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  هاي خاك مقایسه کیفیت الشبرگ سه گونه مرتعی و رابطه آن با برخی ویژگی
  

  3و علی شهریاري 2مجید آجورلو*، 1مهدي صادقی
  دانشیار گروه مرتع و آبخیزداري، دانشگاه زابل، 2، دانشگاه زابل، گروه مرتع و آبخیزداريارشد  کارشناسیآموخته  دانش1

  استادیار گروه علوم خاك، دانشگاه زابل3
  7/9/97؛ تاریخ پذیرش:  29/3/97تاریخ دریافت: 

  ١چکیده
و  خصوصیات شیمیایی آن ، اصالحدر حفاظت و پایداري خاكرغم اهمیت کیفیت الشبرگ  علی سابقه و هدف:

هاي مرتعی و میزان  ، مطالعات بسیار کمی درباره کیفیت الشبرگ گونهاکوسیستم مرتعتولید علوفه در افزایش 
عمده مطالعات انجام شده در خصوص کیفیت گیاهان، محدود به کیفیت علوفه و  ؛انجام شده است  ها پذیري آن تجزیه
 Artemisiaکیفیت الشبرگ سه گونه مرتعیگیري و مقایسه  اندازه ،این پژوهش هدفهاي زنده گیاهی بوده است.  اندام

aucheri،Centaurea virgata  و Scariola orientalis هاي فیزیکی و  با برخی از ویژگی و بررسی رابطه آن
  حیدریه بود. بیگی تربت حاجشیمیایی خاك در مراتع 

  

با متر  200به طول سه ترانسکت  بر رويسیستماتیک  -به روش تصادفیالشبرگ برداري  نمونه ها: مواد و روش
هاي مورد نظر و همچنین یک نمونه  نمونه الشبرگ از گونه یکاستفاده از پالت یک مترمربعی انجام شد. در هر پالت 

)، Pل فسفر (برداشت شد. پارامترهاي مربوط به کیفیت الشبرگ شاماز پاي بوته متري  سانتی 15صفر تا خاك از عمق 
مربوط  رهايهمچنین، متغیگیري شد.  اندازهبه روش استاندارد )، فنل و لیگنین Mg)، منیزیم (Ca)، کلسیم (Kپتاسیم (

)، pH)، وزن مخصوص ظاهري، واکنش خاك (EC، درصد آهک، هدایت الکتریکی (هاي خاك شامل بافت ویژگی به
ها  برگ گونهگیري شد. براي مقایسه کیفیت الش استاندارد اندازه هاي آلی خاك با روش ) و کربنK)، پتاسیم (Pفسفر (

از آزمون دانکن استفاده شد. رابطه بین  ،دار ي داراي تفاوت معنیها میانگین تفکیکطرفه و براي  از تجزیه واریانس یک
  گردید. بررسیکیفیت الشبرگ و خصوصیات خاك با استفاده از همبستگی پیرسون 

  

 و A. aucheriگونه الشبرگ پتاسیم در  مقدارترین  بیش، C. virgataگونه  الشبرگ فسفر در مقدارترین  بیش ها: یافته
 ، کربنpHترین مقدار فسفر، آهک، سیلت، رس،  بیش. بود S. orientalisگونه الشبرگ لیگنین در  مقدارترین  بیش

  پتاسیم و شن در خاك پاي گونه  مقدارترین  و بیش A. aucheriآلی و وزن مخصوص ظاهري در خاك پاي گونه  
S. orientalis .گونه میزان کلسیم الشبرگ  وجود داشتA. aucheri  با آهک خاك و مقدار منیزیم الشبرگ باEC  و

pH در گونه میزان فسفر الشبرگ  داشت.دار  رابطه معنی خاكC. virgata  باpH  پتاسیم  مقدارخاك و همچنین
                                                

  ajorlo_m54@uoz.ac.irمسئول مکاتبه:  *
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با پتاسیم،  S. orientalsگونه میزان فسفر الشبرگ  دار داشت. رابطه معنیسیلت خاك شن و درصد با الشبرگ 
   .داشتدار  آلی، آهک، شن و سیلت خاك رابطه معنی کربن

  

 سه گونه گیاهیباشند. مقدار لیگنین در الشبرگ  میالشبرگ لیگنین و فنل ترکیبات شیمیایی ضد کیفیت در  گیري: نتیجه
هم در هر سه  بیش از دو گونه دیگر بود. مقدار منیزیم و کلسیم A. aucheriدر الشبرگ گونه  فنلیکسان بود ولی مقدار 

مشخصی بین  رابطه، مطالعهتر از دو گونه دیگر بود. در این  بیش C. virgateگونه یکسان بود ولی مقدار فسفر در 
  ها مشاهده نشد. هاي گیاهی و خصوصیات فیزیکی و شیمیاي خاك پاي بوته ترکیبات شیمیایی الشبرگ گونه

  
گندم  گل، )Scariola orientalisکاهوي بیابانی ( ،)Artemisia aucheriدرمنه کوهی ( کلیدي: هاي واژه

)Centaurea virgata(   
  

  مقدمه
ترین عوامل محیطی است که  خاك یکی از مهم

 مراتعدر . )4( ارتباط نزدیکی با پوشش گیاهی دارد
اي  بوته هاي گیاهی گونهخشک،  مناطق خشک و نیمه

عنوان جزایر حاصلخیزي در نظر گرفته  بهممکن است 
ها در محیط  توده زنده و غیرزنده آن آثارشوند، اما 

مرفولوژیکی و  با توجه به خصوصیاتاطراف 
یکی از اجزاي ). 24(متفاوت است ها  آناکولوژیکی 

 که الشبرگ و بقایاي گیاهی است ،اکوسیستم مرتع
. باشد می مرتع در حفاظت و پایداري خاكمهم  یعامل

تواند ضمن اصالح  می تجزیه الشبرگ گیاهان
 علوفه، تولید )6( و افزایش مواد آلی خاك هاي ویژگی

هاي  در حقیقت، ویژگی ).25دهد ( افزایشدر مرتع را 
هاي ریشه و الشبرگ تجمع  ثیر فعالیتأت خاك تحت

باشد  یافته در زیر تاج پوشش گیاهان چندساله می
توجهی در  ) و مواد مغذي الشبرگ اثر قابل21(

 ).24وري گیاه و پایدار بودن اکوسیستم دارد ( بهره
یک در براي داشتن یک مدیریت مناسب  بنابراین،

رابطه بین  تم طبیعی مانند اکوسیستم مرتع، دركسیس
  ).30اهمیت است ( دارايالشبرگ و خاك 

هوایی خشک هاي  الشبرگ عبارت است از اندام
روي گیاه قرار  که بر اعم از برگ و ساقه گیاهشده 

). کیفیت 6اند ( دارند و یا به سطح خاك ریخته شده

فسفر،  الشبرگ به درصد ترکیبات شیمیایی (مانند
دهنده الشبرگ گفته  تشکیل )کربن، فنل، لیگنین و غیره

در اکوسیستم عالوه بر کمیت الشبرگ، شود که  می
اي  ارتباط ویژه ،طور واضح به). 3گذار است (اثرو  مهم

و خاك وجود دارد و تغییر در  بین الشبرگ
هاي الشبرگ  در ویژگی هاي خاك باعث تغییر ویژگی

تفاوت در خصوصیات خاك ). 31شود ( میو برعکس 
  الشبرگ با ایجاد شرایط متفاوت محیطی، باعث ایجاد

). 9شود ( هاي گیاهی می با کیفیت مختلف براي گونه
زیاد و فعالیت  بزرگاي با تاج پوشش  گیاهان بوته

بخشند.  را بهبود می خاك هاي زیرین الیهها، کیفیت  ریشه
شدن از  غذایی الشبرگ از طریق تجزیه و معدنیعناصر 

خاك  هاي میکروارگانیسم، از طریق الشبرگ آزاد
شوند.  وسیله پوشش گیاهی جذب می و به بازیافت

دما،  توسطشدن عناصر غذایی  سرعت تجزیه و معدنی
رطوبت، ماهیت فیزیکی و شیمیایی الشبرگ کنترل 

  ).11شود ( می
تجزیه یکی از مراحل مهم در جریان انرژي و 

مرتعی است. یکی از عناصر  چرخه مواد در اکوسیستم
مهم تجزیه در مراتع، الشبرگ و بقایاي گیاهی است 
که از طریق تجزیه توسط عوامل بیولوژیکی و زنده 
اکوسیستم و همچنین عوامل محیطی غیرزنده مانند 

اي در چرخه عناصر،  کننده نور و رطوبت نقش تعیین
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انتقال انرژي و در نهایت حاصلخیزي خاك و کارکرد 
در خاك  که کیفیت جایی آن از. )4( یستم دارداکوس

ثیر نوع عناصري است أت تحتهاي طبیعی  اکوسیستم
شود،  گیاهی به خاك افزوده می هاي که توسط گونه

موجود در  کیفیت و ترکیبات شیمیاییبررسی  بنابراین
هاي مرتعی از لحاظ  الشبرگ گونه اندام هوایی و
سرعت  حفاظت خاك و مقایسه ،کیفیت علوفه

تواند نقش مهمی در  پذیري هر گونه گیاهی می تجزیه
هاي مناســب جهت اصالح مراتع داشته  معرفی گونه

هایی  گونهتوان  با مطالعه کیفیت الشبرگ، می). 5باشد (
الشبرگ زیادتري دارند شناسایی نمود تا با  کیفیتکه 

هاي کیفیت خاك  شاخصها در مراتع،  توسعه کاشت آن
میزان و سرعت تجزیه مواد آلی، زیتوده از جمله 

میکروبی، پتانسیل معدنی شدن ازت خاك و گردش 
   ).27 و 23، 12عناصر در درازمدت بهبود یابد (

به ، کیفیت الشبرگ رغم اهمیت موضوع علی
هاي مرتعی و میزان  بررسی کیفیت الشبرگ گونه

در مطالعات مربوط به اکوسیستم   پذیري آن تجزیه
و عمده مطالعات انجام  شدهتر توجه  کمران مرتع در ای

کیفیت محدود به  در خصوص کیفیت گیاهان، یافته

 .)8و  7( زنده گیاهی بوده استهاي  و اندام علوفه
بنابراین با توجه به جایگاه کیفیت الشبرگ در کارکرد 

گیري و مقایسه  هدف این پژوهش، اندازهاکوسیستم، 
 Artemisiaمرتعی کیفیت الشبرگ سه گونه 

aucheri Boiss ،Centaurea virgate Lam. ،
Scariola orientalis (Boiss.) Soják  و بررسی

هاي فیزیکی و شیمیایی  رابطه آن با برخی از ویژگی
  حیدریه بود. بیگی تربت خاك در مراتع حاج

  
 ها مواد و روش

با مساحت منطقه مورد مطالعه : منطقه مورد مطالعه
کدکن (روستاي حاج  ستانشهردر هکتار  5/12677

، حیدریه کیلومتر تا شهرستان تربت 50اصله بیگی)، با ف
درجه  59دقیقه تا  58درجه و  57طول جغرافیایی  در

درجه  35دقیقه تا  19درجه و  35و عرض جغرافیایی 
اقلیم منطقه، معتدل و . )1(شکل  قرار دارددقیقه  38و 

متر و  یلیم 280متوسط بارندگی ساالنه حدود سرد، 
 سلسیوس  درجه 21 ساالنهدرجه حرارت  متوسط

  ).18( است

  

 
  . موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -1 شکل

Figure 1. Location of study area in Iran.  
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، 1395در پاییز سال : و آزمایشگاهی عملیات میدانی
در مراتع منطقه،  میدانیبازدیدهاي انجام پس از 

زنده و و مهم در تولید بافت گیاهی هاي غالب  گونه
ها عبارت  . این گونهگردیدند منطقه شناساییغیرزنده 
 Scariolaorientalis، aucheri Artemisia بودند از

به گیاهان برداري  نمونه .Centaurea virgata و
سیستماتیک در طول سه ترانسکت  -روش تصادفی

 5از یکدیگر با قرار دادن متر  200فاصله متري با  200
. در هر شد انجام طور تصادفی به پالت یک مترمربعی

هاي خشک شده سال  اندامالشبرگ گیاهی (پالت، 
به  هاي گیاهی) در سطح خاك و یا روي بوتهجاري 
براي هر  .برداشت شدگونه گرم به تفکیک  500مقدار 
آوري  جمعالشبرگ نمونه  45نمونه و در کل  15گونه 
گیري فسفر به روش اسپکتروفتومتري،   اندازه ).9(شد 

به روش کلسیم و منیزیم به روش تیتراسیون، پتاسیم 
و لیگنین با  ، فنل با روش فتومتریکسنجی شعله

  گیري شد. معرف و دستگاه کلریمتریک اندازه
گونه مورد مطالعه، یک از پاي هر بوته عالوه،  به

به مقدار  متر سانتی 15در عمق صفر تا نمونه خاك 
 5، بوته از پاي هرهر ترانسکت طول در  ،گرم 1000

نمونه  15 ،بوتهاز پاي هر  منطقه، نمونه خاك و در کل
 ،از لحاظ موقعیت ژئومورفیک .خاك برداشت شد

ها از سطح ارتفاع، دامنه و آبراهه اصلی با توجه  نمونه
). 28و  9برداشت شد ( مورد نظر به حضور گونه

هاي خاك در دماي اتاق خشک، با کمک هاون  نمونه
متري عبور  میلی 5/0و  متري میلی 2کوبیده و از الک 

گیري فسفر به روش اولسن، پتاسیم  . اندازهندداده شد

عصاره گل اشباع  pHو  ECسنجی،  به روش شعله
متر، کربن آلی با روش  pHو  سنج ECتوسط 

)، درصد آهک به روش Walkley-Blackتیتراسیون (
، بافت خاك به روش هیدرومتري برگشتیتیتراسیون 

گیري  و وزن مخصوص ظاهري به روش سیلندر اندازه
  . )22( شد

 ،ابتدا: ها هاي مقایسه آماري تغییرات مشخصه روش
ها از نظر مقادیر پرت و مقادیر انتهایی (با ترسیم  داده

اي)، نرمال بودن توزیع (با آزمون  نمودار جعبه
با تجزیه واریانس  وکولوموگراف اسمیرنف) بررسی 

براي مقایسه از آزمون دانکن طرفه تحلیل شدند.  یک
دار  هاي داراي تفاوت معنی چندگانه و تفکیک میانگین

و از روش همبستگی درصد  95در سطح اطمینان 
الشبرگ  خصوصیاترابطه بین پیرسون، براي بررسی 

  .استفاده شد SPSSافزار  نرم درو خصوصیات خاك 
  

  و بحث نتایج
میانگین : گونه مورد مطالعهخصوصیات الشبرگ سه 

  ، C. virgataهاي  براي گونه و نیتروژن قدار فسفرم
A. aucheri  وS. orientalis ترین  متفاوت بود. بیش
و  C. virgata گونه در و نیتروژن مقدار فسفر

 شد مشاهده S. orientalis گونه در آن ترین مقدار کم
و ترین مقدار پتاسیم  بیشکه،  در حالی). 1(جدول 
 درآن ترین مقدار  و کم A. aucheriگونه  درمنیزیم 

ترین  بیش. به عالوه، محاسبه شد S. orientalis گونه
 A. aucheri هاي گونه درترتیب  و لیگنین بهمقدار فنل 

فنل و لیگنین در ترین مقدار  کمو  S. orientalisو 
  ).1(جدول بود  C. virgata گونه
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  . هاي مطالعه شده مقدار میانگین ترکیبات شیمیایی الشبرگ گونه -1جدول 
Table 1. Mean value of chemical variables in the studied species.  

)%لیگنین (  

Lignin 
(%) 

 )ppmفنل (
Phenol 
(ppm) 

منیزیم 
)ppm( 

Mg (ppm) 

کلسیم 
)ppm( 

Ca (ppm) 

پتاسیم 
)ppm( 

K (ppm) 

فسفر 
)ppm( 

P (ppm) 

 گونه گیاهی توصیفیآماره 
Species 

17.00  304.76  28.00  1.67  15.38  2.25 Mean 

Centaurea virgata  
72.00  2985.85  64.38  0.263  38.85  0.72  Variance 

11.00  225.50  13.00  1.28  6.54  1.15  Minimum 

23.00  411.25  43.20  2.56  26.22  3.96  Maximum 

12.00  185.75  30.20  1.28  19.68  2.81  Range 

17.50  396.60  29.01  91/1  55.11 1.91  Mean 

Artemisia aucheri  
0.50  8869.30  122.75  0.371  262.79  0.592  Variance 

17.00 253.50  17.80  1.28  28.73  1.04  Minimum 

18.00  563.25  55.40  2.56  85.86  3.44  Maximum 

1.00  309.75  37.60  1.51 57.13  2.40  Range 

19.50  351.11  27.22  1.71  15.19  1.48  Mean 

Scariola orientalis 

0.50  8561.59  73.46  0.283  59.69  0.064  Variance 

19.00  210.50  12.00  1.16  2.62  1.15  Minimum 

20.00  532.75  42.80  2.67  23.81  1.98  Maximum 

1.00  322.25  30.80 1.51  21.18 0.83  Range 

  
الشبرگ  ترکیبات شیمیایینتایج تجزیه واریانس 

 C. virgataو  S. orientalis، A. aucheri هاي گونه
و پتاسیم در  %5نشان داد که مقدار فسفر در سطح 

و میزان  )>05/0Pداشتند (دار  اختالف معنی %1 سطح
ها  در الشبرگ این گونهفنل، منیزیم، کلسیم و لیگنین 

  ).2 (جدول) <05/0P( ندار نداشتد معنی تفاوت
  

 هاي مطالعه شده. مقایسه میانگین مقدار ترکیبات شیمیایی الشبرگ گونه -2جدول 
Table 2. Mean comparison of chemimal components in the litter of studied species. 

  گیاهی  گونه
Species 

 )ppmفسفر (
P (ppm)  

 )ppmپتاسیم (
K (ppm)  

 )ppmکلسیم (
Ca (ppm)  

 )ppmمنیزیم (
Mg (ppm)  

 )ppmفنل (
Phenol (ppm)  

 )%لیگنین (
Lignin (%) 

Centaurea virgata  2.26a 15.38b  1.68a  28.00a  304.76b  17.00a  
Artemisia aucheri 1.92ab  55.11a  1.91a  29.00a  369.6a  17.5a  
Scariola orientalis  1.48b  15.19b  1.71a  27.22a  351.11ab  19.5a  

F  4.94  65.85  0.80  0.14  2.42  0.14  
CV  0.735  21.80  0.55  9.14  85.13  4.00  

  .باشند دار می حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنی
Alike letters in columns indicate nonsignificant difference. 
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  هاي  الشبرگ گونهمقدار فسفر و پتاسیم 
C. virgata ،A. aucheri  وS. orientalis تفاوت 

که  )2(جدول  ) با یکدیگر داشتند>05/0P(دار  معنی
 کیفیتها و  به شرایط الگوي غذایی آن گونه دتوان می

 فسفر عنصر). 13( باشدمرتبط  رویشگاهخاك 
تواند به راحتی آن را  و گیاه نمی استتحرك  کم

بازیافت نماید، بنابراین فسفر پس از مدتی از طریق 
ها دور شده  الشبرگ حاصل از گیاهان، از دسترس آن

و میزان آن در اندام هوایی کاهش و در الشبرگ 
دلیل حرکت کند فسفر در  ). به12یابد ( افزایش می

أثیر ت وسیله گیاه عمدتاً تحت جذب فسفر به ،خاك
تر  هرچه سطح ریشه بیش )10باشد ( رشد ریشه می

گردد. با کاهش قطر  تر می باشد جذب فسفر بیش
 آن، شود که به تبع می  ي نازكها تعداد ریشه ،ریشه

 ،هاي گیرنده فسفر در واحد وزن ریشه تعداد محل
باعث افزایش  ،و این به نوبه خود ؛شود زیادتر می

. میزان شوري )26گردد ( جذب فسفر از خاك می
)ECگونه  رویشگاه ) در خاكC. virgata تر از  کم

قابلیت جذب فسفر در  بنابرایندو گونه دیگر است 
الشبرگ در مقدار فسفر تر است.  بیش تواند می آن

 C. virgataهاي  نسبت به گونه S. orientalisگونه 
تر بود. بر اساس گزارش  کمA. aucheri  و

عناصر معدنی، با مرحله ، میزان برخی پژوهشگران
دلیل  رشد گیاه در ارتباط است. در هنگام بلوغ گیاه، به

تر از ساقه است،  که میزان این عنصر در برگ بیش این
ها  یابد و در برگ ها در ساقه گیاه کاهش می مقدار آن

  ). 15کند ( افزایش پیدا می
 A. aucheriگونه  الشبرگ مقدار پتاسیم در

   و C. virgataدو گونه الشبرگ تر از  بیش
S. orientalis 05/0( بودP<(  جدول)جایی  . از آن)2

باشد و از  که پتاسیم عنصر پویایی در درون گیاه می
اثر روزنه گیاهان بر فعالیت جمله عناصري است که 

که دوره رشدشان  هایی اندامتوانایی بازگشت به  دارد؛
پتاسیم زودتر از عالوه،  به). 11( کامل نشده را دارد

  شود و همچنین نقش جذب گیاه مینیتروژن و فسفر 
به این ترتیب که با افزایش  ؛متفاوتی در گیاهان دارد

پتاسیم در گیاه، افزایش رشد و افزایش میزان مقدار 
تواند  چرا که پتاسیم می افتد اتفاق میتحمل به خشکی 

هاي گیاه کمک کند. نتیجه  به بسته شدن سریع روزنه
افزایش مقاومت به و این عمل کاهش تعرق در گیاه 

تواند به مقاومت  خشکی است. همچنین پتاسیم می
ر روند پس بض کمک کند، گیاه در مقابل آفات و امرا
  گذارد. تجزیه الشبرگ نیز اثر می

شده سه گونه مطالعه الشبرگ مقدار فنل در 
ولی . )2(جدول  )<05/0P( نداشت دار تفاوت معنی

الشبرگ تر از  بیشS. orientalis مقدار فنل در گونه 
تواند  بود که می C. virgata و A. aucheriدو گونه 

رویشگاه، نوع حالل، روش استخراج  شرایطدلیل  به
). با تجزیه 25عصاره و همچنین نوع گونه باشد (

الشبرگ و افزایش سطوح نیتروژن، غلظت لیگنین نیز 
به خوبی شناخته شده و در  لهأیابد این مس افزایش می

باشد  الشبرگ در حال تجزیه، یک پدیده عمومی می
گونه میانگین مقدار لیگنین در  ،). در این مطالعه26(

S. orientalis  1بیش از دو گونه دیگر بود (جدول.( 
هاي هوموسی شبه لیگنینی تعدیل  لیگنین و فرآورده

 ها تجزیه الشبرگ را تحت تسلط شده که تخریب آن
خود دارند، بخش مهم الشبرگ را در مرحله آخر 

). اغلب کاهش سرعت جذب 1دهند ( تشکیل می
دلیل افزایش  عناصر غذایی از خاك توسط گیاه به

نسبی در مواد ساختمانی (دیواره سلولی و لیگنین) و 
  ).29شود ( اي ایجاد می اي نشاسته ترکیبات ذخیره

مطالعه هاي  ي گونهها خصوصیات خاك پاي بوته
، pH، کربن آلی و آهک، مقدار فسفر میانگین: شده

  در خاك پاي گونه و وزن مخصوص سیلت، رس 
A. aucheri  میانگینبیش از دو گونه دیگر بود ولی 

  در خاك پاي گونه و شن  EC، مقدار پتاسیم
S. orientalis  3بیش از دو گونه دیگر بود (جدول(.    
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  .هاي گیاهی مطالعه شده خاك پاي گونهفیزیکی و شیمیایی مقدار میانگین خصوصیات  -3جدول 
Table 3. Mean value of soil physico-chemical proprties under the studied plant species. 

 گیاهی  گونه
Species 

آماره 
  توصیفی

 فسفر
P 

(ppm) 

 پتاسیم
K 

(ppm) 

 آلی  کربن
OC 
(%) 

 آهک
Lime 
(%) 

pH EC 
(ds/m) 

 رس
Clay 
(%) 

 شن
Sand 
(%) 

 سیلت
Silt 
(%) 

 وزن

 مخصوص 
Bulk 

density 

Centaurea 
virgata  

Mean 0.923 26.60 0.348 15.26 6.80 0.78 8.84 64.09 27.06 1.279 

Variance 0.233 3.53 0.019 0.717 0.01 0.03 9.80 170.1 146.7 0.017 

Min 0.32 24.4 0.08 13.50 6.65 0.53 5.80 43.00 8.00 1.12 

Max 1.69 29 0.57 16.50 7.00 1.06 11.00 86.20 46.00 1.54 

Range 1.36 5.60 0.49 3.00 0.35 0.53 5.20 43.20 38.00 0.42 

Artemisia 
aucheri  

Mean 1.39 27.30 0.393 16.45 6.86 0.89 9.08 54.20 35.36 1.32 

Variance 1.07 180.3 0.005 4.73 0.008 0.05 4.77 74.46 17.75 0.025 

Min 0.20 11.70 0.25 12.00 6.71 0.56 5.00 41.00 26.00 1.17 

Max 2.82 54.60 0.51 19.50 7.04 1.19 11.80 67.00 42.00 1.63 

Range 2.61 42.90 0.26 7.50 0.35 0.63 6.80 26.00 16.00 0.46 

Scariola 
orientalis 

Mean 0.48 34.84 0.31 15.73 6.69 1.02 6.97 74.92 18.55 1.16 

Variance 0.043 168.3 0.027 0.33 0.01 0.04 5.51 16.34 15.66 0.006 

Min 0.22 11.70 0.06 15.00 6.44 0.69 3.80 68.20 10.00 1.03 

Max 0.88 56.60 0.59 17.00 6.88 1.37 11.80 81.00 24.00 1.27 

Range 0.66 42.90 0.53 2.00 0.44 0.68 8.00 12.80 14.00 0.24 

  
در  رهاي فیزیکی و شیمیاییمیانگین متغیمقایسه 

که میزان  دادهاي مورد مطالعه نشان  خاك پاي گونه
EC  و میزان فسفر، وزن  %5و رس در سطح

در  pHسیلت، شن، سیلت و  مخصوص ظاهري، رس

پتاسیم،  لیو داشتند دار هم اختالف معنیبا  %1سطح 
رد مطالعه هاي مو کربن آلی و آهک در خاك پاي گونه

 )<05/0Pنداشتند (با یکدیگر  دار اختالف معنی
   ).4(جدول 

  
  .مطالعه شدههاي گیاهی  مقایسه میانگین خصوصیات خاك پاي بوته گونه -4 جدول

Table 4. Mean comparison of soil properties under studied plant species. 

 گیاهی  گونه
Species 

 فسفر
P 

(ppm) 

 پتاسیم
K 

(ppm) 

 آلی  کربن
OC  
(%) 

 آهک
Lime 
(%) 

pH EC 
(ds/m) 

 رس
Clay 
(%) 

 شن
Sand 
(%) 

 سیلت
Silt 
(%) 

 وزن

 مخصوص 
Bulk 

density 
Centaurea virgata 0.923ab 26.6a 0.34a 15.26a 6.80a 0.78b 8.84a 64.09b 27.06b 1.16b 

Artemisia aucheri 1.389a 27.3a 0.39a 16.45a 6.86a 0.89ab 9.08a 54.2c 35.36a 1.32a 

Scariola orientalis 0.488b 34.8a 0.31a 15.73ab 6.69b 1.02a 6.97b 74.92a 18.55c 1.27a 

F 6.665 2.644 1.424 2.794 9.275 5.006 4.21 20.73 17.62 6.261 
CV 2.199 11.23 0.008 1.44 0.135 0.227 2.31 12.14 10.26 0.141 
 .باشند دار می بیانگر عدم اختالف معنیدر هر ستون حروف مشابه 

Simillar letters in each column indicate non-significant difference. 
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ثیر أتوان ت ها می در بررسی مقایسه خاك پاي گونه
ها  هاي مورد بررسی و وجود الشبرگ آن حضور گونه

هاي خاك  تري به ویژگی در خاك را با احتمال بیش
. ولی ممکن است عوامل دیگري بر مرتبط دانست

عبارت  ثیر گذاشته باشد. بهأروي خاك آن منطقه ت
هاي  ها الزاماً ناشی از الشبرگ گونه دیگر این ویژگی

که نابالغ بودن خاك در  طوري مورد بررسی نبوده به
دار بودن منطقه و در نتیجه  منطقه مورد بررسی، شیب

تواند دلیل  از دست رفتن عناصر در اثر آبشویی می
باشد ، هاي بررسی شده ویژگیدست آمده  هب مقادیر

عنوان یک فرآیند  ). آبشویی عناصر به20و  11(
از طریق توزیع عناصر اثرگذار در انتقال مواد غذایی، 

ثر در کاهش عناصر ؤنقش مهاي خاك،  در الیه
ثیر روابط متقابل أت که تحت ؛پرمصرف در خاك دارد

خاك، اقلیم و فعالیت موجودات زنده در طول زمان 
  ). 19د (نباش در حال تغییر می

هاي مورد مطالعه  میزان فسفر در خاك پاي گونه
. )4) (جدول >05/0P( داشت دار تفاوت معنی

  ترین میزان فسفر در خاك پاي گونه  بیش
A. aucheri .فسفر از عناصر ماکرو  وجود داشت

است که با توجه به میزان وجود رس در خاك توسط 
خاك اطراف یابد که در  آن جذب شده و افزایش می

، افزایش درصد رس تر بودن بیشدلیل  به گونه، این
مقدار کلی  طور به ).4بود (جدول مشاهده قابل  فسفر
هاي سبک  تر از خاك هاي سنگین بیش در خاك فسفر

گیاه جذب  توسطصورت فعال و غیرفعال  بوده و به
). فسفر بر خالف نیتروژن و پتاسیم در 26شود ( می

تر از دسترس خاك  تر بوده و کم برابر آبشویی مقاوم
پیوند محکم فسفر با دلیل  همچنین به .شود خارج می

توسط گیاه نسبت به  این عنصر جذبذرات خاك، 
 مقداري شود میباعث که تر است  سختعناصر دیگر، 

   .)27و  4( ز آن در خاك مانده و جذب نشودا

هاي مورد مطالعه  در خاك پاي گونه pHمیزان 
در   pHترین میزان داري را نشان داد. بیش تفاوت معنی

خاك  pHوجود داشت.  A. aucheriخاك پاي گونه 
بر عواملی مانند قابلیت استفاده عناصر غذایی مورد 
نیاز گیاهان، تحرك عناصر سنگین و فعالیت 

). علت 14هاي خاك مؤثر است ( میکروارگانیسم
) در pHدار در میزان واکنش خاك ( وت معنیتفا

منطقه نیز با توجه به تپه ماهوري بودن منطقه و سطح 
ثیر این عوامل قرار أت تر تحت آب زیرزمینی پایین، بیش

  .گرفته است
هاي مورد  نتایج میزان پتاسیم در خاك پاي گونه

متري  سانتی 15صفر تا مطالعه نشان داد که در عمق 
 نداشتند دار م اختالف معنیبا ه پتاسیمخاك میزان 

)05/0P> ترین میزان پتاسیم در  . بیش)3) (جدول
وجود داشت. عنصر  S. orientalisخاك پاي گونه 

تري از خود نشان  پتاسیم در برابر آبشویی مقاومت کم
دهد و به راحتی شسته شده و از خاك خارج  می
در افق تر پتاسیم  شود. یکی از دالیل آبشویی بیش می

سطحی را باید حضور وافر آن در تاج بارش و تجزیه 
تواند آبشویی  الشبرگ دانست. عامل دیگري که می

باالي پتاسیم را توجیه نماید، تجزیه بقایاي بیوماس 
). الزم به ذکر است آبشویی باالي 16باشد ( ریشه می

توان به کمبود کانی ایلیت  پتاسیم در افق سطحی را می
اند که  نی نسبت داد که منجر به تثبتو ماده آلی غ

پتاسیم و در نتیجه آبشویی باالي پتاسیم در افق 
  ). 30گردد ( سطحی می
 دار ها تفاوت معنی پاي گونهخاك  ECمیزان 

در خاك پاي   ECترین میزان بیش ).>05/0P(داشت 
. شوري خاك )4(جدول  بودS. orientalis گونه 

گیاهان به حساب کننده رشد  یکی از عوامل محدود
حاصل از آن  آید. افزایش پوشش گیاهی و الشبرگ می

تواند عامل  ، میو کاهش تبخیر از سطح خاك
برداشت  .)14( خاك باشدEC  مقدار دهنده کاهش
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گیاهان و الشبرگ باعث افزایش درجه حرارت خاك 
و در نتیجه با کاهش رطوبت، غلظت نمک در خاك 

یابد. علت  فزایش میافزایش و هدایت الکتریکی نیز ا
 S. orientalisدر خاك پاي گونه  ECزیاد بودن 

این گونه در تر  بیش ممکن است ناشی از رویش
دسترسی دلیل  بهکه  باشدهاي اصلی  حاشیه آبراهه

و در نتیجه زیادتر  نسبتاً حضور دامبراي دام، تر  آسان
  است. تر  تخلیه فضوالت هم بیش

هاي  اي گونهپ در خاك و کربن آلی آهک مقدار
 )<05/0P( دار نداشت معنی تفاوتمورد مطالعه 

با کمبود آهک  ها معموالً خاك ،در ایران .)4(جدول 
به حدي است  در خاكآهک مقدار روبرو نیستند و 

). 10دهد ( ثیر قرار میأت که بقیه صفات خاك را تحت
  کربن آلی در خاك پاي بوته  مقدارترین  بیش

A. aucheri هاي هوایی در  . در اثر ریزش اندامبود
سطح خاك مقادیر الشبرگ و بقایاي گیاهی افزایش 
یافته و شرایط براي افزایش کربن خاك فراهم 

در خاك زیر بوته این گونه شود. افزایش کربن آلی  می
خوراکی کم این گونه نسبت داد. خوشتوان به  می را
هوایی  هاي دلیل دارا بودن ترکیبات معطر در اندام به

ها در زمان سبز بودن تمایلی به چرا از این  گونه، دام
هاي هوایی مصرف نشده،  اندام گیاه ندارند؛ بنابراین

 موجبها  ها در پاي بوته آن خشک شده و ریزش 
و  Liبه عالوه، ). 6( شود خاك میافزایش کربن آلی 

 آلی تجمع کربنکه  ندنشان داد) 2010(همکاران 
 این .)19( مرتبط استخاك خاك با درصد رس 

   رس ذرات سطوح بین پیوند ایجاد از ناشی موضوع
 مواد این تجزیه فرایند شدن کند در نتیجه و آلی مواد و
 در خاکدانه تشکیل افزایش پتانسیل همچنین و

   ).17تر است ( بیش رس مقدار با هایی خاك
  شن در خاك پاي گونه  مقدارترین  بیش

S. orientalis سیلت در  و رس مقدارترین  و بیش
دلیل  . بهمشاهده شد A. aucheriخاك پاي گونه 

 به تبعه آن واز یکدیگر برداري  فاصله نقاط نمونه
ویژه توپوگرافی در  هبیکسان نبودن عوامل خاکسازي 

که  کرداستنباط توان  می برداري، تمام نقاط نمونه
دهنده خاك  احتماالً تفاوت در درصد ذرات تشکیل

و مواد مادري ناشی از عوامل خاکسازي از جمله 
ترین مقدار وزن  . بیش)13( بوده استتوپوگرافی 

 A. aucheriمخصوص ظاهري در خاك پاي گونه 
که مقدار کربن آلی خاك در پاي  با توجه به این بود.
هاي این گونه بیش از دو گونه دیگر بود (جدول  بوته

تواند  )؛ زیاد بودن وزن مخصوص ظاهري احتماالً می4
ناشی از بافت خاك و یا عوامل محیطی مانند تردد 

  ).31(ها باشد  دام
با ها  گونهالشبرگ  خصوصیاتبین رابطه 

م، کربن رهاي آهک، پتاسیمتغی: خصوصیات خاك
ترین رابطه را با مقادیر  آلی، سیلت و شن خاك بیش
هاي گیاهی مطالعه شده  درصد عناصر الشبرگ گونه

که افزایش و  طوري ). به7و  6، 5 هاي داشتند (جدول
هاي  کاهش امالح خاك باعث تغییر در ترکیبات گونه

  ). میزان فسفر الشبرگ گونه 2گیاهی گردید (
 C. virgata با  pHدار  خاك رابطه مستقیم معنی

  ). میزان فسفر الشبرگ گونه 6داشت (جدول 
S. orientalis  با پتاسیم، کربن آلی، آهک، و سیلت

داري و با درصد شن خاك  خاك رابطه معکوس معنی
). به عقیده 7دار داشت (جدول  رابطه مستقیم معنی

) آهک باعث به وجود آمدن ساختمان 2003جعفري (
شود  د تغییراتی در اسیدیته خاك میمناسب و ایجا

)؛ ولی اگر درصد آهک افزایش یابد با ایجاد 10(
سخت الیه و افزایش میزان اسیدیته و امالح در 
محدوده ریشه مشکالتی را براي گیاه به وجود 

 پژوهشآورد که از نظر کاهش میزان فسفر گیاه با  می
  مطابقت دارد. میزان کلسیم در الشبرگ گونه 

A. aucheri دار  با آهک خاك رابطه مثبت معنی
 C. virgata) و در الشبرگ گونه 5داشت (جدول 
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میزان کلسیم با درصد سیلت خاك رابطه مثبت 
  دار  داري و با ماسه رابطه معکوس معنی معنی

  ). میزان منیزیم در الشبرگ گونه 6داشت (جدول 
A. aucheri  باEC دار و با  خاك رابطه مثبت معنی

pH همچنین 5دار داشت (جدول  طه منفی معنیراب .(
با سیلت C. virgata میزان پتاسیم الشبرگ گونه 

دار  دار و با ماسه رابطه منفی معنی رابطه مثبت معنی
  .)6داشت (جدول 

  
  .ر مستقل)(متغی گونهخاك پاي  یرمتغ ور وابسته) متغی(Artemisia aucheri گونه  ترکیبات شیمیایی الشبرگبین  رابطه -5جدول 

Table 5. Relationship between the chemical components of Artemisia aucheri litter (dependent variable) and 
soil variables (independent variable). 

 خاك
Soil 

  

  الشبرگ
Litter  

  همبستگی
Correlation 
coffecient 

 فسفر
P 

 پتاسیم
K 

 کربن
 آلی
OC 

 آهک
Lime 

pH EC 
 رس

Clay 
 شن

Sand 
 سیلت
Silt 

 وزن مخصوص
Bulk density 

 فسفر
P 

r 
p 

-0.195 
0.487 

0.225 
0.421 

0.250 
0.369 

-0.349 
0.442 

0.066 
0.816 

0.053 
0.852 

-0.239 
0.391 

0.268 
0.334 

-0.190 
0.497 

-0.298 
0.281 

 کلسیم
Ca 

r 
p 

-0.125 
0.657 

-0.285 
0.303 

-0.120 
0.670 

0.515* 

0.050 
-0.043 
0.880 

0.012 
0.967 

-0.235 
0.389 

-0.463 
0.082 

0.323 
0.241 

0.116 
0.681 

 فنل
Phenol 

r 
P 

-0.106 
0.707 

-0.063 
0.824 

-0.299 
0.279 

-0.001 
0.997 

0.334 
0.224 

-0.157 
0.576 

06.4 
0.123 

-0.335 
0.222 

0.104 
0.702 

0.276 
0.320 

 منیزیم
Mg 

r 
P 

0.052 
0.855 

0.183 
0.515 

0.261 
0.347 

0.054 
0.849 

-0.544* 

0.036 
0.534* 

0.040 
-0.443 
0.098 

0.028 
0.920 

-0.318 
0.248 

-0.007 
0.980 

 پتاسیم
K 

r 
P 

0.007 
0.980 

0.269 
0.322 

0.240 
0.389 

-0.151 
0.591 

0.035 
0.901 

0.035 
0.499 

-0.013 
0.962 

-0.189 
0.500 

0.352 
0.198 

0.034 
0.903 

ns ،*  باشد می %1 و %5سطح دار بودن در  معنی دار و معنی ترتیب غیر به **و. 
ns, * and ** are non-significant and significant at 0.05 and 0.01 levels. 

  
  ر مستقل).خاك پاي گونه (متغی (متغیر وابسته) و متغیرهاي Centaurea virgataرابطه بین ترکیبات شیمیایی الشبرگ گونه  -6جدول 

Table 6. Relationship between the chemical components of Centaurea virgata litter (dependent variable) and 
soil variables (independent variable). 

  خاك
Soil  

  
  الشبرگ
Litter 

  همبستگی
Correlation 
coffecient 

 فسفر
P 

 پتاسیم
K 

 آلی کربن
OC 

 آهک
Lime 

pH EC 
 رس

Clay 
 شن

Sand 
 سیلت
Silt 

 وزن مخصوص
Bulk density 

 فسفر
P 

r 
P 

0.224 
0.442 

0.158 
0.575 

0.097 
0.732 

-0.185 
0.510 

0.583* 

0.023 
0.098 
0.727 

-0.011 
0.969 

0.002 
0.94 

0.000 
0.999 

-0.041 
0.885 

 کلسیم
Ca 

r 
P 

-0.284 
0.325 

-0.244 
0.382 

-0.311 
0.259 

-0.039 
0.892 

0.235 
0.399 

-0.510 
0.052 

-0.154 
0.583 

-0.130 
0.644 

0.164 
0.558 

-0.070 
0.804 

 فنل
Phenol 

r 
P 

0.162 
0.581 

-0.311 
0.259 

-0.256 
0.357 

-0.443 
0.098 

-0.040 
0.888 

-0.015 
0.958 

-0.218 
0.436 

0.304 
0.270 

-0.293 
0.289 

-0.033 
0.906 

 منیزیم
Mg 

r 
P 

0.375 
0.187 

0.129 
0.646 

0.072 
0.799 

-0.051 
0.858 

0.089 
0.752 

0.126 
0.654 

-0.256 
0.357 

0.252 
0.364 

-0.231 
0.407 

0.298 
0.280 

 پتاسیم
K 

r 
P 

-0.220 
0.434 

0.232 
0.405 

-0.908 
0.728 

0.065 
0.819 

0.441 
0.099 

-0.344 
0.211 

-0.062 
0.827 

-0.574* 

0.025 
0.628* 

0.012 
0.018 
0.225 

ns ،*  باشد می %1 و %5دار بودن در سطح  دار و معنی معنی ترتیب غیر به **و. 
ns, * and ** are non-significant and significant at 0.05 and 0.01 levels. 
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  یر مستقل).گونه (متغ(متغیر وابسته) و متغیرهاي خاك پاي   Scariola orientalisرابطه بین ترکیبات شیمیایی الشبرگ گونه -7جدول 
Table 7. Relationship between the chemical components of Scariola orientalis litter (dependent variable) and 
soil variables (independent variable). 

  خاك
Soil  

  
  الشبرگ
Litter  

  همبستگی
Correlation 
coffecient 

 فسفر
P 

 پتاسیم
K 

 آلی کربن
OC 

 آهک
Lime 

pH EC 
 رس

Clay 
 شن

Sand 
 سیلت
Silt 

 وزن مخصوص
Bulk density 

 فسفر
P 

r 
p 

-0.37 
0.174 

-0.592* 

0.020 
-0.582* 

0.023 
-0.582* 
0.023 

0.433 
0.107 

-0.045 
0.873 

-0.370 
0.174 

0.592* 

0.020 
0.528* 

0.043 
-0.435 
0.106 

 کلسیم
Ca 

r 
p 

-0.05 
0.856 

0.150 
0.593 

-0.009 
0.973 

-0.009 
0.973 

0.209 
0.454 

0.451 
0.092 

-0.051 
0.856 

-0.150 
0.593 

0.220 
0.431 

-0.432 
0.108 

 فنل
Phenol 

r 
p 

-0.29 
0.291 

-0.488 
0.065 

0.072 
0.798 

0.072 
0.798 

0.279 
0.313 

-0.237 
0.395 

-0.292 
0.291 

0.488 
0.065 

-0.318 
0.248 

-0.027 
0.925 

 منیزیم
Mg 

r 
P 

-0.06 
0.817 

0.143 
0.612 

0.372 
0.172 

0.372 
0.172 

-0.228 
0.414 

-0.045 
0.278 

-0.065 
0.817 

-0.143 
0.612 

0.351 
0.200 

-0.122 
0.665 

 پتاسیم
K 

r 
P 

0.22 
0.418 

-0.135 
0.632 

0.161 
0.567 

0.161 
0.567 

0.214 
0.444 

0.154 
0.583 

0.226 
0.418 

0.135 
0.632 

-0.222 
0.428 

-0.413 
0.126 

ns ،*  باشد می %1 و %5دار بودن در سطح  دار و معنی معنی ترتیب غیر به **و. 
ns, * and ** are non-significant and significant at 0.05 and 0.01 levels. 

  
  گیري نتیجه

میزان فسفر در حیدریه  در مراتع حاج بیگی تربت
دو الشبرگ تر از  بیش C. virgataگونه الشبرگ 

 مقدار .است S. orientalisو  A. aucheri گونه
تر از  بیشA. aucheri گونه  الشبرگ پتاسیم در
 S. orientalisو  C. virgataدو گونه الشبرگ 

 S. orientalisدر گونه الشبرگ میزان لیگنین  .است
که فسفر  با توجه به اینتر از دو گونه دیگر است.  بیش

  شود،  محسوب میدر کیفیت الشبرگ مهم عنصر 
  توان گفت الشبرگ گونه شاید ب این اساس بر

 C. virgata دیگر گونه از کیفیت باالتري نسبت به دو
 هاي گونهکیفیت الشبرگ بین رابطه  برخوردار است.

خاك پاي  با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی گیاهی
با  ها این گونهنشان داد که کیفیت الشبرگ  ،ها گونه

مشخصی   شیمیایی خاك رابطهفیزیک و هاي  ویژگی
  .حیدریه نداشتند در مراتع حاج بیگی تربت
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Abstract1 
Background and Objectives: Despite the importance of litter quality in soil conservation and 
stability, improvement of soil chemical properties, and increasing forage production in the rangeland 
ecosystem, very few studies have been carried out on the litter quality of range plant species in Iran 
and most studies on plant quality are limited to forage quality of plants in rangeland. This study 
aimed to measure and compare the litter quality of three range plant species, i.e., Artemisia aucheri, 
Centaurea virgata and Scariola orientalis and its relationship with some physico-chemical 
characteristics of soils in Hajibeyggi rangeland, Torbat Heidarieh, eastern Iran.  
 
Materials and Methods: Plant litter was sampled based on systematic-randomize sampling method 
on three transects with a length of 200 meters and 1 m2 quadrat. One litter sample of plant species 
along with one soil sample was collected from 0-15 cm depth in each plot. Parameters related to 
litter quality including phosphorus (P), potassium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg), phenol and 
lignin were measured by standard methods. Also, soil characteristics including texture, lime 
percentage, EC, bulk density, pH, phosphorus (P), potassium (K) and organic carbon were measured 
by standard methods. One-way ANOVA was used to compare the litter quality of species and 
Duncan test was used to separate means with significant difference. The relationship between litter 
quality and soil characteristics was investigated using Pearson correlation.  
 
Results: The highest amount of P was in litter and dead materials of C. virgata, the highest amount 
of K was in A. aucheri and the highest amount of lignin was in S. orientalis. The highest amount of 
soil P, lime, silt, clay, clay+silt, pH, organic carbon and bulk density was found under A. aucheri 
canopy and the highest amount of K and gravel under S. orientalis canopy. The amount of calcium 
in A. aucheri litter was significantly correlated with soil lime, and its Mg content was related to soil 
EC and pH. The amount of P in C. virgata litter was significantly correlated with soil pH, and its K 
content was related with soil gravel, silt and clay + soil silt. The amount of P in S. orientalis litter 
was significantly correlated with soil K, organic carbon, lime, clay, silt, sand and silt. 
 
Conclusion: Lignin and phenol are anti-quality chemical consitituents in plant litter and dead 
materials. Mean values of lignin in all plant species were similar, but the quantity of phenol in the 
litter of A. aucheri was higher than that in other two species. The amount of Mg and Ca were also 
similar in all plant species, but mean value of P in C. virgate was greater than that in other two 
species. In this study, there was no significant relationship between the chemical composition of 
plant species litters and the physico-chemical variables. 
 
Keywords: Artemisia aucheri, Centaurea virgate, Scariola orientalis    
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