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بررسی برخی خصوصیات خاک و مشخصات کمّی کُنار
( )Ziziphus spina- christi L. Desfدر رویشگاههای طبیعی
جنوبغربی ایران ،مطالعة موردی :استانهای خوزستان و بوشهر
 پدرام غدیریپور ؛ کارشناسارشد پژوهش ،مؤسسة تحقیقا جنگلها و مرات کشور ،تهران ،ایران
 خسرو ثاقب طالبی؛ دانشیار پژوهش ،مؤسسة تحقیقا جنگلها و مرات کشور ،تهران ،ایران
 محمدحسن صالحه شوشتری؛ کارشناس پژوهش ،مرکز تحقیقا کشاوری و مناب طبیعی خویس ان ،اهوای ،ایران
 امید اسماعیلزاده؛ اس ادیار ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکدة مناب طبیعی و علوم دریایی ،نور ،ایران

چکیده
بهمنظور بررسی برخی خصوصیات کمّی کنار و ویشگیهای فیزیکی -شایمیایی خااک در تاودههاای جنگلای ببیعای آن،
نخست  10تودة ببیعی از این گونه که از نظر اقلیمی و فرم زمین وضعیت نسبتاً مشابهی داشتند انتخاب شد .سپس ارتفااع
از سطز دریا ،قطر یقة قطورترین جست و ارتفاع کل کنار در قطعات نمونة دهآری و بررسی تيدیاد حیاات داناهزاد ایان
گونه در ریزقابهای یكآری دایرهای صورت گرفت .در هر قطعه نمونه ،بهمنظور بررسی خصوصیات فیزیکی -شایمیایی
خاک ،نمونهبرداری خاک از سه عمق  50 -31 ،30 -0و  70 -51سانتیمتری انيام گرفت .برای مقایسة مشخصاات کمّای
از آزمونهای  ،t-studentتيزیة واریانس یکطرفه و دانکن و بهمنظور بررسی ویشگیهای خاک از آنالیز خوشهای و تيزیاة
مؤلفههای اصلی ( )PCAاستفاده شد .نتای نشان داد که ارتفاع از سطز دریا تأثیر معنیداری بر قطر و ارتفااع کناار نادارد.
ارتفاع کل درختان کنار در رویشگاههای مختلف نیز فاقد اختال

معنیدار بود .همچنین هرچند  60درصد رویشاگاههاای

کنار مورد بررسی در هر سه عمق خاک ،تنها با درصد شن همبستگی داشتند ،کمترین قطر یقه نیاز در هماین رویشاگاههاا
مشاهده شد .کنار در رویشگاههایی که در الیه های سطحی با نیتروژن ،کربن آلی و هدایت الکتریکی و در عمق با سیلت و
رس همبستگی داشتند ،از بیشترین قطر یقه برخوردار بود .بنابراین توصیه میشود بهمنظاور افازاید موفقیات در اساتقرار
کنار ،چنین رویشگاههایی برای جنگلکاری برگزیده شوند.
واژگان کلیدی :ارتفاع درخت ،خاک ،خوزستان ،قطر یقه ،کُنار.PCA ،
 نویسندة مسئو ت فن02144787283 :

Email: ghadiripour@rifr-ac.ir
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زمین شامل دامنه ،دره و اراضی مساطز اغلاب دارای

مقدمه
بهمنظور حف و احیای رویشگاههای ببیعی وید

بافت لوم -رسی -شنی و در یا ها لوم -رسی اسات

از هر چیز باید ابالعات کافی از نیازهای رویشگاهی

[ .]4بافت خاک در یکی از رویشگاههاای دارماازوی

گونههای گیاهی تشکیلدهندة آنها در اختیار داشات.

( )Quercus infectoria Oliv.استان لرستان ،متوساو

به همین دلیل بی ساالیان اخیار مطالعااتی در زمیناة

(لااومی) ،نساابتاً ساانگین (لااومی -رساای) تااا ساانگین

نیازهای رویشگاهی گیاهاان چاوبی ایاران در مناابق

(رسی) و اسیدیتة آنها از  7/4تا  8گازارش شاده کاه

مختلف کشور صورت گرفته است که در آنهاا خااک

نشان دهندة آهکی بودن این خاکهاست و ماادة آلای

بهعنوان یکی از مهمترین عوامل محیطی همواره مورد

در خاااک آن نساابتاً خااوب بااوده اساات و بلناادترین

توجه بوده است .در ماورد بلاوط ایرانای ( Quercus

درخت اوری با  23متار ارتفااع در منطقاة مساطز و

 ،)brantiiدر استان کرمانشاه ،تيزیاه باه مؤلفاههاای

قطورترین درخت با  255ساانتی متار قطار بار دامناة

اصلی ( )PCAنشان داد که عناصار فیزیکای در الیاة

شمالی قرار داشت [ .]5نتای تحقیق دیگری در استان

سااطحی و عناصاار شاایمیایی در الیااة تحتااانی خاااک

چهارمحاااا و بختیااااری ،باداماااك ( Amygdalus

رویشگاه ،در بهبود شاخصهاای رویشای ایان گوناه

 )scoparia Spach.را گونهای آهاكدوسات معرفای

بلوط مؤثرند [ ]1و در استان فارس بافت و مواد آلای

کارده اسات [ .]6لار

( Pterocarya fraxinifolia

خاک ،مهمترین عامال محدودکننادة واراکند بلاوط

 )(Poir.) Spachدر جنگلهای هیرکاانی (مازنادران)

ایرانی گزارش شده است .همچنین میانگین قطر برابر

روی خاکهای رسی مربوب و عمیاق ،در حاشایه و

سینه  20/2سانتیمتر و متوساو ارتفااع کال درختاان

اراضی کم شیب رودخانهها و دره ها از بیشترین تراکم

دانهزاد و شاخهزاد این گونه بلوط در فارس ،بهترتیب

برخااوردار اساات [ ]7و در جنگاالهااای زاگاارس

 6/1و  5/59متر ثبت شده است [ .]2در رویشگاههای

(لرستان) در تراس کوچك رودخانهای با بافت خااک

بلوط ایرانی اساتان چهارمحاا و بختیااری ،اسایدیتة

لوم -رسی و با اسیدیتة  7/5در حاشیة رودخانة دائمی

خاک بین  7/72در ساطز تاا  7/85در عماق نوساان

مشاهده شده است [ .]8در استان قزوین ،درصد آهك

داشته و مقدار ازت کل و ماادة آلای ،نسابتاً خاوب و

خاک ،بیشترین همبستگی را باا تعاداد زادآوری ارس

شوری خاک ناچیز بوده اسات و قطار برابار ساینه و

( )Juniperus excelsa M. Biebنشان داده است [.]9

ارتفاع درختان بلوط ایرانی بهترتیب بین  13/8و 19/.

در رویشگاههای بناه ( )Pistacia atlantica Desf.در

سانتیمتر و  4/3و  5/2متر در فرمهای مختلف زماین

استان اردبیل ،اسایدیتة خااک  7/4تاا  8/1و هادایت

نوسان داشت [ .]3مقادار اسایدیته در رویشاگاههاای

الکتریکی آن  0/21تا  0/39دسیزیمنس بر متر اسات

اوری استان سامنان باین  5/2تاا  8/1متغیار اسات و

[ .]10در این بررسی گونة درختای کُناار (Ziziphus

Quercus

) spina-christi L. Desfبااهدلیاال وااراکند زیاااد در

 )macranthera Fisch et Meyدر شکلهای مختلف

استان خوزساتان [ ]11و اهمیات آن از نظار قابلیات

خااااک در ناااواحی واااراکند اوری (

تولید چوب ،میوه و کاربرد آن در داروسازی برگزیده

بررسی برخی خصوصیا خاک و مشخصا کوی کرنار ( )Ziziphus spina- christi L. Desfدر رویشگاهها طبیعی جنوبغربی ایران

63

شده است .ایان گوناة درختای در آفریقاای شامالی،

ببیعی کنار در استان خوزستان و قسمت غربی استان

اتیووی ،عربستان و ایران انتشار دارد و باومی ناواحی

بوشهر (در امتداد مرز خوزستان) است .به این منظاور

نیمهگرمسیری جنوب ایران است و بید از گونههاای

 10قطعه نموناه در اساتانهاای خوزساتان و بوشاهر

دیگاار در آن منااابق وراکنااده اساات [ .]12براساااس

برداشت شد (شکل .)1

تقسیمبندی اشتوکلین رویشگاههای ببیعی کناار روی
منااابق زاگاارس چااینخااورده ،دشاات خوزسااتان و
کوه های مکران و شرق ایران انتشار دارند [ .]13کنار،
درختی چندمنظوره و مقاوم به شرایو خشکی است و
کم بودن تحقیقات در مورد این گونه ،مان از اصاالح و
توسعة موفقیتآمیاز آن شاده اسات [ .]14کُناار گوناة
مناسبی برای احیای ووشد گیاهی زمینهای نسبتاً شور
تخریبیافته است [ .]15با مطالعة وضعیت فعلی شاد
گونة درختی و درختچهای در عرصههای ببیعای مرکاز
عربستان در زمینة عوامل محدودکنندة محیطی معلوم شد
کاه تنهاا  Tamarix aphyllaو Ziziphus spina christi

شکل  .1موقعیت قطعه نمونهها در محدودة استانهای

تحت فشار محیطی نبودهاند [ .]16در استان بوشاهر ،در

خوزستان و بوشهر

یکی از رویشگاههای کنار ،متوسو تعداد در هکتار ایان
گونة چوبی 23-17/5 ،و متوسو مساحت تااجووشاد
 2/30-2/28درصد ثبت شده است [.]17

وضعیت هواشناسي
با توجه به واراکند قطعاات نموناه و باا اساتفاده از
نزدیكترین ایستگاه های هواشناسی و همچناین آماار

بهمنظور کسب ابالعات منطقه ای بیشاتر درباارة

دما و بارنادگی دورة ده ساالة  1997تاا  ،2006اقلایم

شناساایی

منابق مورد بررسی با استفاده از فرمو آمبرژه تعیاین

رویشااگاههااای ببیعاای کُنااار در اسااتان خوزسااتان و

شد که براساس آن رویشاگاههاای کُناار دارای اقلایم

قسمت غربی استان بوشهر ،بررسی قطر یقه و ارتفااع

بیابانی گرم میانه تا بیابانی گرم شدید هستند [.]18

این گونة درختی وشوهد حاضر با اهادا

کل ایان گوناه در رویشاگاه هاای ببیعای و بررسای
ویشگیهای فیزیکوشیمیایی خااک باهعناوان یکای از
مهمترین عوامل محیطی به اجرا درآمد.

زمینشناسي
دشت خوزستان قسمتی از دشت وسی بین النهرین را
شامل میشود که از نظر ساختمان زمینشناسی دنبالاة

روششناسي

ولاتفارم عربای اسات .دشات خوزساتان اغلاب بااا

موقعیت جغرافیایي

رسوبات آبرفتی ووشانده شده ،به بوریکه تشاکیالت

محدودة مورد مطالعه در این وشوهد ،رویشاگاههاای

زمینشناسی آن از نظر دور مانده است [.]19
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درختان کنار ،آزمون  tو برای مقایسة ایان دادههاا در

روش تحقیق

رویشگاههاای مختلاف ،تيزیاة واریاانس یکطرفاه و

نمونهبرداری
با توجه به اینکه در گسترشگاه ببیعی گوناة درختای
کنار بهدلیل تخریب شدید رویشگاه ،تودههای ببیعای
وراکناادگی زیااادی داشااتند ،در ایاان تحقیااق از روش
نمونهبرداری انتخابی استفاده شد [ .]20به این منظاور

آزمون دانکان باهکاار گرفتاه شاد .ایان آزماونهاا و
مقایسهها باا کماك نارمافازار  SPSSانياام گرفات.
مطالعة اثر مشخصات فیزیکوشیمیایی خااک (عوامال
محیطی) بر حعور گونة درختی کناار ،باا اساتفاده از
آنالیزهای چندمتغیرة خوشاهای و تيزیاة مؤلفاههاای

ابتدا تودههای ببیعی کُنار کاه از نظار اقلایم و شاکل

اصلی و به کمك نرم افزار  CANACOانياام گرفات.

زمااین وضااعیت نساابتاً مشااابهی داشااتند ،روی نقشااه

به این منظور ابتدا رویشگاهها براساس کلیة دادههاای

مشخص شدند (شکل  )1و سپس با مراجعه باه ایان

ثبتشده و بر مبنای فاصالة اقلیدسای بارای محاسابة

رویشااگاههااا ،در قطعااات نمونااة  1000متاار مربعاای

تشابه و روش خوشهبندی واریاانس حاداقل یاا وارد

جغرافیایی،

( )Wardببقهبندی شدند .ببقهبندی خوشهای ناوعی

ارتفاع از سطز دریا ،ارتفاع کال درخات و قطار یقاة

خاص از ببقهبندی عاددی اسات کاه باا اجارای آن

قطورترین جست اقدام شد .همچناین در یاك قطعاه

میتوان واحدهای نمونهای (رویشگاه های مزباور) را

نمونة دایرهای  100متر مربعی به مرکزیت قطعه نمونة

براساس تشابه خصوصیات محیطی دساتهبنادی کارد

 1000متر مربعی ،تعداد زادآوری دانهزاد شمارش شد

[ .]21در این آنالیز ساطز قطا دوم باهباور تيربای

و برای بررسی مشخصات خااک در محادودة قطعاه

[ ]22بهعنوان نقطة توقف برای شکلگیاری گاروههاا

نمونة اصلی ،وروفیل خاکی به عمق  70سانتیمتر حفر

انتخاب شد .ساپس باهمنظاور تعیاین رواباو عوامال

شااااده و از الیااااههااااای  50-31 ،30-0و 70-51

محیطی با گروهها از تيزیة مؤلفة اصالی ( Principal

دایره ای به ثبت مشخصات بو و عر

سااانتیمتااری از سااطز خاااک نمونااهباارداری شااد.
نمونههای خاک باه آزمایشاگاه ارساا و فاکتورهاای
بافت خاک ،pH ،نیتروژن ،فسفر ،کربن آلی و هادایت
الکتریکی ) )ECاندازهگیری شدند.

 )Component Analysesیا  PCAاستفاده شد .تحلیل
 ،PCAتوده هاا را براسااس عوامال محیطای مقایساه
میکند [ ]23و نشان میدهد که دادههای محیطی چند
درصد تغییرات میاان گاروه هاا را تشاریز مایکنناد.
بهمنظور توصیف مؤلفههاای اصالی (بررسای رواباو

تجزیه و تحلیدهای آماری

مؤلفههاا باا متغیرهاای اولیاه) از ضاریبِ همبساتگیِ

با توجه به استفاده از روشهای وارامتری در تيزیه و

ویرسونِ مقادیر نمره های قطعات نمونه روی مؤلفههاا

تحلیلها ،نخسات نرماا باودن و همگنای واریاانس

و مقادیر هر یك از متغیرهای محیطای در هار قطعاه

دادههای ثبتشاده باهترتیاب باا کماك آزماونهاای

نمونه استفاده شد [ .]25 ،24در انتها با نمااید نتاای

و لیااون بررساای شااد.

ببقهبندی خوشهای روی نمودار دووالتای حاصاله از

به منظور بررسی اثر ارتفاع از سطز دریا بار دادههاای

تحلیل رجبندی  ،PCAالگوی توزی قطعات نمونة هر

کمّای شاامل قطار قطاورترین جسات و ارتفااع کال

یك از گروهها (میزان تشابه یاا ضارایب عادم تشاابه

کولمااوگرو  -اساامیرنو
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درونگروهی و بینگروهی هر یك از گروههاا) ارائاه

قطورترین جست به ترتیب  6و  54سانتی متر و بارای

شد تا براساس آن تفسایر میازان همگنای گاروههاا و

ارتفاع کل  2و  10/5متر اسات .مقایساة مشخصاات

بررسی تفاوت (یا تشابه) اکولوژیك هر گروه با ساایر

کمّی درختان در دو ساطز ارتفااع کمتار و بیشاتر از

گروهها بهسهولت امکانوشیر شود [.]26 ،25

 100متر از سطز دریا نشاان داد کاه ایان عامال اثار
معنی داری بر قطر و ارتفاع کل درختان ندارد (جدو

نتایج و بحث

 .)1آزمون تيزیة واریانس یکطرفاه وجاود اخاتال

زادآوری دانهزاد

معنیدار در سطز  5درصد برای قطر یقاة قطاورترین

در هی یك از قطعات نمونة برداشاتشاده ،زادآوری

جست در بین رویشگاههای مورد بررسی را نشان داد،

دانه زاد مشاهده نشد که با توجه به اینکه همة قطعات

در حالی که ارتفاع کل درختان کنار در رویشاگاههاای

نمونه تحت چرا و تخریب شدید انسانی قرار داشتند،

مختلااف فاقااد اخااتال

معناایدار بااود (جاادو .)2

توجیهوشیر است.

بیشترین میانگین قطر یقة قطورترین جست در قطعاه
نمونة شمارة ( 1رامهرماز) و کمتارین آن مرباوط باه

ویژگيهای کمّي تودههای مورد مطالعه

قطعه نمونة شمارة ( 6برازجان )1-است (جدو .)3

از ده قطعااه نمونااة مااورد بررساای در رویشااگاههااای
ببیعی کنار ،کمترین و بیشترین رقم بارای قطار یقاة
جدول  .1مقایسة میانگین قطر یقة قطورترین جست و ارتفاع کل گونة کنار در دو طبقة ارتفاع از سطح دریا

میانگین

(متر) ارتفاع از سطز دریا
مشخصات کمّی

t

0-100

بیشتر از 100

قطر یقة قطورترین جست ()cm

1/05 ±19/68

1/73 ±23/50

ns-1/97

ارتفاع کل ()m

1/91 ±5/41

1/14 ±4/95

ns1/36

* معنیدار در سطز  0/05و  nsغیر معنیدار
جدول  .2نتایج آزمون تجزیة واریانس یکطرفه برای مشخصههای کمّی درختان کنار در قطعات نمونه

مشخصات کمّی
قطر یقة قطورترین جست ()cm

ارتفاع کل ()m
* معنیدار در سطز  0/05و  nsغیر معنیدار

میانگین مربعات

درجة آزادی

F

بین گروهها

170/23

9

* 2/60

درون گروهها

65/53

80

-

کل

-

89

-

بین گروهها

0/29

9

ns0/75

درون گروهها

0/39

73

-

کل

-

82

-
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جدول  .3مقایسة میانگین قطر یقة قطورترین جست و ارتفاع کل درختان کُنار در قطعات نمونه
(حروف مشترک بیانگر نبود اختالف معنیدار است)

تعداد وایه

میانگین قطر یقه (سانتیمتر)

میانگین ارتفاع (متر)

شمارة قطعه نمونه و نام رویشگاه
1

رامهرمز

6

31/83  9/95a

5/53  1/43a

2

مسيدسلیمان

5

16/40  5/94 bc

4/60  1/10 a

3

شوشتر

3

21/67  5/51bc

4/67  0/15 a

4

بهبهان

6

23/77  7/35abc

5/68  1/30 a

5

شوش

29

19/90 10/60 bc

6/13  2/24 a

6

برازجان( 1-کارخانه سیمان)

7

13/79  2/74c

4/44  0/93 a

7

برازجان( 2-بنداروز)

5

16/80  3/70 bc

4/74  0/36a

8

امیدیه

7

26/00  9/47ab

4/23  0/70 a

9

گناوه

5

19/60  5/68 bc

4/26  1/21 a

10

برازجان( 3-بویری)

18

21/41  4/76 bc

5/23  1/65 a

تحلید های ط قه بندی و رسته بندی سایت هدا

محورها از محور او به سایر محورها کاهد مییاباد
که این موضاوع اهمیات محورهاای او در تشاریز

براساس فاکتورهای خاک

خصوصایات محیطای را نشااان ماایدهااد .در تحقیاق

گونة کُنار روی خاک های آبرفتی فاقد بافت سنگین و

حاضر دو مؤلفه یا محورهاای اصالی او و دوم کاه

بااا افااقهااای نامشااخص دیااده ماایشااود .در بااین

به ترتیب با مقادیر ویاشة  5/313و  1/865و واریاانس

رویشگاههای مورد مطالعه بیشترین مقادیر کربن آلای،

 59/3و  20/7درصد از تغییرات خصوصیات محیطای

ازت کاال و فساافر قاباال جااشب در عمااق 30-0

رویشگاهها را توجیه میکنند ،بهمنظور بررسی توزیا

سااانتیمتااری قطعااه نمونااة رامهرمااز مشاااهده شااد.

گروهها براساس خصوصیات محیطای باهکاار گرفتاه

مهمترین ویشگیهای فیزیکی و شایمیایی خااکهاای

شدند .این دو محور در ميموع  79/8درصد از ساهم

منابق مورد بررسی در جدو  4ارائه شده است.

تغییرات خصوصیات محیطی رویشاگاههاا را نمااید

وس از استاندارد کردن دادههای مربوط به خاک با

میدهند (جدو  .)6نتای این تيزیه و تحلیال نشاان

روش خوشااهای ( ،)Cluster Analysisرویشااگاههااا

میدهد که تعداد سه گروه ،که بر مبنای خصوصایات

ببقهبندی شدند که نتیية آن ایياد سه گاروه اسات.

محیطی رویشگاهها در نتیياة روشهاای ببقاهبنادی

جدو  5نام کامال و ناام اختصااری رویشاگاههاا و

شناسااایی و تفکی اك شاادند ،در آنااالیز  PCAنی از در

شکل  2نتای این گروهبندی را نماید میدهد.

امتااداد مؤلفااههااای اصاالی او و دوم قاباال تمایزنااد

نتای حاصل از تحلیال  PCAبار مبناای هشات
متغیاار محیطاای (جاادو  )7نشااان داد مقااادیر وی اشة

(شکل .)3
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*

جدول  .5فهرست نام اختصاری و نام کامل رویشگاهها به تفکیک سه عمق نمونهبرداری خاک
Masjed1

برازجان -كارخانه سیمان عمق1

Br-cem1

گناوه عمق 1

Gonaveh1

امیدیه عمق 1

Omidieh1

رامهرمز عمق 1

Ram1

مسجد سلیمان عمق2

Masjed2

برازجان -كارخانه سیمان عمق2

Br-cem2

گناوه عمق 2

Gonaveh2

امیدیه عمق 2

Omidieh2

رامهرمز عمق 2

Ram2

مسجد سلیمان عمق 3

Masjed3

برازجان -كارخانه سیمان عمق3

Br-cem3

گناوه عمق 3

Gonaveh3

امیدیه عمق 3

Omidieh3

رامهرمز عمق 3

Ram3

شوشتر عمق 1

Shotar1

برازجان -بویري عمق1

Br-bo1

برازجان -بنداروز عمق1

Br-ban1

شوش عمق 1

Shoosh1

بهبهان عمق 1

Beh1

شوشتر عمق 2

Shotar2

برازجان -بویري عمق2

Br-bo2

برازجان -بنداروز عمق2

Br-ban2

شوش عمق 2

Shoosh2

بهبهان عمق 2

Beh2

شوشتر عمق 3

Shotar3

برازجان -بویري عمق3

Br-bo3

برازجان -بنداروز عمق3

Br-ban3

شوش عمق 3

Shoosh3

بهبهان عمق 3

Beh3

مسجد سلیمان عمق 1

* عمق  30-0 1سانتیمتر ،عمق  50-30 2سانتیمتر ،عمق  70-50 3سانتیمتر ،گروه  ،1گروه  ،2گروه 3

گروه 1
گروه 2گروه 3

شکل  .2طبقهبندی خوشهای رویشگاهها براساس مقادیر استانداردشدة خصوصیات محیطی

جدول  .6مقادیر ویژه و درصد تبیین واریانس محورهای تحلیل PCA

محورها

مقادیر ویشه

درصد تبیین واریانس

درصد تبیین واریانس تيمعی

مقادیر ویشه

1

5/313

59/026

59/026

2/829

2

1/865

20/728

79/756

1/829

3

0/850

9/447

89/203

1/329

4

0/426

4/738

93/941

0/996

5

0/276

3/072

97/013

0/746

6

0/158

1/759

98/772

0/546

7

0/069.

0/765

99/537

0/379

8

0/040

0/442

99/979

0/236

9

0/002

0/021

100/000

0/111
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در ایاان تحقیااق همچنااین از بریاااق تحلیاال

همبستگی معنیداری دارند .گروه  3باا سایلت و رس

همبستگی ویرسون مقادیر نمرههای هر رویشگاه روی

خاااک همبسااتگی دارد و قابلیاات هاادایت الکتریکاای

محورها با مقادیر متغیرهای محیطی آن رویشاگاه ،دو

( ،)ECنیتروژن و کاربن آلای باا گاروه  2همبساتگی

مؤلفة او و دوم از نظر خصوصیات محیطای تفسایر

نشان میدهند و در نهایت گروه  1با شان و اسایدیته

شدند که نتای نشان داد قابلیات هادایت الکتریکای،

همبستگی مثبت و با فسافر قابال جاشب همبساتگی

نیتروژن ،کربن آلی ،سیلت ،رس و شن با محاور  1و

منفی دارد (شکل  3و جدو .)7

اساایدیته و فساافر بااا محااور  2در سااطز  1درصااد

شکل  .3نمودار رستهبندی  PCAگروهها براساس متغیرهای محیطی و بردارهای همبستگی متغیرهای محیطی با محورهای اول و دوم

جدول  .7نتایج همبستگی پیرسون بین محورهای  PCAو متغیرهای محیطی

متغیرهای محیطی

محور 1

محور 2

اسیدیته

-0/221 n.s

** 0/650

** 0/821

-0/221 n.s

نیتروژن

** 0/869

-0/322 n.s

فسفر

0/114 n.s

** -0/799

کربن آلی

** 0/863

* -0/451

درصد سیلت

** 0/902

0/269 n.s

درصد رس

** 0/892

0/255 n.s

درصد شن

** -0/951

-0/258 n.s

هدایت الکتریکی

)(EC

* نشاندهندة معنیدار بودن همبستگی در سطز  ** ،0/05بیانگر معنیدار بودن در سطز  0/01و  n.sبیانگر معنیدار نبودن.
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بااا توجااه بااه تشااابه نساابی اقلاایم و وااراکند

سپس وجود شرایو هیدرولوژیکی اسات کاه بتواناد

رویشگاه های ببیعی کنار در دشت و مشاهده نکاردن

موجب تشکیل سفرة آب زیرزمینی در نزدیك ساطز

تنوع جهت جغرافیایی و همچنین معنیدار نبودن تأثیر

زمین شود [ .]27با توجه به تشابه شرایو آبوهاوایی

ارتفاع از سطز دریا بر قطر و ارتفاع درختان ،میتوان

منابق ماورد بررسای و همچناین قارار داشاتن ایان

خاک را مهمترین عامل تعیینکنندة واراکند کناار در

قطعات نمونه در حاشیه یا نزدیك رودخانههای دائمی

محاادودة مااورد مطالعااه دانساات .میااانگین هاادایت

(شوش و رامهرمز) یاا فصالی (بهبهاان) و در نتیياه

الکتریکای و اسایدیته در کلیاة قطعاات نموناة مااورد

نزدیك بودن سافرة آب زیرزمینای باه ساطز خااک،

بررسی بهترتیب  2/5 ± 0/04میلیموس بر سانتیمتار

میتوان دریافت که ریزتر بودن بافت الیههای وایینتر

و  7/8 ± 0/04بود و در هی یاك از قطعاات نموناه،

خاک ( 50-21و  70-51سانتی متری از سطز زماین)

بافت سنگین (رسی) وجود نداشات و سانگین تارین

سبب تشدید خاصیت کاویالری و در وای آن افازاید

بافت ،سیلتی رسی و سیلتی رسای لاومی باود کاه در

قابلیت هدایت الکتریکی در الیة سطحی خااک شاده

دیگار60 ،

است که میتوان آن را یکی از عوامال عادم اساتقرار

قطعه نمونة رامهرمز مشاهده شد .از بر

درصد رویشگاههای کُنار تنها با درصد شن همبستگی

زادآوری کنار در این رویشگاهها دانست .با این حاا

زیادی داشتند .ازایانرو مایتاوان نتیياه گرفات کاه

این افازاید هادایت الکتریکای حعاور کناار را باه

درختان کُنار در خاکهای ریز بافات باهخاوبی رشاد

مخابره نینداخته است ،چراکاه درختاان اساتقراریافته

نمیکنند .براساس مطالعهای که در استان بوشهر انيام

سیسااتم ریشااهای خااود را در عمااق خاااک گسااترش

گرفت ،مهمترین تودههای ببیعی کنار در خااکهاای

دادهاند .حد مقاومت به شوری برای عناب ( Ziziphus

دارای بافت لاومی ،شانی -لاومی ،سایلتی -لاومی و

 30 )vulgarisمیلاایمااوس باار سااانتیمتاار و رشااد

رسی -لاومی باا اسایدیتة حادود  8/20-7و قابلیات

موفقیاتآمیاز گوناههاای دیگار جاانس  Ziziphusدر

هدایت الکتریکی  3/9-0/18میلیموس بر ساانتیمتار

نزدیك چاه های آب شور با شوری  59میلیموس بار

مشاهده شدند [ .]17رویشگاه های رامهرمز ،بهبهاان و

سانتیمتر و همچنین رشد موفقیتآمیز کنار با آبیااری

شوش از نظار ویشگایهاای خااک شناسای باا ساایر

با آب شور در کشور کویت گزارش شده اسات []28

رویشگاه ها متفاوت بودند و عمق های سطحی آنها در

که همگی نشان دهندة مقاومت درختاان اساتقراریافتة

یك گروه و الیههای عمیقتار در گاروه دیگار جاای

این جنس به شوریهای باالست .بیشاترین قطار یقاة

گرفتند ،بهبوریکه عمقهاای  20-0ساانتیمتاری در

درختان کنار در رامهرمز ثبت شده و در دو رویشاگاه

بهبهان و شوش و  50-0سانتیمتاری در رامهرماز باا

دیگر نیز از قطر یقة متوسطی برخوردارناد .از ساوی

فاکتورهااای کااربن آلاای ،نیتااروژن و قابلیاات هاادایت

دیگر ،وجود ووشد درختی مناسب در رویشگاههاای

الکتریکاای و عمااقهااای وااایینتاار بااا رس و ساایلت

شوش ،رامهرمز و بهبهان سبب استفادة تفرجگااهی از

همبستگی نشان دادند .از مهمترین عوامل تيم نمك

آنها توسو مردم منطقه شده و تردد انساان و وساایل

در یك منطقه در درجة او  ،وضاعیت آبوهاوایی و

نقلیاااه باااه کوبیااادگی خااااک ،کااااهد فعالیااات
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و

بیشااتر خاااک تااأمین شااود .ارتفاااع درختااان کنااار در

میکروارگانیساامهااا و درنهایاات تيماا الشاابر

افزاید کربن آلی در الیة سطحی خااک منيار شاده

رویشااگاههااای مااورد بررساای اخااتال

معناایداری

است .عالوهبر این ،استفادة روستاییان از ایان مناابق

نداشتند .بهبور کلی در منابق ماورد مطالعاه ،اصاوالً

بهعنوان چراگاههای فصلی یا محل توقف و استراحت

همبستگی بین ارتفاع کل و سن درخت وجود نادارد،

دام سبب تيم فعوالت دامی در سطز خاک شده و

چراکه باهسابب قطا ماداوم تناه و شااخة درختاان

به دلیل تيزیه و آزاد شدن نیتروژن ،مقدار این عنصار

به عنوان چوب ساوخت ،ممکان اسات جساتهاای

در خاک افزاید یافته است و در نتیيه الیاة ساطحی

جوان کُنار دارای کندههایی بسیار قدیمی باشند .ضمن

خاک این رویشگاه هاا باا نیتاروژن همبساتگی نشاان

آنکه در منابق خشك و نیمهخشك ،مهمتارین عامال

میدهد .کمترین قطر یقة کناار ابتادا در قطعاه نموناة

محدودکننده ،آب اسات .ازایانرو رقابات ،بیشاتر در

برازجان ( 1کارخانة سیمان) و سپس مسيد سالیمان،

خاک جریان دارد و در اندامهای گیاهی بااالی ساطز

برازجااان ( 2بنااداروز) ،گناااوه ،شااوش ،برازجااان 3

خاک بهدلیل دسترسی کافی گیاهاان باه ناور ،رقابات

(بویری) و شوشتر ثبت شدند که در آنالیز خوشهای و

چندانی بر سر این عامل نیست .از برفی بهدلیل تراکم

تيزیه به مؤلفههای اصلی بهجز شوش همگای جازو

کم تودهها و فاصلة وایهها از یکدیگر ،نوروخد (ناور

گروه  1هستند ،یعنی گروهی کاه باا شان همبساتگی

غیر مستقیم حاصل از بازتابد از روی اندامهای سایر

دارد .بنابراین می توان دریافت هرچند بیشتر توده های

گیاهان) که ساختمان علفی گیاهاان را تقویات کارده

ببیعی کنار روی اینگونه خاکها روید دارند ،لزوماً

[ ]31و به رشد بولی آن کمك میکند ،ناچیز است و

چنین رویشگاههایی برای استقرار ایان گوناة درختای

در نتیيه اختال

معنی داری میان ارتفاع درختان کُنار

بستر ایده آ نیستند .وجاود درختاان کناار قادیمی و

در رویشگاه های مختلف مشاهده نمی شود .البته بایاد

تنومند روی آبرفت های دشت خوزستان بیانگر وجود

توجه داشت که بیشتر وایه ها از نوع شاخهزاد هساتند

تااودههااای ببیعاای آن روی ایاان دشااتهااا در زمااان

و ببعاً نمیتوانند قطر و ارتفاع مطلوب و ایدهآ خود

گششته است که متأسفانه باهدلیال بهارهبارداریهاای

را داشته باشند .وشوهشی در استان بوشهر نشان داد که

بیرویه از بین رفتهاند [ ]17و خاکهای مناسبتر باه

تیمارهای مختلف وخد سیالب روی قطر یقاة کُناار

اراضی کشاورزی تبدیل شدهاند .یکی از عوامل ماؤثر

اثر معنیدار داشاته اماا روی ارتفااع درخات تاأثیری

بر قطر یقة کنار ،میزان دسترسی گیاه به خیرة آب در

ندارد [.]29

خاک است [ .]29هرچاه بافات خااک ریزتار باشاد،
ررفیت نگهداری آب آن بیشتر اسات [ .]30بناابراین
در رویشگاههای دارای بافت سبك ،بهدلیل محادودتر
شدن دسترسی کنار به آب در الیه های سطحی خاک،
انرژی گیاه بهجای اندامهای باالی سطز خاک ،صر
توسعة سیستم ریشه می شود تا کمباود آب از اعمااق

نتیجهگیری
با توجه به وجود تودههای ببیعی کُنار در خااکهاای
فاقد بافت ریز و منابقی با اقلیم گارم میاناه تاا گارم
شدید ،ویشنهاد میشود بهمنظور جنگلکاری در چناین
منابقی ،خاکهای آبرفتی که تا عمق  70سانتیمتاری

بررسی برخی خصوصیا خاک و مشخصا کوی کرنار ( )Ziziphus spina- christi L. Desfدر رویشگاهها طبیعی جنوبغربی ایران
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از سطز زمین فاقد بافت سنگین باشند ،انتخاب شود.

سپاسگزاری

همچنین بهعلت کاهد هدایت الکتریکی از سطز باه

این مقاله از برح وشوهشی شمارة 2-46-09-87049

عمق خاک ،توصیه میشود برای جنگلکااری باا ایان

مصوب مؤسسة تحقیقات جنگالهاا و مراتا کشاور

گونة درختی ،گودا ها با حداقل عمق  50ساانتیمتار

استخراج شده است .نویسندگان بر خود الزم میدانند

حفر شوند .محققان دیگار نیاز ایان عماق کاشات را

از مهندس محایالادین گوشاه ،ععاو هیاأت علمای

ویشنهاد کردهاند [ .]13کنار گونة درختای ارزشامندی

بخااد تحقیقااات خاااکشناساای مرکااز تحقیقااات

است که تاکنون تحقیقات زیاادی در زمیناة نیازهاای

کشاورزی و مناب ببیعی خوزستان و مهنادس حاماد

بومشناختی آن انيام نگرفته اسات .در واقا باهدلیال

اسدی که بهترتیب در جم بندی نتای آزماایدهاای

ارزش میوه و خواص دارویی ،بیشتر بهعنوان درختای

خاکشناسی و تيزیة مؤلفه های اصلی دادهها ()PCA

باغی مورد توجه قرار گرفته است تا درخت جنگلای.

اینيانبان را یاری دادناد ،همچناین از ریاسات مرکاز

ازاینرو ویشنهاد میشود تا بععی تودههای ببیعای و

تحقیقات کشاورزی و مناب ببیعی خوزستان و رئیس

مناسب کنار مانند بسیاری از گونههاای دیگار چاوبی

بخد تحقیقات مناب ببیعی این مرکاز کاه امکاناات

برای انيام مطالعات بعدی بهعنوان خیرهگاه جنگلی،

اجرای این وروژه را فراهم کردناد ،نهایات ساپاس و

قرق شوند.

امتنان را داشته باشند.

1394  بهار،1  شوارة،68  دورة، مجله مناب طبیعی ایران،نشریه جنگل و فرآوردهها چوب
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