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چکیده

استفاده از اراضي شور و کمبازده برای توليد علوفه گام مهمي در راستای بهرهوری بهينه از منابع آب و خاک با کيفيت پايين از

ديدگاه کشاورزی به حساب ميآيد .گونههای  Atriplex canescensو  Atriplex verrociferaبهعنوان گونههای مقاوم به خشکي و
شوری ،قادر به توليد علوفه از اراضي شور و کمبازده هستند .برای بررسي امکان استقرار و سنجش ميزان توليد علوفه در اراضي شور
و کمبازده و تعيين شيوه مناسب کاشت ،ابتدا دو منطقه با شوری متفاوت (شوری تا  ds/m50و شوری تا  )ds/m 40از طريق آزمايش
خاک انتخاب شد .سپس در هر منطقه ،از هر يک از گونههای مذکور به تعداد  42اصله نهال در سه تکرار کاشته شد .نتايج اين تحقيق
نشان داد در مناطق با شوری زياد (تا )ds/m 40استفاده از گونههای  Atriplex canescensو  Atriplex verrociferaبرای استقرار و
توليد علوفه امکانپذير است .تحليل نتايج حاصل از تجزيه واريانس رشد تاجپوشش و توليد ساالنه گونههای مذکور نشان داد که در
اراضي شور با حداکثر  ds/m 40رشد سال اول  At.verrosiferaبيشتر از  At.canescensاست ،اما در منطقه با شوری کم رشد
 At.canescensبيشتر است .ميزان توليد گونههای مستقر شده نشان ميدهد که توليد گونه  At.canescensبيشتر از گونه

At.

verrusiferaاست .اما اين اختالف در منطقه شور به حداقل ميرسد .بنابراين اثر شوری بر توليد  At.canescensمحسوس و مؤثر بوده
اما ميزان توليد  At. verrusiferaنسبت به منطقه با شوری کم بيشتر شده ،ازاينرو اين گونه از مقاومت و تحمل بيشتری برخوردار است.
واژههای کلیدی :خاکهای شور ،آتريپلکس ،توليد علوفه ،مناطق خشک ،استان سمنان.

مقدمه
بيش از يک سوم سطح کره زمين را مناطق خشک و
کمبارش تشکيل داده است .رشد سريع جمعيت و محدوديت
منابع آبي و تغيير و ارتقاء مدل تغذيه ،شرايط نابساماني برای
منابع توليدات کشاورزی و دامي ايجاد نموده است .کمبود
منابع غذايي که يکي از ويژگيهای بارز مناطق خشک و

نيمهخشک است بهعنوان محدوديت اصلي برای بهبود
بهرهوری دام محسوب ميشود .بنابراين الزم است تالشهايي
در جهت يافتن منابع غذايي جايگزين در رويشگاههای شور
انجام شود .ايران با مساحت  7648000کيلومتر مربع دارای
مراتع شور وسيع است ( .)Akhani, 2006امروزه استفاده بهينه
از منابع آب و خاک در همه عرصهها اعم از کشاورزی و منابع
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طبيعي بصورت کاشت تلفيقي گونههای مختلف اجتنابناپذير
است .بنابراين در احياء پوششگياهي مناطق خشک نيز با
استفاده از اين روش ميتوان بهرهوری بيشتری را حاصل نمود.
تأمين علوفه دام از راه منابع جديد و با استفاده از تنوع
گونهای ،خطر بهم خوردن تعادل اکوسيستم را پائينتر آورده
و موفقيت توليد علوفه را افزايش ميدهد ( & Ghorbanian
 .)Jafari, 2007دو گونه از جنس آتريپلکس شامل Atriplex
 canescensو  Atriplex verrociferaبهعنوان گونههای
قابل استقرار و مقاوم در برابر برخي خصوصيات نامطلوب آب
و خاک بياباني مطرح و مورد توجه هستند .در برخي منابع از
اين گونهها بهعنوان منابع توليد علوفه نام برده شده است
( .)Mirdavoodi, 2014شايان ذکر است که هالوفيتها و
ساير گياهان مقاوم به شوری ميتوانند قسمتي از برنامه غذايي
گوسفند ،بز ،شتر و حيات وحش را در مناطق خشک و
نيمهخشک تشکيل دهند (.)Squires & Ayoub, 1994
هالوفيتها و گياهان مقاوم به شوری ميتوانند بهعنوان منابع
تغذيه دام در مناطق خشک و نيمهخشک کشور مطرح شوند،
بهطوریکه در اراضي شور با قابليت توليد باال از طريق
بهرهبرداری مستقيم و در حد ظرفيت مجاز اين عرصهها و در
ساير موارد با تشويق بهرهبردار به کشت و توليد گياهان مقاوم
به شوری در حاشيه اراضي شور ميتوان به اين مهم دست
يافت (El Glenn et al, 1999 ;Le Houérou, 1993
;.)El Shaer et al, 2005; Shaer, 1999
 Farahaniو همکاران ( ،)5009مناسبترين زمان
بذرکاری  Atriplex canescensرا دهه دوم مردادماه ذکر
کردهاند ،)5074( Mirdavoodi .طي تحقيقي به بررسي امکان
کاشت ،استقرار و کيفيت علوفه چهار گونه گياه شورپسند
ازجمله  Atriplex verruciferum ،Atriplex canescensو
 Atriplex leocucladaپرداخت .نتايج ايشان نشان داد که
گونههای مذکور از استقرار خوبي برخوردار بوده و از نظر برخي
صفات مانند درصد پوششگياهي و توليد بين آنها اختالف
معنيدار وجود داشت .بيشترين مقدار پوشش مربوط به گونه
 At. canescensو کمترين آن متعلق به گونه At. leocuclada
بود .همچنين ميزان خوشخوراکي  At. verruciferumنسبت به
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دو گونه ديگر بيشتر بود .همچنين ايشان گونه At.

 Verruciferumرا برای کاشت در مناطق شور مناسبتر
دانستند Jafari .و  ،)5008( Taviliبرخي گونههای شورپسند
ازجمله گونههای Atriplex ،Atriplex verruciferum
 canescensو  Aeluropus littoralisرا قابل کشت در اراضي
شور و سديمي ميدانند Banakar .و  ،)5074( Ranjbarدر
مطالعهای به بررسي سرعت سبز شدن ،قابليت استقرار و
عملکرد تعدادی از گونههای شورپسند ازجمله Atriplex
 Atriplex lentiformis،canescensو  Nitraria schoberiدر
شرايط شور پرداختند .نتايج اين پژوهش نشان داد که گونههای
 Nitraria schoberiو  Atriplex canescensباالترين درصد
استقرار و گونه  Atriplex lentiformisدرصد استقرار نسبتاً
خوبي داشته است .در مورد توليد نيز گزارش شد که ميزان توليد
گونههای مختلف جنس  Atriplexبا توجه به شرايط اقليمي و
شيوههای مختلف مديريتي حتي برای يک گونه معين متفاوت
ميباشد .در اين مطالعه گونه  A. halimusبرای استقرار و توليد
علوفه بهعنوان گونه برتر معرفي شده است.

مواد و روشها
مشخصات و مختصات مناطق اجرای طرح

استان سمنان با حدود  79200کيلومتر مربع وسعت2/6 ،
درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است .اين
استان بين مختصات جغرافيايي  27درجه و  27دقيقه تا 29
درجه و 9دقيقه طول شرقي و  94درجه و  79دقيقه تا 99
درجه و 50دقيقه عرض شمالي قرار دارد .وضعيت
زمينساختي و وجود رشتهکوه البرز ،سبب بروز ساختارهای
متنوع ژئومرفولوژيکي شده است .متوسط بارش استان حدود
 797ميليمتر و زمان و محل ريزش نزوالت جوی با نياز
گياهان مطابقت ندارد .رژيم بارشي استان مديترانهای است،
يعني فصل خشک منطبق بر ماههای گرم سال و فصل بارش
منطبق بر ايام سرد سال است .در اين ناحيه اقليمي کاشت و
استقرار گياه با مشکالتي روبه رو ميشود.
 -7سايت حسنآباد دامغان :در  90کيلومتری جنوب
دامغان و در ايستگاه تثبيت شن اداره منابع طبيعي و آبخيزداری
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دامغان با طول جغرافيايي  24درجه و  50دقيقه و  7ثانيه و
عرض جغرافيايي  92درجه و  22دقيقه و  50ثانيه واقع شده
است .ارتفاع از سطح دريا  7087متر و در حاشيه روستا و
اراضي کشاورزی قرار دارد .نزديکترين ايستگاه هواشناسي،
ايستگاه سينوپتيک دامغان است ،بر اساس دادههای اين
ايستگاه ميانگين بارش طي سالهای اجرای طرح 98/59
ميليمتر بوده که در سال  75کمترين ميزان با  44/2ميليمتر
و سال  74بيشترين ميزان با  72ميليمتر اندازهگيری شد .طي
همين مدت ميانگين تبخير  5624/05ميليمتر بوده که در
سال  74کمترين ميزان و سال  79بيشترين ميزان تبخير اعالم
شد .ميانگين ميزان نسبي رطوبت هوا  45/92درصد برآورد
شد (جدول  .)5کاهش شديد بارش و خشکسالي طي
سالهای اجرای طرح ،اثرهای نامطلوبي بر نهالهای کاشته
شده داشت .ميزان  ECو  pHخاک در جدول  7آمده است.
بافت خاک پروفيل مورد مطالعه نيز از نوع متوسط با
خصوصيات رسي تا شني است (جدول .)7
 -5سايت نورالدينآباد گرمسار :اين ايستگاه در جنوب
شهرستان گرمسار و در حاشيه شمالي دشت کوير با طول
جغرافيايي  25درجه و  59دقيقه و  55ثانيه و عرض
جغرافيايي  92درجه  9دقيقه و  57ثانيه و ارتفاع تقريبي800
متر از سطح دريا واقع شده است .اراضي منطقه شيب بسيار
کمي دارد و در اطراف ايستگاه زمينهای کشاورزی قرار دارد.
نزديکترين ايستگاه هواشناسي به منطقه اجرای طرح ايستگاه
سينوپتيک گرمسار است .بر اساس دادههای هواشناسي اين
ايستگاه (جدول  ،)5متوسط بارش طي سالهای اجرای طرح
 99/72ميليمتر ،متوسط تبخير  5970/8ميليمتر و ميانگين
ميزان نسبي رطوبت هوا  98درصد برآورد شده است .مقدار
 ECو  pHخاک محل اجرای طرح در جدول  7آمده است.
روش تحقیق
گونههای  Atriplex canescensو Atriplex verrucifera
از نظر تهيه بذر ،توليد نهال و استقرار در اراضي شور و کمبازده
و همچنين توليد علوفه ،گونههای مناسبي هستند .از ديدگاه
حفاظت خاک و امکان استقرار و ايجاد پوششگياهي در مناطق
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خشک و بياباني نيز مهم و قابل توجه هستند .بر اساس روش
تحقيق ،دو منطقه با دو سطح شوری متفاوت شامل ايستگاه
تثبيت شن حسنآباد دامغان (با  ECتا )ds/m 50و ايستگاه
تحقيقات بيابان نورالدينآباد گرمسار (با  ECتا )ds/m 40برای
نهالکاری انتخاب شد .سپس آمار و اطالعات هواشناسي شامل
ميزان بارندگي ساليانه ،متوسط درجه حرارت ساليانه ،حداکثر
و حداقل بارندگي ،درجه حرارت حداکثر مطلق ،درجه حرارت
حداقل مطلق و اقليم منطقه برای دو منطقه مورد نظر تهيه شد.
برای بررسي خاکشناسي ،با توجه به مساحت کم منطقه اجرای
پروژه ،يک پروفيل در هر سايت حفر و نمونهبرداری از دو عمق
 0تا  52و  52تا 20سانتيمتر برای تعيين ميزان  ECو pH
انجام شد .برای اندازهگيری ميزان  ،ECابتدا از نمونهها گل
اشباع تهيه شد .سپس از آن عصارهگيری کرده و با استفاده از
دستگاه  ECسنج ،هدايتالکتريکي عصاره قرائت شد .برای
سنجش  ،pHپس از تهيه گل اشباع و عصارهگيری از آن ،با
استفاده از دستگاه pHسنج قرائت شد .برای تهيه نهال پس از
جمعآوری بذر گونههای مورد نظر ،اقدام به کاشت آن در
گلدانهای پالستيکي شد .پس از گذشت هفت ماه ،نهال آماده
انتقال به زمين اصلي گرديد .پس از آمادهسازی بستر کار،
کاشت نهال انجام گرديد .در سايتهای منتخب ،با توجه به
وضعيت اراضي کشاورزی و سطح آب زيرزميني ،سه تکرار
پيشبيني شد .در هر تکرار از گونههای مورد نظر به تعداد 72
نمونه در هر رديف کاشته شد .بنابراين از هر گونه  42اصله
نهال در هر تيمار شوری کاشته شد ( 70اصله نهال در هر سايت
و در دو سايت 780اصله نهال گلداني) .فاصله بين نهالها روی
رديفها  7/2متر و فاصله بين رديفها  5/2متر پيشبيني شد.
بعد از اتمام کاشت ،نهالها به شکل غرقابي آبياری شدند .پس
از اطمينان از استقرار اوليه آماربرداری انجام گرديد .صفات
مورد سنجش عبارت بود از :درصد زندهماني (استقرار) ،اندازه
رشد تاجپوشش شامل رشد ارتفاعي و رشد قطری (قطر بزرگ
و کوچک) و ميزان توليد علوفه در واحد سطح در يک دوره
رشد ساالنه .دادهها در قالب طرح کامال" تصادفي با سه تکرار
مورد تجزيهوتحليل قرار گرفت .برای تجزيه واريانس بين
بلوکها و تيمارها و مقايسه تيمارها و رسم نمودار از نرمافزار
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 SPSSو  Excelو برای تجزيهوتحليل کاربردی از آمار توصيفي
استفاده شد .در نهايت ميزان رشد تاج پوشش و توليد دو گونه

با هم مقايسه شد.

جدول  -1بافت خاك پروفیلهای مورد مطالعه
ردیف
7
5
9
4

مناطق

عمق

نمونهبرداری

نمونهبرداری

گل اشباع

حسنآباد
گرمسار

EC

pH

عصاره اشباع

Sand
%

Silt
%

Clay
%

بافت

dS/m

 0 – 52سانتيمتر

9/97

72/75

49

95

52

 52 – 20سانتيمتر

9/89

76/79

47

97

58

Sandy loam

 0 – 52سانتيمتر

8/59

99

64

95

4

Sandy loam

9/79

90

66

95

5

 52 – 20سانتيمتر

Sandy loam

Sandy loam

جدول  –2آمار هواشناسی ایستگاههای سینوپتیک دامغان و گرمسار طی سالهای اجرای طرح
درجه حرارت (سانتیگراد)
ایستگاه

دامغان

گرمسار

سال

معدل

معدل

حداکثر

حداقل

حداقل

حداکثر

مطلق

مطلق

رطوبت نسبی (درصد)
متوسط

حداکثر

حداقل

مطلق

مطلق

متوسط

میزان

تعداد

ساعات

میزان

بارندگی

روزهای

آفتابی

تبخیر
(میلیمتر)

(میلیمتر)

یخبندان

7977

70/9

59/2

47

-9

79/7

700

7

42

89/7

47

5759/7

5699/8

7975

70/7

59/4

47/6

-7 / 4

76/8

77

8

49

44/2

60

9599

5972/7

7979

70/8

59/6

45/6

-9 / 4

79/5

79

9

45

82/2

26

9074/8

5956/2

7974

77/6

54/7

45/4

-6 / 8

79/8

700

6

47

72

27

9726/9

5240/9

7977

79/2

56

44/5

-6 / 4

77/9

78

4

97

757/8

58

9789/2

5657/8

7975

79

52/8

46

-9 / 5

77/4

700

9

99

42

45

9590/2

5294/7

7979

79/9

56/7

44/8

-9

79/5

700

9

98

60/9

57

9555/4

5892/9

7974

74

56/6

44/4

-4 / 8

50/9

79

7

98

96/9

92

9528

5969/5

نتایج
 -1مقایسه رشد ارتفاعی دو گونه در شرایط شوری متفاوت خاك

بر اساس نتايج حاصل از جدول تجزيه واريانس ،تغييرات
رشد ارتفاعي بين دو منطقه نورالدينآباد گرمسار (با شوری
تا )ds/m 40و حسنآباد دامغان (با شوری تا )ds/m 50در
سطح  %2معنيدار است .بهعبارت ديگر با احتمال  %72ميزان
رشد ارتفاعي دو گونه مورد مطالعه در دو منطقه با شوری
متفاوت ،با هم تفاوت دارد .همچنين تغييرات رشد ارتفاعي

بين گونهها نيز در سطح  %2معنيدار است .البته ميزان تغييرات
بين گونهها بيشتر و محسوستر است .بهطوریکه اين تغييرات
بين تکرارها معنيدار نيست و اين موضوع نشان ميدهد که
گونهها در تکرارها از همگني مناسبي برخوردار هستند.
اثر متقابل منطقه و رشد ارتفاعي گونه معنيدار نشد که اين
موضوع نشان ميدهد سطوح مختلف شوری تأثيری بر رشد
ارتفاعي ندارد.
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جدول  -3تجزیه واریانس تغییرات رشد ارتفاعی دو گونه آتریپلکس در دو منطقه گرمسار و حسنآباد
منابع تغییرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

F

Pr>F

تغييرات رشد ارتفاعي بين مناطق

7

208/907

208/907

9/065

*0/797

تغييرات رشد ارتفاعي بين دو گونه

7

7987/786

7987/786

70/987

*0/079

تغييرات رشد ارتفاعي بين تکرارها

5

726/576

98/708

0/49

0/646

اثر متقابل منطقه و گونه در تغييرات رشد ارتفاعي

7

24/984

24/984

0/99

0/289

خطا

6

776/792

766/057

* :احتمال معنيدار بودن در سطح %2

** :احتمال معنيدار بودن در سطح %7

 -2مقایسه رشد قطری دو گونه آتریپلکس در شرایط شوری متفاوت خاك
جدول  -4تجزیه واریانس تغییرات رشد قطری دو گونه آتریپلکس در دو منطقه گرمسار و حسنآباد
منابع تغییرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

F

Pr>F

تغييرات رشد قطری بين مناطق

7

282/949

282/949

5/249

*0/765

تغييرات رشد قطری بين دو گونه

7

6497/999

6497/999

58/779

**0/005

تغييرات رشد قطری بين تکرارها

5

97/405

77/907

0/086

0/777

اثر متقابل منطقه و گونه در تغييرات رشد قطری

7

5000/592

5000/592

8/904

*0/056

خطا

6

7998/842

557/809

* :احتمال معنيدار بودن در سطح %2

** :احتمال معنيدار بودن در سطح %7

جدول  -5تجزیه واریانس تغییرات تولید دو گونه آتریپلکس در دو منطقه گرمسار و حسنآباد
منابع تغییرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

F

Pr>F

تغييرات ميزان توليد بين مناطق

7

65990/995

65990/995

7/59

0/97

تغييرات ميزان توليد بين دو گونه

7

957706/879

957706/879

6/422

*0/044

تغييرات ميزان توليد بين تکرارها

5

24847/598

59454/697

0/298

0/67

اثر متقابل منطقه و گونه در تغييرات ميزان توليد

7

540775/699

540775/699

4/952

0/099

خطا

6

902877/477

20789/592

** :احتمال معنيدار بودن در سطح %7

* :احتمال معنيدار بودن در سطح %2

تغييرات ميزان توليد بين گونهها در سطح  %2معنيدار
است .بنابراين با توجه به شرايط تقريباً يکسان محيط کاشت،
به نظر ميرسد گونهها در ميزان توليد با هم تفاوت زيادی

دارند .اثر متقابل منطقه و ميزان توليد گونهها معنيدار نشد که
اين موضوع نشان ميدهد سطوح مختلف شوری تأثيری بر
ميزان توليد ندارد .اما اين اثر فاصله زيادی با سطح معنيداری
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 %2ندارد و با توجه به رشد سال اول اين سطح معنيداری نيز
مهم است (حدود  .)%9بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که ميزان

توليد گونهها تحت تأثير شوری قرار دارد.

شکل  -1نمودار تغییرات میانگین رشد ارتفاعی (سانتیمتر) بین دو گونه در دو منطقه گرمسار و حسنآباد

شکل  -2نمودار تغییرات میانگین رشد قطری (سانتیمتر) بین دو گونه در دو منطقه گرمسار و حسنآباد

شکل  -3نمودار تغییرات میانگین تولید (کیلوگرم در هکتار) بین دو گونه در دو منطقه گرمسار و حسنآباد
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بحث
نتايج اين تحقيق نشان داد که در اراضي شور (EC

تا )ds/m50و خيلي شور ( ECتا )ds/m40استفاده از
گونههای مختلف جنس  Atriplexازجمله گونههای  At.و
 At. verrociferaبرای استقرار و توليد علوفه امکانپذير
است .اين نتيجه با نتايج  Jafariو )5008( Tavili .منطبق
است .تحليل نتايج مربوط به تغييرات توليد ساالنه گونههای
 At. canescensو  At. verrusiferaنشان داد که اين گونهها
در صورت تأمين رطوبت (يک نوبت آبياری اوليه و با حداقل
سه نوبت آبياری تکميلي) ،قادر به استقرار و توليد علوفه در
اراضي شور با حداکثر  ds/m 40هستند .اين موضوع منطبق
بر نتايج  Banakarو  )5074( Ranjbarميباشد .گونههای
 At.verrusiferaو  At.canescensبه علت چندساله بودن
نسبت به گونههای يکساله رشد بطئي دارند .استقرار و رشد
At.canescensنسبت به برخي از گونههای ديگر Atriplex
بيشتر است .اين موضوع توسط  )5074( Mirdavoodiتأييد
شده است .بررسي ميزان رشد ساالنه ارتفاعي و قطری گونهها
نشان داد که شوری ميتواند بر مقدار آنها تأثير بگذارد.
بهطوریکه در منطقه با شوری کم ميزان رشد ارتفاعي ،رشد
قطری و توليد  At.canescensبيشتر از گونه
At.verrusiferaبرآورد شده است .اين موضوع نشان ميدهد
که ميزان تحمل گونه  At.verrusiferaبيشتر از گونه
 At.canescensاست .توليد گونههای مستقر شده نشان
ميدهد که توليد گونه  At. Canescensبيشتر از گونه At.
verrusiferaاست .اما اين اختالف در منطقه شور به حداقل
ميرسد .بنابراين اثر شوری بر توليد At.
Canescensمحسوس و مؤثر بوده اما ميزان توليد At.
verrusiferaنسبت به منطقه با شوری کم بيشتر شده ،ازاينرو
اين گونه از مقاومت و تحمل بيشتری برخوردار است .البته
شکل رويشي متفاوت گونههای مورد نظر در اين اختالف مؤثر
است .اين نتيجه با نتايج  Banakarو )5074( Ranjbar
مطابقت ندارد .با توجه به عدم وجود زادآوری طبيعي در گونه
 )Farahani et al, 2007( At. canescensو همچنين
خوشخوراکي بيشتر  At. verrusiferaانتخاب گونه برای
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کاشت با توجه به هدف مورد انتظار تغيير ميکند .اگر توليد و
مصرف علوفه در اولويت باشد ،گونه At. verrusifera
مناسبتر است ،زيرا عالوه بر خوشخوراکي بيشتر ،امکان
زادآوری و ترميم مرتع در درازمدت وجود دارد .اين موضوع
توسط  )5074( Mirdavoodiنيز تأييد شده است .اما اگر
ايجاد پوششگياهي و بيابانزدايي مورد توجه باشد گونه
 At.canescensگزينه مناسبتر خواهد بود ،زيرا عالوه بر
رشد سريعتر و خوشخوراکي کمتر ،تاجپوشش قابل توجهي
دارد.
با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش ،پيشنهاد ميشود
در طرحهای بيابانزدايي و مرتعداری ،همراه با گونه At.
 canescensاز گونه  At. Verrusiferaبهعنوان يک گونه
مناسب که عالوه بر امکان تکثير طبيعي ،از خوشخوراکي
مناسبي نيز برخوردار است ،استفاده شود .اگرچه رشد
تاجپوشش  At. verrusiferaکمتر از  At. canescensاست،
اما سهولت تکثير ،بذردهي فراوان و امکان تکثير طبيعي و در
نهايت خوشخوراکي مناسب و خوب ،شرايط را برای
برنامهريزی جهت کاشت آن در اراضي کمبازده و همچنين
برنامه بيابانزدايي سازمان جنگلها و مراتع کشور فراهم
ميکند.
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Abstract
Use of saline and low yield soils for forage production is an important step towards optimal
efficacy of low-quality water and soil resources from agricultural point of view. Atriplex
canescens and Atriplex verrocifera as drought and salinity tolerent species, are able to produce
forage in saline and low yield soils. To investigate the possibility of establishing and measuring
the amount of forage production in saline and low yield soils, and determining the appropriate
planting method, two salinity areas (salinity up to 20 ds / m and salinity up to 40 ds/m) were first
selected through soil testing. Then in each region, 45 seedlings of each mentioned species were
planted in three replications. The results of the present study showed that the use of Atriplex
canescens and Atriplex verrocifera for establishment and forage production is possible in in areas
with high salinity (up to 40 ds/m). Analysis of variance of canopy growth and annual production
of the mentioned species showed that in saline lands with a maximum of 40 ds/m, the growth rate
of the first year of At. verrosifera was more than At. canescens. But in the region with low salinity,
At. canescens growth was more than the other species. The production amount of established
species shows that the production of At. canescens is more than At.verrusifera. But this difference
in salt area is minimized. Therefore, the effect of salinity on the production of At. canescens is
tangible and effective. But the production rate of At. verrucifera is more in areas with low salinity.
So, this species has more resistance and tolerance.
Keywords: Atriplex, forage production, drylands, saline soils, Semnan province.

