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چكیده 
احیای  و  روان  شن های  تثبیت  زیستی  روش های  از  یکی 
پوشش  بدون  و  لخت  عرصه های  در  نهال کاری  بیابانی،  اراضی 
توجه  با  است.  خشک  شرایط  به  مقاوم  و  مناسب  گونه های  با 
بررسی  به منظور  تحقیق  این  زیستی،  احیاء  طرح های  اهمیت  به 
تأثیر کاشت گونه ُسمر )Prosopis juliflora( بر ویژگی های 
منطقه  سه  بدین منظور  شد.  انجام  خاک  شیمیایی  و  فیزیکی 
تاج پوشش  بین  فواصل  و  )زیر اشکوب(  زیر  تاج پوشش  شاهد، 
)بین اشکوب( انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان داد که اثر کاشت 
معنی دار  خاک  شیمیایی  و  فیزیکی  خصوصیات  بر  ُسمر  گونه 
زیراشکوب  منطقه  به  مربوط  آلی  ماده  میزان  حداکثر  است. 
)5/22 درصد(، بیش ترین ظرفیت تبادل کاتیونی مربوط به منطقه 
به  مربوط  شوری  میزان  بیش ترین  درصد(،   98/75( بین اشکوب 
منطقه بین اشکوب )1/34 دسی زیمنس بر متر( و بیش ترین میزان 
نتایج تعیین  به منطقه شاهد )10/38( بود.  اسیدیته خاک مربوط 
 )Fine Sand( بافت خاک، نشان از تغییر بافت خاک از شنی ریز
در   )Sandy clay loam( شنی رسی لومی  به  شاهد  منطقه  در 
منطقه بین اشکوب و لومی )Loam(  در منطقه زیر اشکوب طی 
پنج سال بود. نتایج کلی این تحقیق بیان گر آن است که اجرای 
عملیات زیستی از طریق کاشت گونه ُسمر نقش مهمی در بهبود 

ویژگی های خاک و مهار فرسایش بادی منطقه مطالعاتی داشت.
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مقدمه
خاک  تخریب  مهم  فرایندهای  از  یکی  به عنوان  بادی  فرسایش 
]2 و  به شمار می رود  نیمه خشک  و  مناطق خشک  در  بیابان زایی،  و 
31[. از پیامدهای مهم این نوع فرسایش می توان به افت کیفیت هوا 
]30[، تشکیل طوفان های گرد و غبار و ریزگردها به ویژه در مناطق 
خشک ]28[، کاهش میدان دید و استهالک ماشین آالت صنعتی ]11[، 
تخریب ساختمان خاک ]33[، کاهش حاصل خیزی خاک ]10[ اشاره 
کرد. پوشش گیاهی از ارکان اساسی بوم سازگان هاي خاکی محسوب 
به  بوم سازگان  اقلیمی، خاکی و جغرافیایی  عوامل  می شود. هر چه 
سمت شرایط خشک آب و هوا گرایش پیدا کند نقش پوشش گیاهی 
در حفظ تعادل آن ها مهم تر می شود ]15[. در طبیعت، پوشش گیاهی 
ناپایداري و نیروهاي پایداري  نقش نگهدارنده تعادل بین نیروهاي 
با  خاک  فرسایش  سوء  آثار  بنابراین  می کند.  ایفاء  را  کننده  احیا  یا 
تخریب پوشش گیاهی تشدید می گردد و در نهایت به تغییراتی در 
محیط هم چون تغییر در ریخت شناسی سطح زمین و تغییر در بافت 
و ساختمان خاک سطحی منجر می شود. بررسی ها نشان می دهد که 
از سطح خشکی هاي جهان در  یا 1/81 درصد  میلیون هکتار   432
معرض فرسایش بادي قرار دارد. این رقم براي سرزمین ایران 19/6 
میلیون هکتار یا 11/95 درصد از مساحت کشور است. به بیان دیگر 
نسبت مناطق تحت تأثیر فرسایش بادي به کل خشکی ها در ایران، 

شش برابر بیشتر از وضعیت مشابه جهانی آن است ]6[. 
سـرعت  کـاهش  در  روش  مناسب ترین   ،]2[ همکاران  و  هارپر 
بـاد و تثبیـت ماسه های روان را ایجاد پوشش گیاهی روی تپه های 
ماسه ای عنوان کردند. پوشش گیاهی باعث افزایش ارتفاع زبری و 
مانع از برخورد مستقیم باد به سطح خاک می شود ]32[ و با کاهش 
حرکت ذرات منتقل شده به وسیله باد و حفظ رطوبت خاک، نقش 
احیاي  براي  تالش  لذا   .]3[ دارد  بادی  فرسایش  مهار  در  بسزایی 
پوشش گیاهی ماسه زارها باید اولویت خاصی در برنامه هاي مدیریت 
مناطق خشک و بیابانی داشته و هر طرح اصالح و احیاء باید نهایتًا 
بوم  واقعیات  با  منطبق  که  شوند  گیاهانی  مناسب  استقرار  به  منجر 

شناختی عرصه باشد. 
 در ایران جنگل کاری به منظور تثبیت ماسه های روان برای اولین 
بار در سال 1338 در منطقه الباجی اهواز آغاز شد. سپس در سطح 
گسترده ای با جنگل کاری تاغ در نواحی مرکزی کشور و ُسمر در 
جنوب توسعه یافت ]7[. پژوهش های انجام گرفته در سال های اخیر 
انواع پوشش گیاهی در کاهش فرسایش بادی  نشان از نقش مثبت 
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دارد ]4، 16، 17، 26، 27، 32[. فرهی و همکاران ]9[، با 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 
  Eucalyptusمغذی خاک شد. میشرا و همکاران ]21[، اثرات کشت
 tereticonis را بر خاک، طي دوره های سه، شش و نه سال بررسي 
کردند و دریافتند که در اثر کشت این گونه اسیدیته، شوری و درصد 
سدیم تبادلی کاهش و مواد آلي، ازت کل، یونهای کلسیم، منیزیم و 

پتاسیم قابل تبادل در خاکها افزایش یافت. 
به  آن  از  غلط  به  که  بیابانی  مناطق  احیاي  طرح هاي  از  بسیاري 
عنوان طرح هاي بیابان زدایی یاد می شود، به دلیل عدم ارزیابی دقیق 
تناسب  بررسی  لذا  می شوند،  مواجه  شکست  با  منطقه  واقعیات  از 
به  ضروري  کشور  خشک  مناطق  در  مشابه،  برنامه هاي  کارآیی  و 
نظر می رسد. در این راستا، در تحقیق حاضر عملیات کاشت گونه 
ُسمر در کانون بحرانی فرسایش بادي حوزه آبخیز دژگاه شهرستان 
و  خاک  ویژگی هاي  بر  آن  اثر  و  قرار گرفت  مطالعه  مورد  فراشبند 

فرسایش بادی ارزیابی شد. 
مواد و روش ها

منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه بخشی از ماسه زارهای حوزه آبخیز دژگاه در 
شهرستان فراشبند استان فارس در محدوده جغرافیایی به طول″55 
 52 °14′تا 55″ 52 °23′ و عرض 18″ 28 °08′ تا ″25 28 ′11° 
قرار دارد. میانگین دمای سالیانه 25/45 درجه سانتی گراد و متوسط 

باران  با ریزش های جوی عمدتًا  میلی متر  بارندگی سالیانه 190/19 
وقوع  احتمال  بیش ترین  بهار  و  زمستان  فصل های  در  که  موسمی 
میلی متر   1927/4 ساالنه  تعرق  و  تبخیر  میانگین  هستند.  دارا  را 
است. طبق نمودار آمبروترمبیک از نیمه دوم آبان تا نیمه اول اسفند 
تلقی  این حوزه  در  ماه ها دوره خشک سال  دوره مرطوب و سایر 
می شود. هم چنین با توجه به اقلیم نمای آمبرژه، اقلیم آن بیابانی گرم 
باد غالب منطقه بر اساس گلبادهای ماهانه و  میانه می باشد. جهت 
ساالنه، جنوب غربی است و به عنوان یک منطقه تیپیک از نظر وقوع 
فرسایش بادی در جنوب غربی ایران، به شمار می رود ]19[. شکل 

)1( موقعیت منطقه مورد مطالعه را نشان می دهد.
ُسمر )Prosopis juliflora(گونه ایست غیربومی، درختچه ای یا 
درخت تنومد از خانواده گل ابریشم )Mimosaceae( که می تواند 
مرطوب  و  گرم  هوای  و  آب  در  کند.  رشد  نیز  متر   10 ارتفاع  تا 
رویش داشته و در برابر سرما بسیار حساس و آسیب پذیر می باشد، 
به واسطه ی  می کند.  تحمل  را  سانتی گراد  درجه   50 باالی  گرمای 
از  انعطاف در شرایط سخت رویشگاه  قابلیت  مقاومت به خشکی، 
نظر بیابان زدایی در مناطق خشک و توسعه ی فضای سبز برون شهری 
به ویژه به عنوان بادشکن در مناطقی که گرد و غبار به صورت تقریبا 
دائمی وجود دارد مورد توجه بوده است و به همین منظور درطرح 
بیابان زدایی حوزه دژگاه فراشبند به مساحت 80 هکتار از نهال های 
دو ساله ی گونه مذکور کشت شده است ]4[. در این پژوهش به اثرات 
اقدامات اصالحی انجام شده در مناطق تحت مدیریت با دوره زمانی 
پنج ساله با منطقه شاهد پرداخته شده است. نمونه برداری همان گونه 
زیر  شاهد،  منطقه  سه  از  شده است،  داده  نمایش   )2( شکل  در  که 
)بین اشکوب(  تاج پوشش  بین  فواصل  و  اشکوب(  )زیر  تاج پوشش 
صورت گرفت. بر این اساس از خاک سطحی هر منطقه 10 نمونه 
از عمق 5-0 سانتی متري به روش تصادفی برداشت و سپس مخلوط 
شد. نمونه ها برای انجام آزمایش های مربوطه به آزمایشگاه منتقل و 
در مجاورت هوای آزاد خشک شدند. برخی از مهم  ترین ویژگی های 
توسط  اشباع  الکتریکی عصاره  قبیل هدایت  از  فیزیکی و شیمیایی 
دستگاه هدایت سنج، اسیدیته گل اشباع توسط pH متر، ماده آلی به 
روش والکلی و بالک، کربنات کلسیم معادل )TNV( با تیتراسیون با 
اسید کلریدریک رقیق و بافت خاک نیز بر اساس روش هیدرومتری 
با اندازه گیری توزیع اندازه ذرات تعیین  شد ]9[. جعفری و همکاران 
]14[ نیز به منظور بررسی و ارزیابی اجرای طرح بیابان زدایی در دشت 

الر از پارامترهای فوق استفاده کردند.
تجزیه و تحلیل آماری داد ها

آزمایش در قالب طرح کاماًل تصادفی با سه تکرار انجام شد. به 
منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار آماری SPSS.24  استفاده 
شد. پس از از نرمال کردن داده ها و داشتن شرایط الزم براي تحلیل 
سطح  در  میانگین ها  بین  اختالف  بودن  معنی دار  توجه  با  آماري، 
درصد مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ا ی دانکن  پنج  آماری 

صورت گرفت ]14[.
شکل 1: موقعیت منطقه مورد مطالعه، دژگاه، شهر فراشبند، 

استان فارس ]19[.
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نتایج
بر  مؤثر  شاخص هاي  به  مربوط  آزمایشگاهی  بررسی هاي  نتایج 
سانتی متري   0-5 عمق  در  خاک  شیمیایی  و  فیزیکی  خصوصیات 
و  درختان(  )بین  بیناشکوب  ماسه اي(،  )تپه  شاهد  منطقه  سه  در 
زیراشکوب )زیر درختان( در جدول های )1، 2، 3( ذکر شده است.

نتایج این تحقیق نشانداد که اثر کاشت گونه ُسمر بر خصوصیات 
آلی  ماده  میزان  حداکثر  است.  معنیدار  خاک  شیمیایی  و  فیزیکی 
آن  حداقل  و  درصد   5/22 با  برابر  و  زیراشکوب  منطقه  به  مربوط 
مربوط به منطقه شاهد و برابر با 1/30 درصد است. نتایج مربوط به 
مقایسه میانگین ماده آلی در شکل )3( ارائه شده است. به طوری که 

شکل 2: منطقه مورد مطالعه )زمان عکس برداری: 1396/4/2( 

جدول 1: شاخص های موثر بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه شاهد )عمق 0- 5 سانتی متر(
انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلشاخص خاک
94/0094/0094/000/0ماسه )درصد(
0/700/700/700/0سیلت )درصد(
5/305/305/300/0رس )درصد(

1/201/361/300/92ماده آلی )درصد(
64/0066/2565/51/29ظرفیت تبادل کاتیونی )درصد(

0/680/830/770/08هدایت الکتریکی )دسی زیمنس بر متر(
10/3510/4010/380/02اسیدیته

جدول 2: شاخصهای مؤثر بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه بیناشکوب )عمق 5- 0 سانتیمتر(
انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلشاخص خاک
57/9657/9657/960/0ماسه )درصد(
20/4220/4220/420/0سیلت )درصد(
21/6221/6221/620/0رس )درصد(

2/723/323/120/34ماده آلی )درصد(
98/1298/7598/400/32ظرفیت تبادل کاتیونی )درصد(

1/231/501/340/14هدایت الکتریکی )دسی زیمنس بر متر(
1/231/501/340/28اسیدیته

جدول 3: شاخص های مؤثر بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه زیراشکوب )عمق 5- 0 سانتی متر(
انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلشاخص خاک
39/2439/2439/240/0ماسه )درصد(
44/4844/4844/480/0سیلت )درصد(
16/2816/2816/280/0رس )درصد(

4/765/465/220/40ماده آلی )درصد(
78/7579/2078/920/29ظرفیت تبادل کاتیونی )درصد(

0/841/320/920/09هدایت الکتریکی )دسی زیمنس بر متر(
10/1610/3910/270/11اسیدیته
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اختالف بین میانگین تیمارها در سطح آماری پنج درصد معنیدار بوده 
و میانگین تیمارها در چند کالس مختلف قرار گرفته است. بهنظر 
فرایندهای  گیاهی،  پوشش  فقدان  دلیل  به  منطقه شاهد  در  میرسد 
فرسایشی به ویژه فرسایش بادی شدیدتر عمل کرده و باعث کاهش 

ماده آلی شدهاست.

شکل 3: نمودار مقایسه میانگین درصد ماده آلی خاک در 
محدوده مطالعاتی

با آزمون  تبادل کاتیونی  نتایج مربوط به مقایسه میانگین ظرفیت 
در سطح  میانگین ها،  بین  اختالف  که  نشان داد  دانکن  دامنه ای  چند 
آماری پنج درصد معنی دار است و بیش ترین ظرفیت تبادل کاتیونی 
با 98/75 درصد مربوط به منطقه بین اشکوب و کم ترین آن با 66/25 

درصد مربوط به منطقه شاهد است )شکل 4(.

شکل 4: نمودار مقایسه میانگین درصد ظرفیت تبادل کاتیونی 
خاک در محدوده مطالعاتی

دامنه ای  چند  آزمون  با  اسیدیته  میانگین  مقایسه  به  مربوط  نتایج 

دانکن نشان داد که اختالف بین میانگین ها، در سطح آماری 5 درصد 
معنی دار نیست و بیش ترین میزان آن با 10/38 مربوط به منطقه شاهد 
و کم ترین آن با 10/01 مربوط به منطقه بین اشکوب است که موجب 

قلیایي شدن خاک شده است )شکل 5(. 

شکل 5: نمودار مقایسه میانگین اسیدیته خاک در محدوده 
مطالعاتی

نتایج مربوط به مقایسه میانگین هدایت الکتریکی با آزمون چند 
دامنه ای دانکن نشان داد که اختالف بین میانگین ها در سطح آماری 
 1/34 با  شوری  میزان  بیش ترین  و  بوده است  معنی دار  پنج درصد 
دسی زیمنس برمتر مربوط به منطقه بین اشکوب و کم ترین آن با 0/77 

دسی زیمنس بر متر مربوط به منطقه شاهد است )شکل 6(. 

شکل 6: نمودار مقایسه میانگین هدایت الکتریکی خاک در 
محدوده مطالعاتی

بر اساس مقایسه میانگین ها با ازمون چند دامنه دانکن بین منطقه 
های مختلف در رابطه با درصد رس، سیلت و شن اختالف معنی دار 
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با  میزان رس  7(.بیش ترین  )شکل  دارد  وجود  پنج درصد  در سطح 
درصد   5/3 با  آن  کم ترین  و  بین اشکوب  منطقه  به  مربوط   21/62
مربوط به منطقه شاهد است. بیش ترین میزان سیلت مربوط به منطقه 
به  مربوط  آن  و کم ترین  است  میزان 44/48 درصد  به  زیر اشکوب 
منطقه شاهد به میزان 0/7 درصد است. بیش ترین میزان شن مربوط 
به منطقه شاهد و میزان آن 94 درصد و کم ترین آن مربوط به منطقه 
مقادیر  این  اساس  بر  است.  آن 39/24 درصد  میزان  و  زیر اشکوب 
  Sandy clay loam در منطقه شاهد به Fine Sand بافت خاک از
در منطقه بین اشکوب و  Loam در منطقه زیر اشکوب تغییر می کند.

شکل 7: نمودار مقایسه میانگین درصد ذرات خاک در محدوده 
مطالعاتی

بحث و نتیجه گیری
بررسی منطقه تحت اجرای طرح بیابان زدایی نشان داد که کاشت 
تبادل  ظرفیت  آلی،  ماده  میزان  در  دار  معنی  افزایش  سبب  ُسمر 
کاتیونی، هدایت الکتریکی، درصد رس و سیلت و کاهش در میزان 
شن و اسیدیته خاک شده است. نتایج به دست آمده با نتایج فرهی و 
همکاران ]9[ مطابقت داشت. این محققان در پژوهش خود مبني بر 
تأثیر کشت گز بر عوامل خاک نشان دادند که در خاک بادشکن گز، 
ماده آلي خاک در مقایسه با شاهد تفاوت معني دار داشت. افزایش 
از  ناشي  اشکوب  زیر  و  اشکوب  منطقه  دو  هر  در  آلي خاک  ماده 

برگشت زیست توده هوایي گیاهان و تجزیه الشبرگ ها بوده است. 
 کربن آلی خاک با محتوای رس خاک ارتباط دارد ]5[. جوباجی 
میزان رس  با  آلی خاک  میزان کربن  دادند  نشان   ،]18[ و جکسون 
افزایش می یابد. بیش تر مواد آلی به ذرات معدنی آن، به خصوص 
رس محکم می چسبند و ترکیب هوموس- رس تشکیل می دهند. 
نتایج تجزیه همبستگی ورامش و همکاران ]29[، نشان داد که بین 
کربن آلی خاک با درصد رس و سیلت رابطه مثبت معنی داری وجود 
داشت. هنگامی که میزان رس خاک افزایش می یابد مواد آلی خاک 
بین  پیوندهای  اول،  است:  دلیل  دو  به  افزایش  این  افزایش می یابد 

می  کند  را  میکروبی  تجزیه  فرایند  رس  ذرات  و  آلی  مواد  سطح 
بیش تری  پتانسیل  دارای  باالتر  رس  میزان  با  خاک های  دوم،  کند. 
برای تشکیل خاکدانه هستند. خاکدانه های درشت به طور فیزیکی از 
مولکول های مواد آلی در اثر معدنی شدن بیشتر در اثر حمله میکروبی 
در  آلی  مواد  میزان  مشابه،  اقلیمی  شرایط  تحت  می کنند.  حفاظت 
خاک هایی با بافت ریز )رسی( دو تا چهار برابر از خاک هایی با بافت 
درشت )شنی( است. نتایج هارپر و همکاران ]12[، نیز نشان داد که 
تعامل آشکاری بین وقوع فرسایش بادی و میزان رس و شن خاک 
انتخابی  به طور  بادی می تواند  از آن جا که فرسایش  دارد و  وجود 
ذرات ریزتر خاک ها را حذف کند بنابراین توزیع اندازه ذرات موجود 
در افق های سطحی ممکن است بیشتر در نتیجه فرایندهای فرسایشی 

باشد.
از  افزایش ماده آلی خاک مقدار گاز دی اکسید کربن حاصل  با 
اسید  کربن،  اکسید  دی  گاز  افزایش  با  می یابد.  افزایش  آن  تجزیه 
آن  اسیدیته  کاهش  باعث  که  می شود  حاصل  بیش تری  کربنیک 
که  است  آن  از  حاکی   ،]22[ همکاران  و  نوربخش  نتایج  می گردد. 
همبستگی منفی معنی داری میان مواد آلی خاک و اسیدیته آن )بیش تر 

از 7( است.
به  نمک  امالح  انتقال  از  حاکي  خاک،  سطح  افزایش شوری در 
در سطح  آن  تجمع  و  از عمق  سال  ُسمر طي چندین  گونه  وسیله 
خاک مي باشد که، ادامه این روند منجر به شور و قلیایي شدن سطح 
خاک مي شود ]18[. زمان نمونه برداری نیز در تجمع امالح در زیر 
گیاه موثر مي باشد، به نحوی که در طول فصل خشک گیاه با تنش 
غلظت  خاک  از  آب  سریع تر  جذب  برای  و  گشته  روبرو  خشکي 
فصل  اتمام  از  پس  و  مي دهد  افزایش  خود  برگ های  در  را  امالح 
هم چنین،  و  گیاه  برگ های  ریزش  با  تنش خشکي،  رفع  و  خشک 
ریزشهای جوی باعث افزایش هدایت الکتریکي در زیرگیاه خواهد 
شد. دلیل کاهش شوری در منطقه زیر اشکوب نسبت به منطقه بین 
اشکوب را می توان به سایه اندازی تاج پوشش مربوط دانست ]1[. 
در کل هر چه بافت خاک به سمت سنگین شدن پیش رود به دلیل 
تهویه و زهکشی ضعیف میزان شوری افزایش می یابد. در رابطه با 
بحث فرسایش بادی، الیلس و همکاران ]20[، نشان دادند خاک هاي 
به خاک هاي  نسبت  کمتري  فرسایش پذیري  بیش تر،  شوري  داراي 
غیر شور از خود نشان می دهند. به طوری که تاثیر نمک کلرید سدیم 
مطالعه  مورد  نمک هاي  دیگر  از  فرسایش پذیري بیشتر  کاهش  در 

)کلریدکلسیم وکلرید منیزیم( بوده است. 
  گونه ُسمر به دلیـل ایجاد تاج پوشش و حالت سایبانی وسیع، 
بیابانی و مبارزه بـا  گونه مناسبی براي رشد و بهبود شرایط مناطق 
حرکـت خاک می باشد ]25[. این گونه داراي قابلیت سازگاري به 
با طیف وسیعی از رطوبت خاک می باشد ]23[ و به  انواع خاک ها 
بقا در خاک هاي شور و رشد سریع،  بادشکنی،  نقش  ایفاي  جهت 
گونه مناسبی در احیا مناطق بیابانی به شمار می آید ]4، 27[. با وجود 
فرسایش  مهار  برای  باال  زنده مانی  قابلیت  و  سیستم ریشه ای وسیع 
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و  حاضر  تحقیق  نتایج  می باشد.  اهمیت  حائز  بسیار  بیابانی  مناطق 
خصوصیات مثبت ذکر شده، نشان می دهد می توان از ُسمر به عنوان 
منطقه  بیابانی و مشابه  مناطق  بهبود شرایط  مناسب در جهت  گونه 

مورد تحقیق، استفاده نمود.
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Abstract

Analysis Effect of Biological Recovery Activities on Physio- Chemical Properties of 
the Sandy Lands of Dejgah Watershed, Fars Province
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One of the biological methods to sand dune stabilization and reclamation of desert, is planting the 
resistant species inbare anddry lands. Considering the importance of biological recovery plans, this study 
was carried out to investigate the effect of planting of Prosopis juliflora species on physical and chemical 
properties of soil. For this purpose, three sites were selected: control, sub-canopy and between- canopy site. 
The results of this study showed that the effect of planting Prosopis juliflora species on physicochemical 
properties of soil is significant. The maximum amount of organic materialwas related to the sub-canopy 
site (5.22%), the highest amount of Cationic exchange capacity  and pH were related to the sub-canopy site 
(98.75%), sub- canopy site (1.34 dS/m) andcontrol site (10.38). Soil texture results indicated soil texture 
change from fine sand in the control site to sandy clay loam in the between- canopy site and loam in the sub-
canopy site. The overall results of this research indicate that the implementation of biological operations 
through the planting of Prosopis juliflora species plays an important role in improving soil characteristics 
and controlling wind erosion.

Keywords: Combathing desertification, Prosopis Juliflora, Wind erosion, Control.
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