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رویشگاهی گونه بررسی ویژگیهاي
آن در  پراکنش بررسی الگوي و (Smirnovia iranica)  دم گاوي

کاشان بند ریگ موردي: مطالعه زارها – ماسه

bb

چکیده
دمگاوي جوامع منقطع و لکهاي پراکنـش علت تعیین خود، طبیعی رویشـگاه د ر گاوي گونه دم پراکنش الگوي تعیین بـه منظور
گونه رویشـگاه در و شـیمیایی خاك فیزیکی مختلف فاکتورهاي خاکی، متغیرهاي با آن ارتباط احتمالی و مورد مطالعه مناطق در
بد ین گرفت. قرار بررسـی در ماسـه زارها مورد هسـتند ، مذکور گونه فاقد که آن مجاور مناطق و (Smirnovia iranica) دم گاوي
پروفیل) و گیاه 3) از خاك نمونهبرداري به اقدام شـد ودر هر یک از مناطق کاشـان تعیین بندریگ د ر مطالعاتی 4 منطقه منظور
پایهها در معیوب بذور میزان و اندازهگیري تولید پوشـش و درصد تاج تراکم، نظیر پوشـش، مربوط به خصوصیات همچنین شـد .
تی با آزمون و واریانس آنالیز از آزمون اسـتفاد ه اطالعات با تحلیل و تجزیه شـد. تعیین دهی بذر دوره انتهاي و ابتدا مرحله د و
ماسهزارهاي در گونه جوامع گیاهی این که است آن از حاکی آمده به عمل بررسیهاي نتایج نرمافزارSPSS انجام شد. از استفاده
شاهد(فاقد منطقه و گاوي دم رویشگاه خاك خصوصیات مقایسـه نتایج میگرد د. منقطع رویت لکهاي و کامًال بهصورت بندریگ،
عامل دو جز دم گاوي، به جوامع فاقد و گاوي دم جوامع شـده در بین خاك متغیر اندازهگیري 15 بین از که داد نشـان گاوي)، دم
د ر منطقه تحقیق ایـن نتایج مجموع هسـتند. در یکد یگر با معنید ار اختالف خاکی فاقد تمامیمتغیرهـاي نیتـروژن، و پتاسـیم
در مجاور گیاهی جوامـع از جامعه دمگاوي و منقطع ناپیوسـته اجتماع و حضور باعـث آنچه که میدهد نشـان کاشـان بندریک
اما ند ارد. مسـاله این در خاك تاثیري عامل و طبیعت میباشـد در این گیاه ازد یاد و تکثیر نحوه به میگردد، مربوط ماسـهزارها
اساسی عامل ، خاك بافت عامل در ماسـهزارها، این گونه انحصاري الگوي پراکنش توجه به با می دهد که تحقیق نشـان این نتایج

میباشـد . کاشـان منطقه در دمگاوي گونه پراکنش در و کلیدي

بند ریگ پراکنش، کاشان، خصوصیات خاك، الگوي دم گاوي، کلمات کلید ي:

 در
زمستان ١٣٨۶ ،٧٧ شماره طبيعي منابع  
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مقدمه
مختلف خصوصیات تشخیص و گیاهی گونههاي گسترش عرصه تعیین
جغرافیاي و اکولوژي علم متخصصین نظر مد همواره رستنیها ــگاهی رویش
حدود ــن تعیی و گونهها ــترش گس عرصههاي ــه مقایس ــت. اس بوده گیاهی
بررسی قابل توجهی و تحقیق زمینه شناسان گیاه براي پراکنش آنها امروزه
گیاهی، جوامع ــکیل گونهها، تش ــار انتش فاکتورهاي ــت. اس آورده بوجود را
از روي ــچگاه هی خاص، نقاط در آن ــودن محدود ب و رویش ــه پهن ــعت وس
دارند. دخالت آن در بیشماري عوامل بلکه نگرفته، صورت شانس و تصادف
کلی بهطور و است متفاوت بسیار گیاهی اجتماعات تشکیل در موثر عوامل
خاك، ــامل یا طبیعی ش خارجی عوامل عمده ــته دس د و به را آنها میتوان
متابولیسمی، ساختاري، خصوصیات به که درونی عوامل و توپوگرافی اقلیم،
توجه با .(2) کرد تقسیم دارد ، ارتباط صفات ــایر س و ــازگاري س مثل، تولید
بر بیولوژیک عوامل بستر و ــنگ س عوامل مختلف اقلیم، توپوگرافی، به تاثیر
یکدیگر با عوامل این ویژه روابط به توجه با و گیاهی ــش پوش و خاك روي
مشخص با پوشش گیاهی طبیعی بطور منطقه هر محیط خاص، در یک در
خصوصیات می باشیم(4). روبرو است ــخصی مش خاك معرف و که شاخص
خاص اي گونه ظهور به است خاك ممکن یک مختلف شیمیایی و فیزیکی

شود. منجر رویشگاه یک در
که ــان داد نش ــتان عربس ــواحل س در طول خود مطالعه Beno(11) با
تیپهاي مختلف گیاهی هستند و خاك گیاهان شاخص، نمایند ه ویژگیهاي

دارد. مطابقت خاك تیپهاي با
غالب  با گونه ــی مکانهای در ــهاي مطالع در ، (12)Harper و Kleiner
که ــید ند رس نتیجه بدین یوتا ــه درمنطق Stipa comataو Hilaria jamesii
ــیم پتاس و بافت ریزتر اداراي Hi. Jamesiiغالب گونه مکانهایی با در خاك
این نتیجه به قم مناطق شور استان در ، در تحقیقی رحمتی(7) باالتر است.

با مناطق معرف ازگونههاي Halocnemum strobilaceum گونه که ــید رس
مناطق خشک است. گیاهان ــوري ش به گونه مقاومترین و بوده باال ــوري ش
نظیر محیطی فوقالعاده دشوار شرایط با ــازگاري س قدرت بهدلیل بیابانی و
نوسانات ، آلی مواد کمبود خاك، امالح در تجمع باال، دماي کمبود رطوبت،
آبی، و فرسایش بادي و شدید بادهاي وزش شبانهروز، طول شدید دمایی در
اینگونهها دلیل همین و به گردیده ــوب ارزشمند محس ــیار بس گونههاي از
عالوه بر آنها، کاربرد در و میگردند محسوب ژنتیکی ــمند ارزش ذخایر جزء
خوشخوراکی، غذایی، ارزش تولید، مقدار اکولوژیک، نیازهاي باید سازگاري،
گیرد. قرار توجه مورد حفاظتی آنها و ارزش تکثیر روش طبیعی، زادآوري

ارزشمند درختچهاي گونه هاي از (Smirnovia iranica) گاوي دم گونه
Fabaceae واز خانواده ایران مرکزي مناطق زارهاي در ماسه سازگار و بومی
حایز ــیار بس ارزش دارویی خاك و تولید علوفه، حفاظت نظر که از ــت، اس

میباشد(3). اهمیت
شیمیایی خاك  عوامل فیزیکی و تاثیر اهمیت تحقیق باتوجه به  در این
شیمیایی و فیزیکی متغیرهاي مختلف پوشش گیاهی، پراکنش و توزیع در
مذکور گونه فاقد آن که مناطق مجاور گاوي و گونه دم ــگاه رویش در خاك
به منظور تعیین الگوي عمل ــاً این اساس قرار گرفت. بررسی مورد ــتند هس
و لکهاي پراکنش علت تعیین خود، طبیعی ــگاه رویش در گونه این پراکنش
با آن احتمالی ــاط ارتب و مطالعه مورد مناطق در دمگاوي ــع جوام ــع منقط
علل مهم ترین است شده ــعی س مبنا همین ــد. بر می باش خاکی فاکتورهاي
و رویشگاهی خصوصیات نظر از چه اینگونه گیاهی جوامع نابودي یا توسعه

گردد. مشخص گیاه خود تکثیر رشد و به مربوط عوامل نظر از چه

مطالعه مورد منطقه معرفی
اطراف ماسهاي تپه هاي نوار بندریگ و ــوم به موس مطالعه مورد منطقه
واقع در 70 کیلومتري نمک، دریاچه جنوب از هاللی شکل به که ــت اس آن

Pajouhesh & Sazandegi No:77 pp: 62-68

Investigation on habitat Characteristics in Smirnovia  iranica and determination of distribution patterns in sand 
– dunes case study : Band -e- rig Kashan 
By:H.Azarnivand.,Assistat Professor,Faculty of Natural Resources University of Tehran. H.Joneidi Jafari .,Ph.D 
Student in Range Management, Faculty of Natural Resources, University of Tehran., M. Jafari., Professor, Faculty of 
Natural Resources, University of Tehran
For determination of distribution pattern in Smirnovia iranica in its natural habitat, soil chemical and physical factors in 
S.iranica habitat and control region were surveyed. This survey  was done for reasons spot, disconnected distribution. 
Four site were chosen in Band rig, kaha. In all of regions sampling  from plant and soil (3 profiles) was done. 
Density, canopy caver percentage, production, amount of damaged seed in the first and the end of seeding duration 
was done. Analysis of information was done by variance Analysis and T-Text software. According to results, plant 
communities were shown complety spot and disconnected comprison between Smirnovia iranica habitat and control 
region showed that all of facfors exept of N, K have not significant difference. Results of present research show that 
method of propagation in mentioned species can affect  distribution. 
Soil factor has not any only effect on kind of distribution. But soil texture is only key factor for distribution. 

Key words: Smirnovia iranica, Soil characteristic, Distribution pattern, Kashan , Band – e – rig .
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اد امه آن شرقی جنوب کیلومتري 55 تا و ــروع ش شهر کاشان شرق ــمال ش
33 و دقیقه 38 ــه و درج 34 جغرافیایی عرض هاي ــن بی ناحیه ــن ای دارد.
و د قیقه 53 و درجه طولهاي جغرافیایی 51 ــمالی و ش دقیقه 45 و درجه
بارش متوسط30 ساله شرقی قرار گرفته است. مقدار دقیقه و 51 درجه 52
رگبار بهصورت ً ــرا اکث ــکل ناهمگن و ش که به ــت اس میلیمتر 133 منطقه
1600 و 2800 پتانسیل تبخیر هم منحنی دو فاصل حد منطقه این است.
دماي 17/5 هم منحنی هاي ــل حد فاص در منطقه این دارد . قرار ــر میلیمت
گرم با بسیار منطقه اقلیم ــت. اس ــد ه ــانتیگراد محصور ش س 15 درجه الی
شدید (گوسن)، خشک (دومارتن) بیابانی تابستانهاي خشک (کوپن)، نیمه
و خشک و سرد  (آمبرژه) می باشد (6، 8).           

                 

کار روش
و یا تفاوت و تعیین مورد مطالعه منطقه خصوصیات خاك جهت بررسی
بازد ید از پس مناطق فاقد اینگونه، گاوي با دم ــگاه خاك رویش تفاوت عد م
ابتدا 4 تعیین شد. مناسب جهت نمونه برداري مناطق مورد مطالعه، از منطقه
و شد تعیین کیلومتر) 20 یکدیگر(حداقل از زیاد فاصله با مطالعاتی ایستگاه
دم حضور گیاه عد م یا برحسب حضور منطقه ایستگاهها دو این یک از هر در
منطقه شد که گونهاي تعیین به مورد مطالعه گردید. مناطق تفکیک گاوي
که مناطقی میباشد شامل معرف منطقه و بوده گاوي د م فاقد گونه شاهد،

داشته باشد. حضور Smirnovia iranica تیپ آن در
3 پروفیل ــر حف اقدام به ــده ش تعیین منطقه 4 یک از ــر ه در ــپس س
0-100 عمق از پروفیل هر داخل در برداري نمونه گردید. تصادفی بهصورت
در و خاك در ژنتیکی افقهاي وجود عد م امر این دلیل شد. سانتیمترانجام
مربوط درنمونههاي عمود ي گیاه بود. دوانی افقی و ــه ریش عمق گرفتن نظر
ــنگریزه، س و ــنگ قبیل درصد س از مختلف خاك خصوصیات پروفیل هر به
اندازهگیري هید رومتري بایکاس روش به ماسه ــلیت و رس، س ذرات درصد
متر، pH کمک به یک یک به ــیدیته خاك در عصاره اس اندازهگیري گردید.
به خاك آهک متر، EC ــک عصاره یک به یک به کم در الکتریکی ــت هدای
کالریمتري به روش ــفر فس کجلدال، روش به نیتروژن ــیمتري، کالس روش
کربن اندازهگیري براي ــد. ش اندازهگیري فلیم فتومتري روش به ــیم پتاس و
نیز از خاك آلی مقدار ماد ه ــپس س ــتفاده شد. اس بلک والکر- روش از آلی
،S.A.R مقادیر اد امه در آمد. ــت بدس عدد 72/ 1 در کربن د رصد حاصلضرب
خاك گچ ــر مقادی همچنین و منیزیم و ــیم کلس مجموع و ــی تباد ل ــدیم س

شد. اندازهگیري
برآورد ــت جه ــش گیاهی، پوش به مربوط ــات خصوصی ــا ب ــاط ارتب در
د رصد برآورد براي شد. استفاده ــایه همس نزد یکترین روش از گیاهی تراکم
گیاه ارتفاع قطر و فاکتورهاي گیاه، تراکم ضمن اند ازهگیري تاجی، ــش پوش
همچنین ــد. گرد ی ــبه محاس د رصد به صورت تاجی ــش پوش و اندازهگیري
د رمنطقه مورد مطالعه، گاوي دم د رختچههاي نحوه پراکنش بررسی جهت
عامل با ضرب ــد. گرد ی ــم رس مطالعه مورد گیاهان بین ــتوگرام فاصله هیس
پایه، درصد پوشش پوشش هر تاج متوسط در مساحت تراکم محاسبه شده
ــد رش تولید، میزان برآورد ــد.جهت ش تعیین مطالعه مورد منطقه تاجی در
گردید. توزین شد ن ــک خش از پس و قطع بوتههاي مورد نظر جاري ــال س
تولید تراکم، در عامل آن ضرب و پایه یک ــط متوس تولید تعیین با ــپس س

ماسه ــه دوانی گیاه در ریش وضعیت ادامه د ر ــد. ش ــبه محاس گیاه هکتار در
اندازه گیري عمود ي گیاه و افقی هاي ریشه قطر طول و همچنین و بررسی
انتهاي و ــل ابتدایی مراح در گاوي دم پایه 200 بذرهاي از ــه اد ام ــد. در ش
به معیوب ــذور درصد ب جهت تعیین ــده و ش برداري نمونه ــوه می ــکیل تش
آفت میکروسکوپ، پذور از استفاده با آزمایشگاه در یافت. ــگاه انتقال آزمایش
تست انجام بذور مابقی و ــد ش ــمارش ــته تفکیک و ش شکس و معیوب زده،

گردید. کشت زنی جوانه
داده ها و ــوع ن به توجه با ــگاهی، آزمایش صحرایی و ــات مطالع از ــس پ
از آنالیزهاي آماري، انجام الزم جهت ــرایط ش ــتن داش از نظر آنها ــی بررس
میانگین گردید. ــتفاده اس دانکن آزمون و T آزمون واریانس، آنالیز ــون آزم
و دم گاوي گونه واجد خاك در دو منطقه شد ه بررسی خصوصیات مختلف
شاهد با هر منطقه خصوصیات تفاوت بین گرد ید و آن(شاهد) مقایسه فاقد
SPSS, Excell ــرم افزارهاي از ن تحلیل دادهها و تجزیه جهت ــد. ش تعیین

شد. استفاده

نتایج
دم ــگاه رویش در خاك ــیمیایی ش و خصوصیات فیزیکی ،1 ــدول ج د ر
آنکه بهدلیل است. شده آورده گاوي) دم (فاقد گونه ــاهد ش مناطق و گاوي
ــده ش گیري اندازه خصوصیت 15 از یک هیچ ــان می داري معنی ــالف اخت
نشد، ــاهده مش مناطق مورد مطالعه دوم در عمق و ــطحی) (س اول عمق در
مالك سانتیمتري 100-0 عمق در شده گیري اندازه مقادیر متوسط میزان
ــماره ش جدول توجه به با گرفت. قرار بعدي آنالیزهاي آماري ــت جه عمل
یک هیچ شده، اندارهگیري گانه 15 عوامل بین از ــود که می ش ــخص 1 مش
مورد مناطق بین ، در نیتروژن و ــیم پتاس مقد ار جز خاك به از خصوصیات

نیستند. معنیدار اختالف مطالعه، داراي
مناطق شاهد  و گاوي د م رویشگاه در خاك خصوصیات ــه مقایس نتایج
شده مناطق مطالعه بین در پتاسیم مقد ار میدهد نشان ــماره 1) ش (جدول
مقادیر که گونهاي به ــد، می باش درصد 1 ــطح س معنیدار در اختالف داراي
همچنین است. گاوي دم رویشی منطقه از ــاهد بیش ش منطقه در ــیم پتاس
ازت ــن مقادیر 5 درصد بی ــطح س د ر معنیدار اختالف وجود بیانگر ــج نتای
مقدار اما ــد. ــاهد میباش ش و گاوي دم ــی رویش منطقه دو خاك موجود در
ــاهد بوده ش منطقه از بیش گاوي دم ــگاه رویش منطقه خاك در ــروژن نیت
منطقه شاهد و بین اختالف معنیداري خاك سایر خصوصیات بین در است.

و2). (شکلهاي1 نشد مشاهد ه مطالعاتی
متوسط مقد ار صفر و منطقه خاك د ر گچ مقد ار بدست آمد ه نتایج طبق
مورد در منطقه EC متوسط مقاد یر همچنین میباشد. خاك 4/ 7 ــیدیته اس
در منطقه خاك می باشد. متوسط آهک ــی زیمنس برمتر دس 0/38 مطالعه
ــد. گردی اندازهگیري درصد ــی 0/17 آل ماده درصد و ــه 10/7 مطالع ــورد م
پیپیام 85 جذب قابل و پتاسیم 5/3 پیپیام خاك فسفر ــط متوس مقادیر
دم ــی رویش منطقه خاك در موجود نیتروژن درصد همچنین برآورد گردید.

آمد. 0/023 درصد بدست گاوي
مربوط ــات خصوصی ــورد در م بعمل آمد ه ــیهاي بررس ــق نتایج طب
مطالعاتی ــه منطق در تاجی ــش پوش درصد ــط متوس گیاهی، ــش به پوش
ــد. ش برآورد هکتار در پایه 617 معادل گیاه ــط متوس تراکم و درصد 9/3
در کیلوگرم 930 معادل گاوي دم تولیدي علوفه ــط متوس همچنین مقدار
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خاك خصوصیات
هاي ایستگاه

مطالعاتی
معیارمیانگین آزاديانحراف نتیجه آزمونtدرجه

الکتریکی هدایت
مطالعاتی منطقه

شاهد
0/3842
0/3700

0/5508
0/4933

220/324ns

آهک
مطالعاتی منطقه

شاهد
10/7883
9/2675

1/94441
1/13757

222/339ns

گچ
مطالعاتی منطقه

شاهد
0
0

0
0

---

آلی ماد ه
مطالعاتی منطقه

شاهد
0/1787
0/3375

0/26985
0/74859

220-/693ns

کربن
مطالعاتی منطقه

شاهد
0/0775
0/2108

0/12271
0/47919

220-/934ns

SAR
مطالعاتی منطقه

شاهد
0/4475
0/4975

0/10199
0/14245

220-/986ns

سدیم
مطالعاتی منطقه

شاهد
0/0231
0/0154

0/17328
0/20695

220-/257ns

PH
مطالعاتی منطقه

شاهد
7/4325
7/4142

0/09536
0/08836

220/489ns

منیزیم و کلسیم مجموع
مطالعاتی منطقه

شاهد
7/1667
7/0000

1/58592
1/80906

220/240ns

نیتروژن
مطالعاتی منطقه

شاهد
0/0231
0/0154

0/3368
0/0144

220/788*

پتاسیم
مطالعاتی منطقه

شاهد
85/0000
163/3333

17/32051
58/9812

224-/414**

فسفر
مطالعاتی منطقه

شاهد
5/3333
8/3500

1/11546
3/2795

223-/017ns

رس
مطالعاتی منطقه

شاهد
0
0

0
0

---

سیلت
مطالعاتی منطقه

شاهد
2/4167
3/0833

2/4164
3/0833

220-/891ns

ماسه
مطالعاتی منطقه

شاهد
97/5000
96/916

1/93061
1/67640

220/790ns

هکتار بدست آمد.
فاصله  حداقل مطالعه، مورد در 4 منطقه بررسی مورد پایه 150 بین  در
4-1/5 در فاصله و حداکثر 9 متر و بیشترین فراوانی متر درختچهها 5/ 0 بین
در درختچهها فواصل بین فراوانی هیستوگرام کلی گردید. بطور مشاهد متر
به صورت نقاط در بعضی ــته اما داش نرمال حالت تقریباً مورد مطالعه منطقه

.(3 (شکل شد رویت نیز منفرد
د م گیاه گردید مشخص گاوي رویشگاه دم در صحرایی ــیهاي با بررس
در جهت افقی ریشههاي می باشد . عمودي و افقی ریشه نوع د و گاوي داراي
و متر گاهی 30-25 میباشد که ــترده گس سطحی عمق د ر و تپهها ــیب ش
بیانگر منطقه این در بهعمل آمده . بررسیهاي مییابند توسعه بیشتر حتی

زیاد عمق د لیل میباشد. به ریشه نوع این طریق گیاه از ــی جنس غیر تکثیر
رویش، تعیین منطقه در گیاه عمودي ــههاي ریش زیاد بسیار نفوذ و ــه ماس
بین عمودي ریشههاي قطر نشد. میسر عمًال عمود ي ریشههاي طول واقعی

بررسی بین  منطقه مورد در گیاه افقی ــههاي ریش قطر و ــانتیمتر تا4 س 1
گردید. اندازهگیري سانتیمتر 0/5-3

بندریگ،  نوار از منطقه 4 د ر گیاهی پایه برروي200 شده انجام  بررسیهاي
آفات میوه ها به دلیل هجوم د اخل بذرهاي 95درصد 50 تا بین داد که ــان نش
همچنین میباشند. رویشی قدرت فاقد و د اده دست از را خود مختلف، سالمت
تشکیل میوه ابتداي زمان در که از آن است حاکی منطقه این در نتایج مطالعات
بوده درصد 50-60 معیوب بذرها میزان ، ــت) اردیبهش پایه مادري (اواخر روي

سانتیمتري 0-100 عمق در شاهد منطقه و دم گاوي رویشگاه در خاك خصوصیات مقایسه جدول1-

دار :عدم وجود اختالف معنی n 5 درصد سطح د ر دار معنی اختالف وجود درصد *: یک سطح در معنی دار اختالف وجود :**
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زمانمنطقه
بذور تعداد

معیوب
بذور تعداد

سالم
کل تعد اد

بذور
بذورمعیوب

(درصد)

کل میانگین
اردیبهشت 31

30تیر
697

1015
503
185

1200
1200

58
85/1

70-90 به میزان این اواخر تیرماه در بذرها و رسیدن ها رشد میوه تکامل با که
که ــت. همانگونه اس از 95درصد افزایش یافته تا بیش نقاط بعضی در درصد و
بذور درصدکل میانگین بذردهی، دوره ابتد اي در می شود، مشاهده 2 جدول در
و رسیدن بذردهی دوره پایان د ر مقدار این که بود ه 58درصد و آفتزده معیوب
بذر دم خارجی پوسته آنکه د لیل است. به ــیده درصد رس 85 به بذور کامل
با وجود 20 الی است، برخوردار توجهی قابل ــتحکام و اس ضخامت از گاوي
زنی مرطوب، جوانه محیط در ــا آنه نگهد اري و بذور کردن ــس خی روز 30
تیمار به دم گاوي نیاز بذور سبز شدن جهت به همین دلیل نگرفت. صورت
تیمار بذر و خشک دهی خراش تیمار مطالعه این در ــد که بذر میباش دهی
استفاد مورد جوانهزنی و بذر ــته پوس شکستن جهت دمایی سریع ــانات نوس

. یافت افزایش درصد 71 تا جوانهزنی درصد که گرفت قرار

نتیجهگیري و بحث
محدود و پهنه رویش منطقه، وسعت در یک گونههاي گیاهی ــار انتش

صورت نگرفته، ــانس ش تصادف و از روي خاص، هیچگاه نقاط د ر آن بودن
محیطی عوامل ــت اهمی و .تاثیر دخیلاند آن در ــماري ــه عوامل بیش بلک
توان به توجه گیاهی با که پوشش ــت اس گونه اي به ــتم طبیعی براکوسیس
محیط و تغییرات تطابق با با و گرفته شکل اکولوژیک و پتانسیل رویشگاه
دلیل، ــن به همی .(9) بومیمی گردد و ــازگار س ــه منطق در ــک مورفولوژی
پراکنش الگوي به توجه رویشی، منطقه هر د ر شاخص گونههاي ــناخت ش
به موثري کمک ــرف، مع هاي گونه ــگاهی رویش خصوصیات ــی از آگاه و
بهعنوان میتواند همچنین و نمود ه موجود گیاهی جوامع ــعه توس و حفظ
جهت مدیریت تصمیمگیري د ر مدیران براي سودمند و راهنمایی مطمئن

باشد. طبیعی هاي عرصه
بومی ــاد ر ن ــاي گونهه از ــی یک (Smirnovia iranica) گاوي ــه د م گون
بصورت ــه ــد ک میباش ایران مرکزي مناطق ــاي زاره ــه ماس ــازگار در و س
نتایج ــت. اس رویت قابل ــان کاش بندریگ نوار ــر سرتاس پراکنده در یا انبوه
دم ــوي پراکنش گونه مورد الگ در تحقیق این از آمده بهعمل ــیهاي بررس

و زمانهاي مختلف مناطق گاوي در دم سالم و بذور معیوب 2- د رصد جدول شماره

و شاهد   گاوي دم رویشی منطقه بین پتاسیم مقادیر مقایسه شکل 1-  

گاوي و شاهد   دم رویشی مقادیر ازت بین منطقه مقایسه    شکل2-
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ماسه در گونه این که جوامع گیاهی آن است حاکی از ــهزارها ماس در گاوي
منقطع و ــهاي لک کامًال بهصورت ــان، کاش ــمال ش واقع در بند ریگ  زارهاي
منطقه و گاوي د م رویشگاه خاك خصوصیات مقایسه نتایج میگردد . رویت
ــده ش اندازهگیري 15 فاکتور بین از که ــان داد گاوي)، نش دم ــاهد (فاقد ش
جز دو فاکتور ــه ب گاوي، دم فاقد جوامع و گاوي د م جوامع ــاك خ ــن بی در
با یکدیگر معنیدار اختالف تمامیفاکتورهاي خاکی فاقد نیتروژن، و پتاسیم
را بین مقدار ــیداري معن اختالف نتایج ــروژن، نیت مورد عامل در ــتند. هس
می دهد. ــان درصد نش ــطح 5 س د ر ــاهد و ش مطالعاتی منطقه در نیتروژن
ــی (واجد مطالعات منطقه در ــده اند ازه گیري ش ــروژن نیت ــدار مق ــن میانگی
0/0154 گاوي) ــد دم ــاهد (فاق ش مناطق د ر و ــد د رص 0/0231 دمگاوي)،
خاك منطقه در نیتروژن ــتر بیش مقدار دهنده ــان ــد که نش درصد میباش
افزایش در گاوي د م گیاه مثبت تاثیر بیانگر مساله این ــد . میباش مطالعاتی
که شد مشخص نیز پتاسیم فاکتور با ارتباط در ــد. خاك میباش ازت مقدار
مقدار پتاسیم لحاظ معنیداري از اختالف شاهد و منطقه مطالعاتی دو بین

شده اندازهگیري ــیم متوسط پتاس مقدار گونهاي که به ــود، میش ــاهده مش
ــاهد ش منطقه و در 85 پیپیام برابر دم گاوي) مطالعاتی (واجد منطقه در
زیادتري بیانگر مقدار که ــد ش اندازهگیري پیپیام 163/3 گاوي) دم (فاقد
د ر میتواند مسئله این توجیه ــد. می باش شاهد منطقه خاك در ــیم پتاس از
عنصر زیاد این تجمع و ــط گونه دمگاوي توس ــیم با جذب زیاد پتاس ارتباط
دم گونه گیاهی نسوج تجزیه نتایج گیرد. صورت گیاهی نسوج و بافتها در
توسط پتاسیم باالي جذب بیانگر منطقه همین در (5) جنیدي گاوي توسط
تجمع ــده د هن ــان نش و بوده گلدهی مرحله در بهخصوص گاوي ــه دم گون

است. گیاه میوه بخش در پتاسیم چشمگیر
داد نشان گاوي دم 200 پایه تولیدي برروي بذور بررسی این نتایج اما
-100 بین بذور ریزش و دهی بذر دوره انتهاي تا لگوم ــکیل زمان تش از که
همچنین میگردند . رویش فاقد قدرت شده و ــیب آس دچار 50 درصد بذور
آن نفوذ غیرقابل و ضخیم وجود پوسته گیاه بهدلیل از باقیمانده سالم بذور
خیس 30-20 روز حتی و نبوده ــی جوانهزن و رطوبت ــریع به جذب س قادر

ریگ کاشان بند در دم گاوي از پایه بین150 فراوانی فاصله شکل3- هیستوگرام

مطالعاتی در مناطق میوه مرحله تشکیل انتهاي و در ابتدا معیوب درصد بذور شکل4-
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ــبز شدن س جهت ــود و نمیش بذور جوانهزنی موجب آب نیز در بذور کردن
سایر تیمارهاي و تنش دمایی ایجاد و بذر پوسته خارجی خراش نیاز به بذور
بر روي هاشمی(10) نیز در تحقیقی مد رس ممکن می باشد. در این ارتباط
تیماردهی گاوي نیاز به گاوي نشان داد که جهت جوانهزنی بذر دم دم گونه
انجام جهت بهترین تیمار خشک بذر خراش دهی که تیمار ــد میباش بذور
87 /97 به را این گونه جوانهزنی درصد و ــوب گرد یده جوانهزنی محس عمل
در طبیعت آنچه که میدهد ــان نش این تحقیق ــت. اس داده افزایش درصد
دمایی نوسانات میگردد، جوانهزنی و بذور خارجی پوسته ــتن شکس موجب
به منجر که میباشد روز ــبانه ش طول د ر تپههاي ماسهاي ــد ید در سطح ش
جوانه نهایت در و رطوبت نفوذ و زمان مرور به بذور سخت پوسته ــتن شکس
ناشی از بذر ــته پوس خراش زمینه، این در موثر عامل میگرد د. دومین زنی
کم بسیار مقدار بهدلیل اما میباشد. بادي فرسایش فرایند توسط سائیدگی
شدن بذور و سبز پوسته طبیعی شکستن کم شانس سالم و همچنین بذور
حرکتاند، و تغییر حال عرصه هاي ماسهاي که دائماً در در نهال ــتقرار اس و
آنکه به می باشد. نظر ناچیز بسیار گاوي دم گسترده و تکثیر جنسی احتمال
بذر زمان در امراض مختلف و آفات هجوم دلیل گونه به این ــی جنس تکثیر
میگرد د، اخالل دچار گیاه توسط شده تولید بذور ــاختن معیوب س و د هی
از ــتفاد ه اس و ــی جنس غیر از طریق تکثیر طبیعت در گونه این تکثیر عمده
منقطع متراکم و ــبتا نس اجتماعات ایجاد به منجر که بود ه ــههاي افقی ریش
بین فواصل ــتوگرام فراوانی مادري میگردد. هیس پایه در اطراف گونه ــن ای
گیاهی تعادل جامعه از ــان نش مطالعه مورد در منطقه گاوي هاي دم ــه پای
مورد منطقه در گاوي د م جوامع که است نکته این مبین که دارد گاوي دم
ــیر فرضیه س بهدلیل جوامع، و انقطاع ــوده ب ثبات و ــادل تع ــه داراي مطالع
فاقد مناطق در موجود پایه هاي احتمالی تخریب و گیاهی ــه جامع قهقرایی

نمیباشد. گونه این
نوع از سبک خاکهاي معرف و شاخص گونه گاوي دم گونه کلی بهطور
کلسیم نمک و گچ و فاقد امالح ــایش یافته و فرس ً شدیدا بادي ــههاي ماس
قرار ردهPsamment ها ــر زی جزء آمریکایی ــدي طبقهبن طبق که ــد میباش
97 مطالعه مورد مناطق در این ماسه ــط درصد متوس به طوريکه می گیرد،
هاي گونه جزء را گاوي دم ــه گون نیز آذرنیوند(1) ــد. ش اندازهگیري درصد
تقریباً گاوي دم ــگاه رویش خاك ــید یته اس نموده است. ذکر ــه دوست ماس
دمگاوي ــگاه خاك رویش در آلی مقدار ماده ــد و میباش معادل 7/4 خنثی و
و مواد آلی، تولید الشبرگ در گیاهی پیکره تاثیر و اندك بوده ناچیز ــیار بس
خاك بطور کلی میگردد. منطقه خنثی بادي در ــایش فرآیند فرس به دلیل
است،از مناسب تر براي آن بادي ــوبات رس عنوان که گاوي دم رویش منطقه
ناچیز در آن ــز نی امالح مقد ار و بوده فقیر ــیار بس غذایی ــدار عناصر نظرمق

میباشد.
با بود که قادر خواهد گیاه این خاص، ریشه دوانی ــتم سیس به لحاظ
ادامه دهد. حیات خود و به داده ــان نش ــازگاري س رطوبت اند ك مقاد یر
نظر د ر با افقی، و ــود ي ــه دوانی بصورت عم ریش ــتم همچنین این سیس
مورد منطقه در ــاه گی این هکتار در ــه پای 617 ــط متوس تراکم ــن گرفت
و موثر بسیار خاك حفاظت روان و ماسه هاي تثبیت جهت در ــی، بررس
کیفیت توجه و لحاظ تولید قابل به گیاه سودمند میباشد. همچنین این
ــفروفزینیم1 اس نظیر موثره مواد بودن د ارا و آن تولیدي علوفه ــب مناس
مناطق در اقتصادي و ــی تغذیه اي، داروی ارزش داراي ــمیرنوینیم2 واس

و موجود ــع جوام ــعه توس و حفظ دلیل همین به ــد(5). میباش ــی بیابان
نا شرایط و کمبود منابع با که خشک مناطق در آن نابودي از جلوگیري

. ــت اس ناپذیر اجتناب و ضروري امري میباشد، مواجه محیطی ــب مناس
می دهد نشان ــان کاش در منطقه بند ریک تحقیق نتایج این کلی به طور
جوامع از دمگاوي جامعه منقطع و ناپیوسته اجتماع و حضور باعث آنچه که
ازدیاد این تکثیر و ــوه نح به میگردد، مربوط ــهزارها ماس در مجاور گیاهی
نتایج اما ندارد. این مساله در تاثیري خاك و عامل میباشد طبیعت د ر گیاه
گونه انحصاري این پراکنش الگوي به توجه با که می دهد تحقیق نشان این
گونه پراکنش در کلیدي ــی و اساس عامل بافت خاك، عامل ــهزارها، ماس در

میباشد. کاشان منطقه در دمگاوي

پاورقیها
1- Spherophsinum
2 -Smirnovinium
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