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"مقاله پژوهشی"

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
بوم شناسی جنگلهای ایران

بررسی تغییرات پدیدهشناسی اقاقیا ()Robinia pesudoacacia L.
با استفاده از روشهای توصیفی و تحلیل کمّی
زهرا جعفری ۱و سید حمید متینخواه

۲

چکیده
بررسی مراحل پدیدهشناسی و تعیین زمان وقوع آنها در شرایط مختلف زیستی ،در امر اصالح و انتخاب پایهها در جنگلکاری
ابزاری مفید است .بهاین منظور ،در مطالعه حاضر از دو روش توصیفی و کمّی جهت ثبت پدیدهشناشی درخت اقاقیا استفاده شد.
به این صورت که ،در روش توصیفی ،در طول فواصل زمانی معین اقدام به ثبت مشاهدات فنولوژیکی و در روش کمّی با استفاده از
کانالهای رنگی از اجزای گیاه در طول فصل رشد عکسبرداری صورت گرفت .رنگ اجزای گیاهی با استفاده از نرمافزار فتوشاپ
یکنواخت ،رقم کانال رنگی آنها تعیین و سپس درصد هر یک از کانالهای رنگ تعیین شد .از ضریب همبستگی پیرسون بهمنظور
بررسی همبستگی بین دما و بارش با شاخص  2G-RBدر نرمافزار  SPSS 22.0استفاده شد .بهمنظور بررسی درجه-روزهای رویشی
نیز از خصوصیات اقلیمی استفاده شد .نتایج نشان داد که گیاه مذکور اوایل فروردین ماه رشد رویشی خود را آغاز میکند و تا اوایل
مرداد ماه ادامه دارد .اواخر آذر ماه برگهای درخت میریزد و در سه ماه زمستان به خواب میرود .ظهور غنچه اواخر خرداد و
گلدهی گیاه در اواسط تیر ماه مشاهده شد .اواخر مرداد میوهها تشکیل و اواسط شهریور تا اوایل آبان میوهها میرسند .بذرها از
اوایل شهریور تا اوایل اردیبهشت پراکنده میشوند .همچنین ،تنها بین متوسط دمای ماهانه و تغییر رنگ ساقه درخت اقاقیا
همبستگی معنیدار مشاهده شد و به ،۵۶۰/۰۳ ،۶۵۶۱/۵۳ ،۱۰۷۰/۰۳ ،۶۵۵/۵۳ ،۱۱۶۰/۷۳ ،۵۲۵/۷ ،۶۶۵۵/۱۳ ،۰۱۱۳
 ۲۱۲/۷۳و  ۱۰۳/۵۳درجه-روز بهترتیب برای مراحل رویشی (ظهور برگ ،ظهور غنچه ،گلدهی ،تشکیل میوه ،رسیدن میوه،
ریزش بذر ،خزان برگ ،ریزش برگ و خواب) نیاز دارد .از آنجا که درخت اقاقیا درختی مناسب جهت کشت در مناطق معتدله سرد
و نیمهخشک است ،شناخت پدیدهشناسی آن به طرحهای احیای زیستشناختی و توسعه فضای سبز کمک خواهد کرد.
واژههای کلیدی :احیاء ،پدیدهشناسی ،درخت اقاقیا ،درجه-روز رویشی ،کانالهای رنگی

مقدمه
فنولوژی یکی از مباحث علم گسترده زیستشناختی است و
منظور از آن مطالعه تغییرات مراحل حیاتی گیاهان از قبیل
جوانهزدن بذور در گیاهان یکساله ،شروع رشد در گیاهان
چندساله ،تاریخ برگ دهی و طول دوره آن ،تاریخ شروع و
خاتمه گلدهی ،زمان رسیدن و بلوغ بذر و ریزش آن و
سرانجام مشخص کردن تاریخ خاتمه رویش و دوره خواب
است ( .)02فنولوژی از واژههای یونانی  phaneو phenol
بهمعنای ظاهر شدن گرفته شده است و از آنجایی که
پدیدهشناسی به موسم ظهور پدیدههای دورهای در موجودات
زنده مربوط است ،میتوان در فارسی از واژه معادل
ظهورشناسی یا پدیدهشناسی به جای فنولوژی استفاده کرد
( .)66پدیدهشناسی در علوم مختلف استفادههای گوناگونی
دارد ،در پرورش زنبور عسل جهت تعیین زمان انتقال زنبورها
به طبیعت ،در پزشکی برای تشخیص دورههای عوام ل
آلرژیزا ،در مرتع برای تعیین زمان ورود دام به مراتع و تعیین
فصل چرا و در جنگل نیز در اجرای طرحهای جنگلداری،
جنگلکاری ،تجدید حیات طبیعی ،تعیین زمان مناسب
جمعآوری بذر و اجرای برشهای بذرافشانی ،عقیم کردن
درختان نامرغوب و مبارزه با آفات جنگلی کاربرد دارد (.)61
خاتمساز ( )62فنولوژی درختان و درختچههای آربورتوم
نوشهر را بهمدت پنج سال و از سال  6929تا  6921مورد
بررسی قرار داد .در این پژوهش 011 ،گونه و واریته که از نظر

جنگلداری و جنگلکاری و نیز از نظر زینتی ارزش بیشتری
داشتهاند مطالعه و زمانهای مختلف جوانهزنی ،ظهور برگ،
ظهور غنچه ،ظهور گل و غیره تعیین شد .فراز ( )1فنولوژی
شش گونه درختی را از اکتبر  6119تا اکتبر  6111در یک
قطعه جنگلی ده هکتاری در محدوده شهری سائوپولو از لحاظ
زمانهای گلدهی ،میوهدهی ،جوانهزنی و خزان برگ مورد
مطالعه قرار داده و یک ضریب هبستگی چندگانه را در روابط
درجه حرارت ،بارندگی و پدیدههای فنولوژیکی تعریف کرده
است .ایشان هم چنین روابط میان عوامل آب و هوایی را در
طول چند ماه مورد بررسی قرار داده و عنوان کرده است که
زمان گلدهی در دو گونه از گونههای مورد بررسی با وضعیت
آب و هوایی دو ماه قبل در ارتباط بوده است.
محمدی و همکاران ( )69به بررسی فنولوژی گونه قیچ
()Zygophyllum atriplicoides Fisch. & C.A. Mey.
در منطقه موته استان اصفهان پرداختند .گیاه قیچ از گونههای
گیاهی مناسب برای احیای مناطق خشک و بیابانی است.
آن ها در تحقیقاتشان نتیجه گرفتند که بین موسم پدیدههای
مهم گیاهی با فاکتورهای آب و هوایی مانند بارش و دما
ارتباط معینی دیده میشود .ناگای و همکاران ( )61با استفاده
از تصاویر دوربین دیجیتالی با بررسی رابطه بین الگوهای
فصلی  RGBبه شناسایی خصوصیات پدیدهشناسی مختلف
بین گونهها پرداختند و بیان کردند که اختالف در پدیدهشناسی
بین گونه های درختی در فصل پاییز با استفاده از تکنیک

Downloaded from ifej.sanru.ac.ir at 14:09 +0430 on Monday April 19th 2021

 -6دانشجوی دکترای علوم مرتع ،گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان( ،نویسنده مسوول)Zahra.Jafari1@na.iut.ac.ir :
 -0دانشیار علوم مرتع ،گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ پذیرش6911/66/02 :
تاریخ دریافت6911/21/01 :
صفحه 02 :تا 01

بومشناسی جنگلهای ایران سال هشتم /شماره  /61پاییز و زمستان 06 ............................................................................................................................. 6911

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

تحقیق حاضر در مراتع خشک مناطق مرکزی ایران با تیپ
رویشی ایران و تورا ن دشتی در عرض جغرافیایی 90° 19′
شمالی و طول جغرافیایی  26° 99′شرقی انجام شدهاست.
ارتفاع از سطح دریا  6122متر است .بر طبق آمار  12ساله
اداره کل هواشناسی استان اصفهان در فاصله سالهای 6126
تا  ،0262میانگین درجه حرارت ساالنه  61.29درجه
سانتیگراد ،میانگین بارندگی ساالنه منطقه  691میلیمتر و
متوسط رطوبت نسبی هوای ساالنه  ٪91میباشد .گرمترین و
سردترین ماههای سال نیز بهترتیب تیر ماه و دی ماه گزارش
شده است .حداکثر و حداقل مطلق دما نیز بهترتیب  +11و
 -92گزارش شده است (.)01
معرفی گونه مورد مطالعه

درخت اقاقیا ( )Robinia pesudoacacia L.با نام
انگلیسی  Black Locustاز خانواده  Papilionaceaeدرختی
تقریباً بدون کرک با تنهای با پوست قهوهای عمیقاً شیاردار و

شکل  - 6درخت اقاقیا

Figure 1. Black Locust

روش تحقیق

جهت انجام تحقیق حاضر از دو روش توصیفی و تحلیل
کمّی استفاده شد:
روش توصیفی :در این روش در طول فواصل زمانی هفتهای
یک بار مراجعه به گیاه مذکور روی ده پایه گیاهی (به ارتفاع
 6/2متر و قطر یقه  62سانتیمتر) در طول یک سال ()6911
اقدام به ثبت مشاهدات پدیدهشناختی (رشد رویشی ،ظهور
برگ ،ظهور غنچه ،گلدهی ،تشکیل میوه ،رسیدن میوه ،ریزش

بذر ،خزان برگ ،ریزش برگ ،خواب گیاه) شد و نتایج آنها در
فرم های از قبل تهیه شده وارد و در هر بار مراجعه به گیاه،
فرمها تکمّیل شدند .درصد برگ گیاه با توجه به مجموع سطح
برگها در هر متر مربع تخمین زده شد.
روش کمّی :بخش دیگر مطالعات پدیدهشناسی ،کمّی کردن
دادهها است که از کمّی کردن رنگ دادههای مربوط به برگ،
میوه ،ساقه و گل بهدست میآید .به این منظور عکسبرداری
از اجزای گیاهی (برگ ،گل ،میوه و ساقه) با استفاده از
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 RGBقابل شناسایی است ،در حالیکه این تکنیک در فصل
بهار قابل کاربرد نیست .گراهام و همکاران ( )1در تحقیقی
اظهار کردند که در مقیاسهای منطقهای تکنیک  RGBدر
اعتبارسنجی  NDVIمیتواند مفید باشد.
دانستن پدیدهشناختی برای بسیاری از مطالعات و بررسیها
در انتخاب گونه حائز اهمیت است .با توجه به اینکه درخت
اقاقیا از گونههای گیاهی مناسب جهت احیای مناطق و توسعه
فضای سبز است و تحقیقات کمّی در زمینه پدیدهشناسی این
گیاه صورت گرفته است ،بررسی پدیدهشناسی این گیاه
ضروری به نظر میرسد.

شاخههای خاردار ،خزان کننده و اغلب مولد ریشهجوش است.
شاخهها بدون جوانه انتهایی .برگها متناوب ،شانهای زوج با
گوشوارههای اغلب خاردار کوچک ،برگچهها  61-1تایی،
تخممرغی یا بیضوی به طول  2-0/2سانتیمتر ،دایرهای یا
سربریده با رأس نوکدار ،دمبرگچهدار ،کامل و گوشوارکدار.
گلها پروانهآسا ،سفید و بسیار معطر بهطول حدود 02 -62
میلیمتر ،گلآذین خوشهای ،آویزان ،کرکدار به طول 02-62
سانتیمتر که در اواخر بهار یا اوایل تابستان گل میدهند.
کاسه گل استکانی 2 ،دندانهای و کمّی دو لبه ،گلبرگها با
ناخنک کوتاه ،درفش بزرگ ،دایرهای و کمّی بلندتر از بالها و
ناو .پرچمها دو دستهای  1تایی و یکی ( ،)1+6نیام مستطیلی
تا خطی ،تخت ،پردانه ،شکوفا ،قهوهای مایل به قرمز به طول
 62- 1.2سانتیمتر ،صاف و در طول زمستان روی شاخه باقی
میماند (( )61شکل .)6
درخت اقاقیا گونه بومی در شمال آمریکا و اروپا است و به
سایر مناطق کشورها معرفی شده است .اغلب در نواحی معتدل
و معتدل سرد ایران (تهران ،کرج) نیز پراکنش دارد .در انواع
اراضی و اقالیم بهخوبی رشد میکند .گیاهی است مقاوم به
خشکی و سرما و در مناطق خشک و اراضی با خاک خنثی
بهخوبی رشد میکند .این درخت سازگار با شرایط زیست
شناختی متوسط بوده و در خاک سبک نه الزاماً غنی (خود آن
را غنی میکند) به آسانی مستقر میشود ،قابلیت زادآوری آن
باالست و بهعنوان بادشکن کشت میشود ( .)1در اکثر نقاط
بهمنظور استفاده زینتی و بهخاطر گلهای معطرش کاشته
میشود ،اگر چه در اغلب موارد بهعنوان بادشکن و
جنگلکاری در مناطق خشک و خاکهای شنی خشک نیز
کاربرد دارد (.)69

بررسی تغییرات پدیدهشناسی اقاقیا (00 ........................................................................................................................................... )Robinia pesudoacacia L.

2G-RB= (green DN –Red DN) +(green DN- blue
)DN) = 2*(green DN) - (red DN+blue DN

با توجه به اینکه دما و بارش دو پارامتر مهم و تأثیرگذار بر
رنگ اجزای گیاهی است ،بهمنظور بررسی همبستگی بین دما
و بارش با شاخص ( 2G-RBبا در نظر گرفتن نرمال نبودن
داده ها) از آمار توصیفی ضریب همبستگی پیرسون در
نرمافزار  SPSS 22.0استفاده شد.
همچنین ،بهمنظور بررسی خصوصیات اقلیمی و تعیین مقدار
انرژی گرمای مورد نیاز ،از آمار ایستگاه هواشناسی اصفهان
استفاده شد .برای این کار از مقیاسی بهنام درجه -روزهای
رویشی یا  0GDDرابطه  9استفاده شد (.)02
رابطه ()9

]

[∑

درجه
 ،درجه حرارت حداکثر،
که در این رابطه،
 ،دمای پایه (دمایی که در آن سرعت
حرارت حداقل و
نمو معادل صفر است) است.
نتایج و بحث
جدولها و نمودارهای حاصل از مشاهدات صحرایی ،امکان
بررسی همزمان تغییرات پدیدهشناختی از لحاظ یک پدیده
خاص را در همه گونهها فراهم می کنند .در روش توصیفی،
2- Growth Degree Days

1- Digital Number
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دوربینهای رقومی در طول فواصل زمانی هفتهای یک بار
صورت گرفت .برای بررسی کمّی رنگ اجزای درخت ،از
سیستم  RGBکه ترکیبی است از رنگهای قرمز ( ،)Redسبز
( )Greenو آبی ( )Blueو بهازاء هر رنگ قدرت تفکیکی برابر
 021عدد رقومی دارد در نرمافزار فتوشاپ استفاده شد.
عکسها در محیط فتوشاپ بهطور مجزا مورد بررسی و تجزیه
و تحلیل قرار گرفتند و ترجیحاً از عکسهایی استفاده شد که
در سایه سایر برگ ها یا نور مستقیم خورشید نبوده و نور تقریباً
یکنواختی دریافت کردند .همچنین قسمتهایی از برگها که
رنگ یکنواختتری دارند و از وضوح کافی برخوردار هستند
انتخاب شدند و سپس رنگ بوسیله  Smudge Toolکامالً
یکنواخت شد .در نتیجه ،میتوان زمان دقیق تحوالت گیاهی
را تعیین کرد .پس از یکنواخت شدن رنگ برگ ،با استفاده از
ابزار ) Eyedropper Tool (Iاز یک قسمت از عکسی که
رنگ آن یکنواخت شده نمونهبرداری شد و  RGBآن قسمت
از عکس خوانده شد که در نهایت در software 2016 word
بازسازی شد .برای بازسازی رنگ در محیط  ،Wordاز ابزار
 Shading Colorدر نوار ابزار Borders and Tables
استفاده شد .در تهیه نمودارها بهمنظور حذف تأثیر نورپردازی،
با استفاده از روش تهیه ”روشنی نرمال شده‟ درصد نسبی هر
یک از کانالها بهصورت رابطه  6تعیین شد:
رابطه ()6
مجموع اعداد  /RGBعدد کانال رنگ درصد کانال رنگ
به دلیل انجام عکسبرداری در ساعات مختلف روز و بهجهت
حذف اثر نور در عکسبرداری ،در بهدست آوردن شاخص
رنگ  2G-RBاز درصد نسبی کانالهای رنگ بهجای اعداد
دیجیتال رنگ ( 6)DNدر رابطه  0استفاده شد (.)61
رابطه ()0

در بررسی پدیدهشناسی درخت اقاقیا و پس از مطالعات ماهانه
و عکسبرداریهای الزم اطالعات زیر بهدست آمد که در
جداول  6و  0ارائه شده است و نتایج حاصل از بررسی کمّی
پدیدهشناسی درخت اقاقیا در جدول  9نشان داده شده است.
حداکثر تعداد برگ در خرداد و تیر ماه مشاهده شد و پس از
آن تعداد برگ ها کاهش یافتند و از اواسط آذر ماه برگریزی
کامل مشاهده شد .رنگ ساقه نیز از خاکستری روشن در اوایل
فصل رویشی به قهوهای روشن در اواخر فصل رشد تغییر کرد
(جدول .)6
همانطور که در جدول  0مشاهده میشود ،رشد رویشی
گیاه در منطقه مورد مطالعه پس از سپری شدن خواب زمستانه
و با مناسب شدن درجه حرارت هوا از فروردین شروع شد و تا
اواسط مرداد ماه ادامه یافت .دمای هوا عامل بسیار مهمی در
تعیین زمان وقوع مراحل پدیدهشناسی و سرعت رشد در
گیاهان است ( ،)9بهنحوی که کاهش یا افزایش آن باعث
تغییراتی در زمان وقوع و طول دوره مراحل پدیدهشناسی
میشود ( .)62همچنین شروع رشد رویشی وابسته به
بارشهای زمستانه است .ظهور برگ از اواسط فرودین ماه
مشاهده شد و تا اواسط آذر ماه ادامه داشت .ظهور غنچه اواخر
خرداد مشاهده شد و اواسط تیرماه شاهد گلدهی گیاه بودیم.
اواخر مرداد میوه های درخت اقاقیا تشکیل شدند و اواسط
شهریور تا اوایل آبان میوهها رسیدند .بذرها از اوایل شهریور
تا اوایل اردیبهشت پراکنده میشوند ( .)61از اوایل آبان ماه و
تا آخر آذر ماه خزان برگ مشاهده شد .با کاهش دمای حداقل
در اواسط پاییز ریزش برگ از اواسط آذر ماه شروع و تا آخر
آذر ماه مشاهده شد .در نتیجه درخت اقاقیا گیاهی خزانپذیر
است .در فصل پاییز ،برگ درختان در واکنش نسبت به هوای
سرد و تغییر نور روزانه دیگر قادر به تولید کلروفیل سبز
نیستند .در اینجا مشاهده میشود که شروع یک مرحله جدید
پدیدهشناسی دال بر اتمام مرحله قبلی نیست .رکود گیاه از
اوایل دی ماه تا اواخر اسفند ادامه دارد .عوامل محیطی مانند
دما و طول روز بههمراه عوامل درونی درختان باعث وقوع
خواب زمستانه میشوند ( .)01هر چند رطوبت محیط مناسب
است .بیشتر گیاهان پس از گذراندن مقدار معینی از دوره
سرما در طول زمستان آماده ورود به مرحله جوانهزنی
میشوند .میزان دوره گرمایی مورد نیاز برای جوانهزنی پس از
سپری شدن یخبندانهای زمستانه بر اساس متوسط دمای
شبانهروز بیش از صفر درجه سانتیگراد محاسبه شده است
( .)1کریمنس و کریمنس ( )2ضمن بیان مشکالت ثبت
مشاهدات روزانه پدیدهشناختی ،عکسبرداری بهصورت مکرر را
راه حل مناسبی برای پایش رویدادهای پدیدهشناختی در
گیاهان عنوان میکند .متینخواه ( )66به بررسی پدیدهشناسی
سی و پنج گونه درختی و درختچهای از جمله درخت اقاقیا
پرداخت که با مقایسه نتایج تحقیق ایشان و تحقیق حاضر
نتیجهگیری میشود که پدیدههای فنولوژیکی در تحقیق
حاضر زودتر رخ دادهاند .برای مثال ظهور برگها در این
تحقیق اوایل خرداد مشاهده شده است ولی در تحقیق حاضر
ظهور برگ در فروردین رخ داده است .انتظار میرود گرم شدن
کره زمین فنولوژی گیاهان را تحت تأثیر قرار دهد.
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جدول  -6اطالعات صحرایی فنولوژی گیاه اقاقیا

طیف رنگ حاصل از تغییرات برگ و ساقه درخت اقاقیا با
استفاده از  RGBبازسازی شده و به نمایش درآمده که به این
ترتیب میتوان گزارشی بصری از رنگ پدیده در زمانهای
مختلف تهیه نمود (جدول  .)9روند تغییر رنگ برگ از سبز به
زرد و روند تغییر رنگ ساقه از خاکستری روشن به قهوهای
روشن در طول فصل رشد با استفاده از تحلیل کمّی
پدیدهشناسی قابل مشاهده است .همچنین میتوان مشاهده
کرد که در زمان خواب گیاه ،ساقه نیز تغییر رنگ داده است.
شهبازی و متینخواه ( )00نیز در تحقیقاتشان از روش RGB
برای تحلیل کمّی پدیدهشناسی درخت عرعر
( )Ailanthus altissima Mill.استفاده کردند.
بهمنظور فهم بهتر این جداول الزم است اطالعات آنها به
نمودار تبدیل شود تا تغییرات وقایع ادواری بهصورت بصری
قابل فهم باشد .تغییرات درصد  RGBدر برگ و ساقه در
طول سال در شکلهای  9 ،0و  1ارائه شده است .همانطور
که در شکل  0نشان داده شده است ،در اردیبهشت ماه مقدار
عددی رنگ سبز گیاه بیشتر از سایر ماههاست و در این ماه
رنگ برگ گیاه سبز پرنگ است که نشان دهنده فتوسنتر
بیشتر در این ماه است .به مرور زمان مقدار عددی رنگ سبز
به تدریج کاهش مییابد و در شهریور ماه مقدار عددی رنگ
قرمز به تدریج افزایش پیدا کرده است و اواسط آبان کانال
رنگ سبز و قرمز با هم تداخل مییابند و با افزایش کانال
رنگ قرمز برگها تغییر رنگ دادهاند و کم کم به سمت خزان
پیش میروند .در آذر ماه برگ گیاهان میریزد .تغییرات
اقلیمی و واکنش گیاه نسبت به این تغییرات موجب تغییرات
رنگی در برگ گیاه شده است .همان طور که در شکل 9
مشاهده میشود ،کانال رنگ سبز در ابتدا درصد کمّی را
تشکیل میدهد ولی به تدریج در طول فصل رشد درصد کانال
رنگ سبز افزایش مییابد و در ساقهها رنگ سبز نمایان
می شود و از مهر ماه با افزایش رنگ قرمز نسبت به رنگ سبز
تا پایان سال ،رنگ ساقه گیاه به سمت قهوهای میل میکند.
در زمان خواب گیاه ،ساقه نیز تغییر رنگ داده است و با

افزایش رنگدانههای منعکس کننده نور قرمز بهسمت قهوهای
متمایل شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،میوه درخت اقاقیا در فصل
پاییز و زمستان پایا هستند و تغییر محسوسی در رنگ میوه
اقاقیا در طول سال مشاهده نشد و اکثراً در تمام ماهها رنگ
نیام به رنگ قهوهای دیده میشود.
باید توجه داشت بیماری ،رقابت ،عوامل خاکی و شرایط آب
و هوایی از عوامل تأثیرگذار وضعیت مراحل پدیدهشناسی گیاه
است ( .)60آنچه بیشتر در علم پدیدهشناسی اهمیت دارد،
تأثیر عوامل اقلیمی و بهویژه میزان بارندگی و متوسط درجه
حرارت روی پدیدههای مختلف فنولوژیکی است ( .)1در
جدول  1و  2ضریب همبستگی بین شاخص  2G-RBو
متوسط دمای ماهانه و مجموع بارش ماهانه ارائه شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،تنها بین متوسط دمای ماهانه
و تغییر رنگ ساقه گیاه همبستگی معنیدار مشاهده شد .که با
نتایج محمدی و همکاران ( )69مطابقت دارد .ایشان نیز در
تحقیقاتشان نشان دادند که تغییرات رنگ ساقه با متوسط
دمای ماهانه همبستگی معنیدار دارد .بررسی رابطه بین
پدیدهشناسی و آب و هوا به فهم مکانیزم واکنشهای پوشش
گیاهی در برابر تغییرات آب و هوایی کمک میکند.
نجفی شعبان کاره ( )61پدیدهشناسی گونه قیچ
()Zygophyllum atriplicoides Fisch. & C.M. Mey.
را در مراتع استپی گرم ،خلیج عمانی استان هرمزگان در
طبقات ارتفاعی مختلف مورد مطالعه قرار داد و تاریخ وقوع
مراحل پدیدهشناسی را در دو منطقه به تغییرات درجه حرارت
هوا و بارندگی در سالهای مختلف نسبت داد .اندرسون و
همکاران ( )0به بررسی تأثیر دما و بارندگی بر مراحل
پدیدهشناسی گلدهی ،میوهدهی و برگدهی  111پایه از 91
گونه درختی در پارک ملی در غرب آفریقا پرداختند .آنها
اظهار کردند که وقوع چرخههای پدیدهشناسی تا حد زیادی به
نوسانات کوتاهمدت دما و بارندگی وابسته است.
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ردیف
6
0
1
2
1
1
1
1
62
66
60

تاریخ
6911/1/02
6911/2/02
6911/1/02
6911/1/02
6911/1/02
6911/62/02
6911/66/02
6911/60/02
6911/6/02
6911/0/02
6911/9/02

Table 1. Field information of phenology of Robinia pesudoacacia
رنگ پوست
برگ ()٪
خاکستری روشن
12
خاکستری روشن
12
خاکستری مایل به سبز
622
خاکستری مایل به سبز
12
خاکستری مایل به سبز
12
خاکستری مایل به سبز
22
قهوهای تیره
92
قهوهای تیره
2
قهوهای روشن
قهوهای روشن
قهوهای روشن
-

بررسی تغییرات پدیدهشناسی اقاقیا (01 ........................................................................................................................................... )Robinia pesudoacacia L.

جدول  -0نتایج حاصل از بررسی پدیدهشناسی درخت اقاقیا

مجموع بارش ماهانه

62/6

12/62

2

2

2

2

2

2

6

0/92

01/12

1/16

میانگین دمای ماهانه

06/6

01/1

91/1

12/1

91/1

99/9

01/1

61

1/9

1/1

1/6

61/6

1/11
00/11

61/26
01/60

02/92
92/61

06/11
91/91

02/11
91/69

61/16
99/12

66/11
01/10

1/21
01/10

-2/22
69/19

-2/61
69/19

2/12
61/91

1/11
61/01

()mm

(℃)
دمای حداقل (℃)
دمای حداکثر (℃)

جدول  -9نتایج حاصل از کمّی کردن دادههای فنولوژی درخت اقاقیا
فصل
بهار

تابستان

پاییز

زمستان

تاریخ

Table 3. Results of quantify phonological data of Robinia pesudoacacia
()R-G-B
()R-G-B
()R-G-B
رنگ میوه
رنگ ساقه

رنگ برگ

01-051-031
01-011-015
01-011-001
11-017-000
011-001-11
011-051-011
011-010-031
73-011-051

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند

G

B

57-71-031
57-71-031
011-01-31
15-00-71
11-75-033
51-15-001
51-11-015
001-11-11
031-013-11
017-00-50
001-00-31
71-00-17

011-011-07
71-011-13
71-001-75
71-001-75
71-001-71
10-011-011
010-011-01
01-71-003
005-71-11
000-13-11
007-11-50
011-01-51
۰.۶

R

۰.۵

۰.۳

RGB %

۰.۴

۰.۲
۰.۱
۰.۰
۱۲

۱۱

۱۰

۹

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

ماه های سال

شکل  - 0تغییرات درصد  RGBبرگ درخت اقاقیا در طول سال
Figure 2. Changes of RGB% of leaf of Robinia pesudoacacia during year
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ماههای سال
مراحل رشد
رشد رویشی
ظهور برگ
ظهور غنچه
گلدهی
تشکیل میوه
رسیدن میوه
ریزش بذر
خزان برگ
ریزش برگ
خواب گیاه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

Table 2. Results of phenology of Robinia pesudoacacia
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
شهریور
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B

G

۰.۵

R

۰.۴

۰.۱
۰.۰
۱۰ ۱۱ ۱۲

۹

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

ماه های سال

شکل  - 9تغییرات درصد  RGBساقه درخت اقاقیا در طول سال
Figure 3. Changes of RGB% of stem of Robinia pesudoacacia
B

G

R

RGB %

ماه های سال

شکل  - 1تغییرات درصد  RGBمیوه درخت اقاقیا در طول سال
Figure 4. Changes of RGB % of fruit of Robinia pesudoacacia during year

جدول  -1ضریب همبستگی (

) بین شاخص  2G-RBو متوسط دمای ماهانه
Table 4. Spearman correlation coefficient and mean monthly temprature
Sig.
Sig.
Sig.
ضریب همبستگی (ساقه)
ضریب همبستگی (برگ)
**2/22
-2/12
2/9
2/92
2/1

جدول  -2ضریب همبستگی (

) بین شاخص  2G-RBو مجموع بارش ساالنه
Table 5. Spearman correlation coefficient and total monthly precipitation
Sig.
Sig.
Sig.
ضریب همبستگی (ساقه)
ضریب همبستگی (برگ)
2/6
2/12
2/0
2/11
2/6

ضریب همبستگی (میوه)
-2/01
** :معنیداری در سطح ٪6

ضریب همبستگی (میوه)
-2/11

هم چنین پارامترهای مربوط به دما تعیین کننده دورههای
فنولوژیکی گیاه بوده و عبور از هر مرحله رشد گیاه و رسیدن
به مرحله دیگر با توجه به درجه -روزهای رویشی و
پارامترهای مربوط به دما مشخص میشود .درخت اقاقیا
بهترتیب به ، 211/12 ،6629/12 ،101/1 ،2211/62 ،9612
 010/12 ،129/92 ،2126/12 ،6111/12و  192/12درجه -
روز رویشی برای مراحل رشد رویشی ،ظهور برگ ،ظهور

غنچه ،گلدهی ،تشکیل میوه ،رسیدن میوه ،ریزش بذر ،خزان
برگ ،ریزش برگ و خواب گیاه نیاز داشت (جدول  .)1مقدار
واحد گرمایی (درجه -روز) معینی الزم است تا گیاه مورد نظر
به مرحلهای از نمو وارد شود .بر همین اساس از درجه-روز
روبشی برای پیشبینی تاریخ وقوع مراحل رویشی گیاهان
استفاده میشود ( .)6خاتمساز ( )62پدیدهشناسی درختان و
درختچههای موجود در باغ گیاهشناسی نوشهر را بررسی نمود
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RGB %

۰.۳
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 نتایج نشان داد که عوامل،خوزستان مورد بررسی قرار داد
گوناگونی مانند درجه حرارت هوا در بروز مراحل پدیدهشناسی
.مؤثرند
Table 6. GDD of Robinia pesudoacacia
6911
)مدت (روز
22
12
02
92
92
12
062
12
02
12

 صالحی.و دمای هوا را در ظهور مراحل فنولوژی مؤثر دانست
Cymbopogon ( ) پدیدهشناسی کاهمکی06( و همکاران
) را جهت اصالح و احیاء مراتع استپی گرمalivieri Boiss.
) درخت اقاقیاGDD(  مجموع انرژی گرمایی مورد نیاز-1 جدول

)℃(
9612
2211/62
101/1
6629/12
211/12
6111/12
2126/12
129/92
010/12
192/12

GDD

و دیگر مراحل رشد طولی در درختان پایه مادری و نهالهای
نهالستان در انتخاب و اصالح نهالهای سریعالرشدتر مؤثر
 چرا که آغاز زودهنگام این مرحله احتمال تأثیر سوء.میباشند
 از.سرمای دیررس را بر رشد ارتفاعی نهال افزایش میدهد
 شروع دیرهنگام این مرحله باعث میشود که،سوی دیگر
 با توجه به.فرصت مناسب برای رشد ارتفاعی نهال کم شود
 انتخاب بهترین،اهمیت پدیدهشناسی در زمینههای مختلف
روش برای ثبت رویدادهای پدیدهشناختی اهمیت زیادی دارد
 بازه،که باید بر اساس مؤلفههایی از جمله مقیاس منطقه
 در صورتیکه.)01(  هزینه و غیره تعیین شود، دقت کار،زمانی
 تأثیر گرمایش،مطالعه حاضر با سالهای مختلف مقایسه شود
.جهانی در جلو افتادن این تحول قابل بررسی خواهد بود

سال
مراحل پدیدهشناسی
رشد رویشی
ظهور برگ
ظهور غنچه
گلدهی
تشکیل میوه
رسیدن میوه
ریزش بذر
خزان برگ
ریزش برگ
خواب گیاه

مناطق خشک و نیمهخشک دارای تعداد محدودی منبع
 مهمترین مشکل این مناطق این است که.گیاهی هستند
بهدلیل اطالعات کم در مورد ویژگیهای مختلف این گیاهان
 بخش زیادی از این گیاهان از بین،و شرایط رویشگاهی آنها
 این گونهها به شرایط محیطی خود سازگارند و با.میروند
مدیریت خردمندانه میتوانند در یک محیط حمایت شده
) در01(  همانطور که زارعزاده و همکاران.استفاده شوند
 گیاه کشت021 تحقیقاتشان با بررسی فنولوژی و سازگاری
. درخت اقاقیا را جزء گونههای سازگار اعالم کردند،شده
پدیدهشناسی علمی است که به کمک آن میتوان تغییرات
 از نتایج.فصلی و مورفولوژیکی را در گیاهان بررسی نمود
 احیاء و توسعه، حفظ،مطالعه حاضر می توان در مدیریت پایدار
 از طرفی شناخت زمان وقوع جوانهزنی.جنگلها استفاده نمود
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Abstract
Studying the phenological stages and determining their occurrence in different biological
conditions is useful instrumental in restoring and selecting the bases in forestry. Therefore,
descriptive method and quantitative analysis were used to study the phenology of Black Locust
(Robinia pesudoacacia L.). In descriptive method, the phenomenological observations were
recorded during the specified intervals and of the plant components were photographed during
the growth season using color channels for the quantitative method. The color of the
components of the plant was uniform using the Photoshop software, color channel digit and then
the percentage of each color channel was determined. Pearson correlation coefficient was used
to examine the correlation between temperature and precipitation with 2G-RB index in SPSS
22.0 software. The climatic characteristics were used to study the growing day-degree (GDD).
The results showed that the vegetative growth of the plant begins early April and continues until
early August. The leaves of the tree shed in late December, and goes to dormancy in three
months of winter. The emergence of the bud was observed in late June and the flowering in
mid- July. The fruits of the tree were formed at the end of August, and arrived mid-September
until early November. The seeds of this tree were scattered from early September to early May.
The significant correlation was only observed between the mean monthly temperature and color
change of the plant stem and the tree required 3180, 5569.5, 629.7, 1153.7, 569.60, 1474.40,
5951.90, 653.30, 282.70 and 830.90 GDD for vegetative growth, leaf emergence, bud
appearance, flowering, fruit formation, fruit ripening, seed loss, leaf fall, leaf loss and
dormancy, respectively. Since the R. pesudoacacia is a suitable tree for cultivation in temperate
cold and semi-arid regions, understanding its phenology will assist in biological restoration and
green space development.
Keywords:

Color channels,
pesudoacacia

Growing Day-Dgree,

Restoration,

Phenology,

Robinia

