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Abstract 
Haloxylon planting and developing artificial forests in arid lands is one of the important actions 

to combat desertification. In this research, tree planting (by Haloxylon  aphyllum Iljin) in 

Dosangi Meybod in different methods including repairing, runoff control, pitting and planting in 

owed have been compared with control area. For this purpose, in each area, four 300 m transects 

were considered randomly - systematically, and 15 plots (10 m2) were randomly collected on 

each transect. In each plot, vegetation characteristics including total vegetation percentage, 

density, canopy cover, freshness and depth of root and soil characteristics including moisture, 

permeability and soil carbon storage were measured. The Shapiro-Wilk test were used to test of 

normality of the collected data,  and were analyzed using one-way analysis of variance and 

Duncan's test. According to the results of analysis of variance, the effect of planting with 

different methods on crown cover, density, freshness and deep rooting of Haloxylon shrubs and 

the percentage of vegetation is significant at 1% level. However, its effect on permeability and 

soil moisture in May is significant at 1% level and on carbon storage is significant at 5% level. 

Increase of vegetation cover by 5.1%, density of 249.7 number per hectare, Haloxylon cover of 

3.7%, freshness class 1.5, soil moisture in spring 38.1% rooting more than 3 m and permeability 

8.03 cm/h was related to the planting in dry river, which had a relative success in vegetation 

development in this region. 

Keywords: Soil infiltration; Carbon sequestration; Runoff; Riperring; Ephemeral river; Soil 

moisture 
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در مناطق بیابانی و تأثیر آن بر بهبود  (Haloxylon aphyllum Iljin)شناسایی روش موفق کاشت تاغ 

 های پوشش گیاهی و خاک در منطقۀ دوسنگی میبدویژگی

 2علی اکبر کریمیان، *2محمدعلی حکیم زاده اردکانی، 1علی زارع

 دانشجوی دکتری مدیریت و کنترل بیابان، دانشکدۀ منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران. .1

 دانشیار، دانشکدۀ منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران. .2

 Hakim@yazd.ac.ir  :مسئول ۀ* نویسند

 08/03/1399تاریخ پذیرش:          17/01/1399دریافت:  تاریخ

 چکیده
پژوهش  درزایی است. های دست کاشت در مناطق خشک یکی از کارهای اساسی برای مقابله با بیابانکاری و توسعه جنگلتاغ

در و کاشت و حفر چاله  ریآبگیهالل نگ،یپیر از قبیل (Haloxylon  aphyllum Iljin) تاغاهیکاشت گونه س یهاروش حاضر

به این منظور در هر محدوده چهار نوار شد.  سهیبا شاهد مقا بدیم یدوسنگ ابیآس یابانیبمنطقۀ  ۀمحدود رودها درخشکه

 2m10قطعه )پالت(  15مند )سیستماتیک( در نظر گرفته شد و بر روی هر نوار نظام -صورت تصادفیبه m300)ترانسکت( 

کل، تراکم، تاج  یاهیگ پوششدرصد  شامل یاهیپوشش گ یهایژگیو ها. در هریک از قطعهشدی برداردادهصورت تصادفی به

گیری و محاسبه اندازه کربن درخاکذخیره  و یریخاک شامل رطوبت، نفوذپذ هایویژگیتاغ و  دوانیشهیرعمق و  یپوشش، شاداب

های تجزیه واریانس بررسی و با استفاده از آزمون Shapiro-Wilkن آوری شده از نظر نرمال بودن با آزموهای جمعداده .شد

های مختلف بر تاج پوشش، کاری با روشطبق نتایج حاصل از تجزیه واریانس تأثیر تاغطرفه و دانکن تجزیه و تحلیل شد. یک

و تأثیر آن بر نفوذپذیری و دار است معنی %1دوانی درختچه تاغ و درصد پوشش گیاهی در سطح تراکم، شادابی و عمق ریشه

دار است. افزایش تاج پوشش گیاهی به مقدار معنی %5و ذخیره کربن در سطح  %1رطوبت خاک در اردیبهشت ماه در سطح 

دوانی بیش از ریشه %1/38، رطوبت خاک در بهار 5/1، طبقه شادابی %7/3اصله در هکتار، تاج پوشش تاغ  7/249، تراکم 1/5%

m3  و نفوذپذیریcm/h03/8 رودها بوده که موفقیت نسبی در توسعه پوشش گیاهی منطقه داشته مربوط به کاشت در خشکه

 است.

 ؛ ریپینگرود؛ رطوبت خاکنفوذپذیری خاک؛ ذخیره کربن؛ هاللی آبگیر؛ خشکهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه ◼

به  بادی کانون بحرانی فرسایش 13استان یزد با  

 پذیر ازتأثیرمنطقه  14هزار هکتار و  532وسعت تقریبی 

هکتار به ترتیب از 1144311فرسایش بادی به وسعت 

نظر وسعت کانون بحرانی در رتبه پنجم و از نظر وسعت 

قرار دارد. شروع  یدر رتبه سوم کشور پذیرتأثیرمناطق 

بر  1349های مقابله با بیابان در استان به سال فعالیت

های دست ها ایجاد جنگلاین فعالیت نتیجهگردد. می

هزار هکتار در دشت  42 سطحی بالغ بر کاشت بیابانی در

 جمله از های دست کاشتجنگل (.32)است اردکان  -یزد

کاهش  درراستای اخیر هایدهه در که است کارهایی

 در مناطق ،زداییبیابانگرد و خاک و  وفانت هایخسارت

 استفاده مورد جمله گیاهان از ت.اس گرفته صورت خشک

 به که است مختلف جنس تاغ هایگونه زدایی،بیابان در

امانۀ س و مناسب ساختاری شرایط برخورداری از دلیل

زیرزمینی  آب منابع از استفاده به قادر مناسب، ایریشه

ترین محدودیت موجود در مسیر رشد و بزرگ (.10) است

در های دست کاشت ی جنگلو توسعهنمو پوشش گیاهی 

مناطق خشک و نیمه خشک، محدودیت دسترسی به آب 

و از توزیع  یستدر این مناطق بارندگی، کافی ن است

 (.13) باشدمناسبی برخوردار نمی

توده، نسبت شاخه به ریشه، العمل اجزای زیعکس

نیاز آبی آن، در  پایانو در  تاغ گیاه حجم تاج پوشش

شرایط طبیعی با استفاده از الیسیمترهای وزنی و 

 %15 و 35، 100دار و در سه تیمار رطوبتی شامل زهکش

ظرفیت زراعی در طول مدت سه سال و در شرایط اقلیمی 

محاسبۀ مقدار  و فراخشک سرد در محدودۀ شهر یزد

داد که هر اصله ن تولید به ازای مصرف هر واحد آب نشا

درخت بالغ سیاه تاغ برای رشد مطلوب به طور میانگین 

نتایج بررسی در . (26آب دارد ) 3m 4/2ساالنه نیاز به 

زارهای کشور ترکمنستان با بارندگی متوسط ساالنه تاغ

هـای تاغ دهد کـه جنگـلنشان می mm 195د حدو

نیـازهـای  ( از%30بخش قـابل توجهی )حدود موجود،

لذا  .(25) کنندآبی خود را از منابع زیرزمینی تامین می

کاشت در مناطقی از رشد مناسبی زارهای دستتاغ

در سال  mm120برخوردارند که حداقل بارندگی آنها 

زیرزمینی  های آبکمبود آن را از سفرهو بتوانند  باشند

 (. 32) دنبرداشت کن

در استقرار و از عوامل ایجاد محدودیت  دیگر یکی

زیرین  1سخت الیهوجود خشک  رشد گیاه در مناطق

گیاه  ۀ. این الیه، از گسترش و نفوذ ریشاست خاک

جلوگیری و امکان جذب رطوبت از اعماق پایین را با 

بر کاری توام با نهال ریپینگسازد. مشکل مواجه می

 یشترینبکه طوریمؤثر بوده به های پوشش گیاهیویژگی

، رشد LNitraria schoberi ( 94%.( داغ قره مانیزنده

 و تولید علوفه m 511، قطر تاج پوششcm 7/40ارتفاعی

بوده است.  2ینگتیمار ریپ تحت gr 3/1413هر بوته 

گیاه قیچ  هایویژگیروی تمام بر  ینگتیمار ریپهمچنین 

Zygophyllum eichwaldii L.))  مؤثر بوده و بیشترین

 ، قطر تاج پوششcm4/40ارتفاع رشد ، %84مانی زنده

cm4/70 هر بوته و تولید علوفه gr287  است شدهحاصل 

پس از ریپرزدن  خاک عمق نفوذ رطوبت بر اینعالوه. (1)

  (.18) افزایش پیدا کرد cm91به  cm 5/2خاک، از

موفقیت طرح های اصالحی و قدار م یشتر کردنببرای 

پوشش گیاهی در مناطق خشک و استقرار و احیایی 

ذخیره نزوالت جوی  هایتوان از تکنیکخشک مینیمه

با هدف  آسمانی ذخیره نزوالت(. 15، 3استفاده کرد )

در مناطق با بارندگی دریک مکان آوری رواناب اصلی جمع

هان کمک به استقرار گیا در راستای، mm300کمتر از 

حفاظت آب شامل  های ذخیره و. روش(17) شوداجرا می

 ،3گپیتین بندسنگی مالتی، بندخاکی، های بندسار،ژهوپر

میکرو ، 5کنتورفارو سیالب، پخش ،4تورکینست گوراب،

فزایش پوشش ا است. 7های آبگیرهاللی و 6هاکچمنت

، 8بانکت یب درترتهوری رواناب را بآگیاهی ناشی از جمع

 7/72 ،75 ،7/79با میزان  گپیتین و گکنتور فارو، ریپین

 ترتیب مقدارمقایسه با شاهد بهکه در  شدهگزارش  %65و 

 هشد بیشتربرابر  5/1و  6/1، 7/1 ،8/1گیاهی پوشش

 تیمارهای خاک رطوبت مقدار بین در مقایسهاست. 
 

1 Hard Pan 

2 Riperring  

3 Pitting  

4Turkeynest 

5Contour Furrowing  

6 Micro-catchment 

7 Instance 

8 Contour Trenching  
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ا ب گو پیتین گکنتور فارو، بانکت، ریپین ترتیببه مختلف

های اولویت %03/10و  53/10 ،1/11، 56/11میانگین 

و تیمار شاهد با  هداد صرا به خود اختصا یک تا چهار

خاک را دارد مقدار رطوبت  کمترین%05/7ت رطوب قدارم

و بلوچستان  ستانیها در مراتع نارون سهاللی(. ایجاد 19)

 هیکل کهباعث افزایش تنوع گیاهان در منطقه شده بطوری

با شاهد تفاوت  یتنوع در منطقه اصالح یهاشاخص

به طور  یاهیگپوشش شده باعث  نیدار دارد. همچنیمعن

در زیر حوضه  (.7) درمنطقه وجود داشته باشد کنواختی

 (اکولوژیکشناختی )بومتوجه به شرایط بختگان نیز با 

برداری بهینه از آبهای سطحی و منطقه به منظور بهره

 آبگیررفت آب، عملیات احداث هاللی جلوگیری از هدر

بهبود وضعیت کمی و کیفی  انجام شد و نتایج حاکی از

ذخیره نزوالت آسمانی  (.13منطقه بود ) پوشش گیاهی

درصد پوشش موجب افزایش  زدیدر مراتع بلبل استان 

آن با اختالف  وشده در منطقه طرح آن و تراکم  یاهیگ

 .(16است ) ر شدهدایمعنشاهد 

سمنان اصالحی فارو در ناحیه ایوانکی  اجرای اقدام

 وذخیره کربن  در ترتیببه %37و  %32 منجر به افزایش

انجام اقدامات اصالحی در  .نظام شده استبومکل  ازت

مناطق مناسب و مدیریت شده اثر قابل توجهی در افزایش 

ها خواهد داشت، ولی اکوسیستم 1توان ترسیب کربن

ی کارشناسی نشده با وجود صرف هزینه، هااجرای پروژه

ها نخواهد نظامبومکل  ازت وکربن اثری در افزایش مقدار 

  .(15) داشت

های دست کاشت تاغ در مناطق خشک ایجاد جنگل

های اصلی سازمان های اخیر یکی از برنامهطی دهه

ها، مراتع و آبخیزداری کشور در راستای مقابله با جنگل

سازی بستر، تهیه نهال، کاشت آماده .است زایی بودهبیابان

 به همین واست  برهزینه و مراقبت و آبیاری آن بسیار

 اهمیت از آنها تأثیرگذاری موفقیت و مقدار ارزیابی دلیل

است. تاکنون بارها مشاهده شده که پس  ای برخوردارویژه

 یقابل قبول تیموفقبیایانی  ینواح درنهال کاشت  از

های خاکی و اقلیمی و لحاظ محدودیتدلیل عدم به

حاصل نشده و چه شناختی منطقه، توجهی به توان بومبی

 
1 Carbon sequestration 

 ازین نیبنابرا. شده است یبه شکست منته یبسا در موارد

مقدار  نییتع یبرا نهیزم نیدر اهایی پژوهشبه انجام 

ها و انتخاب موفقیت و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن

است. هدف  یضرورروش کاشت تاغ،  نیتربمناس

کاری، بررسی های مختلف تاغروش یابیارزپژوهش حاضر 

در زمینه درصد عملکرد آنها  هسیاقمو  مقدار موفقیت

دوانی تاغ و نیز پوشش گیاهی، تراکم، شادابی و ریشه

همچنین  رطوبت و ذخیره کربن خاک است، نفوذپذیری،

شناسایی شیوه اجرایی موفق در راستای تقویت پوشش 

گیاهی با لحاظ توان اکولوژیک منطقه از دیگر اهداف 

 پژوهش حاضر است.
 

 هامواد و روش ◼

 معرفی منطقه

شهر  km 8محدودۀ آسیاب دوسنگی میبد در فاصله 

 و 53 57ْ' 57"میبد در محدودۀ طول جغرافیایی 

 32 5ْ' 31"و  32 9ْ' 26"و عرض جغرافیایی  54 00ْ' 4"

(. این منطقه جزء محدودۀ 1)شکلواقع شده است 

اشکذر بوده و -های بحرانی فرسایش بادی میبدکانون

است. قسمت  mm64متوسط بارندگی سالیانه در حدود 

اعظم محدوده مطالعاتی را رسوبات متوسط تا ریز دانه 

دهد که در سطح رویی آنها به دار تشکیل میسنگریزه

د، یک الیه دلیل فرسایش مواد ریز دانه توسط آب و با

تشکیل  cm1سنگریزه متوسط تا ریز دانه با قطر کمتر از 

 الف(. -2شده است )شکل 

 خـانوادۀ اســـفنـاجیـان از ای فراتوفیـتگـونـه تاغسیاه

(Chenopodiaceae ) ویژگی  سه دنبو دارا که بااسـت

 ،4دوستیو شن 3، شورپسندی2خشکیپسندی صلیا

 نیمهبیابانیو  بیابانی مناطق نگیاها گونه بین ترینرگازسا

و دارای  رقطو نسبتا تنهدارای  غتاهسیا .گرددمی ادقلمد

 که ستا گوشتیو  انیزآو ه،خمید ،یکربا یشاخهها

 تا شنرو یخاکستر نگر بهو  آیدمی بهنظر ردهخوکتر

 فلسهایی رتبهصو هکوتا یهاگبر. یدآمیدر  ایهقهو

 مثلثی کمی شاخه یبندهادر  فلسهاو  دمیشو ظاهر

 
2 Xerophytic 

3 Halophytic  

4 Psamophytic 
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 ختدر پوست. هستند هچسبید نتهاو در ا ستا شکل

 (. 5است ) هتیر یخاکستر

ی لالشکل ه بهخاکی است  -ی آبیسازههاللی آبگیر 

ضخامت کمتر از یک  هایی بهدایره با پشته نزدیک به نیم

از جمله تجارب و  شوندبا تراکتور ایجاد می المتر که معمو

 رتعبا یپینگر(. 30) کشور است زداییبیابانموفق در 

 دهفشری هاسختالیه دنکر متالشیو  شکستناز  ستا

آب  ذوـنفاز  که بیابانی مناطقدر  کخا ناپذیر ذنفوو  هشد

(. حفر چاله 1کنند )می یجلوگیر گیاهان یشهر توسعهو 

رودها در ها و خشکهو کاشت نهال تاغ صرفا در مسیل

در منطقه  %2با شیب کمتر از  سر پخش آبانتهای دشت

آسیاب دوسنگی میبد در دهه هشتاد اجرا شده که در 

رود نام برده پژوهش حاضر با نام کاشت نهال در خشکه

 است. شده

کاری بر در منطقه مورد مطالعه اجرای عملیات تاغ

(. 1سر پخش آب انجام شده است )جدولروی دشت

مرتبه و در  6اول های کاشت شده در سال آبیاری تاغ

های دوم و سوم هر کدام سه مرتبه صورت گرفته و سال

اند. مرتبه آبیاری رها شده 12پس از پایان سال سوم و 

  Haloxylon) غتاههای صورت گرفته با گونۀ سیاکاریتاغ

aphyllum Iljin) های مناطق کاریانجام، و به جنگل

 خشک معروف است. 

های هفتاد و هشتاد، دههدر منطقه مورد مطالعه در 

 اجرا شده است. 1کاری با چهار روش به شرح جدول تاغ

 

 
. محدوده مورد مطالعاتی آسیاب دوسنگی میبد1شکل

 

 . اطالعات کلی منطقه آسیاب دوسنگی1جدول 

 *پوشش گیاهی درصد سنگریزه PH بافت خاک mmبارندگی  اجراسال  سطح محدوده مطالعاتی

 SCL 5/7 26 435/0 64 - 100 شاهد

 SCL 5/7 26 435/0 64 1375 900 ریپینگ

 /SCL 5/7 26 435 64 1380 350 هاللی آبگیر

 SL 5/7 35 435/0 64 1385 700 کاشت در اوئد

 *درصد پوشش گیاهی مربوط به قبل از اجرای طرح است              
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 گیری  پوشش گیاهیاندازه

های پوشش گیاهی شامل: برای آماربرداری از ویژگی

درصد پوشش گیاهی منطقه، تراکم، تاج پوشش و شادابی 

قطعه )پالت( در چهار  -)ترانسکت( روش نوارتاغ از 

آبگیر، ریپینگ و کاشت در شاهد، هاللی محدوده

تعداد قطعه با روش آماربرداری . رودها استفاده شدخشکه

طول دست آمد. ها بهنمونه برای هریک از محدوده 60

 m300ها بر اساس شرایط منطقه کاشت و وسعت آن نوار

تعیین شد اولین نوار به صورت تصادفی و بقیه به موازات 

نوار مستقر و  4آن مستقر شدند در هر محدوده 

مند، انجام شد. سطح نظام -آماربرداری به صورت تصادفی

 2m10ای منطقه ها با عنایت به پوشش درختچهقطعه

 4 (. در مجموع برای هر محدوده23و  20منظور شد )

 16منطقه دوسنگی  قطعه و برای چهار محدوده 60نوار و

ها پس از قطعه لحاظ شد. در هریک از قطعه 240نوار و 

ها، درصد تاج های گیاهی و شمارش پایهشناسایی گونه

گیری، و بر اساس در قطعه اندازه های موجودپوشش گونه

های مورد نظر محاسبه شد های بدست آمده شاخصداده

های تاغ رصد (. برای بررسی شادابی درختچه2)جدول

های دستورالعمل طرح مدیریت جنگل ها، ازشده در قطعه

(. در پژوهش حاضر 21دست کاشت بیابانی استفاده شد )

ه تاغ نبوده در شاهد با توجه به اینک محدودهبرای 

گیری عمق برای اندازهمنظور شد.  4محاسبات کالس 

دوانی تاغ از روش حفر ترانشه و مشاهده نیمرخ ریشه

ی تاغ و در مجموع خاک اقدام شد در طول نوار دو پایه

درختچه انتخاب و نسبت به حفر  8 برای هر محدوده

 ب(. 2اقدام شد )شکل گیری عمق ریشهترانشه و اندازه

 

 های خاکگیری ویژگیاندازه

در پژوهش حاضر در هر محدودۀ یک پروفیل خاک 

های گیری رطوبت خاک در فصلحفر و تشریح شد. اندازه

های مختلف، نفوذپذیری و ذخیره کربن خاک در محدوده

رودها انجام شاهد، هاللی آبگیر، ریپینگ و کاشت در خشکه

صورت تصادفی انتخاب و شد. در طول هر نوار دو نقطه به

، cm30-0نسبت به برداشت نمونه خاک در عمق 

گیری نفوذ آب در خاک با روش استوانۀ مضاعف و اندازه

در  .(29)اقدام شد  TDRدرصد رطوبت خاک از روش 

 32و  8و کل منطقه به ترتیب  مجموع در هر محدوده

گیری نفوذ آب و رطوبت خاک برای هر فصل و مورد اندازه

شد. گیری مورد اندازه 96و  24برای سه فصل بترتیب 

و کل  برای برآورد ذخیره کربن در خاک در هر محدوده

نمونه خاک برداشت شد.  32و  8ترتیب منطقه به

های خاک به آزمایشگاه منتقل، در هوای آزاد خشک نمونه

ور داده شدند، برای تعیین میلیمتر عب 2و بعد از الک 

کربن آلی، از روش والکلی و بالک و بر پایه اکسیداسیون 

تر توسط دیکرومات پتاسیم و تیتراسیون دیکرومات 

در این روش مقدار . شد نجامباقیمانده با فروسولفات آهن ا

مقدار  آید.کربن آلی برحسب درصد کربن آلی بدست می

ر بر اسـاس بر حسب تن در هکتا خاک کربن ذخیره

 (: 22) دشمحاسبه  (1)رابطـه 

(1) Cs = 100 × OC (%) ×Bd × e 

آلی بر  کربن  Cs( فاکتورها عبارتند از:1در رابطه)  

وزن Bd و  درصد کربن آلی  OCو ton/haحسب 

عمق نمونه   eو 3g/Cmبر حسب مخصوص ظاهری خـاک 

 mبرداری بر حسب 

گیری شد کلوخه اندازه جرم مخصوص ظاهری از روش

(. در پیمان کیوتو در ارتباط با کنترل انتشار کربن، 8)

عنوان سانتیمتری به 30مقدار کربن خاک در عمق 

گیری نفوذ آب در خاک اندازه .(22استاندارد انتخاب شد )

 المللی و استاندارد آمریکابر اساس استانداردهای بین

فوذ آب در خاک برای محاسبه مقدار ن (.2صورت گرفت )

رابطه به صورت ( که 24استفاده شد ) ستیاکفومدل کاز 

  .ارائه شده است (2)

(2) I(t)=atb 

ضرایب  b و a زمان و  tنفوذ تجمعی، Iکه در آن: 

گیری است. برای اندازههای مختلف متفاوتی برای خاک

ی مضاعف، اقدام به نفوذ آب در خاک با روش استوانه

، 11، 6، 4، 2های نفوذ آب در خاک در زمانگیری اندازه

شد  سانتیمتردقیقه بر  80و  66، 51، 41، 31، 21، 16

 ج(.  2)شکل
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ی پوشش گیاهی و خاک، هاآوری دادهپس از جمع
(. از 2های گیاهی و خاک محاسبه شد )جدول شاخص
ها برای بررسی نرمال بودن داده Shapiro-Wilkآزمون 

ها از روش تجزیه یه و تحلیل دادهاستفاده شد و برای تجز
 (.6واریانس یک طرفه و آزمون دانکن استفاده شد )

 

 نتایج  ◼

کاری با طبق نتایج حاصل از تجزیه واریانس تأثیر تاغ

آبگیر و حفر چاله و کاشت در های ریپینگ، هاللیروش

رودها بر درصد پوشش گیاهان و تاج پوشش، تراکم، خشکه

 %1دوانی درختچه تاغ در سطح ریشهشادابی و عمق 

(. میانگین درصد پوشش گیاهی در 3دار است )جدولمعنی

های شاهد، حفر چاله و کاشت محدودهمنطقه دوسنگی در 

، 435/0رودها، ریپینگ و ایجاد هاللی بترتیب در خشکه

محاسبه شد و از نظر آماری تفاوت  %21/4و  84/1، 59/5

(. درصد پوشش گیاهی %1دار شد )سطحبین آنها معنی

رودها، هاللی آبگیر و عملیات حفر چاله و کاشت در خشکه

 محدودهنسبت به  %4/1و  16/3، 15/5ترتیب ریپینگ به

شاهد افزایش یافته است. تفاوت بین میانگین درصد 

(. 4دار است )جدولمعنی محدودهپوشش گیاهی هر چهار 

میانگین درصد تاج پوشش تاغ با آزمون دانکن در 

رودها، های شاهد، حفر چاله و کاشت در خشکهمحدوده

و  35/1، 72/3ترتیب صفر، ریپینگ و احداث هاللی به

محاسبه شد. تفاوت بین میانگین تاج پوشش تاغ  92/2%

 (.4دار است )جدولمعنی محدودهدر هر چهار 

 

 
 گیری نفوذپذیری خاک )ج( دوانی تاغ )ب( و اندازهگیری عمق ریشهرخ واندازه. تصاویر وضعیت عرصه مورد مطالعه )الف(، حفر نیم2شکل

 
 دوسنگیهای مورد بررسی پوشش گیاهی و خاک در منطقه . شاخص2جدول 

های پوشش شاخص

 گیاهی

 پوشش درصد

 گیاهی

درصد تاج پوشش 

 تاغ
 شادابی تاغ تراکم تاغ

ی دوانریشه عمق

 (CM) تاغ

 ذخیره کربن در خاک نفوذپذیری خاک درصد رطوبت آبان درصد رطوبت مرداد درصدرطوبت اردیبهشت های خاکشاخص

  

 آسیاب دوسنگی گیاهی در چهار محدودههای پوشش . نتایج تجزیه واریانس ویژگی3جدول

منابع 

 تغییرات

درجه 

 آزادی

 میانگین مربعات/ معنا دار بودن

 کل درصد

 گیاهی پوشش

درصد تاج 

 پوشش تاغ
 شادابی تاغ تراکم تاغ

 دوانیریشه عمق

 تاغ

439/10** 3 عملیات  **995/10  **44625  **66/4  **61120  

708/0 761/0 15 خطا  4697 149/0  62/40  

 %1داری در سطح **معنی             
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های شاهد، محدودهمیانگین تراکم درختچه تاغ در 

رودها، ریپینگ و احداث حفر چاله وکاشت در خشکه

پایه در  5/166، 100، 75/249ترتیب صفر، هاللی به

اوئد با  محدوده هکتار محاسبه شد. اختالف تراکم تاغ در

دار نبوده درصورتیکه اختالف آن با دو آبگیر معنیهاللی

دار است. افزایش تراکم تاغ ریپینگ و شاهد معنی محدوده

ریپینگ و شاهد بوده و تفاوت  محدودهدر هاللی بیشتر از 

دار نشد. دار ولی با ریپینگ معنیآن با شاهد معنی

یشتر از شاهد ولی ریپینگ ب محدودهافزایش تراکم در 

(. میانگین شادابی 4دار نشد )جدولاختالف آن معنی

های شاهد، حفر چاله و کشت در محدودهدرختچه تاغ در 

 625/2، 55/1، 4اوئد، ریپینگ و احداث هاللی به ترتیب 

محاسبه شد. در مقایسه مقدار افزایش شادابی  925/1و 

آبگیر، اختالف رودها با هاللیکاشت در خشکه محدودهدر 

 محدودهدار نبوده در صورتیکه در مقایسه با دو معنی

دار است. افزایش شادابی در هاللی ریپینگ و شاهد معنی

ریپینگ و شاهد بوده و اختالف آن با  محدودهبیشتر از 

(. میانگین عمق 4دار است )جدولشاهد و ریپینگ معنی

کاشت در های شاهد، محدودهدوانی درختچه تاغ در ریشه

، 300رود، ریپینگ و احداث هاللی به ترتیب صفر، خشکه

محاسبه شد. تفاوت بین میانگین cm25/134و  75/74

دار است معنی محدودهدوانی گیاه در هر چهار عمق ریشه

 (. 4)جدول
 

 

 گیاهی دوسنگی های پوشش.  مقادیر میانگین و اشتباه از معیار ویژگی4جدول

 داریمعنی اشتباه از معیار انحراف معیار میانگین محدوده مطالعاتی پارامتر

 درصد پوشش گیاهی

435/0 شاهد  d 175/0  87/0  

** 
59/5 کشت در اوئد  a 37/1  68/0  

84/1 ریپینگ  c 83/0  41/0  

2/4 آبگیرهاللی  b 66/0  33/0  

      

 درصد تاج پوشش تاغ

 c 0 0 0 شاهد

** 
725/3 کشت در اوئد  a 32/1  66/0  

352/1 هاریپر بر روی کازه b 78/0  39/0  

922/2 آبگیرهاللی  a 67/0  33/0  

 تراکم تاغ)اصله در هکتار(

 0c 0 0 شاهد

** 

    

75/249 کشت در اوئد a 62/63  81/31  

100bc 98/85 ریپینگ  99/42  

5/166 آبگیرهاللی ab 72/85  86/42  

 شادابی تاغ

 4a 0 0 شاهد

** 

    

55/1 کشت در اوئد c 42/0  21/0  

62/2 ریپینگ b 47/0  23/0  

92/1 آبگیرهاللی  c 43/0  21/0  

 (cm)عمق ریشه دوانی تاغ 

 0a 0 0 شاهد

** 

    

 300c 0 0 کشت در اوئد

75/74 ریپینگ b 5/4  25/2  

25/134 آبگیرهاللی  c 92/11  96/5  

 آزمون دانکن اختالف معنادار ندارند %5هایی که حداقل یک حرف مشترک دارند در سطح میانگین -  %1داری در سطح**معنی             
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رخ خاک مشخص شد که در در تشریح نیم

های ریپینگ، احداث هاللی و شاهد تا عمق محدوده

cm30  خاک، ساختمان بلوکی متوسط دارند و پایداری

آن در حالت خشک نرم و در حالت خیس چسبنده و 

تا  30شنی است. در عمق -رسی -بافت خاک لومی

cm100بدون ساختمان بوده و پایداری آن در  ، خاک

 شدت سخت است. بافت خاک در این افقحالت خشک به

 سیلتی است. تشریح پروفیل خاک در محدوده -رسی

خاک  خاک، پایداریcm30رودها نشان داد تا عمق خشکه

در حالت خشک نرم و در حالت خیس، کمی چسبنده و 

بوده و  %35پذیر است مقدار سنگریزه سطح خاک شکل

، cm100تا  30شنی است. در عمق  -بافت خاک لومی

ری آن در حالت خشک بدون ساختمان بوده و پایدا خاک

 سنگریزه دارد. %30نسبتا سخت و حدود 

کاری به طبق نتایج حاصل ازتجزیه واریانس تأثیر تاغ

آبگیر وحفر چاله و کاشت در های ریپینگ، هاللیروش

رودها بر رطوبت خاک در اردیبهشت ماه و خشکه

، ذخیره کربن در خاک در %1نفوذپذیری خاک در سطح 

های فوق تأثیری بر رطوبت است روشدار معنی %5سطح 

دار نشد خاک در مرداد و آبان نداشته و اختالف آنها معنی

 (.5)جدول

های شاهد، محدودهمیانگین ذخیره کربن درخاک در 

، 64/3رودها، ریپینگ و هاللی به ترتیبکاشت در خشکه

است. آزمون دانکن نشان داد  ton/ha59/8 و  15/8، 16/9

های مختلف خاک در روشربن در ذخیره کمیانگین 

اوئد اختالف  کاری، علیرغم افزایش ذخیره کربن درتاغ

 (.6دار نیست )جدولبین آنها معنی

شاهد،  محدودهمیانگین درصد رطوبت خاک در 

ترتیب رودها، ریپینگ و احداث هاللی بهکاشت در خشکه

و در مرداد  %37و  30، 1/38، 25/26در اردیبهشت ماه 

، 5/11، 25/11و در آبانماه  %9و  75/8، 5/9، 75/8ماه 

است. تفاوت میانگین درصد رطوبت  %25/11، و 5/12

های کاشت در محدودهخاک در  اردیبهشت در 

ولی اختالف این دو دار نبوده رودها و هاللی معنیخشکه

دار است. افزایش های ریپینگ و شاهد معنیمحدودهبا 

ریپینگ نسبت به شاهد  محدودهرطوبت خاک در 

(. آزمون دانکن نشان داد درصد 6دار نشد )جدولمعنی

های مختلف رطوبت خاک در مرداد و آبانماه بین روش

 دار نیست.کاری و شاهد معنیتاغ

در منطقه دوسنگی در  میانگین نفوذ آب درخاک

رودها، ریپینگ و احداث شاهد، کاشت در خشکه محدوده

است.  cm/h55/3و  18/4، 03/8، 56/3ترتیب هاللی به

آزمون دانکن نشان داد بیشترین مقدار نفوذپذیری مربوط 

رودها بوده که اختالف آن با کاشت در خشکه محدودهبه 

ف بین مقدار دار است. اختالمعنی ها و شاهدروشسایر 

آبگیر و های ریپینگ، هاللیمحدودهنفوذ آب در خاک در 

بندی (. بر اساس طبقه6دار نیست )جدولشاهد معنی

رودها کاشت در خشکه محدودهنفوذپذیری سطحی خاک 

ها در طبقه متوسط محدودهدر طبقه کمی سریع و سایر 

 (.27گیرد )قرار می

 

 های خاک درچهار محدودۀ آسیاب دوسنگی. نتایج تجزیه واریانس ویژگی5جدول 

 منابع تغییرات
درجه 

 آزادی

 میانگین مربعات/ معنا دار بودن

رطوبت خاک 

 اردیبهشت

رطوبت خاک 

 مرداد

رطوبت خاک 

 آبان
 نفوذپذیری خاک

ذخیره کربن در 

 خاک

5/0 97/128** 3 عملیات ns 89/0 ns **56/18  *79/24  

2/3 8/1 15 خطا  6/1  23/0  49/2  

         *,،**ns دار، عدم وجود تفاوت معنی%1در سطح  %5داری در سطحبه ترتیب معنی 
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 های خاک دوسنگی. مقدارهای میانگین و اشتباه از معیار ویژگی6جدول

 داریمعنی اشتباه از معیار انحراف معیار میانگین محدوده مطالعاتی پارامتر

 رطوبت خاک در اردیبهشتدرصد 

25/26 شاهد b 98/2  49/1  

** 

12/38 کشت در اوئد a 31/1  65/0  

30b 82/1 ریپینگ  91/0  

37a 32/4 آبگیرهاللی  16/2  

 رطوبت خاک درمرداددرصد 

75/8 شاهد a 7/1  85/0  

ns 

5/9 کشت در اوئد a 73/1  86/0  

75/8 ریپینگ a 21/2  1/1  

9a 41/1 آبگیرهاللی  7/0  

 رطوبت خاک در آباندرصد 

25/11 شاهد a 7/1  85/0  

ns 

5/11 کشت در اوئد a 29/1  64/0  

25/12 ریپینگ a 95/0  47/0  

25/11 آبگیرهاللی a 95/0  47/0  

 نفوذپذیری خاک

56/3 شاهد b 38/0  19/0  

** 

03/8 کشت در اوئد a 13/0  06/0  

18/4 ریپینگ b 84/0  42/0  

55/3 آبگیرهاللی b 25/0  13/0  

 ذخیره کربن در خاک

64/3 شاهد b 18/0  91/0  

* 

16/9 کشت در اوئد a 09/3  54/1  

54/7 ریپینگ a 18/0  91/0  

59/8 آبگیرهاللی a 58/0  29/0  

    *,،**ns آزمون  %5هایی که حداقل یک حرف مشترک دارند در سطح میانگین – دار، عدم وجود تفاوت معنی%1در سطح  %5داری در سطحبه ترتیب معنی 

 دانکن اختالف معنادار ندارند    

 

 گیریبحث و نتیجه ◼

نتایج فوق نشان داد که بیشترین افزایش پوشش 

( و نفوذپذیری m3دوانی )بیش از %(، ریشه15/5گیاهی )

(cm/h03/8 )رودها بوده که کاری درخشکهمربوط به نهال

دار معنی%1ها و شاهد در سطح اختالف آن با دیگر روش

اصله در  75/249است همچنین بیشترین تراکم تاغ )

(، رطوبت 55/1(، شادابی )%72/3هکتار(، تاج پوشش تاغ )

کاری در ( نیز مربوط به نهال%12/38خاک در بهار )

آبگیر ف آن با روش هاللیرودها بوده که اختالخشکه

 ton/ha )  دار نیست. بیشترین ذخیرۀ کربن در خاکمعنی

رودها بوده و اختالف آن با شاهد ( در خشکه16/9

دار است و علیرغم افزایش نسبی، اختالف آن با معنی

اصله درخت بالغ سیاه دار نیست. هر ها معنیدیگر روش

آب  3m 4/2تاغ برای رشد مطلوب به طور میانگین ساالنه 

( در مناطقی که بارندگی ساالنه آن 26نیاز دارد )

mm120  مناسبی  کاشت از رشدزارهای دستتاغباشد
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(. میانگین بارندگی منطقه دوسنگی میبد 31ند )برخوردار

mm64 تواند های قبلی، نمیاست که با عنایت به پژوهش

های های کاشت شده را تامین نماید. درختچهنیاز آبی تاغ

 ایتاغ کمبود نیاز آبی حاصل از بارندگی را با توسعه ریشه

 عمده (.31، 25کنند )های زیرزمینی تامین میاز آب

های توسعه ریشه در اعماق و استفاده از آب محدودیت

یه از . این الاست سخت الیه زیرین خاکوجود زیرزمینی 

ی گیاه جلوگیری و امکان جذب گسترش و نفوذ ریشه

در . (1) سازدرطوبت از اعماق پایین را با مشکل مواجه می

الیه زیرین که در رودها بدلیل جریان آب، سختخشکه

خاک شروع شده، از بین  cm30ها از عمق محدودهسایر 

( cm/h03/8رفته و نفوذپذیری خاک بهبود یافته است )

دوانی تاغ دراعماق خاک و استفاده از امکان ریشهلذا 

های زیرزمینی میسر شده که موجب موفقیت نسبی آب

ها شده رودها نسبت به دیگر روشروش کاشت در خشکه

ترین روش رودها موفقبعد از کاشت در خشکه است.

های درجه یک است و افزایش آبگیر بر روی آبراهههاللی

ت که اختالف آن با سایر اس %16/3پوشش گیاهی آن 

دار است. در این روش تاج پوشش ها و شاهد معنیروش

دوانی ، ریشه92/1، شادابی تاغ با کالس%92/2مقدار تاغ به

محاسبه شد   %37و رطوبت خاک در بهار  cm25/134تاغ 

دار بوده و که اختالف آن با روش ریپینگ و شاهد معنی

تراکم تاغ  دار نیست.رودها معنینسبت به کاشت در خشکه

اصله در هکتار محاسبه که  5/166آبگیر در روش هاللی

اصله در هکتار بیشتر از روش ریپینگ بوده که  5/66

دار بوده و علیرغم موفقیت نسبی اختالف آن با شاهد معنی

دار رودها معنیاختالف آن با ریپینگ و کاشت در خشکه

 59/8 لینیست. ذخیره کربن در خاک در محدوده هال

ton/ha   دار و با سایر است که اختالف آن با شاهد معنی

های آبگیر موجب دار نیست اجرای هاللیها معنیروش

 و روی ساختار خاک افزایش رطوبت خاک شده و رطوبت

 قابل دسترس آب است. بسیار مؤثر گیاهی جوامع ترکیب

عملکرد  و ساختار مؤثر بر عوامل مهمترین از یکی

 خشک نیمه و مناطق خشک در به ویژه است، اکوسیستم

 قابل آب با ارتباط تنگاتنگی بیوفیزیکی، هایکه فعالیت

 نزوالت ذخیرۀ های(. اجرای سامانه30) دسترس دارد

حدود  افزایش منطقه هریشت اردکان باعث در آسمانی

به  نسبت به منطقه شاهد شده و خاک رطوبتبرابر  5/1

گیاهان  تولید و پوشش درصد افزایش موجب آن دنبال

 تولید و پوشش گیاهی درصد است. افزایش شده مرتعی

داری طور معنیهای هاللی بهدر روش چاله علوفه

دیگر  پژوهش (. نتایج28) از فارو است ( بیشتر%1)سطح

 هایاز روش استفاده با که است داده نشان نیز محققان

 خاک در آب نفوذ دارمراتع بیابانی، مق در نزوالت ذخیره

 اندهای پوشش گیاهی توسعه یافتهویژگی و شده بیشتر

 55/3 (. نفوذپذیری خاک در روش هاللی19، 17، 16)

cm/h (. 27گیرد )است که در طبقه متوسط قرار می

اجرای پروژه هاللی موجب کاهش نفوذپذیری خاک در 

رودها منطقه شده که اختالف آن با کاشت در خشکه

دار های ریپینگ و شاهد معنیدار و با محدودهمعنی

نشان داد مقدار  ( نیز33نیست. مطالعۀ زارع مهرجردی )

در سال دوم  آب در منطقۀ عملیات اصالحینفوذپذیری 

مهمترین علت کاهش  کهنسبت به سال اول کمتر شده 

 .تجمع رسوبات در سطح خاک است بدلیل نفوذپذیری

داد که کمترین افزایش همچنین نتایج فوق نشان 

پوشش ( تاجcm75/74دوانی )ریشه (،%84/1گیاهی )پوشش

اصله در هکتار( و شادابی  100تراکم تاغ )(، %35/1تاغ )

ریپینگ در ( مربوط به محدوده ریپینگ است. 62/2)

حداکثر تا منطقه موجب از بین بردن قسمتی از سخت الیه 

دن عمق سطح خاک شده است. لذا محدود ش cm80عمق 

دوانی تاغ و عدم امکان استفاده از آبهای و وسعت ریشه

اطراف در محل های آوری هرزآبزیرزمینی و عدم جمع

اصالحی  هایکاشت نهال باعث شده ریپینگ در بین روش

صورتیکه ریپینگ  کمترین موفقیت را داشته باشد. در

 از گیریبهرهببرد گیاهان با الیه را کامل از بین  سخت

تر استفاده های عمیقآب از عمیق و راست هایریشه

نتایج پژوهش حاضر برخالف مطالعاتی که  .(1) کنندمی

 مانی،درصد زنده برکاری بیشترین تأثیر توأم با نهال ریپینگ

پوشش و تولید گیاهان و رطوبت رشد ارتفاعی، قطر تاج

های خاک داشته، نشان داد که ریپینگ در بین روش

پوشش گیاهی و  کاری کمترین موفقیت در توسعۀنهال

 (.30، 1افزایش رطوبت خاک منطقه دوسنگی داشته است )
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های با عنایت به نتایج تحقیق حاضر در بررسی روش

آبگیر، ریپینگ و کاشت کاری )ایجاد هاللیمختلف نهال

رودها( در منطقۀ دوسنگی میبد موارد ذیل قابل در خشکه

کاری در منطقه دوسنگی با توجه است. تاغتأمل و 

های و عدم امکان استفاده از آب mm64بارندگی ساالنه 

زیرزمینی بدلیل سخت الیه عمیق و بدون انجام 

،  25، 1آوری هرزآب موفق نخواهد بود )های جمعفنآوری

 cm80(. اجرای عملیات ریپینگ تا عمق حداکثر 31

برده و امکان استفاده سخت الیه ضخیم موجود را از بین ن

های زیرزمینی برای گیاه فراهم نشده است. اجرای از آب

های آبگیر باعث ذخیره آب در پشت بندها هاللی و چاله

تری در اختیار شده و رطوبت بیشتری و در زمان طوالنی

های بیشتری ( این روش مزیت30، 19گیرد )گیاه قرار می

ها استفاده آبنسبت به روش ریپینگ داشته و از هرز

 نماید. بیشینه می

ها که معموال سخت حفر چاله و کاشت نهال در مسیل

دهد تا از الیه آنها از بین رفته این امکان را به گیاه می

های سطحی و زیرزمینی منطقه استفاده نماید بررسی آب

دهد که پوشش گیاهی الگوی طبیعی منطقه نیز نشان می

رودها است. حداکثر به خشکهطبیعی و نادر منطقه مربوط 

توان اکولوژیک منطقه برای افزایش پوشش گیاهی حدود 

برای اجرای  رودها است لذابوده که مربوط به خشکه 5%

عملیات نهالکاری در مناطق بیابانی با شرایط مشابه منطقه 

مورد مطالعه از نظر اقلیمی، خاکی و ژئومورفولوژی، روش 

 گردد. دها پیشنهاد میروحفر چاله و کاشت در خشکه
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دانند از آقای دکتر ناصر نگارندگان برخود الزم می

های ارزنده و آقایان باغستانی میبدی به خاطر راهنمایی

مهندس هدایت اهلل میرشمسی معاونت محترم فنی، 

محمود فتاحی رئیس اداره امور بیابان و علیرضا کارگر 

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری زدایی کارشناس بیابان

استان یزد برای همکاری در انجام این پژوهش تشکر 

 نمایند.
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