
 نژاد و مریم حسنیافسون رحمانپور 
 

157 

 
 برداري از منابع طبیعی نشریه حفاظت و بهره

 1396جلد ششم، شماره دوم، 
http://ejang.gau.ac.ir 

DOI: 10.22069/ejang.2019.12079.1336 
  

  ایرانشناسی ملی  اي باغ گیاه هاي باغ صخره معرفی و شناسایی گونه
  

  1نژاد و مریم حسنی 1افسون رحمانپور*
  ها و مراتع کشور شناسی ملی ایران، مؤسسه تحقیقات جنگل پژوهشگر باغ گیاه1

  5/7/96؛ تاریخ پذیرش:  16/8/95تاریخ دریافت: 
  ١چکیده

هاي  نیز در باغهاي گیاهی در ایران و  هاي ژنتیکی و افزایش تنوع گونه¬با توجه به اهمیت حفظ ذخیره سابقه و هدف:
شناسی، تهیه بانک اطالعاتی گیاهان هر منطقه و امکان دستیابی سریع به گیاهان مورد نظر و ارائه آمار دقیق ساالنه  گیاه

از گیاهان سالم و از بین رفته هر منطقه الزامیست و نیز با توجه به اهمیت تبادل بذر با سایر کشورها و داشتن اطالعات 
آوري اطالعات گیاهان موجود در باغ اعم از مورفولوژي، فیزیولوژي،  هشگران و دانشجویان، جمعمورد نیاز براي پژو

افزاري بانک اطالعاتی گیاهان از سال  منظور اولین سیستم نرم ها ضروري است. بدین سیستماتیک و مکان کاشت آن
  گذاري شد.  شناسی کالج اسمیت پایه در باغ گیاه 1980

  

 شناسی ملی ایران، شناسایی، معرفی و بر اي در باغ گیاه هاي منطقه باغ صخره گونه پژوهشاین در  ها: مواد و روش
یک در جنگل و فضاي سبز تفکیک شدند. بر این اساس  طبق نتایج مطالعات فنولوژي، بر اساس موارد استفاده هر

یک، بتوان در حفظ و تکثیر این  هر هاي مذکور کامل شد تا عالوه بر مشخص کردن موارد استفاده بانک اطالعاتی گونه
قطعه تقسیم و نقشه  8هکتار انتخاب و به  4اي به وسعت  هاي ارزشمند کوشید. در این راستا کلکسیون باغ صخره گونه

  هاي آن شناسایی و مشخص گردیدند.  یک تهیه شد و گونه کاشت هر
  

اي  خانواده گیاهی در باغ صخره 65جنس و  180ي از تکرار گونه و کولتیوار غیر 294نتایج نشان دادند که  ها: یافته
  گونه 102درختی،   گونه 78مستقر شده که با اقلیم تهران سازگاري یافتند. با توجه به نحوه رویش به چهار گروه: 

  کفپوش تقسیم شدند.  گونه 24اي و علفی و  بوته  گونه 90اي،  درختچه
  

هاي بومی، غیربومی و زینتی مناسب مناطق مختلف با توجه به  تعدادي از گونهها،  با بررسی فنولوژي آن گیري: نتیجه
گونه)،  35ترین رشد طولی و قطري در سال ( چون بیش شرایط اکولوژیکی و موارد استفاده در جنگل و فضاي سبز هم

گونه)، مدت زمان  7گونه)، تغییر رنگ برگ در فصول مختلف ( 47سبز بودن (  گونه)، همیشه 33پایا ( میوه نسبتاً
 گونه) تفکیک و مشخص شدند.  4گونه) و گلدهی پاییز یا زمستانه ( 21گلدهی طوالنی (

  

  شناسی ملی ایران، بانک اطالعاتی، فنولوژي اي، باغ گیاه باغ صخره : هاي کلیدي واژه

                                                
  afsoun.rahmanpour@yahoo.comمسئول مکاتبه:  *
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  مقدمه
هکتار  145ملی ایران به وسعت  شناسی گیاهباغ 

 کلکسیون مختلف از جملههاي  شامل کلکسیون
باشد.  می غیره هکتار و 6/6اي با  نمایشی و باغ صخره

در طرح، تهیه بانک اطالعاتی این هدف از اجراي 
ها و  سسه تحقبقات جنگلؤمقالب طرح ملی (مصوب 

ها  براي گیاهان موجود به همراه نقشه کاشت آن) مراتع
در قطعات فوق و امکان دستیابی سریع به گیاهان 

و ارائه آمار دقیق ساالنه از گیاهان سالم و از مورد نظر 
قطعه بوده است. با توجه به اهمیت تبادل  بین رفته هر

بذر با سایر کشورها و داشتن اطالعات مورد نیاز براي 
 آوري اطالعات گیاهان پژوهشگران و دانشجویان، جمع

موجود در باغ اعم از مورفولوژي، فیزیولوژي، 
ها نیز ضروري است.  سیستماتیک و مکان کاشت آن

اطالعاتی گیاهان از سال افزاري بانک  اولین سیستم نرم
 گذاري شد شناسی کالج اسمیت پایه در باغ گیاه 1980

. در این طرح، اتیکت هر گیاه با نقشه کاشت و )18(
رد و بانک اطالعاتی آن توسط یک کد مطابقت دا

از اطالعات ، دانشجویان و بازدیدکنندگان پژوهشگران
 چون مطالعات فنولوژي و هم هایی پژوهشآن براي 

بنابراین در ابتدا قطعه . )19( مایندن میاستفاده  غیره
تی کمیل بانک اطالعااي براي ت و باغ صخره نمایشی

باغ قطعه شده در  هاي کاشته گونه .انتخاب گردید
باشد، مورد بررسی  هکتار می 4که حدود  اي صخره

مناسبی براي  تواند راهکار می پژوهشاین  قرار گرفت.
منظور استفاده در  موجود، بههاي  انجام مطالعات گونه

 هاي گونهنقاط مختلف و تشکیل کلکسیون دائمی از 
جنگلی و زینتی جهت حفظ و  اي هدرختی و درختچ

ها در استان و یا شهرهایی با اقلیم مشابه  تکثیر آن
گونه  229 فنولوژي ،)1987این راستا خاتمساز (باشد. 

چنین  ). هم4( را در باغ اکولوژي نوشهر مطالعه نمود
تغییرات فصلی و رویشی گیاهان  ،)1997هویزه (

مرتعی ایستگاه نباتات الباجی خوزستان مورد بررسی 

ها و  سازمان پاركدر  پژوهشگرانگروه ). 2( دادقرار 
فضاي سبز شهر اهواز گیاهان بومی و غیربومی مناطق 

هاي تکثیر، مراقبت  گرمسیري و روش گرمسیري و نیمه
). 17( ندمطالعه و معرفی نمودها را  و حفاظت آن

  برخی  ) با مطالعه فنولوژي2007و  2001رحمانپور (
و  زینتی   برگ  پهن  يها درختچهو   از درختان

اطالعات  شناسی  گیاه  باغ  در محوطهبرگان  سوزنی
مفیدي در زمینه: زمان مناسب انتقال، کاشت و تکثیر 

 شوشتريصالحه . )10و  9( دست آورد هاین گیاهان را ب
سازگار  هاي گونهتعدادي از  ،)2011ن (او همکار

 اطق مختلف اکولوژينماي و زینتی در  درختی، درختچه
رشوند ). 15استان خوزستان مورد بررسی قرار دادند (

گونه گیاه مرتعی در  6) با مطالعه فنولوژي 2015(
منظور مدیریت زمان ورود و  مراتع الموت قزوین به

) 2015رحمانپور (. )12( بررسی نمود خروج دام را
هاي بومی تیره گلسرخیان را در باغ  گونه نحوه استقرار

ایستگاه  .)11( ملی ایران بررسی نمود شناسی گیاه
 جین فینلینگهاي گرمسیري در شهر  تحقیقاتی جنگل

اي با  گونه درختی، درختچه 1000چین که مشتمل بر 
فعالیت خود  1962هدف احیاي جنگلکاري در سال 

 شناسی گیاهگروه تحقیقات در باغ  .)14( را آغاز نمود
 10ها و درختان طی  دنور تغییرات فنولوزي را بر گل

و  1995هاي  و نتایج را در سالنمودند پروژه بررسی 
) 2011هاشمی و همکاران (. )17ارایه دادند ( 2009

هاي طبیعی با استفاده  فنولوژي راش ایرانی در جنگل
اي در شمال ایران در ارتفاعات  هاي ماهواره از داده

 ،)2013. پناهی و همکاران ()1( مختلف بررسی نمودند
گونه از درختان میوه باغ گیاهشناسی ملی  5فنولوژي 

و همکاران  بلوکی . لشکر)8( ایران را مطالعه نمودند
هاي فنولوژیکی و سایر خصوصیات  ویژگی ،)2013(

 Populusهاي مختلف صنوبر گونه  رویشی کلن

euramericana کوار )7( در گیالن را بررسی کردند .
گونه از درختان و  15فنولوژي  ،)2013و همکاران (
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هاي شمال پنجاب هند را در سه  هاي جنگل درختچه
. )3( بررسی نمودند 2011تا  2009سال متوالی 

مدت  شناسی رویال در ادینبورگ به گیاهباغ  پژوهشگران
سال فنولوژي گیاهان آن را با توجه به اقلیم بررسی  12

 گروه. )19( ارائه دادند 2014و نتایج را در سال 
، )2016( استرالیاملبورن شناسی  گیاهباغ  پژوهشگران

گیاهان این باغ را بررسی و با توجه به نوع اقلیم و 
فضاي سبز و یا کاشت در جنگل موارد استفاده در 

بنابراین در این . )13( بندي و معرفی نمودند دسته
در هر ها  گونهسعی شد عالوه بر شناسایی  پژوهش

با توجه به مطالعات قشه کاشت، قطعه و تهیه ن
شوند معرفی لیم مشابه سازگار با اقهاي  گونهفنولوژي، 

کاري و طراحی فضاي  داري، جنگل نحوي در باغ و به
  قرار گیرند.سبز مورد استفاده 

  
  ها مواد و روش

 6/6به وسعت  اي و باغ صخره نمایشی  منطقه
 هکتار) 145(  ایران  ملی  شناسی گیاه  در باغ  واقع هکتار

گیاهان  اي، آبشار و نمایشی که شامل سه بخش صخره
و گیاهان آن احداث  1348) در سال Display( زینتی

صورت  هبخصوص انگلیس  هباز کشورهاي اروپایی 

منتقل و  )1372تا  1352هاي  (طی سال بذر و نهال
این منطقه شامل ). 2و  1 هاي (شکل ندشدکاشته 

از هم جدا  و سنگچندین تپه بوده که توسط صخره 
گیاهان مناسب کاشته  ،ها اند و در بین صخره شده
ا آبشاري به اند. برکه گیاهان آبزي و دریاچه ب شده

بخش این منطقه بوده و گیاهانی  متر زینت 2ارتفاع 
درختچه، علفی و پوششی کاشته  اعم از درخت،

  جغرافیایی  : طول اقلیمی  مشخصات  داراياست.  شده
  ، ارتفاع شمالی 41/35  جغرافیایی  ، عرض شرقی 19/51

 مطلق  حرارت  درجه  متر، حداقل 1320دریا   ز سطحا
 C ْ10 - مطلق  حرارت  و حداکثر درجه  ماه  در بهمن   

C ْ43 حرارت  حداکثر درجه  ، میانگین ماه در مرداد    
    حداقل  ، میانگینC ْ37) 1372-83(  سال  در ده
  بارندگی  و میانگین C ْ2در این دوره   حرارت  درجه
  ایستگاه  از آمار هفتگی  که باشد میمتر  میلی 212

ایستگاه   ترین مهرآباد (نزدیک  فرودگاه  هواشناسی
). 4و  3هاي  (شکل  است  گردیده  ) استخراج هواشناسی 

لیتر در روز و  میلی 8بیاري بارانی با نیاز آبی سیستم آ
مکعب در  متر 32400لیتر بر ثانیه و میزان آب  25دبی 

  .)9(باشد  سال می

  

        
  .اي و باغ صخره نمایشیقطعات  -2شکل                              .ملی ایران شناسی گیاهنقشه باغ  -1شکل                                   

Figure 2. Sections of Display and Rock Garden.         Figure 1. The Map of National Botanical Garden of Iran. 
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  . )1372-1383دما ( حداقل و حداکثر میانگین -3شکل 

Figure 3. Average minimum and maximum temperature (1993-2004). 
  

  
  . )1372-1383میانگین بارندگی ( -4 شکل

Figure 4. Average precipitation (1993-2004). 
  

با تصویب طرح ملی تهیه بانک  روش تحقیق:
در دو فاز:  شناسی ملی ایران اطالعاتی گیاهان باغ گیاه

، نصب تهیه نقشه کاشت ،)6و  5( شناسایی گیاهان -1
تهیه  -2هاي هرباریومی هر گیاه  اتیکت و تهیه نمونه

هاي  (کارتهاي گیاهی  یا شناسنامهبانک اطالعاتی 

که حاوي اطالعاتی شامل نام علمی گیاه، ایندکس) 
، خاك سال کاشت و انتقال به باغ، رویشگاه اصلی
غیره  و منطقه، میزان آبیاري، شکل زیستی، نحوه تکثیر

دسترسی سریع به آمار سالیانه گیاهان سالم  براي
در  و، مطالعه فنولوژي گیاهان شده یا خشکمستقر 
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اي ه طی سالرسانی اطالعات گیاهان  روز  به نهایت
، عملیات اجرایی و تحقیقاتی از کنون)(تا متمادي

ابتدا در شرح آغاز گردید:  اي بدین منطقه باغ صخره
باغ ، قسمت 1:2500 مقیاسکلی باغ در نقشه 
باغ  8تا  1 و قطعات 1:500در مقیاس  اي صخره
 سیاه(محدوده تهیه  1:200در مقیاس) R1-8(اي  صخره

 مساحت هر قطعه محاسبه گردید و )2 رنگ شکل
براي دسترسی سریع گیاه از روي نقشه  ).1(جدول 

هر  ،چه که در زمین کاشته شده قت با آنکاشت و مطاب
تر تقسیم و با عالئم  هاي کوچک قطعه به بخش

هاي  پس از آن تعداد گونه گردید.اختصاري مشخص 
موجود در هر قطعه با احتساب به تکراري بودن در 

تعداد  ،شد. در نهایتمشخص  نیز قطعات مختلف
در چهار اي  صخرهباغ قطعه در مستقر شده هاي  گونه

اي و علفی و کفپوش  ، بوتهاي درختچهگروه درختی، 
یک تکمیل و  بانک اطالعاتی هر، شناسایی و مشخص

در  .مطالعه گردید ها نیز آنفنولوژي پس از استقرار، 
(از  ساله ده راستاي مطالعات فنولوژي در بازه زمانی

(با   گیاه و زایشی   رویشی  تغییرات ،)1382تا  1372
گردید   برداري  و یادداشت  بررسی ،سال) 25تا  15سن 

،  زمستانه برگ   هاي جوانه  باز شدن  : زمان شامل  که
  ها،  برگ  همه  شدن  تا کامل  کامل  ظهور برگ  زمان
 ، خاتمه گلدهی  ، حداکثر زمان و گل  ظهور غنچه  زمان

(درصد   نامیه  قوه  بذر و تعیین  رسیدن  ، زمان گلدهی 
متر)   (به  و درختچه  درخت  بذر) بود. ارتفاع  زنی  جوانه
  تا رویش  یقه  لاز مح  شده گذاري عالمت ژالون   توسط

)  (خوابیده  خزنده  هاي  و در مورد درختچه  اصلی  تنه
 5/1متر) از  سانتی  (به  و قطر درخت  اصلی  شاخه  طول
ها از  درختچه  (قطر برابر سینه) و براي  یقه  باالي  متري
. با محاسبه گردیدهاي تصادفی  با پایه  یقه  محل

در )  و قطري  ی(طول رشد سالیانه   میانگیناحتساب 
الرشد مشخص  هاي سریع گونه  ،سال  دهمین  پایان

  و در نهایت با توجه به موارد استفاده در جنگل گردید
(رحمانپور،  شدو ارائه و فضاي سبز شهري تفکیک 

   .)10و  9( )2007، 2001

  
  . اي و مساحت هر قطعه مشخصات باغ صخره -1جدول 

Table 1. Specifications of the Rock Garden and the area of each piece. 
  متراژ هر قطعه به مترمربع

Area (mm) 
  هاي تقسیمی تعداد بخش

Section Division 
  اي شماره قطعه باغ صخره

No. of Rock Garden Section 
  شماره ردیف

NO. 
2800 1 R1 1 

7840 2 R2 2 

8120 3 R3 3 

7920 1 R4 4 

5360 3 R5 5 

4000 3 R6  6 

7200 2 R7  7 

3980 2 R8 8 

 جمع 8 17 40020

Total 

  
ر در سال با کود حیوانی که دو با  منطقه  خاك

  جغرافیایی  دیگر از عوامل  یکی  گردد تقویت می
  صورت  . بدین گرفت قرار  بررسی  تحت  باشد که می

 15از   و معدنی  ، درصد مواد آلیpHخاك،   بافت  که
)  و عمقی  سطحی  (خاكاي  صخرهباغ   منطقه   نقطه

  ).2  گردید (جدول  آزمایش
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  . ملی ایرانشناسی  گیاهاي باغ  خاك منطقه باغ صخره -2جدول 
Table 2. Soil of the Rock Garden of the National Botanical Garden of Iran.  

  نوع خاك
Type of soil 

  نوع بافت
Type of tissue 

 اسیدیته خاك
pH 

  مواد آلی
Organic matter (%)  

  رس
Clay (%) 

  سیلت
Silt (%) 

  شن
Sand (%) 

  خاك سطحی
Surface Soil 

  لوم شنی
Sandy loam 

7.95 2.48 8 18 74 

  خاك عمقی
Deep soil 

  لوم شنی
Sandy loam 

8.09 1.31 12 12 76 

  
  نتایج

هاي هر  گونه ،شناسایی و نصب اتیکت گیاهپس از 
با حذف مشخص و در نهایت در زمین و نقشه قطعه 
شده در قطعات مختلف، تعداد  هاي مشترك کاشته گونه
 و مشخصاي  صخرهباغ  شده درمستقر هاي گونه

هاي  شد و اطالعات گیاهان طبق شناسنامه شناسایی
ها تکمیل و پس از استقرار، تغییرات فنولوژیکی  آن
  گونه 78 گردید. نتایج نشان دادند که ها مطالعه آن

اي و  بوته  گونه 90، اي درختچه  گونه 102، درختی
گونه و  294کلی طور هو بکفپوش   گونه 24و  علفی

خانواده  65و جنس  180از  تکراري کولتیوار غیر
 مستقر شدهاي  صخرهباغ تقسیمی قطعه  8در گیاهی 

   .با اقلیم تهران سازگاري یافتند که
  
  : درختیهاي  گونه -1

Acer negundo, Acer velutinum, Aesculus 
hippocastanum, Alnus subcordata, ٭Buxus 
sempervirens subsp. hyrcana, Caragana 
arborescens var. pendula, Catalpa 
bignonioides, Catalpa speciosa, Cedrus 
deodar, Cedrus libani, Cedrus libani 
"Sargentii", Celtis bungeana, Celtis 
mississippiensis var. pumila, Celtis 
reticulata, Celtis trinervia, Chamaecyparis 
x leylandii, Cupressus arizonica, Cupressus 
sempervirens, Cupressus sempervirens 
var.fastigiana, Ficus carica, Firmiana 
simplex, Fraxinus excelsior "Crispa", 
Fraxinus ornus, Fraxinus pensylvanica 
"Aucubifolia", Ginkgo biloba, Gleditsia 
japonica, Gleditsia sinensis, Gleditsia 
triacanthus, Juglans nigra, Juglans 

rupestris, ٭Juniperus chinensis, Juniperus 
chinensis "Pyramidalis", ٭Juniperus 
communis, ٭Juniperus communis var. pendula, 
 ,Juniperus excelsa, Juniperus virginiana٭
Koelreuteria bipinnata, Koelreuteria 
paniculata, ٭Ligustrum lucidum "Excelsum 
Superbum", ٭Ligustrum vulgare, ٭Ligustrum 
vulgare "Chlorocardium", Maclura pomifera, 
Magnolia grandiflora, Malus floribunda, 
Malus trilobata, Malus x purpurea, Morus 
alba, Morus nigra, Olea europea, 
Paulownia tomentosa, Phillyrea latifolia 
"rotundifolia", Picea glauca var. albertiana 
'Conica', Picea pungens var. glauca, Pinus 
densiflora 'Umbraculifera', Pinus brutia 
var. eldarica, Pinus sylvestris, Pistacia 
atlantica, Platanus orientalis, Populus 
alba, Populus euphratica, Prunus 
cerasifera var. pendula, ٭Punica granatum, 
Pyrus amygdaliformis, Pyrus x canescens, 
Pyrus x lecontei, ٭Quercus x brittonii,  
 ,Rhus typhina, Robinia x hillieri٭
 ,Sambucus nigra, Sophora japonica٭
 Tecoma grandiflora, Thuja occidentalis٭
'Ellwangeriana Aurea', Thuja plicata, 
Ulmus carpinifolia, ٭Ulmus x elegantissima 
"Jacqueline Hillier", Ulmus glabra var. 
pendula, Vitex agnus castus, Zelkova sp. 

  
  اي درخت کوچک یا درختچه *
 : اي هاي درختچه گونه -2

Atriplex halimus, Berberis coxii, Berberis 
francis "Fernandes", Berberis jamesiana, 
Berberis ×media 'Parkjuweel', Berberis 
vulgaris, Berberis vulgaris "Atropurpurea", 
Berberis wilsoniae, Berberis x ottawensis, 
Broussonetia papyrifera, Buddleja alternifolia, 
Buddleja davidii, Buddleja davidii "Royal 
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red", Buddleja fallowiana, Calycanthus 
fertilis var. laevigatus, Cerasus microcarpa, 
Chaenomeles speciosa, Chilopsis linearis, 
Chimonanthus fragrans, Cistus villosus, 
Clematis mandshurica, Colutea arborescens, 
Colutea x media, Cornus alba, Cotinus 
coggygria, Cotoneaster conspicuus, 
Cotoneaster conspicuus "Decorus", 
Cotoneaster horizontalis, Cotoneaster 
microphyllus var. cochleatus, Cotoneaster 
nitens, Cotoneaster salicifolia, Cotoneaster 
salicifolius var. repens, Cotoneaster 
tomentosus, Crataegus sp, Cytisus 
ratisbonensis, Deutzia × hybrida 'Mont 
Rose', Deutzia scabra "Macrocefalia", 
Deutzia x magnifica, Elaeagnus glabra, 
Elaeagnus pungens, Elaeagnus pungens 
var.maculata, Erica carnea, ٭Erica 
terminalis, Euonymus europaeus "Red 
Cascade", Euonymus europaeus, Euonymus 
fortunei "Silver Queen", Euonymus 
japonicus variegatus, Exochorda giraldii 
var. wilsonii, Exochorda giraldii, 
Fontanesia fortune, Forsythia x intermedia, 
Forsythia x intermedia 'Karl Sax', Hibiscus 
syriacus, Hypericum patulum "Henryi", 
Jasminum humile "Revolutum", Jasminum 
humile, Jasminum officinale, Juniperus 
chinensis "San Jose", Juniperus communis 
"Repanda", Juniperus conferta, Juniperus 
horizontalis, Juniperus procumbens "Nana", 
Juniperus sabina, Juniperus sabina "Grey-
oval", Juniperus sabina "Hicksii", 
Juniperus sabina "Scandia", Juniperus 
sabina "Tamariscifolia", Juniperus virginiana 
"Globosa", Juniperus virginiana "Tripartia", 
Juniperus x media, Juniperus x media 
"Armstrong", Juniperus x media "Hetzii", 
Juniperus x media "Pfitzeriana", Juniperus 
x media "Plumosa", Lagerstroemia indica, 
Ligustrum lucidum ", Lonicera caprifolium, 
Lonicera fragrantissima, Lonicera heterophylla, 
Lonicera pileata, Lonicera ruprechtiana, 
Lonicera tatarica, Lonicera tatarica var. 
rosea, Lonicera x heckrottii, Mahonia 
aquifolium, Morus nigra pendula, Nandina 
domestica, Philadelphus virginalis 'Albatre', 
Philadelphus 'Bouquet Blanc', Philadelphus 
brachybotrys, Phillyrea angustifolia, Potentilla 
fruticosa 'Tangerine', Potentilla fruticosa, 
Prinsepia uniflora, Prunus glandulosa 
'Alba Plena', Pyracantha coccinea, 

Pyracantha coccinea "Lalandei", Pyracantha 
rogersiana, Sarcococca confusa, Sophora 
viciifolia, Spartium junceum, Spiraea 
japonica, Symphoricarpos grandiflora, 
Symphoricarpos orbiculatus, Syringa 
villosa, Viburnum opulus. 

  
 اي اي یا بوته درختچه* 

 اي و علفی: بوته هاي گونه -3
Acaena microphylla, Achillea filipendulina, 
Achillea millefolium, Ajuga genevensis, 
Ajuga genevensis x reptans, Ajuga reptans, 
Armeria maritime, Aquilegia chrysantha, 
Aquilegia vulgaris, Artemisia absinthium, 
Artemisia arboretum, Artemisia pontica, 
Aster amellus, Ballota aucheri, Ballota 
nigra, Ballota pseudodictamnus, Campanula 
barbata, Campanula garganica, Campanula 
rapunculoides, Campanula rotundifolia, 
Canna flaccida, Carex leporina, Carex 
pendula, Cerastium tomentosum, Centranthus 
ruber, Ceratostigma willmottianum, 
Cherianthus cheiri, Chrysanthemum maximum, 
Clarkia purpurea, Convolvulus mauritanicus, 
Coreopsis tinctoria, Cyperus alternifolius, 
Dianthus microlepis, Dianthus plumirinus, 
Digitalis lutea, Echinacea pallida, 
Gaillardia aristata, Geranium sanguineum, 
Geum urbanum, Glaucium flavum, 
Helianthemum apenninum, Helichrysum 
angustifolium, Heliopsis scabra, Hemerocallis 
"Pink charm", Hemerocallis lilioasphodelus 
"Yellow", Hieracium aurantiacum, Hyssopus 
officinalis, Iberis sempervirens "SnowFlake, 
Inula grandiflora, Iris japonica, Iris spuria, 
Iris tectorum, Kniphofia uvaria, Linum 
austriacum, Liriope graminifolia, Melissa 
officinalis, Mentha x rotundifolia var. 
variegata, Nepeta grandiflora, Nepeta 
sibirica, Oenanthe pimpinelloides, Origanum 
laevigatum, Othonnopsis cheirifolia, Papaver 
fugax, Penstemon glaber, Pennisetum villosum, 
Penstemon x mexicale, Perovskia atriplicifolia, 
Phlomis fruticosa, Plantago major, 
Rudbeckia laciniata, Romneya coulteri, 
Rosmarinus officinalis, Ruta chalepensis, 
Salvia grandiflora, Salvia nemorosa, Salvia 
officinalis, Salvia officinalis "Purpurea", 
Salvia verbenaca, Salvia verticillata, 
Saponaria officinalis, Sedum aizoon, Sedum 
album, Sedum sarmentosum, Sedum 



 1396) 2)، شماره (6برداري از منابع طبیعی جلد ( نشریه حفاظت و بهره
 

164 

spurium, Sedum telephium, Sedum x 
hybridum, Senecio cineraria, Silene 
rupestre, Sisyrinchium striatum, Solidago 
Canadensis, Stachys lanata, Teucrium 
chamaedrys, Teucrium flavum, Thalictrum 
aquilegifolium, Thymus serpyllum, Thymus 
x porlock, Tradescantia virginiana, Typha 
angustifolia, Veronica grandiflora, Yucca 
filamentosa, Zauschneria microphylla. 

  
 کفپوش: هاي گونه -4

Aubrietia deltoids, Aurinia saxatilis, 
Campanula grosseki, Campanula 
poscharskyana, Carpobrotus edulis, Erigeron 
karvinskianus, Euphorbia myrsinites, Festuca 
crinum-ursi, Festuca ovina var. glauca, 
Frankenia thymifolia, Geum montanum, 
Hedera canariensis, Hedera helix, Hedera 
helix "Green Ripple", Mentha arvensis var. 
piperascens, Mentha rotundifolia, Phalaris 
arundinaceae, Phyla incise, Ranunculus 
acris, Ranunculus repens, Symphytum 
grandiflorum, Vinca major, Vinca major 
"Variegata", Vinca minor. 

  
  گیري نتیجهبحث و 

اهمیت و قدمت مطالعات فنولوژي در باغ 
بر  1850شناسی رویال در ادینبورگ به سال  گیاه
گونه توسط  60گردد که براي اولین بار  می

گرفت و از  شناس مورد بررسی قرار گیاه پژوهشگران
تا اکنون با صد گونه گیاهی که پیامدهاي  2002سال 

داري  داري و جنگل حفاظت کشاورزي، باغمهمی براي 
که با مطالعه  چنان. )19( است  ادامه یافته ،داشته

برداري از گیاهان را  هاي بهره توان برنامه فنولوژي می
هاي گیاهی در  زیرا ارزش غذایی گونه ،تنظیم نمود

 مراحل مختلف حیاتی آن از اهمیت فراوانی برخوردار
موقع  هاي بی رداشتتوان از ب است و در نهایت می

هاي زیستی  جلوگیري کرد. همچنین با مطالعه پدیده
توان زمان ورود و خروج دام و  گیاهان مرتعی می

آوري بذر را تعیین کرد و اطالعاتی از فنولوژي  جمع

گیاهان و خاك مرتع براي ورود دام الزم است. 
 6با مطالعه فنولوژي  ،)2015طور که رشوند ( همان

منظور  مرتعی در مراتع الموت قزوین بهگونه گیاه 
 مدیریت زمان ورود و خروج دام را بررسی نمود

شناسی  در باغ گیاه نتایج مطالعات فنولوژي نوین. )12(
در  )اي رایانه  در شبکه(صورت بانک اطالعاتی  هب دنور،

نتایج حاصله از . )17( است  دسترس عموم قرار گرفته
ها  پایه و اساس علمی بسیاري از بررسی نیز طرحاین 
و سازگاري با  منابع طبیعیمختلف  هاي پژوهشو 

تواند تشکیل دهد و امکانات مختلف  اقلیم را می
بنیادي را براي پوشش فضاي سبز و استفاده بهینه در 

استانی فراهم خواهد ساخت.   سطح استان یا فرا
ن تعدادي کنو شده تا اساس مطالعات انجام بر بنابراین
هاي بومی، غیربومی و زینتی مناسب مناطق  از گونه

و موارد استفاده مختلف با توجه به شرایط اکولوژیکی 
 شود به شرح زیر معرفی می جنگل و فضاي سبزدر 

  :)3(جدول 
  
  :سالیانه طولی یا قطري ترین رشد با بیش یهای گونه

Acer negundo, Alnus subcordata, Berberis 
thunbergii "Atropurpurea", Berberis 
wilsoniae, Calycanthus fertilis var. 
laevigatus, Catalpa speciosa, Cedrus 
deodara, Celtis bungeana, Deutzia scabra 
"Macrocefalia", Elaeagnus pungens 
var.maculata, Euonymus europaeus "Red 
Cascade", Fraxinus excelsior "Crispa", 
Firmiana simplex, Hibiscus syriacus, 
Juniperus sabina "Grey-oval", Juniperus x 
media "Plumosa", Juniperus viginiana 
"Globosa", Juniperus virginiana, Juniperus 
virginiana "Tripartia", Koelreuteria bipinnata, 
Koelreuteria paniculata, Lagerstroemia 
indica, Ligustrum lucidum "Excelsum 
superbum", Lonicera fragrantissima, Maclura 
pomifera, Malus x purpurea, Populus 
euphratica, Pyracantha coccinea, Pyracantha 
coccinea "Lalandei", Pyrus x canescens, 
Sophora viciifolia, Tecoma grandiflora, 
Thuja occidentalis 'Ellwangeriana Aurea', 
Yucca filamentosa. 
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 گیاهان همیشه سبز:
Berberis coxii, Buxus sempervirens subsp. 
hyrcana, Cedrus deodara, Cotoneaster 
conspicuus, Cotoneaster horizontalis, 
Cotoneaster salicifolius, Cupressus 
sempervirens var. fastigiana, Elaeagnus 
pungens var.maculata, Jasminum humile, 
Jasminum nudiflora, Juniperus chinensis, 
Juniperus chinensis "Pyramidalis", 
Juniperus chinensis "San Jose", Juniperus 
communis, Juniperus communis 'Repanda', 
Juniperus communis var. pendula, 
Juniperus conferta, Juniperus excelsa, 
Juniperus horizontalis, Juniperus 
procumbens "Nana", Juniperus sabina, 
Juniperus sabina "Grey-oval", Juniperus 
sabina "Hicksii", Juniperus sabina 
"Scandia", Juniperus sabina 
"Tamariscifolia", Juniperus viginiana 
"Globosa", Juniperus virginiana, Juniperus 
virginiana "Tripartia", Juniperus x media, 
Juniperus x media "Armstrong", Juniperus 
x media "Hetzii", Juniperus x media 
"Pfitzeriana", Juniperus x media 
"Plumosa", Ligustrum lucidum, Ligustrum 
lucidum "Excelsum superbum", Lonicera 
pileata, Magnolia grandiflora, Nandina 
domestica, Olea europaea, Photinia 
serrulata, Picea glauca var. albertiana 
'Conica', Picea pungens var. glauca, Pinus 
brutia var. eldarica, Pinus densiflora 
'Umbraculifera', Pinus sylvestris, 
Pyracantha rogersiana, Thuja occidentalis 
'Ellwangeriana Aurea'.  

  
  :طوالنیگیاهانی با دوره گلدهی 

Berberis vulgaris, Berberis wilsoniae, 
Buddleja alternifolia, Buddleja davidii, 
Cotinus coggygria, Cotoneaster 
horizontalis, Fraxinus excelsior "Crispa", 
Jasminum humile, Lagerstroemia indica, 
Lonicera fragrantissima, Lonicera tatarica, 
Ligustrum vulgare"Chlorocardium", 
Maclura pomifera, Paulownia tomentosa, 

Olea europea, Photinia serrulata, 
Symphoricarpos orbiculatus, Tecoma 
grandiflora, Viburnum opulus, Vitex agnus 
castus, Yucca filamentosa 

  
  :گیاهان پاییز یا زمستان گل

Alnus subcordata, Chimonanthus fragrans, 
Elaeagnus pungens var. maculata,. 
Lonicera fragrantissima. 

  
  هاي با تغییر رنگ برگ در طول سال: گونه

Berberis coxii, Berberis vulgaris, Berberis 
wilsoniae, Cotoneaster salicifolius, 
Ligustrum vulgare "Chlorocardium", 
Nandina domestica, Photinia serrulata. 

  
  پایا: هاي نسبتاً هایی با میوه گونه

Acer negundo, Cotoneaster conspicuus, 
Cotoneaster salicifolius, Cupressus 
sempervirens, Cupressus sempervirens var. 
fastigiana, Deutzia scabra "Macrocefalia", 
Fraxinus excelsior "Crispa", Firmiana 
simplex, Juniperus chinensis, Juniperus 
chinensis "Pyramidalis", Juniperus 
chinensis "San Jose", Juniperus communis, 
Juniperus communis 'Repanda', Juniperus 
communis var. pendula, Juniperus 
horizontalis, Juniperus procumbens 
"Nana", Juniperus sabina, Juniperus 
sabina "Grey-oval", Juniperus sabina 
"Hicksii", Juniperus sabina "Scandia", 
Juniperus sabina "Tamariscifolia", 
Juniperus viginiana"Globosa", Juniperus 
virginiana, Juniperus virginiana 
"Tripartia", Paulownia tomentosa, Pinus 
brutia var. eldarica, Pinus densiflora 
'Umbraculifera', Pinus sylvestris, Pyracantha 
rogersiana, Pyracantha coccinea, Pyracantha 
coccinea "Lalandei", Thuja occidentalis 
'Ellwangeriana Aurea', Vitex agnus castus.  
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  1  

                                                
)، بهمن .Da)، دي (.Az)، آذر (.Ab)، آبان (.Me)، مهر (.Sh)، شهریور (.Mo)، مرداد (Ti)، تیر (.Kh)، خرداد (.Or)، اردیبهشت (.Faفروردین ( -1
)Ba.) اسفند ،(Es..(  
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با مطالعه فنولوژي  ،)1987خاتمساز (در این زمینه 
اي باغ اکولوژي نوشهر  گونه درختی و درختچه 229

مناسب با شرایط آب و هوایی  هاي گونهتوانست 
و منطقه را با استفاده ار آمار هواشناسی معرفی 

رشد سریع، همیشه سبز، گلدهی طوالنی هایی با  گونه
 باشد ما همسو می پژوهشنماید که با  تفکیکغیره  و
تغییرات فنولوژي و  ،)1999چنین هویزه ( هم .)4(

گونه از گیاهان گرمسیري منطقه الباجی  80 رویشی
و مقاوم  هاي گونهخوزستان را مورد بررسی قرار داد و 

با که معرفی نمود براي احیاي جنگل  راالرشد  سریع
با  ،)2001(. رحمانپور )2( هاي ما همخوانی دارد یافته

هاي زینتی منطقه  ختچهمطالعه فنولوژي درختان و در
یی را با کاربرد مختلف ها گونه اي صخرهو باغ  نمایشی

 با بررسی 2015در فضاي سبز و جنگل و نیز در سال 
بومی تیره گلسرخیان در باغ هاي  گونه نحوه استقرار

مقاوم و سازگار با  هاي گونه ،ملی ایران شناسی گیاه
که با  )11و  10، 9( تهران را معرفی نموداقلیم 
صالحه . مطابقت دارد پژوهشاین بندي گیاهان  تقسیم

هاي  گونهتعدادي از  ،)2011( شوشتري و همکاران
اي و زینتی در نقاطق مختلف  سازگار درختی، درختچه

 ،اکولوژي استان خوزستان مورد بررسی قرار دادند
مقاوم و سازگار با شرایط اقلیمی  هاي گونهها  آن

الرشد را براي  سریعهاي  گونهفضاي سبز و نیز 
کاري و احیاي جنگل مشخص و معرفی نمودند  جنگل

و کاربرد مطالعات فنولوژي بر  پژوهشکه با نتایج این 
ترین رشد طولی و  با بیش یهای مشخص شدن گونه

 ،)2013کوار و همکاران (. )15( دارد همخوانی قطري
هاي  گونه از درختان و درختچه 15لوژي فنو

متوالی هاي شمال پنجاب هند را در سه سال  جنگل
% این 67بررسی نمودند و دریافتند که  2011تا  2009

دهند و تغییر در زمان  درختان در ماه آوریل گل می
ماه  7تا  2گلدهی با توجه به فاکتورهاي اقلیمی از 

و زمان رسیدن بذر و تکثیر از این طریق از  متغیر است

باشد و با نتایج این  آخر تابستان تا آخر پاییز می
تفکیک گیاهانی با گلدهی طوالنی و و  پژوهش

هاشمی و همکاران . )3( هایی پایا مطابقت دارد میوه
هاي طبیعی با  ) فنولوژي راش ایرانی در جنگل2011(

اي در شمال ایران در  هاي ماهواره از دادهاستفاده 
ارتفاعات مختلف بررسی نمودند و دریافتند که 

ات با ها در ارتفاع آنو روند رشد طولی فنولوژي 
که با  باشد فاکتورهاي اقلیمی مختلف، متفاوت می

با توجه به میانگین آمار نتایج مطالعات فنولوژي 
 یهای و تفکیک گونهساله  هواشناسی (دما و بارندگی) ده

 مطابقت دارد پژوهشدر این  ترین رشد طولی با بیش
 5فنولوژي با مطالعه  ،)2013پناهی و همکاران ( .)1(

ملی ایران ارتباط  شناسی درختان میوه باغ گیاهگونه از 
داري بین برخی از فاکتورهاي اقلیمی با برخی از  معنی
داران  براي باغ هاي حیاتی (فنولوژي) یافتند که پدیده
نقش تغییرات فنولوژي در با  اهمیت است و داراي
و  تفکیک بر اساس زمان گلدهیو  پژوهشاین 
کاري  داري، جنگل در باغکاربرد آن گیاهان و  دهی میوه

بلوکی و  لشکر .)8( و فضاي سبز همخوانی دارد
هاي فنولوژیکی و  مطالعه ویژگیبا  ،)2013همکاران (

هاي مختلف صنوبر  سایر خصوصیات رویشی کلن
در یک در گیالن  Populus euramericana گونه

ترین  با بیش  ترین کلن ساله، مناسب 30دوره زمانی 
و طولی را مشخص و براي رشد رویشی قطري 

و  پژوهشکه با نتایج این  کاري معرفی نمودند جنگل
بر تفکیک گیاهان با رشد تغییرات فنولوژي  عملکرد

. )7( کاري و فضاي سبز مطابقت دارد سریع در جنگل
و مراکز تحقیقاتی  شناسی گیاههاي  در بسیاري از باغ

 )،1545-1543( ایتالیا پاداوو درچون  مختلف هم
جین هاي گرمسیري در شهر  ایستگاه تحقیقاتی جنگل

گونه درختی،  1000چین که مشتمل بر  لینگینف
باغ  و )1962(  اي با هدف احیاي جنگل درختچه

 پژوهشیهاي  طرح )2016( ملبورن استرالیاشناسی  گیاه
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اساس نوع کاربرد  برها  گونهمختلفی مبنی بر معرفی 
اجرا شد با توجه به نوع اقلیم در فضاي سبز و جنگل 

که با نتایج ما که ایجاد بانک اطالعاتی جامع اعم از 
شرایط رویش، کاشت، نوع خاك، میزان آب و نحوه 
تکثیر از گیاهان هر قطعه و موارد استفاده در فضاي 

  . )21و  14، 13( سبز مطابقت دارد
  

  ترویجی هاي رهیافت
ت از با توجه به اهمیت منابع طبیعی و حفاظ

ها به  ها و فضاي سبز و شناساندن اهمیت آن جنگل
گردد که بانک اطالعاتی  عموم مردم توصیه می

و مراکزهاي تحقیقاتی  شناسی گیاههاي  باغ هاي گونه
، پژوهشگرانو در دسترس متخصصین،  تکمیل

دانشجویان و عالقمندان این رشته قرار گیرد تا بتوان 
یک را در صنایع  هرموارد استفاده  عالوه بر شناسایی،

ترین روش  شرایط استقرار و مناسبو  مختلف بررسی
سعی بر پژوهش در این  .ها را معرفی نمود آنتکثیر 

این مجموعه،   این بود که عالوه بر معرفی گیاهان زنده
روش تنظیم بانک اطالعاتی مدون را بر اساس نیاز 

  سبز و جنگلگیاه در شرایط مختلف اقلیمی در فضاي 
بندي  نشان داد که با دستهپژوهش نتایج ارائه داد. 
ترین رشد طولی و  بیشاز جمله:  ها گونهکردن این 

توان به نوعی در  می ،خصوصیات فنولوژیکیو  قطري
انتخاب، کاري  جنگلمحیط زیست، فضاي سبز و 

که در اکثر  کشت نمودطوري  هدر طراحی بتکثیر و 
   فصول، سبز باشند.

  
  سپاسگزاري

رم وقت بخش وسیله از ریاست محت بدین
ها و  سسه تحقیقات جنگلؤم شناسی گیاهتحقیقات 

و همکار ارجمند بازنشسته آقاي محمود مراتع کشور 
 اند در اجراي این طرح همراهی نمودهرستگار که 

  .نمائیم سپاسگزاري می
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Abstract1 
Background and Objectives: It is essential to provide a database of herbs in each region in 
order to increase the diversity of plant species in Iran as well as in botanical gardens. By means 
of such database it is possible to have quick access to the desired plants and the exact annual 
statistics of the healthy and degraded plants of each region. Considering the importance of 
seeding exchange with other countries, it is essential to have information available to 
researchers and students, including morphology, physiology, and systematic information and 
planting sites. For this purpose, the first database software system has been established since 
1980 at the Smith College of Botanic Garden. 
 
Materials and Methods: In this study, some species in rock garden of the National Botanical 
Garden of Iran, are introduced and separated according to their phenology studies and their 
usage in the forests and green spaces. The database was completed to determine each species’ 
usage and to take measures for its conservation and propagation. Therefore rock garden with an 
area of 4 hectare was divided into 8 sections and planting map and the species name of each 
specimen was provided. 
 
Results: The results showed that there were about 294 species and cultivars from 180 genera 
and 65 families that adapted to the climate of Tehran. Based on thier growing system the 
speciemns were divided into four groups: 78 tree species, 102 tree shrubs, 90 species of shoots 
and herbaceous species, and 24 floor species. 
 
Conclusion: According to the study of phenology conditions some of native, non-native and 
ornamental species suitble for different regions based on the ecological conditions and usage in 
forestry and green spaces were separated to the fast-growing (35 species), relatively stable fruit 
(33 Species), being evergreen (47 species), the leaves color change in different seasons  
(7 species), longevity of flowering period (21 species) and flowering in autumn or winter  
(4 species).  
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