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 چكيده

ي ها رویشگاهاي در  ، تحقيقات گستردهآنبر کلير و نقش عوامل محيطی  ۀگونفنولوژیكی هاي  منظور بررسی ویژگیهب 

رویشگاه شااص  انتخااو و در هار     92گسترش،  ۀنقش ۀپراکنش و تهي ۀمحدودز شناسایی پس اانجام پذیرفت.  کلير

، رسايدن باذر   تشاكيل مياوه،   ،گلادهی  ،)رشد رویشای  . مراحل فنولوژيگذاري شد عالمتميانسال  سه پایۀرویشگاه، 

تقاویم زماانی   ناسای و  تحليل آماار هواش وگيري شد. تجزیه روزه اندازهپانزده هاي  و رشد مجدد( در دوره دوران کمون

در رفتارهااي   بارنادگی و  حارارت ، مياانگين  شادت صشاكی  کاه  دهناد   نشاان مای   ي مختلا  ها رویشگاهدر  فنولوژي

یاباد   و تاا مهار اداماه مای     شودمیو از ماه اسفند شروع  استدوران گلدهی کلير طوالنی  .ندثيرگذارتأ کليراکولوژیكی 

هاا روي کليار دیاده    گال  ،مهار  -تيار و شاهریور   -فروردین، صارداد  -دهاي اسفن که سه فصل از سال طی ماه طوري هب

توان همزمان گل و ميوه را روي درصات   و در اغلب مواقع می شوندروز به ميوه تبدیل می 00-10ها طی گل .شوند می

نوبات   ا دویک تو کلير فقط  شودمیگلدهی محدودتر  هاي دورهتر،  ي غربی و شمالیها رویشگاهدر  کلير مشاهده نمود.

 تار اسات. باا وجاود     به پاایيز و بهاار کوتااه   فنولوژي در تابستان نسبت  . دورۀقادر به گلدهی در طول سال صواهد بود

متوساط  یكساان و  باه نسابت    (GDD) متفاوت بودن زمان فنولوژي در فصول مختل ، مقدار انرژي گرماي مورد نيااز 
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 و هدف مقدمه

 .Capparis decidua (Forsk.) Edgewکلياار 

کاه    Capparidaceaeصاانواده  ازاست  درصت کوچكی

در  بيشااترکااه  اساات گونااه 200 جاانس و 30 داراي

 اناد گرمسيري جهان پراکناده  نيمهو  يريگرمسنواحی 

(Vyas et al., 2009)  22قریاااب . (9)شاااكل  

گوناااه از ایااان جااانس در کشاااور هناااد گااازارش   

در منااط    که بيشاتر   (Heywood et al.,1978)شده

 .Bhandari, 1990)) اناد پراکناده  صشک مهيصشک و ن

بر هند در کشاورهاي چااد، مصار، اتياوپی،      کلير عالوه

ریاه،  کشورهاي عربی، پاکساتان، اردن، موریتاانی، نيج  

جناوبی، ساودان و    فریقااي نگال، ساومالی، آ نيجر، سا 

ایان   .(Singh and Singh, 2011) ایران پراکنده اسات 

اي  علفای و درصتهاه   جنس در ایران داراي پنج گوناۀ 

آن ازجملاه کليار، صاا      صاردار است کاه ساه گوناۀ   

 .(9305مظفریاان،  ) استرویشی جنوو ایران  مناط 

 یحرارتا  يهاا  تانش  و شاوري  ،یمقاوم به صشكکلير 

(Gupta et al., 1989) منظاوره   چند صتاین در .است

(، علوفاه،  يو سابز  یترشا )غاذا   توليد ۀجنب و از است

یی در اقتصاااد روسااتا ینقااش مهماا سااوصت و چااوو

عالوه در حفظ محيط زیسات از   هب استصشک  مناط 

  یساااااتیو تناااااوع ز نظااااار حفاکااااات صاااااا 

 (Shankarnaryan et al., 1987)  باه   اهميات دارد و

 دشااو نيااز از آن اسااتفاده واقااع ماای  نيچعنااوان پاار

(Hammer, 2001).     شناصت اند  گوناه سابب شاده

 هاي آن ناشاناصته بماناد، اگار    ها و توانمندي پتانسيل

عناوان   هبا  ،به دقت بررسی شود ها و سرشت آن ویژگی

مهمای   نقاش  با ارزش، ۀبيولوژیک چندمنظور يعنصر

هااي جنگلای منااط  صشاک و      اکوسيستم يدر احيا

 .لعاده صشک کشور صواهد داشتا فوق

، انباوه  ۀتاا درصتها   صورت درصت کوچاک هکلير ب

هااي   بارگ سابز، گال    و هاي صيلی ریاز، شااصه   برگ

کروي تا بيضوي و  نسبت بههاي  و ميوه تا قرمز صورتی

 .(Pandey and Rokad, 1992) مانناد اسات  گايالس  

 دیگر گياهان وابسته به حرارت استرشد کلير همانند 

راي آغاز رویش و سپري کاردن هار مرحلاه از    ب و گياه

دارد تاا وارد مرحلاه   نياز ارت زندگی، مقدار معينی حر

و صصوصاايات اقليماای   بعاادي گااردد. سرشاات گونااه 

اسات،  رویشگاه بر کهور مراحل فنولوژیكی تاثيرگاذار  

علاات عاادم هکااه در نااواحی گرمساايري باا  طااوري هباا

 محدودیت دمایی، مراحل فنولوژي چند نوبت در ساال 

بار  همزماان  گل و ميوه  ،د و در طول سالشو تكرار می

دوران گلاادهی کلياار  .شااوند روي گياااه مشاااهده ماای

 آذرو تاا   شاود مای شاروع   بهمنو از ماه  استطوالنی 

هااي   که سه فصل از سال طی مااه  طوري هب ادامه دارد،

)تابسااتان( و مارداد   -تيار  ،)زمساتان(  اسافند  -بهمان 

هاااي جااوان و  شاااصه هااا روي)پااایيز( گاالآذر  -آبااان

بزرگ، نمایان،  نسبتبهها شوند. گل ها دیده می یكساله

هاي بلند با ارتفاع متفاوت هستند.  رنگی و داراي پرچم

هااي  . گال طرف پاایين صمياده اسات    هها ب پرچم ميلۀ

هاي بلند و تفاوت زمانی در گلدهی،  بزرگ الوان، پرچم

 هاا توساط حشارات مسااعد     شرایط را براي تلقيح گل

کلياار در . (Singh and Singh, 2011)کاارده اساات 

که غذا براي حشرات در طبيعت کمياو است هایی   ماه

هااي صاود، تعاداد زیاادي از حشارات       با کهور شكوفه

  کناااادصااااود جااااذو    هباااا افشااااان را گاااارده

(Mahla et al., 2013). 

و  شاود آغاز می اواصر بهمنهاي گل از  شكوفهکهور 

ند. شاو  بااز مای   طور کامال  هبروز  95-94طی ها شكوفه

کاه   هساتند هاا در ابتادا سافيد متمایال باه سابز       گل

مایل شدن و بازشدن به رنگ قرمز  تدریج ضمن بزرگ هب

  .(Shekhawat, 1999) آیناد  اي تياره در مای   به قهاوه 

در سه نوبت طای   طور معمولبه ها در کليرکهور برگ

 گيرد صورت می اسفند -، ديمهر، تير -صردادهاي  ماه

که به برگدهی تابساتانه، ماقبال زمساتان و زمساتانه     

ثير عوامال  أدهای تحات تا   . زمان بارگ هستندمعروف 

که بروز تانش   طوري هب است،تنش آبی  ویژههمحيطی ب

دهی زودتر اتفاق  که برگ شودسبب میشدید صشكی 

 بهمن تاا فاروردین  طی سه نوبت،  بيفتد. گلدهی کلير

)پاایيزه(  مهر تا آباان  ه( و )تابستانتير تا مرداد )بهاره(، 
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هاي جدیاد و   ها هم بر روي شاصه گيرد. گل صورت می

هااي یكسااله کااهر     اما بيشتر بر روي شااصه  ،سنهم

هاي سفيد مایال   شوند. با پایان گرفتن سرما، غنهه می

دوم  ۀنيما اواصار بهمان و اوایال اسافند )     به سابز در 

ا ت 94هاي جوان کاهرشده و طی  بر روي شاصه( فوریه

اوج گلادهی کليار   . ناد کنمیروز شروع به شكفتن  95

هاا در  . کهاور گال  است (سمار 20-25) اواصر اسفند

و همزمان غنهاه، گال و مياوه بار      تدریجی استکلير 

صاورت  ههاا با  . گال شاوند  مای مشاهده ، ها روي شاصه

و تبدیل غنهه به گال،   گل هستند 4تا  3با  اي  صوشه

افشاانی در   هکشاد. گارد   روز طاول مای   شش در حدود

گيرد. در گلدهی اواصار   کلير توسط حشرات صورت می

 ،زمستان زمانی که گل دیگري در عرصه وجاود نادارد  

د نشاو  کلير مشاهده مای  ۀحشرات زیادي روي درصته

کاااه تعااادادي از آنهاااا شاااكارچی و تعااادادي نياااز 

هااا(  )زنبورهااا و مگااس  Dipteraو  Hymenopteraاز

 نقش دارند. هاافشانی گل که در گرده هستند

 

 درصت کلير در بلوچستان در صرداد ماه -9 شكل

 

 ۀالی به سال دیگر و حتای در یاک پایا   گلدهی از س

ی کاه در  یهاگلدهی توان ميوه. استمشخ ، متفاوت 

سایر هاي گلنسبت به  شوند میکاهر  بهمن تا فروردین

توليادي در هار درصات     . مقدار مياوۀ استها بيشتر ماه

وگرم با توجاه باه سان درصات و فصال      کيل 2-20بين 

 .(Singh and Singh, 2011) اسااتگلاادهی، مترياار 

دار باين جمعيتای در کليار     عنیترييرات فنولوژیكی م

. ایان گوناه   استدر آن  9ایستایی ي و همسازگارنشانۀ 

نوبت برگ، گل و ميوه  3تا  2قادر است در طول سال 

و  اسات  اوج گلدهیزمان هاي تابستان، . ماهتوليد کند

. اسات مونسون  هاي حداکثر رسيدن ميوه قبل از بارش
 

1 Homeostasis  
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ترین شرط سازگاري جهت تاداوم  این صصوصيت مهم

هاا، باه    ماه قبل از آغاز باارش  9-2گلدهی  .استگونه 

. ندکنرویش دهد تا در زمان بارندگی  میفرصت بذرها 

  باارايتااا صااود را  دارددر ایاان ماادت ریشااه فرصاات 

هاااي پااایين  ی بااه عماا اسااتفاده از آبهاااي زیرزميناا

 . (Singh et al., 2005)برساند

ی در باروز مراحال مختلا     عوامل مختل  رویشگاه

ناژاد   کاه ميمنادي   طاوري  هبا فنولوژي تأثيرگاذار اسات   

(، تااریخ پدیدآمادن هاار یاک از مراحال تريياار     9345)

طاور  هتنظيم و ترتياب ایان مراحال را با     زندگی گياه و

وابسته توپریودیک حرارت، رطوبت و ف مستقيم به درجۀ

دارد چنانهه شاناصتی از ساه عامال     داند و بيان می می

ز مراحال  وانيم هار یاک ا  تا شده داشته باشايم، مای  یاد

شروع رویش و وقوع مراحل يم. بينی کن فنولوژي را پيش

 حارارت محايط   ۀگياه ارتباط منطقی با درج زایشی در

و است هاي مختل  متفاوت  سال حرارت در ۀدارد. درج

هااي   تااریخ وقاوع پدیاده    تفاوت موجاب ترييار در  این 

(. 9339ی، )اکباارزاده و ميرحاااج دشااو فنولااوژیكی ماای

 ( نشاان داده کاه  9331) سندگلميرحاجی و  تحقيقات

هاي مختل  متفاوت  سال رویش در ۀزمان شروع و صاتم

 ۀویاژه درجا   تابع شرایط اقليمی به ،بوده و این ترييرات

از ا افازایش ارتفااع   با  .اسات حرارت هوا و رطوبت صا  

د این شو سطح دریا، مراحل فنولوژي با تأصير مواجه می

دساترس   کاهش رطوبت و حارارت در دليل امر شاید به

بر آن است که رطوبت و حرارت  در ارتفاعات باشد. تصور

رفتاار فنولاوژیكی در    دۀکننا  دسترس، عامل کنتارل  در

 .(Nilsen, 1981) نواحی صشک است
 

 ها  مواد و روش

  بنااادي تقسااايم بااار اسااااستحقيااا   ۀعرصااا

1991)) White and Léonard   9نوبوساندي  ۀحوزدر 

هااي   در محدوده اساتان  سندي -اقليمی صحارا ۀناحي

هاااي  سيسااتان وبلوچسااتان و هرمزگااان بااين طااول 

هااي   شارقی و عار    29˚ 31تا  50˚ 42جررافيایی 
 

1 Nubo-Sindien 

شمالی باين دو حاد    20˚ 95تا  25˚ 94 جررافيایی 

د. آنااليز  متر از سطح دریا تعيين ش 250تا  3عی ارتفا

 ،محادوده  اقلايم ایان  دهاد   اطالعات اقليمی نشان می

هااي بسايار گارم و     بيابانی گرم و صشاک باا تابساتان   

مياانگين   بایخبندان  دورۀهاي معتدل و بدون  زمستان

هاي جوي  . ریزشمتر استميلی 900 بارندگی ساليانۀ

حدوده است کاه از شادت   مدیگر ویژگی این  تابستانه،

کليار   . عمدۀ عرصۀ تحت گسترۀزیادي برصوردار است

دریاااي عمااان،   ایااران، اراضاای ساااحلی حاشاايۀ  در 

ها، شنزارها  هاي حاشيه رودصانه ها، تراس افكنه مخروط

 است کاه از  هاي فصلی هاي شنی حوالی رودصانه و تپه

شرق محادود   محدود به بخش جنوبی ميناو، از غرو

به دریاي عماان و از  محدود ستان، از جنوو به مرز پاک

هااي شانی شامال و     به شانزارها و تپاه  محدود شمال 

عمادۀ تشاكيالت    .غارو بمپاور ایرانشاهر اسات     شمال

 ي اسااتکااواترنر شناساای آن مربااوط بااه دورۀزمااين

 بررسای فنولاوژي   باراي  (.9319کنشلو و همكااران،  )

يرگااذار باار آن، ضاامن شناسااایی  ثکلياار و عواماال تأ

رویشاگاه   93گسترش،  ۀ پراکنش و تهيۀ نقشۀمحدود

رویشگاه اصلی  پنج که صصوصيات دانتخاو ش طبيعی

در نواحی جنوو، شمال، غرو، شارق و بخاش مياانی    

 درج شده است. 9در جدول 

گاذاري و باه فاصالۀ     در هر سایت، سه پایه عالمت

روز، مراحل فنولوژي )شروع رشاد رویشای،    95زمانی 

هاا،   ی، زماان کهاور مياوه   شروع گلدهی، مدت گلاده 

هاا(  رسيدن ميوه، ریزش بذر، رکود رشد و ریزش برگ

و ثبات شاد.    گياري  اندازه 9333-9310طی سه سال 

در تماامی   2هااي آمبروترمياک شاكل     مطاب  منحنی

هاا، فصال صشاک طاوالنی اسات و فقاط در        رویشگاه

جاسک در یک ماه، دورۀ صشكی وجاود نادارد و بقياه    

هااي شارقی    ند. در بخاش هاي سال، صشک هسات  ماه

هااي تابساتانه نسابت باه غارو افازایش        مقدار بارش

عنوان رویشاگاه   ها، باهوکالت به یابد. از بين ایستگاه می

مرکزي در نظر گرفته شاده و صصوصايات اقليمای آن    

 درج شده است. 2در جدول 
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 کلير در ایران رویشگاه عمدۀ پنجصصوصيات  -9 جدول

 منطقه
از سطح  ارتفاع

 (m) دریا

  طول

 جررافيایی

 عر 

 جررافيایی 

بارندگی   متوسط

 (mm) ساليانه

حرارت  متوسط

   )  ( ساليانه

ميانگين رطوبت 

 )%( نسبی

 3/59 2/23 993 25ْ  422 29ْ  252 920 باهوکالت

 20 4/20 929 25ْ  332 50ْ  422 2/5 جاسک

 4/25 9/20 990 25ْ  222 20ْ  242 92 کنار 

 32 9/22 5/03 20ْ  922 20ْ  202 320 بمپور

 02 5/22 02 25ْ  942 20ْ  302 3 چابهار
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 جاسک، کنار ، باهوکالت و بمپورآمبروترميک  هاي منحنی -2شكل 
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 (9111- 2090 هاي سال )باهوکالت کلير سایت منتخب میصصوصيات اقلي –2 جدول

 ماه

 حرارت

ْC 

 بارندگي

mm 

حداکثرمطلق 
 Cْ     دما

حداقل مطلق 
 Cْ     دما

 حداکثر متوسط
 Cْ     دما

حداقل متوسط 
 Cْ    دما

ميانگين رطوبت 
 نسبي %

0/52 0/99 3/24 5/5 0/21 4/95 5/93 دي  

1/43 9/94 3/20 0/0 3/33 1/92 2/29 بهمن  

2/52 3/90 3/33 3/92 3/30 0/90 2/25 اسفند  

3/59 2/22 9/31 4/93 1/43 3/0 0/30 فروردين  

3/54 0/25 3/42 4/29 1/40 5/0 0/34 ارديبهشت  

3/41 2/23 9/49 0/22 9/40 1/92 1/34 خرداد  

3/50 0/23 5/31 3/22 3/44 0/4 2/33 تير  

2/52 2/20 2/33 3/24 3/43 1/9 2/32 مرداد  

3/50 9/25 2/33 9/22 1/42 0/0 4/39 شهريور  

3/59 9/29 0/33 1/90 5/42 0/0 0/21 مهر  

2/54 0/92 2/33 1/99 3/30 3/9 9/25 آبان  

0/52 5/95 1/20 3/0 3/32 3/23 1/91 آذر  

3/59 2/29 3/35   995 2/23 ساليانه  

 

در این بررسی از شاصصی به نام مجموع درجۀ 

رژي گرمایی مورد نياز براي مراحل حرارت یا مقدار ان

مختل  فنولوژي استفاده شده است که با استفاده از 

 شود: فرمول زیر محاسبه می

GDD= Σ [(Tmax + Tmin)/2 - Tb] 

 GDD (Growth Degree Days)=کاااه در آن: 

: درجاه حارارت حاداکثر    Tmaxدرجه روزهاي رشاد؛  

 : درجااه حاارارت حااداقل روزانااه؛ و    Tminروزانااه؛ 

Tb:     دماي پایه است. دماي پایه، دماایی اسات کاه در

طاور  شود. این دماا باه   آن، رشد و نمو گياه متوق  می

شود و براي هر گياه متفاوت اسات   تجربی محاسبه می

(Miller et al., 2001   با توجه به آماار هواشناسای و .)

درجۀ ساانتيگراد  90تاریخ شروع رشد، دماي پایه برابر 

باه فرماول یااد شاده،     مشخ  شد ساپس باا توجاه    

مجموع درجۀ حرارت یا مقدار انرژي گرمایی مورد نياز 

 براي مراحل مختل  فنولوژي محاسبه شد.

 نتايج

 93طی ساه ساال متاوالی مراحال فنولاوژیكی در     

مياانگين آنهاا    د کهشایستگاه و درصتان منتخب ثبت 

 .ده استدرج ش 3در جدول 

ا نظر به تطاب  بسياري از مراحل فنولوژیكی ب

ترييرات دمایی و بارندگی، سعی شد حداقل در یكی 

ها )باهوکالت(، مراحل فنولوژي با منحنی  از ایستگاه

 (.2آمبروترميک ادغام شود )شكل 

( نشاان  3 )جادول  تقاویم زماانی فنولاوژي کليار    

هااایی کااه در بخااش ميااانی   دهااد در رویشااگاه ماای

بلوچستان قرار دارند، مراحل فنولوژي دو تا سه باار در  

شود. در رویشاگاه بااهوکالت کاه     ول سال تكرار میط

نزدیک مرز پاکستان است در همۀ طول ساال گال یاا    

هااي   هااي ناارس و مياوه    ميوه و در مواقعی، گل، ميوه

شاوند. در   رسيده همزمان بر روي درصتان مشاهده می

( از اوایل بهمن )دهه سوم 3رویشگاه باهوکالت )شكل 

هاا شاروع باه رشاد      ناه ژانویه( با افزایش حارارت، جوا 
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شاكل در انتهااي    هاي کشيده و بيضای کنند و برگ می

هاا دوام  شاوند. ایان بارگ    هاي جوان کاهر مای  شاصه

که با افزایش درجاۀ حارارت و    طوري چندانی ندارند به

شدت صشكی در اواصار ماارس )نيماۀ اول فاروردین(     

ها بااقی   کنند و آنهه بر روي شاصه شروع به ریزش می

هاي سبزي هستند که عمل فتوسانتز   برگماند، دم می

 دهند.   را در گياه انجام می

با افزایش درجۀ حرارت و صشكی از اواسط ماارس  

کنند کاه تاا   ها شروع به بازشدن می)اواصر اسفند( گل

هاا  شاود. گال   اوایل دهۀ سوم مارس، گلدهی کامل می

و از اوایال آوریال )اواساط     شاوند مای تادریج باارور   به

هاي سابز متمایال باه زیتاونی نمایاان       هفروردین( ميو

کنناد و از اوایال مای    تدریج رشاد مای  شوند که بهمی

)اواسط اردیبهشت( با تريير رنگ به ناارنجی، رسايدن   

ها در زمان رسايدن سايمایی    شود. ميوهآنها شروع می

کنند. با توجاه باه شادت زیااد     شبيه گيالس پيدا می

انی ندارناد  ها عمر چناد  صشكی و دماي زیاد هوا، ميوه

هفته، شروع باه از   که بعد از گذشت یک تا دو طوري به

شاوند و در   مای کنناد و چروکياده   دادن آو مای  دست

کننااد. از اواسااط ماااه ماای )اوایاال  نهایاات ریاازش ماای

هاي تابستانه، از شدت صشاكی   صرداد(، با شروع بارش

  که در اوایل صرداد )هفته آصار  طوري شود بهکاسته می

تادریج  کنناد و باه  ها شروع به کهور می ماه مه(، غنهه

هاااي انتهااایی کاااهر  هاااي صااورتی روي شاااصه گاال

 شوند.  می

 در کلير فنولوژي مراحلتقویم زمانی  -3 جدول

 باهوکالت دهمير مومان حيط سولدان شمس آباد سورگلم ليردف سدیچ گابریک جگين جاسک کهنه گتان فنولوژي

 44 500 99 500 243 412 90 30 40 95 30 5 90 ارتفاع

 عر 
  طول

39 51 25 

9 93 50 
23 44 25 

25 42 50 
23 42 25 

41 92 53 
50 40 25 

2 90 53 
29 42 25 

40 42 53 
95 31 25 

53 59 53 
32 31 25 

33 3 53 
95 92 20 
04 29 20 

24 01 22 
53 40 29 

23 25 22 
91 90 29 

20 33 25 
90 23 20 

41 99 20 
53 24 20 

59 49 25 
50 25 29 

 30/92-9/99 30/92-9/99 30/99-9/99 30/99-9/99 30/99-9/99 30/99-9/99 30/99-9/99 غنهه
92/92-22/92 
23/4-0/5 

9/99-22/99 
3/3-95/3 
9/0-22/0 

92/90-22/90 
9/92-95/92 
92/2-39/2 
92/4-22/4 
9/2-95/2 

9/92-30/92 
92/2-39/2 
3/4-95/4 
3/2-95/2 

 

92/92-30/92 
92/4-95/5 

9/99-0/92 
9/3-00/3 
9/2-0/2 

 22/92-22/99 گل کهور
23/99-30/92 
9/3-95/3 
23/1-30/1 

23/99-30/92 
23/99-22/92 
23/1/30/1 

23/99-22/92 9/92-22/92 23/99-22/92 
9/9-95/9 
3/5-23/5 

3/92-30/92 
3/3-22/3 
9/0-30/0 

23/92-00/9 
9/3-22/3 
9/0-22/0 

23/92-22/9 
9/3-0/3 
3/4-95/4 
0/0-95/0 

9/9-22/9 
3/5-95/5 

23/92-30/92 
3/3-95/3 
92/2-22/2 

 30/92-9/92 30/92-3/92 30/92-9/92 30/92-9/92 30/92-9/92 30/92-9/92 30/92-9/92 گلدهی کامل
95/9-30/9 
92/5-39/5 

92/92-30/92 
95/3-22/3 
95/0-30/0 

09/9-00/9 
00/3-22/3 
95/0-22/0 

95/9-39/9 
0/3-95/3 
23/4-0/5 
0/0-95/0 

95/9-30/9 
92/5-0/2 

9/9-0/9 
23/3-39/3 
9/0-95/0 

 95/9-9/92 95/9-9/92 95/9-9/92 95/9-9/92 95/9-9/92 95/9-9/92 95/9-9/92 تشكيل ميوه
23/9-95/2 
9/2-92/2 

3/9-22/9 
92/3-39/3 
92/0-0/3 

92/9-39/9 
23/3-00/4 
23/0-30/0 

23/9-95/2 
23/3-39/3 
95/5-23/5 

92/9-0/2 
9/2-0/2 

92/9-39/9 
3/4-95/4 
95/0-30/0 

 39/3-9/3 رسيدن ميوه
9/3-39/3 
23/1-30/1 

9/3-39/3 
23/1/30/1 
9/92-0/92 

9/3-39/3 
9/3-39/3 
23/1-30/1 

9/3-39/3 
9/3-39/3 
23/1-30/1 

9/3-0/3 
09/0-30/0 

92/2-39/2 
92/4-22/4 
92/3-30/3 

23/2-39/2 
92/4-39/4 
92/3-23/3 

92/2-0/3 
0/0-22/0 
23/90-0/99 

3/2-39/2 
9/0-0/0 

92/02-39/2 
23/4-39/4 
3/3-95/3 
9/90-0/90 

 39/3-95/3 ریزش ميوه
92/3-39/3 
9/92-0/92 

95/3-39/3 95/3-30/3 92/3-39/3 92/3-39/3 92/3-39/3 
00/3-95/3 
9/3-30/3 

92/3-39/3 
23/4-39/4 
23/3-0/1 

3/3-95/3 
9/5-95/5 
23/3-30/3 

3/3-95/3 
3/0-23/0 
9/99-95/99 

9/3-95/3 
3/3-22/3 

39/2-95/3 
92/5-22/5 
23/3-03/1 
9/99-0/99 

       0/9-9/9 0/9-9/9 0/9-9/9 0/9-9/9 0/9-9/9 0/9-9/9 0/9-9/9 ریزش برگ

       95/9-9/9 95/9-9/9 95/9-9/9 95/9-9/9 95/9-9/9 95/9-9/9 95/9-9/9 صزان

 ه پایه در هر رویشگاه هستند.ل سارقام جدول متوسط سه سال آماربرداري و ميانگين حداق -

  هستند.هاي شمسی عدد سمت راست مميز معرف روزهاي ماه و عدد چپ مميز،  معرف ماه - 
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 باهوکالتدر رویشگاه طبيعی  کليرمراحل مختل  فنولوژي  -3شكل 

 

گلدهی در اواصر صرداد )اواسط ژوئن( همزماان باا   

رسااند و  بسااتانه، بااه اوج ماایهاااي تا حااداکثر بااارش

هاااي جدیااد در اوایاال تياار )اواصاار ژوئاان( روي  ميااوه

شوند. در اواصر تير )اواسط جاوالي(،   ها کاهر می شاصه

هاي نوبت دوم شروع به رسيدن کرده و از اواساط   ميوه

کنناد. در   مرداد )اوایل آگوست( شروع باه ریازش مای   

 اوایل شهریور )اواصر آگوست( با کااهش شادت گرماا،   

هاا از  شود و گل آغاز میها براي نوبت سوم  کهور غنهه

اواسط شهریور )اوایال ساپتامبر( شاروع باه بازشادن      

یاباد.   کنند که تا اواسط مهر )اوایل اکتبر(، ادامه می می

هاااي ساابز روي  از اواصاار مهاار )اواسااط اکتباار(، ميااوه

شوند و در اوایل آبان )اواصر اکتبار(  ها نمایان میشاصه

ها از اواصر آبان شاروع   کنند. ميوهسيدن میشروع به ر

کنند. گلادهی در ایان نوبات باه نسابت      به ریزش می

طوالنی است و با توجه به کم بودن شادت صشاكی و   

هاا   تاري روي شااصه   ها به مدت طاوالنی  حرارت، ميوه

ها تاا اوایال    که تعدادي از ميوه طوري  مانند، به باقی می

مانناد و  بااقی مای  دي )اواصر دسامبر( بر روي درصت 

 یابد. ریزش آنها تا اواصر دي )اواسط ژانویه( ادامه می

یی که در بخش شمالی و غربی قارار  ها رویشگاهدر 

دارند با توجه به شارایط متفااوت اقليمای و ترييارات     

دمایی و رطوبتی، مراحال فنولاوژي در کليار متفااوت     

، گلدهی و دیگار  ها رویشگاهدر بعضی  که طوري به است

ل فنولااوژي، فقااط یااک نوباات در سااال حاااد  مراحاا

آبااد کاه در   مثاال در دهميار و شامس   راي . بشود می

فنولاوژي در ساال در دو    ،هاي شمالی قرار دارند بخش

یک در فقط  اغلبنوبت و در رویشگاه گتان هرمزگان، 

افتد. در رویشگاه گتاان، کليار فعاليات     نوبت اتفاق می

ها از اوایل و گل دکننمیرویشی را از اوایل بهمن آغاز 

 اوایال هاا از   . مياوه نناد ک اسفند شروع به شكفتن مای 

صرداد شاروع   اواصر در کرده وصرداد شروع به رسيدن 

آباد بمپور که حد شمالی در شمس نند.کبه ریزش می

 یاباد میرطوبت نسبی هوا کاهش  است،رویشگاه کلير 

حداقل صشكی شدیدتر، ارتفاع از سطح دریا بيشتر و  و
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شارایط  و  استاز دیگر مناط   کمتر آذر و ديدر  دما

باراي گلاادهی و دیگار مراحاال فنولاوژیكی محاادودتر    

آبااد   رویشگاه شمساز طرفی طول جررافيایی  د.شو می

علات  هبا  بيشاتر و  هاا  رویشاگاه نسبت به دیگار  بمپور 

گياري از بارنادگی    بهاره  نزدیكی به پاکساتان و هناد،  

. اسات ان بيشتر ي هرمزگها رویشگاهمونسون نسبت به 

کليار   که مراحال فنولاوژي   سبب شدهمجموع شرایط 

صير یكماهاه آغااز   تر، باا تاأ   هاي پایين نسبت به عر 

 ،دشاو تكارار  ، گلادهی  دو نوبات در ساال   و فقط شده

سرماي زمستانه، کلير  ۀبا سپري شدن دور که طوري به

و  کناد میفعاليت رویشی صود را از اوایل اسفند شروع 

ها به ترتيب در فروردین و  رسيدن ميوهگلدهی و  ۀدور

دوم گلادهی از   ۀگيرد. دور اواصر اردیبهشت صورت می

در اوایل  ي نوبت دومها و ميوه شودمیاواسط تير آغاز 

کنناد کاه در آباان ریازش     مای مهر شروع به رسايدن  

 .(3)جدول  ندکن می

  انرژي گرمايي مورد نياز

وکالت هاي هواشناسی باه بررسی آمارهاي ایستگاه

 90باه   حارارت  کااهش دهد کاه باا    و بمپور نشان می

گياه باه   و شودمیسانتيگراد، رشد کلير متوق   ۀدرج

 ۀدرجا  90 يدماا گيرد. از این رو  حالت کمون قرار می

پایاه در نظرگرفتاه شاده و انارژي     دمااي   ،گرادسانتی

گرمااایی مااورد نياااز هاار یااک از مراحاال فنولااوژي در 

آباااد بمپااور  و شاامس رویشااگاهی طبيعاای باااهوکالت

 به آنها اشاره شده است. 4که در جدول شد، محاسبه 

مراحل فنولوژي کليار در رویشاگاه    مورد نياززمان 

 اساات، متفاااوت  روز  902تااا  54باااهوکالت بااين  

روز،  902 )بهااره(  فنولاوژي  ۀاولين مرحلا  که طوري به

 روز و ساومين مرحلااه  54)تابسااتانه(  دوماين مرحلاه  

در رویشاگاه بمپاور    شاد. کطاول مای   روز 21)پایيزه( 

 اسات، هاي بهاره و تابستانه کمتار   تفاوت بين فنولوژي

و براي تكميل مراحل فنولوژي بهااره  کلير که  طوري هب

 زمان نياز دارد.   روز 09و  32تابستانه به ترتيب 

رغم متفاوت باودن زماان فنولاوژي در فصاول      علی

رماایی  انارژي گ  قادار مختل  در رویشگاه باهوکالت، م

 اسات و مشاابه   مورد نيااز در هار ساه مرحلاه تقریباا      

تااوان در  گااراد را ماای سااانتی درجااۀ 139ميااانگين 

 حاداکثر  152فنولوژي پایيزه با  که طوري به ،نظرگرفت

و  311ترتياب باا   بهاره و تابستانه باه فنولوژي و  است

هاااي بعاادي قاارار دارنااد. در رویشااگاه   در رتبااه 140

م  تفاااوت کاام زمااانی دو رغاا آباااد بمپااور علاای شاامس

فنولوژي بهاره و تابساتانه، انارژي گرماایی ماورد نيااز      

و  302هاي بهاره و تابساتانه باه ترتياب     براي فنولوژي

 (.4و شكل  4محاسبه شده است )جدول  9304

 

 بحث 

عار  جررافياایی، ارتفااع از      نتایج نشان داد کاه 

هااي تابساتانه، پاراکنش بارنادگی،      سطح دریا، باارش 

اي  ت نسبی هوا و شدت صشكی از عوامال عماده  رطوب

هسااتند کااه فنولااوژي را در کلياار تحاات تااأثير قاارار  

دهناد. ارتفااع از ساطح دریاا و عار  جررافياایی        می

بيشااتر در تاااریخ شااروع و پایااان مراحاال فنولااوژي   

هاااي باااالتر در  کااه در عاار  طااوري تأثيرگذارنااد بااه

هااره  آباد و دهمير، آغاز فنولاوژي ب  هاي شمس رویشگاه

هاي حاشيۀ دریااي   ماه تأصير نسبت به رویشگاه با یک

هااي   بااران  أگردد. فاصلۀ مكانی از منشا  عمان آغاز می

علات تأثيرگاذاري بار    مونسونی از عواملی است که باه 

هاااي مونسااونی(،  هاااي تابسااتانه )باااران مقاادار بااارش

کاه در   طاوري   دهاد. باه  فنولوژي را تحت تأثير قرار می

 ت،لدان، حاايط، مومااان و باااهوکالهاااي سااو رویشااگاه

شاود در  فنولوژي دو تاا ساه باار در ساال تكارار مای      

تاار )هرمزگااان(،  هاااي غرباای کااه در رویشااگاه صااورتی

شود. با نزدیاک  بار در سال تكرار میفنولوژي فقط یک

شدن به مرز پاکستان، شرایط اکولوژیكی رویشی کليار  

را  هااي فنولاوژي صاود    شود و گياه رفتارتر می مناسب

دهد. در رویشاگاه ساولدان    بدون تحمل تنش بروز می

مارز پاکساتان اسات،     تارین رویشاگاه و هام    که شرقی

هااي اسافند، صارداد و     هاي گلدهی کلير در مااه  دوره

هاي مارس، ژوئن و اکتبر است کاه   مهر، مصادف با ماه
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در  Singh and singh (2011) مشابه نتایجی است که

اند و فقاط   به آن اشاره کردههاي کلير در هند  رویشگاه

ماهاه  گلدهی تابستانه در هند نسبت به ایران با تأصير یک

تار مونساون در    هااي طاوالنی   بوده که علت آن نيز بارش

هند نسبت به ایران است. در بين ساه مرحلاۀ فنولاوژي،    

ها از نظر فراوانای گال و مياوه،     بهاره نسبت به دیگر فصل

شاوند، کميات و    د مای هاایی کاه توليا    برتر است و مياوه 

هااي تابساتانه،    کيفيت بيشاتري دارناد، و قبال از باارش    

کنند این نتاایج   رسند و ریزش میطور کامل می ها به ميوه

در هند کاه گلادهی    Singh et al. (2005) با تحقيقات

هااي تابساتانه و ریازش     ماهۀ کلير قبل از باارش  2-9

ر هاااي مونسااون د هاااي فااراوان را قباال از باااران ميااوه

اناد همساو اسات. در    تجدید حيات کلير مؤثر دانساته 

مجموع طول مراحل فنولوژي بهاره و پایيزه نسبت باه  

علات زیااد باودن دماا در     تابستانه بيشاتر اسات و باه   

تر از دیگر  تابستان، مراحل فنولوژي در این فصل کوتاه

 فصول است.

تكميال مراحال   مقدار انرژي گرماایی ماورد نيااز    

تفاااوت چشاامگيري هاااي مختلاا   فنولااوژي در سااال

توان باراي   روز رشد را میدرجه  139ندارند و متوسط 

دهند که عوامل  ها نشان می کلير در نظرگرفت. بررسی

رویشگاهی )حرارت، رطوبت، صشاكی و فيزیاوگرافی.(   

در بااروز مراحاال تأثيرگذارنااد کااه ایاان نتااایج مؤیااد  

( اسات کاه حارارت را    9345ناژاد )  اکهارات ميمنادي 

ترین عامل بروز مراحال فنولاوژي عناوان کارده      اصلی

است. کاهش ميانگين حارارت روزاناه در پاایيز و کام     

 بودن ميانگين دما در اسفند و فروردین، سبب طوالنی

شاادن فنولااوژي پااایيزه و بهاااره نساابت بااه تابسااتانه 

شود که با نتاایج تحقيقاات اکبارزاده و ميرحااجی      می

ارتباااط  کااه (9331) سااندگل(، ميرحاااجی و 9339)

تنگاتنگی را باين مراحال فنولاوژي و حارارت محايط      

که  Nilsen (1981)هاي  عنوان کرده، و همهنين گفته

کننادۀ   رطوبت و حرارت در دساترس را عامال کنتارل   

است، همسویی دارد. کليار در    رفتار فنولوژیكی دانسته

آبااد کاه در ارتفااع و    هااي دهميار و شامس    رویشگاه

ها قرار دارناد،   ه دیگر رویشگاههاي باالتر نسبت ب عر 

کند روز تأصير شروع می 90-20مراحل فنولوژي را با 

که افزایش  است Primack (1987)که مؤید تحقيقات 

ارتفاع از سطح دریا را عامل تأصير در مراحل فنولاوژي  

بيان داشته و علت آن را کاهش رطوبات و حارارت در   

 ست.تر دانسته ا هاي مرتفع دسترس در رویشگاه

 

 ي باهوکالت و شمس آبادها رویشگاهکلير در  گونۀ (GDD)مجموع انرژي گرمایی مورد نياز  -4جدول 

  رویشگاه باهوکالت رویشگاه شمس آباد بمپور

انرژي گرمایی مورد نياز  تعداد روز
G.D.D 

انرژي گرمایی مورد نياز  تعداد روز
G.D.D 

 

 مراحل فنولوژي بهاره تابستانه پایيزه بهاره ستانهتاب پایيزه بهاره تابستانه بهاره تابستانه

 کهور غنهه 240 932 231 52 3 92 994 390 32 92

 گلدهی کامل 303 402 454 20 23 39 202 432 42 25

 تشكيل ميوه 450 233 220 02 31 42 203 042 54 40

 رسيدن ميوه 311 140 152 902 54 21 302 9203 32 09

 جمع 311 140 152 902 54 21 302 9304 32 09

 



 959 953 تا 949 ۀصفح ،9313تابستان   ،2 ۀشمار م،شش سال ران،یا یجنگلبان انجمن ران،یا جنگل ۀمجل
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Abstract 

In order to survey some phenological phenomena of Kair with climate and physiography 

properties, this study was carried out in the south-east of Iran from 2008 to 2011. In the first 

step, distribution of species was recognized in Hormozgan and Balochestan provinces and 

then 13 habitats were chosen. These habitats were visited in 2-3 week intervals annually. 

Three trees were marked in each site and were monitored during four seasons and its 

phenological stages (time of bud break, flowering, fruiting, ripening, fruit, and leaf shedding) 

and other characteristics were recorded. Climatic data were gathered and phenological stages 

were analyzed. The results of phenological and meteorological data indicated that the growth 

patterns of Capparis decidua may alter with fluctuations of drought, annual temperature and 

precipitation. The phonological stages are repeated two or three times every year. Kair 

phonological stages are long, Flowering starts during March and continues up to October. It 

flowers in three seasons: March–April (spring), June-July (summer) and September-October 

(Autumn). Flowers become fruits within 70 to 90 days and simultaneously, both flower and 

fruit appear on new shoots. In the northern and western habitats, phonological stages are 

limited and only occur once or twice a year. But in all conditions, amount of growth degree 

days (GDD) required for ripening seed is the same and equal to 931 ْ C.  

Keywords: Capparis decidua, Climate, Phenology, Physiography, Sahara-Sindian. 
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