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 ةعنوان درخت پرستار در استقرار اوليبه) Salvadora persica( چوج ةتأثير تاج پوشش گون
  هاي جنگليدرختان و درختچه

  
 

  1زاده محمود دمي و2*طالبي خسرو ثاقب،1زادهغالمرضا دمي
  مربي پژوهشي و اعضاي هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان هرمزگان1

  ها و مراتع كشورپژوهشي و عضو هيئت علمي مؤسسه تحقيقات جنگلدانشيار 2
  )87 / 12 / 19: ، تاريخ پذيرش87 / 8 / 15: تاريخ دريافت(

  
  چكيده

صـورت  ها چوج به  آن هاي طبيعي چوج در استان هرمزگان كه در        آري در رويشگاه   10 نمونة ه قطع 15در اين بررسي    
 نمونه، تعداد، قطر تاج و  در هر قطعه. فته بودند انتخاب شدند يكديگر قرار گر اصله دركنار3كم بيش ازگروهي و دست

 تـاج پوشـش      از هاي همراه در زير و خـارج      گيري شد و درختان و درختچه     چوج اندازه  درختان   هايتعداد ريشه جوش  
تعـداد  ، شـش ها شامل تعداد كل گياهان همراه، تعـداد گياهـان زيـر تـاج پو        چوج مشخص شد و خصوصيات كمي آن      

 اصـله   68در ايـن بررسـي در مجمـوع         . هاي همراه نيز مورد شمارش قرار گرفت      نوع گونه  و   گياهان خارج تاج پوشش   
هاي طبيعي چـوج در اسـتان       نتايج نشان داد كه تراكم درخت در رويشگاه       . گيري قرار گرفتند  درخت چوج مورد اندازه   

 اصـله در  16 -84هـا  جوش متر و تعداد ريشه6/6 -3/9قطر تاج   درخت در هكتار،    37 -61طور ميانگين   هرمزگان به 
 عـدد،   3 -32 چـوج     عدد، گياهان زيـر تـاج پوشـش        9 -60 نمونه   كل گياهان همراه در هر قطعه     .  بود  نمونه هر قطعه 

 اي در هـر قطعـه      درختي و درختچه    گونة 2 -6هاي همراه   تنوع گونه و   عدد   3 -49ياهان خارج از تاج پوشش چوج       گ
 گونـه   6صورت گياهان همراه چوج وجـود داشـت كـه  فقـط              اي به  درختي و درختچه    گونة 14طور كلي   به. نه بود نمو

 Ziziphus(، كنـار  )Suaeda fruticosa(، سـوئدا  )Lycium shawii(، دهيـر  )Ephedra foliata(هاي افدرا شامل گونه

spina-christi( كهورمعمولي ،)Prosopis cineraria (و كهور داي  هر)Prosopis koelziana ( در زير تاج پوشش چوج
طور نسبي هم در زير و هـم        هاي ديگر به   افدرا فقط در زير تاج پوشش چوج مشاهده شد، ولي گونه           گونة .قرار داشتند 

 3/79 -100(و دهيـر    )  درصـد  4/85(هايي مثـل سـوئدا      ها، گونه در بين آن  . در خارج تاج پوشش چوج وجود داشتند      
هاي ديگر كه اغلب،    گونه. شتر در زير تاج پوشش چوج مشاهده شدند و به آن وابستگي بيشتري نشان دادند              بي) درصد

 درصد و  0 – 4/52اي    هر درصد، كهور د   0 – 6/54كنار  (فرم رويشي درختي داشتند، در زير و خارج تاج پوشش چوج            
  .طور يكسان مشاهده شدندكم و بيش به)  درصد0 – 50كهور معمولي 

  
 . چوج، گياه پرستار، تاج پوشش، منطقة رويشي خليج و عماني، استان هرمزگان :هاي كليديواژه
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  و هدفمقدمه 
ويـژه در   هاي جنگلي بـه   تاج پوشش درختان و درختچه    

دليـل تأثيرهـاي مختلـف بـر        مناطق بياباني و خشك به    
محيط اطراف، نقش مهمي در استقرار يا عـدم اسـتقرار           

محققان مختلف اين تأثيرها را بـه       . اردهاي همراه د  گونه
هاي درختي بر پوشش. اندهاي مختلف عنوان كرده   شكل

اثـر  . كليما، بسيار اثرگذارنـد ويژه ميكرومحيط اطراف، به  
ها بـر جريـان     حضور درختان و تاج پوشش حاصل از آن       

هوا، تغييرات دما و رطوبـت هـوا، رژيـم آبـي و رطوبـت               
 ,Otto(شده است ناختهخاك و همچنين تبادل مواد ش

1997; Barnes et al., 1998 .( اثر تاج پوشش بر كاهش
مقدار تبخير مورد بررسي قرار گرفته و مشخص شده كه 

ــا مركــز حفــره  ــاج و حاشــيه ت ــر ت هــا  مقــدار آن در زي
 درصد تبخير در    70 تا   50ي داخل توده بين     )ها  روشنه(

بـه گـزارش    ).Mitscherlich, 1981(محـيط بـاز اسـت    
مقــدار تــاج پوشــش زيــر ) 1374(ســعيد افخــم شــعرا 

اشكوب، ارتباط مسقيمي با وجود تاغ و انبوهي آن دارد،          
توان كم شدن مقـدار تبخيـر و تعـرق       كه علت آن را مي    
  .  درخت تاغ دانستسايةديگر گياهان در 

اي نيز موضوعي است كه به عوامـل مختلفـي            تنوع گونه 
ر شــرايط و هــاي مختلــف د حــضور گونــه. بــستگي دارد

ها هاي گوناگون عالوه بر نيازهاي رويشگاهي آن      رويشگاه
كليماي محل انتشار نيـز بـستگي دارد        به ماكرو و ميكرو   

)Barnes et al., 1998 .(تيره شبانكارهبه گزارش نجفي  
هـاي چنـد سـاله در       اي، گونه   از نظر تنوع گونه   ) 1376(

ــاج پوشــش گبــر   )Acacia tortilis( زيــر و خــارج از ت
هـاي  هـاي يكـساله و كـل گونـه        يكسان بودند، اما گونه   

 اخـتالف  05/0گيـاهي در زيـر و خـارج تـاج در سـطح      
وي عوامل گوناگوني را در     . داري با يكديگر داشتند   معني

-هاي زير و خارج از تاج پوشش گونه       تنوع و تعداد گونه   
ـ   . دانـد اي مـؤثر مـي    هاي درختي و درختچـه      ةنـوع گون

برداري، سن و ارتفاع  وضعيت بهرهاي،درختي و درختچه  
هاي گيـاهي زيـر تـاج،       درخت، تازگي و پوسيدگي اندام    

اي و اثرهـاي    شرايط اقليمي و رويشگاهي، رقابـت گونـه       
اثرهاي اكولوژيكي  .  اين عوامل است    از جملة  دگرآسيبي

درختان در زير تاج شامل كاهش تـابش نـور خورشـيد،            

هـاي  هاي گونـه  مدما، تبخير از سطح خاك، تعرق از اندا       
. زير تاج و كاهش فرسايش خاك در سطح زير تاج است          

ضمن اينكه رطوبت خاك زيـر تـاج وتـداوم آن زيـادتر،             
تراكم حجم خاك بيشتر و مواد آلي و گاهي مواد معدني 

  .تر استخاك افزون
، در بررســي )1378( بــه گــزارش بــصيري و همكــاران 

ــه   ــشي بن  .Pistacia atlantica subsp(مراحــل روي

mutica (      ر پنـاه   متـر د   سانتي 10از آغاز استقرار تا قطر
 62 فيروزآبـاد فـارس،      پوشش گياهي همراه در منطقـة     

 38هـا در پنـاه پوشـش گيـاهي همـراه و             درصد از بنـه   
هـايي كـه در پنـاه       از بنـه  . درصد نيز بدون پنـاه بودنـد      

  درصــد توســط56پوشــش گياهــان همــراه بودنــد نيــز 
 درصـد  Amygdalus lycioides( ،30( تنگرس درختچة
ــيكم  درختچــةتوســط  Acer monspessulanum( ك

subsp. cinerascens ( ــيله   14و ــه وس ــز ب ــد ني  درص
محافظــت ) Amygdalus scoparia( بادامــك درختچــة

به اعتقاد ايـن محققـين درختـان از پوشـش            . شدندمي
هاي خـود در    عنوان محافظي براي نهال   گياهان همراه به  

كننـد و بـه محـض       شي استفاده مـي   مراحل نخست روي  
د ها مستقر شده و از دسترس دام خارج شدن        اينكه نهال 

، درخت با توسعه تاج خـود، سـبب   ) دوم رويشي مرحلة(
هـا  آن. شـود خود مـي  ) محافظ(از بين رفتن گياه همراه      
ويژه حالت مورفولوژيك خـاص     همچنين تعداد زياد و به    

را از  ) دار تيـغ  هاي پر پيچ و خـم و      شاخه(گياهان همراه   
  . دانندها ميعوامل مهم در تجديد حيات و استقرار بنه

در مناطق مرطوب و با شدت خـشكي كمتـر از منـاطق             
هـاي زيـادي صـورت گرفتـه        جنوبي كشور نيز پـژوهش    

مـاني  زنـده ) 1382(به گزارش طبري و همكـاران   . است
در هـر  ) Fagus orientalis( راش يافتةهاي رشدنونهال

 درصـد   75 متر مربع حدود     200 و   50هاي  فرهيك از ح  
 متر مربـع و كـامال       600بود، ولي در هر يك از فضاهاي        

به گزارش  .  درصد كاهش يافت   10باز اين نرخ به حدود      
ــاران  ــان و همك ــة) 1383 (كي ــشاد گون  Buxus( شم

hyrcana (پسند است كه در زير چتر پايه      اي سايه گونه-
داغان، افـرا، انجيلـي و      هايي از درختان بلوط، ممرز، داغ     
-به گزارش قلـيچ   .  دهدنمدار به حيات خويش ادامه مي     
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 ماليـم   يا سـاية وجود پناهگاه) 1384(خاني و همكاران  
ــال ــة  در س ــاي اولي ــد ه ــدگي بلن ــازو  زن  Quercus(م

castaneifolia (   ماني آن را بهتر از     امكان استقرار و زنده
زني  جوانه بيشترين نرخ . كندشرايط نور كامل فراهم مي    

در ) Q. castaneifolia(مـازو هاي بلنـد بذرها و قطر نهال
 افتـد اتفـاق مـي  )  درصـد  25 – 35(باز  تاج پوشش نيمه  

ــي( ــاران،  عل ــرب و همك ــالتي،  ). 1384ع ــين ح در چن
مازو با احتمـال موفقيـت بيـشتري همـراه     كاري بلند  بذر

 هـاي ايـن   تري براي رويش نهـال    است و شرايط مناسب   
 در  )1385(حـسيني و همكـاران      . شـود مـي  گونه ايجاد 

آزمايش بر روي تأثير تيمارهاي مختلف شـدت نـور بـر            
هــاي ســرو مــاني نهــالرشــد ارتفــاعي، شــادابي و زنــده

، بيـشترين و كمتـرين   )Cupressus arizonica(اي نقـره 
ترتيب از تيمارهاي شدت نـور      هاي زنده را به   مقدار نهال 

  . كردندگزارش ) نور كامل( درصد 100 و 33
  درختچةSingh (1992) و Hocking (1993)به گزارش 

به دليل پرشاخه بودن براي ) Capparis decidua(كلير 
 نونهالي بـه سـايه و       هاي بياباني كه در مرحلة    ديگر گونه 

را ) Nurse plant(حفاظت نياز دارند، نقش گياه پرستار 
طـور  بـه ) Salvadora persica( چـوج  گونة. كندايفا مي

ي در مناطق بياباني آفريقـا و جنـوب آسـيا در            ا  ستردهگ
متـر بـاالتر از      900 ارتفاع تا حـدود   مناطق دشتي و كم   
 تـا به دماهـاي صـفر      اين گونه   . شودسطح دريا ديده مي   

 آب و هواي بـسيار گـرم و         و نيز به   سانتيگراد   ة درج 48
ن حـساس    ولي بـه يخبنـدا     است،خشكي محيط مقاوم    

 موجـب  سـانتيگراد     ةدرجـ است و سرماي حـدود صـفر        
شـود،  هاي هوايي آن مـي    ها و اندام  خشكيدگي سرشاخه 

هـاي  هـا و سرشـاخه    سرعت قادر به توليـد جـست       به اما
هاي طبيعي چـوج     رويشگاه ةبارندگي ساالن . استجديد  

- گيـاهي كـم     چوج. استمتر   ميلي 180-1000در هند   
 ،  ، مقاوم به چـراي نـامنظم        ، بسيار مقاوم به خشكي      توقع

اسـت   به سـرما      سوزي و باد، ولي حساس    مقاوم به آتش  
)Hocking, 1993 ( .بارندگي برخي از رويـشگاه مقدار -

متر يا حتي  ميلي100 كشور حدود  هاي چوج در جنوب
  .)1379 زاده،دمي(است كمتر نيز 

از درختـان جنگلـي   ) Salvadora persica( چـوج  گونة
-رويـشگاه بسيار ارزشمند جنوب كشور است كـه داراي         

هاي بسيار پراكنده و محدود از بندرعباس تا بلوچستان         
و تا كنون تحقيق چنداني بر روي آن انجام نـشده           است  
هايي در مورد نياز رويشگاهي اين      دنبال پژوهش به. است

ـ     گونه توس   ديگـري  ةط نويسندگان كه نتـايج آن در مقال
هاي جنبي ديگري نيز صورت   منتشر خواهد شد، بررسي   

 چـوج در    ثير تاج پوشش گونـة    تأز جمله بررسي    گرفت ا 
ــةاســتقرار ــان و درختچــه اولي ــي در  درخت هــاي جنگل
 هـدف ايـن تحقيـق       هاي استان هرمزگان، كـه    رويشگاه

  .است
  

  گسترش جغرافيايي
 جوانـشير   ،)1365(قهرمـان   ،  )1355(به گزارش ثـابتي     

، چوج، درختچه يا درختي     )1383 ( مظفريان و) 1378(
 گـاهي در شـرايط       و  متـر  2-7ارتفاع  كوچك و اغلب با     

 در جنوب ايـران در بنـدرعباس، نايبنـد،          ،مناسب بيشتر 
هـاي هرمزگـان و بلوچـستان    ميناب و چابهار در اسـتان  

اين گونه عـالوه بـر جنـوب ايـران در كـشورهاي             . است
طور طبيعي پراكنـده    مصر، پاكستان و هندوستان نيز به     

  .است
  

 مناطق مورد بررسي
ثـابتي،  (ررسـي منـابع و فلورهـاي موجـود          در ابتدا بـا ب    

هاي رويشگاه) 1383 ، مظفريان ؛1365 قهرمان،   ؛1355
 چوج در استان هرمزگان شناسايي و بر روي         ة گون ةعمد

گردشـي  سپس با عمليات جنگـل    . نقشه مشخص شدند  
ترين مناطق براي بررسي    هاي چوج، مناسب  در رويشگاه 

ــدند ــين شـ ــوايي  . تعيـ ــات آب وهـ ــين اطالعـ همچنـ
و هاي مـورد بررسـي ماننـد حـداقل، حـداكثر              رويشگاه

هاي نزديـك      حرارت و بارندگي از ايستگاه     ةمتوسط درج 
آوري شـد و ضـمن رسـم نمـودار آمبروترميـك و             جمع

آمبرژه، نسبت به تعيين نوع اقليم       تعيين ضريب خشكي  
 .اقدام شد

  



 
 .  23 تا 11 ، صفحة1388، ارديبهشت 1ال اول، شمارةمجلة جنگل ايران، انجمن جنگلباني ايران، س

  

14

٠

۵

١٠

١۵
٢٠

٢۵

٣٠

٣۵

۴٠

دي همن
ب

سفند 
ا

دين
ور
فر

شت 
ديبه
ار

رداد 
خ تير رداد

م
يور 
شهر مهر بان

آ آذر

ماههاي سال

اد)
گر
نتي
سا

ت  (
ار
حر

جه 
در

ط 
وس
مت

٠

١٠

٢٠

٣٠
۴٠

۵٠

۶٠

٧٠

٨٠

ر)
يمت
ميل

ي (
دگ
رن
 با
سط
تو
م

حرارت بارندگي

هـاي مـورد    وضعيت اقليمي و پراكنش رويـشگاه     
 بررسي

 بنــدرعباس در ز منطقـة ي چــوج اهــاي طبيعـ رويـشگاه 
شود و تا جنـوب شـرق       جنوب استان هرمزگان آغاز مي    

 در ناحية رويـشي      سيستان و بلوچستان   ايران در استان  
-رويـشگاه .  خليج و عماني امتداد دارد     سوداني و منطقة  

 نـشان  1هاي طبيعي چوج اسـتان هرمزگـان در شـكل       
  .داده شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عي چوج در استان هرمزگانهاي طبي رويشگاه- 1شكل
  

هاي طبيعي چوج از بندرعباس شروع      ازآنجا كه رويشگاه  
سـمت شـرق اسـتان هرمزگـان در اطـراف           شود و به  مي

تـرين   جاسك امتـداد دارد، نزديـك      محدودةميناب و تا    
هـا، بنـدرعباس،    هاي هواشناسي به اين رويشگاه    ايستگاه

هـا  اهآمار هواشناسي ايـن ايـستگ     . ميناب و جاسك است   
 سـاله بررسـي شـد       38 و   10،  27هاي  ترتيب در دوره  به

  4 تـا    2هـاي هـا در شـكل    كه منحنـي آمبروترميـك آن     
  .نشان داده شده است

بنـدرعباس،   ة حـرارت سـاالن    ة درجـ  متوسططور كلي   به
 ة درجـ  8/26 و   7/26،  7/26ترتيـب    بـه  جاسكميناب و   

ترتيـب  ها نيـز بـه     و متوسط رطوبت نسبي آن     سانتيگراد
-كمترين حرارت ثبت   .است  درصد 8/68 و   1/57،  9/64

-اسـك بـه   ج هاي بندرعباس، مينـاب و    شده در ايستگاه  
ــاه (8/6ترتيــب  ــاه (9/11، )دي م  ة درجــ0/6و ) دي م
حداكثر مطلق حرارت   .   بوده است  )بهمن ماه  (سانتيگراد

مـرداد   (7/44ترتيـب    به  جاسك بندرعباس، ميناب و  در  
ــاه ــاه (6/40، )م ــرداد م ــ8/44و ) خ ــانتيگرادة درج   س

 ، 7/189ترتيــب  بــه ميــانگين بارنــدگيو )خــرداد مــاه(
ــي5/141  و6/212 ــر   ميل ــت مت ــي(اس ــام، ب  .)1386ن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ) سال27ميانگين (  نمودار آمبروترميك بندرعباس - 2شكل
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  ) سال10ميانگين (  نمودار آمبروترميك ميناب - 3شكل
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  ) سال38ميانگين (مودار آمبروترميك جاسك   ن- 4شكل

  
  هامواد و روش

  هاي مورد بررسيوضعيت فيزيوگرافي رويشگاه
هاي چوج در استان هرمزگان فقط در      ازآنجا كه رويشگاه  

 متر و از نظـر شـكل زمـين          500حدود ارتفاعي كمتر از   
 ة و از نظر جهـت جبهـ  فقط در اراضي دشتي وجود دارد 

ــز جهــت خ  ــايي ني ــدارد، جغرافي ــنجاصــي ن ــةپ   منطق
بندرعباس، حسنلنگي، دوراهي رودان، بنذرك و دوراهي       

 )تكرار(  قطعه نمونه  3در هر رويشگاه    گابريك انتخاب و    
در  در نظـر گرفتـه شـد؛          قطعه نمونـه   15و در مجموع    

در هـر   . صورت انتخـابي بـود    نتيجه روش آماربرداري به   
ونـه  رويشگاه با توجه به تـراكم چـوج ابعـاد قطعـات نم            

-طوري در نظر گرفته شد كه در هر قطعه نمونه، دست          
بـه ايـن منظـور      .  درخت چوج وجود داشته باشـد      3كم  

  . آر در نظر گرفته شد10ابعاد هر قطعه نمونه
  

 گيري در قطعات نمونهاندازه
هاي كمي در قطعات نمونه، تعـداد       گيريمنظور اندازه به 

د بر  درخت و قطر تاج هر درخت چوج در دو جهت عمو          
با توجه به اينكه    . گيري و ميانگين آن ثبت شد     هم اندازه 

صـورت  هاي چوج بسيار زياد است و به      جوشتعداد ريشه 
 مادري به شكل گروهي تاج پوشش آن        ةچسبيده به پاي  
هـاي آن نيـز     جـوش دهنـد، تعـداد ريـشه     را تشكيل مي  
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تعداد كل، تعداد زير تاج     گيري  براي اندازه  .شمارش شد 
هـاي همـراه، تعـداد درختـان و         خارج تاج گونه  و تعداد   
بـدون در   (در زير و خارج تاج چوج       هاي همراه   درختچه

منظـور  بـه . شمارش شـد ) ها گياهي آننظر گرفتن گونة  
هـاي  هـاي همـراه، تعـداد گونـه       گيري تنوع گونـه   اندازه

گياهي به فرم رويشي درخت و درختچه در زير و خارج           
در )  تعداد افراد هر گونه    بدون در نظر گرفتن   (تاج چوج   

  . نظر گرفته شد
   

  هاتجزيه وتحليل داده
ثير تاج پوشـش گونـة چـوج در اسـتقرار           براي بررسي تأ  

 واريـانس سـاده     از تجزيـة  هـاي جنگلـي،      درختچه اولية
 شناسيجنگل ميانگين پارامترهاي    ة مقايس .استفاده شد 

شامل تراكم در هكتار، قطر تاج پوشش و تعـداد ريـشه            
تعداد كل گياهان همراه، تعداد و درصد گياهـان         جوش،  

-زير تاج، تعداد و درصد گياهان خارج تاج و تنوع گونـه           
همبـستگي  هاي مختلـف و نيـز       هاي همراه در رويشگاه   

هـاي چـوج بـا      جوشقطر تاج پوشش و تعداد ريشه     بين  
تعداد كل، تعداد زير تاج، تعداد خارج       (خصوصيات كمي   
 بـراي   .محاسبه شد  هاي همراه گونه) ايتاج و تنوع گونه   

 استفاده  SPSSافزار آماريها از نرمتجزيه و تحليل داده
  .شد
  

  نتايج
  )هكتار(تراكم درختان چوج 

طور بههاي مورد بررسي    در رويشگاه تعداد درختان چوج    
بـا  .  اصله در هكتـار تعيـين شـد        61 تا   37متوسط بين   

ــس ــار،   ةمقاي ــوج در هكت ــان چ ــداد درخت ــانگين تع  مي
:  مجزا قـرار گرفتنـد      گروه كامالً  2هاي چوج در    رويشگاه

 درخت در   61(هاي دوراهي رودان    در گروه اول رويشگاه   
ــار ــك )هكت ــار58(، دوراهــي گابري و )  درخــت در هكت

و در گــروه دوم )  درخــت در هكتــار 57(حــسنلنگي 
ــشگاه ــدرعباس روي ــاي بن ــار39(ه ــت در هكت و )  درخ

داشـتند كـه از نظـر    قرار )  درخت در هكتار   37(بنذرك  

 داري در سـطح   تراكم در هكتار با همديگر تفاوت معنـي       
  .)1جدول( نشان دادند 05/0

  
  قطر تاج 

 متر نوسـان    3/9 متر و    6/6 قطر تاج درختان چوج بين      
 ميـانگين  قطـر تـاج درختـان مـورد            ةبا مقايـس  . داشت

در :   گروه قرار گرفتنـد     3هاي چوج در    بررسي، رويشگاه 
، در گـروه دوم     ) متـر  3/9(گاه بندرعباس   گروه اول رويش  

، دوراهـي گابريـك     ) متـر  3/8(هاي حـسنلنگي    رويشگاه
و در گروه سوم نيز )  متر1/8(، دوراهي رودان    ) متر 2/8(

-بين رويـشگاه  . قرار داشتند )  متر 6/6(رويشگاه بنذرك   
-، از نظر قطر تاج درختان تفاوت معني       3 و   1هاي گروه   

  ).1جدول ( مشاهده شد05/0داري در سطح
  

  ) آر10(جوش در قطعه نمونه تعداد ريشه
 ة دامنـ  جوش درختان چـوج مـورد بررسـي،       تعداد ريشه 

 اصـله   84 و حـداكثر     16نوسان زيادي را بـين حـداقل        
جـوش در    ميـانگين  تعـداد ريـشه       ةبا مقايـس  . نشان داد 

 مجـزا     گروه كامالً   2 در   هاي چوج   قطعه نمونه، رويشگاه  
 84(اول رويشگاه دوراهي گابريك     در گروه   : قرار گرفتند 

هـاي بنـدرعباس    و در گـروه دوم رويـشگاه      ) جوشريشه
، )جـوش  ريـشه  19(، دوراهـي رودان     )جـوش  ريشه 33(

ــذرك  ــشه18(بن ــشه16(و حــسنلنگي ) جــوش  ري   ري
 تفـاوت معنـي   داراي  قرار داشتند كه از اين نظر       ) جوش

  .)1جدول (هستند 05/0 داري در سطح
  

  مراهتعداد كل گياهان ه
هاي مورد بررسي تفاوت زيادي را از نظر تعـداد          رويشگاه

 9طوري كه اين تعداد بين گياهان همراه نشان دادند، به
 ميانگين  ةبا مقايس .  نمونه متغير بود   ه گياه در قطع   60تا  

هـاي   در قطعه نمونه، رويـشگاه     كل گياهان همراه  تعداد  
وه اول  در گـر  :  مجزا قرار گرفتند     گروه كامالً   2چوج در   
 57(و دوراهي گابريـك     )  گياه 60(هاي بنذرك   رويشگاه

 18(هـاي دوراهـي رودان      و در گروه دوم رويشگاه    ) گياه
قـرار  ) گيـاه  9(و بندرعباس   ) گياه12(، حسنلنگي   )گياه
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 با يكديگر تفاوت    گياهان همراه داشتند كه از نظر تعداد      
  .)1جدول) (05/0در سطح (داري نشان دادند معني

  
  گياهان زير تاج تعداد 
 زير تاج پوشش، گياهان همراه ميانگين  تعداد ةبا مقايس
:  مجزا قرار گرفتنـد      گروه كامالً   2هاي چوج در    رويشگاه

و در  )  گيـاه  32(در گروه اول رويشگاه دوراهي گابريـك        
ــشگاه ــروه دوم روي ــاي دوراهــي رودان گ ــاه14(ه ، ) گي

 3(س  و بنـدرعبا  )  گياه 8(، حسنلنگي   )گياه11(بنذرك  
ها از نظر آماري در سـطح       اين تفاوت . قرار داشتند ) گياه
  .)1جدول(دار بودند  معني05/0

  
  تعداد گياهان خارج تاج 

تعداد گياهـان همـراه خـارج از تـاج           ميانگين   ةبا مقايس 
در :   گروه قرار گرفتنـد     3هاي چوج در    ، رويشگاه پوشش

، در گــروه دوم ) گيــاه49(گــروه اول رويــشگاه بنــذرك 

و در گروه سوم نيز     )  گياه 25(يشگاه دوراهي گابريك    رو
و )  گياه 4(، حسنلنگي   )گياه 6(هاي بندرعباس   رويشگاه

ها نيز از   اين تفاوت . قرار داشتند )  گياه 3(دوراهي رودان   
  .)1جدول(دار بودند   معني05/0نظر آماري در سطح 

  
     هاي همراهتنوع گونه

- چوج، رويشگاهمراههاي هتنوع گونه ميانگين ة مقايسبا
ــد 3هــاي چــوج در  ــرار گرفتن ــروه ق ــروه اول :   گ در گ

هاي حـسنلنگي،   رويشگاه بنذرك، در گروه دوم رويشگاه     
بنــدرعباس و دوراهــي گابريــك و در گــروه ســوم نيــز  

هاي چـوج  رويشگاه. رويشگاه دوراهي رودان قرار داشتند   
 با يكـديگر    هاي همراه تنوع گونه استان هرمزگان از نظر     

) 05/0درســطح (داري نــشان دادنــد  اوت معنــيتفــ
  .)1جدول(

  هاي كمي درختان چوج در استان هرمزگان  ميانگين برخي مشخصه مقايسة- 1جدول
  دوراهي گابريك  بنذرك  دوراهي رودان  حسنلنگي  بندرعباس  مشخصه
  B 39  A 57  A 61  B 37  A 58  )هكتار(تعداد درخت 
  A 3/9  AB 3/8  AB 1/8  B 6/6  AB 2/8  )متر(قطر تاج 
  B 33  B 16  B 19  B 18  A 84  جوشتعداد ريشه

  B 9  B 12  B 18  A 60  A 57  تعداد كل گياهان همراه
  B 3  B 8  B 14  B 11  A 32  تعداد گياهان زير تاج
  C 6  C 4  C 3  A 49  B 25  تعداد گياهان خارج تاج

  B 4  B 4  C 2  A 6  B 3  هاي همراهتنوع گونه
  .داري با هم دارند اختالف معني05/0اي داراي حروف نامشابه، در سطح هدر هر رديف رويشگاه      

    
هـاي مـورد    هاي همراه درختان چـوج در رويـشگاه       گونه

طوري كه در دوراهي    اوت بودند، به  فبررسي، متنوع و مت   
)  گونه 9(و در بنذرك، حداكثر     )  گونه 3(رودان، حداقل   

هـاي    تفاوت بين وجود گونه    ).2جدول  (شناسايي شدند   
همراه در زير و خارج از تاج پوشـش درختـان چـوج در              

 05/0هـاي مختلـف از نظـر آمـاري در سـطح             رويشگاه

 نمـايش   3جزييات ايـن مـورد در جـدول         . دار بود   معني
  .داده شده است

هاي مختلف  هاي همراه در رويشگاه     فراواني و وجود گونه   
طـوري كـه    هند، به د  هاي زيادي را نشان مي    چوج تفاوت 

 مناطق مـورد بررسـي   همةدر ) Lycium shawii(دهير 
 تا  3/79وجود داشت و فراواني آن در زير تاج چوج بين           

  گونـة  كمترين وجود ). 4جدول  ( درصد متغير بود     100
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همراه در قطعات مورد بررسي مربوط به افـدرا بـود كـه             
  مـوارد مـشاهده شـد، ولـي در همـة            درصد 20فقط در   

  ).4جدول (در زير تاج چوج وجود داشت ها حالت
  

  
  هاي مختلف استان هرمزگانهاي همراه درختان چوج در رويشگاه فهرست گونه-2  جدول

  
  

در هر  هاي مختلف استان هرمزگان ميانگين درصد گياهان همراه زير و خارج تاج درختان چوج در رويشگاهمقايسة - 3 جدول
  .ي داري با هم دارند اختالف معن05/0داراي حروف  نامشابه ، در سطح ويشگاه اعداد ر

  دو راهي گابريك  بنذرك  دو راهي رودان  حسنلنگي  بندرعباس  وضعيت استقرار  گونه همراه

  درصد گياهان زير تاج  دهير
  درصد گياهان خارج تاج

A 7/89  
B 3/0  

A 100  
B0  

A 7/84  
B 3/15  

A 3/79  
B 7/20  

A 100  
B0  

كهور 
  معمولي

  درصد گياهان زير تاج
  اجدرصد گياهان خارج ت

B0  
A 100  

A 50  
A 50  

B0  
A 100  

B0  
A 100  

B0  
A 100  

  درصد گياهان زير تاج  پشموك
  درصد گياهان خارج تاج

B0  
A 100  

-  
-  

-  
-  

-  
-  

-  
-  

  درصد گياهان زير تاج  گز شاهي
  درصد گياهان خارج تاج

B0  
A 100  

B0  
A 100  

-  
-  

-  
-  

-  
-  

  درصد گياهان زير تاج  كنار
  درصد گياهان خارج تاج

A 6/54  
A 4/45  

-  
-  

-  
-  

B0  
A 100  

B0  
A 100  

  درصد گياهان زير تاج  سمر
  درصد گياهان خارج تاج

B0  
A 100  

B0  
A 100  

-  
-  

B0  
A 100  

-  
-  

  
  
 

  دوراهي گابريك  بندرك  دوراهي رودان حسنلنگي بندر عباس نام علمي گونه
    +  +   Acacia oerfota       َمغير             

Aerva persica                               +        
  +       Ephedra foliata        افدرا            

Hammada salicornia                        +    
  +  +  + + + Lycium shawii              دهير      

Ochradenus baccata                         +    
  +  +  + + + Prosopis cineraria   كهور معمولي 
    +   + + Prosopis juliflora       سمر          

كهور داي  هر    Prosopis koelziana  +   +  +  
Salsola sp.                                    +    

  Suaeda fruticosa.                       +       
       + + Tamarix aphylla       گز شاهي      

Tamarix sp.                                          +  
  +      + Ziziphus spina-christi       كنار    
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  هاي مختلف و درصد وجود زير تاج چوجهمراه در رويشگاههاي  فراواني گونه- 4 جدول
  درصد وجود زير تاج پوشش چوج  )درصد(فراواني   همراهةگون

  3/79-100  100  دهير
  0- 0/50  100  كهور معمولي

  0-6/54  60  كنار
كهور د0- 4/52  60  اي هر  
  0  60  )سمر(سمر 

  0  40  مغير
  0  40  گز شاهي
  0  20  پشموك
  0  20  اي گز درختچه
  4/85  20  سوئدا
  0  20  سالسوال
  0  20  ترات
  0  20  شحم
  100  20  افدرا

  
  

  درصد گياهان زير تاج  سوئدا
  درصد گياهان خارج تاج

-  
-  

A 4/85  
B 6/14  

-  
-  

-  
-  

-  
-  

كهور 
داي هر  

  درصد گياهان زير تاج
  درصد گياهان خارج تاج

-  
-  

A 4/52  
A 6/47  

-  
-  

B0  
A 100  

B0  
A 100  

  درصد گياهان زير تاج  مغير
  درصد گياهان خارج تاج

-  
-  

-  
-  

B0  
A 100  

B0  
A 100  

-  
-  

گز 
 اي درختچه

  درصد گياهان زير تاج
  درصد گياهان خارج تاج

-  
-  

-  
-  

-  
-  

-  
-  

B0  
A 100  

  درصد گياهان زير تاج  ترات
  درصد گياهان خارج تاج

-  
-  

-  
-  

-  
-  

B0  
A 100  

-  
-  

  درصد گياهان زير تاج  سالسوال
  درصد گياهان خارج تاج

-  
-  

-  
-  

-  
-  

B0  
A 100  

-  
-  

  درصد گياهان زير تاج  شحم
  درصد گياهان خارج تاج

-  
-  

-  
-  

-  
-  

B0  
A 100  

-  
-  

  درصد گياهان زير تاج  افدرا
  درصد گياهان خارج تاج

-  
-  

-  
-  

-  
-  

-  
-  

A 100  
B0  
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 بحث 
خشك، هاي جنگلي مناطق خشك و نيمه     در اكوسيستم 

تابش آفتاب و تبخير حاصـل از آن، عـاملي اساسـي در             
 حاصـل  سـاية . هاي گياهي استپراكنش و استقرار گونه   

د هـاي درختـي، موجـب ايجـا       درخت يا گروه  از تاج تك  
شود كـه بـه افـزايش رطوبـت           ميكروكليماي خاصي مي  

هـاي    انجامد و شرايط را براي پديد آمدن گونه       خاك مي 
  ).Young & Giese, 2003(كند مختلف فراهم مي

-اي همراه در رويشگاه   هاي درختي و درختچه   تنوع گونه 
  : هاي چوج از دو ديدگاه قابل بحث است

برخي : ختلفهاي م  فراواني حضور در رويشگاه    )نخست
هـا،  در تمـام رويـشگاه    ) دهير و كهـور معمـولي     (ها  گونه

اي و  هركنـار، كهـور د  (هاي همـراه   تعداد ديگري از گونه   
مغيـر و   (هـا   ها، برخي گونه   درصد رويشگاه  60در  ) سمر

-ها و بسياري از گونـه      درصد رويشگاه  40در  ) گز شاهي 
، اي، سوئدا، سالـسوال   پشموك، گز درختچه  (هاي همراه   

هـا   درصـد رويـشگاه    20فقـط در    ) ترات، شحم و افـدرا    
  ). 4 و 2هاي جدول(وجود داشتند 

 14از بـين    : ها در زير تـاج چـوج       درصد وجود آن   )دوم
سـمر، گـز شـاهي، مغيـر،        ( گونـه    8 همـراه چـوج      گونة

خارج ) اي، ترات، سالسوال و شحم    پشموك، گز درختچه  
 كنار، كهور   افدرا، دهير، سوئدا،  ( گونه   6از تاج پوشش و     

ددر زير تاج پوشـش چـوج قـرار داشـتند    ) اي و كهور    هر 
هاي زيـر تـاج پوشـش    در بين گونه). 4 و  3هاي  جدول(

فقـط در زيـر تـاج پوشـش         ) افـدرا (ها  چوج، برخي گونه  
طـور نـسبي    هاي ديگر به  چوج مشاهده شدند، ولي گونه    

 وجـود هم در زير و هـم در خـارج تـاج پوشـش چـوج                
هـايي مثـل سـوئدا      ها نيز گونه   اين گونه  در بين . داشتند

بيـشتر در   )  درصـد  3/79 -100(و دهير   )  درصد 4/85(
زير تاج پوشش چوج مشاهده شدند و بـه آن وابـستگي            

هاي ديگـر كـه اغلـب،         وجود گونه . بيشتري نشان دادند  
اي و كهـور      هركنار، كهور د  (فرم رويشي درختي داشتند     

طـور   به چوج تقريباً در زير و خارج تاج پوشش       ) معمولي
  ). 4جدول (يكساني مشاهده شدند 

دليل فرم  به) افدرا(هاي همراه   رسد برخي گونه  نظر مي به
-خاص رويشي و باالرونده بودن گياه، بـه يـك قـيم بـه             

گـاه،  گاه نياز دارنـد، خـواه ايـن گيـاه تكيـه           عنوان تكيه 
. هـاي ديگـر   درخت چوج باشد، خواه درختان و درختچه      

هاي همراه ديگر كه فرم رويشي     رسد گونه  مي نظرولي به 
داليـل ديگـري در زيـر تـاج         ها باالرونده نيـست، بـه     آن

هـاي  پوشش چوج يا حتـي ديگـر درختـان و درختچـه           
هاي منـاطق معتدلـه و      در جنگل . شوندبياباني ديده مي  

هاي بردبار به سايه در زير تاج درختان          ، وجود گونه  حاره
 اكولـوژيكي مناسـب در زيـر        اصلي و استفاده از شـرايط     

، طبيعـي   )نور و حـرارت كمتـر و رطوبـت بيـشتر          (توده  
ها   اين پديده در روند توالي و حضور يا حذف گونه         . است

 ,.Barnes et al(اي اساسي و مهم است  طي زمان، نكته

ها در چنـين شـرايطي      اين گياهان قادرند مدت   ). 1998
ن شرايط، محض مساعد شدتدريج يا بهزيست كنند تا به

بر ديگر رقيبان غلبه بيابند و در آشكوب باال قرار بگيرند           
).(Barnes et al., 1998; Nyland, 1996  

كليمـايي  توان به سايه و شرايط ميكرو     از ديگر داليل مي   
 ؛1374افخم شعرا،   سعيد(شده در زير تاج پوشش      ايجاد

 ؛1382 ، طبري و همكاران   ؛1376 ،نجفي تيره شبانكاره  
 ؛1384 ، قليچ خاني و همكاران؛1383 ،همكارانكيان و 

نجفـي  (، اثرهاي اكولوژيكي    )1385 ،حسيني و همكاران  
بـصيري و   (و محافظت فيزيكـي     ) 1376 ،تيره شبانكاره 

) ;Hocking, 1993 Singh, 1992 ؛1378 ،همكــاران
هاي سـوئدا و دهيـر كـه        رسد گونه نظر مي به. اشاره كرد 

-هده شدند، بيشتر به   اغلب در زير تاج پوشش چوج مشا      
دليــل شــرايط اكولــوژيكي خــاص موجــود در زيــر تــاج 
پوشش و نيز نقش حفاظتي تاج پوشـش انبـوه چـوج از             

انـد، در   هاي اين گياهان، در زير آن مستقر شـده        دانهال
اي و كهـور كـه      هاي كنار، كهـور درختچـه     حاليكه گونه 

شـود،  شـدت توسـط دام خـورده مـي        ها به هاي آن برگ
ليل نقش حفاظتي چـوج در زيـر آن مـستقر           دبيشتر به 

خوبي در شـرايط    ها به هاي اين گونه  اند، زيرا دانهال  شده
  ).  3جدول(خارج از تاج پوشش چوج نيز قادر به رشدند 

داليل مختلفي براي نقش حفاظتي گياهـان ذكـر شـده           
توان به تـراكم در هكتـار و        از جمله اين داليل مي    . است

هاي پر پيچ وژيك خاص مانند شاخه   ويژه حالت مورفول  به
يا پرشـاخه   ) 1378 ،بصيري و همكاران  (دار  و خم و تيغ   
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گياهـان اشـاره   ) Hocking, 1993; Singh, 1992(بودن 
 چـوج در هكتـار نقـش        رسد تعداد گونـة   نظر مي به. كرد

هاي همراه آن نداشته باشد،     چنداني در حفاظت از گونه    
-نظر مـي   است و به   زيرا تراكم چوج در هكتار بسيار كم      

دليل فرم مورفولـوژيكي خاصـي كـه دارد         رسد بيشتر به  
. كندهاي همراه خود ايجاد ميمحيط مناسبي براي گونه

-دليل تعـداد زيـاد ريـشه      اين فرم مورفولوژيك خاص به    
-جـوش تعداد زياد ريشه  ). 1جدول(هاي آن است    جوش

هاي هاي چوج عالوه بر اينكه محيط مناسبي براي گونه        
دليـل نقـش    كند، به راه باالرونده مثل افدرا ايجاد مي     هم

مستقيمي كه در افزايش قطـر تـاج پوشـش چـوج دارد             
هـاي  تأثير بسيار زيادي بر روي خصوصيات كمـي گونـه         

هـاي  در بين خصوصيات كمي گونـه     . همراه داشته است  
-تعداد كل گونه   و   هاي همراه زير تاج   تعداد گونه همراه،  

شتري با درخـت چـوج نـشان        هاي همراه همبستگي بي   
 Lycium( دهير ةهمراه، گونهاي در بين گونه. دندهمي

shawii (       همبستگي بيشتري با درخت چوج نشان مـي-
رسد اين همبستگي بيشتر بـه دليـل        نظر مي دهد كه به  

    ).5جدول(هاي آن باشد جوشتعداد زياد ريشه
  كـردن   بياباني است كـه در صـورت قطـع         يرختدچوج  
. شـود ي ديـده مـي    اصـورت درختچـه    آن بـه   هايشاخه

صـورت  تر بسيار پرشاخ و برگ و تقريباً به       درختان مسن 
-ها و ريـشه   دليل توليد پاجوش   و به  هستندي  ادرختچه
-زار و انبـوه ديـده مـي       صورت بيشه هاي فراوان به  جوش
هـاي آن   هـا و پـاجوش    جوش ريشه طور معمول به. شوند

صـورت كـه تـراكم       بـه ايـن      اسـت، صورت پيرامـوني      به
تر است و هر چه از     مادري كم  ةها در نزديكي پاي   پاجوش

ها افـزوده   شويم بر تعداد و تراكم آن     مادري دور مي      ةپاي
 ، تا جايي كه وقتي از بيرون بـه آن نگـاه شـود             ،شودمي

 ، ولـي در وسـط هـر بيـشه         ؛رسدنظر مي نفوذ به   غيرقابل
-بـه . ندشو ديده مي  پشتصورت تنك و كم   ها به پاجوش

 جالب است كـه در منـاطق بيابـاني           ويژگي  دليل همين 
 سـت، فرسا، طاقـت  و گرمـا  انـد   بسيار خـشك  جنوب كه   

هاي درختي   حفاظ مناسبي براي گونه    زارهاي چوج بيشه
بـراي حيوانـات   خوبي  پناهگاه اي همراه و نيز درختچه و

زاده، دمـي (شـوند      محسوب مـي   هاي اهلي وحشي و دام  
1379( .  

  
  اپيشنهاده

صـورت بـسيار    هاي چوج به   باتوجه به اينكه رويشگاه    -1
پراكنده و با تراكم اندك در اراضي پست و شور سـاحلي      

هــاي هرمزگــان و سيــستان و جنــوب كــشور در اســتان
ــي  ــده م ــاطقي دي ــرايط  بلوچــستان و من ــه ش شــوند ك

هاي درختـي   رويشگاهي براي استقرار و رشد ديگر گونه      
شـود   است، پيـشنهاد مـي     اي بسيار نامناسب  درختچه و

اري ساحلي ايـن    كهاي جنگل  ارزشمند در طرح   ةاين گون 
- پرستار و محافظ، همراه با گونه      ةعنوان گون ها به استان

 و  اي  هردكهور، كهور   (هاي جنگلي و بومي جنوب كشور       
  كاشته شود؛ ) كنار

 بــا توجــه بــه تــراكم بــسيار كــم درختــان چــوج در -2
هاي موجود  ن و تخريب پايه   هاي استان هرمزگا  رويشگاه

هاي آن توسط   توسط روستاييان و نيز چراي شديد برگ      
 هـايي شود طرح ويژه شتر، پيشنهاد مي   هاي محلي به  دام

ـ       هاي مناسـب جنگل    روش ةدر زمين   ةكـاري بـا ايـن گون
  ارزشمند اجرا شود؛ 

 از آنجا كه پژوهش اخير فقـط در اسـتان هرمزگـان             -3
- آتشـود بـراي شـناخت   انجام شده است، پيشنهاد مي 

هـاي  تري در كل رويـشگاه    چوج، پژوهش جامع  اكولوژي  
بلوچـستان   هاي هرمزگـان و سيـستان و      چوج در استان  

  .انجام شود
  

   منابع
حـسيني،  سيدمحـسن    و   نيـا  اكبري ضا، مسلم بصيري، ر 

 P. atlantica( بررســي مراحــل رويــشي بنــه .1378

subsp. mutica ( ر متر دسانتي 10از بدو استقرار تا قطر
 فيروزآبـاد فـارس،     ةپناه پوشش گياهي همراه در منطقـ      

  .39 -36 :44پژوهش و سازندگي، مجلة 
هاي بنـدرعباس،   هواشناسي ايستگاه آمار   .1386 ،نامبي

  .استان هرمزگانهواشناسي  سازمان ، ميناب و جاسك
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هـــا، درختـــان و  جنگـــل.1355 اهللا، حبيـــبثـــابتي،
ــه ــران  درختچ ــاي اي ــشار،ه ــات   انت ــازمان تحقيق ات س

  .810ص ،كشاورزي و منابع طبيعي
 ، بـشاگرد  ةهـاي منطقـ   ، رسـتني  1378 ريم،جوانشير، ك 

  .364 ص،انتشارات دانشگاه تهران
- اكبـري  مسلمعرب، علي رضايدمحسن، علي حسيني، س 

 رسـولي    يـداهللا   و  طبـري   مـسعود   جاللـي،   غالمعلي نيا،
شـد  اثر تيمارهاي مختلف شدت نور بـر ر       . 1385 اكراد،

اي هـاي سـرو نقـره     مـاني نهـال   ارتفاعي، شادابي و زنـده    
)Cupressus arizonica ( ،پژوهش و مجلة در نهالستان

  .31 -25: 72سازندگي، 
 آبخوانـداري   ة طـرح توسـع    .1379 المرضـا، غ زاده،دمي

كاري، مركز تحقيقـات منـابع      ل مطالعات جنگ  ،سرچاهان
   .95، ص 12طبيعي و امور دام هرمزگان، جلد

 اثر تـاغ در تغييـر       .1374 حمدرضا،د افخم شعرا، م   سعي
وضعيت گياهان زير اشكوب تاغزارهاي جنوب خراسـان،        

  .33 -31: 29پژوهش و سازندگي، مجلة 
 كـامبيز عماديـان،   اهللا  سيدفـضل  فياض،   سعود،طبري، م 
 ة اثـر انـداز    .1382ديان،  يـ پورمجمحمدرضا   و   اسپهبدي

هاي ي نونهالماني، رشد و شاداب مساحت حفره روي زنده   
 :58 ،پـژوهش و سـازندگي  مجلة  ،)F. orientalis(راش 

32- 36.  
  طبري، مسعودجاللي،  سيدغالمعلي   رضا،ليعرب، ع علي

- جوانـه  .1384 ،حـسيني سيدمحسن   و   نيا اكبري مسلم

 .Q( مـازو هاي بلند نهالةماني و رشد اوليزني بذر، زنده

castaneifolia (ــراكم ــاج پوشــ در ت ش هــاي مختلــف ت
پژوهش و سازندگي، مجلة جنگل چمستان شمال ايران،    

69 :44- 49.  
- اكبـري  سلم طبري، م  محمدمسعود، مسعود خاني،  قليچ
 اثـر   .1384جاللـي،   غالمعلـي    و    اسـپهبدي  كـامبيز نيا،  

مـاني و شـادابي نهـال       شدت نور و هرس ريشه بر زنـده       
پـــژوهش و مجلـــة ، )Q. castaneifolia(مـــازو بلنـــد

  .86-82: 84 ،سازندگي
 سة، مؤس 8فلور رنگي ايران، جلد     . 1365 حمد،قهرمان، ا 

  .ها و مراتع كشورتحقيقات جنگل
  پرويـز   جاللـي،  غالمعلـي طبـري،   مسعود   عيد،كيان، س 
 تأثير حـذف درختـان اشـكوب فوقـاني          .1383صالحي،  

هاي كمي و كيفـي درخـت شمـشاد         روي برخي ويژگي  
)Buxus hyrcana (ن، سـنگا گاه جنگلـي سـي  در ذخيره

  .95 -91: 65پژوهش و سازندگي، مجلة 
 هاي ايران، درختچه درختان و  .1383 اهللا،لي، و   مظفريان

  .990ص ،انتشارات فرهنگ معاصر
 ة بررسـي و مقايـس     .1376 يـان، نجفي تيره شبانكاره، ك   

ـ پ  Acacia( گبـر  ةوشش گياهي زير و خارج از تاج گون

tortilis (ــ ــان،  ةدر منطق ــتان هرمزگ ــگ اس ــة  كن مجل
  .53 -50: 37وهش و سازندگي، پژ
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establishment of forest trees and shrubs 
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Abstract 
This research is carried out in Salvadora persica habitats of Sudano-Dekanian sub-region in 
Hormozgan province, south of Iran.  Five habitats were chosen and 15 plots each containing more than 
three Salvadora trees were established. Tree number per ha, crown diameter and suckers number of 
Salvadora trees as well as some characteristics of associated trees and shrubs (total number, number of 
plants under and out of canopy and diversity of the associated trees and shrubs of Salvadora) were 
studied within the plots. Totally 68 Salvadora trees were studied quantitatively. Generally, Salvadora 
habitats in Hormozgan province had 39- 61 tree/ha, crown diameter 6.6 - 9.3 meter and suckers 
number 15.8- 84.5 within the plot. Total number of associated trees and shrubs were 8.8- 60.4, number 
of plants under canopy 3.1- 32.4 and out of canopy 3.3- 49.3 and diversity of the associated trees and 
shrubs of Salvadora 1.7- 5.9 species within the plot. Generally, 14 species of trees and shrubs were 
associated with Salvadora; just 6 species (Ephedra foliata, Lycium shawii, Suaeda fruticosa, Ziziphus 
spina-christi, Prosopis koelziana and P. cineraria) were recognized under the canopy of Salvadora 
trees. Ephedra foliata was observed only under canopy, but other species were observed either under 
or out of canopy of Salvadora trees. Suaeda fruticosa (85.4 %) and Lycium shawii (79.3- 100 %) were 
observed more under the canopy, while Ziziphus spina-christi (0- 54.6 %), Prosopis koelziana (0- 52.4 
%) and P. cineraria (0- 50 %) were almost observed similarly under and out of the canopy of 
Salvadora trees. 
 
Key words: Salvadora persica, Nurse plant, Canopy, Sudano-Dekanian Sub-region, Hormozgan 
province.




