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  چكيده

براي تعيين فنولوژي و ثبت . برداري از مراتع است استفاده از مطالعات فنولوژي، يكي از ابزارهاي مناسب براي تشخيص زمان بهره
كيلومتري  45به تغيير عوامل محيطي، اين تحقيق در مراتع بادامستان استان زنجان واقع در  Festuca ovina واكنش زيستي گونه

در ويژه  بهها نشان داد كه نحوه واكنش اين گونه به زمان و مقدار بارش،  نتيجه بررسي. سال اجرا شد 4شرقي شهر زنجان بمدت  شمال
كه مقدار بارندگي در فصل رويش  1386- 87آبي در سال  زيراباشد؛  مي طول فصل رويش يعني از شروع بهار تا تيرماه، بسيار ويژه

كاهش اما  .ديده نشد ها به هيچ وجه رشد زايشي و تشكيل گل) متر در سه ماهه فصل بهار ميلي 2/57(بسيار كمتر از حد ميانگين بود 
 در مقايسه با سال آبي. كندو توليد بذر كرده ل كه اين گونه نتواند فنولوژي خود را كامشد شديد بارندگي در طول فصل بهار باعث 

 184(1389ولي بدليل بارش مناسب در بهار ) متر ميلي 7/410(بارندگي بسيار كمتري داشته است  1388-89، سال آبي 87-1386
هاي  ن گونه، بارشرسد كه براي اي رو به نظر مي از اين ،تمامي مراحل فنولوژي خود را كامل كرد ،اين گونه ضمن گلدهي) متر ميلي

  .باشد بهاري براي تكميل چرخه زيستي گياه بسيار حياتي مي
  

  .زنجان، فنولوژي، زمان بارش، بادامستان ،Festuca ovina: هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
ايي بوده از مشكالت عمده مراتع ايران، عدم مديريت چر

برداري غيراصولي و نابهنگام از  منجر به بهرهدر نهايت كه 
ع و همچنين چراي بيش از ظرفيت علوفه طبيعي مرات

براين اساس قسمت اعظم مراتع كشور داراي سير . شود مي
سط تا فقير قهقرايي بوده و از نظر وضعيت در زمره مراتع متو

براي مرتع به موقع آمادگي . شود و خيلي فقير محسوب مي
كند كه به گياهان فرصت داده شود تا مواد  ايجاب ميچرا 

عدم . كنندغذايي الزم را براي رشد بعدي خود ذخيره 
رعايت اين امر موجب تقليل تدريجي قدرت توليد و 

 گردد نابودي كامل آنها ميسرانجام ن و وري گياهازادآ
سوي ديگر با توجه به پراكنش از  .)1390موسوي،(

و منطقه و  ركشوهاي مختلف  هاي گياهي در عرصه گونه
اهميت آنها در مديريت منابع طبيعي ضروري است تا نسبت 

اين  ،آنها اقدام گرددثر بر ؤبه شناخت عوامل اكولوژيك م
هاي  ا به دانش الزم براي كاربرد گونهشود ت امر باعث مي

گياهي مناسب در اصالح اكوسيستم و مديريت علمي آنها 
  . )1389 و همكاران، منصوري( يابيمدست 

اي مناسب براي تشخيص زمان ه حل يكي از راه
شناخت و  برداري از مراتع، استفاده از مطالعه فنولوژي، بهره
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مختلف در گياهان  هاي زيستي بررسي تاريخ بروز پديده
هاي مختلف  مطالعه پديده :ست ازا فنولوژي عبارت .است

ويژه  هشناختي در مرتع ب و يكي از مباحث مهم بوم زيستي
دما، رطوبت، بارندگي، نور  .رود ار ميشمبحث مديريت چرا ب

نحوي شرايط مناسب و غيره ازجمله عواملي هستند كه بو 
مل تنوع اين عوا. كنند ميالزم را براي رشد و نمو فراهم 
رو ارتباط دادن  از اين. شود باعث تغييرات رشدي در گياه مي

هاي فنولوژيكي گياه با متغيرهاي اقليمي  تاريخ بروز پديده
هاي ظهور  بيني تاريخ پيشدر تواند  دما مي بارندگي وويژه  هب

  ).1379سعيدفر و راستي، ( آنها مهم و كارساز باشد
نتيجه تركيب عناصر متنوع ) Climate( ااقليم يا آب و هو

آب و هوايي از قبيل درجه حرارت، رطوبت، فشار هوا، باد، 
باشد  و آب، نقصان بخار آب و غيره مي تبخير از سطح زمين

اين عناصر . و بستگي به وضعيت جغرافيايي هر محل دارد
ثير عرض جغرافيايي، توپوگرافي، ارتفاع از سطح أتحت ت

هاي  اقليم ها قرار گرفته و اها و اقيانوسدريا، وجود دري
براي تفكيك و . آورد مختلف را در كليه كره زمين بوجود مي

شناسان  هاي مختلف كره زمين، اقليم شناسايي اقليم
ترين آنها  اند كه متداول هاي متعددي را پيشنهاد كرده روش

روش دومارتن، روش گوسن، روش گوپن و : عبارتند از
  .)1367وزارت نيرو، ( راي ايرانروش پيشنهادي ب

امل مهمي است كه در وضع مراتع يكي از عو اقليم
بطور كلي عواملي كه در . باشد نهايت حائز اهميت مي بي

شدت و مدت : هستند شاملثر ؤمها  سودمندي بارندگي
و  بارندگي، پراكنش بارندگي، شدت وزش باد، حرارت زمين

اهميت هريك از اين  .باشد هوا و در نهايت رطوبت نسبي مي
(  عوامل طبيعت با موقعيت جغرافيايي، فراز و نشيب

، عوامل فيزيكي خاك و پوشش نباتي بستگي )فيزيوگرافي
  .)1365شيدايي و سراج، ( دارد

هاي گياهي داراي مراحل فنولوژي متفاوتي  گونه
ها در زمان خاصي از دوره  بنابراين هريك از گونه. باشد مي

بوده و در زمان خاصي نيز بايد چراي آن رويش آماده چرا 
هاي معيني  خاك مرتع نيز در زمان ،ذشته از آنگ .قطع شود

تشخيص آمادگي  براي. آمادگي ورود دام به مرتع را دارد

هايي از فنولوژي گياهان  آوري داده مرتع براي ورود دام جمع
مراحل به اطالعات مربوط البته . و خاك مرتع الزم است

 سالمت گياه، شرايط آب و ،ارتفاع كل گياه فنولوژي و
هاي  همچنين دماي ماه نه و، ساالانهبارندگي ماه( ييهوا

جنس، حاصلخيزي و درجه  رطوبت،، )فصل رويش
 درجه وضعيت مرتعو هاي فصل چرا  خاك، ماهفرسايش 

   .)1390موسوي،( قرار گيرد مورد توجه بايد
 Festuca ovinaگياه بررسي فنولوژي  ،هدف اين تحقيق

تعيين يك شاخص زيستي براي  و نيز هاي مختلف در سال
  .بودپوشش گياهي  برثر ؤم هاي بارشثير أتبيان 

زمينه فنولوژي گياهان  تاكنون مطالعات متفاوتي در
ولي در در ايران و كشورهاي ديگر انجام شده  مختلف مرتعي

نتايج مشخصي در دسترس نمي  Festuca ovinaمورد گونه 
روي  بربرخي از مطالعات انجام شده  با اين حال نتايج ،باشد

  :شرح زير است بهها  ديگر گونهفنولوژي 
Schuster   و Garcia)1973 ( گونه و  13فنولوژي

اكوتيپ از گياهان دائمي خانواده گندميان را كه داراي 
ار مورد بررسي قر ،هستندخصلت رويشي در فصل سرد 

اول مهرماه رشد پاييزه  تمام گياهان مورد بررسي از .دادند
مقدار  و در طول پاييز و زمستان كردهخود را آغاز 

كه حداكثر رشد آنها در اواخر در حالي ،مختصري رشد داشته
هاي مختلف متفاوت  فنولوژي گونه .بهار اتفاق افتاده است

 بوده و برخي از آنها در هر فصل رويش دوبار گل دادند
)Schuster & Garcia 1973 .(Frank  وHofman )1989 (

هاي تجمعي مراحل  رابطه مديريت چرا و درجه حرارت
هايي از  هاي فنولوژي گونه توسعه و رشد را با وقوع پديده

كه بين ر داده و بيان كردند يان پايا مورد بررسي قراگندم
اي  مراحل فنولوژي و درجه حرارت تجمعي هوا اغلب رابطه

خطي وجود داشته ولي تيمارهاي چرا بر اين رابطه تأثير 
 و  Frank & Hofman 1989 .(Frank( اند اندكي داشته

Rice )1990 (اثر آب خاك، مقدار نيتروژن و درجه -
مراحل فنولوژي گيري  را بر شكل (GDD)روزهاي رويشي 

 Agropyronو  Agropyron desertorum (Fisch)هاي گونه

smithii Rydb, (Love) نتيجه  ه ومورد بررسي قرار داد
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گرفتند كه توليد علوفه اساساً تابعي از مقدار آب خاك و 
وژي در حالي كه فنول ،باشد مقدار نيتروژن موجود در آن مي

از شروع رشد تا مرحله گلدهي  ويژه بههاي مذكور  گونه
 Frank & Rice( تأثير درجه حرارت هوا قرار داردتحت 

اكولوژي فردي ) 2011( آباد و همكاران جنگجوبرزل ).1990
د كه كنن گونه گون قشالقي را بررسي كرده و خاطرنشان مي

ها اوايل  ماه و زمان ظهور گلرشد رويشي گياه اوايل اسفند
 .باشد و ريزش بذر تيرماه مي ارديبهشت، بذردهي خرداد

در بررسي ) 2011( جنگجوبرزل آباد و همكارانش
وع رويش ساالنه را اوايل شناسي گياه درمنه قرمز شر بوم

لدار را ابتداي مرداد و زمان هاي گ ، ظهور ساقهفروردين
در ) 1374(حبيبيان  .كنند دهي گياه را ابتداي مهر ذكر ميبذر

آزمايش سازگاري گياهان مرتعي مقاوم به خشكي در منطقه 
دشت ارژن فارس به اين نتيجه رسيد كه از نظر فنولوژي 

هاي  نسبت به كليه گونه Agropyron trichophorumگونه 
ن كامل آن تا اوايل خير داشته و خشك شدأبررسي ت مورد

ه نشان دادند ك) 2010( اجتهادينيكان و  .يابد مهر ادامه مي
رفولوژيكي نسبت به رفتارهاي توليد مثلي در صفات م

چرا قرار گرفته و تغييرات ناشي از ثير أتگياهان بيشتر تحت 
) 2009( اديبي بيدي و همكاران .دهند آنرا بيشتر بروز مي

در خراسان بررسي را  Ribes khorasanicusاكولوژي گونه 
نرا اواخر فروردين و آهاي  كردند و ظهور و پيدايش برگ

بهشت ذكر كرده و زمان رسيدن ها را نيمه اردي ظهور گل
 اسعدي. اند كردهماه ثبت هاي اين گياه را آخر تير ميوه

كيفيت علوفه گونه سياه تاغ را در سه مرحله ) 2011(
دهي و  رويشي بررسي كرده و نشان داد كه مرحله گل
بذردهي رويشي داراي كيفيت بيشتري نسبت به مرحله 

گونه  2فنولوژي در بررسي ) 1376( خرمي يطيب .باشد مي
در شمال فارس نتيجه گرفت كه  Elymusمرتعي 

حدود يك هفته  Elymus hispidus var. villosusگونه
 Elymusزودتر رشدرويشي را آغاز مي كند ولي گونه 

pertenuis  ريزش  و مراحل گلدهي و بودهتر  سريعرشدش
 1379( صالحي و همكاران .دهد انجام ميبذر خود را زودتر 

و  گونه مرتعي خوزستان را بررسي كرده 21، فنولوژي )

راساس هاي مختلف ب هاي متعلق به تيره نتيجه گرفتند كه گونه
هاي  هاي فيزيولوژيكي و مرفولوژيكي خود، دوره ويژگي

هاي  دهند و گونه ود را در مقاطع متفاوتي انجام ميزيستي خ
هاي وقوع  تري در تاريخبا همديگر انطباق بيشيك خانواده 

قصرياني  .دهند هاي فنولوژيكي از خود نشان مي پديده
در ) 1379( و راستيدر ايستگاه خركه، سعيدفر ) 1378(

ايستگاه  در )1379(اكبرزاده  ايستگاه حناي سميرم،
فنولوژي در قرق دهبيد ) 1380( و صادقيان همندآبسرد

 ورا مورد بررسي قرار داده   Bromus tomentellusگونه
گونه رويش اين  ،هاي مختلف به سالبا توجه كه  ندنشان داد

اواسط  از وخود را از اواخر اسفند تا اوايل فروردين آغاز 
 در. دهد اوايل خرداد گل ميبعد  به خوشه رفته وارديبهشت 

ريزش  بذرهاتا اوايل مرداد و  اواسط تيرماه بذر تشكيل شده
در بعضي از . رسد مرحله خواب تابستانه فرا ميده و كر

رشد مجددي  ها ممكن است در پاييز داراي مختصر سال
برخي از ويژگيهاي اكولوژيك ) 1374(قرباني  .باشد
 را  Bromus tomentellusهاي مرتعي و ازجمله گونه  گونه

 كردهاعالم  ودر حوزه آبخيز تهران مورد بررسي قرار داده 
ه در نقاط مختلف از نيمه دوم اسفند ماه گوناين است كه 

بعضاً تا اواخر تير به  تا اواخر خرداد و رشد خود را شروع و
  .رساند اتمام مي

  
  ها  مواد و روش

  مشخصات عمومي منطقه مورد مطالعه
طول  4821'48" ييموقعيت جغرافيابا  سايت بادامستان

جاده  45 كيلومتر در عرض شمالي 3645'36"  شرقي و
استان زنجان واقع  يمتر 2250ارتفاع در  زنجان به طارم

، بافت خاك كوهستاني خاكاين منطقه داراي . استشده 
بر . باشد مي عميق تا كم عمق متوسط و عمق خاك نيمه

در  متر ميلي 487متوسط بارندگي منطقه  ،اساس آمار موجود
 %26آن بصورت برف در فصل زمستان،  %31سال بوده كه 

آن بصورت برف و  %38آن بصورت باران در فصل بهار و 
آن بصورت رگبارهاي محلي در  %5باران در فصل پاييز و 

شروع رويش گياهان غالب . تداف فصل تابستان اتفاق مي
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ماه شروع  از نيمه دوم فروردين اي در منطقه معموالً علوفه
 ي،اداره كل منابع طبيع( ده و تا پايان تيرماه ادامه داردش

ارديبهشت ل ياوااز  براساس مشاهدات عيني معموالً .)1371
ماه فصل چرا ادامه  ل آبانيماه دام وارد مرتع شده و تا اوا

ها و علوفه  اين عمل بستگي به ميزان و نوع بارش .دارد
ذخيره شده دامدارها دارد و در مواردي حضور دام در مرتع 

  .است شدهماه نيز مشاهده  فروردين اوايل در
 وطبق روش دومارتن اقليم سايت بادامستان مرطوب 

محدوده استپي سرد قرار  منطقه دراين طبق روش گوسن 
محدوده  پن سايت بادامستان دربراساس روش كو. گيرد مي
اساس روش بر بوده وهاي خنك  خشك سرد با تابستان نيمه

خنك با  پيشنهادي براي ايران اقليم منطقه مرطوب و
  ).1367وزارت نيرو، ( باشد مي هاي سرد زمستان

 تاجي غالب تيپ گياهي منطقه براساس درصد پوشش
Astragalus-Festuca-Bromus  هاي  گونه مهمترينبوده و

 :ترتيب فراواني عبارتند از ههمراه آن ب

Acantholimon sp   ، Thymus kotchyanus   ،

Tanacetum polycephalum, Agropyron 

trichophorum ،Prangos ferulacea  ، Poa bulbosa, 
Stachys lavandolifulia 

  روش تحقيق 
ه و ابتدا ليستي از گياهان مهم مرتعي در سايت تهيه شد

پالت يك 100 برداشت تعداد باتيپ گياهي منطقه  بعد
تركيب و درصد مترمربعي از پوشش گياهي منطقه و تعيين 

 10  آنگاهو د مشخص ش هاي موجود تاج پوشش كليه گونه
اطالعات مربوط به . شدانتخاب از گياه مورد بررسي ايه پ

مراحل فنولوژي و ارتفاع كل گياه براي هر پايه در مقاطع 
روزه در مرحله  7روزه در مرحله رويشي و  15زماني 

ي مورد نظر ژمراحل فنولو. ثبت گرديد وگيري   زايشي اندازه
  :عبارتند بودند از

  )A( مرحله رويشي پايانآغاز و  -
  )B( مرحله گلدهي پايانآغاز و  -
  (C) مرحله رسيدن بذر پايانآغاز و  -
  (D) ريزش بذر و مرحله پايان رشد -

  
  )89-88تا  79-78سال از ( متر به ميلي اي مختلف سال در بادامستانه پراكنش بارندگي در ماه - 1جدول 

  ماه
  سال

  جمع  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر

78-79 0/0  7/19  5/44 5/52 6/19 6/61 1/69 5/10  0/6  5/9  0/0  7/5  7/298  
79-80 1/36  0/37  0/66 0/5 0/38 0/12 6/44 2/26  0/8  0/52  0/0  0/3  4/323  
80-81 0/75  8/140  7/66 4/29 4/7 5/76 5/169 7/86  5/1  0/35  0/0  0/0  5/688  
81-82 6/3  4/131  6/114 1/87 4/69 8/75 - -  -  -  -  -  -  
82-83 -  -  - - - - - -  -  -  -  -  -  
83-84 -  -  - - - - 8/21 8/89  6/4  0/0  9/16  0/6  -  
84-85 2/12  5/76  8/14 0/121 7/162 2/19 4/81 5/79  0/30  4/18  0/0  0/0  7/615  
85-86 5/25  6/66  55 9/66 2/88 7/115 233 5/83  8/31  2/34  7/19  9/2  823  
86-87 7/6 8/3 2/118 1/162 203 81 5/19 2/25 6/12 8/9 2/21 2/20 3/683 

87-88 3/6  8/118  8/36 5/69 7/61 5/32 9/150 7/74  1/20  9/17  0/0  7/27  9/616  
88-89 4/24  2/103  0/17 1/4 4/22 7/35 9/68 1/108  0/7  0/1  0/0  9/18  7/410  
  5/557  6/10  2/7  2/22  3/14  0/73 3/107 8/63 1/84 7/74 7/66  2/87  87/23ينميانگ
  .فاقد آمار بارندگي هستند 1383و  1382اي ه سال
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  )گراد به درجه سانتي( هاي مورد مطالعه طي سال بادامستانمتوسط ماهانه ايستگاه برآورد دماي  - 2جدول 
  ميانگين شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر 

85-86 5/15 1/8 2/1- 4/7- 0 8/2- 1/4 7/10 9/16 2/19 6/20 7/17 9/8 
86-87 9/10 7/6 7/1- 5/11- 9/7- 1/1 8/8 9/11 1/16 3/20 5/21 3/18 9/7 
87-88 12 8/2 1/2- 6/4- 5/1- 7/1 3/3 8/9 15 7/20 4/20 1/16 8/7 
88-89 2/10 3/5 8/1- 1/1 5/1- 3/5 3/6 10 4/17 22 1/20 7/17 3/9 

  
  جيانت

پايه  10 ها و ثبت مراحل فنولوژيكي روي گيري اندازه
 ها جدولبندي بصورت  كه نتايج جمعشد ان انجام تقريبا يكس
  .شود زير ارائه ميهاي و نمودار

  
  1386در سال  Festuca ovinaمراحل فنولوژي گونه  - 3جدول 

 مراحل
 رويشي

  تير  خرداد ارديبهشت  فروردين
 دهه سوم دهه دوم  دهه اول دهه سوم دهه دوم  دهه اول دهه سوم دهه دوم  دهه اول دهه سوم دهه دوم  اول دهه  مرداد

                 A     شروع رشد
             A A A A A     رشد رويشي
            B          ظهور گل
          B  B          گلدهي

        C              تشكيل بذر
    C  C                رسيدن بذر

  C  C                  ش بذرريز
  D                    خشك شدن

  
  متر به ميلي 1385- 86آبي  بارندگي ماهانه سال - 4جدول 

  ميانگين  جمع  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  

13
85

-
13

86

5/25  6/66  55  9/66  2/88  7/115  233  5/83  8/31  2/34  7/19  9/2  
823  6/68  

جمع 
  فصول

1/147 8/270 3/348 8/56 

 

آبي رطوبت خاك در سال  بارندگي و وضعيتاز بررسي 
ماه آبان  وضعيت رطوبت از شود كه روشن مي 85-1386

ماه و  8مرطوب  كه طول فصل طوري به ،تا خرداد باال بوده
اما الزم به توضيح است  .باشد ماه مي 4فصل خشك 

 487كه از مقايسه متوسط بارندگي منطقه با  طوري همان
گراد  درجه سانتي 9/8و دماي متوسط برآورد شده متر  ميلي

در تابستان با بارندگي سال % 5در بهار و % 26با توزيع 
 5/382با بارش متر  ميلي 823به ميزان  1385-86زراعي 

 آبي سالاين  ،آيد خر تيرماه برميمتر از ابتداي بهار تا آ يميل
يك سال پرآب و با توزيع بارندگي مناسب بوده و با 

 در شروع رشد وخير أتهمراهي سرماي بهاره باعث 
  .فنولوژي گياهان منطقه شد
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  1387در سال  Festuca ovinaمراحل فنولوژي گونه  - 5جدول 
مراحل 
 رويشي

  مرداد  تير  خرداد ارديبهشت  فروردين
   دهه سوم دهه دوم  دهه اول دهه سوم دهه دوم دهه اول دهه سوم دهه دوم اولدهه دهه سوم دهه دوم  دهه اول

                    A شروع رشد
        A  A A A A A A  A  A   رشد رويشي
                      ظهور گل
                      گلدهي

                       zتشكيل بذر
                      بذررسيدن

                      ريزش بذر
  D  D  D                خشك شدن

  
  متر به ميلي 1386-87آبي بارندگي ماهانه منطقه بادامستان در سال  - 6جدول 

  ميانگين  جمع  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  ماه

1386
-

1387

7/6 8/3 2/118 1/162 203 81 5/19 2/25 6/12 8/9 2/21 2/20 

3/683 57 
جمع 
  فصول

7/128 2/445 3/57 2/51 

  
 - 86سال آبي منطقه مورد مطالعه در  بارندگيبررسي 

هاي آذر،  دهنده آن است كه وضعيت رطوبت در ماه نشان 87
كه طول فصل  طوري به ،ن، اسفند و فروردين باال بودهدي، بهم

باشد اما در زمان  ماه مي 7فصل خشك  ماه و 5مرطوب 
شود فصل  ماه شروع مي ه عموماً از فروردينرشد گياهان ك

خشك شروع شده است و مقدار بارندگي در سه ماهه بهار 
متر بوده كه سبب تنش شديد در گياهان  ميلي 57فقط  1387

ميزان بارندگي . ويژه در فنولوژي و ارتفاع آنها شده است هب
متر و دماي متوسط  ميلي 3/683، 1386-87سال آبي 
هرچند كه . گراد است درجه سانتي 9/7وردشده ساالنه برآ

ن و ارديبهشت باعث گرديد خنكي نسبي هوا در طي فروردي
ها با كندي انجام شود كه اين عمل تا حدي در  كه رويش

تأثير ابتداي فصل باعث جبران كمبود بارش گرديد ولي 

ها در مقايسه با دوره مشابه  بارشخشكسالي شديد و كمبود 
ماهه فصل  4متر بارندگي در طي دوره  ميلي 67( سال قبل
هاي گياهي را  عموماً همه نمونه) ماهاز فروردين تا تير رويش

 كرد،در همان اوايل فصل رويشي با تنش شديدي مواجه 
اصالً توان گلدهي نداشته و در  Festuca گونه كه طوري هب

داري از اين گياه در كل عرصه  گلونه هيچ نم 1387سال 
ست كه متوسط ساالنه بارش اين در حالي .مشاهده نشد

ساله  8ساالنه  منطقه افت نداشته و حتي بيش از متوسط
دهد كه براي  اين موضوع نشان مي. باشد اندازگيري شده مي

باشند  بيشتر گياهان منطقه كه همي كريپتوفيت يا كامفيت مي
هاي  باشند و بارش ري ميهاي بها شثر بارؤبارندگي م

مثبت  أثيرتباشند  نسبتاً زياد مي 1387ي كه در سال زمستان
  .زيادي در رشد منطقه گياهان ندارند
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  1388در سال  Festuca ovinaمراحل فنولوژي گونه  - 7جدول 

 مراحل رويشي

  مرداد  تير  خرداد ارديبهشت فروردين  اسفند

سوم
هه 

د
ول  

هه ا
د

دوم  
هه 

د
سوم 

هه 
د

 

ول
هه ا

د
دوم  

هه 
د

سوم 
هه 

د
 

ول
هه ا

د
دوم  

هه 
د

سوم 
هه 

د
 

ول
هه ا

د
دوم  

هه 
د

سوم 
هه 

د
 

  

                    A  A شروع رشد
               A A A A     رشد رويشي
              B         ظهور گل
        B B  B  B          گلدهي

      C                 تشكيل بذر
    C                   رسيدن بذر
    C                   ريزش بذر

  D                     خشك شدن

  
  متر به ميلي 1387-88آبي  بارندگي ماهانه منطقه بادامستان در سال - 8جدول 

  ميانگين  جمع  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  ماه

1388
-

1387
 

3/6 8/118 8/36 5/69 7/61 5/32 9/150 7/74 1/20 9/17 0 7/27 

9/616 4/51 

جمع 
 فصول

9/161 7/163 7/245 6/45 

  
آيد  برمي بارندگيكه از مقايسه فنولوژي و  طوري همان

زودتر از  1388فصل رويشي در منطقه بادامستان در سال 
شده و قبل از آغاز سال جديد هاي قبل شروع  سال

هاي كم  بدليل بارشهاري شروع شده بود كه هاي ب رويش
سفند ماه زمستاني و دماي نسبتاً مناسب قبل از عيد و ا

هاي قبل از  بب گرديد تا گياهان زودتر از سالباشد كه س مي
جدول (كنند و رشد بهاره را آغاز  شدهخواب زمستاني بيدار 

در منطقه  88 -87 سال آبي وضعيت بارندگيبررسي . )2
ست كه وضعيت رطوبت از ا دهنده آن مورد مطالعه نيز نشان

 كه طول فصل طوري به ،ماه آبان تا ارديبهشت باال بوده
آن  هايباشد و نوسان ماه مي 5ماه و فصل خشك  7مرطوب 

. باشد متر مي ميلي 245در سه ماه فروردين تا خردادماه 

متر و  ميلي 9/616، 1387-88ميزان بارندگي سال آبي 
 در سال. گراد است درجه سانتي 8/7دماي متوسط ساالنه 

ويژه  ههاي زمستاني ب بدليل عدم وجود بارش 1387-88آبي 
ها  ، رويش1387بارش ناچيز برف و دماي مناسب اسفند ماه 

و در دهه  1387روز زودتر از سال  15تا  10با حدود 
گياهان منطقه قبل از  بيشترپاياني زمستان شروع شدند و 

  .)2ول جد( بودند كردهعيد رشد خود را آغاز 
خير حدود يك ماهه از اواخر أهاي بهاره با ت بارندگي

 ابتداي فصل تا فروردين شروع گرديد كه اين موضوع در
هاي مرتب  ب تنش شده بود ولي در ادامه بارشحدودي سب

ها  دامه رشد شده و فنولوژي همه گونهو منظم بهاري باعث ا
  . شدتكميل 
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  1389در سال Festuca ovina مراحل فنولوژي گونه  - 9جدول 

 مراحل رويشي

  مرداد  تير  خرداد ارديبهشت فروردين  88اسفند
  دوم نيمه

ول
هه ا

د
دوم  

هه 
د

سوم 
هه 

د
 

ول
هه ا

د
دوم  

هه 
د

سوم 
هه 

د
 

ول
هه ا

د
دوم  

هه 
د

سوم 
هه 

د
 

ول
هه ا

د
دوم  

هه 
د

سوم 
هه 

د
 

  

                    A  A شروع رشد
                A A A     رويشيرشد

              B B        ظهور گل
            B B          گلدهي

        C C             تشكيل بذر
    C  C                 رسيدن بذر

    C                   بذرريزش
  D                     دنخشك ش

  
آيد فصل  كه از نمودارهاي فنولوژي برمي طوري همان

بسيار زودتر از  1389رويشي در منطقه بادامستان در سال 
شده و قبل از آغاز سال جديد هاي قبل شروع  سال

هاي كم  هاري شروع شده بود كه بدليل بارشهاي ب رويش
باشد كه سبب  و دماي نسبتاً مناسب فصل سرد مي زمستاني

گرديد تا گياهان زودتر از سالهاي قبل از خواب زمستاني 
در بازديدي كه آخر  .كنندو رشد بهاره را آغاز  شدهبيدار 
از منطقه داشتيم مشاهده شد كه تعدادي از  1388ماه  بهمن

  .گياهان رشد رويشي داشتند
- 88سال آبي  العه درمنطقه مورد مط هاي بارشبررسي 

هاي  ست كه وضعيت رطوبت در ماها دهنده آن نيز نشان 89

 ،فروردين و ارديبهشت باال بودهآبان و آذر، بهمن، اسفند، 
ماه  6فصل خشك ماه و  6كه طول فصل مرطوب  طوري به
سال  آن در زمان رشد گياهان در بهار مقدارباشد و  مي

- 89آبي  دگي سالميزان بارن. متر بود ميلي 184 ،1389
متر، و دماي متوسط ساالنه برآورد شده  ميلي7/410، 1388

 سال بارشبا  ميزانمقايسه اين . گراد است درجه سانتي 3/9
 1388- 89آبي  دهد كه در سال نشان مي 1386-87 آبي
همانطور كه ي باشد ول مي 1387رندگي بسيار كمتر از سال با

آيد مقدار بارش در فصل بهار سال  از مقايسه آنها برمي
ثير آنرا در أباشد كه ت مي 1387بسيار بيشتر از سال  1389

  .بينيم فنولوژي گياه به وضوح مي
  

  متر به ميلي 1388-89آبي بارندگي ماهانه منطقه بادامستان در سال  - 10جدول 
  ميانگين  جمع  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  ماه

1389-1388  4/24 2/103 17 1/4 4/22 7/35 9/68 1/108 7 1 0 9/18 
7/410 2/34 

 9/19 184 2/62 6/144  جمع فصول

  
هاي زمستاني و عدم  كمي بارش 1388-89آبي  در سال

بود كه  شدهدماي نسبتاً مناسب زمستان باعث  وجود برف و
ز بسياري از گياهان رشد پائيزه را ادامه داده و در زمستان ني

هاي مورخ ديده شوند كه بازديدبصورت سبز 
يد ؤصاوير تهيه شده مو ت 24/12/1388و  27/11/1388

توان گفت كه رشد رويشي  ميرو  از اين ،باشد اين مطلب مي
شروع شده بود  1388بسياري از گياهان كه در پائيز سال 

يابد و با اين توصيف شايد  همچنان تا سال بعدي نيز ادامه مي
 1389از گياهان رشد رويشي سال بتوان گفت كه بسياري 

شروع كرده بودند كه در مقايسه  1388خود را از پائيز سال 
. باشد يشي بسيار زودتر ميهاي قبل شروع رشد رو با سال

-89آبي  ، زمستاني و بهاري سالهاي ساالنه مقايسه بارش
آبي سال  و) mm 184و  2/62، 7/410 ترتيب هب( 1388

يد ؤم) mm 3/57و  2/445، 3/683ترتيب هب( 87-1386
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 Festucaست كه براي تكميل فنولوژي گياه اين مطلب ا

ovina ويژه فروردين و ههاي بهاري ب و تشكيل بذر، بارش 
هاي زمستاني و مجموع  ز بارشثرتر اؤارديبهشت بسيار م

  .باشد هاي ساالنه مي بارش
  

  
  منطقه بادامستاندر  27/11/1388 تاريخ در Festucaرشد زمستانه  -1شكل 

  
  بحث 

از گونه گياهان گندمي چند ساله  Festuca ovinaگونه 
تا  1500كه از پراكنش بااليي در محدوده ارتفاعي  است

مراتع استان و مراتع مشابه برخوردار  متر بيشتر 3000باالي 
دهند  بعضي از مناطق تشكيل تيپ نيز مي و حتي درهستند 

نشان خشك استان  با شرايط نيمه را كه سازگاري باالي آن
  . دهد مي

ر گرفته مرحله در نظ 8اين بررسي مراحل فنولوژي  در
ژيك ترسيم و تشريح هاي فنولوشده و براين اساس نمودار

در  ي فنولوژيگونه كه از بررسي نمودارها همان. شده است
 آيد شروع رشد رويشي اين گونه هاي مختلف برمي سال

 ،هاي زمستاني دارد بستگي زيادي به دماي هوا و بارش
هاي فراوان  بدليل بارش 1385- 86آبي كه در سال  طوري هب

اوايل بهار شروع رشد آن تا زمستان و برف و دماي پائين 
هاي  كه در سال در حالي ،افتادهتأخير ه دهه سوم فروردين ب

نسبتاً باال دليل دماي ب 1388 -89آبي  ويژه در سال هبعد ب
ها از پيش از نيمه دوم اسفندماه  در زمستان شروع رويش

ن ازجمله اكه اين روال با نتايج ديگر محقق گردد مشاهده مي
، )1378( قصرياني ،)1380( صادقيان ،)1379( اكبرزاده
 Bromus مورد گونه در )1374( و قرباني )1379( سعيدفر

tomentellus  مطابقت داردنيز.  
با معموالً رشد رويشي تا اواسط ارديبهشت ادامه داشته و 

آذين و شروع رشد زايشي از  به دماي محيط ظهور گل توجه
گلدهي تا اواخر  .شود ه سوم ارديبهشت به بعد مشاهده ميده

عموماً در دهه اول خرداد ادامه داشته و مرحله تشكيل بذر 
 اغلبمرحله رسيدگي و ريزش بذر . دهد ميتيرماه رخ 

. باشد هه دوم و سوم تير قابل مشاهده ميهمزمان بوده و در د
هاي  تا شروع بارشگياه پس از ريزش بذر معموالً رشد 

  .گردد پائيزه متوقف مي
زمان و واكنش آن به مورد اين گونه  درنكته اساسي 
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وع بهار ويژه در طول فصل رويش يعني از شر همقدار بارش ب
بايد هاي اين بررسي  باشد كه با توجه به داده ميتا تيرماه 
مقدار  1386-87آبي  در سالكه  طوري هب .باشد مورد توجه

بسيار كمتر از حد ميانگين بهاري بارندگي در فصل رويش 
رشد زايشي و تشكيل  .)بهار متر در سه ماه ميلي 2/57(بود 
در اين سال  گونه كه دانب ،شود ها به هيچ وجه ديده نمي گل

 .نشددر منطقه مشاهده اين گياه حتي يك مورد نيز گلدهي 
متر از كدر اين سال آبي هر چند كه مقدار كلي بارش ساالنه 

ولي  )متر ميلي 3/683(باشد  ميانگين ساالنه منطقه نمي
كاهش شديد بارندگي در طول سه ماهه بهار باعث گرديد كه 

كند توليد بذر و  كردهد را كامل اين گونه نتواند فنولوژي خو
ك شاخص براي تعيين عنوان ي هو شايد اين مورد بتواند ب

در نظر  Festuca ovinaثر براي ؤهاي م ميزان بارندگي
آبي  ، سال1386-87آبي  در مقايسه با سال. گرفته شود

 7/410( بسيار كمتري داشته استكلي بارندگي  89-1388
) متر ميلي 184( ناسب در بهارولي بدليل بارش م ،)متر ميلي

گل رفته و تمامي مراحل ه اين گونه براحتي توانست ب
رسد براي اين  رو بنظر مي از اين. كندرا كامل فنولوژي خود 
هاي بهاري براي تكميل چرخه زيستي گياه  گونه بارش

براي براين اساس بتوان گفت كه شايد . باشد يبسيار حياتي م
باشند  كريپتوفيت يا كامفيت مي هميبيشتر گياهان منطقه كه 

هاي بهاري  بارش ،براي تكميل چرخه زيستيثر ؤبارندگي م
كه در سال  طوري همانهاي زمستاني  باشند و بارش مي

زيادي در رشد و خيلي ثير مثبت أت بودنسبتاً زياد  1387
  .شتندا آنهاتكميل چرخه زيستي 

 Festucaگونه ثير دماي هوا بر فنولوژي أدر مورد ت

ovina زمستاني و عدم  بارش كاهشكه  شدكر متذ دهم باي
-89آبي  در سالوجود برف و دماي نسبتاً مناسب زمستان 

بسياري از گياهان رشد پائيزه  سبب شد تا) 2جدول ( 1388
صورت سبز ديده شوند كه را ادامه داده و در زمستان نيز ب

و  24/12/1388و  27/11/1388هاي مورخ بازديد
توان  مي رو از اين .باشد يد اين مطلب ميؤتهيه شده م صاويرت

 از 1388- 89در سال آبي  اين گونهگفت كه رشد رويشي 
همچنان تا سال بعدي نيز و شروع شده  1388پائيز سال 

ي قبل شروع رشد ها در مقايسه با سال ويابد  ادامه مي
تغييرات دمايي  ثيرأت رو از اين ،باشد مي رويشي بسيار زود

 فنولوژي اين گونهتغييرات بر روي  يزمستان دمايويژه  هب
  .دهد نشان مي راويژه شروع رشد رويشي  هب

  
  سپاسگزاري
سسه ؤهمكاران مدانم از زحمات  الزم مي در پايان

كشاورزي مركز تحقيقات تحقيقات جنگلها و مراتع كشور و 
بخش تحقيقات منابع و همكاران منابع طبيعي استان زنجان و 

   .تشكر كنم ،اند گر بودهياري بنحوي يككه هر طبيعي
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Abstract 
Phenology studies are one of the appropriate tools to determine the utilization time of 
rangelands.This research was aimed to study the phenology of Festuca ovina in the 
Bademestan rangelands of Zanjan province, located at 45 km northeast of Zanjan for 
four years. The results showed that the study species had a very special reaction to the 
rainfall amount and time, especially during the growing season i.e., from the onset of 
spring to July. In other words, no reproductive growth and formation of flowers were 
recorded in 2007-2008, whose rainfall was much less than average during the growing 
season (57.2 mm in the spring quarter).  A sharp decline in rainfall during the spring 
caused the species not to complete its phenology and produce seeds. The year 2009-
2010 had much less rainfall as compared with the year 2007-2008; however, due to the 
good rainfall in spring 2010, Festuca ovina could complete all phenological stages and 
flowering stage occurred. Therefore, it seems that the spring rains are vital for this 
species to complete the plant life cycle.   
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