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 درمراتع شور و قليايي  Halocnemum strobilaceum M.Bنحوه حضور گونه  يسربر

 شمال استان گلستاندر

 
 3 و قاسمعلي ابرسجي 2علي شاهمرادی، امر 1 سيدعلي حسيني) سيدرضا(

 گلستاناستان می مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی ت علئاعضای هي -1

 کشور سسه تحقيقات جنگلها و مراتعؤت علمی مئعضو هي -2

 22/08/1385تاريخ پذيرش:  25/04/1384تاريخ دريافت:

 

 ده يچک
طقی کده  در مندا  می باشد  و گياهان شورروی ايران و استان گلستان  ءجز  Halocnemum strobilaceum (Pall.)M.Biebونهگ

در گونه  . اين  Chenopodiaceae اي از خانواده اسفناجيان استرويش دارد. گياهی  بودهباال و خاك شور  آن سطح آب زيرزمينی

اسدتان گلسدتان رويدش دارد. گونده      شدما   و شصت و هفت هزار هكتار از مناطق شور و شور و قليدايی  سطحی بيش از يكص 

Halocnemum strobilaceum  نحوه حضدور گونده مدورد     منظور بررسیه ب .مشهور استچراتن نام ه بصحرای گرگان در ترکمن

  L=2D+dاز فرمدو   نچه برون انتخاب و بدا اسدتفاده  ينچه شوره زار و ايكم، ايشان، سنگرتپه، صوفينامهای گمه ت بيسا 5 ،مطالعه

تهای مختلد   يدر سافاصله يك کيلومتر از هم  با متری 500سه ترانسكت  ،از تعيين ان ازه پالت پس .گردي ان ازه پالتها تعيين 

ری وزن اند ام  يگ زهجهت ان ا ،نيری ش . همچنيگ پالت ان ازه 30ت يپالت و در هرسا 10در هر ترانسكت تع اد  .مستقر ش ن 

  .ين گرديتوز ن خارج و وزن آنهايت بوده، از زمين بوته های هر سايانگيبوته که معرف م 5ت تع اد ير هرساد نیزيرزميی و يهوا

، 92/0شدان  ياند ازه پدالت در گم  نشان می دهد   نتايج تجزيه و تحليل گردي .  spssبا استفاده از نرم افزار  ب ست آم هداده های 

نشان می ده  بجز ج ينتا ،همچنين .می باش  مترمربع 17/4نچه برون يمترمربع و ا 12/2نچه شوره زار اي، 2كم ي، صوف2سنگرتپه 

سايتهای مختل  اختالف بين ، وزن ان ام هوايی و ريشه، تج ي  حيات گياهی تراکم، پوشش تاجی از لحاظاهی درص  ترکيب گي

ن يدرصد  کمتدر   47/6نچه برون بدا  يت اين و در سايشتريدرص  ب 06/26شان با يت گمين گونه در ساياداری وجود دارد.  معنی

ت ين آن در سدا يو کمتر مترمربع هر بوته در 93/5شان با يت گميسا ن گونه دريا تراکمن يشتريب ،نيهمچن .پوشش تاجی را دارد

. از نظر است درص  6/96تا  6/86ای مختل  ه يتن گونه در سايفراوانی ا می باش . ر متر مربعه بوته در 525/0نچه برون با يا

ج وزن ينتدا . ل می دهد  يشكاهی مراتع فوق را تيب گيدرص  ترک 53/65تا  Halocnemum strobilaceum 93/50اهی يب گيترک

 می باش . زيرزمينی ی و ين وزن ان امهای هوايشترينچه برون دارای بيت اين گونه نشان می ده  سايا زيرزمينیی و يان امهای هوا

 Halocnemum strobilaceum ريشه، وزن ان ام هوايی و ، فراوانی،تراکمپوشش تاجی،  واژه های كليدی :

 

  همقدم
وز به روز بر جمعيت دنيدا افدزوده   ی که ريااز آنج 

می شود، بر استفاده از گياهانی که بدا شدرايد دشدوار    

ش ه بيشتری کي  أت، ن و خشكی سازگاری دار شوری 

در  گياهددان شددوررویعقيدد ه دارندد   انمحققدد .اسددت

خاکهای بسيار شور رويش يافته و می توانن  به عنوان 

مدورد  شديميايی  غذای انسان، علوفه حيوانات يا مدواد  

 .استفاده قرار گيرن 
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دارای منداطق وسديع شدور و کدويری      ،کشور ما ايدران 

درص  از عرصه کشور به اين منداطق   5/12است و ح ود 

ز استان گلستان نيز دارای مناطق بسيار وسيعی ا تعلق دارد.

ی اسدت کده بيشدتر در    يخاکهای شور، شور و قليدا و قليدا  

شدور و قليدايی    قسمتهای شمالی استان قرار دارند ، مراتدع  

استان که در شرق دريای خزر و شما  اراضی زراعدی آق  

هزار هكتدار وسدعت    167قال و گميشان قرار دارد بالغ بر 

 ،اند ك  کليد ی  ایهد  نهجهت داشتن گوه دارد. اين مراتع ب

ای کلي ی را دو چن ان ه نهضرورت توجه بر روی کليه گو

قليدايی  ای کليد ی مراتدع شدور و    ه نهاز جمله گو ،کن  می

، نام بدرد می توان  را  Halocnemum strobilaceum استان

شدگاه  يضمن شناخت رو ،ن گونهيا نحوه حضوربا بررسی 

ن يد زی ايت و برنامه ريريما را در هر چه بهتر م اين گونه 

 .(1)شكل مراتع کمك خواه  کرد

 
 Halocnemum تيپ پوشش گياهي  - 1شكل 

strobilaceum  زارسايت اينچه شوره در 

 

 ييايمشخصات جغراف

منطقه مدورد مطالعده در شدما  شدرق      ،به طور کلی

ه بدد ن منطقدده از شددما يدداسددتان گلسددتان قددرار دارد، ا

جمهوری ترکمنستان، از جنوب به اراضی زراعی آق قال 

گنب  و اراضی ان، از شرق به جاده داشلی برون شيو گم

ای خدزر محد ود مدی    يزراعی آن و ازطرف غرب به در

 اراضی دشدتی و همدوار واقدع مدی     در ن منطقهيگردد. ا

درص  به سمت دريای خزر  2تا  1ب ح ود يباش  و ش

 .باشد   سمت شرق به غرب مدی  يعنی شيب آن از ،دارد

متدر از سدطح    -25متر و ح اقل آن  13ح اکثر ارتفاع 

 . باش  می دريای آزاد

 م يهوا و اقل

ايسددتگاهها براسدداآ آمددار بارندد گی    ، بارندددگي

ين ميزان بارن گی در ايستگاه قلعه جيق ) جندوب  بيشتر

ميليمتر و کمترين ميزان بارند گی   365شرق منطقه( با 

ميليمتر در ايستگاه اينچه برون ) شما  شرق  9/205با 

شترين ريزش جدوی مربدوب بده    منطقه( باري ه است. بي

باشد  و بيشدترين بارند گی     يز و زمستان مدی فصو  پاي

 آن در خرداد می باش  .مربوب به آذر و کمترين 

دمای متوسد ساالنه ايستگاه قلعه جيق و  ،دمای هوا

درجه سدانتيگراد و   7/17و  5/17رتيب ت بهاينچه برون 

درجدده  48و  -6و حدد اکثر مطلددق سدداالنه    حدد اقل

 5/48و  -8سانتيگراد مربوب به ايستگاه قلعده جيدق و   

  .باش  درجه سانتيگراد مربوب به ايستگاه اينچه برون می

م يمدی آمبدر،ه، اقلد   ياسداآ طبقده بند ی اقل   م برياقل

ب خشك معت   يرتت بهق ينچه برون و قلعه جيستگاه ايا

مدی  ياسداآ طبقده بند ی اقل   مه خشك معتد   و بر يو ن

 .مه خشك و خشك می باشن يدومارتن ن

، منطقده  شناسی ساآ مطالعات خاكبرا ،شناسي خاک

خاکهدای   های مختل  جدزء مورد مطالعه کالً خاکهای سايت

سولونچاك می باشدن  ، از خصوصديات ايدن ندوع خداك      

زهكشی ضعي ، شوری خيلی زياد، باال بدودن سدطح آب   

 .ی و بافت خاك متوسد تا سنگين استزيرزمين

 شناسي و پراكنش جغرافيايي  گياه
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 Halocnemum strobilaceum (Pall.)  شرح گونه

M.Bieb Fl. Taur.-caucas. 3:3(1819).  
Syn :  Salicornia strobilacea Pall. 

 رت درختچه ای، ن بهی، ا تهگياهی چن  ساله، اغلب بو

ين يتر، از پام تیسان 80 رت تا ن به و 50تا  25به ارتفاع 

ی منشعب، ب ون کرك، به رنگ سبز متمايل به زرد، ارغوان

مسن بن  بن   هایانشعاب ؛و يا رنگهای بين سبز و ارغوانی

 3ميليمتر و قطر ح ود  4با بن های به طو  ح ود 

 ؛تاهترجوان گوشتی با بن  های کو هایتر، انشعابليممي

سنبله مانن  به طو   متقابل. گل آذين و برگها تحليل رفته

 ؛ميليمتر، متقابل، ب ون پايك 4تا  2سانتيمتر و قطر  40تا 

ساك تا ميانه شكافته، ب ون ب ؛ميليمتر 5/1برگه ها ح ود 

مرغی نامنظم،  ميليمتر، تخم 9/0تا  8/0دانه به طو   ؛زاي ه

دهی و رسي ن ميوه  مان گلز ؛ای متمايل به نارنجی قهوه

 . (2( )شكل   1380 ،اس ی)ميباش يزيپا
اين گونه در اروپدا، ترکيده،    ،ران يو ادر جهان پراکنش 

 عدراق،  پاکسدتان،  افغانسدتان،  آسيای مرکدزی،  قفقاز، ايران،

نمونده تيدس سدواحل    شبه جزيدره عربسدتان رويدش دارد.    

)  انتشددار جغرافيددايی دريددای خددزر اسددت. از نظددر مندداطق

ناطق در م Halocnemum strobilaceumکوروتيس ( گونه 

و  سدديبری و سددن  –، اروپددا ايددران و تددوران، م يتراندده ای

اين گونه در شدما  غدرب،    در ايران. صحرائی رويش دارد

مرکز، جنوب و جنوب شرق می روي ، و منداطق گرگدان،   

آذربايجددان، اصددفهان، يددزد، فددارآ، هرمزگددان، بوشددهر،   

خوزستان، بلوچستان، خراسان، سمنان، تهران، قدم و اراك  

 .  (3) شكل ( 1380  ،اس یرا شامل می شود )

 
 Halocnemum strobilaceum M.Biebگونه   -2شكل 

 
 Halocnemum strobilaceumپراكنش  - 3شكل 

(Pall.)M.Bieb در ايران 

 

 1سابقه کارهای انجام ش ه در ج و  قيق : سابقه تح

 خالصه ش ه است .
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 بر روی گونه مورد مطالعهسوابق كارهای انجام شده  -1جدول 

 پوشش تاجي محل تحقيق

 (در صد)

 فراواني) درصد( و

 )تعداد پايه در هكتار(تراكم

 سطح پالت

 (متر مربع)

 مرجع

 گميشان

 صوفيكم

 اينچه شوره زار

22 
19 
5/17 

 90نی فراوا

 90فراوانی 

 80فراوانی 

1   
1 
1 

 (1375)ابرسجی

 گميشان

 سنگرتپه

 صوفيكم

 اينچه شوره زار

25 /17 

4/20 

4/21 
14 

 85فراوانی 

 90فراوانی 

  100فراوانی 

 85فراوانی 

1  
5/1   

 5/1  

4/1  

 (1373اکبر لو )

 مح وده آالگل مناطق کلي 

 بحرانی

6/32 

9/10 

- 

- 

25×60  

 ترم تیسان

 (1368ی و حسن عباسی )مص اق

 سنگرتپه پايين

 سنگرتپه باال

 اينچه شوره زار

6/19-3/21 

7/16 

2/4-4/14 

 70فراوانی 

  90فراوانی  

 60فراوانی 

1 
1 
1 

 (1383حسينی و همكاران )

 مرکزکوير ميقان اراك

 شما  کوير

5/15 

8/80 

 (1380گن مكار و مص اقی ) - -

 (1381 )كارانو هم عفریج - - 4/15-10 کوير دامغان

 جنوب سگزی اصفهان

 سگزی

 گاوخونی

11 
15 
85 

 24000 تراکم

 34000تراکم

- 

1 
1 
1 

 (1380متين ) 

 شما  درياچه اروميه

 شرق درياچه اروميه

43 
33 

 6700تراکم

 4200تراکم

 (1380متين )  1

 (1380متين )  1 4700تراکم 45 بناب آذربايجان

 گميشان

 سنگرتپه

23 
18 

 30000 تراکم

 3000 اکمتر

 (1380متين )  1

 (1380متين )  1 2700تراکم 26 جاده شاهرود به سبزوار

 حاشيه شمالی کوير ميقان

 حاشيه جنوبی کوير ميقان

5/8 
12 

 2700 تراکم

 31200 تراکم

 (1380متين )  1

 (1380متين )  1 2200تراکم 26 حوض سلطان قم

 جاده گرمسار به سمنان

 بيابانك سمنان

39 
5/8 

 4800متراک

 2700تراکم

 (1380متين )  1
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  مواد و روشها
جهدت انجدام بررسديهای     انتخاب سايتهای مطالعاتي:

تر اين تحقيق پس از مطالعات صحرايی و بدا در نظدر    دقيق

وع پوشش گياهی، خاك و سطح آب نمانن   عواملیگرفتن 

انتخاب ش ن  کده   ی مختل هاسايت زمينی و آب و هوازير

 ،نامهدای گميشدان  ه منطقه اجرای طرح بد  شرقبه غرب از 

 اينچده شدوره زار و اينچده بدرون مدی      ،صوفيكم ،سنگرتپه

   . نباش

د يد و تجد تراكم ،، فراوانيتاجييری پوشش گ زهاندا

ه رويشگاه در محلی کده بد  های تيسادر هر يك از  :ات يح

با استفاده  ،عنوان محل نمونه برداری تعيين ش ه است ابت ا

)يعندی بعد  پدالت برابدر اسدت بدا         L=2D+dاز فرمدو   

عالوه فاصله دو بوتده ( اند ازه پالتهدا    ه دوبرابر قطر بوته ب

روش کدار   ،(4 شدكل ) (1380،)شاهمرادین گردي تعيين 

ت مربوطه در محلی که يابت ا در سا که ن صورت استيب 

عندی  ينمونده   50سدتی انجدام شدود تعد اد    يری باينمونه گ

 Halocnemumتددداج بوتددده هدددای قطر ریيدددگ زهانددد ا

strobilaceum برداشدت شد . الزم بده     ،ن آنهدا يو فاصله ب

هدا بدا فدرض    وتده  بتداج  قطرری يد گ زهبرای ان ا ،ذکر است

فرمددو  بدداال بدده فرمددو    ،كسددان نبددودن تدداج بوتدده هددا ي

L=(D1+D2)+ d پس از تعيين ان ازه پدالت  افت.ير ييتغ، 

فاصله يك کيلدومتر از هدم در   با  متری 500سه ترانسكت 

های مختلد  مسدتقر   تيسدا هر يك از در  شيب کلی جهت

و  فراواندی  ،تدراکم  ،تداجی  ری پوششيگ زهبرای ان ا .ش ن 

ت که يان ازه پالت هر سا مورد مطالعه ات گونهي  حيتج 

استفاده ش . در هدر ترانسدكت    ، ه بوديمحاسبه گرد "قبال

 30ت يسدا  متر ( و در هدر  50پالت ) با فاصله  10تع اد 

ری يد گ زهری ش . در هدر پدالت ضدمن اند ا    يگ زهپالت ان ا

 Halocnemum strobilaceumگونده  تاجی درص  پوشش 

 . يد داشدت گرد دايز يد اهدان ن ير گيسدا تاجی ان ازه پوشش 

ت يسدا  شه در هريی و ريری وزن ان ام هوايگ زهجهت ان ا

ت بدود،  ين بوته های هر سدا يانگيبوته که معرف م 5تع اد 

ن يشده تدوز  يرهدوايی و   ام ن خارج نموده و وزن انياز زم

ضددمن ب سددت آوردن حدد ود در ايددن بررسددی  ندد . يگرد

بدا اسدتفاده از جد و     ، پوشدش گيداهی   شاخصهایاعتماد 

Anova بدرای   ،همچندين  .محاسبه شد   آن تجزيه واريانس

استفاده ش ه است. جهدت   Lsd آزمون از  هامقايسه ميانگين

بررسی همبستگی بدين پوشدش تداجی، ترکيدب گيداهی و      

و همچنين بين وزن ان ام هوايی و ريشه از ضدريب   کمترا

  . همبستگی دو عاملی پيرسون استفاده ش ه است

 

 

 
 
 

  

    

  d  

 

او قطر بوته   (ِD1)       قطر بوته دوم      فاصله دو بوته(D2) 

  

 (6)جهت تعيين اندازه پالتو فاصله بين آنها  Halocnemum strobilaceumنمايش شماتيک دو بوته گونه  -4شكل 
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 نتايج 

(گميشان د اين 1:  سايتهای مطالعاتي اتيخصوص

ی زياد و پوشش ا تهدارای تراکم بو ،سايت از نظر پوشش

 30تا  20ها کم بين  کم و همچنين ارتفاع بوتهتاجی 

 وهای ديگر بارن گی آن بيشتر از سايت ،باشن  سانتيمتر می

 اد دام در اين سايت تعباش .  ميليمتر می 365بيش از 

( سايت 2باشن .  ها به مرتع نزديك میبيشتر و آغل

اين سايت بين سايت گميشان و صوفيكم قرار  -سنگرتپه 

گرفته و دارای بوته های بلن  و پوشش تاجی بزرگتر از 

 Halocnemumدر اين سايت گياه  ،گميشان است

strobilaceum ای ه نهبا گو "معموال Puccinellia 

distans، Aeluropus spp  وHalostachys 

Belangeriana در بعضی فصو  بخصوص  .همراه است

اين سايت وجود دارد و گرفتگی در  زمستان امكان آب

زمينی آن باالتر از گميشان است. آغل سطح آب زير

( سايت صوفيكم د 3 .باش  از اين سايت دور می ،دام اران

وره زار قرار اين سايت بين سايت سنگرتپه و اينچه ش

گاه را در بيشتر ماهها آب بخشی از اين رويش معموأل ،دارد

ولی  ،سنگرتپه دارد تيساگيرد. شباهت زيادی به فرا مي

 Halostachysو Puccinella distans  ياهان همراه مانن گ

Belangeriana  کمتر وجود دارد. چرای دام در اين سايت

های گميشان و باش . از نظر بارن گی از سايت متوسد می

اينچه شوره زار: اين  ( سايت4باش .  سنگرتپه کمتر می

 Halocnemum سايت در جنوب غرب رويشگاه

strobilaceum  قرار گرفته است و دارای بارن گی متوسد

باش . چرای دام در اين سايت زياد  ميليمتر می 284ح ود 

هكتار در  50باش . ايستگاه اينچه برون با مساحت  می

( سايت اينچه برون د اين سايت 5يت قرار دارد. اين سا

از  "معموال ،رب رويشگاه اين گونه قرار داردغدر شما  

باش .  های ديگر می، باالتر از سايتنظر ارتفاع از سطح دريا

 است و ميزان متوسد آن هابارن گی آن کمتر از ساير سايت

 بوته های  ،از نظر پوشش گياهی باش . ميليمتر می 205

Halocnemum strobilaceum  دارای تراکم کمتر ولی با

 .(5)شكل باش بيشتری میتاجی درص  پوشش 
 

 
در استان گلستان    Halocnemum strobilaceumنقشه رويشگاه گونه  - 5شكل 
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ری بع  يگ زهج حاصل از ان اينتا بعد و اندازه پالت :

 ج و در  هاپس از محاسبه ميانگينهای مختل  تيپالت سا

ت با قرار دادن متوسد ينشان داده ش ه است. در هر سا 2

 L=(D1+D2)+dن بوته ها در فرمو  يتاج و فاصله بقطر

 ن  که عبارتن  يها محاسبه گردجه ان ازه پالتيبع  و در نت

 92/0متر و ان ازه پالت يسانت 96شان بع  پالت ياز: گم

ت متر و ان ازه پاليسانت 143مترمربع، سنگرتپه بع  پالت 

متر و ان ازه يسانت 144كم بع  پالت يمترمربع، صوف 2

متر يسانت 145زار بع  پالت  نچه شورهيمترمربع، ا 2پالت 

برون بع  پالت  نچهيمترمربع، ا 12/2و ان ازه کوادرات 

. می باش  مترمربع 17/4متر و ان ازه پالت يسانت 204

پالتها در  ان ازه ،اهانيگری يگ زهجهت سهولت در ان ا

نچه برون ينچه شوره زار و ايكم، ايشان، سنگرتپه، صوفيمگ

  ن . يمترمربع انتخاب گرد 4و 1،2،2،2ب يرتت به

 

 Halocnemum strobilaceum گونه رويشگاههاین آنها در يو فاصله بطر بوته ها ميانگين قج ينتا -2جدول 

 نچه برونيا نچه شوره زاريا كميصوف سنگرتپه شانيگم تينام سا

 4/63±33/5 3/49±88/4 9/51±84/4 6/53±14/4 48/33±99/2 قطر بوته او  متوسد

 7/64±62/4 5/49±51/5 2/52±1/4 8/54±4/4 42/32±52/2 متوسد قطر بوته دوم

 2/76±9/11 8/46±49/6 5/40±88/5 6/34±07/5 18/30±62/4 فاصله دو بوته

      

 يریگ زهان انتايج حاصل از  پوشش گياهي: شاخصهای

، ترکيب گياهی، فراوانی، تج ي  حيات، تراکمتاجی، وشش پ

 Halocnemum strobilaceumوزن ان ام هوايی و ريشه گونه 

 2، 1در نمودار  آم ه است. 3های مختل  در ج و  تدر ساي

پوشش تاجی و ترکيب گياهی، وزن ان امهای هوايی و  3و

 و تج ي  حيات اين گونه مورد مقايسه تراکمهمچنين  ،ريشه

 قرار گرفت.

پوشدش   شاخصدهای نتايج حاصل از مقايسه ميدانگين  

 ه  بين درصد   نشان مي( 4)ج و  Lsdگياهی با آزمون 

ها اخددتالف بيشددتر سددايتبددين  ،تددراکمپوشددش تدداجی و 

درص  وجود دارد. از نظدر   5اری در سطح احتما  د نیمع

ها اخددتالف بيشددتر سددايت بددين درصدد  ترکيددب گيدداهی 

هدوايی سدايت   از نظر وزن ان ام اری وجود ن ارد، د نیمع

ار اسدت  د ندی ها دارای اخدتالف مع گميشان با تمامی سايت

های گميشددان، همچنددين بددين سددايت، سددنگرتپه بددا سددايت

از  اری وجود دارد،د نیبرون اختالف معصوفيكم و اينچه 

ميشددان، سددنگرتپه و جهددت وزن ريشدده بددين سددايت گ 

ن های اينچدده شدوره زار و اينچدده بددرو صدوفيكم بددا سدايت  

های اينچده  اری وجود دارد، ولی بين سدايت د نیعاختالف م

برون و اينچه شوره زار و همچنين گميشان با سنگرتپه و 

اری وجود ن ارد. از نظر تج يد   د نیصوفيكم اختالف مع

، شان با سنگرتپه و اينچه شدوره زار حيات بين سايت گمي

ها، سايت صوفيكم بدا اينچده   سايت سنگرتپه با ساير سايت

شوره زار، سايت اينچه شوره زار با اينچه برون در سطح 

نتدايج  ار اسدت.  د ندی درص  دارای اخدتالف مع  5احتما  

پوشدددش گيدددداهی گوندددده   شاخصددددهایهمبسدددتگی  

Halocnemum strobilaceum  نشان می ده  بين پوشش

و همچندين بدين تج يد      تراکم تاجی با ترکيب گياهی و
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و ترکيدب گيداهی در   پوشدش تداجی   هی با حيات گيا

اری وجدود  د نیهمبستگی مع درص 0و درص 1سطح احتما  

 ( .5دارد )ج و  

 

 Halocnemum strobilaceumای مختلف رويشگاه يتهنتايج پوشش گياهي سا - 3جدول 

 اينچه برون شوره زار اينچه صوفيكم سنگرتپه گميشان تيسا   

03/26±92/2 % ( ) پوشش تاجی  3±12/24 77/4±91/18 35/2±02/14 99/1±47/6 

 525/0±59/0 76/2±73/0 55/1±93/0 80/2±93/0 93/5±27/1 ( مترمربعدر  پايه) تراکم

 92/53±79/4 07/57±93/3 23/63±01/5 53/65±47/4 93/50±94/3 ترکيب گياهی %

 323±17/13 8/248±5/7 322±37/8 8/233±11/7 4/156±37/9 وزن ان ام هوايی)گرم(

 125±8/9 8/102±22/8 2/42±22/5 4/51±62/5 8/27±89/3 وزن ريشه )گرم(

 314/0±100/0 /683±637/0 397/0±133/0 43/1±784/0 624/0±366/0 ( مترمربعدر  پايه) تج ي  حيات

 6/86 93 90 6/96 96 ( % ) فراوانی

 

 Lsdهای مختلف با آزمون بين سايت Halocnemum strobilaceumپوشش گياهي گونه  شاخصهایمقايسه ميانگين  - 4جدول 

 تجديد حيات وزن ريشه وزن اندام هوايي تراكم تركيب گياهي پوشش تاجي هاسايت

 تفاوت ميانگين تفاوت ميانگين تفاوت ميانگين تفاوت ميانگين تفاوت ميانگين يانگينمتفاوت 

 گميشان

 

 سنگرتپه

 صوفيكم

 اينچه شوره زار

 اينچه برون

9040/1 

1230/7 * 

0133/12* 

5610/19* 

6070/17- * 

3047/12- 

1403/6- 

9897/2- 

1333/3* 

3833/4* 

1667/3* 

4083/5* 

4000/77-  * 

6000/165- * 

4000/92- * 

6000/166- * 

6000/23- 

4000/14- 

0000/75- * 

2000/97- * 

0667/1 - * 

2333/0 

3167/0 - * 

2667/0 

 گميشان سنگرتپه

 صوفيكم

 اينچه شوره زار

 چه بروناين

9040/1- 

2190/5 

1093/10* 

6570/17* 

6070/17* 

3023/5 

4667/11 

6173/14 

1333/3- * 

2500/1 * 

0233/0 

2750/2 * 

4000/165* 

2000/88- * 

0000/15- 

2000/89- * 

6000/23 

2000/9 

4000/51- * 

6000/73- * 

0667/1  * 

3000/1 * 

7500/0  * 

3333/1  * 

 صوفيكم

 

 گميشان

 سنگرتپه

 وره زاراينچه ش

 اينچه برون

1230/7-* 

2190/5- 

8903/4 

4380/12* 

3047/12* 

3023/5- 

1643/6 

3150/9 

3833/4- * 

2500/1- * 

2167/1- * 

0250/1 * 

6000/165 * 

2000/88 * 

2000/73 

0000/1- 

4000/14 

2000/9- 

6000/60- * 

8000/82- * 

2333/0 - 

3000/1 - * 

5500/0 * 

0333/0 * 

اينچه شوره 

 زار

 نگميشا

 سنگرتپه

 صوفيكم

 اينچه برون

0133/12-* 

1093/10-* 

8903/4- 

5477/7* 

1403/6 

4667/11- 

1643/6- 

1507/3 

1667/3- * 

0333 /- 

2167/1 * 

2417/2 * 

4000/92 * 

0000/15 

2000/73 

2000/74- 

0000/75  * 

4000/51  * 

6000/60  * 

2000/22- 

3167/0  * 

7500/0 - * 

5500/0 * 

5833/0  * 

 گميشان روناينچه ب

 سنگرتپه

 صوفيكم

 اينچه شوره زار

5610/19- *   

6570/17-* 

4380/12-* 

5477/7-* 

9897/2 

6173/14- 

3150/9- 

1507/3- 

4083/5-  * 

2750/2- * 

0250/1- * 

2417/2- * 

6000/166 * 

2000/89 * 

0000/1 

2000/74 

2000/97  * 

6000/73  * 

8000/82  * 

2000/22 

2667/0 - 

3333/1 -  * 

0333/0 - 

5833/0 - * 
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 پوشش گياهي شاخصهایهمبستگي بين  - 5جدول  

 وزن ريشه تراكم تركيب گياهي پوشش تاجي  عامل

 ضريب دوعاملی پيرسون پوشش تاجی
N 

1 
0 
150 

515/0** 

000/0 
150 

475/0** 

000/0 
150 

- 

 ضريب دوعاملی پيرسون ترکيب گياهی
N 

515/0** 

000/0 
150 

1 
0 
150 

103/0 

212/0 
150 

- 

 ضريب دوعاملی پيرسون تراکم
N 

475/0** 

000/0 
150 

103/0 

212/0 
150 

1 
0 
150 

- 

 ضريب دوعاملی پيرسون وزن ان ام هوايی
N 

- - - 284/0 

168/0 
25 

 ضريب دوعاملی پيرسون تج ي  حيات
N 

230/0  ** 

005/0 
150 

198/0* 

015/0 
150 

135/0 
100 
150 

- 

 

 
 های مختلفدر سايت Halocnemum strobilaceumمقايسه پوشش تاجي و تركيب گياهي گونه  - 1نمودار 
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 6.47 14.02 18.91 24.12 26.03  تاجي پوشش

 53.92 57.07 63.23 65.53 50.93  گياهي تركيب

سنگرت گميشان

 په

 برون اينچه شوره زار اينچه صوفيكم
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 Halocnemum strobilaceumمقايسه وزن خشک ريشه و وزن خشک اندام هوايي گونه  -2نمودار 

 های مختلف در سايت 

 

 
 های مختلف در سايت Halocnemum strobilaceumو تجديد حيات گونه  تراكممقايسه  -3نمودار 
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 125 102.8 42.2 51.4 27.8  ريشه

 323 248.8 322 233.8 156.4  هوايي اندام

سنگرت شانگمي

 په

 برون اينچه شوره زار اينچه صوفيكم
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 بحث 
 ،یيت آب و هوايهای مختل  از نظر وضعتيبررسی سا

ت يسا ده  که ینی و خاك نشان ميرزميسطح آب ز

د ين شرايب تر دارای برون نچهين و ايشان دارای بهتريگم

كی ياز نظر چرای دام و نزدولی  ،شگاهی می باشن يرو

ت مناسبی يشان در موقعيت گميسا ،محل نگه اری دام

، چرای مفرب می تين ساياهان ايقرار ن ارد و همواره گ

 .شون 

تاج بوته های او  و دوم ری متوسد قطريگ زهج ان اينتا

ده  که اختالف معنی  ینشان م ،آم ه 2که در ج و  

های تيه سايکل ن قطر دو بوته او  و دوم دريداری ب

مشاه ه نمی  Halocnemum strobilaceumشگاه  يرو

 Halocnemumاه يشود و می توان گفت همه بوته های گ

strobilaceum  مشابه تاج  از لحاظ قطرت يسا هردر

ده  که  یها نشان م ن بوتهين فاصله بيهستن . همچن

ن و يمتر کمتريسانت 2/30شان با فاصله متوسد يت گميسا

ن ين فاصله بيشتريمتر بسانتي 2/76برون با  چهنيت ايسا

 را دارن . همان Halocnemum strobilaceumبوته های 

ت يعلت وضع نامناسب ساه که در ابت ا گفته ش  ب یطور

ولی از  ،شتريگر فاصله بياهان از هم يگ ،،نچه برونيا

شان يت گميعكس در سالو ب شتری برخوردارن يقطرتاج ب

تاج نسبت به هم می باشن  ولی قطرتری دارای فاصله کم

 کمتری دارن  .

پوشدش   شاخصدهای نتايج حاصل از مقايسده ميدانگين   

، تدراکم پوشدش تداجی،    از لحاظنشان می ده  کالً گياهی 

و ريشدده و همچنددين تج يدد  حيددات  وزن اندد ام هددوايی 

بين  Halocnemum strobilaceumگونه  ،های مختل سايت

ر ظولی از ن ،وجود دارد ارد نیاختالف معسايتهای مختل  

ها اخدتالف  ب گياهی بجدز در يدك مدورد بدين سدايت     ترکي

 ،هادر سدايت تغييدرات   رغم به يعنی ،اری وجود ن اردد نیمع

در ايدن   ترکيدب گيداهی  درصد   دارای بيشدترين   اين گونه

  .حضور داردعنوان گونه غالب ه و ب می باش  مراتع 

ای نتايج پوشش تاجی نشدان مدی دهد  ايدن گونده دار     

 47/6درص  در سايت گميشان و ح اقل  03/26ح اکثر 

درص  در سايت اينچه بدرون مدی باشد ، همچندين دارای     

در سايت گميشان پايه در هر مترمربع  93/5 تراکمح اکثر 

در سدايت اينچده    پايده در هدر مترمربدع    525/0ح اقل  و

علدت  ه پوشدش تداجی بد    برون می باش . باال بودن درص 

وايی ايدن سدايت نسدبت بده     آب و ه مناسب بودن شرايد

علدت  ه آن بد  تدراکم همچنين باال بدودن   ،ها استساير سايت

قطرکم و تاج پوشش کم بوته های اين سايت مدی باشد )   

ج حاصل از درص  پوشش تاجی، ي( . نتا3و  2 ، 1نمودار 

ان ابرسدجی،  يد ج آقايق بدا نتدا  يد ن تحقيد و فراواندی ا  تراکم

 اقی و گندد مكار ن، مصدديمتددجعفددری، نی، ي، حسدداکبرلددو

ها و تيك مدی باشد  و علدت اخدتالف در بعضدی سدا      ينزد

علت اختالف در روش بررسی و ان ازه پدالت و  ه مناطق ب

عندوان مثدا    ه بد  ،های نمونه برداری می باش ن محليهمچن

شدگاههای  ين گونده را در رو يد ابرسدجی درصد  پوشدش ا   

Aeluropus spp ا مصد اقی  يد ری نمدوده اسدت و   يگ زهان ا

ری يد گ زهو بحرانی اند ا  ی يشش را در مناطق کلدرص  پو

ن گونده و  يشگاه ايری در رويگ زهناً با ان ايقيکرده است که 

 كسان نخواه  بود. يدر منطقه معرف 

ت سنگرتپه و يده  سا یات نشان مي  حيج تج ينتا

ات يح ير مراحل توالی از تج ينچه شوره زار بخاطر سيا

گرتپه ت سنيدر سا ، عنوان مثاه ب ،مطلوبی برخوردارن 

گرفتگی طوالنی باعث از ح ود ده سا  قبل در اثر آب 

ت گشته که بع  از خارج ين ساياهی اين رفتن پوشش گيب

 Salsola ساله مانن  كياهان يت انواع گين وضعيش ن از ا



 121 2 شمارة، 14جل  ايران  تحقيقات مرتع و بيابانفصلنامة 

مرور  ل دادن  و بهيتشك ت راين ساياهی ايپوشش گ 

 ، Halocnemum strobilaceumاهان چن ساله مانن  يگ

Puccinellia distans  وAeluropus spp   ظاهر ش ن . در

ات يح يباعث تج  ،ر با اعما  قرق مرتعيچن  سا  اخ

خصوص ه اهان دائمی بيخوب و مناسب گ

Halocnemum strobilaceum ش ه است . 

می  ی نشانيشه و هوايج حاصل از وزن ان امهای رينتا

گی کم باش  تر و بارن  ده  که در مناطقی که هوا خشك

لعكس او ب شتر و بوته ها بزرگتر می باشن يفاصله بوته ها ب

و ان ازه بوته ها در مناطق مرطوب فاصله بوته ها کم 

جه در مناطق خشك توسعه ينتدر کوچك می باش .

ن يشتر خواه  بود  و در ايشه بيی و ريان امهای هوا

تر و سطح  نچه برون با آب و هوای خشكيبررسی منطقه ا

ی يشه و ان ام هوايدارای وزن ر تر نيينی پايرزميزآب 

شان با يت گميها می باش  و ساتير سايشتری نسبت به سايب

ی يت دارای وزن  ان ام هاير سايآب و هوای مناسبتر از سا

، نتايج مقايسه ميانگين ها نيز اختالف شه کمتری استيو ر

مختل  را نسبت به هم يگر به ای ه يتار ساد نیمع

 .شان می ده نوضوح 

خاطر داشتن ه ب Halocnemum strobilaceum گونه 

اهی مراتع شور و يب گيو ترک تاجی ن درص  پوششيشتريب

ه ن بيز و زمستان و همچنيدر فصو  پايفه ن علويمی، تأيايقل

مه يم خشك و نيجهت حفاظت از خاك با توجه به اقل

ای خوشخوراك در پناه ه نهخشك منطقه و حفاظت از گو

ادی برخوردار بوده و الزم است در يار زيت بسياز اهم ،خود

 . بشودت آن توجه کافی يت مراتع به اهميريم 
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Abstract 

One of the halophyte plant species in the rangelands of Golestan Province is Halocnemum 

strobilaceum which grows in areas of saline and alkaline soils with shallow water table.  It 

belongs to Chenopodiaceae family. It is named Cheraton by local people and covers 167,000 

hectare of the province area. Five study sites which are named Gomishan, Sangar-tapeh, 

Soficom, Incheh-shoreh-zar, and Incheh-boroon were selected to conduct the study. A formula 

of L = 2D + d was used to calculate a proper size of measuring plots. Letter D represents the 

diameter of plant and letter d represents the distance between individual plants. For each site, 

three transects and thirty plots were used to measure canopy cover, density, frequency, and the 

proportion of this species in plant composition.  Also the weight of above-ground production 

and roots were measured. The size of plots in Gomishan, Sangar-tapeh, Soficom, Incheh-

shoreh-zar, and Incheh-boroon were 1, 2, 2, 2, 4 square meters, respectively.  The results 

showed that, in terms of canopy cover, density, regeneration, above-ground production, and root 

production of this range plant, there are significant differences among different sites.  This plant 

showed the most (%26) and the list (%6.46) canopy cover in Gomishan and Incheh-boroon 

study sites, respectively. It also showed the most (59300/ha) and the list (5250/ha) density in 

Gomishan and Incheh-boroon study sites, respectively. The frequency of plant was %86.6 to 

%96.6 in different sites. The plant formed %50.93 to %65.53 of the plant composition in 

different study sites. The most above-ground and root production were found in Incheh-boroon 

area. 

 

Key Words:  Halocnemum strobilaceum, canopy cover, density, frequency, above-ground 

production, roots production 

  


