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  چکیده 
هاي استان تشکیل  که در بعضی از عرصه است) Chenopodiaceae(اسفناج پایا متعلق به خانواده  یگیاه) Salsola tomentosa(شور  گیاه بوه
ه سال با هدف شناسایی به مدت س 1383گونه از سال  این مطالعه و تعیین نیازهاي بوم شناسی .شود می همراه درمنه دیدهها  در دیگر عرصه تیپ داده و

زنـی بـذر،    ، توپوگرافی، خاکشناسی، عوامل اقلیمی، فنولوژي، خصوصیات مرفولوژیکی، قابلیت جوانهرضوي هاي گونه در سطح استان خراسان رویشگاه
بازدیـد صـحرایی و نتـایج     هـاي مربوطـه و   مطالعه زمین شناسی و خاکشناسی رویشگاه با اسـتفاده از نقشـه  . ماندگاري و نحوه زادآوري انجام پذیرفت

 گناباد و بردسکن رویشگاه دودر  یکبار روز 15 زمانی هر بوته به فاصله 30تقویم رشد و مطالعه مرفولوژیکی با عالمت گذاري . آزمایشگاهی انجام گردید
پـالت   بـا  )رویشـگاه در هـر  (تر از یکدیگر کیلوم 3به فاصله  کیلومتر و 10وضعیت پوشش گیاهی نیز با استفاده از سه ترانسکت به طول . تعیین گردید

اي  العاده به شرایط خشکی سازگاري فوق نتایج این آزمایش نشان داد که بوه شور .روي هر ترانسکت انجام شد يکیلومتر فواصل یکدر متر  1×2گذاري 
در مراتع مناطق خشک به وفور دیده  دلیلبه همین  ،شود میهوایی در بهار، تابستان و پائیز کم چرا هاي  این گونه بدلیل وجود کرك زیاد در اندام. دارد
گیرد و از این لحاظ بـراي   هاي آن مورد چرا قرار می اهمیت آن از این رو است که در زمستان در اوج فقر مراتع مناطق خشک، بذر و سرشاخه. شود می

 .هاي بیابانی حائز اهمیت است رسایش آن بدلیل گستردگی گونه در عرصهگذشته از آن، اثرات زیست محیطی و جلوگیري از ف .د داردزیادامداران اهمیت 
 .نیمه عمیق تا عمیق با بافت شنی تا لوم شنی همراه مقادیر بسیار گچ رویش داردهاي  این گونه در خاك

  
  اکولوژي اتو، بوم شناسی فردي، فنولوژي، Salsola tomentosa: کلیدي واژه هاي

  
     1   مقدمه

احیاء  ،شدن یهاي مبارزه با پدیده بیابان ترین شیوه لییکی از اصو
جهت نیل بـه ایـن هـدف شـناخت و      .باشد می  پوشش گیاهی بیابان

هاي سازگار با شرایط بیابـان از اهمیـت ویـژه برخـوردار      معرفی گونه
هاي مهـم مرتعـی    در مورد آت اکولوژي گونهجهان و ایران در . است

در ارتباط با ولی  انجام شده است اي توسط محققان مطالعات گسترده
  Salsola tomentosaخصوصـیات اکولـوژیکی و فنولـوژیکی گونـه     

هایی در رابطـه بـا پـراکنش     تنها بررسی تحقیقاتی صورت نگرفته و
  .شناسـی آن صـورت گرفتـه اسـت     جغرافیایی و خصوصـیات گیـاه  

Assadi (2001)       پراکندگی ایـن گونـه را در ایـران، قفقـاز، آسـیاي
افغانستان ذکر کرده است به این ترتیب که در ایـران ایـن    زي ومرک

                                                        
  طبیعی خراسان رضويمحقق مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع  -1
  عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور -2
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته علف هاي هرز، دانشکده کشاورزي، دانشگاه  -3

  فردوسی مشهد
  )Email: alireza 884@gmail.com:          نویسنده مسئول -(* 

شمال، شمال غرب، غرب، مرکز، شمال شرق، شرق، جنوب گونه را در 
پراکندگی  شده است کهنامبرده متذکر  .است وجنوب شرقی ذکر کرده

 این گونه در ایران وسیع بوده و از نظر شکل ظاهري گوناگونی زیادي
پوشش کرکی گیاه یکی ازصفات غیر ثابت در . دده می نشان از خود را

  .یابد میزان کرك به طرف جنوب ایران افزایش می. گیاه است
 Mozaffarian (2000) پراکندگی قابل توجهS. tomentosa  را

در سراسرنواحی بیابانی یزد به همراه درمنه و قیچ یا درمنه دانسـته و  
ایجاد پوشش گیاهی  یی وزدا  قابل توجهی براي آن از نظر بیابانارزش 

  شـور  کنـد گیـاه بـوه    بیان مـی  Dashtkian (2004) .قائل شده است
)S. tomentosa(  یکی از گیاهانی است که در سطح استان یزد داراي

که تراکم آن زیاد باشد به باشد و در جاهایی  بسیار زیادي میپراکنش 
مظـاهر   همراه گیاهان دیگر یا به تنهایی تشکیل تیپ داده اسـت و از 

ــت  ــانی اس ــاطق بیاب ــول   Nechaeva (1988) . من ــی اص در بررس
اکولوژیکی بازسازي پوشش گیاهی مراتع بیابانی شوروي سابق چنین 

گیاهان علوفه اي با ارزش بـراي  بوه شور، هاي  نتیجه گرفت که گونه
  . باشند می احیاء مراتع با هزینه کم

  کشاورزي اسیبوم شن نشریه
  89- 100 .ص ،1388 زمستان، 2شماره ، 1جلد 

Journal of Agroecology 
Vol. 1, No. 2, Fall 2009, p. 89-100 



  1388، سال 2، شماره 1بوم شناسی کشاورزي، جلد نشریه      90

 شناسی محسوباز مهمترین مباحث بوم ها  مطالعه فنولوژي گونه
 Salehi & Hoveizeh (2001). شود که باید مد نظر قـرار گیـرد   می

مرتعی بومی در مناطق استپی و نیمه استپی گـرم  هاي  فنولوژي گونه
هـاي   خوزستان را مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتنـد کـه گونـه   

هـاي   مختلف با توجه به سرشت زیستی خود دورههاي  متعلق به تیره
متعلق هاي  دهند و گونه می را در مقاطع زمانی متفاوتی انجام فنولوژي

هاي  وقوع پدیدههاي  به یک تیره با همدیگر انطباق بیشتري در تاریخ
اي با توجه به  بوتههاي  همچنین گونه. دهند می فنولوژي از خود نشان

گندمی و علفی هاي  در مقایسه با گونه تحمیل شرایط نامطلوب محیط
 .Khademi et al. اي دوره رویشـی بیشـتر هسـتند   پهـن بـرگ دار  

فنولوژي چند گونه مهم مرتعی را در استان لرسـتان مطالعـه    (2002)
کردند و اظهار داشتند که بهترین راه براي تشـخیص زمـان مناسـب    

  .مهم مرتع استهاي  ورود دام به مرتع بررسی فنولوژي گونه
 .Sلوژیکی گونه این تحقیق و بررسی با هدف تعیین احتیاجات اکو

tomentosa   هـاي   آت اکولوژي مهمترین گونه "در قالب طرح ملی
در اسـتان خراسـان رضـوي     "هاي مرتعی ایران  مرتعی در اکوسیستم

 .انجام گرفت
  

  ها مواد و روش
  تهیه نقشه رویشگاه گونه مورد مطالعه در استان خراسان

اسـتان  پراکنش وسیعی در اراضی بیابـانی   S. tomentosa گونه 
لـذا  . شود که این گونه وجود نداشته باشد کمتر جایی یافت می دارد و

ابتدا با استفاده از نقشه پوشـش گیـاهی اسـتان منـاطقی کـه جـنس       
Salsola  سـپس بـا مراجعـه بـه     . دهد تعیین گردید تیپ تشکیل می

بدین ترتیـب بـا اسـتفاده از    . شدمشخص  Salsolaمحل، نوع گونه 
سـازمان  تپـوگرافی   250000/1هـاي   قشـه نقشه پوشـش گیـاهی و ن  

و   و مشاهدات صحرایی نسبت به تکمیل نقشـه رویشـگاه   جغرافیایی
هاي  با توجه به تعدد وگستردگی رویشگاه. شدرقومی کردن آن اقدام 

ــکن    ــاد و بردس ــتان گناب ــتان در دو شهرس ــه در ســطح اس ــن گون ای
رویشـگاه   گیریهاي مربوطه در ایـن دو  هایی انتخاب و اندازه رویشگاه
  .انجام شد

ها  ی در هر یک از رویشگاهآوري آمار و اطالعات اقلیم جهت جمع
تـرین و ترجیحـاً هـم     از اطالعات نزدیکترین، هم ارتفاع سعی شد که

هـاي هـم    ترین ایستگاه هواشناسی و همچنین اطالعات نقشـه  جهت
به منظور مطالعه روابط بـین  . باران، هم دما و هم تبخیراستفاده گردد

درجه حـرارت و بارنـدگی و تعیـین ماههـاي خشـک و تـر، منحنـی        
آمبروترمیک ایستگاههاي مـورد اسـتفاده در طـول دو سـال بررسـی      

  . فنولوژي گونه جداگانه ترسیم شدند
هـاي   در هر یـک از رویشـگاه  جهت انجام مطالعات خاکشناسی، 

یک پروفیل خاك حفر و تشـریح گردیـد و پـس از تعیـین      ،مطالعاتی

ها یک نمونه تهیـه و جهـت آنـالیز بـه     آنخاك از هر یک از  هاي افق
گیري شده براي  فاکتورهاي اندازه. آزمایشگاه خاکشناسی ارسال گردید

 -4بافت خاك   -pH  2- EC  3 -1 :از دعبارت بودنهر نمونه خاك 
مقدار کلسـیم و  -7 مقدار سدیم محلول-6درصد گچ  -5 هکدرصد آ

  .لیدرصدکربن آ -SAR   9- ESP  10-8منیزیم محلول 
هــاي  رویشــگاهجهــت بررســی پوشــش گیــاهی در هــر یــک از 

سه ترانسکت به  ،با توجه به گستردگی و تراکم باالي گونه ،مطالعاتی
کیلومتر از یکدیگر در نظـر گرفتـه    3/3کیلومتر و به فاصله  10طول 

متـر   1×2شد و در روي هر ترانسکت به فاصله یک کیلـومتر پـالت   
هـاي   پوشش تاجی، تراکم، فراوانی، گونه(وه حضور گونه گذاشته و نح

مـورد بررسـی قـرار گرفـت و     ) همراه، درصد پوشش کـل و زادآوري 
  . همراه در عرصه تعیین گردیدهاي  همچنین گونه

به منظور مطالعه تغییرات ریخت شناسـی فصـلی گونـه و تهیـه     
 1385و  1384هاي  تقویم مراحل رویشی و زایشی گونه، در طی سال

انتخاب و عالمـت گـذاري    ها رویشگاهبیست پایه ثابت در هر یک از 
بر این اساس مراحل آغاز رشد رویشی، طول دوره رشد، ظهور . گردید
دهنده، آغاز گلدهی، گرده افشانی، مراحل مختلف نمـو   هاي گل ساقه

روز یکبـار بررسـی شـد و در نهایـت تقـویم       15بذر بـه فاصـله هـر    
بـر شـدند تـا     ها کف تعدادي از بوته. گردیدفنولوژیکی گونه مشخص 

خصوصـیات  . مقایسه تغییرات مراحل رشد و نمو در آنها صورت گیـرد 
مرفولوژیکی مانند رشد سال جاري، ارتفاع متوسط و تـاج پوشـش در   

به منظور مطالعه نحوه عالوه بر این  .دار انجام گردید هاي عالمت بوته
ط مزرعـه مطالعـاتی   شـرای تجدید حیات گونه هم در عرصه و هم در 

جهـت بررسـی نحـوه تکثیـر گیـاه از       بدین ترتیب که. صورت گرفت
طریق بذر، پس از جمع آوري بذور در فصل مناسب، اقدام به کاشـت  

درصـد  . در عرصه طبیعی و همچنین در داخل گلدان پالسـتیکی شـد  
ــه ــتقیم   اســتقرار بوت ــاهده مس ــا مش ــی ب ــین و زادآوري طبیع ــا تعی ه

تعیـین  به منظور  .ساله در عرصه یادداشت برداري شدهاي یک گیاهچه
آوري شـده در شـرایط    جمـع  بـذور  نیـز  قوه نامیـه و وزن هـزار دانـه   

آزمایشگاهی دو سال پیاپی کشت و قوه نامیه مورد مقایسه قرار گرفت 
با حفر پروفیل در هر یک همچنین  .و وزن هزار دانه نیز تعیین گردید

یشه گیاه نمایان و بررسی شد بر ایـن  ر مورد مطالعه از رویشگاههاي
تا حد امکـان مـورد   نیز ها  اساس عمق و میزان نفوذ و گسترش ریشه

  .مطالعه قرار گرفت
با پرس و جـو از   ابتدا   S. tomentosaگونه براي بررسی چراي 

چوپانان و خبرگان محلی اطالعـاتی از نحـوه چـرا وخـوش خـوراکی      
مـورد  هـا   یز وضعیت چراي بوتـه آوري گردید و بعد نحوه چرا و ن جمع

یادداشـت   زمان با بازدیدهاي مربوط به همبعالوه . بررسی قرار گرفت
هاي فنولوژیکی، آفات مشـاهده شـده بـر روي بوتـه، نمونـه       برداري

برداري وجهت شناسایی به آزمایشگاه بررسی آفات مرکـز تحقیقـات   
  .ارسال گردید يکشاورزي ومنابع طبیعی خراسان رضو
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  خراسان رضوي  در استان    S. tomentosaمناطق پراکنش  - 1 شکل

Fig 1- Spread region of S. tomentosa  at Khorasan razavi privence  
 

  نتایج و بحث
  رضوي خراسان در استان   S. tomentosaهاي گونه رویشگاه

با استفاده از نقشه پوشش گیاهی و همچنین بازدیدهایی میـدانی  
ر  استان خراسان رضوي بعنوان رویشـگاه گونـه مـورد    مناطق ذیل د

  .گردید تکمیل   S. tomentosaنقشه پوشش مطالعه شناسایی و 

در تشـکیالت مـارنی شـمال شـهر سـبزوار       :شهرستان سبزوار -
متر  1550اطراف روستاهاي بالش آباد وکراب با میانگین ارتفاع حدود

  .از سطح دریا
سرخس اطـراف روسـتاهاي   جاده مشهد به : شهرستان سرخس -

  .متر 950آباد با میانگین ارتفاعی  مزدآوند، دوراهی صالح
اطراف روستاي سمیع آباد و قلعه حمام با : شهرستان تربت جام -
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  .متر 750میانگین ارتفاعی 
آباد اطراف روستاي نیاز جنوب شهر سنگان و: شهرستان خواف -

  .متر 950با میانگین ارتفاعی 
جاده جنگل، اطراف روسـتاهاي جنگـل و   : ارشهرستان روشتخو -

  .متر 1300جنت آباد با میانگین ارتفاعی 
 -جنوب تربت حیدریه، جـاده گنابـاد  : شهرستان تربت حیدریه  -

نصرآباد به طرف مشرق تا  تربت حیدریه، اطراف روستاهاي دوغ آباد و
کوه خیبر تیلو، اطراف اسالم قلعه و روستاي تکروك باال شمال همت 

  .متر 1450د اطراف کوه فغان با میانگین ارتفاعی آبا
دامنه جنوبی ارتفاعـات درونـه، جنـوب شـهر     : شهرستان کاشمر-

آباد منطقه عطاعیه با میانگین  فیض -آباد ، جاده کاشمر کاشمر و خلیل
  .متر 1100ارتفاعی 

حاشیه کویر نمـک ، اطـراف روسـتاهاي    : شهرستان بردسکن  -
  .متر 926ا میانگین ارتفاعی جعفر آباد و سعد الدین ب

بجستان،  -دشت جنوبی گناباد، جاده گناباد : شهرستان گناباد  -
تربت حیدریه دشت عمرانی ، دشت شـرقی گنابـاد بـا     -جاده گناباد 

  .متر 1156میانگین ارتفاعی 
  

  رویشگاه ها وضعیت اقلیمیبررسی 
S. tomentosa بـه منظـور  . تورانی رویـش دارد -در اقلیم ایرانی 

تعیین خصوصیات آب و هوایی سعی گردید در دو رویشگاه مطالعـاتی  
ــرین ایســتگاه  ــات نزدیکت ــاد و بردســکن از آمــار و اطالع هــاي  گناب

میانگین  که بر این اساسها استفاده گردد،  هواشناسی به این رویشگاه
میلی متر، بردسـکن در دوره   6/143ساله گناباد  18بارندگی در دوره 

جوي در هاي  عمده ریزشدر این مناطق  .بودی متر میل 141ساله  15
متوسط درجه حـرارت سـالیانه   . گیرد زمستان تا اوایل بهار صورت می

درجـه سـانتیگراد و    6/17و  5/17 ایستگاه گناباد و بردسکن بترتیـب 
در . بودمیلی متر   8/2781و  9/2776متوسط تبخیر ساالنه به ترتیب 

ناسی مناطق مورد مطالعه ذکر مشخصات ایستگاههاي هواش 1جدول 
  .شده است

دما، همباران، هم تبخیر و  بر اساس اطالعات حاصل از خطوط هم
هاي اطالعاتی جداگانه بر روي نقشه  هم اقلیم جاماب که بصورت الیه

که دامنه تغییرات بارنـدگی   شدها همپوشانی شدند، مالحظه  رویشگاه
. داشتمتر نوسان  میلی 300تا حداکثر 50در مناطق پراکنش از حداقل 

درجـه   20ثر تـا حـداک   5/12متوسط درجه حـرارت سـاالنه از حـداقل   
 بـود تغییرات تبخیر سـاالنه نیـز قابـل توجـه      .سانتیگراد متفاوت بود

متر در مناطق مختلف  میلی 3800تا حداکثر  2500بطوریکه از حداقل
رتن روش دومـا (هاي هم اقلیم جاماب  وشانی نقشهاز همپ .اتفاق افتاد

درصـد   90گردد  و پوشش گونه مورد مطالعه معلوم می) توسعه یافته 
 . اندها در اقلیم خشک بیابانی سرد قرار گرفته  این رویشگاه

  
  رویشگاه ها وضعیت توپوگرافیبررسی 
بیابانی و تپه هاي  در عرصه   S. tomentosaگونه هاي  شگاهروی

ص اراضی گچی هاي با بافت متوسط تا سبک بخصو ماهوري در خاك
هاي این گیاه از سطح  دامنه ارتفاعات رویشگاه. شود به وفور یافت می

متـر   1550تـا ) آبـاد درگـز   لطف(متر  330در استان خراسان بین ،دریا
مطالعاتی گناباد و بردسکن هاي  متغیر و در رویشگاه) آباد سبزوار بالش(

گونه در تمام این  .بودمتر  926و  1156به ترتیب ارتفاع از سطح دریا  
تغییـرات درصـد    در مناطق مورد بررسی مشاهده شد که جهات شیب

 .بوددرصد متفاوت  50تا  2شیب مناطق بین 
  

  رویشگاه ها و قابلیت اراضی یزمین شناسبررسی 
بـا نقشـه      S. tomentosaهاي گونـه   با انطباق نقشه رویشگاه 

اضـی اسـتان   زمین شناسی استان و نقشه ارزیابی منـابع و قابلیـت ار  
هاي مختلف ایـن گونـه عمـدتاً     شود که رویشگاه خراسان مشاهده می

اي و اراضی تپه ماهور یعنی تیپ  اراضی دشت دامنههاي  شامل آبرفت
در . با پسـتی و بلنـدي زیـاد و فرسـایش یافتـه اسـت       2و  4اراضی 

شناسی ایران مناطق رویش آن در استان خراسـان در   تقسیمات زمین
بـا  هـاي   این گونه بر روي نهشت. ه استزي واقع شدزون ایران مرک

آهکی، کنگلومرایی و ماسه سـنگ  هاي  سن کواترنري از جنس سنگ
 .گچی در اعماق خاك رشد و نمو داردهاي  سخت نشده با الیه

  
  ی رویشگاه هامطالعات خاکشناس

  خـاك، گونـه  بر اساس بررسیهاي بعمل آمـده و نتـایج آزمـایش    
 S. tomentosa   ریـزه   اضی سبک به همراه مقدار زیادي سنگدر ار

با درصد باالي گچ و آهک و همچنین شوري متوسط تا کـم رویـش   
گچی بـه حـدي اسـت کـه در     هاي  سازگاري این گونه با خاك. دارد

 .Sنیمرخ خاك گچ بصـورت خـالص و بلـوري وجـود دارد و ریشـه      
tomentosa      در گچ نفوذ کرده و قادر به جـذب آب و مـواد غـذایی 

مورد نیاز است ایـن در شـرایطی اسـت کـه در چنـین خـاکی سـایر        
هاي خاص که الیه گچی  هاي گیاهی وجود ندارند مگر در محل گونه

با توجه به مطالب فوق الذکر  .در تحت االرض خاك قرار داشته باشد
این گونه مناسب مراتع مناطق کم باران و فقیر از نظـر مـواد غـذایی    

ها  مشخصات فیزیکوشیمیایی خاك رویشگاه 3و 2در جداول . باشد می
هـاي بـا    در خـاك   S. tomentosaدامنه گسترش . قید گردیده است

دسـی   5/9شوري خاك سـطح االرض حـداکثر تـا    اسیدیته قلیایی و 
نتایج فوق حـاکی از وجـود آهـک در خاکهـاي     . زیمنس بر متر است
بیش  هاي تحتانی خاك به است و گچ در افق% 15رویشگاه به میزان 

  .رسد نیز می%  80از 
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  رویشگاه گنابادنتایج آنالیز خاك پروفیل   - 2جدول 
Table 2- Soil profile analysis of Gonabad habitat 

  عمق
(cm)  

Depth 

  اسیدیته
Acidity 

  هدایت الکتریکی
(ds/m)  

Electrical 
conduction  

مواد خنثی 
 شونده

%  
Inactive 
matter 

 مواد الی
%  

Organic 
matter 

 گچ
(meq/100gr)     

%  
Chalk  

  

 شن
%  

Sand 

 الي
%  
Silt 

 رس
%  

Clay 

  بافت
Texture 

0-9  18.1  0.76  15  0.21 2 29.4 65  26  9  
  لوم شنی
Sandy 
loam 

9-28  8  4.44  14.3  0.19  5 73.5  65  22  13  
  لوم شنی
Sandy 
loam  

28-
100 8/1  13.53  17.6  0.12  18 264.7 62  29  9  

  لوم شنی
Sandy 
loam  

  
  رویشگاه بردسکننتایج آنالیز خاك پروفیل  - 3جدول 

Table 3- Soil profile analysis of Bardeskan habitat 

  عمق
(cm)  

Depth 

  اسیدیته
Acidity 

  هدایت الکتریکی
(ds/m)  

Electrical 
conduction  

مواد خنثی 
 شونده

%  
Inactive 
matter 

 مواد الی
%  

Organic 
matter 

 گچ
(meq/100gr)     

%  
Chalk  

  

 شن
%  

Sand 

 الي
%  
Silt 

 رس
%  

Clay 

  بافت
Texture 

  لوم  16  39  45 58.8  4  0.27  17.6  1.36  8.2  0-9
Loam   

9-38  8.1  2.17  15.9  0.08  10 147 68  22  10  
  لوم شنی
Sandy 
loam  

38-
100 7.9 4.8 12.1 0.05 90 1325.5 78 17 5 

  شن لومی
Loamy 
sand 

 
  همراه  هاي گونهمهمترین   - 4جدول 

Table4- Most important participant species 
  ردیف
Row 

  نام علمی
Scientific name 

  نام فارسی
Persian name  

  خانواده
Family 

1  Artemisia sieberi درمنه دشتی  Compositae 
2  Launaea acanthodes  چرخه  Compositae  
3  Acantholimon sp. میر حسن کاله  Plumboginaceae 
4  Peganum harmala اسپند  Zygophyllaceae 
5  Heliotropium sp. آفتاب پرست  Boraginaceae  
6  Scariola orientalis سو  Compositae 
8  Salsola Sp. شور یکساله  Chenopodiaceae  

 

  هاي همراه غالب و گونههاي  تیپ
رضـوي  هاي بعمـل آمـده در اسـتان خراسـان      با توجه به بررسی

که این گونه در خیلی از مناطق بـه تنهـایی یـا بـه      شود مشاهده می
و در اکثر مناطق به  دهد همراه درمنه تیپ غالب گیاهی را تشکیل می

هاي همراه   مهمترین گونه. شود عنوان گیاه همراه تیپ اصلی دیده می
  .آمده است 4ها در جدول  در رویشگاه   S. tomentosa با

  
پوشـش  (پوشش گیاهی چگونگی حضور گونه مورد مطالعه در 

  )تاجی، تراکم و فراوانی
محاسبات درصد پوشـش تـاجی، تـراکم، فراوانـی و زادآوري در      

  .است آورده شده است 5مطالعاتی انجام و در جدول  رویشگاه
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  مطالعاتیهاي  شگاهیدر رو ي پوشش گیاهیمتوسط پارامترها - 5جدول 

Table 5- The mean of vegetable coverage parameters at studied sites 

  ردیف
Row 

  رویشگاه
Habitat 

  متوسط درصد پوشش تاجی
Mean of canopypercentage 

  (%)فراوانی 
Frequency (%) 

بوته در (تراکم 
  )هکتار

Density 
(plant.ha-1) 

  )در هکتار(زادآوري 
Reproduction (per 

hectare) 

  گناباد  1
Gonabad 

3.8  60%  6500  6000  

  بردسکن  2
Bardeskan 

4.8  70%  7833  9666  
 

    S. tomentosa اي سیستم ریشه
درصـد رطوبـت   . باشـد  اي مایل به سیاه می ریشه این گونه قهوه

اصلی بصورت   ریشه. باشد می درصد 25وزنی ریشه بسیار کم و حدود 
ریشـه  . باشـند  هاي فرعی کم می عمودي در خاك نفوذ کرده و ریشه

متري در خاك نفـوذ کـرده و در    1 مقاصلی در بعضی از شرایط تا ع
یـک یـا دو ریشـه    . رسـد  متر می 4/1این حالت طول ریشه اصلی به 

بزرگترین طـول  ها  شود که در بزرگترین بوته فرعی از آن منشعب می
تا  30هاي فرعی با زاویه بین  ریشه. رسد می متر نیز 2به  ریشه فرعی

 . زند درجه به اطراف خاك پنجه می 80
  

  فنولوژي
در . مطالعه نحوه حیات یک گیاه در طول سال را فنولوژي گویند

فنولوژي تغییرات ظاهري از قبیل زمان شروع رشـد رویشـی، ظهـور    
هاي زایشی، تشکیل گل و میـوه، تـاریخ رسـیدن بـذر و زمـان       جوانه

ریزش آن، دوره رکود و خواب زمستانه و شروع مجـدد دوره رویـش   
و مـدت زمـان بـروز    هـا   تـاریخ  شـناخت  .گیـرد  مورد بررسی قرار می

بـا  . هاي مهم فنولوژیکی یکی از اهداف اصلی این تحقیق است پدیده
توان زمان مناسب ورود و خروج  تعیین خصوصیات فنولوژیکی گیاه می

توان  از این طریق می. دام به مرتع را جهت چراي گونه مشخص نمود
را تعیین و نیز برداري و مدت زمان استفاده از گونه  بهترین فصل بهره

 کـه بـر ایـن اسـاس اطالعـات     .نظام چرایی مناسـب را تنظـیم کـرد   
آوري و در نهایـت   بردسکن جمع و گنابادهاي  فنولوژیکی در رویشگاه

  . ثبت گردید 6در جدول 
از نزدیک تـرین ایسـتگاه   ها  اطالعات اقلیمی هر یک از رویشگاه

استفاده از ایـن  ثبت شده است تا با  8و  7هواشناسی اخذ و در جداول 
اطالعات نمودار آمبروترمیک رسم و تغییرات مراحل مختلف رشد بـر  

هـا   منحنی .اساس تاریخ شروع و پایان پدیده فنولوژیکی ترسیم گردد
هاي مهم اقلیمی روي آنها مشخص  اند که شاخص طوري ترسیم شده

هاي مرطوب و خشکی منطقه کمک قابل توجهی به تفسیر  دوره. است
 از روي این نمودارها. نموده استهاي زیستی گیاه  لیمی پدیدهروابط اق

و ثبت زمان آغاز و پایان و نیز طول مدت زمان بروز هر  )2و 1نمودار (
 .Sتـوان گفـت کـه شـروع فعالیـت رویشـی        پدیده فنولـوژیکی مـی  

tomentosa   باشد و فعالیت زایشی آن بعد از  نیمه دوم اسفند ماه می

در زمان اوج دوره خشکی به این صورت که  است شروع دوره خشکی
باشد ریـزش   دهد و در پائیز در اوج بذر دهی می بطور متناوب گل می
از آنجا کـه گونـه مـذکور داراي کـرك     . شود می بذر در آذر ماه انجام

باشد در طول دوره رویشی و زایشی خیلـی کـم مـورد چـرا قـرار       می
در . باشد از بارندگی میگیرد و زمان مناسب چرا فصل زمستان بعد  می

 .Sباشد و از این لحاظ گونه  این زمان مرتع در فقر پوشش گیاهی می
tomentosa   شود بسیار مفید واقع می .  

  

  اتید حیو تجد يزادآور
گرم از طریق  7/6با وزن هزاردانه    S. tomentosaگیاه مرتعی 

پراکنـده  بذور پس از ریزش به کمک باد در عرصه . یابد بذر تکثیر می
گرفتن در درز و ترك خاك و جذب رطوبت در طول  شده و پس از قرار

از آنجا کـه ایـن   . باشد زمستان، در بهار آماده رویش و سبز شدن می
یابد جهت کاشت آن در عرصه دقیقاً  گیاه تنها از طریق بذر تکثیر می

مانند بذر تاغ باید عمل کرد یعنی بذر را روي شـیارهاي ایجـاد شـده    
پاشیم در اثر عمل باران بذر در عمق مناسب قـرار   له تراکتور میبوسی

مانند بذر سایر  باید توجه نمود که بذر این گونه. شود گرفته و سبز می
ها از خـاك   بوده یعنی لپه اپیژیل Chenopodiaceaeگیاهان خانواده 

آیند در نتیجه نباید عمق کاشت زیاد باشـد عمـق کاشـت     بیرون می
  .باشد تر مناسب میسانتیم 1حدود 
  

  زنی بذور قابلیت جوانه
به منظور بررسی قدرت ماندگاري بذور ابتدا بذور جمع آوري شده  

 93اي برابـر   از عرصه در شرایط آزمایشگاهی کشت شد که قوه نامیه
همین بذور بعد از یکسال در شرایط آزمایشگاهی کشت  .درصد داشت

دهد  نتایج نشان می. وردار بوددرصد برخ 75گردیدکه از قوه نامیه برابر 
یابد  که قوه نامیه بذور با گذشت زمان و در شرایط طبیعی کاهش می

گردد که در صورت عدم امکان نگهداري بذور در شرایط  لذا توصیه می
هر چه زودتر نسبت به کاشت آن اقـدام  ) رطوبت وحرارت کم(خاص 

قـه پـروژه   کشت مستقیم بذر این گونه به همـراه بـال در منط   .گردد
که نتایج نشان دادند . انجام گردید 1383آبخوانداري گناباد در بهمن 

  .زده و مستقر شدند بذور جوانه
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  هاي مطالعاتی  تاریخ وقوع مراحل مختلف فنولوژیکی در سایت - 6جدول 

Table 6- Date of phonological stages occurrence at studied sites  

  رویشگاه
Habitat 

  دشروع رش
Growth 
starting 

  رشد رویشی
Vegetative 

growth 

  ظهور گل
Appearanc

e of flower 

 گلدهی کامل
Full 

flowering  

 رسیدن بذر
Seed 

ripening  

 ریزش بذر
Seed 

dispersal  

 خواب زمستانه
Winter 

dormancy  

  گناباد
Gonabad 

  اواسط اسفند
Mid March 

اواسط اسفند تا 
  ریل تیاوا

Early March 
to early July 

  ریل تیاوا
Late June 

ل یر تا اوایل تیاوا
  مهر

Late June to 
late 

September  

ل یل مهر تا اوایاوا
  آذر

Late 
September to 

late 
November 

ل آذر تا اواسط یاوا
  آذر

late 
November to 

early 
December 

اواسط آذر تا اواسط 
  اسفند

Early 
December to 
early March   

  بردسکن
Bardskan 

  مه اول اسفندین
Late 

February to 
early 

March  

مه اول اسفند تا ین
  ریل تیاوا

late February 
to   

early July  

  ریل تیاوا
Late June  

ل یر تا اوایل تیاوا
  مهر

Late June to 
late 

September  

ل یل مهر تا اوایاوا
  آذر

Late 
September to 

late 
November  

ل آذر تا اواسط یاوا
  ذرآ

late 
November to 

early 
December  

مه یاواسط آذر تا ن
  اول اسفند
Early 

December to 
early March  
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Table 7- Temperature and precipitation of Gonabad at 2006 

  ماه
Month 

  )میلیمتر(بارندگی   Temperature (centigrade)        )سانتی گراد(درجه حرارت 
Precipitation 

(mm) 
  مطلق حداکثر

Absolute maximum 
  مطلق حداقل

Absolute minimum 
  متوسط
Mean 

April  29.4  4 16.7 9.5 
May  40.4 11.8 26.1 7.3 
June  37 15.2 26.1  0  
July  42.6 17.2 29.9 0 

August  42.6 14.6  28.6 0 
September  39 8.8 23.9 0 

October  34.2 11.4 22.8 0 
November  30.8 2.4 16.6 37.5 
December  10.8 -2 4.4 19.9 

January  13 -7.4  2.8 9.2 
February  20.2 -3 8.6 64.1 
March  18.8 -3.4 7.7 30.9 
Annual   17.8 178.4 

  
  عکس العمل به چرا

از اطالعات محلی    S. tomentosaبه منظور بررسی نحوه چراي 
بر . صاحبه با چوپانان و مشاهدات چرا در عرصه استفاده شده استو م

اي با خوشخوراکی خوب محسـوب   گونه   S. tomentosaاین اساس 
 .S. شود ولی با توجه به گستره رویش و فصل چرا اهمیـت دارد   نمی

tomentosa لذا احشام چنـدان تمـایلی بـه چـراي آن      ،دار بوده کرك
س مشاهدات میدانی مناسبترین زمـان چـرا   در هر حال بر اسا. ندارند

پس از بارندگی و شسـته شـدن بوتـه، دام بـذور و     . باشد می زمستان
در این فصل علوفه مرتع  .کنند هاي بوته را چرا می قسمتی از سرشاخه

یکی از    S. tomentosaدر حداقل است و در بعضی از مناطق خشک 
در اوایل فصل . شود یمهمترین منابع تغذیه دام در زمستان محسوب م
باشـد احشـام جهـت     رویش که قسمتهاي هوایی گیاه نرم و تمیز می

در طول تابستان . کنند تغییر ذائقه نیز این گونه را کم و بیش چرا می
شود مگر در شرایط خشکسالی و کمبود شـدید علوفـه    چرا انجام نمی

ـ  . خـورد  مرتع، گوسفند نسبت به بز این گونه را بیشتر می ز در شـتر نی
به گفته ساربانان چنانچه بعلـت  . کند زمستان بیشتر از آن استفاده می

چرا کند    S. tomentosaکمبود علوفه در تابستان شتر بیش از حد از 
 .شود دچار اسهال می

  
  هاي مهم  آفات و بیماري

کند نوعی  مهمترین آفت که از قسمتهاي هوایی گیاه استفاده می
ــک  ــته پول ــه از راس ــته  Lepidopteraان دار پروان ــر راس   Ditrysiaزی

این خانواده . است Hyblaeidaeو خانواده  Hyblaeoideaباالخانواده 
داران در مناطق گرمسیري  پولک هاي کم جمعیت راسته بال از خانواده
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گونـه   20جـنس و حـدود    2باشد و شامل  استوایی و زیر استوایی می
ین خـانواده در دسـت   اطالعات دقیقی از سیستماتیک حشرات ا. است

دارنـد و   Noctuidaeهاي خانواده  نیست ولی شباهت زیادي با پروانه
آوري شده  گونه جمع. باشد هاي جلویی می اختالف در دو رگبال در بال

به احتمال زیـاد بـراي فـون ایـران جدیـد         S. tomentosaاز روي 
س کند، تخم پ ریزي می هاي جوان تخم این پروانه روي سرشاخه.است

از تبدیل شدن به الرو در داخل انساج گیاه جاگرفته و عکـس العمـل   

اي شکل در محل تغذیه الرو شده و الرو  اي پنبه گیاه باعث ایجاد توده
پس از تکمیل دوره رشـد ونمـو در همـان محـل تبـدیل بـه شـفیره        

اي شکل  اي پروانه از داخل توده پنبه پس از طی دوره شفیره. گردد می
بر اساس اظهارات مهندس حسن رحیمی عضو هیئت . (گردد خارج می

علمی بخش تحقیقات آفات و بیماریهاي مرکز تحقیقات کشاورزي و 
 )منابع طبیعی خراسان رضوي

  

 
  1385گناباد در سال سایت منحنی آمبروترمیک  -1نمودار 

Fig. 1- Ambrotermic curve of Gonabad site at 2006 
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Table 8- Temperature and precipitation of Bardeskan at 2006 

  ماه
Month 

  )میلیمتر(بارندگی  Temperature (centigrade)        )سانتی گراد(درجه حرارت 
Precipitation 

(mm) 
  مطلق حداکثر

Absolute maximum 
  مطلق حداقل

Absolute minimum 
  متوسط
Mean 

April  23.3 11.3 17.3 14.7 
May  32.3 19.9  26.1 3.4 
June  33.8 19.6 26.7 0 
July  42.6 19.2 30.9 0 

August  40 15 27.5 0 
September  36.8 10.2 23.5 0 

October  29.7 16.9 23.3 0 
November  22.1 11.3 16.7 25.9 
December  9 0.6 4.8 23.1 

January  6.5 0.5 3.5 9 
February  13 4 8.5 37.1 
March  17.4 -5 6.2  47.5 
Annual   17.9 160.7 
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  1385منحنی آمبروترمیک سایت بردسکن در سال  -2نمودار 

Fig.  2- Ambrotermic curve of Bareskan site at 2006 
 
  

  در حفاظت خاك   S. tomentosaاهمیت 
. فرسایش بادي در زمینهاي هموار و دشتهاي وسیع بیشتر اسـت 

زمینهاي واقع در بیابانها و دشتهاي وسیع که مانع و حفاظتی در برابر 
باد ندارند در معرض فرسایش شدید بادي قرار دارند بخصـوص ایـن   
فرسایش در مناطقی که پوشش گیاهی کمتري دارند و درصد زیـادي  

مناطق خشک و بیابانی بدلیل کمی . از خاك عریان است بیشتر است
ی ناچیزي برخوردار است در این منـاطق هـر   بارندگی از پوشش گیاه
  S. tomentosaتواند بسیار مفید واقع شود گونه نوع پوشش گیاهی می

با شرایط محیطـی سـخت سـازگار اسـت و در امـر تثبیـت خـاك و        
اسـتقرار ایـن   . کنـد  مـی   جلوگیري از فرسایش بادي نقش مهمی ایفاء

خشـکی مفـرط،    گونه و مقاومت آن در برابر باد و طوفان و همچنین
 .نماید ها فراهم می محیطی مناسب را براي رویش سایر گونه

  گیري نتیجه بحث و
طی قرون متمادي با شرایط نامسـاعد     Salsolaگیاهان جنس 

اقلیمی بـه ویـژه خشـکی مفـرط و شـوري زیـاد در شـرایط اقلیمـی         
توانند در اصالح واحیاء  می توراتی سازگاري فوق العاده یافته و_ایرانو

بـا وجـود اینکـه    ). Dashti, 2001( مراتع نقش اساسی داشته باشـند 
خشبی هستند جزء گیاهان مرغوب مورد تعلیـف    Salsolaهاي  گونه

 ,Kardeveni( باشـد  می دام بوده و زادآوري و میزان علوفه آنها باال
1992 .(S. tomentosa   به لحاظ اینکه در فصل رویـش)  دوره رشـد

وراکی مطلوبی برخوردار نیسـت در مراتـع   از خوشخ) رویشی و زایشی
مناطق خشک کمتر دچار آسیب شده و سطح نسـبتاً وسـیعی از ایـن    

داده است و از این نقطه نظر اهمیت بسیار زیادي در  مناطق را پوشش
با توجه به گسـترش گونـه در ایـن    . جلوگیري از فرسایش بادي دارد

نماید نکته قابل  ا میه مراتع محیط را نیز مساعد رشد و نمو سایر گونه
شور در زمانیکه علوفه مراتع کویري در حـداقل   توجه این است که بوه

ها  پس از اندك بارندگی با شسته شدن سرشاخه) فصل زمستان(است 
شود و در واقع اهمیت آن براي دامداران در این فصل  می و بذور، چرا

ـ  . گردد سال ملموس می ن گونـه  مسئله مهم دیگر که در ارتباط بـا ای
. العـاده گچـی اسـت    توان بیان نمود سازگاري آن با خاکهاي فوق می

اي  شناسی مناطق بیابانی خراسان به گونه شناسی و خاك ساختار زمین
است که گچ در نیمرخ خاك تجمع یافته و بصورت گچ کریستالی قابل 

مقادیر زیاد گچ در عمق کم خاك در خیلی از منـاطق  . مشاهده است
هاي گیاهی را محدود ساخته و ایـن در   و نمو سایر گونهخراسان رشد 

شور براحتی ریشه دوانی نموده و  حالی است که در چنین شرایطی بوه
  .کند رشد و نمو می

متـري اسـتان و در    1550تـا  330این گونه در دامنه ارتفاعی بین
رسد در ارتفاعـات   می شود و چنین بنظر تمام جهات شیب مشاهده می

گونه فوق در خاکهاي بـا عمـق زیـاد تـا     . مشاهده شود باالتر بندرت
شـود و شـوري متوسـط خـاك تـا حـدود        مـی  متوسط بخوبی مستقر

ها  غالب رویشگاه. کند دسی زیمنس بر متر را نیز تحمل می 10حداکثر
رشد رویشـی آن از اواسـط   . اند در اقلیم خشک بیابانی سرد واقع شده
جه سـانتیگراد اسـت شـروع    در 6اسفند ماه که میانگین حرارت حدود 

هاي خشبی سال گذشته ابتدا در  هاي رویشی روي شاخه شده و جوانه
گردد رشد رویشی تا اواخر خرداد ادامه  هاي رو به آفتاب ظاهر می شیب

شـود و تـا    دارد از این تاریخ به بعد همراه رشد رویشی گلها ظاهر می
تـداي مهـر بتـدریج    شود از اب پایان شهریور ماه گلها متناوباً ظاهر می

رسند کـه   گردند و در اواخر مهر به اوج خود می بالهاي میوه ظاهر می
دهد، بطورکلی گیاهـان جـنس سالسـوال در     نماي زیبایی به بوته می
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 ,Mozaffarian(دهند می فصل پائیز زیبایی خاصی به مناطق بیابانی
نیمه  کنند و از ها در آبان ماه رسیده و بتدریج ریزش می میوه). 2000

ها  رود این گونه در اکثر رویشگاه آذر به بعد گیاه به خواب زمستانه می
و نیـز ســایر   Artemisia sieberiبـه صـورت گونــه غالـب همـراه     

بذور بالفاصله پس از جمع آوري . شود مشاهده می Salsolaهاي  گونه
نامیـه   از قوه نامیه باالیی برخوردارند ولی با گذشت زمان بشدت قـوه 

بهتر . آوري بالفاصله باید کشت گردند یابد، لذا پس از جمع یکاهش م
است کاشت در زمستان هر چه زودتر انجام شود تا بذر قادر به جـذب  

بــذر پاشــی در عرصــه شــخم خــورده بســیار . رطوبــت کــافی باشــد

  .باشد آمیز می موفقیت
  

  يسپاسگزار
و منـابع   يقات کشاورزیاست محترم مرکز تحقیداند از ر می الزم

ه پرسنل یو کل ین توکلیدکتر حس يجناب آقا يخراسان رضو یعیطب
ـ گنابـاد بـه و   یعیو منابع طب يقات کشاورزیستگاه تحقیا آقایـان  ژه ی

قیصري که در اجـراي ایـن   ... مهندس مجتبی محرابی و مهندس یدا
  .تحقیق ما را یاري نمودند تشکر و قدردانی نمائیم
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Study of individual ecology of Salsola tomentosa (MOQ.) Spach  

at Khorasan Razavi 

 
H. Rahimi, A.A. Shahmoradi and A. Bagheri*1 

 
Abstract 

Salsola tomentosa is a permanent plant belonging to Chenopodiaceae family, Its type is formed in many 
areas and in some other areas it is seen sparsely with Artemisia species. Investigation and determination of 
ecological needs of the species S. tomentosa   was begun in 1383 and lasted for 3 years. The aim of the 
experiment was to recognize the locus of this species growth in Razavi Khorasan province. In this research, 
factors such as: topography, pedology, climatic conditions, phonology, morphological characteristics, capability 
of seed germination, permanency and the mode of reproduction were studied. Geological and pedological studies 
of the stands with the use of the respective maps and field visitation and laboratory results were done. Growth 
chronology and morphological study was done by marking 30 plants in two habitats Gonabad and Bardskan 
within a fifteen-day interval. Also, plant vegetation was determined by using 3 transects with a length of 10 kms 
and with a distance of 3 kms away from one another. (in each site ). A plotting of 1*2 was performed over each 
transect in every 1 km. the study result showed that S. tomentosa   adapts itself to arid conditions. This species, 
due to having lots of hairs in shoots is not grazed in spring, summer and fall. For this reason, it is abundantly 
seen in the ranges of dry regions. Its importance is due to the fact that in winter when there is poor vegetative 
growth in the arid range regions, seeds and twigs are grazed by animals. And for this reason it is of great value to 
the ranchers. Also bioenvironmental factors and control of soil erosion. For this reason the development of 
species in arid areas is of great importance. This species grows in semi deep and deep soils with sandy and sandy 
loam textures with a large amount of gypsum in soil. 
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