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  چكيده
و تغييرات آنها در مراحل ) بونو( Aeluropus lagopoides و) برشنك( Pennisetum divisumاين تحقيق، براي بررسي و مقايسه عناصر معدني گياهان 

نمونه برداري از گياهان در سه مرحله رويشي، گلدهي و بذردهي، با . منطقه مرتعي انجام شد 3رشد، به عنوان دو گونه غالب مرتعي استان، در 
ونه در هر مرحله، جهت تعيين فسفر، سپس، نمونه ها خشك و آسياب شده و يك نمونه از هر منطقه براي هر گ. استفاده از قيچي باغباني انجام شد

 3گونه گياهي،  2داده ها در يك آزمايش فاكتوريل با طرح كامال تصادفي با . پتاسيم، سديم، آهن، منگنز، روي و مس به آزمايشگاه ارسال شد
اصر دو گونه گياهي تفاوت معني داري نتايج نشان داد كه به جز مس و منگنز، ميزان عن. تجزيه آماري شدند) مناطق مرتعي(تكرار  3مرحله رشد و 

)05/0 < P (مرحله رشد نيز اثر معني داري . با هم داشتند)05/0 < P (همچنين، ميزان پتاسيم، . بر تمامي عناصر مورد مطالعه، به جز منگنز داشت
ن، اما ميزان فسفر و روي، فقط در مرحله سديم، آهن و منگنز هر دو گونه در مراحل مختلف رشد، بيشتر از حد بحراني آنها براي نشخواركنندگا

  .ميزان مس نيز در تمام مراحل كمتر از حد مذكور بود. رويشي، بيش از اين حد بود
   استان بوشهر  – عناصر معدني   –  Pennisetum divisum  –  Aeluropus lagopoides: واژه هاي كليدي

  
  مقدمه

از گونـه هـاي   ( A. lagopoidesو   P. divisumهكتار مرتع وجود دارد كه از ميزان عناصر معدني گياهان آنها مانند  1600000در استان بوشهر 
ــخوراك ــب و خوش ــدارد )غال ــود ن ــاتي وج ــته Monocotyledonesاز رده  A. lagopoides و P. divisum .، اطالع ــره  Glumales، راس و تي

Gramineae  سانتي متر مي باشـد  15و گياه دوم،   80-120ساقه آنها ايستاده و متعدد است و ارتفاع گياه اول . پايا و ريزوم دار هستندبوده و .
  . رنگ برگ و گل آنها سبز بوده و در اسفند تا فروردين ماه گل مي دهند

درصد فسفر، پتاسيم، . رشد و بلوغ كامل تعيين كردند گونه مرتعي شمال پاكستان را در اول 12عناصر معدني ) 2008(اينام رحيم و همكاران 
ميزان پتاسيم، فسفر، مس، . بود ppm  5/4و  5، 4/3و  4، 33و  25، 7/0و  71/0، 05/0و  02/0به ترتيب  P. orientaleمس، روي و منگنز 
ميانگين اين . مرحله رشد بررسي شددر سه ) 2008(گونه علوفه اي بلوچستان پاكستان، توسط حسين و دوراني  10منگنز، آهن و روي 

گونه شرق  12عناصر معدني . به دست آمد  ppm 9/24و  477، 3/62، 41/11و % 21/0و  73/6به ترتيب  P. orientaleعناصر در گياه 
و مقدار  14/1و  38/0، 07/0به ترتيب  A. lagopoidesدرصد فسفر، پتاسيم و سديم . در مرحله رويشي تعيين كرد) 2001(عربستان را الجلود 

را در مراتع استان گلستان در سه  A. lagopoidesنيز ميزان فسفر گونه ) 1375(ابرسجي . بود ppm 218و 91/13، 1053آهن، روي و مس آن، 
با توجه به اهميت تعيين ارزش غذايي علوفه مراتع، اين تحقيق با هدف تعيين عناصر . به دست آورد% 27/0و  34/0، 36/0مرحله رشد، 

  .منطقه مرتعي استان بوشهر اجرا شد 3در  A. lagopoidesو  P. divisumمعدني 
  مواد و روش ها
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نمونه . قه مرتعي استان بوشهر كه گياهان مورد مطالعه، از گياهان غالب و خوش خوراك اين مناطق هستند، انجام شدمنط 3اين آزمايش، در 
پس از نمونه . به صورت تصادفي و با استفاده از قيچي باغباني انجام شد) رويشي، گلدهي و بذردهي(برداري از گياهان، در سه مرحله رشد 

سپس نمونه ها در محل مناسب، خشك و آسياب شده و يك نمونه از . رداده شده و به آزمايشگاه منتقل شدندبرداري، گياهان درون پاكت قرا
ل هر منطقه براي هر يك از گونه ها در هر مرحله، جهت اندازه گيري ميزان فسفر، پتاسيم، سديم، آهن، منگنز، روي و مس، به آزمايشگاه ارسا

 3(و مرحله رشد ) گونه 2(فاكتورها شامل گونه گياهي . زمايش فاكتوريل با طرح كامال تصادفي استفاده شدبراي آناليز آماري داده ها، از آ. شد
و مقايسه ميانگين ها با آزمون دانكن و سطح اطمينان  SASافزار  تجزيه و تحليل آماري داده ها با نرم. بودند) مناطق مرتعي(تكرار  3با ) مرحله

  .انجام شد%  5
  

  نتايج و بحث
  )در ماده خشك ppm(عناصر معدني دو گونه در سه مرحله ) انحراف معيار ±(ـ ميانگين 1جدول 

  
  

        
  

  )در ماده خشك ppm(در مراحل مختلف رشد  عناصر معدني) انحراف معيار ±(ـ ميانگين 2جدول 
           

  
  
  
  

  ).P<0.05(اعداد داراي حروف متفاوت در هر ستون از جداول، داراي تفاوت معني دار هستند *                       
 .Pميزان فسفر و پتاسيم . با هم داشتند) P > 05/0(، ميزان عناصر دو گونه گياهي به جز مس و منگنز، تفاوت معني داري 1طبق نتايج جدول 

divisum  بيش ازA. lagopoides  اما، ميزان سديم، آهن و رويA. lagopoides  بيشتر ازP. divisum مراحل مختلف رشد نيز طبق نتايج . بود
بر تمامي عناصر مورد مطالعه به جز منگنز داشتند، به طوري كه با پيشرفت رشد گياهان، ميزان فسفر، ) P > 05/0(، تاثير معني داري 2جدول 

  . و مس آنها كاهش يافته ولي ميزان آهن و سديم، افزايش يافت پتاسيم، روي
در اين تحقيق، كمتر از نتايج به دست آمده توسط حسين و دوراني  P. divisum، ميزان تمامي عناصر مورد مطالعه در گياه 1طبق جدول 

تفاوت هاي موجود در خاك و شرايط آب و هوايي  بود كه مي تواند به دليل) 2008(، اما بيشتر از گزارش اينام رحيم و همكاران )2008(
در گزارش الجلود و همكاران  A. lagopoidesهمچنين به جز آهن، ميزان عناصر معدني گياه . مناطق مورد مطالعه باشد) بارندگي، دما و غيره(
تفاوت در اين نتايج . يشتر از گزارش حاضر بود، ب)1375(، كمتر از نتايج اين تحقيق بود، اما ميزان فسفر اين گياه در گزارش ابرسجي )2001(

  . نيز احتماالً به دليل اختالفات موجود در آب و هوا و خاك مناطق مذكور مي باشد
 10، 20، 50و % 06/0و  8/0، 25/0سطح كمبود يا حد بحراني فسفر، پتاسيم، سديم، آهن، منگنز، مس و روي براي نشخواركنندگان، به ترتيب 

پتاسيم، سديم، . همچنين، ميزان. بنابراين به جز فسفر و مس، ميزان ساير عناصر هر دو گونه، بيشتر از حد بحراني بود. اشدمي ب ppm 30و 
. آهن و منگنز گونه ها در مراحل مختلف رشد، بيشتر از حد بحراني اما ميزان فسفر و روي، فقط در مرحله رويشي، بيشتر از حد بحراني بود

  .ام مراحل كمتر از حد مذكور بودميزان مس نيز در تم

  گونه  فسفر پتاسيم سديم آهن  منگنز  روي مس
a23/6  b 4/19  a 3/32  b120  b13/0  a24/2  a22/0  P.D 
a71/7  a4/31  a 9/33  a416  a16/1  b23/1  b 17/0  A.L 

  مرحله فسفر پتاسيم سديم آهن  منگنز  روي مس
a4/9  a 2/33  a 3/32  b167  b49/0  a68/2  a31/0  رويشي  
b3/6  ab7/22  a 2/38  a326  a82/0  b61/1  b 19/0  گلدهي  
b1/5  b4/20  a9/28  a310  ab62/0  c91/0  c09/0  بذردهي 
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  )در ماده خشك ppm(مرحله رشد بر ميزان عناصر معدني × ـ اثر متقابل گونه 3جدول 

  مس  روي  منگنز آهن سديم پتاسيم فسفر  مرحله× گونه 

P.D 7/8± 75/0  2/24± 9/1  8/30± 9/4 76±7 1/0±04/0 39/3±17/0 33/0±01/0  رويشي  

P.D 6± 66/0  9/17± 9/1  7/41± 10 170±44 12/0±05/0 28/2±27/0 23/0± 0  گلدهي  

P.D 4± 46/0  2/16± 5/8  5/24± 9/4 112±18 16/0±1/0 05/1±2/0 09/0±03/0  بذردهي  

A.L 10± 8/2  3/42± 12  8/33± 2/9 259±190 88/0±2/0 2/097/1 29/0±02/0  رويشي  

A.L 8/6± 5/1  5/27± 11  8/34± 2/9 483±149 52/1±54/0 95/0±05/0 14/0±03/0  گلدهي  

A.L 2/6± 18/1  6/24± 8/8  3/33± 8/7 506±34 1/1±04/0 78/0±1/0 09/0±03/0  بذردهي  
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Abstract  
This research carried out to investigation and comparision of minerals of Pennisetum divisum and 
Aeluropus lagopoides and those changes during different growth stages as two dominant range plants of 
Bushehr province at three rangeland areas. For this, sampling of plants carried out at three stages 
including vegetative, flowering and fruiting by horticultural scissors. Then, samples were dried and 
grounded and one sample of each area for each plant at each stage was sent to laboratory for determining 
P, K, Na, Fe, Mn, Zn and Cu. Factorial experiment with completely randomized design was used for 
statistical analysis with 2 plants, 3 growth stages and 3 replications (rangeland areas). Results showed that 
mineral contents of plants were significantly different (P<0.05) together, except for Cu and Mn. growth 
stages had significant effect (P<0.05) on all minerals except for Mn. Also, K, Na, Fe and Mn content of 
plants at different growth stages were greater than those critical limits for ruminants but P and Zn content 
of them were more than this limit only at vegetative stage. Cu content at all stages less than critical limit.  
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