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  چكيده

هاي كاشته شده در يك طرح پيشاهنگ استقرار بر رشد و يا ممانعت از رشد نهال در اين تحقيق چگونگي تأثير عوامل خاكي
 آماريدر قالب  تكرار بوده كه 3هاي مختلف درختي در  تيمار گونه 9شامل اصلي طرح . شده است هاي درختي بررسي گونه
هاي كاشت  ماني گونه آماربرداري نهالها در طول سال دوم تا سال پاياني طرح انجام و زنده .هاي كامل تصادفي اجرا شده استبلوك

و ساله آزمايش  اجراي ده. ثبت گرديد ش نهالهاي سبز و خشك از طريق شمار) ابتدا و انتهاي فصل رويش(شده در دو نوبت 
در  تغييرات  براي بررسي علت. دار وجود دارد تكرارها تفاوت معنيتيمارها و نيز نشان از اين داشت كه بين تحليل نتايج 

اكي تأثيرگذار بر رشد گياه، با ديدگاهي نو مبتني بر يافتن مهمترين عامل ختحقيق  ايندر  .تكرارها تحقيق حاضر به انجام رسيد
آنها شناسي نيمرخ خاك  ريخت ،شناسي، و ژئومورفولوژي ويژگيهاي پستي بلندي، سنگ براساسواحدهاي خاك ضمن تفكيك 

روش  بههمچنين ميزان شادابي توده گياهي موجود . گيري شد اندازههاي خاك  و برخي ويژگيهاي مهم آزمايشگاهي نمونهتعيين 
خاك بر مبناي توپوگرافي استوار بوده و براين اساس به سه واحد اصلي اساس تغييرات واحدهاي . زدهي شداي امتيا مشاهده
رشد  عوامل تعديل كنندهدو گروه عوامل بازدارنده و  براساسواحدهاي فرعي خاكها جداسازي . تفكيك شد Cو  A ،Bاصلي 
ميزان متراكم بودن آن و ديگري درصد شيب است كه سبب و زير اليه آهك رس  از مهمترين موانع رشد گياه، .دوبگياهي 

هاي تعديل كننده است در نيمرخ از مهمترين عاملدرصد سنگ و سنگريزه  .استفاده استميزان آب قابل  افزايش رواناب و كاهش
و ريخت شناسي  ، شيميايي ميزان هماهنگي تغييرات ويژگيهاي فيزيكي. دهد شدت تأثير عاملهاي محدود كننده را كاهش ميكه 

 ،كار گرفته شده روشي كه در اين تحقيق به .هاي گياهي در تكرارها تحليل گرديد ماني گونه خاك با تغييرات ميانگين درصد زنده
عنوان جايگزيني براي روشهاي رايج كه خاك را مستقل  بههاي طبيعي  خواهد توانست براي مطالعه ارتباط خاك و گياه در محيط

) سيستماتيك(مند  توان روشي سامان مي ،الگوي اين تحقيق براساسهمچنين . كار گرفته شود بهدهد  ررسي قرار ميباز گياه مورد 
  .ريزي كرد كاري در مناطق خشك پايه بندي اراضي با هدف جنگل براي طبقه

  
   .هاي مناطق خشك، سيماني شدن خاك، بازدارنده رشد، اصالح كننده خاكيجنگل: هاي كليدي واژه

  
  قدمهم

به امر كشاورزي اختصاص معموالً اراضي حاصلخيز 
كاري مد  جنگل براييافته و زمينهايي با حاصلخيزي كمتر 

از اين رو دشواريهاي ناشي از عاملهاي  .ندا هنظر قرار گرفت
خاكي سهم بزرگي در موفقيت و عدم موفقيت 

طور مثال  به ).1382نظامي،( كاريها برعهده دارد جنگل
هاي در ارائه نتايج آزمايش )1377(همكاران دستمالچي و 

هاي درختي در استان  سازگاري و پيشاهنگ گونه
كه رشد درختان وابستگي  نمودندعنوان غربي آذربايجان 

زيادي به شرايط اقليمي، رويشگاه، عمق خاك، قابليت 
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ها به آب در اعماق خاك و نيز سطح  ريشه يدسترس
يت خاك و آهكي آب در فصل خشك داشته و قليائ سفره

در  همراه بروز تنش خشكي، محدوديتهايي را بهبودن آن 
ميربادين و همچنين،  .كند ايجاد مياستقرار و رشد درختان 

علل ضعف فيزيولوژيك در ) 1373(همكاران 
كاريهاي كاج تهران در پارك چيتگر را خاك  جنگل

ضعيف، كمبود تغذيه آبي و افزايش اسيديته خاك 
هاي مختلف گياهي از نظر تأثير سرشت  نهگو .اند دانسته

معموالً در . دواني، طبيعت يكساني ندارد آنها در ريشه
سنين جواني اگر مانعي در خاك وجود نداشته باشد، 

كه در سنين  درحالي ،دواني تابع سرشت گونه است ريشه
دواني بيشتر به كيفيت فيزيكي خاك بستگي  بلوغ، ريشه

  .دارد
طور ثانويه در ويژگيهاي  بهتي كه مشكالاز اين گذشته 

كند از ديگر عوامل  كاري بروز مي خاكي مناطق جنگل
 .Ross et al.باشد مي كاستن از كيفيت رشد درختان

نشان دادند كه در خاكهاي با بافت شني در    (1989)
نيوزيلند كه در سابق ) west port(منطقه بندر غربي 

بوده، ) گ قديميبر سوزني(پوشيده از جنگلهاي پدوكارپ 
شدن اليه تحتاني با پوششهايي از مواد غني  سيمانيبر اثر 

از آهن، پوشش درختي از بين رفته است و پوششهاي 
ني و سرخس جاي آن را پر  بعضي مناطقزار و در  خلنگ

طي  Sand (1980)  Greacen &همچنين، .كرده است
مروري بر موضوع تراكم خاك اراضي جنگلي، يكي از 

هاي تحت كاري در جنگل عدم موفقيت نهاليل دال
ها در طول  راكم خاك اين عرصهبرداري را افزايش ت بهره
برداري دانسته و علت اصلي را كاربرد  هاي بهرهسال

طبق  .اند كرده يادآالت قطع و حمل درختان  ماشين
زاد و  جنگلهاي شاخه و دانه Becker (1971)مشاهدات 

خاكها، موجب تشديد  بر روي بعضي از نيز برگان پهن
حالت هيدرومورفي خاك و در نهايت انهدام جنگل 

در بعضي از مواقع شرايط نامساعد سنگ مادر  .اند شده
كه اختالالتي را در  طوري بهموجب تخريب خاك شده 

وجود آورده و در نهايت منجر به  بهبرگان  ادامه حيات پهن
نقل  به( برگ شده است  هاي سوزني جايگزيني آنها با گونه

  ).1371حبيبي كاسب،از 
تخصصين معطوف بر اين اساس بخشي از تالشهاي م

مند كردن ارتباط  سامان يايي برااين مهم است كه روشه
كاري  ويژگيهاي خاكي با تناسب اراضي براي جنگل

است كه  مطالعاتي ،از جمله اين تالشها. تدوين نمايند
كاري  هاي تحت جنگل بندي خاك سيستمي را براي طبقه

. (Turner et al., 1990) نمايد ميبا كاج رادياتا پيشنهاد 
هاي انتشار يافته قبلي طراحي  اين سيستم با استفاده از داده

گيري آزمايشگاهي ندارد  شده و كاربرد آن نيازي به اندازه
عاملهايي . صحرايي قابل انجام است ياه هبلكه با مشاهد

نوع اليه غير قابل نظير سنگ مادر، بافت نيمرخ، عمق و 
سانتيمتر از اليه سطحي خاك و  10نفوذ، بافت و وضعيت 

كار  وضعيت و رنگ خاك زير سطحي در اين سيستم به
بر اين اساس ميزان تناسب خاكها براي . اند گرفته شده

 همچنين .گردد كاري با گونه ياد شده تعيين مي جنگل
ب محدوده كمترين مقدار آ"نام  بهفيزيكي  اي مشخصه

 ;Least Limiting Water Range) "محدود كننده

LLWR) عنوان يك نشانگر بهتواند  كه مي (Indicator)  
 et كار گرفته شود بهبراي كيفيت فيزيكي خاكهاي جنگلي 

al., 2000) (Zou.  
عامل پتانسيل ماتريك، تخلخل  3از   مشخصهاين  
ز اي ا اي و استحكام خاك تشكيل شده است كه دامنه تهويه

دو عامل استحكام خاك و  براساسمقدار آب خاك را 
كند كه در اين محدوده گياه  موجوديت آب و هوا بيان مي

تراكم خاك در . شود با محدوديت رشد مواجه نمي
 .  دهد بسياري موارد اين دامنه را كاهش مي

در گزارشي  )1376( دستمالچيو  طالبي همچنين ثاقب
هاي درختي  اري گونهتحت عنوان نتايج آزمايش سازگ

هاي  نوعي تناسب اراضي را براي گونه )برگان سوزني(
اند كه موفقيت  اعالم داشتهپيشنهاد نموده و مختلف 

منطقه استان گيالن نتايج مختلفي را در بر  5ها در  گونه
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بهترين رويشگاه گونه كاج رادياتا بر روي . داشته است
 .دارد شني عميق با زهكش خوب قرار -خاكهاي لومي

كاج اليوتي نيز بر روي خاكهاي شني و كاج تدا بر روي 
يابد و بهترين نتايج سازگاري  شنهاي ساحلي رويش مي

هاي كاج تدا، كاج جنگلي و كاج پاندروزا در منطقه  گونه
گونه كاج جنگلي در . دست آمده است بهفومن 

رويشگاههايي با خاك كم عمق و خشك رويش يافته و 
براي كاج پاندروزا مناطقي با يشگاه ترين رو مناسب

عدم  و باشد هاي عميق شني لومي با زهكش خوب ميخاك
ها مانند كاج سياه و كاج بادامي در موفقيت بعضي از كاج
توان شرايط حاكم بر خاك منطقه از  منطقه گيسوم را مي

  .نظر بافت و تركيب مواد و رقابت شديد دانست
خاكي بر رشد و  در اين تحقيق چگونگي تأثير عوامل

يا ممانعت از رشد نهالهاي كاشته شده در يك طرح 
. هاي درختي بررسي شده است پيشاهنگ استقرار گونه

هدف اساسي تحقيق استفاده از بستر تحقيقاتي با ارزش 
گيري عاملهاي  كاري براي اندازه يك طرح پيشاهنگ جنگل

خاكي و گياهي براي يافتن ارتباط بين ويژگيهاي خاك با 
كاشت است تا بتواند  هاي درختي دست كيفيت رشد گونه

كاري در  لعنوان الگويي از تناسب اراضي براي جنگ به
  .مناطق مشابه مورد استفاده قرار گيرد

 
  هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه 
كيلومتري  110محل اجراي طرح در فاصله 

كيلومتري روستاي  4غرب شيراز و در فاصله  شمال
عرض شمالي  30ْ و 22΄طول شرقي و 52ْ و 10́درخواجه 
 براساس. از سطح دريا واقع استباالتر متر  1820و ارتفاع

كه در ) 1380تا  1346(ساله ايستگاه منصورآباد  35آمار 
بررسي واقع شده  مورد كيلومتري غرب محل 30فاصله 

 384و حداكثر آن  175است، حداقل بارندگي منطقه 

. باشد ميليمتر مي 1/450دگيميليمتر و ميانگين بارن
حداكثر نزوالت در بهمن ماه و حداقل آن در شهريور ماه 

از نظر فصلي بيشترين بارندگي در . پيوندد به وقوع مي
. شود فصل زمستان و كمترين آن در فصل تابستان نازل مي

 ميانگين حداكثر دماي منطقه 1347-80ساله  34در دوره 
 8/6 ن حداقل آندرجه سانتيگراد و ميانگي 7/31

ترين دماي مطلق يشب .سانتيگراد گزارش شده است درجه
بهمن ماه درجه و كمترين دماي مطلق در  45در تيرماه و 

ميانگين دماي مطلق  .درجه مشاهده شده است -17و 
درجه و ميانگين  39گرمترين ماه سال در دوره آماري 

  .درجه بوده است -9دماي مطلق سردترين ماه سال 
كرت  3محل اجراي طرح شامل  1س شكل براسا
عمومي بين   كه بر روي يك دامنه  با شيباست  آزمايشي
اين دامنه از نظر شكل زمين . واقع است% 30صفر تا 

)landform(،  يك واريزه باد بزني شكل كوهرفتي
)colluvial fan (عمق خاك . شود تلقي مي)افقA  ( بين

س از آن بالفاصله سانتيمتر در تغيير است و پ 25تا  10
سنگ و سنگريزه دار قرار گرفته است و در عمق   Cافق 

سانتيمتري به قطعات تخته سنگي برخورد  50حداكثر
  . نمايد مي

شناسي در ناحيه زاگرس جنوبي قرار  از لحاظ زمين
داشته، وجود يك ناوديس سبب شده است كه از دامنه 

ه باشد سمت ارتفاعات سازندهاي جديدتر رخنمون داشت به
بور و آسماري  ترتيب شامل سازندهاي گورپي، تره كه به

محل اجراي طرح بر روي سازند گورپي  .جهرم است
باشد و  مي رس آهكالي و  واقع است كه تناوب سنگ

و نفوذپذيري آهسته از پذيري زياد  درجه فرسايش
قطعات سنگ و سنگريزه از ماسه . اي آن استيهويژگ

صورت كوهرفت نيز در  هبسنگ آهكي آسماري جهرم 
  .نيمرخ طولي آن حضور يافته است
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اعداد راهنماي نقشه نشان دهنده ارتفاع محل از سطح دريا به متر و اعداد درج . در استان فارس نقشه شماتيك محل اجراي طرح -1شكل 
  .ي استجغرافياي UTMبعدي نشانگر مختصات سيستم  شده در محورهاي طول و عرض نقشه سه

  
محل انجام طرح به سه واحد اصلي از نظر پستي و 

صورت قراردادي در اين  بهبلندي قابل تقسيم است كه 
اين طرح  .شوند ميمعرفي  Cو  A ،B تحقيق با عالمتهاي 

 49كاشت در قالب طرح آماري بلوكهاي كامل تصادفي با 

متر در  3×  3اصله نهال از هر گونه در هر تيمار به فاصله 
 .اجرا شده است 1370در سال چهار تكرار 

  : هاي مورد آزمايش عبارتند از گونه

  Cupressus  arizonica                          اي سرونقره   Cupressus sempervirens var. horizontalis Mill.زربين 

  Pinus brutia Elwes Henry                  بروسياكاج    Pinus nigra Arnold                                        سياه كاج

   Greene ،Ailanthus glandulosa Desff           آيالن   .Pinus eldarica Medw                                  تهران كاج 

  Quercus brantii var. persica.Zohary           بلوط   .Robinia pseudoacacia L                                     اقاقيا

 .Elaeagnus angustifolia L                           سنجد  .Fraxinus rotundifolia Mill                       گنجشك زبان

. 
منظور جايگزين نمودن  بهپس از پايان سال اول 

كشت يا حمل به عرصه  هنگامنهالهاي از بين رفته در 
نهالها انجام و در طول مدت اجراي   واكاري ،اجراي طرح

ير نسبت به حذف علفهاي هرز طرح در ماههاي خرداد و ت
آماربرداري از نهالها . شد  ها اقدام شكني اطراف گوده و سله

انجام و )  ابتدا و انتهاي فصل رويش(در دو نوبت 
نهالهاي   هاي كاشته شده از طريق شمارش ماني گونه زنده

ر هر سال و در پايان فصل رويش تعيين و سبز و خشك د
مطالعات مربوط به تحقيق  .ي قرار گرفتندمورد ارزياب

 1382حاضر در زمينه مشكالت خاكي محل طرح در سال 
هاي كاشته شده  اطالعات كمي گونه .به انجام رسيده است

) 1380(پور و نگهدارصابر  از نتايج مطالعات حمزه
  .ه استبرداشت شد

  
  خاك  روش مطالعه

يك هر قبل،  هايديدگاه مطرح شده در سطر براساس
مورد پيمايش و بازبيني محلي  Cو A  ،Bاز واحدهاي 

ويژه در  بهتفاوتهاي ظاهري كه  براساسقرار گرفت و 

  راهه طبيعيآب 

 مرز كرتهاي آزمايشي
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دست كاشت و (كيفيت و شادابي گياهان رشد يافته 
در عرصه تبلور داشت محل حفر نيمرخها تعيين ) طبيعي
يك، در  Bنيمرخ، در واحد  دو A در واحد ،گرديد
   .سه نيمرخ حفر شد Cواحد

شناسي، در  برخالف عادت ديرينه مطالعات خاك
 براساس فقطعوض انجام يك روند يكنواخت و 

 براساسبندي خاك، نحوه تشريح نيمرخها  طبقه
گفتني  .دهي شد جهت)  problem oriented(يابي  مشكل

براي اين روش متعارف  بهشناسي  است كه مطالعه خاك
انجام يند انجام طرح قبل از كاشت گياهان او در فر عرصه

 Lithic  شده و كل عرصه را در يك سري خاك با عنوان 

Xerorthents با اين ديدگاه .معرفي نموده است 
عاملهاي درصد سنگ و  .هاي زير انجام شدگيري اندازه

سنگريزه، درجه پايداري خاكدانه، نوع ساختمان، نمود 
در  .گيري شد ها تشريح يا اندازه نفوذپذيري اليه آهك، و

 هاي شن،آزمايشگاه تنها عاملهاي گچ، آهك و درصد
عاملهاي شيميايي مرتبط با . گيري شد سيلت و رس اندازه

 مشكل شوري و قليائيت كه گيري نشد، چرا شوري اندازه
 .در اين عرصه وجود ندارد

رصد گيري شده د هاي اندازه داده براساس همچنين
گيريهاي ساالنه براي هر يك از  متوسط اندازه، ماني زنده

گونه گياهي  6براي  83تا  80تكرارها كه از سال 
 .براي هر عرصه محاسبه شد گيري شده است اندازه

عامل شادابي گياهان در هنگام بازديد صحرايي مورد 
ترتيب براي بيشترين  به 5تا  1قضاوت فرار گرفت و ارقام 

  .شادابي در نظر گرفته شدتا كمترين 
  

  نتايج 
  ويژگيهاي خاكها

شناسي  حاوي نتايج تشريح ويژگيهاي شكل 1جدول 
در بردارنده نتايج تجزيه آزمايشگاهي  2نيمرخ و جدول 

با توجه به مندرجات جدولهاي ياد  .نمونه خاكها است
شده، ويژگيهايي از خاكها كه در اين تحقيق بررسي شده، 

  . وصيف استشرح زير قابل ت به
  

  نتايج تشريح ويژگيهاي شكل شناسي نيمرخ خاكها -1جدول 

 كد نيمرخ
  شماره

  اليه

  نام

  ژنتيكي

ضخامت 

  )سانتيمتر(

  شادابي

  گياهان

)۱(  

 درصد

 ماني زنده

  گياهان

)۲( 

  ساختمان

  خاك

پايداري خاكدانه

  در حالت خشك

درصد 

  سنگريزه

درصد 

  سنگ
  سيماني شدن  نمود آهك

A1 
A1-1 A ۱۵‐۰ 

۲  ۷۲  
  ‐ Soft ۱۰  ۵  ef1isf مكعبي درشت

A1-2 C ۵۰‐۱۵ بدون ساختمان Hard۵۰> ۵  ef2isc ضعيف  

A2 
A2-1 A ۲۰‐۰ 

۱  ۷۲  
  ‐ Soft ۲۰  ۲۰  e اي متوسطدانه

A2-2 C ۵۰‐۲۰ بدون ساختمان Soft ‐  ۵۰> ef1isf ‐  

B  
B-1 A ۲۰‐۰ 

۳‐۲  ۶۷.۱  
  ‐ Soft ‐  ۱۰  ef مكعبي متوسط

B-2 C ۵۰‐۲۰ ساختمانبدون Hard۱۰  ۱۰  ef2isf ‐  

C1  
C1-1 A ۱۰‐۰ 

۴  ۴۵.۲  
  ‐ Hard۱۰  ۵  ev مكعبي متوسط

C1-2 C ۵۰‐۱۰ متراكم Very hard۱۰  ۵  evm3isc قوي  

C2 
C2-1 A ۱۰‐۰ 

۵  ۴۵.۲  
  ‐ Very hard۱۵  ۵  evm3isc اي ريزدانه

C2-2 C ۵۰‐۱۰  متراكم  Extremely 
hard 

‐  ۵  evm3isc فوق العاده قوي 

C3 
C3-1 A ۱۵‐۰ 

۴‐۳  ۴۵.۲  
  ‐ Hard۵  ۲۰  evm2isc مكعبي متوسط

C3-2 C ۵۰‐۱۵ متراكم Very hard۵  ۲۰  evm2isc قوي  

  .بندي شد دسته) ، پژمرده۵، خيلي ضعيف؛۴، ضعيف؛۳، متوسط؛۲، خوب؛۱(۵تا۱شادابي براساس ويژگيهاي ظاهري گياه از‐۱

  .گيري شده استگونه گياهي اندازه۶براي۸۳تا۸۰راي هر يك از تكرارها كه از سالگيريهاي ساالنه ب متوسط اندازه‐۲
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تشكيل يافته و مرز C و Aنيمرخ خاكها از دو اليه 
ت ماخض. متر متغير استسانتي 20تا  10از  Aتحتاني افق 

كه عمق حفر نيمرخ (سانتيمتر  50دست كم تا  Cافق 
خاكها از لوم شني بافت . تشخيص داده شده است) بوده

)sandy loam ( تا لوم رس شني)sandy clay loam ( در
ترتيب  گانه بافت خاكها به 7تغيير است كه در طبقه بندي 

در تمام . گيرند هاي لوم درشت تا لوم ريز قرار مي در دسته
در كل . تر است افزون  Aاز اليه  Cموارد مقدار رس اليه 

و  3/23ي  تا بيشينه 4/18از   A نيمرخها مقدار رس اليه
  . در تغيير است 3/27تا  3/23از   Cاليه 

 

  ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي خاكهااز برخي  -2 جدول
  آهك  شماره نيمرخ  رديف

%  

  سنگريزه

%  

  شن

%  

  الي

%  

  رس

%  

  بافت

۱  A1-1 ۵۰/۴۴  ۴۳/۳۶  ۳۲/۵۸  ۳۶/۱۸  ۲۳۳۲ لوم رس شني  

۲  A1-2 ۷۵/۴۵  ۱۳/۱  ۳۲/۵۹  ۳۶/۱۵  ۳۲/۲۵   س شنيلوم ر 

۳  A2-1 ۸۷/۴۶ ۵/۳۰ ۳۲/۵۷ ۰۰/۲۰ ۶۸/۲۲  لوم رس شني 

۴  A2-2 ۳۸/۴۴ ۲۹/۲۳ ۳۲/۵۶ ۳۶/۱۷ ۳۲/۲۶  لوم رس شني 

۵  B-1 ۸۷/۳۹ ۲۳/۱۳ ۳۲/۵۴ ۳۶/۲۶ ۳۲/۱۹  لوم شني 

۶  B-2 ۷۵/۳۰ ۵۷/۱ ۳۲/۵۲ ۳۶/۲۰ ۳۲/۲۷  لوم رس شني 

۷  C3-1 ۲۰/۵۴ ۵۴/۸ ۳۲/۵۴ ۳۶/۲۲ ۳۲/۲۳  لوم رس شني 

۸  C3-2 ۸۰/۵۴ ۹۴/۵۹ ۳۲/۵۰ ۳۶/۲۴ ۳۲/۲۵  لوم رس شني 

۹  C1 ۸۷/۵۰  ۸۱/۱۱  ۳۲/۵۷  ۳۶/۱۸  ۳۲/۲۴  لوم رس شني 

۱۰  C2-1 ۸۰/۶۳  ۹۹/۲۲  ۳۲/۵۴  ۳۶/۲۶  ۳۲/۱۹  لوم شني 

۱۱  C2-2 ۵۰/۵۲  ۹۰/۱۸  ۳۲/۵۸  ۳۶/۱۸  ۳۲/۲۳  لوم رس شني 

  

   Aساختمان افق 
اي  دانهموارد مكعبي و در دو مورد  بيشتردر  Aافق 

برنامه كاشت گياهان بر روي تحول ثير ن از تأاست كه نشا
آثاري از تشكيل ساختمان ديده  Cدر افق . دارد Aافق 
) كل مواد خنثي شونده(آهك  دمقدار درص. شود نمي
اما تغييرات بين نيمرخها نيز  ،طور عمومي زياد است به

از نيمرخ  Aبيشترين ميزان آهك در اليه  .قابل توجه است
C2 )8/63 زيادي  خيليشده كه رقم گيري  دازهان) درصد

  .است
در حد  Cو  Aريزه و سنگ در هر دو افق  مقدار سنگ

تنها  يك مورد مقدار . اي است اريزهومتعارف خاكهاي 
 Cبسيار زياد است و آنهم مربوط به افق درصد سنگ 

 20ه سنگهاي با قطر بيش از است كه تخت A2نيمرخ 
 .شود ميمتر نيز در آن ديده سانتي
  

  شناسي ريخت
 ،با توجه به مشابه بودن بافت و ساختمان خاكها 

اي نيمرخها بر مبناي دو اصل يهتفاوت اساسي بين ويژگ
متراكم   هو درج رس آهكاول، ميزان حضور  .استوار است

  .دوم، درصد سنگ و تخته سنگ است ؛شدن آن
  

  رس آهكتجمع 
   رس آهكميزان  -الف

ميزان درصد آهك در تفاوت چنداني از نظر از آنجا كه 
 براي قضاوت در مورد ،بين افقهاي نيمرخها مشهود نيست

عامل نمود آهك در از در نيمرخ،  رس آهكميزان تجمع 
 در هنگام تشريح نيمرخها كه  فاده شدنيمرخ است

بيشترين نمود آهك در  .مورد قضاوت قرار گرفته بود
كه  طوري هاست، ب C3 و سپس  C1پس از آن  C2نيمرخ 

 نيمرخها جوشش اسيد در حد خيلي زياد اين  در
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(ve=violently effervescent)  آهك با مقدار زياد
)m=many(  و اندازه متوسط)2=medium(  با پراكنش

يا سخت دانه  )ss=seams segregated( اي رگه
)sc=segregated concertion (كه در ساير  درحالي .است

زياد و آهك با مقدار نيمرخها جوشش اسيد در حد كم تا 
 .است) filaments(اي  كم اندازه كوچك و با پراكنش رشته

همواره مقدار آهك افق  Bو  A2و  A1البته در نيمرخهاي 
بروز بيشتري  Bويژه در نيمرخ  بهزيرين بيشتر بوده و 

  .دارد A2و  A1نسبت به 
  

  تراكم درجه -ب
شدن با دو عامل پايداري خاكدانه و نيز ميزان سيماني 

  .باره قضاوت نمود در اينتوان  مي
در افق  (aggregate consistency)پايداري خاكدانه 

 extremely( ترين حالت است در سخت Cزيرين نيمرخ 

hard ex=(.  در نيمرخهايC1  ،C2 و C3 همواره ،
ها در افق زيرين بيشتر بوده و در هر حال  پايداري خاكدانه

با توجه به  .تر است سختر سياب B، و A1 ،A2از افقهاي 
در  C3 و C1 ، C2حالت سيماني در نيمرخهاي 2 جدول

نيز زياد آنها ديده شده و شدت سيماني شدن  زيرينافق 

ين يك حالت سيماني ضعيف نيز در افق همچن .است
زياد  رس آهكديده شده كه مربوط به  A1يمرخ زيرين ن

 .باشد ميدر اين افق 
  

  درصد سنگ و سنگريزه  -ج
با آنكه هر دو بر روي يك  A2و  A1مرخهاي ني
  هدر ناحي A2نيمرخ اند اما  مسطح بلند قرار گرفته ي هناحي

 .قرار داشته و درصد سنگ نيمرخ آن بيشتر است باالدست
كه در ناحيه پست  C3و  C1 ،C2همچنين بين نيمرخهاي 

رس در آنها  و ويژگيهاي برآمده از آهك مسطح قرار دارند
درصد سنگ در  20داراي  C3، نيمرخ مايكسان است ا
خاك   هگفته، نقش ي پيشها هبراساس يافت .نيمرخ است

كرارهاي طرح بر روي عرصه تهيه و موقعيت قرار گرفتن ت
 ).2شكل(د آن ترسيم گردي

  ويژگيهاي پوشش گياهي
ماني و  گيري درصد زنده ساله نتايج اندازه 4ميانگين 

ها و تكرارهاي طرح  هاي قطر و ارتفاع در تيمار مشخصه
 . ارائه شده است  3در قالب جدول 

 

 

  

 
  نقشه واحدهاي خاك و مرز كرتهاي آزمايشي در محل اجراي طرح  -2شكل 

 

 آبراهه طبيعي

  مرز كرتهاي آزمايشي

  مرز واحدهاي خاك
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   ماني تيمارها و تكرارهاي طرح گيري درصد زنده ساله اندازه 4ميانگين  -3جدول 
  )1380 ،پور و نگهدارصابر بر گرفته از نتايج حمزه(

 ميانگين تكرار سوم تكراردومتكراراولتكرارساله۴ميانگينگونه گياهي

 سنجد
۰/۵۰۸/۵۲درصد بقاء  ۷/۲۴  ۵/۴۲  

۶/۱۵۷/۱۳)ميليمتر(قطر  ۳/۱۵  ۹/۱۴  
۵/۱۱۵۲/۱۰۴)سانتيمتر(ارتفاع  ۱/۱۰۶  ۶/۱۰۸  

 زبان گنجشگ
۹/۷۰۴/۷۱درصد بقاء  ۶/۳۱  ۰/۵۸  

۵/۱۰۰/۱۲)ميليمتر(قطر  ۶/۷  ۱/۱۰  

۱/۸۱۳/۸۶)سانتيمتر(ارتفاع  ۵/۵۵  ۳/۷۴  

 اقاقيا
۸/۶۵۷/۷۳درصد بقاء  ۵/۵۰  ۴/۶۳  

۱/۱۱۲/۱۳)ميليمتر(قطر  ۱/۱۲  ۱/۱۲  
۸/۸۶۱/۸۹)سانتيمتر(ارتفاع  ۷/۸۵  ۲/۸۷  

 كاج بروسيا
۰/۷۶۸/۸۹درصد بقاء  ۹/۵۵  ۹/۷۳  

۹/۱۰۸/۱۱)ميليمتر(قطر  ۲/۱۴  ۳/۱۲  

۷/۵۳۴/۴۹)سانتيمتر(ارتفاع  ۳/۵۸  ۸/۵۳  

 اي سرو نقره
۳/۷۹۲/۷۴درصد بقاء  ۴/۴۷  ۰/۶۷  

۵/۹۵/۱۲)ميليمتر(قطر  ۴/۱۱  ۱/۱۱  

۷/۷۱۴/۸۵)سانتيمتر(ارتفاع  ۸/۸۷  ۶/۸۱  

 زربين
۴/۶۰۲/۷۰درصد بقاء  ۱/۵۷  ۶/۶۲  

۸/۱۰۶/۱۳)ميليمتر(قطر  ۶/۱۲  ۴/۱۲  

۸/۷۱۷/۸۵)سانتيمتر(ارتفاع  ۵/۷۷  ۳/۷۸  

 در تكرار ميانگين
۱/۶۷۰/۷۲درصد بقاء  ۵/۴۴  ۲/۶۱  

۴/۱۱۸/۱۲)ميليمتر(قطر  ۲/۱۲  ۱/۱۲  

۱/۸۰۳/۸۳)سانتيمتر(ارتفاع  ۵/۷۸  ۶/۸۰  

  
  بحث

همان گونه كه بيان شد محل اجراي طرح بر روي 
رس  سازند گورپي واقع است كه تناوب سنگ الي و آهك

ري پذيري زياد و نفوذ پذي باشد و درجه فرسايش مي
قطعات سنگ و سنگريزه از . آهسته از ويژگيهاي آن است

صورت كوهرفت نيز  ماسه سنگ آهكي آسماري جهرم به
 .در نيمرخ طولي آن حضور يافته است

 چيرگيرس  آهك  طور موضعي اليه بهدر جاهايي كه 
شرايط فيزيكي و شيميايي نامطلوبي براي  ،داشته باشد

كه سنگ و سنگريزه  رشد گياه ايجاد نموده و در جاهايي
رس حضور داشته  از جنس سنگهاي مادري  همراه با آهك

باشد محيط رشد مساعدتري براي تحرك ريشه گياه و 
 .شود جذب مواد غذايي فراهم مي

افزون بر عامل زمين شناسي، عامل پستي و بلندي 
ثير قاطعي بر رابطه بين خاك و گياه در اين أاي نيز ت ناحيه

در قسمتهاي پست مواد شسته شده از . محل گذارده است
د ترسيب يافته و عالوه هستنرس  ارتفاعات كه بيشتر آهك

رس در نيمرخ، حالت  بخشيدن به درصد آهك بر چيرگي
به آن ) درجا( رس طبيعي  متراكمتري نسبت به آهك

در . ه استتر نمود يده و شرايط رشد گياه را نامطلوببخش
دسترس  ايي كه درها، جاه تر دامنه قسمتهاي مرتفع

گذاري مواد مارني قرار نداشته و در ضمن مسطح  رسوب
قسمتها است و   تر از همه نسبت مطلوب بهباشد شرايط 

از  نسبت مرتفع و شيب دار برسد بهمرور كه به اراضي  به
ه عامل شيب ك ونچ ،شود مطلوبيت شرايط رشد كاسته مي
را  مقدار آب نفوذ يافته سبب افزايش رواناب شده و

آب قابل دسترس كمتر از  رو از اين . دهد كاهش مي
بخشهاي مسطح مرتفع بوده و رشد گياه با ممانعت 

عامل اصلي تفاوت  ،عوجممدر  .بيشتري مواجه است
موضعي در مطلوبيت عرصه، عامل پستي و بلندي است 
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دار و مسطح  مسطح مرتفع، به شيب  ترتيب از ناحيه كه به
رس در نيمرخ   چيرگي آهكنين همچ .يابد پست كاهش مي

 ،ثير خود را گذارده استأعنوان عامل دوم در هر ناحيه ت به
  كه در يك ناحيه مسطح بلند تفاوتهايي در غلبه طوري به

شود كه سبب تفاوت در  رس در نيمرخ ديده مي آهك
 . ميزان حمايت آن عرصه از گياه گرديده است

 عي بررس در نيمرخ تأثير قاط آهك چيرگي  درجه
از اين رو حضور سنگ و . محدوديت باروري خاك دارد
عنوان يك عامل تعديل كننده  حتي تخته سنگ در نيمرخ به

عمل نموده و افزايش درصد آن در نيمرخ، سبب بهبود 
 .شرايط فيزيكي رشد گياه گرديده است
اوالً . توان مشاهده كرد در دو مورد اين تأثير بارز را مي

است كه با آنكه  A2و  A1يمرخهاي تفاوت در باروري ن
اما  ،اند هر دو بر روي يك ناحيه مسطح بلند قرار گرفته

قرار داشته و  باالدست  در ناحيه A2دليل آنكه نيمرخ  هب
درصد سنگ نيمرخ آن بيشتر است، شادابي گياهان عرصه 
اين نيمرخ نيز بيشتر است كه دليل بر بهتر بودن شرايط 

  . فيزيكي باروري خاك است
كه در ناحيه  C3و  C1 ،C2همچنين بين نيمرخهاي 

رس  پست مسطح قرار دارند و ويژگيهاي برآمده از آهك
درصد سنگ  20داراي  C3در آنها يكسان است اما، نيمرخ 

در نيمرخ است و همين سبب شده كه شادابي گياهان در 
  .باشد C2و  C1آن بهتر از 

باروري خاك كيفيت  موردعامل بسيار با اهميتي كه در 
كند درجه تراكم  ميكل اين عرصه  نقش اول را ايفا 

ي از عوامل نظير سيماني شدن بعض. رسهاست آهك
ها و آهك در شرايط خاصي سبب سخت و سيماني سيليكات

شوند كه در اثر فشار برخالف رس تغيير  شدن خاك مي
بروز اين حالت مانع مهمي . شوند ميشكل نداده بلكه خرد 

  . باشد ي گياه و نيز نفوذ آب ميها هرشد ريشراه بر سر 

ه تصوير واضحي از چگونگي تغييرات ئبراي ارا
ارتباط آن با رشد گياه در تكرارهاي واحدهاي خاك و 
  .ه شده استئتدوين و ارا 5و  4 هايطرح آزمايشي جدول

قرار دارد كه  A2بهترين شرايط رويشي در واحد خاك 
. خود اختصاص داده است بهرا  1شادابي گياهان امتياز 

 رس آهكشود وجود  ميمالحظه  4چنانچه از جدول 
شود با  ميك عامل محدود كننده تلقي ي  هك) طبيعي(درجا 
درصد سنگ و تخته سنگ در نيمرخ تعديل  زيادمقدار 

  .شده است
گيرد كه شادابي گياهان  جاي مي A1پس از آن واحد 

نبود  A2واحد تنها تفاوت آن با . است 2آن واجد امتياز 
 چيرگيعامل تعديل كننده سنگ در نيمرخ است كه سبب 

درجا شده شادابي گياهان كشت شده  رس آهكويژگيهاي 
  . را كاهش داده است

درصد مساحت  95طرح آزمايشي در  2تكرار شماره 
خود بر روي اين دو واحد قرار گرفته و از اين رو درصد 

از ساير  يشتربگياهان گشت شده بر روي آن  ماني زنده
  .تكرارهاست

 2-3كه شادابي گياهان آن  Bدر مرحله بعد واحد 
است اما  A1واحد درجا مشابه  رس آهك چيرگياست، 

شادابي گياهان كمتر از آن است، علت در عامل محدوديت 
شيب است كه سبب افزايش رواناب گرديده و اجازه 

. دهد ميرا بدان ن  A2و  A1 ذخيره رطوبت در حد واحد
در مرحله بعد قرار داشته و شادابي گياهان آن  C3واحد 

عامل اصلي محدوديت  .ارزيابي شده است  3-4در حد 
كه است  باالدستيب يافته از مناطق ستر رس آهكوجود 

در افق زيرين تجمع پيدا نموده و حالت سيماني ايجاد 
  .كرده است
درصد سنگ در نيمرخ تا حدي اين عامل را  20وجود 
 و Bو  A1 ،A2تر از اين رو نامطلوباز . موده استتعديل ن

  .است C2و  C1مطلوبتر از
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  ويژگيهاي برگزيده واحدهاي خاكاز برخي  - 4جدول 
  واحد

  خاك

  شادابي  درصد شيب  پستي و بلندي

  گياهان

  عامل

  محدود كننده

  عامل

  تعديل كننده

  شماره تكرار

  طرح آزمايشي

  درصد

  ماني زنده

A1 ۷۲  ۲  ريزه درصد سنگ  رس درجا آهك  ۲  ۰‐۱  مسطح بلند  

A2 ۷۲  ۲  درصد سنگ  رس درجا آهك  ۱  ۱‐۲  مسطح بلند  

B ۱/۶۷  ۱  ‐  رس درجا آهك+ شيب  ۲‐۳  ۵‐۳۰  شيب دار  

C1۱/۶۷  ۳  ‐  رس ترسيبي سيماني شده آهك  ۴  ۰‐۱  مسطح پست  

C2شدت  بهرس ترسيب يافته و  آهك  ۵  ۰ مسطح پست

 سيماني شده

‐  ۳  ۲/۴۵  

C3۱/۶۷  ۱  درصد سنگ  رس ترسيبي سيماني شده آهك  ۳‐۴  ۰ مسطح پست  

  
  پراكنش تكرارهاي آزمايشي در واحد هاي خاك - 5جدول 
 ماني درصد زنده  درصد مساحت  واحد خاك  تكرار

۱  A1 ۳۰  ۶۷.۱  

B ۵۵    

C3  ۱۵    

۲  A1 ۸۰  ۷۲.۰  

A2 ۱۵    

C1 ۵    

۳  C1 ۶۵  ۴۵.۲  

C2 ۳۵    

  

،  Bه بر روي واحد طور عمد بهطرح   1شماره تكرار 
و بخش كوچكي از  A1آن بر روي  باالدستبخشي از 

از اين رو درصد . قرار دارد C3بر روي  پايين دست آن
شده اما با تكرار  1گياهان قدري كمتر از تكرار  ماني زنده

  .تفاوت زيادي دارد 3
ترين رده مطلوبيت قرار  ينيدر پا C2و  C1واحدهاي

ستي و بلندي آنهاست كه محل و دليل آن موقعيت پگرفته 
در  C2 واحد. يبي هستندسهاي تررس آهكيب ستر

ان آن در وضعيت نامطلوبتري قرار دارد و شادابي گياه
اي  براي  هيچ عامل تعديل كننده. حد استترين  ينيپا

  .مقابله با افق سيماني شده اين واحدها وجود ندارد
 طور كامل بر روي اين دو بهطرح  3تكرار شماره 

 ماني زندهواحد قرار داشته و از اين رو كمترين درصد 
داده است خود اختصاص  بهگياهان در طول دوره طرح را 

   .)درصد 2/45(

ل عضنكات برجسته زير را براي حل م باالمطالب 
خاك با گياه در مناطق مشابه محل اجراي طرح ارتباط 

   .شود رهنمون مي
گياهي بر  ر مناطق مشابه كه عمليات توسعه پوششد

مانند گورپي، پابده، ( رس آهكروي سازندهاي واجد 
شود، اگر  ميانجام ...) ميشان، رزك و، گورپي -پابده

 در حد متعادلي باشد سنگريزه نيمرخ  درصد سنگ و
نگراني جدي براي رشد گياه وجود  ،)درصد 20بيش از (

بديهي است افزايش بيش از حد سنگ و سنگريزه  .ندارد
نتيجه را معكوس نموده و ) درصد 70از حدود بيش (
اين در . عمل خواهد كرد مانع رشد گياهيك عنوان  به

. درجا سر و كار داشته باشيم رس آهكصورتي است كه با 
اي است كه امكان  اگر پستي و بلندي محلي به گونه

سنگ و  زيادصد ود دارد دراز باال وج رس آهكيب ستر
مثل ( باروري ندارد نيز اثر قاطعي بر كيفيتسنگريزه 

بايد عمليات كشت  ها هدر اين گونه عرص .) C3واحد
 رس آهكود كه مزاحمت افق تجمع اي انجام ش گونه به
براي اين هدف بايستي عمق  .يب يافته بر طرف شودستر

حفر گودالهاي كاشت بيشتر از عمق حضور اليه تجمع 
در صورتي كه ضخامت اليه  .ر نظر گرفته شودد رس آهك
توان  شود، مي حدي است كه مانع برنامه كاشت مي بهق فو

حفر كرد، )متناسب با نوع گونه(گودالها را عميق و عريض 
. آنها منتقل و سپس كشت كرد خاك مناسب كشت را به
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ط مناسب براي تر بودن گودالها باعث تضمين محي عريض
 . توسعه جانبي ريشه است

توان  لفي ميداليل مخت بهاثر مثبت سنگ و سنگريزه را 
اثرات منفي تراكم با ابله ترين آنها مق ارتباط داد كه مهم

امكان نفوذ ريشه در خلل و فرج خاك،  افزايشخاك و 
كاهش تبخير در فصول  سرانجامذيري و پافزايش نفوذ

هاي مويين خاك  دليل مخدوش ساختن ارتباط لوله بهگرم 
  . از عمق به سطح خاك است

از روشهاي مناسب حفظ  بايستيدر مناطق پر شيب 
ي حفظ آب، بانكت زني، ها هآب نظير ايجاد حوضچ

تكرار  Bتا حالتي شبيه واحد وسهاي هاللي، استفاده كرد ق
اما مناسب،  A1  نشود كه شرايط دروني خاك، مانند واحد

چرا كه مقدار آب قابل استفاده آن در . كمتري داردباروري 
  .طول سال كمتر است

توان  مي ،ادي در اين تحقيقروش پيشنه براساس
 مطالعات ديگراي را طراحي كرد كه مانند آنچه در  سامانه

اراضي مورد نظر براي  et al., 1990) (Turner ه شدهئارا
بندي و تناسب آن را قبل از اجراي  كاري را طبقه جنگل

با اطالعاتي كه موجود . كاري تعيين نمود طرحهاي جنگل
عمدتاً مبتني بر  ايجردر حال حاضر روشهاي  ،است
هاي اقليمي است و  شناسي عمومي و داده هاي خاك داده

همچنين . محلي توجه دارند  كمتر به عوامل محدود كننده
روش پيشنهادي كه به عامل بسيار مهم محدوده  بهتوجه 

 اند توجه كرده(LLWR)  كمترين مقدار آب محدود كننده
et al., 2000) Zou (  پيشنهادي را   مانهو انطباق ساكارايي

 . خواهد افزودبا طبيعت 
  

  سپاسگزاري
اين تحقيق با امكانات و پشتيباني مركز تحقيقات 

فارس به انجام رسيده استان كشاورزي و منابع طبيعي 
هاي خاك  آقاي محمد رحيم شادكام در تجزيه نمونه. است

همكاري كرده و آقاي دكتر سيد آهنگ كوثر با بازبيني متن 

اميد است . اند پيشنهادهايشان بر غناي متن افزودهمقاله و 
  .سپاس ما را پذيرا باشند
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Abstract 
 
     Effect of edaphic and geomorphologic factors on the growth promotion or restriction of the planted 
seedlings of Cupressus sempervirens var. horizontalis Mill., Cupressus sempervirens var. arizonica 
Greene., Pinus brutia Elwes Henry., Pinus eldarica Medw., Ailanthus glandulosa Desff., Robinia 
pesudoacacia L., Quercus brantii var. persica Zohary., Fraxinus rotundifolia Mill. and Elaeagnus 
angustifolia L. was studied in a pilot project at the Kamfirooz research station in Fars province. The 
statistical design was completely randomized block with 3 replications. As in a previous 10-years study in 
the same area with the same species, significant differences had been observed among replications, we 
designed this problem oriented study to pinpoint the edaphic and geomorphologic factors, which might 
have influenced the performance of these species. Soil map units (SMU) were differentiated on the basis 
of topographical and geomorphological aspects. In each SMU, morphological characteristics of soil 
profiles (depth to the lithic contact) were studied, and three units A, B and C wee separated. Subunits 
were selected on the basis of factors that prohibit or improve plant growth. It was hypothesized that the 
presence or absence and the degree of cementation of marl stratum in the subsoil, and the degree of slope 
and amount of stones in the rooting zone, were the growth limiting factors. Moreover, soil physical and 
chemical characteristics were considered as the effective growth-modifying factors. The growth was 
evaluated visually and numerically from 1 (the best) to 5 (the worst). Also the 4 years average of survival 
rates in each replication were used to evaluated the relationship between plant growths and soil factors. 
We strongly believe that the morphology followed in our study is superior to the currently used 
evaluation techniques, as it takes into account those factors which heavily affect plant growth in our area. 
 
Key words: arid land forest, soil cementation, plant growth inhibitors, soil modifying factors.  

 
  

 
  


