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 خشکسالی و دوره رشد بر تولید و مصرف گونه بررسی تأثیر ترسالی و

Hammada salicornica سایت چنگوله شهرستان مهران در 
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1 چکیده
 

ّبي هرتلف، تَليس هؼيٌي زاضًس. زام ًيع همساض ػلَفِ هؼيٌي ههرط   ّب ٍ ؾبلگيبّبى هطتؼي زض هبُ

ِ   Hammada salicornicaوٌس. گًَِ هطتؼي هي ضجحربًي زض ضزُ  اي اظ ًظرط اضظـ  ثب فطم ضٍيكري ثَتر

 7زضنرس اظ ورت تَليرس هطاترغ ٍ      10ّعاض ّىتربض، حرسٍز    100ذَقرَضاوي هتَؾط؛ زض ؾطح حسٍز 

زّس. ايي تحميك ثب ّس  ثطضؾي ذهَنيبت ضٍيكري، تَليرسي ٍ   زضنس جيطُ زام اؾتبى ضا تكىيت هي

ط ذهَنريبت  هيعاى ههط  زام اظ ايي گيبُ زض هطاحت هرتلف ضٍيكي ٍ ثطضؾي تأثيط تغييطات الليوي ث

زض هطاتغ لكاللي قْطؾتبى هْطاى اجطا قس. ثطاي ايري هٌظرَض    1389الي  1385ّبي ضٍيكي آى زض ؾبل

ّبي اًتربثي زض زاذت لطؼِ )ثِ هؿربحت  اظ اثتساي فهت ضٍيف تب ذطٍج زام اظ هطتغ، تَليس ػلَفِ پبيِ

يه هبِّ ثطزاقرت ٍ هيرعاى    چطا قسُ، ثب فَانت  هبًسُ آًْب زض ػطنِ يه ّىتبض( هحهَض ٍ ػلَفِ ثبلي

ّبي حبنت ثب اؾتفبزُ اظ تجعيِ ٍاضيبًؽ هطوت زض لبلت ططح وربهال   ههط  ّط پبيِ تؼييي گطزيس. زازُ

زاضي ثط تَليرس ٍ ههرط     تهبزفي تجعيِ ٍ تحليت قسًس. ًتبيج ًكبى زاز وِ ؾبل ٍ زٍضُ ضقس اثط هؼٌي

ثرب ووترطيي    1387ثؿتِ اؾت. ثطَضيىرِ زض ؾربل   ايي گًَِ زاضًس ٍ هيعاى تَليس ثِ ثبضًسگي ؾبل لجت ٍا

                                                 
 mohammadpourr@yahoo.comهؿئَل هىبتجِ:  *
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ويلَگطم زض ّىتبض( ثطاي آى ثجت قسُ اؾرت ٍ ثرِ    8/51هتط( ثيكتطيي هيعاى تَليس ) هيلي 105ثبضًسگي )

هتط( زض اضتجبط اؾرت. حرساو ط تَليرس زض فرطٍضزيي هربُ ٍ       هيلي 230ضؾس ثب ثبضًسگي ؾبل لجت )ًظط هي

ترَاى اثرطات   ُ قسُ اؾت. ثٌبثطايي ثرب اؾرتفبزُ اظ ايري گيربُ هري     ووتطيي هيعاى ضقس زض اؾفٌسهبُ هكبّس

 ؾبلي ضا ثط تَليس ٍ ظطفيت هطتغ هسيطيت ًوَز. ذكه

 

 Hammada salicornicaتَليس، چطاي زام، چٌگَلِ، ههط  ًؿجي،  َاي کلیذي: ياشٌ

 

 مقدمه

هتفبٍت ٍ هتٌرَػي  ّبي  ّبي هرتلف گيبّي تكىيت قسُ اؾت وِ ّط يه زاضاي گًَِ هطاتغ اظ تيپ

ؾبلِ، زٍؾبلِ ٍ زائوي ثب ذهَنيبت ضٍيكري ووري ٍ ويفري     ّبي يه ّبي هطتؼي اظ گًَِ ثبقس. تيپ هي

اًرس. ثٌربثطايي ّرط يره اظ     ّبي ضٍيكي هتٌَع، تكرىيت قرسُ  ّبي هتفبٍت ٍ ًيع فطمهرتلف ٍ فٌَلَغي

ُ ظهربًي ذبنري اظ زٍضُ   ّبي هطثَط ثِ ّط فرطم ضٍيكري زض زٍض   ّبي ضٍيكي ٍ ًيع ّط يه اظ گًَِ فطم

ضٍ زام ًيع زض همبطغ ظهبًي هرتلف فهت چطا ػلَفرِ هؼيٌري    چطا فؼبل ثَزُ ٍ تَليس هؼيٌي زاضًس. اظ ايي

( اػالم وطزًس وِ ثسٍى قٌبذت ذهَنيبت تَليسي گيبّربى  2015زض اذتيبض زاضز. وطيوي ٍ ّوىبضاى )

 ثبقس. ام همسٍض ًويضيعي ٍ هسيطيت هطتغ ٍ ز يه هطتغ زض طَل زٍضُ چطا، ثطًبهِ

اي وِ زض اذتط آثبز ؾبٍُ اًجبم زازًس ًتيجِ گطفتٌس وِ تَليس ثب  ( زضهطبلؼ2007ِاحؿبًي ٍ ّوىبضاى )

زاضي ًساقتِ اؾت، اهب ثب ثبضًسگي فهت ضٍيف ثِ اضبفِ ثبضًسگي ؾربل لجرت    ثبضًسگي ؾبالًِ ضاثطِ هؼٌي

ّربي هطتؼري ٍ   طضؾي اضظـ ضجحبًي گًَِ( زض پطٍغُ ث2012ّوجؿتگي ثباليي زاقتِ اؾت. هحوسپَض )

چٌگَلرِ( هكررم ورطز ورِ گًَرِ       -ضفتبض چطايي زام زض هطاتغ ًوًَِ پٌج هٌطمِ ضٍيكي ايرطاى )ايرالم  

Hammada salicornica ِت  اي اؾت ٍ اظ ًظرط اضظـ ضجحربًي زض ضزُ ذَقررَضاوي    زاضاي فطم ضٍيكي َث

زّرس. ايري    زضنس جيطُ زام ضا تكىيت هري  7زضنس وت تَليس هطتغ ٍ حسٍز  10گيطز ٍ  هتَؾط لطاض هي

ّبي هْن لكاللي جٌَة اؾتبى ايالم اؾت وِ زض اضاضي گچي ثب اللرين ثيبثربًي ٍ ثرب    گًَِ يىي اظ گًَِ

ِ  هتط ضقس هي هيلي 500تب  300ثبضًسگي  قرَز ٍ   اظ اٍاؾرط ثْوري هربُ قرطٍع هري       ًوبيس. ضقس ايي گًَر

قَز. ثؼس  تب اٍاذط ذطزاز گلسّي ٍ ثصضزّي آى تىويت هي گلسّي آى تب اٍاذط اضزيجْكت ازاهِ زاضز وِ

هبًرس ٍ زض فهرت پربييع ضقرس      اظ تىويت ثصضزّي، گيبُ زچبض ضوَز ضقس قسُ ٍلي ثهَضت ؾجع ثبلي هي

ِ     هجسز زاقتِ ٍ زض اٍايت زي هبُ ذكه هي ّربي   گطزز. ثطضؾي تغييطات ظهربًي تَليرس ٍ ههرط  گًَر
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ترَاى ثرِ    هتفبٍت ايطاى نَضت گطفتِ اؾت وِ اظ آى جولِ هيهطتؼي زض هٌبطك ضٍيكي ٍ آة ٍ َّايي 

(، 2012(، ثبزاهؿتبى ظًجربى )آلبجربًلَ ٍ فرطح پرَض،     2012پَض، ظازُ ٍ فطحهطاتغ هؿجسؾليوبى )حؿي

  آثربز  (، ؾرطػلي 2012پرَض،  (، الوَت لعٍيي )ضقًَس ٍ فرطح 2012پَض، اضزوبى فبضؼ )ذساحبهي ٍ فطح

 ( اقبضُ ًوَز.2012( ٍ گع قحٌِ ثٌسضػجبؼ )ؾلطبًي پَض، 2012پَض، گطگبى )حؿيٌي ٍ فطح

( زض ثطضؾي تغييطات فهلي تَليس ٍ ههط  گيبّربى هطتؼري زض هطاترغ    2012پَض )قيطهطزي ٍ فطح

 ّربي  ًوًَِ پٌج هٌطمِ ضٍيكي ايطاى، ؾبيت وطؾٌه اؾتبى چْبضهحبل ٍ ثرتيبضي ًكبى زاز وِ زض ؾربل 

زضنس ػلَفِ تَليس قسُ هَضز اؾتفبزُ زام لطاض گطفت ٍ لؿوت ظيبزي اظ تَليرس   70تب   55 هرتلف ثيي 

گًَرِ هْرن    15 زضنس اظ ػلَفرِ هطترغ تَؾرط     85 ّب ًيع تَؾط زام اؾتفبزُ قس. ثيف اظ  ؾبلِ ػلَفِ يه

ِ     رهٌطمِ تَليرس قر    ،Eryngium Billardieri  ،Agropyron repensّربي  س ورِ زض ايري هيربى ؾرْن گًَر

Bromus tomentellus ٍ Astragalus effuses ًَِّب ثَز. گيبّربى يره  ثيكتط اظ ثميِ گ  ِ  10 ثريف اظ   ؾربل

( زض ثطضؾري ضًٍرس   2013زضنس تَليس وت هطتغ ضا ثِ ذَز اذتهربل زازًرس. آشضذكري ٍ ّوىربضاى )    

قتٌس ورِ  تغييطات ؾبالًِ ٍ فهلي ثبضـ ٍ پبضاهتطّبي زهب زض هٌبطك هرتلف آة ٍ َّايي ايطاى اػالم زا

ًظط گرطفتي ًمرف    ّبي تغييط اللين زض ايطاى، ثِ ٍيػُ اظ ًظط زهب، لبثت هكبّسُ اؾت. ثٌبثطايي، ثب زضًكبًِ

وبضّبيي ثطاي هرسيطيت ثْترط هٌربثغ آة ٍ انرالح      زهب زض افعايف هيعاى تجريط ٍ تؼطق ثبيس ثِ زًجبل ضاُ

 ثطزاضي آة، ثِ ٍيػُ زض ثرف وكبٍضظي ثَز.ّبي ثْطُضٍـ

( زض ثطضؾي تغييطات فهلي تَليس ٍ ههط  گيبّبى هطتؼي زضططح 2013ي ٍ ّوىبضاى )احوس

هٌطمِ ضٍيكي ايطاى پطٍغُ ثطضؾي تغييطات فهلي تَليس ٍ ههط  گيبّبى هطتؼي زض  5 هطاتغ ًوًَِ 

 ّبي هطتؼي اظ ًظط زضنس تَليسثبؽ )آشضثبيجبى غطثي، اضتفبػبت اضٍهيِ( ًكبى زاز وِ ثيي گًَِهٌطمِ لطُ

ّبي هَضز ثطضؾي ٍجَز ّبي فهت ضقس ٍ فهت چطا ٍ ّوچٌيي زض ؾبلٍ ههط  تفبٍت ظيبزي زض هبُ

هَضز ثيكتطيي ٍ ووتطيي همساض تَليس چٌيي ًتيجِ گطفت وِ زض هَضز او ط  تَاى زض زاضز. ثطَضولي هي

ّبي تطؾبلي ٍ ووتطيي هيعاى تَليس ًيع وِ ؾبل 1389ٍ  1386 ّبي ّب ثيكتطيي همساض تَليس زض ؾبل گًَِ

 طَض وِ ؾبل ذكىؿبلي ثَزُ، ضخ زازُ اؾت. زض هَضز ثيكتطيي همساض ههط  ًيع ّوبى 1387 زض ؾبل 

ثَزُ اؾت ثيكتطيي همساض ههط  ًيع زض هَضز  1386  ٍ ؾپؽ 1389 وِ ثيكتطيي همساض تَليس زض ؾبل 

 اتفبق افتبزُ اؾت. 1386 ٍ ؾپؽ 1389 زض ؾبل  Teucrium polium ّب ثِ جع ّوِ گًَِ

( زض جٌَة قطق وبًعاؼ اًجبم قس، هكرم گطزيرس  1974اي وِ تَؾط قيفلت ٍ زيتع )زض هطبلؼِ

ثيٌري لبثرت    وِ تَليس ايي هطتغ ثب ثبضًسگي فهرلي اضتجربط زاقرتِ ٍ ثبضًرسگي آٍضيرت ترب ؾرپتبهجط پريف        
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س زض اثتساي فهت چطا تؼساز زام هجبظ ضا ثرطاي  تَاً اػتوبزتطي ثطاي تَليس ػلَفِ زاضز. الجتِ ايي آهبض ًوي

چطا تؼييي وٌس ٍلي ثبضًسگي هبُ هي تب غٍئي ثب زلت ووتطي ًؿرجت ثرِ ثرطآٍضز لجلري تَليرس ػلَفرِ ضا       

 وٌس. ثيٌي هي پيف

( زض غطة افطيمب اًجبم قس تطويت قيويبيي ٍ تطويت 2004اي وِ تَؾط ًگَگي ٍ ّوىبضاى ) زض هطبلؼِ

هكرم قس  َؾفٌس ٍ ثع زض زٍ فهت ذكه ٍ هططَة هَضز ثطضؾي لطاض گطفت ٍگيبّي ضغين غصايي گ

غصايي ثيكتط قسُ ٍ  ّبي گطاؼ زض تطويت ضغين وِ زض اًتْبي فهت هططَة ٍ قطٍع فهت ذكه گًَِ

ّب  ّب ثَزُ ٍ زض طَل ّط زٍ فهت ؾطقبذِ زضنس ضغين غصايي زام اظ گطاؼ 82اًس. ضوٌب  ّب ون قسُفَضة

زضنس  17زضنس ضغين غصايي ثع اظ ؾطقبذِ،  81اًس. ثطَض ولي زض فهت هططَة  ثيكتط ثَزُزض ضغين غصايي 

 3زضنس گطاؼ ٍ  15زضنس اظ ؾطقبذِ،  82زضنس فَضة ثَزُ اؾت، اهب زضفهت ذكه  2گطاؼ ٍ 

َّا َّاى  ( زض هطوع تحميمبت چي2005اي وِ تَؾط ذوبلَ ٍ َّلچه ) زضنس فَضة ثَزُ اؾت. زض هطبلؼِ

ّبي چٌسؾبلِ ثب ثبضًسگي اضتجبط زاضز ٍ  هىعيىَ اًجبم قس هكرم گطزيس وِ تَليس گطاؼزض جٌَة 

 300 تب 200زّس. الجتِ ثبضًسگي ايي هٌطمِ  هجوَع ثبضًسگي زؾبهجط تب ؾپتبهجط ثب تَليس ّوجؿتگي ًكبى هي

زُ اؾت. هطبلؼِ هيلي هي قٌي َث زض هطاتغ آّىي ( 2011ٍ ّوىبضاى ) اي وِ تَؾط وليٌجيىط هتط ٍ ذبن آى َل

قوبل غطة وكَض آلوبى اًجبم قسُ ًكبى زاز وِ تطويت قيويبيي ثيَهبؼ تغييطات هكرهي زض طَل فهت 

زّس وِ احتوبال  ثِ ػلت  زاضز ٍ هَاز هغصي اظ هبُ هي تب جَالي وبّف ٍ زض هبُ آگَؾت افعايف ًكبى هي

قتٌس چطاي گَؾفٌس ويفيت ثيَهبؼ ٍضؼيت هطلَة آة ٍ َّايي زض ؾبل هَضز هطبلؼِ اؾت. آًْب اشػبى زا

زّس. چطاي اٍايت زّس چطا، هحيط ضا ثِ نَضت ؾَزهٌسي ثطاي زام تغييط هيزّس وِ ًكبى هيضا ثْجَز هي

 ثْبض ٍ اٍاذط تبثؿتبى هسيطيت هٌبؾجي ثطاي تؼبزل تَليس زام ٍ حفبظت تٌَع ظيؿتي اؾت.

ل وَّؿتبًي ّبثَضي پبوؿتبى اًجبم ( زض هطاتغ هؼتس2007ٍ زٍضاًي ) اي وِ تَؾط حؿيي هطبلؼِ

قس ًكبى زاز وِ فهت ضقس اظ آٍضيت تب اوتجط اؾت ٍ ثبضًسگي ٍ حطاضت زاضاي تغييطات فهلي ٍ 

گيطي ًوَز، هتَؾط تَليس ؾبليبًِ اؾت. ٍي وِ ثِ هست زٍ ؾبل ٍ ثِ نَضت هبّيبًِ تَليس هطتغ اًساظُ

 2120ؾت ٍ ثيكتطيي تَليس هبّيبًِ ضا ثِ هيعاى ّبي جَالي ٍ آگَ ويلَگطم زض ّىتبض زض هبُ 10772ضا 

ّب اظ آٍضيت تب ّب ٍ ثَتِ ّب، فَضة ويلَگطم زض ّىتبض اػالم وطز. وت تَليس هبزُ ذكه گطاؼ 2012ٍ 

ويلَگطم زض  1269ّب  اٍت افعايف زاقتِ ٍ ثؼس اظ آى ثِ تسضيج تب اوتجط وبّف يبفتِ اؾت. تَليس گطاؼ

ويلَگطم زض ّىتبض زض  8760ّب ويلَگطم زض ّىتبض زض ؾبل ٍ تَليس ثَتِ 743ّب  ّىتبض زض ؾبل ٍ فَضة

( زض هطاتغ ًيوِ ذكه ؾَزاى ثِ هست 2010اي وِ تَؾط اثَؾَاض ٍ احوس ) ؾبل ثَزُ اؾت. زض هطبلؼِ
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ؾبل اًجبم قسُ تَليس هبزُ ذكه، پطٍتئيي ذبم ٍ فيجط زض ضغين غصايي ٍ اًَاع زام )گبٍ، ثع ٍ  2

گيطي قس. ًتبيج ًكبى زاز وِ تَليس هبزُ ذكه ٍ پطٍتئيي ذبم تب حس ظيبزي تحت تأثيط گَؾفٌس( اًساظُ

فهت ٍ ثبضًسگي اؾت. زض اٍايت فهت ذكه وِ ثالفبنلِ ثؼس اظ فهت هططَة اؾت هيعاى هبزُ 

 ذكه ٍ هَاز هغصي گيبُ ًؿجت ثِ اٍاذط فهت ذكه ثيكتط اؾت.

ّربي هكربثِ آى زض ؾرطح وكرَض،      بلؼِ ٍ ػطنِثب تَجِ ثِ ضغين ذبل ثبضًسگي زض هٌطمِ تحت هط

        ِ اظ  Hammada salicornica  ًَؾبًبت تَليس زض هٌطمرِ هرَضز هطبلؼرِ ثؿريبض ظيربز ذَاّرس ثرَز. گًَر

ّبي ثب اضظـ زض ايي هٌطمِ اؾت وِ زض هَالغ ذكىؿبلي تَليس هٌبؾجي زاضز. اليطيٌگط ٍ ّوىربضاى   گًَِ

ترب   30طزًس. زضجِ حطاضت هطلَة ايي گيبّبى ثطاي ضقرس  اػالم و  C4( ايي گيبُ ضا جعء گيبّبى1997)

گطاز اؾت ٍ زض ت جيت وطثي ًمف هْوي زاضًس. ثٌبثطايي ضرطٍضت زاضز هرَضز حوبيرت     زضجِ ؾبًتي 45

ّربي هرتلرف ثرط    ّرب ٍ ؾربل  جسي لطاض گيطز. لصا تحميك حبضط ثب ّس  هكرم وطزى اثط قطايط هبُ

 هْطاى اًجبم گطفتِ اؾت. تَليس ٍ ههط  گًَِ هصوَض زض ؾبيت چٌگَلِ

 

 هامواد و روش

ٍ ػرطو   2/24 36 46ترب   2/29 36 46هٌطمِ هرَضز ًظرط ثريي طرَل جغطافيربيي      معرفی مىطقٍ: 

هتط اظ ؾطح زضيب اؾرت )قرىت    375ٍالغ قسُ ٍ اضتفبع آى  31 00 33تب  5/37 00 33جغطافيبيي

ِ   هٌطمِ هَضز ًظط ػوستب  ثِ(. 1 هربضًي ؾربظًس    -ثرَزُ ٍ ثرط ضٍي تكرىيالت گچري    هربَّض  نرَضت تپر

زضنس ٍ جْت قيت قوبلي اؾرت.   20تب  15گچؿبضاى ٍالغ گطزيسُ اؾت. قيت ػوَهي هٌطمِ حسٍز 

ّبي هَجَز قبهت گَؾفٌس وطزي ٍ ثع ثَهي اؾت وِ اظ آثبى تب اٍاؾط فطٍضزيي زض هحرسٍزُ هطاترغ   زام

 ًوبيٌس.چط هعاضع جْت تؼليف اؾتفبزُ هياظ پؽهَضز هطبلؼِ ٍ ثؼس اظ آى اظ اضتفبػبت هٌطمِ ٍ يب 
 

 
 مًقعیت مىطقٍ مًرد مطالعٍ. -1شکل 
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هترط ٍ  هيلري  5/225(، هتَؾط ثبضًسگي هٌطمرِ  1390) ّبي ايؿتگبُ َّاقٌبؾي هْطاىثب تَجِ ثِ زازُ

ؾربلِ   16گرطاز اؾرت. هٌحٌري آهجطٍتطهيره زٍضُ آهربضي       زضجِ ؾربًتي  7/23ط زضجِ حطاضت ررهتَؾ

 2)ؾربظهبى َّاقٌبؾري وكرَض( زض قرىت      ّبي ثبًه اطالػبتي َّاقٌبؾي( ثط هجٌبي زاز1389-1372ُ)

اللين هٌطمِ ذكه ثيبثبًي گطم ترب ذكره ثيبثربًي هؼترسل هري ثبقرس )هحورسپَض،        اضائِ گطزيسُ اؾت. 

2012.) 

 

 
 سالٍ ایستگاٌ مُران.16مىحىی آمبريترمیک  -2شکل 

 

 روش تحقیق

اؾبؼ زؾتَضالؼوت اجطاي ططح تحميمبتي ثطضؾي تغييطات فهلي تَليس ٍ ههط  زض ايي تحميك ثط 

ّرب ٍ هطاترغ وكرَض    گيبّبى هطتؼي زض هطاتغ پٌج هٌطمِ ضٍيكي ايطاى وِ تَؾط هَؾؿِ تحميمبت جٌگت

زض زاذرت لطؼرِ هحهرَض     Hammada salicornica  گًَِ(، تَليس 2015اًجبم قس )وطيوي ٍ ّوىبضاى، 

هترط( ٍ ههرط  آى ثرط اؾربؼ چرطاي نرَضت گطفترِ زض ثيرطٍى ايري لطؼرِ            200×50يه ّىتبضي )

گيطي قس. هحبؾجِ ههط  ًؿجي ثِ  ايي نَضت اًجبم گطفت وِ ّط هبُ تب اًتْربي ظهربى حررَض     اًساظُ

ّب زض ذبضج اظ لطؼرِ   گيطي ٍ اظ تَليس گًَِ ّب زض زاذت لطؼِ لطق اًساظُ زام زض ػطنِ هيعاى تَليس گًَِ

هيعاى ههط  هكرم گطزز. زض ًْبيرت هيرعاى ههرط  زام اظ ورت گيبّربى هطتؼري       لطق وؿط قسُ تب 
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هكرم قسُ ٍ ثطاي هحبؾجِ ههط  ًؿجي ّطگًَِ، هيعاى ههط  ّطگًَِ ضا ثط ههرط  ورت تمؿرين    

 ًوَزُ ٍ زضنس ههط  ًؿجي ّط گًَِ تؼييي گطزيس.

ِ گرصا ؾبل اٍل اجطاي ططح ثِ ػوليبت قٌبؾبيي ػطنِ هٌبؾت ٍ حهبضوكري ٍ قروبضُ   ّرب  ضي پبير

گيطي تَليرس گًَرِ زض    ّبي ثؼس ػوليبت آهبضثطزاضي اًجبم قس. ّطؾبلِ اًساظُاذتهبل يبفت ٍ زض ؾبل

زاذت لطؼِ هحهَض اظ اٍل فهت ضٍيف قطٍع قس ٍ ثب فَانت يه هبِّ تب ذكره قرسى گيربُ ازاهرِ     

هبًسُ ّط  ػلَفِ ثبلي گيطي ههط ، ثب قطٍع فهت چطا ٍ ٍضٍز زام ثِ هطتغ، هيعاىيبفت. ثِ هٌظَض اًساظُ

گًَِ اظ چطاي زام، تب ظهبى ذطٍج زام اظ هطتغ ثب فَانت يه هبِّ ثطزاقت قس ٍ اظ تفبضت آى اظ تَليس 

گيطي تَليرس   گيطي ثطاي اًساظُ زض زاذت لطؼِ هحهَض، هيعاى ههط  اظ ّط گًَِ تؼييي گطزيس. زض ًوًَِ

ي ٍ ثطاي پطّيع اظ ثطزاقت تؼساز ظيبز ًوًَِ ّب زض تطويت گيبّ ٍ ههط ، ثِ زليت پَقف ون او ط گًَِ

گًَِ زض ّط  ّبي هتَؾط ّط گًَِ اؾتفبزُ قس. اظ ّط گطفت، اظ پبيِوِ ثبيؿتي ثطَض تهبزفي نَضت هي

گصاضي قرس ٍ  هبُ زٍ پبيِ هتَؾط زض زاذت ٍ زٍ پبيِ هتَؾط زض ثيطٍى لطؼِ هحهَض اًتربة ٍ ػالهت

پبيِ هتَؾط، زض يه آهبضثطزاضي   ثطزاقت گطزيس. ثطاي تؼييي اًساظُ ّب زض هَػس همطض توبم تَليس ايي پبيِ

ِ   -ثب قست ظيبز ثِ نَضت تهبزفي ّرب زض زاذرت لطؼرِ     ؾيؿتوبتيه، پَقف تبجي ٍ تطاون ّورِ گًَر

 تؼييي گطزيس.هحهَض ثطآٍضز قس ٍ اظ تمؿين پَقف وت ثِ تطاون وت پَقف هتَؾط ّط گًَِ 

بي زائوي ثطَض هجعا نَضت گطفت ٍ ّط هبُ ػلَفرِ ثطزاقرت   ّ ثطضؾي تَليس ثطاي ّط يه اظ گًَِ

ّبي جساگبًِ ثِ آظهبيكگبُ حورت قرس ٍ پرؽ اظ     قسُ اظ ؾبيت ثِ اظاي ّط پبيِ ٍ گًَِ زض زاذت پبوت

ّب، ٍظى ػلَفِ ذكه، هجٌبي هحبؾجبت ػلَفِ تَليرس قرسُ ٍ    ذكه قسى زض َّاي آظاز ٍ تَظيي ًوًَِ

ّربي هرتلرف    ؾبيت لطاض گطفت. ثب همبيؿِ تَليس ّط گًَِ زض هربُ هحبؾجِ هيعاى ػلَفِ ههط  قسُ زض 

ضًٍس ضفتبض ضٍيكي گًَِ زض هطتغ تؼييي ٍ ظهبى حساو ط تَليس آى هؼيي گطزيس. ثب همبيؿِ ههرط  زام اظ  

ّبي هرتلف، ظهبى ٍ هيعاى اؾتفبزُ اظ ّط گًَِ زض همبطغ ظهبًي فهت چطا هكرم قس.  ّط گًَِ زض هبُ

هيعاى وت ػلَفِ ههط  قسُ زض هطتغ زض همبطغ ظهبًي تؼييي قسُ، ثب اؾتفبزُ اظ تَليس تَليس وت هطتغ ٍ 

 زاذت لطؼِ هحهَض، هحبؾجِ گطزيس. ّب ٍ تطاون آًْب زض ّبي هتَؾط گًَِ پبيِ

ثِ هٌظَض اضظيبثي تأثيط پبضاهتطّبي الليوي )ثبضًسگي ٍ حرطاضت( ثرط تَليرس ٍ ههرط  گًَرِ هرَضز       

تجعيرِ ٍاضيربًؽ   ّبي حبنرت اظ تَليرس ٍ ههرط  ثرِ ضٍـ      ، زازُّبي هرتلفّب ٍ هبُثطضؾي زض ؾبل

زضنرس،   95هطوت زض لبلت ططح وبهال  تهبزفي تحليت قس. ؾرپؽ ثرب ضٍـ زاًىري زض ؾرطح اػتوربز      

 ّبي هرتلف اًجبم گطزيس. ّب ٍ هبُ همبيؿِ هيبًگيي ثطاي تَليس ٍ ههط  گًَِ هَضز هطبلؼِ زض ؾبل
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 نتايج

ّربي هرَضز هطبلؼرِ ثرِ قرطح      ضًسگي ؾبليبًِ ٍ هتَؾط زضجِ حطاضت زض ؾربل اطالػبت هيبًگيي ثب

ؾربل  هتط اؾت، هيلي 5/225اضائِ قسُ اؾت. ثب تَجِ ثِ ايٌىِ هيبًگيي ثبضًسگي ايؿتگبُ هْطاى  1جسٍل 

يؼٌي ؾبل اٍل ٍ ؾَم ثطزاقت آهبض ٍ اطالػبت زض ايري تحميرك، اظ ًظرط آة ٍ ّرَايي      1388ٍ  1386

ثؿريبض   1387ّبي ذكه ٍ ؾربل  ّبي ثطضؾي جعء ؾبلقَز ٍ ثميِ ؾبلهحؿَة هي جعء ؾبل هيبًگيي

زضنس ثبضًسگي هيبًگيي ثرَزُ ٍ اظ پرطاوٌف هٌبؾرجي ّرن      47ذكه ثَزُ اؾت. ثبضًسگي زض ايي ؾبل، 

 ثطذَضزاض ًجَزُ اؾت.
 

 درجٍ حرارت ایستگاٌ مُران. میاوگیه باروذگی ي -1جذيل 

 1388-1389سال 1387-1388سال 1386-1387 سال 1385-1386 سال 
 3/177 3/221 105 230 ثبضًسگي

 6/26 3/24 1/24 7/21 زضجِ حطاضت

 

ّبي هرتلف ٍ زض طَل ّبي هَضز ًظط قبهت تَليس ٍ ههط  ٍ زضنس ههط  زض هبُثٌسي زازُجوغ

ٍ  ويلَگطم 8/28ؾبل،  4( ًكبى زازُ اؾت وِ هتَؾط تَليس 2چْبض ؾبل جْت گًَِ هَضز ًظط )جسٍل 

زضنس تَليرس ههرط  قرسُ اؾرت. حرساو ط       3/30ويلَگطم زض ّىتبض ثَزُ اؾت وِ  7/8هيعاى ههط  

 گيطي قسُ اؾت. ثيكتطيي تَليس اًساظُ 1387ّبي هرتلف ًيع زض ؾبل  تَليس زض تيطهبُ ٍ زض ثيي ؾبل
 

 گًلٍ.در سایت چى Hammada salicornicaبرداري گًوٍ  تًلیذ ي مصرف تجمعی ي درصذ بُرٌ -2جذيل 
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1386 0 0 0 14 6 6/44 14 5/6 3/46 14 5/6 3/46 14 5/6 3/46 
1387 0 0 0 8/3 1 5/27 5/11 3/4 2/37 9/13 4/6 1/46 8/51 2/12 6/23 
1388 4 3/0 1/7 8/10 1/2 2/19 2/11 4/2 3/21 2/20 4/6 5/31 2/20 4/6 5/31 

1389 0 0 0 8/4 7/1 6/35 5/8 5/3 41 2/27 4/9 4/34 2/29 8/9 7/33 
 3/30 7/8 8/28 1/38 2/7 8/18 9/36 2/4 3/11 3/32 7/2 4/8 5/7 1/0 1 هيبًگيي
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هربُ ٍ حرساو ط   ثطضؾي تَليس ٍ ههط  ًؿجي ًكبى زازُ اؾت وِ حساو ط تَليس ًؿرجي زض فرطٍضزيي  

تَليس هطاتغ هٌطمرِ ضا زاضا   7/9ههط  ًؿجي ًيع زض ّويي هبُ اؾت ٍ هكرم قسُ اؾت وِ ايي گًَِ 

 .(3زّس )جسٍل ّب ضا تكىيت هيزامزضنس ػلَفِ  ههطفي  1/5ثَزُ ٍ 

 

 َاي مختلف وسبت بٍ کل تًلیذ مرتع. ماٌ در Hammada salicornica مصرف وسبی ماَاوٍ گًوٍ  ي تًلیذ -3جذيل 

بازٌ مًرد بررسی )سال(
 

ف وسبی
صر

م
 

تًلیذ وسبی گًٍو در مرتع )درصذ(
 

 تًلیذ وسبی ماَاوٍ )درصذ( مصرف وسبی ماَاوٍ )درصذ(

 تیر خردادد اردیبُشت فريردیه اسفىذ تیر خرداد اردیبُشت فريردیه اسفىذ

1386 5 6/3 0 4/93 6/6 0 0 0 9/96 1/3 0 0 

1387 9/10 9/25 0 6/8 5/26 5/17 5/47 0 3/7 9/14 7/4 1/73 

1388 2 5/4 5/4 1/28 7/4 7/62 0 8/19 9/33 6/1 7/44 0 

1389 6/2 7/4 0 4/17 9/17 9/59 8/4 0 4/16 5/12 1/64 7 

 20 4/28 8 6/38 9/4 1/13 35 9/13 9/36 1/1 7/9 1/5 هيبًگيي

 

( هكررم  4ثب تَجِ ثِ هيبًگيي هطثؼبت تَليس ٍ ههط  زض جسٍل تجعيِ ٍاضيبًؽ هطوت )جسٍل 

زاض ثرَزُ اؾرت. ثٌربثطايي هيرعاى     قس وِ  اثط ؾبل ٍ هبُ ّن ثط هيعاى تَليس ٍ ّن ثط هيعاى ههط  هؼٌري 

ّبي فهت ضٍيرف ٍ چرطا    ثبقس. ّوچٌيي طي هبُّبي هَضز ثطضؾي هتفبٍت هيزض ؾبل تَليس ٍ ههط 

زاض زاضي اظ ًظط هيعاى تَليس ٍ ههط  ايي گًَِ ٍجَز زاقتِ اؾت. ػرالٍُ ثرط ايري، هؼٌري    تفبٍت هؼٌي

ّربي  ّبي ثطضؾي، هيعاى تَليرس ثريي ؾربل    هبُ ثطايي ًىتِ زاللت زاضز وِ طي هبُ× ثَزى اثط هتمبثت ؾبل 

ثبقرس ٍ ذطربي زٍ    َضز هطبلؼِ هتفبٍت ثَزُ اؾت. ذطبي يه هطثَط ثرِ تىرطاض ًوًَرِ زض ؾربل هري     ه

 هطثَط ثِ تىطاض زض هطحلِ ضقس ثؼالٍُ تىطاض زض هطحلِ ضقس زض ؾبل اؾت.
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 .Hammada salicornicaتجسیٍ ياریاوس مرکب تًلیذ ي مصرف گًوٍ  -4جذيل 

 میاوگیه مربعات مصرف تًلیذ میاوگیه مربعات درجٍ آزادي مىابع تغییرات

 23/9* 79/43** 3 ؾبل

06/3 4 1ذطبي  ns
 31/0 

 05/20** 86/48** 4 هبُ

 65/61** 12 ؾبل×هبُ
*31/11 

 15/1 16 2 ذطبي
*69/3 

C.V %  52/18 28/55 
 .زاض ًيؿت هؼٌي nsزضنس،  5زاض زض ؾطح  هؼٌي  *زضنس،   1زاض زض ؾطح هؼٌي **
 

 5ّبي ثطضؾي هتفبٍت اؾت ٍ ثطَض هتَؾرط هرست   ظهبى ضقس ايي گًَِ زض ؾبلوِ ًتبيج ًكبى زاز 
اًجبهس. هتَؾط تَليس ايي  هبُ زاضاي ضقس ضٍيكي اؾت وِ اظ هبُ اؾفٌس قطٍع قسُ تب تيط هبُ ثِ طَل هي

زضنس تَليس ورت هطترغ ضا ثرِ ذرَز      7/9ويلَگطم ثَزُ وِ حسٍز  8/28ّبي هَضز ثطضؾي،  گًَِ زض ؾبل
ّبي هرتلف اظ ًظط آهبضي زض ؾطح احتوبل يه زضنرس  زّس. ثيي تَليس ايي گًَِ زض ؾبل اذتهبل هي

(، وِ زض ؾبل زٍم ثيكتطيي ٍ زض ؾبل اٍل ووترطيي همرساض ػلَفرِ تَليرس     3اذتال  هكبّسُ قس )قىت 
زاض ثرَز ورِ زض ؾربل زٍم     ّبي هرتلف ثطضؾي اظ ًظط آهبضي اذتال  هؼٌري قس. هيعاى ههط  زض ؾبل

ّبي زٍم ٍ چْبضم ثب ّن اذتال  زض ؾبل اٍل ووتطيي همساض ػلَفِ ههط  قس ٍلي زض ؾبل ثيكتطيي ٍ
زضنس اظ ػلَفِ تَليس قسُ ايي گًَِ هَضز ههرط  زام   3/30(. ثطَض هتَؾط 3زاضي ًساضًس )قىت هؼٌي

 (.2زضنس زض ًَؾبى ثَز )جسٍل  46تب  23ّبي ثطضؾي ثيي لطاض گطفت وِ زض ؾبل
 

 
 َاي مًرد بررسی با آزمًن داوکه. برحسب گرم در پایٍ سالHammada salicornica مقایسٍ تًلیذ ي مصرف گًٍو  -3شکل 
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زضنس تفربٍت   1ّبي هرتلف زض ؾطح احتوبل ثطاؾبؼ اطالػبت ثِ زؾت آهسُ، تَليس گًَِ زض هبُ
هبُ ثَز. هيرعاى ههرط  ثرِ     زاقت. ثيكتطيي همساض تَليس هبّبًِ زض هبُ فطٍضزيي ٍ ووتطيي آى زض اؾفٌس

(. 4ّب ثِ يه اًساظُ ثَزُ اؾرت )قرىت   گيطي قس، زض ثميِ هبُجع اؾفٌس وِ ووتطيي هيعاى ههط  اًساظُ
زّس وِ هيرعاى تَليرس زض فرطٍضزيي ٍ     ّبي هرتلف ًكبى هي همبيؿِ هيبًگيي هيعاى تَليس ٍ ههط  زضهبُ

كتط اؾت ٍ ههط  ثِ جع اؾفٌس هبُ وِ ووترطيي  ّبي زيگط ثيزاضي ًساضًس ٍ اظ هبُذطزاز اذتال  هؼٌي
 زاضي ًساضًس.ّب ثب ّن اذتال  هؼٌي همساض ههط  ضا زاضز زض ثميِ هبُ

 

 
ٍ  -4شکل  ًو ًلیذ ي مصرف گ ٍ ت َاي مًرد بررسی با آزمًن داوکه Hammada salicornicaمقایس  ٌ ٍ در ما  .برحسب گرم در پای

 
 بحث و نتیجه گیري

ويلرَگطم زض   51ترب   14ّب زض فرطٍضزيي ثرَزُ ٍ تَليرس آى ثريي      اغلت ؾبلقطٍع ضقس ايي گًَِ زض 
 1/5زضنرس تَليرس ًؿرجي ٍ     7/9ويلَگطم اؾرت. ايري گًَرِ     12تب  6ّىتبض اؾت وِ هيعاى ههط  ثيي 

زاضي ثرط تَليرس ٍ   زضنس ههط  ًؿجي هطتغ ضا زاضز. تجعيِ ٍاضيبًؽ ًكبى زازُ اؾت وِ ؾبل اثط هؼٌري 
ّبي زيگط ثيكتط ثَزُ اؾت ٍ همرساض تَليرس ايري گًَرِ     وِ هيعاى تَليس اظ ؾبل 1387ههط  زاضز. ؾبل 

ؾربلي زض هٌطمرِ ثرَزُ ورِ      ّربي ذكره  گيطي قسُ اؾت، يىي اظ ؾربل  ويلَگطم زض ّىتبض اًساظُ 8/51
ضؾس افعايف تَليس ثب ثبضًسگي هٌبؾرت ؾربل    هتط ثجت قسُ اؾت. ثِ ًظط هيهيلي 105ثبضًسگي ثِ هيعاى 

( وِ اػالم زاقتٌس تَليس ثب ثبضًسگي 2007ط ثبقس. ايي هَضَع ثب ًتبيج احؿبًي ٍ ّوىبضاى )لجت زض اضتجب
 فهت ضٍيف ثِ اضبفِ ثبضًسگي ؾبل لجت ّوجؿتگي ثباليي زاضز هطبثمت زاضز.
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زاضي ثط تَليس زاضًرس، ثطَضيىرِ حرساو ط     اثط هطحلِ ضقس ّن ًكبى زازُ اؾت وِ هطاحت ضقس اثط هؼٌي
هبُ ٍ ووتطيي هيعاى ضقس زض اؾفٌس هبُ هكبّسُ قسُ اؾت ٍ زض هطزاز هبُ ّن ضٍيرف ثرِ   تَليس زض فطٍضزيي

قرَز.   نفط ضؾيسُ اؾت. زض فطٍضزيي هبُ ثِ ػلت هؿبػس ثَزى ٍضؼيت آة ٍ َّا، ضقس هٌبؾجي اًجبم هي
ٍ زض  ّبي هرتلرف  ّبي اضظاًي وِ اػالم زاقتِ اؾت تَليس ووي ٍ ويفي گيبّبى زض ؾبلايي هَضَع ثب يبفتِ

ّبي هرتلف فهت چطا هتفبٍت ثَزُ ّوبٌّگ اؾت. ثب تَجِ ثِ ٍيػگي ذربل ايري گيربُ ورِ جرعء       زٍضُ
وٌرس   هيجبقس اظ ٍضؼيت هٌطمِ اؾتفبزُ ًوَزُ ٍ زض قطايط گطم ٍ ذكه هٌطمِ ضقس ثْتطي هري C4 گيبّبى 

بي هرتلرف ًكربى   ّر ( هطبثمت زاضز. ثطضؾي هيعاى ههط  زض ؾربل 1997ّوىبضاى ) ٍ وِ ثب ًتبيج اليطيٌگط
زاضي ثط هيعاى ههط  زاضز. زض ؾبل اٍل ووتطيي هيعاى ههط  ضا قربّس ثرَزُ ٍ   زّس وِ ؾبل اثط هؼٌي هي

ضؾرس   زاضي ثب ّن ًساضًس. ثِ ًظرط هري   ّبي زٍم ٍ چْبضم هيعاى ههط  ثيكتط اؾت ٍ اذتال  هؼٌيزض ؾبل
ؾربلِ زض اثرط ذكىؿربلي ثبقرس.      بّبى يهايي اهط زض اثط افعايف تَليس ايي گًَِ ٍ ّوچٌيي وبّف تَليس گي

زاض اؾت ٍ ثيكتطيي ههط  زض فطٍضزيي اًجربم قرسُ اؾرت،    ّوچٌيي اثط هطحلِ ضقس ثط ههط  ّن هؼٌي
ؾبلِ زض حبل ذكه قسى ّؿتٌس ٍ ايي گيبُ زض هطحلِ ضقس ضٍيكي اؾت ثٌربثطايي ثيكرتط    ظيطا گيبّبى يه

زاضي ثب هبُ تيط هكربّسُ ًكرسُ    جْكت ٍ ذطزاز تفبٍت هؼٌيّبي اضزي گيطز. زض هبُهَضز اؾتفبزُ زام لطاض هي
ّبي هطزاز ٍ اؾفٌس ثَزُ اؾت، ظيطا زض اؾفٌس گيبُ تبظُ ضقس ضا قطٍع اؾت ٍ ووتطيي همساض ههط  زض هبُ

زّس ٍ زض هرطزاز هربُ ًيرع زام ثرِ     ؾبلِ ضا تطجيح هي ًوَزُ ٍ ثطاي زام لبثت اؾتفبزُ ًيؿت ٍ زام گيبّبى يه
 وٌس.يط اظ هٌطمِ ذبضج قسُ ٍ زض هٌبطك هجبٍض چطا هيػلت ذكىي هح

اظ ًظط تَليرس ٍ ههرط  اّويرت ثيكرتطي      Hammada salicornicaگًَِ زض ثيي گيبّبى چٌسؾبلِ، 
ًؿجت ثِ ثميِ گيبّبى چٌسؾبلِ هَجَز زض هٌطمرِ زاضز ٍ زض اٍاذرط فهرت چرطا هرَضز تَجرِ زام لرطاض        

تَاًس ثِ تَليس پبيرساض هطترغ ووره     ًَِ زض تطويت هطتغ هيگيطز. ثِ ّويي زليت افعايف حرَض ايي گ هي
ّبي هرتلرف ايري    ّب ٍ تغييط اللين زض ؾبل ّب ٍ قست ذكىؿبلي ًوبيس ٍ ثب تَجِ ثِ افعايف ذكىؿبلي

ّبي آشضذكري ٍ ّوىربضاى   تَاًس زض تأهيي ػلَفِ زام هؤثط ثبقس. ايي هَضَع زض اضتجبط ثب يبفتِ گًَِ هي
زاضي ثرب ّرن زاضًرس ورِ     ّبي هرتلف تفبٍت هؼٌي ّب ٍ هبُ يس ٍ ههط  زض ؾبل( اؾت. هيعاى تَل2013)

ّربي هرتلرف اؾرت. زض هرَضز      ّب ٍ هبُ اغلت ايي تفبٍت تحت تأثيط ثبضًسگي ٍ زضجِ حطاضت زض ؾبل
ؾبلِ ثبضًسگي ؾبل لجت ٍ زضجِ حطاضت فهت ظهؿتبى زض هيعاى تَليرس ًمرف هرؤثطي زاضز.     گيبّبى چٌس

( ورِ اػرالم زاقرتٌس تَليرس ووري ٍ ويفري گيبّربى زض        2007ّبي ثبغؿتبًي ٍ ظاضع )ِايي هَضَع ثب يبفت
الؼرِ  ثبقس. ّوچٌيي ثب ًتربيج هرط  ّبي هرتلف چطا هتفبٍت اؾت، ّوبٌّگ هيّبي هرتلف ٍ زٍضُ ؾبل

( وِ ثيبى زاقتٌس تَليس هبزُ ذكه تب حس ظيبزي تحت ترأثيط فهرت ٍ ثبضًرسگي    2010اثَؾَاض ٍ احوس )
ؾبلي ٍ تطؾبلي ثط تَليس ٍ ههط   تَاى ًتيجِ گطفت وِ ٍلَع ذكهّوبٌّگ اؾت. ثطَضولي هياؾت 
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گطزز. ثٌبثطايي ايي گًَِ زض هٌطمِ هَضز هطبلؼِ تأثيط زاضز ٍ اثط ثبضًسگي زض فهت ضٍيف ثؼس هكبّسُ هي
س ٍ ظطفيت هطاتغ ؾبلي ثط تَلي ثبض ذكه تَاى ثب اؾتفبزُ اظ ايي گًَِ اثطات ظيبى ؾبلي هي زض ظهبى ذكه

 هٌطمِ ضا هسيطيت ًوَز.
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