
 پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران-علمي هفصلنام

 )1393( 13- 24 ه، صفح1 ه، شمار21جلد 

  
  استپي ايران  در مناطق نيمه Artemisia aucheriگونه  فنولوژي مراحل بررسي

  
  5زارعو مصطفي  4تفتي، محمدعلي دهقاني 3رشوند،  سعيد 2، مامك احمديان*1ياحسان يعل

  ehsani_aryan@yahoo.com: پست الكترونيك ر، مراتع كشوها و  ؤسسه تحقيقات جنگلبخش تحقيقات مرتع، م ،ديار پژوهشينويسنده مسئول، استا -*1

  ها و مراتع كشور بخش تحقيقات مرتع، مؤسسه تحقيقات جنگل ،كارشناس ارشد پژوهشي -2

  ت كشاورزي و منابع طبيعي استان قزوينمركز تحقيقا ،مربي پژوهشي -3

  مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان يزد ،كارشناس ارشد پژوهشي -5 ، 4

  29/7/91: تاريخ پذيرش 17/3/91: تاريخ دريافت   

  

  چكيده
برداري غيراصولي  بهرهيكي از مشكالت اساسي مراتع ايران، عدم اعمال مديريت صحيح در سيستم چرايي بوده كه نهايتاً منجر به 

برداري صحيح و بموقع   بهرههدف از مديريت مناسب چرا . شود و نابهنگام از علوفه طبيعي مراتع و همچنين چراي بيش از ظرفيت مي
 گياهي، پوشش به آسيبي اينكه بدون دامي هاي فرآورده حداكثر توليد منظور به اقتصادي استفاده كه بنحوي باشد، مي از علوفه مرتع

در مقاطع مختلف زماني را مراحل مختلف دورة رويش گياهان نحوه حيات يك گياه و يا  ،فنولوژي. گردد وارد زيست محيط و خاك
توان  هاي مهم فنولوژيكي مي ها و مدت زمان بروز پديده پايه شناخت تاريخ بر. كند بررسي مي را دهد رخ ميدر طول يك سال كه 

برداري از  توان بهترين فصل چرا و بهره از اين طريق مي. گونه تعيين نمودا جهت تعليف و چراي زمان مناسب ورود و خروج دام ر
 در اين تحقيق مراحل مختلف فنولوژيكي گونه مرتعي. كردريزي  مرتع و مدت زمان استفاده از گونه و نظام چرايي را در مرتع برنامه

Artemisia aucheri  منظور دستيابي به  به با موقعيت جغرافيايي مختلف استپي رويشي نيمه منطقه سه در 1389تا  1386از سال
هاي جغرافيايي  منطقه معرف مشخص و پس از ثبت ويژگي در هر منطقه مورد مطالعه .مطالعه قرار گرفتمورد  مناسب چرامديريت 

روزه در مرحله رويشي و  15زماني  سال در فصل رويش در مقاطع چهارپايه انتخاب و در طول  10آن، از گونه گياهي مورد نظر 
هفتگي در مرحله زايشي تاريخ وقوع مراحل حياتي گياه شامل مرحله رويش و رشد رويشي، مرحله گلدهي، بلوغ بذر و مرحله 

آمار و اطالعات هواشناسي شامل درجه حرارت متوسط ماهانه و  همچنين .ثبت گرديددر هر منطقه  هاي ويژه شدن گياه در فرم خشك
 ،هاي فنولوژيكي گونه مورد بررسي با توجه به وقوع پديده. شد تهيهترين ايستگاه هواشناسي به منطقه  زان بارندگي ماهانه از نزديكمي

هاي فنولوژيكي در  وقوع پديدهكه نتايج نشان داد . طول دوره چرا و زمان مناسب بذرگيري براي اين گونه در هر منطقه پيشنهاد شد
 تقريباًارتفاع همچنين مناطقي كه . قرار دارندو شاخص بارندگي در فصل رشد  دما شاخص تحت تأثير شتربي گونه تحت بررسي

بر پايه نتايج اطالعات مراحل فنولوژيك ه نتيجدر  .يكساني نسبت به يكديگر دارند از نظر طول دوره فنولوژي با هم مشابه هستند
در منطقه انجدان استان  ،تا اوايل آبان ماه طقه شيركوه يزد نيمه اول ارديبهشتشروع و پايان چرا در من، Artemisia aucheriگونه 

مركزي اواخر ارديبهشت و اوايل خرداد تا اواسط تيرماه و منطقه الموت قزوين نيمه دوم ارديبهشت تا نيمه دوم شهريورماه مورد تأكيد 
تم مناسب چرايي مراتع، تعيين زمان مناسب ورود و خروج دام، ريزي جهت اعمال مديريت صحيح در سيس براين اساس برنامه .باشد مي

  .قرار گيرد توجهمورد يد با بردان مراتع ريزان و بهره آوري بذر از سوي مديران و برنامه تعيين زمان مناسب جمع

  

   استپي و نيمه مديريت چرا ،، درجه حرارتبارندگي، Artemisia aucheri ،فنولوژي: هاي كليدي واژه
  

  مهمقد

يكي از مسائل مهم مراتع ايران از نظر كارشناسان، عدم 
اين . باشد برداري در زمان مناسب از گياهان مرتعي مي بهره

هاي  معضل، فرصت رشد الزم جهت ادامه حيات، بروز پديده

زيستي و نهايتاً زادآوري را از گياهان گرفته و بدين ترتيب 
آمادگي . رددگ هاي مرتعي مي باعث تحليل و نابودي رستني

كند كه به گياهان فرصت داده شود تا مواد  مرتع ايجاب مي
عدم . غذايي الزم را براي رشد بعدي خود ذخيره نمايند
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رعايت اين امر موجب تقليل تدريجي قدرت توليد و 
 گردد زادآوري گياهان و باالخره نابودي كامل آنها مي

)Allen-Diaz & Jackson, 2000( .اي ه حل  يكي از راه
برداري از مراتع، مطالعه  مناسب جهت تشخيص زمان بهره

هاي زيستي  فنولوژي، شناخت و بررسي تاريخ بروز پديده
هاي شاخص و كليدي  به خصوص گونهمختلف در گياهان 

فنولوژي در لغت عبارت است از مطالعه  .باشد مراتع مي
به  (Phenomenology)هاي مختلف زيستي كه از واژه  پديده
شده است و يكي از مباحث مهم  شناسي گرفته پديدهمعني 

شمار  ويژه بحث مديريت چرا به شناختي در مرتع به بوم
رود كه در آن چرخه زندگي گياه از زمان شروع رويش  مي

هاي  پديده .گيرد تا خواب دائم زمستانه مورد بررسي قرار مي
زدن بذر، رشد رويشي، تشكيل گل، ميوه  جوانه همانندحياتي 

دما، . انتشار بذر در طول زندگي يك گياه وجود دارد و
رطوبت، بارندگي، نور و غيره ازجمله عواملي هستند كه به 
نحوي شرايط مناسب و الزم را براي رشد و نمو فراهم 

تنوع اين عوامل باعث تغييرات رشدي در گياه . كنند مي
هاي  رو ارتباط دادن تاريخ بروز پديده از اين. شود مي

تواند  ويژه دما مي اقليمي بهژيكي گياه با متغيرهاي فنولو
 نمايدمهم و كارساز را هاي ظهور آنها  بيني تاريخ پيش

فنولوژي تقويم  ،عبارت ديگر به. )1379سعيدفر و راستي، (
طور كلي مراحل مختلف  هب .وقايع تاريخ زندگي گياهان است

و فنولوژي گياهان مرتعي در سطح زمين كامالً به تبخير 
تعرق خالص ساالنه وابسته بوده و تبخير و تعرق نيز وابسته 

ميزان تفكيك البته . تابش و بارندگي است ،به اثرات دما
به نوع گياهان و  با توجهمراحل در طول دوره رشد گياهان 

و  Tormo. ديدگاه محققان متنوع گزارش گرديده است
دگي اي چرخه زن فنولوژي را مطالعه دوره) 2011(همكاران 

قرار گرفتن آنها ثير أتگياهان و حيوانات و چگونگي تحت 
  .اند فصلي و ساليانه آب و هوا ناميده توسط تغييرات

Alm.  انند اندام، بافت سطوح مختلف م) 1991(و همكاران
در تعريفي ديگر به . اند دهد، تعريف كرده يا سلول روي مي

سال   يكبررسي آثار حياتي و تغييرات مرفولوژيكي گياه طي 
  ). 1375خسروي، (گويند  شناختي مي فنولوژي يا پديده

 داده نشان) Fraser )2006 توسط شده انجام تحقيقات نتايج

 كه نمايند مي رويش به شروع زماني مطالعه مورد هاي گونهكه 

در  .باشد رسيده صفر باالي به هوا درجه حرارت حداقل
تي صورت گرفته مطالعا ،ارتباط با بررسي فنولوژي در گياهان

در تحقيقي با كشت دو ) 2010(و همكاران  Vashistha ؛است
 Angelicaو  Angelica glaucaگونه دارويي و معطر 

archangelica دو هاي فنولوژيكي را در  يرات ويژگيتغي
منطقه آب و هوايي متفاوت واقع در قسمت غربي هيماليا در 

در هر دو گونه نتايج نشان داد كه هر دو  ،هند بررسي كردند
مراحل فنولوژي شامل شروع رشد، منطقه از نظر شروع 

داراي شدن  دهي و خشك مرحله رشد رويشي، گلدهي، ميوه
بيان ) Yates   )2007 و  Sekhwela. دنباش مي زمانيتفاوت 

هاي فنولوژيكي از نظر اقتصادي بسيار مهم  د كه تاريخندار مي
اين تأثير تحت  هاي اقليمي كه هر تغيير در عامل. است

. آوري داشته باشد ها است، ممكن است پيامدهاي زيان تاريخ
اي از يك تغيير مفرط  خشكسالي نمونه خوب شناخته شده

گونه مرتعي  21، فنولوژي )1379( صالحي و همكاران .است
هاي متعلق  سي كردند و نتيجه گرفتند كه گونهخوزستان را برر

ولوژيكي و هاي فيزي هاي مختلف براساس ويژگي به تيره
ود را در مقاطع هاي زيستي خ مرفولوژيكي خود، دوره

ا هاي مربوط به يك خانواده ب دهند و گونه متفاوتي انجام مي
هاي  هاي وقوع پديده همديگر انطباق بيشتري در تاريخ

ميرحاجي و همكاران  .دهند فنولوژيكي از خود نشان مي
گونه از گندميان براي تعيين مراحل فنولوژي چهار ) 1389(

در ايستگاه تحقيقات مراتع همند آبسرد درجه روز رشد 
)GDD( و شروع نتايج نشان داد كه زمان. كار گرفتند را به 

تغييرات  اين و بوده متفاوت مختلف هاي سال در رويش خاتمه
 مورد هاي گونه كليه كه طوري به. باشد مي حرارت درجه تابع

 از تر طوالني فنولوژي دوره داراي خنك هاي سال در مطالعه

 مورد تجمعي هاي حرارت اما .بودند خشك و هاي گرم سال

 تقريباً مختلف هاي سال در ها گونه فنولوژي مراحل كليه نياز

. باشند مي تفاوت اندكي داراي و محاسبه شده يكسان
 گونه پنج فنولوژي بررسي در) 1385(و سندگل  ميرحاجي

 به بررسي كه انجام دادند از پس تهران استان در مرتعي مهم

 فنولوژي مراحل ظهور در مهمترين عاملكه  رسيدند نتيجه اين

 چنين. باشد مي بارندگي و هوا حرارت درجه تعييرات

 آوري درجه جمع با دهد مي اجازه مرتع مديران به هايي يافته

 مرتع آمادگي محلي هواشناسي هاي ايستگاه از روزانه حرارت

 فاكتور دو تأثيرالبته . دست آورند به سال كي در چرا براي را

 رويشي مناطق رويش و فصل به توجه با رطوبت و دما

 استپي نيمه و مناطق ارتفاعات در كه طوري به .است متفاوت

 اثر در رطوبت خاك كه رويش فصل ابتداي در سرد
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 نقش هوا درجه حرارت است، تأمين زمستانه جوي هاي ريزش

 و پائيز فصل در دارد، بعكس رويش وعشر در را تعيين كننده
 گياه رشد براي هوا درجه حرارت كه خشك و گرم مناطق در

 در. دارد گياه نمو و رشد در نقش مهمي رطوبت است، فراهم

 شده انجام مختلف كشورهاي در هاي زيادي بررسي رابطه اين

 مختلف هاي خانواده در را مرتعي هاي فنولوژي گونه و است

  .اند داده قرار و بررسي مطالعه مورد
بعمل  توسط محققان بسياري هاي بررسي نيز ايران در 
 :باشند مي زير بشرح آنها از برخي نتايج كه آمده

در پائيز و اوايل زمستان دارد  بيان مي) 1384(مقيمي 
ويژه  ها به هاي پائيزه با كاهش مواد معطر، دام پس از بارندگي

چرا و تعليف  Artemisia aucheriگونه گوسفند و بز، از 
مرتعي  گياه فنولوژي بررسي به )1383( اكبرپور .نمايند مي

Artemisia aucheri اين به و پرداخت گلستان استان در 

 در و بذر ريزش از مرحله بعد گياه اين در كه رسيد نتيجه

 اين كه آيد مي بوجود جديدي هاي جست ماه آذر اواخر

 فرارسيدن با ده ورشد كر كمي مقدار رويش، هاي جست

هدف از . مانند مي باز رشد ادامه از زمستانه شديد سرماي
 بررسي مراحل مختلف فنولوژينيز حاضر تحقيق 

عنوان يكي از  به Artemisia aucheri  گونه )ظهورشناسي(
متفاوت در مناطق مختلف   سايت 3هاي مهم مرتعي در  گونه
 اي مناسبيابي به مديريت چر جهت دستكشور  استپي نيمه
  .باشد مي

  

   ها مواد و روش

 بررسي مراحل مختلف :منطقه مورد مطالعه) الف
سال در  4دت به م Artemisia aucheriفنولوژيكي گونه 

سه منطقه واقع در سايت  در 1389تا  1386هاي  طي سال
شيركوه استان يزد، سايت انجدان استان مركزي و سايت 

به مشخصات  1جدول  در .انجام گرديدالموت استان قزوين 
  .اين مناطق اشاره شده است

 پايه 10از گونه گياهي مورد نظر  :روش تحقيق    )ب
و  گذاري شد نسبتاً همسان انتخاب و با نصب پالك عالمت

بار و در  روز يك 15هر  يسال در فصل رويش 4در طول 
بار تاريخ وقوع مراحل حياتي گياه  اي يك فصل زايشي هفته

و رشد رويشي، مرحله گلدهي، بلوغ شامل مرحله رويش 
هاي  در فرم در هر منطقه بذر و مرحله خشك شدن گياه

تاريخ وقوع  ه بر اين در زمان ثبتعالو .ويژه ثبت گرديد
آمار  .شد گيري  فنولوژي ارتفاع گياه نيز اندازه مراحل

هواشناسي شامل درجه حرارت متوسط ماهانه و ميزان 
ن ايستگاه هواشناسي به منطقه تري بارندگي ماهانه از نزديك

و با توجه به آن نمودارهاي متوسط بارندگي و  تهيه شد
د مطالعه رسم رسال براي مناطق مو 4 به دماي ساالنه مربوط

سرانجام مراحل حياتي گونه در  .)2 و 1هاي  شكل( گرديد
تفاع از سطح دريا مختلف مورد مطالعه كه از نظر ار هاي محل

  . مقايسه شد ،فاوت بودندو عرض جغرافيايي مت
  

  هاي مورد مطالعه مشخصات سايت-1جدول 

 اقليم تيپ گياهي
متوسط بارندگي 

)متر ميلي(ساليانه   

ارتفاع از سطح 
)متر(دريا   

 استان شهرستان سايت موقعيت جغرافيايي

Artemisia aucheri - 
Astragalus myriacanthus  - 

Stipa barbata 
خشك نيمه  260  2865  

  شرقي 53◦ 46´تا   53◦ 40´هاي  ولبين ط
  شمالي 31◦ 46´تا  31◦ 49´هاي و عرض

  يزد  تفت  شيركوه

Artemisia aucheri – 
Astragalus sp. 

خشك نيمه  

 سرد
327  5/2377  

  شرقي 50◦ 07´تا   49◦ 57´هاي  بين طول
  شمالي 34◦ 04´تا  33◦ 55´هاي و عرض

  مركزي  اراك  انجدان

Astragalus 
microcephalus- 

Agropyron intermedium- 
Artemisia aucheri  

خشك نيمه  4/584  2400  
  شرقي 50◦ 31´ 18ً  بين طول
شمالي 31◦ 26´ 7و عرض  

  قزوين  قزوين  الموت
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  1389تا  1386هاي  تغييرات ميانگين بارش ساليانه در سال -1شكل 

  

  

  1389تا  1386هاي  تغييرات دماي متوسط ساليانه در سال -2 شكل

  

  تايجن

 )6تا  3 هاي شكل(بررسي فنولوژي نتايج حاصل از 
 1389تا  1386 هاي سال در طي Artemisia aucheriگونه 

استپي  منطقه نيمه سهدر  شروع رشد رويشيدهد كه  نشان مي
كلي در  طور بهو الموت قزوين  يزد، انجدان اراك شيركوه

 توجه به باكه البته  باشد ميماه چهار سال تحقيق اسفند
شرايط آب و هوايي هر سال و منطقه و در نتيجه اختالف در 
شرايط اين زمان ممكن است با جابجايي چندروزه تا 

همچنين در بين چهار سال مورد  .رو شود اي روبه هفتهچند

ميانگين سالي بوده كه بارندگي نسبت به  1387مطالعه سال 
كه اين بر روي گونه مذكور در  بارش ساليانه كمتر بوده

وارد گياه اثر منفي گذاشته و باعث شده كه  شيركوه سايت
همچنين موجب شده گياه  .دهي و بذردهي نشودحل گلامر

توليد كمتري داشته باشد و زودتر از سال قبل خزان نمايد و 
و اين امر بشدت در كاهش  ؛در حالت پژمردگي باقي بماند

ي نيز در زمان مناسب بذرگير .توليد اثر گذاشته است
شيركوه يزد، انجدان اراك و الموت قزوين هاي  يتسا
اواسط تا اوايل  ،آباناوايل  تا اواسط مهر حدوداً ترتيب به
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نتايج  .باشد مي اواسط مرداد تا اواخر شهريور، شهريور
در طي چهار مرحله  ها نيز تغييرات ميانگين ارتفاع پايه

آورده  10 تا 7 هاي شكلبشرح  كه فنولوژي بررسي شده
دهد كه گونه  نتايج در سايت الموت نشان مي. استشده 

Artemisia aucheri ژي آن ايست كه دوره فنولو تنها گونه
طول انجاميده است و در سايت شيركوه  ماه به 5بيش از 

هفته به جلو كشيده شده  5 تا 4دوره فنولوژي گياه بمدت 

 ها از ميان چهار سال مورد بررسي ميانگين ارتفاع پايه .است
در سايت شيركوه  1387سال بجز  مرحله فنولوژي ر چهارد
 شكل )باشد كمتر ميهاي قبل  كه ميزان بارش نسبت به سال(
با توجه به  .تغيير چنداني مشاهده نگرديد ها لدر بقيه سا 8

در مناطق مورد نيز  شروع و پايان چرادست آمده  نتايج به
  :باشد مطالعه بشرح زير مي

  ماه نيمه اول ارديبهشت تا اوايل آبان          شيركوه يزد       -
  اواخر ارديبهشت و اوايل خرداد تا اواسط تيرماه  انجدان اراك                -
 نيمه دوم ارديبهشت تا نيمه دوم شهريورماه  الموت قزوين               -
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 آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند ١٣٨٦

 1386در سال  Artemisia aucheriمراحل فنولوژي  -3شكل 
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 آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند ١٣٨٧

 1387در سال  Artemisia aucheriمراحل فنولوژي  -4شكل 
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 1388در سال  Artemisia aucheriمراحل فنولوژي  -5شكل 
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 آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند ١٣٨٩

  1389در سال  Artemisia aucheriمراحل فنولوژي  -6شكل 

 D  خشك شدن   S  دهيبذر  F گلدهي   V رشد رويشي  

  

  
  1386ها در مراحل مختلف فنولوژي در سال  ميانگين ارتفاع پايه -7 شكل
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  1387ها در مراحل مختلف فنولوژي در سال  ميانگين ارتفاع پايه -8 شكل
  

  

 1388ها در مراحل مختلف فنولوژي در سال  ميانگين ارتفاع پايه -9 شكل

  

  1389 ها در مراحل مختلف فنولوژي در سال ميانگين ارتفاع پايه -10 شكل

 

ها  بندي دانكن بيشترين ميانگين ارتفاع پايه براساس گروه
باشد، ولي با مرحله  شدن مي مربوط به مرحله خشك

ندارد و هر دو در يك  يدار تفاوت معنيدهي  و گلبذردهي 

كمترين مقدار نيز مربوط به مرحله  A اند  گروه قرار گرفته
تصاص داده دانكن را به خود اخ Bباشد كه گروه  مي رويشي
  ).2جدول (است 
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  ها بندي دانكن اثر مراحل فنولوژي بر روي ميانگين ارتفاع پايه مقايسه ميانگين و گروه -2جدول 
  بندي دانكن گروه  اشتباه معيار از ميانگين  ميانگين  مرحله فنولوژي

48/38 خشك شدن  32/15  A 

39/38 بذردهي  56/15  A 

63/37 گلدهي  32/15  A 

31/24 رويشي  53/10  B 
 

الموت نيز سايت  با يكديگر ها سايت بررسي نظر از
خود اختصاص داده  بيشترين ميانگين ارتفاع را بهقزوين 

خود اختصاص داده است و با  دانكن را به Aاست و گروه 
. دارد يدار هاي انجدان و شيركوه اختالف معني سايت

 باشد كه با كمترين مقدار نيز مربوط به سايت شيركوه مي
دارد و در  يدار هاي انجدان و الموت اختالف معني سايت
  ).3جدول (است   دانكن قرار گرفته Cگروه 

  
  ها بندي دانكن اثر مكان بر روي ميانگين ارتفاع پايه مقايسه ميانگين و گروه -3جدول 

بندي دانكن گروه اشتباه معيار از ميانگين ميانگين مرحله فنولوژي  

74/45 الموت قزوين  34/7  A 

43/39 انجدان اراك  02/11  B 

93/18 شيركوه يزد  14/11  C 
  

بيشترين  88سال نيز  ها با يكديگر الس بررسي نظر از
 Aگروه (خود اختصاص داده است  ميانگين ارتفاع را به

و  86هاي  و با سال )خود اختصاص داده است دانكن را به
ربوط به كمترين مقدار نيز م. داري ندارد اختالف معني 89

اختالف  89و  88، 86هاي  باشد كه با سال مي 87سال 
جدول (گرفته است دانكن قرار  Bدارد و در گروه  يدار معني

4.(  

  
  ها بر روي ميانگين ارتفاع پايه سالبندي دانكن اثر  مقايسه ميانگين و گروه -4جدول 

بندي دانكن گروه اشتباه معيار از ميانگين ميانگين سال  

1386 2/34  12/13  A 

1387 27/26  75/19  B 

1388 44/39  33/13  A 

1389 9/38  89/10  A 
 

   بحث

 Artemisiaدست آمده از بررسي فنولوژي گونه  نتايج به

aucheri كه دهد  نشان مي 1389تا  1386هاي  در طي سال
شاخص دما و به رويش  در ابتداي فصلشروع رشد رويشي 

. بستگي دارد كشاخص بارندگي فصل رشد و رطوبت خا
مراحل فنولوژيكي خود را به طور  در صورتي اين گونه

مناسب  آب و هواييرساند كه شرايط  ميبه پايان ل كام
ترسيم منحني مراحل فنولوژيكي طور كه در  همان. باشد

در سال مراحل فنولوژيكي  ه است،شد هنتايج نشان داد

ه ب و افزايش درجه حرارت گيدبه دليل كمبود بارن 1387
ميانگين  .به اتمام رسيد ناقص نرسيده وطور كامل به پايان 

. باشد مؤيد اين موضوع مي 1387ها در سال  ارتفاع پايه
توجه به تغييرات آب و هوايي و تغييرات درجه با  بنابراين

حرارت و رطوبت هوا و تأثير تغييرات ارتفاعي زمان مراحل 
عه متفاوت هاي مورد مطال حياتي گونه مورد نظر در سايت

عوامل  دست آمده از تحقيق و اثرگذار بودن نتايج به .باشد مي
با ت بر روي مراحل فنولوژي رويژه درجه حرا اقليمي به

 همكاران و Brando. نتايج ساير محققان مطابقت دارد
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در تحقيقات خود بيان كردند كه ) 2001(  Keithو )2006(
 Yates و Sekhwela .دما بهترين رابطه را با فنولوژي دارد

 ,Acacia eriolobaمطالعه فنولوژيكي سه گونه  )2007(

Acacia luederitzii   وAcacia mellofera  را در دو منطقه
Tsabong  وMaun مختلف  دماي هاي در مناطقي با رژيم

نتايج . در بوسوانا مورد بررسي قرار دادند Kalahariدر 
هاي  سخكلي پاطور  سه گونه مورد مطالعه به هر نشان داد

اي بدون در نظر گرفتن ميانگين بارندگي  فصلي قابل مقايسه
و  A.eriolobaهاي  داشتند، در گونه ساالنه در هر سايت

A.mellofera  تأثير دما و طول روز روي عالئم فنولوژيكي
 A.luederitziiگونه  در حالي كه در ،قابل توجهي گذاشته

) 2000(و همكاران   Sparks.عامل بارندگي مهم بوده است
هاي گلدهي و دما را در مقياس ملي با  روابط بين تاريخ
هاي فنولوژي طوالني مدت در انگلستان  استفاده از ركورد

آنها در اين مطالعه ميانگين . مورد بررسي قرار دادند
 British Islesگونه در منطقه  11هاي گلدهي را در  تاريخ

هاي  چنين تاريخو هم) 1891- 1948( سال 58در بيش از 
در طي را دهي  اضافه يك وقوع برگ هبگونه  13دهي  گل
در اين . قرار دادند مورد مطالعه) 1929- 1948( سال 20

 ،هاي فنولوژي با دما مورد مقايسه قرار گرفت تحقيق تاريخ
وقوع فنولوژيكي به طور  25ه همكه نتايج نشان داد 

و  Romo. ستا داشتهبا دما ارتباط ) P<0.001( داري معني
Eddleman  )1995 (هاي  در بررسي مراحل فنولوژي گونه

Bromus inermis و Festuca altaica  استفاده از معيار
درجه روزهاي رشد را براي وقوع مراحل فنولوژي 

تر از روش معمول ثبت تاريخ وقوع  تر و مناسب مطمئن
از مطالعه  اصليهدف  طور كه ذكر شد همان .دندان مراحل مي

يابي به  آوري بذر و دست اضر تعيين زمان مناسب جمعح
مراتع مناطق مورد مديريت چراي مناسب در راستاي حفظ 

مشخص در مناطق مورد مطالعه  .باشد مي لحاظاز هر  مطالعه
شيركوه يزد، هاي  در سايتكه زمان مناسب بذرگيري  شد

اواسط مهر تا  ترتيب حدوداً انجدان اراك و الموت قزوين به
اواسط مرداد تا اواخر  و ايل آبان، اوايل تا اواسط شهريوراو

همچنين طول دوره چراي مناسب نيز در  .باشد شهريور مي

شيركوه يزد، انجدان اراك و الموت قزوين هاي  سايت
ماه،  نيمه اول ارديبهشت تا اوايل آباناز  ترتيب حدوداً به

يمه دوم اواخر ارديبهشت و اوايل خرداد تا اواسط تيرماه و ن
بنابراين با توجه  .باشد ميارديبهشت تا نيمه دوم شهريورماه 

هاي شاخص  آمده از بررسي فنولوژيكي گونه به نتايج بدست
. تعيين زمان مناسب چرا اقدام نمودتوان نسبت به  مراتع مي

نيز در تحقيقات خود بر روي فنولوژي گياهان به ن امحقق
 نتايجاز  دست آمده هزمان مناسب چرا با توجه به نتايج ب

در يك آزمايش ) Yamawra )2007  .اند اشاره كرده
گياهان مرتعي منطقه كيوتو در شروع  يمشاهده كرد كه چرا

ثير مثبت زيادي بر رشد مجدد گياهان دارد و أاوج گلدهي ت
اين زمان صورت گيرد باعث ضعف و نابودي  اگر چرا قبل از

كه  كردندنيز اعالم ) Fortune )2003و Ru . گردد گياه مي
شبدر را  كولتيوارهايدهي بعضي از  چراي سنگين زمان گل

اطالعات نتايج  پايه بر. اندازد أخير ميبه مدت دو روز به ت
زمان مناسب ، Artemisia aucheriفنولوژيك گونه مراحل 

زمان  ، وشيركوه يزد نيمه اول ارديبهشت قهدر منطورود دام 
انجدان در منطقه باشد؛  مي ماه اوايل آبانمناسب خروج دام 

اواخر ارديبهشت و زمان مناسب ورود دام استان مركزي 
در و  اواسط تيرماهزمان مناسب خروج دام  ، واوايل خرداد

نيمه دوم زمان مناسب ورود دام الموت قزوين منطقه 
 نيمه دوم شهريورماهزمان مناسب خروج دام و  ،ارديبهشت

ريزي  برنامه توان نسبت به مي در نتيجه .گردد پيشنهاد مي
چرايي  مناسب اعمال مديريت صحيح در سيستم جهت

ترين  مناسب( مراتع، تعيين زمان مناسب ورود و خروج دام
تعيين زمان مناسب ، )برداري از مرتع زمان فصل چرا و بهره

 اقداممراتع  ءو احيا ، اصالحدر راستاي حفظ آوري بذر جمع
ن رابردا ريزان و بهره و برنامه و اين موضوع از سوي مديران

  . مراتع مورد كاربرد قرار گيرد
  

  مورد استفاده منابع

 Artemisiaبررسي فنولوژي گياه مرتعي . 1383، .اكبرپور، ح-

aucheri Boiss مقاالت سومين همايش ملي . در استان گلستان

  .مرتع و مرتعداري ايران
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شارات دانشگاه انت). ترجمه(اكولوژي بذر . 1375، .خسروي، م -

  .فردوسي مشهد

مطالعه فنولوژي گياهان مرتعي . 1379 ،.و راستي، م. سعيدفر، م -

انتشارات مؤسسه تحقيقات جنگلها و . در منطقه حناء سميرم
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فنولوژي . 1379 ،.و يوسف نعنائي، ص. ، هويزه، ح.صالحي، ح-

اسـتپي گـرم    ي بومي در مناطق استپي و نيمهگونه هاي مرتع

  ).منتشر نشده(خوزستان 

هاي مهم مرتعـي مناسـب    معرفي برخي گونه. 1384 ،.مقيمي، ج - 
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Abstract 
Study of the phenology of range key species is important to regulate and apply proper 
management for sustainable utilization of rangeland forage. In this study, the phenological 
stages of Artemisia aucheri were examined as a key species at three sites of different semi-
steppe regions during 2007-2010. For this purpose, in each site, 10 individuals were selected 
and different phenological stages were recorded in 15-day and 7-day intervals for vegetative 
stage and reproductive stage, respectively. In addition, meteorological data including 
temperature and precipitation were recorded from the nearest synoptic station for each site. 
Results indicated that the occurrence of phenological phenomena of Artimisia aucheri    was more 
affected by temperature and precipitation indices of the growing season. According to the 
obtained results, the start and end of grazing were determined as early May to late October for 
Shirkooh (Yazd province), late May and early June to  mid-July for Anjadan (Markazi 
province), and second half of May to mid September for Alamoot (Ghazvin province). 
Consequently, a complete understanding on the phenological stages of Ar. aucheri enables us to 
plan grazing management in order to determine the time of livestock entry into and exit from 
rangelands, optimal number of livestock for grazing and proper grazing systems.      
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semi-steppe  
 


