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 سبزوار  یبادی در منطقهفرسایش بر سبد  یگیاهی گونه یای و آسمانهریشه یشبکهتاثیر 

 2احمدیابوالقاسم امیر ،*1سید مهدی دلبری
 ، سبزواریسبزوار میحک. گروه جفرافیا، دانشگاه 1

 ، سبزواریسبزوار میحکمدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه  -. مهندسی منابع طبیعی2

 

 :تاریخچه مقاله

 دریافت: 

20/11/94 

 اصالح: 

21/09/95 

 پذیرش: 

06/10/95 

 چکیده

طق بیابانی است و پوشش محیطی منابادی یکی از تهدیدات ذرات ماسه فرسایش خاک و حرکت 

های بسییییار . یکی از گونهکندبار ممانعت ی زیانتواند از بروز این پدیدهگیاهی تا حدود زیادی می

اج که با توجه به فشردگی تییی  ی خشک دشت سبزوارای منطقهها و اراضی ماسهمهم و سازگار در تپه

یری از حرکت ای در حفاظت خاک سطحی و جلوگثیر قابل مالحظههای متراکم آن، تأپوشش و ریشه

 ی. در این تحقیق محدودهاسییت (Stipagrostis pennata)سییب   یگونه های روان دارد یییییماسییه

و وضعیت ریشه  گاهرویش کلی تعیین و مشخصات موجود از منابع استفاده با سب ، یگونه گاهرویش

بدین منظور چهار سییایت مطالعاتی در نظر  شیید. بررسییی مطالعات صییحرایی در ،و اندام هوایی گیاه

پوشش تصادفی، وضعیت رویشی و تاج یییی برداری سیستماتیکگرفته شد و با استفاده از روش نمونه

شه یشبکه گیاه در کنار بافت خاک و سی و تجزیه و تحلیل آماری قرار ای داخل خاک ری مورد برر

غالب شییاخو و  یبه عنوان گونه S. pennata یزاری مورد مطالعه، گونهماسییه یگرفت. در منطقه

رویش  درصیید( 91اسییه بیش از ای خاک )مدر بافت ماسییه ،گاهیغالب به صییورت اجتماعات رویش

ای و ای تارهای ریشییهکه این گونه با داشییتن غالم ماسییه اسییتنتایج و مشییاهدات بیان ر آن  دارد.

دارد که  سازگاری منحصر به فردی گسترده، افشان و طویل یصورت شبکهه گسترش سیستم ریشه ب

حفاظت  یافتن از فرسییایش را خاک سییطحی اطرام گیاه باشیید و این وییگی بارز،سییطحی می اغلب

 ها،ساقهاندام هوایی گیاه از نظر تراکم  یبا توجه به خصوصیت قابل مالحظه سوی دی ر،از  کند.می

شتن آسمانه گیاهی کوتاه و در تماس با سطح خاک و ارتفاع بین  متری آن در تمام سانتی 50تا  ۳0دا

بادی و فرسییایش خاک نقش های روان و ممانعت از پیشییروی حرکت ماسییهها، در تثبیت ماسییهنمونه

 .کندبسیار مهمی ایفا می

 

 : یدیواژگان کل
Stipagrostis  

pennata 
 بافت خاک

  روان ماسه 

 دشت سبزوار

 

 مقدمه ی1

 آید، ازمی رشما به بیابانی خشك و مگر حیانو غالب ژیفولورئوموژ هایاز رخساااره یکیکه  بیابانی یهازارماسه

  فرسایش برابر در سااحس و باال یپذیرذنفو با بادیماسهذرات  دواجاز جمله و برخوردار است؛ صیخا فیکیادا یطاشر

سطدی با سانی تو سهدشومی جاهجاب باد که به آ سایش بادی و جلوگیری از حرکت ما مطالعات  ،ها. به منظور کنترل فر
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ند آب و هوا، ژئوم مان یه  یاهی، آب ،رفولوژیوپا مه مهمهای زیرزمینی و خاک، پوشااش گ های ویژگیتر از ه

لدین،  خاک اهمیت زیادی دارد وشاایمیاییفیزیک گیاهی و ارتباط های شااناخت گونه سااوی دیگر،از  .(1392)خیرا

کاری  برداری صااحیا از مراتعهای اصاا، ، احیاو و بهرهدر برنامه از جمله خاک، اکولوژیکی آنها با متغیرهای محیطی

ست سی ا سا سایش بادیأت. (1392و همکاران، هیلعبدال) ضروری و ا شك ترین ویژگیاز مهم ،ثیر باد و فر های مناطق خ

جایی ذرات هتواند مانع جابیکی از مهمترین عواملی که می .(1389)قاساامی،  کندمیزایی را تشاادید که روند بیابان اساات

به تراکم و مورفولوژی  که بسته گردد، وجود پوشش گیاهی مناسب استپذیر خاک در مناطق بیابانی هرچند فرسایش

شان میها، مؤگونه سیلهرفت  هدراز  ایبخش عمدهدهد که ثر خواهد بود. مطالعات متعددی ن  یاز الیه ،باد یخاک به و

که اااا بیشتر از یك آسمانه گیاهی بلند  ،در تماس هستند آنگیاهان علفی با  ی کهپوشش سطا خاکو  سطحی است

سدی در  همانند اناندام بیرون از خاک گیاه .(1384)فروزه و مصبا ،  شودحفاظت می ااا اشکوب زیرین آن لخت است

از  یابد؛میکاهش  آنکند، انرژی دینامیك گیاهان عبور می داخلوقتی جریان باد از  و نمایدمیعمل برابر جریان باد 

شه ،رو این سایش بادی در اطراف بی شش متراکمهای گیاهی با تراکم باالی گونه زارها و نواحیِفر  ،یا گیاهان با تاج پو

 .باشد تأثیرگذارزیاد تواند نمی

 ه ازکاری شاادهای جنگلکاهش فاحش رسااوب ویژه در عرصااهثابت نمودند که  (1393)گر و نوحه اکبریان 

ton/ha/year  129 بهton/ha/year  4 (صد 97 کاهش شان دهندهیدر ستعملکرد مثبت جنگل ی(، ن شت های د و کا

سایش بادی منطقه گیاهان  ینقش ویژه ستدر مهار فرایند فر شتن با  های مختلف گیاهانگونه .ا  ،رفولوژی مختلفومدا

مناسااب به منظور  گیاهیپوشااش  .دارند متفاوتی اثردر برابر باد  ، شااانتراکم شاااو و بر به علت تنوع در ارتفاع و 

سازگاریبا  ،حفاظت خاک شش ،اکولوژیکی در نظر گرفتن معیارهایی چون  ستقرار یشکل و نحوه ،متراکم تاج پو  ا

های علفی و گردد که این معیارها در گونهمحقق می ،بقایای گیاهی تولید شاادهو میزان ها( )ریشااهزیتوده زیرزمینی 

 .S یوجود دارد. گونه Stipagrostis pennata یگونه در ایبیشتر قابل مشاهده است و به طرز ویژه گندمیان یخانواده

pennata گندمیان )جنس  یتیره ازپایا شااود، گیاهی اساات که در فارساای بیشااتر به آن ساابط و گاه ساابد گفته می

Stipagrostisی، طایفه Aristideaeسه شد دوست، خوش خوراک و مقاوم به خشکی می ( که ما در و  (1381)بیرودیان، با

سایش بادی و تأ سی عامل با ایمطالعه در (1370). لقمان داردی قابل توجه نقشمرتعی  یمین علوفهمقابله با فر های برر

 در منظرسازی برای مناسب هایگونه از یکی عنوان سبط را به یگونه بیابانی گیاهان متنوع بین از مختلف اکولوژیکی،

سبك با و متر 1200 تا 400ارتفاع  با نیمه خشك و خشك هایاقلیم ست. نموده ذکر خاک  ، (2009) 1به اعتقاد بوهوآا

سازگاری گونه سم  سه ،در نواحی بیابانی S. penneta یمکانی ست که گیاهان ما ستی چون این گونه، بیانگر این ا دو

شرایط مکانیسم شتنجمله،  که از آن خشکسالی داردهای مختلفی در  های باریك، پوشش واکس روی بر  و بر  دا

شه سعهری ستیافته های تو شه در این گونه .ا ستردگی و تراکم ری ساقهع،وه بر گ صورت انبوه و  های گیاه نیز بهها، 

شردگی قابل م،حظه شته و از ف سطا خاک رویش دا ستمتراکم از  سایندگی باد و حمل ذرات  ای برخوردار ا که بر فر

توجه این گیاه با خاک را نباید نادیده  قابل ینقش اندام زیرزمینی و رابطه دارد. از سااوی دیگر،ثیر مهمی تأبادی ماسااه

                                                 
1 Baohua  
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شبکه شه یگرفت.  سازگاری اکوری سهای این گیاه با  شرایط محیطی و خاک ما ای، کارکرد مهمی در لوژیکی خاص با 

 .شودمیبیشتر مشاهده  Stipagrostisگندمیان و جنس  یهای تیرهخاک سطحی دارد که در گونه از حفاظت

، بیان در اسااتان تهران Stipa barbata Desfمرتعی  یاکولوژی گونهآت( در بررساای 1387فراهانی و همکاران )

یت متراکم در ععین حال دارای وض به شدت منشعب و در هاریشهو  استافشان این گونه دارای سیستم ریشه که نمودند

شاخص دیگری نیز درمینزدیك یقه  شد. گیاهان  سه با سه زارهای نقاط مختلف بیابانی،ما سازگاری با بافت ما ای خاک 

شدهو با روش یافته سکنبیلله در اند؛ از جمهای متفاوتی باعث تثبیت خاک  سهذرات تجمع ، 1گیاه ا سمت بادی درما  ق

تواند می فاقد حرکت گردد. این گیاهای های ماسههتپو  شود تشکیل نام نبکاه ای بپدیده است کهسبب شده یاهگ جلوی

 بساایاری از متومقا .(1392)جعفری و همکاران،  توجه قرار گیرد قابلبادی ماسااه یکنندهعنوان یکی از گیاهان تثبیتبه 

 زنیاردمو آب نندابتو تا ستا بستهوا اییشهر سیستم تنشعاباا نیاوافر و عمق به ،خشکی برابر شاخص بیابان در نگیاها

همانند  یگرد برخی و عمقی و عمودی ییشهر سیستم دارای هاگونه بعضی .کند مینخاک تأگتر ربز یدهتو از را هگیا

نه عه، گو طال  سیستم عنو د.میشو لکنتر نتیکیژ و محیطی ملعوا توسط که نددار افقیو  سطحیی یشههاری مورد م

 و آذرنیوند. (1387)راد و همکاران، ست ا تأثیرگذارآنان  تحیا و شدر بر دییاز ارمقدبه  ن کوچك،گیاها ای دریشهر

 کردند بیان سمنان و گرمسار،وردآورد مناطق در 2گونه آناتومیکی خصوصیات بررسی با تحقیقی در ،(1382) همکاران

ست آناتومیکی خصوصیات خشك، نیمه و خشك اقالیم با گونهاین  سازگاری دالیل از یکی که  ساختار دلیل به که ا

 علت مقاومت .استشده خاک رطوبت از بهینه یاستفاده و بر  سطا از تبخیر کاهش باعث این گیاه، یریشه یویژه

شرایط اقلیم خشك، وجود غ،فی از سبط ن سهسبت به  شه در ما شاناطراف ری سترده های اف ستگیاه  یو گ تمام که  ا

شه سطحی را میسطا این ری سترده و  شاند و گیاههای گ صوصهای باال )درجه حرارتبرابر را در  پو صل  به خ در ف

ه گیا ینا ایرهماشو یساقهها تحتانی یهاهگر محل رد نابجا ییشههار تولید ادستعدا .کندتابستان( و کم آبی محافظت می

فراهم  هازارماسهدر را  S. pennetaتر سبمنا ارستقرا یطارااااش و دهدرا افزایش می یشهر بجذ سطا ،)نزدیك یقه(

به  این گونه ابراز داشت که ،زارهای ریگ بلند کاشانبررسی اکولوژیك جوامع گیاهی ماسهدر  (1382)بتولی  .سازدمی

مقاومت خوبی از  برابر طوفان ماسه و فرسایش بادی در استتوانسته هوایی قابل م،حظه و طویل،های وجود اندام سبب

شان  ساقهطوریه دهد؛ بخود ن شعابات هوایی و  سیعی از ان شدن تدریجی بخش و شورهکه با مدفون  های ای، جوانههای ما

شود. ای فراهم میریشه یشبکه یهای نابجا و توسعهگیری ریشهشکل یو زمینه استها فعال شدهموجود در گره یخفته

 هاییشهاست. طول رمتر برآورد نموده 7تا  3را به طور متوسط  S. pennataهای افشان توزیع شده گیاه ایشان طول ریشه

 سطحی طوبتر به سترسید ایبر -ستا زاریماسه و خشك مناطق نگیاها از یکی که -سکنبیلا یگونه سطحی و جانبی

 . (1366)رهبر،  استبرآورد شده هگیا یپایه دورتر از متر 10 تا

 و استتوجهی برخوردار تنوع گیاهی قابل وسیعی وجود دارد که از اراضی بیابانی نسبتاً ،در قسمت جنوب سبزوار      

سمت تپه سهدر ق گاه این به عنوان رویش ی جغرافیاییو این نقطه داردپراکنش زیادی  S. pennataای آن، گیاه های ما

سایش و جاببارز این گیاه از جنبه شود. ویژگیشناخته میگیاه  سههی مقابله با فر سهجایی ما زارها و های روان در ما

ای و آسمانه گیاهی این ریشه یتحقیق به بررسی نقش شبکه این ین منطقه، مهم و درخور توجه است.ای اهای ماسهتپه

                                                 
1 Calligonum comosum 
2 Artemisia sieberi Besser 
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بیابانی ساابزوار خواهد  یبادی در منطقهذرات ماسااه در مقابله با فرسااایش بادی و حرکت ،ارزشاامند بیابانی یگونه

 پرداخت.

 مواد و روش ی2

 مورد مطالعه  یمنطقه ی1 ی2

از  شهرستان سبزوار جنوب غربی کیلومتری 75 در ا زارهای پشته عباس دشت سبزوارماسها  مورد مطالعه یمنطقه

سان رضوی و در قسمت جنوبی  ستان خرا شمال به رودا شده و از طرف  سبزوار واقع  شور  شته عباس، از  کال روستای پ

شرق به کوه سم و از طرف جنوب به مغرب و جنوب غرب به کویر مزینان و کوه پروند، از طرف  شاهزاده ابوالقا های 

سنگیهکوه شدهای کمر زرد و  ست و دارایچاه محدود  صات جغرافیایی  ا شمالی و 37درجه و  35مخت  57 دقیقه عرض 

شرقی  18درجه و  ساحت رویشمیدقیقه طول  شد. م  000/10جغرافیایی حدود  یدر این نقطه S. pennata یگاه گونهبا

ست 940تا  890 یارتفاع یکیلومتر مربع( در دامنه 100) هکتار سطا دریا سط بارندگی و متر از   150آن  یساالنه متو

سط دمامیلی شدمیگراد سانتی یدرجه 17ساالنه ی متر و متو ست که دارای با . نمودار (1388کش، )فیله اقلیم گرم بیابانی ا

 آمده است. 1 یآمبروترمیك منطقه در شکل شماره

 منبع: اداره هواشناسی سبزوار -: نمودار آمبروترمیک منطقه 1شکل 

 
 

شمالاز نظر        شت در  ضهموقعیت هیدرولوژی، این د شده و مهمترین  یشرق حو آبریز کویر بزر  ایران واقع 

ست  شور ا شمالی آن امتداد داردزهکش منطقه، رود کال سی. از نظر زمینکه در مرز  سنگ منطقه، قدیمی ،شنا ترین 

شیده از آبرفت سه و پو شکلآهك کرتا سایش بادی زاهای جوان کواترنری و مهمترین فرایند  ستیی فعال در آن فر  ا

 دهد.محل اجرای تحقیق را نشان می موقعیت 2. شکل شماره (1387)کروجی، 
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   : موقعیت محل اجرای طرح در استان و شهرستان سبزوار2شکل 

 
 

 هابرداری و تجزیه و تحلیل دادهنهروش نمو ی2ی2

ستفاده با مطالعه مورد یگونه گاهرویشی محدوده در این تحقیق، ابتدا سایی و مشخصات کلی موجود از منابع ا  شنا

ساقهاز نظر اقلیمی، تیپ گاهرویش شه و  صیات فیزیکی خاک  S. pennataگیاه  یهای گیاهی، مورفولوژی ری صو و خ

 یدر منطقه S. pennata یگاه گونهده هزار هکتاری رویش یشااد. بدین شاایوه که بخشاای از محدوده بررساای

سه) سبزوار، در حدود ما شت  شته عباس د به  (D-C-B-A)برداری سایت نمونه 4هکتار انتخاب و تعداد  600زارهای( پ

به  مربوط به عرصه، مطالعات مراجعه با هاسایت از یك هر متر  به طور سیستماتیك مشخص گردید و در 1000فواصل 

 ثبت و بردارییادداشت ،های سطحیها و وضعیت و تعداد ریشهگونه یارتفاع و تاج پوششاز جمله میزان  خاک و گیاه

ستماتیك در فواصل  100شش ترانسکت   D)تا(A  در هر یك از سایت مطالعاتی ،گردید. در واقع سی متری به صورت 

ساوی  شد و 250م شخص  شیب م شت فاکتورهای گیاهی و نمونه متری و عمود بر جهت  هر بر  های خاکبرای بردا

برداری تصااادفی در طول نمونهسااپس  قرار گرفت.به صااورت تصااادفی  هایی با ابعاد یك متر مربعپ،ت ترانسااکت،

سکت  سکت )در هر تران )با توجه به  0-20برداری از خاک در عمق صورت گرفت. پس از نمونهنمونه یا پ،ت(  2تران

شه سطحی در کمتر از این عمق(، پراکنش ری شت و نمونهگیاط،عات مربوط به ویژهای  هایی از آن های خاک، یاددا

سه(  برای صد ما سی تعیین بافت )در شگاه برر سکت قرار بر روی  . اط،عات اجمالی تمام گیاهانی کهشددر آزمای تران

سی گرفتندمی شت و نتایج این برر شخص ه ب هانیز یادا ستیك م ست فلور برداری و . پس از انجام نمونهگردیدصورت لی

در جداولی  S. pennataهای ارتفاعی گیاه عوامل خاکی به همراه دادههای نی و آزمایشگاهی، ماتریس دادهمطالعات میدا

د تجزیه و تحلیل آماری قرار آمار و اط،عات تهیه شااده پس از تنظیم و پردازش، مور ،بعد یو در مرحله شاادتنظیم 

 .شداستفاده  Excelافزار گرفت که برای این منظور از نرم

 ها )نتایج( یافته ی۳

را در   S. pennata یگاه گونهبادی، تمام سااطا رویشای و ذرات ماسااهماسااه ی مورد مطالعه کام،ًخاک منطقه

باشد. مشاهدات می  Salsola - Astragalus - Stipagrostisشامل تیپ  پوشش گیاهی منطقه در نگاه کلی، است.برگرفته

     منطقه مورد مطالعه



 ... ای و آسمانه گیاهی گونه بیابانیبررسی نقش شبکه ریشه   دلبری و امیراحمدی

 

51 

 

 آنو همراه  اسااتگاه غالب این رویش یگونه S. pennata یآماری حکایت از آن داشاات که گونهو محاساابات 

بیابانی،  یهای موجود در این عرصااهدر بین تمام گونه. شااودمیهای گیاهی دیگری با تراکم کمتر نیز مشاااهده گونه

ست؛ این امر سازگاری ادافیکی گیاه مورد مطالعه شمگیرتر ا سترد چ شهبه دلیل گ سیار زیاد ری شعاب ب های این گی و ان

های موجود در عرصه )با توجه به سایر گونه نسبت ،آن (5و   3ی ای )قابل م،حظه در شکل شمارهو غ،ف ماسه گیاه

شماره  شکل  شدمی (4به  سایش و جاب با نقش مهم  ،3 یشماره شکلدر اینجا  کند.جلوگیری می جایی خاکهکه از فر

وضعیت  ،4در حفاظت خاک سطحی از فرسایش و شکل شماره ای است ا ا که دارای غ،ف ماسهگیاه مورد مطالعه را 

مورد مطالعه در تمامی  یدهد.  نوع بافت خاک در منطقهگیاه را از نظر مورفولوژی و فشااردگی نشااان می یریشااه

سهB-C-D A-هایسایت شتر از ، ما شماره  ٪91ای با بی سه بود که در جدول  شده 1ما ست. منحنی تغییرات ارتفاع قید  ا

سایت و گراف دایره سمانه گیاهی در چهار  ست، به آ صد هر یك از این طبقات ارتفاع گیاهی ا ای آن که معرف در

شماره  شکل  شده 8و  7ترتیب در  ست. همانبیان  شد ا شان داده  د مطالعه در ، حداقل ارتفاع گیاه مورطور که در نتایج ن

شده نمونه شت  ست؛متر سانتی 40تا  30 یدر محدوده اغلبمتر و سانتی 52متر و حداکثر سانتی 31های بردا به طوری  ا

های ساابط در هر یك از طبقات فراوانی گونه ،2 یشااماره جدولدر  .اسااتقرار گرفتهها در این حدود نمونه %85که 

سمانه گیاهی ست. شدهقید  آ شهفراوانی ا شه 20از  های گیاهری شعاب ری شعاب و تا  80ای تا حدود ان شهان ای، در ر ری

 است.ذکر شده 3 یدر جدول شماره های گسترده و سطحیماری این ریشهکه وضعیت آ ها متغیر استنمونه
 پوشیده با غالفی از ماسه S. pennata های گیاه . ریشه۳شکل

 
 

 

 بادی  فرسایش زرد( در مقابل)با رنگ   S. pennata: گیاه 4شکل 

 در مقایسه با سایر گیاهان

 
 



 1۳95 تابستان(، 22) 2: 6  محیطی فرسایش هایپیوهش

 

52 

 

 هادر هر یک از سایت S. pennata ی: وضعیت بافت خاک  و اندام گیاهی گونه1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ردگیگیاه از نظر مورفولوژی و فش یوضعیت ریشه :5شکل 
 

 

 

 
 

 

 های مطالعاتی گیاهی گونه در سایت متوس  ارتفاع آسمانه :6شکل 
 

 
 

 

Aسایت 

Bسایت 

Cسایت 

Dسایت 

 سایت
 بافت 

 خاک

 درصد

 ماسه

متوس  ارتفاع 

 (cmگیاه )

متوس  تاج   

 (%پوششی )

A Sand 93 
16/36  

(34-41)  

2/6  

(4/5-9/4)  

B Sand 5/93  
25/37  

(33-47)  

5/8  

(7-12/4)  

C Sand 5/93  
91/35  

(31-45)  

5/5  

(2-9/5)  

D Sand 93 
41/36  

(33-52)  

6/6  

(2/3-8/4)  

اع
رتف

ا
 

یاه
گ

 
(c

m
)
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 آسمانه گیاهی گونه در چهار سایت مذکور  «متوس   ارتفاع»: منحنی تغییرات 7شکل 

 
 

 

 هر یک « فراوانی و درصد»ای معرم گرام دایره :8شکل شماره 

 بندی شده ارتفاعاز طبقات تقسیم

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 در هر یک از طبقات آسمانه گیاهیهای سب  فراوانی گونه :2جدول 
3 

 مترارتفاع آسمانه گیاهی به سانتی فراوانی )تعداد نمونه سب ( درصد

 40-30 پایه 41 85/5

 50-41 پایه 6 12/5

 60-51 پایه 1 2

 
 ای گیاه در منطقهریشه یوضعیت آماری شبکه :۳جدول 

 

 بوتهتعداد ریشه سطحی در  فراوانی )تعداد نمونه سب ( درصد

 40-20 پایه 12 25

 60-41 پایه 26 54

 80-61 پایه 10 21

Aسایت 

Bسایت 

Cسایت 

Dسایت 

یاه
 گ

اع
رتف

ا
 

(c
m

)
    

 
 

Series1 ؛

31cm -
40cm ؛

%85؛ ۴۱

Series1 ؛

41cm -
50cm ؛ ۶؛

۱3%

Series1 ؛

51cm -
60cm ؛ ۱؛

2%
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 گیریبحث و نتیجه ی4

سه S. pennata یگونه ضی ما سبزوار، در کنار اجتماعات گیاهیدر ارا شت  شود. این گونه به عنوان دیده می ای د

ساز هایاز گونه ی غالب،گونه سهمهم  شکی و خاک ما شرایط خ شمار میگار با  سیعی از این  که رودای به  در بخش و

سه یمنطقه سهرویدمیزاری ما ستی همچون گیاه . گندمیان ما سترده و به علت دا S. pennataدو شش گ شتن تاج پو

با توانند می ،یاهای ماسااهتپهاراضاای و یده شااده در یگیاهان روثیر زیادی بر کاهش ساارعت باد دارد. این متراکم، تأ

صورت ناهمواری ب یدرجهافزایش  سهمانعی ه  شدن  بهو  کنندهای معلق در هوا عمل در برابر ما شته  در پای خاک انبا

شترین. از آنجا که بپردازندگیاه  سوب حرکت در بادثر مؤ سرعت بی سهر متری از نزدیکی سانتی 30 ارتفاعتا  بادیات ما

یابد متری انتقال میسااانتی 30ذرات ماسااه بادی در ارتفاع زیر  ٪93و حدود  (1377)احمدی،  یردگمی انجامسااطا زمین 

ساقهاندام ،رواز این ؛(1378)رفاهی،  شردگی  شی خاص و ف  30هایی که غالباً ارتفاع حدود های هوایی این گیاه با فرم روی

سته6تا  3متر دارند )م،حظه جداول سانتی 40تا  سه(، توان شند.  های روان منطقهاند در تثبیت ما شته با شی پراهمیت دا نق

شاره نمود (1386) فروزهطور که  همان سیله، نیز ا سطا خاک به و شش  سته از فرم یپو شی که با خاک آن د های روی

 یو گونه شودشکوب زیرین آن لخت است، حفاظت میبیشتر از یك آسمانه گیاهی بلند که ا ،سطحی در تماس هستند

S. pennata ( و ساقه ه و تقریباًدآسمانه گیاهی فشراز چنین فرم رویشی )هایی خشبی و ایستا برخوردار چسبیده به سطا

ست. صیت قابل م،حظه ،بنابراین ا صو سمانه  ها،ساقه از نظر تراکم S. pennata اندام هوایی گیاه  یخ سب آ ارتفاع منا

سبی اندام شرایط بهینهگیاهی و تماس ن سطا خاک،  سه را به بهترین  یهای گیاهی با  شی ذرات ما مقابله با حرکت جه

شهن میممک ،نحو سطحی گیاهانسازد. ری ستگی ذراته ب های  شان  دهد.را افزایش میخاک  هم پیو نتایج این تحقیق ن

شه ،داد که در گیاه مورد مطالعه ستردگی ری سیعی از الیهبه دلیل گ سطا و شغال نمودن  سطحی خاک )فراوانی  یها و ا

این مسئله . استای تحقق یافتهای(، این مهم به شکل برجستهتار ریشه 49طور متوسط ه ریشه در هر گیاه و ب 20 بیش از

شتری می سایش یابد که قابلیتاز آنجا اهمیت بی سهفر  بادی را در نظر بگیریم. بافت خاک منطقهپذیری باالی ذرات ما

ها(، ای )در تمامی نمونهدر این خاک با بافت کام،ً ماسه S. pennataپذیر است و حضور و رویش گیاه بسیار فرسایش

سه ست که ما سه بیش از حاکی از این ا ضروری 91ای بودن خاک )عامل بافت خاک با ما صد(،  ترین عامل برای در

ضور گونه ست. S. pennata یح سازگاری اکولوژیکی  ا سهاین گونه،  ع نواز طریق  ایخود را با این بافت خاکی ما

از  ناشاایاز جمله اسااتفاده از حداقل رطوبت  حوی که هم نیازهای محیطی خودبه ن ؛دهدمیای انجام ساایسااتم ریشااه

متراکم و دارای انشعابات وسیع و طویل  ینماید و هم خاک سطحی را از طریق این شبکهمیهای کم را مرتفع بارندگی

آن  یمیزان ماسااه ،در اسااتان یزد S. pennata یاکولوژی گونهآت پژوهش در  (1388). ابوالقاساامی کندمیحفظ 

صد  90گاه را باالی رویش ضور بافت فیزیکی خاک را  داند ومیدر با توجه به  .کندبیان می گونه در منطقهاین شرط ح

 اکم،ی مترگاه، از طریق شاابکهای رویشمورد مطالعه در خاک ماسااه یتوان گفت که سااازگاری گونهاین نکات می

نقش حفاظتی آسمانه گیاهی را در حفاظت  متریسانتی 10تا عمق سطحی خاک و غالباً  یافشان و پراکنده شده در الیه

نیز بیان کردند که  (1369) در این راسااتا، صاادیقی و همکاران اساات.آن تکمیل نمودهخاک و ممانعت از فرسااایش 

های نابجای مستقر در های افشان این گرامینه، بیشتر در اثر فعالیت ریشهتار عنکبوتی ریشه یگیری شبکهشکل یپدیده

مورد مطالعه  یاساات. در منطقهه را تثبیت نمودهای، خاک پای گیاافشااان ریشااه یو این شاابکه اسااتها روی ساااقه
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شهS. pennataگاه )رویش شد ری شك خاک، ر شرایط خ سبت به اندامهای این گیاه ( با توجه به  شتر و ن های هوایی بی

قدر پتانساایل آب خاک کمتر باشااد، نساابت هر  ،(1970) 2و دگورمو 1دوئیر رسااید. به نظرتر به نظر میقابل م،حظه

شه هایاندام شه ینیز در مطالعه (1978) 3اوناری و همکاران .یابدها افزایش میهوایی به ری ستم ری ای گیاهان نواحی سی

 1هوایی معموالً بیشتر از های دوست بیابانی، نسبت ریشه به اندامماسه و ادند که در گیاهان خشکی پسندخشك، نشان د

ید همین مطلب است و دلیل آن را باید در رطوبت نیز مؤ S. pennataای سطحی در گیاه ریشه یاست. گستردگی شبکه

سطا خاک در بارش یالیه ستباالیی  ضمن الب بارندگیکه ویژگی غ های اندک دان ست. این امر  های این مناطق ا

سایش ،حفظ خاک اطراف سترکندحفظ می گیاه را از گزند باد و فر شتر به رطوبت اندک بارندگی، امکان د ا  را سی بی

ی و رطوبت در الیه نداردوجود  تر خاکهای پایینباران به الیه بارندگی، امکان نفوذ بیشااتر آب کمبودکه به دلیل 

 است نفشاا اییشهر سیستم مورد مطالعه، دارای ینیز همانند گونه 4ستدوماسه یگونهسازد. میسر می ماند ااامیسطحی 

 .(1391)شاهمرادی و بتولی، دهد می یشافزا سهمگین دیبا فرسایش با جههامودر  را اییشهر شبکه متومقاکه 

سه پذیرذرات فرسایشاگر       سهپهنهها و نواحی تپه بادی درما سیله به ،ابانیب ایهای ما شوند محافظت اهانگی یو  به ن

هوایی و های اندام که هم از نظرا را  S. pennata یهایی همچون گونهلذا باید گونه گردند؛می جاهجاب باد توسط آسانی

ش خاک این مناطق با فرسااایله بادی و مقابای در کنترل ذرات ماسااهثیر قابل م،حظه، تأزمینیهای زیرهم از نظر اندام

ه حداکثر رساند. بگاه، کارکرد مطلوب پوششی گیاه را توجه قرار داد و با افزایش تراکم آن در سطا رویش قابل دارد ا

ساساز آنجا که  سمانه گیاهی و نیز ینتایج این تحقیق، گونه برا قرار گیری  ینحوه مورد مطالعه از نظر مورفولوژی و آ

شبکه آناندام زیرزمینی  صورت  شه یکه به  سطحی میری شد، میای متراکم و  ضی ساز یتوان از این گونهبا گار با ارا

صیات مورفولوژیکی خصو یچون به واسطه کرد؛زدایی استفاده های تثبیت ماسه و بیاباندر پروژه ای نواحی بیابانیماسه

ارای ارزش دمهم که  ی. این گونهکندمیجلوگیری  جایی ذرات ماسااه بادیهثری از فرسااایش و جاباش به نحو مؤویژه

شته و کشت و زادآوری آشنبارندگی اندک و تبه باالیی نسبت  ریگازااااس، استمرتعی  نظور مبه  نهای محیطی دا

فرسایش بادی قرار  باربه ویژه در نقاطی که در معرض تهدید جدی و زیان ایهای ماسهها و پهنهدر تپه ها،ماسه تاتثبی

 گردد.است، توصیه میگرفته

 

 گزاری سپاس ی 5

سنلالزم می سبزوار محترم دانم از زحمات پر شاورزی و منابع طبیعی  ستگاه تحقیقات ک صوص ،مرکز ای  رئیس به خ

سااتیری و همچنین از آقایان مهندس حسااین ا کش تشااکر و قدردانی کنم.آقای دکتر  اسااماعیل فیله ین مرکزا محترم

 اری نمایم.گزای نمودند، سپاسه کمك شایستهاستیری که در انجام این پروژندس محمد مه

 

 

 منابع 
                                                 

1 Dwuyer 
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در اسااتان یزد.   Stipagrostis pennata. آت اکولوژی گونه 1388.، ناصاار ا و ب، شاااهمرادی، م.؛ابوالقاساامی،  .1

 .261 -254 (،2)16، پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران -علمی یفصلنامه

 ص. 570، انتشارات دانشگاه تهرانفرسایش بادی.  -. کاربردی1377احمدی، ژئومورفولوژی.،  .2

 فاقد) گاه دم گاوی و منطقه شاهدخصوصیات خاک رویش یمقایساه. 1386.، جعفری و م ،  .جنیدی  .؛ ،آذرنیوند .3

 .62-68 ،7ی . شمارهپژوهش و سازندگی یمجله(، دم گاوی

پی بشااك در  یکاری در کاهش فرسااایش بادی محدودهثیر جنگلأارزیابی ت .1393ا.، گر، ، م. و نوحهاکبریان .4

 .190-179، 114، شماره تحقیقات جغرافیایی یفصلنامه. شهرستان جاسك

سی اکولوژیك جوامع 1382بتولی،  .،  .5 سه. برر شان، پایان نامهگیاهی ما شد یزارهای ریگ بلند کا سی ار شنا  ،کار

 ص.                              116دانشگاه علوم دانشگاه تهران، 

 ص. 205، گرگان، انتشارات رشاد. اصول مدیریت مناطق بیابانی، 1380بیرودیان، ن.،  .6

صلا آرانیع ،جعفری .7 صبوری،  ،ا.؛ م سی واکنش .1392س.، و  سکنبیلبرر شدی در گیاه ا  Calligonum) های ر

Comosumیزدهای گرد و غباربادی و طوفانسومین همایش ملی فرسایشمجموعه مقاالت  .بادی( به رسوب ماسه ،. 

سایش خاک در مناطق کویری،  .1392 ،  .،خیرالدین .8 شش گیاهی بر فر سومین همایش مجموعه مقاالت اثرات پو

 .، یزدهای گرد و غبارملی فرسایش بادی و طوفان

( با خصوصیات فیزیکوشیمیایی Stipagrostis pennataسبط ) رویشیهای ویژگی ی. بررسی رابطه1389دلبری، م.،  .9

علوم  یدانشاکدهکارشاناسای ارشاد،  یموردی: دشات سابزوار(، پایان نامه یبیابانی )مطالعه خاک مناطق خشاك و

 ص. 82گرگان.  دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی

سینی ، م.؛راد .10 شکوه ، ر.؛میرح سعه. 1387، م.، سلطانی م و ،م سی تأثیر رطوبت خاک بر چگونگی تو شه یبرر  یری

 .112-123، 16 یماره، ش1جلد ،پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران یفصلنامه، گیاه تاغ

 ص. 320تهران،انتشارات دانشگاه  . فرسایش بادی و کنترل آن.1378رفاهی،  .،  .11

  نساج یبزاسرس و داشر روی بردگی انربا و نبوهیا، کااخ یافیزیک یهایژگیو از ایرهپا ثرا، 1366. ا، هبرر .12

 ص. 60، تهران عاتامر و هاجنگل تتحقیقا مؤسسه راتنتشاا غ،اات

شتر»آت اکولوژی گیاه مرتعی . 1391.، ،  بتولیو  ،ا.شاهمرادی .13 سه  (Asthenatherum forsskalii) «علف  در ما

 . 490 497-، 48 ی، شمارهتحقیقات مرتع و بیابان ایران یفصلنامه .زارهای بیابانی استان اصفهان

اأ . اشکال ناهمواری در نواحی خشك.1369م.،  ،م. و پورکرمانی ،صدیقی .14 انتشارات استان قدس  .J.Trieartلیف: ت

 ص. 33رضوی، 

شی . 1392، م.، زادهطباطباییم. و میرجلیلی،   .؛نادری،  ج.؛عبداللهی،  .15 صیات روی صو اثر برخی عوامل محیطی بر خ

 .130-144(، 1)20، تحقیقات مرتع و بیابان ایران یفصلنامه ،در مراتع استپی ندوشن یزد Stipa barbata یگونه

 در اسااتان Stipa barbata Desfآت اکولوژی گونه مرتعی . 1387، ص.، کیازارعا. و  ،شاااهمرادی ، ا.،فراهانی .16

 .94-86 ،تحقیقات مرتع و بیابان ایران یفصلنامه . هرانت

http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=2778&Number=114&Appendix=0
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=9555
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بر کاهش فرسااایش بادی در  Carex Stenophylla Wahlعلفی بررساای نقش گیاه . 1384 ، م.، صاابا، م. و فروزه .17

 ، کرمان.دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاکمقاالت  یمجموعه .اراضی بیابانی

شمتی، غ. و میرزاعلی، ا.،  ، م.؛فروزه  .18 سی نقش گیاه . 1386ح سایش  Carex Stenophylla Wahlبرر بر کاهش فر

 .51ص، 75 ی، شمارهجنگل و مرتع یفصلنامه، بادی در مراتع خشك

شی طر  نهایی . گزارش13891کش، ا.، فیله .19 صرف و تولید پژوه شته یمنطقه در مرتعی گیاهان م سبزوار، پ  عباس 

 سبزوار. طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات ایستگاه

ه ثیر الگوی کاشت و تراکم بادشکن زندأت .1389، غ .، هادربادیجعفری، م. و  ، ا.؛فخیره ، ع.؛شهریاری ،  .؛قاسمی .20

-16 ، 89، آبخیزداری )پژوهش و سازندگی( هایپژوهش یفصلنامه، آباد سربیشهبر میزان سرعت باد در دشت حسین

26. 

پایان  ،مخازن آب زیر زمینی دشت روداب سبزوار یبررسی نقش عوارض جغرافیایی در تغذیه. 1387 .،کروجی،   .21

 ص.188 ،یسبزوار حکیمجغرافیای طبیعی دانشگاه  ی، دانشکدهکارشناسی ارشد ینامه

سازی1387 .،  لقمان، .22 ستفاده با هاهبزرگرا و هاجاده . منظر ستم ا سی  به مقاوم گیاهان و باران آبگیر سطو  هایاز 

 ص.232سازندگی،  جهاد وزارت آبخیزداری و خاک حفاظت مرکز تحقیقات خشکی،
23. 23.Baohua, J., & Hongying, Z, (2009). Preliminary study on the mechanism for adaptation 

of Stipagrostis pennata to desert. J.Biology.1(2), 94-100.    

24. 24.Dwuyer, D .D., & Degormo, H .C, (1970). Greenhouse productivity and water use 

efficiency of selected desert shrubs and grasses under four soil – moisture levels. N . M Agric. 

Exp, Stn., Bull.570. 1-15. 
25. Evenari, M.; Schulz, E .D.; Kappen, L.; Bushbom, U., & O. L. Lange, 1975. Adaptive 

mechanisms in desert plants. Newyork. 111-129 PP. 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1226&Number=75&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6211&Number=89&Appendix=0


Quarterly journal of Environmental Erosion Research   Vol. 6: 2 (22), 2016 Summer, 46-58  

http://magazine.hormozgan.ac.ir 

* Corresponding Author: delbari.sm@gmail.com 

58 

 

Effects of the Root Network and Canopy of Stipagrostis pennata on wind 

erosion in Sabzevar  

 

Delbari, S.M.1*, Amirahmadi, A.2 

1. M.Sc. in Arid zone ,Hakim Sabzevari Univercity 

2. Associate Professor of Geography and Environmental Sciences Hakim Sabzevari Univercity 

 

Article History: 

Received: 
 2016-02-09 

Revised:  
2016-12-11 

Accepted:  
2016-12-26 

 

 

Abstract:  

Soil erosion and sand movement is one of environmental threats of the 

desert areas and vegetation partially prevents the creation of this 

phenomenon. One of the most important species growing in Sabzevar 

desert plains and sandy dunes, regarding too dense canopy and their root 

density, which have a considerable impact on soil protection and prevent 

movement of sands, is Stipagrostis pennata.  

In this study, the limited area of Stipagrostis pennata, by using the present 

sources is determined and the general specification of habitat and the 

position of root and shoot were surveyed in desert studies. Four research 

sites were considered by using random systematic sampling, the situation 

of canopy cover beside the nature of soil, and root network inside the soil. 

In the sand area, the S. pennant is grown as a dominant index species and 

social habitat in the texture of soil (more than 91%sand). The results and 

observations suggest this species has a unique compatibility with sand 

cords root sheath and extending the root system as extensive network 

which often is the long-jet surface and this feature protects topsoil from 

erosion occurs around the plant. On the other hand, according to aerial 

significant characteristic of stem density and a short canopy contact with 

the soil surface and its height between 30 and 50 cm for all samples plays 

a very important role in stabilizing sands movement and preventing sand 

and soil erosion. 
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