
 ۱۲۵                           ۱۳۶ تا ۱۲۵ ، از صفحه۱۳۸۸ بهار، ۱، شماره ۶۲ دانشكده منابع طبيعي، دوره داري،نشريه مرتع و آبخيز

 

  
  

هاي  هاي رشد گياه زرد تاغ و خصوصيات خاک در رويشگاه رابطه ويژگي
  کاشت منطقه چوپانان ناييندست

  

  ۳الدين الدين خواجه  و سيدجمال۲زاده ، حميدرضا کريم۱*حميد محمدي

  کارشناس ارشد رشته مرتعداري، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان، ايران ۱
  ابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان، ايراناستاديار دانشکده من ۲
  دانشيار دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان، ايران ۳

  )۹/۹/۸۷: ، تاريخ تصويب۲۲/۷/۸۶: تاريخ دريافت(

  

  چکيده

 اكولوژيك توان به ويژگي هر يک دست يافت و از آنها براي مديريت بهينه و منطبق بر اصولبا مطالعه روابط بين خاک و گياه مي

و شناسايي عوامل ) Haloxylon persicum(هدف از اين مطالعه بررسي تاثير خصوصيات خاک بر رشد گياه زرد تاغ . استفاده نمود

 ايستگاه مطالعاتي در منطقه ۳بندي شده انجام شد و برداري تصادفي طبقهمطالعه به شيوه نمونه. باشدخاکي محدود کننده رشد اين گياه مي

 پايه زرد تاغ در ۶سپس تعداد . انتخاب گرديد) فاقد تاغ(کاشت تنک و منطقه شاهد کاشت انبوه، دستن نايين شامل؛ تاغزار دستچوپانا

هاي گياهي ارتفاع، سطح تاج پوشش، محيط تاج پوشش، بزرگترين و کوچکترين قطر تاج، قطر  هر ايستگاه مطالعاتي انتخاب و شاخص

حفر گرديد و خصوصيات )  پروفيل۳در هر ايستگاه ( پروفيل خاک ۹همچنين .  يقه اندازه گيري شدمتوسط تاج ، قطر يقه و محيط

کربنات، سولفات، درصد سنگريزه، ، مجموع کلسيم و منيزيم محلول، کلرور، کربنات و بيpH ،EC ،SPفيزيکي و شيميايي خاک شامل؛ 

، CECدرصد شن، فسفر قابل جذب، سديم و پتاسيم محلول، درصد آهک، درصد گچ، درصد ماده آلي، درصد سيلت، درصد رس، 

SAR ،ESP ،PSS ،PSW و TDSسن تاغ داراي هاي هم نتايج نشان داد که نمونه. ها به روش ارديناسيون آناليز شدگيري و داده اندازه

خاک نظير ماده آلي، فسفر هاي گياهي هستند و خصوصيت فيزيکي بافت خاک و خصوصيات شيميايي  اختالف بسيار زيادي در شاخص

  .هاي گياهي زرد تاغ دارند قابل جذب، ظرفيت تبادل کاتيوني، شوري و درصد آهک و درصد گچ بيشترين اثر را بر شاخص
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  مقدمه

. باشدخاک محيطي طبيعي، براي حفظ و رشد گياهان مي
به طور کلي خاک از نظر تامين آب و مواد غذايي براي 
گياهان حايز اهميت بوده و عالوه بر آن محيطي است که 

دارد، اکسيژن الزم هاي گياهان را در خود نگه مي ريشه
ياه توسط خلل و فرج خاک به گياه رسيده و گاز دي براي گ

گردد اکسيد کربن زايد توسط اين حفرات از خاک خارج مي
)۱۵.(  

از ميان اجزاء محيطي، جزء خاک بيشترين تاثير را بر رشد 
. باشدهاي گياهي مختلف دارا مي و پراکنش جغرافيايي گونه

رد توجه هاي دور مو ارتباط موجود بين خاک و گياه از زمان
بشر بوده و کشف اين ارتباطات، بيشترين منافع را براي بشر 

  ).۷(در پي داشته است 
اثرات بافت خاک را بر رشد ريشه گياه ) ۱۹۸۳( ١جونز

نتايج وي نشان داد که بافت خاک . مورد مطالعه قرار دادند
هاي ظرفيت نگهداري آب خاک، هوازدگي و  بر عامل

م نمودن عناصر غذايي مورد افزايش توانايي خاک در فراه
). ۲۰(گذارد ها اثر مينياز گياه و در نتيجه بر رشد ريشه

به بررسي تغيير برخي ) ۲۰۰۵( و همکاران ٢رينولدز
خصوصيات خاک و ارتباط آن با ميزان توليد محصول کتان 

نتايج نشان داد که . در منطقه بروکسويل آمريکا پرداختند
 و K ،Mgشمالي به ميزان توليد کتان در اراضي با شيب 

Pن عناصر سودمند اي ه ارتباط دارد و مديريت اراضي بر پاي
اما در اراضي با شيب جنوبي، مديريت بر پايه . خواهد بود

 خاک به صورت موفقيت آميز خواهد Ca و pHميزان شن، 
روابط بين پوشش گياهي ) ۱۳۸۰(زارع چاهوکي). ۲۱(بود 

ه استان يزد را مطالعه با خصوصيات خاک در مراتع پشتکو
نتايج نشان داد که خصوصيات موثر در تفکيک . کرد
، امالح پتاسم و گچ ECهاي گياهي منطقه، بافت،  تيپ
وجود ارتباط بين پوشش ) ۱۳۸۴(محمودي ). ۱۱(باشدمي

گياهي و خصوصيات فيزيکوشيميايي خاک و مقايسه اثرات 

                                                 
‐۱  Jones 

‐۲  Reynolds 

عي و هاي طبي خصوصيات فيزيکوشيميايي خاک در رويشگاه
. دست کاشت تاغ را در منطقه غيناب بيرجند مطالعه کرد

ن نتيجه رسيد که گونه زرد تاغ باعث افزايش مواد اي هوي ب
غذايي خاک و همچنين باعث افزايش شوري و امالح نمکي 

  ) ۱۴(شود مي
از خانواده اسفناجيان، ) .Haloxylon sp(درختچه تاغ 

هاي   با ويژگيبه عنوان يک گياه مفيد و مؤثر بياباني
هاي اعمالي و مورفولوژيكي مشخص و مقاوم در مقابل تنش

تحمل شرايط سخت اقليمي با قدرت سازگاري مناسب در 
مناطق خشک توانسته است نقش اساسي در امر بيابانزدايي 

  ).۸(ايفاء نمايد 
گياه تاغ براي بيابان زدايي و احياء مناطق مرکزي ايران در 

اين گياه نسبت به . شده استهاي زيادي کشت مساحت
خاک حساس بوده و در خاکهاي مختلف، رشد متفاوت دارد 

سن تاغ در شرايط يکسان که حتي گياهان هم طوري به
هاي رشدي متفاوت داده و اندازه و مناطق مختلف، پاسخ

رسد اين اختالف به نظر مي. باشدمقدار رشد آنها نابرابر مي
. اک، بدست آمده استرشد در اثر خصوصيات متفاوت خ

بنابراين فرضيه اصلي اين پژوهش اين است که عوامل 
در . ادافيکي بر مقدار رشد گونه زرد تاغ تاثيرگذار است

نتيجه به بررسي اثرات خصوصيات ادافيکي در رويشگاه 
کاشت گونه زرد تاغ در منطقه چوپانان نايين پرداخته دست

  .ص شودسن مشخشد تا علل رشد متفاوت تاغهاي هم
  

  هامواد و روش

  منطقه مطالعاتي

 کيلومتري غرب دهستان ۱۰منطقه مورد مطالعه در 
 ۱۹۰ کيلومتري شرق شهر انارک و ۸۵چوپانان و 

هاي  از شهرستان(کيلومتري شمال شرقي شهرستان نايين 
7154هاي جغرافيايي  ، در بين طول)استان اصفهان ′o تا 

3254 ′o5333هاي جغرافيايي   شرقي و عرض ′o 9333 تا ′o 
 متر از سطح ۱۱۹۴ارتفاع متوسط منطقه، . شمالي قرار دارد

در مجموع .  درصد است۵/۱۱دريا و شيب ميانگين منطقه 
. باشدمنطقه مورد مطالعه از جمله مناطق پست کشور مي
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 ميليمتر، متوسط تبخير ۴/۸۶ حدود ميزان بارندگي ساليانه
 ميليمتر در سال و ميانگين دماي ۴۳۶۰و تعرق پتانسيل 

يکي از .  درجه سلسيوس گزارش شده است۴۸/۱۹ساليانه 
کند، رخداد بادهايي با خطرهايي که منطقه را تهديد مي

  ).۲( متر در ثانيه است ۵شتاب بيش از 
  

  هاي مطالعاتي انتخاب ايستگاه

داري که در اين مطالعه استفاده شد، روش روش آماربر
که  به طوري. باشدگيري تصادفي طبقه بندي شده مينمونه

ابتدا منطقه مورد بررسي چندين بار مورد بازديدهاي 
گيري از نقشه  صحرايي قرار گرفت و در نهايت با بهره

تاغزارهاي استان اصفهان و نظر کارشناسان منابع طبيعي 
 ايستگاه مطالعاتي به شرح زير ۳نان، استان و منطقه چوپا

  :گزينش شد
  

  ) ايستگاه مطالعاتي۲(کاشت تاغزار دست

در بازديدهاي صحرايي از تاغزار کشت شده در سال 
سن در مناطق مختلف، ، مشاهده شد که تاغهاي هم۱۳۷۲

از نظر ظاهري و وضعيت رشد متفاوت بوده و به دو منطقه 
  .قوي و ضعيف طبقه بندي شد

  
  )بدون تاغ(قه شاهد منط

اي شامل ايستگاه مطالعاتي بدون تاغ در واقع منطقه
زار مرتعي است که در مجاورت تاغزارها واقع پوشش بوته

اين ايستگاه به منظور مقايسه خصوصيات خاک در . باشدمي
  .مناطق زير آشکوب تاغ با مناطق بدون تاغ گزينش شد

  
  برداري نمونه

 نمونه زرد تاغ به صورت ۶، هاي داراي تاغ در ايستگاه
هاي گياهي شامل ارتفاع  کامالً تصادفي گزينش و شاخص

، محيط تاج پوشش )مترمربع(، سطح تاج پوشش )متر(
، قطر متوسط )متر(، بزرگترين و کوچکترين قطر تاج )متر(

اندازه گيري ) سانتيمتر(، قطر يقه و محيط يقه )متر(تاج 
ي خاک در هر يک از ها سپس به منظور بررسي ويژگي. شد

 پروفيل به عمق ۹ پروفيل و در کل ۳هاي مطالعاتي  ايستگاه
الزم به يادآوري است که در مناطق شامل .  متر حفر شد۲

هاي تاغ حفر شدند و در نهايت  ها درکنار پايهتاغ، پروفيل
هاي زرد تاغي که در پاي آنها پروفيل  هاي پايه تنها از داده

هاي پس از حفر پروفيل. اده شدخاک حفر شده بود، استف
 ‐ ۳۰، ۰‐۱۵هاي   عمق خاک به ترتيب عمق۵يادشده از 

 سانتيمتر نمونه برداري ۹۰‐۱۲۰ و ۶۰‐۹۰، ۳۰‐۶۰، ۱۵
 نشان ۵ و ۴، ۳، ۲، ۱ها به ترتيب با اعداد  ن عمقاي هشد ک

- نمونه خاک به منظور اندازه۴۵شوند و در کل داده مي
، درصد pHايي شامل  ويژگي فيزيکي و شيمي۲۴گيري 

، مجموع کلسيم و منيزيم )EC(، شوري )SP(اشباع خاک 
، غلظت کربنات )Cl(، غلظت کلر )Ca+Mg(محلول 

)CO3 (کربنات و بي)HCO3( غلظت سولفات ،)SO4( ،
، )CaCO3(، درصد آهک )gravel(درصد سنگريزه 

، درصد شن، )OM(، درصد ماده آلي )CaSO4(درصدگچ 
، سديم )P(ت، فسفر قابل جذب درصد رس، درصد سيل

)Na ( و پتاسيم)K (محلول، ظرفيت تبادل کاتيوني 
)CEC( نسبت جذب سديم ،)SAR( درصد سديم تبادلي ،
)ESP( درصد نمک در خاک ،)PSS( درصد نمک در ،

) TDS(و کل امالح محلول خاک ) PSW(محلول خاک 
  .به آزمايشگاه منتقل شد

  
  هاتجزيه و تحليل داده

هاي خاکي که بيشترين   تعيين ويژگيبه منظور
 بين SASافزار آماري  تاثيرگذاري را دارند، ابتدا در نرم

هايي که  آمده همبستگي برقرار شد و عامل هاي بدست داده
). ۹(داري داشتند استخراج شد  همبستگي باال و معني

هاي گياهي با  درنهايت رابطه خصوصيات خاک و شاخص
هاي گياهي  ها شامل شاخص دهگيري از دو دسته دا بهره

هاي  گياه زرد تاغ و خصوصيات فيزيکي و شيميايي نمونه
) Ordination(خاک مورد بررسي به روش ارديناسيون 

هاي گياهي و  که روشي براي تعيين ارتباط ترکيبي جامعه
. هاي محيطي است، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت عامل

 (RDA Analysisدر اين پژوهش از تجزيه 
(Redunancyافزار   و نرمCANOCOگيري شد و   بهره
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 CANODRAWافزار  گيري از نرم هاي مربوطه با بهره نگاره

  ).۲۲(ترسيم شد 

  

  نتايج 

  هاي گياهي ارتباط خصوصيات خاک و شاخص

هاي  بين شاخص) ۹(آزمون همبستگي ساده پيرسون 
هاي  گياهي و همچنين بين خصوصيات خاک و شاخص

 ارايه شده )۲  و۱(شد که نتايج آن در جداول گياهي انجام 
هاي  بررسي همبستگي ساده پيرسون بين شاخص. است

 ۹۳بيش از (گياهي نمايانگر همبستگي مثبت و بسيار باال 
که  به طوري). ۱جدول (باشد ها مي بين اين شاخص) درصد

هاي گياهي به تنهايي  کل آنها و يا هر يک از شاخص
هاي زرد تاغ مورد  اينده رشد پايهتواند به عنوان نم مي

بنابراين در تفسير نتايج از مجموعه . بررسي محسوب شود
گيري  هاي گياهي مورد بررسي در اين پژوهش، بهره شاخص

دهد که هر کدام از هشت چون همراستايي نشان مي. شد
اند گيري تاثيرپذيري يکساني داشتهشاخص مورد اندازه

  ).۱شکل (
هاي مستقل  ده بين مشخصهبررسي همبستگي سا

هاي گياهي به عنوان  با مجموعه شاخص) خصوصيات خاک(
دهد که به ترتيب ماده آلي هاي وابسته نشان مي مشخصه

، )Sand 3(، درصد شن در افق سوم )OM 1(افق اول 
داراي بيشترين همبستگي ) OM 2(ماده آلي افق دوم 

همچنين . هاي گياهي هستند مثبت با مجموعه شاخص
هاي گياهي  بيشترين همبستگي منفي با مجموعه شاخص
، )CEC 2(مربوط به ظرفيت تبادل کاتيوني افق دوم 

، درصد )PSW 2(درصد نمک در محلول خاک افق دوم 
و درصد گچ در افق پنجم ) Clay 3(رس در افق سوم 

)CaSO4 5 (باشد مي ) ۲جدول.(  

  
  اهيهاي گي بين شاخص) r( ضريب همبستگي ساده ‐۱جدول 

هاي  مشخصه
  گياهي

  محيط تاج  سطح تاج
بزرگترين 
  قطر تاج

کوچکترين 
  قطر تاج

قطر متوسط 
  تاج

  ارتفاع
قطر 
  يقه

محيط 
  يقه

                ۱  سطح تاج پوشش
              ۱  ۹۹/۰**  محيط تاج پوشش
            ۱  ۹۹/۰**  ۹۹/۰**  بزرگترين قطر تاج
          ۱  ۹۹/۰**  ۹۹/۰**  ۹۹/۰**  کوچکترين قطر تاج

        ۱  ۹۹/۰**  ۹۹/۰**  ۹۹/۰**  ۹۹/۰**   تاجقطر متوسط
      ۱  ۹۹/۰**  ۹۹/۰**  ۹۹/۰**  ۹۹/۰**  ۹۹/۰**  ارتفاع
    ۱  ۹۴/۰**  ۹۴/۰**  ۹۵/۰**  ۹۳/۰**  ۹۴/۰**  ۹۴/۰**  قطر يقه
  ۱ ۹۹/۰**  ۹۴/۰**  ۹۴/۰**  ۹۵/۰**  ۹۳/۰**  ۹۴/۰**  ۹۴/۰**  محيط يقه

  )دار در سطح احتمال يک درصد معني** (

  

هاي گياهي با  طه شاخصتجزيه و تحليل راب

  RDAخصوصيات خاک به روش 

هاي گياهي و خصوصيات خاک با  هاي شاخص تجزيه داده
 ، روابط بين تغييرات خصوصيات RDAگيري از روش  بهره

اين . کندهاي گياهي را ظاهر مي خاک و تغييرات شاخص
 رابطه خصوصيات خاک و اي هتجزيه براي تفسير نگار

ن تجزيه و اي  ه نتيج)۱(شکل . شدهاي گياهي انجام  شاخص
هاي  تحليل است که رابطه خصوصيات خاک و شاخص

  .دهدهاي گياه زرد تاغ را نشان مي گياهي با پراکنش پايه
، هشت شاخص گياهي مورد بررسي با )۱(در شکل 

به صورت )  درصد۹۳بيش از (همبستگي بسيار باال 
ک به بردارهايي تقريبا هم طول با پراکنش بسيار نزدي
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مقدار افزايش . يکديگر و در يک راستا مشخص شده است
هاي  هاي گياهي به طور دقيق در راستاي نمونه شاخص
صورت گرفته و ) ۳ تا ۱هاي  نمونه(هاي قوي زرد تاغ  پايه

. باشندن هشت شاخص، نماينده رشد زرد تاغ مياي همجموع
همچنين، خصوصيات خاک با تاثير مثبت و منفي بر مقدار 

د گياه زرد تاغ و ميزان ارتباط اين خصوصيات خاک با رش
هاي گياهي زرد تاغ نشان داده شده است و به  پراکنش پايه

طور کلي خصوصيات بارز موثر بر مقدار رشد گياه زرد تاغ 
به دو دسته کلي خصوصيات خاک با اثر مثبت بر رشد گياه 

هاي خاك، درصد ماده  زرد تاغ شامل؛ درصد شن در اليه
هاي سطحي خاك، و  ي خاك، ميزان فسفر افقآل

خصوصيات خاک با اثر منفي بر رشد گياه زرد تاغ شامل؛ 
هاي سطحي، ميزان رس  ظرفيت تبادل كاتيوني اليه

هاي سطحي و عمقي، شوري خاك، ميزان گچ و آهک  اليه
هاي سطحي  هاي عمقي خاك و ميزان سيلت در اليه اليه

سطح خاك تقسيم بندي هاي بادي در  نشست مربوط به ته
  .شدند

  

  هاي گياهي و خصوصيات خاکي که باالترين ضريب همبستگي را دارا بودند بين شاخص) r( ضريب همبستگي ساده ‐۲جدول 

  هاي گياهي مشخصه
خصوصيات 

  محيط تاج  سطح تاج  خاک
بزرگترين 
  قطر تاج

کوچکترين 
  قطر تاج

قطر متوسط 
  تاج

  قطر يقه  ارتفاع
محيط 
  يقه

CaCO3 4 **۷۹/۰‐  **۷۹/۰‐  **۷۸/۰‐  **۷۶/۰‐  **۷۷/۰‐  **۷۹/۰‐  ۶۱/۰‐  ۶۱/۰‐  

CaCO3 5 **۸۵/۰‐  **۸۶/۰‐  **۸۵/۰‐  **۸۲/۰‐  **۸۴/۰‐  **۸۴/۰‐  *۶۹/۰‐  *۶۹/۰‐  

OM 1 **۹۰/۰  **۹۲/۰  **۹۳/۰  **۸۹/۰  **۹۱/۰  **۸۸/۰  **۸۲/۰  **۸۲/۰  

OM 2 **۸۱/۰  **۸۲/۰  **۸۵/۰  **۸۲/۰  **۸۴/۰  **۸۴/۰  **۷۸/۰  **۷۸/۰  

CaSO4 4 **۸۵/۰‐  **۸۶/۰‐  **۸۵/۰‐  **۸۳/۰‐  **۸۴/۰‐  **۸۵/۰‐  *۷۲/۰‐  *۷۲/۰‐  

CaSO4 5 **۹۰/۰‐  **۸۹/۰‐  **۸۸/۰‐  **۸۹/۰‐  **۸۹/۰‐  **۹۰/۰‐  *۷۷/۰‐  *۷۷/۰‐  

PSW 1 **۸۰/۰‐  **۸۱/۰‐  *۷۹/۰‐  *۷۸/۰‐  *۷۸/۰‐  *۷۹/۰‐  *۶۵/۰‐  *۶۵/۰‐  

PSW 2 **۹۰/۰‐  **۸۹/۰‐  **۸۸/۰‐  **۸۹/۰‐  **۸۹/۰‐  **۹۰/۰‐  **۸۰/۰‐  **۸۰/۰‐  

PSW 3 **۸۱/۰‐  **۸۱/۰‐  **۸۰/۰‐  **۸۰/۰‐  **۸۰/۰‐  **۸۱/۰‐  *۷۱/۰‐  *۷۱/۰‐  

Sand 1 **۸۳/۰  **۸۳/۰  **۸۲/۰  **۸۲/۰  **۸۲/۰  **۸۲/۰  *۷۲/۰  *۷۲/۰  

Sand 3 **۸۷/۰  **۸۶/۰  **۸۵/۰  **۸۶/۰  **۸۶/۰  **۸۶/۰  *۷۶/۰  *۷۶/۰  

 Clay 1 **۸۶/۰‐  **۸۶/۰‐  **۸۵/۰‐  **۸۵/۰‐  **۸۵/۰‐  **۸۶/۰‐  *۷۵/۰‐  *۷۵/۰‐  

Clay 3 **۸۹/۰‐  **۸۸/۰‐  **۸۷/۰‐  **۸۹/۰‐  **۸۸/۰‐  **۸۷/۰‐  **۸۳/۰‐  **۸۳/۰‐  

Silt 1 *۷۴/۰‐  *۷۴/۰‐  *۷۳/۰‐  *۷۳/۰‐  *۷۳/۰‐  *۷۳/۰‐  *۶۴/۰‐  *۶۴/۰‐  

CEC 1 **۸۹/۰‐  **۸۹/۰‐  **۸۷/۰‐  **۸۸/۰‐  **۸۸/۰‐  **۸۸/۰‐  *۷۸/۰‐  *۷۸/۰‐  

CEC 2 **۹۰/۰‐  **۹۰/۰‐  **۸۸/۰‐  **۸۹/۰‐  **۸۹/۰‐  **۸۹/۰‐  **۸۰/۰‐  **۸۰/۰‐  

P 1 **۶۵/۰  **۶۶/۰  **۷۱/۰  **۶۶/۰  **۶۹/۰  **۶۴/۰  **۶۳/۰  **۶۳/۰  

P 2 **۶۹/۰  **۷۰/۰  **۷۱/۰  **۶۵/۰  **۶۸/۰  **۶۹/۰  **۶۵/۰  **۶۵/۰  
 )دار در سطح احتمال پنج درصد و يک درصد معني  به ترتيب×× و ×(
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 عنوان عالمت

CA سطح تاج پوشش  

CP محيط تاج پوشش  

BD  بزرگترين قطر تاج  

SD  تاجكوچكترين قطر  

MD قطر متوسط تاج  

H ارتفاع  

BaD قطر يقه  

BaP محيط يقه  

 ۲ و ۱های هاي گياه زرد تاغ بين محور های گياهي با پراكنش پايه خاک و شاخصاتيصخصو رابطه‐۱شكل 

 تاغزار دست كاشت قوي

  تاغزار دست كاشت ضعيف

 ) تاغبدونبوته زار مرتعي (منطقه شاهد 

 راهنما
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  بحث

  اثر مثبت بر رشد گياه زرد تاغخصوصيات خاک با 

  درصد شن

آمده از روش ارديناسيون و آزمون  بررسي نتايج بدست
همبستگي ساده پيرسون نشانگر اين مطلب است که مقدار 

هاي  درصد شن خاک داراي همبستگي بااليي با شاخص
هاي  گياهي است و به عنوان عامل تاثيرگذار بر رشد نمونه

نکه اي هبا توجه ب). ۱ و شکل ۲ول جد(آيد تاغ بشمار مي زرد
، )۶(ها نياز دارددرختچه تاغ به هواي زياد مجاور ريشه

خاک با بافت شني اين شرايط را براي گياه تاغ به خوبي 
 کند زيرا اندازه خلل و فرج خاکهاي سبک درشتفراهم مي

تر از خاکهاي سنگين است و اين امر باعث بهتر شدن 
بنابراين خاکهاي با بافت . دشوتبادل گازي در خاک مي

درشت نسبت به خاکهاي با بافت ريز از تهويه بهتري 
همبستگي مثبت عامل درصد شن خاک . باشد برخوردار مي
هاي گياه زرد تاغ با  هاي گياهي و پراکنش پايه با شاخص

در جهت بردار مقدار ) ۳ تا ۱هاي شماره  پايه(رشد قوي 
ست که عامل درصد شن خاک، به خوبي مويد اين مطلب ا

زيرا که ). ۱شکل (شن براي رشد گياه زرد تاغ مناسب است 
بافت شني باعث تهويه مناسب شده و رشد گياه به ويژه 

يابد و رشد ريشه و جذب عناصر غذايي و آب افزايش مي
 ١وست. گيردتر انجام مينفوذ ريشه در عمق خاک هم آسان

 تاغ را خاکي خاک مناسب براي استقرار گونه زرد) ۱۹۸۳(
اشراقي و همکاران ). ۲۳(کند با بافت شني بيان مي

بيان داشتند که بين بافت خاک با زادآوري و ) ۱۳۸۲(
 طوري  داري وجود دارد به شادابي گياه زرد تاغ رابطه معني

هاي شني و سبک، زادآوري و شادابي اين گياه  که در بافت
  ).۳(هاي سنگين است  بيشتر از بافت

  
  اده آليمقدار م

نتايج بدست آمده از آزمون همبستگي ساده پيرسون و 
دهد که مقدار ماده آلي خاک داراي ارديناسيون نشان مي

                                                 
‐۱  West 

هاي گياهي است و به  بيشترين همبستگي مثبت با شاخص
هاي زرد تاغ  ترين عامل تاثيرگذار بر رشد نمونه عنوان مهم
ماده آلي خاک به ). ۱ و شکل ۲جدول (آيد بشمار مي

هاي اساسي تشکيل پيوند بين ذرات  عنوان يکي از عامل
خاک باعث ايجاد خاکدانه و در نتيجه باعث افزايش بهبود 
وضعيت فيزيکي خاک شده و عالوه بر تاثير بر وضعيت 
تهويه خاک و روابط آب و خاک، فرسايش پذيري خاک را 

از طرف ديگر ماده آلي خاک باعث . دهدنيز کاهش مي
زي خاک شده و عناصر غذايي مورد نياز افزايش حاصلخي

گياه را فراهم کرده و باعث آساني بيشتر جذب آب توسط 
البته ميزان مواد آلي خاکهاي مناطق بياباني . شودگياه مي

بسيار اندک مي باشد، اما همين ميزان اندک نيز تاثير 
زيادي بر حاصلخيزي خاک دارد و مقايسه ناحيه زير تاج 

 ۵/۱۱اغ با نواحي مجاور، افزايش پوشش گياهي زرد ت
هاي گياه  قرارگيري پايه.  دهددرصدي مواد آلي را نشان مي
) ۳ تا ۱هاي شماره  پايه(اند زرد تاغ که رشد خوبي داشته

در جهت بردار ماده آلي به دقت بيانگر تاثير مثبت ماده آلي 
از طرفي ). ۱شکل (باشدخاک در رشد گياه زرد تاغ مي

ايش مواد آلي در خاک، سطح ميزان نيتروژن همراه با افز
ن عناصر نيز اي هيابد ککل و فسفر قابل جذب نيز افزايش مي

 ٢برندس. شودبه نوبه خود باعث افزايش توده زنده گياه مي
ن نتيجه اي ههاي خود ب در بررسي) ۲۰۰۰(و همکاران 

رسيدند که بين ماده آلي خاک و ارتفاع گياه و قطر گونه 
). ۱۹(داري حاکم است  د بررسي رابطه معنيگياهي مور

ترين  ماده آلي خاک را از مهم) ۱۳۷۸(آذرنيوند و همکاران
ن اي هک) ۱(اند هاي پراکنش گياه درمنه ذکر کرده عامل

تحقيق نيز تاثير مثبت ماده آلي خاک را بر ساختار و 
دهد که به نوعي تامين خصوصيات فيزيکي خاک نشان مي

  .باشد شدن رشد پوشش گياهي ميکننده بقا و بهتر
  

  هاي سطحي فسفر قابل جذب در اليه

آمده از آزمون همبستگي ساده پيرسون و  نتايج بدست

                                                 
‐۲  Brands 
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ارديناسيون بيانگر اين مطلب است که فسفر قابل جذب در 
هاي سطحي خاک داراي همبستگي بااليي با  اليه

هاي گياهي بوده و اين همبستگي به صورت مثبت  شاخص
 فسفر قابل جذب عاملي است که رابطه مستقيم است يعني

). ۱ و شکل ۲جدول (هاي گياهي دارد  با ميزان شاخص
فسفر موجود در خاکهاي نواحي بياباني به طورعمده به 

نکه اشکال ديگر فسفات اي هنظر ب. شکل فسفات کلسيم است
مثل فسفات آهن و آلومينيوم در مقايسه با فسفات کلسيم 

ياباني، به شکل غير قابل دسترس موجود در خاکهاي ب
گياهان هستند، لذا فسفر در مناطق بياباني به طورعمده به 

قرار ). ۱۸(شود شکل فسفات کلسيم براي گياهان تامين مي
اند هاي گياه زرد تاغ که رشد خوبي داشته گرفتن پايه

در جهت بردار فسفر نيز بيانگر ) ۳ تا ۱هاي شماره  پايه(
مقايسه . باشدت اين عامل در رشد گياه زرد تاغ ميتاثير مثب

هاي مطالعاتي نيز بيانگر اين  عددي اين عامل بين ايستگاه
-است که مقدار فسفر قابل جذب در خاک ايستگاه دست

ميزان فسفر . باشدها ميکاشت قوي بيشتر از ديگر ايستگاه
 ميلي ۲۰۰حدود ) بدون تاغ(قابل جذب در منطقه شاهد 

ليتر بود و اين در حالي است كه ميزان فسفر در گرم در 
 ميلي گرم در ۵۰۰مناطقي كه تاغ رشد خوبي داشته حدود 

از طرف ديگر . رسد  نيز مي۱۰۰۰ليتر بوده و حتي به عدد 
شود که قابل جذب بودن فسفر افزايش آهک باعث مي

 قابل ۱و اين امر به خوبي در شکل ) ۱۷(کاهش يابد 
ستگاهايي که بدون گياه تاغ بوده و اي هزيرا ک. مشاهده است

، در جهت ۹ و ۸ و ۷منطقه شاهد قرار دارد يعني نقاط 
اند و اين عامل باعث کاهش رشد گياه بردار آهک واقع شده

دهد كه در   خاك هم نشان مي نتايج تجزيه. گرددتاغ مي
 درصد است، در حالي ۴۵منطقه شاهد ميزان آهك حدود 

طقي كه تاغ رشد خوبي داشته است كه ميزان آهك در منا
نيز ) ۱۳۸۲(دلخسته و همکاران .  درصد است۳۲كمتر از 

ن نتيجه رسيدند که سه منطقه تاغزار طبيعي، تاغزار اي هب
کاشت و بدون تاغ از نظر عامل فسفر با هم اختالف دست
   ).۸(داري دارند معني

  

  

  خصوصيات خاک با اثر منفي بر رشد گياه زرد تاغ

  هاي سطحي س و سيلت در افقدرصد ر

آمده از آزمون همبستگي ساده پيرسون و  نتايج بدست
ارديناسيون نشان داد که درصد رس و درصد سيلت داراي 

هاي گياهي هستند و اين  همبستگي بااليي با شاخص
همبستگي به صورت منفي است يعني با افزايش درصد رس 

. يابد ميو سيلت در خاک، ميزان رشد گياه زرد تاغ کاهش
در واقع اين عامل به عنوان يک عامل محدود کننده براي 

از ). ۱ و شکل ۲جدول (آيد  رشد گياه زرد تاغ بشمار مي
، در )۶(آنجايي که گياه زرد تاغ گياهي شن دوست است 

هاي سطحي  صورتي که ميزان درصد رس و سيلت افق
شود و خاک افزايش يابد باعث ريزتر شدن بافت خاک مي

 امر به طوردقيق با شرايط مطلوب براي رشد گياه زرد اين
با سنگين شدن بافت خاک، تهويه خاک . تاغ، متفاوت است

کاهش يافته که با کاهش در فشار جزئي اکسيژن همراه 
در . شوداست و بنابراين تنفس ريشه گياه دچار مشکل مي

نتيجه رشد گياه و به ويژه رشد ريشه کاهش يافته و جذب 
. شودذايي و آب توسط گياه با مشکل مواجه ميعناصر غ

همچنين خاکهاي رسي نسبت به خاکهاي شني از مقاومت 
همان طور که . برشي بيشتر در مقابل نفوذ ريشه برخوردارند

شود جهت بردارهاي مقادير رس و  ديده مي)۱(در شکل 
هاي گياهي هستند  سيلت در خالف جهت بردارهاي شاخص

تر شدن بافت خاک ه است که سنگينو اين مويد اين نکت
قرارگيري منطقه . باشدبراي رشد گياه زرد تاغ مناسب نمي

در جهت بردارهاي ) ۹ تا ۷هاي  شماره(شاهد بدون تاغ 
شکل (باشد سيلت و رس نيز تاييدکننده مطالب يادشده مي

بافت سنگين خاک منطقه ) ۱۳۷۶(کريمي کارويه ). ۱
کند د گياه تاغ عنوان ميسگزي اصفهان را عامل کاهش رش

 درصد را باعث ۱۵ تا ۱۰ به ۵و افزايش درصد رس از 
). ۱۳(کند کاهش ناگهاني شاخص رشد گياه تاغ بيان مي

نيز وجود بافت سنگين رسي را مانعي براي ) ۱۳۶۶(رهبر
رشد و انبوهي تاغ ذکر کرده است و بيان داشته که ميزان 

هاي بذري گياه پايين رس، سبب آسان شدن استقرار نهال
  ).۱۰(شود زرد تاغ مي
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  هاي عمقي ميزان گچ و آهک افق

آمده از آزمون همبستگي ساده پيرسون و  نتايج بدست
 باشد که درصد گچ و آهک افقارديناسيون بيانگر اين مي

هاي عمقي خاک داراي همبستگي باال و منفي با 
 در نتيجه هر دو عامل يادشده. باشندهاي گياهي مي شاخص

به عنوان عامل محدودکننده رشد گياه زرد تاغ به شمار 
هاي مطالعاتي که  در ايستگاه). ۱ و شکل ۲جدول (روند مي

منطقه شاهد و منطقه تاغزار (تاغ رشد خوبي نکرده است 
يابد به طوري ، آهک با عمق افزايش مي)کاشت ضعيفدست

 ۴۵ درصد و در عمق به حدود ۱۵که در سطح حدود 
تجمع و انباشتگي آهک در عمق عالوه بر . سدردرصد مي

کند باعث تحکيم جاد مياي هاي که براي گيامشکل تغذيه
هاي  هاي عمقي خاک شده و از نفوذ ريشه به اليه اليه

گچ . کندپاييني و جذب آب و عناصر غذايي جلوگيري مي
نکه اي هدهد، با توجه بنيز روندي همانند با آهک را نشان مي

نسبت به آهک بيشتر و اثر سيماني کردن حالليت گچ 
بنابراين . واحدهاي خاک را نسبت به آهک، کمتر دارد

افزايش بيش از حد گچ در عمق خاک، به عنوان يک 
همچنين . آيدشاخص محدودکننده رشد گياهي بشمار مي

افزايش ميزان آهک در خاک باعث غير قابل دسترس شدن 
ود که از جمله شبعضي از عناصر براي ريشه گياه مي

. توان به عناصري همچون آهن و فسفر اشاره نمود مي
در راستاي ) ۹ تا ۷هاي  شماره(قرارگيري منطقه بدون تاغ 
هاي عمقي خاک، نشان دهنده  بردارهاي گچ و آهک افق

ها بر روي رشد گياه زرد تاغ و کاهش  تاثير منفي اين عامل
) ۱۳۸۰(افتخاري و اسدي). ۱شکل (باشد رشد تاغ مي

هاي گچي را به دليل ايجاد شرايط ويژه فيزيکي و  خاک
ايشان . کنند شيميايي، از نظر مواد غذايي فقير گزارش مي

کنند که ميزان مواد آلي در خاکهاي گچي به بيان مي
نسبت کم بوده و به همين دليل در اراضي با ميزان باالي 

 ها و سطح کلي پوشش گياهيگچ، از ميزان فراواني گونه
هاي ايشان به طوردقيق با منطقه  و گفته) ۴(شود کاسته مي
که ميزان مواد آلي کم و ) ۹ تا ۷هاي  شماره(بدون تاغ 

  .درصد گچ به نسبت بااليي داشتند، صادق است
  

  هاي سطحي ظرفيت تبادل کاتيوني در افق

آمده از آزمون همبستگي ساده پيرسون و  نتايج بدست
ب است که ظرفيت تبادل ارديناسيون بيانگر اين مطل

هاي سطحي خاک داراي بيشترين همبستگي  کاتيوني افق
باشد و به عنوان عامل منفي هاي گياهي مي منفي با شاخص

آيد و محدودکننده براي رشد گياه زرد تاغ بشمار مي
ظرفيت تبادل کاتيوني خاک تابعي از ). ۱ و شکل ۲جدول (

راين همبستگي بناب. باشدميزان رس و ماده آلي خاک مي
هاي گياهي را  منفي ظرفيت تبادل کاتيوني خاک با شاخص
  :به صورت زير مي توان تفسير و توجيه کرد

باشد، در مناطق خشک که ميزان مواد آلي خاک اندک مي
کانيهاي رسي تعيين کننده عمده ظرفيت تبادل کاتيوني 
بوده و در واقع ظرفيت تبادل کاتيوني به نوعي اثر رس را 

.  در ارتباط با ميزان رس استCECدهد و عمده ن مينشا
نکه گياه زرد تاغ گياهي شن دوست است، اي هلذا با توجه ب

هاي گياهي بيان کننده   با شاخصCECهمبستگي منفي 
قرار گرفتن منطقه بدون . باشد تاثير ميزان ذرات رس مي

 بيانگر همين CECدر جهت بردار ) ۹ تا ۷هاي  شماره(تاغ 
ت که با افزايش ظرفيت تبادل کاتيوني، رشد مطلب اس

- هاي زرد تاغ کاهش يافته و با مشکل مواجه مي نمونه
  ).۱شکل (شود
  

  هاي سطحي و عمقي شوري اليه

درصد امالح محلول در  (PSWدر اين پژوهش عامل 
. به عنوان شاخص شوري خاک در نظر گرفته شد) خاک

سون و آمده از آزمون همبستگي ساده پير نتايج بدست
   مربوط به عمقPSWارديناسيون نشان داد که مقادير 

به عنوان ) PSW 1 ،2 PSW ،PSW 3(هاي اول تا سوم 
عامل محدود کننده رشد گياه زرد تاغ در اين بررسي تعيين 

هاي  شد و اين عامل داراي همبستگي منفي با شاخص
يعني با افزايش شوري خاک، ميزان . باشدگياهي مي

هي و رشد گياه زرد تاغ کاهش خواهد هاي گيا شاخص
  ).۱ وشکل ۲جدول (يافت

با افزايش ميزان نمک محلول در خاک، فشار اسمزي باال 
-رفته و در نتيجه جذب آب توسط ريشه گياه مشکل مي
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بين فشار اسمزي ريشه گياه و فشار اسمزي محلول . شود
خاک يک اختالف پتانسيلي وجود دارد که جذب آب توسط 

بر هم خوردن اين تعادل در اثر باال . سازد ملي ميريشه را ع
رفتن غلظت امالح سبب خشکي فيزيولوژيک و توقف رشد 

با باال رفتن فشار اسمزي . شودهاي گياهي ميو نمو اندام
آيد محلول خاک، نه تنها اختالل در جذب آب به وجود مي

براي مثال انتقال . بلکه با اثرات منفي ديگري همراه است
ها را به شاخ و برگ گياه کند کرده و سرانجام عمليات  يون

  ).۵(شود تنفسي مشکل مي
در راستاي ) ۹ تا ۷هاي  شماره(قرارگيري منطقه بدون تاغ 

دقيقاً بيانگر تاثير منفي ) PSW(بردارهاي شاخص شوري 
باشد و هاي گياهي مي هاي خاکي بر روي شاخص اين عامل

اين عامل در خاک باعث دهد که افزايش به خوبي نشان مي
مختاري و ). ۱شکل (شود کاهش رشد گياه زرد تاغ مي

بيان داشتند که شوري و قليائيت از ) ۱۳۸۲(همکاران 
باشد که بيشترين تاثير را بر هاي خاکي مي جمله عامل

ن اي ههمچنين ب. هاي گياهي گونه زرد تاغ دارند شاخص
استقرار نتيجه رسيدند که افزايش شوري خاک سطحي، از 

هاي بذري نمايد زيرا نهالهاي بذري تاغ جلوگيري مينهال
زرد تاغ در مراحل اوليه رشد به شوري خاک سطحي، 
حساس هستند و در نهايت باعث کاهش تراکم تاغزارها 

نيز در بررسي ) ۱۳۸۲(دلخسته و همکاران ). ۱۶(گردد مي
ن نتيجه رسيدند که سه منطقه تاغزار طبيعي، اي هخود ب

کاشت و بدون تاغ از نظر شوري با هم اختالف اغزار دستت
نيز ) ۱۳۸۴(نتايج زندي و همکاران ). ۸(داري دارند  معني

بيانگر اين بود که شوري و قليائيت تاثير زيادي بر 
  ).۱۲(هاي گياهي سياه تاغ دارد شاخص

-گيري زير را مين پژوهش، نتيجهاي ه به طور کلي بر پاي
  :توان بيان کرد

ارتفاع، سطح (هاي گياهي مورد بررسي  همه شاخص ‐۱
تاج پوشش، محيط تاج پوشش، بزرگترين و کوچکترين قطر 

، بيشترين )تاج، قطر متوسط تاج، قطر يقه و محيط يقه
  .تاثيرپذيري را از خصوصيات ادافيکي دارند

 خصوصيات ميزان ماده آلي خاک، درصد شن بافت ‐۲
يشترين تاثير مثبت خاک و ميزان فسفر قابل جذب خاک ب

  .را بر رشد گياه زرد تاغ دارند
 خصوصيات خاک شامل ظرفيت تبادل کاتيوني خاک، ‐۳

ميزان شوري خاک، درصد رس بافت خاک و درصد گچ و 
هاي عمقي خاک بيشترين تاثير منفي را بر رشد  آهک اليه

  .گياه زرد تاغ دارند
 هاي گياهي به دقت در راستاي  افزايش ميزان شاخص‐۴

صورت گرفته و ) ۳ تا ۱هاي  نمونه(هاي قوي زرد تاغ  نمونه
مجموعه هشت شاخص گياهي مورد بررسي، هر کدام به 

توانند به عنوان نماينده رشد زرد تاغهاي صورت مجزا مي
  .مورد بررسي بشمارآيند

اي است که  منطقه بوته زار مرتعي بدون تاغ، منطقه‐۵
ر رشد زرد تاغ، داراي هاي خاک با اثر مثبت بمقدار عامل

هاي خاک با اثر منفي بر رشد زرد کمترين مقدار و عامل
تاغ، داراي بيشترين مقدار بوده و در نتيجه گياه تاغ در اين 

  .باشدايستگاه مطالعاتي قادر به رشد نمي
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Abstract 
Study of soil and plant relationships is nessesery for ecological- based and appropriate management. 

The objective of this study is to determine the influence of edaphic properties on Haloxylon persicum 
growth and also, indentifing growth limiting soil properties for saxaul. The study was performed 
through the stratified random sampling and 3 sites were selected as follow: planted strong saxaul, 
planted weak saxaul, rangeland without saxaul. Then 6 samples of Haloxylon persiocum were selected 
in each region, meanwhile, plant parameters including canopy cover area, canopy cover perimeter, the 
smallest and the largest canopy cover diameter, average of canopy cover diameter, height, basal area 
and diameter were considered. Also, 9 profiles in sites were sampled and the followiong properties: 
pH, SP, EC, Ca+Mg, Cl-, CO3--,HCO3-, SO4--, gravel, CaCO3, CaSO4, organic matter, clay, silt, sand, 
available phosphorous, Na+, K+, CEC, SAR, ESP, PSS, PSW and TDS were measured. Ordination 
method was used for data analysis. Accordiong to the results, plant parameters have significant 
diffirences in saxaul sites with the same age. Soil physical characteristics including soil texture and 
chemical characteristics such as organic matter, available phosphorous, CEC, salinity, CaSO4 and 
CaCO3 content showed the highest influence on saxaul growth parameters. 
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