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چكيده  

حفظ، اصالح و توسعه منابع طبيعي تجديدشونده بخصوص پوشش گياهي، مستلزم شناخت دقيق و جامع آن مي باشد  . براي 
دستيابي به بخشي از اين اهداف، طرح ملي آت اكولوژي در سطح كشور بر روي گونه  هاي مهم مرتعي اجرا گردي  .د  در استان قم 

نيز بر روي گونه سبط ) Stipagrostis plumosa ( ، مطالعات آت اكولوژي  انجام شد  . در اين مطالعه مواردي نظير رويشگاه گونه در 
سطح استان، مورفولوژي اندامهاي ه وايي و زيرزميني، مراحل فنولوژي  ، گونه هاي همراه و  نحوه تكثير و استقرار، تعيين گرديد  .

همچنين وضعي ت خاكشناسي زمين و  شناسي و  مناطق پراكنش ي وضعيت اقليم مورد مطالعه قرارگرفت  گونه  . با توجه به گسترش 
وسيع گونه  و تغييرات فاكتورهاي اقليمي و اكولوژيكي در سطح استان ، گرفته شد  سه سايت مطالعاتي در نظر  . نتايج نشان داد كه  

اين گونه در مناطق با خاك سيلتي ـ لومي، لومي ـ تواند به شني و لومي ـ رسي و شني مي عنوان گونه غالب مشاهده شده و با 
افزايش درصد رس خاك ، شده  از درصد تاج پوشش آن كاسته  و در خاكهاي  كامالً رسي مشاهده نمي  گردد  . همچنين اين گونه 

تحمل بااليي نسبت به ميزان شوري و آهك خاك داشته و دامنه هدايت الكتريكي  89 / 2- 27 / 0 لي مي موس بر سانتي متر و ميزان 
آهك  24 - 13 خاك تحمل مي  درصد را در نمايد   . اين گونه در سطح استان  900  ارتفاع از 1650 تا متر از سطح دريا رويش دارد  . 

ارتفاع آن بين  12 35 تا  متر بوده و در مواردي نيز در شرايط مناسب به حدود  سانتي 50 ي سانت متر مي رسد  . داراي ساقه هاي 
دسته اي و ريشه افشان مي  باشد  . نسبت طول ريشه به ساقه  در مرحله گلدهي 25 حدود  / نسبت وزن ريشه به ساقه حدود  و 1

47 / 0 باشد مي  . دوره فعاليت اصلي اين گونه عموماً از اواسط بهمن ماه  شروع گرديده و  تا اواخر تير ماه با بذردهي و پراكنش بذرها 
خاتمه مي يابد . تكثير گونه در مناطق   مساعد توسط بذر  انجام مي شود ، و در مناطق داراي فشار چراي زياد  به روش غيرجنسي 
صورت مي گيرد . توان به مقاومت شديد اين گونه نسبت به شرايط  از مهمترين داليل پراكنش وسيع اين گونه در سطح استان، مي

نامساعد محيطي و خشكي، تحمل باال نسبت به شرايط مختلف خاك، مقاومت زياد برداري و چرا و همچنين  به شرايط بهره
سيستم زادآوري مناسب آن اشاره نمود .  

 
واژه هاي كليدي : آت  اكولوژي، مرتع، قم، سبط  ) Stipagrostis plumosa (.  
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مقدمه   
پراكنش هر گونه گياهي در محدوده جغرافيا  ي ي خاصي 

امكان پذير است، زيرا هرگونه گياهي احتياجات محيطي 
ويژه اي دار د كه اگر قرار باشد در يك منطقه معين رشد و 

نمو و توليدمثل كند، بايد اين احتياجات تأمين گردد  
) مصداقي ،  1372 .( امروزه برداشتهاي غيراصولي سبب  

شده كه هر ساله از پتانسيل مفيد مراتع كاسته شده و به 
تدريج اين منابع از نظر كمي و كيفي دستخوش تخريب و  

تبديل گردند . آت  اك ولوژي يا اكولوژي فردي يعني  دانستن 
تاريخ زندگي اكولوژيكي گونه هاي مهم گياهي و عوامل 
محيطي كه بر زندگي آنها اثر مي گذارد ،  كه آگاهي از اين 

موضوع تواند  مي باعث جلوگيري از سير قهقرايي اين 
گونه ها شود  . با شناخت عوامل محدودكننده و كوشش در 

جهت رفع آنها مي توان كمك  شاياني به حفظ و توسعه 
جوامع مهم گياهي نمود .  
در اين تحقيق آت اكولوژي گونه سبط كه ازجمله 

مهمترين گياهان خانواده گرامينه نواحي خشك و بياباني و 
نيمه بياباني كشور و استان مي باشد ،  مورد مطالعه قرار 
گرفت  . گونه مذكور با توجه به ميدان اكولوژيك وسيع و 

پراكنش زياد د ر سطح كشور و استان، ارزش علوفه اي و 
حفاظتي، سازگاري مناسب با شرايط خاص مناطق خشك  

و نيمه خشك، مقاومت باال به چراي دام، مكانيزم توليدمثل 
قابل مالحظه و   ... داراي اهميت زيادي در اكوسيستمهاي 

مرتعي مناطق خشك كشور و استان بوده و براي مطالعات 
آت اكولوژي انتخاب گرد يد  .  

جنس   Stipagrostis در ايران داراي  9  گونه گياه 
گندمي چندساله بوده كه بيشتر در مناطق بياباني مركزي يا 
مناطق جنوبي ايران، در استانهاي هرمزگان، سيستان و 

بلوچستان، خوزستان، بوشهر، اصفهان، سمنان  و قم  

مي رويند و از مشهورترين گونه  هاي آنها مي توان   
St. pennata و   St.plumosa را   نام برد . ها گونه ي اي ن 

جنس  عالوه بر ايران در آفريقاي گرم و مرطوب و شمال 
آفريقا تا هندوستان، عراق، تركمنستان، افغانستان، سومالي، 

عربستان، مصر، آسياي مركزي و تركمنستان نيز مي رويند  
) مظفريان ، 1375 .(  

Faruqi (1980) ، در مطالعه اي بر روي گونه هاي 
م وجود در فلور ليبي به اين نتيجه رسيد كه گونه 

St.plumosa  جزو گياهاني است كه سازگاري بسيار بااليي 
با شرايط سخت و شكننده صحراي  آ فريقا دارد .  

Avinoam (1996) در خصوص سازگاري گونه  هاي 
مختلف جنس  Stipagrostis هاي شني  بر روي تپه

تحقيقاتي را انجام داد و به اين نتيجه ر سيد كه در جهان 
قديم اين جنس داراي چهار تيپ اكومورفولوژيك بوده كه 

سه تيپ آن در تپه هاي شني و يا مناطق با خاكهاي فرسايش 
يافته و يك تيپ آن  گونه هاي يكساله اي بودند كه  در مناطق 

با بارندگي كمتر از  50 متر رشد مي ميلي كردند .  
در استان قم دو گونه  St.plumosa St.karelini و   از 

جنس مذكور مشاهده گرديده كه مطالعات بر روي گونه  
St.plumosa  كه به نامهاي سبد، نسي، توفال، توپال، سبط 

پرمرغي، سبط پاكوتاه و جارو پيغمبري نيز معروف 
مي باشد،   انجام شد . گونه   مذكور در سطح استان  ، بيشتر در   

مناطق بياباني و نيمه بياباني و استپي ازجمله در من اطق 
حسين آباد ميش مست، جاده كاشان، باغيك، چاهك، كوه  

نمك، كهك، اطراف  درياچه   حوض  سلطان،   سعادت آباد،  
تاج خاتون، سنجگان و ميم مشاهده مي  گردد .  

لقمان  ) 1370 ( ، در مطالعه اي با بررسي  عامل هاي 
مختلف اكولوژيكي، از بين گياهان متنوع بياباني ، گونه 

سبط ه را ب عنوان  ي يك ها از گونه ي  مناسب جهت 
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منظرساز ي ي در اقل م ها ي ي خشك و ن مه خشك با ارتفاع 
400 1200 تا   متر و با خاك سبك تا متوسط و واحد 

يف يز وگراف ي ك دشت و كوهستان، ذكر  نمود .  
لئونارد  ) 1380 ( ، در اي وابستگي مطالعه هاي 
كورولوژيك گونه  هاي مناطق بياباني و نيمه بياباني را در 

گروههاي .  گياهي مورد بررسي قرار داد وي ناحيه ايراني - 
توراني را به  4 ناحيه  زير تقسيم نموده و برحسب حضور 

گونه ها ي Stipagrostis جنس   در هر يك از مناطق فوق 
به  اين نتيجه رسيد كه  گونه St.plumosa   به عنوان رابط 

سراسري صحرايي  - - سندي و ايراني به  توراني شماررفته 
و در شمال غرب ي هند و كشمير، ساحل، اتيوپي و درياي 

مديترانه شرقي و اريتره و بر روي ماسه خالص و شن و  
ريگ كم و بيش مخلوط با ماسه يافت مي  شود  .  

باقري  ) 1379  ( با بررس ي ات  ارتباط متقابل خصوصي
فيزيكي و شيميايي خاك با گياه به اين نتيجه رسيد كه  

همبستگي مثبت و معني داري  يب ن تاج پوش ش   گونه
St.plumosa و   عامل هاي ، آهك كل   ضخامت افق سطحي

و وجود دارد  درصد شن  . همچن ي ن  عامل هاي  درصد مواد 
آلي ،  درصد پتاسيم و درصد رس همبستگي منفي و 
معني دار  ي اين گونه  با تاج پوشش  داشتند  .  

اكبرزاده  ) 1377 ( ، در مطالعه اي بر روي فنولوژي 
گياهان مرتعي منطقه البرز مركزي  ، اعالم نمود كه  شروع 

رويش و  آغاز  مراحل زايشي در گياه داراي ارتباط منطقي  
با درجه حرارت محيط  بوده و  با افزايش ارتفاع، گلدهي 

نيز ديرتر صورت مي گيرد  . به طوري كه  با افزايش ارتفاع 
تأخير در وقوع مراحل فنولوژيك مشاهده مي شود  .

همچنين  نوسان بارندگي در سالهاي مختلف،  مراحل 
رويشي گياهان را تحت تأثير قرار داده و در مناطق استپي 

اين نوسان هاي باشد شديدتر مي .  

ي ك ان ي ( و شاهمرادي  پور 1383 ( ، در مطالعه اي بر روي 
آت اكولوژي گونه  Cyperus eremicus  در استان اصفهان، 

اين گونه را به عنوان  ي يك ها از گونه ي ي مرتع  مرغوب در 
شرا ي ط سخت مح ي شنزارها عنوان نمود يط ند  و  گونه سبط  

(St.plumosa)  را ب ه عنوان  ي يك ها از گونه ي اين  همراه  گونه  
ذكر  نمود ند .  

 
مواد و روشها  

استان  قم  از نظر پستي و بلندي، به دو بخش كامالً 
مجزا تقسيم  شد ،ه طوري به كه  3/ 28  درصد از سطح استان 

را مناطق كوهستاني و  7/ 71  بياباني  درصد را مناطق دشتي،
و نيمه بياباني اشغال كرده است  . بيشتر  ارتفاعات استان در 

قسمت غربي و جنوب غربي استان قرار دا رد .  بلندترين 
نقطه ، 3176 كوه پونه با ارتفاع   متر از سطح دريا و 
پست ترين نقطه آن در حاشيه درياچه نمك با ارتفاع   790  

متر از سطح دريا واقع شده است . روند تغييرات با  رندگي 
در منطقه، مديترانه اي  بوده  كه فصل خشك منطبق بر 

تابستان و فصل بارش منطبق بر دوره سرد سال است  . پس 
از نواحي غربي، بخش جنوبي استان بيشترين بارندگي  

) حدود  280 متر ميلي  ( را دارد  . البته اين در حاليست كه 
ميزان بارندگي در استان قم  از غرب به شرق و همچنين از 

جنو ب به شمال  ك استه مي شود  .  
حداكثر درجه حرارت در ايستگاههاي اطراف شهرستان 
قم در تيرماه و در ايستگاههاي غرب استان در مردادماه 

مي باشد   . همچنين حداقل درجه حرارت، در دي ماه مي باشد  .
متوسط درجه حرارت ماهانه در داخل محدوده استان كمتر به 

زير صفر مي رسد و معموالً باال ي صفر مي باشد، ولي اختالف  
درجه حرارت روزانه در  بيشتر  نقاط استان به خصوص نواحي 
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مركزي و جنوبي بسيار باال  بوده ، بطوري كه اين اختالف تا 20  
درجه سانتي گراد   نيز ثبت گرديده است  .  

با  استفاده از  روش دومارتن اصالح شده، اقليم  عمده استان 
خشك ب ي ابان ي دل م معتدل و فراخشك معت ي باشد  ) شكل  2.(  
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شكل  1- ( منحني آمبروترميك ايستگاه قم  1384 - 1370 (  

 
مشخصات  - يسا هات مورد مطالعه ي  

سايت حسين آباد ميش مست  
اين سايت در  27  كيلومتري جنوب شرقي شهرستان قم 

در مسير جاده قم به سمت روستاي حسين آباد ميش مست 
و در ارتفا ع 900 .  متري از سطح دريا قرار دارد اين منطقه 

به صورت تپه ماهوري بوده و داراي شيب متوسط  5  %
مي باشد   . متوسط بارش منطقه  147 متر ميلي ميانگين دماي  ،

حداكثر  متعلق به تيرماه و حدود  31 گراد و درجه سانتي  

ميانگين دماي مربوط به دي  حداقل ماه و  7  + درجه 
سانتي گراد مي  باشد .  فصل بارش از اوايل دي تا اواخر 

ارديبهشت ماه بوده و دوره خشكي حدود هفت ماه از سال 
مي باشد  . همچنين حدود  13  % از بارش منطقه به صورت 

برف مي باشد  . سايت مذكور در طول فصل رويش،  قرق 
بوده و در پايان فصل رويش و در اواخر پائيز و اوايل 

زمستان به صورت چراي تأخيري مورد چ راي دامهاي 
اهالي روستاي حسين آباد ميش مست ، گيرد قرار مي .  
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شكل  2- آباد ميش نماي عمومي سايت حسين مست   

 
سايت كوه نمك  

اين سايت در  22 غربي شهرستان قم  كيلومتري شمال
در مسير جاده قم ـ گازران و در ارتفاع  940  متري از 

سطح دريا قرار دارد  . منطقه به صورت دشتي و مسط ح 
و داراي شيب حدود  3  % مي باشد  . متوسط بارندگي 

منطقه  159 متر، متوسط حداكثر دما متعلق به تيرماه  ميلي
و حدود  33 درجه سانتي  گراد  و متوسط حداقل دما 

مربوط به دي ماه و حدود  8 گراد  درجه سانتي است  .
فصل بارش از اوايل دي ماه تا اواخر ارديبهشت ماه بوده 

و دوره خشكي هفت باشد ماه از سال مي  . همچنين 
حدود  11  % بارش منطقه به صورت برف مي باشد  . اين 

سايت به طور كامل قرق بوده و هيچ گونه بهره برداري از 
آن صورت نمي گيرد   .  

 

سايت چاهك   
اين منطقه در  53  كيلومتري غرب شهرستان قم و در 

مسير جاده ساوه به سمت روستاي چاهك از بخش 
خلجستان و در  ارتفاع  1350 از سطح در متر  ي ا  و متوسط 
بارندگي منطقه  213 متر، متوسط حداكثر دما  ميلي 29  

درجه سانتي گراد  و متوسط حداقل دما  5 گراد  درجه سانتي
مي باشد  . فصل بارش در منطقه از اواخر آذرماه تا اواخر 

ارديبهشت ماه بوده و مدت خشكي  6 باشد ماه از سال مي  .
همچنين  17  % بارندگ ي منطقه به صورت برف مي  باشد  .

سايت مذكور به صورت تپه ماهوري و كوهستاني بوده و 
داراي شيب حدود  10 5 ـ  13  و حداكثر  درصد  % و جهت 

شيب شمالي مي باشد   . چرا در منطقه آزاد بوده ، اما   محل  
آماربرداري قرق  مي  باشد .  
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-   روش تحقيق
ابتدا  محدوده  رويشگاه گونه مورد مطالعه با ا ستفاده از 

منابع موجود در  سطح استان تع يي ن  گرديد  . سپس 
مشخصات كلي رويشگاه از نظر پستي و بلندي، ارتفاع، 
شيب، جنس، عمق، بافت و شيمي خاك، ميزان، نوع و 
پراكنش بارندگي و درجه حرارت با توجه به مطالعات 

صحرايي  بررسي شد  . با توجه به  مشخصات كلي  
رويشگاه ، ميدان اكولوژيك  با  سبط مشخص گرديده و 

توجه به تغييرات  عامل هاي  اكولوژيكي در سطح استان، 
سه سايت مطالعاتي جهت انجام ساير مطالعات، در نظر 

گرفته شد . در هر يك از سايتها با مراجعه به عرصه،   
مطالعات مربوط به مراحل فنولوژي ، در دو سال متوالي   

) 81 1380 و  ( يادداشت برداري و ثبت گرديد  .  

براي گيري پوشش  اندازه گياهي و زاد آ وري گونه  در 
هر يك از سايتهاي مطالعاتي، سه ترانسكت  200  متري در 

جهت شيب كلي منطقه قرار داده و در هر ترانسكت، 10  
پالت چهار متر مربعي   ) هر سايت   30 )  پالت قرار داده  شد 

و  عامل هاي هاي  مختلف ازقبيل درصد تاج پوشش گونه
گياهي، درصد سنگ  و سنگريزه، درصد الشبرگ و درصد 
خاك لخت، تراكم ثبت گرديد  زادآوري و . همچنين در  

مركز هر يك از ترانسكتها، يك پروفيل خاك شناسي جهت 
مطالعه خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك از قبيل 

شوري (EC) ، اسيديته (PH) ، درصد مواد آلي، بافت   و
ضخامت افق ها  ، حفر و پس از نمونه برداري از هاي  افق

مختلف، فاكتورهاي فوق تعيين گرديد . اي  سيستم ريشه و 
چگونگي زادآوري گونه از ديگر مواردي بود كه در اين 

تحقيق مطالعه شد .  
 

 
شكل  3- رويشگاههاي گونه   سايتهاي مورد مطالعه در موقعيت اقليمي و مكاني Stipagrostis plumosa   قم در سطح استان
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نتايج  
در هر يك از س ايتهاي مطالعاتي  سبط گونه  منتخب،

غالب تيپ را تشكيل داده و ساير گونه هاي گياهي، 
به عنوان گونه همراه در پوشش گياهي حضور دارند  

) جدول  1.( در دو سايت حسين  آباد ميش مست و كوه نمك 
با توجه به اينكه جنس خاك از ماسه هاي روان تشكيل 

گرديده و با توجه به قطر ذرات خاك، در صد سنگ و 
سنگريزه كمتر از سايت چاهك آ بر ورد گرد ي . د  

 
جدول  1- هاي مورد مطالعه مشخصات پوشش گياهي سايت  

درصد پوشش  تاجي  

نام منطقه تيپ گياهي   

سنگ و 
سنگريزه 

) درصد (  

فراواني 
) درصد (  

تراكم  ) تعداد 
در مترمربع (  

ساير 
گونه ها   

St.pl  

خاك لخت 
) درصد (  

بقاياي 
گياهي 

) درصد (  

حسين آباد  St.pl  53 / 8  97  77 / 2  26 / 9  35 / 6  39 / 70  47 / 5  

چاهك  St.pl-Annual grass  15 / 63  87  4/ 2  35 / 15  8/ 5  10 / 11  6/ 4  

كوه نمك  St.pl-Annual grass  77 / 17  100  3/ 4  75 / 14  9  28 / 54  2/ 4  

 
مطالعات خاك شناسي نشان داد كه   اين گونه در تمامي  

خاكها بجز خاكهاي رسي مشاهده مي  گرد  د  . همچنين از 
سه سايت مطالعاتي در اين طرح كه گونه مذكور در آنها 

گونه غالب تيپ را تشكيل مي دهد، در دو سايت 
حسين آباد ميش  مست و كوه نمك، جنس خاك از ماسه 

روان كه به مرور زمان استقرار و تثبيت ياقته اند، تشكيل 
گرديده و نشان دهنده مطلوبيت شرايط خاك مذكور براي 

اين باشد  گونه مي  . جدول  ) 2  ( نشان دهنده تحمل باالي 
گونه سبط نسبت به ميزان آهك مي باشد، در تمامي 

سايتهايي كه اين گونه به عنوان گونه غالب تيپ مي باشد، 
آهك بين  24 13 ـ  درصد  بود  . همچنين اين گونه تحمل 

بااليي نسبت به شوري و هدايت الكتريكي خاك داشته ، 
به طوري كه دامنه ش وري بين  89 / 2- 27 / 0 موس بر  ميلي

سانتي متر را در سايتهاي مورد مطالعه تحمل مي نمايد  .
دامنه اسيديته خاك در سايتهاي مطالعاتي  ) 8-5/ 7  = pH  (

نشان داد  كه اين گونه ميل به خاكهاي خنثي تا كمي قليايي 
دارد .  

اين گونه در سطح وسيعي از استان از ارتفاع  900  متر 
در كناره درياچه  حوض سلطان تا ارتفاع  1650  متري در 

منطقه چاهك رويش دارد  ) جدول  3  .( از نظر اقليمي گونه 
فوق در مناطق بياباني و نيمه بياباني و استپي مشاهده 

مي گردد، ولي بيشتر در مناطق بياباني و نيمه  بياباني تشكيل 
تيپ غالب داده و در ساير مناطق عموماً به عنوان گونه 

همراه تيپ بشما ر مي رود   . از نظر شيب، اين گونه در 
شيب هاي بين  2 30 تا  ها مشاهده  درصد و در تمامي جهت

گرديد، ولي عموماً در شيب هاي كمتر از  10  % و جهت هاي 
شمالي داراي تاج پوشش قابل توجه مي باشد  . از نظر ميزان 

بارندگي در دامنه بين  280 100 ـ  متر به ميلي خوبي استقرار 
يافته و رشد  و نمو مي نمايد .  
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جدول  2- شناسي گونه سبط در سايت نتايج مطالعات خاك هاي مورد مطالعه   

نام سايت شماره پروفيل افق عمق   
(cm)  

هدايت الكتريكي  
(ds/m)  

درصد آهك اسيديته  درصد ماده آلي  بافت خاك   

A 15  - 0  375 / 0  19  6/ 7  13 / 0  SL 

AC 30  - 15  311 / 0  1/ 22  7/ 7  0  LS 1 

C < 30  318 / 0  19  7/ 7  0  LS 

A 14  - 0  283 / 0  21  4/ 7  16 / 0  SL 

AC 28  - 14  27 / 0  23  5/ 7  0  SL 2 

C < 28  27 / 0  16  6/ 7  0  SL 

A 14  - 0  55 / 1  8/ 24  9/ 7  16 / 0  LS 

AC 35  - 14  478 / 0  1/ 18  8/ 7  0  LS 

چاهك  

3 

C < 35  854 / 0  3/ 22  7/ 7  0  LS 

A 15  - 0  412 / 0  5/ 21  5/ 7  17 / 0  SCL 

AC 30  - 15  31 / 0  2/ 23  8/ 7  0  LS 4 

C < 30  317 / 0  2/ 24  5/ 7  0  SCL 

A 14  - 0  316 / 0  17  5/ 7  23 / 0  LS 

AC 28  - 14  284 / 0  21  5/ 7  1/ 0  LS 5 

C < 28  379 / 0  20  6/ 7  0  LS 

A 16  - 0  721 / 0  8/ 22  9/ 7  13 / 0  SCL 

AC 40  - 16  825 / 0  26  8  0  SCL 

كوه نمك  

6 

C < 40  634 / 0  27  8/ 7  0  SCL 

A 30  - 0  373 / 0  5/ 14  5/ 7  211 / 0  SL 7 
C < 30  39 / 0  3/ 18  7/ 7  0  LS 

A 30  - 0  311 / 0  13  5/ 7  219 / 0  SCL 8 
C < 30  29 / 0  23  5/ 7  0  L 

A 35  - 0  31 / 2  14  7/ 7  19 / 0  S 

حسين آباد
ميش مست

9 
C < 35  89 / 2  1/ 17  8/ 7  0  LS 
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جدول  ) 4  ( نسبت ر يشه به شاخ و برگ  ) ساقه (  گونه 
سبط را نشان مي دهد  . همان گونه كه  مشاهده مي گردد،  

سايت حسين آباد ميش مست ، باالترين نسبت وزن ريشه به 

شاخ و برگ سايت  و  چاهك  بيشترين نسبت طول ريشه 
به ارتفاع باشند را دارا مي ساقه .  

 
جدول  نسبت وزن و طول ريشه به شاخ و برگ در گونه  -4 سبط  

ف
ردي
 

نام سايت  

متوسط وزن 
شاخ و برگ 

) گرم (  

متوسط وزن ريشه  
) گرم (  

نسبت وزن 
ريشه به شاخ  

  و برگ

متوسط ارتفاع 
گياه  (cm)  

متوسط طول 
ريشه  (cm)  

نسبت طول 
ريشه به ارتفاع  

ساقه  
حسين 1 آباد   25  18  74 / 0  35  38  11 / 1 
كوه 2 نمك  40  14  35 / 0  34  39  21 / 1 
چاهك 3  52  19  34 / 0  20  29  43 / 1 

 
جدول وضعيت سيستم ريشه )5 ( اي گونه سبط در هر 

يك از سايت هاي مطالعاتي را نشان مي دهد  . به طوري كه 
سايت حسين آباد ميش مست، كمترين و سايت چاهك 

بيشترين  تعداد ريشه  در  هر پايه در سايت  هاي مطالعاتي  را 
دارا مي باشند .  

 
جدول  وضعيت سيستم ريشه -5 اي گونه سبط هاي مطالعاتي در هر يك از سايت  

نام سايت  
تراكم 
ريشه  

شدت 
نفوذ  

حداكثر گسترش  
ريشه  ) cm(  

حداكثر طول 
ريشه  ) cm  (  

متوسط تعداد 
ريشه در هر پايه  

سيستم ريشه 
متوسط طول 

ريشه  ) cm  (  

حسين آباد متوسط  زياد   34  51  52 افشان   38  

كوه نمك متوسط  زياد   33  54  80 افشان   39  

چاهك متوسط  متوسط   30  38  97 افشان   29  
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شكل  4- هاي مطالعاتي مراحل مختلف فنولوژي گونه سبط در سايت  

 
شكل  ) 4  ( مراحل مختلف فنولوژي گونه سبط در هر 

يك از سايت هاي مطالعاتي را نشان مي دهد . سايت  
حسين آباد ميش مست ، زودترين و سايت چاهك ديرترين 

مراحل  فنولوژي را در بين سايت هاي موردمطالعه دارا 
مي باشند  كه علت اين امر اختالف ارتفاع سايت  هاي مورد 

مطالعه مي باشد . طوري به كه مراحل فنولوژيكي گونه سبط 
در سايت حسين آباد  ) با ارتفاع  900 از سطح دريا  متر  (

زودتر از سايت چاهك  ) با ارتفاع  1350 )  متر از سطح دريا
به وقوع پيوندد مي .  

توليدمثل اين گونه در مناطق داراي شدت چراي كم تا 
متوسط، توسط  بذر صورت گرفته و در مناطق با چراي  

شديد ، ( بيشتر با تكثير غيرجنسي  رويشي  ( انجام شو مي د  .
ميزان توليد بذر در هر پايه قابل مالحظه  بوده و در حدود  

2100 باشد  عدد مي  . شكل خاص بذ رها  ك كه داراي ريش
سه شاخه و پرزدار م ي باشد،  كمك زيادي به پراكنش و 

استقرار آنها در سطح مرتع مي نمايد پرزهاي ريشك باعث  . 
پراكنش بذر در سطح وسيعي از مرتع توسط باد گرديده و 
پس از قرارگرفتن بر روي سطح خاك باعث گردش 

مته وار بذر و ورود آن به خاك مي  شود  . همچنين 
ريشك هاي جانبي بذر  ، عمق قرار گرفتن بذر در خاك را 

كنترل نموده و بذر  را  در عمق حدود  2-5/ 1 متري  سانتي
مستقر  مي نماي ن د  . در مناطق با شدت چراي زياد در 

صورتي كه فشار چرا پس از مدتي برداشته شود، گياه 
دوباره هاي گل اقدام به توليد ساقه دهنده نموده و با 
طوالني نمودن طول دوره رويش، مقد اري  بذر توليد 

مي نمايد   . در صورت ادامه  شدت فشار چرا ،  اين گونه 
امكان توليد ساقه هاي گل دهنده و توليد بذر نداشته و به 

روش غيرجنسي تكثير مي يابد  . نحوه عمل بدين صورت 
است كه اين گياه هر ساله توليد پنجه هاي جديدي نموده 

كه اين پنجه ها از سمت داخل به سمت خارج گسترش  
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يافته و در اثر شدت چرا، پنجه هاي داخلي از بين رفته و 
ارتباط قسمت هاي پيراموني گياه با مركز قطع گرديده و 

گياه به چند پايه مجزا تقسيم مي گردد  .  
اين گونه در مناطقي كه به عنوان گونه غالب تيپ 

مي باشد، عموماً با  هاي گونه تاغ   ) Haloxylon 

ammodendron (، (  اسكنبيل Calligonum bungei ( ، سبط 
كاشاني  ) St.karelini ( ، خارشتر  ) Alhagi persarum (  ،
جغجغه  ) Prosopis stephaniana (  ، اويارسالم  ) Cyperus 

eremicus ( ، پيچك برگ كركي  ) Convolvulus 

pilosellaefolius ( (  اشنان و Seidlitzia rosmarinus ( 
مشاهده مي گردد  . گونه ها تاغ، اويارسالم ي و سبط   كاشا ني  

) آسياي مركزي باعث ايجاد شرايط مطلوب براي رشد و  )
نمو و استقرار سبط مي شوند  . گونه هاي مذكور در مناطقي 

كه داراي ماسه هاي روان فعال مي باشند، استقرار يافته كه 
تاغ با ارتفاع زياد، حجم شاخ و برگ فراوان و ريشه هاي 

بلند و گونه هاي اويارسالم و سبط كاشاني با فرم  خاص 
پشته اي و قدرت باززايي و تكثير غيرجنسي، بر روي 

شنهاي روان استقرار يافته و باعث تثبيت شنهاي روان 
مي گردند   . در چنين شرايطي گونه سبط استقرار يافته و به  

حفظ و تثبيت اين شرايط كمك مي نمايد  .  
گونه سبط  به دليل آساني قطع هنگام چراي دام و 

توانايي باال در بازساز ي خود پس از چرا،  يكي از 
مقاومترين گونه هاي گياهي نسبت به چراي دام مي باشد . 

اين امر از وارد آمدن صدمه به ريشه و ساير قسمتهاي گياه 
جلوگيري نموده و موجب رشد بهتر گياه پس از برداشت 

مي گردد  . توانايي باالي بازسازي،  باعث م ي گردد كه  اين 
گونه پس از چندين بار برداش ت در طول يك سال دوباره ،  

رشد رويشي خود را كامل نموده و به مرحله گلدهي و 
توليد بذر وارد شود و در مناطق داراي دوره چراي  

طوالني، فنولوژي اين گونه افزايش يافته و حتي در 
ماههاي شهريور و مهر كه فصل خزان اين گونه مي باشد، 

توليد بذر  نمايد  .  
كوتاه بودن طول دوره رشد  رويشي و ايجاد 
سرشاخه هاي نوك  تيز  از مكانيزمهاي جلوگيري از چراي 

دام  در اين گونه م ي باشد  . اين گونه حداكثر در چهارماه 
سال تمامي مراحل فنولوژي خود  را  تكميل نموده و وارد 

مرحله ركود پائيزه مي گردد   . از طرفي ساقه هاي  نوك تيز 
باقي مانده گونه از سالهاي قبل، مانع رغ بت دام به چراي 
دوباره گردد  از اين گونه مي  . همچنين اين گونه با ايجاد 

ريشك در مراحل رشد زايشي و ايجاد بذرهاي نوك تيز،  
باعث كاهش ارزش رجحاني گرديده و رغبت دام را 

نسبت به چراي آن كاهش مي دهد .  

 
بحث  

گونه سبط به عنوان يكي از اصلي ترين عناصر مراتع 
بياباني و نيمه ب ياباني و استپي كشور بشمار مي رود  . اين 

گونه از ميدان اكولوژيك وسيعي برخوردار بوده و مقاومت 
بااليي نسبت به شرايط ن امساعد محيطي دارا مي باشد  

) لقمان  ، 1376  .( اين امر باعث  شد ه كه اين گونه در سطح 
وسيعي از مراتع استان مشاهده ش و د، به طوري كه تقريباً در 

تمامي مناطق  استان به غير از مراتع نيمه استيپي به 
صورت كم و بيش مشاهده مي  گردد  .  

از نظر اقليمي اگرچه گونه سبط در مناطق بياباني و 
نيمه بياباني و استپي مشاهده مي گردد، ولي بيشتر در مناطق 

بياباني و نيمه بياباني تشكيل تيپ غالب داده و در ساير 
مناطق عموماً به عنوان گونه همراه ه تيپ ب شمار مي  رود  .  

خصوصيات خاك ب ه ويژه بافت خاك يكي از مهمترين 
عوامل مؤثر بر پراكنش اين گونه بوده ، طوري به كه اين 
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گونه تقريباً در تمامي خاكها بجز خاكهاي رسي مشاهده 
مي گردد  . اين گونه در خاكهاي رسي  و رسي  ـ شني  

نزديك درياچه حوض سلطان بصورت تك پايه هايي  
پرا كنده مشاهده مي گردد،   درحالي كه آباد  در منطقه حسين
ميش مست با شرايط آب و هوايي و ارتفاع يكسان و با 

نوع خاك لومي ـ رسي ـ شني و لومي ـ شني ،  تشكيل 
تيپ داده و از تراكم، فراواني و درصد تاج پوشش قابل 

مالحظه اي برخوردار مي باش . د همچنين جنس خاك در دو 
سايت حسين آباد مست و كوه نمك، از ماسه ميش هاي 

روان كه به مرور زمان استقرار و تثبيت يا ف ته اند، تشكيل 
گرديده و نشان دهنده مطلوبيت شرايط خاك مذكور براي 
اين گونه مي باشد . اين نتايج با نتايج لئونارد   ) 1380  (

منطبق مي باشد  . همچنين اين گونه در ساير مناطق استپي 
استان به صورت كم و عنوان گونه همراه  بيش پراكنده و به

مشاهده مي شود، ولي در منطقه چاهك با توجه به 
خصوصيات خاك منطقه، تشكيل تيپ غالب داده و از تاج 

پوشش و تراكم مناسبي برخوردار مي باشد .  
وجود درصد باالي ماسه و سيلت در بافت خاك 

مناطق بياباني و نيمه بياباني، نخست   باعث كاهش ميزان 
كاپيالريته خاك  شد ه و ب ه حفظ و ذخيره  نزوالت جوي در 

اين مناطق كمك م  ي نما ي د  . درثاني با توجه به ويژگي  
خاص بذ رهاي ، اين گونه اين امر به جوانه  زني و استقرار 

مناسب  بذ رهاي نمايد اين گونه كمك زيادي مي  . همچنين 
پنجه هاي گياه در طول فصل رويش ،  از نزديكي سطح يقه 

توليد ري شه هاي نابجا نموده كه اين ريشه ها به سرعت وارد 
خاك گرديده و وظايف ريشه در تأمين آب و مواد غذايي 

و استقرار گياه را بر عهده مي  گيرند   . همچنين با توجه به 
وجود درصد باالي ميزان آهك در خاك تمامي 

سايت هايي كه اين گونه به  عنوان گونه غالب تيپ مطرح 

مي باشد، مي  توان  اين گونه را گونه اي آهك دوست در نظر 
گرفت  ) باقري  ، 1379 .(  

اين گونه تحمل بااليي نسبت به شوري خاك دا شته ، 
اما اينطور به نظر مي  رسد كه كاهش ميزان تاج پوشش و 

تراكم گونه سبط رابطه مستقيمي با  افزا ي يش م زان شور  ي
در سايت هاي كوه نمك و حسين آباد ميش مست  . دارد
ويژگيهاي  سيستم ريشه در اين گونه ازجمله ترشح مواد 

چسبناك از ريشه ها و نسبت ريشه به شاخ و برگ، باعث 
ايجاد وضعيت بهتر گياه در استقرار و رشد بهينه اين گونه 

نسبت به ساير گرامينه ها در مناطق خشك و بياباني استان 
گرديده است .  

همان گونه كه ذكر گرديد، اين گونه داراي فنولوژي 
م تفاوتي در مناطق مختلف بوده كه از عمده   ترين داليل آن 
مي توان به ارتفاع منطقه رويش از سطح دريا اشاره نمود 

كه با مشاهدات  اكبرزاده  ) 1377 ( .  همخواني دارد در 
حسين آباد ميش مست و كوه نمك كه تقريباً داراي شرايط 

آب و هوايي، خاك و ارتفاع يكساني مي باشند، تشابه 
زيادي گردد در مراحل فنولوژي مشاهده مي  . در چاهك با 

توجه به ارتفاع باالتر منطقه و سرماي ديررس بهاره، 
شروع رشد و جوانه زني گونه با تأخير يك ماهه نسبت به 

حسين آباد ميش مست صورت مي گيرد، ولي در مراحل 
بعدي فنولوژي اين تأخير مقداري كاهش يافته و به 

حدود 20 رس روز مي .د  
ا ز نظر نسبت ريشه به شاخ و برگ همان گونه كه در 

جدول  ) 4  ( مشاهده مي گردد، اختالف معني داري بين سه 
سايت مطالعاتي با يكديگر وجود دا شت  . دليل اين امر 
وجود چراي تأخيري در منطقه حسين آباد ميش مست و 

عدم چرا در دو سايت كوه نمك و چاهك مي باشد  . در 
سايت حسين آباد ميش مست  در پايان فصل رويش، گونه 
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مذكور به طور كامل توسط دامهاي اهالي روستاي 
حسين آباد ميش  مست چرا مي گردد،  بنابراين توليد مذكور  

فقط متعلق به رويش سال جاري مي باشد  . ولي در 
سايت هاي كوه  نمك و چاهك با توجه به عدم چراي گونه 

طي سالهاي متوالي، هر ساله مقداري از رويش سال هاي 
قبل باقي مانده كه باعث افزايش وزن قسمتهاي هوايي گياه 

و كاهش نسبت ريشه به شاخ و برگ مي گردد  . همچنين 
گونه هاي موجود در منطقه حسين آباد ميش مست و 
كوه نمك داراي ارتفاع باالتر و طول ريشه بيشتري نسبت  

به سايت چاهك مي باشند كه احتماالً دليل آن طوالني تر 
بودن د وره رويش در اين دو سايت نسبت به منطقه 

چاهك مي باشد  .  
ا ز نظر تكثير همان گونه كه ذكر شد، توليدمثل گونه 

سبط عموماً توسط بذر صورت مي گيرد، ولي در مناطق  
داراي شدت چراي زياد، تكثير عموماً به روش غيرجنسي 

) رويشي  ( صورت  گيرد . همچنين تعداد بذ  رهاي  هر پايه و 
شكل خاص ب ذ رهاي  اين گونه كه طي روند تكاملي اين 

گونه ايجاد گرديده، كمك زيادي به پراكنش و استقرار 
گونه در سطح مرتع مي نمايد . مجموعه اين عوامل باعث  

ايجاد قدرت زادآوري و استقرار باال در اين گونه گرديده 
است .  

همچنين  ساز و كارهاي  مختلفي كه اين گونه جهت 
مقاومت به چرا و جلوگ يري از چراي دام بكار مي  گيرد، 

يكي از عوامل م ؤ ثر در استقرار و پايداري اين گونه 
به شمار مي  رود  . در مناطقي كه گونه سبط به عنوان گونه 

همراه در تيپ گياهي مي باشد، دامها اكثراً چرا از ساير 
گونه هاي گياهي را  به چرا از اين گونه ترجيح مي دهند .  
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Abstract 

The protection, improvement and development of renewable natural resources especially for 
vegetation need a comprehensive recognition of natural resources. To achieve some part of 
these objectives, the national project of autecology was carried out in Iran. In Qom province, 
autecology of Stipagrostis plumosa, an important rangeland species in desert, semi-desert and 
steppic regions, was studied.In this research, geographical distribution of the species in the 
province, morphology, phonological stages, companion species, reproduction and establishment 
methods were determined. Soil study, geology and climatic condition were also investigated. 
With regard to the wide distribution of Stipagrostis plumosa in the province and variations of 
climatic and ecological factors, three sites were considered. The results showed that Stipagrostis 
plumosa was found in silty- loam, loam- sand, loam- clay and sandy soils as a dominant species 
and with increase of clay percentage, canopy cover was decreased as it was not seen in soils 
abundant of clay . This species was also highly resistant to soil salinity and lime as tolerated the 
EC between 0.27 to 2.89 milmohs/cm and %13 to % 24 of lime.  It was found in altitude of 900 
to 1650 meters above sea level. Its height was between 12 to 35 cm and partly about 50 cm in 
suitable condition. It had bunch stems and scattered roots. In flowering stage, the ratio of root to 
shoot length was about 1.25 and ratio of root to shoot weight was about 0.47. The main activity 
period of this species begins generally from mid February and ends in late June with the seeds 
bloom and seed dispersal. Reproduction by seed is conducted appropriately while in areas with 
high grazing pressure asexual reproduction is done. Resistance to unfavorable environmental 
conditions and drought, high tolerance to different soil conditions, high resistance to grazing 
and suitable regeneration could be considered as the main reasons of the wide distribution of 
Stipagrostis plumose in Qom province. 
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