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  دهيچك
) لياسكنب( Calligonum هاي جنس گونه. دقرار دارگياه  خصوصياتثير شرايط محيط و أتحت ت پراكنش و استقرار گياهان اصوالً

ن مقاله مناطق پراكنش و يدر ا. خشك دارند خشك و نيمه هاي اقليمدر ايران گسترش وسيعي در  Polygonaceaeاز خانواده 
 يل كرماني، اسكنب)Calligonum persicum( يرانيل اي، اسكنب)Calligonum stenopterum( يل طبسياسكنب يها گونه كمي يها يژگيو
)Calligonum bungei( يبند هفتل ياسكنب و )Calligonum polygonaides( مجزا،  ردر چهار رويشگاه به طو. شده است يررسب

عنوان  در هر رويشگاه چهار پروفيل به. اي تشخيص داده شد نداژ و پوشيده با تصاوير ماهوارهي دشت سراپاژرفولوتيپ ژئومواحد و 
و خصوصياتي نظير بافت، شوري، اسيديته، آهك، هاي خاك مطابق روش استاندارد انجام  برداري از اليه نمونه. شاهد انتخاب گرديد

 -ير لوميسبك نظ يها ل طالب خاكيج نشان داد كه هر چهار گونه اسكنبينتا .شدگيري  گچ، نسبت جذب سديم و ماده آلي اندازه
 و ها شور شوري و نسبت جذب سديم، خاك از نظر .باشد يمكمي قليايي تا قليايي متوسط  pHاد، يز گچ و آهك نسبتاً يدارا ،يشن

م ياقل. دارد در خاك يد مواد آليف و كمبود شديضع يط رطوبتياز شرا حكايتار كم يوجود درصد تاج پوشش بسكه  طوري به. قلياست
تابستان و زمستان، و فصل خشك اد در فصول يز ييار كم، اختالف دمايبس يبارندگ يچهار گونه مورد نظر دارا يها شگاهيحاكم بر رو

 يل طبسيو اسكنب يرانيل ايشگاه اسكنبيخبندان در روي يتعداد روزها يميات اقليدر مورد خصوص. است) ماه10-12( يار طوالنيبس
ود كمتر مشه يو طبس يرانيل ايشگاه اسكنبيط تنش سرما در رويكمتر بوده و شرا يو كرمان يبند ل هفتياسكنب يها شگاهينسبت به رو

باشد،  يران ميه در اين ناحيمربوط به هم كه منحصراً يل طبسيش اسكنبيرو يط را برايتنش كمتر سرما شراگر يبه عبارت د. باشد يم
  .استفراهم كرده 

  
 .، كرماني، ايرانييبند ، هفتيطبس ،لياسكنب :يديكل يها واژه

  
  مقدمه

كمربند  ياست كه بر رو ييران ازجمله كشورهايكشور ا
ران يا يشتر نواحين بيبنابرا. ن واقع شده استيزم هكرخشك 

 يآن گاه يجنوب يخشك و نواح مهيخشك و ن جزء مناطق
 Shahmoradi et(شود  يجزء مناطق فراخشك محسوب م

al., 2006 .(يزان بارندگيها افزون بر كمبود م ن عرصهيا در 
رات يير آن، تغيار متغيكنواخت و بسيريع غيساالنه و توز

ت ش داده اسيرا افزا يطيز مشكالت محيد دما نيشد
)Keneshlu, 1999(. وجود دارند كه  ياهانين، گيبا وجود ا

ات خود ادامه يز به رشد و حيط نين شراياند در ا توانسته
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ت اين گياهان در مناطق خشك و ياما موجود. دهند
ه و يرو يب يها يبردار ب و بهرهيخشك در اثر تخر مهين

و عوامل ) ن سوختيو تأم يزن دام، سرشاخه يچرا(نادرست 
به خطر  بشدت يفيو ك ي، از لحاظ كمييمختلف آب و هوا

در  يكنون به اضمحاللرو  يها گونه البته بيشتر. افتاده است
ن يا. هستند ياب و انحصاريار كميبس يها گونه رديف
گسترش دارند،  يمحدود نسبتاً ييايها در مناطق جغراف گونه
ست يرات زييآنها را نسبت به تغ ياتيخصوصكه  طوري به
 & Mohammadi Fazel( حساس كرده است يطيمح

Safaei, 2000( .جاد يا مانند ياقدامات قابل توجه با وجود
بذر  يها ل بانكي، تشكيمل يها مناطق حفاظت شده و پارك

مطالعات ، كمتر به نقش يشناس اهيگ يها و كشت آنها در باغ
ها توجه شده  ن گونهيدر حفاظت و گسترش ا يكياكولوژ
اه در يرشد گ. )Rostamikia et al., 2010( است
 يستيحاصل كاركرد عوامل مختلف ز يعيطب يها شگاهيرو

شناسايي بنابراين . باشد يم يتوپوگرافو  م، خاكيازجمله اقل
هاي رويشگاهي گياهان اولين قدم عنوان نياز اين عوامل به

  . شود آنها محسوب مي يدر حفاظت و احيا
و  يبه خشك مقاوم اهانيازجمله گ  لياسكنب يها گونه 

ن جنس با يا يها گونه. هستند يطوالن يها يخشكسال
، يكوليش ضخامت كوتيمانند افزا سازوكارهايياستفاده از 
زش يها، كاهش سطح برگ، ر رنگ شدن كركيتراكم و ب

 يا شهيستم ريها، س اندامتر شدن رنگ  ع برگ، روشنيسر
را  يخشك يها ، تنش C4ير فتوسنتزيمنحصر به فرد و مس

ار خشك يبس يها طيتحمل نموده و خود را با مح يبه خوب
جنس  يها تعداد گونه ).Moghimi, 2003(د ينما يسازگار م

 يباشد كه در نواح يگونه م 80ل در جهان شامل ياسكنب
قا ياروپا و شمال آفر، جنوب يو غرب يمركز يايمختلف آس
گونه  30ل شامل يز جنس اسكنبيا نيدر آس. باشد يپراكنده م

 23ران ين جنس در اياز ا). Xinmin et al., 2009( است
 ين تعداد، نه گونه انحصاريده است كه از ايگونه به ثبت رس

هاي  ن گونهياز ب). Maassoumi, 2011(باشند  يران ميا
ش يزد رويگونه در استان  چهارران، يا يل انحصارياسكنب
 ن استان پراكنش دارنديدر ا آنها منحصراً گونه كه دو ددار

)Mozaffarian, 1998( .العات اندكي در ايران و جهان مط
در . بر روي نيازهاي رويشگاهي اسكنبيل انجام شده است

گونه  هاي اسكنبيل ايراني و طبسي هيچ خصوص گونه
در  2008كه در سال  يا هاي در دست نيست اما مطالع عهمطال

د، يانجام گرد يبند ل هفتيشگاه اسكنبيرو يپاكستان بر رو
، يتروژن، مواد آلي، نيكيت الكتريمشخص شد كه هدا

كربنات خاك  يم، منگنز، سولفور، كربنات و بيم، كلسيپتاس
ر يشتر از مقاديب يدار يل به طور معنير تاج پوشش اسكنبيز

كه  در حالي ،بدون تاج پوشش بودمتناظر آن در مناطق باز و 
pH تر بود  نييل پاير تاج پوشش اسكنبيخاك در ز

)Noureen et al., 2008 .(اي كه توسط در ايران در مطالعه 

Fayaz )1998( ل استان سيستان و ياسكنب يها گونه يبر رو
كه حداقل و حداكثر  گرديدبلوچستان انجام شد، مشخص 

pH باشد و  يم يبند هفت ليخاك مربوط به گونه اسكنب
بود  يلومي و آبرفت ت خاك در كليه مناطق، شني تا شنيباف
)Fayaz, 1998( .Hassani  )1994( انجام شده  يدر بررس

هاي اسكنبيل در مراتع استان سمنان نشان داد كه  روي گونه
 يابانيسرد و ب يابانيمه بيم نيبندي در اقل گونه اسكنبيل هفت

نشان داد ) Fayaz  )1998نتايج. خشك و گرم پراكنش دارد
 يها در حوضه يل كرمانيشگاه اسكنبيكه خاك رو

ستان و بلوچستان يان، چاهاب و تهالن در استان سيجازمور
حداقل . بوده است) يتا شن لوم يشن(با بافت سبك  يآبرفت
pH شدهثبت  2/8و حداكثر آن  5/7 يل كرمانيخاك اسكنب 
و  4/0شگاه يخاك رو يكيت الكتريحداقل هدا. است

انه يبارش سال. شد يريگ زهاندا dS/m 8/0 زيحداكثر آن ن
ن يستان و بلوچستان بين گونه در استان سيا يها شگاهيرو
مطلق ثبت شده  يمتر، حداقل و حداكثر دما يليم 120تا  60

درجه  51و  - 6ب يترت ز بهين گونه نيا يها شگاهيدر رو
ت يتوجه به اهمبا . گراد گزارش شده است يسانت
ق با هدف ين تحقيا ،كياندم يها گونه يطيمح ستيز

 بر ثرؤم يكياكولوژ يها يژگياز و يسه برخيو مقا ييشناسا

 Calligonum( يل طبسياسكنب هاستقرار چهار گون

stenopterum(، يرانيل اياسكنب )Calligonum persicum( ،
ل يو اسكنب) Calligonum bungei( يل كرمانياسكنب
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زد يدر استان ) polygonoides Calligonum( يبند هفت
  . انجام شده است

  
  ها مواد و روش

  و مناطق مورد مطالعه   گونه )الف
اسكنبيل  ي رويشگاهي چهار گونههامطالعه حاضر نياز

، )C. persicum(، اسكنبيل ايراني )C.stenopterum(طبسي 
 .C(بندي  و اسكنبيل هفت) C. bungei(اسكنبيل كرماني 

polygonoides ( در استان يزد را مورد بررسي قرار داده
ل با محدوده يق چهار گونه از جنس اسكنبين تحقيدر ا. است
با مطالعه منابع . اد انتخاب شديمتفاوت از كم تا ز يپراكنش

ك از مناطق يكه از هر ييصحرا يدهايز بازديمختلف و ن
آمد، عمل بها  اين گونه عنوان محل پراكنش هگزارش شده ب

 يشگاهيط رويشرا يمنظور بررس سه منطقه به يطور كل به
ت يموقع 1شكل . ديمورد مطالعه انتخاب گرد يها گونه
  .دهد يانتخاب شده را در استان نشان م يها شگاهيرو

  

  
هاي مورد مطالعه در استان يزد موقعيت رويشگاهي گونه -1شكل   

  
 يا ك از مناطق، محدودهي اد هريبا توجه به وسعت ز

د ين تالش گرديهمچن. ديانجام مطالعات انتخاب گرد براي
شگاه يمعرف رو ينحوانتخاب شده ب يمطالعات يها تا عرصه

در  يرانيل ايو اسكنب يل طبسياسكنب يها گونه. ها باشند گونه
. توابع شهرستان طبس پراكنش دارندت از يكر يروستا
متر، با  5/1ت به ارتفاع تا اس يا درختچه يل طبسياسكنب
به  ييها فندقه يد و دارايل به سفيما يكزاكيز يها شاخه

 يها باشد كه بال يمتر م يليم 5-6و به عرض  10طول 
 يها تر از دانه بوده و لبه كيبار يليآن خ) پهن(تخت  ييغشا

ن يا. باشد يساده م يفيدو رد باًيتقر يها خارك يآن دارا
در مقابل گونه . باشد يزد ميران و استان يا يگونه انحصار

) پهن(تخت  ييبا بال غشا ييها فندقه يدارا يرانيل اياسكنب
مه يباالتر از ن يبرجسته كه در حالت نارس كم يها با رگه
 يها ه با دندانكيدوال يتاج خروس يها چروك يدارا
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ها و  ه جادهيها، حاش ها در دشت ن گونهيا. باشد يز ميت نوك
 يرانيل اياسكنب. ها حضور دارند ليبستر پهن خشكه مس

. در منطقه دارد يل طبسينسبت به اسكن يتر حضور پررنگ
بين  شگاهيرون يدر ا يمحدوده مطالعات ييايت جغرافيموقع

 56°57�تا  56°53�و  يعرض شمال 33°32�تا  26°33�
 ايسطح در از متر 670 تا 650ارتفاع  يداراو  يطول شرق

  . است شدهواقع 
متر،  5/1ت به ارتفاع تا اس يا ، درختچهيل كرمانياسكنب
و به  12-17به طول  ييها ه تند و فندقهيبا زاو ييها با شاخه
بطور آن در قاعده  يها متر، كه بال يليم 11 -20عرض 
 يگونه انحصارن يا. باشد يم ييتاچهارا ي سهچالدار و  عميق

. انار قرار گرفته است-زدير يران بوده و در حد فاصل مسيا
تا  31°10� يياين مختصات جغرافيدوم ب يمحدوده  مطالعات

و  يطول شرق 54°52�تا  54°57� و يعرض شمال 3°31�
 است شدهواقع  اياز سطح در متر 1528- 1559 از ارتفاع

كه در بستر دشت  ييها ه آبراههين گونه در حاشيا .)1شكل (
  .است، پراكنش دارد يجار

متر، با  5/1به ارتفاع تا  يا ، درختچهيبند ل هفتياسكنب
و  نازك يها چه شاخهد، محكم، يل به سفيما يها شاخه
 - 14متر و به عرض  يليم 12-17به طول  ييها فندقه يدارا
به طول  ييها شكير يها دارا فندقه. باشد يمتر م يليم 10
ش سخت و شكننده يمتر، منشعب، كم و ب يليم 3 - 6
شهر مروست در  يلومتريك 20 - 25ن گونه در يا. شد با يم

منعكس است،  1گونه كه در شكل  همان. زد قرار داردياستان 
بين  شگاهين رويدر ا يمحدوده مطالعات ييايمختصات جغراف

 54°21�تا  54°6�و  يعرض شمال 30°42�تا  37°30�
 استشده واقع  متر 1576-1529 ارتفاعدر و  يطول شرق

)Jalili & Jamzad, 1999 و Mozaffarian, 1998.(  
  يرفولوژات ژئوميخصوص يبررس) ب

در  يواحد اراض يها يژگيو و يمشخصات ژئومورفولوژ
ر يموجود، استفاده از تصاو يها شگاه با گزارشيهر رو
 يدهايز بازديو ن ETM+ ،Google Earth يا ماهواره
 يبرا. ديثبت گرد شگاهيو اطالعات هر رول يتكم ييصحرا
ب، ضخامت ير شينظ ياتيها از خصوص ك رخسارهيتفك

پوشش  يها، تراكم و الگو ت و فرم آبراههيخاك، وضع
ت در دشت استفاده يو موقع ياباني، پوشش سنگفرش بياهيگ

   .)Ekhtesasi et al., 1996(شد 
   يشناس ميهوا و اقل يها يژگيو يبررس) ج
ها،  شگاهيك از رويهر  يمياقل يها يژگين وييتع يبرا

با  ين، حداقل و حداكثر درجه حرارت و بارندگيانگيم
در  يستگاه هواشناسين ايتر كينزد يها استفاده از داده

شگاه مورد يهر رو يه مشترك برايبا پا يآمار يها دوره
ش دقت كار يمنظور افزا ن بهيهمچن. قرار گرفت يبررس

 يبند ميتقس يها ك از روشيآمبروترم يعالوه بر منحن
 يميدومارتن، آمبرژه، كوپن، گوسن و روش كر يمياقل
 يميگر اقلياز عوامل د. ن شدييشگاه تعيم هر روياقل )1995(

خبندان ي ير و تعرق و تعداد روزهاي، تبخيرطوبت نسب مانند
شگاه يرو يهواشناس يها يژگيل ويتكم برايدر سال 

 يها يژگيك از ويسه هر يمنظور مقا به. ديستفاده گردا
ساله  9ك دوره ي يفوق ط يپارامترها يتمام يمياقل
 يمشترك مورد بررس يه زمانيعنوان پا به) 2008-2000(

با استفاده از  يميعوامل اقل يسه آماريمقا. قرار گرفت
  .كطرفه انجام شديانس يه واريتجز يآمار آزمون
ستگاه يا ،طبسشگاه يدر رو يمياقل يها يبررس يبرا

در نظر  معرفستگاه يعنوان ا شهرستان طبس به يهواشناس
ساله و از سال  21ستگاه ين ايا يطول دوره آمار. گرفته شد

شهر انار  يستگاه هواشناسيا. باشد يم يالديم 2008-1987
عنوان  به يالديم 1986-2008سال آمار از سال  22با 
شهر  يشناسستگاه هوايو ا انارشگاه يستگاه شاهد رويا

 يالديم 2000- 2008سال آمار از سال  نهمروست با 
  .ديانتخاب گرد مروستشگاه يرو معرفستگاه يعنوان ا به
  
  خاك يها يژگيو يبررس) د

موقعيت چهار اي  پس از بررسي تصاوير ماهواره
ي آنها دشت ژتيپ ژئومورفولوواحد و مجزا،  رطورويشگاه ب
سپس طي عمليات . تشخيص داده شد و پوشيده سراپانداژ

هاي حفر شده چهار  ميداني در هر رويشگاه از پروفيل
بدين ترتيب در . عنوان شاهد انتخاب گرديد هپروفيل ب
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ها از  هاي خاك رويشگاه منظور مقايسه ويژگي مجموع به
 براي كنترل تغييرات. پروفيل استفاده شد 12اطالعات 

هاي  ت پروفيلهاي مورفولوژي خاك اطالعا ويژگي
هاي چهارگانه نيز  مشاهداتي برحسب ضرورت در رويشگاه

هاي خاك  برداري از اليه نمونه. گرديدبرداري انجام  بهره
 بااشباع  عصاره گل  pH .مطابق روش استاندارد انجام شد

 با (EC) عصاره اشباع يكيت الكتريهدا و متر     pH دستگاه
بالك - يلكلاز روش وا. شد يريگ سنج اندازه تيدستگاه هدا

 يبرا يفتومتر ميو از روش فل ين درصد ماده آلييتع يبرا
استفاده ) تريواالن در ل ياك  يليبرحسب م(م يزان سدين مييتع
ها  ك از نمونهيز برحسب درصد در هر يآهك و گچ ن. شد

 توسطز ين بافت خاك نيهمچن. ش قرار گرفتيمورد آزما
 & Ebne Ebne Jalal( ن شدييتع يدرومتريهروش 

Shafaei Bajestan, 1991(.   
خاك  يها مربوط به مشخصه يها دادههمه  يطور كلب 

افزار  شگاه به كمك نرميدر آزما يريگ پس از اندازه
SPSS16 هالي. قرار گرفت يل آماريه و تحليمورد تجز 

تر  نياعماق پائ ين وزنيانگيو م )متر يسانت 0-25( يسطح
ج حاصل از ينتا. در نظر گرفته شد يعمق هاليعنوان  هب

و  ي، عمقيسطح هيخاك ال يها ن مشخصهيانگيسه ميمقا
ر يغ با استفاده از آزمونها  شگاهيرو خاك يمرخ كلين

سه يگر مقايكديبا  يتنيو-نامكروسكال واليس و  يپارامتر
  .ديگرد
  ياهيپوشش گ يها يژگين وييتع )ه

، ياهيانجام مطالعات مربوط به پوشش گ يبرا
 -برداري از پوشش گياهي با روش تصادفي نمونه

عدد ترانسكت به طول  پنجتعداد . سيستماتيك انجام شد
متري از يكديگر به طور  200متر و به فواصل  1000

تعداد مناسب . تصادفي در منطقه مورد مطالعه مستقر شدند
ده از روش آماري تعيين برداري با استفا هاي نمونه پالت

و اندازه مناسب پالت  )Mesdaghi, 1993(گيري  حجم نمونه
 (Mueller & Ellenberg, 1974)به روش سطح حداقل 

حداقل، اندازه مناسب هر  با توجه به روش سطح. تعيين شد
توجه به روش  همچنين با. تعيين شد m40×m40پالت 

 75در مجموع  براي هر منطقه و پالت 25برداري تعداد آمار
بيني شد كه به طور تصادفي بر  اري پيشبرد براي نمونه پالت

ها با  ارتفاع درختچه .روي خطوط ترانسكت مستقر شدند
ن برحسب ياز سطح تاج پوشش تا سطح زم يمتر نوار

ن سطح پوشش از روش ييتع يبرا. دين گردييمتر تع يسانت
اه استفاده يقطر كوچك و بزرگ تاج پوشش گ يريگ اندازه
م تعداد افراد يق شمارش مستقيز از طريها ن تراكم بوته. شد
در داخل هر پالت  .دين گردييت در واحد هكتار تعيجمع

ها مورد ارزيابي  هاي اسكنبيل با شمارش نهال زادآوري گونه
  . قرار گرفت

   يفنولوژ )و
 يشيو زا يشيو مراحل رو يفصل يشناس ختيرات رييتغ
مكرر از  يهاديبا بازد 1388 سال هاي اسكنبيل در گونه
، يشين اساس آغاز رشد رويبر ا. ديگرد يشگاه بررسيرو

  . شد يل بذر بررسيتشك و يرشد، آغاز گلده هدورطول 
  هاي همراه  گونه) ز

هاي اسكنبيل در فصل  هاي همراه در رويشگاه گونه
از منطقه  يدانيم يدهايبا انجام بازد 1389بهار سال  يشيرو

 د و با استفاده از منابع موجوديگرد يآور جمع
)Mozaffarian, 1998( شدند ييشناسا.  

  
  نتايج
  يرفولوژژئومات يخصوص )الف
 يمورد مطالعه دارا يها شگاهيبستر رشد رو يطور كلب
 يها گونه است كه رشد يخاص يرفولوژمئوژط يشرا

كه نشان داد  يدانيم يها يبررس. كند يرا فراهم م لياسكنب
 و اپانداژ يسرها دشت از ييها ل بخشيعرصه رشد اسكنب

 )Oued( يها ليخشكه مس يدارا ين اراضيا. ده استيپوش
ب و سرعت ياست كه با كم شدن ش يباً منظم و واحديتقر
ها رسوب كرده و  ليان ذرات نسبتاً درشت در بستر مسيجر

خشكه  يرسوبات آب. شود يبستر م ير دائمييباعث تغ
است كه با تجمع  يجاد ذرات بادرفتيا أمنش يفصل يها ليمس

جاد نموده يل را ايها امكان استقرار اسكنب ليه مسيدر حاش
 يرگيبه شكل مو ين اراضيا يا ر ماهوارهيتصاو يرو. است
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و  يحداكثر پست. است %1- 5 ين اراضيب ايش. شود يده ميد
متر است كه مربوط به  5/0در حدود  ين اراضيا يبلند

ارتفاع سبب اختالف . باشد يم يا آبراهه يها تراس
ها خواهد  ليدر داخل خشكه مس يماسه باد يرسوبگذار

ها  ابانيات در بيها بستر ح ليدر واقع خشكه مس. شد
شتر و امالح كمتر يل رطوبت بيشود كه به دل يمحسوب م
ل شورمرده يتشككه  طوري به. رشد است يبرا يمكان مناسب

 يها بوته يروان در پا يها كه در اثر تجمع ماسه) نبكا(
 . شود يده مين رخساره ديل در اياسكنب

  طبسشگاه يرو) 1- الف
طبس تا  يايه مرطوب پاليشگاه از حاشين رويعرصه ا

سر اپانداژ به سمت ارتفاعات امتداد  از دشت ييها بخش
ا و شور شدن يپال يها ك شدن به رخسارهيبا نزد. ابدي يم

كاسته  لياسكنبج از تراكم يبه تدر يبستر اراض يجيتدر
 يه نمكيسخت ال يدارا ينه اصليدر زم ين اراضيا. شود يم

ها  ه آبراههيدر حاش ل موجود عمدتاًياسكنب يها است و گونه
را  يا ماسه يا ذرات بادرفت توده يط موضعيكه به سبب شرا

ك يو در سال ممكن است  ، رشد و نمو نمودهاند جمع نموده
با ظهور  .دنشو ياريآب يسطح يها انيا چند بار توسط جري

از مجموعه  يل طبسيج اسكنبيا به تدريپال ينمك يسله رس
  .گردد يد ميها ناپد پالتدر د مطالعه رمحدوده مو يها گونه
 انار جادهشگاه يرو )2- الف
سر اپانداژ است كه در بستر  از دشت ين محدوده بخشيا
 ،وسته سختيناپ يآهك–ينمك يها هيسخت ال ينه دارايزم

ه يحاشل در ياسكنب. ه استيگچ ثانو يادير زيمقادهمراه با 
ات دمشاه. است مستقر يا ماسه يها ها و در توده آبراهه
كه ر اپانداژ را س ل در دشتياستقرار اسكنب ،ييم صحرايمستق

نامنظم  يرگيپوشش مو يدارا يا ر ماهوارهيدر تصاو
  .دينما يد ميأيت ،ها است آبراهه
  مروستشگاه يرو )3- الف

شگاه يات بستر رويو خصوص يشناس ختياز لحاظ ر
سر اپانداژ  ن دشتيدر ا. است انارشگاه يروه به يار شبيبس

 ر قابل توجه گچيهمراه با مقاد يآهك-ينمك يها هيال سخت
ذرات  يرودها حاو خشكهاست اما  ينه اصليبستر و زم

ل فراهم نموده ياسكنب ينه رشد را برايزم ،بادرفت ماسه
  .است
  يميات اقليخصوص يبرخ يج بررسينتا )ب
  طبس شگاهيرو) 1- ب

) 1987- 2008(ساله  21دوره  يدر ط يمتوسط بارندگ
متر در سال برآورد  يليم 3/85طبس در حدود  ستگاهيا در

 1/2نه آن يو كم 365نه آن در حدود يشيشده است كه ب
حداقل و حداكثر درجه حرارت ثبت . بوده است متر يليم

درجه  10/45و  -40/2ب يترت هن دوره بيا يشده در ط
 كه 4/22انه يسال ين درجه دمايانگيم. باشد يگراد م يسانت

 1/41ن ماه سال به يتر عنوان گرم به ين رقم در ماه ژواليا
درجه  3ن ماه سال به يعنوان سردتر ه بهيدرجه و در ماه ژانو

ستگاه ين ايدر ا ين رطوبت نسبيانگيم. رسد يگراد م يسانت
در  يدهد كه رطوبت نسب يآمار نشان م .درصد است 6/30

درصد  16با  ژوئنو  يژوال يها و در ماه 57با  هيماه ژانو
جمع . باشد يسال م يها ن ماهيتر ن و خشكيتر مرطوب

زان يم. استمتر در سال  يليم 2/3068ر طبس، معادل يتبخ
 52/528تا ه يدر ماه فور 47/1ر و تعرق ماهانه از يتبخ
ن تعداد يانگيم .باشد ير ميمتغ يژوالمتر در ماه  يليم

ه، يفور ه،يژانو(سرد سال  يها در ماه خبنداني يروزها
   .باشد يم سال روز در 10 ،ن دورهيا يط) سمار
  انارشگاه يرو) 2- ب

) 1986- 2008(ساله  22دوره  يدر ط يمتوسط بارندگ
متر در سال برآورد  يليم 7/76انار در حدود ستگاه يادر 

نه آن يمتر و كم يليم 366نه آن در حدود يشيشده است كه ب
حداقل و حداكثر درجه حرارت ثبت شده . بوده است صفر
گراد  يدرجه سانت 9/40و  -3/6ب يترت هن دوره بيا يدر ط

ن رقم در يكه ا 22/18انه يسال ين درجه دمايانگيم. باشد يم
درجه و در  4/38ن ماه سال به يتر عنوان گرم به يماه ژوال

درجه  -2/1ن ماه سال به يعنوان سردتر هب هيژانوماه 
ستگاه ين ايدر ا ين رطوبت نسبيانگيم. رسد يگراد م يسانت

در  يدهد كه رطوبت نسب يآمار نشان م. درصد است 3/29
درصد  17اوت و جون با  يها و در ماه 49با  هيماه ژانو
جمع . باشد يسال م يها ن ماهيتر ن و خشكيتر مرطوب
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زان يم. باشد يمتر در سال م يليم 1/3417ر انار، معادل يتبخ
 4/575تا  در ماه سپتامبر 9/78ر و تعرق ماهانه از يتبخ
 ين تعداد روزهايانگيم .باشد ير ميمتغ متر در ماه مارچ يليم
روز در  54ن دوره يا يدر طسرد سال  يها در ماهخبندان ي

، ستگاه انارياك يآمبروترم يبا توجه به منحن .باشد يسال م
  . شود يشناخته ممرطوب عنوان ماه  هبك ماه در سال ي

  مروستشگاه يرو) 3- ب
 )2000- 2008( ساله 9دوره  يدر ط يمتوسط بارندگ

متر در سال  يليم 3/66مروست در حدود ستگاه يادر 
متر و  يليم 6/186نه آن در حدود يشيبرآورد شده است كه ب

حداكثر درجه حرارت ثبت حداقل و . بوده است 3نه آن يكم
درجه  40و  -80/3ب يترت هن دوره بيا يشده در ط

كه  83/17انه يسال ين درجه دمايانگيم. باشد يگراد م يسانت
 63/38ن ماه سال به يتر عنوان گرم به ين رقم در ماه ژواليا

 -19/1ن ماه سال به يعنوان سردتر هه بيدرجه و در ماه ژانو
ن يدر ا ين رطوبت نسبيانگيم. رسد يگراد م يدرجه سانت

دهد كه رطوبت  يآمار نشان م. درصد است 25/29ستگاه يا
 71و جون با  اوت يها و در ماه 49با  هيدر ماه ژانو ينسب

. باشد يسال م يها ن ماهيتر ن و خشكيتر درصد مرطوب
. باشد يمتر در سال م يليم 2630ر مروست، معادليجمع تبخ

 4/428تا  هيدر ماه فور از صفرر و تعرق ماهانه يزان تبخيم
 ين تعداد روزهايانگيم .استر يمتغ سمتر در ماه مار يليم
روز در  55ن دوره يا يدر ط سرد سال يها خبندان در ماهي

   .ددست آمبسال 
گانه  سه يها شگاهيرو يميات اقليسه خصوصيقام )4- ب

  مورد مطالعه
 گريكديبا  ها شگاهيرو يمياقل يها يژگيسه ويمقا يبرا

ساله  نهك دوره مشترك ي يمورد نظر در ط يپارامترها
و  كطرفهيانس يه واريتجز آزمونج ينتا. ديگرد يبررس

، حداقل و زان حداكثريم نشان داد كه سيوالكروسكال 
مورد مطالعه  يها شگاهيروستگاه يسه ا يدما نيانگيم

 )>01/0P( باشد يدار م ين آنها معنيمتفاوت و اختالف ب
ه، يژانو يها خبندان ماهي يتعداد روزها .)4 و 3 ،2شكل(

 ها شگاهيروگر يبا د شگاه طبسيرودر  سه و ماريفور
   .)>01/0P(باشد  يدار م ين آنها معنيب متفاوت و اختالف

  

  
  )2000- 2008( ها رويشگاه ساليانه دماي حداكثر تغييرات - 2 شكل
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  )2000- 2008(ها  ميانگين دماي ساليانه رويشگاهات تغيير - 3شكل  

  
  )2000- 2008( ها رويشگاه ساليانه دماي حداقل تغييرات -4 شكل

همچنين اختالف تعداد روزهاي يخبندان در ماه فوريه 
باشد  دار مي هاي انار و مروست نيز معني بين رويشگاه

)01/<0P) ( 7و  6 ،5شكل.(  
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  )2000-2008( ژانويه ماه يخبندان روزهاي تعداد -5 شكل

  
  )2000- 2008( فوريه ماه يخبندان روزهاي تعداد -6 شكل
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  )2000- 2008( مارس ماه يخبندان روزهاي تعداد -7 شكل

  
  مياقل يج بررسينتا )5- ب

 يروش دومارتن و با توجه به متوسط بارندگبر اساس 
مختلف كه در متن  يها شگاهيروساالنه در  يساالنه و دما

، 21/0برابر  طبس همنطقدر  يشاخص خشك ذكر شده است،
بر  .محاسبه شد 19/0 برابرمروست و  22/0 برابر انار

، انار ،53/0 ،طبسدر  ياساس روش آمبرژه شاخص خشك
در روش كوپن  .شد يريگ اندازه 50/0 ،مروستو در  58/0

انه يلانه و ساين ماهيانگيبر اساس م يمياقل يبند ميكه تقس
هر سه  ،تبنا شده اس يبارندگ زانيز ميدرجه حرارت و ن

ن روش يدر واقع با استفاده از ا .مشابه دارند يميمنطقه اقل

در فرمول . سه منطقه وجود ندارد هاي اقليمك يامكان تفك
 يبا استفاده از منحنول يگوسن و بان ييدما-بارش

 يب دارايترت هب گانه سه يها شگاهيروك از يهرك يآمبروترم
ن اساس يباشد كه بر ا يماه خشك در سال م 10و  11 ،12
 يكه برا يميروش كر. باشد يم هر سه منطقه خشك مياقل
اساس بر و ارائه شده است  يران طراحيام ياقل يبند ميتقس

البته  .گردد يمك يتفك گرما و سرما رطوبت، يها شاخص
 ,Karimi( باشد يكسان مي مروست وانار  يها شگاهيروم ياقل

 يها م هر منطقه با استفاده از روشياقل 1در جدول  .)1995
  .داده شده استذكر شده نشان 
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  گوسن و كريمي هاي دومارتن، آمبرژه، كوپن، ي مورد مطالعه به روشها رويشگاهتعيين اقليم  - 1جدول 
  مروست انار طبس 
  خشك خشك خشك دومارتن
  هاي سرد خشك با زمستان  هاي سردخشك با زمستان هاي خنكخشك با زمستان  آمبرژه
  هاي بسيار گرم نيمه گرمسيري با تابستان  بسيار گرم هاينيمه گرمسيري با تابستان هاي بسيار گرمنيمه گرمسيري با تابستان كوپن

  خشك خشك خشك  گوسن و بانيول
هاي بسيار گرم وبسيار خشك با تابستان كريمي

  هاي نيمه سرد زمستان
هاي بسيار گرم و بسيار خشك با تابستان

  هاي سرد زمستان
هاي بسيار گرم و  بسيار خشك با تابستان

  هاي سرد زمستان

  
  ش خاكيج حاصل از آزماينتا )ج

خاك هر  يعموم يها يژگيوك يل در تفكيمنظور تسه به
دست آمده از انجام ج بينتا ك از مناطق مورد مطالعه،ي

  .دين گرديتدو 2در جدول  يخاكشناس هاي آزمايش
 

  هاي طبس، انار و مروست خاك رويشگاه هاي عمومي ويژگي - 2جدول 
 آهك
(%) 

 گچ
(%) 

 بافت خاك
 آليماده

(%) pH EC 
ds/m 

SAR 
(meq/lit) 

 رويشگاه 

7/55 ± 6/13 a 6/10  a شني-لومي  5/0  a 8 a 2/18 ± 4/6 a 5/54 ± 7/8 a 

حي
سط

اليه 
 طبس 

1/27  4/2 b 4/0  b شني-لومي  1 a 8/7  a 1/7 ± 3/4  a 5/40 ± 3/12  a انار 
1/24  9/1 c 6/20  c شني-لومي  8/0  a 9/7  a 7/9 ± 5/6  a 1/47 ± 2/17 a مروست 
8/30   5/12 a 5/16  8/6 ab شني-لومي  7/1  a 7/7  a 9/16 ± 6/5 a 1/80  ± 6/18  a 

قي
 عم

اليه
 طبس 

8/26   17/5 ab 4/8  2/6 a شني-لومي  5/0  a 8 a 1/27 ± 8/9  a 1/60 ± 2/12  a انار 
1/17  04/7 b 4/29  8/19 b شني-لومي  8/0  a 8 a 5/12 ± 5/6  a 3/46  ± 8/10  a مروست 
6/40  8/15 a 41/13  8/6 ab شني-لومي  21/1  a 8/7  a 12/17 ± 3/7 a 3/67 ± 9/11 a 

رخ
 نيم

كل
 طبس 

6/26  5/4 b 9/6  8/5 a شني-لومي  5/0  a 7/7  a 4/20 ± 2/10 a 7/53 ± 8/10 a انار 
6/19  7/6 b 1/26  8/10 b شني-لومي  8/0  a 8 a 12± 6/4   a 6/45 ± 5/12  a مروست 

  .باشد درصد مي 95گيري در سطح احتمال مورد اندازههمشخصدار دراختالف معنيدهندهها نشان مشابه در ستونغيروجود حروف التين -

  
  يسطح يها هيل اليه و تحليتجز) 1- ج

 يها مشخصه يها نيانگيسه مياز مقا ج حاصلينتا
 در هر منطقه با استفاده از آزمون يه سطحيال يها خاك
شونده  يزان مواد خنثينشان داد كه مكروسكال واليس ه يتجز

انار  يها شگاهيشگاه طبس با رويدر رو و گچ خاك) آهك(
 باشد يدار م يمعن متفاوت و اختالف آنها و مروست

)01/0P< .(ها شامل  ه مشخصهيبقSAR ،pHو  ي، ماده آل
مورد مطالعه بدون  يها شگاهيو در رو يه سطحيدر ال بافت

خاك در  يها يژگيو 2 جدول. باشد يدار م ياختالف معن
مورد مطالعه نشان  يها شگاهيرا در رو يسطح يها هيال
  .دهد يم
  يعمق يها هيل اليه و تحليتجز) 2- ج

كطرفه نشان داد يانس يه واريج حاصل از آزمون تجزينتا
 يها هيدر ال )آهك(شونده  يزان مواد خنثين ميانگيكه م
خاك در منطقه طبس با منطقه مروست اختالف  يعمق
 يعمق يها هيزان گچ در اليم). =042/0P(دارد  يدار يمعن
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انار و مروست متفاوت بوده و در سطح  يها شگاهيخاك رو
 شتداگر يكديبا  يدار ياختالف معن %95 يآمار

)033/0P= .(ها شامل ه مشخصهيبق SAR ،pHو  ي، ماده آل
مورد مطالعه بدون  يها شگاهيو در رو يه عمقيال بافت

 يها يژگيسه ويمقا 2در جدول . باشد يدار م ياختالف معن
مورد مطالعه  يها شگاهيدر رو يعمق يها هيخاك در ال
   .مشخص است

  مرخ كل خاكين ليه و تحليتجز) 3- ج
كطرفه نشان داد يانس يه واريآزمون تجزج حاصل از ينتا

خاك در  كل نيمرخدر ) آهك(شونده  يزان مواد خنثيمكه 
) =001/0P(و مروست ) =014/0P(منطقه طبس با انار 

خاك انار و  كل نيمرخمقدار گچ در . دارد يدار ياختالف معن
ها  ه مشخصهيبق). =023/0P(باشد  يمروست متفاوت م

 يمرخ كليدر ن بافتو  يماده آل، SAR ،pH، يشورشامل 
دار  يمورد مطالعه بدون اختالف معن يها شگاهيخاك و در رو

   .ارائه شده است 2ج در جدول ينتا. باشد يم
  ياهيپوشش گ يومتريب يها يژگيو يبرخ )د

در هر منطقه پالت  25نتايج نشان داد كه در مجموع 
ل ياسكنبه يپا يكو  يرانيل ايه اسكنبيپا 19تعداد  .تعبيه شد

در  يل كرمانيه اسكنبيپا 58، طبس رويشگاه در  يطبس
رويشگاه در  يل هفت بنديه اسكنبيپا 75و  رويشگاه انار

ك از يبا محاسبه سطح تاج هر . شد يريگ اندازه مروست
ها در هر محل مورد مطالعه، متوسط سطح تاج در  هيپا

 يد و به كمك آزمون آماريمورد نظر محاسبه گرد يها محل
ل يه و تحليدرصد مورد تجز 95در سطح احتمال  يتنيمن و

  . قرار گرفت
عمل آمده متوسط ارتفاع  هب يها يريگ با توجه به اندازه

 متر، 81/0 يرانيل ايو اسكنبي ل طبسياسكنب يها گونه
متر  52/0 يمتر و اسكنبل هفت بند 58/0 يل كرمانياسكنب

نشان داد كه ارتفاع  يتنيمن و يج آزمون آمارينتا. باشد يم
 يگر متفاوت بوده و دارايكديمورد مطالعه با  يها گونه

ن مساحت يهمچن. باشند يگر ميكديبا  يدار ياختالف معن
 3با  2و منطقه  2با  1ل در منطقه ياسكنب يها تاج گونه

ن يشتريب يبند ل هفتياسكنب. باشد يدار م ياختالف معن يدارا
ل يو اسكنبي ل طبسياسكنبو ) %1/2(درصد تاج پوشش 

 3جدول . را داشتند كمترين درصد تاج پوشش يرانيا

در مناطق مورد مطالعه را شده  يريگ اندازه يها مشخصه
  .دهد ينشان م

هاي مورد مطالعه گيري شده در رويشگاه مشخصات اندازه - 3جدول  

  ها تعداد كل پايه  گونه
 سطح تاج

  )متر مربع(
 حداكثر سطح تاج

  )متر مربع(
  تراكم

  )اصله در هكتار(
  سطح تاج پوشش در هكتار

  )متر مربع در هكتار(
  پوشش تاج

(%)  
C.stenopterum 1 5/6  5/6 25/0  5/6  06/0  
C.persicum 19 275/3 ± 05/1 a 3/8 5  9/62  62/0  
C.bungei  58 20/1 ± 17/0 b 8/2 15  6/69  69/0  
C.polygonaides  75 82/2 ± 35/0 c 8/7 19  5/211  1/2  

 .دهدصد نشان ميدر95دار را در سطح اطمينانجود حرف التين مشترك اختالف معنيعدم و*

  
 يها اكنش ارتفاع كل گونهپر هنحومنظور نشان دادن  به

م شد و ين مشخصه به متر تقسيا ،مورد مطالعه در هر منطقه
مورد  يها ك در محليبه تفك يطبقات ارتفاع فركانس
 )%90( ن تعداديشتريب شگاه طبسيرودر  .دش بررسيمطالعه 
در طبقه ) يل طبسيو اسكنب يرانيل اياسكنب(ها  درختچه

شگاه يرودر . باشند يممتر  61/0-21/1 و 6/0-0يارتفاع
در ) %59( يل كرمانياسكنب يها ن تعداد درختچهيشتريب انار

قرار  متر 0/ 77-65/0و 51/0-39/0 يارتفاعطبقات 
در  يبند ل هفتياسكنب يها ع تعداد درختچهيتوزالبته . دارند
 يكنواختيگر ينسبت به دو منطقه د شگاه مروستيرو
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ن گونه را در طبقات يتوان ا يدر واقع م. دارد يشتريب
  .مختلف مشاهده كرد يارتفاع

  يو زادآور يفنولوژ يج حاصل از بررسينتا) ه
 يل طبسياسكنب يها گونه يشيرو دورهل يو تكمشروع 
 ،افتد يشگاه طبس همزمان اتفاق ميدر رو يرانيل ايو اسكنب

در  يرانيل ايگونه اسكنب ين تفاوت كه توان بذردهيبا ا
ن بذر يهمچن. باشد يشتر ميب يل طبسيسه با اسكنيمقا

 يه مادريپا يبر رو يشتريمدت زمان ب يرانيل اياسكنب
د شده يتول يبا توجه به وزن كم بذرها. شود يمشاهده م

كه بذر در بستر يدهد و در صورت يان باد آنها را انتقال ميجر

. ديآ يبه وجود م يا مستقر گردد نهال تازه يمناسب
جوان  يها هيپا ياه پرستار را برايتاغ نقش گ يها درختچه
مقابل ه نورسته را در يپا كنند و يفا ميها ا لياسكنب
عالوه بر . ندينما يد گرد و غبار محافظت ميشد يها طوفان

ها، كه امكان جمع شدن آب و  ليها و مس ين در فرورفتگيا
 يمناسب برا يها رسوبات وجود داشته باشد، از مكان

نورسته  يها هين پاياز ب. باشد يها م ليقرار و رشد اسكنبتاس
قابل  يبرتر يل طبسيبر اسكنب يرانيل اياسكنب ها لياسكنب
مورد مطالعه  يها گونه يشيرو مراحل 4جدول  .دارد يتوجه

  .دهد يرا نشان م
 

  هاي اسكنبيل مورد مطالعه مراحل رويشي گونه - 4جدول 
  ريزش بذر  رسيدن كامل بذر دهيميوه گلدهي شروع رشد رويشي گونه

C.stenopterum اوايل تير-اواسط خرداد  اواخر ارديبهشت  اواخر فروردين نيمه اول فروردين نيمه دوم اسفند  
C.persicum اواخر تير-اواسط خرداد  اواخر ارديبهشت  اواخر فروردين نيمه اول فروردين نيمه دوم اسفند  
C.bungei  اواخر تير-اواخر خرداد  اوايل خرداد  اوايل ارديبهشت فروردين اواخر اسفند  
C.polygonaides  اواسط تير-اواسط خرداد  اوايل خرداد  اوايل ارديبهشت فروردين اواخر اسفند  

  
 مراحل ،شود مي مشاهده 4جدول در طور كه  همان

ز ين يبند ل هفتيو اسكنب يل كرمانيدو گونه اسكنب يشيرو
اسكنبل  ين تفاوت كه بذرهايبا ا ،باشند يمشابه م باًيتقر

ده يد يه مادريپا يبر رو يشتريمدت زمان ب يبند هفت
با قرار گرفتن در  يبند ل هفتياسكنب يبذرها. شوند يم

 يكه مقدار ييها آب و محلمين أت دليلبه  ها شكاف
 يباشد، محل مناسب يوانات صحرانورد موجود ميفضوالت ح

آورده ن گونه فراهم يه نورسته ايه پايقرار اولتاس يرا برا
ن گونه در يبذر ا يل كرمانيشگاه گونه اسكنبيدر رو. است

كه امكان جمع شدن آب و انباشته شدن رسوبات  يهر مكان
توان در  يم يحت. گردد يمستقر م ،وجود داشته باشد

صورت گرفته توسط  يها يكه در اثر خاكبردار ييها يگود
ه ن گونه را مشاهدياز ا ييها هيانسان انجام شده است، پا

 72/1 داراي يل كرمانيگونه اسكنب يطبقات ارتفاع. نمود
درصد  6/6، متر 12/0ارتفاع كمتر از با  يها درصد از گونه

 يها هيدرصد از پا 40و  يبند ل هفتياسكنب يها هياز پا
ن موضوع يا. ندباش مي ين ارتفاعيچنداراي  يرانيل اياسكنب

از  يطبسل يگونه اسكنب يزان زادآوريدهد كه م ينشان م
باشد و پس از آن  يمورد مطالعه كمتر م يها گونه يتمام
  .را داراست يزان زادآورين ميكمتر يل كرمانياسكنب

  هاي همراه گونه) و
هاي مورد مطالعه  هاي همراه اسكنبيل نتايج بررسي گونه

اي بااليي  ها از تنوع گونه نشان داد كه اين رويشگاه
بدليل شرايط نامناسب بنابراين ). 5جدول (برخوردار نيستند 

هاي  هاي همراه شامل گونه اقليمي و خاكي همه گونه
  .پسند اغلب از تيره اسفناج بودند خشكي
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  هاي مورد مطالعه هاي همراه اسكنبيل گونه - 5جدول 
  هاي همراه گونه  تيره  رويشگاه طبسي و ايراني  رويشگاه كرماني  بندي  رويشگاه  هفت

*  *  -  Asteraceae Artemisia sieberi 
 Launea acanthodes ״  *  -  -
*  -  -  Boraginaceae Heliotropium sp. 
-  -  *   Chenopodiaceae Aellenia auricula 
 Aellenia sabophylla ״  -  *  -
 Anabasis setifera ״  *  -  -
 Cornulaca monacantha ״  *  *  -
 Haloxylon aphyllum ״  *  -  -
 Hammada salocirnica ״  *  -  -
 Salsola imbericata ״  *  -  -
 Salsola arbuscula ״  -  *  -
  Salsola yazdiana ״  -  *  -
  .Salsola sp ״  *  *  *
 Seidlitzea rosmarinus ״  -  -  -
-  *  -  Ephedraceae Ephedra strobilacea 
-  -  *  Papilionaceae Alhagi camelorum 

  

  بحث 
بستر رشد هر  ،ديج ذكر گرديطور كه در قسمت نتا همان

 يرودها يا ب و ماسهيكم ش يل بسترهايچهار گونه اسكنب
ات يها بستر ح ليدر واقع خشكه مس. باشد يخشك شده م

شتر و يل رطوبت بيدلشوند كه ب يها محسوب م ابانيدر ب
اهان ياز گ ياريرشد بس يبرا يمكان مناسبامالح كمتر 

كه به  ياهان در مواقعياز گ ياريبس يبذرها. باشند يم
شوند  يم يها جار لين مسيآب باران در ا يصورت موقت
ل يچهار گونه اسكنب. كنند يدا ميش پيو رو يزن فرصت جوانه
شگاه آنها در يهستند كه رو ييها گونهز از يمورد مطالعه ن
خشك و  يشتر محدود به بسترهايمطالعه بمناظق مورد 

توان  ين نظر مياز ا. بارها شده استيا جويرودها  يميقد
 يانهاياز به جرين يمنظور زادآور گفت هر چهار گونه به

رودها  آب دارند كه پراكنش عمده آنها در بستر خشكه يموقت
ج حاصل از يبا توجه به نتا .باشد ين موضوع ميدهنده ا نشان
ل ذكر شده يگونه اسكنبچهار  يها شگاهياك روش خيآزما

ل مورد مطالعه يمشخص شده است كه چهار گونه اسكنب
باشند كه دامنه  يآهك م و از گچ يمتفاوت ر نسبتاًيطالب مقاد

از اين . باشد يمختلف متفاوت م يها شگاهير در روين مقاديا
و  يرانيل ايشگاه اسكنبيزان آهك موجود در رويمرو 
شگاه دو گونه يشتر از مقدار مربوطه در رويب يطبسل ياسكنب

 يو طبس يرانيل ايتوان گفت اسكنب يگر است كه ميد

 .باشند يم يو كرمان يبند هفت يها ليتر از اسكنب دوست آهك
شگاه متفاوت يرو سهز در يطور كه ذكر شد مقدار گچ ن همان
 يبند ل هفتيشگاه اسكنبيمقدار آن در روكه  طوري به ،بوده

ن موضوع با يباشد كه ا يگر ميشگاه ديشتر از دو رويب
بافت  اما). Hassani, 1994(دارد  يخوان همقات گذشته يتحق

دهد  يباشد كه نشان م يم يشن-يشگاه لوميخاك هر سه رو
   .باشند يسبك م يها ل طالب خاكيگونه اسكنب چهارهر 

 كمي pH با يها ل طالب خاكيهر چهار گونه اسكنب
و  يل كرمانياسكنب يها باشند كه در مورد گونه يم ييايقل

 ( دارد يخوان هم انجام شده قاتيج تحقيبا نتا يبند هفت

Hassani, 1994و Fayaz, 1998( . وجود درصد تاج
ف و كمبود يضع يط رطوبتياز شرا حكايتار كم يپوشش بس

 يها شگاهيم حاكم بر روياقل. دارد در خاك يد مواد آليشد
ار كم، اختالف يبس يبارندگ يچهار گونه مورد نظر دارا

اد در فصول تابستان و زمستان و فصل خشك يز ييدما
بر اساس روش . باشند يم) ماه 10- 12( يار طوالنيبس
 يرانيو ا يل طبسيشگاه دو گونه اسكنبيم روياقل يميكر
 يها ار گرم و زمستانيبس يها ار خشك همراه با تابستانيبس
ل يو اسكنب يل كرمانياسكنب يها شگاهيم رويو اقل مه سردين

ار گرم و يبس يها ار خشك همراه با تابستانيبس يبند هفت
 يميات اقليدر مورد خصوص. دين گردييسرد تع يها زمستان

تعداد  ،مورد مطالعه همانطور كه ذكر شد يها شگاهيرو
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ل يو اسكنب يرانيل ايشگاه اسكنبيروخبندان در ي يروزها
 يو كرمان يبند ل هفتياسكنب يها شگاهينسبت به رو يطبس

 يرانيل ايشگاه اسكنبيط تنش سرما در رويكمتر بوده و شرا
تنش كمتر سرما در  احتماالً. باشد يكمتر مشهود م يو طبس

كه  يل طبسيش اسكنبيرو يط را برايشرا رويشگاه طبس
 باشد، فراهم كرده يران ميه در اين ناحيمربوط به هم منحصراً
ها  ن گونهيا يشگاهيط روينكه شرايبا توجه به ا. باشد

قات يبوده، تحق ياديز يطيمح يها تنش يشكننده و دارا
موجود در  يها ها و گونه شگاهين گونه رويشتر در مورد ايب

الزم و  يها امر شگاهين روين حفاظت از ايآنها و همچن
هاي  جا كه پراكنش بعضي از گونهاز آن .باشد يم يضرور

اند و اين  هاي خاصي شده نامبرده محدود به رويشگاه
 .محدوديت آنها را در معرض انقراض قرار داده است

مطالعات اكولوژيكي كه به بررسي نيازهاي اكولوژيكي 
شناخت  برايعنوان راهكاري  تواند به پردازد مي گياهان مي

   .بهتر نيازهاي گياهان مذكور مورد توجه قرار بگيرد
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Abstract 
The distribution and establishment of plant species is affected by plant characteristics 
and environmental conditions. The species of Calligonum genus, belonging to 
Polygonaceae family, have a wide distribution in arid and semi-arid climates. In this 
study, the distribution and qualitative characteristics of four species of Calligonum (C. 
stenopterum, C. persicum, C. bungei, and C. polygonoides) were investigated. In each 
habitat, four soil profiles were dug and soil properties including soil texture, EC, pH, 
lime, gypsum, SAR, and organic matter were measured. Results showed that all species 
needed a light soil texture, loamy-sand, with relatively high gypsum and lime content 
and a slightly alkaline pH. Very low canopy cover indicated a low humidity condition 
as well as the sever lack of organic matter in soil. Very low rainfall, large temperature 
differences between summer and winter, and a long dry season (10 12months) were the 
characteristics of the study habitats. The number of frost days in the habitats of C. 
stenopterum and C. persicum was lower as compared to the habitats of C. bungei and C. 
polygonoides, providing the conditions for growth of C. stenopterum and C. persicum, 
which are exclusively native to this region of Iran. 
 
Keywords: Calligonum stenopterum, C. persicum, C. bungei, C. polygonoides.   


