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  .هاي ارسالي ضروري است  زير در نگارش مقالهنكاترعايت 

له مورد بررسي قرار خواهند  چاپ در مجبرايشود  خستين بار منتشر ميكه براي نتحقيقات مرتع و بيابان ايران  هاي زمينه پژوهشي در يكي از )Original( اصيل هاي  مقاله-

  .گرفت

  .در يك صفحة جداگانه درج گردد) گان( عنوان مقاله، نام و نام خانوادگي، سمت و آدرس كامل نويسنده -

 نسخه همراه با 3ر  سانتيمتر از چهار طرف تايپ و د3با حاشية اعداد جدولها و نمودارها فارسي، ، 13، فونت لوتوس، سايزWORDافزار   تحت نرم4A مقاله در كاغذ -

  . يا از طريق پست الكترونيك ارسال شود، لوح فشردهديسكت

  . فاصلة بين خطوط دو برابر در نظر گرفته شود-

  . شوددر داخل پرانتز قيد تا حد امكان از بكاربردن كلمات و اصطالحات خارجي خودداري و در صورت نياز -

ول در باال و ا، عنوان جداستذكر منبع، واحد و مقياس براي آنها ضروري . صورت ديگري در مقاله تكرار نشوند هرگز به داراي عنوان گويا بوده و ال بايدشكاول و ا جد-

  .مربوط به جدول و نمودار ارسال شود) excel و word(از ارسال جدولها و نمودارها به صورت تصوير خودداري شده و فايل . شوند ل در پايين ارائه مياشكاعنوان 

  .صورت ايتاليك تايپ شوند مهاي علمي التيني به نا-

  روش تدوين

  .ي مقاله باشدا بايد مختصر، گويا و بيانگر محتو: عنوان مقاله-

ع، جدول و از بكاربردن نامهاي خالصه شده و ارائه منب. آمده است  شامل تشريح مسئله، روش كار و نتايج بدست،از مقاله)  كلمه250حداكثر (اي  مجموعة فشرده:  چكيده-

  .شكل در چكيده پرهيز شود

  . درباره موضوع مقاله ارائه شودواژه 6 حداكثر :هاي كليدي  واژه-

  . شرحي بر موضوع مورد بررسي شامل اهميت، فرضيه، هدف و پيشينه تحقيق است: مقدمه-

  .هاست راي پژوهش، طرح آماري، روشهاي شناسايي و تجزيه داده، مشخصات منطقة مورد مطالعه، شيوه اج شدهرفته گ شامل مواد و وسايل بكار: مواد و روشها-

  .هاي ساير تحقيقات اكيدآً خودداري شود از بحث و مقايسه با يافته. گردد هاي كمي و كيفي با استفاده از جدول و شكل ارائه مي  در اين بخش تمامي يافته: نتايج-

  .توانند در صورت نياز در اين بخش ارائه شوند نقصها و پيشنهادها مي. ج ساير تحقيقات استها و مقايسه با نتاي  شامل تحليل و تفسير يافته: بحث-

  .از كلية افراد و سازمانهاي حمايت كنندة تحقيق، تشكر گرددبرحسب ادب و احترام  : سپاسگزاري-

  : منابع مورد استفاده-

 .س منابع خارجي ارائه شوندابتدا منابع فارسي و سپ. فقط منابع استفاده شده در متن قيد شوند  •

 .مرتب شوند) گان(ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي نويسنده  منابع به •

 ))et al.(( يا )) همكاران((در منابع با بيشتر از دو نويسنده، نام نويسنده اول و كلمه . گيرد و سال انتشار منبع صورت مي نام خانوادگي نويسندهارائه منبع در متن تنها با ذكر  •

 .نوشته شود

  : مثال

 :منبع فارسي

  )1382لشكري، : (يك نويسنده

  )1382لشكري و ستايش، : (دو نويسنده

  )1382لشكري و همكاران، : (بيش از دو نويسنده

  :منبع انگليسي

  )Smith, 1985: (يك نويسنده

  )Smith & John, 1985: (دو نويسنده

  )Smith et al., 1985: (بيش از دو نويسنده

ترتيب حروف الفباي نام ساير نويسندگان مرتب  هاي مشترك به هاي منفرد و سپس مقاله هاي منفرد و مشترك از يك نگارنده ارائه شوند، ابتدا مقاله ي كه مقالهدر صورت •

 .شوند

 .منابع برحسب سال انتشار از قديم به جديد تنظيم شوند، چند مقاله مشابه باشند) گان(چنانچه نويسنده  •

  . در فهرست منابع خودداري شود))et al.(( يا ))و همكاران((هاي  از ذكر واژه •

  روش ارائة منبع

): شماره سري(نام كامل مجله، شمارة جلد .  عنوان مقاله. سال انتشار ,. و نام خانوادگي، حرف اول نام نويسنده آخر…، . نام خانوادگي، حرف اول نام نويسنده اول: مقاله-1

  شمارة صفحات اول و آخر

  .123 – 143): 2(55مجلة منابع طبيعي ايران، . مطالعه خاكشناسي منطقة طالقان با روش ژئومرفولوژي. 1381، .و سرمديان، ف. ، جعفري، م.سالجقه، ع: مثال
Wayne, P.M., Waering, P. and Bazzaz, F.A., 1993. Birch seedling responses to daily time courses of light in enyperimental forest gaps and shadehouses. Journal of 

Ecology, 74(5): 1500 – 1515. 
  . محل انتشار، تعداد كامل صفحات،ناشر. عنوان كامل كتاب. ، سال انتشار.نويسنده آخرنام  نام خانوادگي، حرف اول …، . نويسندهنام خانوادگي، حرف اول نام:  كتاب-2

  . صفحه149 ، تهران،انتشارات مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع. اي بر اصالح درختان جنگلي مقدمه. 1379 ،.ع، فري مفيدآباديو جع. ر. س،طبائي عقدايي: مثال
Jalili, A. and Jamzad, Z., 1999. Red Data Book of Iran. A Preliminary Survey of Endemic, Rare and Enudaugered Plants species in Iran. Researech Institute of 

Forests and Rangelands (RIFR) Publication, Tehran, 750 p. 



، )كتاب (2فصل يا مقاله مطابق دستورالعمل بند ) گان(ارائه نام نويسنده : اي كه هر فصل يا مقاله آن توسط يك يا چند نويسنده نوشته شده باشد   كتاب يا مجموعه مقاله-3

  .ناشر، محل انتشار، تعداد كامل صفحات. عنوان كتاب). .ed يا .eds(، .نام خانوادگي، حرف اول نام مؤلف اصلي كتاب): In(در . حات اول و آخرعنوان فصل يا مقاله، صف. سال

 :مثال

Agestam, E., 1995. Natural regeneration of beech in Sweden – Some results from a field trial. 117 – 124. In: Madsen. F., (ed.). Genetics and Silviculture of Beech. 
Forskingscentret for Skov & Landskab. 272 p. 

 
) Key words( هاي كليدي و واژه) گان(معادل چكيده فارسي و شامل عنوان مقاله، نام خانوادگي، حرف اول نام، سمت و آدرس نويسنده ): Abstract(خالصه انگليسي 

  . در يك صفحة جداگانه ارائه شود كلمه  بوده و6حداكثر 

  .باشد  قابل دسترسي ميwww.rifr–ac.ir  كشور روش نگارش در سايت اينترنتي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع*

  

  مرتع و بيابان ايران تحقيقات  پژوهشي –فصلنامه علمي  برگه درخواست اشتـراك

  .   به همراه اصل فيش بانكي به نشاني دفتر مجله ارسال فرماييدراك را  شده درخواست اشتتكميلبرگة  خواهشمند است ،براي اشتراك
   . وجوه درآمد مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور به نامشعبه خزانه  بانك مركزي21/1434جاري :  براي واريز وجهشماره حساب

  ..............................................................................................................................................................................................................................................................:نام و نام خانوادگي
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  ............................................................................................................:ميزان تحصيالت..........................................:شغل..........................................................................................:تلفن
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  Ammodendron persicum ختي نيازهاي بوم شنااز   برخيبررسي
  

  4 عباسعلي فرهنگي و3علي اصغر پارياب، 2امر علي شاهمرادي، 1حسين توكلي
  E-mail: Tavakoli_res@yahoo.com   و منابع طبيعي خراسان كارشناس مركز تحقيقات كشاورزي وضو هيئت علمي به ترتيب ع-3 و 1

   بيرجند منابع طبيعي كارشناس-4  سه تحقيقات جنگلها و مراتع عضوهيئت علمي موس-2

  30/11/84: تاريخ پذيرش    16/11/83: تاريخ دريافت

  

  :چكيده

گردد كه همواره تهديدي براي ساكنين اين مناطق   مالحظه مي ايراني روان در سطح وسيعي از كشورها مناطق پوشيده از شن
ا گياهاني مالحظه مي گردد كه شناخت خصوصيات و ويژگيهاي آنها براي تثبيت ه بر روي اين ماسه بادي. رود بشمار مي

ختي به همين منظور در اين مطالعه نيازهاي بوم شنا. گونه مناطق داراي اهميت است بيولوژيكي شنهاي روان و مديريت اين
، وضعيت خاك ها حاكم بر رويشگاهشامل سازگاريهاي اقليمي با بررسي شرايط اقليمي  (Ammodendron persicum)آمودندرون 

 به قطع با انجام قطع يكسره و اندازه واكنشي خاك، فنولوژي با ثبت مراحل نمو گياه، يبا تعيين خصوصيات فيزيكي و شيميا
گيري ميزان رشد بعدي، رابطه با گياهخواران با مشاهده چگونگي چراي مستقيم دام از گياه در رويشگاه،  ثبت نحوه تجديد 

 اي آمودندرون گونه بر اساس مطالعات انجام شده .است مورد مطالعه قرار گرفتهگياه از نظر شاخه زاد و دانه زاد بودن حيات 
در زيركوه قائن در نيمه دوم رشد گياه از نظر فنولوژيكي .  سال مي باشد50 تا 10درختچه اي، شن دوست و داراي سن بين 

 دوام و سرسبزي آن در طول .سد مي مرحله گلدهي شده و تا اواخر خرداد ماه بذر آن ، در اواسط ارديبهشت واردماه آغازاسفند 
اي مقاوم به خشكي است و در شرايط اقليمي خشك با  گونهآمودندرون . داردبستگي سال بستگي به ميزان بارندگي ساليانه 

به دو صورت رويشي و زايشي است و در تجديد حيات آن  . قادر به رويش استمتر  ميلي150متوسط بارندگي ساليانه حدود 
در اواخر پاييز و آن ي ها  از سرشاخهبه طور معمول  دامهاي چراكننده.رويشگاه طبيعي بيشتر به فرم شاخه زاد مشاهده مي گردد

 بهره  با توجه به ويژگيهاي آمودندرون، حفظ آن در مناطق رويشي با اهميت بوده و امكاندر مجموع. نمايند تعليف ميزمستان 
  .گيري از آن در ساير مناطق نيز وجود دارد

  

   فنولوژي، تجديد حيات،ختي، خصوصيات بوم شنا Ammodendron persicumآمودندرون،:  كليديهاي واژه

  

  مقدمه

 ميليون هكتارسطح ريگزارهاي ايران حدود سه و نيم 
 پوشش گياهي .)1381 ،محمودي(محاسبه شده است

 تثبيت و كاهش حركت موجود شنزارها نقش مهمي در
 حفظ پوشش گياهي اين بنابراين. شنهاي روان دارند

 با مناطق و تقويت پوشش گياهي مناطق كم پوشش
 سالم  واقتصادي روشي پايدار، استفاده از گياهان سازگار
شود و تحقق آن   محسوب مياز نظر زيست محيطي

ي گياهان مهم اين ختمستلزم شناخت ويژگيهاي بوم شنا
  ).1378 ،توكلي( است ها مزيست بو

گياهاني قادر به رويش در روي تل كلي  طوره ب
 و در مناطق داراي شنهاي روان هستند كه ها ماسه

 به شنهاي روان. اي برخوردار باشند ازخصوصيات ويژه
 محيط زيست فقيري براي ريشه گياهان طور معمول

در مناطق داراي . (Bagnold, 1941) محسوب مي شوند
رطوبتي و تاثير ،  تنش  مهمترين تنش محيطييماسه باد

شنهاي متحرك داراي ذرات خشن و . بافت خاك است
باشند  درشت و نرم با نسبت كمي از سيلت و رس مي

 ي خاكي قابليت نگهداري آب خيلي پايينهايچنين بستر
در خصوص ساير محدوديتهاي  .)Keramer, 1969(دارند 

ي يهاي رو اليهاين مناطق چنين بيان شده است كه 
ممكن است بالفاصله پس از بارندگي خشك بادي  ماسه

 و استقرار هاگردند كه اين امر در جوانه زني بذر
در مناطق داراي . كنند  محدوديت ايجاد ميها گياهچه
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شنهاي متحرك پوشيده شدن و دفن گياهان از يك سو و 
 به صورت يك تنش ها از سوي ديگر لخت شدن ريشه

شنهاي روان ممكن است از  حركت .عمل مي كند
برخورد . ها جلوگيري نمايد زني و استقرار گياهچه جوانه

تر و نيز ذرات حاوي امالح نمكي باعث  ذرات درشت
  گردد  صدمه زدن به اندامهاي گياهي مي

)Runwell, 1972 و Petror,1976.(  
گونه ختي بوم شنانظر به اينكه در خصوص نيازهاي 

persicum Ammodendron تحقيقي صورت  در ايران 
هاي   موجود اشاره به محلهاي گزارشتنهانگرفته و 

پراكنش اين گونه دارد، ضروري ديده شد تا خصوصيات 
 اين بنابراين. اين گونه بيشتر مورد بررسي قرار گيرد

ي و ختخصوصيات گياهشناتحقيق با هدف بررسي 
صورت گرفته است كه گونه اين ي ختشنا هاي بوم نياز

در مجله ) 1382 ،توكلي( طالعات  بخشي از اين ا
در اين مقاله ساير پژوهش و سازندگي به چاپ رسيده و 

  .ها ارائه شده است يافته
  

  مواد و روشها

 گونه اي  Ammodendron persicum)(آمودندرون 
 و (Papilionaceae)زير تيره پروانه آساها درختچه اي، از 

  . است(Legominosae=Fabaceae)متعلق به تيره بقوالت 

 مطالعه گزارش ماموريت مظفريان در پيين تحقيق ا
شناس موسسه  گياه (27/8/1369 مورخه10898طي حكم 

از منطقه زيركوه قاين پي ريزي ) تحقيقات جنگلها و مراتع
شد كه نامبرده در اين گزارش ضرورت بررسي بيشتر بر 

در اين تحقيق كه در . روي اين گونه را توصيه نموده بود
در صورت گرفت عوامل زير  1381 تا 1376هاي طول سال

 مورد بررسي ي گونه آمودندرونختشنا نيازهاي بومبا رابطه 
  :قرار گرفت

از  ارتفاع ماننداطالعاتي در هر كدام از رويشگاهها 
آمودندرون از نظر استقرار حوه پراكندگي گياه سطح دريا، ن

هان  جغرافيائي و تركيب گياهاي مختلف و دامنهها شيبدر 
   .هر رويشگاه شناسايي و ثبت گرديد

مراحل مختلف فنولوژيكي گياه شامل زمان شروع 
،  زمان رسيدگي و ريزش بذر،، زمان گلدهيرشد گياه

دوره خواب  در نهايت وزمان خشك شدن و ريزش برگ 
 از منطقه حاجي ييبازديدهاي منظم صحرابا انجام گياه 

  .آباد در زير كوه قائن تعيين گرديد
ايط اقليمي حاكم بر مناطق رويشي از روي شر

اطالعات نزديكترين ايستگاههاي هواشناسي محل شامل 
 .ايستگاههاي زوهان، سربيشه و خاش استخراج گرديد

براي بررسي سازگاري گياه به شرايط اقليمي، وضعيت 
 گونه آمودندرون در سالهاي مختلف ثبت شادابي ظاهري

گاه آمودندرون در ان همراه چندساله رويش گياهو با
همچنين ميزان رشد . زيركوه قائن مورد مقايسه قرار گرفت

 شاخه 15 درختچه و از هر درختچه 10ي ها طولي شاخه
طي چند سال با بارندگي متفاوت با استفاده از خط كش 

اين گياه نيز در بعضي  ميزان زادآوري . اندازه گيري گرديد
ي ها گياهچهاز سالهاي تحقيق از طريق شمارش تعداد 

 متر 2 متري به عرض 50يكساله با استفاده از ترانسكت 
ي موجود در ها بدين معني كه تعداد گياهچه. تعيين گرديد

 به واحد سطح در نهايتداخل اين سطح شمارش و 
  .تبديل گرديد) هكتار(

ي رويشي در خاش و ها خاك محلي از يها نمونه
برداشت و اين   سانتيمتري40عمق صفر تا  از زيركوه قائن

، هدايت )PH(اسيديته ها در آزمايشگاه براي تعيين  نمونه
، كلسيم )SO4Ca( ، گچ)CaCO3(، آهك )EC(الكتريكي 

)Ca( منيزيم ،)Mg( ، كلر)Cl(  و بافت خاك به روشهاي
  . گرديدتجزيه و تحليلمعمول 

نحوه تجديد حيات طبيعي گياه با مشاهدات صحرايي 
ي موجود از نظر دانه زاد و يا ها  نوع درختچه.گرديدتعيين 
ي هر ها زاد بودن با بررسي و شمارش تعداد ساقهشاخه 

هاي  براي اين منظور درختچه. درختچه مشخص گرديد
 شاخه زاد ها  دانه زاد و چند ساقه اي،داراي يك ساقه

ي آمودندرون مستقر ها درختچه سن .محسوب مي گرديد
ريق شمارش دواير  از طدر رويشگاه منطقه زير كوه قاين
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از نيز با بهره گيري و  درختچه هر صلي اساليانه ساقه
  .اطالعات محلي تخمين زده شد

در  آمودندرون به قطع يكسره، واكنشجهت تعيين 
 درختچه 11 تعداد  در طول يك نوار 76/ 13/12مورخه 

 عمود بر دو قطر ارتفاع وانتخاب و پس از اندازه گيري 
 16 و پس از حدود سطح خاك قطعاز آنها،  همه تاج هم 

 وضعيت جست زني، ميزان  3/5/78ماه يعني در تاريخ 
ي قطع شده ها رشد ارتفاعي و پوشش تاجي درختچه

  . گيري شد  اندازهدوباره
ي مختلف ها ضعيت جوانه زني بذر با اعمال تيمارو

، قرار دادن در سرما، خيساندن در آب معمولي دهي خراش
سيد سولفوريك رقيق و غليظ  بررسي و گرم، استفاده از ا

و در شرايط آزمايشگاه درصد جوانه زني بذور در مقايسه 
   . بدون تيمار اندازه گيري گرديدهابا بذر

رابطه گياه با علفخواران از طريق مشاهدات صحرايي 
 در طول سالهاي چراي گوسفند، بز و شتر در رويشگاه

آفات و . دو مصاحبه با افراد محلي مشخص گرديمطالعه 
 شناسايي و آوري از روي گياه امراض آمودندرون با جمع

ي يتركيب شيميا.  بررسي شداندام مورد تغذيه ونوع آفت 
تشكيل بذر  قبل از گلدهي و در مرحله ي گياهها سرشاخه
 آزمايشگاهدر گيري خاكستر، پروتئين و كلسيم  با اندازه

   .گرديديري  مركز تحقيقات اندازهتغذيه دام 

  

  نتايج

  :هگياسن 

بر اساس شمارش دواير ساليانه مقطع ساقه اصلي 
آمودندرون، سن اين گياه در سطح رويشگاه زيركوه قائن 

البته در منطقه . سال تخمين زده شده است16 تا10بين 
ي از اين گونه در منطقه اي با رطوبت باال در يها تك پايه

 را كنار چشمه آب وجود دارد كه افراد محلي عمر آنها
  . سال ذكر مي كردند50بيش از 

  

  :فنولوژي

 نيمه دوم اسفند رشد گياه در منطقه حاجي آباد قائن از
 طول .رود ميماه آغاز و در نيمه اول ارديبهشت ماه به گل 

آن  بذر . انجامد  روز به طول مي15 دوره گلدهي حدود 
پايان خرداد ماه به مرحله رسيدگي فيزيولوژيكي تا 
  گياه تكان خوردنبا اثر وزش بادهاي شديد  و در درس مي

 تداوم سر سبزي گياه .پيدا مي كندراحتي ريزش ه ب
در . داردبستگي بستگي به وضعيت سال از نظر بارندگيها 

و يا ) ميليمتر150(سالهايي كه بارندگي در حد ميانگين 
هاي اين عرصه تا پايان تابستان  باالتر از آن باشد درختچه

) 1380 سالمانند(اما در سالهاي خشك . دسرسبز مي مانن
در . برگها از اواخر بهار شروع به خشك شدن مي نمايند

ي از اين گياه يها حين مطالعه مالحظه گرديد كه درختچه
كه در اطراف جاده آسفالته حاجي آباد به آهنگران قرار 

به داشتند به دليل برخورداري از روانابهاي سطحي جاده 
نهالهاي توليدي . سط پاييز سبز مي مانند تا اواطور معمول

يكساله و دو ساله اين گياه در خزانه در همين منطقه تا 
وقوع سرماهاي نزديك صفر  سر سبزي خود را حفظ 

به هر حال پس از خشك شدن و ريزش برگها در . كنند مي
شود  مياثر خشكي و يا سرما، دوره ركود رشدي گياه آغاز 

م اسفند ماه در اين منطقه به طول  اين مرحله تا نيمه دوو
  . مي انجامد

  

  :ي عمده رويشگاههاي آمودندرونها گونه

در سه رويشگاه موجود اين گونه درايران شامل 
ي متعددي ها زيركوه قائن، گزيك بيرجند و خاش گونه

ي مهم ها گونه. همراه با آمودندرون مالحظه گرديد
 1382چندساله رويشگاه زير كوه قائن توسط توكلي 

ي زير ها در دو رويشگاه ديگر گونه. گزارش شده است
  : ي شده استيشناسا

   منطقه گزيك بيرجند-الف

Ammothamnus lehmanii  
Salsola richteri 
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Calligonum comosum 
Stipagrostis plumosa 
Ephedra strabilacea 
Stipagrostis pennata 
Scariola orientalis 
Haloxylon ammodendron 
Alhagi camelareum 
Astragalus squarosus 
Zygophyllum atriplicoides 
Artemisia sieberi 

  : منطقه خاش-ب

Hammada salicornica 
Haloxylon ammodendron 
Zygophyllum atriplicoides 
Pennisetum divisum 
Gymnocarpus decander  
Cousinia stocksi 
Alhagi camelareum 
Astragalus squarosus 

ها تاغ همراه آمودندرون به عنوان  هدر هر سه رويشگا
هاي دو منطقه  گونه. اي غالب مشاهده مي شود گونه

 ولي در رويشگاه ،زيركوه و گزيك  تقريبا مشابه بوده
، )Hammada salicornica(خاش رويش گونه رمس 

نوع پوشش گياهي آن را با دو رويشگاه ديگر كامال متمايز 
  . ساخته است

  : رويشگاهخاكمشخصات 

خاك هر سه رويشگاه مورد بررسي ماسه اي است و 
حضور آمودندرون  گردد، ماسه بادي قطع ميهر كجا كه 

اي از ماسه بادي  متوقف و به محض ايجاد شدن اليهنيز 
 اين در روي خاك مجدداً) سانتي متر10حتي به ضخامت (

  .گياه نيز ظاهر مي گردد
 خاكهاي منطقه زيركوه تحليلتجزيه و نتايج حاصل از 

) 1( و منطقه خاش در جدول ) محدوده حاجي آباد( قائن 
بافت همانطور كه مالحظه مي گردد . نشان داده شده است

 و تركيب شيميائي خاك در هر دو رويشگاه خاك شني
در تركيب هر دو خاك ). 1جدول (تقريبا يكسان است 

ولي گچ تقريبا مالحظه نمي  ،مورد آناليز، آهك وجود دارد
ين و خاك ايي برداشتي پها هدايت الكتريكي نمونه. شود

  . داراي واكنشي متمايل به قليائي است

  
  خصوصيات خاك رويشگاههاي آمودندرون در خاش و زيركوه قائن: 1 جدول 

  درصد آهك  درصد گچ PH  EC گيري نمونهمناطق 

ميلي (كلسيم 

اكي واالن در 

  )ليتر

  يم منيز

ميلي اكي واالن (

  )در ليتر

  كلر

ميلي اكي واالن در (

  )ليتر

  بافت

  شني  20  8/1  6/3  5/8  ناچيز  61/0  8  خاش

 شني  60  4/2  6  6  ناچيز  01/1  5/7  زيركوه قاين

  

  :سازگاريهاي اقليمي گياه

 150متوسط بارندگي و گزيك در منطقه زيركوه قاين 
 اين گياه در .است ميليمتر در سال 160 خاش و درميليمتر 

  به ترتيب با1381 و 1378، 1377، 1376طي سالهاي 
 ميليمتر در سال 140 و 145 ، 165، 160 بارندگي ميزان

سرسبز و شاداب به نظر زيركوه قاين در رويشگاه 
 و 110 با بارندگي 1380 و 1379در سالهاي  ولي رسيد مي
 ميليمتر كه سالهاي بسيار خشك براي اين منطقه 90

ي برخوردار بود و شد، از سرسبزي كمتر ميمحسوب 

سرسبزي و مقاومت به . ها بذري توليد ننمودند درختچه
به  1380هاي مهم اين رويشگاه در سال  خشكي گونه

  :حمل پذيري به صورت زير ثبت گرديدترتيب ت
Ammdendron persicum = Haloxylon  

ammodendron - Calligonum commosum-  
Ammothamnus lehmani - Salsola richter - 
Artemisia siebri - Masulea eriocarpa - Astragalus 
squarosus 

 و ارتباط آن با ميزان ها نه شاخهميزان متوسط رشد ساال
نشان ) 2(گيري در جدول  بارندگي طي چند سال اندازه

به دليل  1380 سال آمودندرون در. داده شده است
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بود  زادآوري وه قاين فاقدخشكسالي حاكم بر منطقه زير ك
 در اواخر بهار ها  درصد درختچه40حدود   و)2 جدول (

  .سرسبزي خود را از دست دادند
 متر 1400 تا  700دامنه ارتفاعي اين گياه در ايران بين 

 زيركوه قائن  درها ارتفاع رويشگاه.  از سطح دريا مي باشد
  متر 1000 در گزيك بيرجند حدود ، متر1100تا  700بين 

كمتر شدن ارتفاع منطقه .  مي باشد متر1400خاش و  در 
رويشي به سمت شمال ايران به دليل سرد تر شدن هوا در 

در دو رويشگاه موجود در خاش و . زمستان مي باشد
 در سطح دشت پخش ها گزيك به دليل اينكه ماسه بادي

 بنابرايناي ارتفاع زيادي ندارند،  ي ماسهها بوده وتپه
ي را براي اين مناطق متصور يتوان دامنه خاص جغرافيا ينم

اما در منطقه زير كوه قائن در بعضي از نقاط ارتفاع . بود
در اين منطقه .  متر هم مي رسد50هاي ماسه بادي به  تپه

هاي مختلف رو به شمال، رو به  دامنه همه درآمودندرون 
هرچند كه . رويش دارد غرب  رو به رو به شرق و،جنوب

ي رو به شمال ها دامنهي ها در سالهاي خشك درختچه
ها  الراس تپه خطاين گياه در . شاداب تر به نظر مي رسيدند

در برخوردار است و  ها تري نسبت به دامنهكماز تراكم 
خط الراسها و مناطق داراي ماسه بادي  بعضي موارد

هاي اين گونه  زادآوري. آمودندرون استعاري از متحرك 
  .گردد مالحظه مي ها و مناطق تثبيت شده دامنهبيشتر در 

ايستگاه هواشناسي منطقه، ي ها دادهدر خاش بر اساس 
 34، ميانگين رطوبت نسبي 5/18ميانگين درجه حرارت 

 درجه -8 و حداقل مطلق 43 و حداكثر مطلق درصد
در ايستگاه زوهان در زيركوه قاين كه . باشد سانتيگراد مي

ز سطح دريا قرار دارد حداقل  متري ا1670در ارتفاع 
 درجه 51 درجه و حداكثر تا -17درجه حرارت تا 

  .سانتيگراد ثبت شده است
منطقه  با توجه به اينكه رويشگاه آمودندرون در 

 متري واقع است، 1100 تا 700در ارتفاع بين زيركوه 
 بايستي داراي متوسط درجه حرارت و براساس قاعده

مطلق باالتر و درجه درجه حرارت حداكثر همچنين 

در . باشد) كمتر منفي(تر  حرارت حداقل مطلق پايين
هفت ساله اخير چند اصله از اين گياه از طريق انتقال نهال 

خوبي ه حرارتي مشهد را بهاي نوسان در مشهد مستقر و
بندان  سرما و يخ1384در اوائل سال . اند تحمل كرده

 درجه -6/5(شديد هفتم و هفدهم فروردين ماه 
باعث گرديد تا اغلب درختان فضاي سبز ) سانتيگراد

شوند، ولي آمودندرون اين مواجه مشهد با سرمازدگي 
سرما را به خوبي تحمل نموده و هيچگونه عالئم 

در اين مرحله گياه . سرمازدگي بر روي آن مشاهده نشد
هاي برگ نزديك به باز شدن  رشد خود را آغاز و جوانه

كه اين آيد   بر مياز مجموع اين اطالعات چنين. بودند
 51تا حدود  -10 حداقل گياه دامنه حرارتي بااليي از

از نظر نياز نوري . كند درجه سانتيگراد را تحمل مي
شود و از آنجا كه   گياهي نورپسند محسوب ميآمودندرون

. حساب مي آيددهد گياهي روز بلند ب در بهار گل مي
وجود اين گياه بر روي مناطق ماسه بادي و از جمله در 

 روزه فصلي 120منطقه باد خيز زير كوه قاين با بادهاي 
نشان از مقاومت باالي آن به وزش باد و تحمل زياد به 

  . صدمات ناشي از حركت شنهاي روان دارد
 

وري  تاثير ميزان بارندگي ساالنه در رشد و زادآ-2  جدول

  آمودندرون در منطقه زيركوه قائن
ميزان بارندگي   سال

  )ميليمتر(ساالنه  
رشد طولي 

سانتيمتر  (ها شاخه
  )در سال

تعداد (زادآوري 
  )گياهچه در هكتار

1377  165  5/20  -  

1379  110  5/9  370  

1380  90  2/5  0  

1381  140  4/19  575  
  

  :رابطه با گياهخواران

 بز ،نطقه زيركوه قائن در مييبراساس مشاهدات صحرا
به عنوان يكي از حيوانات چراكننده در اين عرصه، از 

 به صورت رسيدگي كامل بذر در مرحله آمودندرون
سرشاخه خواري استفاده مي نمايد و زماني كه برگهاي 

ي ها گياه خشك مي گردد گوسفند و بز از كل سرشاخه



  ختينيازهاي بوم شنااز   برخيبررسي
  Ammodendron persicum 

  

44

ين شتر رغبت چنداني به تعليف از ا. كنند گياه تعليف مي
 از جمله تاغ ندارد و بر اساس ها گونه با وجود ساير گونه

در  چنانچه اين حيوان شديدا گرسنه باشد ها سارباننظر 
  .نمايد تعليف مياز آن حد كمي 

 از گلدهي بيشآن ي سر شاخه و برگ يتركيب شيميا
مرحله رسيدگي  و سرشاخه و برگ و بذر آن در

با توجه . داده شده استنشان  3 جدولفيزيولوژيكي در 
مواد گياهي مورد تجزيه در ميزان پروتئين حاصل به نتايج 

له ناشي از أاست كه اين مسمرحله تشكيل بذر بيشتر 
  .مي باشدوجود بذر در تركيب مواد مورد تجزيه 

  
هاي آمودندرون در دو   تركيب شيميايي سرشاخه-3 جدول 

  يمرحله رشد

  مرحله رشد
درصد 

  پروتيين

رصد د

  خاكستر
  كلسيمدرصد 

  56/1  1/6  8/11   از گلدهيپيشمرحله 

  66/1  65/4  2/15  مرحله تشكيل بذر

  
هاي آمودندرون نوعي الرو پروانه  بر روي درختچه

مشاهده گرديد كه برگ اين گياه را مورد تغذيه قرار مي 
  علميناما  اين پروانه از خانواده نوكتوئيده ب.دهد

Heliothis armigeraبر روي تنهاحشره   و الروباشد  مي 
آمودندرون رفتار برگخواري داشت و بر روي گياهان 

در طول سالهاي مطالعه دشمن . همراه مشاهده نگرديد
 باشد، فتآاين طبيعي كه حاكي از كنترل بيولوژيكي 

ميزان خسارت ناشي از الرو البته . تشخيص داده نشد
 درصد 10 از  بيشگاه   و هيچباشد شره چندان زياد نميح

الرو اين حشره پس از تغذيه از . نمي شوندبرگها خورده 
 در نهايت فصل بهار تشكيل شفيره داده و  اواخردر، برگها

از شفيره خارج ي آن ها در نيمه اول تابستان پروانه
در هر حال بيولوژي اين آفت نياز به مطالعه . شوند مي

دا مورد شدييزش  پس از رآمودندرونبذور  .بيشتري دارد
 به داخل هاحمل بذر البته. گيرند ها قرار مي حمله مورچه

 . ممكن است به تكثير گياه تا حدودي كمك نمايدالنه

  :نحوه تجديد حيات

 از طريق به طور عمده  طبيعياين گياه در رويشگاه
ي تعداد يهاي صحرا در بررسي. بذر زادآوري دارد

رتيب تعداد  به ت1381 و 1380 ، 1379زادآوريها در سال 
 گرديد  نهال يكساله در هكتار شمارش 575، صفر و 370

رويش مجدد گياه از قاعده ساقه و از روي . )2 جدول (
ي رونده سطحي از طريق ريشه جوش از ها بعضي از ريشه

شود كه  ديگر روشهاي تجديد حيات اين گياه محسوب مي
ني البته فراوا. در منطقه زيركوه قائن مشاهده گرديد

هاي رونده در حدود دو  هاي توليد شده از روي ريشه پايه
البته نوع . دهد ي رويشگاه را تشكيل ميها درصد درختچه

ي موجود در رويشگاه آمودندرون در زيركوه قائن ها پايه
متوسط تعداد  حالت شاخه زاد دارد و به طور عمده

در هر درختچه ي منشاء گرفته از ناحيه طوقه ها ساقه
د بودن در اين از علت شاخه. ساقه بدست آمد 8/5حدود 

 در اثر قطع دستي براي ها است كه در رويشگاه اغلب پايه
شكسته و يا به شدت سوخت، چراي دام و وزش بادهاي 

قطع شده است و با جست زني از ناحيه يقه توليد 
  . ي جديدي نموده استها ساقه

) 4( ول  در جـد  .  نـشان مـي دهـد      واكـنش اين گياه به قطع نيز      

 درختچـه نـشان داده شـده        11نتايج حاصل از قطع يـك سـره         

ي كـف بـر     هـا   طور كه مالحظه مي گردد درختچه      همان. است

شده تقريبا ارتفاع اوليه خود را با توليـد پـاجوش در سـال دوم            

  . بدست آورده اند

  
و سطح تاج پوشش ) سانتمتر( مقايسه متوسط ارتفاع -4  جدول

بعد  ماه 16 از قطع و  درختچه آمودندرون قبل11) ربعسانتيمتر م(

  از قطع يكسره

 از پيشارتفاع 

  قطع 

ارتفاع بعد 

  از قطع

سطح تاج 

پوشش قبل از 

  قطع

سطح تاج 

پوشش بعد از 

  قطع

4/85  4/67  1982  2301  
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  :زني بذر جوانه

كشت مستقيم در نظر به اينكه بذر آمودندرون در 
ديش در آزمايشگاه   پتري و  در داخل1377عرصه در سال 
 و علت آن وجود پوسته زني روبرو شد با عدم جوانه

 براي طرف كردن بنابراينسخت  بذر تشخيص داده شد، 
اين مانع  تيمارهاي مختلفي بر روي بذر اعمال گرديد كه 

بر . منعكس گرديده است) 5( نتايج حاصل در جدول 
يش درصد دهي در افزا اساس نتايج حاصل تيمار خراش

در اين تيمار درصد . جوانه زني از همه موثر تر مي باشد
عدم جوانه زني در . جوانه زني بيشتر از ساير تيمارها است

احتماال منجر به صدمه ديدن   روز قرار داشتن در فريزر5

با افزايش درجه حرارت در نتيجه . جنين شده است
ته خيساندن بذر تا حدودي درصد جوانه زني افزايش ياف

ميزان جوانه زني در اثر خيساندن بذر ). 5  جدول(است 
در آب معمولي تا هشت روز اول روند افزايشي و بعد 

 به تنهااسيد سولفوريك . روند كاهشي را نشان مي دهد
صورت غليظ با تاثير بر پوسته بذر تا حدي منجر به 

بذر ).  5جدول (درصد كمي جوانه زني در بذر شده است 
كه پوسته بذر  رون دوره خواب ندارد و در صورتيآمودند

، بالفاصله قادر  شودمقابل ورود آب نفوذپذيردر به نحوي 
  .زني است به جوانه

 زني بذر آمودندرون تحت تيمارهاي مختلف در زمانهاي متفاوت  درصد جوانه-5 جدول 
 زني بذر درصد جوانه

 تيمارهاي مختلف
 روز 40  روز30  روز20  روز10

 0 0 0 0 بدون خراش
 65 65 65 65 خراش داده شده

  سرمادهي
  )مرطوب( روز در فريزر 2
  )مرطوب( روز در فريزر 5
  )خشك( روز در فريزر 5

  )مرطوب( روز در يخچال 15
  )مرطوب( روز در يخچال 30
  )مرطوب( روز در يخچال 45
 )مرطوب(روز در يخچال 60

  
6  
0  
4  
4  
0  
0  
0 

  
6  
0  
4  
4  
0  
0  
0 

  
8  
0  
6  
4  
0  
0  
0 

  
8  
0  
6  
40  
  
0  
0 

  خيساندن در آب تا رسيدن به 
   درجه25دماي 
   درجه60دماي 
   درجه82دماي 
  درجه98دماي 

  
2  
2  
0  
4 

  
2  
2  
1  
4 

  
2  
2  
6  
6 

  
2  
2  
6  
14 

  :خيساندن بذر در آب به مدت
   روز2
   روز4
   روز6
   روز8

   روز10
   روز12
  روز14

  
0  
0  
0  
8  
4  
0  
0 

  
0  
0  
4  
8  
4  
4  
0 

  
2  
0  
4  
8  
4  
4  
0 

  
2  
0  
4  
12  
4  
4  
0 

  :قرار دادن در اسيد سولفوريك با غلظتهاي
   ساعت24يك درصد به مدت 
   ساعت24سه درصد به مدت 

   ساعت24شش درصد به مدت 
   ساعت24نه درصد به مدت 

   دقيقه5/3به مدت %) 98(اسيد غليظ 
  دقيقه7به مدت %) 98(اسيد غليظ 

  
0  
0  
0  
0  
4  
4 

  
0  
0  
0  
0  
4  
8 

  
0  
0  
0  
0  
4  
8 

  
0  
0  
0  
0  
4  
8 
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  بحث

. شود اي مقاوم به خشكي محسوب مي آمودندرون گونه

 ميليمتر و 150رويش آن درمنطقه اي با بارندگي 

وجود . تابستانهاي گرم نشان از اين مقاومت دارد

ي افقي و عمودي گسترده و همچنين دارا بودن ها ريشه

عامل مهمي در ) 1382 ،توكلي(اي شكل  برگهاي نقره

البته . ومت به خشكي اين گياه بحساب مي آيندايجاد مقا

 شاخه زاد و دانه زاد  شكل آن به دو تجديد حيات طبيعي

پذيري گياه را در مقابله  و وجود پوسته سخت بذر انعطاف

بدين . با شرايط سخت و متغيير محيطي باال برده است

معني كه در سالهاي خشك كه گياه امكان تجديد رويش 

 گياه به صورت ذخيره ژني در بذرهايد، از طريق بذر ندار

خاك باقي مانده وبا فراهم شدن شرايط مساعد در سالهاي 

گياهاني كه . بعد قابليت توليد گياه جديد را پيدا مي نمايند

اندام هوائي آنها در اثر عمل قطع و يا شكسته شدن توسط 

باد از بين مي روند با رشد مجدد از طريق رويشي، تجديد 

البته بايد اين فرصت با .  را كسب مي نمايندحيات خود

  .حفاظت ازرويشگاه براي گياه فراهم گردد

ها و يا در مناطق   گياه بيشتر در دامنهاين يزادآوريها

  كه بيشتر ها اشد و در خط الراس ميهموار تثبيت شده 

اين . ود ها حالت متحرك دارند كمتر ديده مي ماسه

يك گونه آمودندرون  بيانگر آن است كهخصوصيت گونه 

مناطقي كه ماسه  در بنابراين. گردد پيشقراول محسوب نمي

در . مكان استقرار ندارد ا از طريق بذر،داردبادي فعال 

 در ايستگاه رپتك Kuzmenko, 1992اي كه توسط  مطالعه

 تركمنستان بر روي چند گونه گياهي و از جمله

Ammodendron connolyi   اه گرفته است، جايگصورت

 كه مشابه گونه مورد مطالعه است در مراحل آخرگونه اين 

 . تشخيص داده شده استها توالي بر روي ماسه بادي

 در مناطق داراي ماسه بادي تنهابنابراين توسعه كشت آن 

  .پذير است تثبيت شده امكان

نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه آمودندرون 

 پديده اين بنابراين. دارداي  براي رويش نياز به بستر ماسه

 بذر .بايستي در توسعه كشت اين گونه مد نظر قرار گيرد

لي داراي پوسته سختي آمودندرون دوره خواب ندارد و

 بنابراين. زني نيست است كه در سال اول قادر به جوانه

نياز دهي بذر  براي تكثير آن به اعمال تيمارهاي خراش

  .است

ي متعدد ديگر بر ها ونههمراه با گمشاهده آمودندرون 

 شود ميتلقي يك خصوصيت مطلوب  ها روي ماسه بادي

هاي  ساير گونهبا  همراه  را قابليت استفاده از اين گونهو 

 و متنوع كردن پوشش گياهي احياءشن دوست در گياهي 

توان   با اين عمل ميدر ضمن. دهد شنزارها نويد مي

  . را كاهش دادها شكنندگي اين اكوسيستم

ي موجود ها  حال حاضر تقريبا اغلب درختچهدر

اين حالت . آمودندرون در رويشگاه حالت شاخه زاد دارند

ناشي از وجود بادهاي شديد در منطقه  و چراي دام در 

البته . رويشگاه است كه باعث شكستگي گياهان شده است

قطع زياد اين گونه براي سوخت در سالهاي گذشته نيز 

رون را در اين رويشگاه به همراه شاخه زاد شدن  آمودند

 سوخت رساني به منطقه امري بنابراين. داشته است

ضروري و يك اقدام مديريتي در جهت حفاظت رويشگاه 

  .رود و جلوگيري از قطع و برداشت اين گونه بشمار مي

 در دوره آمودندرونعدم تمايل زياد دامها به تعليف از 

واسطه ه  احتماالً برشد فعال گياه در منطقه مورد مطالعه

ي موجود، وجود ها خوشخوراك تر بودن ساير  گونه

نيز و گياه  شيميايي خاص در اندامهاي سبز تركيبهاي

نوعي اين خصوصيات  البته . بودن آن باشد خاردارشكل

با توجه به  و  اجتناب از چرا نير بحساب مي آيدسازوكار

د بر دهنده سرعت با كاركرد اصلي گياه  به عنوان كاهش

در  .خصوصيت مطلوب مي باشد يك ها روي ماسه بادي

 فالونوئيدي در هايجود تركيبو 1380مطالعه نوري 
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برگهاي گياه به اثبات رسيده است كه ممكن است به 

  .عنوان بازدارنده چرا عمل نمايد

 كلي نتايج حاصل از اين تحقيق خصوصيات به طور

نه شن مطلوبي را براي آمودندرون به عنوان يك گو

اين گياه در رويشگاه . دوست  به اثبات رسانده است

اما اينكه چرا .اصلي به راحتي تكثير و  تجديد حيات دارد

فقط در همين سه رويشگاه باقي مانده است بخش بعدي 

  .اين مطالعه را تشكيل مي دهد

  

   مورد استفادهمنابع

پراكنش، آب و . 1372. ح.برهان، م. اميرآبادي زاده، ح  -1

). ترجمه(و فلور بيابانهاي شني ايران و افغانستان هوا 

  .31 تا 25ص . 21 مجله پژوهش و سازندگي، 

شناخت رابطه گياه با عوامل اقليمي و . 1378. توكلي، ح  -2

ششمين . ادافيكي الزمه كنترل بيولوژيكي فرسايش خاك

 .571ص . كنگره علوم خاك ايران

شناسي و  بررسي خصوصيات گياه.1382 . توكلي، ح -3

 در زيركوه Ammodendron persicumشرايط رويشگاهي 

 16 جلد 61شماره . مجله پژوهش و سازندگي. قائن

 79-73صفحات 

ي ريگزارهاي يپراكندگي جغرافيا. 1382. ف ، محمودي  -4

  .صفحه 187. ها و مراتع موسسه تحقيقات جنگل. ايران

. گ-ك، آنتونووا، ك-ت، واسيليوسكايا، و-نچايوا، اِن -5

چاپ . قوم اشكال حياتي رستنيهاي بيابان قره. 1973
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Abstract 
A vast area of  Iran is covered by sand dunes and shifting sands in wich threat the living of habitants 

in these regions. Biological control is an approprate method for sand dune fixation. So, it is essential to 
regonize characteristics of psamophyte plant species and introducing suitable speciecs for sand dunes. For 
this perpose, the ecological  characteristics of Ammodendron persicum including phenology, adaptability, 
soil  condition of habitates, response to cutting and grazing, regeneration strategy and seed germination 
were studied . Ammodendron persicum is a shrub and psamophyte plant with the age of 10 to 50 years. 
Phenoligically, the growth started in March, flower in about 7 May and reach to seed maturity by 20 June. 
The seed shaded after maturity but the duration of plant growth depend to amonnt of annual rainfall. 
Ammodendron is a drought resistant plant, because it is grow well in an area with an average of 150 mm 
rainfall per year.  Ammodendron regenerates by seed and vegetative propagules. Grazer animals use this 
plant by end of growing season. In general this plant has approparate ecological characteristies in terms of 
establishment over sand dune and has  perspective for using in other sand dune areas. The later case is 
under investigation. 

Key words: Ammodendron persicum, ecological characteristics, phenology, regeneration. 
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