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  چکيده

، هـاي روان كنتـرل شـن  ، تناسب اين گيـاه را بـراي   هاي شوردر خاكآن رشد  توانحيطي باالخص به شرايط نامساعد مگياه تاغ سازگاري 

گياه تاغ، برخي  هاي اكوفيزيولوژيكمنظور مطالعه ويژگيبهزدايي به روش بيولوژيکي ايجاد نموده است. و بيانجلوگيري از فرسايش خاك 

 ۳۲عـداد  ت ،زارهاي اسـتان يـزد  تركيب يوني درختان تاغ در حال رشد در تاغو  هاي مهم خاک تحت استقرار دراز مدت اين گياهاز ويژگي

و غلظت تعدادي از اب و ارتفاع و قطر تاج پوشش درختان منتخب تخمنطقه چاه افضل و اشكذر انناحيه در دو  ۸از همسن و مشابه درخت 

هـاي  حفر پروفيل در محل استقرار درخت، نمونـه و از محل طوقه گيري شد. با قطع درختان در هر ناحيه اندازهعناصر موجد شوري در آنها 

آوري جمـع از چهار جهت اصلي در اطراف درخت متري سانتي ۹۰ -۱۲۰و  ۶۰-۹۰، ۳۰ -۶۰، ۳۰صفر تا از اعماق به ترتيب خاك و ريشه 

هـر  ري شد. شاخص رشد و موجودي سرپاي گياندازهها محلول خاک هريک از اين نمونه، كلر، سديم و پتاسيم، منيزيم و كلسيم EC، pHو 

و مقادير عناصر كلر، سديم، پتاسـيم، منيـزيم و   شوري از نظر  د. نتايج حاصل نشان داد كه خاك دو منطقهمحاسبه شاز درختان منتخب  يك

. شـاخ و بـرگ   شـاهده نشـد  مداري دو منطقه تفـاوت معنـي   نايدر  pHميزان منيزيم و از نظر دار بودند، اما هاي معنيكلسيم داراي تفاوت

تفـاوتي نداشـتند. ريشـه    شـده   گيـري عناصر اندازهساير بودند و از نظر دار تفاوت معنيداراي كلر ميزان از نظر تنها درختان اين دو منطقه 

خص رشـد و  پارامترهـاي شـا  براسـاس  . وضـعيت درختـان   بودنددار تفاوت معنيداراي تنها از نظر مقدار كلسيم نيز گياهان مورد آزمايش 

رغم شوري افضل عليرسد در منطقه چاهمي نظربهباال ارزيابي شد.  و در منطقه چاه افضل نامناسب (پايين)موجودي سرپا در منطقه اشكذر، 

در تر سديم به پتاسيم شرايط بهتري بـراي رشـد و اسـتقرار گياهـان تـاغ      بسيار باالتر، غلظت باالتر کلسيم و پتاسيم و همچنين نسبت پايين

  مقايسه با منطقه اشکذر فراهم نموده است. تأييد اين فرضيه به مطالعات بيشترو بررسي کاربرد کودهاي کلسيم و پتاسيم نياز دارد.

  

  

 زداييسياه تاغ، خصوصيات خاک، اصالح خاک، شوري، قليائيت، بيابان ي کليدي:هاواژه

  
  

  ه صنعتي اصفهانگروه زراعت و اصالح نباتات، دانشكده كشاورزي دانشگا. ۱

 دانشگاه گيالن ،یدانشکده منابع طبيع ،یجنگلدارگروه  .۲

  اصفهان یدانشگاه صنعت ،یدانشکده کشاورز ،گروه علوم خاک. ۳

 يزدات، آموزش و ترويج کشاورزي، بخش تحقيقات جنگل و مرتع، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان يزد، سازمان تحقيق. ۴
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  ۱۳۹۶ تابستان/ دو/ شماره  بيست و يك/ سال  )علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي(علوم آب و خاك  نشريه

  

۲۵۰  

  مقدمه

خشكي و شوري از مشـكالت منـاطق خشـك و نيمـه خشـك      

هـاي ايـن   سطحي خـاك  ة). در الي۷(است جمله ايران  جهان از

مقادير پراكنده و تبخير زياد و نزوالت جوي اندك  دليلبه مناطق

درصد  ۷/۱۴حدود . )۸است (يافته مع جامالح مختلف تزيادي 

د نـ دهر ايران را اراضـي شـور تشـكيل مـي    از مساحت كل كشو

هاي فارياب افزايش سطح زمين دليلبه. وسعت اين اراضي )۲۰(

احياي اين  .به گسترش است و محدوديت ذخاير آب شيرين رو

از طريـق کشـت    هـا بـوم زيستاين حفظ تعادل پايدار مناطق و 

گيـاه سـياه تـاغ،    پـذير اسـت.   امکـان هاي مقاوم به شوري گونه

باال است کـه  تحمل شوري ، مقاوم به خشکي با كوچكدرختي 

دسـته   در وبه منطقـه فلوريسـتيكي ايـران و تـوران تعلـق دارد      

بـا فـرم حيـاتي غالـب      (Xerohalophyte)گياهان زروهالوفيت 

منـاطق  اين گيـاه بـا    ).۷قرار دارد ( (Phanerophyte)فانروفيت 

ن گونه از اي. )۳( سازگار استزارها كويري، استپي شني و شوره

هاي روان و ايجاد فضاي هاي بسيار با ارزش در تثبيت شنگونه

ـ هـاي فقيـر   در خـاک نسبتًا زيـاد  توده زيستسبز با  حسـاب  ه ب

هـاي  زنگـو و همکـاران تغييـر برخـي از ويژگـي      ).۱۳آيـد ( مي

اين گيـاه بـراي    دراز مدتفيزيکوشيميايي خاک پس از استقرار 

فزايش مواد آلي و برخـي از  زارهاي چين که موجب اتثبيت شن

  .)۳۲( ) شده بود را گزارش کردندKو   N،Pعناصر خاک (

غيراندميک در يک منطقـه خـاص    صورتبهکشت اين گياه 

تواند باعث ايجاد تغييراتي در وضعيت خاک و فلـور منطقـه   مي

از خـاک  سديم و كلر ). سياه تاغ از طريق جذب ۱۱و  ۱۰شود (

را هاي خـود  ، فشار اسمزي سلولهاي برگدر بافتآن تجمع و 

آب مورد شور، هاي خاكطريق قادر است در برد و بدينباال مي

و گاهي از نسبت سديم به پتاسيم آ ).۲۸کند (مين أترا نياز خود 

انتخـاب ايـن   براي  ييزان تجمع نمك در اين گونه معيار مناسبم

و مديريت صـحيح و منطقـي براسـاس    كاري گياه در امر جنگل

هـاي اكوفيزيولوژيـك   . شناسايي ويژگـي اکولوژيک است اصول

ثر در استقرار و بقاي ؤگونه سياه تاغ در عرصه طبيعي و عوامل م

بررسي عملكـرد ايـن   و ها در احياي بياباناستفاده  منظوربهآنها 

از منـاطق مـورد مطالعـه    در و همچنين تأثير آن در خـاک  گونه 

  رود. شمار ميه ف اين تحقيق باهدا

  

  هااد و روشمو

زدايي اسـتان يـزد و بـا انجـام     با استفاده از اطالعات طرح بيابان

دست کاشت استان يزد کـه   زارتاغدو منطقه بازديد صحرايي از 

کيلـومتر از هـم قـرار داشـتند، بـراي ايـن مطالعـه         ۷۰به فاصله 

هكتار و  ۱۰۳۳۱منطقه اول (چاه افضل) با مساحت  انتخاب شد.

  تــر از ســطح دريــا در طــول جغرافيــاييم ۱۰۰۰ارتفــاع حــدود 

۴۲ ۵۳  شرقي و عرض جغرافيايي۴۴ ۳۲    شـمالي، در حاشـيه

چـاه افضـل   روسـتاي  كيلـومتري   ۵در  جنوبي كوير سـياه كـوه  

 ۳۳۰۰۰منطقـه دوم (اشـكذر) بـا مسـاحت      ردكان وشهرستان ا

  متر از سـطح دريـا، در طـول جغرافيـايي     ۱۱۶۰هكتار و ارتفاع 

۱۲ ۵۴ ض جغرافيايي شرقي و عر۱ ۳۲  کنار شـهر  شمالي در

که درختان آن كيلومتري شهر يزد واقع شده است  ۲۵اشكذر در 

موقعيـت هـر    )۱(شـکل   .)۱( سال دارند ۳۵ -۳۰قدمتي حدود 

دهد. مشخصـات اقليمـي ايـن دو    يک از اين نواحي را نشان مي

  ).۱(ارائه شده است  )۱(منطقه در جدول 

ميـداني بررسـي و    صورتبهطقه مندو كاري شده عرصه تاغ

و منطقـه دوم  ناحيـه   پنجبه اول با توجه به وسعت بيشتر  منطقه

تقسيم  به سه ناحيهتر، پراكنش يكنواختوسعت کمتر و ليل دهب

هـر   درخت همسن و مشابه از ۴منطقه اول (درخت از  ۲۰شد. 

همسن و مشابه از  درخت ۴از منطقه دوم (درخت  ۱۰احيه) و ن

نتخـاب  تکـرار ا  عنـوان به )۳درخت از ناحيه  ۲و  ۲ و ۱نواحي 

 عنـوان بـه شدند. طول بلندترين انشعاب درخت از محـل طوقـه   

از  هـر يـك  يقه شد. قطر و يادداشت گيري اندازهارتفاع درخت 

گيـري و از آنهـا   به کمک نوار قطرسـنج انـدازه   درختان منتخب

اري : نوار قطرسنج، يک متـر نـو  دشنمونه شاخ و برگ برداشت 

) برابر هر قطر روي آن جـدا شـده و   πکه روي آن به اندازه پي(

آنرا معادل مقدار پيرامون اندازه قطر تلقي کرد، به عبارتي محيط 

 cکند (بين محـيط  دايره درخت را مستقيمًا به قطر آن تبديل مي

 درختـان برقـرار اسـت). سـپس     C=d × πرابطـه   dو قطر دايره 



  ) در استان يزدHaloxylon aphyllumيولوژيک گونه سياه تاغ (هاي اکوفيزبرخي ويژگي

  

۲۵۱  

  
  ي مناطق مطالعاتي. موقعيت جغرافياي۱شکل 

  

  اشكذرو  چاه افضل. مشخصات اقليمي دو منطقه ۱جدول 

ميانگين بارش 

  )مترميلي(ساالنه 

ميانگين دماي 

 ساالنهحداقل 

  )گراددرجه سانتي(

ميانگين دماي 

ساالنه حداكثر 

  )گراددرجه سانتي(

ميانگين دماي ساالنه 

  )گراددرجه سانتي(

بندي تقسيم

  آمبرژه ياقليم

ندي بتقسيم

  دومارتن ياقليم
  مناطق

  افضلچاه  مناطق خشك  سرد و خشك  ۰/۱۹  ۸/۲۷  ۳/۱۰  ۴/۶۲

  اشكذر  مناطق خشك  سرد و خشك  ۸/۱۷  ۹/۲۶  ۷/۸  ۱/۶۶

  

 ۱×  ۱ پروفيلي بـه ابعـاد  شدند. از محل طوقه قطع  شدهانتخاب 

که چهار وجه  طوريشد، بهحفر هر درخت  متر در امتداد ريشه

 -جنـوب و شـرق   -هـاي اصـلي شـمال   هتپروفيل در امتداد ج

، از شـده قطـع  هاي ريشه درختان . نمونه)۲۰( غرب قرار داشتند

هاي كاغذي مجزا، با درج آوري و در پاكتاعماق مختلف جمع

هاي خـاک  نمونهشماره تكرار قرار داده شد. نطقه، ناحيه و نام م

 ۹۰-۱۲۰و  ۶۰-۹۰، ۳۰ – ۶۰، ۳۰صـــفر تـــا اعمـــاق نيـــز از 

. نددشـ شده برداشت  هاي حفرپروفيلاز چهار وجه ري متسانتي

هـاي  نمونـه منتقـل شـدند.   هاي خاك و گياه به آزمايشگاه نمونه

كـامًال خشـك   قـرار داده شـد تـا     در هواي آزادشده تهيه خاك 

متـري عبـور داده و پارامترهـاي    ميلـي  ۲۰سپس از الـک  د. شون

از هـر  د. گيري شدنهاي زير اندازهشيميايي خاک براساس روش

 pHبا استفاده از دستگاه  آن pH تهيه و ۱:۵، عصاره خاک نمونه

ـ      وسـيله دسـتگاه   همتر تعيين شـد. هـدايت الكتريكـي عصـاره، ب

گيـري  زيمنس بر متر اندازهسنج الكتريكي، برحسب دسيهدايت

همچنـين   ).۲۱د (شگراد تصحيح درجه سانتي ۲۵و براي دماي 

سـديم و  عصاره خاک شامل تعدادي از عناصر موجد شوري در 

كلسـيم و منيـزيم بـه روش     ،فتومترميوسيله دستگاه فلهپتاسيم ب

و  )EDTA آمين تتراستيك اسـيد تيتراسيون با ورسين (اتيلن دي

. شـدند گيـري  راسـيون بـا نيتـرات نقـره انـدازه     تروش تيكلر بـه 

 ۲۴مـدت  هاي گياهي نيز پس از انتقال بـه آزمايشـگاه بـه   نمونه

دار خشـک،  آون تهويـه گـراد  درجه سـانتي  ۶۰ماي ساعت در د

تـر هضـم و عناصـر    روش اکسيداسيونتوزين و بخشي از آن به

شده هاي توضيح داده شده در عصاره خاک به روش گيرياندازه

ارزيابي عملكرد گيري شدند. براي هاي گياهي نيز اندازهدر بافت

رپا، براي گونه سياه تاغ، پارامترهاي شاخص رشد و موجودي س

  د: شمحاسبه  ۲و  ۱طبق معادالت هر يك از درختان منتخب، 

)۱(  i
H.CD

G
A.


1000

  

متوسط قطر،  (Growth index)شاخص رشد iGاين فرمول كه در 

متر برحسب سانتي ارتفاع CD Hمتر، برحسب سانتي تاج پوشش

در مخـرج   ۱۰۰۰باشـد و عـدد   برحسب سال مي سن توده Aو 



  ۱۳۹۶ تابستان/ دو/ شماره  بيست و يك/ سال  )علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي(علوم آب و خاك  نشريه

  

۲۵۲  

  هاي آزمايشيخاك ۱:۵تعدادي از پارامترهاي مربوط به شوري و قليائيت عصاره تايج تجزيه واريانس ن .۲جدول 

  ميانگين مربعات  

 منابع تغييرات
 درجه

  آزادي
  EC  pH  كلسيم  منيزيم پتاسيم به سديم  پتاسيم  سديم  كلر

ns ۸/۷۶  **۶/۱۱۵۸۳  **۵/۷۹۸۵ ns ۲/۱۰  ۴/۵۱۱۳۱۲۰**  ۵/۳۸۱**  ۴/۱۲۲۳۳۰۵**  ۲/۶۷۰۸۰۰**  ۱  منطقه

 a( ۶  ۵/۱۳۴۱۷  ۹/۳۷۹۶  ۹/۲۴  ۵/۳۳۶۱۲  ۷/۵۵  ۹/۳۳۳  ۱/۱۶ ۳/۲نواحي در منطقه (خطاي 
ns ۴/۴۰۶۵  ns ۱/۴۳۵۷  ns ۲/۰  ns ۱/۵۵۴۳۰  ns ۳/۱۶  ns ۶/۶  ns ۶/۱۱ ns ۲۰/۰  ۳  جهت

 ۳/۰** ۳/۶۰۵۸**  ۳/۲۲۱۷**  ۳/۵۵**  ۴/۱۰۵۸۴۹*  ۱/۹۳ **  ۱/۹۷۵۳۶۲**  ۷/۵۶۵۷۹۷**  ۳  عمق
ns ۳/۲۱۸۹  ns ۱/۳۱۴۳  ns ۲/۰  ns ۹/۶۶۸۳۳  *۲/۶۱  ns ۹/۹  ns ۸/۹ ns ۰۴/۰  ۹  عمق× جهت 

) عمق× جهت درخت (

  bخطاي 
۴۸  ۴/۳۴۵۰  ۶/۵۷۰۵  ۹/۱  ۱/۲۶۷۶۷  ۹/۶  ۲/۱۵  ۷/۲۰ ۰۳/۰ 

ns ۲/۶۸۵۱  * ۲/۱۷۳۴۰  ns ۲/۰  *۵/۸۱۱۳۰  ns ۹/۱۱  ns ۰/۱۵  ns ۰/۶۲ ns ۰۳/۰  ۳  منطقه× جهت 

 ns ۷/۹۷۰۴۲  ns ۶/۱۳  ** ۱/۲۰۴  ** ۴/۲۴۹۶ **۴/۳  ۷/۶۴ **  ۱/۷۶۸۵۱۹** ۸/۳۳۵۶۰۱ **  ۳  منطقه× عمق 
ns ۵/۳۹۲۲  ns ۷/۱۱۷۱۶  ns ۲/۰  * ۸/۴۶۷۸۷  ns ۸/۱۴  ns ۰/۸  ns ۲/۳۷ ns ۰۳/۰  ۹  منطقه× جهت× عمق 

 c ۳۹۰  ۹/۵۱۰۵  ۴/۶۵۴۰  ۷/۱  ۳/۲۳۱۰۰  ۹/۸  ۹/۲۱  ۸/۳۱ ۰۳/۰  خطاي

حلـول  گيري عناصر كلر، سديم، پتاسيم، منيزيم و كلسيم مواحد اندازه .دار نيست: معنيnsدرصد  ۱و  ۵دار در سطح احتمال به ترتيب معني **و  *

  باشدزيمنس بر متر مي، دسيECگيري واالن در ليتر و واحد اندازهاكيخاك، برحسب ميلي

  

شـدن محاسـبات    كردن شـاخص و آسـان  كوچكخاطر كسر به

  ). ۴بعدي است (

)۲(  iY / / CD  71 686 35 244 

موجودي سرپاي هـر درخـت تـاغ بـه كيلـوگرم و       iYدر آن كه 

CDi ۴متر است (قطر متوسط تاج پوشش برحسب سانتي .(  

هـاي  نمونـه و هـاي خـاك   هاي حاصل از تجزيه نمونـه داده

فاكتوريل آزمايش قالب کامًال تصادفي در  طرح صورتبهگياهي 

مـورد   SASافـزار  نرم ANOVAبا استفاده از رويه ) و ايآشيانه(

مقايسه ميانگين سطوح هـر يـك از    .تجزيه واريانس قرار گرفت

 دار(تقـاوت معنـي  آزمون حـداقل   دار، به روشفاكتورهاي معني

(Lsd انجام شد .  

  

  نتايج

نشان داد که صـفات مـرتبط بـا    تجزيه واريانس نتايج حاصل از 

بـه   مسـدي نسـبت   كلر، سـديم، پتاسـيم،  هاي خاک شامل تجزيه

چـاه افضـل و اشـكذر    دو منطقـه  در خاك  ECكلسيم و ،پتاسيم

ايـن دو  کـه  )، در حـالي ۲جـدول  دار بودند (داراي تفاوت معني

 دارتفاوت معنيمحلول خاک منيزيم و غلظت  pHمنطقه از نظر 

بـراي کليـه    منطقـه × عمق با توجه به اينکه اثر متقابل . نداشتند

دار بـود، از  منيزيم معنـي  و پتاسيمبه  سديمصفت به جز نسبت 

مقايســات ميــانگين اثــرات اصــلي ديگــر صــفات در دو منطقــه 

محلـول  پتاسـيم  بـه   سـديم خودداري شد. مقادير صفت نسبت 

دار داشتند و مقدار دو منطقه از نظر آماري تفاوت معنيدر  خاک

چاه افضـل   منطقهاز  باالتر) ۹/۲۱۷( اشکذرمنطقه اين صفت در 

نيزيم در ايـن دو منطقـه از لحـاظ آمـاري     . غلظت مبود) ۱/۷۲(

  دار نبودند. معني

 منطقه× عمق ن اثر متقابل شد دارمعنيطور با توجه به همين

و منيـزيم،   پتاسـيم بـه   سـديم براي کليه صفات به جـز نسـبت   

(جـدول   هاي مختلفعمقنمونه خاک صفت در بررسي اين دو 

 ۱ در سـطح احتمـال  نشان داد که تفـاوت صـفات مختلـف     )۳

ايـن صـفات   مقايسه ميانگين بود. دار معنياز نظر آماري درصد 

صـفت نسـبت   مقـدار  خاک نشان از کـاهش  اعماق مختلف در 

داشـت، و  در نتيجـه افـزايش عمـق    و منيـزيم   پتاسـيم به  سديم

دار افزايش غلظت منيزيم در اعماق مختلف از نظر آماري معنـي 

 ۳۰تـا   عمـق صـفر  سـطح خـاک (  در محلول سديم نبود. مقدار 

 ۱۲۰) حـدودًا شـش برابـر مقـدار سـديم در عمـق       متريسانتي



  ) در استان يزدHaloxylon aphyllumيولوژيک گونه سياه تاغ (هاي اکوفيزبرخي ويژگي

  

۲۵۳  

  هاي مختلفعمق ۱:۵تعدادي از پارامترهاي مربوط به شوري و قليائيت عصاره مقايسه ميانگين  .۳جدول 

  )۹۰- ۱۲۰عمق (  )۶۰- ۹۰عمق (  )۳۰- ۶۰عمق (  )۰-۳۰عمق(  صفت

  a ۰/۳۷۲  b ۴/۹۶۱  b ۷/۵۱۸  b ۸/۶۰۱  به پتاسيم سديم

  c ۱/۲  bc ۴/۲  a۶/۳  ab ۲/۳  منيزيم

اند و در هر رديف تفـاوت هـر دو   مقايسه شده) Lsdدار (تفاوت معنيآزمون حداقل روش ها با ميانگين

غلظـت عناصـر برحسـب    دار نيسـت.  باشـند، معنـي  ميانگين كه حداقل داراي يك حـرف مشـترك مـي   

 باشدزيمنس بر متر ميبرحسب دسي ECواالن در ليتر و اکيميلي

  

  فاكتوريل - ايمقايسه ميانگين اثرات متقابل منطقه و عمق، در طرح آشيانه. ۴جدول 

  عمق  منطقه
  صفات

  EC  pH  كلسيم  پتاسيم  سديم  كلر

 a۲/۳۳۱  a۴/۳۹۸  a۷/۴  a۸/۳۲  a۶/۳۲ a۴/۸  ۰-۳۰  چاه افضل

  ۶۰-۳۰  b۳/۹۶  b۸/۱۰۱  b۹/۱  b۲/۲۶  b۷/۱۰  b ۱/۸ 

  ۹۰-۶۰  bc۱/۶۳  c۱/۵۳  c۱/۱  cd۸/۲۳  c۷/۶ c۹/۷ 

  ۱۲۰-۹۰  bc۷/۲۶  c۱/۲۵  c۰/۱  bc۴/۲۴  c۸/۶ c۹/۷ 

 bc۰/۷۹  b۴/۷۶  d۴/۰  d۱/۲۲  b۱/۹ d۶/۷  ۰-۳۰  اشکذر

  ۶۰-۳۰  c۵/۵۶  cd۵/۳۶  d۱/۰  e۱/۸۱  cd۹/۴ d۷/۷ 

  ۹۰-۶۰  c۵/۳۹  d۷/۳۲  d۱/۰  f۸/۱۳  d۷/۳ cd۸/۷ 

  ۱۲۰-۹۰  c۵/۴۴  d۱/۸۱  d۱/۰  g۶/۹  d۹/۲  c۹/۷ 

تفاوت هـر دو ميـانگين    ستوناند و در هر مقايسه شده)  Lsdدار (معني تفاوتآزمون حداقل روش ها با ميانگين

واالن در ليتـر و  اکيغلظت عناصر بر حسب ميليدار نيست. باشند، معنيكه حداقل داراي يك حرف مشترك مي

EC باشدزيمنس بر متر ميبرحسب دسي  

  

پتاسـيم  عنصر اين نسبت براي به همين ترتيب بود.  متريسانتي

برابر بود کـه   ۳/۴برابر و هدايت الکتريکي  ۶/۱برابر و کلسيم  ۵

(به استثناي منيزيم) در سطح خاك نشان از تجمع امالح محلول 

و مناطق مختلف در اعماق مختلف اين صفات اثرات ميزان  بود.

  . )۴بود (جدول خاك متفاوت 

در مـورد عناصـر كلـر، سـديم،      اثر متقابل منطقـه و عمـق  

ـ  دارمعني pHو  EC، پتاسيم، كلسيم . امـا ايـن   )۲جـدول  ( دوب

. براي )۴جدول بودند (اثرات بسته به منطقه مورد نظر متفاوت 

 چاه افضـل كلسيم ميزان آن در اعماق مختلف خاك، در منطقه 

. اثرات متقابـل منطقـه و   )۴بود (جدول اشکذر بيشتر از منطقه 

 مـق موجـود در ع  ECنشان داد كه مقدار  ECعمق براي عامل 

داري بـا سـاير اعمـاق    متـري، تفـاوت معنـي   سانتي ۳۰صفر تا 

اثرات متقابل منطقـه،   شدن دارمعنيعليرغم . )۴جدول ( داشت

) امـا  ۲(جـدول  نسبت سديم به پتاسيم جهت و عمق در مورد 

اثـرات مشـکل    گيپيچيـد  دليـل بـه دار اين تفاوت معنـي تفسير 

  رسد.  مي نظربه

د كه اثر متقابل منطقـه  انشان د )۲جدول نتايج تجزيه واريانس (

پتاسـيم در سـطح   به  و جهت براي عنصر سديم و نسبت سديم

تفـاوت   و در مورد ساير عناصر، استدار درصد معني ۱احتمال 

  .شتاثر متقابل منطقه و جهت وجود ندااز نظر داري معني

ر مورد عنصر سديم، با اينكه تجزيه واريانس نشان داد كـه  د

 در ميـزان سـديم موجـود در خـاك تـاثير      مختلـف،  هايجهت



  ۱۳۹۶ تابستان/ دو/ شماره  بيست و يك/ سال  )علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي(علوم آب و خاك  نشريه

  

۲۵۴  

   متريسانتي ۳۰عمق صفر تا  خاك ۱:۵تعدادي از پارامترهاي مربوط به شوري و قليائيت عصاره مقايسه ميانگين . ۵جدول 

  مختلف هايجهت دو منطقه در

  جهت غربي  جهت شرقي  جهت جنوبي  جهت شمالي  صفت  

  a ۵/۴۶۹  ab ۵/۴۱۴  ab ۵/۳۵۸  b ۰/۳۵۱  سديم  چاه افضل

  a ۱/۶۱۴  ab ۷/۱۱۶  b ۶/۸۶  ab ۸/۱۰۱  پتاسيم به سديم  

  b ۱/۹۴  ab ۶/۶۸  ab ۳/۶۳  a ۷/۱۲۴  سديم  اشکذر

  b ۴/۲۵۷  ab ۵/۲۷۷  ab ۳/۳۳۲  a ۸/۵۷۷  پتاسيم به سديم  

حـداقل  اند و در هر رديف، تفاوت هر دو ميـانگين كـه   مقايسه شده)  Lsdدار (تفاوت معنيآزمون حداقل روش ها با ميانگين

زيمنس بر برحسب دسي ECواالن در ليتر و اکيغلظت عناصر بر حسب ميلي دار نيست.داراي يك حرف مشترك باشند معني

  باشدمتر مي

  

دار بـين منطقـه و   داري ندارد، ولي وجود اثر متقابل معنـي معني

د كه جهت بر مقدار سديم موجود در خاك مـوثر  اجهت نشان د

از  باشـد. ته به منطقه منتخب، متفاوت مـي بوده اما اين اثرات بس

تواند بر هاي مختلف مياندازي گياه در جهتکه اثر سايهآنجايي

تبخير آب از سطح خاک و در نتيجه تجمع امالح متفاوت باشد، 

) متـري سـانتي  ۳۰صفر تا عمق تجمع امالح اليه سطحي خاک (

 تحت تأثير جهت نيز بررسي شد. 

لظت سـديم و همچنـين نسـبت    تأثير جهت بر ميانگين غ

سديم به پتاسيم خاک سطحي مناطق چاه افضل و اشـکذر در  

نشان داده شده است. اين نتـايج نشـان داد در هـر     )۵جدول (

دو منطقه غلظت سديم و همچنين نسـبت سـديم بـه پتاسـيم     

پروفيـل (گيـاه) تفـاوت    مختلـف   هايجهتخاک سطحي در 

خاک سـطحي منطقـه    داري داشتند. با توجه به اطالعاتمعني

رسد غلظت امالح غالب شامل سـديم و  مي نظربهچاه افضل، 

ها افزايش تا حدودي در جهت شمال بوته ECکلر و همچنين 

دار بود. يافته است که فقط غلظت سديم از لحاظ آماري معني

رطوبت بيشتر اين ناحيـه از خـاک    دليلبهاين تفاوت احتماًال 

نتيجـه مـداومت بيشـتر صـعود      هـاي تـاغ و در  در سايه بوتـه 

موئينگي محلول خاک ايـن ناحيـه و تجمـع بيشـتر نمـک در      

اشـکذر  منطقـه  خاک سطح آن باشـد، اگرچـه ايـن رونـد در     

توانـد  منطقـه مـي   ×مشاهده نشد. تفاوت در اثر متقابل جهت 

مربوط به پارامترهاي اقليمي دو منطقه از نظر ميـانگين دمـا و   

خـاک سـطحي   سـديم  ميانگين ثر حداكبارندگي ساليانه باشد. 

) در جهت شـمالي منطقـه چـاه افضـل و حـداقل آن      ۵/۴۶۹(

شـت، در  وجـود دا  اشکذردر جهت شمالي منطقه نيز ) ۱/۴۹(

بيشتر از  اشکذرمنطقه هاي سديم به پتاسيم در که نسبتحالي

در جهــت غربــي  )۸/۵۷۷(و حــداکثر آن منطقــه چــاه افضــل 

    گيري شد.زههاي منطقه اشکذر انداپروفيل خاک

 شـاخ و مقادير عناصـر موجـود در   نتايج تجزيه واريانس 

نشـان  چاه افضل و اشكذر دو منطقه برگ درختان منتخب در 

درختـان در   ميزان عنصر كلر موجود در شاخ و بـرگ داد که 

. ايـن  دار بـود تفاوت معنيحال رشد در اين دو منطقه داراي 

 ري نداشـتند داتفـاوت معنـي   سـاير عناصـر  گياهان از لحـاظ  

  . )۶(جدول 

كلر موجـود در شـاخ و بـرگ درختـان منتخـب در      غلظت 

 ۱/۲۱و در منطقه اشـكذر   ۹/۳۵طور متوسط همنطقه چاه افضل ب

كـه ميـزان سـاير عناصـر مـورد       در حـالي  ،بودگرم در کيلوگرم 

دار در دو منطقه از نظر آمـاري معنـي  بررسي در درختان منتخب 

  .)۷نبودند (جدول 

يافته در درختـان   تجمعميزان كلر تايج تجزيه گياه براساس ن

در  ۳/۴۴تـا   اشکذردر ناحيه دو منطقه گرم بر کيلوگرم  ۵/۱۵از 

 . نتـايج نشـان  )۸جـدول  ( بودتغير م چاه افضلناحيه پنج منطقه 

نواحي منتخب در درون هر يك از مناطق مورد مطالعه از داد که 

 داريوت معنـي نظر مقدار كلـر موجـود در شـاخ و بـرگ، تفـا     



  ) در استان يزدHaloxylon aphyllumيولوژيک گونه سياه تاغ (هاي اکوفيزبرخي ويژگي

  

۲۵۵  

  آزمايشيدر شاخ و برگ درختان غلظت تعدادي از عناصر نتايج تجزيه واريانس . ۶جدول 

  منابع تغييرات
درجه 

  آزادي

  ميانگين مربعات

  منيزيم  كلسيم  پتاسيمبه  سديم  پتاسيم  سديم  كلر

  ns ۲/۱۱۲۴  ns ۲/۳۲۳  ns ۳/۱  ns ۱/۱۹  ns ۳/۱۴۲  ۲/۱۳۶۳*  ۱  منطقه

  ns ۴/۱۰۳  *۵/۱۳۶۳  ns ۳/۲۵۶  ns ۱/۱  ns ۴/۹  ns ۹/۱۴  ۶  نواحي در منطقه

  ۱/۱۴  ۷/۱۷  ۱/۱  ۷/۱۲۱  ۷/۴۸۰  ۱/۱۰۳  ۲۲  درخت در نواحي در منطقه (خطا)

  دار نيست: معنيnsو درصد  ۵دار در سطح احتمال معني *

  

  . مقايسه ميانگين غلظت تعدادي از عناصر ۷جدول

   (گرم بر کيلوگرم) در شاخ و برگ درختان دو منطقه

  اشکذر  چاه افضل  صفت

  a ۹/۳۵  b ۱/۲۱  كلـر

  a۰/۲۴  a ۸/۲۵  پتاسيم

  a ۹/۱  a ۳/۲  پتاسيمبه  سديم

  a ۵/۱۶  a ۲/۱۸  كلسيم

  b ۴/۱۵  a ۶/۲۰  منيزيم  

انـد و در هـر رديـف    مقايسـه شـده  )  Lsdدار (تفاوت معنـي آزمون حداقل روش ها با ميانگين

 دار نيستباشند، معنيمشترك مي تفاوت هر دو ميانگين كه حداقل داراي يك حرف

  

  غلظت عناصر (گرم بر کيلوگرم) شاخ و برگ درختان در مقايسه ميانگين .  ۸جدول 

  و اشکذر چاه افضلنواحي مختلف 

  ناحيه  منطقه
  صفات

  منيزيم  كلسيم  پتاسيمبه  سديم  پتاسيم  كلر

 a۲۰/۷۳  b۸/۱۸  ab۹/۱  a۰/۱۶ cd ۵/۱۴  يک  چاه افضل

 ab۲/۳۳  ab ۸/۲۴  b۳/۱  a۵/۷۱ d ۹/۱۲  دو  

 ab۲/۳۳  b۱/۱۶  ab۶/۱  a۱/۱۴ d ۹/۱۳  سه  

 ab۴/۳۱  ab۶/۳۰  a۵/۲  a۶/۱۷ abc۶/۱۹  چهار  

 a۳/۴۴  ab۸/۲۹  ab۱/۲  a۶/۱۷ bcd۳/۱۶  پنج  

 bc۲/۲۰  b۶/۱۸  a۳/۲  a۲/۲۰ a۱/۲۲  يک  اشکذر

 c۵/۱۵ ab۱/۲۲ a۶/۲ a۵/۱۷ abcd۸/۱۶  دو  

 abc۵/۲۷ a۱/۳۷ ab۲/۲ a۲/۱۷ ab۸/۲۱  سه  

تفاوت  ستوناند و در هر مقايسه شده)  Lsdدار (تفاوت معنيآزمون حداقل روش ها با انگينمي

 دار نيستباشند، معنيمشترك مي هر دو ميانگين كه حداقل داراي يك حرف

  



  ۱۳۹۶ تابستان/ دو/ شماره  بيست و يك/ سال  )علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي(علوم آب و خاك  نشريه

  

۲۵۶  

  نتايج تجزيه واريانس صفات مورد بررسي در ريشه درختان منتخب، در مناطق چاه افضل و اشكذر. ۹ جدول

  تمنابع تغييرا
درجه 

  آزادي

  ميانگين مربعات

  منيزيم  كلسيم  پتاسيمبه  سديم  پتاسيم  سديم  كلر

  ns ۶/۲۰۵  ns ۷/۷۶۷  ns ۲/۹  ns ۳/۱  **۰/۱۴۳  ns۶/۱  ۱  منطقه

  ns ۲/۴۷  ns ۱/۱۵۲  ns ۴/۲۰  ns ۳/۰  ns ۳/۳  ns ۶/۲۰  ۶  نواحي در منطقه

  ۷/۸  ۹/۳۶  ۴/۰  ۰/۱۴  ۶/۲۲۸  ۷/۲۹  ۲۲  درخت در نواحي در منطقه (خطا)

  دار نيست: معنيnsو درصد  ۱دار در سطح احتمال معني **

  

در ناحيه سه  گرم بر کيلوگرم ۶/۲۷از نيز سديم غلظت  ند.نداشت

. متغيـر بـود  اشـکذر  در ناحيه سه منطقه  ۷۹تا  چاه افضلمنطقه 

از  اشکذرو سه منطقه  چاه افضلي چهار منطقه حكلي نوا طوربه

و برگ درختان، با ساير نواحي نظر مقدار سديم موجود در شاخ 

دنـد. بيشـترين مقـدار پتاسـيم     بودار تفاوت معنيداراي  منتخب

مشاهده شـد كـه بـا نـواحي     اشکذر ) در ناحيه سه منطقه ۱/۳۷(

تفـاوت   اشـکذر و ناحيه يك منطقه  چاه افضليك و سه منطقه 

عنصر كلسـيم موجـود در شـاخ و بـرگ     مقدار  شت.دار دامعني

داري تفــاوت معنــياز نظــر آمــاري منطقــه  نيــز در دودرختــان 

تـا   اشـکذر در ناحيه يك منطقـه   ۱/۲۲مقدار منيزيم از  شت.ندا

نـواحي منتخـب    بود.تغير م چاه افضلدر ناحيه دو منطقه  ۹/۱۲

از نظر ميزان منيزيم با نـواحي يـك، دو و سـه    اشکذر در منطقه 

. نـد ادددار نشـان  تفـاوت معنـي  از نظر آمـاري   چاه افضلمنطقه 

اندام هوايي گياه نيز در ناحيه دو اشکذر  پتاسيمبه  سديمنسبت 

بيشترين و در ناحيه دو چاه افضل کمترين مقدار را نشان داد که 

دار شد. بين سـاير نـواحي از   تفاوت آنها از نظر آماري نيز معني

  دار مشاهده نشد.نظر اين نسبت تفاوت معني

نسـبت  تاسـيم،  كلـر، سـديم، پ   غلظت نتايج تجزيه واريانس

پتاسيم، كلسـيم و منيـزيم ريشـه درختـان منتخـب در      به  سديم

ارائه شده است. ايـن   )۹(مناطق چاه افضل و اشكذر، در جدول 

از نظـر مقـدار كلسـيم موجـود در     ه منطقـ نتايج نشان داد که دو 

 ۱داري در سطح احتمال تفاوت معنياز نظر آماري داراي ريشه 

حي منتخب در درون آنها، از لحاظ كه نوادند، در حاليبودرصد 

  . نداشتندداري صفت تفاوت معنياين 

ريشه درختـان منطقـه چـاه    در عناصر نشان داد تجمع  نتايج

مقايسه ميانگين غلظت عناصر بود.  اشکذرافضل بيشتر از منطقه 

درختان دو منطقـه نشـان داد کـه تنهـا       (گرم بر کيلوگرم) ريشه

) و اشـکذر  ۸/۱۵افضل (قه چاهغلظت کلسيم در درختان دو منط

هاي غلظت عناصر دار بودند. ميانگين) از نظر آماري معني۰/۱۱(

، همچنين نسـبت سـديم بـه پتاسـيم در ريشـه      شده گيرياندازه

افضل و اشکذر در جدول  درختان نواحي مختلف دو منطقه چاه

  نشان داده شده است. )۱۰(

ريشـه درختـان    د كه ميزان كلسيم موجـود در ادنشان نتايج 

ايـن  داري در دو منطقـه داشـته و مقـدار    منتخب، تفاوت معنـي 

براساس بود.  اشکذرعناصر، در منطقه چاه افضل بيشتر از منطقه 

در  ۶/۱۸كلـر موجـود در ريشـه از    دست آمـده غلظـت   نتايج به

اشـکذر  در ناحيه سه منطقـه   ۳/۵ناحيه پنج منطقه چاه افضل تا 

در ناحيه چهار گرم بر کيلوگرم  ۷/۲۰از مقدار پتاسيم  .متغير بود

تغيير كـرده   اشکذردر ناحيه دو منطقه  ۳/۱۴منطقه چاه افضل تا 

است و ناحيه چهار منطقـه چـاه افضـل از نظـر ميـزان پتاسـيم       

داري با نـواحي سـه منطقـه چـاه     موجود در ريشه، تفاوت معني

. نسـبت  )۱۰(جـدول   باشـد دارا مـي اشـکذر  افضل و دو منطقه 

پتاسيم ريشه درختـان ناحيـه يـك منطقـه چـاه افضـل       به  سديم

داري با مقدار نسبت مـذكور در ناحيـه يـك    ) تفاوت معني۵/۳(

  داد. ) نشان ۳/۲( اشکذرمنطقه 

نتايج حاصل از بررسي شاخص رشد و موجودي سـرپا، در  

داري معنـي  طـور بـه از نظر آمـاري  مناطق چاه افضل و اشكذر، 

 منطقـه چـاه  در  پارامترقدار اين دو مكه طوريه. بندتفاوت داشت

بـه   در منطقـه اشـكذر  و  ۲۷/۴۲۱۹۷و  ۲۶/۳۱به ترتيـب  افضل 

 محاسبه شد. با توجه به اين پارامترهـا  ۷/۱۱۹۳۷و  ۶/۱۶ترتيب 



  ) در استان يزدHaloxylon aphyllumيولوژيک گونه سياه تاغ (هاي اکوفيزبرخي ويژگي

  

۲۵۷  

  درختان در نواحي مختلف   غلظت عناصر (گرم بر کيلوگرم) ريشهمقايسه ميانگين . ۱۰جدول 

  و اشکذر چاه افضل

  ناحيه  منطقه
  صفات

  منيزيم  كلسيم  پتاسيمبه  سديم  پتاسيم  سديم  كلر

 ab۶/۱۴  a۰/۵۸  ab۴/۱۶  a۵/۳  a۷/۱۵ a ۰/۸  يک  چاه افضل

 bc۷/۹  a۶/۴۹  ab ۲/۱۶  ab۰/۳  a۵/۶۱ a ۶/۸  دو  

 abc۵/۱۱  a۶/۴۳  b۷/۱۴  ab۰/۳  a۷/۱۴ b ۶/۳  سه  

 bc۸/۸  a۸/۶۰  a۷/۲۰  ab۹/۲  a۷/۱۶ a۰/۱۰  چهار  

 a۶/۱۸  a۵/۵۸  ab۶/۱۹  ab۹/۲  a۲/۱۵ a۵/۱۰  پنج  

 c۲/۶  a۳/۳۹  ab۹/۱۶  b۳/۲  b۷/۱۱ a۴/۸  يک  اشکذر

 bc۳/۹ a۶/۴۶ b۳/۱۴ ab۰/۳ b۷/۹ a۹/۷  دو  

 c۳/۵ a۱/۴۶ ab۷/۱۷ ab۶/۲ b۵/۱۱ ab۶/۶  سه  

تفـاوت هـر دو    ستوناند و در هر مقايسه شده)  Lsdدار (تفاوت معنيآزمون حداقل روش ها با ميانگين

  دار نيستباشند، معنيف مشترك ميحر ميانگين كه حداقل داراي يك

  

افضل مناسب و در منطقه اشکذر وضعيت درختان در منطقه چاه

  نامناسب (پايين) ارزيابي شد.

  

  بحث

هاي مهـم دو منطقـه   بودن اقليم و شوري خاک از ويژگيبياباني

گونـه سـياه   ي خاص هاويژگي). برخي از ۱مورد مطالعه است (

آن و  حفاظـت ، اصالح خـاك وان براي تکه براساس آنها ميتاغ 

، به خـوبي مطالعـه   ها استفاده کرددر برنامههاي روان تثبيت شن

ياهـان  رفتار اكوفيزيولوژيك گ). تفاوت ۳۱و  ۲۹، ۵شده است (

در دو منطقه عناصر  برخي ازدر ذخيره مقادير متفاوت سياه تاغ 

ه توانست ارتباط گياهان را با عوامل اکولوژيک مشخص سازد ک

 منظـور بـه  هـا انتخاب گونه شاخصي براي عنوانبهتوان از آن مي

تـوان اسـتفاده   يتوسعه کشت گياه در شرايط محيطي نامناسب م

خـاک دو   pHو  ECنتايج آناليزهاي شيميايي خاک شـامل  کرد. 

چالــه زهکشــي در ايــن منــاطق را کــه خــاک منطقــه نشــان داد 

عقـدا و تـوت و    -اردکان، نـائين  -هاي آبخيز شيرکوه يزدحوزه

هـاي شـور و   طبقـه خـاک  توان در ) را مي۲۴هرشين قرار دارد (

موجـود در خـاك،    pHميزان عنصـر منيـزيم و   . قليايي قرار داد

 pH). مقـدار  ۲ند (جـدول  داري در دو منطقه نداشتتفاوت معني

هاي مختلف از لحاظ آمـاري تفـاوتي   در جهت شده گيرياندازه

بـه مقـدار نـاچيزي نسـبت بـه      نداشت، گرچه در سـطح خـاک   

بيشـتر تـابع    pHهاي عمقي بيشتر بود. اين نتايج نشـان داد  اليه

 دليـل بهمواد مادري بوده و احتماًال امالح داراي هيدروليز قليايي 

قليائيت بيشتر با سهولت بيشتري در اثر صعود مويينگي به سطح 

انـدازي  شوند ولي تفاوت تبخيـر ناشـي از سـايه   خاک منتقل مي

 pHهاي مختلف نتوانسـته اسـت تفـاوتي از نظـر     گياه در جهت

 خاک ايجاد کند.

چاه افضل و اشكذر، از نظر ميـزان  نتايج نشان داد دو منطقه 

بسـيار متفـاوت   عصاره خـاک   ECكلر، سديم، پتاسيم، كلسيم و 

پتاسـيم خـاك، براسـاس    بـه   نسبت سديم. ميزان سديم و بودند

بـرداري خـاك در   مختلف نمونه هاينتايج اين مطالعه، در جهت

ــود   ــاوت ب ــاه افضــل و اشــكذر متف ــاطق چ ــأثير من ــاًال ت . احتم

ميزان صـعود   رهاي مختلف بر جهتداندازي متفاوت گياه سايه

کاپيالري آب خاک در اطراف گياه و تبخير سطحي و در نتيجـه  

جمع امالح در سطح خاک متفاوت است. بيشترين تجمع امالح ت

تـا   ۱۲۰کـه از عمـق   يطـور بهشود، ميدر سطح خاک مشاهده 



  ۱۳۹۶ تابستان/ دو/ شماره  بيست و يك/ سال  )علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي(علوم آب و خاك  نشريه

  

۲۵۸  

متري غلظت امـالح نسـبتًا ثابـت و تغييـرات آن     سانتي ۶۰عمق 

متري به طرف سطح خاک سانتي ۶۰باشد ولي از عمق ناچيز مي

مقدار عناصر غلظت امالح به شدت افزايش يافته است. افزايش 

بارنـدگي  علل توان بهميرا سطح (به استثناي منيزيم) به  عمقاز 

 موجـب صـعود  ه و تبخير زياد آب از خاک کآبشويي اندك  ،كم

شـود و يـا بـه    مـي در سطح خـاك  آنها تجمع و  امالح مويينگي

ن آن بـه سـطح خـاک    شد جذب امالح از اعماق خاک و اضافه

رسد با توجه به نقش گياه تاغ در شورکردن مي نظربهنسبت داد. 

ر خاک، متوسط غلظـت کـل امـالح و همچنـين غلظـت عناصـ      

سديم، کلر و کلسيم در اعماق مختلف نواحي مطالعـه شـده در   

افضل به مراتب بيشتر از مقادير گـزارش شـده بـراي    منطقه چاه

). اين نتايج در توافـق  ۲( باشدخاک بدون پوشش اين منطقه مي

 هـاي دلخسـته و همکـاران اسـت کـه افـزايش هـدايت       با يافته

. شارما نيـز  )۳( دگزارش کردن تاغ تأثير خاک را تحت الکتريکي

کشت آتريپلکس را موجب افزايش قابليـت هـدايت الکتريکـي    

EC    و همچنين افزايش سديم محلول خاک سطحي دانسـته کـه

هاي اين گياه و افزايش نمـک موجـود در آن   در اثر ريزش برگ

. تعـدادي از مطالعـات نيـز    )۲۶( شـود به سطح خاک ايجاد مـي 

شش گياهي را نشـان  کاهش امالح و شوري خاک تحت تأثير پو

هـاي  گونـه  داد کاشـت  نشـان  و مجيري گيتي اند. تحقيقاتداده

 کنـد  باعـث  شـور،  اراضـي  در آتـريپلکس  نظير مقاوم به شوري 

 ۱۷( شـود مي اعماق مختلف در خاک شوري افزايش روند نشد

  .)۲۲و 

بـه  احتمـاًال بتـوان   هاي زيرين خاك را تجمع منيزيم در افق

ــاط  ــي خــاك من ــه نســبت داد.  خصوصــيات ذات ــورد مطالع ق م

. )۶( دسـت آورد هزاده در مورد پتاسيم نيز نتايج مشابهي بكريمي

چاه افضل و اشكذر  همنطقدو هاي غلظت پايين پتاسيم در خاك

ـ   را نيز مي هـاي  سـيله كـاني  وهتوان به تثبيت زياد ايـن عنصـر، ب

ها نسبت داد، زيرا يون پتاسيم خاك و حالليت كم اين كانيرسي

داشتن توان يوني باالتر از سـديم، بـه آسـاني آب خـود را از      با

هـاي  خـوبي در بـين اليـه   تواند بهدست داده و بدين ترتيب مي

باعث شـده   هاي رسي خاك جاي گيرد. اين ويژگي پتاسيمكاني

هاي رسي موجـود در خـاك، ايـن عنصـر را بهتـر از      كانياست 

ــبش آن بكاه  ــرده و از جن ــد و ســديم، جــذب و نگهــداري ك ن

  ).۱۲نهايت ميزان پتاسيم محلول خاك را كاهش دهند (در

ميـزان كلسـيم موجـود در    تفاوت العه اين مطبراساس نتايج 

چــاه افضــل و اشــكذر،  همنطقــدو ريشــه درختــان منتخــب در 

هـاي خـاك نشـان داد    از سوي ديگر تجزيه نمونه .بود دارمعني

منطقه اک هاي خحلول خاک تقريبًا در تمام عمقكلسيم مغلظت 

، ضمن اينکه اين تفاوت چاه افضل، بيشتر از منطقه اشكذر بوده

از آنجا كه يون كلسيم عمـدتًا   با افزايش عمق بارزتر شده است.

)، لـذا وجـود مقـدار    ۹د (شـو از طريق انتهاي ريشه جـذب مـي  

بيشتري از عنصر كلسيم در ريشه درختان موجود در منطقه چاه 

هـاي  عنصر در افـق اين  ظت باالترتوان به وجود غلافضل را مي

كلسـيم در  چـون  زيرين خاك اين منطقه نسـبت داد، از طرفـي   

هـا بـه   هاي شور، نقش اصلي را در تنظـيم و انتقـال يـون   محيط

) و قــادر اسـت بــر  ۲۳و  ۱۴هـاي گيــاه بـر عهـده دارد (   سـلول 

ـ ۱۸هـا ( ئي يـون جاجابه) و ۳۰ساختمان غشاء ( ثير بگـذارد،  أ) ت

لسـيم در خـاك منطقـه اشـكذر، احتمـاًال سـبب       مقادير پايين ك

ها و در نهايت افزايش جذب عناصـر  يي يونجاجابهاختالل در 

كـه   طوريهه است، ببودوسيله ريشه درختان هموجود در خاك ب

با وجود تفاوت فاحش غلظت عناصر موجود در خـاك منـاطق   

مــورد مطالعــه، ميــزان عناصــر موجــود در ريشــه آنهــا، تفــاوت 

   شت.ري ندادامعني

كلر شاخ و بـرگ درختـان منتخـب در منـاطق چـاه       غلظت

ست آمده، متفاوت بود كه ايـن  دهافضل و اشكذر بر طبق نتايج ب

توان به وجود غلظت باالتري از كلر در خاك و ريشـه  امر را مي

درختان منطقه چاه افضل نسبت داد كه سبب افـزايش جـذب و   

كلر آنيـوني بسـيار    .استانتقال عنصر مذكور در اين منطقه شده 

متحرك است و با جريان تعرق از طريـق آونـدهاي چـوبي بـه     

از سوي ديگر بـا توجـه    .)۱۶يابد (قسمت هوايي گياه انتقال مي

تنظيم اسمزي، براي مقابله بـا  سازوکار به اينكه گونه سياه تاغ از 

هاي مطـرح  ) و يون كلر، يكي از يون۲۷كند (شوري استفاده مي

)، لذا بـا وجـود شـوري    ۱۶باشد (مذكور ميسازوکار در اعمال 
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۲۵۹  

بودن ميزان يـون كلـر، در    باالتر خاك در منطقه چاه افضل، زياد

توان به جـذب  بخش هوايي درختان موجود در اين منطقه را مي

بيشتر اين عنصر، براي تنظيم اسمزي و مواجهه با شوري نسبت 

  داد. 

غلظـت  داد كـه  نتايج حاصل از اين مطالعه، همچنين نشـان  

در شـاخ و بـرگ   به اسـتثناي کلـر    شده گيريهمه عناصر اندازه

درختان منتخب در منطقه اشـكذر بيشـتر از منطقـه چـاه افضـل      

است. انتقال كمتر سديم بـه شـاخ و بـرگ درختـان موجـود در      

م يوجود مقادير بـاالتري از كلسـ  ه توان بمنطقه چاه افضل را مي

 بط دانست، زيرا كلسيم روي بازدر ريشه درختان اين منطقه مرت

عهده دارند تاثير ر هايي كه هدايت سديم را بن كانالشد و بسته

از ريشه به سوي بـرگ  تواند حرکت سديم را ، مي)۱۰گذاشته (

تـري از عناصـر   ). وجود مقادير پـايين ۲۵و  ۱۹، ۹( محدود کند

پتاسيم، كلسيم و منيزيم، در شاخ و بـرگ درختـان منطقـه چـاه     

سديم در ريشه درختان مورد ه غلظت بيشتر نيز، احتماًال ب افضل

جـذب  گـردد، زيـرا افـزايش سـديم باعـث كـاهش       نظر بر مـي 

هاي ديگـر در گيـاه و كـاهش ميـزان پتاسـيم، كلسـيم و       كاتيون

  ).۱۵منيزيم موجود در گياه خواهد شد (

و قطر تـاج  نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه متوسط 

درختان، در منطقه چاه افضل بيشتر از اشـكذر  موجودي سرپاي 

توان به نقش كلسيم موجود در است، وجود چنين تفاوتي را مي

سـديم نسـبت داد،    كاهش اثرات مضر كلريدو  خاك اين منطقه

شوري سبب حذف كلسيم از غشاء و اختالل در عمـل آن و در  

كـردن   كـه اضـافه  شود، در حـالي نهايت افزايش ورود سديم مي

كلسيم به  ط كشت شور (تا وقتي كه نسبت سديمييم به محكلس

سديم بر رشـد گيـاه را    برسد)، اثرات مضر كلريد ۷/۵به حدود 

) و نسبت مذكور در منطقه چـاه افضـل نيـز    ۱۴دهد (كاهش مي

وجـود مقـادير بـاالتري از سـديم در بخـش هـوايي        .بود ۶۳/۵

يكـي از   عنـوان بـه تـوان  منطقه اشكذر را مي درختان موجود در

داليل مقاومت كمتر درختان مورد نظر نسـبت بـه شـوري و در    

بـين مقـدار   شود گفته مينهايت كاهش رشد آنها به شمار آورد. 

سديم موجود در بـرگ و ميـزان مقاومـت بـه شـوري گياهـان،       

 عنـوان بـه توانـد  همبستگي وجـود دارد و ايـن همبسـتگي، مـي    

. )۱۹ار گيـرد ( شاخصي براي مقاومت به شوري مورد استفاده قر

شـود كـه   هايي ميحضور سديم، سبب اختالل در فعاليت آنزيم

پتاسيم موجود در به  )، لذا نسبت سديم۱۶به پتاسيم نياز دارند (

و مقدار  رودكار ميه شاخص سميت سديم ب عنوانبهبافت گياه 

بـودن سـميت يـون سـديم      كمتر نسبت مذكور، بـه معنـي كـم   

پتاسيم در به  مقدار باالتر نسبت سديمبا توجه به  .)۱۶باشد (مي

د كـه  رسـ نظـر مـي  هبخش هوايي درختان منطقه اشكذر، چنين ب

درختان موجود در نقش بيشتري بر رشد اثرات سمي يون سديم 

است. از طرفي ميزان شـاخص رشـد محاسـبه    داشته  اين منطقه

بنـدي كـه   شده در مناطق چاه افضل و اشكذر، با توجه به تقسيم

) انجام شـد، بيـانگر وضـعيت نسـبتًا مطلـوب      ۴رهبر ( وسيلههب

زارهـاي  كه تاغ درختان تاغ در منطقه چاه افضل است، در حالي

بنـدي، از وضـعيت   موجود در منطقه اشكذر براساس اين تقسيم

چـاه افضـل   رسد خاک منطقه مينظربه. نبودندمناسبي برخوردار 

احتمـاًال  عليرغم شوري بسيار بيشتر نسـبت بـه منطقـه اشـکذر     

محتواي بيشتر کلسيم و پتاسيم محلول و همچنين نسبت  دليلبه

تر سديم به پتاسيم توانسته است شرايط مسـاعدتري بـراي   پايين

رشد و استقرار گياه سياه تاغ فراهم کند. البته اثبات اين فرضـيه  

تر از جمله بررسـي کـاربرد کودهـاي حـاوي     به مطالعات جامع

  اه تاغ در مناطق مورد مطالعه نياز دارد. کلسيم و پتاسيم براي گي

  

  سپاسگزاري

نويسندگان از دانشگاه صـنعتي اصـفهان بـراي پرداخـت هزينـه      

انجام طرح پژوهشـي و از آقايـان دکتـر محمدرضـا سـبزعليان،      
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Abstract 
The adaptability of Haloxylon appilium to adverse environmental conditions and especially its capability for an 
appropriate establishment in saline and desert soils has introduced this plant as a suitable means for biological methods 
to stabilize sand dunes, control erosion and prevent desertification in arid regions. In order to evaluate the 
ecophysiological characteristics of Haloxylon appilium some characteristics of soils under the long term establishment, 
survival and development of this plant and ion composition of this plant growing in Yazd province in thirty two 
growing trees of similar ages and traits within 8 locations of Chah Afzal and Ashkezar were investigated and their 
height (H), crown diameter (CD) and the above ground biomass index (Yi) were measured. Also, after cutting the trees 
from their collars, soil profiles were dug underneath the tree locations and soil samples were taken at depths of 0-30, 
30-60, 60-90 and 90-120cm from four sides of each profile. The samples were then analyzed for Electrical Conductivity 
(EC), pH and Cl, Na, Ca, Mg, K concentrations in 1:5 soil to water extracts. The results showed statistically significant 
differences in soil parameters between the two regions, except for pH and Mg concentrations. The ion concentration of 
the plants in the two regions showed statistically significant differences for only Cl in shoots and Ca in roots. Based on 
the plant growth indices the Chah Afzal and Eshkezar regions were respectively evaluated as suitable and unsuitable for 
Haloxylon appilium growth. In spite of a higher salinity, the higher Ca and K concentration and lower Na/K ratio of 
Chah Afzal soils may explain the better plant performance in this region against Eshkezar, however, comprehensive 
researches on application of Ca and K fertilizer are needed to confirm this hypothesis 
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