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مـطالعه فنولوژی دو گونه Dactylis glomerata و 
Agropyron intermedium در مراتع الموت قزوين 

چکیده
 گونه هاي گیاهي مناطق رويشی مختلف، از مراحل فنولوژيکی متفاوتی نیز برخوردار هستند. برای ورود و خروج دام به اين مناطق 
رويشی نیاز به مطالعه و بررســی مراحل مختلف فنولوژی گیاهان منطقه می باشد. به طور کلی جهت تشخیص آمادگی مرتع برای 
ورود دام داشــتن اطالعات از فنولوژی گیاهان و خاک مرتع الزم می باشــد. اين تحقیق در مراتع نیمه استپی کوهستانی الموت 
 Dactylis glomerata قزوين واقع در 100 کیلومتری شمال شــرقی قزوين به مدت 4 سال )1389-1386( انجام شد. از هر گونه
)کالس خوشــخوراکی 1( و Agropyron intermedium )کالس خوشخوراکی 2( 10 پايه انتخاب گرديد. اطالعات مربوط به مراحل 
 A. فنولوژی هر دو گونه هر 15 روز در مرحله رويشی و 7 روز در مرحله زايشی اندازه گیری و ثبت گرديد. نتايج نشان داد که گونه
intermedium رشد رويشی را از اوايل ارديبهشت ماه شروع کرده، از نیمه اول خرداد ماه وارد مرحله گلدهی شده و بذردهی آن 
از اوايل تیرماه شروع می شود. رشد رويشــی گونه D. glomerata نیز از نیمه دوم ارديبهشت شروع و در خرداد ماه وارد مرحله 
گلدهی شده و از اواسط خرداد ماه مرحله بذردهی اين گونه شروع می شود. نتايج نشان داد شروع و طول دوره های رويشی اين دو 

گونه تحت تأثیر درجه حرارت و بارندگی قرار دارد. 
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Phenological studies of Dactlyis glomerata and Agropyron intermedium in Alamot rangelands, Ghazvin 
province By: S. Rashvand, Member of Scientific Board of Agricultural and Natural Resources Research Center of 
Ghazvin, Iran. H. Yeganeh, Assistant Professor of Range and Watershed Faculty, Gorgan University of Agricultural 
Sciences and Natural Resources, Iran. A. Sanaei, Ph.D. Student in Range Management, Faculty of Natural Resources, 
University of Tehran, Iran. (Corresponding Author; Tel: +989149402087).
Plant species has a particular time period for growing readiness and grazing at a particular time must also stop. 
Moreover, rangeland soil is ready only in certain times to sever livestock. Without understanding these characteristics, 
determining the grazing season and livestock management and grazing is not possible. With this study, the revising 
of grazing rangeland management programs in similar areas with similar vegetation will be possible. So in order 
to determine the timing of entry and exit of livestock to and from rangeland this study was carried out in a semi-
steppe rangeland in Alamot of Ghazvin province, 100 km North eastern of Ghazvin five years from 2006 to 2010. 
In this study, first selected floristic list of rangeland species and selected 2 valuable and important species. The two 
studied grass species was Dactylis glomerata (class I) and Agropyron intermedium (class II). So information of 
phenology plant noted in 2 stages: growth stage in every 15 days and reproductive stage in every 7 days. The results 
showed that A. intermedium starts its vegetative stage at beginning of (April), their flowering time is the half of 
Khordad (June) and its seeding phases start at beginning of Tir (July). In the last week of May, we do the seeding 
phase. Reproductive stage of D. glomerata began from second half of Ordibehesht (May), in Khordad entered at 
the flowering stage and from mid of Khordad (May) start its seeding phase. The results showed that the time of the 
start and end of the species growth varied in the different years in this species affected by rainfall and temperature.

Keywords: Range Readiness, Phenology, Dactlyis glomerata, Agropyron intermedium, Alamot. 

مقدمه
از مشکالت عمده مراتع ایران، عدم مدیریت چرایی بوده که نهایتاً منجر 
به بهره برداری غیر اصولی و نابهنگام از علوفه طبیعی مراتع و همچنین چرای 
بیش از ظرفیت می شود. بر این اساس قسمت اعظم مراتع کشور دارای سیر 
قهقرایی بوده و از نظر وضعیت در زمره مراتع متوســط تا فقیر و خیلی فقیر 
محسوب می شــوند. آمادگی مرتع ایجاب می کند که به گیاهان فرصت داده 
شــود تا مواد غذایی الزم را برای رشد بعدی خود ذخیره نمایند. عدم رعایت 
این امر موجــب تقلیل تدریجی قدرت تولیــد و زادآوری گیاهان و باالخره 
نابودی کامل آنها می گردد. یکی از راه حل های مناسب برای تشخیص زمان 
بهره برداری از مراتع، اســتفاده از مطالعه فنولوژی، شناخت و بررسی تاریخ 
بروز پدیده های زیستی مختلف در گیاهان است. مطالعه فنولوژی گیاهان از 
قرن 18 شروع شد )2000Manzel ,Defila ,.2001, (. فنولوژی مطالعه 
زمان وقوع رخدادهای تکرار شونده چرخه زندگی گیاهان است و تا اندازه ای 
  Yu(بوسیله عوامل محیطی از قبیل درجه حرارت و فتوپریود تعیین می شود
و همکاران، 2003(. طبق نظر Moore و همکاران )1991( فنولوژی شامل 
پنج مرحله جوانه زدن، رویش، طویل شــدن ســاقه ها، زایشي و رسیدن بذر 
باشد. گونه های مختلف گیاهی دارای مراحل متفاوت فنولوژی هستند. دما، 
رطوبت، بارندگی، نور و غیره از جمله عواملی هســتند که به نحوی شــرایط 
مناســب و الزم را برای رشد و نمو گیاهان فراهم می آورند. تنوع این عوامل 
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باعث تغییرات رشــدی در گیاه می شــود. از این رو ارتباط دادن تاریخ بروز 
پدیده های فنولوژیکی گیاه بــا متغیرهای اقلیمی به ویژه دما می تواند پیش 
بینی تاریخ های ظهور آنها مهم و کارســاز باشــد. مطالعات زیادی در زمینه 
فنولوژی گیاهان صــورت گرفته اســت. Habibian )1995( در آزمایش 
ســازگاری گیاهان مرتعی مقاوم به خشــکی در منطقه دشت ارژن فارس به 
 Agropyron trichophorum این نتیجه رسید که از نظر فنولوژی گونه
نســبت به کلیه گونه های تحت بررســی تاًخیر داشته و خشک شدن کامل 
آن تا اوایل مهر ادامــه می یابد. Okubo و  Maenaka )1991( فنولوژی 
گونه های مرتعی منطقه فالت توگاکوشی در چین را بررسی و به این نتیجه 
رسیدند که بیشتر گونه های گیاهی در حدود نیمه جوالی تا اواسط آگوست 
 Leon.به گل می نشینند و از اواسط آگوست تا آخر سپتامبر میوه می دهند
Ruiz  و همــکاران )2011( فنولوژی گیاهان خانواده گندمیان را در اقلیم 
مدیترانه ای مطالعه کردند. بررسی آنها نشان داد در طی سه سال گونه های 
 Hordeum leporinum و Bromus diandrus، Br.matritensis
رشــد گلدهی را از اوایل بهار )نیمه آخر ماه مارس( شروع کردند اما گلدهی 
ســایر گیاهان مانند Dactlys glomerata دیرتر )اواخر آوریل( شــروع 
 Br.matritensis، Hordeum leporinum، Bromus شد. گونه های
diandrus، Hyparrhenia hirta وVulpia geniculata محــدوده 
فنولوژیکی طوالنی تری داشتند.  Zannotti  و  Puppi )2000( به مطالعه 
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فنولوژی 9 گونه گراس در ایتالیا پرداختند. بررســی آنها نشان داد که گونه
 Dactlys رشــد رویشــی را زودتر از  Allopecurus myosuriodes
 glomerata، Bromus hordeacus، poa pratensis، Poa
 Lolium prenne شــروع کرده و گونه Lolium prenne و  trivialis
رشد رویشــی اش را از بقیه گونه ها دیرتر شروع کرد. همچنین نتایج بررسی 
نشان داد که با افزایش هر 100 متر افزایش ارتفاع به اندازه دو روز تأخیر در 
مراحل رویشی اتفاق می افتد Ghelijnia . و همکاران )1387( در رابطه با 
فنولوژی گونه Agropyron pectiniforme بیان کردند که رشد رویشی 
این گونه از اوایل فروردین تا اوایل اردیبهشــت ماه، مرحله گلدهی از اواسط 
 Oshib .اردیبهشت تا اواسط خرداد و رسیدن بذر آن در اول تیرماه می باشد
 Lolium و همــکاران )2011( در رابطه با دوره های فنولوژی گونه Nataj
prenne L. بیان کردند که آغاز فصل رویشــی در این گونه بسته به ارتفاع 
متفاوت اســت و رشد رویشــی در این گونه در مناطق پایین دست از اواخر 
اسفند ماه آغاز شده در حالیکه در مناطق کوهستانی از اوایل فروردین شروع 

می شود.
 Dactylis glomerata گیاهی پایا از خانواده گندمیان، علفی با فرم 
بیولوژیکی چمنی و پرپشت، مقاومت نسبی به سرما و یخبندان می باشد. این 
گونه از مرغوبترین گندمیان مرتعی به شــمار می آید، گیاهی خوشخوراک و 
با تولید علوفه فراوان می-باشــد که با پیشرفت مراحل رویشی، خشبی و زبر 
شــده و از خوشخوراکی آن کاسته می شود. این گونه در بهار به سرعت رشد 
و توســعه کرده و در مراتع از اواســط بهار و تابستان و گاهی در پاییز مورد 
استفاده گاو و گوسفند قرار می گیرد. دامنه ارتفاعی رشد آن از 650-3000 
متر باالتر از ســطح دریا می باشد. Agropyron intermedium گونه ای 
چند ســاله از خانواده گندمیان، دارای ساقه های ماشوره ای به ارتفاع 100 و 
گاهی تا 120 ســانتی متر می باشد. این گونه تا قبل از به بذر نشستن بسیار 
خوشــخوراک بوده و مورد توجه انواع دامها بخصوص گاو می باشــد. گونه ای 
ریــزوم دار بوده که این امر باعث تجدید حیــات و مقاومت آن در برابر چرا 
می شــود. دامنه ارتفاعی آن از 800 تا 2500 بوده و حداقل و حداکثر دمای 

 ،Moghimi( مطلق آن به ترتیب 30- و 40 درجه ســانتی گراد می باشــد
 .)2005

 از آن جایی که بـا داشـتن اطالعات مربوط به فنولوژی گیاهان مي توان 
زمان ورود و خروج دام به مرتع و مدت زمان بهره برداري را طـوري تنظـیم 
نمـــود کـــه بـــه رشد و نمو مطلوب گیاهان خسارتي وارد ننموده و بهره 
بــرداري مطلوب از مراتع نیز به عمل آورد، بنابراین مطالعه فنولوژی گیاهان 
امری ضروری به نظر می رسد، به همین دلیل هدف از مطالعه حاضر مطالعه 
 Agropyron و  Dactlys glomerataمراحــل فنولوژیکــی دو گونــه
intermedium در طول چهار سال در مراتع سایت الموت قزوین می باشد.

مواد و روش ها
الف-منطقه مورد مطالعه

 منطقه مورد مطالعه به مســاحت 4200 هکتار از مراتع ییالقی حوضه 
آبخیز الموت رود می باشــد که در فاصله 100 کیلومتری از شــمال شرقی 
شــهر قزوین و در بخش الموت شرقی واقع شــده، موقعیت جغرافیایی آن 
50  عرض شــرقی بوده و در   ̊31 21̊  36 طول شــمالی و̋  18́   ́7 بین̋ 
ارتفاع 2400 متر از ســطح دریا و جهت شمال غربي قرار دارد. اقلیم منطقه 
مطابــق روش ضریــب دومارتن در حوضه آبخیز آلموت رود، نیمه خشــک 
مي باشــد. ســطح حوضه را به طور عمده کوههایي تشکیل مي دهند که در 
بخشــي از سال پوشیده از برف مي باشند. بارش ساالنه حوضه از حدود 800 
میلیمتر در قسمت های شمال شرقی تا حدود 300 میلیمتر در جنوب غربی 
متغیر است. بررسي منحني آمبروترمیک 30 ساله )شکل 1( در منطقه مورد 
مطالعه نیز نشان دهنده آن است که وضعیت رطوبت در ماه هاي آبان، آذر، 
دي، بهمن، اسفند، فروردین و اردیبهشت باال بوده به طوریکه طول ماههای 
مرطوب 7 ماه و ماههای خشــک 5 ماه می باشــد و نوسانات آن در ماه های 
مرطوب بین46/2 تا 67 میلیمتر می باشد. میزان بارندگی میانگین 30 ساله 
584/4 میلیمتر برآورد شده اســت دمای حداکثر 25، دمای حداقل 2/3 و 

دمای متوسط 13/8 درجه سانتیگراد است.

میانگیناسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتیرخردادارديبهشتفروردينفاکتورسال

1386
10/015/822/023/825/023/318/912/81/71/95/64/013/8دما 

163/286/015/50/02/7064/171/413/515/023/5119/5584/4بارندگي

1387
38/913/9-3/7-14/418/521/621/625/524/317/113/65/8دما 

75/5515/5/605/94/80/572/4223813/7190/9بارندگي

1388
8/415/220/72523/521/31910/15/53/15/98/913/9دما 

87/14812/500326108/535/526/59320/5469/6بارندگي

1389
11/815/623/126/625/222/816/512/14/67/64/79/915دما 

71/51351021976/927/51049/761/8445/4بارندگي

جدول 1- مقايسه مقادير دما )درجه سانتیگراد( و بارندگي )میلیمتر( در مرتع الموت در سالهاي مورد مطالعه طرح
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شکل 1 -منحنی آمبروترمیک منطقه مورد مطالعه در يک دوره آماری 30 ساله

ب-روش تحقیق
در این تحقیق مراحل فنولــوژی دو گونه Dactylis glomerata و 
Agropyron intermedium از گیاهان مرتعی منطقه مورد بررسی قرار 
گرفتند. جهت این امر به مدت چهار ســال از سال 1386 تا  1389 در بازه 
زمانی 15 روزه در مرحله رویشي و 7 روزه در مرحله زایشي اطالعات مربوط 
به پایه های هر دو گونه که ده پایه تقریباً یکسان بودند ثبت و مورد بررسی 
قرار گرفتند. آغاز و خاتمه مرحله رویشی، آغاز و خاتمه مرحله گلدهي، ظهور 
ســاقه هاي گل و خوشه گل، آغاز و خاتمه مرحله رسیدن بذر و مرحله رکود 
رشــد و خشک شــدن گیاه  از مراحل مختلف فنولوژی مورد بررسی در این 

مطالعه بودند.

نتايج
گونه  Agropyron intermedium: جدول شماره )2( مراحل فنولوژیکی 
گونه Agropyron intermedium را نشان می دهد. این گونه با توجه به 
شرایط آب و هوایی منطقه به خصوص دمای محیط، رشد خود را از دهه اول 
اردیبهشــت شــروع و تا دهه اول خرداد ماه ادامه دارد. در این زمان حداقل 
دمــای هوا 12/7 و حداکثر 30/1 درجه ســانتیگراد اســت. طول این مدت 

بســتگی زیادی به درجه حرارت همان سال و به خصوص بارندگی و رطوبت 
ماه های قبل و به خصوص سال های قبل دارد. معموالً طول این دوره حدود 
35-30 روز اســت. گلدهی از نیمه اول خرداد ماه همراه با باال رفتن درجه 
حــرارت هوا آغاز و تا هفته اول تیر ماه ادامــه می یابد. در این مدت حداقل 
دمای هوا 15/7 و حداکثر 32/9 درجه سانتیگراد است. طول این دوره حدود 
30-25 روز اســت. بذردهی در این گونه از دهه اول تیر شروع و به تدریج با 
کم شــدن رطوبت هوا و افزایش گرما تا آخر این ماه و گاه تا اوایل مرداد ماه 
در سال های سرد به طول می انجامد در این زمان، حداقل دمای هوا  15/7 و 
حداکثر 32/9 درجه سانتیگراد است. بذور از اوایل مرداد ماه با شروع گرما و 
خشکی شروع به ریزش می کنند. بعد از طی زمان معین به تدریج اندامهای 
این گونه خشک شــده و بالفاصله پس از خواب موقت، خواب زمستانه گیاه 
شروع می شود و تا شروع فعالیت مجدد گیاه در سال آینده ادامه پیدا می کند 
بنابراین این گونه فاقد رشــد مجدد پاییزه می-باشــد. در این دوره  حداقل 
دمای هوا  14/3 و حداکثر 32/0 درجه ســانتیگراد است. میانگین حداکثر 
ارتفاع گیاه در طول دوره رشــد در طی سال های مورد بررسی 72 سانتیمتر 
است. تطبیق منحنی آمبروترمیک )بارش-دما( با مراحل مختلف فنولوژیک 

در این گونه در شکل های 5-2 نشان داده شده است. 

پديده های حیاتی 
سال

1386138713881389

اواسط اردیبهشت تارشد رویشی 
 اواسط خرداد

هفته اول اردیبهشت تا 
هفته سوم اردیبهشت

اواسط اردیبهشت تا 
هفته اول خرداد

 هفته اول فروردین تا
 اواخر اردیبهشت

اوایل خرداد تا اواخر خردادهفته اول خرداد تا تا اوایل تیراول خرداد ماه تا اول تیر ماهاواسط خرداد تا هفته اول تیرمرحله گلدهی  

اول تیر تا اواسط تیرهفته اول تیر تا آخر تیرهفته دوم تیر تا اوخر تیراواسط تیر تا آخر تیر  مرحله رسیدن بذر

هفته اول مرداد تا اواخر مرحله خشک شدن
هفته آخر تیر تا آخر شهریورهفته اول تیر تا  آخر شهریوراول مرداد تا آخر شهریورشهریور

جدول 2- زمان تقريبی وقوع پديده های مختلف حیاتی گونه  Agropyron intermedium در سالهای مورد بررسی



)پژوهشوسازندگی(179

شماره 103، پژوهش های آبخیزد اری، تابستان 1393

گونه Dactylis glomerata: زمان وقوع مراحــل فنولوژیکی در گونه 
Dactylis glomerata در جدول شــماره )3( نشــان داده شــده است. 
مراحل رویشــی این گونه پس از سپری شــدن خواب زمستانه و با مناسب 
شدن درجه حرارت هوا از نیمه دوم اردیبهشت  شروع می شود. رشد رویشی 
این گونه بسته به درجه حرارت و به خصوص رطوبت هوا و خاک تا هفته اول 
خــرداد ماه ادامه می یابد. حداقل دمای هوا در طول این دوره 9/1 و حداکثر 
24/2 درجه سانتیگراد است. ظهور خوشه ها در این گونه در دهه اول خرداد 
ماه همراه با افزایش دما آغاز می شــود. طول این دوره تا زمان باز شدن گلها 
20 الی 22 روز است. گلدهی همراه با کاهش رطوبت و افزایش درجه حرارت 
هوا شروع می شود. دمای مناسب هوا در این مرحله حداقل 12/5 و حداکثر 
30/1 درجه ســانتیگراد است. مرحله رســیدن بذر نیز از اواسط خرداد ماه 
شــروع می شود بتدریج با گرم شدن هوا و کاهش رطوبت محیط بذور شروع 
به رســیدن می کند که حدود 15 تا 20 روز طول می کشد. بذور در دهه اول 
تیر ماه شــروع به ریزش می کنند که در این زمان حداقل دمای هوا  15/7 

و حداکثر 32/9 درجه سانتیگراد است. این گونه بعد از ریزش بذرهای خود 
به مرور زمان خزان می کند و خواب موقت آغاز می شود. با شروع فصل سرما 
در اوایل آبان ماه، گیاه وارد خواب زمستانه می شود. میانگین حداکثر ارتفاع 
گیاه در طول دوره رشد در طی سال های مورد بررسی 50/1 سانتیمتر است. 
تطبیق منحنی آمبروترمیک )بارش-دما( با مراحل مختلف فنولوژیک در این 

گونه در شکلهای 9-6 نشان داده شده است. 

بحث و نتیجه گیری
از آن جایی که ارتفاع منطقه مورد مطالعه نســبتاً باالست ) 2400 متر 
باالتر از ســطح دریا( و در مناطق کوهســتانی و مرتفع رشد رویشی گیاهان 
با توجــه به وجود برف در ارتفاعات و همچنیــن پایین بودن درجه حرارت 
مناســب جهت رشد گیاهان، دیرتر شروع می شود در نتیجه در منطقه مورد 
مطالعه رشــد رویشــی گیاهان از اردیبهشت ماه شروع می شود )به جز سال 
89( و طبق مطالعات Lambert  و همکاران )2010( شــروع رشد گیاهان 

در ارتفاعات باال غالباً توسط زمان ذوب شدن برف محدود می شود.

شکل 2-  تطبیق منحني آمبروترمیک)بارش- دما( با مراحل مختلف فنولوژي درگونه Agropyron intermedium در سال 86

شکل 3-  تطبیق منحني آمبروترمیک )بارش- دما( با مراحل مختلف فنولوژي درگونه Agropyron intermedium در سال 87
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شکل 4-  تطبیق منحني آمبروترمیک )بارش- دما( با مراحل مختلف فنولوژي درگونه Agropyron intermedium در سال 88

شکل 5-  تطبیق منحني آمبروترمیک )بارش- دما( با مراحل مختلف فنولوژي درگونه Agropyron intermedium در سال 89

پديده های حیاتی 
سال

1386138713881389

اواسط اردیبهشت تا اواسط رشد رویشی 
اواسط اردیبهشت تا آخر اول اردیبهشت تا آخر اردیبهشتخرداد

اردیبهشت
 هفته اول فروردین تا هفته اول 

اردیبهشت

هفته اول خرداد ماه تا 19 اول خرداد تا هفته دوم خرداد اواسط خرداد تا هفته اول تیرمرحله گلدهی  
خرداد

هفته دوم اردیبهشت تا هفته اول 
خرداد

18 خرداد تا 25 خرداد ماه  26 خرداد تا هفته اول تیر ماه  اواسط خرداد تا اواخر خرداداواسط تیر تا آخر تیر  مرحله رسیدن بذر

اوایل تیر تا  آخر تیر9 تیر ماه تا 27 مرداد ماهآخر خرداد تا 16 شهریورهفته اول مرداد تا اواخر مردادمرحله خشک شدن

جدول 3- زمان تقريبی وقوع پديده های مختلف حیاتی گونه Dactylis glomerata در سالهای مورد بررسی
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شکل 6- تطبیق منحني آمبروترمیک )بارش- دما( با مراحل مختلف فنولوژي در گونه Dactylis glomerata در سال 86

شکل 7- تطبیق منحني آمبروترمیک )بارش- دما( با مراحل مختلف فنولوژي در گونه Dactylis glomerata در سال 87

شکل 8- تطبیق منحني آمبروترمیک )بارش- دما( با مراحل مختلف فنولوژي در گونه Dactylis glomerata در سال 88
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شکل 9- تطبیق منحني آمبروترمیک )بارش- دما( با مراحل مختلف فنولوژي در گونه Dactylis glomerata در سال 88

شکل 10- راهنمای شکل ها

 Oshib Nataj و همــکاران )2011( نیز بیــان کردند که آغاز فصل 
رویشــی در گیاهان بســته به ارتفاع متفاوت است و رشد رویشی در مناطق 
 Kudo  و Suzuki .پایین دست زودتر از مناطق کوهستانی شروع می شود
)1999( نیز در مطالعه فنولوژی گلدهی گیاهان تحت تأثیر زمان آب شــدن 
برف بیان کردند که بیشــتر تغییرات الگوی گلدهی در سطح جوامع گیاهی 
که در امتداد جریان ذوب برف دیده می شود به وسیله اختالف درجه حرارت 
سایتها بعد از ذوب شــدن برف تحریک می شود در نتیجه زمان ذوب شدن 
برف هــم بر الگوی فنولوژیکی گونه های گیاهی به صورت فردی و همچنین 
بر الگوی گلدهی همه جامعه اثر می گذارد. ارتفاع، شــیب و جهت شیب نیز 
به دلیل اثرگذاری این عوامل بر درجه حرارت، ذوب شــدن برفها و رطوبت 
خاک بر فعالیتهای فنولوژیکی گیــاه اثر می گذارند. به طور کلی نمودارهای 
فعالیت فنولوژیکی دو گونه در سال های مختلف مورد بررسی، نشان می دهد 
که به علت خشــکی محیط و باال بودن درجه حرارت در ســال 1387 رشد 
رویشی زودتر از سالهای دیگر شروع شده و اکثر مراحل فنولوژیکی در مدت 
زمان کوتاهی کامل می شوند. به طوری که از زمان پایان ریزش بذر تا خواب 
زمســتانه گیاه مدت زمان طوالنی را در حالت رکود سپری می کند. در تأیید 
این مطلب Lesica و Kittelson )2010( بیان کردند که درجه حرارت باال 
همراه با بارندگی کم، گلدهی زود هنگام گیاهان را به دنبال دارد و در نتیجه 
گیاهان زودتر مراحل رویشی خود را به پایان می رسانند. در سال 1386 که 
جزء ســال مرطوب محسوب شــده، مدت زمان دوره رشد و فعالیت گیاهان 

مرتعی طوالنی تر می باشــد که این نتایج با یافته های Mirhaji و همکاران 
)2010( که بیان کردند دوره فنولوژی گونه ها در ســالهای خنک و پرباران 
طوالنی تر از دوره های خشک می باشــد، مطابقت دارد. در بقیه سال ها که 
جزء سال های میانگین 1388 و نزدیک به میانگین 1389 محسوب می شود، 
مراحل فنولوژیکی گیاهان حدود 2 الی 3 هفته زودتر شــروع شده و همین 
مدت زودتر از سال های مرطوب تمام می شود. از این نظر مدت زمان استفاده 
از مرتع در خشکسالی ها حدود 6 هفته کاهش یافته و بالعکس در تر سالی ها 
افزایش می یابد. بررسی مقایســه فنولوژي گیاهان در این تحقیق نشان داد 
که شروع رویش گیاهان در خشکسالی های 1387 و 1389 زودتر از سالهای 
دیگــر اتفاق افتاده اســت که به خاطــر باال رفتن درجه حــرارت و کاهش 
 )2002( Mirhaji  و  Akbarzadeh بارندگي مي باشــد که با مطالعــات
و  Mirhaji  و  Sanadgol)2007( مطابقــت دارد. عوامــل محیطــی از 
قبیل بارندگی، درجه حرارت و تابش خورشــید نقش اساسی را در تغییرات 
فنولوژیکی گیاهان از ســالی به ســال دیگر دارنــد )Sanchoz-Mesa و 
همکاران، 2005(. Ackerman و همکاران )1980( در بررســی فنولوژی 
 Atriplex confertifolia،Atriplex canescens چند گیاه بوتــه ای
 ، Artemisia tridentata، Artemisia spinescens،Ephedra
necadensis در نوادا بیان کردند که شــروع رشــد بهاره در این گیاهان 
با مقدار باران و برف زمســتان رابطه دارد. همچنین رطوبت و درجه حرارت 
پایین تأخیر در شروع رشد را به همراه دارند و فنولوژی هر گونه توسط درجه 
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حرارت و رطوبت معینی تعریف شــده اســت. Smith و همکاران )2012( 
فنولــوژی گیاهان آلپی آمریکا را در واکنش به افزایش برف، درجه حرارت و 
نیتروژن بررســی کردند. نتایج حاکی از این بود که فوربها در مقابل افزایش 
گرما و درجه حرارت، زودتر گل دادند و در مقابل افزایش ســطح برف، دیرتر 

گل دادند.
گونــه Agropyrum intermedium  مراحل فنولوژی خود را دیرتر 
از گونه Dactlys glomerata به اتمام می رســاند که این امر می تواند در 
نتیجه وجــود ریزوم و یا مقاومت این گونه به کم آبی باشــد. که این نتایج 
 Ries و Farnk  1995( مطابقــت دارد. نتایج( Habibian بــا یافته های
)1990( نشان داد که درجه حرارت هوا تأثیر بسزایی در فنولوژی گونه های 
Agropyron desertorum و  Agropyron smithii به خصــوص از 
 Agropyrum intermedium  شــروع رشد تا مرحله گلدهی دارد. گونه
در مراتع کوهستانی استان قزوین، به صورت عناصر اصلی تیپ یافت می شود. 
در مرحله رشد رویشــی این گیاه مناسب برای چرای گوسفند می باشد بعد 
از مرحله گلدهی دامهای ســبک تمایل کمتری به چــرای آن دارند. بعد از 
مرحله گلدهی دام سنگین )گاو و آالغ( تمایل بیشتری برای چرای این گونه 
دارند. گونه Dactylis glomerata دارای فرم رویشی گندمی علفی چند 
ســاله است. در مراتع کوهستانی استان قزوین، به صورت گونه همراه با گون 
 Bromus tomentellus،   Festuca:و سایر گندمیان چند ساله ازجمله
ovina و Agropyron intermedium یافت می شود. نتایج این پژوهش 
حاکــی از این اســت که عوامل محیطی از جملــه دو عامل درجه حرارت و 
بارندگی در زمان شروع رشد و دوره رشد گیاهان در سالهای مختلف متفاوت 
می باشــد چنانچه در این مطالعه در ســال 1387 که خشکسالی در منطقه 
اتفاق افتاد رشــد رویشی در گیاهان این منطقه زودتر از سالهای دیگر شروع 
شــد و همچنین در ســال 1386 نیز که تر سالی در منطقه بروز کرد، طول 
دوره رویشی گیاهان مورد مطالعه طوالنی تر می باشد که نتایج  Mirhaji  و  

Sanadgol )2007( نیز با یافته های این پژوهش مطابقت دارد.
در بیــن گونه های مرتعــی دایمی در منطقه المــوت گونه های گندمی 
دایمی نسبت به بوته های دایمی شروع رویش شان زودتر است و حجم علوفه 
ســبز قابل دسترس برای چرای دام سبک ) گوسفند و بز( به نسبت فراوانی 
آن گونــه در مرتع نقش تعیین کننــده ای در تأمین نیاز دام در مرتع دارند. 
 Dactylis مراحــل فنولوژی گونه هــای گندمی دایمی از جملــه؛ دو گونه
glomerata  و Agropyron intermedium نقــش مؤثری در تعیین 
زمان ورود دام برای چوپانــان در منطقه دارد. در ابتدای خرداد ماه بهترین 
زمــان ورود دام به مرتع این 2 گونه در مرحله گلدهی هســتند و بیشــینه 
تولیــد گیاهی را در این زمان در گیاه رخ داده اســت. اصوالً تغییرات تولید 
 ،Lemus( با چگونگي گســتردگي و سطح پوشش تاجي آنها فاحش تر است
2008(، بر این اســاس گونه هایي که پوشش تاجي بیشتري داشتند، سهم 
آنها در تولید مرتع بیشــتر بود. در متوســط چهار سال بررسي حدود 45/6 
 Festuca  درصــد علوفه مرتع توســط 5 گونه گندمــی دایمی شــامل؛
 ovina، Agropyron trichophorum،Bromus tomentellus،
Agropyron intermedium و Dactylis glomerata تولیــد شــد 
کــه 52/4 درصد از کل علوفه مصرف شــده مرتع نیــز از این 5 گونه بود و 
همچنین بیشــترین علوفه مرتع در طول دوره چرا در خرداد ماه توسط دام 
استفاده شود. در این ماه علوفه سبز و شاداب به فراوانی در مرتع، وجود دارد 

و دام تمایل بیشتری برای استفاده از آن را دارد. در ماه های بعدی با کاهش 
رطوبــت خاک و افزایش دما بتدریج ســاقه های گل دهنــده به بذر رفته و 
اندام های گیاهی خشبی می شوند و میزان آب اندام های گیاهی کاسته شده. 
در این مــاه )تیر( بذر ها ریزش می کنند و دام تمایــل کمتری برای تعلیف 
ســاقه های باقی مانده علوفه نیمه خشک دارد لذا شرایط برای خروج دام در 

مرتع را مهیا می نماید.
از آنجایی که برای بهره برداری پایدار و حفظ ســالمت مراتع، هر گونه 
بهره برداری از نظر چرای دام بایــد در مقطع زمانی خاصی از دوران زندگی 
گیاه صورت گیرد، آگاهی و شــناخت مراحل رویشی گونه های گیاهی جهت 
تعیین روش صحیح بهره برداری و زمان مناســب ورود و خروج دام ضروری 
می باشــد، نتایج نشــان داد که با توجه به کمیت و کیفیت علوفه، با رعایت 
ظرفیت چرا و اعمال سیســتم های چرایی، اگر چرای این دو گونه در خرداد 
ماه انجام شود، می توان سالمت این دو گونه را تضمین کرد به طوریکه بتوانند 
در ســالهای دیگر تجدید حیات داشته باشند همچنین ضرورت دارد که در 
خشکســالی ها میزان بهره برداری از این گونه ها با احتیاط بیشــتری جهت 

تولید بذر و تجدید حیات انجام شود.
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