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 چکیده
-در پژوهش حاضر ویژگی Ochradenus ochradeni Abdallah اراضی شور با گونه شمح بیابانی ءبرای بررسی امکان احیا

های اقلیمی، فنولوژی و ویژگی بررسی گردید. شرایط ژئومورفولوژی، اکولوژیکی این گونه در منطقه بهمن ابرکوه های رویشگاهی و

 3CaCoی با بافت درشت تا متوسط، یهاخاکبیشتر در  که شمح بیابانینشان داد  هایجهنتبررسی شد.  سنجی )بیومتری(زیست

تر رویشگاه در . بسکندمی رشد 5/3 تا 1/0در دامنه  pHو  %11/7 ±2/7کم  O22H 4CaSO، % 0/33± 70/22زیاد 

های متوسط بارش. است %31/7 برابر با تاج پوشش بسیار کمدرصد . بود یممال هاییببا ش یشیفرسا  سردشت از هاییبخش

است.  زمستان و تابستان فصول در زیاد دمایی اختالف و ،mm 40و در بداف  mm3/21  آباد ساله در حسین 10ساالنه در دوره 

های است. گونهمؤثر  یفصل تابستان فاقد بارندگو نامنظم  یماهانه و فصل یپراکنش بارندگ ،ماه 17 یطوالن یارفصل خشک بس

در تابستان تا  یمرحله بذر دهنیمه شهریور،  تا بهار فصل درمرحله رویشی  داد.های همراه را تشکیل میگونه %52تیره اسفناج 

و  %22/32 برابر 3KNO  1%ی در تیمار زندرصد جوانه یشترین. ببود یاهمصادف با خواب گ یز و زمستانو پائ یورشهر یمهن

3KNO 2% 3زنی در و بیشترین سرعت جوانه %2/02 برابرKNO  1%   باشد. کمترین سرعت بذر در روز می 21/5برابر

 یرغ -شور یرغی هااکدر خکه این گونه نشان داد  های پژوهشیافته  گیری شد.اندازه %33/7هفته،  4 و 2زنی در سرمادهی جوانه

و غنی  دام یهتغذ یگونه برا یناز ا توانیمرتع م علمیو  درست یریتمد یبا اجرا ینبنابراکند. یرشد مسدیمی  –یمی تا شورسد

  شدن پوشش گیاهی بهره برد.

 زنی؛ پوشش گیاهی؛ فنولوژیاکولوژی فردی؛ جوانهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

هایی استت کته بتر روی    جمله کشور کشور ایران از

تتر  بتیش  و خشک کره زمین واقتع شتده استت    کمربند

و نتواحی   خشتک یمته جزء مناطق خشک و نآن نواحی 

جتتزء منتتاطق فراخشتتک محستتوب   جنتتوبی آن گتتاهی

 (. 31) شودمی

 بارنتدگی  قتدار ها افتزون بتر کمبتود م   در این عرصه

 بسیار متغیتر آن، تغییتر   ساالنه و توزیع غیریکنواخت و

 نیز مشکالت محیطتی را افتزایش داده استت    شدید دما

انتد  توانستته  باوجود این گیاهانی وجود دارند که .(13)

دهند؛ اما  در این شرایط نیز به رشد و حیات خود ادامه

 خشتک یمهن موجودیت این گیاهان در مناطق خشک و

و نادرستت  رویته  هتای بتی  بترداری بهرهو  در اثر تخریب

و تتتيمین ستتوخت و  زنتتیخه چتترای دام، سرشتتاماننتتد 

-هبت  ،مختلف آب و هوایی، ازلحاظ کمی و کیفی عوامل

 شدت به خطر افتاده است. 

-با آگاهی و شناخت علمی و عملی پیرامون ویژگتی 

توان از می تنهانههای بوم شناختی گیاهان هر منطقه، 

های مخرب و سیر قهقرایتی آن جلتوگیری نمتود،    عامل

تتتوان در متتی گیتتری معقتتول،بلکتته بتتا اتختتام تصتتمیم

 رشد گیاه درنگهداری، احیاء و توسعه آن قدم برداشت. 

حاصتل کتارکرد عوامتل مختلتف      های طبیعتی رویشگاه

باشتد.  ازجملته اقلتیم، ختاک و توپتوگرافی متی      زیستی

ی عنتتوان نیازهتتاایتتن عوامتتل بتته  بنتتابراین شناستتایی

در حفاظتت و احیتای    رویشگاهی گیاهتان اولتین قتدم   

 Abdallahبیابتانی   گیاه شتمح . شودیها محسوب مآن

ochradeni Ochradenus ورث  ای از تیتتتتترهگونتتتتته

Resedaceae،   گیاهی متعلق به منطقه ایران و تتورانی

و  جنتوب مرکتز،  که پراکندگی جغرافیایی این گیتاه در  

 باشتد؛ ایتن گیتاه عتالوه بتر ایتران در      ایتران متی  غرب 

یتتره عربستتتان نیتتز گستتترش دارد. گیتتاهی    جزشتتبه

هتای  بتا شتاخه  رنت   کمسبز  بدون کرک، ای،درختچه

هتای  ای استت و دارای بتر   تتوده  صتورت بته گسترده 

کوچکی که تنها در ابتدای فصل رشد روی گیتاه دیتده   

ها برابر دمگل و برگه عدد 25ها شود، بیشینه پرچممی

ی نتازک  کترده و دارای پوستته   باد گردو میوه کپسول 

 (. 24باشد )می

باشتد.  تتا اوایتل تابستتان متی     وفصل چرا در بهتار  

ساز این پژوهش شتد بتر پایتظ نظتر     ینهزمی که امسئله

-کارشناسان و دامداران محلی در طتول فصتل چترا بته    

ویژهدر آخر فصتل بستیار زیتاد متورد چترای دام قترار       

  .گیردمی

بر روی پراکنش جغرافیتایی و   گرفته انجامپژوهش 

کته گیتاه    شکل زیستی گیاهان کویر ابرکتوه نشتان داد  

در استت  و   ochradeni Ochradenus بیابانی  -شمح

خاک شنی گسترش دارد و تیره ورث با دو جنس و سه 

  (.47در این منطقه پراکنش دارد ) گونه

بررستتی فلورستتتیک منطقتته  بتتهی کتته امطالعتتهدر 

 بشاگرد استان هرمزگان پرداختته استت مشتخد شتد    

ه همتراه  ب ochradeni Ochradenusگیاه شمح بیابانی 

در آن منطقتته نیتتز  ورث ییتترهاز ت یگتترد چهتتار گونتته

 یبتر رو  یاگونه مطالعه یچه کنونتا (.3پراکنش دارد )

  گونه انجام نشده است. ینا یشگاهیهای روویژگی

هتای  هتای مشتابه بتر روی تعتدادی از گونته     بررسی

-های بومنمونه بررسی عنوانبه مرتعی انجام شده است؛

  S.G.Gmelinختی( گونتتظ شتتورهشتتنابتتومشتتناختی )

Salsola orientalis     در مراتع استتپی استتان اصتفهان

تتا   1777نشان داد کته ایتن گیتاه در دامنته ارتفتاعی      

تتتا  mm157متتتر از ستتطح دریتتا و بارنتتدگی    2777

mm257 ماهورهتا و  های اراضتی، تپته  در سال در واحد

هتایی  های فوقانی در ختاک ای و تراسهای دامنهدشت

(. ایتن  23بافتت ستبک تتا متوستط گستترش دارد )      با

محققین همچنین نشتان دادنتد کته تک یتر ایتن گونته       

رو بترای  یتن ا ازگیرد و ی انجام میراحتبهیله بذر وسبه

-اصالح مراتع مخروبه استپی کته حتداقل شترایط بتوم    

 .گونه را داشته باشد توصتیه شتد   یناشناختی مناسب 

العته اکولتوژیکی   شتناختی مط محققان در بررستی بتوم  

در استتان گلستتان    Salsolaهای جتنس  برخی از گونه

یکتی از   Salsolaهتای مختلتف   نشان دادنتد کته گونته   

مراتع استان گلستان بتوده   عناصر اصلی پوشش گیاهی

هتتای مختلتتف آن از اراضتتی پستتت کتته رویشتتگاه گونتته

های شتنی متفتاوت   های پوشیده از خاکمسطح تا کوه

له در اراضتی پستت بتا حتداک ر     ستا های یکاست. گونه

پراکنش دارند. همچنین نتایج این تحقیتق نشتان    15%
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 .Moq S جملته  از Salsolaداد که سه گونه از جتنس  

tomentosa، S. orientalis ،arbusculiformi Drob S. 

ها متفاوت بوده و شرایط اکولوژیکی با دیگر گونه نظر از

رویند ای میایهدر ارتفاعات و اراضی کوهستانی و کوهپ

(4 .) 

های های ژئومورفولوژی، ویژگیحقیق حاضر ویژگیت

زنتی و  های خاک، تیمارهای جوانهشناسی، ویژگییماقل

هتتای پوشتتش گیتتاهی گونتته شتتمح بیابتتانی    ویژگتتی

ochradeni Ochradenus    را در منطقه بهمتن ابرکتوه

با توجه به اهمیت این گونته   .دهدمورد ارزیابی قرار می

های سازگار، هتدفی کته   چرای دام و اهمیت گونهبرای 

کند شناسایی و مقایسه برخی پژوهش حاضر دنبال می

شناختی مؤثر بر استقرار ایتن گونته   ¬های بوماز ویژگی

هتای  در استان یزد است. همچنتین بتا بررستی ویژگتی    

خاک رویشتگاه گونته متورد مطالعته در نظتر استت تتا        

معرفتی آن بترای   سازگاری این گیاه بتا اراضتی شتور و    

 ی قرار گیرد.بررس موردهای شور احیاء و اصالح خاک
 

 هامواد و روش 

 موردمطالعهمنطقه 

 Abdallah ochradeni Ochradenusگونه شمح بیابانی 

یشگاه اصلی این روآباد و بداف، دو ینحس ظدو منطقدر 

 جنوب شهرستان ابرکتوه گیاه واقع در منطقظ بهمن در 

، پتتراکنش دارد. یتتزداستتتان و شتتهر  یجنتتوب غربتتدر 

 27 ° 53 13"آبتاد  ینحست  ظموقعیت جغرافیایی منطق

 ظو منطقت  یعتر  شتمال   74 °31 44"و  یطول شترق 

عتر    73°31 13"و  یطول شرق 13 °53 13"بداف 

 آبتاد حستین  میتانگین ارتفتا    واقع شده استت.  یشمال

m1277 و بداف m1577  (. 1از سطح دریا است )شکل 

 

 های ژئومورفولوژیررسي ویژگيب

های ژئومورفولوژی و  واحد اراضتی رویشتگاه   ویژگی

هتای  مورد مطالعته بتا بازدیتدهای صتحرایی و گتزارش     

 (.33) موجود ثبت شد

در آغاز بخش این مربوط به  هایبررسیبرای انجام 

های توپوگرافی و دیگتر اطالعتات،   گیری از نقشهبا بهره

قشته مورفولتوژی منطقته تهیته     نقشه شیب منطقته و ن 

گردید. سپس با در نظر گترفتن شتیب منطقته، شتیب     

هتتای مختلتتف نقشتته ژئومورفولتتوژی  واحتتدها و تیتت 

مقتتدماتی منطقتته تهیتته گردیتتد. پتتس از تهیتته نقشتته  

هتتای ژئومورفولتتوژی منطقتته طتترح، بتتا انجتتام رخستتاره

ها بازدیدهای میدانی، مرزها تدقیق شد و واحدها، تی 

 (. 33های ژئومورفولوژی نامگذاری شد )رهو رخسا

 

 شناسيهای هوا و اقلیمبررسي ویژگي

هتای اقلیمتی، درجته حترارت و     برای تعیین ویژگی

میانگین، حداقل و حداک ر رویشگاه با استفاده  بارندگی

ترین ایستتگاه هواشناستی، ایستتگاه    های نزدیکاز داده

عنوان ایستتگاه  و اسفندآباد به  بداف هواشناسی ابرکوه،

هتای  معرف متعلق بته ستازمان هواشناستی و ایستتگاه    

ستتال ستتاله و از  10هتتای آمتتاری وزارت نیتترو دردوره

جتدول  )مورد بررسی قرار گرفتت   1314لغایت  1300

(. همچنین بترای افتزایش دقتت کتار     11و  10،13( )1

هتای  دما )آمبروترمیک( از روش-عالوه بر منحنی بارش

دومتارتن، آمبترژه، گوستن بترای      بندی اقلیمتی تقسیم

هتای  (. از عامتل 37تعیین اقلیم رویشگاه استفاده شد )

دیگر اقلیمی همچون رطوبت نسبی، تبخیتر و تعترو و   

تعتتداد روزهتتای یخبنتتدان در ستتال بتترای تکمیتتل      

 های هواشناسی رویشگاه استفاده شد.ویژگی

 

 خاک هایبررسي ویژگي

تیتت  پتتس از بررستتی موقعیتتت رویشتتگاه، واحتتد و   

تشخید داده شد. سپس طی عملیتات   ژی آنژئومورفولو

میدانی پنج نقطه که شاهد خاک منطقه بتود، حفتر شتد.    

برداری از مناطق پرتراکم رویشگاه مکان معرف برای نمونه

هتای  برداری از الیته نمونه گونه مورد مطالعه، انتخاب شد.

cm 15-  صتتفر وcm 37-15  .ختتاک برداشتتت شتتدpH 

با دستتگاه   ECeو  1سنج  pH ا  با دستگاهاشب عصاره گل

-انتدازه  ds/mبرحستب   JohnWayمتدل   2ستنج  هدایت

  گیری شد.  

                                                 
1 pH-meter 
2 EC-meter 
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 بررسي مورد. موقعیت رویشگاهي گونه 0شکل

 

 های مورد بررسيایستگاه هایویژگي .0 جدول

 نوع ایستگاه ((mارتفاع از سطح دریا  عرض جغرافیایي طول جغرافیایي نام ایستگاه

 کلیماتولوژی 53 °23   52 °37 1435 سفندآبادا

 بارانسنجی 53 ° 14   70 °31 1570 ابرکوه

 بارانسنجی ۳۵ ° 10  77° 31 1577 بداف

 

 Kو  Na بترای تعیتین میتزان    1از روش فلتم فتتومتری  

از روش  Mg و Ca استتتتفاده شتتتد. meq/lit برحستتتب

 تعیتین  EDTA ورستین  تیتراستیون و کمپلکستومتری بتا   

بتتا  یو کمپلکستتومتر از روش تیتراستتیون CaCo3شتتدند. 

و از روش تیتراستتیون  Nو  نرمتتال NaOH 5/7 ینورستت

در هتر   نرمتال  4H2So 71/7بتا   ینبا ورست  یکمپلکسومتر

 P مقتدار (. 0گرفتت )  قترار  آزمتایش  متورد  هایک از نمونه

درصتد   با دستگاه اسپکترومتر برحستب   O 22H 4CaSOو

 و صتتفر -cm 15یتته ستتطحی (. ال31) گیتتری شتتدانتتدازه

 نظتر  در عمقتی  الیته عنوان به ترپائین اعماو وزنی میانگین

آماری قترار   وتحلیلیههای حاصل مورد تجزداده .شد گرفته

هتا از آزمتون دانکتن    . برای مقایسته میتانگین  (47) گرفتند

                                                 
1 Falme Photometery 

هتا  دار بودن تفتاوت محاسبه احتمال معنی(. 2) استفاده شد

 (.3جدول ) انجام شد P >75/7در سطح 

 

 موردمطالعهزني گونه بر جوانه مختلفیش تیمارهای آزما

 یبترا های مناستب  تعیین روش منظوربهین آزمایش ا

یتن  اگیاه شمح بیابانی انجتام شتد.   بذر  یزنجوانه یکتحر

تکترار   3یمار و ت 1با تصادفی  کامالآزمایش در قالب طرح 

H19C 22،شتاهد های اعمال شده عبارت از انجام شد. تیمار

 6O سه سطح در ppm 277، 477،377 4و  2، سرمادهی 

 02بتته متتدت  %2و  C  4، 3KNO 1%°در دمتتای هفتتته

 بتترایدقیقتته بودنتتد.  2بتته متتدت  4So2H 13%ستتاعت و 

 یقتتهدق 5بته متدت    NaClOی کتردن بتذرها از   ضتدعفون 

های مکتر شتده   تیمار با آب شستشواستفاده شد و پس از 
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عتدد بتذر درون هتر     37داد تعت  .شتد نجتام ا هابر روی بذر

ین شتمارش  نخست (.35و  1، 3دیش قرار داده شد )پتری

 ی در سومین روز و آخرین شمارش در دوازدهمینزنجوانه

یری گاندازه صفات روز پس از اعمال تیمارها انجام گردید.

 و 1ی کته از رابطته   زنت جوانته شده عبارت بودند از درصتد  

 آمد:ه دست ب 2رابطه  از ی کهزنجوانهسرعت 
 

 PG=(Ni ⁄ N)×100                           (1)  

PG روز ی در زنتتجوانتته؛ درصتتدi  ،امiN ؛ تعتتداد بتتذر

؛ تعداد کتل بتذر متورد    Nجوانه زده در روز آخر شمارش 

 (.21آزمایش است )
 

(2)                         
N

DiSi
1

/  =Rs 
 

 Rsزنی سرعت جوانه ؛iSای جوانه زده در تعداد بذره ؛

تعتداد   ؛N ،ام Nتعداد روز تتا شتمارش    ؛iD، هر شمارش

مورد تجزیه و  های حاصلداده (.15است ) دفعات شمارش

هتا  . برای مقایسه میانگین(47) تحلیل آماری قرار گرفتند

. محاستتبه احتمتتال (2) از آزمتتون دانکتتن استتتفاده شتتد 

 .دانجام ش P >75/7ها در سطح دار بودن تفاوتمعنی

 

 های پوشش گیاهيویژگي تعیین

بتترای انجتتام مطالعتتات مربتتوط بتته پوشتتش گیتتاهی،  

 -ی از پوشتتش گیتتاهی بتتا روش تصتتادفی  بتتردارنمونتته

سیستماتیک انجام شد. تعداد پنج عدد ترانسکت به طتول  

 طتتوربتتهمتتتری از یکتتدیگر  177متتتر و بتته فواصتتل  177

-تصادفی در هر منطقه احداث شد. تعتداد مناستب پتالت   

ی با استفاده از روش آماری تعیتین حجتم   بردارنمونهی ها

( و اندازه مناستب  12) 3گیری و با استفاده از رابطه نمونه

 (.  21تعیین شد )کمینه به روش سطح  (پالتقطعه )

 

                    
       )3( 

 

 tاز جتدول   t: مقدار  ta: تعداد نمونه الزم، nکه در آن

: CVنتادار متورد نظتر،    درجته آزادی در ستطح مع   n-1با 

 : درصد صحت مورد نیاز است.    dضریب تغییرات و 

 با توجه به روش سطح کمینه، اندازه مناسب هر قطعه

m5× m5  .ها بتا متتر نتواری از    ارتفا  درختچهتعیین شد

تعیتین   cmسطح تاج پوشش تتا ستطح زمتین برحستب     

گیری قطر گردید. برای تعیین سطح پوشش از روش اندازه

-و بزر  تاج پوشش گیاه استفاده شد. تراکم بوتته  کوچک

شمارش مستقیم تعداد افراد در واحد هکتتار تعیتین    باها 

 (.4)جدول  دش

 

 فنولوژی

شناسی فصلی و مراحل رویشی و زایشتی  یخترتغییر  

از  ستال  هتای مکترر طتی یتک    با بازدید موردمطالعه گونه

ایشتی،  مراحل رویشتی، ز  پایهد. بر این شرویشگاه بررسی 

 (.2شکل گلدهی و خواب گیاه بررسی شد )

 
 های همراهگونه

در فصل  موردمطالعه گونه های همراه در رویشگاهگونه

انجتام بازدیتدهای میتدانی از     بتا  1315رویشی بهار سال 

آوری گردیتد و بتا استتفاده از منتابع موجتود      منطقه جمع

 (.27)( 2شناسایی شدند )جدول 

 

 و بحث نتایج 
 های ژئومورفولوژیویژگي

در  رویشتگاه  ایتن  عرصته  داد نشان میدانی هاییبررس

و  یتم مال یلتی خ یببتا شت   یادشتت دامنته   بتداف  منطقه

 یته ال یتا  1سخت الیه آهکی یداراو متوسط  وبلندییپست

 یگتچ و مقتدار   یهتا دارا قستمت  یمحدودکننده در بعض

 یهتا آبرفتت آباد حسین . در منطقهاست یسطح یزهسنگر

 یهتا ستن  و قلتوه  یزهدار با سنگر یزهشکل سنگر یبادبزن

متراکم  یهاآبراهه یدارا یادمتوسط تا درشت و به مقدار ز

 .باشدیم میمال یو جانب یعموم یبعمق، شکم

 

 فنولوژی و زادآوری

 تتا  بهتار  فصتل  درمطالعه  مورد مرحله رویشی در گونه

گلدهی گیتاه از نیمته اردیبهشتت تتا تیتر      و پایان شهریور 

 یمهدر تابستان تا ن یمرحله بذر دهباشد. تولید میوه و می

                                                 
1 Hardpan 
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بتا   همزمتان  یز و زمستتان و پتائ  باشتد متی  ورماهیاول شهر

 .(2شکل د )بو یاهبذر و خواب گ یزشر

 

 اقلیمي هایویژگي

-ستاله بترای ایستتگاه    10 ةساالنه در دور بارشیانگین م

 mmو بتداف   mm  3/21 ابرکوه ،mm 5/24 اسفند آبادهای 

هتای ماهانته در طتول    بارش بیشینه برآورد شده است. 40

   باشد.حداقل آن در شهریور می سال در آمر و

ی وضعیت نوسانات درجه حترارت در منطقته   طورکلبه

ایستگاه  عنوانبه اسفند آباد یستگاهاو بداف در  آبادنیحس

آغتاز   جیتتدر به مردادماهداد که کاهش دما از  معرف نشان

رستد. ستپس از بهمتن    ه حداقل خود متی شده و در دی ب

روند صعودی افزایش درجه حرارت آغتاز و تتا اواختر تیتر     

 سال بعد تداوم دارد.  

این سیکل نوسانات رژیم حرارتی در منطقته از ستالی   

پیوسته تتداوم دارد.   طوربهبه سال دیگر با تغییرات جزئی 

و  C 4/22° بیشتینظ میتانگین  ، C 2/10° ماهانته  یتانگین م

درجته   مطلتق  بیشتینظ و  C 3 /3°درجته حترارت    کمینظ

 باشتد. می -C 15°در سال مطلق  کمینظو  C 44° حرارت

 (ستینوپتیک همدیدی )های آماری ایستگاه چنین دادههم

، ساالنه احتمال وقتو   میانگین طوربهابرکوه نشان داد که 

 روز 2/11با متوسط  ماهیدروز یخبندان وجود دارد و  50

 نیانگیت م باشتد. زهای یخبندان را دارا میحداک ر تعداد رو

 %2/32 اسفند آبتاد رطوبت نسبی در ایستگاه کلیماتولوژی 

و حتداقل آن در   %1/23و حداک ر رطوبتت نستبی در دی   

   باشد.می %4/13شهریور 

ایستگاه شاهد  عنوانبهایستگاه تبخیرسنجی ابرکوه  در

اه دو منطقه، حداک ر تبخیر از سطح آزاد آب مربوط بته مت  

و  mm50 و حتتداقل آن در دی معتتادل mm 1/353تیتتر 

 گیتری شتده استت.   انتدازه  mm 0/2312متوسط ستاالنه  

در  تبخیتر و تعترو پتانستیل    بیشتینه و کمینته  چنین مه

 و دی معادل mm2/212  ماههمین ایستگاه مربوط به تیر

 mm21  و متوستتط ستتاالنهmm 5/1033  بتترآورد شتتده

 (.  10)است 

از ایستگاه  (آمبروترمیکدما )-شباربرای رسم منحنی 

برای میانگین دمای ماهانه و از ایستگاه ابرکتوه   اسفند آباد

شکل برای میانگین بارندگی ماهانه استفاده گردیده است )

3). 

 

 

 
 مورد مطالعه های زیستي در گونه. نمایش طول مدت بروز فعالیت2شکل 

 

 اسفند فروردین خرداد اردیبهشت تیر مرداد شهریور مهر آمر دی بهمن آبان

  رویشی

 گلدهی

 بذردهی

 دوره خواب گیاه
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 (07ابرکوه ) روترمیک منطقه بهمنآمب منحني .3شکل 

 
 بررسي اقلیم

 اقلیم هر دو منطقه بتر استاس سته روش اقلیمتی دومتارتن،     

 (2جدول آمبرژه و گوسن و بانیول یکسان بود )

 

 نتایج حاصل از آزمایش خاک

 یداریتفاوت معننتایج حاصل از آزمایش خاک وجود 

ی بتداف و  در دو منطقته ختاک   هتای ویژگیبعضی از  ینب

آبتاد بته ترتیتب    ینحست را نشتان داد. بتداف و    آبادنیسح

بافت ختاک  و  شنی لوممتوسط  یبافت خاک سطحدارای 

شتده   دادهشانباشند. اعداد نمی لومی شنی سبک یسطح

 باشتد. ی شتده متی  ریگاندازه، میانگین مقادیر 3در جدول 

بته   3CaCo و 1/3±5/7 قتدار بته م  pH ترین میزانشیب

مربوط به منطقته بتداف در عمتق     %0/33± 70/22مقدار 

 ds/m 1/17برابتر   Ecترین مقتدار  باشد. بیشمی 37-15
±2/12، Na  برابتتر meq/lit54/122±2/122 ،K برابتتر 

meq/lit 1/7±3/7، Ca برابر meq/lit 0/41±0/23، Mg 

 meq/lit 4/1برابتتر  SAR و meq/lit 0/24±3/33برابتتر 
بیشتترین  گیتری شتد.   انتدازه  صتفر  -15در عمق  ±2/21

 %47/7 ±71/7بتته مقتتدار  N ،%3/4±2/4برابتتر  Pمیتتزان 
در  15-37در عمق  %11/7 ±2/7برابر  O 22H 4CaSOو

 (.3جدول شد ) یریگاندازه آبادنیحسمنطقه 

 

 اثر متقابل عمق خاک و منطقه لیوتحلهیتجز

 هتای ویژگیهای حاصل از مقایسه میانگینهای یجهنت

در  Kو  Ec ،Mg، Na کته  نشتان داد  در هر منطقه کخا

متفتاوت و اختتالف   با رویشگاه بتداف   آبادنیحسرویشگاه 

 هتا بقیته مشخصته   .(P >75/7) باشتد دار متی ها معنیآن

 pH، SAR، Ca، 3CaCo، P ،O22H 4CaSO، Nشامل 

 جدول) ندارند دارامعن اختالفبررسی های موردرویشگاه در

بتا   یشتگاه هتای عمقتی دو رو  در الیه های خاکویژگی (.3

 (.3 جدول) داری نداشتندیکدیگر تفاوت معنی

 
 گوسن آمبرژه، دومارتن، هایروش به موردمطالعه هایرویشگاه اقلیم تعیین .2 جدول

 

 طبقه اقلیمي شاخص خشکي رویشگاه روش

فصول خشک و سرما در فصول  فراخشک معتدل، خشکی در 3/2 آبادحسین دومارتن

 0/1 بداف زاباران

 1/5 آبادینحس رژهآمب
 با پراکنش نامنظمخشک معتدل، بارندگی کم 

 0/3 بداف

گوسن و 

 بانیول

 آبادینحس

 بداف

 خشک ماه 17

 خشک ماه 17

وزش ی خشک ساالنه، بارندگی کم، خشک، طوالنی بودن دوره

 یندهفرسا یبادها
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 بررسيموردهای خاک در رویشگاهعمومي های ویژگي .3 جدول

Na 
meq/lit 

Mg 
meq/lit 

Ca 
meq/lit pH 

SAR 
0.5(meq/lit) 

Ec 
ds/m 

 منطقه عمق

2/122±54/122a 3/33±0/24a 0/23±0/41a 4/0±71/7b 2/21±4/1a a 1/17± 2/12 15-7 حسین 

 آباد

3/33±3/21b  3/10±73/3b 4/27±75/1b 0/0 ±73/7ab 1/27 ±4/2a 0/0±1/1b 37-15 

27±4/42b  3/14±5/15b 3/33±2/23ab 2/0 ±1/7ab 3/11 ±1/0a 3/2±1/7b 15-7 بداف 

25±2/4b  13±3/2b 1/41±0/21ab 1/3 ±5/7a 73/12 ±1/1a 5/3±4/3b 37-15 

 
 بررسيموردهای خاک در رویشگاهعمومي های ویژگي . 3 جدولادامه 

N% % O22H4CaSO P% %3CaCo K meq/lit منطقه عمق 

73/7±71/7a 71/7±72/7a 0/2±70/3a 3/37±3/17a 3/7±1/7a  15-7 حسین 

 آباد
74/7±71/7a 11/7±2/7a 3/4±2/4a 5/35±4/23a 5/7±1/7b 37-15 

73/7±770/7a 73/7±74/7a 2/7±3/7a 3/27±0/14a 5/7±1/7b 15-7 بداف 

73/7a 71/7±72/7a 2/7 ±3/7a 0/33±70/22a 4/7±72/7b 37-15 

 .است یمارهاسطوح مختلف ت ینب داریالف معندهنده عدم اختحرف مشترک نشان یکوجود               

 

 پوشش گیاهي (بیومتریسنجي )زیستيهای ویژگي

 بیشتینه کته   یبتذر دهت   یلو اوا یشیاواخر دوره رو در

 عملکترد علوفته پرداختته شتد.     یبود بته بررست   یاهرشد گ

 (.4جدول ) شد گیریاندازه cm37 یاهارتفا  گ بیشینه

 

زنیي بیذر شیمح    جوانهتیمارهای مختلف بر روی  یجةنت

 بیاباني

درصتد و   ازنظتر ی معنتادار داد که تفاوت نشان هایافته

هتای مختلتف وجتود دارد    ی بتین تیمتار  زنت جوانته سرعت 

 KNO3 ی مربوط بهزنجوانهترین درصد یشب(. 5جدول )

و  %22/02برابتتر  KNO32% و %22/32بتته میتتزان   1%

 هفته 4و  2ی مربوط به سرمادهی زنجوانهین درصد ترکم

باشتد کته از شتاهد و دیگتر تیمارهتای      یم %17مقدار به 

 قتدار یشتترین م ب بتود.  تتر کمی معنادار طوربهاعمال شده 

 21/5مقتدار   بته  3KNO 1% بته ی مربوط زنجوانهسرعت 

ی مربوط بته  زنجوانهین میزان سرعت ترکم وتعداد در روز 

باشد کته از  یمدر روز  تعداد 33/7هفته  4و  2سرمادهی 

 ترکمی معنادار طوربهاهد و دیگر تیمارهای اعمال شده ش

 (.5جدول بود )

 

 های همراهگونه

های همراه نشان داد کته بته دلیتل    نتایج بررسی گونه

هتای همتراه   شرایط نامناسب اقلیمی و خاکی همتظ گونته  

آن متعلق به  % 52شورپسند و  –های خشکی شامل گونه

 (.2بودند )جدول  Chenopodiaceaeتیرة 

 
 موردمطالعههای ی شده در رویشگاهریگاندازهمشخصات  .4جدول 

 

 

 
 

 Kg*haتولید ساالنه  cmحداکثر ارتفاع گیاه  تراکم پایه در هکتار رویشگاه

 32/13 37 25 بداف

 13 05 10 آبادحسین
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 نيشمح بیابا گونهي زنجوانهیمارهای مختلف بر روی درصد و سرعت تمقایسه میانگین . 5جدول 

 تیمار      
 

 صفات

 811 شاهد
ppm 

6O22 H19C 

411 ppm 
211

ppm 

سرمادهي 

 هفته 2

سرمادهي 

 هفته 4
3KNO 

%1 
3KNO 

%2 
4So2H 

%98 

 cd22/75 ab07  bc27  d11/41 e33/10 e33/13 a22/32 a44/04  d00/30 زنیدرصد جوانه

 c5/1 زنیسرعت جوانه
 c

15/2 
c 13/1 c54/1 e 53/7 e 45/7  a23/5 b 20/3  c12/1 

 .است یمارهاسطوح مختلف ت ینب معناداردهنده عدم اختالف حرف مشترک نشان یکوجود   

 

 مطالعه مورد گونه همراه هایگونه .6 جدول

 های همراهگونه تیره نام فارسي فرم رویشي

Ge چمن شور Poaceae Aeluropus littoralis Goum Parl. 

He یرانیخارشتر ا Fabaceae Alhagi persarum Boiss. & Buhse 

Th یآسمان Chenopodiaceae Anabasis annua Bge 

Ch گچ دوست یآسمان Chenopodiaceae Anabasis aphylla L. 

He یخکدارس یآسمان Chenopodiaceae Anabasis setifera Moq. 

Ch درمنه Asteraceae Artemisia sieberi Besser. 

Th یسلمک Chenopodiaceae Atriplex dimorphostegia Kar. & Kir. 

Ch یدساقه سف یسلمک Chenopodiaceae Atriplex leucoclada Aellen 

Ch کبر -کور Capparidaceae Capparis spinosa L. 

Ph طارون Chenopodiaceae Cornulaca monacantha Delile 

Ch عجوه گوشکدار Chenopodiaceae Halothamnus auriculus Moq. Botsch 

Ch عجوه Chenopodiaceae Halothamnus subaphyllus Moq. Aellen 

Th یکرمان یابانیآفتاب پرست ب Boraginaceae Heliotropium caramanicum aucheri DC. 

He کاهوسای بیابانی، چرخه Asteraceae Launaea acanthodes Boiss. O. Kuntze 

Th پنبه تن Chenopodiaceae Londesia eriantha Fisch. & C. A. Mey 

He اسپند Zygophylaceae Peganum harmala L. 

Ge نی Poaceae Pharagmites australis Cav. Trin. Ex Steud 

Ph کهورک، جغجغه Fabaceae Prosopis farcta Banks & Soland Macbr 

Ch خاردار س  دندان Apiaceae Pycnocycla spinosa Decne. ex Boiss. 

Ch شوره خاردار Chenopodiaceae Salsola kali L. 

Ch شور بیابانی Chenopodiaceae Salsola tomentosa Moq. Spach 

Ph اشنان Chenopodiaceae Seidlitzia rosmarinus Ehrenb. ex Boiss. 

Ch سیاه شوره Chenopodiaceae Suaeda aegyptica Hasselq 

Ph گز شاهی Tamaricaceae Tamarix aphylla L. 

Ph گز پرشاخه Tamaricaceae Tamarix ramosissima Ledeb. 

 : کامفیتChکریپتوفیت(، ) تیژئوف: Ge: همی کریپتوفیت، He: فانروفیت، Ph: تروفیت، Th شکل زیستی:
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  گیرینتیجهبحث و 

 ازنظتر هر دو منطقته  نشان داد که تحقیق حاضر  یجنتا

ای یتتا شتتت دامنتتهدهتتای ژئومورفولتتوژی جتتزء رخستتاره

 گونه بستر رویشگاهد و شومحسوب می های بادبزنیآبرفت

فرسایشتی بتا    ستر دشتت هتایی از  در بختش  مطالعه مورد

رویش این گیتاه در   ظعرصگسترش دارد.  اندکهای یبش

تتا   ی بتداف منطقته ی در میستد  ریغ -ی غیر شورهاخاک

منطقته   باشتد. یمت  آبادنیحسسدیمی در  -ی شورهاخاک

و  یقرار گرفتن در مجاورت کفه نمکت  یلطالعه به دلموردم

 یلتی کتم تتا خ   سدیمی و یشورشدت  یابرکوه دارا یرکو

 یتک از غرب به شرو منطقته بتا نزد   یکهطورهبوده ب یادیز

 یشختتاک افتتزا یاییتتتو قل یشتتورقدارم یربتته کتتو نشتتد

 غیتر  -گیاه در ختاک غیتر شتور    رشدیابد؛ بدین لحاظ یم

ی مقاومت این گیتاه  دهندهشاننسدیمی  -دیمی تا شورس

شرایط مطلتوب تتا ستخت ادافیکتی ختاک       ای ازبه دامنه

یی بتا  هتا ختاک گونه قادر بته رشتد در    نیا رویشگاه است.

ی منطقته و بافتت متوستط در    آبادنیحسبافت درشت در 

 یهتا ختاک  یمحتدوده موردمطالعته دارا   .باشتد یمبداف 

 در 3aCoC و میتزان بتوده   یقعمق تا عمکم یلیخ یآهک

در  آبتاد نیحست باشد کته مقتدار آن در   دو منطقه زیاد می

رسد. این گونته قتادر بته    به حداک ر می cm 37-15 عمق

 تتا حتد   pH باال بتودن  .باشدیمی آهکی هاخاکرشد در 
در  3CaCoاز  ییاز وجتتود درصتتد بتتاال یناشتت یتتزهشتتت ن

منطقته   یهاخاک ،3CaCoعالوه بر  .خاک است یهایهال

 باشند.یم زین  O22H 4CaSOیارمقد یدارا

 یدیتهاستت ochradeni Ochradenusیابتتانی شتتمح ب 

کته بتا    تحمل کنتد  تواندیرا م 5/3تا  1/0دامنه در خاک 

قادر به تحمتل استیدیته    ؛ که.Capparis spinosa L کور

که در یک شیب مالیتم بتا زهکتش ختوب و      3/ 5تا  1/2

 دارد بقتت مطا ،های گچی رویش میابدچنین در خاکهم

 محدودکننده عامل ترینمهم شوری(. 47و  33؛ 34؛ 25)

 توجه با .است خشکنیمه و خشک مناطق در گیاهان رشد

هتای شتور و ستدیمی    ی در ختاک موردبررسبه رشد گیاه 

گیاهی بترای احیتای اراضتی شتور      عنوانبهتوان آن را می

در بررستی   معرفی کترد.  مطالعه مورد هایمشابه رویشگاه

 ochradeniختاکی گونته شتمح بیابتانی      هایویژگیمورد 
Ochradenus    مشتابه بتر روی    پتژوهش وجود نتدارد امتا

دهتد. بترای   های همراه آن نتایج مشابه را نشتان متی  گونه

 Seidlitzia rosmarinus اشتنان روی  مطالعته بتر   نمونته 

  .Capparis spinosa Lکتور روی  بتر (، مطالعه 11و 17)

 Salsola جتنس  هتای از گونته  برخیبر روی  بررسی( 25)

هتای  زارهتا و حاشتیه  هتای شتور، شتوره   که بر روی ختاک 

ی دارد. نتایج تحقیتق  ماهنگ(، ه4)مرطوب گسترش دارند 

 ochradeniبیابتانی  حاضر نشان داد کته بتذر گیتاه شتمح    
Ochradenus  3 یمارهتتایتیر تتتيثتحتتتKNO 1%  2و% 

ت ترین سرعیشب 3KNO 1%زنی و بیشترین درصد جوانه

هتای محققتین   ی را داشت که این نتایج بتا یافتته  زنجوانه

 .Mزوفا  ،Thymus daenensis Celakآویشن دنایی  روی

Bie Hyssopus angustifolius  یرومتتو بادیتتان Ammi 

Trachyspermum copticum و (1داشتتتت ) مطابقتتتت 
گتتاوی مطالعتته بتتر روی گیتتاه دم  چنتتین بتتا نتتتایج هتتم

Smirnovia iranica Sabeti (. عتالوه  32خوانی دارد )هم

تترین اثتر   بتیش  3KNO 2%ای کته  آن با نتایج مطالعه بر

 Salsola rigidaترکمنتی  م بت را بتر روی شتور درختت   

Pall (32و )   دو گونته گیتاه داروئتی     مطالعه بتر روی بتذر

  .Lنختودی  متریم  و Boiss.  gummosa Ferulaباریجته 

polium Teucrium ( 32مطابقتتت داشتتت.) 3KNO  نیتتاز

یتک   عنتوان بته سازد و یمنوری بذر را در تاریکی برطرف 

ی زنت جوانته نیتاز نتوری و افتزایش     در کتاهش عامل متؤثر  

 4و  2تیمتار سترمادهی    (.30 و 32شناخته شتده استت )  

یر بر روی بتذر را دارا بتود کته بتا     تيثین میزان ترکم هفته

در  Astragalus fridae Rechنتتتایج مطالعتته بتتر روی  

  .L رونتتاس یبتتر رو( و مطالعتته 2روزه ) 17 ستترمادهی

Rubia tinctourum  ( و مطالعته  3) هفتته  2در سرمادهی

 گونتته بتتذرهای زنتتیجوانتته روی هفتتته 4در ستترمادهی 

. (4شت )دا یهماهنگ .Colutea persica Boissدغدغک 

 یاهگ یزنجوانه یرو بر 6O22 H19C م بت یربه تيث با توجه

هتتا در جملتته گتتزارش از 3KNOیابتتانی بعتتد از شتتمح ب

 یزنت جوانته  یرو بتر  6O22 H19C تخصتو  نقتش م بت   

 .( وجتتود دارد23و  22؛ 1؛ 5؛ 1هتتای متعتتدد )گتتزارش

 6O22 H19C  4اثرات بازدارندهO20H15C یمطور مستقبه را 

یکی از دالیل اثر م بتت   (.14) کندیمهار م یرمستقیمغ یا

 ینت زبتر جوانته   6O22 H19C های شتیمیایی ماننتد  محرک

احتماالً مربوط به تعادل رسیدن نسبت هورمونی در بذر و 
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 یمارهایبا کاربرد ت (.22کاهش مواد بازدارنده رشد است )

بتتر ستترعت و درصتتد  تتتوانیمتت ینتتهزم یتتنمناستتب در ا

 ochradeni Ochradenus ینیابتا بتذر شتمح ب   یزنت جوانه

 یتاه گ یتن ا یاقتصاد یددر جهت تول یگذاشت و گام یرتيث

ختاک شتور برداشتت.     یتای حفاظتت و اح  یاارزشمند بتر 

 بتاً یتقردهتد کته   ( نشان می3شکل منحنی آمبروترمیک )

 بهمتتن ابرکتتوه وجتتود نتتدارد  در منطقتته دوره مرطتتوب 

هتای  ی خشک و کم باران در اغلتب متاه  وهواآبحاکمیت 

کتاهش رطوبتت هتوا در    و افتزایش دمتا   سال در منطقته،  

استتقرار   ،خشک سال یهادر ماهباران  فصول خشک و کم

 افتزایش  مرطتوب،  ماهتای  در قطبی سرد هوای هایجبهه

 ایجتاد  و بتاران  و کتم  خشتک  هتای متاه  در درجظ حراررت

 موجتب بتادی،   فرستایش  تشتدید  برای مناسب بسترهای

 کته  باشدیم در منطقه اندک یعیطب یاهیپوشش گوجود 

درصتد   انطباو مناسبی دارد. شگاهیروهای هر دو با ویژگی

حتاکی از شترایط    یبررس موردگونه کم  تاج پوشش بسیار

 رطتتوبتی ضتتعیف و کمبتتود شتتدید متتواد آلتتی در ختتاک 

 هتا رهیت تنسبت به سایر   Chenopodiaceaeتیره .باشدمی

بتا نتتایج    افتهی در فلور منطقه دارد که این یترشیبسهم 

( و 20در منطقتته حفاظتتت شتتده کتتویر ) آمتتدهدستتتبتته

( که این تیره جتز  47کویر ابرکوه ) درمطالعات انجام شده 

 یته تراکم پا دارد. انطباوهای فروان این مناطق است، تیره

در  یتاه گ یتن اارتفا  گیاه و تولید ساالنه  بیشینهر، در هکتا

بتا مطالعته   بیشتتر بتود.    آبادنیحساز منطقه منطقه بداف 

 ینتتر مقتاوم  تتوان یهتا، مت  در برابر تنش یاهانگ یسازگار

حفظ پوشش  برایآنان  ظا توسعنمود و ب ییها را شناساآن

بتا   (.12برداشتت )  یاساس ایهمراتع قدم یایو اح یاهیگ

 یمرتعتت یهتتاگونتته رویشتتگاهی شتترایط کتتهتوجتته بتته این

-پتژوهش  بوده، زیادی محیطی یهاشکننده و دارای تنش

 یهتا گونته  و هتا شتگاه یرو گونته  ایتن  مورد در بیشتر های

 هتا شتگاه یرو ایتن  از حفاظتت  همچنین وها آن در موجود

 بته  کهشناختی های بومبررسی. استالزم و ضروری  امری

 توانتد یمت  پتردازد یگیاهان م شناختیبوم نیازهای بررسی

گیاهتان   نیازهتای  بهتتر  شتناخت  بترای  راهکاریعنوان به

 .دقرار بگیرتوجه  مورد مذکور
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Abstract 
The present study investigated some habitat characteristics and ecological of Ochradenus 

ochradeni Abdallah in Abarkouh Bahman area for possibility of restoration function. 
Geomorphology, climatic and phenology and biometrical characteristics of the population 

were investigated. Results showed the habitat had a middle to coarse soil texture with 

relatively high CaCo3 38.7± 26.07% and low CaSO4 2H2O, 0.19± 0.2% and pH equal of 
7.1-8.5. The habitat of this species in some parts in bare pediment with low slope. 
Vegetation canopy of of the studied plant was low equal to 0.39%. Rainfall in all habitats 
was low and in Hossein Abad was 61.8 and in Bdaf was 47mm annually. The dry period of 
10 months and monthly and annual distribution of rainfall was irregular. The highest 

number of accompany species equal to 52% belong to Chenopodiaceae. Growth season 

start at spring until mid-August and seeding stage is at summer until mid-August. Autumn 
and winter was equal to dormancy of this species. The highest germination percentage 

observed in KNO3 1% equal to 86.66% and KNO3 2% equal to 76.66% .Highest 

germination rate happened in KNO3 1% equal to 5.69 number per day. The lowest 
germination percentage and germination rate measured in moist chilling (in both 2 and 4 
weekends) equal to 0.38%. Results showed this species grows from saline-sodium soils to 
non-saline-sodium soil. Therefore, it can be useful for rangeland restoration and saline soil 
improvement. This species are suitable for livestock feed and improving of vegetation 
through a scientific range management.   
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