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بررسی تأثیر مرحله فنولوژی بر کیفیت علوفه گونه دارویی آویشن کوهی
) (Thymus kotschyanusدر بومسازگان مرتعی شهرستان بشرویه
رضا یاری* ،مهناز زینبی ،مصطفی پارسا محبی
 -1استادیار پژوهشی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری ،دانشگاه تربت حیدریه
 -3دانش آموخته کارشناسی ارشد گیاهان دارویی ،دانشگاه آزاد فردوس
* -نويسنده مسئولYarireza1364@gmail.com :

چکیده
گیاهان خصوصاً گیاهان دارويی و صنعتی نقش مهمی در حفظ و تعادل اکوسیستمهای طبیعی
دارند و با آگاهی از مرحله فنولوژی و تأثیر آن بر کیفیت علوفه و ارزش غذايی آن میتوان
راهکارهای مناسبی را برای مديريت مرتع و بهرهبرداری اقتصادی قرار داد .آويشن کوهی
) (Thymus kotschyanusاز اين دسته گیاهان در مراتع شهرستان بشرويه میباشد و
شناخت ارزش غذايی آن بستر مناسبی در جهت مديريت مرتع و بهرهبرداری اين گیاه دارويی
میباشد .بدين منظور در دو مرحله رشد رويشی و زايشی از سه پايه گیاهی نمونهها جمعآوری
شد .شاخصهای ارزش غذايی با روشهای استاندارد در آزمايشگاه تعیین شده و تجزيه و تحلیل
دادهها با استفاده از آزمون  tانجام شد .نتايج نشان داد میزان پروتئین خام ) (CPدر مرحله
رويشی  08/21و در مرحله زايشی  ،67/15انرژی متابولیسمی ) (MEدر مرحله رويشی 32/12
و در مرحله زايشی  41/6میباشد .مراحل فنولوژيک بر ارزش غذايی اين گونه معنیدار است و
با رشد گیاه در اثر کاهش میزان پروتئین خام از قابلیت هضم ماده خشک و انرژی متابولیسمی
از کیفیت علوفه کاسته میشود.

مقدمه
گیاهان به عنوان يکی از اجزای زنده هر اکوسیستم نقش مهمی را در حفظ و تعادل اکوسیستم-
های طبیعی دارد و با آگاهی از خصوصیات فنولوژيکی و بومشناختی گیاهان و درک اهمّیت و
نقشی که در حفظ خاک و تأمین علوفه مورد نیاز دام در مراتع دارند میتوان راهکارهای مناسب
را برای مديريت مراتع ،احیاء و توسعه منابع طبیعی تجديد شونده ،به ويژه پوششگیاهی قرار
داد (آذرنیوند و زارع چاهوکی .)1389 ،اهمّیت گونههايی که هم خواص دارويی دارند و هم
مورد تعلیف دام قرار میگیرند دو چندان بوده و بستر بهرهبرداری بیشتر را فراهم مینمايد
(پوزش و همکاران .)1396 ،ارزش غذايی و قابلیت هضم گیاهان تحت تأثیر عوامل مختلفی
مانند گونه و واريته گیاه ،مرحله رشد ،میزان برگ ،خاک و آب و هوا است .در اين میان مرحله
رشد گیاه در هنگام برداشت بیشتر از هر عامل ديگری بر کیفیت علوفه تأثیر میگذارد
(CSIRO,1990؛ آذرنیوند 1379؛ طالبیان مسعودی و میرداوودی .)1392 ،خانواده نعناعیان
) (Lamiaceaeدارای گیاهان دارويی مهمی میباشد و جنس آويشن يکی از جنسهای مهم
اين خانواده است (.)Ozcan & chalchat, 2004آويشن حاوی ترکیباتی مانند فالونوئید،
ساپونین و مواد تلخ میباشد ( (Mohajer et al. 2012) .)Burnie, 1995عنوان کرد که
تولید علوفه در مراتع و اراضی تحت چرا با پیشرفت مرحله رشد فنولوژيکی ،عوامل محیطی،
منطقه و فصل به طور معنیداری تغییر میکند .بنابراين توجه به شاخصهای کیفی علوفه برای
دستیابی به حداکثر استفاده از مرتع و بهرهبرداری از گیاهان دارويی امری ضروری میباشد.
هدف از تحقیق حاضر تعیین ارزش غذايی گیاه دارويی آويشن کوهی در مراحل مختلف رشد در
مراتع شهرستان بشرويه میباشد که نیل به اين هدف ما در امر مديريت مناسب و کارآمد مراتع
ياری خواهد کرد.

مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه در محدوده  35کیلومتری غرب بشرويه واقع گرديده است پس از
انتخاب مناطق معرف در هر رويشگاه ،جهت تعیین ارزش غذايی آويشن کوهی در هر يک از
مراحل رويشی و زايشی اقدام به نمونهبرداری شد .برای مشخص نمودن فنولوژی و دوره رشد
گیاه از ابتدای شروع رويش گونه در سايتهای مطالعاتی پايههايی انتخاب و عالمتگذاری
گرديد و هر  10الی  15روز مراحل مختلف رشد گونه ثبت و يادداشت گرديد.جهت تعیین
شاخصهای کیفیت علوفه  T.kotschyanusدر دو مرحله رشد رويشی و زايشی و با تکرار سه
پايه گیاهی ،اقدام به نمونهبرداری از اندامهای هوايی گیاه گرديد .مقادير شاخصهای کیفیت
علوفه در آزمايشگاه بر اساس دستورالعمل ) (AOAC, 1990اندازهگیری شد .برای اين منظور،
پس از اندازهگیری درصد نیتروژن ) (Nبه روش کجلدال درصد پروتئین خام ) (CPنمونهها
برآورد شد .الیاف نامحلول در شوينده اسیدی ) (ADFبا استفاده از روش ارائه شده توسط
)(Van Soest, 1963اندازهگیری شد .درصد ماده خشک قابل هضم ) (DMDنمونهها توسط
معادله پیشنهادی ) (Oddy et al., 1983بر مبنای درصد ازت ) (Nو الیاف نامحلول در
شوينده اسیدی )(ADFنمونهها برآورد شد .انرژی متابولیسمی ) (MEتوسط معادله
پیشنهادی کمیته استاندارد کشاورزی استرالیا ) ،(SCA, 1990محاسبه شد .برای بررسی
تفاوت معنیدار بودن نمونهها از آزمون  tمستقل استفاده شد و تجزيه و تحلیل آماری با
استفاده از نرمافزار  SPSS22انجام شد.

نتایج و تحلیل
نتايج مشاهدات درباره مراحل زيستی گیاه آويشن به صورت فنوگرام زيستی در جدول شماره  1نشان
داده شده است.
جدول  -1مراحل فنولوژی (پديده زيستی) آويشنکوهی  T.kotschyanusشهرستان بشرويه

نتايج حاصل از مقايسه میانگینها در جدول شماره  2نشان میدهد بین درصد پروتئین خام (،)CP
درصد ديواره سلولی منهای همی سلولز ( ،)ADFدرصد هضم پذيری ماده خشک ( )DMDو انرژی
متابولیسم ( )MEدر دو مرحله رويشی (برگ) و زايشی (برگ و ساقهگلدهنده) در سطح يک درصد

اختالف معناداری وجود دارد و همچنین با افزايش طول عمر گیاه ،درصد پروتئین خام و انرژی
متابولیسم کاهش پیدا میکند و درصد الیاف نامحلول در شوينده اسیدی ( )ADFافزايش پیدا می-
کند.
جدول  -2بررسی تأثیر مرحله فنولوژی بر شاخصهای کیفیت علوفه گونه آويشن کوهی
رديف

مرحله فنولوژی

فاکتور اندازهگیری شده
پروتئین خام )(CP

)(DMDماده خشک قابل هضم

درصد الیاف نامحلول در شوينده اسیدی
()ADF

انرژی متابولیسمی () ME

1

مرحله رويشی (برگ)

08/21± 01/0

31/0 ±21/178

34/68±32/0

32/12±11/0

2

مرحله زايشی (برگ و ساقه گلدهنده)

67/15±12/0

25/0 ±4/138

25/0 ±74/102

09/0± 41/6

3

مقدار t

**21/7

**96/14

**74/9

**41/27

وجود اختالف معنیدار در سطح يک

درصد **

(شکراللهی و همکاران )1396 ،پیرامون اثر مراحل مختلف فنولوژيک بر ارزش غذايی سوسن چلچراغ
را معنیدار عنوان کردند ،بهطوريکه با پیشرفت مراحل رشد از مقدار پروتئین خام ،هضمپذيری ماده
.خشک ،و انرژی متابولیسمی کاسته و بر میزان ديواره سلولی عاری از همیسلولز افزوده میشود که با

نتايج فوق همخوانی دارد.

نتیجه گیری
نتايج اين تحقیق نشان میدهد که مرحله فنولوژی بر کیفیت علوفه گونه مورد مطالعه اثر معنیدار
دارد .بهطوريکه کیفیت علوفه گونههای مختلف در دو مرحله فنولوژی با همديگر يکسان نیست و با
پیشرفت رشد گیاه در اثر کاهش میزان پروتئین خام ( ،)CPقابلیت هضم ماده خشک ( )DMDو
انرژی متابولیسمی ( )MEو افزايش درصد الیاف نامحلول در شوينده اسیدی ) (ADFاز کیفیت
علوفه کاسته میشود .آگاهی از مواد غذايی در گیاهان دارويی و تغییرات آن در مراحل مختلف
فنولوژيک به مديريت کمک خواهد کرد که با آگاهی از کیفیت علوفه در دسترس ،اين منبع تغذيهای
را هم جهت تأمین میزان علوفه مورد نیاز دام مورد توجه قرار دهد.
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