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 (18/02/1400تاریخ پذیرش: ، 12/01/1400)تاریخ دریافت: 

 چکیده
ارومیه است. در دریاچۀ ربی غحاشیۀ در  داغقرهگونۀ  کاشتدستطبیعی و  هایتودهرویشی و خاک های ویژگیبررسی  ،هدف این پژوهش

و  کنددیلجب)مناطق  داغقره شدةکاریبوتهش ر بخدصورت تصادفی بوته بهچهل  ،(کندیجبل)منطقۀ  داغقرهطبیعی  زارهایبوتهبررسی 

کاشدت انتخداب شددند. سدپ  هدای ردیف( در امتدداد داغقدرهبوتدۀ پانزده دربرگیرندة با انتخاب تصادفی ) نمونهخط هفتنیز و سپرغان( 

از خداک رویشدگاه  اریبردنموندهمنظور . بدهشدد بررسدی هاپایدهارتفاع کل، قطر یقه، قطر بزرگ و کوچک تاج و خشدکیدگی  هایمشخصه
ان بدا نیدز همزمد کاشدتدست هایتودهشد. در  برداشتفت بوته طور تصادفی از مجاورت ههفت نمونه خاک به داغقرهطبیعی  زارهایبوته

پد  از برداشت و  مترسانتی 0-20از عمق  هاییخاک، نمونه نمونهخطها، از مجاورت بوته اول، هشتم )میانی( و آخر هر نمونهبرداشت خط

رویشدی  هدایژگیویقرار گرفت. نتایج نشان داد، بدین  موردبررسیفیزیکی و شیمیایی آنها  خصوصیاتآمیختن آنها، یک نمونه تهیه شد و 

 20/463 ± 91/0متدر و  03/7 ± 0/1) کنددیجبلدر رویشگاه طبیعدی  داغقره هایبوته( مترسانتیارتفاع کل )متر( و میانگین قطر تاج )

متدر و  01/50 ± 0/0( و سدپرغان )مترسدانتی 5/287 ± 37/87متدر و  03/99 ± 0/0) کندیجبل کاشتدستبا دو رویشگاه  (مترسانتی

دارای شدرایط  کنددیجبل منطقدۀ داغهقدرکاشت و طبیعدی دست هایرویشگاهوجود دارد.  داریمعنی( تفاوت مترسانتی 4/90 ± 31/50

برای کنتدرل فرسدایش  داغقرهگونۀ  کاشتدر  که دادنشان  پژوهش این نتایج .ترندسبکاک و خزیاد  pHحاصلخیزی ضعیف خاک، میزان 

 منفدی شواکدن رس درصددزیاد  مقادیر و سنگین بافت دارد و این گونه به خاصی اهمیت خاک فیزیکی و شیمیایی وضعیت به توجهبادی، 

 .دهدمی نشان

 .شیمیایی -فیزیکی هایویژگیمقاومت به شوری و خشکی،  فرسایش بادی، رشد ارتفاعی و قطری، های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

جهدان، بزرگ شدور  دریاچۀسومین  ،ارومیه دریاچۀ

و  آذربایجان غربیدر شمال غرب ایران، بین دو استان 

کیلومتری شرق شهر ارومیه  15و در  آذربایجان شرقی

ارومیده  دریاچۀ(. Haghi et al., 2016واقع شده است )

 آب ، کداهشبدارش کداهش دلیلبه اخیر یهاسالدر 

دریاچده و افدزایش مصدرف آب  به ورودی هایرودخانه

 طوریبهرو شده است؛ هدر حوزه با مشکالت جدی روب
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 ،محیطیزیست مختلف کارکردهای که با وجود داشتن

 خود شرایط ترینبحرانی از یکی ،و گردشگری اقتصادی

ارومیه پ   حاشیۀ دریاچۀمناطق  کرده است. تجربه را

ویژه شدت مستعد فرسایش بدادی، بدهاز پسرفت آب به

منشددذ ذرات معلددق گردوغبددار در شددمال غددرب ایددران 

توجدده بدده بددا (. Asghari Zamani, 2014) اندشددده

تخریبی باد در  هایمشکالتی مانند فرسایش بادی و اثر

های این مناطق، کنترل فرسایش بادی و تثبیت ماسده

مؤثر و  یروش ،پوشش گیاهی مناسبروان با استفاده از 

ای گونه. پوشش گیاهی مناطق بیابانی باید بهاستمفید 

روان و  هایشددنتثبیددت  سددببانتخدداب شددود کدده 

زدایی منطقدده شددود و در برابددر عددواملی ماننددد بیابددان

نیز مقاوم ... خشکی، شوری خاک، تابش شدید آفتاب و 

گونۀ  .(Khazaei, 2021; Khazayi et al., 2011) باشد

مهدم بدرای احیدای منداطق  هایگوندهیکدی از  داغقره

های فرسایش بدادی خشک و مهار کانونخشک و نیمه

 ارومیه است.دریاچۀ غربی حاشیۀ در 

و  ایبوتده( گیاهی .Nitraria Schoberi L) داغقره

طور بدهاسدت کده  Zygophyllaceaeخانوادة خاردار از 

. شدودمیهده صورت گسترده روی زمین مشابهمعمول 

و قطدر تداج آن اسدت متدر  5/1تدا  1این گونده ارتفاع 

. ایدن گیدداه دارای رسدددمیمتدر  2بددیش از بده گداهی 

صدورت ها اغلدب بهسداقهاسدت؛  انشعابات فراوان از بن

 ایکپددهکدده شددکل  اندددهای خوابیددده و خمیدهسدداقه

ها تا حدودی بخشد. برگحجیمی به گیاه می نسبتبه

تیز و خشدبی ها در انتها نوکساقه وند گوشتی و آبدار

ند سفید و ها کوچک(. گلMoghimi, 2005شوند )می

-15شفت به قطر میوة  است. متراکم آذین گرزنگل و

 و بدده شددکل قرمددز یددا ارغددوانی بدده رندد  متددرمیلی 5

متر و میلی 5-18هسته طول . است مرغی تا کرویتخم

(. Mozafarian, 2010) اسدتمتر میلی 3-4 آن عرض

 هددایخاکنمددک بددا  هایدریاچدده حاشددیۀدر  داغقددره

 رویددمی دارنددبافتی متغیدر  کهعمیق، رسوبی و شور 

(Hosseini et al., 2019 از .)کارکردهددای تددرینمهم 

روان و جلدوگیری از  هایشنبه تثبیت  توانمی داغقره

 فرسایش خاک، تولید علوفه، کاربرد صنعتی در رنگرزی

محدودی  هایپژوهشاشاره کرد.  وحش و تعلیف حیات

های و گونده داغقره گونۀهای اکولوژیکی ویژگی دربارة

شدور و  هایدریاچده حاشیۀمشابه و استفاده از آنها در 

وجود دارد که به برخی از آنها اشاره  ایماسه هایخاک

در بررسی میزان  Naseri & Ahmadi (2020) .شودمی

متفداوت  هایبافتدر  غداقره گونۀو عملکرد  زنیجوانه

 ،شدنی -یافتند کده در خداک بدا بافدت لدومیدرخاک 

درصددد اسددت و  90بددیش از  داغقددره گونددۀ زنیجواندده

کمترین طول ریشه و اندام هوایی مربوط به تیمار خاک 

در  Saghari et al. (2019) لومی اسدت. -با بافت رسی

رویشدی نونهدال  هایویژگیبررسی اثر ترکیب بستر بر 

در نهالستان، بهترین ترکیب خداک بدرای داغ قره گونۀ

را یک قسمت رس، دو قسدمت  داغقره گونۀرشد نهال 

. انددکردهماسه و یدک قسدمت کدود حیدوانی معرفدی 

Karimian et al. (2017) ارزیدابی اثدر تدنش  منظوربه

نمک با آب هابوتهپ  از آبیاری  داغقره گونۀشوری بر 

وفیدل، قندد و محتدوای کلر کده به این نتیجه رسیدند

مقدار نسبی آب تحت تذثیر سطح شوری قرار نگرفتند. 

پرولین نیز در مقایسه با گیاهان شاهد از نظدر شدوری 

حداکی از آن اسدت کده  هایافتهافزایش نیافت.  چندان

 از آن تددوانمیو  کندددمیشددوری را تحمددل  داغقددره

 .کردعنوان گیاه پوششی در مناطق خشک استفاده به

نیازهای اکولدوژیکی گیاهدان در اهمیت جه به با تو

پوشش گیاهی دارد، پژوهش  یاصالح و احیا هایطرح

رویشددی  هددایویژگیخدداک و هددای ویژگیو بررسددی 

. (Alavi et al., 2020) پوشش گیاهی بسیار مهم است

بدا شدرایط و سدازگار گیداهی مقداوم  هایگونهانتخاب 

اظت خاک پوشش گیاهی و حف یاحیا منظوربهبیابانی 

در برابر فرسایش بادی بسیار ضروری است و موفقیدت 

سدازگار و  هایگوندهشناسایی و معرفی  کار، بهدر این 

 توجده . بابستگی داردتذثیرگذاری مثبت آنها بر خاک 

زیاد فرسایش بادی و ریزگردها، ادارات کدل  اهمیت به

اسدتان  زیسدت منابع طبیعدی و آبخیدزداری و محدیط

گردوغبدار و  هدایتوفانبرای مقابله با آذربایجان غربی 



 ...و طبیعی هایتوده در خاک و رویشی هایویژگی   105

 

اصدالح  هدایطرحاجرای جلوگیری از فرسایش بادی و 

 داغقدره گوندۀپوشش گیاهی اقدام به کاشدت احیای و 

(Nitraria Schoberi L. در )دریاچدۀغربدی  حاشدیۀ 

ارومیدده کددرده اسددت. در خصددوص ارزیددابی و بررسددی 

طبیعددی و  هددایتودهرویشددی و خدداک  هددایویژگی

ارومیده  دریاچدۀ حاشدیۀ درمدذکور  گونۀ اشتکدست

 ،اسددت. هدددف ایددن پددژوهشنگرفتدده انجددام پژوهشددی 

طبیعدی و  هایتودهرویشی و خاک  هایویژگیبررسی 

ارومیده  دریاچدۀغربدی  حاشدیۀدر  داغقره کاشتدست

 .است

 

 هامواد و روش

 پژوهشمنطقۀ 

پدژوهش در شدده در ایدن بررسیمنداطق محدودة 

)بدا  کنددیجبلروستاهای  حاشیۀشهرستان ارومیه و 

شدددرقی و عدددرض  45˚3ʹ77/7ʹʹطدددول جغرافیدددایی 

شدددمالی( و سدددپرغان )بدددا طدددول  37˚51ʹ78/31ʹʹ

شددددرقی و عددددرض  45˚13ʹ08/25ʹʹجغرافیددددایی 

ارومیده اسدت  دریاچۀشمالی( در غرب  37˚46ʹ59/0ʹʹ

 1276از سدطح دریدا ارتفاع منطقه (. متوسط 1)شکل 

سداله سیشناسدی هوا هدایداده اسداسرمتدر اسدت. ب

ترین ایسدتگاه سدینوپتیک ( از نزدیک1396تا  1366)

 7/11منطقده نۀ )ایستگاه ارومیه(، میانگین دمای ساال

آن نۀ گراد و میددانگین بددارش سددالیاسددانتی درجددۀ

منظور متددر اسددت. در ایددن پددژوهش بددهمیلی 20/309

از  داغقدرهطبیعدی  هایرویشدگاهشناسایی و انتخداب 

 حاشدیۀشدده بدرای اراضدی تهیه نقشۀ جوامع گیداهی

(. Ahmadi et al., 2017دریاچۀ ارومیه اسدتفاده شدد )

مددذکور و بازدیددد میدددانی یددک نقشددۀ  کارگیریبددهبددا 

واقع در  کندیجبل منطقۀدر  داغقرهرویشگاه طبیعی 

 منطقدۀداغ در قره کاشتدستتودة غرب دریاچه و دو 

 هددایویژگیمقایسددۀ و سددپرغان بددرای  کندددیجبل

 هدایویژگیزیکی و شیمیایی خداک ایدن منداطق و فی

در  کاشدتدستتدودة . شددندانتخداب  داغقرهرویشی 

کددل منددابع طبیعددی اسددتان ادارة توسددط  1392سددال 

هکتار و بدا  400آذربایجان غربی با مساحتی در حدود 

 کاریبوتدهشد. در ایدن  کاریبوتهو گز  داغقرهدو گونۀ 

متدر در نظدر  10×10 داغقدره هداینهالکاشت لۀ فاص

بعدد از اجدرای  داغقدرهطبیعدی  هدایتودهگرفته شد. 

قدرق  خصدوصبهاحیدای دریاچدۀ ارومیده و  هایپروژه

متدراکم  هایتودهفرصت تشکیل  ،غربی دریاچه حاشیۀ

زیاد با سنین  هایپایه. اندکردهرا به شکل کنونی پیدا 

وجود دارند، اما سن متوسط آنهدا  هاتودهدر داخل این 

سال برآورد شده اسدت، چراکده قبدل از آن،  10ود حد

بدرای  کنیبوتدهضدمن  هابوتدهایدن دامداران محلی از 

 .کردندمی استفادهبز(  ویژهبهتعلیف دام کوچک )

 شیوۀ اجرای پژوهش

طبیعددی  زارهایبوتددهو در  کندددیجبل منطقددۀدر 

کوچک در سطحی حدود  هایلکه صورتبهداغ که قره

صدورت بوتده به 40پراکنده بودند،  هکتار از منطقه 12

ارتفداع کدل، قطدر  هایمشخصهتصادفی انتخاب شد و 

 گیریانددازهبزرگ و کوچک تاج و درصد خشدکیدگی 

 نیددز هفددت داغقددره شدددةکاریبوتهشدددند. در بخددش 

پددانزده بوتددۀ بددا انتخدداب تصددادفی )شددامل  نمونددهخط

کاشددت پیدداده شدددند  هددایردیف( در امتددداد داغقددره

(. Zobeiri, 2008متدر اسدت( ) 10 هابوتدهبین  لۀ)فاص

 زارهایبوتدهبرداری از خداک رویشدگاه منظور نموندهبه

طور تصدادفی از نمونه خداک بده ، هفتداغقرهطبیعی 

مدذکور برداشدت شدد. در  گوندۀبوتده هفدت مجداورت 

کاشددت نیددز همزمددان بددا برداشددت دست هددایتوده

)میدانی( و اول، هشدتم های بوتهنمونه، از مجاورت خط

از  هداییخاکنمونده  نمونده،آخر قرارگرفته در هر خط

( برداشدت Liu et al., 2018) مترسدانتی 0-20عمدق 

تهیده شدد.  یواحدنمونۀ پ  از آمیختن آنها، شد که 

شددده و  هواخشددکخدداک در آزمایشددگاه،  هاینموندده

 2سددپ  کوبیددده شدددند و پدد  از عبددور از الددک 

 شدیمیایی خداک خصوصدیات فیزیکدی و ،متریمیلی

، هددایت الکتریکدی، بافدت خاک، کربن آلی pHشامل 

، نسدبت کربنداتبیکربندات و هدای یونخاک، غلظت 
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(، Na+سدددیم )محلددول ) هددایکاتیونجددذب سدددیم، 

( و (2Mg+( و منیددزیم )2Ca+(، کلسددیم )K+پتاسددیم )

(، Cl-(، کلددر )کربنددات )بیهددای محلددول )آنیون

( (( و فسدفات )(، نیترات )سولفات )

 تعیین شد.

 

 ارومیه دریاچۀغربی  حاشیۀدر  بررسی تحتموقعیت جغرافیایی مناطق  -1شکل 

 

 روش تحلیل

 داغقدره هایبوتدهی کمّ هایمشخصهمقایسۀ برای 

مختلف با توجه به نرمال نبودن توزیع  هایرویشگاهدر 

)نسدخۀ  SPSSافدزار در نرم ویتنیمنز آزمون ا هاداده

خداک  هایمشخصهمیانگین مقایسۀ ( استفاده شد. 23

واریان  با استفاده از آزمون دانکن انجام  ۀبعد از تجزی

تددرین عوامددل فیزیکددی و . بددرای تعیددین مهمگرفددت

کاشدت طبیعی دست هایتودهشیمیایی خاک مؤثر در 

رومیه بدا اسدتفاده ا دریاچۀ شدهخشکدر بستر  داغقره

( PCAهای اصلی )از آنالیز مؤلفه PC-ORD افزارنرماز 

استفاده شدد. بدرای تعیدین گرادیدان اصدلی تغییدرات 

مشخصات فیزیکدی و شدیمیایی خداک از همبسدتگی 

هددا و محورهددای حاصددل از آنددالیز پیرسددون بددین عامل

PCA  عصدای آمدارة بده اینکده  توجدهاستفاده شد. بدا

از  ترکوچک( محور اول و دوم Broken-stickشکسته )

نتایج ارائۀ این دو محور بود، دو محور برای ویژة ارزش 

 .انتخاب شدند

 

 نتایج

 مشخصات کمی و کیفی-

 هایمشخصدهبدین  ویتندیمننتایج آزمون مقایسۀ 

نشان داد که میانگین ارتفاع کل  داغقره هایبوتهکمی 

 طبیعددی و داغقددره هایپایددهو میددانگین قطددر تدداج 

 دارنددد داریمعنددیاخددتالف  کندددیجبلکاشددت دست

 (.1)جدول 

 کندیجبل منطقۀدر  داغقرهکاشت ی دو رویشگاه طبیعی و دستمشخصات کمّ میانگینمقایسۀ  -1جدول 

 *.Sig ویتنیمن اشتباه معیار± میانگین فراوانی منطقه نوع توده مشخصه

 ارتفاع کل )متر(
 00/0 50/1494 03/7 ± 0/1 40 کندیجبل طبیعی

   03/99 ± 0/0 105 کندیجبل کاشتدست

 (مترسانتیمیانگین قطر تاج )
 00/0 50/537 2/463 ± 91/0 40 کندیجبل طبیعی

   5/287 ± 37/87 105 کندیجبل کاشتدست

 درصد 5در سطح احتمال  داریمعنی* 
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میانگین ارتفاع کل و میدانگین قطدر بین همچنین 

کاشت و دست کندیجبلطبیعی  داغهقر هایبوتهتاج 

 (.2مشاهده شد )جدول  داریمعنیسپرغان اختالف 

 کاشت سپرغانو دست کندیجبلطبیعی  داغقرهدو رویشگاه  میانگینمقایسۀ  -2جدول 

 *.Sig ویتنیمن اشتباه معیار± میانگین فراوانی منطقه نوع توده مشخصه

 ارتفاع کل )متر(
 00/0 00/96 03/7 ± 0/1 40 کندیجبل طبیعی

   01/50 ± 0/0 89 سپرغان کاشتدست

 (مترسانتیمیانگین قطر تاج )
 00/0 00/3 2/463 ± 91/0 40 کندیجبل طبیعی

   4/90 ± 31/50 89 سپرغان کاشتدست

 درصد 5در سطح احتمال  داریمعنی* 

 

بدین میدانگین که نشان داد  ویتنیمننتایج آزمون 

تحدت بررسدی  هایپایهنگین قطر تاج ارتفاع کل و میا

سپرغان  کاشتدستو  کندیجبل کاشتدست داغقره

درصدد وجدود  5در سطح احتمال  داریمعنیاختالف 

 دارد.

 و سپرغان کندیجبلکاشت دست داغقرهدو رویشگاه  میانگینمقایسۀ  -3جدول 

 *.Sig ویتنیمن اشتباه معیار± میانگین فراوانی منطقه مشخصه

 فاع کل )متر(ارت
 00/0 50/341 03/99 ± 0/0 105 کندیجبل

   01/50 ± 0/0 89 سپرغان

 (مترسانتیمیانگین قطر تاج )
 00/0 00/42 5/287 ± 37/87 105 کندیجبل

   4/90 ± 31/50 89 سپرغان

 درصد 5در سطح احتمال  داریمعنی* 

 

 کاشدتدست هایتودهدر بین  4با توجه به جدول 

 15سپرغان بدا  کاشتدست، رویشگاه داغقره و طبیعی

رویشدگاه ارزیدابی  ترینضعیف ،شدهدرصد بوتۀ خشک

 شد.

 کندیجبلسپرغان و  هایرویشگاهدر  شدهگیریاندازه داغقره هایبوتهفراوانی و درصد سالمت  -4جدول 

 درصد خشک هایبوتهتعداد  درصد سالم هایبوتهتعداد  رویشگاه

 - - 100 40 یکندجبلطبیعی 

 - - 100 105 کندیجبلکاشت دست

 23/15 16 76/84 89 کاشت سپرغاندست

 

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک-

در خصوص خصوصیات فیزیکی خاک شامل درصد 

 ،5 جددول براسداسرس، سیلت، شن و بافدت خداک، 

بیشددترین میددانگین درصددد رس و سددیلت و کمتددرین 
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 داغقددره هددایهتودمیددانگین درصددد شددن مربددوط بدده 

است. نتایج حاصدل از تعیدین  کندیجبلکاشت دست

ارائه شدده  5بافت خاک به تفکیک رویشگاه در جدول 

 است.

 کندی و سپرغانجبل داغقره هایرویشگاهبافت خاک  طبقهاشتباه معیار خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و ± میانگین  -5جدول 

 کاشت سپرغاندست کندیجبلکاشت دست کندیجبلطبیعی  مشخصه

 b08/57 ± 14/2161 b29/42 ± 73/1150 b65/14 ± 67/149057 (µS cm-1هدایت الکتریکی )

pH b16/0 ± 0/8 b0/8 ± 02/22 b0/7 ± 02/37 

 b1/5 ± 95/42 b0/4 ± 36/57 b44/42 ± 3/152 نسبت جذب سدیم

 b0/0 ± 02/16 b0/0 ± 03/22 b0/0 ± 04/47 کربن آلی

 b0/3 ± 47/98 b0/4 ± 45/65 b1/24 ± 7/28 (meq l-1کربنات )بی

 b11/15 ± 31/15 b0/4 ± 60/31 b18/42 ± 37/1021 (meq l-1کلر )

 b0/4 ± 93/52 b0/5 ± 63/94 b15/58 ± 2/89 (meq l-1سولفات )

 b0/0 ± 04/22 b08/57 ± 06/24 b0/0 ± 05/41 (meq l-1نیترات )

 0/0 ± 0/0 b0/0 ± 01/1 b00/0 ± 00/1 (meq l-1فسفات )

 b94/8 ± 77/13 b0/7 ± 42/15 b99/54 ± 63/1320 (meq l-1سدیم )

 b0/1 ± 51/14 b0/0 ± 05/85 b0/11 ± 57/57 (meq l-1پتاسیم )

 b1/2 ± 20/88 b0/1 ± 24/98 b85/14 ± 2/27 (meq l-1کلسیم )

 b2/5 ± 96/25 b0/2 ± 23/87 b02/71 ± 17/125 (meq l-1منیزیم )

 b36/0 ± 57/0 b28/0 ± 71/1 b01/3 ± 42/23 درصد رس

 b1/3 ± 01/71 b45/0 ± 85/1 b32/5 ± 42/41 درس سیلت

 b01/71 ± 1/95 b52/0 ± 42/96 b75/6 ± 14/35 درصد شن

 لومی شنی شنی کالس بافت

 درصد است. 5در سطح  دارمعنیاختالف  نبود ةدهندنشانحروف مشابه 

 

وصیات شیمیایی خاک شامل هددایت در مورد خص

، نسددبت جددذب سدددیم، کددربن آلددی، pHالکتریکددی، 

هدا ها )سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم( و آنیونکاتیون

کربنات، کلر، سولفات، نیترات، فسفات(، نتایج نشان )بی

، جدذب pHداد که بیشترین نسبت هدایت الکتریکی، 

نیتدرات کربنات، کلر، سدولفات و سدیم، کربن آلی، بی

کاشت سپرغان و کمتدرین داغ دستمربوط به تودة قره

داغ طبیعی های قرهمقدار این مشخصات مربوط به توده

 (.5کندی است )جدول کاشت جبلو دست

عوامل تذثیرگدذار مشخصدات  ترینمهمبرای تعیین 

در  داغقدره گوندۀفیزیکی و شیمیایی خاک بر پراکنش 

های اصلی لیل مؤلفهوتحاز تجزیهتحت بررسی، مناطق 

 PCAوتحلیل استفاده شد. محورهای اول و دوم تجزیه

ترتیب داشتن بیشترین سهم از مقدار ویدژه بده دلیلبه

اسددتفاده شددد  هددادادهبددرای نمددایش  028/4و  91/85

گونه همبستگی ندارند و (. این دو محور هیچ6)جدول 

بیشترین تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک موجود در 

توسط ایدن دو محدور  داغقرهشدة بررسی هایشگاهروی

 .شودمیبیان 

، همبسددتگی بددین محورهددای اول و دوم 7جدددول 
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PCA دهدد. متغیرهدای و متغیرهای خاک را نشان می

کربندات، پتاسدیم، سولفات، کلر، هدایت الکتریکدی، بی

سدیم، منیزیم و فسفات، همبستگی منفی بسیار قدوی 

همچنین  ا محور اول دارند.داری ب( معنی8/0)بیش از 

 از متغیرهددای فیزیکددی خدداک، متغیرهددای درصددد 

سیلت و درصد رس همبستگی منفی بسیار قوی )بیش 

داری با محور اول دارند. بندابراین سدمت ( معنی9/0از 

 چپ محور اول مبین گرادیان حاصلخیزی خاک و بافت 

 های رسددی یددا بافددت رسددی سددیلتی در رویشددگاه

 اطق تحت بررسی است.ددداغ در منرهداشت قدددکدست

 PCAمحورهای ویژة مقدار  -6جدول 

 درصد واریان  تجمعی درصد واریان  مقدار ویژه محورها

1 746/13 91/85 91/85 

2 644/0 028/4 938/89 

3 587/0 668/3 606/93 

4 411/0 568/2 174/96 

5 285/0 780/1 954/97 

6 195/0 216/1 169/99 

 

 PCAهمبستگی پیرسون متغیرهای خاک با محورهای اول و دوم در آنالیز  -7جدول 

 محور دوم محور اول مشخصه

 171/0 -929/0** رس

 289/0 -908/0** سیلت

 -253/0 942/0** شن

 137/0 -856/0** کربن آلی

 -123/0 -987/0** هدایت الکتریکی

 -047/0 847/0** اسیدیته

 004/0 -996/0** نسبت جذب سدیم

 -134/0 -958/0** کربناتبی

 -102/0 -99/0** کلر

 -063/0 -994/0** سولفات

 107/0 -947/0** کلسیم

 -326/0 -916/0** منیزیم

 -132/0 -985/0** سدیم

 -132/0 -984/0** پتاسیم

 403/0 -718/0** نیترات

 -29/0 -824/0** فسفات
 درصد 1دار در سطح احتمال معنی **
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همبسدتگی مثبدت بسدیار قدوی نیز رات کل متغیر نیت

کدده دارد بددا محددور دوم  داریمعنددی( 7/0)بددیش از 

تغییدرات موجدود در بقیدۀ این اسدت کده دهندة نشان

بررسی مربوط به این متغیر است که  مورد هایرویشگاه

شددود؛ نشددان داده می PCAدوم آنددالیز مؤلفددۀ توسددط 

ا توجده داغ سپرغان بکاشت قرهبنابراین رویشگاه دست

دوم و سدوم دیداگرام ایدن  هایبه قرار گرفتن در ناحیه

( دارای شرایط حاصلخیزی بیشتر خاک 2آنالیز )شکل 

 هایرویشددگاه. در مقابددل اسددت ترسددنگینو خدداک 

با قرارگیدری  کندیجبلداغ کاشت و طبیعی قرهدست

اول و چهارم دارای شدرایط حاصدلخیزی  هایهناحیدر 

 تر )شنی( هستند.اک سبکو خزیاد  pHضعیف خاک، 

 

 بررسی تحت متغیرهای خاک در مناطق  PCAوتحلیل دیاگرام تجزیه -2شکل 

(P :کاشتدست ،J :کندیجبل ،S ،سپرغان :N ،طبیعی :NS :داغقره) 
 

 بحث

 داغقدره هایبوتدهرویشی  هایویژگینتایج بررسی 

بددا دو رویشددگاه  کندددیجبلدر رویشددگاه طبیعددی 

سددپرغان  کاشددتدستو  کندددیجبل کاشددتدست

ارتفداع  هایمشخصدهبین  دارمعنیتفاوت  دهندةنشان

درصدد  5کل و میانگین قطر تداج در سدطح احتمدال 

 هدایتودهدلیل اسدتقرار کامدل است. ایدن موضدوع بده

ارومیه نسدبت  دریاچۀ حاشیۀاخیر در دهۀ طبیعی در 

بدرای  تریکوتداهکاشت کده فرصدت دست هایتودهبه 

؛ امددا بررسدی ایددن شدودمیتوجیدده  انداشدتهداسدتقرار 

در دو  داغقددرهکاشددت دست هددایتودهدر  هدداویژگی

دهندة اخدتالف نیز نشان کندیجبلسپرغان و منطقۀ 

رویشی مذکور بدوده اسدت.  هایمشخصهبین  دارمعنی

 هایمشخصدهوجود اختالف بین  هایترین علتاز مهم

 داغقدرهمدو مؤثر بر رشد و ن هایعاملبررسی در  مورد

 هایرویشدگاهبه بستر کاشت، آبیاری و خداک  توانمی

 بررسی اشاره کرد.تحت 

بسدیار نزدیدک لۀ در این پژوهش با توجه بده فاصد

 منطقدۀدر  داغقرهکاشت های طبیعی و دسترویشگاه

ایددن گوندده در نددۀ و اسددتقرار و رشددد بهی کندددیجبل
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مشخص شدد کده در  کندیجبلکاشت رویشگاه دست

ی شنی با بافت سبک و درصدد سدیلت و رس هاخاک

افدزایش  گوندهاحتمال حضدور و موفقیدت ایدن  ،اندک

مطابقدت دارد  هداپژوهشکده بدا نتدایج دیگدر  یابدمی

(Naseri & Ahmadi, 2020; Ghorbanian et al., 2012.) 

در رویشدگاه  هابوتدهیا ضعف رشدد نکردن در مقابل رشد 

 کاشدتدستبیعی و سپرغان در مقایسه با دو رویشگاه ط

برخدی از  میدانگینزیاد و وجود مقادیر بسیار  کندیجبل

برابدر  69فیزیکدی و شدیمیایی خداک مانندد های ویژگی

برابدر  41برابر شدن سددیم و  96شدن هدایت الکتریکی، 

درصدی شن در رویشدگاه  11شدن درصد رس و کاهش 

 هدایخاک. اسدتصحت این مطلب  دهندةسپرغان نشان

 دارندددزیددادی پددذیری کددم و چسددبندگی نفوذ، رسددی

(Khanjani-Shiraz et al., 2012)  و در هنگام خشدک

عمیقدی در  هدایترکو بندندد میشدت سدله شدن به

و  گیاهدانریشدۀ قطدع  موجبکه  آیدمیآنها به وجود 

 Mojiri & Jalalian (2011). شودمیآنها نکردن رشد 

ود نشان خ هایپژوهشنیز در  Tilaki et al. (2013)و 

دادندد کدده افددزایش درصددد رس، هدددایت الکتریکددی و 

 هایگوندهسدیم کلرید تذثیر منفی بر رشد و پدراکنش 

 .داردداغ قره

طبیعی  هایرویشگاهخاک  هایویژگینتایج بررسی 

مقدادیر که نشان داد  کندیجبل داغقره کاشتدستو 

خصوصیات شیمیایی خاک مانندد هددایت الکتریکدی، 

 کاشتدستطبیعی و  هایتودهکلر در  و سدیم، پتاسیم

نداشته اسدت،  داریمعنیبا یکدیگر تفاوت  کندیجبل

 کاشتدستبا رویشگاه  هاویژگیکه مقادیر این  درحالی

درصدد  5در سطح احتمال  داریمعنیسپرغان تفاوت 

افدزایش شدوری و  ،که نتایج نشان داد طوردارد. همان

و میدانگین  کاهش درصد شن سبب کاهش ارتفاع کل

. بده ایدن شدودمیدر منطقۀ سدپرغان  داغقرهقطر تاج 

سددیم و کلدر  هداییونبدودن غلظدت زیاد صورت که 

سدمی  هایآنزیمی اثر هایسیستمبر غشاها و تواند می

مستقیمی داشته باشد. بر این اساس سددیم و کلدر دو 

یدونی هسدتند کده رشدد و ویدژة  هداییون مهم بدا اثر

 دهنددمیکداهش  داریمعنیطور عملکرد گیاهان را به

(Rengasamy, 2010 .)Zhao et al. (2019)  در

 و .Nitraria tangutorum Bobrov گوندۀبررسدی دو 

Reaumuria soongarica (Pall.) Maxim.  تحددت

در شن و ماسده بده  هاشاخهشرایط مختلف دفن شدن 

این نتیجه رسیدند که بدا افدزایش عمدق دفدن شددن 

 توزیدددع و پدددراکنش  ،اسدددهدر شدددن و م هاشددداخه

 گوندددۀبیشدددتر از  Nitraria tangutorum گوندددۀ

Reaumuria soongarica  بیدانگر سدازگاری  کهاست

بدا محدیط شدنی  Nitraria tangutorum گوندۀزیداد 

نیز در پدژوهش خدود  Ghorbani et al. (2014)است. 

و  هدایونتنش شوری بر رشدد، تجمدع  تذثیر زمینۀ در

نشان داد  داغقرهایی در گیاه فیتوبیوشیمی هایشاخص

 ،شودمیداغ قرهسبب کاهش تولید گیاه زیاد که شوری 

زیادی  نسبتبهاما این گیاه به شوری متوسط مقاومت 

. شوری مقددار اندرژی الزم بدرای حفد  دهدمینشان 

و در نتیجده  دهددمیشرایط طبیعی گیداه را افدزایش 

؛ مانددیممقدار انرژی کمتری برای نیازهای رشد باقی 

و  ترندضعیف طورکلیبهبنابراین گیاهان در شرایط شور 

غیدر نسبت به گیاهان در شرایط  تریکوچک هایبرگ

نیدز  Naseri et al. (2012) و معمدولی دارندد. شدوری

 هایبوتدهنشان دادند که افدزایش شدوری سدبز شددن 

نمک در محدیط زیاد . حضور دهدمیرا کاهش  داغقره

ا بدرای رشدد بهیندۀ آنهدا ضدروری تنهرشد گیاهان نده

 شددودمیآنهددا توسددعۀ نیسددت بلکدده مددانع رشددد و 

(Heydarnezhad & Ranjbarfordoei, 2014 .) نتدایج

عوامل مؤثر بر  ترینمهماز  که نیز نشان داد PCAآنالیز 

اثر مثبت درصد شن، مواد آلی،  داغقرهرشد و پراکنش 

 (.2هدایت الکتریکی، کربن آلی خاک است )شکل 

 

 گیرینتیجه

 گونۀ کاشت در که دهدمی نشان پژوهش این نتایج

 پوشدش منظور گسدترشبده طبیعی اراضی در داغقره

 توجه و مناطق مستعد فرسایش بادی هابیابان گیاهی

 خداص اهمیدت خداک فیزیکی و شیمیایی وضعیت به
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 و سدنگین بافدت بده منفی ، واکنشداغقره گونۀ دارد.

 بخشنتیجده. دهددمی اننشد رس درصددزیاد  مقادیر

 ایدن بدا گیداهی پوشش توسعۀ و اصالح اقدامات بودن

 گیداه زاییریشده بدرای مناسدب شدرایط یافتن با گونه

 از یکدی عنوانبده خداک بافدت اسدت. بررسدیمرتبط 

 هایویژگی آن کنار در و فیزیکی خصوصیات ترینمهم

 اراضدی انتخداب بدرای خوبی شیمیایی خاک راهنمای

 چنددبرابری رشد به توجه با بود. اهدخو کشت مناسب

 محددودیت نوع هر هوایی اندام به نسبت داغقره ریشۀ

خصوصدیات  یدا سدنگین بافدت از اعدم کاشت بستر در

توسدعۀ  هدایطرح شکسدت سدبب ،شیمیایی ناسازگار

 گوندۀ بدا پوشش گیاهی و مبدارزه بدا فرسدایش بدادی

در  نوپدیددخواهد شد. با توجه به اینکه اراضی  داغقره

بدا  هدایخاکحاشیۀ غربی دریاچۀ ارومیه از دو بخش 

با بافت سبک و های خاکو زیاد بافت سنگین و امالح 

نتدایج ایدن پدژوهش  براساساست،  شده تشکیلشنی 

بدا  داغقرههای بوتهتوسعۀ کاشت  که شودمیپیشنهاد 

با بافت  هاییخاکطبیعی آن در  هایرویشگاهالهام از 

 .ردگیسبک و شنی انجام 
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the vegetative and soil characteristics of natural and 

plantation stands of Nitraria schoberi on the western shore of Lake Urmia. In this study in natural 

stands of N. schoberi (Jabal Kandi region) 40 plants and in plantation stands of N. schoberi (Jabal 

Kandi and Seporghan regions) seven transects with unequal lengths (containing 15 individuals) were 

randomly selected along the planting rows. The characteristics of total height, collar diameter, large 

and small diameter of the crown, and the health of seedlings were then measured. In natural stands of 

N. schoberi, seven soil samples were randomly taken from the vicinity of the seedlings. In plantations 

stands with sampling in each transect, adjacent to the first, eighth (middle), and last seedlings of each 

sample line, soil samples were taken from 0-20 cm depth, and after mixing these three soil samples, a 

sample was prepared, and soil physicochemical properties were examined in the laboratory. Results 

showed that there was a significant difference between the vegetative characteristics of total height 

(m) and the average crown diameter (cm) of N. schoberi seedlings in Jabalkandi natural stand (7.1±3.0 

m and 463.20±0.91 cm) with two other plantation stands, Jabalkandi (99.03±0.0 m and 287.5±87.37 

cm) and Seporghan (50.01±0.0 m and 90.4±50.31 cm). Plantation  and natural habitats of N. schoberi 

in Jabalkandi region had poor soil fertility, high pH and lighter soil. The results of this study showed 

that in planting N. schoberi species to control the wind erosion, it is very important to pay attention to 

the physical and chemical properties of the stand soil, and this species reacts negatively to heavy 

texture and high amounts of clay. 

Keywords: Diameter and height growth, Physicochemical properties, Salinity and drought resistance, 
Wind erosion. 
 

 


