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  Prosopis cineraria (L.) Druce بومی کهورۀ گون ریتأث

 خاک شیمیایی خصوصیات از برخی بر Prosopis juliflora (SW.) DC غیربومی و
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 (29/99/9319؛ تاریخ پذیرش: 91/9/9319)تاریخ دریافت: 

  دهیچک
بور   P. juliflora (SW.) DCو کهوور پاکسوتانی    Prosopis cineraria (L.) Druceکهوور ایرانوی    ۀبررسی اثرهای دو گون ،هدف این تحقیق

درخوت از کهوور    91جنوب ایران است. پس از انتخواب   ۀآمیخت یهاجنگلبا فضای باز در  آنها مقایسۀخصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و 

ترکیبی خاک از چهار جهوت   ۀ، یک نمون9311، در بهار شهرستان سیریک، استان هرمزگان ۀآمیخت یهاجنگلایرانی و کهور پاکستانی در 

تصوادفی برداشوت شود و بورای تعیوین       کوامالا  صوورت بهنمونه(  91نمونه( و فضای باز ) 91( از زیر تاج هر درخت )یمتریسانت 90عمق )

کوه  آلی، هدایت الکتریکی، کلسیم، سدیم، منیزیم و پتاسیم تبادلی به آزمایشگاه انتقال یافت. نتایج نشان داد  مادةاسیدیته، درصد رطوبت، 

 مادةمنیزیم،  ،کهور ایرانیبیشتر از فضای باز است. در زیر تاج  یداریمعن طوربهدر زیر تاج درختان اسیدیته(  جزبهاک )خصوصیات خهمۀ 

. پتاسیم، سدیم و کلسویم در زیور   نددرصد بیشترین مقدار را داشت 00/91و  32/9گرم در لیتر، میلی 23/12آلی و رطوبت اشباع با مقادیر 

منس زیدسی 33/2گرم در لیتر بیشترین مقدار را داشت. هدایت الکتریکی )میلی 11/201و  13/911، 1/231مقادیر  تاج کهور غیربومی با

 توانیمبر طبق نتایج نسبت به فضای باز داشت.  یداریمعنافزایش و کاهش  بیترتبه( در زیر تاج کهور غیربومی 90/1بر متر( و اسیدیته )

 ریتوثث اسیدیته و شوری( دارنود. بوا توجوه بوه      جزبهی کهور بر خصوصیات شیمیایی خاک اثرهای مثبتی )بومی و غیربومگونۀ گفت که دو 

کهور پاکستانی در اکوسیستم حساس و هدایت الکتریکی در زیرآلی و افزایش  مادةبر خصوصیات کلیدی رطوبت و  کهور ایرانیچشمگیرتر 

 غیربومی برتری دارد.گونۀ بومی بر ۀ گوندر اراضی جنگلی با  یکارجنگلشکننده جنوب کشور، 

 . یآل مادةی، ربومیغ یهاگونهتبادلی،  یهاونیکات، خلیج و عمانی یهاجنگلجنگلکاری،  :کلیدی یهاواژه

 

 مقدمه 

حیواتی در غنوای موجوودات    توثثیر  عناصر گیاهی، 

جملوه نوواحی بیابوانی و     مختلو  از  یهاومیبزنده در 

 ،درختوان  برخوی  ،خشک دارند. در اکوسیسوتم صوحرا  

و زنودگی بسویاری از    شووند یمو کلیدی شناخته گونۀ 

 وابسوته اسوت   هوا آنگیواهی و جوانوری بوه     یهوا گونه

(Moslehi et al., 2019) بر  توانندیم. درختان بیابانی

 یهوا روشخود بوه   و خاک زیراشکوبپوشش گیاهی 
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از پیامدهای مفیود یوا مضور داشوته      یادامنهمختل ، 

مفیود  اثرهای (. Greenlee & Callaway, 1996) باشد

شوامل   آنهوا  پوشوش تواج محویط زیور    این درختان بر

آوردن ، فوراهم  حورارت محویط   درجوۀ کاهش حداکثر 

مقوودار مناسووب تشعشووعات فعووال فتوسوونتزی بوورای   

(، بهبوود  Smith et al., 1987) زیراشوکوب  یهوا گونوه 

 اسووت  عناصوور غووذایی و افووزایش رطوبووت خوواک    

(Najafi & Jalili, 2012  در بررسی اثور .)  کهوور  گونوۀ

پاکستانی بر خصوصویات فیزیکوی و شویمیایی خواک،     

که برخی از مشخصات خواک   اندکردهمحققان گزارش 

 هاسویدیت شامل کربن آلی، قابلیت هدایت الکتریکوی و  

دارد  یداریمعنوودر زیوور توواج و بیوورون توواج اخووتالف 

(Munzbergova & Ward, 2002 محققوووان در .)

کهور پاکستانی بر خصوصیات  یکارجنگلبررسی تثثیر 

که مقودار  به این نتیجه رسیدند فیزیکوشیمیایی خاک 

فسفر، پتاسیم، کربن آلوی و نیتورو ن خواک در عموق     

سطحی خاک زیر تاج این درختان بیشتر از فضای بواز  

(. محققان گوزارش کردنود   Imani et al., 2016است )

هوور  عناصور غوذایی در زیور تواج درختوان ک     که مقدار 

(. Aggarwal et al., 1993بیشتر از فضای بواز اسوت )  

 ۀگونو اسیدیته در زیور تواج دو   که تحقیقات نشان داد 

ولی درصد کربن آلوی و   ،کهور کمتر از فضای باز است

. اسوت نیترو ن و هدایت الکتریکی بیشتر از فضای بواز  

نداشووت و  یداریمعنووتفوواوت گونووۀ درصوود کووربن دو 

 بیشوتر از   P. julifloraتواج   هدایت الکتریکوی در زیور  

P. cineraria  گونوۀ  دو کوه  بود. این تحقیق نشان داد

کهور ایرانی و کهور پاکسوتانی منبوع میوذی کوربن و     

 ریزوسووفر خووود هسووتند   ناحیووۀنیتوورو ن آلووی در  

(Kaur et al., 2012 تحقیقی دیگر .) متحدة در امارات

 کهوووور ایرانوووی گونوووۀ دو  کوووه نشوووان دادعربوووی 

(P. cineraria ) و کهووور پاکسووتانی (P. juliflora) 

ولوی  دارنود،  مثبوت بور عناصور غوذایی خواک       هایاثر

کهووور پاکسووتانی، گونووۀ بازدارنوودگی تووثثیر  احتمووااا

  دهوودیموومثبووت آن را کوواهش  اثرهووای پتانسوویل 

(El-Keblawy, 2012 در .) دیگووووریپووووژوهش، 

 گونوووۀ خصوصووویات شووویمیایی خووواک بوووین دو    

P. cineraria  وP. juliflora  شده با فضای باز بررسی

هوودایت الکتریکووی، پتاسوویم،   کووه و نشووان داده شوود

کهوور  گونوۀ  نیترو ن، درصد کربن آلی در زیر تواج دو  

 کمتووور از فضوووای بووواز اسوووت  ،بیشوووتر و اسووویدیته

(El-Keblawy & Abdelfatah, 2014.) 

و  P. cineraria (L.) Druceکهور ایرانوی  گونۀ دو 

از معودود   P. juliflora (Sw.) DCکهوور پاکسوتانی   

خوبی رویوش  درختانی هستند که در مناطق بیابانی به

( ایوون درختووان در El-Keblawy, 2012) کننوودیموو

اکوسیستم حساس گرمسیری و خشک جنووب ایوران   

. بوا توجوه بوه شوکننده بوودن      شووند یمو وفور یافت به

نوواحی گرمسویری و بیابوانی، پوشوش      یهاستمیاکوس

اهمیوت   توانود یمو وارداتوی   یهوا گونوه  ژهیوبهگیاهی 

در تیییرات شرایط رویشوگاهی ازجملوه خواک     اساسی

بنابراین در ایون تحقیوق همزموان     ،منطقه داشته باشد

بومی و غیربومی کهوور بور   گونۀ دو  راتیتثثبه بررسی 

آن بوا  مقایسوۀ  برخی از خصوصیات شیمیایی خواک و  

 فضای باز پرداخته شد.

 

 هامواد و روش

 ۀ پژوهشمنطق

 یشوورق جنووب  یلووومتریک 11 در کیریسو منطقوۀ  

طووول و عوور  بووا عمووان  یایوودر سوواحل در نووابیم

 21˚ 39’ 20/31"شورقی و   11˚ 1’22/93" ییایجیراف

 9/29سوالیانۀ  حورارت و بوارش    درجوۀ متوسط  ،شمالی

)براسوواس  متووریلوویم 11/221و  گوورادیسووانت درجووۀ

 ةاطالعات آماری ایستگاه سینوپتیک میناب در یک دور

نظر با مسواحت   رویشگاه مورد. است شده واقعساله( 20

هکتار در حریم روستاهای زیارت بوزر  و زیوارت    190

تا  0ارتفاعی دامنۀ کوچک از توابع شهرستان سیریک با 

در  منطقوۀ تحقیوق  متر از سوط  دریوا قورار دارد )    900

غربوی   -متر از سط  دریا در جهوت شورقی   چهارارتفاع 

آبخیوز  ۀ ضو حوبخشوی از   منطقوه واقع شده است(. این 

و تیپ دارد خلیج فارس است. خاک منطقه بافت سبک 
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 کهوورایرانی -طبیعی پوشش گیاهی آن آکاسیای چتری
cineraria.p-Acacia tortilis (Forssk.) Hayne 

 توسوط طبیعوی   صوورت بهغیربومی کهور گونۀ است و 

جامعه شده  حیوانات )دفع بذرها در فضوات( وارد این

 ال گسترش است.و در ح

 

 منطقۀ تحقیقکهور ایرانی )سمت راست( و کهور پاکستانی )سمت چپ( در  -9شکل 

 

 روش پژوهش

، 9311گردشوی در منطقوه در بهوار    جنگلپس از 

 طبقوۀ پانزده درخت کهور ایرانی و غیربوومی سوالم از   

تصوادفی در   صورتبه یمتریسانت 90کم دستقطری 

ا اسووتفاده از نوووار قطوور یقووه بووشوود. انتخوواب  منطقووه

سوونتو و دو   سونج بیشو قطرسنج، ارتفاع با استفاده از 

شد.  یریگاندازههم تاج با استفاده از متر  قطر عمود بر

خاک نمونۀ سپس از زیر تاج هر درخت در کنار کنده، 

( در Desta et al., 2018) یمتور یسوانت  90توا عموق   

ته چهار جهت اصلی جیرافیایی تهیه و با یکدیگر آمیخ

چهوار متور از   فاصلۀ خاک در فضای باز، در  ۀشد. نمون

 در چهار جهوت ( Kahi et al., 2009)تاج درختان لبۀ 

برای هر  تکرار 91و با یکدیگر آمیخته شد ) یآورجمع

عبوور   یمتور یلو یم دوخاک از الوک   یهانمونهتیمار(. 

داده شد و برای بررسی خصوصیات شیمیایی خاک بوه  

خوواک بووه روش اسوویدیتۀ افووت. آزمایشووگاه انتقووال ی

آلوی   مادةمتر،  pHپتانسیومتری با استفاده از دستگاه 

با استفاده از اکسیداسیون خشک با سوزاندن در دمای 

عصوارة  درجه، هودایت الکتریکوی بوا اسوتفاده از      130

تبوادلی   یهوا ونیکوات ( و Black, 1965اشباع خواک ) 

سوودیم، پتاسوویم، کلسوویم و منیووزیم بووا اسووتفاده از    

با استات آمونیم و قرائت با دستگاه جذب  یریگارهعص

محاسووبه شوود در لیتوور  گوورمیلوویم برحسووباتمیووک 

(Thomas, 1982.) 

 روش تحلیل

با استفاده از آزموون   هادادهابتدا نرمال بودن توزیع 

بررسوی   بورای  اسومیرنوف بررسوی شود.   -کولمووگروف 

شوویمیایی خوواک بووین  واخووتالف خصوصوویات فیریک 

بواز از  ، کهور پاکستانی و فضوای  رانیکهور ای یهاگونه

از  هوا نیانگیو م ۀمقایسو  برایآنالیز واریانس یکطرفه و 

درصود   11دانکن در سط  احتموال   ۀامندآزمون چند

حاصل از تحقیق، پس از ذخیره  یهادادهاستفاده شد. 

 21نسخۀ  SPSS افزارنرمبا استفاده از  اکسل ۀبرنامدر 

 شد. لیوتحلهیتجز
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 نتایج

آلومتریووک درختووان نمونووه  یهووامشخصووهابتوودا 

میوانگین قطور یقوه، ارتفواع      شود. گیری و ثبوت  اندازه

، متور یسانت 39/39درخت و سط  تاج در کهور ایرانی 

متور مربوع و در کهوور پاکسوتانی      20/12متر و  12/1

 متر مربع بود. 13متر و  01/1، متریسانت 20/31

 کوه هموۀ   داد نشوان  واریوانس  تجزیۀ جدول نتایج

 مقایسوۀ  )خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک( در صفات

 اخوتالف  ،بواز  فضوای  بوا  پاکستانی کهور و کهور ایرانی

 دارنوود درصوود 11 احتمووال سووط  در یداریمعنوو

 (.9جدول)

 درصد 11کهور با فضای باز در سط  احتمال  یهاگونهبین  شدهواریانس صفات بررسیتجزیۀ نتایج  -9جدول 

 یداریمعنسط   ضریب فیشر آزادی درجۀ میانگین مربعات  متییر

 000/0 01/11 2 91/2 گروهیبین آلی مادةدرصد 

 000/0 29/21 2 93/233 گروهیبین درصد رطوبت

 000/0 21/29 2 12/1 گروهیبین اسیدیته

 000/0 21/11 2 12/1 گروهیبین هدایت الکتریکی

 000/0 12/909 2 91/19113 گروهیبین سدیم

 000/0 93/910 2 91/900119 گروهیبین پتاسیم

 000/0 11/10 2 91/19011 گروهیبین کلسیم

 000/0 11/31 2 93/99111 گروهیبین منیزیم

 

آلوی در   موادة درصد رطوبوت و  که نتایج نشان داد 

درصود   32/9و   00/91کهوور ایرانوی بوا مقوادیر    گونۀ 

بیشتر از کهوور پاکسوتانی بیشوتر از     یداریمعن طوربه

 (.2)شکل ی باز است فضا

شایان ذکر است که کمترین درصد رطوبت و موادة  

بود که در فضای باز مشواهده   11/0و  3/1آلی برابر با 

 (.2شد )شکل 

   

 مقایسۀ میانگین درصد مادة آلی )ال ( و رطوبت )ب( در زیر تاج کهور ایرانی، کهور پاکستانی  -2شکل 

 درصد )بارها انحراف معیار هستند.  11در سط  ددامنۀ دانکن با استفاده از آزمون چنو فضای باز 

 هاست(.یانگینمدار بین ة نبود اختالف معنیدهندنشانحروف یکسان )
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 مقودار  بوا  بواز  فضوای  در اسویدیته  ،نتوایج اساس بر

 اخووتالف کووه داشووت را خووود حوود بیشووترین 20/9

کهوور   و( 90/1) پاکستانی کهورگونۀ  دو با یداریمعن

 مقوودار کووه اسووت شووایان ذکوور. دارد( 31/1) ایرانووی

 طوووربووه کهووور ایرانوویگونووۀ  توواج زیوور در اسوویدیته

 و بوود  پاکسوتانی  کهوور  از بیشوتر ( 21/0) نامحسوسی

 نشود  مشاهده هاآن بین یداریمعن اختالف ،علت بدین

 (.ال  ،3 شکل)

 91/0میووانگین هوودایت الکتریکووی در فضووای بوواز   

کهوور   یهوا گونوه ر بر متر بود که با حضوو  منسزیدسی

بر  زیمنسدسی 32/2و  9/9پاکستانی به و کهور  ایرانی

 کهور ایرانوی متر رسید. نتایج نشان داد که اختالف بین 

پاکسوتانی و   نیست، ولی بین کهور داریمعنو فضای باز 

فضای باز و نیوز بوین کهوور پاکسوتانی و کهوور ایرانوی       

 (.، ب3)شکل  ی دیده شدداریمعناختالف 

 سودیم،  کوه مقودار  نشوان داد   هوا نیانگیمه مقایس

 مقوادیر  با پاکستانی کهور تاج زیر در پتاسیم و کلسیم

 بیشوتر  لیتر در گرمیلیم 1/231 و 11/201 ،13/911

 گرمیلیم 1/229 و 02/911 ،11/913) کهور ایرانی از

 و 21/11 ،12/19) بوواز فضووای از و بیشووتر( لیتوور در

 .(ال ، ب، ج 1 لشک) بود( لیتر در گرمیلیم 1/12

کهوور   تواج  زیور  در منیوزیم  که مقدار گفتنی است

 کهووور از بیشووتر لیتوور در گوورمیلوویم 91/3 ایرانووی

 پاکسوتانی  کهوور  تاج زیر در پتاسیم مقدار و پاکستانی

 ولی بود، کهور ایرانی از بیشتر لیتر در گرمیلیم 3/99

 در کلسویم  و سدیم مقدار. نبود داریمعن اختالفات این

 در گورم یلیم 13/32 و 31/39 پاکستانی کهور تاج زیر

 ال  و ج(. 1است )شکل  کهور ایرانی از و بیشتر لیتر

 

 بحث

 و آلوی کهوور ایرانوی    موادة  براساس نتوایج، درصود  

 بواز  فضوای  درآنهوا   مقوادیر  دوبرابور  از بیش پاکستانی

  هووواهوووای برخوووی پوووژوهشیافتوووه بوووا کوووه اسوووت

(Aggarwal et al., 1993; Kaur et al., 2012; 

El-Keblawy & Abdelfatah, 2014) دارد همخوانی. 
 تعیووین در مهووم عواموول از خوواک حاصوولخیزی

 خواکی  شورایط . اسوت  اکوسیسوتم  هور  تولید پتانسیل

آنهوا   یموان زنوده  وها گونه رویش بر مهمی بسیار ریتثث

 (. Moslehi et al., 2019) دارد

  

 هدایت الکتریکی )ب( در زیر تاج کهور ایرانی، کهور پاکستانی  مقایسۀ میانگین اسیدیته )ال ( و -3شکل 

 درصد )بارها انحراف معیار هستند.  11در سط  دانکن  چنددامنۀبا استفاده از آزمون و فضای باز 

 هاست(.یانگینمدار بین یمعنة نبود اختالف دهندنشان)حروف یکسان 
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  باز فضای وها گونه بین منیزیم و کلسیم سدیم، مقایسۀ میانگین پتاسیم، -1شکل 

 درصد  11چنددامنۀ دانکن در سط  با استفاده از آزمون 

 هاست(.یانگینمدار بین یمعنة نبود اختالف دهندنشان)بارها انحراف معیار هستند. حروف یکسان 

 

 و آلوی  موادة  کوه انودک بوودن    داد نشان تحقیقات

 عوامول  از یغوذای  عناصور  به گیاهان محدود دسترسی

 در(. Schlecht et al., 2006) است تولید محدودکنندة

 بهبوود  در زیوادی  توانایی درختان گیاهی، پوشش بین

 در نتیجووه و خوواک خصوصوویات شوویمیایی و فیزیکووی

 کمبودهوای  رفع در توانیم و دارند اکوسیستم پویایی

 .گرفتکار به سطحی آنها را خاک

 خواک،  در غوذایی  عناصور  و آلوی  موادة  مهم منبع

 هابر  واقع در است درختان از اشبر  ساانۀ ریزش

 کوه   (Kahi et al., 2009هسوتند  یآل مادة اصلی منبع

 موادة  رودموی  انتظوار  ،باز فضای در آن مقدار کاهش با

 تواج  زیور  در آلوی  موادة  بوودن  بیشتر. یابد کاهش آلی

 انباشوتگی  بور افوزون  را بواز  فضوای  بوه  نسبت درختان

 و بووذر میوووه، بقایووای وجووود بووه انتووو، موویاشووبر 

 طریوق  از آلوی  موادة  ورود و خواک  در مرده یهاشهیر

 داد نسوبت  خواک  در ریشوه  ترشحات نیز و هاآن ۀتجزی

(Reis et al., 2009 .)آلوی  مادة افزایش دایل دیگر از 

 آلوی  مادة ورود به توانیم ،درختان ریزوسفر ناحیۀ در

 کمتور  و ازکنو  یهاشهیر تجزیۀ در پی خاک به بیشتر

 نودارد  وجود باز فضای در که اشاره کرد متریلیم دو از

(Desta et al., 2018 .) بادشوکن  عنووان بوه  درختوان 

 شدهختهیر یهازهیاشر و کنندیم عمل حصار همانند



 ...Prosopis cineraria (L.) Druce یکهور بوم ۀگون ریتثث  901

 

 بوه  هوا آن انتقوال  موانع  و اندازندمی گیر خود بین در را

. (Kahi et al., 2009) شووند یمو  تواج  از خوارج  فضای

تواج،   زیور  در اشوریزه  ترتیب با افزایش انباشتگی بدین

 (.Reis et al., 2009) ابدییمافزایش  آلی نیز مادة درصد

 ۀچرخو  بهبوددهنوده  ،نیتورو ن  ةکننود تیو تثبدرختان 

، تولید تووده و سورعت   عناصر غذایی، حاصلخیزی خاک

که این بهبود  Matinkhah et al. (2016) تجزیه هستند

 مادةعامل دیگر افزایش  تواندیمید شرایط و افزایش تول

 آلی باشد.

 به نسبت کهور ایرانی زیر در آلی مادة بودن بیشتر

  .Patel et al(2017)هوای  یافتوه  بوا  پاکسوتانی  کهوور 

مقودار  تفواوت   احتموالی  یکی از عوامل. دارد همخوانی

 ییایمیشو کیفیوت   ،آلی در زیر تاج این درختوان  مادة

ت کیفیوت اشوریزة   ممکن اسوت تفواو  . استاشبر  

آلی در زیور تواج دو    مادةمقدار این تفاوت علل از  آنها

در کوه  نود  اهه محققان گوزارش کورد  کچنان ،باشد کهور

ضووعی ، کیفیووت شوویمیایی اشووبر   یهوواشووگاهیرو

حد نهایی تجزیه و تولید هومووس اسوت    ةکنندنییتع

(Ghasemi Aghbash and Zarafshar, 2018) دما از .

در تجزیووووه اسووووت  رگووووذاریثتثعواموووول دیگوووور 

(2019)Beyranvand et al.   رطوبوت  هموراه بوه  کوه 

 تسووریع را کننوودههیووتجز موجووودات فعالیووت مناسووب

 رطوبوت  بوه  توجه با .(Moslehi et al., 2019) کندیم

 شورایط  گفت توانیم کهور درختان تاج زیر در بیشتر

 تجزیوۀ  نور   درنتیجوه  و تور مناسوب  میکربوی  فعالیت

 دلیول  ممکن است که داد خواهد ر  ترعیسر اشریزه

 .باشد بومی یهاگونه زیر در خاک آلی مادة افزایش

 درخوت  تواج  زیور  در رطوبت ها، مقداربراساس یافته

 کهوور  از بیشتر درصد 1/1 و 31/1 ترتیببه کهور ایرانی

 زیور  در رطوبت بودن بیشتر. است باز فضای و پاکستانی

 نجفیپژوهش  نتایج با ،باز فضای به نسبت کهور دو تاج

 افوزایش  (.Najafi & Jalili, 2012) ستهمسو جلیلی و

 وجوود  دلیول بوه  توانرا می درختان تاج زیر در رطوبت

 نتیجه در و تاج زیر در نور شدت کاهش تاجی، پوشش

 آلووی مووادة(. Imani et al., 2016) دانسووت تبخیوور

 ودهوود  افووزایش را آب نگهووداری ظرفیووت توانوودیموو

 را بافوت  هماننود  خواک  فیزیکوی  وصیاتخص درنتیجه

 در رطوبوت  افوزایش  سوبب  نتیجوه  در و بخشود  بهبود

ممکون اسوت    کوه  (El-Keblawy, 2012) شوود  خاک

 .باشد درختان تاج زیر در رطوبت افزایش دیگر دلیل

 کهوور  بوه  نسبت کهور ایرانی زیر در بیشتر رطوبت

 .Aggarwal et al(1993)هوای  یافتووه بوا  پاکسوتانی 

 کهوور  تواج  زیر در کمتر آلی مادة درصد. اردد مطابقت

 دلیول بوه  ممکن اسوت  کهور ایرانی به نسبت پاکستانی

گونوۀ   کوه  داد نشوان  تحقیقوات . باشود  رطوبت کاهش

 دارای ،عموودی  یهوا شوه یر بور افوزون  پاکستانی کهور

 کوه  اسوت  یاگسوترده  بسویار  جانبی یاشهیر سیستم

طوور  بوه  را خواک  سوطحی  افق علفی یهاگونه همانند

 زیواد،  مکوش  قدرت و سرعت با و کندیم اشیال کامل

 تنوه،  نزدیکوی  در ریشوه  ناحیۀ سطحی خاک از را آب

ممکون   عامل همین که  (Cable, 1976)کندیم جذب

 بوه  نسوبت  آن تواج  زیور  در رطوبت کاهش دلیل است

 .باشد کهور ایرانی

 یداریطور معنو بهخاک در فضای باز  pHمیانگین 

خواک   pHکاهش تاج درختان کهور بود. بیشتر از زیر 

در زیر تاج درختان نسبت به فضوای بواز در برخوی از    

انبووه نوواحی معتدلوه نیوز      یهاجنگلبومی  یهاگونه

پایووۀ بر (.Moslehi et al., 2019مشوواهده شوود ) 

درختان کهور در مناطقی که  ،محققان دیگر هاییافته

د نو خاک نزدیوک بوه حالوت خنثوی اسوت رویوش دار      

(Ebrahimi Asgari et al., 2019 کاهش .)pH   خواک

بووه اکسیداسوویون  توووانیموودر زیوور توواج درختووان را 

و  یاشوه یرتونفس   ،H+ و آمونیم و تولید یونتوده زی

، آبشوویی تواج، ترشوحات بور  و     کربنیکاسید تولید 

و همچنوین    (Kahi, 2009)( آلوی  یدهایاسو ریشوه ) 

 یها برطبیعت اسیدی ترکیبات فنولیکی موجود در 

کهوور نسوبت داد کوه از طریوق اشوبر  و       یهاگونه

کواهش  موجوب   نتیجه درو شده آن وارد خاک تجزیۀ 

  شووودیمووخوواک در زیوور توواج درختووان    ۀاسوویدیت

(El-Keblawy & Abdelfatah, 2014 .)  ذکور  شوایان
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کهووور ایرانووی و پاکسووتانی دارای گونووۀ دو کووه اسووت 

 ،قوات تحقی براسواس ولوی   ،ترکیبات فنولیکی هسوتند 

گونوۀ  ریزوسوفر   ناحیوۀ در خواک  فنولیک مقدار اسید 

کهور ایرانی اسوت  گونۀ کهور پاکستانی بسیار بیشتر از 

(2004  (Kercher et al.,    و هموین عامول سوببpH 

کمتر در زیر تاج کهور پاکستانی نسبت به کهور ایرانی 

 است که در نتایج نیز مشاهده شده است.

ی در زیر تاج کهور هدایت الکتریک داریمعنافزایش 

 پاکسوووتانی نسوووبت بوووه کهوووور ایرانوووی و فضوووای   

 Kaur et al. (2012 )هووووای یافتووووهبوووواز بووووا 

مطابقوووت  El-Keblawy & Abdelfatah( 2014و )

افوزایش   سوبب کهوور   یهاگونه ،نتایجاساس برداشت. 

 ,.Kaur et al) 2012) شوندیممحلول خاک  یهانمک

ریشوه و   جذب اموال  توسوط   علت آن ممکن استکه 

تجزیۀ و همچنین بازگشت و  آوردن آن به سط  خاک

 شوده جوذب سرشار از امال   گیاهیِتودة زیاشریزه و 

اشاره شود   که طورهمان(. Farahi et al., 2014باشد )

گیاه، انتقال آن به  ریشۀتوسط  شدهجذبتراکم امال  

 ،ها به خواک نروزمینی گیاه و بازگشت مجدد آ تودةزی

در افووزایش هوودایت الکتریکووی اسووت  یثرموو اموول وع

(2016 (Imani et al.، افوزایش هودایت    علوت  بنابراین

الکتریکی در زیر کهور پاکستانی نسبت به کهور ایرانی 

این گونه زیاد ریشۀ با توجه به قدرت مکش  توانیمرا 

(Cable, 1976 توانایی ،) جذب اموال  از خواک و   زیاد

ی زمینوی و همچنوین   روتوودة  زیتراکم بیشتر آن در 

غلظت بیشتر سدیم در زیر تاج ایون گیواه نسوبت بوه     

 کهور ایرانی دانست.

سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیوزیم   داریمعنافزایش 

کهوور نسوبت بوه فضوای بواز در      گونوۀ  در زیر تواج دو  

 شوووده اسوووت  دییوووتثپیشوووین نیووز   هوووایپووژوهش 

(Aggarwal et al., 1993; Kaur et al., 2012; 

El-Keblawy, 2012; El-Keblawy & Abdelfatah 

  غووذایی عناصوور منبووع عنوووانبووه آلووی مووادة .(2014

(2014 ) El-Keblawy & Abdelfatahبواز  فضوای  در 

ممکون   که است درختان تاج زیر در آن نص  از کمتر

. باشوود غووذایی عناصوور کوواهش مهووم عواموول از اسووت

 درختوان  از سوالیانه  که اشبرگی معتقدند دانشمندان

 همچنوین  و آلوی  موواد  منبع نیترمهم ،کندیم ریزش

 میکربی، فعالیت ریتثث تحت تجزیه) دسترسدر  عناصر

 خاک در( تبادلی یهاونیکات آزادسازی و شدن معدنی

 وجوود  بواز  فضوای  در کوه (Kahi et al., 2009) اسوت  

 بیشوتر  خواک  در ریشه تجزیۀ معتقدند محققان. ندارد

 افووزایش و یحاصوولخیز بهبووود در اشووبر  تجمووع از

 حجوم  وجوود  بنوابراین . دارد تثثیر خاک غذایی عناصر

 را هوواآن ۀتجزیوو و درختووان توواج زیوور در ریشووه عظوویم

 در غوذایی  عناصور  افزایش دایل از دیگر یکی توانیم

(. Kahi et al., 2009) کورد  گوزارش  درختوان  تاج زیر

 خاک به غذایی عناصر بازگشت در م ثر عوامل از یکی

 ،تحقیقوات  اسواس بر کوه  اسوت  خاک بیومیکر فعالیت

 بیشوتر از  گونوه  دو ایون  تاج زیر در جمعیت این تراکم

 افوزایش  مهم، یعامل مثابۀبه تواندیم که بود باز فضای

 نسوبت  را درختان تاج زیر در غذایی عناصر و آلی مادة

(. Aggarwal et al., 1993) دکنو  توجیوه  باز فضای به

 تواج  زیور  غذایی صرعنا ذخیرة و جذب به کهور یهاگونه

 عناصور  جوذب  همچوون  فراینودهایی  .دارنود  تمایل خود

 یهوا هیو ا یوا  تواج  از خارج محیط از ریشه توسط غذایی

 و گیواه  لهیوسو بوه  غوذایی  عناصور  تثبیوت  خواک،  پایینی

 جاندارانی توسط غذایی عناصر ورود و همزیست جانداران

 واندتیم (Schlecht et al., 2006) دارند انه هاآن روی که

 .باشد درختان تاج زیر در عناصر افزایش دیگر دایل از

سدیم و کلسیم در زیور تواج کهوور     داریمعنافزایش 

تحقیقات دیگور   با نتایجپاکستانی نسبت به کهور ایرانی 

 ;Kaur et al., 2012; El-Keblawy, 2012) همسوست

El-Keblawy & Abdelfatah 2014 .) تحقیقات برپایۀ

بور گیاهوان   یافتوه  غلبوه غیربوومی   یهوا گونهدر  ،دیگر

 رواز این ؛بیشتر استبسیار جذب عناصر غذایی  ،بومی

قادر به رقابت بهتری بوا نووع بوومی خوود     ها این گونه

از منابع غذایی و نور کارامدتری  صورتبهزیرا  ،هستند

کوه هموین    (Kercher et al., 2004) کنندیماستفاده 

غذایی در زیور تواج    ناصرعدلیل افزایش  تواندیمعامل 
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 بومی باشد.گونۀ کهور پاکستانی نسبت به 

یربومی کهور پاکستانی در بسیاری از غگونۀ حضور 

 بحو   موردیک چالش  عنوانبهایران  جمله ازکشورها 

ایون  زمینوۀ توثثیرات   ولی تاکنون در  ،قرار گرفته است

 ،بوومی گونوۀ  در مقایسه بوا  اطراف  سازگانبومگونه بر 

دو مقایسوۀ  در کشور صوورت نگرفتوه اسوت.    تحقیقی 

گونه کهوور بوا پوراکنش گسوترده در نوواحی خشوک       

 راتیتوثث  ةدهنود نشوان یژه هرمزگوان،  وبهجنوب ایران 

بوور خوواک بوووده اسووت کووه شوواخ     هوواآنمتفوواوت 

ایون درختوان در اراضوی     یریکارگبه برای یترمناسب

هور دو  که . نتایج تحقیق نشان داد خواهد بودمتفاوت، 

آلوی خواک،    موادة مقودار   ،یربومی کهورغبومی و ۀ گون

را عناصر غذایی خاک در زیر تاج خود مقدار رطوبت و 

افزایش حاصولخیزی خواک در    سببو بخشیده بهبود 

 اسواس . براندشدهجنوب ة دشکنناکوسیستم حساس و 

آلی بیشوتر در زیور تواج     مادةرطوبت و  وجود بانتایج، 

نی بور افوزایش عناصور    کهور پاکستا ریتثثکهور ایرانی، 

بود که بوه   ترمحسوسغذایی سدیم، پتاسیم و کلسیم 

شویمیایی   انفعواات  و فعول این نتیجه با  رسدیمنظر 

بورای   شوود یمو توصویه   .موجود در گیاه مرتبط باشود 

شناخت بهتر دو گونه، برخی از خصوصویات شویمیایی   

 .شودبررسی  آنها ریشۀموجود در بر ، شاخه و 

مثبوت هور دو گونوه بور بهبوود       ترایتوثث با وجوود  

حساسوویت و  علووتبووهخصوصوویات شوویمیایی خوواک، 

جنووب کشوور و کمبوود     سوازگان بووم زیاد شکنندگی 

محدودکننودة  عوامول   عنووان بوه زیاد رطوبت و شوری 

گونوۀ  گفوت   تووان یمو پوشش گیاهی در این منواطق،  

آلی و رطوبت )وجوود   مادةدلیل داشتن کهور ایرانی به

جذب آب شدید نبودن زیر تاج و  در چشمگیررطوبت 

سطحی( بیشوتر، هودایت الکتریکوی کمتور و سیسوتم      

آلوی   موادة )حفو  بیشوتر رطوبوت و    سطحی  یاشهیر

بهبود حاصلخیزی خاک در سیستم توانمندی بیشتر(، 

در اراضووی  یجنگلکووارو در داشووته را  یجنگوول زراعوو

غیربوومی برتوری   گونوۀ  بور   هاجنگلجنگلی و احیای 

غیربووومی کهووور بووا داشووتن گونووۀ  کووه یحووالدر ،دارد

آلوی   موادة جانبی گسترده )رطوبت و  یاشهیرسیستم 

کمتور و هودایت الکتریکووی بیشوتر(، بورای کاشووت در     

حفوواظتی  یکمربنوودهاشوونی و همچنووین  یهوواتپووه

 بوومی( بورای جلووگیری از   گونوۀ  آمیخته با  صورتبه)

 است. ترمناسبروان  یهاشنحرکت 
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Abstract 

The aim this study was to investigate effects of Prosopis cineraria (L.) Druce and Prosopis juliflora 

(Sw.) DC on physiochemical characteristics of soil and compare them with open area in mixed stand 

of south forest of Iran. For this purpose, we selected 15 p. cineraria and p. juliflora in the mixed forest 

of Sirik, Hormoazgan province. Then combinative soil samples were randomly collected in four 

geographical directions (10cm depth) under each tree and open area in spring, 2018 and were 

transferred to the laboratory in order to be measured pH, soil moisture, organic matter, electric 

conductivity, calcium, sodium, potassium and magnesium. Result sowed that all soil characteristics 

(except for pH) are higher under tree than those in open area (p<0.05). Also magnesium, organic 

matter and moisture with the amounts of 72.23 mg/L, 1.32% and 15.00% were highest under p. 

cineraria crown. Amounts of potassium, sodium and magnesium (239.7, 174.93 and 206.75mg/L) 

were highest under p.juliflora crown. In addition, EC (2.32 ds/m) increased and pH (7.10) decreased 

than those in open area significantly. In according to this study, p. cineraria and p. juliflora influence 

on soil ochemical characteristics (except for pH and EC) positively but totally due to remarkable effect 

of p. cineraria on key characteristics of soil moisture and organic matter and negative effects of p. 

juliflora on electrical conductivity increase in sensitive ecosystem of south of Iran, afforestation by 

native species is preferred than to exotic species. 

Keywords: Afforestation, exchangeable cations, exotic species, Khalij-o-Omanian forest, organic matter. 



 

 


