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 چکیده
یکی از . اسکنبيل استهای شن و ماسه طوفانهای جلوگيری از فرسایش بادی و ایجاد زارها یکی از راهتثبيت بيولوژیک شن    

زارها و تثبيت آنها را دارد. در این تحقيق برآنيم توان استقرار در شن ،فردهای منحصربساختار ریشهدليل های گياهی است که بهگونه
این تحقيق در قالب بررسی نمایيم.  بلند کاشانکاشت در سه نقطه مختلف ریگرا برای گونه و سن درختچه اسکنبيل  که مناسبترین

عامل فرعی گونه با چهار تکرار  و اصلی سن با متغيرهای کامل تصادفی های خرد شده( بر پایه بلوکاسپليت پالت )کرت ماریآطرح 
ها متغير بوده و در مجموع نماینده ها، ارتفاع، پوشش گياهی و تأثير فرسایشی طوفانکه از نظر فرم تپه بلندریگدر سه نقطه از نوار 

ها و های مختلف و سن نهالکه اختالف بين مکان دادها نشان واریانس داده تجزیه ، اجرا شد.هستندریگ های اکولوژیکی بندویژگی
 15/61با  Calligonum turkestanicum ،. در هر سه گروه سنیاست دارهای متفاوت اسکنبيل در سطح احتمال یک درصد معنیگونه

های سوم و ترتيب در رتبهبه C. schizopterum , C. bungeiهای رتبه دوم و گونه درC. comosum  دارای بيشترین استقرار ودرصد 
-نهال ها را به خود اختصاص داده است.درصد باالترین ميزان درصد استقرار نهال 7/59منطقه سيازگه با ميانگين  .گرفتندچهارم قرار 

های یکساله با دار نداشته و با نهالدرصد اختالف معنی 01/57انگين های دو ساله با ميدرصد با نهال 7/58های سه ساله با ميانگين 
های دوساله از نهال استفاده، این اساسبر  .داشتنددار درصد در سطح احتمال یک درصد اختالف معنی 84/53ميانگين 

C.turkestanicum های سه ساله و نهالC. comosum  گردد.تثبيت شن در منطقه کاشان توصيه میبرای 

 
 .کاشان ،های شنیتپهاستقرار، ، تثبيت بيولوژیکاسکنبيل، : های کلیدیژهاو

 

 مقدمه
ای رویشی درختچهشکل با  دوستگياهی شناسکنبيل 

 گونه آن شناسایی شده است 12در ایران  است که
(Mozafarian, 1996). پوششهای مختلف اسکنبيل، گونه 

ای تثبيت شده و متحرک بيابانهای ماسهغالب چند ساله تپه
 Pan, 1986; & Maoدهد )تشکيل میهای شمالی چين را 

2000 Tao,ای روان در ماسههای توانند در تپه(. آنها می
 Pan, & Liu, 1990; Mao)رشد کنند سالی نيز شرایط خشک

دارد و برای  کم آبیاسکنبيل مقاومت باالیی نسبت به  (.1986
 al etMao,. ;1983 ) احيا پوشش گياهی بيابان مناسب است

Pan, 1986; Zhang, 1992; Tao, 2000 &Mao ). تعدادی 
منابع مهم اقتصادی در مناطق خشک  ،های اسکنبيلاز گونه
 ی اسکنبيلهاگل (.1995iBewal, 2009; Bhandar ,هستند )

شود سوخت استفاده میبرای ها ها و ساقهدر آشپزی و ریشه
(2009 .,al etBewal  .) بر اساس فلورهای موجود و همچنين

های کشور، این گياه در ایران هرباریومهای موجود در گونه
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زارها پراکندگی وسيعی دارد و عمدتا در مناطق بيابانی و شن
 (.Gangizadeh, 1990)کند می رشدشور اً نسبتو اراضی 

و شنی ی یقليا هایدر خاک اسکنبيلهای جنس پراکنش گونه
بر  .(et al Homaid-Al,. 1990) شده استعربستان گزارش 

های مختلف رویش آن در عرض ،اساس منابع موجود
های گزارش شده و یکی از عناصر مهم رویشجغرافيایـی 

انتشار آن در مناطق  .استعربی  –تورانی و صحارا  –ایرانی 
ترکستان، تبت، » فریقای شمالی، آسيای مرکزیآ ،خاورميانه
مراکش،  شرق اروپا و در کشورهای موریتانی، ،«مغولستان

 الجزایر، مصر، سودان، عراق، عربستان، بحرین، هندوستان،
 پاکستان، ایران، افغانستان، شوروی و چين ذکر شده است

(Javanshir, 1968; Khodagholi, 1995; Ghahraman, 

1994.) 
های فراوان ساقه اسکنبيل دارای گياهان چوبی باجنس 

هثانوی ب با تقسيمات های درهم و انبوه،محکم و شاخه
غالف یا  نازک و بندبند هستند. های نرم،صورت شاخک

دوام و بی کوچک،اغلب برگها  تقریبا دو لبه، اوکرآ غشائی،
گل مفصلی، نر ماده، ها اندک، دارای دمزودریز هستند. گل

برگ مانند، چرخی، مسطح یا مقعر و گسترده با پوش گلگل
اند. تخمدان پيوستهپرچم در قاعده به هم  16تا  10

چهارگوش دارای چهار شيار با چهار خانه آزاد و کوتاه 
دارای  ،ها دو زوایبکالله رأسی، فندقه دارای چهار بال،  است.

ردیف تارهای منشعب، سوزنی و ممکن است  10تا  8
بر نيمهتارهای مزبور در تمام سطح ميوه پراکنده باشند. برون

دارای آلبومن  و جنين راست وچوبی، بذر دارای چهار شيار 
های این جنس با گونه .(Sabeti, 1994) گوشتی است

استفاده از سازوکارهایی مانند افزایش ضخامت کوتيکولی، 
ها، کاهش سطح برگ، ریزش رنگ شدن کرکتراکم و بی

ای ها، سيستم ریشهتر شدن رنگ اندامسریع برگ، روشن
های خشکی را به ، تنشC4فرد و مسير فتوسنتزی منحصربه

های بسيار خشک خوبی تحمل نموده و خود را با محيط
در ایران  (. et alMosleh Arani,. 2201)کند میسازگار 

های جنس در مناطق مختلف اسامی گوناگون به گونه اغلب
 از: شود. بعضی از این اسامی عبارتندالق میطاسکنبيل ا

 و بلوچستان )جنوب بتو )کاشان(، ارتع )سبزوار(، کروک
 پيچونگر ،بلوچستان( و )سيستان پوگ هرمزگان(،

 و )کرمان اسکنبيل )مناطق مرکزی ایران(، بنگی )آذربایجان(،
خوربيابانک(، ارطی )خوزستان(  واسکنبيل )کاشان  ،شهداد(

 .(Loghman, 1981) و مولگير )زواره(
Ren  وTao  اثر تيمارهای مختلف را 2004در سال ،

آنان  گونه اسکنبيل بررسی کردند. 10زنی بذر در جوانه
زنی و زنی تحت تيمارهای تيغدریافتند که درصد جوانه

 طور چشمگيری افزایش یافته است.استفاده از اسيد به
Dashti گونه  3زنی بذر جوانه ،(2011همکاران ) و

اسکنبيل را تحت مقادیر مختلف شوری مطالعه و نتيجه 
ها زنی در تمام گونهجوانهکاهش گرفتند که شوری باعث 

(، توزیع 2012و همکاران ) Mosleh Arani شود.می
گونه  3 ریشه و ساقه سدیم، پتاسيم و پرولين را در

زی رمس، اسکنبيل و سبط در استان یزد بررسی خشکی
را کردند و نتيجه گرفتند که هر گياه سازوکار خاص خود 

بعد از رمس  اسکنبيل برای مقابله با کم آبی و خشکی دارد.
 خود برخوردار بود. از تجمع بيشتر سدیم در ساقه

Ehghaghi 4خصوصيات اکولوژیک (، 2015همکاران ) و 
گونه  4گونه اسکنبيل را بررسی نمودند و دریافتند که هر 

شنی، دارای گچ و آهک  -لومیمانند سبک  طالب خاک
 .استط زیاد، اسيدیته کمی قليایی تا قليایی متوسنسبتاً 

Danaie ( 2017و همکاران)، های اسکنبيل را در رویشگاه
ترتيب بافت خاک، کردند و دریافتند که به هاهواز مطالع

، تبخير، اسيدیته خاک، ارتفاع، جهت ECدما،  بارندگی،
 را در پراکنش این گونه دارد.تأثير شيب و شيب بيشترین 

مبارزه با برای های اجرایی دستگاه در چند دهه گذشته،
 ای،های ماسهفرسایش بادی و جلوگيری از جابجایی تپه

های مختلف اسکنبيل های یکساله گونهاقدام به کشت نهال
بدليل عدم رعایت سن انتقال نهال و یا نوع بعضاً که کردند 

هدف از این  .شده استگونه مناسب با شکست روبرو 
 های یکساله،گونه اسکنبيل با نهال 4استقرار  بررسی ،مطالعه

منطقه مختلف کاشان و در نهایت  3دو ساله و سه ساله در 
  است.بهترین گونه و روش کشت تعيين 
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 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

ـی یانتهازار وسيعی است که در بخش شنکاشان بندریگ 
طور عمده هآن ب منشأو در جنوب حوضه مسيله قرار گرفته و 

 ،نئـوژنهای سازند ،های بادبزنیواریزههای سيالبی و از دشت
گياهی بيابان های فصلی و سطوح فاقد پوششبستر رودخانه

این منطقه  در های مسيله است که توسط باد برداشت و
بر جای گذاشته  حملترسيب و مقادیری نيز در حوضه 

جهت جنوب به  از نواریصورت ه زار باین شنشود. می
ه شرقی و شمالی کاشان را سمت شمال کشيده شده و حوض

 18درجه و  51این نوار در طول جغرافيایی  .گيرددربرمی
دقيقه  37درجه و  33دقيقه و عرض  28درجه و  52دقيقه تا 

ارتفاع بلندترین نقطه  دقيقه واقع شده است. 22درجه و  34تا 
متر و  1150کيلومتری شرق کاشان  15آن از سطح دریا در 

. متوسط استمتر  220اختالف این نقطه از دشت کاشان 
متوسط درجه حرارت  ميليمتر، 5/139بارندگی ساليانه 

گراد و حداقل و حداکثر مطلق درجه سانتی 7/19ساليانه 
گراد انتیدرجه س 8/47و  -12ترتيب درجه حرارت به

 ،خشکنطقه بر اساس روش دومارتن اقليم این م باشد.می

بسيار گرم با تابستان نپروش کو، خشک سرد روش آمبرژه
متری اقليم  1000های خشک و روش گوسن، تا ارتفاع 

 .استبيابانی شدید اقليم نيمه ،بيابانی و از این ارتفاع به باال
سيازگه، گود  هایبه نامدر سه نقطه از بندریگ این تحقيق 

های وضعيت و موقعيت محل .شدزهاب و چاه آجری تکرار 
انتخاب شده به نحوی است که نسبت به سایر نقاط بندریگ از 

ه و برای هر یک، زمينی ب استتشابه نسبی برخوردار 
اجرای  برایمتر  250×115مترمربع به ابعاد  28750مساحت 

 .شدطرح انتخاب 
 

 روش تحقیق
های در قالب طرح آماری اسپليت پالت )کرتطرح مذکور 

های کامل خرد شده( در مکان در قالب طرح پایه بلوک
ها های اصلی و گونهها در کرتکه سن گونه شدتصادفی اجرا 

های یک تا سه نهال (.1شکل های فرعی قرار گرفتند )در کرت
چهار گونه اسکنبيل و عنوان عامل اصلی هصورت ذیل بهساله ب

  .اندعنوان عامل فرعی مورد آزمون قرار گرفتههب

 
 a3نهال سه ساله =    a2نهال دو ساله =   a1نهال یکساله = 

 

C1  = Calligonum turkestanicum C2  = Calligonum  comosum 

C3  = Calligonum  schizopterum C4  = Calligonum   bungei 

 
و هر  تکرارابتدا زمين مورد نظر در هر محل به چهار 

کرت بزرگ )پالت اصلی( و هر کرت به چهار  3به  تکرار
اساس نقشه طرح تقسيم و  های فرعی( برکرت کوچک )پالت

ای از اسکنبيل با سن مربوط به خود که بهچه گونهتدر هر کر
. عمليات کشت بذر شد کاشته ،ده بودطور تصادفی انتخاب ش

در سه سال متوالی در خزانه ایستگاه تحقيقات مناطق خشک 
آوری بذر جمعبرای  ،در خردادماه .شدو بيابانی کاشان انجام 

و  turkestanicum Calligonumدار های مژهگونه
comosum Calligonum های طبيعی آن در به رویشگاه

در حاشيه دریاچه نمک مراجعه شمالی بندریگ واقع  قسمت
 و schizopterum Calligonum بالدار هایبذر گونه شد.

bungei Calligonum  آباد خوروبيابانک دشت روحاز
های یکساله تا نهالتوليد برای کشت بذر  آوری گردید.جمع

ای در خزانه در سه سال متوالی ،سه ساله چهار گونه اسکنبيل
ل یدر اوا .شدانجام  ماهدر بهمنمترمربع  400به مساحت 
 برای .شدها از خزانه به محل اجرای طرح منتقل اسفند، نهال

با ها نهال، در مسير انتقال و سرمازدگی گیجلوگيری از بادزد
استفاده از پوشش پالستيک به محل اجرای طرح منتقل شدند. 

های بلند به نامریگعمليات اجرای طرح در سه منطقه از نوار 
ابتدا اندام آجری انجام شد.زار چاهگودذهاب و شن ازگه،سي

با رعایت اصول فنی هرس و بر اساس  هانهال ییهای هوا
اصله نهال از  20تعداد  .انجام شدنقشه طرح، عمليات کشت 
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هر گونه از یک مقطع سنی در چهار ردیف در هر پالت فرعی 
متر و فاصله هر نهال  5ها از یکدیگر فاصله ردیف .کاشته شد

پس از  در نظر گرفته شد.متر  4از یکدیگر در طول ردیف 
های عمليات کاشت همه ساله در مهرماه از تعداد نهال پایان

های حاصل از دادهنهایت  در .آماربرداری گردید مستقر شده

 وتحليل آماری قرار گرفت. ها مورد تجزیهاستقرار گونه
برای  و انجام S.A.Sافزار نرم کمک بهها ادهد تجزیه

ليات تبدیل زاویه روی آنها انجام مع ،هانرمال کردن داده
 . شد

 
 

 
 نقشه اجرای طرح -1شکل 

 =  a3 ،turkestanicum CalligonumC1  =    CalligonumC2نهال سه ساله= ، a2، نهال دو ساله = a1نهال یکساله = )

comosum ،schizopterum  CalligonumC3  =  bungei   CalligonumC4  = ) 

 
 

 نتایج
آمده های بدستواریانس داده تجزیهحاصل از  نتایج
سن نهالها و  ،دهد که اختالف بين مکانهای مختلفنشان می

 دار است.معنی %1های مختلف در سطح احتمال گونه
بيل در نهای مختلف اسکهمچنين اثر متقابل سن نهال و گونه

   باشد.دار میمعنی %5سطح احتمال 
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 گونه اسکنبیل در سنین مختلف 4واریانس استقرار  تجزیه -1 جدول

F 
 منابع تغييرات   درجه آزادی مجموع مربعات ميانگين مربعات

 مکان 2 529/476 29/7237 **

 تکرار در مکان 9 77/001   4/3227 **

 (Aسن نهالها ) 2 292/781  16/4361 **

ns0/8770 15/623 4 ( اثر متقابل مکان و سنLA) 

 (Bگونه ) 3 593/385 81/0170**

ns0/2990 2/190 6 ( اثر متقابل مکان و گونهLB) 

 (AB)اثر متقابل سن و گونه  6 17/475 2/3859*

ns 2/ 3859 5/952 12 
مکان در سن و گونه متقابل اثر

(LAB) 

 کل 143  
 : اختالف معنی دار نيست. ns اختالف معنی دار است. % 1: در سطح  ** اختالف معنی دار است  %5: در سطح   *

 
 های کشت شدههای اسکنبیل، مناطق کشت و سن نهالنهال استقرارمقایسه میانگین  - 2جدول 

 عوامل نام گونه ميانگين)درصد(

a61/15 Calligonum turkestanicum  

b58/56 Calligonum comosum گونه 

c54/05 Calligonum bungei  

d52/31 Calligonum schizopterum  

a59/7 سيازگه  

b56/77 محل چاه آجری 

c53/08 گود ذهاب  

b53/84  یکساله  

a57/01  سن نهالها دوساله 

a58/7 سه ساله  
 معنی دار نيست. %1هایی که دارای حرف مشترک هستند از نظر آماری در سطح ها توسط آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفته و تفاوت بين ميانگينميانگين *

 
 مقایسه ميانگين درصد استقرار چهار گونه اسکنبيل

با  C. turkestanicumدهد که گونه نشان می (2)جدول 
، دارد.ها برتریدرصد نسبت به سایر گونه 15/61ميانگين 

درصد در رتبه دوم  56/58با ميانگين  .comosum Cگونه 

درصد در رتبه سوم  05/54با ميانگين  C. bungeiو گونه 
 31/52با ميانگين  schizopterum. C گونه .قرار دارد

 حداقل استقرار را به خود اختصاص داده است. ،درصد
های استقرار یافته در سه منطقه نشان مقایسه ميانگين نهال
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درصد باالترین  7/59دهد که منطقه سيازگه با ميانگين می
درصد در رتبه  77/56منطقه چاه آجری با ميانگين  ،ميزان

درصد حداقل  08/53دوم و منطقه گودذهاب با ميانگين 
های مقایسه ميانگين نهال باشد.ستقرار را دارا میدرصد ا

های سه دهد که نهالساله، نشان میساله و سهیکساله، دو
های دو ساله با ميانگين درصد با نهال 7/58ساله با ميانگين 

های یکدار نداشته و با نهالدرصد اختالف معنی 01/57
صد درصد در سطح احتمال یک در 84/53ساله با ميانگين 

اختالف معنی دار دارند و بيشترین درصد استقرار به نهال
 های دو و سه ساله اختصاص دارد.

 
های ميانگين ،با توجه به وجود اثر متقابل بين سن و گونه

سن متفاوت با  3 درصد استقرار چهار گونه اسکنبيل در
درصد مورد مقایسه قرار  5آزمون دانکن در سطح احتمال 

های سه شود نهالکه در جدول مشاهده می گرفت. همانطوری
درصد باالترین  64با ميانگين  turkestanicum.Cساله 

های دو ساله همين باشد. و با نهالدرصد استقرار را دارا می
دار دارای تفاوت معنی ،درصد استقرار 42/62گونه با ميانگين 

با ميانگين  .turkestanicum Cهای دو ساله باشد. نهالنمی
با ميانگين  .comosum Cهای سه ساله با نهال 24/62

ترین ميزان دهد. کمدار نشان نمیدرصد اختالف معنی 51/61
 .schizopterum Cدرصد گونه  57/50استقرار با ميانگين 

 ساله اختصاص دارد.یک

 
 مقایسه میانگین درصد استقرار نهالهای چهار گونه اسکنبیل در سه سن متفاوت -3جدول

 سن گونه ميانگين )درصد(

 cd57/03 Calligonum turkestanicum  

 def55/07 Calligonum comosum یکساله 

 g50/57 Calligonum schizopterum  

 fg52/67 Calligonum bungei  

 ab62/42 Calligonum turkestanicum  

 c59/11 Calligonum comosum دوساله 

  fg52/80 Calligonum schizopterum  

 ef53/13 Calligonum bungei  

 a64 Calligonum turkestanicum  

 b61/51 Calligonum comosum سه ساله 

 ef53/55 Calligonum schizopterum  

 df55/74 Calligonum bungei  
 معنی دار نيست. %5هایی که دارای حرف مشترک هستند از نظر آماری در سطح ها توسط آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفته و تفاوت بين ميانگينميانگين *

 

 بحث
 ،تحقيق های حاصل از اینبر اساس تجزیه و تحليل داده

با ميانگين   .turkestanicumC گونه به لحاظ استقرار،
با  .comosumC درصد در رتبه اول و گونه 15/61

 ei gbun .Cدرصد در رتبه دوم، و دو گونه 56/58ميانگين
های سوم و چهارم بترتيب در رتبه .schizopterum Cو 

قدرت انتشار ریشه را بایستی در علت این امر  .قرار دارند
در نتيجه کسب  دو گونه اول نسبت به دو گونه بعدی و
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به  جستجو نمود. ،استبقای گياه  امنرطوبت بيشتر که ض
همين دليل است که دو گونه اول به صورت پراکنده و 
خودرو در نقاط مختلف و متعدد بندریگ حضور دارند. 
وجود شرایط متفاوت از نظر ميزان رطوبت و وزش تند 

های سه گانه اجرای در محل ها و تأثير فرسایشطوفان
جلوه قویتری در  ،باعث گردیده که دو گونه اولی ،طرح

زمينه موفقيت و استقرار قطعی از خود نشان دهند. تعداد 
درصد، و در  7/59های مستقر شده در شنزار سيازگه نهال

درصد، در شنزار گود ذهاب  77/56شنزار چاه آجری 
های شنی سيازگه تحت باشد زیرا تپهدرصد می 08/53

های مرتفع اطراف محيط خود قرار داشته و تپهآب تأثير زه
می متر 5سطح آب زیرزمينی به  ،حتی در برخی از نقاط

متر از سطح  950تر )و از سوئی به علت ارتفاع پائين رسد
های از آثار تخریبی طوفان ،زار دیگردریا ( نسبت به دو شن

زار باشد. به همين نسبت شنشمال غربی و شرقی مصون می
 980جری از نظر ارتفاعی بعد از سيازگه قرار دارد )چاه آ

های شنی آن از رطوبت کمتری  متر از سطح دریا ( و تپه
برخوردار بوده و نسبت به شنزار سيازگه بيشتر تحت تأثير 

متر از  1020 با ارتفاعزار گود ذهاب . شنباشدمیها طوفان
ف بين تری برخودار است. اختالاز شرایط بحرانی ،سطح دریا

های دار است. نهالکشت شده معنی هاینهالسنين متفاوت 
های سه ساله باالترین درصد استقرار را داشته اگرچه با نهال

دهد که این نتایج نشان می .ندارد داردو ساله اختالف معنی
ها جهت کشت در عرصه موفق ساله این گونههای یکنهال

که  چراتوان استفاده کرد. های دو ساله میاز نهال لذا نيست و
از رشد کافی برخوردار بوده و  سال، 2طی بذور کشت شده 

طور کلی برای احياء و ه ب نمایند.های الزم را توليد میریشه
اصالح شنزارهای بندریگ کاشــــان و مناطق مشابه می

 .comosum C و  .turkestanicum Cتوان از دو گونه 
C. های دوساله لکه نهابه لحاظ این .استفاده نمود

turkestanicum استقرار باالئی هستند و با  درصد دارای
دار اختالف معنی  .comosum C های سه ساله گونه نهال

نهال ،های اصالح و احياءبرای کاهش هزینه ،دهندنشان نمی
این  گردد.توصيه می turkestanicum.Cهای دو ساله گونه 

کسب حداقل رطوبت موجود در دو گونه عالوه بر قدرت 
خود، بعلت  و گستردههای قوی گاه از طریق ریشهرویش

توانند بعنوان بادشکن زنده در متر می 1 - 5/3داشتن ارتفاع 
با توجه به  برداری قرار گيرند.مناطق برداشت شن مورد بهره

گونه و نظر به اینکه دو  4مقایسه ميانگين درصد استقرار 
مورد تغذیه  bungei .Cو    .erumschizoptCگونه 

گوسفندان و شتر قرار گرفته و از ميوه نارس آن نيز بيابان 
شود که در عمليات نمایند، توصيه مینشينان استفاده می

های چند کشت این دو گونه به عنوان گونه ،احياء بيولوژیک
ای مرتعی( بعد از اجرای یک منظوره )حفاظت خاک، علوفه

 در دستور کار دستگاه اجرائی قرار گيرد. ،طرح پيشاهنگ
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Abstract 
    Biological stabilization of dunes is one way to prevent wind erosion and the creation of 

sandstorms. Clligonum is one of the plant species that due to its unique root structure can settle 

in the dunes and stabilize them. In this study, we intend to investigate the most suitable species 

and age of Calligonum shrub for planting in three different points of Kashan long sand. This 

research is in the form of split-plot (split plots) based on the randomized block design. Analysis 

of variance showed that the differences between different locations and the age of different 

seedlings and species of Calligonum were significant at the level of (p≤0.01). In all three age 

groups, Calligonum turkestanicum with 61.15% had the highest establishment, and C. 

comosum is in the second rank, and C. schizopterum and C. bungei species were in the third and 

fourth ranks, respectively. Siazgeh region, with an average of 59.7%, has the highest percentage 

of seedlings. Three-year seedlings, with an average of 58.7%, had no significant difference with 

two-year seedlings with an average of 57.01% and with one-year seedlings with an average of 

53.84% at the level of (p≤0.01).Accordingly, the use of 0biennial C. turkestanicum seedlings 

and three-year C. comosum seedlings is recommended for sand stabilization in Kashan region. 
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