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مقاله پژوهشی

بررسی وضعیت خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و زادآوری در رویشگاههای کهور ایرانی
( )Prosopis cineraria (L.) Druceدر جنوب ایران
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 4دانشیار گروه علوم جنگل دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه ایالم ،ایالم
 1سازمان منطقۀ ویژة اقتصادی انرژی پارس جنوبی ،عسلویه
(تاریخ دریافت0967/02/21 :؛ تاریخ پذیرش)0961/9/00 :

چکیده
هدف این پژوهش ،تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و بررسی وضعیت زادآوری درختان کهور ایرانی در استانهای بوشهر و هرمزگاان و
نیز تعیین مهمترین خصوصیات خاکی مؤثر در پراکنش درختان و استقرار نهالهای کهور ایرانی است .برای این پژوهش چهار رویشگاه طبیعای
خالص کهور ایرانی با نامهای چاه مبارک ،نخل غانم ،امانی و بهده در استانهای بوشهر و هرمزگان انتخاب شدند .در هار رویشاگاه پان قطعاه
نمونۀ  21×21متری بهصورت تصادفی پیاده و نمونههای خاک در این قطعات نمونه از عمقهای  1-1و  9-21سانتیمتری جمعآوری شد .همۀ
زادآوری موجود در قطعات نمونه براساس طبقات ارتفاعی (نونهال ،نهال :کمتر از  01ساانتیمتار ارتفاا،79-011 ،10-71 ،29-11 ،00-21 ،،
 090-211 ،010-091و بلندتر از  211سانتیمتر ارتفا )،شمارش شدند .دادههای بهدستآمده در زمینۀ خصوصیات فیزیکوشیمیایی خااک و
همچنین زادآوری در طبقات مختلف با استفاده از تجزیۀ واریانس یکطرفه ارزیابی شد .نتای نشان داد کاه در عماق  1-1ساانتیمتاری مقادار
آهک در منطقههای امانی و بهده بهترتیب  17/21و  11/9درصد بود ،درحالی که در منطقههای چاه مبارک و نخل غانم آهاک وجاود نداشات.
بیشترین و کمترین مقدار هدایت الکتریکی نیز بهترتیب در منطقههای چاه مبارک ( )1/11 ds/mو بهده ( )0/21 ds/mمشاهده شاد .در عماق
 9-21سانتیمتری بیشترین مقدار آهک در منطقۀ بهده ( 77/7درصد) و سپس امانی ( 11/4درصد) مشاهده شاد .همچناین بیشاترین مقادار
مادة آلی ( 0/24درصد) و نیتروژن ( 1/02درصد) در منطقۀ نخل غانم مشاهده شد .نتای حاصل از زادآوری نشان داد کاه زادآوری در طبقاات
بررسیشده دارای تفاوت معنیداری در سطح  0درصد در بین مناطق بررسیشده بود .همچنین مناطق نخل غانم ،امانی ،بهاده و چااه مباارک
بهترتیب دارای  2109 ،0460 ،9104و  9111زادآوری در هکتارند .در مناطق امانی و بهده هیچ تجدید حیاتی در طبقۀ ارتفاعی بااالتر از 211
سانتیمتر مشاهده نشد .براساس نتای  ،مهمترین عوامل مؤثر در پراکنش کهور ایرانی بهترتیب سایلت ،شان ،پتاسایم و رس اسات .همچناین
نیتروژن عامل مهمی در استقرار زادآوری درختان کهور ایرانی است ،درحالی که آهک و هدایت الکتریکی تأثیر منفی بر زادآوری درختان کهاور
ایرانی دارند که باید در زمینۀ جنگلکاری این گونه مدنظر قرار گیرد.
واژههای کلیدی :استان بوشهر ،تجدید حیات ،نخل غانم ،نیاز رویشگاهی ،نیتروژن.
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مقدمه
خاک از مهمترین عوامل محیطی مؤثر بر وضاعیت
پوشش گیاهی است ( .)Yonghui et al., 2006خااک
بستر استقرار گیاه و تأمین آب و مواد غاذایی اسات و
میتواند تعیین کنندة پوشاش گیااهی ،پاراکنش آن و
حتاای مقاادار عناصاار جااذبشااده از خاااک باشااد
(.)Gilliam & Dick, 2010; Solon et al., 2007
بنابراین بررسی این خصوصیات اطالعات مفیدی را در
زمینۀ نیازهای رویشاگاهی گوناههاای گیااهی فاراهم
میآورد.
خصوصاایات فیزیکوشاایمیایی و بیولااوژی خاااک
گذشته از ماوارد ککرشاده ،از عوامال مهاام محیطای
مؤثر بر جوانهزنی و استقرار گیاهان در مناطق خشاک
نیز بهشمار مایرود ( .)Mirzaei et al., 2017زادآوری
و استقرار گیاهاان نیاز عااملی مهام در حفاب مناابع
جنگلااای باااهویاااژه در منااااطق خشاااک اسااات
(.)Juřička et al., 2019
هر گونۀ گیاهی با توجه به منطقۀ رویاش ،نیازهاای
اکولوژیاک و دامناۀ بردبااری آن باا خصوصایات خاااک
رابطه دارد ( .)Tarmi et al., 2009افزونبر خصوصیات
خاک ،ارتفا ،از سطح دریاا و آبوهاوا نیاز در پاراکنش
گوناااااههاااااای گیااااااهی تاااااأثیر بسااااازایی دارد
( .)Zolfaghari & Zamani, 2016بناابراین شاناخت
نیازهای رویشگاهی گونههای درختی بهویژه در منااطق
خشک موجب کمک به اساتقرار و پاراکنش گوناههاا و
افزایش موفقیت جنگلکاریها میشود که ایان مسائله
نیز خود میتواند سابب افازایش حاصالخیازی خااک
( )Imani et al., 2016و همچنین مقدار کخیاره کاربن
خاک شود (.)Moradi et al., 2017a
در زمینااۀ بررساای نیازهااای رویشااگاهی گون اههااای
گیاهی تحقیقاات متعاددی در منااطق مختلاف رویشای
کشور انجام گرفته اسات کاه از آن جملاه مایتاوان باه
بررسی اکولوژی درختچۀ سماق در غرب ایران باهمنظاور
تعیین نیازهای رویشگاهی آن (،)Rezaipor et al., 2014
تعیااین نیازهااای رویشااگاهی بلااو ایراناای در اسااتان
کرمانشاااه ( )Zohrevandi et al., 2012و همچنااین
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تحقیق درباارة بررسای نیازهاای رویشاگاهی باداماک در
اساتان چهارمحاال و بختیااری ()Salarian et al., 2009
اشاره کرد .اما چنین مطالعاتی در زمینۀ منااطق خشاک
ناحیۀ رویشی خلیجی و عمانی بسیار کم است و از ایانرو
نیازهای رویشگاهی و ویژگیهای اکولاوژیکی بسایاری از
گونههاا چنادان شاناختهشاده نیسات .از پاژوهشهاای
صورتگرفته در جنوب کشور میتوان به تحقیاق درباارة
علااال پاااراکنش گوناااۀ گاااازرر در جناااوب ایاااران
( )Keneshloo et al., 2016و همچناااین پاااژوهش
) Zolfaghari et al. (2017دربارة انارشایطان در جناوب
کشور اشاره کرد.
کهور ایرانی با ناام علمای Prosopis (L.) Druce
 cinerariaگونهای مقاوم به خشکی ( Henciya et al.,
 )2017و از گونه هاای اصالی ناحیاۀ رویشای صاحارا-
سندی در جنوب ایران به است که اهمیات زیاادی در
حفاظت از خاک ،کاهش آلودگی هوا و برآورد نیازهای
چوبی در مناطق بیابانی دارد ( )Bhatta et al., 2007و
نیز می تواند در خاک های بسیار شاور و قلیاایی اداماۀ
حیات یابد و برگ های آن هم منبع غذایی خوبی برای
دامهاست (.)Pal et al., 2014
بسیاری از جنگلکاریهای نواحی جنوب کشور باا
کهور آمریکایی ( )Prosopis julifloraبوده اسات کاه
گونه ای غیربومی است .همچنین تمرکاز مطالعاات در
کشور نیز در زمینۀ کهاور آمریکاایی باوده اسات .باه
همین دلیل اطالعات چندانی از کهور ایرانی در کشاور
وجود ندارد .هدف ایان تحقیاق ،بررسای خصوصایات
فیزیکوشیمیایی خاک ،زادآوری درختان کهاور ایرانای
در استان های بوشهر و هرمزگاان و همچناین تعیاین
مهم تارین عوامال ماؤثر در پاراکنش ایان درختاان و
استقرار زادآوری آن است.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

برای این پژوهش چهار تودة طبیعی کهاور ایرانای
در اسااتانهااای بوشااهر و هرمزگااان انتخاااب شااد .در
منطقۀ نخل غاانم شهرساتان کنگاان اساتان بوشاهر،
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توده ای به مسااحت  21هکتاار در عار جررافیاایی
 27° 47′شمالی و طول جررافیایی  12° 11′شرقی با
میااانگین دمااای  21/9درجااۀ سااانتیگااراد ،میااانگین
بارندگی  049میلیمتر و ارتفا 9 ،متر از سطح دریاا ،و
در منطقۀ چاه مباارک شهرساتان عسالویه در اساتان
بوشااهر ،تااودهای بااه مساااحت  09هکتااار در عاار
جررافیایی  27° 24′شامالی و طاول جررافیاا شارقی
 12° 44′شاارقی بااا میااانگین دمااای  21/6درجااۀ
سانتیگراد ،میانگین بارندگی  091میلیمتار و ارتفاا،
 02متر از سطح دریا انتخااب شاد .در منطقاۀ اماانی،
شهرسااتان پارساایان اسااتان هرمزگااان تااودهای بااه
مساااحت  07هکتااار در عاار جررافیااایی 27°09′
شمالی و طول جررافیاایی  12° 19′شارقی ،میاانگین
دمای  21/2درجۀ سانتیگراد ،میاانگین بارنادگی099
میلیمتر و ارتفا 26 ،متر از ساطح دریاا ،و در منطقاۀ
بهده شهرستان پارسیان استان هرمزگان ،تاوده ای باه
مساااحت  01هکتااار در عاار جررافیااایی 27° 19′
شمالی و طول جررافیایی  19° 21′شارقی ،میاانگین
دمای  21/1درجۀ سانتیگراد ،میانگین بارنادگی 094
میلیمتر و ارتفا 012 ،متر از سطح دریا انتخاب شد.
روش پژوهش

در هر منطقه ،پن قطعه نمونۀ  21×21متر پیااده
شده و نمونۀ خاک از چهار گوشاه و مرکاز هار قطعاه
نمونه جمع آوری شد .سپس این نمونه ها با هم ترکیب
و برای هر قطعه نمونه یاک نموناه خااک از دو عماق
مورد بررسی تهیه شد و باه آزمایشاگاه انتقاال یافات.
نموناااههاااای خااااک در عماااقهاااای  1-1و 9-21
سانتیمتری برداشت شد (.)Zolfaghari et al., 2017
نمونه های خاک در محیط آزمایشگاه خشک و از الاک
 2میلیمتری عبور داده شده و سپس برای آنالیزهاای
مربو به خااک اساتفاده شادند .بارای تعیاین جارم
مخصوص ظااهری از روش کلوخاه برحساب گارم بار
سااانتیمتاار مکعااب و باارای تعیااین بافاات از روش
هیدرومتری استفاده شد ( .)Klute, 1986واکانش pH
خاااک بااا اسااتفاده از  pHمتاار ،هاادایت الکتریکای بااا
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اسااتفاده از دسااتگاه مخصااوص هاادایت الکتریکاای
( ECمتااااار) ،نیتاااااروژن باااااهروش کجلااااادال
( ،)Bremner &Mulvaney, 1982فسفر قابال جاذب
با روش اولسون ( ،)Olsen et al., 1954پتاسایم قابال
جذب با استفاده از دستگاه فلایمفتاومتر و ماادة آلای
بااهروش والک ای بااالک ()Walkley & Black,1951
اندازهگیری شدند .به منظور ارزیاابی وضاعیت زادآوری
درختااان ،همااۀ زادآوری موجااود در قطعااات نمونااه
براساس دستهبندی زیر شمارش شدند:
نونهال ،نهال :کمتر از  01سانتیمتر ارتفاا،00-21 ،،
 090-211 ،010-091 ،79-011 ،10-71 ،29-11و
بلندتر از  211سانتیمتر ارتفاا.)Kuijper et al., 2010( ،
همچنین منشأ زادآوری نیز به صورت داناه زاد یاا جسات
مشخص شد.
روش تحلیل

نرمااال بااودن همااۀ دادههااا بااا اسااتفاده از آزمااون
شاپیروویلک ،همگنی واریانس ها با اساتفاده از آزماون
لون ،و داده های خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خااک
و نیز فراوانی زادآوری در طبقات مختلف با اساتفاده از
آزمون تجزیۀ واریانس یکطرفه بررسی شد .در صاورت
معنیداری اختالف باین واریاانس داده هاا ،از مقایساۀ
میانگین دانکن برای بررسی ایان معنایداری اساتفاده
شد .همچنین آزمون همبستگی پیرسون برای بررسای
وجود همبستگی بین فراوانی کل نهالها با خصوصیات
فیزیکوشاایمیایی خاااک بااهکااار گرفتااه شااد .همااۀ
تجزیه های آماری با استفاده از نرمافازار  SPSSنساخۀ
 01انجام گرفت .بارای تعیاین مهامتارین متریرهاای
خاک مؤثر بر پراکنش کهور ایرانی از تحلیل مؤلفههای
اصلی ( )PCAاستفاده شد .این آزماون باا اساتفاده از
نرمافزار  PC-ORDنسخه  1انجام گرفت.
نتایج
نتایج خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

نتای تجزیۀ فیزیکوشیمیایی خااک نشاان داد کاه
مناطق تحت بررسای در عماق  1-1ساانتیمتاری در
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مقدار هدایت الکتریکی ،آهاک ،فسافر ،پتاسایم ،رس،
سیلت و شن و پتاسیم اختالف معنیداری در سطح 0
درصد دارند .مادة آلی و نیتروژن نیز در منااطق نخال
غانم و بهده بیشترین مقدار را داشتند که دارای تفاوت
معنیداری با دو منطقۀ دیگار (چااه مباارک و اماانی)
بودند .اما اسیدیته در عمق  1-1سانتیمتری اخاتالف
معنیداری را در سطح  1درصد نشان نداد (جادول.)0
بیشترین مقدار آهک در منطقۀ بهاده و بعاد از آن در
منطقااۀ امااانی مشاااهده شااد کااه دارای اخااتالف

معنیداری بودند .خاک منطقۀ چاه مباارک و منطقاۀ
نخل غانم در عمق  1-1سانتیمتری فاقاد آهاک باود
(جدول  .)0مقدار فسفر خاک از بیشترین به کمتارین
بهترتیب در منطقۀ امانی ،چااه مباارک ،نخال غاانم و
بهاده مشااهده شااد کاه هار چهااار منطقاه ،اخااتالف
معنیداری با هام داشاتند .جارم مخصاوص ظااهری
خاک نیاز در منطقاۀ نخال غاانم بیشاترین مقادار را
داشت که نشااندهنادة تاراکم بیشاتر خااک در ایان
منطقه نسبت به سه منطقۀ دیگر است (جدول .)0

جدول  -0خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مناطق بررسیشده و عمق  1-1سانتیمتری (انحراف معیار ±میانگین)
مناطق

امانی

بهده

چاه مبارک

نخل غانم

Sig.

F

آهک (درصد مواد خنثیشونده)

17/21 ±/29 b

11/9 ± 0/04 a

1±1c

1±1c

1/111

24114/4

مادة آلی (درصد)

1/70 ± 1/111 b

0/94 ± 1/00 a

1/97 ± 1/12 b

0/21 ± 1/14 a

1/09

0/64

نیتروژن (درصد)

1/17 ±1/11114 b

1/09 ± 1/100 a

1/17 ± 1/112 b

1/09 ± 1/10 a

1/09

0/64

فسفر ()mg/kg

22/21 ± 0/61 a

4/16 ± 1/46 d

00/62 ± 1/19 b

9/99 ± 0/91c

1/111

209/4

پتاسیم ()mg/kg

217 1±/10 a

222 ± 2/96 c

219 1±/99 b

094 ± 29/1 d

1/111

17/2

اسیدیته

7/79 ± 1/11 a

7/79 ±/111 a

7/12 ±1/09 a

9/61 ±/09a

1/111

77/0

هدایت الکتریکی ()ds/m

9/41 ± 1/27 b

0/21 ± 1/11 d

1/11 ± 1/99 a

2/17 ±/27c

1/111

016/2

رس (درصد)

01/9 ± 1/11 c

01/2 ± 1/14 b

21/1 ± 1/14 a

6/9 ± 0/97 d

1/111

012/2

سیلت (درصد)

44/2 ± 1/14 c

90/9 ± 0/04 a

11/9 ± 2/17 b

09/1 ± 4/91 d

1/111

219/7

شن (درصد)

41/21 ± 0/16 b

21/21 ± 0/62 c

29/9 ± 0/97 c

79/9 ± 9/17 a

1/111

297/6

جرم مخصوص ظاهری ()g/cm3

0/44 ± 1/10b

0/91 ± 1/09c

0/97 ± 1/10c

0/11 ± 1/99a

1/111

021/4

بافت خاک

لومی

سیلت لومی

سیلت لومی

لومی شنی

-

-

مشخصهها

حروف انگلیسی متفاوت نشاندهندة تفاوت معنیدار در بین مناطق بررسیشده است.

آزمایش های شیمیایی مربو به نمونه های خاک در
عمق  9-21سانتیمتری نشاان داد کاه بافات خااک و
خصوصیات شایمیایی بررسای شاده ،باه جاز اسایدیته،
تفاااوت معنایداری را نشااان م ایدهااد .هماننااد خاااک
سطحی ،بیشاترین و کمتارین مقادار آهاک باهترتیاب
مربو به منطقۀ بهاده ( 77/7درصاد) و اماانی ()11/4
بود که اختالف معنایداری داشاتند .در خااک منااطق
چاااه مبااارک و نخاال غااانم نیااز آهااک مشاااهده نشااد.

بیشاترین مقادار ماادة آلای ( 0/24درصاد) و نیتااروژن
( 1/02درصد) خاک در منطقۀ نخل غانم مشااهده شاد
که تفاوت معنیداری با دیگر مناطق بررسیشده داشات
(جدول  .)2بیشترین و کمترین مقدار فسافر باهترتیاب
در منطقۀ چاه مبارک و بهده مشاهده شاد (جادول .)2
مقدار پتاسیم خاک از بیشترین به کمترین بهترتیاب در
مناطق امانی ،بهده ،نخل غانم و چااه مباارک مشااهده
شااد کااه دارای اخااتالف معناایداری بااا هاام بودنااد
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(جدول  .)2جرم مخصوص ظاهری خاک نیز در مناطق
نخل غانم و امانی بهطاور معنایداری بیشاتر از منااطق
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چاه مبارک و بهده بود که نشااندهنادة تاراکم بیشاتر
خاک در این دو منطقه است (جدول .)2

جدول  -2خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مناطق بررسیشده در عمق  9-21سانتیمتری (انحراف معیار ±میانگین)
مناطق

امانی

بهده

چاه مبارک

نخل غانم

Sig.

F

آهک (درصد مواد خنثی شونده)

11/4 ±/14 b

77/74 ± 2/41 a

1±1c

1±1c

1/111

4629/1

مادة آلی (درصد)

1/24 ± 1/10 b

1/41 ± 1/19 b

1/10 ±1/10 ab

0/24 ± 1/01 a

1/19

9/1

نیتروژن (درصد)

1/124 ±1/11 b

1/141 ±1/11 b

1/11 ±1/11 ab

1/02 ±1/16 a

1/19

9/1

فسفر ()mg/kg

6/04 ± 1/12 b

4/49 ±1/22 d

00/46 ±1/41 a

1/64 ±1/61 c

1/111

091/0

پتاسیم ()mg/kg

219 ± 0/11 a

016 ± 9/00b

071 ± 9/19 d

014 ± 70/4 c

1/111

296/6

اسیدیته

7/79 ±1/11 a

7/79 ±/111 a

7/29 ±1/00 a

7/44 ±/11a

1/111

11/1

هدایت الکتریکی ()ds/m

4/49 ± 1/91a

0/19 ±1/00 d

9/92 ±1/09 c

0/2 ±1/09d

1/111

261/6

رس (درصد)

1 ± 1/70 d

26/9 ±0/04 a

29/1 ±0/16 b

01/4 ±1/11 c

1/111

911/4

سیلت (درصد)

49/2 ±0/91 c

14/2 ±1/149 b

91/4 ±1/16 a

06/4 ± 2/21 d

1/111

629/2

شن (درصد)

44 ± 1/70 b

09/21 ±0/76 c

01/1 ±0/16 d

71 ± 0/17 a

1/111

0710/9

جرم مخصوص ظاهری ()g/cm3

0/11 ± 1/10 a

0/49 ±1/02 b

0/92 ± 1/10 b

0/14 ± 1/14a

1/111

047/2

بافت خاک

لومی

لوم رسی سیلتی

لومی سیلتی

لومی شنی

-

-

مشخصهها

حروف انگلیسی متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار در بین مناطق مورد بررسی است.

تجزیه وتحلیل چندمتغیرره ( )PCAبررای کهرور
ایرانی و خصوصیات خاک در عمق  0-5سانتیمتری

نتای تحلیل  PCAمشخص کرد که محورهای اول
و دوم در مجمو 71 ،درصد کل واریاانس را باه خاود
اختصاااااااص دادهانااااااد .همچنااااااین آمااااااارة
( Broken-Stick Eigenvalueعصای شکساته) نشاان
داد کااه ایاان دو محااور معن ایدار اساات (جاادول .)9

بنااابراین بااا توجااه بااه همبسااتگی بااین خصوصاایات
فیزیکوشیمیایی خاک با محورهای اول و دوم ،میتوان
گفاات شاان بااا بخااش مثباات محااور اول همبسااتگی
معنیدار دارد (جدول  .)4در صورتی که نیتروژن ،مادة
آلاای و کربنااات کلساایم بااا بخااش مثباات محااور دوم
همبستگی معنیداری نشان دادند.

جدول  -9مقادیر ویژه ،درصد واریانس و  Broken-Stick Eigenvalueتحلیل مؤلفههای اصلی در عمق  1-1سانتیمتری
مؤلفه

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد واریانس تجمعی

Broken-Stick Eigenvalue

0

4/06

40/16

40/16

2/62

2

2/10

21/09

71/19

0/62

بررسی وضعیت خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و...
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جدول  -4همبستگی بین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و محورهای اول و دوم تحلیل مؤلفههای اصلی در عمق  1-1سانتیمتری
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

محور اول

محول دوم

هدایت الکتریکی ()ds/m

-1/012

**-1/191

واکنش pH

**-1/919

1/422

رس (درصد)

**-1/149

-1/166

سیلت (درصد)

**-1/611

1/011

شن (درصد)

**1/619

-1/090

آهک (درصد مواد خنثیشونده)

**-1/920

**1/919

مادة آلی (درصد)

1/244

**1/790

نیتروژن (درصد)

1/244

**1/790

فسفر ()mg/kg

-1/422

*-1/117

پتاسیم ()mg/kg

**-1/149

-1/291

تجزیه وتحلیل چنردمتغیره ( )PCAبررای کهرور
ایرانی و خصوصیات خاک در عمق  6-20سانتیمتری

نتای تحلیل  PCAمشخص کرد که محورهای اول
و دوم ،در مجمو 91/9 ،درصد کل واریانس را به خود
اختصاااص دادهانااد .همچنااین آمااارة Broken-Stick
 Eigenvalueنیااز مشااخص کاارد کااه ایاان دو محااور
معن ایدار اساات (جاادول  .)1بنااابراین بااا توجااه بااه
همبستگی بین خصوصیات فیزیکوشایمیایی خااک باا
محورهای اول و دوم میتوان اینگونه بیان کرد که در
عمق  9-21ساانتیمتاری شان و نیتاروژن باا بخاش
مثبت محور اول همبستگی معنیداری دارناد (جادول
 .)9در صورتی که فسفر و مادة آلای باا بخاش مثبات
محور دوم همبستگی معنیداری نشان دادند.
زادآوری

بررسیشده نشان داد که منطقۀ نخل غانم باا  9104و
منطقۀ امانی با  0460تجدید حیاات در هکتاار دارای
بیشترین و کمتارین تعاداد زادآوری در هکتاار بودناد
(جدول  .)7مناطق بهده و چاه مبارک نیاز باه ترتیاب
 2109و  9111زادآوری در هکتار داشتند (جدول .)7
شایان ککر اسات کاه  71درصاد از زادآوریهاا منشاأ
دانهزاد و  21درصد منشأ جست داشتند .نتاای نشاان
داد که طبقات مختلف دارای تفااوت معنایداری باین
مناطق بررسیشده بودند (جدول  .)7بیشاترین تعاداد
زادآوری در منطقۀ نخل غانم مشاهده شد کاه تفااوت
معنیداری در سطح  0درصد با دیگار منااطق داشات
(جاادول  .)7کمتاارین تعااداد زادآوری نیااز در منطقااۀ
امانی مشااهده شاد کاه دارای تفااوت معنایداری در
سطح  0درصد با دیگر مناطق بود (جدول .)7

نتاااای حاصااال از زادآوری در قطعاااات نموناااه
جدول  -1مقادیر ویژه ،درصد واریانس و  Broken-Stick Eigenvalueتحلیل مؤلفههای اصلی در عمق  1-21سانتیمتری
مؤلفه

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد واریانس تجمعی

Broken-Stick Eigenvalue

0

9/97

99/72

99/72

2/62

2

9/09

90/92

91/94

0/62
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جدول  -9همبستگی بین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و محورهای اول و دوم تحلیل مؤلفههای اصلی در عمق  9-21سانتیمتری
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

محور اول

محول دوم

هدایت الکتریکی ()ds/m

**-1/910

1/020

واکنش pH

-1/260

**-1/692

رس (درصد)

-1/401

1/091

سیلت (درصد)

**-1/164

1/947

شن (درصد)

**1/111

-1/266

آهک (درصد مواد خنثیشونده)

*-1/199

**-1/771

مادة آلی (درصد)

-1/210

**1/104

نیتروژن (درصد)

**1/910

1/961

فسفر ()mg/kg

-1/40

**1/711

پتاسیم ()mg/kg

**-1/711

-1/944

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

امانی

بهده

چاه مبارک

نخل غانم

6/4±4/7c

9/9±0/6c

26/1±1/2b

41/9±1/4a

Sig.
1/111

7/4±2/6

a

20/1±6/0

b

6/9±9/0

a

24/1±7/4

1/110

a

90/9±4/4

a

92/1±9/1

b

09/9±2/9

1/114

ab

27/1±01/1

91/2±6/0

1/119

a

47/1±9/6

1/111

29/4

1/119

7/9

b

نهال کمتر از  01سانتیمتر ارتفا،

F
41/1
1/9

21-00

20/4±00/0

11-29

09/1±7/1

a

97/1±7/9

71-10

07/9±9/1

b

29/4±7/9

42/9±7/1

011-71

1/4±2/9b

06/4±1/9a

01/4±9/2a

04/2±2/1a

091-010

00/2±2/1

b

20/1±4/0

20/2±1/1

91/1±2/1

1/111

211-090

0/1±0/9

a

01/1±4/9

6/9±0/1

c

4/9±0/1

1/111

1/1±0/4

09/9±9/9

1/111

جمع زادآوری

69/2±21/1

071/1±04/6

069/1±21/9

291/4±7/7

1/111

49/1

تعداد در هکتار

0460

2109

9111

9104

-

-

b

b
c

c

c

c

بیشتر از 211

a

b

1

b

a

b

c

1

c

b

a

b

a
a

9/7
9/6

91/9
29/0
29/9

حروف انگلیسی متفاوت نشاندهندة تفاوت معنیدار در بین مناطق بررسیشده است.

نتای بررسی همبستگی بین تعداد کل زادآوری باا
خصوصاایات فیزیکوشاایمیایی خاااک در عمااق 1-1
ساانتیمتااری مشااخص کاارد کااه زادآوری کاال دارای
همبستگی منفی با اسیدیته ( ،)r=-1/96فسفر (-1/71
= ،)rآهک ( )r=-1/11و پتاسیم ( )r=-/10باود ،اماا در
عمق  9-21سانتیمتری زادآوری ،همبساتگی مثبتای
( )r=1/11با نیتروژن خاک داشات .همچناین همانناد

عمق اول در این عمق نیز همبستگی منفی زادآوری با
اساایدیته ( ،)r=-1/16هاادایت الکتریکاای (،)r=-1/77
آهک ( )r=-1/10و پتاسیم ( )r=-1/69وجود داشت.
بحث
در مناطق امانی و بهده نهالهای با ارتفا ،بایش از
 211سانتیمتر وجود ندارد .بنابراین مایتاوان اکعاان
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داشت کاه ایان دو منطقاه نسابت باه منااطق دیگار
وضعیت نامناسب تری باه لحااز زادآوری دارناد .ایان
مساائله در تعااداد کاال زادآوری نیااز مشااهود اساات و
مناطق بهده و امانی کمترین تعاداد زادآوری را دارناد.
شاید دلیل این مسئله گیاه خواری باشد ،زیرا تحقیقات
مشخص کرده است که گیاه خاواری توساط حیواناات
گیاهخوار ممکن است موجب محادودیت زادآوری هام
در تعااااداد و هاااام در طبقااااات ارتفاااااعی شااااود
( ;Alijanpour et al., 2009; Kuijper et al., 2010
.)Javanmiri Pour et al., 2012
از دیگر عوامل مؤثر در زادآوری درختای مایتاوان
به اسیدیته ،کربنات کلسیم و هدایت الکتریکای خااک
اشاره کرد .در این پژوهش نیز بیشترین تعداد زادآوری
در منطقۀ نخل غانم مشاهده شد .ایان مسائله ممکان
است به علت کمتر بودن مقدار آهاک در ایان منااطق
باشد ،چراکه کربنات کلسیم میتواند مانع رشد ریشاه
و ساقۀ نهالها شاود ( .)Giel & Bojarczuk, 2011در
این پژوهش نیز مشخص شاد کاه زادآوری در هار دو
عمااق  1-1و  1-21سااانتیمتااری همبسااتگی منفاای
معنیداری با مقدار آهک خاک وجود دارد .با توجه باه
وجود رابطۀ همبستگی منفی بین هدایت الکتریکای و
تعداد کال زادآوری در ایان تحقیاق مایتاوان نتیجاه
گرفت که هدایت الکتریکی نیاز همانناد آهاک تاأثیر
منفی بر زادآوری داشته است ،چراکه کمتارین مقادار
هدایت الکتریکی در منطقۀ نخل غاانم مشااهده شاده
که دارای بیشترین تعداد نهال بود ،بهویاژه نهاالهاای
بلند که بیشاترین تعاداد را در ایان منطقاه داشاتند.
همبستگی منفی بین هادایت الکتریکای و زادآوری در
مطالعااات دیگاار محققااان نیااز گاازارش شااده اساات
(.)Zehtabian et al., 2010
به نظر میرسد وجود تاراکم بیشاتر ،ماادة آلای و
نیتروژن بیشتر در منااطق نخال غاانم و چااه مباارک
به ویژه در عمق  1-21ساانتیمتاری موجاب افازایش
تعداد نهالهای بلند نیز شده است ،زیارا تنهاا در ایان
دو منطقه نهال های بایش از  211ساانتیمتار ارتفاا،

بررسی وضعیت خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و...

مشاهده شد .بنابراین تاراکم بیشاتر درختاان در ایان
مناطق موجب افزایش الشبرگ ورودی به خااک و در
نهایاات افاازایش نیتااروژن در خاااک شااده اساات
( .)Moradi et al., 2017aهمچنین تاراکم بیشاتر در
مناطق باز ممکن است سبب ایجاد پنااه و ساایه روی
نهالها و افزایش باذر ورودی باه عرصاه شاود کاه در
نهایت به افزایش زادآوری ( ;Alijanpour et al., 2010
 )Vergne et al., 2016و بهبود شارایط خااک منجار
میشاود ( .)Moradi et al., 2017bبناابراین افازایش
مواد غذایی بهویژه نیتروژن در خاک ممکن است تأثیر
مهمی بر افزایش زادآوری و استقرار آنها داشته باشاد،
زیرا همبستگی مثبت معنایداری در ساطح  1درصاد
بین مقدار نیتروژن و فراوانی کال زادآوری باهویاژه در
عمق  1-21سانتیمتری وجود دارد.
چرای دام از عوامل مؤثر بر زادآوری درختان است.
براساس اطالعات ممیزی مرتاع ،منطقاههاای بهاده و
امانی به ترتیب دارای  0711دام ( 0111رأس بز و 11
رأس گاااو) و  2111دام ( 0711رأس بااز و  211رأس
گاو) است ( )NRWBP, 2014درحالی کاه در منااطق
نخل غانم و چاه مبارک دام وجود ندارد و تنهاا برخای
از مردم محلی بهصورت محادود دارای دام هساتند .از
اینرو هیچگونه طرح ممیزی مرتعداری بارای ایان دو
منطقااه تهیااه نشااده و آمااار دقیااق دام نیااز مشااخص
نیست .اما به نظر میرسد تعداد دام در این دو منطقاه
بهمراتاب کمتار از بهاده و اماانی باشاد .ایان مسائله
میتواند دلیل دیگری باشد که مناطق چااه مباارک و
نخل غانم تعاداد کال نهاال هاای بیشاتر و همچناین
نهال های با ارتفا ،بلندتری دارند .این نتای همساو باا
یافتههای ) Lempesi at al. (2017مبنی بار تاأثیرات
منفی چرای دام بر تراکم و ارتفا ،نهاالهاای درختاان
اساات .همچنااین بیشااترین تعااداد نهااال مربااو بااه
نهال های باا سانین کمتار باود و باا افازایش ارتفاا،،
فراوانی آنها کاهش پیدا میکرد که همسو با یافته های
دیگر محققان است (.)Moradi et al., 2012
براساس نتای بهدستآماده ،کهاور ایرانای گوناهای
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است که خواهان خاکهای باا بافات لاومی اسات و در
مناطقی که  pHخاک نزدیاک باه حالات خنثای اسات
رویش دارد .مناطق بررسیشده از نظر مقدار مادة آلی و
نیتروژن خاک وضعیت یکسانی داشاتند و همچناانکاه
گفته شد تفاوت معنایداری باین منااطق از ایان نظار
دیده نشد .البته شایان ککر است که مقدار مادة آلای در
ایاان مناااطق اناادک بااود .همچنااین بیشااترین جاارم
مخصوص ظاهری مربو به منطقۀ نخل غاانم باود کاه
ممکن است بهعلت وجود شن بیشتر در بافت خاک این
منطقه باشد .از نظر مقدار هدایت الکتریکی این گونه در
خاکهایی با مقدار هدایت الکتریکی باین  0/2تاا ds/m
 1/9مشااااهده مااایشاااود .بناااابراین خصوصااایات
فیزیکوشیمیایی خاک تأثیر مهمی در پراکنش این گونه
دارد که همسو با یافتاههاای دیگار محققاان مبنای بار
اهمیت خصوصایات خااک در پاراکنش گیاهاان اسات
( ;Tarmi et al., 2009; Keneshloo et al., 2016
 .)Zolfaghari et al., 2017هدایت الکتریکی خااک از
عواماال مهاام در اسااتقرار پوشااش گیاااهی اساات
( .)Jimoh et al., 2014هادایت الکتریکای مایتواناد
موجب تأثیرات مساتقیم بار جاذب ماواد غاذایی و آب
توسط ریشۀ گیاهان شود (.)Shrivastava et al., 2015
بنابراین هدایت الکتریکی را میتوان یکی از متریرهای
تعیین کنندة مناطق مورد پراکنش و استقرار گونه های
گیاهی محسوب شود .محققان وجود هدایت الکتریکی
کمتاار از  0را معیاااری باارای خاااکهااای غیاارشااور
طبقه بندی میدانند ،درحالی که هدایت الکتریکی بین
 2/1-1معیار شوری متوسط در نظر گرفته میشاود و
خاااکهااای دارای  ،0/2-1 dS/mکماای شااور در نظاار
گرفته میشاوند ( .)Smith & Doran, 1996بناابراین
با توجه به نتای میتوان اکعان داشت که کهور ایرانای
گونه ای است که خاک های غیرشور تا شوری متوساط
را تحمل میکند و قابلیت رشاد در ایان شاوریهاا را
دارد .اما ککر ایان نکتاه ضاروری اسات کاه باه نظار
میرساد زادآوری ایان گوناه در منااطقی باا هادایت
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الکتریکی زیاد ،کمتار اسات؛ درحاالی کاه در منااطق
دارای هدایت الکتریکی کم ،تعداد زادآوری ایان گوناه
نیز بیشتر بوده اسات .باهعباارت دیگار کهاور ایرانای
میتواند خاک های غیرشور تا دارای شوری متوساط را
تحمل کند ،اما زادآوری این گوناه باا افازایش شاوری
محدودتر میشود.
کهور ایرانی توان زیادی بارای تحمال آهاک زیااد
خاک دارد .این گونه در خاک هایی با مقدار آهک صفر
پراکنش دارد ،اما میتواند تا محدودة آهک  11درصاد
را نیااز تحماال کنااد .تحماال آهااک زیاااد در برخاای از
گوناااههاااای ایاااران مثااال Sorbus torminalis
( Moringa peregrine ،)Moradi et al., 2015و
Keneshloo & Damizadeh, ( Salvadora oleiodes
 )2015نیز گزارش شده است ،اماا باه نظار مایرساد
هماننااد هاادایت الکتریکاای ،آهااک نیااز مایتوانااد باار
زادآوری کهور ایرانی مؤثر باشاد کاه البتاه تحقیقاات
بیشتری در این زمینه ضروری است.
کهور ایرانی در مناطق چهارگانۀ بررسیشده دارای
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک متفاوتی بود ،اما
بهطور کلی این گوناه در خااکهاای باا  pHخنثای و
بافت سبک ظاهر میشود .متوسط زادآوری در هکتاار
در مناطق بررسی شده بین  0460تاا  9104باود کاه
مناطق امانی و بهده از وضعیت زادآوری نامناسبتاری
برخوردار بودند .به نظر میرسد مقدار آهک و هادایت
الکتریکی خاک ممکن است بر زادآوری درختان کهاور
ایرانی مؤثر باشد کاه ایان مسائله نیازمناد تحقیقاات
بیشااتر اساات .همچنااین مهاامتاارین خصوصاایات
فیزیکوشیمیایی خاک مؤثر بر پراکنش کهور ایرانی در
عمق  1-1سانتیمتری بهترتیب عباارتاناد از سایلت،
شن ،پتاسیم ،رس ،واکنش  pHو آهک ،درحالی که در
عمق  9-21سانتیمتری مهم تارین عوامال باه ترتیاب
سیلت ،شان ،پتاسایم ،هادایت الکتریکای ،نیتاروژن و
آهک هستند.
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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.
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