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بررسی عملکرد رویشی جمعیتهای مختلف گز شاهی در اراضی شور و قلیا
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منابع طبیعی گرگان3 ،کارشناس پژوهش ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان
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چكيده
گز شاهی ( Tamarix aphylla L.يا  )Tamarix articulata Vahl.گونهای سريعالرشد و مقاوم
1

به شوری است که عالوهبر استفادههای رايج ،در طرحهای بیابانزدايی و تثبیت شن بهعنوان گزينهای
مناسب بهمنظور زراعت چوب در اراضی بیابانی و نیمهبیابانی جنوب کشور مطرح میباشد .اين
پژوهش بهمنظور بررسی امکان توسعه کشت اينگونه در اراضی شور و قلیای حاشیه کوير مرکزی
ايران بر روی نهالهای  6جمعیت گز شاهی از استانهای سیستان و بلوچستان (شهرستانهای زاهدان،
زهک) ،يزد (شهرستان يزد) ،قم (شهرستان قم) ،اصفهان (شهرستان کاشان) و سمنان (شهرستان
گرمسار) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ايستگاه تحقیقات بیابان گرمسار انجام شد.
آماربرداری از نهالها در ابتدا و انتهای سال  1321انجام شد .اين آماربرداری ،شامل مشخصههای
جوانهزنی ،زندهمانی ،تعداد جست ،قطر يقه قطورترين جست ،ارتفاع و شادابی تاج بود .نتايج نشان داد
که بهرغم برتری نسبی جمعیتهای گرمسار و قم ،هیچ تفاوت معنیداری در مشخصههای مزبور میان
جمعیتهای مختلف وجود ندارد و تمام جمعیتها از اين لحاظ از عملکردی متوسط برخوردارند .با
توجه بهمیزان زندهمانی و رويش نهالهای تولیدی ،میتوان گفت که کاشت و پرورش گونه گز شاهی
در اراضی شور و قلیا و مناطقی که دارای زمستانهای سرد هستند ،نظیرحاشیه کوير مرکزی ايران
مناسب است .کاشت اينگونه برای زراعت چوب توجیهپذير است .بنابراين استفاده از پايههای
دست کاشت موجود در اين مناطق از اولويت بیشتری برخوردار است.
واژههای کلیدی :گز شاهی ،جمعیت ،عملکرد رويشی ،خاکهای شور و قلیا ،گرمسار
*مسئول مکاتبهh_sadeqzade@yahoo.com :
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مقدمه
تخريب اراضی يکی از بزرگترين موانع توسعه پايدار کشاورزی در کشورهای در حال توسعه به
شمار میآيد .در  1291بیش از سه میلیون هکتار از اراضی قابل کشاورزی شور محسوب میشد ،در
حالیکه اين مقدار در بیست سال پس از آن به بیش از دو برابر رسید .بهطور تاريخی شور شدن اراضی
در اثر مديريت ضعیف آب ،تمدنها را از بین برده است و امروزه نیز اين موضوع در مناقشههای
بینالمللی مطرح است .همراه با مديريت مناسب آب که برای جلوگیری از شور شدن و بازسازی
اراضی الزم است ،کشت محصوالت مقاوم در برابر شوری نیز میتواند بهعنوان يک راه حل موقتی در
مناطق تخريب شده بهکار گرفته شود (اشرف و هريس.)2115 ،
شوری و قلیايی بودن خاک در مناطق خشک و نیمهخشک طبیعی است .در اين مناطق بارندگی
برای شست و شوی نمکها و يونهای اضافه سديم از محدوده ريزوسفر کافی نیست ،ضمن آنکه در
اين مناطق میزان تبخیر باال موجب افزايش تجمع نمک در سطح خاک میشود .وجود اليه غیرقابل
نفود در اعماق مختلف ،بههمراه بارندگی ناکافی برای شست و شوی نمک ،باعث میشود نمک در اين
خاکها تجمع داشته باشد .شوری خاک و قلیايی بودن آن مسالهای است که تقريباً در تمام مناطق
فارياب جهان وجود دارد .اين پديده ممکن است در مزارع و مراتع ديم هم اتفاق بیافتد؛ بهعبارتی هیچ
زمینی از شورشدن مصون نیست .بنابراين برای حیات پايدار زمین ،کنترل اين مسايل و يافتن راههای
جديد برای استفاده از اين خاکها و منابع آب شور و قلیا که متأسفانه رو به افزايش و شدت هم
هستند ،حیاتی است .کاستن اثرات شوری و قلیايی بودن به کمترين میزان ممکن ،مهم و ضروری است
(پسرکلی و زابلکس.)1222 ،
با توجه به سطح و حجم وسیع آب و خاکهای شور در کشور ما ،و رها و بی استفاده بودن اغلب
اين آبها و خاکها ،جنگلکاریها با گونههای مقاوم و شورپسند با مشارکت بخش خصوصی از
جمله راهکارهايی است که میتواند عالوهبر مزايای بیشمار پوشش گیاهی در اراضی بیابانی ،نقش
بهسزايی نیز در استفاده بهینه از اراضی داشته باشد .عالوهبر آن به ايجاد اشتغال و جلوگیری از
مهاجرت روستائیان هم کمک میکند .درختان و درختچههای گز ،گیاهان کمتوقعی هستند که حتی در
شرايط نامتعارف آب و خاک به حیات و رشد خود ادامه میدهند .استفاده از چوب برخی گونههای گز
بهويژه گز شاهی بهعنوان سوخت از ديرباز در بین ايرانیان متداول بوده و بهدلیل شوری چوب و
مقاومت آن در برابر آفات بهعنوان يکی از مصالح ساختمانی مدنظر بوده است (رياحی.)2117 ،
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گز شاهی ( Tamarix aphylla L.يا  )Tamarix articulata Vahl.گونهای است متعلق به
آفريقا و خاورمیانه که در قرون گذشته به اروپا و آمريکا نیز وارد شده است .برخالف گونههای
خزانکننده ،اين جنس بهعنوان يک گونه مهاجم مطرح نمیباشد .درختی است سريعالرشد ،همیشهسبز
و مقاوم به خشکی و شوری که در دشتهای شور و حاشیه رودخانهها میرويد (بائوم1267 ،؛
موزينگو .)1297 ،در ايران اينگونه از خاکهای شیرين حواشی رودخانههای شیرين تا خاکهای شور
حواشی رودخانههای شور و خاکهای شور مناطق بیابانی (کاشته شده) يافت میشود .رويش آن در
شنزارهای مناطق بیابانی از طريق کاشت انجام گرفته است (جوانشیر .)1227 ،بهرغم تولید فراوان گل
و بذر ،عمده بذرهای اين درخت فاقد قوه نامیه بوده و تکثیر آن از طريق قلمه ساقه و ريشه به سهولت
انجام میگیرد (نیل1292 ،؛ هودنباخ.)1292 ،
در نتیجه حفاریهايی که در اطراف ريشه گز شاهی  2ساله در منطقه چاه افضل يزد انجام شده،
عمق ريشه عمودی  2/71متر ،طوالنیترين ريشه  22متر و مجموع طول ريشه  122متر با  17انشعاب
تعیین شده که مقايسه ارتفاع درخت با طوالنیترين ريشه نشان میدهد که در گونه گز شاهی ريشه تا
بیش از  3برابر ارتفاع درخت توانايی رشد و گسترش دارد (امتحانی.)1222 ،
جوانشیر ( )1227در بررسی سرشت اکولوژيک اينگونه گز شاهی را درختی مقاوم با قابلیت باالی
جذب نمک خاک و رشد بیشتر در مقايسه با ساير گونههای هالوفیت طبیعی نظیر پده ،سیاهتاغ و
سفیدتاغ معرفی نموده است .وی ،کاشت آن را در مناطق دارای خاکهای شور و اقلیمهای گرمسیری
و نیمهگرمسیری توصیه میکند ،اما جنگلکاری آن در اراضی با خاک شیرين را بهدلیل افزايش شوری
خاک مناسب نمیداند .اين در حالیست که تحقیقات گیتی ( )1226نشان میدهد که کاشت گونههای
هالوفیت نظیر گز و آتريپلکس در اراضی شور ،باعث کند شدن روند افزايش شوری خاک در اعماق
مختلف میگردد .در نتیجه میشود گفت در مقايسه با اراضی شور بدون پوشش ،کاهش معنیداری در
شوری خاک اتفاق میافتد.
تحقیقات انجام شده در خارج کشور نیز مؤيد پتانسیل باالی اينگونه در زندهمانی و تولید در
اراضی شور (الطاف و همکاران1221 ،؛ مالیک و شیخ ،1293 ،تومار )2113 ،و حتی در آبیاری بهوسیله
پسابهای صنعتی میباشد (کوتز .)2115 ،عالوهبر امکان استخراج برخی مواد شیمیايی صنعتی از
برگ ،پوست و گال گز (مرفورت و همکاران1222 ،؛ سلیمان و همکاران1221 ،؛ نوار و حسین،
1221؛ نوار و همکاران )1221 ،چوب اينگونه به خاطر داشتن جرم حجمی نیمهسنگین ،مواد
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استخراجی زياد و الیاف کوتاه ،قابلیت استفاده در انواع صنايع وابسته به چوب نظیر تختهخردهسازی،
کورههای اکسیداسیون و احیاء ،معادن ،صندوقسازی و ساخت درب و پنجره را دارد (ابراهیمی 1221؛
حسینزاده و همکاران1227 ،؛ نوربخش و همکاران2111 ،؛ ژنگ و همکاران.)2116 ،
امتحانی ( )1222گزارش داد که در کشور چین کاشت گونههای درخت گز در اطراف و درون
اراضی کشاورزی سبب افزايش تولیدات کشاورزی و سرانه درآمد خانوار شده است .عالوهبر آن
فروش محصوالتی که از درخت گز درست میشوند مثل ساخت سبد ،قايق و واگنهای چوبی باعث
بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای دستاندرکار اين صنعت شده است.
در کشور ما نیز در برخی استانهای جنوبی از چوب اينگونه در صندوقسازی و تولید نئوپان و
 MDFدر اختالط با ساير چوبها استفاده میشود .در سالیان اخیر اقداماتی توسط دستگاههای اجرايی
در خصوص زراعت چوب با گونه گز شاهی در اراضی شور با مشارکت مردم صورت گرفته و
سطوحی از اراضی بیابانی ملی و مستثنیات به جنگلکاری اينگونه اختصاص يافته است؛ ولی اقدامات
انجام شده بیشتر در استانهای جنوبی کشور (بهويژه استان فارس) بوده و استعداديابی و شناسايی
محدوديتهای اراضی و روشهای کاشت اينگونه مبنايی کامالً تجربی دارد .عملیات کاشت گز
شاهی ،با کاشت مستقیم قلمه در عرصه انجام میگیرد و پس از طی دوره رويش  3تا  5سال (بسته به
نوع چوب موردنیاز و بازارپسندی آن) درختان قطع شده و در دورههای بعد با پرورش
جستگروههای بهوجود آمده چوب موردنیاز بهصورت شاخهزاد استحصال میگردد.
با توجه به امکان کاشت گز شاهی در بسیاری از زمینهای بیابانی کشور و همچنین تجربه موفق
کاشت آزمايشی اينگونه در اراضی شور ،سلسله پژوهشهايی در خصوص زراعت چوب گز شاهی
در اراضی بیابانی با کمک ايستگاه تحقیقات گرمسار ،با توجه به قابلیتها و محدوديتها و تعیین
مناسبترين جمعیتها به لحاظ خصوصیات کمی و کیفی صورت گرفته است.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :منطقه مورد مطالعه دراين پژوهش ،ايستگاه تحقیقات بیابان نورالدينآباد است که
در جنوب شهرستان گرمسار در حاشیه دشت کوير با طول جغرافیايی  52درجه و  25دقیقه تا 52
درجه و  35دقیقه شرقی ،عرض جغرافیايی  35درجه و  11دقیقه تا  35درجه و  35دقیقه شمالی و با
حداقل  792و حداکثر  911متر ارتفاع از سطح دريا واقع شده است .اين منطقه دارای  1111هکتار
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وسعت و محدوده آن در شمال به اراضی زراعی روستای نورالدينآباد ،از جنوب به دشت کوير ،از
غرب به اراضی دهنقش و از شرق به مراتع نورالدينآباد متصل میباشد .براساس آمار  16ساله ايستگاه
هواشناسی گرمسار متوسط بارندگی سالیانه  111میلیمتر است که غالب آن بهصورت باران میباشد.
متوسط درجه حرارت ماهانه  ،17/1متوسط حداقل دما  ،1/13متوسط حداکثر دما  ،22/1حداقل مطلق
درجه حرارت  -11/5و حداکثر مطلق درجه حرارت  12/9درجه سانتیگراد میباشد .میانگین تبخیر و
تعرق سالیانه  3119میلیمتر ،طول دوره خشک  9ماه و نوع اقلیم منطقه برمبنای کلیماگرام آمبرژه
بیابانی میباشد .بهلحاظ خصوصیات خاکشناسی محدوده در نظر گرفته شده برای اجرای پژوهش،
دارای بافت لومیشنی با اسیديته  ،9/33هدايت الکتريکی  69/5میلیموس بر سانتیمتر و میزان سديم
قابل جذب برابر با  113/26تا عمق  31سانتیمتری خاک بوده که بیانگر میزان شوری و قلیائیت شديد
خاک میباشد.
روش تحقیق :با توجه به شرايط اقلیمی محل اجرای پروژه تعداد  6جمعیت از  5استان کشور به
منظور قلمهگیری از پايههای گز شاهی انتخاب شدند .استانهای موردنظر عبارت بودند از :سیستان و
بلوچستان (شهرستانهای زاهدان ،زهک ) ،يزد (شهرستان يزد) ،قم (شهرستان قم) ،اصفهان (شهرستان
کاشان) و سمنان (شهرستان گرمسار) (جدول  .)1مناطق مذکور دارای زمستانهای سرد و شباهتهای
اقلیمی تقريبی با محل اجرای پروژه میباشند .گز شاهی در اين مناطق بهعنوان فضای سبز شهری و
جنگلکاریهای بیابانی مورد استفاده قرار گرفته و برخی پايههای آن مقاومت خوبی را در برابر سرما
از خود نشان دادهاند .عملیات بازديد و انتخاب پايههای برتر از پائیز  21شروع و در اوايل اسفندماه
نسبت به قلمهگیری از درختان منتخب اقدام شد .سپس قلمهها با رعايت اصول حمل و نگهداری
(بستهبندی در کیسههای کنفی مرطوب و قرارگیری در يخدان) به ايستگاه تحقیقات بیابان گرمسار
منتقل شد .قلمهها در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار با کرتهای مستطیل شکل و
تعداد  211قلمه در هر کرت به صورت سیستم جوی و پشته با تراکم کاشت  111×31سانتیمتر کاشته
شدند .يادآوری میگردد که طول و قطر تقريبی قلمهها براساس تجربه موفق کاشت گز شاهی در
ايستگاه گرمسار بهترتیب  25و  1سانتیمتر بوده و قلمهها طوری کاشته شدند که يک تا دو سانتیمتر
از قلمه با يک جوانه بیرون از خاک قرار گرفته و رو به نور باشد .آب موردنیاز برای آبیاری قلمهها از
يک حلقه چاه موجود در مجاورت اراضی کاشت با اسیديته  ،7/69بیکربنات  ،3/2کلر  ،16/2سولفات
 ،12/1کلسیم  ،5منیزيم  ،2/6سديم ( 11/1همگی برحسب میلیاکیواالن در لیتر) SAR ،برابر با 7/39
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و درجه سختی ( 391/321میلیگرم در لیتر) تأمین و آبیاری قلمهها در خالل فصل رشد بهصورت
حداقل هفته ای يکبار و در فصول سرد سال بسته به توزيع بارندگی انجام شد .عملیات آماربرداری در
پايان سال  1321و با حذف رديف حاشیه نهالهای موجود در هرکرت بهعنوان بافر ،روی نهالهای
يک ساله انجام شد .اين آماربرداری شامل جوانهزنی ،زندهمانی ،تعداد جست ،قطر يقه قطورترين
جست ،ارتفاع نهال و شادابی تاج بوده است .شادابی تاج در چهار درجه تعريف شده است .درجه يک:
نهالهايی که بیش از  75درصد طول تاج سبز باشد؛ درجه دو :نهالهايی که بین  51تا  75درصد طول
تاج سبز باشد؛ درجه سه :نهالهايی که بین  51تا  25درصد طول تاج سبز باشد و درجه چهار:
نهالهايی که کمتر از  25درصد طول تاج آنها سبز باشد ،بود .دادهها ابتدا بهوسیله آزمون شاپیرو -و يک
( )Shapiro-Wilkبهلحاظ نرمالیته مورد بررسی قرار گرفتند .در اين مرحله ،متغیر قطر يقه قطورترين
جست با استفاده از تبديل لگاريتمی و متغیر شادابی درجه  1با استفاده از تبديل ريشه دوم نرمال شدند.
سپس تجزيه و تحلیل آماری اطالعات و آنالیز واريانس آنها در نرمافزار  Mstat-Cانجام شد.
جدول  -1مشخصات جمعیتهای مورد مطالعه.
طول جغرافیايی

عرض جغرافیايی

ارتفاع از سطح

(شرقی)

(شمالی)

دريا (متر)

˝35˚ 7' 59

912
255

استان

شهرستان

منطقه

سمنان

گرمسار

نورالدينآباد

˝52˚ 27' 31

اصفهان

کاشان

ايستگاه تحقیقات بیابان

˝51˚ 29' 16

˝33˚ 59' 7

قم

قم

ايستگاه حوض سلطان

˝51˚ 51' 25

˝31˚ 52' 31

911

يزد

يزد

باغ گیاهشناسی

˝51˚ 11' 53

˝32˚ 3' 12

1111

سیستان و

خاش

قاسمآباد

˝61˚ 12' 11

˝29˚ 11' 13

1126

بلوچستان

زهک

ايستگاه تحقیقات

˝61˚ 11' 12

˝31˚ 51' 1
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نتايج
درصد جوانهزنی :درصد جوانهزنی بین جمعیتهای مختلف از حداقل  19تا حداکثر  51درصد در
نوسان بود .آنالیز واريانس میانگین درصد جوانهزنی برای جمعیتهای مختلف نشان داد که هیچ
اختالف معنیداری میان آنها وجود ندارد (جدول )2؛ گرچه جمعیت گرمسار از اين نظر شرايط
بهتری نشان داد (شکل  .)1نکته جالب توجه زندهمانی تمام قلمههای جوانهزده تا پايان فصل رويش
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به رغم شوری باالی خاک و سرمای سخت زمستان بود که کارايی تولیدی برابر با  111درصد را ثبت
نموده است و نشان از مقاومت باالی اينگونه در برابر شرايط سخت محیطی دارد.
جدول  -2آنالیز واریانس درصدد جوانهزنی جمعیتهای مختلف گز شاهی.
منبع

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

F

معنیداری

بلوک

2

2317/11

1159/511

1/22

*1/1325

جمعیت

5

1791/67

356/133

1/51

ns

خطا

11

2352/33

235/233

کل

17

6151/11

1/2623

* معنیدار در سطح  25درصد و  nsعدم معنیداری در سطح  25درصد.

60
40
30
20

درصد جوانهزنی

50

10
0
یزد

خاش

زهک

گرمسار

کاشان

قم

جمعیت
شکل  -1درصد جوانهزنی جمعیتهای مختلف گزشاهی در ایستگاه تحقیقات گرمسار.

تعداد جست :بررسیها نشان داد که جستزايی قلمههای گز شاهی در کرتهای آزمايشی عرصه
مورد مطالعه ،شديد بوده و بهطور میانگین در هر قلمه  2/7جست تولید شده است که دامنهای بین 2/6
تا  3/2جست را بین جمعیتهای مختلف در بر میگیرد .بهرغم برتری ظاهری جمعیت گرمسار در
تعداد جستهای تولیدی (شکل  ،)1جدول آنالیز واريانس اين مشخصه نشان داد که بین جمعیتهای
مختلف از اين نظر تفاوت معنیداری وجود ندارد (جدول .)3
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جدول  -3آنالیز واریانس تعداد جستهای تولید شده توسط قلمههای جمعیتهای مختلف گز شاهی در ایستگاه
تحقیقات گرمسار.
منبع

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

F

بلوک

2

1/11

1/152

1/61

ns

1/5692

جمعیت

5

1/97

1/175

2/12

ns

1/1615

خطا

11

1/96

1/196

کل

17

1/91

معنیداری

 nsعدم معنیداری در سطح  25درصد.

4.00

2.00
1.00
0.00
خاش

یزد

زهک

گرمسار

کاشان

تعداد جست در هر قلمه

3.00

قم

جمعیت

شکل  -2میانگین تعداد جست در قلمههای جمیعتهای مختلف گز شاهی در ایستگاه گرمسار.

قطر یقه :مقدار اين مشخصه در جمعیتهای مختلف بین  1/3تا  1/9سانتیمتر متغیر بود .برخالف
متغیرهای پیشین ،در اين مشخصه جمعیت خاش وضعیت بهتری در مقايسه با جمعیتهای ديگر نشان
داد (شکل  ،)3گرچه به مانند ساير متغیرها اين اختالف معنیدار نبود (جدول .)1
جدول  -4آنالیز واریانس قطر قطورترین جست قلمههای جمعیتهای مختلف گز شاهی در ایستگاه تحقیقات گرمسار.
منبع

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

F

معنیداری

بلوک

2

1/12

1/111

3/11

1/1973ns

جمعیت

5

1/15

1/112

2/25

1/1695ns

خطا

11

1/13

1/113

کل

17

1/11

 nsعدم معنیداری در سطح  25درصد.
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قطر قطورترین جست (سانتیمتر)

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
خاش

یزد

زهک

گرمسار

کاشان

قم

جمعیت
شکل  -3قطر قطورترین جست جمعیتهای مختلف گز شاهی در ایستگاه تحقیقات گرمسار.

ارتفاع :تمام جمعیتها بهلحاظ رويش ارتفاعی عملکرد مطلوبی در اراضی شور ايستگاه تحقیقات
گرمسار از خود نشان دادند ،بهنحوی که میانگین حداقل و حداکثر اين مشخصه بین جمعیتهای
مختلف بهترتیب برابر  111و  176سانتیمتر بود .در اين مشخصه جمعیت قم وضعیت بهتری نسبت به
ساير جمعیتها داشت (شکل  ،)1اما مجدداً جدول آنالیز وارايانس اين مشخصه تفاوت معنیداری را
میان جمعیتهای مختلف نشان نداد (جدول .)5
جدول  -5آنالیز واریانس ارتفاع جمعیتهای مختلف گز شاهی در ایستگاه تحقیقات گرمسار.
منبع

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

F

بلوک

2

1122/33

511/667

2/51

ns

1/1272

جمعیت

5

3123/93

611/767

2/22

ns

1/1662

خطا

11

2123/33

212/333

کل

17

6176/51

 nsعدم معنیداری در سطح  25درصد.
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200

100
50

ارتفاع (سانتیمتر)

150

0
خاش

یزد

زهک

گرمسار

قم

کاشان

جمعیت

شکل  -4ارتفاع نهالهای جمعیتهای مختلف گز شاهی در ایستگاه تحقیقات بیابان گرمسار.

شادابی :در زمستان سال  1321سرمای شديدی در منطقه گرمسار رخ داد که باعث زردی تاج اغلب
نهالها شد ،البته بررسیها نشان داد که خسارت سرما شديد نبوده و سبب خشکیدگی هیچکدام از نهاله ا
نشده است ،به نحوی که با آغاز سال  1322تمام پايهها دوباره سبز شدند و رويش خود را از سر گرفتند.
با اينحال زردی تاج بهعنوان مشخصهای برای ارزيابی شادابی و مقاومت جمعیتهای مختلف گز شاهی
در برابر سرمای زمستانه بهشمار میآيد .نتايج نشان داد که زردی کامل تاج (شادابی درجه  )1دامنهای از
 12تا  23درصد در جمعیتهای مورد آزمايش داشته است .نهالهای کامالً شاداب (شادابی درجه  )1با
میانگین  11درصد ،دامنهای از  3تا  36درصد را بهخود اختصاص دادند (شکل  .)5بهرغم برتری نسبی
جمعیتهای قم و گرمسار از نظر درصد فراوانی نهالهای شاداب ،جدول آنالیز واريانس نشان داد که
هیچ تفاوت معنیداری از اين لحاظ بین جمعیتهای مختلف وجود ندارد (جدول .)6
جدول  - 6آنالیز واریانس نهالهای کامالً شاداب (شادابی درجه  )1جمعیتهای مختلف گز شاهی در ایستگاه
تحقیقات گرمسار.
منبع

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

F

معنیداری

بلوک

2

15/16

7/529

2/12

1/1711ns

جمعیت

5

12/36

2/973

2/71

1/1919ns

خطا

11

35/27

3/527

کل

17

111/32

 nsعدم معنیداری در سطح  25درصد.
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100
قم
کاشان

60

گرمسار
زهک

40

خاش

درصد فراوانی

80

20

یزد

0
درجه 4

درجه 2

درجه 3

درجه 1

درجه شادابی
شکل  -5درصد فراوانی درجات مختلف شادابی میان جمعیتهای گز شاهی در ایستگاه تحقیقات بیابان گرمسار.

بحث
نتايج تحقیقات جوانشیر ( )1227در منطقه بندريگ کاشان نشان داد که گز شاهی در مقايسه با
ديگر گونههای بیابانی مقاوم به شوری از سازگاری و رويش بیشتری برخوردار است ،به گونهای که
میانگین ارتفاع آن پس از گذشت  3سال به  222سانتیمتر و پس از  6سال به  397سانتیمتر رسید.
اين میزان بهطور معنیداری بیشتر از گونههای سفیدتاغ ،سیاهتاغ و پده بود .تحقیقات انجام شده در
دشت کربال استان فارس نیز حاکی از سازگاری باالی اين گونه به شوری خاک و آب میباشد ،به
نحوی که نهالهای حاصل از قلمه اينگونه با زندهمانی  27/5درصدی ،میانگین ارتفاع  157و میانگین
قطر يقه  2/2سانتیمتر در سال اول و زندهمانی  92/5درصد ،میانگین ارتفاع  229و میانگین قطر يقه 5
سانتیمتر در سال پنجم از گونههای موفق پژوهش مزبور بود (سعادت و همکاران .)2111 ،با توجه به
اختالالت بهوجود آمده در آبیاری عرصه پژوهش مزبور طی دوره  5ساله و بهرغم حفظ برتری رويشی
اينگونه نسبت به ساير گونههای مورد آزمايش ،افت رويش قطری و ارتفاعی و همچنین درصد
زندهمانی درختان گز شاهی مبین لزوم آبیاری منظم اينگونه بهمنظور تولید حداکثری چوب در
طرحهای اگروفارستری میباشد .اين مسأله در تحقیقات کوتز ( )2113نیز مورد تأکید قرار گرفته
است ،همچنین در شرايط استفاده از پسابهای صنعتی برای آبیاری اينگونه ،قطر يقه نهالهای گز
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شاهی پس از  16ماه به  5/5سانتیمتر و ارتفاع آنها به  3متر بالغ شد .در مقايسه با تحقیقات ياد شده،
میانگین رشد ارتفاعی و قطری جمعیتهای مختلف گز شاهی در اراضی شور ايستگاه تحقیقات بیابان
گرمس ار نشان از وضعیت رويشی نسبتاً مطلوب اين گونه دارد .بهنظر میرسد که آبیاری منظم قلمهها
بهرغم شوری و قلیائیت زياد خاک و تراکم زياد قلمهها در واحد سطح ،مهمترين عامل کاهش تنش
شوری بوده و بهبود شرايط رويشی اينگونه طی دوره مورد مطالعه را فراهم نموده است .تحقیقات
امتحانی ( )1222نیز نشان داد که در جویهای کاشت گز شاهی در نتیجه آبیاری ،شوری خاک بهنحو
قابل مالحظهای کاهش داشته است .اين امر سبب افزايش عملکرد تولیدی اينگونه و امکان کاشت آن
در اراضی خیلی شور میشود .در همین دوره ،تحقیق ديگری بر روی سازگاری قلمههای جمعیتهای
مختلف پده ( )Populus euphraticaدر اراضی شور ايستگاه تحقیقات بیابان گرمسار با شرايط
آبیاری مشابه انجام شد که حداکثر ارتفاع  151و حداکثر قطر  1/25سانتیمتر برای جمعیتهای
مختلف اينگونه ،گزارش شد (محمدی و همکاران .)2113 ،در مقايسه با تحقیق حاضر ،گونه گز
شاهی با حداکثر رشد قطری کمتر  1/9و حداکثر رشد ارتفاعی  176سانتیمتر از رويش قطری کمتر و
رويش ارتفاعی بیشتری نسبت به قلمههای پده برخوردار است .با توجه به جستزايی گز شاهی و اين
که مقدار قطر ارائه شده تنها مربوط به يکی از جستها میباشد ،اينگونه را میتوان دارای شرايط
رويشی بهتری در عرصه مورد مطالعه نسبت به پده قلمداد نمود.
سرمای شديد زمستان از مهمترين عوامل زيانآور درختان گز شاهی در اراضی بیابانی بهشمار
میآيد .تحقیقات سعات و همکاران ( )2111نیز نشان داد که اينگونه از جمله گونههای حساس به
سرما میباشد .در نتیجه سرمای زمستان ،اينگونه به سرعت دچار زردی تاج و در صورت ادامه تنش،
دچار خشکیدگی می شود .نتايج تحقیقات حاضر نیز مويد اين مطلب است و زرد شدن تاج بیشتر
نهالهای موجود حکايت از بروز زيان در منطقه مورد مطالعه دارد .گرچه آثاری از خشکیدگی در
نهالها مشاهده نشد و کلیه پايهها با اتمام فصل سرما رويش خود را از سر گرفتند.
جستزايی گونه گز شاهی نقش بسیار مهمی در برنامهريزی دورههای بهرهبرداری کوتاهمدت
بهصورت شاخهزاد ايفا میکند .مصارف عمده داخلی چوب گز در صنايع تخته ،به شکل خردهچوب
میباشد .تولید حاصل از اين محصول به بخش خاصی از چوب بستگی ندارد .بلکه تمام ساقه و
شاخهها در اين صنعت قابل استفاده میباشد .اين مساله سبب میشود که امکان مديريت تولید
بهصورت شاخهزاد و کوتاه کردن دوره بهرهبرداری به مقتضای بازار مصرف و حاصل خیزی عرصه
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 نتايج تحقیق حاضر نشان داد که جمعیتهای مختلف گز شاهی با میانگین.وجود داشته باشد
ً بهرغم شرايط سخت محیطی و تراکم کاشت زياد قلمهها از شرايط نسبتا، جست2/7 جستزايی
.مناسبی برخوردار هستند
 جمعیت قم در،بهرغم برتری نسبی جمعیت گرمسار در مشخصههای جوانهزنی و جستزايی
ارتفاع و شادابی و جمعیت خاش در رشد قطری اين برتریها محسوس نبودند و تمام جمعیتها از
ً برتری تقريبی جمعیتهای حاشیه کوير مرکزی ايران احتماال.عملکردی تقريبا مشابهی برخورداربودند
.بهعلت سازگاری بیشتر آنها با دوره برودت طوالنیتر و سرمای مطلق شديدتر اين ناحیه بوده است
گرچه سرمای زياد تنها سبب زردی برگ نهالها شده و اثری از خشکیدگی نهال در کرتها مشاهده
 اما برودت شديد زمستانه میتواند به صورت بالقوه از عوامل محدود کننده گسترش گز شاهی،نگرديد
 نیاز يه تحقیقات، برای بررسی بیشتر اين موضوع و ارائه نتايج دقیقتر.در اين مناطق تلقی گردد
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Abstract
Salt cedar (Tamarix aphylla L. or Tamarix articulata Vahl.) is a rapid growth
and salt tolerance species which has been considered as suitable tree for wood
production in arid and semi-arid lands of southern Iran in addition to its common
usages in desertification and sand fixation programs. In order to study the
possibility of development of this tree in saline-alkaline soils of central desert
boundaries of Iran, this research was carried out on 6 different population of salt
cedar from Sistan va Balouchestan (Khash and Zahak townships), Yazd (Yazd
township), Qom (Qom township), Isfahan (Kashan township) and Semnan
(Garmsar township) provinces at Garmsar research station of desert in CRBD
experimental design. Inventory of seedlings was carried out at beginning and end
of 2012 and consisted of sprouting, Survival, number of sprouts, collar diameter of
thickest sprout, height and crown vitality parameters. Results showed that in
contrast with partial advantages of Garmsar and Qom population, there was no
significant difference between populations and all of them showed moderate
performance. Considering seedlings growth and survival we can conclude that
plantation of this tree as suitable species for wood production in saline-alkaline
soils of Iran central desert boundaries is possible and in this framework native
populations in this region have more priority.
2
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