
  1394/ سال 222تا  211هاي صفحه 1/4 شماره 25 نشريه دانش آب و خاك / جلد

 

 نيتروژن كنندهفراهمكهور پاكستاني و كرت به عنوان درختان  ييآكار

 آنها يراشكوببر خصوصيات خاك ز 

  
  3نيا، مرضيه نعيمي  2ي، عاطفه شهباز1*خواه ينمت يدحم يدس

  
  04/02/94تاريخ پذيرش:                 06/04/93تاريخ دريافت:  
  نعتي اصفهاندانشكده منابع طبيعي دانشگاه ص ،استاديار - *1
  اصفهان يدانشگاه صنعت يعيعلوم مرتع، دانشكده منابع طب يدكتر يدانشجو -2
  دانش آموخته  مرتعداري دانشكده منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان -3
   Matinkhah@cc.iut.ac.ir: مسئول مكاتبات، پست الكترونيكي *
  

 دهيچك

هاي زيست شيمي داشته و مواد يندآتاثير عميقي بر توزيع منابع خاك و فرخشك نيمهدرختان در مناطق خشك و 
هستند. اين مطالعه با هدف بررسي بيشتر تاج آنها پوشش خارج از خاك تاج درختان نسبت به پوشش  زير خاكدر آلي 

يزيكي و شيميايي خاك صورت گرفت. براي انجام اين تاثير درختان كهور پاكستاني و كرت بر خصوصيات فو مقايسه 
متري خاك در  سانتي 60-40و  40-20، 20-0شاهد در سه عمق  خاكدرختان و اين تاج پوشش  متاثر ازمطالعه خاك 

شد. در اين مطالعه پارامترهاي نيتروژن  وتجزيه برداري نمونه تكرار 3با تصادفي  كامالً هاي بلوكالب طرح آزمايشي ق
 بافت خاك و EC ،pHكربن آلي، آهك،  ني، نيتروژن آلي محلول، پتانسيل معدني شدن نيتروژن، نيتروژن كل، درصدمعد

بخشي درختان كهور به لحاظ بررسي اثر )Lepidium sativum (گياه شاهي گياه محك تحليلهمچنين  گيري شد.اندازه
اي ميان مي پارامترهاي مورد مطالعه اختالف قابل توجهدر تما .گرفت انجامپاكستاني و كرت در مقدار جذب نيتروژن 

اين تاثير مثبت گر توانايي بسيار باال و تيمارهاي كرت و كهور پاكستاني نسبت به تيمار شاهد وجود داشته است كه نشان
كه  دهديبر خصوصيات خاك نسبت به عرصه فاقد اين گونه درختان بوده است. همچنين اين مطالعه نشان مدرختان 

نيتروژن آلي محلول، پتانسيل معدني شدن نيتروژن، درصد كربن آلي و خاك تحت تاج پوشش اين درختان باعث افزايش 
نيتروژن معدني و  اييژهدرخت كرت به طور و كهيدر حال شده استگياه محك نسبت به حالت شاهد در نيتروژن كل 
 . دهنديم يشافزا طحيس يهانيتروژن كل خاك را خصوصاً در افق يكهور پاكستان

  
  كهور پاكستاني ،، كرتكننده نيتروژندرختان تثبيت ،اثر تاج پوشش: كليدي يهاواژه
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Abstract 

Trees have noticeable effects on soil resources distribution and its biochemical processes in 
arid and semiarid regions. Organic materials are naturally much more in the understory soil than 
that in the open areas soil. This study tries to reveal and compare the effects of Acacia nilotica and 
Prosopis juliflora trees on the physical and chemical properties of the soil. To achieve the goals, the 
understory soil of A. nilotica, P. juliflora and the control soil at three depths of 0-20, 20-40 and 40-
60 cm with three replications, were sampled and analyzed based on the complete randomized block 
experiment with three replications. The studied parameters including; mineral nitrogen, dissolved 
organic nitrogen, nitrogen mineralization potential, total nitrogen, organic carbon percentage, lime, 
EC, pH and soil texture were measured. Likewise, analysis of the criterion plant (Lepidium sativum) 
was performed to determine the efficiency of Acacia nilotica and Prosopis juliflora trees on the 
amount of nitrogen absorption. Nearly, in all the studied parameters the two mentioned trees had a 
significantly different effect on the soil with respect to the control soil. Hence the result confirmed 
the high potential and positive effects of these nitrogen-fixing trees (NFTs) on the soil quality as 
compared to the site without these trees. The results of this study also indicated that the both of 
these trees had increased the amount of soluble organic nitrogen, nitrogen mineralization potential, 
soil organic carbon content and total nitrogen in the studied plants compared to the control. 
Meanwhile, in the superficial soil, A. nilotica and P. juliflora remarkably increased the mineral 
nitrogen and total nitrogen, respectively. 

Keywords: Acacia nilotica, Canopy effects, Nitrogen fixing trees, Prosopis juliflora 

 

  مقدمه
 كمبود بر عالوهخشك نيمه و خشك مناطق در

 نيتروژن كمبود خاك آلي كربن سطح بودن پايين و آب
شمار به انگياه رشد كنندهمحدود عوامل از يكي
درصد نيتروژن خاك به  95رود. از آنجايي كه حدود مي

درصد آن به صورت نيتروژن  5صورت آلي و تنها 
معدني قابل جذب در طول فصل رشد در اختيار گياه 

ن آلي موجود در خاك به گيرد لذا تبديل نيتروژقرار مي

 گياردينا و بينكلي( شكل معدني اهميت زيادي دارد
ي همضرات شناخته شدعالوه بر از طرفي  .)1997

نيز  از نظر اقتصادياستفاده از آنها ي كودهاي شيمياي
استفاده از كودهاي نيتروژني طبيعي لذا توجيهي ندارد، 

رتعي اندركاران امر احياي مناطق جنگلي و متوجه دست
 تثبيت. است ديده را به خود جلب كرده آسيب

 تحقيقات از وسيعي سطح نيتروژن بيولوژيكي
 داده اختصاص خود به اخير دهه چند در را كشاورزي
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 يتروژن در مناطقين يت كنندهيكشت درختان تثب .است
آنها را داشته باشد، با  يشگاهيط خاص رويكه شرا

ن، عالوه بر ن درختايمنظوره بودن ا توجه به چند
منطقه از لحاظ  ان ساكن دريبوم يازهايكردن ن برطرف

ن، سايه براي محصوالت ، بادشكييغذاچوب، الوار، مواد
پسند و بسياري منافع ديگر، ميزان قابل توجهي سايه

نيتروژن رايگان را در سطوح قابل دسترس خاك ذخيره 
پايدار در منطقه  ينمايد كه خود موجب توسعهمي

درختان . )1392(دهنوي و همكاران  شدخواهد 
 ،نيتروژن و مواد آلي هريبا ذخ نيتروژنكننده تثبيت

همچنين سبب بهبود شرايط رشد براي اجزاي غير 
شامل محصوالت يكساله،  نيتروژنكننده تثبيت

 دونالد( دنشومحصوالت چندساله و حيوانات مي
1997.(  

رات حضور درختان يتأث يبه منظور بررس
انجام گرفته كه  ياريبس مطالعات، تروژنيكننده نتثبيت

) 1996( تيمربوجاويد و . باشندين مطلب مين هميمب
اظهار داشتند كهور پاكستاني خصوصيات فيزيكي و 

، هدايت الكتريكي و pHشيميايي خاك را بوسيله كاهش 
ميزان تبادالت سديم و توسط افزايش ظرفيت نفوذ، 

ر و كلسيم قابل تبادل، كربن آلي و نيتروژن كل، فسف
سونكار و  .بخشدمنيزيم و ميزان پتاسيم بهبود مي

گونه درختي  9بررسي كارايي رشد  ) به1998همكاران (
در خاك تخريب شده و مقايسه  نيتروژنتثبيت كننده 

ها نيتروژن غني شده در خاك بوسيله اين گونه
اي داد كه درخت كرت گونه نتايج آنها نشان رداختند.پ

 بوده است. يافته تخريبهاي خاك ييار مفيد در احيابس
 همچنين بيشترين مقدار نيتروژن انباشته شده در

Acacia procera  و به دنبال آن كرت بوده است كه
همبستگي بسيار زياد و مثبتي ميان نيتروژن انباشته 

ويد و همكاران يد. ها وجود داشته استشده و وزن غده
هاي شامل كشت آميخته گونهكه  ند) گزارش كرد2006(

باعث بهبود  نيتروژن كنندهتثبيتهاي اكاليپتوس و گونه
خيزي خاك، توليد توده در چرخه مواد مغذي، حاصل

زنده، افزايش سرعت تجزيه مواد، توليد محصوالت 
 .ها شده استفرعي و جلوگيري از آفات و بيماري

) تغييرات نيتروژن خاك 2008داالل و همكاران (
 Acaciaدرختان پس از ميان رفتن پوشش گياهيرا 

aneura (mulga)  آنها، نمودنددر استرليا بررسي 
هاي درختي كه پس از تبديل پايه ندمشاهده كرد

) به چراگاه فاقد گياهان mulga( نيتروژنكننده يتبتث
ميزان نيتروژن معدني به طور  نيتروژنتثبيت كننده 

) در 2010( شارماسينگ و  .چشمگيري كاهش يافته بود
 اظحبه ل نيتروژنكننده هاي تثبيتمقايسه بين گونه

كردند كه  بيان آنهااجزاي  موجود درميزان نيتروژن 
ميزان نيتروژن در ساقه درخت كهور پاكستاني و كرت 

به  آنهادرصد، در شاخه و برگ  53/0و  47/0به ترتيب 
و  68/2به ترتيب  هابرگدرصد، در  62/0و  61/0 ترتيب

 14/1و  7/1به ترتيب آنها درصد و در الشبرگ  68/1
درصد بوده است. همچنين غلظت مواد مغذي (نيتروژن، 
فسفر، پتاسيم، كلسيم و منيزيم) در برگ كهور پاكستاني 

  .بيشترين مقدار بوده است
اثر  به بررسي) 1392( دهنوي و همكاران
 بر خاك نيتروژنه كنندتثبيتداغداغان به عنوان درخت 

در بيشتر تحت اشكوب پرداختند و نتيجه گرفتند كه 
اساسي و تأثيرگذار بر رشد  موارد مقادير پارامترهاي

بيشتر از خاك شاهد بوده  گياه در خاك تحت اشكوب
كننده العاده درخت تثبيتتأثير فوق است كه نشاندهنده
   باشد.خاك مي خيزينيتروژن بر حاصل

ست متوسط كه درختي ا )Acacia nilotica( كرت
پذيرد. گاهي بصورت ابعاد آن بسته به شرايط، تغيير مي

متر  18اي و در برخي نقاط نيز تا بلندي درختچه
هاي اصلي و خشك، رشد ريشههاي خاكرسد. در يم

 عمقكمهاي سطحي قابل مالحظه است، ليكن در زمين
رود ممكن كه ريشه اصلي به عمق زيادتري فرو نمي

آبگير هاي خاكثر خشكي بميرد يا در در ا ختاست در
سهولت در اثر باد هب يجهها سطحي مانده و در نتريشه
كن شوند. با آنكه اين درخت به خشكي مقاوم و ريشه

خيلي خشك  يطمعرف مناطق خشك است اما در شرا
بايد آن را آبياري نمود تا بخوبي رشد و نمو كند 

 (Prosopis juliflora) كهور پاكستاني ).1381 يا يره(جز
متر و  15درختي است ديرزي و ميانه كه به بلندي تا 

رسد. جنگلكاري با اين گونه در مي مترسانتي 45قطر تا 
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شور، ناتوان و سنگالخي با موفقيت انجام هاي خاك
شرايط خشكي طوالني و شديد، در حالي  شود و درمي
اين درخت  شودخزان ميها بسياري از گونهبرگ كه 

د. به طور ننمايي خود را حفظ ميهابرگان همچن
هاي شني هاي روان، تپهگونه در ماسه ينخالصه، ا
 ها،فرسايش يافته، بستر رودخانههاي خاكساحلي، 

هاي باير مناطق كم شور، مراتع خشك، زمينهاي خاك
كند معتدل را تحمل مي هاييخبندانرويد و باران مي

 ).1381 يا يره(جز

 هستندرت و كهور پاكستاني درختاني هاي كگونه

گرمسيري يا خشك نيمهكه اساساً در مناطق خشك و 
ان ر(پاندي وهمكا كنندايي رشد ميايي و نيمه حارهحاره
به دليل اين درختان  .)1994، پوري و همكاران 1999

تثبيت نيتروژن، مقاومت به خشكي و چند  توانايي
براي احياي ا)، منظوره بودن (علوفه، چوب، سوخت و غذ

خشك نيمهمناطق تخريب شده در مناطق خشك و 
 ).1995(چاپيل و ماسلين  اندگرمسيري مناسب بوده

در خاك  نيتروژندرختان به دو طريق موجب افزايش 
را براي  1و نقش پرستار شوندسطحي پيرامون خود مي

(زاو و همكاران  گياهان همراه خود خواهند داشت
بواسطه همزيستي  نيتروژنتثبيت يكي از طريق  .)2007
هوا و ديگر  نيتروژنه كنندتثبيتي هاو باكتري هابا قارچ

از طريق پمپاژ عناصر غذايي از اعماق به خاك سطحي 
ت (ميالرد و گريل عميقي گسترده و هاواسطه ريشههب

آوري در مجموع اين درختان موجب فراهم .)2010
اهند شد كه براي گياهان پيرامون خود خو نيتروژن

آوري بررسي ميزان فراهمهدف اصلي اين مقاله 
 باشد.ميي كرت و كهور هاتوسط گونه نيتروژن

اي و مرتعي هاي درختي، درختچهگونه كشت
ي نيتروژن موجود در كشور و معرفي آنها كنندهتثبيت

به مناطق مناسب رويشگاهي تا حد بسيار زيادي در 
مر ثمر واقع خواهد شد. مث جنگلها و بهبود شرايط مراتع

هاي هاي كرت و كهور پاكستاني از جمله گونهگونه
شمار در استان خوزستان به نيتروژنكننده تثبيت
زير بر روي خصوصيات خاك  شانروند كه تاثيرمي

                                                            
1 Pioneer 

در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفته  كشت آنها
  است.

  هاروشو مواد 
  مورد مطالعه يمنطقه

هاي قسمتدر مقدماتي  هايپس از بررسي
روستاي شلحه امام حسن  خوزستان، مختلف استان

عسگري واقع در دهستان اروند در شهرستان آبادان به 
عنوان منطقه مورد مطالعه كه داراي پوشش طبيعي و 

. شدانتخاب  باشدمياين گونه درختان ي هگسترد
از كه  باشدهكتار مي 4مساحت منطقه مورد مطالعه 

دقيقه  14درجه و  30فيايي در حد فاصللحاظ جغرا
دقيقه طولي شرقي قرار  23درجه و  48عرض شمالي تا 

باشد. ارتفاع هكتار مي 1/3دارد. مساحت پوشش جنگل 
متر است. اين روستا داراي 3متوسط از سطح دريا 

كهور پاكستاني  پوشش طبيعي و انبوه درختان
)Prosopis juliflora( كرت و )Acacia nilotica(  بوده

هاي فوق به عنوان گونهي هاست. از اين رو دو گون
در اين مطالعه انتخاب  نيتروژنكننده درختي تثبيت

  اند. شده
هاي اقليمي دومارتن در بنديتقسيم در اين منطقه

ماه در سال قرار  9تا  8گرمايي  هاقليم خشك با دور
سلسيوس  درجه 5/12 دارد. ميانگين دماي روزانه بين

در تيرماه بوده و سلسيوس  درجه 4/36و دي ماه  در
در تيرماه و سلسيوس  درجه 50دما بيش از  بيشينه

 162باشد. ميزان متوسط بارندگي ساالنه مرداد ماه مي
متر است كه بيش از نيمي از آن در فصل زمستان ميلي
 46بارد. همچنين متوسط رطوبت نسبي ساليانه مي

 درصد گزارش شده است.
  
  از خاك يبردارنهنمو 

 و پاكستاني كهور درختان تاثير بررسي جهت
 نمونه با آن مقايسه و خاك هايويژگي روي بر كرت
 خاك از پروفيل سه در خاك هاينمونه ،شاهد خاك
 و كرت پاكستاني، كهور درختان پوشش تاج تسلط تحت
 عمق سه در) درختان حضور بدون( شاهد خاك نمونه

 طرح قالب در مترسانتي 60-40 و 20-40 ،0-20
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 نمونه د.ش برداشت تكرار 3 با تصادفي كامالً هايبلوك
 هيچدر آن  كه مكاني از خاك نمونه اين: شاهد خاك
در  .تهيه گرديد نداشت، وجود گياهي پوشش گونه

فيزيكي خاك منطقه، ابتدا  هايويژگيراستاي بررسي 
و  گرديد با استفاده از روش هيدرومتر تعيين بافت خاك

 اهم  سنج هدايتتوسط دستگاه  ECسپس فاكتورهاي 

 روش بهدرصد آهك متر و  pHوسيله به  pH ،متر
قرار ي گيراندازهمورد ) NaOH( سود با تيتراسيون

به منظور تعيين  .)1994(ويور و همكاران  گرفتند
نيتروژن از قبيل ي يهانيتروژن پارامتر يي تثبيتآكار

پتانسيل معدني شدن  معدني، نيتروژن آلي محلول،
خاك و درصد كربن آلي  نيتروژن، نيتروژن كل

ي نيتروژن معدني گيراندازهبه منظور  گيري شد.اندازه
با استفاده از روش ارائه  KCLي با گيرعصارهقابل 

 مقادير نيتروژن )2000( شده به وسيله كيني و نلسون
هاي خاك هوا خشك، اوليه موجود در نمونه معدني
  ي شد. گيراندازهي و سپس يرگعصاره

با استفاده از  )٢SON( نيتروژن آلي محلول مقدار
 .محاسبه شد 1معادله 

]١[                SON = TSN – SMN  

به ترتيب شامل كل  4SMN و 3TSN ،SONكه در آن 
نيتروژن محلول خاك، نيتروژن آلي محلول و نيتروژن 

 .معدني محلول خاك است

 از استفاده با نيتروژن خالص شدن معدني شدت
 شد يگيراندازه يگيرعصاره-انكوباسيون روش

، ترينسوترت و همكاران 1978(كلكسوا و مورتازينا 
گرمي از خاك هوا  100هاي در اين روش نمونه .)2000

منتقل و رطوبت آنها در  اتيلنظروف پليبه خشك شده 
 25) ±1درصد ظرفيت نگهداري رطوبت و در دماي ( 50

در  گرديد. نگهداري هفته 8 مدت به سلسيوس درجه
روز يك بار پس از باز نمودن  2طول مدت نگهداري، هر 

هاي مرطوب محتوي نمونه ،اتيلنيدرب ظروف پلي
دل وزن كاسته شده به آنها آب مقطر اتوزين و مع

                                                            
2 Soluble Organic Nitrogen 
3 Total Soluble Nitrogen 
4 Soil Mineral Nitrogen 

هفته)، غلظت نهايي  8. پس از پايان نگهداري (شدافزوده 
ي شد و گيراندازهنيتروژن معدني (آمونيوم + نيترات) 

معدني شدن خالص نيتروژن بر  2معادله با استفاده از 
 .مبناي وزن خشك شده در آون محاسبه گرديد

   نھايياوليه NHNONHNO   شدت معدني شدن  =4343

  خالص نيتروژن
 ]2[      )1-soil W 1-mg N kg (  

 روش از استفاده با كل نيتروژن يگيراندازه
 لينس و همكاران(ك انجام شد) تر اكسيداسيون( لدالجك

 از يك هر از خاك گرم يك . در اين روش به)1992
 غليظ سولفوريك اسيد ليترميلي 10 خاك، هاينمونه
 درجه 400 دماي در ساعت 2 مدت به و گرديد اضافه

 مس، سولفات( كاتاليزور مجاورت در و سلسيوس
 غلظت آن از پس. شد انجام هضم عمل) سلنيم و پتاسيم

 كلدال روش به اتوكلتك دستگاه از دهاستفا با نيتروژن
  .شد يگيراندازه

. شد يگيراندازه بلك - واكلي روش به آلي كربن
 دي با اكسايش وسيله به خاك آلي مواد روش اين در

 اكسيده سولفوريك اسيد مجاورت در و پتاسيم كرومات
 افزايش با پتاسيم كرومات دي مانده باقي و شده

 مجاورت در تيتراسيون طريق از سولفات فروآمونيوم
 محاسبه با و شده يگيراندازه ارتوفنانترولين معرف
 براي شده مصرف پتاسيم كرومات دي مقدار

 محاسبه خاك آلي كربن مقدار آلي، كربن اكسيداسيون
  ).1996 نلسون و لي( شد

به  شات مربوط به خاك،يپس از انجام آزما
از منظور بررسي آزمايشگاهي ميزان انتقال نيتروژن 

شاهي يا "آنها، گياه  همراهدرختان به گياهان اين 
كه داراي  ”Lepidium sativum“با نام علمي  "ترتيزك

باشد به عنوان گياه محك انتخاب و در رشد سريع مي
گلخانه بر روي خاك برداشت شده از تحت اشكوب 

در . و خاك شاهد كاشته شد ان مورد مطالعهدرخت
 از شده برداشت خاك يھامطالعه حاضر، نمونه

 برداشت شاهد خاك يهانمونه و گونه دو زيراشكوب
 و 40-20 ،20-0 عمق سه از و مذكور منطقه دو از شده

 هواي در شدن خشك منظور به ماه يك مدت به ،60- 40

 زمان نگهداري (هفته)
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 سازيمنظور يكسانرار داده شد و سپس به ق باز
 خاك يهانمونه كشت، براي خاك شرايط و ساختمان
 در و شد داده عبور متريميلي دو الك از و كوبيده
 .گرفت قرار محك گياه كشت براي گلخانه در هاييگلدان

در نهايت به منظور برآورد ميزان نيتروژن انتقال يافته 
و ميزان تأثير آن بر توليد گياه مورد نظر در مقايسه با 
گياه محك كشت شده بر خاك شاهد، درصد پروتئين 

سپس ميزان توليد گياه موجود در گياه محك تعيين و 
  محاسبه گرديد: 3 رابطه طريقمحك از 

 
]٣[           *100   

 DMي گياهيخشك گونه : درصد ماده ،WD وزن :
 مي باشد. )g(: وزن تر گونه WL ، )g(خشك گونه 

اعداد و ارقام حاصل از مراحل مختلف 
ح وارد و از طريق طر SPSSآزمايشات، در نرم افزار 

(تعداد تيمار، بلوك و  تصادفي آزمايشي بلوك كامال
در سطح  با به كارگيري آزمون دانكن،عدد)  3تكرار
  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.  داري پنج درصدمعني

  و بحث جينتا
هاي خاكمورد مطالعه جزء  خاكهاي تمام نمونه

شوند. كالس بافت خاك رسي و ريز بافت محسوب مي
 رس سيلتيكرت در هر سه عمق مورد مطالعه در تيمار 

بوده است. در حالي كالس بافت خاك در تيمار كهور 
 لوم رس سيلتيسانتي متري  20-0پاكستاني در عمق 

مشاهده شده  رس سيلتيها بوده است و در ساير عمق
است. همچنين كالس بافت خاك در نمونه خاك شاهد 

ه شده در مشاهدلوم سيلتي سانتي متري  20-0درعمق 
رس ها كالس بافت خاك صورتي كه در ساير عمق

  بوده است.  سيلتي
بررسي تأثير حضور و عدم حضور پوشش 
گياهي بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك، نشان 

تحت تاثير نوع گيري شده داد كه تمام پارامترهاي اندازه
در بررسي تاثير افزايش  .پوشش گياهي قرار داشتند

تفاوت  گيري شده،پارامترهاي اندازهعمق بر ميزان 
بين درصد آهك و  01/0داري در سطح اطمينان معني
pH 1(جدول مشاهده شد  با عمق.(  

 
.هاي مورد مطالعهتجزيه آماري تاثير تيمارهاي نوع پوشش گياهي و عمق بر ويژگي  - 1جدول  

 آهك(%) EC 
)1-(dS m 

pH 
  درجه 

 آزادي

تمنبع تغييرا  
 

 

*58/12 **76/17  62/0 ** 

 

2 

نوع  تيمار(
 پوشش
 گياهي)

 

**09/49  08/3  ns **019/0   بلوك 2  

59/3  98/0  00/0   61  خطا 
 

43/4  12/17  3/0  
 

- 

ضريب 
 تغييرات

 

ns* ،باشد.درصد مي 1 و درصد 5داري در سطح احتمال داري و معني** به ترتيب عدم معني و 

درصد در تيمار كرت تا  52/42مقدار آهك از 
كند ولي درصد در تيمار شاهد تغيير مي 22/40

در خاك شاهد مشاهده شده EC و pHبيشترين مقدار 
و شوري خاك در ناحيه  pHتغيير  )2است (جدول

ريزوسفر ريشه نسبت به منطقه بدون پوشش گياهي 
تحت تاثير حضور گياه است كه شرايط را به طور كلي 

در  بخشد و اگرچهدر ناحيه تحت اشكوب بهبود مي

گياهان برخي در اينجا شوري كاهش يافته است بالعكس 
در خاك تحت  نمك مانند گز افزايش شوري كنندهدفع

لسيكا و دلوكا ( نيز ممكن است ديده شود اشكوب
عموماَ وضعيت شرايطي كه اين رات آهك ي). تغي2004
دهد و كمتر تحت را نشان مي نددر آن روييده ا انگياه

ست و البته مقادير باالي آن مانع ا انتاثير حضور گياه
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  .شودهمراه نيز ميبراي گياه  نيتروژنجذب برخي از مواد غذايي از جمله 
  

.هاي مورد مطالعههاي گياهي بر ويژگيمقايسه ميانگين تيمار پوشش -2جدول  
3CaCO )1-EC (dS m pH نوع پوشش

52/42 a 76/5  b 2/8  b كرت 
71/41 ab 45/6 b 18/8  b كهور 
22/40 b 47/8 a 65/8 a شاهد 

 
 و از سويي اثر عمق خاك نيز بر ميزان آهك

pH به طوري كه ميزان 1دار است (جدولمعني .(
سانتي متري به ترتيب  20-0در عمق EC آهك و 

ي هانسبت به عمق ار ركمترين و بيشترين مقدا
 در 18/8 از pH ). مقدار3اند (جدولديگر داشته

 تغيير شاهد تيمار در 65/8 تا پاكستاني كهور تيمار
 براي pHي هاميانگين مقايسه). 2جدول( كندمي

 دهدمي نشان گياهي پوشش مختلف تيمارهاي
 كهور و كرت تيمار ميان داريمعني اختالف

ولي مقدار آن  دارد وجود پاكستاني و خاك شاهد
 در نمونه خاك شاهد بيشتر بوده است. مقايسه

 داد نشان مختلف هايعمق در pH هايميانگين
 متريسانتي 60-40 و 40-20عمق در pH ميزان
 اين كه حالي در است نداشته را داريمعني تفاوت
 عمق دو با متري سانتي 20-0 عمق در پارامتر

 دهندمي نشان را داريمعني تفاوت الذكرفوق
  . )3جدول(

 
.هاي مورد مطالعهمقايسه ميانگين تيمار عمق بر ويژگي -3جدول  

(%)CaCO3 EC (dS m-1) pH عمق
88/38 b 48/7 a 29/8 b 20 -0  

39/43 a 31/6 b 38/8 a 40 -20  

22/42 a 88/6  ab 36/8 a 60-40  

  دهند.نشان مي 05/0با حروف مختلف اثر معني داري در سطح  هاميانگين
 

ها نشان داد كه تاثير تيمار تجزيه واريانس داده
 دار است.نوع پوشش گياهي بر نيتروژن معدني معني

ميلي گرم نيتروژن بر  61/56مقدار نيتروژن معدني از 
گرم ميلي 74/14كيلوگرم خاك در تيمار كرت تا 

 كندنيتروژن بر كيلوگرم خاك در تيمار شاهد تغيير مي
مقدار نيتروژن معدني در هر سه همچنين  .)4(جدول

تيمار پوشش گياهي و سه عمق مورد بررسي روند 
مار كرت بيشترين مقدار نيتروژن مشابهي داشته و تي

معدني را در هر سه عمق مورد مطالعه در مقايسه با 
نمونه تيمار كهور پاكستاني و نمونه خاك شاهد به خود 

و بعد از آن تيمار كهور پاكستاني در  ادداختصاص 
رتبه دوم قرار دارد. بيشترين مقدار نيتروژن معدني در 

متري مشاهده شده سانتي  20-0هر سه تيمار، در عمق 
  ). 1شكل (است 

هاي هاي نيتروژن معدني در عمقمقايسه ميانگين
- 0دهد كه تنها نيتروژن معدني در عمقمختلف نشان مي

داري با ساير اعماق دارد سانتي متري تفاوت معني 20
برابر بودن مقدار نيتروژن معدني در خاك  4). 5(جدول

نسبت به تحت تسلط درختان تثبيت كننده نيتروژن 
نمونه خاك شاهد نشان دهنده تاثير قابل توجه اين 

و كينزيگ درختان بر خصوصيات خاك بوده است. 
) مشاهده كرد كه نيتروژن موجود در 1995(سوكولو 

هاي تثبيت كننده نيتروژن بيشتر از ي گونههابرگ
هاي فاقد اين ويژگي است. طي تخميني بر اساس گونه

 خشك، ثابت كرد سرعتها در طي فصل تجزيه گره
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است.  eary1-ha N kg 60-1تثبيت نيتروژن تقريبا 
همچنين بيشترين مقدار نيتروژن معدني در ميان 

سانتي متري  20-0هاي مورد مطالعه در عمق عمق
مشاهده شده كه با افزايش عمق مقدار آن كاهش پيدا 

) نيز اظهار داشت كه 2000( سينگكرده است. پاندي و 

ني در خاك تحت تسلط تاج پوشش وسيع نيتروژن معد
و جزيي درخت كرت بيشتر از فضاي باز بوده است به 

-0طوري كه بيشترين مقدار نيتروژن معدني را در عمق 
سانتي متري گزارش كرده و اين مقدار با افزايش  10

  .عمق كاهش يافته است
 

  .ي شده در مطالعهگيرزهانداهاي مقايسه ميانگين اثر تيمار پوشش گياهي بر ويژگي -4جدول
IN1  

1)-(mg kg 

SON2 
1)-(mg kg 

PMN3 
1)-(mg kg  

۴Tot N 
Soil% 

۵Org 
C% 

۶Tot N 
Plant %  

نوع 
 پوشش

6/56  a 9/40  a 3/75  a 5/0  ab 3/1  a 12 a كرت 

6/29  b 7/42  a 2/71  a 6/0  a 3/1  a 3/14  a 

 كهور
 پاكستاني

7/14  c 5/22  b 4/45  b 2/0  b 3/0  b 2/5  b دشاه 

نيتروژن  - 6درصد كربن آلي    – 5  خاك  نيتروژن كل – 4پتانسيل معدني شدن نيتروژن     – 3نيتروژن آلي محلول   – 2نيتروژن معدني    – 1
  كل در گياه محك 

  .ي شده در مطالعهگيراندازههاي مقايسه ميانگين اثر تيمار عمق  بر ويژگي  -5جدول

IN 1 

(mg kg-1) 
SON2 

(mg kg-1) 

PMN3 

(mg kg-1) 

4Tot N 

Soil% 

5Org 

C% 

Tot6 

N 
Plant 

 عمق %

15/72  a 8/32  a 8/87  a 81/0  a 5/1  a 3/9  a 20 -0  

74/14  b 5/31  a 9/53  b 13/0  b 9/0  b 9 a 40-20  

15/14  b 42 a 2/50  b 4/0  ab 7/0  b 13 a 60-40  

 - 6درصد كربن آلي       – 5نيتروژن كل خاك       – 4شدن نيتروژن    پتانسيل معدني  – 3نيتروژن آلي محلول     – 2نيتروژن معدني     –1
 نيتروژن كل در گياه محك

  
  .مقايسه مقدار نيتروژن معدني در تيمارهاي مختلف پوشش گياهي در اعماق خاك  -1شكل 

 دهند.نشان مي 05/0با حروف مختلف اثر معني داري در سطح  هاميانگين 

  
ژن محلول در دو نمونه بيشترين مقدار نيترو

سانتي  60-40تيمار كرت و كهور پاكستاني در عمق 
مشاهده شده است كه بيشترين مقدار نيتروژن آلي 

محلول در اين عمق را تيمار كهور پاكستاني به خود 
مقدار متوسط نيتروژن آلي . اختصاص داده است

 75/42كهور پاكستاني با مقدار  محلول در تيمار



  219                                                                      ...                   نيتروژن بر كنندهفراهمكهور پاكستاني و كرت به عنوان درختان  كارايي

بر كيلوگرم خاك بيشترين مقدار اين  ژنگرم نيتروميلي
هاي خاك محسوب پارامتر در ميان ساير نمونه

  شود.مي
در مطالعات خود  )2007( و همكارانآروال -هرا

تحت عنوان بررسي نقش كهور پاكستاني و تاثير آن بر 
مقدار كربن و نيتروژن در خاك تحت تسلط درخت، 

پاكستاني  مقدار نيتروژن آلي در خاك تحت تسلط كهور
. ندگرم نيتروژن بر كيلوگرم گزارش كرد 40/1را 

 20-0همچنين كمترين مقدار اين پارامتر در عمق 
مشاهده شده به طوري كه با افزايش عمق متري سانتي

  مقدار آن افزايش پيدا كرده است.
ها نشان داد كه تجزيه واريانس دادههمچنين 

عدني شدن تاثير تيمار نوع پوشش گياهي بر پتانسيل م
پتانسيل معدني شدن نيتروژن   .دار استمعني ،نيتروژن

در دو تيمار كرت و كهور پاكستاني روند مشابهي 
مقدار آن كاهش پيدا كرده  ،داشته و با افزايش عمق

است. به طوري كه بيشترين مقدار اين پارامتر در هر دو 
 20-0نمونه تيمار كرت و كهور پاكستاني در عمق 

 خاك بوده است كه بيشترين مقدارسانتي متري 
تيمار كرت مشاهده  در پتانسيل معدني شدن نيتروژن

گزارش كردند كه در ) 2000( اندود و همكار شده است.
معدني شدن در  نخورده شدتزارهاي دستچمن
 هي) به طور قابل توجcm10  -0( هاي سطحي خاكاليه

 آنها نشان دادند .هاي زيرزميني استبيشتر از اليه
پتانسيل معدني شدن نيتروژن و شدت نيتريفيكاسيون با 

  يابد.عمق كاهش مي
هاي هاي نيتروژن كل در عمقمقايسه ميانگين

مختلف نشان داد كه نيتروژن كل در هر سه عمق مورد 
داري را نشان داده به طوري كه مطالعه تفاوت معني

سانتي متري  20-0بيشترين ميزان نيتروژن كل در عمق 
ه شده كه با افزايش عمق مقدار آن كاهش يافته مشاهد

- 0). بيشترين مقدار نيتروژن كل در عمق 5است (جدول
متري در تيمار كهور پاكستاني مشاهده شده سانتي 20

و بعد از آن تيمار كرت در رتبه بعدي قرار گرفته است. 
گرم نيتروژن  5/3اظهار داشتند  )2003(ريز و همكاران 

تحت تاج پوشش كهور پاكستاني  بر كيلوگرم در خاك

گرم نيتروژن بر كيلوگرم در خاك  2/1در مقايسه با 
  خارج از تاج پوشش آنها بوده است.

نشان داد كه تاثير تيمار نوع پوشش گياهي  نتايج
مقدار متوسط  .دار استبر درصد كربن آلي معني

درصد در تيمار پوشش گياهي  3/1درصد كربن آلي از 
درصد در تيمار شاهد تغيير  3/0ا كهور پاكستاني ت

هاي درصد كربن آلي ). مقايسه ميانگين4كند (جدولمي
داري هاي مختلف نشان داده كه اختالف معنيدر عمق

متري مشاهده نشده سانتي 60-40و  40-20ميان عمق 
داري را با در حالي كه هر دوي اين اعماق تفاوت معني

به طوري كه  اندمتري نشان دادهسانتي 20-0عمق 
 20-0درصد در عمق  46/1مقدار درصد كربن آلي از 

 60-40درصد در عمق  71/0متري تا سانتي
درصد كربن آلي در  ).5متغير است (جدول متريسانتي

دو نمونه تيمار كهور پاكستاني و درخت كرت روند 
مشابه و منظم داشته است به طوري كه با افزايش عمق 

ه است. بيشترين مقدار درصد مقدار آن كاهش پيدا كرد
كربن آلي در هر دو نمونه تيمار كهور پاكستاني و 

متري مشاهده شده سانتي 20-0درخت كرت در عمق 
كه درصد  ند) بيان كرد٢٠٠٨است. ماكدو و همكاران (

خاك در منطقه متري سانتي 5-0كربن آلي در عمق 
هاي بومي بسيار بيشتر نسبت كاري شده با گونهجنگل

) 1997( منطقه تخريب شده گزارش شده است. دونالد به
مقدار كربن آلي در خاك تحت تسلط كهور پاكستاني در 

و در فاصله بين  2/19را متري سانتي 10-0عمق 
گرم كربن بر كيلوگرم  4/13هاي كهور پاكستاني رديف

در  آلي نيتروژنمقدار  )2007 (آروال- گزارش داد. هرا
بر  نيتروژنگرم  20تاني را خاك تحت تسلط كهور پاكس

كيلوگرم گزارش كرد همچنين بيان داشت كربن آلي 
خاك تحت درخت كهور پاكستاني در مقايسه با خاك 

برداري شده در خارج از تاج پوشش آنها بسيار نمونه
  .بيشتر بوده است

تاثير تيمار نوع پوشش كند كه بيان مي 4جدول 
 .دار استمعنيگياهي بر مقدار نيتروژن كل گياه محك 

هاي مقدار نيتروژن كل گياه محك براي مقايسه ميانگين
داري ميان تيمارهاي مختلف نشان داد كه اختالف معني

تيمار پوشش گياهي كرت و كهور پاكستاني مشاهده 
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نشده است. در حالي كه مقدار نيتروژن كل گياه محك 
در هر دو تيمار فوق نسبت به تيمار شاهد اختالف 

هاي مقدار دهند. مقايسه ميانگينري را نشان ميدامعني
دهد هاي مختلف نشان مينيتروژن گياه محك در عمق

داري ميان تيمارهاي عمق مورد مطالعه اختالف معني
بيشترين ميزان توليد در  ).5مشاهده نشده است (جدول

هاي مورد مطالعه در تيمار كرت مشاهده شده تمام عمق
ر سه تيمار مورد مطالعه روند است. ميزان توليد در ه

منظمي داشته و با افزايش عمق مقدار آن كاهش پيدا 
جز در تيمار كهور پاكستاني كه روند هكرده است ب

برابري  2افزايش  .)2(شكل منظمي مشاهده نشده است
برابري تيمار كهور  3/1ميزان توليد در تيمار كرت و 

اثير مثبت پاكستاني نسبت به تيمار شاهد نشان دهنده ت
درختان تثبيت كننده نيتروژن بر ميزان توليد گياه محك 

   بوده است.

  
  .مقايسه ميزان توليد گياه محك در تيمارهاي مختلف پوشش گياهي در اعماق خاك  -2شكل 

  دهند.نشان مي 05/0با حروف مختلف اثر معني داري در سطح  هاميانگين 
 

 Faidherbia) تاثير گونه 2001خو و همكاران (

albida  نيتروژن روي  كنندهتثبيتبه عنوان درخت
و نشان  گندميان تحت اشكوب مورد بررسي قرار داد

داد كه توليد گندميان تحت تاج پوشش درختان تقريبا 
همچنين دهنوي  هاي باز بود.درصد بيشتر از زمين 26

) نيز اثر مثبت گونه داغداغان به 1392( و همكاران
بر توليد گياه محك  نيتروژنه كننديتتثبعنوان درخت 

   نتيجه گرفتند.(گياه شاهي) را 
افزايش ميزان كربن آلي و نيتروژن كل در خاك 

 و در درختان كهور پاكستاني و كرتتحت پوشش 
 بهبود وضيعت مواد مغذي و كيفيت فيزيكي خاكنتيجه 

منجر به افزايش توليد در گياه محك نسبت به خاك 
ين به معني خاصيت پرستاري اين و ا شاهد شده است

كه از طريق ريزش  درختان براي گياهان همراه است
الشبرگ بر خاك تحت اشكوب وارد فاز آلي سپس 

افتد تا براي گياه فرآيندهاي معدني شدن در آن اتفاق مي
هاي اين از اين رو چنانچه در يافته. قابل جذب گردد

 روژننيتبيشترين  شود افق سطحيمطالعه ديده مي
تر هاي پايينمعدني را داشته و به تدريج در اختيار افق

 طقهبا توسعه كاشت اين درختان در من .دهدقرار مي
هاي مطلوب اين خليج و عماني كشور كه رويشگاه

ي زراعي كه هازميناست و بخصوص در  ستهاگونه
سطحي هاي افقاز  نيتروژنمواد غذايي از جمله 

توانند نقش موثري در تان ميشوند اين درخآبشويي مي
 كه دنبه گردش درآوردن آنها از اعماق خاك داشته باش

از  .شودناميده مياين خاصيت تحت عنوان تسهيل 
در تمامي پارامترهاي مورد مطالعه اختالف قابل  طرفي
اي ميان تيمارهاي كرت و كهور پاكستاني نسبت توجه

وانايي به تيمار شاهد وجود داشته است كه نشانگر ت
درختان بر خصوصيات اين بسيار باال و تاثير مثبت 

. خاك نسبت به عرصه فاقد اين گونه درختان بوده است
و  زراعيبيشهتوان به اهميت اين گياهان در رو مياز اين

 پي برد. خشك نيمهاحياي مناطق خشك و  همچنين
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