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  دهيكچ

مطالعـه کمـي    .  زمينه شده است   مشكالت عمده تغييرات اقليمي در جهان موجب توجه روزافزون به ظهورشناسي و توسعه مطالعات در اين               

تواند مکمل روش توصيفي در تعيين زمان دقيق رويـدادهاي ظهورشناسـي             هاي مختلف گياهان مي     ظهورشناسي با استفاده از ثبت رنگ اندام      

-عكـس  آن به دو روش توصيفي و با استفاده از سري زمـاني               گونه عرعر  هاي ظهورشناسي  هدف اصلي اين مطالعه شناسايي خصيصه     . باشد

 در محوطه فضاي سبز دانـشگاه صـنعتي   )Ailanthus altissima( پايه گونه عرعر ۴ سال از ۷به منظور بررسي توصيفي، مدت . برداري است

عکـسبرداري  . هـاي ظهورشناسـي ثبـت گرديـد        زمان ظهور پديده   اصفهان در فواصل زماني حداقل هر دو هفته يكبار بازديد به عمل آمد و             

 با وضوح تصوير هشت     RGBطيف عکس برگ و ميوه درخت تهيه شد و رنگ در سيستم             .  سال انجام شد   ۴مدت   ه، به هاي مختلف گيا   بخش

براي بررسـي   . تواند به آساني تفسير شود     دست آمد که مي    ه ترکيب رنگ ب   ، اصلي ن نسبت هر رنگ   با تعيي .  براي هر رنگ آناليز شد      )۲۸(بيت  

 مشاهدات توصيفي نشان داد كه گلدهي اين گونه         نتايج. مورد استفاده قرار گرفت   ) 2G-RB(اخص  اثر دما بر تغييرات رنگ در طول زمان، ش        

نتـايج حاصـل از    . ها معموالً از نيمه دوم خرداد تـا اوايـل تيـر مـاه اسـت                 در نيمه دوم ارديبهشت تا نيمه اول خرداد ماه و زمان ظهور ميوه            

هـا   دهنـده انقـالب رنـگ در بـرگ      تالقي باند رنگي سبز و قرمز، نشان)اکتبر(ماه آبان    اوايل    تغييرات رنگ برگ نشان داد كه در       نمودارهاي

 سـبز  از ميوه رنگ تغيير به مربوط تالقي دومين ولي است سبز رنگ به ميوه ظهور به مربوط تالقي در نمودارهاي مربوط به ميوه اولين     . است

در سطح يک در صـد و       ) برگ و ميوه  (مربوط به هر دو جزء گياه        )2G-RB (چنين همبستگي بين دما و شاخص رنگ       هم. باشد  مي اي  قهوه به

  .دار بود پنج در صد معني
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  مقدمه

هـاي بيولوژيـك      هاي مختلف گيـاهي وجـانوري بـا فـرم           گونه

 طبيعـي مختلفـي را       زندگي خود وقـايع    ةاوت ازهم دردور  تفم

 كه از آن    دنآور  ي به معرض ظهور در مي     ينزمان مع  ول و فصدر

سي گياهان  تغييرات در ظهورشنا  . شود  به ظهورشناسي تعبير مي   

عنـوان شـاخص قابـل       توانـد بـه    علـت حـساسيت آنهـا مـي        به

اي براي واکـنش گياهـان بـه تغييـرات اقليمـي مـورد                مشاهده

مشكالت عمـده تغييـرات اقليمـي در        ). ۱۳( استفاده قرار گيرد  

جهــان موجــب توجــه روزافــزون بــه ظهورشناســي و توســعه 

ران همکـا   و ژانـگ در آسـيا . مطالعات در اين زمينه شده است  

 ايـستگاه در شـبکه مـشاهدات        ۲۶هاي    با استفاده از داده   ) ۱۸(

هـاي     سال گذشته تغييـرات موسـم      ۴۰ چين براي    ظهورشناسي

ظهور گياهان در بهار و تأثير گرم شدن اقليمي روي آنها را در             

چين بررسـي کردنـد و نـشان دادنـد کـه واکـنش پـيش روي                 

ـ  به تغييرات دما  ) خير آنها أيا ت (هاي ظهور     موسم صـورت   هيي ب

که با افزايش دامنه دمايي سرعت روزهـاي         طوري هخطي نبود ب  

 رشـد  فـصل . )۱۸(هاي ظهور کـاهش يافـت       پيش روي موسم  

 در راتييــتــرين تغ  و مــشخصدارد زيــادي ســاالنه تغييــرات

 اتفـاق   ستميـ  سـال قـرن ب     ۳۰ فصل رشد در اواخر      يپارامترها

   ).۱۳ (افتاده است

ه در اجـزاي مختلـف      هايي است کـ     رنگ از جمله پديده   

کنـد و در مطالعـات        هاي مختلف تغيير مـي     گياهي طي زمان  

هاي مختلـف آن مـورد توجـه          ظهورشناسي به خاطر کاربرد   

بندي مناطق    تواند در تيپ    تغييرات رنگ گياهان مي   . باشد  مي

در . ها و فضاي سـبز اسـتفاده شـود         جنگلي و طراحي پارک   

متر کيفي برخورد   صورت يک پارا   ها به   گذشته با رنگ پديده   

عنـوان يـک پـارامتر کمـي در          شد كـه قابـل اسـتفاده بـه          مي

هـا    عنوان مثال تبديل رنگ بـرگ      هاي علمي نبود، به     پژوهش

). ۲(صورت زرد يا قرمز بيان شـده اسـت           در فصل خزان به   

 هـاي  كلـن  ظهورشناسـي  بررسي در) ۳ (همكاران و قاسمي

 هـاي   الس طي كرج مادري پايه كلكسيون در صنوبر مختلف

ــا ۱۳۶۵ ــين از ۱۳۸۳ ت ــشمي دورب ــراي چ ــت ب ــل ثب  مراح

 بـه  اقـدام  و كردنـد  اسـتفاده  مربوطه هاي  فرم در فنولوژيك

 مثـال  عنوان به. اند  كرده كيفي صورت به ها  پديده رنگ تعيين

 و زرد زرد، همچـون  هايي  واژه با را خزان هنگام برگ رنگ

 بـاز  مهنگـا  برگ رنگ يا و زرد و سبز زرد، و نارنجي سبز،

 توصـيف  وغيـره  روشن سبز خرمايي، صورت به نيز را شدن

 از كمي تحليل گونه هيچ كه است حالي در اين .)۳ (اند كرده

 در  كريمينز و همكارش  . است نگرفته صورت ها  پديده رنگ

 ضمن بيـان مـشکالت ثبـت مـشاهدات روزانـه            ۲۰۰۸سال  

صـورت مکـرر را، راه حـل         برداري بـه  ظهورشناختي، عکس 

هـاي ظهورشـناختي در گياهـان          براي پايش رويـداد    مناسبي

هاي رياضـي    وي بااستفاده از روش الگوريتم    . کنند  عنوان مي 

هاي درختي   دست آمده از گونه    ههاي ب  از سري زماني عکس   

هـاي انفـرادي مبـادرت       به تخمين سبزينگي و شمارش گـل      

گيري، بـا بررسـي      کرده و ضمن بيان فوايد اين روش اندازه       

رشناختي با متغيرهاي هواشناسـي و ادافيکـي بـه    روابط ظهو 

برداري مکرر پيوند خـورده  اين نتيجه رسيده است که عکس  

توانـد رابطـه     هاي هواشناسي خاص منطقه مي     گيري با اندازه 

هــدف از ايــن مطالعــه . )۶ (بهتــري از آنهــا را نــشان دهــد

از قبيـل زمـان     (هـاي گونـه عرعـر        شناسايي جـامع ويژگـي    

دهي، تغييرات رنگ و ارتبـاط آن بـا          ميوه گلدهي، برگدهي، 

عنـوان يـك گونـه چنـد منظـوره در       بـه ) پارامتر محيطي دما  

كـاري در منـاطق خـشك و توسـعه         اهداف مختلـف جنگـل    

كـه دانـستن     باشد و از آنجـايي     فضاي سبز حاشيه شهري مي    

ي در انتخـاب گونـه نقـش مـؤثري          هاي ظهورشناس  خصيصه

توصيفي و با استفاده از  ظهورشناسي عرعر به دو روش دارد

بـرداري مـورد تحليـل پژوهـشي قـرار          سري زمـاني عكـس    

  .گرفت

  

  ها مواد و روش

  معرفي گونه

 بـومي چـين و شـمال ويتنـام          Simarubaceaeعرعر از خانواده    

ايـن گيـاه    . هاي قديم به ايران وارد شـده اسـت          است كه از سال   
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 بسيار كم نياز است و به خشكي، گرما و خـاك ضـعيف بـسيار              

باشد ولي در مقابل سنگيني بـرف و بادهـاي طوفـاني             بردبار مي 

شـدت   بردباري اين گونه به شرايط اقليمي به      ). ۱۰(مقاوم نيست 

هاي  اين گونه تنش  . گذارد روي بقا، رشد و گسترش آن تأثير مي       

ــق برخــي ســازگاري  ــوژيكي و  خــشكي را از طري هــاي فيزيول

هـاي    از خـاك   كند و روي دامنه وسيعي     شناسي تحمل مي   ريخت

كنـد    کاري شده توسط انسان رشد مـي       هاي دست  طبيعي و خاك  

ــه   . )۱۷ و۱۰،۱۴( ــر از جمل ــاد، عرع ــودگي زي ــا آل ــاطق ب در من

و بـه دي اكـسيد      ) ۹(هاي بسيار مقاوم بـه آلـودگي اسـت           گونه

دهنده آلودگي هوا مقاومـت      گوگرد و ديگر اجزاي اصلي تشكيل     

عنوان يک درخت تزئيني     هاين گونه ب   ).۱۵(دهد   بااليي نشان مي  

ــداز  ــرل فرســايش روي شــيب )۱۱(و ســايه ان ــراي کنت ــا،  ، ب ه

هاي شني روي سواحل دريـاي       هاي خطوط ترافيک و تپه     حاشيه

) ۱۲(کـاري و احيـاي جنگـل در مجارسـتان         ، جنگـل  )۱۷(سياه  

تـوان   از کاربرد دارويـي آن نيـز مـي        . گيرد مورد استفاده قرار مي   

د تشنج، ضد کرم و مـسکن در چـين          عنوان داروي قابض، ض    به

  .نام برد) ۷(

  

  منطقه مورد بررسي

اصـفهان،   شـهر  غربـي  شـمال  در واقـع  اصفهان صنعتي دانشگاه

 شـمالي و طـول جغرافيـايي        ۴۳ ˚۳۲جغرافيايي عرض در ايران

۳۱ ˚۵۱  واقـع شـده     متـر  ۱۶۲۶ درياي سطح از ارتفاع  شرقي و

 درجـه  متوسـط  تـر، م   ميلي ۹/۱۰۵ ساالنه بارندگي ميانگين. است

مطالعـات   براسـاس  منطقـه  هاي خاك ،C ۷۴/۱۵◦ساالنه حرارت

 و Aridisols و Entisolsردة  دو در عمـدتاً  شـده،  انجـام  ميداني

 Calcigypsids و Torriorthents، Haplocalcidsبـزرگ    هاي گروه

 با )LS(شني لومي  مطالعه مورد منطقه خاك بافت. گيرند مي قرار

 PHميانگين و مكعب متر سانتي بر گرم ۲/۱ظاهري مخصوص جرم

دسي زيمـنس   ۰۷/۱خاك ) EC(و متوسط هدايت الكتريكي    ۸/۷ 

  ).۱(باشد  مي بر متر

ــيفي    ــه روش توص ــناختي ب ــدادهاي ظهورش ــت روي  در ثب

اصـفهان   صـنعتي  دانـشگاه  محـدوده  در ۱۳۸۲-۱۳۸۸ هـاي   سال

  انجـام (Ailanthus altissima)  پايه عرعر۴روي   سال۴مدت  به

 پايه همسال بوده و در يك       ۴ الزم به ذكر است كه اين        .پذيرفت

اند و از قطر و ارتفاع نسبتاً مشابهي         كاري كاشته شده   دوره جنگل 

 فواصـل  طـول  در گـر  به اين منظـور مـشاهده     . برخوردار هستند 

 هاي گيـاه    پايه به کردن رجوع با حداقل هر دو هفته يكبار     زماني

زنـي، زمـان     از قبيل جوانه   ناختيظهورش مشاهدات ثبت به اقدام

ت رنـگ اجـزاي گيـاهي،       گلدهي، برگدهي، ميوه دهـي، تغييـرا      

 هايي فرم در را هاي آنها  و داده  كند   زمان خزان مي   رسيدن ميوه و  

 ايـن  گيـاه  بـه  مراجعـه  بـار  هر در كرده و  وارد شده تهيه قبل از

  .گردد مي تکميل ها فرم

  

  گياهيهاي  روش كمي كردن مشاهدات رنگ پديده

به منظور بررسي تغييرات رنگ برگ و ميوه در گونه مورد نظـر             

در فواصل زماني حداقل هر دو هفته يكبار عكسبرداري و ثبـت            

بدين منظـور از دوربـين   . است مشاهدات مربوطه صورت گرفته  

 پيکسل اسـتفاده    ۲۰۴۸×۱۵۳۶ با قدرت تفكيك     Canonديجيتال  

اع، جهت و زاويه ثـابتي      ها از ارتف   برداريچنين عكس  هم. گرديد

  .صورت گرفته است

 ژوئـن   ۷ معـادل    ۱۳۸۵اول تيـر    (از زمان شروع پايش كمي      

بـرگ و   (هاي گياهي    حداكثر هر دو هفته يكبار از پديده      ) ۲۰۰۶

.  عكـس گرفتـه شـده اسـت        ۸طور متوسط    گونه مذكور به  ) ميوه

ها در ساعات مختلفي از روز      قابل ذكر است كه اين عكسبرداري     

بايد اين نکته را هم در نظر گرفت که براي پايش            .اند  شدهگرفته  

تغييرات رنگ، بعضي از فصول اهميت بيشتري دارند، براي مثال        

كننـده در فـصول    ها در مورد درختـان خـزان   تغييرات رنگ برگ  

تـر از فـصول       پاييز و بهار به مراتب بـسيار بيـشتر و بـا اهميـت             

افـزار    رنـگ از نـرم    براي بررسي کمـي     . تابستان و زمستان است   

هايي استفاده شده     چنين از عکس   هم. فتوشاپ استفاده شده است   

 ها و  هايي از برگ    قسمت. که نشانگر وضعيت عمومي گياه باشند     

تري داشته و از وضوح       شوند که رنگ يکنواخت     ميوه انتخاب مي  

ــند  ــوردار باش ــافي برخ ــده   . ک ــت ش ــگ يکنواخ ــپس از رن س

   RGBسيـستم   . شود   قرائت مي   آن RGBشود و     برداري مي  نمونه
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  فرم نمونة ثبت مشاهدات رنگ برگ. ۱جدول

  رديف  فصل  تاريخ  مدت پايش به روز  RGB  رنگ

-  -  -  -  -  ۱  

-  -  -  -  -  ۲  

  

 و (Green)، ســـبز(Red)ترکيبـــي از بانـــدهاي رنگـــي قرمـــز 

در نهايـت   . كنـد    تغييـر مـي    ۲۵۶است و بين صفر تا      ) Blue(آبي

 بازسـازي   Wordافـزار     در نوشـت   RGBدست آمـده از      هاعداد ب 

تهيه طيف رنگي هر پديده با استفاده از بازسازي رنگ          . شوند  مي

  .پذير است  امكان۱جدول در جداولي مشابه 

  

  2G-RBروش محاسبه شاخص رنگ 

هاي مختلف گياه در ارتباط با روشنايي محيط اطـراف           رنگ بخش 

يله محاسـبه  وسـ  تواند به ته رنگ هر رنگي مي    . متفاوت خواهد بود  

درصد هريک از باندهاي رنـگ محاسـبه شـود، در ايـن صـورت               

هـا را     تواند صرف نظر از روشنايي محـيط خـصوصيت پديـده            مي

از اين مسئله در رسم نمودار تغييـرات رنـگ اسـتفاده            . نشان دهد 

ايـن  . تواند امکان آناليز کمي در آينده را فراهم کند          شود که مي    مي

 روشني نرمـال شـده    "بلي تحت عنوان    تر در مطالعات ق    شيوه پيش 

)Normalized brightness( "    شـرح داده شـده بـود)نمـودار  ).۱۶ 

هـا در     تغييرات رنگ برگ و ميوه گونه مـذكور بـه تفكيـك سـال             

چنـين در بررسـي      آنهـا هـم   .  آورده شـده اسـت     ۱-۸هـاي     نمودار

كننـده بـا اسـتفاده از تـصاوير دوربـين            هاي خزان   سبزينگي جنگل 

توانـد بـراي      هاي رنگـي مـي      ريافتند كه تفاضل بين باند    ديجيتال د 

آنها شاخصي تحت عنـوان     . درك بهتر تغييرات رنگ استفاده شود     

2G-RBصورت زير تعريف كردند  به:  

  RGBمجموع اعداد / رنگ عدد رقومي باند= درصد باند رنگ 

]۱[  

  :عنوان مثال به

 R / R G B 100 R%     

 2G RB green DN red DN       

              green DN blue DN    

   2 green DN red DN blue DN        

 DN digital number   

]۲[  

كه عكسبرداري در بررسي حاضر در ساعات مختلفـي          از آنجايي 

از روزهاي سال صـورت گرفتـه اسـت، بنـابراين بـراي حـذف               

صـد   از در 2G-RBدست آوردن شاخص رنگ هتأثيرات نور در ب

اسـتفاده  ) DN(نسبي باندهاي رنگ به جاي اعداد ديجيتال رنگ        

 براي هر کدام از بانـدهاي       ۱بنابراين الزم است ابتدا معادله      . شد

  . استفاده شود۲دست آيد و سپس از آنها در معادله  هرنگ ب

ثيرگـذار بـر    أكه دما يكي از پارامترهاي مهم ت       با توجه به اين   

  ي دمـا بـا شـاخص رنـگ    رنگ اجزاي گيـاهي اسـت، همبـستگ       

2G-RB    به اين منظـور ابتـدا متوسـط       .  مورد بررسي قرار گرفت 

 مـاه  هـر  در روزانـه  دماهـاي  متوسـط  ميـانگين  از ماهانـه  دماي

 و حـداقل  دمـاي  ميـانگين  از روزانه دماي متوسط. آمد دست هب

 بـه  مربـوط  هـا  داده ايـن  .آمده است  دست هب روز هر در حداکثر

 از و اصـفهان  صنعتي دانشگاه به ناسيهواش ايستگاه ترين نزديک

 شـاخص   .اسـت  شـده  تهيـه  اصـفهان  استان هواشناسي سازمان

 ۲ طبق معادله RGB نيز از ميانگين باندهاي رنگي  2G-RBرنگ

هـا   سپس براي آگاهي از وضعيت داده     . دست آمد  هبراي هر ماه ب   

 اعمال شـد و     SPSSافزار   آزمون نرماليته بر روي آنها توسط نرم      

ها از آماره توصـيفي ضـريب        خص شدن نرمال نبودن داده    با مش 

همبستگي اسپيرمن براي بررسي همبستگي بين دمـا و شـاخص           

2G-RB  افزار    در نرمSPSS        ۵جدول   استفاده شد كه نتايج آن در 

  .آورده شده است

  

  نتايج

   هاي  رويداد ظهور گران ميانگين زمان    هاي مشاهده   با توجه به فرم   



  … در شمال )Ailanthus altissima( ظهورشناسي گونه عرعرپايش

۲۹  

  ۱۳۸۲-۱۳۸۸هاي  هاي ظهورشناسي گونه عرعر در سال رويدادزمان ظهور . ۲جدول

  هاي ظهورشناسي رويداد

  سال
  ها ظهور ميوه  دهي كامل برگ  هاي اوليه برگ ظهور  ها ظهور گل

   تير٤  *  *   خرداد٧  ١٣٨٢

  *   ارديبهشت٥  فروردين ٨   ارديبهشت١٢  ١٣٨٣

   خرداد٢٥  ارديبهشت ٧  فروردين ١٠   ارديبهشت٢١  ١٣٨٤

   خرداد١٧  *  *  *  ١٣٨٥

  تير ٩   ارديبهشت١٥  ارديبهشت ١   خرداد٣  ١٣٨٦

  خرداد ١١   فروردين٢٢   فروردين٧   ارديبهشت١١  ١٣٨٧

  خرداد ٦   ارديبهشت١٠   فروردين٨   ارديبهشت١٢  ١٣٨٨

  فاقد آماربرداري: *

  

دست آمـد     به۱۳۸۲-۱۳۸۸ هاي  سال در عرعر گونه ظهورشناسي

 نـشان داده    ۲جـدول ياه در   كه براساس توالي فنولوژي در اين گ      

  .شده است

که برگ و ميوه دو جزء اصلي گونـه مـورد مطالعـه              از آنجايي 

طـور   هستند، بنابراين تغييرات رنگ هر يک از ايـن دو پديـده بـه             

جداگانه بررسي گرديد و ميـانگين ماهانـه آنهـا تعيـين و بـه ايـن                

 ۴ و ۳جـداول  ترتيب جداول طيف رنگي آنها تشکيل شد کـه در   

  .آمده است

الزم به ذكر است كه براي رسم نمودار تغييرات رنـگ ميـوه             

ها با دو رنـگ مـشاهده شـده     هايي كه ميوه   در ماه  )۲ و   ۱شکل  (

  .هاي مربوط به سال جديد استفاده شده است تنها از رنگ ميوه

  

  گيري بحث و نتيجه

هـا از نيمـه    توان دريافت كه ظهور بـرگ   مي۲با توجه به جدول     

شود و معموالً تا برگدهي كامل يـك     ردين ماه شروع مي   اول فرو 

گلدهي اين گونه در نيمه دوم ارديبهشت       . انجامد  ماه به طول مي   

ها معموالً از نيمه      تا نيمه اول خرداد ماه است و زمان ظهور ميوه         

در برخـي گزارشـات زمـان       . دوم خرداد تا اوايل تير مـاه اسـت        

و برگـدهي  ) يل ارديبهـشت اوا(زني اين گونه اواخر آوريل   جوانه

 )۴(گزارش شـده اسـت    )  ارديبهشت ۳۰( مي ۲۰كامل در حدود    

ـ         كه در مقايـسه بـا يافتـه        خيري در ظهـور    أهـاي ايـن بررسـي ت

تواند بـه    اين اختالف مي  . دهد  رويدادهاي ظهورشناسي نشان مي   

فاكتورهايي از جملـه ارتفـاع از سـطح دريـا، ميـزان بارنـدگي،               

 ميـزان سـاعات آفتـابي در روز،         متوسط درجه حـرارت ماهانـه،     

عـالوه   هب. ميزان مواد غذايي موجود در خاك و غيره مرتبط باشد         

اختالف مكاني، فاصله جغرافيايي و بيش از يـك دهـه اخـتالف      

توجيح تواند  زماني دو تحقيق انجام شده تفاوت مشاهدات را مي 

در . در رابطــه بــا گلــدهي گزارشــات مختلفــي وجــود دارد. كنــد

ها از اواسط آوريل تا جـوالي        شمالي بسته به ارتفاع، گل    آمريكاي  

در منـاطق   ). ۱۴(شـوند     ظـاهر مـي   ) اواخر فروردين تا اواخر تير    (

آغـاز  ) اواخـر ارديبهـشت   (اي فرانسه گلدهي اواسط مـي         مديترانه

مـاه اصـلي    ) تيـر (كه در اروپاي مركزي جوالي       شود، در حالي    مي

هاي پـايش درختـان    شبكهشايد بتوان با توسعه     ). ۸(گلدهي است   

  .خطوط هم پديدار را در آينده براي اين درخت ترسيم نمود

 از طيف رنگي حاصل مشخص است كـه ايـن           ۳جدول  در  

شـوند،   هايي به رنگ جگـري روشـن ظـاهر مـي           درخت با برگ  

اي در   تدريج رنـگ تيـره     سپس به رنگ سبز روشن در آمده و به        

 پاييز كمي به زرد متمايل      طول تابستان به خود گرفته و نهايتاً در       

تـري روي    مـدت طـوالني    هـا بـه    اگر برگ . كند شده و خزان مي   

هاي ديده شده    تفاوت. يابند اي مي  درخت باقي بمانند رنگ قهوه    

هاي مختلف را شايد بتوان به شرايط محيطي و نوسانات           در سال 

  .اي ارتباط داد پايه



  ۱۳۹۲تابستان / چهارم شماره  / ومدسال / کاربردي اکولوژي

۳۰  

  )۲۰۰۶- ۲۰۰۹(هاي   در سال(Ailanthus altissima) عرعرمتوسط ماهانه تغييرات رنگ برگ در درخت. ۳جدول 

 ماه فصل
 (R-G-B)  
۲۰۰۶  

 (R-G-B)  
۲۰۰۷ 

 (R-G-B)  
۲۰۰۸ 

 (R-G-B)  
۲۰۰۹ 

رنگ 

  برگ

۲۰۰۶ 

  رنگ برگ

۲۰۰۷ 
  رنگ برگ

۲۰۰۸ 
  رنگ برگ

۲۰۰۹  

  * * -  ۱۵۵-۸۸- ۴۰ * * - فروردين

  بهار    -  ۱۳۳-۱۰۳- ۵۹  ۱۰۵-۱۲۷- ۶۱  ۸۱-۱۰۴- ۶۱ - ارديبهشت

    -  ۱۰۶-۱۴۲- ۸۰  ۸۶-۱۳۰- ۶۴  ۹۴-۱۳۸- ۶۰ - خرداد

      ۹۶-۱۳۶- ۷۷  ۹۱-۱۲۶- ۹۵  ۸۳-۱۳۳- ۶۳  ۷۳-۱۲۱- ۴۴ تير

 تابستان      ۱۰۵-۱۴۱- ۶۰  ۹۹-۱۳۳- ۸۷  ۸۳-۱۲۶- ۷۱  ۹۸-۱۲۴- ۸۸ مرداد

      ۹۹-۱۲۹- ۶۵  ۱۰۳-۱۳۹- ۶۹  ۹۴-۱۴۳- ۸۲  ۱۱۰- ۱۴۲-۱۱۵ شهريور

      ۹۴-۱۲۷- ۶۱  ۱۰۹-۱۴۵- ۶۶  ۹۲-۱۳۶- ۷۸  ۱۲۳- ۱۶۱-۱۳۰ مهر

 پاييز      ۱۲۸-۱۴۳- ۶۶  ۱۰۲-۱۲۹- ۳۹  ۱۳۷- ۱۷۱-۱۰۷  ۱۳۸- ۱۷۲-۱۱۱ آبان

 *    *  ۱۶۹-۱۶۶- ۸۴  ۱۱۶-۱۲۷- ۷۲  ۱۰۹-۱۲۶- ۵۲ آذر

 * *  * * *  ۱۶۳-۱۳۳- ۹۶ * دي

 زمستان * * * * * * * * بهمن

 * * * * * * * * اسفند

  فاقد اطالعات: -   فاقد برگ: *

  

والً در اواسط خرداد تا اوايل تيـر        ها به رنگ سبز معم      ظهور ميوه 

هـاي سـال      طور همزمـان بـا ميـوه        و به  )۴جدول  (افتد    اتفاق مي 

هـاي جديـد همچنـان بـر          گذشته كه تا مدتي پس از ظهور ميوه       

بنابراين در طـي    .  است  مانند، قابل مشاهده    روي درخت باقي مي   

هاي عرعر با دو رنگ متفـاوت بـر روي درخـت              ها ميوه   ه  اين ما 

شود ولي معموالً پس از آن تغييرات رنـگ براسـاس              مي  دهمشاه

ها   الزم به ذكر است كه دوام ميوه      . شود  هاي جديد دنبال مي     ميوه

به رنگ سبز كوتاه است و اين شايد بـه مـصادف شـدن ظهـور                

هـا در    برخـي از ميـوه    . ها با گرمـاي تابـستان مـرتبط باشـد           ميوه

   RGB بـا عـدد      باالترين نقاط تاج درخت به رنگ قرمز روشـن        

كـه گزارشـات    آيند كه با توجـه بـه ايـن        در مي ) ۴۵-۱۱۶-۱۵۸(

دهـد در    مقاله حاضر وضعيت ميانگين و متعـارف را نـشان مـي           

 در سـال    )۵(كومبس. رنگ كلي ميوه در آن ماه ادغام شده است        

هاي بالدار يا سامار اين گيـاه          نيز اشاره كرده است كه ميوه      ۱۹۹۵

شـود و درختـان مـاده آن را           نگ مي گاهي پس از رسيدن قرمز ر     

  . سازد زيباتر مي

وقتي نمودار يك رنگ نسبت به رنگ ديگـر تفـوق دارد بـه              

كـه   شود، زمـاني    اين معنا است كه آن پديده به آن رنگ ديده مي          

دهنـده   دو يا هر سه باند رنگ با همديگر تالقي پيدا كنند نـشان            

ند رنگي بر بقيه    تغيير در رنگ پديده است و از آنجا به بعد آن با           

هاي مربوط به تغييرات      با توجه به نمودار   . تفوق پيدا خواهد كرد   

ها به رنگ سبز  توان دريافت كه معموالً ظهور برگ رنگ برگ مي

ها با اين     در حدود اواخر فروردين اتفاق افتاده است ودوام برگ        

اين در حالي است كـه در اواخـر مـاه           . رنگ نسبتاً طوالني است   

شــود كــه  ي بانــد رنگــي ســبز و قرمــز مــشاهده مــيآبــان تالقــ

 در  ۲۰۰۹در سـال    . هـا اسـت     دهنده انقالب رنگ در بـرگ      نشان

ابتداي سال تفوق باند قرمز بر سـبز را شـاهد هـستيم كـه ايـن                  

هاي نـو ظهـور اسـت كـه معمـوالً بـه رنـگ                 دليل برگ  همسئله ب 

جگري است و پس از گذشت مدت زمـاني بـه رنـگ سـبز در                

هـاي عرعـر را بـه         ظهور بـرگ   )۱۱( يك و ساموئل  كوار. آيد  مي

در مطالعـه حاضـر در      . انـد  رنگ جگري روشن توصـيف كـرده      

هاي كـامالً بـاز        براي پايش رنگ از برگ     ۲۰۰۸-۲۰۰۶هاي    سال

  .شده استفاده شده است

  تـوان    هاي مربوط به تغييرات رنگ ميـوه مـي          با توجه نمودار  



  … در شمال )Ailanthus altissima( ظهورشناسي گونه عرعرپايش

۳۱  

  )۲۰۰۶- ۲۰۰۹(هاي  در سال(Ailanthus altissima)  در درخت عرعرمتوسط ماهانه تغييرات رنگ ميوه. ۴جدول 

  ماه فصل
(R-G-B)  
۲۰۰۶  

(R-G-B)  
۲۰۰۷ 

(R-G-B)  
۲۰۰۸ 

(R-G-B)  
۲۰۰۹ 

رنگ 

  ميوه

۲۰۰۶ 

رنگ 

  ميوه

۲۰۰۷ 

رنگ 

  ميوه

۲۰۰۸ 

  ميوهرنگ 

۲۰۰۹  

    -   ۱۶۰- ۱۲۷- ۸۹  ۱۳۸- ۱۰۱- ۶۶  ۱۳۸- ۱۰۹- ۸۰ -  فروردين

    -   ۱۴۴- ۱۱۳- ۷۷  ۱۷۸- ۱۳۱- ۶۰  ۱۳۸- ۱۱۰- ۷۷ -  ارديبهشت

  بهار

  ۱۳۷- ۱۰۵- ۵۲ -  خرداد

۱۶۷  

۱۸۸  

۴۹  

۱۴۹  

۱۱۴  

۵۴  

۱۱۷  

۱۴۱  

۸۰  

۱۵۹  

۱۳۷  

۱۰۶  

 -      

 تير

۱۹۶  

۲۰۸  

۱۰۳  

۱۷۵  

۱۵۳  

۵۳  

۱۴۹  

۱۶۳  

۵۵  

۱۷۶  

۱۵۲  

۹۶  

۶۴ -۱۸۶ -۱۷۱  

۱۴۰  

۱۶۸  

۶۰  

۱۵۰  

۱۲۳  

۸۱  

       

      ۱۷۸- ۱۶۶- ۸۳  ۱۸۲- ۱۷۳- ۶۶  ۱۴۵- ۱۷۷- ۷۲  ۱۸۰- ۱۷۱- ۱۱۶ مرداد

 تابستان

      ۱۶۷- ۱۴۴- ۷۳  ۱۷۰- ۱۴۴- ۶۸  ۱۹۰- ۱۸۰- ۹۵  ۱۹۹- ۱۸۶- ۱۴۷ ريورشه

      ۱۷۷-۱۴۰-۱۰۱  ۱۹۰- ۱۵۶- ۹۶  ۱۶۶- ۱۶۲- ۱۰۳  ۱۶۴- ۱۵۴- ۱۳۴ مهر

 پاييز      ۱۸۲- ۱۶۱- ۱۳۵  ۱۷۶- ۱۴۰- ۷۲  ۱۳۵- ۱۱۶- ۹۱  ۱۶۱- ۱۵۱- ۱۳۱ آبان

      ۱۵۳- ۱۳۳- ۱۱۶  ۱۶۰- ۱۳۹- ۱۱۹  ۱۵۹- ۱۳۶- ۱۰۷  ۱۵۱- ۱۱۹- ۷۶ آذر

      ۱۶۱- ۱۲۹- ۹۳  ۱۵۶- ۱۳۰- ۱۰۵  ۱۵۴- ۱۱۷- ۷۹  ۱۲۸- ۱۰۰- ۷۲ دي

 زمستان  -   *  ۱۴۹- ۱۲۳- ۹۸ *  ۱۴۴- ۱۱۳- ۸۵ * بهمن

  -   *  ۱۶۹- ۱۴۸- ۱۲۷  *  ۱۳۴- ۱۱۰- ۹۰ * اسفند

  فاقد اطالعات: -فاقد عكسبرداري        : *

  

            
  

            
  ۲۰۰۶-۲۰۰۸هاي   نمودار تغييرات رنگ برگ درخت عرعر در سال.۱شكل 

 ۲۰۰۷سال : ب ۲۰۰۶سال:الف

 ۲۰۰۹سال : د ۲۰۰۸سال:ج
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  ۲۰۰۶-۲۰۰۹هاي  نمودار تغييرات رنگ ميوه درخت عرعر در سال. ۲شكل 

  

بـر بانـد    ) R(مشاهده كرد كه در ابتداي سال باند رنـگ قرمـز          

هاي قديمي    رنگ سبز تفوق دارد كه اين مسئله مربوط به ميوه         

مانـده اسـت     سال قبل است كه همچنان بر روي درخت بـاقي         

هاي تازه به رنگ سـبز ظهـور     ميوهاما پس از گذشت چند ماه  

ها اسـتفاده شـده و از        كند كه براي پايش رنگ از اين ميوه         مي

هــاي قــديمي مــورد پــايش قــرار  اينجــا بــه بعــد ديگــر ميــوه

ها به رنگ سبز بـيش از دو          معموالً ماندگاري ميوه  . گيرند نمي

هـا شـروع بـه     انجامد و پس از آن رنگ ميـوه       ماه به طول نمي   

كند و اين باعث تفوق بانـد رنـگ قرمـز بـر                مي اي شدن   قهوه

ــي ــبز م ــودار. شــود س ــال  روي نم ــه س ــوط ب ــاي مرب ــاي  ه   ه

دهنـده   شود كه نشان     دو محل تالقي مشاهده مي     ۲۰۰۹- ۲۰۰۷

هاست با اين تفـاوت كـه اولـين تالقـي             انقالب در رنگ ميوه   

مربوط به ظهور ميوه به رنگ سبز اسـت ولـي دومـين تالقـي           

  .باشد اي شدن مي گ ميوه از سبز به قهوهمربوط به تغيير رن

گزارش رنگ اجزاي گياهي در طـول زمـان بـا سـه عـدد               

RGB 2 ولــي بــا اســتفاده از شــاخص شــود،  بيـان مــيG-RB 

طور همزمـان توسـط يـك عـدد بيـان            تغييرات هر سه باند به    

توان بـا اسـتفاده از       حسن اينكار در اين است كه مي      . شود مي

رهاي محيطي از جمله دما را بـر       اين شاخص همبستگي پارامت   

توان   مي ۵جدول  با توجه به    . روي تغييرات رنگ بررسي كرد    

داري بين متوسط دماي ماهانه      دريافت كه رابطه مثبت و معني     

) بـرگ و ميـوه    (و شاخص رنگ مربوط به هر دو جـزء گيـاه            

  .وجود دارد

هاي ظهورشناسي به وضوح      كه پديده  گيري كلي اين   نتيجه

باشـند از     تغييرات اقليمي هستند و بيانگر آنها مـي       ثير  أتحت ت 

هـــاي  ايـــن رو انتخـــاب روش مناســـب در ثبـــت رويـــداد

چنانچـه در  . ظهورشناختي از اهميت زيادي برخـوردار اسـت       

 كـامالً  RGBشود برخورد باندهاي رنگي     اين بررسي ديده مي   

هاي گياهي اسـت مـثالً تغييـر رنـگ           گوياي انقالب در پديده   

دهد و تاريخ آن بـر روي         ا كامالً كمي نشان مي    برگ و ميوه ر   

گر قابل نمايش خواهـد       هاي بدون دخالت نظر مشاهده      نمودار

  هاي ظهورشناسي از طريق آنـاليز        روش كمي ثبت رويداد   . بود

 ۲۰۰۷سال : ب ۲۰۰۶سال:الف

 ۲۰۰۹سال : د ۲۰۰۸سال :ج
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  ۲۰۰۶-۲۰۰۹هاي  و متوسط دماي ماهانه درسال2G-RBشاخص  بين )r2(اسپيرمن مقادير همبستگي .۵جدول 

  زمان پايش

  )يالديسال م(

  ضريب همبستگي

  )ميوه(

  تعداد نمونه

  در سال

  سطح

  دار معني

  ضريب همبستگي

  )برگ(

  تعداد نمونه

  در سال

  سطح

  دار معني

۲۰۰۶  *۷۸/۰  ۷  ۰۴۱/۰  **۸۱/۰  ۶  ۰۰۱/۰  

۲۰۰۷  **۹۶/۰  ۱۲  ۰۰۰/۰  **۸۵/۰  ۹  ۰۰۴/۰  

۲۰۰۸  *۷۱/۰  ۱۰  ۰۳۰/۰  *۷۶/۰  ۸  ۰۴۳/۰  

۲۰۰۹  *۸۲/۰  ۱۲  ۰۰۱/۰  **۸۶/۰  ۸  ۰۰۶/۰  

  دار در سطح يك درصد معني: **دار در سطح پنج درصد             معني:*

  

صورت كمي و رسـم      هها و تعيين رنگ اجزاي گياهي ب        عكس

هــاي تغييــرات رنــگ بــرگ و ميــوه امكــان بررســي   نمــودار

توانـد    كنـد كـه تـا حـدي مـي           صورت كمـي را فـراهم مـي        هب

هـا   مشكالت روش توصيفي از جمله تعيين زمان دقيق پديـده         

  .گر را رفع كند و خطاهاي ناشي از ثبت مشاهده
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