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 دهیچک

هاي اخیر در هاي روان در طول دهههاي رایج تثبیت ماسهآغشته به مالچ نفتی یکی از روشدر سطوح تاغ سیاهکاشت گیاه 
هاي پوشش گیاهی و خاك بیابان تثبیت شده صمدآباد بر ویژگی کاريتاغایران بوده است. این مطالعه به منظور بررسی آثار 
 -اراضی تحت اجراي طرح و شاهد به صورت تصادفیبرداري در هر یک از سرخس در استان خراسان رضوي انجام شد. نمونه

متري استفاده  50ترانسکت  9مند (سیستماتیک) و در توده معرف صورت گرفت، در هر منطقه (اجراي طرح و شاهد) از نظام
و نیز درصد تاج پوشش کل گیاهان زیر اشکوب بدست  2و پیچک 1ايشد و درصد تاج پوشش و تراکم دو گونه غالب گون بوته

گیري شد. ها اندازههوایی آن پایه از دو گونه فوق انتخاب و حجم کل و حجم زنده اندام 220آمد. همچنین در هر منطقه 
متري نمونه خاك برداشت شد و درصد سانتی 20-80و  0-20پروفیل خاك حفر و از دو عمق  4افزون بر این در هر منطقه 

سبب  کاريتاغمستقل انجام شد. نتایج نشان داد که  tها با استفاده از آزمون دهها تعیین شد. تجزیه و تحلیل داماده آلی آن
 گوندار حجم کل و نیز کاهش معنی پیچکدار درصد تاج پوشش کل، درصد تاج پوشش و تراکم دو گونه گون و کاهش معنی

ده آلی در عمق سطحی و افزایش دار مانداشته است. این وضعیت پوشش، کاهش معنی پیچکشده، اما تأثیري در حجم گونه 
 آن در الیه عمقی خاك را به دنبال داشته است.
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Abstract 
Planting Haloxylon aphyllum under oil mulches has frequently been used for stabilizing mobile sands 
in Iran for during the last three decades. This study is carried out in stabilized sandy desert of Samad 
Abad-e-Sarakhs to evaluate the implications of planting Haloxylon aphyllum on the vegetation and 
soil attributes. Sampling was carried out random-systematically in the representative areas of the 
treatment and control plots. In each treatment and control area nine transects of 50 m were placed and 
data including the density and the canopy cover of the two dominant species of the field (viz. 
Astragalus squarrosus & Convolvolus hamadae) as well as the total canopy cover of the understory 
plants were recorded. In addition, in each area 220 plants of the two species were selected and 
examined for their total and living aerial foliage volumes. What’s more, four soil profiles were used in 
each area and sampling was made at the depths of 0-20 cm and 20-80 cm to be further analyzed for 
the organic matter content. Data analysis was performed using the independent t-test. Results 
indicated that planting Haloxylon aphyllum has reduced the total canopy cover beside the canopy 
cover and densities of the two dominant species. The implications also include the reduction of the 
total volume of Astragalus squarrosus, yet there was no such reduction for Convolvolus hamadae. As 
a result there was significantly reduction of organic matter content at the surface depth and 
accumulation of it in the deeper depth. 
Keywords: 
Haloxylon aphyllum, Vegetation Rehabilitation, Organic Matter, Oil Mulch, Wind Erosion, Sarakhs 
County 
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 مقدمه -1

ترین فرآیندهاي تخریب اراضی در مناطق مختلف دنیا از امروزه پدیده فرسایش (اعم از آبی و بادي) به عنوان یکی از اصلی  
زمین  عامل طبیعی همواره در تخریب چهره و سیماي طبیعی کرهآید. هر چند این پدیده به عنوان یک شمار میجمله ایران به

اندازي سو و دست ي بشري از یکباشد، اما با افزایش جمعیت و تالش در جهت رفع نیازهاداراي قدمتی برابر عمر آن می
بگیرد (احمدي، اصولی باعث شده که این پدیده روند تشدیدي به خود  هاي غیرنسان بر منابع طبیعی به همراه مدیریتا

تر از اقلیم و خاك نقش شود و با ساختی پیچیدههاي خاکی محسوب می). پوشش گیاهی از ارکان اساسی اکوسیستم1387
اي را در حفظ و تعادل حیات بر عهده دارد. هرچه عوامل اقلیمی، ادافیکی و جغرافیایی اکوسیستم به سمت شرایط عمده

). در 1390شود (جعفري و همکاران، تر میها مهمپوشش گیاهی در حفظ تعادل آن خشکی آب و هوا گرایش پیدا کند نقش
کند. طبیعت، پوشش گیاهی نقش نگهدارنده تعادل بین نیروهاي ناپایداري و نیروهاي پایداري یا احیا کننده را ایفاء می

به تغییراتی در محیط همچون تغییر در گردد و در نهایت بنابراین آثار سوء فرسایش خاك با تخریب پوشش گیاهی تشدید می
میلیون  432دهد که ها نشان میشود. بررسیشناسی سطح زمین و تغییر در بافت و ساختمان خاك سطحی منجر میریخت

میلیون  6/19هاي جهان در معرض فرسایش بادي قرار دارد. این رقم براي سرزمین ایران درصد از سطح خشکی 81/1هکتار یا 
ها در ایران، درصد از مساحت کشور است. به بیان دیگر نسبت مناطق تحت تأثیر فرسایش بادي به کل خشکی 95/11هکتار یا 

 )1389شش برابر بیشتر از وضعیت مشابه جهانی آن است (بیات موحد، 
 وسیله پوشش گیاهان طبیعی بوده و هرچه بهترین و مؤثرترین روش کنترل فرسایش بادي، پوشانیدن سطح زمین به   

). لذا حفظ گیاهان موجود و تالش 1388شود (رفاهی، میزان پوشش گیاهی بیشتر باشد نقش آن نیز بهتر و بیشتر نمایان می
هاي مدیریت مناطق خشک و بیابانی داشته و هر طرح زارها باید اولویت خاصی در برنامهبراي احیاي پوشش گیاهی ماسه

 شناختی عرصه باشد. اصالح و احیاء باید نهایتاً منجر به استقرار مناسب گیاهانی شوند که منطبق با واقعیات بوم
تواند زمینه بازگشت پوشش گیاهی بومی به عرصه را فراهم کند ها جهت کنترل فرسایش بادي که مییکی از اقدام

گزارشات و . شودانجام می تاغهاي گیاهی از جمله سیاهخی گونهنفتی است که گاهی به صورت تلفیق با کاشت بر پاشیمالچ
مطالعات محدود انجام شده تاکنون داللت بر اثرهاي مثبت مالچ نفتی بر توسعه و گسترش پوشش گیاهی داشته است (طبسی، 

علمی چندانی در خصوص سابقه نسبتاً طوالنی در مصرف مالچ نفتی و نیز کشت نهال تاغ تاکنون تحقیقات  با وجود) اما 1392
توان اشاره کرد. بر منابع اکولوژیکی صورت نگرفته است. در این رابطه به موارد ذیل می کاريتاغپاشی و اثرهاي تلفیق مالچ

پاشی (نواري و سراسري) و نوع گونه چاي، نحوه عملیات مالهاي ماسهتأثیر متقابل مورفولوژي تپه) با بررسی 1367پور (روحی
ترین گزینه جهت دریافت رطوبت ناشی از بارندگی و استقرار پاشی نواري را به عنوان مناسبکشت شده (گز و کهور)، مالچهاي 
هاي رایج در عملیات بیولوژیک در بر روي گونه پاشیمالچبررسی تأثیر عملیات ) با 1380هاي گیاهی معرفی کرد. لقمان (گونه

با  پاشیمالچهاي کاشته شده در تیمار یات (نهالکاري، بذرکاري) نشان داد که موفقیت گونهمناطق بیابانی و نیز روش انجام عمل
برابر موفقیت  3ایجاد حوضچه آبگیر دو برابر شاهد است. از نظر روش کاشت، موفقیت نهالکاري در منطقه مورد مطالعه بیش از 

 4و استبرق 3ایرانی، کهور 2، مغیر1هاي سمرکاري با گونهنهال ) با مقایسه1390نیاز (اکبریان و بیدر روش بذرکاري بوده است. 
درصد  90ها به جز کهور بیشتر از هاي اکثر گونهمانی نهالزنده شده استان هرمزگان پی بردند که درصد پاشیمالچدر مناطق 

ها توجیه نمود. تثبیت موقت تپهتوان با حفاظت فیزیکی الیه پوششی مالچ در مقابل فرسایش بادي و بوده که آن را می

                                                                 
1 Prosopis juliflora 
2 Acacia nubica 
3 Prosopis cineraria 
4 Calotropis procera 
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) با ارزیابی مدیریت و احیاي بیابان به وسیله مالچ نفتی در اهواز با آنالیز طیفی زمانی و مطالعه 2012( 1فرمنش و متینهاشمی
رسیده بود همچنین  2002در سال  % 3/7به  1991در سال  % 1/2کاري شده از میدانی دریافتند که وسعت مناطق جنگل

 پاشی شده به وقوع پیوسته است.ها تأیید کرد که یک تغییر مثبت قابل توجه و آشکار در عرصه مالچدات میدانی آنمشاه
لیل عدم شود، به دزدایی یاد میهاي بیابانهاي احیاي مناطق بیابانی که به غلط از آن به عنوان طرحبسیاري از طرح 

چنینی در مناطق خشک هاي اینشوند، لذا بررسی تناسب و کارآیی برنامهه میبا شکست مواج ارزیابی دقیق از واقعیات منطقه
پاشی شده در تاغ در مناطق مالچرو عملیات کاشت گونه سیاهرسد. در این راستا، در تحقیق پیشکشور ضروري به نظر می

شهرستان سرخس مورد مطالعه و مقایسه با عرصه شاهد خود (سطوح مالچی) در کانون بحرانی فرسایش بادي صمدآباد 
هاي پوشش گیاهی و خاك مناطق تثبیت شده داشته چه آثاري بر ویژگی کاريتاغگیرد تا مشخص شود که مقایسه قرار می

 است.
 

 هامواد و روش -2
 منطقه مورد مطالعه
درجه و  35با موقعیت جغرافیایی برداري بخشی از مراتع بیابانی منطقه صمدآباد در جنوب شهرستان سرخس منطقه نمونه

در کنار  دقیقه طول شرقی است که 12درجه و  61دقیقه تا  3درجه و  61دقیقه عرض شمالی و  18درجه و  36دقیقه تا  58
گراد درجه سانتی 3/18متر، میانگین دماي ساالنه  235ارتفاع متوسط منطقه  رودخانه تجن و مرز ترکمنستان واقع شده است.

، 1/1، تابستان 8/54متر گزارش شده است که پراکنش آن در فصل بهار به اندازه میلی 6/187ن بارندگی به میزان و میانگی
باشد. جهت باد غالب منطقه، شمال غربی بوده که به باد سیاه معروف است. از دیگر متر میمیلی 1/100و زمستان  6/31پاییز 

توان باد موسوم به قبله را نام برد که جهت آن از جنوب به سمت شمال میوزد بادهاي معروف منطقه که در فصول سرد می
). طبق شواهد موجود و نظرات 1374است. اقلیم منطقه به روش دمارتن گسترش یافته خشک بیابانی سرد است (رمضانی، 

-ر منطقه مطالعاتی نهالکارشناسان، عرصه مطالعاتی در ابتداي منطقه رسوب ذرات حاصل از فرسایش بادي واقع شده است. د
 پایه در هکتار در سطوح آغشته به مالچ نفتی کشت شده اند.  400هاي تاغ با تراکم 

 

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور، استان خراسان رضوي، شهرستان سرخس -1شکل 

 

                                                                 
1  Hashemimanesh & Matinfar 
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 روش تحقیق
پوشش گیاهی و بهبود شرایط خاك ابتدا تاغ بر میزان کارآیی مالچ نفتی در توسعه به منظور بررسی تأثیر کاشت سیاه

در سطوح  کاريتاغشده در منطقه مورد مطالعه مشخص گردید و پس از پیمایش میدانی دو منطقه معرف ( کاريتاغهاي مکان
پاشی شده فاقد تاغ) که شرایط محیطی و خصوصیات پستی و بلندي مشابهی را دارا شده) و شاهد (سطوح مالچ پاشیمالچ

مند نظام -و منطقه شاهد به روش تصادفی کاريتاغبرداري از پوشش گیاهی در تیمار تخاب شدند. نمونهبودند ان
 9برداري با توجه به وسعت هر منطقه و یکنواختی پوشش و عوامل محیطی در امتداد (سیستماتیک) صورت گرفت. نمونه

تاج پوشش کل گیاهان زیر اشکوب و درصد تاج پوشش  گیري درصدمتري در توده معرف انجام شد. براي اندازه 50ترانسکت 
زار بودن منطقه این روش استفاده شد. با توجه به بوته 1از روش برخورد خطیاي و پیچک غالب گون بوتهبه تفکیک دو گونه 

و مرز گیاهان زارها که گیاهان تاج متراکم دارند مناسب تشخیص داده شد. این روش براي پوشش گیاهی غیر انبوه مانند بوته
گیري تراکم دو گونه براي اندازه. )Coulloudou, 1996( هاستترین و کارآمدترین روشبه خوبی از هم جداست، یکی از دقیق

گیري پوشش ها در عرصه و اتمام اندازهاستفاده شد. بعد از استقرار ترانسکت 2اي و پیچک از روش ترانسکت نواريگون بوته
کشی با عرض باالیی یک متر متر بوده و با خط 50گیري تراکم دو گونه فوق گردید. طول هر ترانسکت اندازهتاجی، اقدام به 

کش برخورد داشت شمارش شد. در ) اقدام به حرکت در طول ترانسکت گردید و هر پایه از گیاه مدنظر که به خطTش ک(خط
طور قرارداد شد که اگر  خارج از سطح ایجاد شده قرار داشته اینها در اي گیاهانی که بخشی از تاج آنمورد اثرهاي حاشیه

حساب آید. به این ترتیب به ازاي هر کش برخورد کرد جزء شمارش به درصد تاج گیاه در سطح بود و به ضلع خط 50بیش از 
همچنین در هر شدند.  متر مربع شمارش 450متر مربع و در مجموع  50هاي دو گونه مدنظر در سطحی معادل ترانسکت، پایه

پایه از دو گونه فوق انتخاب و حجم کل و  220متر از یکدیگر،  100متري با فاصله  300منطقه در طول سه ترانسکت فرضی 
گیري شد. براي مطالعه خصوصیت ماده آلی خاك اقدام به حفر چهار پروفیل در هر منطقه ها اندازههوایی آن حجم زنده اندام
 گیري شد. ها اندازهمتري برداشت و درصد ماده آلی آنسانتی 20-80و  0-20اي خاك از دو عمق هگردید و نمونه
ها هاي آماري پارامتري، تجزیه و تحلیل آنها از نظر دارا بودن شرایط استفاده از آزمونآوري اطالعات و ارزیابی آنبعد از جمع

 انجام شد. SPSS 16افزار مستقل در محیط نرم tبا استفاده از آزمون 
 

 نتایج -3
 1شده و شاهد در جداول  پاشیمالچمستقل بین برخی خصوصیات پوشش گیاهی و خاك دو منطقه  tنتایج حاصل از آزمون 

درصد پوشش تاجی کل نسبت به منطقه شاهد کمتر  کاريتاغدهد که در اثر نشان می 1آورده شده است. نتایج جدول  4تا 
 باشد. دار میبوده و تفاوت در سطح یک درصد معنی

دهد. نتایج اي را نشان میهوایی گونه گون بوته مقایسه درصد پوشش تاجی، تراکم، حجم کل و حجم زنده اندام 2جدول 
منطقه مطالعاتی نسبت به شاهد خود در سطح یک درصد  هاي این گونه گیاهی را دردار کلیه ویژگیبدست آمده کاهش معنی

 نشان داد.
دهد. نتایج بدست هوایی گونه پیچک را نشان می مقایسه درصد پوشش تاجی، تراکم، حجم کل و حجم زنده اندام 3جدول 

داري در سطح دار تراکم (معنیداري در سطح پنج درصد) و کاهش معنیدار پوشش تاجی ( معنیآمده حاکی از کاهش معنی
 داري با شاهد خود ندارد.یک درصد) این گونه گیاهی نسبت به شاهد است اما حجم کل و حجم زنده این گونه اختالف معنی

                                                                 
1  Line Interception 
2  Belt Transect 
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دار دهد که بیانگر اختالف معنیمتري خاك را نشان میسانتی 20-80و  0-20مقایسه درصد ماده آلی در دو عمق  4جدول 
دار (در سطح یک درصد) در عمق دوم نسبت سطح پنج درصد) در عمق اول و اختالف معنیداري در این ویژگی خاك (معنی

 به منطقه شاهد خود است. 
 
 

 و شاهد کاريتاغمقایسه میانگین درصد پوشش تاجی کل منطقه  -1جدول 

 ویژگی
 میانگین

 نتیجه آزمون        tمقدار             درجه آزادي         
 شاهد         کاريتاغ        

 
                         -a  71413/0± 6644/2      b  61177/0± 0422/9                       16                      689/5پوشش تاجی کل %     

** 
 

 دار در سطح یک درصد** تفاوت معنی      

 

 

 

 و شاهد کاريتاغاي منطقه گون بوتههاي گیاهی گونه مقایسه میانگین برخی ویژگی -2جدول 

 ویژگی
 میانگین

 نتیجه آزمون tمقدار     درجه آزادي 
 شاهد کاريتاغ

 
                        -a 38274/0± 075/1       b 81474/0± 906/3                   16                          145/3پوشش تاجی %              

** 
 
 

                        -a 120± 600                 b 407± 1867                     16                          986/2تراکم (پایه در هکتار)            
** 

 
 

                         a 00502/0± 0252/0     b 00614/0± 1133/0                 438                         199/7حجم کل (مترمکعب)       
     ** 

 
 

 **                   a 00502/0± 0252/0     b 00614/0± 1133/0                 438                         151/5حجم زنده (مترمکعب)      
 
 دار در سطح یک درصد         ** تفاوت معنی        
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 و شاهد کاريتاغهاي گیاهی گونه پیچک منطقه مقایسه میانگین برخی ویژگی -3جدول 

 ویژگی
 میانگین

 نتیجه آزمون      tمقدار        درجه آزادي     
 شاهد کاريتاغ

 
                       -a 54047/0± 5244/1      b 74487/0± 595/3                    16                          250/2پوشش تاجی %              
* 
 
 

                       -a 254± 1089               b 500± 5000                      16                          973/6تراکم (پایه در هکتار)             
** 

 
 

                       a  00324/0± 016/0       a  00152/0± 02/0                    438                           172/1حجم کل (مترمکعب)      
n.s      

 
 

                       a 00324/0± 016/0        a 00152/0± 02/0                    438                           172/1حجم زنده (مترمکعب)      
n.s 

 
n.s        دار در سطح پنج درصددار در سطح یک درصد           * تفاوت معنیدار           ** تفاوت معنیعدم تفاوت معنی 

 
 

 و شاهد کاريتاغعمقی منطقه  مقایسه میانگین درصد ماده آلی خاك سطحی و -4جدول 

 ویژگی
 میانگین

 نتیجه آزمون tمقدار  درجه آزادي 
 شاهد کاريتاغ

 
                         -a 002/0± 195/0        b 02677/0± 31/0                        6                           296/4     درصد ماده آلی         
* 

 متر)            سانتی 0 -20(عمق 
 
 

                         a 02097/0± 3725/0     b  01443/0± 2350/0                    6                            402/5      درصد ماده آلی     
** 

 متر)            سانتی 20 -80(عمق 
 

 دار در سطح پنج درصد* تفاوت معنیدار در سطح یک درصد           ** تفاوت معنی    

 
 

 گیريبحث و نتیجه -4

-نتایج حاصله از این مطالعه حاکی از کاهش کارآیی مالچ نفتی در توسعه پوشش گیاهی طبیعی منطقه در اثر کاشت سیاه    
موجب کاهش چشمگیر و  کاريتاغگیري درصد پوشش تاجی کل نشان داد که اندازه باشد.شده می پاشیمالچدر سطوح تاغ 
موجب کاهش اي و پیچک دار تراکم دو گونه گون بوتهدار این ویژگی پوشش گیاهی شده است. پراکندگی و کاهش معنیمعنی
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دار و چشمگیر پوشش تاجی کل گیاهان زیر اشکوب عرصه ها و در نتیجه کاهش معنیدار درصد پوشش تاجی آنمعنی
انتظار بر این بود که با کشت تاغ در سطوح آغشته به مالچ، کارآیی مالچ نفتی در بهبود  نسبت به شاهد شده است. کاريتاغ

کند که مالچ نفتی ضمن نداشتن اثرهاي سوء بر گیاهان موجب ) بیان می1392شرایط پوشش گیاهی افزایش یابد. طبسی (
طور تجربی چنین وضعیتی در منطقه هاي بومی و بهبود وضعیت پوشش گیاهی و خاك شده است. به بازگشت طبیعی گونه

با کاربرد  کاريتاغشده قابل مشاهده است در حالی که به فاصله صد متر از این عرصه در سطوحی که  پاشیمالچشاهد که تنها 
 گیري حجم کل انداممالچ نفتی تلفیق شده است وضعیت ضعیف پوشش گیاهی غیر قابل مقایسه با شاهد خود است. اندازه

برابر کمتر از مقدار آن در عرصه شاهد است.  5/4هاي این گیاه اي نشان داد که میانگین حجم پایهونه گون بوتههوایی گ
رسد این گونه که از لحاظ حفاظت خاك داري را نشان نداد. به نظر میگیري این ویژگی براي گونه پیچک اختالف معنیاندازه

شده است مقاومت کند. در مورد هر دو  گوناملی که منجر به کاهش حجم گونه داراي ارزش باالیی است توانسته در مقابل عو
ها است، این در حالی است که مانی آنهوایی برابر با حجم کل آنها بوده که نشان دهنده شادابی و زنده گونه، حجم زنده اندام
-هوایی آن خشکیدگی بوده و بخشی از اندامهاي گون رو به پاشی شده، گیاهان منطقه به خصوص پایهدر خارج از سطوح مالچ

 ها خشک شده است.
درصد) در عمق سطحی  5داري در سطح دار ماده آلی (معنیمنجر به کاهش معنی کاريتاغاین کاهش پوشش در منطقه  

مرفولوژیک آن هاي هوایی نیز در گونه تاغ به سبب ویژگی سانتی متر) نسبت به شاهد شده است. میزان ریزش اندام 0 – 20(
با  یهاي باد گاهکه وجود جریان)، ضمن این1390گردد (زارعی، کم است، بنابراین الشبرگ کمی از ناحیه تاغ تولید می

سانتی  20 – 80برداري از خاك در عمق سرعت زیاد در دور کردن الشبرگ تولیدي گیاهان اثر خود را گذاشته است. اما نمونه
واسطه انبوهی درختان تاغ و ایجاد محیطی زیرزمینی به دهد. انبوهی اندامبه شاهد را نشان می متر افزایش ماده آلی نسبت

داري در سطح یک درصد) باشد. دار (معنیتواند از جمله علل این اختالف معنیمناسب براي فعالیت موجودات زنده خاك می
 درصد) است. 4/0( کمتر از  در مجموع ماده آلی در هر دو عمق در هر دو منطقه مقدار ناچیزي

)، به دنبال مشاهدات تجربی و 1392با توجه به اثبات تأثیر اعجاب آور مالچ نفتی در احیاي پوشش گیاهی بومی (طبسی،    
توان  به اثرهاي جانبی ناشی از درختان تاغ نسبت داد. در شده را می کاريتاغها ضعف پوشش گیاهی در عرصه گیرياندازه

-اي تاغ بر روند احیاي پوشش گیاهی مطالعات گوناگونی گاه با نتایج متفاوت و متناقض صورت گرفته است. افخممورد اثره
سال تنوع پوشش گیاهی منطقه را افزایش داده  10-8بعد از  کاريتاغ) طی بررسی خود به این نتیجه رسید که 1374الشعرا (

بر  کاريتاغ) نیز به اثرهاي مثبت 1390) و زارعی (1381ک نهاد (شود. نیمدت سبب اصالح پوشش گیاهی میو در طوالنی
) در بررسی دشت سجزي اصفهان به این نتیجه رسید که 1390اما زندي ( .پوشش گیاهی و خاك در مطالعه خود اذعان دارند

ت ذکر شده تحت رسد نتایج این مطالعانظر می سبب شور شدن خاك و از بین رفتن پوشش گیاهی شده است. به کاريتاغ
کند که در منطقه مطالعاتی در نقاطی که بین درختان تاغ الشعاع میزان تراکم تاغ در عرصه باشد. مشاهدات نگارنده تأیید می
اي روند افزایشی دارد و بیشترین پوشش در جایی است که فاصله افتاده و تراکم آن پایین است پوشش گیاهی علفی و بوته

اي و پیچک روند کاهشی هایی چون گون بوتهرود تراکم گونه. از طرف دیگر هرچه تراکم تاغ باالتر میهیچ درختی وجود ندارد
 هاي گیاهی نباشد.ها یا سایر گونهمتر هیچ اثري از آن 10که ممکن است در سطحی به شعاع دارد تا جایی

تا  50شرایط خاك مناطق مختلف کشور بین  ها بر حسب بارندگی وهاي انجام شده، ظرفیت رویشی بیابانبه موجب پژوهش
تواند موجب ایجاد هاي بیشتري از تاغ در واحد سطح به دالیلی می). حضور پایه1375اصله در هکتار است (رهبر،  200

درصد) از  30هاي گیاهی شود. درختان تاغ بخش قابل توجهی (حدود محدودیت در رشد یکدیگر و همچنین سایر گونه
دارند که هرچه اظهار می Zhu & Jia, 2011 ).1389کنند (اختصاصی، خود را از منابع آب زیرزمینی تأمین مینیازهاي آبی 

کند. لذا در رود و براي تأمین نیاز، از رطوبت در اعماق بیشتر بهره برداري میاش باالتر میشود، نیاز آبیسن تاغ بیشتر می
توانند موجب کاهش رطوبت خاك و افزایش عمق آب زیرزمینی و ایجاد رود میها از حد متعادل فراتر صورتی که جمعیت آن

تواند بر رشد و نمو گیاهان هایی است که میاندازي درختان تاغ از جمله محدودیتمحدود رطوبتی براي گیاهان شوند. سایه
یر منفی گیاهان خانواده اسفناجیان بر بیابانی که عموماً نورپسندند اثر منفی خود را داشته باشد. مطالعات متعددي نیز تأث
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خاك تحت  West, 1983ده مستثنی نبوده است. عاند که گونه سیاه تاغ نیز از این قاخاك زیراشکوب خود را ثابت کرده
ها محتوي هوموس فراوان دانسته و این موضوع را سبب ایجاد تاغ را به دلیل ریزش بقایاي این گیاه و تجزیه آنپوشش سیاه

مقدار نسبتاً زیادي  تاغکند که گیاه ) اشاره می1389کند. جعفري (قلیایی و فشرده در پاي این گیاهان گزارش می خاکی
 شود. هاي قلیایی خاك میکه بقایاي آن روي زمین ریخته شود موجب افزایش کربناتهاي قلیایی دارد و در صورتیکربنات

هایی است که ممکن است خشک و بیابانی بوده و قادر به استقرار در عرصهترین گیاهان مناطق تاغ اگر چه یکی از مقاوم
هیچ نوع پوشش دیگري در آن وجود نداشته باشد اما با توجه به نتایج این مطالعه و نیز سوابق کاشت این گونه، استفاده از آن 

ا وجود اثبات نقش مفید مالچ نفتی به صورت کشت خالص و با تراکم باال مانعی جدي در احیاي پوشش گیاهی طبیعی است. ب
در توسعه پوشش، کاشت این گونه گیاهی در سطوح مالچی موجب خنثی سازي این آثار شده و منطقه شاهد که تنها در آن 

-شده تحت کاشت تاغ است. توصیه می پاشیمالچتري از عرصه مالچ بکار رفته است داراي پوشش به مراتب بهتر و یکنواخت
هایی هاي داراي رویش طبیعی در منطقه جهت احیاي مراتع استفاده شود و اگر قرار است گونهامکان از گونهشود که تا حد 

 ها بر محیط مورد بررسی قرار گیرد.هاي تأثیرگذاري آنهمچون تاغ به منطقه وارد شوند، ضرورت دارد که تمام جنبه
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