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  :چکیده

گیاهان حایز اهمیتت فراوانتی برداری از های بهرهدر علوم کشاورزی و منابع طبیعی مطالعه فنولوژی برای تنظیم برنامه

باشد و با توجه به اینکه از سالی به است. با توجه به اینکه درجه حرارت یکی از فاکتورهای مهم در مطالعه فنولوژی می

گردد استفاده از معیار درجه روز رشد با توجه به اعمال درجه حرارت سال دیگر تأثیر این عامل دستخوش تغییراتی می

پتووهش حارتر در ایگتتگاه گویی فنولوژی یاری کنتد. تواند ما را در پیشراحل فنولوژی در آن میو تاریخ وقوع م

ها در طراحی سیگتم درجه روز رشتد، تعیتین درجته یکی از مهمترین گامهواشناسی شهرستان کوهرنگ انجام گرفت. 

 4و  3-2-1-0حرارتتی ثابتت ) باشد. بدین منظور پیازهای گیاهان در محیطی کنترل شده در درجتهحرارت پایه می

گراد( و تغیرات طول رشد بصورت تابعی از درجه حرارت تعیین گردید. در تحقیق حارر به منظور بررسی درجه سانتی

های رشد از پیش طراحی شتده، شاخص  Fritillaria imperialisهای فنولوژیکی گونه الله واژگون با نام علمی ویوگی
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پایه از گیتاه  20رشد این گیاه اصالح گردید. به منظور مطالعه فنولوژی گونه گیاهی مذکور به منظور کمی کردن مراحل 

مورد نیاز بترای  AGDDانتخاب شد و همزمان با ثبت مراحل رویش گیاه نگبت به تعیین مقدار  مورد بررسی منطقهدر 

هتر دوره فنولتوژی  ی گرمایی مورد نیتازنتایج نشان داد مقدار انرژ  .رسیدن به هر مرحله فنولوژی این گونه اقدام شد

. تعیین رابطه بین مراحل فنولوژیکی گیاه و باشدبینی میروز رشد قابل پیش _باشد و با شاخص درجهمقداری ثابت می

روز رشد در بکارگیری اصول مدیریت گردشگری مناطق دارای این گونه گیاهی، تعیین آمادگی مرتع برای ورود _درجه

 ازی مراحل رشد سودمند خواهد بود.سگردشگر و مدل

 ایگتگاه هواشناسی کوهرنگ ،Fritillaria imperialisمراحل فنولوژی، درجه روز رشد،  واژگان کلیدی:

 .مقدمه1

شناسی گرفته شده است. در طول زندگی گیاه وقایع مهمی به معنای پدیده phenologyفنولوژی در لغت از کلمه 

تشکیل گل، میوه و انتشار بذر وجود دارد، مطالعه و بررسی تاریخ و زمان این وقایع  همچون جوانه زدن، رشد رویشی،

فنولوژی یا زیگتگرد نام دارد. به عبارت دیگر فنولوژی تقویم وقایع تاریخ زندگی گیاهان است. )سعیدفر و راستی، 

رسی مراحل زندگی گیاه تعیین برداری بر اساس مطالعات فنولوژی و بردر مدیریت مراتع زمان مناسب بهره (.1379

کلیدی در مراتع به منظور تنظیم و اعمال مدیریت صحیح  و های مهمشود. بر این اساس مطالعه فنولوژی گونهمی

 (.1391باشد )احگانی، برداری از مراتع حایز اهمیت میهای بهرهبرنامه

باشد، نتایج تحقیقات محققان لوژی میبا توجه به اینکه درجه حرارت یکی از فاکتورهای مهم در مطالعه فنو

گردد. بر این بگیاری نشان داد که با تغییرات شرایط جوی از سالی به سال دیگر تأثیر این عامل دستخوش تغییراتی می

تواند اساس استفاده از معیار درجه روز رشد با توجه به اعمال درجه حرارت و تاریخ وقوع مراحل فنولوژی در آن می

(. تعیین رابطه بین مراحل فنولوژیکی گیاهان با 1390گویی فنولوژی یاری کند )زارع کیا و همکاران، پیشما را در 

های رشد و سازیروز رشد در بکارگیری اصول مدیریت چرا، خصوصا در تعیین آمادگی مرتع و مدل_استفاده از درجه

عات خود بیان داشتند که با وجود متفاوت بودن (. محققان بگیاری در مطال1381مدیریت بگیار سودمند است )ترکش، 

( به نگبت یکگان برای هر دوره فنولوژی GDDزمان فنولوژی در فصول مختلف، مقدار انرژی گرمایی مورد نیاز )

(. محققان بگیاری در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که شاخص درجه روز رشد 1393باشد)کنشلو و همکاران، می

(GDDروش مطم )که عوامل مدیریتی مختلف هیچ تأثیری  )1382باشد )مؤمن، بینی فنولوژی گیاهان میینی برای پیش

بینی ( به طور معمول در مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی برای پیشGDDبر مقدار آن ندارد. درجه حرارت روز رشد )



نحوی که گیاهان به مقدار مخصوصی از گرما  گی دارد. بهشود. رشد و نمو گیاهان به دما بگترشد گیاهان استفاده می

 .(Miller, Lanier and Brandt 2001a)برگی( نیاز دارد  4برای رشد از یک مرحله به مرحله دیگر )مثال از نهال به 

سازی توسعه مورفولوژیکی علوفه سیگتم جامع و کلی برای توصیف و کمی از آنجایی که تالش برای توسعه یک

 (Kalu and Fick 1981)و  (Haun 1973)افرادی همچون (Sanderson and Moore 1999)موفقیت آمیز نبوده است 

 Frank, Sedivec) برگان علفی پیشنهاد دادند.های چندساله و پهنهایی برای تعیین مراحل فنولوژیک گراسشاخص

and Hofmann 1993) ای با استفاده از شاخص مطالعهHaun کنند که محاسبه ها نیز پیشنهاد میانجام دادند. آنGDD 

شروع چرا بگیار ارزشمند است. بطوریکه اگر چرا در زمان رشد مطلوب گیاه آغاز شود و  برای تعیین زمان مناسب

تحمل گیاه نگبت به چرا افزایش یافته و شادابی خود را حفظ خواهد کرد و تولید علوفه را در فصل چرا و در طی سال 

آمادگی چرا در مرتع از سالی به سال  یابد وادامه خواهد دادو همانطور که فصل بهار از سالی به سال دیگر تغییر می

متناسب به ما کمک خواهد کرد که بهترین زمان را برای شروع چرا پیدا  GDDدیگر متغیر است، بنابراین رسیدن به 

 کنیم.

گونه است و در نواحی معتدل نیمکره شمالی توزیع  100شامل حدود Liliacea  از خانواده Fritillaria جنس 

 15که در ایران دارای  (Akhtar et al. 2003)ها بومی قبرس، جنوب ترکیه و ایران است ز این گونهدارد. تعداد کمی ا

از جنس Fritillaria imperial (. الله واژگون با نام علمی 1375نه گیاه علفی چندساله و پیازدار است )مظفریان، گو

Fritillaria  فنولوژی الله واژگون مانند دیگر گیاهان متأثر از رژیم باشد. ای میو جزو گیاهان تک لپهو تیره سوسنیان

های وابگته به مرتع را شامل تولیدات دامی، تولیدات گیاهان و استفاده ( تولیدات1384مقدم )باشد. حرارتی منطقه می

هر های واژگون در اللهانبوه وجود گاهی دانگت. های تفرجصنعتی و دارویی، آب و آبزیان، حیات وحش و استفاده

 یهافرآورده دیاز دنگاه کردن به اقتصاد مرتع تنها باشد. گاهی میدارای کاربری تفرج شود آن مرتعمنطقه موجب می

است که  نیامر اقتصاد ا نیخواهد بود. اعتقاد متخصص یاقتصاد تک محصول ی(، نوعیدام یها)فرآورده یاصل

ر است. تحقق توسعه آویوابگتگ یاسیشکننده و بدون ثبات بوده و از نظر س ییاقتصادها ،یتک محصول یاقتصادها

و چندبعدی به پارامترهای اقتصادی، اجتماعی و بوم شناختی  مند، هماهنگپایدار در هر محیط با نگاهی نظام

 .پذیر استامکان

های مربوط به مدیریت گیریتصمیم Fritillaria imperialisاطالعات در تغییرات بالقوه فنولوژیک در مورد گونه 

مشاهده شد که هیچ  متاسفانه با بررسی منابع داخلی و خارج از کشورسازد. گردشگری منطقه مربوطه را رروری می

در تحقیق حارر نیازهای حرارتی مربوط به مراحل مختلف   ای بر روی فنولوژی این گیاه صورت نگرفته است.مطالعه



مورد نیاز هر یک از مراحل فنولوژیک گیاه  GDDمورد بررسی قرار گرفت و  Fritillaria imperialisرشد گونه گیاهی 

 محاسبه شد. نگدر ایگتگاه هواشناسی شهرستان کوهر

 مواد و روش .1

صورت گرفت. ایگتتگاه هواشناستی  واقع در شهر چلگرد ایگتگاه هواشناسی سینوپتیک کوهرنگاین تحقیق در 

رود. بشمار می های معتدل سرد با تابگتانهای خشک و نیمه خشکاز نظر تقگیم بندی اقلیمی کوپن جزو اقلیم کوهرنگ

واقع شده است. ارتفاع این ایگتگاه از سطح دریا برابتر بتا  50-07و طول  32 -2۶این ایگتگاه در عرض جغرافیایی 

( 1379-1394ساله ) 15در دوره  -۶/30باشد. حداقل مطلق دمای مشاهده شده در این ایگتگاه معادل متر می 2285

 ..درجه سانتیگراد بوده است 8/35بر و حداکثر مطلق مشاهده شده آن در همین دوره برا

 نولوژی گیاهبررسی ف 1.2

در ایگتگاه هواشناسی کوهرنگ   Fritillaria imperialisمطالعه فنولوژی گیاه در طی فصل رویش بر روی گونه 

با بررسی مراحل رشد گیاه و با استفاده از مطالعات صورت  ها ثبت گردید.صورت گرفت و مراحل فنولوژی نمونه

د این ای به منظور طراحی شاخص رشایده (Moore et al. 1991)و  (Miller, Lanier and Brandt 2001b)گرفته توسط 

 (.1گیاه ارایه گردید )جدول 
 

  Fritillaria imperialisمراحل فنولوژیکی  طراحی شاخص  -1جدول 

Stage Numerical Index Description 

Germination زنی()جوانه  

G0 0 ظهور جوانه پیاز 

G1 0.5 طویل شدن ساقه 

G2 0.9 ظهور ساقه از خاک 

Emergence )ظهور(  

E 1  و ظاهر شدن در سطح خاکرشد گیاه 

Leaf stage دهی()مرحله برگ  

L0 2 ظهور اولین جفت برگ 

Ll 2+0.9(2/N) ظهور دومین جفت برگ 



L2 2+0.9(3/N) ظهور سومین جفت برگ 

L3 2+0.9(4/N) ظهور چهارمین جفت برگ 

L4 2+0.9(5/N) ظهور پنجمین جفت برگ 

Ln 2+0.9(n/N)  ظهورnامین جفت برگ 

Reproductive Stage-Floral Development  مرحله(

 گلدهی و تولید مثل(
 

R0 3.0 آذینتشکیل ساقه گل 

R1 3.3 ظهور دمگل 

R2 3.۶ ظهور گل 

R3 3.9 ظهور کپگول 

Seed Development and Ripening Stage  مرحله(

 بذردهی(
 

S0 4.0 بذردهی 

Aging and wilting Stage )مرحله پیری و پومردگی(  

A0 5.0 پیری و پومردگی 

 
 

پایه از گیاهان در هر منطقه انتخاب شدند و به  20روز یک بار در دوره رشد صورت گرفت. بدین منطور  3بازدید از منطقه هر 

ه تر مراحل فنولوژی گونه گیاهی مورد نظر، از شاخص درجتر و علمیبه منظور بررسی دقیقگذاری شدند. بی شمارههای چووسیله پیکه

برداری با توجه به آمارهای هواشناسی منطقه و دماهای ( استفاده گردید. درجه روزهای رشد در هر مرحله نمونهGDDروزهای رشد )

 پایه، حداکثر و حداقل و با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد:

                                                                                                1رابطه 

تعداد  nدمای پایه و  bTحداقل دمای شبانه روز،  minTحداکثر دمای شبانه روز،  maxTدرجه روز رشد،  GDDکه در این رابطه 

 روزهای رشد است.

 (Frank et al. 1993)به منظور تعیین مرحله توسعه رشد گیاه به شرح زیر انجام گرفت:  GDDروش ثبت 

 های هواشناسی.با استفاده از اطالعات دمایی ایگتگاه GDDثبت روزانه حداقل و حداکثر دما و محاسبه روزانه  -1

روز متوالی بیشتر از دمتای پایته متی  5، اولین روز پس از آنکه متوسط دمای هوا به مدت GDDتاریخ شروع برای محاسبه  -2

 شود.برای آن روز ثبت نمی GDD، هیچ مقدار باشد. اگر دمای متوسط روزانه کمتر از دمای پایه باشد

 برای هر روز، از تاریخ شروع. GDDجمع  -3



 تعیین درجه حرارت پایه-2
با بررسی منابع علمی مشخص شد باشد. رروری می GDDمحاسبه درجه حرارت پایه گیاه به منطور محاسبه  1با توجه به معادله 

پایه تعیین نشده است. روند تعیین درجه حرارت پایه در آزمایشگاه به شرح زیر درجه حرارت  Fritillaria imperialisبرای گیاه 

 صورت گرفت:

ابتدا پیازهای جوانه نزده گیاه تهیه گردید. پیازها در ظروف با  Fritillaria imperialisبه منظور تعیین دمای پایه گونه گیاهی 

گراد انتقال داده شدند )برای هر درجه درجه سانتی 4تحت دمای صفر تا های خاک و ماسه بادی کاشته شدند و به یخچال 1به  1نگبت 

 .گیری و ثبت گردیدروز، روزانه مقدار رشد هر پیاز اندازه 20تکرار(. به مدت  20تکرار و مجموعا  5حرارت دما، 

 نتایج

 محاسبه دمای پایه -1
( نشان داد که گیاه مذکور در 4-3-2-1-0های حرارتی )تحت تیمار Fritillaria imperialisنتایج کشت پیازهای گونه گیاهی 

 باشد:گراد هیچ گونه رشدی نداشته است. نتایح تعیین درجه حرارت پایه به شرح زیر میدمای صفر درجه سانتی

نشان می دهد که بین مقادیر درجه حرارت و میزان تغییرات طول رشد گیاه در هر دما معنی داری وجود دارد.  2جدول 

 گویای این واقعیت است: 2در جدول  =0.000Sigو  2R=0.85یرمقاد

 . بررسی  ضریب تبیین تغییرات رشد گیاه و دما2جدول 

 معادله
 برآورد پارامترها خالصه مدل

  

 شیب خط مقدار ثابت داریسطح معنی درجه آزادی F رریب همبگتگی

 000/0 1 139/۶84 853/0 رگرسیون خطی
11۶/0

- 

274/

0 

 

  باشد:ه رگرسیونی حاصله به شرح زیر میو معادل

                              :                                                              1معادله شماره

برابر  X، مقدار Yبرای باشد. با در نظر گرفتن مقدار صفر مقدار متغیر دما می Xباشد و تغییرات رشد گیاه می Yدر معادله مربوطه 

باشد. این مقدار به عنوان زمان پایه شروع رشد گیاه محگوب می گردید که مطابق با نتایج مشاهده شده در آزمایشگاه می 34/0با عدد 

 گردد.

 نتایج بررسی فنولوژی گیاه -2
 .روز ثبت گردید 3با فاصله زمانی  پایه گیاهی منتخب در ایگتگاه هواشناسی کوهرنگ 20ماه متوالی مراحل فنولوژیکی  3طی 



درصد  50زنیدهد که در منطقه مطالعاتی )ایگتگاه هواشناسی کوهرنگ( شروع جوانهنشان می (3)جدول  تقویم زمانی فنولوژیکی گونه

این زمان مقدار  و همزمان با مناسب شدن دمای هوا برای رشد گیاه بوده است که گیاه تا 1395فروردین ماه سال  4( در Eگیاهان )مرحله 

واحد گرمایی، مرحله  30/1۶۶فروردین ماه و با دریافت  8( در تاریخ 7Lبرگی ) 14واحد گرمایی دریافت کرده است. مرحله  75/130

فروردین ماه و با  18( در تاریخ 18Lبرگی شدن ) 35واحد گرمایی و مرحله  204فروردین ماه و با دریافت  12( در تاریخ 14Lبرگی ) 28

 واحد گرمایی رخ داد. ۶0/21۶افت دری

فروردین ماه  24( 1Rواحد گرمایی و ظهور دمگل ) 240فروردین ماه و با دریافت  21( مصادف با تاریخ 0Rآذین )ظهور ساقه گل

یل شد. ( تبد2Rواحد گرمایی به گل کامل ) 80/298فروردین ماه گیاه با دریافت  27واحد گرماییبوده است. در تاریخ  270با دریافت 

اردیبهشت ماه، با دریافت  18( و در تاریخ 0Sاردیبهشت ماه کپگول تشکیل شد ) 9واحد گرمایی در تاریخ  2/453همچنین با دریافت 

 (.0Aواحد گرماییگیاه به بذر نشگت ) 5۶0

در ایستگاه  . نتایج حاصل از بررسی مراحل فنولوژیک و شرح وقوع هر یک از مراحل رشد گیاه3جدول 

 کوهرنگاسی هواشن

 مرحله
شاخص 

 عددی
 GDDمجموع  تاریخ وقوع

E 1 475/130 فروردین 

7L 315/2 830/1۶۶ فروردین 

14L ۶3/2 12204 فروردین 

18L 8/2 18۶0/21۶ فروردین 

0R 3 21240 فروردین 

1R 4/3 24270 فروردین 

2R 9/3 2780/298 فروردین 

0S 4 920/453 اردیبهشت 

0A 5 185۶0 اردیبهشت 

 

 گیریبحث و نتیجه
متتأثر از فاکتورهتای  (Kolahi and Atri 2014) های مرتعی مطتابق بتا نظترحضور یا عدم حضور پوشش گیاهی در اکوسیگتم

در مطالعه حارر ارتباط عامل درجه حرارت هتوا بتا مراحتل رشتد گیتاه  2باشد. نمودار شکل و توگوپرافی میمحیطی مانند اقلیم، خاک 

Fritillaria imperialis دهد و نتیجه مطالعات اکثریت محققان را نشان می(Weber 2001) ،(Bertiller et al. 1991) ،(Thompson 

et al. 1990)  ،( تأثیر عامل درجه حرارت را بر مراحل رشد گیاه تأییتد کترد. هتدف از مطالعته فنولتوژی 1381و )اکبرزاده و میرحاجی



های زیگتی خاصی از گیاه که باشد. به همین منظور در ثبت اطالعات مورد نیاز به دورههای گیاهی اعمال مدیریت صحیح بر مراتع میگونه

  (.1387اند، بیشتر توجه شده است )آذرنیوند و همکاران، ن هدف کاربرد داشتهبه طور عام در جهت ای

افزون  (Arnold 1959)باشد. مطابق با نظر هر گونه گیاهی، بدست آوردن دمای پایه گیاه رروری می GDDگیری به منظور اندازه

انگر دمایی است که در آن سرعت نمو معادل کند. درجه حرارت پایه بیزنی گیاهان ایفا میبر واحد گرمایی، دمای پایه نقش مهمی در جوانه

انتد. درجته حترارت ای آن را صفر بیولوژیک معرفی کردهشود و عدههای اصلی برای گیاهان محگوب میصفر است و جزو درجه حرارت

 (Lambert et al. 2010)معرفی شد که مطابق با نظتر  Fritillaria imperialisبرای گیاه  34/0برابر با عدد  1پایه طبق نمودار شکل 

رسد. مقتدار کنند منطقی به نظر میی گیاهان مناطق کوهگتانی که در دمای نگبتا سرد و زیر برف شروع به رشد میاین مقدار دمای پایه برا

درجه روز رشد محاسبه گردیتد کته بترای هتر گونته  5۶0مذکور  3انرژی گرمایی مورد نیاز تکمیل مراحل فنولوژی در گیاه طبق جدول 

. نتایج تحقیتق حارتر (Jordan and Haferkamp 1989)شود ی آن جمعیت محگوب میگیاهی ثابت بوده و جزو صفات پایدار و دایم

 .شروع شد 1395فروردین ماه سال  4نشان داد رشد فعالیت رشد گیاه در تاریخ 

سازی توسعه مورفولوژیکی علوفه موفقیت آمیتز نبتوده که تالش برای توسعه یک سیگتم جامع و کلی برای توصیف و کمی از آنجا

شاخصی برای تعیین مراحل فنولوژیک  ،Fritillaria imperialisشاهده مراحل فنولوژی با م ،(Sanderson and Moore 1999)است 

، اصالح و توستعه (Haun 1973و  Moore et al. 1991 ،Miller et al. 2001bهای از پیش طراحی شده )طبق شاخص شبه گندمیان

گره گیاه را برای شاخص رشد گیاه در نظر گرفت. مشاهده مراحتل در مطالعه خود تعداد میان (Moore et al. 1991). (1یافت )جدول 

صتفت  یابتد و ایتنهای گیاه در طول رشد بدلیل افزایش قطتر ستاقه، کتاهش میگرهنشان داد تعداد میان Fritillaria imperialisرشد 

گیتری از بتا بهره (Miller et al. 2001a)این گیاه باشد بنابراین همچتون نظتر  دهیمرحله برگتواند صفت مناسبی برای کمی کردن نمی

با توجه به نوع وجود هر گونه گیاهی در مراتع  (.1)جدول ددهی گیاه طراحی ششاخصی به منظور کمی کردن مراحل برگها شمارش برگ

تواند در مدیریت گردشگری مراتعی که بدلیل می Fritillaria imperialisمختلف، کاربری آن مرتع متفاوت خواهد بود. مطالعه فنولوژی 

سازی مراحتل مختلتف توان به منظور مدلوجود این گونه گیاهی به مناطق هدف گردشگری تبدیل شدند مفید باشد. از درجه روز رشد می

 فنولوژی الله واژگون استفاده کرد و پایه مدیریت مراتع دارای این گونه گیاهی را بر این اساس گذاشت چون در عین سادگی و کارایی باال،

قابل قبولی ارایه دهد )آذرنیوند و  نیاز به پارامترهای ورودی کمی داشته )دمای حداکثر، دمای حداقل و دمای پایه( و خروجی )نتیجه( نگبتا

 (.    1389همکاران، 
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Calculation of the required GDD for the vegetative stages of fritillaria imperialis 

(Case study: Koohrang Weather Station) 

In the agricultural sciences and natural resources, the study of phenology is very important for regulating 

plant utilization plans. Considering that the temperature is one of the important factors in the study of 

phenology, and since the effect of this factor has been changed from year to year, the use of the degree 

of growth criterion in relation to the application of temperature and the history of the occurrence of 

phenological stages can be Help us in technology prediction. The research was carried out at Koohrang 

Meteorological Station. One of the most important steps in designing a day-to-day growth system is to 

determine the basic temperature. For this purpose, the onions of plants were determined in a controlled 

temperature (0-1.2-3 and 4 ° C) and growth rate variations as a function of temperature. In this study, in 

order to study the phonological characteristics of the phytoplanktonic species of Fritillaria imperialis, 

the pre-designed growth indices were corrected to quantify the growth stages of this plant. In order to 

study the phenology of the plant species, 20 plants of the plant were selected in the studied area. 

Simultaneously with the registration of plant growth stages, the amount of AGDD needed to reach each 

phenological stage was carried out. The results showed that the amount of thermal energy needed for 

each phenological period is a constant and is predicted by the degree-day growth index. Determining 

the relationship between phonological stages of the plant and the degree of growth in the application of 

the principles of tourism management of areas with this plant, determining the readiness of the 

rangeland for entering the tourist and modeling the growth stages will be beneficial. 

Key words: phonological stages, degree of growth, fritillaria imperialis, Koohrang meteorological station 

 

 

 

 


