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  دهيچك
. است نداشته خود اطراف طبيعت به توجهي و بوده خود آني منافع تأمين فكر به همواره بشر زمين، هكردر روي  جمعيت هتوسع با
 محسوب ييزدا ابانيب يها طرح در ياهيگ پوششگسترش  برايعامل محدودكننده  نيتر ياصل كشور خشك مناطق در آب كمبود

 اتيعمل صرف روان يها شن تيتثب و ييزدا ابانيب كيولوژيب يها پروژه اعتبارات درصد 70 از شيب حاضر درحال كه يطور به گردد؛ يم
 با ي به مدت نه ماه وسجز دشت در واقع يابانيب هعرصاز  يپژوهش در بخش نيا. شود يم كشور يابانيب مناطق در ياريآب و آب تأمين
گذاشته  اجرا مرحله به گردد آب يور بهره شيافزا و ها نهال شتريب هرچه يمان زنده و استقرار موجب بتواند كه يروش به يابيدست هدف
. شد كشت منطقه در )پوش پالستيكي تيمار بدون كف( شاهد و يكيپالست پوش كف تيمارهاي تحت تاغ اهيس گونه پژوهش نيا در. شد
هر . شدمنفذدار استفاده  يكيپالست يها لميف از منطقه در موجود يها شكاف يدزد آب از ممانعت دليل به يكيپالست پوش كف ماريت در

آزمايش  دوره يط. شد اجرامتعادل  يپژوهش در قالب طرح كامالً تصادف نيا. قرار داشتندشرايط كامالً يكسان  دردو تيمار 
ها با استفاده از  هاي بدست آمده از اين ارزيابي داده .گيري شد اندازه گونه پوشش تاج متوسط قطر و گياه ارتفاع رينظ ييها شاخص

پوش  كف  آمده نشان داد كه روش دستب هاي داده واريانس تجزيه نتيجه. گرفت قرار آماري تحليل و تجزيه مورد SPSSافزار  نرم
در اين مناطق بياباني با تبخير و تعرق بسيار شديد و بادهايي با  تاغ اهيس نهال پرورش و آب تأمينبراي  يمناسبپالستيكي، روش 

 ازين مورد آب شدن خارج از يريجلوگ دليل به يكيپالست پوش كف ترصو به كاشت روش تيموفق ليدل .استزياد  بسيارسرعت 
 نيا كه باشد يم اهيگ يبرا آن يدسترس عدم و آب خروج سبب يسجز نيزم در هايي شكاف و درز وجود رايز است، اهيگ رشد يبرا
 از ها شكاف قيطر از ياريآب از پس يكم مدت آب ،يمعمول كاشت روش در يول شود يم اهانيگ كم رشد و آب رفت هدر سبب امر

 برخوردار يكمتر نمو و رشد از ليدل نيهم به و داشته آب به ازين ها نهال يكوتاه مدت در جهينت در ،شود يم خارج اهيگ دسترس
  .باشند يم

 
  .سجزي دشت تاغ، سياه ،يكيپالست پوش كف زدايي، بيابان: كليدي هاي واژه

  
  مقدمه 

تعداد زيادي از كشورهاي جهان در مناطق خشك و 
وپنج  چهل در مجموعاين مناطق . خشك قرار دارند نيمه

سطح جهان را  هاي زمين سوم  كيميليون كيلومترمربع يا 
در اين مناطق خشكسالي  .)Habiba.,  2012( گيرند    دربر مي

و محدوديت آب از مهمترين مشكالت است و رشد جمعيت 
 شدهنيز باعث  يهاي اخير و گسترش نيازهاي انسان در دهه

كه منابع آب شيرين سطحي و زيرزميني بيش از حد مصرف 
در  مسئلهاين . و به صورت بحران مطرح گرددشود 
 مانندگردد و براي كشوري  هاي خشكسالي تشديد مي دوره
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در  ويژه بهايران كه بر روي كمربند خشك زمين قرار دارد و 
دماوندي و (نياز به توجه بيشتري دارد هاي مركزي  بخش

بنابراين براي حل اين مشكل ارائه ). 1384، اهرنجاني
تواند امري  منظور احياي مناطق خشك مي هايي به روش

  . مناسب و مقرون به صرفه باشد
در جلوگيري از رشد و گسترش ثر ؤم هاي يكي از راه

روند بياباني شدن، مبارزه بيولوژيكي است كه عالوه بر 
فه داراي جلوگيري از اين روند با توليد بيوماس و علو

  ).1377قربانلي، (باشد  مزاياي جانبي نيز مي
وجود آب و خاك  مسئلهدر مورد كشت نهال، مهمترين 

در مناطق بياباني تهيه آب شيرين بسيار دشوار  .مناسب است
كاهش مصرف  برايبوده و هزينه بسيار زيادي را دربر دارد، 

  . هاي مختلفي كار شده است آب تاكنون بر روي روش
Cao  هاي پالستيكي  از روش فيلم) 2008(و همكاران
منظور بهبود  كاشت درختان و به برايپذير  تخريب زيست

مقاومت به خشكي، كاهش زهكشي و تبخير در طول 
اش كمتر است استفاده  هايي كه بارش از متوسط ساليانه دوره
هاي  ها با استفاده از فيلم گودالدر اين روش كاشت، . كردند

. نهال كاشته شد بعدپذير پوشيده و  تخريب يستزپالستيكي 
هاي كاشته شده با اين روش، رشد بهتر و تراكم  گونه  تمامي

و بقاي بيشتري را نسبت به روش فاقد پوشش نشان دادند 
)Cao et al., 2008.(   

Memon  هاي  روش آبياري با كيسه) 2010(و همكاران
. ررسي كردندخشك ب اي خشك و نيمه اتيلن را در منطقه پلي

و  شدهمتر حفر  سانتي 81به عمق هايي  چالهدر اين روش 
منظور زهكشي  به(منفذ ريز  5تا  4اتيلني كه  هاي پلي كيسه
با ها تعبيه گرديد و  بود، در گودال در آنها ايجاد شده) امالح

ها نشان داد كه اين روش آبياري   بررسينتايج . خاك پر شد
باالتر همراه  رايج داراي بازدهيدر مقايسه با روش آبياري 

 Memon et( عملكرد بهتري بودنيز آب بيشتر و ذخيرة  با

al., 2010(.  
اين پژوهش نيز با همين هدف و با استفاده از روش 

دار و  هاي پالستيكي منفذ ايزوله كردن كف گودال با فيلم
جلوگيري از زهكشي آب در اطراف ريشه سياه تاغ در 

اي بيولوژيك پايدار مناطق خشك احي براي دشت سجزي
رو بلكه امكان  اصفهان مورد سنجش قرار گرفت تا از اين

زايي و بحران اين نواحي را تا  مشكالت ناشي از بيابان
  . كندحدودي تعديل 

  
  ها  مواد و روش

  موقعيت منطقه مورد مطالعه
پروژه تحقيقاتي مذكور در دشت سجزي با مساحت 

كيلومتري از مركز  40هكتار در فاصله  40000 يتقريب
زايي درجه يك استان  عنوان كانون بحران بيابان اصفهان و به
منطقه مورد مطالعه در محدوده جغرافيايي . انجام شد

تا  51°56′29″عرض شمالي و  32°55′18″تا  ″50′23°32
حداكثر اختالف . است طول شرقي واقع شده ″30′07°52

متر و شيب آن بين صفر تا  130شت حدود ارتفاع در اين د
دو درصد متغير است كه بيانگر دشتي نسبتاً صاف و هموار 

متر و متوسط  ميلي 99ميزان بارندگي ساليانه حدود . باشد مي
متر  ميلي 1675) روش بالني كريدل(تبخير و تعرق ساليانه 

هاي مختلف تعيين اقليم  اقليم منطقه بر اساس روش. باشد مي
بياباني   رتن، آمبرژه و گوسن خشك، خشك سرد و نيمهدوما

  هكنندتهديد  عامل ترين اصلي و مهمترين. است گزارش شده
 و غرب سمت از كه بوده شديد يبادها وزش دشت اين

 باد سرعت .افتد مي اتفاق بعكس غرب و شمال غرب، جنوب

 يك متر در ثانيه تا شانزده متر در ثانيه از دشت اين در

كمترين سرعت بادي كه قادر است . است شده گيري اندازه
باعث فرسايش بادي و جابجايي ذرات خاك در اين منطقه 

 470باشد كه تعداد آن در سال از  شود پنج متر در ثانيه مي
اداره منابع طبيعي زدايي،  طرح بيابان(كند  مورد تجاوز مي

  ).1374استان اصفهان، 
   هاي كاشت روش

ارها بدين شرح است كه ابتدا مراحل كلي اجراي تيم
گذاري شد، سپس  حفر چاله نشانه برايهاي مورد نظر  مكان

متر  سانتي 60هاي زيرين خاك تا عمق  با استفاده از مته اليه
و به فواصل مترمكعب  سانتي 60ها به ابعاد  شكسته و گودال

ها با خاك پر  چاله بعدند و متر از يكديگر حفر گرديد 3
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گيري  كاشت خصوصيات مورد نظر گياه اندازهقبل از  ؛شدند
هاي پالستيكي حاوي نهال از  سپس گلدان ،و يادداشت شد

ها كاشته  ناحيه ريشه جدا شد و در تاريخ اول اسفند نهال
ب از طريق درزها آمنظور جلوگيري از هدر رفت  به. شدند

 0007/0ضخامت  با هاي شفاف پالستيكدر خاك از 
قبل از . ها استفاده شد كردن گودال پوش كف برايمتر  ميلي

 .شدها ابتدا در كف آنها پنج منفذ ايجاد  قراردادن پالستيك
متر استفاده شده  2متر پالستيك به عرض  2براي هر گودال 
توسط پالستيك به طور كامل  ها هاي گودال و كف و كناره
 45ها تا ارتفاع  گودالپس از اينكه ). 1شكل(پوشانده شد 

نهال شدند اقدام به كاشت ي با خاك زراعي پر متر سانتي
ها در دشت  آب مورد نياز براي آبياري نهال. تاغ شد سياه

ني و از ايستگاه تحقيقاتي سابرسجزي توسط تانكر آ
زمان و مقدار  .شد ميتأمين  يزدايي دشت سجز بيابان
  . ليتر آب براي هر نهال بود 30بطور ماهيانه به اندازه  يآبيار

  

  
  جديد كاشت تاغ ه نمايي از شيو -1شكل 

  

  ها برداري صفات مورد مطالعه و يادداشت
عنوان يكي از معيارها  خصوصيات مورد مطالعه كه به

قضاوت در ارتباط با تأثير يا عدم تأثير هريك از  براي
شرح ب ،ها مورد مطالعه قرار گرفت تيمارها بر روند رشد نهال

  :بودزير 
ارتفاع، از  يگير براي اندازه): متر سانتي(ارتفاع نهال  -

 Dean( شد آن در نظرگرفته بخش فوقانيگياه تا   محل يقه

et al., 2009.(   
  قطر تاج): متر سانتي(پوشش نهال  قطر متوسط تاج -

كه ميانگين  طوري هب ،گيري گرديد پوشش در دو جهت اندازه
   .)Dean et al., 2009(باشد  آنها برابر قطر متوسط گياه مي

منظور   به: ميزان رطوبت نگهداري شده در خاك -
در گيري ميزان آب يا رطوبت نگهداري شده در خاك  اندازه

هريك از تيمارها، از روش مستقيم آون يا وزني استفاده 
هاي خاك  ابتدا نمونه و آن به اين صورت است كه در گرديد

آوري و به  متري هر گودال جمع سانتي 30از عمق حدود 
خشك شدن،  برايها  نمونهسپس . شد  آزمايشگاه انتقال داده

ساعت در آون  48گراد به مدت  سانتي  درجه 105 در دماي
بر اساس وزن مرطوب و وزن در آخر . شدندقرار داده 

بر  )Gravimetric water content( خشك، رطوبت خاك
فرمول زير نحوه . شدمحاسبه  حسب درصد و از رابطه زير

دهد  را نشان مي )GWC(سبت رطوبت جرمي يا محاسبه ن
)Dean et al., 2009 .(  

  
GWC(%)=

جرم	آب	موجود	در	خاک
جرم	بخش	جامد	خاک = 100 ∗ جرم	خاک	مرطوب جرم	خاک	خشک

   جرم	خاک	خشک

  محاسبات آماري
در اين آزمايش، اثر دو نوع كاشت متفاوت بر روي نحوه 

با استفاده از طرح كامالً تصادفي  H.ammodendronرشد 
بررسي  براي. تكرار مورد بررسي قرار گرفت 5متعادل در 

اين طرح پس از انجام دوره آزمايشي مواردي نظير ارتفاع 
داري شده در  پوشش و ميزان آب نگه گياه، قطر متوسط تاج

. گيري و مورد بررسي قرار گرفت اندازه ها  خاك گودال
افزار  ها با استفاده از نرم از اين ارزيابي آمده هاي بدست داده
20SPSS مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت 

   ).2و  1 هاي ولجد(
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  نتايج 
قطر  تأثيرات هريك از تيمارها را در ارتفاع و 1جدول 

داري  تاغ و ميزان رطوبت نگه پوشش نهال سياه متوسط تاج
  . دهد شده در خاك نشان مي

  
  تكرار 5داري شده در خاك در  ارتفاع، قطر متوسط تاج و ميزان رطوبت نگهبر تيمارها مقايسه  - 1جدول 

  (%) داري شده در خاك رطوبت نگه  )cm( قطر متوسط تاج پوشش  )cm( ارتفاع 
 تيمار
بدون فيلم پالستيكي  فيلم پالستيكيبا  تكرار

 بدون فيلم پالستيكي  فيلم پالستيكيبا  )شاهد(
 بدون فيلم پالستيكي  فيلم پالستيكيبا   )شاهد(

  )شاهد(
1 84/3 ±33  07/2±16 92/1±20 6/1 ±8  25/45 ±574  3/39 ±313  
2 84/3 ±30  07/2±11 92/1±22 6/1 ±9  25/45 ±517  3/39 ±237  
3 84/3 ±35  07/2±13 92/1±18 6/1 ±10  25/45 ±631  3/39 ±305  
4 84/3 ±25  07/2±12 92/1±21 6/1 ±12  25/45 ±532  3/39 ±253  
5 84/3 ±29  07/2±15 92/1±23 6/1 ±11  25/45 ±542  3/39 ±228  

  
نشانگر اين است كه دو تيمار كفپوش پالستيكي  2جدول 

هاي ارتفاع، قطر  و كاشت معمولي از نظر ميانگين ويژگي
داري شده در خاك  متوسط تاج پوشش و درصد رطوبت نگه

داري با يكديگر  درصد تفاوت معني 95در سطح احتمال 
  . دارند

  
  هاي بررسي شده در تيمارها ويژگي) tآزمون (آزمون مقايسه ميانگين دو نمونه مستقل  - 2جدول 

 t df  Sig(2-tailed) 

  00/0  8  69/8واريانس دو جامعهبرابري  ارتفاع
  00/0  143/6  69/8نابرابري واريانس دو جامعه

  00/0  8  69/9برابري واريانس دو جامعه  قطر متوسط تاج پوشش
  00/0  71/7  69/9نابرابري واريانس دو جامعه

  00/0  8  89/10برابري واريانس دو جامعه  داري شده در خاك رطوبت نگه
  00/0  84/7  89/10دو جامعهنابرابري واريانس

  
  بحث 

طرح تحقيقاتي مذكور در قالب طرح انتخاب بهترين 
تاغ در اسفندماه سال  كاشت گياه سياه برايروش كاشت 

به مرحله اجرا درآمد و در طي مراحل رشد مورد  1390
ادامه ها در حال حاضر نيز  گيري اندازه(ارزيابي قرار گرفت 

  ).دارد
پوش  كف(دليل موفقيت روش كاشت به صوت ايزوله 

جلوگيري از خارج  دليل بهدر مقايسه با شاهد ) پالستيكي
گياه از طريق وجود درز و شيارهاي شدن آب مورد نياز 

هاي سازگار با مناطق  كشت نهال و درختچه. خاك است

عنوان مؤثرترين راه مبارزه  بياباني در حال حاضر به
گسترش بيابان محسوب  براي جلوگيري ازلوژيك بيو
با توجه به كمبود نزوالت آسماني و توزيع  ،گردد مي

حداكثر امكان نامناسب آن بايد بتوان از حداقل آب موجود 
با هدف  رو از اينوجود آورد،   جذب و رشد را براي گياه به

دستيابي به راهكارهاي مناسب با اهداف مورد نظر در زمينه 
وري از آبياري در مناطق خشك و  بهره بازدهيش افزاي

پوش  هاي اين تحقيق، استفاده از كف بياباني و بر اساس يافته
پرورش نهال  برايمناسب  يها پالستيكي منفذدار از روش

تاغ در اين مناطق بياباني با تبخير و تعرق بسيار شديد  سياه
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  .و بادهايي با سرعت بسيار زياد است
 باتواند  مي هاي پالستيكي اده از پوششكه استف طوري هب
 يريجلوگدليل  به(شده در خاك  يدار آب نگه زانيم شيافزا

) موجود در منطقه يها شكاف قيآب از طر عياز خروج سر
در  ياريآب آب وهاي پراكنده  سبب استفاده از بارندگي

 دررا  آب از يشتريب مقدار جهينت در و شدهآب  مناطق كم
 ييها نهال گردد يم مشاهده كه يطور به ؛دهد قرار اهيگ ارياخت
 قطر نظر از هم و ارتفاع نظر از هم اند بوده ماريت نيا تحت كه

  . اند داشته يبهتر رشد پوشش، تاج متوسط
Cao  يها لميف اثر يبررس با زين) 2008(و همكاران 

بهبود بقاء و رشد درختان در  ريپذ بيتخر ستيز يكيپالست
 انيب ،هاي لسي چين دار فالت خشك و شيبهاي  در زمين

از ثري ؤمكه استفاده از اين شيوه جديد كاشت، بطور  كرد
مضافاً ند، ك زهكشي آب خاك در اوايل كاشت جلوگيري مي

باالي سطوح رطوبت  نسبتاًبدين وسيله باعث حفظ اينكه 
در ادامه وي  .شود خاك در دوره بحراني پس از كاشت مي

هايي با  اين روش حتي براي گونهز شود كه ا متذكر مي
در . توان استفاده كرد ميپايداري كم در مقابل تنش آبي نيز 

ماه بررسي آب آبياري به اعماق نفوذ  9مورد شاهد نيز طي 
رسد كه  در نتيجه مقدار كمي از آب به مصرف گياه مي ،كرده

بيان . شود در نهايت به رشد و نمو كمتري در گياه منتهي مي
دست آمده با توجه به  نكته نيز ضروري است كه نتايج بهاين 

با تغيير  رو از اين ،وضعيت اقليم منطقه مورد مطالعه است
شرايط آب و هوايي و بهتر شدن شرايط رطوبت و بارندگي 

منظور بهبود  بهبنابراين  .تواند بهتر باشد در هر سال نتايج مي
كه تأثير  گردد هرچه بيشتر عملكرد اين روش پيشنهاد مي

وري و  پذير در افزايش بهره تخريب كاربرد پالستيك زيست
همچنين در مناطقي  .آبياري مورد مطالعه قرار گيرد بازدهي

متر  ميلي 1675تبخير از متوسط مثل دشت سجزي كه 
؛ استفاده از يك اليه پالستيك سطحي براي برخوردار است

ثير أت تواند پوشاندن سطح و رفع تبخير سطحي از خاك مي

همچنين بر  .ها داشته باشد مثبتي در رشد و استقرار نهال
كه در پالستيك سطحي شود  اساس مشاهدات پيشنهاد مي

هايي اطراف جوانه براي نفوذ آب و همچنين  سوراخ
ناشي از تجمع امالح در اطراف جلوگيري از سوختگي 
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Abstract 
This research was aimed to achieve a method resulting in further establishment and 
survival of Haloxylon ammodendron seedlings as well as increased water productivity. 
The study was conducted in the Sejzi plain for nine months. In this experiment, 
Haloxylon ammodendron was cultivated in the study area under two treatments: plastic 
film and control. Porous plastic films were applied to avoid water loss. Both treatments 
were under the same conditions.This project was carried out in a completely 
randomized design over a period of nine months. During this period, indicators such as 
seedling height and crown diameter were measured. Data were analyzed by SPSS 
software. Our results clearly showed that the plastic film was a suitable water-supplying 
technique for the growth of Haloxylon ammodendron seedlings in such areas with 
severe evapotranspiration and high-speed winds. The land of Sejzi is porous, leading to 
the water loss; therefore, the success of this method is related to avoiding the loss of 
water needed for plant growth.  
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