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 چكيده 
 دام درنياز مين علوفه مورد أت  گياهان و درك اهميت و نقشي كه آنها در حفاظت خاك وشناسيبا آگاهي از خصوصيات بوم

ويژه پوشش هده، ب فراروي مديريت حفظ، احياء و توسعه منابع طبيعي تجديدشون راي مناسبها راهكارتوان ميدنكنمراتع ايفاء مي
در ارتباط .  استهشددر استان يزد انجام  )سبد( Stipagrostis pennataدوست گونه شن اكولوژي آت ،تحقيقاين در . گياهي، قرار داد

به اين . مورد مطالعه قرار گرفت  خاك و فنولوژييي، ويژگيهاي اقليمي، توپوگرافي،افاكتورهايي نظير انتشار جغرافيشده با گونه ياد 
. نتخاب شدبراي گياه سبد ا و بافق) در مسير جاده يزد به طبس(، مسجد شكر )در منطقه طبس ( منصوريه مطالعاتيمنظور سه سايت
هاي عرصه تپه  درو باشد ايستا ميهايها و انشعاباي ساقهكه دار دوستست شنگياهي Stipagrostis pennataگونه كه نتايج نشان داد 

هاي آن  دامنه ارتفاعي رويشگاه.هاي مختلف رويش داردشيب باريگها ريگها و كوچهچالهنيز در شني فعال و روان و كم ارتفاع و 
متر ميلي 5/55 آن مسجد شكر و كمترين متر در رويشگاه ميلي110ن بارندگي بيشترين ميزا. باشد متر از سطح دريا مي1600 تا 700

 و هدايت الكتريكي 53/8 تا 28/8ديته خاك ي ميزان اسشني است و اين گياه يهارويشگاهدر بافت خاك . باشد گاه بافق ميدر رويش
در  هدهند ظهور ساقه گل.كند خود را آغاز ميرويشي رشد ماه اسفند  گونه از اوايل اين .باشدزيمنس متغير مي  دسي2/1 تا 48/0 آن از

به  مرتعي اين گونه .است در طول فصل تابستان و پاييز ر خردادماه و دوره خواب آن اواخ در، دوره ريزش بذرماهاواسط ارديبهشت
ي شن و فرسايش بادي حفاظت هابرابر طوفان خاك رويشگاه خود را در ،هاي طويل قابل مالحظه و ساقهدليل داشتن اندام هوايي

اين گونه گياهي مرغوب را  آمده، با توجه به نتايج بدست.كند توليد ميدامهاي اين مناطقبراي را بي  مناس" و علوفه نسبتانموده
 . توان با اطمينان كامل براي تثبيت شنهاي روان و توليد علوفه مرتعي در مناطق حاشيه كوير معرفي نمود مي

 
 استان يزدفنولوژي، ، Stipagrostis pennataاكولوژي،  آت:دي هاي كليواژه

 
 مقدمه

با عنوان يكي از منابع مهم اكوسيستم و گياهان، به
اي را در  نقش عمده تر از اقليم و خاك ساختي پيچيده

زندگي موجودات زنده، حفظ طبيعت و تعادل اكوسيستم 

تباط چند رستنيها، درك ار با توجه به نقش. دننماي ايفاء مي
جانبه بين صفات رويشي و ارتباط آن با عوامل اكولوژيك، 

برداري از منابع گياهي  پايداري نظام طبيعي و بهرهو ثبات 
هاي مرتعي در  با عنايت به پراكنش گونه .باشد ضروري مي
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مناطق مختلف كشور و اهميت آنها در مديريت مراتع، 
ثر ؤامل اكولوژيك مضروريست كه نسبت به شناخت عو

معرفي گردد تا  اين امر سبب مي.  حيات آنها اقدام شوددر
از آنها صحيح برداري   بهره اصالح مراتع و برايها گونه

هاي مرتعي   مطالعه رفتار فردي گونهدر واقع،. ممكن گردد
و رابطه هر يك از آنها با اجزاء زنده و غيره زنده 
د اكوسيستم منجر به فراهم شدن بخشي از اطالعات مور

هاي مديريت   كه اساس و پايه برنامهشدنياز خواهد 
هاي فراواني از نمونه .دهندصحيح مراتع را تشكيل مي

 . استهشدهاي مرتعي انجام گونه اكولوژي آتمطالعات 
استان در   Convolvolus oxyphyllusاكولوژي آت

 .)1386، و شاهمراديحسن زاده( شد  مطالعهخوزستان
در   Astragalus squarrosusعيگونه مرت اكولوژي آت

شنزارها و مناطق استپي استان اصفهان مورد بررسي قرار 
در ارتباط با ). 1381، شاهمراديبتولي و ( گرفت

 Ammodendronويژگيهاي اكولوژيك گونه مرتعي 

persicumاتي صورت  در شنزارهاي استان خراسان تحقيق
  .)1382، شاهمراديتوكلي و (گرفت 

 Stipagrostis اكولوژي گونه  آت،در اين تحقيق

pennata   در استان يزد مورد با نام فارسي سبد پا بلند
جنس  گونه از 50در حدود . بررسي قرار گرفت

Stipagrostis pennata  )خشكهايرويشگاهدر ) سبد  
مانند مناطق صحرايي آفريقا، جنوب آسيا و  كره زمين

از اين  گونه 9 ولي در ايران. غربي هند گسترش داردشمال
يا مناطق وجود دارد كه در مناطق بياباني و مركزي جنس 

هاي  كه مشهورترين آنها گونه كنند رشد ميجنوبي ايران 
Stipagrostis pennata و  Stipagrostis plumosa 

گونه سبد در ه  ُناز   گونهچهار .)1375 ،مظفريان(باشد  مي
ه سه  كستان يزد حضور دارد مختلف اهايرويشگاه

 و Stipagrostis pennata  ،Stipagrostis Plumosaگونه
Stipagrostis karelini باني و اراضي  در مناطق بيا

در   Stipagrostis Paradisiaو گونه زارها،  اي و شن ماسه
 و قطروماي و سنگالخي كوهستانهاي  مناطق صخره

  .)1380 ،ابوالقاسمي( اندمشاهده شدهشيطور 
گونه  اكولوژي آتر بررسي د) 1385(بتولي 

Stipagrostis pennata  وجود بواسطه كه  نشان داد
در در اين گياه،  قابل مالحظه و طويلي ياندامهاي هوا

 مقاومت خوبي از خود ،برابر طوفان شن و فرسايش بادي
 اطراف در هشن دانود غالفي از جو دهد ونشان مي

نور و م سيستم ريشه، همچون عايقي مانع از تماس مستقي
برابر شرايط در  شده و بردباري گياه را ها حرارت به ريشه

در مناطق كه اي  در مطالعه .دهدگرما و خشكي افزايش مي
انجام  اي روان ايران و افغانستان هاي ماسه بياباني و تپه

 دوست و شنهاي گونهيكي از  عنوانبه گونه سبد ،شده
ه شد مناطق معرفي ايناي و  هاي ماسه االنتشار در تپه عوسي
 .)1372برهان، اميرآبادي زاده و (  است
 

 روش تحقيق 
مرتعي در استان يزد گونه اي اين هابتدا نقشه رويشگاه

 مختلف عرصها سه ه در اين رويشگاه، سپس وتهيه گرديد
منصوريه در شهرستان طبس، مسجد شكر در مسير جاده (

تي انتخاب هاي مطالعا عنوان سايت به)يزد به طبس، بافق
شامل توپوگرافي اين گياه خصوصيات رويشگاهي  .شد

ميزان بارندگي و درجه (، اقليم )ارتفاع، شيب، جهت(
) بافت، عمق، اسيديته، هدايت الكتريكي(و خاك ) حرارت

ارتفاع، شيب و جهت شيب با بكارگيري . مطالعه شد
هاي توپوگرافي و بازديدهاي صحرايي استخراج نقشه
 و ترين جهتم هاي اقليمي از نزديكترين، هداده. گرديد
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. اي هواشناسي گردآوري شدهترين ايستگاه هم ارتفاع
متري  سانتي30-15و  15 -0هاي خاك از دو عمق نمونه

 نيز تعيين ههاي همراگونه. تهيه و مورد آزمايش قرارگرفت
 در شنزارهاي اين گياهني فراواگيري ميزان براي اندازه .شد
هاي مكرر در طول  و توقفگذاريترانسكتروش  از يزد

هاي رويشگاه در ،به اين منظور.  استفاده شدهاترانسكت
اي ماسههاي تپهدار از كنار با خودرو كمكاين گياه 

در .  نموديم توقف كيلومتري2در فواصل  و حركت كرده
متر  100اي با شعاع ها سطح دايرهمحل هر يك از توقف
ت تا حضور و يا عدم حضور گونه مورد بررسي قرار گرف

 .مشخص گردد اي شكلمورد نظر در اين پالت دايره
هايي كه دربرگيرنده گونه سپس با توجه به درصد پالت

 .ياد شده بودند ميزان فراواني اين گياه تعيين شد
مورد بررسي آن  و سيستم ريشه  گياههمچنين فنولوژي

 هاي آنز پايه، بازديد ا بررسي فنولوژيبراي. قرار گرفت
 )ويژه در فصل رويشهب(مشخص در فواصل زماني 

مراحل شروع رشد، رشد رويشي، ظهور صورت گرفت و 
خواب  ،ريزش بذر ،رسيدن بذر،  گلدهي،ساقه گلدار

هاي در سايت و خواب زمستانه پاييزه  مجدد رشد موقت، 
ه، براي مطالعه سيستم ريش. مطالعاتي مختلف ثبت گرديد

. رفته شدگگونه مورد مطالعه در نظر پايه از تعداد پنج 
ها با دقت از برداري و ريشهها خاكفضاي اطراف ريشه

 .قرار گرفت خاك جدا گرديد و مورد بررسي
 

  نتايج
ــي  ــشان م ــايج ن ــد  نت ــه ده ــشگاهك ــه  روي ــاي گون ه
Stipagrostis pennata   1600 تـا  700 در دامنـه ارتفـاعي 
اين گونـه  در استان يزد،   . ده است شمتر از سطح دريا واقع      

از شـمال بـه   : گياهي در ريگزارهاي مختلـف رويـش دارد   
منطقــه منــصوريه در غــرب هــاي روان جنــوب در ماســه

 منطقه حلوان تا مسير جاده يـزد بـه          آباد، ريگزارهاي  عشق
هرسـتان طـبس،    شان، فهـالنج در جنـوب        شتر  ريگ طبس،

 ريـگ زريـن و ريگزارهـاي        ريگ مغستان تا ريـگ زاغـو،      
طقه ساغند در شهرسـتان اردكـان، شـرق بهابـاد، شـمال             من

بهاباد در حاشيه كفه گوراخور، حاشـيه كـوير درانجيـر تـا          
زارهاي دو تلـي در شهرسـتان بـافق،        آباد، ماسه ريگ حسن 
و در شهرســتان يــزد و صــدوق  اردكــان در -دشــت يــزد

گـسترش  ريگزارهاي حاشيه مهريـز در شهرسـتان مهريـز          
 زارهاي موجود در اسـتان يـزد      ماسه كليه   ، در مجموع  .دارد

 .تهاي اين گياه در نظر گرفعنوان رويشگاهتوان بهرا مي
ي هادر رويشگاهميانگين بارش ساالنه از اين رو، 

متر و ميانگين  ميلي110 حدوداين گونه مرتعي  مختلف
اين . باشدگراد مي درجه سانتي20حدود آن دماي ساالنه 

ريگها چاله بيشتر در افيايي و جغرهاي تگياه در تمام جه
رصد مستقر گرديده  د30 تا شيب ايهاي ماسهو دامنه تپه

 .)1جدول ( شود ديده مي هاتپهو كمتر در خط رأس 
 

 Stipagrostis pennataهاي گونه  و اقليمي رويشگاه بعضي از خصوصيات توپوگرافيك-1 جدول
 )مترميلي( ساالنه بارندگي )گرادسانتي(حرارت   درجه  سطمتو ( %) شيب )متر(سطح دريا  ارتفاع از رويشگاه
 90 3/20 5-20 880 منصوريه

 110 2/19 1-25 880 مسجد شكر
 5/55 1/21 3-15 1190 بافق
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 نتايج حاصل از آزمايش فاكتورهاي فيزيكي و براساس
 Stipagrostisهاي مختلف ايي خاك در سايتيشيم

pennataاه گياه سبد در   مشخص گرديد كه رويشگ
 است %90  شن بيش ازميزانباشد و هاي شني ميبافت

بافت خاك سبك و با نفوذپذيري و تهويه . )2جدول (
حضور گياه در ماسه بنحوي است كه هر  .بسيار باالست

 گردد حضور گياه سبد نيز متوقف وكجا كه ماسه قطع مي
 10عمق حداقل اي از ماسه بادي به به محض ايجاد اليه

 .گرددمي ظاهر "مجددا گياه متر،سانتي

در خاكهاي مورد آزمايش حداقل و حداكثر بنابراين 
 دسي زيمنس 2/1و  48/0 ترتيب بههدايت الكتريكي

دهنده حضور گياه در خاكهاي غيرشور  كه نشانآمدبدست
ه يتميزان اسيد.  شوري بسيار كم استو يا خاكهاي با

رقليايي ت كه در كالس غياسمتغير  53/8 تا 28/8 ازخاكها 
 با توجه به ميزان سديم موجود در خاك .گيردقرار مي

 ءهاي گياه سبد جز رويشگاه، خاك)درصد 10كمتر از (
 .سديمي استخاكهاي غير 

 
 Stipagrostis pennata هاي  رويشگاه در برخي از فاكتورهاي فيزيكوشيميايي خاك-2جدول 

 گچ +EC  )ds/m( PH Na+ Ca بافت رويشگاه
 ندارد 2 5/2 35/8 48/0 شني منصوريه

 ناچيز 4/1 10 31/8 2/1 شني مسجد شكر
 ناچيز 8/2 1 28/8 21/0 شني بافق

 ناچيز 8/2 5/2 53/8 30/1 شني ريگ زرين
 

ر بيشت در Stipagrostis pennata ياه مرتعيگ
 غالب ظاهر شده است و هاي خود بصورت گونهرويشگاه

 :عبارتند ازبا آن اه هاي عمده همرگونه
Stipagrostis karelini, Stipagrostis plumosa, 
Asthenatherum forsskalii, 
Haloxylon aphyllum, Hammada salicornica, 
Agriophyllum minus, Salsola kali, 
Agriophyllum latifolium, Cornulaca monacantha, 
Salsola tomentosa, Salsola yazdiana, Capparis 
spinosa, Artemisia sieberi, Alhagi camelorun, 
Launea acanthodes, 
Tribulus longipetalus, Tribulus terrestris, 
Schumannia karelinii, Calligonum Bungei 
Psammogeton canescens 

 Stipagrostisگونه نتايج حاصل از بررسي فنولوژي 

pennata ها ر تمام رويشگاه داين گياه نشان داد كه رويش
همراه با ظاهر ) نددهه اول اسف( زمستان آخرين ماه از

هاي گره يقه و در محل اطراف  درهاي آنشدن جوانه

دوره رشد رويشي تا  .شودهاي سال قبل شروع ميساقه
زايشي گياه از اوايل رشد  .يابد  ادامه ميل خردادماهياوا

آذين پانيكول  و گلهدهندماه با ظهور ساقه گلارديبهشت
. رسد هوايي فرا ميهايها در انتهاي انشعابو با ايجاد گل

ها از افشاني گلها پس از شكوفايي و گردهسنبلچه
ماه دهي تا نيمه خرداد دوره گل. شونديكديگر تفكيك مي

به ماه بذردهي گياه از دهه سوم ارديبهشت  .ادامه دارد
تا پايان دار كو با ايجاد بذرهايي سيخشده تدريج شروع 

از اواسط خرداد شروع  ريزش بذر .يابد ادامه ميماه  خرداد
 ها،بذر بعد از ريزش .يابدماه ادامه ميتيرتا پايان و 

 شدن شديد هوا و كاهش رطوبت سطحي گرمهمزمان با 
 خاك دوره خواب تابستانه گياه از نيمه تيرماه آغاز و تا اواخر

 خر شهريورماه رشد پاييزه گياهاز اوا. يابدشهريورماه ادامه مي
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 Stipagrostis pennata ونهمراحل فنولوژي گ  - 1شكل 

 اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن
 ماهها
 مراحل

 شروع رشد                                     

 رشد رويشي                                    
 گلدار ساقه ظهور                                    
 مرحله گلدهي                                    
 رسيدن بذر                                    
 ريزش بذر                                    
 هتابستانخواب                                     
 پاييزه مجدد رشد                                    
 خواب زمستانه                                    

 



 2، شمارة 16ن جلد فصلنامة تحقيقات مرتع و بيابان ايرا
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هاي  ماه با ايجاد برگها و شاخهشود و تا اواخر آبانشروع مي
يابد؛ ولي فعاليت  آذين پاييزي ادامه مينورسته و ظهور گل

م بذر زايشي گياه در اين مرحله با توليد بسيار محدود و ك
ادامه يافته و در اوايل آذرماه گياه وارد مرحله خواب زمستانه 

نتايج ). 1شكل (يابد ماه ادامه ميشود كه تا اواخر بهمنمي
آمده در سالهاي مختلف نشان حاصل از اطالعات بدست

دهد كه در ارتباط با فنولوژي اين گونه تفاوت قابل مي
 ود نداردهاي مختلف آن وج اي در رويشگاهمالحظه
 در مرحله اوليه رشد داراي Stipagrostis pennata گونه

 سانتيمتر است كه با ادامه 10-5يك ريشه اصلي به طول 
هاي اين گياه از  ريشه.دنشوهاي جانبي ظاهر ميرشد ريشه

 در .انديده شدهنوع افشان بوده كه توسط غالفي از شن پوش
 5/1  اين گياه ازهاي هاي مورد مطالعه، طول ريشهرويشگاه

سطحي از خاك كه توسط يك بوته و يا . آمد متر بدست9تا 
 50بهتر بگوييم يك كومه اشغال شده است مساحتي حدود 

ها در خاكهاي شني ريشه. گيردرا در بر مي مترمربع 90تا 
شبكه  .كنندمي نفوذ كرده و رطوبت مورد نياز گياه را فراهم

  و افقي در خاكي، مايلهاي اين گياه بصورت عمودريشه
 در جهت شيب "آنها عمدتانفوذ اند و يافته شنزارها گسترش

تا عمق خود را  هاي عمودي گياهريشه. ستايهاي ماسهتپه
 تا " معموالها ولي بيشتر ريشه.رسانندمتري ميانتي س60

 شعاب شدت ان.كنندمي نفوذ متري سانتي35 تا 10عمق 
به نظر .  نزديكي بوته بيشتر است درگياه معموالًهاي ريشه
هاي سطحي گياه رطوبت مورد نياز گياه را  رسد كه ريشهمي

تر  پايينهايعمودي كه به عمقهاي در فصل بهار و ريشه
و  ل تابستان رطوبت مورد نياز گياه را در فصواندنفوذ نموده

 در دليل حاكميت فرسايش بادي ب.كند مي جذبپاييز
اثر   درهاي افقي آن بخشي از ريشه،ياههاي اين گرويشگاه

ك خارج و در هاي روان از خاوزش باد و حركت ماسه
 .شوندسطح خاك ظاهر مي

 اي و هاي ماسه آوري طبيعي گياه سبد در دامنه تپهزاد
بذرهاي گياه به  .گيرداز طريق پراكنش بذر صورت مي

 سيخك با استفاده از(احتي توسط باد جابجا شده ر
 ماسه به عمق اي از و پس از قرار گرفتن در اليه)پرمرغي 

متر و فراهم بودن رطوبت در اواخر بهمن و  سانتي4 الي 3
راه ديگر تجديدحيات گياه سبد . شونداوايل اسفند سبز مي

هاي موجود  بدين طريق كه گره.از طريق غيرجنسي است
اي گياه زماني كه در اثر حركت هاي ماشورهروي ساقه

هاي نابجا  ريشهندشوي روان در زير خاك مدفون هاماسه
هاي نسبتاً شود كه باعث ايجاد كومه روي گره تشكيل مي

 . گرددمي حجيمي از گياه
  داراي رنگ سياه درخشندهبذرهاي رسيده گياه سبد

 تا 1  آنعرض  ومتر ميلي2/7 تا 8/5طول بذر . باشدمي
ط سيخك زمان رسيدن توس بذرها در. متر است ميلي7/1

و توسط باد  گياه جدا رمانندي به راحتي ازاي پشاخهسه
 و بطور 3/10 تا 30/4 وزن هزاردانه آن. دنشوجابجا مي

قوه ناميه بذر در شرايط طبيعي .  گرم است3/5 متوسط
 10ساعته و سرمادهي به مدت آزمايشگاهي با آبشويي سه

زني  گراد داراي جوانه درجه سانتي3-7روز در دماي 
با توجه به مشاهده چراي  .  درصد است3/61متوسط 

  ها و همچنين پرسش ازبز و گوسفند بر روي بوته شتر،
رديد كه گياه سبد از خوشخوراكي  مشخص گ،بردارانبهره
را  علوفه آن،در بعضي از موارد. بي برخوردار استمناس

ار نموده و در فصل زمستان بصورت دستي برداشت و انب
  .دهند مورد استفاده قرار مي ي مختلفهاامتغذيه دبراي 

 
 بحث
 Stipagrostisاين تحقق مشخص شد كه گياه  در

pennataآن ههاي گونه مرتعي مرغوبي است كه رويشگا 
 متر از 1600  تا 700در دامنه ارتفاعي ) در استان يزد(



  در استان يزد Stipagrostis pennataاكولوژي گونه  آت
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 اين گياه در تمام هاي پايه .اندسطح دريا واقع شده
ريگها و دامنه يشتر در چاله جغرافيايي و بهاي تجه
 درصد مستقر گرديده و كمتر 30اي تا شيب هاي ماسه تپه

ميانگين بارش ساالنه در . شودها ديده ميالرأس تپهدر خط
 110 مختلف اين گونه مرتعي حدود هاي رويشگاه

 درجه 20متر و ميانگين دماي ساالنه آن حدود  ميلي
 "ونه مرتعي نسبتااز طرفي، اين گ. باشدگراد ميسانتي

 هاي ديگر همچون مرغوب به همراه گونه
Stipagrostis karelini, Stipagrostis plumosa, 

Asthenatherum forsskalii, Haloxylon aphyllum, 
Hammada salicornica, Agriophyllum minus, 
Cornulaca monacantha, Salsola tomentosa, Salsola 
yazdiana, Calligonum Bungei, Calligonum spp. 

 . در شنزارها ظاهر شده است
 شد انجام Danin, (1996(اي هم كه توسط دانين در مطالعه

كره شرقي زمين چهار  كه در مناطق بياباني نيمگرديدمشخص 
تيپ مختلف از جنس سبد وجود دارد كه يك تيپ آن در 

رهاي رويد و دو تيپ از آنها در شنزا روان مي"شنزارهاي شديدا
 .  يابندت شده استقرار مييكمي روان و يا تثب

بنابراين، با توجه به سازگاري اين گونه گياهي با ارزش، كه 
 روان مناطق بياباني زارهاي از ذخاير ژنتيكي بسيار مهم در ماسه

هاي اي و ماسههاي ماسهتوان از آن در تثبيت تپهاست، مي
ن توليد علوفه روان و حفاظت خاك استفاده نمود و امكا

شتر را در اين مناطق  ويژه بز وهاي اهلي بهجهت چراي دام
وحش نيز گياه سبد را ها، حياتدر اين رويشگاه. فراهم نمود

همچنين با توجه به اينكه . دهند  مي مورد چرا و تعليف قرار
توان آن را به  خوشخوراك مي"ر توليد و نسبتاسبد گياهيست پ

در . رده و به مصرف تغذيه دام رساندصورت دستي برداشت ك
تواند در سرسبزي و ايجاد فضاي مناطق بياباني، اين گياه مي

 يهااي اطراف شهرها و حاشيه جادههاي ماسهسبز در تپه
 .كويري نقش مهمي را داشته باشد

 
 منابع مورد استفاده

ثير تيمارهاي مختلف شكستن ركود بذر و أ، ت1380 .ابوالقاسمي، م −
زني بذر و مناسبترين زمان برداشت بذر   شوري بر جوانهميزان

نامه كارشناسي ارشد  پايان،گياه سبد در مناطق بياباني استان يزد
 . صفحه99 ، دانشگاه شيراز-مديريت مناطق بياباني 

، گزارشي درمورد آب و 1372 .ج. م و برهان،.ح اميرآبادي زاده، −
 21ستان، نشريه شماره هوا و فلور بيابانهاي شني ايران و افغان

 .27-32 صفحه ،پژوهش و سازندگي

گونه مرتعي  اكولوژي آت ،1380. ع.، ا شاهمرادي و. ح،بتولي −
Astragalus squarrosusگزارش نهايي ، در استان اصفهان 

 . كشورسسه تحقيقات جنگلها و مراتعؤطرح تحقيقاتي، م
تعي گونه مر اكولوژي آت ،1382. ع.، ا و شاهمرادي. ح،توكلي −

Ammodendron persicum  گزارش ،خراساندر استان 
 . كشورسسه تحقيقات جنگلها و مراتعؤنهايي طرح تحقيقاتي، م

گونه مرتعي  اكولوژي آت ،1386. ع.، ا و شاهمرادي.م، حسن زاده −
Convolvulus oxyphyllus گزارش ،خوزستان در استان 

 . كشورسسه تحقيقات جنگلها و مراتعؤنهايي طرح تحقيقاتي، م
اي ايران در ، پوشش گياهي علوفه1374 .صحت نياكي، ن −

 659 انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز، ،هرباريوم كيو لندن
 .صفحه

 جلد چهارم، انتشارات -هاي ايران ، كورمونيت1372 .قهرمان، ا −
 .نشر دانشگاهي

 انتشارات فرهنگ ،، فرهنگ نامهاي گياهي ايران1375 .مظفريان، و −
 . صفحه596 ،معاصر

سسه انتشارات ؤ انتشارات م،، فلور استان يزد1379 .مظفريان، و −
 . صفحه473 -يزد 

− 10- Danin, A. 1996, Adaptations of Stipagrostis 
species to desert dunes, Journal of Arid 
Environments. 34 :297-311 
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Abstract 
Recognition of the  autecology of plants  and understanding their importance in soil 

protection, as well as forage production for livestock, is a proper strategy for management, 
conservation, and development of renewable natural resources, specially vegetation. This 
investigation was carried out on autecology of Stipagrostis pennata in Yazd province. For this 
plant, ecological characteristics such as geographic distribution, climatic properties, topography, 
and soil were studied. Also phenology and root system of the plant were examined. For this 
purpose , three study sites of Mansoorieh (in Tabas area), Masjed-e-shokr (beside Yazd-Tabas 
high way), and Bafgh were determined. The results showed that Stipagrostis pennata is a 
psammophyte plant with standing stems and branches. This plant grows in low-height sand 
dunes and sandy hills. Elevation range for areas in which  this plant grows is 700-1600 meters 
above sea level. Measure of soil acidity (pH) is 8.25-8.53 and electrical conductivity (EC) is 
0.48 to 1.2 ds. This species starts its vegetative growth at the end of February and flowers in 
early May. Its seeds ripen in mid June. During summer and autumn, the plant is in dormancy 
stage. Due to high aerial organs, Stipagrostis pennata  has a good resistance against sandy 
storms and winds. So it is highly recommended for mobile sand dune stabilization and control 
of soil erosion in desert areas.  It also produces a fairly good amount of forage for livestock and 
wildlife. 
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