
 

  Bromus tomentellus گونه فنولوژی مراحل بررسی

 البرز استان کردان مراتع در مختلف هایسال در

 ایران ر،کشو مراتع و هاجنگل قاتیتحق سسهؤم مرتع، تحقیقات بخش پژوهشی، استادیار کریمی؛ قادر. 

 ایران ،گرگان طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه ،استادیار یگانه؛ حسن.    

 ایران تهران، دانشگاه طبیعی، نابعم دانشکده مرتعداری، ارشد کارشناس ؛*براتی حسن.  

 
  چکیده  

 ژنتيكي و محيطي عوامل تأثير تحت هاآن از یک هر در فنولوژیكي مراحل ظهور كه اندشده تشكيل يمختلف گياهي هايگونه از مراتع

 و ثبتت  زیستتي  هايپدیده ظهور كه است الزم گياه هر در قبولقابل عملكرد به دستيابي و موقعبه برداريبهره منظوربه گيرد.مي قرار

 بته  دستتيابي  منظتور به Bromus tomentellus  گونه فنولوژي مختلف مراحل بررسي حاضر تحقيق از هدف گيرند. قرار مطالعه مورد

 استتیي نيمته  مراتتع  در تحقيتق  ایتن  منظور همين به .است آن به مشابه مناطق و مطالعه مورد منطقه در مدیریتي صحيح هايبرنامه

 فصتل  در ستال  4 طتول  در و انتخاب پایه 91 نظرمورد گياهي گونه از .شد اجرا (9831-9831) سال 4 مدت هب البرز استان در كردان

 و رویتش  مرحلته  شامل؛ گياه حياتي مراحل وقوع تاریخ زایشي مرحله در هفتگي و رویشي مرحله در روزه 91 زماني مقاطع در رویش

 در متتر ستانتي  حست  بر گياه كل ارتفاع به مربوط عاتاطال همرا به  گياه شدن خشک مرحله و بذر بلوغ گلدهي، مرحله رویشي، رشد

 ماهانه متوسط حرارت درجه شامل؛ بررسي سال چهار یک هر به مربوط هواشناسي اطالعات و آمار همچنين گردید. ثبت ویژه هاي فرم

 تتا  9831 هتاي ستال  آمبروترميتک  منحني آن به توجه با و تهيه منطقه به هواشناسي ایستگاه تریننزدیک از ماهانه بارندگي ميزان و

 منظتور بته  نيتز  روزانته  حترارت  درجته  از گردید. ترسيم مطالعه مورد گونه فنولوژیكي مراحل با تطبيق منظوربه جداگانه طوربه 9831

 منطقه هوایي و آب شرایط به توجه با گونهاین كه داد نشان نتایج شد. تفادهاس فنولوژیكي مراحل رشد روزهاي درجه مجموع محاسبه

 مختلتف  مراحل همچنين كند.مي شروع متفاوتي هايتاریخ در مختلف هايسال در را خود رشد روز(،-)درجه محيط دماي خصوصبه

 .شودمي مشاهده مراحل ظهور الزم، دماي كس  از پس كه دارند ثابتي تقریباً (GDD) دمایي نياز فنولوژي

 دما و رویش مراحل بارندگي، مرتع، صحيح، مدیریت کلیدی: گانواژ
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 مقدمه .1
 هستتند  اكولتوژیكي  پيچيتده  هايسيستم داراي مراتع

 ویتتژهبتته هتتوایي و آب عوامتتل تغييتترات تتتأثير تحتتت كتته

 در اقليمتي  تغييترات  دارنتد.  قرار حرارت درجه و بارندگي

 رویشتي،  رشتد  زنتي، جوانته  نظير؛ گياه زیستي هايپدیده

 دارد. اهميت بسيار بذردهي و دهيگل رویشي، رشد توسعه

 زمتتان تشتتخي  جهتتت مناستت  هتتاي حتتل راه از یكتتي

 شتناخت  فنولوژي، مطالعه از استفاده مراتع، از برداري بهره

 گياهتان  در مختلف زیستي هاي پدیده بروز تاریخ بررسي و

 .استتت مراتتع  كليتدي  و شتاخ   هتتايگونته  خصتوص بته 

 تعریتف  در كته  پدیتده  معنتاي  به «فنو» كلمه از فنولوژي

 در و استت  شتده گرفته است شناسي پدیده معناي به كلي

 دائتم  خواب تا رویش شروع زمان از گياه زندگي چرخه آن

 مراحتل  كليطتور بته  گيترد. متي  قرار بررسيمورد زمستانه

 بته  كتامالً  زمين سطح در مرتعي گياهان فنولوژي مختلف

 تعترق  و تبخير و بوده وابسته ساالنه خال  تعرق و تبخير

 است. بارندگي و تابش دما، اثرات به وابسته نيز

 د.دار وجتتود متعتتددي تعتتاریف فنولتتوژي متتورد در

 در كتته استتت ايدوره زیستتتي حتتواد  بررستتي فنولتتوژي

 دهتد متي  روي ستلول  یا بافت اندام، مانند؛ مختلف سطوح

 تتا  كته  نمتو  پویایي مطالعه فنولوژي دیگر تعریفي در .[2]

 از و شتود مي تنظيم محيطي عوامل وسيلهبه يزیاد حدود

 .[3] استت  شتده  بيتان  ،استت  گيرياندازه قابل كمي نظر

 بته  بسته گياهان رشد دوره طول در مراحل تفكيک ميزان

 گردیتده  گتزار   متنتوع  محققتان  دیتدگاه  و گياهان نوع

 استت  ممكتن  فنولتوژي  محققتان  برختي  نظتر  طبق است.

 هتا،  ساقه شدن طویل رویش، زدن، جوانه مرحله پنج شامل

 برختي  نظتر  بته  بنتا  امتا  .[99] باشد بذر رسيدن و زایشي

 مبحت   چهار در جداگانه و مختلف مرحله 81 شامل دیگر

 ستاختارهاي  و ها ساقه توسعه و ظهور ها،برگ گيري شكل

 .[91] است دهي خوشه یا زایشي

 عوامل به فنولوژي زمينه در دخو تحقيقات در نمحققا

 گياهتان  فنولتوژي  .دارنتد  اشتاره  گياهان فنولوژي بر مؤثر

 كليتدي  شتاخ   یک و دارد هواوآب به ايویژه حساسيت

 از فتوپریتود  و دما .[92] است محيطي تغييرات به نسبت

 عامل .[8] شوندمي محسوب فنولوژي كننده تنظيم عوامل

 دارد فنولتوژي  بتا  را رابطه بهترین (GDD) رشد روز درجه

  ستتتتته فنولتتتتتوژي مراحتتتتتل اي مطالعتتتتته در .[1]

 و Astragalus chaborasicus، Poa sinanica گونتتته
Stipa hohenackeriana طریتتق از ستتال دو متتدت بتته 

 رود خشتكه  منطقته  در (GDD) رشتد  روز درجه محاسبه

 پایتان  و آغتاز  زمتان  كته  داد نشان نتایج ،شد بررسي ساوه

 استت  متفتاوت  هتم  با مختلف سال دو در فنولوژي مراحل

 مراحتل  براي مختلف سال دو در تجمعي هايحرارت ولي

 عبتارت  بته  .استت  یكستان  تقریباً اختالف كمي با فنولوژي

 تقریبتاً  دمایي نياز فنولوژي مختلف مراحل از یک هر دیگر

 مراحتل  ظهتور  الزم دمتاي  كست   از پتس  كه دارند ثابتي

 گونته  پتنج  فنولتوژي  بررسي نتایج .[97] شودمي مشاهده

 در عامتل  ترینمهم داد، نشان تهران استان در مرتعي مهم

 و هتتوا حتترارت درجتته ييتتراتتغ فنولتتوژي مراحتتل ظهتتور

 .[91] است بارندگي

 مطالعته  متورد  گونته  در فنولتوژي  بررسي با ارتباط در

 هاي ویژگي از برخي مطالعه .است گرفته صورت تحقيقاتي

 آبخيتز  حتوزه  در Bromus tomentellus گونته  اكولوژیک

 شتروع  ماهاستفند  اواسط گونهاین رشد كه داد نشان تهران

 ستطح  از ارتفتاع  افزایش متر 9111 هر ازاي به و شود مي

 گتردد  متي  مالحظه رشد در خيرأت روز 91 تا 7 حدود دریا

 دهبيتد  پایگتاه  در مرتعي گونه چهار فنولوژي بررسي .[1]

 گونته  در چترا  شروع زمان بهترین ،بود آن از حاكي فارس

Bromus tomentellus تتا  بایتد  كه است اردیبهشت اواخر 

 براي زمان ترینمناس  باشد. داشته ادامه خرداد اول نيمه

 تيتر  دوم نيمته  تا خرداد اواخر گونه این در بذر آوريجمع

 Bromus tomentellus گونته  فنولوژي مراحل .[91]است

 قترار  مطالعته  متورد  آبسرد همند ایستگاه در سال سه طي

 را خود رویش بح ، مورد گونه كه داد نشان نتایج گرفت،

 اواستتط تتتا و آغتتاز فتتروردین اوایتتل تتتا استتفند اواختتر از

 این اواخر تا اردیبهشت اواسط از كند. مي كامل اردیبهشت
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 اوایل تا اردیبهشت خرااو از و كندمي گلدهي به شروع ماه

 بتذر  متاه  تير اواسط تا خرداد اواسط از دهد.مي گل خرداد

 و كترده  ریز  بذور مرداد اوایل تا رسد.مي و شده تشكيل

 هم هاسال از بعضي در رسد.مي فرا تابستانه خواب مرحله

 باشتد  مجتددي  رشتد  مختصر داراي پایيز در است ممكن

 هتتايكربوهيتتدرات ذختتایر فصتتلي تغييتترات بررستتي .[9]

 مراتتع  در مرغوب و سالهچند گرامينه گونه سه در محلول

 Bromus گونته  رویشي رشد داد، نشان هراز جاده در پلور

tomentellus كوهستتاني  هتوایي  و آب شرایط به توجه با 

 اواختر  از جدیتد  هتاي بترگ  ظهتور  با منطقه، این بر حاكم

 .یابتد مي ادامه اردیبهشت اواخر تا و شودمي آغاز فروردین

 هتاي ساقه ظهور با خرداد دوم هفته ابتداي از زایشي رشد

 دوم نيمته  از گيتاه  ایتن  در گلتدهي  .شتود مي آغاز دارگل

 خترداد  اواختر  در آن پرگتل  مرحلته  و شودمي آغاز خرداد

 در و نمتوده  رستيدن  بته  شروع تير اواسط در بذرها .است

 خشتكي  عالئم .شودمي آغاز هاآن ریز  نيز مرداد اواسط

 و گتردد مي نمایان گونه این در شهریور سطااو در خزان و

 .[1] شوديم موقت خواب دوره وارد گياه

 كتردن  مشتخ   موضتوع  اهميتت  به توجه با بنابراین

 تنظتيم  جهتت  كليتدي  و شتاخ   گياهتان  حياتي مراحل

-بتي  و زودرس چتراي  از جلوگيري ،دام چراي هاي برنامه

 هتاي  گونته  غتذایي  ارز  و ختوراكي خو  شناخت ،موقع

 گونته  استت.  اهميتت  حائز بسيار بذور آوريجمع و گياهي

Bromus tomentellus گنتدمي  علتف  رویشتي  فرم داراي 

 ختورا  ختو   گياهتان  جملته از گياه این است. چندساله

 شتود متي  محستوب  منطقه كوهستاني و استیينيمه مراتع

 درجته  و خشكي شرایط با باال سازگاري قدرت دليل به كه

  مراتتتع در گتتراد،ستتانتي درجتته -22 تتتا پتتایين حتترارت

 و تيت   اصتلي  عناصتر  صورتبه استیي حتي و استیينيمه

 در آن پتراكنش  دامنته  شتود. مي یافت وفوربه همراه گونه

 دليتل  به كه بوده ترمميلي 311 تا 211 بارندگي با نواحي

 متورد  شتدت بته  شدر فصل اوایل در ویژهبه خوراكيخو 

 از گونته  ایتن  كته  آنجتایي  از .[7] گيردمي قرار دام چراي

 استت.  مطالعته  متورد  منطقته  مطترح  و شاخ  هايگونه

 مختلتف  مراحتل  بررستي  حاضتر  تحقيق از هدف بنابراین

 دستتيابي  منظتور به Bromus tomentellus  گونه فنولوژي

 و مطالعته  متورد  منطقه در يمدیریت صحيح هايبرنامه به

 .است آن به مشابه مناطق

 

 تحقیق شناسیروش .2

 مطالعه مورد منطقه معرفی .1. 2
 در 9831 تتا  9831 هتاي ستال  طتي  در حاضتر  تحقيق

 تحقيقتاتي  ایستتگاه  در واقتع  كتردان  مرتعداري طرح محل

 البرز استان شمال در كه رازي سازيسرم و واكسن مؤسسه

 شتد.  اجترا  دارد قرار هشتگرد شهرستان كيلومتري 21 در و

 و درجه 81 جغرافيایي مختصات داراي مطالعه مورد منطقه

 طتول  دقيقته  11 و درجته  11 و يشتمال  عتر   دقيقه 19

 271 بارنتتدگي دریتتا، ستتطح از متتتر 9111 ارتفتتاع ،شتترقي

 جنتوبي  جهتت  با درصد 81 تا 21 عمومي شي  و مترميلي

 هتاي ختا   نتوع  از منطقته  اراضتي  ختا   .استت  شمالي –

 روشن ايقهوه رنگ به لومي، -شني بافت با آهكي ليتوسول

 همنطقت  اقلتيم  باشتد. متي  مناست   زهكشي و نفوذپذیري و

 «فراسترد  خشتک نيمه» دومارتن شده اصالح رو  براساس

  منطقتته گيتتاهي غالتت  هتتايتيتت  .استتت شتتده تعيتتين

- Stipa hohenackeriana - Ajuga chamaecistus - 
Bromus tomentellus باشدمي. 

 شده گیریاندازه هایشاخص .2. 2
 همستتان نستتبتاً پایتته 91 نظتتر متتورد گيتتاهي گونته  از

 انتختاب  در .شتد  گتذاري عالمتت  پتال   نص  با و انتخاب

 ارتفاع نظر از چه برابر اندازه قبيل از هایيویژگي به هاپایه

 همستان  و مناست   شادابي و بنيه پایه، حجم نظر از چه و

 یكستان  اثتر   و )خا ( رویش بستر یكسان شرایط ها،پایه

 در گرفتت.  قرار نظرمد هاآن روي بر گذشته در دام چراي

 هتر  يرویشت  رشد مراحل در رویش فصل در سال 4 طول

 تتاریخ  بتار یتک  ايهفته زایشي مراحل در و باریک روز 91
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 مرحلته  خاتمته  و آغتاز  ؛شتامل  گيتاه  حياتي مراحل وقوع

 مرحله خاتمه و آغاز گلدهي، مرحله خاتمه و آغاز ،رویشي

 همتراه  بته  گياه شدن خشک و ركود مرحله و بذر رسيدن

 ابتتداي  از آن شتروع  كه هفته 21 مدت به گياه كل ارتفاع

 منظتور بته  گردیتد.  ثبتت  ویتژه  هتاي فترم  در بود فروردین

 ظهتور  علفتي،  رشد پارامترهاي به فنولوژي مراحل تفكيک

 عالئتم  ظهتور  و بذر شدن سفت و شيري خوشه، یا سنبله

 گونته  در كته  است ذكرقابل همچنين شد. توجه پژمردگي

 مرحلته  باشتد متي  گنتدميان  خانواده از چون مطالعه مورد

 قترار  نظرمتد  گتل  خوشته  و گل هايساقه ظهور اب گلدهي

 ستال  چهتار  هواشناسي آمار به مربوط اطالعات .گرفتمي

 بارنتدگي  ميتزان  و ماهانته  متوستط  حترارت  درجه ؛شامل

 هتهيت  منطقته  به هواشناسي ایستگاه تریننزدیک از ماهانه

 دوره نمتودار  هتا آن بته  توجته  با و (2 و 9 )جداول گردید

 تتا  9831 هتاي ستال  از یتک  هتر  )آمبروترميتک(  خشكي

 هتاي فعاليتت  مختلتف  مراحتل  بتا  تطبيق منظوربه 9831

 .گردید ترسيم گياه حياتي

 ایستتتگاه حتترارت درجتته روزانتته آمتتار از همچنتتين

 انترژي  مجمتوع  تعيتين  بتراي  كتردان  صومعه سينوپتيک

 مراحتل  بتراي  الزم گرمتایي  انرژي ميزان یا حرارت درجه

 دمتاي  محققان تحقيقات به توجه با شد. استفاده فنولوژي

 براي و گرادسانتي درجه صفر سرد فصل گياهان براي پایه

 گرفتته  نظتر  در گتراد ستانتي  درجته  4 گترم  فصل گياهان

 فصتل  گياهتان  از كته  مطالعه مورد گونه براي كه شود مي

 نظتر  در گتراد ستانتي  درجته  صفر پایه دماي باشدمي سرد

 .[4] است شده گرفته

 زیتر  معادلته  از گرمتایي  انترژي  ميتزان  محاستبه  براي

 شد: استفاده

 به T min و T max رشد، روز درجه GDD آن در كه

 دمتاي  T base و حترارت  درجته  حداقل و حداكثر ترتي 

 باشد.مي گراد(سانتي )درجه گياهان رشد براي پایه

baseT
TT

GDD 



2

minmax
  

 (98 – 98) کردان صومعه سنجیباران ايستگاه ماهيانه متوسط حرارت درجه جدول .1 جدول

زراعی سال  

اهـم  
98 - 98  98 - 98  99 – 98  98 – 99  ميانگين 

 21/97 91 91 93 21 مهر

 71/7 1 7 1 91 آبان

 71/1 4 1 1 3 آذر

 9 1 9 9 2 دي

 4 8 4 1 4 بهمن

 71/3 91 3 1 3 اسفند

 71/1 1 91 98 99 فروردین

 91 91 22 29 93 اردیبهشت

 24 27 21 24 21 خرداد

 1/27 81 23 27 21 تير

 21 82 81 23 21 مرداد

 1/24 23 21 24 29 شهریور
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 (98 – 98) کردان صومعه سنجیباران ايستگاه ماهيانه بارندگی ميانگين جدول .2 جدول

 زراعی سال

 ماه
 ميانگين 99 – 98 98 – 99 98 - 98 98 - 98

 1/99 7 1 91 24 مهر

 29 91 92 91 48 آبان

 1/81 81 81 22 81 آذر

 13 11 11 11 12 دي

 42 12 44 82 41 بهمن

 21/24 23 82 91 27 اسفند

 71/23 41 81 1 81 فروردین

 1/21 21 23 2 27 اردیبهشت

 1/92 91 21 1 91 خرداد

 1 1 1 1 1 تير

 1 1 1 1 1 مرداد

 1 1 1 1 1 شهریور

 241 277 211 911 218 ساليانه بارندگي

 

 نتایج .3
 گونته  در فنولوژي مراحل بررسي از آمدهدستبه نتایج

Brumus tomentellus بتا  گونته  ایتن  كته  دهتد مي نشان 

 دمتاي  خصتوص بته  منطقته  هتوایي  و آب شرایط به جهتو

 هتاي تتاریخ  در مختلتف  هتاي سال در را خود رشد محيط،

 از تتدریج به ونهگ این رویشي رشد .كندمي شروع متفاوتي

 دوم نيمتته تتتا حتتداكثر و شتتروع فتتروردین دوم دهتته

 اديزی بستگي مدت این طول یابد.مي ادامه ماهاردیبهشت

 و بارنتدگي  خصتوص بته  و ستال  همتان  حترارت  درجته  به

 ایتن  طتول  مجموعدر ولي دارد بعد و قبل هايماه رطوبت

 به مربوط آن ترینكم كه باشدمي روز 81 تا 21 بين دوره

 بتته مربتتوط آن تتترینبتتيش و 9831 و 9837 هتتايستتال

 ایتن  دهيخوشه مرحله باشد.مي 9833 و 9831 هاي سال

 اردیبهشتت،  متاه  در بررستي  متورد  هايسال تمام در گياه

 بته  بستته  حتداكثر  و شتروع  متفتاوتي  هتاي تاریخ در ولي

 انجامتد. مي طول به اردیبهشت آخر تا هوایي و آب شرایط

 هتاي سال در گياه این در دهيخوشه دوره طول مجموعدر

 مربوط آن ترینكم كه باشدمي روز 21 تا 91 بين مختلف

 آن تتترینبتتيش و 9831 و 9833 ،9837 هتتايستتال بتته

 تشتكيل  فنولوژیكي مرحله باشد.مي 9831 سال به مربوط

 اوایتل  در تقریبتاً  بررستي  متورد  هايسال تمام در نيز بذر

 دوره طتول  مجمتوع رد كته  پيونتدد متي  وقوع به ماهخرداد

 توجته  بتا  روز 41 تا 21 بين مختلف هايسال در بذردهي

 آن تترین كتم  كه است متغير رطوبت ميزان و هوا دماي به

 مربوط آن ترینبيش و 9831 و 9833 هايسال به مربوط

 خرداد اواخر دهه از گياه این بذور باشد.مي 9831 سال به

 كته  دوره این طول كنند.مي ریز  به شروع ماه تير اول و

 است. روز 91 الي 1 حدود است خشكي و گرما با مصادف

 نهایتتاً  و شتروع  گيتاه  شدن خشک بذر، ریز  با زمانهم

 خشتک  گيتاه  هتاي انتدام  كتل  بتذر  ریز  از پس روز 91

 متورد  گونته  در را فنولتوژیكي  مراحل (9) شكل گردد. مي

 دهد.مي نشان سال چهار طي در مطالعه

 و رویشتي  مراحل مجموع كه دهدمي نشان (8) جدول

 كتتردان ستتایت در Bromus tomentellus گونتته زایشتتي

 مجمتوع  و بتوده  متغيتر  روز 921 تتا  31 بتين  البرز استان

 2131 تتا  9181 بتين  نيتز  شتده  دریافتت  گرمتایي  انرژي

 باشد.مي متغير گرادسانتي درجه
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 سال هايماه 

 مرداد تير خرداد تشارديبه فروردين 

1-11 سال 21-11 11-21 11-1 21-11 11-21 11-1 21-11 11-21 11-1 21-11 11-21 11-1 21-11 11-21

1198                

1198                

1199                

1198                

  شدن خشک مرحله  -              دهي بذر مرحله-         زایشي رشد مرحله -           رویشي رشد مرحله -

 

  لسا 4 طول در Bromus tomentellus گونه کی فنولوژي لف مخت احل مر نمايش . 1 شکل

 

 البرز استان کردان سايت در Bromus tomentellus گونه (GDD) گرمايی انرژي مجموع .1جدول

 9831 9833 9837 9831 سال
 GDD(C◦) )روز( مدت GDD(C◦) )روز( مدت GDD(C◦) )روز( مدت GDD(C◦) )روز( مدت فنولوژي مراحل

 191 21 141 81 181 21 111 81 رویشي

 411 91 411 91 417 91 181 21 دهيگل

 141 21 111 21 131 81 121 41 بذردهي

 491 81 811 81 831 81 811 81 شدن خشک

 9181 31 2121 11 9118 11 2131 921 تجمعي حرارت درجه

 

 طتي  در هاپایه ارتفاع بررسي به مربوط نتایج همچنين

 باشدمي این از حاكي مطالعه هايسال در فنولوژي مراحل

 مختلف هايدوره طول در گياه ارتفاع حداكثر ميانگين كه

 .(4 )جتدول  استت  متفاوت مختلف هايسال در گياه رشد

 و بذردهي مرحله در گياه ارتفاع ترینبيش 9831 سال در

 9837 ستتال در باشتتد.متتي متتترستتانتي 11 ميتتزان بتته

 13 ميتزان  بته  و بذردهي مرحله در گياه ارتفاع ترین بيش

 گيتاه  ارتفاع ترینبيش 9833 سال در باشد.مي مترسانتي

 باشتد مي مترسانتي 17 ميزان به و شدن خشک مرحله در

 خشتک  مرحلته  در گياه ارتفاع ترینبيش 9831 سال در و

 ارتفتاع  حتداكثر  باشتد. مي مترسانتي 71 ميزان به و شدن

 مربوط آن ارتفاع حداقل و 9831 سال به مربوط گونه این

 هتا پایه ارتفاع تغييرات (4) ولجد باشد.مي 9837 سال به

 .ددهمي نشان كامل طوربه مطالعه لسا چهار طي در را

 منحنتي  با نظر مورد گونه حياتي مراحل تطبيق نتایج

 به نيز بررسي سال چهار از یک هر به مربوط آمبروترميک

 باشد.مي 1 تا 2 اشكال شرح

 کردان سايت در Bromus tomentellus گونه در فنولوژي مراحل طی در متر()سانتی هاپايه ارتفاع ميانگين .4 جدول

 سال

 فنولوژي مراحل
1198 1198 1199 1198 

 1/48 44 1/49 21 رویشي رشد

 12 18 19 49 گلدهي

 18 11 17 11 بذردهي

 71 17 13 11 شدن خشک
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 مرحله دهندهنشان V باال شکل در ،98-98 زراعی سال در Bromus tomentellus گونه فنولوژي مراحل با آمبروترميك منحنی تطبيق .2 شکل

 باشد.می شدن خشك مرحله D و بذردهی مرحله S گلدهی، مرحله F رويشی،

 

 

 

 مرحله دهندهنشان V باال شکل در ،98-98 زراعی سال در Bromus tomentellus گونه فنولوژي مراحل با آمبروترميك منحنی تطبيق .1 شکل

 باشد.می شدن خشك مرحله D و بذردهی مرحله S گلدهی، مرحله F رويشی،
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 مرحله دهندهنشان V باال شکل در ،98-99 زراعی سال در Bromus tomentellus گونه فنولوژي مراحل با آمبروترميك منحنی تطبيق .4 شکل

 .باشدمی شدن خشك مرحله D و بذردهی مرحله S گلدهی، مرحله F رويشی،

 

 

 

 مرحله دهندهنشان V باال شکل در ،99-98 زراعی سال در Bromus tomentellus گونه فنولوژي مراحل با آمبروترميك منحنی تطبيق .8 شکل

 باشد.می شدن خشك مرحله D و بذردهی مرحله S گلدهی، مرحله F رويشی،
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 ستال  چهار به مربوط آمبروترميک هايمنحني بررسي

 ستال  بررستي  متورد  ستال  چهتار  بين از كه دهدمي نشان

 حستاب بته  دیگر سال 8 به نسبت تريخشک سال 9837

 از تتر كتم  ستال  ایتن  در نيز هاپایه ارتفاع ميانگين آید.مي

 باشد.مي هاسال بقيه

 

 گیرینتیجه و بحث .4
 گونه در فنولوژي مراحل بررسي از آمده دستبه نتایج

Brumus tomentellus بته  توجه با گونه این كه داد نشان 

 رشتد  محيط، دماي خصوصبه منطقه هوایي و آب شرایط

 شتروع  متفتاوتي  هايیخرتا در مختلف هايسال در را خود

 وجود مشكلي رطوبت نظر از رشد شروع موقع در كند.مي

 رشتد  شتروع  بتراي  تأثيرگذار عامل هوا دماي تنها و ندارد

 آمبروترميک هايمنحني بررسي شود.مي محسوب رویشي

 ستال  9837 ستال  كته  داد نشان نيز سال چهار به مربوط

 امتر  ایتن  كته  باشدمي دیگر سال سه به نسبت تريخشک

 گذاشتته  منفتي  اثتر  سال این در هاپایه ارتفاع ميانگين بر

 عوشتر  كه گرفت نتيجه توانمي يكلطوربه بنابراین است؛

 دمتا  عامتل  تتأثير  تحتت  بيشتتر  گونه این در رویشي رشد

 مطالعته  متورد  منطقه در كهچون دارد قرار (روز – )درجه

 بتا  مصتادف  كته  اردیبهشت و فروردین هايماه در معموالً

 نظتر  از باشتد مي مطالعه مورد گونه در رویشي رشد شروع

 دستترس  در كتافي  اندازه به و ندارد وجود مشكلي رطوبت

 از آمتده  دستت بته  نتتایج  بته  توجته  بتا  گيرد.مي قرار گياه

 هتر  كته  گردیتد  مشتخ   گرمایي انرژي مجموع محاسبه

 چهتار  در فنولتوژي  مراحتل  براي آمده دستبه اعداد چند

-بته  نيستت  زیتاد  اختالف این ولي باشندمي متفاوت سال

 متذكور  گونه ،فنولوژیكي هايپدیده وقوع براي دیگرعبارت

 مراحتل  و كنتد  دریافتت  گرمایي انرژي كافي اندازه به باید

 .دارند ثابتي تقریباً دمایي نياز فنولوژي

 عوامتل  بتودن  اثرگتذار  و تحقيق از آمده دستبه نتایج

 بتا  فنولتوژي  مراحتل  روي بر ترحرا درجه ویژهبه اقليمي

 در محققتان  از برختي  دارد. مطابقتت  محققتان  سایر نتایج

 عوامتل  بتين  از كته  رستيدند  نتيجته  این به خود مطالعات

 باشتد مي فنولوژي روي بر عامل تأثيرگذارترین دما اقليمي

 سته  فنولتوژي  مراحتل  روي بر مطالعه نتایج .[92 و 1 ،8]

 و Astragalus chaborasicus Poa sinanica, گونتته
Stipa hohenackeriana طریتتق از ستتال دو متتدتبتته 

 رودخشتكه  منطقته  در (GDD) رشتد  روز درجته  محاسبه

 در فنولتوژي  مراحتل  پایان و آغاز زمان كه داد نشان ساوه

 هتاي حترارت  ولتي  استت  متفتاوت  هتم  با مختلف سال دو

 كمتي  با فنولوژي مراحل براي مختلف سال دو در تجمعي

 از یتک  هتر  دیگتر تعباربه .باشدمي یكسان تقریباً اختالف

 كته  دارند ثابتي تقریباً دمایي نياز فنولوژي مختلف مراحل

 شتود متي  مشتاهده  مراحل ظهور الزم دماي كس  از پس

 گونته  پتنج  فنولوژي روي بر تحقيق نتایج همچنين .[97]

 در عامتل  ترینمهم داد، نشان تهران استان در مرتعي مهم

 و هتتوا حتترارت درجتته ييتتراتتغ فنولتتوژي مراحتتل ظهتتور

 مراحتتل بررستتي در محققتتان .[91] باشتتدمتتي بارنتتدگي

 Festuca altaica و Bromus inermis هايگونه فنولوژي

 بينتي پتيش  بتراي  را رشتد  روزهاي درجه معيار از استفاده

 رو  از ترمناس  و ترمطمئن فنولوژي مراحل وقوع تاریخ

 .[98] دندانمي معمول

 مشتخ   آمتده  دستت بته  نتتایج  بته  توجه با همچنين

 فروردین اواسط در Brumus tomentellus گونه كه گردید

 شترایط  بته  بسته را خود رویشي رشد اردیبهشت اواسط تا

 مرحلته  كنتد. متي  شروع مختلف هايسال در هوایي و آب

 مرحله و خرداد اول تا دیبهشتار اواسط از آن دهيخوشه

 باشتد. متي  تيرمتاه  اوایتل  تتا  خترداد  اوایتل  از آن دهيبذر

 اواستتط را گونتته ایتتن دهتتيخوشتته زمتتان نيتتز محققتتان

 بته  نتيجته  بتا  كته  اندكرده بيان خرداد اوایل تا اردیبهشت

 آغتاز  زمتان  دیگر برخي اما ؛[1] دارد مطابقت آمده دست

 كته  انتد كرده بيان اسفندماه نيمه را گونه این رویشي رشد

 ایتن  رویشتي  رشتد  شتروع  مورد در آمده دست به نتایج با

 [.94 و 7 ،1 ،9] ندارد مطابقت سال چهار طي در گونه

 از موقتع بتي  و نادرستت  بترداري بهره كهاین به توجه با

 مشتكالت  از ،ظرفيتت  از بتيش  چتراي  همچنتين  و مراتع
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 اعظتم  قستمت  استاس  ایتن  بر باشد.مي ایران مراتع عمده

 در وضتعيت  نظر از و بوده قهقرایي سير داراي كشور مراتع

 محستتوب فقيتتر خيلتتي و فقيتتر تتتا ستتطمتو مراتتتع زمتتره

 گياهتان  بته  كته  كنتد متي  ایجتاب  مرتع آمادگي د.نشو مي

 بعتدي  رشتد  بتراي  را الزم غذایي مواد تا شود داده فرصت

 تقليتل  موجت   امر این نكردن رعایت نمایند. ذخيره خود

 نتابودي  باالخره و گياهان زادآوري و توليد قدرت تدریجي

 بتراي  مناست   یكترد رو بنتابراین  گتردد؛ متي  هتا آن كامل

 مطالعتات  از استتفاده  مراتع، از برداريبهره زمان تشخي 

 زیستتي  هايپدیده بروز تاریخ بررسي و شناخت فنولوژي،

 كنتار  در مهتم  فتاكتور  ایتن  اگتر  است. گياهان در مختلف

 مجتاز  برداشتت  ضری  تعيين مثل؛ دیگر مهم فاكتورهاي

 متدنظر  گلته  تركيت   و چرایتي  ظرفيتت  ،مرتعي هايگونه

 تتوان متي  گيترد  قترار  بترداران بهره و طبيعي منابع ادارات

 .داد انجام چرا مناس  مدیریت راستاي در اساسي اقدامات

  گونتتته فنولوژیتتتک اطالعتتتات پایتتته بتتتر نتيجتتتهدر

Bromus tomentellus ریتزي برنامته  بته  نستبت  تتوان  مي 

 چرایتي  مناست   سيستتم  در صحيح مدیریت اعمال جهت

 زمان تعيين دام، خروج و ورود مناس  زمان تعيين مراتع،

 احيتا  و اصتالح  حفت،،  راستتاي  در بذر آوري جمع مناس 

 ستوي  از موضوع این و اقدام مشابه اقليمي شرایط با مراتع

 كتاربرد  متورد  مراتتع  نرابتردا بهره و ریزانبرنامه و مدیران

 گيرد. قرار

 

  



  ...مختلف هاي در سال Bromus tomentellusگونه  يمراحل فنولوژ يبررس

 

 

 711 

References 

[1] Akbarzadeh, M. (2000). Phenology Study of rangeland plants in central alborz, Technical report of research project. 

Research Institute of Forest and Rangelands. 

[2] Alm, D.M., McGiffen, J.R.M.E. and Hesketh, J.D. (1991). Weed phenology in Hodges, T., ed., Predicting Crop 

Phenology. Boca Raton, FL, USA CRC Press, 191-218. 

[3] Brando, P., David, R. and Nepstad, D. (2006). Effects of partial through fall exclusion on the phenology of 

Coussarea racemosa (Rubiaceae) in an east-central Oecol, 150, 181-189. 

[4] Frank, A., Sedivec, K. and Hofmann, L. (1993). Determination grazing reading for native and Tame Pastures. 

www.ag.ndsu.edu/pubs/plantsci/hay/r10. 

[5] Ghorbani, A. (1995). Study some of ecological characteristics of Bromus tomentellus and Psathyrostachys Fragilis 

in watershed of Tehran. M.S thesis, College of natural resources, University of tarbiyat modares. 

[6] Gharedaghi, H., Arzani, H., Ebrahimzadeh, H., Ghanadha, M.R. and Baghestani meybodi, N. (2007). Seasonal 

variation of total nonstructural carbohydrates in three perennial and desirable grasses at the ploor summer 

rangelands. Iranian Journal of Range and Desert Research, 14, 19-32. 

[7] Ghasriani, F. and Heidari sharifabad, H. (2000). phenology Study of several species in rangelands of Kordestan 

province. Journal of  Pajouhesh and Sazandegi, 47, 58- 63. 

[8] Karlsson, L.M. and Milberg, P.A. (2007). Comparative study of germination ecology of four Papaver taxa. Annals 

of Botany, 99, 935-946. 

[9] Keith, T.W. (2001). A method to incorporate phenology into land cover change analysis. Journal of range 

management, 54, A1-A7. 

[10] Mirhaji, T. and Sanadgol, A. (2006). Study the Growth degree day’s requirement for phenological stages of 

important Range species in Homand. Iranian Journal of Range and Desert Research, 13 (3), 212-221. 

[11] Moore, k.j., Moser, L.E., Vogel, K.P., Waller, S.S., Johnson, B.E. and Peterson, J.F. (1991). Describing and 

quantitating growth stages of perennial forage grasses. Agronomy journal, 83, 1073-1077. 

[12] Hulme, Ph.E. (2011). Contrasting impacts of climate-driven flowering phenology on changes in alien and native 

plant species distributions. New Phytologist, 189, 272–281. 

[13] Romo, J.T. and Eddleman, L.E. (1995). Use of degree days in multiple- temperature experiment. Journal of range 

management, 48(5), 410-416. 

[14] Saeidfar, M. and Rasti, M. (2000). Study phenology of  rangeland plants in Hana region of  Semirom. Iranian 

Journal of Range and Desert Research, 7, 78-120. 

[15] Sadeghian, S., Tayebi Khorrami, M. and Habibian, S.H.  (2004). Phenology study of  four rangeland species at 

Dehbid site of Fars. Journal of the Iranian Natural, 57(2), 1-9. 

[16] Sanderson, M.A. (1992). Morphological development of Swithgross and Kleingrass Agronomy journal, 84, 415-

419. 

[17] Zarekia., S, Ehsani., A, Zare., N. and Mirhaji, T. (2011). Phenology study of Astragalus chaborasicus, Poa sinaica 

and Stipa hohenackeriana calculated by Growing Degree Days (GDD) in Khoshkrood saveh Region. Iranian 

journal of Range and Desert Research, 18 (3), 474- 485. 

  



 


