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  چکیده

 ملی شناسی گیاه باغ نمایشی منطقه در موجود های گونه مورفولوژی و فنولوژی ارزیابی شناسایی و معرفی، هدف با تحقیق این

های کوچکتر تقسیم قطعه و هریک به بخش 3هکتار به  1/7به وسعت ( Display)قه نمایشی در ابتدا منط .پذیرفت صورت ایران

 نتایج. سال بررسی گردید 47سپس تغییرات فنولوژی آنها طی . ها شناسایی و مشخص گردید نقشه کاشت آنها تهیه و گونه. شد

گونه و کولتیوار از  731گونه کفپوش و بطور کلی  72ای و علفی و  گونه بوته 67گونه درختچه،  11 گونه درخت، 36 که داد نشان

 تغییرات پس از آن با مطالعه .یافتند سازگاری تهران اقلیم با و شده مستقر نمایشی قطعه در خانواده گیاهی 21جنس و  777

 "، میوه نسبتا(ونهگ 73)با بیشترین رشد طولی و قطری در سال : گروه 3فنولوژیکی و موارد استفاده در جنگل و یا فضای سبز به 

( گونه 77)، مدت زمان گلدهی طوالنی (گونه 3)، تغییر رنگ برگ در فصول مختلف (گونه 66)، همیشه سبز بودن (گونه 74)پایا 

 .تفکیک و مشخص شد( گونه 1)و گلدهی پاییز یا زمستانه 

 .فنولوژی، نمایشی شناسی ملی ایران، رشد طولی و قطری، باغ گیاه :کلمات کلیدی

 دمهمق

مثمر  های زینتی غیر از آنجاییکه اهمیت درختان و درختچه

های مختلف زیست محیطی  فضای سبز شهری از جنبه

و ( کاهش آلودگی هوا، کاهش دما و تلطیف آن و غیره)

کسی  همچنین در سالمت روح و بهداشت روانی مردم بر

شناسی ملی ایران هم براین  پوشیده نیست و رسالت باغ گیاه

شده بنابراین الزم شد تا عالوه بر معرفی گیاهان اصل بنا 

شناسی ملی ایران به  در باغ گیاه (Display) نمایشی قطعه

هکتار، فنولوژی آنها نیز بررسی و برای  721وسعت 

 آثار  بررسی. مصارف مختلف در فضای سبز ارائه شود

  یک  طول در را  گیاه  یک  مورفولوژیکی  تغییرات و  حیاتی

 ؛7611 خسروی،) گویند  شناسی  پدیده یا  لوژیفنو  سال

Morison & Morecroft 2006 .)بین ای شاخه فنولوژی 

 نمو و رشد ثبت به که است شناسی بوم علم از ای رشته

 پردازد می اکولوژیکی و اقلیمی شرایط تأثیر تحت گیاهان
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 تقویمی توان می را شناسی پدیده واقع در(. 7614 مظفری،)

 تغییرات آن طریق از که دانست گیاهان گیزند تاریخ از

 بررسی مورد گیاهان در شناسی ریخت و توپوگرافی فصلی،

 اهمیت به توجه با(. Schwartz 2013) گیرد می قرار

 مفیدی اطالعات ها، درختچه و  درختان  فنولوژی مطالعات

 گیاهان این تکثیر و کاشت انتقال، مناسب زمان ی زمینه در

هدف از اجرای  (.7617؛ 7613 حمانپورر) شود می حاصل

این طرح، عالوه بر شناسایی و بررسی تغییرات فنولوژی، 

تهیه بانک اطالعاتی برای گیاهان موجود به همراه نقشه 

کاشت آنها در قطعات فوق و امکان دستیابی سریع به 

گیاهان مورد نظر و ارائه آمار دقیق ساالنه از گیاهان سالم و 

با توجه به اهمیت تبادل . طعه بوده استاز بین رفته هر ق

بذر با سایر کشورها و داشتن اطالعات مورد نیاز برای 

آوری اطالعات گیاهان  پژوهشگران و دانشجویان، جمع

موجود در باغ اعم از مورفولوژی، فیزیولوژی، سیستماتیک 

 نرم سیستم اولین. و مکان کاشت آنها نیز ضروری است

 7شد گذاری پایه 7317 سال از یاهانگ اطالعاتی بانک افزاری

(Ganong 1897 .)نقشه با گیاه هر برچسب طرح، این در 

 و دارد مطابقت کد یک توسط آن اطالعاتی بانک و کاشت

 برای آن اطالعات از بازدیدکنندگان و دانشجویان محققین،

. نمایند می استفاده... و فنولوژی مطالعات همچون تحقیقاتی

د راهکار مناسبی برای انجام مطالعات توان این تحقیق می

منظور استفاده در طرحهای احیاء و  های موجود، به گونه

بازسازی جنگل در نقاط مختلف و تشکیل کلکسیون دائمی 

ای جنگلی و زینتی جهت  های درختی و درختچه از گونه

حفظ و تکثیر آنها در استان و یا شهرهایی با اقلیم مشابه 

گونه  443ی نوشهر مطالعات فنولوژی در باغ اکولوژ. باشد

همچنین تغییرات فصلی و . (7636خاتمساز )انجام شد 

رویشی گیاهان مرتعی ایستگاه نباتات الباجی خوزستان مورد 

محققین سازمان پارکها و (. 7613هویزه (بررسی قرار گرفت 

                                                           
1
 Botanical Garden of Smith College 

گیاهان بومی و غیربومی  (7617)فضای سبز شهر اهواز 

های تکثیر،  گرمسیری و روشمناطق گرمسیری و نیمه 

با مطالعه . مراقبت و حفاظت آنها را مطالعه و معرفی نمودند

ای و زینتی  های درختی، درختچه فنولوژی تعدادی از گونه

در نقاطق مختلف اکولوژی استان خوزستان مورد بررسی 

رحمانپور  .(7637صالحه شوشتری و همکاران )قرار گرفت 

سرخیان را در  ای بومی تیره گله گونه نحوه استقرار( 7632)

 همکاران و هاشمی. شناسی ملی ایران بررسی نمود باغ گیاه

 با طبیعی های جنگل در ایرانی راش فنولوژی( 7637)

 شمال مختلف ارتفاعات در ای ماهواره های داده از استفاده

 فنولوژی( 7634) همکاران و پناهی. نمودند را بررسی ایران

ایران را مطالعه  ملی شناسی گیاه باغ وهمی درختان از گونه 1

گونه درختی جنگلهای گرمسیری  24فنولوژی . نمودند

غرب هند در دو سال پیاپی بررسی شد 

((Sundarapandian et al. 2005 . تغییرات فنولوژی

کننده که در ناحیه  مرتبط با گل و میوه درختان خزان

نگر گرمسیری هند انجام شد درختان تابستان گل که بیا

سازگاری در آب و هوای گرم استوایی است مطالعه گردید 

(Singh & Kushwaha 2006 .) ،زمان ظهور برگ، گل

میوه، همیشه سبز بودن، تغییر رنگ برگ درختان جنگلهای 

 به( 4777-4777)جنوب انگلستان، جنوب فرانسه و فنالند 

برگان برای  برگان و پهن به تفکیک سوزنی سال 77 مدت

الرشد، سوزنی برگ، رنگ برگ  های سریع درصد گونه تعیین

 71 فنولوژی(. Vilhar et al. 2013)متغیر بررسی گردید 

 هند پنجاب شمال جنگلهای های درختچه و درختان از گونه

 Kaur et)شد  بررسی 4777 تا 4773 متوالی سال سه در

al. 2013) .به  4شناسی رویال ادینبورگ محققین باغ گیاه

فنولوژی گیاهان آن را با توجه به اقلیم  سال 74مدت 

بررسی کردند و با ثبت زمان گلدهی توانستند تنوع 

های باغ را از اولین تا آخرین زمان گلدهی محاسبه  گونه

                                                           
2
 Royal Botanic Garden Edinburgh  
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گروه محققین باغ . et al. 2015 (Chapman)کنند 

استرالیا، گیاهان این باغ را بررسی و با  6شناسی ملبورن گیاه

و موارد استفاده در فضای سبز و یا توجه به نوع اقلیم 

 Entwisle et)بندی و معرفی نمودند  کاشت در جنگل دسته

al. 2017) . بنابراین در این تحقیق سعی شد عالوه بر

ها و تهیه نقشه کاشت، با توجه به مطالعات  شناسایی گونه

های سازگار با اقلیم مشابه معرفی شوند و  فنولوژی، گونه

کاری و طراحی فضای سبز  ، جنگلنحوی در باغداری به

 .مورد استفاده قرار گیرند

 هامواد و روش

 3/3ای به وسعت  و باغ صخره (Display) نمایشی  منطقه

شامل  (هکتار 721)  ایران  ملی  شناسی گیاه  در باغ  واقع هکتار

باشد  ای و آبشار می سه بخش نمایشی گیاهان زینتی، صخره

گیاهان آن از کشورهای  احداث شد و 7621 سال که در

طی سالهای )اروپایی بخصوص انگلیس بصورت بذر و نهال 

 (. 4و  7شکل )انتقال یافتند ( 7614تا  7614

 

 نقشه باغ گیاهشناسی ملی ایران -7شکل 

هکتار بوده که  1/7منطقه نمایشی گیاهان زینتی به وسعت 

قطعه  3توسط راهروهای شمشاد نعنایی بعنوان پرچین به 

  جغرافیایی  طول:  اقلیمی  مشخصات  دارای. است  سیم شدهتق

                                                           
3
 Melbourne Gardens 

از   ، ارتفاع شمالی 27/61  جغرافیایی  ، عرض شرقی 73/17

 -3/1ْ  مطلق  حرارت  درجه  متر، حداقل 7647دریا   سطح

  مطلق  حرارت  و حداکثر درجه  ماه  آذردر گراد  درجه سانتی

حداکثر   ین، میانگ در مرداد ماه گراد سانتی درجه 3/24ْ

 درجه 67( 7614-7636)  سال بیستدر   حرارت درجه

 4 این دورهدر   حرارت  درجه  حداقل  ، میانگینگراد سانتی

 باشد میمتر  میلی 461  بارندگی  و میانگینگراد  درجه سانتی

مهرآباد   فرودگاه  هواشناسی  ایستگاه  از آمار هفتگی  که

  است  گردیده  ستخراجا(  هواشناسی  ایستگاه  نزدیکترین)

لیتر  میلی 1سیستم آبیاری بارانی با نیاز آبی  (.2و  6شکل )

مکعب  متر 64277لیتر بر ثانیه و میزان آب  41در روز و دبی 

  (.7617رحمانپور )در سال می باشد 

 

  (رنگ قرمز ی محدوده) نمایشی قطعات شماره -2شکل 

 ملی شناسی یاهگ باغ گیاهان اطالعاتی بانک تهیه ملی طرح

 گیاهان شناسایی -7: باشد فاز می دو شامل ایران

(Krussmann, 1986; 1972)، نصب کاشت، نقشه تهیه 

 بانک تهیه -4 گیاه هر هرباریومی های نمونه تهیه و اتیکت

 که( ایندکس کارتهای) گیاهی های شناسنامه یا اطالعاتی

 انتقال و کاشت سال گیاه، علمی نام :شامل اطالعاتی حاوی

 شکل آبیاری، میزان منطقه، خاک اصلی، رویشگاه باغ، به

 آمار به سریع دسترسی و غیره برای تکثیر نحوه زیستی،
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 فنولوژی شده و مطالعه خشک یا مستقر سالم گیاهان سالیانه

 گیاهان اطالعات رسانی روز  به نهایت در و باشد گیاهان می

 عملیات .ودش انجام می (اکنون تا) متمادی سالهای طی

 آغاز شرح نمایشی بدین منطقه از تحقیقاتی و اجرایی

، قطعه 7:4177در ابتدا نقشه کلی باغ در مقیاس : گردید

 (D1-6)نمایشی  3تا  7قطعات  و 7:177ی در مقیاس نمایش

( 4محدوده قرمز رنگ شکل )تهیه گردید   7:477 در مقیاس

  .(7 جدول)و مساحت هر قطعه محاسبه گردید 

 

 (7636-7614)میانگین دما  -9شکل 

 

 (7636-7614)میانگین بارندگی  -4شکل 

سترسی سریع گیاه طبق نقشه کاشت، هر قطعه به برای د

. بخشهای کوچکتر تقسیم و با عالئم اختصاری مشخص شد

های موجود در هر قطعه با احتساب  پس از آن تعداد گونه

 در .به تکراری بودن در قطعات مختلف مشخص گردید

 در مایشین قطعه در شده مستقر های گونه تعداد نهایت،

 کفپوش و علفی و ای بوته ای، درختچه درختی، گروه چهار

 از پس و تکمیل هریک اطالعاتی بانک و شناسایی مشخص،

 راستای در .گردید مطالعه نیز آنها فنولوژی استقرار،

 تا 7614 از) ساله بیست زمانی بازه در فنولوژی مطالعات

 41 تا 71 سن با)  گیاه  زایشی و  رویشی  تغییرات ،(7634

 باز  زمان:  شامل  که گردید  برداری  یادداشت و  بررسی ،(سال

 تا  کامل  برگ ظهور  زمان ، زمستانه  برگ  های  جوانه  شدن

 حداکثر ، گل و  غنچه ظهور  زمان برگها،  همه  شدن  کامل

  قوه  تعیین و بذر  رسیدن  زمان ، گلدهی خاتمه ، گلدهی  زمان

 .بود( بذر  زنی  جوانه درصد)  نامیه

های مستقر شده در قطعه نمایشی و  تعداد گونه -7جدول 

 مساحت هر قطعه
شماره قطعه 

 نمایشی 

تعداد بخشهای 

 تقسیمی

متراژ هر قطعه به 

 مترمربع
D1 6 2337 
D2 2 4137 
D3 7 6117 
D4 1 6777 
D5 1 7147 
D6 4 4137 

  71117 47 جمع
  عالمتگذاری  ژالون  توسط( متر  به)  درختچه و  درخت  ارتفاع

 مورد در و  اصلی  تنه  رویش تا  یقه  محل از  شده

 قطر و  اصلی  شاخه  طول(  خوابیده)  خزنده  های  درختچه

 برابر قطر)  یقه  باالی  متری 1/7 از( متر سانتی  به)  درخت

 تصادفی های پایه با  یقه  محل از ها درختچه  برای و( سینه

 و  طولی)  سالیانه رشد  میانگین احتساب با. گردید محاسبه

هایی که رشد سریع  گونه  سال،  دهمین  پایان در(  قطری

 موارد به توجه با و همچنین مشخص طولی و قطری داشتند

 ارائه و تفکیک شهری سبز فضای و کاریجنگل در استفاده

 71  از نیز منطقه  خاک. (7617 ؛7613 وررحمانپ) شدند
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 نمونه(  عمقی و  سطحی  خاک) نمایشی  منطقه ی  نقطه

 (.4  جدول) گردید آزمایش  و برداری

  

 شناسی ملی ایران باغ گیاه نمایشیخاک منطقه  - 2جدول 

 نوع خاك نوع بافت pH  )%(شن  )%( سیلت )%( رس )%( مواد آلی

 خاک سطحی لوم شنی 31/1 12 71 1 21/4

 خاک عمقی لوم شنی 73/1 13 74 74 67/7

 
 

 

 تایج و بحث ن

های مشترک در  پس از مطابقت نقشه کاشت و حذف گونه

های منطقه نمایشی مشخص و شناسایی  قطعه، تعداد گونه 3

گونه  11گونه درخت، 36نتایج نشان داد که . گردید

لی گونه کفپوش و بطور ک 72گونه علفی و  67درختچه، 

در خانواده گیاهی  21جنس و  777گونه و کولتیوار از  731

قطعه نمایشی مستقر شده و با اقلیم تهران سازگاری یافتند 

 یا و جنگل در استفاده موارد که پس از مطالعه فنولوژی بنابر

 در قطری و طولی رشد بیشترین با: گروه 3 به سبز فضای

 سبز همیشه ،(هگون 74) پایا "نسبتا میوه ،(گونه 73) سال

 3) مختلف فصول در برگ رنگ تغییر ،(گونه 66) بودن

 گلدهی و( گونه 77) طوالنی گلدهی زمان مدت ،(گونه

 .شد مشخص و تفکیک( گونه 1) زمستانه یا پاییز

 : های درختی گونه -7
Acer ginnala, Aesculus x carnea, Ailanthus 

altissima, ٭Arbutus unedo, ٭Buxus sempervirens 

subsp. hyrcana, Catalpa speciosa, Cedrus 

deodara, Celtis australis, Celtis pumila, 

Cupressus arizonica, Cupressus sempervirens, 
Diospyros kaki, Diospyros lotus, Euodia 

hupehensis, Ficus carica, Firminiana simplex, 

Firmiana platanifolia, Fraxinus velutina, 

Gleditshia sinensis, Hovenia dulcis, Juglans 

regia, ٭Juniperus excelsa, Juniperus oxycedrus, 

Juniperus virginiana, ٭Ligustrum sinensis 

"Pendulum" ,٭Ligustrum vulgare "Aurea", 

Malus floribunda, Malus "Golden Hornet", 

Melia azedarach, Morus alba, Morus 

cathayana, Morus nigra, Picea abies, Pinus 

brutia, Pinus bungeana, Pinus eldarica, 

Pinus jeffreyi, Platanus occidentalis, 

Platanus orientalis, Platanus orientalis 

"Insularis", Platanus racemosa, Populus x 

candicans, Prunus mandshurica, Prunus 

tomentosa, Punica granatum, Pyrus 

betulifolia, Pyrus pyrifolia, Pyrus salicifolia, 

Quercus canariensis, Quercus infectoria, 

Quercus robur, Salix matsudana 'Tortuosa', 

Sambucus canadensis "Maxima", Sophora 

japonica var. pendula, Thuja orientalis, 

Ulmus glabra, Ulmus glabra var. pendula, 

Ulmus parvifolia, Ulmus pumila, ٭Ulmus x 

elegantissima "Jacqueline Hillier", Ulmus 

tomasii, Ulmus villosa, Zelkova carpinifolia.  

 ای درخت کوچک یا درختچه ٭

 :ای های درختچه گونه -4

Amorpha fruticose, Berberis orthobotrys 

"Canaescens", Berberis panlanensis 'Cally 

Rose', Berberis thunbergii "Atropurpurea", 

Berberis wilsoniae, Berberis x ottowensis 

"Purpurea", Berberis × stenophylla, Buddleia 

alternifolia, Caragana arborescens, Caragana 

pygmaea, Caryopteris x clandonensis, Cercis 

occidentalis, Chaenomeles sinensis, 
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Chaenomeles speciosa "Versicolor Lutescens", 
Cotinus coggyria "Flame", Cotoneaster 

conspicuous "High light", Cotoneaster 

salicifolius, Crataegus aminii, Crataegus 

babakhanloui, Crataegus maximowiczii, 

Crataegus oxycantha "Rosea", Crataegus 

pinnatifida, Cytisus praecox "Allgold", Deutzia 

longifolia, Deutzia scabra, Deutzia x magnifica 

Elaeagnus pungens var. glauca, Elaeagnus 

pungens var. maculate, Elaegnus umbellata 

"Parvifolia", Euonymus europeaus 

"Atropurpureus", Euonymus europeaus "Red 

cascate", Euonymus japonicus, Euonymus 

japonicus"Silverqeen", Euonymus japonicus 

'Aureopictus', Euonymus japónicus var. 

microphylla, Fontanesia fortune, Forsythia x 

intermedia, Forsythia x intermedia "Lynwood", 

Forsythia x intermedia"Spectabilis", Hypericim 

patulum var. henry, Hypericum patulum, 

Jasminum humile, Jasminum officinale, 
Jasminum nudiflorum, Juniperus conferta, 

Juniperus horizontalis "Douglasii", Juniperus 

oxycedrus, Juniperus sabina, Juniperus sabina 

"Hicksii", Juniperus x media "Armstrongii", 

Juniperus x media "Hetzii", Juniperus x media 

"Pfiteriana", ٭Lavandula stoechas, Ligustrum 

sinensis, Ligustrum sinense 'Pendulum', 

Lonicera fragrantissima, Lonicera heterophylla, 

Lonicera mackii "Podocarpa", Lonicera pileata, 

Lonicera standishii, Lonicera tatarica, Mahonia 

x media "Charity", Nandina domestica, 
 Perovskia٭ ,Perovskia atriplicifolia٭

atriplicifolia "Blue spire", Philadelphus 

coronarius, Prinsepia uniflora, Prunus 

amigdalo-persica "Polardii", Prunus cerasifera 

"Pissardii", Prunus cornuta, Prunus davidiana 

"Alba", Prunus persica, Prunus Persica 

'Iceberg', Prunus tomentosum, Pyracantha 

coccinea "Lalandei", Pyracantha "Orange 

Glow", Rhamnus alaternus, Rosmarinus 

officinalis, Sarcococca confusa, Securinega 

suffruticosa, Spartium janceum, Spiraea 

crenata, Syringa amurensis, Syringa x 

diversifolia, Syringa vulgaris, Viburnum × 

rhytidophylloides, Vitex agnus-castus.  

 ای  بوته یا ای درختچه ٭

 :ای و علفی های بوته گونه -6

Acaena novae-zealandiae, Ajuga reptans, 

Artemisia arboretum, 
*
Arundinaria graminea, 

*
Arundinaria japonica, 

*
Arundinaria murielae, 

*
Arundinaria pumila, 

*
Arundinaria viridistriata, 

Aster amellus "king George", Ballota nigra, 

Ballota pseudodictamnus, Centranthus ruber, 

Cerastium tomentosum, Chrysanthemum sp, 

Convolvulus mauritanicus, , Helichrysum 

angustifolium, Hemerocallis "Hyperion", 

Kniphofia uvaria, Mellisa Officinalis, Mentha x 

rotundifolia, Phalaris arundinacea, Rosa 

agrestis, Rosa farreri, Rosa pisocarpa, Salvia 

nemorosa, Salvia officinalis "Purpurea", Sedum 

sarmentosum, Teucrium chamaedrys. Yucca 

brevifolia, Yucca filamentosa, Yucca whipplei. 

   (بامبو)علفی خشبی  ٭

 :های کفپوش گونه   -2

Frankenia thymifolia, Campanula grossekii,, 

Campanula hondoensis, Erigeron karvinskianus, 

Hedera colchica, Hedera helix, Hedera helix 

"Green Ripple", Hedera helix "Hibernica", 

Lathyrus latifolius, Nepeta crassifolia, Potentilla 

reptans, Ranunculus repens, Vinca major. 

 :هایی با بیشترین رشد طولی یا قطری سالیانه گونه

Acer ginnala, Berberis panlanensis 'Cally Rose', 

Berberis thunbergii "Atropurpurea", Berberis 

wilsoniae, Buddleia alternifolia, Cedrus 

deodara, Elaeagnus pungens var. maculate, 

Firminiana simplex, Lonicera fragrantissima, 

Lonicera heterophylla, Prunus amigdalo-persica 

"Polardii", Pyracantha coccinea, Pyracantha 

coccinea "Lalandei", Rhamnus alaternus, Ulmus 

villosa, Yucca filamentosa. 

 :سبز همیشه گیاهان

Berberis panlanensis 'Cally Rose', Buxus 

sempervirens subsp. hyrcana, Cedrus atlantica, 

Cedrus deodara, Cotoneaster conspicuus"High 

light", Cotoneaster salicifolius, Cupressus 

sempervirens, Elaeagnus pungens var. maculate, 
Juniperus conferta, Juniperus chinensis, 

Juniperus excelsa, Juniperus horizontalis 

"Douglasii", Juniperus oxycedrus, Juniperus 

sabina, Juniperus sabina "Hicksii", Juniperus 

virginiana, Juniperus x media "Armstrongii", 

Juniperus x media "Hetzii", Juniperus x media 
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"Pfiteriana", Lonicera pileata, Mahonia 

lomarifolia, Nandina domestica, Picea abies, 

Pinus bungeana, Pinus eldarica, Pinus jeffreyi, 

Pyracantha coccinea "Lalandei", Pyracantha 

"Orange Glow", Rhamnus alaternus, 

Sarcococca confuse, Thuja orientalis, Yucca 

brevifolia, Yucca filamentosa,  

 :طوالنی گلدهی دوره با اهانیگی

Berberis panlanensis 'Cally Rose', Caryopteris x 

clandonensis, Berberis wilsoniae, Buddleia 

alternifolia, Buddleia davidii "Black knight", 

Caryopteris x clandonensis, Jasminum 

officinalis, Lonicera mackii "Podocarpa",  
Lonicera tatarica, Yucca filamentosa 

 :گل زمستان یا پاییز گیاهان

Elaeagnus pungens var. maculate, Lonicera 

fragrantissima, Lonicera standishii, Mahonia 

lomarifolia, Prunus amigdalo-persica 

"Polardii". 

 :سال طول در برگ رنگ تغییر با های گونه

Berberis thunbergii "Atropurpurea", Berberis 

wilsoniae, Berberis x ottowensis "Purpurea", 

Cotoneaster salicifolius, Ligustrum vulgaris 

"Aurea" Nandina domestica. 

 :پایا "نسبتا های میوه با هایی گونه
Cercis occidentalis, Cotoneaster 

conspicuus"High light", Cotoneaster salicifolius, 

Cupressus sempervirens, Juniperus horizontalis 

"Douglasii", Juniperus x media "Hetzii", Melia 

azedarach, Pinus eldarica, Platanus orientalis, 

Pyracantha coccinea "Lalandei", Thuja 

orientalis, Thuja plicata. 

 بحث 

ی رویال شناس اهمیت و قدمت مطالعات فنولوژی در باغ گیاه

گردد که برای اولین بار  بر می 7117به سال  4در ادینبورگ

 .Chapman et al) شناس گونه توسط محققین گیاه 37

تا اکنون  4774مورد بررسی قرار گرفت و از سال  (2015

حفاظت  برای مهمی با صد گونه گیاهی که پیامدهای

 با. است   جنگلداری داشته ادامه یافته و باغداری کشاورزی،

 گیاهان را از برداری بهره های برنامه توان می فنولوژی مطالعه

 مراحل در گیاهی های گونه غذایی تنظیم نمود، زیرا ارزش

است و در  برخوردار فراوانی اهمیت از آن حیاتی مختلف

. جلوگیری کرد موقع بی های برداشت توان از نهایت می

 توان می مرتعی گیاهان زیستی های پدیده همچنین با مطالعه

. را مشخص نمود بذر آوری جمع و دام خروج و ورود زمان

با طراحی سیستم ان گیاهدر حال حاضر اطالعات فنولوژی 

 در دسترس عموم قرار گرفته استبانک اطالعاتی 

(Ganong 1897)7 . نتایج حاصله از این طرح نیز پایه و

لف منابع طبیعی و اساس علمی بسیاری از تحقیقات مخت

 بسیاریتواند تشکیل دهد و امکانات  ا اقلیم را میسازگاری ب

فضای سبز در سطح استان یا فرا استانی  استفاده دررا برای 

مطالعات انجام شده چنانکه با . فراهم خواهد ساخت

های بومی، غیربومی و زینتی مناسب مناطق  تعدادی از گونه

 های میوه با هایی سبز، گونه همیشه گیاهان: شاملمختلف 

با توجه به ... طوالنی و گلدهی دوره با پایا، گیاهانی "تانسب

شرایط اکولوژیکی و موارد استفاده در جنگل و فضای سبز 

 .(6جدول ) شد معرفی

 و درختی گونه 443 فنولوژی مطالعه با زمینه این در

-7611)سال  1نوشهر به مدت  اکولوژی باغ ای درختچه

منطقه برای  هوایی و آب شرایط با اسبمن های گونه ،(7616

 و مشخص سبز با ارزش زینتی معرفی فضای کاری و جنگل

" های نسبتا مبنی بر تفکیک براساس میوه ما تحقیق با که شد

باشد  می همسو.... سبز و پایا، گلدهی طوالنی، گیاهان همیشه

 17رویشی و فنولوژی تغییرات همچنین(. 7636خاتمساز )

 مورد خوزستان الباجی منطقه گرمسیری گیاهان از گونه

 برای را الرشد سریع و مقاوم های گونه و گرفت قرار بررسی

این تحقیق در  های یافته با که گردید معرفی جنگل احیای

و  Berberis ،Loniceraهایی از جنس  مورد درختچه

                                                           
  1Botanical Garden of Smith College  
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Pyracantha  با رشد قطری و درختانAcer ginnala ،

Firminiana simplex  وUlmus villosa  با رشد طولی

 فنولوژی مطالعه با(. 7613هویزه ) دارد سریع همخوانی

 باغ برگ برگ و سوزنی زینتی پهن های درختچه و درختان

 های گونه استقرار نحوه و نیز با بررسی شناسی ملی ایران گیاه

 در مختلف کاربرد با هایی گونه سرخیان، گل تیره بومی

 اقلیم با سازگار و مقاوم های نهگو و جنگل سبز، فضای

 با که( 7632، 7613، 7617رحمانپور) شد معرفی تهران

براساس همیشه سبز بودن،  تحقیق این گیاهان بندی تقسیم

. دارد مطابقت... گلدهی طوالنی، میوه پایا، زمستان گل و

 .Elaeagnus pungens varهای  نتایج نشان داد که گونه

maculate, Lonicera fragrantissima, Lonicera 

standishii, Mahonia lomarifolia, Prunus 

amigdalo-persica "Polardii".  در پاییز یا زمستان قبل

که با نتایج مطالعات ( 6جدول )دهند  از رویش برگ، گل می

گونه درختی جنگلهای گرمسیری غرب هند  24فنولوژی 

است مبنی بر تفکیک درختان براساس زمان گلدهی همسو 

((Sundarapandian et al. 2005 . نتایج مطالعات

هایی از جنسهای  فنولوژی این تحقیق نشان داد که گونه

Berberis, Lonicera, Jasminum وNandina 

domestica  با گلدهی طوالنی در تابستان، مقاوم به گرما

تغییرات فنولوژی مرتبط با  و با مطالعه( 6جدول )باشند  می

کننده که در ناحیه گرمسیری هند  ان خزانگل و میوه درخت

انجام شد و با تفکیک گلدهی در فصول مختلف دریافتند که 

دهند و بیانگر سازگاری  از درختان در تابستان گل می% 13

منحصر به فرد آنها برای زنده ماندن در آب و هوای گرم 

مطابقت ( Singh & Kushwaha 2006)استوایی است 

 درختی، های گونه از نولوژی تعدادیبا مطالعه ف. دارد

 استان اکولوژی مختلف نقاطق در زینتی و ای درختچه

 فضای اقلیمی شرایط با سازگار و مقاوم های گونه خوزستان،

 احیای و کاری جنگل برای الرشد سریع های گونه نیز و سبز

صالحه شوشتری و همکاران ) شد معرفی و مشخص جنگل

 بر فنولوژی مطالعات کاربرد و قیقتح این نتایج با که( 7637

 Acerهمچون  الرشدی درختان سریع شدن مشخص

ginnala ،Firminiana simplex  وUlmus villosa 

 گیاهان این تحقیق براساس مطالعات. دارد همخوانی

های  گونه)گروه  3و کاربرد در فضای سبز به  فنولوژی

ی الرشد، همیشه سبز، پاییز و زمستان گل، گلده سریع

تقسیم شدند ( طوالنی، تغییر رنگ برگ در سال و میوه پایا

بطوریکه مدت زمان وقوع هر پدیده حیاتی نشاندهنده موارد 

بطور مثال . باشد استفاده هر گونه در طراحی فضای سبز می

و  ( روز 77) Berberis panlanensisی  مدت دوام میوه

"Berberis gagnepainii "Lanceifolia (نیمه پایا)  و در

، طوالنی بودن (ماه 1تا  6از )های این جنس  سایر گونه

برگان به نسبت  مدت زمان کامل شدن برگهای سوزنی

، Berberisهای  برگان و تغییر رنگ برگهای گونه پهن
Cotoneaster salicifolius, Ligustrum vulgaris 

"Aurea", Nandina domestica  در طول سال از عوامل

کاری و  است که در جنگل گروهها بودهمهم تفکیک این 

و با  (6 جدول)طراحی فضای سبز نقش بسزایی دارد 

مطالعات فنولوژی درختان جنگلهای جنوب انگلستان، 

و  سال 77 مدت به( 4777-4777)جنوب فرانسه و فنالند 

برگان و بررسی فاکتورهای زمان  برگان و پهن تفکیک سوزنی

بودن، تغییر رنگ برگ  ظهور برگ، گل، میوه، همیشه سبز

الرشد، سوزنی برگ، رنگ  های سریع برای تعیین درصد گونه

مطالعات (. Vilhar et al. 2013)برگ متغیر تطابق دارد 

سال نشان داد که  77فنولوژی گیاهان این تحقیق در مدت 

گل داده و زمان  اردیبهشت و این درختان در فروردین 17%

و با توجه ( 6جدول )باشد  گلدهی از اسفند تا آذر متغیر می

 های درختچه و درختان از گونه 71 به مطالعات فنولوژی

 تا 4773 متوالی سال سه در هند پنجاب شمال جنگلهای

 از متغیر گلدهی زمان و آوریل ماه در گلدهی% 31 با 4777

 دارد مطابقت طوالنی گلدهی با گیاهانی تفکیک و ماه 1 تا 4

(et al. 2013 Kaur .) این تحقیق نشان داد که یکی از نتایج
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های حیاتی مهم، گلدهی زمستانه درختان میوه همچون  پدیده

"Prunus amigdalo-persica "Polardii باشد  می

 مطالعه نیز با( 7634) همکاران و و پناهی( 6جدول )

 ایران ملی شناسی گیاه باغ میوه درختان از گونه 1 فنولوژی

 برخی با اقلیمی فاکتورهای از برخی بین داری معنی ارتباط

 باغداران برای که یافتند( فنولوژی) حیاتی های پدیده از

 این در فنولوژی تغییرات نقش با و است اهمیت حایز

 گیاهان دهی میوه و گلدهی زمان اساس بر تفکیک و تحقیق

 سبز فضای و کاری جنگل باغداری، در آن کاربرد و

 مراکز و شناسی گیاه باغهای از بسیاری در. دارد همخوانی

 جنگلهای تحقیقاتی ایستگاه همچون مختلف تحقیقاتی

 7777 بر مشتمل که چین فینلینگ جین شهر در گرمسیری

 .et al) جنگل احیای هدف با ای درختچه درختی، گونه

2008 Cao)زمان ثبت با 7ادینبورگ رویال شناسی گیاه ، باغ 

 آخرین تا اولین طبق باغ های گونه تنوع و محاسبه گلدهی

 شناسی گیاه باغ و Chapman et al. 2015)) زمان گلدهی

 طرحهای( Entwisle et al. 2017) استرالیا 4ملبورن

 نوع براساس ها گونه معرفی بر مبنی مختلفی تحقیقاتی

 شد اجرا اقلیم نوع به توجه با جنگل و سبز فضای در کاربرد

 شرایط از اعم جامع اطالعاتی بانک ایجاد که ما نتایج با که

 از تکثیر نحوه و آب میزان خاک، نوع کاشت، رویش،

 مطابقت سبز فضای در استفاده موارد و قطعه هر گیاهان

 . دارد

 دستورالعمل ترویجی 

ها،  بیعی و حفاظت از جنگلبا توجه به اهمیت منابع ط

فضای سبز و شناساندن اهمیت آنها به عموم مردم توصیه 

 :گردد می

هر منطقه  های گونه اطالعاتی بانکتهیه نقشه کاشت و  -7

همچون تحقیق حاضر برای تفکیک گیاهان و موارد مصرف 

                                                           
1
 Royal Botanic Garden Edinburgh 

2
 Melbourne Garden  

گروه درختی،  2براساس شکل رویشی به در فضای سبز 

 . ای، علفی و کفپوش درختچه

تغییرات های گیاهی هر منطقه براساس  تفکیک گونه -4

برای کاشت و تکثیر در فضای سبز ( شناسی پدیده)فنولوژی 

 بیشترین با هایی گونه : که شاملو جنگل همانند این تحقیق 

 با سبز، گیاهانی همیشه سالیانه، گیاهان قطری یا طولی رشد

 های گونهگل،  زمستان یا پاییز طوالنی، گیاهان گلدهی دوره

 های میوه با هایی سال، گونه طول در برگ رنگ تغییر با

 .دباش می پایا "نسبتا

در این تحقیق، شش گروه  فنولوژی نتایج براساس -6

 فضای در مختلف مصارف و کاشت برایگیاهی مناسب 

 :نددش  معرفیکاری  جنگل یا شهری سبز

 ,Firminiana simplex: گیاهانی با بیشترین رشد طولی 

Acer ginnalaگیاهان همیشه سبز ،:Berberis 

panlanensis, Buxus sempervirens subsp. 

hyrcana, Juniperus excelsa, Juniperus 

horizontalis گیاهانی با دوره گلدهی طوالنی ،: 
Buddleia alternifolia, Buddleia davidii, 

Jasminum officinalis  ،زمستان یا پاییز گیاهان 

 Elaeagnus pungens var. maculate, Lonicera:گل

fragrantissima, Lonicera standishii, Mahonia 

lomarifolia,   ،در سالبرگ  رنگ تغییر با گیاهانی: 

Berberis thunbergii, Nandina domestica  گیاهانیو 

 ,Cercis occidentalis:پایا "نسبتا های میوه با

Cotoneaster conspicuus, Cotoneaster 

salicifolius, Cupressus sempervirens, Juniperus 

horizontalis. 

 سپاسگزاری

بدین وسیله از ریاست محترم وقت بخش تحقیقات 

ها و مراتع کشور و  شناسی موسسه تحقیقات جنگل گیاه

ب همکار ارجمند بازنشسته آقای محمود رستگار که اینجان

اند کمال تشکر را  را در اجرای این طرح همراهی نموده

 .داریم
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 7سبز فضای برای مناسب زینتی و غیربومی بومی، های گونه از تعدادی فنولوژی تغییرات میانگین -9 جدول

 نام التین گونه ردیف

تعداد 

پایه 

مورد 

 بررسی

شروع باز 

شدن 

های  جوانه

 زمستانه

از ظهور 

برگ تا 

کامل شدن 

 رگهاهمه ب

 ظهور گل
خاتمه 

 گلدهی

مدت دوام 

میوه روی 

 گیاه

دوره 

 خزان

میانگین رشد 

 سالیانه
سن 

تقریبی 

 نرماده ماده نر به سال
 قطر
cm 

طول
m 

7 Acer ginnala 1 Es. Es.-Fa.   
Fa.-

Or. 
Or. 1 ماه Ab. 3/7 7 46 

4 Berberis 

gagnepainii 

"Lanceifolia" 
1 Fa. Fa.-Kh.   Kh.. Ti. 42 31/7 27/7 ---- نیمه پایا 

6 Berberis 

panlanensis 'Cally 

Rose'  
1 Es. Es.-Fa.   Fa. Ti. 77 46 72/7 14/7 --- روز 

2 Berberis thunbergii 

"Atropurpurea" 
1 Fa. Fa.-Or.   Kh. Mo. 1 46 77/7 31/7 --- ماه 

1 Berberis wilsoniae 1 Es. Es.-Fa.   Or. Ti. 6 ماه Az.-

Da. 
71/7 11/7 46 

3 Berberis x 

ottowensis 

"Purpurea" 
1 Es. Es.-Fa.   Or. Ti. 6 ماه Az. 66/7 71/7 42 

1 Buddleia alternifolia 1 Es. Es.-Fa.   Or. Kh. 1 ماه Az. 37/7 43/7 42 

1 Buddleia davidii 

"Black knight" 
1 Es. Fa.-Or.   Fa. Mo. 6 ماه Az.-

Da. 
13/7 62/7 42 

3 Buxus sempervirens 

subsp. hyrcana 
1 Es. Fa.-Or.   Fa. Or. 6 47 74/7 67/7 --- ماه 

77 Caesalpinia gilliesii 6 Fa. Fa.-Or.   Fa. Ab. 3 ماه Ab.-

Az. 
21/7 6/7 71 

77 Caryopteris x 

clandonensis 
1 Es. Fa.   Ti. Ab. 7 ماه Ab.-

Az. 
74/7 72/7 71 

74 Cedrus deodara 1 Es. Fa.-Or. Sh.-

Or. 
Fa.-

Or.  
Me.-

Or. 
--- --- 17/7 74/7 41 

76 Cercis occidentalis 6 Es. Fa.-Or.   Fa. Or. پایا Ab. 72/7 63/7 47 

72 Cotoneaster 

conspicuus"High 

light" 
2 Es. Fa.   Or. Ti. 72 1/7 74/7 --- نیمه پایا 

71 Cotoneaster 

salicifolius 1 Es. Fa.-Or.   Or. Kh. نیمه پایا 
نیمه 

 خزان
11/7 73/7 42 

73 Cupressus 

sempervirens 
1 Fa. Or.-Kh. Fa. Or. 

 
Or.-
Kh. 

 71 44/7 21/7 --- پایا

71 Deutzia x rosea 

"Floribanda" 
1 Es. Fa.   Kh. Ti. پایا Ab.-

Az. 
71/7 72/7 42 

71 Elaeagnus pungens 

var. maculata 
2 Fa. Fa.-Or.   Me. Az. 1 47 71/7 1/7 --- ماه 

73 Firminiana simplex 1 Es. Fa.-Kh. 
  

Kh. Ti. 1 ماه Ab. 63/7 7/7 44 

47 Jasminum officinale 1 Es. Es.-Fa. 
  

Or. Mo. 1 76-46 73/7 73/7 --- ماه 

47 Juniperus chinensis 6 Es.-Fa. Es.-Fa. Es. Es.-

Fa.  
Or. 43 71/7 64/7 --- پایا 

44 Juniperus 

horizontalis 

"Douglasii" 
2 Es. Kh.-Ti. Fa. Fa. 

 
Fa. 42 73/7 71/7 --- پایا 

                                                           
من ، به(.Da)، دی (.Az)، آذر (.Ab)، آبان (.Me)، مهر (.Sh)شهریور ( .Mo)، مرداد (Ti)، تیر (.Kh)، خرداد (.Or)، اردیبهشت (.Fa)فروردین   

(Ba.) اسفند ،(Es..) 
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46 Juniperus oxycedrus 1 Es. Or.-Ti.   
   

--- 17/7 77/7 73 

42 Juniperus sabina 2 Es. Fa.-Kh. 
Es.-
Fa. 

Es.-
Fa.  

Or.-

Kh. 
 41 74/7 73/7 --- پایا

41 Juniperus sabina 

"Hicksii"" 
2 Es. Fa.-Kh. Fa. Fa. 

 
Kh. 73 71/7 77/7 --- پایا 

43 Juniperus virginiana 1 Es. Es.-Or. Or. Or. 
 

Kh. 41 32/7 12/3 --- پایا 

41 Juniperus x media 

"Armstrong"" 
6 Es. Or.-Ti. Or. Or. 

 
Kh. 71 13/7 13/7 --- پایا 

41 Juniperus x media 

"Hetzii" 
1 Es. Fa.-Kh. 

 
Fa.  Or. 42 71/7 2/7 --- پایا 

43 Juniperus x media 

"Pfiteriana"", 
1 Es. Fa.-Kh. Fa. 

 
 Or. --- --- 12/7 62/7 42 

67 Juniperus conferta 1 Es. Fa.-Ti. 
  

 
  

--- 23/7 73/7 72 

67 Lonicera 

fragrantissima 1 Es. Es.-Fa. 
  

Ba. Fa. 1 ماه 
نیمه 

 خزان
34/7 63/7 47 

64 Lonicera 

heterophylla 
1 Es. Fa. 

  
Fa. Or. 2 ماه Ab.-

Az. 
31/7 47/7 41 

66 Lonicera mackii 

"Podocarpa" 
2 Es. Es.-Fa.   Fa. Kh. 3 ماه Ab.-

Az. 
71/7 71/7 42 

62 Lonicera standishii 1 Es. Es.-Fa.   Ba. Fa. 2 ماه Ab.-

Az. 
46/7 --- 42 

61  Lonicera tatarica 6 Ba. Es.-Fa.   Or. 
Ti. 6 ماه Ab.-

Az. 
71/7 71/7 42 

63 Mahonia lomarifolia 
1 Es. Es.-Fa.   Ab. Az. 2 ماه 

 نیمه

 خزان
73/7 72/7 42 

61 Melia azedarach 
1 Es. Fa.-Or.   Fa. Kh. 2 ماه 

Ab.-

Az. 
31/7 47/7 47 

61 Nandina domestica 1 Es. Fa.-Or. 
  

Kh. Ti. 3 73 --- --- --- ماه 

63 Picea abies 2 Fa. Or.-Kh. 
  

 Kh. --- --- 26/7 76/7 73 

27 Picea conica 2 Es. Fa.-Kh. Fa. Fa.  Kh. 73 71/7 77/7 --- پایا 

27 Pinus bungeana 1 Fa. Fa.-Or. Fa. Fa.  Or. 43 41/7 72/7 --- نیمه پایا 

24 Pinus eldarica 1 Es. Fa.-Kh. Fa. Fa.  Kh. 71 72/7 71/7 --- پایا 

26 Pinus eldarica 

"Semi-mature"" 
2 Es. Fa.-Kh. Fa. Fa.  Kh. 43 26/7 77/7 --- نیمه پایا 

22 Pinus jeffreyi 1 Es. Fa.-Kh. Or. Or.  Kh. 43 71/7 13/7 --- نیمه پایا 

21 Platanus orientalis 6 Es. Fa. 
 

 Fa. Kh. 2 ماه Ab.. 4/7 4/7 42 

23 Prunus amigdalo-

persica "Polardii" 4 Es. Fa.-Or.   Es. Or. 1 ماه 
Ab.-

Az. 
11/7 31/7 42 

21 Pyracantha 

coccinea 
1 Es. Es.-Fa.  

 
Or. Kh. 1 47 63/7 73/4 --- ماه 

21 Pyracantha 

coccinea "Lalandei" 
1 Es. Fa. 

 
 Or. Kh. 1 47 76/7 37/2 --- ماه 

23 Pyracantha sp 

"Orange Glow"" 
2 Es. Es.-Or. 

 
 Or. Or. 1 47 11/7 74/7 --- ماه 

17 Rhamnus alaternus 1 Es. Or.   Fa. Kh. 4 71 17/7 21/7 --- ماه 
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Abstract 
This research was carried out with the aim of introducing, identifying and evaluating the morphology 
and phenology of species present in the Iranian National Botanical Garden. Initially, the display area 
of 1.8 hectares was divided into six sections. Their planting plan was prepared and species were 
identified. Then, phenological changes were reviewed over 20 years. The results showed that 63 tree 
species, 87 species of shrubs, 31 species of grasses and 14 species of plantation crops, overally 195 
species and cultivars of 100 genera and 45 families, were located in the experimental plot and adapted 
to the climate of Tehran. Then, the phenological changes and their uses in forest or green space were 
studied to determine six groups such as: most longitudinal and diagonal growth per year (16 species), 
relatively stable (12 species), evergreen (33 species), species with changes in leaf color (6 species), 
long flowering period (10 species), and autumn or winter flowering (5 species).  
Keywords: Display, Longitudinal and diagonal growth, National Botanical Garden of Iran, 

Phenology.


