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 مانی تاغ و آتریپلکس سازي بسترکاشت بر زنده هاي آماده اثر برخی از شیوه

  3اصغر طالبانفرد ، علی2الدین ناصري ، کمال2علی گلکاریان، 1منیژه مهدي زاده

 طبیعی و محیط زیست  دانشکده منابع مرتعداري-دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی-1
   com.yahoo@88ahdizadehm.Manizhehدانشگاه فردوسی مشهد

   دانشگاه فردوسی مشهدطبیعی و محیط زیست  دانشکده منابعاناستادیار -2
  رضوي منابع طبیعی و آبخیزداري استان خراسان  اداره کل ارشدکارشناس-3

  
  

  :چکیده
گیاهی در سطح مراتع  پوشش اجراي صحیح ضوابط اصالح و احیاء مراتع با توجه به شرایط اکولوژیکی هر منطقه نه تنها باعث بهبود 

لذا انتخاب بهترین روش اصالح و احیاء مرتع و . شود سطح خاك از خطرات فرسایش آبی و بادي حفظ گردد گردد، بلکه موجب می می
در این راستا پژوهشی در محل دو . باشد  و احیائی مییهاي اصالح انتخاب گیاه مناسب یکی از مهمترین عوامل موثر برموفقیت طرح

 دو بادر هر منطقه دو نهال تاغ و آتریپلکس . والت انجام پذیرفت ح اصالح و احیاء شمال شهرستان گناباد و جنوب شهرستان مهطر
در هر طرح چهار پروفیل خاك به روش . شده مورد بررسی قرار گرفت کشت در بستر کنتور فارو و چاله پرشده از ماسه روش مختلف

مانی گیاهان از آنجا که  جهت بررسی زنده.  نمونه برداري صورت گرفت20-40 و 0-20ز دو افق تصادفی انتخاب و حفر گردید و ا
هاي  هاي مجزا کشت شده بودند در هرطرح چهار ردیف تاغ و چهار ردیف آتریپلکس انتخاب و چاله آتریپلکس و تاغ به صورت ردیف

نتایج در دو منطقه مورد بررسی نشان . مقایسه گردید t testون هاي حاصله از طریق آزم دارا و فاقد نهال شمارش گردید سپس داده
گردد ولی در  مانی تاغ می ورزي توسط کنتورفارو باعث افزایش زنده دهد ایجاد چاله، رها سازي و پرشدن آن از ماسه نسبت خاك می

شوري و درصد باالي آهک  ه بودن بافت خاك دارد وبا ریز دان مانی تاغ ارتباط مستقیمی  زنده. مانی آتریپلکس تاثیر معناداري ندارد زنده
  .مانی آن تاثیري ندارد گرچه ممکن است باعث کاهش رشد گردد ولی بر زنده

  
  کاشت تاغ، بستر هوالت، آتریپلکس، سیا گناباد، مه: کلمات کلیدي

 
 

 :مقدمه-1

  
، قرارگیري در کمربند ایی، فیزیوگرافیمساحت کشور ایران به دالیل مختلف از جمله موقعیت خاص جغرافی دو سوم بیش از

رو  هاي وسیع آبی در شرایط اقلیمی بیابانی و نیمه بیابانی قراردارد از این  و دوري از گسترهبارش جهان اقلیمی پرفشار و کم
 .]12[هاي گیاهی سازگار و مقاوم به شرایط بیابانی در راستاي احیاء و ایجاد پوشش گیاهی امري ضروري است انتخاب گونه

کاشت توسعه زیادي یافته و بدلیل داشتن ریشه هایی که  دست باشد به صورت  که سازگار با مناطق کویري میتاغ  سیاه گونه 
درختان تاغ قدرت . کنند از مقاومت زیاد نسبت به خشکی برخوردار است  متري در عمق زمین نفوذ 30 تا 25توانند تا عمق  می

از دیگر گیاهان مورد استفاده . ]18[کنند هایی چند از گیاهان علوفه اي تولید و رشد می گونه ه آنها زادآوري طبیعی دارند و در پنا
باشد که بومی مراتع خشک و نیمه خشک آمریکاست و به دلیل مقاومت زیاد در مقابل شرایط سخت محیطی  آتریپلکس می

   که در اغلب مراتع کشور وجود دارد، پایین بودن یکی از مشکالتی. ]3[است در ایران نیز به طور گسترده اي کشت شده
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شود آب باران فرصت کمی براي نفوذ داشته باشد و به صورت رواناب از  این امر سبب می. هاي مرتعی است نفوذ پذیري خاك
از قبیل عملیات مکانیکی . گردد این موضوع مانع استقرار موفق گیاهان مذکور در مراتع می. ]5[دسترس گیاهان خارج گردد 

 ایجاد نهر روي خطوط تراز به منظور حفظ و نفوذ آب در پروفیل خاك و جلوگیري از فرسایش در شرایط ،ایجاد چاله در مراتع
مزایاي حاصل از این عملیات، افزایش کمی و کیفی گیاهان و حفظ خاك مرتع . شوند اي به مورد اجرا گذارده می ویژه
هاي ذخیره شده مورد استفاده گیاهان  کاري انجام داد تا آب مزمان با کشت بذرها و یا بوتهتوان ه این عملیات را می. باشد می

  .]17[قرار گیرند
هاي مهندسی پوشش گیاهی در مناطق خشک و نیمه  در ارتباط با تأثیر شرایط خاکی مناطق بر میزان موفقیت پروژه

قلی نژاد و همکاران تاثیر . هایی به انجام رسیده است شهاي رویشی گیاهان کاشته شده، پژوه خشک و تأثیر آن بر ویژگی
هاي گیاهی مرتعی را در مراتع سارال استان کردستان بررسی و اعالم نمودند در میان  هاي خاك بر تنوع گونه ویژگی
و احمدي . ]13[گیاهی است پوشش  درصد ازت و درصد شن از عوامل کنترل ،هاي مختلف خاك، عمق خاك، سنگریزه ویژگی

هاي اکولوژیک جوامع گیاهی با توجه به واحدهاي ژئومرفولوژي به انجام رساندند،  همکاران در مطالعه اي که روي ویژگی
هاي گیاهی عمدتاً تحت تاثیر عامل آب و هوا و در نقاط کم ارتفاع و تپه  استقرار جامعه، مشاهده نمودند که در واحد کوهستان

ارتفاع که نقش مهمتري را در تعیین جوامع  هاي خاك منطقه در مناطق کم  از ویژگی ماهوري تحت تاثیر عامل خاك است و
 رابطه مختاري  .]1[سنگی، میزان گچ و آهک را نام برد هاي محدودکننده  توان بافت، عمق، وجود الیه کنند، می گیاهی ایفا می

قه اوزیدآباد کاشان بررسی و اعالم نمود خصوصیات سن گیاه و برخی از پارامترهاي خاکی با میزان رشد گیاه تاغ را در منط
هاي  فیزیکی خاك نظیر بافت ،عمق، درصد سنگریزه و خصوصیات شیمیایی نظیر شوري و قلیائیت بیشترین اثر را بر پارامتر

گزي تاغ با خصوصیات خاك را در دشت س ارتباط رشد گیاه سیاهزندي اصفهان و همکاران  .]16[است گیاهی زرد تاغ داشته
 درصد رطوبت اشباع و خصوصیات ،اصفهان بررسی نمودند و به این نتیجه دست یافتند که خصوصیات فیزیکی خاك نظیر

 محمدي در .]6[تاغ دارند هاي گیاهی سیاه  شوري و قلیائیت و درصد ازت کل بیشترین اثر را بر شاخصهمچونشیمیایی 
طبیعی و دست کاشت گیاه زرد تاغ در منطقه چوپانان نایین به این هاي  بررسی اثرات خصوصیات ادافیکی خاك در رویشگاه

افت و درصد سنگریزه خاك و خصوصیات شیمیایی خاك نظیر ماده آلی،  از قبیل بنتیجه رسید که خصوصیات فیزیکی خاك
ساالر تاثیر . ]14[دارندفسفر قابل جذب، ظرفیت تبادل کاتیونی، شوري، قلیاییت، و درصد گچ بیشترین اثر را بر پارامترهاي تاغ 

تاغ را مورد بررسی قرارداد و اعالم نمود شاخص رشد با درصد رطوبت  برخی خصوصیات فیزیکی خاك بر شاخص رشد سیاه
باشد همچنین هرچه میزان شن در  اشباع همبستگی منفی دارد و درصد رطوبت اشباع فاکتور تعیین کننده در رشد گیاه تاغ می

  محمودي.]7[تري عمق خاك بیشتر و میزان الي در این الیه کمتر باشد براي رشد گیاه مناسب تر استم  سانتی60تا 30الیه 
 باد غیناب سربیشهآکاشت تاغ حسین  هاي طبیعی و دست رشد رویشگاه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك برو همکاران 

تاغ و برخی خصوصیات خاك ارتباط   نشان میدهدکه بین طول تاج گونهنتایج بدست آمده. را مورد مقایسه قرار دادندبیرجند 
کاشت، افزایش طول تاج همبستگی مثبت با افزایش مقدار ماده آلی،  بطوریکه در منطقه تاغزارهاي دست. اي وجود دارد ویژه

 يها گونه مکاران در تعیینطاطیان و ه. ]15[دیم، پتاسیم، سلیت داردسهمبستگی منفی با مقدار شوري،  کربن، رطوبت، شن و
 عوامل از خاك بافت و یافتند که شوري قم به این نتیجه دست نمک کوه مراتع در خاك خصوصیات برخی معرف گیاهی
آریانپور تاثیر عوامل خاکی بر ارتفاع و تاج . ]11[شود می محسوب مناطق این گیاهی يها گونه رشد محدودکنندة اصلی

با بافت نرم  ا مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که وجود خاك ریزدانهآتریپلکس ر پوشش گونه گیاهی
داد که از بین عوامل خاکی بافت به دلیل ذخیره رطوبتی باال،  نتایج نشان. هاي آتریپلکس شده است موجب رشد بهتر گونه

 و همکاران رابطه بین 1ول کیانگ لی. ]3[گیاهی داردپتاسیم، کربن و نیز هدایت الکتریکی اثر معنی داري بر رشد این گونه 
                                                

١ Wel Qiang Li 
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فاکتورهاي خاك و گیاهان هالوفیت ساحلی منطقه شمال چین را بررسی و اعالم نمودند رابطه شوري خاك و بیوماس گیاهی 
زارع . ]25[بیوماس مهمترین فاکتورگیاهی است که به شوري خاك وابسته است. باشد و مواد غذایی دردسترس منفی می

کوه یزد به این نتیجه رسیدند  هاي خاك بر توزیع گونه هاي گیاهی در مراتع پشت در بررسی تاثیر ویژگی چاهوکی و همکاران
ترنج زر و همکاران در . ]27[دگرد که الگوي توزیع گیاهان به فاکتورهاي خاکی مثل شوري، بافت، پتاسیم، گچ و آهک برمی

گیاهی  پوشش هی مراتع وشنوه استان قم دریافتند که عوامل خاکی در تغییرات گیا پوشش بررسی رابطه خصوصیات خاك با 
هاي  سنگریزه به ترتیب بیشترین رابطه را با گونه، بافت، هاي مورد مطالعه ماده آلی طوري که در تیپ تاثیر عمده اي دارد، به 

) خاك و توپوگرافی(هاي محیطی  اي و شاخص نه در مطالعه اي با عنوان روابط بین ترکیب گو1 وایت و هود.]4[گیاهی داشتند
دار به این نتیجه رسیدند که بین پوشش تاجی و عوامل  در شمال مکزیکو، با استفاده از تجزیه و تحلیل تطبیقی غیر جهت

داري وجود   تفاوت معنی خاك شامل عمق خاك، درصد سنگریزه سطحی، اسیدیته خاك و مجموع مواد زنده در رویشگاه
یزد نتیجه  کوه هاي گیاهی در مراتع پشت جعفري و همکاران در بررسی اثرات فاکتورهاي محیطی در پراکنش تیپ. ]26[داشت

 .]22[گرفتند که خصوصیات خاك از قبیل شوري،؛ بافت، پتاسیم،قابل جذب، گچ و آهک در پراکنش گیاهان تاثیر گذار است
 سیناي کشور مصر اعالم نمودند دو عامل شوري و بافت  اك در بیابانگیاهی و خ پوشش  در بررسی رابطه 2عبدالقانعی و عامر

 با ارائه مدلی از روابط 3ودو و فرانسیس کاي. ]19[باشند هاي مناطق خشک و بیابانی می خاك از عوامل محدود کننده رشد گونه
ها در نتیجه  ین اکوسیستمگیاهی در ا پوشش دادند که تغییرات  خشک نشان گیاهی در مناطق خشک و نیمه پوشش خاك و 

 و همکاران مطالعاتی را در 4سانترو. ]24[گیرد ارتباطات پیچیده بین عناصر خاك و اقلیم و تغییر در رطوبت خاك شکل می
دادند که  آنها نشان. گیاهی مراتع مرکزي آرژانتین انجام دادند پوشش زمینه اثر عوامل مختلف اقلیمی، خاکی و توپوگرافی بر 

در مطالعه نتایج مجیري و همکاران . ]20[عناصر غذایی خاك در پراکنش گیاهان نقش مهمی دارند،  متغیر ارتفاععالوه بر
داد که هدایت الکتریکی، درصد سدیم تبادلی، کلر، اسیدیته  هاي خاك بر رشد تاغ در دشت سگزي اصفهان نشان تاثیر ویژگی

رند و درصد شن و عمق سخت الیه از سطح خاك بر پارامترهاي گیاه گذا و درصد رس تاثیر منفی بر پارامترهاي گیاهی می
هاي خاك در  هاي آتریپلکس و برخی ویژگی دهقانی پوده و مجیري در بررسی رابطه بین رشد گونه. ]23[گذارد اثر مثبت می

فی بر پارامترهاي  درصد رس تاثیر من، یون سدیم و کلر ومنطقه خور یزد اعالم نمودند هدایت الکتریکی، اسیدیته خاك
همچنین . گذارد گذارد اما درصد شن و مواد خنثی شونده تاثیر مثبت بر پارامترهاي آتریپلکس می فیزیولوژیکی آتریپلکس می

  .]21[گذارد درصد گچ، پتاسیم و نیتروژن تاثیر معناداري بر پارامترهاي آتریپلکس نمی
مل اثرگذار در کشت موفق تاغ و آتریپلکس در شرایط او عی ازدهد که یک بررسی تحقیقات انجام شده نشان می

لذا هدف این تحقیق مقایسه دو نوع بستر . باشد سخت مناطق خشک و نیمه خشک، قرار گیري نهال در بستر مناسب می
  .باشد ایجاد شده همراه با ذخیره نزوالت براي کشت می

  
  

  :ها  مواد و روش-2
  

                                                
١ White & Hood 
٢ Abd EL-Ghani & Amer 
٣ Quevedo D.I, F Frances 
٤ Cantero 
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  بخش مرکزيقسمت جنوبیدر  منطقه شماره یک، .راسان رضوي اجرا گردیداین پژوهش در دو منطقه واقع در استان خ
هیچ گونه مرکز زیستی و یا اقتصادي در منطقه مورد . کیلومتر فاصله دارد25آباد  تا شهر فیض و دارد  قراروالت شهرستان مه

 این محدوده جاده ارتباطی تربت در شرق. استقرار موقت دامداران است، وجود ندارد مطالعه به جزء محله چاه گوجی که محل
در سمت شمال منطقه اراضی . شود شور محدود می هاي به کال مرز منطقه به نزدیکی گناباد قرار داشته، در جنوب، -حیدریه

، متوسط بارندگی 4/20متوسط درجه حرارت سالیانه. آباد و در بخش غربی آن روستاي میاندهی قراردارد روستاي رحمت
اقلیم منطقه در روش دومارتن اصالح شده فراخشک . باشد یمتر و آب حاصل از ذوب برف در منطقه ناچیز می میل150ساالنه 

  متر870 ارتفاع متوسط از سطح دریاشناسی در زون ساختاري مثلث مرکزي واقع شده، به لحاظ ساختار زمین .باشد معتدل می
  ]9[است  ه تشخیص داده شدهسر ژئومورفولوژي در منطقه مورد مطالع وتنها یک واحد دشت

از کیلومتر فاصله دارد و 25هر گناباد  شهرستان گناباد واقع گردیده و تا ش بخش مرکزيمنطقه شماره دو، در قسمت شمالی
والت واقع در منطقه کالته  مه  –  یونسی واقع در نیستان از شرق به جاده گناباد–شمال به کال شور، از جنوب به جاده گناباد 

گناباد تا محدودة مطالعاتی شهرتقریبی  فاصله .شود جعفر، از غرب به بند میرزا حاجی و کالته قیچی محدود می مدمح مال
 میلیمتر است که عمدتاً به صورت 145 بر اساس مطالعات هواشناسی میزان بارندگی سالیانه منطقه .باشد یلومتر میک20حدود 

هاي آمبروترمیک  نوع اقلیم بر اساس روش دومارتن و منحنی. باشد می9/19متوسط درجه حرارت سالیانه . باران می باشد
 منطقه . درصد است5/1 و شیب متوسط آن حدود متر879ارتفاع متوسط از سطح دریا . است هواشناسی خشک تعیین شده

  .]8[ شود میشناسی آبرفت عهد حاضر محسوب  بوده و از لحاظ زمینواقع سر  ژئومورفولوژي دشتمورد مطالعه در واحد 
 
  :روش کار-3
  

هاي نهال کاري اجرا شده توسط  والت طرح جهت دست یابی به هدف مطالعه در هر دو منطقه شمال گناباد و جنوب مه
در هر دو سال اجراي طرح، .  مورد بررسی قرار گرفت1390 و 1389هاي  هاي مذکور در سال ادارات منابع طبیعی شهرستان

دو منطقه کاشته شده است با این تفاوت که در سال  ریق احداث کنتور فارو و احداث چاله درنهال آتریپلکس و تاغ از ط
 هاي حفر شده از سال قبل ها در چاله ، نهال1390ها بالفاصله پس از آماده سازي بستر کشت گردید اما در سال   نهال1389

به سبب مجاورت . ر شده بودند، کاشته شدندتوسط ماسه بادي موجود در منطقه پ که در فاصله زمانی بین حفر و کشت
مشابه هستند ولی بر اساس توضیح فوق، ) 90 و کاشت سال 89کاشت سال (ها، خاك زیرین در هردو تیمار کاشت  محل

فرض این تحقیق آنست که این تفاوت در . ها بوده است متفاوت شده است خاك بستر گودالی که محل استقرار نهال
هاي  لذا تشخیص این تفاوت. هاي کاشته شده گردیده است مانی نهال شت، منجر به تفاوت در زندهسازي بستر کا آماده

  . احتمالی و سمت و سوي آنها، هدف این تحقیق است
جهت بررسی .  تصادفی انجام شد-گیري به روش سیستماتیک هاي الزم از طریق نمونه در این تحقیق گردآوري داده

هاي مذکور که کشت ردیفی انجام شده بود، چهار ردیف به روش تصادفی انتخاب   هرکدام از طرحها، در محل مانی نهال زنده
 50مانی تعداد  مجموع براي محاسبه درصدزنده در. شد برداري در نظر گرفته  ي کشت نهال گیاه به عنوان واحد نمونه چاله و هر

  .ردیدچاله دارا و فاقد بوته به روش سیستماتیک در هر ردیف شمارش گ
ها استفاده شده بودند،  ها، چهار چاله که جهت کاشت نهال جهت مطالعه خاك بستر کاشت، در محل هرکدام از طرح

برداشت ) متري صفر تا بیست و بیست تا چهل سانتی(انتخاب شد و در هرکدام یک پروفیل حفر و هشت نمونه از دو افق 
 روش به کردن گل اشباع در آون و بافت از طریق خشک) Sp(1ع خاكپس از انتقال خاك به آزمایشگاه درصد اشبا. گردید

                                                
١ Saturation percentage 
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 در )Ec(1خاکاز طریق اندازه گیري هدایت الکتریکی متر و شوري pH با اشباع گل  اسیدیته خاك در.انجام شد هیدرومتري
صد مواد آلی از طریق روش حجمی، در) T.N.V (2مواد خنثی شونده. تعیین شد الکتریکی سنج هدایت با اشباع ي عصاره

عصارة خاك به  در )P(4فسفر. شد گیري اندازه کجلدال روش به )N(3و نیتروژن (Walky Black) خاك به روش سرد
 مقدار. شد اسپکتروفتومتري اندازه گیري وسیله به احیاکننده مادة عنوان به اسکوربیک اسید گیري کار به با و Olsonروش

  . شد قرائت فتومتر فلیم دستگاه با=pH 7ااستات آمونیوم در گیري ب عصاره روش با محلول )K(5پتاسیم
 نرمال بودن از اطمینان از پس Minitabخاك در دومنطقه با استفاده از نرم افزار  هاي داده آماري بررسی منظور به

  . شد استفاده ي دو نمونه اي با واریانس نابرابرtآزمون  از مفروضات دیگر و هاداده
  
  

   :نتایج-4
  
ها نرمال تشخیص داده شد، نتایج   بررسی گردید که داده6 دارلینگ -ها از لحاظ پراکنش با روش اندرسون  دا توزیع دادهابت

و تغییرات خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك بستر کشت 1مانی تاغ و آتریپلکس شمال گناباد در جدول شماره  بررسی زنده
  .است  ارائه شده2منطقه در جدول شماره حاصل از کنتورفارو و چاله پر شده از ماسه این 

  
  زدائی گناباد هاي بیابان زنده مانی تاغ و آتریپلکس در طرح نتایج بررسی:1جدول 

  
داراي اختالف معنادار اما در مورد آتریپلکس % 5مانی تاغ در سطح  دهد درصد زنده  نشان می1نتایج جدول شماره 

  . گونه نیست این
  

   شمال گناباد90 و 1389زدائی سال  بیابانهاي مقایسه میانگین خصوصیات فیزیکی وشیمیایی طرح: 2جدول شماره ي 

                                                
١ Electrical conductivity 
٢Total Neutralizing Value  
٣ Nitrogen 
٤ phosphorus 
٥ Potassium 
٦ Anderson-Darling 

  P-Value  خطاي معیار میانگین  انحراف معیار  میانگین  سال اجراي طرح  گونه گیاهی  شاخص مورد بررسی
1389  84  1,64  0,82  

  1,4  7,83  92  1390  تاغ
**0,008  

  مانی درصد زنده  3,4  6,83  79  1389
  0,064  3,7  7,39  91  1390  آتریپلکس

 EC  سال  عمق
(ds/m)  

SP 
%  PH  Sand 

%  
Clay 
%  

Silt 
%  

O.C 
%  

N 
%  

T.N.V 
%  

P 
(mg/kg)  

K 
(mg/kg) 

89  2,65 23,92 7,31 81,7 4,7 13,6 0,156 0,016 11,063 9,3 170 

90  5,42 21,52 7,5  78,04 6,45 16,1 0,151 0,015 12,38 11,15 215 20-0  

P-Value **0,013  0,108 0,423 **0,043 0,24 **0,053 0,923 0,92 **0,034 0,664 0,146 

89  3,91 23,69 6,84 78,37 4,40 17,23 0,0928 0,007 12,94 6,77 162,5 

90  6,99 22,61 7,23 75,70 5,29 19,02 0,0297 0,003 13,81 5,85 155 40-20 P-Value **0,012 0,398 **0,052 0,15 0,56 0,287 **0,006 0,164 0,252 0,478 0,636 
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دهد که درصد   نشان می2 در جدول شماره tبررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك شمال گناباد با آزمون 

اما هدایت الکتریکی در دو افق  نیست% 5اشباع، درصد رس، میزان نیتروژن، پتاسیم و فسفر داراي تفاوت معنادار در سطح 
همچنین اسیدیته خاك و درصد کربن در افق عمقی و درصد . باشند داراي اختالف معنادار می% 5ر سطح سطحی و عمقی د

  .داراي تفاوت معنادار است% 5شن، سیلت و آهک در افق سطحی در سطح 
 و نتایج بررسی خصوصیات 3والت در جدول شماره  مانی گیاهان مورد بررسی در جنوب مه نتایج بررسی درصد زنده

  . ارائه گردیده است4وشیمیایی خاك منطقه در جدول شماره فیزیک
  

  زدائی فیض آباد هاي بیابان زنده مانی تاغ و آتریپلکس در طرح نتایج بررسی: 3جدول 
  P-Value  خطاي معیار میانگین  انحراف معیار  میانگین  سال اجراي طرح  گونه گیاهی  شاخص مورد بررسی

1389  59  9,59  4,8  
  0,82  1,63  92  1390  تاغ

**0,007  

  مانی درصد زنده  3,1  6,19  27,5  1389
  0,320  3,3  6,61  22,5  1390  آتریپلکس

  
داراي اختالف معنادار و % 5مانی تاغ در سطح  دهد درصد زنده  نشان می3هاي گیاهی در جدول شماره  نتایج شاخص

  .باشند در آتریپلکس فاقد اختالف معنادار می
  

  والت  جنوب مه90 و 1389زدائی سال هاي بیابان  میانگین خصوصیات فیزیکی وشیمیایی طرحمقایسه : 4  جدول شماره

  
دهد که هدایت الکتریکی   نشان می4والت در جدول شماره  هاي فیزیکی و شیمیایی خاك جنوب مه مقایسه ویژگی

باشد اما درصد  نمی% 5ادار در سطح فسفر و پتاسیم داراي تفاوت معن اسیدیته خاك، درصد رس، سیلت، کربن، نیتروژن، میزان
در افق  همچنین درصد شن، و آهک. باشند داراي اختالف معنادار می% 5اشباع خاك در دو افق سطحی و عمقی در سطح 

  .باشد داراي تفاوت معنادار می% 5عمقی در سطح 
  
  

  بحث-5
  

مانی تاغ در داخل چاله پرشده از  تان گناباد زندهزدائی اجرا شده در شمال شهرس دهد در دو طرح بیابان نتایج بررسی نشان می
قابل توجه . باشد شود اما معنادار نمی در مورد آتریپلکس نیز این تفاوت دیده می. باشد ماسه بادي بیشتر از داخل کنتورفارو می

 EC  سال  عمق
(ds/m)  

SP 
%  PH  Sand 

%  
Clay 
%  

Silt 
%  

O.C 
%  

N 
%  

T.N.V 
%  

P 
(mg/kg)  

K 
(mg/kg) 

89  4,63 19,805 7,35 84,07 4,85 11,08 0,073 0,008 10,75 5,5 180 

90  7,46 21,653 7,387 84,7 6,01 9,29 0,14 0,014 12,19 4,10 165 20-0  
P-Value 0,158 **0,027 0,714 0,817 0,49 0,356 0,29 0,295 0,247 0,077 0,593 

89  6,84 18,178 7,387 80,40 7,5 12,10 0,06 0,007 11,38 5,83 215 

90  11,57 22,96 7,588 75,78 9,22 15 0,09 0,01 14,25 4,1 146,5 40-20 P-Value 0,077 **0,001 0,162 **0,049 0,182 0,083 0,45 0,456 **0,021 0,240 0,101 
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نطقه سایر شرایط است و بجز شیوه ایجاد بستر کشت گیاه در دو م دو طرح مذکور در مجاورت یکدیگر اجرا گردیده است که
بررسی خاك . از طرفی تفاوت در بستر کشت سبب تغییر در خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك شده است. باشد یکسان می

هاي پرشده ماسه نسبت به کنتورفارو و بافت خاك  منطقه حاکی از باالتر بودن هدایت الکتریکی و درصد آهک در چاله
ي درصد اشباع، اسیدیته، درصد کربن، نیتروژن، میزان فسفر و پتاسیم داراي تفاوت ها اختالف میانگین. باشد ریزدانه تر می

  . باشد دار نمی معنی
مانی کشت نهال در چاله نسبت به کنتورفارو بیشتر است  دهد درصد زنده والت نشان می نتایج بررسی تاغ در جنوب مه

  . لحاظ آماري معنادار نشدکه این نسبت براي آتریپلکس نیز برقرار بوده اما تفاوت آن از
دهد درصد اشباع خاك و درصد آهک خاك چاله پرشده از ماسه  مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك نشان می

هدایت الکتریکی، اسیدیته، درصد کربن و . باشد تر می باشد بافت خاك نیز ریزدانه باالتر و میزان فسفر کمتر از کنتورفارو می
هاي موارد مذکور  باشد که تفاوت میانگین ه از ماسه باالتر و میزان پتاسیم آن کمتر از کنتورفارو میهاي پرشد نیتروژن چاله
  . باشد معنادار نمی

بجا  دهد ایجاد چاله، رها سازي وپرشدن آن از ماسه نسبت به جا نتایج بررسی در دو منطقه مورد مطالعه نشان می
همچنین . مانی آتریپلکس تاثیر معناداري ندارد گردد ولی در زنده مانی تاغ می کردن خاك توسط کنتورفارو باعث افزایش زنده

با بافت ریز دانه خاك دارد و شوري و درصد باالي آهک خاك گرچه ممکن  مانی تاغ ارتباط مستقیمی  توان گفت زنده می
، قلی نژاد و ]11[، طاطیان و همکاران]6[، زندي اصفهان و همکاران ]14[، محمدي و همکاران ]16[است مطابق با نتایج مختاري

   .مانی آن تاثیري ندارد  باعث کاهش رشد تاغ گردد ولی بر زنده]21[ و دهقانی پوده و مجیري ]23[، مجیري ]13[همکاران
بینی گردیده  گردد در مناطقی که تاغکاري از طریق پیتینگ یا کنتورفارو پیش با توجه به نتایج این پژوهش توصیه می

چاله در منطقه مورد نظر اقدام گردد و در اوایل اسفند ماه به کشت  ریزي قبلی در اواخر فروردین ماه به حفر  برنامهاست با
  . نهال تاغ در چاله پرشده از ماسه بادي اقدام گردد

  
  

  سپاسگزاري-6
  

است از حوزه معاونت  لذا شایستهاست   انجام گردیده27389ارشد با کد طرح  نامه کارشناسی این تحقیق در راستاي انجام پایان
  .پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد کمال تشکر و قدردانی به عمل آید

  
  
  منابع-7
  

هاي اکولوژیک جوامع گیاهی با  عباس قنبریان و سیدحمید حبیبیان، بررسی ویژگی احمدي حسن، کریم جوانشیر، غالم  1
، 1، شماره 55، مجله منابع طبیعی ایران، جلد )ار راهدار استان فارسمنطقه چن: مطالعه موردي(توجه به واحدهاي ژئومورفولوژي 

  93-81، صفحه 1381
 1387آذرنیوند حسین، محمد علی زارع چاهوکی، اصالح مراتع، انتشارات دانشگاه تهران،   2
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، چکیده )Atriplex canisens(آریانپور علی ، تاثیر عوامل خاکی بر ارتفاع و تاج پوشش گونه گیاهی اسفناج وحشی   3
  1391مقاالت پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداري در ایران، چاپ اول، ناشر موسسه تحقیقات جنگلها مراتع کشور، 

گیاهی مراتع  پوشش ترنج زر حمید، محمد جعفري، حسین آذرنیوند، مجمدرضا قنادها، بررسی رابطه خصوصیات خاك با   4
  360-349، صفحه 1384، 2دوره ، 10وشنوه استان قم، مجله بیابان، شماره 

  صفحه239، اصالح و توسعه مرتع، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ اول، )1388(جنگجو محمد  5
زندي اصفهان احسان، سید جمال الدین خواجه دین، محمد جعفري، حمید رضا حکیم زاده و حسین آذرنیوند، بررسی   6

، 11ر دشت سگزي اصفهان، مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی، سال تاغ با خصوصیات خاك د ارتباط رشد گیاه سیاه
  463 تا 449 صفحه 1386، تابستان)ب(40شماره 

–، فصلنامه علمیHaloxylon aphyllumساالر نجاتعلی، تاثیر برخی خصوصیات فیزیکی خاك بر شاخص رشد   7
  233تا224، صفحه1388، 2، شماره 16پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد 
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