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 پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران-فصلنامة علمي

 )1389 (362-376، صفحة 3 ، شمارة17جلد 

 
 از گندميان  گونهچهارفنولوژي  در تعيين مراحل  (GDD)درجه روز رشد كاربرد

 آبسرد در ايستگاه تحقيقات مراتع همند
 

 4و سهيال نوري 3محمدحسن قاسمي ،2عباسعلي سندگل ،  *1تقي ميرحاجي

  كشورقات مرتع، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتعي، بخش تحقي پژوهشكارشناس ارشدسنده مسئول، ي نو-*1
 Mirhaji@rifr- ac.ir: كيپست الكترون        

 قات مرتع، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشوري، بخش تحقيار پژوهشي استاد-2
 تحقيقات جنگلها و مراتع كشورقات مرتع، مؤسسه يتحق  بخش،ي كارشناس ارشد پژوهش-3
  مربي، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه زابل-4
 

 10/09/88 :  تاريخ پذيرش                              06/04/88 :تاريخ دريافت
 

 چكيده
در    Stipa capillataو ,Stipa bromoides, Elymus transhyrcanus, Elytrigia libanotica  گونـه مرتعـي  چهـار فنولـوژي  

از .  قرار گرفتبررسي مورد 86 تا 82 سال سال ازمدت پنج به كيلومتري شرق تهران   70و در   ايستگاه تحقيقات مراتع همند آبسرد      
 چهار مرحلـه فنولـوژي   ، از روز يكبار15 هر غيرفعالفصل و در  ش هر هفته يكباريدر فصل روپايه انتخاب و  20 هر گونه تعداد

. بـرداري انجـام گرفـت      يادداشـت  رشد مجدد پـائيزه    و و بلوغ بذر  شدن   ، شيري هي، گلد رويشي رشد    و شروع رويش  :مهم شامل 
حـرارت   ،تفسير و براي هر مرحله    ) بارندگي دما و (و با استفاده از آمار اقليمي     آوري   سال جمع   پنج دربه فنولوژي   هاي مربوط    داده

هاي  پديدهو معرفي  شناخت ،هدف از بررسي . شد محاسبه(Growth Degree Days)  يا مجموع درجه روزهاي رشد الزمتجمعي
مجمـوع درجـه    و  مراحـل فنولـوژي     خ وقـوع    يتـار  براساسو مديريت مزرعه    استفاده در مديريت چراي دام       هتجي  ژمهم فنولو 
 تغييـرات   زمان شروع و خاتمه رويش در سالهاي مختلف متفاوت بـوده و ايـن              د كه اد نتايج نشان    .باشد  مي روزهاي رشد حرارت  

تـر از سـالهاي     فنولوژي طـوالني دورههاي مورد مطالعه در سالهاي خنك داراي          كليه گونه كه   يطور  به. باشد  تابع درجه حرارت مي   
 يكـسان محاسـبه     "اها در سالهاي مختلـف تقريبـ        حرارتهاي تجمعي مورد نياز كليه مراحل فنولوژي گونه        اما. گرم و خشك بودند   

، 3/833ترتيـب برابـر     بـه 86و  85، 84، 83، 82 در سالهاي Elytrigia libanotica  گونه"المث . هستندته و داراي اندكي تفاوشد
 و  8/1344،  0/1355،  8/1342،  1/1342و    بـراي مرحلـه رشـد علفـي        (GDD)  درجه روز رشـد    3/846 و   0/832،  0/834،  8/830
 رشد فـوق را     هايمجموع درجه روز  گياه فوق    ،رت ديگر عبا   به .داشتنياز   ،براي مرحله گلدهي   (GDD) درجه روز رشد   3/1346

 بررسيمختلف  در سالهاي   به نوع گونه و شرايط جوي       ا توجه   شروع رويش ب   .شدن بذر شود   وارد مرحله شيري   بتواند  تا نياز دارد 
  از آن پس رشد    ، ادامه داشت  تا اوايل مرداد  آنها  رشد فعال    . فروردين متغير بود   ايلتا او  دوم اسفند     از نيمه  "متفاوت بوده و معموال   

 . داشتندپائيزه مجدد رشد ها  گونه ،ترساليدر پائيز در  و  متوقف شدآنها
 
 . بذر، ايستگاه همندبلوغ، گلدهي،  رويشيرشد، حرارت تجمعي، فنولوژي: هاي كليديواژه
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363 3، شمارة 17ان جلد فصلنامة تحقيقات مرتع و بيابان اير

 مهمقد
شناسي يكي از مباحث علم اكولوژي يا پديدهفنولوژي 

از زمان شروع رويش تا ياه  زندگي گدورهدر آن است كه 
تاريخ . دگير مورد بررسي قرار مي خواب دائم زمستانه

ژه ويهبا توجه به تغييرات اقليمي بهر دوره خاتمه و  وعشر
 مختلف متفاوت دماي هوا و رطوبت خاك در سالهاي

 توان  ميفنولوژيمراحل  ازشناخت  با آگاهي و .باشد مي
ايي و مدت ، برنامه چركنترل ورود و خروج دام

اكبرزاده و ميرحاجي، ( برداري از مراتع را تنظيم نمود بهره
 از آنجايي كه مراحل فنولوژي تابع درجه حرارت .)1381

بوده و با سرد و گرم شدن هوا رشد گياهان دير يا زود 
گردد و با اين توصيف تاريخ دقيق شروع و شروع مي

 در مراحل فنولوژي .دهدخاتمه مراحل را به ما نمي
. كندبيني پيروي ميگياهان از يك الگوي منظم و قابل پيش

عنوان ابزاري براي ارزيابي كيفي توان بهبيني مياز اين پيش
 در يبا تعيين مراحل فنولوژ. شرايط رويش استفاده نمود

 و كل يمرحله فنولوژ  هريهر منطقه و دانستن نياز حرارت
 ازجمله يزراع ل بهئ از مسايتوان بسياردوره رشد گياه مي

 به موقع، زمان مناسب يكاشت مناسب، آبيار تاريخ
بيماريها و انتخاب  مبارزه با آفات و زمان مناسب برداشت،

ارقام مناسب در بهترين زمان ممكن انجام و بيشترين توليد 
  ).1361-1384حسيني، (  داشتيمحصول زراع را از

ر را ي تأثنيشتري بيم حرارتي، رژيمياقل ان عواملياز م
ثبات  اهان دارد و طبق اصلي مراحل مختلف نمو گيرو

 از نمو خود ي به مرحله خاصي زمانياهيگ ، هريحرارت
افت يط دريرسد كه مقدار مشخص حرارت از محيم

 گرما يينمقدار مع  نمو،ين در هر مرحله متواليابرابن .دينما
بودن درجه حرارت و طول  ريالزم است كه با توجه به متغ

اه، استفاده از ي گيق مراحل فنولوژين دقيوز و عدم تخمر

ق مراحل مختلف ين دقييعتجهت  (GDD) روز رشد درجه
  ).1361-1384ني، يحس( ستي ضرورياه امري گيفنولوژ

  كه واحدهاي درجه رشد(GDD) درجه روزهاي رشد
(GDUs) بردن به ست براي پيشود ابزارينيز ناميده مي

 (GDD)ره درجه روزهاي رشد باالخ. مراحل فنولوژي
گيري تجمع حرارت در واحدهاي مورد استفاده در اندازه

طول زمان هستند كه اگر براي گياهي در يك نقطه روي 
كره زمين محاسبه گردد قابل تعميم براي ساير نقاط 

 .خواهد بود
 فصل رويش دما و رطوبت با توجه بهدو فاكتور تأثير 

 در ارتفاعات و كهطوريب .و مناطق رويشي متفاوت است
استپي سرد در ابتداي فصل رويش كه رطوبت مناطق نيمه

درجه  ،زمستانه تأمين است جوي خاك در اثر ريزشهاي
 رد،كننده را در شروع رويش داهوا نقش تعيينحرارت 
خشك كه درجه گرم و  در فصل پائيز و در مناطق برعكس

قش ن رطوبت ،استفراهم براي رشد گياه هوا حرارت 
 سيهايربر رابطهاين در . گياه دارد نموو  در رشد يمهم

فنولوژي  واست  شده در كشورهاي مختلف انجام زيادي
هاي مختلف مورد مطالعه و  هاي مرتعي را در خانواده گونه

 بسياري توسطدر ايران نيز بررسيهاي . ندا هبررسي قرار داد
 بشرح زير  برخي از آنهاآمده كه نتايجن بعملامحقق
  :)1382سندگل، ( باشند مي

 گونه 11فنولوژي مطالعه ) 1352( بنوان و همكاران
در ايستگاه تحقيقات مراتع را بومي و غيربومي  مرتعي

 انجام مدت سه سال استپي سرد به با اقليم نيمههمند آبسرد
رشد گياهان تابع درجه حرارت  نشان داد كه نتايج .دادند

 . داشتند را رشد رويشيبوده و در ماههاي گرم بيشترين
هاي موجود  فنولوژي درختان و درختچه) 1363( خاتمساز

 و دماي هوا را  نوشهر را بررسي نمودياه شناسيباغ گدر 
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364 … در تعيين (GDD)كاربرد درجه روز رشد

) 1372(  هويزه.در ظهور مراحل فنولوژي مؤثر دانست
و جهت اصالح را  Cymbopogon olivieriفنولوژي گونه 

 ،سي قرار داد مورد برر گرم خوزستانيمراتع استپاحياء 
 درجه حرارت مانند  گوناگوني عوامل كهنتايج نشان داد

. مؤثرندخاك در بروز مراحل فنولوژي رطوبت هوا و 
 فنولوژي گونه قيچ) 1381( بانكارهشنجفي 

(Zygophyllum atriplicoides)  مراتع استپي گرم دررا، 
 ي مختلفارتفاعطبقات  در ،خليج عماني استان هرمزگان

در را حل فنولوژي ارم و تاريخ وقوع ه قرار دادهموردمطالع
 در ه حرارت هوا و بارندگي تغييرات درجهبدو منطقه 

 .نسبت داد سالهاي مختلف
 گونه مرتعي را در ايستگاه 8فنولوژي ) 1377(قصرياني
وقوع  انجام داد ومدت سه سال به كردستان خركه استان

ا نسبت به كوهستاني رتع افنولوژي گياهان مهم مرمراحل 
. تغييرات درجه حرارت هوا و بارندگي مشخص كرد

  گونهپنج فنولوژي در بررسي ) 1385 و 1378( يرحاجيم
ا ر  و تهرانسمنانهاي استاندر و پنج گونه گندميان درمنه 

درجه حرارت مورد بررسي قرار داد و نتيجه گرفت كه 
و  شتهدا در ظهور مراحل فنولوژي هوا نقش مؤثري

هاي گندميان در  رشد براي گونهروزهاي ه مجموع درج
) 1379( سعيدفرهمچنين .  يكسان بود"هر مرحله تقريبا

 6در ايستگاه حنا استان اصفهان مدت سه سال فنولوژي 
فنولوژي چند ) 1381( ميرحاجي اكبرزاده و ،گونه مرتعي

 نه مهم مرتعي در منطقه پلور را مورد بررسي قراروگ
مراحل فنولوژيك در طول تفاوت ن نيز ااين محقق .دادند

 . سالهاي مختلف را به درجه حرارت هوا نسبت دادند
تعيين دقيق  كه ندداد نتايج تحقيقات انجام شده نشان 

نياز به بررسي دقيق فنولوژي تاريخ ظهور مراحل مختلف 
خصوص درجه حرارت هوا   و تابع شرايط اقليمي بهداشته

 درجه نوسانف بسته به در سالهاي مختلبنابراين . باشد مي
مرحله   روز براي هرتعداد يا ورهد طول ،حرارت هوا

اما ميزان انرژي گرمايي مورد نياز هر مرحله  .بودمتغير 
با  بنابراين .باشد فنولوژي در سالهاي مختلف ثابت مي

توان  مي (GDD) درجه روزهاي رشدمعيار استفاده از 
وژي را بطور تاريخ ظهور و طول دوره زماني مراحل فنول

ات زيادي قدر اين زمينه نيز تحقي. بيني كرددقيق پيش
 .  استانجام گرفته

ــ ــي ) 1382( منؤمـ ــان و در بررسـ ــوژي درختـ فنولـ
 نتيجه  ، چنين هاي زينتي باغ گياهشناسي ملي ايران      درختچه

ــدهي  ــه گل ــان ظهــور مرحل ــه زم ــوريگرفــت ك ــاه ت   گي
)(Lagerstroemia indica ــا ــايه و آفت ــه س بي  در دو نقط

 روز  20 تـا    10هايي كه در آفتاب بودند       پايه  و دبويكسان ن 
طبـق   .رفتنـد  هايي كه در سايه بودند به گـل       زودتر از پايه  
ايـن تفـاوت ناشـي از تفـاوت مجمـوع           آمده  نتايج بدست 

سـايه و آفتـاب     شـرايط   انرژي حرارتي دريـافتي گيـاه در        
 .است
مداوم و سيستم چرايي دو  ياثرها) 1382( ندگلس
هاي چراي سنگين، متوسط، سبك و بدون  شدتبا بي تناو
طي يك دوره  Bromus tomentellusفنولوژي  را بر چرا

 يبين اثرهاكه  چنين نتيجه گرفت ه ومطالعه نمودرويشي 
ها تفاوت  فنولوژي گونه  بر روي چراييهايسيستم
درجه حرارت روزهاي مقدار و  داري وجود نداشت معني
فنولوژي در سيستم چراي مراحل مختلف ) GDD( رشد

همچنين براي . مداوم نيز مانند سيستم چراي تناوبي بود
 .Festuca altaica Trin. شروع رويش و رشد علفي گياه

 ه روز رشد توسطجدر 400  برابر تجمعيميزان حرارت
Romo & Eddleman (1995) تعيين گرديد. 
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365 3، شمارة 17ان جلد فصلنامة تحقيقات مرتع و بيابان اير

 يبرا معرفي آنها ،ارزيابي نباتات مرتعيهدف از 
هاي مهم   و شناخت پديدهر آگرونومي مرتعتوسعه د
هت استفاده در مديريت چراي دام و مديريت جفنولوژي 

مزرعه براساس تاريخ وقوع و مجموع درجه حرارت 
  . باشد روزهاي رشد مي

 
 مواد و روشها
در واقع ايستگاه تحقيقات مراتع همندآبسرد اين تحقيق در 

 ران فيروزكوه كيلومتري شرق تهران، در مسير جاده ته70
  ايستگاه به ترتيبطول و عرض جغرافيايي.  شدانجام

شمالي و   درجه35° 40 9ًَ  درجه شرقي و°52 15َ  25ً 
اين منطقه در . باشد  متر مي1960ارتفاع آن ازسطح دريا 

 . كوه البرز با شيب ماليم واقع شده است دامنه جنوبي رشته
 حاشيه محدوده مورد مطالعه به لحاظ قرارگرفتن در

 از بخشيجنوبي ارتفاعات البرز و نيز مجاورت با 
خشك  هاي ايران مركزي، داراي آب و هوايي نيمه دشت
 آب و هوايي اين ناحيه در يهاثيرأترين ت مهم. است

اي و سرد قطبي  ها مربوط به جبهه هواي مديترانه زمستان
ها مربوط به جبهه هواي  از غرب و شمال و در تابستان

پيكال شرقي و جنوبي است كه اين منطقه را بري و ترو
 ).1384ي و همكاران، ئشكو( دهد ثير قرار ميأتتحت

شد نجام از آمار اقليمي ايستگاه ابا استفاده اين بررسي، 
كه اغلب بارش آن بصورت برف در طول ماههاي آذر، 

از نظر اقليمي جزء ) 1جدول ( دي، بهمن و اسفند است
. شود محسوب مي) Sub steppic(استپي سرد  منطقه نيمه

 داراي تابستان كوتاه و معتدل و زمستاني طوالني و منطقه

 روز و طول 120 ش ازيبطول دوره يخبندان . سرد است
 ). 2جدول ( باشد  چهارماه ميش ازي بدوره خشكي

داراي مقدار  اي و خاكهاي قهوه خاك ايستگاه جزء
  ودباش متري مي سانتي80-100 در عمقزيادي آهك 

بافت  كه ازنظر مواد آلي فقير وبوده  7/7اسيديته آن برابر 
 . است(Clay loam) سنگينآن نيمه
اواخر ياهان خانواده گندميان  رويش گكه اين بهتوجه با 
مطالعه فنولوژي  ، بر اين اساس.شود  ميآغاز زمستان

 چهار در ، همند آبسردايستگاهگياهان موجود در خزانه 
 به 1386 سال  آذرتا 1381فند سال دوره رويش از اس

 :هاي مورد مطالعه شامل  گونه.گرفتانجام سال پنج مدت 
Stipa bromoides, Elymus transhyrcanus, Elytrigia 

libanotica, و Stipa capillataبود . 
  دومدههاواخر  از و انتخاب گونه پايه از هر 20 تعداد

دوره رويش در طول  .شروع شدبازديد  1381 سال اسفند
كندي انجام  هبي كه فعاليت گياه ا و در دوره هر هفته يكبار

و گرديد  بازديد ها  هر دو هفته يكبار از پايهگرفت مي
 .و در فرمهاي مختلف وارد شديادداشت مراحل فنولوژي 

گلدهي،  رشد علفي،  واين مراحل شامل شروع رويش
 . دبو رشد مجدد پائيزه و بذر شدن و رسيدنشيري
مجموع درجه  براي تعيين  ايستگاهز آمار هواشناسيا

مختلف مراحل يا ميزان انرژي گرمايي الزم براي حرارت 
از مقياسي به نام درجه كار  براي اين.  استفاده شدفنولوژي

 كه به اختصار Growth Degree Days رشد يا هاي روز-
GDD 1379سعيدفر، ( شداستفاده ه شد  نشان داده(.  

 

Tmax =رجه حرارت حداكثر دTmin                                                                                                             + Tmax 
Tmin  =معادله                                                   درجه حرارت حداقل]Tbase -   -------------------[∑   GDD= 

Tbase = 2                                                                              يهدماي پا 
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366 … در تعيين (GDD)كاربرد درجه روز رشد

 در طول اجراي طرحايستگاه تحقيقات مراتع همند آبسرد پايگاه كليماتولوژي  )مترميلي(  ماهانهآمار بارندگي -1 جدول
جمع 
 ساالنه

ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور فروردين  سال مهر آبان آذر دي بهمن اسفند

389 0 1 0 17 51 79 68 70 12 5/68 5/22  0 1381-82 

325 5 0 64 5/17  28 5/53  26 5/32  55 5/24 9 0 1382-83 

5/386  5/3  5/15  0 5/17  18 20 97 55 41 35 74 10 1383-84 

5/361  5/1  0 5/22  3 34 48 1 133 66 3 5/49  0 1384-85 

424 0 5 20 9 48 92 53 5/58  5/22 18 62 36 1385-86 

7/335  2/5  2/8  5/8  9/11  5/38  0/49  0/50  2/44  4/31 9/37 6/33  5/17  ساله30نگينميا 
 

 اجراي طرحر طول دپايگاه كليماتولوژي ايستگاه تحقيقات مراتع همند آبسرد ) گرادسانتي(  آمار دماي ماهانه هوا-2 جدول
جمع 
 ساالنه

 سال مهر آبان آذر دي بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور

4/11  6/20  0/24  3/25  4/17  5/12  4/8  2/2  1/0-  4./-  7/0  8/8  7/17  1381-82 

6/11  0/21  2/24  1/22  7/18  0/13  0/8  0/6  0/1  6/0-  1/2  5/8  5/15  1382-83 

2/11  7/20  5/23  1/25  7/18  9/14  7/7  4/4  - 9/3  - 5/1  3/0  1/9  9/14  1383-84 

1/12  1/20  1/24  3/24  3/19  8/15  0/10  5/5  5/0  6/2-  2/5  5/6  6/16  1384-85 

7/10  7/20  5/22  4/23  4/20  8/13  1/7  7/1  8/0  3/4-  1/5  3/8  9/15  1385-86 

1/9  3/17  0/20  6/15  5/18  1/13  0/8  4/1  7/1-  1/1-  6/1  6/6  8/11  
 30ينميانگ

 ساله

 
براي ) صفر گياه(با مراجعه به منابع، دماي پايه 

گراسهاي پايا و با خصلت رشد مشابه گياهان مورد مطالعه 
گراد  درجه فارنهايت و يا برابر صفر درجه سانتي32برابر 
 ).1382سندگل، (است 

 
 نتايج

 ، در سالهاي مختلفمراحل فنولوژيداد كه نشان نتايج 
 از سالي به سال ديگر متفاوت و بوده ن يكساندورهداراي 

 .تشاداندكي تفاوت در سالهاي فوق نيز   GDD ميزان.ندبود
 ،بررسي طول مرحله رشد علفي در سالهاي ،در مجموع

 تشكيل مرحلهطول عالوه  ه ب،ه بودتر از بقيه مراحل طوالني

و   بودهدو سال ديگربيشتر از  83ها در سال گونهكليه بذر در 
مشاهده تر از بقيه مراحل فنولوژي  گلدهي كوتاهطول دوره 

 در واقع هريك از مراحل فنولوژي گياهان داراي .گرديد
 و از  هستند يكسان در سالهاي مختلف"مقدار انرژي تقريبا

توان به شروع و يا خاتمه روي معيار درجه روزهاي رشد مي
مزرعه و در  با استفاده از آنبرده و مراحل فنولوژي پي

نتايج حاصل بر حسب . مديريت كردبهتر توان گاه ميچرا
  :استها بشرح زير  گونه

گياه داراي ارتفاع اين  : Elymus transhyrcanusگونه   -
آن  رويشي شكلمتر است و  سانتي3/28حدود متوسط 

اي بوده و در دامنه جنوبي البرز و در نواحي رويشي  دسته
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367 3، شمارة 17ان جلد فصلنامة تحقيقات مرتع و بيابان اير

 گسترده و " نسبتاداراي تاج. ايران و توراني پراكنده است
قطر يقه بزرگ است كه در حفاظت خاك و كنترل فرسايش 

حل رويشي و امر طول دوره. )1شكل ( بسيار مناسب است
مرحله رشد  .روز است 182 تا 127 )رشد فعال( زايشي

تر است و  ها طوالني رويشي آن در مقايسه با ساير گونه
مجموع انرژي ). 1383سال (  روز طول كشيد80حدود 

 داراي ز نيمايي دريافتي هر مرحله در سالهاي بررسيرگ
 بيشتر از بقيه د علفيمرحله رشطول  .استاندكي  تفاوت

 85، 84 ،83، 82 مقدار آن در سالهاي ثبت گرديده كهمراحل 
ميزان تجمع  و روز 74 و70، 78، 80، 72ترتيب برابر  به 86و 

و  0/839، 5/835، 8/843،0/833 برابرترتيب به حرارتي
 روز 20از مرحله گلدهي آن . است روز رشددرجه  3/833

در  و مرحله تشكيل بذر و بلوغ آن روز متغير بوده 29تا 
 و 83 هايرشد پائيزه در سال .طول كشيدماه   سالها يكبيشتر

بارندگي كافي در منطقه و فراهم شدن رطوبت در اثر  85
وت رشد پائيزه در سالهاي مختلف متفا. خاك مشاهده شد

ميزان رشد اين مرحله نسبت به رشد علفي بهار بسيار . بود
 به طور كلي شروع رويش اين گياه از دهه سوم. بوداندك 

خاتمه در هفته اول مرداد رشد زايشي آن  باشد واسفند مي
 )4 و 3 يولهاجد( يابدمي

 

 
 ه ارزيابي همند آبسرد در خزانElymus transhyrcanus تصوير گونه -1 شكل

 

 خزانه همند آبسرد   درElymus transhyrcanus گونه (GDD)  مجموع انرژي گرمايي مورد نياز -3 جدول
1382 1383 1384 1385 1386 

 سال
 GDD مراحل فنولوژي

(C°) 
 مدت

 )روز(
GDD 
(C°) 

 مدت
 )روز(

GDD 
(C°) 

 مدت
 )روز(

GDD 
(C°) 

 مدت
 )روز(

GDD 
(C°) 

 مدت
 )روز(

 74 3/833 70 0/839 78 5/835 80 0/833 72 8/843 رشد رويشي

 20 3/1263 24 0/1263 29 5/1264 22 5/1266 26 3/1276 گلدهي

 33 6/2034 22 3/2030 31 3/2035 35 5/2043 33 3/2073 تشكيل بذر و بلوغ آن

 - - 36 3/503 - - 45 0/590 - - رشد پائيزه
 127  152  138  182  131  عالجمع رشد ف
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368 … در تعيين (GDD)كاربرد درجه روز رشد

  درخزانه ايستگاه همند آبسرد Elymus transhyrcanusطول دوره فنولوژي گونه   -4 جدول
 سال 1386 1385 1384 1383 1382

 

مراحل 
فنولوژي

خاتمه شروع
مدت

)روز(
خاتمه شروع

مدت
)روز(

خاتمه شروع
مدت

)روز(
خاتمه شروع

مدت
)روز(

خاتمه شروع
مدت

)روز(
رشد 
 رويشي

19/12/8130/272 21/12/829/3 80 19/12/834/3 78 19/12/8429/270 28/12/8510/374 

 30/320 11/3/86 22/324 30/2/85 27/323 5/3/84 31/322 10/3/83 23/324 31/2/82 گلدهي

ذر ب تشكيل
و بلوغ آن

24/3/82 25/233 1/4/83 4/5 35 28/3/84 27/431 23/3/85 22/432 31/3/86 1/5 33 

رشد 
 _ _ _ 15/936 10/8/85 _ _ _ 15/945 1/8/83 _ _ _ پائيزه

 
  اين گونه نيز از:Elytrigia libanoticaگونه  -

داراي توليد  كه مرغوب و با ارزش بوده وگندميان دائمي 
. سدر مي متر ي سانت3/58  به ارتفاع آن وبااليي است

هاي  ست كه داراي خوشخوراكي خوبي براي داماي گونه
رگ است و در مراتع كوهستاني و در مناطق سنگالخي زب

حداكثر رشد فعال . )2شكل ( شود اي مشاهده مي و صخره

ميزان تجمع حرارتي در مرحله .  روز است169 تا 128آن 
ترتيب   به86و  85، 84، 83، 82در سالهاي رشد رويشي 

رجه روز  د3/846 و 0/832، 0/834، 8/830، 3/833برابر 
روز  31 تا 25آن از  مرحله گلدهي.  بود(GDD) رشد

ماه طول  يكش از يب  مرحله تشكيل بذر آن ومتغير است
 .كشيد

 

 
 در خزانه ارزيابي همند آبسرد Elytrigia libanotica  تصوير گونه-2 شكل

 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

369 3، شمارة 17ان جلد فصلنامة تحقيقات مرتع و بيابان اير

  خزانه همند آبسرد  در Elytrigia libanotica  گونه(GDD) مجموع انرژي گرمايي مورد نياز -5 جدول
1382 1383 1384 1385 1386 

 سال
 GDD مراحل فنولوژي

(C°) 

مدت 
)روز(  

GDD 
(C°) 

مدت 
)روز(  

GDD 
(C°) 

مدت 
)روز(  

GDD 
(C°) 

مدت 
)روز(  

GDD 
(C°) 

مدت 
)روز(  

3/833 رشد رويشي  70 8/830  74 0/834  72 0/832  70 3/846  72 

1/1377 گلدهي  31 1/1380  26 8/1382  27 3/1376  29 1/1391  25 

9/2208 تشكيل بذر و بلوغ آن  33 6/2203  37 3/2210  33 3/2199  34 0/2208  35 

3/503 -  -  -  رشد پائيزه  36  - 

 132  169  128  137  134  جمع رشد فعال

 
 خزانه ايستگاه همند آبسرد در Elytrigia libanotica دوره فنولوژي گونه  طول -6 جدول
 سال 1386 1385 1384 1383 1382

 
مراحل 
 فنولوژي

 خاتمه شروع
مدت

)روز(  
خاتمه شروع

مدت
)روز(

خاتمه شروع
مدت

)روز(
خاتمه شروع

مدت
)روز(  

خاتمه شروع
مدت

)روز(

21/12/8130/2رشدرويشي  70 29/12/8211/374 29/12/838/3  74 21/12/84  30/270 2/1  11/3  72 

31/2/82 گلدهي  30/3  31 12/3/83  1/4  21 9/3/84  31/323 31/2/85  28/329 12/3  5/4  25 

تشكيل بذر 
 و بلوغ آن

31/3/82  1/5  33 2/4/83  7/5  37 1/4/84  2/5  33 29/3/85  31/434 6/4  6/5  35 

1/8/83   رشد پائيزه  15/945    10/8/85  15/936    
 

دليل  به86 و 84، 82رشد پائيزه اين گونه در سالهاي 
اينكه بارندگي در منطقه اتفاق نيفتاد مشاهده نشده ولي در 

. ها داراي رشد پائيزه بود  مانند ساير گونه85 و 83سالهاي 
باشد و در شروع رويش اين گياه نيز از دهه سوم اسفند مي

دهد اش را خاتمه ميه اول مرداد رشد زايشيهفت
 ).6 و 5جدولهاي (

گندميان دائمي بوده كه   از:Stipa bromoides    گونه-
در اغلب نقاط ايران و در مراتع استپي و كوهستاني 

حدود حداكثر رشد فعال آن . )3شكل ( است پراكنده 
 ماه را در مرحله رشد علفي دو بيش ازماه است كه شش

در مرحله فوق در  ميزان تجمع حرارتي. ماند ميباقي 
، 3/913ترتيب برابر  به 86 و 85، 84، 83، 82سالهاي 

 (GDD) درجه روز رشد 5/916 و 0/911، 5/914، 0/914
 روز و در 19ترين سال  در گرممرحله گلدهي آن . بود

  روز و مرحله تشكيل بذر و بلوغ آن25ترين سال  خنك
اين گونه نيز مانند ساير . د طول كشي روز35 بيش از

به طور .  داراي رشد پائيزه بود85 و 83 ها در سالهاي گونه
باشد و كلي شروع رويش اين گياه از دهه سوم اسفند مي

 يابددر هفته دوم مرداد رشد زايشي آن خاتمه مي
 .    )8 و 7 يولهاجد(
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370 … در تعيين (GDD)كاربرد درجه روز رشد

 
 )تابلوي سمت راست( در خزانه ارزيابي همند آبسرد Stipa bromoides تصوير گونه -3 شكل

 
  خزانه همند آبسرد در Stipa bromoides گونه (GDD)  مجموع انرژي گرمايي مورد نياز-7 جدول

1382 1383 1384 1385 1386 
 سال

 GDD مراحل فنولوژي
(C°) 

مدت 
)روز(  

GDD 
(C°) 

مدت 
)روز(  

GDD 
(C°) 

مدت 
)روز(  

GDD 
(C°) 

مدت 
)روز(  

GDD 
(C°) 

مدت 
)روز(  

3/913 رشد رويشي  76 0/914  78 5/914  76 0/911  75 5/916  76 

1/1342 گلدهي  25 8/1342  21 0/1355  21 8/1344  23 3/1346  19 

4/2208 تشكيل بذر و بلوغ آن  36 6/2217  39 8/2225  35 1/2216  36 3/2230  38 

3/308 -  رشد پائيزه  36 - - 3/503  36  - 

 133  170  132  174  137  جمع رشد فعال

 
 خزانه ايستگاه همند آبسرد در Stipa bromoides طول دوره فنولوژي گونه -8 جدول

 سال 1386 1385 1384 1383 1382
 

مراحل 
 فنولوژي

 خاتمه شروع
 مدت

)روز(  
خاتمهشروع

مدت
)روز(

 خاتمهشروع
مدت

)روز(
روعش  خاتمه 

 مدت
)روز(  

 خاتمه شروع
 مدت

)روز(  

19/12/81رشدرويشي  3/3  76 1/1  16/378 30/1213/3/8476 21/12/84  4/3  75 2/1  15/3  76 

4/3/82 گلدهي  28/2  25 17/311/426 14/3  2/4/84  20 5/3/85  27/323 16/3  3/4  19 

تشكيل بذر 
 و بلوغ آن

29/3/82  26/4  36 12/419/539 3/4  6/5/84  35 28/3/85  1/5  36 4/4  10/5  38 

10/8/85    10/815/936    رشد پائيزه  15/936    
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371 3، شمارة 17ان جلد فصلنامة تحقيقات مرتع و بيابان اير

گندميان دائمي بوده كه در   از:Stipa capillata  گونه -
 است اغلب نقاط ايران و در مراتع كوهستاني پراكنده 

 روز 177 روز تا 137از حداكثر رشد فعال آن . )4شكل (
 مرحله رشد علفي مربوط بهروز  75است كه متغير 

 ميزان تجمع حرارتي در مرحله فوق در سالهاي. باشد مي
، 8/831، 8/833ترتيب برابر  به86 و 85، 84، 83، 82
 . بود(GDD) درجه روز رشد 0/839 و 0/839، 3/834

 روز و در 23ترين سال  مرحله گلدهي آن در گرم

 لوغ آن روز و مرحله تشكيل بذر و ب26ترين سال  خنك
ها  اين گونه نيز مانند ساير گونه.  روز طول كشيد42 تا 38

به طور كلي . داراي رشد پائيزه بود 85 و 83 در سالهاي
باشد و شروع رويش اين گياه از ابتداي نيمه دوم اسفند مي

 يابد هفته دوم مرداد رشد زايشي آن خاتمه مي اواسطدر
د بررسي ميزان هاي مور در كليه گونه).10  و9 يولهاجد(

رجه دحرارت موردنياز در هر مرحله ثابت بوده و با ميزان 
).5شكل ( و مستقيم استيروزهاي رشد داراي رابطه خط

 

 
 )تابلوي سمت چپ( در خزانه ارزيابي همند آبسرد Stipa capillata تصوير گونه -4 شكل

 
 

 خزانه همند آبسرد  درStipa capillata  گونه(GDD)  انرژي گرمايي مورد نياز مجموع-9 جدول
1382 1383 1384 1385 1386 

 سال
 GDD مراحل فنولوژي

(C°) 

مدت 
)روز(  

GDD 
(C°) 

مدت 
)روز(  

GDD 
(C°) 

مدت 
)روز(  

GDD 
(C°) 

مدت 
)روز(  

GDD 
(C°) 

مدت 
)روز(  

8/833 رشد رويشي  74 8/831  76 3/834  75 0/839  73 0/839  75 
6/1309 گلدهي  26 6/1308  23 8/1306  24 5/1302  26 5/1302  24 

4/2250 تشكيل بذر و بلوغ آن  38 4/2249  42 6/2245  38 3/2233  39 3/2233  40 

3/308 - - رشد پائيزه  36  - 3/503  36 3/503  - 

 139  174  137  177  138  جمع رشد فعال
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372 … در تعيين (GDD)كاربرد درجه روز رشد

 خزانه ايستگاه همند آبسرد  درStipa capillata طول دوره فنولوژي گونه -10 جدول
 سال 1386 1385 1384 1383 1382

 
مراحل 
 فنولوژي

 خاتمه شروع
 مدت

)روز(  
خاتمه شروع

مدت
)روز(

خاتمه شروع
مدت

)روز(
 خاتمه شروع

 مدت
)روز(  

 خاتمه شروع
 مدت

)روز(  

رشد 
 رويشي

16/12/8129/2  74 27/12/8211/376 26/12/837/3/75 16/12/84  28/2  73 27/12/85  10/3  75 

30/2/8224/3 گلدهي  26 12/3/833/4  23 8/3/84  31/324 29/2/85  23/3  26 11/3/86  3/4  24 

بذر  تشكيل
و بلوغ آن

25/3/8231/4  38 4/4/83  14/542 1/4/84  8/5  38 24/3/85  31/4  39 4/4/86  12/540 

10/8/85    10/8/8315/936   رشد پائيزه  15/9  36    
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 وژي گياهان مورد بررسيل مراحل فنوبادرجه روزهاي رشد ميانگين   رابطهنمودار -5 شكل

 
 حث ب

زماني شـروع   هاي مورد مطالعه     گونه كه   ادد  شانننتايج  
صـفر و   ند كه حداقل درجه حرارت هوا به        ودبه رويش نم  

در كليه سالهاي مـورد      رشد پائيزه    .ر رسيده باشد  باالي صف 
در بارنـدگي   بررسي حادث نـشده بلكـه در سـالهايي كـه            

سال، گياهان  ساير روزهاي    .مشاهده شد افتاده  منطقه اتفاق   
 نتايج ايـن بررسـي بـا نتـايج        . ندادنداز خود فعاليتي نشان     

، )1381اكبــرزاده و ميرحــاجي ( ماننــد محققــاني آزمــايش
ــعيدفر ( ــندگل (، )1379س ــصداقي (، )1382س  ،)1352م
ــصرياني ( ــي شـــــبانكاره  (، )1377قـــ  ،)1381نجفـــ

)Richard, 1980(، )Pearson, 1979(و ) Romo, 1995 
& Eddleman(،          بر روي گياهان مهم مرتعي انجـام دادنـد

 . داردمطابقت 
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كليه گياهان   اسفند    و اوايل دهه سوم    دوم اواخر دهه از  
 و  8 ،6 ،    4 يولهاجـد (  نمودند مورد مطالعه شروع به رشد    

 مـاه   ي ميانگين دمـا   ، سال مطالعه  طول پنج  اگرچه در    ).10
ي اسفند باالتر از ميانگين درازمدت بود ولي ميـانگين دمـا          

همين  به.  متفاوت بود  )86تا   82( هاي مختلف در سال اسفند  
 1382شروع رويش گياهان مورد مطالعه در سـالهاي          دليل

 رشدشان را   ختلف در تاريخهاي م    يكسان نبوده و   1386تا  
عنوان ه   ب .روز در نوسان بود    10 و از يك تا      شروع نمودند 

 2بـا    1383در سال    مطالعه هاي مورد   گونهكليه  رشد   ،مثال
ايـن  . كردنـد شـروع    85نسبت بـه سـال      خير  أ ت روز 11 تا

 هـوا    افـت دمـاي    به   توان   مي  را 1383تأخير رشد در سال     
 متوسط درجه حرارت هوا     2ل  با توجه به جدو   . نسبت داد 

گـراد كمتـر از    درجه سـانتي 2/2 ،83در ماه اسفند در سال   
در فـصل پـائيز باعنايـت بـه اينكـه درجـه             .  بـود  85سال  

 شـروع   حرارت محيط فراهم بود رشد مجدد پائيزه زمـاني        
 .شد كه بارندگي كافي در منطقه اتفاق افتاد

ي درجه حرارت هوا در مطالعـه فنولـوژ       با وجودي كه    
و از فاكتورهـاي اصـلي بـشمار        بوده  داراي اهميت فراوان    

رود اما در عمل در اثر تغييرات شرايط جـوي از سـالي               مي
كـاهش دقـت    اين امر موجـب     كرده و   به سال ديگر تغيير     

 .گـردد   بيني در تعيين تاريخ وقوع مراحل فنولوژي مي       پيش
 (GDD) شاخص درجه روز رشد   استفاده از   كه    صورتيدر  

 درجه حرارت هـوا در       هم وزمان    فاكتور همل اينكه   دليبه 
مختلـف  حـل   امر و اين مقـدار بـراي        آن لحاظ شده است   

و ثابت   تواند   مي براي هر گياه در سالهاي مختلف     فنولوژي  
 بنابراين با استفاده از آن در مديريت مرتـع و           .باشد  يكسان  

 در ارتبـاط بـا      هـاي الزم را     توان پيشگويي   ها مي   ساير زمينه 
 در ايـــن رابطـــه  .تـــر انجـــام داد   دقيـــقژيولـــونف

(Romo & Eddelman 1995)ــر روي   نيــز مطالعــه اي ب

 Festucaو Bromus inermisزنـي و رشـد گياهـان     جوانه

altaica Trin.   و با استفاده از معيار درجه روزهـاي رشـد 
انجام دادند و نتيجه    ثبت تاريخ وقوع مراحل      روش معمول 

 معمـول  روشمقايـسه بـا     در   ،GDDشـاخص   گرفتند كه   
 ، )1382 مـومن ( همچنـين  .باشـد   ميتر    تر و مناسب    مطمئن

 نتيجـه  Lagerstroemia indicaدر مطالعه فنولـوژي گيـاه   
گرفت كه زمان ظهور مرحله گلدهي در دو نقطـه سـايه و             

 10هايي كه در آفتاب بودند        پايه باشد و   آفتابي يكسان نمي  
ر سـايه بودنـد بـه گـل         هايي كه د     روز زودتر از پايه    20تا  

ايــن تفــاوت را ناشــي از تفــاوت مجمــوع انــرژي . رفتنــد
 . دادنـد  گـزارش حرارتي دريافتي گيـاه در سـايه و آفتـابي           

مدت دو سيستم چرا    اثر كوتاه بررسي  ر  د) 1382،  سندگل(
ــور مراحــل ــر ظه ــوژي  ب ــا Bromus tomentellusفنول  ب
ا فـاكتوري  ر GDD عيـار م ،فـصل سـرد  خـصلت رويـشي   

 .  نموديرفعممراحل فنولوژي براي مطالعه مناسب 
مجموع انرژي گرمـايي الزم      ،مين رطوبت أدرصورت ت 

سـندگل،  ( مرحله مقـداري معـين و ثابـت اسـت          براي هر 
 كـه   شـد   شـروع    مراحل فنولـوژي گياهـان       ،زماني. )1382

مقـدار انـرژي    اين  اگرچه  . دي گرد فراهمحداقل دماي الزم    
بـود امـا داراي     يكـسان   "تقريبادر سالهاي مختلف    گرمائي  

در سـالهاي گـرم      دوره زماني متفاوتي اسـت و ايـن         دوره
با توجه   . ثبت گرديد  تر  تر و در سالهاي خنك طوالني       كوتاه

هاي   اين حالت براي كليه گونه    ) 9 و   7،  5،  3( يولهاجدبه  
  نـشان داد كـه     آمدهنتايج بدست .  بررسي مشاهده شد   مورد

ز هر مرحله با اندكي     مقدار درجه حرارت تجمعي مورد نيا     
ـ   با هـم    تفاوت در سالهاي بررسي      ـ . دبرابـر بودن عنـوان  ه  ب

 براي مرحله رويشي در Elytrigia libanotica گونه ،مثال
، 72،  74،  70 ترتيـب   بـه كه   86و   85،  84،  83،  82سالهاي  

ــهروز 72 و 70 ــد،  ب ــول انجامي ، 8/830، 3/833  حــدودط
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374 … در تعيين (GDD)كاربرد درجه روز رشد

 بـراي    و (GDD) روز رشد درجه   3/846 و   0/832،  0/834
ترتيـب    طي نمودن مراحـل گلـدهي در سـالهاي فـوق بـه            

درجــــه  3/1346 و 8/1344، 0/1355، 8/1342، 1/1342
هاي مورد مطالعه      گونه ساير. داشتنياز   (GDD) روز رشد 

 ايـن تفـاوت بـه نحـوه         .نـد ودنم  از اين رونـد پيـروي       نيز  
شود، زيرا انجام آمارگيري از مراحل        آماربرداري مربوط مي  

 كار بطور هفتگـي     بلكه مقدور نبوده    انهولوژي بطور روز  فن
در نتيجـه ايـن فاصـله زمـاني موجـب           .  اسـت  انجام شده 

تداخل مراحل فنولـوژي در يكـديگر شـده و در محاسـبه             
 بـه عـالوه بـا       .حرارت تجمعي اين تفاوت را بوجود آورد      

اسـتثناي  هاي مورد مطالعه به   كليه گونه ) 5(توجه به نمودار  
ــه   داراي درجــه روز رشــد Elymus transhyrcanusگون

نيـاز حرارتـي     اينكـه    گياه فوق بدليل    و م هستند ه  مشابه به 
مراحل زودتر نتيجه   در،داردكمتر نسبت به سه گونه ديگر     

عنوان ه  باز آن   توان  ميبنابراين   .كرد را شروع    اش فنولوژي
هـاي   اعمال سيـستم   در جهت گياه پيشاهنگ در چراگاهها     

  .رفتكمك گچرايي 
مقدار انرژي گرمايي مورد نياز مرحله      ) 1382،  سندگل(

 را در شـدتهاي  Bromus tomentellusرشد علفـي گونـه   
 & Romo) و روز رشـد درجـه   471ي برابر چرايمختلف 

Eddleman 1995)     ايـن مقـدار را بـراي گونـه Festuca 

altaica Trin. نمودنـد گـزارش  ه روز رشد ج در400برابر 
در بررسـي حاضـر     .  بررسي مطابقت ندارد   كه با نتايج اين   

 در مرحله رشد رويـشي داراي       ي مورد مطالعه  ها  كليه گونه 
 Elytrigiaست در اين رابطـه گونـه   تريبيش (GDD)ميزان 

libanotica    درجه روز رشد   3/835 داراي حدود  (GDD) 
است كه چيزي حدود دو برابر انرژي كسب شـده در ايـن          

  جهـت  ن تفـاوت از چنـد     اي. دهد  مرحله رويشي نشان مي   
هـا داراي     گونـه نكـه   ينخـست ا  قابل بحث و بررسي است      

د كـه   هـستن هم در برابر عوامل محيطـي        رفتاري مستقل از  
سبب ايجـاد تفـاوت در كـسب        است  ممكن  خود  اين امر   

تـأثير  دوم اينكه   . شان گردد   انرژي الزم براي رشد و تكامل     
شـوك و   ايجـاد   سيستمها و شدتهاي چرايي خود موجـب        

شده در نتيجه گياه  Bromus tomentellus گياه دراسترس 
 راهبـرد اين  شوكي كه مواجه گرديده ممكن است       با خطر   

تر كنـد و زودتـر        كوتاهرا  را بكار گيرد كه مراحل فنولوژي       
گل و بذر رود تا از اين طريق بتواند بـه زادآوري خـود              به  
وژي در اين تحقيق از چهار مرحله فنول      باالخره  . مه دهد ااد

آمده كه مرحله رشـد رويـشي       برداري بعمل  عمده يادداشت 
در "احتمـاال . باشد دهي ميشروع رويش تا آخر ساقه شامل  

دهـي در مرحلـه رشـد علفـي         بررسيهاي باال مرحله سـاقه    
ايـن   در اينصورت اين تفاوت ناشـي از      . منظور نشده باشد  

ــود   ــد ب ــر خواه ــين .ام ــسيني، ( همچن  )1361 -1387ح
خ كاشـت   يهاي رشد را روي چهار تار     شاخص درجه روز  

  بررسي نموده   به فاصله ده روزه    يشيگندم و آغاز دوره رو    
 كاشـت و  يخهايتار  حداكثر و-حداقل  GDD و با كمك

ماهـه   كيـ ر ي تأخ.دكر مشخص  گندم راشيآغاز دوره رو
 روزه 20  بـا تـأخير  ليقراخ  گندم دريشيدر آغاز دوره رو

 يوي درجه روزها  . شتدنبال دا به  را   محصول آن رسيدن  
 دوره رشـد  طولو   رشددرجه روز (GDD) 2476  رارشد

نيـز  حاضر   بررسي   .برآورد نمود روز   207ن محصول را    يا
شـد  بـرآورد    2000 بيش از گياهان داراي درجه روز رشد      

بـه  تـوان  امـر را مـي  ايـن    ،طول دوره رويش بلندتر   با  ولي  
ــدليل شــرايط طبيعــي  كــه نــسبت دادسرشــت گياهــان  ب

داراي دوره ويشگاههايشان و تحمل شرايط سخت محيط     ر
 ).اواسط اسفند تا اواخر مرداد( شدندتر رويش طوالني

 بيـشتر از    83ها در سال     كليه گونه  مرحله بذردهي طول  
تر بـودن     خنك به   دورهاين   نشدطوالني. بودهاي ديگر   سال
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. شود   مي  مربوط ماهر تير قابل مالحظه د  بارندگي  در اثر   هوا  
 هـشت برابـر     1383 بارندگي بسيار زياد در تير سال        ميزان

  دو برابـر بارنـدگي     وميانگين بارنـدگي درازمـدت منطقـه        
 سـبب كـاهش      بود كه   مورد بررسي  سالهاينسبت به ساير    

درجــه حــرارت هــوا گرديــده و ايــن امــر موجــب       
هاي مـورد     خيرانداختن مرحله رسيدن و بلوغ بذر گونه      أت به

 . ده فوق ششدن مرحلمطالعه و طوالني
 
  مورد استفاده منابع

چند فنولوژي بررسي  .1381 ،.ت. س، ميرحاجي و.اكبرزاده، م -
 مؤسسه تحقيقات جنگلها و .گونه مهم مرتعي در منطقه پلور

  شماره،تحقيقات مرتع و بيابانموعه مقاالت  مج، كشورمراتع
)7(.  

اتات فنولوژي نب .1352 ،. ع و ملك،. م، مصداقي،. ت.م ، بنوان-
 مؤسسه .استپي همند آبسردمرتعي بومي و بيگانه در منطقه نيمه

 .)13( نشريه شماره ، كشورتحقيقات جنگلها و مراتع
 و مطالعه شاخص درجه روز رشد ي بررس.1388 ،.ني، مي حس-

پرتقال، پنبه، گندم، برنج و تأثير آن در زمان رسيدن اين گياهان 
 - استان مازندران يهواشناساداره كل  شِـوار نشريه. در قراخيل

 .1387 فصول بهار و تابستان
 .مطالعه فنولوژي گياهان مرتعي درمنطقه سميرم .1379 ،. سعيدفر، م-

 .231 نشريه شماره . كشورمراتع مؤسسه تحقيقات جنگلها و

مدت دو سيستم و سه شدت چرا بر  اثر كوتاه.1382 ،. سندگل، ع-
 .Bromus tomentellus Boissظهور مراحل فنولوژيكي گونه 

 و يعلم فصلنامه . كشورمراتع مؤسسه تحقيقات جنگلها و
 ،3نشريه شماره  ، ايرانبيابان پژوهشي تحقيقات مرتع و

   .)10(جلد 
پيدايش و تحول خاك ايستگاه . 1384 و همكاران، . شكوئي، م-

 و پژوهشي يعلمفصلنامه . تحقيقات مراتع همند آبسرد
 . 1384 سال 4 شماره ،  12 جلد ، ايرانانمرتع و بيابتحقيقات 

 گزارش نهايي طرح بررسي فنولوژي .1377 ،.ف قصرياني، -
 مؤسسه .مهمترين گياهان مرتعي ارتفاعات سردسيري كردستان

 . كشورتحقيقات جنگلها و مراتع
 گزارش نهايي طرح فنولوژي برخي درختان و .1382 ،.من، عؤم -

 .سي ملي ايرانهاي زينتي باغ گياهشنا درختچه
  بررسي فنولوژي گونه قيچ.1381 ،.ك نجفي شبانكاره، -

(Zygophyllum atriplicoides)مختلف ارتفاعي استان  در مناطق 
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Abstract 

Phenology of four range species including Elymus transhircanus, Elytrigia libanotica Stipa 
bromoides and Stipa capillata were studied in Homand Absard Research Station, 70 km far 
from east Tehran, for five years (2003-2007). 20 plants were selected for each species and four 
important phenological stages including early and vegetative growth, flowering, seed milk 
stage, seed maturity and autumn regrowth were recorded. Data recording was done once each 
week and once 15 days in growing and inactive seasons respectively. Phenological data were 
recorded during five years and interpreted using climatic data (temperature and precipitation) to 
calculate Growth Degree Days in each stage. The purpose of this study was to identify and 
introduce important phenological stages with a view to livestock grazing and farm management 
based upon phenology and Growth Degree Days. The results showed that onset and end of 
growth varied in different years and these changes occurred based upon temperature.  
Phenological period of all studied species in cool years was longer than that of warm years. But 
required Growth Degree Days for all mentioned species were almost similar. For example, 
Elytrigia libanotica required 833.3, 830.8, 834, 832 and 846.3 GDD for vegetative stage in 
2003, 2004, 2005, 2006 and 2007 respectively. For flowering stage, 1342.1, 1342.8, 1355, 
1344.8 and 1346.3 GDD were calculated from 2003 to 2007.  In other words, Elytrigia 
libanotica species needs the mentioned GDD so that it can start seed milk stage.   Start of 
growth varied in different years according to plant type and climatic condition and it was 
usually from mid to early March. Active growth continued to early July and then stopped. All 
studied species had an autumn regrowth in wet season.   
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