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 چکیده

اهتمام و جدیت در فرآیند نهالکاری با پایدارترین و مناسبترین روشها در افزایش سطوح کمی و کیفی رویشگاه ها، یکی از 

به منظور افزایش سطح بادامک گدار بادام شهرستان محالت، در منطقه هم جوار ذخیره گاه جنگلی  .گونه های بومی است

های فنوتیپی ویژگیپوشش گیاهی و احیاء مراتع تخریب یافته، از گونه بادامک با روش سامانه هاللی آبگیر استفاده شد. مقایسه 

اد ساقه و طول میانگره نهال های بادامک کشت شده در هاللی آبگیر با زادآوری طبیعی آن نشان داد، از نظر ویژگیهای تعد

در قطورترین ساقه هر دو نهال از وضعیت مشابه برخوردار بوده، در ویژگیهای قطر قطورترین ساقه و ارتقاع بلند ترین ساقه، 

وضعیت زادآوری طبیعی بهتر از نهالهای کشت شده است. از نتایج بدست آمده می توان گفت استقرار نهال بادامک در هاللی 

 ی شود.م موفقیت همراه بوده است و کشت آن با استفاده از سامانه هاللی آبگیر در مناطق تخریب یافته توصیه های آبگیر با

 سامانه هاللی آبگیر، بادامک، ویژگیهای فنوتیپی.واژه های کلیدی: 

 

 مقدمه -1

میلی متر  052میانگین بارندگی سالیانه حدود  در اکثر مناطق کشور،با توجه به حاکم بودن شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک       

مقدار بوده، ان نشرایط در همه مناطق متوسط مقدار بارندگی سالیانه یکس این با در نظر گرفتن .را در بر می گیردبارش جهانی  73/2که است 

د ن مناطق تمام بارندگی منطقه برای رشدر ایو اغلب این نواحی جزو مراتع کشور می باشند.  تبخیر سالیانه بیش از چند برابر بارش است

از این رو ضروری است در برنامه های گیاهان علوفه ای مورد نیاز است و باید درهمان نقطه ای که میبارد، ذخیره و به مصرف گیاه برسد. 

راتع در سطح م آبخیزداریبخش  بررسی اثرات پروژه های مکانیکی از روشهای کشت با آبخیز کوچک استفاده نمود.مراتع اصالح و احیاء 

برای تعیین میزان اثربخشی آنها در اصالح و احیای مراتع و تولید علوفه از مسائل بسیار با اهمیت و دارای ضرورت تحقیق و بررسی است. 

ت ف تغییر در کمیاحداث هاللی آبگیر با هدف استحصال رواناب قبل از ورود به آبراهه ها، افزایش زمان تمرکز، افزایش رطوبت خاک و با هد

 3/2گنجایش آبگیری هر سازه معادل . با آبخیز کوچک محسوب می شوداز روشهای کشت و کیفیت پوشش گیاهی و نهایتا حفاظت خاک 

پشته و چاله هاللی آبگیر به عنوان موانع فیزیکی  .  [1]د متر مکعب رواناب را در هکتار فراهم می آور 94متر مکعب بوده که زمینه استحصال 

یزان در چاله های هاللی آبگیر م رواناببه علت ذخیره مناسب  شده ودر عرصه تحت پوشش هاللی آبگیر  بانک بذری مناسب تشکیلباعث 

تن پوشش توسعه یافو درختچه ای  ه ای،ده و عامل موثری در افزایش بنیه، شادابی گیاهان بوترطوبت داخل چاله ها از سایر مناطق بیشتر گردی

اکوسیستم های مناطق خشک و نیمه خشک در گذر زمان با شرایط سخت اقلیمی  . [2] می شود درختچه ای و بوته ای در هاللی آبگیر
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تجدید حیات کرده و   ،[1] تحمل شرایط سخت اقلیمی داشتهسازگاری یافته و گونه هایی در آنها مستقر شده اند که باالترین توان را در حد 

گونه ها و استفاده از آنها در مناطق خشک و نیمه خشک   اکوسیستمهای وسیعی را در این مناطق بوجود آورند. بدیهی است شناسایی این 

یک راه حل اساسی برای جلوگیری از  شت بادامککا .[3] در اصالح و توسعه مراتع و تولید علوفه این مناطق دارد توجهینقش قابل 

فرسایش و بازسازی مکان های تخریب شده در مراتع و رویشگاه های جنگلی است که به عنوان گونه ای یاور و پیش آهنگ، می 

اغلب در نواحی بادامک گونه ای بومی است که  .[4] فراهم آوردگونه های کلیماکس منطقه تواند بستر مناسب را برای استقرار 

تورانی بوده و یکی از عناصر آن  -اصلی آن در ایران در بخش کوهستانی منطقه ایراننیمه خشک و استپی می روید و گسترش 

با توجه به اهمیت این گونه چند  .[5] محسوب می شود. این گیاه یکی از مقاومترین درختان نسبت به سرما و خشکی است

نظور احیاء مراتع تخریب یافته از یک سو که به ممنظوره، آگاهی از وضعیت استقرار نهال های کشت شده در هاللی های آبگیر 

در مقایسه با وضعیت زادآوری طبیعی آن در و توسعه پوشش این گونه در منطقه مورد مطالعه از سوی دیگر در نظر گرفته شده، 

 هدف اصلی تحقیق حاضر است.، رویشگاه ذخیره گاهی

 

 مواد و روش -2

 مطالعهمساحت رویشگاه مورد و  جغرافیاییموقعیت  -2-1

 تنوع گونه ایتورانی و زاگرسی( از  -از نظر قرار گرفتن در محدوده برخورد دو منطقه رویشی کشور )ایرانی استان مرکزی      

د. نمی شو ه های جنگلی وسیعی در استان دیدهلیکن به دلیل خشکی و عوامل انسانی متعدد رویشگا زیادی برخوردار است

رویشگاه ذخیره  [6]هکتار به خود اختصاص می دهد  22222با مساحت  ان را گونه بادامکگسترده ترین رویشگاه جنگلی است

کیلومتری جنوب شهرستان محالت و از لحاظ  12هکتار از نظر موقعیت مکانی در  022با مساحت  "گدار بادام"گاهی بادامک 

 2364"و  33° .3' 3064"و عرضهای جغرافیایی   02° 33' 1160"و  02° 32' 2.62"طولهای جغرافیایی جغرافیایی حد فاصل 

هکتار جهت مطالعه مشخصه های  33از رویشگاه فوق الذکر، هسته مرکزی این رویشگاه با مساحت  واقع گردیده است.  °33 34'

 ..ت بادامک به مساح نهالکاریمنطقه ذخیره گاهی، منطقه  با هم جوارو  انتخاب درختچه بادامکزادآوری طبیعی فنوتیپی 

برای مطالعه مشخصه های فنوتیپی نهالهای دست کاشت گونه مذکور هکتار از منطقه  32هکتار قرار دارد که با بررسی منطقه، 

هاللی با ارتفاع  عرضمتر  1، طولمتر  2در داخل هاللی آبگیر با مشخصات  1340نهالهای بادامک در سال بادامک انتخاب شد. 

متری مورد کشت قرار گرفته اند.  0*0سانتی متر، با یک دور آبیاری در اولین بهار بعد از زمان کشت در فواصل  20پشته حداقل 

 شده است.  ( ذکر1جدول )مشخصات منطقه در 

 رویشگاه مورد مطالعهمشخصات   -(1)جدول 

ارتفاع از سطح 

 )متر( دریا
 جهت جغرافیایی

وش ر) اقلیم

 مبرژه(آ

متوسط بارندگی ساالنه )میلی 

 متر(

متوسط دمای ساالنه )سانتی 

 گراد(

 16.2 213 نیمه خشک و سرد  جنوب 2000

 

 روش تحقیق  -2-2



 

گردشی، منطقه مورد مطالعه به صورت کامل بررسی شد و محدوده  صحرابه منظور اجرای این تحقیق ابتدا با عملیات       

در مطالعات منطقه،  مشخص گردید. با استفاده از نقشه رقومی 1020222رویشگاهی بادامک در منطقه بر روی نقشه توپوگرافی 

شکل به مساحت  ، قطعه نمونه دایره ایدر منطقه ذخیره گاهی و منطقه دست کاشت صحرایی با حضور در نقاط مشخص شده

 شامل بادامک زادآوری و نهالپیاده شده و آماربرداری از کلیه مشخصات فنوتیپی قطعه نمونه  22جمعا به تعداد متر مربع  1222

اده های د ارتفاع بلندترین ساقه، قطر قطورترین ساقه، تعداد ساقه، طول میان گره در قطورترین ساقه اندازه گیری و ثبت شد. 

، در نرم  t-testبادامک توسط آزمون  دست کاشتهکتاری  32فنوتیپی مورد مطالعه جهت مقایسه زادآوری طبیعی و  منطقه 

 مورد مقایسه قرار گرفتند. Spss 19افزاز 

 نتیجه گیری -3

بادامک )ارتفاع  کاشتدست هکتاری  32منطقه هکتاری و  33مقایسه مشخصه های فنوتیپی زادآوری طبیعی در منطقه       

بلندترین ساقه، تعداد ساقه، قطرقطورترین ساقه و طول میان گره در قطورترین ساقه( حاکی از  وجود اختالف معنی دار در دو 

 1( در سطح 2طبق جدول ) دست کاشتمشخصه قطر قطورترین ساقه و ارتفاع بلندترین ساقه در دو منطقه زادآوری طبیعی و 

 درصد است.  0و 

 

 نتایج مقایسه مشخصه های فنوتیپی گونه بادامک در دو منطقه زادآوری طبیعی و نهالهای دست کاشت -(2)جدول 

 t Sig اشتباه معیار 

 ** 3.301 1.01981 قطر قطورترین ساقه

 ns 0.019 0.50376 تعداد ساقه

 * 4.570 6.02269 ارتفاع بلندترین ساقه

 ns 1.358 0.71778 طول میان گره در قطورترین ساقه

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بادامک دست کاشتمیانگین قطر قطورترین ساقه در دو منطقه زادآوری طبیعی و   -(1شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بادامک دست کاشتمیانگین ارتفاع بلندترین ساقه در دو منطقه زادآوری طبیعی و   -(2شکل )

 

 اولین گام در انتخاب گونه گیاهی مناسب، شناخت بستر مناسب برای بقاء، رشد، زادآوری و استمرار تولید می باشد. از جمله مهمترین عوامل

در موفقیت طرحها و پروژه های اجرایی در سطح عرصه مرتعی و جنگلی، شناخت ویژگیها، نیازها و فرایندهای رویشی گیاه و اثر متقابل آنها 

ایط رویشگاه است. رشد گیاهان عالوه بر خصوصیات ژنتیکی، به عوامل محیطی و رویشگاهی بستگی دارد که این عوامل محیطی با شر

مقایسه مشخصه های فنوتیپی  .[7]مجموعه ای از خصوصیات خاک، توپوگرافی، آب و هوا، اقلیم و دیگر نهاده های اکولوژیک هستند 

دو مشخصه قطر قطورترین ساقه و ارتفاع بلندترین ساقه در منطقه زادآوری طبیعی  نشان داد بادامک و نهالکاریزادآوری طبیعی 

است. با توجه به صخره ای بودن منطقه و استقرار زادآوری در میان صخره ها، حفظ رطوبت بیشتر شده  نهالکاری بیش از منطقه

ود می ش منجر به عدم رقابت بین پایه ها دست کاشتطقه و استقرار زادآوری را مطلوب تر می نماید. وجود فاصله کاشت در من
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اما در منطقه زادآوری طبیعی، استقرار پایه های زادآوری در کنار یکدیگر  و به دلیل رقابت بین پایه ها، ارتفاع پایه ها و قطر 

 قطورترین ساقه افزایش یافته است.
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Abstract 

One of the most stable and appropriate methods in increasing the quantitative and 

qualitative levels of habitats, is diligenes and seriousness in planting process with native 

species. In the neighboring area of a forest reserve, to increase the level of vegetation and 

rehabilitation of destroyed ranges, Amygdalus scoparia were planted by crescent irrigation 

system. Comparison of phenotypic characteristics of Amygdalus scoparia seedling in the 

crescent of the reservoir with its natural regeneration shows in terms of number of stem and 

intermediate length in the thickest stem, both seedlings were in a similar condition, but 

diameter of thickest stem and the height of the tallest stem, natural regeneration condition 

is better than cultivated seedlings. It can be said from the obtained results, establishment of 

Amygdalus seedling in crescent ponds has been successful and its cultivation is 

recommended using the crescent water intake system in the destroyed areas. 

 

Key words: crescent water intake system, Amygdalus scoparia Spach., phenotypic characteristics.  
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