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 چکیده
 پژوهشدر مواردی با خشکيدگي مواجه شده است. این  وران وجود دارد یا يابانياز مناطق ب يمقاوم است که در بعض ياهيتاغ گ    
 تراکمش مست قم اجرا شد. صفات رشد و عملکردی شامل يآباد منيتاغ منطقه حس یهادرختچهعوامل خشک شدن  يمنظور بررسبه

ت شادابي و سرسبزی، شاخص يفرم تنه، وضع ،قطر تنه و ارتفاع، مساحت تاج پوشش، سن درخت ،، تعداد شاخهدرختانو فاصله 
ميزان  ،از برگ با درجات مختلف خشکيدگي يریگنمونه. با بودآماربرداری  یورو ميزان زادآ هايماریب، ميزان ابتال به آفات و يشاداب

، درختانشد. با حفر پروفيل خاک و تهيه نمونه از مناطق دارای خشکيدگي متفاوت از  يریگاندازهعناصر سدیم، پتاسيم، فسفر و کلر 
يق نشان داد که بين تراکم درختان تاغ و درصد خصوصيات فيزیکي و شيميایي خاک در اعماق مختلف تعيين گردید. نتایج تحق

خاک نشان داد که شوری خاک از عوامل مهم در استقرار تاغ  رابطه مستقيم وجود داشت. نتایج آزمایش آنهاپژمردگي و خشکيدگي 
عملکرد درختان  پایين بودن غلظت عناصر غذایي نيز در رشد و همچنينبوده و با شور شدن خاک از تراکم درختان کاسته شده بود، 

ميزان این عناصر در برگ  در درختان مسنميزان سدیم و کلر در برگ بسيار باال بود و که مؤثر بوده است. نتایج تجزیه برگ نشان داد 
تراکم باال در بروز این مشکل بلکه  ،نبودهدرختان تحقيق نشان داد که شوری تنها عامل پژمردگي و خشک شدن  باالتر بود. نتایج

همراه با تراکم زیاد و عدم رعایت فاصله مناسب کاشت از دالیل عمده خشکيدگي  اییهتغذبود. مشکالت اکولوژیک و نارسایي  مهمتر
 .منطقه بود یزارهاتاغ

 
 آباد قم.اکوفيزیولوژی، تاغ، خشکيدگي، ایران، حسين کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه
عنوان به )spp.) Haloxylonجنس تاغ  یهاگونه

، يعيصورت طبمختلف به یهاشگاهیاهاني مقاوم در رويگ
از مناطق  يرا در بعض یاش انبوه و پراکندهيکم و ب یهاتوده

ازجمله  ياتيدهند. خصوصيل ميران تشکیا يابانيب
د بذر يع، تولیساله، امکان گسترش سر 65تا  66 يستیرزید

 ط آفتاب، برف و بوران و طوفان،یدر شرا یاد، سازگاریز
ت استفاده از آب به يم، قابلک یکيولوژکا یازهايتوقع و ن

مختلف )از سبک تا  یهابا خاک ینسبت شور و سازگار
در  یاژهیاز ارزش واهان ين گین( باعث شده که ايسنگ

ن مصارف گوناگون يد؛ همچننبرخوردار باش يابانيمناطق ب
 ید علوفه برايکوتاه، تول ی، الوارهايزميآن شامل سوخت ه
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ت ماسه و حفاظت يد نئوپان و استفاده در تثبيتول شتر و بز،
جاد یآب، ا یهان، محافظت کاناليخاک، بادشکن، پرچ

جاد پارک یو ا يابانيدر مناطق ب اندازچشمسبز و  یفضا
 بخشيده است یاالعادهفوقت ياهان اهمين گیبه ا یریکو
(Ali Ahmad Korori, 2014.) 

مقاومت تاغ به شرایط سخت بيابان، در برخي  با وجود
کاشت خشکيده طبيعي و یا دست یهاتاغمناطق کشور 

متعدد بوده و در مناطق  هاتاغ . دالیل خشکيدگياندشده
 همکاران و Ahmadian Yazdi مختلف متفاوت است.

منطقه سبزوار  هاییتاغکارساله ده هایيبررسدر  (6663)
نشان دادند که تراکم نهال در واحد سطح، خصوصيات 

از  آنهامتقابل بين  هایاثرفيزیکي خاک، ميزان بارندگي و 
بوده است؛  اهتاغعوامل مؤثر بر خشکيدگي و پژمردگي 

که عدم تناسب بين انبوهي، درجه سنگيني بافت طوریبه
خاک و ميزان بارندگي ساالنه بر ميزان آب قابل دسترس 

نشان داد  آناننتایج تحقيق  درختان تاغ اثرگذار بوده است.
 رابطهساله بر پایه  86 تا 9 یزارهاتاغکه انبوهي بهينه در 

شاخص رشد و  برای 66پيشنهادی و با احتساب رقم 
اصله در هکتار  666تا  56سرسبزی درختان تاغ بين 

تنها عامل قابل  هایکارتاغدرجه انبوهي  مناسب بوده است.
تغيير برای احيای دوباره سرسبزی و افزایش رشد درختان 

موجود حاصل  یهاتودهاست که از طریق تنک کردن 
 هایاثردر بررسي ( 6664)و همکاران  Jafari. شوديم

در برخي از خصوصيات خاک و پوشش گياهي  یکارتاغ
شده ميزان هدایت  یکارتاغنشان دادند که در اراضي 

، ماده آلي، نيتروژن، پتاسيم و (pH)، اسيدیته (EC)الکتریکي 
، در حالي که ميزان سدیم خاک در یافتفسفر افزایش 

 Zandiنتایج تحقيق  شده کاهش داشت. یکارتاغاراضي 

Esfahan سياه تاغدر مورد  (6669) و همکاران 
(ammodendron Haloxylon)  با خصوصيات خاک در

دشت سگزی اصفهان نشان داد که خصوصيات فيزیکي خاک 
عمق شروع سخت الیه از سطح و درصد رطوبت  مانند

شوری و قليائيت و  ماننداشباع و خصوصيات شيميایي 
گياهي سياه  یهاشاخصدرصد ازت کل بيشترین اثر را بر 

 و همکاران Nasry-Ferydoonyتاغ داشتند. نتایج تحقيق 
گناباد، ده سال بعد از  هاییکارتاغدر بررسي رشد  (6669)

د که اثر تيمارهای تنک کردن با انبوهي تنک کردن نشان دا
نتایج  بود. داريمعنرشد گياه  یهالفهؤممختلف بر 

Tavakoli Neko  ت پرورش یریدر مد( 6666)و همکاران
ش مست يآباد منياشت تاغ در منطقه حسکدست یهاجنگل

که انبوهي  یکارتاغقم نشان داد که در مناطقي از عرصه 
ار پژمردگي در برخي درختان تاغ درختان تاغ زیاد بود، آث

و همکاران  Mahmoudi. نتایج پژوهش شديممشاهده 
نشان داد که شادابي تاغ و مقدار مواد آلي، کربن ( 6684)

آلي، ازت کل و رطوبت خاک دارای همبستگي مثبت و 
بوده و بين مقدار سدیم، پتاسيم و شوری با  داریيمعن

خواص آنان ز نظر ا شادابي همبستگي معکوس وجود داشت.
حاصلخيزی خاک از  یژهوبهشيميایي و فيزیکي خاک 

مؤثر در شادابي تاغ بوده است. نتایج  یهاشاخص ینمهمتر
در بررسي تأثير  (6683)و همکاران  Kamraniتحقيق 

کاشت دست یهاجنگلجذب و تجمع امالح بر پژمردگي 
تاغ در منطقه اشکذر استان یزد نشان داد که فسفر، پتاسيم، 
کلسيم و منيزیم در اندام هوایي گياهان بر شاخص شادابي 

 و همکاران Radگياه تأثير کاهنده داشت. نتایج تحقيق 
 هاییژگيوتنش خشکي بر  هایاثردر بررسي  (6684)

 مختلف سياه تاغ هایيتجمعفيزیولوژیکي و مرفولوژیکي 
(Haloxylon aphyllum)  نشان داد که اثر تنش خشکي بر

صفاتي ازجمله وزن تر و خشک اندام هوایي، وزن خشک 
ریشه و وزن خشک کل و همچنين نسبت ریشه به اندام 

 Mirmohammady نتایج پژوهش بود. داريمعنهوایي 

Maibody  نشان داد که در منطقه چاه ( 6689)و همکاران
وجود شوری باالتر نسبت به منطقه افضل استان یزد با 

اشکذر در این استان، غلظت باالتر کلسيم و پتاسيم و 
سدیم به پتاسيم شرایط بهتری برای  تریينپاهمچنين نسبت 

رشد و استقرار گياهان تاغ فراهم نموده بود. این تحقيق با 
هدف شناخت عوامل بازدارنده رشد و خشک شدن 

آباد ميش مست قم حسين تاغ در منطقهسياه یهادرختچه
 اجرا شد.

https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=E.+Zandi+Esfahan
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=E.+Zandi+Esfahan
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=E.+Zandi+Esfahan
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 هامواد و روش
 مطالعه مورد منطقه

آباد ميش حسين یکارتاغمحل اجرای طرح در عرصه 
دقيقهه   33درجه و  34تا  دقيقه 69درجه و  34 مست در

 55درجه و  56 تا دقيقه 46درجه و  56 و يعرض شمال
شرقي شهر قرار کيلومتری جنوب 36در  يطول شرق دقيقه
روسهتای   یکهار تاغروستاها به عرصه  ترینیکنزد دارد.
آبهاد در غهرب   در شرق و روستای جنت يشمم آبادينحس

متهر از سهطح    115ارتفاع متوسط منطقه حدود  آن است.
هکتهار در سهال    3816بها مسهاحت    یکارتاغدریاست. 

 ضهرورت بهه بعهدی بنها    یهاسالانجام شده و در  8326
 .واکاری شده است

تاغ در  یهادرختچه يدگيعلل خشک يبررس منظوربه
به صورت  يقاتيقم، این طرح تحق يشممآباد نيمنطقه حس

 یآورجمهع و آزمایشگاهي اجهرا شهد. پهس از     یاعرصه
ت آب و ياطالعات در مورد مشخصات منطقه شامل وضع

و  يشناسههنيو مشخصهات زمه   يمه يط اقلیو شهرا  يههوای 
، ياهيه و پوشهش گ  کت خها يوضهع  يابیه ارز ،يتوپوگراف
درصد و  66با روش منظم تصادفي با شدت  یبردارنمونه

صهفات مهورد    متهر انجهام شهد.    666×  366ابعاد شبکه 
 یهادرختچهارزیابي شامل تعداد پایه در هکتار و فاصله 

تاغ )تراکم( و صفات رشد و عملکهردی شهامل ميهانگين    
 تعداد شاخه اصلي و فرعي، قطر تنهه و ارتفهاع   قطر تاج،

 8درخت، مساحت تاج پوشش، سن درخت در پنج گروه )
 66شههتر از يو ب 66تهها  82، 85تهها  88، 86تهها  2، 5تهها 

سال(، فرم تنه در سه گهروه )تنهه واحهد، چنهد شهاخه و      
تاغ  یهادرختچهت خشکيدگي و پژمردگي يده(، وضعيچيپ

درصد خشهک شهده      95در چهار گروه شامل بيشتر از 
درصد خشک شده   تقریبهاً   95تا  56کامالً پژمرده، بين 

درصد خشک شده   تقریباً شاداب  56تا  65پژمرده، بين 
درصههد خشههک شههده   کههامالً شههاداب   65و کمتههر از 
( با 8رابطه ) صورتبه ي(، شاخص شاداب8366)بهبودیان، 

در نظههر گههرفتن قطههر تههاج پوشههش و ارتفههاع بهها سههن  
ه آفات و ، ميزان ابتال ب Rahbar (8662)تاغ  یهادرختچه

 .بود یو ميزان زادآور هايماریب
 

Gi       (  8رابطه ) =
H×CD

A×1000 
 

 :که در آن
H:  متريسانتارتفاع درخت برحسب 

CD:  متريسانتقطر متوسط تاج پوشش برحسب 
A: سن درختچه تاغ برحسب سال 
تهاغ در چههار گههروه    یهها درختچهه  یبنهد دسهته بها  

پژمرده، تقریباً شهاداب و  تقریباً  )کامالً پژمرده، یولوژیزيف
اطالعات مربوط به تجمع  یآورجمع یکامالً شاداب(، برا

 یهها درختچهاه، از برگ يدر گ آنهات يزان سميامالح و م
رار نمونه گرفته و کت در سه يدگيتاغ با چهار درجه خشک

در  .غلظت عناصر سدیم، پتاسيم، فسفر و کلر تعيهين شهد  
پروفيل خهاک   3رده تعداد گروه کامالً شاداب و کامالً پژم

حفر شهده و از   متريسانت 666پروفيل( به عمق  2)جمعاً 
مختلف خاک نمونه تهيه شد؛ مشخصات فيزیکهي   یهاافق

و شيميایي خاک شامل بافهت خهاک، شهوری، اسهيدیته،     
سدیم، پتاسيم، کلر، فسفر، ازت و رطوبت خاک در اعماق 

، هههاداده یآورجمههعپههس از  .گردیههدمختلههف تعيههين  
آماری شامل تجزیه واریانس ساده و متقابهل،   هاییهتجز

، هها عامهل ، ضریب همبستگي، تجزیهه  هايانگينممقایسه 
اصهلي، تجزیهه رگرسهيون و تجزیهه     ی هالفهؤمتجزیه به 

 مرکب در سال انجام شد.
 

 نتایج
در این تحقيق در منطقه مورد بررسي چهار نوع تراکم 

مناطقي که از نظهر  )از نظر پوشش تاغ شامل مناطق انبوه 
اصهله   966تا  266حدود  مختلفتعداد درختان در سنين 

منهاطقي کهه از   )متوسط با انبوهي ؛ مناطق (در هکتار بود
 566تها   466نظر تعداد درختان در سنين مختلف حهدود  

منهاطقي کهه از نظهر    )؛ مناطق تنهک  (ار بوداصله در هکت
اصله  366تا  666تعداد درختان در سنين مختلف حدود 
فاقد  کالًمناطقي که ) در هکتار بود و مناطق فاقد پوشش
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بهين تهراکم   کهه  بود. نتایج تحقيق نشان داد  (درختان تاغ
رابطهه   آنهها درختان تاغ و درصد پژمردگي و خشکيدگي 

 (.8ل جدومستقيم وجود داشت )

 

 مختلف تاغ یهاتراکممیانگین تعداد و درصد درختان تاغ سالم و پژمرده در واحد سطح )هکتار( در  -1 جدول

 تراکم

 پوشش

 تاغ درختان کل تعداد

 هکتار در

 در سالم درختان تعداد

 هکتار
 درختان سالم درصد

 در پژمرده درختان تعداد

 هکتار
 درختان پژمرده درصد

 65/48 889 65/15 821 615 تنک

 13/45 666 22/56 649 452 متوسط

 63/53 336 69/49 362 231 انبوه

 

 3تاغ  یهانهالشواهد نشان داد که فواصل اوليه کاشت 
 3×  5) هایفردمتر در فاصله بين  5متر در هر ردیف و 
اصله در هکتار بوده است، در حالي  226متر( و تراکم اوليه 

متوسط  طوربهکه در زمان آماربرداری تراکم درختان تاغ 
 92حدود  يمانزندهاصله در هکتار بود، بنابراین درصد  566

، ميزان 866از  يمانزندهدرصد تعيين شد، با کسر شاخص 
آمد. صفات مورد  دستبهدرصد  64مرگ و مير حدود 

تاغ در  یهادرختچهارزیابي حاصل از آماربرداری 
مختلف شيب عرصه در  یهاجهتبا تراکم توده و  یهانمونه

 آمده است. 6جدول 

 

 یبمختلف ش یهاجهتپارامترهای تاغ در تراکم و  -2جدول 

تراکم پوشش و جهت 

 شيب

 قطر تنه

 (متريسانت)

 ارتفاع

 (متريدس)

 قطر تاج

 (متريدس)

 طبقه سني

(4-8) 

 طبقه شادابي

(4-8) 

 فرم تنه

(4-8) 

شاخص 

 شادابي

 سطح تاج پوشش

 )مترمربع(

 8/6 9/8 6/6 9/6 5/6 85 83 9 تنک/جنوبي

 2/4 2/6 3/6 8/6 2/3 63 68 86 انبوه/شمالي

 

خاک در مناطق با تراکم انبوه  هایيلپروفنتایج تجزیه 
تاغ نشان داد که این مناطق از لحاظ شوری و قليائيت بدون 
مشکل و از نظر عناصر غذایي فسفر و پتاسيم در حد متوسط 

هر چند درصد کربن آلي در این مناطق پائين بود.  ،بودند
همين شرایط در مناطق با تراکم متوسط تاغ نيز مشاهده شد، 
هر چند بافت این مناطق شني بوده و ميزان پتاسيم قابل 
جذب در حد ضعيف بود. در مناطق با تراکم تنک تاغ نيز 

از دو منطقه  تریينپا داریيمعن طوربهغلظت عناصر غذایي 
دیگر و شوری خاک نيز در حد متوسط بود. در مناطق فاقد 

پوشش تاغ، شوری خاک هم در سطح و هم در عمق به 
که در الیه زیرین این  یطوربهشدت افزایش یافته بود، 

(. با 3جدول بر متر رسيد ) زیمنسيدس 5/42شوری به 
یکي از عوامل مهمي که  رسديمتوجه به این نتایج به نظر 

 یطوربه .ر تاغ مؤثر بوده است، شوری خاک استدر استقرا
کاسته شده  هاتاغکه با شور شدن خاک از تراکم درختان 

بعدی پایين بودن غلظت عناصر غذایي نيز  مرحلهاست و در 
 در رشد و عملکرد درختان تاغ مؤثر باشد. توانديم
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 شیمیایی خاک براساس نوع تراکم پوشش تاغنتایج تجزیه فیزیکی و  -3 جدول

 عمق منطقه
(Cm) 

pH 
 

EC 
(dS/m) 

 يآل ماده
(%) 

 فسفر
(mg/kg) 

 ميپتاس
(mg/kg) 

 میسد

)Mmol(  

 کلر
)Mmol(  

 بافت

8 

 )انبوه(

36-6 1/9 8/8 86/6 6/5 866 5/2 1/2 LS 

66-36 1/9 5/4 85/6 6/5 816 6/36 5/33 SL 

6 

 )متوسط(

36-6 6/9 1/6 86/6 5/4 16 5/81 6/86 S 

66-36 6/9 6/8 65/6 8/5 95 8/86 5/86 S 

3 

 )تنک(

36-6 2/9 9/3 85/6 5/3 95 3/69 8/61 SL 

66-36 5/9 2/4 86/6 4/6 26 3/36 5/33 SL 

4 

 )فاقدپوشش(

36-6 4/9 1/44 65/6 5/2 825 2/334 5/346 C 

66-36 8/9 5/42 85/6 4/5 896 6/354 2/351 SLC 
 رسي است. Cلومي و  Lشني،  Sمناطق فاقد پوشش تاغ است. در مورد بافت خاک نيز  4تنک و  3متوسط،  6تراکم انبوه،  8 :بيترتبهمناطق چهارگانه تراکم 

 

نتایج تجزیه  موردبه روش دانکن در  هايانگينممقایسه 
ن داد که برگ درختان تاغ به تفکيک درجه سبزی نشا

غلظت نيتروژن با تمایل به خشکيدگي برگ در سطح 
که طوریکاهش داشت، به داریيمعنطور درصد به 5احتمال 

باالترین غلظت نيتروژن در برگ درختان سبز با ميانگين 
 یهابرگغلظت نيتروژن در  ترینیينپادرصد و  36/6

 یهابرگدر خشکيده مشاهده شد. غلظت فسفر تنها 
 83/6غلظت و در حدود  ترینیينپاخشکيده دارای 

در کيلوگرم بود. غلظت پتاسيم در سه گروه مورد  گرميليم
 5نظر در تحقيق نشان داد، غلظت پتاسيم در سطح احتمال 

که با زردشدن و طوریمتغير بود، به داریيمعنطور درصد به
کاهش  داریيمعنطور ، غلظت پتاسيم بههابرگخشکيدگي 

بيشترین غلظت پتاسيم در برگ سبز و در که نحویبه، افتی
خشکيده و  یهابرگدرصد و کمترین آن در  64/6حدود 

بود. از نظر غلظت سدیم در  درصد 69/6در حدود 
 داریيمعنزرد اختالف  یهابرگکامالً سبز و  یهابرگ

خشکيده در سطح  یهابرگاما غلظت سدیم  ،مشاهده نشد
. غلظت کلر یافتکاهش  داریيمعنطور درصد به 5احتمال 

طور درصد به 5زرد در سطح احتمال  یهابرگدر 
 (.4جدول بود ) هاگروهباالتر از سایر  داریيمعن

 
 غلظت برخی از عناصر موجود در برگ، در سه گروه درختان تاغ -4 جدول

 نيتروژن وضعيت برگ
% 

 فسفر

% 

 پتاسيم
% 

 سدیم
% 

 کلر
% 

 سدیم/پتاسيم

 a36/6 a89/6 a64/6 a48/5 b26/2 a48/6 سبز

 b39/8 a82/6 b26/8 a46/5 a89/9 b36/6 زرد

 c64/6 b83/6 c69/6 b96/4 b23/2 c85/6 خشک

 ندارند.با هم  یداريمعندرصد اختالف  5مقادیر با حروف مشابه در هر ستون در سطح احتمال 

 

نتایج تحقيق نشان داد که ميانگين نسبت پتاسيم به سدیم 
(K /Na با تمایل درختان به سمت خشکيدگي در سطح )5 

که باالترین طوری، بهیافتکاهش  داریيمعنطور درصد به
و  48/6کامالً سبز در حدود  یهابرگدر  K/Naنسبت 
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 85/6خشکيده با ميزان  یهابرگآن مربوط به  ترینیينپا
بررسي غلظت پتاسيم خاک نشان داد در مناطقي که  بود.

 ترشادابتراکم درختان تاغ باال بوده و درختان سبزتر و 
غلظت به با توجه  رسديمبه نظر بنابراین بودند باالتر بود؛ 

که برای استقرار  اییهتغذپتاسيم در خاک و گياه، عامل مهم 
عنصر پتاسيم بوده  ،درختان تأثيرگذار استو سبز ماندن 

است. هرچند غلظت مطلق پتاسيم در درختان سبز باالتر از 
نيز  K/Naنسبت  رسديمدو گروه دیگر بود، اما به نظر 

دهنده مقاومت به شرایط موجود و سبز ماندن نشان دتوانيم
)هالوفيت(  دوستنمکدرختان باشد. درختچه تاغ گياهي 

در این گياه امری  هایونودن غلظت امالح و است و باال ب
پایين بودن غلظت پتاسيم  رسديمطبيعي است، اما به نظر 

تا گياه برای جذب  شوديمخاک در محيط ریشه سبب 
پتاسيم انرژی بيشتری مصرف کند و گياه دارای ضعف 
رویشي و متمایل به زردشدن و در نهایت خشکيدگي شود. 

بر هجوم آفات مختلف ضعيف شده در این حالت گياه در برا
 عنوان عامل ثانویه خسارت داشته باشند.به تواننديمو آفات 

تاغ نشان داد که ميزان عناصر قليایي  یهابرگنتایج تجزیه 
از قبيل سدیم و کلر در برگ بسيار باال بود و هر چه سن 

، روديمباال  هابرگگياه بيشتر شود، ميزان این عناصر در 
 دوستنمکگياهان هالوفيت یا  هاییژگيواین شرایط از 
آبي در این  یهاتنشبرای مقابله با  راهبرداست که نوعي 
پس از ریختن بر  هابرگ؛ این روديمشمار گونه گياهان به
و  شونديمالشبرگ به خاک اضافه  صورتبهسطح خاک 

و باعث شوری خاک  برنديماسيدیته خاک را به شدت باال 
 .شونديمهم 

 

 بحث
 هاییکارتاغدر این تحقيق علل پژمردگي و خشکيدگي 

مست قم مورد بررسي قرار گرفت و آباد ميشمنطقه حسين
ادافيکي، آفات و جوندگان و رقابت  که شرایط مشخص شد

جوان حاصل از زادآوری و  هاییهپامادری تاغ با  هاییهپا
پوشش گياهان علفي و پایين بودن سن دیرزیستي درختان 
تاغ و شرایط و عوامل نامساعد باعث ضعف فيزیولوژیک و 

در مواردی خشک شدن درختان تاغ شده بود. نتایج 
متر  3تاغ  یهانهالپژوهش نشان داد که فواصل اوليه کاشت 

متر( و  3×  5) هافیردمتر در فاصله بين  5در هر ردیف و 
اصله در هکتار بوده است، در حالي که در  226تراکم اوليه 

 566متوسط  طوربهزمان آماربرداری تراکم درختان تاغ 
 92حدود  يمانزندهبنابراین درصد  .اصله در هکتار بود

، ميزان 866از  يمانزندهدرصد تعيين شد، با کسر شاخص 
دست آمد. تراکم باالی درصد به 64مرگ و مير حدود 

اصله در  566تا  466طور متوسط مادری تاغ که به هاییهپا
هکتار بود با توجه به ميزان پایين بارندگي ساالنه در حدود 

شده  هایکارتاغباعث پژمردگي و خشکيدگي  متريليم 831
مبني بر  Parvizi (8662)و  Amani بود که با گزارش 

متوسط بارندگي  برابرهکتار باید  اینکه تراکم درختان تاغ در
 Rahbar . براساس گزارشداردمطابقت  ،ساالنه منطقه باشد

عوامل مؤثر بر خشگيدگي و  Ahmadian Yazdi (6663)و 
پژمردگي تاغ، تراکم نهال در واحد سطح، خصوصيات 

ست؛ آنهامتقابل بين  هایاثرفيزیکي خاک، ميزان بارندگي و 
انبوهي، درجه سنگيني بافت که عدم تناسب بين  یطوربه

خاک و ميزان بارندگي ساالنه در ميزان آب قابل دسترس 
و  دوبارهدرختان تاغ اثرگذار بوده است. بنابراین سرسبزی 

مستلزم تنک کردن در زمان مناسب و  زارهاتاغافزایش رشد 
به ميزان متناسب با نوع بافت خاک و  آنهاکاهش تراکم 

در  . et al.(Rasouli(2013 ,است بارندگي ساالنه هر منطقه 
ساله بر پایه  86 تا 9 یزارهاتاغاین تحقيق انبوهي بهينه در 

برای شاخص رشد و  66پيشنهادی و با احتساب رقم  رابطه
اصله در هکتار  666تا  856سرسبزی درختان تاغ بين 

تنها عامل قابل تغيير  هایکارتاغدرجه انبوهي  .برآورد شد
برای احيای دوباره و سرسبزی و افزایش رشد درختان تاغ 

موجود حاصل  یهاتودهاست که از طریق تنک کردن 
آب و فضای  مقدار ؛ با کاسته شدن از انبوهي توده،شوديم

رویشي بيشتری در اختيار هر درخت قرار گرفته و امکان 
ت که با گسترش . بدیهي اسشوديمرشد بيشتر تاج فراهم 

تعادل بين مقدار آب در  دوبارهتاج و افزایش حجم درخت، 
 یهاتودهدسترس و مصرف آن مختل شده و ممکن است 
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تنک شده نيز دچار پژمردگي شوند؛ البته در مواردی که 
مجاور وجود نداشته باشد، هر پایه  هاییهپارقابتي بين 

استن از شاخ تعادل الزم را برقرار کرده و در خشکسالي با ک
 کنديمو برگ انتهایي )خشکيدگي طبيعي( با خشکي مقابله 

مشهود است. نتایج تحقيق  يخوببهکه این ویژگي در تاغ 
نشان داد که عدم پراکنش بارندگي در طول سال و خشکي 

مدت در منطقه مورد بررسي، باعث پژمردگي و طوالني
 ه تحقيقمنطقه شده بود که با نتيج هاییکارتاغخشکيدگي 

Rahbar (8662)  مطابقت داشت. پایين بودن رطوبت نسبي
هوا، وزش بادهای گرم و خشک فراوان و تبخير و تعرق 

 هاییکارتاغزیاد در منطقه باعث پژمردگي و خشکيدگي 
Rahbar (8619 )منطقه شده که این نتيجه با گزارش 

متوالي منطقه باعث تشدید  هایيخشکسالمطابقت داشت. 
 شده که با گزارش هایکارتاغي و پژمردگي خشکيدگ

Amani   وParvizi (8662)  مبني بر عدم سرسبزی و
رقابت  نتيجهشادابي زیرآشکوب حاصل از زادآوری در 

درپي متوالي و پي هایيخشکسالدرختان مادری که احتماالً 
، عامل خشکسالي از نظر تأثير بخشديمنيز به آن شدت 

 مطابقت داشت. ،تعيين کنندهروی رشد تاغ یک عامل 
Rahbar (8615 ) مقدماتي در دو منطقه  هایيبررسدر

نشان داد که همبستگي مستقيمي بين نسبت شن به  یکارتاغ
سایر اجزای بافت خاک با ميزان رشد و سرسبزی درختان 

؛ متعاقباً طي بررسي گسترده در شش منطقه داشتتاغ وجود 
اجزای بافت و شوری ساده یک به یک  هایاثر یکارتاغ

بررسي شد؛ اثر  هایکارتاغخاک و همچنين درجه انبوهي 
 666قطر شوری زیاد خاک، کمبود شن درشت با ذرات به 

ميکرون، الی و رس خاک نامحسوس و  6666تا 
بود. بررسي تفضيلي و توأم اثر انبوهي و  داريرمعنيغ

به  يابيدستبارندگي نشان داد که حدود مناسب انبوهي برای 
ساله  86تا  9 هاییکارتاغرشد و سرسبزی مطلوب در 

 826 تا 886حدود  برحسب بارندگي ساالنه این مناطق در
 ،باشديماصله در هکتار  356تا حداکثر  856بين  متريليم

Salardini (8696 )با  پژوهشمطابقت داشت. نتایج این 
 یهاجنگلپژمردگي و مرگ و مير درختان  ینکهامبني بر 

در تأمين آب مورد نياز  هایيیتمحدودتاغ اساساً مربوط به 
از  توانديممطابقت داشت. این محدودیت  ،باشديم آنها

در کمبود بارندگي، انبوهي و یا مکش رطوبتي زیاد خاک و 
متقابل بين این عوامل ناشي شود. اصوالً  هایاثر نهایت

 يریگکربنگياهي سبب کاهش  یهابافتکمبود آب در 
توقف تقسيم سلولي  فتوسنتز(، کم شدن جذب مواد غذایي،)

. اثر گردديمو سرانجام کاهش رشد  آنهاو کوتاه ماندن 
امالح محلول خاک در محيط ریشه باعث اختالل در جذب 

اسمزی محلول خاک بوده و اثر  قابليتکاهش  علتبهآب 
البته  در رشد و نمو گياه دارد. کنندهمتوقفکُندکننده و یا 

مختلف و گاه ارقام یک گونه گياهي واکنش  یهاونهگ
اسمزی محلول خاک ندارند. نتایج  قابليتیکساني در برابر 

مبني بر ( 6663)و همکاران  Jafari نتایج با پژوهشاین 
الگوی پراکنش تاغ به برخي خصوصيات خاک مانند  ینکها

دیگر  سویشوری، بافت و پتاسيم محلول بستگي دارد و از 
 ،شوديمکاشت تاغ سبب افزایش عناصر غذایي خاک 

 رسديمبه نظر  ،با توجه به نتایج این پژوهش مطابقت داشت.
عنوان یکي از عوامل مهم در استقرار تاغ شوری خاک به

که با شور شدن خاک از تراکم  یطوربهمؤثر بوده است، 
 بعدی پایين بودن مرحلهکاسته شده بود و در  تاغدرختان 

در رشد و عملکرد  توانستيمغلظت عناصر غذایي نيز 
نشان داد که  این پژوهشدرختان تاغ مؤثر باشد. نتایج 

شاداب بيشتر بود که با نتایج  هاییهپاغلظت پتاسيم در برگ 
البته مطابقت داشت؛  (6683)و همکاران  Kamraniپژوهش 

یا  در اثر کمبود آن در محيط ریشه و توانديمکمبود پتاسيم 
ریشه در اثر رقابت با  یهاسلولکاهش جذب آن توسط 

با توجه  رسديمبه نظر بنابراین سدیم در شرایط شور باشد. 
که  اییهتغذغلظت پتاسيم در خاک و گياه، عامل مهم به 

عنصر  ،برای استقرار و سبز ماندن درختان تأثيرگذار است
هرچند غلظت مطلق پتاسيم در درختان سبز  باشد،ميپتاسيم 

 K/Naنسبت  رسديمباالتر از دو گروه دیگر بود، اما به نظر 

دهنده مقاومت به شرایط موجود و سبز نشان دتوانيمنيز 
 هاییهپاماندن درختان باشد. همچنين غلظت فسفر در برگ 

پژمرده کمتر بود، کمبود فسفر در تيمارهای پژمرده به علت 
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برخي موانع در جذب فسفر توسط ریشه در شرایط  وجود
)هالوفيت( است و  دوستنمکتاغ گياهي  شوری خاک بود.

در این گياه امری طبيعي  هایونباال بودن غلظت امالح و 
پایين بودن غلظت پتاسيم خاک در  رسديماست، اما به نظر 

تا گياه برای جذب پتاسيم انرژی  شوديممحيط ریشه سبب 
مصرف کند و گياه دارای ضعف رویشي و متمایل به بيشتری 

زردشدن و در نهایت خشک شود. در این حالت گياه در 
 تواننديمبرابر هجوم آفات مختلف ضعيف شده و آفات 

بر اساس نتایج  عنوان عامل ثانویه خسارت داشته باشند.به
مادری تاغ با  هاییهپارقابت  ،پژوهشآمده از این دستبه

زیاد برای دریافت مواد غذایي،  یهاتراکمدر  یژهوبهیکدیگر 
جوان تاغ حاصل  هاییهپاآب، هوا، نور و فضا و همچنين با 

از زادآوری و پوشش گياهان علفي، باعث پژمردگي و 
 Ferydoony- نتایج شده بود که با هایکارتاغخشکيدگي 

 Nasry در بررسي اثر تنک بر رشد و ( 6669) و همکاران
 Jafariقبلي  پژوهشدر منطقه گناباد و  هایکارتاغسرسبزی 

مست قم آباد ميشدر منطقه حسين (6663)و همکاران 
با توجه به اینکه سن دیرزیستي در تاغ کوتاه  مطابقت داشت.

سال است، عوامل مختلفي  66تا  85بوده و در حدود 
زیرقشری و  یهاآب ازجمله خاک، شرایط آب و هوایي،

کم  مانندایط رویشگاهي باعث بروز حاالتي کلي شر طوربه
کاشت دست یهاگونهرشدی، پژمردگي و شروع پوسيدگي 

. عامل اصلي دیرزیستي در منطقه مورد نظر باید گردديم
منطقه  یهاقسمتکه در بعضي از  جاآنشناسایي گردد؛ از 

و آثار پوسيدگي در تنه  انديدهرسدرختان به سن دیرزیستي 
آغاز شده است، الزم است  آنها یهااخهسرشو خشکيدگي 

 اندندادهتا هنگامي که قابليت بذردهي مناسب را از دست 
نسبت به قطع انتخابي این درختان اقدام نمود تا شرایط برای 

حاصل از درختان و کم شدن رقابت بين  بذرهایسبز شدن 
و  Amaniحاصل از زادآوری فراهم شود.  یهانهال

Parvizi (8662)   باعث را بارندگي کم و گرمای زیاد
و شوری خاک هم باعث ایجاد  داننديمشوری خاک 

رویشگاه فقير با باروری ضعيف شده و آن هم باعث ایجاد 
( با انبوهي کم و یادرختچهگياهان کوچک )پوشش علفي یا 

مطابقت  پژوهشکه با نتایج این  شوديمدیرزیستي کوتاه 
 داشت.

که عوامل اکولوژیک داد شان نتایج کلي این پژوهش ن
، عدم درپييپ هایيخشکسالبروز  همانندشامل مواردی 

تناسب خاک از نظر بافت و عناصر، عدم تهویه مناسب خاک 
 یهادرختچهو وجود الیه غيرقابل نفوذ باعث خشک شدن 

تأثيرگذار بر  هایيونآنو  هايونکاتتاغ شده بود. ميزان 
در بستر مناطق با پوشش سالمت و استقرار درختان تاغ 

ضعف  يلدلبهن است که آدهنده درختان پژمرده بود که نشان
فيزیولوژیک قادر نبودند مواد معدني بيشتری در جهت 
باالبردن فشار اسمزی جذب کنند، بنابراین قادر به دریافت 

مشاهده  آنهاآب کافي هم نبودند و آثار تنش خشکي نيز در 
به دليل  هايماریبشد. همچنين عوامل ثانویه شامل آفات و 

 ضعف فيزیولوژیک به درختان تاغ خسارت زده بود.
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Abstract  

    Haloxylon is a resistant tree naturally found in some desert areas of Iran, which sometimes 

faces dieback. This research was conducted to investigate the factors affecting the dieback of 

this species in Hossein Abad Mish-Mast Qom. Growth and yield traits including the density of 

trees, number of branches, trunk diameter and height, canopy area, tree age, trunk form, pests, 

and diseases were recorded in the field. Leaf samples were taken from the trees with varying 

drying and the amount of sodium, potassium, phosphorus, and chlorine was measured. Soil 

profiles were dug and soil samples were taken from areas with different drought stress of trees 

to measure physico-chemical characteristics of the soil at different depths. The results showed 

that there was a direct relationship between the density of trees and their drying. The results of 

soil analysis showed that soil salinity was an important factor in the establishment of trees since 

the density of trees decreased by increasing soil salinity.  Also, low concentrations of nutrients 

have been found to be effective in tree growth and yield. The results of leaf analysis showed that 

the amount of sodium and chlorine in the leaves was very high and in the older trees the amount 

of these elements was higher in the leaves. The results showed that salinity was not the only 

cause of drying of the trees but the higher density was more important in causing this problem. 

Ecological problems and nutritional deficiencies associated with high density and lack of proper 

planting intervals were the main causes of drying of trees. 
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