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مطالعه فنولوژي و منحني پاسخ گونه  Salsola kerneri (Wol.) Botsch.به گراديان
عوامل محيطي در مناطق استپي استان يزد
5

صديقه زارع کيا  ،1حميدرضا ميرداودي ،*2علي ميرحسيني ،3علي بمان ميرجليلي ،4محمدتقي زارع

 1استاديار پژوهش ،بخش تحقيقات جنگل و مرتع ،مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان يزد ،سازمان
تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزي ،يزد
 2دانشيار پژوهش ،بخش تحقيقات جنگل و مرتع ،مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان مرکزي،
سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزي ،مرکزي
 3و  5به ترتيب مربي پژوهش و محقق ،بخش تحقيقات جنگل و مرتع ،مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي
استان يزد ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزي ،يزد
 4دکتري و محقق ،بخش تحقيقات حفاظت خاک و آبخيزداري ،مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان
يزد ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزي ،يزد
تاريخ پذيرش1399/8/25 :

تاريخ دريافت1399/04/31 :

Salsola kerneri
(Generalized Additive Models; GAM
S. kerneri
)(Monotonic increase

S. kerneri
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)(Monotonic decrease
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شناخت ويژگيهاي بوم شناختي گونههاي گياهي و چگونگي واکنش آنها به عوامل محيطي،
اطالعات ارزشمندي از شرايط مختلف بوم شناختي گونههاي گياهي و نيازهاي اکولوژيکي آنها بمنظور
کسب دانش پايه براي معرفي گونههاي مناسب اصالح مراتع ،توليد علوفه ،مديريت پوشش گياهي و
همچنين مديريت بهرهبرداري از مراتع را در مناطق مشابه ،ارائه ميدهد .حضور و پراکنش گونههاي
گياهي در اکوسيستمهاي مرتعي ،تصادفي نيست؛ بلکه عوامل اقليمي ،خاکي ،پستي و بلندي و انساني
در گسترش آنها ،نقش مهمي ايفا ميکنند ( .)Leonard et al.,1984گونه هايي که در يک مکان رشد
ميکنند احتماال داراي نيازهاي مشابه از نظر عوامل محيطي هستند .با رسم عملکرد يک گونه (نظير
فراواني ،توليد و وفور) در امتداد شيب تغييرات محيطي منحنيهايي بدست ميآيد که به آنها منحني
پاسخ گونه ميگويند (طهماسبي .)1389 ،اگر به طريقي بتوان مؤثرترين عوامل را براي هر گونه گياهي
تعيين کرد و رفتار گونه را با متغيرهاي محيطي و گونههاي همراه بررسي نمود ،ميتوان به مدلهاي
پيش بيني توزيع گونهاي دست يافت (زارع چاهوکي1386 ،؛ پيري صحراگرد و همکاران.)1393 ،
امروزه استفاده از مدلهاي پيشبيني پراكنش گونههاي گياهي ،نقش برجستهاي در نظارت ،ارزيابي،
احيا ،حفاظت و توسعه اكوسيستمهاي مرتعي ايفا ميكنند و از ابزارهاي بالقوه جهت كسب اطالعات
درباره علل پراكنش گونهها و تناسب رويشگاه براي گونههاي گياهي محسوب ميشوند ( Austin,
 .)2002کميسازي روابط بين گونه و محيط ،هسته اصلي براي مدلسازي جهت پيشبيني پراکنش
جغرافيايي گونهها در اکولوژي است که ميتواند پايهاي براي بيان فرضيههاي مختلف در ارتباط با
کنترل عوامل محيطي در پراکنش گونهها باشد .در ابتدا از اين مدلها ،بهعنوان ابزاري در مطالعات
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آتاکولوژي استفاده شد .ولي امروزه در بسياري از موارد نظير ارزيابي اثرات استفاده از زمين،
فرضيههاي مختلف در جغرافياي زيستي ،تهيه نقشهها و همچنين مباحث حفاظتي نيز ،استفاده
ميشود (.)Gogina, 2010
از مهمترين روشهايي که براي تجزيه و تحليل عکسالعمل گونههاي گياهي در ارتباط با عوامل
محيطي ،کاربرد بيشتري دارند ،ميتوان به  CCAو  GAMاشاره کرد ( Austin et al., 2006; Yee
 .)and Mitchell, 1991مدلجمعي تعميميافته ( ،)GAMزير مجموعهاي از مدلهايخطي
تعميميافته ( )GLMاست ( ،)Yee and Mackensis, 2002با اين تفاوت که در اين مدل ،يک
پيشبيني کننده (برآوردگر) جمعي (تابع افزايشي) ،جايگزين پيش بيني کننده خطي ميشود.
همچنين در اين مدل ،از مجموع سهم مستقل متغير (برآوردگر) پيشبينيکننده استفاده ميشود
( .)Leps and Smilauer, 2003وجود هموارسازها در مدلجمعي تعميميافته ،سبب توانايي اين مدل
در تجزيه و تحليل دادههاي اکولوژيکي و مشخص کردن روابط غيرخطي بين متغيرهاي مختلف دارند
( .)Guisan et al., 2002لذا مدلجمعي تعميميافته ،ضمن کاهش ميانگين مربعات خطا ،با ارائه
اطالعات بيشتري از روابط بين متغيرها ،کيفيت پيشبيني پاسخ را به حداکثر ميرساند (وزيرينسب و
همکاران.)1392 ،
در خصوص استفاده از مدلجمعي تعميميافته ( ،)GAMدر بررسي منحني پاسخ گونههاي جنگلي
و مرتعي در ايران مطالعاتي صورت گرفته است (احمدي و همکاران1394 ،؛ جعفريان و کارگر1396 ،؛
حيدري و همکاران1396 ،؛ کارگر و همکاران )1397 ،که در آن مدل جمعي تعميميافته به عنوان
روشي ساده براي بررسي عکسالعمل گونه با توجه به متغيرهاي محيطي عنوان شده است که نتايج
حاصله به راحتي قابل تفسير است.
گونه  Salsola kerneriاز خانواده اسفناجيان ( )Chenopodiaceaeبا نام فارسي کندز يا آنک
گياهي بوتهاي ،چندساله با قاعده چوبي به ارتفاع تا  60سانتيمتر مي باشد .زمان گلدهي اوايل پاييز و
تشکيل ميوه اواخر پاييز است .گياه متعلق به منطقه ايران و توراني و اغلب در دامنههاي با خاک شني
يا سنگي ديده ميشود .پراکندگي جغرافيايي آن در ايران و سوريه ميباشد (اسدي.)1380 ،
با توجه به اهميت اين گياه (از نظر حفاظت خاک و توليدعلوفه) يکي از داليل انتخاب اين گونه،
معرفي گونههاي جديد در اصالح مراتع استپي استان و ايجاد تنوع در اکوسيستمهاي مرتعي ميباشد .با
توجه به تنوع شرايط اکولوژيک در رويشگاههاي مختلف در استان يزد نياز به معرفي گونههايي متناسب
با هر رويشگاه است .در اين مطالعه ،ضمن بررسي نيازهاي اکولوژيکي گونه Salsola kerneri
عکسالعمل گياه به هر يک از عواملمحيطي موثر در پراکنش اين گونه و دامنه بردباري آن به اين
عوامل با استفاده از مدلجمعي تعميم يافته ( ،)GAMمورد مطالعه قرار گرفت تا بدينوسيله ،ضمن

نشريه حفاظت زيست بوم گياهان /دوره نهم ،شماره هجدهم ،بهار و تابستان 1400

توليد اطالعات پايه و کاربردي در خصوص اين گياه ،بتوان توصيههاي الزم براي اصالح و احياء مراتع
تخريبيافته در نواحي استپي و در رويشگاههاي مناسب اين گياه را انجام داد .همچنين از آنجا که
مطالعات فنولوژيکي ،نقش مهمي در مديريت چراي دام و جمعآوري بذر گياه در مراتع دارد ،به
تغييرات مراحل رشدي گياه در طول فصل رويش نيز پرداخته شده است.

گونه مورد مطالعه در دو رويشگاه در استان يزد به فاصله  120کيلومتر از هم مورد بررسي قررار گرفرت.
رويشگاه اول صدرآباد ندوشن در عرصهاي به وسعت  75هكتار در  80كيلومتري غررب شرهر يرزد و 15
کيلومتري جنوب شهرستان ندوشن در موقعيت جغرافيايي ́ 31˚ 52عرض شمالي و ́ 53˚31طول شرقي
واقع شده است .اين منطقه از شرق به روستاي صدرآباد منتهي ميگردد .رويشگاه دوم در ابتداي جراده
روستاي درند خرانق در عرصهاي بره وسرعت  50هكترار در  60كيلرومتري غررب شهرسرتان ميبرد در
موقعيت جغرافيايي ́ 32˚ 23عرض شمالي و ́ 54˚41طول شرقي واقع شده است .اين منطقره از جنروب
به روستاي خرانق منتهي ميگردد (شکل .)1
برخي از مشخصات مهم محل پراکنش اين گونه در استان يزد در جدول  1ارائه شده است.
S. kerneri
نام رويشگاه
مختصات جغرافيايي

صدرآباد ندوشن
́53˚ 31

́31˚ 53

خرانق
́54˚ 40

́32˚ 23

ناحيهرويشي

ايراني -توراني

ايراني -توراني

منطقهرويشي

ايران مرکزي

ايران مرکزي

اقليمرويشي

استپي

استپي

متوسط بارندگيساالنه

125

108

متوسط دمايساالنه

14/5

16

اقليم منطقه

خشک سرد

خشک سرد

دامنه ارتفاعي (متر)

2410 -2320

1860 -1750

شيب غالب (درصد)
جهت غالب
نوع خاک

11
شمال غربي -جنوب شرقي
لوم رسي شني -لومي رسي

24
شمال شرقي
لوم رسي شني -لومي رسي
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تيپگياهي

Artemisia sieberi-Salsola
kerneri

Artemisia sieberi-Salsola
kerneri
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S. kerneri

نمونهبرداري از پوششگياهي (درصد تاج پوشش گونهها ،تراکم گونهها ،درصد الشربر،،
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درصد سنگ و سنگريزه ،درصد خاک لخت) در هر دو سايت صدرآباد و خرانق بره روش سيسرتماتيک-
تصادفي (ارزاني و عابدي ،)1394 ،در داخل پالتهاي مستقر در امتداد ترانسکتهايخطي ،انجرام شرد.
براي اين منظور ،بسته به شيب تغييرات محيطي (ارتفاعي و جهت جغرافيايي دامنه) در هرر واحرد بروم
شناختي (محل پراکنش) ،پنج ترانسکت با فاصله يکسان نسبت به هم بکار برده شد (شکل .)2
با توجه به خط پايه که در خارج از محل پراکنش گونه است ترانسکتها طوري در واحرد بومشرناختي
استقرار يافتهاند که حداقل يک پالت در ابتداي هر ترانسکت و يک پرالت در انتهراي هرر ترانسرکت در
محدوده حضور گونه نبودهاند .با توجه به طول و عرض رويشگاهها ،طول ترانسکتها و و فاصرله آنهرا بره
ترتيب 500 ،و  300متر در نظر گرفته شد .سپس بر روي هر يک از ترانسکتها ،شش پالت (به ابعاد 5
در 5متر) با فواصل يکسان ،مستقر گرديد .در مجموع در هر واحد بومشناختي 30 ،پالت بکار برده شد.
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Chambers and Brown, 1983

موقعيت جغرافيايي هر يرک از پالتهرا (طرول و عررض جغرافيرايي مرکرز هرر پرالت) ،ثبرت و عوامرل
توپوگرافي مثل ارتفاع از سطح دريا ،درصد شيب ،جهت جغرافيايي براي هر پالت مشخص گرديد.
بهمنظور بررسي اثر عوامل محيطي بر پراکنش گونه مورد پژوهش ،از هرر يرک از پالتهرا ،يرک نمونره
خاک با سه تکرار (نمونه مرکب) تا عمق ريشهدواني گياه برداشت گرديرد و پرس از انتقرال نمونرهها بره
آزمايشگاه ،خصوصيات فيزيکي و شيميايي آنها شامل بافت خاک (روش هيردرومتر) ،هردايت الکتريکري
خاک (عصاره اشباع و اندازه گيري هدايت الکتريکي) ،اسيديته (گرل اشرباع و برا اسرتفاده از pHمترر)،
درصد مواد خنثي شونده يا درصد آهک (با استفاده از روش تيتراسيون) ،کربن آلي ( با استفاده از روش
والکي -بالک) ،ازت کل (با استفاده از روش کجدال) (علياحيائي و بهبهانيزاد ،)1372 ،اندازهگيري شد.
براي پيشبينري پاسرخ گونره گيراهي (تغييررات درصرد پوشرش گيراهي) مرورد مطالعره بره تغييررات
عوامررلمحيطي از مرردل افزايشرريتعميميافته ( )Generalized Additive Modelsاسررتفاده شررد
( .)Palmer, 1993مدلهاي جمعي تعميميافته بهصورت زير بيان ميشود ( Hasti and Tibshirani,
:)1990
) g (  ) =  +  j =1 f j ( X j
p
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رابطه 1
که در آن fj،ها ،توابعي نامعلوم و هموار و  Xjمتغيرهاي پيشگو هستند .بهطور خاص  ،fjاز روي دادههرا
و با استفاده از تکنيکهاي پيشرفته هموارسراز نمرودار پرراکنش ،بررآورد ميشرود .آنراليز ترابع اتصرال
لگاريتمي ( )Log link functionبه دليل اينکه منحنيپاسخ به شکل گوسن براي آن بررازش شرود) و
توزيع خطا پوآسون ( )Poisson error distributionبرراي بررازش مردل افزايشري تعميميافتره مرورد
استفاده قرار گرفت .بهمنظور رتبهبندي متغيرهاي اثرگذار بر عملکرد گونهها ،معيرار اطالعراتي آکائيرک
( ،)Akaike Information Criterion; AICبهکار گرفته شد .بردين ترتيرب کره هرچره مقردار AIC
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کوچکتر باشد ،در نتيجه متغير مورد نظر ،داراي اثرگذاري بيشتر بر عملکرد گونه (درصد پوششتاجي)
بوده و يا اينکه مردل ارائره شرده ،مناسربترين مردل در بررازش منحنري عکسالعمرل گونره ميباشرد
( .)Dawson et al., 2007براي تجزيه و تحليل دادهها در اين بخش ،از نرمافزار  Canocoنسرخه 4/5
( )Ter Braak and Smilauerاستفاده شد.
همچنين فعاليتهايحياتي گياه و مراحل مختلف رشد شرامل آغراز و خاتمره مرحلره رويشري ،آغراز و
خاتمه مرحله گلدهي ،آغاز و خاتمه مرحله رسيدن بذر ،ريزش بذر و خشک شدن گياه و مرحله رکود و
خوابه زمستانه ،ثبت گرديد .در نهايت دياگرام فنولوژيکي گياه در انطباق با منحني آمبروترميک ،ترسيم
شد.

گونههايگياهي شناساييشده در منطقه خرانق و صدرآباد ندوشن
مطالعه رستنيهاي موجود در محدوده پراکنش گونه  S. kerneriدر مناطق خرانرق و صردرآباد ،وجرود
 51گونه گياه آوندي متعلق به  29جنس و  19تيره گياهي را نشان داد (جدول.)2

صدرآباد

خرانق

-

*

*

*

*

*

*

-

-

*

کوروتيپ

فرم
رويشي

IT

فورب
چندساله

Eryngium noeanuml

IT

بوتهاي

Artemisia sieberi Besser.

IT
IT

فورب
چندساله
بوتهاي

گونه گياهي

Apiaceae

Cousinia piptocephala Bunge
Hertia angustifolia (DC.) O.
Kuntze

*

-

IT

علفي
چندساله

Scorzonera pusilla Pallas, Reise
Russ. Reich.

*

*

IT

بوتهاي

Scariola orientalis (Boiss.) Sojak

-

*

IT.SS

فورب
يکساله

Zoegea purpurea Fresen.
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فورب
چندساله

Launaea acanthodes (Boiss.) O.
Kuntze

IT

تيره گياهي
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تيره گياهي

Brassicaceae

گونه گياهي

فرم
رويشي

کوروتيپ

خرانق

صدرآباد

Alyssum linifolium Steph. Ex
Willd.

علفي
يکساله

IT, M,
(ES,SS)

-

*

IT

-

*

Clypeola dichotoma Boiss.

علفي
يکساله

Conringia perfoliata (C. A.
Mey.) Busch

علفي
يکساله

IT

-

*

IT

-

*

Erysimum griffithianum Boiss.

علفي
چندساله

IT,SS,(M)

-

*

Malcolmia africana L. R. Br.

علفي
يکساله
بوتهاي

SS, (IT)

*

-

بوتهاي

IT
IT

*

*

*

*

*

-

Anabasis setifera Moq.
Eurotia ceratoides (L).C.A.Mey
Halothamnus subaphyllus (C. A.
Mey.) Botsch.

Chenopodiaceae

فورب
يکساله

IT

بوتهاي

IT

*

*

Salsola arbuscula Pall

بوتهاي

IT

*

*

Salsola tomentosa (Moq.) spach.

بوتهاي

*

-

Salsola yazdiana Assadi

بوتهاي

IT
IT

*

-

Salsola kerneri (Wol.) Botsch.

بوتهاي

IT

*

*

IT.SS

*

-

Seidlitzia cinerea, Botsch.

فورب
يکساله

Londesia eriantha Fisch. & C. A.
Mey.
Noaea mucronata (Forsk)
Aschers. & Schewienf.

Seidlitzia rosmarinus
Lepyrodiclis
stellarioides Schrenk ex Fisch. &
C.A.Mey.

بوتهاي

IT

*

*

علفي
يکساله

IT

-

*

Ephedraceae

Ephedra procera Fisch. & Mey.

بوتهاي

IT

*

Euphorbiaceae

Euphorbia gedrosiaca Rech. F.,
Aellen, Esfandiari

علفي
چندساله

IT

*

-

-

*

Iris songarica schrenk.

علفي
چندساله

Caryophyllaceae
[ Downloaded from pec.gonbad.ac.ir on 2023-01-10 ]

بوتهاي

Iridaceae
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تيره گياهي

فرم
رويشي

کوروتيپ
IT

Biebersteinia multifida DC.

علفي
چندساله

IT

Stachys inflata Benth.

علفي
چندساله

Allium bungei Boiss.

علفي
چندساله

Alhagi Pseudalhagi (M. B.)
Desv.

فورب
چندساله

IT

Astragalus squarrosus Bunge

بوتهاي

IT

Astragalus myriacanthus Boiss.

بوتهاي

IT
IT

Astragalus candolleanus Boiss.

علفي
چندساله

Ebenus stellata Boiss.

بوتهاي

IT
cosm

Melilotus officinalis L.

علفي
چندساله

Papaver tenuifolium Boiss. &
Hohen. ex. Boiss.

فورب
يکساله

Glaucium elegans Fish. & C. A.
Mey.

علفي
يکساله
بوتهاي

گونه گياهي

Geraniaceae
Lamiaceae
Liliaceae

Papilionaceae

Papaveraceae

Plumbaginaceae

[ Downloaded from pec.gonbad.ac.ir on 2023-01-10 ]

Poaceae

Acantholimon scorpius
Limonium iranicum (Bornm.)
Lincz.

بوتهاي

خرانق

صدرآباد

-

*

*

*

-

*

*

*

-

*
*
*

-

*
*

*

-

IT

-

*

IT
IT,SS

*

*

*

*

-

*

*

-

*

*

*

IT

IT

IT, M, SS

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl

گراس
چندساله

IT

Bromus tectorum L.

گراس
يکساله

Bromus sericeus Drobov.

گراس
يکساله

Stipa barbata Desf.

گراس
چندساله
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خرانق

کوروتيپ

فرم
رويشي

-

*

IT

بوتهاي

*

*

IT

بوتهاي

*

-

IT

درختچه

-

*

IT

بوتهاي

*

*

IT

علفي
چندساله

*

*

IT, SS

درختچه

صدرآباد

تيره گياهي

گونه گياهي
Calligonum bungei Boiss.
& Pteropyrum aucheri Jaub.
Spach
)Amygdalus lycioides (Spach.
var. lycioides
)Reaumuria oxiana (Ledeb.
Boiss.
Peganum harmala L.
Zygophyllum eurypterum Boiss.
& Buhse.

Polygonaceae
Rosaceae
Tamaricaceae

Zygophyllaceae

تيررپ گيرراهي غالررب در هررر دو منطقرره  Artemisia sieberi-Salsola kerneriبرروده و مي رانگين
ويژگيهاي پوشش گياهي و خصوصيات رويشگاهي در ايرن منراطق در جردول  3و  4نشران داده شرده
است .قابل توجه آنکه در هيچکدام از پالتها و در هيچکدام از سرايتها زادآوري برراي گونره Salsola
 kerneriثبت نگرديد.

حضور
آنک

تعداد پايه
در
هکتار
آنک

درصد
پوشش
تاجي آنک

درصد سنگ و
سنگريزه

درصد خاک
لخت

50%

707

1/3

83/2

9/8

1/8

63%

680

1/8

33/7

54/1

3/5

مکان /رويشگاه

5/2

خرانق

8/7

صدرآباد ندوشن
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درصد
الشبر،

درصد کل
پوشش
تاجي

صديقه زارع کيا و همکاران

S. kerneri
مررادهآلي
خاک
()%

شن
()%

سيلت
()%

رس
()%

آهک
()%

ازت
()%

اسيديته
خاک

هررررردايت
الکتريکي
()ds/m

ارتفرراع از
سرررررطح
دريا

مکان /رويشگاه

()m

0/45

52

24

24

12/5

0/04

8/3

2/1

1750

خرانق

0/34

52

21

27

14

0/03

8/1

1/3

2350

صدرآباد ندوشن

S. kerneri

بکارگيري مدلجمعي تعميميافته با توزيع خطا پوآسون ،براي هر يک از متغيرهايمحيطي ،نشان
داد که متغيرهاي ارائه شده در جدول ،5بر عملکرد  S. kerneriتاثير معنيدار داشتهاند.

متغير محيطي

P
**0/00
**0/00
**0/00
**0/00
*0/04
**0/00

درصد شن خاک
درصد رس خاک
هدايت الکتريکي ( )ECميلي موس بر متر
درصد آهک
درصد اشباع خاک
درصد الشبر،

F

معيار اطالعاتي آکائيک

13/9

46/82

10/5

54/27

6/1

66/52

25/9

30/72

3

80/38

15/2

42/18

 Fآماره آزمون محاسبه شده براي معنيداري برازش مدل P ،مقدار سطح احتمال بدست آمده از آزمون برازش مدل
* و** به ترتيب اختالف در سطح  5و  1درصد معني دار است
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با توجه به عکسالعمل معنيدار گونه  S. kerneriدر رابطه با عوامل فوقالذکر در مناطق مورد مطالعه،
منحنيپاسخ اين گونه نسبت به هر يک از متغيرهاي محيطي اثرگذار ،مورد بررسي قرارگرفت (شکل.)2
بررسي عملکرد گونه (درصد پوششگياهي) مورد مطالعه در ارتباط با متغير درصد شن و رس خاک و
همچنين درصد آهک نشان داد که پاسخ اين گونه نسبت به تغييرات مقادير اين عوامل به صورت
تکنمايي ( )Unimodalاست .بدين ترتيب که با افزايش درصد شن و رس و آهک ،بهترتيب تا 59
درصد 23 ،درصد 12 ،درصد ،حضور گونه  ، S. kerneriافزايش و از آن به بعد ،با افزايش مقادير اين
عوامل ،روند کاهشي نشان داده است.

نشريه حفاظت زيست بوم گياهان /دوره نهم ،شماره هجدهم ،بهار و تابستان 1400

حد پايين مقدار رس براي اين گونه در مناطق مورد مطالعه ،حدود  19درصد و حد باالي آن  33درصد
بود و در خارج از اين محدوده گونه آنک حضور نداشت (شکل  3الف) .در ارتباط با متغير درصد شن
خاک ،حضور اين گونه از مقدار  42آغاز و تا  61درصد ادامه داشته و در خارج از اين محدوده حضور
نداشته است (شکل  3ب) .بررسي عملکرد گونه (درصد پوششگياهي) مورد مطالعه در ارتباط با متغير
درصد آهک خاک ،نشان داد که حضور اين گونه از مقدار  6آغاز و تا  16درصد ادامه داشته و در خارج
از اين محدوده حضور اين گونه ديده نشد (شکل  3پ).
بررسي پاسخ گونه مورد مطالعه در ارتباط با متغيرهاي رطوبت اشباع و درصد الشبر ،سطح خاک،
نشان داد که پاسخ اين گونه نسبت به تغييرات مقادير اين عوامل بهصورت افزايشي ( Monotonic
 )increaseبوده و با افزايش مقادير اين عوامل ،فراواني و درصد پوششگياهي آن نيز بيشتر ميشود
(شکل 3ج ،چ) .برعکس ،پاسخ اين گونه در امتداد هدايت الکتريکي ،از مدل کاهشي ( Monotonic
 )decreaseپيروي کرده و با افزايش مقدار اين عامل ،حضور و درصد پوششگياهي آن کاهش يافته
است (شکل 3ت).
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Clay

Sand
Litter

EC

SP

Canoco

401

TNV
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Salsola kerneri (Wol.) Botsch.

نتايج حاصل از مطالعات فنولوژي گونه آنک نشان داد که رويش اين گياه با گرم شردن تردريجي هروا از
نيمه دوم اسفندماه شروع و تا اوايل تير ادامه دارد از اين تاريخ به بعد همراه رشرد رويشري گلهرا ظراهر
ميشود و تا اواخر شهريور ماه گلها متناوبًا ظاهر ميشود .از اواخر شهريور بتدريج بالهراي ميروه ظراهر
ميگردند و در اواخر مهر تا اوايل آبان به اوج خود ميرسند که نماي زيبايي بره بوتره و مرترع ميدهرد.
ريزش بذر اين گياه معموالا از اواسط آبانماه شروع و تا هفته اول آذرماه همزمان برا رسريدن مرحلرهاي
بذرها ،ادامه دارد .ولي زمان مناسب براي جمعآوري بذرها اواخر آبانمراه ميباشرد .از دهره اول آذرمراه
رشد گياه به حداقل خود رسيده و وارد فاز خواب زمستاني ميشود (شکلهاي  4و.)5

S .kerneri
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آغاز گلدهي (اوايل تيرماه)

تشکيل بذر (اوايل مهرماه)

رسيدن بذر (اوايل آبان)

ريزش بذر (اواخر آبان)
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آغاز مرحله رويشي (اواسط فروردين ماه)

ادامه مرحله رويشي (اوايل خرداد)
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با توجه به نتايج بدست آمده در دو منطقه مورد تحقيق در استان يزد ،گونه S .kerneriدر مناطقي
با اقليم خشک سرد که متوسط بارندگي حدود  100تا  125ميليمتر و متوسرط دمرا حردود  14ترا 16
درجه سانتيگراد باشد رويش دارد .اين مطالعه همچنين نشان داد که گونه درمنه دشتي ( Artemisia
 )sieberiهمراه با  ،S .kerneriبهعنوان تيپگياهي مهم در منطقه بوده و از گونههاي مهم همرراه ايرن
تيرپ ،ميتروان بره Hertia angustifolia, Eurotia ceratoides, Noaea mucronata, Salsola
 tomentosa, Ephedra procera, Zygophyllum eurypterumو  Stipa arabicaاشاره کرد.
با در نظر گرفتن رويشگاههاي مورد مطالعه ،گونه  S .kerneriدر ارتفاع برين  1750ترا  2350مترر
پراکنش دارد که با نتايج فياض ( )1394که محدوده ارتفاعي پراکنش اين گونه را  1850تا  2000مترر
از سطح دريا اعالم کرده بودند ،تفاوت دارد .با توجه به بررسي رويشگاهي در مناطق مورد مطالعه ،ايرن
گونه در خاکهاي لوم رسي شني با شوري بين حداقل  0/7ترا حرداکثر  4/5دسري زيمرنس برر مترر و
اسيديته  8/2و مقدار ازت  0/04درصد رويش داشت.
نتايج حاصل از برازش مدل افزايش تعميميافته بر روي گونه  S .kerneriبراي بيان محدودة رويش
آن تحت تأثير متغيرهاي مورد بررسي و تعيين شرايط بهينه رويش اين گياه ،نشان داد که S .kerneri
بيشتر بر روي خاکهاي لوم رسيشني پراکنش دارد .بهطوريکه در مقدار باالي شن (حدود  59درصرد)
و درصد رس پائين خاک (حدود  23درصرد) ،براالترين عملکررد را دارد .برهنظر ميرسرد کره زهکشري
مناسب در اين خاکها ،از جمله داليلي است که موجب رشد بيشتر اين گونه در اين نوع خاکهرا شرده
است که با يافتههاي فيضي ( )1382و همچنين خالصي اهوازاي و همکاران ( )1390همسو ميباشد.
عكسالعمل گونه  ،S .kerneriبه درصد رطوبت اشباع و همچنرين درصرد الشربر ،سرطح خراک،
حاكي از وجود ارتباط مثبت بين عملکرد اين گونه با عوامل مزبور است .بهطوريکه برا افرزايش درصرد
اين عوامل ،حضور و درصد پوششگياهي آن افزايش يافته و از مدل افزايشي ()Monotonic increase
پيروي ميکند .افزايش فراواني و عملکرد گياه در مناطقي با درصد الشبر ،براالتر را ميتروان بره ايرن
دليل دانست که درصد باالي الشبر ،،باعث ايجاد بستر مناسب برراي برذر و همچنرين فرراهم نمرودن
رطوبت الزم براي افزايش جوانهزني و استقرار آن شده است که اين موضوع توسط برخي محققين ديگر
نيرز بيران شرده اسرت ( Kostel – Hughes et al., 2005; Biaou et al., 2009; Wassie et al.,
.)2009
عملکرد  ، S .kerneriيک ارتباط منفي با ميزان هدايت الکتريکي خاک داشته و پاسخ آن بره ايرن
عامل ،از مدل کاهشي پيروي کرده است .رشد اين گونه در منطقه مرورد مطالعره برين حرداقل  0/7ترا
حداکثر  4/5دسي زيمنس بر متر است و با افزايش ميزان هردايت الکتريکري خراک حضرور ايرن گونره

صديقه زارع کيا و همکاران

کاهش مييابد .گونه  S .kerneriبا مقدار هدايت الکتريکي پائينتر داراي عملکرد بهتري است و مقادير
باالي هدايت الکتريکي عامل محدود کننردهاي برر گسرترش آن دارد .برا اين¬حرال آخراني و قربرانلي
( )Akhani and Ghorbanli, 1993در کترراب خررود در مررورد گياهرران متحمررل برره شرروري ،گونرره
 S.kerneriرا از گونههاي بااهميت و با ارزش براي اصالح خاکهاي شرور معرفري کررده اسرت .ميرزان
هدايت الکتريکي خاک رويشگاههاي برخي گونههاي جنس سالسروال از جملره گونره  S. orientalisدر
استان اصفهان S. richteri ،در استان خراسان جنوبي ،کمتر از  4دسي زيمنس بر مترر گرزارش شرده
است (سعيدفر و همکاران1385 ،؛ بهادران و همکاران.)1395 ،
الگوي پاسخ گونه  S. kerneriدر طول گراديان آهک خاک ،از مدل زنگولهاي ( )Unimodalپيروي
کرده و رشد بهينه اين گونه بين  10تا  14درصد و حد بهينه رشد آن در اين رويشگاه 12 ،درصد برود.
نقش اين عامل در پراکنش گونههاي گياهي توسط محققين ديگر نيز بيان شده اسرت ( Mirdavoodi
et al., 2015; Kolahi and Atri, 2014).
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نتايج مطالعات فنولوژي گونه آنک نشان داد که رويش اين گياه با گرم شدن تردريجي هروا از نيمره
دوم اسفندماه شروع ميگردد .ظهور گل معموالا از اوايل تير مراه آغراز و ترا اواخرر شرهريور ادامره دارد.
تشکيل بذر و شيري شدن از دهه سوم شهريور ماه شروع و تا دهه اول آبان ،رسريدن مرحلرهاي برذرها
متناسب با طول دوره گلدهي ادامه دارد .ريزش بذر اين گياه معموالا از اواسط آبانماه شروع و ترا هفتره
اول آذرماه همزمان با رسيدن مرحلهاي بذرها ،ادامه دارد .ولي زمران مناسرب برراي جمرع آوري برذرها
اواخر آبانماه ميباشد .از دهه اول آذرماه رشد گياه به حداقل خود رسريده و وارد فراز خرواب زمسرتاني
ميشود.
در رابطه با جنس سالسوال در بررسي گونه مورد مطالعه و ساير گونهها در منراطق اسرتپي و مراترع
قشالقي نشان ميدهد ،اگر در رويشگاههاي سالسوال که به عنوان مراتع قشالقي در نظر گرفتره ميشرود
ورود دام در مرتع در اواسط آبان ماه که مصادف با آغاز ريزش بذور است زمان مناسربي برراي ورود دام
به مراتع مورد نظر ميباشد .در رويشگاههاي ييالقي نيز بايد توجه داشرت کره ترا زمراني کره گونرههاي
جنس سالسوال در مرحله رويشي هستند با درنظر گرفتن حد بهره برداري مجاز از چرراي بريش از حرد
اين گونههاي ارزشمند جلوگيري شود تا گياه قادر به ايجاد رويش و ساخت و ساز مواد ذخيررهاي برراي
شروع رشد در فصل رويش آينده باشد .در گياهان چندساله معموال حداكثر تجمع ذخيره هيدرات كربن
بالفاصله قبل از خواب پاييزه است بعد از آن در طي دوره خواب ايرن ترراكم بتردريج كراهش مييابرد و
سپس در طي آغاز رشد بهاره كراهش سرريعي رخ ميدهرد ( .)Vallentine, 2001بنرابراين در مقردار
بهرهبرداري گياهان در اوايل فصل رويش بايد توجه بيشتري نمود.
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ارزاني ،ح .1388 .گزارش پژوهشي کيفيت علوفه .دانشکده منابع طبيعي .دانشگاه تهران.
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گونه آنک جزو گياهان خوشخوراک در مناطق مرورد مطالعره اسرت .مخصوصرا در مراترع صردرآباد
ندوشن که با توجه به گفته دامداران منطقه اين گونه يکي از گونههاي مورد توجه دام (برز و گوسرفند)
ميباشد .البته از لحاظ کيفيت علوفه نسبت به درمنه ،عجوه و اروشيا داراي پروتئين پائينتري ميباشد.
پروتئين اين گونه در منطقه صدرآباد در مرحله رويشي  6/5درصد ميباشرد (شراه بنردري و همکراران،
 .)1396البته با توجه به ساير مطالعات ،پروتئين اين گونه نسبت به ساير گونههاي سالسوال کمتر اسرت
(ارزاني1388 ،؛ ديانتي تيلکي1390 ،؛ .)Zare et al., 2019
تكثير اين گياه از طريق بذر است .در صورتي كه گياهران ايرن جرنس فرصرت برذردهي پيردا كنرد
پراكنده شده و در سالهاي مساعد به خوبي جوانه زده و مستقر ميگردند (قربانيران1384 ،؛ سرعيدفر و
همکاران .)1385 ،تراکم اين گونه در هر دو رويشرگاه صردرآباد و خرانرق در حرد  700پايره در هکترار
ميباشد .اين در حاليست که به علت خشکساليهاي اخير زادآوري زيادي در اين مناطق ديده نميشود.
به علت کمبود مواد ذخيرهاي در بذر مانند ساير گونرههاي خرانواده اسرفناجيان قروه ناميره خرود را بره
سرعت از دست ميدهد ،لذا بايد كه در همان سال جمعآوري كاشته شود (سعيدفر و همکراران1385 ،؛
زارع کيا و خادمي .)1395 ،زمان جمعآوري بذور بسيار مهم است بطوريکه اگر بذور در اوايل آبران مراه
جمعآوري شود قوه ناميه بسيار پايين اسرت و بهتررين زمران جمرعآوري برذر  25آبران ترا اول آذرمراه
ميباشد.
با توجه به اهميت اين گياه (از نظر حفاظت خاک و توليدعلوفه) ،معرفي گونههاي جديد و برومي در
اصالح مراتع و احياي مراتع تخريب شده استان و همچنين ايجاد تنوع در گونههاي مورد استفاده توسط
اداره منابع طبيعي و آبخيرزداري اسرتان برراي اصرالح مراترع ،معرفري گونرههاي گيراهي برا تاکيرد برر
خواهشهاي اکولوژيکي آنها در هر منطقه ضروري است.
قابل توجه آنکه خشکساليهاي اخير نيز باعث شده است که زادآوري اين گونره بره صرفر برسرد و
تنها پايههاي چندساله از اين گونه قابل مشاهده بود .به همين دليل الزم است با برداشت به موقع برذور
نسبت به احياي اين رويشگاهها با استفاده از گونه باارزش آنک اقدام گردد تا شراهد از برين رفرتن ايرن
گونه با ارزش (از نظر حفاظت خاک و توليدعلوفه) در اثر خشکساليها و چراي بيرويه نباشيم.
لذا با توجه به نتايج حاصل از مطالعات عکسالعمل اين گياه بره گراديران عوامرل محيطري ،توصريه
ميشود در برنامه هاي اصالحي مراتع از طريق بذرکاري و بوتهکاري در منراطق اسرتپي اسرتان يرزد برا
استفاده از اين گونه ،به خصوصيات رويشگاهي و خواهشهاي اکولوژيکي آن توجه شود.
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ارزاني ،ح ،.عابدي ،م .1394 .ارزيابي مراتع ،اندازهگيري پوششگياهي .جلد دوم ،انتشارات دانشررگاه تهررران305 ،
صفحه.
اسدي ،م .1380 .فلور تيره اسفناجيان .انتشارات موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور 508 .صفحه
بهادران ،م ،.اجتهادي ،ح ،.قاسم زاده ،ف ،.ابريشم چي ،پ .1395 .بررسي اكولوژي فردي گونه گياهي Salsola
 richteri (Moq.) Karel ex Litwدر استان خراسان جنوبي مجله پژوهشهاي گيرراهي (مجلرره زيسررت
شناسي ايران) .299-286 :)2( 29
پيري صحراگرد ،ح ،.زارع چاهوکي ،م.ع ،.آذرنيوند ،ح .1393 .مدل سازي پررراکنش گونررههاي گيراهي در مراتررع
غرب حوض سلطان استان قم با روش رگرسيون لجستيک .مرتعداري.94-113 :)1(1 .
حيدري ،ف ،.ديانتيتيلکي ،ق ،.علوي ،س.ج .1396 .مقايسرره منحنرري پاسررخ گونرره  Bromus tomentellusو
گونه  Achillea millefoliumنسبت برره گراديانهرراي محيطرري بررا اسررتفاده از مرردلجمعي تعميميافترره.
حفاظت زيست بوم گياهان.17 -34 :)11( 5 ،
خالصياهوازاي ،ل ،.زارعچرراهوکي ،م.ع ،.آذرنيونررد ،ح ،.سررلطاني گردفرامرررزي ،م .1390 .مدلسررازي مطلوبيررت
رويشگاه Eurotia ceratoides (L.) C.A.M.با کاربرد روش تحليل عرراملي آشرريان برروم شررناختي در
مراتع شمالشرق سمنان .مرتع.362 -373 :)4( 5 ،
ديانتي تيلكي ،ق . 1390 .بررسي تأثير مراحل فنولوژي بر كيفيت علوفه و هيدراتهاي كررربن محلررول دو گونره
 Salsola richteriو  Salsola arbusculaدر مراتع شور سبزوار .مجله تحقيقات مرتع و بيابرران ايررران.
.661- 652 :)4( 18
زارع چاهوکي ،م.ع. 1386 .کاربرد روش رگرسيون لجستيک در بررسي رابطه بين حضور گونههراي گيررراهي برررا
عوامرل محيطري در مراتع پشتکوه استان يزد .نشريه پژوهش و سازندگي .136-143:)1(76
زارع کيا ،ص ،.خادمي ،م Salsola laricina .1395 .گونهاي اميدبخش جهت تامين علوفه در مراتررع اسررتپي.
فصلنامه علمي اقتصادي جنگل و مرتع.75-82 :108 ،
سعيدفر ،م ،.فيضي ،م ،.شاه مرادي ،م.ا . 1385 .مطالعه آت اكولرروژي  Salsola orientalisدر مراتررع اسررتپي
استان اصفهان (مطالعه موردي منطقه موته) .فصلنامه علمرري -پژوهشرري  .تحقيقررات مرتررع و بيابرران ايررران،
.126-116:)2(13
شاه بندري ،ر .ارزاني ،ح ،.باغستاني ،ن ،.زارع چاهوکي ،ا .1396 .بررسي کيفيت انرردامهاي گونررههاي گيرراهي در
مراحل مختلف فنولوژي .مجله مرتع و آبخيزداري.149-139 :)1( 70 .
طهماسبي ،پ .1389 .رج بندي ،انتشارات دانشگاه شهرکرد.
علي احيايي ،م ،.بهبهاني زاد ،ع.ا .1372 .شرح روش¬هاي تجزيه شيميايي خاک .انتشررارات موسسرره تحقيقررات
خاک و آب 129 ،صفحه.
فياض ،م .1394 .شناخت مناطق اکولوژيک کشور .انتشارات سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج کشرراورز 168 .
صفحه.
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