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  چکیده

آبخیز حوضه در به مدت سه سال  1394از سال ) این تحقیق Platychaete aucheriبه منظور بررسی مراحل حیاتی گونه کالجوك (      

گذاري شد و اطالعات مربوط به مراحل فنولوژي در مقاطع  ده پایه بالغ و سالم انتخاب و نشانهاین اساس  . برستان هرمزگان انجام شددهگین ا

یج نشان داد که بین زمان شروع، خاتمه و طول دوره هاي رویشی و زایشی در گیري و ثبت گردید. نتا  روزه به مدت سه سال اندازه 10زمانی 

طور کلی مراحل فنولوژي گونه تابعی از شروع بارندگی و هاي مورد بررسی براساس تغییرات مقدار و پراکنش بارندگی تفاوت وجود دارد. به سال

خزان و رکود فعالیت هاي گیاه با  شود و دورها رشد رویشی آغاز میشرایط آب وهوایی منطقه است بطوري که با شروع بارش و خنک شدن هو

روزه و با شروع بارندگی ها در آبان و آذرماه شروع  40شروع گرما همزمان است. در هر سه سال آمار برداري رشد رویشی با تقدم و تاخري حداکثر 

بذر تا پایان  لکند. مرحله شروع تشکی اواسط اردیبهشت ماه ادامه پیدا می شود و تا گردید. مرحله گلدهی این گونه از اوایل بهمن ماه شروع می

 "گردد و نهایتا رسیدن بذر نیز از اواسط فروردین ماه تا اواسط خرداد ماه ادامه داشته و نیز مرحله ریزش بذر در اواخر تا اوایل تیر ماه تکمیل می

  به رکود می رود. این گونه در مجموع در اوایل تا اواسط تیر خرداد ماه 

  

  .استان هرمزگان ،دهگین ،کالجوكگونه  ،فنولوژي :کلیديگان  واژه

  
 

  مقدمه

دهی)، دالیل زنده و غیر زنده  دهی، گلدهی و میوه فنولوژي به علم مطالعه ریتم حوادث بیولوژیکی قابل تکرار (با تاکید بر زمان برگ     

شود. آمادگی مرتع ایجاب  هاي مختلف اطالق می هاي رخداد حوادث براي جمعیت یک گونه و یا گونهاین حوادث و رابطه بین دوره 

کند که به گیاهان فرصت داده شود تا مواد غذایی الزم را براي رشد بعدي خود ذخیره نمایند. عدم رعایت این امر موجب تقلیل  می

هاي مناسب براي تشخیص زمان  ها می گردد. یکی از راه حل کامل آنتدریجی قدرت تولید و زادآوري گیاهان و باالخره نابودي 

به طور کلی  هاي زیستی مختلف در گیاهان است. برداري از مراتع، استفاده از مطالعه فنولوژي، شناخت و بررسی تاریخ بروز پدیده بهره

اقتصادي از پوشش گیاهی را در بردارد. لذا  ادهاستف رعایت زمان مناسب ورود و خروج دام در مرتع ضمن تضمین سالمت مرتع، حداکثر

توان زمان مناسب ورود و خروج دام را جهت تعلیف و چراي  هاي کلید و معرف مرتع میهاي مهم فنولوژیکی گونه شناخت پدیده برپایه

ل مدیریت چراي اصولی است، مؤثر در اعما  ترین مشکالت عمده مرتع تعیین نمود. صرف نظر از مسائل اجتماعی و فرهنگی، که از مهم

غیراصولی که ناشی از عدم تناسب زمان ورود و خروج دام با آمادگی خاك و پوشش گیاهی مراتع و عدم تناسب شمار   برداري هاي بهره

شود گیاهان به رشد کافی نرسیده و موجب ضعیف  دام با ظرفیت چرا است، سبب تخریب مراتع شده است. چراي زودرس سبب می
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دهی و بذردهی گیاهان را به دنبال دارد. همچنین چراي دیررس سبب می شود که گیاه مواد غذایی  اه و در نتیجه عدم گلشدن گی

هاي گیاهی از محیط حذف  این روند گونه  گیري دچار اخالل شود و سرانجام با ادامه الزم براي رشد سال بعد ذخیره ننماید و کربن

فنولوژي گیاهان مرتعی و وضعیت خاك مرتع از نظر رطوبت، در نقاط مختلف آب و هوایی بهترین  شوند. بنابراین با توجه به مراحل

هاي چراي دام و  مطالعه فنولوژي در مرتع براي تنظیم برنامهزمان آمادگی مرتع براي ورود دام را باید مشخص نمود. به طور کلی 

خوشخوراکی و   بردن گیاهان هرز و مهاجم و شناخت و از بین موقع بیبرداري از گیاهان مرتعی و جلوگیري از چراي زودرس و  بهره

 ایز اهمیت استحها به عوامل محیطی زیستگاهی خود  و تشریح سازگاري گونههاي گیاهی در مراحل مختلف حیاتی  ارزش غذایی گونه

)Frank,1996.( به همین منظور ویژگی هاي فنولوژیک گونه Platychaete aucheri.، هاي شاخص و کلیدي مراتع  از گونه  که

  واقع در سواحل هرمزگان است، بررسی شد. 

، در استان هرمزگان نشان داد که آغاز رشد رویشی این "Acacia tortilis"ي گبر) با بررسی مراحل حیاتی گونه1374( نجفی      

ح برگی، با گرم شدن هوا و افزایش خشکی محیط خزان و کاهش سط گونه، با کاهش دما و شروع بارندگی منطقه شروع شده و دوره

گونه و اکوتیپ از گیاهان دائمی خانواده گندمیان را که داراي خصلت رویشی  13 فنولوژي) 1973( اگارسی و شوستر همبستگی دارد.

آغاز نموده و در طول پاییز تمام گیاهان مورد بررسی از اول مهرماه رشد پاییزه خود را  در فصل سرد هستند را مورد بررسی قرار دادند.

و زمستان مقدار مختصري رشد داشته در حالی که حداکثر رشد آنها در اواخر بهار اتفاق افتاده است. برخی از گونه ها با فرا رسیدن 

برخی از  متفاوت بوده و ،هاي مختلف زمستان  خشک و یا رشدشان متوقف گردیده و در بهار مجدداً شروع به رشد کردند. فنولوژي گونه

) رابطه مدیریت چرا و درجه حرارتهاي تجمعی مراحل توسعه و رشد را 1989( نو هوفم آنها در هر فصل رویش دوبار گل دادند. فرانک

هایی از گندمیان پایا مورد بررسی قرار دادند. این محققان گزارش دادند که  جمع درجه حرارت هوا یا  هاي فنولوژي گونه با وقوع پدیده

اثر قابل توجهی بر وقوع مراحل  فنولوژي گیاهان دارد. اما اثر  (Growing Degree-Days)روزهاي رویشی - اً درجهاصطالح

روزهاي رویشی نشان -تجزیه و تحلیل رگرسیونی مراحل فنولوژي با درجه .باشد تیمارهاي چرا بر وقوع مراحل فنولوژي محسوس نمی

اي خطی وجود داشته ولی تیمارهاي چرا بر این رابطه تأثیر اندکی  جمعی هوا اغلب رابطهداد که بین مراحل فنولوژي و درجه حرارت ت

هاي مرتعی منطقه فالت توگاکوشی در چین را بررسی و به این نتیجه رسیدند که بیشتر  فنولوژي گونه )1971(اند. اکوبو و مناکا  داشته

دهند. حبیبیان  نشینند و از اواسط آگوست تا آخر سپتامبر میوه می می هاي گیاهی در حدود نیمه جوالي تا اواسط آگوست به گل گونه

) در آزمایش سازگاري گیاهان مرتعی مقاوم به خشکی در منطقه دشت ارژن فارس به این نتیجه رسید که از نظر فنولوژي گونه 1374(

Agropyron trichophorum  دن کامل آن تا اوایل مهر ادامه می هاي تحت بررسی تاخیر داشته و خشک ش نسبت به کلیه گونه

 Elymusشمال فارس بررسی کرد و نتیجه گرفت که گونه  در Elymusگونه مرتعی  2)، فنولوژي 1376( یابد. طیبی خرمی

hispidus var. villosus کند ولی گونه  حدود یک هفته زودتر از گونه دیگر رشد رویشی را آغاز میElymus pertenuis  رشدش

را   Bromus tomentellus)، فنولوژي  گونه 1379. سعیدفر (دهد و مراحل گلدهی و ریزش بذر خود را زودتر انجام می زودتر است

متر مطالعه نموده است. وي گزارش داد که این گونه رشد رویشی خود را در نیمه دوم اسفند  2270در ایستگاه حناي سمیرم با ارتفاع 

یابد. گلدهی این  روز ادامه می 15تا  10ها از اواسط اردیبهشت ظاهر و به مدت  رساند. خوشه اتمام میآغاز و تا دهه اول اردیبهشت به 

 کشد و شود. رسیدن بذر از نیمه دوم خرداد آغاز و حداکثر تا اواسط تیر ماه طول می روز کامل می 10گیاه از اوایل خرداد آغاز و حدود 

شود. این گونه پس از ریزش بذر رشد بسیار اندکی داشته و باالخره از اواسط آذر وارد  از میباالخره ریزش بذر از دهه سوم تیر ماه آغ

هاي  گونه مرتعی خوزستان را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که گونه 21) فنولوژي 1379( گردد. صالحی و همکاران خواب زمستانه می

هاي زیستی خود را در مقاطع متفاوتی انجام  مورفولوژیکی خود، دوره متعلق به تیره هاي مختلف براساس ویژگی هاي فیزیولوژیکی و

هاي فنولوژیکی از خود نشان  هاي وقوع پدیده هاي مربوط به به یک خانواده با همدیگر انطباق بیشتري در تاریخ دهند و گونه می

ارتفاع کاهش با  دارد که هرمزگان بیان می) در استان Cymbopogon olivieri) در مطالعه فنولوژي گونه (1391دهند. اسدپور ( می

هاي حیاتی نقش  از سطح دریا در طول دوره رشد رویشی و زمان وقوع پدیده  افتد و ارتفاع از سطح دریا آغاز رشد رویشی به تأخیر می

بارندگی در منطقه شروع  رشد رویشی این گونه، با کاهش دما و شروعبه طور کلی  گردد تر می دارد و با افزایش آن دوره رویش طوالنی
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 Bromus) فنولوژي گونه 1379اکبرزاده ( .شده و دوره رکود با گرم شدن هوا و افزایش خشکی محیط همبستگی دارد

tomentellus   متر از سطح دریا مورد بررسی قرار داده است.  1960در ایستگاه همندآبسرد با ارتفاع  1376تا  1373ي ها سالرا در

دهی، مرحله گلدهی، مرحله تشکیل و شیري شدن  مرحله فنولوژي تحت عناوین مرحله رویشی، مرحله خوشه 8از  وي در این بررسی

این بررسی نشان داد که  برد. بذر، مرحله رسیدن و انتشار بذر، مرحله پژمردگی گیاه، مرحله خواب موقت و مرحله رشد پاییزه نام می

اواسط اردیبهشت تا اواخر  کند. از د تا اوایل فروردین آغاز و تا اواسط اردیبهشت کامل میگونه مورد بحث، رویش خود را از اواخر اسفن

 رسد. دهد. از اواسط خرداد تا اواسط تیر ماه بذر تشکیل شده و می خر اردیبهشت تا اوایل خرداد گل میااین ماه به خوشه رفته و از او

ممکن است در پاییز داراي مختصر رشد مجددي  ها سالرسد. در بعضی از  فرا میاوایل مرداد بذور ریزش کرده و مرحله خواب تابستانه 

  باشد. 

  

  روش ها و مواد

  مورد مطالعهناطق م

 2/4هاي، حوضه سد استقالل میناب است که داراي مسـاحتی بـالغ بـر    حوضه آبخیزداري معرف و زوجی دهگین یکی از زیرحوضه      

 57°12'29"گیرد و در حدود جغرافیـایی   سد استقالل را در بر میحوضه درصد از مساحت  04/0کیلومترمربع است. این حوضه حدود 

ز شمال به روسـتاي قلعـه دژ   عرض شمالی واقع شده است. حوضه مذکور ا 27°44'21"تا  27° 46' 6"طول شرقی و  57°11'25"تا 

شود. میـانگین سـاالنه بـارش    تاریکان و از شرق به رودخانه دژ و از غرب به رودخانه روزئیه مشرف می و رودخانه سرزه و از جنوب به آب

بـارش ثبـت   متر و کمترین میزان  میلی 269به میزان  2013باشد که بیشترین میزان بارش مربوط به سال  متر می میلی 6/154برابر با 

ي مورد ها سالباشد. اختالف زیاد بین حداکثر و حداقل میزان بارش ساالنه طی  می متر میلی 2/50میالدي برابر با  2008شده در سال 

گـراد،   درجـه سـانتی   5/26بررسی به خوبی نشان دهنده پراکنش زمانی نامناسب بارش است. میانگین ساالنه دماي هوا دهگین برابر بـا  

  باشد. درصد می 1/45متر و میانگین ساالنه رطوبت برابر با  میلی 9/3271خیر ساالنه برابر با میانگین تب

  

 تحقیق روش

رویش   گذاري شد و در دوره در این بررسی، ده پایه شاداب و سالم  از این گونه، در سال اول اجراي تحقیق، مشخص و شماره      

رویشی، شروع و پایان  گیاهی، مراحل فنولوژي آن یادداشت برداري گردید. مراحل فنولوژي در این بررسی، شامل شروع و پایان مرحله

شود. در ضمن در هر بازدید ضمن وضعیت رکود و خشک شدن گیاه می بذردهی و مرحله دهی، شروع و پایان مرحلهگل مرحله

رکود و خواب  برداري گردید. سرانجام در هر سال، شروع رشد رویشی و زایشی و طول هر دوره، و دوره شترطوبتی ظاهري خاك یاددا

  گیاه مشخص شد. 

  

 نتایج

و نیز  2 یش تا مرحله رکود در شکل رو برداري از مراحل مختلف حیاتی گونه از ابتداي دوره نتایج یادداشت ):1394-95نتایج سال اول (    

نشان داده شده است. رویش گونه در این دوره، از دهه اول آبان  3با مراحل مختلف حیاتی گونه در شکل   رطوبتی منطقه - تطبیق منحنی حرارتی

امیده است. یل فروردین طول کشیده است. مرحله گلدهی این گونه از دهه اول بهمن ماه شروع و تا اواخر فروردین ماه به طول انجاآغاز شده و تا او

دهه  پس از آن مرحله تشکیل بذر می باشد که از دهه دوم فروردین ماه شروع و تا دهه دوم اردیبهشت ادامه پیدا کرده است. مرحله رسیدن بذر از

است و پس از آن اول اردیبهشت شروع و تا دهه اول خرداد ادامه داشته است. ریزش بذر از اول خرداد شروع و تا آخر همین ماه نیز ادامه داشته 

  مرحله رکود گیاه فرا رسیده است.  
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یش تا مرحله رکود رو مراحل مختلف حیاتی گونه کالجوك از ابتداي دوره   -2  شکل  

 

 
با مراحل مختلف حیاتی گونه کالجوك   رطوبتی منطقه -تطبیق منحنی حرارتی - 3شکل   

 

و نیز تطبیق  4 یش تا مرحله رکود در شکل رو مراحل مختلف حیاتی گونه از ابتداي دورهبرداري از  نتایج یادداشت ):1395- 96نتایج سال دوم (

نشان داده شده است. رویش گونه در این دوره، از  اوایل آذر ماه آغاز  5 با مراحل مختلف حیاتی گونه، در شکل  رطوبتی منطقه - منحنی حرارتی

مرحله گلدهی این گونه از دهه اول بهمن ماه شروع و تا دهه اول اردیبهشت ماه به طول انجامیده یل فروردین ماه  طول کشیده است. اشده و تا او

باشد که از دهه دوم فروردین ماه شروع و تا دهه دوم اردیبهشت ادامه پیدا کرده است. مرحله رسیدن بذر از  است. پس از آن مرحله تشکیل بذر می

داد ادامه داشته است. ریزش بذر از دهه دوم اردیبهشت شروع و تا دهه دوم همین ماه نیز ادامه داشته دهه اول اردیبهشت شروع و تا دهه اول خر

  است و پس از آن مرحله رکود گیاه فرا رسیده است.  
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یش تا مرحله رکود رو مراحل مختلف حیاتی گونه کالجوك از ابتداي دوره   -4  شکل  

 

 
با مراحل مختلف حیاتی گونه کالجوك   منطقه رطوبتی -تطبیق منحنی حرارتی - 5شکل   

 

و نیز تطبیق  6 یش تا مرحله رکود در شکل رو برداري از مراحل مختلف حیاتی گونه از ابتداي دوره نتایج یادداشت ):1395- 96نتایج سال سوم (

رویش گونه در این دوره، از دهه دوم آذر ماه آغاز نشان داده شده است.  7 در شکل با مراحل مختلف حیاتی گونه  رطوبتی منطقه -منحنی حرارتی

یل اردیبهشت طول کشیده است. مرحله گلدهی این گونه از دهه اول بهمن ماه شروع و تا دهه اول اردیبهشت ماه به طول انجامیده اشده و تا او

اردیبهشت ادامه پیدا کرده است. مرحله رسیدن بذر است. پس از آن مرحله تشکیل بذر می باشد که از دهه اول فروردین ماه شروع و تا دهه سوم 

ت و پس از از دهه اول اردیبهشت شروع و تا دهه دوم خرداد ادامه داشته است. ریزش بذر از اول خرداد شروع و تا اوایل تیر ماه نیز ادامه داشته اس

  آن مرحله رکود گیاه فرا رسیده است.  

 

 
یش تا مرحله رکود رو جوك از ابتداي دورهمراحل مختلف حیاتی گونه کال   -6  شکل  
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با مراحل مختلف حیاتی گونه کالجوك   رطوبتی منطقه -تطبیق منحنی حرارتی - 7شکل   

 

  بحث

ست که سال دوم اجراي اماه مرطوب وجود دارد و این در حالی  3ي اجراي طرح در منطقه حداکثر ها سالبا توجه به نمودارهاي آمبروترمیک       

هاي متفاوتی به عنوان ماه مرطوب  ي مختلف ماهها سالشود. پراکنش نامرتب بارندگی سبب شده است که در  تنها یک ماه مرطوب دیده می بررسی

بسته وا شدت ویژه آغاز رشد آن به بهطورکلی در منطقه مورد مطالعه، فنولوژي این گونه  بهگذارد  دیده شود و همین امر در فنولوژي گونه تاثیر می

هاي مقاوم  گردد. این گونه یکی از گونه تر شدن دوره حیات این گونه می همچنین تداوم بارندگی در فروردین و باعث طوالنی .به شروع بارندگی است

و شرایط با توجه به شرایط خاك منطقه . نماید یی که بارندگی نیز اندك است سیر فعالیت هاي حیاتی خود را طی میها سالبه خشکی است و در 

اقلیمی حاکم برآن از جمله کوتاه بودن زمان بارندگی و تعداد روزهاي بارش، باالبودن دما و سبکی بافت خاك، در مجموع رطوبت خاك عامل 

به چون خاك مرتع به دلیل دارا بودن بافت سبک و نفوذ پذیري زیاد، زود خشک شده و براي ورود دام  محدودیت استفاده از مراتع منطقه نیست.

ترین  کند. لذا در ورود دام به مرتع تنها باید به آمادگی پوشش گیاهی براي چراي دام توجه کرد از آنجا که مناسب مرتع ایجاد محدودیت ایجاد نمی

  .نامیدباشد. بنابرین زمان ورود دام به مرتع را می توان اوایل بهمن  اي می هاي گل در گیاهان بوته زمان ورود دام به مرتع ظهور شکوفه

باشد و دام در تمام طول سال در مرتع حضور دارد و در تمامی  نکته قابل ذکر این است که با توجه به نوع دامداري منطقه که روستایی می      

آنچه  اري قرار داد.برد توان مرتع را با مورد بهره هاي چرایی مناسب می رسد تنها با  اعمال نظام مدت سال از مراتع استفاده می نماید و به نظر می

توان از اوایل و اواسط بهمن ماه تعیین نمود و زمان خروج دام از مرتع با توجه به ظرفیت  مسلم است زمان آمادگی این گیاه براي چرا را  نیز می

      شود.تعیین شود، محاسبه می مهم مرتع هاي گونه  برداري شده (تولید قابل استفاده) که بر اساس ضریب برداشت مجاز و درصد بهره مرتع

) و صالحی و 1379)، اکبرزاده (1376هاي طیبی خرمی (ي مختلف با بررسیها سالهاي فنولوژي این گونه در  تقدم و تأخر زمانی شروع پدیده      

ي هازگان، در مورد مراحل حیاتی گونههاي انجام شده در استان هرمهاي حیاتی این گونه، با بررسیوقوع پدید. ) هماهنگی دارد1379همکاران (

Acascia tortilis ،1374 (نجفی(  وZygophyllum atriplicoides  ،نجفی)و 1384 (Cymbopogon olivieri اسدپور)، از 1391 (

  . شود، هماهنگی دارد ي رکود آن با گرم شده هوا شروع میدهد و دورهرشد که بطور عمده در فصل خنک سال رخ می نظر دوره

  

 گیري نتیجه

خزان و رکود فعالیت هاي گیاه با شروع گرما همزمان است. در هر سه سال  شود و دورهبا شروع بارش و خنک شدن هوا رشد رویشی آغاز می      

روزه و با شروع بارندگی ها در آبان و آذرماه شروع گردید. مرحله گلدهی این گونه از اوایل  40آماربرداري رشد رویشی با تقدم و تاخري حداکثر 

کند. مرحله شروع تشکیل بذر تا پایان رسیدن بذر نیز از اواسط فروردین ماه تا  یبهمن ماه شروع می شود و تا اواسط اردیبهشت ماه ادامه پیدا م

این گونه در مجموع در اوایل تا اواسط تیر  "گردد و نهایتا اواسط خرداد ماه ادامه داشته و نیز مرحله ریزش بذر در اواخر تا اوایل تیر ماه تکمیل می

  رود. خرداد ماه به رکود می

  

  مراجع
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Investigating of phonological stages of Taverniera cuneifolia in Dehgin 
watershed of Hormozgan province 

 

Abstract 
     In order to investigate the vital stages of the Platychaete aucheri, this research was conducted 
from 1394 for three years in the Dehgin watershed of Hormozgan province. Accordingly, ten adult 
and healthy mothers were selected and marketed, and information about the phonological stages 
was measured and recorded for 10 days at a time interval of three years. The results showed that 
there was a difference between the beginning, the end and the length of vegetative and reproductive 
periods in the years under study based on changes in the amount and distribution of rainfall. In 
general, the phonological stages of the species are a function of the onset of precipitation and 
weather conditions in the area, which begins with the onset of precipitation and cooling of the air, 
vegetative growth begins, and the period of depression and vegetative activity coincides with the 
onset of heat. Vegetative growth began in all three years with a 40-day delay and a maximum delay 
of 40 days, with rainfall beginning in November and December. The flowering stage of this species 
begins in early February and lasts until mid-May. The seed formation stage continues until the end 
of the seed period from mid April to mid June, and the seeding stage will be completed late to early 
June, and eventually "this species will be cumulative in the early to mid-June of the month.  
Keywords: Platychaete aucheri, Phenology, Dehgin, Hormozgan province. 
 
 


