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 نهالهاي كليرماني  ثير شرايط محيطي بر زندهأت
*(Capparis decidua (Forssk.) Edgew.) 

 
زاده غالمرضا دمي

1 
 

 چكيده

در استان هرمزگان هاي رسيده كلير در خردادماه از رويشگاه طبيعي آن در سيريك  ميوه
 در ،نده بذرها و درصد نهالهاي زدرصد جوانه زني و جهت تعيين آوري و بذرگيري شد جمع

 تصادفي  بررسي در قالب آزمايش فاكتوريل با طرح پايه كامالًاين. ندشدنهالستان كاشته شرايط 
در چهار (تيمار پيش رويشي بذر :  ازندهاي آزمايشي عبارت بود اجرا گرديد كه در آن مشخصه

 دقيقه اسيد 45، غليظ دقيقه اسيد سولفوريك 30 ساعت خيساندن در آب، 12 :سطح شامل
 نسبتهاي  سطح شامل11 در (تركيب خاك گلدانو  ) و كاشت ميوه كاملغليظلفوريك سو

 جهت بررسي ).مختلف شن، خاك باغچه، خاك رس، كود حيواني و نيز خاك رويشگاه طبيعي
هاي آب و  همبستگي بين درصد نهالهاي زنده كلير و شرايط محيطي، ارتباط بين مشخصه

درصد (هاي ادافيكي  و مشخصه) مجموع تبخير ماهيانهدرجه حرارت، رطوبت نسبي و (هوايي 
در بين تيمارهاي پيش . با درصد نهالهاي زنده كلير بررسي شد) مواد آلي، شن، سيلت و رس

 4/59 ساعت در آب معمولي با 12مدت  هرويشي بذر در شرايط نهالستان، خيساندن بذرها ب
در بين . ساير تيمارها تفاوت نشان دادبا ) 01/0در سطح (داري  طور معني درصد نهال زنده به
 2/1+ شن 2/1 (1 ةو شمار ) خاك باغچه3/1+  شن 3/2 (9 ة شمارخاكهايخاكهاي آزمايشي، 

با ) 01/0در سطح (داري   درصد نهال زنده تفاوت معني3/51 و 8/55 با ترتيببه  )خاك باغچه
 خاكيش رويشي بذر و تركيب گونه اثر متقابلي بين تيمارهاي پ هيچ . نشان دادندخاكهاساير 

بين درجه حرارت هوا و درصد ) 01/0در سطح (داري  همبستگي معني. گلدان مشاهده نشد
 در سطح(داري  همبستگي منفي و معني. شن خاك با درصد نهالهاي زنده كلير مشاهده شد

 . بين درصد سيلت و رس خاك با درصد نهالهاي زنده كلير مشاهده شد)01/0 

 

                                                           
 مصوب مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع 2-089-170000-01-00083015 اين مقاله از طرح تحقيقاتي شمارة *

 .استخراج شده است

 .زگانمنابع طبيعي استان هرمكشاورزي و  كارشناس ارشد مركز تحقيقات -1

 ghdamizadeh@yahoo.com: پست الكترونيكي
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510 ...نهالهاي كلير ماني  يط محيطي بر زندهثير شراأت

 .ماني زني، زنده جوانه  تركيب خاك،،تيمار بذركلير، : ليديي كها واژه

 مقدمه

 در Capparisجنس . باشد  ميCapparis و از جنس Capparidaceaeكلير از خانواده 

كلير گونه باشد و  هاي خاردار مي  گونه گياه علفي و درختچهجداراي پن ايران

(C.decidua)هرمزگان، بوشهر و  خاص مناطق رويشي جنوب ايران در استانهاي 

 متر و 15كلير گياهي درختي، به ارتفاع تا  .)1375مظفريان، ( استسيستان و بلوچستان 

 شبه   فلسطين،  عالوه بر ايران در پاكستان، هند، وباشد  فراوان و بلند ميهايبا انشعاب

 رويشي خليج و ناحيهگياه خاص اين . جزيره عربستان و شمال آفريقا پراكنش دارد

ثقفي ( باشد ني بوده و زمان گلدهي آن نيز دو بار در سال در بهار و تابستان ميعما

  گرما،  باشد كه نسبت به خشكي، كلير يك گياه مناسب مناطق خشك مي ).1378خادم، 

ي و داراي ا  ماسه كلير خاكهاي قليايي، .آتش سوزي و ورزش باد بسيار مقاوم است

هاي آهكي سطحي و عمقي را ترجيح  راي رگه و دا5/8 تا 5/6 بين pHسنگريزه با 

دهد و ريشه آن قادر است اليه هاي عمقي غير قابل نفوذ خاك را شكسته و از آن  مي

 ولي از حالت ،كند يز رشد ميني ا  كم عمق و صخره كلير در خاكهاي سخت، .عبور كند

 سانتيگراد  درجه48دماهاي صفر تا در برابر اين درختچه . كند غرقابي خاك اجتناب مي

نهالهاي جوان و درختان بالغ كلير هر دو نسبت به ). Hocking ،1993(بردبار است 

 تا 70ي به عمق ا  كاشت در زمينهاي ماسهبرايگونه كلير  .باشند خشكي بسيار مقاوم مي

 350 تا 150هاي غير قابل نفوذ تحتاني و نيز بارندگي ساالنه   سانتيمتر با اليه150

 .)Tewari ،2001( باشد  مناسب ميميليمتر كامالً

هاي طبيعي  ازدياد مصنوعي كلير به وسيله كاشت بذر و انتقال ريشه جوش از عرصه

 2بذرهاي كلير به قطر . شوند بذرهاي آن هر ساله به مقدار زيادي توليد مي. باشد مي

ك ماه فقط يتواند  مي كه قوه ناميه آنها است سفيد مايل به زرد يا كرم رنگ  ميليمتر،

آوري  هاي رسيده و قرمز رنگ كلير در ماههاي ارديبهشت تا خرداد جمع  ميوه.دوام يابد
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سپس . شوند شده و بالفاصله بذرهاي آن از گوشت ميوه استخراج شده و شسته مي

به دليل كوتاه . شوند تا خشك گردند  روز قرار داده مي3 تا 2بذرها در سايه به مدت 

، Hocking( توان آنها را در انبار نگهداري كرد هاي كلير، نميماني بذر بودن دوره زنده

  باشد   درجه سانتيگراد مي30 الي 28 سبز شدن بذرهاي كلير برايدماي بهينه . )1993

)Qaiser و Qadir ،1971(و بذرهاي آن جهت سبز شدن به نور كامل نياز دارند   

)Baskin و Baskin ،1998 ؛Qaiser و Qadir ،1971( .آنجايي كه آزمايش چنداني از 

در زمينه توليد نهال كلير در نهالستان انجام نشده است، اطالعات كمي در اين زمينه 

گرم   ميلي375 بذر آن به وزن 10 هر  كلير داراي دو نوع بذر ريز،هاي  ميوه .وجود دارد

ذرهاي هاي سفيد، و ب  ميليمتر و به رنگ بنفش كم رنگ با نشانه67/4×67/3و به ابعاد 

 ميليمتر و كرم رنگ 17/6×67/4گرم و به ابعاد   ميلي471 بذر آن به وزن 10درشت، هر 

 درصد بذرهاي تازه سبز 50 الي 40معمول طور  به. )Sen ،1987 و Paul( باشد مي

. باشد طول دوره سبز شدن بذرهاي حداقل يك هفته و حداكثر سه هفته مي. شوند مي

شوند كه در اين مدت ارتفاع  ر نهالستان نگهداري مينهالهاي سبز شده تا يك سال د

در بررسي مسائل و ) 1379(فياض . )Singh ،1992( رسد  سانتيمتر مي20آنها به حدود 

هاي  بهترين روش توليد نهال كلير كاشت ميوهنشان داد كه  مشكالت توليد نهال كلير

ايسه تيمارهاي هدف از اين آزمايش مق .استكامل در شرايط رويشگاه طبيعي آن 

زني و تركيب خاك مناسب به منظور توليد نهال كلير در  مختلف بذر در افزايش جوانه

 .نهالستان است

 

 مواد و روشها

از آنجايي كه تاكنون نهال اين گونه در استان هرمزگان توليد نشده است بنابراين براي 

هاي  ميوه بعد. ده شدتهيه خاك مورد نياز از خاكهاي مختلف با نسبتهاي متفاوت استفا
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512 ...نهالهاي كلير ماني  يط محيطي بر زندهثير شراأت

 كلير در اواسط خرداد ماه  )هاي با پوست و گوشت صورتي مايل به قرمز ميوه(رسيده 

)  كيلومتري شرق ميناب80واقع در ( از رويشگاه طبيعي كلير در منطقه سيريك 1380

هنگام . ها بالفاصله به آزمايشگاه منتقل شده و بذرگيري شدند ميوه .آوري گرديد جمع

ي اطراف بذر ا بذرهاي از گوشت ميوه، آنها را با آب فراوان شسته تا مواد ژلهاستخراج 

 درجه 25 ساعت در دماي 48سپس بذرها در آزمايشگاه به مدت .  پاك گرددكامالً

قوه ناميه و درصد نهالهاي زنده بذرهاي كلير جهت تعيين . سانتيگراد خشك گرديد

بررسي در قالب آزمايش فاكتوريل با طرح اين . ندشدكاشته مانده در شرايط نهالستان 

هاي مورد  اجراگرديد كه در آن مشخصه) 1375زاده و مقدم،  ولي( تصادفي پايه كامالً

 12 شاهد يا :در چهار سطح شامل(تيمار پيش رويشي بذر  :آزمايش عبارت بودند از

 يك دقيقه اسيد سولفور45، غليظ دقيقه اسيد سولفوريك 30ساعت خيساندن در آب، 

نسبتهاي حجمي  سطح شامل 11در (تركيب خاك گلدان . ) و كاشت ميوه كاملغليظ

 ). خاك رويشگاه طبيعي و نيزكود حيواني و خاك باغچه، خاك رس شن،مختلف از 

.  تكرار در نظر گرفته شد3 در  سانتيمتري25  گلدان4هر تركيب تيماري شامل 

پس از . از كاشت شمارش گرديد روز پس 30صورت روزانه تا   هبذرهاي سبز شده ب

كردن  ضد عفوني براي. صورت ماهانه آماربرداري گرديد ه آن نهالهاي زنده مانده ب

بذرهاي .  در هزار بنوميل در دو نوبت آبياري استفاده شد5/2خاك گلدانها از محلول 

 در هزار 5 دقيقه در محلول 15به مدت  تيمارهاي مختلف نيز قبل از كاشت در گلدان، 

-0آوري بذر، با حفر پروفيل، از عمقهاي همزمان با جمع. بنوميل ضد عفوني شدند

 سانتيمتري خاك رويشگاه طبيعي كلير در منطقه سيريك 80-60 و 60 -40،40 -20،20 

طور جداگانه  و همچنين از خاك باغچه و خاك رس مورد استفاده در آزمايش نيز به

شناسي مركز تحقيقات  به آزمايشگاه خاكبرداري شد و جهت تعيين بافت خاك  نمونه

 نتايج آزمايش خاك رويشگاههاي .منابع طبيعي و امور دام هرمزگان ارسال گرديد
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كليه . اند  ارائه شده2 و 1طبيعي كلير و گلدانهاي مورد استفاده در جدولهاي شمارة 

 . انجام شد11 نسخه SPSSاي آماري توسط نرم افزارتجزيه و تحليله
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  و  خاك مورد استفاده در گلدانهاي آزمايشي )سيريك( خصوصيات خاك رويشگاه طبيعي كلير -1 ةجدول شمار

 هاي خاك مشخصه

 مشخصات نمونه

 شن

(%) 

سيلت 

(%) 

رس 

(%) 

SP 
(%) 

EC 
)ds/m( pH 

TNV 
(%) OC(%)  

N 
(%) 

K 
(mg/kg) 

Na 
(me/lit) 

Mg 
(me/lit) 

ESP 
(%) SAR 

 -20عمق (رويشگاه طبيعي 

 ) سانتيمتر0
38 48 14 6/33 82/2 82/7 97/30 409/0 018/0 5/27 4/17 8/12 15/8 87/6 

-40 عمق(رويشگاه طبيعي 

 ) سانتيمتر20
38 50 12 86/33 597/1 52/8 8/28 351/0 0149/0 8 7/12 4 25/10 6/8 

-60عمق (رويشگاه طبيعي 

 ) سانتيمتر40
36 54 10 95/33 05/2 47/8 28 409/0 0189/0 9 95/16 8/4 94/12 94/10 

 80عمق (رويشگاه طبيعي 

 ) سانتيمتر60–
40 48 12 36/33 52/3 12/8 29 312/0 033/0 12 17/22 6/13 13/10 5/8 

 73/8 37/10 8/8 31/17 1/14 0212/0 37/0 19/29 23/8 5/2 94/33 12 50 38 )ميانگين(رويشگاه طبيعي 

 - - - - - - - - - - - 8/5 28 2/66 خاك باغچه

 - - - - - - - - - - - 8/25 64 2/10 خاك رس

w
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515 ...نهالهاي كلير ماني  ثير شرايط محيطي بر زندهأت

  خصوصيات تركيب خاك مورد استفاده در توليد نهال كلير-2 ةجدول شمار

 خصوصيات تركيب خاك     

 شماره خاك

 شن

(%) 

 سيلت

(%) 

 رس

(%) 
 بافت

 مواد آلي

(%) 

 0 شني لومي 9/2 0/14 1/83 1

 20 لوم شني 3/2 2/11 5/66 2

 0 لوم شني 5/10 5/30 0/59 3

 2/14 لوم 1/9 3/26 4/50 4

 0 لوم شني 4/9 0/30 6/60 5

 1/11 لوم شني 4/8 6/26 9/53 6

 0 لوم 6/12 8/36 6/50 7

 1/9 لوم 5/11 4/33 0/46 8

 0 شني 9/1 3/9 8/88 9

 0/14 لوم شني 7/1 0/8 0/76 10

 37/0 لوم 12 0/50 0/38 )رويشگاه طبيعي (11

 

 نتايج

 هاي آزمايشي ده مشخصهبررسي اثرات سا

ميانگين درصد بذرهاي رسيده سبز شده و نهالهاي زنده كلير در خاكهاي مختلف مورد 

 ماه پس از 6شود تا   مشاهده مي3 ةجدول شماردر طور كه   همان.مقايسه قرار گرفت

بين خاكهاي مختلف آزمايشي ) 01/0در سطح (داري   تفاوت معني )آذرماه(كاشت 

 درصد، 3/51 و 8/55 به ترتيب با 1 و 9بارت ديگر خاكهاي شماره به ع. وجود داشت

 ساير خاكهاي وبيشترين درصد نهال زنده را دارا بودند و از نظر آماري در يك گروه 

 با 9 ة ماه پس از كاشت نيز خاك شمار9در . آزمايشي نيز در گروه ديگري قرار گرفتند

  )01/0در سطح (داري طور معني ز بود و بهبيشترين درصد نهال زنده از ساير خاكها متماي

 .با آنها تفاوت نشان داد

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

516 ...نهالهاي كلير ماني  ثير شرايط محيطي بر زندهأت

در  ميانگين درصد بذرهاي رسيده سبز شده و نهالهاي زنده كلير مقايسه -3 ةجدول شمار

  به روش دانكنخاكهاي مختلف

 زمان پس از كاشت
 نوع خاك

  ماه9  ماه6  ماه3  ماه1

 1خاك شماره 

 2خاك شماره 

 3خاك شماره 

 4خاك شماره 

 5خاك شماره 

 6خاك شماره 

 7خاك شماره 

 8خاك شماره 

 9خاك شماره 

 10خاك شماره 

 11خاك شماره 

AB6/59 

AB8/63 

AB3/53 

B1/52 

AB0/60 

A0/70 

AB6/54 

AB3/53 

AB2/64 

AB9/67 

B8/50 

AB3/51 

ABC1/47 

ABCD6/44 

CD4/35 

ABC1/47 

ABCD1/42 

ABCD8/40 

BCD8/35 

A8/55 

ABC8/48 

D3/31 

A3/51 

AB1/47 

ABC6/44 

BC4/35 

AB1/47 

ABC1/42 

ABC8/40 

BC4/35 

A8/55 

AB8/48 

C3/31 

AB3/8 

AB3/6 

AB3/6 

B7/1 

AB4/5 

B3/1 

B1/2 

B1/2 

A8/10 

AB6/4 

B7/1 

 .باشد  مي01/0دار در سطح احتمال   نشان دهنده تفاوت معني ستونحروف غير مشابه در هر -

 

ده كلير در تيمارهاي مختلف پيش درصد بذرهاي رسيده سبز شده و نهالهاي زن

 4 ةجدول شماردر طور كه   همان.رويشي از نظر آماري با همديگر مقايسه گرديد

 ماه پس از 6( درصد نهال زنده 4/59 ساعت آب معمولي با 12شود تيمار  مشاهده مي

با ساير تيمارهاي پيش رويشي تفاوت نشان  )01/0در سطح (داري  طور معني  به )كاشت

تفاوت  گرفتند و از نظر آماري ساير تيمارها از اين نظر در يك گروه قرار. داد

 ولي با اين وجود تيمار كاشت ميوه ،بين آنها مشاهده نشد) 05/0در سطح ( داري معني

 ساعت آب معمولي بيشترين درصد نهال زنده را 12 پس از تيمار ، درصد1/41كامل با 

 سبز شدن به براي بذرهاي كلير  كهرسد ظر ميبه اين ترتيب به ن. به خود اختصاص داد

توان با كاشت ميوه كامل اقدام به  هيچ گونه تيمار پيش رويشي نياز ندارند و حتي مي
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 هيچ گونه تفاوت آماري بين  )اسفند ماه( ماه پس از كاشت 9در . توليد نهال آن نمود

رات ساده طور كلي در بررسي اث  به،تيمارهاي مختلف پيش رويشي مشاهده نشد

توان نتيجه گيري كرد كه در ميان خاكهاي آزمايشي به ترتيب  هاي آزمايشي مي مشخصه

 خاك 2/1+   شن 2/1( 1 ة و شمار) خاك باغچه3/1+  شن 3/2 (9 ةخاكهاي شمار

بهترين خاكها جهت توليد نهال كلير بودند و از ميان تيمارهاي پيش رويشي نيز ) باغچه

 بهترين تيمار شناخته شد كه پس از آن تيمار كاشت ميوه  ساعت آب معمولي12تيمار 

 .كامل قرار داشت

 

 مقايسه ميانگين درصد بذرهاي رسيده سبز شده و نهالهاي زنده كلير در -4 ةجدول شمار

  به روش دانكنتيمارهاي مختلف پيش رويشي

 زمان پس از كاشت
 تيمارهاي پيش رويشي

  ماه9  ماه6  ماه3  ماه1

A  ساعت آب معمولي12  9/83  A  4/59  A  4/59  A  5/5  

B  دقيقه اسيد سولفوريك غليظ30  9/58  B  8/38  B  8/38  A  7/4  

C  دقيقه اسيد سولفوريك غليظ45  8/40  B  2/35  B  2/35  A  4/4  

B ميوه كامل  6/52  B  2/41  B  1/41  A  8/3  

 . مي باشد01/0دار در سطح احتمال   نشان دهنده تفاوت معني ستونحروف غير مشابه در هر -

 

 هاي آزمايشي بررسي اثرات متقابل مشخصه

 ماه 6 در  كليرتجزيه واريانس اثر تيمارهاي مختلف بذر و خاك بر درصد نهالهاي زنده

  ارائه6 ةجدول شماردر  ماه پس از كاشت 9  درو 5شمارة جدول در پس از كاشت 

يمارهاي آزمايشي نشان داده شده است ت 5 شمارةطور كه در جدول  همان. شده است

از آنجايي كه سطوح . با همديگر تفاوت داشتند )01/0در سطح (داري  طور معني به

 ،با همديگر نداشته)05/0در سطح (داري   خاك هيچ گونه تفاوت معنيةمختلف مشخص
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518 ...نهالهاي كلير ماني  ثير شرايط محيطي بر زندهأت

با همديگر تفاوت داشتند،  )01/0در سطح (داري  طور معني ولي سطوح مختلف بذر به

. شد مايشي به تفاوت موجود در سطوح مختلف بذر مربوط مياختالف در تيمارهاي آز

به عبارت ديگر . )05/0در سطح (هاي بذر و خاك اثر متقابل مشاهده نشد  بين مشخصه

 ماه از زمان 9پس از گذشت . اند هاي بذر و خاك مستقل از همديگر اثر كرده مشخصه

در سطح (شاهده نشد داري بين تيمارهاي آزمايشي م كاشت، هيچ گونه اختالف معني

و درصد نهالهاي زنده كلير در تركيبهاي مختلف خاك و بذر در يك گروه قرار  )05/0

 .گرفتند
 

نهالهاي زنده   تجزيه واريانس اثر تيمارهاي مختلف بذر و خاك بردرصد-5 ةجدول شمار
 ) ماه پس از كاشت بذرهاي رسيده6(كلير 

 SS df MS F منبع تغيير

F  05/0  F  01/0  

 Tتيمار 

 Aبذر 

 Bخاك 

 ABاثر متقابل 

 Eاشتباه 

96/55089 

99/27892 

38/6600 

59/20596 

67/49166 

43 

3 

10 

30 

88 

16/1281 

66/9297 

04/660 

55/686 

716/558 

** 293/2 

** 641/16 

ns181/1 

ns 229/1 

54/1 

72/2 

95/1 

60/1 

84/1 

04/4 

55/2 

94/1 

     G 63/104256 131كل 
 . استدار ني مع01/0در سطح  = **
ns = نيستدار معني . 

 
نهالهاي زنده   تجزيه واريانس اثر تيمارهاي مختلف بذر و خاك بر درصد-6 ةجدول شمار

 ) ماه پس از كاشت بذرهاي رسيده9(كلير 
 SS df MS F 05/0F 01/0F منبع تغيير
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 Tتيمار 

 Aبذر 

 Bخاك  

 ABاثر متقابل 

 Eاشتباه 

85/12234 

88/1287 

68/3380 

29/7566 

67/21666 

43 

3 

10 

30 

88 

531/284 

293/429 

068/338 

210/252 

212/246 

ns 156/1 

ns 744/1 

ns373/1 

ns 024/1 

54/1 

72/2 

95/1 

60/1 

84/1 

04/4 

55/2 

94/1 

     G 52/33901 131كل 
ns = نيستدار معني . 

 همبستگي بين درصد نهالهاي زنده كلير و شرايط محيطي

ي بين درصد نهالهاي زنده كلير و شرايط محيطي، ارتباط بين بررسي همبستگبه منظور 

و ) درجه حرارت، رطوبت نسبي و مجموع تبخير ماهيانه(هاي آب و هوايي  مشخصه

با درصد نهالهاي زنده كلير ) درصد مواد آلي، شن، سيلت و رس(هاي ادافيكي  مشخصه

داشت نهالهاي  ماه بود و امكان 9از آنجايي كه طول مدت آزمايش . بررسي شد

 ولي ،ندباشهاي آب و هوايي ماه قبل قرار گرفته  ثير برخي مشخصهأآزمايشي تحت ت

، به همين دليل  باشدثير آن كه همانا خشك شدن نهالها بود در ماه بعد بروز كردهأت

 در بدست آمدهنتايج . هاي آب و هوايي ماه قبل نيز در نظر گرفته شدند مشخصه

 .رج گرديده است د8  و7ة  شمارهايجدول
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 )1380(و درجه حرارت هواي بندرعباس   همبستگي بين درصد نهالهاي زنده كلير در تيمارهاي مختلف آزمايشي-7 ةجدول شمار
تيمارهاي مختلف 

 آزمايشي

 درجه حرارت

خاك 

شماره 

1 

خاك 

 شماره

 2 

خاك 

 شماره

 3 

خاك 

 شماره

 4 

خاك 

 شماره

 5 

خاك 

 شماره

 6 

خاك 

شماره 

7 

خاك 

ره شما

8 

خاك 

شماره 

9 

خاك 

 شماره

 10 

خاك 

شماره 

11 

 ساعت 12

آب 

 معمولي

 دقيقه اسيد 30

سولفوريك 

 غليظ

 دقيقه اسيد 45

سولفوريك 

 غليظ
 كاشت ميوه

r 69/0 ميانگين دما  * 76/0  71/0  * 78/0  15/0  ** 80/0  75/0  * 79/0  69/0  * 76/0  * 80/0  * 76/0  * 79/0  69/0  738/0  
ميانگين دماي ماه 

** r قبل 90/0** 90/0  ** 91/0  ** 89/0  40/0  * 86/0  ** 91/0  ** 89/0  ** 91/0  ** 90/0  *  87/0  ** 89/0  ** 88/0  ** 91/0  ** 91/0  

r 62/0 حداكثر مطلق دما  71/0  66/0  74/0  10/0  76/0  71/0  75/0  64/0  72/0  *  77/0  72/0  *  76/0  64/0  69/0  
حداكثر مطلق 

 دماي ماه قبل
r **  88/0  * 85/0  **  88/0  *  84/0  46/0  *  80/0  *  86/0  * 83/0  **  89/0  *  85/0  *  80/0  *  84/0  *  82/0  ** 89/0  **  87/0  

r 65/0 حداقل مطلق دما  74/0  68/0  *  77/0  01/0  *  79/0  74/0  *  78/0  66/0  75/0  *  79/0  75/0  * 79/0  66/0  72/0  
حداقل مطلق 

 دماي ماه قبل
r *  82/0  *  82/0  *  83/0  *  81/0  41/0  *  78/0  *  83/0  *  81/0  *  83/0  *  82/0  *  79/0  *  81/0  *  80/0  *  83/0  *  83/0  

ميانگين حداكثر 

 دما
r 72/0  * 78/0  74/0  *  79/0  24/0  *  81/0  78/0  * 80/0  73/0  *  78/0  *  81/0  *  78/0  *  80/0  73/0  *  76/0  

ميانگين حداكثر 

 دماي ماه قبل
r **  94/0  **  93/0  **  94/0  **  92/0  38/0  ** 90/0  **  94/0  **  92/0  **  94/0  **  93/0  90/0  **  94/0  **  91/0  **  94/0  **  94/0  

ميانگين حداقل 

 دما
r 64/0  72/0  66/0  74/0  83/0  *  77/0  71/0  75/0  65/0  73/0  *  77/0  73/0  *  76/0  65/0  70/0  

ميانگين حداقل 

 دماي ماه قبل
r *  86/0  *  86/0  *  87/0  * 85/0  41/0  *  82/0  *  87/0  *  85/0  *  87/0  * 86/0  * 83/0  *  85/0  *  84/0  *  87/0  *  87/0  

 .است معني دار01/0در سطح = **      .استدار   معني05/0در سطح = *
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521 ...نهالهاي كلير ماني  ثير شرايط محيطي بر زندهأت

  همبستگي بين درصد نهالهاي زنده كلير و درصد -8 ةجدول شمار
 مواد آلي، شن، سيلت و رس خاك

درصد مواد آلي 

 خاك
از زمان پس  درصد رس خاك درصد سيلت خاك درصد شن خاك

 كاشت
r r r r 

 -ns366/0 ns601/0 *709/0- *704/0  ماه1

 -ns204/0 *734/0 *769/0- *731/0   ماه2

 -ns124/0- **954/0 **825/0- **795/0  ماه6

 -ns284/0- **886/0 *676/0- *708/0   ماه9

 .استدار  معني05/0در سطح  = *

 .استدار  معني01/0در سطح  = **

ns = نيستدار معني. 

 

 هاي آب و هوايي همبستگي بين درصد نهالهاي زنده كلير با مشخصه -1

هاي آب و هوايي در تيمارهاي مختلف  ارتباط بين درصد نهالهاي زنده كلير با مشخصه

 نوع خاك  در رسيدهبذرهايآزمايشي شامل ميانگين نهالهاي زنده حاصل از كاشت 

)  سطح4در (مال شده بر روي بذر  نوع تيمار پيش رويشي اعو)  سطح11در (آزمايشي 

 . درج گرديده است7 ةدر جدول شمار

 تغييرات رطوبت نسبي و تبخير 2 ة تغييرات دمايي و شكل شمار1 ةشكل شمار

 ةطور كه در شكل شمار همان. دهد ماهيانه بندرعباس را در طول مدت آزمايش نشان مي

 داكثر مطلق دماي، مرداد ماه با ح1380 نشان داده شده است در طول سال 1

 درجه 2/7 درجه سانتيگراد گرمترين ماه و دي و بهمن با حداقل مطلق دماي 6/45 

 6/32ميانگين دماي هوا در خرداد ماه . سانتيگراد سردترين ماههاي سال بوده است

 درجه سانتيگراد افزايش يافته و پس از آن 5/34درجه سانتيگراد بوده كه در تيرماه تا 

 درجه 1/18طي كرده و در بهمن ماه به كمترين مقدار خود يعني سير نزولي را 
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522 ...نهالهاي كلير ماني  ثير شرايط محيطي بر زندهأت

 22 شروع به افزايش نموده و به دوبارهسانتيگراد رسيده و پس از آن در اسفند ماه 

 ميانگين رطوبت نسبي  كهدهد  نشان مي2 ةشكل شمار. درجه سانتيگراد رسيده است

توجه به حداقل رطوبت نسبي  ولي با ،ي را داشته استهاي نوسان1380هوا در طول سال 

)  درصد7/69(و حداكثر رطوبت نسبي در شهريور ماه )  درصد5/59(در خرداد ماه 

 تغييرات زيادي نداشته و در طول سال رطوبت نسبي هوا تقريباًكه  شود مشاهده مي

 7/285مجموع تبخير ماهيانه در خرداد ماه .  درصد بوده است60تر از يشهمواره ب

 ولي ، ميليمتر رسيده است1/319كه در ابتدا در تيرماه افزايش يافته و به ميليمتر بوده 

مقدار آن از  و در ماههاي بعد  ) ميليمتر4/312(پس از آ ن در مرداد ماه كمي كاسته شده 

رسيد و پس از )  ميليمتر0/103(بسيار كاسته شد تا در دي ماه به كمترين مقدار خود 

 .تدريج بر مقدار آن افزوده شد هآن در ماههاي بهمن و اسفند ب
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 1380 دماي بندر عباس در سال -1 ةشكل شمار

 1380 ميانگين رطوبت نسبي و تبخير ماهيانه بندر عباس در سال -2 ةشكل شمار
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524 ...نهالهاي كلير ماني  ثير شرايط محيطي بر زندهأت

طور كلي با بررسي همبستگي بين درصد نهالهاي زنده حاصل از كاشت بذرهاي  به

 از ميان شود كه مشخص مي) 7 ةجدول شمار(رسيده كلير با درجه حرارت هوا 

 دماي ماه حداكثر ميانگين دماي ماه قبل و ميانگين  هاي مختلف درجه حرارت، مشخصه

به عبارت ديگر هر چه . قبل همبستگي بيشتري با درصد نهالهاي زنده كلير نشان دادند

درجه حرارت هوا بيشتر بود، به همان نسبت درصد نهالهاي زنده كلير نيز بيشتر بود و 

با سرد شدن هوا از درصد نهالهاي زنده كاسته شد و نهالها شروع به خشك شدن 

 .كردند

در بررسي همبستگي بين درصد نهالهاي زنده كلير كاشته شده در خاكهاي مختلف 

ميانگين دماي ماه قبل، ميانگين كه هاي درجه حرارت هوا مشاهده شد  با مشخصه

اي ماه قبل با درصد نهالهاي زنده كلير  دمحداقل دماي ماه قبل و ميانگين حداكثر

همبستگي بااليي نشان دادند و از اين نظر تفاوت چنداني بين خاكهاي مختلف مشاهده 

 .نشد

در بررسي همبستگي بين درصد نهالهاي زنده كلير حاصل از كاشت بذرهاي با 

ي ميانگين دماكه هاي درجه حرارت هوا نيز مشاهده شد  تيمارهاي مختلف با مشخصه

ماه قبل، ميانگين حداكثر دماي ماه قبل و ميانگين حداقل دماي ماه قبل با درصد نهالهاي 

زنده كلير همبستگي بااليي را نشان دادند و از اين نظر تفاوت چنداني بين تيمارهاي 

 .مختلف بذر وجود نداشت

در تيمارهاي مختلف رطوبت نسبي هوا ارتباط بين درصد نهالهاي زنده كلير با 

 نوع خاك آزمايشي در بذرهايمايشي شامل ميانگين نهالهاي زنده حاصل از كاشت آز

بررسي )  سطح4در ( نوع تيمار پيش رويشي اعمال شده بر روي بذر و)  سطح11در (

مشاهده  )05/0در سطح (داري  مبستگي معنيهدر هيچ يك از تيمارهاي آزمايشي شد و 

ثير أهوا در طول ماههاي سال، ت رطوبت نسبي هايبه عبارت ديگر نوسان. نشد

 ةطور كه از شكل شمار همان. داري بر روي درصد نهالهاي زنده كلير نداشته است معني
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) خرداد تا اسفند ماه(آيد رطوبت نسبي هوا در طول ماههاي اجراي طرح   نيز بر مي2

 . درصد بوده است60تر از يشهمواره ب

وع تبخير ماهيانه در تيمارهاي مختلف ارتباط بين درصد نهالهاي زنده كلير با مجم

در (داري  در هيچ يك از تيمارهاي آزمايشي همبستگي معنيبررسي شد و آزمايشي 

مشاهده نشد و از اين نظر نيز تفاوتي بين نوع خاك و نيز تيمارهاي پيش  )05/0سطح 

 .رويشي اعمال شده بر روي بذر وجود نداشت

 

 هاي ادافيكي لير با مشخصههمبستگي بين درصد نهالهاي زنده ك -2

 سيلت و رس خاك در  همبستگي بين درصد نهالهاي زنده كلير و درصد مواد آلي، شن،

با بررسي درصد مواد آلي در خاكهاي آزمايشي .  درج شده است8 ةجدول شمار

  تا9 و 7، 5، 3، 1 ة خاكهاي شماريا مواد آلي خاكهاي بدونكه از ) 2 ةجدول شمار(

 ة درصد در خاك شمار1/9  ،)11 ةخاك شمار(خاك رويشگاه طبيعي  درصد در 37/0 

 درصد در 2/14  ،10 ة درصد در خاك شمار14، 6 ة درصد در خاك شمار1/11، 8

افزايش كه  شود مشخص مي متغير بود، 2 ة درصد در خاك شمار20 و 4 ةخاك شمار

الهاي زنده ر درصد بذرهاي سبز شده و درصد نهبثيري أمواد آلي خاك هيچ گونه ت

باشد و   بياباني ميياز آنجايي كه كلير درخت. ه است ماه پس از كاشت نداشت9كليرتا 

  كلير كامالًبيابانيخاك بيابان نيز از نظر مواد آلي فقير است، اين نتايج با سرشت 

 درصد در خاك 38با بررسي درصد شن خاكهاي آزمايشي كه از . هماهنگي دارد

) 2 ةجدول شمار(  متغير بود9ة  درصد در خاك شمار88//8رويشگاه طبيعي تا 

ثيري بر درصد بذرهاي سبز شده أدرصد شن خاك هيچ گونه تكه  دشو  ميشخصم

داري بين درصد نهالهاي   ولي از ماه دوم پس از كاشت به بعد، همبستگي معني،نداشت

يشتر زنده كلير و درصد شن خاك وجود داشت كه با گذشت زمان اين همبستگي نيز ب

 و در ماه نهم پس از r = 954/0شد و در ماه ششم پس از كاشت ضريب همبستگي به 
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526 ...نهالهاي كلير ماني  ثير شرايط محيطي بر زندهأت

به ). 8 ةجدول شمار(دار بودند   رسيد كه هر دو بسيار معنيr = 886/0كاشت نيز به 

بيشتر بود، )  درصد8/88 تا 38در محدوده (عبارت ديگر هر چه درصد شن خاك 

احتمال توليد نهال كلير در دراز مدت نيز افزايش درصد نهالهاي زنده كلير بيشتر بود و 

 نشان داده شده است بذرهاي كلير در خاكهاي با 8 ةطور در جدول شمار همان. يافت

ثير بسيار مثبت بين أيد تؤ مباالبودن ضريب همبستگي. سبز شدنددرصد شن باال بهتر 

با .  استبودهافزايش درصد شن خاك و درصد نهالهاي زنده كلير در دراز مدت 

 50 تا 9 ة درصد در خاك شمار3/9بررسي درصد سيلت خاكهاي آزمايشي كه از 

) 2 ةجدول شمار( متغير بود  )11 ةخاك شمار(درصد در خاك رويشگاه طبيعي 

ثير منفي بر درصد سبز شدن بذرهاي كلير أ مقدار سيلت خاك ت كهشود مشخص مي

ت خاك بر درصد نهالهاي زنده كلير ثير منفي مقدار سيلأبا گذشت زمان ت. استداشته 

 و  r =-825/0  طوري كه در ماه ششم پس از كاشت ضريب همبستگي به، بهبيشتر شد

 در سطح(دار   رسيد كه در اولي بسيار معنيr = -676/0در ماه نهم پس از كاشت به 

ر به عبارت ديگر ه). 8 ةجدول شمار( بود  )05/0در سطح (دار   و در دومي معني )01/0 

كمتر بود، درصد نهالهاي زنده )  درصد50 تا 3/9در محدوده (چه درصد سيلت خاك 

 با بررسي . دراز مدت نيز افزايش يافت دركلير نيز بيشتر بود و احتمال توليد نهال كلير

  درصد12 تا 10 درصد در خاك شماره 7/1درصد رس خاكهاي آزمايشي كه از 

 مشخص  ،)2 ةجدول شمار( متغير بود  )11 ةخاك شمار( در خاك رويشگاه طبيعي 

 ثير منفي بر درصد سبز شدن بذرهاي كلير داشت أمقدار رس خاك نيز تكه شود  مي

)704/0 -  =r .(ثير منفي مقدار رس خاك بر درصد نهالهاي زنده كلير أبا گذشت زمان ت

هاي  طوري كه در ماه ششم پس از كاشت ضريب همبستگي در ميوه به ،بيشتر شد

به عبارت .  رسيدr = -708/0 و در ماه نهم پس از كاشت نيز به r=  - 795/0ده به رسي

كمتر بود، درصد نهالهاي )  درصد12 تا 7/1 در محدوده(ديگر هر چه درصد رس خاك 

. زنده كلير نيز بيشتر بود و احتمال توليد نهال كليردر دراز مدت نيز افزايش يافت
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 زنده كلير را در ارتباط با خاك و تيمارهاي  درصد نهالهاي4 و 3شكلهاي شمارة 

 .دهند مختلف بذر نشان مي

 

  درصد نهالهاي زنده كلير در خاكهاي مختلف-3شكل شمارة 
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  درصد نهالهاي زنده كلير در تيمارهاي مختلف بذر-4 ةشكل شمار

 

 بحث

اره طور كه در بررسي همبستگي بين درصد نهالهاي زنده كلير و شرايط محيطي اش همان

درجه حرارت، رطوبت نسبي و مجموع تبخير (هاي آب و هوايي  گرديد، مشخصه

ثيرات مختلفي أت) درصد مواد آلي، شن، سيلت و رس(هاي ادافيكي  و مشخصه) ماهيانه

هاي آب و هوايي نيز  از بين مشخصه .بر درصد نهالهاي زنده كلير بر جاي گذاشتند

دماي ماه قبل و ميانگين حداقل دماي ماه قبل ميانگين دماي ماه قبل، ميانگين حداكثر 

به عبارت ديگر هر چه درجه . ثير را بر درصد نهالهاي زنده كلير داشتندأبيشترين ت

حرارت هوا بيشتر بود درصد نهالهاي زنده كلير نيز بيشتر بود و با سرد شدن هوا از 

). 7 ةول شمارجد(درصد نهالهاي زنده كاسته شد و نهالها شروع به خشك شدن كردند 

در طول كه شود  ، مشاهده مي)1 ةشكل شمار(همچنين با بررسي شكل دماي بندرعباس 

حداكثر مطلق دماي هوا باالتر از ) خرداد تا شهريور(ماههاي اوليه كاشت بذرهاي كلير 
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 نهالهاي  )دي و بهمن( درجه سانتيگراد بود در صورتي كه در طي ماههاي آخر سال 40

  سرد مواجه شده و حداقل مطلق دما در اين ماهها بهيهاني با هوايطور ناگ كلير به

 نهالهاي كلير در طي اين  كهرسد به عبارت ديگر به نظر مي.  درجه سانتيگراد رسيد2/7 

 در تمامي دو ماه با يك شوك ناگهاني سرما مواجه شدند و به همين دليل تقريباً

) آذر ماه( ماه پس از كاشت 6تا )  ماهتير(تيمارهاي آزمايشي از يك ماه پس از كاشت 

 ولي پس از آن و در طول ماههاي هفتم تا نهم ، باال بوددرصد نهالهاي زنده كلير نسبتاً

طور ناگهاني خشك شدند و درصد نهالهاي زنده  نهالها به) دي تا اسفند(پس از كاشت 

 .سرعت كاهش يافت هكلير ب

عمده عدم موفقيت در توليد نهال گونه يكي از داليل  1)1381(پور  به گزارش روحي

 موجود هايباشد، زيرا كليه گزارش  فصل كاشت بذرها يا ميوه اين گونه ميكلير، احتماالً

ست كه پس از برداشت بذرها و ميوه از درختان كلير در اواخر زمستان و  احاكي از اين

 احل يا اوايل بهار، اين بذرها كشت گرديده كه پس از جوانه زدن و در مر

بنابراين نهالهاي جوان . گردند چند برگي با گرماي زياد اواخر بهار و تابستان مواجه مي

به تحمل درجه حرارت باالي تابستان در ابتداي طول دوران اوليه رشد را نداشته و 

 دماي   دماي بهينه جهت سبز شدن بذر كلير،.گردند  نهالهاي سبز شده خشك ميتدريج

با توجه به ميانگين دماي  .)Qadir ،1971 و Qaiser (باشد گراد مي درجه سانتي30 تا 28

 ميانگين دماي هوا در  كهشود مشخص مي) 1 ةشكل شمار(هوا در طول مدت آزمايش 

، 1/23، 1/26، 4/30، 4/32، 4/33، 5/34، 6/32طول ماههاي خرداد تا اسفند به ترتيب 

شود در طول  طور كه مشاهده مي همان.  درجه سانتيگراد بوده است0/22 و 1/18، 0/20

كه بيشترين درصد نهالهاي زنده ) تير تا آذر ماه( ماه اول پس از كاشت بذرهاي كلير 6

وجود داشته است، ميانگين دماي هوا بسيار به دماي بهينه جهت سبز شدن بذرها و 

رشد نهالهاي كلير نزديك بوده است و در ماههاي دي و بهمن كه كمترين درجه 

                                                           
 .سسه تحقيقات جنگلها و مراتعؤپور به م ، گزارش آقاي دكتر روحي31/1/81، مورخ 7/526 ة شمارةنام -1
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اند و درصد  گزارش شده است، نهالها شروع به خشك شدن ناگهاني كردهحرارت 

رسد كه عامل اصلي در  چنين به نظر مي. نهالهاي زنده دچار افت شديدي شده است

حداقل مطلق دماي (خشك شدن نهالهاي كلير افت شديد دما در ماههاي دي و بهمن 

ها  بسياري از درختان و درختچه زيرا ،بوده است)  درجه سانتيگراد2/7دي و بهمن برابر 

در مرحله نونهالي حساسيت زيادي به شرايط محيطي به ويژه سرما داشته و در اين ميان 

 .هاي گرمسيري حساسيت بيشتري به كاهش دماي محيط دارند درختان و درختچه

هاي  طور كه در بررسي همبستگي بين درصد نهالهاي زنده كلير با مشخصه همان

هر چه درصد ) 8 ةجدول شمار(اشاره گرديد )  رس و آلي، شن، سيلتمواد(ادافيكي 

درصد بذرهاي سبز شده ) بافت خاك سنگين تر باشد(سيلت و رس خاك بيشتر باشد 

 درصد  ، )سبكتر شدن بافت خاك(كلير نيز كمتر شده و با افزايش درصد شن خاك 

 ة و شمار9 ةاكهاي شماراز طرف ديگر خ. نهالهايي كه زنده باقي ماندند افزايش يافت 

، بيشترين درصد  ) درصد1/83 و 8/88به ترتيب ( با دارا بودن بيشترين درصد شن 1

  )01/0در سطح(داري  و همبستگي بسيار معني) 3 ةجدول شمار(نهالهاي زنده را داشتند 

در (داري  بين درصد شن خاك و درصد نهالهاي زنده و نيز همبستگي منفي و معني

ين درصد سيلت و رس خاك با درصد نهالهاي زنده كلير وجود داشت ب) 05/0سطح 

يد اين نظريه است كه هر چه بافت خاك سبكتر بوده و ؤكه همه م) 8 ةجدول شمار(

 سبز شدن بذرها و برايدرصد شن آن بيشتر و نيز درصد سيلت و رس آن كمتر باشد، 

 ايجاد شرايط مختلف 1پور يبه گزارش روح. باشد زنده ماندن نهالهاي كلير مناسبتر مي

 و تنها ردثير چنداني در درصد موفقيت توليد نهال كلير نداأبراي تغيير بافت خاك ت

زمان نگهداري نهال كه مصادف با گرماي شديد تابستان است، از مشكالت عمده عدم 

شوند   در تاريكي سبز نمي(Capparis decidua) بذرهاي كلير .باشد توليد نهال كلير مي

 Qaiser؛ Baskin ،1998 و Baskin(زنند  جهت سبز شدن فقط در روشنايي جوانه ميو 
                                                           

 .سسه تحقيقات جنگلها و مراتعؤپور به م  گزارش آقاي دكتر روحي ،31/1/81 مورخ  ،7/526 ة شمارةنام -1
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بافت خاك از دو جنبه در سبز شدن بذرها و زنده كه رسد  نظر مي به. )Qadir ،1971و 

نخست اينكه هر چه خاك سبكتر باشد ميزان نفوذ نور . ماندن نهالهاي كلير اهميت دارد

 و از آنجايي كه بذرهاي كلير فقط در روشنايي سبز باشد به داخل خاك نيز بيشتر مي

به . باشد  با بافت سبكتر نيز بيشتر مييشوند، درصد بذرهاي سبز شده در خاكهاي مي

در تمامي خاكهاي آزمايشي كه داراي بافت متوسط تا كه شود  همين دليل مشاهده مي

خاك  (11و  4 ةبه جز خاكهاي شمار) 2 ةجدول شمار(بودند ) لوم تا شني(سبك 

ن ساير خاكها مياكه داراي كمترين بذرهاي سبز شده بودند، در ) رويشگاه طبيعي

از طرف ديگر، ). 3 ةجدول شمار(تفاوتي از نظر درصد بذرهاي سبز شده مشاهده نشد 

هر چه بافت خاك سبكتر باشد زهكشي آن راحت تر است و رطوبت كمتري را در 

 خشك باشد و در مناطق كامالً  بياباني مييير درختدارد و از آنجايي كه كل خود نگه مي

 هر چه رطوبت خاك كمتر باشد و تهويه آن  كهرسد نظر مي  به كند، و كم باران رشد مي

به همين دليل است كه . باشد بهتر انجام شود، درصد نهالهاي زنده آن نيز بيشتر مي

به ترتيب بافت (ك  كه بيشترين درصد شن و سبكترين بافت خا1 و 9 ةخاكهاي شمار

، بيشترين درصد نهالهاي زنده را نيز دارا )5 ةجدول شمار( را داشتند  )شني و شني لومي

 .بودند

 

 سپاسگزاري
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