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  چکیده

 شدهبیتخر شدتبهامروزه پوشش گیاهی طبیعی در بسیاري از مناطق خشک بنا به علل مختلف، 
 منظوربهدهد. یکی از راهکارهاي مدیریتی شدن سوق میبیابانی يسوبهاي که این مناطق را پدیده است؛

طریق جنگلکاري است داغ)، از جلوگیري از پیشروي بیابان، کشت انواع گیاهان سازگار (مانند درختچه قره
هاي مورد استفاده، نقش مهمی در رسیدن به این هدف دارند. از عوامل مؤثر بر و در این راستا کیفیت نهال

با هدف  پژوهشتوان به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك بستر اشاره کرد. این ها، میکیفیت نهال
داغ در نهالستان در قالب طرح یاه قرههاي گمشخص کردن تأثیر خصوصیات خاك بر رشد و نمو نونهال

در نهالستان اداره منابع طبیعی شهرستان  1392کامالً تصادفی با هفت تیمار و چهار تکرار در بهار سال 
هاي هاي رویشی نونهالزیرکوه انجام شد. نتایج نشان داد که ترکیب خاك بستر کشت بر روي ویژگی

-، بهترین ترکیب خاك براي رشد نونهالاین پژوهشداري دارد. بر اساس نتایج ثیر معنیداغ تأدرختچه قره

قسمت کود حیوانی. بنابراین  از: یک قسمت رس، دو قسمت ماسه و یک عبارت استداغ هاي گیاه قره
 هایی با کیفیت باالتربراي تولید نهال ذکر شدههایی با شرایط مشابه از ترکیب شود در نهالستانپیشنهاد می

  .استفاده شود

  .مقاوم اهانینهال، گ تیفیدر مناطق خشک، ک يجنگلکار ،زاییابانیب هاي کلیدي:واژه
*

                                                                                                                         
 msaghari@birjand.ac.ir :Email                                      نویسنده مسئول: *
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  مقدمه
پذیر هاي بسیار حساس، شکننده و آسیبدر اکوسیستم

که از  زیستیخشک، کاهش تولید مناطق خشک و نیمه
، وحشاتیحراه تخریب منابع (پوشش گیاهی، 

اي تواند پدیدهشود می) حاصل میوخاكآب
بوده و زمین ممکن است توان تولید و  برگشترقابلیغ

دائم از دست بدهد  طوربهتأمین نیاز زندگی انسان را 
)Jafari and Tavili, 2010آثار و شواهد نشان می .(-

اي از ایران که سطح دهد که در گذشته، قسمت عمده
خشک در و نیمهوسیعی از آن را مناطق خشک 

اي از برگرفته، پوشیده از جنگل بوده ولی امروزه نشانه
). تخریب Mossadegh, 2011آن باقی نمانده است (

-اي است که مناطق خشک و نیمهپوشش گیاهی پدیده

-دهد. بیابانیشدن سوق میبیابانی يسوبهخشک را 

اي است ) پدیدهDesertification( زاییشدن یا بیابان
هاي سخت طبیعی یا اقدامات از آثار کنشناشی 

اي که جداگانه یا توأم در منطقه صورتبهانسانی، 
زایی بیابان یبه عبارتدارد.  را شدنپتانسیل بیابانی

هاي خشک، فرآیندي است که طی آن خاك زمین
طرف نابودي و شدن، پوشش گیاهی به بایر يسوبه

کند می يروپسکاستی  يسوبه زیستیتولیدات 
)Jazirehee, 2010(.  مداخله بشر از طریق عملیات

هاي مناسب استفاده از سیستم يریکارگبهکنترل یا 
تواند روند تخریب را متوقف کند و در اراضی، می

 ,Mesdaghiنهایت این فرآیند را دگرگون سازد (

ها، نقش مهمی ). در این بین درختان و درختچه2003
بهبود معیشت مردم در  شناختی ودر حفظ تعادل بوم

  عهده دارند. مناطق خشک بر
هاي مبارزه با گسترش بیابان، یکی از روش

کاشت گیاهان سازگار است. جنگلکاري مناطق بیابانی 
اي روان از نظر هاي ماسهخصوص تثبیت تپهو به
ریزي عمران و توسعه این مناطق و عملیات برنامه

جه به آنکه با تو .زدایی اهمیت خاصی داردبیابان
زندگی نزدیک به یک میلیارد نفر که در مناطق خشک 

کنند، به حفظ و احیاي این و بیابانی دنیا زندگی می
رو توجه به مدیریت صحیح مناطق بستگی دارد، از این

و بازیابی مجدد پوشش گیاهی در این نواحی از طریق 
 Jafari andطبیعی یا مصنوعی بسیار مهم است (

Tavili, 2010.(  
طبیعی از طریق اعمال مدیریت بر  زادآوري

اما ؛ شودپوشش گیاهی مرغوب باقیمانده اعمال می
هاي سازگار مصنوعی مستلزم استقرار گونه زادآوري

-پرورش يهانهالکاشت بذر و یا بازکاشت  لهیوسبه

. در )Mosadegh, 2014( است هایافته در نهالستان
طبیعی  صورتبهشرایط سخت محیطی، گیاهان کمتر 

این با توجه به مقدار بارندگی نمایند. بنابرمی زادآوري
توان در مناطق خشک و و پراکنش آن، روشی که می

بیابانی ایران براي کشت استفاده کرد، نهالکاري است 
)Jafari and Tavili, 2010.(  

اي عمده به تولید نهال در امر جنگلکاري، هزینه 
ن الزم است براي تولید نهال ایررود و بنابشمار می

خوب با هزینه متعارف هرگونه کوششی صورت گیرد 
)Jankju, 2009 براي جنگلکاري موفق، تولید بذر و .(

نهال باکیفیت از اهمیت خاصی برخوردار است. تولید 
نهال داراي کیفیت مناسب نیازمند دقت و مهارت در 

ت انتخاب مکان مناسب براي ایجاد نهالستان و مدیری
سازي بستر کاشت و همچنین رویاندن الزم براي آماده

شده و پرورش نهال  هاي اولیه بذور سبزو مراقبت
موفقیت در عملیات مقدار عوامل مختلفی بر . است

خالت دارند نهالکاري داز طریق  مناطق خشکاحیاي 
 تیفیباکهایی تولید و کاشت نهال این موارد،که از 

تولید  ).Ahmadlou et al., 2009 a( مناسب است
-هاي مناسب، انتقال و کاشت صحیح و مراقبتنهال

مانی آنها اهمیت زیادي هاي اولیه در استقرار و زنده
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ها در هنگام کاشت در دارد. تعداد زیادي از نهال
روند که یکی از دالیل آن مناطق از بین می گونهنیا

 Rahmaniهاي تولیدي است (کیفیت نامناسب نهال

and Khoushnevis, 2005 براي ایجاد یک .(
جنگلکاري اقتصادي، داشتن یک نهالستان با شرایط 

هایی با مطلوب و مدیریت مناسب که بتوان نهال
  کیفیت خوب و کمیت باال تولید کرد ضروري است.

توانند در کمیت و کیفیت تولید عوامل مختلفی می
در . از عوامل مؤثر باشند مؤثرنهال در یک نهالستان 

توان به محیط و بستر باال، می تیفیباکهاي تولید نهال
کاشت مناسب اشاره کرد. بستر بذر از طریق مطلوب 
کردن شرایط فیزیکی و شیمیایی خاك موجب افزایش 

-زنی بذر، رشد ریشه و بازدهی تولید نهال میجوانه

). بر پایه نظر Ahmadlou et al., 2009 bشود (
Wightman ) الزم است در کنار 2001و همکاران (

هاي مناسب، توجه زیادي نیز شناخت گونه و ژنوتیپ
یابد، صورت به محیطی که نهال در آن پرورش می

گیرد تا نهال با کیفیت باال براي کاشت در عرصه تولید 
شود. عوامل مختلفی بر میزان تولید کمّی و کیفی نهال 

توان ا میترین آنهکه از مهم رگذارندیتأثها در نهالستان
به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك بستر کاشت 

هاي مورد استفاده در جنگلکاري را اشاره کرد. نهال
هاي به دو گروه تقسیم کرد: نهال یطورکلبهتوان می

. در مناطق خشک و هاي گلدانیریشه لخت و نهال
گرم که جابجایی نهال ریشه لخت موجب بروز 

شود، براي پرورش نهال، ضایعات و خسارت عمده می
شود و بجاي کرت، از ظروف گوناگون استفاده می

هاي روئیده شده در ظروف را به همان صورت نهال
نمایند تا در این فاصله به عرصه جنگلکاري منتقل می

). Dehghani shoraki, 2006آسیبی به آنها وارد نشود (
ترکیبی از ماسه، خاك  یطورکلبهخاك داخل ظروف 

 معموالًپوسیده و  کامالًدون شوري و کود دامی رس ب

توان به نسبت مساوي است که برحسب نوع گونه می
در صورت ضرورت تغییراتی در این نسبت داد 

)Jazirehee, 2010.(  
مختلفی در زمینه موضوع  هايپژوهشکنون تا

پژوهش در رابطه با درختان باغی و جنگلی مناطق 
در رابطه با  پژوهشاما ؛ انجام رسیده است مرطوب به

-هاي مناطق خشک و بیابانی بهگیاهان سازگار جنگل

 پژوهشخصوص در ایران بسیار اندك است. در 
Tabari ) اثر خاك نهالستان بر رشد 2008و همکاران (
مانی نهال درخت زربین در عرصه جنگلکاري و زنده

، پژوهشمورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج این 
هاي زربین تحت تأثیر تیمارهاي نی و رشد نهالمازنده

که علت آن تغییر در مقدار  مختلف خاك قرار گرفته
  کود آلی است.

 Ahmadlou ) 2009و همکاران a در مورد اثر (
هاي درختان زربین و سرو ترکیبات خاك بر رشد نهال

به این نتیجه رسیدند اي در نهالستان کلوده آمل، نقره
ها مختلف خاك و رشد نهالکه بین ترکیبات 

همبستگی زیادي وجود دارد. در بررسی دیگري که 
Ahmadlou ) 2009و همکارانb در مورد گونه (

جنگلی کاج حلب انجام دادند به این نتیجه دست 
زنی و ترکیبات مختلف یافتند که بین درصد جوانه

نسبت قوي وجود دارد. همچنین خاك همبستگی به
-درباره نهال and Weih Otuba) 2015طبق گزارش (

هاي درخت آکاسیا در نهالستانی در کشور اوگاندا، این 
ها، تحت تأثیر نتیجه قابل استنباط است که رشد نهال

  فراوان خاك بستر بوده است.
 از .Nitraria schoberi Lعلمی  نام با داغقره گیاه

 گیاهان بهترین از )، یکیZygophyllaceaeتیره قیچ (

 بسیاري با مقایسه در بوده که هاي روانشن کنندهتیتثب

 خاص برتري از شن دوست و شور پسند گیاهان از

 )، زیراBaghestani Meybodi, 1993است ( برخوردار
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حوضه مجاورت در که شنی هايتپه است روي قادر
 زیرزمینی شور هايآب سطح و داشته شور قرار هاي

 با مقایسه در اغدقره همچنین رشد نماید. باالست، آنها

 داراي که هاییعرصه در و آتریپلکس، تاغ مانند گیاهانی

 و بهترهستند  سطح به زیرزمینی نزدیک آب هايسفره
 ). عالوهShahriari et al., 2011شود (می مستقر بیشتر

 این برگ و شاخ که است داده نشان تحقیقات بر این،

 در گوسفند و شتر تعلیفبراي  علوفه مناسبی گیاه

 عالوه داغقره گیاه بنابراین بیابانی است. و خشک مناطق

 از تواندمی مناسب، علوفه تولید و سبز فضاي ایجاد بر

 کند زایی نیز به نحو مطلوبی جلوگیريبیابان پدیده
)Rezaee and Malakouti, 1997 .(توسعه رواز این 

 ايویژه اهمیت از بیابانی مناطق در مذکور گیاه کشت
  .است برخوردار

هاي ادارات منابع در نهالستان هرساله ازآنجاکه
طبیعی سراسر کشور بخصوص در مناطق خشک، 

احیاي مناطق  برايتعداد زیادي نهال، تولید و از آنها 
افزایش  هرگونه روشود، از اینشده استفاده میتخریب

هاي تولیدي سبب افزایش موفقیت و در کیفیت نهال
خواهد شد.  کاررفتهبهها و انرژي هزینهجویی در صرفه

، بررسی پژوهشبر این اساس، هدف از انجام این 
و  ECتأثیر خصوصیات خاك (شامل مواد آلی، بافت، 

pH (از طریق تغییر در ترکیب  در نهالستان مورداستفاده
 خاك ظروف کشت، بر روي خصوصیات زیستی گیاه

  .داغ استقره

  هامواد و روش
  پژوهشمشخصات منطقه مورد  -

و در نهالستان اداره  1392در بهار سال  پژوهشاین 
منابع طبیعی شهرستان زیرکوه از شهرهاي استان 

در  موردنظرشد. نهالستان خراسان جنوبی انجام 
دقیقه طول شرقی  58درجه و  59موقعیت جغرافیایی 

و  قرارگرفتهدقیقه عرض شمالی  37درجه و  33و 
است. میانگین متر  980داراي ارتفاع از سطح دریا 

 بیبه ترتدماي حداقل و حداکثر سالیانه در این منطقه 
گراد و میانگین بارندگی + درجه سانتی40و  -10

  ).Rostampour, 2013متر است (میلی 150سالیانه آن، 
  روش پژوهش -

-در ابتدا اقدام به تهیه و جمع پژوهشبراي انجام این 

هاي طبیعی در منطقه داغ از عرصهآوري بذر گیاه قره
(واقع در اطراف دق پترگان بخش زیرکوه شهرستان 

شد. در بهار سال بعد و قبل از  1391قائن) در تیرماه 
سازي اولیه آنها کاشت، بذرها بوجاري شده و آماده

-گلدان( یشیآزماهاي انجام گرفت. آماده کردن واحد

 پژوهشدر  موردنظرك با ترکیب ها) نیازمند تهیه خا
بود. براي انجام این کار اقدام به فراهم کردن مقدار 

 شدهدهیپوسالزم ماسه، خاك رس و کود حیوانی 
هاي آزمایشی که . در مرحله بعد واحدشد(گاوي) 

و  10هاي پالستیکی به رنگ تیره و با قطر شامل گلدان
با ترکیب  شدههیتهمتر بودند، از خاك سانتی 20ارتفاع 

و  پرشدهبود،  موردنظرمختلف که وابسته به نوع تیمار 
طور جداگانه و به تعداد سه به موردپژوهشبذر گیاه 

عدد در هر گلدان کاشته شد. پس از کشت بذور، 
ها را در نهالستان در جایگاه مناسبی که از نور، گلدان

زهکشی و تهویه الزم برخوردار بود، قرار داده و در 
روزه رویش، عملیات داشت و  120ره طول دو

هاي هرز و اري مرتب، وجین علفمانند آبی( ينگهدار
. در پایان فصل رویش، شد) بر روي آنها اعمال غیره
ها خارج کرده از گلدان دقتبهرا  افتهیرشد هاي نهال

هاي رویشی آنها و پس از شستشو با آب، ویژگی
و خشک  چه، وزن ترچه، طول ریشهشامل طول ساقه

تک چه در مورد تکچه و وزن تر و خشک ریشهساقه
شد. ضمناً از خاك مربوط به هر گیري ها اندازهنهال

تهیه و پس از انتقال به آزمایشگاه  تیمار، پنج نمونه
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دانشگاه بیرجند،  دانشکده کشاورزي شناسیخاك
شامل درصد ماده آلی، بافت  خصوصیات آنها از رخیب

-وري به ترتیب با استفاده از روشخاك، اسیدیته و ش

 تیهدامتري و ، هیدرومتري، الکترودبلک یوالکهاي 
  گیري قرار گرفت.مورد اندازه یسنج

این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با هفت 
تیمار و چهار تکرار اجرا شد. تیمارهاي بکار 

  عبارت بودند از: شدهگرفته
ماسه + یک تیمار اول: دو قسمت رس + دو قسمت 

  قسمت کود حیوانی
: یک قسمت رس + یک قسمت ماسه + یک دوم ماریت

  قسمت کود حیوانی
تیمار سوم: یک قسمت رس + دو قسمت ماسه + یک 

  قسمت کود حیوانی
تیمار چهارم: دو قسمت رس + یک قسمت ماسه + 

  یک قسمت کود حیوانی
  تیمار پنجم: یک قسمت رس + یک قسمت ماسه

  مت رس + دو قسمت ماسهتیمار ششم: یک قس
  تیمار هفتم: دو قسمت رس + یک قسمت ماسه

 28تعداد کل واحدهاي آزمایشی  بیترتنیابه
عدد در نظر گرفته شد. پس از برداشت اطالعات 

هاي بر ویژگی موردپژوهشموردنیاز، اثر تیمارهاي 
داغ با استفاده از تجزیه واریانس رویشی نونهال قره

)ANOVA .آمده در دستهاي بهمیانگین) بررسی شد

داغ با هاي رویشی نونهال قرهمورد هر یک از ویژگی
استفاده از آزمون توکی مورد مقایسه قرار گرفتند. 

آماري با استفاده از برنامه آماري  يهالیوتحلهیتجز
SAS  صورت گرفت. همچنین رسم نمودارها نیز با

  انجام شد. Excelافزار استفاده از نرم

  نتایج
دهد که با تغییر ترکیب ها نشان میداده لیوتحلهیتجز

کشت خاك، برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 
افزایش کود  کهيطوربه). 1کند (جدول خاك تغییر می

به بستر کشت، منجر به افزایش ماده آلی و شوري 
  شود.خاك می

نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر تیمارهاي 
-هاي رویشی نونهال گیاه قرهگیمختلف خاك بر ویژ

 ریتأثداغ نشان داد که تغییر ترکیب خاك کشت گلدان 
هاي رویشی بر تمامی ویژگی) p≥01/0( داريمعنی

  ).2داغ داشته است (جدول درختچه قره
ها نشان داد که نتایج حاصل از مقایسات میانگین

و  متر)سانتی 14/4(با مقدار چه میانگین طول ساقه
در  متر)سانتی 76/21(با مقدار چه میانگین طول ریشه

 1(شکل  تیمار پنجم داراي بیشترین اندازه بوده است
  ).2و 
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  داغخصوصیات فیزیکی و شیمیایی تیمارهاي مختلف خاك براي تولید گیاهچه قره – 1جدول 
Table 1. Physical and chemical attributes of substrates used for the production of Nitraria schoberi 

seedlings 

 تیمار
Treatment 

pH EC (ms/cm) 
 ماده آلی (درصد)

Organic matter (%) 

 رس
 (درصد)

Clay (%) 

 سیلت
 (درصد)
Silt (%) 

 شن
 (درصد)

Sand (%) 

 بافت خاك
Soil texture 

 تیمار اول
First treatment 

6.94 15.08 1.38 18 24 58 Sandy loam 

 تیمار دوم
second treatment 

6.80 20.6 1.80 17 30 53 Loam 

سومتیمار   
third treatment 

6.93 15.21 1.50 18 20 62 Sandy loam 

 تیمار چهارم
Fourth treatment 

6.82 14.08 1.18 19 21 60 Sandy loam 

 تیمار پنجم
Fifth treatment 

6.78 7.89 0.35 18 28 54 Sandy loam 

 تیمار ششم
Sixth treatment 

6.98 11.65 0.87 18 35 47 Loam 

 تیمار هفتم
Seventh treatment 

6.78 7.77 0.34 20 34 46 Loam 

  
داغه قرهدرختچ نتایج آماري حاصل از تجزیه واریانس اثر تیمارهاي مختلف خاك بر خصوصیات رویشی نونهال –2جدول   

Table 2. The ANOVA results of the different soil substrate treatments effect on the vegetative 
properties of Nitraria schoberi seedlings 

 درجه آزادي 
Df 

 مجموع مربعات
SS 

 میانگین مربعات
MS 

F Sig. 
 نتیجه آزمون
Test result 

چهطول ساقه  
Shoot length 

6 162.01 27.00 7.94 0.0001 ** 

چهطول ریشه  
Root length 

6 3865.01 644.17 6.65 0.001 
** 

چهوزن تر ساقه  
Shoot fresh weight 

6 2.35 0.40 5.13 0.006 
** 

چهوزن تر ریشه  
Root fresh weight 

6 3.76 0.63 6.84 0.001 
** 

چهوزن خشک ساقه  
Shoot dry weight 

6 0.12 0.02 5.09 0.004 
** 

چهوزن خشک ریشه  
Root dry weight 

6 0.17 0.03 10.50 0.0001 
** 

  .Significant at 99% confidence level :**                                                           .            درصد 99دار در سطح اطمینان **: معنی
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  چه نونهال درختچه قره داغاثر تیمارهاي ترکیب خاك بستر کشت بر طول ساقه -1شکل 

Figure 1. The effect of combined treatment of soil substrates on the shoot length of 
 Nitraria schoberi seedlings 

 
 

  
  چه نونهال درختچه قره داغاثر تیمارهاي ترکیب خاك بستر کشت بر طول ریشه -2شکل 

Figure 2. The effect of combined treatment of soil substrates on the root length of Nitraria 
  

چه، هاي رویشی شامل وزن تر ساقهویژگیگر دی
چه و وزن خشک چه، وزن تر ریشهوزن خشک ساقه

میانگین  با مقدار بیبه ترتچه در تیمار سوم (ریشه

بیشترین اندازه را  گرم) 11/0و  14/0، 64/0، 53/0
  ).6و  5 ،4، 3هاي اند (شکلداشته
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  داغچه نونهال درختچه قرهاثر تیمارهاي ترکیب خاك بستر کشت بر وزن تر ساقه -3شکل 

Figure 3. The effect of combined treatment of soil substrates on the shoot fresh weight of 
 Nitraria schoberi seedlings 

  
  داغچه نونهال درختچه قرهتیمارهاي ترکیب خاك بستر کشت بر وزن تر ریشهاثر  -4شکل 

Figure 4. The effect of combined treatment of soil substrates on the root fresh weight of 
 Nitraria schoberi seedlings 

  
  داغدرختچه قرهچه نونهال اثر تیمارهاي ترکیب خاك بستر کشت بر وزن خشک ساقه -5شکل 

Figure 5. The effect of combined treatment of soil substrates on the shoot fresh weight of Nitraria 
schoberi seedlings 
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  داغچه نونهال درختچه قرهاثر تیمارهاي ترکیب خاك بستر کشت بر وزن خشک ریشه -6شکل 

Figure 6. The effect of combined treatment of soil substrates on the root dry weight of Nitraria 
schoberi seedlings 

  
 6تا  1هاي و شکل 1هاي جدول همچنین داده

 رفته، اثر تیمارهاي دهد که بین تیمارهاي بکارنشان می
 ترسبککه داراي خاکی با بافت  اول، سوم و چهارم

-هاي رویشی مورد اندازهشنی لومی) بودند بر ویژگی(

گیري، بیشتر از تیمارهاي دوم، پنجم، ششم و هفتم 
بوده است.  ی)یا لوم ترنیسنگ(داراي بافت خاك 

دوم یا پنجم، سوم با متناظر (همچنین در تیمارهاي 
که اختالف در آنها در داشتن  ششم و چهارم یا هفتم)

ماده مقدار یا نداشتن کود حیوانی و در نتیجه تغییر در 
آلی خاك و شوري است، در تیمار اول که داراي بافت 
شنی لومی و تیمارهاي دوم و پنجم که داراي بافت 
خاك لومی هستند، اثر تیماري با شوري و ماده آلی 

-اندازه هاي موردتیمار پنجم) بر ویژگیخاك (کمتر 

گیري، بیشتر و بین تیمارهاي سوم با ششم و چهارم یا 
هفتم، تیمارهاي سوم و چهارم که شوري (و نیز ماده 

تر داشتند اندازه رشد آلی) بیشتر ولی خاك سبک
شوري ها بیشتر از دو تیمار ششم و هفتم که نونهال

تري هستند، بوده سنگین کمتر ولی داراي خاك با بافت
 است.

  بحث
ست که تغییر ا بیانگر آن پژوهش ایننتایج 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك بستر که ناشی از 
تغییر در ترکیب خاك مورد استفاده در واحدهاي 

-ها) است به روشنی بر روي ویژگیگلدان( یشیآزما

تأثیر داشته و موجب  داغقرههاي هاي رویشی نونهال
در  شدهگیريافزایش مقدار خصوصیات اندازه

طول  کهيطوربهاست.  شده و سوم تیمارهاي پنجم
چه در تیمار پنجم و وزن تر و خشک چه و ریشهساقه
چه در تیمار سوم نسبت به دیگر چه و ریشهساقه

داري داشته است. با مقایسه تیمارها افزایش معنی
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مورد استفاده در 

شخص شد که افزایش تیمارهاي مختلف با یکدیگر م
وابسته به  چه در تیمار پنجمچه و ریشهطول ساقه

پایین بودن مقدار شوري خاك است. شوري از طریق 
افزایش فشار اسمزي و بالطبع کاهش جذب آب 

-زنی بذرها را تحت تأثیر قرار میتوسط بذرها جوانه

و  Mahmoodvand et al., 2015.( Naseri(دهد 
زنی بذر اثر شوري را بر جوانه) نیز 2011همکاران (
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زنی جوانهداغ بررسی کردند. نتایج نشان داد که قره
قرار  ریتأثزیمنس بر متر تحت دسی 4بذرها تا شوري 
داري با افزایش شوري در طور معنینگرفت، اما به

زیمنس بر متر کاهش یافت. در دسی 8-12حدود 
ه هیچ بذري جوان NaCl زیمنس بر متردسی 16شوري 

داري معنی طوربهها چه و تعداد برگچهنزد. طول ساقه
و  Ramazani Gask. با افزایش شوري کاهش یافت

) نیز دریافتند که شوري منجر به 2009همکاران (
 Capparisچه گونه کور (چه و ساقهکاهش طول ریشه

spinosa شده است. همچنین (Tabande Saravi  و
) به این نتیجه رسیدند که شوري 2016همکاران (

 بنیه بذر، زنی،جوانه سرعت و کاهش درصد سبب
 و چهساقه خشک و تروزن چه،ریشه و چهساقه طول
برگ گیاه تنگرس  تعداد طورنیهمو  چهریشه

)Amygdalus lycioides.شد (  
-، افزایش وزن تر و خشک ساقهپژوهش این در

افزایش مقدار مواد چه در تیمار سوم نیز به چه و ریشه
یعنی آنکه وزن ؛ آلی در این تیمار وابسته بوده است

ها) با مقدار ماده آلی خاك گیاه (مجموع وزن سلول
نسبت مستقیم و طول گیاه با شوري خاك نسبت 

)، نیز 2015و همکاران ( Mahmoodvandعکس دارد. 
در بررسی اثر ترکیبات مختلف خاك و کود بر بهبود 

زنی کاج بروسیا در نهالستان به این نتیجه دست جوانه
کربن آلی، نیتروژن، فسفر و پتاسیم مقدار یافتند که 

خاك با افزودن کود دامی به بستر کاشت بیشتر شده و 
اي در نتیجه از طریق تأمین رطوبت و مواد تغذیه

بهبود  موجب ،استفاده از کودهاي دامیبا گیاه  ازیموردن
، با پژوهشنتایج این  .شدور بذ یزنجوانهوضعیت 

و ) a, b 2009و همکاران ( Ahmadlouنتایج تحقیقات 
)2007 (Abdul Matin and Sheikh  مطابقت دارد. در

یک بررسی نشان داده شد که بهبود وضعیت شیمیایی 
اي خاك به دلیل درصد بیشتر مواد آلی و عناصر تغذیه

کاج زنی بذرهاي خاك، شرایط بهتري را براي جوانه
). Ahmadlou et al.,2009 bحلب فراهم کرده است (

در بررسی دیگري مشخص شد که کود دامی از طریق 
بهبود و اصالح عوامل مهم خاکی، سبب افزایش 

 Souri andشده است ( Festuca ovinaعملکرد گونه 

Motamedi, 2014) .(2007 (Sheikh and Abdul 

Matin  م کاشت بذر شیش منظوربهی پژوهشدر
)Dalbergia sissoo در نهالستانی در بنگالدش، به (

این نتیجه رسیدند که بهترین ترکیب کشت، خاك 
) است. این 3:1نسبت با کود دامی گاوي (با  مخلوط

ترکیب به بهبود نفوذپذیري و ساختمان خاك، ظرفیت 
ظرفیت کاتیون  باال بردننگهداري آب، هوادهی و 

سبب افزایش جوانه روکند و از اینتبادلی کمک می
)، نیز 2009و همکاران ( Rezaeyanشود. زنی بذور می
شامل: ماسه، خاك معمولی (خاك نهالستان دریافت که 

) نسبت به خاك خالص 1:1:3و کود دامی به نسبت 
 Pistaciaاي در بستر کشت بنه (جنگلی و خاك ماسه

atlanticaوزن خشک ساقه  )، منجر به افزایش نسبت
 Motamedi and) 2014( پژوهششد. نتایج به ریشه 

Souri  نشان داد که استفاده از کودهاي آلی از مانند
 سوپر جاذبکودهاي دامی در کنار مصرف پلیمرهاي 

توانند ضمن کاستن از هایی هستند که میاز گزینه
شدت تنش خشکی، در بهبود عملکرد گیاهی و 

  باشند. مؤثرپایداري در تولید آنها 
، با توجه به اثرهاي پژوهشهاي افتهبر اساس ی

خصوصیات خاك مورد استفاده در تیمارهاي مختلف 
توان که حاصل تغییر در ترکیب خاك بوده است، می

اي مقاوم به شوري داغ درختچهبیان داشت با آنکه قره
هایی با کیفیت باالتر، هرچه است اما براي تولید نهال

روف کشت در شوري خاك مورد استفاده در بستر و ظ
ها از رشد و کیفیت بهتري نهالستان کمتر باشد نهال

، بین افزایش پژوهشدار خواهند بود. در این ربرخو
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مقدار شوري خاك در تیمارهاي مختلف با افزایش 
درصد ماده آلی در هر یک از تیمارها رابطه مستقیمی 

مقدار امالح در  باال بودنکننده شود که بیاندیده می
بر مبناي نتایج  شده است. برده کود حیوانی بکار

توان گفت که بین سه بررسی میاین از  آمدهدستبه
بافت، شوري و ماده آلی، اثر بافت خاك بر  ویژگی

داغ، در درجه اول هاي گیاه قرهاندازه رشد نونهال
اهمیت قرار داشته و سپس مقدار شوري و در نهایت 

با توجه به  رواز این آلی خاك قرار دارند. مقدار ماده
داغ، اثر مثبت مواد آلی خاك شن دوست بودن گیاه قره

ها، استفاده از خاکی با بر رشد گیاهان و مقدار هزینه
ترکیب یک قسمت رس همراه با دو قسمت شن و 

تواند ترکیب مناسبی براي یک قسمت کود حیوانی، می
ضمن آنکه  شمار رود.تولید نهال این درختچه به 

شود از کودهاي حیوانی با شوري باال در پیشنهاد می
  نشود.ترکیب خاك ظروف کشت استفاده 

  یتشکر و قدردان
رئیس اداره (آقایان مهندس عبداهللا نژاد  از لهیوسنیبد

-منابع طبیعی شهرستان زیرکوه) و مهندس یحیی جانی

ندس نوده (مسئول ایستگاه تولید نهال شاهرخت) و مه
کارشناس آزمایشگاه خاکشناسی ( یاسین هالل بیگی

صمیمانه قدردانی و  همکاري منظوربهدانشگاه بیرجند) 
  شود.تشکر می
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Abstract 
Today, natural vegetation is severely damaged in many arid regions due to different causes. This 
phenomenon leads to desertification in these areas. Afforestation by planting seedlings is one of the 
approaches to the prevention of desertification by planting suitable plant types (such as Nitraria 
schoberi L.). One of the effective factors in seedling quality is physical-chemical soil substrate 
properties. The aim of this research is to investigate the effect of soil substrate on vegetative properties 
of Nitraria schoberi seedling in nursery based on completely randomized design including seven soil 
treatments with four replications in Zirkouh nursery in the spring of 2013. The results showed 
significant effects of different soil treatments on different growth properties of Nitraria schoberi L. 
seedlings. Based on the results of this study, mixture of clay soil, sand and animal manure (1:2:1) can 
be suggested as the best soil substrate in order to growth of Nitraria schoberi L. seedlings in the study 
site and the similar areas. Using this soil composition is recommended for the purpose of production 
of high quality seedling in nursery, with ecological conditions similar to this research. 

Keywords: Afforestation in arid regions, Desertification, Resistant plants, Seedling quality. 
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