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چکیده
گیاهان مرتعی و بیابانی مقاومت زیادي به خشکی در مقابل،.آب براي آبیاري گیاهان در مناطق خشک بسیار مشکل استتأمین 

هاي نوع کشت گیاهان مرتعی و مقایسه عملکرد بذر در روشبهترین بنابراین تعیین . نیازي به آبیاري نداشته باشنددارند و ممکن است
این پژوهش با هدف مقایسه اثر دو روش کشت آبی و دیم بر . شودهاي اصلی تولیدکنندگان بذر محسوب میآبی از پرسشدیم یا 

Eurotiaسه بوته مرتعیعملکرد تولید بذر ceratoides،Kochia prostrata وSalsola rigida در ایستگاه تولید بذر گیاهان مرتعی
به ) مترسانتی50متر و عرض 30به طول (عدد ترانسکت نواري 5سایت برداري در هرنمونهبراي . شهرك امام نیشابور انجام شد

تولید علوفه خشک از روش قطع . هاي مستقر شده هر گونه شمارش شددر طول هر ترانسکت تعداد بوته. صورت تصادفی مستقر شد
.Eو کمترین مقدار براي ) کیلوگرم در هکتار1074(در کشت آبی S. rigidaبیشترین تولید بذر مربوط به گیاه . و توزین محاسبه شد

ceratoidesآبیاري باعث شد تا در گونه. بود)کیلوگرم در هکتار209(در کشت دیمE. ceratoides مقدار تراکم، تولید بذر، تولید
.Kدر گونه اندام هوایی و تعداد بذر در هکتار prostrate ،م هوایی و در گونه مقدار تراکم و وزن انداS. rigidaها بطور تراکم بوته

.Eتولید بذر در ایستگاه شهرك امام، کاشت گیاه منظوربهبنابراین.روش دیم باشدداري بیشتر ازمعنی ceratoides  بصورت کشت آبی
.Kو S. rigidaشود، اما توصیه می prostrataاستقرار اولیه نیازي به آبیاري ندارندبعد از .

.هاي مرتعی، تعداد بذرتولید بذر، تولید علوفه، تراکم نهال، بوته:هاي کلیديواژه

مقدمه
هاي مرتعی شناخت میزان تولید علوفه و تولید بذر گونه

خوشخوراك، سازگار و مقاوم به خشکی اهمیت زیادي در 
تواند اهمیت این این شناخت می. تحقیقات جهان دارد

کارگیري بذر این گیاهان را در تغذیه دام ثابت کند و به
پذیر هاي اصالح و احیاء مراتع توجیهگیاهان را در پروژه

توجه به مدیریت تولید بذر با کیفیت و بنیه باال بنابراین . کند
افزایش تواند درهاي تولید بذر گیاهان مرتعی میدر ایستگاه

بذرپاشی در امر اصالح مراتع خشک و هاي بازده پروژه

Asay(خشک مؤثر باشد نیمه & Johnson, بر ).1983
اساس مطالعات انجام شده تولید بذر مرغوب بستگی به 
عوامل مختلفی از قبیل انتخاب محل مناسب براي تهیه بذر 
از نظر خصوصیات آب و هوایی، آماده سازي بستر کاشت، 

کاشت، زمان و عمق کیفیت بذر مصرفی، تراکم مناسب
کاشت، وضعیت خاك محل و مواد غذایی آن، میزان آبیاري، 

هاي هرز و عمل گرده افشانی آفات و امراض و کنترل علف
). 1371عسکریان، (و نحوه و زمان برداشت محصول دارد 

اگر باشد و هاي یک نسل جدید میبذر نتیجه نهایی فعالیت
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کند رشد و نمو میدر شرایط مساعدي قرار بگیرد شروع به
عوامل مختلفی ازجمله ). 1375و خسروي، رحیمیان(

توانند ساختار ژنتیکی و عوامل محیطی در طی نمو بذر می
از . بر خصوصیات کیفی بذر و در نهایت عملکرد مؤثر باشند

ویژه در مناطق خشک و مهمترین عوامل محیطی به
هاي رطوبتی در مراحل رشد و توان به تنشخشک، مینیمه

کوچک و چروکیده شده و بذرهاي نمو گیاه که باعث ایجاد 
کوچکی و همکاران، (اشاره کرد ،کاهدقدرت بذر را می

اشاره ) 1380(آبادي و همکارانهمچنین محسن). 1385
،اندازدهاي کلزا را به تأخیر میکردند که آبیاري، پیري برگ
د و پر شدن دانه باعث افزایش بنابراین در مراحل آخر رش

.گردددوام سطح برگ و در نتیجه افزایش وزن هزار دانه می
معتقدند که ) Yitayew)1990و Tecleطی تحقیقی 

براي انتخاب سیستم مناسب آبیاري، تنها توجه به یک هدف 
به انتخاب منجر ، ممکن است بازدهیمنفرد و آن هم افزایش 

جود آمدن مسائل و مشکالت اي شود که موجب به وگزینه
منظور رسیدن به اهداف که بهکردند پیشنهاد نآنا. تبعی شود

گوناگون، چندین معیار به طور همزمان استفاده شود تا به 
تر براي رسیدن به اهداف مختلف ختم انتخاب گزینه مناسب

ریزي توافقی را پیشنهاد روش برنامهآنان منظور بدین. شود
در بررسی علوفه ) 2010(همکارانوWaldron.کردند

Kochia prostrateعنوان علوفه پاییزي و زمستانی نتیجه به
اي در منطقهK. prostrataگرفتند که میزان تولید علوفه گیاه 

1000میلیمتر معموال حدود 100–200با بارندگی ساالنه 
مطالعات زیادي نشان . کیلوگرم در هکتار است1800تا 

عنوان علوفه زمستانی و بهK. prostrataه گیاه داده است ک
پاییزي براي حیوانات اهلی مانند گوسفند، بز، شتر، اسب و 
حیوانات وحشی در کشورهاي قزاقستان، ازبکستان و 

گیردقرقیزستان و در کشور ایران مورد استفاده قرار می
)Balyan, 1972; Gintzburger et al., ,Nematiو 2003

دهد که در بیشتر هاي انجام شده نشان میسیبرر).1997

هاي مختلف آبیاري تحت فشار با آبیاري تحقیقات روش
نشتی مورد بررسی قرار گرفته و بیشتر بر روي محصوالت 

Torknejad(زراعی انجام شده است  et al., 2006 ،1385
یک از تحقیقات و در هیچ) 1390پور و همکاران، و سلیمانی

به عملکرد تولید بذر گیاهان مرتعی توجه نشده انجام شده 
بیشتر شده مطالعاتی که در مورد گیاهان مرتعی انجام . است

انصاري و همکاران، (با هدف استقرار این گیاهان بوده 
و )1391گزانچیان، و 1389انصاري و همکاران، ؛ 1389

به تولید بذر انجام شده هاي یک از این پژوهشدر هیچ
هاي هاي مختلف آبیاري در ایستگاهعی در روشگیاهان مرت

این پژوهش رو، از این؛تولید بذر کشور توجه نشده است
مقایسه روش کشت آبی و دیم بر عملکرد تولید بذر بدلیل

Eurotiaسه گونه مرتعی ceratoides،Kochia prostrate

و توجیه اقتصادي آنها در ایستگاه تولید Salsola rigidaو 
.هان مرتعی شهرك امام نیشابور انجام شدبذر گیا

هامواد و روش
بذر این پژوهش در ایستگاه تولید :مشخصات منطقه

شرقی جنوبکیلومتري48درمرتعی شهرك امام نیشابور
دقیقه عرض 25درجه و 36شهر نیشابور و در موقعیت 

. دقیقه طول جغرافیایی انجام شد5درجه و59جغرافیایی و 
متر برآورد شده، خاك میلی237بارندگی برابر میزان 

و شوري 5/7-8خاك pHایستگاه نسبتا سبک بوده و 
حداقل درجه حرارت . بودزیمنس بر متر دسی1/1خاك 
اقلیم . بودگراد درجه سانتی40و حداکثر مطلق - 11مطلق 

.باشدنماي آمبرژه، خشک و سرد میمنطقه بر اساس اقلیم
فصل پاییز و زمستان است و دوره خشک بیشترین بارش در 

ماهه است که این دوره هر ساله از 5منطقه مورد مطالعه 
.)1شکل(یابد ماه ادامه میخرداد شروع و تا آبان
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منحنی آمبروترمیک منطقه مورد مطالعه-1شکل

هاي مورد استفاده گونه:مطالعههاي مورد گونهمعرفی
(Chenopodiaceae)در این تحقیق از تیره اسفناجیان 

توسط اداره منابع طبیعی کشت 1389باشند که در پاییز می
.شده است

Eurotia ceratoides: این گونه در مناطق استپی و نیمه
دائمی و داراي این گونه گیاهی کند،رشد میاستپی سرد 

راي رشد آن بارندگی مورد نیاز ب. باشدمیساقه نیمه چوبی
باشد و خاك رویشگاه اصلی گیاه متر میمیلی350تا250

معموال عمیق و بافت متوسط و در برخی از منابع حساس به 
).1380اسدي، (شوري خاك ذکر شده است 

Kochia prostrata: گیاهی چند ساله با قاعده چوبی
زمان گلدهی . باشدمیهاي سرخرنگ داراي ساقهاست که 

زمان رسیدن میوه اواسط پاییز این گونه نیمه دوم تابستان و
زارهاي این گونه در منطقه ایران و تورانی در درمنه. باشدمی

هاي گچی منطقه استپی، مناطق کوهستانی و گاهی در خاك
).1380اسدي، (شود و مارنی دیده می

Salsola rigida:اي است و یا درختچهايگیاهی بوته
هاي و داراي برگرسدمتر میسانتی60که ارتفاع آن تا 

گلدهی و هاي پوششی زرد رنگ که فصلمتناوب با کرك
این گونه بیشتر اوقات بر. باشدتشکیل میوه آن پاییز می

ها و اراضی مسطح با خاك سنگالخی در بخش روي دامنه
).1380اسدي، (شود دشتی منطقه ایران و تورانی دیده می

در این پژوهش مقدار تراکم، :هاي مزرعهگیرياندازه
و تعداد بذر در ) علوفه(مقدار بذر تولیدي، وزن اندام هوایی 

Eurotiaهکتار براي سه گونه مرتعی  ceratoides, Kochia

scopariaوSalsola rigidaکشت هر مورد هاي در زمین
. بررسی شد،شوندیت میصورت دیم و آبی مدیرگونه که به

کشت آبی (ها در داخل هر سایت الزم به ذکر است که گونه
برداري نمونهبراي . به صورت ردیفی کشت شده بودند) و دیم

متر و 30به طول (عدد ترانسکت نواري 5سایت در هر
در طول . به صورت تصادفی مستقر شد) سانتیمتر50عرض 

شده هر گونه شمارش هاي مستقرهر ترانسکت تعداد بوته
تعیین تولید علوفه خشک از روش قطع و توزین براي . شد

استفاده گردید، براي این منظور در طول هر ترانسکت سه 
عدد بوته به صورت تصادفی انتخاب و از محل طوقه قطع و 

.ندداخل یک پاکت قرار داده شد
هاي قطع شده سپس نمونه:هاي آزمایشگاهگیرياندازه
در آزمایشگاه بذرها از اندام . آزاد خشک شدنددر هواي

ها در آون در اندام هوایی بوته. هوایی جدا و وزن شدند
با استفاده بعد ساعت خشک و 48درجه به مدت 60دماي 

سپس . گرم وزن شد01/0از ترازوي دیجیتالی با دقت 
آوري جمع(، تولید بذر )از طریق شمارش افراد(مقدار تراکم
به روش (و مقدار تولید علوفه خشک ) ذر گیاهانو توزین ب

همچنین ،براي هر گونه در هکتار محاسبه شد) قطع و توزین
تکرار و همچنین 8دانه براي هر گونه در 100مقدار وزن 

تعداد بذر تولید شده براي هر گونه در دو روش مدیریتی دیم 
.و آبی در هکتار نیز تعیین شد

برداري به صورت نمونههبرد را:هاوتحلیل دادهتجزیه
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به صورت طرح ها آزمایشتصادفی و طرح -سیستماتیک 
. بود) آبی و دیم(تکرار براي هر تیمار 15کامال تصادفی با 

هر گونه بین دو روش ) بذر و علوفه(براي مقایسه عملکرد 
و براي مقایسه عملکرد سه گونه و اثر tآبی و دیم از آزمون 

یریتی از تحلیل واریانس دو طرفه متقابل آن با روش مد
Tow way ANOVAمقایسات میانگین به .استفاده شد

وتحلیل و تجزیهانجام شده% 95در سطح Dancanروش
و در محیط SPSS16.0افزار ها و رسم نمودارها با نرمداده

Excelانجام شد.

نتایج 
مقایسه خصوصیات رویشی سه گونه در شرایط کشت آبی 

و دیم
یش تعداد پایه گیاهان مستقر اعث افزاآبیاري گیاهان ب

براي هر دو گونه ). الف.1شکل (شده در شرایط مزرعه شد 
S. rigida وE. ceratoidesهاي مستقر شده در تعداد پایه

.داري بیشتر از کشت دیم بودشرایط کشت آبی بطور معنی
.Kاما براي گونه  prostrateروش داري بین دو تفاوت معنی
در مقایسه بین سه گونه، در . )الف.1شکل(مشاهده نشد

.Kشرایط دیم گیاه  prostrate و پایه در هکتار 35778با
S. rigidaو K. prostrataدر شرایط کشت آبی دو گیاه 

عملکرد پایه در هکتار 46444و 43333ترتیب با به
). 1جدول (بیشتري داشتند 

گیاهان کشت شده در شرایط آبیاري وزن اندام هوایی 

بیشتري نسبت به کشت دیم داشتند، اما این ) زیتوده هوایی(
E. ceratoidesو K. prostrataتفاوت تنها براي دو گیاه 

بر افزایش تأثیري آبیاري S. rigidaدار بود، در گیاه معنی
، در مقایسه سه گونه).1جدول (زیتوده هوایی نداشت 

.Kبیشترین تولید اندام هوایی مربوط به گیاه  prostrate با
در روش کشت آبی و کیلوگرم در هکتار 4526تولید 

.Eکمترین مقدار براي گیاه  ceratoides 116با تولید
در کشت دیم بود، سایر گیاهان و تیمارها در هکتار کیلوگرم

). ب.1شکل (گرفتند در شرایط بینابین قرار 
بطور کلی در این پژوهش، آبیاري باعث افزایش تراکم و 

.S. rigida ،Eتولید سرپا هر سه گونه  ceratoides وK.
prostrataافزایش وزن اندام هوایی گیاهان باعث . شد

افزایش بنیه و شادابی آنها شده و توانایی گیاهان را در تولید 
یکی از با وجود این، ). 1388جنگجو، (دهد بذر افزایش می

عوامل مهمی که تولید بذر گیاهان مرتعی را تحت تأثیر قرار 
در تولید بذر . دهد، رقابت بخش رویشی با زایشی استمی

هاي رویشی مناسب است که هدف اصلی داشتن اندام
چنانچه این رقابت به نفع ،باشدکننده بخش زایشی میتغذیه

از ،د بودساقه و برگ تمام شود، به ضرر عملکرد دانه خواه
هاي مناسب در حفظ این تناسب و باید با مدیریترواین

گزانچیان، (داشتن شاخص برداشت مطلوب دقت کرد
1391 .(

.SوE.ceratoides،K. prostrateمقایسه عملکرد بذر سه گونه -1جدول  Rigidaدر شرایط کشت آبی و دیم
تراکم بوته

)در هکتارتعداد (
تولید بذر

)کیلوگرم در هکتار(
تولید اندام هوایی

)کیلوگرم در هکتار(
تعداد بذر

)هکتارمیلیون در (
6000 209 116 52/1 دیم

E. ceratoides32000 553 997 2/40 آبی
000/0 007/0 018/0 0007/0 tآماره

35778 379 1900 6/27 دیم
K. prostrata43333 439 4526 89/31 آبی

056/0 699/0 021/0 699/0 tآماره
26000 1074 2074 96/77 دیم

S. rigida46444 831 2687 33/60 آبی
000/0 389/0 333/0 389/0 tآماره
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مقایسه عملکرد بذر سه گونه در شرایط کشت آبی و دیم
آبیاري باعث افزایش قابل توجه عملکرد بذر سه گونه 

E. ceratoides ،K. prostrata وS. rigida 2شکل (نشد .(
از نظر وزن بذر، عملکرد هر سه گونه در شرایط کشت آبی و 

تنها تفاوت قابل توجه، تولید بذر بلکه دیم تفاوتی نداشت، 
در کیلوگرم 553(در روش آبیاري E. ceratoidesبیشتر 
بود، که البته ) کیلوگرم در هکتار209(نسبت به دیم ) هکتار

). 1جدول (دار نبود تفاوت آن معنی
تعداد بذر فاکتور بسیار مهمی در عملکرد گیاهان در 

شود، زیرا در عملیات هاي تولید بذر محسوب میایستگاه
احیا مرتع و بیابان، تعداد گیاهان مستقر شده به تعداد بذر 

از نظر تعداد بذر، تفاوت که طوريبه. ه بستگی داردکاشته شد
.Kو S. rigidaداري بین تعداد بذر تولید شده دو گیاه معنی

prostrataا در در روشهاي آبی و دیم وجود نداشت، ام
تعداد بذر تولید شده در روش آبیاري E. ceratoidesگیاه 

ن در میلیو52/1(نسبت به دیم ) میلیون در هکتار2/40(
).1جدول (بود ) هکتار

.Eآبیاري گیاهان باعث افزایش عملکرد بذر گیاه 

ceratoidesعلت کاهش عملکرد در شرایط دیم را .شد
توان به افزایش درجه حرارت محیط و کاهش ذخیره می

هاي خشکی و رطوبتی خاك نسبت داد که باعث بروز تنش
ه زایشی، ها در مرحلنتیجه عمومی این تنش. شودگرما می

چروکیدگی دانه، کاهش وزن هزار دانه و در نتیجه کاهش 
ها و کاهش عملکرد دانه از طریق کاهش ذخیره کربوهیدرات

1385کوچکی و همکاران، (باشد هاي آندوسپرمی میسلول

همچنین تنش خشکی از ). 1385و گالشی و بیات ترك، 
کننده سطح فتوسنتز،طریق کاهش اندازه یا توقف رشد برگ

گیاه را کاهش داده و از این طریق باعث کم شدن رشد و در 
Soleimani(شود نهایت کاهش عملکرد رویشی گیاه نیز می

et al., 2008 .(
دو گونه )در واحد سطح(بر عملکرد بذر تأثیري آبیاري 

K. prostrata وS. rigida مورد در ). 1جدول (نداشت
.Kگونه  prostrataآبیاري باعث افزایش جثهکه با وجودي

گیاه شده بود، اما این افزایش بنیه و ) اندازه اندام هوایی(
البته آبیاري ممکن .شادابی منجر به افزایش تولید بذر نشد

است بطور غیرمستقیم از طریق افزایش توان رقابتی گیاه و 
.Kنیز تراکم گیاه  prostrata در واحد سطح، عملکرد این
هاي انجام در پژوهش.هاي بعد افزایش دهدگیاه را در سال

,Sherrod)شده در منطقه آسیاي مرکزي  تولید بذر (1971
.Kهاي بوته prostrata کیلوگرم در 1500–2000را برابر

که در این پژوهش گیاه در حالی،استکرده هکتار گزارش 
K. prostrata در شرایط کشت آبی و دیم عملکرد کمتري

. داشته است) کیلوگرم در هکتار400حدود(
.Sگیاه  rigida بومی مناطق استپ خشک و ایران

، رویش طبیعی این گیاه در )1377مقدم، (مرکزي است 
شود متر نیز دیده میمیلی200مناطق با بارندگی کمتر از 

کند که در میتأیید نتایج این تحقیق نیز ). 1388جنگجو، (
شهرك امام با بارندگی حدود شرایط اقلیمی ایستگاه بذر

تواند گیاه نیازي به آبیاري نداشته و میمتر، اینمیلی237
.کندتولید بذر و بصورت دیم مستقر شده 
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گیاهان در شرایط ) ب(و وزن اندام هوایی ) الف(تراکم ،S. rigidaو E. ceratoides ،K. prostrataمقایسه عملکرد رویشی سه گونه -1شکل 
کشت آبی و کشت دیم 
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گیاهان در شرایط کشت ) ب(و تعداد بذر ) الف(، وزن بذر S. rigidaو E. ceratoides ،K. prostrataسه گونه بذرمقایسه عملکرد -2شکل 
آبی و کشت دیم 

بحث
منظور تولید بذر دهد که بهاین پژوهش نشان مینتایج 

در شرایط اقلیمی ایستگاه تولید بذر شهرك امام نیشابور
.Eکاشت گیاه  ceratoides تنها به روش کشت آبی

.Kآبیاري محدود . پذیر استامکان prostrata منجر به
افزایش بنیه و شادابی آن شده و براي تولید بذر و حفظ بقاء 

.Sکاشت گیاه . مفید استآینده هاي سالگیاه در  rigida

البته . پذیر استبدون نیاز به آبیاري و بصورت دیم امکان
انجام شده، که بارندگی 1390-91این بررسی در سال آبی 

ارزیابی بنابراین . منطقه کمی باالتر از متوسط بوده است
هاي بیشتر منجر به نتایج درازمدت نتایج و در طی سال

گردد که در پیشنهاد می،عالوه بر این. تر خواهد شدئنمطم
قیمت بذر گیاهان مرتعی در بازار و درصد آینده مطالعات 

زنی بذرها نیز در نظر گرفته شود تا عملکرد تولید بذر جوانه
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. گیاهان از نظر اقتصادي نیز سنجیده شود

سپاسگزاري 
شهرك این پژوهش در ایستگاه تولید بذر گیاهان مرتعی 

هاي مسئوالن محترم از همکاري. امام نیشابور انجام شد
اداره منابع طبیعی نیشابور و کارشناسان و پرسنل محترم 

آقاي مهندس محمود قربانی (ایستگاه و مسئول وقت ایستگاه 
.گرددتشکر و قدردانی می) مقدم

منابع مورد استفاده
، تیره اسفناج، چغندر 38شماره . فلور ایران. 1380. اسدي، م

(Chenopodiaceae) انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و،
. ص510. مراتع

،.، جاجرمی، و.، بزرگمهر، ع.، صابري، م.، گزانچیان، ع.انصاري، ك
بررسی عوامل اقلیمی و ادافیکی بر سبز شدن و استقرار . 1389

. اي فصل سرد در استان خراسان شمالیهفت گونه گراس پای
.64–55: 88جنگل و مرتع، 

، .، جاجرمی، و.، بزرگمهر، ع.، صابري، م.، گزانچیان، ع.انصاري، ك
بررسی روند سبز شدن و عوامل مؤثر بر استقرار گیاهچه . 1389

). منطقه سیساب(هفت گونه گندمیان پایاي فصل سرد در بجنورد 
.529-520) 4: (4مرتع، 
انتشارات جهاد دانشگاهی . اصالح و توسعه مرتع. 1388، .جنگجو، م

. ص225مشهد، ایران، 
انتشارات جهاد . فیزیولوژي بذر. 1375. و خسروي، م. رحیمیان، ح

. ص96دانشگاهی مشهد، ایران، 
ارزیابی اقتصادي روش . 1390،.واثقی، ا. باقري، ا،. سلیمانی پور، ا،

بر عملکرد ارقام سیب زمینی در استان هاي آبیاري و تأثیر آن 
.164- 143: 1تحقیفات اقتصاد کشاورزي، . اصفهان
پژوهش و . مدیریت تولید بذر در گیاهان مرتعی. 1371، .عسکریان، م

.9-6: 14سازندگی، 
اثر فواصل . 1385، .و عزیزي، گ. ، نصیري محالتی، م.م.کوچکی، ع

عملکرد دو توده بومی مختلف آبیاري و تراکم بر عملکرد و اجزاء
.131- 141) 1: (4هاي زراعی ایران، پژوهش. رازیانه
اثرات خشکی زودرس بر روي . 1385. ، بیات ترك، ز.ع.گالشی، س

علوم کشاورزي و منابع . قدرت بذر دو نوع گندم کشت شده

.113-119) 6: (12طبیعی، 
پنجه در افزایش بنیه گیاهچه با مدیریت تراکم . 1391. گزانچیان، ع

Agropyronتولید بذر گونه elengatum Host. . ،80: 1مرتع–
87 .

اثرات . 1380.پیغمبري، ع. ، عرشی، ي.، خدابنده، ن.محسن آبادي، ق
کاربرد نیتروژن و آبیاري بر روي عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم 

.765–772) 4: (32علوم کشاورزي، . کلزا
انتشارات دانشگاه تهران، ایران، . داريمرتع و مرتع. 1377، .ر. مقدم، م
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Abstract
It is very difficult to provide water for irrigating plants in arid areas. However, range
and desert plants are usually drought tolerant and may need no additional water for
growth. Therefore, determining the best cultivation method (irrigation or rainfed) in
terms of seed production economy is an important issue for seed producers. This
research was aimed to compare the seed yield of three rangeland shrubs, Salsola rigida,
Kochia prostrata and Eurotia ceratoides under rainfed and irrigation regimes, at the
Seed Production Station of Sharak-Imam Neyshabur. For sampling, five belt transects
(30 m length and 50 cm width) were randomly established, along which the number of
plants established were counted for each species. Forage production was estimated by
cut-and-weight method. The highest seed yield was recorded for Salsola under irrigation
(1074 kg/ha) and the lowest for Eurotia under rainfed cultivation (209 kg/ha). Irrigation
regime increased plant density, seed yield, seed number, and forage yield in Eurotia;
plant density and forage yield in Kochia, and plant density in Salsola. Accordingly, for
seed production in Shahrak Imam, we suggest sowing Eurotia under irrigation, but
Kochia and Salsola need no watering after the initial establishment.

Keywords: Forage production, seed number, seed production, seedling density, range
shrubs.


