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چكيده
در پژوهش پيشرو ،پس از مشخص کردن محدوده رويشگاههای درخت انارشيطان ( )Tecomella undulata (Roxb.) Seem.در
سه استان کرمان ،هرمزگان و بوشهر ،شش رويشگاه انتخاب شدند .هدف از اين پژوهش ،تعيين و شناسايي نيازهای بومشناختي،
ويژگيهای جنگلشناسي ،ساختار زمينشناسي ،ويژگيهای خاك و اقليمي و تعيين جدول نيازهای بومشناختي گونه مذکور بود .نتايج
نشان داد که انارشيطان در نواحي گرم جنوب ايران از نزديکي ساحل دريا (ارتفاع  10متری از سطح دريا) در مغدان بوشهر تا ارتفاع
 1216متری از سطح دريا در اسفندقه جيرفت با ميانگين بارندگي ساالنه  100تا  600ميليمتر و درجه حرارت ساالنه پنج تا 99
درجه سانتيگراد پراکنش داشت .بافت خاك در بيشتر رويشگاهها ،سبک تا متوسط و شني تا شني -لومي بود .خاك رويشگاهها از
نظر پتاسيم غني ،اما از نظر نيتروژن و ماده آلي بسيار فقير بود .ميانگين اسيديته گل اشباع بين 2/16تا  1/21و هدايت الکتريکي آن
 0/9ميليموس بر متر بود که بيشتر بر روی رسوبات دوران کواترنری و ترشياری حضور داشتند .متوسط تراکم تودههای انارشيطان در
شش رويشگاه مورد مطالعه 19 ،پايه در هکتار ،بيشترين ارتفاع  10/6متر ،متوسط قطر تنه  41/99سانتيمتر و ميانگين سطح تاج
 5/2متر مربع محاسبه شد .زمان گلدهي در بيشتر رويشگاهها از اواخر اسفندماه تا نيمه ارديبهشتماه بود .زمان رسيدن بذرها در تنها
رويشگاه بذرده کشور (دشتکوچ جيرفت) از ابتدا تا اواخر ارديبهشتماه ثبت شد .تکثير طبيعي انارشيطان از طريق بذر و ريشهجوش
انجام ميشود .نتايج اين پژوهش اطالعات سودمندی را در مورد آتاکولوژی انارشيطان ارائه داد.
واژههای كلیدی :بافت خاك ،بلوغ بذر ،تکثير طبيعي ،صحارا -سندی ،فنولوژی.

مقدمه
انارشيطان ( )Tecomella undulata (Roxb.) Seem.که
در جهان بهنام  Rohidaو  )Singh, 2004( Reodanaو نيز
تيک بيابان يا  )Tewari, 2007( Marwar teakشناخته شده
است ،در ايران به نامهای سمنگ در استان فارس ،پرپوك در
استان سيستان و بلوچستان ،انارشيطان ،فرقار ،سهيل ،لهيرو و

حميد در استان بوشهر و گلپرك در استانهای هرمزگان و
کرمان و جيرفت معروف است (.)Hoseini et al., 2000
انارشيطان ،گونهای هميشهسبز از خانواده  Bignonaceaeو
بهصورت درختي کوتاه يا درختچهای است ( ;Singh, 2004
 .)Perveen & Hussain, 2007; Patil, 2009بهطور کلي ،اين
گونه در دنيا در غرب و شمال غربي هندوستان ،افغانستان،
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غرب و جنوب شرقي پاکستان ،جنوب شرق عربستان و جنوب
ايران يافت ميشود ( Tripathi & Jaimini, 2002; Kumar et
.)al., 2008; Aslam et al., 2009; Ullah et al., 2010
جمعيتهای بسيار کمي از اين گونه بهصورت محدود در برخي
رويشگاههای جنوب کشور باقي مانده است
( .)Ghahreman,1985بر اساس گزارش کارشناسان منابع
طبيعي ،بهعلت زادآوری اندك و استفاده غيراصولي ،اين گياه در
خطر انقراض است و رويشگاههای آن به مناطق خشک جنوب
پاکستان و شمال غرب هند تا ارتفاع  1600متر از سطح دريا
محدود شده است ( .)Tewari, 2007انارشيطان از گونههای
چوبي باارزش و بسيار مقاوم به خشکي است که چوب
گرانبهای آن برای ساخت وسايل ظريف ،حکاکي و
منبتکاری ،اثاث منزل ،اسباببازی و وسايل باارزش ديگر
استفاده ميشود ( ;Jindal et al., 1992; Hoseini et al., 2000
 .)Bhau et al., 2007چوب اين گونه باکيفيت است و
برگهای آن خاصيت دارويي دارند (.)Chal et al., 2011
پوست داخلي ساقه انارشيطان 9/2 ،درصد الپاکول در وزن
خشک دارد که مقدار آن توسط دستگاه کروماتوگرافي با
کارايي زياد تعيين شد ( .)Bhau et al., 2007در بخش غربي
هند از انارشيطان بهعنوان گونهای مناسب در اگروفارستری
(تلفيق جنگل و زراعت) استفاده ميشود که بهعلت کاربرد
غيراصولي در فهرست گونههای در معرض خطر نابودی قرار
گرفته است ( ;Anonymous, 2003; Kumar et al., 2008
Bhau et al., 2007; Baig et al., 2008; Aslam et al.,

 .)2009; Ullah et al., 2010همچنين ،اين گونه از گونههای
منحصر بهفرد ،بدون خزان و زينتي است ( ;Jindal et al.,1992
 .)Kumar et al., 2006بهدليل وجود اسيدآلنوييک،
اسيداورسئيک و اسيدبتولونيک در برگ آن ،ترکيبي قوی برای
محدود کردن ( HIVويروس نقض ايمني انسان) دارد ( Singh,
 .)2009اين گونه نقش بسيار مهمي در حفاظت از خاكهای
کوبيدهشده در اراضي خشک ايفا ميکند و برای استفاده بهعنوان
هيزم و زغال بسيار مناسب است ( Tripathi & Jaimini,
.)2002; Tewari, 2007
آگاهي از ويژگيهای بومشناختي و شناخت نيازهای
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رويشگاهي اين گونه باارزش بهمنظور احيا و گسترش آن
اهميت زيادی دارد .در زمينه آتاکولوژی انارشيطان،
پژوهشهايي مانند  Shafaghو همکاران ( )6011در بوشهر و
هرمزگان و  Mahmoodiو همکاران ( )6014در استان فارس
انجام شده است Shafagh .و همکاران ( )6011در دو استان
هرمزگان و بوشهر ،برخي ويژگيهای خاك و اقليم،
جنگلشناسي ،نحوه زادآوری و تکثير ،شادابي انارشيطان و
ارتباط آن را با سطح ايستابي بررسي کردند Mahmoodi .و
همکاران ( )6014بعضي نيازهای بومشناختي درخت مذکور را
در استان فارس ارزيابي کردند .تاکنون چنين پژوهشهايي در
استان کرمان انجام نشده است ،بنابراين در پژوهش پيشرو،
مطالعات کاملي در سه استان کرمان ،بوشهر و هرمزگان انجام
شد .هدف از اين پژوهش ،تعيين و شناسايي نيازهای
بومشناختي درخت انارشيطان اعم از بررسي ويژگيهای
جنگلشناسي ،خاكشناسي ،اقليمي ،زمينشناسي و دامنه
بردباری به تنشهای محيطي بود .از اين اطالعات ميتوان برای
حفاظت و احيا بومشناختي رويشگاههای موجود ،پهنهبندی و
انتخاب سايتهای مناسب بهمنظور توسعه کشت آن در مناطق
خشک و جلوگيری از انقراض اين گونه باارزش استفاده کرد.

مواد و روشها
مناطق مورد مطالعه شامل ارتفاعات ،تپهماهورها،
تراسهای حاشيه رودخانهها و آبرفتهای مخروطافکنهها
بود که در محدوده رشتهکوههای مکران و انتهای
رشتهکوههای زاگرس ،جبال بارز ،بشاگرد و در مناطق
دلفارد جيرفت ،دشتکوچ جيرفت ،روضهارم منوجان،
مردهک عنبرآباد ،شهنيا ،مغدان بوشهر و تسان بستک
هرمزگان قرار دارند .برای پيدا کردن رويشگاههای
انارشيطان در ايران ،ابتدا جنگلگردشيهای متعددی در سه
استان کرمان ،بوشهر و هرمزگان انجام شد .با استفاده از
اطالعات مردم محلي ،دهياران ،رؤسای ادارات منابع طبيعي
شهرستانها و نيز با اسـتفاده از منـابع موجود و گزارشهای
کارشناسي تهيهشده و براساس نقشههای پوشش گياهي
حاصل از نقشههای توپوگرافي  ،1:90000نقشه پراکنش
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رويشگاهها در محيط  GISتهيه شد .محل دقيق 10
رويشگاه در جنوب استان کرمان ،دو رويشگاه در استان
بوشهر و دو رويشگاه در استان هرمزگان شناسايي شد و با
استفاده از دستگاه  ،GPSموقعيت جغرافيايي و ارتفاع از
سطح دريا در اين رويشگاهها تعيين شد .از بين تمامي
رويشگاههای اين گياه در جنوب ايران ،شش رويشگاه
اصلي بهعنوان سايتهای مطالعاتي انتخاب شد .سپس،
ليست فلورستيک گونههای همراه اين گونه مشخص شد .در
مرحله بعد با استفاده از مطالعات صحرايي ،ويژگيهای
رويشگاهي انارشيطان شامل ويژگيهای خاكشناسي،
توپوگرافي ،زمينشناسي ،اقليم و فنولوژی در رويشگاههای
مختلف بررسي و ارزيابي شد.
برای تهيه نقشه پراکنش و ويژگيهای رويشگاهي از
نقشههای توپوگرافي ،زمينشناسي و قابليت اراضي استفاده
شد .پس از مشخص شدن محدوده پراکنش و شناسايي
رويشگاههای موجود ،برای ثبت تقويم حياتي ،در هر
رويشگاه ،سه پايه ميانسال عالمتگذاری شد .سپس
بهفاصله زماني مشخص ( 19روز يکبار) به رويشگاهها
مراجعه شد تا مراحل فنولوژی (شروع رويشي ،شروع
گلدهي ،مدت گلدهي ،زمان ظهور ميوهها ،رسيدن ميوه،
ريزش بذر ،رکود رشد و ريزش برگها) ثبت شود .همچنين،
ظهور بذر و زادآوری گياه بهصورت مشاهدهای در
رويشگاهها بررسي شد و وزن هزاردانه بذرها در آزمايشگاه
اندازهگيری شد .برای تعيين تراکم ،درصد تاجپوشش و
ويژگيهای کمي انارشيطان از روش نمونهبرداری خطنمونه
با تعداد نمونه ثابت که برای جنگلکاریهای تنک کاربرد
دارد ،استفاده شد .در اين روش ،خطنمونه بهصورت منظم
شامل پنج درخت در جنگل پياده و اندازهگيری شد .در ابتدا
برای ثبت ويژگيهای کمي و کيفي گونه ،منطقه کليد (قسمتي
از رويشگاه که بهنسبت از نظر ويژگيهای توپوگرافي و
مورفولوژی همگن بود و تا حد زيادی نمايانگر وضعيت کل
رويشگاه بود) مشخص شد .سپس ،در داخل منطقه کليد،
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حداقل  90قطعهنمونه برداشت شد که در مناطق مختلف با
توجه به سطح رويشگاه و واريانس متفاوت بود .برای تعيين
ويژگيهای خاك ،چهار نيمرخ در هر رويشگاه حفر شد و
نمونهبرداری از عمقهای صفر تا  90 ،90تا  20 ،20تا 50
و  50تا  160سانتيمتری انجام شد .نمونهها به آزمايشگاه
خاك دانشگاه يزد انتقال داده شد.
برای تهيه نقشه پراکنش از نرمافزار  ArcGISو برای
تجزيه و تحليل متغيرهای خاك از نرمافزارهای  SPSSو
 Excelاستفاده شد .همچنين ،برای تعيين وضعيت اقليمي
رويشگاهها پس از بررسي روشهای مختلف و با توجه به
آمار و اطالعات موجود ،روش طبقهبندی اقليمي يونسکو
( )UNESCO, 1979انتخاب شد و از آن برای پهنهبندی
اقليمي حوضه مطالعاتي استفاده شد .اين روش برای
طبقهبندی نواحي گرموخشک پيشنهاد شده است .در اين
طبقهبندی سه معيار مهم درنظر گرفته شده که عبارتند از
رژيم رطوبتي ،نوع زمستان و نوع تابستان .با توجه به
سادهتر بودن اين روش نسبت به سيستمهای ديگر (مانند
کوپن) و نيز استفاده از اطالعات اوليه بيشتر مانند تبخير و
تعرق پتانسيل کاربرد فراواني بهخصوص در مناطق خشک و
نيمهخشک پيدا کرده است.

نتايج
انارشيطان از ارتفاع  10متری از سطح دريا در مغدان
بوشهر تا ارتفاع  1216متری در قرغطوييه اسفندقه جيرفت
پراکنش داشت (شکل  .)1حد جنوبي و غربي پراکنش
انارشيطان در ايران بستک در استان هرمزگان با مساحت
 6/9هکتار و مغدان بوشهر با مساحت يک هکتار بود.
همچنين محدوده شمالي آن ،اسفندقه با مساحت  41هکتار و
دلفارد جيرفت با مساحت  90هکتار بود .از ارتفاعات باالتر
به پايين از مساحت رويشگاههای موجود اين گونه کاسته
شد (جدول .)9
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شکل  -1پراكنش جغرافیایی انارشیطان در جنوب ایران

فهرست فلورستیک گونههای همراه
پراکنش دامنه ارتفاعي ( 10تا  1216متری از سطح
دريا) ،حضور در واحدهای فيزيوگرافي مختلف (دشت ،دره
و کوهستان) و توانمندی رويشي در ناحيه اقليمي خليج و
عماني و نواحي ايرانو -توراني باعث شده که گونههايي که
اين درخت را همراهي ميکنند ،سرشتي متفاوت داشته
باشند ،بهطوریکه از گونههای شاخص خليج و عماني

(کهور ،لگجي ،استبرق و کلير) تا گونههای ايرانو -توراني
(بنه ،بادام و گون) و گونههای بياباني (کنار و اسکنبيل) را
بتوان در رويشگاههای مختلف انارشيطان مشاهده کرد
(جدول  .)1در برخي از رويشگاههای مورد مطالعه،
انارشيطان گونه غالب بود .مهمترين گونههای همراه در
رويشگاههای مطالعهشده در جدول  1آمده است.

جدول  -1لیست فلورستیک گونههای همراه انارشیطان در جنوب ایران
رديف

رويشگاه

شکل زيستي

نام فارسي

نام علمي

تيره

جيرفت -دلفارد
1

دشتکوچ -ميجان
عنبرآباد -کويز

فانروفيت

کنار

Ziziphus spina christi

Rhamnaceae

بستک هرمزگان و شهنيا بوشهر
6
9
4

جيرفت -دلفارد
جيرفت -دشتکوچ
جيرفت -دلفارد
جيرفت -اسفندقه
جيرفت -دلفارد

کاموفيت

گون

Astragalus spp.

فانروفيت

بادام کوهي

Amygdalus scoparia

کاموفيت

گلدر

Otostegia persica

Papilionaceae

Rosaceae
Labiatae
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رويشگاه

شکل زيستي

نام فارسي

نام علمي

تيره

مغدان -بوشهر و بستک هرمزگان
9
2
1

جيرفت -دلفارد
جيرفت -دشتکوچ
بوشهر -مغدان
جيرفت -دشتکوچ
جيرفت -ميجان

فانروفيت

بنه

کاموفيت

طارون

فانروفيت

کهور ايراني

Pistacia atlantica

Anacardiaceae

Chenopodiaceae Cornulaca monacantha Delile

Prosopis cineraria

Mimosaceae

0

جيرفت -دشتکوچ

کاموفيت

گيشدر

Periploca aphylla

Asclepiadaceae

5

جيرفت -دشتکوچ

فانروفيت

ريشبز (ارمک)

Ephedra procera

Ephedraceae

10

جيرفت -دشتکوچ

تروفيت

علف پشمکي

Bromus tectorum

Poaceae

11

جيرفت -دشتکوچ

کاموفيت

کاله ميرحسن

Acantholimon sp.

Plumbaginaceae

16

جيرفت -دشتکوچ

کاموفيت

اسکنبيل

Calligonum Comosums

Polygonaceae

19

جيرفت -اسفندقه

کاموفيت

گز رودخانهای

Tamarix spp.

Tamaricaceae

14

عنبرآباد -کويز

فانروفيت

کهورك (جغجغه)

Prosopis

Mimosaceae

19

بوشهر -شهنيا

کاموفيت

ترنجبين ،خارشتر

Alhagi camelorum

Papilionaceae

12

جيرفت -اسفندقه

کاموفيت

درمنه

Artemisia spp.

Asteraceae

11

بوشهر -مغدان

کاموفيت

پشموکي

Aerva persica

Asteraceae

بوشهر -مغدان
10

هرمزگان -بستک -تسان

کاموفيت

(مويرا) لباشير

Pergularia tomentosa

Asclepiadaceae

زيارتعلي
15

هرمزگان -بستک

فانروفيت

ناز بياباني

Andraacnae

Ephorbiaceae

60

بوشهر -شهنيا

کاموفيت

درمنه شرقي

Artemisia scoparia

Asteraceae

61

بوشهر -شهنيا

کاموفيت

گون

Astragalus spp.

Papilionaceae

66

هرمزگان -بستک و زيارتعلي و بوشهر

کاموفيت

Capparis mucronifolia

Capparidaceae

69

هرمزگان -بستک و زيارتعلي

64

بوشهر -شهنيا و هرمزگان -بستک و
زيارتعلي

کور درختچهای( ،کبر،
لگجي ،علف مار)

هميکريپتوفيت گلرنگ ،زرد ،خار خرون
تروفيت

گل گندم

Carthamus oxyacanthus

Asteraceae

Centaurea bruguieri

Asteraceae

69

بستک -تسان

کريپتوفيت

هندوانه ابوجهل

Citrulus colocynthus

Cucurbitaceae

62

بوشهر و بستک

کريپتوفيت

پيچک خاردار ،کليرکاه

Convolvulus spinosus

Convolvlaceae

61

هرمزگان -بستک و زيارتعلي

کاموفيت

سياهفندق ،دانه سياه

Crupinia crupinastrum

Asteraceae

60

هرمزگان -بستک -تسان

ژئوفيت

بورتار ،ناگرد

Cymbopogon olivieri

Poaceae
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رديف

رويشگاه

شکل زيستي

نام فارسي

نام علمي

تيره

65

زيارتعلي

ژئوفيت

کرتکي

Desmostachya bipinnata

Poaceae

90

بوشهر -شهنيا

کاموفيت

باردلنگ ،جوسيخ

Ebenus stellata

Papilionaceae

91

زيارتعلي

تروفيت

منداب

Erucaria spp.

Cruciferae

96

زيارتعلي

هميکريپتوفيت

اسفند رومي بنفش

Fagonia bruguieri

Zygophyllaceae

99

زيارتعلي

کاموفيت

شببوی بياباني

Fortuynia garcini

Cruciferae

94

بستک -تسان

هميکريپتوفيت

شير پنير

Gailonia aucheri

Rubiaceae

99

بستک -تسان

هميکريپتوفيت

شير پنير

Gailonia crucianelloides

Rubiaceae

92

بستک -تسان

هميکريپتوفيت

کروج ،دانهباز

Gymnocarpos decander

Caryophyllaceae

91

بوشهر و بستک

هميکريپتوفيت

گل آفتابي ،گراموز

Helianthemum lippii

Cistaceae

90

زيارتعلي و بوشهر

فانروفيت

دهير ،ديوخار

Lycium shawii

Solanaceae

95

بستک

فانروفيت

شمح

Ochradenus baccatus

Resedaceae

40

زيارتعلي

فانروفيت

پيچ شمعي

Pentaropis spiralis

Asclepiadaceae

41

بستک -تسان

فانروفيت

اسفرزه

Plantago ovata

Plantaginaceae

46

هرمزگان -بستک و زيارتعلي

فانروفيت

کالجوك ،ريشپهن

Platychaete aucheri

Asteraceae

49

هرمزگان -بستک و زيارتعلي

فانروفيت

ريشپهن ،منگری

Platychaete gluscesense

Asteraceae

44

هرمزگان -زيارتعلي

فانروفيت

کهور درختي

Prosopis cineraria

Mimosaceae

49

بستک -تسان

فانروفيت

کهور درختچهای

Prosopis koelziana

Mimosaceae

42

بستک -تسان

کاموفيت

اسپرك ،ورث

Reseda sp.

Resedaceae

41

هرمزگان -زيارتعلي

کاموفيت

گيشبرگ ،اشورك

Rhazya stricta

Apocynaceae

40

بستک -تسان

ژئوفيت

تباشير هندی

Saccharum ravennae

Gramineae

45

بستک -تسان

ژئوفيت

مريمگلي خليجي

Salvia santalinifolia

Labiatae

90

بستک -تسان

فانروفيت

شيرينبيان

Glycyrrhiza glabra

Glycyrizaceae

91

بستک -تسان

فانروفيت

استبرق

Calotropis procera

Asclepladaceae

96

هرمزگان -بستک -تسان

فانروفيت

کرچک (بيد انجير)

Ricinus Communis

Euphorbiaceae

99

هرمزگان -زيارتعلي

فانروفيت

مريمگلي

Salvia sp.

Labiatae

94

هرمزگان -زيارتعلي

تروفيت

استپي آفريقايي

Stipa capensis

Poaceae

99

بستک و بوشهر

تروفيت

گز

Tamarix spp.

Tamaricaceae

92

بوشهر -مغدان

تروفيت

اسپرس درختي

Taverniera spartea

Papilionaceae

91

هرمزگان -زيارتعلي

تروفيت

نيلکي

Tephrosia persica

Papilionaceae

90

هرمزگان -زيارتعلي

تروفيت

مريم نخودی

Teucreium polium

Labiatae
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انارشيطان توانايي تشکيل تيپ و جوامع مختلف را با
گونههای ديگر دارد .بر اساس نتايج ،تيپهای انارشيطان-
کهور ،انارشيطان -کنار ،انارشيطان -بادام کوهي،

انارشيطان -اسکنبيل و انارشيطان -لگجي در رويشگاههای
مختلف اين گياه شناسايي شدند (جدول .)6

جدول  -2تیپ غالب گونههای همراه جنگلی انارشیطان در جنوب ایران
رويشگاه

تيپ غالب گونههای جنگلي

دلفارد جيرفت

انارشيطان -بادام کوهي

دشتکوچ جيرفت

انارشيطان -اسکنبيل

اسفندقه جيرفت

انارشيطان -کنار

شهنيا بوشهر

انارشيطان -لگجي

بستک هرمزگان

انارشيطان -کهور

روضهارم منوجان

انارشيطان -کنار

اقلیم
شاخصهای تعيين نوع اقليم به روش يونسکو در
جدول  9ارائه شده است .ميانگين بارندگي ساالنه شش
ايستگاه هواشناسي در محدوده شش رويشگاه ،بين  100تا
 600ميليمتر متفاوت بود ،بنابراين شرايطي خشک در اين
مناطق حکمفرما است .دمای ساالنه نيز بين پنج تا 99
درجه سانتيگراد متغير بود ،در نتيجه مناطق مورد مطالعه
جزو اقليمهای گرم بهشمار ميروند .حداکثر مطلق دما تا
 99درجه سانتيگراد در ماههای تابستان افزايش مييافت و
حداقل مطلق دما نيز در اين منطقه به پنج درجه سانتيگراد
در دیماه ميرسيد .بر اساس مختصات جغرافيايي ،UTM
بيشترين عرض جغرافيايي که انارشيطان در آن رويش
داشت 9151101 ،در قرغطوييه اسفندقه و کمترين عرض
جغرافيايي ( )9110999در شهنيا بوشهر با شرايط اقليمي
گرمومرطوب بود .رطوبت نسبي در بخشهای شمالي کم و
حدود  96درصد بود ،اما در بخشهای جنوبي به 29
درصد افزايش مييافت .در تمام رويشگاهها ،يک دوره
خشک طوالني  10تا 16ماهه مشاهده شد .در همه
رويشگاهها فقط در زمستان از شدت خشکي کاسته ميشد،
بهطوریکه در اين فصل منحني بارندگي به منحني دما

نزديک ميشد .با توجه به اينکه رويشگاه انارشيطان در
دلفارد جيرفت نسبت رويشگاههای داخل کشور ،بيشترين
مساحت را داشت ،بهعنوان رويشگاه شاخص انتخاب شد.
سپس ،منحني آمبروترميک ماهانه آن براساس دادههای
ايستگاه هواشناسي دهنو جيرفت (سال  )1952که کمترين
فاصله را با رويشگاه دلفارد داشت ،ترسيم شد (شکل .)6
زمینشناسی
بررسي ويژگيهای زمينشناسي رويشگاههای
انارشيطان نشاندهنده تنوع سنگ مادر بود .بهنظر ميرسد
که اين گونه بهنوع سازند زمينشناسي زياد حساس نيست
و بهجز سازندهای تبخيری ميتوان اين درخت را در بوشهر
و هرمزگان بر روی تشکيالت متنوع زمينشناسي مشاهده
کرد (جدول  .)4نتايج نشان داد که بيشتر از  20درصد از
رويشگاههای انارشيطان بر روی رسوبات دوران چهارم
قرار گرفتهاند .رويشگاههای گلپرك دلفارد ،اسفندقه،
دشتکوچ ،نراب جيرفت ،مردهک و گمرکان عنبرآباد بين
دو رشتهکوه محصور هستند و رويشگاه شهنيا و مغدان در
دشتهای منتهي به دريا واقع شدهاند.
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جدول  -3شاخصهای تعیین نوع اقلیم بهروش یونسکو ()UNESCO, 1979
ايستگاه هواشناسي

جيرفت

کهنوج

منوجان

عنبرآباد

هرمزگان

بوشهر

رژيم رطوبتي

خشک

خيلي خشک

خشک

خشک

خشک

خشک

نوع تابستان

خيلي گرم

خيلي گرم

خيلي گرم

خيلي گرم

خيلي گرم

خيلي گرم

نوع زمستان

ماليم

ماليم

ماليم

ماليم

ماليم

ماليم

بارش (میلیمتر)

دما (سانتیگراد)

آذر

آبان

مهر

شهريور

مرداد

تير

خرداد

ارديبهشت

فروردين

اسفند

بهمن

دی

00
10
20
90
40
90
60
10
0

ميانگين دمای ماهانه
ميانگين بارش ماهانه

40
99
90
69
60
19
10
9
0

ماه

شکل  -2منحنی آمبروترمیک ایستگاه دهنو جیرفت (رویشگاه دلفارد جیرفت)
جدول  -4ویژگیهای زمینشناسی رویشگاههای انارشیطان در جنوب ایران
منطقه

دوران -دوره

توضيحات

دلفارد جيرفت

کواترنری

نهشتههای پادگانههای ،آندزيت ،بازالت با مياناليههای توف

مردهک عنبرآباد

ترشياری -پليستوسن مياني

ماسهسنگ ،توف ماسهای -آهک زيستي آواری

گمرکان عنبرآباد

ترشياری -اليگوسن

گرانوديوريت

اسفندقه

سنوزوييک -ترشياری

کنگلومرا و آهک زيستي -آواری ،برشهای آتشفشاني -آبرفتهای جوان رودخانهای

منوجان

مزوزوئيک

آبرفتهای جوان -گدازههای بازالتي

نراب

سنوزوييک -ترشياری

گرانوديوريت

دشتکوچ

سنوزوييک -ترشياری

گرانوديوريت

بوشهر

مزوزوئيک

کنگلومرا و آهک زيستي ،سازندهای تبخيری ،آواری

هرمزگان

مزوزوئيک

کنگلومرا و آهک زيستي ،سازندهای تبخيری ،آواری

جنگلشناسی
بر اساس نتايج ،کمترين ارتفاع درختان انارشيطان
 1/1و بيشترين ارتفاع  10/6متر بود .کمترين و بيشترين
درصد تاج پوشش به ترتيب يک و  60/9بود .تراکم

انارشيطان در رويشگاه های مختلف بين  95تا  106اصله
در هکتار متغير بود (جدول  .) 9ميانگين قطر برابر سينه
برای همه رويشگاه های مورد مطالعه  41/99سانتي متر
بود.
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جدول  -5ویژگیهای جنگلشناسی رویشگاههای انارشیطان در جنوب ایران
ارتفاع از سطح

مساحت

ميانگين ارتفاع

ميانگين قطر برابر سينه

تراکم

ميانگين سطح تاج

دريا (متر)

(هکتار)

(متر)

(سانتيمتر)

(اصله در هکتار)

(متر مربع)

دلفارد جيرفت

1400

90

9

19/9

106

10/9

اسفندقه جيرفت

1954

41

2/9

49/69

09

11

دشت کوچ جيرفت

100

4/1

2/9

94/99

15

10/9

بستک هرمزگان

216

6/9

1/9

26/9

11

10/5

روضهارم منوجان

946

0/92

6/0

65/9

95

0

شهنيا بوشهر

10

6

9/29

14/69

29

2/19

رويشگاه

خاک شناسی
بررسي های ميداني نشان داد که خاك رويشگاه های
انارشيطان اغلب عميق بود و در بيشتر موارد به بيشتر از
يک متر مي رسيد .هرچند در رويشگاه های کوهستاني و
تپه ماهوری ،عمق خاك کم بود .در بعضي از رويشگاه ها
به ويژه در تراس های حاشيه رودخانه ،خاك تحول
چنداني نداشته و بين افق های خاك ،تمايزی زيادی وجود
نداشت .عمق خاك در رويشگاه های دشتي و
مخروط افکنه ها زياد بود و افق های خاك مشخص بودند.
تنوع ژئومورفولوژيکي رويشگاه های انارشيطان باعث
شده است تا ليتولوژی سنگ مادر فقط در نواحي
کوهستان و تپه ماهور بر بافت خاك اثرگذار باشد .در
واحدهای ديگر ،سنگ مادر تأثير مستقيم بر بافت خاك
نداشت و ذرات تشکيل دهنده خاك از مناطق ديگر توسط
آب به رويشگاه منتقل مي شدند .بيشترين نوع بافت
رويشگاه های انارشيطان به ترتيب بافت شني ( 20درصد)،
شني -لومي ( 66درصد) و لومي -شني ( 19درصد) بود.
نتايج ارزيابي ويژگي های فيزيکي و شيميايي خاك
رويشگاه های مورد مطالعه (جدول  )2نشان داد که بين
رويشگاه ها از نظر اسيديته گل اشباع ،تفاوت معني داری
در سطح اطمينان  59درصد وجود داشت و  pHتمامي
رويشگاه ها بين  2/16تا  1/21بود.

جدول  -6ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک رویشگاههای
انارشیطان
ويژگي

ميانگين

اسيديته ()pH

1/9

هدايت الکتريکي ()ds/m

0/92

پتاسيم (درصد)

0/96

ازت (درصد)

0/001

فسفر (درصد)

4/1

شن (درصد)

16

سيلت (درصد)

16

رس (درصد)

12

آهک (درصد)

96

مواد آلي (درصد)

0/16

آهن ()mg/kg

4/02

از نظر هدايت الکتريکي نيز بين رويشگاه های مختلف
در سطح اطمينان  59درصد اختالف معني داری مشاهده
شد (جدول  .)1رويشگاه های بستک هرمزگان و اسفندقه
جيرفت با هدايت الکتريکي  0/04و  0/66ميلي موس بر
متر به ترتيب در رتبه های اول و آخر قرار گرفتند (جدول
 .) 0از نظر مقدار پتاسيم و فسفر ،تفاوت معني داری بين
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تفاوتي در عمقهای مختلف خاك با يکديگر مشاهده نشد.
شاخصهای آهن ،ازت ،فسفر و درصد رس در مکانها و
عمقهای مختلف با يکديگر تفاوت معنيداری نداشتند .فقط
شاخص درصد شن در عمقهای مختلف خاك ،تفاوت
معنيداری را نشان داد.

رويشگاه های مختلف مشاهده نشد (جدول  .)1ازت و
مواد آلي موجود در تمام رويشگاه ها ناچيز بودند.
براساس نتايج تجزيه واريانس (جدول  ،)1شاخصهای
 ،Ec ،pHپتاسيم ،آهک ،مواد آلي و درصد سيلت در
مکانهای مختلف ،تفاوت معنيداری با يکديگر داشتند ،اما

جدول  –7نتایج تجزیه واریانس اثر عمق خاک و مکان برداشت بر ویژگیهای شیمیایی و بافت خاک رویشگاههای مختلف انارشیطان
مشخصه

مجموع

درجه

معنيداری

مشخصه

مجموع

درجه

معنيداری

مربعات

آزادی

مکان

عمق

pH

4/21

69

*0/09

0/19ns

ازت (درصد)

هدايت الکتريکي ()ds/m

1/56

69

*0/06

0/92ns

فسفر (درصد)

49/12

پتاسيم (درصد)

21901/91

69

**0

0/59ns

شن (درصد)

6269/14

69

آهک (درصد)

64990/61

69

**0

0/06ns

سيلت

149/21

69

**0

مواد آلي (درصد)

1/15

69

*0/06

0/51ns

رس(درصد)
(درصد)

425/09

69

0/99ns

آهن ()mg/kg

1002/01

69

0/15ns

0/91ns

** معنيدار در سطح اطمينان  55درصد؛ * معنيدار در سطح اطمينان  59درصد؛

ns

مربعات

آزادی

مکان

عمق

0

69

0/01ns

0/25ns

69

0/1ns

0/5ns

0/51ns

**0
0/95ns
0/00ns

غيرمعنيدار

روضه ارم منوجان با  0/1درصد ،کمترين مقدار بود .مقدار
آهن نيز در منطقه بستک هرمزگان با  19/11ميليگرم بر
کيلوگرم ،بيشترين و در منطقه شهنيا بوشهر با 6/46
ميليگرم بر کيلوگرم ،کمترين مقدار را بهخود اختصاص داد.
مقدار ذرات بافت خاك در مناطق مختلف تغييرات زيادی
را نشان ندادند.

بر اساس نتايج مقايسه ميانگين (جدول  ،)0منطقه
بستک هرمزگان با  pHبرابر با  ،2/16کمترين مقدار را
بهخود اختصاص داد ،اما مناطق ديگر ازنظر  pHتفاوت
معنيداری را نشان ندادند .مقدار پتاسيم بين  11/99تا
 141/59ميليگرم بر کيلوگرم متغير بود .مواد آلي در منطقه
بستک هرمزگان با  0/45درصد ،بيشترين و در منطقه

جدول  –8مقایسه میانگین اثر مکان برداشت بر ویژگیهای شیمیایی و بافت خاک در رویشگاههای مختلف انارشیطان
Silt
)(%

Clay
)(%

9/20ab 0/155bc 9/559c 90/01bc 0/91bc 1/99a

10/69a 9/226a 0/0019a

11/9a

12/19a

65/50bc

6/56ab 0/445bc 9/92c

9/49a 0/0011a

19/19a

0/11b

14/69a

دشتکوچ جيرفت 141/59a 0/96abc 1/21a

4/49ab 0/110bc 0/14c

4/51a 0/0029a

19/9a

10/69a 11/19a

بستک هرمزگان 2/16b

0/04a

29/90b

19/11a 0/400a 15/09a

4/91a 0/0016a

19/19a 11/26ab 16/9a

روضه ارم منوجان 1/40a

0/2ab

10/9c

0/055c 91/20b

6/92b

4/66a 0/0016a

19/9a

0/61b

15/9a

1/46a

0/2ab

11/99c

0/102c 91/15b

6/46b

4/46a 0/0021a

11/26a

0/61b

14a

رويشگاه
دلفارد جيرفت

pH

اسفندقه جيرفت 1/46a

شهنيا بوشهر

EC
)(ds/m

0/66c

K
)(mg/kg

Caco3
)(%

OM
)(%

Fe
)(mg/kg

N
)(%

P
)(%

Sand
)(%
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فنولوژی
در بيشتر رويشگاههای مورد مطالعه ،غنچهها در اواخر
اسفندماه نمايان شدند و گلها از اوايل فروردينماه شروع به
شکفتن کردند که تا اواخر ارديبهشتماه اين عمل ادامه
داشت .ميوهها از اول ارديبهشتماه فقط در يک رويشگاه
بذرده کشور (دشتکوچ جيرفت) تشکيل شدند و تا اواخر
ارديبهشت وجود داشتند .با گرم شدن هوا در اواخر
ارديبهشت ،ميوههای رسيده شروع به ريزش ميکردند .وزن
بذر انارشيطان خيلي سبک بود ،بهطوریکه وزن هزاردانه آن
شش گرم اندازهگيری شد .همچنين ،درصد قوه ناميه بذر اين
گونه کم بود .بهدليل کاهش سريع قوه ناميه بذر با گذشت
زمان ،بذرها بايد بالفاصله پس از رسيدن کشت شوند.
سادهترين روش تکثير اين گونه با بذر است .البته بذرهای
انارشيطان بهمنظور تسريع در جوانهزني و شکستن خواب که
بيشتر مربوط به خواب پوسته بذر است ،نياز به تيمارهای
خاصي دارند .روش تکثير ديگر ،استفاده از ريشهجوش
است .ريزش برگها هرچند کم ،اما در مدتي از سال رخ
ميداد .در بيشتر رويشگاهها در فصل زمستان و در بعضي
رويشگاهها ،در فصل تابستان تعدادی از برگها شروع به
ريزش ميکردند .از مهمترين آفات درخت انارشيطان
ميتوان به سرخشکيدگي آن اشاره کرد که در منطقه دلفارد
جيرفت در سالهای اخير باعث خسارت شديدی شده است.
علت اصلي آن را ميتوان به افت شديد سفرههای آب
زيرزميني نسبت داد.

بحث
انارشيطان ،درخت يا درختچهای است که بر اساس نتايج
پژوهش پيشرو ،در محدوده جنوب ايران بين دو حد
ارتفاعي  10متری از سطح دريا در مغدان بوشهر و 1216
متری از سطح دريا در قرغطوييه اسفندقه جيرفت پراکنش
داشت .اين يافته با نتايج  )6001( Tewariکه بيشترين
ارتفاع رويش اين گياه را  1600متر از سطح دريا گزارش
کرد ،مطابقت ندارد .رويش در اين دامنه ارتفاعي ( 10تا
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 1216متری از سطح دريا) نشان ميدهد که اين گياه وابسته
به ارتفاع خاصي نيست ،بنابراين در دامنه ارتفاعي وسيعي
قابل کشت است .در نتيجه ،عامل ارتفاع تا حدودی جزو
عوامل محدودکننده برای توسعه کشت آن محسوب نميشود.
بررسي ويژگيهای جنگلشناسي نشان داد که از اين نظر
بين رويشگاههای مختلف ،تفاوتي قابل مالحظه وجود
داشت ،بهطوری که رويشگاه دلفارد جيرفت بهعلت شادابي
نسبي و تراکم بيشتر در مقايسه با رويشگاه شهنيا بوشهر
وضعيت بهتری داشت .علت فقير بودن وضعيت رويشگاه
شهنيا بوشهر را ميتوان وجود امالح (نمک) زياد در خاك،
رقابت بر سر منابع و گرم بودن هوا دانست .مهمترين عامل
محدودکننده در توسعه اين گياه در خاكهای جنوب ايران
ميتواند شوری خاك باشد .شايد بتوان غني و فقير بودن دو
رويشگاه مذکور را به دوری و نزديکي به روستاهای مجاور،
قرار گرفتن رويشگاه شهنيا در وسط روستا و مقدار استفاده
روستانشينان مرتبط دانست.
بين رويشگاههای مختلف از نظر ويژگيهای فيزيکي
خاك تفاوت زيادی وجود نداشت که علت اين را ميتوان به
تشابه در موقعيت فيزيوگرافي ،شيب بهنسبت ماليم و جهت
دامنه که رو به جنوب بود ،نسبت داد .بيشترين نوع بافت
خاك رويشگاههای انارشيطان بافتهای شني و شني -لومي
بودند .نتايج مذکور با يافتههای  Shafaghو همکاران
( Zolfaghari ،)6010و همکاران ( )6011و  Hoseiniو
همکاران ( )6000که بافت سبک شني و شني -لومي را
بهترين بافت خاك برای رشد انارشيطان دانستند ،مطابقت
دارد .حضور انارشيطان در واحدهای تپهماهور،
مخروطهافکنهها ،دشتهای رسوبي و کوهستان باعث شده
است که ليتولوژی سنگ مادر فقط در نواحي کوهستان و
تپهماهور بر بافت خاك تأثير داشته باشد ،اما در ديگر
واحدها ،سنگ مادر تأثير مستقيم بر نوع بافت خاك نداشت
و ذرات تشکيلدهنده خاك از ديگر مناطق توسط آب و يا
باد به رويشگاه منتقل ميشدند .اين نتايج ،نشاندهنده توقع
کم انارشيطان و حساسيت کم آن به شرايط فيزيوگرافي و
ويژگيهای فيزيکي خاك است ،بنابراين ميتوان آن را يک
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گونه مناسب برای جنگلکاری در مناطق گرموخشک معرفي
کرد .اين يافته با پيشنهادهای  Aslamو همکاران (،)6005
 )6005( Singhو  Saffariو  )6014( Molaieهمسو است.
پژوهشگران مذکور ،اين درختچه را گونهای کمتوقع،
رودخانهزی و مناسب مسيلهای با خاك عميق و
تپهماهورهای با خاك سطحي دانستند .آنها انارشيطان را
برای حفاظت آب و خاك ،بيابانزدايي و نيز حاصلخيز
شدن خاك و ايجاد پوشش گياهي زيبا در مناطق خشک و
نيمهخشک پيشنهاد کردند .يافتههای مربوط بهويژگيهای
فيزيکي خاك نشان داد که بين متغيرهای رس ،سيلت و شن
تا حدودی در تمام مناطق ،اختالف معنيداری مشاهده نشد.
بررسيها نشان داد که اين درخت به شوری بهنسبت حساس
نبود و ضمن حضور بر روی تراسها و دامنههای با زهکشي
بهنسبت خوب ،در آبرفتهای ريزدانه نيز توان استقرار
داشت.
در بيشتر رويشگاههای انارشيطان ،گلها از اواخر
اسفندماه شروع به شکفتن کردند و تا نيمهارديبهشتماه
گلدهي ادامه داشت .در بعضي از رويشگاهها مانند رويشگاه
دلفارد جيرفت اين گونه در هر سال دوبار (يکبار در اوايل
فروردين و دفعه دوم در اوايل آبانماه) گل توليد ميکرد.
ميوهها (فقط در رويشگاه دشتکوچ جيرفت) در ارديبهشت
تشکيل شدند و اواخر ارديبهشت با گرم شدن هوا شروع به
ريزش کردند .ريزش برگها هرچند کم و در مدتي از سال
رخ داد ،اما در بعضي رويشگاهها همزمان با تشکيل ميوهها،
تعدادی از برگها شروع به ريزش کردند .زمان ريزش
برگها در مناطق مختلف ،متفاوت بود .ريزش برگ در
رويشگاه دلفارد جيرفت در دی و بهمنماه و در منطقه شهنيا
و مغدان در بوشهر ،تير و مردادماه رخ داد .علت آن را در
دلفارد ميتوان کاهش دما و در منطقه شهنيا و مغدان بوشهر،
افزايش دما دانست .افزايش دما ،موجب افزايش تبخير و
تعرق و کاهش دسترسي گياه به آب ميشود و واکنش
کاهش برگ را برای سازگاری بههمراه دارد .مطلب مهم
ديگر در مورد اين گونه ،عدم زادآوری آن بود که در همه
رويشگاههای مورد بررسي بهجز رويشگاه دشتکوچ
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جيرفت مشاهده شد .بهعبارت ديگر ،توليد بذر در بيشتر
رويشگاهها بهدليل ريزش گلها با محدوديت مواجه بود و
اين خود عامل اصلي عدم زادآوری بود.
نتايج بررسي ويژگيهای شيميايي خاك نشان داد که در
بيشتر رويشگاههای مختلف از نظر اسيديته گل اشباع تفاوت
معنيداری وجود نداشت که با نتايج  Shafaghو همکاران
( )6010مطابقت داشت pH .تمامي رويشگاهها بين  2/16تا
 1/21بود که با يافتههای  Zolfaghariو همکاران ()6011
که  pHخاك رويشگاه انارشيطان در بوشهر را خنثي گزارش
کردند ،همخواني دارد .علت آن ميتواند آبرفتي بودن خاك
و آبشويي زياد خاك رويشگاهها باشد .از نظر هدايت
الکتريکي ،بين رويشگاههای مختلف در سطح اطمينان 55
درصد ،اختالف معنيداری مشاهده شد .از اين نظر،
رويشگاههای بستک هرمزگان و اسفندقه جيرفت با هدايت
الکتريکي  0/04و  /66ميليموس بر متر بهترتيب در
رتبههای اول و آخر قرار داشتند که علت آن را ميتوان
مجاورت با دريا ،وجود گنبدهای نمکي و سازندهای
تبخيری در هرمزگان دانست .ازت و مواد آلي موجود در
تمام رويشگاهها ناچيز بود که دليل آن ميتواند شني بودن
بافت خاك ،افزايش نفوذپذيری ،عدم تکامل خاك ،پديده
آبشويي و تجزيه سريع مواد آلي باشد.
درمجموع ،پژوهش پيشرو توانست اطالعات بهنسبت
کاملي در خصوص آتاکولوژی انارشيطان در اختيار
جنگلبانان قرار دهد که توجه به آنها ميتواند در موفقيت
بيشتر برنامههای احيايي جنگل با اين گونه سودمند باشد.
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Abstract
This study aimed to identify the silvicultural characteristics, geological structure, soil and
climatic characteristics, and to form a table for the ecological needs of the Tecomella undulata
(Roxb.) Seem. Six T. undulata habitats in southern Iran were selected following specification of
their range of occurrence. The results indicated the distribution of T. undulata in warm and
southern Iran, from the coast of Persian Gulf at a height of 10 meters a.s.l in Moqdan (Bushehr)
to 1612 meters a.s.l in Esfandaghe (Jiroft). Annual rainfall of the study area is 100 to 200 mm
with an average annual temperature of 5 to 50 °C. The habitats had mostly light to moderate and
more sandy to loamy sandy soil texture with low water storage capacity. The soil was rich in
potassium, yet very poor in nitrogen and organic matter, the average acidity of saturated sand
was 7 to 8 and its conductivity was 0.5 mm/m, which predominantly lie on sediments of the
Quaternary and Tertiary periods. The average density of T. undulata per ha in the six habitats
was 75. In addition, results showed the maximum height of 10.2 m and the mean diameter of
47.35 cm. The mean canopy area was 13.2 m2 (ranging between 1 and 20.5 m2). The flowering
stage of T. undulata species usually starts in late march to the middle of May. Furthermore, seed
ripening occurs in late June and early May in the habitats associated with the best acorn
production (Dasht-e kooch- Jiroft). Natural propagation of T. undulata is carried out through
the seeds and roots sprouts. The results of this study provided useful information about
autecology of T. undulata.
Keywords: Natural regeneration, phenology, Saharo-sindian, seed maturation, soil texture.

