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بررسی اهلیسازی و استقرار گونه مرتعی بومی ملیکا ( )Melica persicaبرای
استفاده در فضای سبز شهری
الهام نصرآبادی ،محمد فرزام* ،منصورمصداقی و حامد علیلبافیان
گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
تاریخ پذیرش31/1/1 :

تاریخ دریافت34/55/51 :

نص ـرآبادی ،ا ،.م .فرزام ،م .مص ـداقی و ح .علی لبافی ـان .5931 .بررس ـی اهلیس ـازی و استق ـرار گون ـه مرتع ـی بوم ـی ملی ـکا
) (Melica persicaبرای استفـاده در فضای سبز شهری .فصلنامه علوم محیطی.51-12 :)4(54 .
سابقه و هدف :با توجه به کمبود آب و قرار گرفتن ایران در کمربند خ شکی ،هزینههای نگهداری ف ضای سبز در ایران ب سیار زیاد ا ست.
بیشتر گیاهان کاشتهشده در فضای سبز شهری ایران غیربومی و پرمصرف هستند .در مقابل ،گونههای بومی ضمن دارا بودن سازگاریهای
بیشتر به شرایــــط خاک و نوســــانات دمایــــی ،نیاز آبی بسیار کمتری نیــــز دارند .این پژوهش با هــــدف اهلیسازی گونه گیــــاهی
ملیکا ) ،(Melica persicaبومی کوهستانهای اطراف شهر مشهد ،انجام شد.
مواد و روشها :این گیاه به دلیل بومی بودن و زیبایی گلآذین و فرم رویشــی مورد توجه قرار گرفت .بذرها در اواخر خردادماه  5939از
روستای دهبار (طول جغرافیایی  13درجه و  51دقیقه و  19ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی  93درجه و  51دقیقه و  44ثانیه شمالی و در
فاصله  54کیلومتری جنوب شهرستان طرقبه -شاندیز) جمعآوری و به سه روش کشت در پتریدیش (دمای  ،)11 ºC-19ºCکشت گلدانی
در فضای گلخانه و کشت مستقیم در زمین با طرح آزمایشی کامال تصادفی کاشته شد.
نتایج و بحث :درصد جوانهزنی و سبز شدن در این سه روش به ترتیب  12/1 ،33و  11/1بود .اندازهگیری استقرار و ماندگاری نهالها در
ماههای فروردین تا شهریور برر سی شد .فنولوژی در دو سال پیاپی  5939و  5934در عر صه طبیعی و نیز در دو روش ک شت گلدانی و
مستقیم در ایستگاه غدیر مشهد ثبت شد .در سالهای مختلف  5939و  5934با توجه به نوسان درجه حرارت هوا  ،دوره یا تعداد روز برای
هر مرحله متغیر اســت که پایهها در روشهای مختلف در هر یک از مراحل غنچهدهی ،گلدهی و بذردهی تقریباً درجه روز رشــد GDD
یکســانی دریافت کردند و میزان انرژی گرمایی مورد نیاز هر مرحله فنولوژیکی در ســالهای مختلف تقریباً ثابت بود .فقط در مورد کشــت
گلدانی وک شت م ستقیم تفاوت زیادی در درجه حرارت ک سب شده در مرحله اول وجود دا شت که میتوان ست به دلیل شرایط ک شت و
شرایط اولیه محیطی متفاوت با شد .نتایج ن شان داد که عوامل محیطی از جمله دما ،بارندگی و رطوبت محیط میتوانند در تاریخ بروز این
پدیدهها تأثیرگذار ،و در تأخیر ،تعجیل یا توقف و حذف بروز یک پدیده زیستی مؤثر باشند .نکته مهمی که در ثبت فنولوژی گونه ملیکا در
طبیعت و در محیط کشـــت دیده شـــد این بود که گونهها در طبیعت نهایتاً تا اواخر مرداد پایدار بودند و بعد از آن اثر ناچیزی از آنها در
طبیعت بود ولی در زمین غدیر واقع در بلوار فرودگاه گیاهان مرحله خواب موقت دا شتند و سپس دوباره شروع به خو شهدهی ،گلدهی و
بذردهی کردند و در نهایت تا اوایل آذرماه پایدار بودند .هرچه بارندگی بیشـــتر باشـــد و آب بیشـــتری در اختیار گیاه قرار گیرد گیاهان از
* Corresponding Author. E-mail Address: mjankju@um.ac.ir
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شادابی بیشتری برخوردارند و باعث طوالنیتر شدن دوره رشد گیاهان شده و گیاهان رشد زایشی و رویشی طوالنیتری دارند.
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش ن شاندهنده قابلیت اهلی شدن گیاه ملیکا برای کا شت در ف ضای سبز شهر م شهد ا ست .گونه ملیکا به
خاطر فرمی که دارد میتواند برای منظرهای کوهستانی و باغهای صخرهای مناسب باشد و روش مورد قبول برای کشت و تکثیر این گونه،
ک شت گلدانی (ک شت در ف ضای گلخانه و سپس انتقال به عر صه) ا ست که در صد سبز شدن ،ا ستقرار و زندهمانی خوبی دا شت و برای
فصلهای بهار و تابستان و پاییز زیبایی دارد.
واژههای کلیدی :منظرسازی بومی ،مقاوم به خشکی ،طراحی منظر ،سازگاری ،زری اسکیپ.

مقدمه
ف ضای سبز می شود .ا ستفاده از گیاهان غیر سازگار که

ایجاد و طراحی فضای سبز ،پارک و باغ در شهرها
و مناطق پیرامونی آن به منظور گ سترش چ شماندازهای

معموالً دارای نیاز آبی غیرهماهنگ با آب قابل دســتر

مناســب ،ایجاد آرامش روانی شــهروندان ،بهبود کیفیت

هســتند ،در ایجاد فضــای ســبز ،کاری نادرســت و شــاید

هوا ،کاهش آلودگی صـــوتی ،جلوگیری از آثار نامطلوب

غیر ضروری بوده و با توجه به م صرف آب د شوار ا ست.

زندگی ما شینی یکی از باارزشترین اقدامات سالم سازی

اصـــطالح ســــازگــاری در اکولوژی ی ـک اصـــطالح

و طبیعیتر جلوه دادن محیط زندگی انســـان اســـت که

زی ست شناختی است .به این معنا که گونه گیاهی در یک

خود ممد حیات و مفرح ذات ا ست .احداث ف ضای سبز

شــرایط رویشــگاهی که دارای اقلیم خاصــی بوده اســت

بهویژه در شهرهایی که آبوهوا و طبیعت خشک دارند و

بتوا ند دورهی ز ندگی خود را طی کرده و بهطور طبیعی

از سـرسـبزی و هوای سـالم برخوردار نیسـتند و آلودگی

زادآوری کن ـد .مبتنی بر این تعریف ،گونــههــای بومی

هوای تنف سی و آلودگی صوتی سالمت شهرن شینان را

ســازگارترین گیاهان به منطقه رویشــی خود هســتند و

تهدید میکند ،از الزامات مدیریت شهری ا ست .پارک و

توان رویش این گ یا هان منطبق بر شـــرایط اقلیمی و

ف ضای سبز باید در را ستای ضروریات زندگی شهری،

محیطی منط قه بوده و بدون م حدود یت ات فاق میاف تد

پا سخ به انتظارات شهرن شینان و تامین الگوهای باارزش

(.)Jalili and Jamzad, 2009

معنیدار زندگی براســـا

از طرفداران اول یه منظرســـازی بومی میتوان به

مفاهیم فرهنگ ملی جامعه

 Wilhelm Millerاشــاره کرد که مســلول فضــای ســبز

صورت گیرد ).)Hekmati, 2007
متأ سفانه در منظر سازیهای مر سوم شهری توجه

دانشگاه ایلینوی در سال  5351بود .وی مطالب مختلفی

عمده طراحان منظر به تعدادی گونه گ یاهی محدود آن

در مورد اســـت فاده از گ یا هان بومی در طراحی منظر،

هم غیربومی بوده اســـت .که اســـتقرار و نگهداری آنها

پارکها ،باغها ،بلوارها و کنار جادهها و  ...منتشـــر کرد.

هزینه زیادی را بر دوش مدیریت شهری تحمیل میکند.

دالیل مختلفی برای اســتفاده از گیاهان بومی وجود دارد

جایگزین کردن گونههای گیاهی بومی و ســازگار به جای

که عبارتند از  .5 :اکوت یپ محلی گ یاهان بومی ،شـــا ید

گونه های خارجی زمی نه را برای شـــکلدهی منظرهای

برای هزاران سال ا ست که شرایط زندگی این گیاهان با

طبیعی فراهم میکند .گیاهان عرصـــههای طبیعی عالوه

منطقه ســازگار شــده و با شــرایط اقلیمی منطقه تکامل

بر زیبایی ذاتی ،از نظر شـــکل ،رنگ ،ابعاد و اندازه ،زمان

یافتهاند؛  .1جلوگیری از هدررفت آب های ســـطحی؛ .9

گلدهی ،میوه و بذر تنوع ز یادی دار ند به طوری که

کنترل فرســـایش خاک؛  .4ن یاز به نگ هداری کمتر؛ .1

تلفیق مجمو عه های گ یاهی با عث بهبود کیفی م ناظر

ایجاد زیســـتگاه حیاتوحش؛  .3هزینه کمتر ،مقاومت به
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آ فات و بی ماری؛  .1برای زی بایی و جذب پروا نه ها و

بیشــتر از گیاهان بومی در طراحی را نشــان میدهند و

پرندگان (.)Anonymous , 2011

مردم حاضــرند که هزینه بیشــتری بپردازند .نتایج این
تحقیق طراحان فضای سبز و صنایع گیاهان فضای سبز

) Shushtarian and Tehranifar (2009در تحقیق

را به استفاده بیشتر از گیاهان بومی تشویق میکند.

خود در مورد منظرســــازی بومی کــاربرد گی ـاهــان
خشــکیپســند زمینپوش مثل دمعقربی (،)Scorpiurus

در تحقیقی دیگر با عنوان انتخاب گونه های مقاوم

فرا ن ک نی ـا ( ،)Frankenia thymifoliaع لف بیــدی

به خشــکی ( Shaban and Abbasi )2008راهحلی برای

( ،)Lysimachiaاکــلــیــل کــوهــی ( Rosmarinus

مقابله با بحران کمآبی در مناطق خشــک و نیمهخشــک

 ،)officinalisپــاپیتــال ( ،)Hedera helixپنجانگشـــتی

(بررسی موردی منطقه آباده) پرداختند .نتایج این بررسی

) ،(Vitex sp.پیچتلگرافی ( ،)Vinca minorعلف بره آبی

نشان داد که گونههای انجیر ،زیتون و داغداغان با داشتن

( )Festuca ovinaو چندین گیاه دیگر را در ف ضای سبز

رشد کمتر و درصد مرگومیر بی شتر کمترین سازگاری و

مشهد از نظر سرعت پوشش ،مقاومت به شرایط نامساعد،

گونههای پ سته ،بنه ،بادام کوهی ،سنجد ،نارون ،اقاقیا و

میزان کاربرد ،قابلیت پاخوری و قابلیت آویز مورد بررسی

توت سفید با داشتن رشد بیشتر و درصد مرگومیر کمتر

قرار دادند.

از گونههای سازگار به منطقه مورد بررسی هستند.

( Anonymous )2015در تحقیق خود گزارش کرد

شهر م شهد با توجه به شرایط آبوهوایی خ شک،

که اســتفاده از علفهای بومی به جای چمن در کالیفرنیا

تابستانهای گرم و خشک ،زمستانهای سرد و مرطوب و

مزیتهایی از جمله کوتاهی کمتر و مصــرف آب کمتری

میزان بارندگی متغیر و میانگین بارندگی ساالنه در حدود

داشت و عالوه بر این باعث آشنایی مردم با گیاهانی بومی

 119میلیمتر بســـتر م ناســـبی برای کاشـــت گ یاهان

اطراف خود شـــد .مقایســـه میان علف های غیربومی با

آبدو ست را ندارد و با توجه به کاهش بارندگی و کمبود

علف های بومی حاکی از آن بود که علف های غیربومی

آبی که وجود دارد اســـت فاده از ســـ بک منظرســـازی

ن یاز به وجین مکرر 1 ،تا  4بار کو تاهی در هر ماه و

خ شکیپ سند و گیاهان بومی با میزان آب م صرفی اندک

هفتهای  5تا  9بار آب یاری و البته تنوع کمی داشـــتند.

را میطلبد.

درصــورتیکه علفهای بومی کالیفرنیا تنها به  5تا  1بار

هدف از بررسی گونه ملیکا برای استقرار در فضای

کوتاهی در سال و  5تا  1بار آبیاری در ماه نیار دا شتند.

ســـبز مشـــهد دال یل مختلفی دارد از جمله زی با بودن

در حالی که دارای تنوع ز یادی بوده و ســـریع به محیط

خو شهها ،گلآذین و فرم روی شی و دلیل دیگر وجود این

عادت میکردند.

گونه در مراتع و در شیبهای جنوبی ا ست که برا سا

( Helfand et al. )2006در تحقیقی به بررســی

م شکالت خ شک سالی و با توجه به بحران آب در دنیا و

اقتصــادی کردن گیاهان بومی در طراحی منظرســازی

کمبود منابع آب ،بهویژه درک شور ما شنا سایی و تحقیق

م سکونی پرداختند .طراحی ف ضای سبز محوطه منازل

درباره گیاهان مقاوم به خشـــکی کامال ضـــروری به نظر

میتواند بر کیفیت محیط و بر اکوســیســتم ،رواناب و

میر سد ،میتواند در منظر سازی و همینطور در باغهای

کیف یت آب باغ های گ یاهان بومی اثر بگذارد .تحقی قات

صخرهای استفاده شود.

گذ شته ن شان داده که گیاهان محوطه منازل میتوانند

ملیکا با نام علمی ( )Melica persicaگیاهی علفی

در اطراف جادهها اســتفاده شــوند که باعث جذب مردم

و مرتعی از تیره گندمیان ) (Poaceaeا ست .این گیاه پایا

میشـــوند .نتیجه این تحقیق تمایل مردم به اســـتفاده

به ارتفاع  34ســانتیمتر ،به فرم چمنی انبوه .ســنبلچهها
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بنفش رنگ یا زرد کاهی ا ست .گ ستره روی شی آن عمدتا

شامل .5 :سبز شدن قاعده گیاه (ر شد برگهای جدید)

م ناطق کوهســـ تانی صـــخرهای ،در ناح یه رویشـــی

 .1ظهور ساقه گلدهنده  .9ظهور خو شهدهی :م شاهده

ایرانوتورانی اســت .اقلیم آن عمدتا نیمهخشــکســرد و

 %54خوشــهها در پایههای منتخب  .4شــروع شــکوفایی

فراسرد است .از نظر فنولوژی ،شروع رشد آن از اواسط تا

گل ها :مشـــاهده  %54شـــکوفایی گل ها  .1ثبت دوره

اواخر اسفندماه و گلدهی و بذردهی آن به ترتیب اواسط

گلدهی  .3شـــروع بذردهی  .1شـــروع رســـیدگی بذر

اردیبهشــــت و اواخــــر مــــردادماه صورت مــــیگیرد

(قهوهای شـــدن) بود( .ظهور مرا حل فنولوژیکی در 14

(.)Moghimi, 2006

درصــد گیاهان منتخب دیده میشــد ،ســپس آن مرحله
ثبت میشد).

مواد و روشها

برای تعیین درجه روز رشـــد برای مراحل مختلف

ثبت فنولوژی گیاه در عرصه طبیعت

فنولوژی از معادله ( )5اســتفاده شــده اســت تا مشــخ
شـــود شـــرایط اقلیمی چه تأثیری بر ظهور مرا حل

طی مراجعاتی که به روستای دهبار صورت گرفت،

فنولوژیکی گیاه میگذارند.

حدود  14پایه برای ثبت فنولوژی در نظر گرفته شـــد و
مرا حل فنولوژی هر  54الی  51روز ث بت میشـــد که

(1) GDD= (Tmax+Tmiin)/2-Tbase

جدول -7مشخصات رویشگاه اصلی و محل آزمایش
Table1. Properties of main habitat and test site

منطقه
situation

رویشگاه اصلی

اقلیم

متوسط بارندگی

عرض

Climate

Length

Width

The average of rain
()mm

موقعیت جغرافیایی

"59 17' 23

"36 15' 04

سرد و خشک

324

طول

Main habitat

محل آزمایش

"59 36' 55

"36 14' 31

سرد و خشک

253

Test site

جمعآوری بذر :بذر گ یاه مورد بررســـی در اواخر

برای کشـــت 544 ،عدد گلدان  444ســـیســـی در نظر

خرداد و اوایل تیر از روستای دهبار جمعآوری شد و پس

گرفته شــد ،در  4تکرار  11تایی و در داخل هر گلدان 4

از خشک شدن در پاکتهایی بستهبندی و در یخچال در

عدد بذر کشت شد.
در  11ا سفندماه سال  5939گیاهچهها به زمینی

دمای  4تا  4درجه سانتیگراد نگهداری شد.
انجام آزمون جوانهزنی :آزمون درصــد جوانهزنی

واقع در مرکز تولیدات شــهرداری مشــهد بوســتان غدیر

روی  544عدد بذر انجام شــد .بذرها روی کاغذ صــافی

منت قل شـــد و هر تکرار به صـــورت طرح بلوک کامالً

مرطوب در دا خل پتری دیش در  4تکرار  11تایی در

تصادفی در کرتهایی به اندازه  1×5متر که از قبل آماده

دمای معمولی اتاق بین  19الی  11درجه ســـانتیگراد

شده بودند ،کشت شد و بستر خاک طبیعی بدون افزودن

قرارگرفتند.

مواد شیمیایی بود.

کشت گلدانی و انتقال به عرصه

کشت بذر در هوای آزاد

در تاریخ 53دی کشـــت گلدانی در داخل گلخانه

در  11ا سفند سال  5939در  4تکرار کرت ک شت

دان شکده ک شاورزی دان شگاه فردو سی م شهد انجام شد.

بذر انجام شد و در هر کرت حدود  544بذر ک شت شد.
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الهام نصرآبادی و همکاران.

به این ترتیب که در هر کرت حدود  11نقطه مشـــخ

نتایج و بحث

شــد و در هر نقطه  4بذر در عمق 5ســانتیمتری کشــت

نتایج حاصل از درصد جوانهزنی و سبز شدن

شد.

ملیکا

بررسی درصد بقای دانهالها

جوانهزنی کردند .درصد جوانه زنی بذرهای ملیکا %33

بذرها روز سوم در دمای معمولی اتاق شروع به
پس از انتقال نشاءهای رشدیافته در فضای گلخانه

بود .در ک شت گلدانی در شرایط گلخانه در صد سبز

و همچنین کشت بذر به طور مستقیم در زمین مورد نظر

شدن  %1281بود و از روز هفتم شروع به سبز شدن

در ف ضای تولیدات غدیر شهرداری م شهد در اواخر ف صل

کردند .درصــد ســبز شــدن در روش کشــت مســتقیم

زمســـتان  ،5939درصـــد زنده مانی گ یاهان در انتهای

حدود  %11/1بود و  13روز بعد از تاریخ کا شت شروع

مـاههـای فروردین ،اردیبهشــــت ،خرداد ،تیر ،مرداد و

به سبزشدن کردند .تجزیه واریانس تاثیر تیمار (کشت

شهریور  5934ثبت شد.

گ لدانی در شرایط گلخانه ،کشت مستقیم در زمین) بر
در صد سبز شدن ن شان داد ،شیوه کا شت بذر تأثیر

تعیین درجه حرارت پایه

معنی دار بر درصــد ســبز شــدن بذر این گیاه داشــت

جوانهزنی بحرانیترین مرحله اســتقرار گیاهچه در

( .) p<4/41کشت گلدانی در شرایط گلخانه درصد سبز

مزرعه اســـت و اکثر اوقات بهوســـیله دمای کم حتی در

شدن باالیی دا شت .ولی در صد سبز شدن در ک شت

شــرایط رطوبتی مناســب محدود میشــود .تعیین درجه

مســتقیم خیلی کم بود .تجزیه واریانس تأثیر تیمار دو

حرارت پایه جوانهزنی برای گیاهان الزم و ضروری بهنظر

روش کا شت بر سرعت سبز شدن ن شان داد ،شیوه

میرســـد .ژرمی ناتور در د ما های ثا بت  3 ،4و  2در جه

کا شت بذر تاثیر معنیداری بر سرعت سبز شدن بذر

تنظیم شد و بذرها در دمای  2درجه شروع به جوانهزنی

این گیاه مخصــوصـاً در روش کشــت مســتقیم داشــت

کردند و دمای پایه گیاه  2درجه ثبت شد.

( )p<4/41که در شکلهای ( )5و ( )1آمده است.

شکل  -7درصد جوانهزنی و سبزشدن گونه ملیکا در سه روش کشت
Fig1. The percent of germination and growth in 3 methods of planting
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بررسی اهلیسازی و استقرار گونه مرتعی بومی ملیکا ...

شکل  -8سرعت جوانهزنی و سبزشدن گونه ملیکا در سه روش کشت
Fig2. The speed of germination and growth in 3 methods of planting

درصد بقا

بذرها سریع ریزش دا شتند و نهایتا از شروع بذردهی تا

هن گامی که گ یاهچه ها انت قال یافت ند در ماه اول

پراکنش دو هفته بی شتر طول نمیک شید البته اینها همه

تعداد زیادی از آنها مخصوصا اندامهای هوایی شان از بین

تابع شـــرایط اقلیمی محیط بود ند .دوره رویشـــی در

رفت ولی از فروردین به بعد به دلیل مقاوم بودن ریشـــه

سالهای  5939و  5934به ترتیب اوا سط اردیبه شت و

گیاه ،گیاهان مجدد شروع به رشد کردند.

اواســط فروردین شــروع شــد ،دوره خوشــهدهی حدود 9

تجزیه واریانس تاثیر تیمار (کشت گلدانی در شرایط

هفته ،دوره گلدهی بیشتر از  1هفته و بذردهی حدود 9

گلخانه ،کشت مستقیم در زمین) بر درصد بقای گونه مورد

هف ته به طول ان جام ید .برای ظهور مرا حل فنولوژی در

نظر ن شان داد که شیوه کا شت بر در صد زندهمانی و بقای

طبیعت و روشهای کشـت تقریباً  GDDنزدیکی دریافت

گونه ( )p>4/41معنیدار نبود و تاثیر نداشت.

کردند و اگر تفاوتی وجود داشـــت به دلیل نبود امکان
حضور روزانه در سایت و تفاوت روشهای کشت بود.

نتایج حاصل از ثبت مراحل فنولوژی

جداول ( )4( ،)9( ،)1و ( )1و همینطور شکل ()9
نشاندهنده اطالعات ثبتشده مراحل فنولوژی هستند.

این گونه در طبیعت نهایتا  14روز وجود داشــت و

جدول  -8ثبت فنولوژِی (طبیعت )7131
)Table2. Phenology (Natural Environment 2014

شروع رشد -

ظهور خوشه -

شروع گلدهی-

شروع بذردهی-

رسیدگی بذر-

ظهور خوشه

شروع گلدهی

شروع بذردهی

رسیدگی بذر

پراکنش بذر

Vegetative

Early flowering

Flowering

Seeding

Seed rippen scatter

تاریخ

4-23 May

23May – 5June

5-13 June

13-22 June

22June – 2 July

تعداد روز

18

تعداد روز تجمعی

18

مرحله رشدی
Stage growth

Date
8

13

8

10

Num. of days
39

31

47

57

Cum. number of days

درجه روز رشد

277.6

تعداد تجمعی روز رشد

277.6

156.9

191.65

166.65

196.95

GDD
626.15

469.25

Cum. of GDD
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792.8

989.75

الهام نصرآبادی و همکاران.
جدول -1ثبت فنولوژی (طبیعت )7131
)Table3. Phenology Natural Environment (2015

شروع رشد -

ظهور خوشه -

شروع گلدهی-

شروع بذردهی-

رسیدگی بذر-

ظهور خوشه

شروع گلدهی

شروع بذردهی

رسیدگی بذر

پراکنش بذر

Vegetative

Early flowering

Flowering

Seeding

Seed rippen scatter

تاریخ

3April-9May

9-23 May

23-30 May

30 May – 6 June

6-16 June

تعداد روز

36

تعداد روز تجمعی

36

مرحله رشدی
Stage growth

Date
7

14

10

7

Num. of days
57

50

74

64

Cum. number of days

درجه روز رشد

409.11

تعداد تجمعی روز رشد

409.11

114.3

199.65

186.4

149.25

GDD
723.06

608.76

1058.71

827.31

Cum. of GDD

جدول -1ثبت فنولوژِی (کشت مستقیم در زمین)
)Table4. Phenology (Direct planting

Stage growth

مرحله رشدی

Vegetative

شروع رشد -ظهور خوشه

Early flowering

ظهور خوشه -شروع گلدهی

بذردهی

Flowering

شروع گلدهی-شروع

Seeding

شروع بذردهی-رسیدگی بذر

Seed rippen scatter

رسیدگی بذر -پراکنش بذر

Summer dormancy

خواب موقت

Early flowering

ظهور خوشه-شروع گلدهی

بذردهی

Flowering

15

شروع گلدهی-شروع

110

7

12

9

23

6

12

Seed rippening – scatter

Date

تعداد روز

شروع بذردهی-رسیدگی بذر

تاریخ

29 July – 5 9AprilAugust 29 July

2-17
August

17 August - 1
September

1-11
Spetember

11 Spe -13
October

13-19
October

19 -31
October

31 October – 8
November
8

Num. of days

تعداد روز تجمعی
Cum. number of
days

درجه روز رشد

110

117

129

144

153

186

192

204

212

1920.11

146.85

222.4

262.7

219.25

324.05

32.45

79.85

5.55

GDD

تعداد تجمعی درجه
روز رشد

1920.11

2066.96

2289.36

2708.41

2552.06

3095.36

3127.81

3207.66

3213.21

Cum. of GDD

با توجه به جدول ( )4شروع ر شد روی شی گونه در

با توجه به جدول ( )1شروع ر شد روی شی گونه در

روش کشت مستقیم از اواخر فروردینماه بوده و تا اواسط

روش کشت گلدانی از اواخر دیماه بوده و تا اوایل خرداد

مرداد به طول انجامید .خوشـــهها در اوایل مرداد پدیدار

به طول انجامید .خوشــهها در هفته ســوم خرداد پدیدار

شــدند .دوره گلدهی از اواســط مرداد شــروع و تا اوایل

شدند .دوره گلدهی از اواخر اردیبه شت شروع و حدود

شـــهریور به طول انجامید .دوره بذردهی از اواخر مرداد

یک ماه به طول انجامید .دوره بذردهی از خرداد شروع و

شروع و تا اواسط شهریور ادامه داشت .تفاوتی بین مراحل

تا اواســط شــهریور ادامه داشــت .در این روش همچون

فنولوژی گیاهان در روش کشت مستقیم با طبیعت وجود

روش کشــت مســتقیم گیاهان خواب موقت داشــتند و

دا شت که خواب موقت گیاهان و سپس ر شد مجدد آنها

همزمان با پایههای کشــت مســتقیم رشــد مجدد آنها در

در پاییز بود.

پاییز شروع شد.
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جدول -5ثبت فنولوژِی (کشت گلدانی در گلخانه )
)Table 5. Phenology (Transplanting

مرحله رشدی

Stage growth

Vegetative

شروع رشد -ظهور خوشه

Early flowering

ظهور خوشه -شروع گلدهی

Flowering

شروع گلدهی-شروع بذردهی

Seeding

شروع بذردهی-رسیدگی بذر

Seed rippen scatter

رسیدگی بذر -پراکنش بذر

خواب موقت

Summer dormancy

Early flowering

ظهور خوشه-شروع گلدهی

Flowering

شروع گلدهی-شروع بذردهی

118

Seed rippening – scatter

Date
تعداد روز Num. of

شروع بذردهی-رسیدگی بذر

تاریخ

13 Jan-8
May

8-16 May

16-28
May

28 May – 9
June

9 – 24
June

24 June – 13
October

13-19
October

19 -31
October

31 October – 8
November

6

12

12

15

111

6

12

8

days

تعداد روز تجمعی

118

124

136

148

163

274

280

292

300

درجه روز رشد

1302.62

120.9

177.05

244

301.55

1992.15

32.45

79.85

5.55

تعداد تجمعی روزرشد

1302.62

Cum. number of
days
GDD

1423.52

1600.57

1844.57

2146.12

4138.27

4170.72

Cum. of GDD

شکل -1ظهور مراحل فنولوژیکی گونه ملیکا بر حسب تغییرات دما ºC
Fig3. Appearance of Phenological Stages according to Temperature ºC
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4250.57

4256.12

الهام نصرآبادی و همکاران.

حرارت کسبشده در مرحله اول وجود دارد و آن به دلیل

درصد جوانهزنی در کشت مستقیم خیلی کم بود و

شرایط کشت متفاوت است.

این با ن تایج ( Moghimi)2006که اســـتقرار ملی کا در
مناطق خ شک با بذرکاری م ستقیم موفق نبوده ،شباهت

نکته دیگر اینکه این گ یاه در روش های کشـــت

دارد .ظهور مرا حل فنولوژیکی در ســـال ها و روش های

گلدانی و کشــت مســتقیم دوره خواب موقت داشــت و

کشت مختلف با یکدیگر متفاوت بود به این ترتیب که در

هر دو همزمان شــروع به دوره خوشــهدهی ،گلدهی و

یک سال زودتر شروع شد و زودتر به پایان ر سید؛ یعنی

بذردهی کردند در صورتیکه دمای منطقه روی شی این

مســتقل از زمان و تابع شــرایط اقلیمی اســت و به دلیل

گ یاه و زمین کشـــت نزد یک به هم بود و دلیلی که

شرایط محیطی متفاوت بهویژه دما که از سالی به سال

میتواند این موضـــوع را توضـــیح دهد آبیاری اســـت.

دیگر و از منطقهای به منطقه دیگر متفاوت اســـت نتایج

( Ghaemi et al.)2015که فنولوژی گو نه Atriplex

مشـــابهی توســـط ســـایر محققان اراته شـــده اســـت

 verrucifera M. Biebدر ســال های مختلف در مراتع

( Pahlevani et al. )2007و (Farajzadeh et al. )2011

آذربایجان غربی را مورد بررســـی قرار داده بود به این

کــه بــه ترتیــب مراحــل فنولوژی علف هرز کــاتو

نتیجه د ست یافت که هر چه بارندگی بی شتر با شد و

( )Cynanchum acutumرا بررسی کردند و کار شناسایی

آب بیشـــتری در اخت یار گ یاه قرار گیرد گ یا هان از

های

شــادابی بیشــتری برخوردارند و باعث طوالنیتر شــدن

اقلیم شنا سی ک شاورزی بر مراحل مختلف فنولوژی گندم

دوره رشد گیاهان شده و گیاهان رشد زایشی و رویشی

دیم در استان کردستان را انجام دادند به این نتایج دست

طوالنیتری دارند.

و تحل یل تأثیر پارامتر های اقلیمی و شــــاخ

یافتند .بنابراین با توجه به نوســـان درجه حرارت هوا در

کشــت این گیاه به روش گلدانی توص ـیه میشــود

ســـال های مختلف ،دوره یا ت عداد روز برای هر مرح له

چون در صد جوانهزنی و سازگاری باالیی دا شت و بعد از

فنولوژی متغیر ا ست .پایههای گیاه در روشهای مختلف

انتقال ن شا به زمین به گیاه شوک وارد می شود و باعث

در هر یک از مراحل غنچهدهی ،گلدهی و بذردهی به

تنزل در ر شد گیاه می شود .این شوک به گیاه وقتی که

طور جدا از هم تقری با در جه حرارت  GDDیکســـانی

ســن گیاه موقع انتقال به زمین کمتر اســت ،کاهش پیدا

دریـــافـــت کـــردنـــد (،Azimi et al. )2012

میکند .پس بهتر اســـت مدت زمان کمتری در گلخانه

( Azarnivand et al.)2012و (Mirhaji and )2007

باشد و سپس منتقل شود (.)Schrader, 2000

 Sanadgolبه ترتیب بر تأثیر درجه روز-رشــد و رطوبت

نتیجهگیری

خاک بر فنولوژی گونه  Stipa hohenackerianaدر مراتع
خشک و نیمهخشک ،تاثیر درجه-روز رشد بر فنولوژی و

این گونه نهایتا  14روز در طیعت وجود داشت ولی

نمو گو نه  Onobrychis melanotrichaو مجموع د مای

در روشهای کشــت گلدانی و مســتقیم به ترتیب حدود

مورد ن یاز مرا حل فنولوژیکی ت عدادی از گو نه های مهم

 54و  3ماه حضور داشت .روش کشت گلدانی برای تکثیر

مرتعی در ایســـتگـاه تحقیقـات مراتع همنـد آبســـرد

و پرورش این گو نه بهتر اســـت .دوره خوشـــهدهی تا

برر سیهایی انجام دادند و به این نتیجه م شابه که میزان

بذردهی آن ن سبتا خوب ا ست ،مهمتر از آن فرم روی شی

انرژی گرمــا یی مورد نی ـاز هر مرحلــه فنولوژ ی کی در

زیبایی دارد که میتواند در مناظرکوهســـتانی و باغهای

سالهای مختلف ثابت ا ست د ست یافتند .فقط در مورد

صـــخرهای عالوه بر بومی و ســـازگار بودن ،مورد توجه

کشــت گلدانی وکشــت مســتقیم تفاوت زیادی در درجه

طراحان برای استفاده در فضای سبز قرار گیرد.
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Introduction: Due to the water shortage and location of Iran within an arid region, the total costs of
maintaining urban green space is dramatically high. Most of the plant species cultivated in the urban green
spaces of Iran are exotic and need a high amount of resources. Native species, in contrast, are adapted to the
soil conditions and temperature fluctuations, and also need much less water.

Materials and methods: This research was aimed at the domestication of Melica persica Kunth, a perennial
grass native to the mountains around Mashhad city. This species was considered because of being native and
also for its attractive inflorescence and growth form. Seeds of M. persica were collected from Dehbar village
(14 Km from Torghabe-Shandiz, 59 17' 23" N, 36 15' 04"E) in July 2014 and planted under three germination
treatments within a germinator (in 23-27 ºC), in pots (green house) and by direct seedling transplanting.

Results and discussion: The germination and growing percentages for these treatments were 96, 58/5, and
25/5 percent, respectively. All the plants were cultivated in Ghadir nursery in Mashhad. The survival rates of
this species were recorded under two treatments of pot and direct plantings. The phenological stages were
monitored during the growth season of 2014-2015, both in the natural habitat and within the Ghadir station at
Mashhad. In the two years of 2014 and 2015, temperature, time and number of days were different. The
different stages of phenology, such as early flowering, flowering and seeding received the same GDD. The
energy required each phenological stage in the different years was almost the same and, if there was any
between them it was because it was not possible to go daily to the growing areas and record the phenological
stages. There were just differences in transplanting and direct methods and this could be due to the different
conditions of the plant and environment. Researche studies by Azimi et al. (2012), Azarnivand et al. (2012)

* Corresponding Author. E-mail Address: mjankju@um.ac.ir
5931  زمستان،4 شماره، دوره چهاردهم،فصلنامه علوم محیطی

11

... بررسی اهلیسازی و استقرار گونه مرتعی بومی ملیکا
and Mirhaji and Sanadgol (2007) on the effect of growing degree-day (GDD) and soil moisture on Stipa
hohenackeriana in arid and semi-arid regions of Iran, on the effect of GDD on phenology and growth of
Onobrychis melanotricha, and on the whole required temperature range for phenological stages of a number
of important species in the grasslands research station Homand showed that environmental factors such as
temperature, rainfall and humidity can influence these stages. The phenological stages were almost similar
under the three treatments, in other words they were totally dependent on the seasonal changes in temperature.
An important point in the phenology of Melica persica was seen both under natural conditions and in the test
site (Ghadir station,59 36' 55"N, 36 14' 31" E), re-growth during autumn occurred for those plants growing at
the Ghadir station, which was well irrigated, but not for plants growing within the natural field; these results
showed the degree by which water is more available for plants, it effects the freshness of the plants and causes
them to grow longer.

Conclusions: Results of this research indicate the possibility of domesticating M. persica for sowing it in the
urban green space. M. persica could be suitable for rock gardens and mountain views because of its form. The
best method for planting this species is by transplanting. The percentage of germination, establishment and
survival was good and attractive in spring and summer and autumn

Keywords: Native landscaping, Drought resistant, Landscape design, Adaptation, Xeriscape.
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