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 چکیده

ترین عوامل طبیعی هستند که از ایجاد مراتع مرغوب در بسیاری از دو عامل خشکی آب و هوا و شوری خاک از جمله مهم

است. یکی ی مرتعکاری با شکست مواجه شدههااز مراتع مناطق خشک کشور، برنامهکنند. در بسیاری نقاط ایران جلوگیری می

های خشکی و شوری ورد استفاده نسبت به تنشهای گیاهی معدم اطالع از میزان سازگاری گونهاز دالیل این عدم موفقیت، 

 aphyllum) گیاه سیاه تاغ جهت بررسی اثر سطوح مختلف شوری خاک بر بعضی خصوصیات رویشی باشد. این مطالعهمی

Haloxylon تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند به اجرا درآمد.  -ی آموزشیو در گلخانه 2332( در پاییز سال

 01 و 11، 21، )شاهد( 3 :گردید و تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح شوری ی طرح کامالً تصادفی اجراپایه آزمایش بر

داری از متر اختالف معنیموس بر سانتیمیلی 21و  3اد که بین شوری تکرار بودند. نتایج نشان د 4متر با موس بر سانتیمیلی

متر موس بر سانتیمیلی 11گیری وجود نداشته لیکن خصوصیات مورد نظر تحت اثر شوری نظر تأثیر بر صفات مورد اندازه

 ر به رویش نبود.متر( گیاه مورد آزمایش قادموس بر سانتیمیلی 01دار داشتند و در شوری باالتر )یکاهش معن

 

 تنش شوری، خصوصیات رویشی، سیاه تاغ کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

(. در کشور ما نیز مراتع دارای اهمیت زیادی 8ترین منابع طبیعی موجود بر روی کره زمین است )مراتع یکی از با اهمیت

لیل موقعیت خاص جغرافیایی از جمله (. کشور ایران به د7میلیون هکتار از سطح کشور را دربرگرفته است ) 31است و حدود 

% سطح کشور را نواحی اقلیمی خشک و فراخشک دربر 44شود، بطوریکه بیش از کشورهای خشک و کم باران محسوب می

باشد که سبب تجمع امالح ها و باال بودن میزان تبخیر میهای این منطقه کم یا پراکنده بودن بارندگی(. از ویژگی0)گیردمی

 10های شور در ایران در حدود دهد، سطح کلی خاک(. مطالعات انجام شده نشان می22شود)طحی خاک میالیه س در

 (.2% مساحت اراضی کشور( است)20میلیون هکتار )معادل 

ترین عوامل طبیعی هستند که از ایجاد مراتع مرغوب در ایران دو عامل خشکی آب و هوا و شوری خاک از جمله مهم

اند نیز دخالت د. عالوه بر عوامل طبیعی، عامل انسانی نیز در تخریب مراتعی که در همین وضعیت بوجود آمدهکننجلوگیری می

(. امری که پیامدهای 4)اسب و بحرانی استداشته و بنابراین پوشش گیاهی در عرصه وسیعی از کشور دارای وضعیت نامن

 (. 7)بین رفتن دامداری را بدنبال دارد.. همراه با از های شن، بروز ریزگردها، فرسایش خاک و.سوئی مانند طوفان

های یونی و اسمزی را آشکار خشک در بیشتر مراتع کشور، لزوم توجه به تنشوجود تنش شوری و اقلیم خشک و نیمه

اشی از گردد؛ با تنش نمی های مختلف از جنبه اثرپذیری از تنش اسمزی که از بارندگی کم حاصلسازد. تفاوت بین گونهمی
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(. تحقیقات نسبتاً 1)ی و اقلیمی حائز اهمیت خواهد بودها در خاک، در انتخاب گونه مناسب بر اساس سرشت خاکوجود یون

چه و همچنین وزن چه، ساقهدهد که با افزایش شوری طول ریشهزیادی که بر روی گیاهان زراعی مختلف انجام شده نشان می

زنی و رشد گیاهچه در شرایط شوری ممکن است به (. کاهش جوانه3،22)یابدمی داری کاهشبه طور معنی خشک گیاهچه

Naهای خاطر پتانسیل اسمزی پایین ریشه یا خاک و ممانعت از جذب آب، سمیت یون
Clیا  +

و یا عدم تعادل عناصر غذایی  -

 (.22)باشد

-مناطق مختلف کشور اقداماتی صورت میهای گوناگون برای احیای مراتع تخریب شده سالهاست که با استفاده از روش

گیرد و یکی از مهمترین آنها کاشت گیاهان مرتعی مقاوم نسبت به شرایط محیطی اینگونه مناطق است. در بسیاری از مناطق، 

های رنامهاما در بسیاری از نقاط، عملیات احیاء مراتع با موانعی روبرو بوده و ب راتع با موفقیت زیادی همراه بودهعملیات احیاء م

گیاهی  هایاست. یکی از دالیل این عدم موفقیت، عدم اطالع از میزان سازگاری گونهمرتعکاری را با شکست مواجه ساخته

(. بنابراین هدف از این تحقیق، شناخت بیشتر راجع به میزان 21است)های خشکی و شوری بودهمورد استفاده نسبت به تنش

 باشد.امر احیای مراتع تخریب شده، نسبت به سطوح مختلف شوری خاک میهای مورد استفاده در تحمل گونه

 

 هامواد و روش

 Haloxylonتحقیقاتی دانشگاه بیرجند بر روی بذور گونه سیاه تاغ ) -در گلخانه آموزشی 2332این تحقیق در پاییز سال 

aphyllumتصادفی با  در قالب طرح کامالًکلرید سدیم متر موس بر سانتیمیلی 01و  11، 21)شاهد(، 3های شوری( با تیمار

هایی محلولبا توجه به ظرفیت زراعی خاک مورد استفاده،  شوری مورد نظر چهار تکرار اجرا گردید. برای تهیه خاک با سطوح

دهای به واحشور انتقال خاک بود. پس از  مورد نیازکلرید سدیم متر موس بر سانتیمیلی 288و  48، 18 های صفر،با غلظت

های بذور گیاه ی مورد تحقیق در آنها اقدام شد. برای آماده سازی بذور، بالهنسبت به کاشت بذور گونهها(، آزمایشی )گلدان

ی سه برابر قطر بزرگ ساعت در آب خیسانده شدند. عمق کشت بذور در گلدانها، به اندازه21قبل از کاشت جدا و به مدت 

% تخلیه رطوبتی صورت گرفت. نگهداری گلدانها در گلخانه 30گلدانها بصورت مرتب و برابر  بذرها در نظر گرفته شد. آبیاری

ها، صفات رویشی مورد نظر شامل: طول سه ماه به طول انجامید و سرانجام پس از سپری شدن مدت مذکور و رشد نونهال

 گیری گردید.اندازه چهچه و ساقه، وزن خشک ریشهچهچه و ساقهریشهچه، وزن تر چه، طول ساقهریشه
ها از صورت گرفته و به منظور مقایسه میانگین SAS.v 9.1 افزارهای حاصل از آزمایش نیز با استفاده از نرمتجزیه داده

 استفاده شد. Excelافزار از نرم جداول و برای رسم LSDروش 

 

 نتایج و بحث

-دهد. نتایج بدست آمده بیانگر آنست که شوری اثر معنیهای تحقیق را نشان میتجزیه واریانس داده 2جدول شماره 

است. همچنین مقایسه میانگین خصوصیات رویشی مورد گیری داشتهات رویشی مورد اندازه( بر همه صف10/1سطح  داری)در

ر صفات ( از نظر تأثیر ب10/1داری)در سطح متر اختالف معنیموس بر سانتیمیلی 21و 3دهد که بین شوری نظر نشان می

دار متر کاهش معنیموس بر سانتیمیلی 11گیری وجود نداشته لیکن خصوصیات مورد نظر تحت اثر شوری مورد اندازه

 (.1متر، گیاه مورد آزمایش قادر به رویش نبود)جدول شماره موس بر سانتیمیلی 01داشتند و در شوری باالتر یعنی
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 ( اثر شوری بر خصوصیات رویشی گیاه سیاه تاغتجزیه واریانس )میانگین مربعات -2جدول 

منبع 

 تغییرات

درجه 

 آزادی

 طول

 چهریشه 

(cm) 

 طول

 چهساقه

(cm) 

وزن تر 

 چهریشه

(gr) 

وزن تر 

 چهساقه

(gr) 

وزن خشک 

 چهریشه

(gr) 

 وزن خشک 

 چهساقه

(gr) 

 1221/1* 11111/1* 483/1* 1123/1* 820/231* 300/33* 3 تیمار

 1114/1 111114/1 1107/1 11118/1 420/1 288/2 21 خطا
 %0داری در سطح دارای اختالف معنی *

 

 

 های مختلفخصوصیات رویشی در  گیاه تاغ تحت اثر شوری مقایسه میانگین -1جدول 

 شوری تیمار

(mmos.cm
-1) 

 طول

 چهریشه

 (cm) 

 طول

 چهساقه

(cm) 

 وزن تر

 چهریشه

(gr) 

 وزن تر 

 چهساقه

(gr) 

وزن خشک 

 چهریشه

(gr) 

وزن خشک 

 چهساقه

(gr) 

3  a11/21 a41/24 a 134/1  a70/1 a 120/1 a 22/1 

21  a87/21 a 04/24 a 14/1 a43/1 a 124/1 a 210/1 

11  b37/8  b44/22 b123/1 b 34/1 b 113/1 b 10/1 

01  c1  c 1 c 1  c 1 c 1 c 1 
 داری با یکدیگر ندارند.درصد تفاوت معنی 0احتمال در سطح ها دارای حرف مشترک، در هر ستون میانگین

 

(، همچنین باعث ایجاد 21شوری باعث کاهش پتانسیل آب خاک و ایجاد خشکی فیزیولوژیک در محیط ریشه شده)

کند و ی اثر اسمزی و اثر یونی از رشد گیاه جلوگیری می(. شوری در نتیجه24شود)ها میسمیت و به هم خوردن تعادل یون

گیاهچه و زنی و سرعت آن، رشد با افزایش میزان شوری و خشکی، درصد جوانه (.4شود)نهایت منجر به نابودی گیاه میدر 

ته و مرحله رویشی متفاوت اثر بازدارندگی شوری روی رشد گیاه با توجه به نوع گونه، واری .(23)یابدبیوماس کل کاهش می

 (.24)باشدمی

نه اسفناج را زنی و رشد اولیه دا( روی جوانهNaCl( در تحقیقی تأثیر شوری نمک طعام )1122)کشاورزی و همکارانبیجه

های تر و چه، طول ریشه و وزن نهالزنی، طول ساقهدهد درصد و سرعت جوانهمودند. نتایج تحقیق آنها نشان میبررسی ن

دهد که افزایش های تحقیق حاضر نیز نشان میدادهد. دار بودنخشک در تیمارهای شاهد با بقیه تیمارها دارای اختالف معنی

چه چه، وزن تر ریشهچه و ساقه%( طول ریشه0)در سطح یدارمتر موجب کاهش معنیموس بر سانتیمیلی21شوری از سطح 

بر اساس  .است که با نتایج تحقیقات گذشته مطابقت داردچه در گیاه مورد تحقیق شدهچه و ساقهچه، وزن خشک ریشهو ساقه

داری وجود در تمامی صفات مورد بررسی از نظر آماری تفاوت معنی 21با 3ها بین شوری نتایج حاصل از مقایسه میانگین

)شاهد(را نشان  3موس میانگینی باالتر از سطحمیلی 21چه حتی از لحاظ عددی، در سطح شورینداشت. طول ریشه

که به بررسی  (2338) 2است. اسمیرنافچه شدهدا سبب افزایش طول ریشهرسد تنش ابت(. بنابراین به نظر می1داد)جدول

های گیاهی در معرض تنش برای های گیاهی پرداخت دلیل این امر را نیاز بیشتر سلولاثرهای القا تنش اسمزی در سلول

پیدا کرد. بیشترین طول داری متر کاهش معنیموس بر سانتیمیلی 21چه با افزایش از سطح طول ریشه .کردبیان جذب آب 

                                                           
1
 - Smirnoff 
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متر مشاهده موس بر سانتیمیلی 01و کمترین آن)با مقدار صفر( در سطح  21( در سطح شوری 87/21چه)با مقدارریشه

و کمترین آنها در  21( در سطح گرم124/1چه نیز)گرم( و بیشترین وزن خشک ریشه14/1)چهبیشترین وزن تر ریشه گردید.

گرم و مینیمم آن در شوری  70/1با  3چه در سطح فر مشاهده گردید. ماکزیمم وزن تر ساقهصموس با مقدار میلی 01سطح 

آن  21% نسبت به سطح 211% و 0/01متر بترتیب موس بر سانتیمیلی 01و  11چه در شوری تر ریشهمالحظه شد. وزن  01

% 211% و 01بترتیب  (شاهد)3بت به سطح متر نسموس بر سانتیمیلی 01و  11چه نیز در شوری اقهکاهش داشت وزن تر س

 (.1کاهش داشت)جدول

، روند کاهشی را در خصوصیات رویشی مانند مترموس بر سانتیمیلی 21از سطح بر اساس نتایج تحقیق، افزایش شوری 

ه سیاه تاغ در گیاچه چه و وزن خشک ساقهوزن خشک ریشه ،چهوزن تر ساقه چه وچه، وزن تر ریشه، طول ساقهچهطول ریشه

موس بر سانتی متر بسیار حساس بوده و در این میلی 01به همراه دارد. همچنین نتایج حاصل نشان داد گونه تاغ به شوری 

  باشد.سطح از شوری خاک، قادر به رشد و ادامه حیات نمی
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Effect of different levels of soil salinity on some characteristics vegetative in  

Haloxylon aphyllum 

 

V. Khoshroo, M. saghari, H. Forooghifar, M. Jamialahmadi 

 

Abstract 

Factors such as dry climate and soil salinity are as most important to prevent to make good 

pastures in many parts of Iran. In many part of arid rangelands in Iran, the seeding programs is failed. 

One of the reasons for this failure, can be lack of know adaptability of plant species used against the 

salt and drought stress. This study was carried out to investigate effect of different levels of soil 

salinity on some characteristics vegetative Haloxylon aphyllum in agriculture faculty of Birjand 

University in the fall of 1391 in greenhouse condition. A completely randomized design was used to 

test and treatments were consisted of four levels of salinity: 3(control), 10, 20 and 50 mmohs.cm
-1

 of 

with four replications. Result showed there was not significant different for characteristics vegetative 

between salinity 3 and 10 mmohs.cm
-1

, but under salinity 20 mmohs.cm
-1

 had decrease (significantly) 

and plants cannot grow in higher salinity (50 mmohs.cm
-1

).  
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