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ٍ ای چىذ  ٍ ای َای علًف (استان سمىان)سالٍ در مىاطق مختلف ريیطی کطًر  ارسیابی جمعيت َای مُمتزیه بًت

محقق مزکش تحقيقات ي آمًسش کطايرسی ي مىابع طبيعی استان سمىان مسلم مظفزی: مجزی

مىصًرٌ صًلت -محمذ اميزجان–سميٍ واصزی: َمکاران

  تشاي اٍليِ ٍآتياسي ؿذ آهادُ اكلي صهيي تِ آًْا اًتقال ٍ ًْال تَليذ ٍ مـت ٍ تزٍس آٍسي خوغ هوي .(Sa.arbuscula ، Sa.richteri ،Sa.rigida) گًَِ ػِ هختلف امؼـي ّاي تيي هقايؼِ تشاي لزا ًوَد اًتخاب هَخَد ؿَس ؿشايي تا هٌاتق سا گياُ مِ ايي يا ٍ مشد اكالح ًظش هَسد گياُ ماؿت تشاي سا هحيٌي ؿشايي تايذ ؿَس خاك ٍ آب هٌاتغ اص تْشُ تشداسي تشاي
ِ ّا تل تل هقايؼِ سٍؽ تا ػولنشد ٍ ؿاداتي ٍ استفاع ٍ پَؿؾ تاج اًذاصُ ٍ فٌَلَطي ثثت هاًٌذ هَاسدي (1393ٍ 1392 ٍ 1391) ػالْاي دس ٍ تَتِ 45 حذاقل ٍ 63 حذامثش) تنشاس ػِ دس ًْالْا اػتقشاس ِ ّا مِ گشفتٌذ قشاس اسصياتي هَسد هختلف امؼـي ّاي داًني ٍآصهَى هياًگيي ّا هقايؼِ تا sas افضاس ًشم اص اػتفادُ تا ًْايت دس ٍ ؿذ آٍسدُ تذػت تَت   مِ داد ًـاى يافت
  هختلف امؼـي ّاي تيي تشتش امؼـي ٍ هي تاؿذ ػوٌاى ًثيؼي هٌاتغ تحقيقات ايؼتگاُ ٍ اػالء سٍػتاي اص پاييي تش ػوٌاى ًظاهي خادُ تشتية تِ تزسي هثذاء تا 105 ٍ 229 طًَتيپ ّاي Sa.richteri گًَِ هختلف امؼـي ّاي تيي تشتش امؼـي ٍ هي تاؿذ ػليقلي حاج مَيش حاؿيِ تزسي هثذاء تا 230 طًَتيپ ، Sa.arbuscula گًَِ هختلف امؼـي ّاي تيي تشتش امؼـي

.هي تاؿذ ػوٌاى ًثيؼي هٌاتغ تحقيقات ايؼتگاُ تزسي هثذأ تا 106 طًَتيپ Sa.rigida گًَِ
ػوٌاى تحقيقات ايؼتگاُ طًَتيپ، امؼـي، ،Sa.rigida ،گًَِ Sa.richteri گًَِ ، Sa.arbuscula گًَِ :ها واژه کلید

مقدمه
  گؼتشؽ صهيٌِ مِ ايي تش ػالٍُ ؿَسي مِ اػت ؿذُ ٍاقغ خـل ًيوِ ٍ خـل هٌاًق دس مـَس اساهي اص ػوذُ اي تخؾ
 آب هٌاتغ اص تْشُ تشداسي تشاي .اػت مشدُ ايداد هفيذ ٍ صساػي گياّاى اًتخاب دس سا هحذٍديت ّايي آٍسدُ، فشاّن سا تياتاى

  ؿَس ؿشايي تا هٌاتق سا گياُ مِ ايي يا ٍ مشد اكالح ًظش هَسد گياُ ماؿت تشاي سا هحيٌي ؿشايي تايذ ؿَس خاك ٍ
  گياّاى تِ ًوايٌذ، تَليذ سا هٌلَب ػولنشد ٍ مشدُ سؿذ خَتي تِ ؿَس ؿشايي دس تتَاًٌذ مِ گياّاًي.ًوَد اًتخاب هَخَد

  تااليي ػاصگاسي دليل تِ ٍ مشدُ سؿذ ؿَس صيؼتگاُ ّاي دس ًثيؼي ًَس تِ ؿَسصيؼت گياّاى .ّؼتٌذ هؼشٍف ؿَس صيؼت
ِ اًذ پشامٌؾ ػاحلي ٍ مَيشي هٌاًق اص تؼياسي دس داسًذ هحيٌي ًاهؼاػذ ؿشايي تِ مِ   اساهي پشامٌؾ ٍ گؼتشؽ.يافت

ِ ّاي ٍػيغ تٌَع ٍ صهيي ّا ثاًَيِ ؿذى ؿَس هتؼاسف، آتي هٌاتغ موثَد ايشاى، دس ؿَس  اص اػتفادُ صيؼت ؿَس هختلف گًَ
 هذت ّاػت تشاي دام تغزيِ دس ؿَسصيؼت گياّاى اص اػتفادُ مـَسّا اص تؼياسي دس .اػت ػاختِ ًاگضيش سا هٌاتؼي چٌيي

ِ اي اسصؽ اص غيش گياّاى ايي اگشچِ .اػت ؿذُ سايح مِ   تأهيي تايش، اساهي احياي خولِ اص ديگشي ماستشدّاي ػلَف
  ػلَفِ تأهيي دس تيـتش آًْا هفيذ ًقؾ لني هي تاؿٌذ، داسا غيشٍُ خاك فشػايؾ اص گيشي خلَ ػثض، فواي ايداد ػَخت،

Akhani) اػت تَدُ هٌشح ػاحلي ٍ مَيشي ؿَس اساهي دس دام and Ghorbanli,  مِ اػت ؿذُ گضاسؽ..(1993
 تِ هي تَاًٌذ آًْا هَاسد اغلة دس .اػت تَدُ اّلي حيَاًات چشاي دس آًْا ًقؾ ؿَسصيؼت گياّاى اػتفادُ هَسد هْن تشيي

ِ ّاي مِ هَاقؼي دس هشٍسي يا ٍ موني ػلَفِ ػٌَاى  اػتفادُ هَسد ًيؼتٌذ دػتشع دس خَؿخَساك تش ٍ هٌاػة تش ػلَف
  دام ٍ اًؼاى ٍػيلِ تِ تخشيثي اقذاهات تاسًذگي موثَد تش ػالٍُ ايشاى مَيشي هٌاًق اص ٍػيؼي تخؾ ّاي دس .گيشًذ قشاس
  هشاتؼي چٌيي احياء ٍ اكالح.اػت آٍسدُ دس فقيش ٍ هخشٍتِ كَست تِ سا هشاتغ ٍ ؿذُ گياّي پَؿؾ اًْذام هَخة ًيض

ِ ّاي ماؿت تَػي  ػاصگاسي هٌٌقِ اقليوي ًاهؼاػذ ؿشايي تا تتَاًٌذ ٍ تَدُ خَؿخَساك مِ هٌاػة صيؼت ؿَس گًَ
ِ اي گياّاى تِ هي تَاى خولِ آى اص مِ هي تاؿذ پزيش اهناى تاؿٌذ داؿتِ Musavi مشد اؿاسُ ػالؼَال ًظيش تَت Aghdam,

 هشاتغ احيا ٍ اكالح دس هْوي ًقؾ مِ اػت مٌَپَدياػِ خاًَادُ تضسه خٌغ ّاي اص يني Salsola خٌغ .((1987
 خضٍ تَدى، خـثي تش ػالٍُ مِ اػت ايي دس خٌغ ّا ػايش تش خٌغ ايي تشتشي .هي مٌذ ايفا ؿَس اساهي ٍ خـل تقشيثا

ِ اي گياّاى   حذٍد حاهش حال دس خٌغ ايي.داسد تااليي ػلَفِ تَليذ هيضاى ٍ خَب آى تزس تَليذ قذست ٍ تَدُ ػلَف
 ؿَسصيؼت گياّاى ايٌنِ تِ تَخِ تا .داسًذ پشامٌؾ ايشاًينا فلَسا پَؿؾ تحت ًَاحي دس آى گًَِ 48 مِ داسد گًَِ 100
  گياّاى اص ػلَفِ تَليذ تشاي ؿَس خاك ٍ آب هٌاتغ اص اػتفادُ ّؼتٌذ، داسا ؿَس ؿشايي دس سا هتفاٍتي ػولنشد ٍ سؿذ

 تـِ هقاٍهـت هاًٌذ ٍيظگي ّايي تذليل خٌغ ايي.هي تاؿذ گياّاى ايي تيـتش خلَكيات ؿٌاخت هؼتلضم ؿَسصيؼت
ِ اي ػيؼتن تيواسيْا، ٍ آفات ؿـَسي، خــني،   ؿـنل ّـاي ٍ آب اػـتفادُ دس تـاال ماسايي تاال، اػـوضي فـاس ػويق، سيـ
ِ اي هْن گياُ يل ػٌَاى تِ هختلف صيؼـتي   ؿـَس صهيي ّاي دس ماؿت تشاي ٍ ؿذُ هحؼَب خـل صهـيٌْـاي دس ػلَفـ

 اّويت حـائض داسد اهنـاى ؿـَس آب تـا فقـي آتياسي مِ ًَاحي دس يـا ٍ ًذاسًـذ خَتي تَليذ ديگش هحلَالت مِ خايي
.اػت

 ريش َا ي مًاد
:عمًمی اطالعات

 ؿشٍع ًثيؼي هٌاتغ تخؾ ًشح ّاي اص حوايت ٍ تزس تَليذ ّذف تا ٍ تاػيغ 1373 ػال دس ػوٌاى تحقيقات ايؼتگاُ 
  9 ٍ داهغاى - ػوٌاى اكلي خادُ ميلَهتشي يل فاكلِ دس ٍ ميلَهتش 7 ؿْش هشمض تا ايؼتگاُ فاكلِ .اػت ًوَدُ تناس

  .هي تاؿذ ٍآػفالت تؼشين حال دس دػتشػي خادُ .اػت گشفتِ قشاس فشٍدگاُ ميلَهتشي يل ٍ آّي ساُ ايؼتگاُ ميلَهتشي
  سا مـاٍسصي اساهي ّنتاس 146 ٍ تاؽ صاس ّنتاس 50 مِ ّنتاس196/5 حاؿيِ تاؽ صاسّاي ٍ ايؼتگاُ اساهي مل هؼاحت

.گشدد هي ؿاهل
  :جغزافيایی يضعيت
 1023 دسيا ػٌح اص استفاع ٍ 35˚ٍ 35˝ٍ 55˝ خغشافيايي ػشم ٍ 53˚ٍ 28˝ٍ 40˝ ًَل دس ايؼتگاُ خغشافيايي هَقؼيت

 ٍاقغ هتش 1115 دسيا ػٌح اص هٌٌقِ استفاع .تشخَسداسهي تاؿذ خـل اقلين اص هٌٌقِ َّايي ٍ آب ؿشايي گشفتِ، قشاس هتش
  .هي تاؿذ هؼتذل تياتاًي خـل اقلين داساي دٍهاستي سٍؽ تا ٍ خـل ًيوِ اقلين داساي آهثشطُ سٍؽ تا ايؼتگاُ .تاؿذ هي

.اػت ؿذُ دادُ ًـاى 1ؿنل دس آى آهثشٍتشهيل هٌحٌي .اػت ؿذيذ تياتاًي ًيوِ گَػي سٍؽ تشاػاع آى اقلين

  دس تاسًذگي موتشيي ٍ هاُ اػفٌذ دس تاسًذگي تيـتشيي . اػت هيلي هتش 137/9 ايؼتگاُ هذت دساص ػالياًِ تاسًذگي هياًگيـي
  هيضاى موتشيي اص تاتؼتاى فلل .ياتذ هي اداهِ هاُ اسديثْـت تا ٍ ؿشٍع هاُ آتاى اص تاسًذگي ًاحيِ ايي دس .هي تاؿذ هاُ هشداد

  ٍ اي دسختچِ ٍ دسختي پَؿؾ تحت قلوشٍ تاسًذگي ّوشاُ تِ مِ َّايي ٍ آب ػَاهل هْوتشيي اص .اػت تشخَسداس تاسًذگي
.اػت حشاست دسخِ هي مٌذ هـخق صهيي ػٌح دس سا ًثاتي

:کار ريش

ِ ّاي سٍيـگاُ ّاي ؿٌاػايي ًشح اخشايي هشحلِ اٍليي   مليِ اص ٍ ؿذ اًدام تشسػيْا ساتٌِ ايي دس هي تاؿذ تشسػي هَسد گًَ
 .(اٍل ػال دس)ؿذًذ ؿٌاػايي سٍيـگاُ ّا هَخَد تشسػي ّاي ٍ هٌالؼات

ِ ّاي تزٍس آٍسي خوغ اخشايي هشحلِ دٍهيي  آٍسي خوغ تزس ًوًَِ 44 هذت ايي دس. تَد سٍيـگاُ ّا اص تشسػي هَسد گًَ
.(اٍل ػال دس)ؿذ

 دس)ؿذُ مـت گلذاًْاي اص داؿت ػوليات اًدام ٍ پالػتيني گلذاًْاي دس ؿذُ آٍسي خوغ تزسّاي مـت هشحلِ ػَهيي
.(اٍل ػال

 آتياسي ٍ گلذاى 21 تا تنشاس ّش ٍ تنشاس ػِ دس ايؼتگاُ دس اكلي صهيي تِ ؿذُ ػثض گلذاًي ًْالْاي اًتقال هشحلِ چْاسهيي
.(دٍم ػال دس)ؿذُ مـت ًْالْاي اػتقشاس تشاي اٍليِ

  قٌش ٍ تضسه قٌش ، هقايؼِ تاسٍؽ تَليذ هقذاس گيشي اًذاصُ ٍ ؿذُ مـت ّاي گًَِ فٌَلَطي هشاحل ثثت هشحلِ پٌدويي
  .(تاقيواًذُ ػال ػِ دس) ؿذُ مـت ًْالْاي تل تل استفاع ؛ گَچل

وتایج

  ٍ دسكذ يل ػٌح دس اػتقشاس ًظشدسكذ اص Sa.arbuscula گًَِ هختلف طًَتيپ ّاي تيي داد ًـاى ٍاسياًغ تدضيِ ًتايح
 داس هؼٌي اختالف دسكذ يل ػٌح دس ًيض ػلَفِ ػولنشد تا ساتٌِ دس ٍ دسكذ يل ػٌح دس پَؿؾ تاج فامتَس تا ساتٌِ دس

.داسد ٍخَد
Salsola تَتِ يل تَليذ هتَػي حذاقل richteri سٍػتاي تؼذاص تَساى ٍ خاس تزس هثذا تا (گشم 7/3) ، 208 مذ تِ هشتَى 
  هي تاؿذ ثاًيِ 4/8 ٍ دقيقِ 33 ٍ دسخِ 35 ؿوالي ػشم ٍ ثاًيِ 8 ٍ دقيقِ 52 ٍ دسخِ 56 ؿشقي ًَل هختلات تا آتاد كالح

 ؿشقي ًَل هختلات تا اػالء پاييي تشاصسٍػتاي ًظاهي خادُ تزس هثذا تا 229 مذ تِ هشتَى تَتِ يل تَليذ هتَػي تيـتش ٍ
  تَتِ يل تَليذ هتَػي مل دس .هي تاؿذ ثاًيِ 41/4 ٍ دقيقِ 30 ٍ دسخِ 35 ؿوالي ػشم ٍ ثاًيِ 18 ٍ دقيقِ 33 ٍ دسخِ 53
  صهاى تَچال سٍػتاي اص تؼذ تَساى ٍ خاس تزس هثذا تا 124ًمذ تِ مِ .هي تاؿذ گشم 20/4 تا تشاتش ؿذُ مـت تيواسّاي مل اص

  40/9 ٍ دقيقِ 36 ٍ دسخِ 35 ؿوالي ػشم ٍ ثاًيِ 10/2 ٍ دقيقِ 42 ٍ دسخِ 56 ؿشقي ًَل هختلات تا خادُ آتادخٌة
.تاؿذ هي ثاًيِ

  دس ٍ دسكذ يل ػٌح دس اػتقشاس دسكذ ًظش اصSa.rigida گًَِ هختلف ػالْاي دس طًَتيپ ّا تيي ٍاسياًغ تدضيِ ًتايح 
  ٍخَد داس هؼٌي اختالف دسكذ يل ػٌح دس ػلَفِ ػولنشد تا ساتٌِ دس ٍ دسكذ يل ػٌح دس پَؿؾ تاج فامتَس تا ساتٌِ
.داسد

 :استقزار درصذ وظز اس بزرسی مًرد گًوٍ سٍ مقایسٍ
.اػت تَدُ اػتقشاس دسكذ تيـتشيي داساي داسي هؼٌي ًَس تSa.rigidaِ گًَِ ًشح اخشاي ػالْاي دس

 :پًضص تاج سطح وظز اس بزرسی مًرد گًوٍ سٍ مقایسٍ
ِ ّاي داد ًـاى ًتايح   اختالف ٍ ّؼتٌذ پَؿؾ تاج ػٌح تيـتشيي داساي هياًگيي ًَس تِ Sa.rigida، Sa.arbuscula گًَ
.داسًذ دسكذ 5 ػٌح دس داس هؼٌي اختالف Sa.richteri گًَِ تا دٍگًَِ ّش اها ًيؼت داس هؼٌي آهاسي ًظش اص آًْا تيي

:علًفٍ عملکزد وظز اس بزرسی مًرد گًوٍ سٍ مقایسٍ
ِ ّاي داد ًـاى ػلَفِ ػولنشد فامتَس ًظش اص گًَِ ػِ هياًگيي هقايؼِ ًتايح  Sa.rigida، Sa.arbusculaٍ گًَ

Sa.richteri ِدس آهاسي ًظش اص آًْا تيي اختالف ٍ ّؼتٌذ تَتِ دس ػلَفِ ػولنشد تيـتشيي داساي تشتية تِ ٍ هياًگيي ًَس ت  
.اػت داس هؼٌي دسكذ 5 ػٌح

ٍ گيزی ي بحث : وتيج
 ٍ اػتقشاس دسكذ تيـتشيي آٍسدى تذػت گياّي گًَِ يل هختلف امؼـي ّاي مـت اص ّذف ايٌنِ تِ تَخِ تا

 ، Sa.arbuscula گًَِ هختلف امؼـي ّاي تيي دس مِ هي تاؿذ دام اػتفادُ هَسد ػلَفِ تَليذ ًْايت دس
  طًَتيپ ّاي Sa.richteri گًَِ هختلف امؼـي ّاي ٍ حاج ػليقلي مَيش حاؿيِ تزسي هثذأ تا 230 طًَتيپ

 هٌاتغ تحقيقات ايؼتگاُ ٍ اػالء سٍػتاي اص پاييي تش ػوٌاى ًظاهي خادُ تشتية تِ تزسي هثذأ تا 105 ٍ 229
  ًثيؼي هٌاتغ تحقيقات ايؼتگاُ تزسي هثذأ 106 طًَتيپ Sa.rigida گًَِ هختلف امؼـي ّاي ٍ ػوٌاى ًثيؼي
 تؼذ مِ گشفت ًتيدِ تَاى هي پغ .آهذ تذػت تيـتش ػلَفِ تَليذ تا ًْايت دس ٍ تيـتش اػتقشاس دسكذ تا ػوٌاى

  تَليذ ٍ آى ٍآتياسي ػوٌاى ًثيؼي هٌاتغ تحقيقات ايؼتگاُ دس آى مـت ٍ اًتقال ٍ هشتغ اص تزس آٍسي خوغ اص
  تؼذ ًْالْا آتياسي ػذم تِ تَخِ تا .هي دّذ سا ػولنشد ٍ اػتقشاس دسكذ ًظش اص سا خَاب تْتشيي آًْا مـت ٍ تزس
  تَليذ تلنِ دادًذ اداهِ خَد حيات تِ تٌْا ًِ تشسػي هَسد گًَِ ػِ طًَتيپ ّاي توام تقشيثا اٍليِ اػتقشاس اص

ِ ّاي تا هتٌاػة يافتِ ايي لزا هي ًوَدًذ ّن ػلَفِ   (1369 )ػٌذگل ٍ (1375 )خٌيشي ًاهٌي هاًٌذ هحققاًي يافت
ٍ Musavi aghdam (1987) ِهٌاتقت ّؼتٌذ تااليي خـني تِ هقاٍهت داساي ػالؼَالّا هي ًوَدًذ تياى م  

ِ ّاي تزسدّي صهاى ٍ داسد   خٌيشي ًاهٌي يافتِ هٌاتق گفتِ ايي مِ هي تاؿذ (آتاًواُ)پاييض فلل دس ؿذُ مـت گًَ
 تدذيذ ٍلي تاسًذگي هيضاى ماّؾ تِ تَخِ تا 1391 -1392 آتي ػال دس مِ اػت رمش تِ الصم.هي تاؿذ (1375)

 گًَِ ايي مـت هَسد هٌٌقِ ًثيؼي حيات تدذيذ تاػث خَد ايي مِ تَد خَب ًؼثتا Sa.rigida  گًَِ حيات
  .ؿذ گياُ

: مىابع مىتخب
  تشخي ػولنشد تشسػي :هؼتقل خاف تحقيقاتي پشٍطُ ًْايي گضاسؽ(1394)ّوناساى ٍ حيذس ؿشفيِ-

  اػتاى ًثيؼي هٌاتغ ٍ مـاٍسصي تحقيقات هشمض ػوٌاى اػتاى امَلَطيني هختلف دسًَاحي اماليپتَع ّاي گًَِ
ػوٌاى
  ػلوني ؿَسصيؼت گياّاى گاص تَليذ ٍ پزيشي تدضي ؿيويايي، تشمية (1392)ّوناساى ٍ ػلي سصاقي -

Atriplex)ػفيذ canesences)، ؿَس ػلف(Salsola rigida) ٍ ؿَس چوي (Aeluropus littoralis) 
ايشاى داهي ػلَم پظٍّـْاي ًـشيِ

- Akhani, H. and Ghorbanli, M. 1993; A contribution to the halophytic vegetation

and flora of Iran. In Lieth and A.Al Massom (eds): Towards the rational use of

high salinity tolerant plants , 1: 35-44.

-Musavi Aghdam, S.H., 1987. Atriplexs and their role in rehabilitation of

rangelands. Organization of Forests and Ranelands publication 69p. [In Persian]. مىحىی آمبزيتزميک ایستگاٌ: 1ضکل 

1392کطت ضذٌ در سميه اصلی سال  Salsola rigida- 3ضکل 1390در سال  Salsolaگلذاوُای کطت ضذٌ اس -2ضکل 

با بذر در سميه اصلیSalsola richteriتصًیز  -5ضکل کطت ضذٌ در سميه اصلیSalsola rigidaبذردَی  -4ضکل


