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مطالعة بومشناسی فردی گیاه ریشپهن Platychaete aucheri

 Boiss.در خشکبومهای جنوب فارس
 غالمعباس قنبریان *؛ عضو هیئتعلمی ،بزش منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه شیراز
 زهرا یزدانپناه؛ کارشناسارشد مدیریت مناطق بیابانی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه شیراز

چکیده
در این پژوهش ،بومشناسی فدردی گیداه بوتدهای و انحصداری ایدرا بدا ندام ریدشپهدن  Platychaete aucheri Boiss.در
بخشهای جنوبی اساا فارس ،که ماعلق به ناحیة رویالی خلیج -عمانی است ،مطالعده شدف .اط عدات اشلیمدی ،پسدای و
بلنفی ،خاکشناسی و ویژگیهای تیپ گیاهی (تراکم به روش نزدیدکتدرین همسدایه ،تداج پوشدش بده روش ترانسدکت
نقطهای) و فنولوژی گونه بررسی شف .همچنین ،کیفیت علوفه در سه مرحلة مهم رشف گیداهد شدامل رویالدی ،گدلدهدی و
بیردهی د در آزمایالگاه تعیین شف .ناایج نالا داد گیاه  P.auchriشادر به رویش در شدرایط بارندفگی اندفک (بیالدینة 285
میلیمار) و دمای زیاد (بیالینة  49/6درجة سانایگراد) است؛ الباه ،انفکی در مقابل سرما و یخبنفا تحمدل دارد .ایدن گیداه
محفودة ارتفاعی از  543تا  1120مار از سطح دریا ،جهات دامنه رو به جنوب و جنوب شرشی و شیبهای  7تا  80درصف
را ترجیح میدهف .ماوسط تاج پوشش این گونه از  15/8تا  29درصف ماییر است .خاک رویالگاههای مورد بررسدی دارای
بافت شنی -لومی و غیر شور و از نظر مواد آلی و عناصر غیایی فقیر است .با افزایش سن گیاه ،میزا پروتئین موجدود در
انفام هوایی رونفِ کاهالی را نالا میدهف و در بهارین حالت ( 4/53درصف پروتئین در مرحلة گلدهی) نیز پروتئین مدوردِ
نیازِ دام را برآورده نمیسازد .این گیاه ،به دلیل دارابود اسانس ،سیسام ریالهای عمیق ،انفامهای هوایی چوبی و کدرک در
سطح برش و ساشه ،بهخوبی فالار چرای دام را تحمل میکنف .به طور کلی ،گیاه ریشپهن ،به دلیل سازگاری با محیط گدرم
و خالک جنوب فارس (در محفودة مراتع شهرساا های زر ،زمرد ،جهرم و داراب) ،شکل رویالی بوتهای مقاوم به چرای
دام ،جیابیت در پرورش زنبور عسل ،کاربردهای دارویی در طب سنای و دارابود ِ نقالی باارزش در کنارخ فرسایش آبی و
بادی ،گونهای چنفمنظوره است و در طرحهای مقابله با بیابا زایی و احیای مراتع شال شی نواحی جنوب کالور میتدوا از
آ اسافاده کرد .آگاهی از روشهای بهینة تکثیر و اساقرار این گونة انحصاریِ ایرا نیازمنف پژوهشهای تکمیلی است.
واژگان کلیدی :اساا فارس ،بومشناسی فردی  ،Platychaete aucheri Boiss.گونة انحصاری ،ناحیة خلیج -عمانی.
* نویسندة مسئوا :تلفن071-36138403 :

Email: ghanbarian@shirazu.ac.ir
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 .1مقدمه

ویررژها دارنررد .در همررین زمینرره مرریترروان برره

بومتناسی گیاهی تاخها از دانش بومتناسی اسرت

مها عة Stachys ،]19 Halocnemum strobilaceum

که به مها عة آثار متقابل گیاهران برا عوامرل محیهری،

،]36 Salsola

توزیع و وفور گیاهان میچردازد  .]28 ،11بومتناسی
فرد عبار

است از :مها عة بررهم کرنش برین یرک

،]23 terinervis

orientalis

Astragalus squarosus ،]14 Eurotia ceratoides
turanica ،]5

،]22 Artemisia

Salsola

موجود منفرد ،جمعیت یا یک گونه با محیط چیرامونی

 ]35 tomentosaو  Salsola abarghuensisاترراره

خود .دایرة ا معرارف بریتانیکرا برومتناسری فررد را

کرد  .]40گیاهانی که فرم روینری بوترها و برومی

اکو وژ گونهها 1معرفی میکند اگرچه برخی اوقرا
بومتناسی فرد را معادا بومتناسری فیزیو روژیکی

2

دارند ،به د یل سازگار مناسب برا تررایط محیهری،
چایرردار و دوام علوفرره ،سیسررتم رینررها عمیررد و

هم تعریف می کند  .]34دانش بومتناسی فررد بره

کارآمد ،اثربخنی در کنترا فرسایشها باد و آبی،

تاخهها جزئیترر نظیرر برومتناسری جمعیرت و

کاهش تبخیر و تعرق از طرید چوتش تاجی و ایفرا

بومتناسی تکاملی نیز تقسیمتدنی اسرت  .]15 ،7در

نقش گیاه چرستار ،در اکوسیستمها گرم و خنک از

طبیعت ،چراکنش هر گونرة گیراهی در محردودههرا

ارزش بسیار برخوردارند .منراطد روینری خلریج-

جغرافیاییِ خاصی امکان چذیر است  .]30بره عبرار

عمانی ،با وسعتی معادا هنت میلیون هکتار ،گسرترة

دیگر ،چراکنش گیاهان در طبیعرت تصرادفی نیسرت و

وسیعی از جنوب ترق ترا جنروب غررب کنرور در

تأمین نیازها بومتناسی هرر گیراه عامرل مرؤثر در

استانها سیستان و بلوچسرتان ،هرمزگران ،بوترهر،

چراکنرردگی آن برروده اسررت  .]13در زمینررة مها عررا

خوزستان و جنوب استان فرارس را در برر مریگیررد

بومتناسری فررد مها عرا

چنرد دربرارة گیاهران

 .]31اگرچه برخی محدودیتها اقلیمی و محیهری

بر

تدید روزانه ،کمآبی و

مرتعی مهم ایران انجام یافته است .برخی مها عا

نظیر دما باال همراهِ نوسانا

گندمیان چندسا ة مراتع ایران متمرکز بروده اسرت؛ از

تبخیر و تعرق تدید از موانع رتد چوتش گیراهی در

جملرره مها عررة Agropyron ،]39 Poa araritica

منرراطد بیابررانی گرررم و خنررک اسررت  ،]21در ایررن

 ]8 Asthenatherum forsskalii ،]2 cristatumو

مناطد ،گیاهانی وجود دارند که با تررایط خنرکی و

انجررامتررده

کمآبی خود را سازگار کرردهانرد .بنرابراین ،تناسرایی

Vicia

گونهها مناسب و بومی این مناطد و کاربرد اصرو ی

 .]20 Cenchrus ciliarisاز مها عررا

دربارة گومها مرتعی میتوان به گونرههرا

 ]41 villosaو  Hedysarum kopetdaghiاترراره

آنها برا جلوگیر از چدیدة گسترش بیابان ورور

کرد  .]1دیگر گونهها مها عهتده بوتهها مرتعیاند

است .فلور گیراهی در ایرن محردودة وسریع روینری

که ،از نظر چایدار علوفه ،در تغذیة دامها در تررایط

ترررامل طیرررف گسرررتردها از گیاهررران سرررازگار و

خنکسا ی و کمبود علوفه در مناطد خنک اهمیرت

اختصاصی است که تعداد از گونهها آندمیک چهنة
ایران را نیز در بر میگیرد .گونة ریشچهن کوهسرتانی

1. species ecology
2. physiological ecology

( )Platychaete aucheri Bioss.از جملرره گیاهرران
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بوتها و اندمیک ناییة روینی خلیج  -عمانی اسرت

مستهیلی -خهی ،نو تیز ،کپرههرا منفررد و انتهرایی،

کرره در بخررشهررا جنرروبی اسررتان فررارس همررراهِ

گلها زرد ،کنار ها مرادة کرم و بریش چرانزدهترایی و

Gymnocarpus

تعاعی کوتاه ،گلها طبقی نرر -مراده ،میروة فندقره

 decanderتیررپ گیرراهی تنررکیل مرریدهررد .]12

تقریباً استوانها  ،تاجک فندقه طویل تده ،کاکل تا دو

1

بار از فندقره بلنردتر و در سراسرر طروا چرر مرغری-

 Convolvulus acanthocladusو

 P.auchriگیاهی است بوتها چایا از خانوادة کاسنی

به ارتفاع تا  50سانتیمتر ،سراسر گیاه چوتیدهترده از

تانها

کر ها مفصلدار ،غدهدار -چرزدار .ساقهها گلدار

ایران است و عمدتاً در بخشها جنوبی اسرتانهرا

عمیقاً دوتاخها  ،علفی ،خمیده یا ایستاده ،در بخرش

هرا

چایینی بره صرور

انبروه ،در براال بره صرور

تنرک

بر دار ،بر ها علفی با قاعدة باریک بدون دمبرر ،

( ]32تکلها  1تا  .)3این گیاه انحصرار

فارس ،کرمان ،هرمزگان و بوترهر و در عرر

جغرافیایی چرایین ترر از  29درجره رویرش دارد ]44
(تکل .)4

شکل  .1نمونهگیری از خاک رویشگاه در ناحیة نفوذ ریشه

شکل  .2چشمانداز جامعة گیاهی  P.aucheriدر سایت الرستان

شکل  .3تعدد شاخههای گلدهنده در گیاه ریشپهن

شکل  .4پراکنش گونة  P. aucheriدر ایران []44

1

1. Compositae, Asteraceae
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این گیاه از جمله گونهها مهرم دارویری  ]25و

نقهه و در مجمروع ترانسرکتهرا  50نقهرة تصرادفی

جذاب برا زنبور عسرل  ]26اسرت کره بره عنروان

انتخاب تد و به روش نزدیک تررین همسرایه ترراکم

علوفة کمکی نقش مهمی در تغذیة دامها روسرتایی

گونة مرورد مها عره بررآورد ترد  .]30 ،9همدنرین،

و عنایر کوچنده و همدنرین یفاظرت از دامنرههرا

فهرست گونهها گیاهی همراه تهیه تد .برا تعیرین

فرسایش چذیر سازندها مارنی جنوب اسرتان فرارس

کیفیررت علوفرره ،بررا توجرره برره تغییرررا

ایفررا مرریکنررد  .]12بررا توجرره برره نبررود اطالعررا

سرتاخهها ده چایرة گیراهی برا سره تکررار در سره

بومتناختی در خصوص گیاه  ،P.auchriاین مها عره

مریلة مهم رتد روینی ،گرلدهری و برذردهیر کره

با هدف تناخت و معرفی نیازها بوم تناسی فررد

دامها آنها را تغذیه و چرا میکنندر در سایت جهررم

کیفیت علوفه در مرایل مختلف فنو روژ

نمونهگیر تد .نمونهها ،چا از انتقاا به آزماینرگاه،

و تغییرا

گیاه در مراتع جنوب استان فارس انجام تد.

در آون با دما  70درجة سرانتیگرراد بره مرد

48

ساعت خنک ،سپا توزین و آسیاب تد.

 .2روششناسی تحقیق
به منظور تعیین نقاط چرراکنش گونرة مرورد مها عره و
نمونهگیرر میردانی ،از نقنرههرا چوترش گیراهی،
فلورها معتبر گیاه تناسی و منراهدا

و تجربیرا

عرصها استفاده تد .چهرار سرایت نمونرهگیرر در
بخشها جنوبی استان فارس و در مراترع محردودة
تهرستانها جهرم ،الر ،المرد و داراب انتخاب ترد
(جدوا  1و تکل  .)5مها عا

فنو رروژ  ،از

میدانی در زمسرتان و

بهررار  1391و  1392انجررام تررد .در هررر سررایت
نمونهگیرر منخصرا ِ موقعیرت مکرانی ،ارتفراع از
سهو دریا ،تیب و جهت دامنه ثبرت ترد .دادههرا
هواتناسی از طرید سایت سازمان هواتناسری اسرتان
فارس تهیه تد .به منظور تعیین چوتش تاجی در هرر
سایت مها عاتی ،چنج ترانسکت چنجاه متر با فاصرلة
سی متر از یکدیگر بره روش سیسرتماتیک -تصرادفی
مستقر تد .با انتخاب نقهة تروع تصادفی و اسرتفاده
از روش نقهها  ،در امتداد هر ترانسکت  20نقهره و
در مجموع  100نقهه برا تعیین درصد تاج چوترش
برداتت تد .همدنین ،در امترداد هرر ترانسرکت 10

به منظور اطمینان از نتایج ،با سه تکرار آزمایشها
انجام تد .برا تعیین درصد چرروتئین خرام ،از روش
کجلداا و رابهة ) CP(%)= 6.25 ×N(%استفاده تد.
در این زمینه CP ،چروتئین خام و  Nدرصرد نیترروژن
موجود در گیراه اسرت .بررا تعیرین دیروارة سرلو ی
منهررا همرریسررلو ز ( )ADFاز روش ون سوئسررت

1

 ]43استفاده تد .برا تعیین درصد مادة خنک قابل
هضرررم ( )DMD%از معاد رررة چینرررنهاد اد  2و
همکاران  ]33به ترح زیر استفاده تد:
DMD%= 83.58 - 0.824 ADF + 2.628 N

در این معاد ه  DMDدرصرد مرادة خنرک قابرل
هضم ADF ،درصد دیوارة سلو ی منها همیسرلو ز
و  Nبیررانگر درصررد از

اسررت .انرردازهگیررر میررزان

انرژ متابو یسمی ( )MEدر هر کیلوگرم مادة خنک
از معاد ررة ارائررهتررده توسررط کمیسرریون کنرراورز
استرا یا 3تعیین تد .]38
1. Vansoest
2. Oddy
3. SCA: Standarding Committee on Agriculture
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ME= 0. 17 % DMD - 2

در این فرموا  MEعبار

است از :مقدار انررژ

متابو یسمی در یک کیلوگرم علوفة خنک کره وایرد

در چهار سایت ،با یفر سه گوداا در چا سه گیاه و
جمعاً  9گروداا (ترکل  ،)2نمونرههرا خرا از دو
عمررد ،تررامل عمررد متررأثر از مررادة آ رری ( 0ر )10

آن مگاژوا ( )MJو  DMDدرصد مادة خنرک قابرل

سانتیمتر و غیرمتأثر از مادة آ ی ( 10ر  )50سانتیمترر

هضم است.

و برره وزن تقریبرری یررک کیلرروگرم برداتررت و برره

به منظور تعیین ویژگیها کمری و کیفری خرا

آزماینگاه انتقاا داده تد.

شکل  .5نقشة پراکنش سایتهای نمونهبرداری در استان فارس
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(درصد رس ،سیلت و تن) برا روش

بارنرردگی  203میلرریمتررر در محرردودة الر تررا بینررینة

بافت خا

هیرردرومتر  ،مررادة آ رری ( )OMبررا اسررتفاده از روش

بارندگی  285میلیمتر در محردودة جهررم برخروردار

وا ک ری و بررال  ،نیتررروژن ( )Nبررا اسررتفاده از روش

است .متوسط رطوبت ساالنه از  41درصرد در داراب

کجلداا چتاسیم ( ،)Kبه روش تعلهسنجی ،اسیدیته با

تا  46درصد در المرد و الر متغیر است .از نظر تعرداد

استفاده از  pHمتر و هدایت ا کتریکری برا اسرتفاده از

روزها یخبنردان در سراا نیرز المررد برا صرفر روز

 ECمتر اندازهگیرر ترد  .]16 ،11بررا تجزیره و

کمترررین و جهرررم بررا  20روز بینررترین تعررداد را در

تحلیل آمار دادهها بهدستآمده از آزمرون تجزیرة

محرردودة روینرری برره خررود اختصرراص داده اسررت.

واریانا یکطرفه در سرهو خهرا  1درصرد و بره

میانگین دما ساالنة روینگاهها مرورد مها عره برر

منظور گروهبند از آزمون دانکن در محیط نررمافرزار

اساس دادهها هواتناسی برین  20/5ترا  25/3درجرة

 SPSSنسخة  19استفاده تد.

تحمرل دمرایی

سلسیوس متغیر است .دامنة تغییررا

گونة مورد مها عه یدود  54/8درجة سلسیوس اسرت

 .3نتایج

که از یداقل مهلد ساالنه برابر  -5/2در سایت جهرم

 .1.3وییگیهای اقلیمی

و یررداکثر مهلررد برابررر  49/6درجررة سررانتیگررراد در

مها عة دادهها بارندگی میانگین و نقنهها همباران

سایت المرد ثبت تده است.

ننان داد که روینگاه گونرة مرورد مها عره از کمینرة

35

80

30

70

دما (سانتی گراد)

25

50

20

40

15

30

10

دما

20

5

10

0

0

بارندگي
شکل  .6نمودار آمبروترمیک ایستگاه هواشناسی جهرم ( 1359ـ )1392

بارندگی (میلی متر)

60
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 .2.3عوامل پستی و بلندی

ننان میدهد (جدوا  .)2گیاه  P.aucheriمعمروالً برا

نتایج بررسی عوامرل توچروگرافی سرایتهرا مرورد

گونة  Gymnocarpus decanderتیپ گیاهی تنرکیل

بررسی ننان داد که محدودة ارتفاعی روینگاه گونرة

میدهد .گیاهان دیگر نیز به عنوان گونهها همرراه

ریشچهن کوهسرتانی از  543ترا  1120مترر از سرهو

درخور کرند؛ از آن جملره بوترههرا

انجرامیافترة چینرین دامنرة

دریا متغیر است .مها عرا

،mucronifloia

Platychaete

،Convolvulus

acanthocladus

روینی این گونه را تا ارتفاع  1200متر از سهو دریرا

garcini

lippii ،Anvillea

نیز کر کردهانرد  .]12جهرت جغرافیرایی غا رب در

acerosa

cartilaginea ،Fagonia

روینگاهها مورد بررسی جنوب و جنوب تررقی و

گندمی یکسا ه  ،Stipa capensisگنردمیان چندسرا ه

ترقی ،غربی یا تما ی است .تیب روینگاه

،Cymbopogon

به ندر

hirta

،Capparis

 ،Poa bulbosa ،Cenchrus ciliarisو چهررنبرگرران

نیز بین  7تا  80درصد متغیر است.

 .3.3وییگیهای پوش

olivieri ،Hyparrhenia

،Helianthemum

علفررری ،Onobrychis crista- galli

گیاهی

Scabiosa

 .Salvia macrosiphon ،persicaبا نگاهی به منحنری

نتایج اندازهگیر ویژگیها تیپ گیاهی ننان داد که

آمبروترمیک (تکل  ،)6مناهده میتود که بره د یرل

متوسط تاج چوتش گونه از  15/8در سایت المررد ترا

رطوبت ناتی از بارندگیهرا زمسرتان و گررمتردن

 29درصد در سایت جهرم متغیر اسرت .ترراکم گونره

سریع هوا از اوایل اسفندماه ،رویش گونة ریرش چهرن

نیز از  7900چایه در هکتار در سایت المررد ترا 9800

کوهستانی از اواسط اسفندماه (در الر و المررد) آغراز

چایه در هکتار در سایت جهرم متغیرر اسرت .متوسرط

هرا جغرافیرایی براالتر (نظیرر

درصد خا

بدون چوتش روینگاه (اعرم از چوترش

ترراجی و چوتررش سررنگ و سررنگریزه) نیررز از  5/4در

میترود و در عرر

سررایت داراب و جهرررم) تررا اوایررل اردیبهنررت ادامرره
مییابد (تکلها  6و .)7

سایت جهرم تا  32/8درصرد در سرایت المررد تغییرر
جدول  .2نتایج اندازهگیری ویژگیهای گیاه ریشپهن در سایتهای مورد مطالعه

نام سایت

ارتفاع از سهو دریا

تاج چوتش

(متر)

تراکم

خت

خا

%

n/ha

%

جهرم

1102

29

9800

5/4

داراب

1104

26/7

8450

15/6

الر

845

17/5

8100

28/1

المرد

543

15/8

7900

32/8
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گلدهی از اوایل اردیبهنت تا اواسط خرداد ادامه

ادامه مرییابرد .سرپا ،از اواسرط مررداد و بره د یرل

دارد و دورة بذردهی از اواخر بهار تا اوایرل تابسرتان

خنکی و گرما تدید یاکم بر روینگاه (تکل ،)7

ادامه مییابد .از نیمرة دوم تیرمراه ،ریرزش برذرها در

دورة رکود آغاز می تود و ترا اوایرل اسرفندماه ادامره

عر

ها چایینتر ،که گرما تابستان تدیدتر است،

آغاز می تود و در ارتفاعا

مییابد (تکلها  6و .)7

باالتر تا اواسط مردادمراه

رتد روینی
گلدهی
بذردهی
ریزش بذر
دورة خواب
اسفند

فروردین

اردیبهنت

خرداد

تیر

مرداد

تهریور

مهر

بهمن

آبان آ ر د

شکل  .7مراحل فنولوژی گونة ریشپهن کوهستانی  Platychaete aucheri Boissدر مراتع جنوب فارس

 .4.3وییگیهای فیکی ی و شیمیایی خاک
نتایج مها عة خا

سایتها مورد بررسی نوع بافت

 12/38و میزان ترن خرا

در محردودة  55ترا 71/5

درصد متغیر است (جدوا  .)3با توجره بره تغییررا

را در همة سایتها تنی -وم ننران مریدهرد.

اسیدیتة خا در محدودة  7/81تا  ،8/3روینگاه گیراه

درصد ترکیب اجزا بافت خا  ،تامل میزان سریلت

ریشچهن در محردودة خرا هرا قلیرایی ترا قلیرایی

خا

بین  27تا  38درصد ،درصد رس خا

برین  1/38ترا

متوسط قرار میگیرد.

جدول  .3نتایج تجزیه و تحلیل آماری ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک (میانگین  ±اشتباه معیار) در سایتهای مورد مطالعه

منبع تغییرا

داراب

الر

المرد

جهرم

Sig.

سیلت ()%

27 ±0/45 b

32/5 ±2/28 ab

38 ±0/2 a

35/5 ±1/17 ab

** 0/004

رس ()%

1/38 ±0/39 b

3/38 ±0/8 b

3/38 ±0/45 b

12/3 ±0/78 a

**

0/000

تن ()%

71/ 5±0/75 a

64 ±2/76 ab

58 ±0/6 b

55 ±1/94 b

**

0/001

اسیدیته

8/23 ±0/04 a

7/81 ±0/06 b

7/98 ±0/06 ab

8/3 ±0/09 a

**

0/ 009

0/59 ±0/04

1/48 ±0/49

0/69 ±0/05

0/58 ±0/02

0/152ns

)ppm( K

223 ±12/4

227/5 ±25/2

226/5 ±11

235/5 ±32/6

0/550ns

مادة آ ی ()%

1/1 ±0/12

1/03 ±0/07

1/6 ±0/11

1/6 ±0/12

0/177ns

نیتروژن کل ()%

0/06 ±0/01

0/06 ±0/006

0/09 ±0/01

0/09 ±0/01

0/173ns

تور

)(ms/cm
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روینگاهها مورد بررسی در

انرردام هرروایی گیرراه در سرره مریلررة فنو رروژ اسررت

محدودة  0/58تا  1/48دسی زیمنا بر متر قررار دارد

( .)P<0/01درصررد ( ADFدیرروارة سررلو ی منهررا

و جزو طبقهبند خا ها غیرر ترور اسرت .میرزان

همیسرلو ز) در مریلرة برذردهی برا میرانگین 45/33

کربن آ ی در روینگاهها مختلرف برین  1/1ترا 1/6

درصد بینترین مقدار را به خود اختصاص داده است

درصد متغیر است و از این نظر در گروه خا هایی با

و با مریلة گلدهی و روینی اخرتالف معنریدار را

مادة آ ی کم است .درصد نیترروژن کرل در محردودة

ننان میدهد .در مریلة گلدهی درصد مرادة خنرک

 0/06تا  0/09است و جزو خا هرا دارا نیترروژن

قابررل هضررم افررزایش مررییابررد و مجرردداً در مریلررة

کم طبقهبند میتود .میزان چتاسیم خا نیز در دامنة

بذردهی کاهش مییابد؛ این کاهش با مرایل گلدهی

 223تا  235/5 ppmقرار دارد و ننان دهنردة کمبرود

و روینی دارا اختالف اسرت ( .)P<0/01بینرترین

چتاسیم در روینگاه گونة مورد مها عه است .]16

میزان انرژ متابو یسمی مربوط به مریلرة گرل دهری
گیاه ریش چهن است ( 6/55درصد) و کمتررین میرزان

 .5.3نتایج بررسی کیفیت علوفه
جدوا  4نتایج مها عة گیاه  P.aucheriدر سایتهرا
داراب ،جهرم ،الر و المرد را از نظرر ارزش غرذایی و
تاخصها کیفیت علوفه ننان میدهد .نتایج یاصل
از تجزیررة واریررانا دادههررا چررروتئین خررام در سرره
مریلة رتد فنو وژیکی گونرة ریرشچهرن کوهسرتانی

در مریلة بذردهی ( 5/6درصد) منراهده مریترود و
بررین ایررن دو مریلرره در سررهو  1درصررد اخررتالف
معنرریدار اسررت .درصررد  NDFموجررود در مرایررل
سهگانة رتد گیاه روند افزاینی را ننران مریدهرد؛
اگرچه اختالف بین آنها معنیدار نیست.

ننان دهندة اختالف بین درصرد چرروتئین موجرود در
جدول  .4مقایسة میانگین شاخصهای مهم کیفیت علوفه در مراحل مختلف رشد

مریلة فنو وژ
متغیر اندازهگیر تده

روینی

گلدهی

بذردهی

Sig

چروتئین ()%

4/53±0/08a

3/96±0/06b

3/56±0/03b

**0/000

)%( ADF

41/33±0/34c

43/33±0/67b

45/33±1/2a

**0/ 003

مادة خنک قابل هضم ()%

51/42±0/3a

53/66±0/57a

47/72±0/97b

**0/002

انرژ متابو یسمی ()%

6/09±0/05ab

6/55±0/09a

5/6±1/02b

**0/003

)%( NDF

46/5±2/52

47/66±1/33

48/33±0/88

ns

0/963
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 .4بحث و نتیجهگیری
گونة گیراهی  ،Platychaete aucheri Boiss.برا نرام
فارسی ریشچهن ،بوتها است چایا از خانوادة کاسرنی
با ارتفاع تا یدود نیم متر .این گونة گیاهی در بخرش
وسیعی از ناییة روینی خلریج و عمرانی در جنروب
اسرررتان فرررارس رویرررش دارد .تررررایط بارنررردگی
روینگاهها مها عرهترده دارا محردودیت اقلیمری
مانند بارندگی کم (یرداکثر  285میلریمترر) و دمرا
زیاد (یداکثر مهلد  54/8درجة سلسریوس) اسرت و
ننان دهندة تحمل زیاد این گونه در مقابل بیابانهرا و
نوایی خنک و گرم جنوب استان است .این گونه از
جمله گیاهان تاخص ناییة روینی خلریج و عمرانی
است .این ناییة روینری ،بخرشهرا جنروبی اسرتان
فارس را نیز تامل میتود  .]44وجودِ کر و چرز در
سهو بر ها و ساقهها گیاه مرورد مها عره از جملره
سازگار ها مورفو وژیک گیاه برا کاهش هدررفت
رطوبت بهترمار مریرود  .]29 ،7عرالوه برر ایرن ،در
گیاهران بوترها  ،نظیرر  ،P. aucheri Boiss.بره د یرل
سیستم رینها گسترده برا امکران نفرو در الیرههرا
زیرین ،امکان بهررهمنرد از رطوبرت خیررهترده در
الیهها عمیدتر خا فراهم میترود  .]29همدنرین،
فرمِ روینیِ بوتها برا قاعردة چروبی محکرم در گیراه
ریشچهن کوهستانی موجب افزایش مقاومرت در برابرر
چرا دام میترود  .]23 ،18از طررف دیگرر ،وجرود
اسانا در مرایرل مختلرف رترد ،P.aucheri Boiss.
بهویژه در مریلة رتد روینی ،موجب کاهش جذابیت
برا چرا میتود و فرصت الزم برا ورود به مریلة
زاینرری و تو یررد بررذر مناسررب در اختیررار گیرراه قرررار
میدهد و تجدید ییا

موفد گیاه را تضمین میکند.

این گیاه یداکثر تا ارتفاع  1200مترر از سرهو
دریا و در دامنههایی تا تیب  80درصد رویرش دارد؛
از ایررن نظررر ،در چررروژههررا تثبیررت دامنررههررا
فرسایشچذیر و یتی سنگالخی قابل استفاده و توصیه
است .گیاه ریشچهن عموماً دامنهها رو به جنروب و
رو به جنوب ترقی را تررجیو مریدهرد .رویرش در
ارتفاعا
عر

کم (کمترر از  1200مترر از سرهو دریرا) و

ها جغرافیایی چایین (چرایینترر از  29درجره)

ننان دهندة تحملچذیر در ترایط گرم آب و هوایی
و تحمرررلناچرررذیر در برابرررر سررررما تررردید و
یخبندانها طوالنی مد

است .در نیمکرة ترما ی و

در ترایط کنرور ایرران جهرتهرا رو بره جنروب
گرمترین و خنکتررین جهرا

دامنرهانرد ،بنرابراین،

وجود گیاهان بر رو این دامنهها نناندهندة مقاومت
در برابرِ خنکی و سازگار با دما بینتر و رطوبت
کمتر در این جهت جغرافیایی است .]30 ،7 ،6
مها عة فنو وژ گیاه از طوالنیبودن نسبی مرایل
رتد و نمو از اواخر اسفند تا اواسط تیرمراه یکایرت
دارد (تکلها  6و  .)7در تررایهی کره در ترکیرب
گیاهی مراتع گررم و خنرک جنروب فرارس گیاهران
یکسا ه و کمز از غا بیت برخوردارنرد  ]27 ،12و
علوفة کم دوامی را در دورة زمانی کوتاهمد

(اواخرر

زمستان تا اوایل بهار) فراهم می کنند ،یضور گیاهران
بوتها از جمله ریشچهن کوهستانی مزیرت نسربی را
در تداوم و طروالنیکرردن طروا دورة چررا بهراره،
به ویژه در مراتع یریم روستاها ،ایجاد مرینمایرد .بره
طور کلی ،گیاهان بوتها مقراوم بره چررا در ترکیرب
گیاهی در جبران کمبود علوفه در ترایط خنک سا ی
و نامساعد محیهی نقش مؤثر دارند  .]18 ،17نتایج
تجزیة تاخصها تعیین کننردة ارزش غرذایی گونرة
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مورد مها عه در مرایرل رترد روینری ،گرلدهری و

روینگاه گونرة مرورد مها عره در وایرد اراوری تپرة

معنرریدار در بینررتر

ماهور و کوهسرتان و آبترویی مناسرب و همدنرین

فاکتورها مهم کیفیت علوفه است .برا افرزایش سرن

عدم تأثیر سازندها تور و نمکی نظیر گنبرد نمکری

گیاه میرزان چرروتئین خرام رونرد کاهنری را ننران

هرمز ر که در بخشها جنوبی استان فارس گسترش

بررذردهرری ننرراندهنرردة تغییرررا

میدهد که در بسیار از مها عا

چینین نیز بره ایرن

رخنمونها گستردها دارندر خرا

روینرگاههرا

موووع اتراره ترده اسرت  .]23 ،8 ،3امرا ،درصرد

مورد بررسی در زمررة خرا هرا غیرر ترور اسرت،

چررروتئین یترری در برراالترین میررزان ( 4/53درصررد)

بنررابراین ،ایررن گونرره تورچسررند اجبررار  1برره تررمار

تأمین کنندة نیراز چروتئینری دامهرا سربک چراکننرده

نمی رود .اگرچره آگراهی از دامنرة بردبرار گیراه بره

نیست  .]18 ،3با تغییر مریلة فنو وژ از روینی به

چژوهشها تکمیلی آزماینگاهی و میدانی نیاز دارد،

 ADFوNDF

از نظر عناصر چکرنیاز ،نظیر نیتروژن و چتاسیم ،میتروان

روند افزاینی را ننان میدهند؛ این مسئله میتواند

خا

این مناطد را فقیر تلقی کرد که ا بتره در مراترع

به د یل گسترش میزان ساقهها و تاخههرا فرعری و

مناطد خنک ،به د یل کمبود مادة آ ی و تجزیرة کنرد

گلدهی و سپا بذردهی ،تاخصها

نیز انتقاا مواد غذایی محلوا به انردامهرا

خیررها

مواد در نبود رطوبت کافی ،طبیعی به نظر میرسد ،6

مربوطه باتد  .]23 ،10میزان مادة خنک قابل هضم

 .]29اگرچرره در ایررن چررژوهش مجررااِ چرررداختن برره

روند افزاینی و سپا کاهنی را ننان مریدهرد و،

تیمیایی گیاه ریرشچهرن

به طور کلی ،در مریلة برذردهی بره کمتررین میرزان

جنبهها دارویی و ترکیبا
فراهم نند ،مها عا

چینین  ]25گونة مرورد نظرر را

ارزتمند دارویی میداند و دانش بومی

مرریرسررد و ایررن در یررا ی اسررت کرره میررزان انرررژ

واجد ترکیبا

متابو یسمی نیز از چنین روند تبعیرت مریکنرد .بره

محلی برا آن ارزشها درمانی قائل اسرت؛ عرالوه

طور کلی و با افزایش سن در اغلب گیاهران بوترها ،

بر اینکه میتوان به جنبهها کراربرد ایرن گیراه در

میزان انرژ فراهمتده روند نزو ی را ننان میدهد

چرورش زنبور عسل اتاره کرد که در تحقیقا

چینین

که عمدتاً به سبب افزایش بافتها چوبی نگهدارنده،

 ]26بدان توجه تده است.

نظیر همریسرلو ز و یگنرین ،اسرت و اثرر معنرادار و

به طور کلی ،گیاه ریش چهنِ کوهستانی دارا فرم

معکوسی بر هضمچذیر و کیفیت علوفه دارد ،10 ،3

روینی بوتها است و در خرا هرا فقیرر (از نظرر

 .]24 ،18مها عة ویژگیها فیزیکی و تیمیایی خا

عناصر غذایی) و در دما زیاد و بارندگی کرم ناییرة

نناندهندة همگنی و تباهت نسبی در مناطد مختلف

روینرری خلرریج و عمررانی مقرراوم اسررت .ایررن گیرراه

روینی گیاه ریشچهن کوهسرتانی اسرت (جردوا .)3

روینگاهها نسبتاً وسیعی را در بخرشهرا جنروبی

مناطد مرورد مها عره ،برهرغرم جردایی و

استان فارس به خود اختصاص داده است .ایرن گیراه،

فاصلة مکانی ،عموماً از نوع تنی -وم است و تحرت

به سبب چایابودن در فصرل بارنردگیهرا سریالبی و

تأثیر سازندها زمینتناسری باالدسرت ،نظیرر آهرک

تررردید زمسرررتانه ،مقاومرررت در برابرررر چررررا دام،

بافت خا

آسمار و جهرم ،قلیایی اسرت .بره د یرل قرارگیرر

1. obligate halophile
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ارزشها دارویری و گرلهرا جرذاب در چررورش

چروژهها اییا و اصالح مراتع و مقابلره برا گسرترش

زنبور عسل ،گونها چندمنظوره و ارزتمند در مراتع

بیابان استفاده کرد .آگاهی از روشها بهینه و موفرد

گرم و خنک جنوب فارس و به طرور کلری جنروب

تکثیر و استقرار گیاه در عرصرههرا طبیعری نیازمنرد

ایران به ترمار مریرود و مریتروان از آن در اجررا

مها عا

بینتر است.
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