
18

»نشریه علمی ترویجی فناوری گیاهان دارویی ایران« دوره 4 - شماره 1-  پیایند 6- بهار و تابستان  1400 
نشریه علمی ترویجی فناوری گیاهان دارویی ایران

دوره4- شماره 1-  پیایند 6- بهار و تابستان 1400 

)Thymus kotschyanus Boiss.I( بررسی بوم شناسی فردی گیاه دارویی آویشن کوهی
 در بوم سازگان مرتعی بشرویه، خراسان جنوبی

Autecology study of Thymus kotschyanus Boiss.  in Rangeland 
ecosystems of Boshrouyeh city, South Khorasan province

 رضا یاری۱*،  مجیددشتی ۲، مهناز زینبی۳، سیدمصطفی پارسا محبی ۴، نرجس عزیزی۱
استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد. . ۱

ایران ،  )نگارنده مسئول(
دانشیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد. . ۲

ایران
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتعداری، دانشگاه تربت حیدریه.. ۳
 دانش آموخته کارشناسی ارشد  رشته گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد واحد فردوس.. ۴

چکیده

واژه های کلیدی:  شرایط اکولوژیکی، بوم شناسی فردی، انرژی متابولیسم، سرند و خدافرید، بشرویه

yarireza1364@gmail.comآدرس پست الکترونیکی نگارنده مسئول:

 Thymus( یاری، ر.، دشتی، م.، زینبی، م.، پارسامحبی، س.م.، عزیزی، ن.، .  بررسی بوم شناسی فردی گیاه دارویی آویشن کوهی
kotschyanus Boiss.I( در بوم سازگان مرتعی بشرویه، خراسان جنوبی

 نشریه علمی ترویجی فناوری گیاهان دارویی ایران، دوره 4 - شماره 1-  پیایند 6- بهار و تابستان  1400 صفحه: 18-32

mpt.2022.357165.1090/10.22092تاریخ دریافت: 1400/09/28 تاریخ پذیرش: 1400/12/24 - شناسانۀ برنمود رقمی:

مرتعی  بوم سازگان  در   1398 سال  در  تحقیقی   )T. kotschyanus( آویشن کوهی  گونه  فردی  بوم شناسی  مطالعه  به منظور 
تاج  علوفه،  کیفیت  فنولوژی، شاخص های  اقلیم(،  و  )توپوگرافی، خاک  رویشگاهی  و شرایط  انجام شد  بشرویه  شهرستان 
پوشش و تیپ های گیاهی همراه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعات هواشناسی یک دوره 30 ساله )1368-1398( نشان 
داد متوسط بارندگی سالیانه 126 میلی متر و دمای متوسط ساالنه 19/1 درجه  سانتی گراد است. بافت خاک شنی- لوم و مقدار 
هدایت الکتریکی آن 1/81 )دسی زیمنس بر متر(، اسیدیته 8/5، مقدار ماده آلی 1/4 درصد، ازت آلی 0/016 درصد، مقدار 
فسفر7/1 )میلی گرم بر لیتر(، پتاسیم 0/85 )میلی گرم بر لیتر(، کلسیم 7/09 )میلی گرم بر لیتر(، منیزیم 3/24 )میلی گرم بر 
لیتر(، کلر9/67 )میلی گرم بر لیتر( و آهک 5/6 درصد می باشد. حداقل ارتفاع 1578 متر، حداکثر 2389 متر و ارتفاع متوسط 
رویشگاه 1983 متر از سطح دریا می باشد. شیب عمومی منطقه رویشگاه حدود 25 الی 40 درصد و جهت عمومی شیب، 
جنوب غربی و جنوب می باشد. متوسط پوشش گیاهی رویشگاه، 37 درصد و پوشش گیاهی گونه آویشن کوهی، 2/5 درصد 
می باشد. شروع رشد رویشی از نیمه اول فروردین، گلدهی از نیمه دوم اردیبهشت و بذردهی از نیمه دوم تیرماه می باشد و 
شروع دوره خواب در گیاه از نیمه دوم شهریورماه می باشد. همچنین بین درصد پروتئین خام، درصد دیواره سلولي بدون 
همي سلولز، درصد هضم پذیري ماده خشک و انرژی متابولیسم در دو مرحله رویشی و زایشی در سطح یک درصد اختالف 
معنادار مشاهده شد. برآوردهای اولیه نشان داد که حدود 80 درصد پایه های گیاه آویشن کوهی در رویشگاه سرند و خدافرید 
قابل بهره برداری و صرفه اقتصادی دارند. با توجه به ارزش دارویی و حفاظتی گونه مورد بررسی، پیشنهاد می شود از این 
گونه جهت اصالح و توسعه مراتع و همچنین بهره برداری اقتصادی آن در مناطق مشابه شرایط اکولوژیکی منطقه مورد بررسی 

استفاده شود.
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مقدمه:
منابع  از  یکی  عنوان  به  مراتع  از  استفاده 
تجدید شونده از دیرباز مورد توجه بشر بوده 
دارویی  گیاهان  بخصوص  و  گیاهان  است. 
تعادل  و  حفظ  در  مهمی  نقش  صنعتی  و 
از  آگاهي  با  و  دارد  طبیعي  اکوسیستم هاي 
گیاهان  شناختي  بوم  و  فنولوژی  خصوصیات 
می توان راهکارهاي مناسب را براي مدیریت 
کند  فراهم  اقتصادی  بهره  برداری  و  مراتع 
)Azarnivand, et al., 2011(. بوم شناسی گیاهی 
شاخه ای از دانش بوم شناسی است که به مطالعه 
آثار متقابل گیاهان با عوامل محیطی، توزیع و 
وفور گیاهان می پردازد )Krebs, 2008( و بوم  
بر هم  از؛ مطالعه  شناسی فردی عبارت است 
یا یک  بین یک موجود منفرد، جمعیت  کنش 
المعارف  دایره  خود.  پیرامونی  محیط  با  گونه 
بریتانیکا بوم شناسی فردی را معادل بوم شناسی 
 Piankala,(کند می  تعریف  هم  فیزیولوژیکی 
جمله  از  فردی  بوم  شناسی  مطالعه   .)2008

از  استفاده  مدیریت  در  ضروری  بررسی های 
مراتع است. این قبیل پژوهش ها در نهایت به 
فراهم آمدن اطالعات پایه و اساسی در مورد هر 
یک از گیاهان رویش یافته در ترکیب پوشش 
می شود  منجر  مرتعی  اکوسیستم های  گیاهی 
)Tavili, et al., 2010(. در آت اکولوژی توجه 
خاص به موجود زنده معطوف شده و مقصود 
کلی  الگوی  با  آن  انطباق  نحوه  که  است  آن 
 .)MacCune, 2006( بوم  شناختی بررسی شود
که  دوره    ای  زیستی  حوادث  بررسی  فنولوژی 
در سطوح مختلف مانند اندام، بافت یا سلول 
 Alm et al.,( روی می دهد را تعریف کرده اند

گیاهان  حیاتی  مراحل  کردن  1991(. مشخص 

جهت تنظیم برنامه های بهره برداری و استفاده 
برداشت  از  جلوگیری  گیاهان،  از  صحیح 
بسیار  گیاهان  بذور  جمع آوری  و  بی موقع 
الزم است )Ahmadi, 2012(. فنولوژی، دانش 
با  مرتبط  دوره ای  زیستی  پدیده های  مطالعه 
 Parker,( اقلیم به ویژه موجودات زنده می باشد
روی  بر  تحقیق   .)1989; Menzel et al, 2003

آذربایجان  های  استان  در   Thymus migricus

شرقی و غربی نشان داد که این گونه در ارتفاع 
730 تا 1900 متر از سطح دریا در خاک های 
شنی لومی، شنی لومی رسی و رسی، و مناطق 
شیب دار رویش دارد که نشان دهنده سازگاری 
باالی این گونه با شرایط اقلیمی این دو استان 
ماه های  در  گونه  این  گلدهی  زمان  باشد.  می 
اردیبهشت و خرداد بوده و در تیر ماه و مرداد 
ماه به بذر می نشیند )Yavari et al., 2010(. بر 
بر روی گونه  آمده  بعمل  بررسی های  اساس 
Thymus eriocalyx )Ronniger) Jalas در ایران 

نتایج نشان داد  این گیاه بیشتر در خاک هایی 
اسیدیته  یابد،  می  استقرار  متوسط  بافت  با 
تحمل  تواند  می  را  متوسط  قلیایی  تا  خنثی 
مواد  زیاد  تا  متوسط  های  کالس  در  و  نماید 
بیشتر مشاهده می شود، درصد شیب در  آلی 
رویشگاه های مختلف بین 70-15 درصد متغیر 
و  غربی  شمال  شمالی،  شیب های  در  و  بوده 
شمال شرقی مشاهده می شود. مرحله رویشی، 
اول  نیمه  در  ترتیب  به  بذر  رسیدن  و  زایشی 
اوایل شهریور  و  اول خرداد  نیمه  اردیبهشت، 
بر  مطالعه   .)Kalvandi et al., 2013( می باشد 
چای کوهی  گیاه  بوم شناختی  عوامل  روی 

بررسی بوم شناسی فردی گیاه ....
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رویشگاه های  در   )Stachys lavandulifolia(
این  که  داد  نشان  اصفهان  استان  مرتعی غرب 
گونه در مناطق با بارندگی متوسط ساالنه 372/8 
میلی متر، میانگین متوسط درجه حرارت ساالنه 
10/2 سانتی گراد و اقلیم خشک و سرد رویش 
مناسبی دارد، همچنین در مکان هایی با شیب 
23-6 درصد خاک با بافت سیلتی  رسی  لومی، 
کمی قلیایی، فاقد شوری و از نظر مواد آلی و 
میزان پتاسیم و کلسیم متوسط زیست می نماید 
مطالعه   .)Soleimani meymand et al., 2017(
بوم شناسی فردی منجر به گردآوری اطالعات 
پایه و اساسی برای هر یک از گیاهان در زیست 
برای  اطالعات  این  شود.  می  مرتعی  بوم های 
جهت  گیاهان  حیاتی  مراحل  کردن  مشخص 
تنظیم برنامه های چرای دام، استفاده صحیح از 
گیاهان مرتعی و جلوگیری از چرای زودرس 
و همچنین از بین بردن گیاهان مهاجم و توسعه 
 Meybodi &( می باشد  اهمیت  حائز  مرتع 
Sadeghinia, 2009(. با مطالعه ویژگی های بوم 

شناختی فردی یک گونه می توان به اثر عوامل 
شکل پذیری،  جغرافیایی،  پراکنش  بر  محیطی 
ویژگی های ظاهری و مورفولوژیک و مراحل 
رویشی  رشد  زنی،  جوانه  )مانند  فنولوژیک  
گیاهان  از  استفاده  برد.  پی  گیاه  زایشی(  و 
در  مرتع،  فرعی  محصوالت  منزله  به  دارویی 
کشور ایران سابقه ای طوالنی دارد، شناسایی و 
تعیین ویژگی های اکولوژیک این گیاهان، الزمه 
استعدادهای  از  اقتصادی  پایدار و  بهره برداری 
موجود در عرصه منابع طبیعی است با آگاهی 
و شناخت علمی و عملی پیرامون ویژگی های 
بوم شناختی گیاهان هر منطقه، نه تنها می توان 

آن  قهقرایی  سیر  و  مخرب  عامل های  از 
تصمیم گیری  اتخاذ  با  بلکه  نمود،  جلوگیری 
معقول، می توان در نگهداری، احیاء و توسعه 
روبشگاه های  در  گیاه  رشد  برداشت.  قدم  آن 
زیستی  کارکرد عوامل مختلف  طبیعی حاصل 
می باشد.  توپوگرافی  و  خاک  اقلیم،  جمله  از 
عنوان  به  عوامل  این  شناسایی  بنابراین 
حفاظت  در  قدم  اولین  رویشگاهی  نیازهای 
و  مطالعه  شود.  می  محسوب  آن ها  احیای  و 
اجزاء  و  عناصر  جانبه  همه  و  علمی  تحقیق 
اصلی  الزمه های  از  یکی  مرتعی  اکوسیتم های 
ها  آن  صحیح  مدیریت  و  برنامه ریزی  برای 
محسوب می شود. در این راستا، مطالعه رفتار 
آن ها  بوم شناسی فردی  گیاهان و  اکولوژیکی 
به عنوان عناصر اصلی اکوسیستم و ویژگی های 
رویشگاهی آن ها گامی اساسی در جهت یافتن 
راه حل های مناسب برای حفظ، اصالح و احیاء 
این بخش مهم از منابع طبیعی تجدید شونده 
 .)Azarnivand & Chahooki, 2010( است 
 T. kotschyanus علمی  نام  با  آویشن کوهی 
قد،  تقریبًا راست، کوتاه  گیاهی چوبی-علفی، 
شاخه های  بدون  زیاد،  انشعاب های  با  ساقه 
زیرین  سطح  در  رگبرگ ها  خوابیده،  قاعده ای 
رنگ  کم  صورتی  یا  سفید  گل  جام  برجسته، 
که زمان گلدهی اواخر بهار تا اواسط تابستان 
می باشد )Jamzad, 2010(. پراکندگی گونه های 
مختلف جنس آویشن به صورتی است که در 
بیشتر نواحی یافت می شود، ولی بیشینه انتشار 
آن ها در منطقه مدیترانه است. آویشن حاوی 
ترکیباتی مانند فالونوئید، ساپونین و مواد تلخ 
می باشد )Burnie, 1995(. با  توجه به اهمیت 
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بررسی بوم شناسی فردی گیاه ....

بودن  ارزشمند  و  ها  گونه  فردی  بوم شناسی 
آرایشی- دارویی،  صنایع  در  کوهی  آویشن 
و  آب  دام ها، حفاظت  علوفه  تأمین  بهداشتی، 
خاک، هدف از پژوهش حاضر حفظ و توسعه 

آن در مراتع شهرستان بشرویه می باشد. 
مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه

رویشگاه گونه مورد مطالعه  در محدوده ی 
 35 فاصله  در  ارسک  بخش  رقه  دهستان 
واقع  بشرویه  شهرستان  غرب  کیلومتري 
گردیده است که به وسیله ی جاده آسفالته به 
دارد. مساحت  ارتباط  مرکز شهرستان بشرویه 
کل حوزه ي طرح 14251 هکتار مي باشد که 
را  آن  هکتار   2220 حدود  مساحت  این  از 
این  از  دهد  مي  تشکیل  آویشن  رویشگاه هاي 
مقدار مساحت رویشگاه ها 1110 هکتار آن را 
 500 و حدود  بهره برداري  قابل  رویشگاه هاي 
مي شوند  شامل  رویشگاه هایي  را  آن  هکتار 

که نیاز به حفاظت و احیاء دارند. 45% سطح 
منطقه معادل 5934 هکتار را منطقه کوهستانی 
با ارتفاعات آهکی با شیب باالی 60% تشکیل 
می دهد و رویشگاه های آویشن در این قسمت 
و  متر   1739 منطقه  متوسط  ارتفاع  دارد.  قرار 
میانگین بارندگی 126 میلی متر می باشد )اداره 

هواشناسی شهرستان بشرویه، 1398(.
روش کار

برای بررسی خصوصیات بوم شناسی فردی 
جمله  از  مختلف  عوامل  مطالعه،  مورد  گونه 
خصوصیات آب و هوایی، توپوگرافی )ارتفاع، 
شیب، جهت شیب( و خصوصیات خاکشناسی 
آلی،  ماده  مقدار  اسیدیته،  الکتریکی،  )هدایت 
ازت آلی، فسفر، کلسیم، پتاسیم، منیزیم، کلر، 
از سطح  متر  سانتی   30 تا   0 عمق  در  آهک( 
از سطح خاک مورد بررسی قرار گرفت. برای 
تعیین خصوصیات اقلیمی رویشگاه از امار 30 
ساله  )1368-1398( اداره هواشناسی شهرستان 
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بارندگی 30ساله و  بشرویه استفاده و متوسط 
دمای متوسط اندازه گیری شد. برای اندازه گیری 
خصوصیات توپوگرافی رویشگاه در هر نقطه 
برداشت نمونه خاک با استفاده از GPS ارتفاع 
از سطح دریا و مختصات جغرافیایی برداشت 
متوسط  موجود  نقشه های  از  استفاده  با  و 
همچنین  شد.  تعیین  رویشگاه  جهت  و  شیب 
انتهایی  و  اول  پالت  از  ترانسکت  هر  در 
امکان(  صورت  )در   30 عمق  تا  خاک  نمونه 
و  نمونه(   6 مجموع  )در  برداشته  سانتی متری 
جهت تعیین خصوصیات فیزیک و شیمیایی به 
ارسال  بیرجند  دانشگاه  آزمایشگاه خاکشناسی 
فراوانی  پوشش،  تاج  اندازه گیری  جهت  شد. 
و  سرند  رویشگاه  در  کوهی  آویشن  تراکم  و 
جهت  در  صدمتری  ترانسکت  سه  خدافرید 
امتداد  در  و  مستقر  شیب  بر  عمود  و  شیب 
متر  یک  پالت  یک  متر  ده  هر  ترانسکت  هر 
تصادفی  بروش  نمونه برداری  و  مستقر  مربعی 
سیستماتیک انجام شد )Arzani, 2019(. در هر 
پالت پوشش تاجی گونه مورد مطالعه، سنگ 

به  و سنگریزه، خار و خاشاک و خاک لخت 
بوته های  تعداد  همچنین  شد.  محاسبه  درصد 
موجود در هر پالت شمارش گردید تا فراوانی 

و تراکم گونه مشخص گردد. 
 )T.kotschyanus(  گیاه آویشن کوهی
در رویشگاه سرند و خدافرید، بشرویه، 

خراسان جنوبی
برای مشخص نمودن دوره زیستی گیاه از 
پانزده  تا  ده  هر  آویشن کوهی  رویش  ابتدای 
روز یکبار مراجعه و مراحل مختلف رشد گیاه 
تعیین  جهت   .)Ejtehadi, 2016( گردید  ثبت 
شاخص های کیفیت علوفه T.kotschyanus در 
دو مرحله رشد رویشی و زایشی و با تکرار سه 
پایه گیاهی، اقدام به نمونه برداری از اندام های 
آسیاب  و  خشک  از  پس  گردید.  گیاه  هوایی 
کیفیت  شاخص های  مقادیر  نمونه ها،  کردن 
دستورالعمل  بر اساس  آزمایشگاه  در  علوفه 
این  برای  شد.  اندازه گیری   1)AOAC, 1990(
 )N( منظور، پس از اندازه گیری درصد نیتروژن

در ريیشگاٌ   سرود  ي خدافرید، (T. kotschyanus)  کًَی گیاٌ آيیشه- 2شکل                   

 جىًبی                                                               بشريیٍ،   خراسان
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به روش کجلدال با استفاده از رابطه زیر درصد 
پروتئین خام )CP( برآورد شد.

 CP = %N × 6.25
 2)ADF( الیاف نامحلول در شوینده اسیدی
 Van( توسط  شده  ارائه  روش  از  استفاده  با 
ماده  درصد  شد.  اندازه گیری   )Soest, 1963

توسط  ها  نمونه   3)DMD( قابل هضم  خشک 
معادله پیشنهادی )Oddy et al. 1983( بر مبنای 
درصد ازت )N( و الیاف نامحلول در شوینده 

اسیدی )ADF( نمونه ها برآورد شد.
 %DMD= 83.58- 3.824 ADF+2.262 N% 
معادله  توسط   4)ME( متابولیسمی  انرژی 
استرالیا  کشاورزی  استاندارد  کمیته  پیشنهادی 

SCA, 1990(5( ، محاسبه شد.

ME )MJ/kg) = 0.17 DMD )%) -2

روش تجزیه و تحلیل

بودن  دار  معنی  تفاوت  بررسی  برای 
استفاده  t مستقل  از آزمون  نمونه های گیاهی  

1-Assocation of official Analytical Chemists
2 - Acid Detergent Fiber  
 3- Dry Matter Digestible
4- Metabolized Energy
5- Standing Committee on Agriculture

شد و تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم 
افزار SPSS22  انجام شد.   

نتایج و بحث
آویشن  گونه  رویشگاهی  خصوصیات 

کوهی 
ایستگاه  سالیانه  دمای  و  بارندگي  متوسط 
بشرویه که نزدیکترین ایستگاه به منطقه میباشد؛ 
بترتیب 126 میلي متر و 19/1 درجه سانتی گراد 
در  ساالنه  بارش  توزیع  است.  شده  گزارش 
فصول مختلف سال به عنوان عامل بسیار مهم 
به ویژه در  و مؤثر در رشد و رویش گیاهان 
انطباق با دماي محیط مي باشد. عوامل حرارتي 
نیز که از مهم ترین فاکتورهاي اقلیمي مؤثر در 
عرض  تابع  مي روند،  شمار  به  گیاهان  رشد 
ناهمواري ها  از سطح دریا،  ارتفاع  جغرافیایي، 
و غیره مي باشد. نمودار1 منحني آمبروترمیک 
منحنی  این  اساس  بر  مي دهد.  نشان  را  منطقه 
گراد  سانتي  درجه   48 با  دما  مطلق  حداکثر 
سانتي  درجه   -14 با  دما  حداقل  و  تیرماه  در 
دوره ي  و  مي گردد  مشاهده  ماه  دي  در  گراد 
ماه   7 منطقه طوالني و حدود  این  در  خشک 

 1368-1398منحنی آمبروترمیک ایستگاه هواشناسی بشرویه - 1                                      نمودار 

بررسی بوم شناسی فردی گیاه ....
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)از اردیبهشت تا آبان ماه( مي باشد )نمودار 1(. 
خاک  فیزیکی  خصوصیات  جدول1 
رویشگاه آویشن کوهی را نشان می دهد. بافت 
خاک شن لومی و ذرات بزرگتر از 2 میلی متر 
)گراول و سنگ( بیشتر از 73 درصد رویشگاه 
بافت  لحاظ  از  داده اند.  اختصاص  خود  به  را 
 55/3 با  شن  را  ذرات  درصد  بیشترین  خاک 
 10/1 با  مقدار  کمترین  رس  ذرات  و  درصد 
درصد می باشد. رنگ اکثر خاک منطقه قهوه ای 
سنگالخی  و  عمق  کم  خاک  عمق  و  روشن 

می باشد. 
خاک  شیمیایی  خصوصیات  جدول2 

خاک  می دهد.  نشان  آویشن کوهی  رویشگاه 
منطقه از نظر درصد امالح شور نبوده و مقدار 
هدایت الکتریکی آن 81 /1 )دسی زیمنس بر 
متر(، اسیدیته 8/5، مقدار ماده آلی 1/4 درصد، 
ازت آلی 0/016 درصد، مقدار فسفر7/1 )میلی 
گرم بر لیتر(، پتاسیم 0/85 )میلی گرم بر لیتر(، 
کلسیم 7/09 )میلی گرم بر لیتر(، منیزیم 3/24 
)میلی گرم بر لیتر(، کلر9/67 )میلی گرم بر لیتر( 

و آهک 5/6  درصد بترتیب برابر می باشد.
رویشگاه  توپوگرافی  خصوصیات  بررسی 
نشان می دهد که حداقل ارتفاع رویشگاه 1578 
از  برابر 2389 متر  ارتفاع رویشگاه  و حداکثر 

جذٍل 
1 -

تعییي خصَصیبت فیسیکی خبک رٍیشگبُ آٍیشي کَّی در رٍستبی سرًذ ٍ خذافریذ ثشرٍیِ، خراسبى جٌَثی
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جذٍل
2 -

تعییي خصَصیبت شیویبیی خبک رٍیشگبُ آٍیشي کَّی در رٍستبی سرًذ ٍ خذافریذ ثشرٍیِ، خراسبى جٌَثی
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سطح دریا می باشد و همچنین ارتفاع متوسط 
عمومی  شیب  باشد.  می  متر   1983 رویشگاه 
و  درصد   40 الی   25 حدود  رویشگاه  منطقه 
آویشن کوهی  رویشگاه  شیب  عمومی  جهت 

جنوب غربی و جنوب می باشد.
 23 مجموع  در  مطالعه  مورد  رویشگاه  در 
تعداد  این  از  که  شد  شناسایی  گیاهی  گونه 
نعنائیان  خانواده  به  مربوط  ها  گونه  بیشترین 
در  گیاهی  تیپ  سه  باشد.  می   )Lamiaceae(

این رویشگاه مشاهده شد: 
تیپ گیاهی درمنه کوهی

)Artemisia aucheri(
این تیپ گیاهی با وسعت 8307 هکتار با 
از  درصد تاج پوشش 25 درصد 63% درصد 
را  سطح محدوده رویشگاه سرند و خدآفرید 
پوشش می دهد و در تمام رویشگاه ها وجود 

دارد.
 تیپ درمنه کوهی- بادامشک

 Artemisia aucheri -Amygdalus(
)scoparia

 2637 وسعت  با  گیاهی  تیپ  این 
 15 پوشش  تاج  درصد  با  هکتار 
پوشش  را  طرح  سطح  از   %20  درصد 

می  دهد.
 تیپ درمنه-بادامشک-بادام تلخ 

 Artemisia aucheri-Amygdalus(:
)scoparia-Amygdalus lesyoides

تاج   درصد  با  هکتار   2242 وسعت  با 
محدوده  سطح  از   %17 درصد   12 پوشش 
شامل  را  رویشگاه ها  شرقی  قسمت های  که 

مي شود.

آویشن  گیاهی  خصوصیات   4 جدول 
ارتفاع  تراکم،  فراوانی،  پوشش،  )درصد 
متوسط، قطر یقه، قطر متوسط بزرگ و کوچک 
تاج پوشش( را نشان می دهد متوسط پوشش 
گیاهی  پوشش  درصد،   37 رویشگاه  گیاهی 
ارتفاع متوسط 25/5  گونه آویشن 2/5درصد، 
سانتی متر، قطر بزرگ تاج گونه 42 سانتی متر، 
 25 در  تراکم  سانتی متر،   21/5 کوچک  قطر 
پایه، سن  بترتیب 1/5 و 0/06  مربع  متر   1 و 
در  زادآوری  سال،   10 الی   2 بوته ها  متوسط 
و همچنین  گیاهی  پایه  مترمربع 0/005   1 هر 
و  یکساله  گونه های  حضور  عدم  به  توجه  با 
و  فقیر  اشکوب  زیر  وضعیت  گیاهی  پوشش 

جذٍل 
3-

هشخصبت تَپَگرافی رٍیشگبُ آٍیشي در رٍستبی سرًذ ٍ خذافریذ ثشرٍیِ، خراسبى جٌَثی 
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گیاه آویشن دارای خاصیت اللوپاتی می باشد.
آویشن  گونه  فنولوژیکی  مراحل   5 جدول 
نشان  را  مطالعه  مورد  رویشگاه  در  کوهی 
رویشی  رشد  شروع  داد  نشان  نتایج  می دهد. 
از نیمه اول فروردین و شروع گلدهی از نیمه 

دوم اردیبهشت و بذردهی از نیمه دوم تیرماه 
که شروع  داد  نشان  نتایج  همچنین  باشد.  می 
دوره خواب در گیاه آویشن کوهی از نیمه دوم 

شهریورماه می باشد.
درصد  بین  می دهد  نشان  نتایج  همچنین 
پروتئین خام )CP(، درصد دیواره سلولي بدون 
همي سلولز )ADF(، درصد هضم پذیري ماده 
خشک )DMD( و انرژی متابولیسم )ME( در 
و  )برگ  زایشی  و  )برگ(  رویشی  مرحله  دو 
ساقه گل دهنده( در سطح یک درصد اختالف 
افزایش  با  همچنین  و  دارد  وجود  معنادار 
انرژی  طول عمر گیاه، درصد پروتئین خام و 
متابولیسم کاهش پیدا می کند و درصد الیاف 
افزایش   )ADF( اسیدی  شوینده  در  نامحلول 

پیدا می کند. 
مراحل رشد مهم ترین عامل مؤثر بر ترکیب 
با  که  است  مرتعي  گیاهان  غذایي  ارزش  و 
افزایش سن گیاه، کیفیت علوفه کاهش مي یابد. 
دام  بازدهي  به کاهش  منجر  این روند کاهش 
متکي به مرتع در اواخر فصل رویشي خواهد 
بود، زیرا در غالب موارد نیاز مواد غذایي دام 
 Arzani et al.,(نمي گردد تأمین  پروتئین  به 
خام  پروتئین  با  گیاهان  علوفه  کیفیت   .)2010

و   )DMD( خشک  ماده  هضم پذیري   ،)CP(
و  مستقیم  نسبت   ،)ME( متابولیسمي  انرژي 
 )ADF( اسیدی  شوینده  در  نامحلول  الیاف  با 
  )Arzani and et al. 2004(.نسبت معکوس دارد
مراحل  اثر  تحقیقی  در   )2017( شکرالهی 
سوسن  غذایی  ارزش  بر  فنولوژیک  مختلف 
معنی دار  را   )Lilium ledebourii( چلچراغ 
مراحل  پیشرفت  با  به طوریکه  کردند،  عنوان 

  

                                
     جذٍل
4 -

تعییي خصَصیبت گیبّی آٍیشي کَّی در رٍیشگبُ رٍستبی سرًذ ٍ خذافریذ، شْرستبى ثشرٍیِ 
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رشد از مقدار پروتئین خام، هضم پذیری ماده 
خشک، و انرژی متابولیسمی کاسته و بر میزان 
افزوده  سلولز  همی  از  عاری  سلولی  دیواره 
هم خوانی  تحقیق  این  نتایج  با  که  می شود 
دارد. علت کاهش هضم پذیری با تغییر مراحل 
با  که  است  خشک  ماده  افزایش   ، فنولوژی 
کربوهیدرات های  مقادیر  گیاه،  سن  باالرفتن 

ساختمانی )سلولز، همی سلولز و لیگنین( در 
بافت های گیاه افزایش می یابد و دیواره سلولی 
ضخیم تر و خشن تر شده، نسبت ساقه به برگ 
افزایش یافته و قابلیت جذب کاهش می یابد، 
بر این اساس گونه های گیاهی در ابتدای رشد 
 Arzani et al.,( بیشترین کیفیت علوفه را دارند
2013(. در مراتع پلور مازندران عوامل محیطی 

جديل 
5

  -
مراحل فىًلًشیکی آيیشىکًَی در ريیشگاٌ ريستای سرود ي خدافرید، بشريیٍ، خراسان جىًبی

 

  

   

  

جديل 
6

  -
ص َای کیفیت علًفٍ گًوٍ آيیشه کًَی در ريیشگاٌ ريستای سرود ي خدافرید، بشريیٍ، خراسان جىًبی
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شد،  بررسی  کوهی  آویشن  رویشگاه  بر  مؤثر 
نتایج نشان داد بیشترین درصد پوشش تاجی و 
تراکم این گیاه به ترتیب مربوط به دامنه غربی و 
شرقی، شیب بیشتر از 45 درصد و طبقه ارتفاعی 
 Shokrallahi et( باشد  می  متر   2200-2500
بر  شده  انجام  بررسی  اساس  بر   .)al., 2012

 Thymus گونه  رویشگاهی  خصوصیات  روی 
و  شرقی  آذربایجان  استان های  در   migricus

متر   1900 تا   730 ارتفاع  از  گیاه  این  غربی 
از سطح دریا در خاک های شنی لومی، شنی 
 Yavari et al.,( لومی رسی و رسی رویش دارد
دو  اکولوژیکی  های  ویژگی  بررسی   .)2010

 Thymus kotschyanus Boiss. Et Hohen گونه
 Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex و 
Celak در استان آذربایجان غربی نشان داد که 

گونه  T. kotschyanus در دامنه ارتفاعی 1450 
تا 2500 متر، شیب های 60-20 درصد و در 
جهت شمالی با میانگین بارش 600-400 میلی 
بیشتر  لومی  رسی  سیلتی  های  خاک  در  متر 
اما گونه T. pubescens در دامنه  رویش دارد  
در  دریا،  ازسطح  متر   1900-2600 ارتفاعی 
شیب های 45-10 درصد و در جهت شرقی و 
شمال شرقی با میانگین بارش 400-250 میلی 
متر در خاک های سیلتی لومی گسترش دارد 
مطالعه  مورد  منطقه  در   .)Larti et al., 2013(
در مجموع  23 گونه گیاهی شناسایی شد که 
اکولوژیکی  شرایط  به  توجه  با  گونه ها  اکثر 
دارویی  و همچنین  بوته ای  و  منطقه چندساله 
و صنعتی بوده اند که راهکارهایی جهت حفظ 

و شناخت آن ها در مراتع را ایجاب می کند.
نتایج این تحقیق نشان مي دهد که مرحله 

مطالعه  مورد  گونه  علوفه  کیفیت  بر  فنولوژي 
علوفه  کیفیت  بطوریکه  دارد.  دار  معني  اثر 
با  فنولوژي  مرحله  دو  در  مختلف  گونه هاي 
همدیگر یکسان نیست و با پیشرفت رشد گیاه 
در اثر کاهش میزان پروتئین خام )CP(، قابلیت 
هضم ماده خشک )DMD( و انرژي متابولیسمي 
)ME (، از کیفیت علوفه کاسته مي شود. با کامل 
شدن دوره رشد گیاه به دلیل افزایش بافت هاي 
اسکرانشیم،  نظیر؛  دارنده  نگه  و  استحکامي 
ماده  هضم پذیري   ،)CP( خام  پروتئین  میزان 
 )ME( متابولیسمي  انرژي  و   )DMD( خشک 
شوینده  در  نامحلول  الیاف  میزان  و  کاهش 
 Arzani( مي یابد  افزایش  آن   )  ADF( اسیدی 
et al., 2001(. کیفیت علوفه گیاهان با پروتئین 

 )DMD( هضم پذیري ماده خشک ،)CP( خام
و انرژي متابولیسمي )ME(، نسبت مستقیم و 
 )ADF( اسیدی  شوینده  در  نامحلول  الیاف  با 
نسبت معکوس دارد )Arzani et al., 2004(. بر 
رشد،  ابتداي  در  گیاهي  گونه هاي  اساس  این 
برخي  می باشند.  علوفه  کیفیت  حداکثر  دارای 
از محققین  مراحل رشد مهم ترین عامل مؤثر 
بر ترکیب و ارزش غذایي گیاهان می باشد که با 
افزایش سن گیاه، کیفیت علوفه کاهش مي یابد. 
دام  بازدهي  به کاهش  منجر  این روند کاهش 
متکي به مرتع در اواخر فصل رویشي خواهد 
بود، زیرا در غالب موارد نیاز مواد غذایي دام به 
)Arzani et al., 2001( پروتئین تأمین نمي گردد

یافته های ترویجی
با توجه به نتایج این تحقیق  از این گونه 
اصالح  احیاء،  جهت  ارزش  با  و  دارویی 
همچنین  و  مراتع  گیاهی  پوشش  توسعه  و 
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مشابه  مناطق  در  آن  اقتصادی  بهره برداری 
شرایط اکولوژیکی منطقه مورد بررسی استفاده 
شود. با توجه به اینکه این گونه دارای ارزش 
دارویی فراوانی است و همچنین دارای ارزش 
اقتصادی است، نیاز به تهیه  طرح بهره برداری 
پایدار و اصولی با توجه به شرایط اکولوژیکی 
و طبیعی در منطقه را دارد تا ضمن حفظ این 
را  زمینه  حفاظتی،  و  دارویی  ارزش  با  گونه 
برای درآمد اقتصادی و تامین نیازهای معیشتی 

بهره بردار فراهم اورد. 

بررسی بوم شناسی فردی گیاه ....
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Abstract:

In order to study the autecology of T. kotschyanus species, a research was 

conducted in 1398 in rangeland ecosystems of Boshrouyeh city and habitat 

conditions (topography, soil, climate), phenology, forage quality indicators, 

canopy , and plant types were examined. The results meteorological studies over 

a period of 30 years (1368-1398) showed that the average annual precipitation 

is 126 mm and the average annual temperature is 19.1°C. Other soil factors are 

as follows: soil texture (loamy sand), EC (1.81 ds/m), pH (8.5), organic matter 

(1.4%), N (0.016%), lime (5.6%), and P, K , Ca , Mg , Cl  are 7.1, 0.85, 7.09, 3.24, 

and 5.06 mg/lit, respectively . The minimum height is 1578 and the maximum 

height is 2389 meters and the average elevation of the habitat is 1983 meters. The 

general slope of the habitat area is about 25% to 40% and the general direction 

of the slope is southwest and south. The average vegetation cover is 37%, the 

vegetation of T. kotschyanus species is 2.5%. Vegetative growth starts from the 

first half of April, flowering from the second half of May and Seed dispersal from 
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the second half of July, and the beginning of dormant stage in thyme is from the 

second half of September. Also, a significant difference was observed between the 

percentage of crude protein, the percentage of cell wall without hemicellulose, 

the percentage of dry matter digestibility and the energy of metabolism in both 

vegetative and reproductive stages at the 1% level .Preliminary estimates showed 

that about 80% of T. kotschyanus in Serendo Hofridrid habitat are exploitable 

and economical.Considering the medicinal and protective value of the studied 

species, we recommend the use of this plant for the improvement and development 

of rangelands as well as for its economic exploitation in areas whose ecological 

conditions are similar to the study area.
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Boshrouyeh city


