مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
سال هفتم ،شماره نوزدهم ،تابستان  ،۱۳۹۷صفحه ۱۷ـ۳۲

بررسی ادافیکی رویشگاه سماق و رابطۀ آن با تنوع زیستی

شعله قالسی مود ،*1هادی

معماریان1

تاریخ پذیرش۱۳۹۷/۳/۲0 :

تاریخ دریافت۱۳۹6/۱۲/۲۲ :

چکیده
برای مدیریت بومسازگانهای مرتعی اولین قدم ،تعیین عوامل مؤثر بر پراکنش گونهها و تنوع گونهای استت بتهمنظور بررستی
اکولوژیکی و تعیین مهمترین عوامل محیطی مؤثر بر روی گونۀ سماق ،محدودۀ آن روی نقشه تعیین و بهصتور
سیستماتیک  30پال

تصتادیی ت

 10مترمربعی پیاده شتد نمونتههای ختا از عمت  0تتا  30ستانتیمتر برداشتت و بعتد از ممت آوری

منطقۀ سماقزار طبیعی و شاهد استفاده گردید بر اساس شاخص تنوع شانون ت واینر محدودۀ ستماقزار دارای تنتوع بیشتتری
است و بر اساس شاخص یکنواختی محدودۀ سماقزار با یکنواختی برابر با  0/717توزی یکنواختتری در مقایسه با محتدودۀ
شاهد که مقدار آن  0/ 591شده است دارد نتایج مقایسۀ عناصر خاکی در دو ناحیه نشتان داد کته عوامتل هتدایت الکتریکتی،
هدایت الکتریکی اشباع ،پتاسیم ،مادۀ آلی و آهک ایزایش معنیداری (بین  30تا 140درصد) را در منطقۀ ستماقزار نستبت بته
منطقۀ شاهد نشان دادند در نهایت ،نتایج حاصل از تحلیتل ارتبتاع عوامتل ختاکی بتا پوشتش گیتاهی نشتان داد کته از میتان
خا  ،درصد رطوبت اشباع ،هدایت الکتریکی ،از  ،مادۀ آلی ،آهتک ،پتاستیم ،ستیلت و استیدیته در تفکیتک دو

محدوده و پراکنش گونۀ سماق بیشترین اثر را دارند بنابراین برای احیا کردن این گونه در مناط خشک و نیمهخشک بایتد بته
نیازهای این گونه تومه کرد؛ زیرا امکان استقرار آن بهعنوان یک گونۀ سازگار با مناط خشک در طرحهای کنترل یرستایش و
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اطالعا  ،شاخصهای یکنواختی و غنا تعیین شدند و از روشهای آماری  tاستتیودنت نمونتههای مستتقل مهتت مقایستۀ دو

خصوصیا

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-10

(مطالعۀ موردی :رویشگاه بیدسکان فردوس ـ خراسان جنوبی)

رسوب و احیای یضای سبز در مناط کوهستانی مناط خشک و نیمهخشک بهویژه در استان خراسان و سایر مناط با شترایط
اکولوژیکی مشابه ومود دارد

 1استادیار دانشکده مناب طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرمند/

sgholasimod@birjand.ac.ir
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(کیو )2009 ،7بلسکام و کنهام )1994( 8بیان کردند خصوصتیا

مقدمه
بومستتازگانهای مرتع تی منتتاط خشتتک و نیمهخشتتک بتتهدلیل
شرایط خاص ییزیکی و محیطی حاکم بر آنهتا بهشتد تحتت
تأثیر عوامل تشتکیلدهندۀ آنهتا قترار دارنتد بنتابراین شتناخت
روابتط مومتتود بتین ایتن عوامتل تتتأثیر بستزایی در متتدیریت و

و ذخایر مواد غذایی در خا بهشد بته نتوع پوشتش گیتاهی
9

وابسته است مین تان ( )2002در مطالعۀ روابط پوشش گیتاهی
با عوامل محیطی دریایت که پتراکنش پوشتش گیتاهی تتابعی از
اقلیم و خا است

گیاهی و عوامتل متؤثر در استتقرار آنهتا حاصتل نخواهتد شتد

قترار گیترد دیتدگاه اول ،پتراکنش

(مانگمن )1987 ،1خصوصیا
رابطتته بتتا پوشتتش گی تاهی باع ت

ییزیکتی و شتیمیایی ختا در
گستتترش مغرایی تایی وس تی

دیدگاه میتواند مورد بحت

پوشش گیاهی در یک منطقتۀ بازتتابی از خصوصتیا شتیمیایی
خا آن مناط به شمار متیرود و در دیتدگاه دوم خصوصتیا

گونههای گیتاهی میشتوند (لئونتارد )1998 ،2و بررستی روابتط

شیمیایی خا نتیجۀ نوع پوشش گیتاهی استت کته بتر روی آن

موام گیاهی با عوامل محیطتی پیچیتدگی خاصتی دارد بتدین

استقرار یایته است (زارعچتاهوکی و همکتاران )2001 ،شتریفی

معنی کته اوالً متغیرهتای تحتت مطالعته دارای تغییترا زیتادی

( )1997در بررسی ارتبتاع بتین عوامتل ختاکی بتا ویژگیهتای

هستند ،ثانیاً بین متغیرهای محیطی و گیاهی کنشهای پیچیتدهای

پوشش گیتاهی بتا استتفاده از روش رستتهبندی در چمنزارهتای

بتا عتدم

طبیعی منطقۀ اردبیل نشان داد که هشت تودۀ مورد بررسی ایزون

قطعیت همراهاند (متانگمن )1987 ،آنچته امتروزه بتر اهمیتت

بر عدم تشابه گونهای از نظر خا  ،اسیدیته ،هدایت الکتریکتی و

روزایتتزون تنتتوع زیستتتی میایزای تد نقتتش آن در حف ت ثبتتا

برخی عناصر خا مانند یسفر و از با هم اختالف معنتیداری

بومسازگانهاست؛ زیرا حضور گونههای بیشتتر در یتک منطقته،

دارند

ومود دارد و ثالثتاً همبستتگیهای مشاهدهشتده اغلت

10

نتیجه این بومسازگانها در پاست بته تغییترا توانتایی بیشتتری

آنتتالیز رجبنتتدی ( DCAو  )CCAبتته ای تن نتیجتته رس تیدند کتته

بیان نمود بهترین راه برای نجا

تنوع زیستی و در ارزشهای

آن ،ارزیابی و پایش استت موامت گیتاهی بتهطور ذاتتی دارای

مطابقت کمی بین خصوصیا

ختا موامت مختلت

پوشتش

گیتاهی منطقتته ومتتود دارد و پاست پوشتتش گیتاهی کتتامالً بتته
11

تغییرا محیطی بستگی دارد عبدال قانی و همکتاران ()2003

پویایی بوده و تغییر در عوامل محیطتی ماننتد تغییترا اقلیمتی،

با بررسی رابطۀ نتوع پوشتش و ختا  ،ارتبتاع معنتیداری بتین

توپوگرایی و خاکی ،این پویایی را دستتخوش تغییترا میکنتد

آهک ،درصد رطوبت اشتباع ،استیدیته و متواد آلتی بتا پتراکنش

(درینبو  5و همکاران )2002 ،شتواهد حکایتت از آن دارد کته

گیتتتتتاهی در برختتتتتی گونتتتتتههای ختتتتتانوادۀ ،Poaceae

در مقیاس وسی  ،مانند قاره و مناط بزرگ محیطتی ،تتأثیر اقلتیم

 Fabaceae ،Chenopodiaceaeو  Asteraceaeپیدا کردند ارتباع

قویتر است (مارما )2009 ،6و در مقیاسهای کوچک و محلتی

بتتین تنتتوع گیتتاهی و متغیرهتتای محیطتتی در مرات ت خشتتک و

عوامل خاکی تأثیر قویتری نسبت به دیگر عوامل محیطی دارنتد

نیمهخشک منطقۀ یورگ استان خراسان منوبی نیز مورد بررستی
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ساختار پیچیدهتری به بومستازگانهای طبیعتی خواهتد داد و در

لیون و ساگر ( )2002در میستیوری آمریکتا بتا استتفاده از

داشته و باثبا ترند (منگیس و پارکر )1998 ،3بتورلی)2002( 4

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-10

برنامهریزی دارد که این مهم مز با بررسی روابط بتین گونتههای

روابط پوشش گیاهی با خصوصتیا شتیمیایی ختا از دو

قرار گریت (حستین پتور و همکتاران )2014 ،نتتایج نشتان داد
1. Jongman
2. Leonard
3. Jenkins & Parker
4. Burely
5. Dirnbock
6. Jarema

7. Cui
8. Blesky and Canham
9. Jin Tun
10. Layon & Sagers

11. Abd El-Ghani
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و شن بیشترین تأثیر و عوامل توپوگرایی (شی  ،ارتفاع ،مهتت)

واق شده است (تصویر  ،)1کمترین ارتفاع منطقته  2030متتر از

کمترین تأثیر را بر تنوع گونهای در منطقۀ مورد مطالعه داشتند بتا

سطح دریا و بلندترین آن با ارتفتاع  2734متتر و شتی

متوستط

تومه به مرور مناب انجامشده بهطور کلی میتوان نتیجته گریتت

منطقه مورد مطالعه 18درصد است اقلیم منطقه با تومه به اقلتیم

که عوامل خاکی در ناهمگنی پوشتش گیتاهی و انعطافپتذیری

نمای آمبرژه از نوع خشک و سرد کوهستانی و بارنتدگی آن 276

موام گیاهی اثر مستقیم و معنیداری دارند

میلیمتر است همچنین میانگین دمای ساالنۀ منطقه  12/3درمتۀ

محصوال یرعی مرتعی به شمار متیرود کته عتالوه بتر رونت

پراکنش را در ماههای آذر ،دی و بهمن دارد (یوسفی )2006 ،بتا

اقتصادی منطقه ،زمینۀ اشتغال پایدار را نیز برای روستاییان یتراهم

تومه به مشاهدا  ،خا منطقه از نوع لومی شنی با نفوذپتذیری

میکند و بهعنوان یک گونۀ مهم برای حفاظتت ختا محستوب

نسبتاً خوب است و عم آن از کم تا متوسط در مناط مختلت

میشود بنابراین با مطالعۀ شرایط محیطی و نیازهای گونۀ ستماق

متغیر است واحدهای زمینشناسی این منطقته متعلت بته دوران

میتتتوان در تعیتتین محتتل استتتقرار ،پتتراکنش مغراییتتایی ،میتتزان

مزوزوئیک بوده و سنگهای آواری این منطقه بیشتتر متعلت بته

قضتتاو کتترد

زیتتاد و بتتهطور عمتتده شتتامل ماسهستتنگ،

انبتتوهی و یعالیتتت آن در محیطهتتای مختلتت

ژوراستتیک بتتا شتتی

(اردکانی )2006 ،نتتایج تجزیته و تحلیتل میرزایتی و همکتاران

ماسهسنگ کوارتزیتی ،شیل و آهکهتای میانالیتۀ نتاز استت

( )2006بر روی عناصتر ختاکی نشتان داد کته در عمت 10تت0

(تباکی بجستانی و همکاران)2014 ،

سانتیمتری اختالف معنیداری بین میزان مادۀ آلتی و پتاستیم در
رویشتتگاه ستتماق و ختتارج از آن ومتتود داشتتت رضتتاییپور و
همکاران ( )2013در تحقیقا خود به ایتن نتیجته رستیدند کته
گونتۀ ستتماق در منتاطقی بتتا خا هتای دارای از  ،متتواد آلتی،
مهمترین عوامل در استقرار گونۀ ستماق را پتاستیم ،متادۀ آلتی و
از معریی کرد هدف اصلی این تحقی بررستی روابتط گونتۀ
سماق منطقۀ بیدسکان یردوس با برخی از مهمترین خصوصیا
ییزیکی و شیمیایی خا است همچنین مهمتترین خصوصتیا
ختتاکی متتؤثر در پتتراکنش گونتتههای گیتتاهی رویشتتگاه و تنتتوع
گونهای منطقه بررسی گردد تا بتوان با استفاده از این اطالعتا و
تعمیم دادن نتایج به مناط مشابه ،به راه حل معقولی برای احیا و
توسعۀ پراکنش گونۀ سماق دست یایت

مواد و روشها

ستتتتماق  Rhus coriaria L.درختچتتتتهای از تیتتتترۀ پستتتتته
 Anacardiceeaeاستتت (تصتتتویر  )2کتته عمتتتدتاً در منتتتاط
گرمسیری پراکنش دارند (مظفریتان )2004 ،در ستالهای اخیتر
سماق بیشتر از منبۀ دارویی بررسی شده است کته اثترا آنتتی
اکسیدانی ،ضد قند خونی و بهخصوص ضتدمیکروبی ستماق از
آن ممله هستند زادآوری این گونه اکثتراً بهصتور غیرمنستی
پتاموش،

است (درودی )2010 ،و تکثیر این درختچه بهصور

بتتذر ،قلمتته ،ستتاقه و ریتتزوم میباشتتد کتته بهتتترین روش تکثیتتر
بهوسیلۀ پاموش است (عماد )2012 ،رویشتگاه ستماق در اکثتر
مناط ایران بهدلیل مسائل مختلفتی از قبیتل تخریت
قط و برداشتت نامناست

بیرویته و

گیتاه بته نقتاع محتدود و ارتفاعتا

شی دار و نقتاع دورایتتاده محتدود شتده استت شتی

عمتدۀ
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پتاسیم و کلستیم بتاال استتقرار یایتته استت روستتا ( )2015نیتز

گونۀ سماق
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گونۀ سماق در منطقتۀ یتردوس بتهعنوان یکتی از مهمتترین

سانتیگراد و طتول دورۀ یخبنتدان  3/5متاه استت کته بیشتترین

رویشگاههای این گیتاه 30تت60درصتد بتوده و استتقرار گیتاه در
مغراییایی خصوصاً شی

شمالی از پتراکنش

رویشگاه بیدسکان با وسعت  3685هکتار یکی از زیرحوزههتای

و توسعۀ بیشتری برخوردار است (همان) پراکنش ارتفتاعی ایتن

بزرگ حوزۀ کویر لو در ایران محسوب میشود این منطقه در

گونه در ایران اکثراً بین  1000تا  1700متر است و در ارتفاعتا

 24کیلتتومتری شهرستتتان یتتردوس قتترار دارد و در بتتین طتتول

شیراز تا  2300متر و در منطقۀ خراسان تا  2700متر نیز میرستد

مغراییتتایی  58درمتته و  25دقیقتته تتتا  58درمتته و  29دقیقتته و

(ثابتی )2002 ،با تومه به بومی بودن گونۀ سماق در اکثر منتاط

عرض مغراییایی  34درمه و  3دقیقته تتا  34درمته و  6دقیقته

کوهستانی ،نیاز آبی و غذایی محدود این گونته و حضتور آن در
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یضای سبز و حفاظت ختا نیتز

اطالعا پوشش گیاهی و عوامل محیطتی متورد نظتر برداشتت

توصیه شده استت (عمتاد )2012 ،تشتکیال آهکتی و متارنی،

گردید منطقه بته دو بختش ستماقزار طبیعتی و منطقتۀ شتاهد

خا عمدتاً سنگریزهای با واریزههای بادبزنی و عم بستیار کتم

تقسیم شد به این دلیل که در بخش سماقزار طبیعی گونۀ سماق

و عمدتاً بیرونزدگی صخرهای و همچنین بایت ختا ستبک از

دارای رشد کامتل و تکثیتر یتراوان بتوده ،ولتی در منتاطقی کته

نتتوع شتتنی رستتی و شتتنی رستتی لتتومی بتتا  pHقلیتتایی ،عمتتده

بهصور دست کاشت ایجاد شده بتود ،رشتد درختچتۀ ستماق

رویشگاههای این گونه را در ایران تشکیل میدهتد

بسیار اند و اکثراً ناموی بود در هر بخش با تومه بته وستعت

سماق در سایه نمیتواند رشد کند ،در برابر بادهای قتوی مقتاوم

و به روش تصادیی ت سیستماتیک برداشت شد برای تهیتۀ یلتور

بوده و به آیا و امراض نیتز مقتاوم استت اگتر در اثتر کمآبتی

محدوده از روش پیمایش زمینی که یکی از روشهای مطالعتا

خشک شود ،با مختصر رطوبتی ایجتاد پتاموش میکنتد (عمتاد،

تاکسونومیک منطقهای است ،استفاده گردیتد (مصتداقی)2001 ،

)2012

اندازۀ پال های نمونهبرداریشتده بتا تومته بته نتوع گیاهتان و

گونه بهعنوان یک گونۀ مناس

خصوصیا

پراکنش آنها در منطقه ( 10 10متر) در نظر گریته شد (همتان)

روش تحقیق
قبل از حضور در منطقتۀ مطالعتاتی ،بتهمنظور آشتنایی بیشتتر بتا
حتتوزۀ نقشتتههای زمینشناستتی و ژئوموریولتتوژی ،توپتتوگرایی،
شی

و مهت شی

تهیه شد و همچنتین اطالعتا مربتوع بته

وضعیت آبوهتوایی ،ییزیتوگرایی و کتاربری اراضتی از طریت
مطالعۀ طرحهای مرتعداری و آبخیتزداری انجامشتده بته دستت

در داخل هر پال  ،اطالعا

مربوع به گیاهان که شامل تعداد و

نوع آنها بود ثبت شد بعد از نمونتهگیریهای انجامشتده بترای
تعیین عم ریشهدوانی ،مشخص شد کته ریشته ستماق پتس از
رشد طولی در خا تغییر مهت داده و در مهتت شتی

زمتین

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-10

خا هایی با عناصر غذایی متوسط و حتی ضعی  ،توستعۀ ایتن

آمتتد س ت س در اردیبهشتتتماه طتتی بازیتتد صتتحرایی از منطقتتۀ

حرکت کرده است

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.19.4.4

شکل ( :)۱موقعیت جغرافیایی رویشگاه بیدسکان
Figure (1): Study area in Bideskan

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.19.11

بررسی ادافیکی رویشگاه سماق و رابطۀ آن با تنوع زیستی...
شکل ( :)۲گونۀ سماق
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Rhus coriaria L.

Figure (2): Rhus coriaria L.

تصویر ( )3در نتیجۀ برداشتهای ختا از عمت 30تت0

()3

سانتیمتر انجام شد تصویر ( )4نمایی از رویشگاه طبیعی سماق
و منطقۀ شاهد را نشان میدهد
در هر پال

𝑁
) 𝑆 =∝ log (1 +
∝

در این معادال  H ،تاب تنوع گونهای شانون-وینتر،

1-D

تاب تنوع گونهای سیم ستون S ،تعتداد گونته N ،تعتداد کتل

مغراییایی و ارتفاع نیز ثبت شد در مرحلتۀ بعتد نمونتههای

کل ایراد یا ویتور گونتۀ iام بته مجمتوع ویتور گونتهها و α

خا برداشتشده بهمنظور خشک شدن در هوای آزاد پهن و

شاخص تنوع آلفای ییشر است

ختتا  ،از التتک 2

از آزمون  tمستقل در نرمایزار ( SPSSگترین و ستاکین،4

بتتهمنظور آمادهستتازی بتترای آزمایشتتا

میلیمتری عبور داده و به آزمایشگاه منتقل شتدند بعتد از آن

 )2010بترای مقایستۀ عناصتر اندازهگیریشتده در دو منطقتۀ

بر روی ذرا

کوچکتر از دو میلیمتر ،آزمایشهای ییزیکتی

و شیمیایی شامل بایت خا  ،درصد رطوبت اشباع ،استیدیته،
هدایت الکتریکی ،مادۀ آلی ،آهتک ،امتالح (ستدیم ،پتاستیم،
کلسیم و منیزیم) ،ظرییت تبادیل کتاتیونی ختا و از

کتل

رویشگاه سماق و شاهد استفاده گردید

نتایج و بحث
پوشش گیاهی

شن به روش هیدرومتری بایکاس (می 1و همکتاران)1986 ،

و سماقزار رویشگاه محدودۀ مطالعاتی نشتان داد کته منطقته

درصد رطوبت اشباع با استفاده از تهیۀ گل اشباع و بته روش

دارای  24گونه متعل به  14تیره است تیرۀ  Asteraceaeبا 8

وزنی تخمین زده شد در آزمایشهای شیمیایی خا بعتد از

گونه Poaceae ،Geraniaceae ،Apiaceae ،هریک با  2گونه،

تهیۀ عصارۀ اشباع ،اسیدیتۀ ختا بهوستیلۀ  pHمتتر و بترای

و

تیرههتتتتتتتتتتتتتای ،Caryophyllaceae ،Anacordiaceae

بررسی شوری ختا  ،هتدایت الکتریکتی بهوستیلۀ  ECمتتر

،Lamiaceae ،Iridaceae ،Fabaceae ،Chenopodiaceae

صور

تعیین شد
برای تعیین تنوع و غنای گونهای ،تعتداد گونتهها در هتر
پال

و در دو رویشتگاه ستماقزار و شتاهد شتمارش شتد

شاخص تنوع گونهای شتانون-وینتر (معادلتۀ  ،)1سیم ستون
(معادلۀ  )2و آلفای ییشر (معادلۀ ( )3مصداقی2011 ،؛ سبی و
هندرسون )2006 ،2بر اساس یراوانی گونههای گیاهی در هتر
نوع پوشش گیاهی با استفاده از نرمایتزار
بهصور
()1

EstimateS win9.1

 Schlerophulriaceaeهریک با یگ گونته در منطقته حضتور
داشتهاند (تصویر  )5از ایتن تعتداد  11تیتره و  17گونته در
منطقۀ شاهد 9 ،تیتره و  15گونته در منطقتۀ ستماقزار دیتده
شدهاند از نقطهنظر شکل زیستتی ،همیکری توییتهتا بتا 14
گونتته (54/16درصتتد) مهمتتترین شتتکل زیستتتی محتتدوده را
تشتتتکیل میدهنتتتد بعتتتد از آن تروییتهتتتا بتتتا  7گونتتته
(33/33درصتتد) ،ژئوییتهتتا بتتا  2گونتته (8/33درصتتد) و

زیر محاسبه شد (کولول:)2013 ،3

یانروییتها با  1گونه (4/16درصد) قترار دارنتد (شتکل )6

𝑆

) 𝑖𝑃(𝑛𝐿 𝑖𝑃 ∑ 𝐻 = −
𝑖=1
𝑠

1 − 𝐷 = 1 − ∑(𝑃𝑖 )2

لیست یلورستیک محدودۀ مورد مطالعته نیتز در متدول ()1
آمده است و مقادیر شاخصهای تنوع گونتهای در دو بختش
سماقزار طبیعی و شتاهد در متدول ( )2آورده شتده استت

𝑖−1

گونههای  Asteraceaeبهدلیل سازگاری بهتر با شرایط اقلیمی
1. Gee

در مقایسه با سایر تیرهها سهم بیشتری را به ختود اختصتاص

2. Seaby and Henderson
3. Colwell

4. Green and Salkind

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.19.11

()2

،Liliaceae

،Polygonaceae

Ranunculaceae

و

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.19.4.4

گریت تعیین بایت خا شامل درصد رس ،سیلت و

برداشتهای انجامشده بهوسیلۀ پال ها در بخشهای شتاهد

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-10

با استفاده از دستتگاه  GPSطتول و عترض

ایراد ،یا ویور گونهها Pi ،نسبت تعداد ایراد گونۀ iام به تعداد
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دادند یا بهعلت تکامل و موان بودن گیاهان این تیره است که

باالی گونههای گیاهی خانوادۀ  Asteraceaeرا بتهدلیل دامنتۀ

پراکنش زیادی را میدهد همچنین این ستهم

بردبتاری وستی گونتههای ایتن ختتانواده نستبت بتته شتترایط

پوشتش

اکولوژیکی نامساعد میداند بهرهبرداری و قطت درختچتهها،

به آنها قدر

یا یراوانی بیشتر نشاندهندۀ درصتد بتاالی تخریت

چرای مفرع دام و از بین ریتن تجدید حیا

گیاهی و یشار بر اکوسیستم است
قالسی مود ( )2017نیز در مطالعۀ خود در مراتت یتورگ

طبیعی مرتت و

متراکم شتدن ختا  ،خشکستالیهای اخیتر و ومتود آیتا

 Asteraceaeبهدلیل یشار زیاد بر اکوسیستتم مرتعتی یراوانتی

میتوان علل مهم توالی پسروندۀ این منطقه برشمرد

بیشتری از ستایر تیرههتا دارد دیتویس ( )1988نیتز حضتور

شکل ( :)۳توسعۀ ریشۀ درختچۀ سماق در جهت شیب زمین

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-10

درمیان در خراسان منوبی نیز به نتایج مشابهی رسید که تیترۀ

گیاهی و بهخصوص آیت کترم ختراع ( )Zeuzera pyrinaرا

Figure (3): Root developments of Rhus coriaria

Figure (4): (Right) control area, (Left) natural Rhus sp. beds

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.19.4.4

شکل (( :)4راست) منطقۀ شاهد (چپ) رویشگاه طبیعی سماق

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.19.11
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Species frequency
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8

0

Family
 فراوانی تعداد گونهها در خانوادههای گیاهی منطقۀ بیدسکان:)5( شکل
Figure (5): The frequency of species in plant families in Bideskan region

Phanerophytes
4%

Geophytes
8%

Hemi
cryptophytes
54%

Therophytes
33%

 فراوانی فرم زیستی گونههای گیاهی منطقۀ مطالعاتی:)6( شکل
Figure (6): The frequency of plant life form in study area

 فهرست گونههای گیاهی در منطقۀ مطالعاتی:)۱( جدول
Table (1): The list of plant species in study area

خانواده

گونه

یرم

انتشار

یرم

یرم

زیستی

مغراییایی

رویشی

گیاه

نوع مصرف

Aasterceae
Anacordiaceae

Onopordon
Rhus coriaria L

T
Ph

IT
IT- M

A
P

F
Sh

Forage
Medicinal-Protector

Apiaceae
Apiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Fabaceae

Eryngium billardieri
Ferulago
Achillea pachycephala
Artemisia acherui
Gundelia tournefortii
Polycaria
Scariola orientalis
Tragopogon graminifolius
Amberboa
Acanthophyllum crasinodum
Astragalus heratensis

He
He
T
He
He
He
He
T
T
He
He

IT-ES-M
IT
IT
IT
IT-SS
IT- SS
IT
IT-ES-M
IT
IT-SS
IT

A
A
A
P
A
A
P
A
A
P
P

Sh
Sh
F
Sh
F
F
F
Sh
F
Sh
Sh

Protector
Protector, Medicinal
Protector Medicinal
Protecor, Medicinal
Forage, Protector
Medicinal, Protector
Forage
Medicinal,Protector
Protector
Protector
Protector
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( :Tتروییت :He ،همیکری توییت :G ،ژئوییت :Ph ،یانروییت :PL ،چندمنطقهای :IT ،ایرانی ت تورانی :IT-SS ،ایرانی ت تورانی و صحرایی ت سندیIT- ،
 :ESایرانی ت تورانی و اروپا ت سیبری :IT- M ،ایرانی ت تورانی و مدیترانهای :P ،چندساله :A ،یکساله :F ،علفیها :Sh ،بوتهای :G ،گراسها)

همیکری توییتها بیشترین شکل زیستی منطقه را تشکیل

حضور تروییتها نیز حاکی از حاکم بودن شترایط خشتک و

میدهنتتد کتته بنتتا بتته نظتتر آرمیبولتتد )1995( 1یراوانتتی

نامساعد است که خشکستالیهای اخیتر تتأثیر یراوانتی روی

همیکری توییتها نشاندهندۀ اقلیم سرد و کوهستتانی استت

ایزایش این گونهها گذاشته است

زیستی سخت حاکم بر منطقه است با تومته بته نتوع اقلتیم

ولی در موارد استثنایی ممکن است حتی مقدار آن از  4/5نیز

منطقتتۀ متتورد مطالعتته کتته خشتتک ستترد استتت ،حضتتور

تجاوز کند شاخص شتانون ،تنتوع یتا گونتاگونی را در یتک

58/33درصتتتد از گونتتتههای گیتتتاهی منطقتتته بهشتتتکل

مامعه تداعی میکند و هر قتدر ترکیت

در مامعته متغیرتتر

همیکری توییت تحت تأثیر این اقلتیم و بتهعلت سردستیری،

باشد ،تنوع بیشتر به دست میآید (تلورا 2و همکاران)2008 ،

مرتف و کوهستانی بودن منطقه قابتل تومیته استت مطالعتۀ

بر اساس شاخص شانون-واینر محدودۀ ستماقزار دارای

ملی کیاسر نیز نشان

تنوع بیشتری است هرچه شاخص یکنتواختی بیشتتر باشتد،

منطقه همیکری توییت (37درصد)

یا محدوده یکنواختتر استت

قهرماننژاد و همکاران ( )2009در پار
داد که شکل زیستی غال

توزی گونهها در داخل پال

است که در اقلیم سرد و کوهستانی ،این شکل زیستی معمول

بنابراین محدودۀ سماقزار با یکنتواختی برابتر  0/717توزیت

است و نشتاندهندۀ ستازگاری آنهتا بتا شترایط اکولوژیتک

یکنواختتری در مقایسته بتا محتدودۀ شتاهد کته مقتدار آن

منطقهای است همچنین ،حضور 33درصد گونتههای گیتاهی

 0/591شده است دارد (مدول  )2بر اساس شتاخص تنتوع

رویشی تروییت بهعنوان دومین شکل رویشی

شانون ،محدودۀ سماقزار دارای تنوع بیشتری است ولو اینکه

منطقه ،بهدلیل کوتتاه بتودن یصتل رویتش استت؛ امتا کمتی

تعداد گونۀ آن ( 15گونه) کمتر از تعداد گونتۀ منطقتۀ شتاهد

بارندگی و خشکسالیهای اخیر ،شرایط نامساعد قرق و چترا

( 17گونه) استت تنتوع گیاهتان مستتلزم یاکتورهتایی چتون

آن ،تخری هایی که در اثر یشارهای ناشتی از ایتن

و ستایر شترایط

منطقه در طی

و متعاق

توپوگرایی ،خا  ،آب و هوا ،درمتهحرار

یراوانی گیاهان یکساله مؤثرند تروییتها با مکانیستم گریتز

در غنای گونهای است (زئو 3و همکاران)2005 ،

از خشکی ختود را قتادر میستازند کته در دورۀ خشتکی در
خواب باشتند یتا اینکته چرختۀ زنتدگی ختود را در شترایط
مناس

از نظتر رطوبتت تکمیتل کننتد (قهرمتاننژاد)2009 ،
1. Archibold

نتایج آزمون  tاستیودت نمونههای مستقل
برای تعیین مؤثرترین عوامل خاکی بر پراکنش گونۀ سماق در
2. Tolera
3. Zhao

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.19.11

عوامل بر منطقه تحمیل شده است ،از عواملی هستتند کته در

آبوهوایی بوده که از میان آنها مهمترین یاکتور تعیینکننتده

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.19.4.4

بنابراین زیتاد بتودن همیکری توییتهتا ،نشتاندهندۀ شترایط

مقادیر این شاخص معموالً بین 1/5تا  3/5تغییتر میکنتد،
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Medicinal Protector
Forage
Protector Medicinal
Protector Medicinal
Forage
Forage
Protector
Medicina, Protector
Forage
Forage
Protector, Medicinal

F
F
F
Sh
F
G
F
F
F
F
Sh

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

IT
IT
IT
IT
IT- ES
PL
IT
IT
IT
IT- ES
IT

T
T
G
He
Ge
He
He
T
T
He
He

Bibersteinia multifidia
Geranium
Iris songarica
Hymenocrater calycinus
Tulipa montana
Bromus tectorum
Stipa barbata
Rheum ribes
Ranunculus
Sanguisorba minor
Schlerohachis

Geraniaceae
Geraniaceae
Iridaceae
Lamiaceae
Liliaceae
Poaceae
Poaceae
Polygonaceae
Ranunculaceae
Rosaceae
Schlerophulriaceae

منطقتته از آزمتتون  tاستتتیودنت نمونتتههای مستتتقل بتتهمنظور

مهمترین عوامل مؤثر در پراکنش و توزی گونهها بتر استاس

در دو منطقتۀ

نتتایج آزمتون  ،PCAهتدایت الکتریکتی ،هتدایت الکتریکتی

شاهد و سماقزار استفاده شتد نتتایج نشتان داد کته در بتین

اشباع ،مواد آلی ،کربن ،آهک ،پتاسیم و سیلت شناخته شتدند

عوامل خاکی ،متغیرهای اسیدیته ،هدایت الکتریکتی ،هتدایت

در این زمینه ،محققان زیادی به بررسی تنوع گونههای گیاهی

الکتریکی اشباع ،کربن ،متادۀ آلتی ،آهتک ،پتاستیم و ستیلت

با عوامتل ییزیکتی و شتیمیایی ختا (هارتتل 2و همکتاران،

دارای اختالف معنیداری در سطح 5درصتد در دو منطقهانتد

2005؛ کرزیک 3و همکاران )2003 ،پرداختند برختی از ایتن

(مدول  )3متغیرهای پتاسیم ،هدایت الکتریکی ،متادۀ آلتی و

خواص شامل ساختمان ،ظرییت نگهداری آب ،حاصتلخیزی،

آهک در منطقۀ ستماقزار نستبت بته منطقتۀ شتاهد ایتزایش

یعالیتهتتای بیولتتوژیکی و هوادیتتدگی استتت (معفتتری و

بتته میتتزان  %80 ،%44 ،%37و  %140را

همکاران )2009 ،مادۀ آلی از عاملهای خاکی استت کته بتر

نشان میدهند این نتایج با یایتههای تحقیت روستتا ()2015

پوشش گیاهی منطقۀ مورد بررسی تتأثیر دارد ازایتنرو متادۀ

که بر روی گونۀ ستماق در منطقتۀ کاختک گنابتاد انجتام داد

آلی میتوانتد از عوامتل متؤثر بتر توزیت گونتههای گیتاهی

مطابقت دارد

محسوب شود نقش بیوشیمیایی مواد آلی در خا  ،در ایجاد

ییزیکی و شتیمیایی ختا

مقایسۀ خصوصیا

معنتتیداری بتتهترتی

رضاییپور و همکاران ( )2013نیتز در بررستی درختچتۀ

بستر مناس

برای یعالیت میکروارگانیسمها و ایزایش تعتداد

سماق در غرب ایران بیتان کردنتد از  ،متادۀ آلتی ،پتاستیم،

و تنوع یعالیت آنهاست نقش شیمیایی مواد آلتی در ختا ،

کلسیم و درصد رس عناصر مهم در پراکنش گونۀ ستماقاند

در ایزایش عناصر غذایی و ترکیبا

آلی در خا است که به

آنها دلیل این امر را چنین تومیه کردنتد کته ایتزایش میتزان

نوبۀ خود ،ظرییت متذب و نگهتداری عناصتر غتذایی را در

شده میزان خلل و یترج در ختا بیشتتر و

ایزایش میدهد (حتامیزاده )1990 ،بنتابراین عوامتل

الشبرگها باع

خا

بهتری را از لحاظ نفوذپذیری پیدا کند نتایج بهدستآمده این

تأثیرگذار در تفکیک گروه گونههای بومشناختی باشند روستا

یرضیه را تأیید میکند که تفتاو

در خصوصتیا

شتیمیایی

( )2015ایزایش عناصری مانند پتاسیم و مادۀ آلی را در خا

عناصر غذایی خا  ،منجر به پراکنشهای مکتانی متفتاوتی از

زیر اشکوب سماق در رویشگاه کال

گونتهها در زیتر تتتاج درختت میشتتود بنتتابراین الزم استتت

گزارش کرد و بیان نمود علتت ایتزایش شتاخصهای متورد

بهرهبرداران محلی را تشوی به حف گونۀ سماق کترد تتا بتا

اندازهگیری در زیر اشتکوب گیتاه ستماق ،ریتزش انتدامهای

اضایه کردن مواد باارزشی ماننتد پتاستیم ،متادۀ آلتی و کتربن

هوایی بر خا زیر اشکوب استت متادۀ آلتی بتهعنوان یتک

شتده و نقتش متؤثری در

عامل مثبت در حاصلخیزی و بهبود ستاختمان ختا  ،در اثتر

باع

ایزایش حاصتلخیزی ختا

کنترل و کاهش یرسایش خا ایفا کنند

احیای پوشش گیاهی ایزایش مییابد؛ ایتن ایتزایش میتوانتد

حضور یا عدم حضور یک گونه در رویشگاه وابستته بته
عوامل زیادی است خصوصیا

گناباد نسبت به شتاهد

ییزیکی ت شیمیایی ختا

یکی از دالیل کاهش دامنۀ تغییرا

امالح سدیم باشد بتهتب

ممله شاخصهای مهمی هستند که میتوانند بر تنوع و غنای

و پتاسیم نیز ایزایش مییابد سیلت نیز با تومه به مقدار ویژه

گونتتههای گی تاهی تأثیرگتتذار باشتتند (انرایتتت 1و همکتتاران،

برابر  0/278تأثیر یراوانی بر روی پراکنش گونهها دارد خا

 )2005بدیهی است که با تومته بته خصوصتیا

و شترایط

حاکم بر منطقه ،سهم هریک از عوامتل محیطتی در تغییترا
تنوع و غنای گونهای متفاو

خواهتد بتود در ایتن مطالعته،
1. Enright

سیلت یک خا مناس
صور

است که نفوذ آب در آن بتا اعتتدال

میگیترد و عناصتر غتذایی آن بهقتدر کتایی یتراوان

هستند
2. Hardtle
3. Krzic

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.19.11

از

ایزایش مادۀ آلی ،عناصر حاصلخیزکنندۀ خا نظیتر نیتتروژن

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.19.4.4

مرم مخصوص ظاهری کمتر شود و در نتیجه ختا شترایط

شتتیمیایی مومتتود در ختتا نیتتز میتوانتتد یکتتی از عوامتتل

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-10
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عامل دیگری که در مداستازی موامت گیتاهی در منطقته
نقش دارد ،عنصر پتاسیم است پتاسیم بهعنوان یکتی از عناصتر
غذایی ماکرو بوده که از لحاظ اهمیت ،پس از عناصتری چتون
نیتتتروژن و یستتفر قتترار دارد ایتتن عنصتتر در ختتا اغلت

در

ساختمان کانیها ومود دارد که پس از هوادیتدگی ،بهصتور
مصرف پتاسیم در گیاهان پس از نیتروژن بیش از عناصر دیگتر
است دلیل اصلی آن هم نقش عنصر پتاسیم در تنظیم یتوسنتز،
انتقتتال کربوهیتتدرا ها و ستتاخت پتتروتئین استتت (هتتالوین،1
 )2005ایزون بر این ،ومود پتاسیم در خا باع

تستهیل در

انتقال آب و مواد غذایی در خا شده است ازایتنرو پتاستیم
میتواند بهعنوان یک مادۀ حاصلخیزکنندۀ خا به شتمار آیتد
پتاسیم همچنین باع

ایزایش طول ریشه و در نتیجته ایتزایش

مقاومت گیاهان به خشکی میشود
آذرنیوند و همکاران ( )2003بیان کردند که عامل پتاسیم از
ممله عاملهای مؤثر در تفکیتک تیپهتای گیتاهی و ایتزایش

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-10

یون پتاستیم آزاد شتده و وارد محلتول ختا میشتود میتزان

مقاومت آنها به خشکی و ایزایش حاصتلخیزی ختا استت
رضاییپور و همکاران ( )2013و انرایتت و همکتاران ()2005
مهمتتی در ستتاختار ماکرومولکولهتتا و کلوئیتتدهای ختتا و
همچنین تبخیر و تعرق گیاهان دارد بنابراین نقتش عمتدهای را
در توزی پوشش گیاهی در مناط خشک ایفا میکند

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.19.11

1. Halvin

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.19.4.4

نیز بیان کردند که ایزایش درصد پتاسیم در گیاهان نقش بستیار

2۷
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جدول ( :)۲شاخصهای غنا ،تنوع و یکنواختی در دو محدودۀ نمونهبرداری
Tabel (2): Richness, diversity and evenness indices in two study areas

پال

Evenness

Fisher’s Alpha

Simpson

Shannon-Weiner

Species Richness

شاهد

0/591

3/08

0/137

1/667

17

سماقزار

0/717

3/06

0/323

1/942

15

جدول ( :)۳مقایسۀ خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در دو منطقۀ مورد مطالعه
Table (3): The comparision of soil physical and chemical characters within two study areas

)Saturation Moisture Percentage (SP%

pH

)EC (mmhos.cm-1

ECe

)Potassium (meq.lit-1

)Sodium (meq.lit-1

)Calcium (meq.lit-1

)Sand (%

)Clay (%

)Silt (%

)Carbon (%

)CEC (meq/100gr

)Lime percentage (TNV

)Organic matter (%

 :nsعدم تفاو

معنیدار؛ * :معنیدار در سطح 5درصد

شاهد

8/04

28

0/005

سماقزار

4/18

27/87

0/005

شاهد

220/7

28

0/002

سماقزار

318/2

16/65

0/004

شاهد

879

28

0/008

سماقزار

1119

26

0/009

شاهد

0/87

28

0/011

سماقزار

1/19

25/39

0/011

شاهد

2/72

28

0/901

سماقزار

2/69

23/85

0/901

شاهد

8/25

28

0/999

سماقزار

825

26/76

0/999

شاهد

3/7

28

0/337

سماقزار

4/96

24/86

0/338

شاهد

62

28

0/188

سماقزار

58/55

26/17

0/188

شاهد

3/7

28

0/824

سماقزار

3/6

18/76

0/824

شاهد

23/71

28

0/043

سماقزار

27/97

27/97

0/043

شاهد

0/21

28

0/002

سماقزار

0/37

27/85

0/002

شاهد

9/41

28

0/461

سماقزار

9/97

23/14

0/463

شاهد

4/7

28

0/002

سماقزار

11/3

20/77

0/002

شاهد

0/53

28

0/208

سماقزار

0/54

26/95

0/208

شاهد

0/36

28

0/002

سماقزار

0/65

27/7

0/002

*

*

*

*

ns

ns

ns

ns

ns

*

*

ns

*

ns

*

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.19.11

)N (%

سماقزار

25/06

27/48

0/142

ns

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.19.4.4

)Magnesium (meq.lit-1

25/75

28

0/142

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-10

متغیرهای محیطی

تیمار
شاهد

میانگین

درمه آزادی

آمارۀ t

معنیداری
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هدایت الکتریکی نیز یکی از شاخصهای مهتم ختا در
منطقه بوده که کنترلکننتدۀ یشتار استمزی و مقاومتت گیاهتان
نسبت به باال بودن درمۀ غلظت یونهای خا است

محدودی میتوانند در منطقه مستقر شوند
مدینسکی 1و همکاران ( )2010رابطۀ بین غنای گونتهای و
خصوصیا

میزان آهک از دیگتر عتواملی استت کته در منطقتۀ متورد

خا ماننتد نفوذپتذیری ،شتوری ،رس ،ستیلت و

اسیدیته را در منوب غربتی آیریقتا و نامیبیتا بتر روی  5گتروه

نمکهایی است که حاللیت کمی در آب دارد و در صورتی که

خا ذکرشتده تتأثیر معنتیداری بتر تنتوع گونتهای داشتتهاند

محلول درآید ،تولید یک قلیای قوی میکنتد و رشتد

همچنین نتایج پژوهش یابینگ )2008( 2بتا استتفاده از تجزیتۀ

بهصور

گیاهانی را که به  pHاسیدی نیاز دارند ،با محتدودیت روبتهرو

مؤلفههای اصلی ( )PCAدر چتین نشتان داد کته خصوصتیا

میسازد ازاینرو آهک بهمز برای گیاهتان آهکدوستت یتک

ییزیکی و شیمیایی بر روی همگنی زیستگاه تأثیرگتذار بتوده و

عامتتل بازدارنتتدۀ رشتتد استتت و قابلیتتت استتتفاده از عناصتتر

الگوی پراکنش موام گیاهی را در این مناط کنترل میکنند

ریزمغذی مانند روی و منگنز را برای گیاهان کتاهش میدهتد

استتتفاده از روشهتتای آمتتاری و تکنیکهتتای استفادهشتتده

البته برخی از گیاهان با میزان زیاد این متاده در ختا ستازگار

توانست یرضیۀ این تحقی مبنتی بتر تتأثیر عوامتل ختاکی بتر

شده و در خا هایی با میزان آهک باال استتقرار پیتدا میکننتد

کرده و نشتان دهتد کته

ومود آهک بهاندازۀ مناس

حضور و استقرار گونۀ سماق را اثبا

در ایجاد ساختمان خوب و تعدیل

عواملی همچون شوری یکتی از مهمتترین عوامتل در استتقرار

اسیدیتۀ خا نقش دارد ،ولی اگتر آهتک ختا بتیش از حتد

موام گیاهی منطقتۀ مطالعتاتی استت آگتاهی از ویژگیهتای

ایجتتاد ستتختالیه در ختتا و ایتتزایش

خا رویشتگاه هتر گونتۀ گیتاهی ،نقتش متؤثری در پیشتنهاد

اسیدیته خواهد شد با تومه به اینکه در ایران خا ها با کمبود

گونههای سازگار با شرایط خا در ستایر منتاط مشتابه دارد

آهک روبهرو نیستند و آهک معموالً بهحدی استت کته دیگتر

بنتابراین ،میتتوان از نتتایج ایتتن تحقیت در اصتالح و احیتتای

ایتتزایش یابتتد ،باعت

قترار میگیترد

مشابه استفاده کرد نتایج این تحقی میتواند به احیتا و توستعۀ

تأثیرش بر بایتت و حاصتلخیزی متورد بحت

برخی پژوهشگران نظیر رضاییپور و همکاران ( )2013به ایتن

منطقه و همچنتین متدیریت صتحیح در مهتت ایجتاد محتیط

کلسیم) یکی از عوامتل

برای رشد گونۀ سماق کمک کند و با مشتخص شتدن

نتیجه رسیدند که یاکتور آهک (کربنا

مناس

مهتتم تفکیتتک تیپهتتای گیتتاهی بتتوده استتت نتتتایج پتتژوهش

مهمترین عوامل تأثیرگذار بر پراکنش این گونه ،از صرف زمتان

زارعچاهوکی و همکتاران ( )2001نشتان میدهتد کته از بتین

بر روی عوامل اصتلی

عوامل توپوگرایی و خا بررسیشده ،سنگریزه ،بایتت ختا ،
آهک و هدایت الکتریکی خا  ،بیشترین تأثیر را در تغییر تنوع
گونههای گیاهی منطقه داشته ،بهطوری که با کاهش ستنگریزه،
سنگین شدن بایت خا و ایزایش هدایت الکتریکتی و آهتک
بهتتتدریج رویشتتگاههای

Pteropyrum olivieri, Artemisia

شدهاند همچنین با ایزایش محدودیتها تنوع گونتهای کتاهش
یایته است و هرچه مقدار محدودیتها زیادتر شود ،عتالوه بتر
کاهش تنوع موم

ایزایش همگنی میشود به عبتار

دیگتر

بهدلیل سخت شدن شترایط محیطتی ،یقتط گونتههای گیتاهی

صور

پذیرد

نتیجهگیری کلی
آگاهی از ارتباع بتین خصوصتیا

ختا و پتراکنش گیاهتان

مرتعی ،بهمنظور بهرهبرداری پایدار از مرات است در ایتن بتاره
الزم است خا و پوشش گیاهی شناخته شود و رابطۀ آنها بتا
هم تجزیه و تحلیل شود پژوهش حاضر با هدف اصلی تعیتین
نقش عوامل مذکور در پراکنش پوشتش گیتاهی ستماق منطقتۀ
مورد مطالعه صور

گریت نتایج برداشت پال هتا حتاکی از
1. Medinski

2. Yibing

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.19.11

 sieberi, Stipa barbata,با مقادیر تنوع گونهای متفاو

ظتاهر

و هزینۀ زیاد ملوگیری کرده و مطالعا

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1397.7.19.4.4

صفا

خا را تحت تأثیر قرار میدهد ،اهمیت آهتک از نظتر

پوشش گیاهی و مدیریت مرات و سماقزارها در ستایر منتاط

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-10

بررس تی بتتر پتتراکنش موام ت گی تاهی متتؤثر استتت آهتتک از
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با تومه به نتایج حاصل از تحقی حاضر میتوان بیتان کترد

این بود که مهمترین یرم رویشی منطقه یعنی همیکری توییتها

که امکان استقرار درختچۀ سماق بهعنوان یک گونۀ ستازگار بتا

درصتتد از58/33  استتت کتتهAsteraceae متعل ت بتته ختتانوادۀ

مناط خشک در طرحهای کنترل یرسایش و رسوب و احیتای

ممعیتتت گونتتهای منطقتته را تشتتکیل میدهنتتد و بعتتد از آن

،یضای سبز در مناط کوهستانی مناط خشتک و نیمهخشتک

t آزمتتون

بهویژه در استان خراسان و سایر مناط بتا شترایط اکولتوژیکی

استیودنت نمونتههای مستتقل بتر روی دادههتای خا شناستی

.مشابه ومود دارد

 هتدایت الکتریکتی،نشان داد که عاملهای هتدایت الکتریکتی

سپاسگزاری
پژوهش حاضر با حمایت مالی دانشگاه بیرمند تحتت قترارداد
 انجام شده است1333/د/1395 شمارۀ

درصتتد در منطقتته حضتتور دارنتتد33 تروییتهتتا بتتا

 پتاسیم و سیلت تفتاو، اسیدیته، آهک، مادۀ آلی، کربن،اشباع
معنتتیداری را در دو منطقتته دارنتتد و چهتتار عامتتل هتتدایت
 مادۀ آلی و آهک در منطقۀ سماقزار ایزایش، پتاسیم،الکتریکی
قابل مالحظهای را نسبت به منطقۀ شاهد نشان میدهند
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Extended Abstract
Introduction: The natural ecosystems of Iran are the most important origins of speciation in the world and
protecting this diversity is of great importance. Sumac species in Bideskan habitat is considered as one of the
most important rangeland sub-products that in addition to regional economic prosperity, it provides sustainable
employment for villagers and is considered as an important species for soil conservation. Therefore, by studying
the environmental conditions and the needs of the Sumac species, it would be possible to judge about its
geographic distribution, density and activity in different environments.
Material and methods: The habitat of Bideskan with an area of 3685 hectares is considered as one of the sub
basins of the Lut Desert great basin in Iran. During May 2016, through the field visit, vegetation information and
environmental factors were monitored. The area was divided into two parts of the natural Sumac beds and the
control area, however with the same geological formation. In each section, 15 plots (total of 30 plots and soil
samples) were taken by a random-systematic approach. A size of 10 × 10 m for the sampled plot was considered
according to the type of plants and their distribution in the area. Within each plot, information related to the
plants, including number and type, were recorded. During sampling, it was determined that the rootage direction
of the Rhus coriaria L. followed the longitudinal growth in the soil and moved in the direction of the gradient, as
a result, soil samples were taken from a depth of 0-30 cm. In the next step, taken soil samples were dried and in
order to prepare for soil tests, they were passed through a 2 mm sieve. Subsequently, the parameters soil texture,
saturation moisture content, pH, EC, OM, lime, Na, K, Ca, Mg, cation exchange capacity (CEC), and total
nitrogen (N) were determined in laboratory. To determine the diversity and species richness, the number of
species was counted in each plot within the two habitats of Sumac and control. Shannon-Weiner Species
Diversity Index, Simpson and Fisher Alpha were calculated based on the frequency of plant species using the
EstimateS win 9.1. The independent t-test was used in Statistical Package for Social Sciences (SPSS) software to
compare the measured variables in two areas of Sumac habitat and control.
Results and discussion: In total 24 species belong to 14 families were identified in area. The most dominted
familiy was Asteraceae having 8 species of total number of species, followed by Apiaceae, Geraniaceae, Poaceae
with 2 species each. Hemicryptophytes were the most important biological form with 14 species (54.16%), the
Trophites with 7 species (33.33%), Geophytes with 2 species (8.33%) and Phanerophytes with 1 species (4.16%)
were measured. Asteraceae species had a better adaptation to climatic conditions than other families. This could
be due to a better compatibility of this family with climatic harsh conditions, which gives them a high potential
of distribution. The presence of 58.33% Hemicryptophyte can be attributed to the dry-cold climate and
mountainous topographic conditions. Furthermore, the abundance of Therophyte (33%) revealed low rainfall,
recent droughts, unfavorable conditions of the enclosure and grazing and, consequently, the degradation caused
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by the impact of the pressures from these factors, are among the reasons that affect annual plants.According to
the Shannon-Weiner index, the Sumac habitat with the index of 1.942 is more diverse than the control area (with
an index of 1.667). The higher the evenness index, the distribution of species within the plot or a range is more
uniform; therefore, the Sumac habitat with uniformity equal to 0.717 has more uniform distribution compared to
the control area. According to the Shannon-Weiner and Simpson diversity indices, the Sumac habitat is more
diverse, although its number of species (15 species) is less than the number of species in the control area (17
species). The student's t-test of independent samples on soil data showed that the soil fctors EC, ECe, Ca, OM,
TNV, pH, K and silt content had significant differences in two regions. Moreover, four factors of EC, K, OM
and TNV in the Sumac habitat showed a significant increase compared to the control area. The falling of shoot
organs on the soil surface could be the main reason for the increase of K and OM under the stratum of the Sumac
plant. The increase in the content of litters causes the increase of soil porosity, the decrease of bulk density and
thus the soil gets better permeability conditions. The results confirm the significant role of Rhus coriaria in soil
conservation planning. Therefore, it is necessary to encourage local farmers to preserve this species.
Conclusion: Awareness of the relationship between soil characteristics and the distribution of plant species is
vital for the sustainable use of rangelands. Therefore, this study was aimed to determine the effect of soil
characteristics in the distribution of vegetation cover, especially Rhus coriaria L. in Bideskan habitat. The
sampling results indicated that the most important vegetative form of the region, is Hemicryptophytes, 58.35%
of the species population of the area, followed by Throphytes with 33% . The student's t-test of independent
samples on soil data showed that the soil properties EC, ECe, Ca, OM, TNV, pH, K and silt content had
significant differences in two regions. Moreover, four factors of EC, K, OM and TNV in the Sumac habitat
showed a significant increase compared to the control area. According to the results of this research, it can be
stated that it is possible to establish Sumac (Rhus coriaria L.) as a species compatible with arid areas (calcareous
soils with higher EC) to control erosion and sedimentation and improve revival of green spaces in mountainous
regions of arid and semi arid areas, especially in Khorasan province and others areas with similar ecological
conditions.
Keywords: Rhus habitat, Soil analysis, Species diversity, T test.

