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چکیده

در این پژوهش برخي ویژگيهای خاک و همچنين رشد خارشتر ) (Alhagi maurorum Medik.در اراضي شور استان یزد در

سالهای  1398-99پایش گردید .بر این اساس ،توانایي رشد این گونه در اراضي شور بررسي شد .برای این کار هفت مرتع استان
یزد شامل بافق ،جوادیه ،بهاباد ،جلگه ،اردکان ،عقدا و ابرکوه با پوشش غالب خارشتر انتخاب گردید .شوری عصاره اشباع و اسيدیته
خاک ،شوری و اسيدیته آب ،وزن تر و وزن خشک خارشتر با استفاده از نمونهبرداری و شوری ظاهری خاک با استفاده از دستگاه
القاءگر الکترومغناطيس ( )EM38پایش شد .نتایج نشان داد که ضرایب تبيين ( )R2برآورد شوری خاک با استفاده از دستگاه

EM38

برای مناطق مختلف قابل قبول و بين  0/52تا  0/86متغير بود .شوری خاک در اراضي مورد بررسي از  2/17گرم امالح در کيلوگرم
خاک در عقدا تا  226/5گرم امالح در کيلوگرم خاک در اردکان برای عمق  0-30سانتيمتری و از  0/40گرم امالح در کيلوگرم
خاک در بافق تا  118/3گرم امالح در کيلوگرم خاک در اردکان برای عمق  30-60سانتيمتری متغير بود .بيشينه توليد خارشتر ،برابر
با  25تن در هکتار وزن تر و  7تن در هکتار وزن خشک بود .در بافق با شوری آب  12دسيزیمنس بر متر و شوری خاک  11گرم
در کيلوگرم مشاهده شد .بهطور ميانگين بيشترین توليد بهترتيب در بافق ،بهاباد ،ابرکوه ،عقدا و اردکان مشاهده شد که تقریباً با تغييرات
شوری و اسيدیته خاک منطبق بود .بنابراین به نظر ميرسد که خارشتر تحمل بسيار باالیي به شوری آب و خاک دارد ،ولي به اسيدیته
خاک حساس ميباشد .استفاده از دستگاه  EM38برای ارزیابي شوری خاک در اراضي با پوشش خارشتر استان یزد دقت قابل قبولي
داشت و برای پایش شوری خاک سایر مراتع توصيه ميشود ،ولي واسنجي در هر منطقه و برای هر عمق خاک بهصورت جداگانه
ضروریست.
واژههای کليدی :زروفيت ،شورورزی ،علوفه ،هالوفيت.

مقدمه
ایررران پررس از هنررد و پاکسررتان در صرردر کشررورهای
تهدیدشونده از نظر تنش شروری محسروب مريگرردد .برخري
گزارشها ميزان اراضي تحت شور کشرور را در حردود  25ترا
 27ميليون هکتار گزارش کردهاند (Hedayati Firoozabadi et

 .)al., 2017حجم آبهای شور در کشور نيز قابل توجره مري-
باشد ،بهطوریکه در چنين شرایطي ،استفاده از گياهان شرورزی
برای توليد علوفه یک راهکار کاربردی است ( Ranjbar et al.,
 .)2019یکي از گياهان شورزی که تحمل باالیي بره شروری و
خشکي دارد خارشتر ( )Alhagi sp.است .خارشرتر از خرانواده
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بقوالت ( ،)Fabaceaeگياهي بوتهای چندساله با منشر ایرانرو-
توراني و دارای خارهای فرراوان اسرت ( Bazoobandi et al.,
 .)2006شش گونه مهرم خارشرتر شرامل A. ،A. maurorum
A.
،A. kirghisorum ،A. graecorum ،canescens
 nepalensisو  A. sparsifoliaاست .مهمترین گونههایي که در
ایران بهفراواني یافت ميشود گونههرای ( maurorumمترراد
 camelorum ،persarumو  )pseudalhagiو graecorum
(مترراد  )manniferaهسرتند (.)Pirasteh-Anosheh, 2020
گونه  graecorumنسبت به گونه  maurorumقردی کوتراهترر،
خارهای انبوهتر ،کاسه گرل کرامالً دندانرهدار ،ميروه پوشريده از
کرکهای ابریشمي فشررده و نيرامي تقریبراً دانرهتسربيحي دارد
( .)Pirasteh-Anosheh, 2020خارشرتر دارای هفرت مرحلره
فنولوژی شامل سبزشردن ،رویرش شراخههرای اصرلي ،ایجراد
انشعاب فرعي ،غنچهدهري ،گرلدهري ،ميروهدهري و رسريدگي
ميباشد .این  7مرحله در مناطق کویر مرکزی ایران در حدود 7
ماه به طول ميانجامد؛ بدین صورت که خارشتر در دهره سروم
اسفند سبز مريشرود ،در اوایرل اردیبهشرت غنچره ،در اواسر
اردیبهشت گل و در اواخر اردیبهشت ميوه ميدهرد و در طرول
تابستان بذرهای حاصل به مرحله رسيدگي ميرسند ( Nikfam
 .)et al., 2013خارشتر را در خاکهای خشرک ،صرخرهای و
نمکي ميتوان یافت .خارشتر در حال حاضر در تمامي منراطق
معتدل و گرمسير دنيا ميروید ،اما برومي هنرد ،آسريای صرغير،
قسمتهای جنوبي روسريه و شرمال آفریقاسرت و جرزو فلرور
طبيعي ایران و توران ،غرب ترکيه و قبررس محسروب مريشرود
( .)Munakamwe, 2016خارشرتر در ایرران ،شرمال آفریقرا،
عربستان ،فلسطين ،سروریه ،عررا ،،پاکسرتان ،قفقراز و آسريا
مرکز و افغانستان بهفراواني مريرویرد (.)Yang et al., 2017
این گياه در ایران تقریباً در تمام نقرا ازجملره البررز و اطررا
تهران ،بخش مرکز  ،شمالشرقى ،شر ،،جنوبشرقى ،شرمال و
شمالغربى رشرد مريکنرد ( .)Pirasteh-Anosheh, 2020امرا
بهطورکلي خارشتر خاص مناطق خشک و نيمهخشک اسرت و
در خاکهای قليرایي بهتررین رشرد را دارد (.)Li et al., 2020
بهدليل چندساله برودن ،ریشرههرای عميرق و پرراکنش وسريع،
خارشتر تپههای شني را پایدار نگه ميدارد و از فرسایش خاک
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جلوگيری ميکند ( .)Zhang et al., 2018این گياه بهعنوان یک
گياه دارویي بسيار مورد توجه بوده و شاخسراره آن در درمران
اختالالت گوارشي ،سنگ کليه و دردهرای رماتيسرمي اسرتفاده
ميشود ( .)Gharibnaseri & Mard, 2007برگهای خارشرتر
بهعنوان علوفه نيز توس دامها بهویژه شتر و بز مورد چرا قررار
ميگيرد .پاسخ گونههرای مختلفري از خارشرتر بره ترنشهرای
شوری و خشکي در مطالعات مختلفي بررسي شرده اسرت کره
ميتوان بره بررسري گونره Kurban et al., ( A. pseudalhagi
)1998, 1999; Shawkat et al., 2017؛  ،)1999گونره A.
Arndt et al., 2004; Jie et al., 2008; Zhang ( sparsifolia
 )et al., 2010, 2018و گونره Zobayed et ( A. graecorum
 )al., 2007اشاره کرد .در تمامي این مطالعات خارشتر بهعنروان
یک گياه متحمل به تنش شوری معرفي شده است ولي همه این
مطالعات خارشتر را بهعنوان یک علف هرز در نظر گرفته است.
تحقيقي در مورد کاربرد آن بهصورت علوفرهای یرا در شررای
مرتعي و رویش طبيعي انجام نشده است .پایش شوری و سرایر
ویژگيهای خاک ميتواند نقش مهمي در مدیریت مراتع داشرته
باشد ،ولي بهدليل وسعت زیاد و هزینه باالی نمونهبررداریهرای
تخریبي مشکل است .برای ارزیابي تحمل به شوری باید ميرزان
شوری خاک و عملکرد محصول در نقا مختلف انردازهگيرری
شود .ميزان شوری خاک هم در زمران و هرم در مکران متغيرر
است و پوشرش دادن ایرن تغييرپرذیری نيازمنرد گررفتن تعرداد
زیادی نمونه است .برای ارزیابي سریع و آسان شوری خاک در
مناطق وسيع برای این کار مريتروان از ابزارهرای قابرل حمرل
( )Portableبدون نياز به نمونهبررداری تخریبري اسرتفاده کررد.
یکي از این ابزارها ،دستگاه القراءگر الکترومغنراطيس ()EM38
است .دستگاه  EM38یک ابزار قابل حمل است کره مريتوانرد
شوری خراک را برهصرورت سرنجش از نزدیرک ( Proximal
 )Sensingتخمين بزند .این فناوری بهدليل اینکره بررای انجرام
اندازهگيری نيازی به گررفتن نمونره خراک نردارد ،از آسراني و
راحتي بيشتری نسبت به سایر روشهای انردازهگيرری شروری
برخوردار است .علتهای دیگری مانند قابليرت حمرل آسران،
آساني کار ،کاهش زمان و همچنين هزینرههرای نمونرهبررداری
صحرایي نيز وجود دارد که آن را نسربت بره سرایر روشهرای
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متداول متفاوت ميکند .واسنجي دسرتگاه  EM38در برا هرای
پسته یا دشرتهرای برایر ( Rahimian & Hasheminejhad,

در هفت مرتع خارشتر در استان یزد طراحي و اجرا شد.

2011; Meshkat et al., 2013; Dehghan Banadaki et al.,

مواد و روشها

 )2014; Rahimian et al., 2014انجام شده و همبستگيهرای
خوبي نيز گزارش شده است .این دستگاه ابرزار مناسربي بررای
بررسي رشد گياهان مرتعي در مقياس وسيعي از اراضي هسرتند
که تاکنون برای خارشتر یا سایر گياهان مرتعري اسرتفاده نشرده
است .اطالعات کمري در مرورد توانرایي رشرد و ميرزان توليرد
خارشتر در اراضي شور وجود دارد .بدین منظور ایرن پرژوهش
بهمنظور پایش برخي ویژگيهای خراک و آب و توليرد گيراهي

این مطالعه در اراضي شور با پوشش طبيعي خارشتر در
استان یزد در سالهای  1398-99طراحي و اجرا شد .برای
این کار مهمترین مراتع استان یزد که خارشتر پوشش غالب آن
بود انتخاب گردید و با مراجعه به این اراضي نمونهگيری انجام
شد .در گام اول ،هفت مرتع مهم در استان یزد شامل بافق،
جوادیه ،بهاباد ،جلگه ،اردکان ،عقدا و ابرکوه شناسایي شدند که
موقعيت آنها در شکل  1و جدول  1نشان داده شده است.

شکل  -1موقعیت مناطق بررسی شده در استان یزد ()Moameni, 2011

در هر نمونهگيری ،نخست از چهار نقطه هر منطقه که
بهصورت تصادفي انتخاب شده بود و کل اراضي مورد
بررسي را پوشش ميداد ،از دو عمق  0-30و 30-60
سانتيمتری خاک نمونه تهيه گردید .هدایت الکتریکي عصاره
اشباع ،اسيدیته و درصد رطوبت نمونههای خاک در
آزمایشگاه اندازهگيری گردید .سپس اراضي با فاصلههای
تقریباً یکنواخت با ثبت موقعيت جغرافيایي ،شوری خاک با

استفاده از دستگاه  EM38پایش گردید .فاصلههای
یادداشتبرداری بهطور رفت و برگشتي بهصورتي انتخاب
گردید که کل اراضي مورد بررسي را پوشش دهد .در هر
منطقه از آب کشاورزی مزارع کنار اراضي مورد بررسي نيز
نمونهبرداری شد و هدایت الکتریکي و اسيدیته آن در
آزمایشگاه اندازهگيری گردید .در هر هفت منطقه ،از چهار
نقطه بهطور تصادفي کل بوتههای خارشتر در سطح یک

بررسی توانایی رشد خارشتر...
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مترمربع برداشت شد و پس از انتقال به آزمایش وزن تر و
وزن خشک آنها اندازهگيری شد .وزن خشک پس از

نگهداری نمونهها در آون تهویهدار با دمای  70درجه
سانتيگراد بهمدت  48ساعت بهدست آمد.

جدول  -1مشخصات مناطق بررسی شده در استان یزد
طول جغرافيایي

عرض جغرافيایي

ارتفاع از سطح دریا

مساحت پيمایش

(شرقي)

(شمالي)

(متر)

شده (مترمربع)

31/80º

976

3938

974

4416
2529

ردیف

شهرستان

منطقه

1

بافق

بافق

55/29°

2

بافق

جوادیه

55/29º

31/80º

3

بهاباد

بهاباد

55/96º

31/98º

1365

4

بهاباد

جلگه

55/96º

31/98º

1369

11396

5

اردکان

چاهافضل

53/96º

32/52º

975

16161

6

عقدا

مرکزی

53/63º

32/44º

1155

59832

7

ابرکوه

تيجرد

53/43º

31/09º

1482

3330

در نقا یادداشتبرداری ،هدایت الکتریکي ظاهری
خاک توس دستگاه القاءگر الکترومغناطيس ( )EM38انجام
گردید .رابطه رگرسيوني بين شوری عصاره اشباع خاک (بر
حسب گرم امالح در کيلوگرم خاک) در چهار نقطه
نمونهبرداری شده با قرائت دستگاه  EM38در آن نقا
ترسيم و رابطه خ آن بهدست آمد .با استفاده از رابطه خ ،
در سایر نقاطي که نمونهبرداری انجام نشد ،شوری خاک
برآورد شد .بهترین ضریب همبستگي ( )R2در شرایطي
بهدست آمد که برای هر منطقه و برای هر عمق بهصورت
جداگانه محاسبه گردید .قرائت عمودی برای عمق صفر تا
 30سانتيمتری و قرائت افقي برای عمق  30تا 60
سانتيمتری در نظر گرفته شد .رابطه رگرسيوني بين قرائت
دستگاه  EM38با شوری عصاره اشباع خاک توس نرمافزار
 Microsoft Excel 2013بهدست آمد .همچنين دادههای
شوری و اسيدیته خاک و وزن تر و خشک اراضي مورد
بررسي ،پس از تجزیه واریانس ،با استفاده از آزمون چند
دامنهای دانکن در سطح احتمال یک درصد مقایسه شدند.
تجزیه آماری همبستگي برای برآورد ارتبا بين شوری و
اسيدیته خاک و آب با وزن تر و خشک خارشتر و تجزیه

رگرسيون چندگانه برای تعيين مؤثرترین صفات بر وزن تر و
خشک انجام شد .تجزیه واریانس ،مقایسه ميانگين ،برآورد
ضرایب همبستگي و رگرسيون چندگانه با نرمافزاریهای
آماری SAS ver. 9.4و  Minitab ver. 19.2انجام شد.

نتایج
براساس مطالعات پيشين ،بهترین روش واسنجي برای
تبدیل قرائتهای دستگاه  EM38به شوری عصاره اشباع
خاک ،بهکارگيری مستقيم رواب رگرسيوني است .برای این
کار ،بهترین روش رگرسيون خطي برای مناطق مختلف و
برای دو عمق بهصورت جداگانه بود .ضریب رگرسيون ()R2
برای مناطق مختلف بين  0/52تا  0/86متغير بود (شکل
 .)2بهطورکلي رابطه قابل قبولي بين قرائت دستگاه EM38
با شوری عصاره اشباع خاک در مناطق مختلف مشاهده شد
(شکل  .)2ضریب رگرسيون ( )R2برای ارتبا بين قرائت
دستگاه  EM38با شوری عصاره اشباع خاک در مناطق
بافق ،بهاباد ،اردکان ،عقدا و ابرکوه در عمق صفر تا 30
سانتيمتری بهترتيب برابر با  0/80 ،0/51 ،0/76 ،0/77و
 0/83و در عمق  30تا  60سانتيمتری بهترتيب برابر با
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 0/86 ،0/56 ،0/80 ،0/80و  0/84بهدست آمد .البته
تفاوت قابل توجهي بين ضرایب رگرسيوني دو عمق خاک
در هر منطقه مشاهده نشد ،ولي بين مناطق این تفاوتها
قابل مالحظه بود .در اردکان که شوری خاک بسيار باال بود،
قرائت دستگاه  EM38فاصله زیادی با شوری اندازهگيری
شده عصاره اشباع خاک داشت .این موضوع در رابطه
رگرسيوني بين قرائت دستگاه  EM38با ضریب رگرسيون

511

نشان داده شده است (شکل  .)3با توجه به ارتبا
رگرسيوني خطي و منفي که بين قرائت دستگاه  EM38با
ضریب رگرسيون بهدست آمد ،مشخص شد که در شرای
شوری پایين که دستگاه  EM38عدد کمتری را نشان
ميدهد ،ضریب رگرسيوني بين قرائت دستگاه  EM38با
شوری عصاره اشباع خاک باالتر خواهد بود و با اطمينان
بيشتری ميتوان شوری خاک را تخمين زد.

شکل  -2رابطه بین قرائت دستگاه  EM38با شوری عصاره اشباع خاک در مناطق مختلف
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بررسي داده ها نشران داد کره بهتررین روش واسرنجي
برای تبدیل قرائت های دستگاه به شوری عصراره اشرباع
خاک ،رگرسيون خطي برای منراطق مختلرف و بررای دو
عمق به صورت جداگانه بود .رگرسيون خطي برين قرائرت
 EM38با شوری عصاره اشباع خراک قابرل قبرول برود.
ضریب تبيين این رابطه در مناطق مختلف برين  0/52ترا
 0/86متغير بود .پژوهش های مختلفي در مورد واسرنجي
دستگاه  EM38انجام شده است که اغلب آنها حکایت از
کارابودن این دستگاه در تخمرين شروری خراک داشرت.
 Dehghan Banadakiو همکاران ( ) 2014گزارش کردند
مدلي که برای برآورد شوری خاک در دشرت خویردک-
فهرج استان یزد با استفاده از هر دو قرائت افقي و عمودی
دستگاه به دست آمد یک رابطه غيرخطري اسرت کره ایرن
رابطه دارای ضریب تعيين  90درصد مري باشرد کره ایرن
ضریب تعيين نشان دهنرده د قرت براالی مردل در بررآورد
شوری خاک با استفاده از داده های قرائت شده از دسرتگاه

 EM38اسررت .نتررایج پررژوهش  Rahimianو همکرراران
( )2014حکایت از عدم وجود رواب آماری معني دار بين
قرائت های  EM38با درصد رس ،سريلت ،شرن و دمرای
خاک در منطقه اردکان استان یزد داشرت .ایرن در حرالي
است که همبستگي ها بين قرائت های افقي  EM38و جرم
مخصرروص ظرراهری خرراک در اعمررا 0-30 ،و 0-60
سررانتيمتری بررا ضرررایب تبيررين  0/68و  0/65معنرري دار
به دست آمد .همچنين ضررایب تبيرين اصرالح شرده بررای
درصد رطوبرت حجمري اعمرا 0-30 ،0-60 ،و 0-90
سانتيمتری خاک معني دار بوده و به ترتيب برابر برا ،0/74
 0/69و  0/78به دست آمد .همچنرين  Schmidhalterو
همکاران ( ) 2001نيز مشاهده کردند که همبستگي هدایت
الکتریکي ظاهری با ميزان رس و رطوبت خاک به ترتيرب
 0/31تا  0/67و  0/31ترا  0/64برود؛ در صرورتي کره
به طورکلي با ميزان سيلت و شن رابطهای نداشت.

شکل  -3رابطه بین قرائت دستگاه  EM38با ضریب رگرسیونی بین قرائت دستگاه  EM38با شوری عصاره اشباع خاک محور نقطهچین
خط رگرسیون و خط توپر نشاندهنده روند کلی تغییرات دادههاست.
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بنابراین به نظر مي رسد که در مناطق با شوری باالتر،
توانایي تخمين شوری توس دستگاه  EM38کاهش پيدا
مي کند ،این موضوع در اردکان که شوری خاک بسيار باال
بود ،به خوبي نشان داده شد .بنابراین در مناطق با سطوح
شوری های معمول مانند زمين های کشاورزی ،با اطمينان
بيشتری مي توان شوری خاک را با استفاده از دستگاه
EM38تخمين زد Rahimian .و Hasheminejad
( )2011و  Cheraghiو همکاران ( ،)2007در تحقيقات
خود در با های پسته منطقه چاه افضل در شمال اردکان
در استان یزد ،از  EM38برای تهيه نقشه شوری خاک
اعما ،مختلف با متوس درصد رطوبت وزني  25و 35
درصد استفاده کردند .نتایج آنان نشان داد که رواب
رگرسيوني بين شوری اعما ،مختلف خاک و قرائت های
افقي و عمودی دستگاه مذکور در رطوبت وزني 35
درصد بهتر قابل استخراج بوده و ضرایب  R2بين 0/67
تا  0/85به دست آمد .باوجوداین  Sudduthو همکاران
( ) 2005با استفاده از دستگاه  EM38ارتبا قابليت
هدایت الکتریکي ظاهری خاک را با ویژگي های خاک در
سطح مرکزی -شمالي آمریکا بررسي و گزارش کردند که
همبستگي هدایت ظاهری خاک با ميزان رس و ظرفيت
تبادل کاتيوني در تمامي مناطق و رطوبت خاک ،سيلت،
شن و کربن ارگانيک در برخي مناطق مورد بررسي
باالست.
بر اساس نتایج تجزیه واریانس ،شوری خاک در هر
دو عمق مختلف در مناطق مورد بررسي تفاوت
معني داری با هم داشتند (جدول  .)2توزیع شوری در
هفت منطقه بررسي شده غيریکنواخت بود (جدول .)3
خارشتر در همه اراضي از  2/ 17گرم امالح در کيلوگرم
خاک در عقدا تا  226 / 5/ 9گرم امالح در کيلوگرم خاک
در اردکان برای عمق  0- 30سانتيمتری و از  0/ 4گرم
امالح در کيلوگرم خاک در بافق تا  118/ 25گرم امالح
در کيلوگرم خاک در اردکان برای عمق 30- 60
سانتيمتری پراکنش داشت .پژوهشگران عقيده دار ند که
خارشتر ميتواند به راحتي در علفزارهای شور رشد
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نماید و بخشي از علوفه مورد نياز را ت مين کند ( Amiri

 .) et al., 2012, 2016این تحمل به شوری و توانایي
رشد و بقا در شرای بسيار شور با سازوکار های تحمل
به شوری خارشتر مرتب است .در یک مطالعه ( Kurban
 )et al., 1998سازوکار تحمل به شوری در خارشتر به
پایداری غشا و تنظيم اسمزی نسبت داده شد که اهميت
بيشتری از ت ثيرات یوني داشت .همچنين بيان شده است
که رشد سریع و توانایي باال در فتوسنتز در خارشتر
موجب تحمل باالی این گياه به تنش شوری شده است
( .)Kurban et al., 1999نتایج تجزیه واریانس نشان
داد که اسيدیته خاک در عمق صفر تا  30سانتي متری در
بين مناطق مورد بررسي به طور معني داری متفاوت بود
(جدول  .) 2همچنين وزن تر و خشک نيز در بين مناطق
مورد بررسي تفاوت معني داری با هم داشتند (جدول .) 2
با توجه به متفاوت بودن شوری و اسيدیته خاک در
اراضي مورد بررسي ،وزن تر و خشک خارشتر نيز در
این مناطق متفاوت بود (جدول  .) 4وزن تر در این
اراضي از  9/ 90تن در هکتار در اردکان تا  24/ 97تن
در هکتار در بافق متغير بود .وزن خشک نيز دامنه ای
بين  3/ 43تن در هکتار در ا ردکان تا  6/89تن در
هکتار در بافق داشت .به طور ميانگين اراضي خارشتر
استان یزد دارای وزن تر و خشکي به ترتيب برابر با 17
و  5تن در هکتار داشتند .نتایج تجزیه برآورد ضرایب
همبستگي شوری و اسيدیته خاک و آب با وزن تر و
خشک (جدول  ) 5نشان داد که وزن تر خارشتر در
اراضي شور استان یزد با شوری خاک در عمق صفر تا
 30سانتيمتری ،شوری آب و اسيدیته خاک در هر دو
عمق صفر تا  30و  30تا  60سانتيمتری همبستگي منفي
و معني داری داشت .همچنين همبستگي وزن خشک با
شوری خاک در هر دو عمق صفر تا  30و  30تا 60
سانتيمتری ،شوری آب و اسيدیته خاک در هر دو عمق
صفر تا  30و  30تا  60سانتيمتری منفي و معني دار بود
(جدول  .)5نتایج تجزیه رگرسيون گام به گام نيز اسيدیته
خاک در عمق صفر تا  30سانتيمتری ،شوری خاک در
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عمق صفر تا  30سانتيمتری و اسيدیته خاک در عمق 30
تا  60سانتيمتری را به ترتيب به عنوان مؤثرتر ین صفات
بر وزن تر خارشتر در اراضي بررسي شده در استان یزد
تعيين کرد (جدول  .)6همچنين ،مؤثرترین صفات بر وزن
خشک خارشتر به ترتيب اسيدیته خاک در عمق  30تا

 60سانتيمتری ،شوری خاک در عمق  30تا 60
سانتيمتری ،اسيدیته خاک در عمق  30تا  60سانتيمتری
و شوری خاک در عمق  30تا  60سانتيمتری برآورد شد
(جدول .)7

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس ویژگیهای اندازهگیری شده در مناطق مختلف

منابع تغيير

درجه
آزادی

اسيدیته خاک

شوری خاک
(0-30

(30-60

(0-30

(30-60

سانتيمتری)

سانتيمتری)

سانتيمتری)

سانتيمتری)

وزن تر

وزن خشک

منطقه

6

**3820/14

**702/13

*5/84

1/73ns

**112/37

**6/58

خطا

21

451/22

77/11

1/17

1/67

14/33

0/67

31/38

26/55

14/37

17/44

22/08

16/41

ضریب تغييرات

 :nsغيرمعنيدار * ،و ** :معنيدار بهترتيب در سطوح احتمال پنج و یک درصد

جدول  -3میانگین شوری (گرم امالح در کیلوگرم خاک) و اسیدیته خاک و آب در اراضی خارشتر بررسیشده در استان یزد
ميانگين شوری خاک
منطقه

بيشينه شوری خاک

*

کمينه شوری خاک

*

اسيدیته خاک
شوری آب

*

اسيدیته آب

(0-30

(30-60

(0-30

(30-60

(0-30

(30-60

سانتيمتری)

سانتيمتری)

سانتيمتری)

سانتيمتری)

سانتيمتری)

سانتيمتری)

بافق

15/12d

6/77cd

19/24

19/73

10/98

0/40

11/52

جوادیه

15/43d

7/63cd

23/01

18/31

12/17

1/02

11/52

7/61a-d

بهاباد

37/82b

16/60b

147/05

40/35

12/76

3/89

5/13

7/93ab

7/62a

جلگه

27/29c

11/43bc

114/31

56/60

8/75

0/45

5/13

7/51a-c

7/52a

7/63

اردکان

370/79a

181/55a

724/90

365/92

226/54

118/25

13/76

7/38a-c

7/56a

7/35

عقدا

3/31e

3/07d

5/85

9/54

2/17

0/47

6/25

7/98a

7/64a

8/12

ابرکوه

4/06e

4/47cd

5/68

5/77

2/65

3/35

4/41

7/25bc

7/15a

7/07

ميانگين های با حداقل یک حر مشترک در هر ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال یک درصد معنيدار نيستند.
* :مقایسه ميانگين برای بيشينه و کمينه شوری خاک ،با توجه به گزارش موردی نتایج و همچنين برای شوری و اسيدیته آب با توجه به وجود تنها یک نمونه در هر منطقه انجام نشده است.

(0-30

(30-60

سانتيمتری)

سانتيمتری)

7/07c

7/09a

7/18

7/23a

7/18
7/63

*
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جدول  -4میانگین شوری (گرم امالح در کیلوگرم خاک) و اسیدیته خاک در اراضی خارشتر بررسیشده در استان یزد
*

اسيدیته خاک

*

وزن تر

وزن خشک

منطقه

شوری خاک

24/97a

6/89a

بافق

11/02cd

7/08b

6/75a

جوادیه

11/53cd

7/42ab

23/22a

بهاباد

27/21b

7/78a

15/95c

3/93c

جلگه

19/45c

7/a52ab

17/79b

5/26b

اردکان

276/17a

7/47ab

9/ 9e

3/43e

عقدا

3/19e

7/81a

12/05d

3/69de

ابرکوه

4/27de

7/20ab

16/13bc

4/88b

ميانگين های با حداقل یک حر مشترک در هر ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال یک درصد معنيدار نيستند.
* :ميانگين دو عمق صفر تا  30و  30تا  0سانتيمتری

جدول  -5همبستگی شوری و اسیدیته خاک و آب با وزن تر و خشک خارشتر در اراضی بررسیشده
شوری خاک
( 0-30سانتيمتری)

( 30-60سانتيمتری)

شوری آب

اسيدیته خاک
( 0-30سانتيمتری) ( 30-60سانتيمتری)

اسيدیته آب

وزن تر

*-0/706

-0/402

*-0/698

*-0/711

*-0/822

-0/022

وزن خشک

**-0/820

**-0/844

*-0/703

**-0/845

*-0/760

0/110

** و * :معنيدار در سطح احتمال پنج درصد

جدول  -6نتایج تجزیه رگرسیون گامبهگام برای تعیین مؤثرترین صفات بر وزن تر خارشتر در اراضی بررسیشده
گام

ویژگي

 R2جزئي

 R2مدل

مقدار F

1

اسيدیته خاک ( 30-60سانتيمتری)

0/8110

0/8110

**124/20

2

شوری خاک ( 0-30سانتيمتری)

0/1121

0/9231

**81/44

3

اسيدیته خاک ( 0-30سانتيمتری)

0/0556

0/9787

**67/33

جدول  -7نتایج تجزیه رگرسیون گامبهگام برای تعیین مؤثرترین صفات بر وزن خشک خارشتر در اراضی بررسیشده
گام

ویژگي

 R2جزئي

 R2مدل

مقدار F

1

اسيدیته خاک ( 0-30سانتيمتری)

0/8815

0/8815

**160/13

2

شوری خاک ( 30-60سانتيمتری)

0/0598

0/9413

**98/33

3

اسيدیته خاک ( 30-60سانتيمتری)

0/0303

0/9716

**45/91

4

شوری خاک ( 0-30سانتيمتری)

0/0120

0/9836

*9/14
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بحث
بهطورکلي ميانگين شوری خاک در اراضي خارشتر از
 گرم امالح در کيلوگرم خاک بهترتيب در276  تا3 حدود
 بهطور ميانگين بيشترین رویش و.عقدا و اردکان متغير بود
 عقدا و اردکان، ابرکوه، بهاباد،توليد گياهي بهترتيب در بافق
مشاهده شد که تقریباً با تغييرات شوری و اسيدیته خاک آنها
7  بيشترین وزن خشک توليدی خارشتر حدود.منطبق بود
 دسيزیمنس بر12 تن در هکتار بود که در بافق (شوری آب
 نتایج. گرم در کيلوگرم) مشاهده شد11 متر و شوری خاک
نشان داد که خارشتر تحمل بسيار باالیي به شوری آب و
 کما اینکه در، ولي به اسيدیته خاک متحمل نبود،خاک دارد
 به علت باالتر بودن اسيدیته،عقدا که شوری خاک پایين بود
، با توجه به یافتهها.خاک نتوانست توليد باالیي داشته باشد
اگرچه امکان رشد و بقای خارشتر با استفاده از منابع آب
 شور (بافق) و بسيارشور (بهاباد و،)لبشور (عقدا و ابرکوه
 ولي کشت آن تنها با آب شور یا بسيار،اردکان) وجود دارد
 زیرا با آب لبشور امکان کشت گياهان،شور توصيه ميشود
.دیگری باارزش افزوده بيشتر وجود دارد
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Abstract
In the current research, some soil properties and growth of camelthorn (Alhagi
maurorum Medik.) were monitored in saline lands in Yazd Province during 2019-2020.
Accordingly, the ability of this species was determined for growing in saline lands. For this
purpose, seven rangelands in Yazd consisting of Bafgh, Javadieh, Bahabad, Jolgeh, Ardakan,
Aghda, and Abarkooh were selected, in which Alhagi was dominant vegetation. The salinity of
saturated extract (ECe) and pH of the soil, salinity and pH of water, fresh and dry weight were
measured by sampling, and apparent soil salinity (ECa) was assessed by electromagnetic
induction device (EM38). The results showed that regression coefficients (R2) of estimating soil
salinity using EM38 devices in different regions were accepted and varied between 0.52-0.86.
Soil salinity levels varied over the surveyed lands from 2.17 g salt/kg soil in Aghda to 226.5 g
salt/kg soil in Ardakan for 0-30 cm soil depth and from 0.4 g salt/kg soil in Bafgh to 118.3 g
salt/kg soil in Ardakan for 30-60 cm soil depth. The maximum production of ryegrass, equal to
25 tons ha-1 of fresh weight and 7 tons ha-1 of dry weight, was observed in Bafgh with water
salinity of 12 dS m-1 and soil salinity of 11 g kg-1. On average, the highest production was
observed in Bafgh, Bahabad, Abarkooh, Aqda, and Ardakan, respectively, which was almost
consistent with changes in soil salinity and acidity. It seems that Alhagi has a high tolerance to
water and soil salinity; however, it is sensitive to soil pH. The use of the EM38 device to
evaluate soil salinity in lands with camelthorn cover of Yazd province was reasonably accurate
and recommended for monitoring the soil salinity of other rangelands. However, calibration in
each area and for each soil depth separately is necessary.
Keywords: Xerophyte, haloculture, forage, halophyte.

