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Abstract 
It is possible to maintain a stable balance and restore desert ecosystems by growing salinity-

tolerant species. In this study, Plantebac moisture absorption plates in establishment and growth 

Haloxilon ammodendron (C.A. Mey.) Bunge ex Fenzl were used in the Segzi Salt Plain, in Isfahan 

province from 2018 to 2021. Soil analysis was also conducted before and after the use of plantbac 

plates. The desired treatments were the irrigation cycle treatment which was considered at two 

levels of two and four weeks, plant-bac and control treatment. Results showed that the Haloxilon 

ammodendron seedlings gradually decreased in height, canopy cover and viability.  This decline 

in growth, size and number of seedlings over the past year compared to the previous years was 

significant at the level of 1% probability for height and canopy level, and 5% for survival. This is 

due to unfavourable soil and water conditions in the area in terms of texture and salinity.  The 

Plantbac plates block the transport of these soil salts to the surface, while irrigation causes the 

accumulation of salts into the environment around the roots, and thus reduces the growth of 

Haloxilon ammodendron. The presence of plant-like plates in the soil under the seedlings stopped 

the capillary flow and as a result, the accumulation of soluble salts in the root zone of the plant, 

which leads to moisture stress in the plant. 
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 Haloxilon ammodendron (C.A.Mey.)الرطوبه بر رشد گونه سياه تاغهاي جاذبصفحه يرأثت

Bunge ex Fenzl )در پالیاهاي شور )مطالعه موردي، فساران اصفهان  

 2، شیال حجه فروش*1مسعود برهانی

مرتعداری، مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی، اصفهان، . استادیار، 1

  ایران.

 كشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی، تهران، ایران. مراتع و جنگلها تحقیقات . استادیار، ژئومورفولوژی، مؤسسه2

 m.borhani@areeo.ac.ir* نویسندۀ مسئول:

 05/12/1400تاریخ پذیرش:          26/09/1400تاریخ دریافت: 

 چکيده
ت. در شرایط بحران آب ـاس ذیرـپمکانا شوری به مقاوم یهاگونه شتك طریق از ی بیابانی،هابوم و احیای زیست پایدار تعادل حفظ

اثر قابل توجهی در رشد گونه گیاهی ایجاد كند. در پژوهش حاضر  تواندیمهای جاذب الرطوبه در مناطق خشک، استفاده از صفحه

 Haloxilon ammodendron (C.A.Mey.))های سیاه تاغ نهال استقرار و رشد بک درالرطوبه پالنتهای جاذباز صفحه

Bunge ex Fenzl ) های خاک قبل و آزمایش سال استفاده شد. به مدت سه 1397در پالیای شور سگزی استان اصفهان از سال

هفته یکبار(،  4و  2دور آبیاری )دو سطح  بک نیز انجام شد. تیمارهای مورد نظر عبارتنداز:نتپالهای صفحهبعد از استفاده از 

ت این كاهش در ی سیاه تاغ به تدریج كاهش یافهانهالی مانزندهبک و شاهد. نتایج نشان داد ارتفاع، سطح تاج پوشش و نتپال

 5 و درصد برای ارتفاع و سطح تاج پوشش، 1ی قبل در سطح احتمال هاسال، در سال آخر نسبت به هانهالرشد، ابعاد و تعداد 

های صفحهی معنی دار بود. این امر ناشی از وضعیت نامساعد خاک و آب منطقه از نظر بافت و شوری است. مانزندهدرصد برای 

پالنت بک با ایجاد مانع در مسیر انتقال این امالح خاک به سطح، به هنگام آبیاری موجب تجمع امالح در محیط پیرامون ریشه و 

بک در خاک زیر نهال موجب توقف جریان موئینگی و در نتیجه پالنتای هصفحهدر نتیجه كاهش رشد گیاه سیاه تاغ شد. وجود 

 دنبال دارد.ی محلول در منطقه ریشه گیاه شد كه تنش رطوبتی در گیاه را بههانمکتجمع 

 بکنتپال ؛بیابان ؛شوری خاک ؛اصالح كننده خاکاژگان کليدي: و
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 مقدمه ◼

های جلوگیری از فرسایش در نواحی بیابانی یکی از راه

های تثبیت زیستی )بیولوژیک( مانند كاربرد از طریق روش

ی گیاهی سازگار است. در این مسیر محدودیت هاگونه

منابع آب، چالشی است كه همواره موجب شکست و كاهش 

شده است. این امر ضرورت  هاپروژهاثربخشی این 

ف آب و افزایش راندمان ی كاهش مصرهاروشكارگیری به

كند. یکی از راهکارهای اساسی برای یمآبیاری را ایجاب 

نیل به این هدف، افزایش ظرفیت نگهداری آب قابل 

 (.29 ،20استفاده گیاه در خاک است )

اختالط برخی مواد افزودنی مانند بقایای گیاهی، كود 

 توانندیمدامی، كمپوست و مواد پلیمری سوپر جاذب 

متفاوتی آب را در خود ذخیره كند و قابلیت مقادیر 

نگهداری آب خاک را افزایش دهد. تركیب این مواد با خاک، 

های فیزیکی و شیمیایی خاک و به تعبیری ویژگی

نموده و  متأثرپارامترهای طراحی و مدیریتی آبیاری را 

 (.8د )نكیمامکان افزایش بهره وری مصرف آب را فراهم 

ی فیزیکی و شیمیایی خاک در هاتیمحدودوجود 

موفقیت استفاده از مواد نگهدارنده رطوبت خاک تأثیر 

ریشه و  سزایی دارد. از مهمترین عوامل محدود كنندهبه

زیاد بودن امالح  گسترش پوشش گیاهی مناطق خشک

ی مختلف تأثیر هاگونهموجود در خاک است كه روی 

آب زیرزمینی كم  منابع(. 3، 18د )گذاریممتفاوتی بر جای 

باشند در بسیاری از مناطق عمق كه اغلب شور و ماندابی می

(. در این 11خشک و نیمه خشک جهان وجود دارند )

مناطق این آب در تأمین رطوبت مورد نیاز گیاهان به ویژه 

های عمیق مشاركت چشمگیری دارند. درختان دارای ریشه

دارای های با درجات مختلف شوری اراضی دارای خاک

كه بیشتر در فالت مركزی،  ha 510×556مساحتی بالغ بر 

،  23های ساحلی جنوب و دشت خوزستان قراردارند )دشت

(. عوامل مختلفی از جمله زمین شناختی، توپوگرافی، 20

اقلیمی، هیدرولوژیک و مدیریتی در نقاط مختلف كشور 

وجوددارند كه منجر به بروز و تشدید پدیده شوری خاک 

های گرم و خشک مانند بخش (. در اقلیم27، 2اند )شده

وسیعی از ایران، عواملی نظیر تبخیر زیاد از آب زیرزمینی 

توانند كم عمق، كمبود بارندگی، دمای زیاد و رطوبت كم می

بر بیالن نمک در خاک تأثیر گذاشته و منجر به تشدید 

(. یکی از دالیل باال بودن سطح 29 ،8) شوری زایی گردند

( و 35یستابی، در این مناطق، آبیاری بیش از حد است )ا

سرعت تبخیر نیز تابعی از عمق سطح ایستابی و پتانسیل 

(. تبخیر از سطح خاک لخت نه 16، 28تبخیر منطقه است )

شود بلکه موجب شور شدن خاک تنها سبب اتالف آب می

(. در چنین مناطقی صعود 27 ،15 ،13گردد )نیز می

كاپیالری یکی از مهترین عواملی است كه موجب انباشت 

های مختلف و سطح خاک شده و شرایط را نمک در افق

 (. 10 ،2كند )برای استقرار گیاهان نامساعدتر می

تبخیر از سطح خاک لخت باعث انتقال امالح به سمت 

شود، در حالیکه باال و افزایش شوری در پروفیل خاک می

یابد و ک شدن سطح خاک كاهش میخش میزان تبخیر با

هنگامی كه تقاضای تبخیر اتمسفر بیشتر از توانایی خاک 

شود، خشک شدن سطح برای ایجاد جریان موئینگی می

شود، بنابراین خاک و پایین رفتن جبهه رطوبتی آغاز می

وجود سطح ایستابی كم عمق تأثیر زیادی بر میزان تبخیر 

( 29) ها نشان دادندپژوهش(. 17، 13كند )از سطح ایفا می

كه شوری پروفیل خاک تا حد زیادی وابسته به شوری آب 

زیرزمینی است و این وابستگی با افزایش عمق آب 

 یابد. زیرزمینی افزایش می

تأثیر شوری آب زیر زمینی بر تجمع امالح در سطح 

خاک لومی رسی سیلتی را در گرگان مورد بررسی قرار 

داد كه هر چه غلظت امالح نشان ( و به نتیجه35گرفت )

آب زیرزمینی بیشتر باشد، شوری بیشتری به سطح خاک 

های شود. عوامل ذكر شده بر اثربخشی پروژهمنتقل می

های درختی مناطق بیابانی زدایی با استفاده از گونهبیابان

تاغ بررسی رابطه بین رشد گیاه زرد ار است. ذتأثیرگ

Haloxylon persicum Bunge ex Boiss. & Buhse  با

داد كه عوامل خاک نظیر بافت،  های خاک نشانویژگی

عمق، درصد سنگریزه، شوری و اسیدیته بیشترین تأثیر را 

 (. 31های رویشی زرد تاغ دارد )بر صفت

 یهاگونهتفاده در بیابانزدایی، ساز جمله گیاهان مورد ا

برخورداری  دلیلكه به تساHaloxilon  تاغ مختلف جنس

مناسب، قادر  یاشهیر ختارساختاری و اساز شرایط مناسب 

تاغ درختی یاهس هیاگ .ستی ابه استفاده از منابع آب زیرزمین
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كوچک مقاوم به خشکی با تحمل شوری باال است كـه به 

ته سران تعلق دارد و در دتوران و منطقه فلوریستیک ای

بـا فرم حیاتی غالـب  Xeohaophyte گیاهان زروهالوفیت

این گیـاه بـا (. 2)قرار دارد  Phaneophyte فانروفیت

، 17)زارها سازگار است ی، استپی شنی و شورهبیابانمناطق 

بسیار با ارزش در تثبیت  هایگونهاین گونه از ( 21

توده نسبتاً زیاد  ی روان و ایجاد فضای سبز با زیستهاماسه

 .(19، 10) آیدمیاب سفقیر بـه حدر خاكهای 
صورت غیراندمیک در یک منطقه  كشت این گیاه به

ایجاد تغییراتی در وضعیت خاک و فلور  موجبتواند خاص می

 Haloxilon ammodendron تاغ سیاه(. 4، 20) منطقه شود

از خـاک و تجمع آن در بافتهای  Clو  Naاز طریق جذب 

 برد و بدینبرگ، فشار اسمزی سلولهای خود را باال می

طریق قادر است در خاكهای شور، آب مورد نیاز خود را 

آگاهی از نسبت سدیم به پتاسیم و میزان (. 30)كند  تأمین

تجمع نمک در این گونه معیار مناسبی برای انتخاب این 

دیریت صـحیح و منطقـی گیاه در امر جنگلکاری و م

محاسبه مقدار تولید به ازای براساس اصول اكولوژیک است. 

مصرف هر واحد آب نشان داد كه هر اصله درخت بالغ سیاه 

 تاغ برای رشد مطلوب، به طور میانگین ساالنه نیاز به

3m2/4 (.24) نیاز دارد آب 

در  زداییبیابانتاغ به منظور كاری با گونه سیاه جنگل 

انجام  ha 8000 و در سطح 1361اصفهان از سال  شرق

ی شیمیایی خاک در هاتیمحدودگرفته است. لیکن وجود 

یی از این مناطق رشد آن را با محدودیت مواجه هابخش

 ساخته است. 

  .Nitraria schoberi L داغگیاه قرهبر روی  تحقیقات

 بکپالنتآبدوست های صفحهنشان داد كه استفاده از 

Plantbacter در عملکرد  داریمعنمنجر به افزایش  بیترتبه

ماده خشک اندام هوایی و كارآیی مصرف آب در مقایسه با 

گیاهان شاهد شد. همچنین درصد كلونیزاسیون ریشه با 

 Arbuscular mycorrhizalی میکوریز آربسکوالر هاقارچ

Fungi بک بیش از تیماردر گیاه قره داغ در تیمار پالنت 

در سمنان  داغقرهروی  مطالعاتپلیمر و شن گزارش شد. 

در مقایسه با  بکپالنتهای صفحهنشان داد كه استفاده از 

 جو كاه و كلش ،یستیز دروژلیهمانند سایر مواد آبدوست 

ی آب، سازرهیذخدار در در خاک عالوه بر افزایش معنی

 خاکسبب كاهش نسبت جذب سدیم و كاهش اسیدیته 

های صفحه. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر (5)گردید 

ی سیاه هانهالجاذب الرطوبه پالنت بک در افزایش رشد 

 تاغ درمنطقه فساران اصفهان بود.
 

 مواد و روش ◼

 منطقه مورد مطالعه

زدایی منطقه محدوده پروژه بیاباندر  منطقه طرح

. دشت باشدیمواقع  ha200فساران دشت سگزی، به وسعت 

. حداكثر باشدیمكالن شهر اصفهان واقع  km30سگزی در 

از سطح دریا و  m1510و حداقل آن  m1640ارتفاع منطقه 

 (. 1شکل ) باشدیم %2شیب منطقه بین صفر تا 

 

 
 ي بحران شهرستان اصفهان و موقعيت منطقه فساران در کانون برداشتهاکانونموقعيت  .1شکل 
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دیدی )سینوپتیک( ساله ایستگاه هم 30بر اساس آمار 

 mm 8/108شرق اصفهان میانگین بارندگی ساالنة منطقه 

 C15/15°. متوسط درجه حرارت ساالنه منطقه باشدیم

است و  %76/39. متوسط رطوبت نسبی ساالنه حدود است

مقادیر حداقل و حداكثر رطوبت نسبی ساالنه به ترتیب 

. مقدار تبخیر و تعرق باشدیم %76/61و  33/23برابر 

است. سرعت باد غالب  mm 9/1666پتانسیل ساالنه منطقه 

متغیر و بطور  6تا  m/s 5/0در منطقه در طول سال بین 

روز  59است. بطور میانگین در منطقه  m/s 3/2میانگین 

از سال همراه با گرد و غبار است. اقلیم منطقه به روش 

آمبرژه، خشک سرد و به روش گوسن نیمه بیابانی شدید 

است. از نظر پوشش گیاهی، این منطقه به سه قسمت عمده 

ی هاپیتشامل اراضی كشاورزی، مناطق تاغ كاری شده و 

ت. برای شناخت وضعیت خاک مرتعی تقسیم گردیده اس

 مختلفبرداری از دو عمق منطقه مورد مطالعه، نمونه

ی انجام گرفت و  برای انجام متریسانت 140-15 و 15 -0

فیزیکوشیمیایی به آزمایشگاه خاک موسسه تحقیقات  زیآنال

 . (1جدول ) دش ها و مراتع انتقال دادهجنگل

 

 روش پژوهش 

انجام شد.  1397-1399ی هاسالپژوهش حاضر بین 

ی پالنت طرف شركت آلمان از كه بکپالنتهای صفحه

اجرای پایلوت در اختیار این طرح قرار گرفت،  یبرا1بکتر

زیستی )بیولوژیک( متشکل از الیاف  آبدوست ماده نوعی

. این مخلوط خمیری پس از باشدیمچوب، نشاسته و رس 

 بصورت صفحه از دستگاه خارج كنخشکگذر از ماشین 

 cm 60 ×80در ابعادی به اندازه های صفحه. این شوندیم

گردند و عرضه می kg 8/1و با وزن  cm 2 ، به ضخامت

، عالوه باشدیمرا دارا  3Li/m10قابلیت ذخیره آب به میزان 

بر این امکان توسعه آسان ریشه، ایجاد بستری مناسب برای 

رشد، مقاومت در برابر اشعه ماورابنفش، تسریع كننده 

خاک از دیگر  pHتشکیل توده هوموس، تنظیم كننده 

می باشد در بیابان  هایصفحههای به كارگیری این مزیت

در محدوده ریشه گیاه مانع از های صفحهزدایی استقرار 

 (. 2( )شکل 1) فرسایش خاک می گردد

 درابعادهایی چاله به منظور پیاده سازی طرح، ابتدا

cm30×60×80 بک درعمق پالنتهای صفحهسپس  حفر و

شد  هانهالجاسازی و سپس اقدام به كاشت  نظر مورد

به مدت دو سال كه در سال اول  هانهالیاری آب .(2)شکل 

از خرداد و در سال دوم از ابتدای فروردین تا پایان مهر ماه 

انجام گردید. تیمارهای آبیاری شامل دو سطح دو هفته 

یکبار و چهار هفته یکبار بوده است. تیمار آبیاری دو هفته 

یکبار بر اساس دستورالعمل اداره كل منابع طبیعی اصفهان 

درصد آبیاری  50نجام و تیمار چهار هفته یکبار نیز معادل ا

 Li  30زانیممطلوب انتخاب گردید. در هر نوبت آبیاری به 

 .(2)شکل شدیمآب توسط لوله در تشتک پای گیاه ریخته 

كرت كاشته شد. هر كرت  12اصله نهال در  240دركل 

 نهال به 20متری شامل  200كاری شامل یک ردیف نهال

انجام  1397متر بود. كشت در خرداد ماه سال  10فاصله 

آزمایش  هاسرشاخهبا قطع  1399شد و در دی ماه سال 

 .خاتمه یافت

در قالب  (31) لحاظ آماری فاكتوریلژه از پرو طرح آزمایشی

های های كامل تصادفی با سه تکرار بود. ویژگیبلوک

سطح تاج پوشش،  مانی، ارتفاع وزندهشامل  نهالرویشی 

سال اندازه گیری شد. 3در طول  در انتهای هر فصل رویش

 
 هاي فيزیکوشيميایي خاک منطقه اجراي طرحویژگي .1جدول 

 cm Na+ meq/I EC (dS/m) pH %4CaSO SAR Sand% silt% Clay% Texture عمق افق خاک

A 15-0 6/2189 2/99 2/8 9/34 3/363 2/54 8/31 14 لومی-سیلت 

BKYZ 140-15 7/2596 1/163 1/8 2/3776 5/37 4/58 3/14 3/27 لومی و شن-سیلت 

 
1 Plant Bacter 
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 ي حفر شدههاچالهدر  بکپالنتهاي صفحهنحوه کارگذاري  .2شکل

 
به عالوه، در سال سوم، تولید زیتوده اندام هوایی به 

ی هاسرشاخهندازه گیری شد. توزین روش قطع و توزین ا

انجام  gr3- 10 ×1 برداشت شده، با ترازوی دیجیتال با دقت

گیری سطح تاج پوشش دو قطر گرفت. به منظور اندازه

گیری و سطح از طریق فرمول عمود بر هم تاج گیاه اندازه

مساحت دایره محاسبه گردید. در ادامه از طریق محاسبه 

رگرسیونی بین سطح تاج پوشش و زیتوده اندام رابطه 

تجزیه و تحلیل آماری  هوایی، زیتوده كل محاسبه گردید.

SAS (31 )ی آماری آنالیز افزارهااین مطالعه به كمک نرم 

و مقایسه میانگین تیمارها از روش آزمون دانکن در سطح 

 .انجام شد %5احتمال 

 

 نتایج و بحث ◼

ی گونه سیاه تاغ در طول هانهالنتایج نشان داد ارتفاع 

سه سال آزمایش روند كاهشی داشت كه این كاهش در 

همچنین تغییرات سطح  .سال پایانی بیشتر مشخص شد

در طول سه سال آزمایش نیز روند  هانهالتاج پوشش 

كاهشی داشت. در بین تیمارهای مورد مطالعه، سطح تاج 

بک ی دارای پالنتهانمونهد بیشتر از ی شاههانمونهپوشش 

بود كه این تفاوت در آبیاری دو هفته یکبار بیشتر مشاهده 

بک در دور ی با و بدون پالنتهانهالشد. تفاوت زیتوده 

هفته یکبار بیشتر از دو هفته یکبار بود. در دور  4آبیاری 

ی دیده شد، مانزندهآبیاری دو هفته یکبار روند كاهشی در 

در آبیاری چهار هفته یکبار این كاهش تنها در تیمار لیکن 

 بک محسوس بود.پالنت

رویشی سیاه تاغ های صفتنتایج تجزیه واریانس 

كه اثر دور آبیاری بر ارتفاع در سطح  د(، نشان دا2)جدول 

بر  بکپالنتبود. همچنین كاربرد  داریمعن %5احتمال 

% 1ارتفاع، سطح تاج پوشش و زیتوده در سطح احتمال 

بک و دور آبیاری شد. اثرات متقابل دوگانه پالنت داریمعن

 %1داری در سطح احتمال معنی ریتأثمانی، بر صفت زنده

از خود نشان داد. اثر سال بر ارتفاع، سطح تاج پوشش در 

اثر و   %5ی در سطح احتمال مانزندهو  %1سطح احتمال 

بر ارتفاع و  %1بک در سطح احتمال متقابل سال و پالنت

سطح تاج پوشش معنی دار شد، در حالیکه اثر متقابل سال 

 %5و دور آبیاری تنها بر سطح تاج پوشش  در سطح احتمال 

تیمارها بر  گانهسههمچنین اثرات متقابل  دار گردید.معنی

دار عنیم% 5ارتفاع و درصد تاج پوشش در سطح احتمال 

توده از آنجا كه تنها در سال آخر اندازه شد. در مورد زی

گیری انجام گرفت، تأثیر سال و اثر متقابل آن نشان داده 

 ست.ا نشده

ارتفاع، سطح های صفتهای آبیاری بر تغییرات دوره

داری ی سیاه تاغ اختالف معنیمانزندهتاج پوشش، زیتوده و 

 (.3نشان نداد. )جدول
بک موجب كاهش ان داد كه استفاده از تیمار پالنتشنتایج ن

پوشش و زیتوده های ارتفاع، سطح تاجدار در صفتمعنی

 (.4شد )جدول  %1سیاه تاغ در سطح احتمال 
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 گيري شده گياه سياه تاغاندازههاي صفتتجزیه واریانس تيمارهاي آزمایش بر . 2جدول 

 ارتفاع Df ييراتمنابع تغ
 ميانگين مربعات

 مانيزنده زیتوده سطح تاج

 ns 44/44 05/1216** 00/1147041** 00/64** 1 بکتیمار پالنت

 ns000/12544 ns 25/18  ns00/225 00/25 * 1 تیمار دور آبیاری

 ns 11/11 ns 00/7056 ns 33/320 **11/1736 1 بک × دور آبیاریپالنت

 86/479*  - 58/648298** 19/229** 2 سال

 ns 19/63 - 75/74227 ** 58/88 ** 2 بک× سالپالنت

 ns 58/12 *08/24944 - ns 58/14 2 دور آبیاری× سال

 ns 69/150 - 58/20715* 53/19* 2 بک×دور آبیاری×سالپالنت

 58/164 31/40 05/5254 03/5 24 خطای آزمایش

 61/7 49/7 35/7 93/18  (CV)ضریب تغییرات 

* **  ns  باشنددار میدرصد و بدون اختالف معنی 1درصد،  5 احتمال دار در سطحترتیب بیانگر اختالف معنیبه 

 
 بکپالنت يرتحت تأث سياه تاغ شده گيرياندازههاي صفت بر ياريآب دوراثر  ميانگين مقایسه .3جدول 

 ماني )%(زنده (gزیتوده ) )2cm(سطح تاج  (cm)ارتفاع  آبياري دور 

 a 11/31 a 83/986 a 67/87 a 28/65 دو هفته

 a 44/29 a 50/949 a 20/85 a 27/70 چهار هفته

 % است. 95در سطح اطمینان  هانیانگیمبین  داریمعنحروف مختلف در هر ستون نشاندهنده اختالف 

 
 گيري شده گونه سياه تاغي اندازههاشاخصبر  بکپالنتير بکارگيري تأثمقایسه ميانگين  .4جدول 

 ماني )%(زنده (gزیتوده) )2cm(سطح تاج (cm)ارتفاع تيمار

 a 61/31 a 67/1146 a 50/96 a 89/68 شاهد

 b 94/28 b 68/789 b 37/76 a 67/66 بکپالنت

 % بر اساس آزمون دانکن است. 95در سطح اطمینان  هانیانگیمبین  داریمعنحروف مختلف در هر ستون نشاندهنده اختالف 

 

رویشی سیاه تاغ در طول سه سال های صفتمقایسه 

ارتفاع، سطح  99تا  97اجرای طرح نشان داد كه از سال 

در سطح  هانهالی مانزندهو  %1تاج پوشش در سطح 

 ی از آن است كهحاك ج، نتایباشدیممعنی دار  %5احتمال 

 به تدریج كاهش  هانهالو مرگ و میر  هااندامخشکیدگی 

 (.5گیر بود )جدول یافته كه این كاهش در سال آخرچشم

بک در هر ی كاشته شده با پالنتهانهالارتفاع میانگین 

از  دو تیمار آبیاری دو هفته یکبار و چهار هفته یکبار، كمتر

بک بود، لیکن این اختالف در هیچیک از بدون پالنت

(.3)شکل  دار نشدتیمارها معنی

 ي اجراي طرحهاسالرویشي گونه سياه تاغ در طول هاي صفتمقایسه ميانگين  .5جدول 

 ماني )%(زنده (gزیتوده ) )2cm(سطح تاج  (cm) ارتفاع سال

97 a 17/33 a 08/1118 - a 58/74 

98 a 42/32 a 00/1086 - ab 67/66 

99 b25/25 b  42/700 43/86 b   08/62 

 است. %95در سطح اطمینان  هانیانگیمبین  داریمعنحروف مختلف در هر ستون نشاندهنده اختالف 
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متقابل  ریتأثمیانگین سطح تاج پوشش سیاه تاغ تحت 

 كه در هر دو تیمار آبیاری،نحویتیمارها قرار گرفت، به

 %5در سطح احتمال  بکپالنتاختالف بین شاهد و 

 (.4دار بود )شکل معنی

ی گیاه مانزندهی مختلف آبیاری بر هادورهأثیر ت مقایسه

نشان داد كه در دور آبیاری دو هفته یکبار، سیاه تاغ 

یشتر از شاهد بود، در حالیکه در بک بی تیمار پالنتمانزنده

به طور معنی  شاهدی مانزندهدور آبیاری چهار هفته یکیار 

 (.5)شکل  بیشتر بود %1داری در سطح احتمال 

 

 
 بکپالنت ماريدر شاهد و ت ياريمختلف آب يهادورهدر  سياه تاغارتفاع  نيانگيم سهیمقا .3شکل 

 .دهندیمرا نشان  %95دار در سطح اطمینان دار و حروف غیر مشابه تفاوت معنیعدم تفاوت معنی هاستونحروف مشابه در 
 

 
 بکپالنت ماريدر شاهد و ت ياريمختلف آب يهادورهدر  سطح تاج پوشش گياه سياه تاغ نيانگيم سهیمقا .4شکل 

 .دهندیمرا نشان  %95دار در سطح اطمینان دار و حروف غیر مشابه تفاوت معنیعدم تفاوت معنی هاستونحروف مشابه در 
 

 
 سياه تاغ ماني گونهبر ميزان زنده بکپالنتي مختلف آبياري در شاهد و تيمار هادورهمقایسه تأثير  .5شکل 

 .دهندیمرا نشان  %95دار در سطح اطمینان دار و حروف غیر مشابه تفاوت معنیعدم تفاوت معنی هاستونحروف مشابه در 
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نتایج تجزیه واریانس نشان داد كه تیمار پالنت بک بر 

مقدار ارتفاع، سطح تاج پوشش و زیتوده گیاه سیاه تاغ تأثیر 

داشت. همچنین ارتفاع  %1داری در سطح احتمال معنی

های آبیاری قرار گرفت. بر این دوره ریتأث، تحت هانهال

ی انمزندهارتفاع، سطح تاج پوشش و  99تا  97اساس از سال 

ی سیاه تاغ به تدریج كاهش یافت كه این كاهش در هانهال

ی هاسال، در سال آخر نسبت به هانهالرشد، ابعاد و تعداد 

برای ارتفاع و سطح تاج پوشش و  %1قبل در سطح احتمال 

ی معنی دار بود. پژوهش مشابهی در مانزندهبرای  5%

سمنان بر  ایستگاه تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی در

های صفحهداد كه استفاده از روی گیاه قره داغ نشان

در عملکرد  داریمعنمنجر به افزایش  بیرتت به بکپالنت

و كارآیی مصرف آب در مقایسه با  خشک اندام هوایی

(. این تفاوت در نتایج ناشی از تفاوت 5گیاهان شاهد شد )

یط های خاک هر دو منطقه مورد مطالعه است. شراویژگی

فیزیکی منطقه فساران از جمله بافت و شوری زیاد خاک و 

آب زیرزمینی موجب كاهش ابعاد و افزایش درصد تلفات 

 هانهالها در طول مدت اجرای طرح شد. كاهش اندازه نهال

 هابرگ( و ریزش 23ی هوایی )هااندامناشی از تغییر فرم 

یاه ی سهابرگبود. در شرایط تنش، اعم از شوری و خشکی، 

در واحد طول افزایش یافت كه  هاگرهتاغ كوتاه و تعداد 

منجر به كاهش زاویه انشعاب نسبت به تنه اصلی و در نتیجه 

داد های قبلی نشان(. نتایج پژوهش24كاهش ابعاد تاج شد )

های دست كاشت كه رشد كم درختان سیاه تاغ در جنگل

 ه استناشی از درجه سنگینی خاک و مقدار بارندگی ساالن

هایی در همین منطقه به تأثیر عوامل محیطی (. بررسی26)

از جمله بافت و میزان امالح موجود در خاک بر رشد گونه 

سیاه تاغ اشاره دارد. در این مطالعه شوری و سنگین بودن 

بافت خاک در منطقة رشد ریشه، از عوامل اصلی محدود 

 (. 35) كنندۀ رشد این گونه است

و آب موجود در منطقه فساران  ی خاکهاتیمحدود

موجب شد كه پوشش گیاهی طبیعی، در حد صفر باشد. 

وجود خاک سنگین به شدت شور منطقه با هدایت 

 Na ،Mg ،K، امالح مختلف شامل dS/m  79-21الکتریکی 

و وجود آب شور با  mg/L 19230به میزان حدود از  Caو 

از سطح  m3در عمق كمتر از  dS/m 85هدایت الکتریکی 

، موجب تجمع mm/year 1700زمین در كنار تبخیر حدود

. دیگر دامالح در سطح خاک در منطقه اجرای طرح ش

ها به شوری بیش از حد خاک منطقه سگزی و پژوهش

طقه فساران به دلیل باال بودن سطح سفره آب زیرزمینی من

ی دست كاشت سیاه تاغ اشاره هانهالو تأثیر آن بر استقرار 

ی تحت عنوان خیز ادهیپد(. این امر ناشی از 35دارد )

دلیل وجود گرادیان هیدرولیک، از موئینگی است. آب به

تراز آزاد به ترازهای باالتر و در جهت عکس نیروی ثقل 

 (.32، 8صعود كرد )

شوری و امالح محلول  نتایج آزمایش خاک نشان داد كه

بک نسبت به پالنتهای صفحهدر خاک در قسمت زیرین 

شاهد بیشتر است. از طرفی میزان امالح در الیه باالیی 

بک، كمتر از همین عمق در شاهد بوده پالنتهای صفحه

بک نیز بخشی از شوری خاک پالنتهای صفحهاست. خود 

د به این اندر خود نگه داشته را كه آبشویی شده است،

 شود.مشاهده می 6صورت كه در جدول 

بک كه دارای های پالنتنتایج نشان داد وجود صفحه

، در خاک زیر نهال موجب توقف باشدیمبافت متخلخل 

ی محلول در هانمکجریان موئینگی و در نتیجه تجمع 

دنبال را به منطقه ریشه گیاه شد كه تنش رطوبتی در گیاه

(.3،34)دارد 
 

 اطالعات فيزیکوشيميایي خاک بعد از اجراي طرح. 6جدول 

 تيمار مکان نسبت به پالنت بک (cm) عمق خاک (SAR) نسبت جذب سدیم (dS/m) (ECهدایت الکتریکي)

7/31 3/45 0-30 - 
 بدون پالنت بک

4/37 3/45 30-80 - 

 پالنت بکهای باالی صفحه 0-30 9/27 1/21
 با پالنت بک

 های پالنت بکزیر صفحه 30-80 84 2/54
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نتایج نشان داد در منطقه مورد مطالعه، با آب زیرزمینی 

شور، در تحقیقی مشابه با استفاده از مواد پلیمری، توقف 

جریان موئینگی ناشی از بکارگیری پلیمر سوپر جاذب عامل 

اصلی در كاهش تجمع نمک در الیه سطحی خاک نسبت 

 (.4به شاهد است )

 

 گيرينتيجه ◼

نتایج نشان داد كه جریان صعود امالح به سطح، تحت 

تأثیر اندازه ذرات خاک، سطح ایستابی آب زیرزمینی و 

مقدار تبخیر و تعرق از سطح خاک است و لذا برای متوقف 

 قابل انجام است: یا كند كردن این جریان سه اقدام زیر

 -2 احداث زهکش و كاهش سطح سفره آب زیرزمینی -1

كاهش  موجبایجاد یک الیه مالچ روی زمین به نحوی كه 

وجود یک الیه دارای بافت  -3 د.شوتبخیر از سطح خاک 

تواند شن، درشت در مسیر جریان موئینگی. این الیه می

های صفحهنظیر  یاهیگالرطوبه و یا مواد و الیاف مواد جاذب

در  هانهالاین امر توجیه كننده رشد كمتر  بک باشد.پالنت

بک در خاک پالنتهای صفحهبک است. وجود تیمار پالنت

زیر نهال موجب توقف جریان موئینگی و در نتیجه تجمع 

ی محلول در منطقه ریشه گیاه شد كه تنش هانمک

استفاده از این دنبال دارد. بنابراین ه را بهرطوبتی در گیا

سیالبی شور با سطح  یهادشتدر پالیاها و های صفحه

دارای بافت سنگین و  یهاخاکسفره آب زیرزمینی باال و 

قبل از نهال كاری در ، گرددینمامالح زیاد توصیه 

عملیات اصالح  دسنگین دارای امالح فراوان بای یهاخاک

این عملیات شامل احداث زهکش،  كه دیرخاک انجام گ

 .باشدیم هاپوشخاکآبشویی و در صورت امکان استفاده از 
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