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 دشت مراتع قشالقی های شورپسندگونه و تاج پوشش های هواییتوده اندامزیبررسی 

 گمیشان
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 چکیده

 گیاهان شورپسند بوده و به دلیل شوری خاک دارای استان گلستانواقع در شهرستان گمیشان  از مراتع دشت گمیشان

و تاج  های هواییاندام ودهتزیدر این تحقیق  باشند.ه از جمله گوسفند و شتر میهای منطقبرای دام تولید علوفه منبع تنها

از روش با استفاده نمونه  101تعداد  مورد بررسی قرار گرفت.دشت گمیشان  مرتع قشالقی های شورپسندبرخی از گونه پوشش

های اندام تودهزییزان م گونه ها و درصد تاج پوششدر داخل هر یک از پالت ها  .داشت گردیدبرتصادفی  -توزیع سیستماتیک

نتایج . واقعی مراتع شور منطقه تعیین گردید تودهزیرابطه رگرسیون خطی  با استفادهو  ان از روش مضاعف برآوردگیاه هوایی

و تاج  تودهزیبیشترین  درصد، 12و  کیلوگرم در هکتار 210با  Halocnemum strobilaceumگونه که دهد نشان می

به عنوان گونه همراه کیلوگرم در هکتار  33با  Aleuropus lagopoides  را به خود اختصاص داد و همچنین گونه پوشش

 . انتخاب گردید

 

 مراتع قشالقی دشت گمیشان ،اهان شورپسندگی ،های هواییاندام تودهتاج پوشش، زی کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

گردد خاک میها در آب و شود که سبب افزایش غلظت نمکشوری زمین و آب با فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی ایجاد می

د محلول در سیستم هستند و مربوط به انتقال توده مواشود، بسیار پیچیده (. فرآیندهایی که سبب شوری آب و خاک می12)

ها و در ها، شورابهها، دریاچههای محلول در مناطق پست مانند تاالبهای سطحی و زیرزمینی، توزیع مجدد نمکجریان آب

-های فیزیولوژیک گیاه تأثیر می(. شوری خاک به چند طریق بر فعالیت13باشد ) ح شور میبرخی مناطق تراوش طبیعی امال

شود که غلظت امال ح محلول در های آسیب دیدگی ناشی از وجود شوری معموال هنگامی در گیاه آشکار میگذارد ولی نشانه

های باشد. آبدهد آب میا تحت تأثیر قرار می(. یکی از مهمترین عواملی که رشد گیاه و تولید محصول ر5خاک زیاد باشد )

(. 9کند )شود. آب موجود در ساختار گیاه توسط عمل تعرق در هر لحظه تغییر میشور نیز باعث تشدید شوری خاک می

(. تعرق موجب 8افتد که سرعت تعرق بیش از سرعت جذب آب توسط گیاه باشد )پدیده تنش آب در گیاه زمانی اتفاق می

های گیاهان به شوری به طور گسترده متفاوت است. از جمله شود. واکنشهای گیاهی میشدن نمک در بافت انباشته

های غده مانند برگ، آبدار شدن، ها برای مقابله با تجمع اضافی نمک عبارتند از دفع نمک، از طریق سلولهای آنمکانیسم

د منجر به استفاده بهینه از اراضی شور و نیمه شور در کشور گردد توان(. شناخت گیاهان مقاوم به شوری می5ها )ریزش برگ

ها تغذیه کرده و در این رابطه از حواس بینایی، بویایی، چشایی و لمس ها با توجه به نوع گیاهان موجود در مراتع از آن(. دام1)

تفاده از منابع آب یا خاک نامناسب و شور های افزایش تولید علوفه اس(. یکی از راه11گیرند )کردن در انتخاب گیاه کمک می

به بررسی امکان سنجی کشت گیاه شوررست  1391در سال  شعبدل زاده و همکارانباشد. با کشت گیاهان مقاوم به شوری می
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تأثیر آب شور بر  1389در سال  . همچنین حسن پور(1) های شور نامتعارف پرداختنددر آب Puccinellia distansمرتعی 

نیز به ارزیابی  1389در سال  . احمدی و سندگل(4) کمی و کیفی بذور در گیاه دارویی شوید را مورد بررسی قرار دادصفات 

در . (2) های شورپسند موجود در جیره گوسفند زندی چراکننده در مراتع بیابانی عباس آباد قم پرداختندارزش غذایی گونه

مورد بررسی قرار های شورپسند مرتع قشالقی دشت گمیشان برخی از گونه وششهای هوایی و تاج پتوده اندامزیاین تحقیق 

 باشد.های هوایی گیاه میتوده اندامگرفت. الزم به ذکر است که منظور از تولید همان زی

 

 هامواد و روش

 های منطقه مورد بررسیموقعیت و ویژگی

 هکتار 31953 گمیشان دشت مراتع کل مساحت ست،ا گرفته قرار گمیشان شهرستان محدوده در مطالعه مورد عرصه

 گرفته قرار شمالی عرض 31° 18´ تا 31° 10´ و شرقی طول 64° 16´ تا 64° 2´ با جغرافیایی مختصات بین در که است

 مراتع. است بلندی و پستی گونه هر فاقد توپوگرافی نطر از و است شده واقع خزر دریای شرقی حاشیه در منطقه این. است

گیاهان دشت گمیشان به دلیل شوری خاک دارای  .باشدمی آزاد دریای سطح از متر -16 متوسط ارتفاع با الذکر فوق

و نوع  درصد 43-13و سدیم قابل تبادل  2/8-5/8 و اسیدیته 40-60 دارای هدایت الکتریکیمنطقه خاک و شورپسند بوده 

 .(6) باشدمیمتر میلی 3/343ساله  21در یک دوره ی . میزان متوسط بارندگ(3) باشدقلیایی میو شور خاک نیز 

 

 هاروش

از هم تفکیک  با پیمایش میدانی توده های گیاهی موجود .گمیشان مشخص گردید دشتمحدوده  ،پس از بررسی میدانی

ترکیب گیاهان  تولید ودر این تحقیق ها تعیین گردید. پالتاندازه  1لحداقسطح با استفاده از روش ها شدند. در داخل توده

تصادفی  -از روش توزیع سیستماتیکبا استفاده نمونه  101تعداد  روش آماریبا استفاده از  منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

یزان تولید گیاهان م گونه ها و درصد تاج پوششدر داخل هر یک از پالت ها  هکتار برداشت گردید. 32000در مساحت  نمونه

اطالعات و  .رابطه رگرسیون خطی تولید واقعی مراتع شور منطقه تعیین گردید با استفادهو  یداز روش مضاعف برآورد گرد

 مورد پردازش قرار گرفت. Excelمحیط در های مخصوص تنظیم و های صحرایی در فرمداده

 

 نتایج و بحث

 Halocnemum strobilaceum- Aleuropus lagopoides را گیاهانی نظیر تیپ غالب منطقه دهد کهنتایج نشان می

براساس نتایج مطالعات انجام  آمده است. 1های شورپسند منطقه مورد مطالعه در جدول گونهدرصد تاج پوشش  است تشکیل داده

های منطقه را درصد ترکیب اصلی رستنی 5/16ها با گرفته عمده گیاهان تشکیل دهنده جوامع گیاهان شوره زار بوته ای

گیاهان علفی یکساله که بیشتر در فصل بهار نشو و نمای زیادی دارند در ترکیب شوره زارهای منطقه  اند همچنینتشکیل داده

 خورند.به چشم می

 

 

 
 

                                                           
1
 Minimal Area 
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 گمیشان های شورپسند منطقهگونه و ترکیب نسبی درصد تاج پوشش: 1جدول 

 گونهنام  تاج پوشش )درصد( )درصد(ترکیب نسبی 

19/4 2/1 Lophocholoa phlecides 

16/1 33/0 Zingeria trichopoda 

66/2 13/0 Parapholis incurva 

24/21 81/1 Aeloropus lgopoides 

09/2 5/0 Salsola aurontiaca 

68/6 5/1 Salicornia herbacea 

19/2 8/0 Plantago conopus 

86/41 12 Halocnemum strobilaceum 

65/12 5/3 Halostachys caspica 

 لجمع ک 51/28 100

 

 433های شورپسند در منطقه به طور کلی های تولید علوفه و نتایج تحلیل رگرسیون تولید گونهگیریبراساس اندازه

کیلوگرم در هکتار بیشترین تولید را به  210با  Halocnemum strobilaceumهای غالب نظیر کیلوگرم برآورد گردید. گونه

کیلوگرم در هکتار تولید نسبتا مناسبی را در شوره زارها داشته  83همچنین گندمیان یکساله و چندساله با  خود اختصاص داد.

نشان داده  1و بصورت نموداری در شکل  2در جدول های شورپسند منطقه گمیشان میزان تولید و ترکیب وزنی گونه است.

 شده است.

 

 گمیشان  ورپسند منطقههای ش: میزان تولید و ترکیب وزنی گونه2جدول 

 گونهنام  تولید )کیلوگرم( (درصدترکیب وزنی )

9/5 30 Lophocholoa phlecides 

3/2 10 Zingeria trichopoda 

3/2 10 Parapholis incurva 

1/1 33 Aeloropus lgopoides 

5/4 20 Salsola aurontiaca 

5/4 20 Salicornia herbacea 

3/2 10 Plantago conopus 

4/52 210 Halocnemum strobilaceum 

9/5 30 Halostachys caspica 

 جمع کل 433 100
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 گمیشان  های شورپسند منطقه: میزان تولید و ترکیب وزنی گونه1شکل 

 

شود. میزان آن بوفور دیده می رشور است گیاهان مقاوم به شوری د بدلیل آنکه خاک منطقه دهداین تحقیق نشان می

براساس مشاهدات و مطالعات  باشد. و انتخاب چرایی تواند ناشی از شرایط منطقهد منطقه مورد مطالعه کم بوده که این میتولی

ور وجود داشته و به های شور به وفدر مناطق پست، آبگیرها و اطراف باتالق Puccinelia distansشورپسند انجام شده گونه 

قرق و حفاظت مستمر هستند مشاهده حت تدشت در نقاطی که ونه فقط در حاشیه و چرای بیش از حد این گ دلیل استفاده

رابطه با امکان سنجی کشت گیاه شوررست  با بررسی 1391در سال  شنتایج حاصل از بررسی عبدل زاده و همکاران شود.می

ل و محل جمع شدن روان آب تواند در سواحنشان داد که این گونه مقاوم به شوری بوده و می Puccinelia distansمرتعی

های موجود در منطقه اکثرا گوسفند، بز و شتر بوده که گوسفندان اشتیاق دام .(1) سطحی جهت افزایش تولید کشت شود

ای های بوتهای شور دارند و همچنین نسبت به شوری مقاومت کمتری در مقایسه با شتر دارند. گونهکمتری به گیاهان بوته

بررسی ارزش غذایی هالوکنموم موجود در جیره  با 1389در سال  حمدی و سند گلگیرد. اشتر و بز قرار میبیشتر مورد تغذیه 

. (2) گوسفند زندی چراکننده در مراتع بیابانی اعالم داشتند که این گونه در مرحله رویشی بیشترین پروتئین را داشته است

مراتع گمیشان نشان دادند کیفیت علوفه هالوکنموم در مرحله با بررسی در  1381در سال  همچنین میرزاعلی و همکاران

تحقیق خود در منطقه گمیشان بیان داشت که مهمترین  بانیز  1389در سال  کریمی.(10) رویشی بیش از دیگر مراحل است

-می Salicornia europaea و Halocnemum strobilaceumهای شوررست غالب در سواحل شرقی و جنوب شرقی گونه

  .(1) باشند
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Study of aerial organs biomass and canopy cover of halophyte species of, winter rangeland of 

Gomishan plain 

 

Leila Mostafavizede Ardestani, Gholamali Heshmati, Hamid Mostafalou 

 

Abstract 

Gomishan plain, one of the Gomishan city rangeland in Golestan province Because of soil salinity, 

have halophyte species and are the only source of production forage for locale livestock such as sheep 

and camels. In this research, aerial organs biomass and canopy cover of halophyte species of winter 

rangeland of Gomishan plain were investigated. 107 samples use by systematic- random distribution 

method were taken. Within each plot, the canopy cover percentage of species and aerial organs 

biomass rates were estimated by double sampling method and actual biomass of salt rangeland was 

determined by using linear regression equation. The result show that Halocnemum strobilaceum 

species has the highest aerial organs biomass and canopy cover with 270 kg per ha and 12 percent and 

also Aleuropus lagopoides species with 33 kg per ha was selected as the associated species. 
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