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  چكيده
 اكولوژيكي  اساسيعوامله برخي عمطال، كاشت دستي ها تاغبه منظور شناخت مهمترين عوامل موثر بر زردي و پژمردگي 

در . تاغزار طبيعي انجام شد  و منطقه چاه جام شاهرود باكاشت دستبا تاغزار اي  منطقه عنوان به گرمسار آباد محسنمنطقه  در
 هواشناسي، شناسي، خاك  استان و انجام مطالعه فنولوژي،كاشت دست بررسي شرايط موجود تاغزارهاي طبيعي و روش تحقيق،

زرد كامل،  سبز، پژمرده و هاي پايه هاي سرشاخه تعيين درصد رطوبت و ماده خشك در ، در سالهاي مختلفرهابذ ناميه قوهن تعيي
 با شرايط كاشت دستمطالعه تاغزار   ازبدست آمدهنتايج . شدبيني  پيش ،ها تاغ در زردي يادشدهبراي تعيين نقش عوامل 

 هاي درختچهرشد و بذردهي   بردرجه حرارت نقش مستقيم بارندگي و ، نتايج اينبراساس .تاغزارهاي طبيعي مقايسه شده است
 بافت ، شرايط آب و هوايي، كمبود عناصر تبادلي و مغذي در خاكعالوه بر ها تاغثر بر زرد شدن ؤ مهمترين عوامل م.داردتاغ 

 جودو. شد  شده، شناساييوهي شديديرقابت درون گر سبب ايجادكه  ها درختچه نزديكي فواصل درختان و  ونامساعد خاك
   مقاومت ژنتيكي آنها بوده و احتماالً  به علت پژمرده خشك و و ي زردها تاغ گروهي از بين شاداب در و تاغ سرسبز هاي پايه تك
 . هستندبومي كويرهاي مركزي ايران  هاي گونه از

 
 .منان استان س بيابان،،، خاكاكولوژي، فنولوژي ،تاغ  :يكليد هاي واژه

 
 بررسيهاي اكوفيزيولوژيكي و بيوشيميايي علل زرد شدن "اين مقاله بر پايه بخشي از نتايج طرح پژوهشي خاتمه يافته* 

-0310116909-04: سسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور با كد ؤ مصوب م")استان سمنان( ايران كاشت دست  تاغزارهاي
 . تنظيم شده است 75
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 مقـدمه 
سـازي    بهينـه  شيوه براي تثبيت شنهاي روان،    مناسبترين  

، اسـتفاده از    پيـشروي كـوير    جلـوگيري از   و زيست  محيط
مختلف و مقاوم در برابر شرايط نامساعد        هاي  گونهكاشت  

  كه اي  گونه مهمترين.  است  پاليا  و حاشيه  مناطق بياباني در  
 ،تاكنون در راستاي حصول اين هدف به كار گرفتـه شـده           

هستند ).Haloxylon sp( جنس تاغ هاي درختچهدرختان و 
آن بومي منـاطق كـوير مركـزي ايـران           هاي  گونهغلب  اكه  

 استان  در ).1371،زدايي  بيابان دفتر فني تثبيت شن و    ( است
مجـاورت بـا كـوير       سمنان با توجه به وضعيت اقليمـي و       

سازمان (  است صورت گرفته اي    گسترده تاغكاري مركزي،
 اءياحاز آغاز برنامه     .)1375 ،   برنامه و بودجه استان سمنان    

تا پايـان    48 سال پوشش گياهي در مناطق بياباني استان در      
 ديگـر  تـاغ و  كـاري     جنگـل  هكتار 80000  حدود 84سال  
دفتر ( گزروفيت بطور موفق صورت گرفته است     هاي    گونه

 در بـسياري از     امـا  ،)1381،  زدايـي   بيابان فني تثبيت شن و   
ــم زرد نقــاط تاغكــاري شــده حتــي  ي، پژمردگــي وعالئ

 با توجه به اهميت تاغزارهـا در      .  ديده مي شود   دگيخشكي
 هنگفـت   هاي  هزينه و نيز    شنهاي روان ويژه    بهتثبيت خاك   

ــه ــاغ  ،صــورت گرفت ــتن پوشــش ت ــين رف ــربه از ب اي  ض
 در .عرصـه منـابع طبيعـي خواهـد بـود      بـر ناپـذير   جبـران 

ــهبررســيهاي  ــاولي ــل م ــاغپژمردگــي  در ثرؤ عوام ــا ت ي ه
نقـش    نـامطلوب بـودن درجـه انبـوهي،        را به  اشتك  دست

 ويژگيهاي خـاك و    خشكسالي و    امراض، احتمالي آفات و  
، كاشـت   دسـت  زرد شدن تاغزارهـاي      .داند ميمربوط    آب  

اين علل ممكن است بصورت     . علل و عوامل مختلفي دارد    
اما در اصل موضوع، همه موارد      . علت اصلي و فرعي باشد    

ــر دخيــ    ــن ام ــساعد در اي ــستندنام ــستين.ل ه ــار نخ   ب
 مـــواردي از پژمردگـــي در جنگلهـــاي   1351درســـال

 در. دشــخراســان مــشاهده  تــاغ در اســتان كاشــت دســت
ــع ــدي  جم ــزارش هيبن ــگ ــرف وزارت  ئ ــي از ط ت اعزام

كشاورزي به نقش احتمالي آفات و امـراض، خشكـسالي،          
ثر ؤويژگيهاي خاك و انبوهي تاغزارها به عنوان عوامـل مـ          

 و مير درختان تاغ اشـاره شـده اسـت    در پژمردگي و مرگ     
ــ .)1381قربانيــان و همكــاران،( امــاني و  (نابرخــي محقق

، فيلـه كـش   ؛  1360،  عليزاده؛  1364،  رهبر؛  1371, پرويزي
ــاران 1375 ــان و همك ــود1379, ؛ قرباني ) 1385، ي، محم
 هـا   تـاغ زردي   در  را شوري  آب، نوع خاك و     مانند مسائلي

كـه كمبـود      اشاره نمودنـد   آنها به اين مسئله    .دانستند ثرؤم
كاهش جـذب    ثيري در أخاك ت  پتانسيل اسمزي محلول در   

بـا توجـه بـه فراوانـي        .  نخواهد داشت  ها  ريشهآب بوسيله   
اراضي  درختان تاغ در   آبدار و سبز هاي  سرشاخهامالح در   

 بـه نظـر     ,شـود   مـي  طبيعي از خـاك جـذب      كه بطور  شور
هاي شور  كم بودن پتانسيل اسمزي و آب در خاك        رسد  نمي

. در كاهش جذب آب اين درختان داشته باشد        يادي ز ثيرأت
 كه در سال بعد از انجام هرس تاغ         شوند  مي  متذكر  بعداً اما

جـستهاي  ،  به منظور كاهش رقابت غذايي در واحد سـطح        
ايجاد شده توسط اين درختهـا از نظـر آلـودگي بـه آفـات               

و، ساكنين چـال   (اوايل تيرماه حفظ كرده    تا شادابي خود را  
خشكيدگي ايـن    با وجود بارانهاي بهاره فراوان،      و ،)1373
مردادمـاه شـروع و در مهرمـاه بـه اوج             بتدريج از  ها  شاخه

شده است كـه ايـن      گيري    نتيجهبنابراين  . خود رسيده است  
 هــا تــاغ ميــر گــسترش مــرگ و عمليــات شــايد نتوانــد از

جـستجو   مسائل ديگـر  در بايد علت را  و جلوگيري نمايند 
آب را عامـل اصـلي و محـدود كننـده            )1364(رهبر .نمود

وي بـه رابطـه   . رشد و سرسبزي درختان تاغ دانسته اسـت      
نظر بافت و درجه شـوري بـا         مستقيم بين كيفيت خاك از    

. ميزان رشد و سرسبزي تاغزارها نيـز اشـاره نمـوده اسـت            
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شناسـي   جنگـل و داري    جنگـل در مـورد    كـه    )1371(اماني
 محـدوديت سـن     ،اند  دادهي انجام   تاغزارهاي ايران مطالعات  

ايـن    در .انـد   دانـسته تاغ را عامل اصلي زرد شدن تاغزارها        
شامل مجموعـه مطالعـات اكولـوژي و فنولـوژي          مقاله كه   

 بـا   اي  منطقـه   بـه عنـوان    گرمـسار آباد  محـسن تاغزار منطقه   
اي  منطقـه  و چاه جام شاهرود به عنوان        كاشت  دستتاغزار  

 پاسـخ ايـن     بدسـت آمـدن   بال  به دن  ؛با تاغزار طبيعي است   
 سـاز    زمينـه  دتوان مي  سئوال است كه آيا عوامل اكولوژيكي،     

محيطـي    زيـست زردي تاغزارها باشد؟ و آيـا ايـن عوامـل           
نقــش مــستقيمي در فعاليتهــاي فيزيولوژيــك و  دتوانــ مــي

كه منجر به ايجاد    اي   بگونه،  بيوشيميايي درخت داشته باشد   
فنولوژي به قسمتي    ميدان ميطور كه    د؟ همان شوپژمردگي  

از مطالعــات اكولــوژي و يــا شــناخت و مطالعــه تغييــرات 
ايـن تغييـرات رابطـه      . پـردازد  مـي رويشي و زايـشي گيـاه       

. )1386شـهرياري،   (مستقيمي با شرايط اقليمي محيط دارد 
 تغييرات محيطـي مختلـف زيربنـاي تغييـرات          ,در حقيقت 

 . فيزيولوژي و مورفولوژي گياه است
 

 هامواد و روش
شده، نحوه اجراي كار و بيني  پيشبا توجه به اهداف 

  :و اطالعات به شرح ذيل اجرا شده استها  آوري داده جمع
 

 ؛مطالعات گذشتهآوري  جمعـ بررسي منابع و 1
  ؛يابي ـ مكان2

به  گرمسار آباد محسنمنطقه  :كاشت دست تاغزارـ 1ـ2
 بيشتر .شد انتخاب كاشت دستي ها تاغعنوان پالت 

 رشد و كوتاه بوده پژمرده و، ي اين منطقه زردها غتا
سبز  هاي پايهالبته  .است نامناسب آنهارويشي تاج پوشش 

پژمرده به صورت  و ي زردها تاغو شاداب تاغ در بين 

 سبز نشان هاي پايه تك .شود ميديده اي   تودهيا پايه تك
 با احتماالً جدايي ژنوتيپي آنها دهنده مقاومت ژنتيكي و

 به قاطندر برخي  ها پايهاين  .اطراف است زرد هاي هپاي
 كه در شوند مييكسان ديده  شرايط سبز بااي  تودهصورت 

با توجه به  .پژمرده نيز وجود دارد و زرد هاي پايهآنها بين 
زرد  هاي پايهتا هم  دششرايط موجود، ابتدا پالتي انتخاب 

  راشاداب و سبز هاي پايه ازاي  تودههم  پژمرده و و
براساس ها  پايه يا پژمردگيار سنجش سبز و ي مع.رگيردبدر

 تاج پوشش و درصد  در نظر گرفتن حجممشاهده و
مساحت . ا زرد بوده استيسبز و هاي  سرشاخه يبيتقر

داخل  در مورد نظر هاي پايه و هكتار 5/1 پالت حدود
. )1شكل(دش و كدگذاري گذاري پالت شناسايي، عالمت

 به YYبا كد منطقه زرد در پايه زرد :اين درختان شامل
 منطقه زرد در )پژمرده( زرد پايه سبز و،  پايه3تعداد
شاداب در منطقه زرد  پايه سبز و، پايه 2 به تعدادYCباكد

پايه زرد در منطقه سبز با كد ،  پايه3 به تعداد YAبا كد 
GA با ) پژمرده يا دو فرمه( پايه سبز و زرد،  پايه2 به تعداد
 GAپايه سبز در منطقه سبز با كد ،  پايه2ه تعداد  بGCكد 

در اواخر  ها پايهالزم به ذكر است انتخاب .  پايه2به تعداد 
 در اين زمان حداكثر. فصل تابستان صورت گرفته است

پژمرده و  سبز، هاي پايهن يبنابرا خشكي منطقه بوده دوره
عالئم  زرد شرايط سخت و نامساعد تابستان را گذرانده و

داخلي  وضعيت دقيق ظاهري و دهنده نشاناهري آنها ظ
بارندگيهاي  اثر در فصل بهار چراكه در .آنها بوده است

  زرد،ييا حت ) فرمهدو (پژمرده هاي پايهفصلي، ممكن است 
ولي  ،دهند خود بروز از شادابي را از موقت عالئمي بطور

به محض فرارسيدن فصل خشك به وضعيت اصلي خود 
  .گردند برمي
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  كاشت  دستيبا تاغزارها آباد محسن از منطقه يي نما-1شكل 

 
 نقاط مختلف استان در :تاغزارهاي طبيعيـ 2ـ2
 كه منطقه شوند  ميديده تاغ به صورت خودرو هاي گونه

  شادابي، نظر ده پايه از  وچاه جام شاهرود بعنوان شاخص
 .انتخاب شد اهري بذرخصوصيات ظ ميزان بذردهي و

 .آمار و اطالعات هواشناسيآوري  جمعـ 3
اين مطالعه براساس  :ـ انجام مطالعات فنولوژي4

 فنولوژي و ،محيطي دستورالعمل مطالعات زيست
 در.  شدقالب جداولي خالصه در و تهيه فيزيولوژي تاغ

  لغايت75 سال از ماه و در بار 2 ارد ذيل موولهااين جد
 اي سبزينه رشد ،)G.I( شروع رويش :دبه ثبت رسي 77

(V.G)، شروع گلدهي (F.I)، بذر نمو آغاز (F.S)،  شيري
 ،(S.D) ريزش بذر ،(S.M) رسيدن بذر ،(S.R) شدن بذر

 با .(W.D) خواب زمستانه ،(D.D) خشك شدن كامل
 مهمي از مجموعه بخشتوجه به اين كه مطالعه فنولوژي 

 با شد سعي نيابرابن ،شود  ميمطالعات اكولوژي محسوب
مقايسه آغاز و پايان دوره هاي مختلف رويشي و زايشي 

تا در شده  تفاوت پريود آنها مشخص   دوره،3تاغ در طي
طي يك  در روز 10بيش از(  تفاوت فاحش، صورت وجود

 . شود اقدام ي ژنتيكيهاينسبت به بررس )سال

به صورت حفر شناسي  خاكانجام مطالعات  -5
 نمونه خاك از گرفتنهر منطقه و پروفيل خاك در 

-150، 90-120، 60-90، 30-60، 0-30هاي  عمق
، pH ،EC : مورد سنجش عبارتند از عوامل. سانتيمتر120

SAR ، CEC ،SP% آنيونها، كاتيونها، گچ، آهك، درصد ،
ماده آلي، ازت، فسفر، پتاس، آناليز مكانيكي و تعيين 

 . درصد رس، سيلت و سنگريزه
 وزن تر، درصد ماده خشك، زان رطوبت،ـ تعيين مي6

تاغ هاي  سرشاخه در طول بندهاگيري  اندازه وزن خشك،
 .مناطق منتخب

 يها تاغ رهايبذناميه  قوهـ تعيين وزن هزاردانه و 7
ترازوي ديجيتال  وزن هزاردانه با استفاده از(.مناطق منتخب

 . ) ژرميناتور تعيين شدتوسط ذرهاب ناميه قوهو 
 از مجموع مطالعات و آمار گيري نتيجه  وبندي ـ جمع8

 در  از فعاليتهاي ميداني و آزمايشگاهيآمده دست و ارقام به
 ي و پژمردگي آنها بر زردياثرگذارزان يمن يي تعيراستا
با توجه به اهداف ان ذكر است ي شا.كاشت  دستيها تاغ

ج مورد نظر استفاده ي نتاگرفتن ي برايفياز آمار توصطرح، 
  .شده است
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 نتايج
 :  وضعيت آب و هوايي-1

 موجود، براساس آمار : متوسط بارندگي ماهانه -1-1
 سال 4 طي گرمسار آباد محسن منطقه ميانگين بارش در

مناسبترين  .بوده است ميليمتر 111/ 67 )77 تا 74(
 در زيرا ،شود مي مشاهده 1377 سال پراكنش بارندگي در

ديده اي  الحظهمبارش قابل  نيز) ماه مرداد(فصل خشك
وضعيت نامناسبتري  پراكنش، از نظر 1374سال  .شود مي

 .نسبت به سالهاي ديگر اجراي طرح دارد
با توجه به جدول : ميانگين درجه حرارت -2-1

 به عنوان 1377ميانگين درجه حرارت گرمسار، سال 
 به عنوان سردترين سال مدت 1374گرمترين و سال 

 آنجايي كه درجه از. اجراي طرح گزارش شده است
حرارت، نقش مهمي در تغييرات زماني فنولوژي و 

بررسي  ثير زيادي درأوضعيت ظاهري گياه دارد، بنابراين ت
 .خواهد گذاشتفنولوژي 

 
 : تاغزارهافنولوژي -2

 يك شامل مورد نظرمنطقه   دودر فنولوژي يهابررسي
ي زرد و يك منطقه با پوشش ها تاغمنطقه با پوشش غالب 

 درختان منتخب صورت يروي سبز و شاداب ها تاغغالب 
  .گرفت
 پايه در نظر گرفته شده، 8از مجموع : منطقه زرد -1-2

 پايه سبز 3). زرد نيمه( پايه پژمرده 2، )خشك(زرد    پايه3
به  ها پايهنتايج حاصله از فنولوژي .  شدگذاري عالمت

 :شرح ذيل مي باشد
 YY3 ,YY2(زرد در منطقه زرد  هاي پايه -1-1-2

,YY1( : كوتاه زرد و خشك بوده  ها پايهشكل ظاهري اين
. دهد ميي منطقه را تشكيل ها تاغ شتريبكه فنوتيپ ظاهري 

نيمه اول   ازYY2,YY1هاي پايهدر  (G.I)آغاز شروع رويش 
  از نيمه دوم اسفند تا اوايل فروردينYY3در و فروردين

مل أقابل تنكته ). اختالف زيادي مشاهده نشد(بوده است 
، گلدهي و اي سبزينهثير بسزاي بارندگي در رشد أت

ت در رميانگين درجه حراكاهش . ستها تاغبذردهي 
 . شد دوره رشد رويشيخير درأ سبب تد و فروردينفناس

 ماه به طول انجاميد 5 حدود نيز )V.G( ه رويشيرطول دو
 سبب ايجاد ركود تابستان، عدم وجود بارش مناسب در و
. دشتاغ  هاي پايه در نيمه اول شهريور  ازودرسزردي ز و

 كدام تاغ بذردهي در هيچ هاي پايهبا توجه به ضعيف بودن 
ديده نشد و از نيمه اول آبان با پايين رفتن درجه حرارت 
روزانه و تشديد خشكي و عدم بارندگي مناسب، ظهور 

 تا پايان  و آغاز(W.D) و خواب زمستانه(P.D)پژمردگي
 بنابراين وضعيت درجه حرارت و بارش .افتسال ادامه ي
 قابل بارندگي. ثير مستقيم داردأي زرد، تها تاغدر گلدهي 

 ميزان بارش. در بذردهي داشتثير مثبت أتتابستانه  توجه
 در ماههاي آبان، آذر و دي در پژمردگي و زمان مناسب

شروع نمو ميوه در . ثيري نداشتأخواب رفتن درخت ت
 تا نيمه دوم شهريور ادامه يافت و و غازآ نيمه اول شهريور

 به حداكثر رشد خود ادشدهي رهاينيمه اول مهرماه بذ در
 به رهاآبان ماه، بذ لغايت اواخر  مهر  و از نيمه دومهرسيد

اوايل آذرماه رسيدن كامل  از نارس و حالت شيري و
 .دش آغاز رهابذ

نيمـه سبز و نيمه (مـنظورهود هاي پايه -2-1-2
فعاليت رويشي از : )YC1,YC2(منطقه زرد در )پژمرده

اواخر اسفندماه آغاز شد و تا نيمه اول فروردين ادامه 
مرحله شروع گلدهي در اوايل فروردين و مرحله . يافت

ميزان بذر در . مشاهده شدپرگلي در نيمه دوم فروردين 
 با طرف سبز نداشته و در محسوسطرف پژمرده تفاوت 
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سبز پايه  و ي بين دو محدوده زرد نيز تفاوترهارسيدن بذ
 تا اواخر مردادماه به طول اي سبزينه رشد .دشتاغ مشاهده ن

 و از ها تحليل رنگ سرشاخه نيمه اول شهريور از .انجاميد
 وقوع بارندگي .دشنيمه دوم شهريور، مرحله نمو بذر آغاز 

در شهريور و اوايل  ها پايه شادابي طي فصل خشك سبب
نمو بذر نيز از نيمه اول مهرماه آغاز و  شروع . شدمهرماه

در  مرحله شيري شدن بذر .تا آخر ماه به طول انجاميد
مرحله رسيدن بذر همراه با شروع  ونيمه دوم آبان ماه 

 خواب .استظهور پژمردگي طي ماه آذر صورت گرفته 
تا اواسط بهمن ماه به طول  و زمستانه از نيمه اول دي آغاز

ارد ذكر شده، وضعيت آب و هوايي در تمام مو .انجاميد
 .مستقيمي بر آغاز و پايان هر دوره داشته است ثيرأت

 ,YA3 ,YA2):سبز در منطقه زرد هاي پايه -3-1-2

YA1) همه  شاداب بوده و و  پايه كامالً سرسبز3اين
  شروع. بودندتاغ در اطراف آنها خشك يا پژمرده هاي پايه

 مرحله آغاز ل قبل و آنها از اسفندماه سااي سبزينهرشد 
ماه   هوا درمايسر. شدماه فروردين مشاهده  گلدهي در

خير أتسبب  در ماه اسفند، مناسبفروردين و بارش 
نيمه دوم  از بذر نمو. ستاي سبزينهگلدهي و آغاز رشد 

 مرحله  پاييزي بارش.شدآغاز  نيمه دوم مهرماهر تا شهريو
 شدن بذر از شيري .اندازد ميخير أآغاز نمو بذر را به ت

در ماه  رسيدن بذر. ه يافتم اداماه مهرماه شروع و تا آبان
مرحله ريزش بذر نيز بالفاصله پس از . آذر انجام شد

زمان با ظهور م و هماه ، از اوايل ديرهادن بذيرس
 مرحله ماه پس از آن از نيمه دوم دي  وشروعپژمردگي، 

 پايه سبز و 3 در مجموع،. دشخواب زمستانه آغاز 
شاداب، تغييرات فاحشي در برابر عوامل نامساعد از خود 

سال زمان  4 طول بروز نداده و يك روند ثابت را در

بنابراين مقاومت آنها در برابر شرايط .  داشتمطالعه
 .بوده است ها پايهنامساعد بيشتر از ساير 

 

 : منطقه سبز-2-2
 در :)(GA2 ,GA1سبز در منطقه سبز هاي پايه -1-2-2
منطقه  سبز در هاي پايهاهت زيادي به به فنولوژي شمطالع
بين همه  يدار معنيتقريباً همزماني  داشته و زرد
  .با هم مشاهده شده است ها پايهيندهاي فنولوژيك اين افر

 GC2منطقه سبز منظوره در دو هاي پايه -2-2-2

,GC1)(: همانند منطقه سبز دو منظوره در هاي پايه 
 در ها پايه اين  واكنشبوده و طقه زردمن دومنظوره هاي پايه
و بذردهي آن  نمو و چگونگي رشد شرايط محيطي و برابر
، آغاز مرحله ها در اين پايه.  قابل توجهي ندارداتتغيير

از نيمه دوم اسفندماه بوده كه تا اوايل  اي سبزينهرشد 
مرحله گلدهي از نيمه اول فروردين . شهريور ادامه يافت
به طول  نيز تا اواسط مهرماه اي سبزينهآغاز شده و رشد 

 از نيمه اول ها ركود و زرد شدن سرشاخه آغاز. انجاميد
شهريور و اوايل مهر زردي  بوده كه تا اواخر شهريور

بارش مناسب بهاره و تابستانه در برخي سالها، . غالب شد
از بذر  نمو  آغاز. جلوگيري كرد ركود و زردياز وقوع

 رها زمان رسيدن بذ بوده وخر مهرماهاوا تا اواخر شهريور
برخي  در .اتفاق افتادقبلي در آذرماه  هاي پايه نيز همانند

از نيمه ( شد، زود شروع ي رويش رشد آغاز)77سال( سالها
  درجه افزايش ميانگينكه آن هم به دليل ) دوم بهمن ماه

 
 . زمستان بوده است  فصلحرارت در

 :)(GB2,GB1ززرد در منطقه سب هاي پايه -3-2-2
ز و بس هاي پايهاز  كوچكتر ها پايهاندازه ظاهري اين 

 با داشتن اندكي سرشاخه يكساله، تنها  GB1 . استپژمرده
 



 4، شمارة 15قات مرتع و بيابان ايران جلد فصلنامة تحقي

 

531

 يدارا GB2 اما .بودن را به همراه داشت نشان از زنده
معدودي  تعداد  بوده و در برخي سالهاسبزهاي  سرشاخه

 ديگر انندهم نيز ها پايه اين . استتوليد كرده نيز بذر
 )بارندگيخصوصا (اقليم ثيرأتحت ت تاغ، هاي درختچه

 مراحل فنولوژي بنابراين .طي كرد را دوره فنولوژي خود
 درجه حرارت و تاغ يكسان بوده و هاي پايههمه  تقريباً در

 گلدهي، بذردهي و نمو، و چگونگي رشد بارش ساليانه در
ي  درصد پس. داشته استمحسوسي ثيرأت خواب زمستانه

نامناسب  به عدم تناسب بارش و توان ميرا  ها تاغزردي  از
 .بودن درجه حرارت نسبت داد

 :ها درصد رطوبت سرشاخه -3
 و گيري  نمونهتاغ هاي سرشاخه از  بار3 طي سه سال

قرار گراد  سانتيدرجه  110با درجه حرارت  اتوكالو در
 نيز رطوبت را درصد  وزن خشك،گرفتن بعد از .داده شد

اختالف . شدجدول مربوطه ثبت  در سبه نموده ومحا
 زرد، هاي پايه درصد تغييرات رطوبت در ي درفاحش

 پژمرده و زرد، هاي پايه نيز و منطقه زرد در سبز پژمرده و
 .)1نمودار(مشاهده نشد منطقه سبز در سبز
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  كاشت دست ايه تاغ هاي سرشاخه درصد ماده خشك در -1نمودار 

 
 ميانگين درصد رطوبت در قسمت محدود، اما به طور

 همچنين. برآورد شدبيشتر از قسمت شمالي  ها پايهجنوبي 
 سبز هاي سرشاخه، بطور كلي در ها ميزان رطوبت سرشاخه

 . بيشتر استاندكي
 
 :رهابذ ناميه قوه  -4

 و مقايـسه    ها  تاغمشخص كردن قدرت زادآوري     به منظور   
اقـدام بـه     طي سـه سـال،       منطقه سبز  و ي منطقه زرد  ها  تاغبين  

 هـاي   قـسمت  از رهااين بذ .  گرديد رهابذ ناميه  قوهتعيين درصد   
 تعـداد بيـشتري از    .  برداشـت شـد    پايـه   هـر  جنـوبي  شمالي و 

 انــد شــده دار جوانــه  زرد منطقــه در پايــه دومنظــوره رهايبــذ
  .)3نمودار (
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  ) قسمت شمالي و جنوبي درخترهايتفاوت بين بذ(بذر تاغ زني  جوانه تعيين درصد - 2نمودار 
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 )75بهمن (بذر تاغ زني  جوانه تعيين درصد - 3نمودار 

 
ماههاي   با توجه به بارش مناسب در75در سال 

 با تأني و مشكل رهاآبان، مرحله رسيدن بذ مهر و شهريور،
 ناميه قوهورت گرفت كه اين مسئله منجر به كم شدن ص

 مرحله رسيدن بذر 76در سال  .)4نمودار (ده استشآنها 
د كه بالفاصله اقدام به بذرگيري شاز نيمه اول آذرماه آغاز 

 تا اثر گذشت زمان و تأثير آن ديگردآن  ناميه قوهو تعيين 
نتيجه جالب توجه اينكه . به حداقل برسد ناميه قوهبر ميزان 

برداشت شد تنها نيمي از آنها نيمه اول آذر   كه درييرهابذ
 تر هم پايين آن ناميه قوهشده كه درصد  زني جوانهموفق به 

كه در اواخر آذرماه  ييرها اما بذ،از حد معمول بوده است
 موفق به بذرهابيشتري داشته و همه  ناميه قوهبرداشت شد 

 توان مياحتماالً  علت آن را .)5نمودار (شدندزني  نهجوا
 .كاهش ميزان رطوبت بذر و تكامل بذر ذكر نمود
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 )76آذر (بذر تاغ زني  جوانه تعيين درصد - 4نمودار 
 

 سـبز،  هـاي   پايـه   تـاغ در   رهايبـذ  زني  جوانهسرعت  
 هــاي يــهپادر . زرد اســت هــاي پايــه رهايبــذ از بيــشتر

 زنـي   جوانهدومنظوره نيز سرعت باال و درصد مناسبي از         
ش خـاك   ي حاصـل از آزمـا     نتـايج  براساس   .شدمشاهده  

 قـدرت   كـم بـودن    و هـا   درختچـه ضعف قدرت باردهي    
بعلـت كمبـود عناصـر و       اين منطقه    در رهابذ زني  جوانه

. باشـد  مـي رطوبت هـوا      كمي بارش و   نيز  و مواد غذايي 
 ناميـه  قوهمنطقه زرد، به دليل ضعف      در ويژه  به ،زادآوري

 وجود برخي آفات نيز در كـم        .شود مي كمتر ديده    رهابذ
 .ثر هستندؤم ناميه قوهشدن 
 

 : تاغرهايشمارش بذ  -5
بـذردهي   عالوه بـر   ،آباد  محسن كاشت  دستي  ها  تاغ
 خصوصيات ظـاهري نامناسـبتر      با ييرهاداراي بذ  كمتر،

 رهاشمارش بـذ   .است )طبيعي( نسبت به منطقه چاه جام    
 .شدبرگچه انجام    همراه با  رت بدون برگچه و   وص به دو 

مربـوط بـه     بـذر بـدون برگچـه در گـرم             دكمترين تعدا 
 منطقه سبز  در پايه سبز (بوده است  سبز هاي  پايه رهايبذ
 بيشترين تعداد بذر بدون      ).گرم 10در بذر عدد 2580 با

ه برگچه در گرم نيز مربوط به پايـه دومنظـوره در منطقـ            

 رهاي بـذ  رد ). گرم 10در  عدد بذر  6350(سبز بوده است  
 پايـه سـبز    در كمتـرين تعـداد بـذر      نيـز همراه با برگچه    

 تعـداد ين  و بيشتر  )گرم10در بذر عدد1600( منطقه زرد 
 عـدد بـذر     3050(پايه دومنظوره در منطقـه سـبز       نيز بذر
 ناميه  قوهنكته جالب توجه اينكه     . دش برآورد   ) گرم 10در
 حـد  در (GC2) دومنظـوره در منطقـه سـبز        پايه ذرهايب

 درختـان سـبز نـسبت بـه         ني بنابرا .شدگيري    اندازه صفر
 تـر   ولـي درشـت    كمتـر  تعداد بذر  زرد درختان پژمرده و  

 .نمايند توليد مي
 

 :ها سرشاخه گيري اندازه -6
 تعداد شاخه، تعداد بنـد،      ،ها  سرشاخه گيري  اندازه در

شـاخه   ر هـ  اد بند تعد اندازه شاخه، تعداد شاخه فرعي و     
ــي در ــاخه از20فرع ــرم سرش ــر گ ــه ه ــمارش و پاي ، ش

 هـاي   پايـه  ها در نـد متوسط طول ب   بطور. شدگيري    اندازه
همچنـين ميـانگين طـول       و   زرد هـاي   پايه از بيشتر سبز،

. منطقـه زرد بـوده اسـت       از ربندها در منطقه سبز، بيـشت     
هنگام خـواب    در خاتمه دوره رشد و    بعد از  گيري  اندازه

 هـاي   سرشـاخه  در بنـد  تعـداد  .شـد ، انجـام    ها  هسرشاخ
شـمارش   زرد بيـشتر   هـاي   پايـه در   و سبز كمتر  هاي  پايه
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 كمتـر از   سـبز  هـاي   پايه گرم سرشاخه در     20  حجم .شد
در  كه  زرد بوده، بطوري   هاي  پايهگرم سرشاخه    20 حجم

 گـرم  20 عدد شاخه 55(YA2) نمونه سبز در منطقه زرد
 نطقه زرد در پايه پژمـرده     همان م  در كه  درصورتي شده و 
YC1)( الزم بـه    . گرم شـده اسـت     20 شاخه،   182 دتعدا 
سـبز بيـشتر از      هـاي   پايـه  است كه طـول بنـدها در       ذكر
  كـه از   هـايي   نمونه در. زرد و پژمرده بوده است     هاي  پايه

نيمـه   در به عنوان تاغزار طبيعي    منطقه چاه جام شاهرود   
انـدازه    در تفاوت محسوسي  دوم شهريورماه گرفته شده،   

البتــه در . مــشاهده نــشد زرد و ي ســبزهــا تــاغبنــدهاي 
بيـشتر   فرعـي  هـاي   سرشاخهزرد، معموالً تعداد     هاي  پايه

 .بوده است
 

 : منطقهشناسي خاك -7
  براي شناسـايي عناصـر     :حفر پروفيل خاك در منطقه    

 آنهـا    هـاي  و بررسي اثر   ك موجود در خا   معدني و امالح  
 از  گيـري    و نمونـه   حفر پروفيل تاغ، اقدام به     هاي  پايهبر  

در . دشـ  و طبيعـي     كاشـت   دسـت خاك در مناطق تاغزار     
گرمـسار دو پروفيـل، يكـي در پـالت          آباد    محسنمنطقه  

. دشـ ي سبز، حفر    ها  تاغي زرد و ديگري در پالت       ها  تاغ

در منطقه چاه جام شاهرود نيز به عنوان تـاغزار طبيعـي،          
خـاك از   نمونـه  5 از هـر پروفيـل   .يك پروفيل حفر شد 

ــاق   120-150 و 90-120، 60-90، 30-60، 0-30اعمــ
 تجزيـه و   نتايج بدست آمـده از     .برداشته شد يمتري  نتسا

 -1:از عبارتنـد  , خـاك  هـاي   تحليل آزمايـشگاهي نمونـه    
 2آلي در پروفيـل شـماره        معدني و  عناصر و ميزان مواد 

  است كـه باعـث سرسـبزي و        1 از پروفيل شماره   بيشتر
بافـت خـاك     -2.ي منطقه شده است   ها تاغ شادابي بيشتر 

 در صــورتي كــه در اســت، شــني 1در پروفيــل شــماره 
ــماره پ ــل ش ــيلت و رس  ، 2روفي ــاك داراي س ــت خ باف

بافـت    -3). مناسـبتري دارد بنـدي  دانه( باشد بيشتري مي
شـن در    و   دانـه   ذرات درشت  بيش از حد     سبك و وجود  

 آب  پـذيري    سبب افزايش نفوذ    در عمل  1  شماره  پروفيل
 خاك شده و در نتيجه عالوه بر دور شدن رطوبت از            در

 شستشوي عناصر معدني و مغـذي       باعثدسترس ريشه،   
مقاومت خاك را در برابر نفـوذ       ضمن اينكه    .شود مي نيز

بواسطه سـهولت گـذرايي مـواد از        (هاي جوان تاغ      ريشه
 .برد باال مي) اليه عمقي خاك

 

7.62
7.57

7.76 6.9

214.4

6
70.3

2153

61.7 70.94

2159.2

62.26 12.06

161.26

12.2

0

500

1000

1500

2000

2500

ميزان

PH EC SUM CAT SUM ANI SAR
پارامتر

منطقه با تاغزار دست آاشت زرد

منطقه با تاغزار دست آاشت سبز

منطقه با تاغزار طبيعي

 
  تاغكاشت دستوضعيت ميزان عناصر موجود در خاك مناطق داراي پراكنش طبيعي و  - 5نمودار 

 



 4، شمارة 15قات مرتع و بيابان ايران جلد فصلنامة تحقي

 

535

به  2افزايش حداكثر شوري خاك پروفيل شماره  -4
افزايش  و همچنين تر دليل وجود بافت ريزدانه و سنگين

 عمل سبب ازدياد برگشت تراكم گياهي بوده كه در
نها در  خاك و ماندگاري امالح محتوي آهاز تاغ ببيوماس 

با انتقال آنها از طريق شده و در نهايت سطح خاك 
، باعث باال رفتن ميزان امالح در آبشويي به اعماق مختلف

دو  از 3مقدار مواد آلي در پروفيل شماره -5 .شود ميخاك 
در بافت توان  ميعلت آن را . استپروفيل ديگر كمتر 

 اما  جستجو نمود،كمبود پوشش گياهي منطقهسبك و 
 -6 .باشد  طبيعي مي نرمال ور مواد معدني در حدمقدا

به همين . باشد مي مناسبتر 2بافت خاك در پروفيل شماره 
 علت ظرفيت تبادل كاتيوني و درصد اشباع خاك از

  برخوردار دو پروفيل ديگروضعيت مناسبتري نسبت به
 2 پروفيل شماره  خاك درشور و سديمي بودن -7. است
  دهنده ت و نشان تاغ نداشته اسي و سرسبز بر رشديتأثير

مقاومت خوب تاغ در برابر شرايط نامناسب خاك و 
 .باشد  مي ناشي از زيادي امالح و عناصر معدنيهاي تنش

 از دو پروفيل ديگر 1ميزان آهك در پروفيل شماره  -8
يك عامل بازدارنده به عنوان  تواند  ميبنابراين است،بيشتر 

 چميزان زياد گ -9 .مناطق باشدبراي رشد گياه تاغ در اين 
 . نداردتاغ  و شادابي تأثيري بر رشد

 
 بحــث 

 مربوطه با ولهاي جدمقايسه و فنولوژينتايج با بررسي 
 كه شدهواشناسي منطقه گرمسار، مشخص  ولهايجد

بارندگي و درجه حرارت نقش مستقيمي بر رشد و 
يم مستق ثيرأ ت خاك نيزفقر. داردتاغ  هاي درختچهبذردهي 

، رهابذ ناميه قوهن يي در تع.اردروي زردي تاغزار منطقه د بر
بطور محسوسي بيشتر از  ها پايه قسمت جنوبي يبذرها

با توجه به . اند زده ، جوانهها  قسمت شمالي پايهرهايبذ
اينكه شدت نور در قسمت جنوبي بيشتر از قسمت شمالي 

ز بالطبع  بنابراين ميزان فعاليت و فتوسنتز ني،پايه تاغ است
 سريعتر و بهتر انجام رهابيشتر بوده و در نتيجه تكامل بذ

  بيشتر ازرهااين بذ زني جوانهبنابراين درصد . رديگ مي
 قسمت جنوبي رهايبذ . قسمت شمالي استرهايبذ

كمتر در معرض سرما و باد سرد قرار دارند و در طول 
 رهاي بذ،مدت نمو بذر، شيري شدن و رسيدن كامل

ي پايه بيشتر در معرض عوامل نامساعد قسمت شمال
بنابراين ميزان . اند همانند سرما و باد خشك يا سرد بوده

كمتر بوده  زني جوانهآسيب به جنين بذر، بيشتر و در نتيجه 
 .است

  كه منطقه زرد،نشان داد شناسي خاك جدول تحليل
بوده و بعكس منطقه با  از اغلب عناصر داراي بستري فقير

 عناصر شتريب قابل توجهي از مقادير بز،ي سرسها تاغ
 و رشد در اين عناصر .شود ميخاك مشاهده  درمعدني 

 ثيرأدرختان ت فعاليتهاي فيزيولوژيكي ساير بذردهي و، نمو
 در آنها، كدام از  هرنصورت كم بود در مستقيم داشته و

 بنابراين به نظر .شود ميخلل ايجاد  درخت نمو و رشد
 كاشت دستتاغزارهاي  شدن   زردليالديكي از  رسد مي

گرمسار، كم بودن عناصر مورد نياز  آباد محسن در منطقه
 نيز ها درختچه درختان وك ينزدفواصل . در خاك است

 ضعف خاك بر سبب اثربخشي بيشتر علت شده و بر مزيد
 ها تاغفواصل بين  تاغزارهاي طبيعي، در .استشده  ها تاغ

 بعكس در  است وشتكا دست  تاغزارمناطق از بيشتر
سبب ايجاد رقابت ،  فواصل اندككاشت دستتاغزارهاي 

حتي  و نياز مورد  شده كه اين رقابت، عناصرگروهي درون
 شتريبسبب زردي  و خارج كرده ها تاغدسترس  آب را از

تك  جود ودليل اين مدعا، .تاغ شده است هاي پايه
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ي ها تاغ گروهي از بين شاداب در و تاغ سرسبز هاي پايه
سرسبز و  هاي پايهاما اين  .باشد ميپژمرده  خشك و و زرد

 در بين اند  و چرا و چگونه توانستهاند شاداب از كجا آمده
تعدادي زيادي تاغ خود را قويتر و مستحكمتر كرده و به 

از  ها پايهاين  ،رسد  ميصورت سرسبز باقي بمانند؟ به نظر
سفانه أ مت.بومي كويرهاي مركزي ايران باشد هاي گونه

مقدار متنابهي بذر از كشورهاي خارجي  ساليان گذشته، 
وارد شده و در نقاط مختلف اقدام به بذرپاشي و نهالكاري 

 هاي پايه در نقاط مختلف ايران، كه  است، در صورتيشده
 ها پايه اين رهايبومي به صورت طبيعي موجود بوده، بذ

مساعد مقاومت ژنتيكي خوبي در برابر شرايط نا كه از
 خارجي مخلوط شده و رهايبا بذ هستندمنطقه برخوردار 

 بومي و غيربومي، رهايسفانه در حال حاضر بين بذأمت
 رهاي از بذبدست آمدهاما نهالهاي . تفاوتي وجود ندارد

بومي، از مقاومت بيشتري برخوردارند و شرايط نامساعد 
بنابراين از شادابي و سرسبزي . كنند ميرا بهتر تحمل 

اين سرسبزي سبب توسعه بيشتر . شتري برخوردارندبي
 ريشه و جذب مواد غذايي، عناصر و آب بيشتر از زمين

 ها تاغكه اين عامل، شرايط زندگي را براي ديگر  شود مي
 آنها سبب زرد شدن و يا خشكي  ونامساعد نموده

 تعداد  درها تاغزردي  پژمردگي ورسد  مي به نظر .شود مي
با توجه به ضعف . است ثرؤ نيز مها و اندازه سرشاخه

نتيجه تعداد بندها  ، رشد بندها كامل نبوده، درها درختچه
 .ابدي ميافزايش و حجم آنها كاهش 

 مطالعات فيزيولوژي در )1380( همكاران كروري و
تاغ به تغييرات فصلي  هاي پايهدوساله  هاي سرشاخهروي 

 .پرداختند ميالزآ و آنزيمهاي پراكسيداز  آنيونها و كاتيونها،
تفاوتهاي آنزيمي بوجود آمده  مطالعات فيزيوژنتيك، در

  الگوي آنزيمي خاص واز ي سبزها تاغ همه كه نشان داد

الگوي آنزيمي خاص   ازنيز ي زردها تاغهمه  مشابه و
. )1375 ، معقوليو1375 ،كروري(ندينما ميپيروي خود 

روش بهترين  و وجود دارد بنابراين مشكل ژنتيكي نيز
مقاوم و بذرگيري و نهالكاري  هاي گونهسلكسيون  مبارزه،

يي كه تا ها تاغ ,به عبارت ديگر .باشد مي ها از همان گونه
مناسبترين ، مانند ميشاداب باقي  و سرسبز پايان شهريور،

 آن بايستي در البته قبل از .هستندبراي بذرگيري  ها پايه
 و دانجام شونيز اصالحاتي  مديريت كاشت تاغ 

هاي مناسبي براي كاشت دقيق با فواصل لدستورالعم
با توجه به كليه موارد مطرح شده و . دشوموردنياز  ارائه 

ي منطقه ها تاغ كه زردي ديآ مينتايج حاصل شده، چنين بر
از تاغزارهاي اي  نمونهگرمسار به عنوان  آباد محسن
كمبود .  استان، بيشتر دليل اكولوژيكي داردكاشت دست
 ها پايهر مورد نياز گياه در زمين و ايجاد رقابت بين عناص

ايجاد . ثر باشدؤم تواند ميجهت جذب آب و مواد غذايي 
تعادل در تعداد بوته در هكتار و جلوگيري از زادآوري 

، از راههاي مهم جلوگيري از خشك شدن رويه بي
مناطق تاغكاري  در مشكالت موجود يكي از .ستها تاغ

جنوب سمنان (باشد ميسطح  واحد در دافزايش تعدا شده،
 براي جلوگيري از اين افزايش، ). دامغانآباد حسن و

قابل اجتناب  غير شده توليدرهاي روي بذ  برريزي برنامه
زمينه عقيم  ، تحقيقات درشود  ميبنابراين پيشنهاد. است

 طريق ژنتيكي ريزش آنها از جلوگيري از يا ورها كردن بذ
امراض همانند  خي آفات وبر وجود .صورت پذيرد

 ،ها ضعيف شدن پايه در سفيدك سطحي نيز
 زياد )CaCO3(آهك  حضور .)1373ساكنين چالو،(ثرندؤم

 ها پايه جهت زردي عاملي در تواند مي محلول خاك نيز در
 براي اثبات ادعاهاي فوق، . آنها باشد مناسبعدم رشد و

نجام ا فيزيولوژيك نيز الزم است مطالعات فيزيوژنتيك و
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اين دستاوردها تلفيق نموده تا   باحاصلنتايج   وشود
 منظر دو هر از  راها تاغبتوانيم مهمترين علل خشك شدن 

 و مياوري بدست ب)بيوشيميايي(فيزيولوژيك اكولوژيك و
 .يميراههاي مناسبي براي جلوگيري از آن ارائه نما

 
 پيشنهادها

براي  ذيل هايپيشنهاد  شده،گرفتهتوجه به نتايج  با
راستاي حل اين معضل ارائه  در  بهتر، رسيدن به نتايج

 :شود مي
 در مناطق داراي پراكنش :الهام گرفتن از طبيعت -1

هم   منفي برهاي بيشتر بوده و اثرها تاغطبيعي تاغ، فواصل 
ي ها تاغهمچنين با توجه به شرايط منطقه استقرار . ندارند

تاغ ديده   بامساعد منطقه هاي گونهطبيعي، تلفيقي از 
از مهمترين خواص اين تلفيق، برداشت آب، مواد . شود مي

 .غذايي و عناصر مورد نياز از طبقات مختلف زمين است
زراعت انجام  در تناوب را اين تلفيق كار به بيان ديگر

 هاي گونه وجود بنابراين .)1386شهرياري، ( دهد مي
 ، بينكاشت دستتاغزارهاي  در اسب ديگرنمستعد و م

تعادل  گرفتن مواد غذايي و آب از طبقات مختلف زمين
كه نسبت عناصر در خاك به  شود ميايجاد كرده و سبب 

. هم خورده و تعادل مقتضي بين آنها وجود داشته باشد
چرا كه در صورت عدم تعادل بين مواد معدني خاك و 

پس پيشنهاد . ن عناصر استفاده نمايدآ از تواند نميگياه 
 كاشت تاغ به همراه مناسب ديگر هاي هگون ،شود مي

  وHamada salicornica وNitraria schoberi(شوند

Seidlitzia rosemarinus(. 
 مناسبترين :اجراي طرحهاي تحقيقاتي تكميلي -2

شيوه براي رسيدن به جواب قطعي درباره علت زرد شدن 
.  بررسي همه جوانب كار استكاشت دستتاغزارهاي 

ه در راستاي تكميل اين طرح پيشنهاد مهمترين موضوعي ك
ثير عناصر موجود در خاك اعم از أباره تدرتحقيق  شود مي

آنيونها، عناصر و مواد غذايي ماكرو و  كاتيونها،
  و ساختار ساختمان خاك بر سرسبزي يا ها ميكروالمنت

همچنين بررسيهاي ژنتيكي و تعيين . باشد مي ها تاغزردي 
الً بومي منطقه هستند نيز مقاوم كه احتما هاي گونه

و  ها پايهذف فيزيكي برخي ح. راهگشاي كار خواهد بود
 از راه رهاجلوگيري از زادآوري طبيعي يا عقيم كردن بذ

اصالح تاغزارهاي  هاي ژنتيكي نيز از مناسبترين شيوه
 .رود مي به شمار كاشت دست
 

  مورد استفادهمنــابــع
لت هاي پرورشي در تاغزارهاي ، دخا1371آ، . م و پرويزي.  اماني-

هاي   مسن، هدايت تودههاي جوان كردن توده( كاشت دست
، گردهمايي مسئوالن و كارشناسان تثبيت شن و )جوان
 .، مشهد مقدسزدايي بيابان

گزارش گردهمايي  ،1371،زدايي بيابان دفتر فني تثبيت شن و -
،  مشهد مقدسزدايي بيابانمسؤوالن وكارشناسان تثبيت شن و 

 .علل پژمرده شدن تاغكاريها ،1371 مرداد 25 - 27
 ، مطالعات شناسايي 1381،زدايي بيابان  دفتر فني تثبيت شن و-

كانونهاي بحراني فرسايش بادي و تعيين اولويتهاي اجرايي استان 
سمنان، سازمان جنگلها و مراتع كشور و اداره كل منابع طبيعي 

 . ص103استان سمنان، 
 نشريه شماره، رفع پژمردگي تاغكاريها ري يايپيشگ، 1364، ا. رهبرـ 

 .و مراتع مؤسسه تحقيقات جنگلها 147
گزارش وضعيت آفات جوامع جنگلي و  ،1373،.ح.  ساكنين چالو-

 و امور دام  تحقيقات منابع طبيعيمركز  ،مرتعي در استان سمنان
  . ص12استان سمنان، بخش تحقيقات منابع طبيعي، 

مطالعات پوشش ، 1375، ه و بودجه استان سمنانسازمان برنام -
 .گياهي استان سمنان

، بررسي نقش درختچه تاغ در اگروفارستري، 1386 ،.، عياري شهر-
 .شناختي ايران دومين همايش ملي كشاورزي بوم
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گزارش مقدماتي طرح هرس انتهايي درختان ، 1360، . م.عليزاده -
تأمين مواد سوختي روستائيان  تاغ به منظور افزايش رشد ثانويه و

 ).سبزوار (كاشت دستاطراف تاغزارهاي 
بررسي عمليات و تحقيقات انجام شده در ، 1375، .ا. فيله كش -

خالصه مقاله ارائه شده در  ،)سبزوار(زمينه تاغ در خراسان 
 اداره كل طرح و ،75نرانيهاي شش ماه اول سال مجموعه سخ

 . و هماهنگي امور پژوهشيريزي برنامه
، 1379 ،.پ. س، صالحي. م، كروري.د، موسوي.  قربانيان-

 كاشت دست  اكوفيزيولوژي علل زرد شدن تاغزارهايبررسيهاي
، گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مركز )استان سمنان(ايران 

 .امور دام استان سمنانتحقيقات منابع طبيعي و 
، بررسي 1381، .ف. ح، سرمديان. م، آذرنيوند. د، جعفري.  قربانيان-

تنوع و ميزان عناصر معدني تثبيت شده توسط گونه سالسوال 
ثير آن بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك أريجيدا و ت

مناطق بياباني، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده منابع طبيعي 
 .  تهراندانشگاه

بررسي نحوه عكس العمل پروتئيني، آنزيمي ، 1375 ،.س, ي كرور-
و ايزوآنزيمي گونه تاغ به برخي تغييرات در عوامل زيست 

 زايي  بياباندومين همايش ملي، )pH,Ecدرجه حرارت، (محيطي 
 . زدايي بياباني مختلف روشها و

، بررسي علل فيزيولوژي زرد شدن تاغزارها. 1375، .ف, ي معقول-
 . زدايي بيابانروشهاي مختلف  و زايي دومين همايش ملي بيابان

رهاي طبيعي و  تاغزاهاي مقايسه اثر،1385 ،.، عي محمود-
حفاظت و اصالح  تثبيت، رد (Haloxylon spp) كاشت دست
ش خاك، يهما. د غيناب بيرجنآباد حسين :مطالعه موردي(خاك
 دار، يو توسعه پازيست محيط

نقش درختچه تاغ در تثبيت شنهاي (، تاغ 1351  ح،.  هنگ آفرين-
 ) .جزوه بدون آدرس مشخص(، )روان

لعات طرح جامع كشاورزي منطقه مطا ،1374  وزارت كشاورزي،-
 .  مهندسين مشاور نشتاك بيشه، جنگل و سمنان، جلد نهم،

- Necheve.A, 1985, Ecological foundation for range 
vegetation reconstruction in the desert of the u.s.s.r, 
desert anstitu, turcmenistan. 
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Abstract  
This project was done as a part of ecological and phonological studies of Haloxylon sp. This 

study was done in artificial habitat (Mohsenabad in Garmsar) and natural habitat (Chahjam in 
Shahrood) of Haloxylon sp. General information  about condition of Haloxylon sp. habitats was 
gathered. Haloxylon stands were examined from different points including viability of seeds, 
dry matter in green, yellow and green- yellow stands. Phonological studies were done. In 
addition, soil physical and chemical properties were determined. Results indicated the direct and 
significant effect of precipitation and temperature on growth of Haloxylon sp. The other 
important factors were insufficient amount of major elements, unsuitable texture, the low 
distance between stands that caused strong competition between trees to get nutrients. The 
presence of rare green stands indicated their genetical resistance. It seems that the origin of 
these stands are form central desert region of Iran. 

 
Key words : Haloxylon, ecology, phonology, soil, desert, Semnan province.  


