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 در ).Salvadora oleoides Decne(پير  تچهدرخ GDDو تعيين  يژفنولو ررسيب
 ايران بلوچستان

 2محمديوسف آچاك و *1هاشم كنشلو

  بخش تحقيقات جنگل ،موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، تهران 1
  مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي ايرانشهر ايرانشهر، 2

  17/8/93: خ پذيرشتاري  19/1/92 :تاريخ دريافت

 چكيده

از عناصر گياهي اقليم گرم و خشك بوده كه دامنه  ،كننده صورت درختچه تا درخت، هميشه سبز تا نيمه خزان هير يا توج بپ
وسيعي طي ، تحقيقات تأثيرگذارو نقش عوامل  فنولوژيبررسي  منظور به .شرق ايران كشيده شده است پراكنش آن تا جنوب

رويشگاه شاخص  6تهيه نقشه گسترش، پس از . انجام شدشرق ايران  در جنوب هاي پير رويشگاهدر  1391-1387سالهاي 
تجزيه . شدگيري  روزه اندازه 15هاي  در دوره مراحل فنولوژي. گرديدگذاري  عالمتسه پايه ميانسال انتخاب و در هر رويشگاه، 
 پيردر رفتارهاي اكولوژيكي  ارتفاع از سطح دريا و بارندگي ،دما هدادند كنشان  فنولوژيتقويم زماني و تحليل آمار هواشناسي و 

گلها از اواخر . باشد روز در مناطق مختلف متغير مي 148- 138 بينطوالني بوده و  "پير نسبتادرختچه فنولوژي  .استتأثيرگذار 
روز در  50-45شده و بعد از مدت  تشكيلجوان  يها روي شاخهها  اسفند لغايت فروردين ظاهر شده، از اوايل ارديبهشت ميوه

آغاز شده در اوايل فروردين تأخير هفته  2- 1مراحل فنولوژي با ، هاي مرتفع در رويشگاه. كنند مياواسط خرداد شروع به رسيدن 
اييزه فنولوژي در دو مرحله بهاره و پ ،هاي همجوار پاكستان در رويشگاه .نمايند ها در اواخر خرداد شروع به رسيدن مي و ميوه

نارس پايان يافته و با كاهش دما شروع به ريزش   ظهور ميوه در نهايتافتد كه مرحله پاييزه در مرحله ظهور گلها و  اتفاق مي
  به درختچه پير  (GDD) ي مورد نيازيمختلف، مقدار انرژي گرما هاي رويشگاهمتفاوت بودن زمان فنولوژي در با وجود  .كنند مي

   .ستانجام مراحل فنولوژي پير الزاميبراي  ، روز رشددرجه  1500ين ميانگيكسان و يك  نسبت

  بلوچستان، روز رشددرجه سندي، -، صحاريتوج، پيرفنولوژي،  :هاي كليدي واژه

  Hkeneshlo@yahoo.com: ، پست الكترونيكي 09124547716 :تلفن نويسنده مسئول،* 

 مقدمه

با نام علمي هميشه سبز يست ا درختچهيا توج  پير
Salvadora Oleoides Decne.  متعلق به خانواده

Salvadoraceae نواحي  ، پاكستان،كه در نواحي خشك هند
 درپير  .رويد ميو ايران مصر ، خشك آسياي غربي

هاي هرمزگان و بلوچستان ايران و كشورهاي  استان
رم و مرطوب عربستان هاي گ پاكستان، هندوستان و بخش

هاي  در محدوده عرضپير در ايران  .)6(انتشار دارد 
25 28جغرافيايي َ نزديك سواحل از شمالي  27ْ 04و َ ْ

مسكوتان، اسپكه،  مناطقايرانشهر در  درياي عمان تا جنوب
برمك، بنت، چاه علي، چاهان، چتكول، حيط، ملوران، 

ك، دهان، كلمان، دوراهي گورد درگي، چانف، دوراهي دن
رودخانه سرباز، پيپ، وركات، كشيك، جكيگور،  راسك،

بوك، سولدان، سيف آباد، شكرجنگل، رساجنوب بافتان، 
فنوج، حوالي تونل تنگ سرحه، بين مسكوتان و فنوج، 

كروج، كس مزور، زراباد، قصرقند، كنشكي، كچو چابهار، 
كورزيارت، كوراندپ، له ْآباد، مچ كور، مدوحي، نصيرآباد 
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اين گونه از ارتفاع نزديك به . وركات گسترش داردو 
در زرآباد و شمال چابهار تا ارتفاع ) متر 20- 10(سطح دريا 

بلندترين نقطه حضور . در بلوچستان حضور دارد متر 1360
پل سرباز  - پير در منطقه كوهستاني حدفاصل ايرانشهر

بوده كه در اين منطقه پير با ) نرسيده به دوراهي گورناك(
 .باشد ميه، پيچك خاردار، گيشدر و گون خاردار همراه بن

هاي باالتر و  در عرضهميشه سبز بودن، با وجود اين گونه 
مناطق مرتفع دچار خزان زمستانه شده و برگهاي خود را از 

پاكستان و هند كشورهاي  درخت پير بومي .)4( دهد مي
كه  استهاي مقاوم به شوري زياد  در رديف گونه بوده و

نوار ساحلي و همچنين روي خاكهاي شور جزاير  در
 1000ارتفاع باالي ، هاي رشد پير از محدوديت. رويش دارد

شود  وي يادآور مي. )12(باشد  ميمتر و همچنين يخبندان 
دهي و   برگآوريل شروع به  –كه درخت پير در مارچ 

ريزش  .رسند هاي آن در ژوئن مي گلدهي نموده و ميوه
اتفاق از سال  مواقع محدوديدر اما ، چيزنابرگها هر چند 

ها،  ها، همزمان با تشكيل ميوه و در اكثر رويشگاه افتاده
شدت ريزش . كنند تعدادي از برگها شروع به ريزش مي

ها بيشتر  تعداد ميوه قدرچ بوده و هر ها تابع تراكم ميوه
بعد مسافت و  .باشد باشد، شدت برگريزي بيشتر مي

درختچه در ايران باعث شده تا محدوديت گسترش اين 
منابع طبيعي شناخت كامل و جامعي از آن متخصصان 

هاي آن ناشناخته  ها و توانمندي پتانسيلنداشته باشند و 
مورد  "ها و سرشت آن دقيقا كه ويژگي در صورتي ،مانده

يك عنصر بيولوژيك  عنوان بهتوان  بررسي قرار گيرد مي
ها  توسعه جنگلكارير چند منظوره با ارزش، نقش مهمي د

مناطق خشك تخريب يافته هاي جنگلي  احياء اكوسيستمو 
  .و فوق االعاده خشك كشور ايفا نمايد

كننده نواحي گرم و خشك  هاي خزان جنگل بررسيدر   
آوريل و  - هاي مارچ پير را ماهدرختچه هند، زمان گلدهي 

 دماي محيط). 13(اند  ذكر نمودهژوئن ماه رسيدن ميوه را 
حرارت  و داشتهاولين نقش را در رشد گياه ) خاك و هوا(

كه شده  باعث تغييرات فيزيولوژيكي و شيميايي در گياه

و مواد غذايي  حالليت العمل بيولوژيكي را از طريق عكس
عوامل مختلف  .)9( گردد مي سببپخش گازها و مايعات 

تأثيرگذار رويشگاهي در بروز مراحل مختلف فنولوژي 
ريخ پديد آمدن هر يك از مراحل تغيير زندگي تا وبوده 
تنظيم و ترتيب اين مراحل بطور مستقيم وابسته به  گياه و

چنانچه  مي باشد و دوره نوريدرجه حرارت، رطوبت و 
توانيم هر  شناختي از سه عامل ياد شده داشته باشيم، مي

 بيندر . )8( بيني نمائيم يك از مراحل فنولوژي را پيش
، رژيم حرارتي بيشترين تأثير را بر روي نمو عوامل اقليمي

گياه و مراحل مختلف آن دارد و طبق اصل ثبات حرارتي، 
رسد كه  هر گياه زماني به مرحله خاصي از نمو خود مي

شروع  ).5( مقدار مشخصي حرارت از محيط گرفته باشد
گياه ارتباط منطقي با  رويش و وقوع مراحل زايشي در

هاي  سال درجه حرارت در. دارد درجه حرارت محيط
 باشد و اين تفاوت موجب تغيير در مختلف متفاوت مي

تحقيقات ). 2( گردد هاي فنولوژيكي مي تاريخ وقوع پديده
هاي  سال زمان شروع و خاتمه رويش در نشان داده كه

مختلف متفاوت بوده و اين تغييرات تابع شرايط اقليمي 
با  .)7( ي باشدحرارت هوا و رطوبت خاك م ويژه درجه به

تأخير افزايش ارتفاع از سطح دريا، مراحل فنولوژي با 
اين امر شايد به دليل كاهش رطوبت و  ،شود ميمواجه 

تصور بر آن است . حرارت قابل دسترس در ارتفاعات باشد
كه رطوبت و حرارت قابل دسترس، عامل كنترل كننده 

ر درخت پي ).11( رفتار فنولوژيكي در نواحي خشك باشد
هاي بومي و چندمنظوره با ارزش در بلوچستان  از گونه

و  داروييارزش ، علوفهتأمين بوده كه در حفاظت خاك، 
. كند حيات وحش اين ناحيه اكولوژيك نقش مهمي ايفا مي

، شناخت سرشت و اطالع از نيازهاي اكولوژيكي آن
توسعه و گسترش اين درخت بومي در  برايراهنمايي 

  . باشد ميران شرق اي مناطق جنوب

  مواد و روشها 
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ناحيه (Nubo-Sindien)  حوزه نوبوسندينتحقيق در  اين
 سيستان و  سندي در محدوده استان - اقليمي صحارا

4تا   25ْ  28َ هاي جغرافيايي بلوچستان بين عرض َ0  ْ27 
متر از سطح  1350تا  10بين دو حد ارتفاعي  و شمالي
بيشتر  .شدانجام  در محدوده رويشگاهي گونه پيردريا 

رودخانه حاشيه اسپكه،  حوالي در هاي اين درخت رويشگاه
هاي بنت  سرحه، اطراف شهرستان منطقه پيشين، تنگسرباز، 

و فنوج، حدفاصل جكيگور تا بنت در حوالي قصرقند و 
 .دنگسترش داردشتياري هاي باهوكالت و  نيكشهر، دشت

ت دوران هاي پير بر روي رسوبا از رويشگاه% 52بيش از 
گوردك،  هايبر روي سازندو بقيه  )كواترنري( چهارم

آنگهران  و مختارآباد، درپهن، جاروت، ركشا، نهنگ، دربان
عميق و داراي  به نسبتهاي پير  خاك رويشگاه .قرار دارند

اسيديته . باشد دار مي سنگريزه بيشتربافت متوسط و سبك و 
از نظر  ).1( باشد متغير مي 3/8-6/7خاك قليايي و بين 

اي،  فولوژي، گونه پير در واحدهاي دشت دامنهرژئومو
. گسترش داردماهور  كوهستان و تپه ،هاي رسوبي دشت

از نظر  عمق تا عميق بوده و هاي پير، كم خاك در رويشگاه
  هاي انتي هاي موجود در ردهخاك US (2010(بندي طبقه

  روهو در گ) (Inceptisolsسول   و انسپتي (Entisols) سول

،  Lithic Torriortents ،Typic Torrifluventsهاي بزرگ 
Typic Ustic Torrifluvents  وTypic Ustifluvents  قرار

  .)3( گيرند مي

مقدار انرژي خصوصيات اقليمي و تعيين بررسي  منظور به
سرباز،  مناطق هاي از آمار ايستگاه ،گرماي مورد نياز

 هاي ه رويشگاهدر محدود و باهوكالت ، نيكشهرقصرقند
 يتعيين خصوصيات اقليم براي .استفاده شد پير درخت

گورناك كه در ارتفاعات شمال سرباز واقع شده   رويشگاه
طبق محاسبات انجام شده . از روش رگرسيوني استفاده شد

ميليمتر افزايش  11متر افزايش ارتفاع،  100به ازاي هر 
وجود درجه سانتيگراد، كاهش حرارت ب 6/0بارندگي و 

ساليانه محدوده رويشي پير بين   ميانگين بارندگي .آيد مي
تا  7/22ميليمتر، ميانگين حرارت ساليانه بين  215تا  4/92

هاي گرم  درجه سانتيگراد متغير بوده و در رديف اقليم 3/28
  ).1جدول ( آيد شمار مي و خشك به

درجه سانتيگراد در دشت  51حداكثر مطلق دما تا  
هاي خرداد، تير و مرداد افزايش يافته و  ماه باهوكالت در

حداقل مطلق نيز در اين دشت به صفر درجه سانتيگراد در 
  ). 4(رسد  ميماه  دي

بر آن، تأثيرگذار عوامل  بررسي فنولوژي پير و منظور هب
 6 ،ضمن شناسايي محدوده پراكنش و تهيه نقشه گسترش

ات و سولدان، كنشكي، ورك علي، گورناك، چاهرويشگاه 
در . شدانتخاب شاخص  هاي  عنوان رويشگاه بهآباد  سيف

گذاري و به فاصله  تمعالسالم ميانسال پايه  3هر سايت 
شروع رشد ( روز، مراحل فنولوژي 15 حداقل زماني

ها،  رويشي، شروع گلدهي، مدت گلدهي، زمان ظهور ميوه
طي ) رسيدن ميوه، ريزش بذر، ركود رشد و ريزش برگها

  . شدندگيري و ثبت  اندازه 1390- 1388سه سال 

در اين بررسي از شاخصي به نام مجموع درجه حرارت يا 
ميزان انرژي گرمايي مورد نياز براي مراحل مختلف 

 + GDD= Σ [(Tmaxكه از فرمول  فنولوژي استفاده شده

Tmin)/2 - Tb] كه در آن. محاسبه شده است:= (Growth 

Degree Days) GDD  د، درجه روزهاي رشT max = 
 T bدرجه حرارت حداقل و  = Tminدرجه حرارت حداكثر، 

دماي پايه، دمايي است كه در آن . باشد دماي پايه مي =
شود و بطور تجربي  درجه، رشد و نمو گياه متوقف مي

با   ).4(است شود و براي هر گياه متفاوت  محاسبه مي
 16 توجه به آمار هواشناسي و تاريخ شروع رشد، دماي پايه

فرمول فوق، مجموع  استفاده ازبا  تعيين ودرجه سانتيگراد 
درجه حرارت يا ميزان انرژي گرمايي مورد نياز براي 

  .مراحل مختلف فنولوژي محاسبه گرديد

  نتايج
هاي هواشناسي در محدوده گسترش  آمار اقليمي ايستگاه
آوري شد كه در قالب منحني  درختچه پير جمع
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ها  بررسي. شده است شان دادهن 2آمبروترميك در شكل 
ها، فصل خشك  دهد كه در تمامي رويشگاه نشان مي

تر شدت خشكي  هاي پايين طوالني بوده و فقط در عرض
) سرباز و باهوكالت(هاي شرقي  در بخش. باشد كمتر مي

نيكشهر و (هاي تابستانه نسبت به غرب  ميزان بارش
عرض  يابد و با افزايش ارتفاع و افزايش مي) قصرقند

  .يابد جغرافيايي، ميزان بارندگي افزايش مي

ايستگاه و  6 مراحل فنولوژيكي در ،طي سه سال متوالي
در  ).2جدول (منتخب ثبت گرديد  هاي چهدرختبراي 

اعداد سمت راست مميز معرف روز و جدول تقويم زماني 
هاي شمسي  دهنده ماه نشان  ،اعداد سمت چپ مميز

  .باشند مي

از نظر  علي با شهرستان نيكشهر ويشگاه چاهرتشابه نظر به 
، مراحل فنولوژي ارتفاع از سطح دريا و عرض جغرافيايي

  نيكشهر ، با منحني آمبروترميكعلي چاهپير در رويشگاه 
هاي  عوامل اقليمي با پديده بينتا ارتباط  شدادغام 

تقويم زماني فنولوژي  .)3شكل ( فنولوژيكي گوياتر شود
هايي كه در بخش  دهد در رويشگاه ان مينش) 2 جدول( پير

بعد از ) علي رويشگاه چاه( مياني بلوچستان قرار دارند
رشد  بهمن، از اوايل و دي آذرهاي  ماهسپري شدن سرماي 
از هفته . شوند ها بتدريج نمايان مي غنچه بهاره آغاز شده و

گلها شروع به ظهور نموده كه تا اول  ،دوم فروردين
هاي  فروردين ميوه در دهه سوم. مي يابدارديبهشت ادامه 

 اخرها ظاهر شده  كه تا او كروي ريز بتدريج روي شاخه
 .يابد ادامه مي ،شوند ارديبهشت كه آخرين گلها بارور مي

ها از اواسط خرداد با تغيير رنگ به نارنجي  رسيدن ميوه
هاي رسيده با  ميوه .يابد آغاز و تا اواخر خرداد ادامه مي

رماي شديد اواخر خرداد آب خود را از دست توجه به گ
ه كه تا دهه سوم كردشروع به ريزش  اوايل تيرداده و از 
  .كنند طور كامل ريزش مي هها ب تير، ميوه

، در اثر تنشها، گياه  ه همزمان با گرم شدن دما و ظهور ميو
كه در  طوري هب ،دهد تعدادي از برگهاي خود را از دست مي

ي توان تعدادي از برگها س و رسيده مينار يها ميوه ميان
در تير بعد از ريزش . را مشاهده نمود شده زرد و خشك

ها و كم شدن تنش، گياه يك رشد رويشي كوتاه  ميوه
سبز بودن در با وجود و از اوايل مرداد تا اوايل مهر، داشته 
با آغاز فصل پاييز و افت گرما و . برد بسر مي ركودحالت 
رويشي شده كه تا پايان  مرحلهاه وارد ، گيبارندگيشروع 

هاي پير، سيماي  اين روند ادامه داشته و درختچه آبان
افت دما در . گيرند شادابي را با ظهور برگهاي جديد مي

 ركودشده و گياه وارد  رويشي اواخر پاييز باعث ركود رشد
 ،گردد زمستانه شده كه تا اوايل بهمن كه رشد بهاره آغاز مي

  . ابدي ادامه مي

مرز پاكستان  در جوارتر  هاي مناطق شرقي  در رويشگاه
هايي كه در مناطق   و همچنين رويشگاه) رويشگاه سولدان(

 ،د مراحل فنولوژي كمي متفاوت بودهنمرتفع قرار دار
بر مرحله فنولوژي  سولدان عالوهمنطقه كه در  طوري هب

 ،فتدا يك مرحله فنولوژي پاييزه نيز در پير اتفاق مي ،بهاره
رويشي مرحله پير وارد  ،تابستانه ركودبعد از  در اين منطقه

كاهش دما  .گردند شده و در آبان گلهاي جديد ظاهر مي
گلها شروع به ريزش نموده  آذرو در مانع تلقيح گلها شده 

در . شود تشكيل و رسيدن ميوه نمي مراحلوارد  گياهو 
تفاوت مراحل فنولوژيكي م) گورناك( هاي مرتفع رويشگاه

شود  مشاهده ميهاي پير  در درختچه خزان زمستانه وبوده 
كه ميانگين دما به كمتر از ) اوايل دي( از اواخر دسامبر و

و حداقل مطلق دما به پايين تر از صفر  درجه سانتيگراد 16
در خزان برگها شروع شده و يابد  كاهش مي) -6( درجه

هاي  خهشا وخزان نموده  بطور نسبيدي و بهمن، درخت 
 پير كه حالت كج و معوجرختچه سفيد متمايل به زرد 

با ) مارس(از اواسط اسفندماه  .شوند نمايان مي دارند
   .گردد فنولوژي بهاره آغاز ميافزايش حرارت، 

بررسي آمار هواشناسي : انرژي گرمايي مورد نياز
 كاهشدهد كه با  نشان مي سرباز و گورناكهاي  رويشگاه
متوقف شده و  پيرگياه درجه سانتيگراد، رشد  16دما به 
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درجه  16 يدمااز اين رو  ،شود مي ركودوارد گياه 
پايه در نظر گرفته شد و ميزان ماي د عنوان به ،سانتيگراد

انرژي گرمايي مورد نياز هر يك از مراحل فنولوژي در 
محاسبه  و گورناك ، كنشكيعلي چاهي طبيعي ها رويشگاه
دت زمان مورد نياز مراحل فنولوژي م ).3جدول ( گرديد

علي، كنشكي و گورناك به ترتيب  هاي چاه پير در رويشگاه
هايي كه در بخش  در رويشگاه. استروز  148و  142، 138

 وروز بوده  140مياني قرار دارند متوسط زمان مورد نياز، 
 دو ماه، دومين مرحله)  گلها ظهور( اولين مرحله فنولوژي

 دو )رسيدن ميوه( ماه و سومين مرحله يك )تشكيل ميوه(
با افزايش ارتفاع و كاهش دما، مدت . كشد ماه طول مي

  .گردد تر مي مراحل فنولوژي طوالني

 موقعيت مكاني و اقليمي رويشگاه، زنظر ا در مجموع صرف
ميزان انرژي گرمايي مورد نياز براي سپري نمودن از 

ه و يك ها تا رسيدن كامل ميوه يكسان بود ظهورغنچه
درجه سانتيگراد نياز بوده تا درختچه پير  1500ميانگين 

در ). 4شكل (مراحل فنولوژي خود را كامل نمايد 
ارتفاعات كه دما نسبت به اراضي پست و دشتها كمتر 

تر از گرماي پايه افت  باشد و درجه حرارت تا پايين مي
شروع تأخير نمايد درختچه پير فعاليت حياتي خود را با  مي
رساند  موده و نسبت به ديگر مناطق ديرتر نيز به پايان مين

و مدت الزم براي تكميل مراحل فنولوژي يك تا دو هفته 
  . يابد روز افزايش مي 150بيشتر بوده و به 

  

  هاي هواشناسي در محدوده پراكنش درخت پير در ايران مشخصات اقليمي ايستگاه -1 جدول

  ايستگاه    ربازس   قصرقند    باهوكالت      نيكشهر  
عرض 
  جغرافيايي

طول 
  جغرافيايي

  ارتفاع
m 

عرض 
  جغرافيايي

طول 
  جغرافيايي

  ارتفاع
m 

عرض 
  جغرافيايي

طول 
  جغرافيايي

 ارتفاع

m  
عرض 
  جغرافيايي

طول 
  جغرافيايي

 ارتفاع

m  مشخصات 
14َ  º26 ´13  º61 510 43َ   º25 25َ  61 ْ 20 ´13  º26  ´44 º60  500  ´36  º26  َ16  º61  880  

 بارندگي

mm 

 حرارت

 Cْ 

رطوبت 
%نسبي

 بارندگي

mm 

 حرارت

 Cْ 

رطوبت
%نسبي

 بارندگي

mm 

 حرارت

Cْ 

رطوبت
%نسبي

 بارندگي

Mm 

 حرارت

Cْ 

رطوبت 
%نسبي  ماه 

 ژانويه 51 5/14 1/25 48 9/17 4/23 0/52  5/18  4/15 26  3/16 9/41

 فوريه 48 4/17 9/19 44 6/20 8/10 9/48  2/21  9/16 19  3/18 7/23

 مارس 44 3/21 4/24 41 3/24 4/34 2/52  6/25  7/10 30  9/22 8/25

 آوريل 39 3/26 9/4 36 30 1/4 8/51  7/30  3/0 42  4/27 5/15

 مي 32 8/31 6/3 37 35 2 8/54  0/34  5/0 48  5/32 9/1

 ژوئن 35 3/34 4/9 42 6/36 2/4 8/49  9/34  9/16 45  8/34 2/31

 جوالي 46 6/33 9/21 53 8/34 4/18 3/50  6/33  7/4 29  8/34 5/8

 آگوست 48 4/32 8/9 55 5/33 8/4 6/52  2/32  9/1 33  1/33 8/7

 سپتامبر 46 2/30 8/4 51 3/32 2/1 8/50  4/31  0 40  7/31 3

 اكتبر 38 6/26 2/2 39 9/29 1/13 8/51  7/29  0 44  1/30 8/0

 برنوام 41 8/20 2/1 38 5/24 2/3 2/54  1/25  8/1 45  2/25 1/7

 دسامبر 48 7/16 1/11 46 20 2/21 0/52  9/19  3/23 37  9/19 1/17

 ساليانه 43 6/24 3/138 44 3/28 8/140 8/51  1/28  4/92 36  3/27 1/183
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  تقويم زماني مراحل فنولوژي در پير -2 جدول

  گورناك  فنولوژي
  )سرباز(

  علي چاه
  )نيكشهر(

  سولدان
  )باهوكالت(

  كنشكي
  )نيكشهر(

  وركات
  )اسپكه(

  آباد سيف
  )اسپكه(

ارتفاع از سطح دريا 
  743  1069  594  248  384  1350  )متر(

  عرض جغرافيايي
  جغرافيايي  طول

  26ْ 52َ 13״
  61ْ 01َ 13״

15 20״ َ ْ26  
45 58״ َ 59 ْ  

  26ْ 09َ 24״
61 47َ 58״ ْ  

  26ْ 19َ 7״
60 09َ 45״ ْ  

26 38َ 38״ ْ  
08 24״ َ 60 ْ  

  26ْ 51َ 18״
  60ْ 13َ 02״

 15/8- 16/7  29/12- 1/11  06/1- 1/11  غنچه ظهور

23/12-15/1  04/11-07/1  8/8-7/12  1/12 -22/1  

  31/1-22/12  14/2- 01/1  ظهور گل
8/8-30/8 
07/1 -31/1  

 
01/1 -15/2  8/12 -15/2  23/1 -22/2  

  30/9- 08/9  15/2- 23/1  23/2- 16/2  تشكيل ميوه
01/2 -15/2  01/2 -7/3  23/2 -15/4  16/2 -15/3  

  15/4- 16/3  15/5- 16/4  07/4- 23/3  31/3-5/3  31/3- 16/3  15/4-7/4  رسيدن ميوه

  7/5- 16/4  31/5-8/5  15/4- 01/4  7/4- 15/3  22/4- 01/4  31/4- 16/4  ريزش ميوه

 22/2-8/11  ريزش برگ
1/9-30/9 1/2-15/3  08/3 -15/4  01/2 -1/3  16/2 -7/3  16/2 -7/3  

  ريزش گلها
  23/8-7/9       

 31/6-1/5 30/12-1/10  ركود  
01/9-30/10 

01/5-31/6 
1/10-30/11 

      

  
  

  هاي چاه علي، كنشكي و گورناك گونه پير در رويشگاه (GDD)مجموع انرژي گرمايي مورد نياز  -3جدول 
  رويشگاه  )نيكشهر(كنشكي  )نيكشهر(چاه علي )سرباز(گورناك 

  انرژي گرمايي  تعداد روز

  )سانتيگراد(

انرژي گرمايي   تعداد روز
  )سانتيگراد(

گرمايي  انرژي  تعداد روز
  فنولوژي  )سانتيگراد(

  گلدهي كامل  269  57  219  52  145  48

  تشكيل ميوه  354 31 466 31 435  46

  رسيدن ميوه  943 54 896 55 920  54

  جمع  1566 142 1581 138 1500  148
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  درختچه پير همراه با شاخه ميوه دهنده در خردادماه در مسكوتان بلوچستان -1 شكل
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  و باهوكالت  سرباز،  قصرقند، نيكشهرهاي  منحني آمبروترميك ايستگاه -2شكل 
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گلدهي  تشكيل ميوهرسيدن ميوه

مراحل فنولوژي 
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  )كشهرحوالي ني(مراحل مختلف فنولوژي پير در رويشگاه طبيعي چاه علي  -3شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي چاه علي، كنشكي و گورناك منحني مراحل فنولوژي پير در رويشگاه – 4 شكل

  بحث 
 ،ارتفاع از سطح دريا، عرض جغرافيايي نتايج نشان داد كه

هاي اصلي در پاكستان  و فاصله از رويشگاه شدت خشكي
 درختچه پيراي هستند كه فنولوژي را در  از عوامل عمده

ارتفاع از سطح دريا و عرض . دهند قرار ميتأثير تحت 
و جغرافيايي بيشتر در تاريخ شروع و پايان مراحل فنولوژي 

هاي  كه در عرض طوري هب ،بودهتأثيرگذار خزان برگها 
 ،)متر 1350با ارتفاع ( گورناك هاي در رويشگاه باالتر

تر و  پستهاي  نسبت به رويشگاهتأخير  15با  رويش بهاره
- 1ها نيز  شده و زمان رسيدن ميوهآغاز  تر ينهاي پاي عرض

دليل  هدر ارتفاعات ب. رسد به اتمام ميتأخير هفته با  2
به  اواخر پاييز و اوايل زمستان در دماي حداقل كاهش
برگها دچار چايمان  بيشترتر از صفر درجه سانتيگراد،  پايين
و رفتار گياه مشابه  شدهريزش  دچار زدگي شده و و يخ

درختچه پير را اين نتيجه  ،شود كننده مي نيمه خزاندرختان 
از رديف گياهان هميشه سبز خارج نموده و آنرا يك گونه 



615 

كه با نمايد  هميشه سبز تا نيمه خزان كننده معرفي مي
كه پير را در رديف عناصر گياهي  )11(ي يها گفته

كننده نواحي گرم و خشك هند قرار  هاي خزان جنگل
هاي اصلي در  فاصله از رويشگاه. داردمطابقت  ،اند داده

بر ميزان تأثيرگذاري باشد كه بعلت  از عواملي مي پاكستان
هاي  مركز ايجاد بارانهاي تابستانه و نزديكي به  بارش

 ،قرار دادهتأثير فنولوژي را تحت ، مونسون تابستانه
علت بارش تابستانه  هب هاي سولدان، كه در رويشگاه طوري  هب

خشكي، عالوه بر فنولوژي بهاره، يك  و تعديل شدت
نزديك با  عبارتي هب. دهد فنولوژي پاييزه ناقص نيز رخ مي

 پير، شرايط اكولوژيكي رويشي شدن به مرز پاكستان
تحمل  اهاي فنولوژي خود را ب مناسبتر شده و گياه رفتار

  .دهد بروز مي كمتري تنش

يم بر عوامل فيزيوگرافي بطور غيرمستقكه  دادنتايج نشان 
دو فاكتور اقليمي دما و رطوبت و در نهايت فنولوژي پير 

كه  بوده )8(باشند كه اين نتايج مؤيد اظهارات  ميتأثيرگذار 
ترين عامل بروز مراحل فنولوژي  اصلي عنوان بهحرارت را 
مناطق ميانگين دماي روزانه در  كاهش. اند عنوان نموده
هاي اسفند و  اهو پايين بودن ميانگين دما در م كوهستاني

هاي  در رويشگاهفروردين، باعث طوالني شدن فنولوژي 
شود كه با نتايج تحقيقات  مي مناطق پستنسبت به  مرتفع

كه يك ارتباط تنگاتنگ را بين مراحل فنولوژي  )7( و) 2(
كه ) 11(اند و همچنين  و حرارت محيط عنوان نموده

رفتار  كننده رطوبت و حرارت قابل دسترس را عامل كنترل
  .باشد اند، همسو مي فنولوژيكي دانسته

ها، صرف نظر از  كه در غالب رويشگاه دادنتايج نشان 
اختالف ارتفاعي و ديگر خصوصيات اكولوژيكي، مقدار 
انرژي گرمايي مورد نياز براي تكميل مراحل فنولوژي 

باشد كه با  درجه سانتيگراد مي 1500يكسان و حدود 
را عنوان نموده و طي  ت حرارتياصل ثباكه ) 5(اظهارات 

شدن هر مرحله فنولوژي را مستلزم دريافت انرژي معيني 
هاي بخش مركزي،  در رويشگاه. باشد همسو مياند،  دانسته

پير گلدهي را در اواخر اسفند و اوايل فروردين درختچه 
هاي فروردين و  آغاز نموده و در ماه) مارچ –فوريه (

ها شكل گرفته و در اواخر  يوهم) آوريل  -مارچ( ارديبهشت
شروع به رسيدن مي ) ژوئن -مي(ارديبهشت و خرداد 

 به نسبت )13و 12 ( نمايند كه با نتايج ارائه شده توسط
  .تطابق دارد

زمان رسيدن و چيدن بذرها در نتايج تحقيق نشان داد كه 
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Abstract 

Salvadora oleoides is a shrub or small tree, ever green or semi deciduous is extended in 
arid and warm regions of India, Pakistan and south east of Iran. In order to survey some 
phenological phenomens with climate and physiographic properties, this study was 
carried out in the south-east of Iran from 2008 to 2011. In first step, distribution of 
species was recognized in Baluchestan province, and then 6 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 were recorded. 
Climatic data were gathered and phenological stages were analyzed. The results of 
phenological and meteorological data indicated that the growth patterns of Salvadora 
oleoides may alter with annual temperature and precipitation, distribution of rain and 
height of sea levels. Salvadora phenological stages are long term and vary 138-148 days 
in different regions. Buds begin to sprout in February to March and flowers appear in 
March. Round and green fruits appear on young branches in April. Fruit ripening start 
in June and fruits are starting to drop in July. In mountain regions, beginning of 
phenology is done 1 to 2 weeks after another sites. In eastern habitats (near to Pakistan) 
phenological stages occur in spring and fall. But raw fruits and flowers starting to drop 
when temperature decreases in autumn. In all conditions, amount of Growth Degree 
Days (G.D.D) required for ripening fruit is the same and equal to 1500ْ C.  

Key words: Salvadora oleoides, phenology, Sahara-Sindian, GDD, Baluchestan 


