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  چكيده 
موجب گرديده  ،از طرف ديگرمراتع  ها از اين رويه دام ده بياستفاخشك در ايران از يك طرف و  مناطق خشك و نيمه زيادوسعت 

تأكيد اي گياهي مناسب با ه قدم اول در اين امر شناسايي گونه. احياء اين مراتع شود به اين مناطق و اصالح وامروزه توجه بيشتري  كه
شرايط عرصه مورد نظر در قرار مناسب، استعداد رشد و توليد را تكه ضمن اس طوري به .باشد هاي بومي، براي اين مناطق مي گونهبر 

 شده در سه تكرار و با دو زمان كاشت هاي خرد در اين تحقيق سازگاري شش گونه گياهي در قالب طرح كرتبنابراين داشته باشند، 
. گرديدبررسي ) 1386-1389(براي مدت سه سال غرب شهرستان ساوه  نطقه آبخوان خشكرود واقع در شمالدر م پاييزه و بهاره

موس بر  ميلي 8/0-3/1شوري خاك كم و بين  متر، بافت خاك سطحي از نوع لومي، ميزان ميلي 8/234بارندگي منطقه  ميانگين
و به فاصله هاي گياهي به روش كشت نهال گلداني  روش كشت گونه. بود با زهكشي باالپذيري خوب و نفوذ 1/8متر با قليائيت  سانتي

سه  در پايه طرح بلوك كامل تصادفيبر هاي خرد شده  كرت طرحدر قالب  متر از يكديگر در اوايل آذر و اوايل فروردين ماه 5/2
درصد بيشترين  6/61و  9/76ترتيب با  به Atriplex canescens و Kochia prostrata هاي نتايج نشان داد كه گونه. انجام شد تكرار

دارا بودند و اختالف  ها ماني را در بين گونه د كمترين مقدار زندهدرص 4/14با  Halimion verrucifera ماني و گونة مقدار زنده
متفاوتي را در  هاي واكنشهاي مورد مطالعه  همچنين گونه. اين نظر وجود داشت هاي مورد مطالعه از بين گونه% 1داري در سطح  معني
 .K نشان داد كه گونهنتايج . هاي مورد مطالعه داشتند داري در سال دادند و از اين نظر اختالف معني هاي آزمايش از خود نشان سال

prostrata باالترين مقدار و گونه H.verrucifera 1داري در سطح  و اختالف معني دارا بودادابي را كمترين ميزان پوشش گياهي و ش %
ولي زمان كاشت . دبودار  معني% 1هاي مختلف در سطح  ميانگين پوشش گياهي و شادابي در سال اختالفالبته . داشتبين آنها وجود 

بيشتر  ههر چند كه ميزان اين پارامترها در كشت پاييز ،ها نداشت ماني، پوشش گياهي و شادابي گونه تأثير متفاوتي بر روي ميزان زنده
هاي مورد مطالعه از نظر  باشد، نسبت به ساير گونه نطقه مييك گونه بومي در م كه K. prostrata به طور كلي گياه .از كشت بهاره بود

  . شود كشت اين گونه در منطقه توصيه مي بنابراين ،استقرار، شادابي و پوشش گياهي برتري نشان داد
 

  هاي گياهي، مقاوم به خشكي، شهرستان زرنديه گونه سازگاري، مراتع استپي، :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

كشور ايران را مناطق خشك و  كل مساحت ٪90 حدود
عنوان چراگاه  داده است كه بهخشك به خود اختصاص  نيمه
رويه از مراتع  برداري بي بهره. گيرد مورد استفاده قرار ميدام 

 پوشش گياهي شده استباعث تشديد تخريب اين مناطق 

از اقداماتي كه منجر به سير  بايدبنابراين  ).1377مقدم،(
عمليات اصالحي و  و كردهشود جلوگيري  قهقرايي مراتع مي
پيش . اي مرتعي تخريب شده افزايش يابده احيايي در عرصه

از انجام هر گونه عمليات اصالحي در عرصه مراتع، الزم 
هاي  گونهتأكيد بر اي گياهي مناسب با ه ابتدا گونهاست 
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كه ضمن  طوريي اين مناطق را شناسايي نمود، به بومي، برا
شرايط عرصه  درقرار مناسب، استعداد رشد و توليد را تاس

دوار بود كه توان امي ترتيب مي بدين. ته باشندشمورد نظر دا
رفته خود نزديك شده و  اي از دست مراتع به ارزش علوفه

عنوان يكي از مهمترين  هب خشكي. بازده آنها افزايش يابد
باشد  خشك مي مناطق در پراكنش گياهان درثر ؤمعوامل 

 آناتومي ،يكيويژه از لحاظ متابول به ،ها جنبه ي ازكه از بسيار
نتيجه  .دهد قرار ميثير أتفولوژيكي گياهان را تحت رو م

ه طي آن مقدار رطوبت كمبود آب، ظهور خشكي است ك
در گياه  آناي كه انعكاس  گونهه ب ، يابد خاك كاهش مي

و عملكرد  كاهش ميزان آب داخلي و در نتيجه كاهش رشد
هاي مختلف رشد گياه اثر گذاشته  خشكي بر جنبه. باشد مي

زني، كاهش رشد  اهش و به تأخير افتادن جوانهك و موجب
 گردد هوايي و كاهش توليد ماده خشك مي هاي اندام

  ).1375حيدري شريف آباد، (

بار در  نخستين  .Atriplex canescens purshگياه
برنامه عمران  برايخورشيدي  1340هاي پاياني دهه  سال

كه شمال و غرب آمريكا  خود دشت قزوين از موطن اصلي
و شمال مكزيك است وارد كشور شد، ازجمله خصوصياتي 

       شود،  ذكر مي A.canescensبراي گياه  اغلبكه 
سازگار بودن آن با دامنه وسيعي از شرايط محيطي است 

(Monsen et al., 2004)  اين گونه به همراه چند گونه ديگر
بقا يافت و از از اين جنس در دشت قزوين كاشته شد و 

آنجا كه از رشد و توليد خوبي برخوردار بود و مقاومت 
خوبي به شرايط دشوار محيطي از خود بروز داد، براي 
بسياري از مراتع كشور با هدف توليد علوفه و حفاظت خاك 

   ).Nemati 1977,(توصيه و ترويج گرديد 
 .A  كند كه گياه عنوان مي) 1364(زاده  گنجي

canescens زهكشي هاي عميق به بهترين وجه با خاك ،
هاي  هاي شني، تپه ها، خاك هاي حاشيه شيب شده، خاك

  . هاي قلوه سنگي سازگار است شني و آبرفت
منظور اصالح مراتع فرسوده  به) 1351(پيماني و طريفي

از طريق بررسي فصل كشت، عمق و روش و ميزان كشت 
نه از مهمترين گو 17بذر نباتات مرتعي مقاوم به خشكي، 

اي بومي و بيگانه مقاوم به خشكي را مورد  نباتات علوفه
كشت كه نتايج اين بررسي نشان داد . ارزيابي قرار دادند

با موفقيت بيشتري همراه بوده  Kochia prostrata بهاره
  .است

 .Aدر نقدي بر كاشت گياه ) 1385(حشمتي و همكاران 

canescens شناختي، به بررسي  در مراتع ايران از ديدگاه بوم
ه، شناختي برخي مسائل نظير سازگاري اين گون و نقد بوم

هاي جايگزين و تأثير اين  هاي مديريتي، معرفي گونه جنبه
گونه بر گياهان بومي و خاك پرداخته و با توجه به عدم 
زادآوري و ظهور برخي اثرات منفي در گياهان بومي و 

كه مناطق  كردنداطق تحت كشت اين گياه، گزارش خاك من
   .مناسب كاشت اين گونه در ايران كامال محدود باشد

         بررسي زمان، روش و عمق با  )1380(زادبر
 ،Kochia prostrataهاي مقاوم به خشكي  كاشت گونه

Salsola sp.،  Erutia ceratoides  در شرايط اقليمي
ماه  كه زمان كشت ديكرد خشك، گزارش  هخشك و نيم

شود و اگر در اوايل  داده ميترجيح  ها نسبت به ساير زمان
كاشت با موفقيت  بهار بارندگي مناسب وجود داشته باشد

  .همراه خواهد بود
عنوان يك  را به Salsola rigidaگونه  )1374(ساالر 

داند كه نقش مهمي  با خوشخوراكي و مرغوبيت باال مي  گونه
اك و مقاوم به شرايط نامساعد خشك و در حفاظت خ

بياباني دارد و داراي قابليت توليد علوفه مناسب از نظر كمي 
  .و كيفي است

 نهدر بررسي سازگاري و فنولوژي ) 1381(كش  فيله 
غير بومي در سبزوار نتيجه گرفتند كه  Atriplexگونه جنس 

نتوانسته شرايط ايستگاه حارث  Atriplex amenicolaگونه 
آباد را تحمل كند و پس از قطع آبياري و فصل سرما كامال 

   .از بين رفت
در بررسي بهترين زمان و  )1385(كش و همكاران  فيله

كه  دنبه اين نتيجه رسيددر سبزوار روش كاشت اروشيا 
ماه باعث استقرار بيشتر گياهان  خ كشت نيمه آذر و دييتار

  .شده است
استقرار و (ر بررسي سازگاري د) 1384(گل ندس
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تپه گنبد و  هتعدادي از گياهان مرتعي در مراو) ماني زنده
نشان داد كه از ميان  گونه اكوتيپ مرتعي 27انتخاب 

از  A. canecens هايي مثل گونه هاي مورد بررسي گونه
  .بودنداستقرار، شادابي و رشد مطلوبي برخوردار 

 .Aاي ازجمله  گونه بوته 14 هاي حاصل از بذر نهال

canescens ماني در سال  رار و زندهرا جهت بررسي استق
متر از سطح  290دوم، در مراتع شمال اوكالهاما در ارتفاع 

ميليمتر مورد بررسي قرار  700تا  500دريا و در بارندگي 
هاي مورد  حققان نتيجه گرفتند كه كليه گونهاين م. دادند

ماني و رشد بيشتري  تر از زنده طوبهاي مر بررسي در خاك
  .)Stidham et al., 1982( برخوردار بودند

Judd  وEira )1976(  گونه مرتعي  48نتيجه سازگاري
سال در  30را بعد از  A. canescensبومي و بيگانه ازجمله 

بياباني، چابارل،  زارهاي نيمه چهار تيپ گياهي بوته
ارس در منطقه آريزونا هاي  بياباني و جنگل علفزارهاي نيمه

ل در تيپ علفزارهاي نتايج حاص. مورد بررسي قرار دادند
هاي مورد آزمايش  گونهبيشتر ياباني نشان داد كه ب نيمه

 .سال از بين رفتند 20بعد از  A. canescensازجمله 

استقرار و (ر بررسي سازگاري د) 1385(گل سند 
گونه مرتعي در اراضي شور و قليايي  19تعداد ) ماني زنده

 .A گونه جملهازها  گونهبيشتر نشان داد كه آقالي گرگان 

canescens در  اما همستقر شده و تا سال پنجم زنده ماند
از قدرت، توليد و  Puccinelia distansبا گونه مقايسه 

  .شادابي كمتري برخوردار بودند
 Holechek  ي ها نتيجه استقرار گونه) 1982(و همكاران

شرق مونتانا با بارندگي  كاشته شده در اراضي معدني جنوب

را مورد بررسي  A. canescensمتر ازجمله  ميلي 570-390
ز اهاي مورد بررسي  ار دادند و اظهار داشتند كه گونهقر

  .بخشي برخوردار بودند ماني رضايت استقرار و زنده
استپي استان  طقامنمراتع اصالح و احيا با توجه به 

كه  canescens.A  اين پروژه توسط گونهو اجراي  مركزي
 منظور بررسي اين تحقيق به ،باشد مي بومي در منطقهيك گونه غير 

بومي گياهان مرتعي  يسهمقاقرار مناسب، استعداد رشد و تاس
استفاده در مورد و با گونه غير بومي  در مقايسه با يكديگر همنطق

، كه در تحقيقات قبلي كمتر به آن پرداخته شده اين پروژه
  .انجام شد است،
  

  ها  مواد و روش

) خشكرود(منطقه مورد مطالعه در حوزه آبخيز سه رود 
در و  باشد هاي دشت زرند مي قرار دارد كه يكي از زير حوزه

درجه و  49كيلومتري شهرستان ساوه بين طول شرقي  52
درجه  35و عرض شمالي  دقيقه 15 درجه و 50 تا دقيقه 40
ارتفاع  .دقيقه واقع شده است 34درجه و  35تا  دقيقه 15و 

 دوتا  يكمتر و شيب آن بين  1460منطقه از سطح دريا 
متر  ميلي 293بارندگي متوسط ساليانه  .باشد درصد مي

درجه  95/14متوسط درجه حرارت ساليانه  ؛باشد مي
 ماهه از اواسط 5دوره خشكي منطقه  .دباش گراد مي سانتي

بندي  براساس تقسيم .باشد ماه مي ارديبهشت تا اواسط آبان
جدول  .باشد رتن، اقليم منطقه خشك فراسرد مياقليمي دوما

ترين  منطقه مورد مطالعه براساس نزديك بارندگيوضعيت  1
هاي مورد  ي سالط) ايستگاه آبخوان(ايستگاه هواشناسي 

  .دهد نشان ميمطالعه را 

 

  1387- 89هاي  ايستگاه آبخوان طي سال بارندگيآمار  -1جدول 
  88-89  87-88  86-87  سال

  2/272  5/311  113  )متر ميلي(بارندگي 

  
پوشش گياهي منطقه  شدهبراساس مطالعات انجام 

 ليست گياهاناست كه  و دائمي هاي يكساله تركيبي از گونه
  :منطقه عبارتند است از غالب

Scariola orientalis, Rosa persica, Launea 

acanthod, Stipa barbata, Euphorbia spelendida, 

Artemisia sieberi, Erutia ceratioides, Salsola 
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rigida, Ceratocarpus arenarius, Eremopyron 

bonaeparitis, Cousinia spp., Astragalus spp., 

Centaura virgata, Acantophylum sp., Gundelia 

turnefortii, Noeae mucronata 

لومي، عمق خاك نسبتا  در اليه سطحي بافت خاك
و ) زيمنس بر متر دسي 3/1تا  8/0( مناسب، شوري كم

نفوذپذيري خاك زيرين خوب و  ،)=1/8pH(قليائيت زياد 
شونده  همچنين مقدار مواد خنثي. باشد با زهكشي باال مي

خصوصيات  ،باشد در حد متوسط مي) كربنات كلسيم معادل(
بافت خاك به روش  از قبيلشيميايي خاك  وي فيزيك

 pHهيدرومتري، هدايت الكتريكي با الكتروكنداكتيومتر، 
متر، كلسيم و منيزيوم با روش  pHالكترود خاك با 

كربنات با  ، بيشعله اي كمپكسومتري سديم با روش فتومتر
سولفوريك و سولفات با روش روش تيتراسيون با اسيد

نتايج مطالعات  .گرديد گيري اندازهبا كلرورسديم  گيري رسوب
 .نشان داده شده است 2خاكشناسي در جدول 

 گياهان مورد مطالعه همگي متعلق به خانواده اسفناجيان
)Chenopodiaceae( و شامل گياهان زير بودند:  

Halimione verrucifera, Atriplex canescens, 
Atriplex leucoclada, Kochia prostrata, Erutia 
ceratoides, Salsola rigida 

 

بررسي سازگاري شش گونه منظور  تحقيق حاضر كه به

 رود زرنديه مرتعي مقاوم به خشكي در اراضي آبخوان خشك
بلوك كامل ر پايه طرح بهاي خرد شده  كرت در قالب طرح

و در دو زمان كاشت پاييزه و بهاره به  تكرارسه  در تصادفي
 .مدت سه سال انجام گرديد

ها از  بوته روش كاشت به صورت نهال گلداني و فاصله
هاي آماده  هالهر ساله ن .متر در نظر گرفته شد 5/2يكديگر 
و در نيمة اول آذر ماه پايه از هر گونه گياهي  27به تعداد 
 .شد هاي آزمايشي انتقال داده به كرتوردين ماه اوايل فر

 مرحله زايشي گياهان، سال دوم اجراي طرح و در درسپس 
به روش درصد پوشش گياهي و شادابي ماني،  ان زندهميز

هاي با شادابي خيلي كم با  به اين ترتيب كه گونه(دهي  نمره
 )مشخص شدند 5عدد يك و با شادابي عالي با عدد 

ها با استفاده از  تجزيه و تحليل داده .شدگيري  اندازه
به الزم به ذكر است،  .انجام گرديد  MSTAT-Cافزار نرم

در (هاي اوليه  داده) ضريب تغييرات( CVدليل باال بودن 
به اين نحو كه . از تبديل جذري استفاده شد ،%)48حدود 

x√  ها به صورت تمام داده � در بنابراين  .تبديل شدند 0.50
. نتايج اعداد تبديل داده شده است تجزيه واريانسجدول 

ار مقايسه ميانگين اعداد اوليه قر جدولهايتوضيح اين كه در 
 .هاي تبديل شده است ها براساس داده بندي داده دارند و گروه
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  نتايج

هاي مورد فاكتوربر مبناي  ها دادهتجزيه و تحليل آماري 
بر روي  ع گونهتجزيه واريانس مركب اثر نوبراساس مطالعه 

 منعكس 3 كه نتايج در جدول شماره انجام شد مزبورت اصف
  .است گرديده

  

  ماني و زنده پوشش ،بر روي صفات شادابيتجزيه واريانس مركب اثر تاريخ كاشت و گونه  -3جدول 

  درجه آزادي  منابع تغيير
MS 

  ها ماني پايه زنده  درصد شادابي  درصد پوشش

  808/1**  928/1**  376/1**  2  سال

  ns041/0  ns 056/0  ns055/0  6  سال* تكرار 

  ns 027/0  ns 052/0  ns 004/0  1  تاريخ كاشت

  ns 125/0  ns 123/0  ns 040/0  2  تاريخ كاشت* سال 

  a(  6  052/0  075/0  036/0(خطاي آزمايش

  911/0**  605/1**  1/ 129**  5  گونه

  ns 048/0  **094/0  * 048/0  10  گونه* سال 

  ns 064/0  *051/0  076/0**  5  تاريخ كاشت*  گونه

  ns 046/0  ns       032/0  052/0*  10  تاريخ كاشت*  گونه* سال 

  b(  60  026/0  032/0  023/0(خطاي آزمايش

C.V )12/34  % 15  %14    ) %ضريب تغييرات%  

   %   5دار در سطح آماري  معني : **

  % 1دار در سطح آماري  معني:  *

 ns  :5دار در سطح آماري  غير معني% 

  
داري بين استقرار  ه وجود تفاوت معنيكنند نتايج بيان

طور كه مالحظه  همان. باشد مي %1ها در سطح آماري  گونه
ي مختلف مورد ها ها در سال ماني گونه شود ميزان زنده مي

ر متقابل سال و اث .داري را نشان دادند مطالعه اختالف معني
% 5ها تأثير داشته و در سطح  ماني گونه گونه بر روي زنده

اد كه اثر متقابل زمان همچنين نتايج نشان د. دار شد معني
ها در  ماني گونه ها و نوع گونه نيز بر روي زنده كاشت گونه

به دليل باالتر بودن درصد  و دار بوده است معني% 5سطح 

شود كه كشت  پاييزه، توصيه ميني در زمان كشت ما زنده
ها جهت اصالح و احياء مراتع مناطق استپي در فصل  گونه

نكته قابل توجه در اين خصوص مربوط به . انجام شودپاييز 
ن قاعده مستثني بوده و است كه از اي  A. leucocladaگونه 

ماني آن در كشت بهاره بيشتر از كشت پاييزه  درصد زنده
ها در تاريخ  گونهماني  زندهمقايسه ميانگين  .بوده است

در % 5در سطح  براساس آزمون دانكنهاي مختلف  كاشت
  . استنشان داده شده  1شكل 
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  هاي مورد آزمايش 

   .دار شده است معني% 1
 براساس آزمون دانكـن هاي مختلف  مقايسه ميانگين صفت

 .نشان داده شده است 2شكل 

  

  هاي مورد مطالعه
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هاي مورد آزمايش  تاريخ كاشت ها در ماني گونه زندهمقايسه ميانگين  -1 شكل

درصد پوشش گياهي در  ميزان شادابي و
در داري  اختالف معنينتايج نشان داد كه 

را به متفاوت   توان آن كه مي وجود دارد،
اثر  البته ،هاي مورد آزمايش نسبت داد

فقط بر روي درصد پوشش گياهي تأثير 

1داشته و در سطح 
مقايسه ميانگين صفت

شكل در % 1در سطح 

هاي مورد مطالعه ماني گونه شادابي، پوشش گياهي و زندهمقايسه ميانگين  -2 شكل
  

ab

b

c
cc

c

c d

پاييز بهاره

تاريخ كاشت

A. canescens S. rigida E. ceratoides A. leucoclada

a

a

b

b

c

d

cd

c d

d e

پوشش گياهي  زنده ماني

خصوصيات  اندازه گيري  شده

A.canescens E.ceratoides S.rigida A.leucoclada H.verrucifera
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ميزان شادابي ودر خصوص 
نتايج نشان داد كه  ،هاي مختلف سال

وجود دارد، % 1سطح آماري 
هاي مورد آزمايش نسبت داد بودن بارندگي در سال

فقط بر روي درصد پوشش گياهي تأثير  گونهمتقابل سال و 
 

شكل

 

c

d

H. verrucifera

d
c c

e

زنده ماني

H.verrucifera
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 .Kهاي  ماني مربوط به گونه شترين درصد زندهيب

prostrata   و بعد از آن گونه % 77با حدودA. canescens 
 كمترين% 14با H. verrucifera و گونه % 67با حدود 

و اين . ها دارا بودند ماني را در بين گونه درصد زنده
ل از استقرار مناسبي در دهندة آن است كه دو گونة او نشان

 .Hاند و گياه  منطقه مورد مطالعه برخوردار بوده

verrucifera  ، هاي  سه سال مورد مطالعه در بين گونه طي
. ماني را داشت ترين درصد زنده ، پايينمورد آزمايش

 .Eو  S. rigidaهاي  چنين نتايج نشان داد كه بين گونههم

ceratoides  داري از اين نظر وجود ندارد تفاوت معني .  
بهترين تيمار از نظر شادابي و پوشش گياهي همچنين 

الزم به ذكر است كه  .باشد مي K. prostrata مربوط به گونه

 .E و A.leucoclada  ،S. rigidaسه گونه گياهي

ceratoides  و در يك  نداشته تفاوت زيادياز نظر شادابي
و نظر شادابي از  H. verruciferaگونة . گروه قرار گرفتند

گونه . بودتري نسبت به بقيه  داراي رتبة پايينپوشش گياهي 
A. canescens  دوم رتبه از نظر شادابي و پوشش گياهي در

  . قرار گرفت
 سهاثر سال بر روي هر  نتايج همچنين نشان داد كه

 و بوددار  معني) و تاريخ كاشت گونهنظر از نوع  صرف(صفت 
مقايسه . باشد ميهاي آزمايش متفاوت  روند تغييرات در سال

و تاريخ  گونهنظر از نوع  صرف هاي مختلف ميانگين صفت
نشان  3شكل در % 1در سطح  براساس آزمون دانكن كاشت

 .داده شده است
 

  

 و تاريخ كاشت گونهنظر از نوع  صرف هاي آزمايش در سال هاي مختلف مقايسه ميانگين صفت -3 شكل

  

درصد پوشش ماني،  زندهميزان  )3(شكل با توجه به 
ها در سال دوم حداكثر و در سال اول  گياهي و شادابي گونه

حداقل بوده است كه با بررسي ميزان بارندگي و پراكنش آن 
توان به باال بودن  را ميعلت آن  ،هاي مورد مطالعه طي سال

 5/311(ميزان بارندگي و پراكنش مناسب آن در سال دوم 
به ميزان (و پايين بودن ميزان بارندگي در سال اول ) متر ميلي
  .نسبت داد) متر ميلي 113

  بحث 

آمده از تعداد گياهان استقرار يافته طي  نتايج بدست
 .Aو   K. prostrataهاي   هاي آزمايش نشان داد كه گونه سال

canescens  ماني خوبي  درصد از زنده 62و  77تيب با تر به
 .Hو  A. lenucoclaدر منطقه برخوردار بودند و گونة 

verrucifera ترين  درصد پايين 4/14و  4/28ترتيب با  به
اند در سال سوم آزمايش  توانستهماني را داشته و  درصد زنده

b
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از مهمترين داليل استقرار . نيز از رشد مجدد برخوردار باشند
ها  به بارندگي مناسب پس از كشت گونهتوان  ها مي گونهاين 

شاره كرد كه و همچنين پراكنش خوب آن در بهار سال بعد ا
اين  .هاي كشت شده گرديده است باعث رشد مطلوب گونه

 و )1384(سندگل موضوع با نتايج بدست آمده توسط 
    و) 1982( Stidham، )1378( هنجفي شبانكار، )1385(

Holechek  )1982 ( كه اعالم كردند ميزان بارندگي و
ها  رطوبت خاك و ميزان استقرار گونه پراكنش آن بر

ماني  رفتار رويشي و زنده .مطابقت دارداست، تأثيرگذار 
توان از  تپي نشان داد كه ميگونه در شرايط مراتع اس شش
در اين منطقه و نيز  K. prostrataو   A. canescensهاي  گونه

در امر اصالح مراتع مناطق با بارندگي و خاك مشابه 
فرد و  هاي پيماني اين نتيجه با يافته. يافته استفاده كرد تخريب

هاي موفق در  كه گونه) 1974( Hull و )1373(همكاران 
 400تا  200اطقي با بارندگي اين بررسي را براي من

 . قت داردمطاباند،  متر را توصيه كرده ميلي

و با توجه به با توجه به نتايج حاصل از سه سال بررسي 
توان نتيجه  هاي مورد مطالعه مي سرشت اكولوژيك گونه

هاي  ت كه شرايط محل آزمايش براي گونهگرف
K.prostrata  وA.canescens هاي مساعد و براي گونهE. 

ceratoides و  S. rigida حدودي مناسب و براي گونهتا  A. 

leocuclada  وH. verrucifera  اند به نحو  نتوانستهكه
مطلوب در محل آزمايش مستقر و از درصد پوشش و 

با  بنابراين. باشد مناسب نمي ،برخوردار باشند خوبيشادابي 
كه يك  H. verruciferaتوجه به سرشت اكولوژيك گونه 

ي مرتعي با شوري باشد كشت آن در اراض گونه شورپسند مي
  . شود توصيه نميپايين 

ب است كننده اين مطل ها بيان دهتجزيه و تحليل آماري دا
هاي مورد مطالعه تفاوت  كه از نظر شادابي بين گونه

 و K. prostrataبه طوري كه گياهان  ،داري وجود دارد معني
 A. canescens كه اين  از شادابي باالتري برخوردار بودند

در  )1364(زاده  گنجيدست آمده توسط  نتيجه با نتايج به
 H. verruciferaگياه  .مطابقت دارد A. canescensخصوص گياه 

هاي ديگر و با  در گروهاز نظر شادابي A. leocuclada  و

با مطالعه ميزان بارندگي طي . تري قرار گرفتند دابي پايينشا
سه سال مورد مطالعه نيز مشخص شد كه اختالف قابل توجه 

هاي دوم و  متر با سال ميلي 113با بارندگي بين سال اول 
متر، و مقايسه  ميلي 2/272و  5/311ترتيب با  سوم كه به

صفت شادابي طي سه سال هم مؤيد ارتباط بين شادابي 
اين صفات  لحاظكه از  به طوري .باشد ها و  بارندگي مي ونهگ

هاي مورد مطالعه دو گروه مجزا تشكيل شده است  طي سال
هاي  ر مستقيم بارندگي بر شادابي گونهتأثياز  حكايتو اين 

همچنين با توجه به پراكنش نسبتاً مناسب  .باشد گياهي مي
خصوص در دو  هب ،هاي رويش اين گياهان بارندگي طي ماه

ماهه اول سال باعث گرديد كه گياهان كشت شده از شادابي 
ها نسبت به تغيير  گونهواكنش مناسبي برخوردار باشند و 

دست آمده  اين نتيجه با نتايج به .باشدندگي يكسان ميزان بار
و   Monsenو) Stidham )1982 مانند پژوهشگرانيتوسط 

  .دارد مطابقت) 2004(همكاران 
شود  ايج بدست آمده مشاهده ميهمچنين با توجه به نت

هاي مورد مطالعه از نظر  داري بين گونه كه اختالف معني
 .K  گونه كه طوريبه  ،درصد پوشش گياهي وجود دارد

prostrate  و گونه باالتريندرصد 87/1با  H. verrucifera   با
و اين ميزان پوشش گياهي را داشتند  كمتريندرصد  16/0

پوشش خوب در گياه  تاجاز رويش مناسب و ايجاد  حكايت
K. prostrata تواند در  هاست كه مي نسبت به ساير گونه

علوفه مفيد باشد كه اين جلوگيري از فرسايش خاك و توليد 
 مطابقت) Sherrod )1971 توسط يافته با نتايج بدست آمده

  .دارد
هاي مورد مطالعه در  مقايسه درصد پوشش گياهي گونه

نشان داد كه اختالف  1387- 89هاي زراعي  طي سال
به طوري كه بيشترين مقدار  ،داري بين آنها وجود دارد معني

ار مربوط به سال اول مترين مقدمربوط به سال دوم و ك
داري بين درصد پوشش  هر چند كه اختالف معني ،باشد مي

بررسي اما  .ها در سال دوم و سوم وجود ندارد گياهي گونه
ها نشان داد كه سال اول ميزان  ميزان بارندگي طي اين سال

كمي كه  طوري به ،هاي بعد بوده است بارندگي كمتر از سال
توان به كمي  را مي درصد پوشش گياهي در سال اول
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كه اين موضوع با نظرات بارندگي در آن سال نسبت داد 
طرفي با از . باشد همسو مي) 1375(حيدري شريف آبادي 

دار بين درصد پوشش گياهي  توجه به عدم اختالف معني
 998/0و  325/1ترتيب برابر  بهها در سال دوم و سوم  گونه
گياهان به اين اختالف  واكنشتوان نتيجه گرفت كه  مي

هر چند با  ،بارندگي در سال دوم و سوم چندان زياد نبوده
افزايش بارندگي در سال دوم، افزايش در پوشش گياهي 

 .دار نشده است جاد شده است ولي اين اختالف معنياي
مناطقي كه  ها را در رسد كه بتوان اين گونه به نظر ميبنابراين 

متر داشته باشند نيز توصيه  ميلي 270- 310داراي بارندگي
 )1373(و همكاران  درف هاي پيماني اين نتيجه با يافته .نمود
 300تا  200هاي موفق براي مناطقي با بارندگي  گونهكه 

  .اند، مطابقت دارد متر را توصيه كرده ميلي
اهي در شادابي و پوشش هاي گي ال و گونهاثر متقابل س

از رفتار متفاوت گونه در  حكايتدار بود و اين  گياهي معني
توان حدس زد كه رفتار  كه مي داشتهاي مورد بررسي  سال
هاي مختلف متفاوت  ها نسبت به ميزان بارندگي در سال گونه

دست آمده توسط زادبر  اين نتيجه با نتايج به .بوده است
  .مطابقت دارد) 1380(

 .Kگونة  داد كهنشان اثر متقابل فصل كاشت و گونه 

prostrata  گونة و در هر دو زمان كاشت بيشترين مقدارH. 

verrucifera پوشش گياهي را به خود ميزان  ترين پايين
اختصاص داده است و ميزان تغييرات آن در كشت پاييزه و 

هر چند كه درصد پوشش گياهي آن در  ؛باشد بهاره ناچيز مي
قريباً اين روند باشد و ت كشت پاييزه بيشتر از كشت بهاره مي

 ،باشد صادق مي A. leucocladaها به استثناي  براي تمامي گونه
 مطابقت )1380(دست آمده توسط زادبر  كه با نتايج به

بنابراين رشد اين گونه متأثر از فصل نبوده و به . نمايد مي
از طرفي . رسد بتوان آنرا در هر دو فصل كشت نمود نظر مي

در فصل بهار  A. leucoclada  نتايج نشان داد كه كشت گونة
هر چند كه  ،باشد تر از كشت آن در فصل پاييز مي مناسب

گيري در كشت پاييزه و  ختالف بين فاكتورهاي مورد اندازها
از نظر ميزان البته . باشد هاره در اين گونه چندان زياد نميب

داري بين كشت پاييزه و  هر چند كه اختالف معني نيزشادابي 

 .Aبه استثناي ( ها  ندارد ولي ميزان شادابي گونهجود بهاره و

leucoclada (است هدر كشت پاييزه بيشتر از كشت بهار.  
هاي مورد  ونهگماني  رفتار رويشي و زنده به طور كلي

كه يك  K. prostrataگياه   نشان داد كهمطالعه در اين تحقيق 
هاي مورد  باشد، نسبت به ساير گونه گونه بومي در منطقه مي

 ،برتري نشان داد ،شادابي و پوشش گياهيمطالعه از نظر 
در اين  A.canescensگونه به همراه  كشت اين گونه بنابراين

مشابه در امر اصالح  با بارندگي و خاك يمنطقه و نيز مناطق
  . شود يتوصيه مدر آذر ماه ، يافته مراتع تخريب

، )1375(توكلي و همكاران همچنين با توجه به نظرات 
به نظر ) 1976( Juddو  Eira ;)1385(و همكاران  شمتيح

از ديرزيستي طوالني  A. canescensگونه  رسد كه مي
نمانده  جا هاز آن بسال آثاري  20بعد از  برخوردار نيست و

 .K  اين نكته كه گونه تأييد ي مبني برشواهدو وجود  است

prostrata شادابي و  بعد از چندين سال ازمناطق مشابه  در
كه ي است از نكات قابل توجه ،توليد خوبي برخوردار است

   .نمايد مينياز به ادامة تحقيقات را در اين خصوص ضروري 
  

  مورد استفاده منابع
اصالح مراتع فرسوده از طريق  .1351 ،.عپيماني، ب و طريفي،-

بررسي فصل كشت، عمق، روش و ميزان كشت بذر نباتـات  

ها و  مرتعي مقاوم به خشكي، تهران، مؤسسه تحقيقات جنگل

 .مراتع

معرفـي  . 1373 ،.،مو فـائزي پـور  . ،بپور ملك. فرد، ب پيماني-

ها براي مناطق مختلـف   گياهان مرتعي و راهنماي كشت آن

هــا و  شــارات موسســه تحقيقــات جنگــلايــران، تهــران، انت

 .ص79،مراتع

آتريپلكس توسعه يا توقـف،   .1375 ،.و فرهنگي، ع. توكلي، ح-

زدايي كرمـان،  ه مقاالت دومين همـايش ملـي بيابـان   مجموع

526-530.  

نقدي بر كاشـت   .1385 ،.و قنبريان، غ .كناصري، . غحشمتي، -

ــاه  ــدگاه   Atriplex canescensگي ــران از دي ــع اي در مرات

-186): 6( 13شناسي، علوم كشاورزي و منابع طبيعي،  بوم

198.  
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خشكسـالي،   –خشكي  –گياه  .1375 ،.آباد، ح حيدري شريف-

  .ها و مراتع، چاپ اول انتشارات مؤسسه تحقيقات جنگل

استقرار گياهان بررسي اثرات كشت مخلوط در . 1380. زادبر، م-

مركــز . دكتــرا رشــته بيابــانزدايي ي رســاله. خشـكي پســند 

 .تحقيقات بياباني تركمنستان

بررسي اكولوژيكي سالسوال در استان سمنان، . 1374 ،.ساالر، ن-

 .مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استان سمنان

) اسـتقرار و زنـده مـاني   (بررسي سازگاري  .1384 ،.سندگل، ع-

تعدادي از گياهان مرتعي در مراوه تپه گنبد، تحقيقات مرتـع  

 .135-152): 2( 12و بيابان ايران، 

) اسـتقرار و زنـده مـاني   (بررسي سازگاري  .1385 ،.عگل، ندس-

تعدادي از گياهان مرتعي در اراضي شور و قليـايي آقـالي   

  .128-121):1( 11گرگان، بيابان، 

بررسي سازگاري و فنولـوژي چنـد گونـه     .1381 ،.كش، ا فيله-

Atriplex      غير بومي در سـبزوار، تحقيقـات مرتـع و بيابـان

 .369-378): 1(7ايران، 

ــه- ــش، ا فيل ــان، ع. غ. ك ــي. گزانچي ــادي، ح عل ــه و ا. آب ، .فرزان

بررسـي بهتـرين زمـان و روش كاشـت      .1385 ،.صادقزاده

ات مرتــــع و بيابــــان تحقيقــــ اروشــــيا در ســــبزوار،

 .115-109،)2(13ايران،

-34: 55: آتريپلكس در ايران، زيتـون  .1364 ،.ع.زاده ا گنجي-

32. 

 470،مرتعـداري، انتشـارات دانشـگاه تهـران    . 1377 ،.مقدم، م-

  .صفحه

هـاي   مقايسـه سـازگاري گونـه    .1378 ،.شبانكاره، ك نجفي تيره- 

هـا،                  آن مختلف آتريپلكس و اثـر دوره آبيـاري در اسـتقرار   

 . 36-40: 51پژوهش و سازندگي، شماره 
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Abstract 
In this study, the adaptation of six species was investigated in a split plot design for autumn and 
spring sowings with three replications. The study was conducted in Khoshkrood Aquifer, 
located in the northwestern of Saveh for three years (2007-2010). The study area has a mean 
annual rainfall of 234.8 mm, loamy-textured soil, low soil salinity, a soil alkalinity of 8.1 with 
an appropriate infiltration and high drainage. The study range species were cultivated in pots 
with a distance of 2.5 m from each other, in late December and early March. According to the 
results, the highest and lowest viability were recorded for Kochia prostrate and Atriplex 
canescens (76.9 and 61.6%, respectively) and Halimion verrucifera (14.4%). In addition, the 
study species showed different responses during the years of experiment with a significant 
difference in the years of study. Results showed that the highest and lowest vegetation cover 
and vitality were recorded for K. prostrate and H. verrucifera, respectively with a significant 
difference at 1% level. The results of mean comparisons of vegetation and vitality were 
significant in different years at 1% level. However, the effect of sowing date was not significant 
on viability, vegetation cover and vitality, although the values of these factors were more in 
autumn sowing as compared to spring sowing. Overall, K. prostrate, a native species to the 
region, showed superiority in terms of establishment, vitality and vegetation cover as compared 
to other study species; therefore, the cultivation of this species is recommended for this region. 
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