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ا
چکیده
این پژوهش با هدف بررسی علل پژمردگی تاغزارهای دست کاشت از نظر خصوصیات پوشش گیاهی و خاک در دشت اردستان در محدودهای با مساحت 385/49
هکتاری انجام شد .نمونه برداری از سه منطقه یک هکتاری شاداب ،نیمه پژمرده و پژمرده در سه تکرار انجام و مطالعات خاکشناسی و پوشش گیاهی (تراکم و
سن) صورت گرفت .به منظور تعیین میزان اثر هر عامل بر پژمردگی تاغ ،اطالعات بهدست آمده از بررسی عوامل بهدلیل یکنواختی و شرایط یکسان منطقه با روش
فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامال تصادفی تجزیه واریانس و مقایسه میانگین انجام گرفت .نتایج بهدست آمده نشان داد انبوهی ،سن توده ،محدودیتهای
خاک  SAR ،pHو  ، Ecکمبود منیزیم محلول در خاک در سطح  44درصد و سدیم محلول در خاک در سطح احتمال  43درصد دارای اختالف معنیدار می -
باشد .بهنظر میرسد با توجه به شرایط فیزیولوژیک و سازشپذیری گونه تاغ ،مقادیر فاکتورهای خاک برای این گونه قابل تحمل میباشد و تنها میتوان عوامل
مسن بودن (سن باالی  53سال) توده و انبوهی (تراکم باال در مناطق پژمرده) که باعث ایجاد رقابت بر سر آب و مواد غذایی میشود را علت پژمردگی برشمرد.
بنابراین پیشنهاد میشود که با استفاده از افراد بومی منطقه ،برداشت اصولی از توده های تاغ مسن به شرط نظارت کارشناسان مجرب جهت کنترل تراکم و سن
تاغزارها و همچنین جلوگیری از آفات انجام گیرد.
واژههای کلیدی :اردستان ،انبوهی ،بلوک کامال تصادفی ،پژمردگی ،تاغزار.

مقدمه
از امهمت ینااقرامشتامری یت ادنامقشالکااشاگست شاانشاش دا

ا ایطامختلفاجوی اواهمچسننا شزگشنیااشاخشکهشیا دکا

اگنشه ااز ا یق ارشات اگونکهشی ا شزگشن ااشا

تش ا سزنن او اننشز اارولوژیم ارمد ااهمنت افوقالنشداای ااک اتشغا

مسطقک ام اشار ا(نحنم زاداد ا1390؛ اخلخشل د ا )1332اتشغ ااشا

دادا اا ت ا(تورل نمو او اهممشنا د ا )1309ارشات ادنختش اوا

دااتناخصوصنشتاخدم پسسریدااونپسسریاوااندو ت ا

دنختچکهشیاانشاشن اخصوصش اتشغا()Haloxylon. sppااکمسظونا

خود ااک اعسوا ایم ااز امسش بت ین اگونکهشی اانشاشن ام اشارا

تثدنتاانهشی انوا ااشاا تفشدااازااشدامنهشیااط نج اا ایا

رک ااک ون او نی ادن اعملنشت اتثدنت اانولوژیک اان اموندا

اولننااشنادناردونادنا ش ا 1344ادنامسطقکاحشنثآاشدا دزوانا

ا تفشدااق اناگ فتکاا تا(عل احمرر ونیدا )1303دی زیست ا

اک اعسوا ایک ارشن ااج ای  -اآزمشید ااک اانجشم ان نر او ا پسا

 23اتشا 22ا شلکداتولنرااذنازیشدداگست شا ییاوا شزگشنیااشا

اکا شی اا تش هشیاردوناچو اخوز تش دار مش دا مسش دایزددا

احنشی اپوا
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نستش او االوچستش اتو نک او اگست ش ادادا اار ا(ا نشمدا
 )1393ا

اوماسشخت امسش قااقرامااکاا نشمکنیزیامری یتاایناجسزاهشا
نموداتشاازامدمالتاموجودارش تکااود ا ا
رشم ان او اهممشنا ا( )1302ا

اشاوجودادااتنا شزگشنیاوامقشومتاتشغادناا ایطاانشاش دا

اتحقنق ادن اموند اعلاا

خنل ازود ااک اموازات انونر اتو نک انهش رشنی ادن امسش قا

پژم دگ اجسزاهشیاتشغزانااامذنایزدانتنجکاگ فتسرارکافسف دا

مختلفد اآثشن اپژم دگ ا اشخکهش او اپشیکهش ادن اتوداهشیا

پتش نمد ارلسنم او امسنزیم ادن اانرام اهوای اگنشهش اتشثن ارشهسراا

قریم ت اظشه اگ دیر ارک اندشنک ااشنزی ااز انشتوان ازیست ااینا

منس دانیاا ااشخصااشداا اگنشاادااتکاا ت ااکانظ ام ن را

مسش ق اا ای اردنر ااشن ا سزنن ااین اتوداهشی اجسزل ااوداا

انا ادااتک اا ت ا

دن اانن ااین اعسشص اپتش نم امهمت ین انق

ا تا(نضشی دا )1393اخدمنرگ اتشغهشادالیاامتفشوتادااتکا

اشغستشن مندری او ازانعرنش ا()1309ا

وااستکااکامسطقکااینادالیاامتغن ام اشاسرداعواماامختلف اازا

اش ااعمش اعملنشت اه س اا اتشغرشنیهشی ادن امن ض اپریراا

قدنا ات ارم او ااندوه اتشغ ا()Tavakoli Neko et al., 2009دا

خدمنرگ ادنحوزا ادات ایزد -ااندرش اا تش ایزدد اا ش ادنا

خصوصنشتافنزیم اخشکدامنزا ااشننرگ اوانوااطامتقشااااننا

انتفشع ا 32ا شنت مت ی ااز ا طح اخشک ااک اعسوا اانواای اا ت ا

آنهش ا(احمریش یزدی او انهد د ا)1309د امنزا ا ریمد افسف دا

اکمسظون اجوا شزی او اا تم از احنشت اپشیران اآنهش ام اشار ا

پتش نمدارلسنماوامسنزیماوااونیاخشکا(جنف یاواهممشنا دا
1393؛ امن محمری او اهممشنا د ا)1301د اتس
هممشنا دا)1303ادناا ن

اخدم ا(ناد اوا

هشیام تدطااشاخدمنرگ اتشغاذر ا

گ دیرااا ت ا ا

تورل نمو او اهممشنا

اتحقنق اانش ار دنرارکا

ا( )1309اعواما اخدک اار ا ا

دنختچکهشی اتشغ ادن امسطقک امن مست اقم انا اا ن

او اندش ا

دادنر ارک ااونی اتسهش اعشما اپژم دگ اواخدک اار ادنختش ا
ندوداد االمک ات ارم ااشال ادن اا وز ااین امدما امهمت ام اشار ا

دنامسطقکاداتااند تش اننزادنانا تشیاجوا شزیاواتسکا

مدمالتاارولوژیکاوانشن شی اتغذیکایاهم ااااشات ارمازیشداوا

ر د اتشغزانهشیاپژم داد اپشیکهشیاقطیااراداجستانزدااوایشا

عرمانعشیتافشصلکامسش بارشاتاازادالیا اعمرااخدمنرگ ا

دن اانرک ازمش اپس ااز اجست ازد ااشخکهشی اجوا اخدکا

تشغزانهشیامسطقکام اشار ا ا

اراانراواه ساتشغهشیاپژم دااهماآ انااازااح ا اپژم دگ ا

محمودی او اهممشنا ا( )1301اانتدشط اانن اویژگ هشیا

خشنج انم رسر ا(اشغستشن مندری او اهممشنا د ا )1393ا

فنزیم او اانمنشی اخشک ااش ااشداا اگونک اتشغ ادن اتشغزانهشیا

ع صکهشیاتحتااج ایاایناعملنشتامری یت ااکاایناعلتارکا

دنن اواداتارشاتادناداتاحسننآاشداخ ا ش اجسوا اناا

پواد ادن ا طح ازمنن اوجود انرااتکد امجردا اتحت اتشثن ا

ا ن

اواندش ادادنرارکاخواصافنزیم اواانمنشی اخشکااکا

ح رتامش کهشیانوا اق اناگ فتسر اوزشااشدا عتااندت یا

ویژا اویژگ هشی احشصلخنزی اآ ااز امهمت ین ااشخصهشیا

گ فتک او ا دب اایجشد ا وفش هشی اان ام اود او ااین ا وفش هشا

موث ادنااشداا اگونکاتشغاا ت ا Quanlinاواهممشنا ا()2333ا

دب امرفو اار ااناض اردشونزید انو تشهشد اتش نسشتا

اض یب اپژم دگ اتشغ ا( )H. ammondenderonاوا

اش اا ن

نظشم داخطاآهناواجشداهشداآ نبااکاچ خکاصسنتاواننزاگ دا

ظ فنت اآب اموجود ادن اخشک اجسزاهشی اد ترشات امسطقکا

و اغدشن احشصلک اموجب امدمالت اتسفس اا ای ا شرسنن ااینا

اشنجننگنزی اندش ادادنر ارک ااگ اآب اموجود ادن اخشکهشیا

اه تش اارا اا ت اهمچسنن اتشغزانهشی اپژم دا امحل اامنا

اس ارمت اازا 3/924ادنصرااشاراگنشااخواهرام ُداواهسزشم ا

ا ای اآفشت ااز اجملک امونیشنک او اجونرگش اموذی ااک اخصوصا

رک اآب اانن ا 3/924اتش ا 3/1ادنصر ااشار ازادآونی انرااتک اوا

اپدک ا شلک او اانمشنیا

هسزشم ارک امنزا اآب ااندت ااز ا 3/1ادنصر ااشار انار ان مش ا

موش او ااک اهم اا اآ ااشعث اافزای

وااستکااکاآ ام اود ااسشا این ااشاتوجکااکاموانداذر ااراادنا
مری یت اجسزاهشی اد ترشات امسش ق اانشاشن اقدا ااز اه ا

خواهراار ا ا
هرف ااز ااین اپژوه

اا ن

اعواما اموث اا اپژم دگ ا

اقرام ااشیر اعلا اپژم دگ ازود اهسزشم ااین اجسزاهش اموندا

تشغزانهشاازانظ اخصوصنشتاپوا اگنشه اواخشکاوامقشیسکا

اق ان اگن د او ا پس اا امدسشی اظ فنت اتحما او اآ تشنکا

اث اعواماامختلفاواموث اا اایناپژم دگ ادناداتااند تش ا

ا ن
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او ااشسشختا

روی اا تش ااصفهش ااوداارکاازاامش ااکاروی اواازاجسوبااکا

م

ااشار ااین اتحقنق ام توانر ااش اا ن

ف آیسشرهشیاموث ادناپژم دگ اتشغزاندارمکاموث یادنااج ایا

اه تش ااصفهش اواازاا قااکااه تش انشئنناواازاغ بااکا

ا نشمکهششیااصشالح اوااقتصشدیاآ انمشیر ا

اه تش انطسز امحرود ام اشار امنشنزنن ااشنش ا شالنک احرودا

مواد و روشها

 143امنل مت ااودا ارک ااز اآذن امشا اا وع او ادن اف وندین امشاا

مشخصات محدوده مورد مطالعه
محرودا امطشلنشت ادنادهستش انیزستش اازاتواایااه تش ا

خشتمک ام یشارد امنزا امتو ط ادمشی ا شالنک ا 12/1ادنجکاااا
شنت گ اددامنزا ان واتانسد ا 32/3ادنصر اوااقلنمامسطقکااشا

اند تش ااش افشصلک ا 11ارنلومت ی ااز ااه ازوانا او اانناااااا

نوشاروپناننمکخدکا دااشاتشاستش اخدکاا ت ادنااماا

ع ضهشیاجغ افنشی ا"42/2ا'24ا33°اتشا"42/3ا'22ا33°اامشل ا ا

 1اموقننت اجغ افنشی امحرودا اموند امطشلنک اندش ادادا ااراا

و ا و اجغ افنشی ا" 2/2ا' 30ا 22°اتش ا" 3/2ا' 22°41ااا ق ا

ا ت ا

م اشار ااه تش ااند تش ااز ااه تش هشی اانشاشن او احشانکا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
شکل .5موقعیت محدوده مورد مطالعه در استان و شهرستان

ازاو نتا333د393د 1اهمتشنیاحوزااآاخنزااینااه تش ا

روش تحقیق

منزا ا333د 03اهمتشناآ اازا ش ا1322ااشاا تفشدااازانوشهشیا

نمونهبرداری پوشش گیاهی تاغ
پساازاجمیآونیاا العشتامسطقکامشنسراا ایطااقلنم اوا

ااشزدیریا

اگنشه او اخشک انمونکا دانی اانجشم اار ا

نهش رشنید ااذنپشا او ااذنرشنید ااک اصونت اترنیج ااکا
جسزاهشیاد ترشاتاتشغاتدریااگ دیرااا ت ا

رکاازامسطقکاصونتاگ فتامسشحتا 293/04اهمتشناتشغمشنیا

زمنناسش

د اپوا

اکمسظون اا ن

اعواما اخدمنرگ اتشغزانهشی امسطقکد ااینا

ااک اصونت اع صکای او اآزمشیدزشه ااج ا اار ااندت ا

اراانزدیکامحروداااشغااذناجهش آاشدااکاعسوا امحرودااموندا

پژوه

مطشلنک اانتخشب اگ دیر ااین امحرودا ادن ا ش ا 1314ااک ارمکا

تشغهشی امسطقک ااشغ ااذن اجهش آاشد ازند او اپژم دا او انار اتشجا

فشن او ازد ااذنپشا او ااش ازادآونی ااین اتودا اتو نک او ات ارما

پوا

اآنهشانشمسش بااود االدتکاپشیکهشیا دزاوااشداباتشغادنا

اندت ی ایشفتک او ادن احش احشض ااخ هشی او نن ااز اآ ادنا

انناتشغهشیازنداواپژم داااکاصونتاتکپشیکایشاتوداایادیراا

حش اپژم دااار ام اشارا(ا نشمدا )1394ا

ار اتکپشیکهشی ا دز ادن اا خ انقشط ااک اصونت اتوداای ااشا
ا ایط ایمسش ادیرا اارنر ارک ادن اانن اآنهش اپشیکهشی ازند اوا
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پژم دااننزاوجوداداات اا اا شساوضننتاظشه یاتوداامحاا

پالت اا اا ااش ایک اهمتشن او اا ای اه امسطقک ا 3اتم ان ادن انظ اا

پالتهش اانتخشب اگ دیر ا(اما ا )2ااش اتوجک ااک ااین انمتک ا کا

گ فتکاار االزمااکاذر اا تازمش انمونکا دانیادنااوایااآاش ا

مسطقک ااشدابد اننمک اپژم دا او اپژم دا اا ای انمونکا دانیا

دنانظ اگ فتکاارد ازی اادنااینازمش اتشغااکانارانهشی اخودا

ا دزی او اپژم دگ اپشیکهشا

ن نرادااکااذناندستکاواخدم اهواارشمال اتشثن اخود اناااعمش ا

انتخشب اگ دیر امننشن ا سج

نمودا او اپژم دگ

مدشهرا او ادن انظ اگ فتن احجم اتشج اپوا د اعرم اوجودا

ارشمال امدهود او اعالیم اظشه ی اآنهشاااااا

اشخکهشیاخدکااراداایستشدگ اگونکاواعرماوجوداآفتا

ندش دهسرااوضننتادقنقاظشه یاواداخل اآنهشام اشار اچ اا

ا اگونک ارک امویر ااشداا اتودا اا تد ااودا او ااگ ااشخکهشیا

رک ادن افصا ااهشن ادن ااث ااشننرگ هشی افصاد امممن اا تا

اصل ادچشنا خدمنرگ ااودنرادنارالساپژم دااواچسشنچکا

پشیکهشیاپژم داایشازنددااک وناموقتاعالیم اازااشداا اناادنا

از اه ادو اپشیک ایش اتش احرود ا خدمنرگ ادن اپشیکهش امدشهراا

خود اا وز ادهسرد اول ااک امحض اف ان نر افصا اخدک ااکا

م ارد اوضننت اظشه ی اتودا ادن ارالس اننمکپژم دا اق انا

وضننتااصل اخوداا م گ دنرا(ق اشننش اواهممشنا دا )1393ا

م گ فتسر ا(زنریاصفهشن او اهممشنا د ا )1391امسشحت اه ا

ا

شکل  .2موقعیت پالتها در محدوده مورد مطالعه

ا
سن و تراکم توده تاغ
یم اازامهمت یناپشنامت هشیاآمشنیاجهتامدخصانمود ا

مطالعات خاکشناسی محدوده مورد مطالعه
دن ااین اتحقنق اخشک ا ک امسطقک اذر اارا ااز الحشظا

مسش ق ارک اننشز ااک اا نشمکهشی اتسک ار د ا(ا ش ااصالح اوا

فشرتونهشیامختلفامونداا ن

اق اناگ فت اجهتاانجشمااینا

زادآونی)اا تداتننننا ناو ااندوه ایش ات ارم ام اشارا(ا نشمدا

مطشلنک ادن امحا اپالتهشی انمونکا دای اپوا

 )1393ا ایاتننننا ناگنشاادنا کامسطقکا(اشدابداپژم دااوا

پ وفنا احف او ادن ا ک اعمق ا3-33د ا 33-13او ا13-123اا

ننمکپژم دا)ااشاتوجکااکامطشلنشتاانجشماارااوااج ایاآزمو اوا

شنت مت ی انمونکا دانی اگ دیر ارک اجمنش ا 23انمونک اخشکا

مقشیسکد ااهت ین انوش اتنننن ا ند انوش اامشنش ادوا

جمیآونیاار انمونکاخشکهشااکاآزمشیدزشااخشکاواآباان ش ا

اشخز هشی اایجشد اارا ادن امحا اجوانکهشی اانتهشی ادن انظ ا

و اآزمشی هشی اانمنشی اا انوی اآ اانجشم اگ فت ااز اجملکا

گ فتکااراواپشیکهشادنا کارالسا نا3-3دا 3-12اوا12-22ا

فشرتونهشیاانرازاگن یاارا اECداpHدا SARاوامقرانارلسنمدا

شلک اق ان ادادا اارنر او ادن ازمش اآمشنا دانی ااین اام اموندا

مسنزیم او ا ریم ااود ا(ق اشننش او اهممشنا دا )1393ااز اآنجشی ا

توجک اق ان اگ فت او اتنراد اپشیکهش ادن اه اپالت ا(ا اا ااش ایکا

رکامقرانان واتاخشکادناتشغزانهشیاد ترشاتارمت اازاازا

همتشن او اا ای اه امسطقک ا 3اتم ان) اامشنش اگ دیر ا(ناد اوا

حشلت ا دنن ااود او ادن انتنجک اقشالنت انزهرانی ان وات ااینا

هممشنا دا1392؛اا نشمدا )1393ا

مسش ق ارمت ااود ا(محمودی او احمنمنش د ا)1333د ااک ااین ادلناا

اگنشه ایکا

پشنامت ان واتاخشکادناایناتحقنقامحش دکانز دیر االزمااکا

بررسی علل پژمردگی تاغزارهای دست کاشت از نظر خصوصیات پوشش گیاهی و خاک در دشت اردستان 03 /

پژم دا و پژم دا ااکدلناایمسواخت اواا ایطایمسش امسطقک

ذر اا ت ارک امسطقک اموند امطشلنک اا انوی اداتهشی اآا فت ا
دامسکای اواقی او ادن اارث انقشط اتو ط اتپکهشی امش کای اپوانراا

دناقشلب

ارااو امحااپ وفناهشیاحف ااراادناه امسطقکاپشیااوتکاتشغا

نوش افشرتونیا اموند اتجزیک او اتحلنا اق ان اگ فتسر اتجزیک اوا

آ امسطقکام اشارا(اماا )3ا

تحلنااداداهشااشان مافزانا SPSSاوامقشیسکامنشنزننهشااشاآزمو ا

داداهشی انرازااگن ی ارا دن ک محرودا اشدابد ننمک ا

ح آمشنی الوکهشی رشمال تصشدف اشا 3اتم اناو ااکا

چسردامسکایادانمناانجشماگ فت ا
ا
ا

شکل .5تصویر محل حفر پروفیل خاک
ا

نتایج

مطشلنک ادن اعمق ا 3-33ا شنت مت ی ااختالف امنس دانی انرانددا

مطالعه خاک منطقه در رابطه با پژمردگی تاغ

ادن اعمق ا 33–13او ا 13-123ا شنت مت ی ااختالفا ا

ول

فشرتونهشی اخشک امشنسراpHد اEcد SARد ارلسنمد امسنزیم اوا

منس دانی ادن ا طح ا 00ادنصر اوجود ادااتد ااک ا ونی ارکا

ریم امسش ق امختلف ادن اجرو ا 1ااز انظ اپژم دگ اموندا

منزا ا Ecادنامسطقکاپژم داااندت اازادوامسطقکادیز ااودااواا ا

مطشلنک او امقشیسک اق ان اگ فتسر ااین اعسشص ااک اعسوا ا ا

ا شسامنشنزننهشیاحشصااارااازامقشدی اپشنامت اEcدااندت ینا

اشخصهشی ااث گذان اا افشرتونهشی انوید ادنختش اانتخشبا

منشنزننام اوطااکامسطقکاپژم دااواهرایتاالمت یم ادنامسطقکا

گ دیرنر ا(صشلح او اهممشنا دا )1303انتشیج اتجزیک اوانیشنسا

پژم دا ااش اننمکپژم دا او ااشداب ادانای ااختالف امنس دانا ا

عسشص اخشکاتشغزانهشیاد ترشاتامسطقکاندش ادادارکامنزا ا

م اشار ا ا

هرایت االمت یم ا( )Ecااکد ت اآمرا اا ای ا ک امسطقک اموندا
جدول  .5مقایسه میانگین عناصر خاک در اعماق مختلف خاک
)EC(ds/m

عسشص ا
اعمشق ا

 pHا

(  Ca)meq/100 grا

اشداب ا

ننمکپژم دا ا

پژم دا ا

اشداب ا

ننمکپژم دا ا

پژم دا ا

ننمکپژم دا ا

پژم دا ا

 31aا

 4/3aا

 33/13bا

 3/23aا

 3/3bا

 3/43aا

 13/3aا

 11/41aا

 33/3abا

 13-33ا

 22aا

 2/0aا

 43/9bا

 3/23aا

 3/93bا

 3/13bا

 13/4aا

 13/1aا

 31/32aا

 123-13ا

 19/0aا

0/23a

21b

3/23a

9/3b

3/32c

12/1a

13/3a

33/3b

 33- 3ا

ا

ا

ا

ا

اشداب ا

ا

ا

ا

ا

ادامه جدول  .5مقایسه میانگین عناصر خاک در اعماق مختلف خاک*
عسشص ا
اعمشق ا

)Na(mg/kg

(  Mg)meq/100 grا

 SARا

اشداب ا

ننمکپژم دا ا

پژم دا ا

اشداب ا

ننمکپژم دا ا

پژم دا ا

اشداب ا

ننمکپژم دا ا

پژم دا ا

 33- 3ا

41/13a

0b

33b

291a

22b

230c

23/43a

3/21b

49/99c

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 13-33ا

 23/13aا

 12/11bا

 33/33bا

 331/1aا

 40/13bا

 113/1cا

 13/02abا

 11/39bا

 22/33cا

 123-13ا

 22/33aا

 13/13bا

 33bا

 411/1aا

 91/33bا

 113/3cا

 32/21bا

 13/20bا

 22/31cا

حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم وجود اختالف معنیدار می باشد.

نتشیج امقشیسک امنشنزنن اننز اندش اداد ارک ا pHادن ااعمشقا

مسطقکاننمکپژم داادناتمشمااعمشقااندت ینامقراناناادانداوادنا

مختلف ادانای ااختالف امنس دان ام اشاسرد ااک ا ونی ارک ادنا

pHهشی ارمد ااشداا اتشغزانهش ااندت ام اشار اهمچسنن ااننا
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منشنزننهشی ا pHادن اعمق ا 13–123ا شنت مت ی ادن ا طحا00ا

ویژگ اخشکامسطقکداانمشنیهشداآفشتدانوعاواژنوتنپ اتشغاننزا

دنصرااختالفامنس داناوجوداداند امقشیسکادیز اویژگ هشیا

استز اداند اهمچسننات ارماگونکااشعثانقشاتادنو اگونکایا

خشک اندش اداد ارک ااختالف امنس دانی اانن امقشدی ارلسنم ادنا

ا ا اآباوامواداتغذیکایام اودارکادنااشداا اواپژم دگ ا

اعمشقامختلفاوجودانرانداوااسشا ایناایناپشنامت ادنااشداا اوا

توداانق اموث یاایفشام رسر ا

پژم دگ ااث ی انراند انتشیج امقشیسک امنشنزنن امسنزیم اننز اندش ا

اث ات ارم اا اپژم دگ اتشغ :ا اا شس امنشنزننهشی احشصاا

داد ارک امسطقک ااشداب ااش اپژم دا او اننمکپژم دا ادانای ااختالفا

ارا ااز امقشدی اپشنامت ات ارمد انوش ادانمن امسش ق انا ااک ا کا

منس دانام اشاسر اایناموضوعانق اموث امسنزیماناادنااشداا ا

گ واامجزااتقسنمانمودارکااندت ینات ارماتشغامتنلقااکامسطقکا

تشغزانهشاندش ام دهر امنزا ا ریمادناعمقهشی اا ا 33-13اوا

پژم دا ااش امتو ط ا 2123ااصلک ادن اهمتشن ایک اگ وا او ا پسا

 13-123ا شنت مت یا کامسطقکاموندامطشلنکاندش ادادارکادنا

مسطقک اننمکپژم دا ااش ا 1311ااصلک ادن اهمتشن ایک اگ وا او ادنا

طحا 02ادنصرااختالفامنس دانیاوجود ادانداواایناپشنامت ا

نهشیتامسطقکااشدابااشا 121ااصلکادناهمتشنارمت ینات ارمادنا

دن ااشداا او اپژم دگ ااث اداند ادن انهشیت انتشیج احشصا اازا

گ وا ادیز اق ان ام گن د ا(اما ا )4ااین انتشیج اندش اداد ااشا

تجزیکاوانیشنساپشنامت اSARادناعمقهشیا33–13اوا13-123ا
شنت مت یا کامسطقکاموندامطشلنکاندش ادادارکادنا طحا00ا

افزای

ات ارمادنختش دامنزا اپژم دگ اننزاافزای

توجکااکاایسمکامسطقکامونداا ن

ام یشار ااشا

اجسزااد ترشاتام اشارا

دنصر ااختالف امنس دانی اوجود اداند او ااین اپشنامت امممنا

واا اخالفاجسزاهشیا دنن اف آیسراه سا دنن اخنل ارسرا

ا تادنااشداا اواپژم دگ اموث ااشار ا

صونت ام گن دد ااین اام ااک اخصوص ادن اهسزشم اخدمسشل ا

خصوصیاتپوشش گیاهی در رابطه با پژمردگی تاغ

اشعثاافزای افدشناا انویادنختش اتشغاوادنانهشیتام گاآنهشا

یم اازافشرتونهشیامهمام اوطااکاپوا ارکادنااشداا اوا

م اود اهمچسنن افشصلک اانرک اانن اتشغهش ا دب اایجشد انقشاتا

پژم دگ اتوداهشی اتشغ اننز اموث ااوداد اوضننت اتودا ااز انظ ا

دنو اگ وه اارااوااینانقشاتاآباواعسشص امونداننشزانااازا

ناوات ارمادناهمتشنام اشار اوجوداتشغاپژم داااشا نازیشدا

د ت سایمریز اخشنجاوا دب ازنداواپژم دگ اپشیکهشیاتشغا

ندش اازان نر اایناتوداااکا نادی زیست اخوداا تارکاالدتکا

ارااا ت

این ادی زیست ااک اا ایط اموجود اآب او اهوای د ات ارم اتودادا
ا

ا
شکل .9نمودار متوسط تراکم هر سه منطقه مورد مطالعه

اتشغهشی ااش ا سننا

تشغهشیاگ واا س ا12- 22دانوشادانمنامسش قاموندامطشلنکا

 3–12ا ش دانوشادانمنامسطقکااشداباناادناگ واااشات ارما

ناااکا کاگ واامجزااتقسنمانمودااکا ونیارکامسطقکااشدابا

رماوادوامسطقکاپژم دااواننمکپژم دااناادناگ واااشات ارمازیشدا

نا ادن اگ وا ااش ات ارم ارم اتشغد امسطقک اننمکپژم دا انا ادن اگ واا

ق انادادا(اما ا )2همچسنناا اا شسانتشیجااکد تاآمرااازا

دیز ااشات ارمامتو طاتشغاوامسطقکاپژم دااناادناگ واادیز ااشا

اثر سن توده بر پژمردگی :دن اا ن
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ت ارمازیشداتشغاق انام دهر ااماا1د اندش ام دهرارکات ارما
پشیکهشیا12-22ا شلکادنامسطقکاپژم داااندت ام اشارارکا ا
ا

م توا ادی زیست او انق

اافزای

انقشات انا اعشما اموث ا

پژم دگ ااینامسش قادانست ا ا
ا

ا

شکل  .3نمودار میانگین تراکم تاغ سه منطقه در کالس سنی  0-7و  7-53سال

شکل  .6نمودار متوسط تراکم تاغ در کالس سنی  53-23سال هر منطقه

ا

بحث و نتیجهگیری

نتشیج ااین اپژوه

اش اتوجک ااک انتشیج ااکد ت اآمراد مطشلنک اتشثن افشرتونهشیا
م اوطااکاخشکداپوا

اگنشه اوا شی امتغن هش اندش ام دهرا

اندش اداد ارک ااش اافزای

تشغ امنزا اپژم دگ اآ اافزای

ات ارم ادنختش ا

ام یشار ،ااین انتنجک ااش انتشیجا

تورل نمواواهممشنا ا()1309اوامحمریاواهممشنا ا()1312ا

رک ات ارم ادنختش امهمت ین ااث انا اا انوی انار او ااشداا اااا

مطشاقت اداند ااش اتوجک ااک اایسمک امسطقک اموند امطشلنک اجسزاا

تشغزانامسطقکاداند امسطقکاپژم داادانایااندت ینات ارمادنختش ا

د ترشاتاتشغام اشارد ا Zhangا()1099اانش ار دااا تارکا

م اشار او ااین اام ا دب اارا اا ت ارک ادن اانن ادنختچکهشیا

دن اجسزاهشی اد ترشات اتشغ اا اخالف اجسزاهشی ا دنن ا

تشغاا ا اآباوامواداغذای انقشاتادنو اگ وه اپنراااوددا

ف آیسراه سا دنن اخنل ارسراصونتام گن داواایناام ااکا

اسشا این انقشات احشصا ااز ات ارم او اا ایط او اعواما انشمسشعرا

ویژااهسزشماخدمسشل ا دبافدشناا انویاتشغ ادنایکا طحا

تشثن امسف اچدمزن ی اا انوی ااشداا ادنختش ااین امسطقکا

و نی اارا او ادن انهشیت اموجب ام گ اگنشا ام اود اهمچسننا

دااتک او اضنف افنزیولوژیک او اخدک اار اتشغزانهش انا ااکا

ق اشننش اواهممشنا ا()1393اانش ام رسسرارکافواصااانرکااننا

ات ارمد اهجوم اآفشت اازا

تشغهشااشعثانقشاتادنو اگ وه ااراارکااینانقشاتداعسشص ا

جملک املخهشی اروهش داند اموش او اپ وانک ااذنخوان اتشغ ااکا

موند اننشز او احت اآب انا ااز اد ت س ایمریز اخشنج ار دا اوا

دندش ادااتک اا ت اهمچسنن ااش اافزای
ارت اافزای

ایشفتک ارک اخود اعشمل اا اخدم اگست داااااااا

تشغزانهشادنامسطقکاپژم دااارااا ت ا

دبازنداواپژم دگ اپشیکهشیاتشغاارااا ت اامشن اواپ ویزیا
( )1332ااندوه ااهنسک اتشغ انا ااک امنزا ااشننرگ امسطقک ام تدطا
دانستک او ااک اازای اه امنل مت ااشننرگ ایک ااصلک ادنخت ادنا
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همتشناذر ار داانر ازانعزادااواهممشنا ا()1391ات ارمااهنسکا

اندت ین امنشنزنن ام اوط ااک امسطقک اپژم دا ااودا او اهرایتا

دناداتایزد -ااندرش ااشامتو طااشننرگ ا 20-33امنل مت اناا

المت یم ادن امسطقک اپژم دا ااش اننمکپژم دا او ااشداب ادانایا

 13ااصلک ادنخت اتشغ ادن اهمتشن اا آوند انمودنر او اامش امنشنزننا

اختالف امنس دان ام اشار انتشیج احشصا ااز اتحقنقشت اZhangا

این ات ارم احت ادن امسطقک ااشداب ا 121ام اشار او ااش امتو طا

()1099اننزاانش ام رسرارکاخشکهشیادانایااشفتا دکاوااشا

اشننرگ ا(112/2منل مت ) امسطقک ااین ات ارم ازیشد ام اشار

منزا ااونی ارمادنااشداا اگنشااتشغانق

ت ارماپشیکهشیا12- 22ا شلکادنامسطقکاپژم داااندت ام اشارارکا

اینادناحشل اا تارکاجهشندن ی اواهممشنا ا()1331اهرایتا

انقشات انا اعشما اموث ا

المت یم اانرازاگن ی اارا اا ای ا نشا اتشغ انا ا 121امنل موسا

ن اتشغ اننز اا انوی اپژم دگ ا

ذر انمودنر ارک ادن ااین امحرودا احرارث اهرایت االمت یم ا

آ اتشثن امستقنم اداندد ااش اتوجک اایسمک ادی زیست اانولوژیکا

ازیمسس اا امت ) ام اوط ااک اعمق ا13–123ا

اافزای

م توا ادی زیست او انق
پژم دگ ااین امسش قا ادانست

ا اا ااش ا 21ا(د

ااندت یاداننر اامشا

گونکاتشغاچسرا ا والن اندودااوااستکااکاگونکاوانویدزشاا-22

شنت مت ام اشار او ااش اتوجک ااک انتشیج اق اشننش او اهممشنا ا

 12ش ام اشار ا(امسزادا او ااشغستشن د ا)1392د انتشیج اندش ا

()1393ااکانظ ام ن رادناپژم دگ اتشغانقد انرااتکااشار ا

ااز ا 12ا ش ااک اترنیجا

ناداواهممشنا ا()1399اننزاانش ام رسسرارکااگ ان واتاخشکا

داد ارک اارث اتشغهشی ادانای ا ن اان

ا وعااکاپژم دااار انموداانر اامشن او اپ ویزیا()1332ا نا
دی زیست

افنزیولوژیک او اجسزل

ا ای اگنشا اتشغ اتشمنن ااشار ااونی انا اتش احر ازیشد ا(3/223ااا

اتشغ انا ا 12-22ا ش ا

منل موس) اتحما ام رسر ااندت ین امقران اهرایت االمت یم ا

ا ام دنر انضشی ا( )1393اننز ااین انتنجک انا اتشینر ام رسردا

م اوط ااک امسطقک اپژم دا او ادن اعمق ا 13–123ا شنت مت یا

ایدش اانش ار د ارک ارهولت ا ن او ادی زیست اعشما اخدکا

م اشار ااین امقران ااز ا طح ااک اعمق اافزای

ایشفتک اا ت اوا

ار اتشغزانهش ام اشار ادن انا تشی ااندوه او ات ارم ادنختش ا

رمت ین امقران ا Ecام اوط ااک اخشک ا طح امسطقک اننمکپژم داا

تشغ ااشغستشن مندری او انهد ا()1393د اعل زادا ا()1313دا

م اشارد ازی ااخشکااینامسطقکاتپکامش کایاوا دکااودااواازا

جشنیشن او انش ق ا( )1392او اامشن او اپ ویزی ا( )1332اه سا

قشالنتاآباوی ااندت یاا خونداناا ت ا ا

دنختچکهشی اتشغ انا ااز اجملک اناهمشنهشی امسش ب ادن انفی ااینا
مدمااانش انمودنر ا
دناا ن

ا اا شس انتشیج ااکد ت اآمرا ااز امقشدی ا pHادن اایناااا
عمقهشیامختلف ام توا ااشانوشادانمنامسش قاموندامطشلنکا

اا خ اازاخصوصنشتاانمنشی اخشکادناع صکا

ناااکا کاگ واامجزااتقسنمانمود ارمت ینامقرانا pHام اوطااکا

اعواما امحرودرسسراا

مسطقک ااشداب ااودا او اانشنز ااین امطلب اا ت ارک امنزا ارما

اواناراازاجملک ا ECاو ا pHخشکدامنزا اپژم دگ ادنا

مقشدی اpHادنااشداا اتشغزانهشاموث ام اشارداهمچسننامنشنزننا

اپنراار د اهمچسنناتحلنااجراو اعسشص ا

 pHادن امسطقک اپژم دا او اننمکپژم دا ااز ا طح ااک اعمق اافزای ا

ا( ریمدارلسنماوامسنزیم)اندش ادادا

یشفتکاا تاامشامقرانامنشنزننا pHادنامسطقکااشداباازا طحااکا

رک اتسهش اعسص امسنزیم ااش ااشداا اگنشا انااطک امستقنم اداندد ااکا

ایشفتک اا ت اامش اجهشندن ی او اهممشنا ا()1331ا

تشغزانهشی امسطقک اموند امطشلنک ااش اافزای
نوی

تشغزانهشاننزاافزای

منرن اخشکامونداا ن

عمق ارشه

ونیارکادنامسطقکااشدابامقشدی اقشاااتوجه اازاایناعسص ا

 pHاخشکام اوطااکا نشااتشغاناااننا 3اتشا 13اگزانشادادنر ارکا

دن اخشک ادیرا ام اود او ااشلنمس ادن امسطقک اپژم دا ااک ادلناا

دن ااین امحرودا ااندت ین ا pHام اوط ااک اعمق ا13–123اا

ایشفتکا

شنت مت ی ام اوط ااک امسطقک اننمکپژم دا ام اشار ارک ااک انظ ا

ا ت اامشااشاتوجکااکاا ایطا شزشپذی یاوامقشومتاگنشااتشغا

م ن ر ادن ااشداا ااین اتشغزانهش انق

ااصل انا اایفش انم رسر ا

اک افشرتونهشی اخشک ااین امسطقک ام توا اااشنا ار د ارک اعواماا

نتشیج امقشیسک امنشنزنن اندش اداد ارک امسنزیم امسطقک ااشداب ااشا

تشثن گذانانشا اازاخشکاعشمااموث یاا اپژم دگ اتشغهشاندوداا

پژم دا او اننمکپژم دا ادانای ااختالف امنس دان ام اشاسر ااینا

ا ت اا ا

موضوعانق اموث امسنزیماناادنااشداا اتشغزانهشاندش ام دهر ا

مقشدی ارم ااین اعسص امنزا ااشداا ااک اارت ارشه

نتشیجاتجزیکاوانیشنساندش ادادارکاازامقشدی اپشنامت اEcدا ا

اینانتنجکااشانتشیجازنریاصفهشن اواهممشنا ا()1391امطشاقتا

بررسی علل پژمردگی تاغزارهای دست کاشت از نظر خصوصیات پوشش گیاهی و خاک در دشت اردستان 05 /

داندارکاانش انمودنرامنزا اامالحاموجود ادناخشکا(رلسنماوا

خشک ااین اگنشا ادن ااین اا نشمک ااز امسطقک اخشنج ااود ارک امحل ا

مسنزیم امحلو د ارل وند ار اسشت او اا ر اسشت) اا انار اوا

ا ایاا تق انامونیشنکهشاندود ا

دزی اتشغ اموث ام اشار ااندت ین امقران امسنزیم ام اوط ااکا
مسطقک ااشداب ااودا او اانشنز ااین امطلب اا ت ارک امنزا ازیشدا
مقشدی امسنزیم ادن ااشداا اتشغزانهش اموث ام اشارد اهمچسننا
منشنزننامسنزیمادنامسطقکاپژم دااواننمکپژم دااازا طحااکاعمقا
ایشفتکاا تاامشامقرانامنشنزننامسنزیمادنامسطقکاپژم داا

افزای

دنااعمشقامختلفاتق یدش اثشاتاا ت اهمچسنناآنشلنزا ریمادنا
عمقهشی ا 33-06او ا 13-123ا شنت مت ی ا ک امسطقک اموندا
مطشلنک اندش اداد ارک ادن ا طح ا 02ادنصر ااختالف امنس دانیا
وجودادانداواایناپشنامت ادنااشداا اواپژم دگ ااث اداند انتشیجا
جهشندن ی اواهممشنا ا()1331اندش ادادارکا نشااتشغامقرانا4ا
تش ا 9/32اگ م ادن النت ا ریم اخشک انا اتحما ام رسر ااز ا ف ا
اندت ین امقران ا SARام اوط ااک امسطقک اپژم دا او ادن اعمق ا
13–056ا شنت مت یام اشاراوارمت ینامقرانام اوطااکاخشکا
طح امسطقک اننمکپژم دا اا ت اامش اق اشننش او اهممشنا ا
()1393ااشاا ن

اخشکاتشغزانهشادنا مسش اانش ار دنرارکااشا

وجود ا SARاا اا ااش  21/111اتشغزانهش ااشداب ااودا ارکاااا
ندش دهسراامقشومتاخوباتشغادناا اا اا ایطانشمسش باخشکا
واتس هشیانشا اازازیشدیاامالحاواعسشص امنرن ام اشار ا ا
ا
پیشنهادها
اشاتوجکااکانتشیجااکامسظون امری یتاواا نشمکنیزیاصشحنحا
پندسهشدام گ دد ا ا
قدا ااز ارشات ااین اگونک ات ارم اتودا اهرف امدخص او ااشا
آگشه اازازمش اوامنزا ااذنده اوادنصراجوانکزن دا عتا
تو نکاتودااپن انس ااود
اش اداد امجوز او اتجهنزات امسش ب ااک ااومنش امسطقک اا ایا
ا داات ااصول ااز اتوداهشی اتشغ امسن ااک اا ط انظشنتا
رشناسش ش امج ب اچسر اهرف ااشما ارست

ات ارم او ا ناااا

تشغزانهشد اااتغش زای اواایجشد ادنآمرام گ دداواجلوگن یاازا
ا وزاآفشتاواانمشنیهشاایسمکااشاه سااکاموقیدادندش ام اود
ازاآنجشی ارکاا نشمکاتسکار د اواه ساقسمت اازاتوداادنا
این امسطقک اا ای ااشداب اار او اجست ازد اخوب اجوابا
نراداد ااهت اا ت اتش اجشی ارک ااممش اداند اتمشم ااجزا اان و اازا

منابع
احمریش یزدیدام ج اوانهد داا ا()1309ااث اتسکار د اا انارا
وا

دزی اتشغرشنی ا دزوان افصلسشمک اعلم اپژوهد ا

تحقنقشتام تیاواانشاش اای ا دا )4(13ا439-420
امشن دام اواپ ویزیداا ا()1332اجسزااسش

اواپ ونشاجسزاا

تشغ ا( نلویمولتون) امو سک اتحقنقشت اجسزاهش او ام اتیا
ردونداته ا دا119اصفحک ا ا
اشغستشن مندری اد ا او انهد د اا ا( )1393ااث ااندوه او اارتا
ه س ااک ازنرامشن او ااشداا اتشغرشنیهشی اا تش ایزد ا
فصلسشمکاپژوهد اتحقنقشتاجسزااواصسوا اای ا دا )3(11ا
 433-410ا ا
اشغستشن مندرید ا او ازانعرنشد اص ا( )1309اتشغ او اتشغمشنیا
دن امسش ق اانشاشن اانتدشنات امو سک اتحقنقشتاجسزاهش اوا
م اتیاردونداته ا دا220اصفحک ا
اشغستشن مندرید ا د انهد د اا س د اامسزاداد ام او انهد د اا م ا
()1393اا ن

اتشثن اچسراانوااه س اا انار اوااشداا ا

دنختچکهشی امسن اتشغ ااش ادو ا طح ات ارم امختلف ادنا
جسزاهشی اد تارشاتایزد ام رزاتحقنقشتاردشونزی اوا
مسشایا دنن اا تش ایزدداا41اصفحک
ا نشم ا( )1393ا ح امری یت اجسزاهشی اد ترشاتا
اه تش ااند تش ا(امس اآاشد) اادانا ارا امسشای ا دنن اوا
آاخنزدانی اا تش ااصفهش ا شزمش اجسزاهش او ام اتی اوا
آاخنزدانیاردوندا313اصفحک ا
ا نشمد ا( )1394ا ح امری یت اجسزاهشی اد ترشاتا
(تشغزانهش) ااند تش اادانا ارا امسشای ا دنن او اآاخنزدانیا
ا تش ااصفهش ا شزمش اجسزاهش او ام اتی او اآاخنزدانیا
ردوندا203اصفحک ا
تورل نمود اح د اپونمنران د اع د اادنشن د ام د ااشق یداح او اانشتدا
م ا( )1309اعوامااخدکاار ادنختچکهشیاتشغادنامسطقکا
حسننآاشد امن مست اقم امجلک اتحقنقشت ام تی او اانشاش ا
ای ا دا )3(21ا 120- 123ا
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جشنیشن دام اوانش ق داد ا()1392اتشغاناااهت اادسش نم اخد نشمکا

نضشی د اس ع ا( )1393امری یت اجسزاهشی اد ترشاتا

پنک ا دز ا شزمش اجسزاهش او ام اتی اردوند اویژانشمک انوزا

مسش ق اخدک اانتدشنات اپونکد اته ا د اصفحشت ا-133ا

جهشن اانشاش زدای داصفحشتا 24-21ا

 139ا ا

جنف ید ام د اتورل د اح د ازهتشانش د اغ ن د اا مشعنازاداد اح اوا

زانعزاداد اع د انهد ید اا او اااوالقش م د ام ا( )1391اگزانشا

اتشثن اگونکهشیاگنشه اتشغاوا

نهشی اتحقنق ادن ااهنسک شزی ااندوه اجسزارشنیهشی اتشغا

ا مسدنا اا اخصوصنشت افنزیم او اانمنشی اتپکهشیاا

دناا تش ایزد ام رزاتحقنقشتامسشایا دنن اواامونادامایزددا

آذنننونرداح ا()1393اا ن

مش کای ادن امسطقک انیگالسر ارشاش افصلسشمک اپژوه

اوا

31اصفحک
زنریاصفهشن داا داخواجکالرینداس ج داجنف یدام دار یمزادادا

شزنرگ  )3(13 ،ا 21-11ا
جهشندن ید اک د اد تمشلچ د اح ا او اعمشنت د اع ا()1331ا

ح م اواآذنننونرداح ا()1391اا ن

اانتدشطانارا نشااتشغا

اارولوژیک اگونکهشی اتشغد اپرا او اگز ادن اانشاش هشیا

( )Haloxylon ammodenderon C.A.Meyااشا

ای ا ا شزمش اجسزاهش او ام اتی اردون افصلسشمک اجسزا اوا

خصوصنشتاخشکادناداتا ززیااصفهش اعلوماوافسو ا

م تیدا )1(31ا24-19

ردشونزیاوامسشایا دنن دا )43(11ا 440-413ا

ا ن

اتشثن امتقشااامنش اخصوصنشتا

امسزادادام اوااشغستشن دا ا()1392اتشثن اه ساا ااندوه ا

خشک او اصفشت اگنشه ادن ادو امسطقک اردت اآت یپلمسا

اوا

خلخشل داس اع ا()1332اا ن

رشنسسس اپشیش نشمک ارشناسش

انار اناتک ام تنرانیدا

داندمراامسشایا دنن داداندزشااته ا دا132اصفحک ا
نادد ام ا د ا لطشن د ام د ازانعمه ج دید ام او اتجملنش د ام ا

آفت امهم اتشغمشنیهشی امسن اا تش ایزد اپژوه
شزنرگ ادنازناعتاوااشغدشن دا )3(13ا 23-13ا

صشلح د م د رشف د م و رنشن د ع ا()1303اتشثن ا تفشدا از آب
اون ا تولنر یستتودا و منزا تجمیایو هش دن روانش

اخدم اا اا خ ا

مجلکتس هشی محنط دن علوم ردشونزیدا )1(4ا 12-32ا

ویژگ هشی افنزیولوژیم او اموفولوژیم اجمننتهشیا

عل احمرر ونیداس ا()1303امری یتاارو نستماتشغزانهشیا

مختلف ا نشا اتشغ ا( )Haloxylon aphyllumافصلسشمکا

دنن او اد تارشاتاای ا اانتدشناتاپونکداته ا دا211ا

( )1303اا ن

ااث ات انشا ااز اتس
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the causes of wilt of hand-planted Haloxylon in terms of vegetation and
soil characteristics in Ardestan plain in an area of 583.94 hectare. Samples were taken from three one-hectare, juicy,
semi-withered and withered areas in three replications. In order to determine the effect of each factor on the wilt of
Haloxylon, the data were analyzed by factorial method based on completely randomized block design. The results
showed that there were significant differences in abundance, age of soil, soil pH, SAR and Ec limitations, soluble
magnesium deficiency at 99% and soluble sodium at 95% probability level. It seems that due to physiological
conditions and adaptability of the species, soil factors are tolerable for this species. Therefore, it is recommended that
the native populations of the area be harvested on a regular basis from the elderly populations on condition of expert
supervision to control the density and age of the paddy fields as well as to prevent pests.
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