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 چكيده
 1500تا  100ارتفاعي پاكستان بين دو حد حدفاصل بشاگرد تا مرز ،گازرخ در ايران محدود به هرمزگان و بلوچستان پراكنش

سندي واقع شده  -ي گزروغن در ناحيه اقليمي صحاراها رويشگاه. باشد ماهورها مي متر از سطح دريا در نواحي كوهستاني و تپه
، هاي تابستانه ميليمتر با بارش 200-180 ساليانه ميانگين بارندگي، هاي معتدل بدون يخبندان زمستان، اي گرمه كه داراي تابستان

در زون مكران بر روي  گازرخ بيشتر. باشد ميليمتر مي 3448تبخير ساليانه متوسط و  گراد سانتيدرجه  27 ميانگين دماي ساليانه
سنگ  غالب آنها را ماسه شناختي سنگ شود كه نگهران، گوردك و ركشا ديده ميشناسي ترشياري و سازندهاي آ تشكيالت زمين

بندرت شكافدار، شيل و شيست تشكيل داده و در مناطق مختلف كنگلومرا، سنگهاي دگرگوني، سنگ آهك، سنگهاي آذرين و 
 سنگين بوده و نسبت بهوسط تا خاك در اين تشكيالت داراي عمق كم تا متوسط و بافت آن مت. شود مارن نيز در آنها ديده مي

گازرخ يك گونه . يتي از نظر شوري ندارددمتر بوده و محدو بر  زيمنس دسي 78/1الكتريكي  و هدايت 98/7داراي اسيديته 
هاي جديد آغاز  ها و برگ با رشد سرشاخهخود را با آغاز بارشهاي پاييزي و كاهش شدت گرما، رشد رويشي سبز بوده كه  هميشه
 .يابد بهمن شروع شده و تا فروردين ادامه مي اواخراز  آنگلدهي  .كند مه پيدا مياداآن  رشدتا شروع گرما در بهار و  نموده
ها شروع به رسيدن نموده و  ي ظاهر شده و در نيمه دوم خرداد ميوهيهاي انتها هاي سبزرنگ از اواخر فروردين بر روي شاخه نيام

 سببو نموده با مشكل مواجه  را تلقيح گلهاوقوع بارندگي در طول دوره گلدهي، . ندنماي در اواخر خرداد بذرها ريزش مي
 ها رويشگاهشده تا  سببشناسي  سازند زمين نوع گازرخ به وابستگي. شود مياختالل در بروز ديگر مراحل فنولوژي در گياه 

ميانگين تراكم درهكتار . باشد ه و تراكم آنها كم ميها در طبيعت داراي الگوي تصادفي بود پايه پراكنش. حالت منقطع داشته باشند
البته . باشد مي درصد 5/3پوشش توده برابر  و درصد تاج متر سانتي 6/29متر، ميانگين قطر تنه  16/3پايه، متوسط ارتفاع  29

هاي  چنين تنشها مسن تا ميانسال بوده و بعلت كهولت سن و هم اغلب پايه. شود مشاهده ميبندرت زادآوري طبيعي خيلي 
  .اند بخود گرفتهزاد  و شاخه اي ها فرم درختچه خيلي از پايهو قطع درختان،  سرماهاي ادواري مانندمحيطي 

 

  شناسي جنگلپراكنش،  ،سندي -صحاري فنولوژي، :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
، Moringaceae گازرخ يا گزروغن متعلق به خانواده

تاكنون از  .باشد مي perergrinaو گونه   Moringaجنس
تا چهارده  (Steinitz et al., 2009)خانواده سيزده اين 
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در دنيا گزارش شده است كه  (Anwar et al. ,2005)گونه 
پراكنده  جهان گرمسيري در مناطق گرمسيري و نيمه

 أمنشهاي مورينگا در اصل از هندوستان  همه گونه. اند شده
اي گرم دنيا راه اند و از آنجا به بسياري از كشوره گرفته
هاي  گونه. (Sanchez –Machado et al., 2006)اند  يافته

شكل  هاي زيادي از نظر مختلف اين جنس تفاوت
 Mگازرخ . كاربرد دارند ظاهري، نيازهاي رويشگاهي و

.peregrina  ها  گونهديگر در بين  رابيشترين گسترش
حوالي عرض ( داشته و رويشگاه آن از حوالي درياي مرده

شروع شده و بطور پراكنده در طول  )درجه شمالي 30
سواحل درياي سرخ تا شمال سومالي و حوالي شبه جزيره 

امارت عربي متحده، (عربستان تا دهانه خليج فارس 
  .دارد گسترش...)  عربستان، فلسطين و

 و  هاي سيستان جنوب استان در ايران در گازرخ
 ، دسك،شهر، بنت، دهان سرحه، نيك تنگ( بلوچستان

 رويش دارد) بشاگرد (هرمزگان  و) بافتان و فنوج پيشين،
)Javanshir, 1994 وMozaffarian, 2005 .(اين گونه در 

بيش تعرق  تبخير و قابليتخشك با  نيمه مناطق خشك و
كشور  درگزروغن . سال رويش دارد متر در ميلي 2000 از

ا سطح دري از متر 2000تا  1000دامنه ارتقاعي  عمان در
عمده ). Gebauer et al., 2007( پراكنش دارد

 ز دسترسدور ا ي اين گونه مناطق مرتفع وها رويشگاه
ي اين گونه به ها رويشگاهبه عبارت ديگر . باشد انسان مي

 ديگر در هرچند .است مناطق كوهستاني محدود شده
چنين  آنها رويش دارد، كشورهاي منطقه كه اين گونه در

 دراما ). Hegazy et al., 2008(ود ش مشاهده مي يوضعيت
مصر اين گونه فقط در مناطق  مانندبرخي از كشورها، 

. سينا مشاهده شده است سرخ و جنوبكوهستاني درياي 
 شمال شرق آفريقا و بعد جهاني، اين گونه در ولي در

از نظر ). Boulos, 1999( جنوب غرب آسيا رويش دارد
اراضي پوشيده از  اين گونه در معمول بطوراراضي، نوع 
 و ها ريزه، كه مشخصه اراضي مشرف به آبراهه سنگ
دامنه . ستهاي مناطق كوهستاني است ديده شده ا شيب

هاي جنوبي،  انتشار گزروغن در هرمزگان محدود به دامنه

هاي  دامنه رويدر بلوچستان  ليشرقي و غربي بوده و
در بستر  بندرتاين درخت . شود مشاهده مينيز  شمالي

سيل و نقاط پست حضور داشته و رطوبت باالي خاك از م
 شود عوامل محدودكننده انتشار آن محسوب مي

(Javanshir, 1994).  جمعيت  8تحقيقات انجام شده روي
كه  دادهدرياي سرخ نشان  غرب گزروغني در در شمال

ادامه  بهمنآغاز شده و تا  آذرماهرشد رويشي گزروغن در 
هاي گل ظاهر  غنچه واسط فرورديناتا  اسفنداز . يابد مي
موسم گلدهي  آخر فروردينتا از اواسط و  شوند مي
بر روي  تيرتا اواسط  اوايل ارديبهشتها از  ميوه. باشد مي

 اواسط مردادتا  اواخر تيربذرها از . شوند ها ظاهر مي شاخه
اواخر مرحله ركود و خواب از . نمايند شروع به ريزش مي

 مناطق مرتفعدر . يابد ادامه مي يل آذراواو تا  آغاز مرداد
 ,.Hegazy et al)شود آغاز ميخير أتمراحل فنولوژي با 

مراحل فنولوژي در خير أت سببافزايش ارتفاع .  (2008
M. peregrina گردد مي (Bertiller et al., 1990) . در

نواحي خشك، رطوبت قابل دسترس و حرارت از عواملي 
 دهند قرار ميثير أترا تحت  هستند كه رفتار فنولوژيكي

(Nilsen, 1981) . مطالعات(Ghazanfar, 1997)  در كشور
كه شروع و دوره  دهد ميعمان بر روي گزروغن نشان 

  .رويش و گلدهي، با ميزان بارندگي همبستگي دارد
اين درخت به نامهاي گزروغن، گزروگني و گازرخ در 

ي بلوچستان معروف بوده كه اشاره به شباهت سيما
ظاهري آن به درخت گز و توليد روغن از اين درخت را 

 و فابليتگازرخ يك درخت چندمنظوره بوده . دارد
 ،آجيلمين أتتوليد علوفه، تغذيه وحوش،  ،حفاظت خاك
 توليد روغن صنعتي و سوخت روستايي ،روغن خوراكي

در عربستان  .باشد را دارا مي با ارزش اقتصادي باال
ت بر روي خصوصيا(Tsaknis, 1998) تحقيقاتي توسط 

   & Al-Kahtani .ه استشد انجامروغن گونه گازرخ 
)1993(Abou-Arab   و)1995 (Al-Kahtani,  ميزان

درصد  9/53روغن بذرهاي گازرخ در منطقه عربستان را 
 داراي  Moringaهاي مختلف  بذر گونه .دنكن ذكر مي

را سبب كه كاهش طول عمر بذر  بودهدرصد زياد روغن 
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امكان نگهداري طوالني  (Mirzaie et al., 2007). گردد مي
 ،هاي معمولي وجود ندارد مدت بذرها در سردخانه

ناميه خود را از دست  سال قوه 2كه بذرها بعد از  يطور به
آنها در حد صفر درصد كاهش  زني جوانهميزان  داده و

اكولوژي گونه گازرخ  زمينه آت در ).Price, 2000(يابد  مي
فقط دكتر  ،دسترس نبوده اطالعات چنداني درايران در 

به معرفي اين گونه از بشاگرد  1994جوانشير در سال 
محدوه انتشار  در اين نوشتار. است  پرداختههرمزگان 

آن  فنولوژيگازرخ در ايران، خصوصيات رويشگاهي و 
هاي بجا  عرصهضمن حفظ و حراست  تا بتوان ارائه شده

   .داد آنرا در منطقه گسترش ، توسعه و كاشتمانده
  

  ها مواد و روش
سندي در  -اين تحقيق در ناحيه اقليمي صحارا

و هرمزگان انجام بلوچستان  سيستان ومحدوده استانهاي 
هاي گرم با تابستانهاي بسيار گرم  گرديد كه در زمره بيابان

ميانگين دماي  ،يخبندان دوره و زمستانهاي معتدل بدون
متوسط تبخير ساليانه  ،گراد سانتيدرجه  27تا  24ساليانه 

 200 – 150بين ساليانه  ميانگين بارندگيو  ميليمتر 3448
بوده كه با افزايش ارتفاع بر ميزان آن افزوده  ميليمتر متغير

ريزشهاي جوي تابستانه از ديگر ويژگي اين . شود مي
نزوالت را شامل شده و درصد  30-20بوده كه منطقه 
ون بوده و بهمين علت از شدت بااليي مونس أمنشداراي 

هاي شيبدار  بر روي دامنه عمده عرصه. باشد برخوردار مي
منطقه بشاگرد و  ارتفاعات و تپه ماهورهايو سنگالخي 

 ازكه  واقع شدهكوههاي مكران  رشتهبلوچستان جنوبي در 
شمال پيشين تا  شروع شده وغرب آنگوران در  حوالي

ترين سنگهاي اين  قديمي .ودش كشيده مي )پاكستانمرز (
 -هاي رنگي بوده كه متعلق به كرتاسه فوقاني زون آميزه

) توربيديتي(رسوبات ضخيم فليش  و باشند پالئوسن مي
شكل  شيستسنگ، شيل و  از ماسه كهائوسن و اليگوسن 

 خاك رويشگاه .باشد هاي آن مي از مشخصه اند گرفته
آن سبك تا  قليايي و بافت داراي عمق كم تا متوسط، 

  .باشد ميمتوسط 

 Moringa توان به آن ميهاي گياهي عمده  از گونه 

peregrina ،Acacia ehrenbergiana ،Periploca 

aphylla ،Ficus johannis ،Salvadora oleoides ،
Ziziphus spina- christi ،Capparis decidua ،

Ephedra foliata ،Nannorhops Ritchieana ،Vitex 

negundo  وDalbergia sissoo  نموداشاره.  
ي ها رويشگاهمحدوده پراكنش،  شدن پس از مشخص

ثبت مراحل  برايعمده مورد شناسايي قرار گرفتند و 
انتخاب و در هر  در مناطق مختلف رويشگاه 12 ،فنولوژي
. شدند و مشخص گذاري تمعالميانسال پايه  3 ،رويشگاه

مراجعه و مراحل روز به رويشگاه  15به فاصله زماني هر 
  . گرديدثبت  فنولوژي

براي تعيين تراكم و درصد پوشش تاجي و 
ترانسكت با تعداد نمونه “شيوه  ازخصوصيات كمي 

برداري كه بيشتر  اين روش نمونه .داستفاده گردي ”ثابت
هاي جگين  هاي تنك كاربرد دارد در جنگل براي جنگل

ايتبخش بندرعباس مورد بررسي قرارگرفته و نتيجه آن رض
در اين روش ترانسكت يا  . (Zobeiri, 2007)بوده است

در ، درخت 5منظم تصادفي شامل  صورت بهخط نمونه 
طول ترانسكت . شود گيري مي پياده و اندازه درختزار

 5گيري  و نكته اساسي اندازه شتهبستگي به تراكم توده دا
جهت ثبت خصوصيات . باشد ترانسكت مي درخت در هر

منطقه كليد  ،گونه، ابتدا در هر رويشگاهكمي و كيفي 
شيوه تصادفي، قطعات نمونه معين  و با استفاده ازمشخص 

 در محل تعيين شدتراكم  بسته بهسطح قطعه نمونه  .ندشد
 30تعداد قطعات نمونه . تا يك هكتار متغير بود 5/0و بين 
و  مساحتبا توجه به  كه تعداد آنها در هر رويشگاه عدد

خصوصيات خاك،  بررسي جهت .اوت بودواريانس متف
و  90-61، 60-31، 30-0هاي  پروفيل حفر و از عمق 90
از  تجزيهبرداري و جهت  ي نمونهمتر سانتي  <91

كشور تحقيقات جنگلها و مراتع سسه ؤمآزمايشگاه خاك 
  .استفاده شد

تراكم، ( شناسي متغيرهاي جنگل مانند ها دادهآناليز براي 
و ) طر برابر سينه، قطر تاج، طول تنهارتفاع، قطر يقه، ق
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اسيديته، هدايت الكتريكي، آهك، سديم، كلسيم، ( خاك
 )منيزيم، پتاسيم، فسفر، ازت، مواد آلي، رس، سيلت، شن

 SPSS 14آماري هايافزار نرماز ها   نجهت مقايسه ميانگي و

 رسم گرافها و منحني آمبروترميك از   براي و SASو  

Excel 2003 افزار  هيه نقشه پراكنش از نرمو براي ت
ArcGIS  است شدهاستفاده. 

  
  نتايج

  پراكنش
حوالي  بوده و از گرمسيري نيمههاي  گزروغن از گونه

درياي مرده در غرب شروع شده و بطور پراكنده در طول 

جزيره  سواحل درياي سرخ تا شمال سومالي و حوالي شبه
بي، عرمتحده ت اامار(عربستان تا دهانه خليج فارس 

شرق ايران گسترش  و جنوب...)  عربستان، فلسطين و
گسترش گازرخ در ايران محدود به هرمزگان و . دارد

در محدوده  بلوچستان شده و بصورت يك نوار باريك
از شهر شيب    35  26ْو  55   ْ25هاي جغرافيايي عرض
بشاگرد شروع  واقع در) 53   ْ57ايي يطول جغراف( كاله 

طول ( پاكستانمرز  سول در عات بنگيشده و تا ارتفا
متر  1500تا  100بين دو حد ارتفاعي) 39  61ْجغرافيايي 

  .)1شكل( گسترش دارد

  

    
  هاي طبيعي گازرخ در ايران نقشه پراكنش رويشگاه -1 شكل
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  پراكنش ارتفاعي گازرخ در ايران -2شكل

  
نشان  1390تا  1387بررسيهاي ميداني طي سالهاي 

گازرخ در محدوده ارتفاعي  يها رويشگاهبهترين داده كه 
متر و باالتر از  200تر از  متر بوده و در پايين 800ا ت 400

). 2شكل( يابد متر، سطح گسترش گازرخ كاهش مي1200
 توان به گزروغن در بلوچستان ميي مهم ها رويشگاهاز 

شيك، جنوب سرحه، بند قلمي، تراتي، ك آبشكي، تنگ
 بافتان، دوراهي چانف، چتكول، چيدگي، توتان، دره فنوج،

، )كوه درگزي( سول، كتيج دهان، شرق بنگي كوه سفيد،
توك، مدوحي،  گپ كوراندپ، شرق مزور، كلچات، كس

شكرجنگل، دسك،  ،دفتولك كسكان،ملوران، نرموك، 
و در بشاگرد هرمزگان به  هيتو  دستگرد بنت،

سگركند، كوه  ، شهرپم، بارشكان،سردشت يها رويشگاه
 وريز  ون، كهور، درنگ مدو، بن دزدي، دهوست، گره

  .اشاره نمود كن مل
  خصوصيات اقليمي

بخش در  شهر كه با توجه به موقعيت جغرافيايي نيك
قرار دارد از آمار هاي طبيعي گازرخ  رويشگاه مياني

. استفاده شد منحني آمبروترميكهواشناسي آن جهت رسم 
دهد  يز انجام شده روي اطالعات هواشناسي نشان ميآنال

 510با ارتفاع  شهر نيكحرارت ساالنه  درجه متوسطكه 
كه با ارتفاع  گراد سانتيدرجه  8/27 متر از سطح دريا برابر

متري  880و در  2/28متري  120تغيير يافته و در ارتفاع 
متوسط دماي كمينه . باشد مي گراد سانتيدرجه  5/25برابر 

 متوسط دماي بيشينه و )ماه بهمن( گراد سانتيدرجه  7/11
ميانگين . باشد مي )خردادماه( گراد سانتيدرجه  7/42

كه با ارتفاع از سطح  است متر ميلي 9/190 ساليانه بارندگي
 120 متري به 120كه در ارتفاع  طوري هب كند، ميدريا تغيير 

  213آنگهران به  در يمتر 950ميليمتر و در ارتفاع 
 7/36ميانگين رطوبت نسبي هوا . يابد ميليمتر افزايش مي

كه  طوري به ،تر بوده تر مرطوب كه در اراضي پست درصد
بعلت  .يابد درصد افزايش مي 51 متري به 120در ارتفاع 

نسبت زياد  گرما و خشكي شديد ميانگين تبخير ساليانه به
 8ي طوركل به. ميليمتر گزارش شده است 3591و تا ميزان 

گراد  درجه سانتي 25سال دماي ميانگين باالتر از از ماه 
فصل كه دهد  منحني آمبروترميك نشان مي. باشد مي

ماه،  رسد و بجز دي ماه در سال مي 11خشك طوالني و به 
تر از منحني حرارت  ها منحني بارندگي پائين در ديگر ماه

  ).3شكل( قرار دارد



  بررسي برخي از ويژگيهاي آت اكولوژي گونه گازرخ در جنوب ايران  486

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

10

20

30

40

50

60

70

80

�, ��+) ���* ����,  ( � (ت� )��� )*/��� )م� ((��� %��� ��*! )آ� �,

����
����
���
���
����
���

�
C
)����

����
���
���
����
���
���

�

m
m
)

, (!(م�����

���$$'

  
  منحني آمبروترميك نيك شهر - 3شكل 

  شناسي جنگل
هاي  در رويشگاهتراكم تجزيه واريانس  :تراكم
ها اختالف  بين رويشگاهكه دهد  نشان ميمختلف 

ي ها رويشگاهو  وجود دارد درصد 5در سطح داري  معني
بلوچستان نسبت به هرمزگان از تراكم بيشتري برخوردار 

مربوط به تنگ فنوج و  بيشترين تراكم كه طوري بهباشند  مي
تعلق پايه در هكتار  2و  86 ترتيب بهكمترين به بارشگان 

  . دارد
تجزيه واريانس ارتفاع در بين  :ارتفاع درخت

ي ها رويشگاهدار بين  نشان از اختالف معني ،ها رويشگاه
داشته و بلندترين ارتفاع به دهوست و  راهرمزگان 

. باشد متر مي 9/2و  8/4 ترتيب به  بارشكانترين به  كوتاه
دار نبوده و  ي بلوچستان تفاوت معنيها رويشگاهبين 

و حداقل به رودگلندام ) متر 83/3(حداكثر ارتفاع به بنت
  . باشد مي) متر17/2(

داري  ي مختلف تفاوت معنيها رويشگاهبين  :قطر يقه
 به بنت و كمترين به يقه مشاهده شده و بيشترين قطر

  .تعلق دارند متر سانتي 10/4و  3/37 ترتيب به بارشكان
ي مختلف تفاوت ها رويشگاه بين :تاج پوشش

 كه طوري به، مشاهده شد درصد 5در سطح  يدار معني

 مترمربع 40/3با  بارشكانو  5/31بنت با  هاي رويشگاه
  .دنقرار دار هاي اول و آخر رتبهدر  ترتيب به

  
  فنولوژي

همن گازرخ با مناسب شدن دما و رطوبت از اواخر ب
ماه شروع به گلدهي نموده و گلهاي سفيد متمايل به 

دوره  ؛شوند هاي جوان ظاهر مي بر روي شاخه آن صورتي
ماه  ماه ادامه داشته و از فروردين گلدهي تا اواخر فروردين

بتدريج رشد نموده  كه شوند هاي سبز رنگ ظاهر مي  غالف
و در اواسط خردادماه شروع به زرد شدن و درنهايت 

از اواخر خرداد با شكاف طولي، . شوند اي رنگ مي هقهو
با شدت  .شوند ها باز شده و بذرها پراكنده مي غالف

گرفتن گرما، گزروغن در يك حالت كمون قرار گرفته و 
در اواخر آبانماه با كاهش شدت گرما و وقوع 

شود  هاي پاييزي، رشد رويشي در گياه شروع مي بارندگي
با . يابد ماه ادامه مي در فروردينكه تا زمان تشكيل ميوه 

هاي بيضي شكل در انتهاي  شروع رشد رويشي برگچه
دوام بوده و در اواخر  شوند كه خيلي كم ها ظاهر مي شاخه

  ).1جدول( كنند فروردين با گرم شدن هوا ريزش مي

  



    487    3      شمارة     21                                       فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

  هاي فنولوژي در گزروغن تقويم زماني پديده - 1جدول
 رويشگاه

فنولوژي
تكلچا دوراهي چانف  بمپور كوه دزدي بگابند بنت كنشكي تنگ فنوج 

7/11- 1/10ظهور غنچه  1/10-30/11  23/9-30/101/10-7/111/10 -30/118/10 -7/11  1/11 -15/11  27/11-4/12  
30/12- 1/12ظهور گل  22/11-30/12  1/11-30/121/12-30/128/12 -30/128/11 -30/12  16/11-30/11  5/12 -30-12  
12-30-23/12گلدهي كامل  22/12-30/12  1/12-30/1223/12-30/1223/12-7/123/12-7/1  1/12 -31/1  15/12-30/12  
7/2- 15/1تشكيل ميوه  8/1-7/223/12-22/116/1-7/28/1-31/116/1 -31/1  01/2 -31/2  15/1 -30/1  
21/3-8/3رسيدن ميوه  15/3-21/316/2-22/38/3-22/38/3-31/31/3-21/3  01/4 -15/4  15/4 -30/4  
30/3- 15/3رسيدن بذر  21/3-30/38/3-22/315/3-30/315/3/30/322/3 -31/3  7/4-15/4  15/4 -30/4  
31/3- 23/3ريزش ميوه  8/3-31/38/3-31/316/3-7/416/3 -31/323/3 -7/4  7/4- 21/4  20/4 -30/4  
15/4-1/3ريزش برگ       1/1-7/1  1/3-31/3  1/3-30/4  

 باشد دهنده ماه هجري شمسي مي ف روز و عدد سمت چپ نشانعدد سمت راست مميز معر - ∗
 

 
 

  )شهر سيستان و بلوچستان دره فنوج نيك(در اوايل خرداد گازرخ درخت كهنسال  -4شكل
 

  عوامل مختلف بر فنولوژيتأثير 
 ه روي درختان ميانسال درشد انجامبررسيهاي 

دهد كه عرض جغرافيايي و  ي مختلف نشان ميها رويشگاه
فاع از سطح دريا و همچنين دامنه در شروع هريك از ارت
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عوامل  اگردر مجموع . مراحل فنولوژي دخالت دارند
در مناطق مختلف  ،قرار ندهيم مورد توجهفرعي ديگر را 

ي ها رويشگاههفته تغيير در  4-1مراحل فنولوژي با 
   .دهند رخ ميمختلف 

 .M)گزروغن هاي دست كاشت در بين توده

peregrina) ه خارج از محدوده پراكنش اصلي گونه ك
تمام مراحل فنولوژي را طي  اند شدهاستقرار يافته و قادر 

بطور مثال . گردد هايي مشاهده مي نمايند يك سري تفاوت
و  )اداره منابع طبيعي( ي كاشته شده در چابهارها پايهدر 

، طبيعي تر از رويشگاه همسطح دريا در عرض پايين
ماه نيز به گل  اسفندماه در آبان بر عالوهتعدادي از درختان، 

اند اما شدت و تراكم گلدهي به شدت اسفندماه نبوده  رفته
در  .ي نبوده كه ميوه تشكيل گرددو دماي محيط در حد

متر از سطح دريا، تقويم  510بمپور ايرانشهر در ارتفاع 
متفاوت از رويشگاه اصلي گزروغن مراحل فنولوژي 

حال ركود رشد زمستانه، در اواخر  درختان در. باشد مي
در اوايل و زني نموده  تدريج شروع به جوانه هبهمن  ب

نمايند كه تا اول  اسفندماه گلها شروع به بازشدن مي
از اواسط فروردين  .گردد فروردين گلدهي كامل مي

ها تشكيل شده و  هاي نيام شكل بر روي شاخه ميوه
از زمان . افزايند تدريج بر رشد طولي و قطري خود مي به

 ،كشد تا رسيدن كامل آنها، سه ماه طول مي ها ميوهتشكيل 
هاي ميوه تغيير رنگ  كه از اواسط تيرماه غالف طوري هب

. باشند اي در آمده و آماده برداشت مي داده و به رنگ قهوه
تعدادي از  رنددهي شديدي دا در درختاني كه ميوه

د شدن و ريزش از اوايل خرداد شروع به زر برگها شاخ
زرد شدن و ريزش  ،كنند كه در زمان رسيدن ميوه مي

با  همزمانگرماي شديد  .رسد به اوج مي برگها شاخ
گردد كه درختان به حالت كمون  مي سببخشكي مردادماه 
در آبانماه با كاهش شدت گرما درختان . تابستانه فرو روند

 نمايند با كاهش دما در اواخر شروع به رشد رويشي مي
. گردد پاييز و اوايل زمستان، رشد رويشي متوقف مي

هاي آبدار شده و در  كاهش شديد دما باعث چايمان شاخه
 گردند زدگي مي يخ هاي هوايي دچار سرماي زير صفر اندام
ها و  شدت سرمازدگي شاخه. شوند و در نهايت خشك مي
ت يخبندان تابع شد ،تر هاي مسن توسعه آنها به شاخه

ماه بمپور در  درجه دي -5كه در يخبندان  طوري هب ؛باشد مي
هاي جوان و نورسته، تعدادي از  شاخه بر عالوه 1390سال 
برگها  شاخو ريزش  زدگي يخهاي سال قبل نيز دچار  شاخه
ماه با افزايش دما، رشد رويشي  در هفته پاياني بهمن. شدند

اسفندماه گلدهي شروع شده كه تا پايان  5آغاز شده و از 
روز  30-20يابد و در مجموع  روردين ماه ادامه ميف

خير أتي طبيعي، با ها رويشگاهمراحل فنولوژي نسبت به 
   .افتد اتفاق مي

  
 شناسي زمين

 شناسي زمينهاي  ي انجام شده بر روي نقشهها بررسي
دهد اين گونه بر روي  گازرخ نشان مي  رويشگاه 57

 ازندهايو س ها مجموعهي واقع شده كه در يها نهشته
- ردو ،، سبز، آنگهرانقصرقند گوردك، ركشا، شناسي زمين
قرار داشته كه ... ، ماريچ، درپهن، مختارآباد، جاروت وكان

هاي ائوسن، ميوسن و اليگوسن دوران سوم  متعلق به دوره
  .)2جدول( باشند ميرسوبي  اغلبو  بوده شناسي زمين

  



    489    3      شمارة     21                                       فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

  گزروغن در ايران شناسي زمينتشكيالت  - 2جدول
  توضيحات  دوره -دوران   سازند

  و كنگلومرا) مودستون( اي و شيل با كمي سيلتستون، گلسنگسنگ اليهتناوب موزون ماسه  اليگوسن -ترشياري  آنگهران
  شيل و كمي ماسه سنگ با كمي سيلتستون و كنگلومرا–تناوب موزون گلسنگ اليه اي ميوسن بااليي و پائيني –ترشياري  جاروت
  .شود ماسه سنگ همراه با كمي شيل و شيست در بعضي نقاط رخساره كنگلومرا ديده مي ميوسن بااليي –ياريترش درپهن

  كان-دور
ي گدازه متوسط، فليت، شيست، رسوبات متاولكانيك، ها پايهسنگ آهك دگرگوني شده،   كرتاسه باالئي و پاييني -مزوزوئيك

 سنگهاي رسوبي دگرگوني شده و سنگهاي نفوذي خرد

  ركشا
  ميوسن پاييني –ترشياري 
 ميوسن باالئي -ترشياري

  ماسه سنگ با كمي شيل، سنگ سلتي و كنگلومرا
  سنگ سيلتي –تناوب موزون از ماسه سنگ آهكي و اليه اي 

  شيل گچي و شيل سيلتي با كمي ماسه سنگ و آهك ميوسن مياني-ترشياري –سنوزوئيك  سبز
 اليه هاي موزون ماسه سنگ همراه با خرده هاي شيل  يانيميوسن م-ترشياري –سنوزوئيك  شهر پم
  شيل و گلسنگ گچدار با كمي ماسه سنگ  ميوسن پاييني -ترشياري قصرقند

  گوردك
  ائوسن مياني و پائيني –ترشياري 

 )پاييني -مياني - بااليي(ائوسن 
  سنگ سيلتي –تناوب موزون از ماسه سنگ آهكي و اليه اي 

  و شيل با كمي سيلتستون، سنگ آهك، كنگلومرا و سنگ آتشفشانيبطور موزون ماسه سنگ
  ماسه سنگ، شيل هاي خرد، كنگلومرا و سنگ آهك-ماسه سنگ كشميران ائوسن بااليي -ترشياري ماريچ

  كنگلومرا - چرت قرمز  –شيل  –ماسه سنگ –آهك پالژيك-گدازه بازالتي كرتاسه بااليي –مزوزوئيك مختار آباد
  

وهواي كره زمين گرم و مرطوب  دوران آب در اين
هاي گياهي از گسترش وسيعي برخوردار  گونه بوده و
پيشروي ثير أتكه در مناطقي كه كمتر تحت  طوري هب ،بودند

هاي  ها در دوران چهارم قرارگرفتند تعدادي از گونه يخچال
مانده و بخشي از  هاي خود باقي گياهي آن عصر در جايگاه

يي مانند ها گونه. اند منطقه را شكل دادهفلور عصر حاضر 
توسكاي ييالقي، انجيلي،  ،، ليلكيآزاد ،لرك، خرمندي

 & Tregubov ( در دامنه شمالي البرزبلندمازو و شيردار 

Mobayen, 1970  وShahsavari, 1997 (هاي گونه و 
در  ) (Ahamdi & Feiznia, 1999كنار، اكاسيا و گازرخ 

 شناسي زمينتند كه از دوران سوم گياهاني هس مانندجنوب 
  .در اين مناطق رويش دارند

  
  خاكشناسي

بررسي خصوصيات خاك، در هر رويشگاه با  منظور به
 3-1توجه به پراكندگي و ديگر خصوصيات رويشگاه بين 

، 30-0هاي  پروفيل حفر و با توجه به عمق خاك از اليه
 نمونه خاك برداشت و متر سانتي <91و  61-90، 31-60

تحقيقات جنگلها و سسه ؤمدر آزمايشگاه خاكشناسي 
مراتع كشور مورد آناليز قرار گرفت كه خالصه نتايج آن 

  .درج شده است 3در جدول
دهد  آناليز انجام شده روي خصوصيات خاك نشان مي

هاي مختلف از نظر اسيديته، فسفر، رس و  بين رويشگاه
ز هاي مختلف خاك ا درصد و بين افق 1آهك در سطح 

درصد  1نظر اسيديته، شن، سيلت و آهك در سطح 
الكتريكي،  دار وجود داشته اما از نظر هدايت تفاوت معني

پتاسيم، ازت، مقدار گچ و مواد محلول كل در بين 
داري  هاي مختلف خاك اختالف معني ها و افق رويشگاه

هاي مختلف خاك از نظر فسفر  بين افق. شود مشاهده نمي
هاي مختلف از نظر درصد  رويشگاهو درصد رس و بين 

  .شود داري مشاهده نمي شن و درصد سيلت تفاوت معني
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  و شيمايي خاك رويشگاه گازرخي خصوصيات فيزيك - 3جدول

خصوصيت خاك مقدار مقدار  خصوصيت خاك

درصد 75-46 6/7-4/8 شن    اسيديته

درصد 39-12 متر/دسي زيمنيس43/0-8/2 سيلت   هدايت الكتريكي

درصد 26-10 كيلوگرم/ميليگرم298-383 رس   پتاسيم

درصد 26-9 كيلوگرم/ميليگرم8/2-42 مقدار آهك    فسفر
درصد 06/0-0 كيلوگرم/ميليگرم01/0-12/0 گچ   ازت

  
ي گزروغن، ها رويشگاهبا توجه به شرايط فيزيوگرافي 

عميق بوده  تا نيمه يداراي خاك سطح ها رويشگاهغالب 
 30( ه بارشكان خاك سطحيكه در رويشگا طوري هب

ي جنوب بارشكان، گرهون، كوه ها رويشگاه ، در)متر سانتي
، در )متر سانتي 60( عميق سفيد و سردشت خاك نيمه

 دهوست خاك عميق و ي تونل سرحه، بنتها رويشگاه
 فنوج و بگابند خاك خيلي عميق و در تنگ) متر سانتي 90(
سازند و  شيب زمين و نوع .باشد مي) متر بيش از يك(

عمق خاك در  برثيرگذار أتليتولوژي آن از مهمترين عوامل 
با توجه به كوهرفت . باشند ي گزروغني ميها رويشگاه

بودن خاكهاي رويشگاه گزروغن، نوع ليتولوژي سنگ 
مستقيم بر بافت خاك رويشگاه داشته و عمده ثير أتمادر 

لومي بوده و در  –ي گزروغن شني ها رويشگاهبافت 
لومي و لومي نيز ديده  -رسي -شني ها رويشگاهبعضي 

انجام شده روي بافت  Kruskal-Wallisآزمون  .شوند مي
هاي مختلف نشان از  ي مختلف و همچنين افقها رويشگاه

بين  درصد 5در سطح  دار عدم وجود تفاوت معني
ي مختلف خاك را ها افقي مختلف و همچنين ها رويشگاه

  .دارد
  خصوصيات بذر

بوده كه در داخل درشت  به نسبتخ بذر گازر
 .سانتيمتر قرار دارند 7/1و قطر  23طول  هايي به غالف

وزن هزار  و 98/0 –48/0شده  وزن متوسط دانه خشك

هرغالف ميوه بطور متوسط . باشد ميگرم  8/588دانه 
به زمان بستگي ناميه بذرها  قوه .باشد دانه مي 16داراي 

بذرهايي كه  ؛دارد برداشت و مدت نگهداري در انبار
به  هاقوه ناميه آن اند اي شده قهوه "كامال آنها هاي غالف

بذرهايي كه نارس هستند و به . رسد مي درصد 90بيش از 
. باشد باشند توان رويش آنها پايين مي رنگ زرد تا سبز مي

خاصيت انبارداري بذرها بدليل روغني بودن بذرها كم 
اي سرد با تهويه كامل نياز بوده و براي نگهداري آنها انباره

روياندن بذر نياز به تيمار خيساندن به مدت  براي. باشد مي
درجه  32-30كش، دماي  ساعت، ضدعفوني با قارچ 48

  . استو نور  گراد سانتي
  هاي گياهي همراه  گونه

 :توان به از گياهان همراه گزروغن مي
Acacia ehrenbergiana Hayne, Aerva persica 

(Burm. F.) Merr., Blepharis persica (Burm.) O. 

Kuntze, Boerhavia elegans Choisy, Capparis 

cartilaginea Decne, Capparis decidua (Forssk.) 

Edgew, Chrozophora oblique (Vah) Juss. ex 

Spreng., Cleom coluteoides Boiss., Cocculus 

pendulus (J. R. & G. Forst), Convolvulus 

acathocladus Boiss., Cymbopogon olivieri (Boiss.) 

Bor, Dalbergia sissoo Roxb., Ehretia obtusifolia 

Hochst., Ephedra foliata Bois., Grantia Aucheri 
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Bois., Gymnocarpus decander Forssk., Hammada 

salicornica (Moq.) lljin, Helianthemum Lippii (L.) 

Pers., Heliotropium bervilimbe Bioss., Lycium 

shawii Roemer & Schult., Ochradenus baccatus 

Delile., Otostegia persica (Burm.) Boiss., 

Pergularia tomentosa L., Periploca aphylla 

Decne., Physorrhynchus chamaerapistrum Boiss., 

Platychaete glaucescens Boiss., Prosopis cineraria 

(L.) Durce, Pycnocycla nodiflora Decne. Ex Boiss. 

Rhazya stricta Decne. Salvadora oleoides Decne., 

Salvia santolinifolia Boiss., Taverniera cuneifolia 

(Roth) Arn., Tephrosia persica Boiss., Tricholaena 

teneriffae (L. f.) Link, Ziziphus spina- Christi (L.)   

.                                              اشاره نمود  Willd. 
  

  فون رويشگاه گزروغن
قابليت تعليف گلها و برگهاي جوان توسط علفخوارها، 
استفاده حشرات و زنبورها از شهد گل و همچنين قابليت 

حضور  سبباستفاده بذر گياه توسط پرندگان و جوندگان، 
از . شده است ها رويشگاهدر اين تعدادي از وحوش 

توان  ي گزروغن ميها رويشگاهمهمترين عناصر جانوري 
شغال،  ك، پرنده بذرخوار گزروغن، خرگوش، روباه،ببه ك

كروكوديل پوزه ، موش صحرايي، مار، عقاب گرگ، گراز،
   .اشاره نمود و خرس سياه آسيايي )گاندو( كوتاه

  
  بحث

سبز  اي هميشه چههاي درختي و درخت گازرخ از گونه
گرمسيري بوده كه در واحدهاي كوهستان و  نواحي نيمه

ها در  هاي سنگي و شكاف صخره بر روي دامنهماهوري  تپه
ليتولوژي . زون مكران هرمزگان و بلوچستان گسترش دارد

آنرا ماسه سنگ شكافدار،  شناسي زمينعمده سازندهاي 
رسد يك  شيل و شيست تشكيل داده و به نظر مي

بستگي بين اين تشكيالت با حضور گونه گازرخ وجود وا
نفوذ  سببهاي شكافدار  ماسه سنگ دوجو. داشته باشد

هرزآبها به طبقات پايين و شيل با بوجود آوردن اليه 
 ينگهداري رطوبت در محدوده رويش سببغيرقابل نفوذ 

ها و  حضور اين گونه بر روي صخره .گردد ريشه مي
آنرا در رديف گياهان شده تا  سببشكاف سنگها 

 & Zahran) قرار دهند Chasmophytesزي  صخره

Willis, 2009) .فولوژي رخصوصيات فيزيكي خاك با مو
توان از خاكهاي  مي كه طوري به ،رويشگاه تغييريافته

ها و  پاي دامنه( تا خيلي عميق )هاي پرشيب دامنه( سطحي
 - رسي -لومي، شني –شني يها با بافت )ها افكنه مخروط

و هدايت  3/8تا  85/7لومي و لومي را با اسيديته 
بدون  بر متر زيمنس دس 50/4تا  36/1الكتريكي 

ي مختلف مالحظه ها رويشگاهرا در  محدوديت شوري
بر خصوصيات ثيري أتجهت جغرافيايي چندان  .نمود

 باوجودخاك و ديگر خصوصيات رويشگاه نداشته و 
هاي جنوبي  تصور بوميان كه گزروغن را خاص دامنه

انتشار آنرا محدود به   Javanshir (1994)اما ،دانند مي
اين   ؛ البتههاي جنوبي، شرقي و غربي نسبت داده دامنه

  . شود گونه در تمام جهات جغرافيايي مشاهده مي
ارتفاع از سطح دريا، عرض جغرافيايي و جهت از 

قرار ثير أتعواملي هستند كه مراحل فنولوژي را تحت 
با آغاز فصل بارندگي در پائيز، رشد در مجموع . دهند مي

ها  رشد سرشاخه رويش برگهاي جديد و رويشي گازرخ با
با . يابد ميشود و تا شروع گرما در بهار ادامه  آغاز مي

كنند و محور اصلي و  ريزش مي ها شروع گرما برگچه
و به مانده محورهاي ثانويه برگ بر روي درخت باقي 

اين . باشند قادر به انجام فتوسنتز ميدليل سبزرنگ بودن 
محورهاي سبزرنگ كه ظاهري شبيه به سرشاخه دارند 

هاي اتفاقي تابستانه وجود داشته باشد  درصورتي كه بارش
دهند ولي در  همچنان شاداب بوده و به رشد خود ادامه مي

بطور هاي تابستانه و وقوع خشكي كه  صورت عدم بارش
آتش باد يا ( ي گرم و خشكهمراه با وزش بادها معمول

آيند و حتي  نيمه شاداب درمي صورت بهباشد،  مي) لوار
ريزش برگها با ميزان  .دچار خشكيدگي شوندممكن است 

دهي نيز مرتبط بوده و با افزايش باردهي، شدت  ميوه
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  .يابد ها افزايش مي ريزش برگها در زمان رسيدن ميوه
شده و تا  اسفندماه شروع از ايرانگلدهي گازرخ در 

بر ماه  از اواخر فروردين ها ميوه .يابد فروردين ادامه مي
در ارتفاعات پايين . شوند هاي انتهايي ظاهر مي روي شاخه
و در در اواخر خرداد ها  هاي كمتر، رسيدن ميوه و عرض

از . افتد هاي باالتر، در تيرماه اتفاق مي ارتفاعات و عرض
به  حياتي گازرخفعاليت ، تا اواخر آبان ها ميوهزمان ريزش 

گياه در يك حالت كمون بسر حداقل كاهش يافته و 
 "جدول زماني مراحل فنولوژي گازرخ تقريبا .برد مي

بوده  Hegazy et al., (2008)نتايج اخذ شده توسط مشابه 
مارس تا آوريل را زمان گلدهي، جوالي و آگوست را كه 

گزروغن د فصل ركورا  ها و آگوست تا نوامبر رسيدن ميوه
تيرماه را فصل  Javanshir (1994 & 2000(و همچنين 

رسيدن ميوه و مرداد و شهريور را فصل ريزش بذرها در 
بارندگي از . باشد همسو مياند  منطقه بشاگرد بيان نموده

بروز اختالل در مراحل فنولوژي  سببعواملي است كه 
گلها، بارندگي و تلقيح  در زمان ظهوراگر  .گردد مي
اي تشكيل  هيچ ميوه ،گلدهي خوب باوجود، گردد ثحاد
رسد اين مسئله با كاهش  به نظر ميبنابراين . شود نمي

 در روزهاي بارانيو پرندگان افشان  حشرات گرده فعاليت
 .مرتبط باشدو همچنين مرطوب شدن خاك 

نيز كاهش جمعيت   Javanshir (1994)كه يطور به
 است؛ نمودهعنوان  پرندگان را از علل كاهش توليد ميوه

ضمن اينكه عدم تجديدحيات اين گياهان را در خاكهاي 
ها كه ميزان  در ترسالي .دانند ميمرطوب بعلت ريزش گلها 

بارندگي و مدت بارش بيش از ميانگين است مراحل 
اي مواجه بوده كه با  يك تا سه هفتهخير أتفنولوژي با 

را به  كه مراحل فنولوژي Ghazanfar (1997)هاي  گفته
بذرها در صورت . بارندگي نسبت داده مطابقت دارد
ناميه بااليي برخوردار  رسيدن كامل در زمان برداشت از قوه

 درصد 90آنها به بيش از  زني جوانهباشند و توان  مي
شود تا  مي سببباالبودن درصد روغن بذرها . رسد مي

نتايج  .دست بدهند قوه ناميه خود را از تدريج بهبذرها 
 بوده Price (2000)نظرات يد ؤمدر اين تحقيق  خذ شدها

  نمودهبيان زمان گذشت  را بابذر كه كاهش قوه ناميه 
  .است
 

  ها پيشنهاد
مزايايي كه از  باوجوددهد گزروغن  ها نشان مي بررسي

محيطي، حفاظت آب و خاك، ارزشهاي  يستزهاي  جنبه
 غذايي، دارويي و صنعتي دارد بعلت عدم شناخت كافي

 ديگرچندان مورد توجه نبوده و زيستگاه آن در ايران و در 
ضروريست تا  بنابراين. باشد ميكشورها در حال نابودي 

برداري از  هاي باقيمانده، بهره ضمن حفاظت كامل از عرصه
ي طبيعي تحت مديريت صحيح قرار گيرد و ها رويشگاه

ي طبيعي و توسعه ها رويشگاه هاي احياء با اجراي طرح
جنگلكاريها، از اين گونه ارزشمند كه نقش مهمي  سطح

جانبه صورت  ، حمايت همهدارددر اقتصاد روستائيان 
  .گيردب
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Abstract 
Moringa peregrina is a tree or shrub componend sub-tropical vegetation and extending from Dead sea 
and is scattered in Red sea and spread throughout northern Somalia and around the Arabian Peninsula to 
mouth of the Persian Gulf, Oman, UAE, Iran, Pakistan. In Iran it is limited to Hormozgan and 
Sistan&Balochestan provinces within Bashagard area to Pakistan and Iran boundary 100 to 1500 m. 
above sea level on mountain and foothills regions. The habitate of Moringa peregrina is locatated  in 
Sahara- Sindian climatic region with hot summer, moderate winter and no frozen period, Mean annual 
rainfall 180-200 mm, Mean annual temperature 27ºC, Mean annual evapo-transpiration 3448 mm. 
Moringa often  occupy Makran geological ranges, tertiary geology structural unit and  Angohran, Roksha, 
Dar pahn and Guredak complexes. Stands parent material conclude sandstone, shale and mudstone. some 
time conglomera, limstome, volcanic and  metamorphic  stones present in bed rock.  
The results of soil analysis showed the soil texture in most stands is sandy- loam but in some stands are 
sandy-clay-loam, acidity is 7.98 and  electric conductivity 1.78 des/m and no salt. M. peregrina is a 
evergreen plant and its growth therm is started in autumn when proper temperature and enough rainfall 
are occured، leaf buds begin to sprout and primary leave appear. These leaves are short-lived and start to 
fall in May when temperature go warm. White and pink flowers appear in February and March. Pod-like 
and green fruit appear on young branches in April and May. Fruit ripening start simultaneously maturity 
dates in July and seed are starting to drop in August. Rainfall during the Flowering time is induced the 
flowers are not inoculated and other phonological phases are affected. Dependence between Moringa and 
geological formation caused habitates are discontinuous mode. Individual distribution pattern in stands 
level is random pattern. Mean of density was  about 29 trees in hectar, d.bs. 29.6 centimeter, height  was 
3.16 meter and canopy cover 3.5%  which  are different in stands. Most trees are middle-aged to older and 
due to aging and environmental stresses as well as frosting periodic , most of Moringa is reformed to 
shrub and coppice type 

 
Key words: Autoecology, Moringa pregerina, Phenology, Sahara-Sindian, distribiution, silvicultur. 


