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های درختی گز و اوکالیپتوس بر برخی خصوصیات فیزیکی و تاثیر بادشکن

 شیمیایی خاک در دشت هامون
 

 3و مهدیه ابراهیمی 2نو محمدرضا دهمرده قلعه ،1*اکرم اللوزایی
، خاک آب ودانشکده منابع مربي،  4، گرگانعلوم کشاورزی و منابع طبیعي دانشگاه ، منابع طبیعيدانشکده  ،دانشجوی دکتری 4

 زابل دانشگاه، آب و خاکدانشکده  استادیار، 9و  دانشگاه زابل
 

 44/44/4934 تاریخ پذیرش:  49/24/4934 تاریخ دریافت:

 

 چکیده 

 (Eucalyptus camaldulensis)و اوکالیپتوس  (Tamarix aphylla)، بررسي تاثیر دو بادشکن گز پژوهشهدف از این  

منظور برای هر یک از دو گونه یک بخش عرضي در  طقه سیستان بود. بدیندشت هامون در من روی خصوصیات خاک

متری از درختان  52عنوان تیمار و یک بخش عرضي شاهد در فاصله متری از درخت به 5/4زیر تاج پوشش در فاصله 

 32-92، 92-42 ،42-صفر نقطه انتخاب و از سه عمق 92برای هر گونه در نظر گرفته شد. بر روی هر بخش عرضي 

آلي، های هدایت الکتریکي، اسیدیته، نسبت کربن به نیتروژن، مادهبرداری خاک انجام شد. دادهمتری نمونهسانتي

جفت شده و تجزیه واریانس  tبا استفاده از آزمون   SPSSافزارنرم وسیله بهپتاسیم، منیزیم، کلسیم، سدیم و بافت خاک 

تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که در دو بادشکن  های کامل تصادفي مورددر قالب طرح بلوک

آلي، کلسیم، پتاسیم، سدیم و نسبت کربن به نیتروژن خاک در مقایسه با منطقه شاهد میزان هدایت الکتریکي، ماده

رغم  الیپتوس عليگونه گز در مقایسه با اوک ،همچنین .درصد( افزایش داشته است 35داری )سطح اطمینان طور معني به

سبب افزایش بیشتر سدیم،  ،که باعث افزایش ماده آلي، نسبت کربن به ازت، کلسیم و پتاسیم خاک شده است این

کلي بادشکن گز در مقایسه با  طورهدایت الکتریکي و شوری خاک در مقایسه با تیمار اوکالیپتوس شده است. به

ط آب و هوایي منطقه برخوردار بوده و تاثیر مثبت آن بر خصوصیات بادشکن اوکالیپتوس از سازگاری بیشتری با شرای

 ،و همچنینشود  خاک که باعث افزایش مواد آلي در سطح خاک شده و در دراز مدت سبب بهبود ساختمان خاک مي

 نیز باعث افزایش مواد ضروری خاک )ازت، فسفر و پتاسیم( شده، از نمود بیشتری برخوردار است.

 

  SPSS ،Eucalyptus camaldulensis ،Tamarix aphylla افزارسیستان، نرم ،های کامل تصادفيبلوک ی:های کلیدواژه

 

 مقدمه 

حال افزایش  اک یک مشکل جدی درتخریب خ 

 که با باشدمي خشکویژه در مناطق خشک و نیمهبه

جمله ایجاد  شناختي ازمکانیکي و زیست هایروش

 در های درختيکنش. بادرل استقابل کنت بادشکن

 به ،گذارنداثراتي که بر خصوصیات خاک مي نتیجه

ادی فرسایش خاک را تحت تاثیر قرار مقدار زی

های شناخت روابط بین گونهدین منظور ب، دهند مي

وری و جلوگیری از هي و خاک برای افزایش بهرهاگی

های های کشت گونهبا توجه به هزینهخسارات مالي 

و همکاران،  Riha) الزم استگیاهي جهت بادشکن 

های مختلف درختي گونهکه  که آنتوجه به  با .(4393

___________________________ 
 arm.lalozaee@gmail.com :اتمسئول مکاتب* 
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های بافتمختلف به  غذایيورود آب و مواد  با توجه به

متفاوت  باعث ورود هاریزش برگ طرف دیگر از و ها آن

 مهمي بخش بنابراین ،ندشوخاک مي بهمواد شیمیایي 

 پوشش با حیاءا و تثبیت هایبرنامه انجام موفقیت از

 پوشش و خاک میان روابط دانستن به منوط گیاهي

 مطلوبي نحوبه ایبوته گیاهانزیرا  ،گیاهي است

   دهند.مي تغییر را خود اطراف میکروکلیمای

انجام شده در داخل و خارج  های پژوهشبرخي  

شده ناشي از کاشت  دکشور به برخي تغییرات ایجا

شت خود اشاره محیط تحت ک های مرتعي برگونه

 د.شوها اشاره مي جا به برخي از آن که در این کنند مي

 Henteh تأثیر بررسي ( در4224) و همکاران 

 ساوه زرند مراتع خاک برAtriplex canescens  کشت

 نیتروژن، پتاسیم، فسفر، مقدار که ندگرفت نتیجه

صفر تا عمق  در الکتریکي هدایت و آلي مادة اسیدیته،

 ،همچنینیافت و  افزایش هابوته زیر ریمتسانتي 42

 خصوصیاتاین  بر گونه تأثیر خاک، عمق افزایش با

( در بررسي 4223) Afkhami .داد کاهش نشان خاک

بر تغییرات شوری خاک  Atriplex lentiformisکشت 

که هدایت الکتریکي در گزارش کرد  در همین منطقه

این  دلیل است وشاهد  کشت کمتر از منطقه منطقه

  ها بیان کرد.اندازی بوتهموضوع را سایه

 Farahi  ( با بررسي تاثیر کشت 4244)و همکاران

خصوصیات خاک منطقه نیاتک سیستان به  بر گیاه گز

که این گونه باعث افزایش میزان  نداین نتیجه رسید

مدت سبب در دراز مواد آلي در سطح خاک شده و

زت، فسفر و عناصر اافزایش  ان خاک وبهبود ساختم

اثرات ( 4229)و همکاران  Mishra .دشخاک پتاسیم 

دوره طي بر خاک، را Eucalyptus tereticonisکشت 

سال بررسي کردند و دریافتند که  نهو  شش، سه های

کاهش و مواد  ESPو  pH ،ECدر اثر کشت این گونه 

های کلسیم، آلي، ازت کل، فسفر در دسترس، یون

ها افزایش یافت. تبادل در خاک منیزیم و پتاسیم قابل

خلل و فرج و ظرفیت نگهداشت آب خاک و  ،همچنین

اثر مثبت درختان بر خاک با افزایش سن درختان 

  افزایش یافت.

Tracy  وGromadzki (4225) رویشگاه  با مطالعه

ای ساوانا دریافتند که میزان تجمع مواد غذایي  حاره

تر از خاک بیش انند نیتروژن، فسفر و پتاسیمگیاهي م

( در بررسي 4223) Yuma هاست. موجود بین بوته

 Atriplexگونه  وسیله بهطرح جامع مدیریت آب 

lentiformis  که  دانشگاه سانتاباربارا گزارش کرددر

نحو مطلوبي باعث کاهش تبخیر آب از این گونه به

تواند ميخاک سطحي شده و در مدیریت منابع آب 

اثر Zewide (4229 ) نقش مهمي ایفا نماید.

صورت شاخه زاد و  هرا که ب E. globulusکاری  جنگل

های مرتفع  مدت در سرزمین برداری کوتاه با دوره بهره

 بررسي خاک شد، بر حاصلخیزی اتیوپي مدیریت مي

کرد. مقدار عناصر غذایي خاک )ازت، کلسیم و 

صورت  برداری به های بهره منیزیم( با افزایش تعداد دوره

یافت و ذخیره عناصر غذایي  داری کاهش مي معني

)کیلوگرم در هکتار( در دوره برداشت و هم خاک 

های  های برداشت قبلي در تمام توده نسبت به دوره

 کاری در کمترین حد بود.  جنگل

بررسددي میددزان   پددژوهشاجددرای ایددن   هدددف از

در  کددالیپتوسوهددای گددز و ابادشددکن گونددهی ذاراثرگدد

-به زیکي و شیمیایي خاکمناطق خشک بر خواص فی

سبب پیشنهاد نوع مناسب بادشکن زنده برای مبارزه با 

و منداطق بدا شدرایط    فرسایش بادی در منطقه هدامون  

 .بودمشابه 

 

 ها مواد و روش

در منطقده   حاضدر  تحقیدق پوووه::  منطقه موورد  

که در هکتار  5952حدود ساحتي هامون سیستان با م

 34˚ 44' 53 "ا تد  34˚ 93' 99 " مختصات جغرافیایي

عدر    94˚ 47' 49 "تا  92˚ 53' 25 " و شرقيطول 

شناسددي از نظدر زمددین  م شددد.، انجدا شدمالي قددرار دارد 

کده سدازندهای   خاش است –ء زون نهبندانمنطقه جز

 شدود. پرکامبرین تا کواترنر را شامل ميشناسي از زمین

اقلیم منطقه  بیاباني صحرایي بوده و آب و هوای منطقه

دی اقلیمي دومارتن بدا شداخخ خشدکي    بنطبقهطبق 

 باشد.  ميمناطق فراخشک ء جز 3/4

 بددامتددر میلددي 3/53متوسددط بارندددگي سدداالنه   

 54/4942مدددت بلند مدداراسدداس آ تبخیرسددالیانه بددر

درجده   44متوسدط دمدای سداالنه     متر در سال و میلي

، میدانگین سداالنه   توجه به اقلیم باباشد. گراد ميسانتي

وپتیک زابل در طدول  ر ایستگاه سینرطوبت نسبي که د

درصدد   99دسدت آمدده اسدت،    هساله ب42دوره آماری 
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 های سیالبي است. های آبرفتي و دشت دشتباشددد. عرصدده مطالعدداتي شددامل اراضددي پسددت،   مددي
 

 
 اطراف هامون(پژوهش )منطقه مورد  -1شکل 

 

 ابتددا در منطقده   ،پدژوهش  انجامبرای پووه:: روش 

بادشدکن  هدای  مکدان  4:52222 سبا مقیدا  روی نقشه

قبدل   سدال  هشدت که برای تثبیدت از   رختي مختلفد

 طدور کلدي دو منطقده   احداث شده بودند، مشخخ و به

یپتوس انتخاب کده ایدن   گز و اکال برای دو گونه دیکلی

هدای   ها قرار داشت کده ردیدف   مناطق در اطراف هامون

. در بادشکن برای مبارزه با فرسدایش ایجداد شدده بدود    

 منظور بررسي اثرات بادشکن درختي گدز بعد به حلهمر

شیمیایي خداک   روی خواص فیزیکي و و اکالیپتوس بر

بدده مددوازات  متددر 422طددول  بدده خطددي ترانسددکت دو

 5/4در فاصدله   پوشدش هدا یکدي در زیدر تداج     بادشکن

چون شاخ و برگ گیداه در اطدراف آن    متری از درخت

و  گذراد ر ميکند و در اثر تجزیه بر خاک تاثی مي ریزش

در  يبادشدکن  گونه متری که هیچ 52ری در فاصله دیگ

 شد.های شاهد انتخاب نوان نمونهعبه ،آن موجود نبود

-روش تصددادفينقطدده بدده  92در هددر ترانسددکت  

، 42-42، 42-صدفر سیستماتیک انتخاب و از سه عمق 

-هسپس نمون د.شمتر نمونه خاک تهیه سانتي 42-92

و منتقل  ت مربوطه به آزمایشگاهزمایشابرای انجام آ ها

 pH در آزمایشگاه ند.در مجاورت هوای آزاد خشک شد

و  Walkyآلدي )  مداده مترEC (EC ،) متر(،pH)دستگاه 

Black ،)تبدادلي  منیدزیم  وکلسیم  پتاسیم قابل جذب 

 موجود در عصاره اشدباع  سدیم ،(4فتومتر تگاه فلیم)دس

 (4متری( و بافدت خداک )هیددرو   فتدومتر  دستگاه فلدیم )

پدس از حصدول اطمیندان از نرمدال     . گیری شدنداندازه

)آزمددون کولوموگددوروف( و همگنددي    هددابددودن داده

منظدور مقایسده و بررسدي    بده  زمون لدون( ها )آواریانس

 مورد مطالعده  های خاک در تیمار عواملدار بودن  معني

طور جداگانه بدا منداطق   های شاهد، هر تیمار به با تیمار

جفت شدده قدرار گرفدت و از     tآزمون شاهد خود مورد 

)تیمدار و شداهد    ی بررسي و مقایسه تیمارهدا طرفي برا

تاثیرگذاری بدر   نظراز  مربوط به گونه گز و اکالیپتوس(

تجزیدده واریددانس هددا مددورد  خدداک کلیدده داده عوامددل

قددرار گرفتنددد. بددرای مقایسدده  (ANOVA) طرفدده یددک

ایسدات  کلیه مق .استفاده شد توکيها از آزمون میانگین

 SPSS. 16افدزار  درصدد بدا ندرم    35در سطح اطمینان 

 انجام شد.
 

  و بحث نتایج

خاک  های ویژگي tنتایج حاصل از آزمون  

آورده شده  4و  4در جدول   های مورد بررسي تیمار

                                                           
1
 Flame photometer  

2
 Hydrometer Method  
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هدایت الکتریکي،  ،گز بادشکنمنطقه احداث در است. 

 پنجدار در سطح  تفاوت معني خاکو کلسیم  آليماده

، پتاسیم و سدیم کربن به نیتروژنو میزان  درصد

در سه عمق مورد دار در سطح یک درصد تفاوت معني

در مقایسه که  طوریبهداشتند، بررسي با تیمار شاهد 

در منطقه  مورد بررسي عوامل شاهد مقادیر تیماربا 

  بادشکن گز بیشتر بود.

شیمیایي خاک -یزیکوف عواملمقایسه  ،همچنین

( 4شاهد )جدول  شکن اوکالیپتوس ودر منطقه باد

، C/Nآلي، که مقادیر هدایت الکتریکي، ماده  نشان داد

 دردار پتاسیم، منیزیم و سدیم خاک تفاوت معني

 مقایسه با شاهددر  درصد و یک درصد پنجسطح 

چند که مقادیر مورد بررسي همواره تفاوت  هر ،داشت

، ولي ندنداشتبرداری نمونهسه عمق  هردر را دار معني

منطقه اسیدیته خاک  د.ندار بودر اکثر مواقع معني

دار در احداث بادشکن در مقایسه با شاهد تفاوت معني

برداری های دوم و سوم نمونهدرصد در عمقپنج سطح 

این در که میزان اسیدیته خاک  طوریبه ،نشان داد

حالي  این درمنطقه بیشتر از اسیدیته خاک شاهد بود. 

اشت اوکالیپتوس یدیته خاک در منطقه کاست که اس

لحاظ داری را بهتفاوت معنيشاهد  در مقایسه با منطقه

 بردر هر دو منطقه تحت عملیاتي  .آماری نشان نداد

در مقایسه با مناطق شاهد دست آمده  هاساس نتایج ب

دار را فیزیکي خاک به لحاظ آماری تفاوت معني عوامل

 (.25/2pنداشتند )

 
 tتیمار شاهد با آزمون  وگز بادشکن  منطقهگیری خاک در  مقایسه میانگین صفات مورد اندازه -1جدول 

 تیمار خصوصیات
 میانگین

 عمق اول

نتیجه 

 آزمون

 میانگین

 عمق دوم

نتیجه 

 آزمون

 میانگین

 عمق سوم

نتیجه  

 آزمون

 اسیدیته
 49/9±24/2 زیرگیاه

n.s 
23/2±39/9 

* 
229/2±79/9 

* 
 22/9±223/2 23/9 ±29/2 22/9±24/2 شاهد

 هدایت الکتریکي
(dS.m-1) 

 29/5±44/2 زیرگیاه
* 

24/2±37/5 
* 

42/2±42/3 
* 

 35/9±42/2 42/4±44/2 33/9±24/2 شاهد

C/N 
 42/44±24/2 زیرگیاه

** 
24/2±45/3 

** 
24/2±22/9 

* 
 52/5±24/2 39/2±24/2 34/7±24/2 شاهد

 ماده آلي
)%( 

 33/4±229/2 زیرگیاه
* 

24/2±32/2 
* 

24/2±54/4 
* 

 94/2±24/2 93/2±24/2 49/2±24/2 شاهد

 پتاسیم
Mg.Kg-1)) 

 92/9±24/2 زیرگیاه
** 

24/2± 32/9 
* 

24/2±32/9 
* 

 52/4±29/2 72/4±24/2 32/9±29/2 شاهد

 منیزیم
Mg.Kg-1)) 

 22/9±24/2 زیرگیاه
** 

24/2±22/5 
* 

24/2±22/9 
n.s 

 52/4±23/2 22/9±29/2 22/4±29/2 شاهد

 کلسیم
)%( 

 42/9±24/2 زیرگیاه
* 

24/2±52/3 
* 

24/2±22/4 
n.s 

 52/4±29/2 22/5±29/2 22/3±24/2 شاهد

 سدیم
Mg.Kg-1)) 

 322±34/4 زیرگیاه
** 

42/4±22/945 
** 

43/4±473 
n.s 

 442±43/4 22/429±34/4 953±43/4 شاهد

 شن

(%) 

 22/49±42/2 زیرگیاه
n.s 

33/2±22/49 
n.s 

94/2±22/45 
n.s 

 22/54±44/2 24/52±44/2 22/54±43/2 شاهد

 سیلت
)%( 

 47/59±43/2 زیرگیاه
n.s 

32/2±29/44 
n.s 

44/2±22/54 
n.s 

 22/45±44/2 29/49±45/2 92/44±45/2 شاهد

 رس
)%( 

 37/42±23/2 زیرگیاه
n.s 

23/2±34/9 
n.s 

23/2±52/9 
n.s 

 42/9±23/2 34/4±25/2 27/9±27/2 شاهد
درصدد انجدام گرفتده     پدنج آزمون توکي و در سطح احتمال  وسیله بهها  مقایسه میانگینباشد.  دار مي غیر معني n.sدرصد و  یکو  پنجدار در سطح احتمال  ترتیب معني ** بهو * 

 .است
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واریانس خصوصدیات خداک    نتایج حاصل از تجزیه 

نشدان   9جددول   در مناطق احداث بادشکن و شاهد در

دهد کده میدزان اسدیدیته و هددایت الکتریکدي در       مي

منطقه بادشکن گز، بیشتر از سه تیمار دیگدر بدود کده    

(. میزان 25/2pموجب قلیایي شدن خاک شده است )

گیری شدده بدین چهدار تیمدار     کربن به نیتروژن اندازه

دار در سطح یک درصد نشان مورد بررسي تفاوت معني

ه بیشترین میدزان کدربن بده نیتدروژن     ک طوریداد، به

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   

چند میدزان مداده    دار با سایر تیمارها داشتند. هرمعني

ار اوکالیپتوس آلي خاک تیمار بادشکن گز بیشتر از تیم

داری را نشدان  لحداظ آمداری تفداوت معندي    ولي به ،بود

 نداد.  

 

 tو تیمار شاهد با آزمون اوکالیپتوس بادشکن  منطقهگیری خاک در  مقایسه میانگین صفات مورد اندازه -2جدول 

 میانگین عمق اول تیمار خصوصیات
نتیجه 

 آزمون
 میانگین عمق سوم نتیجه آزمون میانگین عمق دوم

نتیجه  

 آزمون

 اسیدیته
 93/9±24/2 زیرگیاه

n.s 
29/2±59/9 

n.s 
24/2±52/9 

n.s 
 44/9±24/2 43/9±23/2 99/9±49/2 شاهد

 هدایت الکتریکي
(dS.m-1) 

 94/4±44/2 زیرگیاه
* 

4/2±34/4 
* 

24/2±39/4 
* 

 35/2±24/2 34/2±24/2 94/2±24/2 شاهد

C/N 
 92/42±24/2 زیرگیاه

* 
24/2±32/3 

n.s 
24/2±52/3 

n.s 
 49/3±24/2 92/3±4/2 35/3±24/2 شاهد

 ماده آلي
)%( 

 52/4±24/2 زیرگیاه
* 

24/2±92/4 
n.s 

24/2±32/4 
* 

 22/4±24/2 92/2±24/2 25/4±24/2 شاهد

 پتاسیم
Mg.Kg-1)) 

 52/3±24/2 زیرگیاه
** 

29/2±92/5 
** 

24/2±22/4 
* 

 22/9±29/2 52/9±24/2 92/9±29/2 شاهد

 منیزیم
Mg.Kg-1)) 

 42/4±24/2 زیرگیاه
n.s 

24/2±52/4 
* 

24/2±22/4 
* 

 39/9±23/2 92/9±29/2 32/9±29/2 شاهد

 کلسیم
)%( 

 52/7±24/2 زیرگیاه
n.s 

24/2±22/7 
* 

24/2±35/3 
n.s 

 52/3±29/2 22/3±24/2 92/3±45/2 شاهد

 سدیم
Mg.Kg-1)) 

 22/99±34/4 زیرگیاه
* 

57/3±22/73 
* 

43/4±22/34 
n.s 

 22/52±43/4 22/59±43/4 22/34±43/4 شاهد

 شن

)%( 

 22/44±44/2 زیرگیاه
n.s 

53/2±22/43 
n.s 

72/2±22/49 
n.s 

 22/54±44/2 22/47±44/2 49/49±43/2 شاهد

 سیلت
)%( 

 47/43±44/2 زیرگیاه
n.s 

42/2±29/45 
n.s 

44/2±22/52 
n.s 

 22/45±42/2 29/44±42/2 92/45±44/2 شاهد

 رس
)%( 

 79/3±23/2 زیرگیاه
n.s 

23/2±74/5 
n.s 

29/2±52/9 
n.s 

 22/7±25/2 34/9±24/2 27/3±29/2 شاهد

انجدام گرفتده    وسیله آزمون توکي و در سطح احتمال پدنج درصدد   ها به مقایسه میانگینباشد.  دار مي غیر معني n.sدار در سطح احتمال پنج و یک درصد و  ترتیب معني * و ** به

 .است

 

 گیرینتیجه

بادشکن گز نشان داد که کشت گز  بررسي منطقه 

اسیدیته و هدایت الکتریکي و دار معنيسبب افزایش 

، پتاسیم، مقادیر نسبت کربن به نیتروژن ،همچنین

. ه استخاک شدپتایسم، منیزیم و سدیم و  آليماده

 اتیتمام خصوص که توان گفتطور کلي ميهب

 یشتریب ریمقاد گز اهیگ ریشده در خاک ز یریگ اندازه

را نسبت به خاک منطقه شاهد در هر سه عمق نشان 

دار بعضي موارد تفاوت معني چند که در هر ،دهديم

از انتقال  يدر سطح خاک حاک pHو  EC شیافزا. نبود

از عمق و سال  هشتطي گز  گونه وسیله بهامالح نمک 

 نیکه ادامه ا باشديتجمع آن در سطح خاک م
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شدن سطح خاک  یيایقل منجر به شور و راتییتغ

در  زین یبردارنمونه زمان(. Emtehani، 4334) شود يم

که در  ینحوبه ،باشديموثر م اهیگ ریتجمع امالح در ز

روبرو گشته و  يتنش خشک اب اهیطول فصل خشک گ

آب از خاک غلظت امالح را در  ترعیجذب سر یبرا

پس از اتمام فصل و دهد يم شیاخود افز یهابرگ

و  اهیگ یهابرگ زشیبا ر يخشک و رفع تنش خشک

 تیهدا شیباعث افزا یجو یهازشیر ،نیهمچن

در مورد گیاه گز  خواهد شد. اهیرگیدر ز يکیالکتر

 ،استاز اوکالیپتوس بیشتر  انتقال امالح از طریق برگ

صورت سفید ها بهدر اغلب موارد برگکه  طوریبه

صورت قطره از هد و ذرات امالح بنشوده ميمشاه

آن  يو در پ يمواد آل شیافزاریزد. ها به زمین ميبرگ

از  تواندمي میمانند پتاس یزیعناصر حاصلخ شیافزا

 .باشدمثبت کشت گز در منطقه  جینتا

 

 شاهد.ها و مناطق گیری شده خاک بین بادشکن نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین خصوصیات اندازه -3جدول 

 خصوصیات

 گیری شدهاندازه

 میانگین میانگین مربعات

 بین

 ها گروه
 شاهد اوکالیپتوس شاهد گز ها داخل گروه

 اسیدیته

 (dS.m-1)هدایت الکتریکي 
C/N 

 )%(آلي ماده

 ((Mg.Kg-1پتاسیم 

 ((Mg.Kg-1 منیزیم

 ((Mg.Kg-1کلیسم 

 ((Mg.Kg-1سدیم 

 )%(شن 

 )%(سیلت 

 )%(رس 

49/49n.s 

44/73* 

44/42** 

59/4** 

33/43** 

37/49** 

32/43* 

4394299**49

/5n.s 

49/93 n.s 

49/947 n.s 

45/2n.s 

34/4* 

43/9* 

433/2** 

94/94** 

37/44* 

95/4** 

2/44474* 

45/59 n.s 

75/473 n.s 

45/434 n.s 

a79/9 

a97/5 

a42/44 

a33/4 

a33/5 

a45/3 

a42/7 

a322 

a23/42 

a47/54 

a37/9 

b24/9 

b44/9 

55/3 b 

b94/2 

b47/9 

b44/9 

b93/5 

b45/924 

a49/43 

a92/49 

a27/9 

a94/9 

c97/4 

94/9 c 

a44/4 

c33/4 

c23/4 

c34/3 

c 49/77 

a22/44 

a22/44 

a22/45 

a44/9 

c95/2 

44/3 b 

c94/2 

b47/9 

b54/9 

b93/5 

45/54 d 

a22/44 

a52/42 

a52/47 

وسیله آزمون توکي و در سطح احتمال پنج درصدد انجدام گرفتده     ها به مقایسه میانگینباشد.  دار مي غیر معني n.sد و دار در سطح احتمال پنج و یک درص ترتیب معني * و ** به

 دار نیست.است. در هر ردیف تفاوت دو میانگین که دارای حروف مشترک هستند از لحاظ آماری معني

 

 

و همکاران  Farahiبا نتایج دست آمده  هنتایج ب

تاثیر بادشکن گز در منطقه نیاتک  ( در بررسي4244)

سیستان مطابقت داشت. این محققان در پژوهش خود 

خاک نشان دادند که  عواملبر تاثیر کشت گز بر  مبني

در خاک بادشکن گز عناصر نیتروژن، پتاسیم، فسفر و 

دار ماده آلي خاک در مقایسه با شاهد تفاوت معني

ه کاشت داشت. افزایش ماده آلي خاک در هر دو منطق

توده هوایي گز و اوکالیپتوس ناشي از برگشت زیست

نتایج حاصل از این  ها است.گیاهان و تجزیه الشبرگ

مطالعه نشان داد که گونه گز در مقایسه با اوکالیپتوس 

نسبت کربن به که باعث افزایش ماده آلي،  رغم این يعل

سبب  ،و پتاسیم خاک شده است ، کلسیمنیتروژن

سدیم، هدایت الکتریکي و شوری خاک افزایش بیشتر 

در مقایسه با تیمار اوکالیپتوس شده است. در مدیریت 

اراضي تحت کشت گز برای کنترل فرسایش بادی باید 

اساس شرایط منطقه  این موارد مدنظر قرار گیرند و بر

گونه گز  نسبت به انتخاب گونه گیاهي اقدام نمود.

بیشتری با نسبت به گونه اوکالیپتوس از سازگاری 

الخصوص که باعث افزایش  علي .منطقه برخوردار است

شود و از گذشته  مواد آلي و بهبود ساختمان خاک مي

تاکنون کشت آن در سیستان همچنان مرسوم است و 

که  ها اکالیپتوس مانند درختانيدر مورد 

 است بهتر شوند، مي تجزیه کُند خیلي هایشان الشبرگ

 شوند کاشته لرزان صنوبر و اتوسک مانند برگاني با پهن

 های افق بتوانند و بوده دینامیک دواني ریشه که دارای

 که نمایند اشغال را ها خاک این نفوذ و غیرقابل عمقي
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   . (Habibi Kaseb ،4334) دوش خواهد اصالح نیز خاک ترتیب ساختمان بدین
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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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