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تاثیر شبکهی ریشهای و آسمانهی گیاهی گونهی سبد بر فرسایش بادی در منطقهی سبزوار
سید مهدی دلبری ،*1ابوالقاسم

امیراحمدی2

 .1گروه جفرافیا ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار
 .2مهندسی منابع طبیعی -مدیریت مناطق بیابانی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار
تاریخچه مقاله:

چکیده

دریافت:

فرسایش خاک و حرکت ذرات ماسهبادی یکی از تهدیدات محیطی مناطق بیابانی است و پوشش

94/11/20
اصالح:

گیاهی تا حدود زیادی میتواند از بروز این پدیدهی زیانبار ممانعت کند .یکی از گونههای بسییییار

95/09/21

مهم و سازگار در تپهها و اراضی ماسهای منطقهی خشک دشت سبزوار ییی که با توجه به فشردگی تاج

پذیرش:

پوشش و ریشههای متراکم آن ،تأثیر قابل مالحظهای در حفاظت خاک سطحی و جلوگیری از حرکت

95/10/06

ماسییههای روان دارد ییییی گونهی سییب ( )Stipagrostis pennataاسییت .در این تحقیق محدودهی
رویشگاه گونهی سب  ،با استفاده از منابع موجود تعیین و مشخصات کلی رویشگاه و وضعیت ریشه
و اندام هوایی گیاه ،در مطالعات صییحرایی بررسییی شیید .بدین منظور چهار سییایت مطالعاتی در نظر
گرفته شد و با استفاده از روش نمونهبرداری سیستماتیک یییی تصادفی ،وضعیت رویشی و تاجپوشش
گیاه در کنار بافت خاک و شبکهی ری شهای داخل خاک مورد برر سی و تجزیه و تحلیل آماری قرار

واژگان کلیدی:
Stipagrostis
pennata

بافت خاک
ماسه روان
دشت سبزوار

گرفت .در منطقهی ماسییهزاری مورد مطالعه ،گونهی  S. pennataبه عنوان گونهی غالب شییاخو و
غالب به صییورت اجتماعات رویشگاهی ،در بافت ماسییهای خاک (ماسییه بیش از  91درصیید) رویش
دارد .نتایج و مشییاهدات بیان ر آن اسییت که این گونه با داشییتن غالم ماسییهای تارهای ریشییهای و
گسترش سیستم ریشه به صورت شبکهی گسترده ،افشان و طویل سازگاری منحصر به فردی دارد که
اغلب سییطحی میباشیید و این وییگی بارز ،خاک سییطحی اطرام گیاه را از فرسییایش یافتن حفاظت
میکند .از سوی دی ر ،با توجه به خصوصیت قابل مالحظهی اندام هوایی گیاه از نظر تراکم ساقهها،
داشتن آسمانه گیاهی کوتاه و در تماس با سطح خاک و ارتفاع بین  ۳0تا  50سانتیمتری آن در تمام
نمونهها ،در تثبیت ماسییههای روان و ممانعت از پیشییروی حرکت ماسییهبادی و فرسییایش خاک نقش
بسیار مهمی ایفا میکند.

1ی مقدمه
ماسﻪزارهای بیابانی کﻪ یکی از رخسااارههای ژﺋومورفولوژی ﻏالﺐ نواحی گرم و خشﻚ بیابانی بﻪ ﺷمار میآید ،از
ﺷرایﻂ ادافیکی خاصی برخوردار است؛ از جملﻪ وج اود ذرات ماسﻪبادی با نفوذپﺬیری باال و حس ااس در برابر فرسایش
بادی کﻪ بﻪ آ سانی تو سﻂ باد جابﻪجا می ﺷود .بﻪ منظور کنترل فر سایش بادی و جلوگیری از حرکت ما سﻪها ،مطالعات
* نویسنده مسئول:

delbari.sm@gmail.com
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پا یﻪ مان ند آب و هوا ،ژﺋومورفولوژی ،خاک ،پوﺷااش گ یاهی ،آب های زیرزمینی و از ه مﻪ مهمتر ویژگی های
فیزیکوﺷاایمیایی خاک اهمیت زیادی دارد (خیرالدین .)1392 ،از سااوی دیگر ،ﺷااناخت گونﻪ های گیاهی و ارتباط
اکولوژیکی آنها با متغیرهای محیطی از جملﻪ خاک ،در برنامﻪهای اصاا ، ،احیاو و بهرهبرداری صااحیا از مراتع کاری
ضروری و ا سا سی ا ست (عبداللهی و همکاران .)1392،تأثیر باد و فر سایش بادی ،از مهمترین ویژگیهای مناطق خ شﻚ
اساات کﻪ روند بیابانزایی را تشاادید میکند (قاساامی .)1389 ،یکی از مهمترین عواملی کﻪ میتواند مانع جابﻪجایی ذرات
هرچند فرسایشپﺬیر خاک در مناطق بیابانی گردد ،وجود پوﺷش گیاهی مناسﺐ است کﻪ بستﻪ بﻪ تراکم و مورفولوژی
گونﻪها ،مؤثر خواهد بود .مطالعات متعددی ن شان میدهد کﻪ بخش عمدهای از هدر رفت خاک بﻪ و سیلﻪی باد ،از الیﻪی
سطحی است و پوﺷش سطا خاکی کﻪ گیاهان علفی با آن در تماس هستند ،بیشتر از یﻚ آسمانﻪ گیاهی بلند اااا کﻪ
اﺷکوب زیرین آن لخت است ااا حفاظت می ﺷود (فروزه و مصبا  .)1384 ،اندام بیرون از خاک گیاهان همانند سدی در
برابر جریان باد عمل مینماید و وقتی جریان باد از داخل گیاهان عبور میکند ،انرژی دینامیﻚ آن کاهش مییابد؛ از
این رو ،فر سایش بادی در اطراف بی شﻪزارها و نواحیِ با تراکم باالی گونﻪهای گیاهی یا گیاهان با تاج پو ﺷش متراکم،
نمیتواند زیاد تأثیرگﺬار باﺷد.
اکبریان و نوحﻪگر ( )1393ثابت نمودند کﻪ کاهش فاحش رسااوب ویژه در عرصااﻪهای جنگلکاری ﺷااده از
 129 ton/ha/yearبﻪ ( 4 ton/ha/yearکاهش  97در صدی) ،ن شان دهندهی عملکرد مثبت جنگلهای د ستکا ﺷت و
نقش ویژهی گیاهان در مهار فرایند فر سایش بادی منطقﻪ ا ست .گونﻪهای مختلف گیاهان با دا ﺷتن مورفولوژی مختلف،
بﻪ علت تنوع در ارتفاع و تراکم ﺷاااو و بر ﺷااان ،در برابر باد اثر متفاوتی دارند .پوﺷااش گیاهی مناسااﺐ بﻪ منظور
حفاظت خاک ،با در نظر گرفتن معیارهایی چون سازگاری اکولوژیکی ،تاج پو ﺷش متراکم ،ﺷکل و نحوهی ا ستقرار
زیتوده زیرزمینی (ریشااﻪها) و میزان بقایای گیاهی تولید ﺷااده ،محقق میگردد کﻪ این معیارها در گونﻪهای علفی و
خانوادهی گندمیان بیشتر قابل مشاهده است و بﻪ طرز ویژهای در گونﻪی  Stipagrostis pennataوجود دارد .گونﻪی S.

 pennataکﻪ در فارساای بیشااتر بﻪ آن ساابﻂ و گاه ساابد گفتﻪ میﺷااود ،گیاهی اساات پایا از تیرهی گندمیان (جنس
 ،Stipagrostisطایفﻪی  )Aristideaeکﻪ ما سﻪ دو ست ،خوش خوراک و مقاوم بﻪ خ شکی میبا ﺷد (بیرودیان )1381 ،و در
مقابلﻪ با فر سایش بادی و تأمین علوفﻪی مرتعی نقش قابل توجهی دارد .لقمان ( )1370در مطالعﻪای با برر سی عاملهای
مختلف اکولوژیکی ،از بین گیاهان متنوع بیابانی گونﻪی سبﻂ را بﻪ عنوان یکی از گونﻪهای مناسﺐ برای منظرسازی در
اقلیمهای خ شﻚ و نیمﻪ خ شﻚ با ارتفاع  400تا  1200متر و با خاک سبﻚ ذکر نمودها ست .بﻪ اعتقاد بوهوآ،)2009( 1
مکانی سم سازگاری گونﻪی  S. pennetaدر نواحی بیابانی ،بیانگر این ا ست کﻪ گیاهان ما سﻪدو ستی چون این گونﻪ،
مکانیسمهای مختلفی در ﺷرایﻂ خشکسالی دارد کﻪ از آن جملﻪ ،داﺷتن بر های باریﻚ ،پوﺷش واکس روی بر

و

ری شﻪهای تو سعﻪیافتﻪ ا ست .در این گونﻪ ع،وه بر گ ستردگی و تراکم ری شﻪها ،ساقﻪهای گیاه نیز بﻪ صورت انبوه و
متراکم از سطا خاک رویش دا ﺷتﻪ و از ف شردگی قابل م،حظﻪای برخوردار ا ست کﻪ بر فر سایندگی باد و حمل ذرات
ماسااﻪبادی تأثیر مهمی دارد .از سااوی دیگر ،نقش اندام زیرزمینی و رابطﻪی قابل توجﻪ این گیاه با خاک را نباید نادیده

Baohua

47

1

 ،)22( 2 :6تابستان 1۳95

پیوهشهای فرسایش محیطی

گرفت .ﺷبکﻪی ری شﻪای این گیاه با سازگاری اکولوژیکی خاص با ﺷرایﻂ محیطی و خاک ما سﻪای ،کارکرد مهمی در
حفاظت از خاک سطحی دارد کﻪ در گونﻪهای تیرهی گندمیان و جنس  Stipagrostisبیشتر مشاهده میﺷود.
فراهانی و همکاران ( )1387در بررساای آتاکولوژی گونﻪی مرتعی  Stipa barbata Desfدر اسااتان تهران ،بیان
نمودند کﻪ این گونﻪ دارای سیستم ریشﻪافشان است و ریشﻪها بﻪ ﺷدت منشعﺐ و در عین حال دارای وضعیت متراکم در
نزدیﻚ یقﻪ میبا ﺷد .گیاهان ﺷاخص دیگری نیز در ما سﻪزارهای نقاط مختلف بیابانی ،با بافت ما سﻪای خاک سازگاری
یافتﻪ و با روشهای متفاوتی باعث تثبیت خاک ﺷدهاند؛ از جملﻪ در گیاه ا سکنبیل ،1تجمع ذرات ما سﻪبادی در ق سمت
جلوی گیاه سبﺐ ﺷدهاست کﻪ پدیدهای بﻪ نام نبکا تشکیل ﺷود و تپﻪهای ماسﻪای فاقد حرکت گردد .این گیاه میتواند
بﻪ عنوان یکی از گیاهان تثبیتکنندهی ماسااﻪبادی قابل توجﻪ قرار گیرد (جعفری و همکاران .)1392 ،مقاومت بساایاری از
گیاهان ﺷاخص بیابان در برابر خشکی ،بﻪ عمق و فراوانی انشعابات سیستم ریشﻪای وابستﻪ است تا بتوانند آب موردنیاز
گیاه را از تودهی بزرگتر خاک تأمین کند .بعﻀی گونﻪها دارای سیستم ریشﻪی عمودی و عمقی و برخی دیگر همانند
گو نﻪی مورد م طال عﻪ ،ریشﻪهای سطحی و افقی دارند کﻪ توسﻂ عوامل محیطی و ژنتیکی کنترل میﺷود .نوع سیستم
ریشﻪای در گیاهان کوچﻚ ،بﻪ مقدار زیادی بر رﺷد و حیات آنان تأثیرگﺬار است (راد و همکاران .)1387 ،آذرنیوند و
همکاران ( ،)1382در تحقیقی با بررسی خصوصیات آناتومیکی گونﻪ 2در مناطق وردآورد،گرمسار و سمنان بیان کردند
کﻪ یکی از دالیل سازگاری این گونﻪ با اقالیم خ شﻚ و نیمﻪ خ شﻚ ،خ صو صیات آناتومیکی ا ست کﻪ بﻪ دلیل ساختار
ویژهی ریشﻪی این گیاه ،باعث کاهش تبخیر از سطا بر

و استفادهی بهینﻪ از رطوبت خاک ﺷدهاست .علت مقاومت

سبﻂ ن سبت بﻪ ﺷرایﻂ اقلیم خ شﻚ ،وجود ﻏ،فی از ما سﻪ در اطراف ری شﻪهای اف شان و گ ستردهی گیاه ا ست کﻪ تمام
سطا این ری شﻪهای گ سترده و سطحی را میپو ﺷاند و گیاه را در برابر درجﻪ حرارتهای باال (بﻪ خ صوص در ف صل
تابستان) و کم آبی محافظت میکند .استعداد تولید ریشﻪهای نابجا در محل گرههای تحتانی ساقﻪهای ماﺷورهای این گیاه
(نزدیﻚ یقﻪ) ،سطا جﺬب ریشﻪ را افزایش میدهد و ﺷاااارایﻂ استقرار منا سﺐتر  S. pennetaرا در ماسﻪزارها فراهم
می سازد .بتولی ( )1382در بررسی اکولوژیﻚ جوامع گیاهی ماسﻪزارهای ریگ بلند کاﺷان ،ابراز داﺷت کﻪ این گونﻪ بﻪ
سبﺐ وجود اندامهای هوایی قابل م،حظﻪ و طویل ،توانستﻪاست در برابر طوفان ماسﻪ و فرسایش بادی مقاومت خوبی از
خود ن شان دهد؛ بﻪ طوریکﻪ با مدفون ﺷدن تدریجی بخش و سیعی از ان شعابات هوایی و ساقﻪهای ما ﺷورهای ،جوانﻪهای
خفتﻪی موجود در گرهها فعال ﺷدهاست و زمینﻪی ﺷکلگیری ریشﻪهای نابجا و توسعﻪی ﺷبکﻪی ریشﻪای فراهم میﺷود.
ایشان طول ریشﻪهای افشان توزیع ﺷده گیاه  S. pennataرا بﻪ طور متوسﻂ  3تا  7متر برآورد نمودهاست .طول ریشﻪهای
سطحی و جانبی گونﻪی اسکنبیل -کﻪ یکی از گیاهان مناطق خشﻚ و ماسﻪزاری است -برای دسترسی بﻪ رطوبت سطحی
تا  10متر دورتر از پایﻪی گیاه برآورد ﺷدهاست (رهبر.)1366 ،
در قسمت جنوب سبزوار ،اراضی بیابانی نسبتاً وسیعی وجود دارد کﻪ از تنوع گیاهی قابلتوجهی برخوردار است و
در ق سمت تپﻪهای ما سﻪای آن ،گیاه  S. pennataپراکنش زیادی دارد و این نقطﻪی جغرافیایی بﻪ عنوان رویشگاه این
گیاه ﺷناختﻪ می ﺷود .ویژگی بارز این گیاه از جنبﻪی مقابلﻪ با فر سایش و جابﻪجایی ما سﻪهای روان در ما سﻪزارها و
تپﻪهای ماسﻪای این منطقﻪ ،مهم و درخور توجﻪ است .این تحقیق بﻪ بررسی نقش ﺷبکﻪی ریشﻪای و آسمانﻪ گیاهی این
Calligonum comosum
Artemisia sieberi Besser
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گونﻪی ارزﺷاامند بیابانی ،در مقابلﻪ با فرسااایش بادی و حرکت ذرات ماسااﻪبادی در منطقﻪی بیابانی ساابزوار خواهد
پرداخت.
2ی مواد و روش
2ی 1ی منطقهی مورد مطالعه
منطقﻪی مورد مطالعﻪ ا ماسﻪزارهای پشتﻪ عباس دﺷت سبزوار ا در  75کیلومتری جنوب ﻏربی ﺷهرستان سبزوار از
ا ستان خرا سان ر ضوی و در ق سمت جنوبی رود کال شور سبزوار واقع ﺷده و از طرف ﺷمال بﻪ رو ستای پ شتﻪ عباس ،از
مغرب و جنوب ﻏرب بﻪ کویر مزینان و کوه پروند ،از طرف ﺷرق بﻪ کوههای ﺷاهزاده ابوالقا سم و از طرف جنوب بﻪ
کوههای کمر زرد و سنگیچاه محدود ﺷدها ست و دارای مخت صات جغرافیایی  35درجﻪ و  37دقیقﻪ عرض ﺷمالی و 57
درجﻪ و  18دقیقﻪ طول ﺷرقی میبا ﺷد .م ساحت رویشگاه گونﻪی  S. pennataدر این نقطﻪی جغرافیایی حدود 10/000
هکتار ( 100کیلومتر مربع) در دامنﻪی ارتفاعی  890تا  940متر از سطا دریا ست و متو سﻂ بارندگی ساالنﻪی آن 150

میلیمتر و متو سﻂ دمای ساالنﻪ  17درجﻪی سانتیگراد میبا ﺷد کﻪ دارای اقلیم گرم بیابانی ا ست (فیلﻪکش .)1388 ،نمودار
آمبروترمیﻚ منطقﻪ در ﺷکل ﺷمارهی  1آمده است.
شکل  :1نمودار آمبروترمیک منطقه  -منبع :اداره هواشناسی سبزوار

از نظر موقعیت هیدرولوژی ،این د ﺷت در ﺷمال ﺷرق حو ضﻪی آبریز کویر بزر

ایران واقع ﺷده و مهمترین

زهکش منطقﻪ ،رود کال شور ا ست کﻪ در مرز ﺷمالی آن امتداد دارد .از نظر زمین ﺷنا سی ،قدیمیترین سنگ منطقﻪ،
آهﻚ کرتا سﻪ و پو ﺷیده از آبرفتهای جوان کواترنری و مهمترین فرایند ﺷکلزایی فعال در آن فر سایش بادی ا ست
(کروجی .)1387 ،ﺷکل ﺷماره  2موقعیت محل اجرای تحقیق را نشان میدهد.
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شکل  :2موقعیت محل اجرای طرح در استان و شهرستان سبزوار

منطقه مورد مطالعه

2ی2ی روش نمونهبرداری و تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق ،ابتدا محدودهی رویشگاه گونﻪی مورد مطالعﻪ با ا ستفاده از منابع موجود ﺷنا سایی و م شخ صات کلی
رویشگاه از نظر اقلیمی ،تیپهای گیاهی ،مورفولوژی ری شﻪ و ساقﻪی گیاه  S. pennataو خ صو صیات فیزیکی خاک
بررساای ﺷااد .بدین ﺷاایوه کﻪ بخشاای از محدودهی ده هزار هکتاری رویش گاه گونﻪی  S. pennataدر منطقﻪی
(ما سﻪزارهای) پ شتﻪ عباس د ﺷت سبزوار ،در حدود  600هکتار انتخاب و تعداد  4سایت نمونﻪبرداری ) (D-C-B-Aبﻪ
فواصل  1000متر بﻪ طور سیستماتیﻚ مشخص گردید و در هر یﻚ از سایتها با مراجعﻪ بﻪ عرصﻪ ،مطالعات مربوط بﻪ
خاک و گیاه از جملﻪ میزان ارتفاع و تاج پوﺷشی گونﻪها و وضعیت و تعداد ریشﻪهای سطحی ،یادداﺷتبرداری و ثبت
گردید .در واقع ،در هر یﻚ از سایت مطالعاتی ) Aتا  (Dﺷش ترانسکت  100متری بﻪ صورت سیستماتیﻚ در فواصل
م ساوی  250متری و عمود بر جهت ﺷیﺐ م شخص ﺷد و برای بردا ﺷت فاکتورهای گیاهی و نمونﻪهای خاک بر هر
ترانسااکت ،پ،تهایی با ابعاد یﻚ متر مربع بﻪ صااورت تصااادفی قرار گرفت .سااپس نمونﻪبرداری تصااادفی در طول
تران سکت (در هر تران سکت  2نمونﻪ یا پ،ت) صورت گرفت .پس از نمونﻪبرداری از خاک در عمق ( 0-20با توجﻪ بﻪ
پراکنش ری شﻪهای سطحی در کمتر از این عمق) ،اط،عات مربوط بﻪ ویژگیهای خاک ،یاددا ﺷت و نمونﻪهایی از آن
برای تعیین بافت (در صد ما سﻪ) در آزمای شگاه برر سی ﺷد .اط،عات اجمالی تمام گیاهانی کﻪ بر روی تران سکت قرار
میگرفتند نیز یادا ﺷت و نتایج این برر سیها بﻪ صورت لی ست فلور ستیﻚ م شخص گردید .پس از انجام نمونﻪبرداری و
مطالعات میدانی و آزمایشگاهی ،ماتریس دادههای عوامل خاکی بﻪ همراه دادههای ارتفاعی گیاه  S. pennataدر جداولی
تنظیم ﺷااد و در مرحلﻪی بعد ،آمار و اط،عات تهیﻪ ﺷااده پس از تنظیم و پردازش ،مورد تجزیﻪ و تحلیل آماری قرار
گرفت کﻪ برای این منظور از نرمافزار  Excelاستفاده ﺷد.
۳ی یافتهها (نتایج)
خاک منطقﻪی مورد مطالعﻪ کام ً،ماسااﻪای و ذرات ماسااﻪبادی ،تمام سااطا رویشگاه گونﻪی  S. pennataرا در
برگرفتﻪاست .در نگاه کلی ،پوﺷش گیاهی منطقﻪ ﺷامل تیپ  Salsola - Astragalus - Stipagrostisمیباﺷد .مشاهدات
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و محاساابات آماری حکایت از آن داﺷاات کﻪ گونﻪی  S. pennataگونﻪی ﻏالﺐ این رویشگاه اساات و همراه آن
گونﻪهای گیاهی دیگری با تراکم کمتر نیز مشاااهده میﺷااود .در بین تمام گونﻪهای موجود در این عرصااﻪی بیابانی،
سازگاری ادافیکی گیاه مورد مطالعﻪ چ شمگیرتر ا ست؛ این امر بﻪ دلیل گ ستردگی و ان شعاب ب سیار زیاد ری شﻪهای این
گیاه و ﻏ،ف ماسﻪای (قابل م،حظﻪ در ﺷکل ﺷمارهی  3و  )5آن ،نسبت بﻪ سایر گونﻪهای موجود در عرصﻪ (با توجﻪ
بﻪ ﺷکل ﺷماره  )4میبا ﺷد کﻪ از فر سایش و جابﻪجایی خاک جلوگیری میکند .در اینجا ﺷکل ﺷمارهی  ،3نقش مهم
گیاه مورد مطالعﻪ را ا کﻪ دارای ﻏ،ف ماسﻪای است ا در حفاظت خاک سطحی از فرسایش و ﺷکل ﺷماره  ،4وضعیت
ریشااﻪی گیاه را از نظر مورفولوژی و فشااردگی نشااان میدهد .نوع بافت خاک در منطقﻪی مورد مطالعﻪ در تمامی
سایتهای ،A -B-C-Dما سﻪای با بی شتر از  ٪91ما سﻪ بود کﻪ در جدول ﺷماره  1قید ﺷدها ست .منحنی تغییرات ارتفاع
آ سمانﻪ گیاهی در چهار سایت و گراف دایره ای آن کﻪ معرف در صد هر یﻚ از این طبقات ارتفاع گیاهی ا ست ،بﻪ
ترتیﺐ در ﺷکل ﺷماره  7و  8بیان ﺷدها ست .همان طور کﻪ در نتایج ن شان داده ﺷد ،حداقل ارتفاع گیاه مورد مطالعﻪ در
نمونﻪهای بردا ﺷت ﺷده  31سانتیمتر و حداکثر  52سانتیمتر و اﻏلﺐ در محدودهی  30تا  40سانتیمتر ا ست؛ بﻪ طوری
کﻪ  %85نمونﻪها در این حدود قرار گرفتﻪاساات .در جدول ﺷاامارهی  ،2فراوانی گونﻪهای ساابﻂ در هر یﻚ از طبقات
آ سمانﻪ گیاهی قید ﺷدها ست .فراوانی ری شﻪهای گیاه از  20ان شعاب ری شﻪای تا حدود  80ان شعاب و تار ری شﻪای ،در
نمونﻪها متغیر است کﻪ وضعیت آماری این ریشﻪهای گسترده و سطحی در جدول ﺷمارهی  3ذکر ﺷدهاست.
شکل .۳ریشههای گیاه  S. pennataپوشیده با غالفی از ماسه

شکل  :4گیاه ( S. pennataبا رنگ زرد) در مقابل فرسایش بادی
در مقایسه با سایر گیاهان
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جدول :1وضعیت بافت خاک و اندام گیاهی گونهی  S. pennataدر هر یک از سایتها

بافت

درصد

متوس ارتفاع

متوس تاج

خاک

ماسه

گیاه ()cm

پوششی ()%

A

Sand

93

B

Sand

93/5

C

Sand

93/5

D

Sand

93

سایت

36/16

6/2

()41-34

()4/9-5/4

37/25

8/5

()47-33

()4/12-7

35/91

5/5

()45-31

()5/9-2

36/41

6/6

()52-33

()4/8-3/2

شکل  :5وضعیت ریشهی گیاه از نظر مورفولوژی و فشردگی

شکل  :6متوس ارتفاع آسمانه گیاهی گونه در سایتهای مطالعاتی
سایت A
سایت B
سایت C
سایت D

ارتفاع گیاه )(cm
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شکل  :7منحنی تغییرات «متوس

ارتفاع» آسمانه گیاهی گونه در چهار سایت مذکور

ارتفاع گیاه )(cm

سایت A

سایت B
سایت C
سایت D

شکل شماره  :8گرام دایرهای معرم «فراوانی و درصد» هر یک
از طبقات تقسیمبندی شده ارتفاع
؛ Series1
 41cm؛ ۶؛ 50cm
%۱3

؛ Series1
 51cm؛ ۱؛ 60cm
%2

؛ Series1
 31cm؛ 40cm
۴۱؛ %85

جدول  :2فراوانی گونههای سب در هر یک از طبقات آسمانه گیاهی
3

ارتفاع آسمانه گیاهی به سانتیمتر

فراوانی (تعداد نمونه سب )

درصد

30-40

 41پایﻪ

5/85

41-50

 6پایﻪ

5/12

51-60

 1پایﻪ

2

جدول  :۳وضعیت آماری شبکهی ریشهای گیاه در منطقه

تعداد ریشه سطحی در بوته

فراوانی (تعداد نمونه سب )

درصد

20-40

 12پایﻪ

25

41-60

 26پایﻪ

54

61-80

 10پایﻪ

21
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4ی بحث و نتیجهگیری
گونﻪی  S. pennataدر ارا ضی ما سﻪای د ﺷت سبزوار ،در کنار اجتماعات گیاهی دیده می ﺷود .این گونﻪ بﻪ عنوان
گونﻪی ﻏالﺐ ،از گونﻪهای مهم سازگار با ﺷرایﻂ خ شکی و خاک ما سﻪای بﻪ ﺷمار میرود کﻪ در بخش و سیعی از این
منطقﻪی ما سﻪزاری میروید .گندمیان ما سﻪدو ستی همچون گیاه  S. pennataبﻪ علت دا ﺷتن تاج پو ﺷش گ سترده و
متراکم ،تأثیر زیادی بر کاهش ساارعت باد دارد .این گیاهان روییده ﺷااده در اراضاای و تپﻪهای ماسااﻪای ،میتوانند با
افزایش درجﻪی ناهمواری بﻪ صورت مانعی در برابر ما سﻪهای معلق در هوا عمل کنند و بﻪ انبا ﺷتﻪ ﺷدن خاک در پای
گیاه بپردازند .از آنجا کﻪ بی شترین سرعت مؤثر باد در حرکت ر سوبات ما سﻪبادی تا ارتفاع  30سانتیمتری از نزدیکی
سااطا زمین انجام میگیرد (احمدی )1377 ،و حدود  ٪93ذرات ماسااﻪ بادی در ارتفاع زیر  30سااانتیمتری انتقال مییابد
(رفاهی)1378 ،؛ از اینرو ،اندامهای هوایی این گیاه با فرم روی شی خاص و ف شردگی ساقﻪهایی کﻪ ﻏالباً ارتفاع حدود 30

تا  40سانتیمتر دارند (م،حظﻪ جداول  3تا  ،)6توان ستﻪاند در تثبیت ما سﻪهای روان منطقﻪ نق شی پراهمیت دا ﺷتﻪ با ﺷند.
همان طور کﻪ فروزه ( )1386نیز ا ﺷاره نمود ،پو ﺷش سطا خاک بﻪ و سیلﻪی آن د ستﻪ از فرمهای روی شی کﻪ با خاک
سطحی در تماس هستند ،بیشتر از یﻚ آسمانﻪ گیاهی بلند کﻪ ا ﺷکوب زیرین آن لخت است ،حفاظت می ﺷود و گونﻪی
 S. pennataاز چنین فرم رویشی (آسمانﻪ گیاهی فشرده و تقریباً چسبیده بﻪ سطا) و ساقﻪهایی خشبی و ایستا برخوردار
ا ست .بنابراین ،خ صو صیت قابل م،حظﻪی اندام هوایی گیاه  S. pennataاز نظر تراکم ساقﻪها ،ارتفاع منا سﺐ آ سمانﻪ
گیاهی و تماس ن سبی اندامهای گیاهی با سطا خاک ،ﺷرایﻂ بهینﻪی مقابلﻪ با حرکت جه شی ذرات ما سﻪ را بﻪ بهترین
نحو ،ممکن می سازد .ری شﻪهای سطحی گیاهان بﻪ هم پیو ستگی ذرات خاک را افزایش میدهد .نتایج این تحقیق ن شان
داد کﻪ در گیاه مورد مطالعﻪ ،بﻪ دلیل گ ستردگی ری شﻪها و ا ﺷغال نمودن سطا و سیعی از الیﻪی سطحی خاک (فراوانی
بیش از  20ریشﻪ در هر گیاه و بﻪ طور متوسﻂ  49تار ریشﻪای) ،این مهم بﻪ ﺷکل برجستﻪای تحقق یافتﻪاست .این مسئلﻪ
از آنجا اهمیت بی شتری مییابد کﻪ قابلیت فر سایشپﺬیری باالی ذرات ما سﻪبادی را در نظر بگیریم .بافت خاک منطقﻪ
بسیار فرسایشپﺬیر است و حﻀور و رویش گیاه  S. pennataدر این خاک با بافت کام ً،ماسﻪای (در تمامی نمونﻪها)،
حاکی از این ا ست کﻪ ما سﻪای بودن خاک (عامل بافت خاک با ما سﻪ بیش از  91در صد) ،ضروریترین عامل برای
ح ﻀور گونﻪی  S. pennataا ست .این گونﻪ ،سازگاری اکولوژیکی خود را با این بافت خاکی ما سﻪای از طریق نوع
ساایسااتم ریشااﻪای انجام میدهد؛ بﻪ نحوی کﻪ هم نیازهای محیطی خود از جملﻪ اسااتفاده از حداقل رطوبت ناﺷاای از
بارندگیهای کم را مرتفع مینماید و هم خاک سطحی را از طریق این ﺷبکﻪی متراکم و دارای انشعابات وسیع و طویل
حفظ میکند .ابوالقاساامی ( )1388در پژوهش آت اکولوژی گونﻪی  S. pennataدر اسااتان یزد ،میزان ماسااﻪی آن
رویشگاه را باالی  90در صد میداند و بافت فیزیکی خاک را ﺷرط ح ﻀور این گونﻪ در منطقﻪ بیان میکند .با توجﻪ بﻪ
این نکات میتوان گفت کﻪ سااازگاری گونﻪی مورد مطالعﻪ در خاک ماسااﻪای رویشگاه ،از طریق ﺷاابکﻪی متراکم،
افشان و پراکنده ﺷده در الیﻪی سطحی خاک و ﻏالباً تا عمق  10سانتیمتری نقش حفاظتی آسمانﻪ گیاهی را در حفاظت
خاک و ممانعت از فرسااایش آن تکمیل نمودهاساات .در این راسااتا ،صاادیقی و همکاران ( )1369نیز بیان کردند کﻪ
پدیدهی ﺷکلگیری ﺷبکﻪی تار عنکبوتی ریشﻪهای افشان این گرامینﻪ ،بیشتر در اثر فعالیت ریشﻪهای نابجای مستقر در
روی ساااقﻪها اساات و این ﺷاابکﻪی افشااان ریشااﻪای ،خاک پای گیاه را تثبیت نمودهاساات .در منطقﻪی مورد مطالعﻪ
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(رویشگاه  )S. pennataبا توجﻪ بﻪ ﺷرایﻂ خ شﻚ خاک ،ر ﺷد ری شﻪهای این گیاه ن سبت بﻪ اندامهای هوایی بی شتر و
قابل م،حظﻪتر بﻪ نظر میرسااید .بﻪ نظر دوﺋیر 1و دگورمو ،)1970( 2هر قدر پتانساایل آب خاک کمتر باﺷااد ،نساابت
اندامهای هوایی بﻪ ری شﻪها افزایش مییابد .اوناری و همکاران )1978( 3نیز در مطالعﻪی سی ستم ری شﻪای گیاهان نواحی
خشﻚ ،نشان دادند کﻪ در گیاهان خشکی پسند و ماسﻪدوست بیابانی ،نسبت ریشﻪ بﻪ اندامهای هوایی معموالً بیشتر از 1

است .گستردگی ﺷبکﻪی ریشﻪای سطحی در گیاه  S. pennataنیز مؤید همین مطلﺐ است و دلیل آن را باید در رطوبت
الیﻪی باالیی سطا خاک در بارشهای اندک دان ست کﻪ ویژگی ﻏالﺐ بارندگیهای این مناطق ا ست .این امر ضمن
حفظ خاک اطراف ،گیاه را از گزند باد و فر سایش حفظ میکند ،امکان د ستر سی بی شتر بﻪ رطوبت اندک بارندگی را ا
کﻪ بﻪ دلیل کمبود بارندگی ،امکان نفوذ بیشااتر آب باران بﻪ الیﻪ های پایینتر خاک وجود ندارد و رطوبت در الیﻪی
سطحی میماند ا ا میسر میسازد .گونﻪی ماسﻪدوست 4نیز همانند گونﻪی مورد مطالعﻪ ،دارای سیستم ریشﻪای افشان است
کﻪ مقاومت ﺷبکﻪ ریشﻪای را در مواجهﻪ با فرسایش بادی سهمگین افزایش میدهد (ﺷاهمرادی و بتولی.)1391 ،
اگر ذرات فر سایشپﺬیر ما سﻪبادی در نواحی تپﻪها و پهنﻪهای ما سﻪای بیابان ،بﻪ و سیلﻪی گیاهان محافظت ن شوند بﻪ
آسانی توسﻂ باد جابﻪجا میگردند؛ لﺬا باید گونﻪهایی همچون گونﻪی  S. pennataرا ا کﻪ هم از نظر اندامهای هوایی و
هم از نظر اندامهای زیرزمینی ،تأثیر قابل م،حظﻪای در کنترل ذرات ماسااﻪبادی و مقابلﻪ با فرسااایش خاک این مناطق
دارد ا قابل توجﻪ قرار داد و با افزایش تراکم آن در سطا رویشگاه ،کارکرد مطلوب پوﺷشی گیاه را بﻪ حداکثر رساند.
از آنجا کﻪ برا ساس نتایج این تحقیق ،گونﻪی مورد مطالعﻪ از نظر مورفولوژی و آ سمانﻪ گیاهی و نیز نحوهی قرار گیری
اندام زیرزمینی آن کﻪ بﻪ صورت ﺷبکﻪی ری شﻪای متراکم و سطحی میبا ﺷد ،میتوان از این گونﻪی سازگار با ارا ضی
ماسﻪای نواحی بیابانی در پروژههای تثبیت ماسﻪ و بیابانزدایی استفاده کرد؛ چون بﻪ واسطﻪی خصو صیات مورفولوژیکی
ویژهاش بﻪ نحو مؤثری از فرسااایش و جابﻪجایی ذرات ماسااﻪ بادی جلوگیری میکند .این گونﻪی مهم کﻪ دارای ارزش
مرتعی است ،ساااازگاری باالیی نسبت بﻪ بارندگی اندک و تنشهای محیطی داﺷتﻪ و کشت و زادآوری آن بﻪ منظور
تثبی ات ماسﻪها ،در تپﻪها و پهنﻪهای ماسﻪای بﻪ ویژه در نقاطی کﻪ در معرض تهدید جدی و زیانبار فرسایش بادی قرار
گرفتﻪاست ،توصیﻪ میگردد.
 5ی سپاسگزاری
الزم میدانم از زحمات پر سنل محترم مرکز ای ستگاه تحقیقات ک شاورزی و منابع طبیعی سبزوار ،بﻪ خ صوص رﺋیس
محترم این مرکز آقای دکتر اسااماعیل فیلﻪکش تشااکر و قدردانی کنم .همچنین از آقایان مهندس حسااین اسااتیری و
مهندس محمد استیری کﻪ در انجام این پروژه کمﻚ ﺷایستﻪای نمودند ،سپاسگزاری نمایم.
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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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