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چكيده
مديريت در عرصههای طبيعي مناطق خشک ،بدون شناخت دقيق پتانسيلهای اين مناطق و عوامل
محيطي ميسر نخواهدشد .در تپهها و اراضي ماسهای بيابآنها ،گياهان ويژهای که سازگاری بااليي با شرايط
خاک داشته باشند ،رويش دارند و يکي از مهمترين آنها گونهی  Stipagrostis pennataميباشد ،که از
جنس  Stipagrostisطايفه  Aristideaeو تيره ( Poaceaeگندميان) است .در اين بررسي در منطقهی
بياباني دشت سبزوار چهار سايت مطالعاتي مورد نظر قرارگرفته و عوامل اقليمي ،خاک ،پوشش گياهي و
خصوصيات رويشي اينگونهی با استفاده از روش نمونه برداری سيستماتيک  -تصادفي مطالعه گرديد .مهم -
ترين عامل اکولوژيکي برای رويش و پراکنش اين در ماسهزارهای بياباني منطقه به عنوان گونهیی شاخص و
غالب به صورت اجتماعات رويشگاهي ،سازگاری خاکي گونهی با داشتن غالف ماسهای و تارهای ريشهای و
گسترش سيستم ريشه بهصورت شبکهی گسترده ،افشان و طويل است .مطالعات حاکي از آن است که عالوه
بر تأثير اين گونهیی ارزشمند مناطق بياباني در تثبيت ماسههای روان ،رابطهی بين ميزان توليد گياهي و
معدودی از فاکتورهای خاک رويشگاه ،معنيدار بوده و بين توليد با ميزان نيتروژن خاک و نيز بين تاج
پوشش گياه با کلسيم خاک ،رابطهی مستقيميوجود دارد.
واژههای کليدی :گونهی  ،Stipagrostis pennataويژگيهای رويشي گياه سبط ،خصوصيات رو يشگاهي
گونهی سبط.
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 - 4مقدمه
گياهان شاخص مناطق خشک و بياباني بهدليل قدرت سازگاری با شرايط فوقالعاده دشوار محيطي ،از گونهیها و
ذخاير ژنتيکي بسيار مهم در ماسههای روان مناطق بياباني محسوب ميشوند و در مطالعهی آنها بايد به روابط
اکولوژيکي ،ادافيکي و رويشي توجه داشت .شناخت رفتار و عمل گونهیهای گياهي و ارتباط اکولوژيکي آنها با
متغيرهای محيطي و از جمله خاک رويشگاه آنها ،به عنوان قسمت مهمي از اطالعات مورد نياز در برنامههای اصالح،
احياء و بهره برداری صحيح از مراتع ،امری ضروری است ( عبداللهي و همکاران .) 31۳ :31۲۹ ،بررسي ويژگيهای
اکولوژ يکي جوامع گياهي با توجه به واحدهای ژئومورفولوژی ،نشان ميدهد که استقرار جامعههای گياهي ،در واحد
کوهستان عمدتاً تحتتأثير عامل آبوهوا و در نقاط کمارتفاع و تپه ماهوری تحتتأثير عامل خاک مي باشد(قنبريان،
 .) 3۵۱ :31۷۷گياه  Stipagrostis pennataکه يکي از گونهیهای مهم مرتعي محسوب ميشود و در زبان فارسي
بدان سبط و يا سبد هم گفته ميشود ،در شرايط سخت محيطي ماسهزارها و با وجود طوفآنهای سهمگين ،گرمای
شديد و کمبود رطوبت ،امکان رشد و نمو ،زادآوری و تجديد حيات دارد .اين گياه مرتعي متعلق به طايفه ،Aristideae
خانواده ( Poaceaeگندميان) بوده و گونهیای علفي چندساله با ساقههای زيرزميني روندهاست ،که ماسه دوست،
خو ش خوراک و مقاوم به خشکي ميباشد (بيرود يان .) ۹3 :313۳ ،رويشگاه گونهیهای جنس  ،Stipagrostisروی
ماسهزارهاست و عالوه بر اهميت مرتعي ،در تثبيت ماسههای روان اهميت دارند (قربانزاده .) 3۲۳ :313۱ ،سه گونهی
مهم  Stipagrostis plumusa ،Stipagrostis pennataو  Stipagrostis Kareliniدر ماسهزارهای مناطق بياباني
استان يزد با گسترش بيشتری مشاهده شدهاند (ابوالقاسمي و همکاران) ۹۵۵ :3133 ،؛ اما در منطقهی مورد مطالعه
فقط گونهیی  Stipagrostis pennataرويش دارد .دانين  ) 1996: 304( 3اذعان نموده چهار تيپ مختلف از جنس
 Stipagrotisوجود دارد ،که يک تيپ آن در ماسهزارهای شديداً روان ميرويد و دو تيپ از آنها در ماسهزارهای
کميروان و يا تثبيت شدهاستقرار مي يابند .قربانلي (  ) 331 :3131انتشار گونهی مورد مطالعه را در ناحيه ايراني –
توراني ايران ،افغانستان ،پاکستان ،ترکيه و ماورای قفقاز دانسته و ابراز داشت که اين گونهی روی ماسهی خالص
ميرويد .اين گياه دارای پراکنش وسيعي در کشور بوده و در قسمتهای جنوب شرقي ،مرکزی و شمال شرقي ايران
متمرکز شدهاند (قاسمخاني .) ۵۷ :313۳،بتولي (  ) ۳3 :313۹طول ريشههای افشان توزيع شدهی اين گياه را به طور
متوسط  1تا  ۷متر برآورد نمودهاست .از طرفي وجود برگهای باريک و کشيده با ظاهری خشن ،سطح تبخير و تعرق را
به حداقل رسانده و از اتالف آب جلوگيری ميکند .با توجه به اين ويژگيهای بارز گياهي است ،که مقيمي ( :313۱
 ) ۵3۵نيز اذعان نموده که گونهیی  S. pennataاز گياهان مهم مرتعي برای توسعه و اصالح مراتع خشک مي باشد.
در قسمت جنوب سبزوار اراضي بياباني نسبتاً وسيعي وجود دارد که از تنوع گياهي قابلتوجهي برخوردار بوده و در
قسمت تپههای ماسهای اين نقطه جغرافيايي ،گياه  S. pennataاز پراکنش زيادی برخوردار است .گياه سبط ،دارای
نقش قابلتوجهای در مقابله با فرسايش بادی و نيز تأمين علوفهی منطقه مي باشد و به چرا و عکسالعمل خاصي دارد و

احيای مناطق خشک و بياباني ،متأسفانه اين گونهی از نظر وضعيت رويشي و عوامل خاکي مؤثر بر آن ،کمتر مورد
توجه جدی واقع شده؛ از اينرو اين مقاله به بررسي ويژگيهای رويشگاهي گونهی  S. pennataو عوامل خاکي مؤثر بر
آن در اراضي ماسهای دشت سبزوار خواهد پرداخت.

1- Danin
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کنکاشهای انجام گرفته در خصوص گونهیی مورد مطالعه توسط فيلهکش (  ) 33 :3133مؤيد اين امر است که
چنانچه اينگونهی مورد چرا قرار نگيرد ،به تدريج خشک شده و از بين ميرود .با وجود اهميت زياد اين گونهی در

مطالعات جغرافيايي مناطق خشک ،دوره پنجم ،شماره نوزدهم ،بهار 4931

94

 - 1پيشينه تحقيق
در پژوهشي که به منظور بررسي رابطهی بين خصوصيات خاک با پوشش گياهي در 3۱رويشگاه مرتعي استان قم،
پس از انتخاب تيپهای گياهي شاخص و بررسي خصوصيات فيزيکي وشيميايي خاک (اندازهگيری بافت ،اسيديته،
هدايت الکتريکي ،آهک و ماده آلي ) توسط جعفری و همکاران (  ) 313 :313۵از طريق تجزيه و تحليل دادهها با استفاده
از آناليز مؤ لفههای اصلي انجام گرفت ،نتايج نشان داد مهمترين خصوصيات خاکي مؤثر در تفکيک تيپهای گياهي
بافت ،هدايت الکتريکي و آهک خاک ميباشد .در مطالعهی بررسي آماری رويشگاههای مانگرو در سواحل قشم ،وضعيت
ساختار و مؤ لفههای رويشي جنگل های مانگرو و ارتباط آن با مشخصه های فيزيکي و شيميايي خاک و آب در آن
رويشگاه انجام گرفت و ارتباط بين مشخصههای مختلف رويشي در سطوح مختلف تراکم تاج پوشش و نيز مشخصههای
مختلف خاک و آب با استفاده از روش تجزيه مؤلفههای اصلي مشخص شد و نتايج بدست آمده از تجزيه مؤلفههای
اصلي بر روی  3۵متغير محيطي بيانگر اين بود که درصد مواد آلي خاک ،سديم و درصد رس خاک در سطوحي با
تراکم باالی تاج پوشش ،از عوامل مؤثر در مشخصههای رويشي درختان حرا تلقي ميشوند( .جعفرنيا و همکاران،
 .) 3۱3 :31۲1ابوالقاسميو همکاران (  ) ۹۵۵ :3133آت اکولوژی گونهی  S. pennataرا در استان يزد مطالعه نموده و
اذعان نمودند در خاکهای مورد آزمايش ،حداقل و حداکثر هدايت الکتريکي به ترتيب  1 /۱3و  3 /۹دسي زيمنس و
ميزان اسيديته خاکها از  3 /۹3تا  3 /۵1متغير مي باشد ،که نشان دهندهی حضور گياه در خاکهايي با شوری بسيار
کم و غير قليايي است .در پژوهشي ديگر با مطالعهی خصوصيات رويشگاه گونهیی سبط پاکوتاه ( Stipagrostis

 ) plumosaدر سطح استان قم (باقری و همکاران ) 33۷ :31۲1 ،و بررسي وضعيت خاکشناسي ،زمينشناسي و اقليمي
مناطق پراکنش گونهی ،نتايج نشان داد که اين گونهی در مناطقي با خاک شني ،لومي ـ شني و سيلتي ـ لومي ،مي -
تواند به عنوان گونهیی غالب مشاهده شده و با افزايش درصد رس خاک ،درصد تاج پوشش آن کاهش يافته و در
خاکهای کامالً رسي مشاهده نميگردد .همچنين اين گونهی تحمل بااليي نسبت به ميزان شوری و آهک خاک داشته
و دامنهی هدايت الکتر يکي  1 /۹۷- ۹ /3۲ميلي موس بر سانتيمتر و ميزان آهک  31- ۹۱درصد را در خاک تحمل
مي نمايد .در پژوهشي که به منظور کشف رابطهی بين خصوصيات رويشي درمنهی دشتي ) ) rtemisia sieberiو
متغيرهای محيطي با عنوان بررسي مؤلفههای رويشي گونهی ) ) Artemisia sieberiدر ارتباط با متغيرهای بارندگي و
خصوصيات فيزيکي  -شيميايي خاک در مراتع استپي يزد انجام شد ،پس از اندازهگيری و بررسي مؤلفههای درصد رس،
سيلت و ماسه ،درصد رطوبت اشباع ،ماده آلي ،آهک ،گچ ،اسيديته ،هدايت الکتريکي ،سديم ،پتاسيم ،کلسيم و منيزيم،
نمونهها با استفاده از روش تجزيه کاهشي ) ،(RDAمشخص گرديد که متغيرهای ميانگين بارش ساالنه ،ماده آلي،
درصد شن و ميزان شوری ضمن همبستگي باال ،مهمترين متغيرهای محيطي تأثيرگذار بر خصوصيات رشد گونهیی
درمنه را تشکيل ميدهند (آذرنيوند و همکاران .) ۲۷ :313۹ a ،در تحقيقي با عنوان اثر شدتهای مختلف برداشت بر
توليد علوفه و شادابي گونهی  Stipa arabicaدر اصفهان ،با تيمارهای آزمايشي که شامل چهار شدت برداشت ۵1 ،۹۵

مختلف از لحاظ آماری معنيدار نمي باشد و تا  ۷۵درصد هم ميتوان از اين گونهی برداشت نمود ،ولي در أثر شدت
برداشت سنگين ،از شادابي ميزان توليد اين گونهی در سالهای بعد کاسته ميشود؛ از اينرو ميزان شدت برداشت برای
گونهی  arabica Stipaدر اين منطقه ،به ميزان  ۵1درصد پيشنهاد گرديد ،تا سالمتي و شادابي اين گونهی نيز در طول
سالهای برداشت حفظ شود (خداقلي و همکاران .)۵33 :31۲3 ،در تحقيقي ديگر که توسط خطيبي و همکاران (:31۲3
 ) ۷۷با عنوان بررسي رابطهی خصوصيات خاک مؤثر بر تيپهای رويشي در مرتع دجينگ خاش  -تفتان بلوچستان
انجام گرفت ،پس از اندازهگيری فاکتورهای خاک و گياه و تجزيه و تحليلهای آماری با نرم افزار  ،SPSSمعادله و
ميزان همبستگي بين تيپهای گياهي با عاملهای خاکي (خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک شامل بافت ،اسيديته،
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و  ۷۵درصد و شاهد (بدون برداشت) بود و از آزمايش فاکتوريل در قالب بلوکه ای کامل تصادفي و نرم افزار  SASبرای
تجزيه و تحليل استفاده گرديد ،نتايج بيانگر اين بود که توليد علوفهای گونهی  Stipa arabicaدر اثر برداشتهای
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هدايت الکتريکي ،آهک و ماده آلي ) تعيين گرديد و نتايج بدست آمده حکايت از آن داشت که درصد مواد آلي ،درصد
رس و پتاسيم قابل جذب از مهمترين عوامل مؤثر در پراکنش گونهیهای شاخص مرتعي در آن منطقهی بوده و به طور
کلي گونهیی درمنه ( ) Artemisia sieberiبا ميزان پتاسيم و رس ،گونهی  Salsola nitrariaبا  pHخاک و
گونهیی چوبک ( ) Acanthophyllum microcephalumبا نيتروژن کل در سطح  %۲۵دارای ارتباط معناداری مي -
باشد.
از آنجا که در مديريت مراتع زمان مناسب بهره برداری بر اساس مراحل زندگي گياهان تعيين ميشود ،مطالعهای
به منظور بررسي مراحل زندگي (فنولوژی) گونهی  Stipa hohenackerianaدر سه سايت تحقيقاتي رودشور ،حسن
آباد و خجير به انجام رسيد و نتايج مشخص نمود که زمان شروع و خاتمه رويش در سالهای مختلف متفاوت بوده و اين
تغييرات تابع شرايط اقليمي به ويژه درجه حرارت هوا و رطوبت خاک بوده و رشد گياه تابعي از مجموع دماهای روز -
رشد و بارندگي تجمعي در طول فصل رويش مي باشد .همچنين نتايج آناليز واريانس اين پژوهش نشان داد که اختالف
ارتفاع گياه در سايتهای مختلف و همچنين در سالهای متفاوت ،از لحاظ آماری (  ) 101۵ <Pمعنيدار ميباشد
(سادات عظيميو همکاران .) 1۹۵ :31۲3 ،مطالعهی تأثير خصوصيات خاک ،جهت شيب و ارتفاع بر پراکنش گونهی
کافوری در منطقهی دوتو  -تنگ صياد استان چهار محال و بختياری توسط خدری غريبوند و همکاران ( ) 1۳۷ :31۲3
که در آن برای تحليل پارامترهای گياهي از نرمافزار  SPSSو برای رج بندی تودههای گياهي در ارتباط با عوامل
محيطي از نرم افزار  PC-PRDبه روش آناليز مؤلفهی اصلي استفاده گرديد ،نشان داد که مهمترين عوامل محيطي
مؤثر در تفکيک تودههای گياهي آن گونه  ،ارتفاع ،سديم ،ماده آلي ،درصد شن ،کربنات کلسيم و منيزيم ميباشند.

 - 9محدودهی مورد مطالعه
منطقهی مورد مطالعه ،ماسهزارهای پشته عباس دشت سبزوار است ،که در  ۷۵کيلومتری جنوب غربي شهرستان
سبزوار از استان خراسان رضوی و در قسمت جنوبي رود کالشور سبزوار واقع شده و از طرف شمال به روستای
پشته عباس روداب ،از مغرب و جنوب غرب به کوير مزينان و کوه پروند ،از طرف شرق به کوههای شاهزاده ابوالقاسم و از
طرف جنوب به کوههای کمر زرد و سنگيچاه محدود شدهاست و دارای مختصات جغرافيايي  1۵درجه و  1۷دقيقهی
عرض شما لي و  ۵۷درجه و  33دقيقهی طول شرقي مي باشد .مساحت رويشگاه گونهی  S. pennataدر اين نقطه
جغرافيايي ،حدود  31 /111هکتار (  311کيلومتر مربع) در دامنه ارتفاعي  3۲1تا  ۲۱1متر از سطح درياست و متوسط
بارندگي ساالنه آن  3۵1ميليمتر و متوسط دمای ساالنه  3۷درجه سانتيگراد مي باشد که دارای اقليم گرم بياباني
است (فيلهکش .) 3۱ :3133 ،نمودار آمبروترميک منطقهی در شکل شماره  3آمدهاست.
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از نظر موقعيت هيدرولوژی ،اين دشت در شمالشرق حوضهی آبريز کوير بزرگ ايران واقع شده و مهمترين زهکش
منطقهی رود کالشور است که در مرز شمالي آن امتداد يافتهاست و از نظر زمينشناسي قديميترين سنگ منطقه،
آهک کرتاسه و پوشيده از آبرفتهای جوان کواترنری بوده و مهمترين فرايند شکلزايي فعال در آن فرسايش بادی
مي باشد (کروجي .) 33 :313۷ ،شکل شماره  ۹موقعيت محل اجرای تحقيق را نشان ميدهد.

منطقهی مورد مطالعه

شکل  : ۹موقعيت محل اجرای طرح در استان و شهرستان سبزوار

 - 1مواد و روشها
دست يافتن به اطالعاتي در خصوص ويژگيهای رويشگاهي ،مشخصات اقليمي و اکولوژيکي ،مراحل فنوولوژيکي و
مطالعه خاک و پوشش گياهي منطقه و نيز بررسي تأثير عوامل فيزيکي و شيميايي خاک بر گياه  ،S. pennataدر دو
مرحلهی الف  -گرداوری آمار ،اطالعات و نقشههای مورد نياز و شناسايي منطقهی مورد مطالعه و ب  -انجام عمليات
ميداني و چند بار بازديد ،بررسي و نمونه برداری انجام پذيرفت .در واقع در اين تحقيق ،ابتدا محدوده رويشگاه گونهی
مورد مطالعه با استفاده از منابع موجود شناسايي و مشخصات کلي رويشگاه از نظر اقليمي ،تيپهای گياهي و
خصوصيات فيزيکوشيميايي خاک بررسي شد .بدين طريق که بخشي از محدودهی ده هزار هکتاری رويشگاه گونهی S.

 pennataدر منطقهی (ماسهزارهای ) پشته عباس دشت سبزوار ،در حدود  ۳11هکتار ،انتخاب و تعداد  ۱سايت
و در هر يک از سايتها با مراجعه به عرصهی مطالعات مربوط به خاک و گياه و از جمله ميزان تراکم گونهها و ويژگي -
های رويشي گياه غالب يادداشتبرداری و ثبت گرديد؛ بدين صورت که در هر يک از سايتهای مطالعاتي ) Aتا ،(D
شش ترانسکت  311متری به صورت سيستماتيک در فواصل مساوی  ۹۵1متری و عمود بر جهت شيب مشخص و بعد
اقدام به نمونه برداری تصادفي در طول ترانسکت (در هر ترانسکت  ۹نمونه) گرديد؛ به عبارتي بر روی هر ترانسکت،
پالتهای يکدر يک مترمربعي به صورت تصادفي برای برداشت فاکتورهای گياهي و نمونههای خاک استقرار يافت.
نمونه برداری همراه با ثبت مشاهدات و اندازهگيری اطال عات گياه در امتداد خط ترانسکت ،در اوايل خردادماه که زمان
اتمام رشد رويشي و آغاز دورهی زايشي گياه بود ،انجام پذيرفت .شيوهی نمونه برداری از خاک به اين صورت بود که در
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تمام سايتهای مطالعاتي) ،(D-C-B-Aدر هر پالت که به صورت تصادفي بر روی ترانسکتها قرارگرفته بودند ،اقدام به
حفر پروفيل و تهيهی نمونه خاک در دو عمق (  ) 1- 11و (  ) 11- ۳1سانتيمتری ،به صورت جداگانه گرديد و بر روی
بستههای پالستيکي اين نمونه های خاک ،اطالعات مربوطه نظير شماره ترانسکت و نمونه و عمق برداشت ثبت شده و
نمونه ها به آزمايشگاه خاک منتقل و مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار گرفت .ويژگيهای رويشي  S. pennataنيز،
همزمان با عمليات نمونه برداری از خاک ،اندازهگيری و يادداشت گرديد .در اين بررسي و ثبت مشاهدات ،عالوه بر
اندازهگيری و ثبت دادههای تراکم ،درصد تاج پوشش و توليد گياه اصلي (با برش ساقههای گياه از نزديک سطح زمين
که معادل وضعيت بعد از چرای دام است و توزين آن بعد از خشک شدن) ،اطالعات اجمالي تمام گياهاني که بر روی
ترانسکت قرار مي گرفتند ،نيز ياداشت و نتايج اين بررسيها ،به صورت ليست فلورستيک و  ...مشخص گرديد .جهت
برآورد تعداد پالت الزم ،ابتدا  31پالت بهصورت تصادفي در منطقهی استقرار و سپس ميزان تراکم گياه در هر پالت
مشخص و از رابطهی زير (مصداقي ) 111 :313۹ ،تعداد کل نمونه برابر با  ۱3مشخص گرديد:
رابطه 3
پس از انجام نمونه برداری و مطالعات آزمايشگاهي ،ماتريس دادههای عوامل خاکي برای هر دو عمق نمونهبرداری
شده و به همراه مشخص ات پوشش گياهي در جداولي تنظيم گرديد .در مرحله بعد ،آمار و اطالعات تهيه شده مورد
تجزيه و تحليل آماری قرارگرفت ،که برای اين منظور از نرم افزارهای  Spssو  Excelاستفاده شد و نتايج حاصل از
تحليل آماری ،به صورت جداول ،اشکال و نمودار تنظيم گرديد.

 - 5بحث و نتايج
 - 4- 5نتايج بررسي فنولوژيكي و اکولوژيكي گونهی S. pennata
رويشگاه گونهی مورد مطالعه ،تپهها و زمينهای ماسهای است و سازگاری اکولوژيکي ويژهای ،امکان رويش و
گسترش اين گونه را در اين نوع خاکها ميسر ساخته ،که منحصربهفرد ميباشد .از آن جمله تارهای ريشهای گياه که
با اليهای از ماسه پوشيده شدهاند ،مي باشد ،که در شکل شماره  ،1قابل مشاهدهاست  .اين غالف ماسهای دور ريشه،
باعث افزايش مقاومت آن در برابر تنش کمآبي ،حفظ رطوبت توسط ريشهها و جلوگيری از تماس مستقيم حرارت
ماسهزارها بر روی بافتهای ريشه ميشود ،که يک مکانيسم سازگاری قابل توجه با شرايط خشک است .از طرف ديگر
اين گياه بواسطه گسترش ريشهها بهصورت يک شبکه فشرده و افشان ،سازگاری بااليي با شرايط محيطي و
اقليمي (بارندگي اندک ،بادهای فرساينده و  )...داشته و همانطور که در شکل شماره  ۱مشاهده ميگردد ،سيستم
ريشهای و سازگاری اندامهای زميني گي اه ،باعث حفاظت بيشتر خاک اطراف ساقه و ريشه نسبت به ساير گونهیهای




آغاز رشد :از اواخر زمستان و ادامه دوره رشد رويشي تا اوايل خردادماه؛
رشد زايشي :از نيمهی ارديبهشت ماه تا اوايل خردادماه؛



بذر دهي :از اواخر ارديبهشت ماه تا پايان خردادماه؛





خواب تابستانه :در دورهی پرحرارت تابستان؛
رشد مجدد :با کاهش درجهی حرارت و افزايش رطوبت نسبي هوا از اواخر شهريور بهصورت محدود؛
خواب زمستانه :با شروع سرمای آخر پاييز و زمستان.
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شکل  :1ريشههای گياه  S. pennataکه توسط غالفي از ماسه پوشيده شده.

شکل  :۱گياه  S. pennataدر مقابل فرسايش بادی

اسفند

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

مراحل
رويشي

شکل  :۵گياه يکساله سبط در ماسه زارهای دشت سبزوار

شروع رشد
رشد رويشي
گلدهي
تشکيل بذر
رسيدن بذر
ريزش بذر

رشد مجدد پاييزه
خواب زمستانه
شکل  :۳مراحل فنولوژيکي گونهی  S. pennataدر منطقه ی دشت ماسه زاری سبزوار (فيله کش و دلبری)3133 ،

 - 1- 5نتايج بررسي وضعيت خاک و پوشش گياهي
از نظر فيزيکي بافت خاک رويشگاه در تمام نمونهها ،ماسه بادی با  %۲3- ۲۳ماسه و بدون سنگريزه سطحي يا
دارای مقدار ناچيزی سنگريزه است و از نظر شيميايي ،غير شور و کمي قليايي با  pHبين  ۷ /۳تا  3 /۱و  ECبين 1 /3۵
تا  1 /۵۵دسيزيمنس بر متر و دارای تفاوتهايي هر چند کم در برخي از عناصر خاک از جمله کلسيم و نيتروژن در
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سايتهای مختلف مي باشد ،که متوسط مقادير اين عناصر و خصوصيات فيزيکوشيميايي خاک در هر سايت به همراه
متوسط عوامل رويشي گياه مورد مطالعه ،در جدول شماره  3درج شدهاست .وضعيت پوشش گياهي منطقه نيز حاکي از
اين است که گياه مرتعي  S. pennataدر تمام سايتهای تعيين شده در منطقهی ( C -B -Aو  ) Dبه صورت گونهی
شاخص و غالب ظاهر شدهاست؛ به بيان ديگر ،اين گونه بيشتر ترانسکتها و سايتها و بخش اعظم منطقه را به عنوان
رويشگاه خود تسخير نموده و در مجموع از انبوهي و پراکنش بيشتری نسبت به همهی گونهیهای موجود در اين
منطقه برخوردار بود .پوشش گياهي منطقه در نگاه کلي شامل تيپ  Salsola - Astragalus - Stipagrostisاست و
همراه گونهی سبط  Stipagrostis pennataگونهیهای گياهي يا جوامع گياهي همراه زير قابل مشاهدهاند :گون:
 - Astragalus squarasusاشنان - Siedlitzia rosmarinus :اسکمبيل - Caliganum omnusum :عجوه:
 - Halothamnus glaucusپيچک - Convolvulus arvensis :خارشتر - Alhagi amelorum :زارق شتری:
 - Salsola kaliزالک - Salsila richteri :بادبر - Cerathocarpus arenarius :اسپندPeganum harmala :
تراکم اين تيپهای گياهي که از گياهان شاخص بياباني و با سازگاری قابلتوجه اکولوژيکي محسوب ميشوند ،در
چهار سايت مطا لعاتي ( ) A-B-C-Dمنطقه ،به ترتيب تراکم در جدول شماره  ۹قيد شدهاست  .وضعيت کلي رويشگاه
برمبنای چند فاکتور مرتعي (که نمايانگر باالتر بودن تاج پوشش گياه مورد مطالعه در سايت Bاست) ،در جدول شماره
 1بيان گرديده و منحني توليد گياهي بر حسب  kg/hrو منحني تاج پوشش گ ياهي به ترتيب در شکل شماره  ۷و 3
آمدهاست.
جدول  : 3متوسط مقادير عناصر و خصوصيات فيزيکوشيميايي خاک در هر سايت به همراه متوسط عوامل رويشي گياه سبط
سايت

بافت
خاک

درصد
ماسه

K
Ppm

P
Ppm

N
%

Ca
Ppm

pH

A

Sand

۲1

۹۳ 1

۷/1

31/1 1/1۱3

۷/۲

تراکم درصدتاج درصدالشبرگ توليد
سطحي
 %پوشش
kg/hr
3۱۲
۲/۲
۳ /۹
3۵/۱

B

Sand

۲1/۵

۹۵3

۷/۹

3۷/3 1/1۱۳

3/1

3۵

3/۵

31/۷

3۱۷

C

Sand

۲3/۵

۹۷3

۳ /۷

3۹/1 1/113

3/1

33/۹

۳ /۳

۲/۱

3۱3

D

Sand

۲3

3۲۷

۳ /3

31/۷ 1/11۹

۷/3

3/1

۱/۲

۳ /۳

31۹

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-10

93

مطالعات جغرافيايي مناطق خشک ،دوره پنجم ،شماره نوزدهم ،بهار 4931

جدول  :۹تراکم گونهیهای گياهي در سايتهای  D - C - B -Aدر رويشگاه  S. pennataدر منطقهی مورد مطالعه

سنگريزه
سطحي ()٪

الشبرگ ( )٪

گياه اصلي
()٪
تاج پوشش
گياهان همراه
()٪

1

۲/3

3۱/۳

۵/۲

C4

1

33/۵

۵/3

۵/۲

A4

1

33/۵

3/۳

۷/۹

C5

1

33/۹

۵/3

۱/۳

A5

1

۷/3

3/1

۳ /1

C6

1

33/۱

۳ /۷

3

A6

0

3/1

40/4

6/6

C Mean

0

40/3

8/3

6/1

A Mean

1/1

۳ /۹

۲/۹

۵/3

D1

1

3/۳

3/۳

3۹

B1

1

۷/3

3۱/3

۱/1

D2

1

3۹/۹

۱

۷/۳

B2

1/3۱

۵/۷

3۳ /3

1/3

D3

1

3/1

۲/۳

3/۲

B3

1/۹۹

۵/۵

3۹/۵

1

D4

1

۲/۵

۱/۱

۷/۹

B4

1/۷

۷/۵

3۱/1

۱/1

D5

1

۷/۹

3/3

31/1

B5

1/۲۳

۷/۳

31/۲

3/۹

D6

1

۷/۱

۱/۵

۱/۷

B6

0/1

6/6

41/8

1 /3

D Mean

0

8/3

6/5

8/5

B Mean

تاج پوشش

کد ترانسکت

سنگريزه
سطحي ()٪

الشبرگ()٪

گياهان
همراه()٪

1

۳ /3

33/1

۳

C3

1

۷/1

3۱/۱

۳ /۷

A3

شکل  ۷منحني توليد گياهي ( )kg/hrدر سايتها

تاج پوشش
گياه اصلي
()٪
تاج پوشش

1

۲/۲

31/۳

۵/۹

C2

1

۲/۵

31/۲

۹/۳

A2

کد ترانسکت

1

۳ /۵

۱/۱

۲

C1

1

31/3

۳ /۹

۲/۱

A1

شکل  .3منحني تاج پوشش گياهي ( )٪در سايتها
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جدول  .1ليست فلورستيک منطقه

سايت مطالعاتي

نام گونه

تراکم گونه

S. pennata
S. pennata
S. pennata

 33/۹درصد

S. pennata

نام گونه

نام گونه

Halothamnu
s glaucus
 ۵درصد

Halothamnus
glaucus
 ۵/1درصد
Convolvulus
arvensis
 3/1درصد

تراک م گونه

Astragalus
squarasus
۳ /۳
Convolvulus
arvensis
 3۵/۱درصد

Convolvulus
arvensis
 1/1درصد
Convolvulus
arvensis
 ۱/1درصد
Salsola
richteri
 ۵درصد

 ۹/1درصد

تراکم گونه

Salsila
richteri
 ۳درصد

 ۱درصد
 1درصد
 ۱/1درصد

Salsola
richteri
Siedlitzia
rosmarinus

نام گونه

تراکم گونه

نام گونه
Alhagi
Camelorum
Salsola
richteri

Astragalus
squarasus
 3/1درصد
CerathoCarp
us arenarius
 1/۳درصد
CerathoCarp
us arenarius
 3/۳درصد

تراکم گونه

Halothamn
us glaucus
۹/۳

 3درصد
 3درصد
 3/۳درصد
 3/1درصد

نام گونه

تراکم گونه

نام گونه
Siedlitzia
rosmarinus
Astragalus
squarasus

-

 3درصد
 3درصد

Salsola kali

نام گونه
Peganum
harmala

 1/۳درصد

D

-

C

 1/۳درصد

تراکم گونه

B

تراکم گونه

A

 ۷درصد
Caliganum
comnusum
 3۵درصد

Salsola kali

Salsola kali

به منظور پيدا نمودن رگرسيون چند متغيره بين توليد گياهي (علوفهای) و عوامل خاکي ،با استفاده از روش
 stepwiseرابطهی بين ميزان توليد گياه سبط و فاکتورهای خاک در سطح با معنيدار  ۵درصد ،مورد آزمون قرارگرفت
و نتيجه آناليز واريانس حاکي از معنيدار بودن رابطه بين توليد و ميزان  Nو درصد الشبرگ مي باشد .اين رابطهی

پوشش و فاکتورهای خاک ،در سطح معنيداری  101۵درصد آزمون گرديد و نتايج حاکي از اين بود که بين عنصر
کلسيم و نيز  pHخاک با تاج پوشش گياه  S. pennataرابطه برقرار ميباشد؛ به عبارتي ،مطالعهی خصوصيات
شيميايي خاک ،نشان مي دهد که قليائيت و عنصر کلسيم بر ويژگي تاج پوشش گياه سبط مؤثر مي باشد ،که معادله
همبستگي آن در رابطهی شماره  ۹قيد شدهاست  .بين تراکم گياه و فاکتورهای خاک رابطهای به دست نيامد ،اما با
سنگريزهی سطحي ،رابطهی منفي داشت ،که توضيح آن از حوصلهی اين بحث خارج است و به طور اجمالي بايد اذعان
داشت که با ا فزايش ميزان درصد سنگريزه در خاک ،تراکم گياه کاهش مي يابد.
رابطه :۹

 = - ۹1 /۵۹3 +1 /۹۷ Ca +۹ /۲۵3 pHدرصد تاجپوشش
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همبستگي از معادلهی زير تبعيت ميکند:
 + 1۱13 /1۱۷ Nدرصد الشبرگ  = - 3۳3 /1۷۷ +3۳//3۷توليد
رابطه :3
اين معادله بيانگر رابطهی مستقيم بين ميزان توليد و درصد الشبرگ و  Nمي باشد و بدين معني است که با
افزايش مقدار نيتروژن خاک ،ميزان توليد افزايش پيدا ميکند .همچنين با استفاده از روش  stepwiseرابطهی بين تاج
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 - 6نتيجه گيری
با توجه به مشاهدات و نتيجهی بررسيها ،گياه مورد مطالعه به عنوان گونهی غالب منطقهی مورد مطالعه ،بيشترين
سازگاری را در مقايسه با ساير گونهیهای همراه اين رويشگاه داشته و به دليل داشتن اندام هوايي فشردهی هوايي و
ريشه های افشان گسترده سطحي ،خاک رويشگاه خود را در برابر شرايط دشوار محيطي و فرسايش بادی حفاظت
مي کند؛ عالوه بر اين از نظر توليد علوفه مرتعي برای چرای دامداران محلي ،اهميت خاصي دارد .فاروقي ) 1980: 197( ۹
در مطالعهای بر روی گونهیهای موجود در فلور ليبي ،به اين نتيجه رسيد که گونهی سبط ،جزو گياهاني است که
سازگاری بسيار بااليي با شرايط سخت و شکننده صحرای آفريقا دارد .بوهوآ  ) 2009: 98( 1نيز بيان نمود که ريشههای
توسعه يافته ،از مکانيسمهای سازگاری اين گونهی بياباني ،به ويژه در شرايط خشکسالي است .در واقع ،گياه S.
 pennataاز گياهان بوتهای تپههای ماسهای است که به نحو مؤثری در برابر فرسايش بادی و پديده مدفون شدن
مقاومت نموده و تپههای ماسهای فشردهای را ايجاد مي نمايد و همانطور که بهجتمنش و همکاران (  ) ۳ :3131نيز
اذعان نمودند ،اين گونهی ارزشمند مرتعي با ايجاد الگوی خاص پراکنش ريشهای و شکلگيری شبکهی تار عنکبوتي
ريشهها ،سطح وسيعي از خاک را از فرسايش حفاظت ميکند .برررسيها نشان داد که گونهی مورد مطالعه از نظر
فنولوژيکي ،دارای دو دوره رشد بهاره با شروع رشد از اوايل يا اواسط اسفند (بسته به شرايط رطوبتي و حرارتي) و رشد
پاييزه که تا اواسط آبانماه ادامه دارد ،مي باشد و رشد اصلي گياه در بهار با بذردهي و ريزش بذرها در خرداد ماه خاتمه
مي يابد .البته باقری و همکاران ) 33۲ :31۲1 ( ،در تحقيقي در مراتع استان قم ،شروع دوره فعاليت اصلي اين گونه را از
اواسط بهمنماه و خاتمه دوره رشد را با بذردهي و پراکنش بذرها در اواخر خرداد دانستند ،که بايد اين تفاوت مختصر
فنولوژيکي را مرتبط با تفاوت اقليميآن منطقه با منطقهی بي اباني دشت سبزوار دانست .بررسي تحليلي بافت خاک
منطقه ،که بيانگر حضور و رويش گياه  S.pennataدر خاک با بافت ماسهای دارای  ۲3- ۲۳درصد ماسه بود ،حاکي از
آن است که ماسهای بودن خاک (عامل بافت خاک با ماسه بيش از  ۲3درصد) ،شرط الزم و ضروریترين عامل برای
حضور گونه است .ابوالقاسمي (  ) ۹۵۵ :3133در آت اکولوژی گونهی  S. pennataدر استان يزد ،شرط حضور اين گونه
را وجود ماسه باالی  ۲1درصد در بافت خاک بدست آوردهاست  .نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که اگرچه خاک
رويشگاه اين گياه ،از ميزان کمي از عناصر شيميايي برخوردار است؛ با اين وجود در نمونه خاکهايي که مقادير دو
عنصر نيتروژن و کلسيم نسبتاً بيشتر بوده ،تأثير قابلتوجهي در رويش و پراکنش گياه مشاهده شدهاست  .در گياه مورد
مطالعه همانند بيشتر گونهی های خانواده گندميان ،وجود عنصر نيتروژن و الشبرگ که خود منبع نيتروژن و عناصر
غ ذايي است ،تأثير شاياني بر رشد و توليد گياه دارد .تحقيقات مختلفي نشان داده که عناصر ماکرو و به خصوص
نيتروژن ،از عوامل عمدهی مؤثر خاک بر رويش گياهان مناطق بياباني است .تانگوی  ۱و همکاران ( ) 2004: 111با
مطالعهی تخريب چراگاههای استراليا با استفاده از آزمون آ ناليز واريانس اذعان نمودند ،از بين فاکتورهای خاکي ،کربن
آلي و نيتروژن دارای بيشترين تأثير بر روی مشخصات جوامع گياهي مي باشد .نتايج تحقيق حاضر در خصوص تأثير

توسط آذرنيوند و همکاران ( ،) ۳۵ :313۹ bانجام گرفته و نشـان داد که با توجه به الگوی پراکنش انحصاری گونهی دم -
گاوی در ماسـهزارها ،عامل بافت خاک ،عامل اساسي و کليدی در پراکنش گونهی دمگاوی در منطقهی کاشـان مي -
باشـد و از بين  3۵متغير اندازهگيری شـده در بين خاک جوامع دمگاوی و جوامع فاقد دمگاوی ،به جز دو عامل
پتاسـيم و نيتـروژن (همانند اين تحقيق) ،تمامي متغيرهـای خاکي فاقد اختالف معنيدار بودند.
2- Faruqi
3- Baohua
4- Tangway & et al
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عوامل مربوط به خاک رويشگاه  S. pennataو از جمله رابطهی بافت خاک و عنصر نيتروژن با گياه مورد مطالعه در اين
منطقه ،همراستا با تحقيقي است که در مقايسـهی خصوصيات خاک رويشگاه دمگاوی و منطقهی شاهد فاقد دمگاوی

بررسي ويژگيهای رويشگاهي گونهی …Stipagrostis pennata
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وج ود رابطه مستقيم بين تاج پوشش گياه و مقادير  Caو  pHدر اين پژوهش ،بيانگر اين است که اين گياه در
جايي که خاک آن دارای کلسيم بيشتر و  pHخنثي و تا اندکي قليايي باشد ،رويش و پراکنش بهتری دارد .اين بدان
معناست که در شرايط مشابه ادافيکي ،هر جا ميزان اين دو فاکتو ر تا حد معيني بيشتر باشد ،گياه از تاج پوششي
بيشتری برخوردار است .يافتههای اين تحقيق در خصوص تأثير قليائيت يا  pHخاک بر رويش گونهی مورد مطالعه،
همسو با نتايج مطالعهای است که تقي پور (  ) ۳۲ :313۱در مراتع ييالقي هزار جريب بهشهر مازندران ،با هدف بررسي
اثر عو امل محيطي استقرار پراکنش گياهان انجام داد و به اين نتيجه رسيد که مهمترين خصوصيات خاکي مؤثر در
پراکنش و استقرار گونهیهای غالب ،در کنار رطوبت pH ،خاک است .همچنين در مطالعهی عوامل بوم شناختي مؤثر
بر پراکنش گونهی  Artemisia fragrans Willdدر دامنههای جنوب شرقي سبالن توسط زارع حصاری ( :31۲1
 ،) ۹۱3مشخص گرديد که برخي از عوامل خاک از جمله کربنات کلسيم (اهميت عنصر کلسيم همانند نتيجه حاصل از
اين تحقيق) و  pHاز عوامل تاثيرگذار در انتشار گونهی مذکور هستند؛ لذا با توجه به نتايج اين تحقيق و بررسي های
ميداني ،چنين با يد نتيجهگيری نمود که اين گونهی گياهي مرغوب را ميتوان برای تثبيت ماسههای روان و توليد
علوفهی مرتعي در تپههای ماسهای و اراضي ماسهای مناطق خشک بيابآنها و حاشيه کوير ،که واجد مقادير متنابهي از
عنصر نيتروژن و کلسيم با  pHخنثي تا اندکي قليايي باشند ،معر في نمود و الزم است در کاربرد مديريتي و توسعه
رويشگاهي اين گياه ،عالوه بر نيازهای اکولوژيکي ،عوامل خاکي نيز مورد توجه قرار گيرد.

 - 3منابع
.3
.۹

.1

.۱
.۵
.۳

.۲
.31
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ابوالقاسمي ،محمد ،.شاهمرادی ،امير علي و باغستاني ميبدی ،ناصر .)3133( .آت اکولوژی گونهی Stipagrostis
 pennataدر استان يزد .فصلنامهی علمي  -پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران ،شماره  :۱1صص . ۹۵۱- ۹۳3
آذر نيوند ،حسين ،.مقدم ،محمدرضا ،.جليلي ،عادل ،.جعفری ،محمد و زارع چاهوکي ،محمدعلي .)313۹ (.بررسي تاثير
خصوصيات خاک و تغييرات ارتفاع بر پراکنش دوگونهی درمنه ( ( )Artemisiaمط العه موردی :مراتع مناطق وردآورد،
گرمسار و سمنان) .فصلنامهی منابع طبيعي ايران ،شماره  :۵۳صص .۲1 - 311
آذرنيوند ،حسين ،.جنيدی ،حامد و محمد جعفری .)313۳ ( .بررسي ويژگي های رويشگاهي گونهی دم گاوی ( Smirnovia
 ) iranicaو بررسي الگوی پراکنش آن در ماسه زارها – مطالعه موردی :بندريگ کاشان .فصلنامهی پژوهش و سازندگي،
شماره  :۷صص .۳۹- ۳3
باقری ،حسين ،.شاهمرادی ،امي ر علي و سيد مهدی ادناني .)31۲1( .بررسي آت اکولوژی گونهی سبط ( Stipagrostis
 )plumosaدر مراتع استان قم .فصلنامهی تحقيقات مرتع و بي ابان ايران .شماره  :۱1صص .33۷ - ۹13
بتولي ،حسين .)313۹( .بررسي اکولوژيک جوامع گياهي ماسه زارهای ريگ بلند کاشان ،پاياننامه کارشناسي ارشد دانشگاه
علوم دانشگاه تهران ،ص.۳3
بهجتمنش ،امير حسين .)3131( .ساز وکارهای گياهان تپه های ماسها ی استان يزد در برابر شرايط اکولوژيک .مجلهی
خشکي و خشکسالي ،شماره  :3۱صص.۵1- ۳۵
بيروديان ،نادر .)3131( .اصول مديريت مناطق بياباني .انتشارات رشاد ،گرگان .ص.۹3
جعفرنيا ،شهرام ،.حجتي ،سيد محمد و يحيي کوچ .)31۲3( .تأثير خصوصيات خاک و آب بر مشخصههای رويشي درختان
حرا در رويشگاه قشم استان هرمزگان .فصلنامهی عل وم محيطي ،شماره .3۱3- 3۵۱ :1۳
جعفری ،محمد ،.طويلي ،علي ،.رستم پور ،مسلم ،.زارع چاهوکي ،محمدعلي و اصغر کهندل .)313۵( .بررسي رابطه
خصوصيات خاک با پراکنش گونهی های گياهي در مراتع استان قم .پژوهش و سازندگي ،شماره  :۷1صص .331- 33۳
خداقلي ،مرتضي ،.قصرياني ،فرهنگ ،.بيات ،مينا و مژگان السادات عظيمي .)31۲3( .بررسي اثر شدتهای مختلف برداشت بر
توليد علوفه و شادابي گونهی  Stipa arabicaدر اصفهان .فصلنامهی تحقيقات مرتع و بيابان ايران ،شماره  :۱3صص۵۹3
.۵33-
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 .33خدری غريبوند ،حجت اله ،.قاسمعلي ديانتي ،تيلکي ،.مصداقي ،منصور ،.سهرابي ،هرمز و منوچهر سرداری .)3133( .تأثير
خصوصيات خاک ،جهت ،شيب و ارتفاع بر پراکنش گونهی کافوری در منطقهی دوتو  -تنگ صياد استان چهار محال و
بختياری .مجلهی مرتع ،شماره  :33صص .1۷۵- 1۳۷
 .3۹خطيبي ،رسول ،.قاسمي آريان ،ياسر ،.اسفنديار ،.جهانتاب و محمدرضا حاجي هاشمي .)31۲3( .بررسي رابطهی خصوصيات
خاک مؤثر بر تيپ های رويشي (مطالعه موردی :مرتع دجينگ خاش  -تفتان بلوچستان) .فصلنامهی تحقيقات مرتع و بيابان
ايران ،شماره  :۱۳ص.۷۷ - 3۲
 .31دلبری ،سيد مهدی .)313۲ ( .بررسي رابطه و ويژگيهای رويشي بسط پابلند (  )Stipagrostis pennataبا خصوصيات
فيزيکوشيميايي خاک مناطق خشک وبياباني (مطالعه موردی :دشت سبزوار) .پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه علوم
ک شاورزی و منابع طبيعي گرگان ،ص .۷
 .3۱زارع حصاری ،بهارک؛ قرباني ،اردوان؛ عظيمي ،فرزانه ،هاشمي مجد ،ک اظم و علي ،اصغری .)31۲1( .عوامل بوم شناختي مؤثر
بر پراکنش گونهی  Artemisia fragrans Willdدر دامنه های جنوب شرقي سبالن ،مجلهی مرتع ،شماره  ،13صص
.۹۱۱- ۹13
 .3۵سادات عظيمي ،مژگان ،.بخشنده ،مريم ،سندگل ،عباسعلي و مرتضي اکبرزاده .)31۲3 (.مطالعه تأثير درجهی روز  -رشد و
رطوبت خاک بر فنولوژی گونهی  Stipa hohenackerianaدر مراتع خشک و نيمهخشک .فصلن امهی تحقيقات مرتع و
بيابان ايران ،شماره  :۱۷صص .11۹- 1۹3
 .3۳عبداللهي ،جالل ،.نادری ،حسين و منيرالسادات طباطبايي زاده .)31۲1( .بررسي مؤلفههای رويشي گونهی Artemisia
 sieberiدر ارتباط با متغيرهای بارندگي و خصوصيات فيزيکي  -شيميايي خاک در مراتع استپي يزد .دو فصلنامهی
تحقيقات مرتع و بيابان ايران ،شماره  :۹1صص .3۱۱- 311
 .3۷فراهاني ،ابراهيم ،.شاهمرادی ،امرعلي و سميرا اديبي .)31۲3 (.آتاکولوژی گونهی & Stipa hohenackeriana Trin
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