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   مرتعيتعدادي از گياهان) ماني زنده و استقرار(  سازگاريبررسي

 چپر قويمه گنبد در

 

 1عباسعلي سندگل

 

 چكيده

 ايستگاه  گونه مرتعي در18 سال سازگاري تعداد پنجمدت   به1368 تا 1364در فاصله سالهاي 

 ميليموس 55-22 ميليمتر و خاك با هدايت الكتريكي 250چپر قويمه گنبد با بارندگي متوسط 

 70 متري و با فاصله 2ها روي خطوط  بذرهاي گونه. بر سانتيمتر مورد بررسي قرار گرفت

از .  چهار تكرار كشت شدندبا بلوكهاي كامل تصادفيسانتيمتر از يكديگر در قالب طرح آماري 

هم ها با   گونهماني زندهدرصد پنجم در پايان سال .  پايه مورد بررسي قرار گرفت160هر گونه 

 Agropyronهاي   از بين گياهان مورد بررسي گونهنتايج نشان داد كه .مقايسه گرديد

elongatum و Artemisia sieberi  وAtriplex canescens ها از  نسبت به ساير گونه

 . بيشتر و شادابي و رشد مطلوبتري برخوردار بودندماني و زندهدرصد استقرار

 .ي مرتعي، چپرقويمه گنبدها سازگاري، گونه:  كليديهاي واژه

                                                           
 .ت علمي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتعأعضو هي -1
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410 چپر قويمه گنبد در  مرتعيتعدادي از گياهان) ماني زنده و استقرار(  سازگاريبررسي

 مقدمه

 دشت تركمن صحراست كه شور  مناطق خشك ومعرف ناحيه وسيعي ازقويمه چير 

بقوالت و هاي  هاي يكساله از خانواده طور عمده گونه هپوشش گياهي مراتع آن را ب

دوره رويش . دهد  پراكنده گونه درمنه دشتي تشكيل مي بسيارصورت هگندميان و نيز ب

ب لغااز اين روي مراتع اين منطقه . باشد  زمستان و بهار مي، اين ناحيه پاييزگياهي در

هاي مقيم در منطقه قرار  برداري دام تركمن صورت مراتع زمستانه يا قشالقي مورد بهره هب

هاي  رسد كه تركيب گياهي از گونه نظر مي ههر چند تحت مديريت موجود ب. گيرد مي

بقوالت و , جود عناصر دائمي از گياهان خانواده گندميانيكساله تشكيل شده باشد اما و

هاي دائمي  توان گونه يد اين موضوع است كه ميؤها م نيز تعدادي از ديگر خانواده

يكي از كارهاي مقدماتي براي . هاي مراتع اين ناحيه مستقر نمود عرصه بيشتري در

ماني  و زنده ها  گونه مقدماتي در مورد بررسي سازشهايچنين اقدامي، اجراي آزمايش

 گونه گياهي از 18 تعداد 1364بر اين اساس، در سال . با شرايط محل استآنها 

 در ايستگاههاي تحقيقاتي، مورد بررسي قرار گرفته و  قبالًهاي مختلف كه خانواده

 قرار ارزيابينحوي با شرايط منطقه سازش داشتند انتخاب و در قطعات مجزا مورد  هب

 ميليمتر امكان 400 تا 150ها كه در دامنه بارندگي  ن رابطه تعدادي از گونهدر اي. گرفتند

 .استقرار داشتند انتخاب گرديدند

 اكوتيپ گندميان دايمي 100 گونه و 55سازگاري حدود  )3( ووگل و جنسون

 ,Agropyron cristatumهاي  جنسها و اكوتيپهاي خانواده ترتياسه از جمله گونه

Agropyron deserterum, Hordeum bulbosumماني و   را جهت تعيين در صد زنده

 و -40 ميليمتر بارندگي ساالنه و دماي حداقل 600 تا 500توليد علوفه در شرايط 

 سال مورد بررسي قرار دادند و اعالم داشتند كه 3مدت  هدرجه سانتيگراد، ب+ 40 حداكثر

 .بوده استدرصد 100 تا 66ا ماني سه گونه فوق و اكوتيپهاي آنه در سال سوم، زنده
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 4ة  شمار11 مرتع و بيابان ايران جلد تحقيقات پژوهشي فصلنامة
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 Atriplexاي از جمله  گونه بوته14نهالهاي حاصل از بذر ) 4(استيدهام و همكاران 

canescens, Artemisaa tridentataماني در سال دوم ،   را جهت بررسي استقرار و زنده

 700 تا 500متر از سطح دريا و در بارندگي  290در مراتع شمال اوكالهاما در ارتفاع 

هاي مورد  اين محققان نتيجه گرفتند كه كليه گونه. ميليمتر مورد بررسي قرار دادند

 .ماني و رشد بيشتري برخوردار بودند بررسي در خاكهاي مرطوب تر از زنده

هاي كاشته شده در اراضي معدني  نتيجه استقرار گونه) 5(هولچك و همكاران 

 ,Agropyron cristatumتر از جمله  ميليم570 - 390شرق مونتانا با بارندگي  جنوب

Atriplex canescens, Medicago sativa  را مورد بررسي قرار دادند و اظهار داشتند 

 .ماني رضايت بخشي بر خوردار بودند هاي مورد بررسي از استفرار و زنده كه گونه

هاي دايمي   ساله تعدادي از گونه36نتايج سازگاري و استقرار ) 6(يك و زيمس

مورد   ميليمتر460 تا 200س را در دشتهاي مرتفع جنوبي تگزاس با بارندگي حدود گرا

 سال 36هاي مورد بررسي پس از  ارزيابي قرار دادند و اظهار داشتند كه تعدادي از گونه

 .قرار يافته بودندتدر محل اس

اهي داراي رشد در فصل يزده گونه گيماني و استقرار س زنده) 7(كمف و همكاران 

ليمتر در سال و در خاك ي م360ا و بارندگي يمتر از سطح در1500 را در ارتفاع سرد

جه گرفتند كه يق در غرب مارفاي تگزاس مورد بررسي قرار دادند و نتي رسي عم-لومي

 Agropyron cristatum, Phalaris tuberosaهاي مورد بررسي چهار گونه، ن گونهيدر ب

Elymus junceus, Bouteloua curtipendula, و گونه Sanguisorba minor نسبت به 

. خوبي برخوردار بودند) ماني و استقرار زنده(هاي مورد بررسي از سازگاري  ر گونهيسا

هاي  ماني در رتبه اول و گونه  درصد زنده95، با حدود Elymus junceusگونه، 

Agropyron cristatum و Bouteloua curtipendula ماني در   درصد زنده75، با حدود

 درصد 5 با حدود Phalaris tuberosa و Sanguisorba minorهاي،  رتبه دوم و گونه

 .ماني در رتبه سوم قرار گرفتند زنده

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

412 چپر قويمه گنبد در  مرتعيتعدادي از گياهان) ماني زنده و استقرار(  سازگاريبررسي

، Agropyron cristatumازده گونه مرتعي گراس از جمله، ي) 8(در يكوبر و ح

Agropyron deserterom ،Agropyron elongatum  1500 سال در ارتفاع 5را به مدت 

ليمتر در غرب ي م300 رسي و با بارندگي حدود -ا و در خاك لومييمتر از سطح در

هاي مورد بررسي ازجمله  جه گرفتند كه همه گونهياورگون مورد بررسي قرار دادند و نت

ن محققان گزارش كردند كه در يا. رخوردارندبهاي فوق از سازگاري نسبتأ خوبي  گونه

ف و در يار ضعيد بسي، از نظر تولAg. elongatumنه، گو) متريلي م150(سالهاي خشك 

، به Ag. cristatumنسبتأ خوب و گونه ) متريلي م300( و در سالهاي عادي 11رتبه 

 . قرار داشتند6 و 5ب در رتبه ي، به ترتAg. deserterom و گونه، 10 و 4ب در رتبه يترت

گانه از جمله، يو ب گونه مرتعي بومي 48جه سازگاري ينت) 9(را و الري جود يا

Agropyron deserterom ،Atriplex canescens ،Eragrostis curvula 30، را بعد از 

اباني و يمه بياباني، چاپارل، علفزارهاي نيمه بيزارهاي ن اهي بوتهيب گيسال در چهار ت

ب يج حاصل در تيزونا مورد بررسي قرار دادند نتايجنگلهاي ارس در منطقه آر

متر در يلي م500ا و بارندگي ي متر از سطح در1700اباني با ارتفاع يه بميعلفزارهاي ن

 Eragrostisهاي، جز گونه هاي كشت شده به ج گونهين قرار بود كه به تدريسال بد

curvula ،Agropyron deserterom ،Tridens albescens ن رفتندي سال از ب20، بعد از .

ز زنده ي سال ن30 بعد از Eragrostis curvula و Agropyron deserteromهاي،  گونه

 .بودند

 2450اهي در ي گونه گ90ماني حدود  ج حاصل از سازگاري و زندهينتا) 10(هول 

متر و خاكهاي يلي م400 تا 200داهو با بارندگي يافته در جنوب ايب ينقطه از مراتع تخر

ابي ي مورد ارز سال40ي را بعد ازياي رسي شور و قل- رسي و بعضاً خاكهاي لومي-لومي

  40 تا 20 بعد از  بقيهها  جز تعداد معدودي از گونه جه گرفت كه بهيقرار داد و نت

، Agropyron deserteromهاي  ن رفته و تنها گونهي درصد از ب97ش از يب سال

Agropyron cristatum هاي  و گونه) متريلي م200بارندگي حدود ( در مناطق خشك تر
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Agropyron intermedium ،Agropyron trichopherumاد تر ي در مناطق با بارندگي ز

، در Elymus junceus ،Agropyron elongatumهاي  و گونه)  ميليمتر400حدود (

 .اند ي باقي ماندهيايمناطق شور و قل

وتا را مورد ي Intermountainه يبذركاريهاي مناطق مختلف ناح) 11(استوارت 

قتاً مقاوم به ي، تنها گونه حقAgropyron deserterom، بررسي قرار داد و گزارش كرد كه

وتا بوده و در مناطق سرد تر و ي Intermountainه يخشكي در مناطق خشك و گرم ناح

، از سازگاري Agropyron intermedium ،stiffhair wheatgrassهاي،  مرطوب تر گونه

از براي بذركاري ينوي اظهار داشت كه حداقل بارندگي مورد .خوبي برخوردار هستند

 .متر در سال استيلي م200مراتع حدود 

ج حاصل از معرفي نباتات را در رابطه با اصالح مراتع در مناطق ينتا) 12(من يشوند

هاي سازگار با مناطق  ات برخي از گونهيكا مورد بررسي قرار داد و خصوصيمختلف امر

، Agropyron elongatum ،Elymus junceus،Bromus tomentellusخشك از جمله، 

 .را ذكر كرده است

 اً ميليمتر و خاك نسبت350 تا 180براي مناطق با بارندگي ) 1( فرد و همكاران پيماني

 :ند ا هاي زير را توصيه كرده شور گونه
Agropyron deserterum, Agropyron elongatum, Agropyron deserterum, 
Secale ceremont, Stipa barbata, Artemisia sieberi, Elymus junceus,Melilotus 
officinalis, Salsola rigida, Oryzopsis hymenoides, Oryzopsis holciformis, 
Atriplex canescens 
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414 چپر قويمه گنبد در  مرتعيتعدادي از گياهان) ماني زنده و استقرار(  سازگاريبررسي

 مواد و روشها

 شرايط محل اجراي آزمايش -1

 اين آزمايش در اراضي چيرقويمه واقع در سي كيلومتري شمال :موقعيت جغرافيايي

 دقيقه 4 درجه و 50 دقيقه عرض شمالي و 26 درجه و 37س با موقعيت گنبد كاوو

 . متر از سطح دريا به اجرا گذاشته شده است60طول شرقي و ارتفاع 

براساس آمار ايستگاه هواشناسي اينچه برون ميزان بارندگي متوسط : شرايط اقليمي

, ميليمتر در پاييز 5/77 ميليمتر است كه از آن حدود 250ساالنه در اين منطقه حدود 

. بارد  ميليمتر در بهار و بقيه در تابستان مي56حدود ,  ميليمتر در زمستان97حدود 

 45حداقل دماي مطلق طي دوره بررسي پنج درجه زير صفر و حداكثر دماي مطلق 

بنابراين منطقه مطالعاتي داراي تابستان خشك و گرم و . درجه سانتيگراد است

 .يم استزمستانهاي معتدل و مال

, فاميلي ترميك ريز بافت مخلوط,  خاك محل اجراي آزمايش از سري چيرقويمه:خاك

خاكي است عميق با بافت . باشد ها مي سول  از راسته آنتيSalor Thedicزير گروه 

 درصد و 2 تا 0زهكشي مناسب و قابليت نفوذ متوسط و با شيب  با, متوسط تا سنگين

   بر سانتيمتر و قلياييت متوسطموس ميلي55 تا 22شوري زياد با هدايت الكتريكي 

)PH=7/8.( 

طور عمده ه  پوشش گياهي مراتع اطراف محل اجراي آزمايش ب:پوشش گياهان طبيعي

. ها و گياهان چند ساله تشكيل شده است ندرت لگوم ه و ب  بقوالت يكساله واز گراسها

 :ترين آنها عبارتند از عمده
Poa bulbosa, Hordeum murinum, Eragrostis intermedia, Medicago minima, 
Medicago polymorpha, Medicago littoralis, 
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 روش بررسي -2

 در بلوكهاي كامل تصادفي گونه گياهي در قالب طرح آماري 18در اين آزمايش تعدد 

 سال مورد 5مدت ه  سانتيمتر از يكديگر ب70 متري با فاصله 2چهار تكرار روي خطوط 

 پايه در كل آزمايش كشت 160هر گونه روي دو خط و به تعداد . رسي قرار گرفتندبر

 بر اساس تعداد نباتات موجود از هر گونه در مرحله استقرارتجزيه و تحليل . گرديد

 .ها يادداشت گرديد فنولوژي گونه, آنگذشته از . م انجام شدپنجگلدهي آنها در سال 

 : ازهاي مورد بررسي عبارت بودند گونه
Agropyron elongatum, Agropyron cristatum, Agropyron deserterum, 
Agropyron trichophorum, Agropyron intermedium, Festuca arundinaceae, 
Secale cereale, Secale ceremont, Sanguisorba minor, Lolium perenne, 
Hordeum bulbosum, Atriplex canescens, phalaris tuberosa, onobrychis sativa 
col.karaj, onobrychis sativa col.Kordestan, Melilotus alba, Melilotus 
officinalis, Artemisia sieberi. 

 

 نتايج

 نباتات استقرار يافته: الف

 1  شمارةشرح جدول ه ببررسيسال پنج  هر گونه طي  يافته از استقرارگياهان تعداد

 :بوده است
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 ها در سالهاي آزمايش  تعداد استقرار گونه-1 ة شمارجدول
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گونه
 

128 56 57 140 135 80 89 152 158 160 134 160 160 150 81 151 155 159 

64
 

68 - - - 36 22 46 97 25 45 8 32 - - 47 35 29 102 

65
 

47 - - - - - 23 82 - - - - - - 40 14 17 67 

66
 

42 - - - - - - 58 - - - - - - - 5 - 56 

67
 

40  - - - - - 49 - - - - - - - - - 54 

68
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 هاي استقرار يافته در سال پنجم گونه: ب

 :بوده است 2  شمارةبه شرح مندرج در جدول هاي استقرار يافته در سال پنجم گونه

 

  موفق در سال پنجماًهاي نسبت هاي موجود گونه  تعداد پايه-2  شمارةجدول
 گونه 1تكرار 2تكرار 3تكرار 4تكرار جمع

54 13 14 12 15 Agropyron elongatum 

40 10 9 10 11 Artemisia sieberi 

49 14 12 8 15 Atriplex canescens 

 

  در پايان سال پنجمهاي مستقر شده تجزيه واريانس پايه: ج

 موفق در پايان سال پنجم براساس اًهاي نسبت هاي مستقر شده گونه تجزيه واريانس پايه

طور كه  همان . ذكر شده است3  شمارةطرح آماري بلوكهاي كامل تصادفي در جدول

هاي مستقر شده در سال  هاي گونه شود، اختالف بين پايه در اين جدول مالحظه مي

هاي مستقر شده سه گونه به  مقايسه ميانگينهاي پايه. دار است  معني%5پنجم در سطح 

 Atriplexو Agropyron elongatumهاي  دهد كه گونه روش دانكن نشان مي

canescens در گروه اول و گونه Artemisia sieberiدر گروه دوم قرار دارد . 

 

 سال پنجمها در  هاي مستقر شده گونه  تجزيه واريانس پايه-3  شمارةجدول

F منبع تغييرات درجه آزادي مجموع مربعات ميانگين مربعات 

 تكرار 3 91/20 97/6 82/2

 گونه 2 16/25 58/12 5

 اشتباه 6 83/14 47/2 -

 كل 11 91/60 - -
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418 چپر قويمه گنبد در  مرتعيتعدادي از گياهان) ماني زنده و استقرار(  سازگاريبررسي

 ها فنولوژي گونه: د

 . بوده است3ة شرح جدول شمار ههاي مورد بررسي ب مراحل مختلف رشد و نمو گونه
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 هاي مورد بررسي  مراحل فنولوژي گونه-4  شمارةجدول

تاريخ خشك 
 شدن گياه

 دوره رسيدن بذر دوره ريزش بذر
دوره ظهور خوشه و تشكيل 

 بذر
 دوره رشد رويشي

تاريخ 
 زني جوانه

تاريخ 
 كاشت

 ها گونه

 Agropyron elongatum 28/8/64 19/9/64 تا نيمه خرداد نيمه تير -نيمه خرداد نيمه مر داد -نيمه تير ردادم نيمه مرداد

 Agropyron cristatum " " تا اوايل خرداد اوايل تا اواخر خرداد  نيمه تير-اواخر خرداد آخر مرداد-نيمه تير نيمه مرداد
 Agropyron deserterum " " تا آخر ارديبهشت  آخر خرداد–آخر ارديبهشت   نيمه تير-اواخر خرداد آخر مرداد -نيمه تير نيمه مرداد

 Agropyron " " تا نيمه ارديبهشت نيمه خرداد –نيمه ارديبهشت  آخر خرداد-نميه خرداد نيمه تير -آخر خرداد اوايل تير
trichophorum 

 Festuca arumdinaceae " 14/9/64 تا آخر فروردين آخر ارديبهشت-آخر فروردين نيمه خرداد -خر ارديبهشتآ خر تير آ-نيمه خرداد  نيمه خرداد
 Secale cereal " 8/9/64 تا آخر فروردين آخر فروردين تا آخر ارديبهشت  نيمه خرداد-آخر ارديبهشت تير نيمه خرداد
 Secale ceremont " 8/9/64 تا آخر فروردين آخر فروردين تا آخر ارديبهشت  نيمه خرداد-آخر ارديبهشت تير نيمه خرداد
 Sanguisorba minor " 25/9/64 تا اوايل ارديبهشت وايل خردادتا ا تا اواخر خرداد تا اوايل تير اواخر خرداد

 Lolium prenne " 19/9/64 تا اواسط ارديبهشت اواسط خرداد اواخر تير اوايل مرداد نيمه تير
 Hordeum bulbosum " " تا اوايل ارديبهشت اوايل خرداد اواخر خرداد اوايل تير اواسط تير

 مهرتا اواخر  آباناواخر   آذراوايل آذر دياواسط 
به صورت 

 Atriplex canescens " نهال

 Phalaris tuberosa " " تا اواسط ارديبهشت اوايل خرداد اواخر خرداد اوايل تير اواسط تير
 Onobrychis sativa karaj " 25/9/64 تا نيمه ارديبهشت  نيمه خرداد-نيمه ارديبهشت اوايل تير -نيمه خرداد اواسط تير اواسط تير

 Onobrychis sativa " 25/9/64 تا نيمه ارديبهشت  نيمه خرداد-نيمه ارديبهشت اوايل تير -نيمه خرداد اواسط تير اواسط تير
Kordestan 

 Melilotus alba " " تا آخر ارديبهشت تاآخر خرداد نيمه تير آخر تير آخر تير
 Melilotus officinalis " 6/11/64 نيمه تير - - - نيمه تير
 Agropyron intermedium " 25/9/64 آخر تير - - - آخر تير

 Artemisia sieberi " 25/9/64 آخر مرداد - - - آخر مرداد
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 گيري بحث و نتيجه

دهد كه  نتايج بدست آمده از تعداد گياهان استقرار يافته طي سالهاي آزمايش نشان مي

ليكن تعداد گياه مستقر , ولها در سال ا هاي قابل توجه از كليه گونه رغم وجود پايه به

اند  نتوانسته)  گونه15(ها  شده در سالهاي بعد به شدت كاهش يافته و بسياري از گونه

ها  اين امر تجزيه و تحليل آماري داده. در سالهاي بعد از رشد مجددي برخوردار باشند

يل تجزيه و تحلاز اين روي جهت . با مشكل مواجه نموده استها  اغلب گونهرا براي 

 . خوبي برخوردار بودند استفاده شداً استقرار نسبت ازآماري تنها از سه گونه كه

 گونه مورد بررسي 18شود از بين   استنباط مي1 ةكه از از جدول شمار طور همان

 Atriplex canescens  و Artemisia sieberi و Agropyron elongatum گونه  سهتنها

م آزمايش نيز از پنجماني توانسته اند در سال  د زندهدرص 6/30و  8/32 ،34 ترتيب با به

 .رشد مجدد برخوردار باشند

ترتيب گونه يكساله و دو ساله   كه بهSecale ceremont و Secale cerealهاي  گونه

هاي  ماني پايه قسمي كه زنده ه ب, در سال اول از موفقيت زيادي برخوردار بوده, هستند

 كه داراي Secale ceremontگونه . رصد بوده است د100آنها در آخر فصل رويش 

اين .  درصد گياه مستقر شده داشت20خصلت رويشي دو ساله است در سال دوم تنها 

 .گونه نيز در سالهاي بعد از بين رفت

 Phalaris tuberosa, Agropyron deserterum, Agropyron cristalumهاي  گونه

 درصد پايه مستقر 8/9 و 2/9, 11وم به ترتيب هايي بودند كه تا سال س از جمله گونه

 نتايج بدست . از رشد مجددي برخوردار نبودند و پنجماند در سال چهارم شده داشته

 گونه 55كه سازگاري حدود ) 3( هاي ووگل و جنسون آمده در اين تحقيق با يافته

ها سه گونه  سال مورد بررسي قرار دادند و اعالم داشتند كه در سال سوم، تن3مدت  هب

هاي مورد  هاي گونه  درصد مستقر شوند، بررسي كاهش تعداد پايه100 تا 66توانسند 

 سال آخر اجراي بررسي تلفات 4 يكسان در اًرغم بارندگي نسبتبه داد كه  بررسي نشان
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ها در سالهاي بعد بسيار چشمگير بوده و اين امر گوياي اين مطلب است كه اغلب  گونه

و تابستانهاي   شور نياز به رطوبت بيشتري داشتهاًرسي در مناطق نسبتهاي مورد بر گونه

) 4(اين موضوع با نتايج استيدهام و همكاران . كنند ه بررسي را تحمل نميقخشك منط

را در سال دوم مورد بررسي قرار  Atriplex canescens ،كه نهالهاي حاصل از بذر گونه

هاي مورد بررسي در  گرفتند كه كليه گونهاين محققان نتيجه . كند دادند مطابقت مي

بررسي رفتار رويشي  .ماني و رشد بيشتري برخوردار بودند خاكهاي مرطوب تر از زنده

ها گرچه  دهد كه اين گونه ، نشان ميAtriplex canescens  وAgelongatumهاي  گونه

برخوردار  ميليمتر از استقرار خوبي 300 تا200در بارندگي  توانند در خاك شور، مي

اين يافته با . باشد باشند ليكن رشد و موفقيت آنها در مناطق با بارندگي زيادتر بيشتر مي

 Agropyron elongatumازده گونه مرتعي گراس از جمله، ي كه) 8(در يكوبر و حنتايج 

اين . كند  مطابقت ميمتر مورد بررسي قرار دادنديلي م300 بارندگي در سال 5را به مدت 

هاي مورد بررسي ازجمله گونه فوق از سازگاري  جه گرفتند كه همه گونهينت محققان

، Ag. elongatumگونه )متريلي م150(در سالهاي خشك ليكن . رخوردارندبنسبتاً خوبي 

 نسبتاً  از رشد و توليد)متريلي م300(ف ودر سالهاي عادي يار ضعيد بسياز نظر تول

را و الري يا گرچه بنا بر گزارش Atriplex canescen، گونه. ي برخوردار استخوب

 از سازكاري خوبي برخوردار است ليكن در متريلي م500 بارندگي در 9(جود 

ميليمتر نيز مستقر شده ليكن از رشد نا چيزي برخوردار ) 200 -150(بارندگيهاي كمتر 

 اين محققان اظهار داشتند كه اين گونه از ديرزيستي طوالني برخوردار نيست و. است

 Agropyron elongatumبرعكس گونه .  سال آثاري از آن بجا نمانده است20بعد از 

 نيز از شادابي و توليد خوبي برخوردار يياي مناطق شور و قل سال حتي در40بعد از 

ماني  ج حاصل از سازگاري و زندهينتاكه ) 10(هول اين موضوع در بررسي . است

 رسي و -متر و خاكهاي لومييلي م400 تا 200 بارندگي را دراهي ي گونه گ90حدود 

ابي قرار داد ي سال مورد ارز40ي را بعد ازياي رسي شور و قل-بعضاً خاكهاي لومي
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 موفق در شرايط چپر قويمه اًماني سه گونه نسبت رفتار رويشي و زنده. گردد مشاهده مي

ق با بارندگي و ها در اين منطقه و نيز مناط توان از اين گونه دهد كه مي گنبد نشان مي

شوند هاي  اين نتيجه با يافته. خاك مشابه در امر اصالح مراتع تخريب يافته استفاده كرد

هاي موفق  اين محققان نيز گونه. مطابقت دارد) 1( فرد و همكاران پيماني و) 12(من ي

 .اند  ميليمتر توصيه كرده300 تا 200در اين بررسي را براي مناطقي با بارندگي 

 كه ميزان داد آزمايش نشان يزمستان و بهار طي سالها, ارندگي فصول پاييزشرايط ب

 آزمايش نسبت به سال اول از وضعيت  و پنجمسوم و چهارم, بارندگي در سالهاي دوم

هاي باقيمانده از سال اول  بهتري برخوردار بوده و بنابراين انتظار بر آن بود تا گونه

اما اين مقدار . فقيت بيشتري برخوردار باشندبتوانند در سالهاي بعد از رشد و مو

 طوالني تابستانه را جبران نموده و باعث رشد بارندگي نتوانسته است اثر خشكي نسبتاً

 . گياهان در فصل رشد بعدي شود بيشتر كافيدوباره

قسمي كه برخي از ه ب. ها نيز متفاوت بوده است اثر شوري و قلياييت خاك بر گونه

رهايي از آزمايش كه شوري بيشتري داشته زودتر از تكرارهاي با شوري ها در تكرا گونه

 ,Secale ceremont, Secale cereal, Lolium prenneهاي گونه. كمتر از بين رفته اند

Festuca arundinaceae, Agropyron elongatum, Agropyron cristatum, 

Hordeum bulbosum,Atriplex canescens, Artemisia sieberi.  نسبت به ساير

اند به قسمي  هاي مورد آزمايش از مقاومت نسبي بيشتري به شوري برخوردار بوده گونه

موس بر سانتيمتر  ميلي 52 تا 22اند در تمام تكرارهاي داراي شوري  كه توانسته

 . مساوي حضور يابندصورت نسبتاً به

مرحله گلدهي سال  مستقر شده در هاي بررسيهاي آماري انجام شده با تعداد پايه

 Hordeum bulbosum, Secale ceremont, Secaleهاي دهد كه گونه اول نشان مي

cereal, Agropyron elongatum, Lolium prenne, Atriplex canescens  بيشترين

 Agropyron هاي گونه. اند درصد استقرار را داشته و در گروه اول قرار گرفته
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cristatum, Agropyron deserterum, Festuca arumdinae در گروه دوم و بقيه 

اند همين بررسي در سال دوم نشان مي دهد كه  ها در گروه سوم قرار گرفته گونه

 در گروه اول و گونه Atriplex canescens  وAgropyron elongatum يها گونه

Artemisia sieberiسال در , هاي ديگر در گروه سوم قرار گرفته و گونه,  در گروه دوم

 در گروه Artemisia sieberi و Agropyron elongatumهاي  سوم آزمايش نيز گونه

 Phalaris tuberosa, Agropyron trichophorum, Agropyronهاي و گونه, اول

cristatum, Agropyron deserterumپنجم  و در سال چهارم.  در گروه دوم قرار دارند 

 Agropyron elongatum, Artemisia sieberi, Atriplex گونهسهآزمايش تنها 

canescens اند كه در يك گروه قرار دارند باقيمانده. 

 سال بررسي و با توجه به پنجبا توجه به مباحث انجام شده و نيز نتايج حاصل از 

توان نتيجه گرفت كه شرايط محل آزمايش  هاي مورد بررسي مي سرشت اكولوژيك گونه

 هيچ يك از  مساعد نبوده و تقريباًي مورد بررسيها گونهبراي اكثريت قريب به اتفاق 

نحو مطلوب در محل آزمايش مستقر شوند و از  هاند ب هاي مورد بررسي نتوانسته گونه

هاي مورد آزمايش  با اين وجود در بين گونه. توليد و شادابي مناسبي برخوردار باشند

 triplex canescensو  Artemisia sieberi, Agropyron elongatum هاي موفقيت گونه

با اين وجود .  در محل مستقر باشند پنجم سالتااند  از بقيه بيشتر بوده است و توانسته

 گونه همراه با ذخيره نزوالت آسماني كشت گردند از سهرسد هر گاه اين  نظر مي هب

 .شوند موفقيت بيشتري برخوردار

 

 سپاسگزاري

 مصوب مؤسسه تحقيقات 120-14-102ة ماراين مقاله حاصل اجراي طرح تحقيقاتي ش

حمايتهاي همه جانبه مؤسسه مذكور  است كه به اين وسيله از مراتع كشور جنگلها و

 .شود سپاسگزاري مي
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