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  هاي رویشگاهی گونه پده در دشت سیستانبررسی ویژگی 
  

   3عین اله روحی مقدم 2،مژگان شعیبی، 1*اکبر فخیره
 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل عضو هیئت علمی 3مرتعداري، دانش آموخته کارشناسی ارشد2 ،دانشگاه گنبد کاووس عضو هیئت علمی1

  
  

  چکیده
بخصوص  غالب مراتع  در شناسی فردي گیاهان براي تعیین نیازهاي اکولوژیک گیاهان مهم ومطالعه خصوصیات بوم

، براي احیاء به علت عدم مدیریت صحیحمتاسفانه ها برخی از این گونه. امري ضروري استدر مورد گونه هاي بومی 
هاي سنگین و ریسک باال در کارهاي مدیریتی مورد استفاه قرار هاي غیربومی با هزینهگردد و گونهاستفاده نمی مراتع

و متراکم نبوده و حتی بخش وسیعی از این منطقه خالی از پوشش گیاهی منطقه سیستان انبوه از طرفی . گیرندمی
کنترل و  هاي شن منطقه، لزومزایی و طوفاننمشکالتی مانند تخریب پوشش گیاهی، بیابا. پوشش گیاهی است

این امر . باشدي میهاي مناسب در این منطقه ضرورهاي بیولوژیک با گونه، به کمک فعالیتمدیریت وضعیت فعلی
تجاري هاي پده از جمله منابع جنگلی غیرزاربیشه. هاي مناسب صورت گیردباید با مطالعات علمی و به کمک گونه

رود که با ایجاد اکوسیستم خاص خود نقش مهمی را در تعادل حیاتی منطقه دشت سیستان به شمار میمخصوص در 
دهد که در منطقه نیاتک که یکی از شناسی منطقه نشان مینتایج حاصل از آزمایشات خاك. کننداین منطقه ایفا می

. دست آمدهب 8/7ه، میزان اسیدیته، شنی تا لومی شنی بود ،بافت خاك هاي طبیعی این گونه بوده استرویشگاه
 میزان. باشدمی %83/21ت اشباع نیز درصد رطوب. باشدمی زیمنس بر متردسی 72/15میزان هدایت الکتریکی برابر، 

هایی که روي گونه پده صورت گرفته نتایج به دست آمده از بررسی. دست آمدبه% 35/0کربن آلی خاك نیز،  درصد
متر و سانتی 456توسط درصد تاج پوشش متر، مسانتی 5/18میباشد که، قطر متوسط تنه درخت نیز به این شرح 

منه زیاد درجه حرارت و درخت پده به علت تحمل در برابر دا .باشدمتر میسانتی 6/887متوسط ارتفاع آن برابر 
اي مانند دشت سیستان که میزان بارندگی سالیانه آن جزئی بوده و فصل هاي شور در منطقهانواع خاك رسازگاري د

 .مورد استفاده قرار گیردزدایی و نیز به عنوان بادشکن هاي بیاباندر پروژهتواند میخشک و طوالنی دارد 
 

  زاییبیابان ،نیاز اکولوژیکی، سیستان ،شناسی فرديبوم ،پده :هاي کلیدي واژه

  
  همقدم - 1

مطالعه چگونگی رفتار و عملکرد یک گونه گیاهی و بررسی نحوه ارتباط آن با سایر اجزاي زنده و غیرزنده رویشگاه 
هاي گسترده ترین بخش از عرصههاي مرتعی عمدهاکوسیستم. شوداکولوژي آن گونه در نظر گرفته میمربوطه به عنوان آت

ها، شناخت کافی از اجزاء تشکیل دهنده و خصوصیات این اکوسیستمبراي مدیریت صحیح . شوندکشور ایران را شامل می
و  مطالعات). 1387فراهانی(باشد میاجزاء اکوسیستم ضروري هاي گیاهی و سایر آنها به ویژه چگونگی تعامل بین گونه

ء، اصالح، توسعه و که هر گونه توصیه علمی و برنامه موثر براي احیا دهدتجربیات تاریخی در نقاط مختلف جهان نشان می
- هاي اکولوژیک آنها امکانحفاظت از گیاهان و جانوران و محیط زندگی آنها، تنها پس از شناخت کامل از مسائل و ویژگی

- هاي گیاهی بخش مهمی از مطالعات اکولوژیک در منابع طبیعی را تشکیل میآت اکولوژي گونه ).1388فخیره (است پذیر 
اي آت اکولوژي ، در مطالعه)1385(سعیدفر و همکاران  .استصورت گرفته  زیادي در این راستا مطالعات. دهد
متر و خاك با بافت سبک تا میلی 250تا  150را در استان اصفهان و منطقه موته با بارندگی  Salsola orientalisهگون

ح مراتع مخروبه استپی که حداقل متوسط مورد مطالعه قرار دادند و بر اساس نتایج به دست آمده، این گونه را جهت اصال
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اکولوژي ، آت)1387(شریفی یزدي و همکاران  .شرایط مناسب اکولوژیکی براي استقرار گونه را دارا باشد، توصیه نمودند
نتایج نشان داد که این گونه در . در استان کرمان را مورد بررسی قرار دادند Boiss & Buhse (ferula oopoda(گونه 
فخیره . متر از سطح دریا حضور دارد 200- 3100گیر مناطق کوهستانی و سردسیر استان، با ارتفاع شمالی و برفهاي عرصه

را در دشت سیستان مورد بررسی قرار دادند و در طی  desmostschiya bipinnata اکولوژي گونه، آت)1388(و همکاران 
و شوري  31/8تا  03/8برابر pHفت لومی تا لومی شنی و با هاي با بااین مطالعات مشخص شد که این گونه بر روي خاك

 Loliumاکولوژي گونه مرتعی ، مطالعه آت)1390(نتاج و همکاران  .زیمنس بر متر حضور دارددسی 60تا  10خاك 

perenne L.  دامنه  رپژوهش نشان داد این گونه گیاهی دنتایج این . را در استان مازندران مورد بررسی قرار دادند
-هاي رویشی متنوع همانند امتداد جادهاین گیاه به فراوانی در محیط. کندمتر از سطح دریا رشد می 1700تا  - 22ارتفاعی

فراهانی  .شودهاي سنگالخی و شنی، به صورت هرز در مزارع یافت میهاي رسی، روي تپههاي آبیاري، دامنهها، کنار کانال
، بررسی را مورد مطالعه قرار دادند مراتع استان تهران در Stipa hohenackeriana گونهاکولوژي ، آت)1391( و همکاران

ولی به تدریج با افزایش سن . ترکیبات شیمیایی نشان داد که در اوایل رشد میزان پروتئین خام و چربی خام حداکثر است
  Dracocephalum kotschyiرنجبویه دنایی اکولوژي باد، آت)1392(فتاحی و همکاران . یابندکاهش می این میزان گیاه

هاي ، نتایج پژوهش این بود که تعداد کم گیاهان و در معرض انقراض بودن این گونه در زیستگاهرا مورد مطالعه قرار دادند
هاي اکولوژیک در در حال حاضر فعالیت  .باشدطبیعی آن، نشان دهنده ضرورت حفاظت و بعد اصالح و اهلی کردن آن می

هاي گیرد در حالیکه مناطق بیابانی ایران از گونههاي کشور، با استفاده از یک یا دو گونه خاص صورت میعرصه بیابان
با توجه به اینکه . باشدمی .Populus uphratica Olivگونه مورد مطالعه در این تحقیق . دارند متنوع و مقاوم بومی برخور

هاي صنوبر که به رغم دهند، استفاده از رقمخشک با خاك شور و قلیا تشکیل میمناطق وسیعی از کشور را مناطق گرم و 
. مقاومت به شرایط محیطی بتوانند به عنوان زراعت چوب نیز مورد استفاده قرار گیرند از اهمیت زیادي برخوردار است

، FAO(ا و اروپا گسترش دارد به طور طبیعی در مناطق وسیعی از آسیا، آفریق ).Populus euphratica Oliv(درخت پده 
دامنه پراکنش آن در ایران از مناطق . خشک کشور انتشار دارداین گونه به طور طبیعی در مناطق خشک و نیمه).1979

از خصوصیات مهم ). 1355ثابتی، (هاي خوزستان و سیستان تا مناطق سرد نظیر آذربایجان و زنجان است گرم نظیر استان
اهمیت اقتصادي این گونه در حال حاضر به . بت به دامنه زیاد درجه حرارت و شوري خاك استاین گونه تحمل آن نس

کالگري، (باشد هاي زیست محیطی میو برخی استفاده) در استان خوزستان(ده از چوب، تامین علوفه از برگ صورت استفا
زمین عاري از علوفه است به عنوان خشک و گرمسیري در فصول خشک سال که پوشش در مناطق خشک و نیمه). 1372

زایی نیز داراي اهمیت هاي بیاباناین درخت در فعالیت). 1390زمانی و همکاران، (کند یک منبع غذایی مهم نقش ایفا می
-به علت تحمل در برابر دامنه زیاد درجه حرارت و سازگاري در انواع خاك) .Pupolus uphratica Oliv(درخت پده . است

-بیشه. بهتر است در مناطقی که میزان بارندگی سالیانه آن جزئی بوده و فصل خشک طوالنی دارد کشت شود هاي شور،
روند که با ایجاد اکوسیستم خاص خود زارهاي پده از جمله منابع جنگلی غیرتجاري در مناطق گرمسیري کشور به شمار می

کند و این توانایی را دارد که به زمینی رشد میپده در آب زیر گونه. کنندنقش مهمی را در تعادل حیاتی این مناطق ایفا می
درخت پده در مناطق مورد انتشار از نظر استفاده از . هاي عمیق تولید کندهاي زیرزمینی ریشهنشست سطح آبدنبال ته

یات وحش اهمیت چوب براي مصارف روستایی، تامین علوفه دام، حفظ و تثبیت دیواره کناري رودخانه و نیز زیستگاه ح
شود که اگر درخت پده در نواحی گرمسیر از لحاظ بی آبی در مضیقه نباشد تبخیر شدید باعث می). 1376کالگري، (دارد 

عالوه بر آن در برابر . دهدهایش را در امتداد اشعه خورشید قرار میبه طوریکه درخت پده برگ. هواي محیط خنک شود
و با این وسیله نیز اشعه خورشید تا حدي منعکس شده و از شدت آن . کندروشن میهایش را حرارت ماکزیمم رنگ برگ

-هایش را به صورت افقی در مقابل اشعه خورشید قرار میدر نواحی سردسیر برعکس نواحی گرمسیر برگ. شودکاسته می
ها از حالت روشنی به تیره دهد تا بتواند به حد کافی از نور خورشید براي متابولیسم خود حرارت جذب کند، رنگ برگ

به طوري که در مناطق خشک و نیمه خشک و گرمسیري در فصول خشک سال که پوشش زمین عاري از علوفه . گرددبرمی
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نمایند ولی اکثرا نیاز به درختانی هستند که در هر مکانی رشد می. کنداست به عنوان یک منبع غذایی مهم نقش ایفا می
هاي از ویژگی. کنندعمیق دارند این درختان روشنایی پسندند و تا ارتفاعات زیاد نیز رشد میآب و خاك سبک بادخیز و 

تحمل این گونه نسبت  .خاك است pHمهم این گونه در تمام مناطق مورد انتشار مقاومت آن در برابر دامنه درجه حرارت و 
بب شده تا این گونه بتواند در شرایط اقلیمی دهی باال از طرف دیگر سبه خشکی و شوري از یک طرف و نیز قدرت جست

  .بیابانی خشک سیستان که فصل خشک در تمام سال وجود دارد، با حداقل آب رشد نماید
ي گسترش طبیعی خود نظیر دشت سیستان که دوره خشکی در تمام تروپیکال منطقهاین درخت در بخش ساب

رغم درختان بالغ و مسن پده علی. اي استنامساعد آب و هواي قاره طول سال وجود دارد، قادر به مقاومت در برابر شرایط
هاي متمادي اند که این مسئله گواهی بر باقی بودن این گونه در طی سالسالی مقاومت خوبی از خود نشان دادهخشک

- لومی و لومی-شنیهاي پوشش و تراکم پده بر روي خاكدرصد تاجهمچنین فرض ما در این تحقیق بر این است که،  .دارد
رسی با درصد رطوبت اشباع باال در دشت سیستان بیشتر است، همچنین درخت مورد مطالعه با توجه به داشتن نیازهاي 

در این مطالعه سعی  .باشداکولوژیکی خاص قابلیت توسعه زیادي در منطقه را جهت کارهاي اصالحی بیولوژیک دارا می
هاي حفاظت بیولوژیکی در منطقه ونه، مشخص گردد و جهت استفاده در فعالیتگردیده تا نیازهاي اکولوژیکی این گ

  .سیستان معرفی می گردد
  
  هاشومواد و ر-2
مشخصات منطقه مورد مطالعه-   

این منطقه از مشرق و . دشت سیستان با مرکزیت شهر زابل در جنوب شرقی ایران و در مرز افغانستان واقع شده است
افغانستان و از جنوب به شهرستان نصرت آباد استان سیستان و بلوچستان و از مغرب به شهرستان نهبندان شمال به کشور 

متر است و تنها عارضه طبیعی این  485ارتفاع این دشت از سطح دریا  .در استان خراسان جنوبی و کویر لوت محدود است
 22میانگین دماي ساالنه . متر استمیلی 86/42دگی سالیانه میانگین بارن. متر ارتفاع است 612دشت کوه خواجه با ارتفاع 

براساس . باشدگراد میدرجه سانتی 51و  -12گراد، همچنین حداقل و حداکثر دماي مطلق ساالنه به ترتیب درجه سانتی
جهت بادهاي غالب عمدتاّ شمال غربی و شمالی بوده و سرعت متوسط  .می باشد گرم و معتدلاقلیم منطقه روش آمبرژه 

این منطقه با توجه به روش گوسن منطقه بیابانی محسوب شده و  .باشد می متر بر ثانیه 8/4متري  10در ارتفاع ساالنه  
ریزدانه قرار گرفته هاي شناسی بر روي آبرفتاین منطقه از لحاظ زمین. دهدروش کوپن آن را جزء مناطق خشک قرار می

  .دهدموقعیت دشت سیستان را نشان می 1شکل  ).4(است

 
  موقعیت منطقه سیستان  - 1شکل شماره 
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هاي پنجگانه جنس صنوبر هاي درختی بخشترین گونهاز قدیمی .Populus uphratica Olivگونه پده با نام علمی  

شرق به غرب به جز سطح کوچکی در  درخت پده از جهت). FAO) 1979پده تنها گونه از بخش تورانگا است . است
هاي شوروي سابق، عراق، چین، هندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران، جمهوريا که از مراکش وارد شده است، در اسپانی

شمال از  هبجنوب  شود و از جهتسوریه، مصر، لیبی، الجزایر، مراکش، فلسطین، ترکیه و اسپانیا به طور طبیعی ایفت می
  ).1999و همکاران  Fay (باالي خط استوا در حد جنوبی، محدوده کوچکی را در کشور کنیا تحت پوشش دارد

هاي کمک نقشهبه در منطقه نیاتک ابتدا محدوده پراکنش گیاه در دشت سیستان  ،مطالعه این جهت انجام
اي و بازدیدهاي صحرایی و گزارش کارشناسان هشناسی، تصاویر ماهوارموضوعی مانند نقشه توپوگرافی و خاك 1:50000

و اقلیم ) جهت، ارتفاع، شیب( سپس خصوصیات رویشگاه مانند پستی و بلندي .به عنوان محدوده پراکنش مشخص گردید
براي بررسی خصوصیات آب و هوایی از آمار و اطالعات ایستگاه هواشناسی زابل که در  .تعیین شد) بارندگی و دما(

در مرحله بعد،براي تیپ بندي گونه گیاهی براساس سیماي ظاهري گیاه و . گاه گونه قرارر دارد، استفاده شدمحدوده رویش
شناسی از منطقه بازدید و نمونه براي انجام مطالعات خاك. از پالت استفاده شد...ترکیب گیاهی، درصد تاج پوشش و

 0-20نمونه خاك از دو عمق  5محدوده پراکنش پده تعداد هاي خاك در هر ي ویژگیبراي مطالعه. برداري صورت گرفت
هاي مرکبی با اختالط خاك از چهار گوشه پالت تهیه و به آزمایشگاه در هر عمق نمونه. شدمتر برداشته سانتی 20-60و 

اسیدیته، ، ارسال شد و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك از قبیل بافت، درصد رس، درصد سیلت، درصد شن
  . گیري قرار گرفتمورد اندازه... هدایت الکتریکی، کربن آلی خاك، ازت، درصد رطوبت اشباع، درصد آهک و

 

 
  تعیین بافت خاك - 3شکل شماره                 گیري اسیدیته خاك اندازه -2شکل شماره                                    

 

  
  پزوفیل خاك - 5شکل شماره         گرفتن عصاره خاك              -4شکل شماره                            
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  اي از برگ درخت پدهنمونه-6شکل شماره 

  
  گیرينتیجه -3

در مناطقی  در منطقه سیستان ).Populus uphratica Oliv(درخت پده رویشگاه دهد که، نتایج تحقیقات نشان می
 .هایی با بافت شنی تا شنی لومی رویش دارددر خاك این گونه. باشدمی... از جمله جنگل نیاتک، جنگل جزینک، زهک و 

 .دهدویژگیهاي خاك رویشگاهی این گونه را در منطقه جنگل نیاتک در دشت سیستان نشان می) 1(در شکل شماره 
  

  خصوصیات خاك نیاتک: 1جدول شماره 
رطوبت %

  اشباع
  پروفیل  %Caco3% Loam%  Clay%  Sand%  EC%  Ph%  OC  بافت

20.65  Sand 27  5  1  94  16.3  8.30  0.35  1  
21.39  Sand  24  5  1  94  17.70  7.90  0.38  2  
22.28  Sand  23  7  1  92  19.5  7.7  0.33  3  
22.74  Sandy loam  17  23  1  76  31  7.7  0.37  4  
22.1  Sandy loam  20  20  1  79  28.1  7.8  0.34  5  

 
هاي شور را نیز هاي با بافت سبک و شنی رویش بهتري داشته، و خاكبر اساس نتایج به دست آمده این گونه در خاك 

زیمنس دسی 72/15بوده، متوسط درصد هدایت الکتریکی،  %83/21متوسط درصد رطوبت اشباع خاك برابر . تحمل کرده
  .باشدمی %35/0متوسط درصد کربن آلی خاك بوده و  8/7سیدیته خاك برابر بر متر، متوسط ا

ک پایه و در اکثر موارد با تنه ناصاف، ولی گاهی اوقات ت دو گیاهیست گونه پدهمطالعات مرفولوژیکی نشان داد که 
ها دوکی جوانه. هاي واضح استپوسته تنه درخت با سطح ناصاف یا شکاف. شوندهایی با تنه راست هم یافت میدرخت

ها با اما همین برگ .باشندمیو در واقع ناجور برگ هاي مختلف برگها با شکل. باشدهاي کوتاه و کمرنگ میفلسشکل و با 
مرغی یا دوکی شکل با حاشیه دبزنی و گاهی اوقات تخمتر به نحو معمول به شکل مثلثی باهاي مسنرشد درخت در شاخه

متر و عرض سانتی 46/5متوسط اندازه طول برگها برابر . آیندشکل در میدار با نوك تیز و گرد و قاعده قلبی صاف یا دندانه
- گیري بر روي درخت پده را نشان میبرخی از نتایج به دست آمده از اندازه) 2(در جدول شماره . متر میباشدسانتی 46/3

  .دهد
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  نتایج به دست آمده از درخت پده: 2جدول شماره 
  شماره درخت  cmقطر تنه درخت  cmدرصد تاج پوشش cmارتفاع
994  640  23  1  
770  300  13  2  
910  500  5/17  3  
847  240  16  4  
917  600  23  5  

  
  

متر، متوسط درصد تاج سانتی 5/18ها متوسط قطر تنه درخت پده گیريبر اساس نتایج به دست آمده از این اندازه 
زارهاي ایران در زادآوري درختان پده در بیشه. باشدسانتیمتر می 6/887ساتیمتر و متوسط ارتفاع آن برابر  456پوشش آن 

زارهاي ایجاد شده از بذر به بیشه. کنندجوش زادآوري میشرایط مساعد و رطوبت کافی خاك از طریق بذر، جست و ریشه
ي دلیل اینکه بذرهاه همزمان شود به رسیدن بذرها با طغیان آب رودخانباید . آیندچکی بوجود میونحو معمول در سطح ک

دهند بنابراین اگر این بذرها بالفاصله پس از جداشدن از درخت درختان در مدت زمان کوتاهی قوه نامیه خود را از دست می
  . گیردتوسط باد یا آب انتقال یابند و در نقاط مساعد و خاك مرطوب قرار گیرند سبز شده و استقرار نهال صورت می
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 .صفحه 810
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