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 چکیده

هـاي   ه نهالکاري در تثبیت ماسـه متداول و مورد استفادهاي  ترین گونه از بین گونه هدف از این تحقیق، شناسائی مناسب 

 پس از پاشش مالچ نفتی به عنـوان تثبیـت کننـده موقـت،    به این منظور . باشد می روان شهرستان جاسک استان هرمزگان

 Prosopis و کهـور ایرانـی   Calotropis proceraاسـتبرق  ، Acacia nubicaمغیـر  ، Prosopis julifloraسـمر  نهالهـاي  

cineraria بـه  تحت شرایط یکسان روان و جنگلکاري منطقه دارند، هاي  تثبیت ماسههاي  فاده را در پروژهکه بیشترین است

و جهـت حفاظـت در مقابـل چـرا و     این نهالها به مدت دو سال آبیاري شـده  . شدندغرس اصله از هر گونه،  30تعداد 

 هـر گونـه،   متوسط تـاج پوشـش   و خزانصد بقا، دراندازهگیري با . تخریب، اقدام به قرق منطقه با بکارگیري قرقبان شد

 .مورد آزمون قرار گرفت SPSSبه کمک نرم افزار  )عدد 120عدد براي هر گونه و در کل  30( جمع آوري شدههاي  داده

). =Sig 05/0(مورد مطالعه وجود داردهاي  نتایج نشان داد اخنالف معنی داري به لحاط درصد بقا و تاج پوشش بین گونه

نتایج حاصله در پایان سال اول و دوم از زمان کاشت، نهالهاي سمر، از نظر گستره و دوام تـاج پوشـش    بر طبق در واقع

کاربرد گونه سمر به  ،نتایج این تحقیق. ایجادي، مطلوب ترین وضع و نهالهاي کهور ایرانی، ضعیف ترین وضع را داشتند

هر چند بر اساس نتایج زنده مانی . را مورد تأیید قرار داد روان منطقههاي  عنوان گونه اصلی مورد استفاده در تثبیت ماسه

توان به عنوان  می کهور ایرانی،و  از نهالکاري با گونه مغیر، استبرق در صورت قرق بهینه عرصه به ترتیب اولویتنهالها، 

  .استفاده نمود گونه همراه در کنار گونه سمر،
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Evaluation of plant species used in wind erosion control  

(Case Study Jask city, Hormozgan province) 

 

 Akbariyan Mohammad.1, Biniaz M.2 

 

 

Abstract: 
 

The aim of this research is, identifying the most appropriate species used for planting in Hormozgan 

province dune fixation projects. For this purpose, after Spraying Oil Mulch as a temporary 

stabilizer, 30 seedlings of Prosopis juliflora, Prosopis cineraria, Acacia nubica & Calotropis 

procera species (totally 120 seedlings) were planted under the same conditions. These, the most 

common plant species are used in Hormozgan planting projects. The seedlings were irrigated for 

two years and were protected against grazing. By measuring survival percentage, plant coverage 

and autumn period of each species, data were collected and examined by SPSS software at 0.05 

significant levels. According to the results at the end of first and second year of planting, Prosopis 

juliflora seedlings had the best & Prosopis cineraria seedlings had the worse conditions. [However 

as obtained results, could use planting Acacia nubica, Calotropis procera & Prosopis cineraria, 

species seedlings in order of preference, Also Prosopis juliflora is a main species that is used with 

aboved mentioned species. 
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  مقدمه 

درجه و  59دقیقه تا  41درجه و  52هکتار در محدوده جغرافیائی  6،800،000 استان هرمزگان با مساحتی نزدیک به

طبق برآوردهاي  ؛عرض شمالی واقع شده استدقیقه  57درجه و 28دقیقه تا  34درجه و25دقیقه طول شرقی و  15

دهـد کـه    مـی  بیابـانی تشـکیل  هاي  ساحلی استان را عرصههاي  میلیون هکتار از اراضی جلگه 565/1موجود بالغ بر 

هزار هکتار بعنوان مناطق تحت تاثیر فرسایش  475فرسایش بادي و هاي  هزار هکتار از آن بعنوان کانون 209حدود 

ر فرسـایش بـادي در   یو مناطق تحت تـأث ها  بخش عمده این کانون ).1381 ،دفتر تثبیت شن( اند بادي شناسایی شده

  .شرقی استان خصوصاً شهرستان جاسک تمرکز یافته استهاي  جلگه

قابل مالحظه در آن عبارتنـد از بادهـاي   هاي  است کم باران و پدیدهاي  همنطق تحقیق،طور کلی محدوده مورد  به

متوسط بارنـدگی منطقـه   . ، رعد و برق، رطوبت نسبی زیاد و مه صبحگاهیرگبارهاي سیل آسا وفان ماسه،طد، شدی

، 5/35، میـانگین حـداکثر دمـا    )که در سنوات اخیر به دلیل خشکسالی، بارندگی چندانی نداشته است(میلیمتر  162

بافـت خـاك شـنی و    . باشـد  یمـ  درجه سانتیگراد و اقلیم بیابانی گرم شدید به روش آمبـرژه  19میانگین حداقل دما 

Km کیلومتر در ساعت 4/30(غالبا بدون پوشش گیاهی است سرعت باد منطقه بیش از آستانه فرسایش 
hr (است. 

Kmکیلـومتر در سـاعت   20-30(  تـوان بـین متوسـط    می ، بادهاي منطقه رابندي سرعت باد بر اساس طبقه
hr

تـا  )  

این منطقه در اغلـب روزهـاي سـال     ).1384 ،محمودي(بندي نمود طبقه) کیلومتر در ساعت 108(  کاملهاي  نتوفا

ایـن  ). 1384 ،اکبریـان ( توان شاهد بود می بادخیز بوده به نحوي که حتی در یک روز وزش باد از جهات مختلف را

تثبیـت  هاي  ن و تلفات نهالهاي تازه کاشت، پروژهامر جنگلکاري منطقه را با مشکل مواجه نموده و خطر مدفون شد

  . کند می روان را تهدیدهاي  ماسه

هـاي روان را ایجـاد    ماسـه ، مناسب ترین روش در کـاهش سـرعت بـاد و تثبیـت     )2007( و همکاران )He(هی

کـاهش  هـاي روان را   ماسهپوشش گیاهی بطور مؤثري حرکت . عنوان کردنداي  ماسههاي  پوشش گیاهی بر روي تپه

  .شود می تثبیت زار ماسهها در سطح زمین کم شده و  ماسهداده، بنابراین تحرکات 

در ابعـاد محـدود در منطقـه     1338براي اولین بار در سال ، روانهاي  ماسهتثبیت  در ایران، جنگلکاري به منظور

کشـور و سـمر در    نـواحی مرکـزي  تـاغ در   جنگلکـاري  بـا اي  هسطح گسترد ه، سپس درالباجی اهواز شروع گردید

اي  هشـود سـابق   مـی  گیـاهی معرفـی  هاي  آنچه امروز تحت عنوان تثبیت شن با استفاده از گونه. یافت جنوب توسعه

  ).1382اختصاصی، ( سال دارد که با کاشت گیاهانی چون تاغ آغاز و همچنان ادامه دارد 40حدود 

ق کشور، تاغ و در جنـوب و جنـوب غـرب از    روان، در مرکز و شرهاي  کاري به منظور تثبیت ماسه جنگلبراي 
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مختلف آکاسیا خصوصاً آکاسیاي چتري هاي  و در سنوات اخیر از گونه Prosopis juliflora) کهور پاکستانی(سمر 

با مطالعه مناطق رویشی سیاه تاغ، سفید تاغ، گز و پـده، بـه   ) 1375(جوانشیر و همکاران . و مغیر استفاده شده است

هـاي   که سفید تاغ در مدت شش سال از زمان کشت، رشد بیشتري نسبت به سیاه تـاغ در خـاك   این نتیجه رسیدند

شنی بـا جـذب شـوري کمتـر و رشـد بیشـتر،       هاي  آنها اعالم کردند که گونه سفید تاغ در خاك. سبک داشته است

ي است که بدین مهمترین نقش پوشش گیاهی در کاهش فرسایش بادي، ایجاد ناهموار. مناسب تر از سیاه تاغ است

گیاهی فرسـایش   ،در این میان). 1378 ،رفاهی(دهد  می وسیله سرعت و تالطم باد را در نزدیکی سطح خاك کاهش

کند که مقدار پوشش گیاهی زیادتري را در زمانی از سال کـه زمـین حسـاس بـه فرسـایش       می بادي را بیشتر کنترل

، احیاي بیولوژیک مناطق خشک و بیابانی بـا  )1389( مکارانصفائی قهنویه و ه). Fryrear, 1995(است تولید نماید

را داراي فواید چندي از جمله تثبیت خاك، جلوگیري از فرسایش، تولید هیزم، تیـر  اي  هدرختی و درختچهاي  گونه

 Haloxylon، براي استفاده از شرایط بهینـه موجـود جهـت اسـتقرار     )1389( قربانیان و همکاران. و الوار برشمردند

ammodendronبیـان داشـتند کـه    )1389(محمدي و همکاران . مناسب را پیشنهاد نمودندهاي  ، کاشت توأم گونه ،

قیچ به لحاظ توان رویاروئی با خشکی و کم آبی، تأمین علوفه دامی و مهمتر از همه حضور در همه فصول سال بـه  

محمـدي و  . بـادي اسـت را داراسـت   علت دائمی بودن، امکان حضور در شرایط رویشگاهی که مسـتعد فرسـایش   

را از  Ammothamnus lehmanniارتفاع، تـراکم و قـدرت افـزایش رشـد ارتفـاعی و افقـی گیـاه        ) 1389(همکاران

  .مناسب آن جهت مهار فرسایش بادي برشمردندهاي  مهمترین ویژگی

عمیـق و قـوي، دارا   اي  هبه خشکی، مقاومت در برابر شوري و قلیائیت خاك، دارا بودن سیسـتم ریشـ   سازگاري

گیاهـان مناسـب احیـاء    هـاي   بودن قدرت ذخیره آب در اندام هوائی و تولید تاج پوشش زیاد و متـراکم، از ویژگـی  

شـرایط  در شهرستان جاسـک اسـتان هرمزگـان، بـا توجـه بـه       ). 1380 ،کنشلو( باشد می زارهاي مناطق خشک ماسه

اسـت کـه عـالوه    اي  هنیاز به گون ،)1381دباغ،( ماسههاي  نکمی یا فقدان نزوالت جوي و وزش مداوم توفا ،اقلیمی

هاي روان، به حد مورد قبـولی   واند قبل از مدفون شدن توسط ماسهبر مقاومت به خشکسالی، سریع الرشد بوده و بت

 سمر،هاي  گونه و درصد زنده مانی میزان رشد به مقایسه در این راستا تحقیق حاضر ).1384 ،اکبریان(از رشد برسد

 گردنـد،  مـی  جنگلکـاري  هرمزگـان  کهور ایرانی، استبرق و مغیر که تحت شرایط یکسانی در منطقـه شـرقی اسـتان   

  .روان منطقه معرفی نمایدهاي  ترین گونه را از بین آنها براي تثبیت ماسه تا مناسب پردازد می
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  ها مواد و روش

  ها روش

هـاي   تثبیت ماسهعات الزم از محدوده پروژه نهالکاري طرح آمار و اطال جمع آوريهمراه با  ،براي انجام این تحقیق

 Acaciaمغیـر  ، Prosopis julifloraسـمر  ، هاي اصله از گونه 30، به تعداد استان هرمزگانروان شهرستان جاسک 

nubica ، استبرقCalotropis procera و کهور ایرانی Prosopis cineraria ، با توجه به تحرك زیـاد  . شدندغرس

پس از پاشـش مـالچ   و نهالهاي مورد اشاره تحت شرایط یکسان  فراوان،هاي  منطقه و وزش بادماسهاي  هماساي ه تپه

 40دور آبیاري، هـر دور   10غرس شده و در سال اول به میزان  ،ماسه ايهاي  نفتی به عنوان تثبیت کننده موقت تپه

ت در مقابل چرا و تخریب، اقدام به قرق منطقه بـا  حفاظ همچنین به منظور .شدنددور آبیاري  4لیتر و در سال دوم 

در خصـوص آنهـا بـه عمـل     ) متوسط تاج پوشش و صد بقا، خزاندر(الزم هاي  اندازه گیري. ن شدبکارگیري قرقبا

و ) پایه یا نهال از هر گونه 30 اندازه پوشش تاجی( عدد براي هر گونه 30( جمع آوري شدههاي  سپس داده ه وآمد

سـطح معنـی   ( قـرار گرفـت   )ANOVA:تحلیل واریانس( مورد آزمون SPSS به کمک نرم افزار )دعد 120(در کل 

  .)=Sig 05/0: داري

در پایان سال اول و دوم به اندازه گیري سطح تاج پوشش نهالهـا بـراي هـر    ، مقایسه میزان رشد نهالهابه منظور 

آنچه که در این تحقیق به عنـوان رشـد مـد    . (تاقدام گردیده اسبه روش اندازه گیري سطح تاج همه پایه ها، گونه 

؛ همچنین درصد زنده مانی نهالهـا و  )نماید می نظر بوده، میزان تاج پوششی است که در پایان سال اول و دوم ایجاد

وضعیت دو گونه مغیر و سـمر  ) 2( و )1(اشکال . طول فصل خزان در منطقه نیز به تفکیک گونه برآورد شده است

  .دهد می ر پایان سال اول و دوم نشانرا به ترتیب د

  
 پایان سال اول –نهالکاري با گونه مغیر  -1شکل 
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 نهال سمر در پایان سال دوم - 2 شکل شماره

  مورد آزمونهاي  گونههاي  از ویژگیاي  هخالص

  Prosopis julifloraسمر 

Prosopis juliflora 2005 ,(تر نیز رشد کنـد  م 10تواند تا  می خاردار کهاي  هاست درختچاي  هگون Bashir, j and 

Abdi, z (. کهور آمریکایی )از خانواده گل ابریشم ) سمرMimosaceae  متر  13است و در شرایط مناسب تا ارتفاع

درختچه تا درختی تنومند با چتر انبـوه بـوده    Prosopis juliflora). 1385نجفی تیره شبانکاره ( رسد می و یا بیشتر

النـور  (باشـد   مـی  پـذیر  گرم و مرطوب رویش داشـته و در مقابـل سـرما بسـیار حسـاس و آسـیب      در آب و هواي 

در سواحل خلیج فارس و ؛ غیر بومی است ،کند می درجه سانتی گراد را تحمل 50گرماي باالي  ).1384 ،السیدینگ

بیت شن و بیابانزدائی تثهاي  در فعالیت داشته،دریاي عمان در نواحی پست ساحلی از خوزستان تا چابهار گسترش 

در استان هرمزگان در نواحی ساحلی به استثناء فصـل گـرم در تمـام فصـول     نهالکاري با این گونه  ؛شود می استفاده

برخی دانشمندان ایرانی به دلیل تفـوق گونـه سـمر بـر دیگـر       ).1380 ،علیپور( شود می جمله زمستان انجامازدیگر 

گلی، از حضور سمر بیم داشته و خواسـتار قلـع و قمـع و یـا دسـت کـم       همین جنس و سایر درختان جنهاي  گونه

هـاي   اندرکاران امور جنگلکاري و تثبیت ریگ اند، در مقابل اکثریت قریب به اتفاق دست خودداري از کشت آن بوده

 هستندالعاده این گونه به شرایط سخت محیطی، دلگرم شده بودند، خواستار ادامه کشت آن  روان که از تحمل خارق

  ).1385 ،اي جزیره(
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  Acacia nubica مغیر

بـومی ایـران   مغیر با نرمش اکولوژیک بسیار محدود . متر 4گاهی تا ، 3تا  1به ارتفاع  است خزان کنندهاي  هدرختچ 

اصـله   380تـا   40متر و با تراکم  5/5تا  3منحصراً در استان هرمزگان رویش دارد، قطر متوسط تاج پوشش بوده و 

رودان و –ر از نوار ساحلی سایه خوش بندرلنگه شروع شده و تا ارتفاعات سنگالخی بین دو راهـی مینـاب  در هکتا

رویشگاه این گونه در اقلیم فراخشک گـرم  . باشد می شدیداً نوردوست و نورپسند ؛شود می کوه گنو بندرعباس دیده

میانگین بارنـدگی  . رود می نداده و از بینتا خشک بیابانی واقع شده است و در مقابل دماي زیر صفر مقاومت نشان 

آهکـی و در بعضـی از   ، آن جـوان تـا کمـی تکامـل یافتـه     هـاي   خـاك رویشـگاه  . میلیمتر است 300تا  150سالیانه 

قطع رویش مغیر از بندرسیریک به طـرف  . نماید نمی شور رشدهاي  شود، در خاك می گچ در خاك دیدهها  رویشگاه

  ).1382 ،امتحانی( باشد می یمی نداشته و احتماالً به دلیل فرسایش شدیدجاسک و چابهار محدودیت اقل

  Prosopis cinerariaکهور ایرانی 

 میناب، بندرعباس،(هرمزگان هاي  درختی است تنومند با تاج انبوه، در سواحل خلیج فارس و دریاي عمان در استان

 گسـترش داشـته و بـومی ایـران اسـت     ) نرماشـیر  بـم، ( و کرمان) ایرانشهر چابهار،(، سیستان و بلوچستان )جاسک

هـاي   در خـاك . برگ و میوه اش ارزش علوفه و خـوراك دام داشـته ماننـد یونجـه مغـذي اسـت      ؛ )1380 ،علیپور(

مناسـبی جهـت رشـد ایـن     هاي  فصلی محلهاي  و مسیل رودخانهها  لومی سیلتی و لومی شنی و آبراههاي  هسنگریز

  .)1381 ،اي جزیره( باشد می گونه

  Calotropis proceraاستبرق 

شـیرابه سـفید در تمـام    ، پهن و درشتهاي  توخالی، برگهاي  ساقه و شاخه، متر 3تا  2است به ارتفاع اي  هدرختچ

در آب و هواي خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب، بطور طبیعـی  بومی ایران بوده و اندام گیاه جریان دارد، 

 نمایـد  مـی  درجه سانتی گراد را تحمـل  50تا  5یابد، حرارت  می ی کشور تکثیرشنی مناطق جنوبهاي  در حاشیه تپه

  ).1380 ،علیپور(

در پایان سال اول و دوم اقدام به اندازه گیري سطح تاج پوشش نهالها بـراي هـر   ، مقایسه میزان رشد نهالها براي

ان تاج پوششی است که در پایـان سـال   آنچه که در این تحقیق به عنوان رشد مد نظر بوده، میز. (گونه گردیده است

؛ همچنین درصد زنده مانی نهالها و طول فصل خـزان در منطقـه نیـز بـه تفکیـک گونـه       )نماید می اول و دوم ایجاد

  . برآورد شده است

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 1390 تابستان ،2شمارة  –هاي فرسایش محیطی  پژوهش

 

36

  نتایج

تثبیـت  هـاي   دو عامل بقا و رشد نهالهاي مورد آزمون تحت شرایط اجراي پروژه )4(و ) 3(و اشکال ) 1( در جدول

منظور از بقا، درصـد زنـده مـانی نهالهـا در پایـان سـال اول و دوم از       . روان با یکدیگر مقایسه شده استهاي  سهما

  . باشد می اجراي پروژه

  

  بقا و رشد نهالهاي مغروسه به تفکیک گونه، خزان -1جدول

عوامل مورد 

  بررسی

  

  

  گونه

  طول دوره خزان 

  )ماه(

  سال دوم  سال اول

  بقا% 

متوسط تاج 

پوشش یک اصله 

  )مترمربع(نهال 

) (S.E ± Mean  

بقا  درصد

نسبت به 

  سال اول

متوسط تاج پوشش 

یک اصله نهال 

  )مترمربع(

)S.E ± Mean(  

  /36/1± 05/  100  67/2± 12  67/96  همیشه سبز  سمر

  /04 ±78/0  100  /01 ±20/0  33/93  5  مغیر

  /02 ±12/0  91/73  /01 ±09/0  67/76  همیشه سبز  کهور ایرانی

  /07 ±11/1  100  /05 ±72/0  90   5  استبرق
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  ))روي ستون هاها  میله( همراه با خطاي استانداردمیانگین (مقایسه رشد  - 3شکل شماره  

 مورد آزمون به تفکیک گونههاي  نهال
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  مورد آزمون به تفکیک گونههاي  زنده مانی نهال - 4شکل شماره  

بـه  (باشـد   می %90درصد زنده مانی نهالهاي اکثر گونه ها، بیش از  ،شود می مشاهده) 1(همانگونه که در جدول 

کـه   ،تـوان بـا حفاظـت فیزیکـی     مـی  ، که آنرا)طلبد میاي  هاستثناء کهور ایرانی که نهالها حساس بوده و مراقبت ویژ

؛ الزم بـه ذکـر   نماید توجیه نمـود  می توسط الیه پوششی مالچ در مقابل فرسایش بادي و تثبیت موقت تپه ها، ایجاد

گز و سـمر، بـدون اسـتفاده از    هاي  اقدام به نهالکاري با گونه 1379و  1378است در منطقه مورد مطالعه در سنوات 

، قریب دي منطقه، بر اساس آمارهاي موجودمکانیسم پاشش مالچ گردیده بود که با توجه به شرایط حاد فرسایش با

  . یا بر اثر وزش بادماسه از بین رفته انددرصد نهالها توسط ماسه مدفون شده و  90به 

  :گردد می مشاهده )3(و ) 2(همانگونه که در جداول 

 .بدست آمد% 5تفاوت معنی داري در سطح ) گونه ها( بین تیمارهاي چهارگانه -1

 .باشد می دار تفاوت معنی بین تاج پوشش اندازه گیري شده درپایان سالهاي اول و دوم -2

 .باشد می دار تفاوت معنی) ها و سالها  گونه( ها تیمارها و بلوك بین اثر متقابل -3

 جـزء  بـه  بطـور جـزء  ها  مربوط به تفاوت بین تمام گونه) گونهچهار(دار بدست آمده براي تیمارها تفاوت معنی -4

  .باشد می

  تجزیه واریانس  -2 جدول

Sig F منبع تغییرات  مجموع مربعات  میانگین مربعات  درجه آزادي  

  )گونه(تیمار  10/123  03/41  3  02/409  00/0

  )سال(بلوك  10/20  05/20  1  87/199  00/0

  اثر متقابل  96/12  32/4  3  05/43  00/0

  خطا  28/23  1/0  232    

  مجموع  07/366    240    
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  سطح تفاوت معنی داري مقایسه گونه ها -3جدول

  تیمار  سمر  مغیر  کهور ایرانی  استبرق

  سمر    0/0  0/0  0/0

  مغیر  0/0    0/0  0/0

  کهور ایرانی  0/0  0/0    0/0

  استبرق  0/0  0/0  0/0  

  

  گیري نتیجه

؛ لـیکن  تثبیت شن مطالب مدونی وجود نـدارد هاي  معمول مالچ پاشی و نهالکاري در پروژههاي  در خصوص روش

هـاي   خـاص خـود و گونـه   هـاي   ادارات کل منابع طبیعی استانها، هر یک به تناسب شرایط آب و هـوایی، از روش 

در شهرستان سرخس استان خراسان، قبل از پاشش مالچ، اقدام بـه بذرپاشـی   . نمایند می گیاهی خاص منطقه استفاده

در . گـردد  مـی  و درختی بومی منطقه گردیده، پس از نزول برف زمستانه، اقدام به مالچ پاشیاي  هبوتهاي  با بذر گونه

تـاغ  هاي  ش اقدام به مالچ پاشی شده و از نهالکاري با گونهسیستان و بلوچستان و کرمان بعد از فصل بارهاي  استان

) عمـق رطـوبتی   (پس از مالچ پاشی، اقدام به نهالکاري در خط رطـوبتی   در استان خوزستان. گردد می تفادهو گز اس

ایط فوق بسته به اقلیم، فصل و نوع بارش و شـر هاي  انتخاب روش. شود می با استفاده از گونه سمراي  هماسهاي  تپه

ساحلی از گونـه سـمر در   هاي  داخلی بیشتر از کشت گونه تاغ و استانهاي  استان در مجموع،. بادخیزي منطقه دارد

و در  در استان هرمزگان با توجه به شرایط شدیداً بادخیز منطقه از مالچ پاشی. کنند می تثبیت شن استفادههاي  پروژه

اي سمر که قدرت رشد سریعی داشـته و پـس از یـک سـال بـه      و غرس نهاله این اواخر احداث بادشکن غیر زنده

  .شود می منطقه مقاومت نمایند، استفادههاي  رسند که قادرند در مقابل بادماسه می حدي از رشد

در ماسـه زارهـا و   اي  هکهـور در اي  هحفـاظتی و علوفـ  هاي  در بررسی ویژگی 1384امتحانی و همکاران در سال 

هـاي روان معرفـی   مقاوم در برابر خشـکی و هجـوم ماسـه   اي  هین گونه را به عنوان گونبیابانی ایران، اهاي  عرصه

احمـدي  . روان در جنوب کشور اسـتفاده شـود  هاي  تواند در تثبیت بیولوژیکی مناطق مورد تهدید شن می کردند که

آذربایجان غربی در بیـان   اي منطقه بوراالن استان ماسههاي  ق مراتع براي تثبیت تپهبر روي قراي  هدر مطالع) 1385(

 ,Prongos uloptera, Kochia prostrate, Stipagrostis plumoseهـاي   یکـی از نتـایج مطالعـه خـود، گونـه     

Calligonum crinitum و Pteropyrum aucheri روان معرفـی  هاي  مناسب براي تثبیت ماسههاي  را به عنوان گونه

هـاي   مناسـب و موفـق در تثبیـت تپـه    هـاي   به عنوان یکی از گونـه  Acacia julifloraدیگر گونه اي  هدر مطالع .کرد

آکاسـیا  هـاي   معتقد است که گونه )1993( و همکاران )Sivaje( سیواج ).Anonymous 1988( شناخته شداي  هماس
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  . مناسب براي بهبود شرایط مناطق بیابانی هستندهاي  به دلیل قدرت تثبیت کنندگی نیتروژن خاك گونه

دهد که نهالهاي سمر، مغیر، کهور ایرانی و استبرق، پـس از   می نشان 3تا  1ایج بدست آمده از جداول سی نتبرر

نمایند که با توجه به دوره خـزان اثـرات    می متفاوتی را ایجادهاي  تاج پوشش، پایان سال اول و دوم از اجراي پروژه

لیکن در این منطقه با توجه به  ؛د نشان خواهند دادروان از خوهاي  متفاوتی را از نظر مقاومت در مقابل هجوم ماسه

% 90مـانی بـاالي    طلبد، درصد بقاء و زنده میاي  هژ، به استثناء کهور ایرانی که حساس بوده و مراقبت ویچپاشش مال

 به دلیل خزان یا محدودیت میـزان تـاج پوشـش   ها  از این لحاظ اگر چه به استثناء سمر سایر گونه. دهند می را نشان

بـه عنـوان گونـه     ،نتایج بدسـت آمـده  ، بر اساس ی مناسبی داشته باشندیروان کاراهاي  توانند جهت تثبیت ماسه نمی

که بیشـترین تـاج پوشـش را     )سمر( به همراه گونه اصلی .. .دستیابی وهاي  همراه، در داخل محدوده، اطراف جاده

   .ستفاده نمودتوان از آنها ا می باشد، می ایجاد نموده و فاقد دوره خزان

، تولیـد بیومـاس، تثبیـت ازت،    )Altieri, 1999 (بهبود چرخه غذائی، حاصلخیزي خاك، تنظـیم میکـرو کلیمـا     

است که توجـه بـه آن را بـیش از پـیش     اي  هاز فواید تنوع گون) Baumgartner et al., 2006( پاکسازي آب و هوا 

به دلیـل   Prosopis julifloraمطالعه خود بیان نمود گونه  در) 2000( و همکاران )Rajiv(راجیو  .نماید می ضروري

ایجاد تاج پوشش و حالت سایبانی وسیع گونه مناسبی براي رشد و بهبود شرایط مناطق بیابانی و مبارزه بـا حرکـت   

 Orwae( باشـد  می این گونه داراي قابلیت سازگاري به انواع خاکها با طیف وسیعی از رطوبت خاك .باشد می خاك

2009(. Prosopis juliflora گونه مناسبی براي ، با ایفاي نقش بادشکنی، بقا در خاکهاي شور، رشد سریع و مناسب

اي  هبا وجـود سیسـتم ریشـ    Surendra 2003.( Prosopis juliflora ( آید می استفاده در احیا مناطق بیابانی به شمار

 ,Dutton et al 1992( باشـد  مـی  بیابـانی بسـیار مناسـب    وسیع و قابلیت زنده مانی باال براي کنترل فرسایش مناطق

Sene 1992,(.   ــت مناســب چــوب ــل کیفی ــه دلی ــهب ــوان از آن در اگروفارســتري مــی juliflora Prosopisگون  ت

 ) Felker 2000, Luukkanen et al 1983 (      و نیز از برگهـاي آن بـراي تـامین غـذا اسـتفاده کـرد ) Choge et al, 

2007, Ravikala et al 1995 .(گیـرد   مـی  آن نیز در صنعت مورد استفاده قرارهاي  گوم به دست آمده از برخی گونه

)Vilela and Ravtta,2005 .(      نتایج تحقیق حاضر و فواید و خصوصیات مثبت زیـاد ذکـر شـده در مطالعـات فـوق

هت بهبـود شـرایط منـاطق    ر جبه عنوان گونه مناسب د) Prosopis juliflora( توان از سمر  می دهد می الذکر نشان

در صـورت قـرق بهینـه    هر چند بر اساس نتایج زنده مـانی نهالهـا،    .استفاده نمود) مشابه منطقه مورد تحقیق(بیابانی

 به عنوان گونه همراه در کنـار گونـه سـمر،    کهور ایرانی،و  نهالکاري با گونه مغیر، استبرق عرصه به ترتیب اولویت

  .خالی از اشکال است
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   تشکر

روان اسـتان  هـاي   ن تحقیق حاصل تجربیات بدست آمده در زمینه مالچ پاشی و نیز نظارت بر پروژه تثبیت ماسـه ای 

صمیمانه جناب آقاي مهندس حبیب اله حاتمی گوربنـدي مسـؤول   هاي  باشد که با همفکري و همیاري می هرمزگان

بدینوسیله از نامبرده و جناب آقاي مهندس  رفته،اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان انجام گوقت 

   .گردد می قاسم حقانی کارشناس معین سابق استان در دفتر امور بیابان، صمیمانه تشکر

  منابع 

منطقـه بـوراالن اسـتان آذربایجـان     اي  هماسـ هاي  قرق مراتع راهبردي براي تثبیت تپه. 1385 ،احمدي، احمد -1

 .80-85 صص 70جتماعی جنگل و مرتع، شماره غربی، فصلنامه علمی اقتصادي ا

درختـی و کنتـرل   هـاي   تعیین حداقل انبوهی نهال تاغ جهت طراحی بادشکن. 1382 ،اختصاصی، محمدرضا -2

فرسایش بادي در شرایط ایران مرکزي، چکیده مقاالت همایش ملی تاغ و تاغ کـاري در ایـران، سـازمان جنگلهـا و     

 .2-3 صصمراتع کشور، 

 اداره کل منـابع طبیعـی اسـتان هرمزگـان    بندرعباس، بیابان و بیابانزدائی در هرمزگان،  .1384، محمد ،ناکبریا -3

   ).داخلی(

در چهار کشور سودان یمن عمان  Prosopis جنسهاي  مطالعه بر روي گونه. 1384، النور السیدینگ، عبداله -4

ــاور  ــزارش مش ــومالی، گ ــائواي  هو س ــت ف ــدرعبا  ،جه ــرورش، بن ــین پ ــتان  حس ــی اس ــابع طبیع ــل من س، اداره ک

  ).داخلی(هرمزگان

 .انتشارات دانشگاه یزد یزد، آکاسیاهاي بومی ایران، .1382، .امتحانی م -5

حفـاظتی و  هـاي   ویژگـی . 1384 ،محمدحسـین اي،  هجزیـر و زاده، حمیدرضـا،   عظیم و امتحانی، محمدحسن -6

بیابـانی ایـران، یـزد، اولـین همـایش ملـی       هاي  ها و عرصهزار در ماسه Prosopis koelzianaاي  هکهور دراي  هعلوف

 .گرد و غبارهاي  فرسایش بادي و طوفان

تارومار گر اسـت؟، بنـدرعباس، کـارگروه آموزشـی     اي  هآیا درخت سمر گون. 1385 ،اي، محمدحسین جزیره -7

  .ر بیاباندفتر امو -، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور)متن سخنرانی( سمر در بندرعباس

 .انتشارات دانشگاه تهرانتهران، جنگلکاري در خشکبوم، . 1381، حسینمحمد ،اي جزیره -8

بررسـی اکولوژیـک و اکوفیزیولوژیـک در    . 1375 ،عمـارتی، عقیـل   و دسـتمالچی، حسـن   و جوانشیر، کریم -9

  .67-83 صص ):4و3و2( 1تاغ، پده و گز در بیابانهاي ایران، مجله بیابان، هاي  گونه
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  .انتشارات دانشگاه تهرانتهران، احیاء مناطق خشک و بیابانی،  .1384، محمد ،جعفري -10

بندرعباس،  سدیچ و بیاهی، –طرح تفضیلی اجرائی تثبیت شن و بیابانزدائی چنالی  .1381 ،بدالرحیمع، دباغ -11

   .اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان

هـاي   طرح شناسائی کانونهاي بحرانی فرسایش بادي و تعیین اولویـت  .1381، دفتر تثبیت شن و بیابانزدائی -12

 .اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان، )بندرعباس، اجرائی استان هرمزگان

 .انتشارات دانشگاه تهران، فرسایش بادي و کنترل آن، تهران. 1378، رفاهی، حسین قلی -13

گیاهی مـؤثر  هاي  معرفی گونه. 1389 ،زاده، حمیدرضا ، کریمسجاد و احمدرضا، باباخانی،و  صفائی قهنویه، -14

 .گردو غبارهاي  در کنترل فرسایش بادي، یزد، دومین همایش ملی فرسایش بادي و طوفان

جنگلکاري در مناطق خشک، تهران، انتشارات مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع     . 1380، کنشلو، هاشم -15

 .کشور

، تهـران،  زارهـا  روفارستري روشی نوین جهت تثبیـت شـنهاي روان و حفـظ تـاغ    آگ ،قاسمی آریان، علیرضا -16

 .انجمن علمی مرتع و آبخیزداري

هاي مناسب جهـت   معرفی گونه. 1389 ،مسلم، امیرو مظفري، مسلم، و شرفیه، حیدر،  و قربانیان، داریوش، -17

ت اکوسیستم مناطق داراي پراکنش تاغ، یـزد،  و تقویاي  هکاشت همراه تاغ براي استفاده بهینه از فضاي خالی بین بوت

  .گرد و غبارهاي  دومین همایش فرسایش بادي و طوفان

انتشـارات راه  تهـران،  معرفی گیاهان مناسب احیـاء منـاطق بیابـانی و گرمسـیري،      .1380، ، غالمرضاعلیپور -18

  .سبحان

شناسائی ات اکولـوژي  . 1389 ، الدینخواجه الدین، سید جمال  و خواه، سید حمید متین محمدي، اعظم، و -19

 .گرد و غبارهاي  قیچ به عنوان گونه مؤثر در کنترل فرسایش بادي، یزد، دومین همایش فرسایش بادي و طوفان

، پایـان نامـه   1369-1383شـرق جاسـک   اي  هماسهاي  بررسی تغییرات طبیعی تپه .1384 ،بنمش، محمودي -20

 .اه اصفهاندانشگ، گروه جغرافیا، کارشناسی ارشد

 .انتشارات توسعه روستائیتهران، نگرشی تازه به بیابان، . 1379 ، ، داوودناطقی -21

در ایجـاد   "Prosopis juliflora") سـمر ( جایگاه گونه کهـور آمریکـایی  . 1385 ،نجفی تیره شبانکاره، کیان -22

دفتـر   -راتـع و آبخیـزداري کشـور   فضاي سبز، بندرعباس، کارگروه آموزشی سمر در بندرعباس، سازمان جنگلهـا، م 

 .امور بیابان
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