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 چکیده

این پژوهش با ی است. شناختبومهای پایه های گیاهی و محیط جزء بررسیکاشت گونه یر متقابلتأث

کوهی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک سطحی در های سماق و بادامکاشت گونه یرتأثهدف بررسی 

 20شده منطقۀ کاخک گناباد واقع در جنوب استان خراسان رضوی انجام شد. تعداد یجنگلکاراراضی 

-0صورت تصادفی از عمق نمونه از خاک سطحی به 10ی و کوهبادامی سماق و جنگلکارنمونه از خاک 

متری برداشت شد. خصوصیات شیمیایی خاک شامل: اسیدیته، شوری، ازت، مواد آلی، کربن، سانتی 20

 رایبگیری شد. های استاندارد اندازهسیم، سدیم، منیزیم، سولفات، بیکربنات و کلر با روشپتاسیم، کل

های شیمیایی خاک و تعیین مؤثرترین عامل کشت دو گونۀ مورد بررسی بر برخی ویژگی ریتأثبررسی 

( استفاده شد. PCAاصلی ) یهامؤلفه( و تحلیل ANOVAطرفه )خاکی به ترتیب از تحلیل واریانس یک

کوهی، بر همۀ خصوصیات واریانس نشان داد که اثر کشت دو گونۀ سماق و بادام لیوتحلهیتجزنتایج 

اصلی  یهامؤلفهدار شده است. نتایج تحلیل معنی 01/0اسیدیته( در سطح احتمال  جزبهشیمیایی خاک )

ین تأثیر را در پوشش گیاهی رویشگاه م، بیشتریس، نسبت کربن به ازت، پتاسیم و کلترتیبنشان داد که به

جز کلر و منیزیم( در ههای شیمیایی خاک )بنشان داد محتوای ویژگی پژوهشسماق دارند. نتایج 

 کوهی بود.ی درختچه سماق بیشتر از بادامجنگلکار

 *.ی در مناطق خشک، خصوصیات شیمیایی خاک، تحلیل عاملیجنگلکار های کلیدی:واژه

                                                                                                                     
 09122731525شمارۀ تماس:      نویسنده مسئول *
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 مقدمه

پوشش گیاهی طبیعی ایران به دالیل گوناگون مانند 

، وخاکآب، حفاظت وهواآبتولید علوفه، تلطیف 

دارای اهمیت  رهیو غتولید مواد دارویی و صنعتی 

(. در مناطق مختلف Mesdaghi, 2003فراوان است )

 های صنعتی،های متنوع گیاهی با ارزشگونهکشور، 

دارویی و خوراکی وجود دارند که نقش پراهمیتی در 

-نتیجه جاذبه درو  کنندصادرات غیرنفتی نیز ایفا می

ها و مراتع کشور پدید جنگل ۀهای فراوانی را در گستر

مورد شناسایی  دیربازها از گونه از اینبرخی . آورندمی

ای برداری دیرینهسابقه بهرهو  قرار گرفته مردماطباء و 

اند. بدین ترتیب بقاء داشتهساکنان هر سرزمین در میان 

افزایش  منظوربهها و تالش این گونه هایگاهذخیره

های طبیعی یکی از های آنها در محیطتعداد پایه

 Joneidi Jafari etاست )نیازهای منابع طبیعی کشور 

al., 2016.) 

ها و مراتع به علل جنگل بیشتربخش  متأسفانه

رویه، شخم و تبدیل های بیبرداریمانند بهره مختلف

، پوشش هاو بوتهدرختان قطع به اراضی زراعی،  آنها

های موارد پیامد ازدست داده است. گیاهی خود را از

توان به فرسایش خاک و ایجاد سوء این مسئله می

 یشنزارهان و گسترش آمد وجودبههای عظیم، سیل

های کشور و دام ازیموردنمتحرک، کمبود علوفه 

هرساله خسارات  که ،بردزیست را نام یطمحگی آلود

جانی و مالی فراوانی را متوجه مردمان این سرزمین 

بین بردن (. برای کاهش و ازMesdaghi, 2003)کند می

های مسئول از سالیان ن، سازمامشکالت نیاز اقسمتی 

مناطق هایی را برای احیاء و اصالح این پیش، طرح

های برای این منظور از انواع گونه و اندهشروع کرد

 Saghariیربومی استفاده شده است )غگیاهی بومی و 

and ForoghiFar, 2006 حفظ، اصالح و احیای .)

ها و مراتع با اعمال مدیریت بر روی پوشش جنگل

گیاهی و خاک آن میسر است و شناخت رابطه خاک و 

کند افتن این هدف مییگیاه کمک زیادی به تحقق

(Amanolahi et al., 2008.) 

ترکیب پوشش گیاهی جنگل و مقدار رشد آن 

 Kazemiتوسعه و تحول خاک قرار دارد ) ریتأثتحت 

et al., 2015 کشف روابط پوشش گیاهی و خاک از .)

ریزی این مناطق موارد اساسی در مدیریت و برنامه

افزایش شود و شناخت این روابط برای محسوب می

وری و جلوگیری از بروز خسارات مالی مهم بهره

(. به علت ارتباط متقابل و Jafari et al., 2006)است 

بررسی ویژگی تنگاتنگ بین خاک و پوشش گیاهی،

پوشش گیاهی  ریتأثهای خاک و تغییرات آن تحت 

 Jafarian Jeloudar etرسد )نظر میامری ضروری به

al., 2009 های دور مورد و گیاه از زمان(. ارتباط خاک

و توجه بشر بوده است. با بررسی ارتباط بین خاک 

 آنهاو از  افتهیدستتوان به ویژگی هر یک می اهیگ

ی شناختبومبرای مدیریت صحیح و منطبق بر اصول 

 (.Jafari and Rostampour, 2019استفاده کرد )

 رزندهیغهر اکوسیستمی شامل اجزای زنده و 

با ورود گیاهان و  .گذارنداست که بر یکدیگر اثر می

ۀ رزندیغجانوران جدید و یا هر تغییری در اجزای 

و  افتهیرییتغمحیط، ساختار و وظیفه اکوسیستم نیز 

اختالل در موازنۀ اجزای غیرحیاتی یک زیستگاه 

(. در Misra, 1991ممکن ست به مصائبی منجر شود )

عنوان یک نیز آنچه بههای جنگلی مدیریت اکوسیستم

. اصل مهم و اصولی مطرح است انتخاب گونه است

یک موجود زنده بر  عنوانبههرگونۀ درختی  چراکه

پذیرد و از آن تأثیر می گذاشته ریتأثمحیط 

(Soleimani Rahim Abadi et al., 2015.) 

های جنگلکاری مناطق خشک رو، در طرحاز این

های متقابل گونهخشک الزم است تأثیر و نیمه

بر خاک مناطق مورد کشت بررسی شود. در  شدهکشت



 . . .خاک  ییایمیش هاییژگیو یبر برخ یسماق و بادام کوه ایدرختچه ۀبا دو گون یجنگلکار ریتاث

187 

 

ای و درختی مختلف درختچه یهاهنگو ریتأثخصوص 

های پژوهشبر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک 

 است. انجام شدهمتعددی 

(2010 )Morshedi  اثر تاج پوشش درختچه

کوهی را بر برخی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی بادام

حاصلخیزی خاک جنگل وزگ در جنوب یاسوج و 

بررسی کرد. نتایج نشان داد که گیاه مورد بررسی کربن 

آلی، نیتروژن کل، رطوبت اشباع، قابلیت هدایت 

الکتریکی، پتاسیم قابل استفاده، منگنز، آهن و روی را 

 افزایش داد.

Rezaipoor ( نیز در بررسی 2014و همکاران ،)

ر غرب ایران به این نتیجه اکولوژیکی درختچه سماق د

های دست یافتند که گونۀ سماق در مناطقی با خاک

دارای ازت، مواد آلی، پتاسیم، کلسیم و درصد رس باال 

 یابد.استقرار می

(2017 )Jafari Gamariپده درختان  ، تأثیر

(Populus euphratica olivier و )( گزTamarix sp )

روی خصوصیات خاک و تنوع زیستی پوشش علفی 

های اطراف رودخانه کارون را زیرآشکوب در جنگل

بررسی کرد. در این پژوهش، بیشترین مقدار هدایت 

الکتریکی، کربن آلی، مواد آلی، نیتروژن و پتاسیم 

در توده آمیخته، بیشترین مقدار آهک در  جذبقابل

یت الکتریکی در توده خالص پده و بیشترین مقدار هدا

 .توده خالص گز مشاهده شد

Javidfar ( عوامل خاکی 2017و همکاران ،)مؤثر 

کوهی در مراتع نهبندان خراسان جنوبی بر پراکنش بادام

را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که رس، 

پتاسیم و مادۀ آلی بیشترین اهمیت را در توجیه 

 پراکنش گونۀ بادامک دارد.

Rouhi Moghaddam ( 2018و همکاران،) اثر 

 Tamarixو  Atriplex canescensگونۀ کاشت دو 

aphylla شهرستان زهک بر خصوصیات خاک مراتع، 

را بررسی کردند و به این  استان سیستان و بلوچستان

کاشت آتریپلکس موجب افزایش شوری نتیجه رسیدند 

، جذبقابلفسفر شد. همچنین از نظر و واکنش خاک 

تفاوت ، روژن، آهک و نسبت کربن به نیتروژننیت

بین رویشگاه آتریپلکس، گز شاهی و  داریآماری معنی

 شاهد مشاهده نشد.

های گونه ازکوهی بادامهر دو گونۀ سماق و 

روند. گیاه سماق با نام علمی بومی ایران بشمار می

Rhus coriaria  از راستۀ افراسانان متعلق به تیرۀ پسته

(Anacardiacea)، ای است کوهستانی که میوۀ درختچه

(. ارتفاع آن یک تا Mozaffarian,2004دارد )شفت 

ای برگچه 15تا  9هایی مرکب از پنج متر و دارای برگ

. (Zargari,1993دار است )و دندانه از کرکپوشیده 

 معموالًای دارد و سماق زادآوری رویشی گسترده

 کند.جوش ایجاد میریشه صورتبههای متراکمی کلون

های کم مانند از نظر آب و مواد گیاه یکی از گونه نیا

، یسالخشکغذایی است که مقاومت زیادی نسبت به 

سرما و آفات مختلف از خود نشان داده است 

(Saghari et al., 2017 .)در گناباد در  مثال عنوانبه

متر میلی 200جنوب خراسان رضوی با بارندگی حدود 

تواند با می که شودخودرو دیده می صورتبهدر سال 

 عنوانبهنیاز کم آن به آب و عناصر موجود در خاک 

یک گونۀ مناسب برای فضای سبز اطراف شهرها و 

 ,.Dorodi et al) شوداستفاده  خشکمهیناحیای مناطق 

2008.) 

 Amygdalusکوهی با نام التین گونۀ بادام

scoparia  انیسرخگل خانوادهاز (Rosaceae )

های متعدد، ای به ارتفاع شش متر، با شاخهدرختچه

ها ای، برگو استوانه سبزرنگایستاده و بدون کرک، 

ی مرغتخمکننده و میوه شفت کروی یا خطی و خزان

(. این گونه در مناطق Mozaffarian, 2004است )

های زاگرس، فارس، مختلف کشور از قبیل جنگل
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 Javidfarخراسان، قم و مرکزی پراکنش دارد )کرمان، 

et al., 2017.) 

متعددی در زمینۀ بررسی  هایپژوهشتاکنون 

به  پژوهشو اکولوژی هر دو گیاه مورد  یشناساهیگ

انجام رسیده است اما بررسی در زمینۀ اثرهای حاصل 

از جنگلکاری این دو گونه بر خاک بسیار محدود 

و مقاومت خوب نسبت به  دلیل سازگاری باالاست. به

عنوان گیاهان توانند بههای محیطی هر دو گیاه میتنش

های پیشاهنگ در امر احیا و ایجاد جنگل در عرصه

 رونیاطبیعی مناطق خشک کشور، مطرح باشند، از 

کارشناسان و محققین تأکید دارند که قبل از استفاده 

های در جنگلکاری موردنظرهای گسترده از گونه

ها بر خاک اراضی یع، الزم است تا اثرهای این گونهوس

 پژوهشتحت کشت در مناطق مختلف، مورد آزمایش، 

، Mossadegh, 2011و بررسی کامل قرار گیرد )

Bagheri and Zare, 2014 ،Jafari, et al., 2013 )

بنابراین، بر اساس این توصیه مهم، هدف از این 

ای سماق دو گیاه درختچه کاشت ریتأثپژوهش بررسی 

کوهی بر تغییر خصوصیات شیمیایی خاک در و بادام

شده در های کاشتهجنگلکاری با این دو گونه در عرصه

و در منطقه کاخک جنوب استان خراسان رضوی 

 گناباد بوده است.

 هامواد و روش

 بررسی موردمشخصات منطقه  -

 در که بوده کاخک حوزه بررسی قسمتی از مورد منطقه

در استان خراسان  گناباد شهر جنوب کیلومتری 30

درجه  58های رضوی واقع است. این حوزه بین طول

ثانیه شرقی  41دقیقه  36درجه  58ثانیه تا  37دقیقه  35

درجه  34ثانیه تا  1دقیقه  4درجه  34های و بین عرض

کمینه و بیشینه ثانیه شمالی قرار گرفته است.  7دقیقه  5

 2300و  1860 به ترتیب منطقه ز سطح دریاارتفاع ا

است. متر میلی 279و متوسط بارندگی آن برابر  متر

و  خشکمهیناقلیم این منطقه بر اساس روش دومارتن 

بر اساس روش آمبرژه خشک سرد تعیین شده است 

(Shahrokhi, 2015.) 

 سال در کاخک حوزه آبخیزداری هایبررسی

 سال آن در منطقه گیاهی پوشش که داد نشان 1371

 این و کندمی طی را و سیر قهقرایی بوده ضعیف بسیار

 این در خاک فرسایش شدت افزایش به منجر وضعیت

ها، عملیات بررسی این نتایج اساس بر است. شده حوزه

 و رواناب و خاک فرسایش کاهش هدف با آبخیزداری

 1372 سال در حوزه، گیاهی پوشش وضعیت بهبود

 ادامه داشته است. عملیات 1385و تا سال  شروع

 منطقه، در قالب نیدر اجنگلکاری و مرتعکاری 

 کاشت هایزیر پروژه شامل آبخیزداریهای بررسی

 غیرمثمر )عمدتاً  سماق( و و بادام مثمر )عمدتاً  درختان

تا  کاری گیاهان مرتعی سرو( و بذر و بوته و کاج انواع

 Bagherianاست ) گرفته صورت 1380قبل از سال 

kalat et al. 2007گیری نیز قسمتی از (. ناحیه نمونه

همین حوزه بوده که جنگلکاری در آن با دو گونۀ 

 50آمیخته و به وسعت  صورتبهو سماق  یکوهبادام

-به انجام رسیده و سن درختچه 1375هکتار در سال 

سال  22های موجود هر دو گونه در حال حاضر 

موقعیت منطقۀ مورد بررسی را در ایران  1است. شکل 

 .دهدضوی نشان میو استان خراسان ر
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 موقعیت منطقه مورد بررسی در ایران و استان خراسان رضوی -1شکل 

Figure 1. Location map of the study area 

 

 روش پژوهش -

شده بازدید شده و سپس ابتدا از عرصه جنگلکاری

توپوگرافی با مقیاس  یهانقشهحدود آن بر روی 

برداری از خاک از مشخص شد. برای نمونه 50000/1

روش کامالً تصادفی استفاده شد. بدین منظور تعداد ده 

پایه از هر یک از دو درختچۀ مورد بررسی به شکل 

-تصادفی انتخاب و از خاک سطحی در محدودۀ سایه

انداز هرکدام و نزدیک به تنه، اقدام به حفر پروفیل 

سانتیمتری  20-0گیری از عمق و نمونه کرده

(Rezaipor et al., 2014به تعداد )  ده نمونه از هر

 درختچه، انجام شد.

های درختکاری تعداد ده نمونه نیز از بین ردیف

های خاک عنوان کنترل برداشت شد. نمونهشده و به

شناسی شدن در سایه به آزمایشگاه خاکپس از خشک

و در  شدهمنتقلشگاه بیرجند دانشکده کشاورزی دان

آزمایشگاه خصوصیات شیمیایی شامل اسیدیته، هدایت 

الکتریکی، ازت، کربن، مواد آلی، پتاسیم، کلسیم، 

ی ریگاندازهسدیم، کلر، سولفات، بیکربنات و منیزیم 

با استفاده  (EC) شد. در این پژوهش هدایت الکتریکی

الکتریکی، واکنش خاک با استفاده از  سنج تیهدااز 

ازت کل با استفاده از  (،متر pH) سنج تهیدیاسدستگاه 

روش کجلدال، درصد کربن آلی خاک با استفاده از 

های محلول کلسیم و روش والکی و بالک، کاتیون

های محلول سدیم و منیزیم به روش تیتراسیون، کاتیون

فتومتری، سولفات پتاسیم و نیز آنیون کلر از روش فلیم

کربنات با روش به روش اسپکتروفتومتری و بی

گیری شد. پس از تیتراسیون با اسیدسولفوریک، اندازه

بودن توزیع شناسی، ابتدا نرمالخاک یهاشیآزماانجام 

بررسی اثرهای  برایها بررسی شد. سپس داده

کوهی بر های سماق و بادامجنگلکاری با درختچه

واریانس  لیوتحلهیتجزخاک از  خصوصیات شیمیایی

( استفاده شد. برای مقایسه ANOVAطرفه )یک

تعیین  رایبها از آزمون دانت استفاده شد. میانگین

عوامل محیطی مؤثر بر رویشگاه دو گونۀ گیاهی 

 یهامؤلفه، از تحلیل عاملی و روش تحلیل موردنظر

های آماری ( استفاده شد. کلیۀ آزمونPCAاصلی )

 PC ORDافزار و نرم 9.1نسخه  SASافزار نرمتوسط 

 انجام گرفت. 4نسخه 
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 نتایج

میانگین پس از انتخاب منطقۀ معرف هر رویشگاه، 

ارتفاع درختچه و های کمی )تعداد در هکتار، شاخص

در دو  1قطر تاج پوشش( محاسبه شد و در جدول 

 ارائه شده است. یکوهبادامرویشگاه سماق و 

-واریانس نشان می لیوتحلهیتجزنتایج حاصل از 

-ی سماق و بادامهادرختچهدهد که اثر جنگلکاری با 

 جزبه) خصوصیات شیمیایی خاک ۀکوهی بر هم

 01/0، در سطح بررسیاسیدیته( در منطقه مورد 

 (.2دار شده است )جدول یمعن

 

 یکوهبادامشده در دو گونۀ سماق و گیریخصوصیات کمی رویشی اندازه -1جدول 
Table 1. Quantitative characteristics of Rhus coriaria and Amygdalus scoparia 

 ی رویشیخصوصیات کم
quantitative characteristics 

 سماق
Rhus coriaria 

یکوهبادام  
Amygdalus scoparia 

 در هکتار(تراکم )
(ha) Density 

132 150 

 متر(سانتی) اهیگارتفاع 
Height (cm) 

190.9 182.5 

 متر(سانتیپوشش )قطر تاج 
(cm) Canopy Diameter 

198.48 107.8 

 

 و شاهد یکوهبادامهای سماق، نتایج تحلیل واریانس خصوصیات شیمیایی خاک در رویشگاه -2جدول 

Table 2. ANOVA results of the soil chemical properties in three habitats (Rhus coriaria, Amygdalus 

scoparia and control) 

 عوامل شیمیایی خاکی
Soil Chemical Properties 

F 
 سطح اطمینان

p-value 

 عوامل شیمیایی خاکی
Soil Chemical Properties 

F 
 سطح اطمینان

p-value 

 اسیدیته
pH 

4 0.06 
 منیزیم

Magnesium (meq/lit) 
42.5 0.00 

 شوری

EC (ms/cm) 
15.25 0.00 

 پتاسیم

Potassium (meq/lit) 
201.4 0.00 

 ازت

Nitrogen )%( 
1 0.001 

 سدیم

Sodium (meq/lit) 
18 0.00 

 کربن

Carbon )%( 
34 0.00 

 کلر

Chlorine (meq/lit) 
24 0.00 

 نسبت کربن به ازت
C/N 

34 0.00 
 سولفات

Sulfate (meq/lit) 
243 0.00 

 کلسیم

Calcium(meq/lit) 
129/75 0.00 

 کربناتبی

Bicarbonate (meq/lit) 
118 0.00 

 

ها بیانگر آن است که بین میانگین ۀنتایج مقایس

شده شامل شوری، گیریخصوصیات شیمیایی اندازه

ازت، کربن آلی، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، سدیم، کلر، 

-کربنات در خاک سطحی محدودۀ تاجو بیسولفات 

کشت درختچه  زیربا خاک  پوشش درختچۀ سماق

داری وجود ، اختالف معنیشاهدکوهی و منطقۀ بادام
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 02/0کشت سماق با  زیرخاک  کهطوریه، بدارد

 008/0با  شاهددرصد دارای بیشترین و خاک منطقۀ 

دارای کمترین میزان ازت بودند. بیشترین مقدار  درصد

متر(، بیشترین زیمنس بر سانتیمیلی 97/0)با  شوری

 C/N مقداردرصد(، بیشترین  4/0)با  مقدار کربن آلی

واالن اکیمیلی 05/6)با  (، بیشترین مقدار کلسیم20)

واالن اکیمیلی 04/4)با  بر لیتر(، بیشترین مقدار پتاسیم

واالن بر اکیمیلی 57/2)با  بیشترین مقدار کلربر لیتر(، 

واالن اکیمیلی 42/2)با  لیتر(، بیشترین مقدار سولفات

-اکیمیلی 11/5)با  کربناتیببر لیتر( و بیشترین مقدار 

 یریگاندازهکشت سماق  زیرواالن بر لیتر( در خاک 

 شد.

زیمنس بر میلی 7/0)با  کمترین مقدار شوری

درصد(،  13/0)با  رین مقدار کربن آلیمتر(، کمتسانتی

واالن بر لیتر(، اکیمیلی 64/3)با  کمترین مقدار کلسیم

اکی واالن بر لیتر(، میلی 56/0)با  کمترین مقدار پتاسیم

اکی واالن بر لیتر( و  17/2)با  کمترین مقدار کلر

اکی واالن بر میلی 67/0کمترین مقدار سولفات )با 

و بیشترین و کمترین مقدار  اهدش منطقهلیتر( در خاک 

اکی واالن بر لیتر، میلی 62/1 و 94/1ترتیب با همنیزیم ب

و خاک تحت کشت سماق مشاهده  شاهددر خاک 

اکی واالن میلی 88/3)با  کربناتشد. کمترین مقدار بی

-اندازه یکوهبادامبر لیتر( نیز در خاک تحت کشت 

 (.12تا  2 هایگیری شد )شکل

 

 
 کوهی و شاهدمقایسۀ میانگین شوری خاک در سه رویشگاه سماق، بادام -2شکل 

Figure 2. Mean comparison of soil EC in three habitats (R. coriaria, A. scoparia and control) 
 

 
 کوهی و شاهدمقایسۀ میانگین ازت خاک در سه رویشگاه سماق، بادام -3شکل 

Figure 3. Mean comparison of soil nitrogen in three habitats (R. coriaria, A. scoparia and control) 
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 کوهی و شاهدمقایسۀ میانگین کربن خاک در سه رویشگاه سماق، بادام - 4شکل 

Figure 4. Mean comparison of soil carbon in three habitats (R. coriaria, A. scoparia and control) 
 

 
 کوهی و شاهدمیانگین نسبت کربن به ازت خاک در سه رویشگاه سماق، بادام ۀمقایس -5شکل 

Figure 5. Mean comparison of ratio of soil carbon to nitrogen in three habitats (R. coriaria, A. 

scoparia and control) 
 

 
 کوهی و شاهدمیانگین کلسیم خاک در سه رویشگاه سماق، باداممقایسۀ  -6شکل 

Figure 6. Mean comparison of soil calcium in three habitats (R. coriaria, A. scoparia and control) 
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 کوهی و شاهدمقایسۀ میانگین پتاسیم خاک در سه رویشگاه سماق، بادام -7شکل 

Figure 7. Mean comparison of soil potassium in three habitats (R. coriaria, A. scoparia and control) 

 

 
 کاخک گناباد منطقهکوهی و شاهد در میانگین سولفات خاک در سه رویشگاه سماق، بادام ۀمقایس -8شکل 

Figure 8. Mean comparison of soil sulfate in three habitats (R. coriaria, A. scoparia and control) 
 

 
 کوهی و شاهدمیانگین سدیم خاک در سه رویشگاه سماق، بادام ۀمقایس -9شکل 

Figure 9. Mean comparison of soil sodium in three habitats (R. coriaria, A. scoparia and control) 
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 شاهدکوهی و کربنات خاک در سه رویشگاه سماق، باداممقایسۀ میانگین بی -10شکل 

Figure 10. Mean comparison of soil bicarbonate in three habitats (R. coriaria, A. scoparia and control) 

 

 
 کوهی و شاهدمیانگین کلر خاک در سه رویشگاه سماق، بادام ۀمقایس -11شکل 

Figure 11. Mean comparison of soil chlorine in three habitats (R. coriaria, A. scoparia and control) 
 

 
 کوهی و شاهدمیانگین منیزیم خاک در سه رویشگاه سماق، بادام ۀمقایس -12شکل 

Figure 12. Mean comparison of soil magnesium in three habitats (R. coriaria, A. scoparia and control) 
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-ازت تنها عاملی بود که با محور یک همبستگی معنی

تغییرات پوشش گیاهی  %63/89داری دارد، این عامل، 

کند. عوامل کلسیم و رویشگاه سماق را توجیه می

پوشش  %36/10قرار دارند،  پتاسیم که در محور دوم

 (.3کنند )جدول گیاهی رویشگاه سماق را توجیه می

نیز مؤید نتایج  PCAبندی نتایج نمودار رسته

دهد که در رویشگاه تحلیل واریانس است و نشان می

سماق، عوامل خاکی از قبیل شوری، ازت، کربن، 

کربنات نسبت کربن به ازت، پتاسیم، سولفات و بی

، عامل کلر و یکوهبادامهستند. در رویشگاه  رگذاریتأث

ثیرگذار است )شکل أدر منطقه شاهد، عامل منیزیم ت

13.) 

 
و همبستگی عوامل خاکی با دو محور اول  شده نییتب، مقادیر ویژه، واریانس PCAبندی دو محور اول نتایج رسته -3جدول 

PCA 
Table 3. Results of PCA ordination analysis, Eigenvalues and percentage of variation explained and 

correlation coefficients of soil factors with the first two axes of PCA ordination 

 

 PCAمحورهای 
PCA Axes  

 PCAمحورهای 
PCA Axes 

1 2 1 2 

 مقادیر ویژه
Eigenvalue 

41.96 4.85 
 کلسیم

Calcium (meq/lit) 
-0.2515 0.4172 

 واریانس تبیین شده
R2 

89.63 10.36 
 منیزیم

Magnesium (meq/lit) 
0.0308 -0.0610 

 واریانس تبیین شده تجمعی
Cum.% of Var. 

89.63 100 
 پتاسیم

Potassium (meq/lit) 
-0.3251 0.6844 

 شوری
EC (ms/cm) 

-0.0301 0.0425 
 سدیم

Sodium (meq/lit) 
-0.0146 -0.0196 

 ازت
Nitrogen (%) 

-0.0001 0.0037 
 کلر

Chlorine (meq/lit) 
0.0088 0.1780 

 کربن
Carbon (%) 

-0.0250 0.0535 
 سولفات

Sulfate (meq/lit) 
-0.1571 0.3579 

 نسبت کربن به ازت
C/N 

0.8870- -0.4180 
 کربناتبی

Bicarbonate (meq/lit) 
-0.1295 -0.1197 

 

 
 PCAکوهی و شاهد و عوامل خاکی نسبت به محور اول و دوم موقعیت مکانی سه رویشگاه سماق، بادام -13شکل  

Figure 13. Location of the three habitats (Rhus coriaria, Amygdalus scoparia and control) and soil 

factors relative to the first and second axis of the PCA 
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 بحث

در این پژوهش، اثر جنگلکاری با دو درختچۀ سماق و 

کوهی بر تغییر خصوصیات شیمیایی خاک در بادام

اراضی کاخک گناباد بررسی شد. نتایج حاصل از 

واریانس نشان داد که اثر نوع گونه بر  لیوتحلهیتجز

 جزبهدار است. تغییر خصوصیات شیمیایی خاک معنی

عامل اسیدیته که به علت خاصیت تامپونی باالی خاک 

کند، دیگر خصوصیات شیمیایی در تغییری نمی معموالً

خاک رویشگاه درختچۀ سماق، نسبت به خاک 

 یکوهبادامرویشگاه خاک کوهی و رویشگاه بادام

 داری است.منطقه شاهد دارای افزایش معنینسبت به 

صیاتی بودند که موارد خصو ازو ماده آلی  ازت

کشت هر دو درختچه نسبت  زیرمقادیر آنها در خاک 

به منطقه شاهد باالتر بود. مقدار این دو ماده در خاک 

کوهی نیز مقادیر بیشتری رویشگاه سماق نسبت به بادام

 را نشان داد.

در بررسی خود نشان دادند که مقدار  پژوهشگران

نسبت به کوهی های بادامماده آلی در پای درختچه

منطقه مجاور بیشتر بود. آنها علت افزایش ماده آلی در 

ها را به افزایش مواد الشبرگی ناشی از پای درختچه

اند که این مهم در ها دانسته و عنوان کردهحضور بادام

 ,Bagheri and Zare) اصالح ساختار خاک مؤثر است

افزایش تولید الشبرگ و انبارش آن، منجر به (. 2014

 Moslehi etشود )ماده آلی بیشتر به خاک می ورود

al., 2018.) 

دهنده سالمت ماده آلی عالوه بر اینکه نشان وجود

و کیفیت خاک است، شاخص مناسبی برای باروری 

رود که حاصل برهمکنش فرآیندهای خاک به شمار می

فیزیکی، شیمیایی و زیستی است. مادۀ آلی با بهبود 

وضعیت تخلخل و نفوذپذیری سازی، دانهشرایط خاک

 ,Mirzashahi and Bazarganبخشد )آن را بهبود می

دهد مادۀ آلی خاک به دلیل ها نشان می(. بررسی2016

 نیترمهمکردن عناصر غذایی در خاک، یکی از  فراهم

کوهی است های بادامبر رویشگاه مؤثرعوامل خاکی 

(Jozi and Moradi Majd, 2014.) 

یک عنصر غذایی بسیار  عنوانبه وضعیت ازت نیز

مصرف، با نوع گیاه و چگونگی رشد و نمو مهم و پر

ای در کنندهآن، ارتباط تنگاتنگ داشته و نقش تعیین

اندازۀ نهایی گیاه دارد و افزایش ارتفاع و اندازۀ گیاه 

ترین پیامدهای افزایش موجودی ازت یکی از معمول

 Forests, Range and) دیآشمار میدر خاک به

Watershed Management Organization, 2008.) 

افزایش کربن آلی و ازت در  پژوهشاین در 

خاک تحت کشت هر دو نوع درختچه ناشی از ریزش 

های هر دو گونه بر خاک سطحی است که الشبرگ

 موجب افزایش این مواد در خاک شده است.

Rezaipoor ( نیز در بررسی 2014و همکاران )

های غرب به این نتیجه رسیدند که جنگل خود در

داری با پراکنش ازت و ماده آلی خاک همبستگی معنی

 مناطقآنان نشان دادند که خاک . گونۀ سماق دارد

نسبت به ناحیه فاقد این درختچه  سماق پوشش دارای

 و کلسیم پتاسیم، عناصر ازت، از بیشتری درصد دارای

 این دلیل پژوهشگراناست. این  رس درصد و آلی مواد

 و هاالشبرگ میزان افزایش که ندکرد توجیه چنین را امر

 رویشگاه، این در خاکزی جانداران بیشتر فعالیت

 شده بیشتر خاک در فرج و خلل میزان که شده موجب

 خاک آخر در و شود کمتر ظاهری مخصوص جرم و

 کند پیدا نفوذپذیری نظراز را بهتری شرایط

(Rezaipoor et al., 2014.) 

 غذایی عناصر کیفیت الشبرگ، کمیت بر عالوه

و ترکیبات شیمیایی ویژه در الشبرگ  آنها در موجود

نیز  شودمی داده برگشت خاک محیط به نهایت در که

 ,.Hashemi et al) است تأثیرگذار و اساسی مهم، بسیار

2017) .Augusto ( 2002و همکاران )هایگونه نوع 
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 غذایی عناصر میزان در را آنها الشبرگ کیفیت و درختی

. دانندمی مهم بسیار هاالشبرگ تجزیهۀ نحو و موجود

 تغییر در درختان ژهیوبه و گیاهان توانایی اختالف

 بر تأثیر و آلی مواد افزایش واسطهبه اساساً  خاک، محیط

(. Salehi, 2004) دهدمی رخ غذایی عناصر ۀچرخ

یکی دیگر از عوامل مؤثر در تجزیه الشبرگ، نسبت 

هرچه این نسبت کمتر کربن به نیتروژن خاک است. 

های گیاهی در مقابل عوامل مقاومت بازمانده ،باشد

(، Saleh Rastin, 1978) کمتر خواهد بود کنندههیتجز

شدن کربن بیشتر خواهد بود. رو، تجزیه و معدنیاز این

ه گونۀ سماق دارای بیشترین نشان داد ک پژوهشاین 

دارای کمترین مقدار  یکوهبادامو گونۀ  C/Nمقدار 

C/N .است 

-نتایج نشان داد که هر دو درختچۀ سماق و بادام

کوهی سبب افزایش مقدار کلسیم و پتاسیم در خاک 

اند گرچه که این افزایش در خود شده شکوبآریز

درختچۀ سماق بیشتر بوده است. گونۀ  شکوبآریز

شود و محسوب می برگپهنهای سماق جزو گونه

و  کیو بار دوامکمهای دارای برگ یکوهبادامگونۀ 

های رو ریزش الشبرگ گونهاست، از این کچکو

 وی مواد آل یمقدار ورود شیافزابرگ، موجب پهن

 رییتغ ،ی زیستیهاتیفعال شیافزا، خاک ییعناصر غذا

 عناصر گردش در شهیر تیفعال شیافزا ،خرد اقلیم

 لیاز دال ( وRavanshadi et al. 2017شود )می

و کربن  ییغذا عناصر در شیافزا نیا یبرا ذکرقابل

 شود.در رویشگاه سماق بیان می خاک یآل

نقش  اهانیدر گافزایش درصد کلسیم و پتاسیم 

ها و کلوئیدهای در ساختار ماکرومولکول یمهم اریبس

گیاهان دارند. بنابراین خاک و همچنین تبخیر و تعرق 

ای را در توزیع پوشش گیاهی مناطق نقش عمده

پتاسیم  (.Rezaipoor et al., 2014کند )خشک ایفا می

عالوه بر افزایش تولید، سبب افزایش تحمل گیاهان به 

ها شده و ها، آفات و بیماری، انواع تنشیآبکمشوری، 

دهد میکارایی مصرف آب و عناصر غذایی را افزایش 

(Heidari and Asgharipour, 2012.) 

( نیز بیان PCAاصلی ) یهامؤلفهنتایج تحلیل 

کند که نسبت کربن به ازت، کلسیم و پتاسیم از می

خاکی مؤثر بر پوشش گیاهی رویشگاه سماق  عوامل

، از کشت سماقپژوهش ، این . بر اساس نتایج ستنده

گیری تنها بین همۀ عناصر و خصوصیات مورد اندازه

آن هدایت الکتریکی در خاک  تبعبهو سدیم مقدار 

تحت کشت خود را اندکی افزایش داده است اما این 

شدن خاک نیست که منجر به شور یااندازهبهافزایش 

 شود.

دهد که نشان می پژوهشاین همچنین نتایج 

مقدار منیزیم خاک در منطقه شاهد، نسبت به مناطق 

 Nadi است. مشابه با این نتیجهشده بیشتر جنگلکاری

(، در بررسی رویشگاه جنگلی 2018و همکاران )

گالبی وحشی در چم حصار لرستان بیان کردند که 

تواند متأثر منیزیم متأثر از پوشش گیاهی نبوده بلکه می

 Kubota and ها باشد.و هوا دیدگی کانی بسترسنگاز 

Allaway (1972) ت ایجاد علاند که بهنیز بیان کرده

ها با مادۀ آلی، های لیگاندی قوی بعضی از کاتیونپیوند

-قابلیت استفادۀ این عناصر با افزایش مادۀ آلی کم می

( تشکیل 2007و همکاران ) Palmaشود. همچنین 

ها را عاملی های بسیار پایدار بعضی کاتیونکمپلکس

 EDTAگیری با برای کاهش عنصر قابل عصاره

 دانستند.

شاید بتوان گفت علت کاهش مقدار  بنابراین

منیزیم در خاک رویشگاه هر دو گیاه این است که با 

انداز هردو گیاه مورد افزایش مقدار مواد آلی در سایه

بررسی، این کاتیون به شکل کمپلکس درآمده و در 

نتیجه در عصارۀ خاک منطقۀ شاهد، مقدار بیشتری از 

 دسترس بوده است.آن در
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بر تغییرات خصوصیات  اهانیگ ریثتأدر رابطه با 

توان اشاره کرد که طور خالصه میشیمیایی خاک به

-تغییرات معنی آمدن دیپدتجمع بقایای گیاهان، عامل 

های این خصوصیات در زیر تاج پوشش گونه داری بر

خشک است در مناطق خشک و نیمه ویژهبهگیاهی 

(Charley and West, 1976نتایج تحقیقات به .) نسبت

زیادی که در این زمینه چه در داخل و چه در خارج از 

دهندۀ اثرهای مثبت و کشور به انجام رسیده است نشان

های های گیاهی در عرصهمنفی کشت گونه گهگاه

 ,Giti, 1996 ،Jafari and Khalkhali)طبیعی است 

1998 ،Henteh et al., 2005 ،Jafari et al., 2006 ،

Rahimi nezhad et al., 2017 ،Ahmadi et al., 

2018 ،Rostango et al., 1991 ،Wezel et al., 2001 ،

Rossi and Villagra, 2003 ،Fu et al., 2007 ،Liao 

et al., 2012 ،Guedes et al., 2016).  آنچه مسلم

آید قبل از کشت گیاهان در است این است که الزم می

احیا یا ایجاد جنگلکاری  رایبسطوح بسیار وسیع 

-در مقیاس کوچک به ییهاشیآزماجدید در کشور، 

های اکولوژیکی مختلف مانند پژوهش بررسی منظور

بر خاک  موردنظرهای در زمینۀ بررسی اثرهای گونه

و با توجه به نتایج  آمدهعملبههای تحت کشت عرصه

ها در سطوح وسیع اقدام به کشت گونه آمدهدستبه

. برآیند آثار مثبت و منفی کشت دو گونۀ سماق نماییم

کوهی در اراضی جنگلکاری شدۀ منطقه کاخک و بادام

گناباد نشان داد که خصوصیات شیمیایی مطلوب در 

دهد و هر دو گیاه افزایش نشان میخاک تحت کشت 

این نتیجه به معنی افزایش حاصلخیزی بیشتر خاک 

گرچه . اراضی تحت کشت این دو گونۀ گیاهی است

سماق کشت  زیر در خاک که این افزایش حاصلخیزی

پیشنهاد  رواز اینبوده است.  کوهیبیشتر از گیاه بادام

 دیگرد با توجه به این اثر اکولوژیکی و نیز شومی

مانند  یکوهبادامو درختچۀ سماق هر دو  هایویژگی

هر دو های های دارویی و غذایی از فرآوردهاستفاده

جنگلکاری در اراضی های را برای برنامهها گیاه، آن

با اولویت  ،شرایط مشابه با منطقۀ پژوهش دارای

-عنوان گونۀ اصلی و بادام کوهی بهاستفاده از سماق به

 .کردپیشنهاد عنوان گونۀ همراه، 
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Abstract 

This study aimed to investigate the effect of Rhus coriaria and Amygdalus scoparia plantation on 

some chemical properties of understory soil in rangelands of Kakhk region in Khorasan Razavi 

province. For this purpose, two regions including has been improved area and has not been improved 

area (control area) were determined. Treatments including understory soil of Rhus coriaria area, 

Amygdalus scoparia area and control area. Soil sampling by Random systematic method was 

performed at depths of 0-20 cm in understory soil from each area. The number of samples consisted 

of: 20 samples from restoration area and 10 samples from control area (30 samples). The soil chemical 

properties including EC, pH, nitrogen, organic matter, carbon, potassium, calcium, sodium, 

magnesium, sulfate, bicarbonate and chlorine were measured. In order to study the effect of Rhus 

coriaria and Amygdalus scoparia plantation on some chemical properties and determine the most 

effective soil factors, one-way Analysis of Variance (ANOVA) and Principal Components Analysis 

(PCA) were used respectively. The results of ANOVA showed that, the effect of plantation of Rhus 

coriaria and Amygdalus scoparia on all soil chemical properties (except pH) were significant 

(p≤0.01). The results of PCA showed that carbon-to-nitrogen ratio (C/N ratio), potassium and calcium, 

respectively, had the most effect on the vegetation cover of Rhus coriaria habitat. According to these 

results, the soil chemical properties from understory of Rhus coriaria (except chlorine and 

magnesium) were higher than understory of Amygdalus scoparia. 

Keywords: Aforestation in arid-lands, Factor analysis, Soil chemical properties. 
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