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مراتع ايران با وسعتي حدود  85ميليون هکتار بيشترين سطح اراضي در کشور را شامل مي شوند.
کاربري عمومي اين اراضي استفاده به عنوان محل تامين علوفه براي دام بوده و چراي بيش از ظرفيت
مرتع در اين نواحي اغلب منجر به ضعيف شدن پوشش گياهي و افزايش فرسايش پذيري خاک شده
است ( .)Azimi et al; 2020بنابر نظر کارشناسان علوم مرتع ،تخريب بيشتر مناطق استپي و نيمه
استپي ايران عالوه بر چراي بيش از ظرفيت مرتع مربوط به چراي زودرس نيز ميباشد (عظيمي و
همکاران1390 ،؛ اكبرزاده و ميرحاجي )1381 ،و در اثر تکرار چرا عمال" گياهان کم ارزش جايگزين
گياهان با ارزش و مرغوب شده اند .آگاهي از زمان وقوع مراحل زندگي گياه نقش مهمي در مديريت
مرتع دارد .کاهش اندام هوايي و مواد غذايي ذخيره شده و بر هم خوردن فعاليتهاي فيزيولوژيکي گياه
از اثرات رعايت نکردن زمان مناسب چراي دام و بهرهبرداري بيموقع از گياهان ميباشد لذا تعيين تاريخ
صحيح ورود دام به مرتع جزءِ اولويتهاي اصلي در مباحث مديريت مراتع محسوب ميشود .ولي به
دليل تغييرات و نوسانات ساليانة پارامترهاي آب و هوايي خصوصا" دما نميتوان تاريخ تقويمي مشخصي
را به عنوان تاريخ ورود دام به مرتع تعيين نمود .فنولوژي يکي از مهمترين فرايندهاي گياهي در تعيين
عملکرد نهايي است .بنابراين مدلهاي شبيهسازي فازهاي فنولوژيکي ابزار ارزشمندي براي برنامهريزي
راهبردي گياهي و بهينهسازي توليد علوفه (Park et al., 2019؛ ، )Marra et al., 2018ارزيابي
تاثيرات و تغييرات آب و هوايي است ( .)Gauzere et al., 2019رشد سريع تحقيقات فنولوژي طي
دهههاي اخير اطالعات مهمي در مورد چگونگي واکنش اکوسيستمها به تغييرات آب و هوايي فراهم
کرده که اين تغييرات باعث تغيير در زمان وقايع مهم مراحل فنولوژي گياهان شده است مانند به
تعويق انداختن زمان بذردهي پاييزه و يا پيشرفت رشد رويشي بهاره که به صورت گسترده گزارش شده
است (Gilletal., 2015؛ Jeong et al., 2011؛ Piao et al., 2006؛ .)Menzel et al., 2006
اثرات متقابل بين مراحل فنولوژي و محيط ميتواند براي دنبال کردن اثرات تغييرات شرايط اقليمي بر
روي ويژگيهاي گياهان از جمله توليد علوفه گياهان استفاده شود ( .)Moriondo et al., 2015عوامل
متعددي نيز بر روي تاريخ وقوع مراحل فنولوژي گياهان مؤثرند که شامل درجه حرارت ،ارتفاع از سطح
دريا ،جهت ،طول و عرض جغرافيايي و مواردي ديگر است که تغيير در هر يک از اين عوامل سبب
تغيير در زمان وقوع پديدههاي فنولوژي خواهد شد .تاريخ شروع و خاتمه هر دوره با توجه به تغييرات
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اقليمي بهويژه دماي هوا و رطوبت خاک در سالهاي مختلف متفاوت است .با آگاهي و شناخت از
مراحل فنولوژي ميتوان کنترل ورود و خروج دام ،برنامه چرايي و مدّت بهرهبرداري از مراتع را تنظيم
نمود (عظيمي و همکاران .)1391 ،اقليم اصلي ترين عامل کنترل کننده توسعه گياه است از آن جهت
که گياهان به صورت ذاتي نسبت به تغييرات درجه حرارت پاسخ نشان ميدهند (Gauzere et 2019
 .)al.,از ميان عوامل اقليمي ،رژيم حرارتي بيشترين تأثير را روي مراحل مختلف نمو گياهان دارد و
طبق اصل ثبات حرارتي ،هر گياهي زماني به مرحله خاصي از نمو خود ميرسد که مقدار مشخصي
حرارت از محيط دريافت نمايد .دما از پارامترهاي مهم آب و هوايي است که براي به پايان رساندن تمام
مراحل رشد گياه ،از نظر درجه حرارت روزهاي رشد ضروري است و اندازهگيري ميشود .درجه حرارت
روز-رشد تعداد دفعاتي است که درجه حرارت باالتر از آستانه در يک دوره 24ساعته است و در واقع
يک پيش نياز براي مدلسازي مراحل رشد و نمو گياه؛ استفاده از عامل درجه حرارت به عنوان
اصليترين عامل اثرگذار روي فنولوژي گياه ميباشد ( .)Kanzaria et al., 2015بنابراين در هر مرحله
متوالي نمو ،مقدار معيني گرما الزم است که با توجه به متغير بودن درجه حرارت و طول روز استفاده از
درجه روز رشد ) (GDDجهت تعيين دقيق مراحل مختلف رشد گياه راهکاري مناسب به نظر ميرسد
(حسيني .)1387 ،تأثير دو فاکتور دما و رطوبت بر روي دوره فنولوژي با توجه به فصل رويش و مناطق
رويشي متفاوت است (ميرحاجي و سندگل .)1385 ،در اين رابطه بررسيهاي زيادي در کشورهاي
مختلف انجام گرفته است و فنولوژي گونههاي مرتعي را در خانوادههاي مختلف مورد مطالعه و بررسي
قرار دادند .عظيمي و همکاران ( )1391به بررسي تأثير درجه روز -رشد و رطوبت خاک بر فنولوژي
گونه  Salsola laricinaدر خشکهرود و خجير استان مرکزي پرداختند .آنها اين گونه را در سه دوره
رويشي به مدت سه سال مورد ارزيابي قرار دادند .نتايج نشان داد که حداکثر رشد فعال گياه حدود
 269 – 272روز ميباشد و بهطور متوسط  156-159روز را در مرحله رشد رويشي باقي ميماند.
اسالم و همکاران ) (Aslam et al., 2017به بررسي کارايي مدل درجه روز رشد و دورههاي نوري
در پيشبيني فنولوژي گندم بهاره در پاکستان پرداختند .نتايج تحقيق ايشان نشان داد تغييرات
درجهحرارتي تأثير قابل توجهي در تغييرات دورههاي فنولوژي گندم داشت .مطالعه ايشان همچنين
کارايي مدل  GDDدر پيشبيني تعداد روزهاي رشد رويشي تا مرحله گلدهي کامل و بلوغ کامل گندم
را نشان داد .ویکو و همکاران ) (Vico et al., 2021به بررسي اثر شرايط اقليمي بر فنولوژي گياه
صنوبر و همچنين پيشبيني آن با استفاده از مدل درجه روز رشد در شمال اروپا پرداختند .نتايج
مطالعه ايشان نشان داد درجه حرارتهاي باال موجب پيشروي سريعتر مراحل فنولوژي در بهار و پاييز
ميگردد .نتايج تحقيق ايشان همچنين نشان داد مدل  GDDاز توانايي مناسبي در پيشبيني مراحل
فنولوژي در بين پايههاي گونه صنوبر برخوردار بود.
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امروزه بر کسي پوشيده نيست که روند تخريبي منابع طبيعي روندي صعودي به خود گرفته است و
واقعيت اين است که علم و اطالع کافي براي بهرهبرداري صحيح از اين منبع سرشار در بين مردم و
مصرفکنندگان به حد کافي و کامل وجود ندارد .ازآنجاييکه يکي از راههاي جلوگيري از انهدام مراتع
اطالع از سرشت گونههاي گياهي و آشنايي با زمان آمادگي مرتع به منظور بهرهبرداري صحيح و ارائه
سيستمهاي مناسب بهرهبرداري از آن بوده و يکي از راهحلهاي مناسب براي شناخت از سرشت گياه،
مطالعات فنولوژي گياهي ميباشد .از اين رو با توجه به اهميت مسئله مطرح شده؛ در اين مطالعه هدف
تعيين زمان مناسب چرا از مراتع قشالقي استان گلستان با استفاده مدل دمايي روز-رشد و با بررسي
اثرات دو متغير درجهجرارت و بارندگي بر روي فنولوژي گياهان مهم در اين مراتع است.

از نظر مختصات جغرافيايي مراتع اينچهبرون ،گنبد کاووس و مراوهتپه در حوزه آبخيز اترک و در  54°تا
´ °56 18طول شرقي تا ´ 36° 58تا´ 38° 6عرض شمالي قرار دارند .در اين تحقيق سه سايت فوق به
عنوان معرف مراتع قشالقي استان گلستان انتخاب و گونه هاي Halocnemum ،Artemisia sieberi
 strobilaceumو  Poa bulbosaمورد بررسي قرار گرفتند(شکل .)1
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بر اساس آمار هواشناسي ايستگاه اينچهبرون که از ي ک دوره آم اري  40س اله ( )1365-1395گرفت ه
شده است ،بارندگي متوسط ايستگاه  230ميليمت ر ب وده ک ه در فاص له ماهه اي آب ان ت ا ارديبهش ت
ميباشد .دماي متوسط ساالنه  17/7درجه سانتيگراد ،حداقل و حداکثر مطلق س االنه ب ه ترتي ب  -8و
 39/5درجه سانتيگراد است .اقليم منطقه با استفاده از روشهاي پيشنهادي آمبرژه و دومارتن به ترتيب
خشک معتدل و خشک ميباشد.
در ايستگاه مراوه تپه؛ ميانگين بارندگي ساليانه در محدوده  350ميليمتر است ک ه ح دود  70درص د
آن در ماههاي مهر تا فروردين ميباشد .متوسط دماي ساليانه  16درجه س انتيگراد اس ت ک ه متوس ط
حداکثر دماي ماهيانه  28/5درجه و متوسط ح داقل دم اي ماهيان ه  7/2درج ه س انتيگراد م ي باش د
(خطيرنامني .)1381 ،اقليم اين ايستگاه با استفاده از روش دومارتن داراي اقليم نيمه خشک و بر اساس
روش آمبرژه داراي اقليم خشک معتدل است.
طبق آمار هواشناسي ،ميانگين بارندگي ساالنه در منطقه گنبدکاووس  380ميليمتر است که غال ب آن
در نيمه دوم سال ريزش دارد .متوسط دماي ساليانه  19/08درجهسانتيگراد اس ت .ح داقل و ح داکثر
دماي مطلق ساالنه به ترتيب  -6و  39/5درجهسانتيگراد است .اقليم منطق ه ب ا اس تفاده از روشه اي
پيشنهادي آمبرژه و دومارتن به ترتيب خشک معتدل و خشک است (شکل .)2
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ابتدا گونه هاي مرتعي مورد مطالعه در هر يک از مناطق مطالعاتي با روش تصادفي -سيستماتيک
تعيين سپس پارامترهاي مراحل فنولوژي و ارتفاع گياه ،دماي تجمعي هوا و بارندگي اندازهگيري و
جمعآوري شدند .بر اين اساس جهت آماربرداري مراحل فنولوژي از هر يک از گونههاي A. sieberi,
 P. bulbosa, H. strobilaceumتعداد  10پايه انتخاب و از زمان فصل رويش گياه در هر منطقه
مورد بازديد قرار گرفت .بازديدها در طول دوره رويش هر دو هفته يکبار انجام شد .مراحل مورد نظر
براي ثبت شامل مرحله رشد رويشي ،گلدهي ،بذردهي و شروع خواب دائم زمستانه بود.
ميزان رشد و زمان وقوع مراحل فنولوژي بستگي به مقدار انرژي تجمعي در طول هر مرحله از
توسعه گياه دارد که بدين منظور از آمار هواشناسي نزديکترين ايستگاه به سايتهاي مورد مطالعه
استفاده و درجه حرارتهاي تجمعي يا مقدار انرژي مورد نياز هر يک از مراحل فنولوژي با استفاده از
مقياس درجه روز رشد يا  GDDاستفاده گرديد که مقدار آن از رابطه  1به دست ميآيد.
رابطه 1

که در اين رابطه  GDDدرجه روز رشد تجمعي الزم جهت تکميل شدن هر مرحله از فنولوژي گياه و
دماي پايه (درجه حرارت حداقل يا صفر بيولوژيک) دمايي است که در آن ميزان فعاليت گياه صفر
است.
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بره تاغ ( )H.strobilaceumگياهي چندساله ،بوتهاي و بهندرت درختچهاي به ارتفاع  25تا 50
سانتيمتر  ،اغلب به قطر تاج تا  80و گاهي تا  100سانتيمتر ،ساقه از پايين منشعب به رنگ سبز تا سبز
متمايل به زرد ،انشعابات بندبند ،انشعابات جوان گوشتي و کوتاهتر ،برگها تحليل رفته ،گلآذين سنبله
مانند ،گلها کوزهاي و سبز فام ميباشد .بره تاغ عالوه بر مقاومت نسبت به غرقابي مقاومت باالئي نسبت
به شوري خاك دارد که عامل مهمي در نزديکي جامعه اين گياه به پاليا است .اندام هوائي سبز گياه
مورد پسند دامها جهت چرا نمي باشد و جزء گياهان با کالس  IIIخوشخوراکي است ولي از اواخر پاييز
و در طول زمستان مورد چرا قرار ميگيرد و ارزش رجحاني آن به ترتيب براي شتر ،بز و گوسفند است.
از کاربردهاي مهم اين گونه ميتوان به تامين علوفه دامها در فصول پائيز و زمستان ،حفاظت از
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گونههاي خوشخوراك در داخل تاج پوشش خود به عنوان گونه پرستار ،ايجاد محيط مناسب براي
زيست حيوانات و پرندگان همچنين نقش آن در حفاظت خاك اشاره کرد .در منطقه مورد مطالعه اين
گونه با توجه به تغييرات درجه حرارت داراي مراحل فنولوژيک متفاوتي طي سالهاي مختلف است.
گونه  P.bulbosaگياهي است چندساله ،از خانواده گندميان ،علفي ،به طول  10تا  50سانتيمتر که
توسط بذر و پياز تکثير ميشود .داراي ساقههاي راست ،صاف و بدون کرک ،قاعده ساقهها نسبتا متورم
و داراي پياز ،برگها باريک ،صاف ،نوک تيز و داراي زبانک غشايي مثلثي است .گلآذين بهصورت
پانيکول فشرده مستطيلي ميباشد و جزء گياهان با کالس  IIخوشخوراکي است .نظر به اهميت اين
گونه از نظر علوفهاي و مرتعي ،پراکندگي و گسترش جهاني در شرايط مختلف محيطي ،همچنين
رويش آن در فصل زمستان ،جلوگيري از فرسايش خاك و نيز مشاهده پديده زندهزايي يا تکثير رويشي
در آن همواره مورد توجه گياه شناسان واقع شده است .اين گونه نسبت به چراي سنگين و متناوب
حساس بوده و سريعًا از ترکيب گياهي حذف ميشود ،اما در صورت استراحت دادن به مرتع با توجه به
تکثير جنسي و غيرجنسي (تکثير از طريق ريزوم) ميتواند زادآوري خود را عليرغم چراي شديد حفظ
نمايد (مقيمي.)1384 ،
گونه  A.sieberiگياهي است ،بوتهاي ،کاموفيت به ارتفاع  30- 10سانتيمتر ،به رنگ سبز مايل به
سفيد نقرهاي و بسيار منشعب با شاخههاي پراکنده و به طول  30تا  50سانتيمتر ،برگهاي پاييني
بهطور شانهاي ،بريده شده و قطعات کشيده باريک و کوتاهي را به وجود ميآورند ،درصورتي که
برگهاي روي ساقه بااليي کوچکتر است .در هر اجتماع گل دو تا چهار گلچه به رنگ زرد وجود دارد.
جز گياهان با کالس خوشخوراکي  IIمي باشد که به دليل دارا بودن اسانس در زمان سبز بودن مورد
استفاده دام قرار نمي گيرد و معموال پس از اولين بارندگي پاييزه مورد چرا قرار مي گيرد .اين گياه
رويش خود را از اواخر اسفند و اوايل فروردين ماه شروع مينمايد .گاهي جوانههاي رويشي جلوتر از اين
تاريخ نيز فعال بوده ولي رشد قابل توجهي از خود نشان نميدهند.
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گونه  H.strobilaceumيک گياه بوتهاي و از عناصر اصلي سازنده تيپ گياهي در منطقه اينچه برون
بهحساب ميآيد .با توجه به نتايج مدل دمايي روز-رشد مجموع مراحل رويشي و زايشي (رشد فعال)
اين گونه بين  260تا  273روز متغير بود .مجموع انرژي گرمايي دريافتي هر مرحله در سالهاي بررسي
نيز داراي اندکي تفاوت شد .طول مرحله رشد رويشي بيشتر از بقيه مراحل ثبت گرديده که مقدار آن
در سالهاي  94و  95به ترتيب برابر  181و  188روز و ميزان تجمع حرارتي در اين دو سال به ترتيب

مژگان سادات عظیمی و مهرناز حقدادی

برابر  2048/63و  2062/06درجه روز رشد بود (جدول  .)1مراحل فنولوژي اين گونه با توجه به ميزان
بارندگي و دما در سالهاي مورد مطالعه در شکل  3و  4نشان داده شده است.

H.strobilaceum

H.strobilaceum

)(GDD
سال

H.strobilaceum

1394
بارندگي

1395

مراحل فنولوژي

GDD
)(˚c

()mm

مرحله رويشي
مرحله گلدهي

4553/3
1125/65

60/9
48/3

181
46

مرحله بذردهي

466/95

48/2

33

427/45

جمع رشد فعال

2048/63

157/4

260

2062/06

بارندگي

مدت (روز)

GDD
)(˚c

()mm

4691/9
1066/85

99/7
13/7

188
48

27/2

37

140/6

273

مدت (روز)

سالهای  94و  95بهترتيب برابر  1266/85و  1423/91درجه روز رشد بود (جدول  ،2شکل  5و .)6
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بررسي گونه  P. bulbosaدر دو سال مورد نظر در سايت مراوهتپه نشان داد که مجموع مراحل رويشي
و زايشي (رشد فعال)  176تا 193روز بود .در اين ميان بيشترين رشد فعال مربوط به سال 1395
محاسبه گرديد همچنين بيشترين مدت مرحله رشد رويشي اين گياه نيز مربوط به همين سال بود،
بطوریکه مدت  121روز را گياه در اين مرحله باقي ماند .ميزان تجمع حرارتي در مرحله فوق در

نشريه حفاظت زيست بوم گیاهان /دوره نهم ،شماره نوزدهم ،پايیز و زمستان 1400

P. bulbosa

P. bulbosa
)(GDD
سال

P. bulbosa

1394
بارندگي

1395

مراحل فنولوژي

GDD
)(˚c

مرحله رويشي
مرحله گلدهي

1266/85
750/5

()mm
134/2
4/7

116
33

مرحله بذردهي

798/3

3

27

878

جمع رشد فعال

938/55

141/9

176

1093/1

بارندگي

مدت (روز)

GDD
)(˚c
1423/91
977/4

()mm
206/4
49/7

121
41

10

31

266/1

193

مدت (روز)
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گونه  A.sieberiمربوط به مناطق دشتي و معرف مناطق استپي است .مجموع مراحل رويشي و زايشي
(رشد فعال) اين گونه در منطقه مورد مطالعه  274تا  280روز متغير محاسبه گرديد .مجموع انرژي
گرمايي دريافتي هر مرحله در سالهاي مورد بررسي نيز تفاوت کمي داشت .طول مرحله رشد بذردهي
کمتر از بقيه مراحل ثبت شد که مقدار آن در سالهاي  94و  95به ترتيب برابر  271و  234/45روز و
ميزان تجمع حرارتي به ترتيب برابر  6214/83و  6110/347درجه روز رشد محاسبه شد (جدول ،3
شکل  7و .)8

مژگان سادات عظیمی و مهرناز حقدادی

A.sieberi

A.sieberi

)(GDD
سال

A.sieberi
1395

1394

بارندگي

مراحل فنولوژي

GDD
)(˚c

بارندگي)(mm

مدت (روز)

GDD
)(˚c

)(mm

مرحله رويشي

4800/82

102/4

190

5000/09

206

200

مرحله گلدهي

1143/1

137

59

875/8

78

54

مرحله بذردهي

271

40/1

25

234/45

32/8

26

جمع رشد فعال

6214/83

279/5

274

6110/347

316/8

280

مدت (روز)

191

] [ Downloaded from pec.gonbad.ac.ir on 2023-01-09

با آگاهي و شناخت از مراحل فنولوژي ميتوان ورود و خروج دام ،برنامه چرايي و مدت بهرهبرداري از
مراتع همچنين آمادگي مرتع را تعيين نمود (  .)Brownsey et al., 2017اين تحقيق در سه سايت
مطالعاتي و بر روي سه گونه مرتعي در دو سال متوالي  1394و  1395انجام شد .بهطور کلي نتايج اين
تحقيق نشان داد که آغاز و پايان مراحل فنولوژي گونههاي مورد بررسي در سالهاي مختلف متفاوت
است .به طوري که مراحل فنولوژي يک گونه تحت تأثير شرايط اقليمي به ويژه دما و بارندگي قرار
ميگيرد و شروع رشد رويشي گونه در زمان مناسب بودن رطوبت و افزايش درجه حرارت محيط صورت
ميگيرد و گونههاي مورد مطالعه زماني شروع به رويش نمودند که حداقل درجه حرارت هوا به باالي
صفر رسيده باشد .ميرحاجي و همکاران ( )1389نيز در تعيين مراحل فنولوژي چهار گونه از گندميان

نشريه حفاظت زيست بوم گیاهان /دوره نهم ،شماره نوزدهم ،پايیز و زمستان 1400

در ايستگاه تحقيق همند اب سرد به اين نتيجه رسيدند که گونههاي گندمي زماني که درجه حرارت
صفر و باالي صفر بود شروع به رشد کردند.

192

] [ Downloaded from pec.gonbad.ac.ir on 2023-01-09

طبق نتايج ،شروع رشد رويشي گونههاي  A.sieberiو  H.strobilaceumاز اواخر هفته سوم تا هفته
چهارم ماه اسفند و شروع رشد رويشي گونه  P. bulbosaدهه اول ماه دي بود .علت متغير بودن زمان
شروع رشد رويشي ،تفاوت ميانگين دماي ماهها در سالهاي مختلف است .با وجود اينکه درجه حرارت
در مطالعه فنولوژي گياهان از فاکتورهاي اصلي به شمار مي رود اما در اثر تغييرات شرايط جوي از
سالي به سال ديگر تغيير کرده و همين امر موجب کاهش دقت در تعيين تاريخ مراحل فنولوژي
ميگردد (عظيمي و همکاران .)1391 ،بهعنوان مثال گونه  P. bulbosaدر سال  10 ،1394روز زودتر
از سال  95رشد رويشي خود را آغاز کرده ،اين تسريع در رشد در سال  1394را ميتوان به افزايش
دماي هوا و گرم شدن زمين نسبت داد .با توجه به شکل  2ميانگين دما در ماه دي سال  94سه درجه
سانتيگراد بيشتر از سال  95بوده است .دما و تغييرات آن در فصول مختلف سال از مهمترين عوامل
مؤثر بر ظهور مراحل مختلف فنولوژي در گياهان مختلف است که با تحقيقات ویکو و همکاران (Vico
) et al., 2021مطابقت دارد نتايج تحقيق ايشان نشان داد كه ارتباط دادن تاريخ بروز پديدههاي
فنولوژي گياه با متغيرهاي اكولوژيكي بخصوص اقليمي و بهويژه دما ميتواند در پيشبيني زمان ظهور
آنها مهم و كارساز باشد .در دو گونه  A.sieberiو  H.strobilaceumدر سال  94به علت بيشتر بودن
ميانگين دما نسبت به سال  95رشد رويشي زودتر آغاز شد .نتايج به دست آمده با نتايج روتزر و
همکاران ( )Rötzer et al., 2000همچنين دياز و همکاران ( )Diaz et al., 2020مطابقت دارد که
بيان کردند با افزايش يک درجه دماي هوا ،رشد رويشي گياهان در حدود يک هفته زودتر اتفاق
ميافتد .فنولوژي گياهان و درختان در زون شمالي و مناطق معتدله بهوسيله درجه حرارت تنظيم
ميشود و اين درجه حرارت بر زمان شروع فصل رويشي و همچنين طول مدت دوره مراحل رويشي
اثرگذار است (  .)Kramer et al., 2000عوامل زيادي در وقوع پديدههاي فنولوژي گونههاي گياهي
سهيم هستند يکي از اين عوامل درجه روز-رشد است که داراي ويژگيهاي مثبتي نيز مي باشد و چون
کارايي بااليي دارد و نياز به داده هاي ورودي کمتري دارد مي توان از آن به عنوان مدلسازي مراحل
مختلف رشد گياه استفاده کرد .همچنين مي توان مراحل مختلف فنولوژي در مديريت مرتع را با
استفاده از آن پيشبيني کرد .طبق نتايج به دست آمده مراحل مختلف فنولوژي در سالهاي مورد
بررسي داراي ميزان حرارت تجمعي ) (GDDيکساني نبودند و اندکي تفاوت در آنها مشاهده شد.
نحوه آماربرداري هم در ايجاد تفاوت در ميزان حرارت تجمعي مي تواند ،موثر باشد زيرا آماربرداري از
مراحل مختلف فنولوژي به طور متوالي و پشت سرهم مقدور نبوده و به طور متوسط هر دوسه هفته
يکبار انجام گرديد که همين فاصله زماني موجب تداخل مراحل فوق شده و اين تفاوت را در ميزان

مژگان سادات عظیمی و مهرناز حقدادی

حرارت تجمعي به وجود آورده بود .اين يافته با نتايج ميرحاجي و همکاران ( ،)1389عظيمي و همکاران
( ،)1391عظيمي و همکاران ( )1390که در مراتع خشک و نيمه خشک بر روي مراحل فنولوژي
گونههاي مرتعي انجام شده است؛ مطابقت دارد.
با توجه به نتايج اين تحقيق براي کليه گونههاي مورد بررسي اين حالت مشاهده شد که اين
تغييرات تابعي از شرايط اقليمي بهويژه درجه حرارت هوا ميباشد ،نتايج اين قسمت به مقدار زيادي با
يافتههاي عظيمي و همکاران ( ،)1391دياز و همکاران ( )Diaz et al., 2020مطابقت دارد .به طور
مثال در بياني جزئيتر نتايج تحقيقات کنشلو و عامري ( )1391که به بررسي گونه آتريپلکس در مراتع
استان سمنان براي مديريت مطلوب چرا پرداختند ،نشان داد که مراحل فنولوژي در دامنههاي مختلف
و سالهاي مختلف (ترسالي  ،خشکسالي) با هم متفاوت است .همچنين بررسي هاي انجام شده نشان
داد که عوامل رويشگاهي از جمله (حرارت رطوبت و فيزيوگرافي) نقش زيادي در ايجاد مراحل
فنولوژيکي دارند اما نقش درجه حرارت پر رنگ تر از بقيه است.
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در منطقه اينچهبرون زمان چرا از اول آذر تا پايان اسفند است که به دليل عدم همزماني فصل چرا
با دوره رويش گياهان ،بيش از  85درصد علوفه مورد استفاده بهصورت خشک است .تنها علوفه توليدي
از گياهان يکساله بهصورت سبز مورد چرا قرار ميگيرد .همچنين در زمان رويش گياهان که دامهاي
چرا کننده (گوسفند و بز) از مرتع خارج ميشوند ،شتر در مرتع رها ميشود که از علوفه تر مرتع
استفاده ميکند .بنابراين پس از بررسيهاي انجام شده ميتوان چنين نتيجه گرفت که مراتع مرواه تپه
که جز مراتع قشالقي استان گلستان محسوب ميشوند که اين مراتع مورد استفاده دامداران محلي و
مراتع همجوار مورد استفاده عشاير کرد خراسان شمالي قرار گرفته و از نظر بازه زماني تعيين شده براي
ورود و خروج دام مشکلي وجود ندارد و اکثر گياهان منطقه ميتوانند دوره رويشي خود را پس از خروج
دام از مرتع کامل کنند اما مشکل اصلي مراتع مرواه تپه چراي زود رس و خارج از فصل ميباشد .در
بهار نيز به علت سرماي زود رس و کمبود آب شرب دام دامداران از مرتع خارج ميشوند و تنها در
سالهايي که مقداري آب شرب دام وجود دارد براي مدت کوتاهي سکونت دارند .در اين تحقيق مشخص
شد رشد گياه تابعي از مجموع دماهاي روز -رشد و بارندگي تجمعي در طول فصل رويش ميباشد لذا
پيشنهاد ميگردد براي پيشبيني مراحل رشد و فنولوژي گياه و تخمين زمان ورود و خروج دام از
شاخصهاي اقليمي استفاده شود .آذرنيوند و همکاران ( )1389در تحقيقي بر روي فنولوژي گونه
 Bromus tomentellusبيان کردند که مطالعه فنولوژي گونههاي گياهي با هدفهاي مختلفي انجام
ميشود که يکي از انها مديريت درست سيستم و نظام چرايي است .بنابراين بايد براي زمان مناسب
ورود و خروج دام به ثبت اطالعات دوره هاي رويشي گياه از جمله تاريخ شروع رشد ،گلدهي ،بذردهي،

نشريه حفاظت زيست بوم گیاهان /دوره نهم ،شماره نوزدهم ،پايیز و زمستان 1400

توجه بيشتري شود .همچنين بجاي در نظر گرفتن حد بهرهبرداري ثابت و نوسان زياد ظرفيت چرايي
در سالهاي مختلف با لحاظ نوسان کمظرفيت چرايي ،با استفاده از شاخصهاي مهم اقليمي ،توليد
بلند مدت مرتع تعيين و محاسبه ظرفيت درازمدت مرتع جايگزين محاسبه ظرفيت کوتاهمدت مرتع كه
در سال اندازهگيري اعتبار داشته است ،گردد ،تا در مديريت و برنامهريزي ،برآورد ميزان توليد درازمدت
مرتع ,ميزان بهرهبرداري از مرتع ،تعيين ظرفيت چرايي و بخصوص تصميمگيري در مواقع خشکسالي
مورد كاربرد قرار گيرد که با نتايج احساني ( )1386مطابقت دارد.
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آذرنيوند ،ح ،.اصفهاني ،م.ت ،.بصيري ،م ،.سعيدفر ،م ،.زارع چاهوکي ،م.ع .1389 .تعيين فنولوژي گونه
 Bromus tomentellusبا استفاده از روش درجه روز_رشد .مجله پژوهشهاي آبخيزداري
(پژوهش و سازندگي).1-6 :89 ،
اکبرزاده ،م ،.ميرحاجي ،س .1381 .بررسي چند گونه مهم مرتعي در منطقه پلور .مؤسسه تحقيقات
جنگلها و مراتع .مجموعه مقاالت تحقيقات مرتع و بيابان.140-121 :7 ،
احساني ،ع .1386 .تعيين شاخص رويشگاهي بهمنظور برآورد توليد بلندمدت مرتع در مناطق استپي
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