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بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونۀ Calligonum eriopodum

(مطالعۀ موردی :شنزارهای اطراف شهرستان قائن)
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 غالمرضا حسینی بمرود2؛ کارشناس ارشد مرتعداری ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 محمد حسن جوری 3؛ دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور ،گروه منابع طبیعی ،نور ،ایران
 حسین توکلی؛ دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبییعی استان خراسان رضوی

چکیده
 Calligonum eriopodumتنها درختچۀ شندوست است که در ایران در استان خراسان جنوبی گزارش شده است .هدف این تحقیق
بررسی دالیل محدودیت رویشگاهی این گونه بوده که در شنزارهای شرق شهرستان قائن در استان خراسان جنوبی انجام گرفته است.
ابتدا مرز رویشگاه از طریق پیمایش و با استفاده از  ،GPSمشخص و منطقۀ پراکنش گونه روی نقشۀ  ،1: 05555منتقل شد .نمونهبرداری
از پوشش گیاهی و خاک در داخل و خارج رویشگاه با استفاده از سه ترانسکت هزار متری که در هر ترانسکت ده پالت پنج در پنج متری
با فواصل صد متر از یکدیگر قرار داشتند ،صورت گرفت .در هر ترانسکت از پالت پنجم ،نمونهبرداری خاک انجام شد .همچنین نمونه-
برداری از منابع آبی در منطقه صورت گرفت .دادههای حاصله از نتایج آزمایش خاک و آب با استفاده از آزمون  Tمورد آنالیز قرار گرفتند.
نتایج نشان داد که وضعیت خاک و پوششگیاهی داخل و خارج رویشگاه با یکدیگر تفاوتی ندارند ،ولی میزان  ECو  TDSآب در منابع
آبی داخل و خارج رویشگاه در سطح  0درصد تفاوت معنیدار داشته است .میزان  ECآب در منابع آبی داخل محدوده رویشگاه نسبت
به منابع آبی خارج رویشگاه به مراتب کمتر بود ،سطح ایستابی آب در منابع آبی داخل محدوده در نزدیکی سطح خاک کمتر از پنج متر
ولی در منابع آبی خارج از رویشگاه بین بیست و پنج تا سی و دو متر از سطح خاک میباشد .بنابراین میتوان بیان کرد که در بین
عوامل محیطی ،باال بودن سطح ایستابی و کیفیت آب علت استقرار این گونه در منطقه است.
کلید واژگان :پراکنش ،فاکتور محیطی ،شن دوست ،Calligonum eriopodum Bunge ،قائن ،خراسان جنوبی.

* نویسنده مسئول :شماره تماس+898116901109 :

Email: kh_mahdavi@yahoo.com
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 .1مقدمه
رشددد گیاه در رویشددگاههای طبیعی حاصددل کارکرد
عوامل مختلف زیسدددتی از جمله اقلیم ،خاک و توپوگرافی
است .بنابراین پراکنش و استقرار گیاهان اصوالً تحت تأثیر
شددرای محی و خصددوصددیات گیاه قرار دارد .انتخاب
گونههای گیاهی سدددازگار و مقاوم با شدددرای بیابانی در
راسدتای اهداف احیاء و ایجاد پوششگیاهی امری ضروری
اسدت و موفقیت در امر احیاء منوط به شدناسایی نیازهای
بوم شدناختی این گیاهان اسدت .یکی از اکوسدیسددتمهای
ویژه ،مناطق بیابانی اسددت که عوامل محدود کنندۀ حاکم
بر این مناطق باعث ایجاد شددرای خاص زیسدتی و موجب
کمی تنوع گیداهی در این منداطق میگردد .در مناطق
بیابانی ،اراضدی ماسدهای که به بیابانهای ماسهای یا ارگ
موسددومند از عوارض مهم هسددتند .این نوع بیابانها در
نتیجۀ فرسایش شدید سایر مناطق و حمل ماسه و انباشته
شددن حاصدل میشوند و چنانچه در این مناطق باد بوزد،
تپههای ماسددهای جدید دائماً تشددکیل میگردند  .9در
کشدور ایران حدود 19میلیون هکتار از اراضی را پهنههای
ماسددهای فعال تشددکیل داده و سدداالنه با جابجائی خود
مشدکالت فراوانی را برای جادهها ،شدهرها و تأسدیسات به
غیر از مسددئلۀ فرسددایش وارد میآورند و مداوم در حال
پیشدروی هستند  .9تاکنون بخشی از این تپهها با صرف
هزیندههای سدددنگین کنترل فرسدددایش بادی توسددد
سدازمانهای ذیرب تثبیت شده و عرصههای زیادی تحت
پوشددش جنگلهای دسددتکاشددت و گیاهان مرتعی قرار
گرفته است  .11تثبیت تلماسهها و جلوگیری از حرکت
شددنهای روان به روشهای مختلف مکانیکی ،شددیمیائی و
بیولوژیکی مرسددوم اسددت که از میان این روشها ،تثبیت
بیولوژیکی خاکها با اسدددتفاده از گیاهان سدددازگار دارای
اثرات پایدارتر و سدالمتر از نظر زیسددت محیطی است و از
بیشددتر روشها ،اقتصددادیتر اسددت 14و .10با توجه به
گستردگی سطح شنزارها در استان خراسان جنوبی که به
صدورت تپههای شنی متحرک و یا تثبیت شده ،عمدتاً در
منداطقی مثدل خور بیرجندد ،خوسدددف ،نهبندان ،قاینات،

زیرکوه ،سدربیشده ،فردوس ،سددرایان و بشددرویه به صورت
گسدترده و گاه موضعی دیده میشود و با توجه به اهمیت
موضدددوع بیابانزدائی و تثبیت بیولوژیك شدددنهای روان،
اهمیت شددناسددائی و مطالعۀ ذخایر حیاتی بیابان از جمله
ذخایر گیاهی آن مشدخص میگردد .گونههای اسنکبیل از
جمله گیاهان مقاوم به خشدددکی و خشدددکسدددالی طوالنی
هستند .جنس اسکنبیل در ایران 19گونه گیاه درختچهای
بیابانی دارد که  9گونۀ آن انحصدداری ایران بوده و  4گونۀ
دیگر عالوه بر ایران در آسدیای مرکزی ،مغولسددتان ،مصر،
عربسدتان ،سوریه ،افغانستان ،پاکستان و آناتولی میرویند
 .16با مشدداهده و شددناسددایی نمونههای هرباریوم مرکز
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
گونۀ  Calligonum eriopodum Bungeشددناسددایی و در
مطالعۀ حاضددر به عنوان گزارش جدید از اسددتان خراسددان
جنوبی منطقددۀ زیرکوه قددائن برای ایران معرفی میگردد.
این گونده از نظر صدددفدات تاکسدددونومی با همۀ گونههای
 Calligonumدر ایران تفاوت دارد .درختچهای با ارتفاع 0
متر با شدداخههای انعطافپذیر و سدداقههای خاکسددتری و
علفی اسددت .این گونه در آسددیای میانه ،آرال خزر ،بیابان
کداراآمو پراکنش دارد  .6در فلور اورینتالیس  1و فلور
روسدیه  11فق از رویشگاه این گونه در منطقۀ صحرای
قره قوم ترکمنستان نام برده شده است که الگوی پراکنش
آن تدا جنوب خراسدددان ،منطقدۀ رید همتآباد زیرکوه
توسدددعه مییابد و همراه با گونههای دیگر ،جامعۀ گیاهی
متنوعی را در این اقلیم خشدددك و شدددکنندده تشدددکیل
میدهد .از نظر تثبیت شنهای روان و فراهم سازی امکان
زیست در این مناطق حائز اهمیت فراوان است  .6بخش
مهمی از موفقیت در انجام برنامههای تثبیت و احیاء با
پوشدددش گیاهی منوط به دانسدددتن رواب میان خاک و
پوشددشگیاهی میباشددد .گیاهان بوتهای به نحو مطلوبی
میکروکلیمای اطراف خود را تغییر میدهند .مثالً ممکن
اسددت نفوذپذیری آب و ظرفیت نگهداری رطوبت خاک را
افزایش داده ،چرخۀ عناصدر غذایی را تسریع کرده و درجۀ
حرارت و سددرعت باد را تعدیل کنند  .0نتیجۀ تحقیقات
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در بررسددی برخی از خصددوصددیات اکولوژیك چهارگونۀ
اسددکنبیل در اسددتان یزد نشددان داد که اسددکنبیل طالب
خاکهای سددبك نظیر لومی -شددنی ،دارای گچ و آهك
نسدبتاً زیاد  pHکمی قلیایی تا قلیایی متوس میباشد .از
نظر شوری و نسبت جذب سدیم ،خاک شور و قلیاست به
طوری که وجود درصددد تاج پوشددش بسددیار کم حکایت از
شدرای رطوبتی ضعیف و کمبود شدید مواد آلی در خاک
دارد  .1نتیجددۀ مطددالع دۀ اکولوژی بر روی گونددههددای
اسدکنبیل در استان سیستان و بلوچستان نشان داده است
که حداقل و حداکثر  pHخاک مروب به گونۀ اسدددکنبیل
هفت بندی اسددت و بافت خاک در کلیۀ مناطق شددنی تا
شددنی لومی و آبرفتی اسددت .خاک رویشددگاه اسددکنبیل
کرمانی دارای بافت سدبك شدنی تا شنی لومی استpH ،
خاک این گونه 1/0و حداکثر  9/9اسدددت .حداقل هدایت
الکتریکی خداک رویشدددگاه 5/4و حداکثر آن  5/9دسدددی
زیمنس بر متر میباشددد  .9کشددف رواب بین پوشددش
گیداهی و عداملهای محیطی ،مهمترین مسدددئله در امر
مدیریت و برنامهریزی اکوسددیسددتمهای مرتعی بهشددمار
میآید .در مقالهای با عنوان بررسدددی عاملهای محیطی
مؤثر بر پراکنش پوشدش گیاهی مراتع زیرکوه شدهرستان
قائن ،نتیجه نشددان داد که مهمترین عوامل محیطی مؤثر
در پراکنش پوشش گیاهی ،بافت ،آهك ،مادۀ آلی ،رطوبت
اشدباع ،رطوبت خاک ،ارتفاع و شدیب میباشند  .15در
بررسدی تغییر پوشدش گیاهی تپههای ماسهای بیابانهای
درونی و سددداحلی جنوب کشدددور ،نتایج نشدددان داد که
عاملهای رطوبتی مانند بارندگی در فصددل رشددد ،رطوبت
نسبی و دما و بافت خاک (شن ،سیلت و رس) در پراکنش
و تغییر گوندههدای گیاهی مؤثرند  .4گونۀ اسدددکنبیل
 Calligonum eriopodum Bungeدر ایران برای اولین بار
در سددال 1681تنها از ری همتآباد منطقۀ زیرکوه قائن
در استان خراسان جنوبی آن هم به صورت محدود گزارش
شدددده اسدددت  .6عدم گسدددترش گونۀ فوق در سدددایر
شن زارهای ایران (علت محدودیت رویشگاهی این گونه) و
پتانسددیلهای بالقوۀ این درختچه برای امر تثبیت شددن و

ایجاد بادشددکن ،میطلبد تا با مطالعه و بررسددی شددناخت
دقدیدق عدوامددل محیطی و تعیین عوامددل محدددودیددت
رویشگاهی آن ،به نقش اکولوژیکی گونه در مدیریت بیابان
و مهار شنزارهای بیابانی در کشور پرداخته شود که هدف
مقالۀ حاضر بوده است.

 .2روششناسی
 .221معرفی منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ مورد مطالعه در حدود  195کیلومتری شدددرق
شهرستان قائن در استان خراسان جنوبی و  60کیلومتری
شدددهرسدددتان تازه تأسدددیس زیرکوه حاجیآباد و در بین
عرضهای جغرافیایی" 66° 18' 61تا " 66° 99' 61شمالی
و بین طولهای جغرافیایی " 15° 98' 06تا "15° 66' 46
شددرقی ،با میانگین ارتفاعی حدود  115متر از سددطح دریا
قرار گرفته است.

 .2.2روشکار
جهت انجام تحقیق حاضدددر ،ابتدا موقعیت مکانی گونه
در موقعیت رویشدگاه توس بازدید میدانی و با استفاده از
دسددتگاه مکان یاب ( )GPSثبت گردید و سددپس محدودۀ
رویشدگاه در روی نقشۀ  1:05555مشخص شد .به منظور
بررسدی درصد پوشش گیاهی با توجه به وسعت و وضعیت
رویشدگاه ،سده ترانسدکت هزار متری مستقر گردید که در
هر ترانسدکت ده پالت پنج در پنج و با فواصددل صد متر از
یکددیگر قرار گرفدت  .19چگونگی حضدددور این گونه به
عنوان گونۀ غالب و همراه با انجام مطالعۀ پوشدددش گیاهی
رویشدگاه به روش نمود ظاهری تعیین گردید  .19جهت
بررسدی وضدعیت خاک رویشدگاه در هر ترانسکت از پالت
پنجم از عمق  5تا  155سددانتیمتر نمونه خاک برداشددت
گردیدد  .8بده منظور مقایسدددۀ ویژگیهای خاک نمونۀ
رویشددگاهی ،منطقۀ همجوار آن به عنوان شدداهد انتخاب و
نمونههای خاک از آنجا نیز تهیه شد .برای بررسی وضعیت
آبهدای زیرزمینی منطقۀ مورد مطالعه ضدددمن بررسدددی
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وضعیت پراکنش منابع آبی (چاهها ،قنوات و چشمهها) در
این محدوده و با اسدتفاده از دسدتگاه مکان یاب مختصات
تمام این منابع برداشدددت و بر روی نقشددده منتقل گردید
(شکل  )9و نسبت به نمونهبرداری از  0حلقه از این منابع

آبی در داخل ( 6حلقه چاه) و در خارج رویشددگاه ( 9حلقه
چداه) اقددام گردیدد .در محی نرم افزاری  SPSS v.19با
اسدتفاده از آزمون  Tاسدتیودنت مستقل پارامترهای آب و
خاک در داخل و خارج رویشگاه مورد مقایسه قرار گرفتند.

شکل  .1موقعیت رویشگاه گونۀ  Calligonum eriopodumدر ایران و استان خراسان جنوبی

شکل  .2نقشۀ منابع آب موجود در سطح رویشگاه Calligonum eriopodum Bunge
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 .3نتایج
 .1.3خاکشناسی
رویشدددگداه این گونده در منطقدۀ زیرکوه قائن بر روی
تپههای ماسدده بادی و یا در مناطق دارای الیهای از ماسدده
بادی است .با استفاده از اطالعات به دست آمده از آزمایش
خاک منطقه مشدخص گردید که خاک بستر رویشگاه این
درختچه دارای بافت سدددبك (شدددنی و تا حدودی شدددنی

لومی) است که از نقطه نظر شوری ،جزء خاکهای شور به
حسدداب می آید ،میزان  pHآن در حدود  9اسددت (جدول
 .)1از نقطه نظر عناصددر غذایی نیز به خاطر کمی مواد آلی
جزء خاکهای فقیر به شددمار میرود .عمق ماسدده بادی از
چند متر تا حدود  05متر متغیر اسدددت .بر اسددداس نتایج
جددول  1بین دادههدای خداک داخل و خارج رویشدددگاه
تفاوت معنیداری در سطح  0درصد نشان نداد.

جدول  .1نتیجۀ مقایسۀ آزمون  ،tفاکتورهای خاک در داخل و خارج رویشگاه گیاه Calligonum eriopodum
ردیف

فاکتور اندازهگیری

واحد اندازهگیری

میانگین داخل

میانگین خارج

مقدار تی

سطح معناداری

1
9
6
4
0
1
1
9
8

Ec
PH
ماده آلی

ґmohs/cm
-

1/51
1/81
5/10
9/66
5/91
111/01
9/91
9/41
9/91

1/18
1/10
5/61
1/99
9/16
161/61
9/91
4/4
9/91

9/6
-1/1
6/90
1/9
9/14
-6/1
-9/11
1/19
4/1

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

Ppm
HCO3Ppm
ClPpm
K+
Ppm
Na+
Ppm
Ca2+
Ppm
Mg2+
 =nsعدم اختالف معنیدار بین پارمترهای اندازه گیری شده در سطح پنج درصد

 .2.3منابع آبی
نمونههای آب جمع آوری شده جهت تعیین کیفیت به
آزمایشگاه منتقل گردیدند و بررسیها نشان داد که از نظر

عمق یا سددطح ایسددتابی ،چاههایی که در داخل رویشددگاه
قرار گرفتهاند ،دارای سدددطح ایسدددتابی به مراتب کمتری
نسددبت به چاههایی که در خارج از محدوده رویشددگاه قرار
دارند ،میباشند (جدول .)9

جدول  .2نتیجۀ بررسی آزمایشگاهی منابع آبی داخل و خارج رویشگاه گیاه Calligonum eriopodum

ردیف

فاکتور اندازه

1
9
6
4
0
1
1
9
8
15

TDS
PH
Ec
CO32HCO3SO42ClCa2+ +Mg2+
Na+
K+

داخل رویشگاه
815
9/0
1055
5/0
0/9
1/9
9/0
1/90
16
5/9

خارج رویشگاه

1599
9
1155

969
1/1
1655

0115
1/1
8555

Non

Non

Non

6/8
18/1
6/0
1/9
10
5/9

6/6
1/1
6
4/1
9
5/6

4/8
45/6
44/9
18/9
15
5/6

1995
9/0
9555
5/1
6/1
19
4/6
9/6
11
5/0

حدود متعارف و واحد اندازهگیری
ppm6555- 1055

1/0-1/0
ґmohs/cm4555
ppm645
ppm995
ppm605
ppm055
ppm945
ppm945

064
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نتدایج جدول  6نشدددان میدهد که فاکتورهای امالح
محلول در آب یددا  ،EC ،TDSآنیون کلر ( ،)CL-کدداتیون
سدددیم ،کاتیون پتاسددیم و مجموع کاتیونهای دو ظرفیتی
 Ca2+ Mg2+در داخل و خارج خاک رویشدددگاه در سدددطح

احتمدال  0درصدددد معنیدار بوده ،اما سدددایر عوامل مثل
اسیدیته ،کربنات ،بیکربنات و سولفات تفاوت معنیدار در
دو رویشگاه نداشته است.

جدول  .3نتیجۀ مقایسۀ آزمون  ، tمنابع آبی داخل و خارج رویشگاه گیاه Calligonum eriopodum
ردیف

فاکتور اندازهگیری

میانگین داخل

میانگین خارج

مقدار تی

سطح معناداری

1

TDS

815

6095

9/11

*

9

PH

9/56

9/50

6/11

ns

Ec

1055

0055

4/10

*

6
4

-

0

2-

1
1
9
8

HCO3

4/16

6/51

4/90

ns

CO3

5/0

5/1

4/11

ns

SO42-

11/56

91/10

-4/04

ns

Cl-

6

94/00

4/6

*

2+

2+

Ca +Mg
+

9/00

6/40

11/50

*

Na

19

46/0

9/46

*

15

K+

5/96

5/4

4/89

*

11

میانگین سطح ایستابی

9/11

99/0

-6/46

*

 =nsعدم اختالف معنیدار بین پارمترهای اندازه گیری شده در سطح  0درصد

 .3.3پوشش گیاهی
بدددا بررسدددیهدددایی کددده در رویشدددگاه درختچدددۀ
 Calligonum eriopodum Bungeدر سدددطح منطقددده
بدده عمددل آمددد ،مشدداهده شددد کدده ایددن گیدداه بدده هددیچ
عنددوان تشددکیل تیدده نددداده و بدده عنددوان یددك گونددۀ
همدراه بددا سددایر گونددههددای شددندوسددت در ایددن منطقدده
دیددده مددیشددود .در نمونددهگیددری از چهددار ترانسددکت از
رویشددگاه ایددن گوندده ،ترکیددب گیدداهی در داخددل پددالت-
های بیست و پدنج متدر مربعدی (پدنج درپدنج) ،میدانگین
پوشددش گیدداهی کددل گیاهددان در رویشددگاه بددین 96/69
تددددا  90/90درصددددد و درصددددد پوشددددش درختچدددده
 Calligonum eriopodum Bungeبدددین  9/1تدددا 4/9
درصد به دست آمده است.

* = معنیداری در سطح  0درصد

 .4بحث و نتیجهگیری
بررسی رواب بین پوشش گیاهی و عاملهای محیطی،
مدهمترین مسدددئلدده در امر مدددیریددت و برنددامددهریزی
اکوسدیسدتمهای مرتعی بهشمار میآید .در این مطالعه در
میدان فاکتورهای اکولوژیکی مورد مطالعه دو فاکتور خاک
و آب در داخددل و خددارج رویشدددددگدداه گددونددۀ
 Calligonum eriopodumبه عنوان اصدددلیترین عوامل
مورد بررسدددی و مطالعه قرار گرفت .بر اسددداس نتایج ،بین
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در دو منطقه تفاوت
معنیداری در سدطح پنج درصد وجود نداشت (جدول .)1
اما نتایج بررسددی خصددوصددیات آب در دو منطقه داخل و
خارج رویشددگاه نشددان داد که از نظر خصددوصددیات کیفی
تفاوت معنیداری در سددطح  0درصددد وجود دارد (جدول
 .)9میزان  ECآب در منابع آبی داخل محدودۀ رویشدددگاه

بررسی عوامل محیطی مؤثر بر ...

نسددبت به منابع آبی خارج رویشددگاه به مراتب کمتر بوده
کده این خود میتواند یکی از عوامل مؤثر در پراکنش این
گونه محسدوب گردد .نکتۀ دیگر سطح ایستابی آب در هر
کدام از این منابع آبی است .همانگونه که اطالعات جدول
 6نشددان میدهد سددطح ایسددتابی آب در منابع آبی داخل
رویشگاه بسیار باال بوده (کمتر از  0متر) ولی در منابع آبی
خارج رویشددگاه بین  90تا  69متر اسددت که از نظر آماری
در سددطح  0درصددد معنیدار اسددت .بنابراین نتیجهگیری
میشددود که این عامل عالوه بر کیفیت آبهای زیرزمینی،
خود میتواند در پراکنش گونۀ مورد نظر مؤثر باشد ،نتیجه
مطالعۀ گونههای شور روی در مناطق شور استان خراسان
نیز تغییرات سددطح آب زیرزمینی را در تغییرات پوشددش
گیاهی بیان کرده اسدددت  .11نتایج تحقیق در مراتع
زیرکوه شهرستان قائن  15و در اکوسیستمهای خشك
شرق مصر  1نیز نشان داد که میزان رطوبت خاک یکی
از عوامل مؤثر بر پراکنش پوشش گیاه است .علت باال بودن
سدددطح ایسدددتدابی آب و کیفیدت خوب منابع آبی داخل
رویشدگاه با بررسدی توپوگرافی رویشددگاه مشخص شد که
مسددیر حرکت آبهای سددطح االرضددی و تحت االرضددی از
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ارتفاعات کوه آهنگران و اردکول در غرب محدودۀ رویشگاه
مورد نظر به سدددمت دق پترگان که زهکش کلیۀ آبهای
جاری سدطحی و زیرزمینی منطقه است ،میباشد .آبهای
زیرزمینی پس از عبور از خاکهای شدنی و رسیدن به دق
به علت برخورد با یك الیۀ رسددی ،باعث باال آمدن سددطح
آب ،بسدددتده به میزان آب زیرزمینی محدودهای را در این
منطقه که مسدیل هم به حساب میآید تحت پوشش خود
درآورده که دقیقاً در همین محدوده که هم سدطح آب زیر
زمینی باالسدت و هم کیفیت آب مناسدب میباشد ،گونۀ
 Calligonum eriopodum Bungeاسددتقرار یافته اسددت.
بندابراین بدا توجه به نتایج فوق ،میتوان بیان کرد که این
گونه نسدبت به سطح سفرۀ آب زیرزمینی حساس است و
اسددتقرار آن به گونهای اسددت که سددطوح آب زیرزمینی
نزدیدك بده سدددطح زمین بداعث پراکنش آن میگردد .به
لحاظ مقابله با ماسددهزارهای بیابانی و کنترل آن ،توصددیه
میگردد که ابتدا موقعیت سطح ایستابی بررسی و چنانچه
در محددودۀ گوندۀ فوق بداشدددد ،این گونده برای مقابله با
ماسهزارها پیشنهاد میگردد.
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