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 چکيده
مراحل فنولوژي  بررسيخشکه رود ساوه مطالعه شد.  منطقهبه مدت چهار سال در  Salsola laricinaفنولوژي گونه مهم مرتعي  مطالعه،در اين 

مطالعه منطقه براي  يهاسالاز مقادير دما و بارندگي  انجام گرديد. بارکيو در مرحله زايشي هر هفته  بارکيدر مرحله رويشي هر دو هفته  گونهنيا

. استتحت تأثير تغييرات اقليمي، متفاوت  هرساله Salsola laricinaدوره فنولوژي گونه يج نشان داد تفسير فنولوژي گونه استفاده گرديد. نتا

. از دهه اول روديمز اواسط اسفندماه آغاز کرده و تا اواسط تيرماه ادامه دارد که با گرم شدن هوا به خواب تابستانه رشد رويشي خود را ا گونهنيا

 11بذور بسته به پرباران يا کم باران بودن سال  يآورجمعزمان مناسب  يطورکلبه. شونديمو از اوايل آبان بذرها شيري  آغازشده يدهگلشهريور 

 01تا  11در حدود  يشيطول دوره روو زودتر بوده درصد بارش کمتر نسبت به درازمدت(  71) 1031در سال خشک . شروع رشد تاسآبان  01تا 

. همچنين افزايش بارندگي باعث افزايش دوره رويشي شده و آغاز بوددرصد بارش بيشتر نسبت به درازمدت(  11) 1033 ترسالاز  ترکوتاهروز 

برداري هاي بهرهبراي تنظيم برنامه Salsola laricina. شناخت فنولوژي گونه مهم افتديماتفاق  ريتأخر حدود يک هفته با و بذردهي نيز د يدهگل

 .استاهميت  حائزموقع در مراتع قشالقي ساوه بي يهابرداشتآوري بذور، جلوگيري از از گياهان، تعيين زمان ورود و خروج دام، جمع

 مراتع خشک ؛بارندگي ؛علف شور ؛آمادگي مرتع ؛فنولوژي :کليدي واژگان

 

 مقدمه

است که در آن فنولوژي يکي از موضوعات علم اکولوژي 

ي قرار موردبررسمراحل رشد رويشي تا خواب زمستاني 

گيرد. تاريخ شروع و پايان هر دوره رويشي و زايشي با مي

 دماي هوا و رطوبت ريتأثتوجه به تغييرات اقليمي و به ويژه 

هاي مختلف ي عمر هر گياه در دورههاسالخاك در سال يا 

 يبندزمان ياهيگ يفنولوژ .]00[فنولوژي متفاوت است 

تعيين و  و هوا است بدر ارتباط با آ يکيولوژيب يندهايفرا

دوره  که است ريپذامکانزماني  دام براي چراي مناسبزمان 

هوايي  شرايط آب و ناشي ازگياه )فنولوژي( زندگي بحراني 

. با توجه به اينکه مراتع ]01و  11[گيرد موردمطالعه قرار 

و  قرارگرفته خشکمهيندر مناطق خشک و  عمدتاًکشور ما 

توان گفت در رژيم دمايي خاصي در کشور حاکم است مي

توان صورت آگاهي صحيح از مراحل فنولوژيکي گياه مي

ي و ربردابهرههاي هاي مناسب جهت تنظيم برنامهبرنامه

استفاده صحيح از مراتع همانند تنظيم کنترل ورود و خروج 

برداري مراتع هاي چرايي و مدت زمان بهرهدام، تنظيم برنامه

ارائه نمود و به احيا و تجديد حيات در مراتع مخروبه و فقير 

دام به مرتع و خروج به  موقعبهکمک کرد. بنابراين ورود 

ري و بهبود وضعيت مرتع برداهنگام آن از مرتع موجب بهره

چرا  هاآنشود. در مورد گياهان اگر دام قبل از آمادگي مي

ي فيزيولوژيکي و هاتيفعالشود به علت به هم خوردن 

ي هوايي گياه و مواد غذايي باعث ضعيف هاقسمتکاهش 

. ]00[شدن گياه و کاهش ميزان توليد محصول خواهد بود 

د دام در مرتع و زمان بنابراين جهت تعيين تاريخ صحيح ورو

در چندين  شدهانجاممناسب خروج آن مطالعات فنولوژيکي 

ها به . تعيين فنولوژي گونه]03[باشد  مؤثرتواند سال مي

تواند در همراه مطالعه وضعيت ظاهري رطوبت خاك مي

باشد. به  مؤثرتعيين زمان آمادگي مرتع براي چراي دام 

وامل اقليمي بارندگي و اعتقاد بيشتر پژوهشگران، از بين ع

مراحل  ازجملهاثر را روي نمو گياه  نيترشيبدرجه حرارت 

 داده نشان تحقيقات .]00، 11، 1 [فنولوژيکي گياهان دارد
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 متفاوت مختلف يهاسال در رويش خاتمه و شروع زمان که

 حرارت درجه ويژه به اقليمي شرايط تابع تغييرات اين و بوده

. در مراتع نيمه استپي البرز ]00[ است خاك رطوبت و هوا

 شرايط و کليد يهاگونه فنولوژي مطالعات مياني بر اساس

. در ]01[برآورد گرديد  خردادماه اوايل دام ورود زمان خاك،

 گونه ازهترين زمان شروع چرا مراتع آذربايجان غربي ب

Atriplex verrucifera  ل خرداد تا نيمه دوم تير و از اواخر اياو

رطوبت  بر اساس مشاهدات. استورماه تا آخر مهرماه شهري

خاك نيز ورود دام به مرتع از اواخر ارديبهشت مشکلي را 

در تحقيقي ديگر نتايج نشان داد زمان مراحل  .کندايجاد نمي

فنولوژي در ارتباط با شرايط محيطي متغير است و بهترين 

 زمان چرا در مراتع آذربايجان غربي با تيپ پوشش
Atriplex verrucifera - Halocnemum strobilaceum 

 .]01[است اواسط ارديبهشت 

در فارسي علف شور و شور ناميده  1Salsolaجنس 

گونه دارد و يکي از  71شود. اين جنس در ايران مي

در مناطق  غالباًي بزرگ تيره اسفناجيان است که هاجنس

و  الهسکهاي آن يرويند. گونهشور و بياباني ايران مي

در فصل  معموالًاي بوده و علفي و گاهي درختچه چندساله

. از اين ]1[دهند پاييز زيبايي خاصي به مناطق بياباني مي

با نام فارسي شوران يا شور  Salsola laricina ميان گونه

گردد، علوفه مراتع استپي محسوب مي نيتأمکه منبع مهم 

تا  01به بلندي  چندسالهگياهي است  گونهنياانتخاب شد. 

 هابرگمتر، منشعب، پوشيده از کرك زبر، سانتي 11

و روي  هابرگبه تعداد يک در محور  هاگلمتناوب، 

ي اين هاشگاهيرو. ]1[انشعابات نيمه متراکم سنبله مانند 

ي هادشتهاي شور، ها، تپه ماهورها، استپگياه دامنه

غرب،  در شمال گونهنياشور، اراضي گچي است.  نسبتاً

مقاوم  نسبتاًاست.  شدهمشاهدهشمال، غرب و مرکز ايران 

به شوري، تحمل زيادي نسبت به خشکي و سرما دارد. 

شوران گياهي مقاوم به چرا است که در فصل پاييز و اوايل 

زمستان پس از پايان رشد رويشي به ويژه هنگام بذردهي 

رجحاني بيشتر براي  باارزشهاي دام توسط انواع گروه

بذر  گونهنياگيرد. برداري قرار ميگوسفند و شتر مورد بهره

کند و در طبيعت به سهولت زادآوري کرده زيادي توليد مي

                                                      
1- Russian thistle 

 مرتع گياهي، خاك پوشش بر . عالوه]0[يابد و استقرار مي

دارد.  را به مرتع دام ورود آمادگي معيني يهازمان در نيز

 خاك، طوبتبه ر مربوط اطالعات که است الزم رونيازا

 مورد توجه کل گياه ارتفاع يريگاندازه و فنولوژي مراحل

 دما، عوامل اقليمي مانند از بسياري کهييازآنجاگيرد.  قرار

 نظير اکولوژيکي ساير عوامل همراه به نور و بارندگي رطوبت،

 بر مؤثر عوامل ازجمله و ادافيکي توپوگرافي به مربوط عوامل

 تاريخ دادن ارتباط رونيازا ند،گياهان هست زندگي تاريخچه

به  اکولوژيکي متغيرهاي با گياه ي فنولوژيکيهاپديده بروز

 ينيبشيپ در تواندمي دما ويژه به اقليمي، خصوص

 .]1[باشد  کارساز و مهم هاآن ظهور يهاتاريخ

 فنولوژي مختلف مراحل مطالعه حاضر پژوهش هدف از

ن مناسب آمادگي براي تعيين زما S. laricinaگونه  در

 مديريت برنامه در تجديدنظر امکان بررسي همچنين مرتع و

مراتع  در مشابه گياهي پوشش داراي مناطق مراتع چراي

  .استاستپي 

 

 هامواد و روش

 مطالعه موردمنطقه 

کيلومتري شمال شرق  11مرتع استپي خشکه رود در 

 03درجه و  11شهرستان ساوه در مختصات جغرافيايي 

درجه و  01و شرقي  طول  دقيقه 70درجه و  11تا  يقهدق

 شدهواقعشمالي عرض  دقيقه 02درجه و  01تا  دقيقه07

متر از سطح دريا و  1001است. متوسط ارتفاع منطقه 

بر ( 1220-0111آن ) متوسط بارندگي بلندمدت ساالنه

 ، حدودسينوپتيک ساوهايستگاه هواشناسي آمار  اساس

درجه  12ي متوسط ساالنه آن و دما مترميلي 011

بندي اقليم منطقه بر اساس تقسيم است. گراديسانت

است. بررسي منحني آمبروترميک منطقه دومارتن خشک 

آن است که وضعيت رطوبت در  دهندهنشان موردمطالعه

هاي آبان، آذر، دي، بهمن و اسفند باال بوده به طوري ماه

و  استماه  1ماه و فصل خشک  1که طول فصل مرطوب 

متر ميلي  72تا  13هاي مرطوب بين نوسانات آن در ماه

آمار بارندگي و دما را در بلندمدت و  1. جدول است

 .دهديمنشان  موردمطالعهي هاسال

تاريخ  .برداري از مرتع منطقه، عشايري استبهره نظام

دام به مرتع اواسط آبان و تاريخ خروج دام از مرتع ورود 
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موجود در مرتع  تعداد دام است. ماهتبهشيارداواسط 

با ترکيب گوسفند )نژاد بومي س أر 0011 هکتاري 1111

 21که آميخته نژادهاي افشار و سنگسري است و در حدود 

درصد( است. اين  11درصد( و تعداد محدودي بز )حدود 

شود و سعي شده مديريت مي دارمرتعمنطقه توسط يک 

فشار چرا بر مرتع کاهش است با سيستم چرايي تناوبي، 

هاي از ماه کدامچيهها در يابد. همچنين در اين مرتع دام

هايي که در ماهکنند. فصل چرا  )غذاي کمکي دريافت نمي

و در  گردنديها در شب به آغل برنمدام ستيهوا سرد ن

-سه آبشخور نيز در محل کنند.محل مرتع استراحت مي

حسب مکان چرايي،  هاي مختلف مرتع وجود دارد که بر

کنند. تيپ گياهي غالب ها از آبشخورها استفاده ميگله

. است Artemisia sieberi- Salsola laricinaمنطقه 

 از: اندعبارتهاي همراه اين تيپ گونه
Stipa hohenackeriana, Poa sinaica, Scariola 

orientalis, Noaea mucronata, Cousinia cylindraceae, 

Dendrostellera lessertii, Stachys inflata, Acanthophyllum 

microcephalum, Andrachne fruticulosa, Achillea 

tenuifolia, Ajuga chamaecistus., Boissiera squarrosa, 

Bromus tectorum, Carex stenophylla, Ceratocarpus 

arenarius, Teucrium polium, Salsola tomentosa 

ي اين منطقه داراي خاك شناسخاكي هايگژيواز نظر 

 نسبتاًو سنگريزه دار با بافت سبک تا  کنواختيريغ عمقکم

 است.سنگين 

 

 روش تحقيق

 خوراكخوشو  ديپر تولدر اين بررسي فنولوژي گونه 

S. laricina  در سايت قرق خشکه رود از ابتداي رويش که

دن شود تا زمان خشک شمياز اواسط اسفندماه شروع 

 ارتفاع گيرياندازه با 1032تا  1031گياه هر هفته از سال 

 دوره فنولوژي رشد رويشي، مرحله چهار ثبت و هاپايه

 گياه تا خشک شدن دوره و بذر رسيدن دوره ي،دهگل

 ثبت مراحل و هايريگاندازهگرديد.  انجام آذرماه پايان

در  گرديد.يکسان انجام  باًيتقرپايه  71 روي فنولوژيکي

روز  11هر  رفعاليغو در فصل  بارکفصل رويش هر هفته ي

ها بازديد و مراحل فنولوژي يادداشت شد. اين از پايه بارکي

مراحل شامل شروع رشد و رشد علفي، ظهور سنبله يا 

ي، شيري شدن يا رسيدن بذر، ريزش بذر، دهگلخوشه، 

ظهور پژمردگي و خواب موقت تابستانه، رشد مجدد پائيزه 

بين  ارتباط نمايش و خواب دائم زمستانه بود. براي

زمان  مدت طول و پايان آغاز، بازمان اقليمي پارامترهاي

منحني  روي نوارهايي رسم از فنولوژيک يهاپديده ظهور

ظهور  مدت نوارها اين .گرديد استفاده منطقه آمبروترميک

تفسير  امکان و مشخص نسبي طوربه را زيستي پديده هر

 .نمايدمي فراهم منطقه اقليمي شرايط با را تاطالعا

را در فصول بهار و پاييز  موردمطالعهوضعيت گونه  1شکل

 .دهديمنشان 

 

  

  
 پايين( تصاويرباال( و در پاييز ) تصاويردر بهار )  Salsola laricinaگونه -1شکل
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متر(  1113اه سينوپتيک ساوه ارتفاع از سطح دريا طرح )ايستگ موردمطالعه يهاسالمقادير دما و بارندگي در  -1جدول  

ال
س

 

 فاکتور

ن
دي

ور
فر

ت 
ش

به
دي

ار
 

اد
رد

خ
 

ير
ت

اد 
رد

م
ور 

ري
شه

 

هر
م

ان 
آب

 

ذر
آ

ي 
د

ن 
هم

ب
ند 

سف
ا

 

مع
/ج

ن
گي

يان
م

 

ن 
گي

يان
م

11 
له

سا
 

 c 1/13 2/00 2/01 1/00 1/00 1/01 0/01 2/11 1/1 7/7 3 0/17 0/12°)دماي متوسط )

 1/01 2/17 3/1 1/1 0/1 1/1 0/7 1/01 1/01 1/73 1/13 0/01 71/011 (mmبارندگي )

10
31

 

 c 17 00 02 01 01 03 01 11 1 0/0 1/1 11 11/11°)دماي متوسط)

 - -c 0 10 13 10 01 17 11 7 7- 17- 17- 0°)حداقل دماي مطلق)

 - c 01 07 71 71 02 02 00 71 01 11 17 01°)حداکثر دماي مطلق)

 1/71 1/01 0/1 1 1 1 1/1 1/7 1/71 11 0/00 1/1 0/117 (mmبارندگي )

10
31

 

 c 1/12 00 03 01 01 03 00 10 3/1 1 1/3 3/11 21/13°)دماي متوسط )

 - c 1 10 13 00 00 10 10 0 1- 1- 1- 1°)حداقل دماي مطلق)

 - c 01 01 01 70 71 02 01 01 01 11 12 01°)حداکثر دماي مطلق)

 7/1 7/0 7/1 1 1 1 1 71 1/02 1 01 1/1 0/101 (mmبارندگي )

10
33

 

 c 2/10 2/12 7/01 1/01 00 7/01 0/01 7/17 1/1 1/2 0/3 1/11 1/10°)دماي متوسط )

 - c 1 2 11 01 00 17 2 0 0- 1- 1- 1°)حداقل دماي مطلق)

 - c 00 00 01 70 71 71 01 07 11 01 01 00°)حداکثر دماي مطلق)

 1/11 0/01 3/1 1 1 0/0 2/1 0/11 1/03 1/11 0/10 7/01 010 (mmبارندگي )

10
32

 
 c 1/11 0/01 02 00 7/01 1/01 3/07 0/11 11 0/7 0/1 2 12°)دماي متوسط )

 - -c 7 11 10 01 00 11 17 1 1 1- 1- 0°)حداقل دماي مطلق)

 - c 02 01 71 77 71 02 01 01 01 11 11 00°)حداکثر دماي مطلق)

 0/01 1/77 1 1 1 1 1 1/11 1/7 7/00 1/10 0/01 0/110 (mmبارندگي )

 

 نتايج

 يهاسالدر  S. laricinaمطالعه مراحل فنولوژي گونه 

بسته به  گونهنيادهد آغاز رشد رويشي ميمختلف نشان 

دما و بارندگي متفاوت  به خصوصشرايط آب و هوايي 

 اسفندماهرشد رويشي را از نيمه  گونهنيا يطورکلبهاست. 

چهار در طول  گونهنيانمايد. مراحل فنولوژي ميآغاز 

 آمده است. 0مطالعه در شکل  سال

که زمان آغاز رويش  اسفندماهبا توجه به مقدار دما در 

، 1031مشاهدات نشان داد در اسفندماه  است گونهنيا

 11ميزان متوسط دماي منطقه در حدود  1031و  1031

آغاز رويش  هاسالر اين بوده است و د گراديسانتدرجه 

گياه از نيمه دوم اسفندماه آغاز شد. ولي در اسفندماه 

 11متوسط دما قدري افزايش يافت و در حدود  1033

ثبت گرديد. بنابراين آغاز رويش گياه  گراديسانتدرجه 

 نيز در حدود يک هفته زودتر اتفاق افتاد. 
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 خشکه رود ساوه درسايت Salsola laricinaمراحل فنولوژي  -0شکل

در اين مرحله رشد گونه به صورت بطئي بوده و در 

ي تازه روئيده شده بر روي هابرگ متريسانت 0تا  1حدود 

شود و حداکثر اين ميسال قبل ديده  شدهخشکهاي ساقه

سانتيمتر در هفته آخر اسفندماه به ثبت رسيده  7ارتفاع تا 

 Salsola(. مرحله رويشي در گياه 7و0است )شکل

laricina مرحله فنولوژي گياه است. اين  نيتريطوالن

 نيترشيبمرحله بسته به سال تا اواخر تيرماه ادامه دارد. 

افتد بطوريکه مياتفاق  ماهنيفروردسرعت رشد گياه در 

ي خشکيده هابرگي سبز گياه که بر روي هابرگرشد 

فاع سانتيمتر افزايش ارت 7سال قبل صورت گرفته تا حدود 

نسبت به اسفندماه خواهد داشت. رشد ارتفاعي گياه تا 

ادامه يافته ولي روند افزايش ارتفاع کندتر انجام  خردادماه

نتايج نشان داد بارندگي کم در فروردين، (. 1شود )شکلمي

درصد کاهش  11)حدود  1031ارديبهشت و خرداد سال 

له بارندگي نسبت به ميانگين درازمدت( باعث کوتاهي مرح

ي ديگر مطالعه( شد هاسالرويشي )حدود ده روز نسبت به 

چنانکه رويش گياه حداکثر تا اواخر خرداد ادامه يافت. با 

متوسط دماي محيط در حدود  که يزمانگرم شدن هوا و 

است گياه به خشکي رفته و مرحله  گراديسانتدرجه  01

ل تير کند. آغاز اين مرحله از اوايخواب تابستاني را آغاز مي

ي متفاوت بود. مرحله موردبررسي هاسالتا اواخر تيرماه در 

خواب تابستانه تا حدود اواخر مرداد تا اوايل شهريور ادامه 

آغاز  ورماهيشهر لياوااين گياه از  يدهگل(. 1دارد )شکل

 17حداقل و حداکثر مطلق دما به ترتيب  که يزمان. گرددمي

هاي گل در خر مرداد غنچهاست. در اوا گراديسانتدرجه  03و 

هاي خورند. البته اکثر پايهها به چشم ميابتداي شاخه

يي که هاآنهاي به گل رفته و به گل نرفتند. پايه گونهنيا

هايي هستند که در مسير پايه اکثراًباشند ميداراي جوانه گل 

 گيرد است.آبراهه و يا جائيکه آب کافي در اختيار گياه قرار مي

روز  11تا  1ي عالوه بر سال که حدود دهگلآغاز زمان 

نيز داراي  گونهنياهاي مختلف متفاوت است بر روي پايه باهم

ي در دهگلي در آغاز دوره زمانهمتفاوت است بطوريکه هيچ 

شود و ممکن است اين مشاهده نمي گونهنياهاي مختلف پايه

ي که دهگلاختالف تا دو هفته نيز متفاوت باشد. مرحله 

 Salsola laricinaهاي صورت ظهور گل بر روي پايهبه باًيتقر
تا  باًيتقرشود از دهه دوم شهريور شروع و ميدر مرتع ديده 

به دليل  1031(. تنها در سال 1ادامه دارد )شکل مهرماهاواخر 

ي زودهنگام برخي دهگلمردادماه شاهد  01ي در سالخشک

بوديم.  موردنظرر سايت د Salsola laricinaهاي از پايه

ي رشد بطئي و بسيار دهگلبا ورود گياه به مرحله  زمانهم

افتد که حداکثر تا يک سانتيمتر بر ميکمي در گياه اتفاق 

شود. البته اين افزايش ارتفاع ميهاي گياه افزوده ارتفاع ساقه

 گل دهندههاي . ساقهستين گل دهندههاي مربوط به ساقه

سانتيمتر خواهند  71تا  01ها ارتفاع تا حدود در برخي پايه

گل هاي ساقه شدهانتخابهاي داشت. البته در برخي پايه

رشد يافتند ولي جزو ارتفاع گياه محسوب نشد. آناليز  دهنده

آماري نشان داد تنها ارتفاع در مرحله شروع رشد که اسفندماه 

نشد  ديده موردمطالعهي هاسالي بين داريمعناست اختالف 

ي هاسالبين  داريمعنولي در مراحل ديگر فنولوژي اختالف 

 ترسالارتفاع مربوط به  نيترشيبمختلف وجود داشت و 

و کمترين ارتفاع در تمام مراحل فنولوژي مربوط به  1033

 (.0بوده است )شکل 1031سال خشک 



 9398، پاییز و زمستان 2شماره ، 9جلد  دو فصلنامه علمی خشک بوم 22

 

 

 لمختلف سا يهاماهدر  Salsola laricinaتغييرات ارتفاع گونه  -0شکل

ي مرحله شيري شدن بذور نيز دهگلبا مرحله  زمانهم

 هاگلشود. به طوري که در يک شاخه گياه که ميانجام 

در همين شاخه بذور شيري شده و  زمانهمشود ميديده 

گاها برخي بذور نيز در حال ريزش هستند. مرحله شيري 

(. 3ادامه دارد )شکل آذرماهشدن بذور و ريزش آن تا اوايل 

بر  1031شاهدات نشان داد بذور بسيار کمي در سال م

بلکه  شدهانتخابهاي پايه تنهانهها توليد شد و روي بوته

به گل نرفته  1031هاي موجود در مرتع در سال اکثر پايه

 و بذر توليد نکردند.

ي بذور بسته به پرباران يا کم آورجمعزمان مناسب 

 است يدر حالين آبان است. ا 01تا  11باران بودن سال 

، هاگلتوان بر روي يک شاخه ميکه در هفته اول آبان 

بذور شيري شده و به مقدار کم بذوري که در حال ريزش 

ي هاسالمشاهده نمود. بسته به  زمانهم طوربههستند 

 گونهنيامختلف اواخر آبان تا اوايل آذرماه زماني است که 

( . اين مرحله 2شود )شکلوارد مرحله خواب زمستانه مي

تا نيمه دوم آذرماه  1033 ترسالمانند  هاسالدر برخي از 

انطباق مراحل فنولوژي را  11کند. شکلنيز ادامه پيدا مي

 دهد.منحني آمبروترميک در هر سال نشان مي
 

 
12/10/31آغاز مرحله رويشي  -7شکل 

 
3/0/33مرحله رويشي  -1شکل 

 
01/7/33مرحله خواب تابستانه  -1شکل  

 
01/1/33ي دهگلمرحله  -1شکل  
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 7/3/33مرحله بذردهي  -3شکل

 
 02/11/33مرحله خواب زمستانه  -2شکل

 

 
 موردمطالعه يهاسالدر   S. laricinaتطابق منحني آمبروترميک با مراحل مختلف فنولوژيکي گونه  -11شکل 

 

 گيريبحث و نتيجه

 يهااز برنامه ياريبس يبرا يکيوژمطالعات فنول

 ،يجنگلدار يهادر حوزه تيپولوژيمانند  يکاربرد

 يطراح يها برادام و انتخاب گونه چراي يزيربرنامه

دام و  چراي ن،يزم تيريدارد. مد تيپارك اهم

 يساختار اجتماع انندتويهمه م ،يطوالن يهايسالخشک

 رييتغ نيهمچنو  ]00و  10[دهند  رييرا تغ يمرتع اهانيگ

 ،ييآب و هوا راتييگونه در پاسخ به تغ يفنولوژ

 دارد اکولوژيکي يهاستميس يبرا ياگسترده پيامدهاي

 وقوع مراحل زمان که است داده نشان . مطالعات]3[

 به هاآنساليانه  تغييرات و گياهان در مختلف فنولوژيکي

  .]0[ شودمي کنترل هوايي و آب عوامل وسيله

، دوره فنولوژي گونه شوديممشاهده  همچنان که

Salsola laricina تحت تأثير تغييرات اقليمي،  هرساله

 کنندهميتنظفاکتورهاي   نيترمهم. ازجمله استمتفاوت 

و بارندگي  ]12[ الگوي فنولوژي گياهان، درجه حرارت

با توجه به نمودارهاي فعاليت  يطورکلبههستند.  ]11[

مختلف  يهاسالدر  عهموردمطالفنولوژيکي گونه 

خشکي محيط و  که به علت دهديم، نشان يموردبررس

شروع رشد زودتر  1031باال بودن درجه حرارت در سال 

بوده و بيشتر مراحل فنولوژيکي در مدت زمان کوتاهي 

 است. شدهانجام

 Salsola رشد گونه ،تحقيقاين نتايج اساس بر 

laricina با افزايش دما  زمانهمو  يبعد از خواب زمستان

تا اواسط تيرماه ادامه و  شودمياز اواسط اسفندماه آغاز 

دارد. طول دوره اين مرحله بسته به دما، بارندگي و 

در  گونهنيارطوبت خاك متفاوت است. مراحل فنولوژي 

نشان داد تغييراتي از سالي به سال  موردمطالعه يهاسال

به دليل شرايط  تواندديگر وجود دارد که اين نوسانات مي

دما و رطوبت باشد. مشابه اين تحقيق مطالعات بسياري 

هاي گياهي به فنولوژي گونه يهاپاسخدر رابطه با 

. ]01و  13و  2و  1[وجود دارد  شانيطيمحتغييرات 
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درصد کاهش  11)با  1031در سال خشک  چنانکه

 30بارندگي فصل بهار نسبت به بارندگي بلندمدت و 

 ترسالرندگي فصل بهار نسبت به بارندگي درصد کاهش با

روز  01تا  11( طول دوره رويشي در حدود 1033)

زودتر وارد مرحله  گونهنيابود و  1033 ترسالاز  ترکوتاه

 خواب تابستانه شد.

منطقه، طول فصل  اين آمبروترميک منحني اساس بر

شش ماه و  1032و  1033، 1031 يهاسال مرطوب در

طول  کهيدرحال استيز شش ماه طول فصل خشک ن

ماه بيشتر بوده و  0حدود  1031فصل خشک در سال 

 امر اين شود.خشک محسوب مي يهاسالاين سال جزو 

 و شده گياه دوره رويش شدن کوتاه باعث طبيعي طوربه

 قرار تأثير تحت گياه را توسط دشدهيتول علوفه جهيدرنت

 منطقه يک که در است داده نشان دهد. تحقيقاتمي

 مشخص، عرض جغرافيايي و طول و ارتفاع با مشخص

 هوا رطوبت حرارت، بارندگي، درجه مانند اقليمي تغييرات

ظهور  موسم روي خاك، فتوپريوديسم هايويژگي نيز و

 .  ]11[مؤثرند  گل و  بذر

 Salsola يابوتهگونه  طرح، اجراي سال چهار طول در

laricina رفتن باال جهينتدر و بيشتر بارندگي علت هب 

 زايشي و رويشي رشد و بودند ترشاداب محيط رطوبت

 در توانديم. اگرچه بارندگي فصل بهار داشتند تريطوالني

اثر  هايابوتهباشد ولي براي  مؤثرمراحل رويشي  روند

 دهنديمتحقيقات نشان . است مؤثربارندگي سال قبل نيز 

مراتع  يهاياهبوتجمع بارندگي زمستان و بهار بر توليد 

ارتباط  توانديم. اين موضوع ]00[ مؤثرنداستپي 

در منطقه مستقيمي بر مراحل رويشي گياه داشته باشد. 

 31-33ميزان بارندگي در سال زراعي  موردمطالعه

برابر  0/0بارندگي( در حدود  متريليم 001با  ترسال)

 111)سال خشک با  31-31بيشتر از سال زراعي 

رندگي( بوده است که همين کمبود بارندگي با متريليم

که  1031اوايل بهار  به خصوصو  31پاييز و زمستان 

 و محيط خشکي وجود و استبراي رشد گياه  مؤثرباران 

)در  رويشي رشد گياه باعث شد تا هوا، دماي بودن باال

 روز( 11)در حدود  زايشي و روز( 01تا  11حدود 

همراه با کاهش رطوبت و  يدهگلباشد.  داشته تريکوتاه

اين گياه در سال  يدهگل. زمان شوديمافزايش دما آغاز 

ديگر  يهاسالروز زودتر از  11در حدود 1031خشک 

که تعداد بسيار  است يدر حالبوده است البته اين 

هاي هاي موجود در مرتع )پايهمحدودي از پايه

د و شدن يدهگلبه گل نرفتند( وارد مرحله  شدهانتخاب

 نيز تشکيل نشد. يتوجهقابلبذر  بالطبع

گونه  کييبا توجه به تکامل نيافتن مراحل فنولوژ

، تعيين 1031 خشک اين پژوهش در سال موردمطالعه

گياهي مراتع  يهاگونهدر  کيزمان وقوع مراحل فنولوژي

که  1تجمعي يهاحرارتدرجه  بر اساسمناطق خشک 

کافي به  ]01 و 10[ است پژوهشگرانبرخي از  موردنظر

بر  افزون يکي. زيرا در بروز هر مرحله فنولوژرسدينمنظر 

آن مرحله، وجود حداقل رطوبت  ازيموردندماي  نيتأم

گياه در خاك الزم خواهد بود. در غير اين صورت  ازيموردن

. ]7[ نخواهد بود يکيگياه قادر به عبور از آن مرحله فنولوژ

 Eurotiaگونه در بررسي آت اکولوژي  در اين راستا

ceratoides  در مراتع موته استان اصفهان به کامل نشدن

 شدهاشاره يسالخشکاين گياه در اثر  کيمراحل فنولوژي

در بروز مراحل  نيزعالوه بر مقدار بارندگي، پراکنش آن و 

کلرادو  يامطالعه .]17[دانسته شده است  مؤثرفنولوژي 

-0110 يهايسالخشکدر  هاگونهنيز نشان داد برخي 

درجه تحقيقات بر اساس . ]07[به گل نرفتند  0110

 زودهنگام يدهگلحرارت باال همراه با بارندگي کم، 

مرحله ريزش بذر نيز به  .]01[ گياهان را به دنبال دارد

 11تا  1ديگر )حدود  يهاسالسرعت سپري و زودتر از 

روز( به پايان رسيد. کوتاهي مرحله رويشي و زايشي در 

در  Atriplex verruciferaل خشک براي گونه سا

است  دادهرخاستان آذربايجان غربي نيز  يهاشگاهيرو

و  اوتجوالي،  يهاماه. همچنين رطوبت بيشتر در ]11[

در  ريتأخکلرادو باعث  خشکمهينسپتامبر در مراتع 

 Artemisia  و Salsola tragus يهاگونه يدهگلشروع 

frigida  عوامل که داد نشان مطالعات. ]07[شده است 

 توانندمي محيط رطوبت و بارندگي دما، ازجمله محيطي

 و تسريع تأخير، در و تأثيرگذار هاپديده اين بروز تاريخ در

 .]03[ باشند مؤثر زيستي پديده يک بروز حذف و توقف يا

                                                      
1- GDD 
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در تحقيق حاضر بلندترين ارتفاع گونه گياهي از لحاظ 

اتفاق افتاد که  1033ر سال متر( دسانتي10رشد ساقه )

ي ديگر هاسالناشي از شرايط بهتر دما و رطوبت نسبت به 

بوده و  هابرگبود البته اين ارتفاع مربوط به ارتفاع متوسط 

بود  ظاهرشده گل دهندههاي هايي که ساقهدر معدود پايه

رسد عدم چرا بر اين ارتفاع مدنظر قرار نگرفت. به نظر مي

ي از عواملي است که موردبررسي هاسالدر  هاروي اين پايه

باعث  اًيثانباعث کاهش رشد ارتفاعي در گياه شده و  اوالً

در  کهيدرحالها به مرحله زايشي نرسند. شده اين پايه

 گل دهندهها داراي ساقه داخل مرتع تعداد زيادي از پايه

بودند. برداشت جوانه انتهايي اصلي گياه به هنگام چرا از 

قبل به عنوان يکي از ابزارهاي افزايش بازده  اهمدت

 .]01[است  شدهشناختهتوليدي 

 که شروع و دهديمنتايج نهايي اين مطالعه نشان 

 يهاسالدر  موردمطالعهيکي گونه ژمراحل فنولو خاتمه

 تحت گونهنياو مراحل فنولوژيکي  است مختلف، متفاوت

 ازقرار دارد. منطقه )درجه حرارت و بارندگي(  تأثير اقليم

 مراتع، سالمت حفظ و پايدار يبرداربهره براي کهييآنجا

 زماني مقطع در بايد دام چراي نظر از يبرداربهره هرگونه

 و گيرد، آگاهي صورت زندگي گياه دوران از خاصي

 روش تعيين براي گياهي يهاگونه رويشي مراحل شناخت

 امد خروج و ورود مناسب زمان و يبرداربهره صحيح

 رشد اين امر باعث حفظ کيفيت علوفه و است.ضروري 

 مجدد آن شده و چراي دام در مرحله رسيدن بذر نيز

 مرتعي خواهد شد. يهاگونهباعث بهبود تجديد حيات 

 

 سپاسگزاري

اين مقاله حاصل يک طرح تحقيقاتي بوده و از اين 

، مراتع و آبخيزداري و موسسه هاجنگلطريق از سازمان 

 نيتأمو مراتع کشور به خاطر  هاجنگلتحقيقات 

 .شوديمهاي آن تشکر و قدرداني هزينه
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Abstract 

In this study, phenology of Salsola laricina as an important range species was studied for 
period of four years. The phonological stages were recorded at vegetative stage every two 
weeks and at the reproductive stage once a week. Temperature and precipitation data of the 
study years were used to interpret the phenology of the species. Results showed that the 
phenological period of Salsola laricina varied each year due to climate change. Generally, this 
type of vegetative growth begins in mid-March and continues until mid-July and temporary 
sleep begins. Flowering occurs in first decade of September and seed ripening stage begin in 
early November. Generally, the best time to collect seeds is November 10-30, depending on 
rainfall. Start growing was earlier in the dry year of 2008 (47% lower than long-term) and 
vegetative period was about 15 to 20 days shorter than in 2009 (16% higher than long-term). 
Increasing rainfall also increases the vegetative period and delay flowering and seeding about 
a week. Understanding the phenology of Salsola laricina is important for regulating plant 
utilization plans, determining the time of entry and exit of livestock, collection of seeds, 
prevention of untimely harvesting in the steppic rangelands. 

Keyword: Phenology; Salsola; Range Readiness; Rainfall; Arid Rangelands. 
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