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   Camphorosma monspeliacaگونه گياه کافوری تاثير ارزيابی 
  بر عناصر خاکي در استان چهارمحال و بختياري

  
  ۵ حسين محمدعسکري و۴منوچهر سرداري ،۳، منصور مصداقي۲*تيلکي ، قاسمعلي ديانتي۱وند غريب ريخد... ا حجت

 ايران،  دانشگاه تربيت مدرس،ي ارشد مرتعدار  آموخته کارشناسي دانش ۱
 ، ايران دانشگاه تربيت مدرس،دانشکده منابع طبيعي و علوم دريايي يار استاد ۲

  ، ايران گرگان طبيعي ي و منابع استاد دانشگاه علوم کشاورز ۳
  ، ايرانبختياري ير كل منابع طبيعي استان چهارمحال و  مد۴

  ، ايرانن دانشگاه تهرا، دانشكده منابع طبيعي،نشجوی دکتری بيابانزدايي دا۵

  )٨/١١/٨٧: ، تاريخ تصويب٢٣/٤/٨٧: تاريخ دريافت(

  
  چکيده

     گونه.  قرارگرفتبررسی مورد ياريتبخ استان چهارمحال و در Camphorosma monspeliaca رويشگاه گونه پژوهشدر اين 

C. monspeliaca ۳۵۰۰ گسترهاي به ه در محدودههاي غير بومي در استان و انحصاري رويشگاه دوتو تنگ صياد است کيکي از گونه 

   سانتيمتري و۰ ‐۱۰در دو عمق  هاي غيربومي بر محيط رويشي جديد، عناصر خاکاحتمال تاثير گونه  بهبا توجه. هكتار پراکنش دارد

اين . رار گرفت تجزيه و تحليل ق، موردSPSS با نرم افزارها ه دادتجزيهسانتيمتري در سه مرحله عمليات صحرايي، آزمايشگاهي و ۱۰‐۳۰

هاي گونه. باشد ميي شمالي، جنوبي و اراضي مسطح ها هدر کل چشم انداز رويشگاه انتشار دارد و بهترين الگوي پراکنش آن در دامن گونه

 از سیبررهاي گياهي مورد  نبود ولي در تودهدار معنيداد تفاوت در دو عمق نتايج نشان  .باشند مختلف، متفاوت ميهای برایدر  همراه

عناصر سديم، پتاسيم،  از بين. ي نشددار معنيهاي گياهي اثر متقابل عمق و توده.  شدديدهي دار معنيلحاظ عناصر معدني خاک تفاوت 

 ۰ ‐۱۰(هاي همجوار در عمق سطحي فسفر، کلسيم، نيتروژن و کربن آلي خاک؛ ميانگين سديم، منيزيم و کربن خاک در توده منيزيم،

هاي اين گونه و  را دارد و بين تودهميزاندر سه موقعيت کمترين ) سانتيمتري۱۰‐۳۰(يم و کربن آلي در خاک عمقي سد و) سانتيمتري

گذارد  رويش تاثير ميموقعيتتوان گفت اين گونه بر سديم خاک بنابراين مي. وجود دارد)  >p/۰۵(ي دار معنيهاي همجوار اختالف توده

هاي اين گونه باعث افزايش توليد ماده آلي و افرايش الشبرگ در پاي بوته. يابدگياه افزايش ميو جذب سطحي سديم خاک درحضور اين 

 رقابت يوني و جذب سطحي اين عنصر درعمق سطحي توانبه توان  مي رويش اين گونه را موقعيتخاک  افزايش منيزيم. شوند کربن مي

از اين . گذارد خاک با افزايش ماده آلي خاک تاثير مثبت بر خاک ميیها ويژگیر رغم تاثير منفي باين گونه به. دانست)  سانتيمتري۰ ‐۱۰(

 در مديريت مراتعتوان  مي...) دارويي، صنعتي، دامي، حفاظت خاک و فضاي سبز(اي با ارزشهاي چند منظوره گياه به عنوان گونه

  .نمودگيری  بهره

  

  استان چهارمحال و بختياري ي، تاثير گونه،عناصر خاک ،Camphorosma monspeliaca :هاي کليديواژه
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  ... بر Camphorosma monspeliaca گونه  گياه کافوریتاثير                                                          ارزيابی       ٣٤

  مقدمه 

 موقعيتخاک  با محيط،  سازگاريبرای گياهي یها هامعج
 وجود پيش از سالها باور؛ اين دهند ميرويش را تغيير 

بنابراين گياهان بر . ١)۱۹۹۹، کارانيو و هم(داشته است 
ي  تاثير دارند و محيط زيست بي مانندمحيط فيزيکي خود

قربانلي، ( سازند مي موجودات زنده فراهم ديگررا براي 
شرايط خاکي   گياهي ویها هجامع از طرفي .)۱۳۸۱
توپوگرافي، گراديان شيب، ( تاثير سيماي زمين موقعيت
حضور . ٢)۲۰۰۴،  همکارانفو و (باشند مي....) ارتفاع، 

ي گياهي در خارج از خاستگاه بر محيط جديد ها هگون
 که سازوکاریترين  روشن. گذارد مي رويش تاثير موقعيت

 رويش را تغيير موقعيت  گياهان محيط خاکدهد مينشان 
). ۱۹۹۹يو و همکاران، ( توليد ماده آلي است دهند مي

 خاک وانندت ميگياهان با توليد مواد آلي و الشبرگ 
 .  رويش را تغيير دهندموقعيت

 شرايط محيطي بوم شناختی شاخص توانند ميگياهان 
که نشاندهنده يک واقعيت  ٣)٢٠٠٥، شوکالو چندل(باشند 

–واکنش متقابل خاک . باشند مي در هر ناحيه بوم شناختی
 و فيزيولوژيکي گياهان ريخت شناختیگياه و وضعيت 

ن اي هب. باشد ميه يا خاک تعيين کننده تاثير غالب گيا
ي گياهي نماينده عناصر ها هصورت که حضور برخي از گون

 حضور توانند مي ای هويژ است و يا عناصر ای هويژخاکي 
توان  ميكلي به طور.  نمايندآسانهاي گياهي را  گونهبرخي

 یها ويژگیاي از  تکامل مجموعهراهگونه گياهي از گفت هر
وجود آمده است که شانس بقاي ه فيزيونومي و فيزيولوژي ب

ي معيني بهبود بخشيده است ها محيطآن را در 
 رخ محيطي یها عاملهر چند ترکيبي از ). ۱۳۸۰مصداقي،(

 در يک محل، کنترل کننده گياهاني هستند که در آن داده
خود گياهان نيز مهم ی ها ويژگی، ولي کنند ميمحل رشد 

ومي ناحيهي و في به فيزيولوژیها ويژگی و اين باشد مي
). ۱۳۸۰مصداقي، (شود ميمرتبط ) شکل ظاهري( گياهي

                                                 
 ‐۱ yu et al  

 ‐۲ fu et al 

‐۳  Shukla & Chandel 

 و وابسته به آن  زيستهر گونه گياهي جزئي از محيط
.  وجود آن خارج از محيط قابل تصور نيستباشد مي

 و در حالتي از آميزند ميبنابراين گونه و محيط با هم در 
، و ها اکنشو، ها فعاليت راهجريان پايدار قرار مي گيرند و از 

ه  بگذارند و تغييرهايی و انفعاالت، بر يکديگر تاثير ميفعل
  ).۱۳۷۲مديرشانه چي، (وجود مي آورند 

افزايش نمک و شوري در  )۱۹۷۳ (٤شارما و تاني وي
را در ارتباط با افزايش  منطقه آتريپلکس کاري شده

همچنين . ي سديم و کلر در خاک را گزارش دادندها يون
 در زير بوته آتريپلکس نسبت به نواحي کربن آلي خاک

  .اطراف افزايش افزايش يافته بود
ي بر روي پژوهشدر ) ۱۹۸۷(٥ هاچيستون و جانسون

 را با ميزان سديم ها هي آتريپلکس، حضور اين گو نها هگون
قابل تبادل، هدايت الکتريکي و اسيديته خاک مرتبط 

  .اند هدانست
 Cytisus scopariusمهاجم   گونهتاثير ٦)٢٠٠٦( کالدول
را  خاک در چمنزار ساحل اقيانوس آرام یها ويژگیبر روي 

ي زير بوته به طور ها خاکنتايج نشان داد . بررسي نمودند
ماده آلي نسبت به  ميزان و باشند ميي اسيدي دار معني
 حضور نداشت ،ن گونهاي هي نسبت به جايي کها خاک

 . افزايش يافته است
بررسي تاثير متقابل  در) ۱۳۷۸(جعفري و خلخالي 

  خاک و صفات گياهي در منطقه کشتیها ويژگی
سه عرصه  آتريپلکس کانسنس زرين آباد اخترآباد کرج،

شامل زير بوته آتريپلکس، بين نوارهاي آتريپلکس و محيط 
 تر، توليد زيست توده تراکم، شاهد نمونه خاک، ارتفاع،

تحليل  تجزيه و. خشک و رشد سال جاري برداشت نمودند
 تواند ميآماري نشان داد که گونه آتريپلکس کانسنس 

  .دهد مي رويش را تغيير موقعيتشرايط محيط 
در بررسي آثار آتريپلکس ) ۱۳۸۲(جعفري و همکاران 

 زيري پوشش گياهي در محيط ها ويژگيلنتي فورميس بر 
 شده بين نواحي زير گزينشي ها هقطع مقايسه پايهکشت بر

                                                 
 ‐۴ Sharma & Tunyway  

 ‐۵ Hodkinsonn  &  Johnon 

 ‐۶ Caldwel 



  ٣٥                               ٤٧ تا ٣٣از صفحه ، ١٣٨٨ بهار، ١، شماره ٦٢، دوره  ايرانمنابع طبيعيله مج داري،نشريه مرتع و آبخيز

تاثير منفي  دادند آتريپلکس نه تنهاکشت و شاهد نشان 
 در ۱روي پوشش گياهي ندارد بلکه درصد گياهان کالس 

  .بيشتر بوده است ناحيه بوته کاري
 دو منطقه مالچ گزينشبا  )۱۳۸۳(جعفري و همکاران 

ي گياهي تاغ و ها هپاشي شده و بدون مالچ تاثير گون
ي ها ه فيزيکي و شيميايي تپیها ويژگی اسکمبيل بر

 ۸.  در منطقه ريگ بلند کاشان را بررسي نمودنداي هسما
 از دو عمق قطعه و در شد مترمربعي مستقر ۱۰۰ قطعه
.  سانتيمتري خاک برداشت شد۱۰ و بيش از ۰‐۱۰
هاي ج نشان داد گونهنتاي. شدي پوشش نيز برداشت ها عامل

 و در دراز مدت شده باعث افزايش مواد آلي خاک نام برده
  . شوند مي سبب بهبود خاک

 ي تاغ، آتريپلکس و گزها هتاثير کشت گون) ۱۳۸۳(رسولي 
 فيزيکي وشيميايي خاک در مسير یها ويژگیبر روي 

از دو منطقه شاهد و تيمار گيری  بهرهقم با ‐ بزرگراه تهران
نتايج نشان داد کشت گونه  .قرار دادند مورد تجزيه و تحليل

ر، پتاسيم، ماده دار نيتروژن، فسفاسفناج سبب افزايش معني
 و کشت سياه شود ميو هدايت الکتريکي  pHآلي وکاهش 

 و pHتاغ باعث افزايش نيتروژن، پتاسيم، هدايت الکتريکي، 
  .شود ميکاهش فسفر 

  از خانوادهCamphorosma monspeliaca  گونه
Chenopodiaceaeبا مسير فتوسنتزي  از گياهان C4 

و گزارش اين  انجام شده های بررسی با توجه به باشد مي
نانوند و ( وگونه در مناطق مختلف رويشي شور، خشک 

 برنالدز ؛۱۳۸۰ به نقل از کوچکي و همکاران، ١؛۱۹۹۸، ماجو
و ت يکادر ؛۱۹۹۳ ،٣ي و قربانيآخان؛ ١٩٨٩٢، و همکاران
 و ي؛ شا۲۰۰۶٥ همکاران وتاپاردامز  ؛۲۰۰۵٤، همکاران
 حيدري ؛۱۳۷۹، جعفري ؛۱۳۷۷ ؛ عصري،۲۰۰۷٦، همکاران

                                                 
‐١  Nkowand & Majew 

‐٢  Bernaldez et al  

‐٣  Akhani  &  Ghorbani 

 ‐٤ Kadereit  et al  

‐٥  Tipirdamaz et al 

‐٦  Shi et al 
 
 

) ۱۳۸۳،زاهدي پور و ميرداوودي؛ ۱۳۸۰شريف آباد، 
مقيمي، (همچنين منطقه نيمه خشک و شور استان مرکزي 

و نيمه خشک و غير شور استان چهارمحال ) ۱۳۸۴
گونه در   اينرسد ميبه نظر ) ۱۳۸۶خدري، (بختياري 

با اين وجود در شرايط اقليم . ي مختلف رويش داردها اقليم
. باشد مي رويشگاهي خاک جداسازیترين عامل  يکسان مهم

، پور زاهدي و ميرداوودي(اين گونه بومي استان مرکزي 
و همراه ديگر ) ۱۳۸۴مقيمي،(و نم شور روي ) ۱۳۸۳

لذا حضور و پراکنش .  شده است معرفينمک رتگياهان 
 تا حدودی همانندبختياري با اقليم  در استان چهارمحال و

 جدامحيطی خاک عامل   متفاوت،به کلیو شرايط رويشي 
ن اي هک به طوري. باشد ميي دو استان ها هکننده رويشگا

در ( متفاوت به کلیگونه توانسته است در شرايط رويشي 
  . استقرار يابد) شورشرايط کوهستاني با خاک غير 

در استان ن گونه  در منطقه رويش اياين پژوهش 
 آگاهي از ميزان عناصر خاکي برایچهارمحال و بختياري 

زيم، فسفر، کلسيم، نيتروژن،کربن آلي يسديم، پتاسيم، من(
ي مختلف ها ه رويش اين گونه در تودموقعيتدر ) خاک

ونه بر گياهي در سه موقعيت متفاوت، تاثير حضور اين گ
  خاک وييو تاخر در جذب عناصر غذا  تقدم،عناصر خاک
 در محيط رويشي و تفاوت عمق بودن تغييرها مفيد و مضر

  . تحليل قرار گرفتند سطحي و عمقي مورد تجزيه و
  

  ها روشمواد و

   مواد‐

  بررسی منطقه مورد یها ويژگی

 Camphorosma monspeliaca  رويشگاه گونه
 هکتار شامل بخشي از ۳۵۰۰ دود حگسترهاي به محدوده

پارک ملي تنگ صياد و نيز سرزمين کوهستاني حد فاصل 
در محدوده ‐ ) کوه سفيد(شهرکرد تا دوتو ‐راه اصفهانپليس

شهرستان شهرکرد و فرخشهر در استان چهار محال 
جغرافيايي ات از نظر مختص.  را در برگرفته است‐ بختياري

    و بينيل شرق طو۵۰ه ۰۱ ’۱۴”و  ۵۰ه ۵۵’ ۰۴” بين
قرار گرفته  يعرض شمال ۳۲ه ۲۱’ ۲۲” و ۳۲ه ۱۶’ ۱۲”
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 ميليمتر، ميانگين ۲۵/۳۲۹ميانگين بارندگي ساالنه . است
 ماه، ۷، طول فصل رشد سلسيوس درجه ۹/۱۱دماي ساالنه 

دي  در سلسيوس درجه ‐۸۷، ۶  دماي سردترين ماهکمينه
 در سسلسيو درجه ۹۰/۳۲ دماي گرمترين ماه بيشينهماه، 

از اوايل فروردين تا اول ( ماه ۵تيرماه، طول دوره خشک 
 ماه در سال خشکي و يخبندان برآورد و ۸ تا ۵درکل ، )آبان

بندي اقليم منطقه به روش گوسن  طبقه. محاسبه شده است
 شامل بخشي از بررسیمنطقه مورد . باشداستپي سرد مي

 نيز سرزمين کوهستاني حدفاصل پارک ملي تنگ صياد و
شهرکرد تا گردنه رخ، از ديدگاه زمين ‐پليس راه اصفهان

 سنندج ـ سيرجان ناحيهجزئي از شناسي ساختاري 
  در اصل جزئي از ايران مركزي است وناحيه اين ،باشد مي

اي در امتداد و به موازات   دگرگون شدهدرازبه صورت نوار 
رو راندگي زاگرس از اروميه و سنندج در شمال غربي تا 

 .ن و اسفندقه قرار داردسيرجا
  

 Camphorosma  گياه شناسي گونهیها ويژگی
monspeliaca  

  ازCamphorosma monspeliaca کافوري گياه
 داراي چند  همچنينباشد مي Chenopodiaceae خانواده

.  شده استبيان که در منابع مختلف باشد مينام مترادف 
کي، تگياهي چند ساله علفي يا در قاعده چوبي، گاهي بالش

 پوشيده ار کرکهاي ساده ، سانتي متر۲۰به قطر حدود 
. اي ه متمايل به قهواي هسفيد و گاهي مخلوط با کرکهاي غد

 ۷به طول تا يا افراشته، کوتاه  ساقه خوابيده، خيزان و
اسدي، (  سانتي متر۱۰۰طول تا  سانتي متر و بلند گلدار به

 ارديبهشت ماه، مرحله ‐مرحله رويشي، فروردين). ۱۳۸۰
ي گل در ها هظهور غنچ. باشد مي خرداد ‐زايشي ارديبهشت

 و اوج گل دهي در شده از تير ماه آغاز بررسیمنطقه مورد 
هر تا نيمه آبان ماه بذر دهي از م. رسد ميتير ماه به پايان 

  .ادامه دارد
   

  پراکنش جغرافيايي 

 جهان در سطح ای هگستردراي پراکنش ااين گونه د
قفقاز، آسياي مرکزي،  ايران، اروپا، ترکيه،( باشد مي

 در ). تيپ از اروپا نمونه. و شمال آفريقا پاکستان افغانستان،
زير گونه . باشد ميدو زير گونه داراي ايران 

Subsp.monspeliaca مازندران، (شمال غرب  در شمال و
 و زير گونه) آذربايجان، سمنان، زنجان، سمنان و تهران

Subsp. lessingii  آذر (در شمال غرب، غرب و مركز
بايجان، همدان، مرکزي، چهار محال و بختياري، فارس و 

تنگ ‐پراكنش دارد، زير گونه اخير درمنطقه دوتو) تهران
  و بختياري گزارش شده استصياد استان چهارمحال

  .)۱۳۸۰اسدي،(
  

  روش کار

 Camphorosma monspeliaca کافوري رويشگاه گياه 
تنگ  )کوه سفيد( هکتار در منطقه دوتو ۳۵۰۰ گسترهبه 

صياد استان چهارمحال و بختياري در اين پژوهش مورد 
تعيين  ي وپس از پيمايش صحراي.  قرارگرفتبررسی

‐۲۲۵۰ي گياهي با دامنه ارتفاعي هاتوده محدوده رويشگاه،
در دو ) نش و واقعيت انتشار گونهبازتابي از پراک (۲۱۵۰

به ي شمالي و جنوبي ها هتود (هت دامنه شمالي و جنوبيج
اراضي مسطح پائين   و) از لحاظ شيب يکسان بودندتقريب

روش نمونه .  شدگزينش) با توپوگرافي مسطح(دست 
 توده معرف، و گزينشتصادفي با – نظام يافتهبرداري 
  در هر موقعيت. صورت گرفتنوار در امتداد قطعهاستقرار 

 توده گياهي در ۹ (همجوارو يک توده  دو توده از اين گونه
 و ۰‐۱۰  دو عمق هر يک از از .  شدگزينش) رويشگاه 

 نمونه ۵۴(   نمونه خاک۳ سانتيمتري در هر توده ۱۰‐۳۰
ي ها روشه شد، با گرفت ) نمونه خاک۲۷خاک در هر عمق 

از نرم گيری  بهرهبا استاندارد مورد آزمايش قرار گرفتند و 
 رويش اين گونه موقعيتخاک  GLM و آزمون SPSSافزار 

  .ندمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت ي همجوارها هتودو 
  

  نتايج

  سانتيمتري ۰‐ ۱۰درعمق  ‐

 عناصر خاکي در هر موقعيت دهد مينشان ) ۱( جدول 
هاي توده در بين هاي همجوار وهاي گونه و تودهن تودهبي

 در سطح دار معنيهاي مختلف، اختالف  عيتقمختلف در مو
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مربوط به عناصر غذايي  )۳و ۲، ۱( يها شكل. دارند/ ۰۵
ي همجوار است که از ها ههاي اين گونه و تودخاک در توده

عناصر خاكي  .اند پيروي کردهای هويژ روند افزايشي وکاهشي
سانتيمتري در  ۰‐۱۰و سديم، در عمق  ن آلي، منزيمكرب

 همجوار روند هاين گونه نسبت به تودهاي ه بوتموقعيت

 بررسیهاي گونه مورد اند و در تودهمشخص افزايشي داشته
ي همجوار داراي ميانگين بيشتر و اختالف ها هنسبت به تود

ي عناصر ها شكل (باشند مي  درصد۵ در سطح دار معني
 روند افزايشي نبودپتاسيم و کلسيم به دليل ،، فسفرنيتروژن

  ). استنيامده ي همجوار ها هو يا کاهشي نسبت به تود
  

    
   رويش گونه در موقعيتکربن آلي در  ‐١ شكل

                               سانتيمتري٠‐١٠عمق 
   رويش گونه در موقعيت در سديم ‐۲ شكل

   سانتيمتري۰‐۱۰عمق 
  
 

 
   سانتيمتري۰‐۱۰ رويش گونه در عمق موقعيت منيزيم در ‐۳ شكل

ي آلکربن
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 گونه کافور٢ توده

بي شجهت

 شيبجهت



 ... بر Camphorosma monspeliaca گونه  گياه کافوریتاثير  ارزيابی                                                                                                                                            ٣٨

  

  )سانتيمتري۰‐۱۰در عمق (  عناصر خاک در رويشگاه‐۱ جدول

مشخصه

  موقعيت
 توده گياهي

  کرين

%  

  نيتروژن

%  
  منزيم

meleq/l 

  کلسيم

meleq/l  

  سفرف

ppm  

  پتاسيم

ppm 

  سديم

ppm 

/cd۰۳/±۶۴/  ۰۰/±۰۵  توده ا گونه a ۴۱/±۷۳/ bc ۱۲/±۳/۲ a ۹۸/±۸۴/۱۴ a ۵۶۶/۲±۱۵ c ۳۷/۷۶±۶۳/۱۰۵ a 

/bc۰۳/±۷۷/ ۰۰/±۰۷   گونه۲توده  a ۱۵/±۲/۱ ab ۱۵/±۷۷/۱ b ۲۷/۱±۲۱/۴ b ۲۷/۱۴±۱۷/۴۳ ab ۹۲/۲۱±۴۵/۵۴ a مسطح  

/de۰۴/±۵۸/  ۰۲/±۰۸  همجوار  ۰۶/±۵/ bc ۱۳/±۳/۱ c ۹۶/۶±۳/۲۷  ۸۰/۸±۲۹ bc ۱۳/۲±۶۷/۳ b 

/ab۱۲/±۱۲/ ۰۲/±۰۹  توده ا گونه a ۳۵/±۹۷/۱ a ۱۲/±۲۳/۱ b ۰۱/۳±۵۶/۱۴ a ۵۲/۱۶±۵/۴۶ ab ۷۲/۱۴±۶۷/۴۳ a 

/a۰۸/±۹۶/ ۰۱/±۱۱  گونه۲توده  a ۴/±۶/۱ a ۲۷/±۸۳/۱ b ۱۲/۶±۱/۲۳ a ۲/۵±۸۳/۷۵ a ۹۵/۲۰±۸۷/۷۴  a شمالي 

/bcd۰۳/±/۷۶/  ۰۰/±۰۸  همجوار a ۰۹/±۱۷/۱  ab ۱۲/±۷۳/۱ b ۸۰±۴۴/۶  b ۴۱/۱۲±۳۳/۴۸ ab ۶۴/±۷۳/۲۱ a 

/cd۰۵/±۶۴/ ۰۰/±۰۷ توده ا گونه a ۱۲/±۵۷/ bc ۰۷/±۶۳/ d ۶۶/ ۳±۶۷/۱۶  a ۹۲/۱±۱۷/۲۷ bc ۰۴/۳۹±۲۵/۸۸ a 

/cd۰۹/±۶۵/ ۰۰/±۰۵  گونه۲توده  a ۲۰/±۱ abc ۱/±۵/ d ۳۷/۳±۵۸/۲۰ a ۲۹/۶±۳۳/۲۴ bc ۸۸/۱۴±۴۲/۱۲۸ a جنوبي  

/e۰۱۳/±۴۸/ ۰۰/±۰۵ همجوار a ۱۳/±۴۳/ c ۱۳/±۰۶/۱ c ۷۳/۲±۲۸/۱۴ a ۷۹/۴±۶۶/۲۰ bc ۹۶/۶±۷۸/۸ b 

  
   شد؛ گزينش و يک توده همجوار در هر موقعيت بررسیدو توده ار گونه مورد 

 . شدگزينشتوده دو به فاصله دورتر  توده يک اين گونه نزديکتر به توده همجوار و
  .هندد  را نشان مي۰۵/۰ در سطح دار معني اختالف همانندحروف غير 
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  سانتيمتري ۱۰‐۳۰در عمق  ‐

ن  عناصر خاکي در هر موقعيت بيدهد مينشان ) ۲(جدول  

هـاي  تـوده  ي همجـوار و در بـين      هـا   ههاي گونه و تـود    توده

 در سطح   دار  معنيي مختلف، اختالف    ها  مختلف در موقعيت  

مربـوط بـه عناصـر غـذايي         )۵ و   ۴(ي  ها  شكل.  دارند ۰۵/۰

هاي همجوار است کـه از       و توده  هاي اين گونه  خاک در توده  

عناصـر   .انـد  پيروي کـرده   ای  هويژ يا افزايشي  روند کاهشي و  

 سـانتيمتري در    ۰‐۱۰و سـديم، در عمـق       خاكي كربن آلي    

هـاي همجـوار رونـد      بـه تـوده   نسبت   ن گونه اي  ه بوت موقعيت

 بررسیي گونه مورد    ها و در توده   اند  هشخص افزايشي داشت  م

تالف  داراي ميانگين بيشتر و اخـ هاي همجوارنسبت به توده  

ي عناصـر   هـا   شـكل  (باشـند  مي  درصد ۵ در سطح    دار  معني

نيتروژن، فسفر، منيزيم، پتاسيم و کلسيم به دليل عدم روند      

نيامـده  ي همجـوار    هـا   هافزايشي و يا کاهشي نسبت به تـود       

  ). است

  

مقايسه عناصر غذايي خـاک در دو عمـق سـطحي و             ‐

  عمقي

 منزيم، فسفر، کلسيم، نيتروژن و عناصر سديم، پتاسيم،
نتايج نشان داد . کربن آلي خاک مورد مقايسه قرار گرفتند

غذايي  از لحاظ عناصر بررسی مورد ياهي گهاي هدر تود
اثر متقابل عمق و توده .  شدديدهي دار معنيخاک تفاوت 

 و دار معنيجز برای پتاسيم و سديم در دو عمق ه گياهي ب
 تجزيه واريانس عناصر غذايي )۳(جدول . محسوس نبود
ن گونه در دو عمق اي ههاي گياهي در رويشگاخاک توده

  .دهد ميخاک را نشان 

  

                  

   

  

  
   رويش گونه در عمقموقعيت کربن آلي در ‐۴ شكل

  سانتيمتري۱۰‐۳۰

   رويش گونه در عمقموقعيت سديم در ‐۵ شكل                    

  سانتيمتري۱۰‐۳۰ 
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 گونه كافور۱توده

 گونه كافور۲توده



 ... بر monspeliacaCamphorosma  گونه  گياه کافوریتاثير                                                                                                                                       ارزيابی       ٤٠

  

  ) سانتيمتري۱۰‐۳۰در عمق (در رويشگاه   عناصر خاک‐۲ جدول

 سديم

ppm 

 پتاسيم

ppm 

 فسفر

ppm 
 

 کلسيم

meleq/l 

 منزيم

meleq/l 

 نيتروژن

% 

نکرب  

% 
 توده گياهي

 مشخصه

  موقعيت

۰۱/۲۴±۴۱/۹۳ a ۸۶/۱±۸۳/۸ c ۱۵/۲±۸/۱۶ abc ۰۳۳/±۹۳/۱ a ۰۳/±۵۷/ bc ۰۰۲/ ±۰۴/ bc ۰۴۳/ ±۷۱/ ab توده ا گونه 

۲۲/۲۴±۹/۱۰۶ a ۱۴/۱۵±۵/۵۰ b ۹۷/۱±۸۴/۷ dc ۲۹/±۲ a ۲۰/±۰۳/۱ ab ۰۱/ ±۰۷/ ab ۱ ±۶۲/ bc  گونه۲توده  

۲۴/±۳۲/۳ b ۷۹/۳±۱۴ c ۵/۵۸±۲۴/۱۶ abc ۲۷/±۳۷/۱ ab ۱۲/±۷۳/ bc ۰۰±۰۶/ ab ۰۳/±۵۷/ bc همجوار 

 مسطح

۱۹/۱۴±۷۵/۹۶ a ۲۳/۸±۵/۹۵ a ۲۸/۱±۹۲/۱۰ ab ۰۳/±۵۳/۱ ab ۰۷/±۷۳/ bc ۰۳/ ±۱۱/ a ۱۶/ ±۹۶/  a توده ا گونه 

۹۵/۱۴±۳۸/۴۵ a ۲۹/±۳۱ bc ۴۸/±۹/۱۸ ab ۱۲/±۹/۱ a ۳۰۵/±۴/۱ a ۰۰/ ±۰۷/ bc ۱۷/ ±۷۵/ ab  گونه۲توده  

۵۴/۹±۸/۲۸ b ۷۳/±۸۳/۱۶ c ۶۴/±۳۶/۳ d ۴۶/±۸/۱ a ۱۸/±۰۶/۱ ab ۰۲/±۰۹/ a ۰۳±۷/  abc همجوار 

 شمالي

۴۲/±۷۵/۱۳ b ۸۷/±۵/۲۵ bc ۲۶/۶±۷۹/۲۰ ab ۱۲/±۷۳/ c ۰۵۷۷/±۵/ c ۰۰/ ±۰۴/ bc ۰۳/ ±۵۱/ bc توده ا گونه 

۵۴/۱۳±۹۲/۱۱۹ a ۳۱/۲۰±۳۳/۳۸ bc ۸۰/۱۲±۳۴/۳۹ a ۰۹/±۷۳/ c ۰۸۸/±۵۷/ bc ۰۰/ ±۰۳/ c ۰۳/ ±۴۱/ bc  گونه۲توده  

۲۷/۴±۷۷/۱۰ b ۰۶/۱±۲۰ c ۸۸/۱۳±۲۸/۲۸ ab ۱/±۱ bc ۰۹/±۵۷/ bc ۰۰±۰۳/ c ۰۱/ ±۴۹/  bc همجوار 

 جنوبي

 

  
   شد؛ گزينش و يک توده همجوار در هر موقعيت بررسیدو توده ار گونه مورد 

  . شدگزينشتوده يک اين گونه نزديکتر به توده همجوار وتوده دو به فاصله دورتر 
  .دهند ميرا نشان / ۰۵ در سطح دار معني اختالف همانندروف غير ح
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 monspeliaca Camphorosma هاي گياهي در رويشگاهه نتايج تجزيه واريانس ميانگين عناصر خاکي تود‐۳جدول 

Sig F Ms Ss df منبع تغييرات متغير وابسته 
 کلسيم ١  ۱۰۷/۰  ۱۰۷/۰  ۰۶۷/۱  ۳۰۹/۰
 منزيم  ۱  ۶۶۷/۰  ۶۶۷/۰  ۲۱۷/۵  ۰۲۸/۰
 پتاسيم ١  ۰۴۲/۱۴۵  ۰۴۲/۱۴۵  ۵۶۵/۰  ۴۵۷/۰
 سديم  ۱ ٤٣٣/١٨ ٤٣٣/١٨  ۰۱۸/۰  ۸۹۵/۰
 فسفر ١ ٤٥١/٦٩ ٤٥١/٦٩  ۷۳۴/۰  ۳۹۷/۰
  نيتروژن  ۱ ٠٠١/٠ ٠٠١/٠ ٨٥٣/١  ۱۸۲/۰
 کربن آلي ۱ ١٣٨/٠ ١٣٨/٠  ۷۳۱/۷  ۰۰۹/۰

 عمق

 کلسيم  ۸  ۳۰۳/۱۴  ۷۸۸/۱  ۸۷۹/۱۷ ۰۰۰/۰
 منزيم ۸  ۶۴۰/۶  ۸۳۰/۰  ۴۹۶/۶ ۰۰۰/۰
 پتاسيم ۸ ٥٨٣/١٧٠٦١ ٦٩٨/٢١٣٢ ٣١٣/٨ ۰۰۰/۰
 سديم ۸ ٣٩٥/٧٩١٢٧ ٩٢٤/٩٨٩٠ ٥٠٥/٩ ۰۰۰/۰
 فسفر ۸ ٢٢٠/٣٠٨٥ ٦٥٢/٣٨٥ ٠٧٤/٤  /۰۰۲
 نيتروژن ۸ ٠٢٤/٠ ٠٠٣/٠ ٨٨٢/٦ ۰۰۰/۰
 کربن آلي ۸ ٥١٦/١ ١٩٠/٠ ٦١٦/١٠  ۰۰۰/۰

 توده گياهي

 کلسيم ۸ ٥١٠/٠ ٠٦٤/٠ ٦٣٨/٠  ۷۴۱/۰
 منزيم ۸ ١٧٠/٢ ٢٧١/٠ ١٢٣/٢  ۰۵۹/۰
 پتاسيم ۸ ٠٨٣/٨٤٧١ ٨٨٥/١٠٥٨ ١٢٧/٤ ٠٠١/٠
 سديم  ٠١٤/١٨٣٥٧ ٦٢٧/٢٢٩٤ ٢٠٥/٢  ۰۵۰/۰
 فسفر ۸ ٥٦٠/١٠٤٦ ٨٢٠/١٣٠ ٣٨٢/١  ۲۳۷/۰
 نيتروژن ۸ ٠٠٦/٠ ٠٠١/٠  ۵۷۹/۱  ۱۶۶/۰
 کربن آلي ۸  /۱۳۹  ۰۱۷/۰  ۰۱۷/۰  ۴۷۲/۰

توده *عمق
 گياهي

 کلسيم  ۳۶  ۶۰۰/۲  ۱۰۰/۰  
 منزيم ۳۶  ۶۰۰/۴  ۱۲۸/۰  
 پتاسيم ۳۶ ٠٠٠/٩٢٣٦ ٥٥٦/٢٥٦  
 سديم ۳۶ ٣٣٠/٣٧٤٦٢ ٦٢٠/١٠٤٠  
 سفرف ۳۶ ١٤٥/٣٤٠٨  ۶۷۱/۹۴  
 نيتروژن ۳۶ ٠١٦/٠  ۰۰۰/۰  
 کربن آلي ۳۶  /۶۴۳  /۰۱۸  

 خطا

   ۵۲/۱۸  کلسيم ۵۴ 
   ۰۷۷/۱۴  منزيم ۵۴ 
   ۷۰۸/۳۴۹۱۳  پتاسيم ۵۴ 
   ۱۷/۱۳۴۹۶۵  سديم ۵۴ 
   ۳۷۶/۷۶۰۹  فسفر ۵۴ 
   ۰۴۶/۰  نيتروژن ۵۴ 
   ۴۳۶/۲  کربن آلي ۵۴ 

 کل

  ي مختلف از لحاظ عناصر ها موقعيتي گياهي در ها هتود۹). اثر عمق ( ندارنددار معنيتيمتري اختالف  سان۱۰‐۳۰ و ۰‐۱۰عناصر در دو عمق : توضيح
  .ي ندارنددار معنيپتاسيم اختالف  جز براي سديم وبي گياهي ها ه، اثر عمق خاک و تود)اثر توده (ي دارنددار  معنياختالف عمق در هريک از دو 
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  نتايج

، بررسی عناصر خاكي مورد  ازنظر،در سه موقعيت مورد  
 رويش اين گونه موقعيت در سديم، منزيم و كربن آلي

ي ها موقعيتهاي مختلف در در تودهکنند و تغيير مي
  .متفاوت روند کاهشي يا افزايشي مشخصي دارند

  
  كربن آلي

با ترکيب (  گياهي بستگي به مراحل تواليیها هجامع
هاي تنفسي  ليتتاثير متفاوتي بر روي فعا)  ويژهاي هگون

 در اين .١)١٩٩٩و همکاران،  پينزاري (گذارند خاک مي
 سانتيمتري ۱۰‐۳۰  و۰‐۱۰دو عمق آلي در كربن  بررسی
 از هاي همجوارنسبت به توده بررسی گونه مورد  بوتهزير

افزايش كربن  ).۱شكل (کند مي پيروي افزايشيويژه روند 
. ت دادتوان به دليل نقش حفاظتي گونه نسبآلي را مي

شده و ريزش آن ي هوايي مصرف نشده و يا خشك ها اندام
تواند در افزايش ماده آلي و كربن آلي  ميها هدر پاي بوت

  جعفريیها هديدگااين استدالل با  ،نقش داشته باشد
 خاک متاثر از پاسخ به یها ويژگی دارد ميکه بيان ) ۱۳۸۵(

ز  الشبرگي است که ایها ويژگیي ريشه و ها فعاليت
 ،ريزد گياهان چند ساله به ناحيه زير تاج پوشش مي

كربن آلي همچون كلوئيدهاي رسي و  .همخواني دارد
. نمايندآسان  را ها يون جذب سطحي كاتتوانند ميهوموس 

 اين گونه به دام مي افتد بابنابراين مواد آلي و الشبرگ كه 
ن گونه با نقش اي هبويژ موثر است، ها يونجذب كات در

ج ي که با نتااندازدي كه دارد مواد آلي را به دام ميحفاظت
 خاک را يکه کاهش کربن آل )٢٠٠٥( ٢ونارتي آراندوا و

لن يما . دارديداند همخواني مياهي گياي از کاهش بقايناش
، نقش ماده آلي خاک در توسعه پوشش )۲۰۰۱( ٣يو هارتل

رابطه حاصلخيزي خاک با ) ۲۰۰۴(گياهي، فو و همکاران 
افزايش کربن و  ،)۱۹۹۹ (٤همکاران و  آلي، گاروکامپوماده

                                                 
‐١  Pinzar et al 

‐٢  Aranda &  Oyonarte 

‐٣  Milne & Hartley 

‐٤  Guerreo-Campo et al 

افزايش  )۲۰۰۵( ٥ماده آلي در پاي بوته، مالمبو و همکاران
 .اند هالشبرگ و کاهش فرسايش در پاي گونه را گزارش داد

 خاک را ي محسوس کربن آلريي تغ)٢٠٠٥( ونارتي آراندوا و
  .کنند مي بيان متفاوت ياهي پوشش گيپ هايل تيبه دل

  

  سديم

 هنوز مشخص نشده گياهماهيت يون سديم در تغذيه 
 ي و مورد نياز از عناصر ضرورسديم. )۱۳۷۹جعفري، (است 

ه را محدود کند يد ثانويتواند تولي است که مجانوران
سديم عنصر ضروري براي گياهان ). ۲۰۰۳گاالردو، (

 و C4 فتوسنتزي  گياهان با مسيربيشترباشد ولي  نمي
 و دوستدار باشند مين عنصر حساس ناي هب نمک رتگياهان 

ا و عماديان، ي؛ ميرن۱۳۷۹جعفري، (باشند يون سديم مي
 ). ۱۳۸۴ ؛ مصداقي،۱۳۸۰؛ کوچکي و همکاران،۱۳۸۰
ظم از ن  سانتيمتري۱۰‐۳۰  و۰‐۱۰در دو عمق  سديم
نسبت به هاي اين گونه كنند و در توده پيروي ميای هويژ
شي دارند و داراي اختالف روند افزايهاي همجوار توده
پيروي سديم از الگوي . باشند مي) ۰۵/۰در سطح  (دار معني

 به حضور اين گونه در منطقه و تاثير آنتوان  ميمشخص را 
 خانواده يهاگونه.  رويش نسبت دادموقعيتبر خاك 
 L. monspeliaca Camphorosma ان که گونهياسفناج

د با توجه نباشت مي، سديم دوسباشد ميز متعلق به آنها ين
 ها يونن توانايي جذب سطحي کاتن که بعضي از گياهااي هب

 رسد مي به نظر .)۱۳۶۹زرين کفش، ( ريشه دارند راهاز را 
 .تواند جذب سطحي ريشه کند را ميها يوناين گونه کات

 ويژه به ها يونتير بر جذب کاو تاثين گونه عالوه بر حضور ا
رويش گونه و کلوئيدهاي  موقعيتبافت خاك  سديم خاک،

 نقش داشته باشد، به تواند ميز يرس و هوموس خاک، ن
در  دارند ميبيان  ) ١٩٨٩(همکاران  وکه برنالدز  طوري
-ي لومي به دليل نگهداري سديم در شکل جذبها خاک

لذا . توانند مستقر شوند بهتر ميخشکی پسندشده، گياهان 
 رويش تاثير يتموقعحضور اين گونه توانسته است در خاک 

 کوچکي و. بگذارد و سديم خاک را جذب سطحي کند
ي رس با داشتن بار ها کاني دارند ميبيان ) ۱۳۸۰(همکاران 

                                                 
‐٥  Mlambo  et al  



 ٤٣                               ٤٧ تا ٣٣از صفحه ، ١٣٨٨ بهار، ١، شماره ٦٢، دوره  ايرانمنابع طبيعيداري، مجله نشريه مرتع و آبخيز

 را Na +و +NH4+, Ca+, Kي غذايي مانند ها يونمنفي کات
 دارد ميبيان ) ۱۹۹۸( همکاران و گاروکامپو. کنند ميجذب 

وژن قابليت زيم و فسفر نسبت به سديم و نيتريپتاسيم، من
تواند جذب يا ل کمتري دارند و کلسيم تبادلي ميانحال
به . ي قابل حل همچون سديم را تسريع بخشدها يونتقال ان

ي ها يونرسد در حضور اين گونه يون سديم از کاتنظر مي
  .شود ميديگر بيشتر جذب سطحي کلوئيدهاي خاک 

  
  منيزيم

ز محلول مانند کلسيم و پتاسيم به صورت يون ا زيميمن 
گياه   برخالف کلسيم دري ولشود ميخاک جذب گياه 

 آسانیي گياه به ها اندامتواند در بسيار پويا بوده و مي
  درتنهامنيزيم ). ۱۳۸۳، ييملکوتي و هما(منتقل شود 

 و كنند مي پيروي ای هويژ سانتيمتري از نظم ۰‐۱۰عمق 
-ههاي همجوار روند افزايشي دارد و در تودنسبت به توده

 دار معنيهاي همجوار داراي اختالف هاي اين گونه با توده
 موقعيتافزايش منيزيم در . باشند مي) /۰۵در سطح (
 ۰‐۱۰افزايشي در عمق  روندن گونه و ايجاد اي هبوت

              به افزايش رقابت يوني منيزيمتوان  ميسانتيمتري را 
 که  دانست به طوريدر جذب سطحي کلوئيدهاي خاک

 L. monspeliacaحضور گونه توان گفت  يم
Camphorosma  رويشموقعيتو تاثير آن بر خاك  ،

 باعث افزايش منيزيم در عمق رويي خاک شده است،
 گونه زيربه افزايش منيزيم در  )۲۰۰۵( ١مالمبو و همکاران

ش  زرين کفضمن اين که اند، خود اشاره کردهبررسیمورد 
ي ها خاکاي آهکي و هه در سازنددارد ميبيان ) ۱۳۶۸(

آهکي رقابت بين کلسيم و منزيم از جذب پتاسيم 
ن با وجود سازند آهکي رويشگاه بنابراي. کندري ميجلوگي
زيم بهتر از پتاسيم جذب يتوان گفت در رقابت يون منمي

 توان بنابراين حضور گونه و شود ميکلوئيدهاي خاک 
ن اي ه بوتموقعيترقابتي بيشتر منيزيم به افزايش آن در 

 افزايش زمينهدر  با اين وجود .گونه نقش داشته است
 رويش اين گونه موقعيتمنيزيم در عمق سطحي در 

                                                 
‐١  Mlambo  et al  

 سازوکارا اي هک  بيشتري صورت گيردبررسیضروري است 
ن روند وجود ي ايبرا) از موارد مورد اشاره غير (ای هويژ
  ؟دارد
  

  پتاسيم و کلسيم،نيتروژن، فسفر

ه در يد اولي خاک است که تولييغذاتروژن از عناصر ين 
ر ي تاثموقعيتشتر ي را محدود کند و چرخه آن ببوم نظام
 کنترل زيست شناختی يندهاي فراا خاک است و بيمواد آل
ر يتاث  است کهييگر از عناصر غذاي ديکي فسفر ،شود مي

ک ي به تا حدودی آن يريگ  در شکليمواد معدني و مواد آل
 و زيست شناختی يهايند فرااچرخه آن ب. اندازه است

اک خ ييم از عناصر غذايتاس، پشود ميکنترل ي ميشژئو
ر ي تاثتحتشتر ي و بباشد مي نير مواد آلي تاثتحتاست که 

 يهاي در بافتادي زميزان است که به يمي ژئوشيندهايفرا
م از عناصر يکلس). ۲۰۰۳گاالردو، (اهان وجود دارد يگ

 و دامها؛ يواره سلولي د ساختيبرا اهان؛ي گي ضرورييغذا
آمباشت و آمباشت،  (باشد مي استخوان يري شکل گيبرا

پتاسيم و ،نيتروژن، فسفرعناصر  بررسین يدر ا). ۲۰۰۵
 ساتنيمتري در ۱۰‐ ۳۰  و۰‐۱۰کلسيم در دو عمق 

نشان ) ۰۵/۰در سطح ( يدار معنيهاي مختلف تفاوت  توده
ا ي يهش همجوار از روند کايهاي نسبت به تودهدادند ول

 اين عنصر شكلبدين لحاظ (نکردند  پيروی ای هويژ يشيافزا
  ).نيامده است و بر روي آنها بحث نشده است

رات عناصر سديم، پتاسيم، منزيم، فسفر، کلسيم، ييتغ
 و محسوس دار معنينيتروژن و کربن آلي خاک در دو عمق 

جز براي پتاسيم ه ب ياهي گيهاهاثر متقابل عمق و تود. نبود
 مورد ياهي گيهاي در توده نبود، ولدار معنيسديم و 

 ديده يدار معني خاک تفاوت يي از لحاظ عناصر غذابررسی
ي هايت مختلف در موقعيهاودهدهد در تيشد که نشان م
عناصر .  دارنداي ه قابل مالحظريي تغيخاکمتفاوت عناصر

ميزان  خاک يي در عمق روبررسیمورد   خاکييغذا
جاکاس و .  نشان دادنديري عمق ز نسبت بهيشتريب

بوم  خاک در يها ه دادي بر روبررسیبا ) ۲۰۰ (٢يجابگ
 محدود کننده ييافتند که عناصر غذاي مختلف دريها نظام

                                                 
‐١  Jobbágy & Jackson 
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 يري نسبت به عمق زيياهان در خاک در افق رويرشد گ
 زمينه در بررسین يج اي دارند که با نتايشتري بهای يزانم

  . داردي همخوان عناصر در دو عمقهای ميزان
  

  بحث

ر زنده ي زنده و غیها عامل به فرض ثابت بودن بررسین يا
گونه سه، ثابت نمود کهي مورد مقايهاتودهگذار در يرتاث

Camphorosma monspeliaca ير در برخيي تغييتوانا 
گفت در خاک توانبنابراين مي ، خاک را داردييعناصر غذا
 خاکي که بيشترين ذاييغناصر  رويش اين گونه عموقعيت

تاثير دارند شامل سديم، منيزيم و كربن آلي خاک 

 پيروي از الگوي مشخص در ديگر نبود امکان. باشند يم
خاکي به دليل اثر گذاري کمتر اين گونه بر خاک و عناصر
گونه گفت هرتوان  مي .باشد متقابل خاک و گياه ميواکنش
. صي دارد خاک ارتباط مشخیها ويژگیهر يک از با گياهي 
هاي گياهي و اثر  کشف روابط گونهبرای  بيشتريبررسی

رغم به گونه اين. گذاري آنها بر محيط رويشي ضروري است
 خاک، با افزايش ماده آلي خاک یها ويژگیتاثير منفي بر 

اي از اين گياه به عنوان گونه. گذارد ميت بر خاک تاثير مثب
 دامي، حفاظت دارويي، صنعتي،( ارزشهاي چند منظوره با

گيری  بهره مديريت مراتع درتوان  مي...) بزخاک و فضاي س
 .نمود
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Abstract 
The aim of this research was to determine the effects of Camphorosma monspeliaca species on soil 

nutrient elements in its habitat. For rangeland, ecological positive or negative effects of plant species 
on environment must carefully be examined before allowing their plantation in vast areas; on the other 
hand this species with their special characteristics have special effects on their surrounding 
environment that should be considered. Camphorosma monspeliaca is one of non-native and adapted 
species in Chaharmahal and Bakhtiari province that its habitat has 3500 ha area. Effect of this species 
on environment requires more studies on their different aspects. Here we studied effect of this species 
on soil in order to assess its ecological effects on environment. This species distributed in all of the 
landscape but most distribution of species located at southern and northern aspects and in areas with 
flat topography. Companion species in topography position are different. This species can establish in 
non saline soil. The research was carried out at three stages of field sampling, soil test and statistical 
analysis. The research method was based on comparison between adjacent stand and stands of this 
species. Soil variables in two depth 0-10 cm and 10-30 cm were measured. Result showed that in two 
depths, were not significant difference but, in case of soil mineral elements, plant stands have 
significant difference; effect of depth and plant stands was not significant. There was significant 
difference adjacent stand and stands of this species in terms of Na, Mg, OC and in stands of this 
species were greater than the adjacent stands. This species increased content of carbon organic and Na, 
Mg. From the results obtained on three topographic position, despite of negative effect of 
Camphorosma monspeliaca on sub soil with increase of Na and Mg, it can be concluded that 
Camphorosma monspeliaca had a positive effect on soil organic matter. In general this plant has a 
good perspective and further studies about different aspects of this species are necessary. 
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