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چکیده

گونههاي گياهي مناطق رویشی مختلف ،از مراحل فنولوژیکی متفاوتی نیز برخوردار هستند .برای ورود و خروج دام به این مناطق
رویشی نیاز به مطالعه و بررســی مراحل مختلف فنولوژی گیاهان منطقه میباشد .بهطور کلی جهت تشخیص آمادگی مرتع برای
ورود دام داشــتن اطالعات از فنولوژی گیاهان و خاک مرتع الزم میباشــد .این تحقیق در مراتع نیمه استپی کوهستانی الموت
قزوین واقع در  100کیلومتری شمال شــرقی قزوین به مدت  4سال ( )1386-1389انجام شد .از هر گونه Dactylis glomerata
(کالس خوشــخوراکی  )1و ( Agropyron intermediumکالس خوشخوراکی  10 )2پایه انتخاب گردید .اطالعات مربوط به مراحل
فنولوژی هر دو گونه هر  15روز در مرحله رویشی و  7روز در مرحله زایشی اندازه گیری و ثبت گردید .نتایج نشان داد که گونه A.
 intermediumرشد رویشی را از اوایل اردیبهشت ماه شروع کرده ،از نیمه اول خرداد ماه وارد مرحله گلدهی شده و بذردهی آن
از اوایل تیرماه شروع میشود .رشد رویشــی گونه  D. glomerataنیز از نیمه دوم اردیبهشت شروع و در خرداد ماه وارد مرحله
گلدهی شده و از اواسط خرداد ماه مرحله بذردهی این گونه شروع میشود .نتایج نشان داد شروع و طول دورههای رویشی این دو
گونه تحت تأثیر درجه حرارت و بارندگی قرار دارد.

کلمات كليدي :آمادگي مرتع ،فنولوژی ،Dactlys glomerata، Agropyron intermedium ،الموت قزوین.
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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 semisteppe 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.

 از این رو ارتباط دادن تاریخ بروز.باعث تغییرات رشــدی در گیاه میشــود
پدیدههای فنولوژیکی گیاه بــا متغیرهای اقلیمی به ویژه دما میتواند پیش
 مطالعات زیادی در زمینه.بینی تاریخهای ظهور آنها مهم و کارســاز باشــد
) در آزمایش1995( Habibian .فنولوژی گیاهان صــورت گرفته اســت
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
) فنولوژی1991( Maenaka  وOkubo .آن تا اوایل مهر ادامــه مییابد
گونه های مرتعی منطقه فالت توگاکوشی در چین را بررسی و به این نتیجه
رسیدند که بیشتر گونههای گیاهی در حدود نیمه جوالی تا اواسط آگوست
Leon.به گل مینشینند و از اواسط آگوست تا آخر سپتامبر میوه میدهند
) فنولوژی گیاهان خانواده گندمیان را در اقلیم2011(  و همــکارانRuiz
 بررسی آنها نشان داد در طی سه سال گونههای.مدیترانه ای مطالعه کردند
Hordeum leporinum  وBromus diandrus، Br.matritensis
رشــد گلدهی را از اوایل بهار (نیمه آخر ماه مارس) شروع کردند اما گلدهی
 دیرتر (اواخر آوریل) شــروعDactlys glomerata ســایر گیاهان مانند
Br.matritensis، Hordeum leporinum، Bromus  گونههای.شد
 محــدودهVulpia geniculata وdiandrus، Hyparrhenia hirta
) به مطالعه2000( Puppi  وZannotti .فنولوژیکی طوالنیتری داشتند
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 عدم مدیریت چرایی بوده که نهایتاً منجر،از مشکالت عمده مراتع ایران
به بهرهبرداری غیر اصولی و نابهنگام از علوفه طبیعی مراتع و همچنین چرای
 بر این اساس قسمت اعظم مراتع کشور دارای سیر.بیش از ظرفیت میشود
قهقرایی بوده و از نظر وضعیت در زمره مراتع متوســط تا فقیر و خیلی فقیر
 آمادگی مرتع ایجاب میکند که به گیاهان فرصت داده.محسوب میشــوند
 عدم رعایت.شــود تا مواد غذایی الزم را برای رشد بعدی خود ذخیره نمایند
این امر موجــب تقلیل تدریجی قدرت تولیــد و زادآوری گیاهان و باالخره
 یکی از راه حلهای مناسب برای تشخیص زمان.نابودی کامل آنها میگردد
 شناخت و بررسی تاریخ، اســتفاده از مطالعه فنولوژی،بهره برداری از مراتع
 مطالعه فنولوژی گیاهان از.بروز پدیدههای زیستی مختلف در گیاهان است
 فنولوژی مطالعه.) ,2000Manzel ,Defila ,.2001(  شروع شد18 قرن
زمان وقوع رخدادهای تکرار شونده چرخه زندگی گیاهان است و تا اندازهای
Yu(بوسیله عوامل محیطی از قبیل درجه حرارت و فتوپریود تعیین میشود
) فنولوژی شامل1991(  و همکارانMoore  طبق نظر.)2003 ،و همکاران
 زايشي و رسيدن بذر، طويل شــدن ســاقهها، رويش،پنج مرحله جوانهزدن
، دما. گونههای مختلف گیاهی دارای مراحل متفاوت فنولوژی هستند.باشد
 نور و غیره از جمله عواملی هســتند که به نحوی شــرایط، بارندگی،رطوبت
 تنوع این عوامل.مناســب و الزم را برای رشد و نمو گیاهان فراهم میآورند
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مطلق آن به ترتیب  -30و  40درجه ســانتیگراد میباشــد (،Moghimi
.)2005
از آن جایی که بـا داشـتن اطالعات مربوط به فنولوژی گیاهان ميتوان
زمان ورود و خروج دام به مرتع و مدت زمان بهرهبرداري را طـوري تنظـيم
نمـــود كـــه بـــه رشد و نمو مطلوب گياهان خسارتي وارد ننموده و بهره
بــرداري مطلوب از مراتع نيز به عمل آورد ،بنابراین مطالعه فنولوژی گیاهان
امری ضروری به نظر میرسد ،به همین دلیل هدف از مطالعه حاضر مطالعه
مراحــل فنولوژیکــی دو گونــه Dactlys glomerataو Agropyron
 intermediumدر طول چهار سال در مراتع سایت الموت قزوین میباشد.

فنولوژی  9گونه گراس در ایتالیا پرداختند .بررســی آنها نشان داد که گونه
 Allopecurus myosuriodesرشــد رویشــی را زودتر از Dactlys
glomerata، Bromus hordeacus، poa pratensis، Poa
 trivialisو  Lolium prenneشــروع کرده و گونه Lolium prenne
رشد رویشــیاش را از بقیه گونهها دیرتر شروع کرد .همچنین نتایج بررسی
نشان داد که با افزایش هر  100متر افزایش ارتفاع به اندازه دو روز تأخیر در
مراحل رویشی اتفاق میافتد  . Ghelijniaو همکاران ( )1387در رابطه با
فنولوژی گونه  Agropyron pectiniformeبیان کردند که رشد رویشی
این گونه از اوایل فروردین تا اوایل اردیبهشــت ماه ،مرحله گلدهی از اواسط
اردیبهشت تا اواسط خرداد و رسیدن بذر آن در اول تیرماه میباشدOshib .
 Natajو همــکاران ( )2011در رابطه با دورههای فنولوژی گونه Lolium
 .prenne Lبیان 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
میشود.
 Dactylis glomerataگیاهی پایا از خانواده گندمیان ،علفی با فرم
بیولوژیکی چمنی و پرپشت ،مقاومت نسبی به سرما و یخبندان میباشد .این
گونه از مرغوبترین گندمیان مرتعی به شــمار میآید ،گیاهی خوشخوراک و
با تولید علوفه فراوان می-باشــد که با پیشرفت مراحل رویشی ،خشبی و زبر
شــده و از خوشخوراکی آن کاسته میشود .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 میگیرد .دامنه ارتفاعی رشد آن از 650-3000
متر باالتر از ســطح دریا میباشد Agropyron intermedium .گونهای
چند ســاله از خانواده گندمیان ،دارای ساقههای ماشوره ای به ارتفاع  100و
گاهی تا  120ســانتی متر میباشد .این گونه تا قبل از به بذر نشستن بسیار
خوشــخوراک بوده و مورد توجه انواع دامها بخصوص گاو میباشــد .گونهای
ریــزوم دار بوده که این امر باعث تجدید حیــات و مقاومت آن در برابر چرا
میشــود .دامنه ارتفاعی آن از  800تا  2500بوده و حداقل و حداکثر دمای

مواد و روشها

الف-منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه به مســاحت  4200هکتار از مراتع ییالقی حوضه
آبخیز الموت رود میباشــد که در فاصله  100کیلومتری از شــمال شرقی
شــهر قزوین و در بخش الموت شرقی واقع شــده ،موقعیت جغرافیایی آن
بين ˝ 36 ˚ 21´ 7طول شــمالی و ˝  50˚ 31´ 18عرض شــرقی بوده و در
ارتفاع  2400متر از ســطح دریا و جهت شمال غربي قرار دارد .اقلیم منطقه
مطابــق روش ضریــب دومارتن در حوضه آبخیز آلموت رود ،نیمه خشــک
ميباشــد .ســطح حوضه را به طور عمده كوههايي تشكيل ميدهند كه در
بخشــي از سال پوشيده از برف ميباشند .بارش ساالنه حوضه از حدود 800
میلیمتر در قسمت های شمال شرقی تا حدود  300میلیمتر در جنوب غربی
متغیر است .بررسي منحني آمبروترميك  30ساله (شکل  )1در منطقه مورد
مطالعه نيز نشان دهنده آن است كه وضعيت رطوبت در ماه هاي آبان ،آذر،
دي ،بهمن ،اسفند ،فروردین و اردیبهشت باال بوده به طوریکه طول ماههای
مرطوب  7ماه و ماههای خشــک  5ماه میباشــد و نوسانات آن در ماه های
مرطوب بین 46/2تا  67میلیمتر میباشد .میزان بارندگی میانگین  30ساله
 584/4میلیمتر برآورد شده اســت دمای حداکثر  ،25دمای حداقل  2/3و
دمای متوسط  13/8درجه سانتیگراد است.

جدول  -1مقايسه مقادير دما (درجه سانتیگراد) و بارندگي (میلیمتر) در مرتع الموت در سالهاي مورد مطالعه طرح

سال
1386
1387
1388
1389

فاكتور

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

ميانگين

دما

10/0

15/8

22/0

23/8

25/0

23/3

18/9

12/8

1/7

1/9

5/6

4/0

13/8

بارندگي

163/2

86/0

15/5

0/0

2/7

0

64/1

71/4

13/5

15/0

23/5

119/5

584/4

دما

14/4

18/5

21/6

21/6

25/5

24/3

17/1

13/6

5/8

-3/7

-3

8/9

13/9

بارندگي

7

5/5

5

15/5

/60

5/9

4/8

0/5

72/4

22

38

13/7

190/9

دما

8/4

15/2

20/7

25

23/5

21/3

19

10/1

5/5

3/1

5/9

8/9

13/9

بارندگي

87/1

48

12/5

0

0

32

6

108/5

35/5

26/5

93

20/5

469/6

دما

11/8

15/6

23/1

26/6

25/2

22/8

16/5

12/1

4/6

7/6

4/7

9/9

15

بارندگي

71/5

135

1

0

2

1

9

76/9

27/5

10

49/7

61/8

445/4
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شکل - 1منحنی آمبروترمیک منطقه مورد مطالعه در یک دوره آماری  30ساله

ب-روش تحقیق
در این تحقیق مراحل فنولــوژی دو گونه  Dactylis glomerataو
 Agropyron intermediumاز گیاهان مرتعی منطقه مورد بررسی قرار
گرفتند .جهت این امر به مدت چهار ســال از سال  1386تا  1389در بازه
زمانی  15روزه در مرحله رويشي و  7روزه در مرحله زايشي اطالعات مربوط
به پایه های هر دو گونه که ده پایه تقریباً یکسان بودند ثبت و مورد بررسی
قرار گرفتند .آغاز و خاتمه مرحله رويشی ،آغاز و خاتمه مرحله گلدهي ،ظهور
ســاقههاي گل و خوشه گل ،آغاز و خاتمه مرحله رسيدن بذر و مرحله رکود
رشــد و خشک شــدن گياه از مراحل مختلف فنولوژی مورد بررسی در این
مطالعه بودند.
نتایج
گونه  :Agropyron intermediumجدول شماره ( )2مراحل فنولوژیکی
گونه  Agropyron intermediumرا نشان میدهد .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  12/7و حداکثر  30/1درجه ســانتیگراد اســت .طول این مدت

بســتگی زیادی به درجه حرارت همان سال و به خصوص بارندگی و رطوبت
ماه های قبل و به خصوص سالهای قبل دارد .معموالً طول این دوره حدود
 30-35روز اســت .گلدهی از نیمه اول خرداد ماه همراه با باال رفتن درجه
حــرارت هوا آغاز و تا هفته اول تیر ماه ادامــه مییابد .در این مدت حداقل
دمای هوا  15/7و حداکثر  32/9درجه سانتیگراد است .طول این دوره حدود
 25-30روز 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 سالهای سرد به طول میانجامد در این زمان ،حداقل دمای هوا  15/7و
حداکثر  32/9درجه سانتیگراد است .بذور از اوایل مرداد ماه با شروع گرما و
خشکی شروع به ریزش میکنند .بعد از طی زمان معین به تدریج اندامهای
این گونه خشک شــده و بالفاصله پس از خواب موقت ،خواب زمستانه گیاه
شروع میشود و تا شروع فعالیت مجدد گیاه در سال آینده ادامه پیدا میکند
بنابراین این گونه فاقد رشــد مجدد پاییزه می-باشــد .در این دوره حداقل
دمای هوا  14/3و حداکثر  32/0درجه ســانتیگراد است .میانگین حداکثر
ارتفاع گیاه در طول دوره رشــد در طی سالهای مورد بررسی  72سانتیمتر
است .تطبیق منحنی آمبروترمیک (بارش-دما) با مراحل مختلف فنولوژیک
در این گونه در شکلهای  2-5نشان داده شده است.

جدول  -2زمان تقریبی وقوع پدیده های مختلف حیاتی گونه  Agropyron intermediumدر سالهای مورد بررسی

پدیده های حیاتی

سال
1386

1387

1388

1389

رشد رویشی

اواسط اردیبهشت تا
اواسط خرداد

هفته اول اردیبهشت تا
هفته سوم اردیبهشت

اواسط اردیبهشت تا
هفته اول خرداد

هفته اول فروردین تا
اواخر اردیبهشت

مرحله گلدهی

اواسط خرداد تا هفته اول تیر

اول خرداد ماه تا اول تیر ماه

هفته اول خرداد تا تا اوایل تیر

اوایل خرداد تا اواخر خرداد

مرحله رسیدن بذر

اواسط تیر تا آخر تیر

هفته دوم تیر تا اوخر تیر

هفته اول تیر تا آخر تیر

اول تیر تا اواسط تیر

مرحله خشک شدن

هفته اول مرداد تا اواخر
شهریور

اول مرداد تا آخر شهریور

هفته اول تیر تا آخر شهریور

هفته آخر تیر تا آخر شهریور

(پژوهشوسازندگی)
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گونه  :Dactylis glomerataزمان وقوع مراحــل فنولوژیکی در گونه
 Dactylis glomerataدر جدول شــماره ( )3نشــان 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 میشود .رشد رویشی
این گونه بسته به درجه حرارت و به خصوص رطوبت هوا و خاک تا هفته اول
خــرداد ماه ادامه مییابد .حداقل دمای هوا در طول این دوره  9/1و حداکثر
 24/2درجه سانتیگراد است .ظهور خوشهها در این گونه در دهه اول خرداد
ماه همراه با افزایش دما آغاز میشــود .طول این دوره تا زمان باز شدن گلها
 20الی  22روز است .گلدهی همراه با کاهش رطوبت و افزایش درجه حرارت
هوا شروع میشود .دمای مناسب هوا در این مرحله حداقل  12/5و حداکثر
 30/1درجه ســانتیگراد است .مرحله رســیدن بذر نیز از اواسط خرداد ماه
شــروع میشود بتدریج با گرم شدن هوا و کاهش رطوبت محیط بذور شروع
به رســیدن میکند که حدود  15تا  20روز طول میکشد .بذور در دهه اول
تیر ماه شــروع به ریزش میکنند که در این زمان حداقل دمای هوا 15/7

و حداکثر  32/9درجه سانتیگراد است .این گونه بعد از ریزش بذرهای خود
به مرور زمان خزان میکند و خواب موقت آغاز میشود .با شروع فصل سرما
در اوایل آبان ماه ،گیاه وارد خواب زمستانه میشود .میانگین حداکثر ارتفاع
گیاه در طول دوره رشد در طی سال های مورد بررسی  50/1سانتیمتر است.
تطبیق منحنی آمبروترمیک (بارش-دما) با مراحل مختلف فنولوژیک در این
گونه در شکلهای  6-9نشان داده شده است.
بحث و نتیجه گیری
از آن جایی که ارتفاع منطقه مورد مطالعه نســبتاً باالست (  2400متر
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 میشود در نتیجه در منطقه مورد
مطالعه رشــد رویشــی گیاهان از اردیبهشت ماه شروع میشود (به جز سال
 )89و طبق مطالعات  Lambertو همکاران ( )2010شــروع رشد گیاهان
در ارتفاعات باال غالباً توسط زمان ذوب شدن برف محدود میشود.

شکل  -2تطبيق منحني آمبروترميك(بارش -دما) با مراحل مختلف فنولوژي درگونه  Agropyron intermediumدر سال 86

شکل  -3تطبيق منحني آمبروترميك (بارش -دما) با مراحل مختلف فنولوژي درگونه  Agropyron intermediumدر سال 87
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شکل  -4تطبيق منحني آمبروترميك (بارش -دما) با مراحل مختلف فنولوژي درگونه  Agropyron intermediumدر سال 88

شکل  -5تطبيق منحني آمبروترميك (بارش -دما) با مراحل مختلف فنولوژي درگونه  Agropyron intermediumدر سال 89

جدول  -3زمان تقریبی وقوع پدیده های مختلف حیاتی گونه  Dactylis glomerataدر سالهای مورد بررسی

پدیده های حیاتی

سال
1386

1387

1388

1389

رشد رویشی

اواسط اردیبهشت تا اواسط
خرداد

اول اردیبهشت تا آخر اردیبهشت

اواسط اردیبهشت تا آخر
اردیبهشت

هفته اول فروردین تا هفته اول
اردیبهشت

مرحله گلدهی

اواسط خرداد تا هفته اول تیر

اول خرداد تا هفته دوم خرداد

هفته اول خرداد ماه تا 19
خرداد

هفته دوم اردیبهشت تا هفته اول
خرداد

مرحله رسیدن بذر

اواسط تیر تا آخر تیر

اواسط خرداد تا اواخر خرداد

 26خرداد تا هفته اول تیر ماه

 18خرداد تا  25خرداد ماه

مرحله خشک شدن

هفته اول مرداد تا اواخر مرداد

آخر خرداد تا  16شهریور

 9تیر ماه تا  27مرداد ماه

اوایل تیر تا آخر تیر

(پژوهشوسازندگی)
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شکل  -6تطبيق منحني آمبروترميك (بارش -دما) با مراحل مختلف فنولوژي در گونه  Dactylis glomerataدر سال 86

شکل  -7تطبيق منحني آمبروترميك (بارش -دما) با مراحل مختلف فنولوژي در گونه  Dactylis glomerataدر سال 87

شکل  -8تطبيق منحني آمبروترميك (بارش -دما) با مراحل مختلف فنولوژي در گونه  Dactylis glomerataدر سال 88
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شکل  -9تطبيق منحني آمبروترميك (بارش -دما) با مراحل مختلف فنولوژي در گونه  Dactylis glomerataدر سال 88

شکل  -10راهنمای شکلها

 Oshib Natajو همــکاران ( )2011نیز بیــان کردند که آغاز فصل
رویشــی در گیاهان بســته به ارتفاع متفاوت است و رشد رویشی در مناطق
پایین دست زودتر از مناطق کوهستانی شروع میشود Suzuki .و Kudo
( )1999نیز 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 میشود به وسیله اختالف درجه حرارت
سایتها بعد از ذوب شــدن برف تحریک میشود در نتیجه زمان ذوب شدن
برف هــم بر الگوی فنولوژیکی گونههای گیاهی به صورت فردی و همچنین
بر الگوی گلدهی همه جامعه اثر میگذارد .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 میگذارند .به طور کلی نمودارهای
فعالیت فنولوژیکی دو گونه در سال های مختلف مورد بررسی ،نشان میدهد
که به علت خشــکی محیط و باال بودن درجه حرارت در ســال  1387رشد
رویشی زودتر از سالهای دیگر شروع شده و اکثر مراحل فنولوژیکی در مدت
زمان کوتاهی کامل میشوند .به طوری که از زمان پایان ریزش بذر تا خواب
زمســتانه گیاه مدت زمان طوالنی را در حالت رکود سپری میکند .در تأیید
این مطلب  Lesicaو  )2010( Kittelsonبیان 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 میرسانند .در سال  1386که
جزء ســال مرطوب محسوب شــده ،مدت زمان دوره رشد و فعالیت گیاهان

(پژوهشوسازندگی)

مرتعی طوالنی تر میباشــد که این نتایج با یافته های  Mirhajiو همکاران
( )2010که بیان کردند دوره فنولوژی گونهها در ســالهای خنک و پرباران
طوالنی تر از دوره های خشک میباشــد ،مطابقت دارد .در بقیه سالها که
جزء سالهای میانگین  1388و نزدیک به میانگین  1389محسوب میشود،
مراحل فنولوژیکی گیاهان حدود  2الی  3هفته زودتر شــروع شده و همین
مدت زودتر از سالهای مرطوب تمام میشود .از این نظر مدت زمان استفاده
از مرتع در خشکسالی ها حدود  6هفته کاهش یافته و بالعکس در تر سالیها
افزایش مییابد .بررسی مقايســه فنولوژي گياهان در این تحقیق نشان داد
که شروع رويش گياهان در خشکسالیهای  1387و  1389زودتر از سالهای
دیگــر اتفاق افتاده اســت که به خاطــر باال رفتن درجه حــرارت و کاهش
بارندگي ميباشــد که با مطالعــات  Akbarzadehو )2002( Mirhaji
و  Mirhajiو  )2007(Sanadgolمطابقــت 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-Mesaو
همکاران Ackerman .)2005 ،و همکاران ( )1980در بررســی فنولوژی
چند گیاه بوتــهای Atriplex confertifolia،Atriplex canescens
، Artemisia tridentata، Artemisia spinescens،Ephedra
 necadensisدر 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 intermediumمراحل فنولوژی خود را دیرتر
از گونه  Dactlys glomerataبه اتمام میرســاند که این امر میتواند در
نتیجه وجــود ریزوم و یا مقاومت این گونه به کم آبی باشــد .که این نتایج
بــا یافتههای  )1995( Habibianمطابقــت دارد .نتایج  Farnkو Ries
( )1990نشان داد که درجه حرارت هوا تأثیر بسزایی در فنولوژی گونه های
 Agropyron desertorumو  Agropyron smithiiبهخصــوص از
شــروع رشد تا مرحله گلدهی دارد .گونه Agropyrum intermedium
در مراتع کوهستانی استان قزوین ،به صورت عناصر اصلی تیپ یافت میشود.
در مرحله رشد رویشــی این گیاه مناسب برای چرای گوسفند میباشد 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 glomerataدارای فرم رویشی گندمی علفی چند
ســاله است .در مراتع کوهستانی استان قزوین ،به صورت گونه همراه با گون
و سایر گندمیان چند ساله ازجملهBromus tomentellus، Festuca:
 ovinaو  Agropyron intermediumیافت میشود .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
میباشــد چنانچه در این مطالعه در ســال  1387که خشکسالی در منطقه
اتفاق افتاد رشــد رویشی در گیاهان این منطقه زودتر از سالهای دیگر شروع
شــد و همچنین در ســال  1386نیز که تر سالی در منطقه بروز کرد ،طول
دوره رویشی گیاهان مورد مطالعه طوالنیتر میباشد که نتایج  Mirhajiو
 )2007( Sanadgolنیز با یافته های این پژوهش مطابقت دارد.
در بیــن گونههای مرتعــی دایمی در منطقه المــوت گونههای گندمی
دایمی نسبت به بوتههای دایمی شروع رویششان زودتر است و حجم علوفه
ســبز قابل دسترس برای چرای دام سبک ( گوسفند و بز) به نسبت فراوانی
آن گونــه در مرتع نقش تعیین کننــدهای در تأمین نیاز دام در مرتع دارند.
مراحــل فنولوژی گونههــای گندمی دایمی از جملــه؛ دو گونه Dactylis
 glomerataو  Agropyron intermediumنقــش مؤثری در تعیین
زمان ورود دام برای چوپانــان در منطقه دارد .در ابتدای خرداد ماه بهترین
زمــان ورود دام به مرتع این  2گونه در مرحله گلدهی هســتند و بیشــینه
تولیــد گیاهی را در این زمان در گیاه رخ داده اســت .اصوالً تغييرات توليد
با چگونگي گســتردگي و سطح پوشش تاجي آنها فاحشتر است (،Lemus
 ،)2008بر اين اســاس گونههايي كه پوشش تاجي بيشتري داشتند ،سهم
آنها در توليد مرتع بيشــتر بود .در متوســط چهار سال بررسي حدود 45/6
درصــد علوفه مرتع توســط  5گونه گندمــی دایمی شــامل؛ Festuca
ovina، Agropyron trichophorum،Bromus tomentellus،
 Agropyron intermediumو  Dactylis glomerataتوليــد شــد
کــه  52/4درصد از كل علوفه مصرف شــده مرتع نيــز از اين  5گونه 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
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و دام تمایل بیشتری برای استفاده از آن را دارد .در ماههای بعدی با کاهش
رطوبــت خاک و افزایش دما بتدریج ســاقههای گل دهنــده به بذر رفته و
اندامهای گیاهی خشبی میشوند و میزان آب اندامهای گیاهی کاسته شده.
در این مــاه (تیر) بذرها ریزش میکنند و دام تمایــل کمتری برای تعلیف
ســاقههای باقی مانده علوفه نیمه خشک دارد لذا شرایط برای خروج دام در
مرتع را مهیا مینماید.
از آنجایی که برای بهره برداری پایدار و حفظ ســامت مراتع ،هر گونه
بهرهبرداری از نظر چرای دام بایــد در مقطع زمانی خاصی از دوران زندگی
گیاه صورت گیرد ،آگاهی و شــناخت مراحل رویشی گونههای گیاهی جهت
تعیین روش صحیح بهره برداری و زمان مناســب ورود و خروج دام ضروری
میباشــد ،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 ،میتوان سالمت این دو گونه را تضمین کرد بهطوریکه بتوانند
در ســالهای دیگر تجدید حیات داشته باشند همچنین ضرورت دارد که در
خشکســالیها میزان بهرهبرداری از این گونهها با احتیاط بیشــتری جهت
تولید بذر و تجدید حیات انجام شود.
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