
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


شماره	80،	پایيز	1387

  منـابع طبیـعی169
 د ر

 

 

bb
 د ر

   منابع طبیعی شماره 80، پاییز 1387

بررسی ويژگی های اكولوژيكی گونه َكَور 

 

).Capparis spinosa L( در استان بوشهر

چکيد	ه
َكَور	).L	Capparis spinosa(،	مهم	ترین	گونه	خانواده	Capparidaceae	به	ش�مار	می	آید.	این	گياه	در	مناطق	گرمس�يری	
اس�توایی	یا	نيمه	اس�توایی	و	مناطق	خش�ک	جهان	گس�ترده	بوده	و	در	همه	جا	پراكنده	می	باش�د.	گياه	َكَور	به	عنوان	یکی	از	
گياهان	مهم	دارویی	محس�وب	ش�ده	و	نيز	توانایی	باالیی	جهت	تثبيت	شن	دارا	می	باش�د.	این	گونه	در	گذشته	نه	چندان	دور،	
در	رویش�گاه	های	طبيعی	اس�تان	بوشهر	سهم	بس�زایی	در	توليد	پوشش	گياهی	داشته	اس�ت،	اما	هم	اكنون	جزء	گونه	های	كم	
ش�ونده	و	در	حال	انقراض	این	رویش�گاه	ها	محسوب	می	شود.	در	این	مقاله	ویژگی	های	گونه	spinosa	C.	موجود	در	شهرستان	
دشتستان،	واقع	در	استان	بوشهر	مورد	مطالعه	قرار	گرفته	و	برخی	از	پيوندهای	زیستی	)اقليم،	خاک	و	عوامل	زنده(		با	انتشار	
این	گونه	در	مناطق	جداگانه	ابوالفيروز،	بویری	وآب	طویل	در	شهرس�تان	دشتس�تان،	در	شرق	شهرستان	بوشهر	مورد	بررسی	
واقع	ش�ده	اس�ت.	براس�اس	برآورد	تعداد	در	هکتار	و	در	صد	تاج	پوشش	به	روش	تصادفی-	سيس�تماتيک	)تصادفی-منظم(،	
ویژگی	های	گياهی	ش�امل	ارتفاع،	درصد	تاج	پوش�ش،	تعداد	پایه	وقطر	تاج،	در	هر	محل	اندازه	گيری	و	تجزیه	و	تحليل	گردیده	
است.	همچنين	زادآوری	طبيعی	این	گونه	مورد	بررسی	قرار	گرفته	و	تعداد	آن	ها	در	هکتار	محاسبه	شده	است.	همچنين	برخی	
از	ویژگی	های	فيزیکی	و	ش�يميایی	خاک	و	ویژگی	های	مختلف	گياهی	جداگانه	مورد	بررس�ی	واقع	شده	و	پيوند	آن	ها	مشخص	
گردیده	است.	نتایج	نشان	داده	است	كه	مؤثر	ترین	عوامل	در	انتشار،	فراوانی	و	تراكم	گونه		spinosa	C.،	به	ترتيب	بافت	خاک،	

زهکشی،	رطوبت	خاک،	بارندگی	و	شوری	خاک،	می	باشد.
	

كلمات	كليد	ي:	Capparis spinosa،	ویژگي	هاي	اكولوژیک،	درصد	تاج	پوشش
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Pajouhesh & Sazandegi No: 80 pp: 169-175

A Survey on ecological character of Capparis spinosa L. Bushehr Province
By: M. Fakhri, Student of Payame - Noor University, Bakhshi Khani, Gh. Associate Professor of Payame - Noor Uni-
versity, Sadeghi, S.M. Scientific Member of Busheher’s Jihad Agriculture. 
Capparis spinosa is the most significant plant species in the Capparidaceae. These plants are wide-spread in tropical or 
subtropical as well as arid areas of the world. Capparis spinosa is one of the most important medicinal plants. This plant 
has a great ability to stabilize sand dune. Some year past, these plants granted a well-deserved share in forage production 
and watershed conservation in the natural habitats of the Booshehr province, but now they are classified as decreasers or 
degraded plants.  In this search, Capparis spinosa of Dashtestan area were studied. The relation of some environmental 
factors including climate, soil and biotic materials and distribution of Capparis spinosa in different altitudes in Abol-
firoos, Booiery and Abtavil on Booshehr province. The various plant characteristics including height of plant, canopy 
cover percentage, were determined random systematic method in each main site. Some information about the companion 
species, density, frequency, canopy cover and cover percentage were obtained using the random systematic method. The 
phonological stage, natural reproduction and properties of the plant as well as physical and chemical properties of the 
soil were analyzed and their relationships were surveyed. The results showed that the most effective factors in distribu-
tion, frequency and density of Capparis spinosa are soil texture, drainage, soil humidity, precipitation and soil salinity.                                                                                        

Key words: Capparis spinosa, Ecological characteristics, Dashtestan, Booshehr  

مقد	مه
پراکندگیتیرهCapparaceaeبیشتردرنقاطگرموحداکثردرنواحی
معتدلهبودهودرسرتاسرمناطقاستواییونیمهاستواییبهطورگسترده
رویشمییابد)20،18(.اینگیاهنقشمهمیدرپویاییاکوسیستمهایی
ماننداکوسیس��تممدیترانهدرطولدورهمنابعمحدود،یعنیهمزمانبا
دورهخشكتابستانبازیمیکند)3(.اینگونهدرمناطقویژهمدیترانه
دارایاهمی��تاقتص��ادیمهمیب��ودهوتولیدآندرس��هدههاخیردر
ایتالی��اواس��پانیابهصورتیكمحصولتجاریانجاممیش��ود.)11،1(
همچنیناینگیاهدرس��الهایاخیردرترکیهبهطورگس��تردهکش��ت
وپرورشدادهش��ده،بطوریکهصادراتاینکش��ورس��االنه4000تن
محصولبودهاس��ت)22،20(.امروزهپژوهشهاییبهمنظورتولیدانبوه
وصادراتاینمحصولصورتگرفتهاس��ت،ازجملهمیتوانبهبررس��ی
بعضیخصوصیاتفیزیكیمیوههایآن،ابعاد،ش��كل،مس��احتدانهها،
چگال��یمیوه،تخلخ��ل،زاویهقرارگیری،ضریبایس��تایی،اصطكاك،و
C.spinosaمقداررطوبتاشارهکرد)20(.امریكاساالنه5میلیوندالر
ازکش��ورهایمراکش،ایتالیاواس��پانیاواردکردهوبهصورتچاشنیدر
س��االدهاویاسسهااس��تفادهمیکند)5(.ازجهتدیگرخواصدارویی
متعددی)حدود43مورد(برایاینگیاهذکرکردهاند.درماندیابت)7(،
کاه��شکلس��ترولوتریگلیس��ریدخ��ون)6(،جلوگیریازس��رطان
)21،10(،تقویتسیستمایمنیبدن)8(،ضدفشارخون،خاصیتآنتی
اکس��یدانودرم��انبیماریهایقلبیوعروق��ی)9(،درمانبیماریهای
غضروفومفاصل)15(وموارددیگرازجملهخواصدرمانیوداروییاین
گیاهاست.باتوجهبهاینكهاینگیاهمیتوانددمای50درجهسانتیگراد
رادرتابستانوسرمای8-درجهسانتيگرادرادرزمستانتحملکرده

وب��هحیاتخ��ودادامهدهد)20،17(،لذادردامنههاینس��بتامرطوب
کوهس��تانهایکمارتفاعنیزیافتش��دهاس��ت)26،20(.برایناساس
گونههایاینگیاهدراروپا،ایران،قفقاز،افغانستان،پاکستان،هند،عراق،
C.شبهجزیرهعربستانوشمالآفریقارشدمیکند)24(.پراکنشگونه
spinosaدرایراندرش��مال،ش��مالغرب،غرب،مرکز،وشرقکشور
همچونگرگان،مازندران،گیالن،آذربایجان،کردستان،کرمانشاه،ایالم،
اصفهان،یزد،بختیاری،هرمزگان،خوزس��تان،کرمان،خراسان،سمنان،
تهران،فارسوبوش��هرمیباش��د)23(.نقش��ه1پراکنشاینگیاهرادر
ایرانازارتفاعهمس��طحدریاتا2500مترنش��انمیدهد.اینگیاهدر
استانبوشهرباپراکنشوسیعیروبرواست،بطوریکهدرکوهستانهای
صخرهایواقعدرارتفاعاتهفتچاه،بندرطاهری،کوهسیاهدرخورموج،
منطقهبوش��كان،تنگارم،دشتس��تان،گناوه،دیلم،دشتیدرخورموج،
تنگس��تان،کن��گان،دی��ر،جمبهخوبیرش��دکردهاس��ت)27(.دراین
مقالهبهبررس��یدامنهاکولوژیكیاینگیاهدرمناطقمختلفشهرستان
دشتس��تانپرداختهشدهاست.باتوجهبهپایداری،دواموبقایاینگیاه
دربرابرمس��ائلزیس��تمحیطیورویشبس��یارخوبآندرزمینهای
ماس��هایمناطقجنوبیکشور،C.spinosaمیتواندبهعنوانیكگیاه
چندمنظورهدراحیايعرصههایمنابعطبیعیاس��تانبوش��هروتثبیت
ماس��ههایروانوتنوعبخش��یدنبهکش��تمحصوالتکشاورزینقش
مهمیایفانماید.هرچندکهمتاسفانهدرزمینهکشتورویشاینگیاه
درایرانکاراساس��یصورتنگرفتهاس��ت،ولیامیداس��تاینتحقیق
بتواندس��رآغازتوجهبیش��تربهC.spinosa)خاویارس��بز(درمناطق

جنوبیگردد.
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مواد	و	روش	ها
بررس��یپراکنشC.spinosaبااس��تفادهازمنابعموجودونیزبازدید،
تحقی��قوجمعآورینمونهاز3منطقهموردبررس��یاطرافشهرس��تان
دشتس��تان،واقعدراس��تانبوش��هرص��ورتگرفت.بررس��ینمونههای
C.spinosaدرطبق��اتارتفاع��ی20ال��ی130مترازس��طحدریا،با
توجهبهمش��اهدهتفاوتدرتراکم،درصدتاجپوش��شدرهكتار،ارتفاع
بوتهها،زادآوریطبیعیومش��خصاتظاهریازجملهوضعیتریشهزنی
بوتهه��اصورتگرفت.پسازتعیینپراکنش،ابتدابابازدیدهایصحرایی
رویشگاههاموردشناس��اییقرارگرفتندوباتوجهبهخصوصیاتظاهری
رویشگاههانظیرتوپوگرافی،پوششگیاهیهمراه،ارتفاعازسطحدریاو....
مناطقجهتبررس��یانتخاب،وسپسروینقشهتوپوگرافی1:50000
محدودش��دند.ای��نتودهه��ادرمناط��قابوالفیروز)منطق��ه1(،بویری
)منطقه2(وآبطویل)منطقه3(دراطرافشهرس��تاندشتس��تانانتشار
دارند.پژوهشهایبومشناسیدراینمناطقبهشرحذیلانجامگرفت:
19 o15تا35َوo1-موقعیتجغرافیاییمحلباعرضجغرافیایی35َو
ش��ماليوطولجغرافیایی1َو510oتا12َو510oش��رقیبااستفادهاز
دستگاهGPSتعیینگردید.

2-اقلیمومشخصاتکلیماتولوژیمنطقهبااستفادهازروشهایآمبرژه
ودومارتنموردبررسیقرارگرفت.

3-خاكشناس��یمنطقهبااستفادهازمنابعموجودونقشهارزیابیمنابع
وقابلیتاراضیاس��تانبوش��هروحفرپروفیلخاكونمونهبرداریازآن
وتجزی��هواندازهگی��ریPH،هدایتالكتریكی،درصداش��باع،درصد
آهكکل،ازتکل،فس��فرقابلجذب،درصدماس��ه،درصدشن،درصد
رس،بیكربنات،کلروس��دیمخاكانجامگرفت.نتایجوتش��ریحنیمرخ

خاكهایمناطقموردمطالعهدرجدول2آمدهاست.
4-جامعهشناس��یگیاه��یوگیاهانهمراهدرمنطقهبررس��یگردید.
ب��های��نمنظورفلورمنطق��هوگیاهانهمراهدردوفصلبه��ار)اوایلتا
اواخرفروردین(وپاییز)اواخرمهرماهتااوایلآبانماه(برداش��ت،وجهت

شناساییبههرباریوممنتقلگردید.
5-جه��تبررس��یس��اختارجوام��عC.spinosaازروشتصادف��ی

–سیس��تماتیكاستفادهش��دهاس��ت]25[زیراباتوجهبهشرایطخاص
منطق��هووجودفاصلهزی��ادبوتهها،جهتبرآوردتع��داددرهكتارودر
صدتاجپوش��شبوتهها،روشترانس��كتمناسبمیباشد.برایمحاسبه
موجودیدرمناطقنمونه،پسازمحاسبهقطرکوچكوقطربزرگتاج
پوش��شوارتفاعبوتهها،مساحتومیانگینمساحتتاجبوتههابراساس
روابط1و2و3محاس��بهگردید.مقدار)STE(وEبرایمناطقنمونهبا

استفادهازروابط4و5محاسبهشدهاست.

مساحتتاجهربوتهبهمترمربع 2r×= π )1(

کهrبرابرباشعاعتاجبوتهبرحسبمترمیباشدوازرابطهذیلمحاسبه
میگردد:

r=2(قطرکوچكتاجبوتهبهمتر+قطربزرگتاجبوتهبهمتر(
4

)3(=میانگینمساحتتاجبوتههادرمناطقنمونهبهمتر
میانگینمساحتتاجبوتهها×تعدادبوتههادرمناطقنمونهمربع

برایمحاسبهخطایاستانداردبرایمناطقنمونهازرابطه4استفادهمیشود:

n
STDSTE =


)4(

دراینرابطهSTDبرابرباانحرافازمعیاروnتعدادنمونهدرمناطق1
هكتاریمیباشد.

حدوداطمینانبهاحتمال95%برابراستبا:

STEtE ×±= )5(

بهمنظوربرآوردمیزانزادآوریطبیعیرویشگاههایمناطقموردبررسی
تعدادنهاله��ایموجوددراطرافهربوتهش��مارشگردید.نمودارهای
مقایس��همیانگینارتفاعبوتهها،مساحتتاجپوششدرهكتارومیانگین
زادآوریطبیع��یهربوتهدرمناطقموردبررس��یدرنمودارهای1و2و3
نش��اندادهشدهاست.مقایس��ه3قطعهموردبررسی،درجدول3آورده

شدهاست.

بحث	و	نتيجه	گيری
نتایج	وضعيت	خاک	شناسی

خاكمنطقه3حاصلخیزیکمترینسبتبهدومنطقهدیگردارد،لذا
دارایبوتهه��ایکوتاهتروبافواصلزیادتربودهوریش��ههایگیاهدراین
منطقهنس��بتبهدومنطقهدیگرازعمقکمتریبرخوردارمیباشد.علل

اینتفاوتهابهشرحزیرمیباشد:
اینگیاهدرخاكهایمخلوطباشنوماسهودارایزهكشیمناسب،از
رشدخوبیبرخوردارمیباشد)14،13(.مطالعهمقایسهایازخصوصیات
رویشگاهاینگونهنشانمیدهدکهدرخصوصبافتخاك،مانندزهكشی،
می��زانرس،میزانماس��هوش��ن،آهك،مقدارپتاس��یم،درصدرطوبت
خ��اكوحاصلخیزی،تف��اوتهایمعنیداریدرس��طحآماریوجود

	نقشه	1-	پراكنش		spinosa	C.	در	ایران

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


172  د ر  منـابع طبیـعی  

دارد)P<0/05(.میزانرسدرمنطقه3بیشاز1و2میباشد.
نتایجبدس��تآمدهازآمدهازآنالیزخاكس��همنطقه1و2و3نش��ان
دهن��دهایننكتهاس��تک��هدرهیچک��دامازمناطقخاكش��ورنبوده
)Ecکمتراز4دس��یزیمنسبرمتر(وتفاوتعمدهس��همنطقهازنظر
کیفیتخاكوبافتخاكمیباش��د.بررس��یجدول2موضوعاتزیررا

نشانمیدهد:
الف(منطقه3دارایبافتس��نگینتر،زهكش��یکمترودرنتیجهتهویه
نامناس��بخاكنس��بتبهمناطق1و2میباش��د.بهعبارتبهترمقدار
ذراترسآنبیش��ترازمنطقه2بودهوخاكمنطقه1ازهردومنطقه

دیگرسبكترمیباشد.
ب(تفاوتدیگردرمیزانآهكکلخاكاس��تکهدرمنطقه3بیش��تر
از1و2بودهاس��ت.اینعاملضمنایجادمحدودیتدراستفادهگیاهاز
عناصرغذاییخاكباعثچسبندگیبیشترخاکدانههاومحدودیتنفوذ
ریش��هشدهاس��ت.گرچهاینگیاهتاحدودینسبتبهمقدارآهكخاك
مقاوممیباش��د،ولیدرهرصورتازدیادآهكدرمنطقه3باعثکاهش
جذبعناصرقابلاس��تفادهمانندفس��فربرایگی��اهمیگرددودرنتیجه

حاصلخیزیخاكکاهشیافتهورشدگیاهمحدودمیگردد.
ج(می��زانهدای��تالكتریكیدرمنطقه3بیشاز1و2اس��ت.اینبدین
معناس��تکهامالحودرنتیجهشوریمنطقه3،کمیبیشازدومنطقه

دیگرمیباشد.
د(می��زانپتاس��یمقابلاس��تفادهگیاهدرمنطق��ه2درعمق50-100
س��انتیمتریخیلیبیشتراز3اس��ت.اینمطلببدلیلکمبودنمیزان
رسونفوذپذیریبهترخاكوشس��تهش��دنپتاسیمموجوددرخاكو

کوددادهشدهبهایناراضیمیباشد.
درمجموعخاكمنطقه1و2ازنظرحاصلخیزیوشرایطتهویهخاكو
س��هولتنفوذریشهدرخاكمناسبترازمنطقه3بودهاست.بههمین
دلیلتراکماینگیاهاندرمنطقه1و2،بیش��ترازمنطقه3میباش��د.
بطوریكهبراس��استقسیمبندیطبقاتدرصدتاجپوشش1/22الی4/6
درص��دازبوتهه��ایC.spinosaدرمناط��ق1و2ش��املتودههای
C.spinosaپراکندهمیباش��د.درمنطقه0/76،3درص��دازبوتههای
ش��املتودههاینادرمحس��وبمیگردند)تاجپوششکمتراز1درصد(.
طیبررس��یهایانجامش��دهدراینپژوهش،مهمتری��نعاملمحدود
کنندهپراکنشورش��داینگیاهنوعبافتخاكاست.اینگیاهدربافت
هایسبك،ماسهایوسنگریزهدارپراکنشورشدبهتریرانشانمی
دهد)درصدمیزانماس��هزیادودرصدرسبسیارکم(.بایدتوجهداشت
کهخاكهایغرقابیباعثپوس��یدگیریشهگشتهومانعرشدگیاهمی
گردد.بهترینخاكبرایرش��داینگیاهخاكکاماًلزهكشیشدهاست،
زیراگیاهدرفصلتابس��تانرش��دمیکند،لذاریشهبرایدریافتآباز
اعماقزمین،درش��رایطبسیارگرماوخش��ك،نیازبهریشهدوانیبسیار
گس��تردهوعمیقداش��تهتابهجبههرطوبتیبرسد،کهاینامرفقطدر
خاكهایماس��هایمیسراست.خاكهایماس��هایبهگیاهاجازهایجاد
سیس��تمریشهایوسیع،گستردهوتوس��عهیافتهمیدهد،درصورتیکه
C.spinosa.درخاكهایرس��یریشهبهسختیقادربهنفوذمیباشد
گیاهیب��اخواهشهایاکولوژیكیاندكبودهوب��هخوبیدرخاكهای
فقی��رازنظ��رغذاییوموادحاصلخیزکننده،رش��دمیکندوهمینامر

موجبمیشوداینگیاه،بهراحتیدرنواحیگرموخشكرشدیافتهو
دمایباالتراز40درجهسانتیگرادونیزنورشدیدخورشیدرا،درفصل
گرمتابس��تانتحملنماید.دربررس��یسیستمریش��هاینیزکهتوسط
حفرپروفیلدرمناطقموردمطالعهاس��تانبوش��هرانجامگرفتهاس��ت،
گس��تردگی،توسعهوعمقسیستمریشهایمشاهده،اندازهگیری،واین

موضوعتاییدشدهاست.
تاجپوش��شاینگیاه،آویزانووس��یعبودهورویسطحخاكیاصخره
میخزدودرنتیجهس��طحخاكراپوشاندهوبهحفظذخیرهآبکمك
میکند.اینگیاهبهدلیلتاجپوش��شوس��یعونیزسیس��تمریش��های
گس��تردهوعمیقدرکنترلفرسایشخاكبهویژهدراراضیشیبدارو
درمعرضفرسایشخاكبسیارموثرمیباشد.بدینمنظوردرزمینهای
موردنظراینگیاهرادرفواصلنزدیكبههمکشتمیدهندودرمیان
بوتههایC.spinosaدرختانرامیکارند.پسازبزرگش��دندرختان
م��یتواندرص��ورتلزومگیاه��انC.spinosaراازآنمنطقهحذف

کرد)20،12(.

نتایج	كليماتولوژی
طبقکلیماگرافآمبرژهواطالعاتدوره17س��الهایس��تگاههایمجاور،
اقلیمهر3منطقهبراس��اسطبقهبندیاقلیمیدومارتین،خش��كبوده
وبراس��اسسیس��تمطبقهبندیآمبرژه،بیابانیگرمش��دیدوبراساس
سیس��تمطبقهبندیگوس��ن،اقلیمبیابانیشدیدمحس��وبمیگردد.
میانگینبارندگیساالنهدرمناطق1و303/8،3میلیمترودرمنطقه2،
298/6میلیمتربودهوتقریباًمشابهمیباشد.میانگندمادرهر3منطقه
مش��ابهوحدود25/6درجهس��انتیگراداس��ت.میانگینتبخیردرهر3
منطقهیكس��انوحدود3045میباش��د.حداکثررطوبتساالنهمناطق
1و58/38،3ومنطق��ه73/3،2میباش��د.بطوریک��همیانگینحداکثر
دمادرگرمترینماهس��الدرایس��تگاههایموردمطالعه)ایستگاهسعد
آب��ادوبرازجان(بهترتیب44/5و45/5بودهونیزماکزیمممطلقدمابه
ترتیب50و52/5درجهس��انتیگرادودرجهحرارتمطلقمینیمم1-
میباش��د.بدینترتیباینگیاهبهخوبیدماهایباالرادرفصلتابستان
تحملمینمایدلذادرمناطقگرمس��یریوخشكجهانگسترشدارد
)19،2(.بررس��يعواملمختلفاقلیمينیز،حاکيازوجودشرایطکاماًل
بیابانيدراکثرنقاطاستانبوشهراست.ضرایبتغییراتبارندگيدرکلیه
ایستگاههايهواشناسيواقعدراستان55-40ميباشد.لذاازنظراین
پارامتر،همهاس��تانوبهخصوصس��همنطقهموردبررسی،جزءمناطق
بیابانيقلمدادخواهدشد.ازنظرضریببينظميبارشوشدتمیانگین
بارندگيروزانه،تقریباًهمهمناطقاستانبوشهردرقلمرومناطقبیاباني
قرارگرفتهاند.رویش��گاههایC.spinosaازنظربارندگیدارایرژیم
مدیتران��هایبودهومیزانبارندگیس��االنهدرمناط��قموردمطالعهدر
اس��تانبوش��هر298,6و303,8میباش��دکهدرمناطقمدیترانهاینیز
شرایطمناسببرایرشداینگیاهرانواحیبابارشساالنه200تا350

میلیمترذکرکردهاند)20،4(.

نتایج	فلور	مناطق	و	گياهان	همراه
تودهه��ایطبیع��یC.spinosaدرمناطق1و2بهف��رمپراکندهودر
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																			جدول	1	-	گونه	های	همراه	Capparis spinosa	در	مناطق	مورد	مطالعه

نمودار	1-	ميانگين	ارتفاع	بوته	ها	در	مناطق	مورد	بررسی

	نمودار	2-	مساحت	تاج	پوشش	بوته	ها	در	مناطق	مورد	بررسی

ف
گونهتیرهردی

1Asclepiadaceae)استبرق(Calotropis procera)Willd.(R.Br.

.Stipa capensis Thunb)بهمن(Graminneae)غالت(2

.Carthamus tinctoriusL)گلرنگ(Asteraceae)آفتابگردان(3

.Lycium depressumStocks)اشك(Solanaceae)سیبزمینی(4

5Rhamnaceae)کنار(Ziziphus spina-christi)L.(Willd.

.Artemisia scopariaWaldst)درمنهشرقی(Asteraceae)آفتابگردان(6

.Swartz.(DC(Prosopis juliflora)کهورپاکستانی(Mimosaceae)شبخسب(7

.Alhagi camelurumFisch)خارشتر(Papilionaceae)بقوالت(8

.L.(Schrad(Citrullus colocynthis)هندوانهابوجهل(Cucurbitaceae)کدو(9

.Peganum harmalaL)اسپند(Zygophyllaceae)قیچ(10

.Acacia niloticaDel)کرت،چش(Mimosaceae)شبخسب(11

.Colchicum speciosumSteven)گلحسرتزیبا(Liliaceae)الله(12

.Portulaca oleraceaL)خرفه(Portulaceae)خرفه(13


شماره

ونه
نم

ات
خص

مش
D

es
cr

ip
tio

n

D
ep

th
ق

عم
)c

m
(

كي
تری

الك
ت

دای
ه

EC
 *

10
3

باع
اش

گل
ته

یدی
اس

pH
 o

f P
as

te

کل
ك

آه
صد

در
%T

.N
.V

.

کل
ت

از
%t

ot
al

 N

P)
av

a(
ب

جذ
ل

قاب
فر
فس

p.p
.m

ب
جذ

ل
قاب

یم
اس
پت

K
)a

va
(p

.p.
m

%S
an

d

%S
ilt

%C
la

y

C
o3

-

H
co

3-

کلر
C

l-

یم
سد

N
a+

C
a++

 +
M

g++

5017/248/80215083/46/41001/5537-0ابوالفیروز1

1000/987/350/201/812084/65/69/802/5326-50ابوالفیروز1

501/27/151/202/217081/68/41003648-0بویري2

1001/047/251/50217082/66/41103/5427-50بویري2

502/37/261/30/0354170729/618/402/58610-0آبطویل3

1001/57/159/80/0353/26079/83/916/302/5649-50آبطویل3

جدول	2-	نتایج	و	تشریح	نيم	رخ	خاک	های	مناطق	مورد	مطالعه
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جدول	2-	متغيرهاي	وارد	شده	در	مدل	الجيت

جدول	3	-	مقایسه	ساختاری	مناطق	مورد	مطالعه	

منطقهموردبررسیتعداددرهكتاردرصدتاجپوششدرهكتارمیانگینارتفاعبوتههامیانگینزادآوریطبیعیمیانگینمساحتتاجبوتهها

3.38± 0.8720.1± 3.421.64 ± o.o70.237Aمنطقه1(-قطعه(

15.32 ± 3.2602.02± 0.16 1.228Bمنطقه1(-قطعه(

6.27± 0.8801.66± 0.171.5625Cمنطقه1(-قطعه(

7.19± 0.6516.21± 1.921.19± )منطقه2(0.044.664

1.81± 0.203.09± 0.211.03± )منطقه3(0.7642 0.06

منطقه3بهفرمنادرانتشاردارند.
گونههایهمراهC.spinosaدرمناطقموردمطالعهدرجدول1آمده

است.

C.	spinosa	جوامع	ساختاری	نتایج
باتوجهبهبررس��یهایانجامش��دهبهروشتصادفی– سیس��تماتیك،
مساحتتاجپوشش،زادآوریطبیعی،ارتفاعبوتهها،درصدتاجپوششو
تعداددرهكتاربوتههادرمناطقمختلفموردبررسی،تفاوتمعنیداری
A ،Bبطوریکهزادآوریطبیعیدرقطعات)P<0/05(رانش��انمیدهد
وCدرمنطقه1،بهترتیب،0،20,1و0میباش��د،همچنیندرمنطقه
2و3بهترتیب،16,21و3,09اس��ت)نمودار3(.ارتفاعبوتههادرقطعات
AوBوCازمنطق��ه1ومناط��ق2و3بهترتی��ب1,66،2,02،1,64،
1,19و1,03میباش��د)نمودار1(.مساحتتاجپوششدرهكتاربوتهها
درمناطقموردبررس��یب��هترتی��ب،4,6،1,56،1,22،0,23و0,76

میباشد.تعداددرهكتاربوتههانیزدرمناطقموردبررسیبهترتیب7،
64،25،8و42است.

تع��دادبوتههادرمنطقه2بیشازدومنطقهدیگراس��تکهبیانگرتاثیر
مثبتبافتشنیوماسهایخاكدررشدگیاهمیباشد.

براساسنمودار1،ارتفاعبوتههادرمنطقه1بیشازمنطقه2و3استکه
ممكناس��تبهعلتماسهایبودنخاكووجودبادهایماسهایشدید
باشدبهنحویکههرچهماسههایرواناطرافیقهگیاهرامحصورکند،
گیاهشاخههایخودراباالکشیدهوازدستماسههایروانفرارکردهو
باالیماسههاقرارمیگیردوبههمینعلتاینگیاهدرکنترلفرسایش

بادیبسیارموثراست.
براساسنمودار3،زادآوریطبیعیدرقطعاتCوBبهعلتجوانبودن
اینگونهدراینمناطق،صفرمیباش��د.وجودزادآوریطبیعیومتراکم
درقطعهAازمنطقه1ومنطقه2نش��انمیدهدکهچنانچهآبکافی
دراختی��اراینگیاهقرارگی��ردونیزبذراینگی��اهدرطبیعتحفاظت
شود،تجدیدطبیعیتودههاباسرعتبیشتریصورتخواهدگرفت،زیرا
پراکن��شبوتهه��ایC.spinosa،عالوهبربافتون��وعخاك،بهوجود

آبراهههاورودخانههایفصلیدرطبیعتنیزبستگیدارد.

نتایج	تاثير	عوامل	مختلف	در	انتشار
گونهC.spinosaکهسالیانسال،ازبوتهآزمایشطبیعت،موفقبیرون
آمدهاس��ت،دارایپهنهاکولوژیكیوس��یعیدرعرصهطبیعتبودهودر
ش��رایطاکولوژیكیمتفاوت��یقادربهحیاتاس��ت،بنابرایندارایخزانه
ژنتیكیگستردهوقدرتانطباقبس��یارباالییمیباشد.اماپراکنشاین
گی��اهتح��تتاثیرویژگیهایگیاهورویش��گاه،ق��راردارد،بهطوریکه
خصوصیاتگیاهدرش��رایطمحیطیمختلفتغییریافتهتاگیاهبتواندبا
ش��رایطموجودسازشیابد.نتایجنش��اندادمؤثرترینعواملدرانتشار،
فراوانیوتراکمگونهC.spinosaبافتخاك،زهكش��ی،رطوبتخاك،
بارندگیوش��وریخاك،میباش��د.الزمبهذکراس��تک��هدرمناطق
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مدیترانهایوکشورهایاروپاییگلدهیمنحصراًشبانهاستوگلبرگها
باطلوعخورش��یدمیریزند)16(.ولیطیبررس��یهایانجامش��دهدر
اس��تانبوشهرمشخصش��دکهگلهادراینمناطقبهعلتتفاوتهای

اقلیمیتاپیشازظهرنیزهمچنانبازباقیمیمانند.
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