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استان  در  (.Atriplex leucoclada Boiss) سلمکي ساقه سفیدبررسي برخي ويژگي هاي بوم شناسي 

 هرمزگان

 

 4و سودابه طاووسی 3 امید ذاکری  ،2 ، محمدامین سلطانی پور 1*رحمان اسدپور

 

 نرمزگاهطبیعی  منابع کشاورزی وو آموزش تحقیقات  مرکزنویسنده مسئول و  کارشناس ارشد بخش تحقیقات منابع طبیعی،  -1*

، سازمان تحقیقات، آموزش رمزگانهطبیعی  منابعکشاورزی و و آموزش تحقیقات  مرکزاستادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی،  -2
 و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران.

 دانشجوی دکتری علوم مرتع دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات -3

 ی دانشگاه شیرازکارشناس ارشد خاکشناس -4

 

 چکیده 

به  1394این تحقیق از سال  (.Atriplex leucolada Boissسلمکی ساقه سفید ) شرایط بوم شناختی گونهبه منظور بررسی       
منطقه انتخاب و پارامترهای مختلف رویشی شامل درصد  3گونه، در مناطق انتشار طبیعی  مدت دو سال در استان هرمزگان انجام شد.

 45عمق صفر تا  2پروفیل خاك در هر رویشگاه از  9گیری شد و نیز با حفر تراکم و ارتفاع هر پایه اندازه ، قطر بزرگ و کوچك تاج،پوشش
در  سلمکی ساقه سفیدگونه  سانتی متری نمونه خاك تهیه و فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی خاك مورد آزمایش قرار گرفت. 90تا  45و 

ن هم در ناحیه گرم بیابانی شدید )نواحی ساحلی و خلیج عمانی( و هم در ناحیه گرم میانی )ناحیه استپی( مشاهده محدوده استان هرمزگا
درصد در نوسان  8/69تا  2/56گردد، میزان دما در نواحی ساحلی به صفر نمی رسد و متوسط رطوبت نسبی ساالنه در ناحیه ساحلی بین می

بررسی خاك .کنددرجه سانتی گراد ( نزول می -3ستان در منطقه حاجی آباد دما تا زیر صفر )است، در صورتیکه در نواحی شمالی ا
گونه در شرایط متنوع از نظر وضعیت خاك قرار ندارد. شایان ذکر است که خاك در همه این رویشگاههای مناطق مورد مطالعه نشان داد که 

باشند. بافت خاك رویشگاه ایی بوده و خاکهای همه مناطق دارای آهك و گچ میدر همه مناطق نیز قلی pHمناطق مورد مطالعه شور قلیا، 
سانتی متری، دارای بیشترین میزان  10تا  0از نظر میزان مواد آلی فقیر و در الیه  این گونهخاك رویشگاه  باشد.گونه سنگین تا متوسط می

در مناطق مختلف در نوسان است. میزان هدایت  3/0تا  014/0ین کربن آلی است و در مجموع در مناطق مختلف درصد کربن مواد آلی ب
رسد که با متر نیز میمیلی موس بر سانتی 79/48باشد که این میزان در برخی نقاط به متر میمیلی موس بر سانتی 57/9الکتریکی بیشتر از 

گاههای مختلف مورد مطالعه، جزو خاکهای شور قلیا توجه به میزان درصد سدیم قابل تبادل، هدایت الکتریکی و اسیدیته خاك در رویش
در منطقه  30/18کلسیم( با مقادیر متفاوت در تمام الیه های خاك وجود دارد ) میزان آهك( از و گردد. کاتیونها )سدیم، منیزیم محسوب می

ه عوامل اصلی محدود کننده پراکنش در منطقه بندرلنگه در نوسان می باشد. مشخصات خاك و بستر رویش این گون 59/42زمین سنگ تا 
در منطقه سرچاهان با مناطق  سلمکی ساقه سفید ها نشان داد که بین ارتفاع گونهمقایسه میانگین .این گونه در استان هرمزگان می باشد

مکی در مناطق داری مشاهده وجود دارد. همچنین از نظر قطر گونه سلدرصد اختالف معنی 95دژگان بندرلنگه و حسن لنگی در سطح 
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نقطه با منطقه سرچاهان در سطح  شود ولی بین این دوداری مشاهده نمیدرصد اختالف معنی 99دژگان بندرلنگه و حسن لنگی در سطح 
 دار وجود دارد. از نظر تعداد پایه در هکتار)تراکم( و نیز درصد پوشش تاجی گونه سلمکی در مناطق مورد مطالعه، بیندرصد اختالف معنی 99

 شود.داری مشاهده میهر سه منطقه اختالف معنی

 ، استان هرمزگان Atriplex leucolada ، سلمکی،نیاز رویشگاهی ،اکولوژی های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

ثر هایی که در امیلیون نفر که نیمی از آنها کودکان هستند هر ساله به دلیل گرسنگی و قحطی یا بیماری 12در سرتا سر جهان حدود      
کنند میلیون نفر مقدار غذایی، کمتر از آنچه برای سالم ماندن نیاز دارنددریافت می 800روند و بیش از شوند از بین میگرسنگی تشدید می

(Owen, 1995  Chiras and .) 

ا است. این مساله اهمیت در آغاز هزاره جدید غذا و محیط زیست سالم، پایه های رفاه بشر محسوب شده و بزرگترین تهدید کمبود غذ     
های شور می سازد. رویشگاهتوجه و تمرکز بر اقدامات آکادمیك و کاربردی در راستای استفاده از تمام منابع موجود بیش از پیش نمایان می

خشك تحت تواند نقش مهمی در تولید محصوالت با ارزش اقتصادی داشته باشند. با توجه به اراضی وسیعی که در مناطق خشك و نیمه
اند، شور و قلیایی شدن این اراضی معضلی جهانی است و بایستی توجه بیشتری را به آن معطوف داشت، در غیر اینصورت این تاثیر شوری

مساله تهدید جدی برای تولید غذا خواهد بود. همچنین نیاز به افزایش تولید محصول در شرایط شور به منظور تامین تقاضای بیشتر برای 
 ,.Guvensen et al) ری ضروری است، چون وسعت اراضی کشاورزی به دلیل شور شدن خاك در حال کم شدن استغذا ام

درصد از جهان به نحوی تحت تاثیر شوری است. اراضی وسیعی در استرالیا، هند،  40نشان می دهد که حداقل  FAO(. آمار 2006
های بسیاری االت متحده آمریکا با شور شدن مواجه هستند. بنابراین استداللسیای مرکزی، آمریکای جنوبی، مکزیك و ایآپاکستان، مصر، 

پذیر از نظر اقتصادی تواند به عنوان یك گزینه عملی و امکانها( میوجود دارد که کاشت و توسعه گیاهان مقاوم به شوری زیاد )هالوفیت
 (.Lieth, 1994برداری از اراضی شور و حفظ آب در نظر گرفته شود. )برای بهره

 یوم ها نقش ایفا می کنندباز جمیع عوامل اکولوژیکی، عوامل اقلیمی و خاك به نحو موثری در تعیین رویشگاه گیاهان و توزیع      
(Ardakani, 2003).  هدف اصلی این تحقیق   این پژوهش در همین راستا طراحی و در استان هرمزگان اجرا گردید. بطور کلی 

 در استان هرمزگانگونه این عوامل محدود کننده پراکنش و رشد تعیین و سلمکی ساقه سفید گیاه در پراکنش  موثر مشخص نمودن عوامل
های پایه، گاهی در پایین چوبی، پوشیده از فلسساله یا چند ساله، یکپایه، به ندرت دوگیاهی یك Atriplex leucocladaگونه . بود

ها به متر، افراشته، خیزان و یا خوابیده، از پایین منشعب. برگسانتی 70مایل به زرد. ساقه به طول تا ریز، خاکستری یا به ندرت خاکستری مت
ای، متناوب، بدون ای، بیضوی و یا تخم مرغی متمایل به نیزهمتر، مستطیلی، تخم مرغی پهن تا دایرهمیلی 12و عرض تا  23طول تا 

ای، در کنگره -متر، نوك گرد، در حاشیه صاف و یا موجدار تا دندانه ایمیلی 4تاه به طول تا های پایینی با دمبرگ کودمبرگ و یا با برگ
ها و یا در امتداد انشعابات سنبله مانند، مجتمع در ها در محور برگقاعده باریك شونده، ته بریده و یا نیم قلبی، با بافت تقریبا گوشتی، گل

های ماده در پایین گویچه. های نر معموال در نوك و گلشعابات نزدیك بهم، نر و یا ماده؛ گلهای فاصله دار و یا در انتهای انگویچه
ای نامنظم و نابرابر به تعداد متر، مثلثی وارونه تا استکانی، تا انتها پیوسته، در انتها با دندانهمیلی 9-4و عرض  8-4های میوه به طول برگك

های زگیل مانند، در نیمه پایینی کمی های نامنظم، در سطح پشتی صاف و یا با زایدهگره با دندانهای و هر کن، یا گاهی دو کنگره9تا  5
 ای، عمودی. متر، قهوهمیلی 5/1سخت و چوبی. دانه به قطر 

شبه جزیره  قفقاز، آسیای مرکزی، افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، اردن، لبنان و Atriplex leucoclada جغرافیایی پراکندگی     
استانهای گیالن، آذربایجان، زنجان،  عربستان و در ایران، شمال، شمال غرب، غرب، مرکز، شمال شرق، شرق و جنوب شرق، شامل

طارم  )بین گهکم وهمدان،ایالم، اصفهان، بختیاری، فارس، بوشهر، خوزستان، کرمان، بلوچستان، خراسان، سمنان، تهران و هرمزگان  
بستك، بندرخمیر، گاوبندی، سیاهو، بندر چارك، جزیره الرك، جزیره کیش، بندر لنگه،  رودان، حاجی آباد، بشاگرد، عباس،گچین، قشم، بندر

  .می باشد جزیره هرمز، جاسك و میناب(
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Ghanbari      ( در بررسی تحمل به شوری2006و همکاران ) گونه  4Atriplex lentiformis، A.cansecens ،A. 

verrucifera وA. Leucoclada  در شرایط اکولوژیکی زاهدان نتیجه گرفتند که گونهA. leucoclada  بیشترین تحمل را در
 مقابل تنش شوری در شرایط آب و هوایی زاهدان دارد.

Karimi      (2004 در بررسی مقاومت به شوری دو گونه مرتعی ) Atriplex verruciferaوKochia prostrata نشان داد 
دو گونه با افزایش غلظت شوری جوانه زنی کاهش یافته و اثرات اسمزی و سمیت یونی شوری در آنها مشهود بوده است.  که در هر

افزایش داشته و در مقابل  +Clو  +Naهمچنین غلظت گلیسین بتائین، پرولین، قندهای محلول، تعداد روزنه در سطح تحتانی، میزان 
و کل، کارتنوئیدها، میزان کاتیونهای پتاسیم،  (b( و )aفوقانی و تحتانی برگ، محتوی کلروفیلی ) پتانسیل آب برگ، اندازه روزنه در سطح

در اکوتیپ های مختلف نشان داد که اختالف در میزان  Atriplex verruciferaمنیزیم و کلسیم کاهش یافت. همچنین بررسی گونه 
 و دفع نمك در شرایط رویشگاههای مختلف کامال مشهود است.  و غلظت گلیسین بتائین، پرولین، قندهای محلول، تجمع یونی

Najafi      (2009در بررسی ارتباط خاك و پوشش دو گونه مرتعی )Atriplex leucoclada وSuaeda vermiculata و 
رد با افزایش غلظت داتحمّل پذیری این دو گونه به تنش شوری در شرایط آزمایشگاه ورویشگاههای طبیعی در استان هرمزگان بیان می

زنی، سرعت زنی شامل درصد جوانهموالر( بیشتر صفات مورد مطالعه در مرحله جوانهمیلی 200تا حد معینی از شوری ) NaClنمك 
یابند و نشان دهنده این مطلب است که داری در مقایسه با شاهد افزایش میزنی و شاخص بنیه بذر به طور معنیزنی، شاخص جوانهجوانه

 NaClشود. با افزایش غلظت نمك زنی در هر دو گونه میموالر باعث تحریك صفات جوانهمیلی 200تا  NaClزایش غلظت نمك اف
مشاهده نمود که ( 1986و همکاران )  Dowling .زنی هر دو گونه محدود شده و روند کاهشی داردمیلی موالر صفات جوانه 200بیش از 

ماده آلی، ازت، گوگرد، پتاسیم، فسفر، کلسیم تبادلی، و عمق خاك متقابال درصد پوشش تاجی گونه با افزایش فاکتورهایی از قبیل 
Acacia harpophylla .افزایش می یابد Boer وSagers  (1988)  در تحقیقی در شرق عربستان نشان دادند گونه

Cyperu sconglomerates  شاخص خاکهای شور با بافت نسبتا ریز و گونهZygophyllum mandavillei  شاخص
 باشد.خاکهای با شوری باال، بافت درشت، و الیه سطحی سخت می

. 

 مواد و روشها 

و رابطه آن با عوامل اکولوژیك در مناطق انتشار طبیعی آن در  Atriplex leucocladaبه منظور بررسی وضعیت رویشی گیاه      
شناخت استان هرمزگان و بازدیدهای مکرر، مرزهای انتشار گونه بر روی نقشه های استان هرمزگان، با استفاده از نقشه های موجود طرح 

های پراکنش این گیاه در سطح استان کامال مشخص و تفکیك شد البته نقشه نهایی ترسیم گردید. و محل 1:50000توپوگرافی با مقیاس 
پارامترهای رویشی گیاه و بررسی عوامل مربوط به خواص سپس به منظور بررسی   (.1شکل ) باشدمی 1:250000ارائه شده با مقیاس 

منطقه مختلف شامل مناطق گله گاه در شهرستان حاجی آباد)شمال استان(، زمین سنگ در  3فیزیکی و شیمیایی خاك بر روی انتشار گونه، 
لعاتی معرف مناطقی هستند که گونه این محلهای مطا .شهرستان میناب )شرق استان(، و اطراف شهرستان لنگه ) غرب استان( انتخاب شد

Atriplex leucoclada ضمن حاکم بودن شرایط متنوع  گزینش واحدهای مطالعاتی فوق سعی شد، در آن عرصه ها انتشار دارند. در
و شار در انت تعیین عوامل مؤثر اکولوژیك شامل اقلیم، خاك، زمین شناسی و...برای  .در آنها، از شدت تخریب باال نیز مصون باشد

 Atriplex گونهدرصد پوشش و دو قطر عمود بر هم مربوط به  ، تعداد پایه در هکتار ،فراوانی ، در هر سایتگونه  پارامترهای مرتعی

leucoclada ترانسکت در داخل  –به وسیله پالت  اندازه گیری شد. آمار برداری از پارامترهای مورد نظر به روش تصادفی سیستماتیك
عدد ترانسکت انداخته شد و در طول هر ترانسکت، در هر واحد مطالعاتی،  3تعداد انجام شد بدین صورت که در هر سایت بی هر سایت انتخا

بدین منظور از پالتهای شبکه بندی  ، های الزم انجام شداندازه گیری و مترمربعی مسقر گردید 4متری پالتهای  100در فواصل مشخص،
 ترین حد رشد تا حد باالیی آن در نظر گرفته شدگیری ارتفاع گیاه پایینهان استفاده گردید. برای اندازهشده برای برآورد درصد پوشش گیا
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کروی می باشد دو قطر عمود برهم گیاه اندازه  "برای بدست آوردن قطر متوسط گونه از آنجا که گونه مورد مطالعه دارای شکلی تقریبا
های گونه در پالتها شمارش و در دید. به منظور محاسبه تراکم گونه مورد نظر کلیه پایهگیری شد و سپس قطر متوسط گونه محاسبه گر

جهت تهیه نهایت تراکم در هکتار گونه مورد مطالعه محاسبه گردید.همچنین حضور و عدم حضور گونه )فراوانی( در پالتها ثبت گردید. 
سانتی متری نمونه خاك  90تا  45 و  45تا  0حفر گردید، و از عمق های خاك  پروفیل 3  نمونه خاك از هر رویشگاه در روی هر ترانسکت

 .به آزمایشگاه خاکشناسی ارسال گردید و مورد آنالیز و تجزیه قرار گرفتمختلف شد و جهت تجزیه پارامترهای  تهیه

 

 معرفي نقاط مورد مطالعه

ثانیه طول  3دقیقه و  50درجه و  56ثانیه عرض شمالی و  45و دقیقه  22درجه و  27این سایت در مختصات جغرافیایی : سایت زمین سنگ
جاسك، دوراهی حسن لنگی، شوره زار غرب روستای زمین سنگ واقع گردیده است. اراضی منطقه پست و مسطح با -شرقی جاده بندرعباس

 Atriplexه مورد مطالعه تیپ مرتعی منطقه جزء  قلمرو خلیجی است و تیپ گیاهی منطق خاك شور و سطح  ایستابی باال است.

leucoclada  +Halocnemum strobilaceum باشدمی 

مسطح در جنوب غربی شهرستان حاجی آباد از توابع استان  "این سایت در بطور عمده یك دشت وسیع، تقریبا سایت گله گاه )سرچاهان(:
باشد. فاصله این منطقه تا مرکز شمالی واقع می 28 10ْتا 28َطول شرقی و عرض جغرافیاییْ  55 ْ 50 3َتا ً 55 30ْهرمزگان حدفاصل َ
تیپ مرتعی منطقه جزء  قلمرو خلیج وعمانی است و تیپ  باشد.کیلومتر می 120کیلومتر و تا شهرستان بندرعباس 35شهرستان حاجی آباد

  باشدمی Anabasis setifera+ Atriplex leucoclada گیاهی منطقه مورد مطالعه 

هکتار در قسمت شمال شرقی نقشه بندر بند معلم به صورت نوار باریکی در امتداد  2251منطقه مورد مطالعه با وسعت   سایت بندرلنگه:
دار قدیمی با شیب مالیم و های سنگریزهفارس کشیده شده است. این تیپ گیاهی بر روی واحدهای اراضی فالتها و واریزهسواحل خلیج

های سیالبی با شیب مالیم و پستی و بلندی کم دارای خاك خیلی عمیق با بافت متوسط تا سنگین و دشتپستی و بلندی کم تا متوسط، 
تیپ مرتعی منطقه جزء قلمرو عمانی است و تیپ گیاهی منطقه مورد مطالعه  شوری و قلیائیت زیاد تا خیلی زیاد مستقر است.

Aeluropus lagopoides + Suaeda vermiculata + Atriplex leucocladaباشدمی 

 

 

 

 در استان هرمزگان Atriplex leucocladaنقشه پراکنش گونه  -1شکل 
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 نتايج:

تشار گونه مورد نهمه مناطق ا بیابانی بود. کوپن، بیابانی گرم شدید، به روش اقلیم مناطق مورد مطالعه به روش آمبرژه اقلیمی: مطالعات
با توجه . نظم می باشدممیزان و پراکنش بارنگی بسیار نا .باال و زمستانهای معتدل است ستانهای گرم همراه با رطوبت نسبیبمطالعه دارای تا
و  46مقادیر درجه حرارت حداکثر مطلق و حداقل مطلق بترتیب  د،درجه سانتیگرا 26عمل آمده متوسط دمای مناطق معادل ه به محاسبات ب

 .درجه سانتیگراد محاسبه گردیده است 5/19و  4/34و برای متوسط حداکثر و متوسط حداقل بترتیب  -7

های فوقانی، ها و تراساین گونه گیاهی از نظر نقشه های قابلیت اراضی بر روی واحدهای اراضی فالتارزیابی منابع و قابلیت اراضی: 
م و پستی و بلندی کم با با شیب مالی "کال های سیالبیهای سیالبی و واحد اراضی دشتدشتدار قدیمی، های سنگریزهفالتها و واریزه

 بافت متوسط تا سنگین و شوری کم تا به نسبت زیاد پراکنش دارد.

شامل نهشته ها و آبرفت های دوران چهارم است. این نهشته ها تراس های مرتفع و کم  "رویشگاه این گونه گیاهی اکثرازمین شناسی: 
 عالوه برآن، سازند کنگلومرای. اندی و پهنه های پای کوهی را فرا گرفتهارتفاع، نهشته های مخروط افکنه ها، کف دره ها، پهنه های گل

 را شامل می شود. ( Ma) سازند آغاجاری و( (Mmسازند میشان ، (Mg(، سازند گچساران )(Plbبختیاری 

 

 

تجزیه واریانس پارامترهای پوشش گیاهی -1جدول   

 منابع تغییر
 

 زادیآ درجه
 

 میانگین مربعات
 درصد پوشش متوسط قطر فاعارت تراکم

 ns07/0 ns7/37 ns9/31 ns45/0 2 تکرار

 68/511** 8/4438** 6/1417* 09/40** 2 منطقه

 07/0 9/189 6/87 23/0 4 خطا

 C.V % 5/9 1/19 4/17 5/1ضریب تغییرات 

ns ،*  درصد   1و  5دار در سطح به ترتیب غیرمعنی دار، معنی **و 

 

ها پارامترهای پوشش گیاهی مقایسه میانگین -2جدول   

 منطقه
 صفت                               

 دژگان زمین سنگ سرچاهان

 تراکم
C5/1 A8/8 B8/4 

 ارتفاع
B9/23 A4/61 A7/61 

 متوسط قطر
B6/36 A5/111 A1/89 

 درصد پوشش
c5/2 a1/28 b6/19 

 با هم ندارند. داریاختالف معنی LSDدرصد آزمون  5تند، در سطح که حداقل دارای یک حرف مشترک هس ردیفهای موجود در هر میانگین
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باشد که این می 57/9شتر از در همه مناطق نیز قلیایی و میزان هدایت الکتریکی بی pHخاك در همه مناطق مورد مطالعه شور قلیا، 
باشند و از نظر درصدکربن آلی بسیار فقیر می رسد. خاکهای همه مناطق دارای آهك و گچ مینیز می 79/48قاط به میزان در برخی ن

 .باشدباشند. بافت خاك رویشگاه گونه سنگین تا متوسط می
های خاکی، هدایت ارامترا پبطالعه ضریب همبستگی گونه مورد مطالعه با فاکتورهای خاکی بیانگر آن است که از لحاظ ارتفاع گونه مورد م

 ت جذب سدیم(، نسبSand) (، درصد شنKava) (، پتاسیم قابل تبادلNa) (، سدیمGYp) (، گچClay) (، رسEc) الکتریکی
(SARدر هر دو  )  درصد و با واکنش گل اشباع 99عمق نمونه برداری در سطح (pHمجموع کلسیم و منی ،)( زیومMg+Caو پتاسیم ) 
(Kعمق اول در سط ،) 95ح ( و با مجموع کلسیم و منیزیومMg+Caو پتاسیم ) (K عمق دوم در سطح )صد همبستگی منفی و با در 99

 ( در عمق دوم  همبستگی مثبت دارد.K( درهر دو عمق و میزان پتاسیم )Clayدرصد رس )
 99( در هر دو عمق در سطح K) اسیم(، و پتSiltدرصد الی ) (،Clay) بر همین اساس تراکم این گونه با پارامترهای خاکی، درصد رس

 99( در سطح Clayدرصد همبستگی مثبت  و با درصد رس ) 95( در سطح pH) ( و واکنش گل اشباعSp) درصد و با درصد اشباع
 میدهد. همبستگی منفی نشان 95در هر عمق و با میزان گچ در هر دو عمق در سطح  95درصد و میزان اهك در سطح 

( در هر دو Na) دیمس( و Mg+Ca( مجموع کلسیم و منیزیوم )Sand) (، گچ، درصد شنEcبا هدایت الکتریکی)قطر گونه مورد نظر 
 99مق اول در سطح ع( در SAR) ، نسبت جذب سدیم95(، عمق اول در سطح Kava) درصد و با پتاسیم قابل تبادل 99عمق در سطح 

 99یم عمق دوم در سطح ( عمق اول، پتاسSilt(، الی )Clayصد رس )درصد همبستگی منفی و با درصد در 95و در عمق دوم در سطح 
م و میزان پتاسیم عمق (  عمق دوSilt( و درصد الی )pH) درصد همبستگی مثبت دارد. همچنین قطر این گونه با واکنش گل اشباع

 درصد همبستگی مثبت دارد. 95اول در سطح 
، مجموع کلسیم و 99( در هر دو عمق در سطح Na) ( و سدیمSand) شن (،گچ، درصدEc) درصد پوشش گونه با هدایت الکتریکی

(  عمق Mg+Caو مجموع کلسیم و منیزیوم ) 99( عمق اول در سطح SAR) (  عمق دوم و نسبت جذب سدیمMg+Caمنیزیوم )
( عمق Silt، الی )( در هر دوعمقClayهمچنین درصد پوشش این گونه با درصد رس ) درصد همبستگی منفی دارد. 95اول در سطح 

  همبستگی مثبت دارد. 95( عمق دوم در سطح pH) درصد و واکنش گل اشباع 99( عمق دوم در سطح K) و پتاسیم اول
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 مقدار حداکثر و حداقل عناصر خاک در مناطق مورد بررسی -3جدول 

 SP pH EC TNV OC Gyps P K Clay Silt Sand CaMg Na  K  SAR عمق منطقه

 زمین سنگ
 1/52 5/155 2/268 1/50 8/23 4/48 8/27 1/289 7/4 6/42 30/0 3/18 7/31 8/7 5/46 اول

 4/41 16/82 1/182 1/38 8/19 7/56 6/23 7/240 9/2 1/16 14/0 2/23 9/21 8/7 7/44 دوم

 بندرلنگه
 4/11 4/31 5/57 1/46 3/36 36 7/27 2/219 3/1 6/19 24/0 2/37 2/10 4/7 3/41 اول

 2/13 62/22 1/61 4/36 51 7/25 3/23 5/129 52/0 3/94 13/0 6/42 6/9 5/7 1/37 دوم

 سرچاهان
 53 06/8 1/345 6/121 7/67 32 33/0 8/267 7/2 8/188 21/0 3/25 8/48 5/7 2/42 اول

 4/45 34/4 2/255 2/68 67 32 1 9/192 4/2 9/147 21/0 8/25 3/33 6/7 4/45 دوم
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 بحث و نتیجه گیری 

از جمله  های شورپسندبا خاك شور و آب زیرزمینی باال، معموالً از گونه هرمزگانپوشش گیاهی گسترش یافته در مراتع شور استان      
هایی همانند شوری، رطوبت، های همراه با مؤلفهتشکیل شده است که نشاندهنده مقاومت این گونه و سایر گونه گونه سلمکی ساقه سفید

ای را بوجود آورده و ای قابل مالحظههای شورروی، تنوع گونهو شور در این منطقه میباشد. این گونه به همراه سایر گونه آب زیرزمینی باال
برداریها از این اکوسیستم مؤید اهمیت و جایگاه  نقش حیاتی در ساختار پوشش گیاهی این منطقه ایفا میکنند و تأمین علوفه دام و سایر بهره

های نمکی از اعضاء مختلف خود خارج این گونه برای مقابله با شوری، نمك را بصورت دانهت. رست این منطقه اسپوشش گیاهی شور 
های پراکنده و در مکانهای رویشگاه این گونه در استان گلستان محدود به مناطق شور بوده و بصورت لکه. (Najafi, 2009) مینماید

میزان شوری خاك در محدوده پراکنش نشان میدهد که استقرار و انتشار این گونه به  پست، مرطوب، سطوح کمی گود مشاهده میشود.
 Carnoval & Torres (1990) (1971), تحقیقات انجام شده توسط .نسبت زیادی تحت تأثیر میزان شوری خاك قرار دارد

Brereton و Zehtabian et al. (2010)  عامل مهمی در نحوه  (خاكمؤید آن است که میزان هدایت الکتریکی )شوری
باشد. بنابراین بنظر میرسد سطوح پست و مرطوب در این منطقه، به سبب رطوبت مناسبتر، یکی گسترش، پراکنش و استقرار گیاهان می

سب برای . زیرا رطوبت در این نقاط، باعث ایجاد شرایط مناسلمکی ساقه سفید می باشد  دیگر از عوامل مهم و تأثیرگذار در استقرار گونه
نیز عالوه بر تغییرات شوری، رطوبت خاك را از عواملی Abuziad (1980 ) رشد و استقرار این گونه شده است. در تأیید این موضوع 

در این  د.باشنکننده در خاکهای شور مورد توجه می عنوان عوامل مهم و محدودهای گیاهی به آن واکنش نشان داده و بهمیدانند که گونه
ها ای گونهشرایط ویژه محیطی در قسمتهای بخصوصی از محیط را در پراکنش کپه( 2009و همکاران )  Janat Rostamiیزرابطه ن

د. رطوبت را در خاکهای شور تنها عاملی میدانند که همه گیاهان به آن واکنش نشان میدهن( 2009و همکاران ) Ahmadiد. انمؤثر دانسته
عقیده دارند که ارتباط متقابل و قوی بین گیاهان و فرایندهای آبشناختی، بخصوص در محیطهایی  (2007و همکاران ) Saco همچنین

 که دارای محدودیت آب هستند وجود دارد. 

گونه سلمکی در محدوده استان هرمزگان هم در ناحیه گرم بیابانی شدید )نواحی ساحلی و خلیج عمانی( و هم در ناحیه گرم میانی      
( مشاهده می گزدد، میزان دما در نواحی ساحلی به صفر نمی رسد و متوسط درصد رطوبت نسبی ساالنه در ناحیه ساحلی بین )ناحیه استپی

درجه سانتی گراد( نزول  -3درصد در نوسان است، در صورتیکه در نواحی شمالی استان در منطقه حاجی آباد دما تا زیر صفر )  8/69تا  2/56
ی در مناطق شمالی استان نیز بسیار پایین تر از مناطق ساحلی استان است. از انجا که  که با بیشتر شدن عرض کند و درصد رطوبت نسبمی

ایالم، اصفهان، بختیاری، فارس، بوشهر،  جغرافیایی و کاهش دما در سایر مناطق کشور شامل استانهای گیالن، آذربایجان، زنجان، همدان،
گردد. لذا عوامل باشدپراکنش این گونه محدود نمیسمنان، تهران و نیز مناطقی از  آسیای مرکزی می خوزستان، کرمان، بلوچستان، خراسان،

لذا فاکتور اصلی در انتشار این گونه در استان هرمزگان را باید  .اقلیمی، عامل محدود کننده در انتشار این گونه در استان هرمزگان نمی باشند
 و دشت گراولی، مخروط نمود. در ضمن در مناطق شاخص رویش، این گونه اغلب در سازند واحددر مشخصات خاك و بستر رویش جستجو 

اند که متعلق به کواترنری های سیالبی که بعضاً پوشش دشت را ایجاد کردهرودخانه ایافکنه مخروط رسوبات از متشکل پدیمنت پوشش
ورد مطالعه نشان داد که گونه سلمکی در شرایط متنوع از نظر وضعیت بررسی خاك رویشگاههای مناطق م. گرددتر میمتراکم ،باشدمی

دارای آهك و گچ و  در همه مناطق نیز قلیایی pHخاك قرار ندارد. شایان ذکر است که خاك در همه مناطق مورد مطالعه شور قلیا، 
         .باشدباشند. بافت خاك رویشگاه گونه سنگین تا متوسط میمی

 سانتی متری، دارای بیشترین میزان کربن آلی است و در مجموع 10تا  0ه سلمکی از نظر میزان مواد آلی فقیر و در الیه خاك رویشگا    
میلی  57/9در مناطق مختلف در نوسان است. میزان هدایت الکتریکی بیشتر از  /3تا  014/0در مناطق مختلف درصد کربن مواد آلی بین 

رسد که با توجه به میزان درصد سدیم متر نیز میمیلی موس بر سانتی 79/48این میزان در برخی نقاط به باشد که متر میموس بر سانتی
گردد. کاتیونها قابل تبادل، هدایت الکتریکی و اسیدیته خاك در رویشگاههای مختلف مورد مطالعه، جزو خاکهای شور قلیا محسوب می

در  59/42در منطقه زمین سنگ تا  30/18تمام الیه های خاك وجود دارد )میزان آهك( از کلسیم( با مقادیر متفاوت در و )سدیم، منیزیم 
منطقه بندرلنگه در نوسان می باشد. همانطورکه در مبحث اقلیم ذکر شد مشخصات خاك و بستر رویش این گونه عوامل اصلی محدود 

سه عامل خاك، آب زیرزمینی و میزان بارندگی در پراکنش و Hosseini (1997 ) .کننده پراکنش این گونه در استان هرمزگان می باشد
( در بحث محدودیت 1997) Hosseiniداند. نتایج حاصل از این بررسی با نتایج موثر می Puccinellia distansاستقرار گونه 

 Atriplexگونه 4شوری  ( در بررسی تحمل به2006و همکاران ) Ghanbari استقرار این گیاه با عوامل خاك کامال همخوانی دارد.

lentiformis، A.cansecens ،A. verrucifera وA. Leucoclada  در شرایط اکولوژیکی زاهدان نتیجه گرفتند که
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که این تحقیق با مطالعه نامبرده  بیشترین تحمل را در مقابل تنش شوری در شرایط آب و هوایی زاهدان دارد A. leucocladaگونه 
داند،  نتایج این بررسی با مطالعات ( عوامل اقلیمی را محدود کننده انتشار و فراوانی گونه قیچ نمی1378نه که نجفی )همانگو همخوانی دارد.

Najafi (1999 ) نیز تاثیر ندارد.  در استان هرمزگان هماهنگی دارد و عوامل اقلیمی در انتشار این گونه 
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Abstract 

     In order to investigation on the ecological conditions of Atriplex leucolada Boiss.,This research 

was conducted from 2014 for two years in Hormozgan province. In the natural distribution zones of 

the species, 3 regions were selected and different vegetative parameters including cover percentage, 

crown diameter and height of each baseline were measured and by digging 9 soil profiles in each site 

from 2 depths 0 to 45 and 45 to 90 centimeter soil samples were prepared and physical and chemical 

factors of soil were tested. The species in the Hormozgan province are observed in the severe desert 

region and in the middle warm region (steppe region). The temperature in the coastal areas does not 

reach zero, and the average annual relative humidity in the area of the coastline fluctuates between 

56.26% and 69.8%, while in the northern parts of the province in the Hajiabad area, the temperature 

drops below zero (3°C). The study of the soil of the habitats of the studied areas showed that this 

species is not in terms of soil condition under various conditions. It is worth noting that the soil in all 

regions studied alkali salts, pH in all regions is alkaline, and the soils of all areas are lime and gypsum. 

Soil texture is heavy to moderate. The soil of this habitat has the highest organic carbon content in 

terms of organic matter content in the 0-10 centimeter layer, and in general, in various regions, the 

organic matter content of carbonates varies from 0.014 to 0.3 in different regions. The electrical 

conductivity is greater than 9.59 which in some places is up to 48.79. Due to the amount of 

exchangeable sodium, electrical conductivity and soil acidity in different study sites, It is considered 

as alkaline saline soils. Cations (sodium, magnesium and calcium) with varying amounts in all soil 

layers (limestone) are fluctuated from 18.30 in the ground rock area to 42.59 in Bandar-lenge area. 

Soil and bedding characteristics of these main factors limiting the distribution of this species in 

Hormozgan province. Comparison of meanings showed that there was a significant difference between 

the height of the stems of species in the Sarchahan area with the areas of Bandar-lenge and Hasan 

Langhi in 95% level. There is also no significant difference between the two species with Sarchahan 

area at 99% level in terms of the diameter of the swamp species in the areas of Bandar-lenge and 

Hasan Langji in 99% of the area. In terms of number of base per hectare (density) and percentage of 

lamellar crown cover in the studied areas, there is a significant difference between all three areas. 

 

Key words: Ecology, Atriplex leucolada, Hormozgan Province. 
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