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چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسي تاثیر دو بادشکن گز ) (Tamarix aphyllaو اوکالیپتوس
روی خصوصیات خاک دشت هامون در منطقه سیستان بود .بدین منظور برای هر یک از دو گونه یک بخش عرضي در
زیر تاج پوشش در فاصله  4/5متری از درخت بهعنوان تیمار و یک بخش عرضي شاهد در فاصله  52متری از درختان
برای هر گونه در نظر گرفته شد .بر روی هر بخش عرضي  92نقطه انتخاب و از سه عمق صفر32-92 ،92-42 ،42-
سانتيمتری نمونهبرداری خاک انجام شد .دادههای هدایت الکتریکي ،اسیدیته ،نسبت کربن به نیتروژن ،مادهآلي،
پتاسیم ،منیزیم ،کلسیم ،سدیم و بافت خاک بهوسیله نرمافزار  SPSSبا استفاده از آزمون  tجفت شده و تجزیه واریانس
در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج حاصل نشان داد که در دو بادشکن
میزان هدایت الکتریکي ،ماده آلي ،کلسیم ،پتاسیم ،سدیم و نسبت کربن به نیتروژن خاک در مقایسه با منطقه شاهد
بهطور معنيداری (سطح اطمینان  35درصد) افزایش داشته است .همچنین ،گونه گز در مقایسه با اوکالیپتوس عليرغم
این که باعث افزایش ماده آلي ،نسبت کربن به ازت ،کلسیم و پتاسیم خاک شده است ،سبب افزایش بیشتر سدیم،
هدایت الکتریکي و شوری خاک در مقایسه با تیمار اوکالیپتوس شده است .بهطور کلي بادشکن گز در مقایسه با
بادشکن اوکالیپتوس از سازگاری بیشتری با شرای ط آب و هوایي منطقه برخوردار بوده و تاثیر مثبت آن بر خصوصیات
خاک که باعث افزایش مواد آلي در سطح خاک شده و در دراز مدت سبب بهبود ساختمان خاک ميشود و همچنین،
نیز باعث افزایش مواد ضروری خاک (ازت ،فسفر و پتاسیم) شده ،از نمود بیشتری برخوردار است.
)(Eucalyptus camaldulensis

واژههای کلیدی :بلوکهای کامل تصادفي ،سیستان ،نرمافزار Tamarix aphylla ،Eucalyptus camaldulensis ،SPSS

مقدمه
تخریب خاک یک مشکل جدی در حال افزایش
بهویژه در مناطق خشک و نیمهخشک ميباشد که با
روشهای مکانیکي و زیستشناختي از جمله ایجاد
بادشکن قابل کنترل است .بادشکنهای درختي در
نتیجه اثراتي که بر خصوصیات خاک ميگذارند ،به
___________________________
* مسئول مکاتباتarm.lalozaee@gmail.com :

مقدار زیادی فرسایش خاک را تحت تاثیر قرار
ميدهند ،بدین منظور شناخت روابط بین گونههای
گیاهي و خاک برای افزایش بهرهوری و جلوگیری از
خسارات مالي با توجه به هزینههای کشت گونههای
گیاهي جهت بادشکن الزم است ( Rihaو همکاران،
 .)4393با توجه به آنکه که گونههای مختلف درختي
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با توجه به ورود آب و مواد غذایي مختلف به بافتهای
آنها و از طرف دیگر ریزش برگها باعث ورود متفاوت
مواد شیمیایي به خاک ميشوند ،بنابراین بخش مهمي
از موفقیت انجام برنامههای تثبیت و احیاء با پوشش
گیاهي منوط به دانستن روابط میان خاک و پوشش
گیاهي است ،زیرا گیاهان بوتهای بهنحو مطلوبي
میکروکلیمای اطراف خود را تغییر ميدهند.
برخي پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج
کشور به برخي تغییرات ایجاد شده ناشي از کاشت
گونههای مرتعي بر محیط تحت کشت خود اشاره
ميکنند که در اینجا به برخي از آنها اشاره ميشود.
 Hentehو همکاران ( )4224در بررسي تأثیر
کشت  Atriplex canescensبر خاک مراتع زرند ساوه
نتیجه گرفتند که مقدار پتاسیم ،فسفر ،نیتروژن،
اسیدیته ،مادة آلي و هدایت الکتریکي در عمق صفر تا
 42سانتيمتری زیر بوتهها افزایش یافت و همچنین،
با افزایش عمق خاک ،تأثیر گونه بر این خصوصیات
خاک کاهش نشان داد )4223( Afkhami .در بررسي
کشت  Atriplex lentiformisبر تغییرات شوری خاک
در همین منطقه گزارش کرد که هدایت الکتریکي در
منطقه کشت کمتر از منطقه شاهد است و دلیل این
موضوع را سایهاندازی بوتهها بیان کرد.
 Farahiو همکاران ( )4244با بررسي تاثیر کشت
گیاه گز بر خصوصیات خاک منطقه نیاتک سیستان به
این نتیجه رسیدند که این گونه باعث افزایش میزان
مواد آلي در سطح خاک شده و در درازمدت سبب
بهبود ساختمان خاک و افزایش عناصر ازت ،فسفر و
پتاسیم خاک شد Mishra .و همکاران ( )4229اثرات
کشت  Eucalyptus tereticonisرا بر خاک ،طي دوره
های سه ،شش و نه سال بررسي کردند و دریافتند که
در اثر کشت این گونه  EC ،pHو  ESPکاهش و مواد
آلي ،ازت کل ،فسفر در دسترس ،یونهای کلسیم،
منیزیم و پتاسیم قابل تبادل در خاکها افزایش یافت.
همچنین ،خلل و فرج و ظرفیت نگهداشت آب خاک و
اثر مثبت درختان بر خاک با افزایش سن درختان
افزایش یافت.
 Tracyو  )4225( Gromadzkiبا مطالعه رویشگاه
حارهای ساوانا دریافتند که میزان تجمع مواد غذایي
گیاهي مانند نیتروژن ،فسفر و پتاسیم بیشتر از خاک
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موجود بین بوتههاست )4223( Yuma .در بررسي
طرح جامع مدیریت آب بهوسیله گونه Atriplex
 lentiformisدر دانشگاه سانتاباربارا گزارش کرد که
این گونه بهنحو مطلوبي باعث کاهش تبخیر آب از
خاک سطحي شده و در مدیریت منابع آب ميتواند
نقش مهمي ایفا نماید )4229( Zewide .اثر
جنگلکاری  E. globulusرا که بهصورت شاخه زاد و
با دوره بهرهبرداری کوتاهمدت در سرزمینهای مرتفع
اتیوپي مدیریت ميشد ،بر حاصلخیزی خاک بررسي
کرد .مقدار عناصر غذایي خاک (ازت ،کلسیم و
منیزیم) با افزایش تعداد دورههای بهرهبرداری بهصورت
معنيداری کاهش ميیافت و ذخیره عناصر غذایي
خاک (کیلوگرم در هکتار) در دوره برداشت و هم
نسبت به دورههای برداشت قبلي در تمام تودههای
جنگلکاری در کمترین حد بود.
هدددف از اجددرای ایددن پددژوهش بررسددي میددزان
اثرگ دذاری بادشددکن گونددههددای گددز و اوکددالیپتوس در
مناطق خشک بر خواص فیزیکي و شیمیایي خاک به-
سبب پیشنهاد نوع مناسب بادشکن زنده برای مبارزه با
فرسایش بادی در منطقه هدامون و منداطق بدا شدرایط
مشابه بود.
مواد و روشها
منطقه موورد پوووه ::تحقیدق حاضدر در منطقده
هامون سیستان با مساحتي حدود  5952هکتار که در
مختصات جغرافیایي "  34˚ 93' 99تدا " 34˚ 44' 53
طول شرقي و "  92˚ 53' 25تا "  94˚ 47' 49عدر
شدمالي قددرار دارد ،انجدام شددد .از نظدر زمددینشناسددي
منطقه جزء زون نهبندان–خاش است کده سدازندهای
زمینشناسي از پرکامبرین تا کواترنر را شامل ميشدود.
آب و هوای منطقه بیاباني صحرایي بوده و اقلیم منطقه
طبق طبقهبندی اقلیمي دومارتن بدا شداخخ خشدکي
 4/3جزء مناطق فراخشک ميباشد.
متوسددط بارندددگي سدداالنه  53/3میلدديمتددر بددا
تبخیرسددالیانه بددر اسدداس آمددار بلندمدددت 4942/54
میليمتر در سال و متوسدط دمدای سداالنه  44درجده
سانتيگراد ميباشد .با توجه به اقلیم ،میدانگین سداالنه
رطوبت نسبي که در ایستگاه سینوپتیک زابل در طدول
دوره آماری 42ساله بهدسدت آمدده اسدت 99 ،درصدد
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دشتهای آبرفتي و دشتهای سیالبي است.

شکل  -1منطقه مورد پژوهش (اطراف هامون)

روش پووه ::برای انجام پدژوهش ،ابتددا در منطقده
روی نقشه با مقیداس  4:52222مکدانهدای بادشدکن
درختي مختلف که برای تثبیدت از هشدت سدال قبدل
احداث شده بودند ،مشخخ و بهطدور کلدي دو منطقده
کلیدی برای دو گونه گز و اکالیپتوس انتخاب کده ایدن
مناطق در اطراف هامونها قرار داشت کده ردیدفهدای
بادشکن برای مبارزه با فرسدایش ایجداد شدده بدود .در
مرحله بعد بهمنظور بررسي اثرات بادشکن درختي گدز
و اکالیپتوس بر روی خواص فیزیکي و شیمیایي خداک
دو ترانسددکت خطددي بددهطددول  422متددر بدده مددوازات
بادشکنهدا یکدي در زیدر تداج پوشدش در فاصدله 4/5
متری از درخت چون شاخ و برگ گیداه در اطدراف آن
ریزش ميکند و در اثر تجزیه بر خاک تاثیر ميگذراد و
دیگری در فاصله  52متری که هیچگونه بادشدکني در
آن موجود نبود ،بهعنوان نمونههای شاهد انتخاب شد.
در هددر ترانسددکت  92نقطدده بددهروش تصددادفي-
سیستماتیک انتخاب و از سه عمق صدفر،42-42 ،42-
 92-42سانتيمتر نمونه خاک تهیه شد .سپس نمونه-
ها برای انجام آزمایشات مربوطه به آزمایشگاه منتقل و
در مجاورت هوای آزاد خشک شدند .در آزمایشگاه pH
(دستگاه pHمتر)EC( EC ،متر) ،مداده آلدي ( Walkyو
 ،)Blackپتاسیم قابل جذب کلسیم و منیدزیم تبدادلي

(دستگاه فلیمفتومتر ،)4سدیم موجود در عصاره اشدباع
(دستگاه فلدیمفتدومتر) و بافدت خداک (هیددرومتری)4
اندازهگیری شدند .پدس از حصدول اطمیندان از نرمدال
بددودن دادههددا (آزمددون کولوموگددوروف) و همگنددي
واریانسها (آزمون لدون) بدهمنظدور مقایسده و بررسدي
معنيدار بودن عوامل خاک در تیمارهای مورد مطالعده
با تیمارهای شاهد ،هر تیمار بهطور جداگانه بدا منداطق
شاهد خود مورد آزمون  tجفت شدده قدرار گرفدت و از
طرفي برای بررسي و مقایسه تیمارهدا (تیمدار و شداهد
مربوط به گونه گز و اکالیپتوس) از نظر تاثیرگذاری بدر
عوامددل خدداک کلیدده دادههددا مددورد تجزیدده واریددانس
یددکطرفدده ( )ANOVAقددرار گرفتنددد .بددرای مقایسدده
میانگینها از آزمون توکي استفاده شد .کلیه مقایسدات
در سطح اطمینان  35درصدد بدا ندرمافدزار SPSS. 16
انجام شد.
نتایج و بحث
نتایج حاصل از آزمون  tویژگيهای خاک
تیمارهای مورد بررسي در جدول  4و  4آورده شده

Flame photometer
Hydrometer Method

1
2
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است .در منطقه احداث بادشکن گز ،هدایت الکتریکي،
مادهآلي و کلسیم خاک تفاوت معنيدار در سطح پنج
درصد و میزان کربن به نیتروژن ،پتاسیم و سدیم
تفاوت معنيدار در سطح یک درصد در سه عمق مورد
بررسي با تیمار شاهد داشتند ،بهطوری که در مقایسه
با تیمار شاهد مقادیر عوامل مورد بررسي در منطقه
بادشکن گز بیشتر بود.
همچنین ،مقایسه عوامل فیزیکو-شیمیایي خاک
در منطقه بادشکن اوکالیپتوس و شاهد (جدول )4
نشان داد که مقادیر هدایت الکتریکي ،ماده آلي،C/N ،
پتاسیم ،منیزیم و سدیم خاک تفاوت معنيدار در
سطح پنج درصد و یک درصد در مقایسه با شاهد
داشت ،هر چند که مقادیر مورد بررسي همواره تفاوت
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معنيدار را در هر سه عمق نمونهبرداری نداشتند ،ولي
در اکثر مواقع معنيدار بوند .اسیدیته خاک منطقه
احداث بادشکن در مقایسه با شاهد تفاوت معنيدار در
سطح پنج درصد در عمقهای دوم و سوم نمونهبرداری
نشان داد ،بهطوری که میزان اسیدیته خاک در این
منطقه بیشتر از اسیدیته خاک شاهد بود .این در حالي
است که اسیدیته خاک در منطقه کاشت اوکالیپتوس
در مقایسه با منطقه شاهد تفاوت معنيداری را بهلحاظ
آماری نشان نداد .در هر دو منطقه تحت عملیاتي بر
اساس نتایج بهدست آمده در مقایسه با مناطق شاهد
عوامل فیزیکي خاک به لحاظ آماری تفاوت معنيدار را
نداشتند (.)p2/25

جدول  -1مقایسه میانگین صفات مورد اندازهگیری خاک در منطقه بادشکن گز و تیمار شاهد با آزمون t
تیمار

میانگین
عمق اول

زیرگیاه

9/49±2/24

شاهد

9/22±2/24

هدایت الکتریکي

زیرگیاه

5/29±2/44

)(dS.m-1

شاهد

9/33±2/24

زیرگیاه

44/42±2/24

شاهد

7/34±2/24

ماده آلي

زیرگیاه

4/33±2/229

()%

شاهد

2/49±2/24

پتاسیم

زیرگیاه

9/92±2/24

))Mg.Kg-1

شاهد

9/32±2/29

منیزیم

زیرگیاه

9/22±2/24

))Mg.Kg-1

شاهد

4/22±2/29

کلسیم

زیرگیاه

9/42±2/24

()%

شاهد

3/22±2/24

سدیم

زیرگیاه

322±4/34

))Mg.Kg-1

شاهد

953±4/43

شن

زیرگیاه

49/22±2/42

()%

شاهد

54/22±2/43

سیلت

زیرگیاه

59/47±2/43

()%

شاهد

44/92±2/45

رس

زیرگیاه

42/37±2/23

()%

شاهد

9/27±2/27

خصوصیات
اسیدیته

C/N

نتیجه
آزمون
n.s
*
**
*
**
**
*
**
n.s

n.s

n.s

میانگین
عمق دوم
9/39±2/23
9/23 ±2/29
5/37±2/24
4/42±2/44
3/45±2/24
2/39±2/24
2/32±2/24
2/93±2/24
9/32 ±2/24
4/72±2/24
5/22±2/24
9/22±2/29
3/52±2/24
5/22±2/29
945/22±4/42
429/22±4/34
49/22±2/33
52/24±2/44
44/29±2/32
49/29±2/45
9/34±2/23
4/34±2/25

نتیجه
آزمون
*
*
**
*
*
*
*
**
n.s

n.s

n.s

میانگین
عمق سوم
9/79±2/229
9/22±2/223
3/42±2/42
9/35±2/42
9/22±2/24
5/52±2/24
4/54±2/24
2/94±2/24
9/32±2/24
4/52±2/29
9/22±2/24
4/52±2/23
4/22±2/24
4/52±2/29
473±4/43
442±4/43
45/22±2/94
54/22±2/44
54/22±2/44
45/22±2/44
9/52±2/23
9/42±2/23

نتیجه
آزمون
*
*
*
*
*
n.s

n.s

n.s

n.s

n.s

n.s

* و ** بهترتیب معنيدار در سطح احتمال پنج و یک درصد و  n.sغیر معنيدار ميباشد .مقایسه میانگینها بهوسیله آزمون توکي و در سطح احتمال پدنج درصدد انجدام گرفتده

است.
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نتایج حاصل از تجزیه واریانس خصوصدیات خداک
در مناطق احداث بادشکن و شاهد در جددول  9نشدان
مي دهد کده میدزان اسدیدیته و هددایت الکتریکدي در
منطقه بادشکن گز ،بیشتر از سه تیمار دیگدر بدود کده
موجب قلیایي شدن خاک شده است ( .)p2/25میزان
کربن به نیتروژن اندازهگیری شدده بدین چهدار تیمدار
مورد بررسي تفاوت معنيدار در سطح یک درصد نشان
داد ،بهطوری که بیشترین میدزان کدربن بده نیتدروژن

جلد  ،7شماره 4934 ،4

مربوط بده تیمدار بادشدکن گدز بدود .نتدایج حاصدل از
مقایسه پتاسیم ،منیزیم و سدیم حاکي از مقدار بیشدتر
این خصوصیات در منطقه بادشکن گز بود کده تفداوت
معنيدار با سایر تیمارها داشتند .هر چند میدزان مداده
آلي خاک تیمار بادشکن گز بیشتر از تیمار اوکالیپتوس
بود ،ولي بهلحداظ آمداری تفداوت معنديداری را نشدان
نداد.

جدول  -2مقایسه میانگین صفات مورد اندازهگیری خاک در منطقه بادشکن اوکالیپتوس و تیمار شاهد با آزمون t
تیمار

میانگین عمق اول

خصوصیات

زیرگیاه
شاهد
زیرگیاه
شاهد
زیرگیاه
شاهد
زیرگیاه
شاهد
زیرگیاه
شاهد
زیرگیاه
شاهد
زیرگیاه
شاهد
زیرگیاه
شاهد

9/93±2/24
9/99±2/49
4/94±2/44
2/94±2/24
42/92±2/24
3/35±2/24
4/52±2/24
4/25±2/24
3/52±2/24
9/92±2/29
4/42±2/24
9/32±2/29
7/52±2/24
3/92±2/45
99/22±4/34
34/22±4/43

شن

زیرگیاه

44/22±2/44

()%

شاهد

49/49±2/43

سیلت

زیرگیاه

43/47±2/44

()%

رس

شاهد
زیرگیاه

45/92±2/44
3/79±2/23

()%

شاهد

3/27±2/29

اسیدیته
هدایت الکتریکي
)(dS.m-1
C/N

ماده آلي
()%

پتاسیم
))Mg.Kg-1

منیزیم
))Mg.Kg-1

کلسیم
()%

سدیم
))Mg.Kg-1

نتیجه
آزمون
n.s
*
*
*
**
n.s
n.s
*
n.s
n.s
n.s

میانگین عمق دوم
9/59±2/29
9/43±2/23
4/34±2/4
2/34±2/24
3/32±2/24
3/92±2/4
4/92±2/24
2/92±2/24
5/92±2/29
9/52±2/24
4/52±2/24
9/92±2/29
7/22±2/24
3/22±2/24
73/22±3/57
59/22±4/43
43/22±2/53
47/22±2/44
45/29±2/42
44/29±2/42
5/74±2/23
9/34±2/24

نتیجه آزمون
n.s
*
n.s
n.s
**
*
*
*
n.s
n.s
n.s

میانگین عمق سوم
9/52±2/24
9/44±2/24
4/39±2/24
2/35±2/24
3/52±2/24
3/49±2/24
4/32±2/24
4/22±2/24
4/22±2/24
9/22±2/29
4/22±2/24
9/39±2/23
3/35±2/24
3/52±2/29
34/22±4/43
52/22±4/43
49/22±2/72
54/22±2/44
52/22±2/44
45/22±2/42
9/52±2/29
7/22±2/25

نتیجه
آزمون
n.s
*
n.s
*
*
*
n.s
n.s
n.s
n.s
n.s

* و ** بهترتیب معنيدار در سطح احتمال پنج و یک درصد و  n.sغیر معنيدار ميباشد .مقایسه میانگینها بهوسیله آزمون توکي و در سطح احتمال پدنج درصدد انجدام گرفتده

است.

نتیجهگیری
بررسي منطقه بادشکن گز نشان داد که کشت گز
سبب افزایش معنيدار اسیدیته و هدایت الکتریکي و
همچنین ،مقادیر نسبت کربن به نیتروژن ،پتاسیم،
مادهآلي و پتایسم ،منیزیم و سدیم خاک شده است.
بهطور کلي ميتوان گفت که تمام خصوصیات

اندازهگیری شده در خاک زیر گیاه گز مقادیر بیشتری
را نسبت به خاک منطقه شاهد در هر سه عمق نشان
ميدهد ،هر چند که در بعضي موارد تفاوت معنيدار
نبود .افزایش  ECو  pHدر سطح خاک حاکي از انتقال
امالح نمک بهوسیله گونه گز طي هشت سال از عمق و
تجمع آن در سطح خاک ميباشد که ادامه این

بادشکنهای درختي گز و اوکالیپتوس بر برخي خصوصیات فیزیکي و شیمیایي خاک در دشت هامون

تاثیر

تغییرات منجر به شور و قلیایي شدن سطح خاک
ميشود ( .)4334 ،Emtehaniزمان نمونهبرداری نیز در
تجمع امالح در زیر گیاه موثر ميباشد ،بهنحوی که در
طول فصل خشک گیاه با تنش خشکي روبرو گشته و
برای جذب سریعتر آب از خاک غلظت امالح را در
برگهای خود افزایش ميدهد و پس از اتمام فصل
خشک و رفع تنش خشکي با ریزش برگهای گیاه و
همچنین ،ریزشهای جوی باعث افزایش هدایت

544/

الکتریکي در زیرگیاه خواهد شد .در مورد گیاه گز
انتقال امالح از طریق برگ بیشتر از اوکالیپتوس است،
بهطوری که در اغلب موارد برگها بهصورت سفید
مشاهده ميشوند و ذرات امالح بهصورت قطره از
برگها به زمین ميریزد .افزایش مواد آلي و در پي آن
افزایش عناصر حاصلخیزی مانند پتاسیم ميتواند از
نتایج مثبت کشت گز در منطقه باشد.

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین خصوصیات اندازهگیری شده خاک بین بادشکنها و مناطق شاهد.
خصوصیات
اندازهگیری شده
اسیدیته
هدایت الکتریکي ) (dS.m
C/N
مادهآلي ()%
پتاسیم ))Mg.Kg-1
منیزیم ))Mg.Kg-1
کلیسم ))Mg.Kg-1
سدیم ))Mg.Kg-1
شن ()%
سیلت ()%
رس ()%
-1

میانگین مربعات
بین
گروهها
n.s49/49
*73/44
**42/44
**4/59
**43/33
**49/37
*43/32
49**4394299
n.s5/
n.s93/49
n.s947/49

میانگین

داخل گروهها

گز

n.s2/45
*4/34
*9/43
**2/433
**94/94
*44/37
**4/95
*44474/2
n.s59/45
n.s473/75
n.s434/45

9/79a
5/97a
44/42a
4/33a
5/33a
3/45a
7/42a
322a
42/23a
54/47a
9/37a

شاهد
9/24b
9/44b
3/55b
2/94b
9/47b
9/44b
5/93b
924/45b
43/49a
49/92a
9/27a

اوکالیپتوس
9/94a
4/97c
9/94c
4/44a
4/33c
4/23c
3/34c
77/49c
44/22a
44/22a
45/22a

شاهد
9/44a
2/95c
3/44b
2/94c
9/47b
9/54b
5/93b
54/45d
44/22a
42/52a
47/52a

* و ** بهترتیب معنيدار در سطح احتمال پنج و یک درصد و  n.sغیر معنيدار ميباشد .مقایسه میانگینها بهوسیله آزمون توکي و در سطح احتمال پنج درصدد انجدام گرفتده
است .در هر ردیف تفاوت دو میانگین که دارای حروف مشترک هستند از لحاظ آماری معنيدار نیست.

نتایج بهدست آمده با نتایج  Farahiو همکاران
( )4244در بررسي تاثیر بادشکن گز در منطقه نیاتک
سیستان مطابقت داشت .این محققان در پژوهش خود
مبني بر تاثیر کشت گز بر عوامل خاک نشان دادند که
در خاک بادشکن گز عناصر نیتروژن ،پتاسیم ،فسفر و
ماده آلي خاک در مقایسه با شاهد تفاوت معنيدار
داشت .افزایش ماده آلي خاک در هر دو منطقه کاشت
گز و اوکالیپتوس ناشي از برگشت زیستتوده هوایي
گیاهان و تجزیه الشبرگها است .نتایج حاصل از این
مطالعه نشان داد که گونه گز در مقایسه با اوکالیپتوس
عليرغم اینکه باعث افزایش ماده آلي ،نسبت کربن به
نیتروژن ،کلسیم و پتاسیم خاک شده است ،سبب
افزایش بیشتر سدیم ،هدایت الکتریکي و شوری خاک

در مقایسه با تیمار اوکالیپتوس شده است .در مدیریت
اراضي تحت کشت گز برای کنترل فرسایش بادی باید
این موارد مدنظر قرار گیرند و بر اساس شرایط منطقه
نسبت به انتخاب گونه گیاهي اقدام نمود .گونه گز
نسبت به گونه اوکالیپتوس از سازگاری بیشتری با
منطقه برخوردار است .عليالخصوص که باعث افزایش
مواد آلي و بهبود ساختمان خاک ميشود و از گذشته
تاکنون کشت آن در سیستان همچنان مرسوم است و
در مورد درختاني مانند اکالیپتوسها که
الشبرگهایشان خیلي کُند تجزیه ميشوند ،بهتر است
با پهنبرگاني مانند توسکا و صنوبر لرزان کاشته شوند
که دارای ریشه دواني دینامیک بوده و بتوانند افقهای
عمقي و غیرقابل نفوذ این خاکها را اشغال نمایند که

4934 ،4  شماره،7 جلد
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بدین ترتیب ساختمان خاک نیز اصالح خواهد شود
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Abstract
The aim of this research is to study the impact the establishment of two types of windbreak,
namely Tamarix aphylla and eucalyptus, on the soil characteristics in the Hamon plain,
Sistan, Iran. In order, for each of the two species, a transect was set in 1.5 meter from plant
canopy of the tree as treatment and a transect in distance of 50 meters from the trees as
control. 30 points on each transect was selected and soil samples were taken at three depths
(0-10, 10-30, 30-60 cm).The data of electro conductivity, acidity, the ratio of carbon to
nitrogen, organic matter, potassium, magnesium, calcium, sodium, and texture of the soil,
were analyzed using the SPSS software, paired t-test and analysis of variance in a
randomized block design. Results showed that with the construction of the two windbreaks,
electro conductivity, organic matter, calcium, potassium, sodium and carbon to nitrogen ratio
had a significant (95%) increase compared to the control region. Furthermore, results showed
that Tamarix aphylla in compared to eucalyptus, caused more increase in sodium, electro
conductivity, and soil salinity, despite the fact that it causes an increase in organic C/N,
carbon to nitrogen ratio, calcium, and potassium. In general, compared to eucalyptus,
Tamarix aphylla windbreak has a better compatibility with the climate in the region Positive
impact on soil properties, increasing soil organic matter levels and in the Long-term will help
improve soil structure and soil also increases the necessary materials (nitrogen, phosphorus
and potassium), the has more positive effects on the characteristics of the soil.
Keywords: Eucalyptus camaldulensis, Randomized block, Sistan, SPSS software,
Tamarixaphylla
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