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  چکیده

براي این  .است شیمیایی خاك -فیزیکو خصوصیات بر افدرا گونه تأثیرگذاري چگونگی بررسی پژوهش این انجام از هدف

سیستماتیک از خاك نمونه  -حصار حسینی انتخاب گردید. در منطقه به روش تصادفی - آبخیز کچرانلو منظور حوضه

سانتی متر (متوسط عمق ریشه دوانی) در  0- 50نمونه هایی از عمق  برداري شد. جهت اندازه گیري پارامترهاي خاك،

ولی بدون پوشش گونه ذکر شده به عنوان شاهد برداشت شد. پاي گونه هاي افدرا و هم در عرصه مشابه و مجاور 

خصوصیات خاك شامل بافت خاك، هدایت الکتریکی، اسیدیته، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، سدیم، کلر، بی کربنات، 

دار آهک بود. به منظور تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون تی تست استفاده شد. نتایج بیانگر افزایش معنی   و درصدماده آلی

در این مناطق خصوصیات اندازه گیري شده  درصد است. 5پتاسیم، ماده آلی ، هدایت الکتریکی و نتیروژن در سطح 

  در خاك زیر گیاه مقادیر بیشتري نسبت به خاك منطقه شاهد نشان داد.هدایت الکتریکی، پتاسیم، نتیروژن و ماده آلی 

 حصار حسینی. -اك، کچرانلوشیمیایی خ -افدرا، خصوصیات فیزیکوکلیدي:  واژگان
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  مقدمه - 1

می باشد و از  Ephedraceaeو تیره  Clamydosperm، رده Gnetalesراسته  از )Ephedra spp بز،ارمک گیاه افدرا (ریش

 علوفه اي (به ویژه براي بز) و حفاظتی در مناطق خشک و بیابانی است که از دیرباز در کتب و منابع ،دارویی گونه هاي ارزشمند

 اروپا، آسیا، از دنیا خشک نیمه و خشک مناطق در از افدرا گونه 50 حدود داخلی و خارجی مورد توجه دانشمندان بوده است.

 دار پراکنش آند و هیمالیا کوههاي هاي دامنه در دریا سطح از متري 5000 ارتفاع تا و آمریکا شمالغرب و جنوب آفریقا، شمال

 محیطی، زیست هاي نظر توازن از که است کشور هر هاي و دارایی طبیعی منابع از بخشی گیاهی پوشش). ,1996Price( ند

 پروتئین تامین آن نتیجه و در دام تغذیه زیست، محیط تلطیف خاك، محیطی، حفظ هاي آالینده پاالیش ،آبیچرخه  تنظیم

  ). 1377مقدم، باشند ( می اهمیت حائز انسان در نشاط ایجاد روحیه نیز و دارویی و صنعتی هاي بشر، استفاده نیاز مورد

و  ترنج زرخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکها به نحو موثري در استقرار، رشد و پراکنش گونه هاي گیاهی نقش دارند (

این تحقیق به منظور بررسی چگونگی تاثیرگذاري گونه افدرا بر خصوصیات خاك انجام شد تا بتوان با  ).  1384همکاران، 

و حفاظت  احیاي ،روابط حاکم بر آن و تعمیم دادن نتایج حاصل در مناطق مشابه، راه کارهاي مناسبی در زمینه اصالحشناخت 

  ارائه نمود.حوضه هاي آبخیز اراضی  از

  مواد و روش ها -2

  مطالعه مورد منطقه

 جنوب کیلومتري 20 در مطالعه مورد منطقه. است گرفته صورت حسینی حصار -کچرانلو حوضه آبخیر در تحقیق این

  جغرافیایی طول محدوده در منطقه این موجود اطالعات اساس بر. دارد قرار شمالی خراسان استان توابع از بجنورد شهرستان

 پراکنش منطقه ارتفاع. است گرفته قرار شمالی 37˚ 23´  الی 37˚ 18´  جغرافیایی عرض و شرقی  57˚ 13´  تا  57˚ 8´

 هاي ایستگاه اطالعات و آمار از هوایی و آب خصوصیات بررسی براي. باشد می متر 2350 -1500 دریا سطح از گونه

 بارندگی میانگین موجود، آمار اساس بر. شد استفاده دارد، قرار گونه رویشگاه محدوده در که فیروزه اسدلی و هواشناسی

 نیمه از مطالعه مورد منطقه خشکی دوره. است گراد سانتی درجه 82/9 منطقه ساالنه دماي متوسط و متر میلی 9/332منطقه

 نمودار(  باشد می روز 240 حدود گردد می محسوب مرطوب که اي دوره و یابد می خاتمه مهر ماه اواسط تا و آغاز ماه خرداد

1.(  

  
  .مطالعه مورد منطقه آمبروترمیک منحنی -1 شکل

  برداري نمونه روش

 که مناطقی در بجنورد، شهرستان حسینی حصار -کچرانلو حوضه آبخیز محدوده در مطالعه مورد منطقۀ انتخاب از بعد

 از خاك برداري نمونه گیاه، دوانی ریشه توسعه عمق به توجه با. شد انجام ها بررسی و انتخاب داشت، چشمگیري گسترش گیاه

 آن در گیاه که مناطقی در هم و بود یافته رویش گیاه که هاي بوته پاي از هم گیاه، رویشگاه محل از متر سانتی 0- 50 عمق

 درصد خاك، آلی مواد اسیدیته، الکتریکی، هدایت خاك، بافت هاي ویژگی. گردید برداشت نمونه 10 تعداد به نداشت رویش
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 از و SPSS افزار نرم از ها داده تحلیل و تجزیه منظور به. شد تعیین  آزمایشگاه در سدیم و پتاسیم فسفر، ازت، آهک، گچ،

  .شد استفاده خاك شیمیایی پارامترهاي به مربوط واطالعات ها داده براي زوجی تست تی آزمون

  نتایج -3

در آن پراکنش یافته نشان می  افدرابررسی اطالعات آب و هوایی ( بارندگی، درجه حرارت و نوع اقلیم) مراتعی که گونه 

خشک  یمهدرجه سانتیگراد با اقلیم ن82/9و درجه حرارت متوسط ساالنه حدود  میلیمتر 9/332دهد که میزان بارش حدود 

مطرح باشد. نتایج ویژگی هاي پوشش  افدرااز رویشگاه هاي گونه  یکیمی تواند به عنوان  مرطوب سرد و ارتفاعات یمهسرد، ن

متري از سطح دریا در  2350تا  1400در ارتفاع  و جنوبی دامنه شمالی یبشدر  افدراگیاهی منطقه نشان داد که گونه 

  پراکنش یافته است. یلوم یمناطق با بافت شن

 5 یناندر سطح اطم یو ماده آل یمازت، پتاس یکی،الکتر یتخاك نشان داد هدا یمیاییش يپارامترها یانسوار یهتجز یجنتا

به طور متوسط سبب  افدراهد که دار داشته است. بررسی میانگین پارامترهاي شیمیایی خاك نشان می د یدرصد اختالف معن

واحد  64/0و  81/0، 65/0، 71/0 یزانمبه ترتیب به نسبت به نمونه شاهد  یمو پتاس یازت، ماده آل یکی،الکتر یتهداتا شده 

 یاسیدیته، کلر، ب درصد رطوبت اشباع، یزه،و شن، درصد سنگر یلتآهک، گچ، رس، س ینب یمارهات یندر ایابد.  یشافزا

  ).1 جدول( یدمشاهده نگرد يدار یاختالف معن یمفسفر و سد یم،کلس یزیم،کربنات، من

  شاهد با Ephedra major گونه زیر در خاك فیزیکوشیمیایی خصوصیات مقایسۀ )1(جدول

  نتیجھ آزمون  اشتباه معیار  میانگین  تیمار  خصوصیات
  زیر گیاه  درصد شن

  شاھد
81/67  
12/66  

66/3  
38/2  

ns 

  زیر گیاه  درصد سیلت
  شاھد

28/22  
78/28  

29/1 
22/2  

ns  

  زیر گیاه درصد رس
  شاھد

60/3  
27/8  

000/0  
66/4  

ns  

  زیر گیاه  درصد سنگریزه
  شاھد

67/55  
42/56  

49/3  
52/1  

ns  

  زیر گیاه  درصد ماده آلی
  شاھد

88/2  
59/1  

438/0  
042/0  

*  

  زیر گیاه  درصد ازت
  شاھد

127/0  
077/0  

017/0  
002/0  

*  

  زیر گیاه  اسیدیتھ
  شاھد

73/7  
75/7  

043/0  
061/0  

ns  

  زیر گیاه  (µs/cm)ھدایت الکتریکی 
  شاھد

47/95  
88/55  

95/4  
58/9  

*  

  زیر گیاه  درصد رطوبت اشباع
  شاھد

60/57  
47/50  

01/5  
75/4  

ns  

  زیر گیاه  درصد آھک
  شاھد

59/23  
37/24  

43/1  
40/2  

ns  

  زیر گیاه  فسفر(پی پی ام)
  شاھد

48/3  
40/3  

133/0  
082/0  

ns  

  زیر گیاه  پتاسیم(پی پی ام)
  شاھد

62/22  
81/13  

06/2  
91/1  

*  

  زیر گیاه  سدیم(پی پی ام)
  شاھد

60/11  
1/16  

03/2  
77/1  

ns  

  زیر گیاه  لیتر) بر مول (میلي كلر
  شاھد

25/4  
2/5  

75/0  
734/0  

ns  

  زیر گیاه  لیتر) بر مول بی کربنات (میلي
  شاھد

5/2  
8/2  

129/0  
282/0  

ns  

  زیر گیاه  لیتر) بر مول منیزیم(میلي
  شاھد

8/3  
07/2  

547/1  
77/0  

ns  

  زیر گیاه  لیتر) بر مول (میلي کلسیم
  شاھد

25/2  
80/1  

359/0  
12/0  

ns  

  و نتیجه گیري بحث- 4

بوته هاي کوچک و کم ارتفاع در صورت  بهسرد بصورت پراکنده و با تراکم پائین  خشکنیمه در مناطق با اقلیم  افدرا

سطح  متري از 1900، نوع اقلیم از ارتفاع افدرادر رویشگاه  مطابق با طبقه بندي آمبرژه .می شوددامنه هاي شمالی مشاهده 
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دستخوش افدرا سرد تغییر می یابد. با تغییر اقلیم وضعیت پراکنش  به نیمه مرطوبسرد دریا تغییر می کند و از نیمه خشک 

درا در مناطق با اقلیم ارتفاعات با مساعد شدن شرایط اف .فراهم می شود تغییر می شود و شرایط بهینه براي این گونه

این گونه  و در دامنه هاي جنوبی، شمالی و شمالغربی مشاهده می شود. انبوهی خود می رسد رویشگاهی از نظر رطوبت به اوج

از  یکی یمقلا گزارش کردند که )1998( والجو و همکاران آوري شده است. متر از سطح دریا جمع 2350تا  1400در ارتفاع 

و  یشگاههادر رو یاهاندر رشد و نمو گ یاتینقش ح یااست. ارتفاع از سطح در یاهاناثرگذار در توسعه گ يعامل ها ینمهمتر

دما،  ییرسبب تغ یاارتفاع از سطح در یش). کاهش و افزا2016اسعدي و خشنود یزدي، ( ایفا می نماید یعیطب يبوم ها یستز

واکنش  یجهشود در نت یم یافتیدر یدو مقدار نور خورش یاهگ یشهآب قابل دسترس ر یزانسرعت باد، م ی،رطوبت نسب

 ). 2014مهزنوزي و همکاران، دهد ( یم ییررا تغ یاهانگ یزیولوژیکیاکوف

با  یآهک يخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در رویشگاههاي این گونه حکایت از آن دارد که عرصه هاي داراي خاکها

زیمنس  یکروم 55/ 88یکیالکتر یت، هدا 75/7 یدیتهومی که از نفوذپذیري و تهویه مناسبی برخوردار است و اسل یبافت شن

گونه اي  Ephedra intermedia) نشان می دهد که 1386نتایج تحقیقات نیکو و همکاران (دارد.  یرشد خوب یمتربر سانت

بودن  یدرصد است که نشانگر غن 59/1خاك  یماده آل انیزم رشد مناسبی دارد. لومی یبافت شنآهک دوست است که در 

 ینخاك داشته است و ا یمواد آل یزانبر م یاثرات محسوس افدراشد که گونه  مشاهده .است یخاك منطقه از نظر مواد آل

الشبرگ و  یهبرگشت و تجز یندفرا یعمل ط ینگردد و ا یخاك م یو ساختمان یزیکیسبب بهبود وضع ف یمواد آل یشافزا

وجود داشت که نشانگر برگشت قابل توجه  افدراپوشش  یرز خاكدر  یمقدار ماده آل یشترینشود ب یانجام م یاهگ يها یشهر

   .مطابقت دارد )2011و همکاران( یاردکان يمهدو یقبا تحق یجهنت یناست. ا یاهگ ییهوا ياندامها یقماده از طر ینا

تاج پوشش  یرباشد که در خاك ز یم يازت تثبیت شده توسط این گونه نیز بسیار چشمگیر است، ازت جزء عناصر یزانم

بوده است. این مطلب گویاي برگشت قابل توجه ازت از طریق الشبرگ  يدار یاختالف معن ينسبت به شاهد دارا افدراگونه 

ت کننده ازت نیز امکان پذیراست. به هر حال، این گونه طی مراحل می باشد. البته وجود میکروارگانیسم ها یا قارچهاي تثبی

 یرگونهخاك ز یتروژنن یزانخود می گردد. م افبرگشت بیوماس به خاك، سبب افزایش میزان ازت خاك در محدوده اطر

صد است در 15/0است و مقدار متوسط آن  5/0تا   02/0 ینب یمعدن يدرصد ازت خاکها ی،درصد است. به طور کل 127/0

 یتاج پوشش گونه فوق به طور محسوس یردر خاك ز یزن یمپتاس یش). افزا1982؛ بروس و ریمنت، 2010کاکار و کات کات، (

نسبت داد که ریشه ها میزان پتاسیم قابل  افدرادار بوده است و علت تفاوت را می توان به جذب پتاسیم توسط گونه  یمعن

سبب کاهش فرسایش و آبشویى پتاسیم  یاهاست بدین ترتیب که از یک سو حضور گ جذب را در خاك پاي بوته افزایش داده

و از سوى دیگر تنفس ریشه ها، مولد مقدار زیادى گاز  )1959آلیسون و همکاران، نسبت به خاك بدون پوشش گیاهى شده (

ذب به وسیله گیاه موثر است ( کربنیک در خاك بوده که در حاللیت پتاسیم غیر محلول و در نتیجه افزایش پتاسیم قابل ج

 باشد. یدارا م يدار یمعن ياختالف آمار افدرا گیاهتاج پوشش  یرخاك ز یکیالکتر یتهدا یزانم نظر ). از2005 ینی،ساالرد

می تواند  امر یناست. علت ا یشترشاهد ب ينسبت به نمونه ها خاك زیر  بوتهدر  یکیالکتر یتهدا یزانشود که م یمالحظه م

 یاهیواکوئل ها گ درونتجمع امالح در امالح شده و از جهت دیگر سبب کاهش فرسایش و آبشویى  یاهگ تاج پوششاز یک سو 

بوته موجب  یرخاك در ز يها یهامالح و انتقال آنها به ال يآن در اثر شستشو یهو تجز يبرگها یزشپس از ر که نسبت داد

هدایت  یشسبب افزا یاههرچند گ ) مطابقت دارد.2013دهنوي و همکاران (این یافته با پژوهش  است. یدهآن گرد یشافزا

و  یزآن ناچ یرمتر است تاثسانتیبر  یمنسز میکرو 94بوته کمتر از  یردر ز مقدار آن ینکهخاك شده است با توجه به ا الکتریکی

ر رویشگاه این گونه حکایت از ). خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك د2007هازلتون و مورفی، قابل صرف نظر کردن است (

لومی که از نفوذپذیري و تهویه مناسبی برخوردار شنی با بافت  یو آهک یرشورغ یایی،آن دارد که عرصه هاي داراي خاك قل

  دارد. یرشد خوب یاهگ ینا ،است

  مورد استفاده منابع - 5 



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10
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The effects of Ephedra major on soil chemical and physical characteristics in 
Kacharanlo- Hesare Hosseini Watershed of Bojnourd 

The purpose of this investigation was to study the effects of Ephedra major on soil physico-
chemical characteristics. Kacharanlo- Hesare Hosseini Watershed was selected. Soil parameters were 
sampled by a random systematic method in the region. Soil samples were taken from depths 0-50cm 
under plant and in control areas. The measured characteristics of soil included texture, electrical 
conductivity (EC), acidity (pH), nitrogen (N),phosphorus (P), potassium (K), Sodium (Na), Ca, HCO3, 
Cl, Mg, Organic matter(OM) and lime. Data were analyzed using SPSS software under windows. T-
test were used to compare the data related to planted and control treatments. Results showed that 
Ephedra major significantly increased the amount of K, EC, N and O.M (P<0.05). In these sites 
measured characteristics of soil in planted areas were more than the control. 

 
Key words: Ephedra major, Soil physico-chemical properties, Kacharanlo- Hesare Hosseini.    


