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  چكيده
اي در تعيين مديريت  دهند، اهميت قابل مالحظه ركيب يك جامعه گياهي را تشكيل ميهايي كه ت آگاهي از مراحل فنولوژيكي گونه

مديريت عوامل مطلوب و غيرمطلوب براي رسيدن به اهداف توليد پايدار و همچنين براي علوفه، زمان چرا و مديريت چراي دام 
اين تحقيق فنولوژي دو گونه  در. باشد و حفاظت اكوسيستم مهم و حياتي ميمطالعه فنولوژي گياهي براي پايش، مديريت . ها دارد نهگو
. سال بررسي شد 4مدت ب 1389تا  1386ين از سال وت قزودر سايت المArtemisia aucheri و  Thymus kotschyanusاي  بوته

 مرحله در روز 15 هر گياه فنولوژي مراحل به مربوط سال اطالعات 4پايه گياهي انتخاب شد و در طول  10از هر گونه  بدين منظور
هاي  نتايج اين تحقيق نشان داد كه زمان شروع و خاتمه رويش در سال .گرديد ثبت و گيري اندازه زايشي مرحله در روز 7 و رويشي

 خرداد اول نيمه Thymus kotschyanusدر گونه . باشد متفاوت مي مختلف در اين دو گونه تحت تأثير بارندگي و درجه حرارت
 Artemisia دارد و گونه ادامه رريزيبذ مردادماه اول نيمه تا و بذردهي است مرحله شروع تيرماه اول نيمه شود و مي شروع گلدهي

aucheri دهد ميبذر  شهريور آخر هفته از و نشيند مي گل به مردادماه اواخر كند و از ماه شروع مي رشد خود را از نيمه دوم ارديبهشت 
  .دارد ادامه هفته سه تا دوتا و 

  
  .الموت قزوين، Thymus kotschyanus ،Artemisia aucheriفنولوژي، : هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

. توسعه پيدا كرد 19واژه امروزي فنولوژي از اواسط قرن 
 Charles( شناس معروف بلژيكي كارلوس مورن گياه

Morren(  پيشنهاد  1983اين واژه را براي اولين بار در سال
فنولوژي از كلمه يوناني . )Schnelle, 1995( كرد

 "شناسي پديده "معني انگليسي به   (phaenesthai)فانستاي
باقي مراحل عنوان يك علم انط هفنولوژي ب. گرفته شده است

طور منظم در چرخه زندگي گياه ظهور  فنولوژيكي را كه به
  . كند مي بررسي ،پيدا مي كنند
Tormo اي  فنولوژي را مطالعه دوره) 2011( و همكاران

تأثير چرخه زندگي گياهان و حيوانات و چگونگي تحت 
يرات فصلي و ساليانه آب و هوا قرار گرفتن آنها توسط تغي

باشد كه در  شناسي مي فنولوژي به معناي پديده .اند ميدهنا
هاي اكولوژيكي مهم بوده و در مديريت منابع  هتشريح پديد
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توان  اي داشته و براساس آن مي العاده گياهي اهميت فوق
 روندآگاهي دقيق و كافي از  .مديريت مناسب را اعمال كرد

ها در جوامع گياهي براي مديريت منابع  فنولوژيكي گونه
اي به دليل اينكه فنولوژي ميزان انباشت علوفه را  هعلوف

به  .)Leith & Radford, 1971( كند، اهميت دارد كنترل مي
هايي كه  آگاهي از مراحل فنولوژيكي گونهاينكه عالوه 

دهند، كمك قابل  تركيب يك جامعه گياهي را تشكيل مي
براي اي در تعيين زمان چرا و مديريت چراي دام  مالحظه

مديريت براي رسيدن به اهداف توليد علوفه و همچنين 
 ,Mansk(كند  ميها  عوامل مطلوب و غيرمطلوب گونه

براي پايش، مديريت و  اهانفنولوژي گيمطالعه البته  .)1998
 ,.Sakai et al( باشد حفاظت اكوسيستم مهم و حياتي مي

1999(.  
آغاز و طول و دوره مراحل مختلف رشد و نمو و خاتمه 

 .د و دوره خواب گياه به وضعيت اقليمي بستگي داردرش
هاي هوا و رشد و نمو گياهان رابطه  هطور كلي بين پديد به

 Artemisia مرتعي گياه فنولوژي .منطقي وجود دارد

aucheri بررسي  )1383( پورتوسط اكبر گلستان استان در
 از مرحله بعد گياه اين در كه رسيد نتيجه اين به ايشان و شد

 بوجود جديدي هاي جست آذرماه اواخر در و بذر ريزش

 با رشد كرده و كمي مقدار رويش، هاي جست اين كه آيد مي

 .مانند مي باز رشد ادامه از زمستانه شديد سرماي فرارسيدن
Dar  و Malik )2009 (فلورستيك و فنولوژي  مطالعه
هاي گياهي كشمير را انجام دادند، بررسي آنها نشان داد  گونه

اش از  دوره رشد رويشي Thymus linearis Benthكه گونه 
. باشد اش از مي تا جوالي مي مارس تا اكتبر و دوره گلدهي

 Astragalusهاي مرتعي گونه فنولوژي مطالعه

chaborasicus ،Poa sinaica و Stipa hohenackeriana 
 در رشد روز درجه از استفاده با ساوه رود شكهخ مراتع در
 پايان و آغاز زمان كه داد نشان نتايج شد، انجام سال دو طي

 هم با مختلف سال دو در گونه اين فنولوژيكي مراحل
و  Ackerman .)1390زارع كيا و همكاران،( است متفاوت
 جملهاي از چند گياه بوته فنولوژي) 1980( همكاران

Atriplex confertifolia، Atriplex caneceens، 

Artemisia tridentata، Artemisia spinescens و 
Ephedra necadensis بررسي . را در نوادا مطالعه كردند

نشان داد كه شروع رشد بهاره در اين گياهان با مقدار آنان 
فنولوژي ) 1383( حسني. باران و برف زمستان رابطه دارد

نتيجه  ؛استان كردستان بررسي كردرا در   Thymusگونه
 Thymusنشان داد كه دوره رشد رويشي در گونه او مطالعه 

از اول فروردين تا اواخر ارديبهشت، دوره گلدهي از دهه 
اول خرداد تا اوايل تير، تشكيل بذر از اول تير تا اوايل 
مرداد، شروع رسيدگي بذر اواسط مرداد و شروع رشد مجدد 

 Artemisia رشد رويشي گونه .باشد ميآن اواخر شهريور 

sieberi ماه شروع شده و تا اواسط تير ادامه از اواسط اسفند
خ تا اواسط شهريور به خواب تابستانه يدارد و از اين تار

ها ظاهر شده و  هاي پاييزي غنچه رود و با شروع بارندگي مي
ماه بذرها  و در آبانرسد  ميمرحله گلدهي به در اواخر مهر 
شوند و اين گونه در زمستان دوباره به خواب  تشكيل مي

ررسي مطالعه حاضر ب .)1383بشري و شاهمرادي، ( رود مي
 و Thymus kotschyanusاي  مراحل فنولوژي دو گونه بوته

Artemisia aucheri باشد در مراتع سايت الموت قزوين مي.  
  

ها مواد و روش  
مورد بررسي در منطقه : هاي منطقه مورد بررسي ويژگي

محدوده الموت در  شرقي شهر قزوين و كيلومتري شمال 100
 4200وسعت حوزه  .است در استان قزوين واقع شده شرقي
متري از سطح دريا و موقعيت  2400در ارتفاع  ،هكتار

 .شرقي قرار دارد 50˚31´18˝شمالي و  36˚21´7˝جغرافيايي
از آن بصورت ه جزء مراتع ييالقي بوده و استفاداين منطقه 

ها در  ها با تفكيك بره و ساير دام و گله شود سنتي انجام مي
اقليم منطقه مطابق  .كنند برداري مي دو دسته از مرتع بهره

رود داراي الموت بخيز روش ضريب دومارتن در حوضه آ
متر  1068كمترين ارتفاع حوضه . باشد خشك مي اقليم نيمه

. باشد درياي آزاد ميمتر از سطح  4160و بيشترين ارتفاع 
. باشد مي از سطح دريا متر 2386ارتفاع متوسط حوضه 
لت كوهستاني بودن، از مناطق عآبخيز الموت رود ب

شمار  هاي سرد به هاي معتدل و زمستان خشك با تابستان نيمه
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هاي هواي  ثير تودهأها بيشتر تحت ت رود كه در زمستان مي
اي كه  هاي هواي حاره باشد ولي توده اي مي قطبي و مديترانه

شود نيز سبب  از طرف هندوستان به اين منطقه كشيده مي
هاي اين محدوده داراي دو رژيم بهاره و  شده تا بارندگي
متر  ميلي 800بارش ساالنه حوضه از حدود . تابستانه باشد
متر در  ميلي 300شرقي تا حدود  هاي شمال در قسمت

درصد بارش  3/35در اين حوضه . غربي متغير است جنوب
نمايد و مجموع بارش  ساليانه در فصل بهار ريزش مي

درصد كل بارش ساليانه را شامل  4/68زمستان و بهار 
تيپ اراضي آبخيز الموت رود بر اساس مطالعات  .گردد مي

ارزيابي منابع قابليت اراضي جزو تيپ كوهستاني و خاك 
ي نقاط رويشگاه مورد مطالعه معموال داراي عمق كم در برخ

رؤيت متري خاك  5/1با عمق متوسط و بندرت تا عمق 
در ) 1شكل ( ساله 30بررسي منحني آمبروترميك . گردد مي

ست كه وضعيت ا آن دهنده منطقه مورد مطالعه نيز نشان
فروردين و  هاي آبان، آذر، دي، بهمن، اسفند، رطوبت در ماه

ماه و  7طوري كه طول فصل مرطوب  به ،ارديبهشت باال بوده
هاي  آن در ماههاي  نوسانباشد و  ماه مي 5فصل خشك 

بارندگي براي  .باشد متر مي ميلي 67تا  2/46 مرطوب بين
متر  ميلي 4/584متر در محل اجراي طرح  2400ارتفاع 

 كمينه، دماي 25ساالنه  بيشينهدماي  .برآورد شده است
گراد  درجه سانتي 8/13ساالنه و دماي متوسط  3/2ساالنه 
  .  است

  روش تحقيق
آوري  جمع ،تشخيص آمادگي مرتع براي ورود دامبراي 

بدين . هايي از فنولوژي گياهان و خاك مرتع الزم است داده
 و Thymus kotschyanusاي  گونه بوته منظور دو

Artemisia aucheri در سايت تحقيقاتي الموت قزوين 
اطالعات . پايه انتخاب گرديد 10  گونه از هربعد و  انتخاب

و ارتفاع كل گياه براي هر پايه در  مربوط به مراحل فنولوژي
روزه در  7روزه در مرحله رويشي و  15مقاطع زماني 
و در فرم  گيري  در طي چهار سال اندازه مرحله زايشي

  :است زير موارد شامل مراحل اين .اي ثبت گرديد ويژه
 مرحله خاتمه و آغاز -رويشي مرحله خاتمه و آغاز -
 ريزش مرحله -  بذر رسيدن مرحله خاتمه و آغاز -يگلده
  زمستانه خواب -گياه شدن خشك و بذر

 

 

  
  ساله 30منحني آمبروترميك منطقه مورد مطالعه در يك دوره آماري  -1 شكل
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  مطالعه طرحهاي مورد  مقايسه مقادير دما و بارندگي در مرتع الموت در سال - 1جدول 
 ميانگين اسفند بهمن ديآذر آبانمهرشهريورمردادتيرخرداد ارديبهشت فروردين فاكتورسال

1386 
(°c 0/10(دما  8/150/228/230/253/239/188/12  7/1  9/1  6/5  0/4  8/13  

(mm)2/163بارندگي  0/865/1507/201/644/71  5/13  0/15  5/23  5/119  4/584  

1387 
(°c 4/14(دما  5/186/216/215/253/241/176/13  8/5  7/3 -  3-  9/8  9/13  

(mm)5/555/1560/9/5 7بارندگي  8/45/0  4/72  22 38 7/13  9/190  

1388 
(°c 4/8(دما  2/157/20255/233/21191/10  5/5  1/3  9/5  9/8  9/13  

(mm)1/87بارندگي  485/12  00326 5/108  5/35  5/26  93 5/20  6/469  

1389 
(°c 8/11(دما  6/151/236/262/258/225/161/12  6/4  6/7  7/4  9/9  15 

(mm)5/71بارندگي  13510219 9/76  5/27  10 7/49  8/61  4/445  

  
   نتايج
هر هفته با  1386ماه سال  ز ابتداي ارديبهشتا
 پنجو ثبت  مرتعي منتخب دو گونه ها گيري ارتفاع پايه اندازه

ه رسيدن رشد رويشي، دوره گلدهي، دور( مرحله فنولوژي
تا پايان ) و خواب زمستانه شدن گياه دوره خشكبذر و 

ها و ثبت مراحل  گيري اندازه. شدشهريور ماه انجام 
ونه انجام يكسان براي هر گ پايه تقريباً 10فنولوژيكي روي

 و 3و  2هاي  جدولدر  هشد اطالعات برداشت .گرديد
  .است  زير به تفكيك هر گونه تنظيم شده 9تا  2 هاي شكل

  
  هاي مختلف در سال Thymus kotschyanusهاي مختلف حياتي گونه زمان تقريبي وقوع پديده - 2جدول 

  هاي حياتي پديده
 سال

1386 1387 1388  1389  

  اواسط ارديبهشت تا اواسط خرداد  رشد رويشي
هفته اول ارديبهشت تا هفته سوم

  ارديبهشت

ارديبهشت تا هفته اول اواسط 

  خرداد

هفته اول فروردين تا اواخر 

  ارديبهشت

  هفته اول خرداد تا اوايل تير  اول خرداد ماه تا هفته دوم خرداد  هفته اول تير اواسط خرداد تا  مرحله گلدهي
اواخر فروردين تا اواخر 

  خرداد

  اول تير تا اواسط تير  هفته اول تير تا اوسط تير اواسط خرداد تا اواخر خرداد اواسط تير تا آخر تير  مرحله رسيدن بذر

  اواسط تير تا آخر تير  آخر مردادهفته آخر تير تا   اواخر خرداد تا اواسط مرداد هفته اول مرداد تا اواخر شهريور  مرحله خشك شدن
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 1386 در سال Thymus kotschyanus با مراحل مختلف فنولوژي در گونه) دما -بارش( تطبيق منحني آمبروترميك -2شكل 

  
  
  

  
  1387در سال  Thymus kotschyanus با مراحل مختلف فنولوژي در گونه) دما -بارش( تطبيق منحني آمبروترميك -3شكل 
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رويش اين گونه پس از سپري شدن خواب زمستانه و با 
نيمه دوم ارديبهشت در مناسب شدن درجه حرارت هوا 

اوايل نيمه دوم رشد رويشي اين گياه تا . شود شروع مي
بستگي زيادي به  طول اين مدت. يابد ماه ادامه ميخرداد

. خصوص رطوبت هوا و خاك دارددرجه حرارت و ب
شدن هوا اين  رت و گرمطوري كه با باال رفتن درجه حرا به

روز طول  35تا  30گيرد كه حدوده  تر انجام مي مرحله سريع
و  4/11ماي هوا در طول اين دوره د حداقل. كشد مي

  ها در اين ظهور گل. گراد است درجه سانتي 1/27حداكثر 
ماه همراه با افزايش دما آغاز گونه در دهه سوم خرداد

تا  20ها  طول اين دوره تا زمان باز شدن كامل گل. شود مي
گلدهي همراه با كاهش رطوبت و افزايش . روز است 25

دماي مناسب هوا در اين . شود درجه حرارت هوا شروع مي
راد گ درجه سانتي 1/30و حداكثر  5/12مرحله حداقل 

اوايل دهه دوم  گونه از  مرحله رسيدن بذر در اين. است

شدن هوا و كاهش  بتدريج با گرم ،شود ماه شروع ميتير
 18كه حدود  كنند شروع به رسيدن ميبذرها رطوبت محيط 

گياه از اواسط دهه سوم هاي  برگ .كشد روز طول مي 21تا 
گياه در غالف بذرهاي كنند و  مي ماه شروع به ريزشيرت

كند و خواب موقت آغاز  تدريج خزان ميميوه مانده و ب
و حداكثر  7/15اين زمان حداقل دماي هوا  شود كه در مي
با شروع فصل سرما در اوايل  .گراد است درجه سانتي 9/32

با در اين زمان . شود مي ماه، گياه وارد خواب زمستانه آبان
ي و رطوبت محيط مناسب است ولي اينكه بارندگوجود 

ممكن دما، امكان فعاليت براي گياه غيرعلت پايين بودن ب
 13و حداكثر  1 حداقل دماي هوا در طول اين دوره .است

خواب گياه تا زمان رشد مجدد در . گراد است درجه سانتي
ين حداكثر ارتفاع گياه در ميانگ. سال رويشي آينده ادامه دارد
متر  سانتي 14هاي مورد بررسي  طول دوره رشد در طي سال

  .است
  

  هاي مختلف در سال Artemisia aucheri هاي مختلف حياتي گونه زمان تقريبي وقوع پديده - 3جدول 
  

  هاي حياتي پديده

  سال

1386 1387 1388  1389  

  رشد رويشي
اواسط ارديبهشت تا اواسط

  خرداد

اواسطهفته اول ارديبهشت تا

  خرداد

اواسط ارديبهشت تا هفته اول 

  خرداد
  ل تيرهفته اول فروردين تا او

  تير اواخر خرداد تا خرااو  مرحله گلدهي
اولخرداد ماه تا هفتهاواخر

  مرداد

سط هفته اول خرداد تا او

  مرداد
  هفته اول تير تا آخر شهريور

  سط مهراواهفته اول مهر تا   اواخر مرداد تا اواخر شهريور شهريوراواخراواسط مرداد تا خر تير تا اواسط شهريورآ  مرحله رسيدن بذر

  -  - شهريورخرآ مهرتا اواخرآخر شهريور  مرحله خشك شدن
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گونه با توجه به شرايط آب و هوايي منطقه بخصوص   اين
شروع ارديبهشت اي محيط، رشد خود را از نيمه دوم دم
 داكثرو ح 5/9در اين شرايط حداقل دماي هوا . كند مي
در اين مرحله گياه از نظر آب . گراد است درجه سانتي 6/23

و رطوبت مشكلي ندارد و تنها مناسب بودن دماي هوا 
  رشد رويشي اين. شود عاملي براي شروع رشد محسوب مي

زمان در اين . يابد ماه ادامه ميبتدريج تا دهه اول تير گونه
گراد  درجه سانتي 1/29 و حداكثر 5/12حداقل دماي هوا 

طول اين مدت بستگي زيادي به درجه حرارت همان . است
هاي  خصوص سالهاي قبل و ب سال و بارندگي و رطوبت ماه

. روز است 45-55معموال طول اين دوره حدود  .قبل دارد
ا رت هوگلدهي از دهه دوم تير همراه با باال رفتن درجه حرا

در اين مدت . يابد ماه ادامه ميآغاز و تا دهه دوم شهريور
اد گر درجه سانتي 8/32و حداكثر  3/15حداقل دماي هوا 

بذردهي در . روز است 55-65طول اين دوره حدود . است
ج با كم تدريگونه از اوايل دهه دوم شهريورماه شروع و ب  اين

ر اين د .انجامد طول ميشدن رطوبت هوا تا آخر مهرماه ب
درجه  7/29و حداكثر  9/12زمان، حداقل دماي هوا 

پس از اين زمان با سرد شدن هوا در منطقه . گراد است سانتي
شود و تا  كوهستاني دوره خواب زمستانه گياه شروع مي

 در ،كند شروع فعاليت مجدد گياه در سال آينده ادامه پيدا مي
درجه  13و حداكثر  1 اين مرحله حداقل دماي هوا

ميانگين حداكثر ارتفاع گياه در طول دوره . گراد است سانتي
 .متر است سانتي 3/49هاي مورد بررسي  رشد در طي سال

گونه در   كه مراحل فنولوژي ايناين دارد از حكايت نتايج 
تحت تأثير بارندگي و درجه حرارت هاي مختلف،  سال

  .باشد منطقه متفاوت مي
  

  بحث 
تا اندازه بسيار زيادي  شروع مراحل رشد در گياهان

ثير شرايط اقليم منطقه از قبيل درجه حرارت و أتحت ت
بيان ) 2007( همكاران و Nejedlik. بارندگي قرار دارد

درجه به طور قوي  كردند كه شروع مراحل فنولوژيكي به
اي و محلي وابسته  منطقهاقليم حرارت و همچنين شرايط 

گياهان با پارامترهاي مراحل رشد در اين از مقايسه . است
شود كه  محيطي مانند درجه حرارت و بارندگي مشخص مي

شدن هوا و افزايش درجه حرارت و افزايش رطوبت  با گرم
ها  خاك در نتيجه افزايش بارندگي، رشد رويشي اين گونه

 87شود در سال  طور كه ديده مي همان .شود شروع مي
الي اين خشكس خشكسالي در منطقه اتفاق افتاد و در نتيجه

علت افزايش درجه حرارت رشد رويشي در اين دو گونه ب
كه جزء سال مرطوب  1386در سال . زودتر شروع شد

محسوب شده، مدت زمان دوره رشد و فعاليت اين گياهان 
كه دارد از اين حاضر حكايت مطالعه . باشد تر مي طوالني
 مراحلثير درجه حرارت و بارندگي، شروع و خاتمه أتحت ت

ترين ازجمله مهم .فنولوژيكي در اين گياهان متفاوت است
درجه  كننده الگوي فنولوژي گياهان، فاكتورهاي زنده تنطيم

 Van Dijk(دوره نوري ، )Khanduri et al, 2008( حرارت

& Hautekeete, 2007 (و بارندگي )Jentsch et al, 2009( 
نيز با مطالعه  )1980( و همكاران  Ackerman .باشند مي

 ،Atriplex confertifoliaاي ازجمله  فنولوژي چند گياه بوته
Atriplex caneceens ، Artemisia tridentata،  

Artemisia spinescens و Ephedra necadensis  در نوادا
بيان كردند كه شروع رشد بهاره در اين گياهان با مقدار باران 

تأييد اين مطلب ميرحاجي و  در. و برف زمستان رابطه دارد
 مرتعي مهم گونه پنج فنولوژي بررسي در )1385( سندگل

 در عامل مهمترين كه رسيدند نتيجه اين به تهران، استان در
 بارندگي و هوا حرارت درجه تغييرات فنولوژي مراحل ظهور
خير در أهمچنين رطوبت و درجه حرارت پايين ت .باشد مي

ند و فنولوژي هر گونه توسط شروع رشد را به همراه دار
نتايج اين . است درجه حرارت و رطوبت معيني تعريف شده

طور  به Thymus kotschyanusگونه تحقيق نشان داد كه 
ماه رشد رويشي خود را شروع كرده و در  كلي از ارديبهشت

شود و در تيرماه مرحله  خرداد ماه وارد مرحله گلدهي مي
نتايج اين مطالعه با تحقيقات . شود رسيدن بذرها شروع مي

) 1384( پور اسدپور و سلطاني .مطابقت دارد )1383( حسني
 بررسي فنولوژيكي گونه دارويي آويشن شيرازي در
)Zataria multiflora Bioss ( بيان در استان هرمزگان
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شروع فصل رويشي در اين گونه از اواسط بهمن  كردند كه
از اواخر بذردهي ماه، دهي گياه از هفته سوم اسفندماه، گل

شروع شده و از هفته سوم ارديبهشت بذرها ماه  فروردين
كود اين گونه رسند و با شروع گرماي هوا دوره ر مي كامالً

همچنين بيان كردند كه با . ماه ادامه دارد شروع شده و تا بهمن
خير أدهي به تلگشروع زمان افزايش ارتفاع از سطح دريا 

نه رشد رويشي را در ارتفاعات اين گوكه  طوري به ؛افتد مي
نتايج مطالعه در اين تحقيق . كند ماه شروع مياز اواسط اسفند
كه  دارد از اينحكايت  Artemisia aucheriفنولوژي گونه 

د رويشي در اين گونه از به شرايط اقليمي شروع رشبا توجه 
ارت شروع شده و در ماه با افزايش درجه حر ارديبهشت

شود، همچنين در آخر  د مرحله گلدهي ميراو اواخر خرداد
جنگجو و . رسد شدن گياه فرا مي مرحله خشك ماهشهريور
 Artemisiaدر مطالعه فنولوژيكي گونه ) 1389( همكاران

turanica Krasch  در مراتع قشالقي خراسان شمالي بيان
ردين شروع، در كردند كه رشد رويشي اين گونه از اوايل فرو

هاي گلدار ظاهر شده و رسيدن بذرها از  ساقابتداي مرداد 
ماه وارد مرحله  ابتداي مهرماه آغاز شده و از اوايل دي

نتايج تحقيقات آنها نشان داد كه . شود خواب زمستانه مي
ثير دماي أشروع و اتمام رشد در اين گونه بيشتر تحت ت

ثير أروز بوده، ولي مراحل توليد گل و بذر تحت ت شبانه
 در )1383( اكبرپور .باشد ميدوره نوري  رطوبت خاك و

 استان در Artemisia aucheri مرتعي گياه فنولوژي بررسي

 از مرحله بعد گياه اين در كه رسيد نتيجه به اين گلستان

 بوجود جديدي هاي جست آذرماه اواخر در و بذر ريزش

 با رشد كرده و كمي مقدار رويش، هاي جست اين كه آيد مي

 .مانند مي باز رشد ادامه از زمستانه شديد سرماي فرارسيدن
استان اردبيل در در   Artemisia sieberiگونه فنولوژي

شروع فصل رويشي با توجه به شرايط آب و هوايي متفاوت 
است و با توجه شيب، ارتفاع از سطح دريا، ميزان دريافت 

در اين مطالعه  .باشد نور و رطوبت زمان گلدهي متفاوت مي
مشخص شد كه رابطه مستقيمي بين افزايش درجه حرارت 

با زمان شروع رشد رويشي و خاك و افزايش رطوبت محيط 
ها درجه  در خشكسالي. طول دوره رويش وجود دارد

شروع براي حرارت محيط زودتر به درجه حرارت مناسب 
و در نتيجه گياهان زودتر رشد را  رسد رشد گياهان مي

ها رطوبت بيشتري براي  كنند، همچنين در ترسالي ميشروع 
در  ،گيرد تري در دسترس گياه قرار مي طول مدت طوالني

نتيجه طول دوره رشد گياه و همچنين شادابي گياه بيشتر 
  .خواهد شد
شود طول دوره رشد در گياهان  طور كه مشاهده مي همان

نتيجه تواند در  باشد كه اين مي طوالني مي اي نسبتاً بوته
دواني قوي  ها يا سيستم ريشه رفولوژيكي اين گونهساختار م
در بررسي فنولوژي ) 1379( فر و راستيسعيد. آنها باشد
گرفتند كه  نه مهم مرتعي منطقه سميرم، نتيجهچند گو

علت مقاومت نسبي تحمل در برابر شرايط اي ب هاي بوته گونه
 هاي پهن برگ، ويژه علفي تر، نسبت به گندميان و به نامطلوب
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Abstract 
Knowledge of the phenological stages of species constituting a plant community has a 
considerable importance in grazing management to achieve the goals of sustainable production. 
The study of plant phenology is critical for monitoring, management and conservation of 
ecosystems. In this research, the phenology of two shrub species including Artemisia aucheri 
and Thymus kotschyanus was investigated for four years during 2007 to 2010. For this purpose, 
10 samples were selected from each species and the phenological data were recorded every 15 
days and every 7 days in the vegetative and reproductive stages, respectively. Results showed 
that the start and end time of growth in different years in these two species differed under the 
influence of temperature and precipitation. The flowering stage of Thymus kotschyanus began in 
the first half of June, and the seeding stage started in the first half of July, continuing to the first 
half of August. The vegetative growth of Artemisia aucheri started from the second half of May, 
the flowering stage began in the late August and the seeding stage started from the last week of 
September, continuing for 2-3 weeks. 
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