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بررسي فنولوژي و اندازه گیاه و تاثیر خشكسالي بر آن ها 
در دو گونه گندمي  مهم  مراتع استپي

)مطالعه موردي: مراتع ندوشن در استان يزد(

چكیده
مراتع از گونه هاي گیاهي مختلفي تشــكیل شده اســت كه هر يك  از آن ها داراي فنولوژي  و اندازه خاص خود مي باشند. آگاهي 
از اين خصوصیات در گونه هاي گیاهي مهم يك ســايت مرتعي به عنوان يكي از ايزار مديريت مرتع در آن عرصه تلقي مي شــود. 
بررســي مراحل فنولوژيكي و  تغییرات اندازه 2 گونه  گیاهــي  Stipa barbata Desf و Stipa caucasica Schmalh  در مراتع 
اســتپي ندوشن يزد طي دوره 4 ساله )89-1386( با اين هدف انجام شده است. در آغاز اجراي پژوهش درون  سايت قرق براي هر 
گونه گیاهي 10 پايه مشــخص گرديد و در مراحل اجراي پژوهش از اين پايه ها آماربرداري شد. اطالعات مربوط به مراحل فنولوژي و 
اندازه  هر گونه در مقاطع زماني 15 روزه در مرحله رويشي و 7 روزه در مرحله زايشي اندازه  گیري  شد. بر اساس نتايج حاصله، در 
گونه Stipa barbata  آغاز دوره رشــد در دوره مورد مطالعه از دهه اول  بهمن ماه به ثبت رسیده است. زمان گل دهي از دهه اول 
تا دوم ارديبهشــت ماه انجام مي شود. بذر دهي اين گونه از دهه اول تا آخر خرداد ماه وقوع مي يابد. حداكثر ارتفاع تاج پوشش در 
دوره مطالعه شده در سال نسبتا خشك 1389 برابر 91 سانتیمتر مي باشد كه با مقدار حداقل به میزان 23 سانتیمتر در سال  بسیار 
خشك 1387 واجد تفاوت معني دار است. بین مقادير حد اكثر و حداقل قطر تاج پوشش اين گونه به ترتیب در سال معمول 1388 و 
بسیار خشك 1387 با اندازه هاي 43 و 32سانتي متر نیز تفاوت معني داري وجود دارد. از سوي ديگر بین مقادير قطر تاج پوشش اين 
 .)P≤  0/05 ( در منطقه تفاوت معني داري ديده نمي شود )گونه در سال هاي نسبتا خشك )1389(، معمول )1388( و مرطوب )1386
در گونه Stipa caucasica آغاز دوره رشــد در دوره مورد مطالعه از دهه اول  بهمن ماه به ثبت رسیده است. زمان گل دهي از دهه 
ســوم  فروردين ماه تا دهه دوم  ارديبهشت ماه انجام شده اســت. بذر دهي اين گونه از دهه اول تا دوم خرداد ماه وقوع مي يابد. 
حداكثر ارتفاع تاج پوشش در دوره مطالعه شده در سال نســبتا خشك 1389 برابر 38 سانتي مترمي باشد كه با مقدار حداقل به 
میزان 12 ســانتیمتر در سال بسیار خشك 1387 واجد تفاوت معني دار اســت. بین مقادير قطر تاج پوشش اين گونه در سال هاي 
نسبتا خشك )1389(، معمول )1388( و مرطوب )1386( در عرف منطقه تفاوت معني داري ديده نمي شود. حداكثر مقدار قطر تاج 
پوشــش  در سال 1389 و حداقل مقدار با داشتن تفاوت معني دار با آن در سال بسیار خشك كه  به ترتیب برابر 34 و 27 سانتیمتر 

  .)P≤  0/05 ( مي باشند
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Study of Phenological stages and Plant Dimensions and Effect of Drought on two  grass species in the steppe 
rangelands (Case study: Rangelands of Nodoushan  in Yazd Province)
By: N. Baghestani Maybodi, Associate Professor, Yazd Agricultural and Natural Resources Research Center, 
Yazd, Iran. (Corresponding Author; Tel: +983517212415).M.T. Zare, Senior Expert of Range Management, Yazd 
Agricultural and Natural Resources Research Center, Yazd, Iran. A. Ehsani, Assistant Professor, Research Institute of 
Forests and Rangelands.
Ranges are composed of different species, each of them having its own phonology and dimensions. Knowledge of 
these species characteristics are important in rangeland management. The aim of the study was to determine the  
Phenological stages and resize of two species of Stipa barbata Dest and Stipa caucasica Schmalh in Nodoushan 
steppe rangelands of Yazd during the period of 4 years (2007-2010). First, for each species, 10 individuals per 
plant species were identified within the enclosure and in the study process of this plants were inventoried. Any 
information phenological stages and dimensions at intervals of 15 days and 7 days, respectively, were measured 
at vegetative and reproductive stages. Based on these results, the growth of Stipa barbata   starts from the Third 
decade of January. Flowering occurs during the Third decade of April to First decade of May. seed ripening stage 
of this species in the study area occurs during the Third decade of May to second decade of Jun. Maximum canopy 
height was 91 cm, which is owned by the Relatively dry year, 2010, and at least it was 23 cm, which is related to the 
very dry year, 2008,and this difference is significant. Maximum and minimum canopy diameter were respectively 
43 cm (in Common year, 2009) and 32 cm (in very dry year, 2008) and the differences are significant (P≤0.05). 
Canopy diameter in a relatively dry year (2010), Common (2009) and wet year (2007) was not significantly different 
(P≤0.05). growth of Stipa caucasica  starts from the third decade of January. Flowering plants occur in the second 
decade April to  the first decade of May This seed ripening stage is the third decade of May to first decade of Jun. 
Maximum canopy height was 38 cm, which is owned by the Relatively dry year, 2010, and at least it was 12 cm, 
which is related to the very dry year, 2008, and this difference is significant. Canopy diameter in a relatively dry 
year (2010), Common (2009) and wet year (2007) was not significantly different (P≤0.05). Maximum and minimum 
canopy diameter were  respectively 34 cm (Relatively dry year, 2010) and 27 cm (in very dry year, 2008) and the 
differences are significant (P≤0.05).  

Keywords: Vegetative growth, flowering, seed yield, Stipa barbata, Stipa caucasica, Yazd.

مقدمه
مراتع از گونه  هاي گياهي مختلفي تشكيل شده است که هر یك  از آن ها 
داراي فنولوژي  و اندازه خاص خود مي باشند. آگاهي از این خصوصيات در 
گونه هاي گياهي مهم یك سایت مرتعي به عنوان یكي از ایزار مدیریت مرتع 
در آن عرصه تلقي مي شــود. Hosaini & Abarsaji )2006( در بررسي 
مراحل فنولوژي 7 گونه شــورروي در مراتع شــور و قليایي استان گلستان 
اعالم داشــتند که گونه هاي متعلق به تيره هاي مختلف با توجه به سرشت 
زیســتي خود،  دوره هاي فنولوژي را در مقاطع زمانــي متفاوتي انجام مي 
دهند و گونه هاي متعلق به یك تيره با همدیگر انطباق بيشــتري در تاریخ 
هاي وقوع پدیده فنولوژي از خود نشان مي دهند. نامبردگان اضافه اظهار مي 
دارندکه گراس هاي چند ســاله مورد مطالعه، عموما در اواخر اردیبهشت به 
گل مي روند و در خرداد و تير به بذردهي مي رســند. در حاليكه گونه هاي 
بررســي شــده از خانواده Chenopodiaceae در اواخر مرداد به گل مي 

نشينند و در آبان و آذرماه به بذردهي مي رسند.  

عالوه بر سرشــت گونه ها عوامــل دیگري نيز بر تاریــخ وقوع مراحل 
رشــد در گياهان تاثيــر دارند. Hoveizah )1993( در بررســي فنولوژي 
گونه Cymbopogon oliveri در مراتع اســتپ گرم خوزســتان، عوامل 
متعــددي از جمله درجه حــرارت هوا و خاک را در بــروز مراحل فنولوژي 
موثــر مي داند. وي بيان داشــت که رشــد پایيزه گياه در اواخــر مهرماه با 
کاهش دما و وقوع ریــزش باران هاي رگباري رابطه دارد. در مقابل برخي از 
پژوهشگران، درجه حرارت هاي تجمعي )GDD( را بعنوان معيار زمان بروز 
 Romo,(هــر یك از مراحل فنولوژیكي در گياهان مــورد نظر قرار داده اند
 ,Kumar, et al .2008 ,Iannucci A, et al 1990, & Eddleman
 )2003 ,Sanadgol ( .) 2011 ,Papastylianou, & Bilalis ,2008
در بررسي فنولوژي گياه Bromus tomentellus در منطقه همند آبسرد، 
نقش رطوبت خاک و بارندگــي را در ظهور فنولوژي ضعيف، ليكن بر دماي 

محيط تاکيد دارد. 
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)Ghasriani، 2000(  در بررســي فنولوژي 8 گونه مرتعي در استان 
کردســتان مهمترین عامل موثر در ظهــور مراحل فنولوژي را درجه حرارت 
هوا اعالم نمود. )Saeidfar، 2000(  در مطالعه 6 گونه مرتعي در ایســتگاه 
حنا اســتان اصفهان و )Akbarzadeh & Mirhaji, 2002(  در مطالعه 
چنــد گونه مرتعي منطقه پلور، تفاوت طول مراحل فنولوژیكي در ســالهاي 
 ،Frank & Hofmann( .مختلف را به درجه حرارت هوا نســبت داده اند
1989( بــه تاثير قابل توجــه حرارتهاي تجمعي بر وقــوع مراحل فنولوژي 
گياهان اشــاره و تاکيد مي نمایند که طول مراحل فنولوژي گياهان با درجه 
کنترل ميشــود. در حاليكه مقدار علوفه توليدي بيشــتر تابعي از مقدار آب 
 )1990 ،Frank & Ries( خاک و حاصلخيزي آن ميباشد. در همين راستا
در بررســي تاثير آب خاک و درجه حرارت هاي تجمعي بر مراحل فنولوژي 
گونه هاي Agropyron desertorum و Agropyron smithii اعالم 
داشــتند  که فنولوژي گونه هاي مذکور به خصوص از شــروع رشد تا مرحله 

گل دهي تحت تاثير درجه حرارت هوا قرار دارند. 
بــا توجه  به مطالب فوق،  نتيجه گيري مي گردد که مراحل فنولوژي و 
انــدازه گونه هاي گياهي تحت تاثير عوامل مختلفي تغيير مي یابند. به گونه 
اي که نتایج ارائه شــده در یك منطقه اکولویك قابل تعميم به دیگر مناطق 
نخواهد بود. بنابراین در هر ســایت مرتعي آگاهي از مراحل فنولوژي و اندازه 
گونه هاي گياهي غالب و قابل اســتفاده دام آن در سال هاي مختلف  ضروري 
است. این اطالعات به عنوان ابزاري درتعيين زمان اندازگيري پوشش گياهي 

و اعمال مدیریت بر مراتع  منطقه کاربري خواهند بود.

مواد و روش ها 
1- مشخصات منطقه و گیاهان مورد مطالعه 

این بررسي در قرق تحقيقاتي صدر آباد ندوشن  که معرف سطح وسيعي 
از مراتع حوزه ندوشــن محسوب مي شود، اجرا گردیده است. این عرصه در 
محــدوده ″57 ،′52 ،°31  تــا  ″9، ′53  ،°31  طــول شــرقي و 3″، 32′ 
،°53    تا  ″18، ′32 ،°53   عرض جغرافيایي واقع شــده اســت. گونه هاي  
 Artemisia sieberi، ، Eurotia ceratoides ، Stipa barbata
و   Stipa caucasica ، ،inflata Stachys  ، Iris songarica و 
Astragalus glaucanthos  در ردیف گياهان مهم عرصه مورد مطالعه 

  .)1993,Baghestani Maybodi( گزارش شده است
ارتفاع از ســطح دریا در عرصــه تحت مطالعه 2320  متر مي باشــد. 
متوسط بارندگي ساالنه دراز مدت 15 ساله)1389-1374( عرصه برابر 125 
ميليمتر اســت.  باستناد این داده ها ســال 1387 جزء خشك ترین سال ) 
بارندگي 35 ميليمتر( و ســال 1386 در ردیف مســاعدترین ســال ) 223 
 Yazd Meteorological( در این دوره 15 ساله قرار مي گيرند )ميليمتر
Organization,2010( . داده هاي توزیع بارندگي ماهانه و ساالنه در دوره  
5 ساله منتهي به سال 1389 و مقایسه آن ها با داده هاي دوره  15 ساله در 

جدول 1 درج شده است.

جدول 1- میزان بارندگي ماهیانه و ساالنه ) میلي متر(  ايستگاه باران سنجي صدر آباد  در دوره 5 ساله ) 1384-1389(

كلشهريورمردادتیرخردادارديبهشتفرورديناسفندبهمندیآذرآبانمهرسال

1384-85040531802430000102

1385-8603526025469100000223

1386-87000350000000035

1387-8801145017212370000124

1388-890134402391500000104

ميانگين بلند مدت
)1389-1374(38272116222241000125

2- روش مطالعه
در آغاز اجــراي این پژوهش درون منطقه  قرق ســایت تحت مطالعه،  
براي هر گونه گياهي 10 پایه مشــخص گردید. در آغاز فروردین ماه ســال  
1386 با مراجعه به عرصه هر دو گونه مورد مطالعه دوره رشــد خود را آغاز 
نموده بودند. با کسب این تجربه، در سال هاي بعد مراجعه به عرصه از بهمن 
ماه آغاز شــده است. اطالعات مربوط به مراحل فنولوژي هر گونه در مقاطع 
زماني 15 روزه در مرحله رویشــي و 7 روزه در مرحله زایشــي ثبت گردید. 
اندازه گيري  مراحل فنولوزي شــامل آغاز و خاتمه مرحله رویشــي، آغاز و 
خاتمه مرحله گل دهي)متوســط( با تفكيك بــه دو دوره غنچه دهي  وگل 
دهي، آغاز و خاتمه مرحله رســيدن بذر با تفكيك به دو دوره شــيري شدن  
و رســيدن بذر، کمون رشــد )شــرایط بعد از بذر دهي که گياه هنوز سبز 

مي باشــد(، خشك شدن ) وضعيتي است که قسمت هاي سبز گياه خشكيده 
و گياه کامال خزان نموده باشد( بوده است.

اندازه گيري ارتفاع و قطر تاج پوشــش گياهان  از اول اردیبهشــت ماه 
1386 آغــاز و ایــن کار تا پایان آبان ماه آن ســال ادامه یافــت. با توجه به 
تجارب ســال 1386، زمان آمار برداري  در سه سال باقيمانده ازاول فروردین 
آغاز و  تا زمان اوج رشــد دو گونه مورد مطالعه ادامه داشــته اســت. وقوع 
اوج رشــد در زماني منظور گردیده که در دونوبت آمار برداري بعد از آن بر 
اندازه گياه  افزوده نشــده باشد. داده هاي تكراري یا کاهش یافته بعد از اوج 
رشــد حذف شــده و در تجزیه و تحليل داده ها منظور نشــده است. در این 
بررسي منظور از ارتفاع تاج پوشش ، ارتفاع کل گياه از سطح خاک در زمان 
اندازه گيري مي باشــد. قطر تاج پوشش نيز از ميانگين دو قطر عمود بر هم 
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پایه حاصل آمده اســت. داده هاي 15 روزه  آمار برداري شــده  در طول هر 
سال  و همچنين داده هاي هر دوره در طول 4 سال  به تفكيك قطر و ارتفاع 
تاج پوشش براي هر گونه در قالب طرح کامال تصادفي با10 تكرار در محيط 
نرم افزار SAS.12  مورد تجزیه و تحليل آماري قرار گرفت و جهت مقایسه 

ميانگين ها از آزمون دانكن استفاده شد.

نتايج و بحث
نتایــج وقوع مراحل مختلف فنولوژي دو گونه مورد بررســي در دوره 4 
ساله مطالعه شده در جداول 2 و3 ارائه شده است. نتایج مقایسه ميانگين هاي 
ارتفاع و قطر تاج پوشــش گونــه  Stipa barbata  در ماه هاي مختلف تا 
مرحلــه اوج طي دوره 4 ســاله )1386- 1389( در جــداول 4 و 5  و براي  

گونه Stipa caucasica در جداول 6 و 7 درج شــده است. نتایج مقایسه 
ميانگين هــاي اندازه ایــن دو گونه در  هریك از مراحل طي دوره 4 ســاله 

مطالعه شده در جدول 8 آمده است.
در گونــه Stipa barbata آغاز دوره رشــد در دوره مورد مطالعه از 
دهه اول  بهمن ماه به ثبت رســيده است. زمان گل دهي از دهه اول تا دوم  
اردیبهشــت ماه انجام مي شود. فاصله بين ظهور غنچه ها تا گل دهي کامل 

تا 20 روز به طول مي انجامد. 
بــذر دهي این گونه از دهــه اول  تا آخر خرداد ماه وقــوع مي یابد.  ) 
Frahani et,al., 2008( آغاز رشــد این گونه را در مراتع کم ارتفاع خجير 
در اســتان تهران در اواســط اســفندماه، گل دهي در اواخر اردیبهشت ماه، 

رسيدن بذر در اواخر خردادماه گزارش مي کنند. 

جدول 2- زمان وقوع مراحل فنولوژي گونه Stipa barbata در دوره 5 ساله )1389- 1386( در مراتع ندوشن استان يزد

1386138713881389مراحل رويشي

دهه اول فروردین تا دهه سوم رشد رویشي
دهه اول بهمن تا دهه دوم دهه سوم بهمن تا دهه اول اردیبهشتدهه دوم اسفند تا دهه دوم تيرفروردین

فروردین

دهه اول اردیبهشت تا دهه دوم غنچه یا غالف
دهه سوم فروردین تا دهه اول دهه اول اردیبهشت -اردیبهشت

اردیبهشت 

دهه دوم اردیبهشت تا دهه اول گل یا خوشه
دهه اول اردیبهشت تا دهه دهه اول خرداد تا-خرداد

سوم اردیبهشت

دهه اول خرداد تا دهه دوم شيري شدن بذر
دهه سوم اردیبهشت تا دهه دهه دوم خرداد-خرداد

اول خرداد

دهه اول خرداد تا دهه سوم دهه سوم خرداد تا-دهه سوم خرداد تا دهه اول تيررسيدن بذر
خرداد

دهه سوم خرداد دهه اول تيردهه دوم تيردهه دوم تير کمون رشد

جدول3- زمان وقوع مراحل فنولوژي گونه Stipa caucasica در دوره 5 ساله )1389- 1386( در مراتع ندوشن استان يزد

1386138713881389مراحل رويشي

دهه اول فروردین تا دهه سوم رشد رویشي
فروردین

دهه دوم اسفند تا دهه 
دوم تير

دهه سوم بهمن تا دهه اول 
اردیبهشت

دهه اول بهمن تا دهه دوم 
فروردین

دهه اول اردیبهشت تا دهه دوم غنچه یا غالف
دهه سوم فروردین تا دهه اول دهه اول اردیبهشت -اردیبهشت

اردیبهشت 

دهه دوم اردیبهشت تا دهه اول گل یا خوشه 
دهه اول اردیبهشت تا دهه سوم دهه اول خرداد تا-خرداد

اردیبهشت

دهه سوم اردیبهشت تا دهه اول دهه دوم خرداد-دهه اول خرداد تا دهه دوم خردادشيري شدن بذر
خرداد

دهه اول خرداد تا دهه سوم خرداددهه سوم خرداد تا-دهه سوم خرداد تا دهه اول تيررسيدن بذر

دهه سوم خرداد دهه اول تيردهه دوم تيردهه دوم تير کمون رشد
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جدول 4- نتايج مقايسه میانگین هاي ارتفاع تاج پوشش گونه Stipa barbata در ماه هاي مختلف تا مرحله اوج طي دوره 4 ساله )1389- 1386( در مراتع ندوشن استان يزد1

1( حروف مشابه در هر ردیف بيانگر نبود تفاوت معني دار بين مقادیر ميانگين ها در سطح 5 درصد بر اساس آزمون دانكن مي باشد

جدول 5- نتايج مقايسه میانگین هاي قطر تاج پوشش گونه Stipa barbata در ماه هاي مختلف تا مرحله اوج طي دوره 4 ساله )1389- 1386( در مراتع ندوشن استان يزد1

1( حروف مشابه در هر ردیف بيانگر نبود تفاوت معني دار بين مقادیر ميانگين ها در سطح 5 درصد بر اساس آزمون دانكن مي باشد

 1389  1388  1387  1386 ماه

b 20/3±1/2 d 28/1±2/0 c 0/8±16/9 فروردین 1 

a 26/8±1/6 cd 33/4±2/8 c 1/0±21/0 فروردین2 

d 23/3±1/3 a 30/3±1/6 c 55/6±2/9 b ±32/9 اردیبهشت 1 

c 52/5±2/5 b 84/3±4/3 a 2/2±50/8 اردیبهشت 2 

b 69/9±4/6 a 91/4±4/5 a /3±74/8 خرداد 1 

a /4±90/1 خرداد 2 

a /4±90/6 تير 1 

a 4/7±89/2 تير 2 

a 89 مرداد 1 

a 90 مرداد 2 

a 5/1±89/7 شهریور 1 

a 4/7±90/0 شهریور 2 

 1389  1388  1387  1386 ماه

a 29/6±1/9 b 37/7±2/9 a 2/2±24/9 فروردین 1 

a 36/7±2/4 ab 39/7±2/8 a 2/7±31/5 فروردین2 

a 31/8±2/5 a 38/1±2/9 a 41/6±2/9 a 2/9±29/5 اردیبهشت 1 

a 41/3±3/0 a 41/6±2/9 a 2/9±34/4 اردیبهشت 2 

a 42/9±3/2 a 40/9±3/3 a 3/5±36/6 خرداد 1 

a 3/2±34/5 خرداد 2 

a 3/5±37/6 تير 1 

a 3/8±36/9 تير 2 

a 3/7±36/0 مرداد 1 

a 4/1±36/8 مرداد 2 

a 3/6±35/6 شهریور 1 

a 3/9±36/0 شهریور 2 
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جدول6- نتايج مقايسه میانگین هاي ارتفاع تاج پوشش گونه Stipa caucasica در ماه هاي مختلف تا مرحله اوج طي دوره 4 ساله )1389- 1386( در مراتع ندوشن استان يزد1

1( حروف مشابه در هر ردیف بيانگر نبود تفاوت معني دار بين مقادیر ميانگين ها در سطح 5 درصد بر اساس آزمون دانكن مي باشد

جدول 7- نتايج مقايسه میانگین هاي قطر تاج پوشش گونه Stipa caucasica در ماه هاي مختلف تا مرحله اوج طي دوره 4 ساله )1389- 1386( در مراتع ندوشن استان يزد1

1( حروف مشابه در هر ردیف بيانگر نبود تفاوت معني دار بين مقادیر ميانگين ها در سطح 5 درصد بر اساس آزمون دانكن مي باشد

 1389  1388  1387  1386 ماه

b 13/6±2/5 b 16/8±1/0 c 0/7±8/6 فروردین 1 

a 15/6±0/7 b 19/5±1/3 c 0/9±12/5 فروردین2 

c 12/0±0/9 a 17/6±0/9 b 27/9±1/5 b 1/1±19/9 اردیبهشت 1 

b 22/6±0/9 a 36/9±2/6 a 1/0±27/7 اردیبهشت 2 

a 26/8±1/8 a 1/8±36/0 خرداد 1 

a 1/4±36/5 خرداد 2 

a 1/9±36/3 تير 1 

a 1/9±35/0 تير 2 

a 1/9±34/1 مرداد 1 

a 1/8±33/9 مرداد 2 

a 1/9±32/9 شهریور 1 

a 2/1±33/1 شهریور 2 

 1389  1388  1387  1386 ماه

a 21/3±3/2 a 28/0±3/3 a 2/2±18/7 فروردین 1 

a 25/6±2/9 a 28/3±3/4 a 2/6±22/1 فروردین2 

a 23/8±2/8 a 27/1±3/1 a 29/3±3/4 a 2/0±23/9 اردیبهشت 1 

a 29/1±3/4 a 29/3±3/4 a 2/1±27/9 اردیبهشت 2 

a 29/4±3/5 a 3/4±26/4 خرداد 1 

a 3/6±27/0 خرداد 2 

a 3/6±28/0 تير 1 

a 2/2±30/7 تير 2 

a 3/4±27/1 مرداد 1 

a 3/2±25/9 مرداد 2 

a 3/3±26/9 شهریور 1 

a 3/3±26/4 شهریور 2 
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جدول 8- نتايج مقايسه میانگین هاي تغییرات ابعاد دو گونه  Stipa barbata  و Stipa caucasica در دوره 4 ساله )1389- 1386( در مراتع ندوشن استان يزد1

Stipa caucasica  Stipa barbata

قطر تاج پوششارتفاع تاج پوششقطر تاج پوششارتفاع تاج پوشش
138690/6±4/9a37/6±3/5ab37/3.±1/5a31/2±2/1ab

138723/3±1/3c31/8±2/5b12/4±0/9c26/9±1/7b

138869/9±4/6b42/9±3/2a26/9±1/6b33/1±1/8a

138991/4±4/5a40/9±3/3ab37/8±2/4a33/6±1/9a

1( حروف مشابه در هر ستون بيانگر نبود تفاوت معني دار بين مقادیر ميانگين ها در سطح 5 درصد بر اساس آزمون دانكن مي باشد

نامبردگان آغاز رشــد در این گونه را در مراتع مرتفع ســوهانك استان 
تهــران اوایل فروردین، گل دهي در اواخر خرداد، بذردهي را در اواخر تيرماه 
گزارش مي نماینــد. )Bashari & Shahmoradi, 2004( آغاز رشــد 
در گونــه Stipa hohanackeriana  را در نقاط کم ارتفاع اســتان قم 
)1900متري( در اســفندماه، گل دهي در اواســط اردیبهشــت ماه تا اوایل 
خردادمــاه و زمان رســيدن بذر را اواخر خرداد تا اوایــل تيرماه گزارش مي 
نمایند. همچنين آغاز رشــد این گونه  در نقاط مرتفع استان )2500متري( 
اواخــر فروردین ماه، گل دهي اواخر خرداد و زمان رســيدن بذر را در اواخر 
تيرماه گزارش شــده اســت. )Moghimi, 2005( نيز دوره رشد را در این 
گونه متاثر از تغييرات ارتفاعي و اقليمي رویشگاه آن مي داند. نامبرده شروع 
رشــد را اواسط اسفند تا اواخر فروردین، گل دهي در اواخر فروردین تا اواخر 
اردیبهشت ماه و زمان بذردهي را مصادف با اواخر اردیبهشت ماه تا نيمه دوم 
تيرماه گزارش نموده اســت. در مقایسه نتایج این پژوهش با دیگر مطالعات 
صورت گرفته، بارزترین اختالف متعلق به آغاز دوره رشــد  این گونه در دهه 
اول بهمن ماه مي باشــد که در گزارشــات دیگر طي  اسفند تا فروردین ماه 
اعالم شــده است. نتایج اعالم شــده زمان گل دهي و بذر دهي  با برخي از 

نتایج دیگر گزارشات)خصوصا زمان بذر دهي( همخواني دارد.     
 در رابطــه با ابعــاد این گونــه در دیگر مناطق اطالعــات مكتوبي در 
  Stipa 2005(  ارتفاع را در گونه ,Moghimi( دســترس نمي باشــد. اما
hohanackeriana  تا 80 ســانتي متر گزارش نموده است که با حداکثر 
ارتفــاع بروز یافته  درگونه مورد مطالعه این منطقه به ميزان 91 ســانتيمتر 
نزدیك مي باشــد. اندازه قطر تاج پوشش این گونه در دوره مطالعه حداکثر 

به 43 سانتيمتر رسيده است.  
 Stipa barbata  نتایج بررسي اندازه قطر تاج پوشش دو گونه بوته اي
و Stipa caucasica بيانگربروز نوسانات کم آن ها در ماه هاي مختلف طي 
دوره 4 ساله بوده اســت.  به طوري که تنها در اندازه قطر تاج پوشش گونه 
Stipa barbata در ســال مرطوب 1386 تا نيمه  دوم فروردین  ماه روند 
افزایشــي وجود داشــته و از آن پس تغييرات فزاینده معني داري در ميزان 
قطر تاج پوشــش این گونه حاصل نيامده اســت)جداول 4 الي7(. زیرا  تاج 
پوشــش این گياهان در شرایط دشوار بواسطه رشد جاري اندک، تنك و در 
ترسالي ها انبوه مي باشــند. ليكن در هر دو حالت تغيير قابل مالحظه اي در 

قطر تاج پوشش حاصل نيامد.
  نظر به اینكه قطر تاج پوشــش تابعي از درصد پوشش تاجی در عرصه 
مي باشــد، بنابراین با اســتناد به نتایج حاصله از این پژوهش دامنه زماني 

گســترده اي در طول سال  براي اندازه گيري  درصد پوشش این گياهان  در 
مراتع استپي وجود دارد. شروع آماربرداري  در این مناطق تنها در سال هاي 
مرطوب از نيمه دوم فروردین ماه به بعد پيشنهاد مي گردد. در دیگر سال ها 
محدویت زماني براي اندازه گيري درصد پوشش گياهي در طول فصل رویش 

گياهي وجود ندارد.
عــالوه بر آن بر اســاس نتایج این پژوهش بيــن داده هاي اوج قطر تاج 
پوشش هر یك از گونه ها درسال هاي بسيار خشك)1387(، خشك)1389(، 
معمــول)1388( و مرطــوب)1386( تفــاوت معني داري حاصــل نيامده 
اســت)جدول8(. در این ســال هاي دامنه ميــزان بارندگــي104 تا 223 
ميلــي متر بوده اســت. بنابراین با توجــه  به وقوع این دامنــه بارندگي  و 
متوســط بارندگي دراز مدت منطقه که به ميزان 125 ميليمتردرســال مي 
باشد)Yazd Meteorological Organization,2010(،  مي توان از 
نتایج اندازه گيري هاي درصد پوشش گياهي این دو گونه در یك منطقه که 
طي ســال هاي مختلف و با بارندگي هاي متفاوت )باستثناي سال هاي بسيار 

خشك ( حاصل آمده باشند در کنارهم استفاده نمود. 
داده هاي ارتفاع تاج پوشش دو گونه مورد مطالعه در 4 سال آمار برداري 
شده با ميزان بارندگي هاي وقوع یافته آن ها هماهنگ نيست. به عنوان نمونه، 
در بارندگي کمتر وقوع یافته در ســال 1389 نسبت به سال 1388، ميزان 
ارتقاع گياهان بيشــتر شده و با مقدار سال مرطوب 1386 در یك گروه قرار 
گرفته اند. ميزان دماي محيط ماه هاي دي تا فروردین در ســال 1389 بيش 
از زمان مشابه در دیگر سال هاي مورد مطالعه بوده است. این وضعيت موجب 
آغاز زود هنگام رویش گياهان در این ســال شده است. در نتيجه گياهان از 
بارندگي هاي اواخر زمســتان و فروردین ماه بهره گيري بيشتري نموده و بر 
رشــد طولي آن ها افزوده شده است. بروز اثرات متفاوت نوسانات بارندگي بر 
تغييرات توليد علوفه در مراتع اســتپي مناطق پشتكوه وندوشن  استان یزد 
که در گــزارش هــای )Baghestani, Maybodi & Zare, 2006( و 
)Baghestani, Maybodi & Zare, 2011( درج شده در راستا نتایج 

این پژوهش مي باشند . 
خشكسالي سال 1387 بر فنولوژي گياهان نيز تاثير بارزي داشته است. 
گياهان مورد مطالعه در مواجه با این پدیده همچنان در مرحله رویشــي تا 
زمان خشــك شدن باقي مانده اند. به بيان دیگر مراحل فنولوژي در شرایط 
دمایي مشــابه در دو سال خشك 1387 ومساعد 1386 بسيار متفاوت بوده 
اســت. بدیهي است رطوبت در دســترس گياه در سال خشك 1387 نقش 
اساســي در این رابطه ایفا نموده اســت. با توجه به تكامــل نيافتن مراحل 
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فنولوژیكي گونه هاي مورد مطالعه این پژوهش در سال 1387، تعيين زمان 
وقوع مراحل فنولوژي در گونه هاي گياهي مراتع مناطق خشــك براســاس 
درجه حرارتهاي تجمعي )GDD( که مورد نظر برخي از محققان مي باشد 
 1989, Frank & Ries  ,2011 ,Papastylianou, & Bilalis ( (
کافي به نظر نمي رســد. زیرا در بروز هــر مرحله فنولوژیكي عالوه بر تامين 
دمــاي مورد نياز آن مرحله، وجود حداقــل رطوبت مورد نياز گياه در خاک 
الزم خواهد بود. در غير این صورت گياه قادر به عبور از آن مرحله فنولوژیكي 
نخواهد بود. در این راستا )Feyzi, et,al., 2003(  در بررسي آت اکولوژي 
گونه Eurotia ceratoides در مراتع موته استان اصفهان به کامل نشدن 
مراحل فنولوژي این گياه در اثر خشكسالي اشاره و عالوه بر مقدار بارندگي، 
 )1993 ,Hoveizah( .پراکنش آن را در بروز مراحل فنولوژي موثر مي داند
در بررسي فنولوژي گونه Cymbopoyon oliveri در استان خوزستان و 
)Mirhaji &  Sanadgol, 2007( در مطالعه گونه هاي مرتعي ایســتگاه 
همند آبســرد نيز به تاثير بارز عوامل رطوبت و دما در وقوع مراحل فنولوژي 

تاکيد دارند.
 درمناطق خشــك و بياباني کشور در آغاز فصل رشد،  رطوبت کافي در 
خاک وجود دارد. در این شــرایط چنانچه محيط زودتر گرم شود، آغاز رشد 
زود هنــگام در گياهان بروز مي یابد. البته در مناطق گرم و خشــك ، آغاز 
فصل رشــد متاثر از ریزش هاي جوي است. زیرا در آن مناطق دما براي رشد 
گياهان فراهم و کمبود رطوبت عامل محدودیت در رشد محسوب مي گردد. 
در دوره مطالعه ،  این پدیده در  ســال1389 اتفاق افتاده است. برعكس در 
فصل پایيز دماي هواي محيط براي رشدگياهان فراهم بوده و کمبود رطوبت 
خاک بيشتر مانع ادامه رشد در گياهان عرصه مي باشد. چنانچه بارندگي در 
این زمان اتفاق بيافتد، رشــد گياهان استمرار پيدا ميكند و دوره رشد در آن 
ســال طوالني تر مي شود. این شرایط در دوره مطالعه در منطقه بروز نيافته 
اســت. با اســتناد به نتایج این پژوهش، تعيين زمان وقوع مراحل فنولوژي 
)خصوصــا زمان گل دهــي(  در هر گونه گياهي بر اســاس  داده هاي درجه 
حرارتهاي تجمعي )GDD( تنها در شرایط بارندگي مشابه سال مطالعه آن 

کاربرد خواهد داشت. 
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