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 چکیده
در اراضي شور استان یزد در   (.Alhagi maurorum Medik)های خاک و همچنين رشد خارشتر پژوهش برخي ویژگياین در      
برای این کار هفت مرتع استان  توانایي رشد این گونه در اراضي شور بررسي شد. ،بر این اساس .پایش گردید 1398-99های سال

شوری عصاره اشباع و اسيدیته  بهاباد، جلگه، اردکان، عقدا و ابرکوه با پوشش غالب خارشتر انتخاب گردید.یزد شامل بافق، جوادیه، 
برداری و شوری ظاهری خاک با استفاده از دستگاه تر و وزن خشک خارشتر با استفاده از نمونه خاک، شوری و اسيدیته آب، وزن

 EM38( برآورد شوری خاک با استفاده از دستگاه 2Rضرایب تبيين )که . نتایج نشان داد شد( پایش EM38القاءگر الکترومغناطيس )
گرم امالح در کيلوگرم  17/2بررسي از  شوری خاک در اراضي مورد بود. متغير 86/0تا  52/0قبول و بين  برای مناطق مختلف قابل

گرم امالح در کيلوگرم  40/0متری و از سانتي 0-30عمق گرم امالح در کيلوگرم خاک در اردکان برای  5/226خاک در عقدا تا 
بيشينه توليد خارشتر، برابر  متری متغير بود.سانتي 30-60گرم امالح در کيلوگرم خاک در اردکان برای عمق  3/118خاک در بافق تا 

گرم  11متر و شوری خاک  س برزیمندسي 12در بافق با شوری آب بود.  تن در هکتار وزن خشک 7تر و  تن در هکتار وزن 25با 
ترتيب در بافق، بهاباد، ابرکوه، عقدا و اردکان مشاهده شد که تقریباً با تغييرات طور ميانگين بيشترین توليد بهبه در کيلوگرم مشاهده شد.

دارد، ولي به اسيدیته  رسد که خارشتر تحمل بسيار باالیي به شوری آب و خاکنظر مي بهبنابراین شوری و اسيدیته خاک منطبق بود. 
قبولي  برای ارزیابي شوری خاک در اراضي با پوشش خارشتر استان یزد دقت قابل EM38باشد. استفاده از دستگاه ميخاک حساس 

صورت جداگانه شود، ولي واسنجي در هر منطقه و برای هر عمق خاک بهداشت و برای پایش شوری خاک سایر مراتع توصيه مي
 ضروریست.

 
 .تيعلوفه، هالوف ،یشورورز ت،يزروف :کليدی هایهواژ

 
 مقدمه
 از هنررد و پاکسررتان در صرردر کشررورهای پررس  ایررران

برخري   گرردد. تنش شروری محسروب مري    نظر ازتهدیدشونده 
ترا   25ميزان اراضي تحت شور کشرور را در حردود    هاگزارش
 et Hedayati Firoozabadiاند )ميليون هکتار گزارش کرده 27

., 2017al.) توجره مري   های شور در کشور نيز قابلحجم آب-

در چنين شرایطي، استفاده از گياهان شرورزی  که طوری، بهباشد
 et alRanjbar ,.برای توليد علوفه یک راهکار کاربردی است )

یکي از گياهان شورزی که تحمل باالیي بره شروری و    (.2019
خارشرتر از خرانواده    ( است. sp.Alhagiخشکي دارد خارشتر )
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-ای چندساله با منشر  ایرانرو  گياهي بوته ،(Fabaceaeبقوالت )
 et alBazoobandi ,.دارای خارهای فرراوان اسرت )  و توراني 

 .A. maurorum ،A شرامل  شش گونه مهرم خارشرتر  (. 2006

canescens ،A. graecorum ،mA. kirghisoru ،A. 

nepalensis  وA. sparsifolia .که در هایي مهمترین گونه است
)مترراد    maurorumهرای  شود گونهیافت ميفراواني بهایران 

persarum ،camelorum  وpseudalhagi و )graecorum 
. (Anosheh, 2020-Pirasteh) ( هسرتند mannifera )مترراد  
ترر،  قردی کوتراه   maurorumنسبت به گونه  graecorumگونه 

دار، ميروه پوشريده از   تر، کاسه گرل کرامالً دندانره   خارهای انبوه
تسربيحي دارد  های ابریشمي فشررده و نيرامي تقریبراً دانره    کرک
(Anosheh, 2020-Pirasteh) .  مرحلره  خارشرتر دارای هفرت 

هرای اصرلي، ایجراد    فنولوژی شامل سبزشردن، رویرش شراخه   
دهري و رسريدگي   ميروه دهري،  دهري، گرل  انشعاب فرعي، غنچه

 7حدود در مرکزی ایران  مرحله در مناطق کویر 7این  باشد.مي
که خارشتر در دهره سروم    صورت انجامد؛ بدینماه به طول مي
شرود، در اوایرل اردیبهشرت غنچره، در اواسر       اسفند سبز مري 

دهرد و در طرول   اردیبهشت گل و در اواخر اردیبهشت ميوه مي
 Nikfamرسند )مرحله رسيدگي مي تابستان بذرهای حاصل به

., 2013et alای و های خشرک، صرخره  (. خارشتر را در خاک
 منراطق  تمامي در حال حاضر در خارشتر توان یافت.نمکي مي

 صرغير،  آسريای  هنرد،  اما برومي  روید،مي دنيا گرمسير و معتدل

 فلرور  جرزو  و آفریقاسرت  و شرمال  روسريه  جنوبي هایقسمت

شرود  مري  قبررس محسروب   غرب ترکيه و ،توران و ایران طبيعي
(Munakamwe, 2016.)  آفریقرا،  شرمال  ایرران،  در خارشرتر 

 آسريا   و قفقراز  پاکسرتان،  عررا،،  سروریه،  فلسطين، عربستان،

 (. 2017et alYang ,.رویرد ) مري  فراوانيبه افغانستان مرکز  و
 اطررا   و البررز  ازجملره  نقرا   تمام در ایران تقریباً در گياه این

و  شرمال  شرقى،جنوب شر،، شرقى،شمال بخش مرکز ، تهران،
 امرا  .(Anosheh, 2020-Pirasteh)کنرد  مري  رشرد  غربىشمال

 و اسرت  خشکنيمه و خشک مناطق خارشتر خاص طورکليبه
 (. 2020et alLi ,.دارد ) را رشرد  بهتررین  های قليرایي خاک در
هرای عميرق و پرراکنش وسريع،     دليل چندساله برودن، ریشره  به

دارد و از فرسایش خاک های شني را پایدار نگه ميخارشتر تپه

عنوان یک این گياه به (. 2018et alZhang ,.کند )جلوگيری مي
درمران  در و شاخسراره آن   توجه بوده گياه دارویي بسيار مورد

سنگ کليه و دردهرای رماتيسرمي اسرتفاده     اختالالت گوارشي،
خارشرتر   هایبرگ (.Gharibnaseri & Mard, 2007شود )مي
 قررار  چرا مورد بز و شتر ویژهبه هادام عنوان علوفه نيز توس به

هرای  هرای مختلفري از خارشرتر بره ترنش     پاسخ گونه گيرد.مي
شرده اسرت کره     شوری و خشکي در مطالعات مختلفي بررسي

 pseudalhagiA.  ( .,et alKurbanتوان بره بررسري گونره    مي

., 2017et al; Shawkat 1998, 1999 گونره  1999(؛ ،)A. 

sparsifolia (., 2008; Zhang et al., 2004; Jie et alArndt 

., 2010, 2018et alگونره   ( وA. graecorum (et Zobayed 

., 2007al.عنروان  در تمامي این مطالعات خارشتر به ( اشاره کرد
شده است ولي همه این  یک گياه متحمل به تنش شوری معرفي

 .نظر گرفته است عنوان یک علف هرز دربهرا مطالعات خارشتر 
ای یرا در شررای    صورت علوفره تحقيقي در مورد کاربرد آن به

و سرایر   پایش شوری نشده است.انجام مرتعي و رویش طبيعي 
تواند نقش مهمي در مدیریت مراتع داشرته  های خاک ميویژگي

هرای  بررداری سعت زیاد و هزینه باالی نمونهدليل وباشد، ولي به
تخریبي مشکل است. برای ارزیابي تحمل به شوری باید ميرزان  

گيرری  شوری خاک و عملکرد محصول در نقا  مختلف انردازه 
ميزان شوری خاک هم در زمران و هرم در مکران متغيرر      شود.

است و پوشرش دادن ایرن تغييرپرذیری نيازمنرد گررفتن تعرداد       
برای ارزیابي سریع و آسان شوری خاک در  است. زیادی نمونه

حمرل   تروان از ابزارهرای قابرل   مناطق وسيع برای این کار مري 
(Portableبدون نياز به نمونه )    .بررداری تخریبري اسرتفاده کررد 

( EM38یکي از این ابزارها، دستگاه القراءگر الکترومغنراطيس )  
توانرد  مري حمل است کره   یک ابزار قابل EM38است. دستگاه 

 Proximalصرورت سرنجش از نزدیرک )   شوری خراک را بره  

Sensing.اینکره بررای انجرام    دليل بهاین فناوری  ( تخمين بزند
گيری نيازی به گررفتن نمونره خراک نردارد، از آسراني و      اندازه

گيرری شروری   های انردازه راحتي بيشتری نسبت به سایر روش
حمرل آسران،    های دیگری مانند قابليرت برخوردار است. علت

بررداری  هرای نمونره  آساني کار، کاهش زمان و همچنين هزینره 
هرای  صحرایي نيز وجود دارد که آن را نسربت بره سرایر روش   

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alhagi_canescens&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alhagi_canescens&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Alhagi_graecorum
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alhagi_kirghisorum&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alhagi_nepalensis&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alhagi_nepalensis&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alhagi_sparsifolia&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Alhagi_graecorum
https://en.wikipedia.org/wiki/Alhagi_graecorum
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هرای  برا  در  EM38واسنجي دسرتگاه   کند.متداول متفاوت مي
 ,Rahimian & Hasheminejhadهرای برایر )  یا دشرت  پسته

., et alaki ., 2013; Dehghan Banadet al2011; Meshkat 

., 2014et al2014; Rahimian ) هرای  شده و همبستگي انجام
شده است. این دستگاه ابرزار مناسربي بررای     خوبي نيز گزارش

بررسي رشد گياهان مرتعي در مقياس وسيعي از اراضي هسرتند  
نشرده   که تاکنون برای خارشتر یا سایر گياهان مرتعري اسرتفاده  

وانرایي رشرد و ميرزان توليرد     است. اطالعات کمري در مرورد ت  
پرژوهش  ایرن  بدین منظور  خارشتر در اراضي شور وجود دارد.

های خراک و آب و توليرد گيراهي    پایش برخي ویژگي منظوربه

 .شددر هفت مرتع خارشتر در استان یزد طراحي و اجرا 
 

 هامواد و روش

این مطالعه در اراضي شور با پوشش طبيعي خارشتر در 
. برای شدطراحي و اجرا  1398-99های سالاستان یزد در 

این کار مهمترین مراتع استان یزد که خارشتر پوشش غالب آن 
گيری انجام نمونهاراضي بود انتخاب گردید و با مراجعه به این 

. در گام اول، هفت مرتع مهم در استان یزد شامل بافق، شد
شدند که  جوادیه، بهاباد، جلگه، اردکان، عقدا و ابرکوه شناسایي

 شده است. نشان داده 1و جدول  1موقعيت آنها در شکل 

 

 
 (Moameni, 2011) زدیدر استان  شده یمناطق بررس تیموقع -1شکل 

 
نخست از چهار نقطه هر منطقه که  گيری،نمونه در هر

 بود و کل اراضي موردصورت تصادفي انتخاب شده به
 30-60و  0-30داد، از دو عمق بررسي را پوشش مي

هدایت الکتریکي عصاره  سانتيمتری خاک نمونه تهيه گردید.
های خاک در اسيدیته و درصد رطوبت نمونه اشباع،

های با فاصله اراضيسپس  گيری گردید.آزمایشگاه اندازه
شوری خاک با تقریباً یکنواخت با ثبت موقعيت جغرافيایي، 

های پایش گردید. فاصله EM38استفاده از دستگاه 
صورتي انتخاب طور رفت و برگشتي بهبرداری بهیادداشت

در هر  دهد. بررسي را پوشش گردید که کل اراضي مورد
بررسي نيز  منطقه از آب کشاورزی مزارع کنار اراضي مورد

 و هدایت الکتریکي و اسيدیته آن در برداری شدنمونه
در هر هفت منطقه، از چهار  گيری گردید.آزمایشگاه اندازه

های خارشتر در سطح یک طور تصادفي کل بوتهنقطه به
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مترمربع برداشت شد و پس از انتقال به آزمایش وزن تر و 
وزن خشک پس از  شد. يریگاندازهوزن خشک آنها 

درجه  70دار با دمای ها در آون تهویهنگهداری نمونه
 دست آمد.ساعت به 48مدت به ادگريسانت

 
 شده در استان یزدمشخصات مناطق بررسی  -1جدول 

 منطقه شهرستان ردیف
طول جغرافيایي 

 ي(رق)ش

عرض جغرافيایي 

 (شمالي)

ارتفاع از سطح دریا 

 )متر(

مساحت پيمایش 

 شده )مترمربع(

 31/80º 976 3938 °55/29 بافق بافق 1

 55/29º 31/80º 974 4416 جوادیه بافق 2

 55/96º 31/98º 1365 2529 بهاباد بهاباد 3

 55/96º 31/98º 1369 11396 جلگه بهاباد 4

 53/96º 32/52º 975 16161 چاهافضل اردکان 5

 53/63º 32/44º 1155 59832 مرکزی عقدا 6

 53/43º 31/09º 1482 3330 تيجرد ابرکوه 7

 

هدایت الکتریکي ظاهری  برداری،یادداشت در نقا 
( انجام EM38خاک توس  دستگاه القاءگر الکترومغناطيس )

گردید. رابطه رگرسيوني بين شوری عصاره اشباع خاک )بر 
حسب گرم امالح در کيلوگرم خاک( در چهار نقطه 

در آن نقا   EM38برداری شده با قرائت دستگاه نمونه
خ ، رابطه با استفاده از  دست آمد.خ  آن بهرابطه ترسيم و 

برداری انجام نشد، شوری خاک در سایر نقاطي که نمونه
شرایطي ( در 2Rبهترین ضریب همبستگي ) برآورد شد.

صورت دست آمد که برای هر منطقه و برای هر عمق بهبه
صفر تا  برای عمق عمودی قرائت جداگانه محاسبه گردید.

 60تا  30برای عمق  قرائت افقي سانتيمتری و 30
رابطه رگرسيوني بين قرائت  نظر گرفته شد. سانتيمتری در

افزار نرم توس با شوری عصاره اشباع خاک  EM38دستگاه 
Microsoft Excel 2013 های همچنين داده دست آمد.به

 موردشوری و اسيدیته خاک و وزن تر و خشک اراضي 
پس از تجزیه واریانس، با استفاده از آزمون چند ، يبررس
 ای دانکن در سطح احتمال یک درصد مقایسه شدند.دامنه

تجزیه آماری همبستگي برای برآورد ارتبا  بين شوری و 
تر و خشک خارشتر و تجزیه  اسيدیته خاک و آب با وزن

صفات بر وزن تر و  ینمؤثرتررگرسيون چندگانه برای تعيين 
مقایسه ميانگين، برآورد  تجزیه واریانس، .شد انجامخشک 

های افزاریضرایب همبستگي و رگرسيون چندگانه با نرم
 انجام شد.  19.2ver. Minitabو   ver.SAS 9.4آماری

 

 نتایج 
برای روش واسنجي  بهترین پيشين، مطالعات براساس
به شوری عصاره اشباع  EM38های دستگاه تبدیل قرائت
برای این  کارگيری مستقيم رواب  رگرسيوني است.خاک، به

کار، بهترین روش رگرسيون خطي برای مناطق مختلف و 
( 2Rصورت جداگانه بود. ضریب رگرسيون )برای دو عمق به

متغير بود )شکل  86/0تا  52/0برای مناطق مختلف بين 
 EM38قرائت دستگاه قبولي بين  طورکلي رابطه قابلبه (.2

با شوری عصاره اشباع خاک در مناطق مختلف مشاهده شد 
( برای ارتبا  بين قرائت 2R(. ضریب رگرسيون )2)شکل 
با شوری عصاره اشباع خاک در مناطق  EM38دستگاه 

 30بافق، بهاباد، اردکان، عقدا و ابرکوه در عمق صفر تا 
و  80/0، 51/0، 76/0، 77/0ترتيب برابر با سانتيمتری به

ترتيب برابر با سانتيمتری به 60تا  30و در عمق  83/0
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البته دست آمد. به 84/0و  86/0، 56/0، 80/0، 80/0
توجهي بين ضرایب رگرسيوني دو عمق خاک  قابل تفاوت

ها این تفاوت مناطقولي بين  در هر منطقه مشاهده نشد،
ال بود، در اردکان که شوری خاک بسيار با بود.قابل مالحظه 
گيری فاصله زیادی با شوری اندازه EM38قرائت دستگاه 

شده عصاره اشباع خاک داشت. این موضوع در رابطه 
با ضریب رگرسيون  EM38رگرسيوني بين قرائت دستگاه 

توجه به ارتبا   (. با3شده است )شکل  نشان داده
با  EM38رگرسيوني خطي و منفي که بين قرائت دستگاه 

مشخص شد که در شرای   آمد، دستبه ضریب رگرسيون
عدد کمتری را نشان  EM38شوری پایين که دستگاه 

با  EM38دهد، ضریب رگرسيوني بين قرائت دستگاه مي
شوری عصاره اشباع خاک باالتر خواهد بود و با اطمينان 

 توان شوری خاک را تخمين زد. بيشتری مي
 

 
 

 عصاره اشباع خاک در مناطق مختلف یبا شور EM38قرائت دستگاه  نیرابطه ب -2شکل 
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ها نشران داد کره بهتررین روش واسرنجي     داده بررسي
های دستگاه به شوری عصراره اشرباع   تبدیل قرائتبرای 

خاک، رگرسيون خطي برای منراطق مختلرف و بررای دو    
رگرسيون خطي برين قرائرت   صورت جداگانه بود. عمق به
EM38   قبرول برود.    با شوری عصاره اشباع خراک قابرل

ترا   52/0ضریب تبيين این رابطه در مناطق مختلف برين  
مختلفي در مورد واسرنجي   هایپژوهش متغير بود. 86/0

از حکایت شده است که اغلب آنها  انجام EM38دستگاه 
. داشرت کارابودن این دستگاه در تخمرين شروری خراک    

Dehghan Banadaki ( گزارش کردند 2014همکاران ) و
-مدلي که برای برآورد شوری خاک در دشرت خویردک  

فهرج استان یزد با استفاده از هر دو قرائت افقي و عمودی 
دست آمد یک رابطه غيرخطري اسرت کره ایرن     دستگاه به

باشرد کره ایرن    درصد مري  90رابطه دارای ضریب تعيين 
قرت براالی مردل در بررآورد     دهنرده د ضریب تعيين نشان

شده از دسرتگاه  های قرائتشوری خاک با استفاده از داده

EM38 پررژوهش  نتررایج .اسررتRahimian همکرراران  و
دار بين از عدم وجود رواب  آماری معنيحکایت  (2014)

سريلت، شرن و دمرای     با درصد رس، EM38های قرائت
 ایرن در حرالي   .داشرت  خاک در منطقه اردکان استان یزد

و جرم  EM38های افقي ها بين قرائتاست که همبستگي
 0-60و  0-30مخصرروص ظرراهری خرراک در اعمررا،   

دار معنرري 65/0و  68/0سررانتيمتری بررا ضرررایب تبيررين 
شرده بررای   همچنين ضررایب تبيرين اصرالح    دست آمد.به

 0-90و  0-30، 0-60درصد رطوبرت حجمري اعمرا،    
، 74/0برابر برا   ترتيبدار بوده و بهسانتيمتری خاک معني

و  Schmidhalterهمچنرين   آمد. دستبه 78/0و  69/0
( نيز مشاهده کردند که همبستگي هدایت 2001همکاران )

ترتيرب  الکتریکي ظاهری با ميزان رس و رطوبت خاک به
برود؛ در صرورتي کره     64/0ترا   31/0و  67/0تا  31/0
 ای نداشت.طورکلي با ميزان سيلت و شن رابطهبه

 

 

 
 نیچمحور نقطه عصاره اشباع خاک یبا شور EM38قرائت دستگاه  نیب یونیرگرس بیبا ضر EM38قرائت دستگاه  نیرابطه ب -3شکل 

 هاست.داده راتییتغ یدهنده روند کلو خط توپر نشان ونیخط رگرس
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رسد که در مناطق با شوری باالتر، نظر مي بهبنابراین 
کاهش پيدا  EM38توانایي تخمين شوری توس  دستگاه 

کند، این موضوع در اردکان که شوری خاک بسيار باال مي
بنابراین در مناطق با سطوح  بود، به خوبي نشان داده شد.

با اطمينان  های کشاورزی،های معمول مانند زمينشوری
 خاک را با استفاده از دستگاه  شوریتوان مي بيشتری

EM38زد.  تخمينRahimian  وHasheminejad 
در تحقيقات  ،(2007و همکاران ) Cheraghi( و 2011)

افضل در شمال اردکان های پسته منطقه چاهخود در با 
برای تهيه نقشه شوری خاک  EM38در استان یزد، از 

 35 و 25اعما، مختلف با متوس  درصد رطوبت وزني 
نشان داد که رواب  آنان درصد استفاده کردند. نتایج 

های رگرسيوني بين شوری اعما، مختلف خاک و قرائت
 35افقي و عمودی دستگاه مذکور در رطوبت وزني 

 67/0بين  R2استخراج بوده و ضرایب  درصد بهتر قابل
و همکاران  Sudduth اینباوجود دست آمد.به 85/0تا 
ارتبا  قابليت  EM38از دستگاه  ( با استفاده2005)

های خاک در هدایت الکتریکي ظاهری خاک را با ویژگي
 شمالي آمریکا بررسي و گزارش کردند که-سطح مرکزی

همبستگي هدایت ظاهری خاک با ميزان رس و ظرفيت 
تبادل کاتيوني در تمامي مناطق و رطوبت خاک، سيلت، 

سي برر کربن ارگانيک در برخي مناطق مورد و شن
 . باالست

شوری خاک در هر  بر اساس نتایج تجزیه واریانس،
بررسي تفاوت  دو عمق مختلف در مناطق مورد

توزیع شوری در  (.2داشتند )جدول با هم داری معني
 (.3شده غيریکنواخت بود )جدول هفت منطقه بررسي
گرم امالح در کيلوگرم  17/2از  اراضيخارشتر در همه 
گرم امالح در کيلوگرم خاک  9/5/226خاک در عقدا تا 

گرم  4/0سانتيمتری و از  0-30در اردکان برای عمق 
گرم امالح  25/118امالح در کيلوگرم خاک در بافق تا 

 30-60در کيلوگرم خاک در اردکان برای عمق 
 ند کهپژوهشگران عقيده دار سانتيمتری پراکنش داشت.

راحتي در علفزارهای شور رشد تواند بهخارشتر مي

 Amiriنياز را ت مين کند ) نماید و بخشي از علوفه مورد

., 2012, 2016et al این تحمل به شوری و توانایي .)
تحمل های سازوکارشور با  رشد و بقا در شرای  بسيار

 Kurbanدر یک مطالعه ) به شوری خارشتر مرتب  است.

1998., et al ) تحمل به شوری در خارشتر به سازوکار
پایداری غشا و تنظيم اسمزی نسبت داده شد که اهميت 

شده است  همچنين بيان بيشتری از ت ثيرات یوني داشت.
فتوسنتز در خارشتر  در باال توانایي و سریع که رشد

است شده موجب تحمل باالی این گياه به تنش شوری 
(., 1999et alKurban .) نشان واریانس تجزیه ایجنت 

متری در سانتي 30داد که اسيدیته خاک در عمق صفر تا 
داری متفاوت بود طور معنيبررسي به بين مناطق مورد

تر و خشک نيز در بين مناطق  (. همچنين وزن2)جدول 
(. 2داشتند )جدول با هم داری بررسي تفاوت معني مورد
توجه به متفاوت بودن شوری و اسيدیته خاک در  با

تر و خشک خارشتر نيز در  بررسي، وزن مورداراضي 
تر در این  (. وزن4این مناطق متفاوت بود )جدول 

تن  97/24تن در هکتار در اردکان تا  90/9از اراضي 
ای وزن خشک نيز دامنه در هکتار در بافق متغير بود.

تن در  89/6ردکان تا تن در هکتار در ا 43/3بين 
خارشتر اراضي طور ميانگين به هکتار در بافق داشت.
 17ترتيب برابر با تر و خشکي به استان یزد دارای وزن

تجزیه برآورد ضرایب  نتایج تن در هکتار داشتند. 5و 
تر و  همبستگي شوری و اسيدیته خاک و آب با وزن

 تر خارشتر در ( نشان داد که وزن5خشک )جدول 
استان یزد با شوری خاک در عمق صفر تا اراضي شور 

سانتيمتری، شوری آب و اسيدیته خاک در هر دو  30
سانتيمتری همبستگي منفي  60تا  30و  30عمق صفر تا 

همچنين همبستگي وزن خشک با  داری داشت.و معني
 60تا  30و  30شوری خاک در هر دو عمق صفر تا 

خاک در هر دو عمق سانتيمتری، شوری آب و اسيدیته 
دار بود سانتيمتری منفي و معني 60تا  30و  30صفر تا 
گام نيز اسيدیته بهنتایج تجزیه رگرسيون گام (.5)جدول 

شوری خاک در  سانتيمتری، 30خاک در عمق صفر تا 
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 30سانتيمتری و اسيدیته خاک در عمق  30عمق صفر تا 
ین صفات عنوان مؤثرترترتيب بهسانتيمتری را به 60تا 

شده در استان یزد  بررسي اراضيتر خارشتر در  بر وزن
همچنين، مؤثرترین صفات بر وزن  (.6تعيين کرد )جدول 
تا  30ترتيب اسيدیته خاک در عمق خشک خارشتر به

 60تا  30شوری خاک در عمق  سانتيمتری، 60
سانتيمتری  60تا  30اسيدیته خاک در عمق  سانتيمتری،

سانتيمتری برآورد شد  60تا  30مق و شوری خاک در ع
 (.7)جدول 

 

 گیری شده در مناطق مختلفهای اندازهنتایج تجزیه واریانس ویژگی -2جدول 

 

 منابع تغيير
درجه 

 آزادی

 اسيدیته خاک  شوری خاک

 0-30) وزن خشک تر وزن

 سانتيمتری(

(60-30 

 سانتيمتری(
 

(30-0 

 سانتيمتری(

(60-30 

 سانتيمتری(

**702/13 **3820/14 6 منطقه
  5/84* ns73/1 112/37** 6/58**

 

 0/67 14/33 1/67 1/17  77/11 451/22 21 خطا

 16/41 22/08 17/44 14/37  26/55 31/38 ضریب تغييرات

nsترتيب در سطوح احتمال پنج و یک درصددار بهدار، * و **: معني: غيرمعني 

 



 

 
 

 شده در استان یزدمیانگین شوری )گرم امالح در کیلوگرم خاک( و اسیدیته خاک و آب در اراضی خارشتر بررسی -3جدول 

 منطقه

 *کمينه شوری خاک  *بيشينه شوری خاک  ميانگين شوری خاک

 *شوری آب

 اسيدیته خاک

 0-30) *اسيدیته آب

 سانتيمتری(

(60-30 

 سانتيمتری(
 

(30-0 

 سانتيمتری(

(60-30 

 سانتيمتری(
 

(30-0 

 سانتيمتری(

(60-30 

 سانتيمتری(

(30-0 

 سانتيمتری(

(60-30 

 سانتيمتری(

 d12/15 cd77/6  24/19 73/19  98/10 40/0 52/11 c07/7 a09/7 18/7 بافق

 d43/15 cd63/7  01/23 31/18  17/12 02/1 52/11 d-a61/7 a23/7 18/7 جوادیه

 b82/37 b60/16  05/147 35/40  76/12 89/3 13/5 ab93/7 a62/7 63/7 بهاباد

 c29/27 bc43/11  31/114 60/56  75/8 45/0 13/5 c-a51/7 a52/7 63/7 جلگه

 a79/370 a55/181  90/724 92/365  54/226 25/118 76/13 c-a38/7 a56/7 35/7 اردکان

 e31/3 d07/3  85/5 54/9  17/2 47/0 25/6 a98/7 a64/7 12/8 عقدا

 e06/4 cd47/4  68/5 77/5  65/2 35/3 41/4 bc25/7 a15/7 07/7 ابرکوه
 دار نيستند.های با حداقل یک حر  مشترک در هر ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال یک درصد معنيميانگين

 است.نشده توجه به وجود تنها یک نمونه در هر منطقه انجام  توجه به گزارش موردی نتایج و همچنين برای شوری و اسيدیته آب با مقایسه ميانگين برای بيشينه و کمينه شوری خاک، با: *
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 شده در استان یزدمیانگین شوری )گرم امالح در کیلوگرم خاک( و اسیدیته خاک در اراضی خارشتر بررسی -4جدول 

 وزن خشک تر وزن *اسيدیته خاک *شوری خاک منطقه

 cd02/11 b08/7 a97/24 a89/6 بافق

 cd53/11 ab42/7 a22/23 a75/6 جوادیه

 b21/27 a78/7 c95/15 c93/3 بهاباد

 c45/19 ab52a/7 b79/17 b26/5 جلگه

 a17/276 ab47/7 e9/9 e43/3 اردکان

 e19/3 a81/7 d05/12 de69/3 عقدا

 de27/4 ab20/7 bc13/16 b88/4 ابرکوه

 دار نيستند.های با حداقل یک حر  مشترک در هر ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال یک درصد معنيميانگين

 سانتيمتری 0تا  30و  30ميانگين دو عمق صفر تا : *

 

 شدهتر و خشک خارشتر در اراضی بررسی همبستگی شوری و اسیدیته خاک و آب با وزن -5جدول 

 

 شوری خاک
 شوری آب

 اسيدیته خاک
 اسيدیته آب

 سانتيمتری( 30-60) سانتيمتری( 0-30) سانتيمتری( 30-60) سانتيمتری( 30-0)

 -022/0 -822/0* -711/0* -698/0* -402/0 -706/0* تر وزن

 110/0 -760/0* -845/0** -703/0* -844/0** -820/0** وزن خشک

 احتمال پنج درصددار در سطح : معني*و  **

 

 شدهتر خارشتر در اراضی بررسی گام برای تعیین مؤثرترین صفات بر وزنبهنتایج تجزیه رگرسیون گام -6جدول 

 Fمقدار  مدل 2R جزئي 2R ویژگي گام

 **124/20 0/8110 0/8110 سانتيمتری( 30-60)اسيدیته خاک  1

 **81/44 9231/0 1121/0 سانتيمتری( 0-30)شوری خاک  2

 **67/33 9787/0 0556/0 سانتيمتری( 0-30)اسيدیته خاک  3

 

 شدهگام برای تعیین مؤثرترین صفات بر وزن خشک خارشتر در اراضی بررسیبهنتایج تجزیه رگرسیون گام -7جدول 

 Fمقدار  مدل 2R جزئي 2R ویژگي گام

 **160/13 0/8815 0/8815 سانتيمتری( 0-30اسيدیته خاک ) 1

 **98/33 9413/0 0598/0 سانتيمتری( 30-60خاک )شوری  2

 **45/91 9716/0 0303/0 سانتيمتری( 30-60اسيدیته خاک ) 3

 *9/14 9836/0 0120/0 سانتيمتری( 0-30شوری خاک ) 4
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 بحث

خارشتر از  اراضيشوری خاک در  ميانگينطورکلي به
ترتيب در گرم امالح در کيلوگرم خاک به 276تا  3حدود 

طور ميانگين بيشترین رویش و به عقدا و اردکان متغير بود.
ترتيب در بافق، بهاباد، ابرکوه، عقدا و اردکان توليد گياهي به

مشاهده شد که تقریباً با تغييرات شوری و اسيدیته خاک آنها 
 7خشک توليدی خارشتر حدود منطبق بود. بيشترین وزن 

 زیمنس بردسي 12تن در هکتار بود که در بافق )شوری آب 
نتایج  گرم در کيلوگرم( مشاهده شد. 11متر و شوری خاک 

نشان داد که خارشتر تحمل بسيار باالیي به شوری آب و 
خاک دارد، ولي به اسيدیته خاک متحمل نبود، کما اینکه در 

ود، به علت باالتر بودن اسيدیته عقدا که شوری خاک پایين ب
ها، یافته توجه به با .خاک نتوانست توليد باالیي داشته باشد

اگرچه امکان رشد و بقای خارشتر با استفاده از منابع آب 
شور )بافق( و بسيارشور )بهاباد و  شور )عقدا و ابرکوه(،لب

 اردکان( وجود دارد، ولي کشت آن تنها با آب شور یا بسيار
شور امکان کشت گياهان با آب لب ، زیراشودتوصيه ميشور 

 دیگری باارزش افزوده بيشتر وجود دارد. 
 

 منابع مورد استفاده
 Amiri, B., Assareh, M., Jafari, M., Rasuli, B. and 

Jafari, A., 2012. Effect of NaCl & Na2SO4 on 

germination and seedling growth of Salicornia 

herbacea & Alhagi persarum. Iranian Journal of 

Range and Desert Research, 19(2): 233-243. 

 Amiri, B., Afshari, A. and Rasouli, B., 2016. 

Investigation of new forage sources in different 

composition and silage with Alhagi camelorum and 

Halocnemum strobilaceum in Bushehr. Iranian 

Journal of Range and Desert Research, 23(3): 487-

498. 

 Arndt, S.K., Arampatsis, C., Foetzki, A., Li, X., Zeng, 

F. and Zhang, X., 2004. Contrasting patterns of leaf 

solute accumulation and salt adaptation in four 

phreatophytic desert plants in a hyperarid desert with 

saline groundwater. Journal of Arid Environments, 

59: 259–270. 

 Bazoobandi, M., Barati, M. and Haghighi, S., 2006. 

Physiological response of Alhagi pseudalhagi to root 

exhausting management during fallow season. 

Journal of Weed Science, 2: 84-95. 

 Cheraghi, S.A.M., Hasheminejhad, Y. and Rahimian, 

M.H., 2007. An overview of salinity problem in 

Iran: assessment and monitoring technology: 21. In: 

Anonymous (Ed.). Advances in the Assessment and 

Monitoring of Salinization and Status of Biosaline 

Agriculture. FAO Press, 82p. 
 Dehghan Banadaki, M.K., Jamali, A.A., Rousta, M.J. 

and Dashtakian, K., 2014. Correlation of EM38 

device for soil salinity assessment in Fahraj plain. 

Proceedings of the 1st Congress on Application of 

Modern Science and Technology in Agriculture and 

Natural Resources, Iran, 6 March: 1-7. 

 Gharibnaseri, M.K. and Mard, S.A., 2007. 

Gastroprotective effect of Alhagi camelorum on 

experimental gastric ulcer in rats. Journal of 

Physiology and Pharmacology, 10: 343-350. 

 Hedayati Firoozabadi, A., Kazemeini, S. and Pirasteh-

Anosheh, H., 2017. Evaluation of different planting 

ratio of sorghum-kochia intercropping in varied 

salinity conditions. Iranian Journal of Range and 

Desert Research, 24(3): 685-698. 

 Jie, Z., Jiang, Z.F. and Arndt, S.K., 2008. Growth, 

physiological characteristics and ion distribution of 

NaCl stressed Alhagi sparsifolia seedlings. Chinese 

Science Bulletin, 53: 169-176. 

 Kurban, H., Hirofumi, S., Kunito, N., Rahmutulla, A. 

and Fujita, K., 1998 Effect of salinity on growth and 

accumulation of organic and inorganic solutes in the 

leguminous plants Alhagi pseudalhagi and Vigna 

radiate. Soil Science and Plant Nutrition, 44(4): 

589-597. 

 Kurban, H., Hirofumi, S., Kunito, N. and Rahmutulla, 

A., 1999. Effect of salinity on growth, 

photosynthesis in leguminous plant Alhagi 

pseudalhagi (Bieb.). Journal of Soil Science and 

Plant Nutrition, 45(4): 851-62. 
 Li, J., Liu, W. and Zhang, X., 2020. Evaluation 

algorithm of Alhagi sparsifolia desertification 

control under different irrigation amounts. Earth 

Sciences Research Journal, 24(4): 449-457. 
 Meshkat, M., Rahimian, M. and Taghizadeh-

Mehrjard, R., 2013. Investigation of EM38 accuracy 

for monitoring of soil salinity and its comparing 

with traditional method (Case study: Yazd-Ardakan 

plain). Arid Biome, 3(2): 72-83. 

 Moameni, A., 2011. Geographical distribution and 

salinity levels of soil resources of Iran. Iranian 

Journal of Soil Research, 24: 203-215. 

 Munakamwe, Z., 2016. Tackling camelthorn (Alhagi 

maurorum Medik.) in Victoria, Australia. Plant 

Protection Quarterly, 31(2): 44-45. 

 Nikfam, F., Baghestani, M.A., Mirvakili, S.M. and 

Meighani, F., 2013. Investigating of phenological 

stages of camelthorn (Alhaji pseudalhagi L.) In 



 ...رشد خارشتر ییتوانا یبررس  518

Yazd province. Journal of Weed Ecology, 1: 1-8. 

 Pirasteh-Anosheh, H., 2020. Breaking seed dormancy 

of camelthorn (Alhagi maurorum) using different 

treatment and salinity tolerance threshold level 

evaluation at germination stage. Iranian Journal of 

Seed Research, 7: 181-192. 

 Rahimian, M.H. and Hasheminejhad, Y., 2011. 

Calibration of electromagnetic induction device 

(EM38) for soil salinity assessment. Iranian Journal 

of Soil Research, 24(3): 243-252. 
 Rahimian, M., Nouri, M., Tabatabaei, S. and 

Qaeminia, A., 2014. Correlation of EM38 data and 

some soil physical properties under salinity 

condition. Iranian Journal of Soil Research, 28: 197-

207. 
 Ranjbar, G., Dehghani, F., Pirasteh-Anosheh, H. and 

Banakar, M., 2019. Improving salt tolerance 

threshold of Salicornia bigelovii at germination 

stage using gibberellic acid pretreatment at different 

levels of seawater salinity. Iranian Journal of Range 

and Desert Research, 26: 62-72. 

 Schmidhalter, U., Zintel, A. and Neudecker, E., 2001. 

Calibration of electromagnetic induction 

measurements to survey the spatial variability of 

soils. Proceedings of the 8th Conference Precision 

Agriculture. France, 8-11 July: 479-484. 

 Shawkat, M., Nasir, M., Chen, Q. and Kurban, H., 

2017. Effect of salt stress on photosynthetic gas 

exchange and chlorophyll fluorescence parameters 

in Alhagi pseudalhagi. Journal of Agricultural 

Science and Technology, 18: 411-423. 
 Sudduth, K.A., Kitchena, N.R., Wieboldb, W.J., 

Batchelorc, W.D., Bollerod, G.A., Bullockd D.G., 

Claye, D.E., Palmb, H.L., Piercef, F.J., Schulerg, 

R.T. and Thelen K.D., 2005. Relating apparent 

electrical conductivity to soil properties across the 

north-central USA. Computers and Electronics in 

Agriculture, 46: 263–283. 

 Yang, X., Zheng, J.H., Mu, C. and Lin, J., 2017. 

Predictions of potential geographical distribution of 

Alhagi sparsifolia under climate change. China 

Journal of Chinese Materia Medica, 42(3): 450-455. 
 Zhang, X.L., Zeng, F.J., Liu, B., Liu, Z., An, G.Z. and 

Sun, X.W., 2010. Effects of different soil moisture 

treatments on the photosynthesis and dry matter 

accumulation of Alhagi sparsifolia seedlings. 

Journal of Arid Zone Research, 4: 649-655. 

 Zhang, B., Gui, D., Gao, X., Shareef, M., Li, L. and 

Zeng, F., 2018. Controlling soil factor in plant 

growth and salt tolerance of leguminous plant Alhagi 

sparsifolia Shap. In saline deserts, northwest China. 

Journal of Contemporary Problems of Ecology, 11: 

111-121. 

 Zobayed, M.A., Murch, S.J. and El-Demerdash, M.A., 

2007. NaCl enhances growth and morphogenesis 

potential of Alhagi graecorum. In vitro Cellular and 

Developmental Biology-Plant, 53: 54-35. 

  



519 Iranian Journal of Range and Desert Research, Vol. 28 No. (3)   

Evaluating the ability of camelthorn (Alhagi maurorum Medik.) growth in saline lands 

of Yazd Province 

 
H. Pirasteh-Anosheh1*, M. Shiran Tafti2, F. Dehghany3 and G. Ranjbar3 

 
1*-Corresponding author, Assistant Professor, National Salinity Research Center, Agricultural Research, Education and Extension 

Organization (AREEO), Yazd, Iran, Email: h.pirasteh.a@gmail.com 
2- Researcher, National Salinity Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Yazd, 

Iran 

3- Associate Professor, National Salinity Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), 

Yazd, Iran 

 

Accepted: 02/01/2021 

 

 

Received: 09/06/2020 

 

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. 
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