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چکیده
منافع را براي انسان درپی هاي دور مورد توجه بوده و آگاهی از چگونگی این ارتباط بیشترین ارتباط بین خاك و گیاه از زمان

هاي رشد اندام هوایی گیري شاخصتاغ از طریق اندازهاثر خصوصیات خاك بر استقرار گیاه سیاهتحقیقدر این رو از این،داشته است
یی والت برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیامنظور در دو منطقه مجاور با خاك متفاوت در شهرستان گناباد و مهبدین.بررسی شد

اي دونمونهtاز طریق آزمون Minitabافزار گیري شد و با استفاده از نرمتاغ اندازههاي درختچه سیاههاي رشد اندامخاك و شاخص
تأثیر با توجه به نتایج این پژوهش پارامترهاي خاك شامل درصدآهک، میزان پتاسیم و فسفر بر رشد تاغ .مورد ارزیابی قرار گرفت

اما افزایش درصد اشباع خاك، کاهش اسیدیته خاك و افزایش میزان کربن و نیتروژن در کشت فارو و هدایت داري نداردمعنی
همچنین شوري خاك . گرددالکتریکی پایین در چاله پر شده از رسوبات و نیز بافت ریز دانه در دو نوع کشت باعث بهبود رشد تاغ می

.ددهثیر قرار نمیأمانی این گیاه را تحت تزنده

.والت، استقرارتاغ، گناباد، مهسیاه: هاي کلیديواژه

مقدمه
ها در مناطق خشک و بیابانی از قبیل برخی محدودیت

ثر، توزیع نامناسب باران، وزش ؤکمبود یا عدم بارندگی م
ها به علت داغ، سست و ناپایدار بودن خاكوبادهاي شدید

ها،فقدان یا کمبود مواد آلی، شور و قلیایی بودن خاك
گیاهی از برداري از پوششدن خاك در مقابل بهرهحساس بو

اي هستند رویه دام، همگی عوامل بازدارندهطریق چراي بی
مین أتبرايشوند براي حفظ گیاهان به اقداماتی که باعث می

مین أتو نگه داشت رطوبت قابل استفاده گیاه نیاز باشد که 
موارد مشکل و پرهزینه و یا غیرممکن بیشتراین موارد در 

از گیاهانی براي احیاء و اصالح بایددر این مناطق . است
د در نهاي عمیق، بتوانمراتع استفاده شود که با داشتن ریشه

د و آب مورد نیاز خود را از نمقابل خشکی مقاومت کن
براین اساس باید با توجه به . نماینداعماق زمین دریافت 

کردرمنطقه گیاه مناسب را انتخاب شرایط حساس ه
). 1389، کردوانی(

Mousaei Sanjerehei)2012 ( رابطه خاك کرد کهبیان
بهبود مراتع در مناطق خشک و و گیاه براي مدیریت و

گیاهی و پوششوي رابطه بین ،استخشک مورد نیازنیمه
خاك را در مراتع ندوشن یزد مورد مطالعه قرار داد و اعالم 
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بافت خاك، آهک، شوري و ماده آلی با توزیع که کرد 
Abdهمچنین. باشدهاي گیاهی داراي تفاوت معنادار میگونه

EL-Ghani وAmer)2003 ( در بررسی رابطه
سیناي کشور مصر اعالم گیاهی و خاك در بیابانپوشش
دو عامل شوري و بافت خاك از عوامل محدود کننده کردند

و طاطیان. باشندخشک و بیابانی میهاي مناطق رشد گونه
برخیمعرفگیاهیهايگونهدر تعیین) 1390(همکاران

ازاستفادهبا،قمنمککوهمراتعدرخاكخصوصیات
اصلیعواملرا ازخاكبافتوبندي شوريرستهتکنیک

-Jin.کردندمعرفی گیاهیهايگونهرشدهمحدودکنند Tum

گیاهی با اقلیم و خاك در پوششدر بررسی روابط ) 2002(
دریافت که پراکنش گیاهان ) شمال چین(استان شانکسی 
و Cantero. تنوع اقلیم و توزیع خاك داردرابطه نزدیکی با

مطالعاتی را در زمینه اثر عوامل مختلف ) 2003(همکاران 
گیاهی مراتع مرکزي پوششاقلیمی، خاکی و توپوگرافی بر 

دادند که عالوه بر متغیر نشانآنان. آرژانتین انجام دادند
، عناصر غذایی خاك در پراکنش گیاهان نقش مهمی ارتفاع
گیاهی پوششبه بررسی ) 2005(و همکاران Enrigth.دارند

گیاهی در پارك ملی پوششمناطق بیابانی و رابطه محیط و 
دادند که در تعیین نشانآنان. کیتارا در پاکستان پرداختند

زیرزمینی و مواد شیمیایی خاك اي، عمق آبپراکنش گونه
با ) Frances)2008و Quevedo. اي داشتندنقش عمده

گیاهی در مناطق خشک پوششمدلی از روابط خاك و ارائه
گیاهی در این پوششدادند که تغییرات خشک نشانو نیمه

یچیده بین عناصر خاك و ها در نتیجه ارتباطات پاکوسیستم
.گیرداقلیم و تغییر در رطوبت خاك شکل می

هاي بنابراین ارتباط موجود بین خاك و گیاه از زمان
دور مورد توجه بشر بوده و کشف این ارتباطات بیشترین 

با مطالعه ارتباطات بین . استمنافع را براي بشر درپی داشته
افت و از آنها توان به ویژگی هریک دست یخاك و گیاه می

براي مدیریت صحیح و منطبق بر اصول اکولوژیک استفاده 
عملیات برايیکی از گیاهانی که در سطح وسیع . کرد

باشد که گیاهی تاغ میسیاه،شودی استفاده مییزدابیابان
متر، 4ندرت درختی به بلندي تا حدود اي و یا بهدرختچه

به رنگ هاي جوانپوست ساقه خاکستري تیره، شاخه
هاي سال جاري به رنگ سبز و یا خاکستري روشن، شاخه

هاي مسن آویزان، بندبند، بندها به اي، در پایهمتمایل به نقره
ا خیلی کوچک و فلسی شکل، هبرگ. مترمیلی12تا 6طول 

فصل گلدهی اوایل بهار و . طور کامل تحلیل رفتهگاهی به
هاي لب روي تپهگیاه اغ. باشدفصل رسیدن میوه پاییز می

شود و در اغلب شنی بخش دشتی ایران و تورانی دیده می
). 1387،رضایی(است مناطق کویري و بیابانی کاشته شده

هاي مختلف تاغ و مطالعات زیادي در رابطه با ارتباط گونه
کریمپور . استانجام شدهن امحققخاك توسط 

وی خصوصیات فیزیکثیر أتبررسی در )1384(	ریحان
میایی خاك بر روي تعداد بوته تاغ در حاشیه پالیاي شی

بین درصد پوشش و تعداد به این نتیجه رسید کهطبس
هاي گونه گیاهی تاغ با خصوصیات خاك رابطه بوته

به با توجهداري وجود دارد ولی میزان همبستگی معنی
.خصوصیات خاك متفاوت است

رابطه رشد گیاه زرد تاغ با ) 1382(مختاري و همکاران 
خصوصیات خاك را در منطقه اوزید آباد کاشان مورد 

میزان سنگریزه که داد نشانآنان نتایج . بررسی قرار دادند
مثبت داشته و ثیر أتروي پارامتر سطح تاج پوشش خاك بر

pHپارامتر وزن خشک اندام هوایی با حداکثر میزان شن و 

همچنین آهک عامل محدود کننده .یابندك افزایش میخا
اثر ) 2009(و همکاران Mohammadi. باشدرشد تاغ می

هاي طبیعی و دست خصوصیات ادافیکی خاك در رویشگاه
کاشت گیاه زرد تاغ در منطقه چوپانان نایین را مورد بررسی 

خصوصیات فیزیکی خاك ند کهو نتیجه گرفتندقرار داد
و درصد سنگریزه خاك و خصوصیات شیمیایی بافت مانند

ماده آلی، فسفر قابل جذب، ظرفیت تبادل مانندخاك 
کاتیونی، شوري، قلیائیت و درصد گچ بیشترین اثر را بر 

) 1386(اصفهان و همکاران زندي. پارامترهاي تاغ دارند
تاغ را با خصوصیات خاك در دشت ارتباط رشد سیاه

که داد نشانآنان نتایج کردند،سگزي اصفهان بررسی 
درصد رطوبت اشباع و مانندخصوصیات فیزیکی خاك 

شوري و قلیائیت و درصد ازت مانندخصوصیات شیمیایی 
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.تاغ دارندهاي گیاهی سیاهکل بیشترین اثر را بر شاخص
Salar)2009 (ثیر برخی خصوصیات أدر بررسی ت

ت تاغ، به این نتیجه دسفیزیکی خاك بر شاخص رشد سیاه
یافت که شاخص رشد با درصد رطوبت اشباع همبستگی 

در نتیجه درصد رطوبت اشباع فاکتور تعیین کننده ،منفی دارد
) 2011(و همکاران Mojirنتایج. باشددر رشد گیاه تاغ می

هاي خاك بر رشد تاغ در دشت ثیر ویژگیأدر مطالعه ت
درصد سدیم داد که هدایت الکتریکی،سگزي اصفهان نشان

ثیر منفی و درصد شن و أتبادلی، کلر، اسیدیته و درصد رس ت
عمق سخت الیه از سطح خاك بر پارامترهاي گیاه اثر مثبت 

و Shaltoutهاي انجام شده توسطبررسی. گذاردمی
پراکنش تاغ در عربستان نشان مورددر ) 1997(همکاران 

هاي آن انحصاري و محدود بوده و دهد که رویشگاهمی
ین عامل محدودکننده این گیاه در عرصه منابع طبیعی مهمتر

.باشدخاك سطحی و میزان شوري می
ی و احیاء مناطق مرکزي ایران یزداگیاه تاغ براي بیابان

این گیاه نسبت . هاي بسیار زیاد کشت شده استدر مساحت
هاي مختلف رشد متفاوت به خاك حساس بوده و در خاك

تحقیق بررسی اثر خصوصیات هدف از اینرواز این،دارد
هاي و شیمیایی خاك در مناطق مختلف بر شاخصی فیزیک

باشد تا بتوان هاي دست کاشت میرشد اندام هوایی تاغ
کردشناسایی تاغ راعوامل ادافیکی محدود کننده رشد سیاه

.کردرشد آن کشت برايو این گیاه را در مناطق مساعد 

هامواد و روش
معرفی منطقه

در منطقه شماره یک،. شداین پژوهش در دو منطقه اجرا 
و تا داردقراروالتشهرستان مهبخش مرکزيقسمت جنوبی

هیچ گونه مرکز . کیلومتر فاصله دارد25آباد شهر فیض
جز محله چاه زیستی و یا اقتصادي در منطقه مورد مطالعه به

. استقرار موقت دامداران است، وجود نداردگوجی که محل
گناباد -در شرق این محدوده جاده ارتباطی تربت حیدریه

شورنزدیکی کالقرار داشته، در جنوب، مرز منطقه به 

آباد و رسیده، در سمت شمال منطقه اراضی روستاي رحمت
متوسط درجه . در بخش غربی آن روستاي میاندهی قراردارد

150، متوسط بارندگی ساالنه 4/20حرارت سالیانه
. باشدمتر و آب حاصل از ذوب برف در منطقه ناچیز میمیلی

اقلیم منطقه در روش دومارتن اصالح شده فراخشک معتدل 
شناسی در زون ساختاري به لحاظ ساختار زمین.باشدمی

870ارتفاع متوسط از سطح دریامثلث مرکزي واقع شده،
ر ژئومورفولوژي در منطقه مورد ستنها یک واحد دشتومتر

شرکت مهندسین مشاور (است مطالعه تشخیص داده شده
).1386، آبخیزگستر شرق

بخش مرکزيمنطقه شماره دو، در قسمت شمالی
کیلومتر فاصله 25و تا شهر گناباد شدهشهرستان گناباد واقع 

از شمال به کال شور، از جنوب به جاده این منطقه. دارد
–یونسی واقع در نیستان از شرق به جاده گناباد–گناباد 

جعفر، از غرب به بند محمدوالت واقع در منطقه کالته مالمه
تقریبی فاصله .شودمیرزا حاجی و کالته قیچی محدود می

.باشدیلومتر میک20مطالعاتی حدود هگناباد تا محدودشهر
منطقه بر اساس مطالعات هواشناسی میزان بارندگی سالیانه

. باشدمیلیمتر است که عمدتاً به صورت باران می145
نوع اقلیم بر . باشدمی9/19متوسط درجه حرارت سالیانه 
هاي آمبروترمیک هواشناسی اساس روش دومارتن و منحنی

879ارتفاع متوسط از سطح دریا . استخشک تعیین شده
منطقه مورد .درصد است5/1و شیب متوسط آن حدود متر
بوده و از واقع سر ژئومورفولوژي دشتالعه در واحد مط

شودشناسی آبرفت عهد حاضر محسوب میلحاظ زمین
.)1383،شرکت مهندسین مشاور آبادگران فالت شرق(

روش کار
یابی به هدف مطالعه در هر دو منطقه شمال دستبراي 

کاري اجرا شده هاي نهالوالت طرحگناباد و جنوب مه
والت در منابع طبیعی شهرستان گناباد و مهتوسط ادارات 

1390و 1389هاي زدایی در سالهاي بیابانقالب پروژه
نهال 1389در سال. طور متناظر مورد بررسی قرار گرفتبه

داخل در هر دو منطقه) Haloxylon aphyllum(تاغ سیاه
داخل 1390کنتور فاروهاي احداث شده و در سال 
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الزم به . ل حفر شده بودند، کشت شدهایی که سال قبچاله
در فاصله زمانی بین حفر و هاي مذکورچالهکه ذکر است 

.کشت از ماسه بادي موجود در منطقه پر شده بودند
هاي از طرحیکهرگیاهی در محل بررسی پوششبراي

براي این منظور، . گیري استفاده شدمذکور از روش نمونه
احد نمونه طبیعی انتخاب عنوان وهاي همسن گیاه بهپایه

به این ترتیب که چهار تکرار و در هر تکرار پانزده . شدند
. پایه به روش تصادفی سیستماتیک مورد بررسی قرارگرفت

کاري به صورت ردیفی انجام شده هاي بوتهاز آنجا که طرح
به صورت تصادفی ) تکرارها(ها انتخاب ردیف، بنابرایناست

به صورت ) هابوته(برداري ههاي نمونو انتخاب واحد
براي. شدانجام ) نهال15از ابتداي هر ردیف (سیسماتیک 

عنوان واحد گیري پارامترهاي گیاهی، پایه گیاه بهاندازه
هاي ارتفاع، قطر برداري در نظر گرفته شد و شاخصنمونه

هاي گیري و بر اساس دادهگیاهی اندازهیقه و قطرتاج پوشش
محاسبه و تولید بوتهاج پوشش و حجمبدست آمده سطح ت

به روش آدالید برآورد گردید، همچنین براي محاسبه 
چاله دارا و فاقد بوته در هر ردیف50مانی تعداد درصدزنده

.شدمورد بررسی، شمارش 
ها چهار از طرحیکمطالعه خاك در محل هربراي

صفر تا بیست و (پروفیل حفر و هشت نمونه از دو افق 
پس از انتقال . برداشت گردید) متريا چهل سانتیبیست ت

Saturation(خاك به آزمایشگاه درصد اشباع خاك

percentage:Sp (کردن گل اشباع در آون و از طریق خشک
گلاسیدیته خاك در.انجام شدهیدرومتريروشبهبافت
گیري هدایت از طریق اندازهخاكمتر و شوريpHبااشباع

الکتریکیسنجهدایتبااشباععصارهدر)EC(الکتریکی
:T.N.V(شوندهمواد خنثی. تعیین شد Total Neutralizing

Value ( از طریق روش حجمی، درصد مواد آلی خاك به

روشبه)N(و نیتروژن(Walky Black)روش سرد
خاك به روشهعصاردر)P(فسفر. شدگیرياندازهکجلدال
Olsonهمادعنوانبهاسکوربیکاسیدکارگیريبهباو

مقدار. شدگیرياسپکتروفتومتري اندازهوسیلهبهاحیاکننده
استات آمونیوم گیري باعصارهروشبامحلول)K(پتاسیم

، حقیقیجعفري(شدقرائتفتومترفلیمدستگاهبا=7pHدر 
خاك و هايدادهآماريبررسیمنظوربه). 1382
استفاده Minitabافزاراز نرمگیاهی در دو منطقه پوشش
دیگروهادادهنرمال بودنازاطمینانازپسکهگردید

براياي با واریانس نابرابر ي دو نمونهtآزمون ازمفروضات
.شداستفادههامقایسه نمونه

نتایج
و سال 1389در سال هادر دو منطقه مورد مطالعه، تاغ

ست که اعلت آن. در دو بستر متفاوت کشت شدند1390
کنتورفاروها احداث شدند و همزمان زیر کشت 89در سال 

هایی که داخل چاله90هاي سال کاريکه بوتهرفتند؛ درحالی
سال قبل احداث شده بودند، انجام شد و در این فاصله این 

نتایج رواز این.ها از ماسه بادي انباشته شده بودندچاله
کور در دو منطقه متناظر هاي مذعملیات اصالحی در سال
.گرفتجداگانه مورد بررسی قرار 

–ها از لحاظ پراکنش با روش اندرسون ابتدا توزیع داده
، سپسبررسی گردید)Anderson-Darling(دارلینگ

نتایج بررسی اثر خاك بر .ها نرمال تشخیص داده شدداده
کشت نهال در داخل (89کاري سال تاغ در طرح نهال

هاي در دو جدول شماره یک شاخص) کنتورفارو
گیري فاکتورهاي اندازه2گیري بوته و جدول شماره اندازه

.استدر خاك ارائه شده
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والتگناباد و مه1389کاري تاغ طرح نهالهاي رویشی سیاهمقایسه میانگین شاخص-1جدول 
قطر یقه

)cm(
قطر تاج پوشش 

)cm(
سطح تاج پوشش

)cm2( ارتفاع بوته)cm( حجم بوته
)cm3(

تولید
)gr(

مانی زنده
(%)

1.36762.4315758.4192182117.884گناباد
1.34844.95163442.677280596.859والتمه

P-Value0.785**0.000**0.000**0.000**0.000**0.008**0.014

که در جدول شماره یک نمایش داده tبا توجه به آزمون 
هاي گیاهی در تاغزارهاي شهرستان است تمامی شاخصشده

باشد که این اختالف متفاوت میوالتمهگناباد با شهرستان 

داراي تفاوت %5سطح اطمینان جز در شاخص قطر یقه در به
.باشدمیدار معنی

والتگناباد و مه1389کاري هاي فیزیکی و شیمیایی خاك طرح تاغمقایسه میانگین ویژگی-2جدول 

مق
مکانع

E
C

(d
s/

m
)

S
P

%

pH

S
an

d%

C
la

y%

S
il

t%

O
.C

%

N
%

T
.N

.V
%

P
(m

g/
kg

)

K
(m

g/
kg

)

20 -0

645/292/23313/77/817/46/131563/001575/0063/113/9170گنابادشمال
جنوب

والتمه
63/4805/197.3507/8485/408/1100685/0007/075/105/5180

P-Value271/0**005/0744/0251/0890/0201/0**031/0**027/067/0095/0663/0

40-20

91/369/23838/637/874/423/170928/00095/0938/1277/65/162گنابادشمال
جنوب

والتمه
84/61078/18588/740/805/71/120683/0007/038/1183/5215

P-Value143/0**0/0**005/0254/0107/0**021/0088/0089/0091/0531/0111/0

tشیمیایی خاك با آزمون ی و بررسی خصوصیات فیزیک

دهد که اسیدیته خاك، درصد نشان می2در جدول شماره 
شن، رس، سیلت، میزان آهک، پتاسیم و فسفر داراي تفاوت 

باشد اما درصد اشباع خاك در دو نمی%5معنادار در سطح 
داراي اختالف معنادار %5افق سطحی و عمقی در سطح 

در شمال گناباد میزان کربن و نیتروژن در منطقه. باشندمی

باشد میوالتجنوب مهدو افق مورد مطالعه بیشتر از منطقه 
.باشددار میمعنی% 5ختالف در عمق سطحی در سطح که ا

هاي در طرحتاغسیاهدر بخش دوم اثر خاك بر گیاه 
. دو شهرستان بررسی گردید90تاغکاري اجرا شده در سال 

و 3در جدول شماره تاغسیاهي هانتایج مقایسه شاخص
.شدارائه 4پارامترهاي خاك در جدول شماره 



135شماره 24فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 

والتگناباد و مه1390کاري تاغ طرح نهالهاي رویشی سیاهمقایسه میانگین شاخص-3جدول 
قطر یقه

)cm(
قطر تاج پوشش 

)cm(
سطح تاج پوشش 

)cm2(
ارتفاع بوته 

)cm(
حجم بوته 

)cm3(
تولید

)gr(
مانیزنده

(%)
470/193/58279983/5415703010692گناباد

327/192/4718658/418054553.492والتمه
P-Value

**042/0**0/0**0/0**0/0**0/0**0/00/1

در جدول شماره سه نمایانگر آن است که tنتایج آزمون 
شهرستان 90هاي گیاهی در تاغزارهاي شاخصمیتما

در سطح مانیزندهجز درصد بهوالتمهگناباد با شهرستان 
.باشدمیدار داراي تفاوت معنی% 5اطمینان 

والتگناباد و مه1390کاري تاغهاي فیزیکی و شیمیایی خاك طرحمقایسه میانگین ویژگی-4جدول 

مق
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%

P
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K
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kg
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20 -0

لشما
گناباد

42/551/215/704/7845/652/151513/001525/0375/1215/11215

جنوب
والتمه

46/7653/21378/77/8410/629/91368/00113/019/121/4165

P-Value
**050/0902/0621/0**042/0806/0**005/0829/00593/0859/015/0147/0

40 -20

شمال
گناباد

995/661/22225/77/7529/502/190297/0003/081/1385/5155

جنوب
والتمه

57/11960/224/778/7522/9150929/00095/025/141/45/146

P-Value065/0773/0241/0965/0**006/0**028/0124/0122/0629/0162/0771/0

و شیمیایی خاك در سال ی هاي فیزیکمقایسه ویژگی
دهد که میزان اسیدیته، نشان می4در جدول شماره 1390

پتاسیم و فسفر خاك همچنین درصد اشباع خاك، کربن، 
داري در دو افق مورد بررسی تفاوت معنینیتروژن و آهک

در حالی که هدایت الکتریکی خاك در ،دهدنشان نمی
% 5تفاوتند که این تفاوت در سطح اطمینان هاي مذکور مافق

همچنین درصد شن در .باشددار میتنها در افق سطحی معنی
افق سطحی و درصد رس در افق عمقی و درصد سیلت در 

داراي تفاوت % 5سطح اطمینان دو افق سطحی و عمقی در

.باشددار میمعنی

بحث
گیاهی هاي کلیه شاخصکه دهد مینتایج بررسی نشان

بجز 1389ی سال یزدامنطقه شمال گناباد در طرح بیابان
هاي متناظر در منطقه جنوب قطر یقه در مقایسه با طرح

کرد کهتوان اذعان میرواز این،باشدوالت باالتر میمه
کشت نهال تاغ به دو صورت کشت در فارو و در چاله 

اد پرشده از ماسه بادي در منطقه مورد پژوهش شمال گناب
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است و از آنجایی که تر بودهوالت موفقمهنسبت به جنوب
شرایط اقلیمی و سطح دو منطقه از لحاظ فیزیوگرافی،

توان تفاوت در می،باشندزیرزمینی تقریباً مشابه میآب
شیمیایی خاك در دو منطقه را از وی هاي فیزیکویژگی

. ها در نظرگرفتدالیل بروز این تفاوت
مناطق تحت 1389سالییزدابیاباننتایج خاك طرح

داد که درصد اشباع خاك در دو افق سطحی و بررسی نشان
والت عمقی در منطقه شمال گناباد بیشتر از منطقه جنوب مه

ب آداري درنتیجه توانایی خاك این منطقه در نگه،باشدمی
بیشتر است که خود باعث استقرار بهتر گیاه در خاك 

و زندي اصفهان و ) Salar)2009ج گردد که با نتایمی
اسیدیته خاك در منطقه . مطابقت دارد) 1386(همکاران 
والت در دو افق مورد بررسی باالتر از شمال جنوب مه
از ،باشد که در افق عمقی تفاوت آن معنادار استگناباد می

شدهافزایش اسیدیته خاك باعث محدودیت رشد تاغ رواین
، )1386(اصفهان و همکاران است که با نتایج زندي 

Mohammadiو ) 2009(و همکارانMojiri و همکاران
در بررسی بافت خاك دو منطقه . کندمطابقت می) 2011(

تر مشاهده گردید که خاك شمال گناباد داراي بافت ریز دانه
باشد که تنها درصد سیلت در والت مینسبت به جنوب مه

Mojiriباشد که با نتایج افق عمقی داراي تفاوت معنادار می

و ) 1390(طاطیان و همکاران ،)2011(و همکاران 
Mohammadiمبنی بر اینکه وجود )2009(و همکاران

،گرددهاي تاغ میخاك ریزدانه موجب رشد بهتر گونه
از لحاظ مواد غذایی خاك منطقه شمال گناباد . مطابقت دارد

ژن خاك در باشد که تفاوت درصد کربن و نیتروتر میغنی
کمبود مواد غذایی البته . دار شدافق سطحی دو منطقه معنی
توان دلیلی دیگر بر والت را میخاك در منطقه جنوب مه

Mohammadiضعف رشد تاغ در منطقه دانست که با نتایج 

.مطابقت دارد)2009(و همکاران
ی یزداهاي گیاهی در طرح بیاباننتایج بررسی شاخص

هاي گیاهی منطقه دهد که کلیه شاخصنشان می1390سال 
هاي متناظر در مانی در مقایسه با طرحشمال گناباد بجز زنده

طور که عنوان همان. باشدوالت باالتر میمنطقه جنوب مه
شیمیایی خاك دو منطقه وی تورهاي فیزیکشد با بررسی فاک

نتایج . ها تحلیل گردیدعلت این تفاوت،تحت پژوهش
در دو منطقه تحت 1390ی یزداآزمایش خاك طرح بیابان

هدایت الکتریکی در منطقه جنوب که داد بررسی نشان
ویژه در افق سطحی باالتر از منطقه شمال گناباد والت بهمه
گیاه در مواجه با شوري واکنشاولین باشد و از آنجا کهمی

گذارد که میثیر أتبنابراین بر رشد تاغ ،باشدکاهش رشد می
و Shaltout، )1386(اصفهان و همکارانبا نتایج زندي

، )2009(و همکارانMohammadi،)1997(همکاران 
) 2011(و همکاران Mojiriو ) 1390(و همکاران طاطیان

داد که بافت فت خاك دو منطقه نشانبررسی با. مطابقت دارد
درصد شن افق (تر خاك در منطقه شمال گناباد ریزدانه

سطحی کمتر، درصد سیلت سطحی و عمقی بیشتر و درصد 
همانطور که بیان شد با نتایج ،باشدمی) رس عمقی کمتر

Mojiri و ) 1390(و همکاران طاطیان،)2011(و همکاران
Mohammadiمطابقت دارد)2009(و همکاران.

پارامترهاي خاك شامل ،با توجه به نتایج این پژوهش
ثیر أتدرصدآهک، میزان پتاسیم و فسفر بر رشد تاغ 

داري ندارد اما افزایش درصد اشباع خاك، کاهش معنی
اسیدیته خاك و افزایش میزان کربن و نیتروژن در کشت 

ت و پر شده از رسوبافارو و هدایت الکتریکی پایین در چاله 
دانه در دو نوع کشت باعث بهبود رشد تاغ نیز بافت ریز

مورد همچنین تغییرات شوري خاك در محدوده . گرددمی
.دهدقرار نمیثیر أتمانی این گیاه را تحت مطالعه زنده

سپاسگزاري
ارشد با نامه کارشناسیتحقیق در راستاي انجام پایاناین

کارکنان از وراز اینشده است،انجام 27389کد طرح 
حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد کمال محترم 

.را داریمتشکر و قدردانی 
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Abstract
The relationship between soil and plant has long been considered, leading to the greatest
benefits to humans. This study was aimed to investigate the effect of soil properties on
establishment of Haloxylon aphyllum. For this purpose, in two adjacent regions with
different soil, some of the physical and chemical properties of soil and growth
parameters of Haloxylon were measured in Gonabad and Mah'velat cities. Data were
analyzed using the Minitab software through the two-sample t test. According to the
results, soil parameters including the percentage of lime, potassium and phosphorus had
no significant effect on the growth of Haloxylon. However, increased soil saturation
percentage, reduced soil pH and increased amount of carbon and nitrogen in furrow
cultivation, and low electrical conductivity in the pits filled with sediments as well as
fine soil texture in two cultivations led to improve the growth of Haloxylon. Also, soil
salinity does not affect the viability of this species.
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