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 چکیده
آبخیز حوضه در به مدت سه سال  ۱334از سال ( اين تحقیق Platychaete aucheriبه منظور بررسي مراحل حیاتي گونه کالجوک )      

گذاری شد و اطالعات مربوط به مراحل فنولوژی در مقاطع  ده پايه بالغ و سالم انتخاب و نشانهاين اساس  . برستان هرمزگان انجام شددهگین ا

يج نشان داد که بین زمان شروع، خاتمه و طول دوره های رويشي و زايشي در گیری و ثبت گرديد. نتا  روزه به مدت سه سال اندازه ۱1زماني 

طور کلي مراحل فنولوژی گونه تابعي از شروع بارندگي و های مورد بررسي براساس تغییرات مقدار و پراکنش بارندگي تفاوت وجود دارد. به سال

خزان و رکود فعالیت های گیاه با  شود و دورها رشد رويشي آغاز ميشرايط آب وهوايي منطقه است بطوری که با شروع بارش و خنک شدن هو

روزه و با شروع بارندگي ها در آبان و آذرماه شروع  41شروع گرما همزمان است. در هر سه سال آمار برداری رشد رويشي با تقدم و تاخری حداکثر 

بذر تا پايان  لکند. مرحله شروع تشکی اواسط ارديبهشت ماه ادامه پیدا مي شود و تا گرديد. مرحله گلدهي اين گونه از اوايل بهمن ماه شروع مي

 "گردد و نهايتا رسیدن بذر نیز از اواسط فروردين ماه تا اواسط خرداد ماه ادامه داشته و نیز مرحله ريزش بذر در اواخر تا اوايل تیر ماه تکمیل مي

 به رکود مي رود. اين گونه در مجموع در اوايل تا اواسط تیر خرداد ماه 

 

 .استان هرمزگان ،دهگین ،کالجوکگونه  ،فنولوژی کلیدیگان  واژه

 

 مقدمه

دهي(، داليل زنده و غیر زنده  دهي، گلدهي و میوه فنولوژی به علم مطالعه ريتم حوادث بیولوژيکي قابل تکرار )با تاکید بر زمان برگ     

شود. آمادگي مرتع ايجاب  های مختلف اطالق مي های رخداد حوادث برای جمعیت يک گونه و يا گونهاين حوادث و رابطه بین دوره 

کند که به گیاهان فرصت داده شود تا مواد غذايي الزم را برای رشد بعدی خود ذخیره نمايند. عدم رعايت اين امر موجب تقلیل  مي

های مناسب برای تشخیص زمان  ها مي گردد. يکي از راه حل کامل آنتدريجي قدرت تولید و زادآوری گیاهان و باالخره نابودی 

به طور کلي  های زيستي مختلف در گیاهان است. برداری از مراتع، استفاده از مطالعه فنولوژی، شناخت و بررسي تاريخ بروز پديده بهره

اقتصادی از پوشش گیاهي را در بردارد. لذا  ادهاستف رعايت زمان مناسب ورود و خروج دام در مرتع ضمن تضمین سالمت مرتع، حداکثر

توان زمان مناسب ورود و خروج دام را جهت تعلیف و چرای  های کلید و معرف مرتع ميهای مهم فنولوژيکي گونه شناخت پديده برپايه

ل مديريت چرای اصولي است، مؤثر در اعما  ترين مشکالت عمده مرتع تعیین نمود. صرف نظر از مسائل اجتماعي و فرهنگي، که از مهم

غیراصولي که ناشي از عدم تناسب زمان ورود و خروج دام با آمادگي خاک و پوشش گیاهي مراتع و عدم تناسب شمار   برداری های بهره

شود گیاهان به رشد کافي نرسیده و موجب ضعیف  دام با ظرفیت چرا است، سبب تخريب مراتع شده است. چرای زودرس سبب مي

mailto:Takhtiebi@rocketmail.com
mailto:raasadpour@yahoo.com
mailto:m.soltanipoor@areeo.ac.ir
mailto:raasadpour@yahoo.com


 سيزدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 و سومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست

دانشگاه محقق اردبيلي، 0931مهرماه  00و  01  
 

 

2 

 

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

دهي و بذردهي گیاهان را به دنبال دارد. همچنین چرای ديررس سبب مي شود که گیاه مواد غذايي  اه و در نتیجه عدم گلشدن گی

های گیاهي از محیط حذف  اين روند گونه  گیری دچار اخالل شود و سرانجام با ادامه الزم برای رشد سال بعد ذخیره ننمايد و کربن

فنولوژی گیاهان مرتعي و وضعیت خاک مرتع از نظر رطوبت، در نقاط مختلف آب و هوايي بهترين  شوند. بنابراين با توجه به مراحل

های چرای دام و  مطالعه فنولوژی در مرتع برای تنظیم برنامهزمان آمادگي مرتع برای ورود دام را بايد مشخص نمود. به طور کلي 

خوشخوراکي و   بردن گیاهان هرز و مهاجم و شناخت و از بین موقع بيبرداری از گیاهان مرتعي و جلوگیری از چرای زودرس و  بهره

 ايز اهمیت استحها به عوامل محیطي زيستگاهي خود  و تشريح سازگاری گونههای گیاهي در مراحل مختلف حیاتي  ارزش غذايي گونه

(Frank,1996.) به همین منظور ويژگي های فنولوژيک گونه Platychaete aucheri.، های شاخص و کلیدی مراتع  از گونه  که

 واقع در سواحل هرمزگان است، بررسي شد. 

، در استان هرمزگان نشان داد که آغاز رشد رويشي اين "Acacia tortilis"ی گبر( با بررسي مراحل حیاتي گونه۱334) نجفي      

ح برگي، با گرم شدن هوا و افزايش خشکي محیط خزان و کاهش سط گونه، با کاهش دما و شروع بارندگي منطقه شروع شده و دوره

گونه و اکوتیپ از گیاهان دائمي خانواده گندمیان را که دارای خصلت رويشي  ۱3 فنولوژی( ۱333) اگارسی و شوستر همبستگي دارد.

آغاز نموده و در طول پايیز تمام گیاهان مورد بررسي از اول مهرماه رشد پايیزه خود را  در فصل سرد هستند را مورد بررسي قرار دادند.

و زمستان مقدار مختصری رشد داشته در حالي که حداکثر رشد آنها در اواخر بهار اتفاق افتاده است. برخي از گونه ها با فرا رسیدن 

برخي از  متفاوت بوده و ،های مختلف زمستان  خشک و يا رشدشان متوقف گرديده و در بهار مجدداً شروع به رشد کردند. فنولوژی گونه

( رابطه مديريت چرا و درجه حرارتهای تجمعي مراحل توسعه و رشد را ۱393) نو هوفم آنها در هر فصل رويش دوبار گل دادند. فرانک

هايي از گندمیان پايا مورد بررسي قرار دادند. اين محققان گزارش دادند که  جمع درجه حرارت هوا يا  های فنولوژی گونه با وقوع پديده

اثر قابل توجهي بر وقوع مراحل  فنولوژی گیاهان دارد. امّا اثر  (Growing Degree-Days)روزهای رويشي -اً درجهاصطالح

روزهای رويشي نشان -تجزيه و تحلیل رگرسیوني مراحل فنولوژی با درجه .باشد تیمارهای چرا بر وقوع مراحل فنولوژی محسوس نمي

ای خطي وجود داشته ولي تیمارهای چرا بر اين رابطه تأثیر اندکي  جمعي هوا اغلب رابطهداد که بین مراحل فنولوژی و درجه حرارت ت

های مرتعي منطقه فالت توگاکوشي در چین را بررسي و به اين نتیجه رسیدند که بیشتر  فنولوژی گونه (۱33۱)اند. اکوبو و مناکا  داشته

دهند. حبیبیان  نشینند و از اواسط آگوست تا آخر سپتامبر میوه مي مي های گیاهي در حدود نیمه جوالی تا اواسط آگوست به گل گونه

( در آزمايش سازگاری گیاهان مرتعي مقاوم به خشکي در منطقه دشت ارژن فارس به اين نتیجه رسید که از نظر فنولوژی گونه ۱334)

Agropyron trichophorum  دن کامل آن تا اوايل مهر ادامه مي های تحت بررسي تاخیر داشته و خشک ش نسبت به کلیه گونه

 Elymusشمال فارس بررسي کرد و نتیجه گرفت که گونه  در Elymusگونه مرتعي  2(، فنولوژی ۱331) يابد. طیبي خرمي

hispidus var. villosus کند ولي گونه  حدود يک هفته زودتر از گونه ديگر رشد رويشي را آغاز ميElymus pertenuis  رشدش

را   Bromus tomentellus(، فنولوژی  گونه ۱333. سعیدفر )دهد و مراحل گلدهي و ريزش بذر خود را زودتر انجام مي زودتر است

متر مطالعه نموده است. وی گزارش داد که اين گونه رشد رويشي خود را در نیمه دوم اسفند  2231در ايستگاه حنای سمیرم با ارتفاع 

يابد. گلدهي اين  روز ادامه مي ۱1تا  ۱1ها از اواسط ارديبهشت ظاهر و به مدت  رساند. خوشه اتمام ميآغاز و تا دهه اوّل ارديبهشت به 

 کشد و شود. رسیدن بذر از نیمه دوم خرداد آغاز و حداکثر تا اواسط تیر ماه طول مي روز کامل مي ۱1گیاه از اوايل خرداد آغاز و حدود 

شود. اين گونه پس از ريزش بذر رشد بسیار اندکي داشته و باالخره از اواسط آذر وارد  از ميباالخره ريزش بذر از دهه سوم تیر ماه آغ

های  گونه مرتعي خوزستان را بررسي کردند و نتیجه گرفتند که گونه 2۱( فنولوژی ۱333) گردد. صالحي و همکاران خواب زمستانه مي

های زيستي خود را در مقاطع متفاوتي انجام  مورفولوژيکي خود، دوره متعلق به تیره های مختلف براساس ويژگي های فیزيولوژيکي و

های فنولوژيکي از خود نشان  های وقوع پديده های مربوط به به يک خانواده با همديگر انطباق بیشتری در تاريخ دهند و گونه مي

ارتفاع کاهش با  دارد که هرمزگان بیان مي( در استان Cymbopogon olivieri( در مطالعه فنولوژی گونه )۱33۱دهند. اسدپور ) مي

های حیاتي نقش  از سطح دريا در طول دوره رشد رويشي و زمان وقوع پديده  افتد و ارتفاع از سطح دريا آغاز رشد رويشي به تأخیر مي

بارندگي در منطقه شروع  رشد رويشي اين گونه، با کاهش دما و شروعبه طور کلي  گردد تر مي دارد و با افزايش آن دوره رويش طوالني
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 Bromus( فنولوژی گونه ۱333اکبرزاده ) .شده و دوره رکود با گرم شدن هوا و افزايش خشکي محیط همبستگي دارد

tomentellus   متر از سطح دريا مورد بررسي قرار داده است.  ۱311در ايستگاه همندآبسرد با ارتفاع  ۱331تا  ۱333ی ها سالرا در

دهي، مرحله گلدهي، مرحله تشکیل و شیری شدن  مرحله فنولوژی تحت عناوين مرحله رويشي، مرحله خوشه 9از  وی در اين بررسي

اين بررسي نشان داد که  برد. بذر، مرحله رسیدن و انتشار بذر، مرحله پژمردگي گیاه، مرحله خواب موقت و مرحله رشد پايیزه نام مي

اواسط ارديبهشت تا اواخر  کند. از د تا اوايل فروردين آغاز و تا اواسط ارديبهشت کامل ميگونه مورد بحث، رويش خود را از اواخر اسفن

 رسد. دهد. از اواسط خرداد تا اواسط تیر ماه بذر تشکیل شده و مي خر ارديبهشت تا اوايل خرداد گل ميااين ماه به خوشه رفته و از او

ممکن است در پايیز دارای مختصر رشد مجددی  ها سالرسد. در بعضي از  فرا مياوايل مرداد بذور ريزش کرده و مرحله خواب تابستانه 

 باشد. 
 

 روش ها و مواد

 مورد مطالعهناطق م
 2/4های، حوضه سد استقالل میناب است کهه دارای مسهاحتي بهالغ بهر     حوضه آبخیزداری معرف و زوجي دهگین يکي از زيرحوضه      

 13°۱2'23"گیرد و در حهدود جغرافیهايي    سد استقالل را در بر ميحوضه درصد از مساحت  14/1کیلومترمربع است. اين حوضه حدود 

ز شمال به روسهتای قلعهه دژ و   عرض شمالي واقع شده است. حوضه مذکور ا 23°44'2۱"تا  23° 41' 1"طول شرقي و  13°۱۱'21"تا 

شود. میانگین ساالنه بارش برابر تاريکان و از شرق به رودخانه دژ و از غرب به رودخانه روزئیه مشرف مي رودخانه سرزه و از جنوب به آب

بهارش ثبهت شهده    متر و کمترين میزان  میلي 213به میزان  21۱3باشد که بیشترين میزان بارش مربوط به سال  متر مي میلي 1/۱14با 

ی مهورد  هها  سهال باشد. اختالف زياد بین حداکثر و حداقل میهزان بهارش سهاالنه طهي      مي متر میلي 2/11میالدی برابر با  2119در سال 

گهراد،   درجهه سهانتي   1/21بررسي به خوبي نشان دهنده پراکنش زماني نامناسب بارش است. میانگین ساالنه دمای هوا دهگین برابر بها  

 باشد. درصد مي ۱/41متر و میانگین ساالنه رطوبت برابر با  میلي 3/323۱خیر ساالنه برابر با میانگین تب
 

 تحقیق روش

رويش   گذاری شد و در دوره در اين بررسي، ده پايه شاداب و سالم  از اين گونه، در سال اول اجرای تحقیق، مشخص و شماره      

رويشي، شروع و پايان  گیاهي، مراحل فنولوژی آن يادداشت برداری گرديد. مراحل فنولوژی در اين بررسي، شامل شروع و پايان مرحله

شود. در ضمن در هر بازديد ضمن وضعیت رکود و خشک شدن گیاه مي بذردهي و مرحله دهي، شروع و پايان مرحلهگل مرحله

رکود و خواب  برداری گرديد. سرانجام در هر سال، شروع رشد رويشي و زايشي و طول هر دوره، و دوره شترطوبتي ظاهری خاک ياددا

 گیاه مشخص شد. 
 

 نتايج

و نیز  2 يش تا مرحله رکود در شکل رو برداری از مراحل مختلف حیاتي گونه از ابتدای دوره نتايج يادداشت (:۱354-59نتايج سال اول )    

نشان داده شده است. رويش گونه در اين دوره، از دهه اول آبان  3با مراحل مختلف حیاتي گونه در شکل   رطوبتي منطقه -تطبیق منحني حرارتي

امیده است. يل فروردين طول کشیده است. مرحله گلدهي اين گونه از دهه اول بهمن ماه شروع و تا اواخر فروردين ماه به طول انجاآغاز شده و تا او

دهه  پس از آن مرحله تشکیل بذر مي باشد که از دهه دوم فروردين ماه شروع و تا دهه دوم ارديبهشت ادامه پیدا کرده است. مرحله رسیدن بذر از

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

 مرحله رکود گیاه فرا رسیده است.  
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يش تا مرحله رکود رو مراحل مختلف حیاتی گونه کالجوک از ابتدای دوره   -۲  شکل  

 

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

 

و نیز تطبیق  4 يش تا مرحله رکود در شکل رو مراحل مختلف حیاتي گونه از ابتدای دورهبرداری از  نتايج يادداشت (:۱359-59نتايج سال دوم )

نشان داده شده است. رويش گونه در اين دوره، از  اوايل آذر ماه آغاز  1 با مراحل مختلف حیاتي گونه، در شکل  رطوبتي منطقه -منحني حرارتي

مرحله گلدهي اين گونه از دهه اول بهمن ماه شروع و تا دهه اول ارديبهشت ماه به طول انجامیده يل فروردين ماه  طول کشیده است. اشده و تا او

باشد که از دهه دوم فروردين ماه شروع و تا دهه دوم ارديبهشت ادامه پیدا کرده است. مرحله رسیدن بذر از  است. پس از آن مرحله تشکیل بذر مي

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

 است و پس از آن مرحله رکود گیاه فرا رسیده است.  
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يش تا مرحله رکود رو مراحل مختلف حیاتی گونه کالجوک از ابتدای دوره   -4  شکل  

 

 
با مراحل مختلف حیاتی گونه کالجوک   منطقه رطوبتی -تطبیق منحنی حرارتی - 9شکل   

 

و نیز تطبیق  1 يش تا مرحله رکود در شکل رو برداری از مراحل مختلف حیاتي گونه از ابتدای دوره نتايج يادداشت (:۱359-59نتايج سال سوم )

رويش گونه در اين دوره، از دهه دوم آذر ماه آغاز نشان داده شده است.  3 در شکل با مراحل مختلف حیاتي گونه  رطوبتي منطقه -منحني حرارتي

يل ارديبهشت طول کشیده است. مرحله گلدهي اين گونه از دهه اول بهمن ماه شروع و تا دهه اول ارديبهشت ماه به طول انجامیده اشده و تا او

ارديبهشت ادامه پیدا کرده است. مرحله رسیدن بذر است. پس از آن مرحله تشکیل بذر مي باشد که از دهه اول فروردين ماه شروع و تا دهه سوم 

ت و پس از از دهه اول ارديبهشت شروع و تا دهه دوم خرداد ادامه داشته است. ريزش بذر از اول خرداد شروع و تا اوايل تیر ماه نیز ادامه داشته اس

 آن مرحله رکود گیاه فرا رسیده است.  

 

 
يش تا مرحله رکود رو جوک از ابتدای دورهمراحل مختلف حیاتی گونه کال   -9  شکل  
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با مراحل مختلف حیاتی گونه کالجوک   رطوبتی منطقه -تطبیق منحنی حرارتی - 7شکل   

 

  بحث

ست که سال دوم اجرای اماه مرطوب وجود دارد و اين در حالي  3ی اجرای طرح در منطقه حداکثر ها سالبا توجه به نمودارهای آمبروترمیک       

های متفاوتي به عنوان ماه مرطوب  ی مختلف ماهها سالشود. پراکنش نامرتب بارندگي سبب شده است که در  تنها يک ماه مرطوب ديده مي بررسي

بسته وا شدت ويژه آغاز رشد آن به بهطورکلي در منطقه مورد مطالعه، فنولوژی اين گونه  بهگذارد  ديده شود و همین امر در فنولوژی گونه تاثیر مي

های مقاوم  گردد. اين گونه يکي از گونه تر شدن دوره حیات اين گونه مي همچنین تداوم بارندگي در فروردين و باعث طوالني .به شروع بارندگي است

و شرايط با توجه به شرايط خاک منطقه . نمايد يي که بارندگي نیز اندک است سیر فعالیت های حیاتي خود را طي ميها سالبه خشکي است و در 

اقلیمي حاکم برآن از جمله کوتاه بودن زمان بارندگي و تعداد روزهای بارش، باالبودن دما و سبکي بافت خاک، در مجموع رطوبت خاک عامل 

به چون خاک مرتع به دلیل دارا بودن بافت سبک و نفوذ پذيری زياد، زود خشک شده و برای ورود دام  محدوديت استفاده از مراتع منطقه نیست.

ترين  کند. لذا در ورود دام به مرتع تنها بايد به آمادگي پوشش گیاهي برای چرای دام توجه کرد از آنجا که مناسب مرتع ايجاد محدوديت ايجاد نمي

 .نامیدباشد. بنابرين زمان ورود دام به مرتع را مي توان اوايل بهمن  ای مي های گل در گیاهان بوته زمان ورود دام به مرتع ظهور شکوفه

باشد و دام در تمام طول سال در مرتع حضور دارد و در تمامي  نکته قابل ذکر اين است که با توجه به نوع دامداری منطقه که روستايي مي      

آنچه  اری قرار داد.برد توان مرتع را با مورد بهره های چرايي مناسب مي رسد تنها با  اعمال نظام مدت سال از مراتع استفاده مي نمايد و به نظر مي
توان از اوايل و اواسط بهمن ماه تعیین نمود و زمان خروج دام از مرتع با توجه به ظرفیت  مسلم است زمان آمادگي اين گیاه برای چرا را  نیز مي

      شود.تعیین شود، محاسبه مي مهم مرتع های گونه  برداری شده )تولید قابل استفاده( که بر اساس ضريب برداشت مجاز و درصد بهره مرتع

( و صالحي و ۱333(، اکبرزاده )۱331های طیبي خرمي )ی مختلف با بررسيها سالهای فنولوژی اين گونه در  تقدم و تأخر زماني شروع پديده      

ی هازگان، در مورد مراحل حیاتي گونههای انجام شده در استان هرمهای حیاتي اين گونه، با بررسيوقوع پديد. ( هماهنگي دارد۱333همکاران )

Acascia tortilis ،و  (۱334 )نجفيZygophyllum atriplicoides  ،( و ۱394)نجفيCymbopogon olivieri ( از نظر ۱33۱ ،)اسدپور

 . شود، هماهنگي دارد ی رکود آن با گرم شده هوا شروع ميدهد و دورهرشد که بطور عمده در فصل خنک سال رخ مي دوره

 

 گیری نتیجه

خزان و رکود فعالیت های گیاه با شروع گرما همزمان است. در هر سه سال  شود و دورهبا شروع بارش و خنک شدن هوا رشد رويشي آغاز مي      

روزه و با شروع بارندگي ها در آبان و آذرماه شروع گرديد. مرحله گلدهي اين گونه از اوايل  41آماربرداری رشد رويشي با تقدم و تاخری حداکثر 

کند. مرحله شروع تشکیل بذر تا پايان رسیدن بذر نیز از اواسط فروردين ماه تا  يبهمن ماه شروع مي شود و تا اواسط ارديبهشت ماه ادامه پیدا م

اين گونه در مجموع در اوايل تا اواسط تیر  "گردد و نهايتا اواسط خرداد ماه ادامه داشته و نیز مرحله ريزش بذر در اواخر تا اوايل تیر ماه تکمیل مي

 رود. خرداد ماه به رکود مي
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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. 
 
 




