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کهور ایرانی  یهاشگاهیروزادآوری در میایی خاک و یشفیزیکوخصوصیات ررسی وضعیت ب

(Prosopis cineraria (L.) Druce )در جنوب ایران 

 

 5 و اکبر قاسمی 4، جواد میرزایی3، رضا بصیری*2، مصطفی مرادی1اعظم ابراهیمی عسکری

 

 ، بهبهاناالنبیاء بهبهانخاتمصنعتی گاه دانش ،و اکولوژی جنگل یشناسجنگلدانشجوی کارشناسی ارشد  0

  ، بهبهاناالنبیاء بهبهانخاتمصنعتی دانشگاه  ،منابع طبیعی ةدانشکد یدارجنگلگروه  استادیار 2
 ، بهبهاناالنبیاء بهبهانخاتمصنعتی دانشگاه  ،منابع طبیعی ةدانشکد جنگلداریگروه دانشیار  9

 زی، دانشگاه ایالم، ایالمکشاوردانشکدة دانشیار گروه علوم جنگل  4
 اقتصادی انرژی پارس جنوبی، عسلویهمنطقۀ ویژة سازمان  1

 (00/9/0961؛ تاریخ پذیرش: 21/02/0967)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 و های بوشهر و هرمزگاان در استان زادآوری درختان کهور ایرانیبررسی وضعیت خاک و  شیمیاییخصوصیات فیزیکو تعیین ،پژوهشاین  هدف

طبیعای  ویشگاه ر چهار پژوهشبرای این . استکهور ایرانی  یهانهالدر پراکنش درختان و استقرار  مؤثرخصوصیات خاکی  نیترمهمتعیین ز نی

قطعاه   پان  رویشاگاه   هار بوشهر و هرمزگان انتخاب شدند. در  هایاستانامانی و بهده در  ،چاه مبارک، نخل غانم یهانامبا کهور ایرانی خالص 

 همۀ. شد یآورجمع یمتریسانت 9-21 و 1-1 یهاعمقاز قطعات نمونه این  در خاک یهانمونه و ادهیپتصادفی  صورتبهی متر 21×21 نمونۀ

، 79-011، 10-71، 29-11، 00-21ارتفاا،،   متار یساانت  01: کمتر از نهال)نونهال، اساس طبقات ارتفاعی برقطعات نمونه در  موجود یزادآور

ایی خااک و  یخصوصیات فیزیکوشیم در زمینۀ آمدهدستبه یهادادهشدند.  شمارش( ارتفا، متریسانت 211 بلندتر از و 211-090، 091-010

مقادار   یمتار یساانت  1-1 عماق  در کاه  نشان داد  ینتا. شدواریانس یکطرفه ارزیابی تجزیۀ همچنین زادآوری در طبقات مختلف با استفاده از 

چاه مبارک و نخل غانم آهاک وجاود نداشات.     ایههمنطقدر  که یدرحال ،درصد بود 9/11و  21/17 ترتیببهه امانی و بهد هایآهک در منطقه

در عماق  مشاهده شاد.  ( ds/m 21/0) و بهده( ds/m 11/1چاه مبارک ) هایدر منطقه ترتیببهمقدار هدایت الکتریکی نیز و کمترین بیشترین 

بیشاترین مقادار    همچناین  .مشاهده شاد  (درصد 4/11)و سپس امانی ( درصد 7/77)بهده منطقۀ بیشترین مقدار آهک در  یمتریسانت 21-9

زادآوری در طبقاات  نتای  حاصل از زادآوری نشان داد کاه   .نخل غانم مشاهده شدمنطقۀ در درصد(  02/1)نیتروژن و درصد(  24/0)آلی مادة 

ی، بهاده و چااه مباارک    امان، غانم نخلبود. همچنین مناطق  شدهبررسیناطق درصد در بین م 0در سطح  یداریمعندارای تفاوت  شدهبررسی

 211ارتفاعی بااالتر از  طبقۀ در مناطق امانی و بهده هیچ تجدید حیاتی در . ندهکتارادآوری در ز 9111 و 2109 ،0460 ،9104 دارای ترتیببه

همچناین   .اسات رس  و پتاسایم  شان، سایلت،   ترتیببهکنش کهور ایرانی در پرا مؤثرعوامل  نیترمهم ،نتای  براساسمشاهده نشد.  متریسانت

زادآوری درختان کهاور   منفی بر ریتأث آهک و هدایت الکتریکی که یدرحالاست،  یرانیانیتروژن عامل مهمی در استقرار زادآوری درختان کهور 

 .  گیردقرار  مدنظرکاری این گونه جنگل در زمینۀکه باید  دندارایرانی 

 .نیتروژننیاز رویشگاهی،  ،نخل غانماستان بوشهر، تجدید حیات، : های کلیدیهواژ
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 مقدمه
بر وضاعیت  مؤثر ترین عوامل محیطی از مهمخاک 

 خااک (. Yonghui et al., 2006) استپوشش گیاهی 
و  اسات  ییغاذا آب و مواد  نیتأم و استقرار گیاهبستر 

و  آن پاراکنش  ،یاهیا گپوشاش   ةکنندنییتع تواندیم
  باشااد خاااکاز شااده جااذب عناصاارحتاای مقاادار  

(Gilliam & Dick, 2010; Solon et al., 2007) .
در این خصوصیات اطالعات مفیدی را  بررسیبنابراین 
گیااهی فاراهم    یهاا گوناه نیازهای رویشاگاهی   زمینۀ

 .آوردیم
خاااک و بیولااوژی  شاایمیاییوخصوصاایات فیزیک

محیطای   مهاام  عوامال  از ،ماوارد ککرشاده   گذشته از
و استقرار گیاهان در مناطق خشاک  یزنجوانهمؤثر بر 
 یزادآور(. Mirzaei et al., 2017)رود شمار مای بهنیز 

و استقرار گیاهاان نیاز عااملی مهام در حفاب مناابع       
  اساااتدر منااااطق خشاااک   ویاااژهباااهجنگلااای 

(Juřička et al., 2019). 
 یازهاا ین، شیا رومنطقۀ با توجه به  یاهیگگونۀ هر 
 خاااک اتیخصوصا باا  آن  یبردباار دامناۀ  و  کیا وژاکول

خصوصیات بر افزون (.Tarmi et al., 2009)  رابطه دارد
پاراکنش   در نیاز هاوا  وآبو  خاک، ارتفا، از سطح دریاا 

  بسااااازایی داردتاااااأثیر گیااااااهی  یهااااااگوناااااه
(Zolfaghari & Zamani, 2016) .   بناابراین شاناخت

در منااطق   ویژهبهدرختی  یهاگونهنیازهای رویشگاهی 
و  هاا گوناه خشک موجب کمک به اساتقرار و پاراکنش   

که ایان مسائله    شودیم هایکارجنگلافزایش موفقیت 
 خیازی خااک  افازایش حاصال   سابب  تواندیمنیز خود 

(Imani et al., 2016 ) کخیاره کاربن    مقدارو همچنین
 (.Moradi et al., 2017aد )خاک شو

 یهاااهگوناابررساای نیازهااای رویشااگاهی  در زمینااۀ
متعاددی در منااطق مختلاف رویشای     تحقیقاات  گیاهی 

باه   تاوان یما کاه از آن جملاه   اسات  گرفته کشور انجام 
 منظاور باه در غرب ایران سماق درختچۀ اکولوژی  بررسی

(، Rezaipor et al., 2014تعیین نیازهای رویشگاهی آن )
تعیااین نیازهااای رویشااگاهی بلااو  ایراناای در اسااتان   

و همچنااین ( Zohrevandi et al., 2012کرمانشاااه )

بررسای نیازهاای رویشاگاهی باداماک در      درباارة  تحقیق
( Salarian et al., 2009اساتان چهارمحاال و بختیااری )   

منااطق خشاک    در زمینۀ یمطالعاتچنین اما  اشاره کرد.
 رونیا ااز و است رویشی خلیجی و عمانی بسیار کم ناحیۀ 

ی بسایاری از  یکژاکولاو  یهایژگیونیازهای رویشگاهی و 
هاای  پاژوهش از نیسات.   شاده شاناخته چنادان   هاا گونه
درباارة   تحقیاق به  توانیمجنوب کشور  گرفته درصورت

 گاااازرر در جناااوب ایاااران  گوناااۀ علااال پاااراکنش  
(Keneshloo et al., 2016)  پاااژوهشو همچناااین 

Zolfaghari et al. (2017)  جناوب  انارشایطان در  دربارة
 کشور اشاره کرد.

 Druce Prosopis (.L) یبا ناام علما   ینرایکهور ا

cineraria یم به خشکومقا یاگونه (Henciya et al., 

 -صاحارا  یشا یرو یاۀ ناح یاصال  یهاا از گونه و (2017
 در اهمیات زیاادی   است کهبه  رانیدر جنوب ا یسند

 یازهایهوا و برآورد ن یکاهش آلودگ خاک، از حفاظت
و  (Bhatta et al., 2007دارد ) یابانیدر مناطق ب یچوب
اداماۀ   ییایا شاور و قل  اریبس یهادر خاک تواندمی نیز

 یبرا یخوب ییمنبع غذاهم آن  یهابرگ و حیات یابد
 (.Pal et al., 2014) ستهادام

نواحی جنوب کشور باا   یهایکارجنگلبسیاری از 
بوده اسات کاه   ( Prosopis juliflora) ییکایآمرکهور 
در تمرکاز مطالعاات    . همچنیناست یربومیغ یاگونه

باوده اسات. باه     ییکاا یآمرکهاور   در زمینۀکشور نیز 
همین دلیل اطالعات چندانی از کهور ایرانی در کشاور  

خصوصایات   بررسای  تحقیاق،  هدف ایان وجود ندارد. 
وری درختان کهاور ایرانای   زادآ ،خاک شیمیاییوفیزیک
و همچناین تعیاین   بوشهر و هرمزگاان   یهااستاندر 
در پاراکنش ایان درختاان و     ماؤثر  عوامال  نیتار مهم

 .استاستقرار زادآوری آن 

 

 هاروشمواد و 
 منطقۀ پژوهش

طبیعی کهاور ایرانای   تودة چهار  پژوهشبرای این 
در هااای بوشااهر و هرمزگااان انتخاااب شااد. در اسااتان
 ،نخل غاانم شهرساتان کنگاان اساتان بوشاهر     منطقۀ 
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در عار  جررافیاایی   هکتاار   21به مسااحت   یاتوده
شرقی با  12° 11′ ییشمالی و طول جررافیا °27 ′47

، میااانگین گاارادیسااانتدرجااۀ  9/21 میااانگین دمااای
و متر از سطح دریاا،   9ارتفا،  و متریلیم 049بارندگی 

اساتان   در چاه مباارک شهرساتان عسالویه   منطقۀ در 
در عاار  هکتااار  09بااه مساااحت  یاتااوده ،بوشااهر

فیاا شارقی   شامالی و طاول جررا   27° 24′جررافیایی 
درجااۀ  6/21 شاارقی بااا میااانگین دمااای   °12 ′44

و ارتفاا،   متار یلیم 091، میانگین بارندگی گرادیسانت
اماانی،  منطقاۀ  در  انتخااب شاد.   متر از سطح دریا 02

بااه  یاتااودهشهرسااتان پارساایان اسااتان هرمزگااان  
 27°09′هکتااار در عاار  جررافیااایی   07مساااحت 

شارقی، میاانگین    12° 19′شمالی و طول جررافیاایی  
 099، میاانگین بارنادگی  گرادیسانتدرجۀ  2/21 دمای
منطقاۀ  در و  ،متر از ساطح دریاا   26و ارتفا،  متریلیم

باه   یاتاوده  ،بهده شهرستان پارسیان استان هرمزگان
 27° 19′در عاار  جررافیااایی هکتااار  01 مساااحت

شارقی، میاانگین    19° 21′ ییشمالی و طول جررافیا
 094 ، میانگین بارنادگی گرادیسانتدرجۀ  1/21 دمای
 .انتخاب شدمتر از سطح دریا  012و ارتفا،  متریلیم

 پژوهش روش

 ادهیا پ متر 21×21 نمونۀقطعه  پن ، منطقه هر در
قطعاه   هار  مرکاز  و گوشاه  چهار از خاک ۀنمون و هشد
 بیترک هم با هانمونه نیا سپس. شد یآورجمع نمونه
 عماق  دو از خااک  نموناه  کیا  قطعه نمونه هر یبرا و

. انتقاال یافات   شاگاه یآزما و باه شد تهیه  یبررس مورد
 9-21 و 1-1 یهااااعماااق در خااااک یهاااانموناااه
(. Zolfaghari et al., 2017) شدرداشت ب یمتریسانت
از الاک   در محیط آزمایشگاه خشک و خاک یهانمونه
برای آنالیزهاای  سپس  ه وشد عبور داده یمتریلیم 2

 جارم  نیای تع یبارا . شادند خااک اساتفاده   مربو  به 
برحساب گارم بار     کلوخاه  روش از یظااهر  مخصوص
روش  ازبافاات  نیاایتع یمکعااب و باارا  متااریسااانت
 pHواکانش  . (Klute, 1986) شد استفاده یدرومتریه

بااا  یکاایالکتر تیمتاار، هاادا pH بااا اسااتفاده از خاااک

  یکاایالکتر تیاسااتفاده از دسااتگاه مخصااوص هاادا  
(EC  ،)روش کجلااااادال باااااه ننیتاااااروژمتااااار 
(Bremner &Mulvaney, 1982فسف ،)قابال جاذب   ر 
قابال   میپتاسا  ،(Olsen et al., 1954) لسونوروش ابا 

 یآلا  ةمااد  و فتاومتر میفلا با استفاده از دستگاه  جذب
( Walkley & Black,1951بااالک ) یروش والکاابااه
 یزادآور تیوضاع  یابیا ارز منظوربه. ندشد یریگاندازه

 قطعااات نمونااه در  موجااود یزادآور همااۀ ،درختااان
 :ندشمارش شد ریز یبنددسته براساس

، 00-21ارتفاا،،   متریسانت 01: کمتر از نهالنونهال، 
 و 211-090، 091-010، 011-79، 71-10، 11-29

(. Kuijper et al., 2010) ارتفاا،  متریسانت 211 از بلندتر
 جسات  ایا  زادداناه  صورتبه زین یزادآور منشأ نیهمچن

 .شدمشخص 

 روش تحلیل

 آزمااون از اسااتفاده بااا هاااداده همااۀنرمااال بااودن 
 آزماون با اساتفاده از   هاانسیوارهمگنی  ،شاپیروویلک

 خااک  ییایمیش و یکیزیف اتیخصوص یهاداده ، ولون
 از اساتفاده  با مختلف طبقاتفراوانی زادآوری در نیز و 
 صاورت  در. شد یبررس کطرفهی انسیوار یۀتجز زمونآ

مقایساۀ   از ،هاا داده انسیا وار نیبا  اختالف یداریمعن
اساتفاده   یداریمعنا  نیا ا یبررس یبرا دانکن میانگین
همچنین آزمون همبستگی پیرسون برای بررسای   شد.

با خصوصیات  هانهالانی کل وجود همبستگی بین فراو
همااۀ د. کااار گرفتااه شاا بااهخاااک  شاایمیاییوفیزیک
نساخۀ   SPSS فازار انرمآماری با استفاده از  یهاهیتجز
متریرهاای   نیتار مهام بارای تعیاین    .گرفتانجام  01

 یهامؤلفهبر پراکنش کهور ایرانی از تحلیل  مؤثرخاک 
زماون باا اساتفاده از    ( استفاده شد. این آPCAاصلی )
 انجام گرفت. 1نسخه  PC-ORD افزارنرم

 

 نتایج
 خاک ییایمیش و یکیزیفخصوصیات  جینتا

 کاه  نشاان داد  خااک  اییفیزیکوشیمی ۀیتجز  ینتا
در  یمتار یساانت  1-1 عماق  در بررسای تحت مناطق 
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 رس، م،یپتاسا  فسافر،  آهاک،  ،یکیالکتر تیهدا مقدار
 0 سطحدر  یداریمعن اختالف میپتاس و شن و لتیس

نیز در منااطق نخال    نیتروژنو  مادة آلی. دارنددرصد 
غانم و بهده بیشترین مقدار را داشتند که دارای تفاوت 

دیگار )چااه مباارک و اماانی(     منطقۀ با دو  یاردیمعن
اخاتالف   یمتریسانت 1-1عمق در اسیدیته اما بودند. 
(. 0)جادول  نشان نداددرصد  1در سطح را  یداریمعن

در بهاده و بعاد از آن   منطقۀ آهک در  مقداربیشترین 
کااه دارای اخااتالف  مشاااهده شااد  امااانی  منطقااۀ

 منطقاۀ و  چاه مباارک  منطقۀخاک بودند.  یداریمعن
 فاقاد آهاک باود    یمتریسانت 1-1نخل غانم در عمق 

خاک از بیشترین به کمتارین  فسفر  مقدار(. 0 جدول)
و  امانی، چااه مباارک، نخال غاانم     منطقۀدر  ترتیببه

اخااتالف  ،بهاده مشااهده شااد کاه هار چهااار منطقاه     
مخصاوص ظااهری    جارم . داشاتند  با هام  یداریمعن

مقادار را  رین بیشات نخال غاانم    منطقاۀ در  خاک نیاز 
خااک در ایان    بیشاتر تاراکم   ةدهناد نشاان داشت که 

 (.0جدول ) استدیگر  منطقۀسه منطقه نسبت به 

 میانگین( ±)انحراف معیار یمتریسانت 1-1و عمق  شدهبررسی مناطق در خاک ییایمیش و یکیزیف اتیخصوص -0 جدول

 مناطق

 هامشخصه
 Sig. F غانم نخل مبارک چاه بهده یامان

 b 29/± 21/17 a 04/0 ± 9/11 c 1 ± 1 c 1 ± 1 111/1 4/24114 (شوندهیخنث مواد)درصد  آهک

 b 111/1 ± 70/1 a 00/1  ± 94/0 b 12/1 ± 97/1 a 14/1 ± 21/0 09/1 64/0 )درصد( مادة آلی

 b 11114/1± 17/1 a 100/1 ± 09/1 b 112/1 ± 17/1 a 10/1 ± 09/1 09/1 64/0 )درصد( نیتروژن

 a 61/0  ± 21/22 d 46/1  ± 16/4 b 19/1 ± 62/00 c91/0  ± 99/9 111/1 4/209 (mg/kg) فسفر

 a 10/±1  217 c 96/2  ± 222 b 99/±1  219 d 1/29 ± 094 111/1 2/17 (mg/kg) میپتاس

 a 11/1 ± 79/7 a  111/± 79/7 a 09/1± 12/7 a09/± 61/9 111/1 0/77 تهیدیاس

 b 27/1  ± 41/9 d 11/1  ± 21/0 a 99/1  ± 11/1 c27/± 17/2 111/1 2/016 (ds/m) یکیالکتر تیهدا

 c 11/1  ± 9/01 b 14/1  ± 2/01 a 14/1  ± 1/21 d 97/0  ± 9/6 111/1 2/012 )درصد( رس

 c 14/1  ± 2/44 a 04/0  ± 9/90 b 17/2  ± 9/11 d 91/4  ± 1/09 111/1 7/219 )درصد( لتیس

 b 16/0 ± 21/41 c 62/0 ± 21/21 c 97/0 ± 9/29 a 17/9 ± 9/79 111/1 6/297 )درصد( شن

 b10/1 ±  44/0 c09/1 ±   91/0 c10/1 ±  97/0 a99/1 ±  11/0 111/1 4/021 (3g/cmجرم مخصوص ظاهری )

 - - لومی شنی سیلت لومی سیلت لومی لومی بافت خاک

 است. شدهبررسی مناطق نیب در داریمعن تفاوت ةدهندنشان متفاوت یسیانگل حروف

 

خاک در  یهانمونهمربو  به ایی یشیم یهاشیآزما

نشاان داد کاه بافات خااک و      یمتریسانت 9-21عمق 

 ،اسایدیته  جاز باه  ،شاده بررسای خصوصیات شایمیایی  

. هماننااد خاااک دهاادیماارا نشااان  یداریمعنااتفاااوت 

 بیا ترتباه مقادار آهاک   و کمتارین  بیشاترین   ،سطحی

 (4/11) و اماانی درصاد(   7/77)ه بهاد  منطقۀ مربو  به

منااطق  خااک  . در داشاتند  یداریمعنا که اختالف  بود

چاااه مبااارک و نخاال غااانم نیااز آهااک مشاااهده نشااد. 

و نیتااروژن درصاد(   24/0) ماادة آلای  یشاترین مقادار   ب

نخل غانم مشااهده شاد    منطقۀدر اک درصد( خ 02/1)

داشات   شدهبررسیبا دیگر مناطق  یداریمعنکه تفاوت 

 ترتیاب باه فسافر   مقدار(. بیشترین و کمترین 2 ل)جدو

(. 2بهده مشاهده شاد )جادول    و چاه مبارک منطقۀدر 

در  ترتیاب بهخاک از بیشترین به کمترین مقدار پتاسیم 

مشااهده  امانی، بهده، نخل غانم و چااه مباارک    مناطق

 بااا هاام بودنااد   یداریمعنااکااه دارای اخااتالف   شااد
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یز در مناطق ک نمخصوص ظاهری خا جرم(. 2 )جدول

بیشاتر از منااطق    یداریمعنا  طاور بهنخل غانم و امانی 

 بیشاتر تاراکم   ةدهناد نشاان چاه مبارک و بهده بود که 

 (.2 )جدول استخاک در این دو منطقه 

 میانگین( ±)انحراف معیار یمتریسانت 9-21در عمق  شدهبررسی مناطق در خاک ییایمیش و یکیزیف اتیخصوص -2 جدول

 مناطق

 هاشخصهم
 Sig. F غانم نخل مبارک چاه بهده یامان

 b 14/± 4/11 a 41/2 ± 74/77 c 1 ± 1 c 1 ± 1 111/1 1/4629 (شونده یخنث مواد)درصد  آهک

 b 10/1 ± 24/1 b 19/1 ± 41/1 ab 10/1± 10/1 a 01/1 ± 24/0 19/1 1/9 )درصد( مادة آلی

 b 11/1± 124/1 b 11/1± 141/1 ab 11/1± 11/1 a 16/1± 02/1 19/1 1/9 )درصد( نیتروژن

 b 12/1 ± 04/6 d 22/1± 49/4 a 41/1± 46/00 c 61/1± 64/1 111/1 0/091 (mg/kgفسفر )

 a 11/0 ± 219 b00/9 ± 016 d 19/9 ± 071 c 4/70 ± 014 111/1 6/296 (mg/kg) میپتاس

 a 11/1± 79/7 a 111/± 79/7 a 00/1± 29/7 a11/± 44/7 111/1 1/11 تهیدیاس

 a91/1 ± 49/4 d 00/1± 19/0 c 09/1± 92/9 d09/1± 2/0 111/1 6/261 (ds/m) یکیالکتر تیهدا

 d 70/1  ± 1 a 04/0± 9/26 b 16/0± 1/29 c 11/1± 4/01 111/1 4/911 )درصد( رس

 c 91/0± 2/49 b 149/1± 2/14 a 16/1± 4/91 d 21/2 ± 4/06 111/1 2/629 )درصد( لتیس

 b 70/1 ± 44 c 76/0± 21/09 d 16/0± 1/01 a 17/0 ± 71 111/1 9/0710 )درصد( شن

 a 10/1 ± 11/0 b 02/1± 49/0 b 10/1 ± 92/0 a14/1 ± 14/0 111/1 2/047 (3g/cmجرم مخصوص ظاهری )

 - - لومی شنی لومی سیلتی لوم رسی سیلتی لومی بافت خاک

 .است بررسی مورد مناطق نیب در داریمعن تفاوت دهندهنشان متفاوت یسیانگل حروف

 

( بررای کهرور   PCAمتغیرره ) چند لیوتحلهیتجز

 یمتریسانت 0-5ایرانی و خصوصیات خاک در عمق 

اول  هایمشخص کرد که محور PCAنتای  تحلیل 

درصد کل واریاانس را باه خاود     71و دوم در مجمو، 

 آمااااااارة . همچنااااااین انااااااددادهاختصاااااااص 

Broken-Stick Eigenvalue ای شکساته( نشاان   )عص

(. 9 )جاادول اساات داریمعنااکااه ایاان دو محااور  داد

جااه بااه همبسااتگی بااین خصوصاایات بنااابراین بااا تو

 توانیم ،اول و دوم هایخاک با محور شیمیاییوفیزیک

 یهمبسااتگشاان بااا بخااش مثباات محااور اول  گفاات

مادة ، نیتروژن که یصورت(. در 4 دارد )جدول داریمعن

مثباات محااور دوم  و کربنااات کلساایم بااا بخااش آلاای

 نشان دادند. یداریمعنهمبستگی 

 یمتریسانت 1-1اصلی در عمق  یهامؤلفهتحلیل  Broken-Stick Eigenvalueمقادیر ویژه، درصد واریانس و  -9 جدول

 Broken-Stick Eigenvalue درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه مؤلفه

0 06/4 16/40 16/40 62/2 

2 10/2 09/21 19/71 62/0 
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 یمتریسانت 1-1اصلی در عمق  یهامؤلفهاول و دوم تحلیل  هایخاک و محور شیمیاییهمبستگی بین خصوصیات فیزیکی و  -4 جدول

 محول دوم محور اول خاک شیمیاییخصوصیات فیزیکی و 

 -012/1- **191/1 (ds/m) یکیالکتر تیهدا

 pH **919/1- 422/1واکنش 

 -166/1 -149/1** )درصد( رس

 011/1 -611/1** )درصد( لتیس

 -090/1 619/1** )درصد( شن

 919/1** -920/1** (شوندهیخنث مواد)درصد  آهک

 790/1** 244/1 )درصد( مادة آلی

 790/1** 244/1 )درصد( نیتروژن

 -422/1- *117/1 (mg/kg) فسفر

 -149/1- 291/1** (mg/kg) میپتاس

 

( بررای کهرور   PCAره )چنردمتغی  لیوتحلهیتجز

 یمتریسانت 6-20ایرانی و خصوصیات خاک در عمق 

اول  هایمشخص کرد که محور PCAنتای  تحلیل 

درصد کل واریانس را به خود  9/91در مجمو،  ،و دوم

 Broken-Stickآمااارة . همچنااین انااددادهاختصاااص 

Eigenvalue   نیااز مشااخص کاارد کااه ایاان دو محااور

جااه بااه نااابراین بااا تو(. ب1)جاادول  اساات داریمعناا

خااک باا    شایمیایی وهمبستگی بین خصوصیات فیزیک

بیان کرد که در  گونهنیا توانیماول و دوم  هایمحور

باا بخاش    نیتاروژن شان و   یمتار یساانت  9-21عمق 

دارناد )جادول    یداریمعنمثبت محور اول همبستگی 

باا بخاش مثبات     مادة آلای فسفر و  که یصورت(. در 9

 نشان دادند. یداریعنممحور دوم همبستگی 

 یزادآور

نتاااای  حاصااال از زادآوری در قطعاااات نموناااه   

 و 9104باا   غانم نخل منطقۀشده نشان داد که بررسی

تجدید حیاات در هکتاار دارای    0460با  یامان منطقۀ

اد زادآوری در هکتاار بودناد   تعاد بیشترین و کمتارین  

ترتیاب  (. مناطق بهده و چاه مبارک نیاز باه  7)جدول 

(. 7در هکتار داشتند )جدول  یزادآور 9111و  2109

 منشاأ  هاا یزادآوردرصاد از   71شایان ککر اسات کاه   

جست داشتند. نتاای  نشاان    منشأدرصد  21و  زاددانه

ی باین  داریمعنا داد که طبقات مختلف دارای تفااوت  

(. بیشاترین تعاداد   7شده بودند )جدول مناطق بررسی

شد کاه تفااوت   زادآوری در منطقۀ نخل غانم مشاهده 

درصد با دیگار منااطق داشات     0ی در سطح داریمعن

(. کمتاارین تعااداد زادآوری نیااز در منطقااۀ 7)جاادول 

ی در داریمعنا امانی مشااهده شاد کاه دارای تفااوت     

 (.7درصد با دیگر مناطق بود )جدول  0سطح 
 

 یمتریسانت 1-21اصلی در عمق  یهامؤلفهتحلیل  Broken-Stick Eigenvalueمقادیر ویژه، درصد واریانس و  -1جدول 

 Broken-Stick Eigenvalue درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه مؤلفه

0 97/9 72/99 72/99 62/2 

2 09/9 92/90 94/91 62/0 
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 یمتریسانت 9-21اصلی در عمق  یهامؤلفهاول و دوم تحلیل  هایخاک و محور شیمیاییهمبستگی بین خصوصیات فیزیکی و  -9 جدول

 محول دوم محور اول خاک شیمیاییخصوصیات فیزیکی و 

 910/1- 020/1** (ds/m) یکیالکتر تیهدا

 -pH 260/1- **692/1واکنش 

 091/1 -401/1 )درصد( رس

 947/1 -164/1** )درصد( لتیس

 -266/1 111/1** )درصد( شن

 -771/1** -199/1* (شوندهیخنث مواد)درصد  آهک

 104/1** -210/1 )درصد( مادة آلی

 961/1 910/1** )درصد( نیتروژن

 40/1- **711/1 (mg/kgفسفر )

 -711/1- 944/1** (mg/kg) میپتاس

 

 انحراف معیار( ±زادآوری در طبقات مختلف و در پالت )میانگین  -7جدول 

 Sig. F غانم نخل مبارک چاه بهده یامان 

 c7/4±4/6 c6/0±9/9 b2/1±1/26 a4/1±9/41 111/1 1/41 نونهال

 b6/2±4/7 a0/6±1/20 b0/9±9/6 a4/7±1/24 110/1 9/1 ارتفا، متریسانت 01کمتر از  نهال

00-21 b0/00±4/20 a4/4±9/90 a1/9±1/92 b9/2±9/09 114/1 7/9 

29-11 b1/7±1/09 a9/7±1/97 ab1/01±1/27 a0/6±2/91 119/1 6/9 

10-71 c1/9±9/07 b9/7±4/29 a1/7±9/42 a6/9±1/47 111/1 4/29 

71-011 b9/2±4/1 a9/1±4/06 a2/9±4/01 a1/2±2/04 119/1 9/7 

010-091 c1/2±2/00 b0/4±1/20 b1/1±2/20 a1/2±1/91 111/1 9/91 

090-211 c9/0±1/0 a9/4±1/01 b1/0±9/6 c1/0±9/4 111/1 0/29 

 c1 c1 b4/0±1/1 a9/9±9/09 111/1 9/29 211 از شتریب

 c1/21±2/69 b6/04±1/071 b9/21±1/069 a7/7±4/291 111/1 1/49 یجمع زادآور

 - - 9104 9111 2109 0460 تعداد در هکتار

 .است شدهبررسی مناطق نیب در داریمعن تفاوت ةدهندنشان متفاوت یسیانگل حروف

 

نتای  بررسی همبستگی بین تعداد کل زادآوری باا  

 1-1در عمااق خاااک  شاایمیاییخصوصاایات فیزیکو

دارای  زادآوری کاال مشااخص کاارد کااه یمتااریساانت 

-71/1فسفر ) (،r=-96/1همبستگی منفی با اسیدیته )

=r)( 11/1، آهک-=r) ( 10و پتاسیم/-=r )  ،اماا در  باود

همبساتگی مثبتای    ،ریوزادآ یمتریسانت 9-21عمق 

(11/1=r با )    نیتروژن خاک داشات. همچناین همانناد

فی زادآوری با عمق اول در این عمق نیز همبستگی من

(، r=-77/1(، هاادایت الکتریکاای )r=-16/1اساایدیته )

 ( وجود داشت.r=-69/1( و پتاسیم )r=-10/1آهک )

 

 بحث

بایش از  با ارتفا،  یهانهالدر مناطق امانی و بهده 

 اکعاان  تاوان یما بنابراین  .وجود ندارد متریسانت 211
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داشت کاه ایان دو منطقاه نسابت باه منااطق دیگار        

دارناد. ایان    باه لحااز زادآوری   یترسبنامناوضعیت 

و  اسااتنیااز مشااهود  مساائله در تعااداد کاال زادآوری

. را دارناد  زادآوری تعاداد مناطق بهده و امانی کمترین 

تحقیقات  زیرا ،باشد یخواراهیگمسئله این شاید دلیل 

توساط حیواناات    یخاوار اهیگمشخص کرده است که 

هام   محادودیت زادآوری  موجبممکن است  خواراهیگ

  ارتفاااااعی شااااود طبقاااااتدر تعااااداد و هاااام در 

(Alijanpour et al., 2009; Kuijper et al., 2010; 

Javanmiri Pour et al., 2012). 

 تاوان یما درختای   در زادآوری مؤثراز دیگر عوامل 

به اسیدیته، کربنات کلسیم و هدایت الکتریکای خااک   

 زادآوری تعدادنیز بیشترین  پژوهشاشاره کرد. در این 

ممکان  نخل غانم مشاهده شد. ایان مسائله    منطقۀدر 

آهاک در ایان منااطق     مقدارکمتر بودن علت است به

مانع رشد ریشاه   تواندیمکربنات کلسیم  چراکه، باشد

(. در Giel & Bojarczuk, 2011شاود )  هانهالساقۀ و 

در هار دو  زادآوری نیز مشخص شاد کاه    پژوهشاین 

همبسااتگی منفاای  یمتااریسااانت 1-21و  1-1عمااق 

آهک خاک وجود دارد. با توجه باه   مقداربا  یداریمعن

همبستگی منفی بین هدایت الکتریکای و  رابطۀ وجود 

 جاه ینت تاوان یما در ایان تحقیاق    تعداد کال زادآوری 

 ریتاأث که هدایت الکتریکی نیاز همانناد آهاک    گرفت 

 مقادار کمتارین   چراکه ،داشته است منفی بر زادآوری

شاده   مشااهده نخل غاانم   منطقۀتریکی در هدایت الک

 یهاا نهاال  ویاژه ، بهکه دارای بیشترین تعداد نهال بود

 بلند که بیشاترین تعاداد را در ایان منطقاه داشاتند.     

در  همبستگی منفی بین هادایت الکتریکای و زادآوری  

نیااز گاازارش شااده اساات  محققااان مطالعااات دیگاار 

(Zehtabian et al., 2010). 

و  ماادة آلای  ود تاراکم بیشاتر،   وج رسدیمبه نظر 

طق نخال غاانم و چااه مباارک     ابیشتر در منا نیتروژن 

افازایش   موجاب  یمتار یساانت  1-21در عمق  ژهیوبه

زیارا تنهاا در ایان     ،بلند نیز شده است یهانهالتعداد 

ارتفاا،   متار یساانت  211بایش از   یهانهالدو منطقه 

درختاان در ایان   بیشاتر  بنابراین تاراکم   .مشاهده شد

افزایش الشبرگ ورودی به خااک و در   موجب مناطق

 نهایاات افاازایش نیتااروژن در خاااک شااده اساات      

(Moradi et al., 2017a .)تاراکم بیشاتر در    همچنین

ایجاد پنااه و ساایه روی    سبب ممکن استمناطق باز 

در کاه  و افزایش باذر ورودی باه عرصاه شاود      هانهال

 ;Alijanpour et al., 2010نهایت به افزایش زادآوری )

Vergne et al., 2016)    منجار  و بهبود شارایط خااک

بناابراین افازایش    .(Moradi et al., 2017b) شاود یم

 ریتأثممکن است نیتروژن در خاک  ویژهبهمواد غذایی 

، افزایش زادآوری و استقرار آنها داشته باشاد بر مهمی 

درصاد   1در ساطح   یداریمعنا زیرا همبستگی مثبت 

در  ویاژه باه  یزادآوروژن و فراوانی کال  نیتر مقداربین 

 .داردوجود  یمتریسانت 1-21عمق 

. استبر زادآوری درختان  مؤثرچرای دام از عوامل 

بهاده و   هاای همنطقا اطالعات ممیزی مرتاع،   براساس

 11بز و  رأس 0111) دام 0711دارای  ترتیببهامانی 

 رأس 211بااز و  رأس 0711) دام 2111 و گاااو( رأس

در منااطق   کاه  یدرحال( NRWBP, 2014) استگاو( 

و تنهاا برخای   وجود ندارد نخل غانم و چاه مبارک دام 

 از. هساتند محادود دارای دام   صورتبهاز مردم محلی 

داری بارای ایان دو   طرح ممیزی مرتع گونهچیه رونیا

منطقااه تهیااه نشااده و آمااار دقیااق دام نیااز مشااخص 

این دو منطقاه   تعداد دام در رسدیماما به نظر  .نیست

کمتار از بهاده و اماانی باشاد. ایان مسائله        مراتاب به

دلیل دیگری باشد که مناطق چااه مباارک و    تواندیم

بیشاتر و همچناین    یهاا نهاال نخل غانم تعاداد کال   

این نتای  همساو باا   . تری دارندبا ارتفا، بلند یهانهال

 راتیتاأث مبنی بار   Lempesi at al. (2017) یهاافتهی

درختاان   یهاا نهاال بر تراکم و ارتفا، دام  منفی چرای

همچنااین بیشااترین تعااداد نهااال مربااو  بااه  . اساات

باا سانین کمتار باود و باا افازایش ارتفاا،،         یهانهال

 یهاافتهیکه همسو با  کردیمفراوانی آنها کاهش پیدا 

 (.Moradi et al., 2012)است ن ادیگر محقق

 یاهگونا کهاور ایرانای    ،آماده دستبهنتای   براساس
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و در اسات  باا بافات لاومی     یهاخاکخواهان است که 

نزدیاک باه حالات خنثای اسات      خاک  pHمناطقی که 

 و مادة آلی مقداراز نظر  شدهبررسیرویش دارد. مناطق 

کاه  همچناان یکسانی داشاتند و  وضعیت خاک  نیتروژن

باین منااطق از ایان نظار      یداریمعنا تفاوت شد گفته 

در  مادة آلای  مقدارست که دیده نشد. البته شایان ککر ا

 جاارمبیشااترین بااود. همچنااین اناادک ایاان مناااطق 

نخل غاانم باود کاه     منطقۀمخصوص ظاهری مربو  به 

وجود شن بیشتر در بافت خاک این علت به ممکن است

هدایت الکتریکی این گونه در  مقدار از نظر. باشدمنطقه 

 ds/mتاا   2/0هایی با مقدار هدایت الکتریکی باین  خاک

بناااابراین خصوصااایات   .شاااودیمااامشااااهده  9/1

مهمی در پراکنش این گونه تأثیر فیزیکوشیمیایی خاک 

مبنای بار   محققاان  دیگار   یهاا افتاه یدارد که همسو با 

 اسات صوصایات خااک در پاراکنش گیاهاان     اهمیت خ

(Tarmi et al., 2009; Keneshloo et al., 2016; 

Zolfaghari et al., 2017).   از هدایت الکتریکی خااک

  اسااتعواماال مهاام در اسااتقرار پوشااش گیاااهی     

(Jimoh et al., 2014 .)   تواناد یما هادایت الکتریکای 

مساتقیم بار جاذب ماواد غاذایی و آب       راتیتأث موجب

 (.Shrivastava et al., 2015گیاهان شود )ریشۀ توسط 

متریرهای یکی از  توانیمرا هدایت الکتریکی بنابراین 

 یهاگونهنش و استقرار مناطق مورد پراک ةکنندنییتع

ن وجود هدایت الکتریکی امحقق گیاهی محسوب شود.

شااور غیاار یهاااخاااک معیاااری باارایرا  0کمتاار از 

هدایت الکتریکی بین  که یدرحال، نددانیم یبندطبقه

و  شاود یمشوری متوسط در نظر گرفته  معیار 1-1/2

نظاار در کماای شااور  ،dS/m 1-2/0دارای  یهاااخاااک

بناابراین   .(Smith & Doran, 1996) شاوند یمگرفته 

داشت که کهور ایرانای   اکعان توانیمبا توجه به نتای  

شور تا شوری متوساط  غیر یهاخاکاست که  یاگونه

را  هاا یشاور و قابلیت رشاد در ایان    کندیمرا تحمل 

نکتاه ضاروری اسات کاه باه نظار        نیا ااما ککر  دارد.

دایت ایان گوناه در منااطقی باا ها      زادآوری رساد یم

در منااطق   کاه  یدرحاال  ؛اسات ، کمتار  زیادالکتریکی 

ایان گوناه    زادآوری تعداد، کمهدایت الکتریکی دارای 

کهاور ایرانای    گار ید عباارت باه  نیز بیشتر بوده اسات. 

شوری متوساط را  دارای شور تا غیرهای خاک تواندیم

این گوناه باا افازایش شاوری      اما زادآوری ،تحمل کند

 شود.محدودتر می

 زیااد  بارای تحمال آهاک   زیادی هور ایرانی توان ک

با مقدار آهک صفر  ییهاخاکدر  این گونهخاک دارد. 

درصاد   11آهک محدودة تا  تواندیماما  ،پراکنش دارد

از  برخاایدر زیاااد تحماال آهااک  را نیااز تحماال کنااد.

  Sorbus torminalis مثااالایاااران  یهااااگوناااه
(Moradi et al., 2015) ،Moringa peregrine  و

Salvadora oleiodes (Keneshloo & Damizadeh, 

 رساد یما اماا باه نظار    ، شده است گزارشنیز ( 2015

باار  تواناادیمااهماننااد هاادایت الکتریکاای، آهااک نیااز 

تحقیقاات   البتاه باشاد کاه    مؤثرکهور ایرانی  زادآوری

 .ضروری استبیشتری در این زمینه 

 دارایشده چهارگانۀ بررسیکهور ایرانی در مناطق 

اما  ،خاک متفاوتی بود شیمیاییخصوصیات فیزیکی و 

خنثای و   pHباا   یهاا خااک کلی این گوناه در   طوربه

هکتاار  در  . متوسط زادآوریشودیمبافت سبک ظاهر 

باود کاه    9104تاا   0460 بینشده بررسیدر مناطق 

 یتار نامناسب مناطق امانی و بهده از وضعیت زادآوری

آهک و هادایت   مقدار رسدیمبه نظر . بودندبرخوردار 

بر زادآوری درختان کهاور   ممکن استالکتریکی خاک 

باشد کاه ایان مسائله نیازمناد تحقیقاات       مؤثرایرانی 

خصوصاایات  نیتاارمهاامهمچنااین . اساات بیشااتر

بر پراکنش کهور ایرانی در  مؤثرخاک  فیزیکوشیمیایی

سایلت،  از  اناد عباارت  ترتیببه یمتریسانت 1-1عمق 

در  که یدرحال، و آهک pHواکنش پتاسیم، رس، شن، 

 ترتیاب باه عوامال   نیتار مهم یمتریسانت 9-21عمق 

و نیتاروژن  پتاسایم، هادایت الکتریکای،    شان،   سیلت،

 .هستندآهک 
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Abstract 

The objectives of this study were to evaluate the soil physiochemical properties and regeneration of 

Prosopis cineraria in Bushehr and Hormozgan provinces, and to determine the most important soil 

factors effecting P. cineraria distribution and regeneration establishment. For this purpose, we 

selected four natural pure sites including Chah Mobarak, Nakhl Ghanem, Amani, and Bahdeh in 

Bushehr and Hormozgan provinces. In each site, five 25*25 m plots were randomly selected and soil 

samples were taken in each plot in two depths of 0-5 and 6-25 cm. Also, all of the regeneration in each 

plot, were counted and categorized based on their height (seedlings, <10, 11–25, 26–50, 51–75, 76–

100, 101–130, 131–200 and >200 cm height). Collected soil physiochemical data and regeneration 

classes were subjected to one-way ANOVA. Result indicated that the highest and lowest amount of 

soil calcium carbonate belonged to the Amani (57.28%) and Bahdeh (80.6 %) sites, respectively. 

However, no calcium carbonate was observed in Chah Mobarak and Nakhl Ghanem sites. The 

maximum and minimum soil electrical conductivity belonged to the Chah Mobarak (5.58 ds/m) and 

Bahdeh (1.28 ds/m) sites at the depth 0-5 cm, respectively. Furthermore, the highest amount of 

calcium carbonate were recorded in Bahdeh (77.7 %) and Amani (55.4 %) at the depth of 6-20 cm. 

Soil Organic matter (1.24 %) and nitrogen (0.12 %) were greater in Nakhl Ghanem compared to other 

sites. Results of regeneration indicated that there are significant differences among the studied sites. 

Furthermore, Nakhl Ghanem, Amani, Bahdeh, and Chah Mobarak had 3814, 1491, 2813, and 3088 

regeneration per ha. No regeneration was recorded in Amani and Bahdeh for >200 cm height class. 

Based on the results, the most important soil factor effecting P. cineraria distribution are silt followed 

by sand, potassium and clay. Moreover, nitrogen is an essential soil element in P. cineraria 

regeneration establishment. However, calcium carbonate and electrical conductivity had negative 

effects on P. cineraria regeneration and should be considered in plantation plans.  

Keywords: Nakhl Ghanem, Nitrogen, Regeneration, Site demand, Bushehr province.  



 

 


