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چکیده
پير ( )Salvadora oleoides Decne.گونهای بومي و چندمنظوره است که به فرم درختچه تا درخت در جنوب شرق ايران رويش
دارد .اين گونه از نظر توليد علوفه ،حفاظت خاك و ارزش دارويي جايگاه ويژهای در پروژههای جنگلکاری و درختکاری در مناطق
گرم و خشک دارد .هدف از پژوهش پيشرو ،بررسي اثر شيوههای جمعآوری رواناب و ذخيره رطوبت در خاك (بانکت هاللي،
تشتک (شاهد) ،ورقههای پالستيکي ،خار و خاشاك و کاه و کلش در کف گودال ،پليمرهای سوپرجاذب و ايجاد سايبان) بر استقرار،
زندهماني و رشد اين گونه در جنوب شرق جازموريان بود .فاکتورهای مورد بررسي در اين آزمايش شامل درصد زندهماني ،ارتفاع،
سطح تاج ،قطر يقه و شادابي نهالها بود که در اواسط اسفند  1395اندازهگيری شد .نتايج نشان داد که ورقه پالستيکي باعث بهبود
درصد زندهماني و سطح تاج نهالها شد .ايجاد سايبان باعث افزايش رشد ارتفاعي و ضريب الغری و کاهش رشد قطری نهالها شد.
در کل ميتوان گفت که با توجه به درصد زندهماني و ويژگي رشد نهالها ،تيمارهای ايجاد پوشش پالستيکي روی سطح گودال کاشت
و ايجاد سايبان روی نهالها مناسبترين تيمارها برای زندهماني و رشد نهالهای پير بودند .بهنظر ميرسد تلفيق دو تيمار ذکر شده در
بهبود استقرار و رشد نهالها مؤثر خواهد بود.
واژههای کلیدی :ارتفاع نهال ،بانکت هاللي ،سايبان ،سوپرجاذب ،ضريب الغری.

مقدمه
مناطق خشک در مقايسه با مناطق مرطوب از
جنگلهای اقليمي وسيع ،انبوه و با توليد زیتوده زياد

بيبهرهاند ،از اينرو جنگلکاری در اين مناطق با استفاده از
درخت و درختچه يا به شکل تلفيقي اجتنابناپذير است .در
چنين مناطقي وضع به گونهای است که دستيابي به اين هدف
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مستلزم مصرف مقدار زيادی آب بهويژه در چند سال اوليه
کاشت است و از آن پس تا مدتي از سال که بارندگي کم
است ،آبياری الزامي است ،اما بايد در نظر داشت که منابع
آب در مناطق خشک محدود است ،در نتيجه سهم کمتری از
اين ماده حياتي را ميتوان برای گونههای غيرمثمر استفاده
کرد .در حال حاضر بيش از  70درصد اعتبارات پروژههای
زيستي بيابانزدايي و تثبيت ماسههای روان صرف عمليات
تأمين آب و آبياری در مناطق بياباني کشور ميشود.
مواردی نظير کمبود شديد بارنـدگي و عدم پراکنش مناسب
آب ،تبخير و تعرق بسيار زياد و قابليت اندك ظرفيت
نگهداری آب در خاك مناطق ماسهای از مهمترين
چالشهای موجود برای استقرار نهـال در عرصههای بياباني
بهشمار ميرود ( .)Jafari et al., 2012در نواحي خشک
بهدليل کمبود نزوالت آسماني و همچنين توزيع نامناسب آن،
نگهداری نهالها در سالهای اوليه هزينههای گزافي را به
دنبال داشته و در صورت کمبود امکانات منجر به خشک
شدن نهالها ميشود .بنابراين ،دستيابي به روشهايي که
بتوان با حداقل آب و کمترين هزينه ممکن در اين مناطق با
هدف ايجاد فضای سبز درختکاری کرده و شرايط محيط
زيستي را بهبود داد ،بسيار حائز اهميت است ( Eskandari
 .)et al., 2012برای کاهش مصرف آب روشهای ايجاد
گودال در اطراف گياه ،استفاده از ژلهای نگهدارنده آب در
اطراف ريشه ،تلقيح ميکوريزا و بهکار بردن سايبانهای
مصنوعي مورد توجه قرار گرفته است .با اين وجود ،استفاده
از هر کدام از اين روشها بهدليل افزايش هزينههای
جنگلکاری محدود شده است ( Khosrojerdi et al.,
.)2009
پير ( )Salvadora oleoides Decne.به فرم درختچه تا
درخت کوچک ،هميشهسبز تا خزانکننده و متعلق به
خانواده  Salvadoraceaeو جنس  Salvadoraاست .از
گونههای بومي نواحي جنوب شرق ايران بوده و بهعنوان
يک گونه چندمنظوره از نظر توليد علوفه ،حافظت خاك و
ارزش دارويي دارای جايگاه ويژهای در پروژههای
جنگلکاری و درختکاری در مناطق گرم و خشک
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ميباشد .با توجه به ويژگي رويشگاههای درخت مسواك
( )Salvadora persica L.و پير در جنوب ايران ،بهنظر
ميرسد تحمل و بردباری درخت مسواك به شوری و
رطوبت نسبي هوا خيلي بيشتر بوده ،در حاليکه پير نسبت
به هوای گرم و خشک مقاومتر است ( Keneshloo et al.,
 .)2012; Keneshloo & Achak, 2015با وجود
هميشهسبز بودن پير ،در عرضهای باالتر و مناطق مرتفع
دچار خزان زمستانه شده و برگهای خود را از دست
ميدهد .از محدوديتهای رشد پير ،ارتفاع باالتر از 1000
متر و همچنين يخبندان است ( Keneshloo & Achak,
 .)2015اين گونه در بيابانهای ماسهبادی تا خاكهای
سنگين ،غيرشور تا خاكهای خيلي شور و مناطق خشک تا
مناطق باتالقي نيمهخشک رويش دارد .همچنين ،برای
پناهگاه و بادشکن در مناطق خشک مناسب است و در
کاهش فرسايش خاك استفاده ميشود ( Arora et al.,
 .)2014پير دارای ترکيبات فيتوشيميايي و دارويي فراواني
است که در صنايع دارويي ،توليد لوازم آرايشي و طب سنتي
کاربرد دارد ( ;Yadav et al., 2005; Arora et al., 2013
.)Sorathia, 2013
در مورد استقرار پير در عرصه های طبيعي تاکنون
پژوهش های زيادی در کشور انجام نشده است .از جمله
تحقيقات انجام شده مرتبط با اين پژوهش مي توان به
مطالعه  Keneshlooو  )2015( Achakاشاره کرد که به
بررسي آت اکولوژی اين گونه در ايران پرداختند که نتايج
آن بيانگر پراکنش پير در نواحي گرم و جنوب بلوچستان
بود .تکثير طبيعي پير از طريق بذر ،جست و ريشه جوش
انجام مي شود و نهال های جوان بذری بيشتر در پناه
درختان مادری و يا ساير گونه ها دور از دسترس دام ها
قادر به استقرارند .در مطالعهای)2013( Keneshloo ،
کارايي شيوه های ذخيره رطوبت در جنگل کاری ديم گز
روغني (  )Moringa peregrinaرا بررسي کرد .نتايج
به دست آمده نشان داد که توان جذب و نگهداری رطوبت
توسط پليمر با گذشت زمان ،کاهش مي يابد .بين
تيمارهای مختلف ،تيمارهای خاروخاشاك و پالستيک
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کاهش آب و پتانسيل آبي بافت ها و در نتيجه کمبود آب
و کاهش رشد گياه شد .با افزايش شوری محتوی پرولين
بافت ها و نيتروژن افزايش يافت ،در حاليکه مقدار فسفر،
کلسيم و منيزيم بافتها به طور معني داری کاهش يافت.
هدف از انجام اين پژوهش ،بررسي اثرات شيوههای
جمعآوری رواناب و ذخيره رطوبت خاك بر استقرار،
زندهماني و رشد پير در اراضي سيفآباد اسپکه (جنوب
شرق جازموريان) بود و سعي شد تا روشهای مختلف
استقرار بهتر گياه پير در شرايط کمآبي و فوقالعاده خشک
بلوچستان مطالعه شود.

درصد زنده ماني نهال ها را افزايش داد .بررسي
خصوصيات کمي (ارتفاع ،قطر ساقه و تاج پوشش) نشان
داد که تيمارهای خاروخاشاك ،بانکت هاللي و ورقه
پالستيکي نسب به ديگر تيمارها برتری داشته و در تمام
موارد ،پليمر همراه با تشتک در رتبه های آخر قرار
داشتند .در شرايط اقليمي جنوب کشور Achak ،و
همکاران ( )2015با توجه به باران های شديد به ويژه در
فصل گرم سال ،بهترين روش جنگل کاری گز روغني را
استفاده از بانکت های هاللي معرفي کرده اندDamizadeh .
( )2011در مورد گز روغني در استان هرمزگان،
به کارگيری کاه و کلش در ته گودال و همچنين ورقه های
نايلوني روی تشتک را بهترين شيوه حفظ رطوبت معرفي
کرد .با توجه به شوری خاك در خيلي از مناطق جنوب
کشور ،ميزان جوانه زني و رشد گونه های موجود در منطقه
کاهش مي يابد .در اين رابطه Ramoliya ،و همکاران
( )2004در بررسي تأثير افزايش نمک بر جوانه زني بذر
پير نشان دادند که با افزايش شوری ،درصد جوانه زني بذر
کاهش مي يابد .در پژوهشي ديگر ،رشد ،وضعيت آبي و
تجمع عناصر غذايي نهال های پير در واکنش به شوری
خاك در يک آزمايش گلخانهای مطالعه شد ( Hardikar
 .)et al., 2011بر اساس نتايج اين پژوهش ،شوری باعث

مواد و روشها
کاشت نهالها در روستای سيفآباد در فاصله پنج
کيلومتری شرق شهر اسپکه و  100کيلومتری ايرانشهر به
نيکشهر انجام شد .منطقه مورد مطالعه دارای آب و هوای
گرم است که شدت گرما در فصل تابستان به  45درجه
سانتيگراد و گاهي به بيشتر از آن هم ميرسد .در فصل
زمستان نيز گاهي اوقات دمای به زير صفر تنزل ميکند .در
شکل  1منحني آمبروترميک منطقه بمپور که يکي از
نزديکترين ايستگاهها به منطقه مورد مطالعه است ،ارائه شده
است.
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روش پژوهش
طرح آزمايش به صورت بلوك های کامل تصادفي در
سه تکرار مورد بررسي قرار گرفت .در هر کرت 25 ،نهال
کاشته شد .فاصله کاشت در طرح با توجه به نوع گونه
 3 × 4متر درنظر گرفته شد .تيمارهای مورد استفاده
شامل -1 :تشتک (شاهد) -2 ،استفاده از خاك و خاشاك
و کاه و کلش در کف گودال -3 ،استفاده از مواد پليمری
جاذب رطوبت در گودال کاشت -4 ،استفاده از ورقه های
پالستيکي در سطح گودال کاشت نهال -5 ،ايجاد سايبان
روی نهال ها -6 ،ايجاد بانکت های هاللي به منظور
جمع آوری آب باران بود .در هر بلوك  150نهال و در
مجموع  450نهال کاشته شد.
مشخصههای مورد بررسي شامل درصد زندهماني،
ارتفاع ،سطح تاج ،قطر يقه و شادابي نهالها بود که در
اواسط اسفند  1395اندازهگيری شد .برای اندازهگيری ارتفاع
و سطح تاج (اندازهگيری قطر بزرگ و کوچک تاج) از متر
فلزی و برای اندازهگيری قطر يقه نهالها از کوليس استفاده
شد .شادابي نهالها در چهار طبقه بهشرح زير طبقهبندی شد:
رتبه  -1شادابي ضعيف :شاخههای خشکيده زياد تاج
کوچک و برگها بهشدت رنگپريده
رتبه  -2شادابي متوسط :شاخههای خشک کم و بيش
مشاهده ميشوند .اندازه تاج متوسط و برگهای آن کمي
رنگپريده
رتبه  -3شادابي خوب :شاخههای خشکيده کم ،اندازه تاج
مناسب و برگها سبز
رتبه  -4شادابي عالي :شاخههای خشکيده بسيار کم ،تاج
بهنسبت بزرگ و برگها سبز تيره و براق
نهال های گلداني از نهالستان اداره منابع طبيعي اسپکه
مربوط به شهرستان نيک شهر و نزديک به منطقه آزمايش
تهيه شد .ابعاد گودال های کاشت  70 × 70سانتيمتر و با
عمق  50سانتيمتر بود .ارتفاع نهالها در ابتدای کاشت
به طور متوسط  15سانتي متر بود .بالفاصله پس از کاشت
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نهال ها به منظور جلوگيری از ايجاد تنش ،اقدام به آبياری
شد .نام تجارتي سوپرجاذب استفاده شده در اين پژوهش
 TERRACOTTEMبود که  %5آن را کودهای غذايي
تشکيل مي دادند .در تيمار سوپرجاذب ،سوپرجاذب با
نسبت حدود  4درصد به خاك افزوده شد .يعني به خاك
هر گودال حدود  150گرم سوپرجاذب افزوده و با خاك
آن مخلوط شد .سپس ،نهال در آن کاشته شد .به منظور
اعمال تيمار خار و خاشاك و کاه وکلش در کف گودال،
از پوشش گياهي خشک اطراف و برگ نخل استفاده و در
کف گودال ريخته شد .برای تيمار پوشش پالستيکي نيز از
پالستيک شفاف با ضخامت حدود يک ميلي متر و با ابعاد
يک در يک متر استفاده شد .اين تيمار پس از کاشت نهال
بر سطح تشتک قرار داده شد و روی آن يک اليه خاك
ريخته شد تا کمتر در معرض تابش آفتاب قرار گيرد
(شکل  .)2برای ايجاد سايبان روی نهالها نيز از برگ
نخل و داز که در منطقه به وفور قابل دسترس است و از
نظر ابعاد و اندازه بزرگ هستند ،استفاده شد (شکل .)2
به منظور جمع آوری بهتر آب باران نيز در تيمار بانکت
هاللي در دو طرف گودال کاشت ،هاللي ايجاد شد تا آب
باران به داخل گودال هدايت شود .عمليات نگهداری و
ترميم (ترميم گودال و سايبان نهال ها) نيز در طول سال
انجام شد .زمان کاشت نهال در عرصه آزمايشي اسفند
 1394بود.
برای تجزيه و تحليل دادهها ،ابتدا نرمال بودن دادهها با
آزمون کولموگروف -سميرنف بررسي شد .برای مقايسه کلي
تيمارها از تجزيه واريانس يکطرفه و برای مقايسه
ميانگينها نيز از آزمون توکي استفاده شد .برای دادههايي که
بهصورت درصد بودند (مانند زندهماني) ابتدا دادهها با
استفاده از  Arcsin √xتبديل شدند ،سپس تجزيه و
تحليلها انجام شد.
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شکل  -2نهال پیر کاشتهشده در تیمار دارای سایبان (راست) و استفاده از الیه پالستیکی در سطح گودال (چپ)
جدول  -1نتایج آزمون تجزیه واریانس یکطرفه فاکتورهای مورد بررسی تحت تأثیر تیمارهای مختلف
فاکتور

درجه آزادی

مجموع مربعات

ميانگين مربعات

F

معنيداری

زندهماني

5

0/413

0/083

5/916

** 0/008

بلوك

2

0/117

0/059

4/203

ns

خطا

10

0/140

0/014

کل

17

0/670

سطح تاج

5

298876/048

59775/21

3/206

*

بلوك

2

137745/444

68872/722

3/694

ns

خطا

10

186440/642

18644/064

کل

17

623062/135

قطر يقه

5

4/343

0/869

5/443

بلوك

2

2/648

1/324

8/297

خطا

10

1/596

0/160

کل

17

8/587

ارتفاع

5

171/147

34/229

7/487

بلوك

2

27/674

13/837

3/026

خطا

10

45/721

4/572

کل

17

224/543

*
**

0/066

0/05
0/063

0/011
0/008

**

0/004

0/094 ns

ضريب الغری

5

39/045

7/809

24/193

**

بلوك

2

1/755

0/877

2/718

ns

خطا

10

3/228

0/323

کل

17

44/028

شادابي

5

0/255

0/051

1/303

بلوك

2

0/509

0/255

6/511

خطا

10

0/391

0/039

کل

17

*

1/155

** معنيدار در سطح اطمينان  99درصد؛ معنيدار در سطح اطمينان  95درصد؛

ns

غيرمعنيدار

ns

*

0/000

0/114

0/336
0/015
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نتایج

داد که بيشترين درصد زندهماني مربوط به تيمار استفاده از
پالستيک در سطح گودال و کمترين درصد مربوط به تيمار
استفاده از کاه و کلش در کف گودال و همچنين استفاده از
سوپرجاذب بود (شکل .)3

نتايج تجزيه واريانس درصد زندهماني نهالها نشان داد
که تفاوت معنيداری بين تيمارهای مختلف از نظر درصد
زندهماني وجود داشت (جدول  .)1مقايسه ميانگينها نشان

a

4٠

a

2

1

2٠
1٠

ab

b

ارتفاع (سانتیمتر)

b

b

b

b

3٠

ab

ab

5
4
3
2
1
٠

٠
5

٦

3

4

٦

4

5

تیمار

ab

ab

b

4٠٠
2٠٠
٠
٦

4

5

2

3

b

ab

b

٦٠
2٠
٠

٦

1

5

3

4

1

2

تیمار
ns

٦

ns

ns

ns

ns

ضریب الغری

b

b

b

۹

ns

2
1

3

0

٠
٦

5

3

4

2

1

تیمار

3

میانگین طبقههای شادابی

12

a
b

٨٠
4٠

تیمار

b

1٠٠

ab

ab

سطح تاج (سانتیمتر مربع)

ab

ab

٦٠٠

2

درصد زندهمانی

a

٨٠٠

3

1

تیمار

a
1٠٠٠

قطر یقه (میلیمتر)

ab

a

٦

٦

5

3

4

2

1

تیمار

شکل  –3مقایسه میانگین فاکتورهای مورد بررسی نهالها تحت تأثیر تیمارهای مختلف ( -1تشتک (شاهد) -2 ،استفاده از خاک و خاشاک و کاه
و کلش در کف گودال -3 ،استفاده از مواد پلیمری جاذب رطوبت در گودال کاشت -4 ،استفاده از ورقههای پالستیکی در سطح گودال کاشت نهال،
 -5ایجاد سایبان روی نهالها -٦ ،ایجاد بانکتهای هاللی).

نتايج آزمون تجزيه واريانس نشان داد که از نظر ارتفاع،
سطح تاج ،قطر يقه و ضريب الغری نهالها تفاوت
معنيداری بين تيمارهای مختلف وجود داشت (جدول .)1
بيشترين رشد ارتفاعي نهالها مربوط به تيمار ايجاد سايبان

و کمترين رشد ارتفاعي مربوط به تيمار کاه و کلش بود.
بيشترين سطح تاج نهالها مربوط به تيمار ايجاد پوشش
پالستيکي روی گودال و کمترين آن مربوط به تيمار استفاده
از کاه و کلش در کف گودال بود .بيشترين قطر يقه نهالها
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مربوط به تيمار ترکيبات پليمری سوپرجاذب و همچنين
ورقه پلياتيلني و کمترين مقدار آن مربوط به تيمار ايجاد
سايبان روی نهالها بود .بيشترين ضريب الغری مربوط به
تيمار ايجاد سايبان بود و بين ساير تيمارها از اين نظر
تفاوت معنيداری مشاهده نشد (شکل  .)3از نظر شادابي
نهالها ،تفاوت معنيداری بين تيمارهای مختلف وجود
نداشت (جدول  ،)1اما نهالهای تيمار سايبان از شادابي
بيشتری برخوردار بودند (شکل .)3

بحث
نتايج پژوهش پيشرو نشان داد که بيشترين درصد
زندهماني و سطح تاج نهالها مربوط به تيمار استفاده از
پالستيک در سطح گودال کاشت بود .بهبود درصد زندهماني
و رشد بهتر تاج با استفاده از پالستيک احتماالً بهدليل
جمعآوری بهتر آب باران و هدايت آن به پای نهالهای
کاشته شده و همچنين جلوگيری از تبخير آب با ايجاد حالت
گلخانهای در خاك اطراف نهال و همچنين هدايت قطرات
آبي که در شب بر اثر پديده تکاثف (تبديل از حالت بخار به
مايع) در اختيار گياهان قرار ميگيرد ،باشدDamizadeh .
( )2011و  Keneshlooو همکاران ( )2012در مورد گز
روغني نيز به نتايج مشابهي دست يافتند و بهترين تيمار را
استفاده از پالستيک در سطح گودال کاشت عنوان کردند.
ايشان نيز به اثر رطوبت هوا و بارندگيهای مونسوني که در
تابستان و در اوج گرما و خشکي در منطقه ميبارند در
بهبود سازگاری اين گونه در اين منطقه اشاره کردهاند .البته
به ايراد اين روش که سطحي شدن ريشه بهدليل افزايش
رطوبت سطحي در زير اليه پالستيک است نيز اشاره
کردهاند .اين موضوع باعث ميشود تا با قطع آبياری برای
گياه مشکالت اساسي بهوجود آيد ،زيرا ريشهها سطحي شده
و توانايي برداشت آب از اعماق خاك را ندارند .در همين
رابطه در پژوهشي که در مورد  Acacia salignaانجام شده
نشان داد که در تمام مناطق زير پوشش پالستيکي ،دما از
مناطق اطراف بيشتر بوده و در مراحل اوليه رشد گياه
نهالهای با پوشش پالستيکي کمتر ريشه عميقتری داشتند و
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با افزايش پوشش پالستيکي ،ريشهها سطحيتر شده بودند.
همچنين ،گياهان فاقد پوشش پالستيکي کوچکترين سيستم
ريشهای را داشتند (.)Lizarazu & Berliner, 2011
به استناد نتايج پژوهش پيشرو ،نهالهای کاشته شده در
تيمار سايبان و در گودالهای هاللي از زندهماني بيشتری
برخوردار بودند .ايجاد سايه باعث کاهش تابش نور
خورشيد و در نتيجه کاهش تبخير از سطح خاك ميشود که
اين امر باعث ايجاد ميکروکليمای مطلوبتری در اطراف
نهالها شده که خود باعث بهبود استقرار نهالها شد .در
همين ارتباط Khosrojerdi ،و همکاران ( )2009ذکر کردند
که نهالها زير تاجپوشش گياه پرستار از زندهماني بيشتری
نسبت به فضای باز برخوردار بودند .ميتوان دليل اين امر را
کاهش تنش گرمايي تبخير و تعرق ،بهبود شرايط رطوبتي
خاك ،افزايش مواد غذايي خاك و حفاظت در برابر
علفخواران عنوان کرد (.)Padilla & Pugnaire, 2006
کمترين سطح تاج نهالها مربوط به تيمار کاه و کلش در کف
گودال کاشت بود .شايد دليل عملکرد ضعيف اين تيمار را
بتوان به پوشش گياهي ضعيف منطقه و در نتيجه ناکافي بودن
شاخ و برگ گياهي ريخته شده در کف گودال ربط داد.
همچنين ،نوع شاخ و برگ گياهي مورد استفاده در کف
گودال نيز در عملکرد مؤثر است .دليل ديگر مدت زمان
اجرای پژوهش است .چون تأثير اين تيمار از سال دوم به
بعد با آغاز پوسيدگي در بقايای گياهي و افزايش درصد
نگهداری آب در بافتهای اسفنجي آغاز ميشود.
بررسي ارتفاع نهالها نشان داد که از بين تيمارهای
مختلف ،تيمار ايجاد سايبان روی نهالها بهترين نتايج را
داشت ،ليکن بين ساير تيمارها تفاوت معنيداری وجود
نداشت .ارتفاع بيشتر نهالها در تيمار ايجاد سايبان را
ميتوان به تالش نهالها برای رسيدن به نور بيشتر مرتبط
دانست .زماني که نهالها نور کمتری دريافت ميکنند ،سعي
ميکنند بهمنظور دسترسي به نور بيشتر خود را به نور
خورشيد نزديکتر سازند (.)Khosrojerdi et al., 2009
همچنين ،اين تيمار از کمترين رشد قطری برخوردار بود که
علت آن را بايد تابش نور بيشتر به نهالها در ساير تيمارها
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 استفاده از.نهالها باعث بهبود استقرار نهالها شود
سوپرجاذب نيز با توجه به مقدار بارندگي منطقه از کارايي
.الزم برخوردار نيست
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 نهالها برای دسترسي به نور، در تيمار سايبان.عنوان کرد
بيشتر مقدار بيشتری از انرژی خود را به مصرف رشد
ارتفاعي ميرسانند که در پژوهش پيشرو نيز رشد ارتفاعي
 در اين رابطه پژوهشهای.بيشتر نهالها مؤيد اين نکته است
زيادی انجام شده که نشان ميدهد با افزايش تابش خورشيد
 در همين رابطه.بر رشد قطری نهالها افزوده ميشود
) در مطالعه خود به اين نتيجه2004(  و همکارانLemenih
رسيدند که بين ويژگيهای تاجپوشش جنگلکاریها و
 غنای گونهای زيراشکوب و قطر گونههای چوبي،تراکم
استقرار يافته همبستگي وجود داشت و مقدار اين متغيرها از
.تاجپوشش کم به تاجپوشش زياد کاهش مييافت
 ويژگيهای کمي بهويژه ارتفاع و قطر يقه،بهطور معمول
بهعنوان معيارهايي از وضعيت نهال شناخته ميشوند
 مقايسه ميانگين ضريب الغری.)Deligoz, 2012(
(تنومندی) نهالها نشان داد که تيمار ايجاد سايبان روی
نهالها باعث افزايش ضريب الغری يا به عبارتي باعث
 بهنظر.افزايش نسبت رشد ارتفاعي به قطری نهالها شده بود
ميرسد دليل اصلي آن بهخاطر کاهش تابش نور به نهالها و
.در نتيجه رشد ارتفاعي نهال برای رسيدن به نور بيشتر است
 پايداری،بهطور معمول هرچه ضريب الغری نهال کمتر باشد
بيشتر است و نهال توانايي بيشتری برای مقاومت در برابر
 در اين رابطه عنوان.تنشهای محيطي از خود نشان ميدهد
 ضريب،شده که يک شاخص با مشکالت کمتر و غيرمخرب
) است که نسبت ارتفاع (سانتيمتر) راSturdiness( تنومندی
به قطر يقه نهال (ميليمتر) مورد مقايسه قرار ميدهد
 ضريب تنومندی کم نشاندهنده.)Darroudi et al., 2015(
يک گياه تنومند با شانس زياد زندهماني بهويژه در مناطق
 است6  مناسبترين مقدار اين ضريب.بادگير و خشک است
.)Jaenicke, 1999( و بيشتر از آن نامطلوب ميباشد
در اين پژوهش با توجه به نتايج زندهماني و ويژگيهای
رويشي گياه ميتوان تيمارهای ايجاد سايبان و استفاده از
 بهنظر.پوشش پالستيکي را مناسبترين تيمارها عنوان کرد
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پالستيکي در سطح گودال کاشت و ايجاد سايبان روی
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Abstract
Pilu (Salvadora oleoides Decne.) is a shrub or a small tree indigenous to southeast of Iran and
is known as a multipurpose species for forage production, soil protection and medicinal value,
which altogether reveal its importance in forestry and reforestation projects in warm and arid
areas. The purpose of this study was to investigate the effects of runoff and moisture storage
methods in the soil (Bankette arches, pan (control), plastic sheets, straw in the bottom of the pit,
superabsorbent polymers and canopy) on the establishment, survival and growth of the pilu
species in Southeast of Jazmurian in Sistan and Baluchestan province. The factors studied in
this experiment included seedlings survival, seedling height, seedling crowns, seedling collar
diameter and seedling vigor, which were measured in the middle of March, 2017. The results
showed that the development of plastic layer improved the survival rate and seedlings cover.
Creating a shadow increases the height growth and slenderness coefficient of seedlings and
decreases the diameter growth of seedlings. In general, it can be concluded that planting plastic
surfaces on the surface of the pit and planting canopies on seedlings are the most suitable
treatments with respect to the percentage of seedlings' survival and seedling growth
characteristics. It seems that combination of these two treatments could help to improve
seedling establishment across similar areas.
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