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مقايسه کيفيت الشبرگ و تاثير آن بر خاک رويشگاه سه گونه مرتعي در منطقه وردآورد
هحوذ جؼفزی ،1هحوذ ػلی سارع چاَّکیً ،2اّیذ رحین سادُ ٍ 3هزجاى ؽفیغ سادُ ًصزآتادی

4

تاریخ دریافت – 7831/9/2 :تاریخ پذیزػ7831/72/22 :

چکيده
تِ هٌظَر تزرعی کیفیت الؽثزگ ٍ خاک پای تَتِ اس ًظز هقذار کزتيً ،یتزٍصى ،فغفز ٍ پتاعین
در رٍیؾگاُ عِ گًَِ هزتؼی Acantholimon sp. ٍ Artemisia aucheri ،Artemisia sieberi
تحقیقی صَرت گزفت .تؼذ اس ؽٌاعایی رٍیؾگاُّای ایي عِ گًَِ در هٌطقِ ٍردآٍرد ،در اًتْای فصل
رٍیؼ (پاییش ً )7838وًَِتزداری در هٌاطق هؼزف ّز رٍیؾگاُ تِ رٍػ تصادفی عیغتواتیک اس
الؽثزگ ٍ خاک پای تَتِ ٍ تذٍى پَؽؼ گیاّی اًجام ؽذ .تزای تزرعی ٍیضگیّای هَرد هطالؼِ در
رٍیؾگاُ ّز گًَِ در اهتذاد  2تزاًغکت ،تؼذاد  71پالت تِ فاصلِ  81هتز اس ّوذیگز هغتقز ؽذًذ .در
داخل ّز پالت ًوًَِتزداری خاک اس پای تَتِّا اًجام ؽذُ ٍ در هٌطقِ ؽاّذ (تذٍى پَؽؼ گیاّی) اس
ػوق  1-81عاًتیهتزی ًوًَِتزداری اًجام ؽذ .پظ اس ًوًَِتزداری اس الؽثزگ ٍیضگیّای کزتي،
ًیتزصى ،فغفز ٍ پتاعین ٍ اس خاک هقذار کزتيً ،یتزٍصى ،فغفز ،پتاعینّ ،ذایت الکتزیکی ٍ pH ،تافت
تؼییي ؽذًذ .تؼذ اس تزرعی دادُّا ،تجشیِ ٍ تحلیل آًْا تا اعتفادُ اس آسهَىّای تحلیل ٍاریاًظ ٍ
آسهَى  tاًجام ؽذً .تایج تِ دعت آهذُ حاکی اس ایي اعت کِ در خاک پای تَتِ Acantholimon sp.
هقادیز ًیتزٍصى ،پتاعین ٍ فغفز ٍ ّوچٌیي در الؽثزگ گًَِ هذکَر هقادیز کزتيً ،یتزٍصى ٍ فغفز اس
دٍ گًَِ دیگز تیؾتز اعتٍ .لی در کل تَتِ  Artemisia sieberiاس لحاظ کیفیت الؽثزگ ،عزػت
تجشیِ پذیزی ٍ اثزات آى تز خاک تْتزیي هیتاؽذ.
واشه هاي کليددي :کیفیتت الؽتثزگ ،ختاکٍ ،ردآٍردٍ Artemisia aucheri ،Artemisia sieberi ،
Acantholimon sp.

 -7اعتاد گزٍُ احیاء هٌاطق خؾک ٍ کَّغتاًی داًؾکذُ هٌاتغ طثیؼی داًؾگاُ تْزاى
 -2اعتادیار گزٍُ احیاء هٌاطق خؾک ٍ کَّغتاًی داًؾکذُ هٌاتغ طثیؼی داًؾگاُ تْزاى
 -8کارؽٌاط ارؽذ هزتؼذاری داًؾگاُ تزتیت هذرط
 -4کارؽٌاط ارؽذ تیاتاىسدایی داًؾکذُ هٌاتغ طثیؼی داًؾگاُ تْزاى
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مقدمه
در ّز اکَعیغتن هزتؼی خشاى تزگّتا در
ّز عال تاػث ایجاد هیتشاى سیتادی هتَاد آلتی
هتتزدُ هتتیؽتتَد کتتِ در سیتتز گیاّتتاى اًثاؽتتتِ
هیگزدًذ .ایي الؽثزگّا ّوزاُ تا عایز تقایای
گیاّی اس جولِ ریؾِ ّای هتزدُ ٍ ؽتاخِّتا،
هٌاتغ اصلی اًزصی ،کزتي ٍ عایز ػٌاصز غتذایی
تزای هَجَدات سًذُ خاک ّغتتٌذ ( .)71ایتي
هَجَدات تا تجشیِ تاسهاًذُّای گیاّی ،ػٌاصز
غذایی هَرد ًیتاس تتزای پَؽتؼ گیتاّی را تتِ
صَرت قاتل جذب در دعتزط آًْتا قتزار هتی
دٌّتتتذ ( .)77تتتتِ ایتتتي تزتیتتتة رٍیتتتؼ ٍ
حاصلخیشی اکَعیغتنّای هزتؼتی ػوتذتا تتِ
کیفیتتت الؽتتثزگّتتا ٍ ًتتزز تجشیتتِ آًْتتا تتتز
هیگزدد .هفَْم کیفیت الؽثزگ ایي اعت کتِ
تاسهاًذُّای گیتاّی ٌّگتاّی کتِ در هؼتز
ؽتتزایم هحیطتتی یکغتتاى قتتزار هتتیگیزًتتذ تتتا
هیشاىّای هتفاٍتی تجشیتِ هتیگزدًتذ (.)3
ّ ٍ Melilloوکتتاراى ( )7934تیتتاى کتتزد کتتِ
ؽاخصّای کیفیتت الؽتثزگ ؽتاهل ػٌاصتز
غتتذایی ٍ غلظتتت تزکیثتتات آلتتی کتتزتيدار
اعتتتت )7991( Rowland ٍ Palm .اػتتتالم
ًوَدًذ کِ اس تتیي ػٌاصتز غتذایی عتِ ػٌصتز
کزتيً ،یتتزٍصى ٍ فغتفز تتِ ػٌتَاى هْوتتزیي
ػٌاصز در هطالؼتِ کیفیتت الؽتثزگ ّغتتٌذ.
تجشیتتِ ؽتتیویایی تتتزگّتتای تتتاسُ ٍ عتتایز
قغوتّای گیاّی هوکي اعت تِ طَر تقزیثی
پتاًغیل ػٌاصز قاتل تزگؾت تِ خاک را تَعم
الؽتتتثزگ ًؾتتتاى دّتتتذSparling ٍ Ross .
( )7998در ًیَسیلٌذ طی تزرعیّتایی کتِ تتا
رٍػ ػصارُگیتزی تتز رٍی الؽتثزگ ٍ ختاک
رٍیؾگاُ  Pinus radiataداؽتٌذ ،تیاى کزدًذ

کِ ًغثت  K ٍ C/Nتِ تزتیة در الؽثزگ 81
ٍ  21درصذ ٍ در ختاک تتِ تزتیتة 72 ٍ 22
درصذ تَدُ اعت.
 )7914( Wallace ٍ Romneyتیتتتتتتتاى
کزدًذ کِ در گیاُ هزتؼتی Lycium pullidum
هقذار ػٌاصز است ،فغتفز ،پتاعتین تتِ تزتیتة
ّ ٍ %2/47 ٍ %3 ، %7/91وچٌیي در الؽثزگ
تتتِ تزتیتتة  %2 ٍ %1/77 ،%2/24تتتَدُ اعتتت.
 )2114( Hosseiniتیاى کزد کِ غلظت ػٌاصز
در الؽثزگّتای گًَتِّتای هختلتم هتفتاٍت
اعت .تغیاری اس گًَِّایی کِ در رٍیؾگاُّای
ًغثتاَ ضؼیم رؽذ هیکٌٌذ تخؼ اػظتن هتَاد
غذایی خَد را قثل اس خشاى الؽتثزگ ٍ ؽتاخِ
تتتاس یافتتت هتتیًوایٌ تذ .در ٍاقتتغ ایتتي چزختتِ
هکاًیغتتن حفتتااتی اعتتت کتتِ در ختتاکّتتای
ضؼیم اس لحاظ ػٌاصز غذایی ػوتل هتیکٌتذ.
ًقطتتِ هقاتتتل آى ،جتتٌظّتتای تيثیتتت کٌٌتتذُ
ًیتزٍصى ّغتٌذ کِ اس لحاظ ًیتزٍصى غٌی تَدُ
ٍ  2تا  8درصذ ًیتزٍصى دارًذ .تٌتاتزایي هقتذار
ػٌاصز غذایی در الؽثزگ تِ ًَع گًَِ گیتاّی
تغتگی دارد.
تا تَجِ تِ ایٌکِ پایذاری خاک پتیؼ ًیتاس
پایذاری ػلَفتِ در هزاتتغ هتی تاؽتذ ،لتذا السم
اعت تزای ًیتل تتِ ایتي ّتذف ،ؽتاخصّتای
کیفیت خاک هتَرد تزرعتی ٍ ؽٌاعتایی قتزار
گزفتتتِ ٍ تْثتتَد یاتتتذ ( .)9اس آًجتتایی کتتِ
ؽاخصّای کیفیت تحت تتاثیز ًتَع ٍ هقتذار
ػٌاصزی اعت کِ تَعم گًَِّتای گیتاّی تتِ
خاک اضافِ هیؽًَذ ،تٌاتزایي تزرعتی ػٌاصتز
هَجَد در الؽثزگ گًَِّای هزتؼتی اس لحتاظ
کیفیتتت ػلَفتتِ ٍ حفااتتت ختتاک ٍ هقایغتتِ
عزػت تجشیِپذیزی گًَِّای گیاّی هیتَاًتذ
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ًقتتؼ هْوتتی در هؼزفتتی گًَتتِّتتای گیتتاّی
هٌاعة جْت اصالح هزاتغ داؽتِ تاؽذ .در ایي
پضٍّؼ هقذار ػٌاصتز غتذایی  Pٍ K ،N ،Cدر
الؽتتثزگ ٍ ختتاک رٍیؾتتگاُ عتتِ گًَتتِ
ٍ Artemisia aucheri ،Artemisia sieberi
 Acantholimon spp.تا یکذیگز هقایغِ ؽذًذ
تا تغییزات هقتذار ایتي ػٌاصتز در الؽتثزگ ٍ
تاثیز آًْا تز رٍی خاک هؾخص ؽَد.
مواد و روشها
در پتتاییش عتتال  7838پتتظ اس تزرعتتی
هقذهاتی ٍ ػولیتات صتحزایی اٍلیتِ تزاعتاط
پَؽؼ گًَِ غالة هٌطقتِ ،تیت ّتای هزتؼتی
ؽٌاعایی گزدیذًذ .تزای ّز تی یتک هٌطقتِ
هؼزف ،هؾخص ؽذ ٍ ًوًَتِتتزداری تتِ رٍػ
تصتادفی عیغتتتواتیک در طتتَل دٍ تزاًغتتکت
اًجام گزفت .در طَل ّز تزاًغتکت  71پتالت
یک هتتز هزتؼتی تتِ فاصتلِ  81هتتز هغتتقز
گزدیذ .در درٍى پالتّا یا ًشدیکتزیي گیاُ تتِ
آًْتتاً ،وًَتتِ الؽتتثزگّتتا اس پتتای گیاّتتاى
جوغآٍری ؽذ .پتظ اس اًتقتال تتِ آسهایؾتگاُ،
هَاد خاکی چغثیذُ تِ تقایای گیاّی تتِ رٍػ
غَطٍِر کزدى در آب ؽغتِ ؽتذُ ٍ در دهتای
 11درجِ عاًتیگزاد خؾک ؽذ ( .)7در داخل
ّز پالت سیز پای ّز یک اس گًَِّای تزداؽتت
ؽتتتتذُ ٍ اس ػوتتتتق  1-81عتتتتاًتیهتتتتتزی
ًوًَتتِتتتزداری ختتاک اًجتتام گزفتتت ػوتتق
ًوًَِتزداری تا تَجتِ تتِ افتقّتای صًتیکتی ٍ
حذاکيز ػوق ریؾِدٍاًی اًتخاب ؽذّ .وچٌیي
تتتِ هٌظتتَر هؾتتخص ؽتتذى تتتاثیز یتتا ػتتذم
تاثیزگذاری الؽثزگ گًَِّای هَرد هطالؼِ تتز
 ٍ C/Nعایز خصَصیات 71 ،پزٍفیل خاک ًیش

تزای ّز گًَِ تِ ػٌَاى ؽاّذ در فضاّای خالی
تیي پایِّای گًَِّای هَرد هطالؼِ یا فضاّای
هجتتتاٍر حفتتتز گزدیتتتذ ٍ اس ػوتتتق 1-81
عاًتیهتزی ًوًَتِتتزداری اًجتام ؽتذ .اًتذاسُ
گیزی ًیتتزٍصى تتِ رٍػ کجلتذال ،کتزتي تتِ
رٍػ عَساًذى در کَرُ ،پتاعین تتا اعتتفادُ اس
اعیذ کلزیذریک ً 2زهال ٍ اًذاسُگیزی تَعتم
فلنفَتَهتز ٍ فغفز تتا رٍػ اعتتکتزٍفتَهتزی
تؼییي گزدیذ .تجشیِ ٍ تحلیل دادُّا تِ کوتک
ًزمافتشار  SPSSتحتت  Windowsاًجتام ؽتذ.
تزای هقایغِ هقذار ػٌاصز اًذاسُگیزی ؽتذُ در
الؽثزگ ٍ خاک گیاّاى اس آسهَى تتی ()t-test
اعتتتفادُ ؽتتذّ .وچٌتتیي هقایغتتِ خصَصتتیات
الؽثزگ ٍ خاک در گًَِّای هختلم تِ کوک
تجشیِ ٍاریاًظ یکطزفِ ٍ آسهَى داًکي اًجتام
ؽذ.
نتايج
مقايسه کيفيت الشبرگ و خاک در سه گونه
مرتعي

هقایغتتِ ػٌاصتتز در الؽتتثزگ عتتِ گًَتتِ
ٍ Artemisia aucheri ،Artemisia sieberi
ً Acantholimon sp.ؾاى هیدّذ کتِ هیتشاى
ػٌاصز کزتيً ،یتزٍصى ،پتاعین ،فغفز ٍ ًغتثت
کزتي تِ ًیتزٍصى ایي گًَِّا در عطح هؼٌیدار
 %7تتتا یکتتذیگز هتفتتاٍت اعتتت(جذٍل  .)7در
خاک ایي گًَِّا ًیش هیتشاى کتزتيً ،یتتزٍصى،
پتاعین ٍ ًغثت کزتي تِ ًیتزٍصى در عطح %7
اختالف هؼٌیدار دارًذ (جذٍل .)2
هقتتتذار درصتتتذ کتتتزتي در الؽتتتثزگ
 ٍ Acantholimon sp.هقتذار کتزتي در ختاک
پای ً Artemisia aucheriغثت تتِ دٍ گًَتِ
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تیؾتتتزیي هقتتذار پتاعتتین را داؽتتت .فغتتفز در
الؽثزگ  Acantholimon sp.تیؾتزیي هقتذار
را ًغثت تِ گًَِّای دیگتز ًؾتاى دادً .غتثت
کتزتي تتِ ًیتتزٍصى در الؽتثزگ Artemisia
ً aucheriغثت تِ دٍ گًَِ دیگتز تیؾتتز تتَد
(ؽکل .)7

دیگز تیؾتز تَد .هقذار ًیتزٍصى در الؽتثزگ ٍ
خاک گًَتِ  Acantholimon sp.تیؾتتز اس دٍ
گًَِ دیگتز تتَد .هقتذار پتاعتین در الؽتثزگ
 Artemisia sieberiتیؾتز اس Acantholimon
 ٍ sp.در گًَتتِ  Artemisia aucheriحتتذاقل
تَدٍ ،لی خاک پای گًَتِ Acantholimon sp.

جذٍل :7هقایغِ ػٌاصز هختلم در الؽثزگ عِ گًَِ هزتؼی
هٌاتغ تغییز

درجِ
آسادی

کزتي %

تیي گزٍُّا

2

** 377/81

درٍى گزٍُّا

21

82/12

ًیتزٍصى %
** 1/748

پتاعین
mg/kg
**7188888

فغفز
mg/kg
**18111

**274/42

71827

1111

44/12

1/173

ًیتزٍصى/کزتي

** ٍ  nsتِ تزتیة تیاًگز ٍجَد اختالف هؼٌیدار در عطح یک درصذ ٍ ػذم ٍجَد اختالف هؼٌیدار هیتاؽذ

جذٍل  :2هقایغِ ػٌاصز هختلم درخاک پای عِ گًَِ هزتؼی تا خاک تذٍى پَؽؼ گیاّی
هٌاتغ تغییز

درجِ
آسادی

کزتي %

ًیتزٍصى %

تیي گزٍُّا

2

**3/99

**1/171

درٍى گزٍُّا

21

1/44

1/117

پتاعین
mg/kg
**19191

فغفز
mg/kg
71/148 ns

**739/83

1192

79/991

29/13

ًیتزٍصى/کزتي

** ٍ  nsتِ تزتیة تیاًگز ٍجَد اختالف هؼٌیدار در عطح یک درصذ ٍ ػذم ٍجَد اختالف هؼٌیدار هیتاؽذ.

a
b

b

c
Artemisia
sieberi

b

Artemisia
oucheri

گونه های گياهی

a

Acantholimon
spp

درصد نيتروژن

خاک

a

الشبرگ

b

خاک
b
Artemisia
sieberi

a

Artemisia
oucheri

a
Acantholimon
spp

گونه های گياهی

ؽکل  :7هقایغِ هیاًگیي ًیتزٍصى ،کزتي ،فغفز ،پتاعین ٍ ًغثت کزتي تِ ًیتزٍصى در الؽثزگ ٍ خاک پای گًَِّای
گیاّی هَرد هطالؼِ

درصد کربن

الشبرگ
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30
25
20
15
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5
0
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a

خاک

a

a
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فسفر ()ppm
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a
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a

خاک

b

b
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گونه های گياهی

گونه های گياهی

a

a

a
b

b

b

خاک
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C/N
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1500
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b

b
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اداهِ ؽکل  :7هقایغِ هیاًگیي ًیتزٍصى ،کزتي ،فغفز ،پتاعین ٍ ًغثت کزتي ....

مقايسه خصوصيات الشبرگ و خاک هر يد
از گونههاي مورد مطالعه

در جذٍل ٍ 8یضگی ّای الؽثزگ ٍ ختاک
پای گًَِّای هَرد هطالؼِ تا ّن هقایغِ ؽتذُ
اعت .تا تَجِ تِ جذٍل هذکَر ،در الؽتثزگ ٍ
ختاک پتای تَتتِ  Acantholimon sp.اس ًظتز
چْار ػٌصز کزتيً ،یتتزٍصى ،پتاعتین ،فغتفز ٍ
ّویي طَر ًغثت کزتي تِ ًیتتزٍصى در عتطح
 %7تفاٍت هؼٌیدار ٍجَد دارد .هیتشاى کتزتي،
ًیتتتزٍصى ،پتاعتتین ،فغتتفز ٍ ّویٌطتتَر ًغتتثت
کزتي تِ ًیتزٍصى در الؽثزگ تیؾتتز اس ختاک
اعت .هقایغِ خصَصیات الؽثزگ ٍ خاک پای
ً Artemisia aucheriؾاى هیدّذ کِ تِ جتش
ًغتثت کتزتي تتِ ًیتتزٍصى در تقیتِ هتتَارد در

عتتطح  %7اختتتالف هؼٌتتیدار ٍجتتَد دارد ،تتتِ
طتتَری کتتِ هیتتشاى کتتزتيً ،یتتتزٍصى ،فغتتفز ٍ
ًغثت کزتي تتِ ًیتتزٍصى در الؽتثزگ هقتذار
تیؾتزی را دارا هیتاؽٌذ.
هقایغِ خصَصیات الؽثزگ ٍ خاک پتای
تَتِ ً ،Artemisia sieberiؾتاى هتیدّتذ کتِ
هقادیز کزتيً ،یتزٍصى ،پتاعین ٍ فغفز در عطح
 %7اختالف هؼٌیدار دارًتذٍ ،لتی تتیي ًغتثت
کزتي تِ ًیتزٍصى الؽتثزگ ٍ ختاک ایتي گًَتِ
اختالف هؼٌیداری ٍجَد ًتذارد .هیتشاى کتزتي،
ًیتزٍصى ،پتاعین ٍ فغفز در الؽتثزگ ٍ ًغتثت
کزتي تِ ًیتزٍصى در ختاک پتای گًَتِ هتذکَر
تیؾتز اعت.

هقایغِ کیفیت الؽثزگ ٍ تاثیز آى تز خاک رٍیؾگاُ عِ گًَِ هزتؼی1.............................................................................................................

جذٍل :8هقایغِ هیاًگیيّای خصَصیات الؽثزگ ٍ خاک پای گًَِّای هَرد هطالؼِ
عناصر

فاکتور گياه

خاک
کزتي
الؽثزگ
%
خاک
ًیتزٍصى
%
الؽثزگ
خاک
پتاعین
الؽثزگ
mg/kg
خاک
فغفز
الؽثزگ
mg/kg
خاک
ًیتزٍصى/کزتي
الؽثزگ
* :تفاٍت هؼٌیدار در عطح  2درصذ

Acantholimon sp.

هیاًگیي
2/1
81/8
1/72
7/2
224
7821
77/13

ًتیجِ آسهَى
**
**
**

هیاًگیي
2/9
81/7
1/72
7/11
811
971
9/8

**
**
**

از گونده هداي گيداهي و مندا

شاهد

هقایغتتِ خصَصتتیات ختتاک سیتتز گًَتتِ
 ٍ Acantholimon sp.هٌطقتتِ ؽتتاّذ ًؾتتاى
هتتیدّتتذ کتتِ هقتتادیز کتتزتي در عتتطح ٍ %2
ًیتتتزٍصى ٍ فغتتفز آًْتتا در عتتطح  %7دارای
اختالف هؼٌتیدار اعتت .هقایغتِ خصَصتیات
خاک سیز گًَِ  ٍ Artemisia aucheriهٌطقتِ
ؽاّذ ًؾاى داد کِ هقذار کزتي ٍ ًغثت کتزتي
تِ ًیتزٍصى در عتطح  ٍ %7پتاعتین در عتطح
 %2اختالف هؼٌیدار دارد .در خاک پای گًَتِ
ً Artemisia sieberiیتتش هقتتادیز ًیتتتزٍصى،
پتاعین ٍ  pHدر عطح  ٍ %7درصذ رط ٍ ؽي

**

هیاًگیي
7/74
74/1
1/11
1/91

**
**

891
7121
9/4

**

**
221
121
28/22
71/33
**
ns
23
/
34
22/49
2
** تفاٍت هؼٌیدار در عطح یک درصذ  :nsػذم ٍجَد تفاٍت هؼٌیدار

مقايسه خصوصيات فيسيکوشيميايي خاک در
زير هر ي

Artemisia aucheri

ًتیجِ آسهَى

Artemisia sieberi

ًتیجِ آسهَى

**

121
72/8

ns

در عطح  %2اختالف هؼٌیدار داؽتتٌذ .اهتا اس
لحتتاظ ػتتذدی گًَتتِ  Acantholimon sp.در
هَرد تواهی ػٌاصز کتزتيً ،یتتزٍصى ،پتاعتین،
ًغثت کزتي تِ ًیتزٍصى ٍ EC ،ؽي در هٌطقتِ
پای گیاُ تیؾتز اس هٌطقِ ؽاّذ تَدُ اعتت .در
گًَِ ً Artemisia aucheriیش اس لحاظ ػتذدی
هقادیز کزتيً ،یتزٍصى ،پتاعینً ،غثت کزتي تِ
ًیتزٍصى ٍ pH ،EC ،درصذ ؽي ٍ رط هٌطقتِ
سیز گیاُ اس هقتذار تتاالتزی ًغتثت تتِ هٌطقتِ
ؽتتتاّذ تزختتتَردار اعتتتت .در ختتتاک پتتتای
گًَتتًِ Artemisia sieberiیتتش هقتتادیز کتتزتي،
ًیتزٍصى ،پتاعین ،فغتفز ٍ EC ،درصتذ ؽتي اس
هٌطقِ ؽاّذ تیؾتز اعت (جذٍل .)4

جذٍل  :4هقایغِ خصَصیات فیشیکَؽیویایی خاک در پای گًَِّای گیاّی هَرد هطالؼِ تا هٌطقِ ؽاّذ
خصوصيات خاک
کزتي ()%
ًیتزٍصى ()%

تيمار
سیز تَتِ
ؽاّذ

Acantholimon sp.
ًتیجِ آسهَى
هیاًگیي
ًتیجِ آسهَى
هیاًگیي
2/1
*
7/1

سیز تَتِ

1/72

ؽاّذ

1/7

**

Artemisia aucheri
ًتیجِ آسهَى
هیاًگیي
ًتیجِ آسهَى
هیاًگیي
2/9
**
7/1
1/72
1/71

ns

Artemisia sieberi
ًتیجِ آسهَى
هیاًگیي
ًتیجِ آسهَى
هیاًگیي
7/74
ns
1/34
1/11
1/18

**
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اداهِ جذٍل  :4هقایغِ خصَصیات فیشیکَؽیویایی خاک در پای گًَِّای......
خصوصيات خاک
پتاعین ()ppm
فغفز ()ppm
ًیتزٍصى/کزتي
)ds/m( EC
pH
رط ()%
عیلت ()%
ؽي ()%

تيمار
سیز تَتِ
ؽاّذ

Acantholimon sp.
ًتیجِ آسهَى
هیاًگیي
ًتیجِ آسهَى
هیاًگیي
224
ns
473

سیز تَتِ

77/13

ؽاّذ

21/27

سیز تَتِ

71/33

ؽاّذ

74/33

سیز تَتِ

1/7

ؽاّذ

1/13

سیز تَتِ

1/9

ؽاّذ

1

سیز تَتِ

78

ؽاّذ

78

سیز تَتِ

22

ؽاّذ

22/9

سیز تَتِ

14/9

ؽاّذ

11/3

**
ns
ns
ns
ns
ns
ns

Artemisia aucheri
ًتیجِ آسهَى
هیاًگیي
ًتیجِ آسهَى
هیاًگیي
811
*
213
9/2
9/8
28/22
71/77
1/71
1/97
1/29
1/22
77/3
72/3
81/7
88/1
23
21/2

* :تفاٍت هؼٌیدار در عطح  2درصذ ** تفاٍت هؼٌیدار در عطح یک درصذ

بحث و نتيجهگيري
هقایغِ خصَصیات در خاک پای تَتِّا تا
ؽاّذ ٍ الؽثزگ ًؾاى هیدّذ کِ در ّز عتِ
گًَِ هیشاى تواهی ػٌاصز در الؽتثزگ تیؾتتز
اس خاک سیزیي آًْا هیتاؽذ کِ ایي ًتیجتِ تتا
یافتِ ّتای )7992( Hakimian ٍ Mahmodi
ٍ  )7998( Sparling ٍ Rossهطاتقتتتت دارد.
ّوچٌیي ً )2118( Hentehیش کِ تِ تزرعتی
اثزات کؾتت آتتزیتلکظ تتز رٍی خصَصتیات
خاک پزداختً ،ؾتاى داد کتِ تتز اثتز ریتشػ
اًذام ّای َّایی تز رٍی خاک هیشاى پتاعین ٍ
فغفز خاک عطحی افشایؼ هییاتذّ .وچٌتیي
در تزرعی هقایغِ خاک پای گًَِّا ٍ هٌطقتِ
ؽاّذ هالحظِ هی ؽَد کِ تا حفز پزٍفیتل در
هٌاطق ؽاّذ هیتَاى تاثیز حضتَر گًَتِّتای

Artemisia sieberi
ًتیجِ آسهَى
هیاًگیي
ًتیجِ آسهَى
هیاًگیي
891
**
214
9/4

ns
**
ns

3/8
72/88
24/79
1/191
1/19
1/4

ns

1/1
2

ns
ns
ns

9
71/2
21/4
13/3
12/7

ns
ns
ns
**
*
ns
*

 :nsػذم ٍجَد تفاٍت هؼٌیدار

هَرد هطالؼِ ٍ ٍجَد الؽثزگ آًْا در خاک را
تا احتوال تیؾتزی تِ خصَصیات خاک هزتثم
داًغتٍ ،لی هوکي اعتت ػَاهتل دیگتزی تتز
رٍی خاک آى هٌطقِ تاثیز گذاؽتِ تاؽتذ .تتِ
ػثارت دیگز ایتي خصَصتیات الشاهتاَ ًاؽتی اس
الؽثزگ گًَتِ ّتای هتَرد هطالؼتِ ًثتَدُ تتِ
طَری کِ ًاتالغ تَدى ختاک در هٌطقتِ هتَرد
هطالؼِ ،ؽیة دار تَدى هٌطقتِ ٍ در ًتیجتِ اس
دعت رفتي ػٌاصز در اثتز آتؾتَیی هتیتَاًتذ
دلیل هؾتاّذُ ًتتایج تذعتت آهتذُ تاؽتذ .در
هَرد هقایغِ خاک سیز گًَِ ّا ٍ هٌطقِ ؽاّذ
در ّز عِ گًَِ تفاٍت هؼٌیداری تِ جش کزتي،
ًیتزٍصى ،فغتفز گًَتِ ٍ Acantholimon sp.
کزتي ،پتاعین ٍ ًغثت کتزتي تتِ ًیتتزٍصى در
گًَتتتِ ً ٍ Artemisia aucheriیتتتتزٍصى،

3.............................................................................................................هقایغِ کیفیت الؽثزگ ٍ تاثیز آى تز خاک رٍیؾگاُ عِ گًَِ هزتؼی

ِحاصلخیشی در خاک سیز گًَتِ ّتا ًغتثت تت
هٌتتاطق ؽتتاّذ را هتتیتتتَاى ًاؽتتی اس ریتتشػ
ِاًتتذامّتتای ّتتَایی ایتتي گیاّتتاى ٍ در ًتیجتت
ُتؾذیذ فؼالیت ّای تیَلَصیکی هَجَدات سًتذ
.داًغت
اس تیي گًَِ ّای گیاّی هتَرد هطالؼتِ تتا
تَجِ تِ ایي کِ ًغتثت کتزتي تتِ ًیتتزٍصى در
، پتتاییيتتتزیي اعتتتArtemisia sieberiِگًَتت
ِتٌاتزایي هیتَاى ًتیجتِ گزفتت کتِ ایتي گًَت
،ًغثت تِ دٍ گًَِ دیگز اس ًظز کیفیت الؽثزگ
عتتزػت تجشیتتِپتتذیزی ٍ اثتتزات آى تتتز ختتاک
.تْتزیي اعت

Artemisia ًَِ رط ٍ ؽي در گ،pH ،پتاعین
Naseri ِ ّوچٌتاى کت. هؾاّذُ ًؾتذsieberi

،) تِ ایي ًتیجِ رعیذ کِ هقادیز فغفز7991(
کتتتزتيي ًیتتتتزٍصى ٍ اعتتتیذیتِ در هٌتتتاطق
آتزیتلکظکاری ؽذُ ٍ هٌاطق ؽاّذ در اعتاى
 اس طزفتی.کزهاىي اختالف هؼٌتی دار ًذاؽتتٌذ
دلیل ایي اهز هیتَاًذ تؼذاد کن ًوًَتِتتزداری
71 ِ تتتِ طتتَری کتت،اس هٌطقتتِ ؽتتاّذ تاؽتتذ
پزٍفیل اس ّز تزاًغکت در هٌطقِ ؽاّذ تفاٍت
ِ لذا تزای رعیذى ت.آهاری را ًؾاى ًذادُ اعت
یک ًتیجِ هؾخص السم اعت تؼذاد تکزارّای
 افتتشایؼ.تیؾتتتزی هتتَرد آسهتتَى قتتزار گیتتزد
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