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(مطالعۀ موردی :استان سیستان و بلوچستان)
 مرتضی صابری*؛ استادیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکدۀ آب و خاک ،دانشگاه زابل ،ایران.
 وحید کریمیان؛ دکتری علوم مرتع ،دانشکدۀ مرتع و آبخیزداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان ،ایران.
 حمید نیک نهاد قرماخر؛ دانشیار گروه مدیریت مرتع ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایران.
چکیده
هدف از مطالعۀ حاضر بررسی برخی از ویژگیهای رویشگاهی و کیفیت علوفه گیاه حنظل در رویشگاههاا و مراحال مل لاف رشاد در
مراتع اس ان سیس ان و بلوچس ان میباشد .جهت بررسی تغییرات حیاتی گیاه در دو رویشگاه زابل و سراوان ،مشاهدات مراحل مل لف
فنولوژی در دورۀ فعالیت گیاه با بازدیدهای مرتب از نقاط مشلص صورت گرفت .ویژگیهای پوشش گیاهی ،در پالتهای چهاار م ار
مربعی در ام داد چهار ترانسكت  200م ری بررسی شد .در دو رویشگاه ،نمونهبرداری خاك از عمق  0-30سان یم ری پای ریشه گیاه
و منطقۀ عاری از گیاه جهت بررسی ویژگیهای فیزیكوشیمیایی خاك برداشت شد .شاخصهای کیفیات علوفاه در ساه مرحلاۀ رشاد
رویشی ،گلدهی و بذردهی به صورت تصادفی با  4تكرار اندازهگیری شد .ن ایج دورۀ رویشی گیاه حنظل نشان داد ،ظهور اولین برگ در
اوایل فروردین ماه و پایان دورۀ رویش شهریور ماه میباشد .میانگین درصد تاج پوشش و تراکم در دو منطقاه دارای تفااوت معنایدار
هس ند ( .)p<0/01عمق ریشه دوانی این گیاه در رویشگاه زابل و سراوان بهترتیب  207و  123سان یم ر بود .ن ایج نشاان داد میازان
هدایت الك ریكی و کربن و مادۀ آلی در پای بوتۀ مورد بررسی به شكل معنیداری از منطقۀ شاهد بیش ر است .ن ایج تجزیاه و تللیال
خاك زیر گونۀ دو رویشگاه نشان داد درصد شن ،سیلت ،اسیدی ه ،آهک و کربن آلی در سطح  5درصد ( )p<0/05و مادۀ آلی در سطح
 1درصد معنیدار میباشد ( .)p<0/01همچنین میانگینها نشان داد درصد شن ،اسیدی ه ،کربن آلای و ماادۀ آلای در رویشاگاه زابال
بیش ر از سراوان بوده و میزان سیلت و آهک در خاك پای گیاه در رویشگاه سراوان بیش ر میباشد .ن ایج شاخصهاای کیفیات علوفاه
نشان داد ،عامل رویشگاه تنها بر درصد پروتئین خام اثر معنیداری داشت ( .)p<0/05اما مراحل فنولوژی بر کلیۀ شاخصهاای ماورد
بررسی اثر معنیداری دارد ( .)p<0/01با ازدیاد سن درصد پروتئین خام ،هضم پذیری و انرژی م ابولیسمی گیاه کاهش و درصد الیاف
نامللول در شویندۀ اسیدی افزایش مییابد .با توجه به عمق ریشهدوانی و همزمانی رویش این گیاه با بادهای  120روزۀ سیس ان ،می
توان با کشت حنظل در مناطق برداشت رسوبات بادی از پدیدههای ملرب زیستملیطی جلوگیری به عمل آورد.
کلیدواژگان :حنظل ،ویژگیهای رویشگاهی ،کیفیت علوفه ،مراحل فنولوژی ،مراتع ،سیس ان و بلوچس ان.
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 .1مقدمه
عوامل ملیطی بر حضور ،پویاایی و توزیاع جغرافیاایی
گیاهان تأثیر بهسزایی دارند [ .]7با توجه به تاأثیر عوامال
مل لف اقلیم ،توپوگرافی ،سنگ بس ر و عوامل بیولوژیک بر
روی خاك و پوشش گیاهی و با توجه به روابط ویاژۀ ایان
عوامل با یكدیگر در یک ملیط خاص ،در هر منطقه بهطور
طبیعی با پوشش گیاهی مشلصی کاه شااخص و معارف
خاك مشلصی است روبهرو میباشایم [ .]16خصوصایات
فیزیكی و شیمیایی مل لف یک خاك ممكن است به ظهور
گونهای خاص در یک رویشگاه منجر شود .کشف روابط بین
پوشش گیاهی و خااك از ماوارد مهام تعیاین مللهاای
مناسب بارای احیااء و مادیریت مناابع و باوم ساازگانها
میباشد .بررسی روابط جوامع گیاهی با عوامل ملیطی به
دلیل تغییرات زیاد م غیرهای ملیطی و نیز روابط پیچیده
بین گیاه و ملایط از پیچیادگی خاصای برخاوردار اسات
[ .]18خصوصیات فیزیكای و شایمیایی خاكهاا باه نلاو
مؤثری در اس قرار ،رشد و پراکنش گونههای گیاهی نقاش
دارند [ .]34با توجه به ثابت بودن شرایط اقلیمی و سل ی
کار احیای پوشاش گیااهی در منااطق خشاک و بیاباانی،
شناخت ارتباط خصوصایات خااك باا گوناههای طبیعای
منطقه امری ضروری میباشد ،زیارا کاه باا شاناخت ایان
ارتباطااات و کاشاات به اارین و سااازگارترین گونااه در
مناسب رین شرایط ،بیشا رین پیشارفت را در امار احیاای
پوشااش گیاااهی خااواهیم داشاات [ .]34باار ایاان اساااس
گونااههای بااومی اهمیاات خااود را باایش از پاایش نمایااان
میکنند .زیرا اس فاده از آنها با هزینۀ کم ار باه توساعه،
تولید ،ماندگاری و موفقیت بیش ر پروژههای احیااء منجار
میگردد.
مراتع اکوسی مهای طبیعی هس ند کاه دارای پوشاش
گیاهی خودرو هسا ند و ماورد اسا فادۀ دامهاای اهلای و
وحشی قرار میگیرناد .بار خاالف اراضای کشااورزی کاه
پوشش یكنواخت و معموالً تاک ملصاولی دارناد ،اراضای
مرتعی ترکیبی از گونههای گیاهی مل لف را تشكیل مای
دهند .اشكال رویشی که شكل سادهای از ترکیاب گیااهی
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را نشان میدهد و نشان دهندۀ سازگاری گونهها با شرایط
ملیطی مل لاف هسا ند ،نقاش مهمای در تغذیاۀ دام و
پایداری اکوسیس م بازی میکنند .تعیاین کیفیات علوفاۀ
گیاهان مرتعی و همچنین مشلص نمودن ظرفیت چرایی
مرتع در امر مدیریت صلیح و اصولی مراتع و ایجاد تعادل
پایدار بین دام و مرتع بسیار حائز اهمیات میباشاد [.]12
برای برآورد ظرفیت چرای واقعی مراتع ،آگااهی از عوامال
م عددی از جمله کیفیات علوفاۀ گیاهاان مرتعای الزامای
اساات .ضاامناً عملكاارد دام عماادتاً بااه کیفیاات علوفااه در
دس رس دام بس گی دارد [ .]5برای رسایدن باه عملكارد
دام در سااطح مطلااوب ،تااأمین نیاااز مااذایی دام از للااا
انرژی ،پروتئین ،مواد معدنی و وی امینها ضروری اسات و
این امر زمانی امكان پذیر است که کیفیات علوفاه از نظار
ترکیب شیمیایی و فیزیكی مطالعه شده باشد [ 12و .]27
کیفیات علوفااه را میتااوان بیااانگر ارزا مااذایی و مقاادار
انرژی دانست که در دس رس دام قرار میگیرد .به عباارت
دیگر ،مقدار مواد مغذی است کاه حیاوان در کوتااهتارین
زمان ممكن بهدست میآورد .علوفۀ مرتاع تغییارات قابال
مالحظه ای از للا کیفیت از زماانی تاا زماان دیگار و از
مكانی به مكان دیگر مییابد .دامنۀ این تغییرات گسا رده
و عوامل ایجاد کنندۀ آن نیز م عدد و پیچیده هس ند .ولی
به طور کلی میتوان عوامل مؤثر بر تغییرات کیفیت علوفه
را تلاات عنااوان عواماال ملیطاای ،مرحلااۀ رشااد و زمااان
برداشت ،تنوع گونۀ گیاهی و عوامل مدیری ی تقسیمبندی
کرد [ .]32مطالعات زیادی بر روی ویژگیهای رویشگاهی
و ارزا مذایی گونههای مل لف و تأثیر مراحل فنولوژی و
عوامل ملیطی بر روی آنها انجام گردیده اسات .باهطاور
کلی نوع گونه گیاهی ،مرحلاۀ رشاد و شارایط ملیطای از
مهمترین فاک ورهای مؤثر بر روی کیفیت علوفه میباشند
[ 4 ،3و .]6
ملققاااین خصوصااایات باااومشاااناخ ی گوناااۀ ن ااار
( )Astragalus squarrosusدر رویشگاههای کاشان ماورد
بررسی قرار دادند [ .]8بررسی خاك رویشگاههای ن ر نشان
داد که این گونه املب در خاكهای شنیلومی تا لومیشنی
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رویش داشا ه و در دامناۀ هادایت الك ریكای  0/4تاا 4/2
دسیزیمنس بر م ار و  7/49 PHتاا  8/17تواناایی اداماۀ
حیااات دارد .ن ااایج بررساایهااای انجااام شااده باار روی
خصوصیات کیفی علوفه در گونۀ ن ر در ساه مرحلاۀ رشاد
رویشی ،گلدهی و بذردهی نشان داد که با پیشرفت مرحلۀ
رویشی  3/6درصد از میزان پروتئین خام و  0/82درصد از

خشک نقش مهمی ایفا کنند [ .]21از گوناههاای مهام و
سااازگار بااا مناااطق خشااک ،حنظاال بااا نااام علماای
 Citrullus colocynthisگیاهی علفی ،چند ساله ،م علاق
به خانوادۀ کدوها ( )Cucurbitaceaeمیباشاد .ایان گیااه
بومی ایاران باوده و در ناواحی جناوبی کشاور و منااطقی
همچااون جنااوب اساا ان خراسااان ،کرمااان ،سیساا ان و

میزان کربن آلی گیااه کاسا ه شاده اسات [ .]8ملققاان
آتاکولوژی گوناۀ مرتعای  Astragalus effusesدر مراتاع
اس ان آذربایجانمربی را نیز مورد بررسی قرار دادند .ن ایج

بلوچساا ان و بناادرعباس یافاات میشااود .حنظاال از بااا
ارزاترین گونههای گیاهی مناطق بیابانی و حاشیۀ کاویر
است که با توجاه باه پاراکنش بسایار زیااد آن ،از جنباۀ

نشان داد ،این گونه به رین رشد را در خاكهایی با بافات
م وسط ( شنی -لومی تا لومی – رسی) با اسیدی ۀ -8/04
 7/04و هدایت الك ریكی  0/4 -0/54دسیزیمنس بر م ار
داش ه اسات .بررسای نلاوۀ حضاور گوناۀ ماورد نظار در

حفاظت خاك نیز حائز اهمیت میباشد ،که قابلیت رویش
در اراضی سبک و ماسهای را داراست .لذا هدف از مطالعاۀ
حاضر بررسی برخی از ویژگیهاای رویشاگاهی و کیفیات
علوفۀ گیاه حنظل در رویشگاهها و مراحل مل لف رشد در

پوشااشگیاهی رویشااگاههای مل لااف آن نشااان داد کااه
پوشش تاجی این گونه  2-4درصد ،تراکم 7000-24000
پایه در هك ار و فراوانی آن  50-70درصد بوده است .ایان
گونه جزء گیاهان راست ریشه بوده و گس را ریشۀ آن تا
عمق سه م ر بررسی شده است [ .]1همچنین خصوصیات
مورفولوژیااک و آت اکولااوژی گون اۀ  Salvia rosifoliaدر
منطقۀ اینوریوس ترکیه توسط ملققین مورد بررسی قارار
گرفت .ن ایج نشان داد ،بین میزان فسفر ،نی روژن و پ اسیم
خاك با توزیع گیاه در منطقه رابطاه وجاود داشا ه اسات
[.]24
از آنجا کاه بلاش وسایعی از ساطح ایاران را منااطق
خشک و نیمهخشک به خود اخ صاص داده اسات ،گوناه-
های گیاهی بومی سازگار و مقاوم باا شارایط سالت ایان
مناااطق ،اهمیاات ویااژهای در تغذیااۀ دامهااا و پایااداری
اکوسیس م دارند .گونههای مقاوم و دارای سیس م ریشهای
قوی و طویل شرایط سلت زیسا ی منااطق خشاک را در
زمانی که خاك سطی خشک است اح یاجات آبی خاود را
از سافرههاای آب زیرزمینای رفاع مایکنناد و همچنااین
گیاهان بومی شرایط نامساعد ملیطی را بهخاوبی تلمال
میکنند ،از اینرو مایتوانناد باه عناوان ابازاری قاوی در
دست مدیر مرتع در مدیریت مراتع مناطق خشک و نیمه-

مراتع اس ان سیس ان و بلوچس ان میباشد.

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
اس ا ان سیساا ان و بلوچساا ان بااا وسااع ی بااال باار
 187502کیلااوم ر مربااع معااادل  11/5درصااد مساااحت
کشور را به خود اخ صاص داده است .این اس ان باین ´3
 °25تا ´ 31° 29عرض شمالی و ´ 58° 49تا ´63° 20
طول شرقی واقع شده است .به علت قرار گرف ن در عارض
جغرافیایی پایین ،از آب و هوایی گرم و خشاک برخاوردار
است و در بایش از نیمای از ساال تلات تسالط سیسا م
پرفشار جنب حاره قرار دارد که باعث گرم و خشک شادن
هااوا میشااود .موقعیاات جغرافیااایی رویشااگاههای زاباال و
سراوان در شكل ( )1آورده شده است.

 .2.2فنولوژی
جهت مطالعه تغییرات حیاتی یا فنولوژی در رویشگاه-
های مورد مطالعه ،مشاهدات مراحل فنولوژی این گیاه در
دورۀ فعالیت گیاه با بازدیادهای مرتاب از نقااط مشالص
صورت گرفت .مراحل مل لف فنولوژی گیاه شاامل تااری
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ظهور برگهای اولیه ،زمان حداکثر رشد رویشی ،گلادهی

و بذردهی میباشند.

شکل  .1موقعیت دو رویشگاه مورد مطالعه

جدول  .1اطالعات اقلیمی رویشگاههای مورد مطالعه در استان سیستان و بلوچستان

شهرس ان

نوع اقلیم بر اساس
طبقهبندی گوسن

ارتفاع از سطح
دریا (م ر)

میانگین حداقل
درجۀ حرارت
سالیانه (میلیم ر)

میانگین حداکثر
درجۀ حرارت
سالیانه (میلیم ر)

میانگین درجه
حرارت سالیانه
(میلیم ر)

م وسط بارندگی
سالیانه
(میلیم ر)

درصد رطوبت
نسبی

زابل

منطقۀ بیابانی

480

14/5

29/5

22

60

38

سراوان

منطقۀ بیابانی

1195

16

28

22

107

29

 .3.2اندازهگیری خصوصیات کمی پوشش
باارای اناادازهگیااری پوشااش گیاااهی در هاار یااک از
رویشگاههای مطالعااتی ،چهاار ترانساكت  200م اری باا
فواصل تقریبی سه کیلوم ر از هام در جهات شایب کلای
منطقه قرار داده و در هر ترانسكت 10 ،پاالت چهاار م ار
مربعی (هر رویشگاه  40پالت) که اندازۀ پاالت بار اسااس
حداقل دو برابر تاج پوشش بزرگ رین گونه در رویشگاه باا
فواصل  20م ر از هم مس قر شد و عاملهاای مل لفای از
قبیل درصد تاج پوشش گونههای گیاهی ،درصاد سانگ و
سنگریزه ،درصد الشبرگ و درصاد خااك للات ،تاراکم و
فراوانی داخل پالتها ثبت گردید.

 .4.2تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
اب دا مناطق پراکنش گیاه حنظل در دو رویشگاه زابال
و سراوان با کمک از تجارب کارشناساان مراکاز تلقیقاات

کشاورزی و منابع طبیعی و بازدیادهای صالرایی تعیاین
گردید .سپس نمونهبرداری خاك از عمق  0-30سان یم ر
در هر رویشگاه انجام شد و  6نموناه خااك از پاای ریشاۀ
گیاااه و  6نمونااه خاااك از منطقااۀ عاااری از گیاااه در هاار
رویشگاه برداشت شد .در مجموع  24نموناه خااك جهات
تجزیه به آزمایشگاه من قل گردید.
برای تعیین بافت خاك از روا هیادروم ری اسا فاده
شد که در آن اندازههای ذرات بر اساس اخ الف در میزان
رسوب شدنشان در آب مشلص گردیدناد [ .]10در ایان
روا شن ،رس و سیلت بدون جدا کردن از یكدیگر اندازه-
گیری شدند .برای سنجش میزان هدایت الك ریكی عصارۀ
اشباع از دس گاه هدایت سنج الك ریكی ( Ecم ر) اسا فاده
گردید .جهت اندازهگیری کربن آلای و ماادۀ آلای از روا
والكر بلک اس فاده شد [ .]23برای اندازهگیری درصد آهک
از روا تی راسیون اس فاده گردید .اسیدی ه خاك بهروا
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عصارهگیری اشباع (نسبت  1:1خاك و آب) و با اس فاده از
دس گاه  pHم ر تعیین شد .برای این امر نمونه مللوط یک
به یک آب ( 70سیسی) و خاك ( 70گارم) تهیاه شاد و
پس از  24ساعت ،مقدار اسیدی ۀ خااك در هار نموناه باا
اس فاده از دس گاه  pHم ر اندازهگیری شد[.]31

 .5.2کیفیت علوفه
نمونهگیری از گیااه در ساه مرحلاۀ فنولاوژیكی رشاد
رویشاای (فااروردین ماااه) ،گلاادهی (اردیبهشاات ماااه) و
بذردهی (مرداد ماه) ،به صورت تصادفی با  4تكرار در سال
 1395و با نمونهبرداری اندامهای هوایی (ساقه و برگ) باه
صورت همزمان در دو منطقۀ رویشی زابل و سراوان انجاام
شد .نمونههای برداشتشده در هار مرحلاه ،پاس از تمیاز
کردن در پاکتهای کامذی سوراخدار (جهت جریان هاوا)،
قرارگرف ه و به آزمایشگاه ان قال یاف ند .نمونههای گیااهی
در آزمایشگاه ،در داخل آون و دمای  60درجۀ سان یگراد
به مدت  24ساعت خشک گردیدند .پس از خشک شادن،
اب دا به قطعات  1تا  2ساان یم ری خارد شاده و ساپس
آساایاب شااده و کدگااذاری گردیدنااد .بااهمنظور ارزیااابی
کیفیات علوفاه ایاان گوناۀ گیااهی ،شاااخصهاای درصااد
پروتئین خام ( ،)CP1الیااف ناامللول در شاویندۀ اسایدی
( ،)ADF2هضاام پااذیری مااادۀ خشااک ( )DMD3و اناارژی
م ابولیسمی ( )ME4اندازهگیری گردید [ .]22برای انادازه-
گیری درصد نی روژن و الیاف نامللول در شویندۀ اسیدی
از رواهای  )2000( AOACاس فاده شد .بارای انادازه-
گیااری میاازان درصااد پااروتئین خااام از درصااد نی ااروژن
اس فاده شد .به این صورت کاه درصاد نی اروژن در عادد
 6/25ضرب شد تا پروتئین خام بهدست آمد .برای بارآورد
هضمپذیری مادۀ خشک از فرمول پیشنهادی زیر اسا فاده

1

Crud protein
Acid Detergent Fiber
3
Dry Matter Digestible
4
Metabolism Energy
2

شد:
فرمول ()1

DMD%= 83/0-58/824ADF%+2/626N%

به منظاور بارآورد انارژی م ابولیسامی در گوناههاا از
هضمپذیری مادۀ خشک بر اساس فرمول کمی ۀ اس اندارد
کشاورزی اس رالیا اس فاده شد:
فرمول ()2

ME= 0/17DMD%

 .6.2تجزیه و تحلیل دادهها
جهاات تجزیااه تللیاال دادههااا و مقایسااۀ میااانگین
خصوصیات خاك پای بوتاه و منطقاۀ شااهد و همچناین
خاك پای بوتاه در دو رویشاگاه از آزماون تای مسا قل و
نرمافزار  SPSSاس فاده گردیاد .همچناین بارای مقایساۀ
میااانگینهااا از آزمااون چنااد دامنااهای دانكاان بااا درصااد
اطمینان  95درصد اس فاده گردید.

 .3نتایج
 .1.3اندازهگیری پوشش گیاهی
ن ایج دورۀ رویشی گیاه حنظال نشاان داد کاه ظهاور
اولین برگ در اوایال فاروردین مااه و پایاان دورۀ رویاش
شهریور ماه میباشد .در واقع طاول دورۀ رویاش گیااه در
منطقۀ مورد مطالعه شش ماه مایباشاد .مطالعاۀ پوشاش
گیاهی منطقۀ مورد مطالعه نشان داد که در هر دو منطقۀ
مورد مطالعه با توجه به اقلیم ،خاك للت مالب بوده است.
ن ایج آزمون  tنشان داد که میانگین درصد تاج پوشش در
منطقۀ زابل بیش ر از منطقۀ سراوان باوده و دارای تفااوت
معنیدار میباشد (جدول  .)2تراکم گیاه حنظل در منطقۀ
سراوان بیش ر از منطقۀ زابل بود و از این نظار دو منطقاه
دارای تفاوت معنیدار در سطح  1درصاد هسا ند .درصاد
فراوانی گونۀ حنظل در منطقۀ سراوان به صورت معنیداری
از منطقۀ زابل بیش ر است .از نظر میزان سنگ و سنگریزه
و میزان الشبرگ نیز منطقۀ سراوان به شكل معنیداری از
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علااااف شااااور( )Salsola rigidaو ساااایاه شااااور
( ،)Suaeda fruticosaو در رویشااگاه سااراوان ،اسااپند
( ،)Peganum harmalaعلااف شااور ( )Salsola Kaliو
اشنان ( )Seidletzia rosmarinusمیباشند.

منطقۀ زابل بیش ر اسات .خااك للات در رویشاگاه زابال
بیش ر از رویشگاه ساراوان باوده و از ایان نظار دو منطقاه
دارای تفاوت معنیداری ( )p<0/01هس ند گونههای همراه
حنظل در رویشگاه زابال کاور ( ،)Capparis spinosaگاز
( ،)Tamarix aphyllaخارشاا ر (،)Alhaji camelerom

جدول  .2مشخصات پوشش گیاهی رویشگاههای مورد مطالعه
خصوصیات پوشش

رویشگاه

میانگین

انلراف معیار

درجه آزادی

مقدار t

ن یجه آزمون

درصد تاج پوشش

زابل
سراوان
زابل
سراوان
زابل
سراوان
زابل
سراوان
زابل
سراوان
زابل
سراوان

7/5
4/57
0/31
0/39
34/25
41/25
11/92
25/25
1/52
1/92
61/25
42/45

0/08
0/19
0/02
0/01
2/06
0/96
0/10
0/96
0/10
0/10
0/96
0/64

6

28/377

**

6

-6/2

6

-6/159

6

-27/697

6

-5/908

6

32/644

**
**
**
**
**
**
**
**
**

تراکم
فراوانی
سنگ و سنگریزه
بقایای گیاهی
خاك للت

 .2.3مراحل فنولوژی گیاه
فنولوژی گونههای مل لف تلت تأثیر دما و ارتفاع قرار
دارد ولی به طاورکلی در منطقاۀ زابال معماوالً در اواخار
اسفند ماه با مسااعد شادن شارایط دماایی رویاش گوناۀ
حنظل شروع میشود و در اواسط اردیبهشت مااه گلادهی
شروع میشود و معموالً گلها در اواخر اردیبهشت تبادیل
به میوه میشوند و میوه در اواخر خرداد رسیده مایشاود.

همچنین بوتههای گیاه حنظل در رویشگاه زابل تا اواساط
شهریور در منطقه اس قرار داش ه و با خشک شادن انادام
هوایی مورد چرای دام قرار میگیرند .در رویشگاه ساراوان
با توجه به ارتفاع باالتری که دارد ،دورۀ رویش گیاه دیرتار
از زابل آماز میشود .رویاش گیااه از نیماۀ دوم فاروردین
شروع شده در خرداد ماه به گل و میاوه نشسا ه و تیرمااه
میوه و بذر حنظل به مرحلۀ رسیدگی میرسد (شكل .)2
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شکل .2مراحل مختلف فنولوژی گونۀ حنظل در دو رویشگاه مورد مطالعه

 .3.3پراکنش ریشه

 .4.3خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

با بررسی سیس م ریشهای گیاه حنظل در دو رویشگاه
زابل و سراوان مشلص شد که ایان گیااه دارای دو ریشاۀ
اصلی است که ریشههای فرعی از آنها منشعب شده و در
سطح خاك پراکنش مییابند بهطوریکه گیاه قادر است از
رطوبت سطح زمین در اثر بارندگیهای بهااره و ناگهاانی،

در این مطالعه به منظور مشلص شدن تأثیر یاا عادم
تأثیرگذاری گونۀ مورد مطالعه بار خصوصایات فیزیكای و
شیمیایی خاك ،در دو رویشگاه زابل و ساراوان  6پروفیال
خاك زیر پای گونۀ حنظل و  6پروفیال خااك باه عناوان
شاهد حفر و اقدام به تهیاۀ نموناه خااك گردیاد .بررسای

نهایت اس فاده را ببرد .در رویشگاه زابل ،عمق ریشهدوانای
ریشۀ اصلی این گیاه بیش از  207سان یم ر بود و حداکثر
طول ریشههای فرعی نیز 75 ،سان یم ر بود .در رویشاگاه
سااراوان ،حااداکثر طااول ریشااۀ اصاالی  123سااان یم ر و
حداکثر طول ریشههای فرعی  40سان یم ر انادازهگیاری
شد.

خصوصیات فیزیكی و شایمیایی خااك در رویشاگاه زابال
نشان میدهد که میزان هدایت الك ریكای ،کاربن و ماادۀ
آلی در پای بوتاه ماورد بررسای باه شاكل معنایداری از
منطقۀ شاهد بیش ر است (جدول .)3

جدول  .3مقایسۀ خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در زیر گونه و منطقۀ شاهد (رویشگاه زابل)
خصوصیات خاك

رویشگاه

میانگین

انلراف معیار

درجه آزادی

مقدار t

ن یجه آزمون

درصد شن

پای گیاه

82/6

2/04

10

0/9

ns

شاهد

82/3

2/3

پای گیاه

6/5

0/9

شاهد

6/5

0/5

پای گیاه

10/1

2/05

شاهد

10/7

2/04

پای گیاه

0/5

0/1

شاهد

0/2

0/02

پای گیاه

8

0/06

شاهد

7/9

0/09

پای گیاه

8/9

0/4

شاهد

9/7

0/6

پای گیاه

0/56

0/04

شاهد

0/13

0/01

پای گیاه

0/7

0/04

شاهد

0/2

0/02

درصد سیلت
درصد رس
هدایت الك ریكی (دسیزیمنس بر م ر)
اسیدی ه ()1:2
درصد آهک
درصد کربن آلی
درصد مادۀ آلی

10
10
10
10
10
10
10

0/5
0/2
2/4
1/1
0/9
9/3
9/8

ns

ns

*
ns

ns

**
**

** * ،و  nsبه ترتیب معنیدار در سطوح اح مال  1درصد 5 ،درصد و بدون اخ الف معنیدار میباشد.

ن ایج آزمون تای مسا قل در رویشاگاه ساراوان نشاان

میدهد که میزان کربن آلی و مادۀ آلای باا اطمیناان 99
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میباشد (جدول .)4

درصد در زیر گونۀ گیاهی و منطقۀ شااهد دارای اخا الف
معنیدار است که این میزان در پای گیاه بیشا ر از شااهد

جدول  .4مقایسۀ خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در زیر گونه و منطقۀ شاهد (رویشگاه سراوان)
خصوصیات خاك

رویشگاه

میانگین

انلراف معیار

درجه آزادی

مقدار t

ن یجه آزمون

درصد شن

پای گیاه

64/8

5/9

10

1/2

ns

شاهد

72/6

1/2

پای گیاه

21/3

5/1

شاهد

11/2

0/9

پای گیاه

13/9

0/9

شاهد

15/7

0/3

پای گیاه

0/3

0/02

شاهد

0/2

0/03

پای گیاه

7/1

0/2

شاهد

7

0/2

پای گیاه

11/2

0/7

شاهد

9/7

0/3

پای گیاه

0/3

0/01

شاهد

0/2

0/01

پای گیاه

0/49

0/03

شاهد

0/29

0/009

درصد سیلت
درصد رس
هدایت الك ریكی (دسیزیمنس بر م ر)
اسیدی ه ()1:2
درصد آهک
درصد کربن آلی
درصد مادۀ آلی

10
10
10
10
10
10
10

1/9
1/7
2/2
0/29
1/6
6/5
5/9

ns

ns

ns

ns

ns

**
**

** * ،و  nsبه ترتیب معنیدار در سطوح اح مال  1درصد 5 ،درصد و بدون اخ الف معنیدار میباشد.

ن ایج حاصل از تجزیاه و تللیال خااك زیار گوناۀ دو
رویشگاه زابل و سراوان نشان میدهد که میزان درصد شن،
سیلت ،اسیدی ه ،آهک و کربن آلی در سطح اطمیناان 95
درصد و مادۀ آلی با اطمینان  99درصد معنیدار میباشد.
همچنین میانگینها نشان میدهد که درصد شن ،اسیدی ه،
کرین آلی و مادۀ آلی در رویشگاه زابال بیشا ر از ساراوان
بوده و میزان سیلت و آهک در خاك پای گونۀ حنظال در
رویشگاه سراوان بیش ر میباشد (جدول .)5

 .5.3کیفیت علوفه
ن ایج حاصل از تجزیه واریاانس شااخصهای کیفیات
علوفه گیاه حنظل در جادول  6ارائاه شاده اسات .ن اایج
نشانگر آن است که عامل رویشگاه تنها بر درصد پاروتئین
خام اثر معنیداری داشت ( .)p<0/05اما مراحل فنولاوژی

بر کلیۀ شاخصهاای ماورد بررسای اثار معنایداری دارد
( .)p<0/01ن ایج بیانگر آن است که اثر م قابال رویشاگاه
در مراحل فنولوژی نیز ،بر شاخصهای ماورد بررسای اثار
معنیداری داشت (.)p<0/05

 .6.3درصد پروتئین خام ()CP
درصد پروتئین خام گیاه در مراحل مل لف فنولوژیاک
در رویشگاههای زابل و سراوان به ترتیب از  16/7تاا 10/7
و  13/2تا  7/9درصد م غیر است .ن ایج مقایسۀ میاانگین
درصد پروتئین خام در ساه مرحلاۀ فنولوژیاک (رویشای،
گلدهی و بذردهی) در دو رویشگاه زابل و ساراوان نشاانگر
آن است که درصد پروتئین خام اینگونۀ گیاهی با توساعۀ
رشد ،کاهش مییابد ( ،)p<0/05باهطاوریکاه حاداکثر و
حااداقل درصااد پااروتئین خااام آن بااهترتیب در مراحاال
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فنولوژیک در رویشاگاه زابال از رویشاگاه ساراوان بیشا ر
میباشد (( )p<0/05شكل .)3

فنولوژیک رویشی و بذردهی مشاهده شد .ن ایج بیانگر آن
است که درصد پروتئین خاام حنظال در هار ساه مرحلاۀ

جدول  .5مقایسۀ خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در زیر گونه در دو رویشگاه زابل و سراوان
خصوصیات خاك

رویشگاه

میانگین

انلراف معیار

درجه آزادی

مقدار t

ن یجه آزمون

درصد شن

زابل

82/6

2/04

10

2/8

*

سراوان

64/8

5/9

زابل

6/5

0/9

سراوان

21/3

5/1

زابل

10/1

2/05

سراوان

13/9

0/9

زابل

0/5

0/1

سراوان

0/3

0/02

زابل

8

0/06

سراوان

7

0/2

زابل

8/9

0/4

سراوان

11/2

0/7

زابل

0/5

0/04

سراوان

0/3

0/01

زابل

0/7

0/04

سراوان

0/49

0/03

درصد سیلت
درصد رس
هدایت الك ریكی (دسیزیمنس بر م ر)
اسیدی ه ()1:2
درصد آهک
درصد کربن آلی
درصد مادۀ آلی

10

*

2/8

10

1/6

ns

10

1/7

ns

10

3/5

10

*

2/4

10

*

3/7

10

*
**

3/9

** * ،و  nsبه ترتیب معنی دار در سطوح اح مال  1درصد 5 ،درصد و بدون اخ الف معنیدار میباشد.

جدول  .6مقایسۀ شاخصهای اندازهگیری شده در اشکال رویشی مختلف
منابع تغییر

درجه آزادی

رویشگاه
مراحل فنولوژی
رویشگاه*مراحل فنولوژی
خطا

1
2
2
15

CP
**

137/4
**114/4
*4/7
0/5

ADF

DMD

0/53
**167/6
**8/4
1/3

0/73
**409/8
** 11/7
0/6

ns

ns

ME

0/78
**408/5
*11/8
0/02
ns

** * ،و  nsبه ترتیب معنی دار در سطوح اح مال  1درصد 5 ،درصد و بدون اخ الف معنیدار میباشد.
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رویشی

شکل  .3مقدار  CPدر اندام گیاه حنظل در دو رویشگاه مورد مطالعه

مشاهده گردید (شكل  .)4ن ایج نشاانگر آن اسات کاه باا
پیشرفت مراحل فنولوژیک ،درصد  ADFاین گونۀ گیااهی
افازایش ماییاباد ،بهطوریکاه اخا الف معنایداری بااین

 .7.3الیاف نامحلول در شویندۀ اسیدی ()ADF
درصد الیاف نامللول در شویندۀ اسایدی در اینگوناۀ
گیاهی در رویشگاههای زابل و سراوان باه ترتیاب از 23/2
تا  32و  23تا  35درصد م غیار باوده و کم ارین درصاد

میانگین درصد  ADFمراحل سه گانه (رویشی ،گلادهی و
بذردهی) وجود داشت (.)p>0/05

 ADFدر مرحلۀ رویشی و رویشاگاه ساراوان و بیشتارین
درصااد  ADFدر مرحلااۀ بااذردهی و رویشااگاه سااراوان
زابل
سراوان

۴۰

a
b

۳۵
c
d

d

۲۵
۲۰
۱۵
۱۰

۵

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی()%

c

۳۰

۰
بذردهی

گلدهی

رویشی

شکل  .4مقدار  ADFدر اندام گیاه حنظل در دو رویشگاه مورد مطالعه

 .8.3درصد هضم پذیری مادۀ خشک ()DMD
ن ایج نشانگر آن اسات کاه درصاد هضامپذیری ماادۀ
خشک گونۀ گیاهی حنظل در رویشگاههای زابل و سراوان
بهترتیب از  71/4درصد در مرحلۀ رویشی ،به  61/1درصد
در مرحلۀ بذردهی و از  71/5درصد در مرحلۀ رویشی ،باه

 58/6درصد در مرحلۀ بذردهی درصد کاهش مییابد ،به-
طوریکاه بیشا رین درصاد  DMDدر مرحلاۀ رویشای و
رویشااگاه سااراوان و کم اارین درصااد  DMDدر مرحلااۀ
بذردهی و رویشاگاه ساراوان مشااهده گردیاد (شاكل .)5
ن ایج بیانگر آن است که باا پیشارفت مراحال فنولوژیاک،
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درصد  DMDاینگونۀ گیاهی کاهشمی یابد ،بهطوریکاه
اخ الف معنیداری باین میاانگین درصاد  DMDمراحال
سهگانه (رویشی ،گلدهی و باذردهی) در هار دو رویشاگاه
وجود داشت ( .)p>0/05ن ایج بیاانگر آن اسات کاه باین
میااانگین درصااد  DMDرویشااگاههای مااورد مطالعااه در
مراحل فنولوژیک گلدهی و بذردهی اخا الف معنایداری

مگاا ژول بار کیلاوگرم مااادۀ خشاک در مرحلاۀ بااذردهی
کاهش مییابد ،بهطوریکه بیش رین انارژی م ابولیسامی
در مرحلااۀ رویشاای هاار دو رویشااگاه و کم اارین اناارژی
م ابولیساامی در مرحلااۀ بااذردهی و رویشااگاه سااراوان
مشاهده میگردد (شكل  .)6ن ایج نشانگر آن است کاه باا
پیشرفت مراحل فنولوژیک ،میاانگین انارژی م ابولیسامی

وجااود دارد ( )p>0/05امااا در مرحلااۀ رویشاای ،اخ ا الف
معنیداری بین دو رویشگاه مشاهده نشد (.)p<0/05

این گوناۀ گیااهی کااهش مییاباد ،بهطوریکاه اخا الف
معناایداری بااین میااانگین اناارژی م ابولیساامی مراحاال
رویشااای و باااذردهی در هااار دو رویشاااگاه وجاااود دارد

 .9.3انرژی متابولیسمی ()ME

( .)p>0/05ن ایج بیانگر آن است که بین میاانگین انارژی
م ابولیسامی رویشااگاههای مااورد مطالعااه در هاار مرحلااۀ
فنولوژیک اخ الف معنیداری وجود ندارد (.)p<0/05

ن ایج نشان داد انرژی م ابولیسمی گونۀ گیاهی حنظل
در رویشااگاههای زاباال و سااراوان بااهترتیب از  10/1در
مرحلۀ رویشی ،به  8/4مگا ژول بر کیلوگرم ماادۀ خشاک
در مرحلۀ بذردهی و از  10/1در مرحلاۀ رویشای ،باه 7/9

a

زابل

b

سراوان

e

a

c

۸۰
۷۰

d
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۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰
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گلدهی
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هضم پذیری ماده خشک()%

۵۰
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سراوان

ab
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a

a
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۱۰
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۶
۴

انرژی متابولیسمی

۸

۲
۰
بذردهی

گلدهی

رویشی

شکل  .6مقدار  MEدر اندام گیاه حنظل در دو رویشگاه مورد مطالعه

 .4بحث و نتیجهگیری
شرایط ملیطای از قبیال ناور ،ارتفااع از ساطح دریاا،
درصد رطوبت ،ویژگیهاای فیزیكای و شایمیایی خااك و
درجه حرارت از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر رشد رویشی
گیاهان مرتعی و همچنین بر روی صافات مورفولاوژیكی و
فیزیولوژیكی این گیاهان میباشد .در واقع شرایط ملیطی
مل لف میتواند صفات مورفولوژیكی و فیزیولاوژیكی را در
گیاه حنظل تلت تاأثیر قارار دهاد [ .]13بررسای ن اایج
مربوط به خصوصیات کمی پوشش نشاان داد کاه درصاد
تاج پوشش گونه حنظل در رویشگاه زابل از سراوان بیش ر
است .این امر میتواند به دلیل ماادۀ آلای و عماق ریشاه
دوانی بیش ر گیاه در جهت اس فاده از رطوبات موجاود در
اعماق خاك در رویشگاه زابال نسابت باه ساراوان باشاد.
اهمیاات مااواد آلاای در جنبااههااای فیزیكاای ،شاایمیایی و
بیولوژیكی کیفیت خاك قابل مشااهده اسات .همبسا گی
قابل توجهی بین مقادار کاربن آلای خااك و خصوصایات
خاااك ماننااد تلللاال خاااك ،ظرفیاات نگهااداری آب،
دس رسی عناصر ،تنوع زیس ی ،پایداری ساخ مان خاك و
میااره وجااود دارد .مقایس اۀ ویژگاایهااای توپوگرافیااک دو
منطقه نشانگر آن است که ارتفاع در دو رویشگاه م فااوت

است .ارتفاع باالتر موجب افزایش میزان بارندگی و کاهش
تبلیر میگردد .حضور این گونۀ گیاهی در دو رویشگاه باا
ارتفاع مل لاف نشاان مایدهاد کاه ساازگاری خاوبی باا
تغییرات ارتفاعی در منطقه دارد .میزان اسیدی ۀ خااك در
منطقۀ زابل 8-7/9 ،میباشاد کاه جهات فراهمای عنصار
ضروری فسفر ملدودیتزا میباشد.
ن ایج مقایسۀ خاك زیر بوته و منطقۀ شاهد در هار دو
رویشگاه زابل و سراوان بیانگر آن اسات کاه کاربن آلای و
مادۀ آلی در خاك زیر بوته نسبت به منطقۀ شاهد افزایش
یاف ه است .همچنین ن ایج مقایسۀ خاك زیار بوتاه در دو
رویشگاه نشان داد که درصد شن ،سیلت ،اسیدی ه ،کاربن
آلی و مادۀ آلی تفاوت معنیدار دارند .ن ایج نشانگر اثارات
مثبت گونۀ حنظل بر میزان مواد آلی خااك اسات و ایان
افازایش ماواد آلای در طوالنیمادت ،سابب بهباود وضااع
فیزیكی و ساخ مانی خاك میگاردد .بهباود خصوصایات
خاك طی فرایند برگشت و تجزیۀ الشابرگ و ریشاههاای
گیاه انجام مایشاود .کااهش ماواد مغاذی گیاهاان ،زوال
ساااخ مان خاااك ،و ظرفیاات نگهداشاات آب کم اار ،از
پیامدهای کاهش کربن آلی خاك میباشند .مقادار کاربن
آلی درخاك بار نفوذپاذیری اثرگاذار باوده ،باهطاوریکاه
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کاهش آن باعث افازایش حساسایت خااك باه فرساایش
میشود [ .]26ن ایج ملققین نشان میدهد که ماادۀ آلای
الیۀ سطلی خاك زیر پوشاش گیاهاان افازایش مییاباد
[ 20و  .]29از آنجایی که یک گیاه یا قسمتهای مل لاف
آن از یکسااو بااه عنااوان مرکااز تجمااع مااادۀ گیاااهی
(فی وماس) میباشد و از سوی دیگر از این گیاهان بقایایی

به دلیل خلل و فرج درشتتر و آبشویی آسانتر نسبت باه
خاكهای رسی ،کم ر در معرض شوری قرار میگیرناد ،از
طرفی وجود نیروی موئینه در خاكهای رسی سبب صعود
آب و همراه آن نمک به سطح خاكهای رسای مایشاود.
ن ایج برخی ملققان نشاان مایدهاد کاه بافات خااك از
عوامل اصلی کن رل تناوع و پاراکنش پوشاش گیااهی در

بر روی زمین میریزد ،طبیعی خواهد بود که در خاك زیر
آن مقدار بیش ری از مواد معدنی و عناصر ماذایی موجاود
باشد .با مقایساۀ ن اایج حاصال از خصوصایات شایمیایی

مناطق خشک است [ 25و  .]35خصوصیات خاك به ویژه
بافت خاك یكی از مهمترین عوامل مؤثر بر پراکنش گیااه
حنظل است [ .]11بررسی مراحل مل لف فنولاوژی گیااه

خااك در زیار گوناه مااذکور باا منطقاۀ شااهد در هاار دو
رویشگاه مشلص شد که مادۀ آلی خاك زیار بوتاههاا باه
طور معنیداری از پوشش گیاهی تأثیر پذیرف ه است ،ایان
ن یجاه باا ن اایج ملققاان [ .]17مطابقات دارد .از للااا

حنظل در رویشگاههای مورد مطالعه نشاان مایدهاد کاه
رویشگاه زابل (با ارتفاع  480م ر از ساطح دریاا) زودتار و
رویشگاه سراوان (با ارتفاع  1119م ر از سطح دریا) دیرتار
مراحل فنولوژیک را طی مینمایند و علت اصلی ایان امار

میزان اسیدی ه و هادایت الك ریكای ،در خااك زیار گوناۀ
حنظل بیشا ر از منطقاۀ شااهد مایباشاد ولای اخا الف
معنیدار نیست ،میتوان یكای از علاتهاای آن را جاذب
امالح توسط ریشۀ گیاه و آوردن آن به ساطح خااك ذکار
نمود .ملققان در ن ایج مشابهی به این ن یجاه رساید کاه
مقادیر هدایت الك ریكی در زیر بوته بیش ر از منطقۀ بدون
پوشش گیاهی و شاهد میباشد [ .]30افزایش اسایدی ه و
هدایت الك ریكی در سطح خااك حااکی از ان قاال اماالح
نمكی توسط گونۀ حنظل از عماق و تجماع آن در ساطح
خاك باشد که ادامۀ این تغییرات منجر به شاور و قلیاایی
شدن سطح خاك مایشاود [ .]36ن اایج ملققاان بیاانگر
افاازایش میاازان مااادۀ آلاای ( 0/18درصااد) ،پ اساایم (20
پیپیام) ،فسفر ( 5/3پیپیام) و ازت ( 0/043درصاد) در
اراضی تاغکاری شده در مقایساه باا اراضای شااهد باود و
خاك در اراضی تاغکاری شاده نسابت باه اراضای شااهد،
قلیاییتر و شورتر شده بود که باا ن اایج ماا مطابقات دارد
[ .]19بافات خاااك ،نساابت ذرات شاان ،رس و ساایلت در
خاك است که در تغذیه ،رشد و نمو گیاهان نقاش مهمای
را ایفا میکند [ .]15در واقع بافت خاك از طریاق میازان
رطوبت ،تهویه و مواد مذایی در دسا رس ،روی اسا قرار و
پراکنش انواع گونههای گیاهی نقش دارد .خاكهای شنی

اخ الف ارتفاع دو رویشگاه مورد مطالعه میباشد .ملققاان
اخ الف ارتفاع را عامل تفاوت فنولوژی یک گوناۀ گیااهی
مشلص در رویشگاههای مل لف ذکر میکناد [ .]2گوناۀ
گیاهی حنظل در مراحل اب دای رشد دارای ارزا ماذایی
و کیفیات باااالتری نسابت بااه مراحال پایااانی دورۀ رشااد
میباشد .کیفیت علوفاه گیاهاان باا پاروتئین خاام (،)CP
هضم پذیری مادۀ خشاک ( )DMDو انارژی م ابولیسامی
( )MEنسبت مسا قیم و باا الیااف ناامللول در شاویندۀ
اسیدی ) (ADFنسبت معكاوس دارد [ .]5باه طاور کلای
حنظاال در مرحل اۀ رویشاای به اارین ارزا مااذایی را دارا
است .باال بودن میازان پاروتئین خاام شااخص مهمای در
کیفیاات علوفااه گیاهااان اساات .در بااین شاااخصهااای
بررسیشده ،پروتئین خام بیش از همه تلت تاأثیر فصال
رویش اسات .در اینگوناهگیاهی ،درصاد پروتئینخاام در
تمامی مراحل رشد بیشتر از مقدار تقریبی سطح بلرانای
آن ( 7درصد) برای تأمین نیااز روزاناۀ یاک واحاد دامای
(گوسفند زندۀ بال و میار شایرده باه وزن  50کیلاوگرم)
است و در ردۀ خیلی مطلوب قارار میگیارد .نی اروژن در
هضم همۀ مواد مذایی در نشالوارکنندگان اهمیات دارد.
هنگامیکه علوفهای با مقادار کم ار از  7درصاد پاروتئین
خااام خااورده شااود ،میاازان پااروتئین آن کم اار از مقاادار
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پروتئیناای اساات کااه باارای تااأمین نی ااروژن مااورد نیاااز
باک ریهای شكمبه اسا فاده میشاود و لاذا ،در وضاعیت
گوارا دام اخ الل ایجااد میشاود [ .]28درصاد قابلیات
هضم این گونۀ گیاهی در سه مرحلاۀ فنولاوژیكی بااالتر از
سطح بلرانی آن ( 50درصاد) بارای نیااز نگهاداری یاک
واحد دامی اسات و در ردۀ خیلای مطلاوب قارار دارد .در

این گونه در رویشگاه زابل تنهاا سابب افازایش معنایدار
هدایت الك ریكی ،کربن و مادۀ آلی و در رویشگاه ساراوان
سبب افزایش معنیدار کربن و مادۀ آلای خااك زیار بوتاه
نسبت به شاهد شاده اسات .ن اایج آزمایشهاای کیفیات
علوفه نشان داد که بیش رین درصد پروتئین خام ( )CPدر
مرحلۀ رویشی و در رویشگاه زابل و کم رین میزان آن ،در

گیاهان مسن میزان الیاف افزایش مییاباد و وجاود الیااف
باال باعث هضم مشكل علوفه و نیز کااهش سارعت هضام
میگردد [ .]9ملققاان اظهاار کردهاناد کاه عامال اصالی

مرحلۀ بذردهی و رویشگاه سراوان میباشد .از نظر درصاد
دیواره سلولی منهای همی سلولز ( )ADFمرحلۀ باذردهی
و رویشگاه سراوان دارای بیش رین درصاد باود .بیشا رین

تعیینکنندۀ هضم پذیری علوفه ،آناتومی گیاه است [.]28
با بلوغ گیاه ،نیاز به بافتهای اس لكامی افزایش مییابد و
ترکیبات شیمیایی داخل سلول که املب از کربوهیدراتها
و پروتئینهااای مللااول تشكیلشاادهاند و هضاام پااذیری

درصااد هضاام پااذیری مااادۀ خشااک ( )DMDو اناارژی
م ابولیسمی ( )MEنیز در مرحلۀ رویشی و رویشگاه زابال
بهدست آمد .به طور کلای پاروتئین و هضام پاذیری ایان
گونه به للا کیفیت علوفهای ،مطلوب است ،اما بر اساس

زیادی دارند ،کاهش یاف اه و کربوهیادراتهای سااخ اری
دیااوارۀ ساالولی (ساالولز و همیساالولز) و لیگنااین کااه
هضاامپذیری ناااچیزی دارنااد ،افاازایش مییابنااد .افاازایش
دیوارۀ سلولی به ویژه لیگنین ،ملدودیت اصالی در ارزا
مااذایی گونااههای مرتعاای اساات .ایاان مساائله بااه علاات
هضمپذیری اندك این مااده و مقااوم ش در برابار تجزیاۀ
فیزیكی در شكمبه است .بنابراین با پیشرفت مراحل رشاد
گیاه که افزایش نسبت کربوهیادراتهای سااخ اری را باه
دنبال دارد ،از هضمپذیری علوفه کاسا ه میشاود .انارژی
م ابولیسمی حنظل علیرمام روناد کاهشای کاه در طای
مراحل فنولوژیک دارد ،در تمامی مراحل فنولوژیک بااالتر
از  8مگاژول بر کیلوگرم مادۀ خشک بوده و در ردۀ خیلای
مطلوب قرار میگیارد .کااهش در قابلیات هضام گیااه در
ن یجه کامل شدن دورۀ رشد منجر به کاهش انارژی قابال
م ابولیسم گیااه میشاود [ .]14میازان  ADFحنظال در
طی مراحل فنولوژیک از روندی افزایشای برخاوردار مای-
باشااد .ن ااایج مطالعااات اکولااوژیكی گونااه حنظاال در دو
رویشگاه مورد مطالعاه حااکی از آن اسات کاه ایان گوناه
دارای ملدودۀ بردباری وسیع می باشد .بررسای میاانگین
پارام رهای فیزیكی و شیمیایی خاك نشان مایدهاد کاه

مشاهدات و پرساش از داماداران و چوپاناان منطقاه ایان
گونه در فصل رویش مورد اس فادۀ دام قرار نمیگیرد ولای
با کامل شدن دورۀ رشاد و کااهش ملظات ماواد ماؤثره و
تللی زیاد انادام هاوایی ،در مارداد و شاهریور مااه ماورد
اس فادۀ دام قرار خواهد گرفت .در مجموع مایتاوان بیاان
کرد کاه گوناۀ حنظال از گوناههاای باومی و ساازگار در
شنزارهای ایران اسات کاه بهصاورت خاودرو در منااطق
بیابانی و کویری ایران میرویاد .ایان گیااه باه للاا دارا
بودن قدرت سازا بسایار باا شارایط سالت ملیطای و
تلماال شاارایط خاااص اکولااوژیكی و نیااز ارزا دارویاای،
حفاااظ ی باااال ،درمااان بیماریهااا ،کاااربرد آن در صاانعت
پزشااكی و داروسااازی ،تولیااد میااوۀ زیاااد و جنبااههااای
اق صادی برای بهرهباردارن از اهمیات زیاادی برخاوردار و
مطالعۀ آن از جنبههای مل لف مفید است.
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