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 چكيده
 بومي مناطق خشك جنوب غربي اياالت متحده آمريكا و  (Simmondsia chinensis (Link) Schneider)درختچه هوهوبا

 احياي مناطق بيابانيفضاي سبز و حفاظت خاك و  از نظر ايجاد كهترين گياهان به خشكي و گرما بوده  شمال مكزيك و از مقاوم
فردي است كه در صنايع داروسازي، ه  روغن منحصر بيا موم مايع  درصد40ي گياه حاوي  ها عالوه دانه هب. حائز اهميت است

منظور بررسي  به. لقوه فراواني دارديز در صنايع سنگين موارد مصرف بامواد و لوازم آرايشي و بهداشتي، توليد روغن خوراكي، و ن
 تعداد 1373 اصله در جهرم و در سال 286 تعداد 1372سازگاري اين گياه در جنوب استان فارس در شرايط آبي و ديم، در سال 

، ميزان رويش طولي و قطر تاج پوشش، فنولوژي،  ماني زنده الرستان غرس و همه ساله درصد  نيمه ايستگاه  اصله نهال در225
 از كايتنتايج بدست آمده در جهرم ح. يدبرداري گرد گيري و يادداشت  اندازهعواملهاي نر و ماده و ساير  تفرق صفات در پايه

آبي و  (ميانگين. براي اولين بار در كشور در اين آزمايش تحقق يافته استهوهوبا  و توليد بذر داردسازش گياه با شرايط منطقه 
 كيلوگرم و ميزان 35، و 22، 15ترتيب در حدود  به 1379 و 1378، 1377هاي   پايه ماده در سال120 بذر توليد شده از )ديم

هاي ماده  بعد رويش طولي، تاجي و محصول پايه بهادامه آبياري از سال چهارم .  برآورد گرديد درصد43گيري شده  روغن اندازه
 در تيمار ديم و رويش طولي و ماني زنده، درصد گرچه در الرستان. داري افزايش داد طور معني ههاي شاهد ب را در مقايسه با نهال
اندازه جهرم رضايت بخش  بهتر خاك و نيز مشكالت حفاظتي،  داليلي از قبيل تغيير پروونانس، بافت سنگين بهتاجي و توليد بذر 

تر براي توصيه به  مئنكسب نتايج مط. مرحله توليد بذر رسيد به گياه هوهوبا در اين منطقه نيز سازگاري نسبي داشته و ولينبود، 
ها و ارقام مختلف  ها، كلن برداران منوط به اجراي فاز دوم تحقيقات در زمينه مقايسه پروونانس ي و بهرهيهاي اجرا دستگاه

 .باشد مي
 

 . ارتفاع، تاج پوشش،ماني زندهمقاوم به خشكي، ، ديم ا، هوهوب:هاي كليدي واژه
 

 مقدمه
عليف دام و حيات ما، قابليت تمقاومت به خشكي و گر

  درصد60 تا 40 اي كه حاوي ويژه توليد دانه ه و بوحش
موم مايع بوده و در صنايع مختلف مورد استفاده قرار 

 ,.Anon(ت  گياه هوهوبا اس بارزگيرد از ويژگيهاي مي

1975; Yermanos, 1973( .هوهوبا  ويشگاه طبيعير
صحراي سونوران در شمال مكزيك و جنوب غربي 

اياالت آريزونـا و كاليفرنيا و نيز شبه (تحده اياالت م
  25در محدودة عرضهاي )  كاليفرنيا در مكزيكي هجزير

 با نام علمي هوهوبا. باشد  درجه شمالي مي32تا 
Simmondsia chinensis (Link) Schneiderاي   درختچه

 چند تنه با سيماي ظاهري بلغا چوبي و  ودو پايه است
فاع ر رويشگاه طبيعي به ارتكروي شكل كه معموالً د

 . سدر مي متر نيز 5 تا 4حداكثر 
 متر ارتفاع از سطح 1500 تا 300درختچه هوهوبا از 

 در محدودة رويشگاه طبيعي هوهوبا، .دروي دريا مي
 ميليمتر 450 تا 100ميانگين ميزان بارندگي ساليانه بين 

 ميليمتر بيشترين 380 در بارندگي بيش از ومتغير بوده 
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 گلهاي هوهوبا در سرماي .كند زان محصول را توليد ميمي
ها  ـ درجه سانتيگراد صدمه ديده و خسارت به نهال5ـ تا 4

 ;Anon., 1974 (  ممكن است شديد باشد-6در سرماي 

Benzioni, 1988(. 
از لحاظ مشخصات خاكي، رويشگاه هوهوبا معموالً 

ي خوب زهكشي شده با بافت يمنحصر به اراضي صحرا
هاي  هاي شني دانه درشت و مخلوط ت از قبيل آبرفتدرش

 در محدودة pH. باشد دانه درشت گراول و رس مي
. )Anon., 1974 ( متغير است8  تا 5رويشگاه طبيعي بين 

است و در مقاوم طور متوسط به شوري  ه گياه باين
را ds/m  13ي كه در كاليفرنيا انجام شده شوري ياهآزمايش

 ,Franco–Vizcaino & Khattach (تحمل نموده است

  در تحقيقات انجام شده در فلسطين اشغالي مقادير.)1990
 TDS)گرم در  ميلي 2580) جمع امالح غير محلول در ليتر
گونه عارضه و اختاللي را در  ي، هيچيدر محلول غذاليتر 

 رويش و ميزان محصول هوهوبا بوجود نياورده است
)Forti, 1973(. دسي زيمنس بر  30/4 اين شوري معادل

 يا نامطلوب براي S3است كه از آبهاي با كيفيت متر 
 وزن بذر را  درصد50 اًتقريب .شود كشاورزي تلقي مي
دهد كه چربي نيست بلكه يك نوع موم  مايعي تشكيل مي

شامل يك مولكول الكل ها  موم. است) Liquid wax(مايع 
 آن با زنجيرة دراز هستند كه يك مولكول اسيد چرب به

ي ي شباهت تركيب شيميا.)Anon., 1974( متصل است
كه ) Sperm whale (عنبر روغن هوهوبا و روغن نهنگ

هاي زياد  كاري قطعات متحرك در حرارت براي روغن
 باعث گرديد )Anon., 1985 (رفتگ مورد استفاده قرار مي

اي را در تحقيقات زراعي و  كه اين گياه جايگاه ويژه
موارد استفادة بالقوه و . اص دهدخود اختص هصنعتي ب

سازي و  چرم :عبارتند ازاختصار   هبالفعل روغن هوهوبا ب
 ،ها، مشمعها و آدامس تهيه الستيك، انواع ورني ،دباغي

 ،، كاغذ كاربن، توليد شمعها عنوان واكس، پوشش ميوه هب
ها  انواع صمغ ، لوازم آرايش، انواع پمادها و شامپووصابون 
توليد روغن  ها و اسيدها، ليد انواع الكلتو ،ها و رزين

 ,Verschuren( جذبغير قابل خوراكي و روغن ساالد 

1989( . 
 مكزيك، استراليا، آرژانتين، فلسطين اياالت متحده ودر 

 هايتحقيقات و آزمايش اشغالي، فرانسه و ساير كشورها
 Hogan (هغاز گرديدهاي قبل آ در دهه كاشت هوهوبا
 et al., 1980 ; Forti, 1973( هاي زيادي   كوششو

نژاد و كشت تجارتي اين  منظور اهلي كردن و اصالح به
 ;Anon., 1975; Benzioni, 1988 (گياه بعمل است

Ehrler et al., 1978; Jacobini, 1990; Milthrope & 
Dunstone, 1989; Paroda & Mal, 1989; Tremper, 

1999.(  
هوبا در دو  طرح سازگاري گياه هو1359در سال 

منطقة اهواز و شوشتر به مرحله اجرا گذاشته شد كه از 
هاي زايشي  لحاظ رويش وضعيت مطلوبي نداشته و اندام

  و1358پور،   روحي وتلوري(نيز در آنها ظاهر نشد 
مؤسسة تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر ). 1363

در زمينه سبزكردن بذر تنها  1362 در سال نيز) كرمان(
گونه   هيچاما )ارتباطات شخصي (ا فعاليت داشتههوهوب

 .گزارش رسمي در اين خصوص منتشر نشده است
 طرح 1362در استان فارس براي نخستين بار در سال 

سازگاري گياه هوهوبا پيشنهاد و پس از تصويب، در سال 
صورت يك آزمايش مقدماتي در الرستان به مرحله  ه ب1363

بر   ).1368 و 1362 مي،مرتضوي جهر(اجرا گذاشته شد 
، طرح تحقيقاتي سازگاري  مقدماتياساس نتايج آن آزمايش

 و 1372هاي  ترتيب در سال بهاين گياه در جهرم و الرستان 
   اجرا گذاشته شد كه نتايج آن در مقاله  به مرحله1373

 . حاضر مورد بحث و بررسي قرار گرفته است
 

  مواد و روشها
  يمياقل  ي ويجغرافيا مختصات

ي و اقليمي هر دو ناحيه در جدول يمختصات جغرافيا
 مناطق  در زمرههر دو منطقه  . نمايش داده شده است1

در مناطق همچنين . شوند  محسوب مي و خشكگرمسيري
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هاي  شناسي حفر و از افق هاي خاك مورد بررسي پروفيل
مختلف نمونه برداري و مورد تجزيه آزمايشگاهي قرار 

.  استه گرديدهيارا 2 آنها در جدول ياتيگرفت كه جز
  درصد3 در هر دو منطقهشيب عمومي زمين انتخاب شده 

 خاك محل اجراي آزمايش هم در جهرم و هم أمنش .است

خاك . باشد  جهرم مي-در الرستان سنگ مادر آسماري
زمايش در جهرم رسوبي آبرفتي دانه درشت بوده و آناحيه 

اما در الرستان قست اعظم آن سنگ و سنگريزه است 
 .استريز  خاك آبرفتي دانه

 
 )١٣٧٨نام،  بي ( مختصات جغرافيايي و اقليمي مناطق جهرم و الرستان‐١ جدول

اي مطلقدماه  منطقه 

 

عرض 

 جغرافيايي

 )شمالي(

طول 

 جغرافيايي

 )شرقي(

ارتفاع از 

 سطح دريا

 )متر(

ميزان بارندگي 

 ساليانه

 )ميليمتر(

ميانگين دماي 

 ساليانه

)سانتيگراد(  

اقلدح  حداكثر 

تعداد 

روزهاي 

 يخبندان

‐٥ ٢١ ٢٠٠ ١١٠٠ º٥٣ ٣٤′ º٢٨ ٣٣′ جهرم  ٣ ٤٦ 

٥/٢٢ ١٥٠ ٧٥٠ º٥٣ ٤٢′ º٢٧ ١٢′ الرستان  ٢‐  ٤٨ ‐ 

 
 ايج تجزيه خاك مناطق مورد مطالعه  نت-2جدول 

 عمقمنطقه

)سانتيمتر(

 رطوبت

 %اشباع

EC 
 )متر/زيمنس دسي(

واكنش 

 اشباع گل

(pH) 

درصد مواد

شونده خنثي

درصد 

كربن 

 آلي

  جذب فسفر قابل

  )گرمكيلو/گرم ميلي(

 پتاسيم قابل جذب

)وگرملكي/گرم ميلي(

 شن

)درصد(  

الي 

)درصد(  

رس 

)درصد(  

بافت 

 خاك

٠‐٤٠  ١/١ ٥٦  ٦/٧  ٢٢/٠٥/٢ ٢١  لوم ٣٧ ١٣ ٥٠ ١٠٠ 

٤٠‐٩٠  ٤٩/٠ ٣٧  ٦/٧  ١٤/٠٤/٢ ٤٣  لوم شني ٣٠ ١٠ ٦٠ ٨٤ 

جهرم

٤٤/٠ ٩٠٢٥‐١٥٠  ٦/٧  ١٠/٠١/١ ٧١  لوم ٣٠ ٢٥ ٤٥ ٣٦ 

٠‐٣٠  ٥/١ ٣٤  ٩/٧  ٥٢/٠٢/٦ ٥٠  لوم ٤٧ ٢١ ٣٢ ٢٤٠ 

٣٠‐٩٠  ٦٩/٠ ٤٤  ٩/٧  ١٨/٠٦/٣ ٥٧  ‐لوم ٢٩ ٢٦ ٤٥ ١١٢ 

لوم رسي

الرستان

٦٥/٠ ٩٠٥٤‐١٥٠  ٩/٧  ١٤/٠٥/٢ ٥٣  شن لومي ١٦ ١٤ ٧٠ ١٠٠ 

 
 كاشت بذر و توليد نهال

  فراهم شده توسطهايبذر ،1371 اواسط تابستاندر 
FAO  با مخلوطي ي پالستيكي گلدانهادر آريزونا أبا مبد 

  پر شده و1: 1:1نسبتهاي  بهترتيب  بهاز ماسه، خاك و كود 
 سانتيمتري كاشته 2در هر گلدان تنها يك بذر در عمق 

 از ،گلدانها روزانه آبياري شده و كليه عمليات مراقبت. شد
 .فتاب شديد اعمال گرديدقبيل وجين و حفاظت از آ

 

  تحقيقروش
 اصله از نهالهاي 286، تعداد 1372در فروردين ماه 

 سانتيمتر 20توليد شده كه ميانگين بلندي آنها در حدود 
بود به جهرم منتقل و در محل نهالستان اداره منابع طبيعي 

  . گرديدندكشتمتر  2×3فواصل  بهي يها اين شهر در گود
 روز يك بار انجام 15رح، آبياري هر در سال اول اجراي ط

 در هر نوبت گرديده و حجم آب آبياري براي هر نهال
 ليتر بود، اما در ماههاي تير و مرداد فواصل 13 آبياري
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 در شهريور ماه دوباره روز تقليل داده شد و 10آبياري به 
ماه آبياري  روز آبياري انجام و از نيمه مهر15با فاصله 

از سال دوم تا سال چهارم . ف گرديدكامل متوقطور  به
اجراي طرح، همه ساله در فصول بهار و تابستان، 

موع چهار نوبت آبياري براي همه نهالهاي كاشته جمدر
 از سال . گرديد قطعكلي ه بشده انجام و سپس آبياري

 86 در مجموع (بعد دو رديف از نهالهاي هوهوبا بهچهارم 
 از اواسط بهار تا اوايل اي سيستم آبياري قطره بوسيله )پايه

آبياري  صورت محدود  بهپاييز هر دو هفته يك بار
در  (هاي درختان كه آبياري ساير رديف  درحالي،شدند مي

براي مقايسه  .كلي قطع گرديد ه ب) پايه200مجموع 
 از   ماده  پايه37، هاي آبي و ديم هاي هوهوبا در تيمار پايه

 عواملفي انتخاب و صورت تصاد هر يك از دو تيمار به
از آزمون استفاده ارتفاع، قطر تاج و وزن بذر در هر پايه با 

t 1373ماه  در فروردين همچنين. مورد مقايسه قرار گرفتند 
  تعدادي بذر هوهوبا با مبدأ استراليا در نهالستاندوباره
، تعداد 1373يز سال ي ممسني كشت و در اواخر پانورآباد

وليد شده به الرستان منتقل و در هاي ت  اصله از نهال225
قالب طرح آماري بلوكهاي كامل تصادفي در چهار تكرار 

 متر در ايستگاه 2×3فواصل  بهو و با چهار تيمار آبياري 
بدون : شاملتيمارها  .جهاد سازندگي كشت گرديدند

 .بود روز 15 روز و دور 30 روز، دور 45آبياري، دور 
اي هرز در چندين نوبت ه عمليات وجين و مبارزه با علف

انجام گرديد و از سموم و يا كود و غيره مطلقاً استفاده 
 .نشد

ماني، ميزان رويش   از قبيل درصد زنده رويشيعوامل
طولي و تاجي، چگونگي تفرق صفات نهالهاي نر و ماده، 

 مربوطه در هر دو عوامل توليدي و ساير هايميزان بذر
برداري   و يادداشتگيري منطقه جهرم و الرستان اندازه

مورد تجزيه و   SASنرم افزار  بوسيلهها  كليه داده .گرديد
 . قرار گرفت آماريتحليل
 
 

 نتايج
 كاشت بذر و توليد نهال در خزانه

ها   روز پس از كاشت بذر، لپه10در حدود 
شدت متورم شده و تقريباً حجم آنها  هب) كوتيلدونها(
 درصد جوانه 1شكل. رسيد اندازه حجم يك گردو مي به

. دهد در خزانه را نمايش ميدر طول زمان  هازني بذر
گونه كه از نمودار پيداست، دو هفته پس از كاشت  همان

 سبز شدند و درصد ها بذردرصد 12تنها در حدود 
 روز به 40 و پس از درصد 65 ماه به 1زني پس از  جوانه

در واقع تا دو هفته پس از كاشت، درصد . رسيد  درصد 93
زني  هنگ جوانهآ بود و از آغاز هفته سوم، اندكزني  جوانه

 .  )1شكل ( ناگهان افزايش يافت
 وضعيت )2 شكل(در مورد رويش گياه در خزانه 

رويش نهالها در خزانه از هنگام كاشت تا سن هشت 
. دهد را نشان مي) زمان انتقال به زمين اصلي(ماهگي 

 كند و ميانگين اه پايه پيداست رشد شكلگونه كه از  همان
 22 ماه 8 سانتيمتر و بعد از 12رويش آنها پس از دو ماه 

ها تا  طور كلي، آهنگ رويش طولي نهال هب. سانتيمتر بود
بعد آهنگ رويش  بهماهگي شديد بود اما از آن  سن سه

 .  كاهش يافت
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 هاي هوهوبا   نهال طولي وضعيت رويش‐ ۲ لشك

 بهرام ممسني   سرابدر نهالستان

 

 چگونگي رويش و استقرار گياه در زمين اصلي

 آزمايش جهرم

 سالگي 6هاي هوهوبا در سن  ماني درختچه درصد زنده
.  بوده است درصد99 زدر هر دو قسمت آبي و ديم بيش ا

شده در طول نهالهاي كاشته   و قطرتاجارتفاعميانگين 
 4 و 3 شكلهايترتيب در  به 1378 لغايت 1372سالهاي 

هاي هوهوبا  ميانگين بلندي درختچه. نشان داده شده است
 و 130ترتيب  به سالگي در تيمارهاي آبي و ديم 6در سن 

 كه تفاوت آنها از )5 شكل(گيري شد   سانتيمتر اندازه98

. )3جدول  (دار بود  معني01/0سطح آماري در نظر 
 سالگي در تيمار 6ها در سن  ميانگين قطر تاج درختچه

 گيري شد اندازه سانتيمتر 136 و 166ترتيب  بهآبي و ديم 
 دار بود  معني01/0 كه تفاوت آنها نيز در سطح  )6 شكل(
  ). 3جدول (

 سالگي 6ميانگين بذر توليدي از هر پايه ماده در سن 
  گرم بود167 و 228ترتيب  بهدر تيمارهاي آبي و ديم 

كه در اينجا نيز اثر ادامة آبياري در سالهاي پنجم  )7 شكل(
دار گرديد   معني01/0و ششم اجراي طرح در سطح 

ه در مورد متغير قطر ست كاتوضيح  به الزم   ).3جدول (
ها  دار نشد كه بيانگر همگني واريانس  معنيFآزمون تاج، 
 Fن  اما در مورد متغيرهاي ارتفاع و بذر، آزمواست
ها همگن نبوده و از   واريانسبنابراين .دار گرديد معني

 . ها استفاده گرديد  ميانگين  نامركزي براي مقايسه tآزمون 
 پايه ماده 120ميانگين بذر توليد شده از  كليطور به

ترتيب   به1379 و 1378، 1377هاي  در سال) بي و ديمآ(
 . كيلوگرم برآورد گرديد35 و 22، 15در حدود 

 
  tروش آزمون به  مقايسه ميانگين ارتفاع، قطر تاج و وزن بذر در هر پايه ماده هوهوبا -3جدول 

 شرايط آبي و ديم در آزمايش سازگاري جهرم در
t متغير تيمار  ميانگين اشتباه معيار مقدار 

۱۸/۴ ۲۱/۶ آبياري  سانتيمتر۲/۱۳۰   ** 

۹۶/۲  بدون آبياري   سانتيمتر۳/۹۸ 

 
 ارتفاع

۲۹/۵ ۴۷/۴ آبياري  سانتيمتر۳/۱۶۶   ** 

۹۳/۳  بدون آبياري  سانتيمتر۸/۱۳۶ 

 
 قطر تاج

۲۴/۳۴ گرم ۰۰/۲۸۸  ۲۰/۳ آبياري   ** 

۷۵/۱۵ گرم ۲/۱۶۷   بدون آبياري 

 
 وزن بذر 

 



 341 4رة  شما15فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

20
40
60
80

100
120

72 
شت

ديبه
ار

72 
مهر

73 
آبان

74 
آبان

75 
مهر

76 
ريور

شه

77 
مهر

78 
رداد

خ

  تاريخ يادداشت برداري 

ر)
مت
نتي
سا

ع  (
تفا
ار

 
 ) معيار از ميانگين هستند اشتباه دهنده ها نشان ميله(   در جهرم1378لغايت  1373هاي هوهوبا در سالهاي  درختچهارتفاع ميانگين  - 3 شكل

 

20

70

120

170

ن 73
آبا

ن 74
آبا

ر 75
مه

ر 76
هريو

ش
ر 77

مه
د 78

خردا

  تاريخ يادداشت برداري  

ر)
مت
نتي
سا

ج (
 تا
طر
ق

 
  در جهرم1378 لغايت 1373هاي هوهوبا در سالهاي   ميانگين قطر تاج درختچه-4 شكل
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  سالگي در جهرم6 هاي هوهوبا در شرايط آبي و ديم در سن  درختچهارتفاع مقايسه -5 شكل
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  سالگي در جهرم6 در سنهاي هوهوبا در شرايط آبي و ديم  ميانگين قطرتاج درختچه  مقايسه - 6 شكل
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  سالگي در جهرم٦هاي هوهوبا در شرايط آبي و ديم در سن  مقايسه ميانگين بذر توليدي از هر پايه از درختچه ‐ ۷ شكل
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 آزمايش الرستان

 سالگي 5هاي هوهوبا در سن  ماني درختچه درصد زنده
 و 30، 45 و در دورهاي آبياري  درصد46در تيمار ديم 

اثر آبياري در  .بود درصد 77 و 71، 57تيب تر بهوزه  ر15

 8هاي  شكل(دار بود  افزايش رشد طولي و تاجي گياه معني
 هاي ه، اما كوتاه كردن فاصل)5 و 4 هاي و جدول 9و 

ها را بيشتر از رويش تاجي   رويش طولي درختچه،آبياري
 ). 7 و 6 هايجدول(تحت تأثير قرار داد 

 
 هاي هوهوبا در طرح بلوكهاي كامل تصادفي آزمايش الرستان رشد ارتفاعي پايه هاي آبياري بر  اثر رژيم  جدول تجزيه واريانس-4جدول 

P F منبع تغييرات درجه آزادي مجموع مربعات ميانگين مربعات 

 تكرار ٣ ٤٢٣/١٨٩ ١٤/٦٣ ٤٥/٠ ٧٢٠١/٠

 تيمار ٣ ٧٨١/٣٢٤٧ ٥٩/١٠٨٢ ٦٦/٧ ٠٠٠١/٠

 خطا ١٥٧ ٣٠٠/٢٢٢٠١ ٤١/١٤١  

 كل ١٦٣ ٥٠٦/٢٥٦٣٨   

 

 كهاي كامل تصادفي آزمايش الرستانهاي هوهوبا در طرح بلو  پايهتاجرشد  هاي آبياري بر   جدول تجزيه واريانس اثر رژيم- 5جدول 
P F منبع تغييرات درجه آزادي مجموع مربعات ميانگين مربعات 

٤٣٦٣/٠  ٩١/٠  ١٠/٣١٨  ٣٠٨/٩٥٤  تكرار ٣ 

٠٠٠١/٠  ٣٠/٧  ٧١/٢٥٤٣  ١٢٩/٧٦٣١  تيمار ٣ 

  ٥٤/٣٤٨  ٨٧٣/٥٤٧٢٠  خطا ١٥٧ 

   ٣١١/٦٣٣٠٦  كل ١٦٣ 
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 )p<0.05( سالگي در الرستان  5هاي هوهوبا در سن   درختچهارتفاعبر آبياري  دور اثر - 8 شكل
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 )p<0.05( سالگي در الرستان 5هاي هوهوبا در سن   آبياري بر قطر تاج درختچه دوراثر  – 9 شكل

 
 بحث
 بسيار هايركلي وضعيت سبز شدن بذطور هب

 از قوه ناميه هابخش بوده و در صورتي كه بذر رضايت
گونه اشكالي در توليد نهال  خوبي برخوردار باشند، هيچ

ت رويش نهال ها در نهالستان وضعي. وجود نخواهد داشت
ها در نهالستان بيش  ماني نهال  مطلوب و درصد زندهبسيار

ماهگي  ها از سن سه ش نهال آهنگ روي. بوددرصد 95از 
 اين كاهش ناشي ً احتماال.يابد بعد تا حدودي كاهش مي به

بسا اگر  تر شدن هوا و آغاز فصل پاييز است و چه از سرد
ها با   در اوايل فصل بهار كاشته شده بودند، نهالهابذر

 . دادند همان آهنگ اوليه به رويش خود ادامه مي
  بوده درصد100به  نزديك ماني درصد زندهدر جهرم 

اين . است  رضايت بخش بسيار  بنابراين سازگاري گياهو
ويژه از آن جهت حائز اهميت است كه فاصلة  هموضوع ب

آبياري در مقايسه با ساير محصوالت، طوالني بوده و 
عالوه خاك نيز درشت بافت و فاقد قوه نگهداري  هب

 .  رطوبت بوده است
 نتايج جهرم در ارتفاعي و تاجي رشداز لحاظ 

گرچه ميانگين  . حاصل گرديده استبخشي رضايت
 اما ميزان ، سانتيمتر است35 ماه پس از كاشت 9، ارتفاع

 در ارتفاعافت  زيرا واقعي رويش بيش از اين مقدار است

ابتداي كاشت در زمين اصلي ناشي از شكسته شدن و قطع 
هاي برخي نهالها هنگام كاشت بواسطه باد و طوفان  شاخه
 تقريباً يك سوم نهالهاي ، در سال اول استقرار. استبوده

 اصله از نهالها نيز 34 سانتيمتر و 40 بيش از  شدهكاشته
 رشد اًگرچه ظاهر .اند  سانتيمتر رويش داشته50بيش از 

 1378  تا1373هاي  ر طول سالارتفاعي و تاجي گياه د
 ًااسرسد، اما بايستي توجه نمود كه اس مينچندان زياد بنظر 

ست و در رويشگاه طبيعي نيز اين گياه درختچه كوچكي ا
ه و تنها در شرايط  متر بود2 تا 1 ارتفاع آن معمولطور  به

و مطلوب ممكن است به ارتفاع آل   ايدهرويشگاهي كامالً
 .)Anon., 1974; Anon., 1975( متر برسد 4 حدود

هاي   ارتفاع و قطرتاج درختچههاي  ميانگينمقايسه
پاياني در سال  در شرايط آبي و ديم در جهرم هوهوبا

 بيانگر آن است كه با مقدار كمي آبياري،  اجراي طرح
 .  يابد داري افزايش مي صورت معني بهميزان رشد 
كلي ميانگين طور هب ،دي ذكر گرديجگونه كه در نتا همان

هاي  در سال) آبي و ديم( پايه ماده 120بذر توليد شده از 
 35 و 22 ،15ترتيب در حدود  به 1379 و 1378، 1377

حال، ميانگين بذر توليدي از  با اين .كيلوگرم برآورد گرديد
ترتيب  به سالگي در تيمارهاي آبي و ديم 6هر پايه در سن 

اين مقدار . دار بود يها معن  گرم و تفاوت آن167 و 228
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شرايط نامساعد خاكي، فقدان آبياري توليد با توجه به 
ها، در مقايسه با ميزان توليد بذر  واني نهالكافي و نيز ج

گزارش شده در سنين مشابه مقادير قابل قبولي است 
)Anon., 1974; Anon., 1985; Tremper, 1999( . در

 كيلوگرم 4رويشگاه طبيعي هر پايه درخت ماده حداكثر تا 
ها در باغهاي گياه شناسي  دهد، اما برخي پايه محصول مي

اند   كيلوگرم بذر توليد نموده5/13و يا تحقيقاتي تا 
)Tremper, 1999  .( 

هاي  ماني درختچه زندهدرصد ، در منطقه الرستان
 و در  درصد46 سالگي در تيمار ديم 5هوهوبا در سن 
 77 و 71، 57ترتيب  به روزه 15 و 30، 45دورهاي آبياري 

 بوده است كه بيانگر اثر قابل مالحظه آبياري در درصد
  مقايسه. هاي هوهوبا است  درختچهماني زندهافزايش 
هاي مختلف  هها در دور هاي ارتفاع و قطر پايه ميانگين

 دهنده  نشان در سال پاياني اجراي طرحآبياري با شاهد
نتايج بدست آمده از حال  با اين. دار است تفاوت معني
 از جمله بسياريداليل   به در منطقه الرستان اجراي طرح

تر بودن خاك و همچنين  نانس، سنگينمتفاوت بودن پروو
نشان داده مشكالت حفاظتي، موفقيت نسبي كمتري را 

در رويشگاه طبيعي هوهوبا در جنوب اياالت متحده . است
 بافت خاك سبك تا متوسط است و شمال مكزيك

)MacMahon, 1975(. همين دليل، نتايج كنوني آزمايش  به
زگاري و الرستان ممكن است گوياي وضعيت واقعي سا

رويش نسبتاً . رويش گياه هوهوبا در آن منطقه نباشد
مطلوب و توليد بذر در چند پايه از نهالهاي هوهوبا كه در 

صورت ديم توسط نگارنده در ناحيه ديگري  به 1363سال 
 از كايت ح،تر كاشته شده بودند  با خاك سبكاز الرستان

براي وجود شرايط بالقوه مناسب برخي از مناطق الرستان 
هاي  عالوه توليد بذر در برخي از پايه هب .داردگياه هوهوبا 

ازش هوهوبا در آزمايش كنوني نيز دليل ديگري بر س
 .ي الرستان استينسبي گياه با شرايط آب و هوا

 از استقرار موفق و سازگاري كايتكلي نتايج حطور هب
 ي و خاكييمطلوب درختچه هوهوبا در شرايط آب و هوا

استقرار و دوام . دارد جهرم ويژه  فارس بهمناطق جنوب
رغم  بهوبا و تحمل خشكي و گرماي شديد نهالهاي هوه

ها پس از  آبياري كم و حتي توليد بذر در بسياري از پايه
  . قطع آبياري، بيانگر سازش گياه با شرايط منطقه است

طوركلي قبل از اينكه يك گياه اهلي شود بايستي  هب
 .فقيت بگذراندمراحل زير را با مو

 مراحل سازگاري در محيط و شرايط جديد را طي -
 .اي مصنوعي ساخته انسان پاسخ گويده نموده و به محيط

 .ـ بايستي محصول نسبتاً فراوان و اقتصادي توليد كند
در ـ بايستي داراي يك پشتوانه ژنتيكي قوي بوده كه 

هاي جديد را امكان پذير  نهايت توليد و انتخاب واريته
 .سازد

باشد  گياه هوهوبا تقريباً حائز شرايط سه گانه فوق مي
ز و تنوع ژنتيكي شديد اين گياه، افق گسترده و جالبي را ا

توان ارقامي را   ميبنابراين ،كند لحاظ اصالح نژاد فراهم مي
بوجود آورد كه به شرايط معيني سازگار باشد 

)Yermanos, 1977; Hogan, 1983  .( 
هوهوبا براي كاشت در مناطق خشك مهمترين ويژگي 

رژيم (اي  و نيمه خشك در شرايط اقليمي شبه مديترانه
، ) و فصل خشك طوالني، زمستان معتدلبارندگي زمستانه

عدم نياز گياه به آب در ماههاي گرم و خشك بوده و يا 
هم بيشتر در سالهاي اوليه   آن، آبيارينياز كماقل حد

 نياز ، در اواخر بهارهاربذ تشكيل زيرا  پس ،استاستقرار 
همين الگوي . يابد  كاهش ميطور قابل مالحظه بهگياه آبي 

تواند استفاده از اين گياه را در  مصرف آب است كه مي
 ،مناطق خشك و نيمه خشك جنوب كشور توجيه نمايد

غلب منطبق ا گياه به آب اكثر حدبدين معني كه زمان نياز
مي كه فصل خشك با زمان ريزش بارندگي است و هنگا

 ، به آب داردكمتريشود، گياه نياز  طوالني آغاز مي
.   با محصوالت تابستاني ندارد چندانيابت رقبنابراين
گونه كه گفته شد گرچه هوهوبا يك گياه مقاوم به  همان

خشكي حقيقي است، اما بر اساس تحقيقات انجام شده، 
 چند اند آوري سيالب آبياري شده  كه با جمعهايي درختچه
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اند  اند محصول توليد نموده  كه آبياري نشدهآنهاييبرابر 
)Ehrler et al., 1978 .( 

ن اين گياه راه نبايستي در مورد معجزه آسا بودالبته 
 تا حصول نتيجة مثبت راهي دراز زيرا داغراق پيموده شو

 ده تا ةا پس از گذشت حداقل يك دورتنه. در پيش است
قات گسترده از سازگاري گرفته تا پانزده ساله و انجام تحقي

هاي مناسب  اصالح نژاد و توليد و انتخاب ارقام و واريته
توان نسبت به توصيه و ترويج آن جهت  است كه مي

 .كشت تجارتي اقدام نمود
 

 هاپيشنهاد
 مناطق هاشور توان دست آمده ميب با توجه به نتايج

  در ايران جهت انجام تحقيقاترا 10 شكلدر زده شده 
 با اقتباس از اين نقشه. پيشنهاد نمودسازگاري هوهوبا 

 براساس دو هاي اقليمي سازمان هواشناسي كل كشور نقشه
 بيش از اقل مطلقحدو ثر ؤم فقدان يخبندان - الف:عامل

مين أ وجود سرماي الزم براي ت- ب و درجه سانتيگراد-6
اراضي  .پيشنهاد گرديده استنياز سرمايي گياه هوهوبا 

مناسب نيست چندان ن و رسي براي كاشت هوهوبا سنگي
كشي شده  و گياه هوهوبا آبرفتهاي دانه درشت و خوب زه

 از كاشت هوهوبا در شود  همچنين توصيه مي. پسندد را مي
هاي سرماگير و نقاطي كه حداقل مطلق حرارت به  دره

 .رسد خودداري گردد ـ درجه سانتيگراد مي6كمتر از 
 جغرافيايي بذر متناسب با أين مبدرسد بهتر نظر مي هب

 و  عرض جغرافيايي تشابهاز لحاظ(شرايط جنوب ايران 
، ناحيه جنوب غربي )جغرافياي گياهي و الگوي اقليمي

 و بيابان سونوران در شمال كاليفرنيا در اياالت متحده
 . باشدمكزيك

 

 
هاي اقليمي  با اقتباس از نقشه (هاي حرارتي وبا در ايران بر اساس نياز سازگاري گياه هوهياه  مناطق پيشنهادي براي انجام آزمايش-10شكل 

 ) درجه سانتيگراد-6  بيش ازاقل مطلق بر اساس حدسازمان هواشناسي كل كشور
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 سپاسگزاري
بدين وسيله مراتب سپاس خود را از كليه افراد و 

را نحوي در انجام اين تحقيق م هي كه هر يك بيارگانها
آقاي منصور نيازي اردكاني . نمايم عالم ميياري نمودند ا

در توليد نهال، آماده كردن زمين، كاشت و انجام 
آماربرداري و مراقبتهاي الزم در طول اجراي طرح 

تن  ينيآقايان مهندس رو. اند زحمات زيادي متقبل گرديده
  مهندس پرويز زندي و عليرضا عباسي در ،منوچهري
ن آقاي ينچ همماهانه وبرداريها و بازديدهاي  يادداشت
 مراقبت از طرح شركت فعال در ورپوانلهپمهندس 

  همچنين از مسئولين محترم مركز تحقيقات.اند داشته
 كل منابع   منابع طبيعي استان فارس و نيز ادارهكشاورزي و

فارس و اداره منابع طبيعي جهرم بخاطر استان طبيعي 
اجراي مساعدتهايشان در واگذاري زمين و همكاري در 

 .نمايم ميطرح قدرداني 
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Abstract 
 

Simmondsia chinensis (Link) Schneider) commonly known as jojoba (hohoba), is a dioicious evergreen 
shrub native to dry regions of  south west of United States of America and north of Mexico.  This species 
is very tolerant to drought and heat and is of great importance with regard to soil conservation and combat 
desertification.  Moreover, it produces seeds which contain about 50% liquid wax, a unique substance 
which is of great value in cosmetics, food, pharmaceuticals and in other industries. To study the 
performance and adaptation of this species at south of Fars province in rain-fed and irrigated conditions, 
286 and 225 seedlings were planted in statistical designs in 1993 and 1994 in Jahrom and Larestan, 
respectively. Growth, mortality and phenological factors including flowering, sex differentiation etc., of 
the plants were monitored at several irrigation levels. In Jahrom experiment, supplementary irrigation for 
two rows of plants continued after four years of establishment while the rest of the plants were left rain-
fed.  In Larestan experiment, four different irrigation regimes (control, 45, 30, 15 day intervals) were 
applied during the trial period. Jojoba clearly demonstrated the potential and ability to adapt to the 
climatic and edaphic conditions in Jahrom region. For the first time in Iran, seed production was 
materialized in this experiment.  The mean weight of produced seed/plant from the total 120 female plants 
in Jahrom in 1998, 1999 and 2000 was 15, 22, and 35 Kg, respectively. Continuation of supplementary 
irrigation after the fourth year of establishment significantly increased height and crown diameter as well 
as seed production.  The survival of rain-fed plants and the growth and yield in almost all treatments in 
Larestan experiment were not as satisfactory as they were in Jahrom due to several factors such as 
different provenance, heavy textured soil, and protection difficulties.  However, jojoba generally 
demonstrated an acceptable adaptation in terms of reaching the stage of seed production. It is too early to 
recommend any commercial plantations unless more extensive experiments in the context of comparison 
of provenances and clones in different edaphic and climatic conditions are carried out. 
 
Key words: jojoba, survival, height, crown diameter, rain-fed, drought resistant, Iran.  
 


