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بررسی ویژگیهای رویشگاهی و ترکیبات شیمیایی Ferula hausskenechtii
 حسین آذرنیوند*؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران*
 صدیق محمدپور؛ کارشناس ارشد مرتعداری
 صادق حسیننیایی؛ دانشجوی دکترای مرتعداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 پویان دهقان؛ دانشجوی دکترای بیابانزدایی ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
چکیده
یکی از مناسبترین روشها بهمنظور جلوگیری از فرسایش خاک و یا کاهش آن ،حفظ و احیای پوشش گیاهی است .بنابراین آشنایی
و آگاهی از ویژگی های پوششششش گیاهی ،از ج له ویژگی های اکولوژیکی به عنوان اولین و مهمترین ابزار بیولوژیکی بهمنظور حفاظت
خاک ضروری ا ست .کُ ا ( )Ferula hausskenechtiiگیاهی از تیرۀ چتریان ا ست که در مناطق کوه ستانی ا ستان کرد ستان به وفور
دیده می شود .با توجه به اه یت این گونه در حفاظت خاک و جلوگیری از فرسایش که گونهای مناسب جهت اصالح مراتع کوهستانی
ا ست ،مطالعات اوت اکولوژی آن ضروری ا ست .برای انجام این تحقیق روی شگاه های ا صلی این گونه در ا ستان کرد ستان با ا ستفاده از
نق شههای پو شش گیاهی ا ستان با مقیاس 1:25000تعیین شد که در مج وع پنج روی شگاه ( سارال دیواندره ،سر شیو مریوان ،بوئین
بانه ،ش ال غرب سد ق شالق و سر شیو سقز) به عنوان ن ونه انتخاب شد و سپس مطالعات پو شش گیاهی ،برر سیهای خاک شنا سی،
تجزیۀ شششی یایی ،سششیسششتم ریشششه دوانی و فنولوژی گونه مورد نظر صششورت گرفت .نتایج نشششان داد که این گونه در دامنۀ ارتفاعی
 1600-3000متر از سشششطر دریا با بارندگی  400-700میلیمتر به خوبی رششششد میکند و تراکم آن با افزایش ارتفاع کاهش مییابد.
خاک رویشگاه آن دارای اسیدیتۀ خنثی تا ک ی قلیایی ( )7-8کم ع ق تا ع یق و با بافت متوسط است .رشد رویشی گیاه از هفتۀ اول
فروردین شروع می شود و در اوا سط خرداد گیاه به بذردهی میر سد .این گیاه دارای سی ستم چند ری شهای ا ست ،که میانگین طول
ریشۀ اصلی  102سانتیمتر و تعداد ریشههای فرعی  11عدد میباشد .بیشترین مقدار پروتئین خام در مرحلۀ رویشی و ک ترین مقدار
آن در مرحلۀ بذردهی است.
کلید واژگان :اوت اکولوژی ،کُ ا ،فنولوژی ،تجزیۀ شی یایی
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 .1مقدمه
فرسششایش خاک به عنوان یک عامل تهدید کننده برای
منابع آب و خاک ک شور ا ست که در دهۀ اخیر به دلیل عدم
ا ستفادۀ مطلوب ازارا ضی مرتعی و جنگلی رو به فزونی نهاده
است .این عامل ض ن هدر رفت خاکها و تولید رسوب باعث
از بین رفتن شرایط اکولوژیکی منا سب زندگی موجودات می
گردد ] .[22پی شگیری و مبارزۀ بیولوژیکی با فر سایش خاک،
اصل اساسی در حفاظت خاک به حساب میآید ،به گونهای
که دیگر روشهای مکانیکی و بیومکانیکی در نهایت با هدف
اسششتقرار پوشششش گیاهی به عنوان یک پارامتر طبیعی مورد
تو جه بوده اسشششت .گو نه های گ یاهی که به منظور اح یاء
بیولوژیک مورد ا ستفاده قرار میگیرند باید شرایط سخت و
محدودیتهای موجود را تح ل کنند و مهمتر از ه ه بتوانند
به راحتی تکثیر شوند .برای موفقیت در امر احیای بیولوژیک
توجه به عوامل اکولوژیک (بارندگی ،درجۀ حرارت ،خاک،
توپوگرافی و عوامل زنده) بسیار اه ییت دارد .ه واره گیاهان
بومی به دلیل تولید اندام های انبوه و سشششامانۀ ریششششهای
گسششترده ،ع یق و قوی در مقایسششه با گیاهان غیر بومی بهتر
در عرصههای تخریبی مستقر می شوند .در این راستا مطالعۀ
خصششوصششیات اکولوژیک گونههای بومی مراتع ،دانش الزم را
برای به کارگیری صحیر این گونهها در ا صالح اکو سی ستم
مرتع و مدیریت عل ی آن فراهم میکند ] .[1از طرفی شرط
اصلی برای احیاء بیولوژیک با گونههای غیر بومی نیز ،انتخاب
درسششت آنها بر پایۀ شششناخت کامل شششرایط محیطی محل
مورد نظر از یک سو و نیازهای بومشناسی آن گونهها از سوی
دیگر است ] [2که در بسیاری از طرحهایی که در این زمینه
مطرح شده ،بدون توجه به ویژگیهای اکولوژی گیاهان بوده
اسشششت ] .[15مطالعۀ بومششششناسشششی فردی گیاهان ،به تهیۀ
اطالعات پایه و اساسی در مورد هریک از گیاهان رویش یافته
در ترکیب پوشششش گیاهی اکوسششیسششتمهای مرتعی منجر
میشود .اوت اکولوژی و فنولوژی عل ی است که به ک ک آن
میتوان تغییرات فصلی و مرفولوژیکی و تأثیر عوامل محیطی
بر پراکنش جغرافیایی گیاهان را برر سی کرد و شناختی که

حاصل میشود در پیشنهاد گونۀ گیاهی مناسب برای اصالح
مراتع مؤثر ا ست ] .[3بنابراین مطالعات اکولوژی در امر احیاء
و اصالح مراتع امری اجتناب ناپذیر است.
کُ ا گیاهی چندسششاله متعلق به جنس  Ferulaو تیرۀ
چتریان اسششت .جنس فروال در اسششتان کردسششتان دارای
چندین گونه اسشششت که یکی از مهمترین آن ها به لحاظ
فراوانی و ارزش علو فهای گو نۀ Ferula hausskenechtii
اسشششت ] .[21عالوه بر حضشششور فراوان این گونه در مراتع
درجه یک ا ستان کرد ستان و نقش ارزندۀ آن در حفاظت
خاک (به دلیل تاج پوشش وسیع و سیستم ریشهای قوی)
ارزش علوفهای خشششک این گونه حائز اه یت بوده و مورد
توجه خاص دامداران و دامپروران منطقه اسشششت چرا که
ارزش علوفهای خشک این گونه در حدود گیاه یونجه بوده
و در رششششد و ن و دام تأثیر فراوانی دارد ] .[12م طالعات
زیادی در زمینۀ اوت اکولوژی صشششورت گرفته اسشششت .در
طرح ملی شناخت مناطق اکولوژیک کشور ] [20به بررسی
مناطق اکولوژیک ا ستان کرد ستان پرداخته شد ،در نتایج
این طرح مناطق رویشگاهی اصلی کُ ا در استان کردستان
به خوبی تشششریر شششده و تی های این گونه مورد بررسششی
قرار گرفته ا ست .در تحقیقی ] [10اثر برخی خ صو صیات
خاک بر پوشششش گیاهی مراتع زاگرس مرکزی انجام شششد،
نتایج نششششان داد که عوامل محیطی ،هششششت تی گیاهی
مراتع منطقۀ مورد مطالعه را به سه روی شگاه ع ده شامل
کُشششش ششششا ( ،)Ferula ovinaگششششون گششششزی
( )Astragalus adscendensو گششون کششتششیششرایششی
( )Astragalus brachycalyxگروهبندی کردند .درصشششد
رس ،کربن آلی ،ع ق خاک ،درصد آهک ،درصد سنگریزۀ
سشششطحی و درصشششد خاک لخت مهمترین عوامل مؤثر در
جداسششازی رویشششگاههای مرتعی سششه گانه بودند .مطالعات
اوت اکولوژی گ یاه جاششششیر ( )Prangus Ferulaceaدر
استان کردستان ] [11نشان داد که این گونه در شیبهای
شششش ال و شششش ال غربی ،مناطق کوهسشششتانی و در دامنۀ
ارتفاعی  1800-2000متر از سطر دریا استقرار دارد .بوم
شنا سیفردی گیاه کور در منطقۀ سی ستان ایران برر سی
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شد ،نتایج نشان داد که خاک رویشگاههای این گونه اغلب
دارای بافت شنی لومی و لوم ر سی شنی ،ا سیدیته  8تا
 8/6و ششششوری خاک  1/3تا  ds/m 7/58بود .متوسشششط
پوشششش تاجی گیاه  9تا  17/5درصششد در رویشششگاههای
مربوطه بهدسشششت آمد و ریششششهدوانی این گونه حداکثر تا
ع ق دو متر مشاهده گردید] .[23ویژگیهای اوتاکولوژی،
مششششورفششششولششششوژیششششکششششی و آنششششاتششششومششششی
 Erisimum amosianumدر اطراف دریای سیاه برر سی و
گزارش شد که ح ضور این گونه باعث افزایش در صد ازت،
پتا سیم و کل سیم در خاک میگردد ] .[16محققانی ][25
در ترکیه بیان کردهاند که علف مار ()Capparis spinosa
گونۀ مقاوم به خشششکی اسششت که ریشششههای بلند و دامنۀ
اکولوژیکی وسششیع آن سششبب میشششود تا این گونه شششرایط
سششخت محیطی را تح ل ن اید .نتایج حاصششل از مطالعات
بومشششناسششی فردی گونۀ درمنۀ قرمز در مراتع قشششالقی
استان خراسان ش الی ] [14نشان میدهد که این گیاه در
دامنۀ ارتفاعی  1000تا  1500متر از سششطر دریا ،اراضششی
دششتی و گاهی مناطق تپه ماهوری و ششیب های صشفر تا
 60در صد رویش دارد .خ صو صیات بوم شناختی گونۀ نتر
نیز مورد م طال عه قرار گر فت ،ن تایج حاکی از آن بود که
خ صو صیات کیفی علوفه در گونۀ  A.squarrosusدر سه
مرحلۀ رشششد رویشششی ،گلدهی و بذردهی نشششان داد که با
پیشرفت مرحلۀ رویشی  3/6درصد از میزان پروتئین خام
و  0/82در صد از میزان کربن آلی گیاه کا سته شده ا ست
] .[4در مطالعهای ] [8بر روی  Acacia Senegalدریافتند
که ه بسششتگی خاصششی بین رشششد و فراوانی این گونه و
فاکتورهایی نظیر سششاخت ان خاک ،کربنات خاک ،حداکثر
ظرف یت نگهداری آب ،توپوگرافی و  PHخاک وجود دارد.
مطالعات فنولوژی ششششش گونه از جنس  Trichiliaمربوط
به خانوادۀ  Meliaceaeبررسی شد و مهمترین عوامل زنده
و غیر زنده مؤثر در انتششششار و پراکنش این گونهها را مورد
شناسایی قرار داد ].[17
در منطقۀ کردسشششتان چندین گونه از جنس Ferula
وجود دارد که در حالت سبز مع والً مورد استفاده دام قرار

ن یگیرد .از یک طرف حضشششور فراوان این گونه در مراتع
درجه یک استان ،تولید باال در هکتار ،گیاهی مناسب برای
ا صالح مراتع کوه ستانی تخریب یافته ،که نقش ارزندهای
در حفاظت خاک و جلوگیری از فرسششایش دارد و از طرف
دیگر ارزش علوفهای خشک این گونه که به عنوان بهترین
علوفۀ دسششتی در زمسششتان به خصششوص برای برهها حائز
اه ی یت بوده و مورد تو جه خاص دا مداران و دامپروان
منط قه اسشششت ] [21م طال عات اوت اکولوژی آن را کامالً
ضشششروری می ن ا یا ند .به طور کلی ا هداف این تحقیق،
د ستیابی به آمار و اطالعات در چهارچوب برر سی موردی
گو نۀ مورد نظر بوده تا با تو جه به ن یاز های اکولوژیکی و
تعیین عوامل مؤثر در انتششششار و پراکنش گونۀ مورد نظر
بتوان در جهت اصالح ،احیاء ،توسعه و بهرهبرداری صحیر
از مراتع گام برداششششت و اقدام به برنامهریزی و مدیریت
صحیر کرد.

 .2مواد وروشها
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
ا ستان کرد ستان با و سعتی برابر با  2820300هکتار
در غرب کشششور واقع شششده اسششت .این اسششتان در موقعیت
جغرافیایی ' 34و '' 44دقیقه تا ' 36و '' 30عرض ش الی و
' 45و '' 31دقیقه تا ' 48و '' 16طول ششششرقی قرار دارد.
اسششتان کردسششتان در سششلسششله جبال زاگرس قرار گرفته و
قسشش ت اعظم آن سششرد و کوهسششتانی اسششت و دورههای
خشششک آن محدود اسششت .بر اسششاس آمار ایسششتگاههای
هواشششناسششی اسششتان ،میانگین بارندگی اسششتان 481/2
میلیمتر و میانگین دما  11/95سانتیگراد ا ست .حداکثر
روزهای بارندگی در فروردین و اسشششفندماه و حداقل آن
مربوط به تیرماه اسشششت .حداقل دمای ماهانه در نواحی
مختلف اسشششتان در به ن ماه و حداکثر دما در مرداد ماه
اسشت .مرتفعترین نقطۀ اسشتان کوه ششاهو با ارتفاع3240
متر و پایینترین نقطۀ ارتفاعی سششطر اسششتان در خروجی
حوزۀ سششیروان با حدود  700متر اسششت .بر اسششاس روش
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دومارتن و دومارتن اصشالح ششده اقلیم منطقه ششامل پنج
قل رو اقلی ی (نی ه خششششک ،مدیترانهای ،نی ه مرطوب،
مرطوب و خیلی مرطوب) است.

 .2.2روش تحقیق

مقیاس 1:25000تعیین شد که در مج وع پنج روی شگاه
( سارال دیواندره ،سر شیو مریوان ،بوئین بانه ،ش ال غرب
سد قشالق و سرشیو سقز) انتخاب شد و اندازهگیریها در
این سششایتها صششورت گرفت .شششکل ششش اره ( )1نقشششۀ
پراکنش جنس کٌ ا در استان کردستان را نشان میدهد.

برای تعیین روی شگاههای ا صلی جنس کٌ ا در ا ستان
کردسشششتان از نقششششه های پوششششش گیاهی اسشششتان با

شکل  .1پراکنش جغرافیایی جنس کٌما در استان کردستان

 .3.2مطالعات میدانی
 .1.3.2خاکشناسی
به منظور انجام مطالعات خاک شنا سی ،ض ن برر سی
وضششعیت ظاهری خاک و حضششور سششن یا سششنگریزههای
موجود در خاک رویششششگاه ها که در ع لیات اندازهگیری
پوشششش گیاهی صششورت گرفته بود ،پس از تعیین موقعیت

تصشششادفی پروفیل های خاک در هر رویششششگاه ،تعداد 10
پروفیل در  10مکان متفاوت جغرافیایی از پنج رویششششگاه
ا صلی این گونه انتخاب و ن سبت به ن ونهبرداری و ار سال
آن به آزمای شگاه خاک شنا سی جهت برر سی خ صو صیات
فیزیکی-شی یایی خاک اقدام گردید.
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 .2.3.2پوشش گیاهی
برای بررسشی فنولوژی گونۀ مورد نظر از اواسشط اسشفند
ماه  1384شششروع به ج عآوری اطالعات در رویشششگاهها بر
روی پایههای شاخص در زمانهای مختلف گردید .فنولوژی
گیاه با مطالعۀ مراحل رویشششی گیاه در رویشششگاههای مورد
مطالعه ،به طور مرتب بازدیدهای هفتهای در طول رششششد
فعال و هر ماه یکبار در طول مراحل انتهایی رشششد صششورت
گرفت .در زمان بازدیدهای صحرایی زمان جوانهزنی ،مرحلۀ
شروع رشد ،رشد رویش ،ظهور گل ،گلدهی کامل ،رسیدن
بذر ،ریزش بذر و خواب زمسشششتانه برای گونۀ مورد مطالعه
ثبت گردید .ه زمان با ترسششیم منحنیهای آمبروترمیک با
استفاده از اطالعات دما و بارندگی ایستگاههای هواشناسی،
مطالعات فنولوژی گیاه انجام شد .تولید گونۀ مورد بررسی با
استفاده از روش قطع و توزین بر حسب مقدار علوفۀ خشک
در هکتار در هر یک از روی شگاههای ا صلی آن با ا ستفاده از
دادههای متو سط تعداد پایه در هر متر مربع از هر روی شگاه
و وزن خششششک اندام های هوایی در  40پالت  4متر مربعی
اندازهگیری ششششد .تعداد پالت از رابطه ( )1و ابعاد پالت از
روش حداقل سطر به دست آمد .ضریب برداشت اندامهای
هوایی (با توجه به ضشششخامت و وزن سشششاقۀ آبدار ک ا در 5
سانتیمتری نزدیک سطر زمین که ع الً ن یتوان آن را به
روش مکانیزه در مراتع برداشششت کرد) 40 ،درصششد در نظر
گرفته شده است .رابطۀ تراکم گونه با شیب و ارتفاع بررسی
شششد .گونههای ه راه در پالتها به دقت ثبت گردید .برای
بررسیهای مربوط به ساقه ابتدا در رویشگاههای گونۀ مورد
مطالعه اقدام به ش ارش تعداد ساقههای هر پایه به صورت
تصشششادفی کرده و سشششپس با اسشششتفاده از رابطه ( )1تعداد
ن ونههای مورد نیاز محاسشششبه و در نهایت متوسشششط تعداد
ساقه در هر پایه محاسبه شد .برای بررسی وزن تر و خشک
گونۀ مورد مطالعه ن ونههایی از رویشگاههای اصلی در زمان
گلدهی بردا شت شد .ه ب ستگی وزن تر و خ شک گونه در
دو بخش ری شه و اندامهای هوایی مورد برر سی قرار گرفته
اسششت .سششطر قاعده با اندازهگیری کوچکترین و بزرگترین
قطر پایهها و به دسشت آوردن قطر متوسشط و با اسشتفاده از

فرمول م ساحت دایره محا سبه گردید .به منظور برر سی و
ارزیابی سی ستم ری شهای گونۀ مورد مطالعه ،در هر سایت
مطالعاتی ،چند پایه به صورت تصادفی انتخاب و بهطور دقیق
اقدام به کندن اطراف گیاه و خارج کردن ریشه و شستشو و
ت یز کردن آن گردید .در این بررسیها ع ق ریشه دوانی و
طول ریشه و تعداد ریشههای فرعی مورد بررسی قرارگرفت.
در این تحقیق بعد از ج ع آوری اطالعات و پس از بررسششی
دادهها از نظر دارا بودن ششششرایط تجزیه وتحلیل ،از تجزیه
واریانس و گروه بندی دانکن استفاده شد.
(رابطۀ )1

𝑡 2𝑠2

𝑁 = 𝑥 2 𝑝2

 .4.2بررسیهای آزمایشگاهی
 .1.4.2خاکشناسی
در آزمایشششگاه ویژگیهای اصششلی خاکشششناسششی یعنی
بافت ،ع ق ،ا سیدیتۀ گل ا شباع ،هدایت الکتریکی ،در صد
کربن آلی ،درصششد ازت کل ،فسششفر و پتاسششیم قابل جذب
اندازهگیری شششد .مقدار فسششفر و پتاسششیم با اسششتفاده از
د ستگاه طیف نگار جرمی تعیین شد .از روش هیدرومتری
جهت تعیین در صد رس ،سیلت و شن و در نهایت بافت
خاک اسششتفاده شششده اسششت .میزان ع ق خاک به تفکیک
افقهای قابل شششناسششایی و توسششط متر نواری اندازهگیری
شششششد .برای تعیین اسششش یدی ته در این تحقیق از روش
پ تانسشششیومتری و برای ا ندازهگیری هدا یت الکتریکی از
دستگاه  ECمتر در خاک اشباع استفاده شد .مقدار فسفر
و پتاسشیم قابل جذب با اسشتفاده از روش ک پلکسشومتری
تعیین شد.

 .2.4.2پوشش گیاهی
در مطالعات انجام ششششده برای تجزیۀ ششششی یایی گونۀ
 F.haussknechtiiدر هر یک از رویشششگاهها پنج ن ونه در
سه مرحلۀ فنولوژیکی رویشی ،گلدهی و بذردهی برداشت
و در داخل کاغذهای مجزا قرار داده ششششد .ن ونهها پس از
انتقال به آزمایشششگاه در داخل آون با دمای  60-70درجۀ
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و ش ال غربی و در ارتفاع  2200-2400است .دامنۀ بارندگی
سشششالیانۀ منطقۀ پراکنش این گونه از  400-700میلیمتر
متغییر ا ست .تغییرات درجه حرارت به موقع در ف صل بهار و
اواخر اسششفند اثر بسششیار مطلوبی در رشششد گیاهان دارد و با
افزایش ارت فاع م قدار پن جه ها در این گو نه با افزایش گر ما
بیشتر میشود و رشد و ن و آن در ارتفاعات که درجه حرارت
پایینتر ا ست ک تر می شود .بر ا ساس روش دومارتن چهار
قل رو اقلی ی (نی ه خششششک ،مدیترا نهای ،نی ه مرطوب،
مرطوب و خیلی مرطوب) تعیین شد.

سانتیگراد به مدت  24ساعت قرار داده شد .سپس توسط
دسشتگ اه آسشیاب مولینکس به قطعات کوچک خرد ششد و
برای ا ندازهگیری های آز مایشششش گاهی آ ماده ششششد و در
آزمایششششگاه تحت تجزیۀ ششششی یایی قرار گرفت که مقدار
مادۀ خششششک ،مواد آلی (درصشششد چربی ،پروتئین و الیاف
خام) و مواد معدنی ضششروری شششامل کلسششیم ،فسششفر و
پتاسششیم میانگین رویشششگاهها در مراحل مختلف فنولوژی
اندازهگیری شد .برای تعیین الیاف خام از دستگاه فایبرتک
اسشششتفاده ششششد .مقدار پروتئین خام از طریق اندازهگیری
نیتروژن توسط کجلدال تعیین شد .درصد پروتئین خام از
طریق فرمول  CP= 6/25 × %Nمحاسشششبه ششششد .برای
اندازهگیری ف سفر از د ستگاه ا سپکتروفتومتر و اندازهگیری
درصد پتاسیم از دستگاه فتومتر استفاده شد.

 .1.3مطالعات خاکشناسی
از مقایسشششۀ نتایج خاکششششناسشششی رویششششگاه گونۀ
( Ferula haussknechtiiجدول )1مشخص گردید که این
گونه خاکهایی که دارای اسششیدیتۀ خنثی تا ک ی قلیایی
( )7-8هستند را ترجیر میدهد .ع ق خاک رویشگاه این
گونه متوسششط تا ع یق و دارای بافت متوسششط تا سششنگین
است .از لحاظ هدایت الکتریکی میتوان گفت که این گونه
خاکهای ششششیرین ( ECک تر از  )0/5را ترجیر میدهد.
رژیم حرارتی خاک با توجه به اقلیم مناطق مزیک و رژیم
رطوبتی آن با تو جه به اقلیم م ناطق و میزان کربن آلی،
زریک است.

 .3نتایج
پرا ک نش گونششۀ مورد مطششا لعششه در دا منششۀ ار تفششا عی
 1600-3000متر از سطر دریا است که در این ارتفاع چهار
تی پراکنش دارند .گونۀ  Ferula haussknechtiiبه شششرط
وجود خاک در ت امی شیبها و جهتها رشد کرده و استقرار
می یا بد که الب ته تراکم آن با افزایش شششش یب و ارت فاع کم
می شود .بیشترین تراکم گونۀ مورد مطالعه در جهات ش الی

جدول  .1برخی از خصوصیات فیزیکی-شیمیایی خاک رویشگاه Ferula haussknechtii

رویشگاه
سارال
دیواندره
بوئین بانه
سرشیو
مریوان
ش الغرب
سد قشالق
سرشیو سقز

()ds/m

PH

OM
%

N
%

7/71

1/00

0/08

فسفر قابل
جذب
()ppm
18

پتاسیم قابل
جذب
()ppm
172

30/7

7/31

1/34

0/05

18

228

26/1

1/41

0/06

14

146

19/3

16/8

0/06

18

218

16/1

20/4

63/5

11

218

41/3

20/2

38/5

191
248

15/9
16/1

20/1
41/3

64/0
38/2

20/5

40/0

39/5

18/2

60/5

30/5

40/2

ش ارۀ
پروفیل

ع ق
()cm

1

60

0/143

2

75

0/298

3

35

0/290

7/70

4

50

0/312

8/20

1/00

5

65

0/116

7/50

0/64

0/07

6
7

15
35

0/411
0/286

7/60
7/75

0/90
0/86

0/04
0/04

17
16

8

30

0/260

7/50

0/60

0/04

14

211

9

20

0/139

8/10

0/91

0/06

12

216

21/3

10

55

0/134

7/47

1/07

0/05

12

256

29/3

EC

Clay
%

Sand
%

Silt
%

26/6

38/8

26/7

47/2
63/5
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فیزیکی منطقه که حداقل دمای هوا در این مرحله بین 2

 .2.3مطالعات پوشش گیاهی

تا  8درجه و حداکثر آن  32تا  33/8درجۀ سشششانتیگراد
ا ست .با باال رفتن درجۀ حرارت و خ شکی هوا که از اواخر
تیرماه شروع می شود ،ریزش بذر شروع و حداکثر تا دهۀ
اول مرداد ماه خات ه مییابد .دمای حداقل بین  8تا 13/2
درجه و حداکثر آن بین  31/2تا  33/2درجۀ سششانتیگراد
متغیر اسششت .با طی دورۀ ریزش بذر خواب موقت گیاه که
با پژمردگی و خشششکی ه راه اسششت از نی ۀ اول مرداد ماه

 .1.2.3فنولوژی
نتایج برر سیهای فنولوژیکی ن شان داد که رویش این
گیاه پس از سپری شدن خواب زمستانه و با مناسب شدن
در جه حرارت محیط از هف تۀ اول فروردین ماه ششششروع
میششششود که با توجه به درجه حرارت محیط این دوره تا
حدی متغییر اسشششت .در این مرحله دمای مناسشششب هوا
حدا قل برابر با  3/2 – 5و حداکثر  15/5 – 21در جۀ
سانتیگراد است .رشد رویشی گیاه از اوایل فروردین شده
و تا دهۀ دوم اردیبهشت ادامه دارد و تا آخر اردیبهشت به
حداکثر ر شد روی شی میر سد که این زمان م صادف با باال
رفتن نسششبی درجۀ حرارت محیط اسششت .دمای حداقل در
این مرحله بین  -2/5تا  2درجه و حداکثر ان  18/2تا 22

آغاز میششششود که حداقل دما در این مرحله  8درجه و
حداکثر آن  33/2درجۀ سشششانتیگراد اسشششت .جدول ()2
ن ا یانگر مرا حل فنولوژیکی اسشششت .شششش کل ( )2منحنی
آمبروترمیک رویشگاه گونۀ مورد مطالعه را نشان میدهد.

 .2.2.3تجزیۀ شیمیایی

درجۀ سانتی گراد ا ست .ظهور گل در این گیاه به صورت
پراکنده و در اواخر اردیبه شت ماه شروع می شود .در این
زمان حداقل دمای هوا بین  -2/5تا  2درجه و حداکثر آن
بین  18/2تا  22درجۀ سششانتیگراد اسششت .بروز گلدهی

بر ا ساس نتایج به د ست آمده از آزمای شات انجام شده
بیشششترین انرژی خام مشششاهده شششده مربوط به ن ونۀ دو
(رویشششگاه بوئین بانه) و در مرحلۀ بذردهی بوده که میزان
آن  4162/77کالری بر گرم است .به طور کلی با پیشرفت
از مرحلۀ رویششششی به بذردهی میزان انرژی خام افزایش
یافته اسشششت .ه انطور که از نتایج جدول ( )3مششششخص
است بیشترین مقدار پروتئین خام که نشاندهندۀ کیفیت
باالی علوفه اسششت ،مربوط به مرحلۀ رویشششی اسششت .الیاف
خام که عامل منفی در کیفیت علوفه به شششش ار میرود با
پیشرفت مراحل فنولوژیکی افزایش مییابد.

کامل تا اواسط خرداد ماه به حداکثر میرسد که این دوره
با باال رفتن درجۀ حرارت و خشششکی محیط اسششت و دمای
حداقل هوا در این مرحله بین  3تا  5/2درجه و حداکثر
آن بین  28تا  31/4درجۀ سانتیگراد ا ست .ر سیدن بذر
ب سته به زمان گلدهی از اواسط خرداد شروع شده و طول
این دوره با توجه به درجۀ حرارت محیط حداکثر  20روز
ادامه دارد .این مرحله مصششادف اسششت با شششروع خشششکی

جدول  .2مراحل فنولوژیکی گونۀ مورد مطالعه
ردیف

پدیدۀ فنولوژیکی

1
2

مرحله شروع رشد
مرحله رشد رویشی

عالمت اختصاری

شروع دوره /خات ۀ دوره

VG

ازهفتۀ اولفروردین /حداکثر تا نی ۀ فروردین
اول فروردین /اواخر اردیبهشت
اواخر اردیبهشت /اوایل خرداد

IG

3

مرحله ظهور گل

HO

4

مرحله گلدهی کامل

FF

تا اواسط خرداد

5

مرحله رسیدن بذر

SR

اواسط خرداد /حداکثر به مدت20روز

6

مرحله ریزش بذر

SD

اواخر تیر /دهۀ اول مرداد

7

مرحله خواب زمستانه

TD-WD

نی ه اول فروردین /فروردین سال بعد
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بارش برحسب میلیمتر

100

50

80

40

60

30

40

20

20

10

0

0

دما بر حسب درجه سانتیگراد

120

60

شکل  .2منحنی آمبروترمیک رویشگاه F.haussknechtii

جدول  .2ترکیب شیمیایی گونۀ  F.haussknechtiiدر مراحل مختلف فنولوژی
مرحله

) ℅( E

)℅( CP

)℅(CF

)℅(Fat

)℅(ca

)℅(P

)℅(K

)℅(DM

رویشی

2595/84a

19/86a

14/45a

3/11a

1/61a

./46a

3/48a

96/48a

گلدهی

3181/10b

16/88b

20/63b

4/18b

1/68a

./19b

1/94b

96/76a

بذردهی

c

c

c

c

a

b

b

b

آمارۀ F

3741/89
**

13/87

**20/68

22/92

33/10

**

5/26

**

28/34

1/74

n.s

11/07

0/75

./16

**

65/09

1/26

**

15/04

97/87

**

9/23

عالئم و اختصارات :پروتیین خام ( ،)CPانرژی خام ( ،)Eالیاف خام ( ،)CFچربی( ،)Fatمادۀ خشک ( ،)DMکلسیم ( ،)Caفسفر و پتاسیم ()P,k
* :معنیداری در سطر  5درصد ** :معنیداری در سطر 1درصد  :nsعدم تفاوت معنیدار

 .3.2.3ویژگیهای رویشی گیاه
با توجه به نتایج حاصشششله بیششششترین تولید مربوط به
سشششارال دیواندره با  528کیلوگرم و ک ترین تولید مربوط

به سرشیو سقز با  172کیلوگرم در هکتار است( .جدول.)3
وضعیت تولید در هر رویشگاه و میانگین تولید رویشگاهها
را بر حسب کیلوگرم علوفه خشک در هکتار نشان میدهد.

جدول  .3میزان تولید در رویشگاههای F.haussknechtii
متوسط تعداد پایه
در متر مربع

تولید هر گونه
(گرم)

درصد قابل برداشت

میانگین تولید رویشگاه
(کیلوگرم علوفۀ خشک در هکتار)

سارال دیواندره

1/32

100

0/40

528

بوئین بانه

0/59

150

0/40

354

نام رویشگاه

سرشیو مریوان

0/80

105

0/40

336

ش ال غرب سد قشالق

0/48

90

0/40

172/8

سرشیو سقز
میانگین تولید در رویشگاههای استان

0/43

100

0/40

172
312/56
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به طور کلی تراکم گونۀ مورد مطالعه با افزایش ارتفاع
و شششیب به دلیل کم شششدن ع ق خاک و به روز شششرایط
نامسشششا عد محیطی ه ون باد و کاهش در جۀ حرارت
کاهش مییابد که بیشترین تراکم متوسط مربوط به ارتفاع
 220-2400متر با  1/05پایه در هکتار و ک ترین تراکم

مربوط بشه ارتفشاع بشاالی  2800متر بشا  0/45پشایشه در
هکتاراسشششت که ششششیبهای باالی  60درصشششد را ششششامل
میشششود .شششیبهای متوسششط (15-30درصششد) بیشششترین
تراکم را دارا اسشششت .جدول  4متوسشششط تراکم گونۀ مورد
مطالعه را در شیب و جهات مختلف نشان میدهد.

جدول  .4پراکنش گونۀ  F.haussknechtiiدر رابطه با ارتفاع و شیب
شیب

ارتفاع
طبقات ارتفاعی

تراکم

1600-1800

0/55

1800-2000

0/75

2000-2200

0/88

2200-2400

1/05

2400-2600
2600-2800

0/83
0/58

30-60

2800-3000

0/45

<60

از بررسششی تعداد سششاقه در رویشششگاهها و در ن ونههای
مختلف م شخص شد که این گونه مع والً به صورت یک
پایه است و بین چهار تا هشت پایه در کنار هم یک طوقه
را تشششکیل میدهند .تغییرات تعداد سششاقه در هر پایه در
کل ن ونه های مورد بررسشششی بین یک تا هششششت عدد و
متوسششط تعداد سششاقه در هر پایه نیز پنج عدد اسششت .قطر
متوسششط یقه ن ونههای برداشششت شششده از رویشششگاههای
مختلف برابر  11/8سانتیمتر و متوسط سطر یقه 113/9
سششششانتیمتر اسششششت .گونششۀ مورد مطششالعششه در ارتفششاع
 1600-3000متر پراکنش دارد که در این دامنۀ ارتفاعی
 4تی به شرح زیر پراکنش دارد:
تی Ferula haussknechtii - Astragalus tragacantha
با مسششاحت  28315هکتار 2/51 ،درصششد پوشششش گیاهی
مرتعی اسشششتان که در دامنۀ ارتفاعی  1600-3000متر از
سطر دریا پراکنش دارد.
تی Ferula haussknechtii - Bromus tomentellus

طبقات شیب

تراکم

0-15

0/80

15-30

1/15
0/60
0/23

با مسششاحت  45475هکتار 4/02 ،درصششد پوشششش مرتعی
استان را شامل می شود که در ارتفاع  1800-2000متر از
سششطر دریا پراکنش دارد .تی Ferula haussknechtii -
 prangus Ferulaceaeبا مسششششا حت  123430هک تار،
 10/92در صد مراتع ا ستان را شامل می شود که در دامنۀ
ارتفاعی  1700-2200متر از سطر دریا پراکنش دارد.
تی Ferula haussknechtii - prangus Ferulaceae
با مسششاحت  30150هکتار 2/66 ،درصششد از کل مسششاحت
مراتع استان را پوشش میدهد و در دامنۀ ارتفاعی -3000
 1700متر از سطر دریا گ سترش یافته ا ست .در جدول
( )5گونههای ه راه در تی های مختلف آورده شده است.
برای تعیین ه ب ستگی بین وزن تر و خ شک در ری شه
و ساقه (اندامهای هوایی) از ن ونهها برداشت شده و نتایج
مربوط به آنها اسشششتفاده ششششده اسشششت .جدول ( )6نتایج
ه بستگی وزن تر و خشک را در گونۀ مورد مطالعه نشان
میدهد.
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جدول  .5گونههای علوفهای عمدۀ همراه در رویشگاه F.haussknechtii
گونههای ه راه

طبقات ارتفاعی

Arum conophalloides-Allium atroviolaceum-Psathyrostachys fragilisHordeum bulbosum-sanguisorba minor- Prangus ferulaceae

1600-3000

Agropyron intermedium- Cruciata taurica- Eryngium billardierichaerophyllum macrospermum-Smyrniopsis aucheri-psathyrostachys
fragilis-Centurea nemecii-Campanula involucrate-secal montana-Prangus spp-Hordeum
bulbosum
Cicer anatolicum-Sangusorba minor-Agropyron intermedium-Hippomarathrum
microcarpum-Prangus pabularica-Prangus ferulaceae-Ferula spp-Onybrychis spp-Secal
montana-Astragalus spp-Bromus tomentellus-Chaerophyllum macropodum

1800-2000

1700-2200

Ferula ovina-Sanguisorba minor- Secal montana-Centaurea nemecii-Bromu
s tectorum-Eremopoa persica-Melilots officinlis-Cousinia Spp-Noaea
mucronata-Festuca ovina-Gandeliantournefortii-Acantholimon olivieriAgropyron trichophorum

1700-3000

جدول  .6همبستگی بین وزن تر و خشک در گونۀ  F.haussknechtiiدر این معادالت  xوزن تر و  yوزن خشک است.
فاکتورمورد بررسی

معادلۀ رگرسیونی

( R2ضریب تبیین)

ریشه

y= ./7759x – 618/19

0/857

اندامهای هوایی

y= ./1425x + ./625

0/915

کل گیاه

y= ./4837x – 389/57

0/965

 .4.2.3سیستم ریشهدوانی
گونۀ  F.haussknechtiiدارای سی ستم چند ری شهای
اسششت ،یعنی یک ریشششۀ اصششلی و چند ریشششۀ فرعی دارد.
نتایج حاصشششل از تجزیۀ واریانس نششششان داد که اختالف
معنیداری از لحاظ خصششوصششیت طول ریشششۀ اصششلی بین
رویشششگاهها وجود ندارد (جدول .)7بیشششترین طول ریشششه

مربوط به رویشگاه سارال دیواندره با  165و ک ترین مربط
به بوئین بانه با  45سششانتیمتر اسششت .از نظر طول ریشششۀ
فرعی بین روی شگاهها اختالف معنیدار وجود دارد که این
اختالف ظاهری بین رویششششگاه ها مربوط به ع ق و بافت
خاک اسششت که در سششارال دیواندره شششرایط بهتری از این
لحاظ فراهم است.

جدول  .7نتایج بررسی ریشه در رویشگاههای گونۀ Ferula haussknechtii
سارال دیواندره

بوئین بانه

سرشیو سقز

سرشیو مریوان

ش ال غرب سدقشالق

میانگین

آمارۀF

طول ریشۀ اصلی

120a

76a

111a

105a

98a

102

1/38ns

طول ریشۀ فرعی

80b

53a

51a

68b

79a

60

*3/20

تعداد ریشۀ فرعی

12a

13a

10a

14a

9a

11

1/26ns

* :معنیداری در سطر  5درصد ** :معنیداری در سطر 1درصد  :nsعدم تفاوت معنیدار
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 .4بحث و نتیجهگیری
ه ششانطور کششه از نتششایج مششششخص اسششششت گونششۀ
 Ferula haussknechtiiدر اسششتان کردسششتان در مناطق
دارای بارندگی  400-700میلیمتر به خوبی رشد میکند.
این گونه به شرط وجود خاک در ت امی شیبها ا ستقرار
مششییششابششد .پششراکششنششش آن در دامششنششۀ ارتششفششاعششی
 1600-3000متر از سطر دریا است که البته تراکم آن با
افزایش ارتفاع و ششششیب و در نتیجه کاهش حاصشششلخیزی
خاک کم میشود ،بهطوریکه در شیبهای  15-30درصد
بی شترین تراکم (به طور متوسط  1/5پایه در متر مربع) را
دارد .در رابطه با پراکنش این گونه با جهت ششششیب نیز بر
طبق بازدیدهای مکرر صحرایی در روی شگاههای ا صلی آن
در اسششتان کردسششتان ،میتوان اینگونه اسششتنباط کرد که
ک ا در ت امی جهات میتواند رشد کند اما بیشترین تراکم
آن در جهات ش ال و ش الغربی مشاهده میگردد .نتایج
مشششطشششالشششعشششات اوت اکشششولشششوژی گشششونشششه
 Prangus Ferulaceaدر اسششتان کردسششتان] [11نشششان
میدهد که این گونه بیششششتر در ششششیب های شششش ال و
شششش الغربی م ناطق کوهسششش تانی و در دام نۀ ارت فاعی
 1800-2000متر از سشششطر دریا پراکنش دارد .ه نین
مطالعات ] [24نشان داد که گونۀ فوق در اراضی به نسبت
ت خت تا شششش یب های باال پراکنش دارد که تراکم آن در
شیبهای ش الی به دلیل باال بودن رطوبت بیشتر از سایر
جهات اسششت .وجود باد و نور شششدید در ارتفاعات باال برای
رشششد بسششیاری از گونههای گیاهی عامل محدود کنندهای
است و مع والً باعث از بین رفتن و خشک شدن نهالهای
کوچک شده و رشد و ن و رستنیها را در ارتفاعات محدود
میسششازد ولی گونۀ مورد مطالعه در ارتفاعات باالی 2000
متر به آ سانی ا ستقرار مییابد که با نتایج ] [5در رابطه با
گیاه باریجه تطابق دارد .محققی ] [18پراکنش این گونه
را در ارتفاع  2400متر به باال و بسشششترهای سشششنگی ،در
مناطق دور از د سترس اهالی و چرای دام در منطقه کا سوا
قم گزارش کرده اسششششت .نتششایج تحقیقی ] [26بر روی
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فنولوژی گونۀ  Ferula gummoseنشششان داد که این گیاه
به طور متوسط در مناطقی با میانگین ارتفاعی  2000متر
و ع دتأ در شیبهای ش الی با خاک دارای مواد آلی قابل
توجه رشد کرده و در مقایسه با شیبهای جنوبی از تراکم
بسیار بیشتری برخوردار است .در دامنههای رو به جنوب،
دورۀ زمانی رشششد گیاه جلوتر از سششایر دامنه ها اسششت و
دامنه های جنوبی به علت باال بودن درجۀ حرارت ،انرژی
م صرفی گیاه باالتر و در نتیجه تولید شیرابه باریجه ک تر
از دامنه ش الی ا ست .در این مطالعه ،اقلیم روی شگاه گونۀ
 Ferula haussknechtiبشه روش دومشارتن چهشار قل رو
اقلی ی مختلف (نی ه خشششک ،مدیترانهای ،نی ه مرطوب،
مرطوب و خیلی مرطوب) تعیین گرد ید .ن تایج م طال عات
] [21نشششان داد که رویشششگاه گونۀ Ferula assafoiteda
دارای اقلیم های مختلف ششششامل خششششک بیانی سشششرد،
فراخششششک سشششرد ونی ه خششششک سشششرد اسشششت .گونۀ
 Ferula haussknechtiخاکهای دارای اسیدیتۀ خنثی تا
ک ی قلیایی ( )7-8کم ع ق تا ع یق با بافت متوسشششط و
هدایت الکتریکی ک تر از  ds/m 0/5را ترجیر میدهد .در
ت ح ق یق د ی گری ] [13مشششش خص شششششد کششه گونششۀ
 Ferula asa foetidaدر خاکهای با  7/5-8 PHو میزان EC
بین  0/5تا  2/1ر شد میکند .مطالعات ] [6ن شان میدهد که
گونۀ فوق در خاکهای نی ه ع یق با بافت متوسط و در ارتفاع
 2000-4000متر رششششد میکند .مطالعات خاکششششناسشششی
رویشگاه گونۀ  Ferula gummosa Boissدر ا ستان قم ][5
مششخص کرد که این گیاه در خاکهای با اسشیدیتۀ -7/8
 7/5و شششوری  0/60تا  0/479میلیموس بر سششانتی متر
رویش دارد که با یاف ته های این تحقیق ه خوانی دارد.
گیاهان خانوادۀ چتریان دارای انواع سی ستمهای ری شهای
گششششششششونششششششششۀ
هسششششششششششتششششششششنششششششششد.
 Ferula haussknechtiiدارای سششیسششتم چند ریشششهای
است ،یعنی یک ریشۀ اصلی و چند ریشۀ فرعی دارد که با
توجه به نوع خاک در رویششششگاههای مختلف ،سشششیسشششتم
ریشششهدوانی تا حدودی با هم اختالف دارد .میانگین طول
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ری شه در گونۀ مورد برر سی  102سانتی متر و بلندترین
طول ریشششه  165سششانتی متر اسششت .مطالعه اوت اکولوژی
 [5] F.gummosaنششششان داد که این گونه ریششششۀ غیر
متراکم ،پرحجم و در م حل ی قه متورم و غدهای دارد که
بلندترین طول ری شه در دو منطقۀ مورد برر سی کا سوا و
وسف استان قم به ترتیب  110و  140سانتیمتر است که

گونۀ مورد مطالعه در ابتدای دورۀ رویششششی اسشششت که با
پیششششرفت مراحل فنولوژیکی گلدهی و بذردهی به میزان
چش گیری کاهش مییابد .مقدار الیاف خام نیز در ابتدای
دورۀ رویش ن سبت به مرحلۀ بذردهی تقریباً ن صف ا ست.
گونۀ مورد مطالعه به دلیل ارزش غذایی باال جهت ذخیرۀ
علوفۀ زمستانی مورد توجه اهالی بومی منطقه قرار دارد .از

به نتایج این تحقیق نزدیک می باششششد .مطالعۀ فنولوژی
برای تنظیم برنامههای بهرهبرداری از گیاهان ،جلوگیری از
برداشششت های بی موقع و شششناخت ارزش غذایی گونه های
گ یاهی در مرا حل مختلف ح یاتی آن از اه یت فراوانی
برخوردار است .رشد ساالنۀ گونۀ مورد مطالعه از هفتۀ اول
فرودین شششروع میشششود و در نی ۀ اول مرداد ماه گیاه به
خواب میرود .گونۀ آنغوزه در منطقۀ سشششبزوار از اواسشششط

آنجا که بردا شت مح صول در موقعی که بی شترین در صد
پروتئین و ک ترین میزان الیاف خام موجود باششششد حائز
اه یت ا ست ،بنابراین بردا شت علوفه جهت ذخیرۀ علوفۀ
زم ستانی در مرحلۀ ر شد روی شی و قبل از مرحلۀ گلدهی
توسط بهرهبرداران صورت میگیرد .البته بایستی حد مجاز
بهرهبرداری رعایت شود تا زادآوری طبیعی گیاه با م شکل
مواجه نگردد ] .[19میزان پروتئین خام و مادۀ خششششک

اسفند رشد خود را شروع میکند ] [13و آغاز رشد رویشی
گونۀ باریجه در اسشششتان قم از نی ۀ دوم فروردین به بعد
است ] ،[15شروع رشد رویشی (سبز شدن) گیاه Ferula
 gummosisدر خرا سان ش الی از نی ۀ دوم ا سفندماه تا
نی ۀ اول فروردین ماه اسششت ] .[26این اختالف در شششروع
رشششد رویشششی میتواند مربوط به به وضششعیت آب و هوایی
منطقه و ه نین دما و بارندگی در سشششال مورد مطالعه
باشششد ] .[7ارزیابی کیفیت علوفه نشششان میدهد که ارزش
غذایی این گونه به ششششدت تحت تأثیر مراحل فنولوژیکی
قرار دارد ،به طوری که حداکثر م قدار پروتئین خام در

گونۀ مورد مطالعه در مرحلۀ رویششششی به ترتیب  19/87و
 96/48درصششد اسششت ،در حالی که در مرحلۀ فنولوژیکی
یکسششششان این م قادیر برای گو نۀ  F.gumossa Boissبه
ترتیب  8و  92/3درصد است ] .[5با توجه به ارزش غذایی
باالی این گونه و نقش حفاظتی آن در را رابطه با خاک،
جهت بهتر شدن وضعیت این گونه در منطقۀ مورد مطالعه
پیشششنهاد میشششود در رابطه با خواص دارویی و صششنعتی،
تأثیر این گیاه در و ضعیت اقت صادی-اجت اعی اهالی بومی
منط قه ،روش های بذر کاری و آ فات و بی اری های آن
مطالعاتی صورت گیرد.
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