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بررسي امکان استقرار و تولید علوفه در تعدادی از گونههای مقاوم به شوری در
اراضي شور و کم بازده (مطالعۀ موردی :گرمسار ،سمنان)
 داریوش قربانیان؛ مربی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان ،سازمان تحقیقات ،آمووزش
و ترویج کشاورزی ،سمنان ،ایران
 احسان زندی اصفهان؛ استادیار پژوهشی ،بخش تحقیقات مرتع ،مؤسسة تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سوازمان تحقیقوات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
 حیدر شرفیه؛ مربی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان ،سوازمان تحقیقوات ،آمووزش و
ترویج کشاورزی ،سمنان ،ایران
 علیرضا افتخاری ؛ استادیار پژوهشی ،بخش تحقیقات مرتع ،مؤسسة تحقیقات جنگلهوا و مراتوع کشوور ،سوازمان تحقیقوات،
*

آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
چکیده
استفاده از اراضی شور و کم بازده برای تولید علوفه گام مهمی در راستای بهرهوری بهینه از منابع آب و خاک با کیفیت پایین ،تأممین
علوفۀ دامها و حفاظت از منابع پایه به حساب میآید .لذا به منظور بررسی توان استقرار ،حجم تاجپوشش ،رشد ارتفاعی ،میزان تولید و
در نهایت معرفی گونههای مناسب برای اصالح اراضی شور و کم بازده منطقۀ مورد تحقیق ،ایستگاه تحقیقات بیابان گرمسار (با شوری
 30تا  )ds/m 35و گونههای غیربومی و پرتولید  Atriplex leucoclada ,Atriplex canescensو گونههأای بأومی و خوشأاوراک
 Aeluropus lagopoides , Atriplex verrociferaو  Aeluropus littoralisانتااب شده و هریک در سأه ترأرار کاشأته شأدند.
گونه های منتاب مقاوم به شوری و خشری هستند .در هر تررار از گونههای مورد نظر به تعداد  15نمونه در هأر ردیأک کاشأته شأد.
نتایج نشان داد که درصد استقرار گونههای گیأاهی  Ae. la , At. ve , At. le , At. caو  Ae.liبأه ترتیأب برابأر بأا ،%95/5 ،%95/5
 %97/7 ، %100و  %100میباشد که نشان از قدرت استقرار مناسب همۀ گونههای مورد بررسی دارد .تحلیل نتأایج حاصأل از تجزیأۀ
واریانس تولید ساالنه نشان داد که تمامی گونههای یاد شده قادر به تولید علوفه در اراضی شور با حداکثر  35ds/mهسأتند .در بأین
گونههای مورد بررسی گونههای  At. caو  At. leاز لحاظ میزان تاج پوشش و ارتفاع دارای بیشترین عملررد بودند .گونۀ  At. leبأا
تولید بیش از  2تن در هرتار پر تولید ترین گونۀ مورد بررسی شناخته شد .از بین صفتهای مورد بررسی نیز صأفات میأزان تولیأد و
تاج پوشش صفتهای بهتری برای نشان دادن اختالفات بین گونهها شناخته شدند.
کلید واژگان :تولید علوفه ،تاج پوشش ،گونههای مقاوم به شوری ،استقرار ،سمنان
* نویسنده مسئول :شماره تماس+989124950177 :

Email: alireza_ephtekhari@yahoo.com
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 .1مقدمه
مناطق خشک بیش از یک سوم سطح کرۀ زمین را به
خأأود اختصأأاص داده اسأأت .رشأأد سأأریع عمعیأأت و
محدودیت منابع آبی و تغییر و ارتقاء مدل تغذیه ،شأرای
نابسامانی برای منابع تولیأدات کشأاورزی و دامأی ایجأاد
نموده است .اطالعات و آمارهای ماتلک ایأنطأور بأرآورد
نمودهاند که هر دقیقه حداقل سأه هرتأار از اراضأی قابأل
کشت عهان به دلیل شوری از بین میرود ] .[2در مناطق
خشک و نیمهخشک کشور ،افزایش عمعیت ،تغییر اقلأیم
و استفادۀ بیش از حأد از منأابع تجدیأدپأذیر ماننأد آب،
توازن اکولوژیری را بر هم زده است .عالوه بر ایأن ،منأابع
آب در قسمتهای وسیعی از کشور شور است و خأاک در
چنین مناطقی یا بهطور طبیعی شور بوده و یا شأور شأده
است .کمبود منابع غذایی که یری از ویژگیهأای بأارز در
مناطق خشک و نیمهخشک اسأت بأه عنأوان محأدودیت
اصلی برای بهبود بهرهوری دام محسوب میشود .بنأابراین
الزم اسأأت تأأال هأأایی در عهأأت یأأافتن منأأابع غأأذایی
عایگزین در رویشگاههای شأور صأورت پأذیرد .ایأران بأا
مسأأاحت  1648000کیلأأومتر مربأأع دارای منأأاطق شأأور
وسیع و گیاهان شورروی فراوان است .گأزار هأا وسأعت
مراتع خشک و بیابانی ایران را  16میلیون هرتار و وسعت
مراتع شور کشور را هشت میلیون هرتار و وسأعت اراضأی
تحت تمثیر شوری در ایران را معأادل  27میلیأون هرتأار
برآورد نمودهاند .در مراتع و مناطق شورروی کشور تعأداد
 365گونۀ گیأاهی هالوفیأت و مقأاوم بأه شأوری از 151
عأأنس و  44خأأانواده در ایأأران شناسأأایی شأأده ک أه در
رویشگاههای شور رشد مأیکننأد ] .[1بأه دلیأل شأرای
محیطی سات و شرننده در این اکوسیستمها ،آگأاهی از
میزان موفقیت در استقرار ،میزان پوشش و تولیأد و ارز
غأأذایی گونأأههأأای هالوفیأأت در هأأر مرحلأأۀ فنولأأوژیری
میتواند به مرتعداران در انتااب گونههای گیاهی مناسب
برای کاشت و همچنین تعیین زمأان مناسأب چأرای دام
برای دستیابی به عملرأرد بیشأتر در مراتأع شأور کمأک
نماید ] .[4امروزه استفادۀ بهینأه از منأابع آب و خأاک در
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همۀ عرصهها اعم از کشاورزی و منابع طبیعأی بأهصأورت
کاشت تلفیقی گونههأای ماتلأک ،اعتنأابناپأذیر اسأت.
بنابراین در احیاء پوشش گیأاهی منأاطق خشأک نیأز بأا
استفاده از این رو میتوان بهرهوری بیشتری را حاصأل
نمود .تممین علوفه دام از راه منابع عدید و بأا اسأتفاده از
تنوع گونهای ،ریسک به هم خوردن تعأادل اکوسیسأتم را
پائینتر آورده و موفقیت تولید علوفه را افزایش مأیدهأد.
هالوفیتها و سایر گیاهأان مقأاوم بأه شأوری مأیتواننأد
گزینههای مناسبی بأرای حفاظأت خأاک و علأوگیری از
بروز ریزگردهای نمری ،نفوذ آب و باال نگه داشأتن سأطح
سأفرۀ آبهأأای زیرزمینأأی و تولیأأد علوفأأه در بسأأیاری از
کشورهای در حال توسعه باشأند ] .[15ایأن گیاهأان بأه
دلیل ویژگأیهأای خاصأی کأه از طریأق مرانیسأمهأای
ماتلک اکوفیزیولوژی به دست آوردهاند ،قادرند شأوری را
تحمل نموده و به خوبی در رویشگاههای شور و به شأدت
شأأور رشأأد نماینأأد .ایأأن گیاهأأان ب أهطأأور طبیعأأی و یأأا
دستکاشت در اراضی تحت تأمثیر شأوری ماننأد منأاطق
نیمهبیابانی شور ،تاالبهای مانگرو ،باتالقهأا ،خأاکهأای
تاریب شده و سواحل دریا رشد میکنند و مزیت تحمّأل
سطوح شوری باال در اراضی شور را دارند و به همین دلیل
در مناطق خشک و نیمهخشأک پتانسأیلهأای اقتصأادی
بهشمار میآیند ] .[6،17بسیاری از گیاهانی که در اراضأی
شور رشد میکنند میتوانند بیوماس قابل مصرف در حأد
متوس تا زیادی را برای حیوانات چرا کننده فراهم کننأد
] .[11،7،6،17لأأذا تولیأأد رویشأأی هالوفیأأتهأأا و سأأایر
گونههای مقاوم به شوری میتواند به عنأوان پتانسأیلی در
این مناطق به ویأژه بأه عنأوان منبأع علوفأۀ دام در نظأر
گرفته شود ] .[3شایان ذکر است که هالوفیأتهأا و سأایر
گیاهان مقاوم به شوری میتوانند قسمتی از برنامۀ غأذایی
گوسفند ،بز ،شتر و حیات وحأش را در منأاطق خشأک و
نیمهخشک تشریل دهنأد ] .[15همچنأین ایأن گیاهأان
میتوانند به عنوان منابع تغذیأۀ دام در منأاطق خشأک و
نیمهخشک مطرح شوند بهطأوریکأه در اراضأی شأور بأا
پتانسیل تولید باال از طریق بهرهبرداری مستقیم و در حأد
ظرفیت مجاز و در سایر موارد با تشویق بهأرهبأرداران بأه
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کشت و تولید گیاهان مقاوم به شوری در حاشأیۀ اراضأی
شور میتوان به این مهم دست یافت ].[11،9،7،6
در یک تحقیق ] [15مشأا شأد کأه تولیأد علوفأۀ
گیاهان چمنی در مجاورت  Atriplex canescensدو برابر
بیشتر از مناطق فاقد پوشش گیاهی بوتهای است .عالوه بأر
درصد پروتئین ،عملررد پروتئین و میزان رشأد علأکهأای
چمنی در مجاورت گیاهان بوتهای بأه مراتأب بیشأتر بأوده
اسأأت .در تحقیأأق دیگأأری ] [12بررسأأی امرأأان کاشأأت،
استقرار و کیفیت علوفۀ سه گونۀ گیاهی مهأم و شورپسأند
 At. verrucifera ،At. canescensوAt. leucoclada
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این تحقیأق نشأان داد کأه
گونههای مذکور از استقرار خوبی برخوردار بودند و از نظر
برخی صفات مانند درصأد پوشأش گیأاهی و تولیأد بأین
آنها اخأتالف معنأیدار وعأود داشأت .بیشأترین مقأدار
پوشش گیاهی مربوط به گونأۀ  At.canescensو کمتأرین
آن متعلق به گونۀ  At. leucocladaبود .همچنأین میأزان
خوشاوراکی  At. verruciferaنسبت به دو گونأۀ دیگأر
بیشتر بود .گونأۀ  At. verruciferaدر ایأن تحقیأق بأرای
کاشت در مناطق شأور مناسأبتأر دانسأته شأد .در یأک
بررسأأی دیگأأر برخأأی گونأأههأأای شورپسأأند از عملأأه
گونههأای Atriplex canescens , Atriplex verrucifera
و  Aeluropus littoralisقابأل کشأت در اراضأی شأور و
سدیمی تشای داده شد ] .[10همچنأین در مطالعأهای
به بررسی سرعت سبز شدن ،قابلیأت اسأتقرار و عملرأرد
گونأههأای شورپسأند ،At. lentiformis ،At. canescens
 At. halimusو  Nitraria schoberiدر شأأرای شأأور
پرداخته شد .نتایج این پژوهش نشان داد کأه گونأههأای
 Ni. schoberiو  At. canescensباالترین درصد اسأتقرار
و گونۀ  At. lentiformisدرصد استقرار نسبتاً خوبی داشته
است .در خصوص تولید گونههای مذکور نیز گأزار شأد
که میزان تولید گونههأای ماتلأک عأنس آتأریکلرس بأا
توعه به شرای اقلیمأی و شأیوههأای ماتلأک مأدیریتی
حتی برای یک گونۀ معین متفاوت میباشد .ضمناً از بأین
گونأأأههأأأای ماتلأأأک عأأأنس آتأأأریکلرس ،گونأأأۀ
 A. Halimusرا نسبت به دو گونۀ دیگأر بأرای اسأتقرار و

تولید علوفه مناسبتر دانسته شد ] .[5گونههای مقاوم بأه
شأأوری ،پرتولیأأد و غیأأر بأأومی  Atriplex leucocladaو
 Atriplex canescensو گونأههأای بأومی و خوشأاوراک
 Aeluropus lagopoides ،Atriplex verrociferaو
 Aeluropus littoralsisاز مرغوبیت خأوبی در تغذیأۀ دام
برخوردارند .این گونهها در مناطق شور و خشک و با سأطح
آب زیرزمینی باال مشاهده میشأوند .همچنأین نسأبت بأه
برخی از خصوصیات نامطلوب آب و خأاک منأاطق بیابأانی
مقاومت خوبی را نشان میدهند .بنابراین میتأوان از آنهأا
به عنوان گونههای مناسأب بأرای تولیأد علوفأه در منأاطق
خشک و شور استفاه نمود .هدف از اعرای تحقیأق بررسأی
توان استقرار ،میزان تاج پوشش ،میأزان تولیأد و در نهایأت
معرفی بهترین گونهها برای اصالح و توسعۀ مراتأع منأاطق
خشک و شور در منطقه سمنان میباشد.

 .2روش شناسي
 .1 .2مشخصات و مختصات مناطق اجرای طرح
موقعیت ایسأتگاه و محأل کاشأت گونأههأا در شأرل
شمارۀ  1و اطالعات اقلیمی ایستگاه در عأدول شأمارۀ 1
نشان داده شده است.
با توعه بأه اهأداف تحقیأق ،محأل اعأرای پأروژه در
ایستگاه تحقیقات بیابان نورالدینآبأاد گرمسأار بأا شأوری
متوس بأین  30 ds/mتأا  40در نظأر گرفتأه شأد .ایأن
ایستگاه در عنوب شهرستان گرمسار و در حاشیۀ شأمالی
دشت کویر و در کنار اراضی کشاورزی با طول عغرافیأایی
 52° 27' 22'' Eو عأر عغرافیأایی 35° 07' 21'' Nو
ارتفاع تقریبی  800متر از سطح دریا واقأع شأده و دارای
شیب بسیار کمی بوده و عزء اراضی شور و کأم بأازده بأه
حساب می آید .نزدیک ترین ایستگاه هواشناسی به منطقأۀ
اعرای طرح ،ایستگاه سینوپتیک گرمسار است .بأر اسأاس
داده های هواشناسی این ایستگاه (عدول )1متوس بار
طی سال های اعرای طرح ( 1391لغایأت 77/95 )1394
میلیمتأأر ،متوس أ تبایأأر  2710/8میلیمتأأر و میأأانگین
میزان نسبی رطوبت هوا  38درصد بوده است.
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شکل . 1موقعیت محل اجرای طرح نسبت به شهرستان گرمسار و تهران

جدول  .1آمار هواشناسی ایستگاه سینوپتیک گرمسار طی سالهای اجرای طرح
درعه حرارت (سانتیگراد)
ایستگاه

سال

گرمسار

1391
1392
1393
1394

معدل

معدل

حداکثر

حداقل

حداقل

حداکثر

مطلق

مطلق

13/5
13
13/3
14

26
25/8
26/1
26/6

44/2
46
44/8
44/4

-6/4
-7/2
-3
-4/8

رطوبت نسبی (درصد)
متوس
19/7
19/4
17/2
20/3

 .2.2روش مطالعه
بأأا توعأأه بأأه بررسأأیهأأای انجأأام شأأده گونأأههأأای
،Atriplex leucoclada, Atriplex canescens
 Aeluropus lagopoides ،Atriplex verrociferaو
 Aeluropus littoralisبأأه عنأأوان گونأأههأأای مقأأاوم بأأه
خشری و شوری شناخته شده و از توان تولید علوفۀ نسبتاً
خوبی نیز برخوردار هستند .لذا بأه منظأور بررسأی تأوان
استقرار ،میزان تاج پوشش ،میأزان رشأد ارتفأاع و میأزان
تولید هر یک از این گونهها در منطقۀ مأورد مطالعأه و در
نهایت معرفی گونههای مناسب برای اصالح اراضی شأور و
کم بازده منطقۀ مورد مطالعه این تحقیق انجام شد .عهت
بررسی خاکشناسی سه پروفیل در سایت مورد نظر حفر و
از دو عمق  0تا  25و  25تأا  50سأانتیمتر بأرای تعیأین

حداکثر

حداقل

مطلق

مطلق

98
100
100
97

4
3
3
1

متوس
39
37
38
38

میزان
بارندگی

تعداد
روزهای

(میلیمتر)

یابندان

میزان
تبایر
(میلیمتر)

129/8
45
60/7
76/3

28
42
29
35

2629/8
2574/9
2875/3
2763/2

میزان هدایت الرتریرأی ( )ECو  pHنمونأهبأرداری شأد.
برای اندازهگیری میزان  ،ECابتدا از نمونههأا گأل اشأباع
تهیه شد .سکس از آن عصارهگیری کرده و بأا اسأتفاده از
دسأأتگاه  ECسأأنج ،هأأدایت الرتریرأأی و بأأا اسأأتفاده از
دستگاه  pHسنج pH ،عصأاره قرائأت شأد .بأا توعأه بأه
اهداف پیشبینی شده ،بذر گونههأای مأورد نظأر تهیأه و
اقدام به تولید نهال آنها شد .شرای عمأومی مأورد نیأاز
گونههای مورد نظر نزدیک به هم بوده و دامنۀ وسأیعی از
شرای اقلیمی و خاک را تحمل میکنند .گونههأای مأورد
نظر عبارتند از:
Aeluropus lagopoides
Aeluropus littoralis

Atriplex canescens
Atriplex leucoclada
Atriplex verrocifera
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شکل  .2نمایی از مکان اجرای طرح و گونههای کاشته شده در عرصه

پس از آمادهسازی بستر کأار ،اقأدام بأه کاشأت نهأال
گردید .با توعه به وضعیت اراضی و سأطح آب زیرزمینأی،
سه تررار پیشبینی شد .در هر تررار از گونأههأای مأورد
نظر به تعداد  15نمونه در هر ردیک کاشته شأد .بنأابراین
از هر گونۀ منتاب  45بوته کاشته شد .فاصلۀ بین نهالها
 1/5متر و فاصلۀ بین ردیکها  2/5متأر پأیشبینأی شأد.
بالفاصله بعد از کاشت نهأال اقأدام بأه آبیأاری بأه شأرل
غرقابی شأد .بأا توعأه بأه کأاهش شأدید بارنأدگی طأی
سالهای اعرای طرح ،در طول فصل خشک (که خشکتر
از سالهای دیگر بود) اقدام به چهار نوبت آبیاری گردیأد.
پس از کاشت و استقرار اولیۀ نهال آمار بأرداری از صأفات
مورد نظر شأامل درصأد زنأدهمأانی (شأمار بوتأههأای
مستقرشده) ،اندازۀ رشد تاج پوشش شامل رشد ارتفاعی و
رشأأد قطأأری (میأأانگین رشأأد قطأأر بأأزرک و کوچأأک
تاجپوشش) و میزان تولید علوفه در واحد سأطح بأه رو

قطع و تأوزین ] [13صأورت گرفأت .در پایأان دورۀ رشأد
ساالنه ،آماربرداری مجدداً صورت گرفت .دادههأا در قالأب
طرح کامالً تصادفی با سه ترأرار برداشأت شأده و صأفات
مذکور مورد تجزیأه و تحلیأل قأرار گرفأت .بأرای تجزیأه
واریانس و مقایسۀ بأین بلأوکهأا و تیمارهأا از نأرم افأزار
 SPSSو  Excelو برای تجزیه و تحلیل کأاربردی از آمأار
توصیفی استفاده شد.

 .3نتایج
 .1.3خاک
میأأأزان هأأأدایت الرتریرأأأی ( )ECو  pHخأأأاک در
عمق  0تا  25سانتیمتر به ترتیب  8/23 ds/mو  33و در
عمق  25تا  50سانتیمتر به ترتیب  7/97 ds/mو  30بأه
دست آمد (عدول .)2
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جدول  .2بافت خاك پروفیلهای مورد مطالعه

ردیک

مناطق
نمونه برداری

عمق
نمونه برداری

pH
گل اشباع

1
2

گرمسار

 0 – 25سانتیمتر
 25 – 50سانتیمتر

8/23±0/12
7/97±0/13

EC
عصارۀ اشباع
dS/m
33±0/69
30±0/63

 .2.3رشد ارتفاعي
بر اساس نتایج حاصل از عدول تجزیه واریانس تغییأرات
رشد ارتفاعی بین گونههای کاشأته شأده پأس از طأی یأک
دورۀ رشد در سطح  0/01معنیدار اسأت .بأه عبأارت دیگأر
رشد ارتفاعی گونهها نسبت به هم کامالً متفاوت بود .موضأوع
قابل توعه معنیدار بودن میانگین ارتفاع نهأال بأین تررارهأا
در هر گونه است (عدول .)3بر اساس گروهبندی دانرأن نیأز
تنأأوع زیأأادی حأأاکم اسأأت .بأأه طأأوریکأأه گونأأههأأای
 Aeluropus littoralisو  Aeluropus lagopoidesدر یأک
گأروه و سأه گونأه از عأنس ،At. canescens( Atriplex
 At. leucocladaو  )At. verruciferaهأر کأدام در یأک
گروه طبقهبندی شدهاند .تغییأرات میأانگین تررارهأا نیأز
علیرغم معنیدار بودن از نظر گروهبندی دانرأن ،در یأک
گروه قرار دارند (شرل.)1

 .3 .3رشد قطری (میانگین اندازۀ قطرر برگرو و
قطر کوچک تاجپوشش)
بأأر اسأأاس نتأأایج حاصأأل از عأأدول تجزیأأه واریأأانس
تغییرات رشد قطری (میأانگین انأدازۀ قطأر بأزرک و قطأر
کوچک) بین گونههای کاشته شده ،پس از طأی یأک دورۀ
رشد در سطح  0/01معنیدار است .به عبأارت دیگأر رشأد
قطری در گونههای مستقر شده با یردیگر اختالف معنیدار

Sand
%

Silt
%

Clay
%

بافت

64±1/6
66±1/5

32±0/8
32±0/7

4±0/03
2±0/01

Sandy loam
Sandy loam

دارد .تغییرات رشد قطأری بأین تررارهأا معنأیدار نیسأت
(عدول .)3بنابراین تفأاوت زیأادی بأین تررارهأا مشأاهده
نمیشود و از نظر گروهبندی دانرن هر سأه ترأرار در یأک
گروه قرار میگیرند .با توعه به اهمیأت پوشأش قطأری در
حفاظت از خاک ،گونههایی که رشد تأاجپوشأش بیشأتری
دارنأأد بأأرای اسأأتقرار در منأأاطق دارای فرسأأایش خأأاک
مناسب تر هستند .از نظأر گأروهبنأدی دانرأن ،پأنج گونأۀ
مستقر شده در چهار گروه دستهبندی شده است (شرل.)2

 .4 .3میگان تولید ساالنه
بر اساس نتایج حاصل از عدول تجزیه واریانس تغییأرات
تولید بین گونههای کاشته شده پس از طی یأک دورۀ رشأد
در سطح  0/01معنیدار است .به عبارت دیگأر میأزان تولیأد
در گونههای مورد مطالعه نسبت به هأم کأامالً متفأاوت بأود
(عأأدول .)3البتأأه تغییأأرات میأأزان تولیأأد در بأأین تررارهأأا
معنیدار نیست و این موضوع نشان میدهد کأه گونأههأا در
تررارها از همگنی مناسبی برخوردار بودند (شأرل .)6از نظأر
گأأأروهبنأأأدی دانرأأأن گونأأأههأأأای ،At. Canescens
 Ae. Lagopoides ،Ae. Littoralisو  At. verrusiferaدر
یک گروه و گونۀ  At. leucocladaدر گروه عداگانأه قأرار
میگیرد (شرل.)3

جدول .3تجزیه واریانس صفات مورد بررسی طی یک مرحله رشد فنولوژیکی در ایستگاه تحقیقات گرمسار
منابع تغییرات

درعه آزادی

گونه
تررار
خطا

4
2
8

میانگین مربعات )(MS
رشد ارتفاعی

رشد قطری

تولید

**1327/7
4/76ns
22/09

**5545/1
49/8ns
7/7

**2616762/6
**136379/5
131106/7

**احتمال معنیدار بودن در سطح * %1احتمال معنیدار بودن در سطح  ns %5فاقد اختالف معنیدار
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شکل  .3نمودار تغییرات میانگین رشد ارتفاعی گونهها در منطقۀ گرمسار

شکل  .4نمودار تغییرات میانگین رشد قطری (قطر بزرگ و کوچک) گونهها در منطقۀ گرمسار

شکل  .5نمودار تغییرات میانگین تولید بین گونهها در منطقۀ گرمسار
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 .4بحث و نتیجهگیری
استفاده از اراضی شور و کم بازده بأرای تولیأد علوفأه
گام مهمی در راستای بهرهوری بهینه از منابع آب و خاک
با کیفیت پایین ،تممین علوفأه دامهأا و حفاظأت از منأابع
آب و خاک به حساب میآید .بأرای شناسأایی گونأههأای
مناسب برای کاشت و استقرار در اراضی فوق الذکر ،برخی
از گونه های گیاهی مقاوم به تنش شوری و خشری کأه از
نظر خوشاوراکی و ارز غذایی علوفه نیز برای اسأتفاده
دام مناسب هستند ،از نظأر موفقیأت در اسأتقرار ،میأزان
پوشش ،ارتفاع و میزان تولید مورد تحقیق و ارزیأابی قأرار
گرفتند .نتایج ارزیابی زنده مأانی گونأههأا ،نشأان داد کأه
گونه های منتاب از قدرت استقرار مناسبی برخوردار بوده
و اختالف قابل توعه ای از نظر استقرار در محی شور و با
رطوبت کم ندارند .ایأن نتیجأه بأا نتأایج محققأین دیگأر
] [12،10،5مشابه میباشد .آنهأا نیأز اعتقأاد دارنأد کأه
گونأأههأأای ماتلأأک دو عأأنس آتأأریکلرس و علأأک شأأور
( )Aeluropusاز قدرت استقرار خوبی در مناطق خشک و
شور برخوردار هستند .در بأین گونأههأای مأورد بررسأی
گونههای  At. caو  At. leکه بأه ترتیأب چنأد سأاله و
یرساله هستند ،از لحاظ میزان تاج پوشش ،ارتفاع و تولید
دارای بیشترین عملررد بودند .با توعه به اینره در صأفت
رشد ارتفاعی عالوه بر گونهها بأین تررارهأا هأم اخأتالف
معنی دار بود لذا استفاده از پارامتر رشأد ارتفأاعی گزینأۀ
مناسبی برای مقایسۀ گونههای مورد تحقیأق بأا یرأدیگر
نیست .اما صفتهای میزان تولید و تاجپوشأش بأه دلیأل
عدم وعود اختالف بین تررارها ،گزینههای مناسبی بأرای
نشان دادن اختالفات بین گونهها میباشند .این نتأایج بأا
یافتههای ] [12،5مشابه است .آنها نیز اعتقاد دارند کأه
گونأأههأأای ماتلأأک در منأأاطق خشأأک و شأأور از لحأأاظ
صفتهای مورد بررسی (استقرار ،تاج پوشأش ،تولیأد) در
هر منطقه تفاوتهایی دارند که بایأد مأورد تحقیأق قأرار
گیرد و گونۀ مناسأب بأرای هأر منطقأه شناسأایی شأود.
محققأأی گونأأۀ  [5] At. Haو دیگأأری گونأأۀ  At. caرا
پیشنهاد نموده است ].[12
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نتایج این تحقیق نشان داد کأه در اراضأی بأا شأوری
حداکثر  40 ds/mاسأتفاده از گونأههأای ماتلأک عأنس
 Atriplexو  Aeluropusبأأرای اسأأتقرار و تولیأأد علوفأأه
امرانپذیر بوده و این گونهها عهأت کاشأت در ایأن نأوع
مراتع برای اصالح ،احیا و توسأعه مناسأب هسأتند .البتأه
تولید عنس  Atriplexبا توعه به فرم رویشی آن بیشتر از
گونههای عنس  Aeluropusبرآورد شأده اسأت .در بأین
گونههای عنس  Atriplexنیز گونۀ  At.leطی رشد سأال
اول ،از تولیأأد قابأأل تأأوعهی نسأأبت بأأه دو گونأأۀ دیگأأر
برخوردار است که به علت یرسأاله بأودن آن اسأت .ایأن
نتیجه با نتیجأۀ ] [10منطبأق بأوده امأا بأا نتیجأۀ ][12
هماوانی نأدارد .در یأک بررسأی میأزان درصأد پوشأش
گیاهی  At.leکمتر از  At.caبرآورد شد ] .[12ممرن است
علت این موضوع چند ساله بودن گونۀ  At.leمورد بررسی
باشد .گونههای  At.veو  At.caبه علأت چندسأاله بأودن
رشد بطئی دارند ،بنابراین در سال دوم اندازۀ تاج پوشأش
آنها به مراتب بیشتر از گونۀ  At.leمی باشد .این موضوع
توس ] [12تمیید شده است .لذا با توعه به نتایج حاصأل
از این پژوهش ،پیشنهاد میشود در طرحهای بیابأانزدایی
و مرتعداری ،عالوه بر گونههای چنأد سأالۀ آتأریکلرس ،از
گونههای یرسالۀ آن نیز مانند  At.leبه عنأوان یأک گونأه
مناسب استفاده شود .این گونأه عأالوه بأر امرأان ترثیأر
طبیعی ،از خوشاوراکی مناسبی نیز برخوردار اسأت .ایأن
گونه با تولید مناسب در سال اول بعد از کاشت می توانأد
علوفۀ خوبی از لحأاظ کمأی و کیفأی بأرای دامهأا تولیأد
نمایأد و در همأان سأال اول نیأز قابلیأت چأرا را خواهأأد
داشت .این گونه را میتأوان در حاشأیۀ مأزارع و باغأات و
خصوصاً در مناطق خشک و شور کاشت و به ایأن وسأیله
تنوع پوشش گیاهی و تولید علوفه را افزایش داد .پیشنهاد
می شود در یک قطعۀ مشا از طأرحهأای اصأالح ایأن
گونه کشت شود تا در همأان قطعأه توسأ دامهأا مأورد
چرای مستقیم واقع شأود زیأرا اگأر در ترکیأب بأا سأایر
گونههای چند ساله کاشته شود به دلیأل ضأعیک بأودن و
عدم استقرار کامل گونأههأای چنأد سأاله امرأان چأرای
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 استفاده از گونه های شورروی برای حفظ منابع و.میباشد
احیاء مراتع منأاطق خشأک و بیابأانی یأک رو ارزان و
نسأأبتاً مطمأأئن بأأوده و همچنأأین بهتأأرین رو عبأأران
کمبود علوفه برای دامهای اهلی و حیات وحش مأیباشأد
 همچنین محققین زیادی اعتقاد دارنأد کأه کاشأت.[10]
گیاهان هالوفیت در مناطق شأور عأالوه بأر تولیأد علوفأه
باعث افزایش بهرهوری و باال رفتن پتانسیل اقتصادی ایأن
 همچنین با کاشأت ایأن.[2 ،6 ،8 ،17] مناطق میگردد
گونهها عالوه بر حفاظت از اراضی باغی از شهرهای موعود
 تحقیقات نشأان داده.در این مناطق نیز محافظت میشود
است که این گونههأا مأیتواننأد بأا حفأظ خأاک از بأروز
ریزگردهای نمری علوگیری به عمل آورده و یا خطر بروز
.[17] آنها را به میزان زیادی کاهش دهند

...بررسی امران استقرار و تولید علوفه در

مستقیم از این گونه به دلیل احتمال بأاالی چأرای دام از
گونههای چند ساله وعود ندارد و لذا علوفۀ حاصله از ایأن
.گونه در سال اول هدر خواهد رفت
با توعه به اینره همۀ گونههای مورد تحقیأق در همأه
صفت ها گونههای مناسأبی بأرای منطقأه تشأای داده
 لذا استفاده از آنها بأرای اصأالح و توسأعۀ مراتأع،شدند
 بأاAt.canescens  البتأه گونأۀ.منطقه پیشنهاد میگأردد
توعه به تحقیقات و بررسیهای قبلی به علت غیأر بأومی
 امأأا بقیأأۀ،[15] بأأودن دارای مشأأرل زادآوری مأأیباشأأد
.گونهها هیچ محدودیت شناخته شدهای ناواهنأد داشأت
لذا با کاشت این گونهها در منطقأه عأالوه بأر حفاظأت از
 بأرای دامهأای،منابع پایه و احیاء مراتع بأا هزینأۀ انأدک
منطقه نیز علوفۀ تممین شده و از فشار بر مراتع تا حدودی
[ مشابه10]  این نتیجه با نتیجۀ محقق.کاسته خواهد شد
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