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چکیده
عالوه بر آن با . باشدمیدر تعیین زمان مناسب ورود و خروج دام از مرتع مطالعه فنولوژي گیاهان ثیرگذار أتیکی از فاکتورهاي 

در این تحقیق مراحل مختلف . آوري بذر، ارزش غذایی گیاهان و مدیریت مرتع مشخص خواهد شدمناسب جمعزمان يمطالعه فنولوژ
ها و تاریخمنظور شناختبه) 2010-2007(سال4آباد گرگان به مدت گونه از مهمترین گیاهان مرتعی در منطقه سرعلی10فنولوژي 

مرحلهرویش،شروعهايتاریخها از قبیلگونهفنولوژیکمراحلورشد طولی. شدجامانفنولوژیکیمهمهايپدیدهبروززمانمدت
نتایج حاصل از فنولوژي گیاهان . گردیدیادداشتپاییزهدوبارهرشد و گیاهخواببذر، دورهریزشرسیدن و ، دهی، گلیرویشرشد 

رواز این،باشنددهی میبرگان علفی در مرحله گلپهنبیشترحله ظهور خوشه و اغلب گندمیان در اوایل خرداد در مرکه دهد نشان می
هاي مرطوب سال،هابا این تفاوت که در ترسالیدارند؛براي ورود دام به مرتع در اوایل خرداد را گیاهان آمادگی الزم لحاظاز این 

میاندر . دوهفته دیرتر انجام شودتابت به مناطق دشتی یک روز و در مناطق کوهستانی نیز نس10زمان ورود دام در مناطق دشتی 
دیرتر به Medicago sativaبرگان علفی و در بین پهنAgropyrum trichophorumوAgropyrum intermediumهاي گندمیانگونه

.Aآوري بذر اغلب گندمیان بجزبهترین زمان جمع. رسنددهی و تشکیل بذر میمرحله گل intermediumوA. trichophorum که
در اوایل تیر، Medicago lupulinaو Trifolium repensبرگان علفی مثل در پهن.باشدمیاواسط شهریور است، در اواسط تیرماه 

Centaurea zuvandica در اواسط تیر وMedicago sativa باشدمیاواخر تیر.

Festuca، تعیفنولوژي، گیاهان مر:هاي کلیديواژه ovina ،Bromus tomentellus ،Centaurea zuvandica........آباد سرعلی؟
.گرگان

مقدمه
گرگان یکی از مراتع ییالقی ایران است آبادمراتع سرعلی

ویژهبهعلوفه مورد نیاز دام مین أتکه نقش بسیار زیادي در 
گرگان تحت اي منطقه در زمانی که اراضی زراعی جلگه

بر اساس پروانه چرا زمان استفاده از . دارد،باشندکشت می
در سال ) شهریورتاخرداد (چهار ماهتااین مراتع بمدت سه 

یابیم اگر مروري بر سابقه این مراتع داشته باشیم درمی. است

همواره این مراتع چه در زمان قدیم که بوسیله بزرگ که 
و چه در زمان فعلی که شدو اربابان اداره میمالکان 

شود، بیش از بصورت مشاع و پروانه چرا مدیریت می
شدت بدلیلدهد مطالعات نشان می.شودظرفیت آن چرا می

ها کاهش یافتهگیاهان خوشخوراك مانند لگومدامچراي
و گیاهان با ) درصد از پوشش تاجی مرتع1/1(

باشندخوشخوراکی متوسط و خشبی در حال افزایش می



آباد گرگانمطالعه فنولوژي مهمترین گیاهان مرتعی منطقه سرعلی۶٣۶

)Hossein & Fayaz, وآمادگی مرتعشرایط).2011
بهکهکندمیایجاب مرتعازدامخروجوورودزمانیترعا
رشدبرايراغذایی الزمموادتاشوددادهفرصتهانگیا

برايمناسبهايحلاز راهیکی. نمایندذخیرهخودبعدي
مطالعهازاستفادهمراتع،ازبرداريبهرهزمانتشخیص
زیستیهايپدیدهبروزبررسی تاریخوشناختفنولوژي،

نیزجوانهشروعمرحلهشاملکلیديومهمهايگونهمختلف
وبذردهیمرحلهگلدهی،مرحلهتوسعه رویشی،ورشدو

خوابوپائیزهرشدموقت،خوابآن،ریزشوبذربلوغ
,Ehsani(باشدزمستانی می 2012(.

Moghadam)1998(مشخص تاریخ که دارد اظهار می
هاينوسانتغییرات و با توجه به ورود دام در مرتع براي 

هايشکلهمچنین گیاهان مختلف با ،آب و هواییساالنه 
تعیین تاریخ صحیح برايبنابراین .تعیین کردرویشی متفاوت

ورود دام در مرتع با توجه به مطالعات فنولوژیکی انجام شده 
ورود دام برايتوان تاریخی سال میدر عرض چندین 

همچنین در اواخر فصل رویش گیاهی، آخرین .مشخص کرد
طوري تنظیم شود که گیاه قادر به ایجاد بایدبرداشت یا چرا 

اي براي شروع رشد در رویش و ساخت و ساز مواد ذخیره
.فصل رویش آینده باشد

Bonvanگونهیازدهفنولوژي) 1973(و همکاران
بومیو غیربومی)برگگونه پهن2گونه گندمی و 9(تعیمر

قرار مطالعهرا مورد همندآبسرد مرتعدر ایستگاهشدهکاشته
زودتر از خارجیهايگونهگرفتند کهنتیجهچنیندادند و

دیرترو دهکرخود را آغاز رشد رویشیدورهبومیهايگونه
.رسندرشد خود میدورهپایانآنها بهاز

Pir saharkhiz)1995 ( فنولوژي گیاهان مهم مرتعی
منطقه گرگان و گنبد را مورد بررسی قرار داده است، ایشان 

گندمیان کوهی حامیگیاهان بالشتکی و درمنهبیان کرده که
علفی بوده و این ترکیب گیاهی پوشش گونو چندساله

که در چراي بهاره آوردخوبی را در مراتع ییالقی بوجود می
. گیردمورد استفاده قرار می

Habibian)1995 ( در آزمایش سازگاري گیاهان
مرتعی مقاوم به خشکی در منطقه دشت ارژن فارس به این 

Agropyrumنتیجه رسید که از نظر فنولوژي گونه

trichophorumخیر أتبررسی موردهاي نسبت به کلیه گونه
.یابدتا اوایل مهر ادامه میداشته و خشک شدن کامل آن

Saeidfar وRasti)2000 ( در بررسی فنولوژي چند
1996- 1994گونه مهم مرتعی منطقه سمیرم که در سال 

اي به علت مقاومت هاي بوته، نتیجه گرفتند که گونهشدانجام
تر، داراي طول دوره رویشی نسبی در برابر شرایط نامطلوب

علفی برگان پهنویژه گندمیان و بهتري نسبت به طوالنی
.هستند

Ghasriani وHeidari)2000 ( گونه مهم 8فنولوژي
BromusوFestuca ovinaمرتعی ازجمله tomentellus

را در ایستگاه خرکه سنندج به مدت سه سال مورد بررسی 
چرازمانترینمناسبکه کردندگزارش انآن. قرار دادند

و تا اوایلشروعخردادماهاوایلFestuca ovinaگونهبراي
بذر اینآوريجمعزمانبهترین. داردادامهتیرماهاولنیمه
مردادماهاولو حداکثر تا نیمهشروعتیرماهاز اواسطگیاه

،بودهبذر کوتاهتا ریزشرسیدندورهطول. پذیردپایاندبای
.مد نظر قرار گیردموضوعاینبذرآوريمعجبراي بنابراین
زمانداد کهنشانBromus tomentellusفنولوژيمطالعه

کهتیرماهاولو تا نیمهشروعخردادماهچرا از اوایل
. باشدداشتهمحیط ادامهفیزیکیبا خشکیاستمصادف

تا اواسط تیرماهاواسطگونهاینبرايبذرگیريمناسبزمان
محیط و درجهکمبود رطوبتبدلیل. باشدمیمردادماه
. گرددمیبذر مشاهدهریزشتاریخاز اینپسباالحرارت

.باشدروز می10و حداکثر کوتاهمدتاینطول
Akbarzadeh وMirhagi)2002( گونه 5فنولوژي

Bromusمهم مرتعی ازجمله گونه tomentellus،Koeleria

macrantha وFestuca ovina را در منطقه پلور مورد
این محققان طول مراحل فنولوژیک را به ،بررسی قرار دادند

.درجه حرارت نسبت دادند
Sadeghianمراحل مختلف ) 2004(و همکاران

گونه مهم مرتعی در پایگاه دهبید فارس از سال 4فنولوژي 
نآنا. مورد بررسی قرار دادند2000تا پایان 1997

Bromusفنولوژي گونه tomentellus اینطور توصیف را
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شروع رویش این گونه از اوایل اسفند و رشد رویشی : دندکر
ها در دهه اول ظهور خوشه.یابدتا اوایل اردیبهشت ادامه می

طول این دوره ،افتداردیبهشت همراه با افزایش دما اتفاق می
دهی از نیمه دوم اردیبهشت به گل. روز می باشد15تا10

رسیدن بذر از اوایل خرداد به مدت . باشدروز می10مدت 
ریزش بذر در اواخر خرداد و . باشدروز می20تا15

ماه اتفاق پس از شروع بارندگی در اوایل آباندوبارهرویش 
نیمه دوم آذر با شروع فصل سرما گیاه وارد خواب . افتدمی
.شودستانه میزم

Mirhaji وSanadgol)2007 ( مجموع دماي مورد نیاز
هاي مهم مرتعی در مراحل فنولوژیک تعدادي از گونه

،ایستگاه تحقیقات همند آبسرد را مورد بررسی قرار دادند
هاي مورد مطالعه در کلیه گونهبیان کردند کهاین محققان 

هاي خشک سالتر از طوالنیترسالی داراي دوره فنولوژیک
هاي تجمعی مورد نیاز کلیه مراحل بودند، اما حرارت

هاي مختلف تقریباً یکسان محاسبه ها در سالفنولوژي گونه
هاي بررسی از دوم اسفند شروع به ها در سالهمه گونه. شد

و رشد فعال آنها تا اوایل مرداد ادامه داشت، از دند کررویش 
ماهنگ با وقوع ئیز هآن پس رشد آنها متوقف شد و در پا

.داشتنددوبارهها رشد بارندگی اغلب گونه
Sparks ازاستفادهبارادما) 2000(و همکاران

.دادندقراربررسیمورد مدت طوالنیفنولوژيرکوردهاي
داريبطور معنیفنولوژیکیوقوعکه دادنشانآنان نتایج

)001/0P< (استداشتهارتباطدمابا.

Pearson)1979 (درگیاهانفنولوژیکاز مطالعات
چراییهايبرنامهتنظیمو همچنینمرتعآمادگیزمانتعیین

د کهبیان کرایشان. کرداستفادهگیاهانزندگیدورهبراساس
گونه، اینگیاهانفنولوژيمطالعههايروشتکاملبا

هايو ارتباط پدیدهدهشخارجکیفیفقطاز جنبهمطالعات
از و با استفادهکمیطریقبهمحیطیبا عواملفنولوژیک

.گیردقرار میوتحلیلمورد تجزیهآماريهايروش
) Bliss)1982وJacksonمطالعات انجام شده توسط

و رطوبتحرارتدرجهبهفنولوژیکمراحلداد کهنشان
رابطه مدیریت چرا ) Hofman)1989وFrank.داردبستگی

هاي تجمعی مراحل توسعه و رشد را با و درجه حرارت
هایی از گندمیان پایا مورد هاي فنولوژي گونهوقوع پدیده

که  جمع دند کراین محققان گزارش . بررسی قرار دادند
روزهاي رویشی -درجه حرارت هوا یا اصطالحاً درجه

(Growing Degree-Days)توجهی بر وقوع اثر قابل
اما اثر تیمارهاي چرا بر وقوع . مراحل فنولوژي گیاهان دارد

وتحلیل تجزیه.باشدمراحل فنولوژي محسوس نمی
روزهاي رویشی نشان -رگرسیونی مراحل فنولوژي با درجه

داد که بین مراحل فنولوژي و درجه حرارت تجمعی هوا 
چرا بر این اي خطی وجود داشته ولی تیمارهاي اغلب رابطه

.اندرابطه تأثیر اندکی داشته
Frank وRies)1990 ( اثر آب خاك، مقدار نیتروژن و

گیري مراحل را بر شکل(GDD)روزهاي رویشی -درجه
Agropyrumهاي فنولوژي گونه desertorum (Fisch) و

Agropyrum smithii Rydb, (Love) مورد بررسی قرار
تند که تولید علوفه اساساً تابعی این محققان نتیجه گرف. دادند

،باشداز مقدار آب خاك و مقدار نیتروژن موجود در آن می
از شروع رشد ویژههاي مذکور بهدر حالی که فنولوژي گونه

. تا مرحله گلدهی تحت تأثیر درجه حرارت هوا قرار دارد
مختلفمراحلمقایسهوبررسی،تحقیقاینازهدف

آباد منطقه سرعلیگونه از گیاهان مهم مرتعی 10فنولوژي 
.باشدمیگرگان 

ها مواد و روش
مشخصات منطقه مورد مطالعه 

آباد گرگان هکتاري در سرعلی4این تحقیق در عرصه 
انجام شده کیلومتري شمال شهرستان گرگان45در واقع
طول 33̊54عرض شمالی و 40̊36َ̕دراین منطقه، است

.استشدهواقع متر از سطح دریا 2315و در ارتفاع شرقی
،هاي آمبرژه و دومارتنآب و هواي منطقه بر اساس روش

متوسط بارش . اي استاقلیم ارتفاعات سرد و مدیترانه
باشد که بیشتر ریزش در فصل متر میمیلی5/348ساالنه 

- 5/6متوسط دماي ساالنه . باشدزمستان و بشکل برف می
2/17و حداکثر -5/4گراد، معدل حداقل سانتیدرجه
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درجه 32و -19ترتیب هحداقل و حداکثر مطلق ب.باشدمی
هاي مورد بررسی میزان بارش سال. باشدگراد میسانتی
ترتیب مربوط به همتر بمیلی285و 204، 275، 342
بوده 89-88و 88- 87، 87-86، 86-85هاي آبی سال

شش ماهه اول که دهد پراکنش بارش نشان می. است
76و 128،117، 180ترتیب داراي هب89تا 86هاي سال
.متر بارش بوده استمیلی

و دوره آماري 89تا86آبیآباد گرگان در طی سالهايماهانه در سایت سرعلیشوضعیت دما و بار-1جدول 

ملسال
بانمهرعا
منديآذرآ
به

فند
اس

دین
رور

ف

شت
دیبه

ار

داد
دادتیرخر
مر

یور
شهر

گین
میان

85 -86

دما
 )c˚(

6/127/62-4/2-9/31/04/52/101/165/154/175/119/7

بارش
(mm)

4/165/168/355/344/111/477/569/303/366/78/35135/28

86 -
87

دما
 )c˚(

3/82/167/17/5-6/4-59/99/11146/158/163/168/8

بارش
(mm)

311/7276/122/389/311/224/302/229/165/36/3223

87 -88

دما
 )c˚(

9/164/87/59/31/62/98/75/134/175/211/208/174/12

(mm) 06/133/212215/299/262/46/202/02/74/5717بارش

88 -
89

دما
 )c˚(

9/105/86/11/55/16/73/85/112/188/192/194/167/10

بارش
(mm)

4/2231742723/7255/165/57/163/39/824

ري
آما

ره 
دمادو

 )c˚(
7/111/63/27/3-5/4-8/14/58/108/142/179/163/158/7

بارش
(mm)

5/323/343/45341/395/477/382/398/158/11203/2632

استپی معرف منطقه رویشی نیمهآبادسرعلیمنطقه
نوع . باشد و در استان گلستان جزء مراتع ییالقی استمی

دام غالب ؛باشدرو میاستفاده از مرتع بصورت نیمه کوچ
90ترکیب گله شاملمنطقه گوسفند و از نژاد زل آمیخته، 

دوره چرایی در . باشددرصد بز می10درصد گوسفند و 
روز 120شهریور بمدت رواخامنطقه از اول خرداد لغایت 

.تعیین شده است

هاي گیريین منطقه با توجه به اندازهپوشش گیاهی ا
هاي بالشتکی با ترکیب گونه–گندمیتیپ از ، انجام شده

Festuca ovinaوOnobrychis cornuta تشکیل شده
هاي شناسایی شده در لیست فلورستیک تعداد گونه.است

هاگونهاین . باشدگونه می75آباد گرگان سایت سرعلی
باشند که تیره گیاهی می23جنس و 59متعلق به 

درصد 7/14. العاده در پوشش استدهنده تنوع فوقنشان
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و کاسنی ) Poaceae(گندمیان هاي متعلق به خانوادههاگونه
)Asteraceae( ،12 متعلق به خانواده هاگونهدرصد

درصد متعلق به Papilionaceae( ،6/10(آسا پروانه
و میخک) Lamiaceae(نعناعیان هايخانواده

)Caryophyllaceae ( ها از متعلق به سایر خانوادهبقیهو
اوزبانیان، گمیمون، گلبو، الله، اسفناجیان، گلقبیل شب

Hossein(باشندزرشک، پنیرکیان و غیره می &

Ghasriani, 2011(.
روش بررسی 

مراتع می ئداهايگونهمنظور بررسی فنولوژي مهمترین به
از هر گونه ده ،آباد گرگان در داخل عرصه قرق شدهسرعلی

.ندگذاري شدپایه گیاهی انتخاب و با پیکه چوبی عالمت
یک هر گونه از ژاز مراحل فنولوبرداريداشتدسپس یا

برداري از دوره رویش داشتدیا. ماه شروع گردیداسفند
اي که فعالیت گیاهی کاهش گیاهی هر هفته یکبار و در دوره

در هر بازدید مراحل . یافت هر دوهفته یکبار انجام شدمی
فنولوزي شامل شروع رشد، مرحله رشد رویشی، مرحله 

گل و خوشه گل، مرحله هايگلدهی شامل ظهور ساقه
و خواب دوباره رشد بذردهی، مرحله خشک شدن گیاه و

ها همچنین رویش طولی برگ. برداري شدداشتدزمستانه یا
این تحقیق . گیري شدها با استفاده از متر فلزي اندازهو ساقه
هاي انجام شد و گونه2010تا 2007سال از سال 4بمدت 

گونه 4و چندسالهمی گونه گند6مورد مطالعه شامل
درصد ترکیب گیاهی 60که بوده استچندسالهبرگ پهن

).2جدول(دارندبالشتکی این مرتع را –گندمیتیپ 

هاي مورد مطالعه لیست گونه-2جدول 
نام خانوادهنام فارسیگونهردیف

1Festuca ovinaعلف برهPoaceae

2Agropyron intermediumعلف گندمی میانیPoaceae

3Agropyron trichophorumچمن گندمی کرکدارPoaceae

4Poa angustifoliaچمن باریک برگPoaceae

5Koeleria cristataعلف تابستانیPoaceae

6Bromus tomentellusعلف پشمکیPoaceae

7Centaurea zuvandicaگل گندمAsteraceae

8Medicago sativaیونجهPapilionaceae

9Medicago lupulinaیونجه سیاهPapilionaceae

10Trifolium repensشبدر سفیدPapilionaceae

نتایج 
شامل شش لهساچندگونه 10در این بررسی فنولوژي 

برگ علفی مورد یک پهن، سه گونه لگوم و گندمیگونه 

3آن در جدول چهارساله بررسی قرار گرفت که نتایج 
ها در زیر فنولوژي گونهمشروح نتایج. استخالصه شده

: آمده است
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آباد گرگانگونه مهم از گیاهان مرتعی منطقه سرعلی10ي ژفنولومیانگین چهارساله –3جدول
دوبارهشروع رشد  مرحله خشک شدن رسیدن بذر تشکیل بذر یا 

شیري شدن
دهی و شروع گل

مدت آن ظهور خوشه و مدت آن شروع رویش گونه

اوایل مرداد نیمه دوم مرداد نیمه دوم تیر اوایل تیر ابتداي دهه دوم 
روز15خرداد 

20دهه سوم اردیبهشت 
روز

دهه اول یا دوم 
فروردین F. ovina

اوایل مرداد نیمه دوم مرداد نیمه دوم تیر اوایل تیر 20دهه دوم خرداد  
روز

20دهه دوم اردیبهشت 
روز

دهه اول یا دوم 
فروردین K. cristata

اوایل مرداد نیمه دوم مرداد دهه دوم تیر اوایل تیر 20دهه دوم خرداد  
روز

30دهه دوم اردیبهشت 
روز

دهه اول یا دوم 
فروردین P. angustifolia

اوایل مرداد نیمه دوم مرداد دهه دوم تیر اوایل تیر 15دهه دوم خرداد 
روز

20دهه سوم اردیبهشت 
روز

دهه اول یا دوم 
فروردین B. tomentellus

اوایل مرداد اواخر مرداد دهه دوم شهریور دهه دوم مرداد 20دهه دوم تیر 
روز روز20دهه اول تیر  دهه اول یا دوم 

فروردین A. intermedium

اوایل مرداد اواخر مرداد دهه دوم شهریور دهه دوم مرداد 20دهه دوم تیر 
روز روز20دهه اول تیر  دهه اول یا دوم 

فروردین A. trichophorum

اوایل مرداد اواخر تیر اواسط  تیر اوایل تیر 25اواسط خرداد 
روز روز30دهه اول خرداد  دهه دوم فروردین C. zuvandica

اوایل مرداد اواسط مرداد اواخر تیر دهه دوم تیر روز30اوایل تیر  روز30اواخر خرداد  دهه دوم فروردین M. sativa

اوایل مرداد دهه دوم مرداد دهه اول تیر اواخر خرداد 30دهه اول خرداد 
روز روز30اواخر خرداد  دهه دوم فروردین M. lupulina

اوایل مرداد اواسط مرداد دهه اول تیر اواخر خرداد روز30دهه اول تیر روز30اواخر اردیبهشت  دهه دوم فروردین T. repens

)L.Festuca ovina(علف بره
رویش این گیاه با گرم شدن تدریجی هوا از دهه اول و 

گردد، شروع میماه ها از دهه دوم فروردیندر برخی از سال
ماه با توجه به سردي هوا معموالً رشد آن تا اواخر فروردین

ماه با باال ولی رشد رویشی آن از اردیبهشتباشدمیکند 
شود، میانگین ارتفاع در رفتن درجه حرارت هوا سریعتر می

زا معموالً ظهورخوشه گل. باشدمیسانتیمتر 17این مرحله 
روز 20شود و این مرحله یاز دهه سوم اردیبهشت آغاز م

در ابتداي دهه دوم خرداد ظهور گل اتفاق .کشدطول می
میانگین . یابدروز ادامه می15دهی بمدت افتد و گلمی

تشکیل بذر . باشدمیمتر سانتی30ارتفاع گیاه در این دوره 
شود و در نهایت در و شیري شدن از اوایل تیرماه شروع می

میانگین ارتفاع گیاه در مرحله . رسندمیها نیمه دوم تیر بذر
ریزش بذر این گیاه . باشدمیمتر سانتی35رسیدن بذر 

ه معموالً با راه رفتن و حرکت دام در مرتع یا وزش باد ب
از اوایل مردادماه به . گرددآسانی از اوایل مردادماه شروع می

همراه ساقه، برگها پژمرده و زرد شده و سرانجام خشک 
ها بخصوص ولی ریزش باران در برخی از سالشوندمی

دوباره در اوایل مرداد باعث رشد 2009و 2007هاي سال
مانند رشد بهاره سریع نیست دوبارهرشد . گردداین گیاه می

15ماه به و حداکثر رشد تا پایان آبانباشدمیو خیلی کند 
این گیاه در اواخر آبان تا اوایل آذر. رسدمتر نمیسانتی
حداکثر ارتفاع . رودانی میستریزش برف به خواب زمبدلیل

آباد گرگان در داخل عرصه قرق این گیاه در سایت سرعلی
.باشدمیمتر سانتی45شده 

Koeleria cristataعلف تابستانی (L.)Pers.
ه اول و رویش این گیاه با گرم شدن تدریجی هوا از ده

گردد، ماه شروع میوم فروردیندر برخی از سالها از دهه د
کند با توجه به سردي هوا معموالً رشد آن تا اواخر فروردین

ماه با باال رفتن ولی رشد رویشی آن از اردیبهشتباشدمی
شود، میانگین ارتفاع در این تر میدرجه حرارت هوا سریع

زا معموالً از ظهور خوشه گل. باشدمیمتر سانتی11مرحله 
روز طول 20شود و این مرحله از میدهه دوم اردیبهشت آغ

افتد و در دهه دوم خرداد ظهور گل اتفاق می.کشدمی
میانگین ارتفاع گیاه در . یابدروز ادامه می20دهی بمدت گل

تشکیل بذر و شیري شدن . باشدمیمتر سانتی28این دوره 
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شود و در نهایت در نیمه دوم تیر از اوایل تیرماه شروع می
میانگین ارتفاع گیاه در مرحله رسیدن بذر . رسندها میبذر
ریزش بذر این گیاه معموالً براحتی . باشدمیمتر سانتی32
از اوایل مردادماه به همراه ساقه، برگها پژمرده و . ریزدنمی

شوند ولی این گیاه بشدت زرد شده و سرانجام خشک می
حتی در ، دهدنشان میواکنشبارندگی ثیر أتتحت 
2009و 2007سالدر. کندرشد مینیز هاي تیرماه بارندگی

این . داشته استدوبارهدر تیرماه و مردادماه این گیاه رشد 
ریزش برف به خواب بدلیلگیاه در اواخر آبان تا اوایل آذر 

حداکثر ارتفاع این گیاه در سایت . رودانی میستزم
متر تیسان40آباد گرگان در داخل عرصه قرق شده سرعلی

.باشدمی
Poaچمن باریک برگ angustifolia L.

این گیاه پس از سپري کردن دوره خواب زمستانی و 
باالرفتن درجه حرارت هوا رشد خود را از دهه اول یا دهه 

، معموالً رشد آن تا اواخر کندمیماه آغاز دوم فروردین
ماه ولی رشد رویشی آن از اردیبهشتباشدمیفروردین کند 

شود، میانگین باال رفتن درجه حرارت هوا سریعتر میبا
ظهور خوشه . باشدمیمتر سانتی17ارتفاع در این مرحله 

شود و این زا معموالً از دهه دوم اردیبهشت آغاز میگل
در دهه دوم خرداد ظهور گل .کشدروز طول می30مرحله 

. یابدروز ادامه می20دهی بمدت افتد و گلاتفاق می
. باشدمیمتر سانتی39نگین ارتفاع گیاه در این دوره میا

شود و تشکیل بذر و شیري شدن از اوایل تیرماه شروع می
میانگین ارتفاع . رسنددر نهایت در نیمه دوم تیر بذرها می

بذر این . باشدمیمتر سانتی43گیاه در مرحله رسیدن بذر 
ماه به همراه از اوایل مرداد . ریزدگیاه معموالً براحتی نمی

شوند ساقه،  برگها پژمرده و زرد شده و سرانجام خشک می
نشان واکنشبارندگی ثیر أتولی این گیاه بشدت تحت 

در. کندرشد مینیز هاي تیرماه حتی در بارندگی،دهدمی
در تیرماه و مردادماه این گیاه رشد 2009و 2007هاي سال

20به بیش از کردهداشته که ارتفاع برگهاي رشد دوباره
بدلیلاین گیاه در اواخر آبان تا اوایل آذر . رسیدمترسانتی

حداکثر ارتفاع این . رودریزش برف به خواب زمسانی می

آباد گرگان در داخل عرصه قرق شده گیاه در سایت سرعلی
.باشدمیمتر سانتی70

Bromus tomentelusعلف پشمکی  Boiss.

دن تدریجی هوا از دهه اول یا رویش این گیاه با گرم ش
گردد، ماه شروع میها از دهه دوم فروردیندر برخی از سال

ماه با توجه به سردي هوا معموالً رشد آن تا اواخر فروردین
ماه با باال ولی رشد رویشی آن از اردیبهشتباشدمیکند 

شود، میانگین ارتفاع در تر میرفتن درجه حرارت هوا سریع
زا معموالً ظهور خوشه گل. باشدمیمتر سانتی24این مرحله 

روز 20شود و این مرحله از دهه سوم اردیبهشت آغاز می
در ابتداي دهه دوم خرداد ظهورگل اتفاق .کشدطول می

میانگین . یابدروز ادامه می15دهی بمدت افتد و گلمی
تشکیل بذر . باشدمیمتر سانتی50ارتفاع گیاه در این دوره 

شود و در نهایت در شیري شدن از اوایل تیرماه شروع میو 
میانگین ارتفاع گیاه در مرحله . رسندنیمه دوم تیر بذرها می

ریزش بذر این گیاه . باشدمیمتر سانتی60رسیدن بذر 
راه رفتن و حرکت دام ،افتدها اتفاق میمعموالً همراه با گلچه

ها و این گلچهآسانی باعث ریزش ه در مرتع یا وزش باد ب
از اوایل مردادماه به همراه ساقه، برگها . گرددها میبذر

شوند ولی ریزش پژمرده و زرد شده و سرانجام خشک می
2009و 2007هاي سالویژهبهها باران در برخی از سال

رشد . گردداین گیاه میدوبارهدر اوایل مرداد باعث رشد 
و باشدمیمانند رشد بهاره سریع نیست و خیلی کند دوباره

این . رسدمتر نمیسانتی15ماه به حداکثر رشد تا پایان آبان
ریزش برف به خواب بدلیلگیاه در اواخر آبان تا اوایل آذر 

حداکثر ارتفاع این گیاه در سایت . رودانی میستزم
تر مسانتی112آباد گرگان در داخل عرصه قرق شده سرعلی

.باشدمی
P. Beauv.rumAgropy (Host)علف گندمی میانی

intermedium
این گیاه پس از سپري کردن دوره خواب زمستانی و 
باالرفتن درجه حرارت هوا رشد خود را از دهه اول یا دهه 

، میانگین ارتفاع در این مرحله کندمیماه آغاز دوم فروردین
زا معموالً از دهه اول گلظهور خوشه. باشدمیمتر سانتی23
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در .کشدروز طول می20شود و این مرحله تیر آغاز می
دهی افتد و گلدهه دوم تیر تا اواخر تیر ظهور گل اتفاق می

میانگین ارتفاع گیاه در این . یابدروز ادامه می20بمدت 
تشکیل بذر و شیري شدن از . باشدمیمتر سانتی50دوره 

شود و در نهایت در اواخر مرداد و یدهه دوم مرداد شروع م
میانگین ارتفاع گیاه در مرحله . رسنداوایل شهریور بذرها می

بذر این گیاه معموالً . باشدمیمتر سانتی55رسیدن بذر 
از اوایل مردادماه به همراه ساقه، برگها . ریزدبراحتی نمی

هاي سالدر. شوندپژمرده و زرد شده و سرانجام خشک می
دوبارهدر تیرماه و مردادماه این گیاه رشد 2009و 2007

مترسانتی15حداکثر به کردهداشته که ارتفاع برگهاي رشد 
ریزش برف بدلیلاین گیاه در اواخر آبان تا اوایل آذر . رسید

حداکثر ارتفاع این گیاه در سایت . رودبه خواب زمسانی می
متر سانتی70آباد گرگان در داخل عرصه قرق شده سرعلی

.باشدمی
trichophorummropyruAg(علف گندمی کرکدار

(Link) Richter(
rumAgropyمراحل فنولوژي این گونه شبیه گونه

intermediumارتفاع متوسط این گیاه در مرحله . باشدمی
58و 54، 22ترتیب هدهی و رسیدن بذر برشد رویشی، گل

منطقه حداکثر ارتفاع این گیاه در .باشدمیمتر سانتی
متر سانتی82آباد گرگان در داخل عرصه قرق شده یسرعل

.باشدمی
Medicago sativa(یونجه L.(

رویش این گیاه با گرم شدن تدریجی هوا از دهه اول 
ماه و در برخی از سالها از دهه اول اردیبهشتفروردین

متر سانتی12، میانگین ارتفاع در این مرحله دگردشروع می
ظهور .کشداین مرحله بیش از سه ماه طول می.باشدمی

بعدخردادماه شروع و اول زا معموالً از دهه گلغنچه 
طول روز 30دهی بیش از مرحله گل. افتددهی اتفاق میگل
متر سانتی20میانگین ارتفاع گیاه در این دوره .کشدمی
دهی معموالً از اواخر تیرماه شروع در این گیاه بذر.باشدمی

میانگین ارتفاع گیاه در .یابدادامه میماهو تا اواسط مرداد
این گیاه در اواخر . باشدمیمتر سانتی23مرحله رسیدن بذر 

کند و تا اواخر شهریور مردادماه شروع به خشک شدن می
.شودمیمعموالً کامالً خشک 

Medicago lupulina(یونجه سیاه L.(
گرم شروع رویش این گونه معموالً از اواسط فروردین با

در ترسالی شروع رشد ،شودشروع میشدن تدریجی هوا 
70مدت رشد رویشی بطور متوسط . افتددیرتر اتفاق می
متر سانتی7کشد و میانگین طول ساقه روز طول می

ماه شروع تیرموالً از دهه اول معزا ظهور غنچه گل.باشدمی
روز طول 20دهیمرحله گل. افتددهی اتفاق میگلبعدو 
متر سانتی25میانگین ارتفاع گیاه در این دوره .کشدمی
اوایل مردادماه دهی معموالً از در این گیاه بذر. باشدمی

میانگین ارتفاع گیاه . یابدیخر مردادماه ادامه مشروع و تا اوا
این گیاه در . باشدمیمتر سانتی21مرحله رسیدن بذر در 
کند و تا اواخر شروع به خشک شدن مییل شهریورماه اوا

.دشومیشهریور معموالً کامالً خشک 
Trifolium repens(شبدر سفید L.(

اواسط رویش این گیاه با گرم شدن تدریجی هوا از 
7مرحله گردد، میانگین ارتفاع در این شروع میفروردین 
. کشدطول میروز 40این مرحله بیش از . باشدمیسانتیمتر 

بعدخردادماه شروع و اواخرزا معموالً از ظهور غنچه گل
روز طول 20دهی بیش از مرحله گل. افتددهی اتفاق میگل
متر سانتی13میانگین ارتفاع گیاه در این دوره .کشدمی
تیرماه شروع سط از اوادر این گیاه بذردهی معموالً. باشدمی

ارتفاع گیاه در میانگین. یابدادامه میماهو تا اواسط مرداد
سط این گیاه در اوا. باشدمیمتر سانتی18مرحله رسیدن بذر 

کند و تا اواخر شهریور مردادماه شروع به خشک شدن می
.دشومیمعموالً کامالً خشک 

Centaurea zuvandica(گل گندم جنگلی (Sosn.)

Sosn.(
معموالً رویش این گیاه با گرم شدن تدریجی هوا شروع 

ین ارتفاع در این میانگ. افتدماه اتفاق میفروردیناواسط از 
طول روز40حدود این مرحله . باشدمیسانتیمتر 11مرحله 

دیبهشت شروع اراواخرزا معموالً از ظهور غنچه گل. کشدمی
روز 25دهی مرحله گل. افتداتفاق میآندهیگلبعدو 
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18میانگین ارتفاع گیاه در این دوره .کشدطول می
یل در این گیاه بذردهی معموالً از اوا. باشدمیمتر سانتی

میانگین ارتفاع . یابدمرداد ادامه مییل تیرماه شروع و تا اوا
این گیاه . باشدمیمتر سانتی20گیاه در مرحله رسیدن بذر

کند و تا اواخر وع به خشک شدن میمردادماه شراسط در او
.دشومیشهریور معموالً کامالً خشک 

بحث 
مقایسه فنولوژي گیاهان مورد بررسی نشان داد که شروع 

2007زودتر از سال 2010و 2008رویش گیاهان در سال 
باال رفتن درجه حرارت بدلیلاتفاق افتاده است که 2009و 

بوده است 89و 87در سال ) خشکسالی(و کاهش بارندگی
و ) Mirhaji)2002و Akbarzadehکه با مطالعات 

Mirhaji وSanadgol)2007( ،JacksonوBliss

نتایج حاصل از فنولوژي گیاهان . مطابقت دارد) 1982(
گندمیان در اوایل خرداد در مرحله بیشترکهدهدنشان می

دهی در مرحله گلبرگان علفی ظهور خوشه و غالب پهن
Moghadamهايگزارشکه از این نظر با باشندمی

)1998( ،Ghasriani وHeidari)2000 ( باشدمیمنطبق.
براي ورود را گیاهان آمادگی الزم لحاظاز این رو،از این

البته در ارتفاعات این دارند،دام به مرتع در اوایل خرداد 
به تاخیر دبایهفته دوتازمان ورود یک ) متر3200(مرتع 
بنابراین تقویم زمانی ورود دام به مرتع براساس پروانه . بیفتد

با این ؛گرددمیید أیتباشد چراي دام که اول خرداد می
ه بروز 10تفاوت که در سالهاي ترسالی در مناطق دشتی 

افتد و در مناطق کوهستانی نیز نسبت به مناطق دشتی خیر أت
،گندمیانيهاگونهمیاندر .را شودهفته دیرتر چدوتایک 
AgropyrumوAgropyrum intermediumهايگونه

trichophorum دیرتر مراحل فنولوژي خود را به اتمام
در .مطابقت دارد) Habibian)1995که با نتایج رسانندمی

دهی و برگان علفی یونجه دیرتر به مرحله گلبین پهن
از نظر زمان مناسب خروج دام از مرتع .رسدتشکیل بذر می

ها در مرداد و شهریورماه که بارندگیبرخی از سالها دردر
گیاهان را خواهیم دوبارهرویش ،دشومیشروع منطقهاین 

در این مرحله چرا شود موجب از گیاه که داشت، درصورتی
در سالهایی که رشد رواز این.بین رفتن گیاه خواهد شد

از د بایوجود دارد زمان خروج دام از مرتع دوباره
مطابقت ) Moghadam)1998شهریورماه باشد که با نظر 

برداري گیاهی و بهرهيهاگونهحفظ بدلیلبنابراین .دارد
. گرددماه تعیین میخروج دام از مرتع پایان مرداد،ارپاید

آوري همچنین بر اساس نتایج این تحقیق بهترین زمان جمع
گندمیان بجز علف گندمی میانی و کرکدار که تربیشبذر 

در ؛باشدمیماه در اواسط تیر، باشدمیاواسط شهریور 
برگان علفی مثل شبدر و یونجه سیاه در اوایل تیر، گل پهن

.باشدمیگندم جنگلی در اواسط تیر و یونجه اواخر تیر 
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Abstract
Studying the phenological stages is one the important factors affecting the time of
livestock entry to and exit from rangelands. In addition, the best time for seed
collection, nutritional value and range management depend on studying the
phenological stages. In this study, phenological stages of 10 range species in
Saraliabad-e-Gorgan region were investigated for four years (2007-2010). The
longitudinal growth and phenological stages of the study species including vegetative,
flowering and seeding stages as well as plant dormancy period and autumn regrowth
were recorded. The results of phenology showed that in early June most grasses were at
the heading stage and most forbs were at the flowering stage. Therefore, range readiness
for livestock entry to the rangeland is in early June with the difference that in wet years,
it will be 10 days and one to two weeks later in plain and mountainous areas,
respectively. Among the study grasses, Agropyrum intermedium and Agropyrum
trichophorum, and among the forbs Medicago sativa reached the flowering stage and
seed formation later. The best time to collect the seeds of most grasses is in the middle
of July, except A. intermedium and A. trichophorum, which is in mid-September. Early
June was the best time to collect the seeds of forbs like Trifolium repens and Medicago
lupulina. For Centaurea zuvandica and Medicago sativa mid-July and late July were
the best times for seed collection, respectively.

Keywords: Phenology, rangeland species, Festuca ovina ،Bromus tomentellus,

Centaurea zuvandica, Saraliabad-e-Gorgan.


