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Abstract

Urban pollution and the fatigue caused by urbanization have been two major problems for the residents 
of large and industrial cities. By exploiting the potential of plants through afforestation in the suburbs or by 
creating landscapes and greenery within the city, these limitations can be partially eliminated. Many urban 
areas, especially in arid and semi-arid regions, have saline water and soil resources for a variety of reasons, 
and the development of vegetation is facing a very serious problem; moreover, due to population growth, 
drinking water resources for irrigation are very limited. In this regard, the selection of plant species that can 
withstand the saline conditions is of particular importance and can contribute to the sustainability of the 
green cover created. In this article, while reviewing studies on salinity and landscape creation, a number 
of important species used in arid and semi-arid regions are introduced and their tolerance to salinity is 
presented based on the indices mentioned in literature. The introduced plants are divided into five groups of 
sensitive (<3 dS m-1), moderately sensitive (3 - 6 dS m-1), moderately tolerant (6 - 8 dS m-1), tolerant (8 - 10 
dS m-1) and, highly tolerant (>10 dS m-1). The salinity values are related to the salinity of the soil saturation 
extract around the root.
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چکیده
آلودگی هوا و خستگی ناشی از شهر نشینی به عنوان دو معضل مهم برای ساکنین شهرهای بزرگ و صنعتی مطرح 
منظر و پوشش های سبز  ایجاد  یا  از طریق جنگل کاری در حاشیه شهرها  گیاهان  توان  از  بهره گیری  با  است. 
درون شهری، محدودیت های یادشده تا حدودی قابل رفع است. بسیاری از مناطق شهری به ویژه در مناطق خشک 
و نیمه خشک به دالیل متعددی دارای منابع آب و خاک شور بوده و توسعه پوشش گیاهی با معضل بسیار جدی 
مواجه است، ضمن اینکه به دلیل رشد جمعیت، منابع آبی قابل شرب برای آبیاری، بسیار محدود شده است. در این 
راستا انتخاب گونه های گیاهی که توان تحمل شرایط شور را داشته باشند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و 
می تواند به پایداری پوشش های سبز ایجاد شده کمک کند. در این مقاله ضمن مرور مطالعات انجام شده پیرامون 
موضوع شوری و ایجاد منظر، تعدادی از گونه های مهم مورد استفاده در پوشش های سبز در مناطق خشک و 
نخل ها،  پیچ ها و  گیاهان پوششی،  پهن برگ همیشه سبز و خزان دار، سوزنی برگ ها،  گیاهان  نیمه خشک شامل 
معرفی و میزان تحمل به شوری آنها بر اساس شاخص های ذکر شده در منابع، ارائه می شود. گیاهان معرفی شده 
نیمه مقاوم  متر(،  بر  تا 6 دسی زیمنس   3( نیمه حساس  متر(،  بر  از 3 دسی زیمنس  )کمتر  گروه حساس  پنج  در 
دسی زیمنس  از 10  )بیشتر  مقاوم  بسیار  و  متر(  بر  دسی زیمنس   8-10( مقاوم  متر(،  بر  دسی زیمنس  تا 8   6(
است. ریشه  اطراف  خاک  اشباع  عصاره  شوری  به  مربوط  شوری،  شده  ذکر  مقادیر  شده اند.  تقسیم  متر(  بر 
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 مقدمه
در حاشیه  جنگل کاری 

شهرها، همچنین ایجاد منظر 
به وسیله گیاهان در داخل شهرها 

بوده  اصلی فضای سبز  ارکان  از 
بهبود شرایط  بیشتر  آنها  که کاربرد 

محیط زیستی برای ساکنین این مناطق 
است. فضاهای سبز ایجاد شده در مناطق 

نقش مهمی در حمایت و حفاظت  شهری، 
ایفا  از سامانه های اقتصادی و محیط زیستی 
)Barbosa et al., 2007). ضمن  می کنند 
پارک ها و  اطراف شهرها،  اینکه جنگل های 
باغ های  حتی  و  درون شهری  سبز  فضاهای 
خصوصی داخل شهرها، نقش بسیار مهم و مؤثری 
در تنوع زیستی و بهبود شرایط اکوسیستم های 
 Gaston et al., 2005; Smith) شهری دارند
et al., 2005(. کنترل و کاهش آلودگی هوا و 
ایجاد منظر و چشم انداز به عنوان دو اصل مهم 
مورد توجه است، هر چند ممکن است فضاهای 
سبز ایجاد شده، دارای کاربری های چند منظوره 
باشند. علی رغم اهمیت و مورد توجه بودن توسعه 
پوشش گیاهی در مناطق شهری، موانع متعددی 
از جمله تنش های محیطی چون خشکی و شوری 
سد راه این مسیر است. معضل مورد اشاره در 
مناطق خشک و نیمه خشک جدی تر بوده و با 
تنش های محیطی دیگری چون گرما و سرما 
تلفیق و ضمن تأثیر بر بقای گیاهان، ساالنه تا 
70 درصد، کاهش عملکرد را به همراه خواهند 
داشت )Mantri et al., 2012). تنش شوری 
پایدار  تنش های  مهم ترین  از  یکی  به عنوان 
محیطی است که رشد و عملکرد گیاهان را تحت 
 .(Parihar et al., 2015) تأثیر قرار می دهد
بیان شده است که مهم ترین راه کاهش خسارت 
ناشی از تنش های محیطی و امکان توسعه پایدار 
پوشش گیاهی، به کارگیری گیاهان مقاوم و حتی 
 ،(Allen et al., 1993) ژنوتیپ های برتر است
ضمن اینکه به دلیل رشد بیش از حد جمعیت و 
افزایش مصرف آب، منابع آبی متعارف برای 
آبیاری گیاهان کاشته شده در فضاهای سبز 
شهری، محدود بوده و جایگزینی با منابع آبی 
نامتعارف و غیر قابل شرب امری ضروری و 
 .(Niu & Cabrera, 2010) اجتناب ناپذیر است
این در حالی است که به دلیل تغییرات محیطی، 
همچنین سوء مدیریت، بالغ بر 20 درصد اراضی 
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شکل 1- نمایی از یک عرصه شور و جنگل کاری با انتخاب گونه های مناسب )گز شاهی و سیاه تاغ(

قابل کشت و بالغ بر 50 درصد از آب های مورد 
استفاده در آبیاری محصوالت کشاورزی، تحت 
تأثیر شوری قرار گرفته و کارایی خود را از دست 
داده اند (Zhu, 2001). ذکر شده است که بالغ بر 
400 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی، به وسیله 
تولید هستند  دارای محدودیت  تنش شوری 
(Bot et al., 2000). ا Munns و Testerا (2008)

 سطح اراضی متأثر از شوری را بالغ بر 800 
میلیون هکتار و معادل 6 درصد از سطح کل 
بیان کرده اند که  اراضی کره زمین گزارش و 
بیشتر مربوط به تجمع امالحی است که به طور 
طبیعی و طی سالیان طوالنی در مناطق خشک 
و نیمه خشک به وجود آمده است. وجود امالح 
مضر ناشی از انباشت نمک در خاک، موجب 
محدودیت رشد برای گیاهان شده و انتخاب 
گیاهان را برای ایجاد پوشش سبز دچار چالش 
می کند. شکل 1 جنگل کاری در شرایط شور را 
از طریق انتخاب گونه های بسیار مقاوم نشان 
می دهد. تنش شوری از طریق ایجاد تغییرات 
و  فیزیولوژیکی  مرفولوژیکی،  آناتومیکی، 
بیوشیمیایی، باعث کاهش عملکرد گیاهان و 
کاهش پایداری آنها در برابر سایر تنش های 
محیطی شده و ضمن افزایش هزینه های مربوط 
به نگهداری گیاهان، در نهایت منجر به مرگ آنها 
می شود (Zhu, 2001). شکل های 2 و 3 آسیب 
نمک  انباشت  اثر  )در  از تنش شوری  ناشی 
اطراف ریشه( را در برخی گیاهان نشان می دهد.

گونه  انتخاب  به  توجه  ضرورت   
مناسب برای جنگل کاری و ایجاد منظر 

در شرایط شور
روزافزون  توسعه  و  گستردگی  به  توجه  با 
اراضی شور، شور شدن منابع آبی و محدود 
شدن منابع آبی قابل شرب در مناطق شهری، 
همچنین موارد دیگری که در ذیل به آنها اشاره 
خواهد شد، شناسایی و معرفی گونه های گیاهی 

مقاوم به شوری و درجه بندی میزان تحمل آنها 
برای به کارگیری در شرایط مناسب جهت توسعه 
فضای سبز از طریق جنگل کاری و ایجاد منظر، 
امری ضروری است )شکل های 4 و 5(. تجمع 
نمک در اراضی که برای توسعه فضای سبز 
در نظر گرفته می شوند، ممکن است به دالیل 
.(Appleton et al., 2009) زیر اتفاق افتد

آب های  با  آبیاری  از  ناشی  نمک  تجمع   -

وجود 
امالح مضر ناشی 

ر  د نمک  شت  نبا ا ز  ا
محدودیت  موجب  خاک، 
و  گیاهان شده  برای  رشد 
برای  را  گیاهان  انتخاب 
ایجاد پوشش سبز دچار 

چالش می کند.
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نامتعارف )آب های شور، لب شور یا فاضالب(.
- فضاهای سبزی که در امتداد نوار ساحلی 

ایجاد می شوند.
ارتفاع ساحلی که ممکن است  مناطق کم   -
جزرومدهای طوالنی، سبب آب گیری آنها شود. 
فصلی  رودخانه های  و  تاالب ها  حواشی   -

دارای آب شور.
- اراضی اختصاص یافته برای ایجاد فضای سبز 
در حاشیه پیاده روها، خیابان ها و بزرگراه هایی 
که برای ذوب کردن برف و یخ آنها، از نمک 

استفاده می شود.
- تجمع نمک ناشی از مصرف کودهای شیمیایی 

و دامی با نمک باال مثل نیترات آمونیم 
باالیی  از سفره آب زیرزمینی  که  مناطقی   -
برخوردار بوده و پتانسیل باالیی نیز در تبخیر 
بیشتر  مناطق  این  دارند.  از سطح خاک  آب 

دارای خاک های سدیمی بوده که از ساختمان 
شکننده ای برخوردار و استقرار پوشش گیاهی 
از  غیر  دیگری  محدودیت های  با  آنها  روی 

شوری نیز مواجه است.
- تجمع نمک ناشی از انحالل نمک موجود 
عمق  و  در سطح  مستقر  در سخت الیه های 

خاک های مورد کاشت
اگرچه در مناطق خشک و نیمه خشک، مهم ترین 
عامل شوری خاک مربوط به پدیده های طبیعی 
آبی  منابع  بودن  محدود  با این وجود،  است، 
آبی شور،  منابع  از طریق  آبیاری  و  متعارف 
اراضی شور شده  موجب تشدید و گسترش 
است. انباشته شدن نمک ناشی از آبیاری در 
محیط پیرامونی ریشه و افزایش پتانسیل آبی 
گیاهان  به  که  است  آسیبی  مؤثرترین  خاک، 
موجود در این مناطق وارد می کند. در چنین 

شرایطی که به ناچار باید از آب های نامتعارف 
استفاده کرد، در کنار انتخاب نوع گونه گیاهی و 
ژنوتیپ مقاوم، خواص فیزیکی و شیمیایی بستر 
کشت، میزان آب مصرف شده توسط گیاه، دور 
آبیاری و کسر آب شویی را نیز باید مورد توجه 
با   .(Bernstein et al., 2006( داد  قرار 
این شرایط، مطالعات گلخانه ای تنها می تواند 
چشم اندازی از میزان مقاومت به شوری را در 
گیاه ترسیم کند که با انجام مطالعات میدانی، 
امکان قضاوت در خصوص میزان سازگاری 
 Niu et) گیاهان به شرایط شور، فراهم می شود
al., 2007). در تعیین حد آستانه شوری قابل 
تحمل در گیاهان مورد استفاده برای طراحی 
شاخص هایی  سبز،  پوشش  ایجاد  و  منظر 
آسیب  یا  رشد  درصدی   50 کاهش  چون 
قرار  نظر  مد  گیاه  برگ های  از  درصد   25
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شکل 2- کاج و سرو خمره ای آسیب دیده از انباشت نمک در الیه هایی سطحی خاک
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.(Miyamoto et al., 2004( می گیرد

به  ومت  مقا ی  ها ر کا زو سا  
مناسب  ی  نه ها گو ر  د شوری 
منظر  ایجاد  و  جنگل کاری  برای 

در شرایط شور
تحمل به شوری در گیاهان مورد استفاده 
برای جنگل کاری و ایجاد منظر نیز مانند 
گیاهان زراعی و باغی از طریق سازوکارهایی 
 -2 یونی  جذب  کردن  محدود   -1 چون 
مقاومت   -3 و  یون ها  جذب  در  انتخاب 
اتفاق  کلر  یا  باالی سدیم  مقادیر  به  درونی 
می افتد (Munns & Tester, 2008). ریشه 
ژنوتیپ های متحمل به نمک، معمواًل توانایی 
محدود کردن انتقال یون های سدیم و کلر را به 
اندام هوایی دارند. برخی از ژنوتیپ ها می توانند 
تحمل بافت خود را به غلظت های باالی کلر و 
سدیم افزایش دهند. به نظر می رسد، میزان جذب 
و انباشت یون های کلر و سدیم، بیشتر به ژنوتیپ 
گیاه، سطح شوری و ترکیب شیمیایی محلول خاک 
 Niu & Rodriguez, 2008; Allen( بستگی دارد

 .(et al., 1993
تحقیقات زیادی در خصوص رفتارهای 
مرفوفیزیولوژیکی گیاهان مورد استفاده در ایجاد 
منظر و توسعه فضای سبز در مواجهه با تنش های 
محیطی و از جمله شوری انجام شده است. در 
تمامی مطالعات صورت گرفته به این نکته اشاره 
شده است که مانند گیاهان زراعی و باغی، گیاهان 
مناسب برای ایجاد منظر و توسعه فضای سبز نیز 
در مقاومت به تنش شوری از طیف گسترده ای 

برخوردار هستند که هر یک در مواجهه با آن ممکن 
است رفتارهای متفاوتی را از خود نشان دهند. در 
کنار میزان مقاومت به شوری گیاهان منتخب، باید 
به نوع نمک غالب، بستر کاشت، مدیریت و روش 
آبیاری و همچنین شرایط محیطی حاکم بر مناطق 
 Niu & Cabrera,( موردنظر، توجه خاص کرد
2010). در خصوص شرایط محیطی، شاخص هایی 
چون دما، شدت نور، سرعت باد و رطوبت محیط از 
اولویت برخوردار هستند، این شاخص ها می توانند 
به طور مستقیم بر واکنش گیاهان به شوری تأثیر 
 .(Zollinger et al., 2007) باشند  داشته 

ضمن اینکه دو عامل گرما و خشکی اثرات سوء 
تنش شوری را بیشتر از سایر عوامل محیطی، 
.(Appleton et al., 2009( تشدید می کند
اگرچه تنش شوری موجب کاهش رشد تمام 
اندام های گیاه از جمله ریشه، ساقه، برگ و میوه 
می شود، با این وجود اندام های هوایی نسبت به ریشه 
بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرند. شاخص هایی که 
برای ارزیابی میزان مقاومت به شوری گیاهان 
مورد استفاده در ایجاد منظر مورد توجه هستند 
متفاوت است. در  باغی  با گیاهان زراعی و 
خصوص گیاهان زراعی و باغی معموالً میزان 
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شکل 4- آزمایش سازگاری گونه های جنگلی جهت انتخاب گونه برتر برای جنگل کاری و توسعه فضای سبز در مناطق خشک و نیمه خشک 

شکل 3- آسیب ناشی از انباشت نمک در سطح خاک به دلیل تبخیر زیاد )فضای سبز شهری - سرو خزنده(
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 Zribi et al., 2009; Zollinger) هستند 
et al., 2007). بسیاری از شاخص های ذکر 
شده از طریق تخریب اندام های رویشی گیاه، 
قرار می گیرد. سرعت و زمان  ارزیابی  مورد 
برگ،  به شاخ و  بروز آسیب های وارد شده 
شاخص مناسبی برای ارزیابی میزان تحمل به 
شوری است. هر چقدر آسیب ناشی از تنش 
شوری در گیاه زودتر به نمایش گذاشته شود، 
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شکل 5- نتایج آزمایش سازگاری گونه های مختلف اکالیپتوس به شرایط شور در آزمایش جنگل کاری با گونه و پرووانانس های مختلف اکالیپتوس
 )شرایط اقلیمی یزد(

رشد و کاهش عملکرد اندام هایی چون ریشه، 
ساقه، برگ، گل، میوه و دانه مورد توجه است، 
لیکن در خصوص گیاهان مورد استفاده در فضای 
سبز و ایجاد منظر، ارزش های زیبا شناختی نسبت 
 Bernstein et al.,( به میزان رشد، ارجح است
1972). بنابراین اگرچه کیفیت بصری یک موضوع 
ذهنی است، با این وجود می تواند شاخصی مهم در 
ارزیابی تحمل به شوری این گونه گیاهان باشد 
(Zollinger et al., 2007). برای ارزیابی میزان 
تحمل به شوری گیاهان مورد استفاده در منظر 
و فضای سبز، می توان از شاخص های درونی 
گیاه نیز استفاده کرد. این شاخص ها می توانند، 
اینکه ظاهر گیاه،  از  قبل  ارزیابی مناسبی را 
دستخوش تغییر شود، ارائه کنند. این موضوع 
به ویژه برای گیاهانی که از درجه تحمل پایینی 
برخوردار هستند، بیشتر قابل پیگیری است. 
گیاه  فیزیولوژیکی  و  بولیکی  متا شاخص 
کلروفیل، محتوای  فلورسانس  فتوسنتز،  مثل 
میزان  و  برگ  روزنه ای  هدایت  کلروفیل، 
تجمع یون ها در اندام های مختلف، مورد توجه 

 Niu &( میزان تحمل به شوری آن کمتر است
Cabrera, 2010). شوری زیاد باعث بروز 
اختالالت متابولیکی در گیاهان مورد استفاده 
در منظر از جمله جذب مواد معدنی بیش از حد، 
بر هم خوردن تعادل مواد غذایی، فعال شدن 
آنزیمی،  فعالیت  فتوسنتز،  بازدارنده های 
متابولیسم پروتئین و نوکلئیک و تنفس می شود 
)Munns & Tester, 2008). در ارزیابی 
تحمل به شوری گونه های مورد استفاده در 
ایجاد فضای سبز و منظر، باید به نوع ترکیب 
نمکی که ریشه در معرض آن قرار می گیرد، 
(2008) 1 Rodriguez و Niu .نیز توجه کرد

نشان دادند میزان خسارت وارد شده به اندام 
هوایی رز پیوند شده روی چهار پایه مختلف و 
تحت تأثیر نمک های مختلف، کاماًل متفاوت و 
به نوع ترکیب نمک مورد آزمایش، وابسته بود.

کاهش  برای  مناسب  راهکارهای   
در  شوری  تنش  از  ناشی  خسارت 

جنگل کاری و ایجاد منظر

شوری 
ز  و بر عث  با د  یا ز

در  متابولیکی  اختالالت 
گیاهان مورد استفاده در منظر 

از جمله جذب مواد معدنی بیش از حد، 
بر هم خوردن تعادل مواد غذایی، 
فعال شدن بازدارنده های فتوسنتز، 
بولیسم  متا آنزیمی،  لیت  فعا
پروتئین و نوکلئیک و تنفس 

می شود.
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درجه تحمل به شوریفرم رویشینام علمینام گونهردیف

حساسدرختچهCercis occidentalisارغوان 1
حساسدرختچهIlex cornutaایلکس2
حساسدرختQuercus palustris, Quercus shumardiiبلوط3
حساسدرختQuercus ilexبلوط همیشه سبز4
حساسدرخت.Salix spبید5
حساسدرخت کوچکChilopsis linearisبید بیابانی6
حساسدرخت کوچکVitex agnus-castusپنج انگشت7
حساسدرختPodocarpus macrophyllusپودوکارپوس )کاج بودا(8
حساسپیچLonicera japonicaپیچ امین الدوله9
حساسپیچVinca majorپیچ تلگرافی )پروانش(10
حساسدرختچه Sophora secundifloraتلخ بیان11
حساسدرختPlatanus wrightiiچنار آریزونا )چنار آمریکایی(13
حساسدرختPlatanus occidentalisچنار معمولی )چنار شرقی(14
حساسدرختFraxinus pennsylvanicaخاکستر سبز )زبان گنجشک(15
حساسدرختچه.Rosa spرز16
حساسدرختCupressocyparis leylandiiسرو لیالند17
حساسدرختSophora japonicaسوفورا )تلخ بیان ژاپنی(18
حساسدرختچهCotoneaster congestusشیرخشت19
حساسدرختچهCotoneaster buxifoliusشیرخشت )کوتناستر(20
حساسپیچ، پوششیHedera helixعشقه21
حساسدرختچهphotinia fraseriفوتینیا )توت کریسمس(22
حساسدرخت کوچکCornus floridaکرنوس )داگ وود، کرنوس فلوریدا(23
حساسپیچ، پوششیParthenocissus quinquefoliaموچسب24
حساسدرختچهNandina domesticaناندینا )نی مقدس، بامبوی آسمانی(25
حساسنخلTrachycarpus fortuneiنخل آسیایی26
حساسنخلButia capitataنخل لرزان27
حساسدرختچهGelsemium sempervirensیاس زرد28
حساسپیچTrachelospermum jasminoidesیاس ستاره ای )جاسمین، یاس فرانسه(29
حساسآگاوYucca brevifoliaیوکا30

جدول 1- گونه های گیاهی حساس به شوری )>3 دسی زیمنس بر متر( مورد استفاده در جنگل کاری و ایجاد منظر

ایجاد منظر  برای توسعه جنگل کاری و 
شوری  تنش  معضل  با  که  مناطقی  در 
مواجه هستند، در کنار انتخاب گونه های 
گیاهی مقاوم، باید از گزینه های دیگری که 
خسارت ناشی از تنش شوری را کاهش 
می دهند نیز بهره جست، بهبود ساختمان 
خاک، زهکشی خاک و نگهداری آب در 
افزودن مواد آلی، شستشوی  از طریق  خاک 
نمک  تجمع  از  بعد  سنگین  آبیاری  با  خاک 

کاماًل  آبیاری  با آب شور،  آبیاری  از  ناشی 
استفاده  آبیاری سبک و سطحی،  نه  عمیق و 
از مالچ ها برای کاهش تبخیر از سطح خاک 
و جمع آوری خاک های شور سطحی، کوددهی 
کافی و به موقع با توجه به نیاز گیاه، همچنین 
سالم نگه داشتن گیاهان برای افزایش مقاومت 
در برابر تنش شوری و استفاده از مواد کاهنده 
اثر شوری مثل سیندر، پومیس و شن و ماسه به 
جای نمک زدایی از گزینه های کاهش خسارت 

.(Appleton et al., 2009( شوری است
 

به شوری  تحمل  میزان  گروه بندی   
گیاهان رایج در جنگل کاری و ایجاد منظر

با توجه به اهمیت انتخاب گونه گیاهی مناسب 
برای جنگل کاری و ایجاد منظر در شرایط شور، 
تعدادی از گونه های گیاهی پر مصرف در فضاهای 
سبز شهری شامل درخت، درختچه، نخل، پیچ و 
گیاهان پوششی به همراه میزان تحمل به شوری 
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درجه تحمل به شوریفرم رویشینام علمینام گونهردیف

نیمه حساسدرختچهIlex vomitoriaایلکس1

نیمه حساسدرختچه، روندهBaccharis pilularisباکاریس2

نیمه حساسدرختچهLigustrum lucidumبرگ نوی درخشان3

نیمه حساسدرختQuercus virginianaبلوط ویرجینیایی4

نیمه حساسدرختچهPyracantha fortuneanaپیراکانتا5

نیمه حساسدرختJuniperus scopulorumپیرو6

نیمه حساسدرختMorus albaتوت7

نیمه حساسدرختچهJuniperus chinensesجونی پروس مش ایستاده8

نیمه حساسدرختFraxinus velutinaزبان گنجشک9

نیمه حساسدرختچهForestiera neomexicanaزیتون بیابانی )زیتون وحشی(10

نیمه حساسدرختPopulus albaسپیدار11

نیمه حساسدرختJuniperus virginianaسرو کوهی12

نیمه حساسدرختچهElaeagnus pungensسنجد زینتی13

نیمه حساسپوششیLantana montevidensisشاه پسند14

نیمه حساسپوششیLantana camaraشاه پسند درختی15

نیمه حساسدرخت کوچکAlbizia julibrissinشب خسب )ابریشم ایرانی(16

نیمه حساسدرختچهBuxus microphyllaشمشاد ژاپونیکا17

نیمه حساسدرختPinus thunbergianaکاج سسای ژاپنی18

نیمه حساسدرختچهProsopis koelzianaکهور دره ای19

نیمه حساسدرختMagnolia grandifloraماگنولیا20

نیمه حساسدرختچهPittosporum tobiraمیخک ژاپنی21

نیمه حساسنخلBrahea armataنخل مکزیکی22

نیمه حساسدرختچهThuja orientalisنوش )سرو خمره ای(23

نیمه حساسدرختچهRaphiolepis indicaولیک سیاه )زالزالک گل هندی(24

آنها در جداول 1-5 معرفی شده است. الزم به 
بیشتر  ذکر است که مقادیر ذکر شده شوری، 
مربوط به عصاره اشباع خاک جمع آوری شده 
 Asif et al., 2014;) از اطراف ریشه است
 Niu & Cabrera, 2010; Appleton et

 al., 2009; Kratsch, 2008; Miyamoto
؛ مومن پور و   et al., 2004; Zhu, 2001
همکاران، 1398؛ راد، 1397؛ راد و همکاران، 
1385(. تفاوت در مقادیر حداقل و حداکثر بیان 
شده مربوط به نوع ژنوتیپ، نوع خاک، شرایط 

اقلیمی و سایر شاخص هایی است که پیش از این 
به آن اشاره شد. حد آستانه تحمل به شوری در 
گیاهانی که برای ایجاد منظر مورد استفاده قرار 
می گیرند، تغییر در ویژگی های ظاهری گیاه و 

کاهش جلوه های بصری است. 

جدول 2- گونه های گیاهی نیمه حساس به شوری )6-3 دسی زیمنس بر متر( مورد استفاده در جنگل کاری و ایجاد منظر
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جدول 3- گونه های گیاهی نیمه مقاوم به شوری )8-6 دسی زیمنس بر متر( مورد استفاده در جنگل کاری و ایجاد منظر

درجه تحمل به شوریفرم رویشینام علمینام گونهردیف

نیمه مقاومدرختRobinia pseudoacaciaاقاقیا1

نیمه مقاومدرختچهCaesalpinia gilliesiiابریشم مصری2

نیمه مقاومدرختEucalyptus urophyllaاکالیپتوس اروفیال3

نیمه مقاومدرخت، درختچهPunica granatumانار4

نیمه مقاومدرختچهAcacia greggiiآکاسیای پنجه گربه ای5

نیمه مقاومآگاوAgave parryiآگاو پری6

نیمه مقاومدرختچهBaccharis pilularisباکاریا )باکاریس(7

نیمه مقاومدرختPistacia atlanticaبنه8

نیمه مقاومدرختچهNerium oleanderخرزهره9

نیمه مقاومدرختPistacia khenjukخنجوک10

نیمه مقاومدرختCeltis Australisداغداغان )درخت تا(11

نیمه مقاومدرختچهRosmarinus officinalisرزماری12

نیمه مقاومدرختچه، پوششیBerberis ottawensisزرشک زینتی13

نیمه مقاومدرختOlea europaeaزیتون14

نیمه مقاومدرختMelia azedarachزیتون تلخ15

نیمه مقاومدرختCupressus arizonicaسرو نقره ای16

نیمه مقاومدرختCupressus sempervirensسروناز )زربین، سروکاشی، سرو شیراز(17

نیمه مقاومدرختچهEuonymus japonicaشمشاد رسمی ژاپنی18

نیمه مقاومدرختچهCallistemon viminalisشیشه شور مجنون19

نیمه مقاومدرختAilanthus altissimaعرعر )ایالن(20

نیمه مقاومدرختLiquidambar styracifluaعنبر سائل21

نیمه مقاومدرختPinus eldaricaکاج تهران )کاج الدار، کاج ایران(22

نیمه مقاومدرختPinus strobusکاج سفید23

نیمه مقاومدرختPinus edulisکاج کلرادو24

نیمه مقاومدرختPinus halepensisکاج مدیترانه ای25

نیمه مقاومدرختProsopis cenerariaکهور ایرانی26

نیمه مقاومدرختچهBougainvillea spectabilisگل کاغذی27

نیمه مقاومدرخت، درختچهPunica granatumگلنار فارسی28

نیمه مقاومدرختچهLeucophyllum frutescensمریم بنفش )مریم تگزاس(29

نیمه مقاومدرختUlmus parvifoliaنارون چینی30

نیمه مقاومنخلWashingtonia filiferaنخل بادبزنی31

نیمه مقاومنخلWashingtonia robustaنخل بادبزنی )نخل واشنگتن(32
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جدول 4- گونه های گیاهی مقاوم به شوری )10-8 دسی زیمنس بر متر( مورد استفاده در جنگل کاری و ایجاد منظر

درجه تحمل به شوریفرم رویشینام علمینام گونهردیف

مقاومدرختEucalyptus camaldulensisاکالیپتوس کامالدولنسیس1

مقاومدرختAcacia cyanophyllaآکاسیای برگ آبی )آکاسیای طالیی(2

مقاومآگاوAgave americanaآگاو آمریکنا )آگاو مارجیناتا(3

مقاومپوششیMyoporum parvifoliumبوبیاالی خزنده4

مقاومدرختچه، پوششیHibiscus rosaختمی چینی5

مقاومدرختElaeagnus angustifoliaسنجد6

مقاومدرختچهCallistemon litrinusشیشه شور7

مقاومپوششی، درختچهSpartium Janceamطاووسی )جاروی اسپانیایی(8

مقاومدرختPinus nigraکاج سیاه9

مقاومدرختPinus edulisکاج کلرادو10

مقاومپوششیCarpobrotus chilensisکارپوبروتوس )ناز گوشتی(11

مقاومدرختAcacia niloticaکرت )درخت بابل، آکاسیا(12

مقاومدرختچه، Conocarpus erectusکنوکارپوس13

مقاومدرخت، درختچهProsopis julifloraکهورامریکایی )کهورپاکستانی، کرت دریایی، سمر(14

مقاومدرختProsopis glandulosaکهور جنگلی15

مقاومدرختAcacia tortilisگبر )آکاسیا(16

مقاومدرختGleditsia triacanthos inermisلیلکی17

مقاومدرختUlmus pumilaنارون پاکوتاه 18

مقاومپوششیLampranthus spectabilisناز رونده19

مقاومنخلPhoenix dactyliferaنخل20

مقاومنخلPhoenix canariensisنخل زینتی )فونیکس(21

مقاومآگاو، پوششیYucca aloifoliaیوکا22
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جدول 5- گونه های گیاهی بسیار مقاوم به شوری ) 10 دسی زیمنس بر متر( مورد استفاده در جنگل کاری و ایجاد منظر

درجه تحمل به شوریفرم رویشینام علمینام گونهردیف

بسیار مقاومدرختچه، پوششی.Calligonum spاسکنبیل1

بسیار مقاومدرختEucalyptus tereticornisاکالیپتوس ترتیکورنیس2

بسیار مقاومدرختEucalyptus sarjentiiاکالیپتوس سارجنتی3

بسیار مقاومدرختEucalyptus gunniiاکالیپتوس گونی4

بسیار مقاومدرختEucalyptus microthecaاکالیپتوس میکروتکا5

بسیار مقاومدرختچه، پوششیAtriplex canescensآتریپلکس کانی سنس6

بسیار مقاومدرختچه، پوششیAtriplex halimusآتریپلکس هالی موس7

بسیار مقاومدرختPopulus euphraticaپده8

بسیار مقاومدرختچه بزرگHaloxylon persicumزرد تاغ14

بسیار مقاومدرختچه بزرگHaloxylon aphyllumسیاه تاغ13

بسیار مقاومپوششیFrankenia thymifoliaفرانکنیا9

بسیار مقاومدرختPinus pineaکاج بادامی10

بسیار مقاومدرختProsopis pubescensکهور11

بسیار مقاومدرختTamarix articulataگز شاهی12
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