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در  H. globiferum و  Helichrysum aucheri هاي گونهبوم شناسي خصوصيات مقايسه 
  استان آذربايجان غربي

 2احمد احمدي و 1، حسن زالي*1، زينب جعفريان1الهه احمدي

  گروه مرتعداري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري،ساري،  1
  استان آذربايجان غربيمركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي  اروميه، 2

 2/93//9 :تاريخ پذيرش  22/3/92: تاريخ دريافت

 چكيده

در اين تحقيق . آورندها بوجود مياي را براي مديريت اكوسيستمهاي گياهي اطالعات پايهبررسي خصوصيات اكولوژيك گونه
كيلومتري جاده  70در مراتع قوشچي واقع در  Helichrysum aucheriو  Helichrysum globiferum اكولوژي دو گونهاوت

هاي چند منظوره به شمار بوده و از گونه كاسنيمتعلق به خانواده  هااين گونه. قره باغ مورد بررسي قرار گرفت -قديم اروميه 
جهت تعيين تراكم و درصد پوشش تاجي . گيرندار ميروند كه به عنوان علوفه، گياه دارويي و حفاظت خاك مورد استفاده قرمي

هاي مذكور با استفاده از روش قطع و توزين در ارتفاعات مختلف از پالت يك متر مربعي استفاده گرديد و توليد گونه هاگونه
وژن، فسفر و مقدار عناصر نيتر. خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك رويشگاه دو گونه مطالعه و بررسي شد. گيري شداندازه

ها مورد بررسي فنولوژي گونه شرايط اقليمي و همچنين. گيري شدندپتاسيم همچنين كيفيت علوفه نيز در دو گونه مذكور اندازه
مطالعات . درصد پوشش، تراكم و توليد بيشتري نسبت به گونه ديگر داشت H. globiferum نتايج نشان داد كه گونه. قرار گرفت

شني پراكنش بيشتري  -هايي با قلياييت كم و بافت رسيدر خاك H. aucheriو  H. globiferum دو گونه خاك نشان داد كه هر
همچنين . هاي زيرزميني داشتندهاي هوايي گياهان مورد مطالعه مقدار نيتروژن، فسفر و پتاسيم بيشتري نسبت انداماندام. دارند

داشته درصد پوشش و توليد باالتر  H. globiferum در كل گونه .ديگر بود بيشتر از گونه H. aucheri مقدار اين عناصر درگونه
  .باشدداراي كيفيت باالتر از نظر ارزش غذايي و تغذيه دام مي H. aucheri گونه ودارويي آن بيشتر و و كاربرد حفاظت خاك 

 آذربايجان غربي، Helichrysum globiferum ،H. aucheri ،شناسي فرديبوم: كليدي واژه هاي

  z.jafarian@sanru.ac.ir  :يپست الكترونيك،  09111575586:  نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
هاي ايران و اهميت گونه درسطح زياد مراتع  به توجه با

 ،هاي داروييعلوفه، استفاده گياهي طبيعي در بحث توليد
 نسبت به تا ضروري استصنعتي و حفاطت آب و خاك، 

اقدام  برآنها مؤثر مورد نياز و اكولوژيك عوامل شناخت
 تشخيصبراي  الزم دانش به سبب دستيابي امر اين. گردد
 ومديريت اصالح اكوسيستم در مناسب گياهي هايگونه
با ساختاري  گياهان ).9(شود مي هااكوسيستم علمي
تر از اقليم و خاك به عنوان يكي از منابع مهم پيچيده

اي را در زندگي موجودات زنده، اكوسيستم نقش عمده
با توجه به  .نمايندحفظ طبيعت و تعادل اكوسيستم ايفا مي

ها در ثبات و پايداري نظام طبيعي و نياز انسان نقش رستني
درك چگونگي  ،برداري از منابع گياهيبراي بهره

چگونگي : خصوصيات فردي و رفتاري گياهان از جمله
سيستم ريشه، مراحل رشد رويشي و رشد زايشي و 
ارتباطات چند جانبه آنها با ساير موجودات زنده و محيط 

هاي مرتعي گونه بوم شناسي فرديمطالعه . ضروري است
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هاي شود كه در برنامهمنجر به دستيابي اطالعاتي مي
برداري صحيح و و مديريت مراتع، بهره ءحياا، اصالح

ها و هاي آبخيزداري و در طرحو نيز در برنامه پايدار از آنها
هاي مرتبط با محيط زيست طبيعي كاربرد اساسي فعاليت
  . دارد

ريزي صحيح و مديريت بهينه منابع موجود منظور برنامهبه 
 در يك مرتع و رسيدن به حداكثر عملكرد دام و همچنين
تعيين ظرفيت چرايي يك مرتع، آگاهي از كيفيت علوفه 

دام و . ضروري استنيز گياهان موجود در تركيب مرتع 
گياه همواره بر روي هم اثر متقابل داشته و وجود اطالعات 
كافي در زمينه نيازها و تغذيه دام از يك طرف، و كيفيت 

  ).17( باشدارزش غذايي علوفه از طرف ديگر، ضروري مي

در تحقيقات خود در آفريقاي  )2004(ن اهمكارو  لورنس
- 500تقريبا  Helichrysum جنوبي بيان كردند كه جنس

ها در آفريقا و اروپا در علم گونه دارد كه اين گونه 600
بوم شناسي مطالعات . )25( پزشكي كاربرد فراواني دارند

: انجام گرفته است گياهيهاي متعددي بر روي گونه فردي
 اكولوژي فردي دو گونه) 2008(ماچوا و همكاران 

Tribonema fonticolum  وT. Monochloron  را در
در جمهوري چك  هاي بااليي رودخانه لوزنيكقسمت

 ،)2010( كاندمير و كانساران .)26( ندمورد مطالعه قرار داد
در تركيه را  Haussknechtii alkanet ردي گونهف اكولوژي

يز در ايران صورت مطالعات مشابهي ن. )23( سي كردربر
، رحيمي و )1386(آژير و شاهمرادي  :گرفته از جمله

، هويزه و )1389(، فخيره و همكاران )1388(شاهمرادي 
بوم   )1384(، احمدي و شاهمرادي )1388(شاهمرادي 
، 9، 3، 2( هاي مختلفي را بررسي كردندگونه شناسي فردي

   .)19و  13

  اكولوژي دو گونهدر اين تحقيق اوت
Helichrysum globiferum  وH. Aucheri  مورد بررسي

ها متعلق به خانواده كمپوزيته و جزو اين گونه. قرار گرفت
هاي چند منظوره به عناصر ايران و توراني بوده و از گونه

روند كه به عنوان علوفه، گياه دارويي و حفاظت شمار مي
بر روي جنس ). 20(گيرند خاك مورد استفاده قرار مي

Helichrysum  تا كنون مطالعاتي صورت گرفته از جمله
هاي در بررسي خود بر روي اهميت گونه) 1999(آستالر 
- در ناميبيا به اين نتايج رسيد كه گونه Helichrysumجنس 

شوند، بدون ها استفاده ميهاي متنوع آن براي چراي دام
توانند به عنوان ميآنكه اثرات سمي داشته باشند، بنابراين 

ها علوفه گياهان حمايت شوند اما پتانسيل كشت اين گونه
از  .هاي بيشتري داردهاي بزرگ نياز به بررسيدر مقياس

اين دو گونه تا كنون بوم شناسي فردي  آنجاييكه بر روي
اي صورت نگرفته و از طرف ديگر اين گونه از مطالعه

مهم  ايو علوفهحفاظتي، داوريي چندين جنبه كاربردي 
هدف تحقيق لذا  بوده و در منطقه پراكنش خوبي دارند،

در  هاگونه اين حاضر بررسي مقدماتي بوم شناسي فردي
  .مورد مطالعه است منطقه

  هامواد و روش
تا  38° 1´ 35"در  منطقه مورد مطالعه: منطقه مورد مطالعه

 45° 2´ 5"تا  45° 00´ 00"عرض شمالي و  °38 3´ 10"
قره باغ  - كيلومتري جاده قديم اروميه  70شرقي در طول 

هكتار مساحت داشته و حداقل  595اين منطقه . قرار دارد
متر از سطح  1900متر و حداكثر ارتفاع آن  1400ارتفاع آن 

ميليمتر  2/286ميزان بارندگي ساليانه آن  .درياي آزاد است
اي اقليم منطقه مورد مطالعه متاثر از اقليم مديترانه .باشدمي

. گذاردبوده كه مستقيما بر رژيم حرارتي و بارش اثر مي
. نيمه خشك سرد است ،طبق منحني آمبرژه اقليم منطقه بر
 آبان، آذر، دي، بهمن، هايهاي آمبروترميك ماهطبق منحني

ب و هاي مرطوفروردين و ارديبهشت به عنوان ماه اسفند،
اداره (د نگردهاي خشك محسوب ميمابقي به عنوان ماه

  .)هواشناسي استان آذربايجان غربي

براي انجام اين : نمونه برداري و آزمايشات خاك و گياه
ي هاگونه هايرويشگاه يئبا بازديدهاي صحرا مطالعه ابتدا

- ارتفاعات پايين( مورد مطالعه تعيين و به سه طبقه ارتفاعي



 1394، )ويژه نامه( 5، شماره 28جلد                                                                            )مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي گياهي 

909 

تقسيم  )1700و ارتفاع باالتر از  1700- 1400 ،1400تر از 
هاي گياهي مورد مطالعه مورد بررسي فنولوژي گونه. شد

متري و  100در هر طبقه ارتفاعي سه ترانسكت. قرار گرفت
. پالت يك مترمربعي مستقر گرديد 10روي هر ترانسكت 

ها تراكم، فراواني و پوشش تاجي گونه توليد، هادر پالت
گيري پوشش از روش جهت اندازه .)16( شدندگيري اندازه

فراواني از  هاي شمارشي،تراكم از روش قطع و توزين،
هايي كه تعداد پالت( روش حضور يا عدم حضور گونه

. )16(گيري شدند اندازه) هاگونه حضور دارد به كل پالت
ها با هاي مورد مطالعه در پالتدرصد پوشش گياهي گونه

سپس با توجه . گيري شدگونه اندازهتوجه به سطح اشغال 
متوسط پوشش يك پايه  ،هاهاي پالتگيريبه تمام اندازه

در هر طبقه  ).12( شد برآورد براي كل منطقهمحاسبه و 
نمونه خاك از  چهارو براي هر گونه مورد مطالعه ارتفاعي 

برداشت گرديد و در  هااز پاي گونه سانتيمتري 30عمق 
از روش  هاي خاك شامل اسيديتهآزمايشگاه ويژگي

با  ، شوري)6( پتاسيومتري با استفاده از عصاره گل اشباع
 ECاستفاده از با استفاده از عصاره گل اشباع و دستگاه 

 ، درصد طوبت)11(از روش هيدرومتري  ، بافت سنج
گيري اندازه) 29(از روش والكي بلك  ماده آلي ،)11(

 از روش كجلدال نيتروژنصر عن گيريانداز براياند شده
با استفاده از روش  و پتاسيم از روش السن ، فسفر)27(

در هر طبقه همچنين  ).31( شدند استفاده فيلم فتومتر
ارتفاعي از هر گونه مورد مطالعه چهار نمونه گياهي 

هوايي و زيرزميني آنها از هم جدا گرديد و  برداشت و اندام
 و كربن پتاسيم ،فسفردر آزمايشگاه عناصر نيتروژن، 

 گيري عناصر خاكهاي ذكر شده در اندازهبراساس روش
هاي استاندارد اقدام به سپس با روش. گيري شدنداندازه
 CPاز قبيل  هاي كيفيت علوفهشاخصگيري اندازه

قابليت ( DMD ،)انرژي متابوليسمي( ME ،)پروتئين خام(
ديواره سلولي بدون همي ( ADF، )هضم ماده خشك

  .گرديداز روش  )سلولز

- از دستگاه فايبرتك كه مطابق با روش ADFبراي تعيين 

  .)30(استفاده شده است  AoAcهاي دستورالعمل 

ADF% = )وزن نمونه قبل از قرار گرفتن در كوره( وزن نمونه ) - 
از قرار گرفتن در كورهبعد ) / استفاده ) گرم1(وزن نمونه 
 100×شده

ها از فرمول براي تعيين درصد ماده خشك قابل هضم نمونه
  . استفاده شد) 1983(و همكارانش  پيشنهادي ادي

%DMD = 83.58 – 0.824%ADF + 2.262%N 

DMD : ،ماده خشك قابل هضمADF : ديواره سلولي بدون
 نيتروژن: Nسلولز،  همي

ها، با مشخص شدن مقدار ماده خشك قابل هضم نمونه
متابوليسمي در هر كيلوگرم ماده خشك با ميزان انرژي 

  .)30( استفاده از معادله زير بدست آمد

%ME ٠/ %١٧  DMD_٢ 
ME :انرژي متابوليسمي  

درصد پروتئين خام علوفه از طريق بدست آوردن درصد 
  .آيد ازت در گياه بدست مي

%CP %N   ۶/٢۵ 
CP : ،پروتئين خامN :نيتروژن  

زمان بذرريزي جمع هاي مورد مطالعه در بذرهاي گونه
آوري شده و در آزمايشگاه درصد جوانه زني، سرعت 

- چه اندازهچه و طول ريشهجوانه زني، بنيه بذر، طول ساقه

 3- 5در ابتدا جهت ضدعفوني، بذور به مدت . شدندگيري 
نگهداري ) وايتكس(دقيقه در محلول هيپوكلريت سديم 

ها از پتري ديش. بار با آب مقطر شسته شدند 4-5شده و 
گراد درجه سانتي 105ساعت در دماي  1قبل به مدت 

هر پتري ديش حاوي . جهت ضدعفوني نگهداري شدند
. عدد بذر است كه بر روي كاغذ صافي قرار داده شد 25

درجه  25سپس ظروف در داخل ژرميناتور در دماي 
به . درصد قرار داده شدند 70سانتيگراد و رطوبت نسبي 

ها كه منجر به تغيير ز پتري ديشمنظور كاهش تبخير ا
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ها نيز با كاغذ صافي درب پتري شودپتانسيل آب مي
ها ديشدر طول آزمايش محيط داخل پتري. پوشانده شد

شمارش بذور از روز سوم شروع و . مرطوب نگه داشته شد
زني بعد از اتمام دوره جوانه. روز ادامه داشت 10به مدت 

چه، طول گياهچه طول ريشهچه، صفاتي از قبيل طول ساقه
زني نيز طبق و همچنين سرعت جوانه. گيري شداندازه

  ).28(شود فرمول زير محاسبه مي

=R:                                  1رابطه
∑

∑
  

تعداد  ∑  ,زنيميانگين سرعت جوانه Rدر اين فرمول 
تعداد روز از  ∑بذور جوانه زده در روز مورد نظر و 

 ضريب بذر، بنية همچنين شاخص. باشدشروع آزمايش مي

 نيز) چهساقه طول به چهريشه طول نسبت( آلومتري

  .شد محاسبه
  ).28(شود ي بذر طبق فرمول زير محاسبه ميشاخص بنيه

+ ريشه(متر چه به ميليميانگين طول گياه/ (100: 2رابطه 
  بنيه بذرشاخص = ) زنيدرصد جوانه× ) ساقه

براي مقايسه دو گونه مورد نظر از : هاتجزيه و تحليل داده
هايي چون توليد، درصد پوشش، تراكم و لحاظ ويژگي

 فهرط آناليز واريانس دودر ارتفاعات مختلف از  فراواني
سه منطقه، براي مقايسه خصوصيات خاك بين  .استفاده شد

دو گونه كه هر  كه تنها يكي از دو گونه و جايي جاهايي
طرفه استفاده شد باهم حضور دارند، از آناليز واريانس يك
 و كربن پتاسيم ،و براي مقايسه ميزان عناصر نيتروژن، فسفر

و بين دو  هر گونه جداگانه بين اندام هوايي و زيرزميني
و  هاي كيفيت علوفههمچنين مقايسه شاخص ،گونه

 .استفاده شد Tبين دو گونه از آزمون هاي جوانه زنيويژگي
 SPSSافزار ها با استفاده از نرمتجزيه تحليل آماري داده

صورت گرفت و نمودارها با استفاده از نرم افزار  16نسخه 
Excel ترسيم گرديد.  

  نتايج

در دامنه  H. globiferumگونه  نتايج نشان داد كه
  و گونهمتر از سطح دريا  1900تا  1400ارتفاعي

H. aucheri  واقع شده و 1700متردر دامنه ارتفاعي كمتر از
  .دنرويش دار درصد 30تا  15هاي در شيبهر دو گونه 

 aucheri He. در گونهنتايج بررسي فنولوژي نشان داد كه 
رشد رويشي اوايل فروردين تا اوايل خرداد، گلدهي اواسط 
خرداد، ريزش بذور در اواخر تير و رشد مجدد اوايل آبان 

رشد رويشي اوايل  H. globiferumو در گونه  .باشدمي
فروردين تا اوسط خرداد، گلدهي اوخر خرداد، ريزش 

 .باشدبذور در اواسط تير و رشد مجدد اواسط آبان مي
خشك بوده و اقليم اين منطقه نيز سرد و نيمههمچنين 

  .باشدمنطقه كوهستاني مي

مقايسه توليد، درصد پوشش، تراكم و فراواني دو گونه 
H. globiferum  وH. aucheri :  تجزيه وايانس دو نتايج

طرفه توليد، درصد پوشش، تراكم و فراواني دو گونه مورد 
نتايج نشان داد كه اختالف . آمده است 1جدول  مطالعه در

داري بين توليد، تراكم، درصد پوشش و فراواني دو معني
 يكگونه در سطوح مختلف ارتفاع در سطح اطمينان 

 ). p<0.01(درصد وجود دارد 

نتايج مقايسه ميانگين به روش دانكن نشان داد كه بيشترين 
مربوط به  گرم در هر متر مربع 77/54با مقدار  ميزان توليد

 1700متر در ارتفاعات باالتر از  H. globiferumگونه 
تر نيز ميزان توليد اين همچنين در ارتفاعات پايين. باشد مي

  H. aucheri.بيشتر بود H. aucheriي گونه نسبت به گونه
همچنين افزايش  .ديده نشدمتر  1700در ارتفاع باالتر از 

  .ارتفاع در اين گونه باعث كاهش توليد آن شده است

داراي تراكم  He. globiferumنتايج نشان داد كه گونه 
بوده و با افزايش  He. aucheri بيشتري نسبت به گونه

  شود اما گونهارتفاع به تراكم اين گونه افزوده مي
H. aucheri  در ارتفاعات پايين مشاهده شد و در ارتفاع

متر هيچ موردي از اين گونه مشاهده نشد  1700باالتر از 
  .)2شكل(
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اساس نتايج بدست آمده درصد پوشش دو گونه باهم  بر
. درصد داشتند 1احتمال   داري در سطح اختالف معني

داراي درصد پوشش كمتر و درصد  H. aucheriگونه 
در همه سطوح  H. globiferumپوشش مربوط به گونه 

با افزايش  3اساس شكل  در اين گونه بر. ارتفاع بيشتر بود

گيري افزايش داشته ولي به طور چشم ارتفاع درصد پوشش
افزايش ارتفاع با كاهش درصد  H. aucheriدر گونه 

به طوريكه در ارتفاعات باالتر  پوشش همراه بوده است
ها تقريبا درصد پوشش خيلي ناچيز بود و در بعضي قسمت

  ).3شكل( هيچ درصدي نداشت
  

  H. aucheriو  H. globiferumتجزيه واريانس اثر ارتفاع از سطح دريا بر توليد، درصد پوشش، تراكم و فراواني دو گونه  -1 جدول
)درصد(فراواني   تعداد در( تراكم  

 )m2واحد سطح 

)درصد(درصد پوشش گرم در متر(توليد 
)مربع  

 منبع تغيير درجه آزادي

73/10 * 31/13  ** 29/3  ns 81/14  گونه 1 ** 

43/10 ** 60/7 * 45/7  ** 39/26  ارتفاع 2 **

51/12 * 48/8  * 1/24  ** 07/9  ارتفاع×گونه 3 **

 .دار نيستمعني: nsدرصد،  5دار در سطح معني: *درصد، 1دار در سطحمعني: **

  H. aucheriو  H. globiferumهاي دو گونه شيميايي خاك در رويشگاه تجزيه واريانس خصوصيات فيزيكي و -2جدول 
ظاهري چگالي EC pH ماده آلي پتاسيم فسفر نيتروژن شن سيلت رس رطوبت  منبع تغيير 

94/6  ** 599/0 ns 375/0 ns 025/0 ns 317/0  ns 22/6  ** 312/0 ns 732/0 ns 1/83  ** 60/70  ** 96/0  ns F 
ميزان عناصر نيتروژن، فسفر، پتاسيم، مقدار شن، سيلت، رس، (. دار نيستمعني: nsدرصد،  5دار در سطح معني: *درصد،  1دار در سطح معني: **

  )رطوبت، ماده آلي و شوري به درصد بيان شده است

  
  در ارتفاعات مختلف  H. aucheriو  H. globiferumدو گونه  )براساس گرم در متر مربع(مقايسه ميانگين توليد  -1شكل 

  ).دار استدهنده اختالف معنيحروف نامتشابه نشاندار و دهنده عدم اختالف معنيحروف مشابه نشان(

  
  ارتفاعات مختلف  در H. aucheriو  H. globiferumدو گونه ) تعداد در واحد سطح(مقايسه ميانگين تراكم  -2شكل 

 ).دار استدهنده اختالف معنيدار و حروف نامتشابه نشاندهنده عدم اختالف معنيحروف مشابه نشان(
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  در ارتفاعات مختلف  H. aucheriو H. globiferumدو گونه  )درصد سطح اشغال گونه(مقايسه ميانگين درصد پوشش  -3 شكل

  ).دار استدهنده اختالف معنيدار و حروف نامتشابه نشاندهنده عدم اختالف معنيحروف مشابه نشان(
 

گونه در ارتفاعات مختلف فراواني دو  مقايسه ميانگين بين
 He. globiferumدهد كه فراواني گونه نشان مي 4در شكل 

 He. aucheriدر سطوح مختلف ارتفاع نسبت به گونه 
با افزايش ارتفاع فراواني اين گونه افزايش . باشدباالتر مي

افزايش ارتفاع باعث  H. aucheriدر گونه . پيدا كرده است
تر فراواني اين كاهش فراواني شده و در ارتفاعات پايين

  .گونه بيشتر بوده است

  دو گونه هايدر رويشگاهخاك خصوصيات مقايسه 
H. aucheri  وH. globiferum  : نتايج تجزيه واريانس

نشان  2خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك در جدول 
دهد كه خصوصيات اسيديته، مقدار شوري، فسفر و مي

يا  H. globiferumرطوبت خاك بين مناطقي كه تنها گونه 
H. aucheri  حضور دارند با مناطقي كه هر دو گونه حضور

ولي بقيه ) p<0.01(داري داشتند دارند باهم اختالف معني
عوامل خاكي مورد مطالعه بين اين سه منطقه اختالف 

 .داشتندداري نمعني

بين سه خاك  هاي متفاوتويژگيآزمون مقايسه ميانگين 
اسيديته، مقدار شوري،  هايويژگي نشان داد كهمنطقه 

داري بين سه منطقه تفاوت معنيفسفر و رطوبت خاك 
خاك در و شوري بيشترين ميزان اسيديته داشتند اما 

بيشترين ميزان فسفر در جايي ، He. aucheriگونه رويشگاه

بود كه هر دو گونه حضور داشتند و رطوبت خاك در 
  .بيشتر بود He. aucheriگونه رويشگاهخاك 

هاي هوايي و زيرزميني عناصر غذايي اندام مقايسه
ديده  3همانطوريكه در جدول :   He. aucheriگونه
شود عناصر نيتروزن، فسفر، پتاسيم و كربن در  مي

اختالف  He. aucheriهوايي و زيرزميني گونه هاي اندام
  ). p<0.01( درصد داشتند 99داري با هم در سطح معني

مقايسه عناصر نيتروزن، فسفر، پتاسيم و كربن  tنتايج آزمون  -3جدول 
  He. aucheriهاي هوايي و زيرزميني گونه مرتعي در اندام

خصوصيات t مقدار 
26/6   نيتروژن **
80/5  پتاسيم **

9/18  فسفر **

3/12   كربن **
دار معني: nsدرصد،  5دار در سطح معني: *درصد،  1دار در سطحمعني: **

  نيست

عناصر نيتروزن، فسفر، پتاسيم و  مقدار نتايج نشان داد كه
بيشتر از اندام  He. aucheri كربن در اندام هوايي گونه

 .باشدزيرزميني مي

و زيرزميني  هاي هواييعناصر غذايي اندام مقايسه
عناصر  4با توجه به جدول:   He. globiferumگونه

هاي هوايي و نيتروزن، فسفر، پتاسيم و كربن در اندام
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داري با هم اختالف معني He. globiferum زيرزميني گونه
  ).p<0.01( درصد داشتند 99در سطح 

مقايسه عناصر نيتروزن، فسفر، پتاسيم و كربن  tنتايج آزمون  -4جدول 
  He. globiferumهاي هوايي و زيرزميني گونه مرتعي در اندام

 خصوصيات t مقدار

71/12  نيتروژن  **

06/3  پتاسيم  **

98/9  فسفر  **

78/4  كربن  **

دار معني: nsدرصد،  5دار در سطح معني: *درصد،  1دار در سطحمعني: **
  نيست

اندام هوايي مقدار عناصر نيتروزن، فسفر، پتاسيم و كربن در 
  .باشدبيشتر از اندام زيرزميني مي He. globiferum گونه

 He. aucheriمقايسه عناصر غذايي موجود در دو گونه 
موجود در  tبراساس نتايج آزمون :  He. globiferumو 

هاي دو پتاسيم و فسفر موجود در اندام بين عناصر 5جدول 
داري وجود درصد اختالف معني 99گونه در سطح اطمينان 

ولي عناصر نيتروژن و كربن موجود در ). p<0.01( دارد
 داري ندارندهاي دو گونه با هم اختالف معنياندام

)p<0.05 .(  

  ميزان عناصر نتيروژن، فسفر، پتاسيم و كربن گونه
He. aucheri عناصر نيتروژن و . بيشتر از گونه ديگر بود

داري باهم كربن در دو گونه مورد مطالعه اختالف معني
  .نداشتند

مقايسه عناصر نيتروزن، فسفر، پتاسيم و كربن  tنتايج آزمون  -5جدول 
  He. globiferumو  He. aucheriدردو گونه 

 tمقدار  خصوصيات

78/0 نيتروژن   ns 

29/2 پتاسيم  * 

74/2 فسفر  * 

48/1 كربن   ns 

دار معني: nsدرصد،  5دار در سطح معني: *درصد،  1دار در سطحمعني: **
 نيست

كيفيت : ج حاصله از بررسي تعيين كيفيت علوفه گياهينتا
در منطقه  ايهاي علوفهكه از گونههاي مورد مطالعه گونه
كه نتايج در  گيري شداندازهگلدهي باشد در مرحله مي

  .آمده است 6جدول 

شود كيفيت علوفه دو كه در جدول ديده ميهمانطوري
 درصد داشتند 99با هم در سطح  داريگونه اختالف معني

)p<0.01 .( ميزان انرژي متابوليسمي گونهHe. globiferum 
و ماده خشك قابل  69/4درصد، پروتئين خام  73/4برابر

ميزان انرژي متابوليسمي گونه . باشددرصد مي 57/39هضم 
He. aucheri و ماده  88/5درصد، پروتئين خام  43/5برابر

با افزايش . باشددرصد مي 68/43خشك قابل هضم 
پروتئين خام و انرژي متابوليسمي كيفيت علوفه افزايش 

كيفيت باالتري از گونه ديگر  He. aucheriيابد لذا گونه مي
  .دارد

  
  He. aucheriو  He. globiferumمقايسه ميانگين كيفيت علوفه دو گونه -6جدول 

 گونهميانگين در 

He. aucheri  
  ميانگين در گونه

 He. globiferum  
He. aucheri  He. globiferum 

 خصوصيات t مقدار 
43/51  43/51  88/5  69/4  46/4  )ADF(سلولز ديواره سلولي منهاي همي **

32/43  82/39    82/5  )DMD(ماده خشك قابل هضم  **

83/5  68/4    33/28   )CP(پروتئين خام  **
36/5  7/4    52/5   )ME(انرژي متابوليسمي  **

  دار نيستمعني: nsدرصد،  5دار در سطح معني: *درصد،  1دار در سطحمعني: **
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  و He. aucheriبررسي جوانه زني دو گونه 
He. globiferum  : مشاهده  7همانطوريكه در جدول

چه در ساقه زني به استثناي طولهاي جوانهشود ويژگيمي
هاي باالتري از داراي ميانگين He. globiferumگونه 

ها به استثناي هستند اما بيشتر ويژگي He. aucheriگونه 
ضريب آلومتري و سرعت جوانه زني از نظر آماري 

  .  داري ندارنداختالف آماري معني

  
  He. aucheriو  He. globiferum ها در دو گونهزني و مقايسه ميانگين  اين ويژگي هاي جوانهميانگين ويژگي -7جدول 

 هايويژگي ميانگين  t  آزمون
 t(  He. globiferum He. aucheriمقدار (  داريمعني  جوانه زني

  درصد جوانه زني    5/86 ± 99/1    5/90 ± 28/3  04/1  073/0
 طول ريشه چه 24/1±65/9 87/1±11/17  14/3  672/0
  طول ساقه چه  04/7 ± 39/0  18/4 ± 43/0  886/4  682/0
 ضريب آلومتري 207/0±41/1 628/0±37/4  482/4  005/0
  بنيه بذر  44/14 ± 37/1  41/19 ± 05/2  013/2  507/0
 سرعت جوانه زني 56/1±78/21 81/0±22/25  944/1  024/0

 

  
 H. aucheriو  H. globiferumدو گونه ) حضور يا عدم حضور در واحد سطح كه براساس درصد بيان شده است(مقايسه ميانگين فراواني  -4شكل 

  ).دار استدهنده اختالف معنيمتشابه نشان دار و حروف نادهنده عدم اختالف معنيحروف مشابه نشان(در ارتفاعات مختلف 
  

  گيري بحث و نتيجه
. توراني هستند - دو گونه مورد مطالعه جزو عناصر ايران

 1400در دامنه ارتفاعي  H. globiferumهاي گونه رويشگاه
تا  1400در دامنه ارتفاعي  H. aucheriو گونه  1900تا 

درصد قرار  30تا  15متر از سطح دريا با شيب  1700
نشان داد  H. globiferumبررسي نحوه حضور گونه . دارند

كه با افزايش ارتفاع درصد پوشش، تراكم، فراواني و توليد 
اين گونه افزايش پيدا كرده است در حاليكه درصد پوشش، 

در ارتفاعات   H. aucheriتراكم، فراواني و توليد گونه 

. پايين بيشتر بود و اين گونه در ارتفاعات باالتر ديده نشد
 در كل اين گونه ميزان توليد كمتري نسبت به گونه

H.gobiferum در بين عوامل توپوگرافي، ارتفاع . داشت
. اي گياهي تأثير به سزايي داردازسطح دريا بر پراكنش گونه

عامل اساسي درتغييرات پوشش ) 1388(و رستگار پور تقي
 كندگياهي درمناطق كوهستاني را اختالف ارتفاع معرفي مي

همچنين برخي از پژوهشگران در مطالعات خود  .)5(
گياهي برتأثيرگذاري ارتفاع بر روي پراكنش و توليد پوشش

  .)15و  5(تأكيدكردند 
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 .Hهاي دو گونهخاك رويشگاه) D(و درصد رطوبت خاك ) C(، درصد فسفر )B(، درصد شوري )A(مقايسه ميانگين ميزان اسيديته  - 5شكل 

aucheri ) 1گونه( وH. globiferum ) در سطوح مختلف ارتفاع  ) 2گونه  
   ).دار استدهنده اختالف معنيدار و حروف نامتشابه نشاندهنده عدم اختالف معنيحروف مشابه نشان(

  نتايج حاصله از مطالعات خاك نشان داد كه گونه
He. globiferum هايي با قلياييت كم و بافت در خاك

از نظر تحمل . رسي و شني پراكنش بيشتري دارد - شني
ميزان هدايت الكتريكي، قادر به رويش در مناطقي با 

دسي زيمنس بر  24/0تا  08/0ميانگين شوري خاك بين 
هايي نيز در خاك He. aucheriهمچنين گونه . متر است

ي دارد و از رسي پراكنش بيشتر - كمي قليايي و بافت شني
نظر ميزان هدايت الكتريكي، قادر به رويش در مناطقي با 

دسي زيمنس بر  25/0تا  09/0ميانگين شوري خاك بين 
 گياهي استقرارجوامع در خاكي عواملتأثير . متر است

، )2002(زاهدي و مرادي  توسط پژوهشگران متعددي چون
، لئونارد )2002(تون ، جين)1381(ميرمحمدي و همكاران 

و جعفريان و  )1380(، زارع چاهوكي )1988(و همكاران 
 و 22، 18، 15، 10، 7( تاييد شده است )1389(همكاران 

  مقدار عنصر فسفر در منطقه حضور گونه .)24
He. globiferum با . ديگر بود بيشتر از منطقه حضور گونه

توجه به اينكه اين گونه در ارتفاعات باال پراكنش بيشتري 

 كه اذعان داشتند) 1384( مقيمي نظر اساس داشت و بر
افزايش  خاك آلي ماده افزايش و ارتفاع افزايش با فسفر
 ارتفاع و افزايش با نمودكه بيان چنين توان، مي)17( يابدمي

 نيز خاك در هوموس ميزان چون خاك آلي ماده مقدار
 خاك، جذب غيرقابل فسفر با هوموس است، يافته افزايش
 كه كندمي فسفوهوميك بنام آلي كمپلكس يك تشكيل
 كه است اين نيز ديگر دليل .است تر بجذ قابل بسيار

 شودمي جذب رس ذره وسيله به آنيون يك مانند هوموس
  .گرددمي آزاد آن تبادلي فسفات و

 He. aucheriميزان رطوبت خاك در منطقه حضور گونه 
با توجه به اينكه اين . بيشتر از منطقه حضور گونه ديگر بود

توان نتيجه گرفت تر ديده شد ميگونه در ارتفاعات پايين
كه زهكش طبيعي رطوبت تحت تاثير شيب ميزان رطوبت 

 خواجه. تر باال برده استخاك را در ارتفاعات پايين
بين خصوصيات خاك  در رطوبت را مطالعات در) 1377(

 گياهان معرفي كرده كه پراكنش در مهمي بسيار عامل
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 و هاگونه بعضي عامل محدودكننده است ممكن
  .)8( باشد ديگر هاياستقرارگونه

تا  12/0مقدار پتاسيم در خاك رويشگاه هر دو گونه بين 
از نظر بندي خاك باشد كه بر اساس تقسيمدر هزار مي 20

هاي متوسط تا خوب مقدار پتاسيم خاك منطقه جز خاك
 از تصور دور خاك باال بودن پتاسيم. )1( شودمحسوب مي

است كه  شني – رسي نوع از منطقه هاينبود زيرا خاك
همچنين  ).12( دارا بودن پتاسيم باالست اين خاك ماهيت

در هزار بوده كه بر اساس  5/0ن كمتر از ژمقدار نيترو
. شودهاي فقير محسوب ميها جز خاكبندي خاكتقسيم

حرارت باال و  هاي ايران به دليل درجهازت بيشر خاك
توان لذا مي )1( در هزار است 5/0آهكي بودن، كمتر از 
  . ها به ازت كم سازگار هستندبيان نمود كه اين گونه

هاي هوايي و زيرزميني با توجه به آناليزهاي شيميايي اندام
ر دو گونه مورد مطالعه مقدار نيتروژن، فسفر و پتاسيم ه

. هاي زيرزميني بودهاي هوايي بيشتر از اندامكربن در اندام
در قسمت باالي  هاي فيزيولوژيكي شديدبه دليل فعاليت

سطح زمين و همچنين حمل عناصر به قسمت باالي سطح 
هاي باالي سطح زمين زمين مقدار اين عناصر در اندام

بنابراين مقدار عناصر نيتروژن، پتاسيم و فسفر در . تر بودبيش
هاي جوان با هاي سبز گياه به دليل وجود سلولاندام

با اين  .هاي زيرزميني استسيتوپالسم باال زيادتر از اندام
هاي حال، كاهش قابل قبول اين عناصر را در اندام

زيرزميني مي توان به دليل ضخيم شدن ديواره سلولي 
اين عناصر موقع خشك شدن گياه . ش گياهي دانستپوش

هاي خشك گياه براي بقاي گياه با فرآيند انتقال از قسمت

هاي رشد تا در دوره. شوندهاي زيرزميني منتقل ميبه اندام
-اين نتايج با يافته. بعدي گياه بتواند به بقاي خود ادامه دهد

 )2007(كانساران  و )2010(كاندمير و كانساران هاي 
  .)23و  21( مطابقت دارد

- ي عناصر غذايي موجود در اندامنتايج حاصل از مقايسه

هاي هوايي و زيرزميني دو گونه نشان داد كه ميزان عناصر 
 He. aucheriهاي هوايي و زيرزميني گونه غذايي در اندام

مقايسه كيفيت علوفه بين دو  .باشدبيشتر از گونه ديگر مي
داراي ميزان پروتئين  He. aucheriگونه نشان داد كه گونه 

-خام و انرژي متابوليسمي بيشتري نسبت به گونه ديگر مي

بيشتري نسبت به گونه علوفه باشد بنابراين داراي كيفيت 
 اختالف وجود )1384(و همكاران  اميرخاني .باشدديگر مي

 .)4( گزارش كردند مختلف را هايگونه كيفيت علوفه بين
بين  در موجود اختالف گفت كه توانمطلب مي اين درتأييد
 آنها ذاتي توانايي به مختلف هايگونه علوفه كيفيت

- بافت به آنها تبديل و خاك غذايي خاص از مواد درگرفتن

  .است گياهي هاي

 گيري كرد كه گونهتوان نتيجهاز نتايج تحقيق حاضر مي
He. globiferum ه دليل داشتن درصد پوشش، تراكم، ب

هاي حفاظت خاكي و براي استفاده ،فراواني و توليد بيشتر
  اما گونه دارددارويي اهميت بيشتري از گونه ديگر 

H. aucheri از نظر ارزش  ،به دليل داشتن كيفيت باالتر
نتايج تحقيق حاضر . و تغذيه دام مهمتر است غذايي

ريزي استفاده از منطقه مديران براي برنامهتواند به  مي
   .كمك نمايد
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Abstract 

Investigation of ecological properties of plant species products basic information for ecosystems management. In 
this research, the ecological properties of two species H. globiferum and H. aucheri were studied in Qushchy 
rangeland at 70 km of Orumieh- Gharedagh road. These species belong to the Composite family and are the 
multipurpose species that are used as forage, medicinal plants and soil conservation. 1m2 plots were used to 
determine the density and canopy cover and cut and weight method was used to measured production at different 
elevations. Soil chemical and physical properties were studied in their habitats. The amount of nitrogen, 
phosphorus, potassium and carbon, also forage quality of species were measured. The climate condition and 
penology of these species were studied. The results showed that H. globiferum had more cover percentage, 
density, frequency and production than other species. Soil studies showed that both H. globiferum and H. aucheri 
had more distribution in clay – sand soils with low alkalinity. Above ground parts of studied species had more 
nitrogen, phosphorus and potassium than underground parts, also amount of them were more in H. aucheri than 
other. In general, H. globiferum had more production and cover percentage then can be use as medicinal and soil 
conservation species and H. aucheri had more quality and nutritional value for animal forage. 

Key words: Autecology, H. globiferum, H. aucheri, West Azerbaijan province.  


