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تاریخ پذیرش۷931/40/۲4 :

تاریخ دریافت۷931/40/۷3 :

چکیده
در تحقیق حاضر ،تأثیر پوشش لکهای و پایههای منفرد هالوفیت دریاچۀ ارومیه بهعنوان زیستگاه خررد برر خصوصریا
ارزیابی شد .بدین منظور ،در تیپ گیراهی  Halocnemum strobilaceum-Atriplex verruciferaکره معرر
چراگاههای شور اطرا

خرا

سرح وسریعی از

دریاچۀ ارومیه است ،لکههای گیاهی در امتداد دو ترانسکت  151متری که موازی برا گرادیران شروری

استقرار داشتند ،انتخاب و فواصل بین آنها ،بهعنوان فضای بین لکهای در نظر گرفته شد .نمونههای خرا از داخرل لکرههرا و
فضای بین لکهای از عمق سححی خا با سه تکرار ،برداشت شد .در هریک از لکهها ،ویژگیهرای مورفولروییکی گونرههرای
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بهعنوان زیستگاه خرد بر خصوصیات خاک

 Halocnemum strobilaceumو  Atriplex verruciferaشامل قحر بزرگ تاج ،قحر کوچک تاج ،ارتفاع پایه ،قحر یقره و تعرداد
جست با سه تکرار اندازهگیری و مقدار انباشت یونها (عناصر) در اندامهای هوایی آنهرا تعیرین گردیرد .برا کراربرد آزمرون t
بین دو گونه مقایسه شد .نتایج نشان داد حضور  Atriplex verruciferaتأثیر معنیداری در افرزایش عنصرر نیترروین در داخرل
لکهها دارد ولی در خصوص هدایت الکتریکی و یون سدیم ،افزایش در خارج لکهها را نشران مریدهرد .بررای سرایر عناصرر،
اختال

معنیداری بین داخل و خارج لکرههرا مشراهده نگردیرد .در مرورد گونرۀ  ،Halocnemum strobilaceumبررای هریچ

عنصری ،اختال

معنیداری بین داخل و خارج لکههای گیاهی وجود نداشت .همچنین مشراهده شرد مقردار یرون منیرزیم در

خارج لکهها ،بیشتر از داخل آنها بود ولی مقادیر کلسیم ،سدیم و کلر داخل لکهها ،بیشرتر از خرارج لکره برود .نترایج تجزیرۀ
عناصر مورد بررسی در بیوماس هوایی گونهها ،نشان داد در میزان عناصر سدیم ،پتاسیم و منیزیم موجود در انردامهرای هروایی
دو گونه ،اختال

معنیداری وجود دارد ولی برای سایر عناصر ،اختال

بارزترین عنصر تعیین شراخ

معنیداری مشاهده نشد .نظر به اینکره عنصرر سردیم،

شروری مریباشرد و ذخیررۀ ایرن یرون در  Halocnemum strobilaceumبیشرتر از

Atriplex
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مستقل ،مقادیر پارامترهای اندازهگیری شده بین لکهها و فضای بین لکهها و همچنین میانگین ذخیرۀ عناصر در بیوماس هروایی

 verruciferaمیباشد ،لذا میتوان  Halocnemum strobilaceumرا بهعنوان گونۀ با قابلیت باالی نمکپاالیی معرفی کرد.
واژههایکلیدی :چراگاههای شور ،دریاچۀ ارومیه ،خصوصیا

جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقا  ،آموزش و ترویج کشراورزی ،تهرران ،نویسرنده

مسئول؛ motamedi@rifr-ac.ir
 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
 . 3دانشجوی دوره دکتری علوم مرتع ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 .4استادیار پژوهشی ،بخش تحقیقا

مرتع ،مؤسسه تحقیقا

جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقا  ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران
DOI: 10.22052/deej.2018.7.20.1
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 .1دانشیار پژوهشی ،بخش تحقیقا

مرتع ،مؤسسه تحقیقا

خا  ،لکههای اکولوییک ،بیوماس.
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 2111الف) .هالوفیتهای دارای برگهرای گوشرتی و آبردار،

مقدمه
لکهای و متشرکل

نمکها را از طریق ریشهها جذب و برا انتقرال و انباشرت ایرن

از بوتههای دائمی است و پراکنش موزائیکوار پوشش گیراهی

نمکها در قسمتهای هوایی ،از مقادیر نمک خا در ناحیرۀ

پوشش گیاهی اراضی شور ،عموماً بهصور

و خا لخت ،از مشخصرههرای اساسری ایرن نرواحی اسرت.
پراکنش لکهای پوشش گیاهی ،نتیجۀ اثر متقابل و پیچیدۀ خا

ریشهها میکاهند (بونسانر و همکاران.)2112 ،
مانوسررراکی و کرررالوگراکیس ( 2111ب) در خصررروص
فرصتهای جدید در گیاهپاالیی فلزا

سرنگین و خرا هرای

فیزیکی خا را بهبود میبخشد ،بهطروری کره سربک کراهش

شور با اسرتفاده از گیاهران هالوفیرت در منحقرۀ چانیرا یونران،

اسیدیته ،افرزایش فسرفر ،نیترروین و درصرد شرن و همچنرین

محالعاتی را انجام دادند .تحقیق آنها نشان داد که هالوفیتهرا،

کاهش درصد رس نسبت به خا لخت میشرود (بوچرت 1و

کاندیدای ایدئالی برای گیاهپاالیی و همچنرین پراالیش فلرزا

همکاران1111 ،؛ وستبای و رایت .)2112 ،2برهدلیرل شررای

سنگین و خا های شرور و غیرشرور هسرتند .در ایرن راسرتا،

دشوار زیستی در مناطق خشک و نیمهخشرک ،زیسرتگاههرای

گزارش شده کره گیراهپراالیی ،اقتصرادیتررین راهکرار بهبرود

کوچک که با پراکنش لکهای گیاهان شکل میگیرد ،برا کراهش

وضعیت خا های شور است که از این طریق ،یونهای سرمی

درجه حرار  ،افزایش تراکم مواد غذایی و جلوگیری از ایجاد

بهویژه کلر و سدیم توس گیاهان مقاوم بره شروری ،از خرا

سله در سرح خرا  ،شررای الزم را بررای اسرتقرار جوامرع

برداشت میشود .در این ارتباط ،کاهش میزان این کاتیونها در
مناطق دارای

گیاهی فراهم میآورند (مسدی 3و همکاران.)2114 ،
توزیع ناهمگن گیاهان ،اساس تعریف لکههرا (قحعرا ) و
بین لکهها (میان قحعا ) به شمار میآید .لکرههرای گیراهی از

 ،)Haloxylonسالسرروال ( )Salsola spp.و سرروئدا (
 ،)spp.نیز گزارش شرده اسرت (اشرر

Suaeda

و همکراران.)2111 ،

7

پایههای منفرد گیاهی ،گروهی از پایرههرای گیراهی،

پاالیش سبز و نمرکزدایری،

تختهسنگها یا هر مانعی که بتواند منابع را در خود حفظ کنرد،
مشاهده شدهانرد .زیسرتگاههرای خررد شرکلگرفتره از طریرق
لکههای گیاهی ،بهعنوان جزایرر حاصرلخیز ،عامرل مرؤثری در
توسعۀ پوشرش گیراهی و بهبرود خصوصریا خرا سرححی

هالوفیتها میتوانند برای اهدا

2

مورد استفاده قررار گیرنرد .ضرمن اینکره قرایبره و همکراران
( )2111جهت محالعه در زمینۀ احیای خا های شور ،از گونۀ
 Atriplex halimusدر منحقۀ درۀ اردن استفاده نمودنرد .نترایج
پژوهش نشان داد که بهبود خرا هرای شرور ،توسر کاشرت

محرح هستند .این زیسرتگاههرای کوچرک در اکوسیسرتمهرای

گیاهان با قابلیت تحمل باالی شوری ،امکانپذیر اسرت و بیران

بیابانی و شور که از نظر تأمین شرای رشد و توسرعۀ پوشرش

شد که کاشت  ،Atriplex halimusبهطور قابل تروجهی ،میرزان

گیاهی شردیداً ضرعیفانرد ،دارای اهمیرت اکولوییرک براالیی

درصد سدیم قابل تبادل و شوری خا را کاهش داد.
علیرغم محالعا

هستند (وینر و هاوکس.)2112 ،4
پاالیش نمک جنبۀ جدیدی از گیاهپاالیی اسرت کره بررای

گیاهان ،محالعۀ اثرا

فراوان انجامشده دربارۀ پوشش لکرهای
انفرادی گیاهان در بهبود وضعیت خرا

روش ،بر اسرتخراج و انباشرت نمرکهرای محلرول ،از طریرق

همواره این سؤال محرح است که آیا حضور لکهای و پایههرای

کشت هالوفیتها تأکید میشرود (مانوسراکی و کرالوگراکیس،5

خا را در مقیاس کوچرک

منفرد گیاهی میتواند خصوصیا

تغییررر دهررد سررؤال مررذکور بررهعنرروان مسررئله و بیرران اصررلی
6. Boonsaner
7. Dikilitas
8. Gharaibeh
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احیای اراضی شرور مرورد توجره قررار گرفتره اسرت .در ایرن

در مقیاسهای کوچک ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است .لرذا

1. Bochet
2. Westoby & Wright
3. Messedi
4. Eviner & Hawkes
5. Manosaki & Kalogerakis
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دارنرد و

دیکیلیررتس و همکرراران ( )2111نیررز گررزارش کردنررد کرره

نظر انردازه ،ترکیرک و عملکررد برا یکردیگر تفراو
بهصور

پوشش گیاهی شورپسندی از گونههای تاغ (spp.
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و گیاهان است و غالباً حضور گیاهان ،خصوصیا

شریمیایی و

2

3

بررسی تأثیر پوشش لکهای و پایههای منفرد هالوفیتهای دریاچۀ ارومیه...

آن ها بهعنوان لکرههرای اکولوییرک برر بهبرود شررای خرا

الف .نمونهبرداری میدانی

شورهزارها محرح است .از همرین حیر  ،پرژوهش حاضرر در

در پژوهش حاضر ،رویشگاههای شور سررغان ،بهعنروان منحقرۀ

ارزیرابی ترأثیر گونره

مورد بررسی در نظر گرفته شد .پس از انتخاب منحقه ،در داخرل

خرا در ناحیره ریشره

تودۀ معرر  ،دو ترانسرکت  511مترری برا فاصرلۀ  151مترر از

دوانی و تعیین گونه با بیشترین تأثیر مثبت و براالترین قابلیرت

همدیگر و به موازی هم و بهسمت دریاچه (گرادیان شوری) بره

در بهبود شرای خا  ،در رویشگاههای شرور منحقرۀ سرررغان

کار برده شد .پس از استقرار ترانسکتها ،بر روی هر ترانسرکت

ارومیه انجام شد که آگاهی از آن میتواند در پیشبینری میرزان

در فواصل  51متری از همدیگر ،لکههای گیراهی مرورد بررسری

موفقیت مرتعکاریهای انجامشده در چهارچوب پرویۀ احیرای

اولیه قرار گرفت و لکههایی برای نمونهبرداری انتخاب شرد کره

راستای پاسخ به سؤال مذکور و با هد
های مختلف هالوفیت بر خصوصیا

دریاچۀ ارومیه راهگشا باشد.

دارای پوشش خال

مواد و روشها

در این خصوص ،در امتداد ترانسکت اول ،تنهرا یرک لکره و در
امتداد ترانسکت دوم ،پنج لکه برای برداشت نمونههای خرا و

معرفی منطقه
برای انجام پژوهش حاضر ،چراگاههای شور منحقۀ سررغان که
با موقعیت جغرافیایی  37درجه و  45دقیقه و  14ثانیۀ شرمالی
و  45درجه و  14دقیقه و  11ثانیرۀ شررقی در  31کیلرومتری
شمال شرر شرهر ارومیره و در سرمت غررب دریاچره واقرع
گردیده ،بهعنوان عرصۀ محالعاتی و معر

رویشگاههای شرور

انتخاب گردید .متوس بارندگی ساالنۀ منحقه 322 ،میلیمترر و
است .اراضی منحقه ،پست و شور و بافرت خرا از لرومی ترا
شنی لومی متغیر است .خا منحقره دارای هردایت الکتریکری
حدود  1تا  11/5میلیموس است که بر اساس طبقهبندی فرائو
( )1112در دسته خا هایی با شوری زیاد قررار مریگیررد کره
فق برای گیاهان مقاوم به شوری قابرل تحمرل اسرت (الیراس
آذر .)1111 ،شوری خا در این رویشگاه ،بهدلیل حمل نمک
توس باد از سح دریاچره و سرواحل آن بره اراضری اطررا
است .همچنین نفوذ آب شور از دریاچرۀ ارومیره بره آبهرای
زیرزمینی نیز بهعنوان یک عامل ثانویه در شروری ایرن منحقره
محرح است .پراکنش پوشش گیاهی در رویشرگاههرای شرور،
لکههایی با مسراحتهرای متفراو از

همدیگر به چشم میخورد کره در داخرل لکرههرا ،گونرههرای
شورپسررند بررا غالبیررت آتررریرلکس ( )Atriplex verruciferaو
هالکنموم ( )Halocnemum strobilaceumپراکنش دارد.

لکههای مذکور بهگونهای در نظر گرفته شد کره بررای هرر
گونه ،امکان بررسی در سه لکۀ گیاهی فراهم باشرد .سررس در
داخل هریک از لکهها ،ویژگریهرای مورفولروییکی پایرههرای
گیاهی شامل قحر بزرگ تاج ،قحر کوچک تاج ،ارتفاع پایه ،قحر
یقه و تعداد جست با سه تکرار در سالِ مورد بررسری (تیرمراه
 )1315اندازهگیری شد .ضمن اینکه طول و عرر

هریرک از

لکهها نیز در سره جهرت مختلرف برهواسرحۀ شرکل هندسری
نامتقارن آنها اندازهگیری گردید.
بعد از اندازهگیری ویژگیهای موفولوییک پایهها ،بیوماس
هوایی تنها یک پایۀ گیاهی که شاداب و سرالم برود ،در داخرل
لکهها بهمنظور اندازهگیری مقادیر یونهای (عناصر) شرورکنندۀ
خا برداشت شد .در این راستا ،معموالً مقرادیر سردیم ،کلرر،
کلسیم ،منیزیم و پتاسیم بهعنوان شاخ

های شورکنندۀ خرا

در نظر گرفته میشوند.
بهمنظور بررسی تأثیر پوشش لکهای بر خصوصریا خرا ،
در هریک از لکهها ،سه نمونه برا سره تکررار از داخرل و بیررون
هریک از لکهها تا عمق ریشهدوانی گونههرا ( 15-1سرانتیمترر)
برداشت شد .سرس نمونهها با همدیگر مخلروط و خصوصریا
شمیایی آنها در آزمایشگاه اندازهگیری شد .درمجمروع  2نمونره
متعلق به داخل و  2نمونه مرتب با بیرون لکرههرا بررای بررسری
تأثیر پوشش لکهای بر خصوصیا خا در نظر گرفته شد.
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معموالً از الگوی پراکنش کرهای تبعیت مریکنرد و برر اسراس

گیاه در نظر گرفته شد (شکل .)1
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اقلیم آن بر مبنای طبقهبندی اقلیمی آمبریه ،نیمرهخشرک سررد

نمود ظاهری ،بهصور

هریک از گونههای مرورد بررسری باشرند.
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پژوهشهای مرتب با نمکپاالیی گونههای شورپسرند و ترأثیر

روش بررسی
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در این پژوهش ،مقادیر یرونهرای سردیم ،پتاسریم ،کلسریم،

بیوماس هوایی خود داشرته اسرت ،برهعنروان گونره برا براالترین

منیزیم و کلر و همچنرین مقرادیر هردایت الکتریکری و اسریدیته

قابلیت نمکزدایی از خا معرفی میشرود و کشرت آن جهرت

بهعنوان خصوصیا شیمیایی خا و مقرادیر کرربن و نیترروین

مرتعکاری و تولید علوفه در اراضی شور قابل توصیه است.

بهعنوان مواد مغذی خا در نظر گرفتره شرد کره همگری طبرق

نتایج

تجزیه و تحلیل دادهها

خصوصیات شیمیایی خـاک لکـههـای گونـه Atriplex

بهمنظور تجزیه و تحلیرل دادههرا ،ابتردا نرمرال برودن دادههرا برا

verrucifera

استفاده از آزمون کولموگورو ر اسمیرنف بررسی شرد .سررس
میانگین مقادیر خصوصیا

شیمیایی خا مربوط بره لکرههرای

گونۀ  Atriplex verruciferaدر داخل و بیررون لکرههرا توسر
آزمون  tمستقل مقایسه شد .سرس مراحرل مرذکور درخصروص
دادههررای مرررتب بررا گون رۀ  Halocnemum strobilaceumنیررز
بهمنظور بررسی تأثیر لکههای گیاهی بهعنروان زیسرتگاه خررد در
توسعۀ پوشش گیاهی و بهبود خصوصیا خا سححی ،انجرام
هوایی دو گونه نیز با استفاده از آزمون  tمسرتقل ،مرورد مقایسره
قرار گرفت و با مقایسۀ میزان این عناصر در بیومراس هروایی دو
گونرره ،گونررهای کرره بیشررترین انباشررت عناصررر شررورکننده را در
1. Carter & Gregorich

معیار تصمیم برابری واریانس 2میانگین مقادیر سدیم ،نیترروین و
هدایت الکتریکی ،کمتر از  1/15است؛ برین میرانگین متغیرهرای
مذکور در داخل و خارج لکه ،تفاو معنیدار در سح احتمرال
 15درصد وجرود دارد .مقردار معیرار تصرمیم برابرری واریرانس
مرتب با میانگین مقادیر کلر ،کلسیم ،منیزیم ،پتاسیم ،فسرفر ،مرادۀ
آلی و اسیدیتۀ خا لکههای داخل و خارج محل پراکنش گونرۀ
 ،Atriplex verruciferaبیشتر از  1/15است ،لذا فرر

برابرری

واریانسها پذیرفته میشود .در ایرن حالرت چرون مقردار معیرار
تصمیم برابری میانگینها 3بیشرتر از  1/15اسرت ،اخرتال

برین

میانگینها در داخل و خارج لکه ،معنیدار نیست.
2. Sig
)3. 2-tailed )Sig

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.20.1

گردید .در گام بعرد ،مقرادیر عناصرر مرورد بررسری در بیومراس

بر مبنای نتایج ارائه شده در جردول ( ،)1برهلحرا اینکره مقردار

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.20.5.7

دستورالعمل (کارتر و گرگوریچ )2112 ،1اندازهگیری شد.

نتــایج مزمــون  tمســتقل مــرت ب بــا میــانگیی مقــادیر

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-15

شکل ( :)۷نمای شماتیک از طرز قرارگیری ترانسکتها و پالتها
Figure (1): Schematic view of the way transects and plots are located
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بررسی تأثیر پوشش لکهای و پایههای منفرد هالوفیتهای دریاچۀ ارومیه...
جدول ( :)۷نتایج مزمون  tمستقل خصوصیات شیمیایی خاک لکههای گونۀ

Atriplex verrucifera

Table (1): Independent t-test results of chemical properties of soil. Atriplex verrucifera patches
آزمون برابری میانگینها
Sig (2)tailed

آزمون برابری واریانسها
فرضیا

درجۀ

*1/14

2/21

33/42±1/15a

22/25±1/22b

1/11

2/12

2/21

با فر

نابرابری واریانسها

1/24

1/12

51/27±2/13ns

42/52±3/54ns

1/13

4

1/25

با فر

برابری واریانسها

1/15

3/27

1/25

با فر

نابرابری واریانسها

1/32

1/27

1/23±1/11ns

1/21±1/17ns

1/72

4

-1/22

با فر

برابری واریانسها

1/72

3/45

-1/22

با فر

نابرابری واریانسها

1/25

1/23

1/5±1/34ns

1/37±1/22ns

1/77

3/77

1/31

با فر

1/45

4

-1/21

با فر

برابری واریانسها

1/42

3/15

-1/21

با فر

نابرابری واریانسها

1/21

4

-1/25

با فر

برابری واریانسها

1/12

3/11

-1/25

با فر

نابرابری واریانسها

1/32

4

-1/17

با فر

برابری واریانسها

1/42

2/12

-1/17

با فر

نابرابری واریانسها

1/34

4

-1/12

با فر

برابری واریانسها

1/31

2/11

-1/12

با فر

نابرابری واریانسها

1/13

4

1/12

با فر

برابری واریانسها

1/13

2/13

1/12

با فر

نابرابری واریانسها

1/11

4

1/54

با فر

برابری واریانسها

1/24

2/34

1/54

با فر

نابرابری واریانسها

(گرم /لیتر)
کلر محلول
(گرم /لیتر)
کلسیم محلول
گرم /لیتر)(
منیزیم محلول
گرم /لیتر)(
پتاسیم

1/77

1/11

1212/33±335/71ns

1215/27±372/15ns

(میلی
گرم/کیلوگرم)
فسفر

1/11

1/11

12/21±3/22ns

12/11±3/27ns

1/12

2/54

1/222±1/134ns

1/722±1/121ns

کربن آلی (درصد)

*1/15

7/11

1/123±1/113b

1/12±1/115a

درصد نیتروین

1/22

1/55

2/52±1/325ns

2/42±1/111ns

اسیدیته ()PH

*1/15

7/13

51/72±1/152a

54/527±3/217b

(میلی
گرم/کیلوگرم)

هدایت الکتریکی
(میلیموس بر
سانتیمتر)

 b ،aبیانگر بیشترین و کمترین مقدار میانگین و اشتباه از معیار است * .نشانگر اختال

معنیداری بین میانگینهرا در سرح احتمرال 15درصرد

است Non Significance: NS .بیانگر عدم معنیداری در سح احتمال 15درصد است.

بر مبنرای نترایج ارائره شرده ،میرانگین و اشرتباه از معیرار

(هالومور ) میباشد (الیراس آذر .)1321 ،ایرن خرا هرا از

اسیدیتۀ خا لکههای دارای پوشش ،Atriplex verrucifera

روی غلظت زیاد امالح ،وجود  Na+قابل تبادل ،بیش از حرد

 2/42-2/52می باشرد کره برر مبنرای طبقرهبنردی ارائرهشرده
(الیاسآذر ،)1321 ،خا

مجاز و اسیدیتۀ باال مشخ

میشوند.

واحردهای مرورد بررسری ،قلیرایی

تعیین نمک در عمرل ،اکثرراً بره طریقرۀ قابلیرت هردایت

میباشد .خا های قلیایی دارای اسیدیته ( 2/1-1 )PHاشرباع

مریگیررد .خرا هرای دارای

یک ظرفیتی مشخ

کنندۀ این خا هاست.

میانگین هدایت الکتریکری خرا

هدایت الکتریکی از  2تا  12میلیموس بر سرانتیمترر نمرک،
خا های شورند .خا

با بیش از  12میلیموس بر سانتیمتر

مکران مرورد بررسری،

نمک ،نیروی کشت عادی خود را از دست میدهرد .معمروالً

 54/52-51/72میلیموس بر سانتیمتر است که برا توجره بره

اکثر گیاهان زراعی ،نمک کل تا  1/3درصد را بهخوبی تحمل

طبقررهبنرردی ارائررهشررده در رده خررا هررای شررور و قلیررا

میکنند .مقدار نمک این خا ها بهقدری است که در رویرش

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.20.1

محی از بیکربنا

کلسیم و منیزیم و آغراز فعالیرت بازهرای

الکتریکی عصارۀ اشباع صور

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.20.5.7

1/77

4

1/31

با فر

برابری واریانسها
نابرابری واریانسها

سدیم محلول

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-15

1/15

4

2/21

با فر

برابری واریانسها

حرو

Sig

F

خارج لکه

داخل لکه

واریانس دو گروه

t

آزادی

میانگین و اشتباه از معیار

میانگین و اشتباه از معیار

متغیر
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عادی گیاهان زراعی و محصول آنها بهطرور محسوسری اثرر
نامساعد میگذارد .نروع نمرکهرای آنهرا اکثرراً از کربنرا ،
و گاهی نیز مقرداری نیتررا

کلرور ،سولفا

خارج لکهها ،معنیدار نیست.
محابق شاخ

های محیحی اندازهگیریشده ،مقدار عددی

اسرت .کراتیون

میررانگین و اشررتباه از معیررار اسرریدیتۀ خررا لکررههرای دارای

+2

 Na+ ، Mgتشکیل مریدهرد .سرهم

پوشش گونرۀ 2/17 ،Halocnemum strobilaceumرر 7/24و

مقداری  Na+خیلی بهندر

از نصف کاتیونهای قابل تبرادل

هدایت الکتریکی 21/7ر 22/1میلیموس بر سانتیمترر اسرت.

اغلک آنها را

+2

، Ca

تجاوز میکند ،در کمرلکس جذبی نگهداری میشرود .درجرۀ
کمتر از 15درصرد گنجرایش تبرادلی اسرت .نرام دیگرر ایرن
خا ها به سولوتجا

معرو

( verruciferaجدول  ،)1بیانگر این است کره خرا منحقره
جزء خا های شور و قلیا طبقهبندی میشود.

است و در بعضی از کشرورها

این خا ها هم محتوی امالح محلرولانرد و هرم سردیم

هنوز هم نام قدیمی خرا  ،شرورهزار سرفید بره آنهرا گفتره

قابل تبادل آنها برهحردی اسرت کره در رشرد و نمرو بیشرتر

میشود (الیاس آذر.)1321 ،

گیاهرران اثررر کاهنررده دارنررد .هرردایت الکتریکرری برریش از 4

در ستونهای مربوط به میانگین و اشرتباه از معیرار بررای

میلیموس بر سانتیمتر و درصد سدیم قابل تبادل آنها بریش

خارج و داخل لکرۀ گیراهی ،سردیم محلرول 33/42رر22/25

امالح محلول ،اسریدیتۀ آنهرا

از  15میباشد و بهعلت کثر

(گرم در لیتر) است Na+ .قابل تبادل در صورتی که بیشرتر از

بهندر

 15باشد ،نشانگر مشخصۀ خا هرای شرور و قلیرایی منحقره

نتایج مزمون  tمستقل مرت ب با مقایسۀ میانگیی تجزیـۀ

است (همان) .یونهای سدیم فراوان معموالً در شرای ویرژۀ
خا های شور و قلیا مشاهده مریشرود (الیراس آذر.)1321 ،
برنستین )1172( 1پس از بررسیهای الزم ،گزارش مریدهرد
که با افزایش سدیم قابل تبادل خا ها ،جذب پتراس توسر
جذبی پتاس را کم میکند .در صورتی که افزایش میزان پتاس
قابل تبادل در خا های شور ،روی جذب عرادی سردیم اثرر
نمیگذارد.

نتـایج مزمــون  tمســتقل مـرت ب بــا میــانگیی مقــادیر
خصوصــیات شــیمیایی خــاک لکــههــای گونــه
Halocnemum strobilaceum

بر مبنای نتایج ارائهشده در جدول ( ،)2بهلحا اینکره مقردار
معیررار تصررمیم برابررری واریررانس میررانگین مقررادیر تمررامی
شاخ

های مورد بررسی ،لکرههرای داخرل و خرارج محرل

است ،فر

برابری واریانسهرا پذیرفتره مریشرود .در ایرن

حالت ،چون مقدار معیار تصمیم برابری میانگینها نیز بیشرتر
از  1/15است ،اختال

بین میانگین شراخ

هرا در داخرل و

1. Bernestein

بر مبنای نتایج ارائهشده در جدول ( ،)3بهلحا اینکره مقردار
معیار تصمیم برابری واریانس میانگین مقادیر سدیم و پتاسیم
بیوماس هوایی گونههرا ،کمترر از  1/15اسرت ،برین میرانگین
متغیرهررای مررذکور ،تفرراو

معنرریدار در سررح احتمررال 15

درصد وجرود دارد .مقردار معیرار تصرمیم برابرری واریرانس
مرتب با میانگین مقادیر کرربن آلری ،کلرر ،منیرزیم و کلسریم
اندام های هوایی دو گونه ،بیشرتر از  1/15اسرت ،لرذا فرر
برابری واریانسها پذیرفته میشود .در این حالت چون مقدار
معیار تصمیم برابری میرانگینهرا نیرز بیشرتر از  1/15اسرت،
اختال

بین میانگینها ،معنیدار نیست.

مقدار معیار تصمیم برابری واریرانس مررتب برا میرانگین
مقدار منیزیم بیوماس هوایی گونرههرا ،بیشرتر از  1/15اسرت
ولی بهلحا اینکه مقدار معیرار تصرمیم برابرری میرانگینهرا،
کمتر از  1/15است ،در نتیجه با فر
اختال

برابرری واریرانسهرا،

بین میانگینها ،معنیدار میباشد.

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.20.1

پراکنش گونرۀ  ،Halocnemum strobilaceumبیشرتر از 1/15

عناصر مورد بررسی در بیوماس هوایی گونهها

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.20.5.7

گیاه کاهش مییابد .بهعالوه سهم سدیم تبرادلی زیراد ،برازده

از  2/5تجاوز میکند (جعفری.)2111 ،

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-15

اسیدیتۀ آنها حدود  2/5پرایینترر بروده و  Na+قابرل تبرادل،

این نتایج نیز مانند نتایج جردول مربروط بره گونرۀ

Atriplex

۷

بررسی تأثیر پوشش لکهای و پایههای منفرد هالوفیتهای دریاچۀ ارومیه...
جدول ( :)۲نتایج مزمون  tمستقل خصوصیات شیمیایی خاک لکههای گونه

Halocnemum strobilaceum

Table (2): Independent t-test results of chemical properties of soil Halocnemum strobilaceum patches
آزمون برابری میانگینها

فرضیا

Sig (2)tailed

درجۀ آزادی

t

واریانس دو گروه

1/24

2/32

-1/41

با فر

نابرابری واریانسها

1/27

4

-1/45

با فر

برابری واریانسها

1/22

2/22

-1/45

با فر

نابرابری واریانسها

1/17

4

-1/27

با فر

برابری واریانسها

1/12

3/15

-1/27

با فر

نابرابری واریانسها

1/72

4

1/37

با فر

برابری واریانسها

1/72

3/23

1/37

با فر

نابرابری واریانسها

1/27

4

-1/17

با فر

برابری واریانسها

1/27

3/32

-1/17

با فر

نابرابری واریانسها

1/22

4

-1/52

با فر

برابری واریانسها

1/22

3/21

-1/52

با فر

نابرابری واریانسها

1/12

4

-1/21

با فر

برابری واریانسها

1/11

3/22

-1/21

با فر

نابرابری واریانسها

1/15

4

-1/72

با فر

برابری واریانسها

1/12

3/23

-1/72

با فر

نابرابری واریانسها

1/12

4

2/55

با فر

برابری واریانسها

1/71

4

-1/31

با فر

برابری واریانسها

1/72

2/12

-1/31

با فر

نابرابری واریانسها

1/31

1/21

32/52±2/17ns

32/12±3/27ns

1/17

5/17

23/21±3/27ns

71/32±15/1ns

سدیم محلول
(گرم /لیتر)
کلر محلول
(گرم /لیتر)
کلسیم محلول

1/22

1/53

1/41±1/24ns

1/27±1/13ns

1/77

1/11

1/32±1/33ns

1/12±1/41ns

1/21

1/45

1177±331/2ns

1222/3±551/2ns

1/51

1/5

24/11±7/32ns

31/52±11/32ns

(میلیگرم /کیلوگرم)

1/51

1/52

1/22±1/12ns

1/35±1/22ns

کربن آلی (درصد)

1/5

1/54

1/12±1/11ns

1/13±1/12ns

درصد نیتروین

1/22

1/11

2/17±1/122ns

7/24±1/12ns

اسیدیته ()PH

1/12

2/75

22/11±1/34ns

21/7±1/32ns

(گرم /لیتر)
منیزیم محلول
(گرم /لیتر)
پتاسیم
(میلیگرم/کیلوگرم)
فسفر

هدایت الکتریکی
(میلیموس بر سانتیمتر)

 Non Significance: NSبیانگر عدم معنیداری در سح احتمال 15درصد است.

جدول ( :)9نتایج مزمون  tمستقل تجزیۀ عناصر مورد بررسی در بیوماس هوایی گونهها
Table (3): Independent t-test results analysis of the elements studied in species biomass
آزمون برابری میانگینها

فرضیا

Sig (2)tailed

درجۀ آزادی

t

واریانس دو گروه

1/12

4

-2/51

با فر

برابری واریانسها

1/1

2/3

-2/51

با فر

نابرابری واریانسها

1/14

2/2

4/11

با فر

1/42

4

-1/22

با فر

برابری واریانسها

1/44

3/12

-1/22

با فر

نابرابری واریانسها

1/1

4

2/12

با فر

برابری واریانسها

1/1

3/5

2/12

با فر

نابرابری واریانسها

1/12

4

3/54

با فر

برابری واریانسها

1/13

3/42

3/54

با فر

نابرابری واریانسها

1/12

4

2/23

با فر

برابری واریانسها

1/1

3/15

2/23

با فر

نابرابری واریانسها

حرو

Sig

F

معیار گونۀ هالکنموم

معیار گونۀ آتریرلکس

*
1/15

7/12

22/22±2/54a

52/1±1/13b

*
1/15

7/15

1/43±1/12 b

22/73±4/57 a

1/44

1/7

131/51±21/12ns

112/127±12/13ns

1/32

1/15

1/44±1/37ns

2/22±1/55ns

1/35

1/11

1/22±1/21 ns

1/21±1/14 ns

1/25

1/72

311/2±17/11ns

371/5±31/3ns

 aو  bبیانگر بیشترین و کمترین مقدار میانگین و اشتباه از معیار است * .نشانگر اختال

 Non Significance: NSبیانگر عدم معنیداری در سح احتمال 15درصد است.

سدیم محلول
(گرم /لیتر)
پتاسیم
(میلی گرم/کیلوگرم)
کلر محلول
(گرم /لیتر)
کلسیم محلول
(گرم /لیتر)
منیزیم محلول
(گرم /لیتر)
کربن آلی (درصد)

معنیداری بین میانگینها در سح احتمال 15درصد است.

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.20.1

1/11

4

4/11

با فر

برابری واریانسها
نابرابری واریانسها

آزمون برابری واریانسها

میانگین و اشتباه از

میانگین و اشتباه از

متغیر

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.20.5.7

1/12

3/12

2/55

با فر

نابرابری واریانسها

Sig

F

خارج لکه

معیار داخل لکه

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-15

1/23

4

-1/41

با فر

برابری واریانسها

آزمون برابری واریانسها

میانگین و اشتباه از معیار

میانگین و اشتباه از

متغیر
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معنیداری

در مقایسۀ میانگین مقادیر کاتیون منیزیم ،تفاو

جذبشده از خا را توس غدههای ویژهای به بیرون ترش

مشاهده نشد ،اما از لحا عددی نشراندهنردۀ براالترین مقردار

میکنند .دستۀ سوم ،هالوفیتهای انباشتکنندۀ نمرک هسرتند

گونرۀ Atriplex verrucifera

کرره نمررک را از خررا جررذب و در واکوئررل خررود انباشررت

و کمتررررین مقرررادیر منیرررزیم در بیومررراس هررروایی گونرررۀ

میکنند .این دسته از گیاهان ،توانایی پاالیش نمک از خا را

 Halocnemum strobilaceumمیباشرد .همچنرین در جرذب

دارند (ینسن 1و همکاران.)2112 ،

انباشت منیزیم در بیوماس هوایی

میانگین مقادیر آن نشاندهندۀ باالترین مقردار انباشرت کلرر در

دریاچۀ ارومیه بررسی شرد.

نمک در چراگاههای شور اطرا

بیوماس هوایی گونۀ  Halocnemum strobilaceumو کمترین

نتایج آنرالیز خصوصریا

مقادیر در بیوماس هوایی گونۀ  Atriplex verruciferaمیباشد.

 ،Atriplex verruciferaنشرران داد کرره بررین مقررادیر سرردیم،

معنریداری

نیتروین و هدایت الکتریکی خا داخرل و خرارج لکرههرای

مشاهده شد ،به طوری که کمترین میزان جذب این کراتیون در

گیاهی ،اختال

معنریداری وجرود دارد .در ایرن خصروص،

گونرۀ  Halocnemum strobilaceumمشراهده شرد کره برابرر

مقدار نیتروین در داخل لکره هرای گیراهی ،بیشرتر از خرارج

 1/43میلیگرم در هر گرم وزن خشک بیوماس هروایی برود و

لکه هاست .در این راستا ،گزارش شده که تغییر خصوصریا

بیشررترین میررزان جررذب پتاسرریم نیررز در گونررۀ verrucifera

خا  ،به شکل کامالً واض و آشکاری ،تحرت ترأثیر تکامرل

 Atriplexمشرراهده شررد کرره برابررر  22/73میلرریگرررم اسررت.

الگوهای پراکنش پوشش گیاهی قرار دارد و بیوماس هوایی و

درخصوص جذب سدیم بین دو گونۀ مورد بررسری ،اخرتال

زمینی گیاهان در لکه های گیاهی ،منجر به وجود آمدن مقادیر

آمرراری معنرریداری مشرراهده شررد و گونررۀ strobilaceum

بیشتری از الشبرگ در لکههای گیراهی مریشرود کره ذخرایر

 Halocnemumاز نظر عددی مقدار بیشتری از سدیم محلرول

کربن و نیتروین این لکرههرا را تحرت ترأثیر قررار مریدهنرد

دربارۀ جذب پتاسیم  K+نیز بین دو گونه ،تفراو

شریمیایی خرا پایرههرای گیراهی

2

3

کرره  22/22میلرریگرررم سرردیم در هررر گرررم وزن خشررک آن

بهعالوه ،مقادیر بیشتر و سریعتر ترسیک کربن و نیتروین نیرز

اندازهگیری شد .در مورد جذب کلسریم برین دو گونرۀ مرورد

در داخل لکههای گیاهی مشاهده مریشرود کره مریتوانرد در

آماری معنریداری مشراهده نشرد ولری گونرۀ

در این لکه ها ،مؤثر بروده و جزایرر

بررسی ،اختال

4

 Atriplex verruciferaاز نظر عددی ،مقدار بیشتری از کراتیون

حاصررلخیز را شررکل دهررد (هیبررارد و همکرراران.)2111 ،

کلسیم محلول خا را در بیوماس هوایی خرود انباشرت کررده

همچنین مقدار دو فاکتور سدیم و هدایت الکتریکی در خارج

است .درخصوص جذب کربن ،برین دو گونرۀ مرورد بررسری،

لکۀ گیاهی ،بیشتر از داخل لکه است .در این راستا ،بیان شرد

اختال

آماری معنیداری مشاهده نشد ولی

گونۀ verrucifera

که کاهش هدایت الکتریکی میتواند با فلوکولره شردن ذرا

 Atriplexاز نظر عددی مقدار بیشتری از کرربن را در بیومراس

خا

هوایی خود انباشت کرده بود ،بهطروری کره  371/5میلریگررم

متعاقباً منجر به کاهش شوری و سردیمی برودن خرا شرود

کربن در هر گرم وزن خشک آن اندازهگیری شد (جدول .)3

(قدیر 5و همکاران .)1112 ،برای سایر عناصر مرورد بررسری

گیاهان از نظر واکنش در برابر شوری و خا  ،بره سره دسرته
از تأثیر

نمک اجتناب میکنند که عمدتاً شامل گیاهران نمرکگریزنرد.
دسررتۀ دوم ،گیاهرران هرردایتکننرردۀ نمررک هسررتند کرره نمررک

معنریداری برین داخرل و خرارج

لکه هرای گیراهی مررتب برا پرراکنش

Atriplex verrucifera

1 .Yensen
2. Bestelmeyer
3 .Sheffer
4. Hibbard
5. Qadir

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.20.1

در این پرژوهش ،اخرتال

بحث و نتیجهگیری
تقسیم میشوند :دستۀ اول گیاهانی هستند که بهشد

در پی افزایش مقادیر کلسیم حالل ،در ارتبراط بروده و

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.20.5.7

خا را در بیوماس هوایی خود انباشت کرده است ،به طروری

(بسررتلمیر و همکرراران2112 ،؛ شررفر و همکرراران.)2113 ،

افزایش مواد مغذی خا

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-15

آنیررون  Cl-نیررز تفرراو معنرریداری مشرراهده نشررد و مقایس رۀ

در این پژوهش ،دو گونه از هالوفیتهرای انباشرتکننردۀ

بررسی تأثیر پوشش لکهای و پایههای منفرد هالوفیتهای دریاچۀ ارومیه...

مشاهده نشد .در این باره ،گرزارش مریشرود کره گونرههرای

1

.)2113

خشک هستند کره برهدلیرل مقرادیر براالی پرروتئین ،کرارایی

گونهها ،میانگین مقادیر عناصر پتاسریم و منیرزیم در بیومراس

آب و توانایی خوبی در تولیرد علوفره در

هوایی ،گونۀ  Atriplex verruciferaباالترین مقدار انباشت را

شرای خشک ،شوری و کمآبی دارند .از اینرو برای احیرای

نشرران مریدهررد ولری انباشررت میرزان یررون سرردیم در گونرۀ

اراضی شور و ایجاد چراگاههای شور اسرتفاده مریشروند کره

 ،Halocnemum strobilaceumبیشتر مشاهده مریشرود .در

از طریرق ریرزش

تأیید این امر ،بیان می گردد که غالباً غلظت باالیی از یونهای

برگ و انباشت کاه و کلرش مرینماینرد (قرایبره و همکراران،

نمکی ،می تواند از طریق انتقال غیرفعال به سلولهرای ریشره

.)2112

راه یابد و در واکوئلها ذخیره شود و هالوفیتها گونرههرایی

محلوبی در مصر

کمک مؤثری به افزایش مواد مغذی خرا

در گونررۀ  ،Halocnemum strobilaceumبرررای هرریچ

هستند که طی دورۀ رشد رویشی ،قابلیرت براالیی در جرذب

معنیداری بین داخل و خارج لکره وجرود

یونهای نمکی از طریق ریشه و انباشت آنهرا در بررگهرا و

نداشت .همان گونه که مشاهده شرد ،مقردار یرون منیرزیم در

اندام های هوایی می باشرند (اخوتیران اردکرانی 2و همکراران،

خارج لکهها ،بیشتر از داخل آنهاست ولری مقرادیر کلسریم،

.)2111

عنصری ،اختال

سدیم و کلر داخل لکهها ،بیشتر از خارج لکه اسرت .در ایرن

نتایج تحقیق حاضر را مریتروان بردین گونره بیران کررد:

باره ،گرزارش شرد کره گیاهران هالوفیرت از طریرق فعالیرت

بهعلت اینکه عنصر سدیم برارزترین عنصرر تعیرین شراخ

ریشههای خود ،حاللیت یون کلسیم را باال بررده و منجرر بره

شوری میباشد و ذخیررۀ ایرن یرون در گونرۀ

strobilaceum

جررایگزین سرردیم تبررادلی در محلررول خررا شررود (قرردیر و

مریتروان گونرۀ  Halocnemum strobilaceumرا برهعنروان

همکاران .)2112 ،همچنین بیان میگردد یونهرای سردیم در

گونهای با قابلیت باالی نمرکپراالیی معرفری کررد .برداشرت

واکوئلهای گیاهان ذخیره شده و سیستم انتقرال فعرال غشراء

نمک از طریق اندامهای زیرزمینی و انتقال آن بره انردامهرای

سلول ،مقادیر سدیم ،پتاسریم و کلسریم را از طریرق انباشرت

هوایی ،شاخ

اصلی در گیاهپاالیی خا های شور است ،برا

یونها در سرلول تعردیل مریکنرد (راوینردران 1و همکراران،

این شرط کره انردامهرای هروایی بررای مصرار

 .)2117مقرردار فسررفر و پتاسرریم داخررل لکررههررای گونررۀ

سوختی یا دارویی برداشت شده و از بازگشت مجردد آن بره

 ،Halocnemum strobilaceumبیشرتر از خرارج آنهاسرت.

خا جلوگیری شود.

علوفرهای،

ضمن اینکه هدایت الکتریکی و کربن آلی و نیترروین داخرل
لکه ها نیز بیشتر از خرارج لکرههاسرت .طبرق انتظرار ،مقردار
اسیدیتۀ خارج لکه ها ،بیشتر از داخل آنهاست .در تأیید ایرن

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.20.5.7

تولید مقادیر کرافی  Ca2+در خرا مریشروند کره مریتوانرد

 Halocnemumبیشتر از گونۀ  Atriplex verruciferaاسرت،

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-15

آتریرلکس بهعنوان گونه هرای برا ارزش علوفرهای در منراطق

در نتایج تجزیۀ عناصر مورد بررسری در بیومراس هروایی

موضوع ،گزارش شد که رها سازی پروتون توس گیاهران در
ارتبرراط متقابررل خررا و گیرراه ،منجررر برره ایجرراد گرادیرران
از طریق غیرقحبی شدن نسبی پتانسیل غشراء گیاهران ،سربک
تسهیل پمپ فعال  H+می شرود کره ایرن امرر اسریدی شردن
بیولوییک خا را در پی خواهد داشرت (قردیر و همکراران،
1. Ravindran

2. Okhovatian-Ardakani

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.20.1

الکتروشیمیایی می شود .جذب کاتیون ها و رهاسازی یون

H+
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[ DOI: 10.22052/deej.2018.7.20.1 ]

[ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.20.5.7 ]

[ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-15 ]
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Introduction
The microbial habitats formed through plant patches, as fertile islands, are an effective factor in the development
of vegetation and improve the soil surface characteristics of saline ecosystems. The pulping plant is the most
economical solution for improving the saline soils, in this way, toxic ions, especially chlorine and sodium, are
removed from the soil by salinity resistant plants. The purpose of this study was to evaluate the effect of various
halophyte species on soil characteristics in aradiation zone and to determine the species with the highest positive
and maximum effect on soil condition improvement in Urmia Soporghan region saline habitats.
Materials and Methods
To conduct research, the plant type Halocnemum strobilaceum-Atriplex verrucifera which represents a large area
of saline rangelands around the Lake Urmia, has been selected by spotting along two 150-meter transects parallel
to the salinity gradient and the distances between them, was considered as a patch between patches. Soil samples
were taken from the inside of the stains and the space between the patches from the soil depth with three
replications. In each of the patches, the morphological characteristics of the Halocnemum strobilaceum and
Atriplex verrucifera species included the large crown diameter, crown diameter, base height, collar diameter and
number of spikes with three replications and the ion accumulation value (Elements) in their air organs. Using
independent t-test, the values of measured parameters between the spots and the space between the spots as well
as the average reserve of elements in the air biomass between the two species were compared.
Results
The results showed that presence of Atriplex verrucifera has a significant effect on the increase of nitrogen
content inside the droplets, but shows an increase in external staining in the case of electrical conductivity and
sodium ion. For other elements, there were no significant difference between the inside and outside of the stains.
There was no significant difference between the inside and outside of plantlets in the case of Halocnemum
strobilaceum species, for no element. It was also observed that the amount of magnesium ion outside the stains
was higher than inside them, but the amounts of calcium, sodium, and chlorine in the stains were more than
opaque. The results of the analysis of the elements in the aerial biomass of species showed that there was a
significant difference in the amount of sodium, potassium and magnesium elements in the two species, but there
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was no significant difference for other elements. Since the sodium element is the most significant element in
determining the salinity index, and the storage of this ion in the strobilaceum Halocnemum is more than Atriplex
verrucifera, Halocnemum strobilaceum can be introduced as a high-purity salt species.
Discussion and Conclusion
Since the sodium element is the most significant element in determining the salinity index, and the storage of
this ion in the Halocnemum strobilaceum is more than Atriplex verrucifera, Halocnemum strobilaceum can be
introduced as a high-purity salt species.
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