
 1393، 4، شماره 27جلد                                                                                            )مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي گياهي 

635 

در  Festuca ovinaو  tomentellus Bromus فنولوژي دو گونهمراحل  بررسي روند
  الموت قزوين ايستگاه

  *3سناييو انور  2، حسن يگانه1سعيد رشوند

 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي قزوينقزوين،   1

  مرتعداري ، گروهگرگان يعينابع طبعلوم كشاورزي و م، دانشگاه گرگان 2
  شكده منابع طبيعي دانشگاه تهران، گروه احياي مناطق خشك و كوهستانيكرج، دان 3

  1/11/91 :تاريخ پذيرش  10/6/91 :تاريخ دريافت

  چكيده

عي و جلوگيري از چراي برداري بهينه و صحيح از گياهان مرت هاي چراي دام و بهرهلوژي در مراتع براي تنظيم برنامهمطالعه فنو
 اين .ز اهميت استئحا ،هاي گياهي در مراحل مختلف حياتيذايي گونهاخت خوشخوراكي و ارزش غموقع و شنزودرس و بي

) 1386-1389( سال 4 به مدت قزوين شرقي شمال كيلومتري 100 در واقع قزوين الموت كوهستاني-استپي نيمه مراتع در تحقيق
براي دامها  متوسط شخوراكيكه از خوبودند  Festuca ovina و Bromus tomentellus گندمي مورد مطالعه، گونه دو. شد اجرا

 7 و رويشي مرحله در روز 15 هر دو گونه فنولوژي مراحل به مربوط اطالعات. گرديد انتخاب پايه 10 گونه هر از .برخوردارند
-ويش در سالهاي مختلف در اين گونهزمان شروع و خاتمه رنتايج نشان داد كه . گرديد ثبت و گيري اندازه زايشي مرحله در روز

- هاي خشكسالي ميتر از دوره والنيباران ط در سالهاي پرطول دوره متفاوت بوده و  ثير بارندگي و درجه حرارت،أت تحها ت

 آخر هفته ازدوره گلدهي  از اوايل ارديبهشت شروع شده،به درجه حرارت و رطوبت با توجه رشد رويشي در هر دو گونه  .باشد
 خرداداواخر  درو  دارد ادامه سالي تر يا و خشك وضعيت به بستگي هفته 6 تا 3 مدت به و شروع خرداد اول هفته تا ارديبهشت

  .دارند بذردهي تيرماه اول هفته تا

  مديريت چرا، Bromus tomentellus، Festuca ovina عوامل محيطي، ،دوره رويش مرتع، آمادگي: كليدي هاي واژه

 anvarsour@yahoo.com :الكترونيكي ، پست09149402087 :نويسنده مسئول، تلفن *

  مقدمه
. يكي از مباحث گسترده علم اكولوژي، فنولوژي است

فنولوژي به مطالعه زمان وقوع رخدادهاي تكرارپذير 
-زنده مي بطه با عوامل زنده و غيرزندگي گياهان در را

مك به فهم و درك كگياهان فنولوژي مطالعه  .)21( پردازد
اقليم و اثرات –گونهها، روابط متقابل زيست گياهي گونه

توسعه ). 15(نمايد مي مشخصرا ها در جوامع ل گونهمتقاب
و توزيع حوادث زندگي گياهان در طول زمان، از قبيل 

گلدهي، بذردهي و  رشد رويشي، ظهور و ريزش برگ،
مدت سازگاريهاي فردي و تواند در درازريزش بذر مي

). 16(د ثير قرار دهأها و بقاي آنها را تحت تجمعي گونه
ها باعث ايجاد فصلي آب و هوا و رقابت بين گونه تغييرات

جايي كه از آن .)25(تنوع فنولوژيكي در گياهان شده است 
. دنباش مي يمتفاوت مراحل فنولوژيهاي گياهي داراي گونه

رويش ها در زماني خاصي از دوره  بنابراين هر يك از گونه
 متوقفي آن د چرادر زمان خاصي نيز بايبوده و  آماده چرا

ثير أهاي زندگي گياهان تحت توقوع دوره زمان .شود
تغييرات شرايط محيطي از قبيل بيماريها، خاك، رطوبت، 

قرار دارد مواد غذايي و سن گياهان به صورت انفرادي 
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باعث تغييرات در مناطق مختلف تنوع اين عوامل  .)23(
تاريخ رو ارتباط دادن  از اين. شودمي انرشدي در گياه

ويژه  يرهاي اقليمي بههاي فنولوژيكي گياه با متغپديدهبروز 
هاي ظهور آنها مهم و  بيني تاريخ پيشدر تواند  دما مي

مطالعات زيادي در رابطه با بررسي البته  .كارساز باشد
  .است انجام شدهفنولوژي گياهان 

Schuster  وGarcia )1973 (اكوتيپ و گونه 13 فنولوژي 
 در رويشي خصلت با گندميان خانواده ائميد گياهان از

نشان داد آنها نتايج  .دادند قرار بررسي مورد را سرد فصل
 خود پاييزه رشد مهرماه از اول بررسي مورد گياهان كه تمام

 مختصري مقدار زمستان و پاييز طول در و نموده آغاز را
 بهار اواخر در آنها رشد حداكثر كه حالي در ،داشته رشد
 فنولوژي ،)1379(و راستي  سعيدفر. )26( است افتاده اتفاق
با  را در ايستگاه حناي سميرم Bromus tomentellusگونه 

كه اين كردند گزارش  آنها. متر مطالعه نمودند 2270ارتفاع 
ا گونه رشد رويشي خود را در نيمه دوم اسفند آغاز و ت

سط ها از اواخوشه. رسانددهه اول ارديبهشت به اتمام مي
روز ادامه  15تا  10و به مدت شده  ظاهر ماه ارديبهشت

 10رداد آغاز و حدود گلدهي اين گياه از اوايل خ. يابدمي
رسيدن بذر از نيمه دوم خرداد آغاز و . شودروز كامل مي

بذر از دهه  ريزش كشد،ه طول ميحداكثر تا اواسط تيرما
ب اواسط آذر وارد خوا از و شودسوم تيرماه آغاز مي

 گونه ، فنولوژي)1379(اكبرزاده  .)6( گرددزمستانه مي
Bromus tomentellus   در  1376تا  1373را در سالهاي

اين بررسي نشان داد كه . ايستگاه همند آبسرد بررسي كرد
اين گونه، رويش خود را از اواخر اسفند تا اوايل فروردين 

از اواسط . كند آغاز و تا اواسط ارديبهشت كامل مي
ر خارديبهشت تا اواخر اين ماه به خوشه رفته و از اوا

از اواسط خرداد تا . دهدارديبهشت تا اوايل خرداد گل مي
تا كه  طوري به. رسدواسط تيرماه بذر تشكيل شده و ميا

ده و مرحله خواب تابستانه فرا ريزش كربذرها اوايل مرداد 
ه مطالعه آت اكولوژي گون) 1379(اكبرزاده . )4( رسدمي

Festuca ovina نتايج نشان . را در مراتع مازندران انجام داد

اش را از اوايل فروردين ماه كه اين گونه رشد رويشي داد
در نيمه خرداد ماه مرحله گلدهي آن بوده و ، شروع كرده

. )3( باشددوم تيرماه تا اوايل مرداد ماه ريزش بذر آن مي
 2450با ارتفاع در قرق دهبيد ) 1383(صادقيان و همكاران 

 ,Stipa barbata متر از سطح دريا فنولوژي چهار گونه 

Onobrychis  melanotricha و Oryzopsis  molinioides 
،Bromus  tomentellus  آنان . ردندرا طي سه سال بررسي

رشد رويشي  Bromus tomentellusگزارش كردند كه گونه 
اوايل  هاي مختلف از اواسط اسفند تابه سالبا توجه را 

دهي از يازدهم ارديبهشت تا  ارديبهشت و مرحله خوشه
خرداد  15از بيستم اين ماه، و مرحله تشكيل و رسيدن بذر 

با ) 1384(حسيني و ابرسجي . )7( باشدتيرماه مي 10تا 
شورروي در مرتعي گونه گياهي  هفتمطالعه فنولوژي 

اي ههاي متعلق به تيرهاستان گلستان بيان كردند كه گونه
هاي فنولوژي  مختلف با توجه به سرشت زيستي خود دوره

هاي دهند و گونهني متفاوتي انجام ميرا در مقاطع زما
متعلق به يك تيره با همديگر انطباق بيشتري در تاريخ 

 Malikو  Dar .)5( هاي فنولوژي دارند وقوع پديده
هاي گياهي مطالعه فلورستيك و فنولوژي گونه )2009(

رشد نشان داد كه آنان انجام دادند، بررسي كشمير را 
 Bromusگونه رويشي  japonicas   ماه آوريل تا اكتبر از

ماه آگوست تا سپتامبر ادامه اش از  شروع و دوره گلدهي
 Festuca modestaگونه  همچنين ،دارد Scherb  وPoa 

annua L. از ماه مارس تا سپتامبر و  اش دوره رشد رويشي
   .)12( باشدمي ميماه از آوريل تا  دوره گلدهي آنها

مربوط به فنولوژي  اطالعات داشـتن از آن جايي كه بـا 
 مدتمرتع و  به دامو خروج  ورود زمان توانگياهان مي

 و رشد بـه كـه نمـود تنظـيم طـوري را برداريبهره زمان
 برداريبهره و ننموده وارد خسارتي گياهان مطلوب نمو

دو گونه  چونبنابراين آيد،  بعمل زني مراتع از مطلوب
tomentellus Bromus  وFestuca  ovina   از نظر چراي

و بيش از اهميت زيادي دارند باال دام و خوشخوراكي 
مراتع كوهستاني الموت قزوين را به خود توليد % 8/21
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تحقيق حاضر هدف به همين دليل دهند، اختصاص مي
و  tomentellus Bromusبررسي مراحل فنولوژي دو گونه 

Festuca  ovina الموت قزوين به تحقيقاتي  در ايستگاه
  .باشدسال مي 4مدت 

 مواد و روشها

در استان  منطقه مورد مطالعه :موقعيت منطقه مورد مطالعه
شرقي از شهر قزوين  كيلومتري شمال 100قزوين در فاصله 

موقعيت . قرار دارد در محدوده بخش الموت شرقي
 31´ 18 ˝و شرقي طول  36˚ 21´ 7˝ نبي جغرافيايي آن

متر از سطح دريا در  2400در ارتفاع شمالي عرض  50˚
كتار وسعت ه 4200 دارايغربي واقع شده كه  جهت شمال

هاي نوع دام توده .شودميجزء مراتع ييالقي محسوب و 
درصد  10درصد فشندي و  20درصد محلي،  70آميخته 

درصد  30ت گله به نسب تركيب. باشدقمي و متفرقه ميآن 
 30ميزان بارندگي ميانگين . باشددرصد گوسفند مي 70بز و

ميليمتر برآورد شده  4/584در محل اجراي طرح ساله 
 خاك. درجه سانتيگراد است 8/13متوسط و دماي  است
 و گرفته قرار آهكي مادري مواد روي بر عمدتاً منطقه
 داراي والًمعم رويشگاه اين خاك. باشدمي آهكي آن جنس
 عمق تا بندرت و متوسط عمق با نقاط برخي در كم عمق

 خاك بررسي مورد سايت در .گرددمي يتؤر متري 5/1
 15 -40 عمق بين و لومي متر سانتي 0-15 عمق بين

 و 7/7 تا 5/7 بين PH .گرديد تعيين رسي لومي مترسانتي
EC شد گيري اندازه متر بر زيمنس دسي/. 72 تا/. 33 بين.  

 tomentellusگونه : هاي مورد مطالعهگونه عرفيم
Bromus ،گونه اين  داراي فرم رويشي گندمي علفي است

اين گونه سازگاري باال با شرايط خشكي  .ايران است بومي
و درجه حرارت پايين دارد و دامنه پراكنش آن در نواحي 

دليل خوشخوراكي متر بوده و ب ميلي 800تا  250ي با بارندگ
دامنه ارتفاعي رشد آن  .گيردام قرار ميدرد چراي بشدت مو

  ).8( باشدمتر باالتر از سطح دريا مي 1200- 3600

از خانواده گندميان گياهي چند ساله  Festuca ovina گونه 
چك هاي كواين گونه بوته. راكنده و تنك استبا تجمعي پ

برگهاي آن باريك و . كنديا متوسط ولي پرپشتي توليد مي
شمار  وبي براي گوسفندان بهكوتاه بوده و علوفه خ تا حدي

 رشد متر 1500-  3850 ارتفاعات دراين گونه  ).14( آيدمي
 40 و - 3 ترتيب هب آن مطلق دماي حداكثر و حداقل و كرده
  ).8( باشدمي گراد سانتي درجه

 گونهدو در اين پژوهش بررسي فنولوژيكي : روش تحقيق
Bromus  tomentellus وFestuca ovina  هاي مهم از گونه

هر  1389تا سال  1386ابتداي فروردين ماه سال مرتعي از 
فنولوژي  مراحلها و ثبت گيري ارتفاع پايه ندازههفته با ا

رشد رويشي، دوره گلدهي، دوره رسيدن بذر و دوره (
از بعد و شد تا پايان مهرماه انجام ) خشك شدن گياه

طالعات مربوط به مراحل ا. پايه انتخاب گرديد 10  هرگونه
 15و ارتفاع كل گياه براي هر پايه در مقاطع زماني  فنولوژي

وزه در مرحله زايشي ر 7روزه در مرحله رويشي و 
منحني آمبروترميك  .شداي ثبت  و در فرم ويژه گيري  اندازه

ترتيب در شكل  هو مقادير دما و بارندگي منطقه بسي ساله 
  .ستنشان داده شده ا 1و جدول  1

  نتايج
 هاي موردگونه از شده برداشت هايپايه ارتفاع ميانگين
گونه  درها پايه ارتفاع ميانگين كه دهدمي نشان مطالعه

Bromus tomentellus متر؛ سانتي 3/46 ،1386سال  در 
 و متر سانتي 62/51 ،88 سال ؛متر سانتي 12/41 ،87 سال
 Festucaنه و در گو .باشد مي متر سانتي 06/51 ،1389 سال

ovina در  ؛11/45، 1386ها در سال  ميانگين ارتفاع پايه
 46/37 ،89در سال و  87/50، 88در سال  ؛6/24 ،87ال س

ول چهار سال ميانگين ارتفاع و در ط .باشدمي متر سانتي
متر و در  سانتي Bromus tomentellus  3/59گونهها در پايه

  .اشدبمتر مي انتيس Festuca ovina 53گونه 
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  در مرتع الموت در سالهاي مورد مطالعه ) ميليمتر(و بارندگي ) گراد درجه سانتي(مقايسه مقادير دما  -1جدول 
فروردي فاكتور سال

 ن

خردا ارديبهشت
 د

شهريومردادتير
 ر

 ميانگين اسفند بهمن دي آذرآبانمهر

13
86

0/10 دما   8/150/228/230/253/239/188/127/1  9/1  6/5  0/4  8/13  
2/163بارندگي  0/865/1507/201/644/715/13  0/15  5/23  5/119  4/584  

13
87

4/14 دما   5/186/216/215/253/241/176/13  8/5  7/3-  3-  9/8  9/13  

9/58/4/.5/555/1560 7بارندگي  5/04/72  22 38 7/13  9/190  

13
88

4/8 دما   2/157/20255/23  3/21191/105/5  1/3  9/5  9/8  9/13  
1/87 بارندگي  48 5/12  0 0 32 6 5/108  5/35  5/26  93 5/20  6/469  

13
89

8/11 دما   6/151/236/262/258/225/161/126/4  6/7  7/4  9/9  15 
5/71بارندگي  135102199/765/27  10 7/49  8/61  4/445  

 

 
  ساله ٣٠ه در يک دوره آماری منحنی آمبروترميک منطقه مورد مطالع -١ شکل

نشان  3و  2جدولهاي هاي فنولوژي دو گونه در نتايج دوره
در هر دو گونه  3و  2جدولهاي با توجه به  .داده شده است
پس از سپري شدن خواب زمستانه و  يرويششروع فصل 

ت هوا نيمه دوم ارديبهشت با مناسب شدن درجه حرار
تا هفته اول  ونهدو گرشد رويشي اين . شودشروع مي

طول اين مدت بستگي زيادي به . يابدخرداد ماه ادامه مي
به . درجه حرارت و به خصوص رطوبت هوا و خاك دارد

هوا اين  طوري كه با باال رفتن درجه حرارت و گرم شدن
در دهه  نيزها ظهور خوشه. شود ميمرحله سريعتر انجام 

طول اين . شودماه همراه با افزايش دما آغاز مياول خرداد 
 Bromus tomentellusدر گونه دوره تا زمان باز شدن گلها 

روز  25تا  Festuca ovina 20و در گونه  روز 22تا  20

و افزايش درجه گلدهي همراه با كاهش رطوبت . است
دماي مناسب هوا در اين . شودحرارت هوا شروع مي

. درجه سانتيگراد است 1/30و حداكثر  5/12مرحله حداقل 
اواسط خرداد ماه شروع  مرحله رسيدن بذر در اين گونه از

 طوبت محيطبتدريج با گرم شدن هوا و كاهش ر .شودمي
روز  20تا  15نند كه حدود كشروع به رسيدن ميبذرها 

دهه در  Bromus tomentellusگونهدر بذرها . كشدطول مي
شروع از دهه آخر خرداد  Festuca ovinaو در اول تيرماه 

بذرهاي بعد از ريزش  ها گونه در اين. كنندميريزش  به
- د و خواب موقت آغاز مينكنخود به مرور زمان خزان مي

ماه، گياه وارد  با شروع فصل سرما در اوايل آبان. شود



 1393، 4، شماره 27جلد                                                                                            )مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي گياهي 

639 

  .مجدد در سال رويشي آينده ادامه داردتا زمان رشد  اين دو گونهخواب . شودخواب زمستانه مي
  در سالهاي مورد بررسي Bromus tomentellus هاي مختلف حياتي گونه وقوع پديده زمان تقريبي -2جدول 

  
  هاي حياتي پديده

 سال
1386 1387 1388  1389  

اواسط ارديبهشت تا هفته  رشد رويشيمرحله 
  دوم خرداد ماه

هفته اول ارديبهشت تا
  اواخر ارديبهشت ماه

اواسط ارديبهشت تا اواخر 
  ارديبهشت ماه

ين تا هفته اول دهم فرورد
  ارديبهشت ماه

 9هفته سوم خرداد ماه تا   مرحله گلدهي
  تير ماه

اول خرداد ماه تا دهم 
  خرداد ماه

 19هفته اول خرداد ماه تا 
  خرداد

هفته دوم ارديبهشت ماه تا 
  هفته دوم خرداد

22هفته دوم خرداد ماه تا تير ماه30تا16  مرحله رسيدن بذر
  خرداد ماه

هفته اول تير خرداد تا  26
  ماه

  خرداد تا اوايل تير ماه 18

مرداد تا اواخر شهريور  6  مرحله خشك شدن
  ماه

  اوايل تير تا اوايل مرداد ماه  مرداد ماه 27تير ماه تا  9  مرداد 16آخر خرداد تا 

  در سالهاي مورد بررسي Festuca ovina هاي مختلف حياتي گونه زمان تقريبي وقوع پديده -3جدول 
  

  هاي حياتي هپديد
  سال

1386 1387 1388  1389  
اواسط ارديبهشت تا اواسط  رشد رويشيمرحله 

  خرداد ماه
هفته اول ارديبهشت تا
  اواخر ارديبهشت ماه

اواسط ارديبهشت تا هفته 
  اول خرداد ماه

دهم فروردين تا هفته اول 
  ارديبهشت ماه

9هفته سوم خرداد ماه تا  مرحله گلدهي
  تير ماه

د ماه تا نهماول خردا
  خرداد ماه

 26هفته دوم خرداد ماه تا 
  خرداد

هفته دوم ارديبهشت ماه تا 
  خرداد 11

22هفته دوم خرداد ماه تا تيرماه30تا16  مرحله رسيدن بذر
  خرداد ماه

  خرداد ماه 25خرداد تا  18  تير ماه 9اول تير تا هفته 

هفته اول مرداد تا آخر  مرحله خشك شدن
  شهريور

  تير ماه 29اول تير تا   مرداد ماه 27تير ماه تا 16 مرداد16رداد تاآخر خ

 

آن با  منطقه و مقايسه ساله 30نمودارهاي آمبروترميك 
و مراحل فنولوژيك مبروترميك چهار سال تحقيق نمودار آ

نسبت به يك  86سال  دهد كهنشان ميدو گونه منتخب 
سال ماه از  8 ،ساله يك سال تر سالي است 30دوره آماري 
شروع دوره . باشدماه از سال خشك مي 4مرطوب و 

ري مت 2400رويش گياه از نيمه دوم ارديبهشت در ارتفاع 
نسبت به يك دوره  87سال . استشده از سطح دريا آغاز 

شود عنوان يك سال خشك محسوب مي هساله ب 30آماري 
 9و آذر، دي و بهمن از سال مرطوب  ماه شامل 3كه تنها 

شروع دوره رويش گياهان . باشده بقيه سال خشك ميما
متري از سطح دريا دو هفته زودتر  2400منطقه در ارتفاع 
هفته زودتر  5تا  4و شود مي آغاز )86( نسبت به سال قبل

تعداد  88در سال . وره رويش گياهان پايان يافته استد
-ماه مي 6هاي خشك  ماه و تعداد ماه 6هاي مرطوب  ماه

ماه از سال مرطوب  7بلندمدت  باشد ولي در دوره آماري
 2400شروع دوره رويش گياهان منطقه در ارتفاع . باشدمي

از ابتداي هفته دوم  88سال  متري از سطح دريا در
آغاز ) 87(خير نسبت به سال قبل أهفته ت ارديبهشت با دو

هفته ديرتر دوره رويش گياهان پايان  3تا  2همچنين  ،شد
هاي  توليد مرتع بدليل بارندگي 88البته در سال  .ه استيافت

 89در سال  .شده استمنظم بهاره كمتر دچار محدوديت 
ه ما 5هاي خشك  ماه و تعداد ماه 7هاي مرطوب  تعداد ماه

 2400گياهان منطقه در ارتفاع دوره رويش  شروع. باشدمي
از ابتداي هفته دوم  89ي از سطح دريا در سال متر
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آغاز و ) 88(هفته زودتر نسبت به سال قبل  4ين با فرورد
در  89در سال . يابدشابه سال قبل دوره رويش پايان ميم

منطقه مورد مطالعه ميزان بارندگي از اوايل بهمن ماه شروع 
ويژه در ارديبهشت ماه با پراكنش  هو در فروردين ماه و ب

ف خوب همراه شد و اين امر موجب جبران كمبود بر نسبتاً
ميليمتري در  135بارش . در منطقه و رطوبت خاك گرديد

ارديبهشت در ابتداي رويش گياه و از طرف ديگر شروع 

اه شرايط را براي افزايش زودرس رويش حداقل يك م
هاي بهاره و رطوبت البته بعد از بارندگي. يا نمودتوليد مه

و مناسب خاك و خنكي هوا گياهان مرتعي با خشكي 
هاي خرداد  هاي قبل در ماهاي نسبت به سال هقسابگرماي بي

دوره شروع يك ماه زودتر با وجود  .گرديدمواجه و تير 
ايان ، پ1388رويش گياهان مرتعي منطقه نسبت به سال 

  ).9تا  2شكلهاي ( باشددوره رويش مشابه سال قبل مي
  

  

  86در سال  Bromus tomentellus ژي در گونهبا مراحل مختلف فنولو) دما - بارش(تطبيق منحني آمبروترميك  -2 شكل
  
  

  

  86در سال  Festuca ovinaبا مراحل مختلف فنولوژي در گونه ) دما - بارش(تطبيق منحني آمبروترميك  -3شكل 
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  87در سال  Bromus tomentellusبا مراحل مختلف فنولوژي در گونه ) دما - بارش(تطبيق منحني آمبروترميك  -4 شكل

  87در سال  Festuca ovinaبا مراحل مختلف فنولوژي در گونه ) دما - بارش(ق منحني آمبروترميك تطبي -5 شكل

  88در سال  Bromus tomentellusبا مراحل مختلف فنولوژي در گونه ) دما - بارش(تطبيق منحني آمبروترميك  -6 شكل
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  88در سال  Festuca ovinaر گونه با مراحل مختلف فنولوژي د) دما - بارش(تطبيق منحني آمبروترميك  -7 شكل
  

 
  89در سال  Bromus tomentellusبا مراحل مختلف فنولوژي در گونه ) دما - بارش(تطبيق منحني آمبروترميك  -8شكل

  
  89در سال  Festuca ovinaبا مراحل مختلف فنولوژي در گونه ) دما - بارش(تطبيق منحني آمبروترميك  -9 شكل



 1393، 4، شماره 27جلد                                                                                            )مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي گياهي 

643 

  گيري بحث و نتيجه
از  Festuca ovina و tomentellus Bromus ونهدو گ
رد موجود در هاي خوشخوراك و گندميان فصل سگونه

 ،شودهمچنانكه مشاهده ميباشند، سايت الموت قزوين مي
 تغييراتثير أدوره فنولوژي اين دو گونه هر ساله تحت ت

ازجمله مهمترين فاكتورهاي زنده . باشدمتفاوت مي ،اقليمي
 ،)20(لگوي فنولوژي گياهان، درجه حرارت كننده ا تنطيم

به طور كلي با . هستند) 18(و بارندگي ) 27(دوره نوري 
منتخب در توجه به نمودارهاي فعاليت فنولوژيكي دو گونه 

دهد كه به علت هاي مختلف مورد بررسي، نشان ميلسا
 1387خشكي محيط و باال بودن درجه حرارت در سال 

مراحل فنولوژيكي در يشتر بشروع رشد زودتر بوده و 
از زمان  هك طوري هب. شده استمدت زمان كوتاهي انجام 

ني مدت زمان طوال گياه ،پايان ريزش بذر تا خواب زمستانه
ها نيز ميانگين ارتفاع پايه. كندرا در حالت ركود سپري مي

كمتر از ساير  1387در هر دو گونه مورد مطالعه در سال 
ه جزء سال مرطوب محسوب ك 1386در سال . سالهاست

مرتعي  دو گونهشده، مدت زمان دوره رشد و فعاليت 
باشد و در بقيه سالها كه جزء سالهاي ميانگين تر مي طوالني
شود، مراحل  محسوب مي 1389نزديك به ميانگين  و 1388

هفته زودتر شروع شده و  3تا  2فنولوژيكي گياه حدود 
از . شود ام ميهاي مرطوب تمهمين مدت زودتر از سال

ها حدود  اين نظر مدت زمان استفاده از مرتع در خشكسالي
  . يابدها افزايش ميهفته كاهش يافته و بعكس در تر سالي 6

بررسي مقايسه فنولوژي گياهان در اين تحقيق نشان داد كه 
 1389و  1387هاي شروع رويش گياهان در خشكسالي

باال  دليل آنكه  زودتر از سالهاي ديگر اتفاق افتاده است
، مناسب بودن دما براي شروع رشد رفتن درجه حرارت

نتايج اين  .باشدمي 1387و كاهش بارندگي در سال  گياهان
 .دارد مطابقت) 1381( ميرحاجي و اكبرزاده مطالعات با امر

 Bromus گونه در مطالعه) 1383( صادقيان و همكاران

tomentellus   با ن گونه ايبيان كردند كه رشد رويشي

به سال و شرايط آب و هوايي از اواسط اسفندماه تا توجه 
تيرماه تا اوايل ماه بوده و در اواخر خرداد  اوايل ارديبهشت

هاي ه نتايج اين مطالعه نيز با يافتهك نشيندبه بذر مي
اديبي و  .)7( مطابقت دارد) 1383(صادقيان و همكاران 

 Ribes گونهي در بررسي فنولوژنيز ) 1387(اجتهادي 

khorasanicum طول دوره گلدهي در اين  بيان كردند كه
. )1( قرار دارد ارتفاع از سطح درياگونه تحت تأثير 

Jackson )1966 ( گزارش كرد كه گلدهي زود هنگام در
در حاليكه  ،گياهان با درجه حرارت همبستگي مثبت دارد

. )16( همبستگي دارددوره نوري گلدهي دير هنگام با 
از اين حكايت نيز ) 1389(هاي ميرحاجي و همكاران يافته

زمان شروع و خاتمه ثير درجه حرارت، أتحت تكه دارد 
دوره فنولوژي الهاي مختلف، متفاوت بوده و سرويش در 

هاي تر از دورهان طوالنيها در سالهاي خنك و پربارگونه
با نيز ) 2010( و همكاران Liyuna. )9( باشدخشك مي

گونه گياهي در  24ه فنولوژي گلدهي و بذردهي در مطالع
كه دامنه وسيعي از تغييرات در شروع بيان كردند چين 

ها وجود دارد و ي گونهبذرده و گلدهي، طول دوره گلدهي
ها براي انطباق و سازگاري با شرايط رشد فصلي، گونه

   .)22( كنندمال مياستراتژيهاي مختلف فنولوژيكي را اع

Fitter نشان دادند كه زمان گلدهي در ) 1995( مكارانو ه
در انگلستان به طور آنها عه گونه مورد مطال 243از % 90

درجه  .)13( داري به درجه حرارت وابسته است معني
ثيرگذار در أعنوان يكي از مهمترين عوامل ت هحرارت ب

فصل البته  ).2( ده استيفنولوژي گياهان به اثبات رس
به با توجه اند از سالي به سال ديگر تولدهي گراسها ميگ

نتايج اين پژوهش  .)25( تغيير كند شرايط آب و هوايي
كه دو عامل درجه حرارت و بارندگي دارد از اين حكايت 

در زمان شروع رشد و دوره رشد گياهان در سالهاي 
در اين مطالعه در كه  طوري به ؛باشدميمتفاوت  ،مختلف
قه اتفاق افتاد رشد كه خشكسالي در منط 1387سال 

رويشي در گياهان اين منطقه زودتر از سالهاي ديگر شروع 
نيز كه تر سالي در منطقه  1386شد و همچنين در سال 
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تر گياهان مورد مطالعه طوالنيبروز كرد طول دوره رويشي 
-نيز با يافته) 1385(باشد كه نتايج ميرحاجي و سندگل مي

 Kittelsonو  Lesica. هاي اين پژوهش مطابقت دارد
همراه با بارندگي درجه حرارت باال بيان كردند كه ) 2010(

نتايج . )21( را به دنبال داردگياهان كم، گلدهي زود هنگام 
كه نسبت به  1386اين مطالعه نيز نشان داد كه در سال 

ديگر سالها، سالي پرباران بود گلدهي ديرتر شروع شده و 
وي داد گلدهي زود كه خشكسالي ر 1387بعكس در سال 

   .مي را در اين دو گونه شاهد بوديمهنگا

 خاتمه و شروعكه  دهدمي نشان مطالعه اين نهايي نتايج
 متفاوت سالهاي مختلف، در دو گونه اين فنولويكي مراحل

اقليم  تأثير تحت هاگونه اين فنولوژيكي مراحل و باشدمي
ه مطالع. دارد قرار )بارندگي و حرارت درجه( منطقه

مناسب چرا و خروج فنولوژيكي گياهان باعث تعيين زمان 
شود و اين امر باعث حفظ كيفيت علوفه و دام از مرتع مي

رشد مجدد آن شده و چراي دام در مرحله رسيدن بذر نيز 
   .هاي مرتعي خواهد شدهبود تجديد حيات گونهباعث ب
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Study of phenology process of two species Bromus tomentellus and 
Festuca ovina on Alamut station of Ghazvin province 
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Abstract 

Phenology studying in pastures is important for adjustment of grazing programs, 
optimal and proper utilization from pasture plants and preventing early and untimely 
grazing and recognition of palatability and nutritional value of plant species in different 
stages. So in order to determine the timing of entry and exit of livestock to and from the 
pasture, this study was carried out in a semi-steppe pasture in Alamut of Ghazvin 
province, 100 km to the northeast of Ghazvin for four years from 2006 to 2010. The two 
studied wheat species were Bromus tomentellus and Festuca ovina that have moderate 
palatability for livestock. From each species 10 samples were selected. Then 
information of phenology of the plants were recorded in 2 stages: growth stage in every 
15 days and reproductive stage in every 7 days. The results showed that the times of 
start and end of the species growth varied in the years in these species affected by 
rainfall and temperature, and length of life stages in the rainy years is longer than when 
there is drought. Generally their flowering time is from the last week of Ordibehesht 
(April) to the first week of Khordad (May) and it lasts for 3 to 6 weeks depending on 
the dry or rainy status of the year. Finally in the last week of May to the first week of 
Tir (June), seeding occurs. 

Key words: Growth, Environmental factors, Drought, Bromus tomentellus, Festuca 
ovina , Grazing management 

 

 

 

 


