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آبدوست پالنتبک بر رشد و استقرار نهالهای زردتاغ (Holoxylon Bunge
اثر صفحات 

 )persicumبه منظور احیای بیولوژيک مناطق بیاباني
حسین توکلي نکو ،1شهرام بانج شفیعي ،2عباس پورمیداني ،1منیره محبي کیا

3

 .1استادیار ،بخش تحقیقات جنگلها و مراتع ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،قم ،ایران
 .2دانشیار ،بخش تحقیقات بیابان ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،
تهران ،ایران
 .3کارشناسی ارشد اصالح نباتات ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدۀ علوم کشاورزی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 1400/07/07؛ تاریخ بازنگری 1400/08/30؛ تاریخ تصویب )1400/09/25

چکیده
آبدوس ت
برخی مواد طبیعی مانند مواد آلی را میتوان به دلیل افزایش آب قابل استفادۀ گی اه در خ ا اس تفاده ک رد .ص فحات 
پالنتبک از ضایعات سلولزی ساخته میشوند و میتوانند بهمنظور افزایش توان نگهداری آب در خا مناطق خشک بهخصوص
در مناطق بیابانی مورد استفاده قرار گیرند .بهمنظور بررسی اثر صفحات پالنتب ک ب ر می زان مص ر آب و رش د گی اه زردت ا
( )Haloxylon persicumآزمایشی به مدت سه سال ( )1399-1397در نهالستان بعثت در شرق استان قم اجرا ش د .ک رت اص لی
شامل تیمارهای آبیاری در فواصل زمانی  20روز یکبار (شاهد) و  40روز یکبار و کرت فرعی شامل دو تیم ار اس تفاده و ع دم
استفاده از پالنتبک بود .نتایج تجزیههای آماری نشان داد اثرات استفاده از صفحات پالنتب ک و س ال و همچن ین ،اث ر متقاب ل
آبیاری در استفاده از پالنتبک در سطح  1و  5درصد اختال معناداری داشت .همچنین ،اسپلیت-اسپلیت پالت در زمان ص فات
نشان داد اثرات آبیاری در استفاده از صفحات پالنتبک و سال برای صفت رشد ارتفاعی و اثرات استفاده از صفحات پالن تب ک
و سال برای صفت رشد قطری نهال اختال معناداری داشت .مقایسۀ میانگین صفات نشان داد ارتفاع با افزایش سن نهال در سال
سوم پس از کاشت در تیمار استفاده از صفحات پالنتبک با  129/42سانتیمتر و رشد ارتفاعی نهال با  28/56سانتیمتر ب اتتر از
سایر تیمارها بود .همچنین ،قطر نهال با افزایش سن نهال در سال سوم پس از کاشت در تیمار استفاده از صفحات پالن تب ک ب ا
 127/14سانتیمتر و رشد ارتفاعی نهال با  15/80سانتیمتر باتتر از سایر تیمارها قرار گرفت.
کلیدواژگان :زردتا  ،پالنتبک ،خشکی ،قم.

 نویسندۀ مسئول

Email: H.TavakoliNeko@areeo.ac.ir
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مقدمه
کشور پهناور ایران به دلیل قرار گرفتن در منطق ۀ خش
کرۀ زمین و کمبود نزوالت جوّی بهخصوص طی ساله ای
گذشته ،دچار خشکی و افت آبهای زیرزمینی شده اس ت
[ .]1بدیهی است که این کاهش نزوالت و کمب ود رطوب ت
در خاک تأثیر زیادی بر پوشش گیاهی خ اک دارد [ .]2ب ا
توجه به این مسئلۀ کاربرد انواع مواد آبدوست که ک اهش
مصرف آب و اف زایش زم ان دسترس ی گی اه ب ه آب را در
خاک میسر میکنند ،نقش زیادی در حفظ و نگهداری آب
دارد [ .]3در صورتی که نیاز آبی ح داقلی گی اه ط ی دورۀ
رشد که اغلب با مراحل جوان هزن ی ،تولی د ب ذر و گل دهی
هم راه اس ت ت أمین نش ود ،گی اه متحم ل ص دمات
جبرانناپذیری میشود [ .]4در مناطق خش خصوص یات
فیزیکی خاک نامناسب و قابلیت نگهداری آب بسیار ن اچیز
است .با افزودن پلیمر به این نوع خاک ظرفی ت نگه داری
آب در خاک افزایش پیدا میکند و انتظار م یرود ک ه ب ه
موجب آن ،زندهمانی گیاه ،رشد و تولید محص ول اف زایش
یابد [ .]5همچن ین ،اس تفاده از پلیمره ا ب ه عن وان م واد
آبدوست برای افزایش توان نگهداری آب در خاک توص یه
شده است [.]6
گونهه ای ج ن ت ا(  )Haloxylon SPP.ب ه عن وان
گیاهانی مقاوم در رویشگاههای مختلف به صورت طبیع ی،
تودههای کموبیش انبوه و پراکندهای را در بعضی از مناطق
بیابانی ایران تشکیل میدهند .خصوصیاتی ازجمله رش د و
امکان گس تر س ریع ،تولی د ب ذر ف راوان ،س ازگاری در
شرایط آفتاب ،بوران و توفان ،توقع و نیازه ای اکول و یکی
کم ،قابلیت استفاده از آب ب ه نس بت ش ور و س ازگاری ب ا
خاکهای مختلف از سب تا سنگین) باعث شده است که
این گیاهان از ارز وی ژهای در من اطق بیاب انی برخ وردار
باشند .همچنین ،مصارف گوناگون آن شامل چوب هیزمی،
الوارهای کوتاه ،تولید علوفه برای شتر و بز ،تولید نئوپ ان و
استفاده در تثبیت ماسه و حفاظت خاک ،بادشکن ،پرچین،
محافظت کانالهای آب ،ایجاد فضای سبز و چش مان داز در
مناطق بیابانی به این گیاهان اهمیت فوقالعادهای بخش یده
است [ .]7همچنین ،اثر متقابل حضور درختچههای تا( در
اراضی بیابانی بر بهبود خصوصیات خاک و توس عۀ پوش ش
گی اهی م یتوان د در رون د پیش رفت مراح ل ت والی در
اکوسیستمهای بیابانی مؤثر باشد [.]8
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برای افزایش توان نگهداری آب قابل اس تفادۀ گی اه در
خاک ،پژوهشهای متنوعی با استفاده از انواع مواد طبیعی
مانند کاه ،کلش و م واد مع دنی مانن د پرلی ت و ی ا م واد
مصنوعی مانند هیدروپالس و س وپر ج اببه ای پلیم ری
انجام شده است [ .]9تأثیر توأم مکشهای رطوبتی و م واد
آبدوس ت نش ان داده اس ت ک ه می زان مص رف آب ب ا
طوالنیتر شدن فواصل آبیاری برای رسیدن به مک شه ای
باالتر منفیتر) سبب میش ود ک ه از مص رف آب در ای ن
مکشها کاسته ش ود [ .]10در پژوهش ی مک ش رط وبتی
خاک در وضعیت  0/5بار مصرف آب در صفحات پالنتب
برای هر نهال طی دورۀ رشد به  157لیتر رسید که نسبت
به خاک شاهد و خاک دارای پلیمر در همین مکش به طور
میانگین از کاهش  24درصدی برخوردار بود .در حالی ک ه
در مک ش  0/15ب ار ،مص رف آب در تیم ار پالن تب در
مقایسه با شاهد و استفاده از پلیم ر ب ه ح دود  34درص د
رسید .همچنین ،از تأثیر توأم مکشهای رط وبتی خ اک و
مواد آبدوست بر رشد گیاه ارتفاع و قطر یقه) نیز چن ین
نتیجه گرفته شد که تأثیر پالنتب ب هط ور معن اداری در
بیشتر سطوح آبیاری بر رشد ت ا( ب یش از ش اهد و پلیم ر
مؤثر است [.]11
استفاده از صفحات پالنتب در تیمار تنش خشکی 5
اتمسفر تا  24درصد نسبت به شاهد و پلیمر کاهش مصرف
آب نش ان داد .ای ن ک اهش در تیم ار ت نش خش کی 15
اتمسفر نسبت به تیمار پلیمر به  34درصد رس ید .بررس ی
تأثیر بهکارگیری صفحات پالنتب بر میزان ارتف اع نه ال
در مقایسه با خاک دارای پلیمر و شاهد نشان داد در تیمار
آبیاری  0/1اتمسفر ،پالنتب بیش از  17درصد نسبت به
شاهد و  45درصد نسبت به پلیمر دارای برت ری اس ت .در
تیمار  0/15اتمسفر ،پالنتب با برتری بیش از  33درص د
نسبت به شاهد اختالف معناداری داشت [.]12
اثر استفاده از پلیمر در سه نوع خاک س ب نش ان داد
تیمار پلیمر در تمامی خاکها مقدار آب نگه داریش ده در
خاک را نسبت به شاهد ارتقا داد ،ولی این افزایش در خاک
نیمهسنگین بیشتر از سایر خاکها مؤثر بود [.]13
در خ اکه ای ورت یس ول و ل ومی اف زودن پلیم ر
پلیآکریالمیدی از نوع آنیونی در مقایسه با خاک شاهد ،به
کاهش رواناب منجر میشود و حرکت آب به داخل خاک را
بر اثر کاهش تراکم خاک آسانتر و بیشتر میکند [.]14
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اگرچه اختالط پلیمر سبب تغییرات هدایت هی درولیکی
آب در خاکی با بافتی سنگینتر شده و باعث اف زایش مق دار
آب درمکش ماتریک میشود ،اما همزمان با این افزایش به
مقدار آب غیرقابل استفاده گیاه نیز افزوده میشود [.]15
افزودن پلیمر هنگامی که گیاهان تحت تأثیر تنش آب
قرار نگرفتهاند و بهخوبی آبیاری م یش وند ،ب ر می زان آب
قابل دسترس و میزان خلل و فرج خاک مؤثر است ،ام ا ب ا
قرار گرفتن گیاه در معرض تنش و بعد از گذشت  9هفت ه
این اثرات از بین میرود و پلیمر تأثیری بر وقوع زمان نقطۀ
پژمردگی ندارد [.]16
از آنجا که مشکل کمآبی و خش سالیهای پ یدرپ ی
یکی از مشکالت افزایش س ط س بز و تثبی ت بیولو ی
خاک در اراضی بیابانی است ،هدف از اجرای ای ن تحقی ق،
آزم ایش ک ارایی ص فحات پالن تب ب ه عن وان یک ی از
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رو های حفظ آب در منطقۀ ریشه و کم به زندهمانی و
رشد درختچۀ زردتا( در مناطق بیابانی کشور است.
مواد و روشها
تحقیق حاض ر ب ا ه دف بررس ی اث ر اس تفاده از ص فحات
پالنتب در صرفهجویی مصرف آب و افزایش مدت زم ان
دسترسی گیاه به آب پ از آبی اری در س اله ای اولی ۀ
کاش ت ،کم ب ه اس تقرار و رش د نه اله ای رای ج در
نهالک اری در پ رو هه ای بیاب انزدای ی در اس تان ق م در
کانونهای برداش ت گ رد و غب ار ب ه م دت س ه س ال در
محدودۀ تا(کاری حسینآب اد م یش مس ت ق م ب ا ع رض
جغرافیایی  3813941شمالی و طول جغرافیایی 511043
شرقی و ارتفاع  870متر از س ط دری ا در  35کیل ومتری
جنوب شرقی شهر قم اجرا شد شکل .)1

شکل  .1مزرعۀ آزمايشي اجرای طرح در منطقۀ حسینآباد میش مست قم ()1398

این منطقه در محدودۀ یکی از کانونه ای حس اس ب ه
فرسایش بادی و از منابع گرد و غبار محلی اس ت .حرک ت
ماسههای روان و خشکی از عوام ل بیاب انزای ی و ن ابودی
پوشش گیاهی در منطقه محسوب میشود [ .]17منطقه با
آبوهوایی خش در دشت قم قرار دارد .ریز های ج وی
منطقه بیشتر به علت عبور جبهۀ هوایی است ک ه از غ رب
کشور وارد میشود و وز بادهای موسمی همراه با گ رد و
غبار است .با توجه ب ه ش رایط منطق ه و بررس ی وض عیت
ایس تگاهه ای هواشناس ی نزدی ب ه منطق ه ،ایس تگاه
سینوپتی شکوهیه قم در دورۀ آماری  30س اله 1368
 )1397بهمنماه با  4/2درجۀ سلسیوس سردترین ماه سال

و تیرماه با  31/7درجۀ سلس یوس گ رمت رین م اه س ال و
میانگین دمای ساالنه  17/7درجۀ سلسیوس است .به ط ور
کلی ،بیشترین میزان رطوبت نسبی هوا در منطقه در فصل
زمستان و کمترین آن ،در فص ل تابس تان ب هخص وص در
ماههای خرداد و تیر نیز اتفاق م یافت د .می انگین رطوب ت
نسبی ساالنه  39/76درصد بوده که بیشترین مقدار رطوبت
نسبی ماهانه در دیماه با می زان  62/6درص د و کمت رین
مقدار رطوبت نسبی ماهانه در تیرماه با میزان  25/2درصد
است جدول .)1
بار ساالنه در دورۀ آماری  10ساله )1397 1386
حدود  137/9میلیمتر است .حداقل بارندگی در م اهه ای
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خ اک ش ن  -ل ومی و ب ا ه دایت الکتریک ی 8/92 )EC
دس یزیم ن ب ر مت ر و اس یدیته  7/23 )pHاس ت
جدولهای  3و .)4
براساس اطالع ات حاص ل از منحن ی آمبروترمی در
دورۀ اندازهگی ری  30س اله  ،)1397 1368ط ول دورۀ
خشکی حدود هشت ماه در سال و شامل ماههای فروردین
تا آبانماه است شکل .)2

خرداد تا مهر و حداکثر بار در ماههای آبان تا اردیبهشت
بوده اس ت .کمت رین بارن دگی در فص ل تابس تان ب ا 2/3
میلیمتر و بیشترین بارن دگی در فص ل زمس تان ب ا 66/9
میلیمتر و میزان بارندگی فص ول به ار و پ اییز ب هترتی ب
 40/5و  28/3میلیمتر بوده است جدول .)2
آب مورد استفاده در آبیاری با هدایت الکتریک ی )EC
 2/75دسیزیمن بر متر و اسیدیته  7/21 )pHبود .بافت

جدول  .1مقدار رطوبت نسبي هوا (درصد) در منطقۀ اجرای طرح (1368ـ )1397
پارامتر آبوهوايي

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تیر

مرداد

رطوبت نسبی%
توزیع فصلی
درصد

42/5

34/8
بهار
34/4

25/8

25/2

25/6
تابستان
26/2

شهريور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

27/8

36/9

49/2
پاییز
48/5

59/3

62/6

60/5
زمستان
58/4

52/1

جدول  .2مقدار بارندگي (میليمتر) در محدودۀ اجرای طرح (1386ـ )1397
پارامتر بارش

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

مقدار بار
درصد ماهانه
توزیع فصلی
درصد

17/7
12/8

20/6
14/9
بهار
29/4

2/2
1/6

1/3
0/9

0/9
0/7
تابستان
1/7

0/1
0/1

1/6
1/2

11
8
پاییز
20/4

15/6
11/4

16/4
11/9

24/2
17/5
زمستان
48/5

26/3
19/1

جدول  .3مشخصات آب مورد استفاده در آبیاری ()1397
نمونه
آب

هدايت الکتريکي

واکنش

کلسیم

منیزيم

سديم

سديم قابل جذب

)EC (ds/m

()pH

()meq/l

()meq/l

()meq/l

()SAR

2/75

7/21

5/3

6/8

14/9

6/08

جدول  .4مشخصات خاک منطقۀ مطالعهشده ()1397
نمونه
خاک

هدايت الکتريکي

واکنش گل اشباع

کلسیم

منیزيم

سديم

سديم قابل جذب

)EC (ds/m

()pH

()meq/l

()meq/l

()meq/l

()SAR

8/92

7/23

24

24

42

8/58

شکل .2منحني آمبروترمیک منطقه اجرای طرحدر دورۀ آماری  30ساله (1368ـ )1397

بافت
شن لومی

آبدوست پالنتبک بر رشد و استقرار نهالهای زردتاغ ...
توکلي نکو و همکاران :اثر صفحات 

177

واریان ساده متغیرها ،اسللیت -اس للیت پ الت در زم ان
برای صفات ارتفاع نهال و قطر تاج ،مقایسۀ می انگینه ا ب ا
رو  LSDو ضرایب همبستگی انجام شد [.]19

طرح آزمايشي

آزمایش بهصورت کرتهای خ ردش ده اس للیت پ الت) در
قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و  20نهال در هر
تکرار اجرا شد .در طرح آزمایشی کرت اصلی شامل آبیاری با
فاص لهه ای  40روز و  20روز ش اهد) در دورۀ خش کی از
فروردین تا آبانماه و کرت فرعی شامل اس تفاده از ص فحات
پالنتب و عدم اس تفاده از آن ش اهد) ب ود .در ه ر تیم ار
آبیاری حجم آب مورد استفاده برای هر نه ال یکس ان و ب ه
مقدار  30لیتر آب بود .به بیانی ،طی هشت ماه فصل خش
در سال ،هر نهال در تیمار آبیاری با فاصلۀ  40روز  60مرتبه
معادل ب ا  1800لیت ر و ط ی  20روز ش اهد)  120مرتب ه
مع ادل ب ا  3600لیت ر آب آبی اری ش د .ش یوۀ کارگ ذاری
صفحات پالنتب بر اساس دستورالعمل شرکت س ازنده در
تماس با بخش زیرین خاک گلدان موقع کاشت نهال بود.

نتايج
در تیمارهای اس تفاده از ص فحات پالن تب و ش اهد در
آبیاری با دور  20روز از نظر زندهمانی بین نهالها اختالفی
مش اهده نش د .همچن ین ،در دور آبی اری  40روز نی ز در
میزان زندهمانی نهال اختالفی مشاهده نش د ،ه ر چن د در
پالنتب و شاهد  1/7درصد از نهالها خش بودند .به هر
حال ،اختالف در میزان تلفات نهال ناشی از اثر تیمار فاصلۀ
و
دور آبیاری بیشتر از تیمار استفاده از صفحات پالنتب
شاهد بود جدول .)5
تجزیۀ آمار توصیفی ص فات در س ه س ال آم اربرداری
نهاله ای زردت ا( نش ان داد می انگین رش د ارتف اع نه ال
زردتا( در هر سال  19/39سانتیمتر بود .البته ،کمت رین و
بیشترین رشد ارتفاع بهترتیب  13/25و  26/35سانتیمت ر
اندازهگیری شد .همچنین ،میانگین رش د قط ر ت اج نه ال
زردت ا( در ه ر س ال  12/60س انتیمت ر ب ود .کمت رین و
بیشترین رشد قطر تاج بهترتیب  9/55و  17/60سانتیمتر
اندازهگیری شد جدول .)6
تجزیۀ واریان صفات مورد بررسی نشان داد اثر تیم ار
سال و اثر متقابل آبیاری در استفاده از صفحات پالنتب
در صفت رش د ارتف اع نه ال زردت ا( ب هترتی ب در س ط
احتمال  1درصد و  5درص د معن ادار ب ود .همچن ین ،اث ر
تیمار استفاده از صفحات پالنتب و اثر متقابل پالنتب
در سالهای مختلف بهترتیب در سط احتمال  1درص د و
 5درصد در رشد قطر ت اج نه ال اخ تالف معن ادار وج ود
داشت جدول .)7

صفات ارزيابيشده

برای بررسی تأثیر صفحات آبدوست پالن تب ب ر رش د
نهالها در انتهای هر فص ل رویش ی در ه ر س ال ص فاتی
شامل :زندهمانی ،ارتفاع و قطر تاج پوشش نهال اندازهگیری
و با شاهد مقایسه شد .بدیهی است که ب رای تعی ین رش د
ارتفاع و رشد قط ر ت اج پوش ش در ابت دای آزم ایش ای ن
اندازهگیریها انجام و سل  ،با تکرار آن در پایان هر فص ل
رویش عملکرد تیمارها با یکدیگر مقایسه شد.
روشهای آماری
تجزیهوتحلیل آماری دادهها به کم نرمافزار  SASو رس م
نمودارها با  Excelص ورت گرف ت .نرم ال ب ودن خطاه ای
آزمایشی ب ا در نظ ر گ رفتن می زان چ ولگی و کش یدگی
نمودار دادهها بررسی شد [ .]18تجزیهه ای آم اری ش امل
ح داقل و ح داکثر ص فات ،انح راف از اس تاندارد ،تجزی ۀ

جدول  .5وضعیت زندهماني نهال زردتاغ در تیمارهای مختلف
تیمار

تعداد نهال خشکشده

درصد نهال خشکشده

I0 P0

0
0
1
1

0
0
1/7
1/7

I0 P1
I1P0
I1 P1

 :I0آبیاری با فاصلۀ  20روز :I1 ،آبیاری با فاصلۀ  40روز :P0 ،عدم استفاده از صفحات پالنتب  :P1 ،استفاده از صفحات پالنتب
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جدول  .6نتايج تجزيۀ توصیفي صفات در نهال زردتاغ در سه سال اجرای طرح (( )1399-1397مقادير برحسب سانتيمتر)
صفت
رشد ارتفاع
رشد قطر تاج

تعداد

کمترين

بیشترين

داده

مقدار

مقدار

36
36

13/25
9/55

26/35
17/60

میانگین
19/39
12/60

خطای

انحراف

ضريب

خطای

ضريب

خطای

استاندارد

استاندارد

چولگي

استاندارد

کشیدگي

استاندارد

0/54
0/36

3/26
2/18

0/03
0/55

0/39
0/39

-0/85
-0/54

0/77
0/77

جدول  .7نتايج اسپلیت -اسپلیت پالت در زمان بر شاخصهای رشد نهال زردتاغ در سه سال اجرای طرح ()1399-1397
منابع تغییرات

درجۀ آزادی

بلوک
سال
سال × بلوک
آبیاری
سال × آبیاری
آبیاری × بلوک
پالنتب
سال × پالنتب
آبیاری × پالنتب
سال × آبیاری × پالنتب
خطا
ضریب تغییرات )%

2
2
4
1
2
2
1
2
1
2
16

میانگین مربعات صفات
ارتفاع

قطر تاج

1/83 ns
**90/66
4/10 ns
12/08 ns
2/94 ns
7/28 ns
8/65 ns
0/69 ns
*28/18
4/99 ns
5/70

3/94 ns
**25/79
3/56 ns
3/96 ns
0/70 ns
**15/72
**15/68
*6/86
1/50 ns
1/21 ns
1/42

0/168

0/173

** و * بهترتیب اختالف در سط  0/01و  0/05معنادار است ns .در سط احتمال  0/05اختالف معناداری وجود ندارد.

مقایسۀ میانگین چندمتغیرۀ صفات در نتیجۀ اث ر ت وأم
سال در آبیاری نه اله ای زردت ا( در تیماره ای مختل ف
آبیاری از نظر رشد ارتفاع به دو گروه مستقل تفکی ک رد.
بر این اس اس ،تیماره ای  4 ،3 ،5و  6ب هترتی ب ب ا رش د
 21/00 ،21/24 ،21/34و  20/32سانتیمتر در گ روه اول
و تیماره ای  2و  1ب هترتی ب ب ا رش د  15/12و 17/33
س انتیمت ر کمت رین رش د ارتف اع را داش تند .همچن ین،
نهالهای تا( از نظر رشد قطر ت اج در تیماره ای مختل ف
آبیاری در دو گروه مستقل و ی گروه مشترک دستهبندی
شدند .بر این اساس ،تیماره ای  2و  1ب هترتی ب ب ا رش د
 14/34و  14/11سانتیمتر در باالترین گروه و تیمار  3ب ا
رشد  10/79سانتیمتر کمترین رشد قطر ت اج را داش ت و
در پایینترین گروه قرار گرفت جدول .)8
مقایسۀ میانگین چندمتغیره صفات در نتیجۀ اث ر ت وأم
سال در استفاده از صفحات پالنتب ب ه رو دانک ن در
تیمارهای مختلف ،استفاده از صفحات پالنتب را از نظ ر
رشد ارتفاع به دو گروه مستقل تفکی کرد .بر این اس اس،
تیمارهای  3 ،4 ،6و  5بهترتی ب ب ا رش د ،21/34 ،21/40

 20/90و  20/26سانتیمتر در گروه اول و تیمارهای  1و 2
بهترتیب با رشد  15/54و  16/90سانتیمتر کمترین رش د
ارتفاع را داشتند .همچنین ،نهالهای تا( از نظر رشد قط ر
تاج در تیمارهای مختلف استفاده از پالنتب در دو گ روه
مستقل قرار گرفتند .بر این اساس ،تیمار  2با رشد 15/73
سانتیمتر با بیشترین مقدار در گروه اول و تیمارهای ،4 ،3
 6 ،5و  1بهترتیب با رشد 12/59 ،11/77 ،11/44 ،11/33
و  12/72سانتیمتر کمترین رشد قطر تاج را داش تند و در
گروه دوم قرار گرفتند جدول .)9
به طور کلی ،ارتفاع نهال زردتا( در تیمارهای مختلف
آبیاری و استفاده از پالنتب در ساله ای اج رای ط رح
اف زایش داش ت ج دول  .)10اخ تالف حاص ل از ه ر
اندازهگیری با اندازهگیری قبلی مرتبط با رش د ارتف اع در
نهال زردتا( نشان داد رشد ارتفاع نه اله ای زردت ا( در
تیمارهای استفاده از صفحات پالنتب نسبت ب ه ش اهد
بیشتر بود که این اختالف در تیمار آبیاری ب ا فاص لۀ 40
روز بین تیمار ص فحات پالن تب و ش اهد بیش تر ش د
جدول .)11

آبدوست پالنتبک بر رشد و استقرار نهالهای زردتاغ ...
توکلي نکو و همکاران :اثر صفحات 
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جدول  .8مقايسۀ میانگین چندمتغیره (سال × آبیاری) صفات در نهال زردتاغ در سه سال اجرای طرح (مقادير برحسب سانتيمتر)
میانگین صفات
نماد

تیمار

رشد ارتفاع
2/97 = LSD
17/33b
15/12b
21/24a
21/00a
21/34a
20/32a

1
2
3
4
5
6

Y1I0
Y1I1
Y2I0
Y2I1
Y3I0
Y3I1
میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ستون اختالف معناداری ندارند.
 :Y1I0سال اول × آبیاری با فاصلۀ  20روز  :Y1I1 ،سال اول × آبیاری با فاصلۀ  40روز
 :Y2I0سال دوم × آبیاری با فاصلۀ  20روز :Y2I1 ،سال دوم × آبیاری با فاصلۀ  20روز
 :Y3I0سال سوم × آبیاری با فاصلۀ  40روز  :Y3I1 ،سال سوم × آبیاری با فاصلۀ  40روز

رشد قطر تاج
2/55 = LSD
14/11a
14/34a
10/79b
11/98ab
11/98ab
12/47ab

جدول  .9مقايسۀ میانگین چندمتغیره (سال × صفحات پالنتبک) صفات در نهال زردتاغ در سه سال اجرای طرح (مقادير برحسب سانتيمتر)
میانگین صفات
نماد

تیمار

رشد ارتفاع
2/97 = LSD
15/54b
16/90b
20/90a
21/34a
20/26a
21/40a

1
2
3
4
5
6

Y1P0
Y1P1
Y2P0
Y2P1
Y3P0
Y3P1
میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ستون اختالف معناداری ندارند.
 :Y1P0سال اول × آبیاری با فاصلۀ  20روز :Y1P1 ،سال اول × آبیاری با فاصلۀ  40روز
 :Y2P0سال دوم× آبیاری با فاصلۀ  20روز :Y2P1 ،سال دوم× آبیاری با فاصلۀ  40روز
 :Y3P0سال سوم× آبیاری با فاصلۀ  20روز :Y3P1 ،سال سوم× آبیاری با فاصلۀ  40روز

رشد قطر تاج
2/55 =LSD
12/72b
15/73a
11/33b
11/44b
11/77b
12/59b

جدول  .10مقايسۀ میانگین ارتفاع ساالنۀ نهال زردتاغ در سالهای اجرای طرح ()1399-1397
تیمار

فروردين1397
(سانتيمتر)
53/96 ab
52/93 b
55/88 a
52/33 b

مهر 1397
(سانتيمتر)
72/46 a
73/61 a
73/59 a
73/51 a

I0 P0
I0 P1
I1 P0
I1 P1
میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ستون اختالف معناداری ندارند.
 : I0آبیاری با فاصلۀ  20روز :I1 ،آبیاری با فاصلۀ  40روز :P0 ،عدم استفاده از صفحات پالنتب

مهر 1399
(سانتيمتر)
118/3c
124/07b
123/67b
129/42a

مهر 1398
(سانتيمتر)
94/85 b
99/26ab
99/94ab
100/86 a
شاهد) :P1 ،استفاده از صفحات پالنتب

جدول  .11مقايسۀ میانگین رشد ارتفاعي نهال زردتاغ در سالهای اجرای طرح ()1399-1397
تیمار

رشد ارتفاع در سال اول
(سانتيمتر)
18/50c
20/69b
17/71d
21/18a

رشد ارتفاع در سال دوم
(سانتيمتر)
22/39d
25/65c
26/35b
27/35a

I0 P0
I0 P1
I1 P0
I1 P1
میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ستون اختالف معناداری ندارند.
 :I0آبیاری با فاصلۀ  20روز :I1 ،آبیاری با فاصلۀ  40روز :P0 ،عدم استفاده از صفحات پالنتب

شاهد) :P1 ،استفاده از صفحات پالنتب

رشد ارتفاع در سال سوم
(سانتيمتر)
23/45c
24/81b
23/73c
28/56a
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تیمار آبیاری با فاصلۀ  40روز بین تیمار صفحات پالنتب و
شاهد بیشترین مقدار را نشان داد جدول  .)13شکله ای 3
و  4بهترتیب تغییرات ارتفاع و تغییرات قطر تاج نهال ت ا( در
تیمارهای مختلف را در دورههای آماربرداری و شکله ای 5
و  6رشد ارتفاع نهال رشد قر تاج نه ال ت ا( را در س ه س ال
اجرای طرح نشان میدهد.

همچنین ،قطر تاج نه ال زردت ا( در تیماره ای مختل ف
آبیاری و استفاده از پالن تب در س اله ای اج رای ط رح
افزایش داشت جدول  .)12به ط ور کل ی ،رش د قط ر ت اج
نهالهای زردتا( که از اختالف هر اندازهگیری با اندازهگی ری
قبل ی ب ه دس ت آم د ،در تیماره ای اس تفاده از ص فحات
پالنتب نسبت به شاهد بیش تر ب ود ک ه ای ن اخ تالف در

جدول  .12مقايسه میانگین قطر تاج نهال زردتاغ در سالهای اجرای طرح ()1399-1397
تیمار
I0 P0
I0 P1
I1 P0
I1 P1

فروردين 1397

مهر 1397

مهر 1398

مهر 1399

(سانتيمتر)

(سانتيمتر)

(سانتيمتر)

(سانتيمتر)

82/23a
79/04b
79/81b
77/98c

98/58b
100/02a
97/70c
99/69a

107/92b
109/15ab
108/02b
111/35a

120/94b
122/80b
121/39b
127/14a

میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ستون اختالف معناداری ندارند.
 :I0آبیاری با فاصلۀ  20روز :I1 ،آبیاری با فاصلۀ  40روز :P0 ،عدم استفاده از صفحات پالنتب

شاهد) :P1 ،استفاده از صفحات پالنتب

جدول  .13میانگین رشد قطری تاج نهال زردتاغ در سالهای اجرای طرح ()1399-1397
تیمار
I0 P0
I0 P1
I1 P0
I1 P1

رشد ارتفاع در سال اول

رشد ارتفاع در سال دوم

رشد ارتفاع در سال سوم

(سانتيمتر)

(سانتيمتر)

(سانتيمتر)

16/35d
20/98b
17/89c
21/71a

9/35c
9/13c
10/32b
11/66a

13/02c
13/65b
13/37b
15/80a

میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ستون اختالف معناداری ندارند.
 :I0آبیاری با فاصلۀ  20روز :I1 ،آبیاری با فاصلۀ  40روز :P0 ،عدم استفاده از صفحات پالنتب

شاهد) :P1 ،استفاده از صفحات پالنتب

شکل  .3میانگین ارتفاع نهال زردتاغ در دورههای مختلف آبیاری در سالهای اجرای طرح ()1399-1397
 :I0آبیاری با فاصلۀ  20روز :I1 ،آبیاری با فاصلۀ  40روز :P0 ،عدم استفاده از صفحات پالنتبک (شاهد) :P1 ،استفاده از صفحات پالنتبک
(طی  8ماه فصل خشک در سال ،هر نهال در تیمار آبیاری با فاصلۀ  40روز  60مرتبه و در آبیاری با فاصلۀ  20روز (شاهد)  120مرتبه آبیاری شد)

آبدوست پالنتبک بر رشد و استقرار نهالهای زردتاغ ...
توکلي نکو و همکاران :اثر صفحات 

شکل  .4میانگین قطر تاج نهال زردتاغ در دورههای مختلف آبیاری در سالهای اجرای طرح ()1399-1397
 :I0آبیاری با فاصلۀ  20روز (شاهد) :I1 ،آبیاری با فاصلۀ  40روز :P0 ،عدم استفاده از صفحات پالنتبک (شاهد) :P1 ،استفاده از صفحات پالنتبک
(طی  8ماه فصل خشک در سال ،هر نهال در تیمار آبیاری با فاصلۀ  40روز  60مرتبه و در آبیاری با فاصلۀ  20روز (شاهد)  120مرتبه آبیاری شد)

شکل  .5رشد ارتفاع نهال تاغ در سه سال اجرای طرح ()1399-1397
 :I0آبیاری با فاصلۀ  20روز (شاهد) :I1 ،آبیاری با فاصلۀ  40روز :P0 ،عدم استفاده از صفحات پالنتبک (شاهد) :P1 ،استفاده از صفحات پالنتبک
(طی  8ماه فصل خشک در سال ،هر نهال در تیمار آبیاری با فاصلۀ  40روز  60مرتبه و در آبیاری با فاصلۀ  20روز (شاهد)  120مرتبه آبیاری شد)

شکل  .6رشد قطر تاج نهال تاغ در سه سال اجرای طرح ()1399-1397
 :I0آبیاری با فاصلۀ  20روز (شاهد) :I1 ،آبیاری با فاصلۀ  40روز :P0 ،عدم استفاده از صفحات پالنتبک (شاهد) :P1 ،استفاده از صفحات پالنتبک
(طی  8ماه فصل خشک در سال ،هر نهال در تیمار آبیاری با فاصلۀ  40روز  60مرتبه و در آبیاری با فاصلۀ  20روز (شاهد)  120مرتبه آبیاری شد)
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بحث
نتایج تحقیق نشان داد تأثیر صفحات پالنتب بهخص وص
در تیمار با فاصلۀ آبیاری بیشتر  40روز) بر ش اخ قط ر
تاج نهال زردتا( مؤثر است .از آنجا که صفحات پالن تب
کامالً منشأ طبیعی دارند و از ضایعات چوب و فیبر س اخته
میشوند ،میتوانند پ از تخری ب ب ه اف زایش م واد آل ی
خ اک کم کنن د .در تیماره ای اس تفاده از ص فحات
پالنتب و شاهد در آبیاری با فاص لۀ زم انی کمت ر ،ه یچ
نهالی خش نشد .همچنین ،اثر تیمار استفاده از ص فحات
پالن تب در فاص لۀ دور آبی اری بیش تر نی ز در می زان
زندهمانی نهال زردتا( اختالفی وجود نداشت [.]11
مقایسۀ میانگین چندمتغیرۀ صفات در نتیجۀ اث ر ت وأم
س ال در آبی اری ب ه رو دانک ن نه اله ای زردت ا( در
تیمارهای مختلف آبیاری را از نظر رشد ارتفاع به دو گ روه
مستقل تفکی کرد .بر این اساس ،تیمارهای توأم آبی اری
با فاصلۀ  20روز در سال سوم ،آبیاری با فاص لۀ  20روز در
سال دوم و آبیاری با فاصلۀ  40روز در سال سوم بیش ترین
رشد ارتفاع را داشته و تیمارهای آبیاری ب ا فاص لۀ  40روز
در سال اول و آبیاری با فاصلۀ  20روز در سال اول کمترین
رشد ارتفاع را داشتند .همچنین ،نهالهای تا( از نظر رش د
قطر تاج در تیمارهای توأم سال در آبیاری دو گروه مستقل
و ی گروه مشترک دس تهبن دی ش دند .ب ر ای ن اس اس،
تیمارهای آبیاری با فاصلۀ  40روز در سال اول و آبیاری ب ا
فاصلۀ  20روز در سال اول بیشترین رشد قطر تاج را داشته
و تیمار آبیاری با فاصلۀ  20روز در سال دوم کمترین رش د
قطر تاج را داشت و در پایینترین گروه قرار گرفت .بر ای ن
اساس بهطور کلی رشد ارتفاع نه ال زردت ا( در س اله ای
اولیه پ از کاش ت بیش تر از س اله ای بع دی ب ود ک ه
میتواند به دلیل سرشت گیاه و شرایط خ اک ب رای رش د
گیاه در سالهای اولیه پ از کاشت باشد ،ولی رشد قط ر
تاج نهال در سالهای بع دی بیش تر از س ال اول ب ود ک ه
میتواند به دلیل امکان استقرار و بهبود شرایط خاک ب رای
رشد گیاه در سالهای بعدی پ از کاشت باش د .مقایس ۀ
میانگین چندمتغیرۀ ص فات در نتیج ۀ اث ر ت وأم س ال در
استفاده از صفحات پالنتب ب ه رو دانک ن نه اله ای
زردتا( را از نظر رشد ارتفاع به دو گ روه مس تقل تفکی
کرد .بر این اساس ،تیمارهای استفاده از صفحات پالنتب
در سال سوم ،استفاده از صفحات پالنتب در س ال دوم،
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عدم استفاده از ص فحات پالن تب در س ال دوم و ع دم
استفاده از صفحات پالنتب در سال سوم بیش ترین رش د
ارتف اع را داش ته و تیماره ای ع دم اس تفاده از ص فحات
در
پالنتب در سال اول و استفاده از صفحات پالن تب
سال اول کمترین رش د ارتف اع را داش تند .ای ن نت ایج ب ا
 Banedjschafieو  )2015 Durnerمبنی بر اثر صفحات
پالنتب در کاهش مصرف آب و اف زایش تولی د محص ول
مطابقت داشت [.]12
همچنین ،نهالهای زردتا( از نظ ر رش د قط ر ت اج در
تیمارهای مختلف استفاده از پالنتب در دو گروه مستقل
قرار گرفتند .به طور کلی ،رشد قطر و ارتفاع نه ال زردت ا(
در سالهای بعدی بیش تر از س ال اول ب ود ک ه م یتوان د
بهدلیل امکان استقرار و بهبود شرایط خاک برای رشد گیاه
در ساله ای بع دی پ از کاش ت ب ه دلی ل اس تفاده از
صفحات پالنتب باشد.
به طور کلی ،ارتفاع نهال زردتا( در تیمارهای مختل ف
آبیاری و استفاده از پالنتب در س اله ای اج رای ط رح
افزایش داشت .رشد ارتفاع نهالهای زردت ا( در تیماره ای
استفاده از صفحات پالنتب نسبت به ش اهد بیش تر ب ود،
این اختالف در تیمار آبیاری با فاص لۀ زم انی بیش تر ب ین
تیمار صفحات پالنتب و شاهد بیشتر ب ود .ای ن موض وع
م یتوان د ب ه دلی ل اف زایش نفوبپ ذیری خ اک و ق درت
نگهداری آب در خاک باشد که با نتایج تحقیق Ben-Hur
 )2013در خاکهای ورتیسول و لومی که تأثیر پلیمر ب ر
اف زایش امک ان نف وب آب ب ه داخ ل خ اک را نش ان داد،
همخوانی داشت [ .]14افزودن پلیمر پلیآکری لآمی دی از
نوع آنیونی در مقایسه با خ اک ش اهد ب ه ک اهش روان اب
منجر شده و حرکت آب به داخل خ اک را ب ر اث ر ک اهش
تراکم خاک آسانتر و بیشتر میکند .همچن ین ،قط ر ت اج
پوشش نهال زردتا( در تیمارهای مختلف آبیاری و استفاده
از پالنتب در س اله ای اج رای ط رح اف زایش داش ت.
افزایش رشد بیشتر در فواصل بیشتر آبیاری ،ممک ن اس ت
به دلیل ت أثیر بیش تر اس تفاده از ص فحات پالن تب در
فواصل بیشتر آبیاری و امکان شستوشوی مواد تولیدش ده
ماسهای) بر اثر آبیاری
توسط این صفحات در خاک سب
بیشتر باشد.
به ط ور کل ی ،رش د قط ر ت اج نه اله ای زردت ا( در
تیمارهای استفاده از صفحات پالنتب نس بت ب ه ش اهد

آبدوست پالنتبک بر رشد و استقرار نهالهای زردتاغ ...
توکلي نکو و همکاران :اثر صفحات 

بیشتر بود ،این اختالف در تیمار آبی اری ب ا فاص لۀ بیش تر
بین تیمار صفحات پالنتب و ش اهد بیش تر ب ود .رش د
ارتفاع و رشد قطر تاج نهال ت ا( در تیماره ای مختل ف در
سالهای اولیه پ از کاشت شتاب بیشتری داشت ،کاهش
شتاب رش د در س اله ای بع دی ممک ن اس ت ب ه عل ت
شستوشوی مواد تولیدشده توسط این ص فحات در خ اک
سب ماسهای) بر اثر آبیاری بیشتر باشد.
نتیجهگیری
نتایج کلی پژوهش نشان داد استفاده از صفحات پالن تب
میتواند در کاهش تلفات نهال زردت ا( در س ال اول کش ت
تأثیر داشته باشد .چنانچ ه نت ایج پ ژوهش نش ان داد رش د
قطری و ارتفاعی نهال زردت ا( در س اله ای بع دی کاش ت
بیشتر از سال اول بود که میتواند به دلیل امک ان اس تقرار و
بهبود شرایط رطوبتی خاک برای رش د گی اه در س اله ای
بعدی پ از کاشت در نتیجه استفاده از صفحات پالنتب
باشد ،ممکن اس ت در ش رایط آزم ایش تجزی ۀ کام ل ای ن
صفحات و آزادسازی مواد و اثرگذاری باکتریهای موجود در
آن ،به زمانی بیش از ی سال نیاز باشد.
رشد ارتفاع نه ال زردت ا( در س اله ای اولی ه پ از
کاشت بیشتر از سالهای بعدی بود که میتوان د ب ه دلی ل
سرشت گیاه و شرایط خاک برای رشد گی اه در س اله ای
اولیه پ از کاشت باش د ،ول ی رش د قط ر ت اج نه ال در
سالهای بعدی بیشتر از سال اول بود که میتواند به دلیل
امکان استقرار و بهبود شرایط رط وبتی خ اک ب رای رش د
گیاه در سالهای بعدی پ از کاشت باشد .بر این اس اس
به طور کلی رشد قطر و ارتفاع نهال زردت ا( در س اله ای
بعدی بیشتر از سال اول بود که میتواند ب ه دلی ل امک ان
استقرار و بهبود شرایط خاک برای رشد گیاه در س اله ای
بعدی پ از کاشت به دلیل استفاده از صفحات پالنتب
باشد .افزایش رشد در فواص ل ط والنیت ر آبی اری ،ممک ن
است به دلیل تأثیر استفاده از صفحات پالنتب در فواصل
طوالنیتر آبیاری و امکان شس توش وی م واد تولی دش ده
توسط این صفحات در خ اک س ب ش ن ل ومی) ب ر اث ر
آبیاری بیشتر باشد .ممکن است به علت شستوشوی م واد
ماسهای) بر
تولیدشده توسط این صفحات در خاک سب
اثر آبیاری بیشتر باشد.
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در این تحقیق تأثیر مفید صفحات پالنتب بر ص فات
اندازهگیریشده و رشد زردت ا( در ش رایط ک م آبی اری در
اراضی بیابانی مشاهده شد .استفاده از ای ن ص فحات ب رای
نهالکاری در اراضی بیابانی با هدف صرفهجویی آب توصیه
میشود ،هر چند به دلیل افزایش نرخ ارز شایسته است ب ا
مهندسی معکوس و یا تولید تحت لیسان  ،ای ن محص ول
خارجی در داخل کشور تولید شود .درخور ی ادآوری اس ت
صفحات پالنتب کامالً منشأ طبیعی دارن د و از ض ایعات
چوب و فیبر و میکروارگانیس مه ای مفی د خ اک س اخته
میشوند و میتوانند پ از تخریب ب ه اف زایش م واد آل ی
خاک بهخص وص در اراض ی ک محاص لخیز بیاب انی کم
کنند .با توجه به نتایج تحقیق مبنی عدم اختالف معن ادار
صفات رشد و عملکری نهال زردت ا( در مق ادیر کمت ر آب،
توصیه میشود آبیاری از فواصل رای ج  20روز ی ب ار ب ه
فاصلۀ بیشتر  40روز ی بار ص ورت گی رد .ض روری اس ت
تحلی ل اقتص ادی هزین ه – فای ده اس تفاده از ص فحات
پالنتب در مقایسه با هزینههای آبیاری بررسی شود.
سپاسگزاری
نگارن دگان مرات ب تش کر و ق دردانی خ ود را از مؤسس ۀ
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،مرکز تحقیقات و آموز
کشاورزی و منابع طبیعی استان قم که زمینهساز تصویب و
اجرای این تحقیق بودهاند ،اع الم م یدارن د .همچن ین ،از
ادارۀ کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس تان ق م ک ه ب ا در
اختی ار ق رار دادن اراض ی مناس ب ب رای اج رای ط رح،
نگه داری و مراقب ت از نه اله ای آزمایش ی و دیگ ر
حمایتهای مادی و معنوی قدردانی میشود.
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