
 

 دو در نبکا گیری شکل و مورفولوژیک های واکنش بررسی

 مناطق در ((C. spinosaلگجی و ((Capparis decidua کلیر ةگون

 بیابانی و خشک
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    (C. spinosaلگجهی  و  (Capparis decidua کلیا ةگون دو مورفولوژیک موفاوت های واکنش ةمقایس با تکیه با  پهوهش این

 ةگون دو مورفولوژیک های واکنش بارسی منظور به نماید. می بارسی را  نبکا زایی شکل در مؤثا عوامل از بعضی بین ارتباط
 ههای  ریشه ةانداز و تعداد سپس  شد. انوخاب تصادفی طور به موفاوت سنین با لگجی ی نبکا 9 نبکا  تشکیل به اشار  مورد
 از ههایی  پایهه  ةغیازند و )سبز  زند  بخش وزن که داد نشان نوایج شد. شمارش ساقه طو( در جوانه و شاخه تعداد و نابجا

 بها  ابوهدا  در نبکها  لگجهی   در اسهت.  بیشوا خود سن  هم شاهد های پایه از داری معنی طور به نبکا ةدهند تشکیل لگجی ا گی
 در د.گهاد  مهی  گیها   کامل خشکیدگی باع   نهایت در  ولی  شود می رشد تحایک باع  ها شاخه و ها جوانه تعداد افزایش

 بها  نبکها   حجم افزایش با  همچنین .دشو  می شد  مدفون های شاخه در بجا نا های )ریشه زایی ریشه باع  نبکا تشکیل  کلیا
 نوهایج  .شهد ن مالحظهه  نبکها  فاقهد  کلیها   ههای  پایه در نابجایی ةریش  آن با عالو  نشد. ود افز کلیا در جوانه یا شاخه تعداد

 های پاجوش سالی میان در کلیا د.شو  می نبکا ایجاد باع  روش دو به کلیا ةگون که داد نشان ها شاخه انشعاب ةنحو بارسی
 د.شو  می نبکا تشکیل و رسوبات تجمع باع  کلیا گیا ِ ةیق قسمت در و اطااف در ها پاجوش تشکیل کند. می تولید فااوانی

 ضعیف تدریج به مادری ةپای و نماید می تولید نابجا های ریشه  نبکا حجم افزایش با  نبکا در شد  مدفون های پاجوش ةشاخ
 که شد مشخص  آمد  دست به نوایج به توجه با .است لگجی مشابه نبکا تشکیل دوم حالت شود. می خشک نهایواا و دوش یم

 دارد. نبکا تشکیل باابا در لگجی به نسبت سازگارتای مورفولوژیک های واکنش کلیا ةگون
 مورفولوژی. واکنش نبکا   لگجی کلیا  کلیدی: واژگان
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 مقدمه
 از گیاههان  خشهک  نیمهه  و خشهک  یها اکوسیسوم در

 عوامهل  از و باد ساعت ةدهند کاهش عوامل تاین مهم
 تجمهع  شوند. می محسوب ها بادی ماسه گذاری رسوب

 موجه   گیاههان  داخهل  و اطهااف  در بهادی  رسوبات
 (اشهک ا به نبکاها د.شو می نبکا نام هب ای پدید  تشکیل
 د دیه  ای کا  نیم یا مخاوط یمن شکل به ویه   به مخولف

 تهوجهی  قابهل  ههای  انهداز   توانند می و ]19 [شوند می
 عوامههل از ههها نبکهها ایههن اشههکا( .]8 [باشههند داشههوه

 .است موأثا گوناگونی
 اقلهیم   زمهان   شهامل  نبکاها شکل با مؤثا عوامل

 تعهادلی  فهام  رسهوبات   تهأمین  منبع بندی  دانه انداز  
 اسهت؛  گیاهی های گونه رویشی عملکاد و باد  ها  تپه
 اهمیهت  از گیاههان  رویشهی  فهام  نقهش  میهان  این در

 موجهود  ارتباطات ارزیابی .]3[ است باخوردار زیادی
 Alhagi گیهاهی  ههای  گونهه  رویشی خصوصیات بین

mannifera  Reaumuria turcestanica  و Tamarix 

mascatensis اسوفاد  با نبکا مورفوموای های مؤلفه با 
 دهد می نشان هچندگان خطی رگاسیون تحلیل نوایج از
 توجیهه  در عامهل  مهؤثاتاین  گیاههان  رویشهی  فام  که

 نبکهای  مورفولوژی در .]20 [نبکاست تکامل و شکل
 Arctothecaو  Gazania rigens گونهههههة دو

populifolia عوامهل  از گیاههان  این رویشی فام نقش 
  ذکاشههد   تحقیههق در .]8 [نبکاسههت شههکل مهههم

G. rigens  موعدد  و موااکم های شاخه داشون دلیل به 
 .A گیها   از تها  زبها  باابا چهار آئاودینامیک لحاظ به

populifolia افههزایش باعهه  عامههل همههین و اسههت 
 در و  G. rigens نبکای در بادی ماسه رسوب دار معنی

 .]8 [اسهت  گیا  دو این نبکای شکل در تفاوت نویجه 
 هه  2004 ههای  سها(  طو( در نبکا 30 دینامیک مطالعة
 رسهوب  باع  گیاهان رویشی فام که داد نشان 2005
 شهود.  می آن در نبکا ارتفا  افزایش و بادی ماسه بیشوا
 را نبکها  اشکا( نیز] 19  9  3  2 [فو  مطالعات مشابه

 .]1 [انهد  سهاخوه  مهاتبط  گیاههان  رویشهی  ههای  فام به
 ژئومورفولوژیکی های ویهگی تحلیل و مقایسه بارسی

 افهزایش  بها  کهه  ددا نشهان  گیها   گونهة  چهار نبکاهای
 افهزایش  نیهز  نبکها  ارتفها   گیهاهی   پوشش تاج ارتفا 
 فضههای از بیشههوای مسههاحت نویجههه  در و  یابههد مههی

 و پهنها  افزایش موج  که شود می اشغا( گیا  اطااف
 ارتباطههات بارسههی .]11 [شههود مههی نبکهها محههیط

 مورفههوموای خصوصههیات بهها گیههاهی مورفولههوژی
 سهیاجان  آبهاد خیا منطقهة  در گزی گل گونة نبکاهای

 مخهاوط  حجم بین قوی دار معنی ارتباط که داد نشان
 .]20 [دارد وجهود  گیها   انهداز  سایه افقی مؤلفة با نبکا

 و خصوصهیات  روی بها  فهو   شهدة  انجهام  تحقیقات
 نبکاهها   توسهعة  و گیهای  شهکل  در موجود ارتباطات

 ههای  واکهنش  نقهش  بهه  کموا توجه  قابل نوایج رغم به
 از .]20 [اسهت  پاداخوهه  نبکا رد گیاهان مورفولوژیک

 میکاوکلیمهای  یهک  ایجهاد  باعه   نبکها  دیگها   طاف
 رشهد  بهاای  را جدیهدی  شهاایط  کهه  ددگا می خاصی
 خهود  در گیاههان  از بعضهی  سهازد.  مهی  فااهم گیاهان

 ایجاد فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی  ژنویکی  تغییاات
 گیاههانی  شهوند.  می سازگار شاایط این با و دایننم می
 بهین  از شهوند  سازگار جدید شاایط با نیسوند درقا که
 نبکا تشکیل به نسبت گیاهان سازگاری .]10 [روند می
 فصههل زنههدگی  ةچاخهه مااحههل  زیسههوی شههکل بههه
 از و  ای ذخیها   ةماد مقدار  شدن دفن تعداد شدن  دفن
 .دارد بسهوگی  گیاهان مورفولوژیک پاسخ تا  مهم همه
 در موفاوتی وژیکیمورفول های  پاسخ سازگار های گونه
 هها  گونهه  بعضهی  در دهند. می نشان خود از نبکا باابا
 و بهد یا می افزایش ها گا  میان و ساقه ها در گا  تعداد

 جدیهدی  های ریشه و  ها جوانه ساقه  باتتا سطوح در
 تغییها  گونهه  هها  تاتیه    بهدین  .]1[ شهود  مهی  ظاها

 در مورفولوژیهک  تغییها  باعه   گیا  در مورفولوژیک
 گیا  شکل با تواند می نبکا نهایی شکل و شود می نبکا

 ایهن  در دلیهل  ایهن  بهه  باشهد.  آن از موأثا و هماهنگ
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 مقایسههة بهها تکیههه بهها اسههت  شههد  سههعی پهههوهش
 گونهههة دو مورفولوژیهههک موفهههاوت ههههای واکهههنش
 و  ( Capparis decidua کلیها  نبکها   دهنهدة  تشهکیل 
 عوامهل  از بعضهی  بهین  ارتبهاط     (C. spinosaلگجی

 شود. بارسی ها نبکا زایی شکل در ثامؤ

 تحقیق شناسی روش

 مطالعه مورد مناطق
 شهاسههوان کیلههوموای 70 ةفاصههل در جاسههک بنههدر

 هامزگههان اسههوان ماکههز کیلههوموای 400 و جاسههک
 در کلیهها گونههة هههای رویشههگا  از یکههی )بنههدرعبا  

 جغاافیهایی  طهو(  ةمحدود در که است کشور جنوب
 شهمالی  25° 43'ییجغاافیها  عاض و شاقی °58 13'

 مهورد  ةمحهدود   ارتفهاعی  نظها  از . 1 )شکل دارد قاار
 ارتفها   اخهوالف  کهه  اسهت  سهاحلی  یا منطقهه  مطالعه
 مووسهط  شود. نمی مشاهد  آن مخولف نقاط در چندانی
 سها(  در وها م میلهی  6/132 حهدود  جاسک در بارندگی
 در سهالیانه  حهاارت  ةدرجه  میانگین است. شد  باآورد
 منههاطق از منطقههه ایههن .اسههت C°27 ایسههوگا  ایههن

 بحاانهی  مهم های کانون از یکی و است ایاان فااخشک
 .]10 [رود می شمار به بادی فاسایش به حسا  و
 

 
 هرمزگان و یزد های استان در مطالعه مورد مناطق .1شکل

 

 شهها  شها   در بیابهانی  دشهت  در لگجی رویشگا 
 و آب  .1 )شهکل  اسهت  شهد   واقع یزد اسوان در میبد

 در سا( ما ِ  تاین گام .است خشک و گام منطقه وایه
 و C°4/39 هروزانه  مووسهط  دمهای  بها  اسهت  تیاما  آن

 . -C°5/0 مووسهط  دمهای  بها  ما  دی سا( ما ِ سادتاین
 بیشهواین  و است موا میلی 5/61 ساتنه بارندگی مووسط

 حالهت  به لگجی گیا  افود. می اتفا  فاوردین ما  در آن
 .]5 [دارد گسواش منطقه این ساتاسا در تنک

 مطالعه مورد های گونه معرفی
 کهور  ةتیها  از است ای گونه  (Capparis decidua کلیا

(Capparidaceae)   یاههه شههاخه و گسههواد  یتههاج بها 
 ایهن  کوچهک  های باگ کاک. بدون و صاف سبزرنگ 

 این های گل شود. می دید  جوان های پایه در فقط گونه
 ایهن  دههی  لگُ زمان .]17  13 [ است قامزرنگ درخت
 .]18 [اسهت   تابسهوان  و بههار ) سها(  در بار دو درخت

 دریها  سهطح  از موهای  1300 تا 10 ارتفا  در گونه این
 نظها  از کهه  را  ای ماسه و شور های خاک شود. می دید 
 شمار به گزروفیت ای گونه و پسندد می  فقیاند آلی مواد
 و اسههت عمیههق گونههه ایههن ای ریشههه سیسههوم .رود مههی
 یتهاج  بها   کلیها  .دکنه  نفهوذ  زمهین  درون بهه  تواند می

 اطهااف  در نبکها  تشکیل و ماسه تثبیت به قادر   گسواد 
 مورد منطقة در شکل دو به کلیا نبکای .]6 [است خود

 سینوسی. ای کا  نیم ؛ای کا  نیم :شود می مشاهد  مطالعه
 از اسهت  گیاهی نیز (Capparis spinosa) لگجی

 روی گسهواد   اغله   و موعهدد  های ساقه با  کور ةتیا
 بهدون  منشهع    یها  سهاد   گیها   این یها شاخه .زمین

 .اسههت ریههزان نههام هههای کههاک از پوشههید  یهها کههاک
 دار  بهاگ  دم مونهو    انهداز   نظها  از گیا  این یها باگ
 تیهز  یا کند ینوک با بیضوی و ماغی  تخم واژ ای  دایا 
 بهوی  ش  اغل  و محوری یا منفاد آن یها گل .است

 بها  شهکوفا  و اسهت  سهبزرنگ  آن ةمیو .است معطا و
 دارای لگجی قامز. درونی گوشت با و موعدد یها دانه

 امهااض  در آن ةریشه  پوست و است دارویی خواص
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 ی نبکها  .]12 [ رود مهی  کهار  هب طحا( و کبد به مابوط
 مقطهع  سهطح  بها   کلیها  نبکای شکل باخالف  لگجی
 شود. می مشاهد  منطقه در لوزی

 یقتحق روش
 ههای  گونه مورفولوژیک های واکنش بارسی منظور به

 بهه  لگجهی  ی نبکها  هنُه  نبکها   تشهکیل  به مطالعه مورد
 سهنین  بها  بهزرگ  تها  کوچهک  از مخولهف  ههای  انداز 

 از نبکا رسوبات شد. انوخاب تصادفی طور به موفاوت
 شهد.  زد  کنهار  زمهین  عمهومی  سهطح  تها  گیا  اطااف
 و نبکها  کهل  در جاناب های ریشه ةانداز و تعداد  سپس
 20 عمههق در سههاقه طههو( در جوانههه و شههاخه تعههداد
 ای  شههاخه جسههت )محهل  نبکهها سهطح  از موهها سهانوی 
 از هها  شهاخه  انشعاب ةنحو  همچنین شد. گیای انداز 

 گیها   سبز های قسمت  سپس .شد بارسی اصلی ةساق
 جدا آن شد   شکخ های هخ)شا غیازند  های بخش از
 سهاعت  48 مهدت  هب C°100 دمای در و شد شسوه و

 گیها   سهبز  و غیازنهد   های  بخش وزن گادید. خشک
 تعهداد  شمارش روش به گیاهان همة شد. گیای انداز 
 و سهن  تعیهین  شهدند.  سهن  تعیهین  سهاتنه  های حلقه
 کهه  لگجهی  از ییهها  پایهه  باای زمان هم ها گیای انداز 
 شهد.  انجهام  شهاهد  عنوان به بودند نداد  تشکیل نبکا

  مهادری  ةپای رفون ازبین دلیل به  کلیا نةگو سن  تعیین
  40  35 ارتفا  به نبکا شش  نبناباای .نبود پذیا امکان

 تصههادفی طههور بههه موهها سههانوی 165 و  160  70  60
 بهاای  شهد.  تکهاار  ها آزمایش لگجی مشابه و انوخاب
 گیا  ةغیازند  بخش و زند  بخش وزن میانگین ةمقایس

 شد. اسوفاد  زوجی t نآزمو از شاهد و نبکا حالت در

 نتایج
 ةگون رشد ۀنحو و مورفولوژیک های واکنش
 لگجی

 بخهش  دو این میانگین بین اخوالف که داد نشان نوایج

 وزن .> P)01/0) اسهت  دار معنی نبکا و شاهد گیا  در

 نبکها  کهه   لگجهی  گیا  از هایی پایه )سبز  زند  بخش

 ایهه  پایهه  از داری معنهی  طهور  بهه   بودند داد  تشکیل

 وضهوح  بهه  افزایش این بود. بیشوا خود سن هم شاهد

 شهد   لگجهی  رشهد  تحایهک  باع  نبکا که داد نشان

 ةغیازنههد هههای بخههش وزن  دیگهها طههاف از اسههت.

 به  بودند داد  تشکیل نبکا که  لگجی گیا  از هایی پایه

 بیشهوا  خهود  سن هم شاهد های پایه از داری معنی طور

 ةغیازنهد  و د زنه  ههای  بخهش  3 و 2 ههای  شکل بود.

 دهد. می نشان شاهد و نبکا حالت دو در را لگجی
 

 
 حات دو در لگجی در سبز بخش خشک ةماد ةمقایس .2 شکل

 )شاهد(. نبکا بدون و نبکا

 

 
 شاهد. و نبکا حات دو در لگجی در غیرزنده بخش ةمقایس .3 شکل

 
 سالگی بیست سن از ویه  به  نبکا حالت در لگجی

 و زنهد   بخهش  دو هها  در را یبیشهوا  رشهد   بعهد  به
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 افهزایش  ایهن  داد. نشهان  شاهد گیا  به نسبت غیازند 
 آن از پس و رددا ادامه سالگی سی تا زند  بخش باای

 از بعد که  طوری به  است هماا  چشمگیای کاهش با
 خشهک  کامهل  طهور  بهه  گیها   ایهن  سهالگی  وشش سی
 باع  نخست نبکا تشکیل که داد نشان نوایج شود. می

 بها  ولهی   دوشه  مهی  لگجهی  رشهد  افهزایش  و تحایک
 در  و یابهد  مهی  کهاهش  رشهد  رسوبات حجم افزایش
 گونه هی  شود. می گیا  کامل خشکیدگی باع   نهایت
 ههای  شهاخه  و سهاقه  در نابجها   های )ریشه زایی ریشه

  عوض در  ولی  نشد دید  نبکا در لگجی ةشد مدفون
 ها شاخه و ها جوانه تعداد  نبکا در گیا  سن افزایش با
 داد. نشهان  افهزایش  شاهد به نسبت داری معنی طور به

 مخولف سنین با ییها پایه در ها شاخه و ها جوانه تعداد
 تغییها  بهدون  بودنهد   نهداد   تشکیل نبکا که  لگجی از

 لگجهی  در جوانهه  و شاخه تعداد افزایش 4 شکل بود.
  دهد. می نشان نبکا حجم افزایش با را

 

 
  لگجی در جوانه و شاخه دادتع افزایش .4 شکل

 نبکا حجم حسب بر

 
 لگجهی  در هها  شهاخه  انشعاب ةنحو بارسی نوایج
 آن فقدان و نبکا وجود حالت دو در که دکا مشخص

 از افقهی  رشهد  بها  گسهواد   های شاخه و تاج   )شاهد
 کهه  اسهت   گیها   این در نبکا تشکیل عوامل تاین   مهم

 جمهع ت و  بهاد  سهاعت  کهاهش   زبهای  افزایش باع 
  .5 )شکل دشو  می بادی رسوبات

 محهیط  اصلی ةساق طاف دو در ها شاخه انشعاب
 تشهکیل  و ها بادی ماسه گذاری رسوب باای را مناسبی

 حجهم  افهزایش  با .سازد می فااهم لوزی مقطع با نبکا
 و دوشه  مهی  تحایک گیا  در  جوانه و  شاخه تولید نبکا
 شهود.  مهی  تها  بزرگ نبکای ایجاد به قادر تا بزرگ گیا 
 حجم آن از بعد و است سالگی سی در نبکا حجم اوج
 کامهل  طور به گیا  که زمانی تا ماند می باقی ثابت نبکا

 اثها  بها  نبکها  بعهد  بهه  زمهان  آن از و  شود می خشک
 شهود  رو هروبه  حجهم  کاهش با است ممکن فاسایش

  .6 )شکل

 ةگون رشد ۀنحو و مورفولوژیک های واکنش
 کلیر

 ههای  )ریشهه  زایهی  ریشهه  باعه   بکان تشکیل کلیا در
 بهاخالف  گادیهد.  شهد   مهدفون  ههای  شاخه در نابجا 

 نبکهها حالههت در  جوانههه و  شههاخه تولیههد در  لگجههی
 تعهداد  و طهو(  گیهای  انداز  با نشد. مشاهد  افزایشی

  کلیها  ةگونه  توسهط  شهد   تشهکیل  ینابجها  های ریشه
 هها  ریشهه  تعداد نبکا ارتفا  افزایش با که شد مشخص

 بها   .7 )شهکل  یافهت  افهزایش  هها  آن طو( نگینمیا و
 شهاخه  تعداد در یافزایش گونه هی  نبکا حجم افزایش

 گونهه  ههی    همچنهین  نشهد.  مشاهد  کلیا در جوانه یا
 تشهکیل  نبکها  کهه   کلیا از هایی پایه در نابجایی ةریش

 نشد. مشاهد   بودند نداد 
 در آن ثیاأت و ها شاخه انشعاب ةنحو بارسی نوایج

 و روش دو به کلیا ةگون که داد نشان نبکا گیای شکل
 در د.شهو  مهی  نبکا ایجاد باع  لگجی گیا  از موفاوت
 دههد   می نشان را آن شماتیک 8 شکل که  او( حالت
 .کنهد  می تولید فااوانی های پاجوش سالی میان در کلیا

 ةیقه  قسهمت  در و اطهااف  در هها  پاجوش این تشکیل
 رسهوبات  تجمهع  و باد ساعت کاهش باع  کلیا گیا 
 د.شو می بادی
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 (e تا  a)از لگجی در نبکا ةتوسع .5 شکل
 

 
 لگجی در نبکا حجم افزایش روند .6 شکل

 
 ارتفاع حسب بر جانبی های ریشه ارتفاع تعداد/ افزایش .7 شکل

 کلیر در نبکا
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 افهزایش  نبکها  حجهم  هها  پاجوش رشد افزایش با
 بها  نبکها  در شهد   مهدفون  ههای  پاجوش ةشاخ .یابد می

 و دایه نم مهی  تولید نابجا های ریشه نبکا حجم افزایش
 بها  شهود.  می غذایی مواد جذب باع  زمان گذشت با

 و ضهعیف  تهدریج  به مادری ةپای ها پاجوش رشد ةادام
 به تاتی  بدین که هایی پاجوش شود. می خشک نهایواا

 وجهود  هبه  ای پدیهد   انهد  شهد   تبهدیل  مسهوقل  گیاهی
 ههای  حلقهه  . 9 )شهکل  گیهاهی  ةحلق نام هب آورند می

 کلیها  گیها   غیاجنسی  تکثیا های روش از یکی گیاهی
 .شهد  ارزیهابی  مطالعه مورد منطقة با حاکم شاایط در
 توسههط نبکهها رشههد و مههادری ةپایهه رفههون ازبههین بهها

 سینوسهی  شهکل  بهه  زمهان  گذشت با نبکا ها  پاجوش
  .9 ل)شک شود می مالحظه
 

 
 شماتیک صورت به کلیر در نبکا تشکیل چگونگی .8 شکل

 

 
 کلیر در گیاهی ةحلق تشکیل و مادری ةپای رفتن ازبین .9 شکل

 

 
 کلیر نبکای .10 شکل

 
 اسهت.  لگجهی  مشهابه  نبکا تشکیل دوم حالت در

 و موهااکم  های شاخه خود رویشی رشد اوایل در کلیا
 و بهاد  تساع کاهش به قادر که نماید می تولید محکم
 در ها شاخه منظم انشعاب .است بادی رسوبات تجمع
 منجها  کها   نهیم  شهکل  به نبکا تشکیل به ساقه اطااف

 تقایبهاا  نبکها  سهن  حالهت  این در  .10 )شکل شود می
 و ناچیز بسیار غیازند  بخش و است کلیا سن با باابا
 است. اغماض قابل

  بخهش  و زنهد   بخهش  وزن میانگین ةمقایس نوایج
 نبکها   تشهکیل  او( حالهت  )در کلیها  گیا  در غیازند 

 بخهش  دو ایهن  نبکها  ارتفها   افهزایش  بها  که داد نشان
 تا ةماد از خشک ةماد افزایش روند و یابد می افزایش

  .11 )شکل ماند  می ثابت نهایت در و است کموا
 

 
 حسب بر غیرزنده و )سبز( زنده بخش افزایش روند .11 شکل

 کلیر در ارتفاع
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 گیری یجهنت و بحث
 و بهادی  فاسهایش  بها  عهالو    نبکها  گیای شکل باای

 گهذاری  رسهوب  بهه  بایهد  نیهز  گیاهان  ها ماسه حاکت
 از بعضهی  پاسهخ   اسها   این با دهند.ب مناسبی پاسخ

 ؛رونهد  می ازبین شدن دفن از پس و است منفی گیاهان
 ة)طبقه  گوینهد  مهی  ناسهازگار  های گونه ها گونه این به

 دنه ده نمی منفی پاسخ نخست انگیاه از بعضی .یک 
 اترسوب باترفون با اما  ندنک می رشد عادی طور به و
 دنده می نشان منفی واکنش نیمع سطح یک از ماسه و
 ههای  گونه از بعضی رشد .دو  ة)طبق دنرو می ازبین و

 هها  گونه این به ؛شود می تحایک نبکا تشکیل با گیاهی
 .]10 [گویند می سه  ة)طبق بادبار های گونه

 بها   لگجهی  در کهه  داد نشهان  تحقیهق  ایهن  نوایج
 و  زایهی  شهاخه  بیوما    نبکا ارتفا  و حجم افزایش
  ادامه سالگی سی تا افزایش این .یافوند افزایش ها جوانه
 بهه  ؛داد نشهان  چشمگیای کاهش آن از پس و داشت
 افهزایش  گیها   هوایی های اندام خشکیدگی که  طوری
 طهور  بهه  گیها   رشهد  یگسال وشش سی از بعد و یافت
 گیها   این در رشد تحایک  بنابااین شد. مووقف کامل

  کلیها  ةگونه  در دارد. همخهوانی  ]10 [طبقه دومین با
 و شهد  زایی ریشه تحایک باع  نبکا لگجی  باخالف

 افهزایش  هها  ریشهه  طو( و تعداد نبکا حجم افزایش با
 خهاکی   منهابع  بهبهود  لحاظ به  نبکا که آنجا از یافت.

 و  آلهی  مهواد  و رطوبهت  افزایش خاک  عمق افزایش
 ایجهاد  را جدیهدی  شهاایط   خاک ةتهوی بهوا وضعیت

 در ها آن نقش و کلیا در نابجا های ریشه تولید کند  می
 سهازگاری  باای را تای مناس  شاایط نبکا از اسوفاد 

 فهااهم  لگجهی  بهه  نسهبت  منطقهه  بها  حاکم شاایط با
 ةچاخه  در بسهزایی  ثیاأته  نبکها  تشکیل زمان ساخت.
 کلیا رویشی رشد اوایل در نبکا اگا دارد. کلیا زندگی
 ]10 [طبقهه  سهومین  بها  گیها   ایهن  رشهد  شهود   ایجاد

 باعهه  نبکهها حالههت ایههن در چههون  دارد همخههوانی
 در و شهد  کلیها  رشهد  تحایهک  نویجه در و زایی ریشه

 نشد. دید  شاخه شکیدگیخ گونه هی  نبکا سنین تمام
 یهها  پهاجوش  کهه  زمهانی   یاکل سالی میان در نبکا اگا

 یگزنهد  خةچا مسیا بیفود  اتفا  کاد   تولید فااوانی
 در شهد   بارسهی  های نبکا همة در .است موفاوت کلیا
 شهدن  خشک حا( در یا خشک مادری ةپای حالت این

 شدند. تبدیل مسوقل گیاهانی به ها پاجوش ولی  بودند
 سهه  و دو بین ای طبقه در حالت این در کلیا  بنابااین

 گیاد. می قاار ]10 [بندی طبقه در
 در شهدن  دفهن  باابا در ها درخوچه و درخوان   پاسخ

 کهه  منهاطقی  در هها  پاسخ ةعمد اما است  خولفم  ماسه
 افزایش» صورت به است منظم ةماس رسوب بار دارای

 اسهت  عبهارت  توانایی افزایش شود. می ظاها «توانایی
 و لوژیههکفیزیو نظهها از رشههد هههای ویهگههی بهبههود از:

 و  پوشهش  تهااکم   افزایش یا منفاد گیا  در اکولوژیک
 درخوان  تنش این به پاسخ در سطح. واحد در بیوما 
 بهاگ   سهطح  افهزایش  مثهل   فیزیولوژیهک  های  واکنش
 در کلاوفیل و فووسنوز میزان بیشواشدن جوانه  افزایش

 درصهد  و ها  ریزوم تعداد باگ  سطح ضخامت ها  باگ
 .دهنهد  مهی  نشهان   سهطح  واحهد  در بیوما  و پوشش

 کننهد  مهی  شاو  تای مشخص طور به ها باگ  همچنین
 از باخی شدن دفن .]22  15 [تاشدن عای  و نازک به

 .]9 [دشو می ها آن رشد افزایش باع  ماسه در درخوان
 پاسهخ  در سالیانه های حلقه رشد ةانداز غان درخوان در
 ههای  حلقهه  ةانهداز  در .]7 [یابد می افزایش شدن دفن به

 دید  مشابهی افزایش میشیگان در ای خما  ساو ةسالیان
 رشهد  ماسهه   در شدن دفن  مجمو  در .]21 [است  شد

 اگها  امها   دهد می افزایش را  ها درخوچه ویه  به  گیاهان
 کهاهش  بیومها   و بقا تنها نه  باشد زیاد شدن دفن عمق
 کلیها  مشهابه  .شهود  مهی  مووقف گیا  رشد بلکه  یابد می

 بهه  نابجها  ههای  ریشهه  ایجهاد  با گیاهان از زیادی تعداد
 رطوبهت  دلیل به زایی ریشه دهند. می پاسخ نبکا شاایط

 .]10 [شود می ایجاد گیا  در اکسین میزان افزایش و
 گذاری رسوب زمان که داد نشان تحقیق این نوایج
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 دارد. کلیها  گیها   توسهعة  و سانوشهت  در مهمی نقش
 ههای  پاسهخ  تهاین  مههم  زا یکهی  زایهی  ریشه همچنین 

 نوهایج  نبکاسهت.  تشهکیل  بها  مقابلهه  در مورفولوژیک
 پاسهخ  بارسهی  در ]4 [قیه تحق بها  مشابه آمد  دست به

 در شهدن  مهدفون  بهه  درخوی گونة چند مورفولوژیکی
 Picea glauca و  Pinus strobud گونههة دو خههاک
 گونهة  سهه  ولهی  یافت  کاهش زیوود  آن در که است

Picea mariana  Thuja occidentalis  و 
Juniperus virginiana بهه  نابجها  ههای  ریشه ایجاد با 

 Populus ةگون دو دادند. نشان بادباری جدید شاایط

balsamifera  و Salix cordata  ههای  ریشهه  تنهها  نهه 
 و شهد  تحایک نیز رشدشان بلکه  نمودند تولید نابجا
 .]4 [شد گیاهان این در زیوود  افزایش باع  این

 رشهد  تحایهک  افهزایش  بهاای  عمهد   دلیل چهار
 مابهوط  توانهد  مهی  ماسه در شدن دفن باابا در گیاهان
 فعالیههت فههزایشا  خههاک حجههم زایشافهه بههه باشههد
 و  خاک غذایی مواد افزایش  خاک میکوریز های قار 

 ةفاضی دلیل چهار این .شدن دفن باابا در گیا  واکنش
 دفن گیا  یک وقوی .]10 [است گافوه نام چندفاکوور 

 مطالعهه  مهورد  انگیاهه  ةقاعهد  در خاک حجم شود می
 مهواد  حجهم  خهاک  حجهم  افزایش با .یابد می افزایش
 جهانبی  های ریشه توسط که یابد می افزایش نیز غذایی

 رشهد  تحایهک  کلیا گیا  در .اند جذب قابل ایجادشد 

 مابهوط  نابجها  یهها  ریشهه  رشهد  بهه  واضحی طور هب
 در ]10 [توسط شد  مطاح موارد  حا( اه به .شود می

 مطالعهه  جداگانهه  بایهد  رشد تحایک دتیل خصوص
 .دشو

 کههه داد نشههان همچنههین تحقیههق ایههن نوههایج
 لگجهی  و کلیها  در مورفولوژیک موفاوت های واکنش
 و سانوشهت  شهود.   مهی  نبکها  در شهکلی  تنهو   باع 
 هها  واکهنش  ایهن  بهه  مسوقیم طور به نیز ها نبکا ةتوسع

 در مهمهی  نقش ندقادر کلیا و لگجی شود. می مابوط
 مناطق در نبکا تشکیل و خاک تثبیت با خاک حفاظت
 ههای  وفهان ت افزایش با اما  دنی نما ایفا بیابانی و خشک
 روی بها  ماسه گذاری رسوب  اخیا های سا( در ماسه
 این ماگ عوامل از یکی عنوان هب تواند می لگجی گیا 
 کلیها  سازگار و موقابل اثا گیاد. قاار توجه مورد گیا 

 در تهای  باثبهات  و تها  مههم  نقهش  یکهدیگا  بها  نبکا و
 نوههایج بههه توجههه بهها نههد.نک مههی ایفهها خههاک حفاظههت

 مقایسهه  در  کلیها  ةگون که شد مشخص آمد   دست هب
 در سهازگارتای  مورفولوژیهک  ههای  واکنش  لگجی با

 ههای  گونه شناسایی و دهد می نشان نبکا تشکیل باابا
 أمنش مناطق در ها آن یاتکث و تولید و بادبار یا سازگار

 حف  در مهمی نقش تواند می باد گذر هایمسیا در یا
 .کند ایفا زیست محیط و طبیعی منابع
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