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 چکیده

رسد این اند، به نظر میکمی از خط ساحلی رشد و استقرار یافتهفاصلۀ های گیاهی وجود دارند که به در سواحل استان هرمزگان، گونه

ای ساحلی مورد استفاده قرار گیرند. هدف اصلی ای کاربردی جهت احیاء اراضی ماسهعنوان گونهباشند که بهرا داشتهها قابلیت آنگونه
به عنوان   Halopyrom mucronatum, Aeluropus lagopoides, Sporobolus arabicusاین مقاله، تعیین بهترین روش تکثیر 

در  مذکور هایگونه مناطق انتشارای ای شرق استان هرمزگان است. با استفاده از مطالعات کتابخانهگیاهی بومی سواحل ماسهگونۀ سه 

ستولنآوری . با مراجعه به عرصه و جمعمشخص شد سواحل هرمزگان  هانهالاز کاشت،  شد. پسنهال گلدانی اقدام به تولید  ،و بذر ا

صادفی در  به کمک آزمونشده و آماربرداری  ، بهترین روش ای و با تیمارهای مختلفنمونه 21 تکرار 3فاکتوریل در قالب طرح کامالً ت

ساس نتایج بهتکثیر برای هر یک از گونه شد. بر ا صد های انتخابی معرفی  شترین در ست آمده، بی سه گونه مربوط به  ظهور نهالد هر 

پی پی  1000جیبرلیک و تیمار اسید  درصد( 9/7) و کمترین درصد رویش متعلق به شاهد درصد( 6/91) های استولن بودتیمار قلمه

 هیچ رویشی مشاهده نشد. جیبرلیکبر روی بذر بود. به نحوی که در تیمار اسید  )صفر درصد( c°20 یدماساعت در  12ام  به مدت 

سه  ستولون  Spo. arabicusال فوق، تولید نهگونۀ از بین  صد 100با با روش ا شاهد( با  در ساندن بذر ) صد از 4/52و خی موفقیت  در

با  های استتتولنهای مذکور، استتتفاده از قلمهرستتد بهترین روش تولید نهال گونهبیشتتتری همراه بود. با توجه به این نتایج به نظر می

 باشد. درصد 100تا  81موفقیت 
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 مقدمه . 1
مناطق پرتنش استقرار و جزء ای سواحل ماسههرچند 

ست ] شد گیاهان ا ساحلی تنوع زیادی جلگه[، 28ر های 

ستم آبرفتی موجود در  سی شش گیاهی دارند.  جلگۀ در پو

ستتاحلی، موزاکیکی از جوامع گیاهی وابستتته به شتترایط 

تا جوامع گیاهی باتالقی را بسته به ضخامت آبرفت  خشک

جاد می ندای مل [.18] ک بادی در  عا ندهای  اصتتتلی فرآی

که  [37] خشک فرسایش بادی استمناطق خشک و نیمه

. از [23] در سواحل دریاها بیشترین مقدار خود را داراست

های گیاهی برای کنترل فرایش این پوشتتتشوجود  رواین

 برخی از محققین .[4] بادی در ستتواحل ضتتروری استتت

ترین روش در کاهش ستترعت باد و تثبیت مناستتب، [17]

های های روان را ایجاد پوشتتش گیاهی بر روی ت هماستته

طور مؤثری هند. پوشتتتش گیاهی باهای عنوان کردماستتته

بنابراین تحرکات های روان را کاهش داده، حرکت ماستتته

تثبیت  هازارها در ستتطز زمین کم شتتده و ماستتهماستته

ای ساحلی های ماسهد. مطالعات انجام شده در ت هنشومی

های های گندمی بهترین گونهاستتت که گونه نشتتان داده

های گیاهی به منظور مقابله با فرستتتایش بادی در جلگه

روی ها بر توانایی رشتتد و ستتازگاری آن، ستتاحلی هستتتند

سهتوده ساحلی برتری ازرشمندی به آنهای ما  ها دادهای 

مطالعات زیادی روی نیز اخیر  ۀده چنددر  .[10]استتتت 

علت توجه به این  .های روان صتتورت گرفته استتتماستته

ه باد و ب یتفعال ها در اثرتحرک ت ه مستتتئله ناپایداری و

مشتتکالتی استتت  دنبال آن بر هم خوردن تعادل منطقه و

ب جاده که  بال آن ای له ایگرددمی دن عات، . از جم طال ن م

اشاره   [36، 35، 31، 27، 26، 12] هایتوان به تحقیقمی

 کرد.

ساحلی شرق استان هرمزگان دارای دو سیستم جلگۀ 

ها یک سری از این توده. ای استهای ماسهمتفاوت از توده

شدهلبۀ صرفاً بر  شکیل  ساحلی ت گونه که بدین، اندخط 

های ماسه پس از حمل آبی و شستشو توسط امواج از دانه

جزر و مدی کرانۀ نزدیک از فاصتتلۀ دریا خارج شتتده و به 

ای ساحلی را های ماسهها، تودهاند. این نهشتهشده نهشته

سهکه توده. حال آن[3]اندبه وجود آورده سطز های ما ای 

سترهای قدیمی رودخان صل کنش ب سایر هجلگه، حا ای و 

لذا هرگونه فعالیتی های آبرفتی توستتط باد استتت. لندفرم

های ساحلی و خشکی باید با توجه برای پایدارسازی ماسه

ای های ماسهتوده. [2]ها انجام شود از آن هرکدامبه منشأ 

ساحلی شرق استان هرمزگان از سنوات قبل جلگۀ سطز 

( Prosopis jolifloraهای درختی ستمر )با نهالکاری گونه

اصتتتلی و استتتتبرق، مکیر و کهور ایرانی به گونۀ به عنوان 

ستعنوان گونه شده ا سألۀ ولی  [3] های همراه تثبیت  م

 های ساحلی کماکان پابرجا است.حرکت ماسه

ستان  ینظم یب  در ژهیوهب هرمزگانوکمبود بارش در ا

 یدرپیپ یهایخشکسال نیو همچن یشرق یساحل مناطق

 خشک ستمیاکوس شتریب یسبب شکنندگ ریچند سال اخ

 یبعضتت در کهیطورهب ،شتتده استتت ینواح نیا یابانیب و

سا یبحران یهاصورت کانونبه ینواح  درآمده یباد شیفر

 یهااستفاده از گونه ،یساحل یاراض یشور لیدل به. است

ممکن  یستتاحل یزارهاماستته تیتثب یبرا یاهیمعمول گ

های ستتاحلی با شتترایط خاص برای تثبیت ماستته. ستتتین

هایی استتتت که با این شتتترایط خود نیاز به معرفی گونه

پراکنش و محدودۀ سازگاری داشته باشند. هرچند بر روی 

هتتا نظیر تکییرات پتتارامترهتتای رویشتتتی برخی از گونتته

Sphaerocoma aucheri زارهای ستتتاحلی که در ماستتته

 ،[30، 13، 7، 5] ههایی انجام شتتدمستتتقر استتت پژوهش

به منظور های خاصتتتی مرور منابع حاکی استتتت که گونه

 [.5] اندمعرفی نشده های ساحلیتثبیت ماسه

 یهادرصتتد فلور مناطق خشتتک از خانواده 40بیش از 

بقوالت )لگومینوز(، گنتتدمیتتان )گرامینتته( و کتتاستتتنی 

شتتماری از این گیاهان  )کم وزیته( تشتتکیل شتتده استتت.

قهبا   Halopyrum mucronatumنظیر  نده هاستتتا ی رو

 قادر به استتتقرار و  Spo.arabicus و[ 24] بستتیار طویل

 .[1] زارها هستتتندماستتهاراضتتی شتتور و  درتولید علوفه 

Aeluropus lagopoides  نیز با شتتکل رویشتتی چمنی و

ی انبوه و زارهاچمن  ،ی رونده و زیر زمینی طویلهاستتاقه

ی شور با سطز ایستابی باال تشکیل هاعرصهخالصی را در 
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ابزاری استتتت که به  زادآوری گیاهانمطالعۀ  .[5]دهد یم

توان عملکرد شتتترایط محیط را بر پراکنش کمک آن می

 [.25] جکرافیایی اجتماعات گیاهی شناسایی کرد

ها رستتد این گونهبه نظر میطبق مشتتاهدات میدانی، 

ای کاربردی ونهگعنوان باشتتتند که بهرا داشتتتتهقابلیت آن

ای مورد استتتفاده قرار ماستتهجهت احیاء اراضتتی ستتاحلی 

گیرند. جهت حصتتول این خواستتته الزم استتت عالوه بر 

شیوهشناخت کامل این گونه های تکثیر، تولید نهال و ها، 

ها بررستتی نمود. انتقال نهال به عرصتته را نیز در مورد آن

شور، منوضعیت زادآوری چمطالعۀ هدف اصلی این مقاله، 

سه  ساحلی و بذر انداز به عنوان  گیاهی گونۀ رونده چمن 

زارهای ستاحلی استتقرار دارند و بومی منطقه که بر ماسته

ها به منظور انتقال به عرصه تعیین بهترین روش تکثیر آن

 ای شرق استان هرمزگان است.استقرار در سواحل ماسه و

 شناسی. روش2

آوری اسناد، مدارک، ای و جمعز مطالعات کتابخانها پس

مناطق های مورد نیاز و بازدیدهای میدانی مقدماتی، نقشتته

 Halopyrom mucronatum, Aeluropus هایگونه انتشار

lagopoides, Sporobolus arabicus  در به طور دقیق

گان  تان هرمز کل  مشتتتخص شتتتداستتت نۀ . (1)شتتت گو

Hal.mucronatum ًصورت نوار در مناطق ساحلی، به صرفا

سک و همچنین  ستان جا شهر شرقی  سواحل  باریکی در 

نوارهای باریکی در ستتاحل ستتیریک و شتتهرستتتان قشتتم 

به محدودیت عرض نوارهای مذکور و  پراکنش دارد؛ نظر 

شاهدۀ مقیاس،  ست. از بین م شکل ا شه کمی م آن در نق

مورد مطتتالعتته، بیشتتتترین گستتتترش را گونتتۀ ستتتته 

Spo.arabicus  .دارد 
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سبت به  سط اردیبهشت ماه ن سفندماه تا اوا سط ا از اوا

ستولنآوری جمع شگاهگونهاین  ا سایی ها از روی شنا های 

ستانشده شد. جمع شان در ا آوری بذور هرمزگان اقدام 

به رویشتتتگاهآن با مراجعه  های ها نیز از اواخر خردادماه 

 اصلی انجام شد.

های آوری شتتتده در گلدانجمعهای بذرها و استتتتولن

های منتقل متر که با ماستهستانتی 20پالستتیکی به قطر 

شگاه گونهشده از نزدیک شد. ترین روی شته  شد، کا ها پر 

ستولون شد به نحوی که ا به قطعات جداگانهها سیم  ای تق

گره به همراه حداقل دو گیرندۀ یک هر استتتتولون در بر 

تولید نهال گلدانی از بذر ره بود. متر از دو انتهای گستتانتی

ساندن در آب گرم 3با  شاهد، خی و  ( c°20 یدما) تیمار 

در  ستتتاعت 12به مدت ام پیپی 1000 جیبرلیکاستتتید 

ز هر نمونه ا 21 ها،انجام گرفت. تعداد نمونه c°20 یدما

ی، تیمار با ستتته تکرار بود. همچنین زمان آماربرداری نهای

ماه پس از تولید نهال در نظر گرفته شد که در طی آن یک

هتتا بتته عنوان متتانی و رویش قلمتتهرویش بتتذر و زنتتده

 های گیاهی مورد ارزیابی قرار گرفتند.شاخص

کتوریل در قالب طرح کاماًل آزمون آماری به صتتورت فا

و  2شمارۀ )شکل  نمونه 21، هر تکرار تکرار 3تصادفی در 

در آن تیمارهای آزمایشتتتی شتتتامل بذر  که اجرا شتتتد (3

شده در گلدان بدون هیچ شته  شی گونه تیمار پیشکا روی

شده در گلدان با تیمار شته  شاهد(، بذر کا شی پیش ) روی

ساندن در آب گرم شده ، بذ(c°20 یدما) خی سانده  ر خی

سید جیبرلیک  ساعت  12به مدت  پی پی ام 1000  در ا

 واریانس تجزیۀو قلمه استتتولن بود. نتایج  c°20 یدمادر 

نه و تکثیر مختلف هایروش با  یاهیگ هایگو مختلف 

ستفاده   1 داریمعنی سطز در طرفه دو یانسوار آنالیزاز ا

صد 5 و سبه در  یهاگونه تکثیر تیمار و روش اثر. شد محا

صد جوانه زن یاهیگ ستفاده از آزمون  نیز با یبر در  LSDا

 محاسبه شد.

 

 . نتایج 3

های گلدانی حاصتتل از تیمارهای مختلف برای هر نهال

و  2های گیاهی مورد آزمون قرار گرفت )شکل گونهیک از 

، درصتتد رویش جیبرلیککه در تیمار استتید  از آنجاکی(. 3

گیاهی، ستتبز گونۀ ز بذور ستته یک ا بذر صتتفر بود و هیچ

 های آن از آزمون آماری حذف شد.نشدند، داده

 

 Sporobolus arabicus ۀگون 2و1. تولید نهال گلدانی به روش قلمه. از راست به چپ: 2شکل 
 Halopyrom mucronatum ۀگونشاخه رونده  ۀقلم Aeluropus lagopoides ،5 ۀگون 4و3
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 های تولید نهال از بذر. نمای کلی گلدان3شکل 

های گونه) ییرتکواریانس منابع تجزیۀ ، نتایج 1جدول 

یاهی مورد آزمون و روش ها( را های مختلف تکثیر آنگ

های گیاهی و دهد. بر استتتاس این جدول گونهنشتتتان می

دار دارند. اثر تفاوت معنی %1تیمارهای تکثیر در ستتتطز 

 %5ها و تیمارهای تکثیر نیز در ستتتطز متقابل بین گونه

 دار است.معنی

 دو طرفهآنالیز واریانس از های گیاهی مختلف با استفاده گونههای مختلف تکثیر و واریانس روش ۀتجزی .1 جدول

 ضریب تکییرات Fارزش  میانگین مربعات مربعاتمجموع  درجه آزادی منابع تکییر

 2 6/2243 8/1121 **5/21 (Aگیاهی )گونۀ 

3/18 % 

 2 8/37113 9/18556 **1/356 (B) یرتکثروش و تیمار 

 AB 4 2/614 5/153 *95/2اثرمتقابل 

 - 1/52 0/938 18 خطا

 - - 6/40909 26 کل

 و درصد 5 و 1سطز دار در معنیبه ترتیب  **و  *

 

در سطز  LSDها با استفاده از آزمون مقایسۀ میانگین

شان می 99احتمال  صد ن  نظر ی گیاهی ازهاگونهدهد در

دار معنیدارای اختالف  نیز درصتد جوانه و درصتد رویش

 Spo.arabicus گونۀ(.  درصتتد رویش 4هستتتند )شتتکل 

  Hal.mucronatumو  Ael.lagopoides هایبیشتر از گونه

گونتته4استتتتت )شتتتکتتل  ین  گیتتاهی ( همچن هتتای 

Ael.lagopoides  وHal.mucronatum  سبز از نظر درصد

گونۀ که دار ندارند، در صتتورتیبا هم اختالف معنی شتتدن

Sporobolus arabicus  مذکور از نظر درصد گونۀ با هر دو

 دار دارد.زنی بذر اختالف معنیجوانه

 
 درصد  01/0در سطح  LSDبا استفاده از آزمون سبز شدن ی گیاهی از نظر درصد هاگونه ۀمقایس .4شکل 

 

های گیاهی بر تکثیر گونه اثر روش و تیمارمقایستتتۀ 

گیاهی  گونۀدهد ستتته نیز نشتتتان می درصتتتد جوانه زنی

Ael.lagopoides ،Hal.mucronatum  وSpo arabicus  از

های مختلف تکثیر در در شتتیوه ستتبز شتتدننظر درصتتد 

با هم اختالف معنی مال مجموع  ند )ستتتطز احت دار دار

قلمه، وستتیلۀ  درصتتد(. بر این استتاس، روش تکثیر به99
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 (.2)جدول  دهدرا نشان می ظهور نهالبیشترین درصد 
 درصد 01/0سطح در  LSDبا استفاده از آزمون  سبز شدنبر درصد  هاگونهتکثیر  اثر روش و تیمارمقایسۀ  .2جدول 

 خیساندن بذر شاهد استولونقلمۀ  روش و تیمار تکثیر

 a6/91 c9/7 b1/19 ظهور نهالدرصد 

 

در  ظهور نهالدرصتتتد های میانگینمقایستتتۀ جدول 

شان های مختلف گیاهی تکثیر گونههای متفاوت روش را ن

هدمی نۀستتتته هر در ، د یاهی  گو ، Ael.lagopoidesگ

Hal.mucronatum  وSpo arabicus  ظهور از نظر درصتد

دار دارند. تیمار خیستتتاندن بذر با هم اختالف معنی نهال،

از  Ael.lagopoides ،Hal.mucronatumهای گیاهی گونه

شتتتاهد با هم اختالف  ظهور نهال در تیمارنظر درصتتتد 

زنی از نظر درصتتتد جوانه Spo.arabicusدار ندارند. معنی

های دار دارد. گونههای دیگر اختالف معنیشتتتاهد با گونه

 Sporobolusو  Aeluropus lagopoidesگتتیتتاهتتی 

arabicus  با  استتتولونیمار تظهور نهال در از نظر درصتتد

با هم اختالف معنی ته و  نداشتتت  Hal.mucronatumدار 

صد 3دار دارند )جدول اختالف معنی شترین در ظهور (. بی

هر سه گونه به روش تیمار ریشه است و کمترین نهال در 

صد  شاهد میظهور نهال در شاهد متعلق به  شد.  گونۀ با

Hal.mucronatum  (.3)جدول تقریباً هیچ رویشی ندارد 

 درصد 05/0سطح در  LSDمتفاوت  تکثیر  با استفاده از آزمون  هایی گیاهی مورد بررسی  در روشهاگونهزنی جوانهدرصد  میانگینمقایسۀ  .3جدول 

 گونه گیاهی

 روش و تیمار تکثیر
Aeluropus sp Halopyrom sp Sporobolus sp 

 a7/93 b0/81 a0/100 ریشه

 f2/3 f0/0 d6/20 شاهد

 ef8/4 de9/15 c5/36 خیساندن بذر

 

 

 های آتیاستولون برای استفاده ۀقلم ۀشدهای تولید گیری از پایهها در نهالستان به منظور قلمهانتقال به کرت. 4شکل 

 

 گیری. بحث و نتیجه4
با توجه به نتایج حاصتتل از این پژوهش، تولید نهال از 

، Ael.lagopoidesگتتیتتاهتتی  گتتونتتۀستتتته بتتذر هتتر 

Hal.mucronatum  وSpo.arabicus  موفقیتتت چنتتدانی

خوان نیستتت. نتایج هم [14]این نتیجه با نتایج نداشتتت. 

از بتتذرهتتای  جوانتته زنی و تولیتتد بوتتتهحتتاکی از  [14]
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شده جمع صد 95تا  85ه میزانب Spo.arabicusآوری   در

شهر سواحل بو ست در  زنی دلیل احتمالی اختالف جوانه. ا

سواحل  آوری شده از سواحل شرقی هرمزگان وجمعبذور 

آوری شتده در بذر جمعقوۀ نامیۀ تواند کاهش بوشتهر، می

ستتتال آزمون به دلیل شتتترایط اقلیمی آن ستتتال و نیز 

سواحل های اقلیمی بین سواحل شرقی هرمزگان و تفاوت

 بوشهر دانست.

بر رویش بذر تأثیری نیز  جیبرلیکاستتتفاده از استتید 

نیز [ 33، 29، 19] نتایج پژوهش محققینی نظیرنداشتتت. 

 یجیبرلیک بر رو دیاستتت ماریمحدود ت یرگزاریتأثمؤید 

ه نظر ب. استتت یابانیب و یمرتع یهاگونه یزنجوانه و رشتتد

ثر منفی ا به دلیل قطر کم بذور، جیبرلیکرستد استید می

در این مورد شتتتاید تلظت کمتر استتتید ، داشتتتته باشتتتد

 دیمؤ [21، 20] مطالعات دریک کارآمدتر باشتتتد. لجیبر

هایت به ازین عدم ند کیتحر یمار نه ۀکن در  بذر یزنجوا

 Sporobolus و  Halopyrom mucronatum ۀگتتونتت

ioclados است. 

تتتأکیتتد اکثر محققین بر آزمون تیمتتارهتتای مختلف 

نه بذر بوده و در مورد جوا یۀ زنی  نهته مه از گو های قل

ست،  شده ا گیاهی مورد تحقیق، مطالعات چندانی انجام ن

شان داد که بهترین روش تکثیر گونه ضر ن های تحقیق حا

ها است. تولید نهال به های آنمورد آزمون استفاده از قلمه

شت. از بین  100تا  81بین روش قلمه  صد موفقیت دا در

نۀ ستتته  هال گو ید ن با  Sporobolus arabicusفوق، تول

درصد موفقیت بیشتری همراه بود. با توجه به این نتایج به 

های مذکور، رستتتد بهترین روش تولید نهال گونهنظر می

های استتتولن باشتتد. ستتهولت این روش و استتتفاده از قلمه

شاهدۀ  شهم ستفاده از ای نابجا بر روی گرههعینی ری ها، ا

 این روش را با اطمینان بیشتری توأم نموده است.

مورد گونۀ با توجه به درصتد باالی تولید نهال هر سته 

به روش قلمه استتتتولون و هم پوشتتتانی نستتتبی تحقیق 

شگاه شکل های آنروی شنهاد می1ها ) شود از تولید (، پی

ها به منظور ونهنهال و انتقال به عرصتتته هر ستتته این گ

ها در شرایط طبیعی های مختلف استقرار آنآزمودن روش

سهپهنه ستانای در جلگههای ما ساحلی ا شور  های های 

اراکۀ رستتد در صتتورت جنوبی استتتفاده شتتود. به نظر می

ها در تیمارهای مناستتتب کشتتتت و استتتتقرار این گونه

سه ساحلی، بتوان از این گونهما ثبت ها به منظور تزارهای 

از های شتتور ستتاحلی استتتفاده کرد. زارهای جلگهماستته

های طبیعی روش از عرصتتهکه برداشتتت استتتولون آنجایی

شتتتود تکثیر این گیاهان در توصتتتیه میمخربی استتتت، 

ها از ایی انجام شتتتود و قلمههنهالستتتتان در داخل کرت

 (.4)شکل  شودتأمین ی موجود در نهالستان هاپایه

 

 گزاریسپاس

به نتیجۀ این تحقیق  با عنوانی مشتتتا طرح تحقیقاتی 

هرمز دانشگاه هرمزگان و پژوهشکدۀ است که با مساعدت 

ستان طبیعی منابعکل ادارۀ  شدههرمزگان ا ست.  انجام  ا

از همکاری ادارات مذکور تقدیر و تشتتتکر وستتتیله بدین 

 شود.می
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