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چکيده
در اين مطالعه ،فنولوژي گونه مهم مرتعي  Salsola laricinaبه مدت چهار سال در منطقه خشکه رود ساوه مطالعه شد .بررسي مراحل فنولوژي
اينگونه در مرحله رويشي هر دو هفته يکبار و در مرحله زايشي هر هفته يکبار انجام گرديد .از مقادير دما و بارندگي سالهاي مطالعه منطقه براي
تفسير فنولوژي گونه استفاده گرديد .نتايج نشان داد دوره فنولوژي گونه  Salsola laricinaهرساله تحت تأثير تغييرات اقليمي ،متفاوت است.
اينگونه رشد رويشي خود را ا ز اواسط اسفندماه آغاز کرده و تا اواسط تيرماه ادامه دارد که با گرم شدن هوا به خواب تابستانه ميرود .از دهه اول
شهريور گلدهي آغازشده و از اوايل آبان بذرها شيري ميشوند .بهطورکلي زمان مناسب جمعآوري بذور بسته به پرباران يا کم باران بودن سال 11
تا  01آبان است .شروع رشد در سال خشک  71( 1031درصد بارش کمتر نسبت به درازمدت) زودتر بوده و طول دوره رويشي در حدود  11تا 01
روز کوتاهتر از سالتر  11( 1033درصد بارش بيشتر نسبت به درازمدت) بود  .همچنين افزايش بارندگي باعث افزايش دوره رويشي شده و آغاز
گلدهي و بذردهي نيز در حدود يک هفته با تأخير اتفاق ميافتد .شناخت فنولوژي گونه مهم  Salsola laricinaبراي تنظيم برنامههاي بهرهبرداري
از گياهان ،تعيين زمان ورود و خروج دام ،جمعآوري بذور ،جلوگيري از برداشتهاي بيموقع در مراتع قشالقي ساوه حائز اهميت است.
واژگان کليدي :فنولوژي؛ آمادگي مرتع؛ علف شور؛ بارندگي؛ مراتع خشک

مقدمه
فنولوژي يکي از موضوعات علم اکولوژي است که در آن
مراحل رشد رويشي تا خواب زمستاني موردبررسي قرار
ميگيرد .تاريخ شروع و پايان هر دوره رويشي و زايشي با
توجه به تغييرات اقليمي و به ويژه تأثير دماي هوا و رطوبت
خاك در سال يا سالهاي عمر هر گياه در دورههاي مختلف
فنولوژي متفاوت است ] .[00فنولوژي گياهي زمانبندي
فرايندهاي بيولوژيکي در ارتباط با آب و هوا است و تعيين
زمان مناسب براي چراي دام زماني امکانپذير است که دوره
بحراني زندگي گياه (فنولوژي) ناشي از شرايط آب و هوايي
موردمطالعه قرار گيرد ] 11و  .[01با توجه به اينکه مراتع
کشور ما عمدتاً در مناطق خشک و نيمهخشک قرارگرفته و
رژيم دمايي خاصي در کشور حاکم است ميتوان گفت در
صورت آگاهي صحيح از مراحل فنولوژيکي گياه ميتوان
برنامههاي مناسب جهت تنظيم برنامههاي بهرهبرداري و
استفاده صحيح از مراتع همانند تنظيم کنترل ورود و خروج

دام ،تنظيم برنامههاي چرايي و مدت زمان بهرهبرداري مراتع
ارائه نمود و به احيا و تجديد حيات در مراتع مخروبه و فقير
کمک کرد .بنابراين ورود بهموقع دام به مرتع و خروج به
هنگام آن از مرتع موجب بهرهبرداري و بهبود وضعيت مرتع
ميشود .در مورد گياهان اگر دام قبل از آمادگي آنها چرا
شود به علت به هم خوردن فعاليتهاي فيزيولوژيکي و
کاهش قسمتهاي هوايي گياه و مواد غذايي باعث ضعيف
شدن گياه و کاهش ميزان توليد محصول خواهد بود ].[00
بنابراين جهت تعيين تاريخ صحيح ورود دام در مرتع و زمان
مناسب خروج آن مطالعات فنولوژيکي انجامشده در چندين
سال ميتواند مؤثر باشد ] .[03تعيين فنولوژي گونهها به
همراه مطالعه وضعيت ظاهري رطوبت خاك ميتواند در
تعيين زمان آمادگي مرتع براي چراي دام مؤثر باشد .به
اعتقاد بيشتر پژوهشگران ،از بين عوامل اقليمي بارندگي و
درجه حرارت بيشترين اثر را روي نمو گياه ازجمله مراحل
فنولوژيکي گياهان دارد]  .[00 ،11 ،1تحقيقات نشان داده
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که زمان شروع و خاتمه رويش در سالهاي مختلف متفاوت
بوده و اين تغييرات تابع شرايط اقليمي به ويژه درجه حرارت
هوا و رطوبت خاك است ] .[00در مراتع نيمه استپي البرز
مياني بر اساس مطالعات فنولوژي گونههاي کليد و شرايط
خاك ،زمان ورود دام اوايل خردادماه برآورد گرديد ] .[01در
مراتع آذربايجان غربي بهترين زمان شروع چرا از گونه
 Atriplex verruciferaاوايل خرداد تا نيمه دوم تير و از اواخر
شهريورماه تا آخر مهرماه است .بر اساس مشاهدات رطوبت
خاك نيز ورود دام به مرتع از اواخر ارديبهشت مشکلي را
ايجاد نميکند .در تحقيقي ديگر نتايج نشان داد زمان مراحل
فنولوژي در ارتباط با شرايط محيطي متغير است و بهترين
زمان چرا در مراتع آذربايجان غربي با تيپ پوشش
Atriplex verrucifera - Halocnemum strobilaceum
اواسط ارديبهشت است ].[01

جنس  Salsola1در فارسي علف شور و شور ناميده
ميشود .اين جنس در ايران  71گونه دارد و يکي از
جنسهاي بزرگ تيره اسفناجيان است که غالباً در مناطق
شور و بياباني ايران ميرويند .گونههاي آن يکساله و
چندساله علفي و گاهي درختچهاي بوده و معموالً در فصل
پاييز زيبايي خاصي به مناطق بياباني ميدهند ] .[1از اين
ميان گونه  Salsola laricinaبا نام فارسي شوران يا شور
که منبع مهم تأمين علوفه مراتع استپي محسوب ميگردد،
انتخاب شد .اينگونه گياهي است چندساله به بلندي  01تا
 11سانتيمتر ،منشعب ،پوشيده از کرك زبر ،برگها
متناوب ،گلها به تعداد يک در محور برگها و روي
انشعابات نيمه متراکم سنبله مانند ] .[1رويشگاههاي اين
گياه دامنهها ،تپه ماهورها ،استپهاي شور ،دشتهاي
نسبتاً شور ،اراضي گچي است .اينگونه در شمال غرب،
شمال ،غرب و مرکز ايران مشاهدهشده است .نسبتاً مقاوم
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
توسط انواع گروههاي دام باارزش رجحاني بيشتر براي
گوسفند و شتر مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد .اينگونه بذر
زيادي توليد ميکند و در طبيعت به سهولت زادآوري کرده
1- Russian thistle

و استقرار مييابد ] .[0عالوه بر پوشش گياهي ،خاك مرتع
نيز در زمانهاي معيني آمادگي ورود دام به مرتع را دارد.
ازاينرو الزم است که اطالعات مربوط به رطوبت خاك،
مراحل فنولوژي و اندازهگيري ارتفاع کل گياه مورد توجه
قرار گيرد .ازآنجاييکه بسياري از عوامل اقليمي مانند دما،
رطوبت ،بارندگي و نور به همراه ساير عوامل اکولوژيکي نظير
عوامل مربوط به توپوگرافي و ادافيکي ازجمله عوامل مؤثر بر
تاريخچه زندگي گياهان هستند ،ازاينرو ارتباط دادن تاريخ
بروز پديدههاي فنولوژيکي گياه با متغيرهاي اکولوژيکي به
خصوص اقليمي ،به ويژه دما ميتواند در پيشبيني
تاريخهاي ظهور آنها مهم و کارساز باشد ].[1
هدف از پژوهش حاضر مطالعه مراحل مختلف فنولوژي
در گونه  S. laricinaبراي تعيين زمان مناسب آمادگي
مرتع و همچنين بررسي امکان تجديدنظر در برنامه مديريت
چراي مراتع مناطق داراي پوشش گياهي مشابه در مراتع
استپي است.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
مرتع استپي خشکه رود در  11کيلومتري شمال شرق
شهرستان ساوه در مختصات جغرافيايي  11درجه و 03
دقيقه تا  11درجه و  70دقيقه طول شرقي و  01درجه و
07دقيقه تا  01درجه و  02دقيقه عرض شمالي واقعشده
است .متوسط ارتفاع منطقه  1001متر از سطح دريا و
متوسط بارندگي بلندمدت ساالنه آن ( )1220-0111بر
اساس آمار ايستگاه هواشناسي سينوپتيک ساوه ،حدود
 011ميليمتر و دماي متوسط ساالنه آن  12درجه
سانتيگراد است .اقليم منطقه بر اساس تقسيمبندي
دومارتن خشک است .بررسي منحني آمبروترميک منطقه
موردمطالعه نشاندهنده آن است که وضعيت رطوبت در
ماههاي آبان ،آذر ،دي ،بهمن و اسفند باال بوده به طوري
که طول فصل مرطوب  1ماه و فصل خشک  1ماه است و
نوسانات آن در ماههاي مرطوب بين  13تا  72ميليمتر
است .جدول  1آمار بارندگي و دما را در بلندمدت و
سالهاي موردمطالعه نشان ميدهد.
نظام بهرهبرداري از مرتع منطقه ،عشايري است .تاريخ
ورود دام به مرتع اواسط آبان و تاريخ خروج دام از مرتع

مطالعه فنولوژي گونه کلیدي ( Salsola laricinaشوران)

اواسط ارديبهشتماه است .تعداد دام موجود در مرتع
 1111هکتاري  0011رأس با ترکيب گوسفند (نژاد بومي
که آميخته نژادهاي افشار و سنگسري است و در حدود 21
درصد) و تعداد محدودي بز (حدود  11درصد) است .اين
منطقه توسط يک مرتعدار مديريت ميشود و سعي شده
است با سيستم چرايي تناوبي ،فشار چرا بر مرتع کاهش
يابد .همچنين در اين مرتع دامها در هيچکدام از ماههاي
فصل چرا (غذاي کمکي دريافت نميکنند .در ماههايي که
هوا سرد نيست دامها در شب به آغل برنميگردند و در
محل مرتع استراحت ميکنند .سه آبشخور نيز در محل-
هاي مختلف مرتع وجود دارد که بر حسب مکان چرايي،
گلهها از آبشخورها استفاده ميکنند .تيپ گياهي غالب
منطقه  Artemisia sieberi- Salsola laricinaاست.
گونههاي همراه اين تيپ عبارتاند از:
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

از نظر ويژگيهاي خاكشناسي اين منطقه داراي خاك
کمعمق غيريکنواخت و سنگريزه دار با بافت سبک تا نسبتاً
سنگين است.
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روش تحقيق
در اين بررسي فنولوژي گونه پر توليد و خوشخوراك
 S. laricinaدر سايت قرق خشکه رود از ابتداي رويش که
از اواسط اسفندماه شروع ميشود تا زمان خشک شدن
گياه هر هفته از سال  1031تا  1032با اندازهگيري ارتفاع
پايهها و ثبت چهار مرحله فنولوژي رشد رويشي ،دوره
گلدهي ،دوره رسيدن بذر و دوره خشک شدن گياه تا
پايان آذرماه انجام گرديد .اندازهگيريها و ثبت مراحل
فنولوژيکي روي  71پايه تقريباً يکسان انجام گرديد .در
فصل رويش هر هفته يکبار و در فصل غيرفعال هر  11روز
يکبار از پايهها بازديد و مراحل فنولوژي يادداشت شد .اين
مراحل شامل شروع رشد و رشد علفي ،ظهور سنبله يا
خوشه ،گلدهي ،شيري شدن يا رسيدن بذر ،ريزش بذر،
ظهور پژمردگي و خواب موقت تابستانه ،رشد مجدد پائيزه
و خواب دائم زمستانه بود .براي نمايش ارتباط بين
پارامترهاي اقليمي بازمان آغاز ،پايان و طول مدت زمان
ظهور پديدههاي فنولوژيک از رسم نوارهايي روي منحني
آمبروترميک منطقه استفاده گرديد .اين نوارها مدت ظهور
هر پديده زيستي را بهطور نسبي مشخص و امکان تفسير
اطالعات را با شرايط اقليمي منطقه فراهم مينمايد.
شکل 1وضعيت گونه موردمطالعه را در فصول بهار و پاييز
نشان ميدهد.

شکل -1گونه  Salsola laricinaدر بهار (تصاوير باال) و در پاييز (تصاوير پايين)
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جدول -1مقادير دما و بارندگي در سالهاي موردمطالعه طرح (ايستگاه سينوپتيک ساوه ارتفاع از سطح دريا  1113متر)

سال
ميانگين  11ساله
1031
1031
1033
1032

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

حداقل دماي مطلق((°c

0

10

13

10

01

17

11

7

-7

-17

-17

-0

-

حداکثر دماي مطلق((°c

01

07

71

71

02

02

00

71

01

11

17

01

-

بارندگي ()mm

71/1

01/1

1/0

1

1

1

1/1

7/1

71/1

11

00/0

1/1

117/0

دماي متوسط ((°c

12/1

00

03

01

01

03

00

10

1/3

1

3/1

11/3

13/21

حداقل دماي مطلق((°c

1

10

13

00

00

10

10

0

-1

-1

-1

1

-

حداکثر دماي مطلق((°c

01

01

01

70

71

02

01

01

01

11

12

01

-

بارندگي ()mm

1/7

0/7

1/7

1

1

1

1

71

02/1

1

01

1/1

101/0

دماي متوسط ((°c

10/2

12/2

01/7

01/1

00

01/7

01/0

17/7

1/1

2/1

3/0

11/1

10/1

حداقل دماي مطلق((°c

1

2

11

01

00

17

2

0

-0

-1

-1

1

-

حداکثر دماي مطلق((°c

00

00

01

70

71

71

01

07

11

01

01

00

-

بارندگي ()mm

11/1

01/0

1/3

1

1

0/0

1/2

11/0

03/1

11/1

10/0

01/7

010

دماي متوسط ((°c

11/1

01/0

02

00

01/7

01/1

07/3

11/0

11

7/0

1/0

2

12

حداقل دماي مطلق((°c

7

11

10

01

00

11

17

1

1

-1

-1

-0

-

حداکثر دماي مطلق((°c

02

01

71

77

71

02

01

01

01

11

11

00

-

بارندگي ()mm

01/0

77/1

1

1

1

1

1

11/1

7/1

00/7

10/1

01/0

110/0

نتايج
مطالعه مراحل فنولوژي گونه  S. laricinaدر سالهاي
مختلف نشان ميدهد آغاز رشد رويشي اينگونه بسته به
شرايط آب و هوايي به خصوص دما و بارندگي متفاوت
است .بهطورکلي اينگونه رشد رويشي را از نيمه اسفندماه
آغاز مينمايد .مراحل فنولوژي اينگونه در طول چهار
سال مطالعه در شکل  0آمده است.

آذر

دماي متوسط((°c

17
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فاکتور

با توجه به مقدار دما در اسفندماه که زمان آغاز رويش
اينگونه است مشاهدات نشان داد در اسفندماه ،1031
 1031و  1031ميزان متوسط دماي منطقه در حدود 11
درجه سانتيگراد بوده است و در اين سالها آغاز رويش
گياه از نيمه دوم اسفندماه آغاز شد .ولي در اسفندماه
 1033متوسط دما قدري افزايش يافت و در حدود 11
درجه سانتيگراد ثبت گرديد .بنابراين آغاز رويش گياه
نيز در حدود يک هفته زودتر اتفاق افتاد.
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مطالعه فنولوژي گونه کلیدي ( Salsola laricinaشوران)

شکل -0مراحل فنولوژي  Salsola laricinaدرسايت خشکه رود ساوه

در اين مرحله رشد گونه به صورت بطئي بوده و در
حدود  1تا  0سانتيمتر برگهاي تازه روئيده شده بر روي
ساقههاي خشکشده سال قبل ديده ميشود و حداکثر اين
ارتفاع تا  7سانتيمتر در هفته آخر اسفندماه به ثبت رسيده
است (شکل0و .)7مرحله رويشي در گياه Salsola
 laricinaطوالنيترين مرحله فنولوژي گياه است .اين
مرحله بسته به سال تا اواخر تيرماه ادامه دارد .بيشترين
سرعت رشد گياه در فروردينماه اتفاق ميافتد بطوريکه
رشد برگهاي سبز گياه که بر روي برگهاي خشکيده
سال قبل صورت گرفته تا حدود  7سانتيمتر افزايش ارتفاع
نسبت به اسفندماه خواهد داشت .رشد ارتفاعي گياه تا
خردادماه ادامه يافته ولي روند افزايش ارتفاع کندتر انجام
ميشود (شکل .)1نتايج نشان داد بارندگي کم در فروردين،
ارديبهشت و خرداد سال ( 1031حدود  11درصد کاهش
بارندگي نسبت به ميانگين درازمدت) باعث کوتاهي مرحله
رويشي (حدود ده روز نسبت به سالهاي ديگر مطالعه) شد
چنانکه رويش گياه حداکثر تا اواخر خرداد ادامه يافت .با
گرم شدن هوا و زماني که متوسط دماي محيط در حدود
 01درجه سانتيگراد است گياه به خشکي رفته و مرحله
خواب تابستاني را آغاز ميکند .آغاز اين مرحله از اوايل تير
تا اواخر تيرماه در سالهاي موردبررسي متفاوت بود .مرحله
خواب تابستانه تا حدود اواخر مرداد تا اوايل شهريور ادامه
دارد (شکل .)1گلدهي اين گياه از اوايل شهريورماه آغاز
ميگردد .زماني که حداقل و حداکثر مطلق دما به ترتيب 17
و  03درجه سانتيگراد است .در اواخر مرداد غنچههاي گل در
ابتداي شاخهها به چشم ميخورند .البته اکثر پايههاي

اينگونه به گل نرفتند .پايههاي به گل رفته و آنهايي که
داراي جوانه گل ميباشند اکثراً پايههايي هستند که در مسير
آبراهه و يا جائيکه آب کافي در اختيار گياه قرار ميگيرد است.
زمان آغاز گلدهي عالوه بر سال که حدود  1تا  11روز
باهم متفاوت است بر روي پايههاي مختلف اينگونه نيز داراي
تفاوت است بطوريکه هيچ همزماني در آغاز دوره گلدهي در
پايههاي مختلف اينگونه مشاهده نميشود و ممکن است اين
اختالف تا دو هفته نيز متفاوت باشد .مرحله گلدهي که
تقريباً بهصورت ظهور گل بر روي پايههاي Salsola laricina
در مرتع ديده ميشود از دهه دوم شهريور شروع و تقريباً تا
اواخر مهرماه ادامه دارد (شکل .)1تنها در سال  1031به دليل
خشکسالي در  01مردادماه شاهد گلدهي زودهنگام برخي
از پايههاي  Salsola laricinaدر سايت موردنظر بوديم.
همزمان با ورود گياه به مرحله گلدهي رشد بطئي و بسيار
کمي در گياه اتفاق ميافتد که حداکثر تا يک سانتيمتر بر
ارتفاع ساقههاي گياه افزوده ميشود .البته اين افزايش ارتفاع
مربوط به ساقههاي گل دهنده نيست .ساقههاي گل دهنده
در برخي پايهها ارتفاع تا حدود  01تا  71سانتيمتر خواهند
داشت .البته در برخي پايههاي انتخابشده ساقههاي گل
دهنده رشد يافتند ولي جزو ارتفاع گياه محسوب نشد .آناليز
آماري نشان داد تنها ارتفاع در مرحله شروع رشد که اسفندماه
است اختالف معنيداري بين سالهاي موردمطالعه ديده نشد
ولي در مراحل ديگر فنولوژي اختالف معنيدار بين سالهاي
مختلف وجود داشت و بيشترين ارتفاع مربوط به سالتر
 1033و کمترين ارتفاع در تمام مراحل فنولوژي مربوط به
سال خشک  1031بوده است (شکل.)0
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شکل -0تغييرات ارتفاع گونه  Salsola laricinaدر ماههاي مختلف سال

همزمان با مرحله گلدهي مرحله شيري شدن بذور نيز
انجام ميشود .به طوري که در يک شاخه گياه که گلها
ديده ميشود همزمان در همين شاخه بذور شيري شده و
گاها برخي بذور نيز در حال ريزش هستند .مرحله شيري
شدن بذور و ريزش آن تا اوايل آذرماه ادامه دارد (شکل.)3
مشاهدات نشان داد بذور بسيار کمي در سال  1031بر
روي بوتهها توليد شد و نهتنها پايههاي انتخابشده بلکه
اکثر پايههاي موجود در مرتع در سال  1031به گل نرفته
و بذر توليد نکردند.

زمان مناسب جمعآوري بذور بسته به پرباران يا کم
باران بودن سال  11تا  01آبان است .اين در حالي است
که در هفته اول آبان ميتوان بر روي يک شاخه گلها،
بذور شيري شده و به مقدار کم بذوري که در حال ريزش
هستند بهطور همزمان مشاهده نمود .بسته به سالهاي
مختلف اواخر آبان تا اوايل آذرماه زماني است که اينگونه
وارد مرحله خواب زمستانه ميشود (شکل . )2اين مرحله
در برخي از سالها مانند سالتر  1033تا نيمه دوم آذرماه
نيز ادامه پيدا ميکند .شکل 11انطباق مراحل فنولوژي را
منحني آمبروترميک در هر سال نشان ميدهد.

شکل  -7آغاز مرحله رويشي 31/10/12

شکل  -1مرحله رويشي 33/0/3

شکل -1مرحله خواب تابستانه 33/7/01

شکل -1مرحله گلدهي 33/1/01

مطالعه فنولوژي گونه کلیدي ( Salsola laricinaشوران)

شکل -3مرحله بذردهي 33/3/7
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شکل -2مرحله خواب زمستانه 33/11/02

شکل  -11تطابق منحني آمبروترميک با مراحل مختلف فنولوژيکي گونه  S. laricinaدر سالهاي موردمطالعه

بحث و نتيجهگيري
مطالعات فنولوژيکي براي بسياري از برنامههاي
کاربردي مانند تيپولوژي در حوزههاي جنگلداري،
برنامهريزي چراي دام و انتخاب گونهها براي طراحي
پارك اهميت دارد .مديريت زمين ،چراي دام و
خشکساليهاي طوالني ،همه ميتوانند ساختار اجتماعي
گياهان مرتعي را تغيير دهند ] 10و  [00و همچنين تغيير
فنولوژي گونه در پاسخ به تغييرات آب و هوايي،
پيامدهاي گستردهاي براي سيستمهاي اکولوژيکي دارد
] .[3مطالعات نشان داده است که زمان وقوع مراحل
فنولوژيکي مختلف در گياهان و تغييرات ساليانه آنها به
وسيله عوامل آب و هوايي کنترل ميشود] .[0
همچنان که مشاهده ميشود ،دوره فنولوژي گونه
 Salsola laricinaهرساله تحت تأثير تغييرات اقليمي،
متفاوت است .ازجمله مهمترين فاکتورهاي تنظيمکننده
الگوي فنولوژي گياهان ،درجه حرارت ] [12و بارندگي

] [11هستند .بهطورکلي با توجه به نمودارهاي فعاليت
فنولوژيکي گونه موردمطالعه در سالهاي مختلف
موردبررسي ،نشان ميدهد که به علت خشکي محيط و
باال بودن درجه حرارت در سال  1031شروع رشد زودتر
بوده و بيشتر مراحل فنولوژيکي در مدت زمان کوتاهي
انجامشده است.
بر اساس نتايج اين تحقيق ،رشد گونه Salsola
 laricinaبعد از خواب زمستاني و همزمان با افزايش دما
از اواسط اسفندماه آغاز ميشود و تا اواسط تيرماه ادامه
دارد .طول دوره اين مرحله بسته به دما ،بارندگي و
رطوبت خاك متفاوت است .مراحل فنولوژي اينگونه در
سالهاي موردمطالعه نشان داد تغييراتي از سالي به سال
ديگر وجود دارد که اين نوسانات ميتواند به دليل شرايط
دما و رطوبت باشد .مشابه اين تحقيق مطالعات بسياري
در رابطه با پاسخهاي فنولوژي گونههاي گياهي به
تغييرات محيطيشان وجود دارد ] 1و  2و  13و .[01
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چنانکه در سال خشک ( 1031با  11درصد کاهش
بارندگي فصل بهار نسبت به بارندگي بلندمدت و 30
درصد کاهش بارندگي فصل بهار نسبت به بارندگي سالتر
( )1033طول دوره رويشي در حدود  11تا  01روز
کوتاهتر از سالتر  1033بود و اينگونه زودتر وارد مرحله
خواب تابستانه شد.
بر اساس منحني آمبروترميک اين منطقه ،طول فصل
مرطوب در سالهاي  1033 ،1031و  1032شش ماه و
طول فصل خشک نيز شش ماه است درحاليکه طول
فصل خشک در سال  1031حدود  0ماه بيشتر بوده و
اين سال جزو سالهاي خشک محسوب ميشود .اين امر
بهطور طبيعي باعث کوتاه شدن دوره رويش گياه شده و
درنتيجه علوفه توليدشده توسط گياه را تحت تأثير قرار
ميدهد .تحقيقات نشان داده است که در يک منطقه
مشخص با ارتفاع و طول و عرض جغرافيايي مشخص،
تغييرات اقليمي مانند درجه حرارت ،بارندگي ،رطوبت هوا
و نيز ويژگيهاي خاك ،فتوپريوديسم روي موسم ظهور
گل و بذر مؤثرند ].[11
در طول چهار سال اجراي طرح ،گونه بوتهاي Salsola
 laricinaبه علت بارندگي بيشتر و درنتيجه باال رفتن
رطوبت محيط شادابتر بودند و رشد رويشي و زايشي
طوالنيتري داشتند .اگرچه بارندگي فصل بهار ميتواند در
روند مراحل رويشي مؤثر باشد ولي براي بوتهايها اثر
بارندگي سال قبل نيز مؤثر است .تحقيقات نشان ميدهند
جمع بارندگي زمستان و بهار بر توليد بوتهايهاي مراتع
استپي مؤثرند ] .[00اين موضوع ميتواند ارتباط
مستقيمي بر مراحل رويشي گياه داشته باشد .در منطقه
موردمطالعه ميزان بارندگي در سال زراعي 31-33
(سالتر با  001ميليمتر بارندگي) در حدود  0/0برابر
بيشتر از سال زراعي ( 31-31سال خشک با 111
ميليمتر بارندگي) بوده است که همين کمبود بارندگي
پاييز و زمستان  31و به خصوص اوايل بهار  1031که
باران مؤثر براي رشد گياه است و وجود خشکي محيط و
باال بودن دماي هوا ،باعث شد تا گياه رشد رويشي (در
حدود  11تا  01روز) و زايشي (در حدود  11روز)
کوتاهتري داشته باشد .گلدهي همراه با کاهش رطوبت و
افزايش دما آغاز ميشود .زمان گلدهي اين گياه در سال

خشک 1031در حدود  11روز زودتر از سالهاي ديگر
بوده است البته اين در حالي است که تعداد بسيار
محدودي از پايههاي موجود در مرتع (پايههاي
انتخابشده به گل نرفتند) وارد مرحله گلدهي شدند و
بالطبع بذر قابلتوجهي نيز تشکيل نشد.
با توجه به تکامل نيافتن مراحل فنولوژيکي گونه
موردمطالعه اين پژوهش در سال خشک  ،1031تعيين
زمان وقوع مراحل فنولوژيکي در گونههاي گياهي مراتع
مناطق خشک بر اساس درجه حرارتهاي تجمعي 1که
موردنظر برخي از پژوهشگران است ] 10و  [01کافي به
نظر نميرسد .زيرا در بروز هر مرحله فنولوژيکي افزون بر
تأمين دماي موردنياز آن مرحله ،وجود حداقل رطوبت
موردنياز گياه در خاك الزم خواهد بود .در غير اين صورت
گياه قادر به عبور از آن مرحله فنولوژيکي نخواهد بود ].[7
در اين راستا در بررسي آت اکولوژي گونه Eurotia
 ceratoidesدر مراتع موته استان اصفهان به کامل نشدن
مراحل فنولوژيکي اين گياه در اثر خشکسالي اشارهشده
و عالوه بر مقدار بارندگي ،پراکنش آن نيز در بروز مراحل
فنولوژي مؤثر دانسته شده است ] .[17مطالعهاي کلرادو
نيز نشان داد برخي گونهها در خشکساليهاي -0110
 0110به گل نرفتند ] .[07بر اساس تحقيقات درجه
حرارت باال همراه با بارندگي کم ،گلدهي زودهنگام
گياهان را به دنبال دارد ] .[01مرحله ريزش بذر نيز به
سرعت سپري و زودتر از سالهاي ديگر (حدود  1تا 11
روز) به پايان رسيد .کوتاهي مرحله رويشي و زايشي در
سال خشک براي گونه  Atriplex verruciferaدر
رويشگاههاي استان آذربايجان غربي نيز رخداده است
] .[11همچنين رطوبت بيشتر در ماههاي جوالي ،اوت و
سپتامبر در مراتع نيمهخشک کلرادو باعث تأخير در
شروع گلدهي گونههاي  Salsola tragusو Artemisia
 frigidaشده است ] .[07مطالعات نشان داد که عوامل
محيطي ازجمله دما ،بارندگي و رطوبت محيط ميتوانند
در تاريخ بروز اين پديدهها تأثيرگذار و در تأخير ،تسريع و
يا توقف و حذف بروز يک پديده زيستي مؤثر باشند ].[03
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در تحقيق حاضر بلندترين ارتفاع گونه گياهي از لحاظ
رشد ساقه (10سانتيمتر) در سال  1033اتفاق افتاد که
ناشي از شرايط بهتر دما و رطوبت نسبت به سالهاي ديگر
بود البته اين ارتفاع مربوط به ارتفاع متوسط برگها بوده و
در معدود پايههايي که ساقههاي گل دهنده ظاهرشده بود
اين ارتفاع مدنظر قرار نگرفت .به نظر ميرسد عدم چرا بر
روي اين پايهها در سالهاي موردبررسي از عواملي است که
اوالً باعث کاهش رشد ارتفاعي در گياه شده و ثانياً باعث
شده اين پايهها به مرحله زايشي نرسند .درحاليکه در
داخل مرتع تعداد زيادي از پايهها داراي ساقه گل دهنده
بودند .برداشت جوانه انتهايي اصلي گياه به هنگام چرا از
مدتها قبل به عنوان يکي از ابزارهاي افزايش بازده
توليدي شناختهشده است ].[01
نتايج نهايي اين مطالعه نشان ميدهد که شروع و
خاتمه مراحل فنولوژيکي گونه موردمطالعه در سالهاي
مختلف ،متفاوت است و مراحل فنولوژيکي اينگونه تحت
phenology
in
arid
Patagonia
(Argentina), Arid Environments, 21, 1-11.
[6]. Bevan, M.T., Mesdaghi, M., Malek,
A. (1973). Phenology of native and
introduced species at Homand Range
Research Station. Bull. 13. Research
Institute for Forests and Rangelands,
)Iran. (in Farsi
[7]. Derroire, G., Lagrange, A., Tassin J.
(2008).
Flowering
and
fruiting
phenology in maquis of New
Caledonia, Acta Botanica Gallica, 155,
263–275.
[8]. Diez, J., Ibanez, I., Miller-Rushing, M.,
Mazer, S., Crimmins, T., Crimmins,
M., Bertelsen, D., Inouye, D. (2012).
Forecasting phenology: from species
variability to community patterns.
Ecology Letters, 15, 545–553.
[9]. Domènech, M., Komac, B., Penuelas,
J., Conesa, JA. (2014). Site-specific
factors influence the richness and
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تأثير اقليم منطقه (درجه حرارت و بارندگي) قرار دارد .از
آنجاييکه براي بهرهبرداري پايدار و حفظ سالمت مراتع،
هرگونه بهرهبرداري از نظر چراي دام بايد در مقطع زماني
خاصي از دوران زندگي گياه صورت گيرد ،آگاهي و
شناخت مراحل رويشي گونههاي گياهي براي تعيين روش
صحيح بهرهبرداري و زمان مناسب ورود و خروج دام
ضروري است .اين امر باعث حفظ کيفيت علوفه و رشد
مجدد آن شده و چراي دام در مرحله رسيدن بذر نيز
باعث بهبود تجديد حيات گونههاي مرتعي خواهد شد.
سپاسگزاري
اين مقاله حاصل يک طرح تحقيقاتي بوده و از اين
طريق از سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري و موسسه
تحقيقات جنگلها و مراتع کشور به خاطر تأمين
هزينههاي آن تشکر و قدرداني ميشود.
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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.

