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   ex Litw. Salsola richteri (Moq.) Karel گياهي بررسي اكولوژي فردي گونه

  در استان خراسان جنوبي

  چي زاده و پروانه ابريشم ، فرشته قاسم*مرضيه بهادران، حميد اجتهادي

  شناسي دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم، گروه زيست، مشهد

  24/12/93 :تاريخ پذيرش    3/3/93: تاريخ دريافت
  چكيده

هاي گياهي سازگار با شرايط بياباني در راستاي اهداف احياي پوشش گياهي، امري ضروري است و موفقيت در ب گونهانتخا
با نام  Amaranthaceae از تيره Salsola richteri. باشدشناسي فردي گياهان ميبه شناخت بوم وابسته، هاي گياهيگونه احياي

هاي شني از خصوصيات ر زياد به خشكي، كنترل فرسايش بادي و تثبيت تپهمقاومت بسيا. فارسي شور درخت تركمني است
به اين منظور . در خراسان جنوبي مورد بررسي قرار گرفت S. richteriدر اين تحقيق، اكولوژي فردي . ارزشمند اين گونه است

خصوصيات رويشگاهي گياه، . ددر نظر گرفته ش 1391و  1390شاهرخت و بشرويه در سال  دو ايستگاه مطالعاتي در منطقه
شناسي و تشريحي مطالعات گرده هاي همراه و، گونهتكثير، وضعيت حفاظتي زيستي، نحوهشكل هاي خاك، فنولوژي، ويژگي

متر از سطح دريا با متوسط  1050تا  830ارتفاعي  اين گونه در دامنه كه نتايج نشان داد. بررسي و گزارش شد ،برگ گونه
با  شني،گياه رويشگاه  بافت خاك. كند رشد ميگراد سانتي درجه 20تا  16 متر و متوسط دماي ساالنهميلي 180ا ت 110 بارندگي

pH 49/8 يو هدايت الكتريك ds/m 54/0  توليد ميوه در گلدهي در تير اواخر اسفند،از شروع رشد رويشي . باشدمي 02/2تا ،
در طبيعت، گياه تكثير  .باشدميركود رشد از آبان تا اسفند  ا در اواخر مهر و دورهر، رسيدگي بذرهشروع بذردهي شهريو مرداد،

 در ،IUCNبندي ها و از نظر وضعيت حفاظتي بر مبناي گروهجزء گروه فانروفايت ،كايراز نظر شكل زيستي ران. استتوسط بذر 
، تيپ تشريحياز نظر و  Pantopolyporateو  كروي ،اين گونه گرده دانه .گيردميقرار  Least Concernهاي گونه گروه

  . گيردميجاي سالسولوئيد در گروه  گونهآناتومي كرانز برگ اين 

  ، خراسان جنوبيوضعيت حفاظتي ،اكولوژي فردي، شكل زيستي ،Salsola richteri: كليديهاي  واژه

  hejtehadi@um.ac.ir: پست الكترونيكي  ، 051-38762227: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
اكولوژي است كه با يك علم اي از اكولوژي فردي، شاخه
 در. خاص و محيط آن سروكار دارد گونه و يا موجود زنده
 هاي گياهي، نيازهاي زيستگاهي، نحوهاكولوژي فردي گونه

راه با زادآوري، فنولوژي و پاسخ گياه به شرايط تنش، هم
- مطالعات فيزيولوژي، بيوشيمي و ژنتيك گياه بررسي مي

 گونه يك فردي اكولوژي بررسياز  هدف. )29( شود

 نيازهاي و اختصاصي هايويژگيبه  دستيابي گياهي

 گياه اثرپذيري و ميزان اثرگذاري همچنين و آن اكولوژيكي

شرايط  ،تا از اين طريق ،)10(باشد مي رويشيمحيط  از

 گياه تعيين شودكشت نگهداري و مطلوب براي  اكولوژي
)17(. Creager  اكولوژي  ، در مطالعهميالدي 1988در سال

زيستگاه اين گياه را نواحي  Salsola vermiculataفردي 
زادآوري  كه نحوه عرفي كرداي كاليفرنيا ممديترانه خشك

فر و همكاران سعيد .)18( آن فقط از طريق بذر است
 در Salsola  orientalis گونه لوژي فردي، اكو)1385(

بررسي  سه سال به مدت موته را منطقه در و اصفهان استان
 پوشش شناسي وزمين خاك، اقليم، ،در اين مطالعه. كردند

 مورد را فنولوژي و بذر تكثير توليد، پراكنش، شامل گياهي
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، )1382(ساالرنجات و همكاران . )10( دادند قرار بررسي
هاي سالسوال در استان ر بررسي اكولوژي گونهبه منظو

سال تحقيقي انجام دادند و طي اين  2سمنان، به مدت 
در اقليم خشك  را سالسوال مطالعه بيشترين فراواني تيپ

- 1600در ارتفاع را بيشترين پراكنش گياه و بياباني سرد 
براي رويش گياه، همچنين  .دانستندمتر از سطح دريا  1100

-ميلي 0- 2حدود  ECو  5/7 -8حدود  pHبا خاك سبك، 

رحيمي و همكاران . )9( گزارش كردندمناسب را موس 
 Salsola شناسي بوم نيازهاي تعيين و ، مطالعه)1388(

tomentosa به 1383سال  را در استان خراسان رضوي از 

شناسايي  هدف با اين تحقيق. سال بررسي كردند سه مدت
 رضوي، خراسان تاناس سطح در گونه هايرويشگاه

 فنولوژي، اقليمي، عوامل شناسي،خاك توپوگرافي،

بذر،  زني جوانه قابليت مورفولوژيكي، خصوصيات
 اكولوژي فردي .)7( شد انجام زادآوري نحوه و ماندگاري

Salsola orientalis  مطالعه نيز بادر استان خراسان 
 زادآوري، فنولوژي، سيستم هاي زيستگاهي، نحوهويژگي

   ).20(پوشش گياه بررسي شد ريشه، تراكم و تاج

Salsola richteri از تيره chenopodiaceae )بندي در طبقه
اي است با نام علمي ، گونه)Amaranthaceaeجديد در 

Karel ex Litw. Salsola richteri (Moq.)  كه در فارسي
زبان محلي با نام هاي  با عنوان شور درخت تركمني، در

معرفي  saltwortك و جفنه و در زبان انگليسي زق، زال
، پايا، ايگياهي درختچه شناسي، گياه از نظر). 12(شود مي

. باشدتاج بزرگ و انشعابات باز ميبه ارتفاع تا سه متر با 
در بخش فوقاني مولد  ،هاي چوبي راستساقه با شاخه

-ها دوگل. استهاي انبوه ها و برگهاي تنك با گلسنبله

سه گوش تا تخم  ،)tepal( نماهاي گلبرگي، كاسبرگجنس
ها دوقسمتي، تخمدان كم و بيش مخروطي، مرغي، بساك

كالله دوقسمتي و اوتريكول با سرپوشي كه كمي سخت و 
شرق مركز ايران،  S. richteriپراكنش جهاني . افقي است
و پست ماوراي خزر تا شمال بلوچستان هاي سرزمين

رويشي اين  گستره .باشدشان ميني و تياهاي پاميراالدامنه

هاي بياباني شرق و شمال كوير عرصه ،گونه در ايران
  ).28( توران است –رويشي ايران  مركزي در ناحيه

S. richteri روي از گياهان شن)Psammophyte (ارزشي با
 گونه بصورت هاي قشالقيهاي شني عرصهاست كه در تپه

هاي گياهي حضور ه در تركيب تيپهمرا غالب و نيز گونه
پراكنش اين گياه در طبيعت يكنواخت است . )14( دارد

رقابت بر سر منابع آبي  اين الگوي پراكنش،كه دليل ) 11(
، كنترل مقاومت بسيار زياد به خشكي. )26( باشدمي

جلوگيري از  ،هاي شنيفرسايش بادي و تثبيت تپه
هاي و طوفانمقابله با هجوم بادها  ،جابجايي خاك

 ليل سيستم ريشهبدسهمگين و نيز استفاده از رطوبت خاك 
. از خصوصيات ارزشمند اين گونه استوسيع، 

از تاغ بيشتر است و اين كيفيت  S. richteriخوشخوراكي 
. شودبر روي آن ميشديد  يعلوفه اغلب موجب چرا

بر نمودن اين گونه به شدت در حفظ آن مؤثر است و كف
ها و شاخههمراه با بر شده با شادابي و كف هايپايه

با بنابراين . دهندهاي فراوان، به رشد خود ادامه ميجست
نسبت توان مي، عالوه بر توليد علوفه، گياه هحفظ و توسع
هاي بياباني  هاي روان در بسياري از عرصهبه تثبيت ماسه

 سالسولين همچنين در اين گياه). 14(كرد اقدام 
)Salsoline (سالسوليدين و )Salsolidine (اين . وجود دارد

 تتراهيدروكوئينولينمتيل ها مشتقاتي ازآلكالوئيد
)Methyltetrahydroquinoline ( هستند، كه براي اتساع

  ).25(اند ها و كاهش فشار خون شناخته شدهسرخرگ

 و كمربند خشك در گرفته قرار مناطق از يكي ايران كشور
 مناطق آن را از زيادي بخش كه است جهان خشكنيمه

 از رطوبت، كاهش بر مؤثر عوامل. است دربرگرفته خشك

 و حداقل بين اختالف و زياد تبخير آفتاب، شدت تابش قبيل
 عالوه و شده هابوم زيست اين خشكي به منجر حداكثر دما

معرض  در نيز را آنها خاك گياهي، پوشش كردن بر محدود
گياهي  پوشش مطالعهابراين بن. است داده قرار فرسايش

 بومساختار زيست در بخش بارزترين كهمناطق خشك 
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 اكولوژيكيهاي پژوهش از مهمي قسمت شود،مي محسوب

 متشكل ،پوشش گياهي اينكه به توجه با. دهدمي تشكيل را

علمي  مطالعه گياهيست، بنابراين هايگونه از ايمجموعه از
 گياهي هايگونهفردي  اكولوژي ورتبص اين گياهان

 براي پايه اطالعات گردآوري به در نهايت و بوده ضروري

نظر به اينكه  .شودميها بومزيست اين در گياهان يك از هر
كه  Salsola richteri شناختينيازهاي بوممورد ايران در در 

انجام  تحقيقي مناطق خشك و كويري است، خاصگياه 
هاي اكولوژيكي و است و اين گياه از نظر ويژگينشده 

، الزم شناختي اين گونهبوم مطالعهاست، دارويي باارزش 
بررسي براي  پژوهشبه اين منظور اين . رسيدنظر ميبه

در استان خراسان جنوبي  S. richteri اكولوژي فردي گونه
   .انجام شد

  مواد و روشها
-در اين تحقيق دو ايستگاه نمونه: مناطق مورد مطالعه

بشرويه در كوير  ،ايستگاه اول. ظر گرفته شدبرداري در ن
 در محدودهاست كه شمال غربي استان خراسان جنوبي 

 باشرقي   º57 42 ′11″شمالي و º33 48′ 47″جغرافيايي

 .)1شكل ( باشداز سطح دريا مي متر 1040ارتفاع متوسط 
 ،هواشناسي بشرويهو شناسي با استفاده از اطالعات اقليم

  ºCآن و دماي ساالنه mm 3/97اين منطقه  بارندگي ساالنه
 حوضه(پالياي  ،از نظر ژئومورفولوژي. باشدمي 7/20

هاي منفرد، ، تلماسهرسي جلگهبشرويه از عناصر ) مركزي
 رسوبات ازرسي  جلگه. تشكيل شده استو كوير ريگ 

 سيلهوب شود وايجاد مي كوهستاني مناطق آبي هاينجريا
 .شودهاي داخلي مربوط ميبه چاله روديك يا چند خشك

هاي منفرد در اثر برجاي گذاشتن خاك توسط باد تلماسه
ريگ بشرويه و  شودهاي گياهان تشكيل ميدر پاي بوته

 از مهمترين يكي اين ريگ. است بادي ماسه هايتپه شامل

 .رسدمي متر 90 به ارتفاع آن كه است ايران هايريگ
-زمين نمك، وجود ،كوير ژيژئومورفولو ويژگي مهمترين

 نقطه ترينپست در كه است شور هايآب و كرده پف هاي

 پوشانده را آن سطح نمك از نازكي قشر و دارد وجود منطقه

شاهرخت در شمال شرقي كوير  ،ايستگاه دوم .)15( است
  º33 35′ 43″جغرافيايي  در محدودهاستان خراسان جنوبي 

آن از  ارتفاع متوسط كه استشرقي   º60 09′ 06″شمالي و
  .)1 شكل( باشدمي متر 880 سطح دريا

بشرويهشاهرخت

فردوسقاينات

  
 خراسان جنوبياستان در  Salsola richteri برداريهاي نمونهموقعيت ايستگاه -1شكل 

 شناسي و هواشناسي منطقهبا استفاده از اطالعات اقليم
و متوسط  mm 175 اين منطقه، شاهرخت، بارندگي ساالنه

 رويشگاه گياه در منطقه. باشدمي ºC 6/16آن  دماي ساالنه
بادي و يا در مناطقي با هاي ماسهشاهرخت بر روي تپه

بنابراين خاك رويشگاه ماسه . اي از ماسه بادي استاليه
همچنين در  .باشدبادي است و داراي شكل خاصي نمي

باد و تان، فرحسيس روزه 120اين منطقه بادهاي موسمي 
سيستان  روزه 120جهت بادهاي موسمي . وزدباد ميسياه
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از شمال به جنوب است و از اواخر خرداد ماه تا شهريور 
باد داراي رطوبت باال و سرعت كم است و فرح. وزدمي

باشد و سياه باد كه جهت جهت آن از جنوب به شمال مي
. وزدميآن جنوب شرقي به شمال غربي است، در زمستان 

اقليم دو ). 3(هاي هواي سرد است توده اين باد دربردارنده
باشد منطقه براساس روش جغرافيايي دومارتن خشك مي

)6 .(  

 ايستگاه مطالعاتي در منطقه دو: هاآوري دادهجمع
. در نظر گرفته شد 91و  90شاهرخت و بشرويه در سال 

. ام شدانجتصادفي  بصورتبرداري از پوشش گياهي نمونه
 60در منطقه شاهرخت و  5×5پالت  70براي اين منظور 

 اندازهتعداد و . شد مستقربشرويه  در منطقه 5×5پالت 
گياه و ماهيت پوشش  پالت با توجه به شكل و اندازه

برخي خصوصيات در هر پالت . انتخاب شد گياهي منطقه
رصد پوشش، ميانگين ارتفاع، دفرم زيستي،  گياه از قبيل

در هر دو منطقه . گرديدگيري و ثبت اندازهبسامد  و كمترا
مقداري از خاك اطراف گياه برداشت و در آزمايشگاه 

، نيتروژن كل و  EC،pHهاي مربوط به بافت، گيرياندازه
هاي گونه در هر پالت، فهرست همه. فسفر خاك انجام شد

. گرديدثبت تعيين و پوشش آنها گياهي به همراه درصد تاج
كننده تجديد حيات م زيستي گياه بر حسب محل جوانهفر

 )Raunkiear ()1934( كايربندي رانبر اساس تقسيمو 
بندي مراحل اصلي زندگي گياه شامل زمان .)11( تعيين شد

دهي و  رويشي، گلدهي، ميوهرشد زني، گسترش جوانه
نظور مب. گرديدبرداري بررسي توليد بذر طي مراحل نمونه

-آناليز خاك در آزمايشگاه خاك، هاي خاكگيتعيين ويژ

كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد انجام  شناسي دانشكده
، هدايت الكتريكي، بافت خاك، pHخاك،  در مطالعه. شد

 .گرديدو نيتروژن كل خاك محاسبه  ، پتاسمميزان فسفر
 جرمي نگار طيف دستگاه از استفاده با پتاسيم و فسفر مقدار

)Mass spectrophotometry (به خاك آلي مواد ميزان كل و 

 توجه با بافت خاك .شد تعيين مور نمك با تيتراسيون روش

مثلث  از استفاده با و رس و سيلت شن، نسبي درصد به

 ساير مورد در ولي. شد تعيين الملليبين شيوه به خاك بافت

 از سايت هايمحدوديت و هاقابليت تعيين فاكتورها براي

 با خاك شده گيرياندازه اسي، خصوصياتشن خاك نظر

تعيين براي  .)5(شد  خاك مقايسه كيفيت استانداردهاي
 3شامل گياه  9مورد مطالعه  از دو منطقه گياه زيستي توده

بين يك تا (گياه متوسط  3، )كمتر از يك متر( گياه كوچك
به آزمايشگاه  )بيشتر از دو متر( گياه بزرگ 3و ) دو متر
سپس . گيري شدها با ترازو اندازهزن تر نمونهو ومنتقل 
ساعت خشك  48به مدت  Cº70  ها در آون با دماينمونه

با داشتن وزن خشك . گرديد و وزن خشك آنها محاسبه
-گياه اندازه زيستي تودهگياه و تعداد گياه در واحد سطح، 

 نظور تعيين رابطهمب زيستي تودهتعيين . شدگيري 
محاسبه  زيستي تودهپوشش با رتفاع و تاج، بين ارگرسيون

پوشش نيز تراكم، درصد بسامد و درصد تاج. گرديد
هاي نظور تعيين شاخصم هب .)13( شد محاسبه و گزارش

هاي اكولوژيكي پيشنهادي اكولوژيكي بر اساس شاخص
چندين فاكتور محيطي از  )Borhidi ()1995( بورهيدي

كنش  خاك، برهم قبيل منبع حرارتي زيستگاه، رطوبت
خاك، منبع آمونياك و نيترات، شدت نور و شدت شوري 

با . )23( بررسي شد S. richteriهاي خاك در زيستگاه
دست آمده در مورد شرايط موجود در توجه به اطالعات به

هاي مناسب از سيستم رتبه، S. richteriگياه  زيستگاه
راواني ميزان ف .به گياه داده شد ي،هاي اكولوژيكشاخص

در مناطق مورد بررسي  S. richteriهاي همراه گونه
. گرديدتعيين ) 1964، 1932( بالنكهنوبراساس معيار برا

شناسايي ) 1977(گياهان همراه با استفاده از فلورا ايرانيكا 
گرده با استفاده از ميكروسكوپ  سطح دانه مطالعه .شدند

فردوسي در آزمايشگاه مركزي دانشگاه  SEMالكتروني 
درون يك هاي گل به اين منظور، گرده .مشهد انجام شد

شدند و به ميكروتيوپ منتقل جدا ها از بساكساعت  شيشه
پس از اضافه كردن آب مقطر و انجام مراحل . شدند

به مايع رويي، الكل اتيليك مطلق  شستشو و تخليه
سپس . دشو سانتريفوژ اضافه   محتويات درون ميكروتيوب
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هاي گرده موجود در  اده از قطره چكان رسوب دانهبا استف
ته ميكروتيوب برداشته و به طور مستقيم بر روي سطح 

پس از تبخير الكل . هاي آلومينيومي ريخته شدند پايك
هاي  تصاوير دانه. هاي گرده طالپوش شدند اضافي، دانه

 SEM EDSگرده توسط ميكروسكوپ الكتروني مدل 

(England) )SC 7620 sputter coater Au-Pd(  30با ولتاژ 
. تهيه شد X10000و  X5000كيلو ولت و با بزرگنمايي 
  Hesseشناسيهاي گرده از واژه  سپس بمنظور شناسايي دانه

 مطالعه نظورم هب ).22(استفاده شد ) 2009(و همكاران 
 FAA فيكساتور ها با استفاده ازبرگآناتومي برگ گياه، 

استفاده از تيغ تجاري و با روش  برش برگ با. تثبيت شدند
 - روش سافرانينها با استفاده از برشآميزي رنگو دستي 
هاي آميزي، برش نظور رنگم هب. )19( گرين انجام شدفست

درصد به مدت پنج  10تهيه شده، در محلول آب ژاول 
درصد قرار  70ها در اتانول سپس برش. قرار داده شده يقدق

آميزي و  پس از آن توسط رنگ سافرانين رنگ و گرفت
پس از اين مراحل، . بعد با آب مقطر شستشو داده شد

 10ها در محلول اسيد پيكريك به مدت گيري برشقرار
ور شدن در محلول آمونياك به مدت يك دقيقه ثانيه، غوطه

ها در الكل خالص به مدت يك دقيقه گرفتن برشو قرار
ها توسط رنگ فست ي برشسپس رنگ آميز. انجام شد

با و در پايان انجام شد گرين به مدت پنج ثانيه 
 Olympus microscope modelميكروسكوپ نوري مدل 

BX-50 برداري شدآميزي شده عكسهاي رنگاز برش.  

  نتايج 
 S. richteriمحل رويش ، انجام شدههاي با توجه به بررسي

سبزوار، ( كرمان، اصفهان، سمنان و خراسان ،در ايران
و  1( گزارش شده است) طبس، نهبندان، قاين و بشرويه

هاي اين تحقيق حاصل از بررسينتايج . )2شكل () 28
متر  1050تا  830ارتفاعي  در دامنهاين گونه كه  دادنشان 

متر و ميلي 180تا  110از سطح دريا با متوسط بارندگي 

ر منطقه گراد ددرجه سانتي 20تا  16 متوسط دماي ساالنه
  . كند رشد ميشاهرخت و بشرويه 

  
  )28و  1(در ايران  Salsola richteriپراكنش  -2شكل 

و  شاهرخت) 1370 - 1390( ساله 20 اطالعات دوره
ماه خشك وجود  9شاهرخت  منطقه نشان داد، در بشرويه

- ماه ادامه ميماه شروع شده و تا آذردارد، كه از فروردين

هاي ماه. ماه نيز خشك استسط بهمنماه تا اوادي. يابد
 فروردين بوده و از نيمه ماه 9بشرويه نيز  خشك منطقه

همچنين دي تا اواسط . يابدماه ادامه ميشروع شده و تا آذر
 .)4و  3 هاي شكل( ماه خشك استبهمن

گياهي  S. richteiنتايج اين پژوهش بيانگر آن است كه 
كاير وجه به سيستم راناي است و با تساله و درختچهچند
هاي در بررسي. توان گياه را فانروفيت در نظر گرفتمي

هاي رشد فنولوژي انجام شده، مشخص شد كه اولين نشانه
ماه و اوايل هاي رويشي، در اواخر اسفندو فعال شدن جوانه

ماه ادامه رشد رويشي گياه تا خرداد. باشدماه ميفروردين
ها و گوشتي شدن آنها تعداد برگ يابد و در اين مدت برمي

ها در انتهاي در اواسط خرداد اولين غنچه. شودافزوده مي
 مرحله. شوندهاي فرعي ظاهر ميمحور ساقه و شاخه
-ماه گلماه شروع شده و در اواخر تيرگلدهي از اواسط تير

دهي از اواخر شهريور شروع بذر. شوندها به ميوه تبديل مي
دوم آبان تا  آوري بذر نيمهمان براي جمعبوده و بهترين ز
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  ).5شكل (شود  ميبا كاهش دما، خواب گياه آغاز . باشدماه مياوايل دي
 

  
  1370 -1390منحني آمبروتروميك منطقه شاهرخت در فاصله زماني  -3شكل 

  
  1370 -1390بشرويه در فاصله زماني  منحني آمبروتروميك منطقه  -4شكل 

  
  در عرصه محل رويش Salsola richteriهاي فنولوژيكي پديده -5شكل 
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پوشش درصد بسامد و تاجبر اساس مطالعات انجام شده، 
S. richtri ت و تراكم بشرويه بيشتر از شاهرخ در منطقه

  .)1جدول (بيشتر از بشرويه است شاهرخت  گياه در منطقه

  در مناطق مورد مطالعه Salsola richteriمقايسه تراكم، بسامد و تاج پوشش  -1جدول 

  )m2 25در(پوشش تاجدرصد   )m21500 در(بسامددرصد )m225در(تراكم منطقه
  7/14 6/84 064/0  بشرويه

  67/12  28/64  104/0  شاهرخت
، EC ،pHخاك شامل تعيين بافت خاك، آزمايش نتايج 

 منطقه درصد ازت كل و فسفر خاك مربوط به دو
با توجه به  .آمده است 2ول شاهرخت و بشرويه در جد

اينكه بافت خاك دو منطقه شني است، گياه در خاك سبك 
هدايت الكتريكي . كندوبي رشد ميخكه قابل تهويه است، ب

)EC (اشباع خاك، داراي  عصارهEC   بوده و  4كمتر از

ور كلي طشود و بهاي شور محسوب نميجزو خاك
ا مطلوب هكل كاتيون نظروضعيت خاك اين مناطق از 

-بنابراين خاك ،بوده 8خاك دو منطقه باالتر از  pH. است

خاك محل . نمو گياه مناسب استو هاي قليايي براي رشد
از رويش گياه داراي مقدار زيادي فسفر و پتاسيم است و 

   .گيردهاي فقير قرار مينيتروژن در رده خاك نظر
  ختهاي خاك در بشرويه و شاهرمقايسه ويژگي -2جدول 

مورد منطقه
  مطالعه

 هدايت الكتريكي  بافت خاك
)ds/m( 

pH 
  

 نيتروژن كل
(%)  

  فسفر
)mg/kg(  

  پتاسيم 
)mg/kg(  

 كربن آلي

      (%)  
 ماده آلي

(%) 

  64/0  37/0  6/347  33 05/0 67/8 54/0  شني  بشرويه
  67/0  39/0  8/368  6/38 04/0 32/8 02/2  شني  شاهرخت 

ست از مقدار ا سطح زمين عبارتگياه در باالي  زنده توده
برداري در مدت زماني مواد گياهي در يك واحد نمونه

آيد دست ميهاي هوايي بهمعين كه از طريق قطع اندام
، نياز گياه زنده تودهبا توجه به اينكه براي تعيين ). 11(

با براي انجام روش غيرتخريبي، است گياه قطع شود، 

 پوششبين ارتفاع و تاج  MINITAB 16افزاراستفاده از نرم
رگرسيون تعيين شد  خط ، معادلهگياه زنده تودهبا 

)P<0.05 .(پوشش گياه، بنابراين، با دانستن ارتفاع و تاج
شود و نيازي به قطع بيشتر گياه تعيين ميگياه  زنده توده

  .)3جدول (نيست  آنبراي تعيين 
  پوشش با بيومسروابط رگرسيون بين ارتفاع و تاج -3جدول 

  y = 0.362 x - 46.7 در منطقه شاهرخت)y(و بيومس)x(پوشش گياهرابطه تاج
r2= 81.6%                           

 y = 0.0733 x +46.6 در منطقه بشرويه )y(با بيومس )x(پوشش گياهرابطه تاج
r2=70.7%     

  y = 0.0920 x +27.1 در منطقه شاهرخت )y(و بيومس)x( رابطه ارتفاع گياه
r2=95.9%     

 y = 0.337 x +61.6 در منطقه بشرويه )y(و بيومس)x( رابطه ارتفاع گياه
r2= 76.1%            

هاي گياه در دو منطقه، فرمول زنده تودهبا توجه به تفاوت 
محاسبه شده در دو منطقه با هم متفاوت است و براي هر 

  . توان از فرمول مربوط به همان منطقه استفاده كردمنطقه مي

 هاي اكولوژيكي،براي تعيين شاخصروش بورهيدي 
اصالح شده نسبت به روش النبرگ است، از اين  الگويي

هاي اكولوژيكي كه توسط بورهيدي در مورد رو شاخص

كنش  محيطي از قبيل منبع حرارتي، رطوبت و برهم عوامل
نيترات، شدت نور و شدت شوري خاك، منبع آمونياك و 

 استانجام شده  ايرتبهدر مقياس چند خاك زيستگاه
در مناطق مورد  عوامل، با نتايج حاصل از بررسي اين )23(

هاي داده با استفاده از رتبه). 4جدول (بررسي، مقايسه شد 
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شده به فاكتورهاي محيطي، شرايط اكولوژيكي گياه 
  .شودمشخص مي
 به شاخص اكولوژيكي بورهيدي گياهتعيين رت -4جدول 

 Salsola richteri  
 رتبه  هاي محيطيفاكتور

 TB( 7(منبع حرارتي زيستگاه 
 WB(  2(رطوبت خاك 

 RB( 7(كنش خاك زيستگاه برهم
منبع آمونياك و نيترات زيستگاه

)NB(  
2-1 

 LB( 9(شدت نور زيستگاه 
 SB(  1(شوري خاك 
، اين گياه از نظر حفاظتي در IUCNبندي با استفاده از طبقه

نتايج همچنين  .قرار گرفت) LC )Least Concernگروه 

اي نشان داد كه تكثير گياه از هاي گلخانهحاصل از بررسي
بنابراين زادآوري گياه از  ،پذير نيستطريق قلمه امكان
زني هاي حاصل از جوانهحضور گياهچه. طريق بذر است

-تكثير گياه از طريق بذر مي دهندهنشان ،در منطقه بذرها

در مناطق هاي همراه نتايج حاصل از شناسايي گونه .باشد
گياهي متعلق به  گونه 19 حدودكه نشان داد مورد بررسي 

در . در مناطق شاهرخت و بشرويه حضور دارند تيره 12
در مناطق مورد  S. richteriهاي همراه گونه ،5جدول 

-بران واني آنها بر حسب معياربررسي با توجه به ميزان فرا

  .استشده النكه ذكر ب

 
 شاهرخت  منطقه بالنكهنوهاي همراه در دو منطقه مورد مطالعه با توجه به معيار تاج پوشش براليست گونه -5جدول 

  گونه تيره  بالنكهمعيار براون
+  Brassicaceae Alyssum sp.  
1  Fabaceae Ammodendron persicum Bunge ex Boiss.  
2  Fabaceae Ammothamnus lehmannii Bunge. 

+  Boraginaceae Arnebia decumbens (Vent.) Coss. & Kralik.  
+  Asteraceae Artemisia sieberi Besser.  
+  Fabaceae Astragalus ammodendron Bunge.  
1  Poaceae Bromus tectorum L.  
+  Euphorbiaceae Chrozophora gracilis Fisch. & C.A.Mey. ex Ledeb.  
3  Ephedraceae Ephedra strobilaceae Bunge.  
+  poaceae Eremopyrum bonaepartis (Spreng.) Nevski.  
+  Geraniaceae Erodium oxyrhinchum subsp. bryoniifolium (Boiss.) Schönb.-Tem.  

1  Euphorbiaceae Euphorbia turczaninowii Kar. & Kir.  
+  Amaranthaceae Haloxylon ammodendron (C.A.Mey.) Bunge ex Fenzl.  

1  Boraginaceae Heterocaryum sp.   

+  Papaveraceae Hypecoum pendulum L.  
+  Asteraceae Koelpinia linearis Pall.  
+  Amaranthaceae Salsola praecox (Litv.) Iljin.  
1  Liliaceae Tulipa sp.  

        + Zygophyllaceae Zygophyllum eurypterum Boiss. & Buhse.  
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  بشرويه منطقه

  گونه                     تيره  بالنكهمعيار براون
+ Boraginaceae Arnebia decumbens (Vent.) Coss. & Kralik.  
2 Asteraceae Artemisia sieberi Besser.  
+ Fabaceae Astragalus ammodendron Bunge.  
2  Ephedraceae Ephedra strobilaceae Bunge.  
+ Geraniaceae Erodium oxyrhinchum subsp. bryoniifolium (Boiss.) Schönb.-Tem.  
+  Asteraceae Koelpinia linearis Pall.  

 ،S. richteri گرده  دانهكه  دادنشان الكتروني نگاره تصاوير 
تعداد منافذ سطح  ).الف 6 شكل(است  و متقارن كروي

است  گرده بسيار زياد و منافذ گرده در سطح اگزين متفرق
  ). ب 6 شكل(باشد مي از خار پوشيدهسطح گرده  و

  
  ب                                                         الف                                               

 تصوير ميكروسكوپ الكتروني نگاره :ب. X5000 با بزرگنمايي Salsola richteriگرده  دانه تصوير ميكروسكوپ الكتروني نگاره :الف -6شكل 
  X10000 با بزرگنمايي Salsola richteriگرده  سطح دانه

بيشترين فضاي  ،S. richteriسطح مقطع برگ  در مطالعه
آب است  كنندههاي ذخيرهسلول توسطاشغال شده 

 ).7شكل(

-هاي آوندي اصلي قرار گرفته در قسمت مركزي برگ دسته

هاي آوندي اين گونه،  با توجه به اينكه در تيپ دسته. اند

است، تيپ هاي آبكش، توسط چوب احاطه شده دسته
است  Bicollateralاز نوع  S. richteriهاي آوندي  دسته

  ). 8شكل (

  
آوندي اصلي،  هاي هدست -2آب،  كنندههاي ذخيرهسلول -x 100 .1 نماييبا ميكروسكوپ نوري و بزرگ Salsola richteriبرگ  آناتومي -7شكل 

  آوندي فرعي هاي هدست -3
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در برگ گياه  Bicollateralآوندي اصلي، تيپ  هاي هدست –8 شكل

Salsola richteri  با ميكروسكوپ نوري و بزرگنماييx 200 .1- 
 اسكلرانشيم -3آبكش،  -2، چوب

آب و  كنندههاي ذخيرهآوندي فرعي بين سلول هاي هدست
در . اندهاي غالف آوندي پراكندهدر مجاورت سلول

هاي پارانشيم سلول اليه ،قسمت بيروني اليه غالف آوندي
اليه، هيپودرم قرار در زير اپيدرم تك. نردباني قرار دارد

وي بلور را در خود جاي هاي حااست، كه سلول گرفته

-هاي حاوي بلور بين سلولتعداد كمي از سلول. داده است

  ).9شكل (است هاي پارانشيم نردباني قرار گرفته

  
با ميكروسكوپ نوري و  Salsola richteriآناتومي برگ  -9شكل 
بلور،  -4هيپودرم،  -3اپيدرم،  -2كوتيكول،  -x 200 .1 نماييبزرگ

  كننده آبهاي ذخيرهسلول -7غالف آوندي،  -6ي، پارانشيم نردبان -5

هاي همراه برگ گياه به دليل موازي بودن سلول تيپ روزنه
  ).10 شكل. (باشداز نوع پاراسايتيك ميهاي روزنه با سلول

  
سلول  -3روزنه،  -2راه، سلول هم -x 200 .1 نماييبا ميكروسكوپ نوري و بزرگ  Salsola richteriتيپ پاراسايتيك روزنه برگ  -10شكل 

  نگهبان روزنه

  حثب
- گياهي است چند S. richteri، دادنشان پژوهش اين نتايج 

اي، داراي فرم زيستي فانروفيت كه ساله، پايا و درختچه
اين گونه . شود انجام ميتكثير آن در طبيعت از طريق بذر 

متر از سطح دريا با متوسط  1050تا  830ارتفاعي  در دامنه
تا  16 متر و متوسط دماي ساالنهميلي 180تا  110ندگي بار

بشرويه رويش  شاهرخت و گراد در منطقهدرجه سانتي 20
درصد و تراكم كمتر  ،بردارينتايج حاصل از نمونه. دارد

بشرويه نسبت  منطقهبيشتر گياه را در پوشش بسامد و تاج
 منطقهپراكندگي زياد گياه در  .نشان داد شاهرخت به منطقه

بشرويه و در نتيجه قرار گرفتن تعداد كمي گياه در هر 
. بشرويه است پالت، عامل تراكم كم گياه در منطقه

يافته در همچنين تعداد زياد گياهان جوان و تازه رويش
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. باشدمي اين منطقهشاهرخت دليل افزايش تراكم در  منطقه
شتر هاي شني زيادي بوده و بيشاهرخت داراي تپه منطقه

اين در . اند رشد كردههاي شني گياهان اين منطقه روي تپه
. صورتي است كه ايستگاه مطالعاتي بشرويه، فاقد تپه بود

هاي جنوبي و شرقي در شيب S. richteriحضور تعداد كم 
در اين پوشش را شاهرخت، كاهش بسامد و تاج منطقهدر 

-باد) 1382(توكلي با توجه به اينكه . داشتنبال دبمنطقه 

زيركوه قاين كه داراي  روزه در منطقه 120هاي  موسمي 
ماه تا باشند و از اواخر خرداداي ميسرعت قابل مالحظه

ممكن  ،)3( وزند را گزارش كرده استنيمه شهريور مي
هاي هاي شرقي و جنوبي تپهاست تعداد كم گياه در شيب

پوشش شني شاهرخت و در پي آن كاهش در بسامد و تاج
پنهان سيستان و  روزه 120هاي گياه، به دليل وزش باد

هاي با توجه به اينكه بذر. گياهان در زير شن باشد شدن
انجام دار بوده و پراكنش آنها بوسيله باد بال S. richteriگياه 
هاي زيادي رود در جهت باد بذر، بنابراين انتظار ميشود مي

) شمالي و غربيشيب (حمل شده و پس از برخورد با مانع 
گياهان  ،بنابراين، در شيب جنوبي و شرقي. تجمع يابند

ممكن است خاك در شيب همچنين . شودكمتري ديده مي
. مقابل باد سرازير شده و گياهان جوان را مدفون كند

دليل بنابراين، احتمال اينكه گياهان شيب جنوبي و شرقي به
در همچنين . نشدن شمارش نشوند وجود داردمشاهده
هاي جنوبي نور و حرارت بيشتر است، بنابراين شيب
در معرض سوختگي شاهرخت  در منطقههاي گياه جوانه

همچنين به دليل  ،باشندناشي از تابش آفتاب شديد مي
در زني بذر گياه جوانهبراي افزايش تبخير، رطوبت كافي 

ممكن است داليل ذكر بنابراين . وجود ندارداين منطقه 
 در منطقهگياه پوشش بسامد و تاجكاهش  شده، عامل
اين در راستاي . باشد بشرويه نسبت به منطقه شاهرخت
تراكم باالي دليل ، )1393(پوربابايي و همكاران تحقيق، 

را استان فارس هاي شمالي فيروزآباد كيكم در شيبگياه 
دانند برخورداري اين شيب از نور كمتر و رطوبت بيشتر مي

به منظور ، )1392(پور و همكاران ضائيهمچنين ر). 2(

-بررسي اكولوژيكي درختچه سماق در غرب ايران، شيب

كه داراي رطوبت خاك هاي شمالي ارتفاعات غرب ايران 
هاي جغرافيايي است بيشتر و تبخير كمتري از ساير جهت

 در نظر گرفتندرا اي بيشتري دارد و در نتيجه تركيب گونه
ده در اين پژوهش با تعيين دست آماطالعات به). 8(

 S. richtri كه بورهيدي نشان داد هاي اكولوژيكيشاخص
خشكي طوالني و نور  هايي با دماي باال، دورهدر زيستگاه
خاك مناطق رويشي اين گياه، قليايي و از . رويدفراوان مي

همچنين اين گونه . نظر وجود آمونياك و نيترات فقير است
با توجه به . رودشمار مي بهري از گياهان مقاوم به شو

هاي ، ويژگي)28(توران - ايران پراكنش زياد گياه در ناحيه
هاي فيزيولوژيكي سازگاريو شناسي و اكولوژيكي ريخت

S. richteri هاي جوان گياهچه در شرايط خشكي، مشاهده
 برداري و همچنينهاي نمونهيافته در ايستگاهو تازه رويش

توسط سازمان حفاظت محيط  ،يحفاظت مناطق رويش
رسد كه اين گونه در شرايط فعلي از نظر ميزيست، بعيد به

همچنين با توجه به  .نظر حفاظتي با مشكل مواجه شود
بر كردن اين گياه باعث شادابي بيشتر گياه شده و اينكه كف

چراي  در نتيجه، )14(زايي را دارد مجدد توانايي شاخه هگيا
. آيداي اين گونه به حساب نميسبك دام تهديدي بر

هاي محلي و بررسي IUCNبندي با استفاده از طبقهبنابراين 
شرايط اين شد، كه اين گياه از نظر حفاظتي در  نتيجه بر

نشان شناسي مطالعات گرده .قرار گيرد LCگروه فعلي در 
 S. richteri ،64/0گرده  طول محور قطبي دانه، داد

ميكرومتر و ضخامت  63/0يي آن ميكرومتر، ضخامت استوا
با توجه به اينكه . باشدميكرومتر مي 04/0اگزين دانه گرده 

طول محور  P(وابسته است  P/Eشكل دانه گرده به نسبت 
- هاي گردهو در دانه) باشدضخامت استوايي مي Eقطبي و 

بيش وكم ،كروي، طول محور قطبي با ضخامت استوايي ي
-اين گونه كروي مي گرده ن دانهبنابراي ،)22(برابر است 

تعداد منافذ سطح گرده بسيار زياد و منافذ گرده در . باشد
متفرق است و سطح گرده پوشيده از خار  ،سطح اگزين

هاي گرده را به بدن هاي سطحي، دانهاين برآمدگي .باشدمي



 1395، 2، شماره 29جلد                                                                   )                      مجله زيست شناسي ايران(گياهي مجله پژوهشهاي 

297 

سطح تزئينات بنابراين . چسبانندافشان ميجانوران گرده
افشان بيانگر ارتباط گياه با حيوانات گرده گرده دانه ديواره
م و بيش ك گرده اين در صورتي است كه سطح دانه. است

). 4(شود افشان مشاهده ميهاي بادگردهصاف در گونه
انجام افشاني در اين گياه تنها توسط باد بنابراين گرده

 افشاني دانهافشان نيز در گرده و حيوانات گردهشود  نمي
كه  دادآناتومي برگ گياه نشان  مطالعه. رندگرده مؤث

وسيله بيشترين فضاي اشغال شده در سطح مقطع برگ، به
شدن آب است كه عامل گوشتي كنندههاي ذخيرهسلول

آب، بزرگ با ديواره  كنندههاي ذخيرهسلول. باشندبرگ مي
كه آبدار شدن برگ، با توجه به اين .سلولي نازك هستند

هاي تجمع يافته است و سميت نمك نندهكفاكتور رقيق
مناطق همچنين در گياهان و  )21(دهد ها را كاهش مييون

تنظيم پتانسيل اسمزي به حفظ سطح  خشك و كويري،
، )16(كند باالي آب موجود در سلول گياهي كمك مي

منظور به S. richteriي برگ گياه اهتجمع آب در سلول
با توجه به . باشديتنش شوري و خشكي م سازگاري با

اينكه گياهان بياباني، بيشتر از ساير گياهان در معرض از 
 ،اين گياهان براي بقا در اين مناطق ،دادن آب هستنددست
يا  C4هاي خاصي دارند و بيشتر داراي متابوليسم ويژگي
CAM براي ساختار برگ در گياهان تيره. )24( باشندمي 

رانز هستند، چهار تيپ اسفناجيان كه داراي آناتومي ك
 ، كوچيوئيد)Atriplicoid( معرفي شده است؛ آتريپليكوئيد

)Kochioid(سالسولوئيد ، )Salsoloid(  و كرانز سوئدوئيد
)30() Kranz-Suaedoid( . در گياهان تيپ سالسولوئيدC4 

اي كه هاي غالف آوندي پيوستهپارانشيم و سلول وسيلهبه
. شوداند، شناخته ميگرفتهفرا آوندي پيراموني را هاي هدست

-سلول ،ترهاي پارانشيم و اليه داخليتر، سلولاليه بيروني

آوندي اصلي در  هاي هدست. باشندهاي غالف آوندي مي
هاي موقعيت مركزي برگ قرار گرفته و توسط سلول

هاي ويژگيبنابراين . شودآب احاطه مي كنندهذخيره
تيپ  دهنده، نشانS. richteriبرگ بيان شده در آناتومي 

 .Sهاي گياه برگ و باشدمي C4سالسولوئيد از گروه گياهان 

richteri داراي تيپ سالسولوئيد )Salsoloid type( است .
داراي  نيز S. sericataهاي برگهمسو با نتايج اين تحقيق، 
گيري يد است و ترتيب قراروئآناتومي كرانز تيپ سالسول

-مي S. richteriمشابه اين گياه برگ هاي سلولي در اليه

 .Sآناتومي برگ  مطالعههمچنين گزارش . )27( باشد

laricifolia هاي سلولي مشابه با  نيز ترتيب اليهS. richteri 
با اين تفاوت كه آناتومي برگ اين گياه  ،دهدميرا نشان 

  ).30(فاقد هيپودرم است 

  سپاسگزاري

معاونت  حوزهوالن محترم مسئدانند از نويسندگان الزم مي
وهشي دانشگاه فردوسي مشهد كه حمايت مالي اين ÷÷پژ

، قدرداني اند كردهتقبل  15907/3 شماره پروژه را با پژوهانه
رياست و كاركنان اداره منابع طبيعي و همچنين از . كنند

يژه جناب آقاي مهندس و هبقائن آبخيزداري شهرستان 
 و قدرداني سپاسگزاري ،ي و جناب آقاي جاني نودهسلطان
  .گردد مي

  منابع
اسفناج،  رهيت ران،يفلور ا .1380 ،.م ي،اسد -1

جنگل ها و  قات،يمؤسسه تحق ).Chenopodiaceae(چغندر
  .صفحه 471، مراتع

بررسي . 1393، .ن.و عادل، م. ا.، بنياد، ا.، بابائيان، م.پوربابائي، ح -2 
 .Acer monspessulanum subsp(ه كيكم اكولوژي گونآت

cinerascens .(هاي گياهي مجله پژوهش)شناسي مجله زيست
  .376-385):3(27، )ايران

شناسي و شرايط بررسي خصوصيات گياه. 1382، .توكلي، ح -3 
. در زيركوه قاين Ammodendron persicum رويشگاهي 

  .73-79): 61( 16پژوهش و سازندگي،  مجله

ي سعيدي، ، ترجمه.، كلوگ، ا و استيونس، پ.، كمپبل، ك.اد، وج -4  
انتشارات ). ديدگاهي تبارشناختي(سيستماتيك گياهي . 1391. ح

  .صفحه 675جهاد دانشگاهي اصفهان، 
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 آناليز و برداري نمونه روشهاي. 1382 ،.م حقيقي، جعفري -5  
 هايجنبه بر كيدأت با خاك، مهم شيميايي و فيزيكي پارامترهاي

 .صفحه 236 آزادي، نداي انتشارات .عملي و تئوري

بندي نقد روش اقليم. 1388، .و رضائي پژند، ح. مقدم، فچينخام -6 
دومارتن براي بارش حداكثر روزانه در ايران به كمك روش 

ي فني مهندسي دانشگاه آزاد اسالمي مجله. گشتاورهاي خطي
  .93-103): 2( 2مشهد،

مطالعه بوم  .1388، .ع يباقرو  .ع.ي، ا مرادشاه ،.ي، حميرح -7 
 Salsola tomentosa (MOQ.)شناسي فردي گونه مرتعي

Spach شناسي ي بومنشريه. يدر استان خراسان رضو
  .100 -89 ):2(1 كشاورزي،

و . ، ميرزائي، ج.م. ، حسيني، س.، جهاني، ح.پور، مرضائي -8 
سماق در غرب بررسي اكولوژيكي درختچه . 1392، .جعفري، ق

 26، )شناسي ايرانمجله زيست(هاي گياهي مجله پژوهش. ايران
)4 :(452- 444 .  

بررسي برخي . 1382 ،.ا. ع ،رنجبر و. م ،اسدي ،.ع ،ساالرنجات -9 
پژوهش و ي مجله. ويژگيهاي اكولوژيك سالسوال در استان سمنان

  .14-20):2(16 ،سازندگي

مطالعه آت  .1385 ،.ا. م مرادي، شاهو . م ،فيضي ،.م ،سعيدفر -10 
در مراتع استپي استان اصفهان  Salsola orientalis ياكولوژ

پژوهشي  -علمي يهفصلنام ).مطالعه موردي منطقه موته(
   .116-126  :)2( 13 ،تحقيقات مرتع و بيابان ايران

توصيف و . ي مصداقي، مترجمه. 1380، .و كاكر، پ. كنت، م -11 
 287انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد، . يتحليل پوشش گياه

  .صفحه

 ،ينيالت: رانيا اهانيگ يفرهنگ نام ها .1382 ،.ا. و ،انيمظفر -12
  .صفحه 971انتشارات فرهنگ معاصر، . يفارس ،يسيانگل

. اكولوژي توصيفي و آماري پوشش گياهي. 1387، .ر.مقدم، م -13  
  . صفحه 274انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 

 .يمهم مرتع ياز گونه ها يبرخ يمعرف .1384 ،.ج ي،ميمق -14 
  .صفحه 669، آرونانتشارات 

 توانمنديهاي. 1389، .و سليماني رباطي، ا. موسوي حاجي، ر -  15 

جهان  كويري مناطق در طبيعتگرا و فرهنگي گردشگري صنعت
ي چهارمين كنگره). بشرويه شهرستان  :موردي مطالعه( اسالم

  .رافيدانان جهان اسالم، زاهدان، ايرانبين المللي جغ
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Abstract 

Identification of plant species adapted to the desert conditions is valuable for 
introducing to the area and restoration of vegetation. This can be done by autecological 
studies of plant species. Salsola richteri (Amaranthaceae) is a drought resistant species 
that prefers sandy areas subjected to wind erosion. Therefore, it is important in 
controlling wind erosion of sandy hills. This research was conducted to examine the 
autecology of salsola richteri in South Khorasan province. Two research sites viz. 
Shahrakht and Boshrooyeh were selected in 2011 and characteristics of the sites along 
with soil properties, phonological stages, regeneration, life form and conservation status 
were examined. The results show that this species is distributed in the altitudes ranging 
from 830 to 1050 m.a.s.l., with the mean annual precipitation of 110 to 180 millimeters 
and mean annual temperature of 16 to 20 ºC. The Soil texture of the area is sandy with 
the Electrical Conductivity of 0.54- 2.02 ds/m and soil pH of 8.49. The vegetative 
growth of the species starts in last March, flowering in July, fruiting in August, early 
seeding in September, seed maturity in last October and inactivity period is from 
Novembre to March. Natural Regeneration is done with the seeds. It is a Phanerophyte 
based on the life form classification of Raunkiaer. The conservation status of the species 
shows that it may be considered as Least Concern based on the IUCN classification. 
Pollen is Spheroidal and Pantopolyporate and Leaves anatomy shows Salsoloid type 
based on the Kranz anatomy type. 

Key words: Salsola richteri, autecology, life form, conservation status, South Khorasan 


