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 دهیچک
های فراوان و وسعت زیاد این مناطق، از شناخت و مدیریت صحیح مناطق خشک و بیابانی کشور با توجه به قابلیت

مشکل فرسایش بادی و اثرات تخریبی باد در این مناطق، کنترل فرسایش  به وجودار است. با توجه اهمیت زیادی برخورد
ها قبل و مفید از مدت مؤثرعنوان یک روش گیاهی مناسب مانند تاغ بههای روان با استفاده از پوششبادی و تثبیت ماسه

است. این  شدهگرفتهای بکار های ماسهجهت تثبیت پهنه بوده است. تا جایی که امروزه تاغ در بسیاری از مناطق موردتوجه
شود و در برابر خشکی، شوری خاک، تابش زدائی استفاده میهای روان و بیابانگسترده در عملیات تثبیت شن طوربهگیاه 

خاک و تثبیت  شدید آفتاب و...مقاوم است و برای مناطق خشک اهمیت زیادی دارد. گیاه تاغ عالوه بر جلوگیری از فرسایش
های ای از فعالیتبخش عمده ازآنجاکه کند.می تأمینهای کویرنشینان را های روان، قسمت زیادی از سوخت و علوفه دامشن

و بذرکاری و بذرپاشی شده و  یکارنهالتاغ، تاکنون با استفاده از گونه سیاه 4411زدایی از سال های روان و بیابانتثبیت ماسه
فیزیکی خاک  اتیخصوص گردد.و مسئوالن اجرایی بیشتر احساس می انیمتصدشناخت هرچه بهتر آن برای شود، لزوم می

و باعث شوری و  گذاردمی ریتأثبر خاک تحت اشکوب خود  افتهیاستقرارتاغ دارند و گیاه را بر استقرار سیاه ریتأثبیشترین 
 .گرددخاک میهرچه بیشتر آلی به خاک باعث اصالح و احیاء  با افزودن مواداین گیاه  وجودنیباا دگردقلیائیت خاک می

 

 اصالح و احیاء، مراتع بیابانی ،تاغسیاه کلیدی: کلمات

 
 

 مقدمه. 1

طول و عرض  ازنظرکه این مساحت  قرارگرفته است خشکمهینمساحت ایران در اقلیم خشک و  دوسومحدود 
توانند اثر و انسان می ساختنیزمگوناگون مانند مسائل اقلیمی، شرایط جغرافیایی با کمربند خشک جهان تطبیق دارد. عوامل 

زایی کاسته و یا با تواند از روند بیابانانسان با مدیریت صحیح می خصوصبهداشته باشند.  دکنندهیتشدآورنده و یا  به وجود
ی کشور از ضروریات حفاظت و توسعه رویه آن را تشدید کند. پس کنترل فرسایش بادی در مناطق خشک و بیابانبرداشت بی

در این مناطق در این  چراکه [5]رود ای بشمار میهای توسعهتر از الزامات تمامی طرحو به عبارت صحیح وخاکآبمنابع 
مناطق، مقدار بارندگی کم و ناچیز بوده، تابش شدید آفتاب هم سبب شده تبخیر آب بسیار باال باشد. در چنین شرایطی رشد و 

نتیجه آن گسترش  ؛ کهگیاهی بسیار کم و مراتع و گیاهان موجود نیز شدیداً در حال از بین رفتن استترش پوششگس
 .[55]است ها و مناطق کویری بیابان

گیاهی فقیر و گیاهی و یا جلوگیری از تخریب پوششاین اقدامات مبارزه بیولوژیک، استقرار پوشش نیمؤثرتریکی از  
هایی دارند که در شرایط بسیار سخت بیابانی محققین همواره سعی در گزینش گونه رونیازاباشد. میپذیر موجود آسیب
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بایست به بافت سبک و ها میهای روان و جلوگیری از فرسایش بادی را داشته باشند. این گونهتوانایی مقاومت، تثبیت ماسه
و  یباد بردگهای متعددی بزند. همچنین در هنگام کرده و جست و در برابر مدفون شدن در زیر ماسه، مقاومت امالح، مقاوم

 یباد بردگمقاومت در برابر  تا ضمن های عمیق داشته باشندها به خشک شدن ریشه مقاوم باشند. ریشهنمایان شدن ریشه
 .[5]باشند های زیرزمینی را نیز دارا توانایی استفاده از آب سفره

باشد می یضرور باشندیم ریتأثی گیاهانی که از این حیث حائز بیشترین و مفیدترین با توجه به موارد مذکور شناسای
های روان و احیاء مراتع بیابانی، انتخاب نوع گیاهان گیاهی برای تثبیت ماسهعامل موفقیت در استقرار پوشش نیترمهمچراکه 

 مناسب است و باید تمام جوانب در این مورد در نظر گرفته شود.
صورت سیستماتیک در کشور ما آغاز شد گونه تاغ با های روان و کویرزدایی، بهنی که مبارزه با حرکت ماسهاز زما

 طوربهزدایی هایی انتخاب گردید که برای مبارزه بیولوژیک در امر بیابانیکی از گونه عنوانبههای طبیعی آن رویشگاه برهیتک
افزایش  شیازپشیبهای اولیه موجب شد که توجه به گونه تاغ کاریبت جنگلاستفاده قرار گرفت. نتایج بسیار مث گسترده

 فردمنحصربهعنوان گونه غالب و حتی های احیاء شده در کویرهای دشت لوت و دشت کویر، تاغ بهدر عرصه کهیطوربهیابد. 
حاضر بهترین گونه جهت تثبیت  مقاوم به خشکی و در حال شدهشناختههای گونه نیترمهمتلقی شود. گیاه تاغ یکی از 

 .[55]است های روان در مناطق کویری ایران و سایر مناطق خشک جهان ماسه
و قلمرو انتشار و کاربردهای گوناگون و  توجهجالبدر دنیای امروز گیاهان و جانورانی هستند که با توجه به خصوصیات 

 آن دستهباشند. درختچه تاغ از موجوداتی شاخص مطرح می عنوانبهسازگاری با شرایط سخت محیطی و سایر خصایص ویژه 
زارهای فعال و متحرک در آسیا و ایران پراکنده است. این گیاه های بیابانی و ماسهگیاهانی است که در سطح وسیعی از عرصه

این شرایط داشته و پذیری با شرایط محدود و بسیار سخت مناطق خشک و رشد نسبتاً خوبی که در توقع با توجه به سازشکم
های حافظ خاک و جلوگیری از حرکت ماسه عنوانبه، است داکردهیپهای گیاهی و جانوری همزیستی جالبی که با انواع گونه

تاغ معرفی و . در این پژوهش گیاه سیاه[6]است  دادهیجاروان، مراکز زیستی، اقتصادی و نظامی بسیاری را در پناه خود 
 .گرددی مختلف در احیاء مراتع بیابانی بررسی میهااهمیت آن از جنبه

 

 تاغمعرفی سیاه .2
زارهای فعال های بیابانی و ماسهگیاهان مناطق خشک کشور است که در سطح وسیعی از عرصه نیترباارزشتاغ از سیاه

از تیره اسفناجیان  گونهنیا. [52]شود گیاهی دیده می یهاپیتگونه غالب در ترکیب  صورتبهو غیرفعال، عموماً 
Chenopodiaceae [51]باشد می. 

اتفاق آراء وجود ندارد. در  گونهنیاباشد و در تفکیک شناسایی بوتانیک تا حدودی دچار مشکل می ازنظرتاغ گونه سیاه
که  شده استاستفادهها و مراتع در فلور ایران توسط موسسه تحقیقات جنگل شدهارائهبندی اینجا از رده

Haloxylon.aphyllum  وHaloxylon ammondendron [52نموده ]تاغ معرفی را بنام سیاه. 
 

 شرایط اقلیمی و شرایط رویشی .2-1
جهت  ازیموردنکند. میزان بارندگی ساالنه اقلیمی در مناطق خشک تا فراخشک و سرد تا فراسرد رویش پیدا می ازلحاظ

باشد. این گیاه باشد به سفره آب زیرزمینی وابسته نمی متریلیم 452بیشتر از  بارندگی کهیدرصورتو  متریلیم 522تا  52رشد 
( Ecنماید. میزان تحمل به شوری )گراد را تحمل میدرجه سانتی -42باشد تا جایی که حداقل دمای به یخبندان مقاوم می

 [5]باشد می 5/7- 8/8خاک  PHزیمنس بر متر و دامنه تغییرات  یدس 46باال و در برخی شرایط بیشتر از 
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 :یمرفولوژ .2 -2
باشد. متر می 8خارج از ایران تا  هاگزارشو یا در  1درختی به بلندی تا حدودی  ندرتبهو یا  یادرختچهتاغ به فرم سیاه

های سال جاری به رنگ سبز و یا متمایل به جوان به رنگ خاکستری روشن؛ شاخه یهاشاخهپوست ساقه خاکستری تیره، 
 طوربهها خیلی کوچک و فلسی شکل، گاهی . برگمتریلیم 45 تا 6مسن آویزان، بندبند، بندها به طول  یهاهیپا، در یاقرهن

سنبله، به  صورتبهآذین بلند و مجعد. گل یهاکرکرفته، در قاعده متصل به یکدیگر و در سطح داخلی محتوی کامل تحلیل
منفرد و هر  هاگلقبل، سنبله در مرحله گل و میوه غیر متراکم.  یهاسال یهاشاخهوی قرارگرفته بر ر متریسانت 5 تا 4طول 
یا کلیوی و یا در قاعده  یارهیدامین هابال؛ متریلیم 42با بال به قطر حدود  هاپوشگل. شدهگرفتهدو برگک در بر لهیوسبهگل 

متمایل به زرد  رنگکمای ، به رنگ قهوهپوشگلنوک ، نابرابر، حاشیه پوش، متصل به نزدیک یمرغتخمباریک و واژ 
 .[4] یدودخاکستری تا گاهی 

 

 :یفنولوژ .2-3
و در اوایل پاییز  یسالگسهدر  طورمعمولبهباشد. گیاه می ماهنیفروردشروع رشد رویشی اواخر اسفند و گلدهی اواخر 

ماه خواب رسد( سپس از اوایل دیرسیدگی فیزیولوژیکی می )تا اواخر آذرماه بذر به اواخر آباندهد. شروع بذردهی میوه می
 .[52گردد ]زمستانه گیاه آغاز می

 

 :ریتکث .2-4

است و  اسفندماهکشت در خزانه از اوایل  –ای احداث خزانه و تولید نهال ریشه -بذرپاشی -از طریق بذر گونهنیاتکثیر 

بذر در  –باشد. قوه نامیه بذر حداکثر چند ماه دوام دارد ایان زمستان میتا پ ماهیدکاری از زمان انتقال نهال به عرصه نهال
صرفاً در  یاشهیر یکارنهالاست لیکن  ریپذانجامگلدانی در تمام فصول  یهانهالانتقال  -شودمحل خشک نگهداری می

ترین راه تولید نهال، نه تولید کرد. معمولوسیله نهال، ابتدا باید آن را در خزا. برای کاشت تاغ به[45] ردیپذزمستان انجام می
ها از خاک مناسب، بذرها را گلدان پر کردنمتر است. پس از یسانت 45و قطر  55های پالستیکی به بلندی استفاده از کیسه

ال . تعداد نه[55]کارند متری خاک میسانتی 4 تا 5آوری و تمیز شده، در عمق از روی درختان تاغ جمع نیازاشیپکه 
 .[5]باشد می کیلوگرم بذر 5-4در یک هکتار  مورداستفادهاصله و میزان بذر  552-422 هر هکتاردر  ازیموردن

 

 جغرافیایی پراکنش .2-5
های گرم و خشک خاورمیانه، معتدل آسیای مرکزی، مغولستان، شرق دریای خزر تا بیابان یهاابانیبتاغ بومی سیاه

و  [4]شرق . پراکنش این گیاه در ایران در مرکز، شمال شرق، شرق، جنوب و جنوب [45]آسیای صغیر و شمال آفریقاست 
های شنی عمومی اغلب روی تپه طوربه ؛ و[5]باشد در شهرهای یزد، کرمان، اصفهان، خراسان بزرگ، سمنان، سیستان می

 .[4]است شدهشود و در اغلب مناطق کویری و بیابانی کاشته بخش دشتی ایران و تورانی دیده می
 
 

 تاغسیاه تیاهم .3
و سازگار با شرایط محدود و بسیار سخت مناطق خشک است که در این  توقعکمدرختچه تاغ از آن دسته گیاهان 

های گیاهی و جانورانی پیدا نموده است. متأسفانه درگذشته ها رشد نسبتاً خوبی داشته و همزیستی جالبی با انواع گونهعرصه
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و  قرارگرفتهبرداری نامناسب ای مورد بهرهگسترده طوربهخوب و پایدار بودن آتش آن،  زغالقابلیت تولید  لیبه دل هاانواع تاغ
کن انرژی ذوب سنگ معادنی نظیر سرب بکار رفته است که مجموعاً باعث ریشه تأمینحتی در مواردی این منابع جهت 

. خوشبختانه این وضعیت طی چند دهه اخیر متوقف شده استبیابانی  طبیعی در مناطق یزارهاتاغهای وسیعی از شدن عرصه
های باشند. این درختچه با حفظ خاک و جلوگیری از حرکت ماسهو احیاء می توسعهدرحال تاغ زارهاو عموماً  است دهیگرد

 .[52است ] دادهیجاروان، مراکز سکونتی، اقتصادی و ... بسیاری را در پناه خود 
 

 در شرایط بیابانی: یداریپا .3-1
ها ها و برگای و ذخیره آب در ساقهپایداری درختچه تاغ در شرایط سخت بیابانی مربوط به دو عامل ساختار ریشه

تواند از مختصر رطوبت موجود در سطح خاک استفاده نماید. از های فرعی سطحی میتاغ با ایجاد ساختار ریشهباشد. سیاهمی
رسد، از رطوبت موجود در عمق خاک نیز نیز می متر 12های عمقی که طول آن گاهی تا هطرف دیگر با ایجاد ریش

 .[52] دینمابرداری میبهره

 

 سوختی ارزش .3-2
 یاقهوه سنگزغالبوده و ارزش حرارتی چوب آن معادل  25/4تاغ دارای چوب خیلی سخت با وزن مخصوص سیاه

است. در  شدهگزارشدر هکتار  تن 12تا  45جودی سرپای قابل سوزاندن آن است. در شرایط رویشی مطلوب، مو شدهگزارش
از  یادورهاست. با هرس  شدهگزارشتن در هکتار  12تا  45شرایط رویشی مطلوب، موجودی سرپای قابل سوزاندن آن 

 .[45]کند یتن در هکتار در سال هیزم تولید م 1/4حدود  ساله 5از سطح زمین در تناوب  یمتریسانت 42ارتفاع 
 

 :اکولوژیکی تیاهم .3-3
موجب مرگ  هایسالخشکهای مهیب و ممکن است طوفان هرلحظهدر مورد گیاهان مناطق بیابانی جایی که 

های حیاتی گردد، بیشترین ارزش ایجاد فضای سبز، تبدیل انرژی رایگان خورشیدی به انرژی شیمیایی و ایجاد بستر چهره
های ای از زنجیرهارزش اهمیت اکولوژیکی تاغ به لحاظ مجموعه گریدعبارت؛ بهودات دیگر استحیات برای بسیاری از موج

ها بستر زیست آورد. ارزش مواردی چون حفاظت خاک، تلطیف هوا، جلوگیری از سیالبمی به وجودحیاتی است که 
ای از ارزش ها نیز خود گوشههمزیستی مبحث ها و صدها برابر ارزش برداشت چوب ساالنه خواهد بود.و ... ده وحشاتیح

بیولوژیک، بوتانیک،  ازنظرای باارزش عنوان ذخیرهبنابراین این گیاه به؛ [6] دینماها را نمایان میاکولوژیک این گونه
 .[4]گردد اکولوژیک و منابع جنگلی نیز محسوب می

 

 تاغسیاهمراتع بیابانی توسط  اءیاح .4
 نیترمهمکه از یکی از  است یکارنهالهای احیاء مراتع بیابانی انجام عملیات بیولوژیک از طریق یکی از روش

های و احیاء مناطق مرکزی ایران در مساحت یزدائابانیببرای  گونهنیا باشد.می تاغسیاهدر این مناطق  افتهیاستقرار هایگونه
عامل محدودکننده این  نیترمهمهای آن انحصاری و محدود بوده و پراکنش رویشگاه ازلحاظاست.  شدهکشتبسیار زیادی 

به عبارتی این گیاه نسبت به خاک حساس بوده و در  [57]باشد گیاه در عرصه منابع طبیعی خاک سطحی و میزان شوری می
خصوصیات خاک  های گونه گیاهی تاغ بابین درصد پوشش و تعداد بوته کهیطوربههای مختلف رشد متفاوت دارد خاک
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آهک باعث  کهیطوربه [47]است داری وجود دارد ولی میزان همبستگی بسته به خصوصیات خاک متفاوت رابطه معنی
 .[41]گردد تاغ میمحدودیت در رشد سیاه

خصوصیات فیزیکی خاک نظیر درصد رطوبت اشباع و خصوصیات شیمیایی نظیر شوری و قلیائیت و درصد ازت کل  
خاک  pHو وزن خشک اندام هوایی با حداکثر میزان شن و  [51]دارند تاغ های گیاهی سیاهرا بر شاخص بیشترین اثر
درصد رطوبت اشباع فاکتور  جهیدرنتتاغ با درصد رطوبت اشباع همبستگی منفی دارد شاخص رشد سیاه.[41]یابند افزایش می

 ریتأثلکتریکی، درصد سدیم تبادلی، کلر، اسیدیته و درصد رس همچنین هدایت ا [54]باشد در رشد گیاه تاغ می کنندهنییتع
 .[56]گذارد مثبت می ریتأثمنفی و درصد شن و عمق سخت الیه از سطح خاک بر رشد گیاه 

خود  راشکوبیزکه بر خاک  یریتأثاز استقرار نیز با گردد. پس تاغ باعث اصالح و احیاء اراضی میاستقرار گیاه سیاه
 گرددوی دیگر باعث احیاء و اصالح اراضی بیابانی میگذارد به نحمی

 بلندمدتتاغ باعث افزایش میزان مواد آلی در سطح خاک شده و با ترسیب ذرات ریزتر از شن مثل رس و سیلت در 
همچنین باعث افزایش مواد ضروری خاک )فسفر،  [48] [1] [41] [1] اندشدهموجب بهبود خصوصیات فیزیکی خاک نیز 

که منجر به بهبود  [54] [8] [41] [1][ 44]باشند گیاهان می ازیموردنکه از عناصر ضروری  اندشدهنیتروژن(  پتاسیم،
باعث  هاسمیکروارگانیمو با ایجاد محیط مناسب برای فعالیت  [41]است خصوصیات شیمیایی و حاصلخیزی خاک گردیده 

 .[1] [1] انددادهای افزایش ماسه یهاتپهدر و درصد رس و سیلت را  اندشده یخاکسار یندهایفرآتسریع 
در  راتیتأثکه این  [7] [54] [44] [48] [44] [8[ ]42] ابدیتاغ افزایش می ریتأثهدایت الکتریکی خاک تحت 

. همچنین اسیدیته خاک نیز در اثر [54]قرارگرفته است  ریتحت تأثاعماق مختلف خاک متغیر بوده و خاک سطحی بیشتر 
کاری شده از سطح به عمق مقدار عناصر کاهش . همچنین در مناطق تاغ[6][ 44] [44] [8] ابدیفزایش میکشت تاغ ا

سطح خاک، اضافه شدن الشبرگ و  ازحدشیبتوان به دلیل فقدان آبشویی امالح و نیز تبخیر یابد که این امر را میمی
 نیهمچنکند نی لومی به شنی رسی لومی تغییر میبافت خاک با افزایش عمق از ش [ و42]دانست هوموس به سطح خاک 

EC و pH [46] ابدیبا افزایش عمق خاک افزایش می. 

توان با ، اما با اعمال مدیریت مناسب میشودمیهای خاک کشت گونه تاغ موجب ایجاد تغییراتی در ویژگی هرچند
خاک و  یهایژگیوی، موجب ایجاد تغییراتی مثبت در مناسب و سازگار با شرایط بیابان یاگونه عنوانبهاستقرار گیاه تاغ 

گونه پیشاهنگ شد و شرایط ورود  عنوانبه گونهنیاتثبیت خاک و فراهم کردن محیطی مناسب برای استقرار  جهیدرنت
د ، بهبویاهیگپوششبه عبارتی تاغ باعث افزایش درصد  [51]کرد مناسب و سازگار با پتانسیل منطقه را ایجاد  یهاگونه

 گردد.و بدین طریق باعث اصالح مراتع می [8]گردد می یاهیگپوشش، افزایش تولید و یکنواختی یاگونهترکیب 
 

 :یریگجهینتو  بحث .5
گیاهی ندارند و یا ها یا پوششدهند. این زمینهای زیادی از ایران را مناطق بیابانی و کویری تشکیل میزمین

آسا و جاری شدن سیل باعث های سیلشدید و بارش باران یهاطوفانکم است. ایجاد  ها بسیار ناچیز وگیاهی آنپوشش
گیاهی به مقدار زیادی از فرسایش های دیگری حمل شود. پوشششود تا هرساله مقدار زیادی از خاک این مناطق به محلمی

 به وجودگیاهی الزم را این مناطق پوشش توان با استفاده از گیاه تاغ درکند. برای همین میو جابجایی خاک جلوگیری می
 .[55]کرد های ناشی از فرسایش را به مقدار زیادی کم زیان جهیدرنتآورد و 

های آبی کم، تحمل شرایط سخت های مورفولوژیکی و نیازبیابانی با ویژگی مؤثریک گیاه مفید و  عنوانبهتاغ سیاه
ایفا نماید لذا مطالعه هرچه  ییزداابانیبنقش اساسی در امر  انسته استتوسازگاری مناسب در مناطق خشک  باقدرتاقلیمی 

 رسد.بیشتر پیرامون این گیاه ضروری به نظر می
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