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p>0.05
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مراتع قشالقي ،شور و قليايي شمال استان گلستان با پوشش گياهان شورپسند جزء مراتع شکننده
و حساس به فرسايش و تخريب معرفي شدهاند .مسئله بيابانزايي در اين مراتع در کنار مسائل تخريبي
اکوسيستم نظير ايجاد شبکههاي راه ،حمله ملخها و تغييرات کاربري اراضي (Sharifiyan et 2014
al.,؛ شريفيان و همکاران1396 ،؛  ،)1397باعث شده است تا استراتژيهاي مديريتي نيازمند اقدامات
کنترلي گردد (هنردوست و همکاران1390 ،؛ آرامي و همکاران .)1392 ،گياهان شورپسند از ظرفيت
بااليي در احياء و اصالح اراضي شور تخريبيافته ،تثبيت اراضي ساحلي و توليد زيتوده ارزان براي توليد
انرژي تجديدپذير ،محصوالت نقدي براي تأمين علوفه ،دارو ،مصالح ساختماني ،ترسيب کربن و ديگر
اهداف برخوردار هستند (Khan and Qasim et al., 2011; Rozema and Flowers, 2008
; .)Qaiser, 2006در مجموع 728 ،گونه گياهي شورپسند براي آسياي جنوب غربي ثبت شده است که
اين تعداد مربوط به  68خانواده ( 117خانواده گياهي در جهان) است .از دادههاي در دسترس ،ترکيه با
 600گونه ،پاکستان با  ،361ايران با  ،350افغانستان ،عربستان سعودي ،عمان و يمن در مجموع با
 ،120به ترتيب باالترين تعداد گونههاي شورپسند را به خود اختصاص ميدهند ( Ghazanfar et al.,
 .)2014آخاني و قربانلي ( )Akhani and Ghorbanli, 1993گياهان شورپسند ايران را در ده جامعه
تقسيمبندي کردند .گونههاي جنس ديوخار ( )Lyciumنيز متعلق به يکي از اين جوامع با نام خشکي ـ
شورپسند هستند.
تاکنون هفت گونه از جنس ديوخار با نامهاي علمي L. depressum Stocks.؛ L. edgeworthii
Dun.؛ L. kopetdaghi Pojark.؛ L. makranicum Shonbeck-Temesy.؛ L. ruthenicum
Murray.؛  L. shawii Roemer & Schultes.و  L. dasystemum Pojark.در منابع مختلف در
کشور ايران ثبت شده است (مظفريان1378 ،؛  .)Azadi et al., 2007هرچند مطالعات زيادي در رابطه
با گونههاي جنس ديوخار با تمرکز بر روي ترکيبات شيميايي و کاربرد آن در صنايع غذايي و دارويي
صورت گرفته است ،کماکان مطالعات در خصوص ساير جوانب همچون بررسي رابطه گياهان اين جنس
با خاک و آب بسيار اندک و انگشت شمار است.
پيش از اين نتايج تحقيقات بر روي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک زيستگاه ساير گونههاي
جنس ديوخار نشان داده است که زيستگاه اين گونهها داراي تفاوتهاي معنيداري در مقايسه با خارج
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زيستگاه است .چنانچه در خصوص گونه شورپسند گرگتيغ ( )Lycium ruthenicumتفاوت
معنيداري در خصوص مقدار اسيديته ،نيتروژن کل ،کربن و پتاسيم ،منگنز و فسفر قابل استخراج بين
افقهاي  Aو  Bنشان داده شده است .عالوهبراين ،تفاوت معنيداري در رابطه با هدايت الکتريکي،
سديم و ظرفيت تبادل کاتيوني با افزايش تراکم گونه نيز گزارش شده است (.)Jalali et al., 2012
همچنين در رابطه با گونه  ،Lycium barbarumنتايج تحقيقات روند کاهشي هدايت الکتريکي و
شوري خاک با افزايش سال کشت گونه را نشان داده است (.)Chao-Yin et al., 2011
با توجه به ضرورت تشريحشده در خصوص کمبود مطالعات در بررسي ويژگيهاي زيستگاهي گونه
کامتيغ و نقش اين گونه در طرحها و پروژههاي احياء مراتع به دليل مقاومت در مقابل تنشهاي شوري
و خشکي ( ،)Sharifian Bahraman et al., 2020اين مطالعه در نظر دارد به دو سوال پاسخ دهد)1 :
خاک در پاي گياه ،بين پايههاي گياه درون زيستگاه کامتيغ و خارج از زيستگاه کامتيغ داراي چه
خصوصيات فيزيکي و شيميايي است؟ و  )2آيا بين خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک در سه حالت
پاي گياه ،بين پايههاي گياهي درون زيستگاه کامتيغ و خارج از زيستگاه کامتيغ تفاوتي وجود دارد؟
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مراتع شهرستان آققال واقع در استان گلستان به دليل وجود بزرگترين زيستگاه گونه کامتيغ جهـت
انجام تحقيق حاضر و برداشت و جمعآوري نمونههاي خاک در نظر گرفته شد .اين نمونـهها در حاشـيه
جاده آققال ـ داشليبرون در ضلع شمال شرقي تپههاي قرهقيـر بـزرگ در عـر جغرافيـايي 20′ 54″
 °37شمالي و طول جغرافيايي  54° 32′ 57″شرقي برداشـت شـد .اقلـيم منطقـه بـا اسـتفاده از روش
دومارتن از نوع نيمهخشک است .متوسط ساالنه بارندگي  374/5ميليمتر است که بيشترين ميـزان آن
در بهمنماه و کمترين آن در تيرماه ريزش دارد .متوسط ساالنه درجه حرارت  19/01درجه سـانتيگراد
است که بيشـترين ميـزان دمـا در مردادمـاه و کمتـرين آن در بهمنمـاه مشـاهده ميشـود .بـه لحـا
چشمانداز و شکل زمين اين منطقه مسطح و هموار (حداکثر شيب تا دو درصد) ،گاهًا با تپههاي منفـرد
کم ارتفاع است .تغييرات ارتفاعي آن بين  -25تا  +14متر از سطح دريـاي آزاد اسـت .پوشـش گيـاهي
منطقــه غالبــًا از نــوع شــورروي و تي ـپ غالــب منطقــه  Salsola turcamanicaو Halucnemum
 strobilaceiumاست .خاک منطقه از نوع لومي است (مصداقي و همکاران.)1368 ،
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با توجه به هدف مطالعه که مقايسه خصوصيات خـاک
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در پاي گونه کامتيغ درون زيستگاه مرتعي آن ،خاک بـين پايـههاي گونـه درون زيسـتگاه مرتعـي آن و
خاک خارج زيستگاه در مرتع بود ،نمونـهها از عمـق  0تـا  30سـانتيمتري خـاک در پـاي گيـاه ،بـين
پايههاي گونه گياهي و خارج از زيستگاه به صورت تصادفي بـا تعـداد  10تکـرار از هـر تيمـار در سـال
 1397برداشت شد .در ايـن مطالعـه در تعيـين زيسـتگاه از مفهـوم عمـومي و پذيرفتهشـده آن يعنـي
"زيستگاه رابط حضور يک گونه با ويژگيهاي مشخص فيزيکي و زيستي از محيط است" استفاده شد که
توسط هال و همکاران ( )Hall et al., 1997ارائه شد .تمامي پايههاي گياهي درون زيستگاه با برچسب
در مکان تنه شمارهگذاري شد .سپس همه پايهها با استفاده از طناب در محل تنه به هم متصـل و ايـن
طنابها شمارهگذاري شد .پس از آن ،نمونههاي خاک در پاي گونه و همچنين حد فاصـل پايـهها درون
زيستگاه در مکـاني کـه تحـت تـأثير تاجپوشـش گيـاه نبودنـد بـه صـورت تصـادفي برداشـت شـد .در
نمونهبرداري خارج زيستگاه ،ابتدا محقق در مرکز زيستگاه مستقر شد و با انتخاب تصادفي زاويه حرکت
خود از  0تا  180درجه جهت حرکت را انتخاب کرد .سپس تعداد گامها به صورت تصادفي انتخاب شـد
و حرکت به خارج زيستگاه صورت گرفت .نمونههاي خاک در محل فاصله تعيينشده با شـمارش گامهـا
به صورت تصادفي برداشت شد (قابل ذکر است که مرتع همجـوار زيسـتگاه از پوشـش ،شـيب و خـاک
همگني نيز برخودار بود).
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نمونههاي خاک پس از برداشت به محيط آزمايشگاه منتقل و در معر هـواي آزاد خشـک شـد .از
تمامي نمونهها کلوخه برداشت شد و سپس همه آنها کوبيده و از الک  2ميليمتر عبور داده شـد .مقـدار
پايداري خاکدانهها به روش الـک مرطـوب انـدازهگيري و کميـت آن بـه عنـوان ميـانگين وزنـي قطـر
خاکدانهها محاسبه گرديد .قابل ذکر است که به دليل فرايند طوالني انـدازهگيري پايـداري خاکدانـه،
تنها در خصوص اين ويژگي تعداد  5تکرار استفاده شد .وزن مخصوص ظاهري نمونهها از روش کلوخه و
پارافين بر حسب گرم بر سانتيمتر مکعب تعيين شد ( .)Black, 1986تخلخل خاک با استفاده از جرم
مخصوص ظاهري و جرم مخصوص حقيقي و رابطه  1محاسبه شد.
رابطه 1
تعيين بافت خاک بـا روش هيـدرومتري بـايکوس ( )Bouyoucos, 1962صـورت گرفـت .در ايـن
مطالعه اسيديته خاک از طريق دستگاه  pHمتر داراي الکترود شيشهاي در عصاره  1:5اندازهگيري شـد
( .)McLean, 1988ميزان هدايت الکتريکي در عصاره  1:5توسط دستگاه هدايتسنج اندازهگيري شـد
و همچنين دماي آن نيز يادداشت گرديد ( .)Page et al., 1987مقدار کربن آلي و ماده آلـي بـه روش
سرد (والکي و بالک) اندازهگيري شد ( .)Walkley and Black, 1934اندازهگيري نيتروژن کل خـاک
با روش کجلدال انجام گرفت ( .)Bremner, 1960درصد رطوبت اشباع خاک به صورت وزنـي محاسـبه
شد ( .)Famiglietti et al., 1988اندازهگيري آهک با اسـتفاده از دسـتگاه کالسـيمتر صـورت گرفـت
( .)Williams, 1948مقادير کلسيم و منيزيم تبادلي از طريق تيتراسيون به دست آمد ( Page et al.,
.)1992

در مقايسه خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک در سه تيمار پاي گياه ،بين گونهاي داخـل زيسـتگاه و
خارج از زيستگاه کامتيغ مشاهده شد (جدول  )1که اختالف معنيداري در خصوص عوامـل شـن ،رس،
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جهت انجام تحليلهاي آماري ،نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون  Kolmogorov-Smirnovو
آزمون همگني واريانس بر مبناي ميانگين ( )Levene testمورد بررسي قرار گرفت .از آزمون تجزيه
واريانس يک طرفه و براي مقايسه ميانگين پارامترها در بين سه حالت پاي گياه ،بين پايههاي گياه
درون زيستگاه و خارج زيستگاه از آزمون چند دامنه دانکن استفاده شد .تجزيه و تحليلهاي آماري در
محيط نرمافزار  Rstudioنسخه  1.3.1073انجام شد.
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وزن مخصوص ظاهري ،تخلخل ،ماده آلي ،کربن آلي ،نيتروژن ،آهک ،رطوبت اشـباع و اسـيديته وجـود
داشت ( .)p<0.05امّا اين اختالف در خصوص عوامل سـيلت ،ميـانگين وزنـي قطـر خاکدانـه ،کلسـيم،
منيزيم و اسيديته مشاهده نشد.

عامل
شن (درصد)
سيلت (درصد)
رس (درصد)
وزن مخصوص ظاهري ()gr/m3
تخلخل (درصد)
ميانگين وزني قطر خاکدانه
(ميليمتر)
ماده آلي (درصد)
کربن آلي (درصد)
نيتروژن (درصد)
کلسيم (درصد)
منيزيم (درصد)

بين گروه
درون گروه
بين گروه
درون گروه
بين گروه
درون گروه
بين گروه
درون گروه
بين گروه
درون گروه
بين گروه
درون گروه
بين گروه
درون گروه
بين گروه
درون گروه
بين گروه
درون گروه
بين گروه
درون گروه
بين گروه
درون گروه
بين گروه
درون گروه

397/867
328/000
21/067
560/800
573/067
722/400
0/454
0/585
646/586
832/626
0/027
0/047
7/140
5/547
2/413
1/875
0/018
0/014
17/355
152/352
33/035
298/640
55/850
214/950

198/933
12/148
10/533
20/770
286/533
26/756
0/227
0/022
323/293
30/838
0/013
0/004
3/570
0/205
1/207
0/069
0/009
0/001
8/677
5/643
16/517
11/061
27/925
7/961
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16/376

**0/000

0/507

0/608ns

10/709

**0/000

10/484

**0/000

10/484

**0/000

3/360

0/069ns

17/376

**0/000

17/376

**0/000

17/376

**0/000

1/538

0/233ns

1/493

0/243ns

3/508

*0/044
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آهک (درصد)

منبع
تغييرات

مجموع مربعات

ميانگين مربعات

F

Sig
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عامل
رطوبت اشباع (درصد)
اسيديته
هدايت الکتريکي ()dS/m2

منبع
تغييرات
بين گروه
درون گروه
بين گروه
درون گروه
بين گروه
درون گروه

مجموع مربعات

ميانگين مربعات

927/055
837/322
0/036
1/497
51/300
28/938

463/528
31/012
0/018
0/055
25/650
1/072

F

Sig

14/947

**0/000

0/321

0/728ns

23/933

**0/000

** :ns ،* ،بهترتيب بيانگر تفاوت معنيدار در سطح  1و  5درصد و عدم معنيداري است .حروف غيرمشترک نشاندهنده
اختالف آماري ميباشند.

در ادامه به بررسي تفاوت هر يک از تيمارها به لحا خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک پرداخته شد.
همانطور که در شکل  2قابل مشاهده است ،درصد شن و رس ،وزن مخصوص ظاهري و درصد تخلخـل،
آهک و اسـيديته بـين دو تيمـار پـاي گيـاه و بـين گونـه در زيسـتگاه داراي تفـاوت معنـيداري نبـود
( ،)p>0.05امّا در تمامي اين عوامل تفاوت معنيداري بين آنها با تيمار خارج از زيستگاه مشـاهده شـد.
مقدار درصد شن و تخلخل در تيمار پاي گياه و بين گونهها به مراتب باالتر از تيمـار خـارج از زيسـتگاه
بود ( .)p<0.05مقدار درصد رس ،وزن مخصوص ظاهري و هدايت الکتريکي در تيمارهاي پـاي گونـه و
بين گونهاي به طور معنيداري پايينتر از تيمار خارج از زيستگاه بود .امّا در مـورد متغيرهـاي ميـانگين
وزني قطر خاکدانه ،ماده آلي ،کربن آلي و نيتروژن ،دو تيمار بين پايههاي گونـه در زيسـتگاه و خـارج از
زيستگاه در يک دسته قرار گرفتند و مقادير مشاهده شده در تيمار پاي گونه به مراتب باالتر از آنها بـود.
در حالت مخالف آن ،درصد رطوبت اشباع در تيمار پاي گونه به مراتب پايينتر از تيمار بـين گونـهاي و
خارج از زيستگاه بود.
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خصوصيات خاک در مورد اکثر عوامل فيزيکي و شيميايي در پـاي گيـاه و بـين پايـههاي گونـه در
زيستگاه با خارج از زيستگاه متفاوت بود .بنـابراين ميتـوان نتيجـه گرفـت کـه گونـه L. depressum
 Stock.در خاک با ويژگيهاي خاصي رويش دارد .نتايج نشان داد خصوصيات فيزيکي خـاک همچـون
ميزان شن ،رس ،وزن مخصوص ظاهري ،ميانگين وزني قطر خاکدانه و تخلخل خاک به طور چشمگيري
در خردزيستگاه گونه  L. depressum Stock.متفاوت بود .همچنين ماده آلـي ،کـربن آلـي ،نيتـروژن،
رطوبت اشباع و هدايت الکتريکـي بـه عنـوان ويژگيهـاي شـيميايي خـاک در خردزيسـتگاه گونـه L.
 depressum Stock.داراي تفاوت چشمگيري نسبت به تيمارهايي بود که در آن گونه حضور نداشـت.
يافتههاي تحقيق در اين بخش هم راستا با نتايج جاللي و همکاران ( )Jalali et al., 2012بود .بـا ايـن
حال نتايج مطالعه ايشان نشان داد که اسديته و منيزيم خاک در لکههايي با پوشش اين گونـه بـاالتر از
لکههاي فاقد پوشش بود .اين در حالي است که نتايج مطالعه حاضر تفاوت قابل توجهي بين سـه تيمـار
پاي گونه ،بين گونه در زيستگاه و خارج از زيستگاه بـه لحـا ميـزان اسـيديته و منيـزيم نشـان نـداد.
عالوهبراين ،هرچند جاللي و همکاران ( )Jalali et al., 2012تغييري در ميزان هدايت الکتريکي خـاک
بين لکههاي دارا و فاقد پوشش گرگتيغ نشـان ندادنـد ،نتـايج ايـن مطالعـه تغييـرات مشـهود هـدايت
الکتريکي خاک بين سه تيمار پاي گونه ،بـين گونـهها و خـارج از زيسـتگاه  L. depressum Stockرا
نشان داد.
نتايج اين مطالعه در خصوص تفاوت و شباهت خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک بين زيستگاه و
خارج زيستگاه گونه  L. depressum Stock.با يافتـههاي چـائويين و همکـاران ( Chao-Yin et al.,
 )2011و ژانگ و همکاران ( )Zhang et al., 2017نيز همخـواني داشـت .ايشـان در بررسـي تغييـرات
شوري و اسيديته خاک تحت تأثير کشت ديوخار مينايي نشان دادند شوري خاک در محل ريشـه گيـاه
به سرعت کاهش پيدا کرد و متوسط شوري خاک با افزايش سالهاي کشت از يک تا سه سال به تدريج
کاهش داشت .با اين حال ،اسيديته خاک از تغييرات جزئـي و غيرقابـل تـوجهي برخـوردار بـود .نتـايج
مطالعه حاضر نيز سطوح پايين هدايت الکتريکي خاک در پاي گونه را نشان داد امّـا اسـيديته خـاک در
بين سه تيمار از سطوح يکنواختي برخودار بود.
در توضيح تفاوت خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک بين سه حالت بررسيشده دو دليل اساسـي
مطرح است .اولين دليل ناشي از تفاوتهاي هيدرولوژيکي و ميکروتوپـوگرافيکي مکـان خردزيسـتگاه L.
 depressum Stock.نسبت به ساير مکانها است که خود موجـب تغييـرات ديگـري در خردزيسـتگاه
ميشود ( .)Baltensweiler et al., 2020; Lou et al., 2021دومين دليل تأثيراتي اسـت کـه خـود
گونه بر روي محيط پيرامون بويژه خاک دارد ( .)Ng et al., 2020طبق مشاهدات ميداني حضور گونـه
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 L. depressum Stock.در حاشيه جادههاي آسفالته ،آبراهههاي دائـم و موقـت ،تاالبهـاي آالگـل و
آلماگل و آجيگل گنبدکاووس گلستان ،حاشيه تپهها و به طور کلي محيطهاي حضور آب وابسته بـود.
ميکروتوپوگرافي و کميت و کيفيت جريان هيدرولوژيکي در اين خصوص نقش مهمي در ايجـاد شـرايط
ايدهآل براي رشد گياه فراهم ميسازد چرا که فراهمسازي آب بـه عنـوان عامـل محدودکننـده رشـد در
محيطهاي خشک ،نيمهخشک و بياباني نقش کليـدي در بقـا و تکثيـر گيـاه دارد ( McGrath et al.,
.)2012; Thomposon et al., 2010; Kishné et al., 2014
در رابطه با تأثيراتي که گياه بر روي خاک محيط خود دارد بايد بيان کرد که گونه L. depressum
 Stock.به دو صورت عمده بيشترين اثرگذاري را دارد .الف) هميشهسبزبودن گياه در طول سال به جزء
دو ماه آذر و دي و برگريزي آن در طول سال که با درنظرگيري درصـد تاجپوشـش و توليـد آن باعـث
واردسازي حجم قابل توجهي از ماده آلي به خاک ميگردد .اين فرايند خود موجب تغييـرات جـانبي در
ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي خاک ميگردد ( .)Jalali et al., 2012ب) توليد پاجوش زياد که يکـي
از روشهاي تکثير گونههاي جنس  Lyciumاسـت ( )Davise, 1990; Sheat, 1948و ايـن موضـوع
ميتواند نقش بسزايي در تغييرات هيدرولوژيکي محيط گياه و نگهداشت آب و مواد آلي و معدني داشته
باشد (شکل .)1
هرچند اين نتيجهگيري که تغييرات در خصوصيات فيزيکي و شـيميايي خـاک کـامالا تحـت تـأثير
حضور و عدم حضور گونه  L. depressum Stock.بوده صـحيح نيسـت و عوامـل زيـادي در تغييـرات
خصوصيات خاک مؤثرند ،با اين حال نتايج مطالعات از گذشـته تـاکنون نشـان داده اسـت کـه گياهـان
چوبي نقش بسزايي در تغييرات خصوصيات خاک دارند ( Binkley and Giardina, 1998; Jobbagy
 .)and Jackson, 2001; Heydari et al., 2020اثر درختان و گونـههاي بوتـهاي در اکوسيسـتمهاي
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خشک و نيمهخشک با عنوان ′جزيرههاي حاصلخير خاک‵ تعريف شده است که در آن حتـي پايـههاي
گياهان به صـورت فـردي نقـش مجزايـي دارنـد ( Bernhard-Reversat, 1982; Tiedemann and
 .)Klemmedson, 1977در محيطهاي خشک ،درختان و بوتهها مواد ورودي بـه سيسـتم خـاک را از
طريق افزايش رسوبات خشک و تر گياهي ( )Belsky et al., 1989و با اضافهکردن نيتـروژن از طريـق
ترسيب گاز نيتروژن تغيير ميدهند ( .)Tiedemann and Klemmedson, 1977سيسـتمهاي ريشـه
مواد غذايي از فضاهاي مختلف خاک و از عمقهاي مختلف را گردآوري کرده و همه آنها را در اليـههاي
سطحي خاک زير تاج پوشش گياه متمرکز ميکند ( .)Jobbágy and Jackson, 2004تاجپوشش گياه
نيز موجب تغيير خرداقليم سطح زير تاجپوشش شـده و ممکـن اسـت موجـب افـزايش توليـد گياهـان
زيراشکوب گـردد ( .)Dancette and Poulain, 1969; Thompson et al., 2006در چشـماندازهاي
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خشک ،گياهان چوبي نماينده نقاط داغ چرخههاي زيستشـيميايي و انباشـتگي مـواد غـذايي هسـتند
( )Rhoades, 1996که ميتواند توسعه اکوسيستم را سرعت بخشد.
در خاکهاي شور و قليايي ،مقادير باالي سديم موجب تغيير ويژگيهـاي فيزيکـي خـاک بـه طـور
مستقيم ميگردد .اين مسئله موجب برهمخوردن ساختار خاک به دليل افزايش تورمپذيري ،واگرايـي و
وارفتگي خاک ناشي خيسشدن ميشود و پوستهپوستهشدن و تشکيل سطوح سخت در اثـر خشـکي را
افزايش ميدهد که به طور همزمان نفوذپـذيري خـاک را کـاهش ميدهـد ( Oster and Shainberg,
 .)2001منطقه مورد مطالعه در اين پژوهش (ترکمنصـحرا و مراتـع قشـالقي شـمال اسـتان گلسـتان)
شامل نواحي بزرگي از زمينهاي شور و قليايي است که متوسـط ميـانگين بارنـدگي سـاالنه آن 374/5
ميليمتر در آققال و  457ميليمتر در گنبـدکاووس (حسـنعليزاده و همکـاران )1393 ،اسـت .روانـاب
حاصل از بارندگي در نواحي با ارتفاع کمتر تجمع پيدا کرده و در اثر تبخير از دسترس خارج ميشـود و
اجازه آبشويي امالح خاک همچون سديم را نميدهد .طبق پيشنهاد اوسـتر و جايـاواردن ( Oster and
 )Jayawardane, 1998در اين گونه اراضي يکي از شايعترين مشکالت رخداده ،نفوذ با سـرعت پـايين
آب است که منجر به ذخيره پايين آب در خاک ميشود .بنابراين تغييرات در خصوصيات فيزيکي خاک
در ناحيه ريشه گونه  L. depressum Stock.ميتواند جزئي از استراتژيها و مکانيسـمهاي گيـاهي بـا
قرارگيري در خردزيستگاهها با شرايط بهينه جهت توسعه ريشه و رشد زيتوده گياه باشد.
نکته جالب در خصوص نتايج اين مطالعه اين بود که درصـد شـن پـاي گونـه در مقايسـه بـا خـارج
زيستگاه به مراتب باالتر بود .همچنين ميزان رس و وزن مخصوص ظاهري پايينتر و ميانگين وزني قطر
خاکدانه و تخلخل بـاالتر در پـاي گونـه در مقايسـه بـا خـارج زيسـتگاه نشـان ميدهـد کـه گونـه L.
 depressum Stock.در خاک با بافت به نسبت سبکتر و تخلخل باالتر شرايط رويشي مناسبي دارد و
ميتواند باعث بهبود ساختار خاک گردد .ژانگ و همکاران ( )Zhang et al., 2013نيز نشان دادند رشد
گونه ديوخار مينايي در خاکهاي اصالحشده با آشيانهاي شني به قطـر و عمـق  200سـانتيمتري در
ناحيه ريشه گياه موجب بهبود چشمگير رشد گونه در طي سه سال گشت.
بين سه تيمار پاي گونه ،بين پايهها در زيستگاه و خارج از زيستگاه به لحا خصوصـيات شـيميايي
خاک نيز تغييرات چشمگيري مشاهده شد .به طور مثال رطوبت اشباع در پاي گياه به مراتب پايينتر از
بين پايـههاي گيـاهي  L. depressum Stock.و خـارج از زيسـتگاه بـود .يافتـههاي مطالعـه ژانـگ و
همکاران ( )Zhang et al., 2017و اوستر و شينبرگ ( )Oster and Shainberg, 2001نيز نشان داد
افزايش رطوبت اشباع باعث برهمزدن تعادل اسمزي بين ريشه و محيط اطراف ميگردد .ايـن محققـين
همچنين بيان کردند که اثرات منفي قلياييت بر نفوذپذيري و ساختار خاک زمـاني کـه رطوبـت اشـباع
خاک باال بوده افزايش پيدا ميکند .همچنين مقادير پايينتر رطوبـت اشـباع ميتوانـد باعـث حفـ آب
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شده و اثربخشي بيشتري در آبشويي نمک نسبت به خاک با رطوبت اشباع بـاالتر گـردد ( Selassie et

 .)al., 1992عالوهبراين ،به دليل اثر مکانيکي آب در خاک ،ساختار خاک در اليه سـطحي ناپايـدارتر از
اليههاي زيرين است که يکي از داليل استفاده از فيلم مالچ در زمان کاشت گياهان نيـز همـين مسـئله
است.
در نتيجــهگيري نهــايي ميتــوان اينگونــه بي ـان کــرد کــه گونــه  L. depressum Stock.داراي
خردزيستگاه ويژهاي به لحا خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک است که همه اين عوامـل بـا اثـرات
متقابلي که بر روي يکديگر دارند شرايط مناسب حضور ،رشد و تکثير گونـه را فـراهم ميسـازد .لـذا در
پروژههاي کشت گونه  L. depressum Stock.و به طور کلـي سـاير گونـهها بايـد تـالش در راسـتاي
مطالعات آتاکولوژي و شناسايي و درک روابط گياه ،خاک و آب باشد تا از هدرفت منابع مـالي ،زمـاني،
انساني ،فيزيکي و همچنين تخريب عرصههاي طبيعي پرهيز شـود کـه تحـت تـأثير آشـفتگي ناشـي از
برهمزدن خاک در عملياتهاي اصالح از طريق کشت گونهها قرار ميگيرند.

پژوهشگران اين مطالعه از دانشگاه علوم کشاورزي و منـابع طبيعـي گرگـان بـه دليـل فـراهمآوري
بودجه تشکر مينمايند .همچنين از داوران محترم اين مقاله که با نظرات خـود موجـب ارتقـاء کيفيـت
مقاله شدند قدرداني ميشود.
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آرامي ،ع ،.اونق ،م ،.واحدبردي ،ش .1392 .برنامه مديريت خطر بيابانزايي منطقه آقبند ،استان
گلستان ،فصلنامه مطالعات جغرافيايي مناطق خشک.103-108 :)14(4 ،
حسنعلیزاده ،ن ،.مساعدی ،ا ،.ظهیری ،ع ،.بابانژاد ،م .1393 ،.تعیین نواحی همگن توزیع بارش
ساالنه در سطح استان گلستان با استفاده از تحلیل خوشهای و روش گشتاورهای خطی ،نشریه
آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی).1061-1071 :)5(28 ،
شريفيان بهرمان ،ا ،.باراني ،ح ،.عابدي سروستاني ،ا ،.حاجي مالحسيني ،ا .1397 .بررسي نقاط قوّت،
ضعف ،فرصت و تهديد بهرهبرداري از مراتع (مطالعه موردي :مراتع شهرستان آققال در استان
گلستان) ،نشريه علمي پژوهشي مرتع.1-13 :)1(12 ،
شريفيان بهرمان ،ا ،.نيکنهادقرماخر ،ح .1396 .بررسي اثرات هجوم ملخها بر تخريب مراتع از ديدگاه
بهرهبرداران دامدارـ کشاورز شمال استان گلستان ،نشريه حفاظت زيستبوم گياهان89- :)11(5 ،
.102
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 طرح مرتعداري، شناسايي پوشش گياهي و ارزيابي مراتع.1368 . ع، کر،. ن، حسنعباسي،. م،مصداقي
. صفحه30 ، انتشارات کميته کشاورزي جهاد سازندگي گرگان،آالگل
. صفحه460 ، مرکز منابع طبيعي خوزستان، فلور خوزستان.1378 . و،مظفريان
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