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 چکیده
 Aeluropus lagopoides ،Desmostachya bipinnataگونه مهم مرتعي  ارتفاع سهفنولوژی و مراحل  آگاهي ازمنظور به     

روش سنگ استان هرمزگان انجام شد. به مدت چهار سال در منطقه زمين 2989، این بررسي از سال Halocnemum strobilaceumو
در مقاطع  ع کل گياه برای هر پایهارتفا اطالعات مربوط به مراحل فنولوژی وپایه از هریک انتخاب و  21صورت بود که بررسي بدین

 هاینتایج نشان داد که بين سه گونه مطالعه شده از نظر مراحل فنولوژی در سالبرداری شد. ی و یادداشتريگاندازهروزه  21زماني 
های خشک همين که در سال مرطوب شروع رشد گياهي دو تا سه هفته زودتر و در سالطوری، بهداشتمورد بررسي تفاوت وجود 

ها نشان داد بررسي .داشت، ضمن آنکه از نظر طول مدت زمان فعاليت رویشي و زایشي گياهان تفاوت وجود گردیدمدت دیرتر آغاز 
 گونهشش ماه،  Aeluropus lagopoidesشود. دوره رشد گونه ز ميها در منطقه آغاکه با خنک شدن هوا و آغاز بارندگي، رویش گونه

Desmostachya bipinnata  شش و نيم ماه و گونهHalocnemum strobilaceum  ده ماه بود. گونهAeluropus lagopoides رشد 
 Halocnemum strobilaceumو  Desmostachya bipinnataحال آنکه شروع رشد رویشي گياه  ،شدماه شروع اش از اول دیرویشي

ت، ترتيب اوایل اردیبهشترتيب دهه دوم فروردین، خرداد و شهریورماه و آغاز بذردهي نيز بهها بهشروع گلدهي گونه از اول اسفندماه بود.
ماه آغاز شد. با ترتيب اوایل خردادماه، دهه دوم شهریورماه و اوایل دیدوره خواب گياهان نيز به اوایل مردادماه و دهه سوم مهرماه بود.

سنگ، زمان ورود و خروج دام با محوریت این در منطقه زمين Aeluropus lagopoidesگونه  بودن غالبتر و توجه به خوشخوراک
 گردد.ماه پيشنهاد ميشتگونه و همچنين با در نظر گرفتن فنولوژی دو گونه دیگر، اوایل آذر تا اواخر اردیبه

 
 سنگ استان هرمزگان.فنولوژی، گياهان مرتعي، منطقه زمينهای کلیدی: واژه

 
 مقدمه

باحث مهای مختلف زیستي یکي از فنولوژی یا مطالعه پدیده     
شمار ویژه بحث مدیریت چرا بهشناختي در مرتع بهمهم بوم

دما، رطوبت، بارندگي، نور و غيره ازجمله عواملي هستند  رود.مي

نحوی شرایط مناسب و الزم را برای رشد و نمو فراهم که به
 ،شود. تنوع این عوامل باعث تغييرات رشدی در گياه ميکنندمي

ا های فنولوژیکي گياه بریخ بروز پدیدهارتباط دادن تا رواز این
های بيني تاریخپيشدر تواند ویژه دما ميمتغيرهای اقليمي به



 فنولوژی سه گونه مرتعی ...  676

 

 (.Habibian, 1996ظهور آنها مهم و کارساز باشد )
های گياهي است پایا با ریشه lagopoides Aeluropusگونه 

های فيبری و ریزوم رونده افقي از تيره گندميان که در استان
 بي،غرشرقي، آذربایجانتهران، البرز، اصفهان، سمنان، آذربایجان

همدان، خوزستان، کرمان، یزد، سيستان و بلوچستان، فارس و 
 گونه (.Rechinger, 1970دارد ) هرمزگان پراکنش

strobilaceum Halocnemum ای اغلب بوته ،الهسگياهي چند
های گلستان، استان درمتعلق به خانواده اسفناجيان است و  و

هرمزگان، بوشهر،  غربي، اصفهان،شرقي، آذربایجانآذربایجان
سيستان و بلوچستان، خراسان، تهران، قم، قزوین، مرکزی و 

 Desmostachya(. گونه Assadi, 2002سمنان پراکنش دارد )

bipinnata با ریزوم ضخيم و خوابيده متعلق به  گياهي است پایا
ن های کرمان، سيستان و بلوچستاتانتيره گندميان است که در اس
 (. Rechinger, 1970و هرمزگان پراکنش دارد )

Schuster و Garcia (2379)،  29فنولوژی در بررسي 
 دننشان دادگونه و اکوتيپ از گياهان دائمي خانواده گندميان 

تمام گياهان مورد بررسي از اول مهرماه رشد پایيزه خود که 
پایيز و زمستان مقدار مختصری رشد را آغاز نموده و در طول 

در حالي که حداکثر رشد آنها در اواخر بهار اتفاق  ،داشته
ها با فرارسيدن زمستان خشک و یا برخي از گونه افتد.مي

 شروع به رشد دوبارهرشدشان متوقف گردیده و در بهار 
متفاوت بوده و برخي از آنها در هر  هاگونهفنولوژی  .کنندمي

Hofman (2383 ) و Frankفصل رویش دوبار گل دادند. 
-که جمع درجه حرارت هوا یا اصطالحاً درجهنشان دادند 

اثر قابل  ) Growth Degree Days:GDD( روزهای رویشي
امّا اثر  توجهي بر وقوع مراحل فنولوژی گياهان دارد.

 .باشدنولوژی محسوس نميتيمارهای چرا بر وقوع مراحل ف
ای روزه-وتحليل رگرسيوني مراحل فنولوژی با درجهتجزیه

رویشي نشان داد که بين مراحل فنولوژی و درجه حرارت 
ای خطي وجود داشته ولي تيمارهای تجمعي هوا اغلب رابطه

( 2972) اند. طيبي خرميچرا بر این رابطه تأثير اندکي داشته
در شمال  Elymus جنس مرتعيگونه  6فنولوژی در بررسي 

 hispidus var. villosus .Eفارس نتيجه گرفت که گونه 
حدود یک هفته زودتر از گونه دیگر رشد رویشي را آغاز 

رشدش زودتر است و مراحل  pertenuis .Eکند ولي گونه مي
 ,Saeidfar دهد.گلدهي و ریزش بذر خود را زودتر انجام مي

 Bromusگونه که  ندگزارش کردRasti (6112 ) و

tomentellus  متر 6671در ایستگاه حنای سميرم با ارتفاع، 
رشد رویشي خود را در نيمه دوم اسفند آغاز و تا دهه اوّل 

ها از اواسط اردیبهشت رساند. خوشهمي پایاناردیبهشت به 
یابد. گلدهي این گياه روز ادامه مي 29تا  21مدت ظاهر و به

شود. رسيدن روز کامل مي 21و حدود  از اوایل خرداد آغاز
 بذر از نيمه دوم خرداد آغاز و حداکثر تا اواسط تيرماه طول

ریزش بذر از دهه سوم تيرماه آغاز  سرانجام کشد ومي
. این گونه پس از ریزش بذر رشد بسيار اندکي داشته شودمي
 گردد.از اواسط آذر وارد خواب زمستانه مي سرانجامو 

Salehi ق های متعلنتيجه گرفتند که گونه( 6119ران )و همکا
 وهای فيزیولوژیکي های مختلف براساس ویژگيبه تيره

ود را در مقاطع های زیستي خمورفولوژیکي خود، دوره
های مربوط به یک خانواده با دهند و گونهمتفاوتي انجام مي

های های وقوع پدیدهدر تاریخ همدیگر انطباق بيشتری
 Abarsejiو   Hoseini دهند.خود نشان مي فنولوژیکي از

گونه مرتعي بومي شورروی  7در بررسي فنولوژی ( 6118)
برون گلستان مراحل مختلف رشد رویشي و در ایستگاه اینچه

شرح ذیل بهرا  Halocnemum strobilaceumزایشي گونه 
: شروع رشد از اواخر بهمن و اوایل اسفند، اندمشخص کرده

ظهور غنچه از اواسط  اسفند تا اواخر مرداد،رشد رویشي از 
مرداد تا اوایل شهریور، گلدهي اواسط شهریور تا اواسط مهر، 

. دباشمي رسيدن بذر در آبان و ریزش بذر اواخر آبان به بعد
از را  agopoidesl Aeluropusشروع رشد گونه نامبردگان 

 ااواخر بهمن و اوایل اسفند، رشد رویشي از اوایل اسفند ت
اوایل خرداد، ظهور غنچه از اوایل خرداد تا اواسط خرداد، 

 رسيدن بذر از اواخر تير گلدهي از اواخر خرداد تا اواسط تير،
تا اواخر خرداد و ریزش بذر اواسط شهریور به بعد ذکر 

در زمان رسيدن  Halocnemum strobilaceumگونه اند.کرده
تعليف دام قرار مورد  بذر و خشک شدن اندام هوایي گياه،

 هایای دامتواند جيره غذایي و علوفهگيرد و تا حدودی ميمي
طورکلي با گذشت زمان از مرحله کند و بهمين أتموجود را 



 679  6شماره  62تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمي 

 

رشد رویشي تا زمان رسيدن و ریزش بذر به ارزش رجحاني 
 . (2008et al Hoseini ,) شودميآنها اضافه 

 
 ها واد و روشم

 66درجه و  67مختصات جغرافيایي  درسنگ منطقه زمين     
ثانيه  9دقيقه و  91درجه و  92ثانيه عرض شمالي و  59دقيقه و 

اراضي  (.2است )شکل شده در شرق بندرعباس واقع طول شرقي 
پست و مسطح با خاک شور و سطح ایستابي باال با منطقه 

سيمای پوشش  است. مترميلي 9/629ساالنه  بارندگي متوسط
 به Halocnemum strobilaceum زار شورپسندگياهي بوته

baryosma Salsola،  Bienertia یهاگونههمراه 

cycloptera، fruticosaSuaeda ، setifera Anabasis  و

leucoclada Atriplex  از خانوادهChenopodiaceae  و
 Desmostachyaو  lagopoides Aeluropusی هاگونه

bipinnata از خانوادهPoaceae   گونهوAlhagi graecorum  از
ی اصلي منطقه هاگونهعنوان به Papilionaceaeخانواده 

در  (2998-88)ساله  91بررسي منحني آمبروترميک  باشند.مي
ده آن است که وضعيت رطوبت دهنمنطقه مورد مطالعه نيز نشان

که طول طوریبه ،های آذر، دی، بهمن و اسفند باال بودهدر ماه
نوسانهای باشد و ماه مي 8اه و فصل خشک م 5فصل مرطوب 

 باشد.مي مترميلي 8/97تا  7/66های مرطوب بين آن در ماه
حداکثر ، دمای مترميلي 9/629ساله  91 ميزان بارندگي ميانگين

درجه  6/67و دمای متوسط  7/27حداقل ، دمای 8/95
 (. 6 است )شکل گرادسانتي

 

 
 گ استان هرمزگاننسمنطقه زمینموقعیت مكانی  -1شكل 

 
 (1338-88) ساله 33در یک دوره آماری  سنگزمینمنحنی آمبروترمیک منطقه  -2 شكل
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پایه از هریک از  21صورت بود که بررسي بدینروش 
lagopoides Aeluropus ، Desmostachyaی هاگونه

bipinnata  وstrobilaceum Halocnemum  در منطقه انتخاب
و ارتفاع کل گياه برای هر  و اطالعات مربوط به مراحل فنولوژی

ای که و در فرم ویژهگيری روزه اندازه 21پایه در مقاطع زماني 
مرحله گلدهي، پایان مرحله رویشي، آغاز و پایان شامل آغاز و 

پایان های گل و خوشه گل در مورد گندميان، آغاز و ظهور ساقه
 . ثبت گردید ،بود مرحله رسيدن بذر و ارتفاع گياه

 
 نتایج

بررسي منحني  :های اجرای بررسیوضعیت آب و هوایی سال    
در منطقه مورد مطالعه نيز  2989-82آمبروترميک سال 

های آذر، دی، بهمن دهنده آن است که وضعيت رطوبت در ماهنشان
ماه و فصل  5که طول فصل مرطوب طوریبه ،و اسفند باال بوده

ی مرطوب بين هاماهآن در نوسانهای باشد و ماه مي 8خشک 
 275، 2982يزان بارندگي سال م .است مترميلي 9/22تا  9/29

است. در سال  گرادسانتيدرجه  9/68و دمای متوسط  مترميلي
ماه  22طول فصل مرطوب یک ماه و فصل خشک  87-2982
 9/3و  9/59ترتيب و بارندگي در دو ماه دی و بهمن به باشدمي

و دمای  مترميلي 99. ميزان بارندگي این سال، باشدمي مترميلي
 2987-88در سال  است. گرادسانتيدرجه  9/62متوسط 

ل که طول فصطوریبه ،وضعيت رطوبت در ماه فروردین باال بوده
و در ماه مرطوب  باشدميماه  22مرطوب یک ماه و فصل خشک 

ميزان بارندگي این سال،  .باشدمي مترميلي 82فروردین حدود 
است. در  گرادسانتيدرجه  9/67و دمای متوسط  مترميلي 226
ی آذر، دی، بهمن و هاماهوضعيت رطوبت در  2988-83سال 

ماه و فصل  5که طول فصل مرطوب طوریبه ،اسفند باال بوده
 9/9ی مرطوب بين هاماهآن در نوسانهای و  باشدميماه  8خشک 

 مترميلي 9/699ميزان بارندگي ساالنه  .باشدمي مترميلي 252تا 
است. با توجه به منحني  گرادانتيسدرجه  5/67و دمای متوسط 

یعني  2988-83ساله، فقط سال  91آمبروترميک دوره آماری 
سال آخر برداشت آمار و اطالعات در این تحقيق، از نظر آب و 

ي های بررسسال بقيه ،شودميهوایي جزء سال ميانگين محسوب 
 .آیدحساب ميه بی خشک هاسالجزء  82-88ی هاسالیعني 
سال  2982-87که سال طوریهای نسبتا زیادی بهفاوتت البته با

درصد  9/69بسيار خشک و با کاهش ميزان بارندگي حدود 
با کاهش ميزان بارندگي  2987-88نسبت به سال ميانگين، سال 

درصد نسبت به سال ميانگين پراکنش بارندگي و  3/92حدود 
درصد  7/81با کاهش ميزان بارندگي حدود  2989-82سال 

وضعيت بارندگي  2. جدول نسبت به سال ميانگين برخوردار بود
 دهد.ی مورد بررسي نشان ميهاسالو  هاماهو دما را در 

 
 های مورد بررسی ها در سالمراحل حیاتی )فنولوژی( گونه

: این گونه با توجه به شرایط Aeluropus lagopoidesگونه     
ویژه دمای محيط، رشد خود را از دهه آخر آب و هوایي منطقه به

 کند.مي آذرماه شروع
 

 ی بررسیهاسالدر گاه هواشناسی تخت ایستدما و بارندگی ماهانه در  میانگین -1جدول 
 ميانگين شهریور مرداد تير خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر فاکتور سال
82-

2989 
 275 1 1 2 25/9 1 2 22/9 99/9 29/9 57 1 1 بارندگي

 68/9 95/8 99/9 99/8 99/9 92/9 69/3 69/6 23/3 27/2 28/3 68/2 99/9 دما

87-
2982 

 99 1 1 1 1 1 1 1 3/9 59/9 1 1 1 بارندگي

 62/9 96/5 99/9 99/5 92/5 63/8 67/2 66/7 22/6 29/2 62/9 69/2 68/3 دما

88-
2987 

 226 2/9 1 6 9 1 82 1 3 29/9 2/9 1/9 1 بارندگي

 67/9 96/8 95/7 97/2 95/7 91/9 69/3 62/3 23/7 22/3 28/3 69/7 91/7 دما

83-
2988 

 699/9 1 1 1 1 1 1 32 61 9/9 252 1 1 بارندگي

 67/5 69/9 95/2 99/7 99/9 63/5 67 62/2 23/9 28/6 29/7 62/2 91/9 دما
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درجه  91و حداکثر  9/7در این شرایط حداقل مطلق دمای هوا 
در این مرحله گياه از نظر آب و رطوبت مشکلي  است. گرادسانتي

ندارد و تنها مناسب بودن دمای هوا عاملي برای شروع رشد 
 آخر. رشد رویشي این گونه به تدریج از دهه شودميمحسوب 

در این زمان  یابد.آذرماه شروع و تا دهه آخر اسفندماه ادامه مي
درجه  91مطلق  و حداکثر 9/21حداقل مطلق دمای هوا 

طول این مدت بستگي زیادی به درجه حرارت  است. گرادسانتي
ویژه ی قبل و بههاماهبارندگي و رطوبت ویژه همان سال و به

هارم اسفندماه شروع و تا ی قبل دارد. گلدهي از هفته چهاسال
در این مدت حداقل مطلق  .یابدميماه ادامه هفته چهارم فروردین

است.  گرادسانتيدرجه  9/93مطلق  و حداکثر 9/29دمای هوا 
بذردهي در این گونه  روز است. 69-91طول این دوره حدود 

تدریج با کم شدن رطوبت هوا ماه شروع و بهاز اوایل اردیبهشت
انجامد. در این زمان، حداقل مطلق ین ماه به طول ميتا آخر ا

 است. گرادسانتيدرجه  52مطلق  و حداکثر 9/27دمای هوا  
طول این  کنند.از اواخر اردیبهشت شروع به ریزش ميبذرها 

روز  29تا  21دوره که مصادف با گرما و خشکي است حدود 
زش از ری. پس باشدميپایيزه دوباره این گونه فاقد رشد  است.

اندام  تدریجرسد و بهبذر، رشد گياه به رکود نسبي و بطئي مي
و به اصطالح وارد دوره خواب موقت  شودميهوایي گياه خشک 

و  62در این دوره در خردادماه حداقل دمای مطلق هوا  .شودمي
تا آذرماه که حداقل مطلق  گرادسانتيدرجه  52حداکثر مطلق 

است ادامه دارد  گرادسانتيدرجه  91و حداکثر  9/7دمای هوا 
 (. 6)جدول 

این گونه با توجه به  :bipinnata Desmostachyaگونه 
دمای محيط، رشد خود را از ویژه شرایط آب و هوایي منطقه به

کند. در این شرایط حداقل مطلق دمای دهه اول اسفند شروع مي
است. در این  گرادسانتيدرجه  91 مطلق و حداکثر 9/21  هوا

مرحله گياه از نظر آب و رطوبت مشکلي ندارد و تنها مناسب 
. رشد شودميبودن دمای هوا عاملي برای شروع رشد محسوب 

در  .یابدميرویشي این گونه به تدریج تا نيمه دوم خرداد ادامه 
درجه  52ثر مطلق و حداک 62این زمان حداقل مطلق دمای هوا 

است. طول این مدت بستگي زیادی به درجه حرارت  گرادسانتي
ویژه ی قبل و بههاماهبارندگي و رطوبت ویژه همان سال و به

ی قبل دارد. گلدهي از هفته سوم خرداد همراه با باال رفتن هاسال
. در این مدت یابدميماه ادامه  یکدرجه حرارت هوا آغاز و تا 

است. طول  گرادسانتيدرجه  52و حداکثر  62هوا  حداقل دمای
ردهي در این گونه از اوایل روز است. بذ 69-91این دوره حدود 

کم شدن رطوبت هوا تا آخر این ماه  تدریج باماه شروع و بهمرداد
و  9/61در این زمان، حداقل دمای هوا  .انجامدبه طول مي

هفته سوم مرداد  ازبذرها است.  گرادسانتيدرجه  9/52حداکثر 
کنند. طول این دوره که مصادف با گرما و شروع به ریزش مي

روز است. پس از ریزش بذر،  29تا  21خشکي است حدود 
وایي تدریج اندام هرسد و بهرشد گياه به رکود نسبي و بطئي مي

و به اصطالح وارد دوره خواب موقت  شودميگياه خشک 
و حداکثر مطلق  66دمای هوا در این دوره حداقل مطلق  .شودمي
است. این گونه در منطقه مورد بررسي فاقد  گرادسانتيدرجه  59

پایيزه بوده و بالفاصله پس از خواب موقت، خواب دوباره رشد 
اه در گيدوباره و تا شروع فعاليت  شودميزمستانه گياه شروع 

 8کند. در این مرحله حداقل دمای هوا سال آینده ادامه پيدا مي
است. ميانگين حداکثر ارتفاع گياه  گرادسانتيدرجه  63و حداکثر 

 (. 9متر است )جدول سانتي 2/89در طول دوره رشد 
رویش این گونه پس  :strobilaceum Halocnemumگونه 

از سپری شدن خواب زمستانه و با مناسب شدن درجه حرارت 
. رشد رویشي این گياه تا اوایل شودميهوا از اوایل اسفند شروع 

. حداقل مطلق دمای هوا در طول این یابدميشهریور ماه ادامه 
است. ظهور  گرادسانتيدرجه  58و حداکثر مطلق  9/21دوره  

. طول دوره شودميگلدهي در این گونه در دهه اول شهریور آغاز 
روز است. دمای مناسب هوا در این مرحله  69-91گلدهي حدود 

است. ظهور  گرادسانتيدرجه  59و حداکثر  27قل مطلق حدا
بذردهي از هفته سوم مهرماه شروع و تا اوایل آذر ادامه دارد. در 

درجه  52و حداکثر مطلق  26این زمان حداقل مطلق دمای هوا 
روز  61مدت حدود به است. از دهه دوم آذرماه به بعد  گرادسانتي
ین زمان حداقل مطلق دمای کنند. در اشروع به ریزش ميبذرها 

است. زمان رکود  گرادسانتيدرجه  9/91و حداکثر مطلق  9/7هوا 
و تا اوایل اسفند به طول  شودميماه شروع گياه از اول دی

و حداکثر مطلق  2انجامد. در این مرحله حداقل مطلق دمای هوا مي
 (.5است )جدول  گرادسانتيدرجه  9/68





 

 

 
 
 

 استان هرمزگان  سنگزمینی مختلف در مرتع هاسالدر  Aeluropus lagopoidesگونه  فنولوژی مراحل -2 جدول

 آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد
 سال 

23 13 1 23 13 1 23 13 1 23 13 1 23 13 1 23 13 1 23 13 1 

-82 ارتفاع    21 29 29 22 27 28 5/28 6/23 61 9/61 62 9/66 2/66 69 9/69 9/69  

2989    S S S                وضعيت 

-87 ارتفاع   9 3/8 8/21 9/26 3/25 7/29 9/22 3/22 2/27 6/27 5/27 28 2/28 2/28 2/28 2/28 2/28  

2982    S S S                وضعيت 

-88 ارتفاع 2/9 5/9 7/2 3/2 2/7 6/7 9/7 9/7 2/7 7/7 7/7 7/7 5/3 2/21 22 9/22 3/26 3/26 3/26 3/26 9/12

2987  S S S S                 وضعيت 

-83 ارتفاع   2 6 3/6 9 2/2 7/7 2/8 8/8 7/3 2/21 7/21 3/21 22 9/22 5/26 5/26 5/26  

2988    S S S S               وضعيت 

 

 رشد رویشي گلدهي بذردهي رکود
 S   

 

  



 

 

 
 
 

 استان هرمزگان  سنگزمینی مختلف در مرتع هاسالدر  natanbipi Desmostachyaگونه  فنولوژی مراحل -3جدول 
 اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور

 سال 
23 13 1 23 13 1 23 13 1 23 13 1 23 13 1 23 13 1 23 13 1 

-82 ارتفاع 7/96 7/99 8/95 9/92 8/98 51 7/51 2/52 2/59 7/59 8/59 2/59 2/91 6/91 8/92 9/99 9/99 99/9 99/9  

2989    S S S                وضعيت 

-87 ارتفاع 3/99 8/92 2/98 2/98 9/93 2/52 9/56 2/59 9/55 5/55 8/55 2/52 2/92 2/96 8/99 9/99 2/92 6/92 92/6 92/6 

2982   S S S S                وضعيت 

-88 ارتفاع 99 97 3/93 6/51 3/51 2/52 2/59 2/59 3/59 9/59 6/57 9/58 5/53 8/92 6/96 9/95 9/98 98/9 98/9 98/9 

2987   S S S S                وضعيت 

-83 ارتفاع 6/59 6/91 3/96 6/99 2/95 5/97 9/98 21/5 9/22 5/26 9/29 8/77 2/81 5/82 2/86 3/86 2/89 89/2 89/2 89/2 

2988   S S S S                وضعيت 

 

  



 

 

 استان هرمزگان  سنگزمینی مختلف در مرتع هاسالدر  strobilaceum Halocnemumگونه  فنولوژی مراحل -4جدول 
 اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور

 سال 
23 13 1 23 13 1 23 13 1 23 13 1 23 13 1 23 13 1 23 13 1 

-82 ارتفاع 67 2/67 9/67 9/67 2/67 2/68 7/68 2/63 5/63 7/63 8/63 91 2/91 2/91 6/91 9/91 9/91 5/91 6/92 5/92 4/31

2989                      وضعيت 

-87 ارتفاع 9/62 9/62 3/62 67 9/67 8/67 9/68 5/68 2/68 8/68 63 6/63 5/63 2/63 7/63 8/63 3/63 91 91 2/92 1/31

2982                      وضعيت 

-88 ارتفاع 7/65 69 9/69 8/69 6/62 9/62 67 9/67 68 9/68 9/68 2/68 3/68 63 6/63 9/63 5/63 5/63 9/63 2/63 6/29

2987                      وضعيت 

-83 ارتفاع 9/69 65 7/65 3/65 69 9/69 2/62 8/62 3/62 67 67 2/67 2/67 6/67 9/67 5/67 9/67 7/67 68 9/68 3/28

2988                      وضعيت 

 

  -4ادامه جدول 
 مهر آبان ذرآ دی

 سال 
1 23 13 1 23 13 1 23 13 1 

 ارتفاع 5/92 5/92 5/92 92/5 92/5 92/5 92/5 92/5 92/5 31/4
82-2989 

 S S S S S S S   وضعيت 

 ارتفاع 2/92 2/92 2/92 2/92 2/92 2/92 2/92 2/92 2/92 1/31
87-2982 

 S S S S S S S   وضعيت 

 ارتفاع 2/63 2/63 2/63 2/63 2/63 2/63 2/63 63/2 63/2 29/6
88-2987 

 S S S S S S S   وضعيت 

 ارتفاع 5/68 5/68 5/68 5/68 5/68 9/68 9/68 68/9 68/9 28/3
83-2988 

 S S S S S S S   وضعيت 
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 حث ب
 lagopoides Aeluropusگونه ها نشان داد که بررسي    

ماه یشود و تا اوایل دميشروع آذرماه اش از رشد رویشي
شود ماه که هوا سرد ميروند رشد خوب است. در اواسط دی

و این روند تا اسفندماه ادامه  گردیدبطئي و کند  يرشد رویش
 داد وبا گرم شدن هوا در اسفندماه افزایش رشد نشان  یافت.

که در این ادامه یافت تا مرحله بذردهي این روند سریع رشد 
 Desmostachyaگونه در  شد.مرحله رشد کامال متوقف 

bipinnata  و تا اواخر  شدرشد رویشي از اسفندماه آغاز
د کند از خردادماه رش. دادماه روند سریعي نشان اردیبهشت

با شروع رشد زایشي دوباره رشد ارتفاعي گياه سریع شد و 
نه در گو گردید. با آغاز بذردهي رشد متوقفشد که در نهایت 
strobilaceum Halocnemum  ،نيز یک روند رشد بطئي

رشد سریع، رشد کند و توقف رشد دیده شد که نشان داد رشد 
 Abarseji .عامل دمایي و عامل زایشي استتأثير گياه تحت 

& Hoseini (6118 ) شروع رشد گونه Halocnemum

strobilaceum برون گلستان از اواخر بهمن در ایستگاه اینچه
و اوایل اسفند تا اواخر مرداد، ظهور غنچه از اواسط مرداد تا 
اوایل شهریور، گلدهي اواسط شهریور تا اواسط مهر، رسيدن 

د که ننکبه بعد ذکر مياواخر آبان را بذر در آبان و ریزش بذر 
Halocnemum با نتایج این بررسي کامال مطابقت دارد. گونه 

strobilaceum  در زمان رسيدن بذر و خشک شدن اندام
ند این گياه شورپسگيرد و هوایي گياه مورد تعليف دام قرار مي

های موجود را ای دامجيره غذایي و علوفهبخشي از تواند مي
لي با گذشت زمان از مرحله رشد رویشي طورککند و بهمين أت

تا زمان رسيدن و ریزش بذر به ارزش رجحاني آنها اضافه 
شروع نتایج آقای حسيني و همکارانش  ،در ادامه .شودمي

از اواخر بهمن تا اوایل  lagopoides Aeluropusرشد گونه 
خرداد، ظهور غنچه از اوایل خرداد تا اواسط خرداد، گلدهي 

اد تا اواسط تير، رسيدن بذر از اواخر تير تا اواخر از اواخر خرد
 ه است کهشداواسط شهریور به بعد ذکر  خرداد و ریزش بذر

ي در واقع شروع رشد رویش .با نتایج این بررسي متفاوت است
در استان هرمزگان دو ماه زودتر یعني اواخر آذرماه است و 

 ،دانجامياین دوران رشد رویشي تا انتهای اسفندماه به طول م

 .استحال آنکه در استان گلستان این دوران تا اوایل خرداد 
شروع گلدهي این گونه در استان هرمزگان از اوایل فروردین 

حال آنکه در استان گلستان از اوایل خرداد شروع  ،است
دو ماه زودتر و پایان هرمزگان رشد در استان  آغاز .شودمي

 ،عبارتي دیگرهرسد. بيرشد زایشي نيز سه ماه زودتر فرا م
ماه ولي در استان  9استان حدود این مراحل رشد گياه در 

علت تفاوت رشد گونه در دو استان  ماه است. 2گلستان حدود 
آن است که در استان هرمزگان با خنک شدن هوا فصل 

آنکه در استان گلستان رشد  شود، حالرویشي آغاز مي
در منطقه  گردد.آغاز ميرویشي با پایان یافتن دوره سرما 

و ورود و  استها روستایي دامسيستم چرای سنگ زمين
ر د خروج آنها در مرتع تابع شرایط کشاورزی در منطقه است.

کشاورزی  (ماهمرداد لغایت اردیبهشت)ایامي که در روستا 
شوند ولي در زماني ها برای چرا وارد مرتع ميدامفعال است 

های کشاورزی دام در زمين که کشاورزی غيرفعال است
وارد مرتع  دامبرد و چر مزارع بهره ميچرد و از پسمي

. بنابراین دام بدون در نظر گرفتن فصل رویش و یا شودمين
این روش مدیریت چرا  ،شودميپایان فصل رویش وارد مرتع 

گردد يپيشنهاد مبنابراین با حفظ و پایداری مرتع تناقض دارد. 
اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداری استان طرح  ابتدادر 
به رعایت موظف دامداران منطقه را و تهيه نموده داری مرتع

 نهگوبا توجه به اینکه زمان ورود و خروج دام به مرتع نماید. 
lagopoides Aeluropus  نسبت به ضرایب برداشت از

لوفه رسد ميزان عنظر ميه ب استحساسيت بيشتری برخوردار 
ابل برداشت برای این گونه را باید براساس ضریب برداشت ق

 یهاگونهدرصد محاسبه نمود. با توجه به اینکه  91مجاز 
strobilaceum Halocnemum  وlagopoides Aeluropus 

ن ترتيب دارای بيشتریو به هستندساز منطقه ی تيپهاگونه
باشند و همچنين با توجه به اینکه گونه درصد پوشش مي

strobilaceum alocnemumH  از نظر خوشخوراکي بسيار
ر و از نظ باشدميی موجود در تيپ هاگونهتر از سایر پایين

ضریب برداشت مجاز در تيمارهای مختلف دارای اختالف 
زمان ورود و خروج دام  بایدبنابراین  ؛داری نبوده استمعني

ریزی برنامه lagopoides Aeluropusرا با فنولوژی گونه 
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رطوبت عامل محدودکننده ورود و برای این منطقه البته کنيم. 
های مهم فنولوژی گونه تنها ،باشدميخروج دام در مرتع ن

ا ب .مرتع داردریزی برنامه ودر مدیریت  مؤثرینقش مرتعي 
 Aeluropusگونه  بودن غالبو تر توجه به خوشخوراک

lagopoides خروج دام  سنگ، زمان ورود ودر منطقه زمين
با محوریت این گونه و همچنين با در نظر گرفتن فنولوژی دو 

 گردد.ماه پيشنهاد ميگونه دیگر، اوایل آذر تا اواخر اردیبهشت
الزم به ذکر است با توجه به اینکه منطقه خليج و عماني از 

باشد و در فروردین و های یکساله غني مينظر وجود گونه
ی یکساله مورد توجه خاص دام هاماه این گونهاردیبهشت

های چندساله کاسته از فشار بر گونه روازاین ،باشندمي
 شود.مي
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Abstract 

     To determine the phenological stages and plant height of three important range species 

Aeluropus lagopoides, Desmostachya bipinnata and Halocnemum strobilaceum, this 

investigation was carried out for four years starting in 2007 in Zaminsang Rangelands of 

Hormozgan province. In this study, the information about the phenology and plant height for 10 

individuals of each species in 10-day intervals was measured and recorded. The results showed 

that phenological stages of three species were different in the study years, so that plant growth 

started 2-3 weeks earlier in wet years and later in dry years, while the duration of vegetative and 

reproductive activity of plants was different. The results showed that vegetative growth started 

with cooling of air and the onset of rainfall. The growth period of A. lagopoides, D. bipinnata and 

H. strobilaceum was 6, 6.5, and 10 months, respectively. The vegetative growth of A. lagopoides 

started from 22 December, whereas the vegetative growth of D. bipinnata and H. strobilaceum 

started from 20 February. The flowering stage started from April, June, and September, and the 

seeding stage from 22 April, 22 July, and 15 October, respectively. The dormancy period of plants 

started in 22 May, 1 September, and 22 December, respectively. Since Aeluropus lagopoides is a 

palatable and dominant species in the Zaminsang region, the time of arrival and departure of 

livestock is recommended to be late November to late May. 
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