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  چكيده

ند، موجب افزايش ميزان مواد آلي باشتوانايي ترسيب نيتروژن هوا در خاك ميداراي كننده نيتروژن يا درختاني كه درختان تثبيت
اين درختان با افزودن مقادير بااليي از نيتروژن به خاك، موجب حاصلخيزي آن شده و . شونددر خاك تحت اشكوب خود مي

تحقيق . سازدتا حد زيادي مرتفع مي كننده به اين عنصر راخود درخت تثبيت بخصوصگياهان متأثر از درختان مذكور و نياز 
بر حاصلخيزي  ”Celtis caucasica“و نام علمي "تادار "با نام فارسي  هدف بررسي اثرات حضور درخت داغداغان حاضر با

براي . گاه جنگلي اردسته واقع در شهرستان دهاقان از توابع استان اصفهان، به اجرا درآمدخاك و گياهان تحت اشكوب، در ذخيره
 60-40و  40-20، 20-0ي شاهد، در سه عمق لط تاج پوشش داغداغان و نمونهبرداري خاك تحت تسانجام اين مطالعه، نمونه

، كربن آلي، نيتروژن pH ،ECسپس پارامترهاي آهك، . انجام شدكامل تصادفي  هايمتري در قالب طرح آزمايشي بلوكسانتي
ررسي اثرات درخت مورد مطالعه همچنين آناليز گياه محك به لحاظ ب. گيري شدمعدني و نيتروژن كل خاك تحت اشكوب اندازه

نتايج حاصل از . بر ميزان نيتروژن كل، پروتئين و توليد گياهان زيراشكوب در مقياس آزمايشگاهي مورد مطالعه قرار گرفت
درصد نيتروژن كل در خاك و درصد كربن آلي بعالوه نيتروژن كل، پروتئين  نشان داد كه مقادير آهك، نيتروژن معدني، ها آزمايش

متري خاك تحت اشكوب داغداغان، بيشترين مقدار را داشته و با افزايش عمق، از ميزان  سانتي 20-0وليد گياه محك در عمق و ت
  .شدآنها كاسته 

  
  گياه محكاسيديته، هدايت الكتريكي، آهك، كربن آلي، ، حاصلخيزي خاك :هاي كليدي واژه

 
 مقدمه

ورد نياز نيتروژن بعد از كربن يكي از مهمترين عناصر م
مقدار نيتروژن در گياهان مختلف . گياهان و جانوران است

توان كمبود  بنابراين مي. درصد متغير است 10تا  1بين 
نيتروژن را محدوديت عمده براي عمليات اصالح و احياي 

فرم قابل . ديده محسوب كرد طبيعي در مناطق آسيب
-يجذب نيتروژن براي گياهان نيتروژن معدني يا نيترات م

از آنجا . شودباشد كه به صورت شيميايي و طبيعي تهيه مي
كه در مناطق جنگلي و مرتعي استفاده از كودهاي شيميايي 

ي آنها، از نظر اقتصادي عالوه بر مضرات شناخته شده
توجيهي ندارد، استفاده از كودهاي نيتروژني طبيعي توجه 

-اندركاران امر احياي مناطق جنگلي و مرتعي آسيبدست
كودهاي نيتروژني طبيعي . ستاديده را به خود جلب كرده

و يا ) كود سبز(كردن اندامهاي گياهي از طريق مدفون
-كننده نيتروژن، به خاك افزوده مي كشت گياهان تثبيت

هاي ها و بوتهاستفاده از درختان، درختچه. شوند
كننده نيتروژن، نيترات مورد نياز گياهان را در بازه  تثبيت
تري نسبت به كودهاي شيميايي اما با حذف  ي طوالنيزمان
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  .كندمضرات آنها توليد مي
ي نيتروژن در مناطقي كه كننده كشت درختان تثبيت

شرايط خاص رويشگاهي آنها را داشته باشد، با توجه به 
كردن چندمنظوره بودن اين درختان، عالوه بر برطرف
الوار،  نيازهاي بوميان ساكن در منطقه از لحاظ چوب،
پسند و موادغذايي، بادشكن، سايه براي محصوالت سايه

بسياري منافع ديگر، ميزان قابل توجهي نيتروژن رايگان را 
نمايد كه خود در سطوح قابل دسترس خاك ذخيره مي

كشت اين . ي پايدار در منطقه خواهد شدموجب توسعه
كننده موجب رشد درختان در ميان درختان غير تثبيت

-ر درختان همراه و گياهان تحت اشكوب آنها ميتسريع
هاي دليل اصلي استفاده از تركيب مخلوط گونه. شود
كننده نيتروژن، افزايش  هاي غير تثبيتكننده و گونه تثبيت

-دسترس براي محصول اصلي يا گونه ميزان نيتروژن در
چرخه نيتروژن از طريق تجزيه البته . باشدهمراه مي يها

-شدن نيتروژن امكانز آن از طريق معدنيالشبرگ و پس ا
  .گرددپذير مي
كننده  منظور بررسي تأثيرات حضور درختان تثبيت به

كه مبين همين  شدهنيتروژن، مطالعات بسياري انجام 
 .Singh et al كه توسط اي در مطالعه .باشندمطلب مي

كننده و غير بر روي كشت مخلوط درختان تثبيت (2010)
، به اين نتيجه رسيدند كه انجام شد ي نيتروژنكنندهتثبيت

خالص و مواد غذايي ضروري،  تودهزيباالترين توليد 
كننده نيتروژن ايجاد و در واقع مواد بوسيله درختان تثبيت

مغذي شامل پتاسيم، فسفر، نيتروژن، كلسيم و منيزيم، از 
. طريق اين درختان به خاك منطقه افزوده شده است

نيز گزارش كردند كه  David et al. (2006)همچنين 
كننده نيتروژن و اكاليپتوس، هاي تثبيت كشت آميخته گونه

باعث بهبود در چرخه مواد مغذي، حاصلخيزي خاك، 
توليد بيومس، افزايش سرعت تجزيه مواد، توليد 

ها خواهد  محصوالت فرعي و جلوگيري از آفات و بيماري
  .شد

 Hosseini & Sayyadتوسط  شدهي انجام در مقايسه
هاي مرده و  از نظر عناصر غذايي موجود در برگ ،(2005)

ي كننده عنوان درخت تثبيت به(توسكاي ييالقي  زنده
هاي خالص و  با صنوبر دلتوييدس در جنگلكاري) نيتروژن

هاي  آميخته، مشاهده شد كه نيتروژن موجود در برگ
هاي صنوبر در  توسكا بيشتر از صنوبر بوده و برگ

يمارهاي آميخته با توسكاي ييالقي، نيتروژن بيشتري را ت
به عالوه،  .در مقايسه با كشت خالص صنوبر نشان دادند

Naiminia et al. (2011)  نيز بر روي دو گونه درختي
هاي كرت و كهور پاكستاني كننده نيتروژن با نام تثبيت
اي انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند كه كشت اين مطالعه

تواند باعث بهبود  شده ميهاي تخريب رختان در زميند
توجهي در ميزان نگهداشت كربن و نيتروژن در خاك قابل

آنها ميزان . ها شود و در نتيجه سبب احياء اكوسيستم
نيتروژن معدني انتقال يافته از درختان كرت و كهور 

برابر خاك عاري از اين  7تا  3پاكستاني به خاك را حدود 
  .خمين زدنددرختان ت

اي و مرتعي هاي درختي، درختچهكشت گونه
كننده نيتروژن موجود در كشور و معرفي آنها به  تثبيت

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

در اين زمينه مهر تأييدي بر اين ادعا  شدهتحقيقات انجام 
اين . تحقيق حاضر را تشكيل داده است يودهبوده و شال

-عنوان درخت تثبيت به مطالعه به بررسي اثرات داغداغان
كننده نيتروژن بر خصوصيات مختلف شيميايي و فيزيكي 

هاي آزمايشگاهي خاك متأثر از درخت و همچنين بررسي
شده در خاك به گياهان ميزان انتقال نيتروژن تثبيت

 .تصاص يافته استرشديافته بر روي آن اخ
  

  ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

گاه جنگلي استان اصفهان واقع اين تحقيق در تنها ذخيره
نام اردسته  بهكيلومتري شهرستان دهاقان در مكاني  10در 

 262گاه جنگلي به مساحت اين ذخيره. انجام شده است
هكتار  250هكتار محدوده هسته مركزي و  12(هكتار 

و گونه اصلي آن داغداغان و گونه ) گيرربهمحدوده ض
طول جغرافيايي منطقه . باشدهمراه زرشك و زالزالك مي

و عرض  560300تا  556700از  UTMدر مقياس 
و ارتفاع از  3532800تا  3530100از  UTMجغرافيايي 
اين منطقه براساس روشهاي . باشدمتر مي 2000سطح دريا 
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خشك كشور ك و نيمهدومارتن و گوسن، جزو مناطق خش
طرح  آيد و متوسط بارندگي ساالنه محدودهبه حساب مي

در فواصل  حفاظت شده منطقه .باشدمتر ميميلي 67/277
زاگرس قرار گرفته و از مزيت تجمع هاي كوه رشتهمابين 

نهالها با  در اين شرايط. استآب در ميان سنگها بهره برده 
محدوده . انديدا كردهشكستن سنگها راه خود را به بيرون پ

اي و  هاي دامنه هاي كوه، دشت مورد نظر داراي تيپ
كاري و نيز حفظ هاي ديم ها است كه براي طرح واريزه

تراكم حاضر ال حدر . ذخاير جنگلي مناسب است
درصد تخمين زده  25داغداغان در هسته مركزي حدود 

  .شده است

  

  
  اصفهان و شهرستان دهاقاندر استان  موقعيت منطقه مورد بررسي -1شكل
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 در شهرستان دهاقان استان اصفهان گاه جنگلي اردستهذخيره -2شكل

  
  گونه درختي مورد مطالعه

گونه و متعلق به  100داغداغان از نظر تاكسونومي داراي 
 مطالعه .باشدمي) Elm Family( يا )Ulmaceae(خانواده 
 Celtis caucasica(بر روي داغداغان با نام علمي  حاضر
Willd.(، نام انگليسي)Caucasian Nettle Tree ( و نام

توسط  1806سال كه در  "درخت تا"يا  "تادار"فارسي 
Carl Ludwig von Willdeno( انجام  ،شرح داده شده

متر، پوست تنه  15ارتفاع درخت حداكثر تا  .است شده
هاي جوان داراي هاي سفيد، شاخهخاكستري همراه با لكه

زني آن جوانه ميزانيا تقريبا بدون كرك و  ي اندك وكركها
چوب درخت خيلي سخت، . معموال خوب است

ارتجاعي، بادوام و با كيفيت باالست و سوختي عالي به 
اين گياه برگريز است و مناطق آفتابي تا . آيدحساب مي
 3/23تر از  دهد و دماهاي پايين دار را ترجيح مينيمه سايه

در خاكهاي . تواند تحمل كندرا مي گراددرجه سانتي
شني يا لومي كه به طور اسيدي، بازي، مرطوب، خشك و 

اين گياه متعلق به  .كندميمتوسط يا كامال مرطوبند، رشد 
 توراني و منطقه زاگرسي -بخش كوهستاني منطقه ايران

گرگان، مازندران، گيالن، آذربايجان، كرمانشاه، لرستان، (
بويراحمد، بختياري، فارس، خراسان، اصفهان، كهكيلويه و 

 .باشدمي) سمنان و تهران

گياهان اين جنس براي استقرار كندوهاي عسل بطور 
قابل توجهي مقاوم هستند، تثبيت نيتروژن را به روش 

دهند و علوفه مناسبي براي فصول همياري انجام مي
هاي  درخت داغداغان روي خاك. كنندخشك توليد مي

هاي عميق آن، در  اي رشد كرده و ريشه هاي و صخر واريزه
رو در  كند، ازاين ها نفوذ و آنها را متالشي مي شكاف سنگ

آبخيزداري و ايجاد پوشش گياهي در نقاط سنگالخي 
عنوان تنها  توان بهدير بازده بودن آن را مي. كاربرد دارد

  .محدوديت كشت محسوب نمود
  
  برداري از خاكنمونه

يافته در نظر از نهالهاي رشد طقه صرفداغداغان در اين من
باشد كه پايه همسن مي 60چند سال اخير، داراي بيش از 

پايه را انتخاب و از خاك تحت اشكوب آنها در  5تعداد 
- متري نمونهسانتي 60-40و  40-20، 20-0سه عمق 

برداري از طريق حفر پروفيل در نمونه. انجام شدبرداري 
اي مناسب از فاصله خاك تحت اشكوب درخت و با

كه هرگز تحت تأثير برگهاي ) متر 100تقريباً(درخت 
عنوان خاك شاهد يا كنترل انجام  درخت قرار نگرفته، به

برداري در فصل زمستان و دي ماه از آنجا كه نمونه. گرديد
. ه است، مورد فوق به خوبي مدنظر قرار گرفتشدانجام 
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برداري در عمق نمونهپروفيل با سه  5بنابراين در نهايت با 
برداري پروفيل با سه عمق نمونه 5پاي هر درخت و 

نمونه خاك به  30معادل در خاك شاهد، در نهايت 
  .آزمايشگاه منتقل گرديد

  

  
 )تادار(داغداغان  -3شكل

  

  ها يشآزماانجام 
در راستاي بررسي خصوصيات فيزيكي خاك منطقه، ابتدا 

توسط  ECاكتورهاي ف بعدبافت خاك شناسايي گرديد و 
به روش پتانسيومتري   pHمتر و اهمسنجدستگاه هدايت

 .گيري قرار گرفتندمورد اندازه
 :محاسبه گرديد 1 درصد آهك از رابطه

)1(  

  
 )cc(نرماليته و حجم اسيد مصرفي  :و 

VA  وVB:  نرماليته و حجم سود مصرفي)cc( 
eq : آهكاكي واالن گرم 

W : وزن خاك خشك)g( 
سپس درصد كربن آلي به روش واكلي بلك و توسط 

 :محاسبه شد 2 رابطه

)2(  

  
نرماليته و حجم بي كرومات پتاسيم مصرفي : و 

)cc( 
VA  وVB : حجم فروسولفات مصرفي براي نمونه و
 )cc(شاهد 

eq c: اكي واالن گرم كربن 
و بر  KCLگيري با  عدني بوسيله عصارهميزان نيتروژن م

 :محاسبه گرديد 3از طريق رابطه mg N kg-1حسب 
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)3(  

  
Na  وVa:  نرماليته و حجم اسيد مصرفي براي نمونه)cc( 
S : وزن نمونه)g( 
V : حجم عصاره)cc( 

محاسبه درصد نيتروژن كل خاك از روش كلدال يا 
انجام پس از . انجام شد 5اكسيداسيون تر و از رابطه

به منظور بررسي  مربوط به خاك، هاي آزمايش
كننده آزمايشگاهي ميزان انتقال نيتروژن از درختان تثبيت

با  "شاهي يا ترتيزك"نيتروژن به گياهان متأثر از آنها، گياه 
كه داراي رشد سريع  “Lepidium sativum”نام علمي 

عنوان گياه محك انتخاب و در گلخانه بر روي  باشد بهمي
خاك برداشت شده از تحت اشكوب درخت داغداغان و 

منظور برآورد ميزان  در نهايت به. خاك شاهد كاشته شد
نيتروژن انتقال يافته و ميزان تأثير آن بر توليد گياه مورد 

شده بر خاك شاهد، نظر در مقايسه با گياه محك كشت
ميزان  بعددرصد پروتئين موجود در گياه محك تعيين و 

 :محاسبه گرديد 4ه محك از طريق رابطهتوليد گيا
)4(    

 
DM :درصد ماده خشك گونه گياهي 
WD : وزن خشك گونه)g( 
WL : وزن تر گونه)g( 

درصد نيتروژن كل در گياه محك همانند نمونه خاك 
 5به روش كلدال يا اكسيداسيون تر و از طريق رابطه

  :محاسبه شد
)5(  

 

T  وB : حجم اسيد سولفوريك مصرفي براي نمونه و
 )cc(شاهد 

N: نرماليته اسيد سولفوريك 

  وزن يك الي واالن گرم نيتروژن:  
 

 تجزيه و تحليل آماري

اعداد و ارقام حاصل از مراحل مختلف آزمايش، در نرم 
وارد و از طريق طرح فاكتوريل در قالب بلوك  SASافزار 

ارگيري آزمون دانكن، مورد تجزيه و كامل تصادفي با بك
هاي متناظر در زيراشكوب و عمق. تحليل قرار گرفتند

منظور بررسي اختالفات  به T-testشاهد نيز توسط آزمون 
دو به دو مقايسه  ،گيري شدهموجود بين پارامترهاي اندازه

 .شدند
  

  جينتا
خاك برداشت شده، در دو  يهاآمده از نمونه ج بدستينتا
خاك ( ط حضور درخت و عدم حضور درختيشرا

و  40-20، 20-0مختلف  يهان در عمقيو همچن )شاهد
قرار  ليه و تحليو تجز يابيمورد ارز يمتريسانت 40-60

منظور بررسي بافت خاك منطقه مورد مطالعه در  به .گرفتند
برداري درصد ذرات موجود در خاك و هر سه عمق نمونه

در  بعدو ) 1جدول(گرديد  افت خاك منطقه تعيينكالس ب
نتايج نشان داد كه بافت . مثلث بافت خاك قرار گرفت

و  loamمتري سانتي 40-20و  20-0هاي  خاك در عمق
  .بوده است clay loamمتري سانتي 60-40در عمق 
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 درصد ذرات موجود در بافت خاك منطقه مورد مطالعه -1جدول
%ذرات رس %ذرات سيلت %ذرات شن  

يراشكوبز شاهد زيراشكوب شاهد شاهد   زيراشكوب
23/46 41/52 74/39 23/37 99/13 22/24 0-20  

مق
ع

 
ي 

ها
ونه

نم
 

ري
ردا

ب
 

56/45 29/51 6/35 9/21 85/23 81/26 20-40  
85/34 79/49 13/35 91/19 02/28 3/30 40-60  

  
بررسي تأثير حضور و عدم حضور پوشش گياهي 

شيميايي خاك كه به  كي وداغداغان بر خصوصيات فيزي
خاك تحت اشكوب داغداغان و خاك شاهد  مقايسه

گيري شده در پرداخته، نشان داد كه تمام پارامترهاي اندازه
اند و در خاك تحت اشكوب بيشتر از خاك شاهد بوده

داري مشاهده شد درصد معني 1/0سطح اطمينان 
افزايش عمق بر ميزان ثير أتدر بررسي  ).2جدول(

مترها نسبت به عمق اگيري شده، تمام پاري اندازهپارامترها
اند كه تقريباً در تمامي داراي تغييرات بسياري بوده

داري در سطح تفاوت معني) ECبجز آهك و (پارامترها 
  ).3جدول(درصد مشاهده شد  1/0مينان اط

در بررسي اعماق متناظر به لحاظ بررسي ميزان 
ي بين خاك شاهد و بردارتغييرات در اعماق مختلف نمونه

خاك تحت اشكوب داغداغان، تنها دو پارامتر آهك در 
در هر سه عمق  pHمتري و سانتي 60-40عمق
برداري، ميانگين بدست آمده در خاك تحت اشكوب  نمونه

از خاك شاهد كمتر بوده و در ديگر پارامترها اين ميزان 
از طريق آزمون دانكن ميزان  ).4جدول(اشد بميبيشتر 

گيري شده مورد مقايسه ر عمق بر پارامترهاي اندازهتأثي
پارامترها بجز درصد نيتروژن  فت كه در همهقرار گر

-موجود در گياه محك و آهك، در هر سه عمق نمونه
 ).5جدول(دار مشاهده شد برداري اختالف معني

  
  گيرياندازهمترهاي مورد احضور و عدم حضور پوشش گياهي بر پارثير أتتجزيه واريانس  -2جدول

p F value ميانگين مربعات  پارامترها
0001/0  96/37  949/285  ***  درصد آهك
0001/0  34/3079  55223/1  ***

pH 
0002/0  78/19  00684/0  *** دسي زيمنس بر متر  EC 
0001/0  04/1932  32889/1  ***  درصد كربن آلي
0001/0  83/729  88/2993  ***  )mg N/kg(نيتروژن معدني 
0001/0  38/1807  38149/0  ***  درصد نيتروژن كل
0001/0  74/921  4519/0  ***  درصد نيتروژن گياه محك
0001/0  5/15259  613/197  ***  درصد پروتئين گياه محك
0001/0  82/5814  59/6945  ***  )g/cm2(توليد گياه محك 

  .باشددرصد مي 1/0داري در سطح اطمينان ي معنيدهنده نشان ***
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  گيريبرداري بر پارامترهاي مورد اندازههاي نمونهعمقثير أتتجزيه واريانس  -3جدول
p F value ميانگين مربعات  پارامترها

3914/0  98/0  408/7 ns  درصد آهك
0001/0  23/197  09942/0  ***

pH 
3024/0  27/1  00044/0  ns دسي زيمنس بر متر  EC 
0001/0  21/1577  08483/1  ***  درصد كربن آلي
0001/0  23/555  66/2277  ***  )mg N/kg(نيتروژن معدني 
0002/0  4/1095  23121/0  ***  درصد نيتروژن كل
0001/0  99/201  09903/0  ***  درصد نيتروژن گياه محك
0001/0  6/86  121/1  ***  درصد پروتئين گياه محك
0001/0  84/1061  33/1268  ***  )g/cm2(توليد گياه محك 

  .باشددرصد مي 1/0داري در سطح اطمينان معني يدهنده نشان ***
  

  گيري شده در سطوح مورد بررسيكميت پارامترهاي اندازه -4جدول
40-60  20-40  0-20  

زيراشكوب شاهد زيراشكوب شاهد شاهد زيراشكوب  
6/40  a 2/38  b 68/35  b 2/40 a 31 b 9/46 a  درصد آهك

89/7  a 48/7  b 92/7  a 52/7 b 87/7 a 24/7 b

pH 
44/0  b 78/0  a 49/0  b 72/0 a 5/0 b 73/0 a

دسي زيمنس بر متر EC 
1/0  b 15/1  a 1/0  b 46/1 a 34/0 b 93/1 a

 درصد كربن آلي
7/16  b 85/46  a 7/14  b 89/93 a 37/14 b 97/110 a

 )mg N/kg(نيتروژن معدني 
13/0  b 33/0  a 23/0  b 48/0 a 26/0 b 64/0 a

 درصد نيتروژن كل
34/0  b 27/1  a 37/0  b 6/1 a 35/0 b 67/1 a

 درصد نيتروژن گياه محك
98/1  b 17/6  a 17/2  b 58/12 a 07/2 b 51/16 a

درصد پروتئين گياه محك
42/15  b 5/44  a 97/16  b 51/59 a 64/21 b 33/76 a

 )g/cm2(توليد گياه محك 
  .باشددار ميي عدم اختالف معنيدهنده حروف مشترك در جدول نشان
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  گيري شدهآزمون دانكن اثر عمق بر كميت پارامترهاي اندازه -5جدول
   )cm(برداري هاي نمونهعمق 
40-60  20-40  0-20  

77/38  a 33/34  a 96/38 a  درصد آهك
56/7  c 68/7  b 72/7 a

pH 
61/0  b 59/0  b 63/0 a

دسي زيمنس بر متر  EC 
64/0  c 78/0  b 13/1 a  درصد كربن آلي
64/50  c 95/60  b 7/99 a

 )mg N/kg(نيتروژن معدني 
33/0  c 42/0  b 53/0 a  درصد نيتروژن كل
8/0  a 85/0  a 01/1 a

 درصد نيتروژن گياه محك
07/4  c 38/7  b 29/9 a درصد پروتئين گياه محك
97/29  c 24/38  b 98/48 a

 )g/cm2(توليد گياه محك 
 .باشددار مياختالف معني ي عدمدهنده حروف مشترك در جدول نشان

 
  بحث

 يپارامترها ريمقاد موارد بيشتردر انجام شده،  در مطالعه
اه در خاك تحت اشكوب يگذار بر رشد گريو تأث ياساس

 دهنده خاك شاهد بوده است كه نشان شتر ازيداغداغان ب
 يزيتروژن بر حاصلخين كننده تيدرخت تثب العاده ر فوقيتأث

ن خاك تحت اشكوب و يكه ب ياسهيدر مقا. باشديخاك م
در خاك ن پارامتر ي، اشدانجام  pHميزان شاهد از نظر 

و با با افزايش عمق تحت اشكوب كمتر از خاك شاهد و 
ج حاصل ينتا. ش بوديفاصله گرفتن از درخت در حال افزا

ن مطلب را ياز ين Pandey & Singh (2000) قاتياز تحق
در خاك شاهد و تحت  ECگيري  اندازه .دينمايد مييتأ

درختان  ويژه بهاشكوب نشان داد كه حضور پوشش گياهي 
عميق و سطحي همانند داغداغان، در  هاي گسترده با ريشه

ايجاد تخلخل مناسب در خاك مؤثر بوده و امالح و 
تر نييي موجود در سطح خاك را به سطوح پانمكها
  .كننديت ميهدا

خصوصيات هاي مربوط به تجزيه و تحليل داده
درصد كربن آلي، درصد نيتروژن كل  شاملشيميايي خاك 

ن ير ايبودن مقاد ن باالتريمبخاك و ميزان نيتروژن معدني 
خاك شاهد  نسبت بهدر خاك تحت اشكوب مترها اپار

بوده و با افزايش عمق  يمتريسانت 20-0در عمق  ويژه به
عاده ال تأثير فوق دهنده يافته است كه به نوعي نشانكاهش 
در تحقيقي . باشدها بر خاك تحت تاج درخت ميالشبرگ
 ج مطالعهيد نتاييضمن تأ، Parotta (1992)توسط  مشابه

كننده نقش بافر را براي  درختان تثبيتن كه يان ايحاضر و ب
 يد كرد كه براي، تأككنندجلوگيري از آبشويي ايفا مي

فر ميزان فسكسان از نظر يط ي، شراياجهين نتيحصول چن
ن خاك شاهد و تحت يبهاي تبادلي در دسترس و كاتيون

 Pandey & Singhهمچنين . د فراهم باشدياشكوب با
نيتروژن معدني و  يبر رو يگريد مطالعهنيز  (2000)

نيتروژن كل در خاك تحت تسلط تاج پوشش درختان 
ج يانجام دادند و نتافضاي باز  وكننده نيتروژن  تثبيت
  .بدست آوردند يمتريسانت 10-0را در عمق  يمشابه

مقايسه ميزان توليد، درصد پروتئين و درصد نيتروژن 
كل گياه محك كشت شده بر روي خاك تحت اشكوب و 

دهنده باالتر بودن ميزان اين پارامترها  خاك شاهد نيز نشان
در خاك تحت اشكوب داغداغان نسبت به خاك شاهد و 

 و در واقع مق بودكاهش مقادير اين پارامترها با افزايش ع
مربوط به گياه محك، بعد از  ها آزمايشبا توجه به اين كه 

در . بيني بود، قابل پيششدهمربوط به خاك انجام  آزمايش
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در اين   Simmons et al.(2008)توسط اي مطالعهطي 
كه نيتروژن در دسترس و توليد گياهان  تأييد كردند ،زمينه

درصد  200ش از درصد و بي 36ترتيب  بهتحت اشكوب 
  .بيشتر از زمينهاي باز و بدون درخت بوده است

در مجموع با توجه به نتايج حاصل و با علم به اثرات 
، پيشنهاد مختلف يهاعرصه رختان درمفيد حضور د

 ،باشنديم اء و اصالحيكه در دست اح يمناطقشود در  مي
كننده  هاي تثبيتگونه ويژه بهاز درختان چند منظوره 

در زمينهايي كه . ژن همانند داغداغان استفاده گرددنيترو
 ار مستعدياند، بسشدهيعنوان جنگل محسوب م گذشته به

يندي افر يدر طن درختان يا .باشنديم آبشويي و فرسايش
 Biological Nitrogenتثبيت بيولوژيكي نيتروژن يا  به نام

Fixation ، افزودن مقادير فراوان نيتروژن به خاك موجب
عناصر مورد نياز  خود شده وت تسلط تاج پوشش تح

را در  گريدرختان د نورسته ينهالها گياهان مرتعي و
 .دهدمياختيار آنها قرار 

  
  اريزسپاسگ

خواه و دكتر از استادان گرانقدر دكتر سيدحميد متين
در  آنهامساعدت و همراهي  دليلفرشيد نوربخش به 

از همچنين  .رددگمراحل انجام تحقيق، تقدير و تشكر مي
  .شود قدرداني مينيز زحمات داوران محترم 
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Abstract 

Nitrogen-fixing trees (NFT) or trees that have the ability to sequestrate nitrogen in soil, could increase 
organic matter in the understory’s soil. These trees can increase fertility of soil by adding large amount of 
nitrogen to soil and also supply necessity of the understory’s plants or NFTs to this element. This study 
was conducted to investigate the role of “Celtis caucasica” as nitrogen-fixing tree on understory’s soil 
fertility and plants in a reserved area called Ardasteh-Dehaghan at Isfahan province of Iran. For this 
reason, soil sampling was made from two locations (the tree’s understory and outside it or control) and 
three depths from soil surface (0-20, 20-40 and 40-60 cm) under the randomized complete blocks 
statistical design. The studied soil properties consisted of: pH, EC, CaCO3, organic carbon, mineral 
nitrogen, total nitrogen and particle density. Furthermore, a criterion plant from the tree’s understory was 
analyzed at laboratory scale to test effects of the trees on amount of total nitrogen, protein and plant 
production. Results showed that the greatest amounts of soil’s lime, mineral nitrogen and total nitrogen as 
well as the criterion plant’s organic carbon, total nitrogen, protein and production was gained at soil depth 
of 0-20 cm of the hackberry’s understory. These amounts were reduced as soil depth increased. 
 
Key words: criterion plant, soil fertility, pH, EC, CaCO3, organic carbon 


