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  هاي استان هرمزگان روي گونه كلير در رويشگاه بررسي تاثير برخي متغيرهاي محيطي بر

 
  1زاده دمي و محمود 2طالبي ثاقب خسرو* ،1زاده غالمرضا دمي

  ،رزي و منابع طبيعي استان هرمزگانقيقات كشاوت علمي مركز تحااعضاي هي1
  ها و مراتع كشور دانشيار پژوهشي، موسسه تحقيقات جنگل2

  

  1چكيده
 كليـر   آنها كه در شرق استان هرمزگان     در  طبيعي كلير  رويشگاه 8  در  قطعه نمونه  24اين بررسي    در

خـصوصيات   ند انتخـاب و   گرفته بود  قرار يكديگر كنار  اصله در  3 حداقل بيش از   صورت گروهي و   به
قطعـه نمونـه يـك پروفيـل         هر در .ندگيري شد   اندازه  اصله درخت كلير در آنها     67 تعداد    كيفي  و كمي

هـاي طبيعـي     رويشگاهكه   نتايج نشان داد   .مطالعه شد  اشيميايي آنه  خصوصيات فيزيكي و   خاك حفر و  
 بارنـدگي   برخالف ها اين رويشگاه  در .هستندخشك بياباني    استان هرمزگان داراي اقليم گرم و      در كلير

دليل رطوبت   به ،)گراد  درجه سانتي  8/44( باالي  مطلق دما  حداكثر و) متر  ميلي 5/141 حدود(ساالنه كم   
 و شـدت گرمـا   از رسـد،  مـي   درصـد 60 از ندرت به كمتـر   هاي سال به   طول ماه  كه در  ونسبي باالي ج  

 .دوش مي ديده  يا درخت كوتاهاي  رويشي درختچهبه فرم بيشتر ونه كليرگ .دوش خشكي محيط كاسته مي 
 تنـه آن   ارتفاع كـل گيـاه و      افزايش سن گياه،   با و هجواني مشاهده شد   در بيشتر اي كلير  حالت درختچه 

 تر جهت گسترده  در تمايل گياه    و هبودارتفاع آن    از همواره بيشتر  تاج پوشش كلير   قطر. يابد  ميافزايش  
 حفاظـت و  نظـر   ازه تعداد زياد ريشه جوش توليد شـده توسـط گيـاه       به همرا  اين موضوع  .استشدن  

 هـاي كليـر    شناسي رويشگاه  خصوصيات خاك  نظر از .بسياري دارد اهميت  خاك  فرسايش   جلوگيري از 
هاي شور، قليايي، آهكي و فقير از مواد         و جزو خاك  بودند   شني   - يا لوم   سيلت -  لوم لوم، داراي بافت 

 نظـر  رويـشگاه جگـين از     ،مـورد بررسـي   هـاي    بـين رويـشگاه    وركلي در طـ  به .ندوش  آلي محسوب مي  
                                                           

 saghebtalebi@rifr-ac.ir : مسئول مكاتبه*
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 بلنـدترين ايـن رويـشگاه داراي       .اسـت  متمـايز  كـامالً  هـا  رويـشگاه  ساير شناسي از  صوصيات جنگل خ
كمتـرين   تقريباً تاج پوشش و   بيشترين قطر  ، بيشترين ارتفاع تنه،    جست قطورترين تنه و   تقريباً درختان،
 دهنده شرايط رويشگاهي مناسـب و      يك طرف نشان   مام اين خصوصيات از   ت .استريشه جوش    تعداد

 .باشد ميمسن بودن درختان اين رويشگاه  بيانگر طرف ديگر از
  

  ، ايراناستان هرمزگان عماني،  خليج و رويشيمنطقه رويشگاهي، نياز كلير، :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
ي كه ساير گياهـان كمتـر قـادر بـه           يها ميني و ز  ا   ماسه   در مناطق خشك،   Capparisهاي جنس    گونه
هـاي شـني و      اين گياهان بـه جهـت تثبيـت تپـه         . آورند وجود مي  به پوشش سبز مناسبي را       باشند، رشد مي 

ايـن  .  در مناطق بياباني اهميـت زيـادي دارنـد         توليد چوب عنوان منبع سوخت و      حفاظت از خاك و نيز به     
  يك درخت كوچـك خـاردار،  (C.decidua)  كلير گونه .دباشن گياهان نسبت به خشكي بسيار مقاوم مي

فـرم  ) 2004(مظفريـان    .باشـد  پرشاخه و سبز با تاج پوشش كـروي متـراكم و سيـستم ريـشه عميـق مـي                  
كـه نـسبت    باشد  يك گياه مناسب مناطق خشك مي    كلير. اي را براي اين گونه گزارش كرده است         درختچه

  كلير يك درخت مناسب مناطق بياباني پست،       .ار مقاوم است  سوزي و وزش باد بسي     آتش گرما،  به خشكي، 
  .گسترش دارد متر باالتر از دريا نيز 1200باشد كه تا ارتفاع حدود  دار مي تپه ماهور و شيب

هاي آهكـي     و داراي رگه   5/8  تا    5/6 بين   pHريزه با    داراي سنگ  ي و ا   ماسه  ي،يهاي قليا  كلير خاك 
هاي عمقي غيرقابل نفوذ خاك را شكسته        ريشه آن قادر است اليه     و دهد عمقي را ترجيح مي    سطحي و 

حالت غرقـابي   كند ولي از مي رشد ي نيزا  كم عمق وصخره   هاي سخت،  خاك در كلير .آن عبوركند  از و
 1500  تا100گراد و بارندگي ساالنه    درجه سانتي  48 به دماهاي صفر تا      گونهاين   .كند خاك اجتناب مي  

 هاي جوان و درختان بـالغ كليـر        نهال )2001( تواري   به گزارش . )1993هوكينگ،   (استبردبار متر ميلي
هـاي   زمـين  جهـت كاشـت در     وي گونـه كليـر     به نظـر   .باشند مقاوم مي  نسبت به خشكي بسيار    دو هر

 350 تا   150هاي غيرقابل نفوذ تحتاني و نيز بارندگي ساالنه          متر با اليه    سانتي 150 تا   70ي به عمق  ا  ماسه
هـاي خـود را از        كلير نيز مانند كنار هندي در شرايط بسيار گـرم، بـرگ            .باشد  مناسب مي  كامالً متر يليم

) 1993هوكينـگ،   (بـه گـزارش      .تا در مقابل خشكي مقاومت كند     ) 1990شارما و كور،    (دهد    دست مي 
چـوب   .رسـد  پزي به مصرف مي    هاي آجر  كوره ويژه در  كند و به   مي  خوبي توليد  چوب كلير هيزم نسبتاً   
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  چـوب آن سـخت،    . شـود  اي رنگ مـي    آفتاب خشك گردد قهوه    در آن به رنگ زرد روشن بوده كه اگر       
جهت  ضدموريانه بوده و   چوب كلير  . كيلوگرم وزن دارد   866آن   مترمكعب هر سنگين بوده و   محكم و 

دت شـ  هـاي جـوان كليـر بـه        سرشاخه .كوچك و ابزارآالت كشاورزي مناسب است      و الوار  ساخت تير 
هـاي    شـاخه   و از  هاي آن در تهيه داروهاي سنتي      ها و برگ   از سرشاخه  .شود توسط شتر و بز چريده مي     

ي كليـر بـه همـراه    ا حالت درختچه .شود استفاده مي هاي خاردار و حفاظ حصارخاردار آن جهت ايجاد  
بـه   .نمايـد  گياه را جهت احداث بادشكن و حفاظـت خـاك مناسـب مـي              اين هاي فراوان،  ريشه جوش 

 هـاي قلبـي سـودمند      ميوه كلير ارزش داروئي داشـته و جهـت درمـان بيمـاري             )1992 ( سينگ گزارش
هـاي   خـاك  زارهاي پراكنـده در    صورت بيشه  مقاوم به خشكي بوده كه به      يك گونه بسيار   كلير .باشد مي

ستان راجـ  در رويـشگاه كليـر   ) 2002(فريـدمن    به گزارش  .)a2004زاده،    دمي ( رويد  رسي مي  - لومي
  .باشد  ميهاي آبرفتي روي جلگه غربي بر
 هـاي بـسيار    اسـت كـه داراي رويـشگاه       كشور جنوب ارزشمند درختان جنگلي بسيار   از كلير گونه
روي  كنون تحقيقات چنـداني بـر      كه تا  باشد ميبلوچستان   شرق استان هرمزگان تا    از محدود پراكنده و 

آزمايـشگاه موسـسه تحقيقـات       در نهال كلير   توليد اقدام جهت  در )2000( فياض .آن انجام نشده است   
 آنها  از يك  هيچ كه شدنهال   هر  برگ در  7 ميانگين بيش از   باهاي   نهال موفق به توليد   ،مراتع و ها جنگل

آزمـايش دوم در    وي در.خـشك شـدند   رشـد نكـرده و   ) هاي خاردار  نهال( تا فرم رويشي طبيعي كلير    
 ه زنده مانـد كه ي شديها  نهالموفق به توليد كلير، كاشت ميوه كامل اب رويشگاه طبيعي كلير در ايرانشهر  

 اسـتان هرمزگـان،   در نهـال كليـر    توليـد  در )a2004( زاده دمـي  .و به مرحله فرم طبيعي كليـر رسـيدند        
آب   سـاعت در 12مـدت   رسيده به بذور تيمار را با استفاده از   ) درصد 3/59( نهال زنده  بيشترين درصد 

 را نهـال كليـر     تركيب خاك گلدان جهـت توليـد       بهترينوي درگزارش ديگري     .آورددست   معمولي به 

 خاك با 
3
شن و  2

3
زمينـه بررسـي     كنون هيچ تحقيقي در    تا .)b2004 ،زاده دمي (كرد خاك باغچه ذكر   1

ايـن   چـه بيـشتر كليـر،       ، شناخت هر  هدف اين تحقيق   .نشده است انجام  ايران   در رويشگاهي كلير  نياز
 در آن) شناسـي  خـاك  شناسي، جنگل(  بررسي نيازهاي اكولوژيك    منطقه خليج و عماني،    ارزشمندگونه  

گونـه   هاي با خصوصيات مشابه يا منسب ايـن    و امكان تشخيص رويشگاه   استان هرمزگان    هاي رويشگاه
  .باشد ميكاري با آن  جهت جنگل
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  ها مواد و روش
 مـصر،  شـمالي تـا    و آفريقـاي حـاره    از درخـت كليـر    )1976( به گزارش ثـابتي   : افياييگسترش جغر 

 بهـار،  چـاه  اطراف بنـادر   بلوچستان در  در .دارد پاكستان انتشار  هندوستان و  ايران، عربستان، خاورميانه،
اكنده پر انفرادي و  طور به و انتشاردارد بمپور و سرباز شهر، نيك سرحه،  تنگه ،)هرمزگان( جاسك تيس،
كلير عالوه بر ايـران در پاكـستان، هنـد،           )1999( به گزارش ثقفي خادم    .رويد هاي ساحلي مي   جلگه در

يـك گيـاه خـاص منطقـه         در ايـران    كليـر    .آفريقا پـراكنش دارد    شمال شبه جزيره عربستان و    فلسطين،
 150 تـا    40تفاع  ار از  هرمزگان  شرق ايران در استان    رويشي خليج و عماني بوده و در جنوب و جنوب         

  .رويد مي متر 1500 تا 10ارتفاع   ازبلوچستان در ومتر 
هاي عمده گونه    ، رويشگاه )1999 خادم، ثقفي( بررسي فلورهاي موجود   با ابتدا در: بررسي مناطق مورد 

 عمليات جنگل گردشـي در     سپس با  .شدند روي نقشه مشخص   بر شناسايي و استان هرمزگان    در كلير
همچنـين اطالعـات آب وهـوايي     .گرديدنـد  ترين مناطق براي بررسي تعيين     مناسب ر،هاي كلي  رويشگاه
هـاي   ايستگاه بارندگي از  درجه حرارت و   حداكثر حداقل و  قبيل متوسط،  بررسي از  موردهاي   رويشگاه

نسبت بـه تعيـين      آمبرژه، تعيين ضريب خشكي   ضمن رسم نمودار آمبروترميك و     آوري و  نزديك جمع 
  .ام شدنوع اقليم اقد

 منطقه سيريك در از هاي طبيعي كلير   رويشگاه: يبررس هاي مورد   رويشگاهپراكنش   ووضعيت اقليمي   
ناحيـه رويـشي    در  سيـستان و بلوچـستان  اسـتان  شرق ايـران در  جنوب تا و شرق استان هرمزگان آغاز   

طـرف   تدريج از بهميزان بارندگي عماني  منطقه خليج و   در .دارد امتدادعماني   منطقه خليج و   سوداني و 
 182 باهوكالت بلوچستان بـه    در ترم ميلي 70 متوسط ساليانه حدود   از و يابد شرق به غرب افزايش مي    

  درجـه  45 تـا  35 حـدود  تـرين مـاه سـال از        گرم بيشينهمعدل حرارت    .رسد بندرعباس مي  در متر ميلي
 .اسـت  متغيـر  گـراد  سـانتي  رجه د 12  تا 3 حدود  سردترين ماه سال از    كمينهمعدل حرارت    و گراد سانتي
طـالبي و     ثاقـب  ؛1988 ،اسـدي ( رسـد  مـي  گراد سانتي درجه ندرت به صفر   اين منطقه به   مطلق در كمينه  

اي خوبي در بعضي مناطق خلـيج         هچپوشش درختي و درخت   ) 1985(نظر جوانشير    به .)2008همكاران،  
اسـتان هرمزگـان    هاي طبيعي كلير يشگاهرو. متر وجود دارد   ميلي 150و عماني حتي با بارندگي كمتر از        

  . نشان داده شده است1شكل  در
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شـروع  ) سيريك، منطقه ميشي  ( كيلومتري جنوب ميناب     80 هاي طبيعي كلير از    كه رويشگاه  جا آن از
هاي اين گونه در محدوده جاسك واقـع         سمت شرق استان هرمزگان امتداد دارد و بيشتر رويشگاه          و به 
آمار هواشناسي . باشد ها، ايستگاه جاسك مي ين ايستگاه هواشناسي به اين رويشگاهتر است، نزديك  شده

بررسي و منحني آمبروترميك و ميانگين رطوبـت نـسبي آن         ) 1348-85( ساله   38جاسك در يك دوره     
  . نشان داده شد3 و 2 هاي در شكل

  

  
  .استان هرمزگان  درهاي طبيعي كلير    ه رويشگا -1 شكل

  
 آن رطوبت نسبي متوسط و گراد سانتي   درجه8/26 حرارت ساالنه جاسك   درجه متوسط كلي طور به

 گـراد    درجه سانتي  0/6ميزان   كمترين حرارت ثبت شده در ايستگاه جاسك به        .باشد   مي درصد 8/68 نيز
 ميانگين و )ماه خرداد( گراد سانتي   درجه 8/44حداكثر مطلق حرارت در جاسك      .   بوده است  )بهمن ماه (
 25از    مـاه از سـال داراي دمـاي ميـانگين بـاالتر            8طـوركلي     بـه  .باشـد   متـر مـي      ميلـي  5/141رندگي  با

جاسك بر اساس نمودار آمبروترميك،     . )2007سازمان هواشناسي هرمزگان،     (باشند مي گراد سانتي درجه
 باشـد   مي تر از منحني دما    ينيل همواره پا   زيرا منحني بارندگي آن در طول سا       است در تمام سال خشك   

  .)2شكل (
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  هاي سال ماه

  .) سال38ميانگين ( آمبروترميك جاسك  نمودار-2 شكل
  

 متغيـر )  مـاه  شـهريور (   درصـد   8/76 و)  ماه بهمن(  درصد 3/59 بين جاسكميانگين رطوبت نسبي    
 باشـند  مـي   درصـد  60از   هاي سال داراي ميانگين رطوبت نسبي باالتر       تمام ماه  تقريباًكلي   طور به .است

  .)3شكل(
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  بررسي هاي مورد وضعيت فيزيوگرافي رويشگاه
  :انجام شد زير موارد ،كلير  طبيعيهاي شناسايي رويشگاه پس از

  )پراكنش عمودي( كلير ارتفاعي گسترش دامنه حداكثر مشخص نمودن حداقل و :سطح دريا ارتفاع از
 عـرض جغرافيـايي    طـول و   ظـر ن دامنه گـسترش گونـه از     مشخص نمودن    :عرض جغرافيايي  طول و 

  .)پراكنش افقي(
 ،) مسطح ودامنه دره، يال،( شتگسترش دا آنها در كليرهاي مختلفي كه  مشخص نمودن فرم :فرم زمين

  ....) ودشتي كوهستاني،( تيپ اراضي
 شرقي و  جنوبي، شمالي،( كليرتلف گسترش   هاي مخ  جهتمشخص نمودن    ):جغرافيايي( جهت جبهه 

 ، متـر 200 از ارتفاعي كمتـر  استان هرمزگان فقط در حدود     در  كلير هاي رويشگاهكه   جايي آن از ).غربي
 در جهت خاصي نداشـت،    جهت جبهه جغرافيايي نيز    نظر از و ،اراضي دشتي  فرم زمين فقط در    نظر زا

 ابعـاد  توجـه بـه تـراكم كليـر        رويشگاه با  هر  در .فته شد گر نظر در )تكرار(  قطعه نمونه  3رويشگاه   هر
 .داشته باشد  وجود  درخت كلير  3قطعه نمونه حداقل     هر كه در  گرفته شد  نظر قطعات نمونه طوري در   

  .گرفته شد نظر   آر در10 قطعه نمونه هر ابعاد به اين منظور
  

 قطعات نمونه گيري در اندازه

 زيـر ات  مشخـص  ،قطعـات نمونـه    در كيفـي  هـاي كمـي و     ريگيـ  اندازهجهت  : شناسي مطالعات جنگل 
ارتفـاع كـل    قطعـه نمونـه،   در درختـان كليـر   تعـداد  ،كليرهاي درختي همراه  كليه گونه :نددبرداشت ش 
باتوجـه بـه    ( حيات مطالعه تجديد  تاج پوشش،  قطر ،تنهارتفاع   قطورترين شاخه،  قطر تنه، قطر درخت،

  .)هاي آن شمارش گرديد ريشه جوش تعداد باشد، مي ادز صورت شاخه به كه زادآوري كلير اين
  و0-30عمـق    دو پروفيـل در   هـر  ازو   حفريك پروفيل خاك      نمونه هقطع هر در: شناسي مطالعات خاك 

منـابع   تحقيقات كـشاورزي و    آب مركز   خاك و  آزمايشگاه در و نمونه خاك تهيه شد   متري    سانتي 60-30
گيـري    انـدازه : شاملشيميايي   زم جهت تعيين مشخصات فيزيكي و     هاي ال  آزمايش ،طبيعي استان هرمزگان  

 ،conductivitymeterدر عـصاره گـل اشـباع بـا دسـتگاه             )متر سانتي موس بر  ميلي( هدايت الكتريكي 
 از روش   خنثـي شـونده    مـواد  درصـد  ، متر pH در عصاره گل اشباع با دستگاه        واكنش اسيدي گيري    اندازه
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 روش والكلـي بلـك     از روش تيتراسيون بـا فروآمونيـوم سـولفات بـه           آلي   كربن درصد ،تيتراسيون با سود  
(Walkly-Black)انجام شد  با استفاده از روش هيدرومتر)رس و سيلت شن، درصد(  بافت خاك و.  

تجزيـه واريـانس     پارامترهاي كمـي از    متغيرهاي محيطي بر   براي بررسي تاثير  : ها تحليل داده  تجزيه و 
همبـستگي بـين     و نيـز     شناسـي  خـاك   و شناسـي  جنگـل  پارامترهـاي    سه ميانگين  مقاي .ساده استفاده شد  

به  اساس رابطه متغيرهاي محيطي با پارامترهاي كمي و        سپس بر  .محاسبه شد  شناسي پارامترهاي جنگل 
 .انجـام شـد   اسـتان هرمزگـان      كليـر هـاي    بنـدي رويـشگاه    گروه  سلسله مراتبي،  اي  خوشهروش تجزيه   

 نيـز  و ،شناسـي  خـاك  ،شناسي اساس پارامترهاي جنگل   بر هاي كلير  دي رويشگاه بن گروههاي   دندروگرام
 و "ward"روش   از هـا  براي رسم دنـدروگرام    .رسم شد شناسي   خاك شناسي و  جنگلتوام  پارامترهاي  

  .استفاده شد )1998آمارپردازان، (  SPSSآماري افزار نرم از ها تحليل تجزيه و
  

  نتايج
  شناسي جنگلهاي  مشخصه

 10و ) گابريـك ( اصـله  4ميانگين تعداد درخت در قطعات نمونـه بـين   : داد درخت در قطعه نمونه  تع
 هاي كليـر در    تعداد درخت در قطعه نمونه، رويشگاه      با مقايسه ميانگين  . متغير بود ) گتان و ميشي  (اصله  

 و در گـروه     )قطعه نمونه   درخت در  10(هاي گتان و ميشي      در گروه اول رويشگاه   :  گروه قرار گرفتند   4
سـاير   قرار داشتند كه از نظر تراكم بـين خـود و   ) قطعه نمونه   درخت در  9(دوم رويشگاه جاسك كهنه     

 6(هـاي سـورگلم      در گروه سوم رويـشگاه    . نشان دادند ) 05/0 سطح در( داري  ها تفاوت معني   رويشگاه
و در  ) عه نمونـه  قط  درخت در  5(و سديچ   ) قطعه نمونه   درخت در  6(، جگين   )قطعه نمونه    درخت در 

) قطعه نمونه   درخت در  4(و گابريك   ) قطعه نمونه   درخت در  4(هاي ليردف    گروه چهارم نيز رويشگاه   
  ).1 جدول(قرار داشتند 
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  .هاي مختلف استان هرمزگان در رويشگاه كليرشناسي  جنگلهاي  مشخصه مقايسه ميانگين -1 جدول
  ميشي  گتان  سورگلم  گابريك  سديچ  ليردف  جگين  كهنه جاسك  مشخصه
  تعداد درخت در

   ) آر10( قطعه نمونه
b0/9  cd0/6  de0/4  cd0/5  e0/4  c0/6  a0/10  a0/10  

  d3/2  a5/4  bcd0/3  cd8/2  abc6/3  abc7/3  ab8/3  abc6/3  )متر( ارتفاع درخت
  b5/10  a9/28  a3/31  b7/13  a5/25  a0/27  b4/12  b0/9  )متر سانتي (قطرتنه

قطورترين جست   قطر
  )متر سانتي(

c2/6  a9/22  b7/17  c5/9  b7/16  b4/14  c9/6  c7/5  

  a1/0 a3/0  a2/0  a1/0  a2/0  a03/0  a2/0  a1/0  )متر( ارتفاع تنه
  bc4/40 a5/6  bc0/5  ab6/5  bc4/4  ab5/5  bc5/4  c7/3  )متر(قطرتاج پوشش

 ه جوش در   ريش تعداد
  ) آر10( قطعه نمونه

b9/19  b6/13 a9/37 a6/50 b0/12 b6/14 b8/14 b8/17  

  .داري با هم دارند  اختالف معني درصد5، در سطح مشابه  نا هاي داراي حروف ويشگاه ر در هر رديف
  

 بـا . متغيـر بـود   ) جگـين ( متـر    5/4و  ) جاسك كهنـه  ( متر   3/2ميانگين ارتفاع درختان كلير بين      : ارتفاع
گروه اول رويشگاه    در: گرفتند  قرار  گروه 3 در هاي كلير  رويشگاه  ارتفاع درختان كلير،    مقايسه ميانگين 

هـاي   گروه دوم رويشگاه   در داشت، بلندترين درختان را   ارتفاع نظر داشت كه از   قرار ) متر 5/4( جگين
م ســوگــروه  در  و ) متــر6/3( گابريــك و ) متــر6/3( ميــشي ،) متــر7/3( ســورگلم ،) متــر8/3( گتــان

كلـي   طـور   بـه . داشتند قرار ) متر 3/2( و جاسك كهنه   ) متر 8/2( سديچ ،) متر 0/3( هاي ليردف  رويشگاه
فقـط   و هـم نـشان ندادنـد    آشـكاري بـا   تفاوت كامالً ارتفاع درختان كلير   نظر هاي مختلف از   رويشگاه
 05/0 سـطح   در داري هم تفـاوت معنـي     با داشتند ترين درختان را   كوتاه ترين و  هايي كه مرتفع   رويشگاه

  ).1 جدول( نشان دادند
. نوسان داشـت  ) ليردف(متر    سانتي 3/31و  ) ميشي(متر    سانتي 9ان كلير بين    ميانگين قطر درخت  : تنه قطر
گـروه   در: گرفتنـد  قـرار  مجزا  گروه كامالً  2 در هاي كلير  رويشگاه تنه درختان،  مقايسه ميانگين  قطر    با

 و )متـر   سـانتي  0/27( سـورگلم  ،)متـر   سانتي 9/28( جگين ،)متر  سانتي 3/31( هاي ليردف  اول رويشگاه 
 4/12( گتـان  ،)متـر   سـانتي  7/13( هـاي سـديچ    گـروه دوم رويـشگاه     در و )متـر   سـانتي  5/25( يكگابر
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 تنه درختان  نظر قطر   از .داشتند قرار )متر  سانتي 0/9( ميشي و )متر  سانتي 5/10( جاسك كهنه  )متر سانتي
  ).1 جدول( دادندنشان  05/0سطح  درداري  تفاوت معني همديگر  باها رويشگاه

متـر    سـانتي  9/22و  ) ميـشي (متر    سانتي 7/5ميانگين قطر قطورترين جست بين      : جستين  قطورتر قطر
گـروه    3 در هـاي كليـر    رويـشگاه  ،جستقطورترين   مقايسه ميانگين  قطر    با. گيري شد   اندازه) جگين(

هـاي   گـروه دوم رويـشگاه     در ،)متر  سانتي 9/22( گروه اول رويشگاه جگين    در: گرفتند قرار مجزا كامالً
گـروه سـوم     در و )متـر   سـانتي  4/14( و سـورگلم   )متر  سانتي 7/16( گابريك ،)متر  سانتي 7/17( يردفل

 يـشي م و )متـر   سـانتي  2/6( ، جاسك كهنـه   )متر  سانتي 9/6( ، گتان )متر  سانتي 5/9( هاي سديچ  رويشگاه
داري  وت معني اتف همديگر باها   قطورترين جست، رويشگاه   قطرنظر   ازكه   داشتند قرار) متر  سانتي 7/5(
  .)1 جدول( دادندنشان  05/0 سطح در

هـاي مختلـف     داري بـين رويـشگاه     تفاوت معنـي   مقايسه ميانگين ارتفاع تنه درختان كلير      با: ارتفاع تنه 
  ).1جدول( مشاهده نشد

 5/6و  ) ميـشي ( متر   7/3گيري بين      قطر تاج پوشش درختان كلير مورد اندازه        ميانگين: تاج پوشش  قطر
 در: گرفتنـد  گـروه قـرار     3 در هاي كليـر   رويشگاه ، اين مشخصه  مقايسه با. نوسان داشت ) جگين(متر  

گـروه دوم    در ،) متـر  5/5( و سـورگلم   ) متـر  6/5( سـديچ  ،) متـر  5/6( هاي جگـين   گروه اول رويشگاه  
 در و ) متـر  4/4( و جاسـك كهنـه     ) متـر  4/4( گابريك ،) متر 5/4( گتان ،) متر 0/5( هاي ليردف  رويشگاه

تـاج   نظر قطـر   از  3  و 1 هاي گروه  بين رويشگاه  .داشت قرار ) متر 6/3( رويشگاه ميشي   سوم نيز  گروه
  ).1 جدول( مشاهده شد) 05/0 سطح در(داري  پوشش درختان تفاوت معني

جوش در درختان كلير بـسيار بـاال بـود،            قابليت توليد ريشه  : ) آر 10( ريشه جوش در قطعه نمونه     تعداد
. جوش توليـد نمودنـد     ريشه) سديچ( اصله   50تا  ) گابريك( اصله   12 مورد بررسي بين     كه درختان  طوري به
 قـرار  مجـزا   گـروه كـامالً     2 در هـاي كليـر    رويشگاه قطعه نمونه،  جوش در  ريشه مقايسه ميانگين تعداد   با

گـروه   در و )جـوش   ريشه 9/37( و ليردف  )جوش  ريشه 6/50( هاي سديچ  گروه اول رويشگاه   در: گرفتند
، )متـر   سـانتي  8/14( گتان ،)جوش  ريشه 8/17( ميشي ،)جوش  ريشه 9/19( هاي جاسك كهنه   م رويشگاه دو
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 كـه از   داشتند قرار )جوش  ريشه 0/12( گابريك ، و )جوش  ريشه 6/13( جگين ،)متر  سانتي 6/14( سورگلم
  ).1 جدول( )05/0 سطح در( داري نشان دادند تفاوت معني همديگر جوش با ريشه نظر تعداد
هـاي كليـر     هاي فيزيكي و شيميايي خاك رويشگاه       خالصه اطالعات و داده   : شناسي خاكهاي    مشخصه

  . ارائه شده است2مورد بررسي در جدول 
بـا  .  شـور هـستند    هاي غيرشور تا كامالً    هاي كلير مورد مطالعه داراي خاك      رويشگاه: هدايت الكتريكي 

   گروه كـامالً    3هاي كلير در     ، رويشگاه )متر انتي س 0-30 عمق(مقايسه ميانگين  هدايت الكتريكي خاك       
هـاي گتـان و گابريـك و         در گروه اول رويشگاه سـورگلم، در گـروه دوم رويـشگاه           : مجزا قرار گرفتند  

ها قرار داشتند كه از نظـر هـدايت الكتريكـي خـاك بـا همـديگر                  رويشگاه باالخره در گروه سوم ساير    
 شور،  رويشگاه گروه اول داراي خاك كامالً     ). 2 جدول) (05/0 سطح در(داري نشان دادند     تفاوت معني 

خـود    هاي گروه سوم كـه بيـشترين تعـداد را بـه            هاي گروه دوم داراي خاك شور و رويشگاه        رويشگاه
  .باشند اند، داراي خاك غيرشور مي اختصاص داده
 نوسـان  13/8 و 38/7 بـوده كـه بـين    7  بـيش از  pHهاي كليـر داراي   خاك رويشگاه: واكنش اسيدي 

 گـروه   5هاي كلير در     ، رويشگاه )متر  سانتي 0-30 عمق(با مقايسه ميانگين واكنش اسيدي خاك       . داشتند
در گروه اول جاسك كهنه، ليردف و ميشي، در گروه دوم رويشگاه سـديچ، در               :  مجزا قرار گرفتند   كامالً

 در گروه پـنجم رويـشگاه       هاي گتان و گابريك و     گروه سوم رويشگاه جگين، در گروه چهارم رويشگاه       
ها از نظر واكنش  هاي دوم و سوم، ساير گروه هاي اول و دوم، و گروه به جز گروه . سورگلم قرار داشتند  

 نيمـي از    تقريبـاً ). 2 جـدول ) (05/0 سـطح  در(داري نشان دادند     اسيدي خاك با همديگر تفاوت معني     
هـاي   خـاك  (0/8 و نيم ديگر كمتـر از     ) يائيهاي قل  خاك (0/8ها داراي واكنش اسيدي باالتر از      رويشگاه
  .)2جدول(بودند ) غيرقليائي

درصد متغير بود كـه      34 تا   4/18هاي مورد مطالعه بين      درصد آهك در خاك   : شونده درصد مواد خنثي  
، )متـر   سـانتي 0-30 عمق(شونده خاك  با مقايسه ميانگين درصد مواد خنثي     . بيانگر آهكي بودن آنهاست   

گـروه دوم    در گـروه اول رويـشگاه ميـشي، در        :  مجزا قرار گرفتنـد     گروه كامالً  6ر در   هاي كلي  رويشگاه
هاي ليردف، در گروه سوم رويشگاه گتان، در گروه چهارم رويشگاه جاسـك كهنـه، در گـروه               رويشگاه
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به جـز   . هاي گابريك و سورگلم قرار داشتند      پنجم رويشگاه جگين و سديچ و در گروه ششم رويشگاه         
ها از نظر درصد مواد خنثي شونده خـاك          ساير گروه هاي سوم و چهارم،      و گروه دوم و سوم،    هاي   گروه

هاي اول و    خاك رويشگاه گروه  ). 2 جدول) (05/0 سطح در(داري نشان دادند     با همديگر تفاوت معني   
  .ها آهكي بود گروه شدت آهكي و خاك ساير دوم به

هاي مختلف كلير ضعيف بـود و بـين           خاك رويشگاه  ميزان كربن آلي در   كلي   طور به :درصد كربن آلي  
، )متـر   سـانتي  0-30 عمـق (با مقايسه ميانگين درصد كربن آلي خـاك         .  نوسان داشت   درصد 5/0 و   2/0

گـروه دوم    در گـروه اول رويـشگاه گتـان، در        :  مجزا قـرار گرفتنـد      گروه كامالً  5هاي كلير در     رويشگاه
گروه چهـارم    گروه سوم رويشگاه سديچ، در     در ميشي،   هاي گابريك، سورگلم جاسك كهنه و      رويشگاه

هـا و    گـروه  ساير رويشگاه گروه اول با   . گروه پنجم رويشگاه ليردف قرار داشتند      رويشگاه جگين و در   
هاي گروه چهارم و پنجم از نظر درصـد كـربن آلـي خـاك بـا همـديگر تفـاوت                     گروه دوم با رويشگاه   

كلي درصد كربن آلـي خـاك در         طور با اين حال به   ). 2 جدول) (05/0 سطح در(داري نشان دادند     معني
 ).2 جدول(بود و از سطح به عمق نيز كمتر شد ها بسيار كم  تمام رويشگاه

گيـري    درصـد انـدازه    80 تا حدود    6/11هاي خاك مورد مطالعه بين       مقدار شن در پروفيل    :درصد شن 
  گـروه كـامالً    3 در هاي كليـر   رويشگاه ،)متر  سانتي 0-30عمق( شن خاك  مقايسه ميانگين درصد   با. شد

 هـاي گتـان،    گـروه دوم رويـشگاه      ميـشي وليـردف، در     هـاي  گروه اول رويـشگاه    در: گرفتند قرار مجزا
 ها از  تمام گروه . داشتند گروه سوم رويشگاه سورگلم قرار     گابريك، جگين، سديچ و جاسك كهنه و در       

 ).2 جدول) (05/0 سطح در( نشان دادندداري  تفاوت معني همديگر شن خاك با نظر درصد
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  .هاي مختلف استان هرمزگان در رويشگاه كليرشناسي  خاكهاي  مشخصهمقايسه ميانگين  -2 جدول

  مشخصه
عمق خاك 

  )متر سانتي(
  جاسك

  كهنه 
  ميشي  گتان  سورگلم  گابريك  سديچ  ليردف  جگين

  c6/0  c3/2  c4/2  c1/1  b3/5  a5/22  b3/6  c2/2  0-30  الكتريكي هدايت
 موس بر ميلي(

  )متر سانتي
60-30  b5/9  b7/8  b8/9  c2/4  c1/6  a7/20  b9/8  c0/3  

  a13/8  b94/7  a12/8  ab02/8  c64/7  d33/7  c69/7  a12/8  0-30  واكنش اسيدي
  60-30  de44/7  a86/7  bc61/7  b70/7  cd55/7  e38/7  bc66/7  a90/7  

  c1/28  d3/25  b5/31  d1/24  e5/20  e6/19  bc8/29  a0/34  0-30  )درصد(آهك 
  60-30  c7/26  e8/21  b1/29  d9/23  f4/18  f9/18  b9/28  a9/32  

  b296/0  cd220/0  d198/0  bc265/0  b297/0  b296/0  a523/0  b284/0  0-30  )درصد(آلي كربن
  60-30  d200/0  bc251/0  d192/0  d196/0  cd233/0  b287/0  a406/0  d196/0  

  b4/33  b3/35  a3/60  b1/34  b1/38  c6/11  b4/41  a3/63  0-30  )درصد(شن 
  60-30  d5/25  c6/28  b5/55  de6/18  cd8/25  e4/17  cde4/23  a8/79  

  a8/50  c0/40  d7/25  ab3/47  bc2/43  ab9/48  c7/39  d0/22  0-30  )درصد(سيلت 
  60-30  b2/53  d1/40  e9/30  a9/65  bc0/49  c4/47  bc7/49  f5/8  

  cd9/15  b8/24  d0/14  c6/18  c7/18  a6/39  c7/19  d7/14  0-30  )درصد(رس 
  60-30  c3/21  a3/31  d5/13  d5/15  bc2/25  a1/35  b8/26  d7/11  

-لوم  0-30  بافت خاك
 سيلت

 -لوم  لوم
 شني

 -رس  لوم لوم
 سيلت

 -لوم  لوم
 شني

 -لوم   60-30  
 سيلت

 -لوم 
 رسي

 -لوم 
 شني

 -لوم 
 سيلت

–لوم لوم

 -رسي
 سيلت

 -لوم 
 رسي

 -لوم 
 شني

  .داري با هم دارند  اختالف معني05/0در سطح  داراي حروف نامشابه، هاي در هر رديف رويشگاه 
  

  درصد 66 تا   5/8كه بين    طوري هاي كلير بسيار متغير بود، به      در خاك رويشگاه  مقدار سيلت    :سيلت درصد
 5 در هـاي كليـر    رويـشگاه  ،)متـر   سانتي 0-30 عمق(  خاك سيلت مقايسه ميانگين درصد   با. نوسان داشت 

 و هاي سورگلم  گروه دوم رويشگاه   جاسك كهنه، در   گروه اول رويشگاه   در: گرفتند قرار مجزا گروه كامالً 
گـروه پـنجم     در و و گتـان   گـروه چهـارم رويـشگاه جگـين        در گروه سوم رويشگاه گابريك،    در سديچ،

 سـاير  سـوم،   دوم و  هـاي  گـروه  ودوم    اول و  هـاي  گروه از غير .داشتند قرار  ميشي و  ليردف هاي رويشگاه
  ).2 جدول( )05/0 سطح در( داري نشان دادند تفاوت معني همديگر  خاك باسيلت نظر درصد از ها گروه
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مقـدار آن  .  مقدار رس در خاك مناطق مورد مطالعه كمتر از مقدار شن و سيلت بود        عموماً :رس درصد
 ،)متـر   سـانتي  0-30عمـق (  خـاك  سـيلت  مقايسه ميانگين درصد   با.  درصد متغير بود   6/39 و   5/13بين  

گـروه دوم    ، در  سـورگلم  گروه اول رويشگاه   در: گرفتند قرار مجزا  گروه كامالً  5 در هاي كلير  رويشگاه
گروه چهارم رويشگاه جاسك      در سديچ، و گابريك هاي گتان،  گروه سوم رويشگاه   رويشگاه جگين، در  

 چهـارم و   و سـوم    ايهـ  گـروه  از غير .داشتند قرار  ميشي و  ليردف هاي گروه پنجم رويشگاه   در و كهنه
داري نـشان    تفـاوت معنـي    همديگر س خاك با  ر نظر درصد  از ها گروه  ساير پنجم،  چهارم و  هاي گروه
  ).2 جدول( )05/0 سطح در( دادند

هـاي   نتايج مطالعات خاك و مقدارهاي درصد شن، سيلت و رس نشان داد كه خاك رويـشگاه                :بافت خاك 
 - شن، لـوم و لـوم      -طور كلي خاك سبك بوده و بافت آنها بين لوم          ه در استان هرمزگان به    عكلير مورد مطال  

  ).2جدول (رس در خاك عمقي متغير بود  -سيلت و لوم -رس -سيلت در افق سطحي تا لوم
 كليـر،   شناسـي  پارامترهـاي جنگـل   در بررسي همبـستگي بـين        :شناسي  جنگل هاي   مشخصه همبستگي بين 

همبـستگي منفـي و     و نيـز    ) 469/0(تاج پوشـش كليـر       قطرداري بين تعداد ريشه جوش و        همبستگي معني 
) 01/0 سطح در(وجود داشت   ) -314/0(داري بين تعداد ريشه جوش و تعداد درخت در قطعه نمونه             معني

كه پارامترهاي قطر تاج پوشش و تعداد ريشه جوش هر دو از پارامترهاي مهم در    با توجه به اين    ).3 جدول(
هايي كه تعداد درختان آنها كم است نيز         باشند، حتي در رويشگاه    ش خاك مي  حفاظت و جلوگيري از فرساي    

  .تواند در حفظ خاك رويشگاه بسيار موثر باشد هاي فراوان مي توليد ريشه جوش
  

  .هاي مختلف استان هرمزگان در رويشگاه كليرشناسي  جنگل هاي مشخصه همبستگي بين -3 جدول
  A  B  C  D  E  F  G  شناسي  جنگلهاي مشخصه

              1  (A)  قطعه نمونه درخت در تعداد
            033/0-  1  (B)  ارتفاع درخت

          449/0-  **478/0  1**  (C)  قطر تنه
        486/0-  **524/0  **795/0  1**  (D)جست  قطر قطورترين

      E(  078/0  **396/0  **310/0  **259/0  1 ( طول تنه
    F(  **343/0-  **468/0  **440/0  **509/0  114/0  1( ميانگين قطر تاج پوشش

  G(  **314/0-  136/0-  044/0-  037/0-  129/0-  **469/0  1( قطعه نمونه در جوش ريشه تعداد
  01/0سطح  دار در معني**
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بنـدي   شناسـي بـه روش خوشـه       جنگـل  هاي  مشخصهبراساس   هاي كلير  بندي رويشگاه  نتايج گروه 
 Aدر بـرش    : تـوان از سـه نقطـه بـرش داد           دندروگرام فوق را مـي     4با توجه به شكل      :سلسله مراتبي 

هاي جگـين، گابريـك و       هاي ليردف، سديچ، ميشي، سورگلم و گتان در گروه اول و رويشگاه            رويشگاه
گابريـك در گـروه اول و        هـاي جگـين و      رويشگاه B در برش . جاسك كهنه در گروه دوم قرار گرفتند      
هاي ليردف، سديچ، ميشي و سـورگلم در          رويشگاه C در برش . جاسك كهنه در گروه دوم قرار گرفتند      

طــور كلــي بــا در نظــر گــرفتن تمــام پارامترهــاي  بــه. گــروه اول و گتــان در گــروه دوم قــرار گرفتنــد
پـس از آن    . هاي ليردف، سديچ و ميشي بيشترين شباهت را به همديگر داشتند           شناسي، رويشگاه  جنگل

ايـت جاسـك كهنـه از نظـر شـباهت           هاي سورگلم، گتان و سـپس جگـين، گابريـك و در نه             رويشگاه
) 4شـكل   (نكته قابل توجه در دندروگرام      . هاي قبلي اضافه شدند    شناسي به رويشگاه   پارامترهاي جنگل 

  .هاي جگين و گابريك به همديگر بود شناسي رويشگاه شباهت بسيار زياد جنگل
  

 
  

  يشناس جنگلارامترهاي استان هرمزگان براساس پ هاي كلير بندي رويشگاه  دندروگرام گروه-4 شكل
  .(ward)" وارد"به روش 

 
بنـدي سلـسله     روش خوشه  شناسي به  خاك هاي  مشخصهاساس   بر هاي كلير  بندي رويشگاه  نتايج گروه 

هـاي    رويـشگاه  Aدر بـرش    : تـوان از سـه نقطـه بـرش داد          ، دندروگرام را مي   5با توجه به شكل      :مراتبي
هاي ليـردف و ميـشي در        رگلم در گروه اول و رويشگاه     گابريك، گتان، جگين، جاسك كهنه، سديچ و سو       

هاي گابريك، گتان، جگين، جاسـك كهنـه، سـديچ در گـروه         رويشگاه B در برش . گروه دوم قرار گرفتند   
هاي گابريك، گتان، جگين در گروه اول و   رويشگاه Cدر برش. اول و سورگلم در گروه دوم قرار گرفتند
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شناسي،  طوركلي با در نظر گرفتن تمام پارامترهاي خاك        به. رارگرفتندجاسك كهنه و سديچ در گروه دوم ق       
هـاي   پـس از آن رويـشگاه     . ديگر داشـتند    هم  هاي گابريك، گتان و جگين بيشترين شباهت را به         رويشگاه

  .جاسك كهنه، سديچ و سپس سورگلم و در نهايت ليردف و ميشي قرار گرفتند
  

  
  شناسي  استان هرمزگان براساس پارامترهاي خاك هاي كلير اهبندي رويشگ  دندروگرام گروه-5 شكل

  .(ward)" وارد"روش  به
  

شناسـي بـه روش      خاك شناسي و  جنگل هاي  مشخصهاساس   بر هاي كلير  بندي رويشگاه  نتايج گروه 
 در: تـوان از چهـار نقطـه بـرش داد          ، دندروگرام را مـي    6با توجه به شكل      :بندي سلسله مراتبي   خوشه
هاي ليـردف،   هاي جگين، گابريك، جاسك كهنه و سورگلم در گروه اول و رويشگاه شگاه روي Aبرش

هاي ليـردف، سـديچ و گتـان در      رويشگاه Bبرش در. گروه دوم قرار گرفتند سديچ، گتان و ميشي در
هـاي جگـين، گابريـك و         رويـشگاه  C در برش . گروه اول و رويشگاه ميشي در گروه دوم قرار گرفت         

هـاي    رويـشگاه  D در بـرش  .  گروه اول و رويشگاه سورگلم در گروه دوم قرار گرفت          جاسك كهنه در  
طور كلي با در نظر گـرفتن        به. ليردف و سديچ در گروه اول و رويشگاه گتان در گروه دوم قرار گرفت             

هاي جگين و گابريك بيـشترين شـباهت را بـه            شناسي، رويشگاه  شناسي و خاك   تمام پارامترهاي جنگل  
هـاي سـورگلم، ليـردف و     پس از آنها رويشگاه  . شتند و پس از آنها جاسك كهنه قرار گرفت        دا همديگر

  .سديچ، سپس گتان و در نهايت ميشي قرار گرفتند
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  شناسي و استان هرمزگان براساس پارامترهاي جنگل هاي كلير بندي رويشگاه  دندروگرام گروه-6 شكل

 .(ward)" وارد"شناسي به روش  خاك

  
 بحث

ارتفاع  متوسط با طور به اي، درختچه درخت كوچك تاطور عمده  هب )Capparis decidua( كلير
 كـه قطـر    باشد تاج پوششي گسترده مي    با شاخه قطور،  داراي چند  بدون تنه مشخص يا    متر، 6 از كمتر

 بـا  وپراكنـده     بسيار هاي  گروه صورت به طور عمده  هب كلير .باشد ارتفاع گياه مي   از آن بيشتر تاج پوشش   
ــا  ــراه بـ ــم همـ ــراكم كـ ــه تـ ــاي گونـ ــرات هـ ــ ،)Hammada salicornica( تـ ــورسـ   ياه شـ

)Suaeda fruticosa(، دهيــر )Lycium shawii( اي درختچــه زگــ و ).Tamarix sp(  ــده دي
اي ديده   به فرم رويشي درختچه    بيشتر شناسي گونه كلير   خصوصيات جنگل  نظر كلي از  طور به .شود مي
 زيـاد  تعـداد  .اسـت  مـشهود  ارتفاع كم تنه آن كـامالً      نيز كم گياه و   تفاع نسبتاً ار اين موضوع از   .شود مي

بـه شـكل      دور از را  كليـر  هـاي     گروه و كند مي تشديد كامالً اين موضوع را   نيز هاي كلير  ريشه جوش 
حالـت   .گـزارش شـده اسـت      )2004( توسـط مظفريـان    اي كليـر   فرم درختچـه   .دهد نشان مي  زار بيشه

بـه   رو تنه آن نيز   ارتفاع گياه و   افزايش سن گياه،   با و شود جواني مشاهده مي   در بيشتر راي كلي  درختچه
 8/1 بـه  حداكثر ارتفاع تنه نيز   و  متر 9 به  حداكثر آن مسن ارتفاع    هاي  پايه كه در  جايي تا رود افزايش مي 

 )1999( دمتوسـط ثقفـي خـا     فـرم درختـي كليـر      .دهـد  درختي مي  ظاهري كامالً  به كلير  و رسد مي متر
عبـارت   بـه  .ارتفـاع آن اسـت     از همواره بيشتر  تاج پوشش كلير   قطر ،طرف ديگر  از .گزارش شده است  

 .باشـد  شدن آن مي   تر جهت گسترده  در صورت افقي و   به كه عمودي باشد،   آن از بيشتر كلير رشد ديگر،
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ريـشه   زيـاد  عدادت .اهميت است  حائز فرسايش خاك بسيار   جلوگيري از  حفاظت و  نظر اين موضوع از  
 در ارزشمند اي بسيار  گونه را كلير و كند كمك مي  حفاظت خاك بسيار   تثبيت و  در نيز هاي كلير  جوش

حفاظت  در نقش آنها  و هاي كلير   ريشه جوش  زياد تعداد .نمايد مي هاي خود  خاك رويشگاه  حفاظت از 
  .گزارش شده است )1993هوكينگ، ( خاك توسط از

روي  بر رسد مي نظر ميشي كه به  ليردف و    هاي به استثناي رويشگاه  اسي  شن خصوصيات خاك  نظر از
 بافـت  هـاي بـا    روي خاك  عمده بر  طور به ها رويشگاه ساير ،)شني - لومبافت   (هاي شني مي باشد    تپه

يابـد و     مـي سطح به عمق افزايش      رس خاك از   سيلت و  درصد .باشند مي )لوم وسيلت   - لوم( متوسط
 ها اين رويشگاه  توجه به هدايت الكتريكي خاك،     با ).2 جدول( حي بيشتر است  مقدار شن در خاك سط    

 نيـز   5/8 بود ولـي از     0/7 از  خاك همواره باالتر   واكنش اسيدي . ندفتگر  قرار شورهاي   گروه خاك  در
گـروه   در هـاي كليـر    رويشگاه ، خاك  واكنش اسيدي  گرفتن هدايت الكتريكي و    نظر در با .درنك تجاوز
ايـن    واسـت  هاي سطحي زياد اليه ويژه در آهك خاك به مقدار .گيرند مي  قرارور و قليايي شهاي   خاك
آلي  مواد فقر  و هكم بود  كربن آلي خاك بسيار    درصد .دهد   مي قرار آهكي   هاي گروه خاك  در را ها خاك
ن اسـتا  هـاي كليـر    شناسـي رويـشگاه     خاك هاي  نتايج آزمايش  .دوش مي هاي زيرين خاك تشديد    اليه در

 ؛2001 تواري،   ؛2002 فريدمن،   ؛1993 هوكينگ، (شتمطابقت دا ن  امحقق ساير   هاي  گزارش هرمزگان با 
  ).1992سينگ، 
 سـاير  شناسـي از   خصوصيات جنگل  نظر رويشگاه جگين از   هاي كلير،  بين رويشگاه  دركلي   طور به

 داراي قطـورترين تنـه و      باًتقري ترين درختان،  اين رويشگاه داراي مرتفع    .است متمايز كامالً ها رويشگاه
ـ  جست     كمترين تعداد  تقريباً تاج پوشش و   بيشترين قطر  بيشترين ارتفاع تنه،   ،جست  .)1 جـدول ( دوب

مـسن   مويد طرف ديگر  از دهنده شرايط رويشگاهي مناسب و     يك طرف نشان   تمام اين خصوصيات از   
قـرار  رودخانـه جگـين      شته از هـاي نهـ    آبرفت بستر اين رويشگاه در   .بودن درختان اين رويشگاه است    

دليـل   كـه بـه    باشـد  هاي دائمي شرق استان هرمزگـان مـي        رودخانه معدود اين رودخانه از   .گرفته است 
صـورت   در فـصل زمـستان و     فقـط در   طول سال بـدون آب اسـت و        در باالدست آن،  در احداث سد 

 آزاد ب اضـافي آن را    آ مقـداري از   شدن درياچه پشت سـد،     پر اثر ممكن است در   آسا، هاي سيل  بارش
 طرف ديگر،  از .اين آب استفاده كنند    از هاي حاشيه اين رودخانه بتوانند     به اين ترتيب جنگل    ساخته  و  
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به اين دليل است كه درختان آن        كه احتماالً  دوب هكتار درخت در  رويشگاه جگين داراي كمترين تعداد    
 رويـشگاه گابريـك نيـز      .شوند يان قطع مي  توسط روستائ  هاي قطور،  شاخه چوب تنه و   براي استفاده از  

 هاي كليـر   رويشگاه ساير رسد مي نظر به. استشناسي مشابه رويشگاه جگين      داراي شرايط جنگل   تقريباً
 زياد ويژه تعداد  به شناسي و  خصوصيات جنگل  خوبي از  اين موضوع به   .تري هستند  داراي درختان جوان  

 .است آشكار كامالً آنها ريشه جوش 

ايـن   در .باشـند  خشك بياباني مي   استان هرمزگان داراي اقليم گرم و      هاي كلير  كلي رويشگاه  طور به
 باشـد  مـي  باال مطلق دما  حداكثر و) متر  ميلي 5/141( بارندگي ساالنه كم بوده   كه    اين ه رغم ب ها رويشگاه

نـدرت بـه      بـه  هاي سـال   طول ماه  كه در  جوي  دليل رطوبت نسبي باال    ولي به  ،)گراد  درجه سانتي  8/44(
اين رطوبـت    رسد مي نظر به .شود خشكي محيط كاسته مي    و شدت گرما  از رسد، مي  درصد 60 از كمتر

 و خـاك،  سـطح گيـاه و     از تبخير و كاهش شدت گرما   يكي در  ؛دارداهميت  جهت   دو نسبي حداقل از  
اين طريـق    ي از حدود تا بوده و  به جذب اين رطوبت هوا     هاي جنگلي قادر   گونه كه برخي از   اين ديگر
 چنـد  عماني هر  اي خليج و   مناطق جلگه  در )1985( جوانشير نظر  به .كنند جبران مي  را آب خود  كمبود

بعضي نقـاط آن     اي خوب در   درختچه است ولي پوشش درختي و     متر ميلي 150 از ميزان بارندگي كمتر  
 بارنـدگي بـدانيم در     ناشي از  بتوانيم اين پوشش را    بخيرت آن مقدار  مشكل است با   كه بسيار  دارد وجود
هاي  ضامن بقاي رستني   هوا در آب موجود  تكاثف بخار  نيز هاي آب زيرزميني و    كه بي شك سفره    حالي

 دريـا  هـاي مجـاور    بيابـان  باران مـصنوعي موسـوم اسـت در        اي كه به توليد    چنين پديده  .انبوه آن است  
چنـين بـاراني    توليـد  داراي اسـتعداد درياي عمـان     سواحل خليج فارس و    ايران، در و گيرد صورت مي 

چنـين   ورود حاكي از  هاي فعلي نيز   حتي رستني  اين مناطق بوده و    گذشته در  هايي كه در   جلگه است و 
نقـش   هـا  تپـه  و هـا  صورت كوه  به ها بلندي پستي و  وجود .رطوبت خاك است   بيالن آب يا   رطوبتي در 

منطقـه   ويـژه در   چنـين حـالتي بـه      . دارد تنوع پوشش گياهي نقش    در تجمع رطوبت داشته و    مهمي در 
 باعث ايجـاد   دارند، دريا تا كه ارتفاعات منطقه كمترين فاصله را      ) ميناب جنوبكيلومتري   80( سيريك
شـده   كليـر و   كنار چوج، تج، مغير، گبر، هاي كهور،  هگون خوب از  تراكم نسبتاً  هاي گرمسيري با   جنگل
كه ميـزان آن     رطوبت نسبي بااليي برخوردارند    ل سال از  طو اراضي ساحلي در   ساير اين منطقه و   .است
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 رطوبت نسبي بيـشتري نيـز      هستند تر نزديك مناطقي كه به دريا    و دارد دريا فاصله از  رابطه مستقيمي با  
  .)2007 زاده، دمي( باشند مي دارا

 شرايط بـسيار   در)Ziziphus mauritiana( درختان كنارهندي )1990(شارما و كور به گزارش 
 از را هـاي خـود    بـرگ  و رفتـه به خـواب     خرداد هاي ارديبهشت تا   ماه در و هاي شمالي هند   داغ دشت 
درختـان   ولي بـا آغـاز فـصل بارنـدگي،         رسد آبي گياه به حداقل مي     اين حالت نياز   در .دهند دست مي 

به اين   .دهد دست مي  از را هاي خود  خشكي محيط برگ   براي مقابله با   نيز كلير .كنند مي شروع به رشد  
هـاي   كه داراي برگ   كلير هاي جديد  سرشاخه اوايل زمستان،  و پائيز اواخر شروع بارش در   ترتيب كه با  
محـيط   خشكي شديد  كه همراه با  تابستان   و بهار در شدن هوا  تر گرم باولي   شوند مي سبز ريزي هستند 

 همچنـان سـبز    )شبيخـ  هـاي مـسن و     حتي شاخه ( ها ولي شاخه  ريزش مي كنند  ي آن   ها برگ ،باشد مي
 در دهنـد،  انجـام مـي    را ها برگ كار انجام فتوسنتز،  با هاي كلير  شاخه رسد مي نظر به .مانند رنگ باقي مي  

قابـل   مقدار تعرق گياه به   و ميزان تبخير  از ها، نسبت به برگ   ها بودن سطح شاخه   دليل كمتر  عين حال به  
  .شود كاسته مي توجهي

   
  پيشنهادها

شناسـي   خاك شناسي و   خصوصيات جنگل  نظر گابريك از  هاي جگين و   كه رويشگاه  نتوجه به اي    با -1
آن  پـس از   درجه اول رويشگاه جگين و     در شود مي پيشنهاد د،نباش مي متمايز كامالً ها رويشگاه ساير از

 از و ارزشـمند  هـاي بـسيار   جنگـل  تـا  گرفته شوند  نظر گاه جنگلي در   عنوان ذخيره  رويشگاه گابريك به  
دسـت رودخانـه     ينيپا كه رويشگاه جگين در    يياز آنجا  .آن محافظت گردند   ه درختان كهنسال كلير   جمل

 هـزار  حـدود چنـد   اي نزديـك،  آينده جگين در  اندازي شبكه آبياري سد    راه با جگين واقع شده است و    
 رود، ميهاي ميوه گرمسيري     كشت باغ  به زير  )شود مي كه شامل اين رويشگاه نيز    ( اين اراضي  از هكتار

  .است اهميت بيشتري برخوردار از
بـراي شـناخت     شود پيشنهاد مي  استان هرمزگان انجام شده است،     فقط در  كه مطالعه اخير   ييآنجا از -2

  سيـستان و   هـاي هرمزگـان و     اسـتان  در هاي كلير  كل رويشگاه  تري در  مطالعه جامع  آت اكولوژي كلير،  
  .بلوچستان انجام شود
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Abstract1 

This research is carried out in Caper habitats of Khalij-o-Omanian region in south 
of Iran.  Eight sites were chosen and 24 plots each containing at least three Caper trees 
were established. Some silvicultural characteristics of trees as well as physical and 
chemical properties of soil were studied within the plots. Totally 67 Caper trees were 
studied quantitatively. Generally, Caper habitats in Hormozgan province have  arid and 
warm climate, low annual precipitation (141.5 mm), high temperature (maximum 
44.8oC) and high relative humidity (>60%). The results showed that Caper tree 
(Capparis decidua (Forssk.) Edgew.) had a short tree and shrub form with canopy 
diameter more than its height and numerous suckers in young stage, which changes to 
tree form (max. 9 meter height) with one trunk (max. 1.8 meter trunk height) and less 
suckers in old stage. Soil of Caper habitats were loam and silty loam, saline, calcareous 
and with very little organic matter. Electrical conductivity of the studied soil was 0.6- 
22.5 mmohs/cm, pH=7.3-8.1, TNV=19.6-34% and organic carbon=0.2-0.5%. The 
quantitative datas shows 42-105 tree ha-1 with 12 to 50.6 suckers (coppices) per plot, 
3.2-4.5 m height, 9-31.3 cm diameter, 0.03-0.3 m trunk height and 3.7-6.5 m canopy 
diameter. Caper trees flush (new branches with tiny leaves) with beginning of rainfall 
(autumn–winter) and leaves abscised later in old branches. Old branches were woody, 
green and able to photosynthesis (similar to leaves). Considering all soil and 
silvicultural characteristics, one can conclude that the Jagin site could be distinguished 
from other sites because of soil richness, highest trees, thickest trunks and coppice 
stools, widest canopy diameter and less number of root suckers.  
 
Keywords: Caper (Capparis decidua (Forssk.) Edgew.), site demands, Khalij-O- 
Omanian region, Hormozgan province, Iran 
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