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  چكيده
خالص و آميخته، اين  تهاياي در حال گونه از نيامداران درختي و درختچه ر بررسي مناسبترين فاصله كاشت سهمنظو هب

اجرا   بهاري مدت پنج سال در شرايط بدون آبي بهزار بستان  اي و ماسه هـــاي ماسه بر روي تپه 1379پژوهش در بهمن ماه سال 
زار و در  هاي ماسه آنها از نظر تغذيه دام، تقويت و حفاظت خاك در عرصه» چند منظوره بودن«ها با توجه به  انتخاب گونه. درآمد

  اي در اين راستا تعداد سه گونه درختي و درختچه. ها انجام گرفت عين حال سازگار با شرايط ديم در اين عرصه
 Prosopis juliflora، Acacia farnesiana  وA. victoriae  انتخاب و در قالب طرح آماري بلوكهاي تصادفي يكبار خرد

عنوان تيمار اصلي و كاشت  به» متر 5×5و  4×4، 3×3«ها در سه سطح  فواصل كاشت گونه. درآمداجرا  در سه تكرار به ،شده
 بلوكها عمود بر جهت باد غالب. ي در نظر گرفته شدعنوان تيمار فرع بهدر شش سطح » %50آميخته «و » خالص«صورت  هها ب گونه
ها  ، قطر تاج پوشش گونههاي درصد بقاء اهداف طرح، مؤلفهدر نخستين مرحله با توجه به چند منظوره بودن . قرار گرفتند منطقه

پس از محاسبه ) 1384(پنجم  نتايج بررسيها در پايان سال. و ارتفاع نهالها و اثرات متقابل آنها بر يكديگر مورد بررسي قرار گرفت
نسبت به دو گونه ) درصد 73(از لحاظ بقاء  P. julifloraگونه  كه ها به روش دانكن نشان داد تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين

حداكثر رشد . درصد قرار گرفت 23با  A. farnesianaو سپس گونه  62با  A.victoriaeبرتري داشته است و بعد از آن گونه 
  آن به از متر و بعد  9/4در كشت خالص با  P. julifloraارتفاعي نيز به گونه درختي  متوسط
همچنين حداكثر قطر تاج نيز به . متر اختصاص داشته است 84/1و  69/3به ترتيب با  A. farnesianaو  A.victoriaeهاي  گونه

در همة  A. farnesianaو حداقل آن مربوط به گونه  متر 28/5با  A. farnesianaدر كشت آميخته با گونه  P. julifloraگونه 
  .دست آمد همتر ب 9/1تيمارها با 

  
  .هاي چندمنظوره، كشت ديم، مناسبترين فاصله كاشت هاي روان، گونه تثبيت ماسه :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

عبارت ديگر انفجار جمعيت و  بهافزايش جمعيت يا 
 ست كه بشرئلي امحدود بودن اراضي از حادترين مسا

ويژه در  هاين مسئله ب .امروزه با آن مواجه شده است
تواند نقش بازدارنده و  كشورهاي در حال توسعه مي

استفاده معقول و بهينه از  بنابراين. آميزي ايفا كند مخاطره
محدود و مستعد براي نيازهاي زيستي و مبرم  يها عرصه

ر نظ بهجامعه چون غذا و منابع سلولزي امري بديهي 
طبق آمار موجود در كشور ساالنه يك درصد از . رسد مي

). 1379ناطقي، (رود  سمت بياباني شدن پيش مي بهاراضي 
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بنابراين با از بين رفتن پوشش گياهي، خاك در معرض 
 هاي روان گيرد و حركت ماسه فرسايش بادي قرار مي

زايي سبب مشكالت  عنوان بارزترين عارضه بيابان به
در حال حاضر . گي و اجتماعي خواهد شداقتصادي، فرهن

ميليون هكتار  34سطح بيابانها، كويرها و شنزارهاي كشور 
شود كه از  ميليون هكتار برآورد مي 16و مراتع فقير بياباني 

زارهاي كشور بوده  ميليون هكتار سطح ماسه 13اين مقدار 
باشد  هاي روان و فعال مي ميليون هكتار آن ماسه 5كه 

جزء جلگه خوزستان از نظر اقليمي ). 1377احمدي، (
آيد و متوسط  شمار مي همناطق خشك و نيمه خشك دنيا ب

صالحي و (باشد  ميليمتر مي 200بارندگي ساالنه آن حدود 
كمبود نزوالت آسماني از يك طرف و ). 1378همكاران، 

هاي گرم و خشك  پراكنش نامناسب آن همراه با دوره
سخت و نامناسبي را براي  طوالني شرايط محيطي بسيار

ويژه بر  بهاي  هاي درختي و درختچه رويش و استقرار گونه
. وجود آورده است ههاي روان ب هاي ماسه روي عرصه

زارهاي استان خوزستان بالغ بر  وسعت بيابانها و ماسه
هاي  هكتار آن را تپه 350000باشد كه  هكتار مي 1200000

درصد از كل  3/5ع دهند كه در واق اي تشكيل مي ماسه
درصد از كل اراضي كشاورزي استان را  5/29استان و 
نحو  بهها  پراكندگي اين عرصه). 1379نام،  بي(شود  شامل مي

عمده از سمت شمال غربي استان يعني فكه و موسيان واقع 
در غرب مرز ايران و عراق شروع شده و بخش بيشتر 

و مارون را دشت آزادگان و غرب رودخانه كرخه، مالثاني 
طقه اميديه و آغاجاري گردد و در نهايت در من شامل مي
اي در مناطق مذكور همه  وجود اراضي ماسه. شود ختم مي

ساله خسارات فراواني به اراضي كشاورزي، راههاي 
ارتباطي، خطوط آهن، تأسيسات نفتي و مؤسسات صنعتي 

با توجه به مشكالت ياد شده، توسعه . آورد استان وارد مي
منظوره و با مديريت  هاي سازگار و چند كاري با گونه جنگل

ها و ارائه بهترين الگوي  برداري از اين عرصه حفظ و بهره
اين بررسي در بهمن ماه . رسيد نظر مي هكاشت ضروري ب

اي در منطقه  هاي تثبيت شده ماسه بر روي تپه 1379سال 
در شمال غرب سوسنگرد به » الدبس ام«بستان روستاي 

مطالعات و بررسيهاي متعددي در كشورهايي  .جراء درآمدا
، ، استراليا، آمريكا، كنيا، سوداننظير هندوستان، پاكستان

خليج فارس بر روي  زهمكزيك و كشورهاي عربي حو
و آكاسيا با اهداف مختلف از ) Prosopis( كهورجنس 
هاي روان،  زدايي و جلوگيري از حركت ماسه بيابان: جمله

 برايهاي اين نيامداران  استفاده از سرشاخهبادشكن و 
  از جمله اين مطالعات . تعليف دام انجام گرفته است

  ،Ramirez et al., (1999)توان به بررسيهاي  مي
 Akhtar et al., (1994)  اشاره نمود كه ) 1374(و گرنجر

در كنيا . توجهي بوده است حاوي نتايج بسيار جالب و قابل
در  1980است و از دهه  1970دهه  مربوط به كهوركاشت 
طرحي با اهداف جلوگيري  Lake Baringo نام  باايي  منطقه

يي، مصارف سوخت و زدا هاي روان، بيابان از حركت ماسه
هاي ديگر  گونه الف در تغذيه دام همــراه بااستفـــاده از غ
 Azadirachta(، چريش )Albizia lebbek(مانند برهـــان 

indica( ليس  هاي آكاسيـــا مانند تورتي گونه و ساير
)(Acacia tortilis نيلوتيكا ،)(A. niloticaبيدا ، آل )(A. 

albida عقرب و درمان )(Parkinsonia aculeata  شروع
  . نتــايج مطلوبي را در بر داشت شد كه

در هندوستان با در نظر گرفتن يك هكتار از اراضي 
، كهورقبيل هايي از  اختصاص يافته به كشت گونه

اند  ساله توانسته 10تا  6اكاليپتوس و اقاقيا در تناوب 
خانوار  3تا  2نيازهاي ساليانه سوخت و الوارهاي كوچك 

). 1374جر، نگر(نشين را تأمين نمايند  ييان حاشيهاز روستا
 از ايالت هاديانا در هند شمالي Jumpaنام  هايي ب در منطقه

ميليمتر بوده و آب  300كه بارندگي ساليانه آن كمتر از 
وهواي آن در زمستان سرد و در ماههاي تابستان ممكن 

اجتماع  ،درجه سانتيگراد هم برسد 48است به 
منظوره از  انگيز كهور و چريش براي هدفهاي چند شگفت
هاي روان و مورد استفاده  جلوگيري از حركت ماسه: قبيل

ي و غالف براي دامهاي يقرار گرفتن اندامهاي هوا
توسعه  »سيلو پاستورال«نشين اين اراضي  يان حاشيهيروستا

در ايران نيز ). 1372ابراهيمي رستاقي، (يافته است 
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مطالعات متعددي در ارتباط با كاشت كهور و آكاسياهاي 
مختلف انجام گرفته است كه  هدفهايبومي و غيربومي با 

، صالحه )1380(پور  توان به مطالعات سلطاني از جمله مي
در . اشاره نمود) 1383(و عالم زاده ) 1382(تري شوش

اي  استان خوزستان طي چهار دهه گذشته كارهاي ارزنده
شيميايي و در نهايت  وي در ارتباط با تثبيت فيزيك
زار با استفاده از گونه  هاي ماسه بيولوژيكي بر روي عرصه

مطابق آمار بيست ساله . استانجام گرفته » سمر«
ه شده از سوي سازمان مديريت و ارائ) 1365ـ1385(

هكتار از  114/141حدود در ريزي استان خوزستان  برنامه
گونه  وسيله بهاي خوزستان  اراضي بياباني و ماسه

Prosopis julifolra  مورد استفاده قرار گرفته است.  
  
  واد و روشهام

  موقعيت جغرافيايي و آب و هوايي
در شمال هاي روان  هاي ماسه محل آزمايش در عرصه

كيلومتري شمال غرب  20غرب رودخانه كرخه واقع در 

متر  70ارتفاع آن از سطح دريا . بستان واقع شده است
و عرض شرقي درجه  48طول جغرافيايي . باشد مي

نزوالت . است شمالي دقيقه 43درجه و  31جغرافيايي 
بارندگي  بيشترين ميزان. صورت باران است هجوي عمده ب

آمار سالهاي . باشد ل بهار ميان و اوايدر ماههاي زمست
دهد كه ميانگين  سال نشان مي 6مدت ه ب 1383تا  1378

حداكثر مطلق درجه  ميليمتر، 46/189بارندگي منطقه 
درجه سانتيگراد، ميانگين درجه  2/50حرارت ساالنه 

درجه سانتيگراد، حداقل مطلق درجه  7/24حرارت ساالنه 
يگراد و تبخير ساليانه درجه سانت 3/1حرارت ساالنه 

بندي  در تقسيم .)1جدول (ميليمتر بوده است  82/3691
 داراي اقليم بياباني گرم ، منطقهآب و هوايي از نظر آمبرژه

از نظر دومارتن داراي اقليم خشك، گرم و خشك و  و
  ).1378، و همكاران صالحي(گرم است  نيمه

  
  1383تا  1378بستان از سال  هاي ايستگاه سينوپتيك هواشناسي مؤلفه -1جدول 
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 جريان بادهاي منطقه

منطقه مورد نظر جزء دشتهاي  ،از نظر هواشناسي
باشد و جريانهاي هوايي اين  ساحلي خليج فارس مي

ل جرياني نخست شام. دهند منطقه را دو مؤلفه تشكيل مي
طرف هندوستان و خاور دور  است كه از درياي مديترانه به

نمايد و از دو شاخه تشكيل يافته، يكي از  حركت مي
در  حركتگذرد و پس از  سواحل جنوبي درياي سياه مي

گردد  امتداد رود ارس وارد سواحل جنوبي درياي خزر مي
و شاخه ديگر آن پس از عبور از درياي اژه در سواحل 

 گردد كه يكي از مركز ايران و مت مييه دو قسسور
طرف  بهسمت شمال هندوستان عبور نموده و  بهبلوچستان 

رود و ديگري متوجه خليج فارس گرديده  خليج بنگال مي
نمايد  و در امتداد سواحل آن همين مسير را طي مي

  ).1354پاشايي، (
جريان هوا از قسمت استوايي به سوي  ،مؤلفة ديگر

ي است كه يك شاخه آن از خليج بنگال حركت شمال غرب
شود و شاخة ديگر آن از طريق  كرده و متوجه مكران مي

. وزد سوي سواحل ايران مي بهخليج بمبئي و درياي عمان 
شود،  مهمترين بادهاي اين منطقه به سه گروه تقسيم مي

 9/46باشند كه  گروه اول بادهاي غربي و شمال غربي مي
اي تابستاني از درصد باده 8/46و  درصد بادهاي بهاري

اين بادها در فصل پاييز و زمستان نيز  .باشد اين جهات مي
درصد كل  1/44و  5/32اهميت خود را از دست نداده و 
اين بادها بيشتر با . دهند بادهاي اين فصول را تشكيل مي

پاشايي، (باشند  گرد و غبار همراه بوده و گرم و خشك مي
1354 .(  

بادهاي شرقي و جنوب شرقي است كه به گروه دوم 
علت  بهاين بادها . شوند زبان محلي باد شرجي ناميده مي

گيرند بيشتر مرطوب  اينكه از منطقه استوايي سرچشمه مي
سومين گروه بادهاي اين  .باشند و با بارندگي همراه مي

منطقه بادهاي جنوب و جنوب غربي هستند كه به زبان 
در تابستان و پاييز  ويژه بهشوند و  ميمحلي باد جبله ناميده 

درصد كل بادهاي غبارزا را  6/60طوركلي  هب. اهميت دارند

در اين منطقه بادهاي شمالي، شمال غربي و غربي تشكيل 
دهند كه كميت آن در فصول مختلف يكسان نبوده،  مي
درصد،  1/65درصد، در تابستان  7/69كه در بهار  طوري به

درصد را تشكيل  5/37و در زمستان  درصد 9/57در پاييز 
بادهاي جنوبي، جنوب غربي و جنوب شرقي در  .دهند مي

درصد  4/42درجه دوم اهميت قرار داشته و در مجموع 
   ). 1354پاشايي، ( دهند كل بادهاي غبارزا را تشكيل مي

  
  شناسي محل اجراي طرح مشخصات خاك

ز اي ا هاي ماسه تپه USDAبندي  تقسيم طبقه براساس
قرار  (Fine sand)نظر بافت در محدودة ماسه ريز 

درصد و ميزان ماسه  97ميزان ذرات ماسه ريز . گيرند مي
و ماسه خيلي ريز از چند درصد  (Coarse sand)درشت 

اي  هاي ماسه درصد اشباع ذرات ماسه تپه. نمايد تجاوز نمي
تناوب اندازه ذرات و همچنين ميزان رس و الي  بهبستان 
درصد وزني  28تا  22ستگي داشته و مقدار آن بين آنها ب

وزن مخصوص ظاهري ). 1373روحـي پور، (متغير است 
متر گرم بر سانتي 65/2خصوص واقعي آن و وزن م 64/1

 03/0 (EC)قابليت هدايت الكتريكي . مكعب است
  .باشد موز بر سانتيمتر مي ميلي

pH  سرعت آستانه . متغير است 4/8تا  9/7خاك بين
سرعت باد حداكثر كيلومتر در ساعت و  23سايش فر

سطح آب زيرزميني . باشد كيلومتر در ساعت مي 80منطقه 
هاي سيالبي  منطقه متغير و تابع شرايط فيزيوگرافي و دوره

 .باشد ميرودخانه كرخه 
  زار ماسه هاي  پوشش گياهي طبيعي عرصه

گياهان شناسايي شده در عرصه مورد مطالعه عبارتند 
  :از

 Alhagi camelorum, Artemisia scoparia, 

Calligonum intertextum, Calotropis procera 

Capparis spinosa, Citrulus colocynthis, Cyperus 

conglomerates, Pennisetum divisum Prosopis 
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farcta, Stipagrostis plumose, Tamarix leptopetala, 

Ziziphus spina- Christi. 
  

  يقروش تحق
  :اجراي طرح شامل دو مرحله بود

 توليد نهال) الف

هاي مورد  آوري بذر گونه در مرحله اول پس از جمع
  ,Prosopis juliflora, Acacia victoriae) بررسي

 A. farnesiana)برايبذر از استراليا و پاكستان  أبا مبد 
توليد در نهالستان، اقدام به كاشت بذرها در گلدانهاي 

. سانتيمتر گرديد 15سانتيمتر و قطر  25طول پالستيكي به 
بوده ) رسوبهاي حاشيه رودخانه(خاك مورد استفاده سبك 

مخلوط و در هر گلدان  3به  1نسبت   بهو با كود حيواني 
بذر كشت شد و براي حفظ رطوبت پس  3تا  2در حدود 

بذر . از كشت با سبوس برنج سطح گلدانها پوشانده شد
اوايل (در نهالستان در فصل بهار  هاي مورد بررسي گونه

ذكر   بهالزم . كشت گرديد) 1379تا اواخر فروردين ماه 
هاي  زني بذرها در خزانه، مراقبت است كه پس از جوانه

الزم از جمله آبياري مناسب، حذف علفهاي هرز، مبارزه 
بعد از سبز شدن بذرهاي . با آفات و بيماريها انجام شد

برگه  4ـ5ماني كه نهالهاي جوان كاشته شده در گلدانها ز
نسبت به تنك كردن آنها اقدام و در هر گلدان فقط  شدند،

  . يك نهال نگهداري گرديد
 

  كاشت نهالها در عرصه مورد نظر )ب
ها در  اينكه تأمين رطوبت مورد نياز گونه  بهبا توجه 
اي  هاي ماسه تنها متكي بر نزوالت جوي در تپه اين بررسي

براي جلوگيري از حركت ماسه در اثر  راينبناب ،باشد مي
ها از  زش باد و ذخيره سازي رطوبت در اين عرصهو

همين منظور از نفت كوره  به. هاي نفتي استفاده شد مالچ
تا  905/0كه وزن مخصوص آنها بين  1400و  1100
زمان مالچ پاشي، پس از . باشد استفاده گرديد مي 932/0

اي و  هاي ماسه از تثبيت تپه اولين باران مؤثر انجام و پس
به عرصه  1379زارها، نهالها در اواخر بهمن ماه  ماسه

  ).اند ارائه شده 2جدول ابعاد نهالها در (انتقال داده شدند 
  

  
  هاي مورد بررسي در زمان انتقال از نهالستان به عرصه اندازه طول و قطر نهال گونه -2 جدول

A. farnesiana Acacia victoriae Prosopis juliflora گونه 

 )سانتيمتر(ارتفاع  80 45 90

  )ميليمتر( قطر يقه 4 3 5
  

آزمايش در قالب طرح آماري بلوكهاي تصادفي يكبار 
خرد شده در سه تكرار انجام و طرز قرار گرفتن بلوكها 

فواصل . عمود بر جهت باد غالب منطقه در نظر گرفته شد
) متر 5×5و  4×4، 3×3(ها در سه سطح  كاشت گونه

صورت خالص و  هها ب عنوان تيمار اصلي و كاشت گونه به
. عنوان تيمار فرعي در نظر گرفته شد بهسطح  6در  آميخته

متر و فاصله تكرارها از  5فاصله واحدهاي آزمايشي 
 . باشد متر مي 7يكديگر 

تا  1380(ها هر ساله  آماربرداري از درصد بقاي گونه
در . و پاييز انجام گرديددر دو نوبت بهار ) 1384

آماربرداري بهاره فقط تعداد نهالهاي زنده شمارش و 
هدف از آن، تعيين درصد تلفاتي بود كه در نتيجه سرماي 

در  .زمستان يا احياناً در موقع كاشت حاصل شده بود
آماربرداري پاييز، نهالهاي زنده شمارش شد كه در نتيجه 

زياد تابستان نيز ميزان تلفات ناشي از خشكي و حرارت 
اندازه ارتفاع و قطر تاج پوشش درختان . مشخص گرديد
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بعد از كاشت با استفاده از  ،ها از سال دوم و درختچه
متر در آلومينيومي مدرج تا دقت يك سانتيهاي فلزي  لوله

نتايج آماربرداريها در . انتهاي فصل رويش صورت گرفت
مورد تجزيه و  SASافزار  پايان هر سال با استفاده از نرم

ها بر  تجزيه واريانس گونه. تحليل آماري قرار گرفت
ماني، ميانگين ارتفاع و قطر تاج  حسب ميانگين زنده

دار ميان آنها از  پوشش انجام  و با مشاهده اختالف معني
  .آزمون دانكن در سطح يك و پنج درصد استفاده شد

  
  نتايج

 براساس سال، 5هاي ارزيابي پس از  با توجه به مؤلفه
دهد كه ميان  نشان مي) 3جدول (نتايج مندرج در 

هاي درصد  هاي مورد بررسي از لحاظ مشخصه گونه
ماني، رشد ارتفاعي، قطر تاج پوشش و همچنين  زنده

اثرات متقابل گونه و فاصله كاشت بر روي تاج پوشش 
. آماري وجود دارد نظراز % 1داري در سطح  اختالف معني

گردد كه از نظر درصد  مي  ها مشاهده با مقايسه ميانگين
هاي مورد بررسي در طي دورة  ماني ميان گونه زنده

كه  نحوي به ،اند آزمايش در سه گروه مجزا قرار گرفته
درصد  72با  P. julifloraماني به گونه  حداكثر درصد زنده

درصد  23و   A. victoriaeدرصد به گونه  62و بعد از آن 
  ).4جدول (باشد  مي A. farnesianaبه گونه 

  

  
  ماني، ارتفاع و قطر تاج پوشش  ها بر حسب درصد زنده ـ تجزيه واريانس گونه 3جدول 

  درجه آزادي  منابع تغييرات 
 مجموع مربعات

  ماني زنده
  )درصد( 

  رشد ارتفاعي
 )متر( 

  قطر تاج پوشش
 )متر( 

(R )  2  تكرار  n.s902/20 n.s 1830/0 n.s 0349/0 

(d) 181/404**  2  )تيمار اصلي(ه كاشت فاصل n.s 0407/0 **7634/2 

(d)  0503/0 0775/0 491/17 4 خطاي آزمايش 

(S) خالص و مخلوط( گونه(  
  )تيمار فرعي(

8 **531/4706 **477/15 **543/16 

(ds)  223/55** 16 گونه× فاصله كاشت n.s 0589/0 **1446/0 

 (S) 0468/0 0582/0 303/18 48 خطاي آزمايش 

(G) 80 كل    
  .دار معني عدم وجود اختالف: n.s، درصد 1دار در سطح  اختالف معني: **      ،درصد 5دار در سطح  اختالف معني: *

  
  %1آزمون دانكن در سطح هاي مورد بررسي  ماني گونه ـ مقايسه ميانگين زنده 4جدول 

 بندي طبقه (%)زنده ماني ميانگين نام گونه
Prosopis juliflora72 A 

Acacia victoriae62 B 

A. farnesiana5/22 C 

  .هستند% 1در سطح دار  اختالف معني حروف غيرمشترك به معناي
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گونه كه از جدول مقايسه ميانگين رشد ارتفاعي  همان
گردد سه گونه مورد بررسي در سه گروه مجزا با  معلوم مي

ار تفاوتهاي اندك در كشت هاي خالص و آميخته  قر
متر  9/4تا  8/4با   P. julifloraكه گونة  طوري هب .گيرند مي

 70/3تا  11/3ها و بعد از آن  بندي ميانگين در باالي طبقه
  و در رتبه آخر به گونـــه A. victoriaeمتر به گونــه 

 A. farnesiana   جدول (متر تعلق دارد  84/1تا  74/1با
در نيز  هاي مورد بررسي قطر تاج پوشش گونه). 5

بندي در بين  اند كه اين گروه گروههاي مختلفي قرار گرفته
 ها و تيمارهاي مختلف كشت خالص و آميخته هر گونه

در ميان » سمر«گونه كه  طوري بهشود،  گونه مشاهده مي

ترين قطر تاج پوشش با يشهاي مورد بررسي داراي ب گونه
 A. farnesianaمتر و حداقل آن مربوط به گونه  5حدود 

البته اين مؤلفه  ).5جدول ( متر بوده است 2با حدود 
الص و آميخته نيز قرار گرفته هاي خ تحت تأثير كشت

هاي اثرات متقابل  با بررسي جدول مقايسه ميانگين. است
ها در كشت هاي خالص و آميخته با فواصل كاشت  گونه

گردد كه بيشترين رشد تاج اختصاص  مختلف مشاهده مي
مربوط به تيمارهاي مخلوط اين گونه » سمر« به گونه كهور

اشت با دوگونه ديگر و نيز كشت خالص كهور با فواصل ك
  ).5جدول (متر بوده است  5

  
  %)1(دانكن  وآميخته شتهاي خالصكردهاي مورد بررسي  گونهوقطرتاج پوشش ارتفاع هاي  ـ مقايسه ميانگين 5جدول

 نام گونه
 ميانگين ارتفاع

 )متر(

  ميانگين قطرتاج پوشش
 )سانتيمتر( 

S1  b69/3  c93/3 
S2  d84/1  e93/1 
S3  a9/4   b79/4 
S4  c31/3  c86/3 
S5  c11/3  d44/3 
S6  d82/1  e92/1 
S7   d 74/1  e97/1 
S8  a86/4  ab02/5 
S9  a81/4  a28/5 

  =S1 آكاسيا ويكتورياكشت خالص    =S4)فارنزينا با(كشت آميخته ويكتوريا    =S7 )با كهور(كشت آميخته فارنزينا 
     =S2كشت خالص آكاسيا فارنزينا      =S5)با كهور(كشت آميخته ويكتوريا      =S8)با ويكتوريا(كشت آميخته كهور 
       =S3)سمر( كهور كشت خالص  =S6) با ويكتوريا(كشت آميخته فارنزينا      =S9)با فارنزينا(كشت آميخته كهور 

  .داري دارند اختالف معني% 1در سطح  ،دي كه در ستونها داراي حروف غير مشترك هستنداعدا



  81  1شمارة  16حقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد فصلنامة ت

  

  %1ـ مقايسه ميانگين اثرات متقابل گونه و فاصله بر قطر تاج پوشش در كشت هاي خالص و آميخته آزمون دانكن در سطح  6جدول 

 نام گونه

(S) 

  )متر(فاصله كاشت 
(d) 

3 4 5 

S9 a10/5 a37/5 a37/5 

S8 b7/4 a 10/5 a27/5 

S3 b6/4 b63/4 a13/5 

S1 d6/3 c10/4 c10/4 

S4 d37/3 c2/4 c0/4 

S5 d03/3 d27/3 c03/4 

S2 f83/1 f70/1 e27/2 

S6 f6/1 f67/1 e50/2 

S7 f6/1 f80/1 e50/2 
  =S1كاسيا ويكتوريا آكشت خالص    =S4)با فارنزينا(كشت آميخته ويكتوريا    =S7 )با كهور(كشت آميخته فارنزينا 

     =S2كشت خالص آكاسيا فارنزينا      =S5)با كهور(كشت آميخته ويكتوريا      =S8)با ويكتوريا(كشت آميخته كهور 
      =S3)سمر( كهور كشت خالص  =S6) با ويكتوريا(كشت آميخته فارنزينا      =S9)با فارنزينا(كشت آميخته كهور 

  .داري دارند اختالف معني% 1در سطح  ،غير مشترك هستند اعدادي كه در ستونها داراي حروف

 بحث
هاي  ل مهم و مطرح در تثبيت بيولوژيكي عرصهئاز مسا

ها با شرايط سخت  زار استقرار و درصد بقاء گونه ماسه
از ديگر عوامل مؤثر . اقليمي و ادافيكي منطقه است

ميزان رشد ارتفاعي، قطر تاج پوشش و اثرات  بهتوان  مي
ابل فاصله بر تاج پوشش و بعضي از صفات كيفي مانند متق

زايي، چراي سرشاخه و غالف و شادابي بر روي  شاخه
بعد از پنج سال در . هاي تحت بررسي اشاره نمود گونه

در » الدبس ام«زارهاي منطقه  شرايط بدون آبياري در ماسه
و » سمر«هاي كهور  جنوب غرب بستان نشان داد كه گونه

A. victoriae  از نظر بقاء نسبت به گونهA. farnesiana  
توانند ضمن جلوگيري از فرسايش  اند و مي برتري داشته

هايي  ل حفاظت و تقويت خاك گونهيبادي و حل مسا
. باشند» چراي سرشاخه و غالف«مناسب از نظر تغذيه دام 

مؤيد دارا بودن ساير محققان بررسيهاي انجام يافته توسط 
شار از پروتئين سرشاخه اين ارزش غذايي و سر

راي دامهاي عنوان علوفه ب هتوان آنها را ب هاست كه مي گونه

  اهلي در فصل خشك زماني كه غذاي قابل مقايسه 
 استفاده نمود ،مقدار كم در دسترس باشد به با آن

(Ramirez et al., 1999; Akhtar et al., 1994; Reddy 
et al., 1992). ندوستان و پاكستان در بررسيهايي كه در ه

  وپيس از زبر روي غالف درختان جنس پرو
كربوهيدرات و روغن انجام گرفت  لحاظ پروتئين،

 55تا  44درصد پروتئين،  30(كه تا  آن دارداز  تياكح
وجود دارد ) درصد روغن 7ـ 8درصد كربوهيدرات و 

  همچنين در بررســـــي كه توسط ). 1374گرنجر، (
  ب هضم غالف يروي ضرابر ) 1383(عالم زاده 

  سمر انجام گرفت، مادة خشك غالف كهـور 
درصد، پروتئين خام  34/63درصد، مادة آلي  78/59
  و مجمـــوع مواد  8/48درصد، الياف خام  15/60

  . درصد محاسبه گرديد 15/62مغذي، قابل هضم 
  بر  )1382(در بررسي كه توسط صالحه شوشتـري 

  هاي  هاي گونه ي سرشاخهيشيميا روي تركيبهاي
Acacia victoriae ،A. farnesiana  وA. acuminata   در
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كه  دادنتايج نشان  ،سال انجام گرفت 6تا  2سنين مختلف 
درصد  37/24ها داراي پروتئين خام متغيري از  اين گونه

برخوردار هستند ) حداقل(درصد  43/13و تا ) حداكثر(

علوفه در چراي عنوان  بهكه اين نشانگر ارزش غذايي آنها 
 ). 7 جدول(دام است 

 
  )1382صالحه شوشتري، (ـ نتايج تركيبهاي شيميايي سه گونه آكاسيا  7جدول 

 نام گونه ماده خشك پروتئين خاكستر فيبر خام
سالگي 6 سالگي 4 سالگي 2 سالگي6 سالگي 4 سالگي2 سالگي6 سالگي4 سالگي2 سالگي6 سالگي4 سالگي 2

0/26  9/25  2/29  84/8  92/7  12/8  92/22  37/24  06/22  74/96  36/96  41/96  Acacia farnesiana

7/23  8/25  7/27  97/6  45/6  16/7  94/19  15/16  43/13  13/96  76/95  88/95  A. victoriae

4/25  9/24  6/21  2/9  7/5  6/6  49/13  47/18  64/13  3/95  7/95  0/95  A. acuminata 

  

ميانگين قطرتاج در گونه كه از جدول بررسي  همان
صورت كشت خالص و  بههاي مورد بررسي چه  گونه

گردد، گونه سمر در كشت هاي آميخته از  آميخته معلوم مي
قطرتاج بيشتري نسبت به كشت خالص خود برخوردار 

اي سبب محدود شدن  بوده كه دليل اين امر رقابت گونه
رشد تاج تا حدي كه تداخل تاجهاي درختان مجاور 

هاي  در كشت. متر شده است 3×3در فواصل  ويژه به
  A. farnesiana  تاج درختان كهور با گونه آميخته قطر

بوده است،  A. victoriaeبرتر از كشت مخلوط با گونه 

در   A. farnesianaزيرا حداكثر ميانگين رشد عرضي تاج 
متر بوده است كه در نتيجه گونه سمر تاج خود  2حدود 

. گيرد ر حالت چيره نسبت به آن قرار ميرا باال كشيده و د
چه در كشت خالص و  A. victoriaeگستردگي تاج گونه 

از رشد بهتري  A. farnesianaصورت آميخته با  هچه ب
ولي با گونه سمر تحت تأثير غالبيت . برخوردار بوده است

از سال چهارم بعد از استقرار بر روي  ويژه اين گونه به
  ).1شكل (گيرد  زار قرار مي سهاي و ما هاي ماسه تپه
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افزايش تاج پوشش رابطه  كه شايان ذكر است
كه در فواصل  طوري به ،مستقيمي با فاصله كاشت دارد

متر تاج گسترده سبب افزايش كيفيت چوب در  4بيش از 
در بررسي كه . شود ميت مصارف مختلف حتي سوخ

پاكستان بر  كراچيدر  Ahmad & Zimail (1996)توسط 
منظور  همتر ب 2×5/2روي فاصله كاشت كهور در فواصل 

علت  به ، عمل آمد ههاي روان ب لوگيري از حركت ماسهج
مرگ و مير درختان در بعضي از نقاط، اين فاصله به بيش 

رختان در اين متر رسيد كه در نتيجه الگوي رويش د 5از 
فضاهاي بزرگ با الگوي كاشت رويش درختان كهور در 

داري رويش قطري   يطور معن هفضاهاي بسته متفاوت و ب
متر  5تاج آنها از درختان همسالشان كه در فواصل بيش از 

اين امر نشان دهنده آن است كه . كمتر است ،اند باقي مانده
) متر 3 فواصل كمتر از(ها در فضاي بسته  كاشت گونه

هاي روان  منظور جلوگيري از حركت ماسه هتواند ب فقط مي
  كه كاشت گونه درحالي .با توجه به بيالن آب منطقه باشد

دست آوردن  هكهور در فواصل بيش از پنج متر براي ب
با بررسي جدول . تر است مصارف چوبي در آينده مناسب

و  هاي خالص يانگين اثرات متقابل گونه در كشتمقايسه م
گردد كه  آميخته با فواصل كاشت مختلف معلوم مي

مربوط به » سمر«بيشترين رشد تاج پوشش گونه كهور 
اين گونه با دو گونه  باشد، مي تيمارهاي كشت آميخته

ديگر آكاسيا و نيز كشت خالص خود با فواصل كاشت 
پنج متر است كه علت اين امر چيرگي گستردگي تاج 

زيرا دو  .ستا اي آكاسيا ختچهكهور نسبت به دو گونه در
گونه آكاسيا از نظر رشد تاج داراي سرعت كمتري نسبت 

  بهترين وضعيت رشد تاج گونه. باشند به گونه كهور مي
 A. victoriaeهاي خالص با فواصل  ، مربوط به كشت

 A. farnesianaچهار و پنج متري و كشت آميخته با گونه 
آن، عدم ايجاد  باشد كه علت در كليه فواصل كاشت مي

ها  اي با توجه به سن درختان و درختچه گونه رقابت بين
باشد كه  مي A. farnesianaو كندي رشد گونه ) پنج سال(

حتي در فواصل كاشت سه متري هنوز رقابتي با گونه 

  همراه ندارد و اين در حالي است كه قطر تاج گونه
 A. victoriae  در كشت خالص و در فواصل كاشت سه
اي تا حدودي  دليل شروع رقابت درون گونه بهري مت

ين رشد تاج پوشش اين گونه در همچن. محدود شده است
در فواصل كاشت ويژه  بههاي آميخته با گونه سمر و  كشت

شدت كاهش يافته است و علت آن  بهسه و چهار متري 
با . است A. victoriaeچيرگي تاج كهور نسبت به گونه 

ري محل اجراي طرح و توجه به طبيعت گرمسي
كه در بعضي از سالها (و طوالني درپي  پيخشكساليهاي 

و نيز وزش بادهاي گرم و سوزان ) رسد ماه مي 7تا  6به 
كه از صحراهاي خشك عربستان در فصل تابستان و حتي 

گيرد و همچنين عدم پراكنش  اوايل پاييز منطقه را فرا مي
اجراي بارندگي در سالهاي مختلف و كافي مناسب 

توانند عوامل مهمي در كاهش بقا و  آزمايش كه همگي مي
 بنابراين .باشند) ارتفاعي و قطري(رشد رويشي 

وردهاي علمي و تحقيقي اين پژوهش و بعضي از ادست
هاي مورد بررسي  گونه) فيمثبت و من(ويژگيهاي كيفي 

  :شوند اولويت بندي مي بشرح زير
وارد بررسي شده در كليه م :Prosopis juliflora گونه

بقاء، رشد ارتفاعي و قطري، گستردگي تاج و كيفيت (
. گونه برتري نسبت به دو گونه ديگر بوده است) چوب

درجه  يكي از نكات منفي، حساس بودن به دماي زير صفر
ي شده و در يكه سبب خشكيدگي كل اندام هوا باشد مي

عنوان يك عامل منفي در اين گونه محسوب  بهنتيجه 
ولي  ،نمايد رويش مي دوباره اگر چه در اوائل بهار. دشو مي

شناسي حائز اهميت  داري و جنگل اين نكته از نظر جنگل
ها و  هاي موجود بر روي ساقه همچنين تيغ  .است

ها، چراي آن را براي دامهايي مانند گوسفند و بز  سرشاخه
 شايان ذكر است .(Andersson , 2005)نمايد  مشكل مي

از يك . كهور داراي ارزش غذايي است فقط غالف كه
كيلوگرم غالف در هر  40حدود در  سمر درخت بالغ

اين يادآوري  .(Andersson, 2005) آيد دست مي ههكتار ب
گونه زادآوري طبيعي در  نكته ضروري است كه هيچ
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  زار استان خوزستان در اين گونه هاي بياباني و ماسه عرصه
  .شديد وجود ندارددليل كمبود رطوبت و گرماي  به

موطن اصلي اين گونه استراليا  :Acacia victoriae گونه 
است كه در طي دو دهه اخير مطالعات سازگاري آن در 

زار استان با موفقيت انجام گرفته  هاي بياباني و ماسه عرصه
تعليف كل : از قبيلاين گونه داراي ويژگيهايي . است

ساسيت به ي توسط دام، عدم داشتن حاندامهاي هواي
، فاقد تنه واحد و داشتن تاج »زير صفر«تغييرات دما 
  .دشبا گسترده مي

اگرچه از نظر بقاء داراي كمترين  :A. farnesiana گونه
درصد نسبت به دو گونه ديگر در منطقه مورد آزمايش 

اندامهاي « از ولي داراي ارزش غذايي مناسبي ،بوده است
براي ارزش يگري ددر بررسي . باشد مي» هوائي و غالف

مشخص ) گوسفند و بز(غذايي اين گونه در تغذيه دامها 
گونه اثر سويي در تغذيه دام وجود نداشته و  هيچ شد،

نيز  invitro و  invivoضرايب هضم آنها نيز به روشهاي 
شايان ذكر  .(Ramirez et al., 1999) تعيين گرديده است

ماي زير مانند كهور به د A. farnesianaاست كه گونه 
طوركلي از نقش مهم اين  هب. باشد حساس ميدرجه صفر 
توان به حفاظت  زار مي هاي ماسه كاريها در عرصه جنگل

خيزي يري از فرسايش بادي، افزايش حاصلخاك و جلوگ
هاي تثبيت كننده ازت،  رويشگاه با استفاده از گونه

منظور تأمين  بهزار  هاي ماسه نمودن عرصهدرختكاري 
حيات وحش، تعديل آب و هوا، ايجاد منظر و در زيستگاه 

نهايت ايجاد شرايط مناسب براي استقرار پوشش مرتعي 
اي براي استمرار  و همچنين پشتوانه) زيراشكوب(

يان يبراي روستاويژه  بهكشاورزي پايدار در پايين دست و 
 .نشين اين اراضي و دامهاي آنان اشاره نمود حاشيه

ت آمده، همچنين اهميت دس هبا توجه به نتايج ب
آكاسيا در فلور طبيعي منطقه از نقطه نظر تغذيه  هاي هگون

، تقويت و حفاظت )چراي سرشاخه و غالف بذر(دام 
خاك، تأمين سوخت و مقاومت در مقابل عوامل اقليمي و 

در سطح  A. victoriaeشود كه از گونه  ادافيكي توصيه مي

هاي شني  در تپه تري توسط ادارة كل منابع طبيعي گسترده
در شرايط ديم ) حد ارتفاع بحراني(متر  9با ارتفاع كمتر از 

ماني  اگرچه از زنده A. farnesianaگونه . كشت گردد
داراي ارزش غذايي مناسبي  اما برخوردار نبود، بيشتري

اي براي تغذيه دامهاي  عنوان منبع علوفه بهتواند  بوده و مي
توصيه  زيادن با تراكم آ با كشت بنابراين .منطقه باشد

چنانچه هدف كشت تلفيقي گونه كهور پاكستاني . گردد مي
ها  دليل اختالف رويشي گونه به ،هاي آكاسيا باشد با گونه

منظور كاهش مسائل رقابتي  هبو ) رشد ارتفاعي و قطري(
ها از نظر ميزان رطوبت قابل استفاده با توجه به  بين پايه

اي كه از لحاظ جهت باد  سههاي ما وضعيتهاي مختلف تپه
غالب، شرايط فيزيكي، شيب و نور داراي تفاوت اساسي 

به اهداف  با توجهها  بهتر است كاهش تراكم پايه ،هستند
، نقش بادشكن، حمايتي و تثبيت شنهاي روان(مورد نظر 
كم  اي و توليد چوب كار ، حمايتي و علوفهحفظ منظر

م شدن بذرهاي در صورت فراه. در نظر گرفته شود )قطر
  و Acacia georgiana، A. modestaهاي  گونه

 A. senegal ها در مناطق فوق مورد  سازگاري اين گونه
عمل  هبا توجه به مشاهدات ب. بررسي و ارزيابي قرار گيرد

دليل  بهگردد كه كاشت نهالهاي دو ساله  آمده، توصيه مي
 اي و جذب بهتر رطوبت و نيز امكان توسعه سيستم ريشه

كاشت آنها در عمق بيشتر در طرحهاي تحقيقاتي مشابه 
هاي  از آنجا كه عرصه. مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد

 يبالقوه و توليد بيولوژيكاستقرار ماسه زار داراي توان 
) اي و خشبي علوفه(بررسي بيوماس  بنابراين ،هستند
  .هاي مورد بررسي، ارزيابي گردد گونه

  
  سپاسگزاري
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Abstract  
In order to select the optimum interplant distance and determination the best species for biological sand 
dune fixation, this study was carried out on sandy hills of  (Khouzestan province) located in southwest of 
Iran. There are about 350,000 ha of sandy dunes and sandy lands in Khouzestan. During the past 40 years, 
different physical, chemical and biological operations were applied to stabilize these lands and the results 
were all satisfied. This experiment was conducted in 1999 under rain fed conditions and statistical method 
of split plots and Fully Randomized Design Complete Blocks, with three replicates. The main treatments 
consisted of three levels of spacing (3×3m, 4×4m and 5×5m), and the secondary treatments consisted 
of three species (Prosopis juliflora, Acacia victoriae and A. farnesiana) in form of pure and mixed (50%) 
in six levels. The measured characteristics were: survival, mean height, crown diameter and the effect of 
interplant distance. In this study, a petroleum mulch cover was applied to stabilize the sandy dunes 
against wind erosion. After five years, the data were analyzed. The results showed that the greatest 
survival rate belonged to the species of P. juliflora and A. victoriae with 73 and 62 percent, respectively. 
The species of P. juliflora attained to the highest mean height in pure plantation with 4.9 meter followed 
by A. victoriae and A. farnesiana with 3.69 and 1.84 meters respectively. The highest crown diameter 
(5.28 m) achieved by P. juliflora in mixed plantation with A. farnesiana and the least (1.9 m) in all 
treatments was measured by A. farnesiana. 
 

Key words: sand dune stabilization, multipurpose, rain fed, optimum planting spacing.  


