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 چكيده
اطالعات از . آوري بذر اهميت زيادي دارد زيستي گياهان مرتعي براي تعيين زمان ورود و خروج دام و جمعهاي  مطالعه پديده

 1386هاي  استپي كوهستاني الموت قزوين طي سال مراتع نيمهدر اين تحقيق . فنولوژي گياهان و خاك مرتع براي ورود دام الزم است
 گونه آن گندمي شامل 4شده شش گونه كليد انتخاب شد كه  گياهي شناساييگونه  82 مياناز . اجرا شد سال 4 مدتب 1389 تا

Dactylis glomerata ,Bromus tomentellus ,Festuca ovina و Agropyron intermedium  اي گونه آن بوته 2و Thymus 

kotschyanus و Artemisia aucheri هاي گندمي كليد  گونه. بررسي شدپايه انتخاب گرديد و فنولوژي آنها  10گونه  از هر. بودند
مدت هشت شروع و تا نيمه اول خرداد بگلدهي آنها از هفته آخر ارديب. دوره رويش از نيمه اول ارديبهشت آغاز و تا آخر ماه كامل شد

 Thymus kotschyanus گونه .شان طول كشيد روز دوره بذردهي 15تا  10مدت امه داشت و از نيمه دوم خرداد بروز اد 18تا  15
 17 تا 15مدت و ب دش آغاز دهيگل ماه خرداد ومد دهه از. ه كامل گرديدروز 35 تا 30رويش از نيمه اول ارديبهشت آغاز و حدود 

 گونه .ديكش طول روز 13 تا 10 حدودگرديد و  شروع ماهخرداد ومس دههخر اوا از بذر دنيرس مرحله .شد كاملآن  دوره روز
Artemisia aucheri روز است 45-55طول دوره حدود . ماه كامل شدوم ارديبهشت آغاز تا دهه اول تيررشد رويشي از نيمه د .

طول آن از اوايل دهه دوم شهريورماه شروع تا آخر مهرماه ب يبذرده. ماه ادامه داشتوم تير آغاز و تا دهه دوم شهريورگلدهي از دهه د
 بر. سيار كم بوده و آمادگي ورود دام به مرتع را داردبماه  نسبي از پايان ارديبهشت طورببررسي خاك مراتع نشان داد كه . انجاميد
بررسي توليد و درصد  اساس برو  باشد يمماه زمان ورود دام اوايل خرداد ،ط خاكي كليد و شرايها گونهمطالعات فنولوژي  اساس

 .شود يمماه توصيه دام نيمه دوم مرداد از زمان خروجبرداري مج هاي كليد و مقايسه آن با حد بهره مصرف گونه

  
  .، قزوينزمان مناسب خروج دام از مرتع، فنولوژي ،آمادگي مرتع، زمان مناسب ورود دام به مرتع: هاي كليدي واژه

  
  مهمقد

مديريت اعمال از مشكالت عمده مراتع ايران، عدم 
برداري غير اصولي و  منجر به بهره در نهايتچرايي بوده كه 

طبيعي مراتع و همچنين چراي بيش از  علوفه ازنابهنگام 
اساس قسمت اعظم مراتع كشور  نيا بر. است شدهظرفيت 

داراي سير قهقرايي بوده و از نظر وضعيت در زمره مراتع 

نامه  ويژه( شود يمتا فقير و خيلي فقير محسوب  متوسط
كند  آمادگي مرتع ايجاب مي. )سازمان جنگلها و مراتع كشور

كه به گياهان فرصت داده شود تا مواد غذايي الزم را براي 
هاي مناسب  حل يكي از راه. رشد بعدي خود ذخيره نمايند

لعه برداري از مراتع، استفاده از مطا براي تشخيص زمان بهره
زيستي  يها دهيپدفنولوژي، شناخت و بررسي تاريخ بروز 
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هاي گياهي داراي مراحل  گونه .مختلف در گياهان است
تعيين زمان مناسب خروج  براي. باشد فنولوژي متفاوتي مي

برداري شده از  ارزيابي درصد بهرهدام از مرتع از روش 
 مجازبرداري  صلي مرتع و مقايسه آن با حد بهرههاي ا گونه
و  Menke زيادي ازجملهن امحقق .شود استفاده مي هاآن

Trica )1981( ؛Frank  وHofman )1989( ؛Bertiller  و
 يرو بر مطالعاتشاندر  )1996( Frankو ) 1991(همكاران 

درجه حرارت به اين نتيجه رسيدند كه  ،عوامل اقليمي
اثر را روي نمو گياه ازجمله بر روي طول دوره  نيتريقو

و   Vashistha. دداررويش و مراحل فنولوژيكي گياهان 
 و ييدارو گونه دو كشت با يقيتحق در) 2010(همكاران 

 Angelica archangelica و Angelica glauca معطر
 ييهوا و آب منطقه دو در را يكيفنولوژ يها يژگيو راتييتغ

 كردند، يبررس هند در ايماليه يغرب قسمت در واقع متفاوت
 نظر از منطقه دو هر در گونه دو هر كه داد نشانآنان  جينتا

 رشد مرحله رشد، شروع :شامل يفنولوژ مراحل شروع
 تفاوت يدارا شدن خشك و يده وهيم ،يگلده ،يشيرو
 گونه دو فنولوژي ).Mahall et al., 2010( باشند يم يزمان

Styrax officinalis )و) كننده خزان گونه Arctostaphylos 

glauca )كوچك هاي سايت در را) سبز هميشه گونه 
 چند طي در جنوبي كاليفرنياي در سنگي هاي زدگي برون
 داد نشانآنان  نتايج. دادند قرار بررسي مورد خشك، سال
 طورب Styrax officinalis گونه در ها برگ عمر طولكه 

 Arctostaphylos glauca 849 گونه در و روز 180متوسط
 Styrax گونه در ها برگ زوال و پيري. باشد مي روز

officinalis در اغلب Auguest و September اتفاق 
 در. است نداشته ارتباطي خشكسالي وقوعب ظاهراً كه افتد مي
 كمتر Styrax officinalis گونه خشكسالي سال چند طي
 دهنده نشان كه است گرفته قرار تغييرات تأثير تحت

 در دارد، گونه اين در رشد الگوي استحكام و باال سازگاري
 تغييرات تأثير تحت Arctostaphylos glauca گونه كه حالي

 دهنده نشان كه گرفته قرار وسيع مورفولوژيكي و فنولوژيكي
  .است گونه اين در تنشي يا سازگار پذيري انعطاف

 گونه مرتعي از جنس دوفنولوژي ) 1376( طيبي خرمي

Elymus  در شمال فارس بررسي كرد و نتيجه گرفت كه را
حدود يك هفته  Elymus hispidus var. villosusگونه 

مراحل  ،رشد رويشي Elymus pertenuisزودتر از گونه 
   .دهد و ريزش بذر خود را انجام مي يگلده
  Bromus tomentellusگونهفنولوژي  )1379( دفريسع
گزارش داد كه رشد و سميرم مطالعه نموده منطقه را در 

نيمه دوم اسفند آغاز و تا دهه اول  اين گونه ازرويشي 
ها از اواسط ارديبهشت  خوشه. رسد ميارديبهشت به اتمام 

اين گياه  يگلده. يابد روز ادامه مي 15تا  10مدت ظاهر و ب
رسيدن . شود روز كامل مي 10از اوايل خرداد آغاز و حدود

ماه طول اسط تيرذر از نيمه دوم خرداد آغاز و حداكثر تا اوب
ماه آغاز ريزش بذر از دهه سوم تيرسرانجام  و كشد يم
فنولوژي  آبسرد همنددر ايستگاه ) 1379( اكبرزاده .شود يم

. كردبررسي سال  3طي را در   Bromus tomentellusگونه
اسفند از اواخر خود را گونه رويش اين كه وي گزارش كرد 
. كند آغاز و تا اواسط ارديبهشت كامل مي تا اوايل فروردين

اين ماه به خوشه رفته و از  پاياناواسط ارديبهشت تا  از
از اواسط . هدد خر ارديبهشت تا اوايل خرداد گل ميااو

تا اوايل  رسد يم ماه بذر تشكيل شده وخرداد تا اواسط تير
مرحله خواب تابستانه فرا ريزش كرده و  هامرداد بذر

 2450با ارتفاع  ديب دهدر قرق ) 1380( صادقيان. رسد يم
را  Bromus tomentellusمتر از سطح دريا فنولوژي گونه 
كه رويش  كردوي گزارش  .طي سه سال بررسي نموده است

مختلف از اواسط اسفند تا  يها سالبه  با توجهاين گياه 
هي از يازدهم ارديبهشت د خوشه مرحله واوايل ارديبهشت 

 15 از بذر دنيرس وتشكيل  مرحله وتا بيستم اين ماه، 
   .باشد يم ماهتير 10خرداد تا 

در بررسي هشت گونه مرتعي در ) 1378( قصرياني
و  Mirhaji و )1378( ميرحاجيايستگاه خركه كردستان و 

Sanadgol )2007 ( در بررسي فنولوژي پنج گونه درمنه
سمنان و پنج گونه مهم مرتعي در استان تهران پس از بررسي 
به اين نتيجه رسيدند كه تغييرات درجه حرارت هوا و 

گيري مراحل فنولوژي  عامل در شكل نيترمهمبارندگي از 
فنولوژي چند گونه ) 1380( و ميرحاجي اكبرزاده .دنباش مي
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مرتعي را در پلور بررسي نمودند و به نتيجه رسيدند كه در 
گياه درجه حرارت عامل بسيار ظهور مراحل فنولوژي 

 يفنولوژ مطالعههدف از اين تحقيق،  .باشد ميثري ؤم
 زمان تيريمد منظور به مرتع خاك و يمرتع مهم هاي گونه
  .باشد يم يانيم البرز ياستپ مهين مراتع در دام خروج و ورود

  
  ها روشمواد و 

  معرفي منطقه مورد مطالعه
 100ه منطقه مورد مطالعه در استان قزوين در فاصل

شرقي از شهر قزوين در محدوده بخش  كيلومتري شمال
 36بين موقعيت جغرافيايي آن . قرار داردالموت شرقي 

 18دقيقه  32 درجه 50ثانيه شمالي و  7دقيقه  21درجه 
متر از سطح دريا در جهت  2400ثانيه شرقي در ارتفاع 

هكتار  4200مراتع ييالقي .غربي واقع شده است شمال
اقليم . حوزه آبخيز الموت رود استبخشي از  دارد ووسعت 

خشك  اقليم نيمهجزو  نيدومارتمنطقه مطابق روش ضريب 
 30در يك دوره منحني آمبروترميك  بر اساس. باشد مي

ماه و  7طوب ساله در منطقه مورد مطالعه طول فصل مر
 30ميزان بارندگي ميانگين . باشد ماه مي 5فصل خشك 

ايستگاه كليماتولوژي باغ كاليه در  نيتر كينزداساس برساله 
و با احتساب  متر يليم 389متر از سطح دريا  1350ارتفاع 

ايستگاه بارندگي براي  4 اساس برارتفاع گراديان 
برآورد  متر يليم 584متر در محل اجراي طرح  2400ارتفاع

و دماي  3/2 كمينه ، دماي 25 بيشينهدماي  .شده است
هاي  نوع دام توده .است گراد يسانتدرجه  8/13متوسط 
آن درصد  10درصد فشندي و  20درصد محلي،  70 آميخته

درصد بز و  30تركيب گله به نسبت . باشد يمقمي و متفرقه 
مرتع  برداري از اين نظام بهره. باشد درصد گوسفند مي 70
فصل رويش از اواخر . صورت سنتي و روستايي استب

دوره چرايي در . باشد مي فروردين لغايت نيمه دوم شهريور
ارديبهشت  25از  يدار مرتعپروانه چراي  اساس برمنطقه 

از . روز تعيين شده است 155مدت لغايت پايان مهرماه و ب
زار  بوته -علفيپوشش گياهي  نظر فيزيونومي گياهي منطقه

 -Agropyron intermedium منطقه است و تيپ گياهي 
Astragalus microcephalus هاي  تعداد گونه .باشد مي

گونه  82، منطقه فهرست فلورستيكشناسايي شده در 
منطقه مورد مطالعه داراي تيپ فيزيوگرافي . باشد مي

 . داردلومي و لومي رسي كوهستاني و خاك 

  
  هاي مورد مطالعه طرح در مرتع الموت در سال مقايسه مقادير دما و بارندگي - 1جدول 

  ميانگين  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت فروردين فاكتور سال
13

86
  

  8/13  0/4  6/5  9/1 7/1  8/12  9/18 3/23 0/25 8/23 0/22 8/15  0/10  دما
  4/584  5/119  5/23  0/15 5/13  4/71  1/64 0 7/2 0/0 5/15 0/86  2/163  بارندگي

13
87

  

 9/13  9/8  -3  - 7/3 8/5  6/13  1/17 3/24 5/25 6/21 6/21 5/18 4/14  دما

  9/190  7/13  38  22 4/72  5/0 8/4 9/5 /60 5/15 5 5/5  7  بارندگي

13
88

  

  9/13  9/8  9/5  1/3 5/5  1/10 19 3/21 5/23 25 7/20 2/15 4/8  دما
  6/469  5/20  93  5/26 5/35  5/108 6 32 0 0 5/12 48 1/87  بارندگي

13
89

  

  15  9/9  7/4  6/7 6/4  1/12  5/16 8/22 2/25 6/26 1/23 6/15  8/11  دما
  4/445  8/61  7/49  10 5/27  9/76 9 1 2 0 1 135  5/71  بارندگي

  
 روش تحقيق

تشخيص  براي: تعيين زمان مناسب ورود دام به مرتع
فنولوژي گياهان از اطالعات ورود دام  منظور بهآمادگي مرتع 

كل ابتدا . گردد استفاده ميخاك مرتع رطوبت  تيوضعو كليد 
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 82از بين سپس  ؛مرتع شناسايي گرديد ي موجود درها گونه
گونه  4شامل  بيترت هبگونه كليد  شششده  گونه شناسايي

گونه گندمي  4اين  .شد تعييناي  گونه بوته 2و مي ئداگندمي 
خود برا  توليد نسبي علوفه مرتع  %35 حدودشده  انتخاب

بين ر كه بيشترين فراواني و تراكم را د اختصاص داده است
حدود در گونه بوته انتخاب شده  2 همچنين ،ها دارند گونه

 %12به توليد نسبي علوفه مرتع و نزديك  %10بيش از 
   .اند خود اختصاص دادهعلوفه مصرفي مرتع را ب

  :شرح زير استمورد بررسي بونه كليد گشش مشخصات 
از Agropyron intermedium گندمي مي ئداگياه  - 1

   )Poaceae( خانواده گندميان
خانواده از  Bromus tomentellusگندمي مي ئداگياه  -2

  گندميان
خانواده از  Dactylis glomerataگندمي مي ئداگياه  - 3

  گندميان
خانواده از  Festuca ovinaگندمي مي ئداگياه  - 4

  گندميان
خانواده  از  Thymus kotschyanusيا بوتهگياه  - 5

  )Lamiaceae( نعناعيان
از خانواده   Artemisia aucheriيا بوتهگياه  - 6

   )Asteraceae( استراسه
براي مطالعه . پايه انتخاب گرديد 10كليد  گونه از هر

روز و در مرحله زايشي  15فنولوژي در مرحله رويشي هر 
و  ديگرد ديبازدانتخاب شده  يها هيپااز  كباريروز  7هر 

عبارتند اين مراحل . شدبرداري  لوژي يادداشتمراحل فنو
  :بودند از

 آغاز و خاتمه مرحله رويشي -

ظهور  ؛)متوسط( يگلدهآغاز و خاتمه مرحله  -
ها  هاي گل و خوشه گل در مورد گندميان و در فورب ساقه

 .قرار گرفت مورد توجههاي گل  ظهور جوانه ها يا بوتهو 

  آغاز و خاتمه مرحله رسيدن بذر -
  مرحله خشك شدن  -

ارتفاع كل گياه از سطح  ،ها و فورب انيگندم درارتفاع 
 سالاي  ارتفاع متوسط رشد سبزينه ها يا بوتهخاك و در 

 يها اندامبوته و در گياهان خوابيده طول  يرو بر يجار
 .رويشي در نظر گرفته شد

ارزيابي  صورت ظاهريرطوبت خاك ب :رطوبت خاك
شدن سطح خاك معيار ورود دام  رو گاوبدين ترتيب كه . شد

در مرتع بوده و آن حالتي از خاك است  كه در صورت 
دام جاي پاي خيلي مشخصي از آن برجاي انسان و يا ورود 
براي تعيين اين مهم از ابتداي فصل رويش به فاصله . نماند

و اطالعات  هعمل آمداز عرصه بازديد ب كباريروز  7زماني 
 .گرديدتعيين ور تهيه شده بود، هايي كه بدين منظ در فرم
خشك با  يروزهامرطوب با عالمت مثبت و  يروزها

  .بازديد شده در جدول ثبت شد يها خيتارعالمت منفي در 
تعيين  براي: تشخيص زمان مناسب خروج دام از مرتع

قرار  مورد توجهع موارد زير زمان مناسب خروج دام از مرت
  .گرفت
صلي مرتع و هاي ا ونهبرداري شده از گ درصد بهره -

برداري  حد بهره( هاآنبرداري مجاز  مقايسه آن با حد بهره
 يا جداگانهطرح  قالب درهاي معرف مرتع  گونهمجاز 

  .)بررسي شده است
در ي كليد ها برداري گونه براي تعيين درصد بهره -
هاي مختلف از روش برداشت داخل و خارج قرق  ماه

بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف طرح ( استفاده شد
سايت كوهستاني الموت قزوين همزمان با گياهان مرتعي در 

  ).طرح ورود و خروج انجام شد
  

 نتايج 
 584به ميزان 1385 - 86ميزان بارندگي در سال زراعي 

 وجزكه بود  گراد يسانتدرجه  8/13 متر و ميانگين دما ميلي
به  1386-87زراعي ميزان بارندگي در سال و هاي تر  سال

 گراد يسانتدرجه  9/13متر و ميانگين دما  ميلي 191ميزان 
 دنباش از نظر آب و هوايي ميهاي خشك  جزو سالكه  بود
و طول ماه  8حدود  فصل مرطوب اوليطول ترتيب  هكه ب

ميزان بارندگي در . باشد ماه مي 9حدود  فصل خشك دومي
تر و ميانگين م ميلي 470به ميزان  1387-88سال زراعي 

هاي ميانگين  سال جزوكه بود  گراد يسانتدرجه  9/13دما 
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ماه و طول فصل  7طول فصل مرطوب  ؛شود محسوب مي
ميزان بارندگي در سال زراعي جاري  .ماه است 5خشك 

 1/15متر و ميانگين دما  ميلي 445به ميزان  89-1388
هاي نزديك به  سال وجزكه باشد  مي گراد يسانتدرجه 

طول فصل مرطوب  كهشود  محسوب ميمدت درازميانگين 
خشكسالي  .باشد ماه مي  6 آن ماه و طول فصل خشك 6

مرطوب  ماه طول فصل 4باعث شده كه حدود  87در سال 
كاهش  86ماه نسبت به سال  5و حدود  88نسبت به سال 

 87هم مانند سال  88كه سال  رفت يمحال انتظار ره به .يابد
 جزواز نظر توليد علوفه وضع نابساماني داشته باشد و 

بهاره  يها بارانبا بارش خشك محسوب شود ولي  يها سال
 ،1/87ترتيب  به فروردين، ارديبهشت و خرداد يها ماهدر 
. متري موجب افزايش رطوبت خاك گرديد ميلي 5/12و  48

به مقدار برف  ژهيو بههاي زمستاني  هم ريزش 89در سال 
و روند تغييرات آب و هوايي نسبت به ريزش داشت كمي 

از طرفي ميانگين دماي ماهانه  ،ميانگين خيلي مساعد نبود

هاي بهاره شرايط خشكي را  بارندگي وليروبه افزايش بود 
هاي كشاورزي در سطح  تغيير داد و كمبود آب سدها و چاه
اساس منحني اين  بر. كشور با اين بارندگي جبران شد

ماه از  2البته  ،ماه فصل مرطوب وجود داشت 6آمبروترميك 
اين فصل مرطوب در زمان رويش گياهان مرتعي رخ داد و 

نياز به  ششانيروهايي كه در ابتداي  اين امر باعث شده گونه
خفته  صورتبحساس به رطوبت هستند و  اي ورطوبت باال 

برند  مي سر بههاي خشك و كم بارش  فعال در سالو غير
 و 88هاي  اين امر باعث شد كه در سال. رويش داشته باشند

 Phlomis olivieri ، Stachysهاي پهن برگ  گونه  89

inflata وFicaria kochii ،  هاي  گونهو  كسالهيگندميان
 و Hordeum bulbosum  ، Poa bulbosa از ازداريپ

Allium sp. به همين . اي و كلني زيست نمايند توده صورتب
هاي حساس  از نظر تنوع گونه 89و  88 هاي سالدر  منظور

  . به رطوبت محدوديتي وجود نداشت

  
  1386 در سالكليد در سايت كوهستاني الموت قزوين  يها گونهمراحل فنولوژي  - 1شكل

نام  گونه

 مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين

5
 10 15 20 25 30 5
 10 15 20 25 30 5
 10 15 20 25 30 5
 10 15 20 25 30 5
 10 15 20 25 30 5
 10 15 20 25 30 5
 10 15 20 25 30

Ag.in         b b b b

Ar.au                 b b b b b b b b b b b b

Br.to      b b b b

Da.gl      b b b b

Fe.ov      b b b b b b

Th.ko        b b b b

  
  1387 در سالكليد در سايت كوهستاني الموت قزوين  يها گونهمراحل فنولوژي  - 2شكل

نام  گونه

 مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين

5
 10 15 20 25 30 5
 10 15 20 25 30 5
 10 15 20 25 30 5
 10 15 20 25 30 5
 10 15 20 25 30 5
 10 15 20 25 30 5
 10 15 20 25 30

Ag.in         b b b b

Ar.au                   b b b b b b b b b b

Br.to     bb

Da.gl     bb

Fe.ov     bb

Th.ko     b b

  1388 در سالكليد در سايت كوهستاني الموت قزوين  يها گونهنولوژي مراحل ف - 3شكل
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نام  گونه

 مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين

5
 10 15 20 25 30 5
 10 15 20 25 30 5
 10 15 20 25 30 5
 10 15 20 25 30 5
 10 15 20 25 30 5
 10 15 20 25 30 5
 10 15 20 25 30

Ag.in      b b b b b

Ar.au                       b b b b b b

Br.to   b b b

Da.gl   b b b

Fe.ov    b b b

Th.ko       b b

  
  1389 در سالكليد در سايت كوهستاني الموت قزوين  يها گونهمراحل فنولوژي  - 4شكل

نام  گونه

 مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين

5
 10 15 20 25 30 5
 10 15 20 25 30 5
 10 15 20 25 30 5
 10 15 20 25 30 5
 10 15 20 25 30 5
 10 15 20 25 30 5
 10 15 20 25 30

Ag.in            b b b b b

Ar.au                             b b b b b b

Br.to         b b b

Da.gl         b b b

Fe.ov          b b b b

Th.ko             b b b b b

 
  
  

هاي  سالميانگين بر اساس كليد مرتعي  گونه 6فنولوژي 
  .شرح ذيل استبكه شده  و خشكسالي تعيين يترسال

رشد ابتداي مرحله  Agropyron intermedium  گونه
در اين . گردد ميرويشي از دهه اول ارديبهشت شروع 

درجه  6/23و حداكثر  5/9شرايط حداقل دماي هوا 
است و گياه از نظر آب و رطوبت مشكلي ندارد و  گراد يسانت

تنها مناسب بودن دماي هوا عاملي براي شروع رشد 
. رسد به اتمام مي خرداد و انتهاي آن اوايلشود  محسوب مي

در اين زمان  شود يمآغاز از اوايل خرداد  يگلدهمرحله 
 گراد يسانتدرجه  1/30و حداكثر  7/12حداقل دماي هوا 

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

طول اين دوره حدود  معموالً. هاي قبل دارد همچنين سال
 .شود ميكامل  يگلدهه اول تير ده روز است و 35-30

 يترسالهاي  در سالو از دهه دوم تير شروع  يبذردهمرحله 
هاي خشكسالي ابتداي  تا انتهاي دهه اول مرداد و در سال

مدت حداقل دماي هوا  نيا در .يابد دهه سوم تير پايان مي
ز نيمه دوم ا. است گراد يسانتدرجه  9/32و حداكثر  7/15

 بذرهاافزايش گرما  و شدن رطوبت هوا كمبتدريج با مرداد 
در اين زمان، حداقل دماي . زدير يم جيتدربو شده  خشك
بعد از . است گراد يسانتدرجه  9/32و حداكثر  7/15هوا  

طي زمان معين گياه كامالً خشك شده و بالفاصله پس از 
ماه  اوايل آبانخواب موقت، گياه در پاييز با شروع سرما در 

شروع فعاليت مجدد گياه در سال . رود تاني ميبه خواب زمس
ميانگين حداكثر ارتفاع گياه در طول  .كند آينده ادامه پيدا مي

متر  سانتي 72مورد بررسي  يها سالدوره رشد در طي 
  . است

ابتداي مرحله رشد رويشي از  Artemisia aucheri  گونه
. يابد ماه ادامه ميتا دهه اول تيرو نيمه دوم ارديبهشت آغاز 

و  11حداقل دماي هوا روز و  45-55طول دوره حدود 
گلدهي از دهه دوم . است گراد يسانتدرجه  4/26حداكثر 

رت هوا آغاز و تا دهه دوم تير همراه با باال رفتن درجه حرا

  b   
رويشي   خشك شده  بذردهي   دهي  گل
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ر اين مدت حداقل دماي هوا د. ابدي يمماه ادامه شهريور
 دوددوره حطول و  گراد يسانتدرجه  8/32و حداكثر  3/15

ين گونه از اوايل دهه دوم در ا يبذرده. روز است 65-55
شهريورماه شروع و بتدريج با كم شدن رطوبت هوا تا آخر 

در اين زمان حداقل دماي هوا  ،مدانجا طول ميمهرماه ب
پس از اين . است گراد يسانتدرجه  7/29و حداكثر  9/12

شدن هوا در منطقه كوهستاني خواب زمستانه زمان با سرد
شروع فعاليت مجدد گياه در سال آينده . شود گياه شروع مي
و  1مرحله حداقل دماي هوا  نيا در ،كند ادامه پيدا مي

ميانگين حداكثر ارتفاع . است گراد يسانتدرجه  13حداكثر 
هاي مورد بررسي  گياه در طول دوره رشد در طي سال

  .متر است سانتي 3/49
 يرويشابتداي مرحله رشد  Bromus tomentellus  گونه

ويشي اين گياه رشد ر. شود از نيمه اول ارديبهشت شروع مي
حداقل  دورهطول اين در . يابد ماه ادامه ميتا هفته اول خرداد

. است گراد يسانتدرجه  2/24 حداكثر و 1/9دماي هوا 
ماه همراه با ها در اين گونه در دهه اول خرداد ظهور خوشه

شدن تا زمان باز طول اين دوره. ودش افزايش دما آغاز مي
گلدهي همراه با كاهش رطوبت . روز است 15 تا 10ها  گل

دماي هوا در . شود و افزايش درجه حرارت هوا شروع مي
 گراد يسانتدرجه  1/30و حداكثر  5/12اين مرحله حداقل 

ماه خرداد اواسط ازمرحله رسيدن بذر در اين گونه . است
شدن هوا و كاهش رطوبت  با گرم جيتدر بهو شود  شروع مي
 20تا  15كه حدود  كنند شروع به رسيدن مي رهامحيط بذ

 ماه شروع به ريزشدر دهه اول تير هابذر. كشد روز طول مي
و حداكثر  7/15كنند كه در اين زمان حداقل دماي هوا  مي
اين گونه بعد از ريزش . است گراد يسانتدرجه  9/32

كند و خواب موقت  زان ميبذرهاي خود به مرور زمان خ
با شروع فصل سرما در اوايل آبان ماه، گياه . شود آغاز مي

اينكه  با وجوددر اين زمان . شود وارد خواب زمستانه مي
علت پايين بودن ي و رطوبت محيط مناسب است ولي ببارندگ

حداقل دماي . دما، امكان فعاليت براي گياه غيرممكن است
 گراد يسانتدرجه  13حداكثر و  1هوا در طول اين دوره 

ويشي آينده خواب گياه تا زمان رشد مجدد در سال ر. است

حداكثر ارتفاع گياه در طول دوره رشد ميانگين . ادامه دارد
  .متر است سانتي 3/59هاي مورد بررسي  در طي سال

مراحل فنولوژي اين گونه  ،Dactylis glomerataگونه 
پس از سپري . است Bromus tomentellusمشابه گونه 

مرحله شدن خواب زمستانه و با مناسب شدن درجه حرارت 
و تا هفته اول رشد رويشي از نيمه اول ارديبهشت شروع 

در طول اين دوره حداقل دماي هوا  ،يابد ماه ادامه ميخرداد
دهي مرحله گل. است گراد يسانتدرجه  2/24 حداكثر و 1/9

طول اين  .شود ا آغاز ميماه همراه با افزايش دماز اول خرداد
. روز است 15 تا 10ها  شدن گلدوره كوتاه تا زمان باز

گلدهي همراه با كاهش رطوبت و افزايش درجه حرارت هوا 
و  5/12دماي هوا در اين مرحله حداقل . شود شروع مي

 در بذر دنيرس مرحله .است گراد يسانتدرجه  1/30حداكثر 
 با جيتدربو  شود يم شروع خردادماه اواسط از گونه نيا

 دنيرس به شروع هابذر طيمح رطوبت كاهش و هوا شدن گرم
 در هابذر. كشد يم طول روز 20 تا 15 حدود كه كنند يم

 زمان نيا در كه كنند يم زشير به شروع رماهيت اول دهه
 گراد يسانت درجه 9/32 حداكثر و 7/15 هوا يدما حداقل
 زمان مرور به خود يبذرها زشير از بعد گونه نيا. است
 فصل شروع با. شود يم آغاز موقت خواب و كند يم خزان
. شود يم زمستانه خواب وارد اهيگ ماه، آبان لياوا در سرما

 يط در رشد دوره طول در اهيگ ارتفاع حداكثر نيانگيم
  . است متر يسانت 1/50 يبررس مورد يها سال

مراحل فنولوژي اين گونه مشابه  ،Festuca ovinaگونه 
 Dactylis glomerataو  Bromus tomentellusگونه 
ابتداي مرحله رشد رويشي از نيمه اول ارديبهشت . است

ماه ويشي اين گياه تا هفته اول خردادرشد ر. شود شروع مي
 و 1/9در طول اين دوره حداقل دماي هوا . يابد ادامه مي
ها در اين  ظهور خوشه. است گراد يسانتدرجه  2/24 حداكثر
ماه همراه با افزايش دما آغاز  در دهه اول خرداد گونه
 17 تا 13ها  طول اين دوره تا زمان باز شدن گل. شود مي

 دو به نسبت روز 5 تا 3 حداقلاين گونه گندمي . روز است
 همراه يگلده. باشد يم شتريب يده گل دوره طول باال گونه
 شروع هوا حرارت درجه شيافزا و رطوبت كاهش با
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 و 5/12 حداقل مرحله نيا در هوا مناسب يدما. شود يم
 در بذر دنيرس مرحله. است گراد يسانت درجه 1/30 حداكثر

 با جيتدربو  شود يم شروع خردادماه آخر دهه از گونه نيا
 به شروع هابذر طيمح رطوبت كاهش و هوا شدن گرم
 بذرها. كشد يم طول روز 25 تا 20 حدود كه كنند يم دنيرس
 زمان نيا در كه كنند يم زشير به شروع رماهيت دوم دهه در

 گراد يسانت درجه 9/32 حداكثر و 7/15 هوا يدما حداقل
 زمان مرور به خود يبذرها زشير از بعد گونه نيا. است
 فصل شروع با. شود يم آغاز موقت خواب و كند يم خزان
 نيانگيم .شود يم زمستانه خواب وارد اهيگ ،پاييز در سرما

 يها سال يط در رشد دوره طول در اهيگ ارتفاع حداكثر
  . است متر يسانت 53 يبررس مورد

ابتداي مرحله رشد  ،Thymus kotschyanus  گونه
 دوم مهين لياوارويشي از نيمه دوم ارديبهشت آغاز تا 

 و روز 35 تا 30طول دوره حدود . ابدي يم ادامه خردادماه
 گراد يسانت درجه 1/27 حداكثر و 4/11 هوا يدما حداقل
 همراه خردادماه سوم دهه در گونه نيا در ها گل ظهور. است

 شدن باز زمان تا دوره نيا طول. شود يم آغاز دما شيافزا با
 كاهش با همراه يگلده. است روز 17 تا 15 ها گل كامل

 يدما. شود يم شروع هوا حرارت درجه شيافزا و رطوبت
 درجه 1/30 حداكثر و 5/12 حداقل مرحله نيا در هوا
 لياوا از گونه نيا در بذر دنيرس مرحله. است گراد يسانت
 هوا شدن گرم با جيتدربو  شود يم شروع ماهخرداد ومس دهه
 كه كنند يم دنيرس به شروع بذرها طيمح رطوبت كاهش و

 نيمه دوم از اهيگ يهاذرب .كشد يم طول روز 13 تا 10 حدود

 غالف در اهيگ يبذرها و كنند يم زشير به شروع رماهيت
 آغاز موقت خواب و كند يم خزان جيتدرب و مانده وهيم
 حداكثر و 7/15 هوا يدما حداقل زمان نيا در كه شود يم
 لياوا در سرما فصل شروع با. است گراد يسانت درجه 9/32

با  زمان نيا در. شود يم زمستانه خواب وارد اهيگ ماه، آبان
 يول است مناسب طيمح رطوبت و يبارندگ نكهيا وجود

 رممكنيغ اهيگ يبرا تيفعال امكان دما، بودن نييپا علتب
 13 حداكثر و 1 دوره نيا طول در هوا يدما حداقل. است
 در مجدد رشد زمان تا اهيگ خواب. است گراد يسانت درجه
 در اهيگ ارتفاع حداكثر نيانگيم. دارد ادامه ندهيآ يشيرو سال
 متر يسانت 14 يبررس مورد يها سال يط در رشد دوره طول
   .است

سازمان  يپروانه چرا طبق صدورزمان ورود دام به مرتع 
براي مراتع كوهستاني الموت شرقي جنگلها و مراتع كشور 

 اساس بر. گردد ماه انجام مي ارديبهشت 25از  نيقزواستان 
جدول روند تغييرات رطوبت خاك و بازديدهاي صحرايي 

لغايت  1386هاي مورد بررسي  انجام شده در طي سال
تاني الموت قزوين از اوايل ورود دام به مراتع كوهس 1389
در حضور دام البته ). 2جدول ( محدوديتي نداردماه خرداد
كوهستاني در  مراتع وند مياندست و  پايين يها قسمت
 25ميانگين درازمدت در هاي مشابه  شك و سالهاي خ سال

دام  دبايسالي تر  هاي ارديبهشت بالمانع است اما در سال
مرتع  دوار ريتأخبا يك هفته  وند ميان يها قسمتحتي در 

  . گردد
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  ) 1386- 89(هاي  مراتع مورد مطالعه در سال درمقايسه روند تغييرات رطوبت خاك - 2جدول 
  ) - (، خشك ( + ) مرطوب

1389  1388 1387  1386  
  تاريخ بازديد  وضع رطوبت خاك تاريخ بازديد  وضع رطوبت خاك تاريخ بازديد وضع رطوبت خاك  تاريخ بازديد  وضع رطوبت خاك

+ 10/01/1389 + 01/02/1388 - 05/02/1387 + 01/02/1386  
- 17/01/1389 + 08/02/1388 - 12/02/1387 + 08/02/1386 
- 24/01/1389 + 15/02/1388 - 19/02/1387 + 15/02/1386 
+ 31/01/1389 + 22/02/1388 - 26/02/1387 -  22/02/1386 
+ 07/02/1389 + 29/02/1388 - 02/03/1387 - 29/02/1386 
+ 14/02/1389 - 05/03/1388 - 09/03/1387 -  05/03/1386 
- 21/02/1389 - 12/03/1388 - 15/03/1387 - 12/03/1386 
+ 28/02/1389 - 19/03/1388 - 22/03/1387 - 19/03/1386 
- 04/03/1389 - 26/03/1388 - 29/03/1387 - 26/03/1386 
- 11/03/1389 - 02/04/1388 - 05/04/1387 - 02/04/1386 
- 18/03/1389 - 09/04/1388 - 12/04/1387 - 09/04/1386 
- 25/03/1389 - 16/04/1388 - 19/04/1387 - 16/04/1386 
- 01/04/1389 - 23/04/1388 - 26/04/1387 - 23/04/1386 
- 08/04/1389 - 30/04/1388 - 02/05/1387 - 30/04/1386 
- 15/04/1389 - 06/05/1388 - 09/05/1387 - 06/05/1386 
- 22/04/1389 - 13/05/1388 - 16/05/1387 - 13/05/1386 
- 29/04/1389 - 20/05/1388 - 23/05/1387 - 20/05/1386 
- 19/05/1389 - 27/05/1388 - 30/05/1387 - 27/05/1386 
- 26/05/1389 - 03/06/1388 - 06/06/1387 - 03/06/1386 
- 02/06/1389 - 10/06/1388 - 13/06/1387 -  10/06/1386 
- 16/06/1389 - 17/06/1388 - 20/06/1387 -  17/06/1386 
- 23/06/1389 - 24/06/1388 - 27/06/1387 -  24/06/1386 
+ 30/06/1389 - 31/06/1388 - 03/07/1387 -  31/06/1386 

  
  بحث 

مانند درجه حرارت هوا و بارندگي در فعاليت  عواملي
اهداف مطالعه يكي از . زيستي گياهان نقش بسزايي دارند

هاي زيستي گياهان تعيين زمان مناسب ورود و خروج  پديده
متعلق به يك تيره  يها گونهبر اساس اين بررسي . است

هاي فنولوژيكي  نزديكي بيشتري را در زمان انجام فعاليت
بااليي  اي كه از تنوع گونه ييها مرتعدر . دهند نشان مي

برخوردار است براي تعيين زمان ورود و خروج دام در مرتع 
هاي كليد  كي گونهيفنولوژ يها تيفعالاز برآيند اختالف 

  . گردد استفاده مي
مراتع كوهستاني  در  Agropyrum intermediumگونه

. شود يمصورت عناصر اصلي تيپ يافت استان قزوين، ب

 باشد يممراحل رويشي اين گياه مناسب براي چراي گوسفند 
كمتر به چراي آن سبك  دامتمايل دهي بعد از مرحله گلولي 

به چراي آن  االغگاو و تمايل دام سنگين  بعكسشده و 
 گونه نيا كه كند يمنيز بيان ) 1384( مييمق .باشد يم بيشتر

 مورد و بوده خوراك خوش اريبس نشستن بذر به از قبل تا
مطالعه فنولوژي  .باشد يم گاو خصوصب ها دام انواع توجه

 تواند يم كه بهترين زمان شروع چرا دهد يماين گونه نشان 
در  زين) 2008( همكاران و Ghelijnia .باشد يمدر خرداد 

 جينتا به Agropyron pectiniformeگونه يرابطه با فنولوژ
بذر در اين آوري  بهترين زمان جمع. افتندي دست يمشابه

اين گونه در . ماه استتا نيمه اول مرداد ماهگونه اواخر تير
هاي گندميان ديرتر مراحل فنولوژي خود را به  بين گونه



  ...منظور مديريت زمان  هاي مهم مرتعي و خاك مرتع به مطالعه فنولوژي گونه  ١۵٢

 .مطابقت دارد) 1374(كه با نتايج حبيبيان  رساند اتمام مي
فاكتورهاي اقليمي ازجمله بارندگي و دما كه نتايج نشان داد 

نقش بسزايي در طول مدت و تغييرات مراحل فنولوژي اين 
در اين مورد . اند داشته 1389 تا 1386 يها سالگونه در 

 درجه كه داد نشان زين )Ries )1990و   Farnk جينتا
  يها گونه يفنولوژ در ييبسزا ريتأث هوا حرارت

Agropyron desertorumو  Agropyron smithiiخصوصب 
  .دارد يدهگل مرحله تا رشد شروع از

اي  داراي فرم رويشي بوتهArtemisia aucheri گونه 
با  همراهاين گونه در مراتع كوهستاني استان قزوين . است

. شود يمپراكنده ديده هاي  پايه تك صورتب ها ساير گونه
مطالعه . باشد براي دام مي خوراك خوشگياهي معطر و 

دهد كه بهترين زمان شروع چرا  فنولوژي اين گونه نشان مي
 و ماه ادامه داردا مهرماه آغاز و تدر تير يدهگلاز مرحله 
ماه ادامه  5بيش از آن كه دوره فنولوژي  است اي تنها گونه

در اين گياه هاي خشكسالي بخش زيادي از  در سال. دارد
سبك تعليف  يها دامتوسط مرداد، شهريور و مهر  يها ماه
طول دوره رشد در  شود يمكه مشاهده  طور همان. گردد مي

كه اين  باشد يمطوالني  نسبتاArtemisia aucheriً گونه 
يا سيستم  ها گونهرفولوژيكي اين در نتيجه ساختار م تواند يم

در ) 1379( سعيدفر و راستي .باشد هاآندواني قوي  ريشه
نطقه سميرم، نتيجه بررسي فنولوژي چند گونه مهم مرتعي م

علت مقاومت نسبي تحمل در ب يا بوته يها گونهگرفتند كه 
ويژه  ه، نسبت به گندميان و بتر نامطلوببرابر شرايط 

پهن برگ، طول دوره رويشي خود را تا زمان  يها يعلف
 دليل به طرف يك ازاين گونه . دهند يمخشكي محيط ادامه 

 آن يافته تخريب هاي رويشگاه حاكم، چرايي وضعيت
 تعيين شناسنامهدر ( درمنه اي گونه تك غالب صورتب

مصداقي، ) (و انتقال حال مدل با ايران زارهاي درمنه وضعيت
 هاي متابوليت وجود ديگر طرف از و است درآمده) 1377
 شروع تا آن از دام استفاده عدم باعث گياه اين در ثانويه
 از پس زمستان لياوا و زيپائ در. است شده پاييزي يها باران
 ژهيو به ها دام معطر، مواد كاهش با زهيپائ يها يبارندگ
  ).1384 ،يميمق( ندينما يم فيتعل و چرا آن از بز و گوسفند

چند ساله از گندميان  گياه Bromus tomentellus گونه
 ريسااين گونه همراه با . استپي استان قزوين است مراتع نيمه

، Dactylis glomerataچند ساله مانند  انيگندم
Agropyron trichophorum ،Festuca ovina  و

Agropyron intermedium ًمراتع  در سراسر معموال
مطالعه فنولوژي اين گونه . شود كوهستاني استان ديده مي

دهد كه بهترين زمان شروع چرا از اواخر ارديبهشت  نشان مي
هاي  سال در. شود و تا دهه دوم خرداد ادامه دارد شروع مي

. رسد ترسالي اين مدت افزايش يافته و به اول تير مي
دهد  طور كه ذكر شد مطالعه فنولوژي اين گونه نشان مي همان

كه اين گونه در اواخر فروردين تا اواخر ارديبهشت رشد 
هاي  به شرايط آب و هوايي در سال با توجهرويشي خود را 

اوايل خرداد آن از  يده خوشهمرحله . كند مختلف شروع مي
آن از اوايل تير تا اواخر  يبذردهتا اواخر خرداد و مرحله 

داغي و همكاران  اين نتايج با نتايج قره. باشد تيرماه مي
اند كه رشد رويشي  گزارش كرده هاآنمطابقت دارد، ) 1386(

 هوايي و آب شرايط به توجهبا  Bromus tomentellusگونه 

 از جديد هاي برگ ظهور با منطقه، اين بر حاكم كوهستاني

 ادامه ارديبهشت اواخر تا و شود مي آغاز فروردين اواخر

 ظهور با خرداد دوم هفته ابتداي از زايشي رشد. يابد مي

 نيمه از گياه اين در يده گل. شود مي آغاز دار گل هاي ساقه

 خرداد اواخر در آن پرگل مرحله و شود مي آغاز خرداد دوم

 در و نموده رسيدن به شروع تير اواسط در بذرها. باشد مي

 و خشكي عالئم. شود مي آغاز آنها ريزش نيز مرداد اواسط
 گياه و گردد مي نمايان گونه اين در شهريور سطااو در خزان

گوسفند بيشتر تمايل به . شود يم خواب موقت دوره وارد
تعليف آن در مرحله رويشي از تمام قسمت گياه، در مرحله 

ها و در مرحله خشك از  از خوشه يبذردهو  يگلده
در  ژهيو بهها  شده در اطراف يقه و ساقه هاي خشك برگ

بهترين زمان . گي پاييزه داردشرايط نم هوا و يا بعد از بارند
ماه ونه اواخر خرداد تا نيمه اول تيرآوري بذر در اين گ جمع
تغييرات  ريتأثدوره فنولوژي اين گونه هر ساله تحت . است

فاكتورهاي زنده  نيترمهمازجمله . باشد يماقليمي متفاوت 
فنولوژي گياهان، درجه حرارت  يالگوكننده  ميتنظ



  153   1شماره  22فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران جلد 

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

Hautekeete, 2007 ( و بارندگي)Jentsch et al., 2009 (
 ، مقايسه فنولوژي اين گونه درها يبررس اساس بر. هستند

اين تحقيق نشان داد كه شروع رويش درمنه در 
هاي ديگر اتفاق  زودتر از سال 89و  87هاي  خشكسالي

باال رفتن درجه حرارت و كاهش  دليل بهافتاده است كه 
 مطالعات با كارنتايج اين . باشد يم 87بارندگي در سال 

 Sanadgol و Mirhaji ؛)1380( ميرحاجي و اكبرزاده
گزارش كرد كه ) 1966( Jackson .دارد مطابقت) 2007(

گلدهي زودهنگام در گياهان با درجه حرارت همبستگي 
 دوره نوريديرهنگام با  يگلده كه يحالدر  ،مثبت دارد

نيز ) 2010( و همكاران Mirhajiهاي  يافته. همبستگي دارد
درجه حرارت، زمان شروع و  ريتأثكه تحت  كند يمبيان 

متفاوت بوده و دوره  مختلف يها سالخاتمه رويش در 
تر از  هاي خنك و پرباران طوالني ها در سال فنولوژي گونه

نيز  )2010(و همكاران  Liyuna .باشد ميخشك  يها دوره
گونه گياهي در  24در  يدهبذربا مطالعه فنولوژي گلدهي و 

چين بيان كردند كه دامنه وسيعي از تغييرات در شروع 
و  باشد ميها  گونه يدهبذر و يدهگلگلدهي، طول دوره 

ها براي انطباق و سازگاري با شرايط رشد فصلي،  گونه
  . كنند يممختلف فنولوژيكي را اعمال  راهبردهاي
اين . گياه چندساله است Dactylis glomerataگونه 

. مشابهي دارد فنولوژي Bromus tomentellusگونه همانند 
دهد كه بهترين زمان  مطالعه فنولوژي اين گونه نشان مي

شروع چرا از اواخر ارديبهشت شروع و تا نيمه اول خرداد 
تا و اين زمان افزايش يافته  يسالرتهاي  سالدر  .داردادامه 

 ظهور مرحله در گونه زمان نيا در رايز .رسد اوايل تير مي
 و )1377( مقدم هاي گزارش با نظر نيا از كه باشد يم خوشه
 .باشد يم منطبق) 1379( يآباد فيشر يدريح و يانيقصر

اين گونه نسبت به ساير گندميان از ترجيح باالتري البته 
 Bromus tomentellusهمانند گونه . برخوردار است

گوسفند بيشتر تمايل به تعليف آن در مرحله رويشي از تمام 
ها و در  از خوشه يبذردهقسمت گياه، در مرحله گلدهي و 

در  ژهيو به ها ساقهيقه و اف هاي اطر مرحله خشك از برگ

 يميمق. شرايط نم هوا و يا بعد از بارندگي پاييزه دارد
 Dactylis glomerataگزارش كرده است  زين) 1384(
 با كه باشد يم فراوان علوفه ديتول با و خوراك خوش ياهيگ
و از  شده زبر و يخشب ،يشيرو مراحل شرفتيپ

گونه در بهار بسرعت  نيا و شود يمآن كاسته  يخوراك خوش
 يبه چرا يدام رغبت يبذردهرشد و توسعه كرده و در زمان 

ونه آوري بذر در اين گ بهترين زمان جمعالبته  .آن ندارد
  . ماه استاواخر خرداد تا نيمه اول تير

گونه اين . ساله استگياه چند Festuca ovinaگونه 
 Bromus و Dactylis glomerataگونه  با دوگندمي 

tomentellus    بهترين زمان شروع . داردنفنولوژي مشابهي
و تا نيمه اول خرداد گردد  ميچرا از اواخر ارديبهشت شروع 

از ترجيح دو گونه باال اين گونه نسبت به  .ددارادامه 
هاي گندمي  همانند ديگر گونه. تري برخوردار است پايين

از تمام گوسفند بيشتر تمايل به تعليف آن در مرحله رويشي 
ها و  از خوشه يبذردهگياه، در مرحله گلدهي و  هاي قسمت

در شرايط  ژهيو هبيقه هاي اطراف  در مرحله خشك از برگ
بهترين زمان . نم هوا و يا بعد از بارندگي پاييزه دارد

ماه ونه اواخر خرداد تا نيمه اول تيرآوري بذر در اين گ جمع
  .است

اي  داراي فرم رويشي بوته Thymus kotschyanusگونه 
اين گونه انتشار وسيعي در بيشتر مراتع كوهستاني . است

گياه  عنوان بهاين گياه عالوه بر تعليف دام . استان قزوين دارد
شده در مورد  مطالعه فنولوژيكي انجام. رد دارددارويي كارب

زمان چرا از نيمه دوم  نيتر مناسباين گونه نشان داد كه 
آوري  پايان خرداد است و بهترين زمان جمعارديبهشت تا 

اين گونه بطور كلي . بذر در اين گونه از نيمه دوم تيرماه است
يشي خود را شروع كرده و در ماه رشد رو از ارديبهشت

و در تيرماه مرحله  شود يم يدهگلماه وارد مرحله خرداد
نتايج اين مطالعه با تحقيقات . شود يمرسيدن بذرها شروع 

) 1384(پور  اسدپور و سلطاني. مطابقت دارد) 1383( حسني
 در بررسي فنولوژيكي گونه دارويي آويشن شيرازي

)Zataria multiflora Bioss(  در استان هرمزگان بيان
 ماه رويشي در اين گونه از اواسط بهمنكردند كه شروع فصل 
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از  يدهبذر و ماهگياه از هفته سوم اسفند يدهگلباشد كه  مي
شروع شده و از هفته سوم ارديبهشت بذرها اواخر فروردين 

كود اين گونه و با شروع گرماي هوا دوره ر رسند يم كامالً
همچنين بيان كردند . يابد ميماه ادامه  شروع شده و تا بهمن

 ريتأخبه  يده برگكه با افزايش ارتفاع از سطح دريا 
شد رويشي را از نه ردر ارتفاعات اين گو كه يطور به ،افتد يم

اين گياه با كاهش رطوبت . كند يمماه شروع اواسط اسفند
در . شود آن كاسته مي يبذردهمحيط و افزايش دما از مقدار 

سال بررسي بود هم از نظر توليد  نيتر خشككه  1387سال 
 بر. علوفه و هم از نظر توليد بذر كاهش چشمگيري داشت

 نيهمچندار بودن و  بعلت اسانس اين گونه ،نتايج اساس
اي در مرتع دام تمايل به چر تر خوراك خوشوجود گياهان 

و كاهش  اش يجيتدرشدن  آن ندارد و در تابستان با خشك
 )گوسفند ژهيو هب( ها دام ،يدهبذردر هنگام  ژهيو هبمواد معطر 

  . )1384مقيمي، ( دنكن يماز آن استفاده 
اس پروانه اسبر ،قزوين شرقي كوهستاني الموت مراتع در

اريخ ارديبهشت و ت 25چراي دام تاريخ ورود دام به مرتع 
. باشد يمروز  120 مدتبماه شهريور 25خروج دام از مرتع 

هاي  برداري مجاز گونه بررسي حد بهرهنتايج طرح  اساس بر
سايت (مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران 

بررسي طرح و ) a1389رشوند، () كوهستاني الموت قزوين
تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه 

 )سايت كوهستاني الموت قزوين( پنج منطقه رويشي ايران
سال  4زمان با اين طرح در طي هم كه) b1389رشوند، (

تعيين  درتحقيق  2اطالعات حاصل از اين . انجام گرديد
ي نمود تا شايانمرتع كوهستاني كمك  اززمان خروج دام 

و تغييرات  يبردار هبهرهاي كليد، حد  عالوه بر فنولوژي گونه
هاي كليد در تعيين زمان مناسب ورود و  توليد و مصرف گونه
طي بررسي انجام شده بنابراين . خروج ديده شود

ترين ميزان برداشت با رعايت تداوم سالمت مرتع  مناسب
و  Artemisia aucheriاي منتخب  براي دو گونه بوته

Thymus kotschyanus  چهارو براي درصد  25به ميزان 
 Agropyron intermedium , Bromusگندمي منتخب گونه

tomentellus, Dactylis glomerata و  Festuca ovina  به

 4درصد براي سايت كوهستاني الموت در طول  50ميزان 
دو هاي گندمي منتخب و  گونهكليه در . شد تعيينسال تحقيق 

اي ميزان برداشت تا نيمه دوم تيرماه بر اساس طرح  بوته گونه
مجاز آنها  يبردار هبهرحد توليد و مصرف بيش از ميزان 

اي كليد و معرف ه گونه مطالعات فنولوژي اساس بر. باشد مي
م به مرتع و وضعيت رطوبت خاك در مرتع ورود دامرتع 

هترين زمان ب. است مجازماه هر سال كوهستاني از اول خرداد
اي شاخص و ه ورود دام به مرتع با توجه به فنولوژي گونه

زيرا در اين زمان اغلب  ،باشد يمماه معرف مرتع اوايل خرداد
در مرحله ظهور خوشه و پهن برگان در مرحله گندميان 

، )1377( مقدم كتابباشند كه از اين نظر با  گلدهي مي
منطبق ) 1379( آبادي قصرياني و حيدري شريف هاي گزارش

مان خروج دام از مراتع ييالقي بر زولي بهترين . باشد مي
برداي مجاز و روند  هحد بهر، اساس فنولوژي گياهان كليد

ماه تعيين هاي كليد از نيمه اول مرداد صرف گونهمليد و تو
ماه علوفه باقيمانده از از ابتداي مردادكه  طوري به .ديگرد

خشك شده و  كامالً وراكخ خوشهاي  گندميان و ساير گونه
هاي مرتعي  گونه. داشت سبك براي دام كميارزش غذايي 

 شترشانيبماه در مرتع حضور دارند كه از نيمه دوم مرداد
ليف عهاي با ارزش غذايي پايين هستند و ت دار و از گونهخار
هاي خاردار  گونه. باشد يمماني دام  هزند برايتوسط دام  هاآن

 ,Echinops pungens, Cousinia esfandiari شامل

Cousinia calocephala, Eryngium billardieri, 

Cirsium haussknechtii  و پهن برگان شاملVerbascum 

speciosum  وEuphorbia denticulata  وPhlomis 

olivieri  باشند يمدر مرحله گل و يا بذر كه.  
به طور كه ذكر شد هدف از مطالعه حاضر دستيابي  همان

منطقه مورد  مديريت چراي مناسب در راستاي حفظ مراتع
ست دبنابراين با توجه به نتايج ب. دباش ميلحاظ مطالعه از هر 

توان  هاي شاخص مراتع مي آمده از بررسي فنولوژيكي گونه
نيز در ن امحقق. نسبت به تعيين زمان مناسب چرا اقدام نمود
ن مناسب چرا اتحقيقات خود بر روي فنولوژي گياهان به زم

 .اند دست آمده از نتايج اشاره كردهبا توجه به نتايج ب
Yamamura )2007 ( در يك آزمايش مشاهده كرد كه
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 يدهگلگياهان مرتعي منطقه كيوتو در شروع اوج  يچرا
تأثير مثبت زيادي بر رشد مجدد گياهان دارد و اگر چرا قبل 

. گردد باعث ضعف و نابودي گياه مي انجام شوداز اين زمان 
 3 آت اكولوژيدر بررسي  )1389 ( و همكاران جنگجو
 و  ,Agropyron cristatum Stipa turkestanica گونه

Stipa arabica  مشاهده  در مراتع استان خراسان شمالي
هر سه گونه فصل مناسب چراي دام زمان  كه در كردند

كه  اند كردهنيز اعالم ) Fortune )2003و   Ru .است يدهگل
بعضي از كوليتوارهاي شبدر را  يدهگلچراي سنگين زمان 

در نتيجه بر پايه اطالعات . اندازد مدت دو روز به تأخير ميب
ريزي  توان نسبت به برنامه مختلف مي يها گونهفنولوژيك 

اعمال مديريت صحيح در سيستم مناسب چرايي مراتع،  براي
خروج دام، تعيين زمان مناسب تعيين زمان مناسب ورود و 

آوري بذر در راستاي حفظ، اصالح و احيا مراتع اقدام و  جمع
 برداران بهرهريزان و  ين موضوع از سوي مديران و برنامها

  .مراتع مورد كاربرد قرار گيرد
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Abstract 
Studying the phenology of range species is important in determining the time for 
livestock entry to and exit from rangeland. This research was conducted in semi-steppe 
rangelands of Alamoot, Qazvin for four years during 2007 to 2010. Among 82 species, 
six key species were selected of which four species were grass (Dactylis glomerata, 
Bromus tomentellus, Festuca ovina, and Agropyron intermedium) and two were shrub 
(Thymus kotschyanus and Artemisia aucheri). From each species, 10 individuals were 
selected to study their phenology. Vegetative stage of key grasses started from the first 
half of May and was completed by the end of month. Flowering stage started from the 
last week of May and continued to the first half of June for 15-18 days, and seeding 
stage started from the second half of June and lasted for 10-15 days. The vegetative 
stage of Thymus kotschyanus started from the first half of May and was completed after 
30-35 days. Flowering stage started from the second decade of June and was completed 
after 15-17 days. Seeding stage started from the third decade of June and lasted for 10-
13 days. The vegetative stage of Artemisia aucheri began from the second half of May 
and was completed by the first decade of July, continuing for 45-55 days. Flowering 
stage started from the second decade of July and continued to the second decade of 
September. Seeding stage started from the early second decade of September and lasted 
to the end of October. According to the results of soil analysis, soil moisture is very low 
in the end of May, suitable for livestock entry to the rangeland. Our results clearly 
showed that early June was the time for livestock entry to the rangeland, and the second 
half of August was determined as the time for livestock exit from rangeland.    

 
Keywords: Range readiness, time of livestock entry to rangeland, time of livestock exit 
from rangeland, phenology, Central Alborz. 

  
 


