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 چكيده
گياهي   بررسي مراحل فنولوژیكي دو گونه. رودبه شمار ميمدیریت مرتع  زارمرتعي به عنوان یكي از ابهاي گياهي مهم  گونههاي فنولوژي ویژگي

Artemisia sieberi وEurotia ceratoides   در آغاز . است اصلي این پژوهش هدف( 1331-1331)در مراتع استپي ندوشن یزد طي دوره چهار ساله

هها آمهاربرداري    هش از این پایهه پایه مشخص گردید و در مراحل اجراي پژو 11اجراي پژوهش درون قرق سایت تحت مطالعه براي هر گونه گياهي 

بهر اسهاس   . شد گيري  وزه در مرحله زایشي اندازهر 7روزه در مرحله رویشي و  11اطالعات مربوط به مراحل فنولوژي هر گونه در مقاطع زماني . شد

دهه دوم تا سوم مهرمهاه اناهام    دهي از زمان گل واز دهه سوم بهمن ماه آغاز  طي دوره مورد مطالعه  Artemisia sieberiرویش گونه  نتایج حاصله،

 11برابهر   1331طوب حداکثر ارتفاع تاج پوشش در دوره مطالعه شده در سال مر. یابدذر حداقل تا اواخر آبان ادامه ميدوره شيري شدن ب. شودمي

اکثر و امها بهين مقهادیر حهد     .اسهت  دارتفاوت معنهي  ، داراي1337 سانتيمتر در سال  بسيار خشك 31که با مقدار حداقل به ميزان  است سانتيمتر

داري تفهاوت معنهي  سهانتيمتر   11و  17ههاي   با اندازه (1373)و بسيار خشك  (1331) حداقل قطر تاج پوشش این گونه به ترتيب در سال مرطوب

در عرصه  Artemisia sieberiروز زودتر از  11اکثر از دهه دوم بهمن ماه آغاز، یعني حد Eurotia ceratoidesرویش گونه  (.P ≤ 0.05) شود دیده نمي

-رخ مهي اه تا دهه اول خرداد مهاه  اردیبهشت مدهي این گياه از دهه دوم  زمان گل. کمتري براي سبز شدن نياز دارد ماموع دماي درظاهر شده و 

و به  (1331)گياه متعلق  به سال مساعد  حداکثر قطر و ارتفاع تاج پوشش. استخرداد ماه تا دهه دوم تير ماه بذردهي این گونه در دهه سوم . دهد

داري ها نيهز تفهاوت معنهي    فته که بين آنسانتيمتر بروز یا 37و  17با مقادیر  (1337)سانتيمتر و حداقل آن  در سال خشك  22و  11ترتيب برابر 

   (.P ≤ 0.05)شود  دیده نمي
 

 .یزد ؛استپ ؛ اروشيا؛درمنه دشتي؛ رشد رویشي :واژگان کليدي
 

 مقدمه

فنولوژي یكي از مباحث علم اکولوژي اسهت کهه در آن   

چرخه زندگي گياه از زمان شهروع رویهش تها خهواب دا هم      

بررسهي مراحهل    [13]. گيردمورد بررسي قرار مي يزمستان

اسهتان  و قليهایي   گونه شور روي در مراتع شهور  7فنولوژي 

ههاي  ههاي متعلهق بهه تيهره    که گونه دهدنشان ميگلستان 

هاي فنولهوژي  با توجه به سرشت زیستي خود دوره مختلف

ههاي  دهنهد و گونهه  در مقاطع زماني متفاوتي اناهام مهي  را 

هاي دیگر انطباق بيشتري در تاریخا هممتعلق به یك تيره ب

ههاي   گهراس . دهنهد  وقوع پدیده فنولوژي از خود نشان مهي 

در  بهه طهور عمهوم   چند ساله مورد مطالعه در این پژوهش 

د و در خهرداد و تيهر بهه    رونه بهشت بهه گهل مهي   اواخر اردی

ههاي بررسهي شهده از    که گونهه رسند، در حاليبذردهي مي

-در اواخهر مهرداد بهه گهل مهي      Chenopodiaceaeخانواده 

بهر   افهزون . رسنددر آبان و آذرماه به بذردهي ميو نشينند 

نيز بهر تهاریخ وقهوع مراحهل      ها عوامل دیگريسرشت گونه

در بررسي فنولوژي گونهه   [12]. دارندنقش  گياهانرشد در

Cymbopogon oliveri      ،در مراتهع اسهتپ گهرم خوزسهتان

عوامل متعددي از جمله درجهه حهرارت ههوا و خها  را در     

نمایهد  نامبرده اضافه مي. داند ثر ميؤبروز مراحل فنولوژي م

که رشد پایيزه گياه در اواخر مهرماه با کاهش دمها و وقهوع   

فنولهوژي گونهه    [23]. هاي رگباري رابطه دارد ریزش باران

Zygophyllum atriplecoides   و  را در مراتع اسهتپي گهرم
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دارد کههه در منههاطق خلههيج عمههاني مطالعههه و اعههالم مههي 

د آب، دليهل کمبهو  هگرمسهيري خشهك به   گرمسيري و نيمه

هاي خشك سال و با اولهين  فصل رشد گياهان پس از دوره

منهاطق اقليمهي    کهه در در صهورتي . شهود بارندگي آغاز مي

سپري شهدن   شدن هوا و معتدله و سرد، شروع رشد با گرم

در بررسههي آت  [1]. گههرددآغههاز مههي  سههرماي زمسههتاني 

دارند که هر اعالم مي  Eurotia ceratoidosاکولوژي گونه 

طهول دوره   ،تر باشهد چه رطوبت محيط کمتر و دما آن بيش

و دمها کمتهر   تر و برعكس هر چه رطوبت بيشهتر  کوتاهرشد 

برخهي از   مقابهل در . تر خواهد بهود باشد دوره رشد طوالني

عنهوان معيهار    هرا ب هاي تامعي پژوهشگران، درجه حرارت

ژیكي در گياههان مهورد   زمان بروز هر یك از مراحهل فنولهو  

در  [27] [.21] ،[22] ،[17]، [11] انههدقههرار دادهتوجههه 
نقش رطوبهت   Bromus tomentellus بررسي فنولوژي گياه

بر دمهاي   وليخا  و بارندگي را در ظهور فنولوژي ضعيف، 

گونههه  3در بررسههي فنولههوژي  [11] .کيههد داردأمحههيط ت

ثر در ظههور  ؤترین عامل مه مهم ،مرتعي در استان کردستان

 [21] .داردلوژي را درجه حرارت هوا اعالم مهي مراحل فنو

گونه مرتعي در ایستگاه حنا استان اصهفهان و   1در مطالعه 

تفهاوت طهول   در مطالعه چند گونه مرتعي منطقه پلور،  [1]

را به درجه حهرارت   هاي مختلفمراحل فنولوژیكي در سال

ههاي  ثير قابهل توجهه حهرارت   أبه ته  [7]. اندهوا نسبت داده

أکيهد  تامعي بر وقوع مراحهل فنولهوژي گياههان اشهاره و ت    

نمایند که طول مراحل فنولوژي گياهان به طور کامل با مي

علوفه توليهدي  که مقدار در حالي. شوددرجه هوا کنترل مي

در . استخيزي آن بيشتر تابعي از مقدار آب خا  و حاصل

ثير آب خهها  و درجههه أدر بررسههي تهه [3]همههين راسههتا 

هههاي هههاي تامعههي بههر مراحههل فنولههوژي گونههه   حههرارت

Agropyron desertorum  وAgropyron smithii  اعههالم

تابعي از مقهدار آب   ياساسبه طور دارند که توليد علوفه مي

کههه ، در حههالياسههتخهها  و مقههدار ازت موجههود در آن  

هاي مهذکور بهه خصهوز از شهروع رشهد تها        فنولوژي گونه

 .دثير درجه حرارت هوا قرار دارأدهي تحت ت مرحله گل

هاي مختلف بر ميهزان   تغييرات بارندگي ساالنه در سال

 ههاي در بررسي نوسان [2] .گذارندأثير ميرویش گياهان ت

توليد علوفه فصلي و ساالنه مراتع اسهتپي پشهتكوه اسهتان    

دامنه تغييرات توليد ( 1371-1331) ساله 2یزد طي دوره 

ههاي شهدید بهه     کل علوفه ساالنه از ترسالي تها خشكسهالي  

در این مراتهع اسهتپي   . نمایندگزارش ميبرابر  2/13ميزان 

، ولي بها  دهدرخ ميعمده رویش گياهان تا اوایل خردادماه 

ها ميزان  رویش تا خهرداد بها اوج رشهد     ترسالي پدید آمدن

پهژوهش  در ایهن  . دار اسهت واجد تفاوت معنيساالنه عرصه 

 در زمهان اوج  Artemisis sieberiميزان توليد علوفه گونهه  

نسبت به مقدار خهرداد مهاه در سهال مرطهوب     ( ماه مرداد)

ههاي   دادهاستفاده مسهتقيم از  . برابر گزارش شده است 2/2

خرداد به عنهوان اوج   آماربرداري شده رویش جاري تا اوایل

اي بسهيار  ه توليد، جهت برآورد توليد علوفه ساالنه در سال

وجههود دارد، ولههي در  خشههك، خشههك و حتههي معمههول   

هاي موجهود بهين حهداکثر رویهش      ها  لحاظ تفاوت ترسالي

در مهاه     هاي آماربرداري شده در اوایهل خهرداد   جاري با داده

در گزارش دیگري . نه عرصه ضروري استبرآورد توليد ساال

رابطه بين بارندگي و توليد علوفه گياههان  از همين منطقه، 

مههورد بررسههي قههرار   Artemisis sieberi  از جملههه گونههه

، امها از تغييهرات انهدازه گياههان درمراتهع      [3] گرفته است

 .  يستدر دسترس ن نوشتارين یزد گزارش استپي استا

-گيري مهي نتياه گفته شده در بااله مطالب با توجه  ب

ههاي گيهاهي تحهت    گونهه  د که مراحل فنولوژي و اندازهشو

اي کهه نتهایج   به گونهه . دیابنأثير عوامل مختلفي تغيير ميت

یك قابهل تعمهيم بهه دیگهر     ژارا ه شده در یك منطقه اکولو

آگهاهي از   ،مرتعي عرصهبنابراین در هر . مناطق نخواهد بود

ههاي گيهاهي غالهب و قابهل      مراحل فنولوژي و اندازه گونهه 

ایهن  . هاي مختلهف ضهروري اسهت    دام آن در سال استفاده

پوشش اطالعات به عنوان ابزاري در تعيين زمان اندازگيري 

گياهي و اعمال مدیریت بر مراتع  منطقه کهاربري خواهنهد   

 .بود

 
 هامواد و روش

 مورد مطالعه مشخصات منطقه و گياهان  -1

 کهه این بررسي در قرق تحقيقهاتي صهدر آبهاد ندوشهن     

اناهام  ، اسهت عي از مراتع حهوزه ندوشهن   معرف سطح وسي

 13’، 1"تها     º31، 12’، 17"این عرصهه در محهدوده   . شد

،º31   32’، 3"طهههول شهههرقي و ،º13   32’،13"تههها ،º13 

هاي غالهب و همهراه     گونه .عرض جغرافيایي واقع شده است

 Artemisia sieberi، Eurotia شههامل در ایههن عرصههه 
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ceratoides  ،Stipa barbata  وStipa caucasica، 

inflata Stachys  ،Iris songarica   وAstragalus 

glaucanthos   درصد گزارش شهده اسهت    1/21با پوشش

متر  2321 عرصه تحت مطالعهارتفاع از سطح دریا در . [2]

 سههاله 11بارنههدگي سههاالنه دراز مههدت   يههانگينم. اسههت

 ر اسهاس ب.  ميليمتر است 121عرصه برابر ( 1331-1372)

 تههرین سههالجههزخ خشههك 1337سههال  ي اقليمههيههها داده

-در ردیهف مرطهوب   1331و سهال  ( ميليمتر 31بارندگي )

سههاله قههرار  11در ایههن دوره  (ميليمتههر 223)تههرین سههال 

هاي توزیع بارندگي ماهانه و ساالنه در  داده. [23] گيرند مي

هها بها    و مقایسهه آن  1331سهال  ساله منتههي بهه    1دوره  

 .درج شده است 1ساله در جدول  11هاي دوره  داده

 
 (1332-1331)ساله  1آباد  در دوره ایستگاه باران سناي صدر ( ميليمتر) گي ماهيانه و ساالنه ميزان بارند -1جدول

 كل شهریور مرداد تیر خرداد  اردیبهشت  فروردین اسفند  بهمن دي آذر آبان مهر سال 
00-2300 1 2 1 13 13 1 22 3 1 1 1 1 112 
01-2300 1 31 21 1 21 21 11 1 1 1 1 1 223 
02-2301 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 31 
00-2302 1 11 21 1 17 21 23 7 1 1 1 1 122 
03-2300 1 13 22 1 23 1 11 1 1 1 1 1 112 

میانگین بلند مدت 
(2320- 2303) 

3 3 27 21 11 22 22 2 1 1 1 1 121 

 
 روش مطالعه -2

در آغاز اجراي ایهن پهژوهش درون قهرق سهایت تحهت      

در . گردیهد پایه مشهخص   11مطالعه براي هر گونه گياهي 

با مراجعه به عرصهه ههر دو گونهه     1331فروردین ماه سال 

بها کسهب   . مورد مطالعه دوره رشد خود را آغاز نموده بودند

جعه به عرصه از بهمهن مهاه   هاي بعد مرا این تاربه، در سال

اطالعات مربوط به مراحل فنولهوژي ههر گونهه در    . آغاز شد

ر روزه د 7روزه در مرحلههه رویشههي و   11مقههاطع زمههاني  

ي ژگيهري  مراحهل فنولهو   انهدازه . مرحله زایشي ثبت گردید

آغاز و خاتمه مرحله رویشهي، آغهاز و خاتمهه مرحلهه      شامل

گهل  دههي و  با تفكيك به دو دوره غنچه( متوسط) دهي گل

ر بها تفكيهك بهه دو    دهي، آغاز و خاتمه مرحله رسيدن بهذ 

شهرایط بعهد   ) کمون رشد، بذرو رسيدن دوره شيري شدن 

 ، خشههك شههدن(اسههتدهي کههه گيههاه هنههوز سههبز از بههذر

هاي سبز گياه خشهكيده و گيهاه    وضعيتي است که قسمت)

 .بوده است( خزان نموده باشد به طور کامل

گيري ارتفاع و قطهر تهاج پوشهش گياههان  از اول     اندازه

آن سهال   آغاز و این کار تا پایان آبان 1331اردیبهشت ماه 

، زمهان آمهار   1331توجهه بهه تاهارب سهال      با. ادامه یافت

در سه سهال باقيمانهده ازاول فهروردین آغهاز و  تها       برداري 

وع اوج وق. گونه مورد مطالعه ادامه داشتزمان اوج رشد دو 

برداري نوبهت آمهار   کهه در دو  رشد در زماني منظور گردیهد 

ههاي   داده. بعد از آن بهر انهدازه گيهاه  افهزوده نشهده باشهد      

و در  ، حهذف شهد  هش یافته بعهد از اوج رشهد  ي یا کارتكرا

در ایهن بررسهي   . گردیهد هها منظهور ن   تازیه و تحليهل داده 

خها   ، ارتفاع کل گياه از سطح ارتفاع تاج پوشش منظور از

قطر تاج پوشش نيز از ميهانگين  . گيري است در زمان اندازه

ههاي   داده .دو قطر عمود بر ههم پایهه حاصهل آمهده اسهت     

همچنهين   وي شده  در طهول ههر سهال    آمار بردار روزه 11

سال  به تفكيك قطر و ارتفاع  2هاي هر دوره در طول  داده

تصهادفي   تاج پوشش براي هر گونهه در قالهب طهرا کهامال     

و جههت   د تازیه و تحليل آماري قرار گرفتتكرار مور 11با

 . ا از آزمون دانكن استفاده شده مقایسه ميانگين
 

 نتایج

مختلهف فنولهوژي دو گونهه مهورد     نتایج وقهوع مراحهل   

 3تها   1ههاي  ساله مطالعه شده در شكل 2بررسي در دوره 

ههاي ارتفهاع و قطهر     نتایج مقایسه ميانگين. ارا ه شده است

ههاي مختلهف    در ماه Artemisia sieberiتاج پوشش گونه  

در ( 1331 -1331) سهههاله 2تههها مرحلهههه اوج طهههي دوره 

در  Eurotia ceratoidesو بهراي  گونهه     3و  2 هايجدول

نتههایج مقایسههه   . درج شههده اسههت   1و  2 هههاي جههدول 

هاي اندازه این دو گونه در  هریك از مراحهل طهي    ميانگين

 . آمده است 1ساله مطالعه شده در جدول  2دوره 
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                                                 خشك شدن  
                                                

                                                 کمون رشد  
                                                

                                                 رسيدن بذر   
                                                

                                                 شيري شدن بذر   
                                                

                                                 گل   
                                                

                                                 غنچه    
                                                

                                                 رشد رویشي  
                                                

 آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین   

 1331طي دوره رویشي سال    Artemisia sieberiمراحل فنولوژي گونه -1شكل
 
 

                                                       خشك شدن
                                                      

                                                       کمون رشد
                                                      

                                                       رسيدن بذر
                                                      

                                                       شيري شدن بذر
                                                      

                                                       گل یا خوشه
                                                      

                                                       غنچه یا غالف
                                                      

                                                       رشد رویشي
                                                      

 آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند  

 1337طي دوره رویشي سال    Artemisia sieberiمراحل فنولوژي گونه -2شكل
 
 

                                                             خشك شدن
                                                            

                                                             ریزش بذر
                                                            

                                                             رسيدن بذر
                                                            

شيري شدن 

 بذر

                                                            
                                                            

                                                             گل یا خوشه
                                                            

                                                             غنچه یا غالف
                                                            

                                                             رشد رویشي
                                                            

 آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن   

 1333طي دوره رویشي سال    Artemisia sieberiمراحل فنولوژي گونه  -3لشك
 

 
 

                                                             خشك شدن
                                                            

                                                             کمون رشد
                                                            

                                                             رسيدن بذر
                                                            

                                                             شيري شدن بذر
                                                            

                                                             گل یا خوشه
                                                            

                                                             غنچه یا غالف
                                                            

                                                             رشد رویشي
                                                            

 آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن   

 1331طي دوره رویشي سال    Artemisia sieberiمراحل فنولوژي گونه -2لشك
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                         خشك شدن

                        
                         کمون رشد

                        
                         رسيدن بذر

                        
                         شيري شدن بذر

                        
                         گل یا خوشه

                        
                         غنچه یا غالف

                        
                         رشد رویشي

                        

 آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین   

 1331طي دوره رویشي سال   Eurotia ceratoidesمراحل فنولوژي گونه -1 لشك
 
 

                                                       خشك شدن
                                                      

                                                       کمون رشد
                                                      

                                                       رسيدن بذر
                                                      

                                                       شيري شدن بذر
                                                      

                                                       گل یا خوشه
                                                      

                                                       غنچه یا غالف
                                                      

                                                       رشد رویشي
                                                      

 آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند  

 1337طي دوره رویشي سال   Eurotia ceratoidesمراحل فنولوژي گونه -1لشك
 
 

                                                             خشك شدن
                                                            

                                                             کمون رشد
                                                            

                                                             رسيدن بذر
                                                            

                                                             شيري شدن بذر
                                                            

                                                             گل یا خوشه
                                                            

                                                             غنچه یا غالف
                                                            

                                                             رشد رویشي
                                                            

 آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن   

  1333طي دوره رویشي سال   Eurotia ceratoidesمراحل فنولوژي گونه -7لشك
 

 
                                                             خشك شدن

                                                            
                                                             کمون رشد

                                                            
                                                             رسيدن بذر

                                                            
                                                             شيري شدن بذر

                                                            
                                                             گل یا خوشه

                                                            
                                                             غنچه یا غالف

                                                            
                                                             رشد رویشي

                                                            

   
 آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن

 1331طي دوره رویشي سال  Eurotia ceratoidesمراحل فنولوژي گونه  -3شكل 
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 (1331 -1331)ساله  2دوره هاي مختلف تا مرحله اوج در  ماه در Artemisia sieberiهاي ارتفاع تاج پوشش گونه   نتایج مقایسه ميانگين -2جدول

 ماه

 سال

 ینفرور

 1 

 فروردین

2 

 اردیبهشت

1 

اردیبهشت

2 

 خرداد

1 

 خرداد

2 

 تير

1 

 تير

2 

 مرداد

1 

 مرداد

2 

 شهریور

1 

 شهریور

2 

31   2/31/33 b
 1/31/31 b

 2/31/21 ab
 1/23/21 a

 2/37/23 a
 1/31/23 a

 1/31/21 a
 3/37/23 a

 1/32/23 a
 1/32/23 a

 

37 1/31/31 a
 1/31/31 a

 1/32/31 a
 1/21/31 a

 2/33/31 a
        

33 7/22/31 a
 3/23/33 a

 7/22/31 a
 1/21/31 a

 7/21/37 a
 3/22/37 a

 1/31/37 a
 1/33/33 a

     

31 1/33/31 c
 2/32/32 bc

 1/23/32 abc
 2/31/21 ab

 1/33/21 ab
 1/33/22 a

       

 .آزمون دانكن استدرصد بر اساس  1ها در سطح  گر نبود تفاوت معني دار بين مقادیر ميانگينحروف مشابه در هر ردیف بيان

 

 
 (1331 -1331)ساله  2دوره هاي مختلف تا مرحله اوج در  ماهدر  Artemisia sieberiهاي قطر تاج پوشش گونه   نتایج مقایسه ميانگين -3جدول

 ماه

 سال

 ینفرور

 1 

 فروردین

2 

 اردیبهشت

1 

اردیبهشت

2 

 خرداد

1 

 خرداد

2 

 تير

1 

 تير

2 

 مرداد

1 

 مرداد

2 

 شهریور

1 

 شهریور

2 

31   2/33/21 b
 1/11/12 ab

 1/21/11 a
 1/17/13 a

 1/13/11 a
 2/17/13 a

 3/12/12 a
 2/17/13 a

 1/32/11 a
 1/11/11 a

 

37 3/11/11 a
 1/11/12 a

 7/11/11 a
 1/11/12 a

 2/13/12 a
        

33 1/12/21 a
 1/13/12 a

 2/13/12 a
 3/12/12 a

 2/17/11 a
 2/11/17 a

 7/12/11 a
 2/11/11 a

     

31 1/12/21 a
 1/12/21 a

 1/12/13 a
 2/17/11 a

 7/17/13 a
 1/77/11 a

       

 .درصد بر اساس آزمون دانكن است 1ها در سطح  گر نبود تفاوت معني دار بين مقادیر ميانگينحروف مشابه در هر ردیف بيان

 

 
 (1331 -1331)ساله  2دوره هاي مختلف تا مرحله اوج در  ماهدر  Eurotia ceratoidesهاي ارتفاع تاج پوشش گونه   نتایج مقایسه ميانگين -2جدول

 ماه

 سال

 ینفرور

 1 

 فروردین

2 

 اردیبهشت

1 

اردیبهشت

2 

 خرداد

1 

 خرداد

2 

 تير

1 

 تير

2 

 مرداد

1 

 مرداد

2 

 شهریور

1 

 شهریور

2 

31   1/21/32 a
 1/11/31 a

 1/11/33 a
 1/11/22 a

 1/12/22 a
 3/13/21 a

 1/12/21 a
 1/13/31 a

 2/17/31 a
 2/12/21 a

 

37 3/21/31 a
 2/21/31 a

 1/23/31 a
 1/21/31 a

 3/22/31 a
        

33 2/23/33 a
 1/21/33 a

 3/21/31 a
 2/13/37 a

 7/12/33 a
 1/12/33 a

       

31 1/21/33 a
 1/17/31 a

 1/12/33 a
 2/11/21 a

 2/11/21 a
 3/11/21 a

       

 .درصد بر اساس آزمون دانكن است 1ها در سطح  گر نبود تفاوت معني دار بين مقادیر ميانگينبيانحروف مشابه در هر ردیف 

 

 
 (1331 -1331)ساله  2دوره در  هاي مختلف تا مرحله اوج در ماه  Eurotia ceratoides تاج پوشش گونهقطر هاي  نتایج مقایسه ميانگين - 1جدول

 ماه

 سال

 ینفرور

 1 

 فروردین

2 

 اردیبهشت

1 

اردیبهشت

2 

 خرداد

1 

 خرداد

2 

 تير

1 

 تير

2 

 مرداد

1 

 مرداد

2 

 شهریور

1 

 شهریور

2 

31   2/11/23 a
 2/13/11 a

 3/11/12 a
 1/12/12 a

 1/72/11 a
 1/73/11 a

 1/71/12 a
 1/71/12 a

 1/71/12 a
 2/71/12 a

 

37 1/13/12 a
 1/13/12 a

 2/71/11 a
 1/11/11 a

 7/11/11 a
        

33 1/72/11 a
 1/13/12 a

 7/12/11 a
 1/12/17 a

 1/12/13 a
 1/71/11 a

       

31 1/11/12 a
 3/13/11 a

 2/72/13 a
 3/72/17 a

 1/71/17 a
 1/71/17 a

       

 .درصد بر اساس آزمون دانكن است 1ها در سطح  گر نبود تفاوت معني دار بين مقادیر ميانگينحروف مشابه در هر ردیف بيان

  



 22  و همكاران میبدي ناصر باغستانی اي مهم در مراتع استپی                               ي در دو گونه بوتهژفنولوبر بررسی خشكسالی و تأثیر آن 

تا 1331در دوره  Eurotia ceratoidesو   Artemisia seiberi  هاي اوج اندازه دو گونه نتایج مقایسه ميانگين -1جدول 

1331 

 گونه          
Eurotia ceratoides  Artemisia seiberi 

 قطر تاج پوشش الس

(cm) 

 ارتفاع تاج پوشش

(cm) 

 قطر تاج پوشش 

(cm) 

 ارتفاع تاج پوشش

(cm) 

1/72/11
a
 1/11/22

a
 

 1/11/11
a
 1/31/21

a
 6831 

2/71/11
a
 1/21/31

a
 

 3/11/11
a
 1/21/31

b
 6831 

1/71/11
a
 7/12/33

a
 

 2/11/11
a
 1/33/33

a
 6833 

2/72/13
a
 2/11/21

a
 

 1/77/11
a
 1/33/22

ab
 6831 

 .اساس آزمون دانكن استدرصد بر  5ح ها در سط گر نبود تفاوت معني دار بين مقادير ميانگينحروف مشابه در هر ستون بيان

 

 گيريبحث و نتيجه

آغهاز دوره رشهد در دوره    Artemisia sieberiدر گونهه  

زمهان  . ثبهت رسهيد  ز دهه سوم بهمن ماه بهه  مورد مطالعه ا

فاصله بهين  . شوددهه دوم تا سوم مهرماه اناام مي دهي گل

-مهاه بهه طهول مهي     2گل دهي کامل تها   ها تاظهور غنچه

ذر حداقل تا اواخهر آبهان ادامهه    دوره شيري شدن ب. اناامد

بهذردهي ایهن گونهه در منطقهه مهورد مطالعهه در       . یابدمي

آذرماه و مصادف با شروع دوره یخبندان و خهواب زمسهتانه   

ه در آغاز رشد رویشي این گونه  [1]. در این گياه خواهد بود

، غنچه دهي اواخر شهریورماه و اسفندماه ميانهاستان قم را 

ه و اوایل مهر، گل دهي اواخر مهر و رسيدن بذر در آبان مها 

 .انهد نمهوده ر آبان تا اواسط آذرماه گزارش ریزش بذر از اواخ

آغاز رشد رویشي این گونه دراستان اردبيل را اواسهط   [11]

دههي کامهل    دههي اواخهر تيرمهاه، گهل     اسفندماه، شروع گل

اواخر شهریور و اوایل مهرمهاه، رسهيدن بهذر اواخهر آبهان و      

شهروع   [11] .نداکردهاواخر آذرماه گزارش  ریزش بذر را در

زمان گل دهي این گونهه   ،رشد را اواسط تا اواخر اسفند ماه

ر را  اواسط مهر تا اوایل آبان و زمان رسيدن بذرآن را  اواخه 

زمهان   [21] ،[22]. دکهر آبهان تها اواسهط آذرمهاه گهزارش      

دهي و ميوه دهي در این گونه را اوایهل پهایيز تها اوایهل      گل

-اعهالم مهي  ( زودرسبسته به سرماي دیررس یها  )زمستان 

روردین تا اردیبهشهت  موسم گل در این گونه را ف[ 1] .دارد

ههاي جزیهي در وقهوع مراحهل      تفاوت. نمایدماه گزارش مي

در  ههاي بهاال و نتهایج حاصهل    برخي از گزارش فنولوژي در

، رسهد پژوهش طبيعي به نظر مهي منطقه مورد مطالعه این 

امها  . گهذارد أثير مهي ها ته زیرا شرایط اقليمي بر وقوع پدیده

و گهل   [1]ظهور غنچه دهي اواخر شهریور ماه در گهزارش  

مصهادف بها فهروردین تها      [1]دههي گهزارش شهده توسهط     

در سهایت   ایهن پهژوهش   اردیبهشت در این گونه بها نتهایج  

هههاي  هژرسههد وابههه نظهر مههي  .ندوشهن تفههاوت زیههادي دارد 

-هدههي در گهزارش قهم به     غنچهو  [1] دهي در گزارش گل

دهي در ایهن  ترتيب مترادف با زمان ظهور غنچه و آغاز گل

حهداکثر ارتفهاع تهاج پوشهش در     . دشه استفاده شده باگونه 

 11برابههر  1331دوره مطالعههه شههده در سههال مرطههوب    

سهانتيمتر   31اقل به ميهزان  که با مقدار حد است سانتيمتر

دار در تفهاوت معنهي   داراي( 1337) بسيار خشهك  در سال

اکثر و حداقل قطر تهاج  بين مقادیر حد ولياست، % 1سطح 

و  (1331) ترتيهب در سهال مرطهوب   گونهه بهه   پوشش ایهن 

سهانتيمتر   11و  17ههاي   بها انهدازه   (1373)بسيار خشهك  

 تغييهرات (. 1جهدول  ) شهود  داري دیهده نمهي  تفاوت معنهي 

دار در اندازه ارتفاع و قطر تاج پوشهش تنهها در   فصلي معني

اسهت، بهه طهوري کهه ارتفهاع       رخ داده 1331سال مرطوب 

گيههاه از اول خههرداد و قطههر تههاج پوشههش از نيمههه دوم     

در . دگيهر در یك گروه قرار مهي  اردیبهشت ماه و پس از آن

هاي مورد مطالعه تغييرات انهدازه گيهاه در طهول     دیگر سال

 [11] (.3و 2جهداول  ) داري نهدارد  فصل رشد تفاوت معنهي 
در استان سهمنان بهه   قطر تاج پوشش و ارتفاع این گونه را 

 [21]. نمایههدسهانتيمتر گههزارش مهي   3/23و  2/21ب ترتيه 

 31تها   11را  سانتيمتر و ارتفهاع آن 31قطر تاج این گياه را 

دامنهه  . داردسهانتيمتر اعهالم مهي    71سانتيمتر و حتي تها  

عوامل محيطهي و خهاکي بهر رشهد     تأثير اکولوژیكي وسيع و
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 ن انهدازه آن در بهر تفهاوت زیهاد بهي     [21]، [11]این گونه 

منهاطق   و نتایج گزارش شده در دیگر مورد مطالعه منطقه 

 . رسدثر به نظر ميؤم

آغاز دوره رشد در دوره   Eurotia ceratoidesدر گونه 

. مورد مطالعه از دهه دوم بهمن ماه به ثبهت رسهيده اسهت   

 Artemisiaروز زودتهر از   11این گونهه حهداکثر    ،بنابراین

sieberi  مامهوع دمهاي کمتهري     دردر عرصه ظاهر شده و

دهي این گيهاه  از دههه    زمان گل. براي سبز شدن نياز دارد

. دهههدرخ مههيت مههاه تهها دهههه اول خههرداد  دوم  اردیبهشهه

د مهاه تادههه دوم تيهر    بذردهي این گونه در دهه سوم خردا

شروع رشد این گونه را در مراتع  [1]. اناامدطول ميهماه ب

دههي در اواخهر    اصفهان در اوایهل فهروردین مهاه، گهل    موته 

. دارنههداردیبهشههت، بههذردهي اواسههط خههرداد اعههالم مههي  

نامبردگان آغاز رشد این گياه را در مراتع سردسير سهميرم  

دهي در اواخر مهرداد   آن استان در اواسط فروردین ماه، گل

. انهد در اوایل شههریور مهاه گهزارش نمهوده    و بذردهي آن را 

ع رشد در این گونه را در مراتهع ندوشهن اواسهط    شرو [12]

دهي در اواخر اردیبهشت ماه و بذردهي ایهن   اسفندماه، گل

پهژوهش   ایهن  دارد که با نتایجگياه را در مردادماه اعالم مي

شروع رشهد در ایهن گونهه را اوایهل تها       [21]. نزدیك است

دهي در اوایل خرداد تا اواخر مهرداد   اواخر فروردین ماه، گل

را در اواخر مرداد تا اوایل آبهان مهاه گهزارش     بذردهي آن و

گيهاه اردیبهشهت   دهي را در این  موسم گل [11] .نمایديم

حهداکثر ارتفهاع تهاج پوشهش در     . نمایهد تا خرداد اعالم مي

 23برابههر  1331دوره مطالعههه شههده در سههال مرطههوب    

سهانتيمتر   37که با مقدار حداقل به ميهزان   است سانتيمتر

بين . داري نداردتفاوت معني(1337) بسيار خشكل در سا

اکثر و حداقل قطهر تهاج پوشهش ایهن گونهه بهه        مقادیر حد

بهها  (1331)و مرطههوب  (1333)ترتيههب در سههال معمههول  

داري دیهده  تفاوت معنهي  سانتيمتر نيز 11و  11هاي  اندازه

تغييرات اندازه این گونه در طول سال (. 1جدول ) شودنمي

اخهتالف معنهي    هاي مورد مطالعهه بها   ز سالدر هيچ کدام ا

ارتفاع ایهن   [1] (.1و 2 هايجدول) است  داري مواجه نشده

سهانتيمتر  111تها   31بين  گونه را در مراتع استان اصفهان

تهها  21ارتفههاع بوتههه را بههين   [12] .کههرده اسههتگههزارش 

کهه حهد پهایين اعهالم شهده بها         نمود سانتيمتر گزارش21

 .خواني داردنتایج این پژوهش هم

سهانتيمتر و بهه    121تها   21ارتفاع ایهن گونهه را    [21]

سهانتيمتر   71ات 11ش آن را متر و قطر تاج پوش 2ندرت تا 

قطر تاج پوشش ایهن گونهه در منطقهه    . گزارش کرده است

نتهایج بررسهي   . نزدیهك اسهت   [21]مورد مطالعه با نتهایج  

 Eurotiaو Artemisia sieberi اي  انهدازه دو گونهه بوتهه   

ceratoides نهاچيز در انهدازه قطهر     هايبروز نوسان گربيان

 2لهف طهي دوره   ههاي مخت  تاج پوشش این گياهان در مهاه 

طوري که تنها در انهدازه قطهر تهاج پوشهش     به.  ساله است

تها نيمهه     1331در سال مرطوب   Artemisia sieberi گونه

دوم اردیبهشت ماه روند افزایشي وجود داشته و از آن پهس  

داري در ميزان قطر تاج پوشش ایهن  معني تغييرات فزاینده

بهه طهور    (.1 تها  2 ههاي جدول) نيامده است به دستگونه 

اي با تغييرات شهرایط  قطر تاج پوشش گياهان بوته اصولي،

تهاج  زیهرا  . تغييرات زیادي نهدارد  النههوایي فصلي و سا آب

واسطه رشهد جهاري   هپوشش این گياهان در شرایط دشوار ب

در ههر دو   ولهي ، هسهتند ها انبهوه   اند ، تنك و در ترسالي

 بهه دسهت  در قطر تاج پوشش  اي حالت تغيير قابل مالحظه

درصهد  که قطهر تهاج پوشهش تهابعي از     نظر به این. آیدنمي

نابراین با استناد بهه نتهایج   ، باستپوشش گياهي در عرصه 

ي در طهول  ا از این پهژوهش دامنهه زمهاني گسهترده     حاصل

درصهد پوشهش گيهاهي در مراتهع     گيهري   سال  براي اندازه

در این مناطق تنهها  رداري شروع آمارب. زاري وجود دارد بوته

اردیبهشهت مهاه بهه بعهد      هاي مرطوب از نيمه دوم در سال

محهدویت زمهاني بهراي     ها در دیگر سال .گرددپيشنهاد مي

گيري درصد پوشش گيهاهي در طهول فصهل رویهش      اندازه

در بررسههي  [2] در همههين راسههتا. گيههاهي وجههود نههدارد 

نوسانات توليد علوفه فصلي و ساالنه مراتع استپي پشهتكوه  

اتع استپي عمده رویهش  دارند که در مراستان یزد اعالم مي

آیهد و   مي دستبه تا اوایل خردادماه  گياهان به طور عموم،

د گهر بهرآورد توليه   نتایج آماربرداري توليهد خردادمهاه بيهان   

هها   ، ولي با بروز ترسهالي ساالنه علوفه در مراتع استپي است

رشهد سهاالنه عرصهه واجهد     رویش تا خهرداد بها اوج    ميزان

توليهد  بایسهت در بهرآورد   مياین امر . دار استتفاوت معني

ایج مقایسهه  ناد بهه نته  با اسهت . دساالنه مورد توجه قرار گير

دو گونه مورد مطالعه، مشهخص گردیهد   هاي اوج اندازه  داده

هها   هاي اوج قطر تاج پوشش ههر یهك از گونهه    که بين داده

، (1331) ، خشههك(1337) هههاي بسههيار خشههك  درسههال
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داري تفههاوت معنههي ( 1331) و مرطههوب( 1333) معمههول

ههاي   گيهري نتهایج انهدازه   ،بنهابراین (. 1جدول) وجود ندارد

درصد پوشش گياهي این دو گونه در یك منطقه کهه طهي   

آمهده   بهه دسهت  هاي متفهاوت   هاي مختلف با بارندگي سال

 کهه در حهالي . باشند در کنار هم قابل استفاده خواهند بهود 

گيهري ميهزان توليهد علوفهه ایهن      این روند در مهورد انهدازه  

ر أثيزیرا توليهد علوفهه مرتهع تحهت ته     . گياهان وجود ندارد

ميهزان     [2] در ایهن راسهتا  . یابهد بارندگي ساالنه تغيير مي

د را تها  در مراتع استپي پشتكوه اسهتان یهز   توليد کل علوفه

در گهزارش  . نمهوده اسهت   گهزارش  برابر قابهل تغييهر   2/13

رابطه بين بارندگي و توليهد علوفهه   همين منطقه  دیگري از

گياههان  یك از  گياهان مورد بررسي قرار گرفته  و براي هر

 Artemisis sieberi  همهراه عرصهه از جملهه گونهه     غالب و

 .[3]روابط رگرسيوني خاز ارا ه شده است 

ثير أبر فنولهوژي گياههان نيهز ته     1337خشكسالي سال 

 Eurotiaدر این خشكسالي تنها گونهه  . بارزي داشته است

ceratoides    قادر به غنچه دهي در حد اند  شهده اسهت .

همچنههان در   Artemisila sieberiدر ایههن شههرایط گونههه 

شروع . است ویشي تا زمان خشك شدن باقي ماندهمرحله ر

مرحله کمون رشد و یا خشك شدن گياهان مهورد مطالعهه   

. هاي متعارف و مساعد اناام گرفته اسهت  نيز زودتر از سال

فنولوژي در شرایط دمهایي مشهابه در   مراحل  ،به بيان دیگر

بسيار متفاوت بهوده   1331و مساعد  1337دو سال خشك 

بدیهي است رطوبت در دسترس گياه در سال خشك . است

است بها توجهه بهه     داشتهنقش اساسي در این رابطه  1337

هاي مورد مطالعه این امل نيافتن مراحل فنولوژیكي گونهتك

ن وقوع مراحل فنولهوژي  زما، تعيين 1337پژوهش در سال 

هاي گياهي مراتع منهاطق خشهك براسهاس درجهه     در گونه

برخههي از  توجهههد ورکهه مهه  (GDD)هههاي تامعههي حهرارت 

زیهرا در   ،رسهد کافي بهه نظهر نمهي    ،[22 ،3] استمحققان 

مين دماي مهورد نيهاز   أبر ت افزون بروز هر مرحله فنولوژیكي

آن مرحله، وجود حداقل رطوبت مورد نيهاز گيهاه در خها     

در غير این صورت گياه قادر به عبور از آن . الزم خواهد بود

در بررسي  [1]در این راستا . مرحله فنولوژیكي نخواهد بود

در مراتههع موتههه  Eurotia ceratoidesآت اکولههوژي گونههه 

استان اصفهان به کامل نشدن مراحل فنولوژي این گياه در 

بر مقدار بارندگي، پراکنش آن  افزوناثر خشكسالي اشاره و 

در بررسهي   [12]. دانهد ا در بروز مراحل فنولوژي موثر مير

در استان خوزستان،  Cymbopoyon oliveriفنولوژي گونه 

 و  Zygophyiium atriplecoidesدر مطالعههه گونههه  [23]
ایستگاه همند آبسرد نيهز  هاي مرتعي در مطالعه گونه[ 13]

در وقوع مراحل فنولهوژي   به تأثير بارز عوامل رطوبت و دما

 . کيد دارندأت

مناطق خشك و بياباني کشور در آغهاز فصهل رشهد     در

چهه  در این شرایط چنان. رطوبت کافي در خا  وجود دارد

رخ رشهد زود هنگهام در گياههان    محيط زودتر گهرم شهود،   

، آغاز فصهل رشهد   در مناطق گرم و خشك هرچند. دهدمي

زیرا در آن مناطق دما براي . هاي جوي است ثر از ریزشأمت

بهت عامهل محهدودیت در    رشد گياهان فراهم و کمبود رطو

ایهن پدیهده در    در دوره مطالعهه،  . آیهد بهه شهمار مهي   رشد 

در فصل پایيز دماي  ،برعكس. اتفاق افتاده است 1331سال

هواي محيط براي رشدگياهان فراهم بوده و کمبود رطوبت 

-چنان. استانع ادامه رشد در گياهان عرصه خا  بيشتر م

چه بارنهدگي در ایهن زمهان اتفهاق بيافتهد، رشهد گياههان        

تهر  آن سهال طهوالني  کند و دوره رشهد در  استمرار پيدا مي

طقه بروز نيافتهه  این شرایط در دوره مطالعه در من. شودمي

با استناد به نتایج این پهژوهش، تعيهين زمهان وقهوع     . است

در ههر گونهه   ( دههي  زمهان گهل   بهه ویهژه  )مراحل فنولوژي 

ههاي تامعهي   ههاي درجهه حهرارت    دادهگياهي بهر اسهاس   

(GDD )   ال مطالعهه آن  تنها در شرایط بارنهدگي مشهابه سه

 .کاربرد خواهد داشت
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Abstract 

Phonological knowledge of species are important in rangeland management. The aim of this 

study was to determine the phenological stages of two species of Artemisia sieberi and  Eurotia 

ceratoides  in Nodoushan steppe rangelands of Yazd during the period of 4 years (2007-2010). 

First, for each species, 10 plants were identified within the enclosure and these plants were 

inventoried in the study process. Phenological characteristics of vegetative and reproductive stages 

at intervals of 15 days and 7 days, respectively, were measured. Based on results, the growth of 

sagebrush could be started in second decade of February. Flowering occurs during first to second 

decade of October. The milky seed continues until mid-November. Seeding of this species in the 

study area will be in December. Maximum canopy height was 50 cm, which is owned by the wet 

year, 2007, and at least it was 36 cm, which is related to the very dry year, 2008, and this difference 

is significant. Maximum and minimum canopy diameter, respectively 67 cm (2007) and 56 cm 

(2008) and did not differ significantly (P ≤ 0.05). Growth of Eurotia ceratoides started in the first 

decade of February. Therefore, This species appears in about 10 days earlier than Artemisia sieberi 

in the field and the lower the temperature needed for germination. Flowering occurs from the first to 

third decade  of May. This seeding is the second decade of June to first decade of July. Maximum 

canopy diameter and height are respectively 56 and 42 cm in 2007. Minimum values of 57 and 37 

cm has emerged, in the dry year of 2008,that there is no significant difference between them (P ≤ 

0.05).

Keyword: Vegetative growth; Artemisia sieberi; Eurotia ceratoides; Steppe; Yazd.
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