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 چکیده
رود است که حفاظت از آن در مقابل یکی از عناصر اصلی جوامع گياهی مراتع استپی منطقه خشکه Salsola laricinaگونه      

ها و فراهم کردن شرایطی که بتواند توان بازآوری خود را بعد از چرا حفظ نماید، از ملزومات اساسی مدیریت مرتع در اینگونه آشفتگی
زنی بذر آن، های مورفولوژیکی و جوانهت ساختاری و عملکردی و ویژگیرو، در این پژوهش تغييرپذیری صفاهاست. ازاینعرصه

رود، از پوشش ساله خشکه 10برداری در داخل و خارج قرق تحت چرای حمایتی آزمون شد. برای این منظور، با استقرار شبکه نمونه
وشش تاجی، تراکم و مقدار توليد علوفه در مانند درصد پ Salsola laricinaگياهی آماربرداری و صفات ساختاری و عملکردی گونه 

آوری و های شاداب و سالم جمعها و در فواصل مختلف دوره بذردهی؛ بذر پایهگيری شد. سپس در هر یک از مکانعرصه اندازه
چه، گياهچه اقهچه، سزنی، طول ریشهزنی، سرعت جوانهزنی بذر مانند وزن هزار دانه، درصد جوانههای مورفولوژیکی و جوانهویژگی

گيری شد. نتایج نشان داد که مقادیر صفات ساختاری و عملکردی و در نهایت شاخص ویگور )بنيه بذر( در شرایط آزمایشگاهی اندازه
ترتيب به Salsola laricinaدر داخل قرق بيشتر از خارج قرق است. در این ارتباط، درصد پوشش تاجی، تراکم و مقدار توليد گونه 

کيلوگرم در هکتار  7/112و  4/161پایه در هکتار و  17000و  21600درصد،  06/3و  46/5ل قرق نسبت به خارج قرق در داخ
ای آوری شده از داخل قرق نيز بيشتر از خارج قرق بود. بگونهزنی بذرهای جمعهای مورفولوژیکی و جوانهباشد. ميانگين ویژگیمی

های مورفولوژیکی و جوانه زنی، در بذرهای مربوط به داخل و خارج ان مجموع برآیندی ویژگیعنوکه بيشترین شاخص بنيه بذر به
است. افزایش مقادیر مذکور در داخل قرق نسبت به خارج قرق، بيانگر تأثير چرای حمایتی بر  37/210و  88/389ترتيب قرق به

پذیر مناطق های آسيبهای مرتعی در اکوسيستمزنی بذر گونههای مورفولوژیکی و جوانهبهبود صفات ساختاری و عملکردی و ویژگی
 باشد.خشک می

 
 زنی بذر، صفات ساختاری، صفات عملکردی، مدیریت مرتع، مراتع مناطق خشک.: جوانههای کليدیواژه

 

 مقدمه

Salsola laricia پسند های خشکییا شوران ازجمله گونه
ای در مناطق مرکزی ایران و هالوفيت است که انتشار گسترده

دارد. این گونه، نسبتاً مقاوم به چرا و دارای خوشخوراکی 

متوسط است که در فصل پائيز و اوایل زمستان، پس از پایان 
شود. ویژه هنگام بذردهی، بوسيله دام چرا میرشد رویشی و به

بررسی منابع، بيانگر آن است که صفات ساختاری و عملکردی 
های محيطی و مدیریتی پوشش گياهی تحت تأثير آشفتگی
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کند. در این مانند تغيير اقليم و خشکسالی و چرای دام تغيير می
رابطه، با بررسی تأثير قرق بر پوشش گياهی مراتع استپی یزد، 

توليد کل گزارش شد که قرق بر افزایش درصد پوشش و 
 et al.Baghestani ,دار  داشت )گياهان عرصه تأثير معنی

(. همچنين نتایج پژوهش در علفزارهای البرز شمالی، 2007
داری بر خصوصيات نشان داد که قرق طی یک دهه تأثير معنی

ای که تراکم بذرها، تنوع و بانک بذر خاك گذاشته است. بگونه
ه آن با پوشش سطح ای بانک بذر خاك و تشابغنای گونه

زمين، در مناطق قرق بسيار بيشتر از مناطق چرا شده بوده است 
که نتایج حاصل بر اهميت قرق در احياء و حفاظت از مناطق 

(. با بررسی  et alKamali.2013 ,یافته تأکيد دارد )تخریب
ای پوشش گياهی سرپا و بانک بذر خاك در تغييرات تنوع گونه

ماهور ممسنی فارس، ر مراتع تپهعرصه قرق و چراشده د
های داری بر شاخصگزارش شد که قرق و چرای دام اثر معنی

های ای دارد. منطقه قرق از نظر کليه شاخصتنوع و غنای گونه
ای در پوشش گياهی سرپا و بانک بذر خاك تنوع و غنای گونه

خود اختصاص داده و منطقه چراشده بيشترین مقدار را به 
ار را دارد. همچنين تنوع و غنای پوشش گياهی کمترین مقد

داری بيشتر از بانک بذر خاك است. ضمن طور معنیسرپا، به
های تنوع اینکه بيان شد با توجه به آسيب دیدن برخی شاخص

ای پوشش گياهی و بانک بذر خاك در اثر چرای دام، گونه
برداری و مدیریت مراتع منطقه برای های بهرهاصـالح روش

 et al(Gholami ,.گردد ياء پوشش گياهی توصيه میاح

ای بانک بذر با مطالعه تأثير قرق بر تراکم و غنای گونه .(2013
خاك و تشابه آن با پوشش سطح زمين در مراتع کوهستانی 

ای ترکيب بانک بذر پلور، گزارش شد که تراکم و غنای گونه
طور بهخاك و تشابه آن با پوشش سطح زمين در منطقه قرق، 

داری کمتر از منطقه چرا شده بود. همچنين نتایج معنی
عنوان یک روش اصالح ها نشان داد، اگرچه قرق بهپژوهش

مرتع نقش مهمی در حفاظت از گياهان در برابر چرای دام ایفا 
شود. برای حفاظت از ذخایر بذری خاك توصيه نمی کند، امامی

نک بذر خاك و تشابه ای بازیرا با کاهش تراکم و غنای گونه
آن با پوشش سطح زمين، موجب حذف برخی گياهان در 

(. تأثير قرق  et al.Daneshgar ,2013مدت خواهد شد )بلند

بر احياء خاك، غنا و تنوع گياهی سه مرتع قرق شده )نرون، 
کوته و نارون( مراتع تفتان بررسی و گزارش شد که قرق 

 ΙΙΙو  ΙΙاهان کالس موجب افزایش پوشش، توليد و تراکم گي
ترتيب گردید. بيشترین و کمترین توليد و پوشش گياهی، به

 غنا کمترین و بيشترین مربوط به قرق نرون و شاهد نرون بود.

 بيان و شد مشاهده کوته و نارون قرق ای، درگونه تنوع و

 خاك خصوصيات روی بر مثبت اثر قرق طورکلیبه که گردید

 ) et al.,Ebrahimi است داشته تفتان مراتع گياهی پوشش و

تنوع بانک بذر خاك برای احيای  ارزیابی نتایج 2015.(
استپی نيمه پوشش گياهی در مراحل مختلف توالی مراتع

نشان داد که تراکم و تعداد بذرهای بانک  چهارمحال و بختياری،
داری است. بذر در مراحل مختلف توالی دارای اختالف معنی

های پوشش گياهی سطح زمين که دادههمچنين گزارش شد 
هایی با گيری گروهبرای هر یک از مراحل توالی، منجر به شکل

های بانک بذر خاك شد و داده قابليت تفکيک باال نسبت به
ترکيب پوشش گياهی بانک بذر خاك به دليل اینکه عمدتاً از 

های مراحل اوليه توالی هستند، کيفيت رویشگاه را با دقت گونه
در .  et al(Aghababaei(2017 ,.دهندبل قبولی ارائه نمیقا

های ذکرشده، گزارش شد که یکی از عواملی راستای پژوهش
داری روی خصوصيات بانک بذر خاك تواند تأثير معنیکه می

ای داشته باشد، چرای دام است. چرای دام، تراکم و غنای گونه
ی در فراوانی، را در ترکيب گياهی تغيير داده و سبب تغييرات

های موجود در بانک بذر خاك زنی بذرتراکم، غنا و جوانه
ر این ارتباط، با . د(Kinloch & Friedel, 2005)ود شمی

بررسی تأثير چرای دام بر تراکم، تنوع و غنای بانک بذر خاك 
مراتع کوهستانی در علفزارهای البرز شمالی، گزارش شد که 

بر خصوصيات بانک بذر  داریقرق طی یک دهه تأثير معنی
ایِ بانک بذر خاك در خاك داشته و تراکم، تنوع و غنای گونه

داری بيشتر از منطقه چراشده بود. طور معنیمنطقة قرق به
همچنين، تمامی خصوصيات بانک بذر عمق سطحی خاك، 

داری بيشتر از عمق پائينی بود. نتایج بيانگر آن طور معنیبه
علت چرا یافته که بهو احيای نقاط تخریباست که برای اصالح 

توان بر بذرهای مدفون شده در خاك تکيه کرد اتفاق افتاده، می
(2012, et al.Erfanzadeh  همچنين با بررسی اثر شدت چرا .)
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بر تراکم و تنوع بانک بذر خاك در منطقه قوشه سمنان، نتایج 
اك بر دار شدت چرا و همچنين عمق خدهنده تأثير معنینشان

داری بر تراکم بذر است. چرای متوسط و سنگين، تأثير معنی
تراکم بانک بذر خاك در واحد سطح نسبت به مکان چرا نشده 
داشتند. بيشترین کاهش تراکم بذر، بر اثر افزایش عمق در مکان 

درصد محاسبه شد. این مقدار کاهش،  5/43ميزان قرق و به
ترتيب ط و سنگين، بههایی با شدت چرای متوسبرای مکان

درصد برآورد شد. همچنين چرای دام با شدت  9/21و  4/24
داری در تنوع بانک بذر خاك نسبت به متوسط، تغيير معنی

های مختلف ایجاد نکرد، اما شدت چرا سبب منطقه قرق در الیه
درصد( و  5/39شده که تنوع بانک بذر خاك در عمق اول )

 et Nikoداری کاهش یابد )معنی طوردرصد( به 51عمق دوم )

al., 2015 ضمن اینکه با بررسی اثر قرق و چرای دام بر .)
ای بانک بذر خاك در مراتع یيالقی چهارباغ ذخایر گونه

گلستان، نتایج آناليز چند متغيره برای ارزیابی اثر عمق خاك بر 
ها در بانک بذر خاك، نشان داد که تراکم بذر جمعيت گونه

دیگر، عبارتداری بين دو عمق وجود ندارد. بهنیاختالف مع
دار ها در کل منطقه اثر معنیعمق بر بانک بذر خاك کل گونه

رو و با استناد به (. ازاین et alSalarian ,.2013نداشته است )

های قبلی، در این پژوهش نيز تأثيرپذیری صفات پژوهش
زنی جوانه های مورفولوژیکی وساختاری و عملکردی و ویژگی

تحت چرای حمایتی در مراتع  Salsola laricinaبذر گونه 
 رود ساوه بررسی شد.خشکه

 

 هامواد و روش

 معرفی منطقه

عنوان برای انجام این پژوهش، مراتع نعمتی ساوه، به
 60عرصه مطالعاتی در نظر گرفته شد. مراتع مذکور در 

(. 1شرق ساوه واقع شده است )شکل کيلومتری شمال
 190ترتيب متوسط بارندگی و دمای ساالنه منطقه، به

باشد که بر اساس درجه سانتيگراد می 76/18متر و ميلی
بندی اقليمی دومارتن، دارای اقليم خشک بيابانی سرد طبقه

شود که است. مراتع مذکور جزء مراتع قشالقی محسوب می
ماه تا اواسط فصل استفاده از آنها، از اواسط آبان

باشد. دام غالب چرا کننده در مراتع منطقه، ماه میهشتاردیب
گوسفند نژاد افشار و سنگسری و تعداد محدودی بز است. 

طورکلی نسبتاً مسطح بوده و شيب منطقه از منطقه طرح به
 باشد.طرف غرب به شرق می

 

 
 موقعیت منطقه مطالعاتی -1شکل

Location of the study areaFigure 1.  
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 10در این منطقه، یک قطعه قرق یک هکتاری با سابقه 
(. 2قرق شده است )شکل  1386ساله وجود دارد که از سال 

 Artemisia sieberiتيپ گياهی آن بر مبنای نمود ظاهری، 

Salsola laricina– های مذکور از عناصر است که گونه
های های منطقه هستند. ضمن اینکه گونهاصلی رویشگاه

Acantholimon scorpioides،Acanthophyllum 

glandulosum ،Amygdalus scoparia ،alus gAstra

verus ،alus macropelmatusgAstra ،Astragalus 

condolleanus ،Astragalus supervisus ،Andrachne 

fruticulosa،Dendrostellera lessertii   ،Ephedra 

strobilacea ،Noaea  mucronata ،Salsola tomentosa ،
Lagochilus aucheri ،Pteropyrum aucheri ،Phlomis 

persica ،Scariola orientalis ،Achillea tenuifolia ،

Iris songarica ،Cousinia belangeri ،Alcea sp. ،
Ajuga sp. ،eucrium poliumT ،Geranium tuberosum ،

Allium scabriscapum. ،Poa sinaica ،Hordeum sp. ،
Stipa hohenackeriana ،Stipagrostis plumosa ،Rosa 

persica ،Bromus tectorum ،Eremopyrum 

bonaepartis ،Erodium oxyrrhynchum ،Gypsophila 

pilosa ،Consolida sp. ،Ziziphora tenuir، Crepis 

kotschyana ،Senecio vulgaris ،Eremopoa persica ،
Alyssum sp. ،Cousinia cylindracea ،Boissiera 

squarrosa ،Callipeltis cucularis ،Aegilops triunalis 
های همراه در عنوان گونهبه Muscari tenuiflorumو 

) et al.,Zarekia ترکيب مراتع مورد بررسی پراکنش دارند 

2016). 

 

  
 (مرتع نعمتی)رود، ساوه قرق واقع در منطقه خشکه -2شکل 

Figure 2. Exclosed area located in Khoshkehrood region, Saveh (Nemati rangeland) 

 

 روش بررسی

 عمليات ميدانی -

های مورد بررسی )قرق و خارج پس از انتخاب مکان
برداری، از قرق(، در هر یک از آنها با استقرار شبکه نمونه

پوشش گياهی آماربرداری شد. برای این منظور، در هر یک 
متر از  10پالت یک مترمربعی با فاصله  30ها تعداد از مکان

پس  متری مستقر شد. 100های همدیگر در امتداد ترانسکت
برداری، از پوشش گياهی آماربرداری از استقرار شبکه نمونه

 Salsola laricinaو صفات ساختاری و عملکردی گونه 
( مانند درصد پوشش تاجی، تراکم و 4و شکل  3)شکل 

مقدار توليد علوفه آن در فصل رشد و تقریباً مصادف با 

. گيری شدمرحله گلدهی )اواخر مرداد تا اواخر مهر( اندازه
مشابه همين کار برای پوشش گياهی خارج از قرق نيز انجام 

 گردید.
هـا )قـرق و خـارج    در گام بعد، در هـر یـک از مکـان   

ذر پایـه     ذردهی، ـب هـای  قرق( و در فواصل مختلـف دوره ـب
ــدازه   ـرای اـن هـــای گيــری ویژگـــی شــاداب و ســـالم ـب

ه  ه،      مورفولوژیکی و جواـن ذر )شـامل وزن هـزار داـن ی ـب زـن
ه   جوانهدرصد  ی، سـرعت جواـن ی، طـول ریشـه   زـن چـه،  زـن

ذر((    ساقه چه، گياهچه و در نهایت شاخص ویگـور )بنيـه ـب
ک ژن مؤسسـه تحقيقـات      جمـع  ه آزمایشـگاه باـن آوری و ـب

 جنگلها و مراتع کشور انتقال داده شد.
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در تاریخ ) Salsola laricinaنمای کلی از گونه  -3شکل 
 (رود، ساوه، منطقه خشکه05/11/2016

Figure 3. Overview of Salsola laricina species (on  
08/15/95, Khoshkehrood region, Saveh) 

در تاریخ ) Salsola laricinaنمایی از گل گونه  -4شکل 
 (رود، ساوه، منطقه خشکه13/09/2016

Figure 4. View of the flower of Salsola laricina 
species (on 23/06/95, Khoshkehrood region, Saveh) 

 

 عمليات آزمایشگاهی -

زنی های مورفولوژیکی و جوانهدر این پژوهش، ویژگی
آوری شده از داخل و خارج قرق، در شرایط بذرهای جمع

ارتباط، وزن هزار دانه گيری شد. در این آزمایشگاهی اندازه
درصد  گيری شد.توسط ترازوی دیجيتال و به گرم اندازه

 ,ISTA(، بر اساس دستورالعمل ایستا )GPزنی )جوانه

( بر Gزده )(، از تقسيم تعداد نهایی بذرهای جوانه1996
محاسبه شد  100(، ضرب در Nتعداد بذر کشت شده )

 (.1)رابطه 

  رابطه )1(

 

 
(، با استفاده از روش RSبذرها ) زنیسرعت جوانه

تعداد  Si، محاسبه شد که در آن (Maguire, 1962ماگوئر )
تعداد روزهای پس از  Diبذرهای جوانه زده در هر روز و 

 (.2کاشت است )رابطه 

(2) رابطه   

 
 

ها، با در پس از پایان دوره رشد و رشد کافی گياهچه
ها، شاخص گياهچهزنی و طول دست داشتن درصد جوانه

( با استفاده از روش پيشنهادی Viبنيه )قدرت( بذر )

(Baki-Abdul ,1973 ،محاسبه شد که در آن ) 
متر و چه( به ميلیچه + ساقهميانگين طول گياهچه )ریشه

Gr (.3زنی است )رابطه = درصد جوانه 
 

  رابطه )3(

 
 

 ها تحليل داده و تجزیه

ها، به مقایسه بعد از حصول اطمينان از توزیع نرمال داده
های مورفولوژیکی و صفات ساختاری و عملکردی و ویژگی

 tتوسط آزمون  Salsola laricinaزنی بذر گونه جوانه
پرداخته شد. با توجه به  16SPSSافزار مستقل در محيط نرم

ای شود، بربرای بيش از دو مکان انجام می Fاینکه آزمون 
استفاده شد. از سویی، چون  tها از آزمون وتحليل دادهتجزیه
های قرق و خارج قرق نزدیک به هم هستند، تنها مکان

 فرض یکنواختی واریانس در نظر گرفته شد.

 

 نتایج

گيری شده، نشان داد که های اندازهنتایج آزمون کميت
درصد پوشش تاجی، تعداد پایه و مقدار توليد علوفه 

ها، در سطح پنج در هر یک از مکان Salsola laricinaگونه
 (.1دار دارند )جدول درصد با یکدیگر تفاوت معنی
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 داخل و خارج قرقدر  Salsola laricinaهای درصد پوشش تاجی، تراکم و مقدار تولید علوفه گونه مقایسه میانگین -1جدول 

Table 1. Comparison of averages of canopy cover percentage, density and forage production amount of Salsola 
laricina species inside and outside the exclosure 

 نام متغير

Variable name 

 ميانگين و اشتباه از معيار

Mean±SE 

 (tها )آزمون مقایسه ميانگين

Comparison of means (t test) 

 داخل قرق

Inside the 
exclosure 

 خارج قرق

exclosureOut of  
t 

 درجه آزادی

Df 
tailed)-Sig (2 

 پوشش تاجی )درصد(

Crown cover (percentage) 
5.46±0.41a 3.06±0.26b 4.893 58 0.000 

 تراکم )تعداد پایه در مترمربع(

Density (number of bases per 

square meter)) 

2.16±0.15a 1.70±0.11b 2.416 58 0.019 

 توليد )گرم در مترمربع(

Forage Production (grams per 
square meter) 

16.14±1.2a 11.27±0.95b 3.140 58 0.003 

 درصد است. 95دار بين ميانگين داخل و خارج قرق در سطح احتمال در هر ردیف، بيانگر تفاوت معنی bو  aحروف 

The letters a and b in each row indicate a significant difference between the average inside and outside the exclosure at the  95% 
probability level. 

 

 در شرایط آزمایشگاهی Salsola laricinaزنی بذر گونه های مورفولوژیکی و جوانههای ویژگیمقایسه میانگین -2جدول 

Table 2. Comparison of means of morphological characteristics and seed germination of Salsola laricina in vitro 

 متغير

Variable 

 ميانگين و اشتباه معيار

Mean±SE 

 

 (tها )آزمون مقایسه ميانگين

Comparison of means (t test) 

 داخل قرق

exclosureInside the  

 خارج قرق

exclosureOut of  
T 

 درجه آزادی

Df 
tailed)-Sig (2 

 وزن هزار دانه )گرم(

Weight of 1000 seeds 
(grams) 

5.30±0.04a 5.10±0.04b 3.464 6 0.013 

 زنیدرصد جوانه

Germination percentage 
113.75±2.4a 87.50±3.2b 6.533 6 0.001 

 زنیسرعت جوانه

Germination speed 
9.55±0.30a 7.21±0.53b 3.748 6 0.010 

 متر(چه )ميلیطول ریشه

Root length (mm) 
17.75±0.83a 12.87±0.69b 4.486 78 0.000 

 متر(چه )ميلیطول ساقه

Stem length (mm) 

16.50±0.67a 11.12±0.63b 5.812 78 0.000 

 متر(طول گياهچه )ميلی

Seedling length (mm) 

34.25±2.10a 21.00±0.10b 7.171 78 0.000 

 شاخص ویگور )بنيه بذر(

Vigor index (seed vigor) 
389.88±14.33a 210.37±12.36b 9.485 6 0.000 

 درصد است. 95دار بين ميانگين داخل و خارج قرق در سطح احتمال در هر ردیف، بيانگر تفاوت معنی bو  aحروف 

The letters a and b in each row indicate a significant difference between the average inside and outside the exclosure at the  95% 
probability level. 
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های بذر در شرایط آمده از ویژگینتایج بدست
(، نشان داد که بين ميانگين مقادیر 2آزمایشگاهی )جدول 

چه و چه، طول گياهچه، طول ساقهوزن هزاردانه، طول ریشه
آوری شده از داخل و خارج قرق شاخص بنيه بذرهای جمع

 دار وجود دارد.اختالف معنی

 
 ثبح

عنوان روشی برای مدیریت مراتع و اعمال قرق به
رویه توسط دام برداری بیهای مرتعی از بهرهحفاظت گونه

های گياهی و ذخيره بذری است. اثرهای مثبت قرق بر تيپ
کننده خاك، شایسته توجه بوده و از سوی دیگر، معيار تعيين

adian Asباشد )رویه در مراتع میشدت خسارت چرای بی

h, 2009& Akbarzade نتایج پژوهش، نشان داد که قرق .)
 Salsolaباعث بهبود صفات ساختاری و عملکردی گونه 

laricina های قبلی نيز بر این موضوع شده است. گزارش
تأکيد دارد که اجرای قرق در مرتع استپی مورد مطالعه به 

 داری را در درصدسال، توانسته است تفاوت معنی 10مدت 
 Zarekiaهای گياهی ایجاد کند )پوشش تاجی و توليد گونه

2016, et al. نتایج مذکور، بيانگر آن است که مدیریت .)
چرای دام در اراضی خشک استپی الزم بوده و تأثير مثبتی 

 et al.Zhao ,بر ساختار و ترکيب پوشش گياهی دارد )

2011; Jeddi & Chaieb ;2010در این راستا، با بررسی .) 
روند کمی و کيفی تغييرات پوشش گياهی مراتع پشتکوه یزد 

، گزارش شد که مهمترین تأثير 1365-77های طی سال
و  Stipa barbataهای قرق، افزایش توليد و تراکم گونه

Salsola rigida داری در پوشش بوده ولی تفاوت معنی
 et al.Arzani ,گياهی داخل و خارج قرق گزارش نشد )

های ایج نشان داد که در شرایط قرق، شاخص(. نت1999
 Salsola laricinaزنی بذر گونه مورفولوژیکی و جوانه

توان در باال بودن بهبود یافته است. دليل این موضوع را می
های چرا نشده نسبت به چرا شده و درصد برگ در پایه

انتقال بيشتر مواد فتوسنتزی به بذر و در نتيجه افزایش مواد 
که در نتيجه بذرها از قوه طوریه بذر جستجو کرد، بهذخير

چه بلندتری برخوردار چه و ساقهناميه باالتر و طول ریشه

با افزایش مدت در این ارتباط، گزارش شد که خواهند بود. 
های کليدی و کاربردی ها یا گروه گونهقرق، بر تعداد گونه

تند، که هر یک مسئول ایجاد تفاوتی در عرصه قرق هس
افزوده شده و از این طریق بر ميزان پایداری اکوسيستم 

شود. همچنين بيان شد که حذف یا اضافه شدن افزوده می
ای در ساختار و پویایی تواند تغييرات عمدهها، میگونه

جامعه ایجاد کند و اگر هدف حفظ اکوسيستم و عناصر 
تک ای آن باشد، بهترین راه حفاظت خاص از تکگونه
زنی، از (. شاخص جوانهn, 2000Mc Canهاست )هگون

زنی بذر است که رابطه پارامترهای مهم در تعيين جوانه
عبارتی، هر مستقيمی با کيفيت و قدرت زیست بذرها دارد. به

زنی و تعداد تر باشد، درصد جوانهچه کيفيت بذرها مناسب
زنی جوانهبذرهای جوانه زده بيشتر و در نتيجه شاخص 

های زنی نيز یکی از شاخصباالتر خواهد بود. سرعت جوانه
مهم در تعيين کيفيت بذر است. البته، هرچه ارقام بذری بتواند 

زنی بيشتری داشته باشد، در مدت زمان کمتری، درصد جوانه
زنی باالتری برخوردار است. سرعت از سرعت جوانه

تر بيشتر از بذرهایی با زنی در بذرهایی با قدرت باالجوانه
توانند قدرت پائين است. بذرهایی با قدرت بذری باال، می

زنی تحت تأثير کارکرد بهتری در درصد و سرعت جوانه
های محيطی داشته و در نتيجه درصد سبز شدن و تنش

.)  et al.,Mohssen Nasab دعملکرد باالتری داشته باشن

 Salsola laricinaونه نتایج نشان داد که شادابی گ (2010
های خوشخوراك مراتع مورد پژوهش است، که از گونه

تحت تاثير قرق و عدم چرای دام کاهش یافته است که ادامه 
قرق، ممکن است بر توليد این گونه نيز اثر منفی داشته باشد. 

تواند یکی از عوامل سرسبزی این زیرا تحریک چرایی می
های این گونه در رنگ بوته گونه باشد. این در حالی است که

شود داخل قرق، به رنگ زرد متمایل به خاکستری دیده می
رنگ سبزتيره تر و بههای خارج از قرق، شادابولی بوته

هستند. در این راستا، گزارش شده گياهانی که قبالً مورد 
های اند، به علت ایجاد ساقه و برگچرای دام قرار گرفته

ستند، در صورت مساعد بودن شرایط تر هجدید که شاداب
نمایند و بعکس در آب و هوایی، بيشتر توجه دام را جلب می
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اند، رغبت مورد گياهانی که قبالً مورد چرا قرار نگرفته
(. همچنين Moghadam, 1998چندانی نشان نخواهند داد )

ها خشبی مدت بوتهعقيده بر این است که در اثر قرق طوالنی
که چرای متعادل، بر رشد فزاینده آنها الیشوند. در حمی

(. آنچه مسلم  et al.,Baghestani 2007گذارد )تأثير می
است، تحریک چرایی مناسب و دادن فرصت به گياهان برای 

های چرایی مناسب بذردهی و بعد زادآوری، با اعمال سيستم
ای از مرتع حداقل چند سال یکبار موفق به که هر قطعه

نتيجه آنکه مراتع را  زادآوری شود، ضروریست. بذردهی و
طور مؤثر، با هزینه کم، از طریق توزیع بهتر دام و توان بهمی

های چرایی احياء کرد. با توجه به وضعيت رعایت سيستم
مراتع مورد پژوهش که دارای وضعيت خوب هستند، اجرای 

داری تعادلی و استفاده از سيستم چرایی تناوبی، روش مرتع
ویژه تواند باعث افزایش گياهان خوشخوراك منطقه، بهیم

در ترکيب گياهی شود. در این  alsola laricinaSگونه 
مدت چرا و سيستم چرایی، با استفاده از دوره تناوب کوتاه

شود، موجبات های استراحت که به قطعات داده میدوره
های خوشخوراك فراهم رویش بهتر و توليدمثل گونه
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            Abstract  

    Salsola laricina is one of the main elements of vegetation communities in the steppe 

rangelands of the dryland region. Conservation of this species from disturbances and providing 

conditions that can preserve its ability to rehabilitate after grazing is one of the basic 

requirements of rangeland management in such fields. Therefore, in the present study, the 

variability of structural and functional traits and morphological characteristics, and seed 

germination were tested under supportive grazing. For this purpose, by establishing a sampling 

system inside and outside of the 10-year-old Khoshkerood exclosure, structural and functional 

traits of Salsola laricina, such as canopy cover, density, and forage production in the field were 

measured. Then, in each of the places and at different intervals of seeding, the seeds of healthy 

rootstocks, morphological characteristics, and seed germination were measured in laboratory 

conditions. The results showed that the values of structural and functional traits were higher 

inside the exclosure than outside the exclosure. The average morphological traits and seed 

germination were also higher in the exclosure than outside the exclosure. The increase of these 

values in the exclosure relative to the outside the exclosure indicates the effect of supportive 

grazing on the improvement of structural and functional characteristics and the morphological 

and seed germination characteristics of rangeland species in vulnerable ecosystems in arid areas. 
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