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  يرشناسي و پژوهشكدة مناطق خشك و بياباني دانشگاه يزددانشكدة منابع طبيعي و كو, يگروه جنگلداراستاديار ‐۱

   دانشكدة منابع طبيعي و كويرشناسي و پژوهشكدة مناطق خشك و بياباني دانشگاه يزد,محيط زيست استاديار گروه ‐۲
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   چكيده

   است  سندي‐ارا صح  رويشي ة ناحي  و شاخص مينة بو گوProsopis cineraria (L.) Druce ) معموليكهور(ايراني كهور  
 رويشگاهها از نظر  اين.  دارد  پراكنش مان كر  استان  تا جنوب  و بلوچستان  بوشهر، هرمزگان، سيستان هاي  استان  نوار ساحلي از كرانة

ها و   در تحقيق حاضر سعي شده است تا ويژگي جنگلنيبنابرا. ندا تنوعم   گياهي  پوشش  و انبوهي فلورستيكي، اقليم، خاك، تراكم
بر اطالعات اقليمي،  رويشگاه، عالوه ۱۴ در ن هدفيبا ا. رويشگاههاي كهور ايراني از ديدگاه اكولوژيكي مورد بررسي قرار گيرد

 اشباع، اسيديته، آهك، كربن آلي، نسبت سديم جذب ةشناسي نظير هدايت الكتريكي عصار مشخصات بيومتري و خصوصيات خاك
. كهور ايراني جوان است رويشگاههاي  خاك دست آمده نشان مي دهد،  هنتايج ب . سطحي، بافت و گچ رويشگاهها اندازه گيري شد

 و فقير   خاك  آلي  كربن از لحاظ. است  شور سديمياين خاكها در دامنه اي از شوري كم تا .  است  قليايي تا كمي  خنثيخاك  اسيديتة
  بافت.  است  گچ  حاوي، از رويشگاهها كميتعداد    خاك همچنين؛  است  و عمقي  سطحي هاي  در اليه  آهك يريچشمگ مقادير  داراي
و خشك گرم تا فراخشك هاي  رويشگاههاي اين گونه عموماً در اقليم . است  شني  و لوم ي سيلت  در اكثر رويشگاهها لوم خاك

  دما  مطلق متر و حداقل ميلي۲۰۰ تا۴۵   دامنه  داراي  گونه  اين  رويشگاههاي ةن ساال  بارندگي ميانگين. فراخشك معتدل گسترش دارد
هاي جنگلي كهور ايراني و تبديل آن به اراضي زراعي،  تراشي توده  پاكلت ع به.  سانتيگراد است درجه+  ۵۰ دما  و حداكثر مطلق‐۴

 تخريب شده و تشدبآوري بسيار ناچيز، كهورزارها  غال و زادز ةرويه به منظور تهي زني شديد به منظور تغذيه دام، قطع بي سرشاخه
  .اند رو به نابودي

   
  واژهكليد 

   اكولوژيكي هاي  ويژگي‐ سندي‐ را صحا  ة ناحي‐ Prosopis cineraria‐ايراني كهور 

  سرآغاز

 آنها با اكنشرپ   و ارتباط  درختي هاي  و انتشار گونه بررسي 
 دارد   زيادي  اهميت و زيست محيطي  جنگل  در علوم  محيطي عوامل
  هاي  انتشار گونه.ها مفيد باشد  گونه  و توسعه تواند در حفظ و مي
 و   اقليم،  شرايط  اين از اهم.  دارد  زيادي  آنها بستگي  رويش  به گياهي
  ارتفاع و  جغرافيايي  عرض  به  هر منطقه اقليم. است   ادافيكي وضعيت
   عالوه  هر منطقه  خاك خصوصيات.  دارد  زيادي  دريا بستگي از سطح

 نيز در انتشار   انسان عامل و  است   وابسته  اقليمي  عوامل  مادر به بر سنگ
 ، كهور وجود دارد  از جنس  بومي  گونه  سه در ايران  .استثر  ا مؤه گونه

 Prosopis  اي  رختچه، كهور دProsopis cineraria ايراني كهور 

koelzianaجغجغهيا  ،  و كهورك Prosopis farcta.كهور ة دو گون
 ثابتي،(سندي ‐صحارا  هاي  از عناصر رويش اي  ختچه و كهور در ايراني
  از عناصر غير  و كهورك)۱۳۷۵ ؛ مظفريان،۱۳۷۸ شير،؛ جوان۱۳۷۳

  :m.h.emtahani@yazduni.ac.ir. E-mail                                                                             ۰۹۱۳۳۵۲۴۹۹۳:تلفن:نويسنده مسئول



 هند، پاكستان، افغانستان، ايران،   در مناطق ايرانيكهور .است  شاخص
  هاي در ايالت هند در . خودرو وجود دارد صورت  به   و عمان عربستان
هاريانا، دهلي، گوجارات، كارناتاكا، ماهاراشترا، مادهيا و  راجستان،
را  گراد سانتي درجه+ ۵۰   تا‐۴ حرارت ارد و تغيير درجه وجود د پرادش
   گونه  انتشار اين  با مناطق در ارتباط  ).Brown ,1992( دکن  مي تحمل

 )Leonard ،1986(   توسط  رويشگاههايي  ايران در جنوب
Rechingir,1986)( اي جزيره  )جوانشير)۱۳۷۳ (، ثابتي)۱۳۸۰ ، 

 . است  شده گزارش) ۱۳۸۲(  حانيو امت) ۱۳۷۵(  ، ضعيفي)۱۳۷۸(
ي در  ازت جوةهاي تثبيت كنند كهور ايراني داراي گرهك هاي ريشه

   مهم  از منابع يايران كهور  هاي  و سرشاخه برگ، ميوه. استخاك 
   خشكي هاي  دوره  در طول  بويژه،  و وحشي  اهلي  دامهاي  علوفه تأمين

 كهور   ميوه ها در غالف نه دا  بين  گوشتي قسمت . است و خشكسالي
 برونشيت،  هاي  بيماري  دارد و براي  و دارويي  خوراكي  مصرف يايران

گلها  .شود ياستفاده م  زدگي  و عقرب  پوستي، رماتيسم هاي آسم، لكه
 و   پوستي هاي  نارسايي جة در معال كننده  و پاك ي  مقو  ماده  عنوان به

  ). Toky,et al.,1992(شود  مي ستفاده ا  جنين  از سقط  جلوگيري براي

  خمير چوبشکل    و به  نجاري  مصارف  براي  كهور ايراني چوب
  كهور ايراني .)۱۳۷۷، امتحاني( شود ياستفاده م   كاغذسازي در صنايع
   سيستم  و براي۱ زيرزميني  آبهاي  به  و وابسته  عميق هاي  ريشه داراي

 كهور  امتقاست. است   مناسبي  درخت اگروفارستريكشت تلفيقي 
  كه طوري  به،است  زار مورد توجه ماسه و   بياباني  در اراضي ايراني

 ۳۵۰۰۰   با مساحت  روان هاي ماسه  ةدر محدود كهورزار  بزرگترين
  است  شده  واقع عمان كشور ۲ا شرقي قة در منط مربعكيلومتر

)Brown,1992.( سطوح  گستردگي  لحاظ  به  كهور ايراني همطالع   
   مغذي، مرغوبيت هاي ها و ميوه  برگها، سرشاخه رويشي، اهميت
نقش  و   خشكي  به  نسبت  خاك، استقامت  حاصلخيزي چوب، افزايش

رويه،   بي هاي بري سرشاخه. است   در اولويت  روان هايماسه در تثبيت 
، ييابان ب  بحران هاي ها و ايجاد كانون  از حد كهورستان  بيش تخريب

 تشد هب   درختي  گونه اين .دفزايا ها مي  كهورستان  مطالعه ضرورتبر 
  هاي ريشه. دکن  مي برداري  بهره  زيرزميني هاي  سفره نورپسند و از آب

  رويشگاههاي. رسد  متر مي۳۰  از  بيش  عمق  به  معموالً كهور ايراني
 بم،  ريگانآباد   رحمت  حاصلخيز مثل هاي  در دشت كهور ايراني

 كهنوج، بمپور   جيرفت، مهروئيه سفيد و پاتلي آباد فهرج، سنگ جهان
  ، جگين)۲ شمارهشكل (  چابهار، رزآباد چابهار  عوركي ايرانشهر، دشت

   نسبت مناسب  به با پوشش  گاوبندي طرف ه ب جاسك، دهنو مراغ
   سطح از  متري۱۶۰۰  تا ارتفاعات  آن هاي  پايه  تك  ولي،وجود دارد

پراكنش كهور ايراني در . است   بشاگرد پراكنده  كوهستاني دريا در منطقة
  .استنشان داده شده ) ۲ ( شمارهجنوب ايران در شكل

  
  در جنوب يراني اپراکنش کهور):۱ (ةشکل شمار

  

  
  از چابهار،  به  كهور مسير جاسك يجنگل ةتود:  ) ۲(شكل شماره 

 در رويشگاههامشاهده شده   ان درخت بلندترين

  ها مواد و روش

   رويشي، تنوع  از نظر سطح  گونه  اين  اهميت  به با توجه 
  كشور  جنوبي  در چهار استان  و گستردگي فلوريستيك، خاك، تراكم

   ايستگاه چهاردهبوشهر  و   و بلوچستان، هرمزگان  كرمان، سيستانشامل
 كهور  رويشگاههاي  . است  شده  انتخاب)۱  ( جدول  شرح  به مطالعاتي
   از سطح  متري۶۸۰ ارتفاع  جنوب كشور تا  نوار ساحلي نة از كرا ايراني
  هاي  از نقشه با استفاده پس از جمع آوري اطالعات،  .استقرار دارددريا 

 تعيين و طي تحقيق  بازديد ميدانيهاي ايستگاه ۱:۲۵۰۰۰۰ توپوگرافي
  يبرا. )۱ شمارهشكل( دش  ترسيم   كهور ايرانينة گو  جغرافيايي پراكنش
   عمليات  به  نسبت  گونه  اين  اكولوژيكي هاي ها و خواهش  ويژگي بررسي

۴۸مجلة محيط شناسي شمارة                                                                                                                               ۸۲



   نقاط  فرد به ترين  نزديك فاصله «  با روش  تراكم ه و محاسب بيومتري
   ارزش  و همچنين)۱۳۷۷، امتحاني(» ها  ترانسكت  در طول آماري
 از  در هر يك. )۱۳۷۵, هاشمي (دش  اقدام، TDN   و ميوه  برگ غذايي

  حفر پروفيل  به  اقدام)۱(شماره   در جدول  مورد اشاره رويشگاههاي
  ۹۰‐۳۰ ( و عمقي ) سانتيمتر۳۰‐۰ ( سطحي هاي د و از افقش  خاك
   مطابق  شده  آماده هاي نمونه.  شد  انجام برداري  نمونه  آن)مترسانتي
  .شد   و شيميايي ي فيزيك  تجزيه استاندارد هاي روش

pHاز دستگاه  با استفاده  اشباع ة عصار  pHهدايت،متر   

 با  سنج، سديم  هدايت  از دستگاه  با استفاده  اشباع  عصاره الكتريكي
 و   كلسيم سنجي، غلظت  شعله  روش  فتومتر به مي فل  از دستگاه استفاده
   روش  به  گچ  ميزان،ن از ورسي  با استفاده لكسومتريپ كم  روش  به منيزيم
 با   اسيد باقيمانده ،سازي  خنثي  روش  به  درصد آهك،سنجي كدورت
 و همچنين  و بالك  واكلي  روش  به  از سود و درصد مواد آلي استفاده

و  Richards,1969 ( است  شده گيري  اندازهبافت به روش هيدرومتري
  .)۱۳۷۶و غازان شاهي،  ۱۳۷۷  و كربست، رومپ

 Prosopis cineraria   كهور ايراني بيومتريمورد بررسي و   اههايرويشگ  مشخصات:  )۱ ( شماره لجدو
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  6    85/44    77/7     شده بري تاج   5/2  196 فراخشك گرم  5 ′45 °25 ′9°58    جاسك  جگين جنگل    1 

  48    60/16    21/5     شده بري تاج   6  150 فراخشك گرم  5 ′46 °25 ′46°57    كهنه جاسك    2 

  7    90/27    53/7     شده بري تاج   5/2  150 فراخشك گرم  15 ′47 °25 ′25°58    جاسك گابريك    3 

  --    41    52/9     شده بري تاج   5/2  150 فراخشك گرم  12 ′38 °25 ′41°58    جاسك سديج    4 

  33    25/17    7    80/7   7  165 خشك گرم  20 ′50 °26 ′48°53    بندرلنگه شيبكوه  بخش مرباغ    5 

  25    80/27    10/7    45/5   7  9/176 خشك گرم  70  26°51′ ′4°54   بندرلنگه شيبكوه خش رستمي    6 

  20    5/38    71/4    30/3   2  8/158 فراخشك گرم  50 ′19 °27 ′51 °52    كنگان سهمو جنوبي    7 

     نخل  بين  كنگان  چوپان بركه   8 

  غانم و يانلو

52°7′30″ 

 
  9    44/33    85/7    96/6   4  200 خشك گرم  10 47′ 27°

  52    5/33    7/4    1/4   4  200 خشك گرم  10 ′49 °27 ′4°52    و كنگان  غانم  نخل بين    9 

  28    35    65/6    26/5   27  7/130 فراخشك گرم  48 ′45 °25 ′58 °60   ابهارچ   دشتياري  عوركي دشت    10 

  25    61/16    93/3    43/3   1  125 فراخشك گرم  50 ′36 °25 ′19 °59    باهو كالت سولدان    11 

  144    9/12    13/4    14/3   -1  100 فراخشك گرم  480 ′11 °27 ′23 °61   آباد بمپور ايرانشهر شمش    12 

  297    88/32    41/7    72/4   -4  9/46 تدلمع فراخشك  600 ′40 °28 ′4 °59   بم آباد ريگان رحمت    13 

  87    6/36    68/7    73/6   -2  192 خشك گرم  550 ′13 °28 ′46 °57    جيرفت سفيد  سنگ پاتلي    14 

   نتايج

 ،نشان دادمنطقه به روش دومارتن اصالح شده بررسي اقليمي  
   سانتيگراد در زمستان  درجه‐۴ را از حرارت  درجه  تغييرات كهور ايراني

  ارتفاع حداكثر. كند  مي  تحمل  سانتيگراد در تابستان درجه+  ۵۰تا
   سانتيمتر و قطر تاج۹۵  ، قطر برابر سينه  متر۲۰ تا درختمشاهده شده 

   .است در هكتار   اصله۳۰۰تا۱۲ ،تراكم. رسد  متر مي۱۸  تا پوشش
  و گرم  تا خشك فراخشك هاي  اقليم  دري اين گونهرويشگاهها 

  ۲۰۰  تا۴۵   ساالنه  بارندگي ميانگين.  پراكنش دارد  معتدل فراخشك

   اكثر رويشگاههاي رفولوژي و ژئوم شناسي زمين از نظر  .استميليمتر 
و سفره آب    ريزدانه  با بافت سيالبي  هاي  دشت رويبر   كهور ايراني

  اي  ويژه  خصوصيات  به با توجه. وجود داردنسبتاً سطحي يا زير قشري 
  كمي ودکر   استفاده رطوبت نسبي هواتوان از   مي، دارد  كهور ايراني كه

به دليل محدوديت رويشگاههاي كهور ايراني   .ندک  جبران  را بارندگي
. خاكهاي جوان و فاقد تكامل نيمرخ خاك استبارش داراي 

   عصاره ه اسيديت ،شود يمشاهده م  )۲(شماره جدول  در   كه گونه همان
 ۲/۷  در محدوده و  استقليايي  ،  مورد مطالعه  رويشگاههاي  خاك اشباع

   رخ  در آنيريچشمگ تغيير   ، عمق كند و با افزايش  تغيير مي۳/۸تا 

  ۸۳                                  ..... تأثيرات زيست محيطي وProsopis cinerariaوضعيت اكولوژيكي كهورايراني



) مترسانتي۰‐۳۰( سطحي هالي  اشباع ة عصار  الكتريكي هدايت . دهد نمي
زيمنس بر  دسي ۱۵  كمتر از  مورد مطالعه  رويشگاه۱۴  از رويشگاه ۱۳
 ۳۰ بيش از   الكتريكي هدايت ة در محدود رويشگاه  يكو در است متر
هاي عمقي افزايش  هدايت الكتريكي اليه  .است زيمنس بر متر دسي

 ۱۵دهد و در سه رويشگاه از  محسوسي را نسبت به سطح نشان مي
 رويشگاه خاك شوري و پنجدر . بيشتر است زيمنس بر متر دسي

 ثيرأري و سديمي در خاك رويشگاه تحت تتغييرات شو. سديمي است
 در عمق بحراني ةدر شرايطي كه سفر. زميني استزيرسفره آب سطح 

 بررسي نشان  ،در مجموع. باشد، شوري در سطح بيش از عمق است
هاي با شوري كم توسعه طور عمده در خاك هاي كهور به نگلدهد ج مي
، ليكن تحمل اين گياه به شرايط شوري و سديمي نيز در تعداد اند يافته

   خاك از آلي ربنك. مل استها قابل توجه و تأمحدودي از رويشگاه

 فقير   آلي  كربن  از لحاظ وكند  درصد تغيير مي ناچيز تا بيشتر از يك
  ها از متوسط تا خيلي زياد متغير ورويشگاه خاك  درصد آهك . است
درصد رويشگاهها  از  در بعضي. استدرصد متغير  ۷۲تا۱۷ نه  دام داراي
   با افزايش يرخ در ب و  است  عمقي ه بيشتر از الي  سطحي ه در الي آهك
   بيش  مقدار آهك  رويشگاه چهاردر. يابد  مي  افزايش مقدار آهك  ، عمق
. است  درصد۳۰ از  كمترديگر مقدار آن   رويشگاه۱۰  درصد و در۳۰ از
   كهاست   گچ  داراي  دو رويشگاهفقط   مورد مطالعه  رويشگاههاي از بين 

 صد در واالن  اكي  ميلي۶۰ حدود  از ناچيز تا سطحي ه در الي مقدار آن
   و لوم  سيلتي  لوم شتريب در رويشگاهها   خاك بافت . است   خاك گرم
 و رسي نيز اندازه گيري شده  لوميرويشگاهها   در بعضي  كهاست  شني
  .است

  خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك سطحي و عمقي رويشگاههاي مورد مطالعه): ۲(جدول شماره 

    ايستگاه نام 

ت 
هداي

ي
الكتريك

 (dS/m
)

سيديته 
ا

  

ك 
آه

(%)
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ن آل
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(%)
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ت  
باف

گچ  
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eq/lit)
  

   رديف 

  )سانتيمتر(عمق 
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 0-30
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100
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100
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  ‐  ‐ SL SL  ۵/۲۸  ۳۴  ۸۳/۰  ۷۲/۰  ۳۰  ۳۴ ۱/۸  ۱/۸ ۵/۲۱  ۶/۳۳    جاسك  جگين جنگل    ۱ 

  ‐  ‐  SiL  SL  ۹/۳  ۶/۱  ۳/۰  ۱/۱  ۲۵  ۳۱ ۸  ۱/۸ ۷/۴  ۲/۲    كهنه جاسك    ۲ 

  ‐  ‐ LS LS  ۸/۴  ۲/۲  ۸/۰  ۹/۰  ۱۹  ۲۲ ۱/۸  ۱/۸  ۹۵/۲  ۶۸/۰    جاسك گابريك    ۳ 

  ‐  ‐  SL  SL  *  *  ۵/۰  ۹/۰  ۵/۱۷  ۵/۲۲ ۸  ۸  ۵/۱۹  ۷/۱۴    جاسك سديج    ۴ 

-SiL  ۴/۷  ۶  ۳/۰  ۶/۰  ۷/۵۲  ۶/۶۱ ۳/۸  ۳/۸  ۲/۶  ۷/۱    بندرلنگه شيبكوه  بخش مرباغ    ۵ 
SiCL 

SiL-
SiCL 

‐  ‐  

-L-SiL LS  ۸/۲۴  ۲/۲۷  ۲/۰  ۶/۰  ۶۴  ۷/۷۱ ۸  ۳/۸  ۱۲ ۴/۱۳   بندرلنگه  شيبكوه بخش رستمي    ۶ 
SL 

‐  ‐  

  ‐  ‐  SL  SL  ۱  ۲/۰  ۴/۰  ۴/۰  ۶۳  ۶۵ ۸/۷  ۵/۷ ۷/۰ ۷/۱    كنگان سهمو جنوبي    ۷ 

 ۸  
   نخل  بين  كنگان  چوپان بركه 

  وغانم و يانل
۷/۰ ۴/۰ ۸/۷  ۱/۸ ۶۵  ۶۲  ۶/۰  ۲/۰  ۱/۰  ۲/۰  SL  SL  ‐  ‐  

  ‐  ‐  SL  SL  ۴  ۵/۰  ۶/۰  ۲/۰  ۶۲  ۲۵ ۲/۸  ۸/۷ ۵/۹ ۵/۴    و كنگان  غانم  نخل بين    ۹ 

-SL  ۵/۱۶  ۲۴  ۴/۰  ۵/۰  ۳/۲۲  ۸/۷ ۶/۷  ۷/۷ ۳/۸ ۷/۱۳    چابهار  دشتياري  عوركي دشت    ۱۰ 
LS  

SL-
LS  

‐  ‐  

  ‐  ‐ C-SiC SiL  ۴۷/۰  ۸/۱  ۱/۰  ۲/۰  ۶/۱۹  ۲۱ ۶/۷  ۸/۷ ۶/۶ ۸/۱    باهو كالت سولدان    ۱۱ 

  ناچيز  ناچيز  SL  SL  ۷/۰  ۵/۰  ۰۱/۰  ۲/۰  ۸/۱۶  ۸/۱۶ ۸  ۶/۷ ۲/۲  ۸/۰   آباد بمپور ايرانشهر شمش    ۱۳ 

  ناچيز  ‐  SL  SL  ۴/۶  ۶/۹  ۱/۰  ۴/۰  ۱۸  ۸/۱۶ ۷/۷  ۴/۷ ۷/۱ ۱۵   بم آباد ريگان رحمت    ۱۳ 

  SiL  SiL  ۶/۵۵  ۶۰  ۱۰۰  ۲/۳  ۱/۰  ۱/۰  ۴۲  ۳۳ ۸  ۲/۷ ۳/۴۰ ۲/۳    سفيد جيرفت  سنگ پاتلي    ۱۴ 

  گيري نشده است اندازه*
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    كهور ايراني  رويشگاههاي  همراه گياهان

آن  كهور   مطالعاتي  ايستگاه چهارده  ه در عرص  و بررسي با مطالعه 
و گياهان علفي  )۳( شماره  جدول آن در   همراه  چوبي  گياهان ، ايراني

  ).۱۳۷۹قهرمان، (  ارائه شده است)۴(شمارهدرجدول 
  

    ايران  در جنوب  كهور ايراني  رويشگاههاي  همراه  چوبي  گياهان): ۳( شماره  جدول

    ايران  در جنوب  كهور ايراني  رويشگاههاي  علفي گياهان):  ۴(  شمارهجدول

    كهور ايراني اي  علوفه ارزش

   به  و مرداد نسبت  در ارديبهشت  و ميوه  برگهتجزي منظور  به 
   غانم  و نخل  كنگان  بين  از منطقه  كهور ايراني  و ميوه  برگ آوري جمع

  جدول  شرح  به  آن  نتايج د كهش   اقدام بم   اكرم  برج بوشهر و روستاي

   درصد پروتئين۶۸/۱۱ داراي  كهور ايراني  و ميوه برگ  .است )۵ (شماره 
 و  برگ. درصد است ۸۵/۵۵  ميوهTDN و ۷۵/۶۰   برگTDN. است
 و   برخوردار است  مطلوبي  غذايي  از ارزش  با يونجه  كهور در مقايسه ميوه
است   بسيار خوشخوراك  وحشي او، گوسفند و حيوانات شتر، گ ه تغذي براي

  
  

   رديف     علمي نام     محلي نام     خانواده اسم 

Mimosaceae   چگرد   Acacia ehrenbergiana Hayne. 1  
Mimosaceae   كرت   Acacia nilotica Del. 2  
Mimosaceae   گبر   Acacia tortilis (Forssk) Hayne. 3 

Polygonaceae   اسكنبيل   Calligonum comosum L.Her. 4 

Asclepiadaceae  استبرق  Calotropis procera (Willd) R.Br. 5 

Capparidaceae   كلير   Capparis decidua (Forssk.) Edgew. 6 

Sapindaceae ناترك  Dodonea viscose (l.) Jacq. 7 

Chenopodiaceae  ترات   Hammada salicornicum (Moq.) Bge. ExBoiss.8 

Asclepiadaceae   پچيلوك   Leptadenia pyrotechnica (Forrk.) Decnce. 9 

Solanaceae   دهير   Lycium cf. depressum Stocks 10 

Mimosaceae   رهكهودرختچه اي ( اي ر د( Prosopis koelziana Burki 11 

Mimosaceae   جغجغه(كهورك(  Prosopis farcta (Banks &Soland.) Macbr. 12 

Salvadoraceae   مسواك درخت ( چوج (   Salvadora persica L. 13 

Tamaricaceae   گز   Tamarix spp. 14 

Rhamnaceae   كنار بوشهري   Ziziphus aucheri Boiss. 15 

Rhamnaceae   رمليك   Ziziiphus numularia (Burm. f.) Wighth & Arn.16 

   رديف     علمي نام     محلي نام     خانواده اسم 

Gramineae  شور چمن    Aeluropus lagopoides (L.) Trin. ex Thwaites 1  
Compositae  گندم گل    Centaurea spp. 2 

Chenopodiaceae  شتر طارون، علف    Cornulaca monacantha Delile 3 

Plumbaginaceae  عروسان  شصت گل    Limonium spp. 4 
 Compositae   بياباني كش كك    Pulicaria gnaphalodes (Vent) Boiss. 5  

 Chenopodiaceae   شور سياه    Suaeda spp.6 
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    كهور ايراني  و ميوه برگه تجزي   نتايج):۵( شماره جدول

  

   گيري  و نتيجه بحث

   محسوب  سندي‐  صحراية ناح  از عناصر شاخص كهور ايراني 
   انعطاف  كشور با دارا بودن  جنوبي  بر سواحل شود و عالوه مي

  كه طوري  به، دارد  رويش  كوير لوت  زياد تا حواشي نسبت به اكولوژيكي
 .دکن  مي گراد را تحمل سانتي درجه + ۵۰  تا– ۴   حرارت جة در تغييرات

 تا  خنثيخاك  هاسيديت. جوان استكهور ايراني  رويشگاههاي  خاك 
  شور سديمياي از شوري كم تا  در دامنهاين خاكها .  است  قليايي كمي
  يريچشمگ مقادير  داراي. است فقير   خاك  آلي  كربن ز لحاظا. است
 از  كميتعداد    و خاك  است  و عمقي  سطحي هاي  در اليه آهك

   رويشگاهها لومشتريب در   خاك بافت.  است  گچ  حاويرويشگاهها
ي اين گونه را رويشگاههابستر اصلي  . است  شني  و لوم سيلتي
دهد  ي آبرفتي مجاور رودخانه تشكيل ميها هاي سيالبي و تراس دشت

 زير قشري از شرايط يها  آب و جريانةكه عالوه بر باالبودن سفر
افت  در سالهاي اخير با توجه به. نسبتاً مطلوبي برخوردار است

هاي باقيمانده از منابع آبي ناشي از  زميني غالب توده هاي آب زير سفره
 و به همين دليل در اطراف كنند آبياري اراضي كشاورزي استفاده مي

   قطع  كهور باعث رويشگاههاي  خاك  حاصلخيزي .است تر انبوه مزارع
   حفر چاههاي  كه  طوري به.  است ها شده  عرصه  در اين  درختانهروي بي

   ساخته  مواجه  و نيستي ، كهورزارها را با خطر مرگ عميق نيمه و  عميق
 خواهند   را در پي  نرماشير بم  روان هاي ماسه   چون  سرانجامي  كه است
  .داشت
   منظور تأمين  به  مستمر كهور ايراني زني بري يا سرشاخه  جتا
  غالز  مرغوبيت . دکن  كهورزارها را تشديد مي رائيها، سير قهق  دام علوفه

 كشور   را در جنوب زدايي  خطر جنگل  درختان  اين هروي  بي كهور و قطع
 و  ياني روستا  توسط  كهور ايراني هاي  ميوه آوري مع ج.دکن گوشزد مي

   و سخت فشرده  چنينها و هم  از ميوه  و وحشي  اهلي  دامهاي هتغذي

 كهورزارها را   و تجديد حيات  رويشگاهها، زادآوري  سطحي  خاك شدن
كهور هاي مطالعاتي  در ايستگاه  كه طوري  به،  است  ساخته ناممكن
  اخص ش ترين  مهم  و اينبسيار جزئي است  يات تجديد ح، ايراني
   طبيعي  منابع  متوليان  براي  خطريزنگ و  كهورزارها  و انقراض تخريب
   .استكشور 
   عنوان  كهورزارها موارد زير به  تخريب  عوامل  به با عنايت 

  :دشو  مي  اعالم پيشنهاد
اجلي اقـدام عـ      و عماني    خليج  هاي  جنگل   و صيانت    حفظ  در )۱

 دو    و در يكي     درآمده   كنترل   تا كهورزارها تحت   به عمل آيد  
   شـيبكوه    از بخـش     زرآباد چابهار، مرباغ     چون   مهم  رويشگاه

د و در ســاير شــو  گــاه  ايجــاد ذخيــره  بــه  اقــدام بنــدر لنگــه
ــشگاهها ــد خــاص روي ــداري قواع   شناســي  و جنگــل  جنگل

  .دشو  اعمالخشكبوم 
   بـراي    طبيعـي    منابع  نا و مروج   شناسان كار   به   الزم  آموزش )۲

ــت ــظ، حماي ــره حف ــرداري  و به ــرل  صــحيح ب ــده  و كنت    ش
 .دشو   ارائه  گونه  ايني برا  اصولي كهورزارها و جنگلكاري

شود در     پيشنهاد مي    كهور ايراني    و مصارف  دي فوا   به  با توجه  )۳
  ه مـورد توجـ      چوب   زراعت  ويژه ب  ، اگروفارستري   تلفيقي  نظام

  .قرار گيرد
 شـهري،    هـاي   ها، محوطـه    در پارك    از كهور ايراني    استفاده )۴

 كـشور مـورد تأكيـد         مـستعد جنـوب      منـاطق    صنعتي  اماكن
 . قرار گيرد بيشتري

   تشكر و سپاسگزاري

   جوانشير را گرامي  دكتر كريم  ياد شادروان  است در اينجا الزم 
   قدردانياي  جزيره دحسين دكتر محمهاي ارزشمند  و از همكاري داشته
 و  ها، مراتع  جنگل  سازمان  و كارشناسان ن، مديرانمسئوالده، از کر

    نمونه مشخصات  TDN    خاكستر     چربي     فيبر     پروتئين 
 درصد

 75/60   97/4    78/1    9/14    62/11   ) غانم بوشهر  و نخل  كنگان بين(  برگ 

  85/55   24/2    3/1    74/17    68/11   )گاني اكرم بم به طرف ر  برج  از روستاي بلق(   ميوه 
    9    7/1    28    5/15    يونجه 
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 نصرتي،  جعفر سلماسي، كاظم: نا مهندس  كشور آقايان آبخيزداري
 شعاع،  كريمي، فرهاد رحمتي، انجم  فضل محمد نصوري، كيوان

اميريان،  اههابيلي، مراد كريمي، ش  محمودي، ساردوئي، ثمرهالمحسن غ
 و   طبيعي  منابع ة دانشكد  علمي  هيأت  و اعضاي  طوقي...ا امان

مهندس ، محمدرضا علمي   مهندس  يزد آقايان  دانشگاه كويرشناسي
   شبانكاره  تيره  نجفي  دكتر كيان و آقايانمحمد حسين حكيمي ميبدي، 

  ت مركز تحقيقا  علمي  اعضأ هيأت ميبدي  امامي و دكتر محمدعلي
  . تشكر شود  يزد صميمانه و  هرمزگان  و امور دام  طبيعي منابع

  ها ادداشتي
1-Phreatophyte 
2-Sharqiya 
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