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 ایرانطبیعی گرگانمنابعدانشگاه علوم کشاورزی و  استادیار ؛یحمیدرضا عسگر ، 

 
 چکیده

هاي اصلي هيدروليکي و فيزيکي خاک است.  هچنيتي  پذيري و ويژگيها يکي از خصوصيات اصلي مؤثر بر فرسايشپايداري خاکدانه
ها از جچله ماده آلي در مياطقي کته فرستايش ختاک ناشتي از اليوهتاي ط ي تي شياسايي خصوصيات خاک مؤثر بر پايداري خاکدانه

ها مواد آلي و پايداري خاکدانهگيري ميزان اندازه تحقيق هاي حفاظتي اس.  هدف اي س استراتژيها اس.، پايه و اساپايداري خاکدانه

بته رو  کتام  نچونه بترداري  ،  بدي  جه.در سه تراکم مختلف کش. گونه آتريپلکس و تاثير کش. اي  گونه بر اي  دو پارامتر اس.

پتس از انتدازه گيتري  .انجتا  گرديتد تکترار در ست   30در هکتتار بتا پايه  (>400)و( 400-200)، (<200در سه تراکم )تصادفي 

( استتفاده T-testو جه. مقايسه ميانيي  هتا از آزمتون ) SPSSپارامترهاي مورد نظر در آزمايشياه، آناليز نتايج با استفاده از نر  افزار 
نست . بته مي قته شتاهد  هاپايداري خاکدانهو  خاکگرديد  نتايج نشان داد کش. آتريپلکس س ب افزايش م يي دار ميزان ماده آلي 

دهد ميزان مواد آلي وپايداري خاکدانه از تراکم کتم بته زيتاد متوسط و زياد نشان مي ،در سه تراکم کم هاشود  مقايسه وآناليز دادهمي

 و خاکدانته ستازي افزايش باعث آلي، ماده افزايش و کش. امکان ايجاد طريق از زراعي صحي  هايمديري. اعچال روند افزايشي دارد 

 .گرددمي خاک کيفي. به ود

 برونايينهآتريپلکس، تراکم کش.،  ها، مواد آلي،پايداري خاکدانه :کلید واژگان
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 مقدمه. ۱
انتد کته در م تاد ت م ال ات مختلف گتزار  کترده

پتذيري ختاک بييي فرسايش خاک، به جاي فرسايشپيش

هتتاي پرهزييتته و کتته ت يتتي  آن مستتتلز  انجتتا  آزمتتايش

هتا تتوان از شتاخپ پايتداري خاکدانتهاست.، متيبر زمان

هتا ط ق ت ريف، پايداري خاکدانته  [2۱،9،۱]استفاده کرد 

هتاي ناشتي توانايي و مقاوم. اتصا ت آنها در مقابل تيش

از فراييدهاي پخشيدگي مثل شخم، فراييدهاي انق تا  و 

ان ساط ذرات خاک و انرژي جي شي ق ترات بتاران است. 

که خود تاب ي از نيروهاي جاذبه و داف ته ناشتي از ف تل و 

مولکتولي و الکترواستتاتيب بتي  محلتتول و بتي انف تا ت 

اي شتتتدن حاصتتتل خاکدانتتته  [۱8] ذرات ختتتاک استتت.

اي شتدن و ستيچاني شتدن است. کته لکولهفراييدهاي فو

اي در ايت  دو مکانيستم خصوصيات خاک نقتش برجستته

پتذيري فرسايشاز جچله عواملي که در   [4]کييدبازي مي

تتوان از بافت. ختاک، ستاختچان ختاک، ميند، مؤثرخاک 

شتيب زمتي ، پوشتتش گيتاهي و ف اليتت. بشتر در زمييتته 

فرسايش يکي از فراييدهاي کشاورزي و دامپروري نا  برد  

خشتب ايتران نيچتههتاي خشتب و اکوسيستمکليدي در 

بايست. متياس.  به ميظور شتياخ. بيشتتر ايت  فراييتد 

در خاک اي  مياطق مورد بررسي قترار گيترد   مؤثرعوامل 

هتا خاکدانهدر فرسايش خاک، پايداري  مؤثريکي از عوامل 

اي  عوامتل در تغيير آن اس. که با شياخ.  مؤثرو عوامل 

توان اقدا  نچود  پايتداري مينس . به حل مشکل مي قه 

خاکدانتته در واقتتع توانتتايي ختتاک در حفتت  شکستت. 

ساختچاني خود در طول زمان در مقابل نيروهاي ختارجي 

  [2]از جچلتته تتتيش حاصتتل از بارنتتدگي و روانتتا  استت. 

هاي ويژگياي اس. که پينيدهها پارامتر خاکدانهپايداري 

مختلفي از خاک هچنتون ترستيب کترب ، ميتزان ميافتذ 

خاک، سترع. نفتوذ آ  بته درون ختاک، ميتزان تتيفس 

خاک، ميزان تراکم، قتدرت نيهتداري آ ، ميتزان هتداي. 

قترار  تأثيرهيدروليکي و مقاوم. به فرسايش آبي را تح. 

ها بتراي خاکدانهدهد  حف  و نيهداري پايداري با  در مي

ب و فرسايش ختاک يخاک، کاهش تخر حف  قدرت توليد

  و هچنيي  کاهش آلودگي محيط زيس. ضروري اس.

بايتد در نظتر داشت. کته قابليت. جتدا شتدن ذرات و 

هتاي مختلتف متفتاوت است.  خاکقابلي. انتقال آنها در 

پذيري به فرسايشارت اط بي  درصد سيل. خاک و ميزان 

درصد مواد آلي و رسي خاک بستيي دارد، به طتوري کته 

بي  دو خاک با ميزان سيل. برابتر ولتي متواد آلتي و رس 

و رس بيشتتر دارد آلتي متفاوت، خاکي کته ميتزان متواد 

بته  پذيري خاک عچدتاًفرسايشپذير اس.  فرسايشکچتر 

هتاي خاکدانتههاي فيزيکي خاک، ماهي. و ميتزان ويژگي

افتزايش  ؛اد آلي و توزيع اندازه ذرات بستيي داردخاک، مو

درصد رس موجب کاهش ضريب هچ ستيي بي  مواد آلي 

گردد  در صورتي که رس ختاک ميسازي خاکدانهو مقدار 

ستازي خاکدانتهکچتر باشد بي  ميزان مواد آلتي و  %3۵از 

هچ ستيي وجود دارد و با افزايش ميزان رس از اي  مقدار 

ستازي کتم خاکدانتهزان متواد آلتي و هچ ستيي بتي  ميت

اي  با توجه به بحث فوق، مواد آلي توليتد   بيابرخواهد شد

ترغيتب  هتاي ريتزخاکدانههاي درش. را بيش از خاکدانه

کييد  هر چقتدر درصتد متواد آلتي و رس يتب ختاک مي

 تتأثيرآلي و رس به هچان خاک  ۀبيشتر باشد، افزايش ماد

 اش. )قانون بتازده نزولتي(سازي خواهد دخاکدانهکچتر بر 

در  تتأثيرچون مواد آلتي و رس هتر دو داراي يتب   [۱9]

 ۀباشيد، درصد با ي يکي از اي  دو )مادميسازي خاکدانه

دييتر  ۀافتزايش متاد تتأثيرموجب کم شتدن  آلي يا رس(

بتته ميظتتور  متتادۀ آلتتيافتتزايش  ۀگتتردد  در نتيجتتمتتي

تر از متؤثربافت. بستيار درش.هاي خاکسازي در خاکدانه

باف. است. و هچنيتي  افتزايش متواد آلتي ريزهاي خاک

 ميليچتتر( و خلتل و ۱/0هاي درش. )خاکدانهباعث توليد 

شود، در صورتي کته افتزايش ميتزان رس، ميفرج درش. 

و در  داده متتر( را افتزايشميلتي 0۵/0هاي ريتز )خاکدانه

  [۱7]دهد مينتيجه ميزان خلل و فرج ريزتر را افزايش 

 ۀپذيري خاک راب تفرسايشها و خاکدانهي  پايداري ب

هتتتاي مختلتتتف شتتتاخپتييتتتاتييي وجتتتود دارد کتتته 

هتا، ختود خاکدانتهپذيري در ارت اط بتا پايتداري فرسايش

هاي هتتا و شتتاخپرو   [۱۵]يتتد ايتت  م لتتب استت. ؤم
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متيوعي جه. ارزيابي پايداري ساختچان ختاک پيشتيهاد 

وضت ي. مختلتف م يتاي  هتا بترگرديده اس.  ايت  رو 

اند  يکي از ها و بر حسب اهداف متفاوتي م رفي شدهخاک

ها براي بررسي پايداري ساختچان خاک، ارزيابي اي  رو 

بته رو  التب تتر  ها اس. که م چو ًتوزيع اندازه خاکدانه

بتراي ت يتي  اً شتود  رو  التب تتر عچومتگيري مياندازه

هتتاي آبتتي تيشهتتاي درشتت. در برابتتر پايتتداري خاکدانتته

  [۱4]شود استفاده مي

در راب ته بتا شتاخپ بيا بر م ال اتي که پژوهشيدر 

بتر فرستايش آبتي انجتا   مؤثرپذيري خاک هاي فرسايش

تري  شاخپ را پايداري خاکدانته بته شتچار م لو  ندداد

 ۵/0ها را که ق ر آنهتا از درصدي از خاکدانه هاآن  ندآورد

مقابتل آ  پايتدار بودنتد را بته متر بزرگتر بتود و در ميلي

  [۵]يدپذيري در نظر گرفتعيوان شاخپ فرسايش

هاي حاصتل از التب کتردن در نتايج پايداري خاکدانه

ميتتانيي  وزنتتي ق تتر  ۀصتتورت محاستت تتتوان بهآ  را مي

شتود اراهته متيناميتده  MWDها که به اختصتار خاکدانه

ختتيس کتتردن ختتاک باعتتث کتتاهش پايتتداري   [22]داد

ها فاصل بي  خاکدانته ها و کاهش خلل و فرج حدخاکدانه

ها در اثتر شود  د يل مت ددي براي تخريتب خاکدانتهمي

مرطو  شدن خاک وجود دارد  مقاوم. خاک بتا افتزايش 

يابتد  زيترا رطوبت. باعتث مقدار رطوب. خاک کتاهش مي

تر شدن متواد طور نر هچي کاهش نيروهاي هچدوستي و 

شود  ان ستاط غيتر يکيواخت. ذرات خاک مي ۀدهيدپيوند

طور ح س شدن هتوا هچي ها در اثر خيس شدن و کلوخه

هتا پتس از مرطتو  خاکدانه ۀکييداز جچله عوامل تخريب

 باشد شدن مي

هتاي خلل و فرج خاک نيز از رو  ۀت يي  توزيع انداز

ديير ت يي  وض ي. ساختچان خاک اس.  از نظتر آمتاري 

 2و  ۱هتاي بزرگتتر از درصتد تتوده و MWDراب ه بتي  

 ۀمتديري. بهييت باشتدمي %9۵تا  %9۱متر به ترتيب ميلي

خاک با افزايش ميتزان متواد آلتي ختاک، باعتث افتزايش 

ها شتده و باعتث حفت  بتاروري و به تود خاکدانهپايداري 

 بتي  از  شتودمتيخصوصيات فيزيکي و شيچيايي ختاک 

 بيشتتري  ختاک، پايتداري ستاختچان بتر مؤثر هايويژگي

 و رس ميتزان بته ترتيتبهبت نآ از پتس و آلي ۀماد به نقش

در تحقيقي ديير   [۱3]شوده ميداد نس . کلسيم کربيات

 ستديم درصتد و کلسيم کربيات آن از پس و آلي ماده ابتدا

 هتايختاک ستاختچاني پايداري بر مؤثر عوامل از را ت ادلي

تتتوان بتتا متتيدر نتيجتته   [2]ندبرشتتچرد وستتديچي شتتور

کته  اراضي تح. کش.ها در خاکدانهگيري پايداري اندازه

هاي مختلتف قترار دارنتد، م لتو  بتودن و مديري.تح. 

 هاي اعچال شده را مورد بررسي قرار داد مديري.پايداري 

 ۀهتتدف از ايتت  تحقيتتق بررستتي اثتتر تتتراکم کشتت. گونتت

ختتاک و پايتتداري  متتادۀ آلتتيآتتتريپلکس هتتاليچوس بتتر 

 باشد  ها ميخاکدانه

 

 شناسیروش. ۲

 مورد مطالعه ۀمنطق. ۲.۱
برون از مراتع قشت قي ايينه ۀمحل اجراي طرح مي ق

 30کيلومتري شچال گرگان و 4۵ ۀاستان گلستان در فاصل

 37ق  واقع شتده و داراي مختصتات آقکيلومتري شچال 

 ۀدرجت 29دقيقه و  ۵4عر  شچالي و  ۀدقيق ۱4درجه و 

برون م رف مراتع شورروي استتان ايينه طول شرقي اس. 

متر اس.   4گلستان اس.  ارتفاع اي  مي قه از س   دريا 

هاي هواشياستي آ  و هواي مي قه بر اساس آمار ايستياه

بترون گتر  و خشتب بتوده و از نظتر اييجهسد وشچيير و 

اقلتيم خشتب و  ءترتيب جزبهه ژبيدي اقليچي آم رتقسيم

گردد  ميانيي  بارنتدگي يمبياباني محسو  نيچهم تدل و 

هاي آبان تا ماه ۀمتر بوده که در فاصلميلي 304آن  ۀسا ن

کيتد  ختاک اراضتي متورد م ال ته متياردي هش. ريز  

ي. خيلي زيتاد است.  هشوري و قليا با باف. متوسط داراي

آغتاز و تتاکيون  ۱3۶3کش. آتريپلکس در مي قه از سال 

هکتتتار از مراتتتع مي قتته در غالتتب طتترح  3۵00حتتدود 

مرت داري به کش. آتريپلکس تخصيپ داده شتده است.  

 استت.  ايجليتتهمتتاهور و تپتتهمراتتتع مي قتته بتته صتتورت 

متتاهوري )اراضتتي لستتي( تپتتهکتتاري در بختتش آتتتريپلکس
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تتوان هاي اي  مي قه مياز ديير گونه . صورت گرفته اس

 )مارونتت ، ستتي له نچکتتي(،  Halostachys caspicaبتته
Artemisia sieberi ،)درميتتتتتتتتته دشتتتتتتتتتتي( 

Aeluropus lagopoides اي( و)چچتت  شتتور پتتا گربتته 

Aeluropus littoralis )اشاره کرد )چچ  شور ساحلي. 

 شناسیروش . ۲.۲

شتامل  اجراي اي  پژوهش طي چيد بختش کلتي کته

ها و اط عات مورد نياز از طريق م ال تات آوري دادهجچع

هاي ف ال مترت ط در بختش اي، ادارات و سازمانکتابخانه

کشتتاورزي، امتتور مربتتوط بتته بختتش م ال تتات ميتتداني و 

متورد م ال ته، مصتاح ه بتا  ۀبرداري از خاک مي قتنچونه

زارعي  و کشاورزان مي قه به جهت. کستب اط عتاتي در 

آورد نقتش ايت  گونته و عچلکترد آن در ترستيب جه. بر

هاي هاي متورد نيتاز بتر روي نچونتهکرب ، اجراي آزمايش

کليه آناليزها  مورد م ال ه انجا  شد و ۀتهيه شده از مي ق

 انجا  گرديد   Excelو 21.0SPSSافزارهاي توسط نر 

برداري بتتته رو  تصتتتادفي صتتتورت گرفتتت.  نچونتتته

هتا )تپتهمتاهوريتپهبخش آتريپلکس کاري در مي قه در 

اي ساحلي( صورت گرفته اس.  حتداقل ت تداد هاي ماسه

 ( محاس ه شد ۱ها از راب ه )نچونه

(۱) 
22

22

)(xp

St
N  

واريتتانس  T student ،:Sاز جتتدول  :t در ايتت  راب تته،

ميتانيي   x ،±۱/0 حتدود اطچييتان م چتو ً :P ها،نچونه

 باشد هاي اوليه مينچونه

برآورد شده بته رو  تصتادفي  ۀسپس اي  ت داد نچون

گتردد  طتول ترانستک. بتا ها توزيتع ميدر طول ترانسک.

شود  متر در نظر گرفته مي ۱00 ؛توجه به موق ي. مي قه

مورد م ال ه سته ترانستک. کته  ۀدر اي  تحقيق در مي ق

فاصتله  ر گرفتته شتد متر طول دارند در نظت ۱00هرکدا  

جهت.   در نظر گرفتته شتدمتر  ۵0ها از يکديير ترانسک.

پوشش گياه در هر تاجخاک از زير  ۀنچون ۱0 برداري،نچونه

خاک از سته ترانستک.  ۀنچون 30ترانسک. که در مجچوع 

  ، تتتتراکم متوستتتط(<200) تتتراکمکتتتمستتت   در ستته 

گيتري نچونهبرداش. شد   (>400تراکم )پر( و 400-200)

به )( به صورت ترکي ي متريسانتي 0-30افق ) ازاز خاک 

يتاه بتا فاصتله گ اطرافخاک از  ۀنچون چيداي  صورت که 

و ستپس بتا هتم  برداشت. متتري از پتاي بوتتهسانتي ۵0

 30 يتزشتاهد ن ۀاز مي قصورت گرف.  ( شوندمي مخلوط

هتاي ختاک نچونتهشتد  مورد نظر برداش.  عچقدر  نچونه

و ميتتزان  متتادۀ آلتتيجهت. ت يتتي  وزن خشتتب و درصتتد 

بته ميظتور به آزمايشياه ميتقتل شتدند  پايداري خاکدانه 

، بته کچتب  SPSSهتا در نتر  افتزار دادهتجزيه و تحليل 

 دو ميتانيي  ۀواريانس، دانک  و مقايست ۀهاي تجزيآزمون

(T-test) کتاري و آتتريپلکس ۀخصوصيات خاک در مي قت

بتا استتفاده از  متادۀ آلتيمقتدار  مقايسه شد  شاهد با هم

بته  724/۱در اي  فرمول عتدد  ( محاس ه گرديد،2)راب ۀ 

درصتد متواد آلتي از کترب  آلتي  ۵8اي  علت. است. کته 

  [۱2]شوند تشکيل مي

(2 ) ×% OC 1.724 OM =% 

کترب  آلتي : OCخاک و  مادۀ آلي :OM ،در اي  راب ه

براي ت يتي  درصتد کترب  آلتي ختاک، از  باشد خاک مي

در اي  رو  اکسيداسيون کترب  شد  استفاده  [23]رو  

-استتيدآلتتي توستتط دي کرومتتات پتاستتيم در مجتتاورت 

شتود، ستپس توستط آمونيتو  سولفوريب غلي  انجا  مي

نترولي  بتا فيانرمال در مجاورت م رف ارتونيمسولفات فرو

مورد استفاده  ۀگردد  راب ميگيري رو  تيتراسيون اندازه

براي برآورد وزن کرب  ختاک بته شترح ذيتل آورده شتده 

متادۀ ( مقدار 2) ۀ(  سپس با استفاده از راب 3) ۀاس. راب 

  محاس ه گرديد آلي

(3) 
S

MBA
OC

39.0)( 
 

مقتتدار  :Aدرصتتد کتترب  آلتتي،  :OCدر ايتت  راب تته، 

متتر سولفات آه  مصرفي براي شتاهد بتر حستب ستانتي
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مقدار سولفات آهت  مصترفي بتراي نچونته بتر  B:مک ب، 

 S:سولفات مصرفي،  ۀنرماليت M:متر مک ب، حسب سانتي

 وزن نچونه بر حسب گر  اس. 

از ميانيي  وزني ق تر خاکدانته  طور که بيان شدهچان

 شود:محاس ه مي زير ۀراب 

   n
i ii wxMWD 1  

iWبه وزن کلها در هر سرند = نس . وزن خاکدانه 

iXها مربتوط بته هتر ستترند = ميتانيي  ق تر خاکدانته

 هاي با  و پايي ( )ميانيي  ق ر الب

 4ميتانيي  بتي   ۀهتا و بتراي مقايستدادهبراي آنتاليز 

( استتتفاده شتتد  کليتته T-testتيچتتار از آزمتتون دانکتت  و )

 انجا  شد   Excle و SPSSنر  افزارهاي آناليزها توسط 

 

 نتایج. ۳
نتتتايج مربتتوط بتته بررستتي خصوصتتيات فيزيکتتي و 

متتري مربتوط بته ستانتي 0-30شيچيايي خاک در عچتق 

 ۀداميتکتاري شتده و شتاهد نشتان داد آتتريپلکس ۀمي ق

کتاري بتي  آتتريپلکسدر مي قه تغييرات مواد آلي خاک 

تغييرات  ۀدامي اس.  9۶/0درصد و با ميانيي   3/۱تا  ۶/۱

درصد و  23/۱تا  2/0 بي شاهد  ۀدر مي قمواد آلي خاک 

در  تغييرات مواد آلتي ختاک ۀدامي اس. 74/0  با ميانيي

 3/۱ تتا7/0  بتي کاري شده با تراکم کتمآتريپلکسمي قه 

تغييرات متواد آلتي  ۀاس.  دامي 92/0 درصد و با ميانيي 

رصتتد و بتتا د 3/۱ا تتت 7/0بتتي   در تتتراکم متوستتط ختتاک

در تغييترات متواد آلتي ختاک  ۀاس.  دامي 9۵/0ميانيي  

 98/0درصتد و بتا ميتانيي   3/۱ا تت ۶/0 بتي تراکم زيتاد 

 در اراضتي  متادۀ آلتيدرصتد  ۱ با توجه بته جتدولاس.  

شتتاهد، تفتتاوت  ۀشتتده توستتط آتتتريپلکس و مي قتتاحيتتا

درصد دار م ييداري دارند  آتريپلکس باعث افزايش م يي

اي  تفاوت بي  سته  2ل با توجه به جدو شود مي مادۀ آلي

دار نيس. در حالي م يييري شده با يکديير گاندازهتراکم 

 دار اس. م ييشاهد  ۀبا مي ق که در مقايسه

 کشت و شاهد ۀمنطقهای خاک در نمونه ۀگیری شداندازه مادۀ آلیدرصد میانگین  ۀمقایس .1جدول

  ميانيي  انحراف م يار بيشييه کچييه

 شاهد 078/0 0۱/0 ۱2/0 03۶/0

48/0  ۶4/0  94/0  ۵۶/0 کاريآتريپلکس   

 

 متر سانتی 0-30عمق  تراکم مختلف در درهای خاک نمونه مادۀ آلی ۀگیری شداندازهمقادیر  .2جدول

  ميانيي  انحراف م يار بيشييه کچييه

۶/0  3/۱  ۱8/0  0/92b (<200)تراکم کم 

7/0  ۵/۱  22/0  0/9۵b (200-400)متوسط تراکم 

8/0  8/۱  23/0  0/98b (>400)تراکم زياد 

2/0  23/۱  2۶/0  0/73a شاهد 
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 مترسانتی 0-30کاری در عمق آتریپلکسشاهد و  ۀخاک در منطق مادۀ آلینمودار درصد .  1شکل 

 

 
 مترسانتی 0-30شاهد در عمق  ۀمختلف و  منطق هایخاک در تراکم مادۀ آلینمودار درصد . 2شکل

 

شتده احيتادر اراضتي MWD ميتزان  ؛نتايج با توجه به

داري دارند  م ييتوسط آتريپلکس و مي قه شاهد، تفاوت 

ها شتده خاکدانهدر واقع آتريپلکس باعث افزايش پايداري 

پتذيري فرستايشاس. که اي  امتر در ميتزان فرستايش و 

ايت   4بتا توجته بته جتدول  دارد ها اهچي. زيتادي خاک

دار م يتي %۵مختلتف در ست    هتايتفاوت بتي  تتراکم

  يس.ن
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 متر سانتی 0-30مختلف در عمق  هایخاک درتراکم هاینمونهMWD مقادیر . 4جدول 

  ميانيي  انحراف م يار بيشييه کچييه

47/0  ۶8/0  0۶/0  0/۵4b تراکم کم 

23/0  ۶7/0  ۱2/0  0/۶۶b تراکم متوسط 

۶۶/0  ۱2/۱  ۱۶/0  0/83b تراکم زياد 

27/0  94/0  ۱۱/0  0/34a شاهد 

 

 

 کاریآتریپلکسشاهد و  ۀدر منطق MWDنمودار میزان .  3شکل 

 

 مختلف و منطقه شاهد هایدر تراکم  MWDنمودار میزان.  4شکل 
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 گیرینتیجهبحث و . ۴
نتايج نشان داد که با افزايش تراکم کشت. آتتريپلکس 

شتتاهد افتتزايش  ۀدر مقايستته بتتا مي قتت متتادۀ آلتتيميتزان 

ميزان مواد آلي از تتراکم کتم بته   داري داشته اس.م يي

در تتراکم  زياد روند افزايشي داشته اس. امتا ايت  تفتاوت

ختاک در   MWDدار نيست.  ميتزانم يتي مختلف کش.

شتاهد افتزايش  ۀکاري نس . بته مي قتآتريپلکس ۀمي ق

از تراکم کم به زياد  MWD ميزانداري داشته اس.  م يي

 هتايبتي  تتراکمروند افزايشي داشتته است. امتا تفتاوت 

نتايج بيانير افزايش ميتزان  دار نيس. م ييمختلف کش. 

آتتريپلکس  ۀانداز گونسايهدر خاکدانه پايداري و  مادۀ آلي

 ۀشتدگيتريانتدازهباشد ميتزان مينس . به مي قه شاهد 

داري م يتيشتاهد از اختت ف  ۀنس . به مي قت مادۀ آلي

در بقايتاي تتوان علت. آن را متيبرخوردار بوده اس. کته 

گياهي حاصل از پوشش گياهي بيان نچود  وجود مواد آلي 

در خاک س ب افزايش تخلخل و در نتيجه کتاهش ميتزان 

بوته شده است. کته ايت  امتر در زيرجر  مخصوص خاک 

ستازي خاکدانتهنيهداش. آ  و نفوذپتذيري بيشتتر آن و 

، در بررستي [۱۶]کيد که بتا نتتايج مينقش مهچي را ايفا 

مواد آلي بر جر  مخصوص ظاهري ختاک در شتچال  تأثير

 پايتداري در آلتي متواد نقتش خوزستتان، م ابقت. دارد 

 افتزايش راه دو از آلتي متاده  است. روش  کام ً هاخاکدانه

 افتزايش ست ب ذرات بتي  چس يدگي افزايش و گريزيآ 

  [7] گترددمتي ختاک ستاختچان هتا وخاکدانته پايتداري

هتاي ختود افتزايش ميتانيي  بررستي، در [۱0]هچنيي  

افزايش مواد آلي پايتدار،  ۀها را در نتيجخاکدانهوزني ق ر 

اي و ريشتهرشد بيشتر گيتاه و وجتود ترشتحات  ۀبه واس 

بازگش. بيشتر بقاياي گياهي و تشديد ف اليت. ميکروبتي 

 قارچ ها، اع   نچودند  مخصوصاً

ا ههدر بررسي پايداري خاکدان [۱۱] حسييي و گلني 

هاي مختلف بيان داشتيد که شتاخپ کاربريدر اراضي با 

هتا ختاک مادۀ آلي(، از مقدار MWDها )خاکدانهپايداري 

کيد و با افتزايش ميتزان کترب  آلتي در ختاک ميت  ي. 

و  مادۀ آلتيمث .  تأثير، نيز [20]و  [۱3]يابد  ميافزايش 

هتا در تحقيقتات ختود خاکدانتهآهب خاک را در پايداري 

اکولوژيکي  م ال ات اقتصادي و تأثيردر کيار بيان نچودند  

حفاظتي جهت.  ۀعيوان يب گونبهديير، کش. آتريپلکس 

و هچنيي  مقابله با فرسايش آبي و  هاي روانماسهتث ي. 

و حتاهز مفيتد  است.حيات مي قته  ۀکييدتهديدکه  بادي

 .باشدمياهچي. 
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