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 هدف 

جغرافیایی، مشخصات پراکنش  شناسی،خصوصیات گیاهز اهداف این دستورالعمل شناخت ا

برداری فاکتورهای پوشش گیاهی، فنولوژی، ارزش رجحانی، ترکیب شیمیایی، حد بهره ،رویشگاهی

و همچنین ارائه روشهای کاشت،  گونه پوکسینلیا دیستنس ... های همراه، مشخصات بذر ومجاز، گونه

 باشد. و مدیریت مراتع میاصالح  ء،احیا

 

  دامنه

باشد راتع شور و قلیایی استان گلستان که دارای سطح آب زیرزمینی باال میاین دستورالعمل در م

قابل اجراست و معموالً در سراسر سال قابلیت اجرایی دارد ولی از اوایل پاییز و همچنین با شروع فصل 

 بیشتر مورد توجه قرار گیرد.  بایدچرای دام استفاده از آن 

 مورد ندارد. مسئولیت: -8

 مورد ندارد.تعاریف:  -8

 مورد ندارد.روش کار:  -1

 مستندات مرتبط: -1
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  مقدمه

همزمان با رشد جمعیت، تقاضا برای غذا افزایش یافته و در چنین شرایطی، استفاده از گیاهان 

ای برخوردار از ارزش ویژه ،اندشورپسند که بخش وسیعی از اراضی جهان را به خود اختصاص داده

سوق داده  به شوری مطالعات را به طرف گیاهان مقاوم 1تحقیقات شور زیستی  هرو امروزاز این ،بوده

 است.

های زراعی آبی دنیا در معرض خسارت شوری قرار دارند. حدود نیمی از زمین FAOبر اساس آمار 

از اراضی جهان  %8وسعت اراضی شور در جهان دقیقا معلوم نیست ولی بر اساس برآوردهای انجام شده 

(. این برآورد به دلیل 1باشند )میلیون هكتار( بسیار شور می 81) %8میلیون هكتار( شور و  341)

 تبخیر زیاد از سطح خاک و آبیاری با آبهای شور همچنان در حال افزایش است. ،میزان کم بارندگی

ن میلیو 811توزیع و پراکندگی اراضی شور در سطح جهان یكنواخت نیست. قاره استرالیا با حدود 

در آسیا بعد از  .(18)ند میلیون هكتار بیشترین سطح شوری را دار 811قاره آسیا با حدود  و هكتار

(. آب 83هندوستان و پاکستان بیشترین سطح خاکهای شور به ایران تعلق دارد ) ،چین ،شوروی سابق

اساس  بر (.43خشک ایران در تشكیل خاکهای شور مناطق مختلف سهیم است )و هوای خشک و نیمه

(. وسعت 81از اراضی تحت آبیاری ایران در معرض شوری ثانویه قرار دارند ) %81بیش از  FAOگزارش 

از  .(83، 8) باشدمیاز اراضی کشور  %11 برابرمیلیون هكتار است که  48خاکهای شور در ایران حدود 

را به خود کل ارزش ناخالص تولیدات بخش کشاورزی کشور  %81دیگر تولیدات دامی که  سوی

مدیریت خود به دلیل سوء ،اختصاص داده و وابسته به علوفه حاصل از مراتع و بخش کشاورزی است

(. یكی از مشكالت عمده 18، 1،8برداری از مراتع کشور در معرض تهدید جدی قرار گرفته است )بهره

 (.8) باشدمیمناطقی با آب یا خاک نامناسب و شور  ویژه درهدر این راه کمبود علوفه ب

و همچنین کاهش علوفه قابل  ایرانبا توجه به سطح قابل توجه مراتع شور، قلیائی و شورقلیا در 

استفاده در مراتع در اثر از بین رفتن گیاهان خوشخوراک و افزایش گیاهان مهاجم و وجود فرسایش 

 د. جام شونای اهشورروی مطالعات گستردکند که در زمینه گیاهان ایجاب می ،بادی

 ،در استان گلستان ویژههبدر کشور و وکسینلیا دیستنس در زمینه گیاه پتحقیقات زیاد با توجه به 

اراضی شور و قلیایی تهیه  و احیاء اصالح برایآن دستورالعمل فنی این گونه برای شناخت و بكارگیری 

                                                 
1 - Biosalinity 
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  گیرد.قرار  کارشناسان امربرداران و شده است که امید است مورد استفاده بهره

 

  گیاهان جنس پوکسینلیا مشخصات

شناس ( گیاه1313-1311)  Benedetto Puccinelliبه افتخار پروفسور .Puccinellia.Parlاسم جنس 

، زیر  (Poaceae) ن جنس پوکسینلیا از تیره گندمیان(. گیاها43،81،83ایتالیایی نامگذاری شده است )

گونه از این جنس در جهان شناسایی شده  141. در حدود باشدمی Festuceae و طایفه  Pooideaeتیره 

 (.13از آن گزارش شده است )گونه  3که در ایران تا بحال  (13، 1) است

دارای برگهای  .هستند ها در ایران (، بندرت یكساله و دوسالهگیاهان این جنس دائمی )تمامی گونه

ها مساوی یا کمی کوچكتر از پوشینه، پرچم ، پوشینکباشدمیای یا تاشده و پوشینه چرمی تخت لوله

 (. 1،48ای و باالی قاعده قرار دارد )ی، گندمه بیضی و آزاد و ناف دانه نقطهیتاسه

 

  (01های جنس پوکسینلیا در ایران )گونهی یشناسا کلید

:A1) گیاه دارای پی پیازی .Puccinellia bulbosa (Grossh.)Grossh 
 B مانندگیاه فاقد پی پیاز  (2

:B1) پوشینه بكلی برهنه و فاقد کرك. C 
 F  پوشینه در قسمت پائین و یا در امتداد رگ زیرین مودار (2

:C1) ایس پوشینه کند و یا گرد و دایرهأر D 
 Puccinellia grossheimiana (V.Krecz)V.Krecz  س پوشینه تیز یا سه گوشأر (2

:D1) مترمیلی 5/1 -5/0ها بدرازی بساكها سرفرا، پانیكول باریك شاخه E 
بساك  ،مترمیلی 3/2-2 های پانیكول تا نیمه خمیده و در داخل برهنه، پوشینه زیرین بدرازیشاخه (2

 Puccinellia sevangensis Grossh مترمیلی 5/0 -4/0بطول 
:E1)  0/ 5ها بدرازی بساك ،مترمیلی 3 – 5/1بخش فوقانی ساقه و گیاه سرفرو، پوشینه زیرین بدرازی –  

 Puccinellia himalaica Tzvel متر، پوشینك در سطح ناوی کمی زبرمیلی 7/0
ها متر، بساكمیلی 5/2 – 5/1بخش فوقانی ساقه و گیاه خشن و راست و باریك، پوشینه زیرین بدرازی  (2

  متر، پوشینك در سطح ناوی برهنهمیلی 5/1 -1بدرازی 
 Puccinellia tenuiflora (Griseb.)Scribuer & Merr   

:F1) مترسانتی 5/3ها دو شاخه بدرازی تا پشت و باریك و بیضی شكل و گرهمتر، کمسانتی 8 – 7پانیكول بدرازی 
 Puccinellia koeieana Meldris  
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 G  های متعدد های پائینی با شاخهمتر، گرهسانتی 8بلندتر  از  اغلبپانیكول  (2
:G1مودار، ساقه قوی س پوشینه نه پخ و نه گرد و در قاعده کمیأ(ر 

  Puccinellia gigantean (Grossh.)Grossh 
 H ایس پوشینه پخ یا گرد و دایرهأ(ر2

:H1) مترمیلی 1ها کوچك بدرازی تا بساك Puccinellia distans (Jacq.)Parl 
 Puccinellia anisoclada V.Krecz مترمیلی 5/1(بساکها بزرگتر و به درازی 2

 

  پوکسینلیا دیستنسشناسی مشخصات گیاه

Puccinellia distans  ( 83و  81گیاهی است از تیره گرامینه زیر تیره پوئیده، طایفه فستوسه آ .)

 Reflexed این گونه در بیشتر نقاط اروپا، آسیای معتدله، شمال آفریقا، شمال آمریكا و ژاپن به نامهای

poa،Alkali grass  ،Reflexed medow ،Reflexed  salt  medow  grass ،Reflexed  ،Saltmarsh grass  و

Fults grass  ( 83 و 88، 81، 81، 43، 48، 41شناخته شده است).  این گیاه به زبان ترکمنی در منطقه

  معروف است.( 1834، سیاه ناو افشان )مظفریان به فارسی درو  )آقلر(لقآق با نام گمیشان

Puccinellia distans (Jacq.)parl  ،ارتفاع )در گرگان  مترسانتی 11 -11یک گیاه کالفی دائمی

گره. نرم. برگها  4 - 8ها راست، گسترده یا روی زمین خوابیده، باریک، (، ساقهمترسانتی 181ارتفاع تا 

 1-4ها ها در پشت مدور، صاف، لیگولسفید تا سبز، فاقد مو، غالف مایل به خاکستری یا متمایل به

عرض، سطح فوقانی زبر. پانیكول باریک تا  مترمیلی 1/1-8طول، مسطح یا پیچیده،  مترمیلی

 مترسانتی 18طول، بیش از  مترسانتی 8-13مرغی یا مثلثی، معموالً خیلی کم گل و باز، متقارن تخم

ای که در بیش از نیمی از طولشان عریان. در انتها برگشته، قوی، محكم. عرض، انشعابات خوشه

عدد گل، بعد از رسیدن  8-3طول،  مترمیلی 8-8ها مستطیلی کشیده، سنبلچه ها خیلی کوتاه.دمگل

ها پایا، کند پوشینه مایل به سبز یا مایل به ارغوانی، رنگارنگ یا سفید و زرد. ،زیر هر لما شكسته شده

-4رگه و پوشینه فوقانی  1طول،  مترمیلی 1-1/1مرغی شكل، نامساوی، پوشینه تحتانی تا تخمبیضی 

اً طول، عمدت مترمیلی 4-1/4 ،ها همپوش و در پشت مدورطول و سه رگه است. لما مترمیلی 1/1

رسند، پهن سفید یا ها به هم نمیرگه، رگه 1مرغی، خیلی کند، کمی مودار در قاعده، مستطیلی، تخم

 ها در حدودبساک محل ناوها کمی مودار. غشائی. پالئاها هم اندازه لما،ی یانتهامایل به زرد، در قسمت 

 (.  81) (1 شكل) طول، محصور شده بین لما و پالئا مترمیلی 1/1دانه  طول، مترمیلی 3/1 - 1
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 برون گلستاندر مرتع اینچه پوکسینلیا دیستنس –1 شکل

 

  پراکنش جغرافیایی در جهان و ایران 

سیبری ( است که در مرکز، شمال،  - سیبرین ) اروپا -یک گونه ارو  پوکسینلیا دیستنس

(، Fareast، مرکز آسیا، شرق و غرب سیبری و ییاروپاشرقی و غرب اروپا، شوروی )قفقاز، بخش جنوب

ژاپن، چین، شمال آمریكا، استان  مغولستان،غربی(، آسیای صغیر، افغانستان، ایران، ترکیه )شمال

 (.83و  88،  81، 81، 43،  48، 41غربی آفریقا و ... پراکنش دارد )بریتیش کلمبیای کانادا، شمال

بایجان توان در گلستان، خراسان )بین مشهد و تربت حیدریه(، آذرپراکنش این گونه در ایران را می

زار( و سیستان و بلوچستان )بین زاهدان و خاش( نام برد وه الله)کنار دریاچه ارومیه(، کرمان )پای ک

(13.) 
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  بندی گیاهان شورپسندجایگاه پوکسینلیا دیستنس در تقسیم

کنند. نسبت به شوری به دو گروه هالوفیت و گلیكوفیت تقسیم می واکنشگیاهان را بر حسب 

ولی  ،باشندها گیاهانی هستند که با وجود غلظت زیاد امالح در محیط ریشه قادر به رشد میهالوفیت

 گردد.ها سبب کاهش یا توقف رشد آنها میوجود امالح در محیط ریشه گلیكوفیت

 .شوندها به دو دسته تقسیم میهالوفیت

 گیاهان نسبتا مقاوم به شوری 

 گیاهان مقاوم به شوری 

 .گردندهایی که مقاوم به شوری هستند به سه گروه اصلی تقسیم میهالوفیت

 به  ،کنند و یا نسبت به نمک غیرقابل نفوذ هستندهایی که نمک را جذب نمیهالوفیت

 مثل: آرتمیزیا ماریتیما و پوکسینلیا دیستنس. ،گوینداینها اصطالحا گلیكوهالوفیت می

 هایشان ذخیره کرده را در داخل بعضی اندام کنند و آنهایی که نمک را جذب میهالوفیت

گویند. مثل سالیكورنیا و بعضی به اینها اصطالحاً یوهالوفیت می ،نمایندو یا رقیق می

 های آتریپلكس.گونه

 (41مثل سسبانیا ) ،کنندرا دفع می آن بعدکه نمک را جذب و  هاییهالوفیت. 

 

   پوشش گیاهی

میزان تولید پوکسینلیا دیستنس  ،استان گلستانمراتع شور و قلیایی های موجود در قرقبر اساس 

 هكتار کیلوگرم در 311تپه و سنگر 18/131، گمیشان 41/138دریای خزر در رویشگاه اراضی ساحلی 

ترتیب در اراضی ساحلی، هدرصد ب 8/81و  3/83، 8/18 برابرو درصد ترکیب گیاهی آن   باشدمی

درصد است که  31/34تپه سنگراه گرویشبرداری این گونه در . میزان بهرهاستگمیشان و سنگرتپه 

 311کیلوگرم در هكتار و مقدار کل علوفه واقعی مرتع  3/884میزان علوفه چرا شده توسط دام 

کیلوگرم در هكتار  4111علوفه این گونه بیش از  بالقوه حداکثر تولید باشد.در هكتار می کیلوگرم

ترتیب در اراضی ساحلی، گمیشان و هب 1/1و  3/11، 81/18درصد پوشش تاجی این گونه  .باشدمی

-هدرصد پوشش نسبی پوکسینلیا دیستنس در اراضی ساحلی، گمیشان و سنگرتپه ب .باشدمیسنگرتپه 
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باشد درصد می 111تا  31حداکثر پوشش تاجی بالقوه این گونه . باشدمی 4/44و  1/81، 8/81یب ترت

میزان انبوهی این گونه در اراضی ساحلی، گمیشان و . است مترسانتی 181و حداکثر ارتفاع آن 

ی کل انبوهی این گونه نسبت به انبوه .باشدمیبوته در هر مترمربع  3و  48 ،48ترتیب هسنگرتپه ب

اهمیت یا  .باشدمیترتیب در اراضی ساحلی، گمیشان و سنگرتپه به 3/11و  8/48، 3/18 برابرها گونه

ارزش نسبی این گونه که از مجموع پوشش نسبی، انبوهی نسبی و فراوانی نسبی بدست آمده در 

که نسبت به  استدرصد  3/88سنگرتپه در و درصد  88گمیشان در ، درصد 8/88اراضی ساحلی 

میزان تولید پوکسینلیا دیستنس در شرایط چرای دام در مرتع  دارد.گیاهان همراه بیشترین اهمیت را 

این درصد پوشش تاجی  ، همچنینکیلوگرم در هكتار است 4/18 سنگرتپهدر مرتع  و 41گمیشان 

انی آن در همچنین فراودرصد،  1/1در سنگرتپه و درصد  11/1 گمیشانخارج قرق گونه در مرتع 

  .باشدمیدرصد  11سنگرتپه در مرتع و درصد  84گمیشان 

 

   اندام هوایی و زیرزمینی زیتوده

 طول طول ریشه، ارتفاع، هوایی، ساقه تعداد زیرزمینی، زیتوده هوایی، زیتوده هایبین ویژگی

مرتع گمیشان قرق در  خارج و قرق همنطق دو گونه پوکسینلیا دیستنس در برگ عرض و طول آذین،گل

 )جدول باشد شده ریشه طول کاهش شدید باعث چرای رسدمی نظر به .دار وجود دارداختالف معنی

 نیز را هاریشه توسعه و رشد تواندمی گیاه هوایی اندامهای زیتوده کاهش بر عالوه چرای دام .(18)(1

 یا گیاهی دارهسبزین هایاندام کاهش باعث باشد چون ایی دام به هر اندازهچرا .قرار دهد تأثیر تحت

 گیاهان هریش رشد عطق باعث اول هوهل در شود،می مواد غذایی وسازسوخت کاهش باعث دیگرت عبارهب

 تطبقا رطوبت از ادهفاست و خاک اعماق هبه ریشفوذ ن امكان و شودخشک می  نیم و خشک قمناط در

 (.48) شودمی گیاه رفتن بین از و باعث نشده میسر خاک زیرین
 

 شناسی گونه پوکسینلیا دیستنس در داخل و خارج قرق گمیشانخصوصیات ریخت –1 جدول

 گلستان

 زیتوده هوایی منطقه
 )گرم(

 زیتوده زیرزمینی
 )گرم(

 تعداد ساقه
 )عدد(

 ارتفاع
 متر()سانتی

 طول ساقه
 متر()سانتی

 آذینطول گل
 متر()سانتی

 طول برگ
 متر()میلی

 عرض برگ
 متر()میلی

 0/07±3/82 2/77±196/8 2/53±19/58 0/17±17/32 1/17±85/56 2/53±50/45 0/30±5/67 2/57±47/76 داخل قرق

 0/04±2/71 1/15±92/21 0/17±9/99 0/22±11/94 0/89±44/74 0/97±15/98 0/30±0/60 0/22±3/46 خارج قرق
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  پوکسینلیا دیستنسهمراه  هایگونه

 Aeluropusو  Aeluropus littoralis  از گندمیان چندسالههای همراه پوکسینلیا دیستنس گونه

lagopoides، هایگونه یهاایاز بوتهHalocnemum strobilaceum ، Halostachys belangeriana و 

Atriplex verrucifera، گونه چندساله از پهن برگ علفی Frankenia hirsuta، علفی یكسالهبرگان از پهن، 

 Lolium و از گندمیان یكساله Plantago coronopus ،Salsola turcomanica ،Salsola crassaهای گونه

rigidum،Hordeum glaucum ،Parapholis incurva ،Polypogon monspeliensis و Bromus scoparia 

 .باشندمی

 

  ارتفاع به وزن تجمعی پوکسینلیا دیستنس رابطه

که رابطه ارتفاع به وزن تجمعی پوکسینلیا دیستنس نمایش داده شده است، همانطوری 2شكل در

زیرا در گندمیان بیشتر وزن گیاهان در قسمت پایین  ،این رابطه خطی نیست شوددیده میدر شكل 

سانتیمتر تجمع  41درصد وزن در ارتفاع تا  11 که گرددساقه متمرکز است. در این شكل مالحظه می

 دارد.

 
در منطقیه   Puccinellia distansبیه ارتایاد در    تجمعیی دیاگرام توزیع درصد وزن  –2 شکل

 گمیشان گلستان
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   فنولوژی

های زمستانه دارای وقتی که خاک به علت ریزش باران ماهدر اواخر اسفنداین گونه شروع رشد 

افتد. مرحله رشد رویشی از یابد، اتفاق میدرجه حرارت هوا و خاک افزایش می و رطوبت کافی است

به  رویشی، در این مرحله از رشد .یابدادامه میماه تا اوایل اردیبهشت شده و ماه شروعاوایل فروردین

ارتفاع گیاه به سرعت زیاد می شود.  ،علت باال رفتن درجه حرارت هوا و کافی بودن رطوبت خاک

یابد. مرحله گل دهی سط اردیبهشت ادامه میها از اوایل اردیبهشت شروع و تا اوامرحله ظهور خوشه

در این مرحله گیاه  ،افتدکامل از اواخر خرداد در اثر افزایش دمای هوا و کاهش رطوبت خاک اتفاق می

آن بر  بذرهایرسند و این گیاه می بذرهایدارای حداکثر ارتفاع است. در اواخر خرداد و اوایل تیر ماه 

در غیر این صورت ممكن  ،کننددام از اواخر تیر ماه شروع به ریزش میاثر عواملی مانند باد و عبور 

های است تا پائیز بر روی گیاه باقی بماند. در اوایل آبانماه در اثر کاهش درجه حرارت هوا و ریزش باران

 .(8و 8)شكل شودمیآن شروع  یپائیز دوبارهرشد  ،یپائیز

 

 
 با عوامل آب و هوایینمایش فنولوژی پوکسینلیا دیستنس  -3شکل 
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و  (C)دهی گل(، B)ظهور خوشه و غالف  (،A) مراحل فنولوژی رشد رویشینمایش  -4شکل 

  وکسینلیا دیستنس پ (D) رسیدن بذر

 

   ترکیب شیمیایی

رشد رویشی، ظهور در چهار مرحله فنولوژی  پوکسینلیا دیستنس نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی

و در دو مرحله فنولوژی رشد رویشی و  4 جدولدر از مراتع گمیشان دهی و رسیدن بذر خوشه، گل

پروتئین خام با در کل میزان آمده است.  8 برون استان گلستان در جدولبذردهی از مراتع اینچه

 . آن افزودخام ولی بعكس به میزان ماده خشک و الیاف از میزان آن کاسته گیاه افزایش سن 
  

A B 

C D 
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از مراتع  ترکیب شیمیایی گونه پوکسینلیا دیستنس در مراحل مختلف فنولوژی -2 جدول

 گمیشان استان گلستان

 فسفر خاکستر چربی خام الیاف خام پروتئین خام درصد ماده خشك مراحل فنولوژی

 150/0 80/8 55/1 01/24 05/11 25/30 رشد رویشی
 155/0 85/1 1/2 5/30 41/10 88/38 ظهور خوشه

 85/0 35/1 34/1 30/31 27/5 34/12 دهی کاملگل
 105/0 10/1 41/1 13/25 41/4 05/80 رسیدن بذر

 

 (2) برون استان گلستانمراتع اینچه ازترکیب شیمیایی گونه پوکسینلیا دیستنس  -3 جدول

 سلولزدیواره سلولی عاری از همی الیاف خام پروتئین خام مراحل فنولوژی
ماده خشك قابل 

 هضم
انرژی 

 متابولیسمی

 53/8 12 48/33 37/27 31/14 رشد رویشی
 45/5 87/43  14/51 14/31 78/5 بذردهی

 

  ارزش رجحانی

که  در مراتع تزخراب در حاشیه دریاچه ارومیه پوکسینلیا دیستنس ارزش رجحانی گونه

می باشند، بر اساس  آن  غالب هایگونهاز  Atriplex veruciferaو  Halocnemum strobilaceumهایگونه

در کالس  Aeluropus littoralisگونه  به همراهرگ برای گاو دوو شاخص انتخاب سنجی زمان هایروش

I .از این تیر  و های اردیبهشت، خردادهما بر اساس این بررسی گاوها در طی خوشخوراکی قرار دارد

 .(11) گونه استفاده کردند

با استفاده از روش در منطقه گمیشان استان گلستان  پوکسینلیا دیستنسارزش رجحانی گونه 

خوشخوراکی  Iبرای گوسفند نژاد داالق در کالس در مرحله فنولوژی ظهور خوشه و غالف سنجی زمان

در  Plantago coronopus و Parapholis incurva  ،Zingeria trichopoda های یكسالهگونه وقرار دارد 

، Lolium rigidum ،Hordeum glaucum  ، Polypogon monspeliensisهای گونه خوشخوراکی و  IIکالس 

Halostachys belangeriana ، Halocnemum strobilaceum، Frankenia hirsuta  و. Aeluropus 

lagopoides  در کالسIII  خوشخوراکیدر مرحله رسیدن بذر بعلت کاهش  .دارندخوشخوراکی قرار 

ارزش  ندارند ولی )زبر و خشن شدن برگ و ساقه( گوسفندان تمایلی به چرای پوکسینلیا دیستنس
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 Aeluropus lagopoides،Halocnemumهایگاوها در مقایسه با گونه رجحانی این گونه برای

strobilaceum   ،Frankenia hirsuta ، Agropyron elongatum ،  Halostachys belangeriana از کالس

 .(1و  1)شكل  است ( برخوردارI)کالس باالتری

 

   بهره برداری مجاز حد

 ارومیه تزخراب شور مراتع در های مختلفبررسی های انجام شده روی پوکسینلیا دیستنس در سال

 سطح که شدت بهره برداری تاطوریهمنفی دارد. بثیر أتشدت چرا بر تولید علوفه این گونه  ،نشان داد

دهد. تولید علوفه، رشد اندامهای هوایی، بنیه و شادابی و میزان تولید بذر را کاهش می ،درصد 81

 و شده پوکسینلیا دیستنس هایبرگ ظهور سرعتافزایش  و افزایش کشیدگی موجب متوسط چرای

 د.پیشنهاد گردی درصد 11 تا حداکثر برداشت میزان شدتبنابراین ندارد.  بارزی هایاثر هم سبک چرای

 هایسال در حتی رویش ساالنه، وزن از درصد 11از کمتر تا دام چرای که کرد توان بیانمیبنابراین 

در شرایط آزمایشگاهی و یكساله، گونه . (11) خواهد بود این مرتع گونه در بقای ضامن هم خشكسالی

 (.  13) باشدمی)قطع( مطرح  عنوان گونه با تحمل زیاد در برابر برشهپوکسینلیا دیستنس ب
 

 
در مرتع های همراه به گونهدیستنس نسبت بررسی ارزش رجحانی گونه پوکسینلیا  -5شکل 

 انگمیش
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 تریاارزش رجحانی پوکسینلیا دیستنس برای گاو با روش کافه -6 شکل

   بذر

رنگ بذر آن زرد  ،گرم است 188/1 برابربذر این گیاه بسیار ریز و کوچک بوده و وزن هزار دانه آن 

بذر این گونه در یک پانیكول نسبتاٌ محكم تشكیل می شود، در استان گلستان  .(8 )شكل استی یطال

رسد و  در اثر عوامل طبیعی مانند باد و عبور اواخر خرداد و اوایل تیرماه بذر پوکسینلیا دیستنس می

 .تا پائیز بر روی گیاه باقی بماندصورت ممكن است  کند، در غیر ایندام از اواخر تیرماه ریزش می

باشد که در چنین درجه سانتیگراد می 41-41این گونه  جوانه زنی بذر برایبهترین درجه حرارت 

 11شش روز شروع و پس از جوانه زنی بذر این گونه بعد از درصد است.  81/83شرایط قوه نامیه آن 

 یابد.خاتمه میروز 

 پی در را بذر زنی جوانه سرعت و زنی جوانه درصد افرایش بذر، بذر()تیمار قبل از کاشت  ایمینگرپ

 در مقایسه با سایر محلولها، لیتر در گرممیلی 811 سالیسیلیک اسید محلول با بذرها پرایمینگ. دارد

 پرایمینگ بخشد.بهبود می )بذر/روز( 8/1را به میزان  درصد و سرعت رشد 38را به میزان  زنی جوانه

روز( سرعت  )بذر/ 3/1و  زنی جوانه درصد 81 ،نشده پرایم بذرهای با مقایسه در محلول این با بذرها

 .(14) داردبیشتری  جوانه زنی
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. 

 .Puccinellia distans (Jacq.) Parlبذر  -7 شکل

 

  بذر زنیشوری در جوانهثیر أت

بدیهی است اولین  ،مقاومت به شوری در تمامی مراحل زندگی گیاه اهمیت دارد ،در مناطق شور

که بتواند در این مرحله مقاومت بیشتری نشان دهد  یهر گیاه اصوالً مرحله جوانه زنی است.، مرحله

. جوانه زنی از مراحل حساس گیاهان (1خواهد توانست دوره اول رویش را موفق تر پشت سر بگذارد )

ک و حرکت رو به باالی به شوری است. تجمع نمک در محل کاشت بذر به دلیل تبخیر از سطح خا

بنابراین گیاه ممكن است در . (81) ممكن است جوانه زنی بذر را دچار مشكل کندباشد و مینمک 

در معرض سطوح باالتری از شوری  ،به مراحل بعدی رشد نسبت ،ایهچهیاگزنی و رشد مراحل جوانه

دار است. شوری باعث معنیپوکسینلیا  دیستنس اثر شوری بر درصد جوانه زنی . (11قرار گیرد )

 گردد.میلی مول کلرید سدیم می 411کاهش تدریجی درصد جوانه زنی از تیمار شاهد تا تیمار 

 ،111 ،11که در میزانطوریهب ،داردثیر أتاثر شوری بر سرعت جوانه زنی پوکسینلیا دیستنس 

مچنین شوری بر ه .گرددمول کلرید سدیم باعث کاهش سرعت جوانه زنی میمیلی 411و  111

یكنواختی جوانه زنی کمتر خواهد  ،باشد بیشتریكنواختی جوانه زنی اثر دارد و هر چه میزان شوری 

 بود. 
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چه بذر گیاه پوکسینلیا  دیستنس معنی دار است. طول ریشه چه با افزایش اثر شوری بر طول ریشه

مربوط به چه ریشهکه بیشترین طول نحوی به .داری کاهش یافتطور تدریجی بصورت معنی شوری به

میلی مول کلرید سدیم بود. این کاهش نشان دهنده  411تیمار شاهد و کمترین آن مربوط به تیمار 

دار بر میزان . همچنین شوری اثر معنی(3)شكل باشدمیاثر منفی افزایش شوری بر طول ریشه چه 

مول کلرید میلی 411چه متعلق به تیمار مثل طول ریشه چه، کمترین طول ساقه  ،طول ساقه چه دارد

 . (3)شكل(8) ها داشتدار با سایر تیمارسدیم بود که اختالف معنی

 
 پوکسینلیا دیستنسهای بذر جوانهچه ی مختلف شوری بر طول ریشهاثر تیمارها -8 شکل

 
 های بذر پوکسینلیا دیستنسچه جوانهاثر تیمارهای مختلف شوری بر طول ساقه -9 شکل
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  تجدید حیات

که نتایج حاصل از قرق کردن طوریهب ،باشدتجدید حیات پوکسینلیا دیستنس بسیار سریع می

تعداد  یكسالحداقل پس از گذشت در مرتع گمیشان و سنگرتپه گلستان نشان داد رویشگاه این گونه 

در  رویشگاه این گونه. پیش از قرق است شده ای این گونه در داخل قرق دو برابر خارج قرقهنهال

بوته در هر مترمربع و  1/4تراکم  ،1/1کیلوگرم در هكتار، درصد پوشش  18سنگرتپه، دارای تولید 

بهینه سال به رشد  8تا  1رویشگاه این گونه به مدت  ،درصد بوده است. در صورت عدم چرا 11فراوانی 

-31تاجی درصد، پوشش 111، فراوانی پایه 41و حداکثر  18که تراکم بوته بین طوریهب ،رسدخود می

در سال بهینه، پس از رسیدن به رشد  کیلوگرم در هكتار افزایش می یابد. 4111درصد و تولید  31

کاه و کلش این گونه ممكن نشد  دلیلبهها خشک گردیدند و امكان تجدید حیات رویشی بعد کلیه پایه

سب شدن بستر رویشگاه تجدید حیات زیادی از این سیار و منابوجود بانک بذر  دلیلبهو در سال بعد 

  (.3،3،11)(11شكل)شد گونه حادث 

 

 پوکسینلیا دیستنس پس از دوره رکود رشددوباره تجدید حیات  -11 شکل
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 های رویشگاهیویژگی

  مشخصات جغرافیایی

درصد  دودر اراضی پست و شور با شیب حداکثر  سهای پوکسینلیا دیستنهرویشگاطور کلی به

 .می باشد +  متر از سطح دریای آزاد18تا  - 41رویشگاه در استان گلستان تغییرات ارتفاعی . باشدمی

اقلیم منطقه با استفاده از  باشد.میماه  اواخر اسفند تادر مراتع گلستان از اواخر آبان  فصل بهره برداری

 (.3) ستروش آمبرژه و دومارتن به ترتیب نیمه خشک معتدل و نیمه خشک ا

 

  و دما بارندگی 

متر در میلی 8/841متر تا میلی 431های این گونه بین حداقل هرویشگامیزان متوسط بارندگی 

کمترین آن مربوط  اسفند و بهمن و ،آذر، دی آبان، هایهبیشترین بارندگی مربوط به ما نوسان است.

درجه  33/11در رویشگاه گمیشان دمای متوسط ساالنه  (.3) باشدهای خرداد، تیر و مرداد میهبه ما

  .(3) باشدمتر میمیلی 1/1818در رویشگاه گمیشان است. میزان تبخیر و تعرق ایستگاه  سانتیگراد

 

   شناسیخاک

 ،قلیاست -جزو خاک های شور و شور در استان گلستان، خاک رویشگاه های پوکسینلیا دیستنس  

و  مترسانتیمیلی موس بر  81-14، هدایت الكتریكی بین 8/8-8/3 برابرمیزان اسیدیته گل اشباع 

بافت خاک لومی رسی، رسی سیلت دار و لومی  درصد می باشد. 3-88درصد سدیم قابل تبادل بین 

با توجه به مطالعات زمین . ( 8)جدول باشد و از نظر زهكشی آهسته یا ضعیف استرسی سیلت دار می

مادری از رسوبات ماسه و سیلت و رس همراه با باقیمانده صدف از جانوران  مواد ،در گلستانشناسی 

یافته در همچنین رسوبات تجمعاست، نرم تن دریایی مربوط به خزر قدیم، اواخر خزری و خزر جدید 

 (.3) شناسی می باشدسازندهای دوران چهارم زمین چاله های سیالبی تشكیل شده کالً از
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 های پوکسینلیا دیستنس هرویشگا نتایج آزمایش خاك -4جدول 

 رویشگاه
عمق 

برداری نمونه
Cm 

Ph Ec CEC ESP SAR نود خاك بافت خاك 

اراضی 
 ساحلی

0-15 
15-40 
40-10 

35 
38 
37 

7/7 
7/7 
7/7 

4/14 
2/14 
1/15 

8 
12 
11 

- 
- 
- 

 ومی رسیل
 داررسی سیلت
 داررسی سیلت

 شور
 شور
 شور

 گمیشان
0-30 
30-10 

 

40 
31 

8 
4/8 

5/12 
2/10 

38 
38 

1/41 
44 

 دارلومی رسی سیلت
دار تا لومی رسی سیلت

 دارلومی سیلت

 قلیا –شور 
 قلیا –شور 

 سنگرتپه
0-20 
30-10 

52 
54 

3/8 
5/7 

8/7 
11 

44 
42 

2/55 
4/51 

 دارلومی سیلت
 دارلومی رسی سیلت

 قلیا –شور 
 قلیا –شور 

 

   آب زیر زمینی

که در فصل زمستان طوریهب ،های پوکسینلیا دیستنس باال بودهزمینی رویشگاه سطح آب زیر

 (11)شكل سطح زمین بوده و در فصل تابستان دارای حداکثر عمق از سطح زمین می باشدتقریباً هم

ولی در رویشگاه اراضی ساحلی دریا در تمام مدت سال در معرض آب دریا قرار دارد و در فصل زمستان 

جریانهای سیالبی ثیر أتهای این گونه تحت کالً رویشگاه (.14)شكل گیرددر داخل آب قرار میکامالً 

بیشتر در مناطقی است که حداقل یكبار در سال دیستنس گسترش گونه پوکسینلیا  .فصلی قرار دارد

 411از  این گونه در مناطق خشک )بارندگی کمتر روازاین ،جریانهای سیالبی قرار گیردثیر أتتحت 

 .(3) که فاقد شرایط فوق باشد و سطح آب زیر زمینی آن پائین است توصیه نمی شود متر(میلی
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وضعیت سطح آب زیرزمینی رویشگاه پوکسینلیا دیستنس در مرتع گمیشان و  -11شکل 

 سنگرتپه  

 

 
 رویشگاه پوکسینلیا دیستنس در اراضی ساحلی دریای خزر -12شکل 
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 های پوکسینلیا دیستنسمراتع رویشگاه روشهای احیاء و اصالح

با اعمال یک برنامه مدیریت صحیح و متناسب با شرایط  است برخی از مراتع تخریب یافته ممكن

پوشش گیاهی مرتع، اصالح و احیاء شوند. برای این منظور، کافی است که علت یا علل تخریب پوشش 

گیاهی با دقت شناسایی شوند و مدیریت مرتع بر مبنای حذف عوامل تخریب و فراهم نمودن زمینه 

و با ارزش مرتعی تنظیم و اعمال گردد. بهره برداری صحیح از های مرغوب مساعد برای زادآوری گونه

های مرغوب مرتعی زمینه تكثیر گونه باعث حفظ شادابی، قدرت گیاهان و چرای اصولی، ویژهمرتع، به

 .(48)کند میرا فراهم 

 

 قرق

صل ویژه عدم رعایت فهب ،داریعدم رعایت اصول مرتع دلیلبهکه قرق مرتع در مناطقی از مرتع 

های کم هزینه یكی از راه است کافی یبذر ولی دارای ذخایر اندچرا و ظرفیت چرایی تخریب شده

قرق )حداکثر های مرغوبی است که در صورت پوکسینلیا دیستنس ازجمله گونه .می باشداحیاء مراتع 

. کندراهم و قادر است علوفه مناسبی برای دام ها ف بسرعت تكثیر و گسترش خواهد یافتتا سه سال( 

کیلوگرم در هكتار، حداکثر پوشش تاجی بالقوه آن  4111علوفه این گونه بیش از  بالقوة حداکثر تولید

. الزم به ذکر است (18)شكل باشدمتر میسانتی 181درصد و همچنین حداکثر ارتفاع آن  31تا  31

کاهش تولید و کاهش  سال( باعث 8-1در صورت عدم چرای دام در مرتع پوکسینلیا به مدت طوالنی )

 این مراتع به مدت طوالنی قرق شود دنبایبنابراین  .درصد پوشش تاجی این گونه خواهد شد

 .(18)شكل(3،3،11)
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 گلستان تع سنگرتپهمردر اثر قرق در دیستنس احیاء گونه پوکسینلیا  -13 لشک

 

 گلستانسنگرتپه  ساله در 7عدم چرای پوکسینلیا دیستنس در یک دوره  –14شکل 
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  بذرکاری

های گیرد که احیاء و اصالح مراتع از راهبذرکاری در مراتع معموالً زمانی در دستور کار قرار می

های مرتعی بومی در مدت کوتاهی قابل حصول عملیات مـدیریتی مقـدور نبـوده و تجدید حیات گونه

که میزان علوفه برای دام با توان های نامطلوب اشغال شده باشد نباشد و یا مرتع به حدی با گونه

 (.48) آن فاصله زیادی داشته باشد یتولید

بذرکاری که به کشت مستقیم بذر نیز معروف است، ممكن است به دو صورت کشت کامل با بذر و 

 .(81و  81و  84) شودیا کشت در قسمتهایی از مرتع، یا اصطالحاً میانكاری اجرا 

 

 کشت کامل مرتع

های نامطلوب در های پوکسینلیا دیستنس کامالً تخریب شده باشند و گونههرویشگادر صورتی که 

 گردد.  تولید علوفه در مرتع ناچیز باشد اقدام به کشت کامل با این گونه میمرتع حضور داشته باشند و 

 

  )کشت نواری( میانكاری 

ی عـاری از پوشـش صورت بسترها از مرتع، مشابه کشت کامل به در کشت نواری، نوارهایی

ماند. کشت بذر در نـوارهای تهیـه شود و نوارهای دیگری دست نخـورده باقی میموجـود آمـاده می

 Halocnemumدر مرتع گمیشان و در تیپ گیاهی  11شكل. در شودانجام می ای مختلفشهشده با رو

strobilaceum  متر از هم  1فاصله حدود  هخیشی باجرا شد. شیارها بوسیله تراکتور با گاوآهن میانكاری

 .احداث گردید و بذر پوکسینلیا دیستنس روی پشته کشت شد
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 کاشت پوکسینلیا دیستنس در کشت نواری در مرتع سنگرتپه استان گلستان -15 شکل

 

 آماده سازی بستر کاشت

داخل شود. در این روش بذرها در استفاده می شكل M در اراضی شور و شور قلیا از بذرکار

های رشد کرده از شوری خاک مصون لشوند و نهاکشت می هستند شیارهایی که از سطح خاک باالتر

کند و هر چه شوری خاک بیشتر باشد به شوری خاک ارتفاع پشته تغییر میبا توجه  .(41) مانندمی

 گردد.بیشتر مینیز ارتفاع پشته 
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 استان گلستانبرون اینچهدر مرتع شكل  Mای هکاشت پوکسینلیا دیستنس در پشته -11 شكل

 

 عمق بذرکاری و میزان بذر در هكتار

به ارتفاع با توجه سانتیمتر می باشد و فاصله بین دو ردیف  41معموالً فاصله بذرکاری در ردیف ها  

متر در گیاه پوکسینلیا دیستنس یک سانتیعمق بذرکاری . استسانتیمتر  81تا  81پشته بین حداقل 

یک قاعده کلی، هرچه بذر ریزتر باشد، به همان نسبت عمق کشت آن نیز باید کمتر  عنوانهباشد. بمی

که در خاکهای طوریهشود، بتر باشد، عمق بذرکاری نیز بیشتر میهمچنین هرچـه خـاک سبک ،شود

کاری نماید. در مناطق خشک عمق بذرمتر نیـز تجـاوز میسـانتی 8بسیار سبک عمق کشت گاهی از 

 4گونه پوکسینلیا دیستنسمیزان بذر در هكتار (. 88) شوداالمكان زیادتر در نظر گرفته میحتی

بذر صـد در صــد خـالص و بـا قدرت این میزان در حالتی است که  باشد.هكتار می کیلوگرم در

درصد خالص و  111که در عمل هیچ توده بذری (. از آنجایی84و  8) باشددرصد  111زدن جــوانه

قابل جوانه زدن نیست، از این رو درهنگام مصرف بذر باید به درجه خلوص و قدرت جوانه زدن توده 

 بذر توجه نمود. 
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 ذرکاریبزمان 

انجام  زمستان و پاییز در بیشتر جوی هایشریز و ندارد وجود سرد های زمستان که درمناطقی

 ایگونه اگر نیز سرد های زمستان با مناطقی . دردارد تریمطلوب پاییز نتیجه در بذرها کشت ،شودمی

. بهترین زمان مناسب شود انجام پاییز در آن کشت است بهتر نماید، تحمل را زمستان سرمای بتواند

ان و های آببرای کاشت گونه پوکسینلیا دیستنس با توجه به وضعیت آب و هوایی منطقه رویش آن، ماه

 باشد.آذر می

 

 ههای بذرکاری شدمراقبتهای الزم در عرصه

های بذرکاری شده تا زمانیكه نونهالها نسبت به چرا از خود مقاومـت کـافی نشـان نداده  عرصه

باشد. رعایت نكردن این مورد و سال می 4ماند. طول این دوره معموالً حالـت قـرق بـاقی می باشـند به

ها ممكن است تمام زحمت و هزینه کاشـت و قبـل از اسـتقرار کامـل نونهالچرای غلط بعـداز 

های بذرکاری شده تا زمانیكه گیاهان جدید تر، عرصهعنوان یک قاعده کلیبه .بذرکاری را به هدر دهد

ای ها تنها چرانـد، بایـد از چـرا مصون بمانند و یا اینكه در این عرصهبرای اولین بار به بـذر نرفتـه

 .سبک انجام شود

 

  کارینهال

 با مراتع که اصالح گیردمی قرار کار دستور در زمانی آن، سنگین هزینه دلیل به مراتع در کاری نهال

 حیات تجدید و نبوده مقدور بذر مستقیم کشت و چرا مدیریت مانند اصالحی هایسایر روش از استفاده

 هایخاک کاری،بذر مانند نیز کارینهال برای آلایده هایخاک .نباشد حصول قابل کوتاهی در مدت

 نیز قلیایی و شور هایخاک کاریل نها در آنكه ضمن باشد،می عمیق نیمه تا عمیق و متوسط بافت دارای

های تولید بذر و مراتعی که نیاز فوری و مطمئن نهال کاری بیشتر برای ایستگاه .باشندمی بردکار قابل

 .شودمیتوصیه  دارند،برای اصالح مرتع 

 
  



 دستورالعمل فنی گیاه مرتعی پوکسینلیا دیستنس در استان گلستان 26

 کاریتهیه بستر کاشت برای نهال

معین بر ایجاد شیار با فاروئر یا گاوآهن بصورت کشت نواری با فواصل  ،در اراضی شور و شورقلیا 

  قابل انجام است. منطقه مورد کشت پوشش گیاهیاساس 

 

 انتقال زمان و بذر کاشت زمان ،نحوه، نهال تولید 

شود. های کشت کوچک استفاده میهای مناسب و زیاد و هزینه کمتر از سینیتولید نهال برای

تا دو  )خاک زراعی با ماسه و کود حیوانی پوسیده( ها را با خاک آماده شدهبدین منظور ابتدا سینی

 سپس تعداد بذر مناسب بر اساس قوه نامیه روی خاک کنیم،میها پر متر پایین لبه گلدانسانتی

کاشت بذر معموالً در  ریزیم.ها خاک میمتر روی بذرحدود یک سانتی دوبارهو  دهیممیگلدان قرار 

 ندشوهای آبان و آذر تولید متر برای ماهسانتی 11-11های با ارتفاع گردد تا نهالماه انجام می شهریور

  . ( 18)شكل

استقرار کامل الزم است  برایینند و های نهال کاری شده معموالً در سال اول به بذر می نشعرصه

 .سال اول از چرا مصون باشند و در سال دوم چرای سبک شوند

های تولید بذر پیشنهاد کاری برای گونه پوکسینلیا دیستنس فقط برای ایستگاهمعموالً روش نهال

 گردد و برای اصالح مراتع روش بذرکاری مناسب است.می

 
  های کشتتولید نهال در سینی –17 شکل
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 اصالح شدهمدیریت مراتع 

و آمادگی آن برای چرا، مشابه گونه پوکسینلیا دیستنس شده پس از استقرار  اصالحمدیریت مراتع 

 .زیر است شرحباید در نظر گرفت به موردمالحظـاتی کـه در این  .مراتع طبیعی خواهد بـود

 منطبق با در مراتع شور و شور و قلیای استان گلستان فصل چرای دام  ،رعایت فصل چرا

عوامل تخریب  از بنابراین یكی باشد.گونه پوکسینلیا دیستنس می ویژههشروع رشد گندمیان ب

در تیپ های گیاهی رو ازاین، استهای این گونه همزمانی فصل چرا و شروع رشد آن هرویشگا

ورت گونه همراه حضور دارد فصل چرا تا آمادگی این گونه به که این گونه بصورت تیپ یا بص

  افتد.تأخیر می

 که تعداد دام طوریه، بیكی از مهمترین علل تخریب مراتع بوده ،رعایت ظرفیت چرایی

ولی با این گونه اصالح مرتع در صورت برابر ظرفیت مراتع استان گلستان است.  8/4موجود 

  در تغییر وضعیت مرتع و تولیدات دامی نخواهیم داشت.تأثیری ظرفیت چرایی عدم رعایت 

 با توجه به زمان چرا در مراتع قشالقی استان گلستان  ،چرا های مدیریتیاستفاده از سیستم

باشد، گندمیان بیشترین خسارت را در سیستم چرای مداوم خواهند که اوایل آذر هر سال می

له رشد رویشی هستند و چرای مكرر باعث از بین زیرا این گیاهان در ابتدای مرح ،داشت

رفتن آنها خواهد شد، همچنین در این زمان سایر گیاهان در مرحله خواب زمستانه هستند و 

ویژه پوکسینلیا هبنابراین دام ها بخصوص گوسفندان بشدت روی گندمیان ب ؛سبزینه ندارند

چرای تناوبی و یا چرای مداوم  چرای تأخیری و یاهای دیستنس چرا می شود. اجرای سیستم

های وارده کافی و ترمیم خسارت امكان رشدگندمیان ویژه بهبه گیاهان  با شدتهای متوسـط، 

 . دهدرا می

 های نسبت به دام و این مراتع استغالب گیهای گوسفند که دام با توجه به ویژ ،تغییر نوع دام

که تا طوقه این طوریهب ،دیستنس دارددر چرای پوکسینلیا بیشتری دیگر مثل گاو تخریب 

فیزیک پوزه به اندازه گوسفندان این گونه را چرا و دلیل بهگونه را چرا می کند ولی گاوها 

برای دادن تا بعد از خوشه  پوکسینلیا دیستنسهمچنین خوشخوراکی . کنندتخریب نمی

وصیه می شود در مراتع یابد، بنابراین تولی برای گوسفندان کاهش می ،شودگاوها حفظ می

  کننده گاو باشد. استفادهنوع دام  پوکسینلیا دیستنساصالح شده با گونه 
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