidaگونه

ايغیرتودهاماگوشتیانشعاباتدارايچندساله،گیاهی
تواند به صورت مستقل و یا در خاك این گیاه می.باشدمی

این گونه عالوه بر ها رشد کند. درختچهتاج پوشش

يهاگونهشخوراکی و مرغوبیت بیشتر نسبت به سایر وخ
طق ایران ا، از نظر حفاظت خاك نیز در برخی منسالسوال

عنوان این گونه بهسویی. از باشدمیاي داراي اهمیت ویژه
یک گونه مقاوم به شرایط نامساعد مناطق خشک و بیابانی، 

,Ghorbanian & Jafariعلوفه مناسبی دارد (قابلیت تولید 

وسیله که بهتوجه به مقدار کم ماده آلی هرحال با ). به2007
Najafi-Ghiriشود (این گونه به خاك اضافه می et al.,

مقدار ماده ویژهي خاك بههاویژگی) تأثیرات آن بر 2015
ي گز هاگونهتواند کمتر از آلی و شوري خاك سطحی می

) تأثیرات Jafari)2007و Ghorbanianهرحال بهباشد.
ي هاخاكي هاویژگیرا بر برخی Salsola rigidaدار معنی

دشت چاکیف از توابع شهرستان شاهرود شامل نیتروژن، 
پتاسیم، سدیم، بیکربنات و قابلیت هدایت الکتریکی گزارش 

اند. کرده
شرق منطقه کرسیا واقع در غرب شهرستان داراب، جنوب

فعال قرار داشته و استان فارس تحت تأثیر گنبدهاي نمکی
زار گردیده است. ل به شورهاراضی آن با گذشت زمان تبدی

و شدهاین افزایش شوري خاك سبب تغییر نوع گیاهان 
جاي خود را به انواع شورروي داده بومیپوشش گیاهی

، Tamarix aphylla:است که مهمترین آنها عبارتند از
Salsola rigida ،Halocnemum strobilaceum و
Juncus jerardi.. دو گونه بررسی تأثیر برايپژوهش این

مهم شورروي در منطقه مورد مطالعه که همجواري بهتري 
داشتند انجام شد. هدف از این پژوهش هاگونهنسبت به بقیه 

بر گز شاهی و سالسوالهاي شوررويمطالعه تأثیر گونه
ي مورد مطالعه و هاخاكي فیزیکی و شیمیایی هاویژگی

آنها از تاج پوششي هاخاكبررسی وضعیت حاصلخیزي 
نظر قابلیت استفاده عناصر مختلف شامل فسفر، پتاسیم، آهن، 

تواند در منگنز، مس و روي بود. نتایج این پژوهش می
ي مورد هاگونهط سبینی اصالح یا تخریب خاك توپیش

در مناطق هاگونهمطالعه در درازمدت و امکان توسعه این 
مهم باشد.،دنگذاردیگر با توجه به تأثیراتی که بر خاك می
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هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه

برايفارساستانداراب،غربدرواقعکرسیامنطقه
مورد منطقه.)1شکل(انجام مطالعه مورد نظر انتخاب گردید 

تادقیقه21ودرجه54جغرافیاییطولمحدودهدرمطالعه
درجه28جغرافیاییعرضوشرقیدقیقه25ودرجه54

. استشدهواقعشمالیدقیقه46ودرجه28تادقیقه43و

متر1070تا1040ازآزاددریاهايسطحازمنطقهارتفاع
منطقهسالیانهحرارتدرجهوبارندگیمیانگین. استمتغیر

. باشدمیسلسیوسدرجه22ومترمیلی280ترتیببه
هاي هاي رژیمي منطقه مورد مطالعه بر اساس نقشههاخاك

,Banaeiرطوبتی و حرارتی ایران ( رژیمراي) دا1998
و باشدمیهایپرترمیکحرارتیرژیمویوستیکرطوبتی

بارد.زمستان میلقسمت اعظم نزوالت در فص

ی از گنبد نمکی فعال منطقه کرسیاموقعیت منطقه مورد مطالعه (عکس سمت راست و وسط) و نمای-1شکل 

(اراضی جداگانهواحد فیزیوگرافیانجام مطالعه دو براي
که تحت پوشش دو گونه شوروري اي)پست و دشت دامنه

Tamarix(و گز شاهی)Salsola rigida(شامل سالسوال

aphylla(،گونه گز بودند انتخاب گردیدند. در اراضی پست
اي، گز اع کمتر از دو متر و در دشت دامنهشاهی کوتاه با ارتف

هاي ویژگیفته بودند. متر) توسعه یا4تا 3(شاهی بلندتر
گردید. گیرياندازهگیاهان مورد مطالعه شامل ارتفاع و قطر 

رشد در هر دو بخش، گیاه سالسوال به صورت مستقل و 
داراي توسعه بیشتري نسبت به سایر زیر گز شاهیکرده
هاي گز بررسی تأثیر گونهبرايهاي شورروي بودند. گونه

، زیر گز شاهیيمستقل و سالسواليشاهی، سالسوال
انداز گیاهان و همچنین از بینهاي خاك از زیر سایهنمونه

با استفاده از مته سانتیمتر20تا 0گیاهان از عمق 
برداشت گردید.واحدسه تکرار در هر دو بابردارينمونه
، مترپس از هواخشک شدن و عبور از الک دو میلیهانمونه
کی و شیمیایی به هاي مختلف فیزیانجام آزمایشبراي

اي ذرات به روشآزمایشگاه منتقل گردیدند. توزیع اندازه
,Rowellهیدرومتر ( ، ماده آلی خاك به روش )1994

,Nelson & Sommesسوزاندن تر ( )، قابلیت هدایت 1996
,Salinity Laboratory Staffالکتریکی در عصاره اشباع (

ید کلریدریک اسبه روش برابر، مقدار کربنات کلسیم )1954
Salinityو تیتراسیون برگشتی با هیدروکسید سدیم (

Laboratory Staff, در خمیر اشباع خاك pHو )1954
)Salinity Laboratory Staff, گیري گردید. اندازه)1954

بررسی وضعیت حاصلخیزي خاك نیز قابلیت استفاده براي
و همکاران Olsenروش فسفر بهعناصر غذایی شامل 

و )1995(Sparksو Helmeke، پتاسیم به روش)1954(
ها شامل آهن، منگنز، مس و روي به روش ریزمغذي
Lindsay وNorvell)1978(.تعیین گردید
و SPSS v.20افزار ها با استفاده نرمآماري دادهتحلیل

انجام درصد5دانکن در سطح مقایسه میانگین نیز به روش 
شد. 

نتایج
گیاهان مورد مطالعههايویژگی

درصد 2رویشگاه اول در اراضی پست با شیب کمتر از 
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درصد 6با شیب کمتر از ايو رویشگاه دوم در دشت دامنه
در مسیر اغلب هاي گیاهی مورد مطالعه قرار دارد. گونه

اند. گز شاهی در ها و یا نقاط پست و آبگیر رشد کردهآبراهه
کنار یکدیگر قرار گرفته صورت مجموعه دربهاولرویشگاه 

متر 5/1و 2/1ترتیب ارتفاع بهو داراي متوسط قطر و
صورت منفرد بهدومکه این گونه در رویشگاه ؛ در حالیبودند

و 4ترتیب وجود داشته و داراي متوسط قطر و ارتفاع به

زیر گز . گونه سالسوال (مستقل و )2(شکل بودمتر 5/4
داراي پراکندگی مشابه و از نظر) نیز در دو رویشگاه شاهی

متر بودند35/0و 3/0ترتیب قطر و ارتفاع مساوي و به
بر فراوانیبههاي نمکی در هر دو رویشگاه، پوسته.)3(شکل 

دلیل دفن زباله در و بهروي خاك سطحی دیده شد
د.  شهایی از دشت مواد پالستیکی دیده میبخش

منطقه مورد مطالعهدر (سمت چپ)مو دو(سمت راست)اولدر رویشگاه کردهگونه گز شاهی رشد -2شکل 

منطقه مورد مطالعه(سمت راست) و مستقل (سمت چپ) در زیر گز شاهیسالسوال گونه -3شکل 

مورد مطالعههاي دو رویشگاهویژگی
دو هايخاكفیزیکی و شیمیاییهايبرخی ویژگی

ي هاخاكآمده است.1ه در جدول عرویشگاه مورد مطال
دلیل مورد مطالعه از مواد مادري آهکی تکامل یافته که به

صورت مداوم وجود گنبد نمکی فعال در نزدیکی آن، به
امالح فراوانی از طریق فرسایش آبی و بادي به آن اضافه 

لوم و داراي کالس بافت خاك رویشگاه اول.شده است
. مقدار بودداراي کالس بافت لوم شنی خاك رویشگاه دوم

ت هدایت الکتریکی خاك رویشگاه اولماده آلی و قابلی

. از نظر بودمداري بیشتر از خاك رویشگاه دوطور معنیبه
ي هاخاكداري بین ، تفاوت معنیبرابرمقدار کربنات کلسیم 

آهکی (کربنات بشدت دو دو رویشگاه وجود نداشت و هر
د؛ هر چند خاك رویشگاه بودندرصد) 5/30کلسیم معادل 

کمتري بود.pHداراي اول

هاي فیزیکی و شیمیایی تأثیر گیاهان شورروي بر ویژگی
هاخاك

هاي مختلف فیزیکی و شیمیایی ویژگی1جدول 
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یاه را نشان هاي خاك زیر سه گونه گیاهی و بین گنمونه
اي ذرات داري بر توزیع اندازهمعنیتأثیرشاهی دهد. گز می

رویشگاهخاك (درصد ذرات شن، سیلت و رس) در دو 
مورد مطالعه نداشت. گز شاهی سبب افزایش مقدار شوري 

رویشگاه اول ر در یگردید اما این تأثرویشگاهخاك در دو 
در 29تر بود (تحت تأثیر گز شاهی کوتاه بود واضحکه

زیمنس بر متر).دسی10مقابل 
طور گز شاهی بهتاج پوششمقدار ماده آلی در خاك 

رویشگاهاي بیشتر از خاك بین گیاه در هر دو قابل مالحظه
بود. هر دو نوع گز (کوتاه و بلند) مقدار ماده آلی خاك 

درصد افزایش دادند و از این 6انداز خود را تا حدود سایه
کربنات کلسیم لحاظ تفاوتی بین دو نوع گز مشاهده نگردید.

اي ذرات تحت تأثیر گز خاك نیز همانند توزیع اندازهبرابر
ویژه داري بهطور معنیخاك بهpHاما مقدار نشدشاهی واقع 

بلند کاهش یافت. وسیله گز شاهی به
تأثیري بر درصد شن، زیر گز شاهیمستقل و يسالسوال

خاك رویشگاه خود برابرسیلت، رس و کربنات کلسیم 
نداشتند. قابلیت هدایت الکتریکی خاك نیز تحت تأثیر 

در زیر گز شاهی يهرحال سالسوالسالسوال قرار نگرفت. به
که تحت تأثیر گز شاهی بلند بود مقدار شوري رویشگاه دوم

مقدار ماده آلی داري کاهش داد.طور معنیهبرا خاك 
افزایش زیر گز شاهی مستقل و يوسیله سالسوالبه

اول رویشگاهان داد و این افزایش در چشمگیري را نش
مقدار کربنات کلسیم خاك بود.بسیار بیشتر از رویشگاه دوم

pH، رویشگاههر دو در تحت تأثیر سالسوال قرار نگرفت.

اه و زیر مستقل بیشتر از خاك بین گیيخاك زیر سالسوال
داري کمتر از خاك طور معنیبهزیر گز شاهی يسالسوال

بین گیاه بود. 

ها در دو بخش مورد مطالعههیشگاهاي فیزیکی و شیمیایی خاك روهاي شورروي بر ویژگیتأثیر گونه-1جدول 

هاي خاكویژگی
اي)(دشت دامنهدومرویشگاه(اراضی پست)اولرویشگاه

بین 
گیاه

زیر گیاه
بین
گیاه

گیاهزیر
گز 

شاهی
زیر گز يسالسوال

شاهی
يسالسوال
مستقل

گز 
شاهی

زیر گز يسالسوال
شاهی

يسالسوال
مستقل

ab50b45a55ab55b58ab64a67ab63)درصد(شن 
a37a35a33a31a32a30a29a34)درصد(سیلت 
ab13a20b12ab14a8ab6b3ab6)درصد(رس 

dS m-1(b62a91b65b57b33a43c12b31(قابلیت هدایت الکتریکی 
c9/1a4/6b8/4b3/5c7/0a0/6b0/3bc5/1)درصد(ماده آلی 

a30a31a31a30a31a33a33a33)درصد(برابرکربنات کلسیم 
pHb22/8bc14/8c04/8a40/8b64/8d98/7c44/8a00/9

باشد.درصد با آزمون دانکن می5ها در سطح دار میانگیندهنده تفاوت معنینشانردیف حروف متفاوت در هر 

عناصر غذایی از ده تأثیر گیاهان شورروي بر قابلیت استفا
خاك تاج پوشش

ي هاخاكدر دار عناصر غذایی قابل استفاده گیاهمق
آورده شده است. گز شاهی سبب 2مورد مطالعه در جدول 

گرم بر کیلوگرم میلی27به 12افزایش فسفر قابل استفاده از 
گرم بر میلی38به 15و از رویشگاه اول ي هاخاكدر 

گردید. پتاسیم قابل استفاده خاك رویشگاه دوم کیلوگرم در 
تاج در خاك(بیش از سه برابر)داريطور معنیخاك به
. مقدار افزایش یافترویشگاهگز شاهی در هر دو پوشش

کمی را آهن قابل استفاده خاك به وسیله گز شاهی افزایش
رویشگاه دار و در غیرمعنینشان داد که در رویشگاه اول

دار بود. بر خالف آهن، مقدار منگنز، روي و مس معنیدوم
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طور گز شاهی بهتاج پوششدر خاك قابل استفاده 
داري بیشتر از خاك بین گیاه بود. میزان این افزایش عنیم

اي بیشتر از مس بود. طور قابل مالحظهبهو رويبراي منگنز
توان بیان کرد که مقادیر آهن، روي و مس طور کلی میبه

ي هاخاكبیشتر از رویشگاه اولي هاخاكقابل استفاده در 
ه دومرویشگاي هاخاكکه بود؛ در حالیرویشگاه دوم

فاده بیشتري بودند. تداراي فسفر، پتاسیم و منگنز قابل اس
مستقل سبب افزایش مقدار همه عناصر در ي سالسوال

دوم گردید.رویشگاهاول و آهن، منگنز و روي در رویشگاه
مستقل در يقابلیت استفاده مس در خاك زیر سالسوال

دیگر سوياز رویشگاه دوم کمتر از خاك بین گیاه بود.
زیر گز شاهی مقدار فسفر، پتاسیم، منگنز و روي يسالسوال

در رویشگاه اول، قابلیت افزایش داد.رویشگاهرا در هر دو 
جز روي در خاك زیر گز شاهی بیشتر استفاده همه عناصر به

در حالی که در ،از خاك زیر سالسوالي زیر گز شاهی بود
استفاده رویشگاه دوم، تأثیر گز شاهی در افزایش قابلیت 

فسفر، پتاسیم و مس بیشتز از سالسوالي زیر گز شاهی بود 
در رویشگاه اول، .نشدو براي بقیه عناصر تفاوتی مشاهده 

جز آهن و مس به افزایش در قابلیت استفاده همه عناصر به
وسیله گز شاهی بیشتر از سالسوالي مستقل بود و این 

گردید. در تفاوت در رویشگاه دوم براي همه عناصر مشاهده
مقایسه تأثیر سالسوالي زیر گز شاهی و سالسوالي مستقل 
باید بیان کرد که در رویشگاه اول، سالسوالي زیر گز شاهی 
تأثیر بیشتري بر افزایش قابلیت استفاده روي و تأثیر کمتري 

در حالی که در ،بر قابلیت استفاده آهن و مس داشت
فر در خاك زیر جز فسرویشگاه دوم، مقدار همه عناصر به

سالسوالي زیر گز شاهی بیشتر از خاك زیر سالسوالي 
مستقل بود.

مطالعهموردهرویشگادو در هاي شورروي بر قابلیت استفاده عناصر غذایی خاك تأثیر گونه-2جدول 

عناصر قابل 
استفاده خاك

)mg kg-1(

اي)رویشگاه دوم (دشت دامنهرویشگاه اول (اراضی پست)

بین گیاه

زیر گیاه

گیاهبین

گیاهزیر

گز شاهی
سالسوالي زیر 

گز شاهی
سالسوالي 

مستقل
گز شاهی

سالسوالي 
زیر گز 
شاهی

سالسوالي 
مستقل

c12a27b21b20c15a38b21bc15فسفر
c180a573b520b480c200a640b430c227پتاسیم

bc86/3b99/3c51/3a01/5b80/2a13/3ab00/3c29/2آهن
c42/2a53/11b62/7b37/5c79/3a58/9a24/10b48/6منگنز
c43/1a46/4a42/4b46/2c57/0a54/2a09/2b14/1روي
b13/1a37/1b14/1a30/1b59/0a74/0b63/0c47/0مس

باشد.درصد با آزمون دانکن می5ها در سطح میانگیندار دهنده تفاوت معنینشانردیف حروف متفاوت در هر 

بحث
و یزیکیفهايیژگیویبرخبرشورروياهانیگتأثیر

هاخاكیمیاییش
ها هاي خاكنتایج نشان داد که بسیاري از ویژگی

تواند تحت تأثیر نوع گیاه و مرفولوژي رشد آن و می
همچنین موقعیت مکانی آن نسبت به سایر گیاهان همجوار 

این هاي خاك که در قرار گیرد. یکی از مهمترین ویژگی
مطالعه تحت تأثیر رشد گیاهان شورروي قرار گرفت قابلیت 
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گز به مختلف هاي گونهباشد.هدایت الکتریکی خاك می
ختلف محیطی مانند شرایط شوري خاك مقاوم شرایط م

,Busch & Smithباشند (می 1995; Ditomaso, 1998.(
العاده گز شاهی سبب افزایش فوقدر منطقه مورد مطالعه،

مستقل تأثیري بر يکه سالسوالدر حالی،شوري خاك شده
آن نداشته است. بنابراین اگرچه گز شاهی بومی منطقه مورد 

ا توسعه کشت آن در مناطق دیگر به دلیل مطالعه بوده ام
افزایش شود.تأثیر نامطلوب آن بر شوري خاك توصیه نمی

مقدار شوري خاك در بسیاري از دشتهاي سیالبی به دلیل 
توسط هاي مختلف گزوسیله گونهجایگزینی گیاهان بومی به

,Stromberg(محققان زیادي گزارش شده است 2001;

Glenn et al., 1998; Bosch & Smith, در واقع). 1995
گز شاهی در نتیجهوسیلهافزایش شوري خاك سطحی به

هاي گز و ریزش اندامهاي هوایینمک از اندامترشحات
Ladenburger(باشدمیهوایی گیاه روي سطح خاك  et

al., 2006; Sala et al., 1996; Bosch & Smith, 1993.(
ماده آلی و ترشحات که سالسوال مقدار کمتريدر حالی

اگرچه ارتباط مثبت بین .کندنمکی به خاك اضافه می
ضخامت ساقه گز (شاخص سن گیاه) و افزایش شوري 

Ohrtmanتوسط برخی پژوهشگران ( et al., ) گزارش 2012
مطالعه نتایج عکس مشاهده گردید و این شده است اما در 

ي را گز شاهی کوتاه در رویشگاه اول افزایش شوري بیشتر
تواند به دلیل تاج پوشش کمتر گزهاي دربرداشت. این می

کوتاه بر خاك و در نتیجه تبخیر بیشتر از سطح خاك و 
سوي از انتقال نمک و بر جا ماندن آن روي سطح باشد.

در نقاط پست مشاهده شده که معموالً دیگر، گز شاهی کوتاه 
اضافه مقدار بیشتري نمک از طریق جریانات سیالبی به آنجا 

شود. تأثیر سالسوال بر مقدار شوري خاك بستگی به می
گونه که بیان شد . همانوقعیت گیاه و نوع گیاه همراه داشتم

مستقل به دلیل افزودن کمتر مواد آلی به خاك، يسالسوال
زیر کرده رشد ياك دارد اما سالسوالتأثیر کمی بر شوري خ

این گز شاهی بلند، شوري خاك را کاهش داده است.
تواند در نتیجه افزوده شدن کمتر بقایاي ریزش یافته گز می

دیگر، کاهش سوي شاهی به خاك زیر سالسوال باشد. از 

تبخیر از سطح خاك زیر سالسوال در نتیجه عدم تابش 
ه دلیل وجود گز شاهی مستقیم نور خورشید به خاك ب

ها را از عمق به سطح خاك به تواند انتقال کمتر نمکمی
ال داشته باشد.دنب

ماده آلی خاك نیز تحت تأثیر گونه گیاهی و موقعیت 
هاي رویشگاه گیاه نسبت به گیاهان همراه و همچنین ویژگی

ها ماده آلی خاك را افزایش دادند اما قرار گرفت. همه گونه
گز شاهی با توجه به مقدار ماده آلی زیادي که به خاك 

قدار ماده آلی خاك کند نقش مهمتري در بهبود ماضافه می
وسیله دار مقدار ماده آلی بهداشت. عدم افزایش معنی

گونه که بیان زیر گز شاهی بلند همانکرده رشد يسالسوال
شد به دلیل افزوده شدن کمتر بقایاي گز شاهی به خاك 

باشد. مقدار ماده آلی در خاك رویشگاه اول میانداز آن سایه
تواند در نتیجه تفاوت ین میبیشتر از رویشگاه دوم بود که ا

به دلیل قرار بافت خاك در دو رویشگاه باشد. رویشگاه اول
بب ، داراي بافت ریزتري بوده که این سگرفتن در نقاط پست

دوم شود اما خاك رویشگاه جلوگیري از تجزیه ماده آلی می
دلیل تهویه بهتر، مقدار بوده و بهاي شنیدر دشت دامنه

شود. ی افزوده شده به خاك تجزیه میزیادي از ماده آل
و همکاران Suوسیله وسیله انواع گز بهافزایش ماده آلی به

) گزارش شده است. 2010و همکاران (Yin) و 2012(
Zhao) افزایش ماده آلی در خاك تحت 2016و همکاران (

مقدار ماده آلی که پوشش گز را گزارش کردند و بیان کردند 
نیتروژن در طول فصول مختلف سال متغیر و نسبت کربن به 

باشد.بوده و در فصل تابستان و پاییز بیشتر می
pHگرفت.رهاي گیاهی قراخاك تحت تأثیر گونهpH

تواند به عوامل متعددي بستگی داشته باشد خاك می
)Havlin et al., تواند سبب که ماده آلی می). در حالی1999

هاي بازي شدن کاتیونخاك گردد اما اضافهpHکاهش 
را به دنبال داشته باشد. pHتواند افزایش سدیم میویژه به

مستقليخاك در نتیجه رشد سالسوالpHدار افزایش معنی
خاك زیر گز شاهی و pHکه در حالی،مشاهده گردید

pHکاهش سالسوالي زیر گز شاهی کاهش نشان داد.

س از تجزیه تواند مربوط به افزایش اسیدهاي آلی پمی
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هاي محلول و همچنین دي اکسید ها و افزایش نمکالشبرگ
کربن ناشی از تنفس ریزجاندارن تجزیه کننده مواد آلی باشد 

)Ladenburger et al., 2006; Sexton, 2000.(Najafi-

Ghiri) بیان کردند که گونه 2015و همکاران (Salsola

rigidaنداشت و هاي خاكیک از ویژگیتأثیري بر هیچ
فقط سبب افزایش مقدار شوري و درصد شن خاك شد. در 
واقع این گونه گیاهی داراي تراکم کمی در سطح خاك بوده 
و حفاظت خاك به وسیله این گیاه با توجه به الگوي رشد و 

Jafariو Ghorbanianباشد.پراکنش آن ضعیف می

) گزارش کردند 2005و همکاران (Ghorbanian) و 2007(
دار مقدار ماده آلی، سبب افزایش معنیSalsola rigidaکه

انداز شد ولی افزایش نیتروژن و پتاسیم در خاك زیر سایه
زیمنس بر متر براي دسی8قابلیت هدایت الکتریکی بیشتر از 

کند.رشد و توسعه آن محدودیت ایجاد می

تأثیر گیاهان شورروي بر قابلیت استفاده عناصر غذایی 
پوششخاك تاج 

افزایش قابل مالحظه در مقدار فسفر قابل استفاده خاك 
این گز شاهی مشاهده شد که ویژه بههاي گیاهی در زیر گونه

) براي 2006و همکاران (Ladenburgerهاي نتایج با یافته
هاي گز مطابقت دارد. با توجه به ارتباط مثبت بین انواع گونه

خاك در مراتع ایران این مقدار ماده آلی و فسفر قابل استفاده 
Dadgarباشد (مینتایج بدیهی et al., ). افزایش فسفر 1990

تواند در نتیجه قابل استفاده با افزایش ماده آلی خاك می
خاك، تشکیل ترکیبات آلی pHتأثیر ماده آلی بر کاهش 

فسفر و اضافه شدن فسفر در نتیجه تجزیه ترکیبات آلی باشد 
)Malakouti & Homaei, یکی از عوامل مهم ).2004

Havlinباشد (خاك میpHاثرگذار بر قابلیت فسفر  et al.,

) و علت عدم افزایش قابلیت استفاده فسفر در خاك 1999
باالي آن pHمستقل در رویشگاه دوم يزیر سالسوال

اصر غذایی مورد نیاز باشد. پتاسیم ازجمله عن) می00/9(
و اغلب به فراوانی بهز هاي شور نیکه در خاكگیاه بوده 

شود. نکته مهم دیگر در مورد پتاسیم شکل محلول یافت می
این است که این عنصر با وجود مقدار باال در مواد آلی، در 

ساختمان ترکیبات آلی وارد نشده و به شکل یون پتاسیم
در نتیجه افزوده شدن بقایاي گیاهی به خاك، مقدار ،بوده

گردد. با توجه به حلول خاك میزیادي از این یون وارد م
ترشح مقدار زیاد ترکیبات نمکی که حاوي پتاسیم نیز 

آلی از طریق گز شاهی باشند و همچنین اضافه شدن موادمی
افزایش قابل مالحظه پتاسیم قابل ،و سالسوال به خاك

) اختالف 2006و همکاران (Ladenburgerباشد.توجیه می
سیم در خاك تاج پوشش گز و بین مقدار پتارا داري معنی

با توجه به مقدار کم ماده آلی خاك بین گیاه مشاهده نکردند. 
مستقل در رویشگاه دوم، مقدار يو رس در خاك سالسوال

پتاسیم قابل استفاده خاك افزایشی را نسبت به خاك شاهد 
نشان نداد.

هاي قابلیت استفاده عناصر ریزمغذي تحت تأثیر گونه
خاك pHرفت. از آنجا که ماده آلی و شورروي قرار گ

ازجمله عوامل مهمی هستند که بر قابلیت استفاده عناصر 
هایی که تأثیرات بنابراین گونه،گذارندریزمغذي اثر می

توانند بر قابلیت بیشتري بر مقدار این دو ویژگی دارند می
طور کلی گز بهاستفاده عناصر ریزمغذي نیز اثر بگذارند.

شاهی سبب افزایش قابلیت استفاده آهن، منگنز، روي و 
تغییرات غلظت عناصر ها گردید. مس در خاك رویشگاه

عالوه بر مقدار ماده مختلف در خاك تاج پوشش گز شاهی
بستگی به عواملی مانند ترکیب بقایاي خاكpHآلی و 

منیزیم ) بیان کرد که کلسیم وBerry)1970دارد. ی نیزگیاه
ترین آنیون عنوان فراوانکربنات بهها و بیترین کاتیونفراوان

همچنین ،در ترکیبات مترشحه از گز شاهی وجود دارد
ها مانند بور، منگنز، مس، روي و غلظت برخی ریزمغذي

تواند سبب باشد که این میمولیبدن نیز قابل مالحظه می
این گیاه افزایش مقدار این عناصر در خاك تاج پوشش 

هرحال با توجه به این امر که قابلیت استفاده و گردد. به
حاللیت آهن، منگنز، مس و روي در خاك به شدت تابع 

Havlinباشد (خاك میpHمقدار  et al., pH) کاهش 1999

تواند سبب در اثر افزایش مواد آلی در خاك تاج پوشش می
دیگر، ي سوافزایش قابلیت استفاده این عناصر گردد. از 

هاي محلول با ترکیبات آلی داراي وزن ایجاد کمپلکس
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هاي نامحلول با ترکیبات داراي وزن لکولی کم و کمپلکسوم
تواند تأثیرات مثبت و یا ها میلکولی زیاد مانند لیگنینوم

Havlinمنفی بر قابلیت استفاده عناصر ریزمغذي بگذارد ( et

al., ش قابلیت استفاده مستقل سبب افزایيسالسوال). 1999
ها در رویشگاه اول گردید؛ اما در رویشگاه دوم ریزمغذي

مقدار منگنز و روي را افزایش ولی مقدار آهن و مس را 
هرحال سالسوال در رویشگاه دوم تأثیر کمتري کاهش داد. به

خاك را به مقدار pHسویی بر مقدار ماده آلی داشت و از 
ن عوامل بر قابلیت استفاده اي افزایش داد که ایقابل مالحظه

زیر گز شاهی ي. سالسوالاستها اثر گذاشتهریزمغذي
تأثیري بر مقدار آهن و مس خاك نداشت اما مقدار منگنز و 

رشد محلتأثیرات دهندهزایش داد که این نشانروي را اف
بر قابلیت استفاده عناصر (مستقل یا زیر گز شاهی)سالسوال

مقدار افزایش قابلیت استفاده ر کلیطوبهباشد.ریزمغذي می
داري کمتر از طور معنیعناصر غذایی به وسیله سالسوال به

تواند به دلیل افزایش بیشتر مواد که این میگز شاهی بود
آلی به وسیله گز شاهی به خاك تاج پوشش خود باشد. 

Ghorbanian وJafari)2007 بیان کردند که سالسوال (
کربناتها در دار مقدار نیتروژن، پتاسیم و بیسبب افزایش معنی

خاك تاج پوشش خود در منطقه دشت چاکیف شهرستان 
) بیان 2015و همکاران (Najafi-Ghiriشاهرود گردید. 

پتاسیم خاك هاي مختلفکردند که سالسوال تغییري بر شکل
دوست مانند هاي دیگر نمکگونهکه برخیدر حالی،نداشت

Juncus jerardiوHalocnemum strobilaceum سبب
دار پتاسیم قابل استفاده خاك گردیدند.افزایش معنی

هاي خاك و قابلیت استفاده عناصرارتباط بین ویژگی
دهد که قابلیت استفاده عناصر غذایی نشان می3جدول 

گی زیادي با هاي مورد مطالعه همبستدر خاك رویشگاه
گیري شده دارد. قابلیت استفاده هاي اندازهبسیاري از ویژگی

دار با مقدار ماده آلی خاك داشت فسفر ارتباط مثبت و معنی
رسد مهمترین ویژگی در تعیین مقدار فسفر قابل نظر میو به

استفاده خاك، درصد مواد آلی باشد. پتاسیم خاك نیز ارتباط 
گونه همانار ماده آلی خاك داشت.دار با مقدمثبت و معنی

که بیان گردید پتاسیم از اجزاي مهم ترکیبات آلی بوده و 
Havlinگردد (سهولت وارد محلول خاك میبه et al.,

ي مورد مطالعه تحت هاخاكقابلیت استفاده آهن در ). 1999
که با افزایش مقدار طوريبهتأثیر بافت خاك قرار گرفت؛ 

ن، قابلیت استفاده آهن افزایش یافت.رس و کاهش مقدار ش
ماده آلی سبب افزایش مقدار آهن قابل استفاده در خاك 

ارتباط مثبت بین مقدار آهن قابل استفاده و البته گردید. 
مقدار ماده آلی خاك توسط پژوهشگران زیادي گزارش 

Najafi-Ghiriگردیده است ( et al., 2013; Sharma et

al., 2004; Wang et al., تواند ). دلیل این امر می2009
ظرفیت تبادل کاتیونی ماده آلی براي جذب و نگهداري 

هاي آهن، قابلیت کالت شدن آهن به وسیله ترکیبات یون
خاك در نتیجه اسیدهاي آلی باشد pHآلی و کاهش 

)Najafi-Ghiri et al., ). مقدار مس قابل استفاده 2013
خاك قرار گرفت و با خاك نیز مانند آهن تحت تأثیر بافت

، افزایش هاخاكافزایش مقدار رس و کاهش مقدار شن در 
یافت. مس قابل استفاده خاك نیز ارتباط مثبت با ماده آلی و 
قابلیت هدایت الکتریکی و ارتباط منفی با کربنات کلسیم 

-Najafiهاي خاك داشت. این نتایج با یافتهpHو برابر 

Ghiri) ي آهکی جنوب هاخاك) براي2013و همکاران
و Ghasemi-Fasaie) و 2010و همکاران (Wuایران، 

) مطابقت دارد. بر خالف آهن و مس، 2006همکاران (
قابلیت استفاده منگنز و روي کمتر تحت تأثیر بافت خاك 

و مهمترین عوامل تعیین کننده قابلیت استفاده این گرفتقرار 
. بودي مورد مطالعه، مقدار ماده آلی هاخاكدو عنصر در 

و قابلیت هدایت الکتریکی نیز بر قابلیت استفاده pHاگرچه 
) 2013و همکاران (Najafi-Ghiri. ندروي اثرگذار بود

ارتباط مثبت بین مقدار روي قابل استفاده با رس، ظرفیت 
با مقدار سیلت و را تبادل کاتیونی و ماده آلی و ارتباط منفی 

pH هاي بیان شده، ماده دست آوردند. از بین ویژگیبهخاك
آلی ارتباط بهتري را با قابلیت استفاده عناصر مختلف نشان 

).4داد (شکل 
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هاي مختلف خاك و مقدار عناصر قابل استفادهضرایب همبستگی بین ویژگی-3جدول 
مسرويمنگنزآهنپتاسیمفسفرهاي خاكویژگی

-ns16/0-ns24/0-**60/0-ns01/0-ns32/0-**75/0شن
ns21/0ns18/0ns39/0ns09/0ns14/0*46/0سیلت
ns02/0ns21/0**62/0ns13/0-*43/0**82/0رس

47/0*78/0**62/0**47/0*80/0**82/0**ماده آلی
-48/0ns17/0ns27/0-*46/0ns05/0*44/0*برابرکربنات کلسیم 

pHns35/0-*49/0-*44/0-ns16/0-**62/0-**57/0-
ns23/0ns23/0**61/0ns01/0-**52/0**71/0قابلیت هدایت الکتریکی

ns ،* باشد.درصد و یک درصد می5دار در سطح دار، تفاوت معنیدهنده عدم تفاوت معنیترتیب نشانبه:**و

ي مورد مطالعههاخاكارتباط بین مقدار ماده آلی خاك با قابلیت استفاده فسفر، پتاسیم، آهن، منگنز، مس و روي در -4شکل 
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زارها تأثیر متقابل خاك و گیاهان مرتعی در شوره
عوامل تواند بر اصالح و یا تخریب خاك مؤثر باشد. می

ها، نوع یوگرافی رویشگاهمتعددي مانند وضعیت فیز
هاي شورروي، محل رشد آنها (مستقل یا زیر گیاه) و گونه

ارتباط متقابل اثر پراکنش آنها تواند برهاي خاك میویژگی
طورکلی رویشگاه اول که در اراضی پست واقع بگذارد. به

هاي خاکی متفاوت مانند شوري شده بود داراي ویژگی
هاي گز شاهی بلندتر گونهبیشتر، بافت ریزتر و همچنین

اند اي واقع شدهنسبت به رویشگاه دوم که در اراضی دامنه
زارهاي منطقه کرسیا نشان داد تحقیق بر شورهاین نتایج بود. 

توانند تأثیرات متفاوتی بر هاي گیاهی مختلف میکه گونه
گز شاهی با توجه به مقادیر هاي خاك داشته باشند. ویژگی

خود اضافه تاج پوششکه هر سال به خاك باالي مواد آلی
د. شهاي خاك داري بر ویژگیکند سبب تأثیرات معنیمی
طور کلی گز شاهی سبب افزایش شوري و ماده آلی و به

هاي خاك بر . این تغییرات ویژگیگردیدخاك pHکاهش 
قابلیت استفاده عناصر مختلف اثر گذاشته و سبب افزایش 
قابلیت استفاده فسفر، پتاسیم، آهن، منگنز، مس و روي 

د. سالسوال با توجه به اینکه مقدار کمی ماده آلی به گردی
ي خاك هاویژگیکند تغییرات کمتري را در خاك اضافه می

شورروي نیز بر د. هر چند موقعیت مکانی این گونهکراعمال 
تاج پوششدر کردهرشد يتأثیر نیست. سالسوالاین امر بی

که این تأثیر در شدگز شاهی سبب افزایش ماده آلی خاك 
خاك تاج سوي. از دبومستقل کمتر يمورد سالسوال

به دلیل اینکه زیر گز شاهیکرده رشد يسالسوالپوشش
خاكpHتحت تأثیر گز شاهی نیز قرار دارد سبب کاهش 

خاك را افزایش pHمستقل يدر حالی که سالسوال،گردید
سوال قرار لتحت تأثیر گونه ساقابلیت استفاده عناصر نیز داد.

زیريمستقل و سالسواليرسد سالسوالنظر میو بهگرفت
هاي کوتاه تأثیرات کمتري را بر قابلیت استفاده عناصر گز
فاع آن و موقعیت بنابراین نوع گونه گیاهی، ارتگذارند. می

تواند تأثیرات آنها را بر ها مینسبت به درختچهگونه
نظر طور کلی بهبههاي خاك تحت تأثیر قرار دهد.ویژگی

مهمترین عامل در تعیین قابلیت استفاده عناصر رسدمی

هاي مورد مختلف و وضعیت حاصلخیزي خاك رویشگاه
هاي مختلف از راه. ماده آلیماده آلی خاك باشدومطالعه

خاك، تولید عوامل کالت کننده، جذب pHمانند تأثیر بر 
سطحی عناصر، تجزیه و افزودن عناصر غذایی و بهبود 

اصر شرایط فیزیکی خاك بر تحرك، رسوب و یا جذب عن
.گذاردغذایی مورد نیاز گیاه اثر می
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Abstract
Halophytes may change different soil properties and nutrients availability by organic

materials addition to soil and soil conservation against erosion agents. Destroying these lands
and halophytes may have an undesirable effect on environment. To study the effects of
physiographic position, plant variety and plant growth position (sole or under another plant) on
soil properties of salt marshes, an investigation was carried out in Korsia region, Darab (Fars
province). Soil samples were collected from the beneath of Tamarix aphylla and Salsola rigida
(sole and under Tamarix) and between plants with triplicates in two different salt marshes with
lowland and piedmont plain positions. Soil properties including particle size distribution,
organic matter, pH, EC and equivalent calcium carbonates and nutrients availability including P,
K, Fe, Mn, Cu and Zn were determined. Results indicated that lowland had more saline and
heavier textured soil and shorter Tamarix aphylla as compared with piedmont plain. Tamarix
aphylla increased organic matter, EC, P, K, Fe, Mn, Cu and Zn; however, it had no effect on
soil texture and equivalent calcium carbonates. Salsola rigida increased organic matter and its
effect on available Mn and Zn was more than other nutrients. Salsola rigida under short
Tamarix aphylla did not change soil salinity; while Salsola rigida under long Tamarix aphylla
decreased soil salinity. Generally, it seems that organic matter is the most important factor on
different plant nutrients availability and soil fertility status of the soils studied. Organic matter
affects mobility, precipitation or nutrient uptake by the effect on pH, chelating agent production,
nutrient adsorption, and nutrient release due to decomposition and soil physical properties
improvement.

Keywords: Tamarix aphylla, Salsola rigida, plant nutrients, organic matter, soil texture.


