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 کهور پاکستانی، کهور ایرانی، خصوصيات خاك، معيارهاي گياهی، فاکتورهاي معيشتی هاي كليدي:واژه

 

 هاترین یافتهمهم

 اندخاك نداشته و ماده آلی ميانگين اسيدیته ،یی تاثير مثبتی بر خصوصيات فيزیكکهور پاکستانی و ایران هايگونه◄

 .انددار درصد ازت کل خاك شدهسبب افزایش معنی اما

دو منطقه مورد  در هر "ایرانی زیر کهور"اي در تيمار و غناي گونهگياهی تراکم  ودر منطقه ميناب درصد پوشش  ◄

  .اندافزایش یافتهمطالعه 

و ي داشته برتر یرانیگونه کهور ا ،مورد مطالعه محيطییستو ز ياقتصاد يهاارزش مرتبط با يفاکتورها یدر تمام ◄

نسبت  يشتی بهره برداران دارد، لذا استفاده از گونه کهور ایرانیو مع يطیمح يدر بهبود فاکتورها ينقش کامالً موثرتر

 . تر استحجبه گونه کهور پاکستانی ار

 
 

 49-773-73 شناسه  طرح تحقيقاتی شماره منبع یافته:

 زاده، ایوب تابهنهاد قرماخر، غالمعلی حشمتی، ابوالفضل شریفيان بهرمان، مهدي فوالديحميد نيك :نویسنده)گان(

 

در ( .Prosopis cineraria L( و کهور ایرانی ).Prosopis juliflora SWاثرات کاربرد کهور پاکستانی ) بررسی عنوان:

   یافته )مطالعه موردي: استان هرمزگان(اراضی تخریب اياح
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 علمی هاي كوتاهیافته
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 و سایر مستندات( هاولها، جداطالعات تکميلی )مشتمل بر شکل

 شوددر شوري خاك در تيمارهاي زیر دو گونه کهور مشاهده می (>50/5P) داريدر منطقه ميناب، افزایش معنی

( >50/5P)دار در منطقه بندرعباس افزایش معنی .استافزایش مقادیر سدیم و پتاسيم تبادلی خاك  ناشی ازکه عمدتًا 

ميانگين درصد پوشش و تراکم منطقه ميناب، در شود. در شوري خاك تنها در تيمار زیر کهور پاکستانی دیده می

یافته اما در منطقه داري د افزایش معنیقياس با منطقه شاه هاي گياهی نيز در تمامی تيمارهاي مورد مطالعه درپایه

 داري یافته استهاي گياهی در تيمار زیر کهور پاکستانی کاهش معنیبندرعباس، ميانگين درصد پوشش و تراکم پایه

(50/5P> .)دارياي مارگالف در تيمارهاي زیر دو گونه کهور افزایش معنیدر منطقه ميناب، شاخص غناي گونه 

(50/5P< )داري ت اما در منطقه بندرعباس، در تيمار زیر کهور پاکستانی کاهش معنییافته اس(50/5P< ).یافته است  

 

 اهميت موضوع

را نشان داده است.  یکشت گونه کهور پاکستان یو اجتماع ياقتصادی اکولوژیك، منف يامدهايپ یمختلف مطالعات

 -یو خاك( و اجتماع ياهی)پوشش گ یكیاکولوژ يامدهايپ ينهدر زم یجامع یتالش شد تا بررس پژوهش حاضر،در 

 یگونه بوم یك عنوانبه یرانیو گونه کهور ا يربومیگونه غ یكعنوان به یتاناز کشت گونه کهور پاکس یناش ياقتصاد

  .یردصورت پذ

 مقدمه )شرح مساله(

 یکشت معرف يهادر برنامه يريکارگهجهت بدر بسياري از نقاط جهان  Prosopis يرهت همربوط ب ياهیگ يهاگونه

صورت هدفمند گونه کهور در جهان به گسترش اً،غالب .و مهاجم وجود دارند یصورت اهلاز مناطق به ياريشده و در بس

اتفاق افتاده است. نيز  یههمسا يدر کشورها یصورت تصادفگونه به ییجاموارد جابه یدر برخ کهیصورت گرفته در حال

  يا،و استرال یجنوب یقايخشك آفر احیدر نو یه( سا2دام،  يفعلوفه و تأل ين( تأم1 چون: یمختلف یلکهور به دال

 ي،حصار زنده در ماالو ي( کمربندها6در سودان،  یسوخت چوب يه( ته0جنگل،  ياي( اح9روان،  يهاماسه يت( تثب7

 يلیخاك در خ يتو تثب ینتیز ياهان( کشت گ4 ی،سبز محل يفضا یجاد( ا8در هند،  یافتهیبتخر يهاخاك ياي( اح3

هاي مهاجم گردیده و موجب تخریب اراضی اند و پس از استقرار مبدل به گونهيانه معرفی شدهخاورم ياز کشورها

  اند. اعی شدهمرتعی و زر
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 ها و سایر مستندات(ها، جدولاطالعات تکميلی )مشتمل بر شکل

 . ینابمورد مطالعه در منطقه م یخاک در تیمارها یمیاییش یپارامترها یرمقاد یانگینم یسهمقا -1 جدول

کهور پاکستانیزیر  شاهد متغير هاي کهوربين پایه زیر کهور ایرانی   واحد 

 3/44a 3/60a 3/37a 3/44a -log[H+] اسيدیته

 2/61a 0/95bc 6/33 d 2/44ab dsm-1 هدایت الكتریكی

 % 3/55ab 6/95ab 0/41a 3/22b کربن آلی

 % 5/575a 5/562c 5/542d 5/596b ازت کل

 43/95a 177/18ab 196/70b 112/75ab ppm سدیم تبادلی

 17/50a 72/07 b 108/78d 13/25a ppm پتاسيم تبادلی

 0/36a 0/38a 4/55 b 0/95a meqL-1 کلسيم و منيزیم تبادلی

SAR 27/49a 29/55a 19/44a 2/49 a - 

ESP 298/08a 298/03a 104/4 a 213/67a - 

 درصد است. 0نشانگر عدم تفاوت در سطح  یفحروف مشابه هر رد *

 
 . مورد مطالعه در منطقه بندرعباس یخاک در تیمارها یمیاییش یپارامترها یرمقاد یانگینم یسهمقا -2 جدول

 واحد کهور هايپایه بين ایرانی زیرکهور پاکستانی زیرکهور شاهد متغير

 -3/49a 8/55 a 3/97 a 3/35 a ]+log[H اسيدیته

 2/01ab 7/06 b 2/62 ab 1/23 a 1-dsm هدایت الكتریكی

ربن آلیک  6/59a 6/79 a 0/30 a 6/64 a % 

 % 5/591ab 5/586 a 5/505 b 5/511 c ازت کل

 77/22a 75/98 a 02/43 b 72/15 a ppm سدیم تبادلی

 16/05a 68/75 b 19/67 a 16/90 a ppm پتاسيم تبادلی

 9/93a 6/67 b 6/08 b 6/15 b meqL-1 کلسيم و منيزیم تبادلی

SAR 6/84a 9/35 a 3/74 a 0/76 a - 

ESP 32/49a 05/70 a 38/54 a 03/27 a - 

 درصد است. 0نشانگر عدم تفاوت در سطح  یفحروف مشابه هر رد *
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 ها و سایر مستندات(ها، جدولاطالعات تکميلی )مشتمل بر شکل

 . ینابدر منطقه م یاهیگ یارهایمع یانگینم -7جدول 

 واحد هاي کهوربين پایه زیر کهور ایرانی زیر کهور پاکستانی شاهد متغير

 درصد 25/25a 24/67b 03/07d 95/15c پوشش

 پایه در مترمربع 2/96a 7/25b 7/46c 7/05b تراکم

 مربعگرم وزن خشك در متر 6/65a 3/20a 12/15b 8/08a توليد

 .باشدیدرصد م 0نشانگر عدم تفاوت در سطح  یفحروف مشابه هر رد *

 
 . ینابدر منطقه م یاهیگ یهاشاخص یانگینم -9 جدول

 هاي کهوربين پایه زیرکهور ایرانی زیرکهور پاکستانی شاهد شاخص

 1/74a 1/73a 1/72a 1/76a هيل

 5/21a 5/25a 5/10a 5/14a شانون

 1/96a 2/25b 2/46c 2/05b مارگالف

 .باشدیدرصد م 0نشانگر عدم تفاوت در سطح  یفحروف مشابه هر رد *

 
 . در منطقه بندرعباس یاهیگ یارهایمع یانگینم -1جدول 

 واحد هورهاي کبين پایه زیر کهور ایرانی زیرکهور پاکستانی شاهد متغير

 درصد 74/67a 71/16b 73/45a 26/65b پوشش

 پایه در مترمربع 9/77a 7/76b 7/47a 7/16b تراکم

 گرم وزن خشك در متر مربع 4/71a 16/15c 12/20b 8/74a توليد

 .باشدیدرصد م 0نشانگر عدم تفاوت در سطح  یفحروف مشابه هر رد *

 
 . ندرعباسدر منطقه ب یاهیگ یهاشاخص یانگینم -6 جدول

 هاي کهوربين پایه زیر کهور ایرانی زیر کهور پاکستانی شاهد شاخص

 1/70a 1/76a 1/76a 1/73a هيل

 5/13a 5/18a 5/18a 5/25a شانون

 7/77a 2/76b 2/47a 2/16b مارگالف

 .باشدیدرصد م 0نشانگر عدم تفاوت در سطح  یفحروف مشابه هر رد *

 


