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  Spach & Jaub. (Boiss.) aucheri Pulicaria انحصاری و دارویی گونه کولوژیکا نیازهای بررسی
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 چكيده
 (Jaub. & Spach aucheri Pulicaria (.Boiss)نيازهاي اكولوژیک گونه انحصاري و دارویی كالجوک )در این تحقيق، به مطالعه       

و تحليل اصلی گونه شامل بستک، سيرمند و گنو انجام شد. تجزیه ها در سه رویشگاهدر استان هرمزگان پرداخته شد. بررسی

اختالف  %5گيري بجز فراوانی در سطح احتمال پارامترهاي اندازهپارامترهاي رویشگاهی در مناطق مذكور نشان داد كه تمام 

بود. بيشترین  %66گياه در هکتار و  ۲611، %3/5ترتيب دار دارند. متوسط سطح پوشش، تراكم و فراوانی این گونه بهمعنی

اجی و ارتفاع هر گياه در تاجی كل، توليد علوفه در هکتار، تعداد گياه در هکتار، درصد الشبرگ، درصد پوشش تدرصد پوشش

منطقه سيرمند مشاهده شد. بيشترین درصد خاک بدون پوشش در منطقه بستک و بيشترین درصد سنگ و سنگریزه در منطقه 

گيري بجز اسيدیته خاک در و تحليل پارامترهاي خاک مناطق نشان داد كه تمام پارامترهاي اندازهگيري شد. تجزیهگنو اندازه

دار دارند. بيشترین ميزان هدایت الکتریکی، درصد اشباع و سيلت خاک در منطقه بستک بدست ختالف معنیا %5سطح احتمال 

آمد. منطقه سيرمند بيشترین مقدار آهک و شن خاک را داشت. همچنين، بيشترین درصد كربن آلی، ازت و رس خاک در منطقه 

لومی رسیلومی و در منطقه گنو شنیر منطقه سيرمند شنیلومی، دگنو مشاهده شد. بافت خاک در منطقه بستک لومی و شنی

ماه( بهترین زمان برداشت بود. نتایج مطالعات فنولوژي نشان داد كه زمان اوج گلدهی )اواسط اسفند تا اواسط فروردین

 ياهاثر دار بودن و داشتنهاي گلدار این گونه براي مصارف دارویی است. با توجه به انحصاري بودن، اسانسسرشاخه

 ضدميکروبی و همچنين تعليف شدید توسط دام، الزم است توجه بيشتري به این گونه باارزش شود.

 

 .گنو ،سيرمند ،کبست ،حياتی مراحل ،رویشگاه :لیدیک هایواژه
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 مقدمه
 نام با (1 لک)ش وهستانیك پهنریش یا کالجوك گونه

 Spach & Jaub. (Boiss.) aucheri Pulicaria علمی
(1996 Mozaffarian,) از ایران انحصاري هايگونه از یکی 

al. et Mozaffarian, ) است (Asteraceae) اسنیك تيره

 در نيز مهمی بسيار نقش بودن، دارویی برعالوه هك (2020
al. et Assadpour, ) دارد شورك جنوب مراتع در دام تغذیه

 در شورك زكمر و شرق جنوب ،جنوب در گونه این (.2020
 ددار نشكپرا هرمزگان و بوشهر رمان،ك فارس، هاياستان

(1984 Rechinger,.) هايجنس Platychaete و 
Pulicaria ادغام هم در اخيراً و بودند جداگانه جنس دو 

al. et Zarrin, ) اندداده نام تغيير واحد جنس به و شده

 باشدمی گونه 5 داراي Platychaete جنس ایران در (.2010
 .mucronifolia P و .velutina P.، aucheri P گونه سه هك

 و .glaucescens P هايگونه و هستند ایران انحصاري
P.carnosa و افغانستان شورهايك در ایران برعالوه 

 (.al. et Mozaffarian, 2020) دارند نشكپرا نيز ستانكپا
 و مترسانتی ۲5-40 ارتفاع به ايبوته گياهی ،کالجوك گونه

 هايپهك صورتهب زرد، هاگل است. متعدد بسيار هايساقه با
 تقریباً ايزبانه هايگلچه است. منفرد و انتهایی متوسط، نسبتاً

  طول به زي،كمر نرماده هايگلچه از بلندتر بار 3
 هايفندقه ميوه است. دندانه 5 داراي و مترميلی 5/4

 یکتاج داراي جقه و فامايقهوه طولی شيارهاي با اياستوانه
 بلندتر بار دو و کپر 10-1۲ با اي،شرابه و داردندانه عميقاً

 استان در گونه این (.Ghahreman, 0120) است هافندقه از
 بين بندرعباس، پارسيان، باد،آحاجی مناطق در هرمزگان

 و ميناب بشاگرد، ،کبست ،گنو م،کگه ،کچغچاه و تاروم
 آبرفتی رسوبات با همجوار و صاف هايدشت در ،رودان

 تا شنی بافت با ریزدانه رسوبات یا دارسنگقلوه درشتدانه
 روي بر كوهستانی مناطق در همچنين و لومی شنی
et Assadpour ) دارد شنكپرا عمقكم و سبک هايخاک

2018 ,al.1020 ؛ i,fZaei). گونه این هرمزگان استان بوميان 
 نامگذاري بوئنگ بودن معطر و خوش بوي داشتن دليلهب را
 در (.Babakhanlou, & Soltanipoor 2006) اندردهك

 مهمترین هك شده شناسایی يبكتر 7۲ کالجوك گونه اسانس
Javidnia ) هستند (%8/16) بورنئول و (%4/60) ميرتنول آنها

2008 ,al. et.) وجود يبكتر 16 ،کالجوك دانه روغن در 
  (،19%) سااسترولكتارا آنها مهمترین هك دارد
 شناسایی (11%/8) لوپئول و (14%/1) سيتواسترول-گاما

 نيز گياه ميوه اسانس در (.al. et Asgarpanah, 2015) شدند
 (،16%/6) سانكتترا آنها مهمترین هك شده شناسایی يبكتر ۲۲

 استات بورنيل (،%5/7) سانكنونا (،%1/9) فورمات بورنيل
 بودند (%1/6) سانكهگزا و (%3/6) انكنوناد (،5/6%)
(2015 ,al. et Mirzaei). دیگر یبررس در Safaeian و 

 يبكتر 48 کالجوك گونه اسانس از (۲016) ارانکهم
 (،34%/66) ميرتنول هابيكتر مهمترین هك ردندك شناسایی
 استات بورنيل (،%5۲/17) وربنول ترانس (،%17/18) بورنئول

 (۲%/4۲) سينئول-1،8 و (3%/۲9) وربنول-سيس (،31/4%)
 هك دادند نشان نيز (۲017) ارانکهم و Nik-Zabihi بودند.

 در طبيعی تریالكباآنتی منبع کی عنوانبه تواندمی گياه این
 و ادراري مجراي هايعفونت درمان به کمك براي محصوالتی
 .گيرد قرار استفاده مورد سوختگی

Ghanbarian و Yazdanpanah (a۲016) مطالعه در 
 جنوب هايبومکخش در کالجوك گونه فردي شناسیبوم

 شرایط در رویش به قادر گونه این هك دادند نشان فارس
 )بيشينه زیاد دماي و متر(ميلی ۲85 )بيشينه کاند بارندگی

 و سرما مقابل در یكاند البته است، گراد(سانتی درجه 6/49
 تا 543 از ارتفاعی محدوده گياه این دارد. تحمل یخبندان
 و جنوب به رو دامنه هايتجه دریا، سطح از متر 11۲0
 دهد.می ترجيح را %80 تا %7 هايشيب و شرقی جنوب
 است. متغير %۲9 تا %8/15 از گونه این پوششتاج متوسط

 و لومی -شنی بافت داراي بررسی مورد هايرویشگاه کخا
 با است. فقير غذایی عناصر و آلی مواد نظر از و شور غير

 روند هوایی اندام در موجود پروتئين ميزان گياه، سن افزایش
 پروتئين %53/4) حالت بهترین در و دهدمی نشان را اهشیك

 برآورده را دام نياز مورد پروتئين نيز گلدهی( مرحله در
 ايریشه سيستم اسانس، بودن دارا دليلبه گياه، این .كندنمی

 ساقه، و برگ سطح در کرك و چوبی هوایی هاياندام عميق،
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 گياه لی،ك طوربه ند.كمی تحمل را دام چراي فشار خوبیبه
 جنوب کخش و گرم محيط با سازگاري دليلبه ،کالجوك

 و جهرم المرد، الر، هايشهرستان مراتع محدوده )در فارس
 در جذابيت دام، چراي به مقاوم ايبوته رویشی لکش داراب(،
 دارا و سنتی طب در دارویی اربردهايك عسل، زنبور پرورش

 ايگونه بادي، و آبی فرسایش نترلك در باارزش نقشی بودن
 احياي و زاییبيابان با مقابله هايطرح در و است چندمنظوره

 رد.ك استفاده آن از توانمی شورك جنوب نواحی قشالقی مراتع
Soltanipoor و Babakhanlou (۲006) این هايرویشگاه 

 ساالنه بارندگی ميانگين با مناطقی را هرمزگان استان در گونه
 5/۲۲-5/۲7 متوسط حرارت درجه متر،ميلی ۲50-150
 معرفی بيابانی کخشنيمه و گرم اقليم و گرادسانتی درجه

 بررسی در (b۲0۲0) ارانکهم و roSoltanipo .نندكمی
 نامهشيوه براساس ایران انحصاري گياهان حفاظتی جایگاه
 گونه این اشغال تحت سطح طبيعت، از حفاظت جهانی اتحادیه

 استان در آن هايرویشگاه در ميدانی گيرياندازه با را
 در گونه حضور ميزان و يلومترمربعك 3/567 هرمزگان
  ،GeoCAT افزارنرم از استفاده با را آن انتشار محدوده

 و roSoltanipo .ندردك برآورد يلومترمربعك ۲4 و هزار 30
 ی،کخش به مقاوم ايگونه را کالجوك (۲016) ارانکهم

 به هك ردهك معرفی فقير هايکخا در استقرار به قادر و خوشبو
 پوششی گونه زیبا، زردرنگ و زیاد هايگل داشتن علت

 است. شهري سبز فضاي در استفاده براي مناسبی
 و محيطی عوامل با ارتباط در یکفنولوژی مطالعات بررسی

 ها،گونه گياهیزیست کدر به هك است مباحثی از اقليمی،
 جوامع در هاگونه متقابل هاياثر و اقليم-گونه متقابل روابط
 تغييرات (.al. et Rashvand, 2014) ندكمی کمك گياهی
 تنوع ایجاد باعث ها،گونه بين رقابت و هوا و آب فصلی

Branzi Puppi & ) است شده گياهان در یکفنولوژی

1992 Zanotti,.) مراحل داراي گياهی هايگونه هكییآنجا از 
 زمانی در هاگونه از کی هر بنابراین ،هستند متفاوتی فنولوژي
 خاصی زمان در و بوده برداشت آماده رویش دوره از خاصی

 تورهايكفا از یکی رو،ازاین شود. متوقف آن برداشت باید نيز
 مطالعه مرتع، از برداريبهره مناسب زمان تعيين در تأثيرگذار

 و Tireshabankareh Najafi .است گياهان فنولوژي
 در کالجوك گونه حياتی مراحل بررسی در (۲013) ارانکهم

 مراحل بين هك دادند نشان ،هرمزگان استان جونگان منطقه
 براساس بررسی مورد هايسال در گونه این حياتی مختلف
 در دارد. وجود تفاوت بارندگی نشكپرا و مقدار تغييرات

 گياه رشد شروع ترمناسب توزیع و بيشتر بارندگی با هايسال
 از ترطوالنی رویشی دوره طول ضمن در شود.می آغاز زودتر
arifJaf  .(,Ehsani 2017) تاس زایشی مراحل

Takhtineghad مراحل بررسی در (۲018) ارانکهم و 
 استان دهگين آبخيز حوضه در کالجوك گونه حياتی

 طول و پایان شروع، زمان بين هك دادند نشان هرمزگان
 براساس بررسی مورد هايسال در زایشی و رویشی هايدوره

 طوربه دارد. وجود تفاوت بارندگی نشكپرا و مقدار تغييرات
 شرایط و بارندگی شروع از تابعی گونه فنولوژي مراحل لیك

 کخن و بارش شروع با هك طوريهب ،است منطقه هوایی و آب
 ودكر و خزان دوره و شودمی آغاز رویشی رشد هوا شدن

 سال سه هر در است. همزمان گرما شروع با گياه هايفعاليت
 و روزه 40 ثركحدا تأخري و تقدم با رویشی رشد آماربرداري

 مرحله .شد شروع آذر و آبانماههاي  در هابارندگی شروع با
 اواسط تا و شودمی شروع ماهبهمن اوایل از گونه این گلدهی

 تا بذر يلکتش شروع مرحله ند.كمی پيدا ادامه ماهاردیبهشت
 خردادماه اواسط تا ماهفروردین اواسط از نيز بذر رسيدن پایان
 تا خردادماه اواخر در بذر ریزش مرحله نيز و داشته ادامه
 مجموع در گونه این نهایت در و گرددمی ميلکت تيرماه اوایل

al. et Assadpour, ) رودمی ودكر به تيرماه اواسط تا اوایل در

2019). Ghanbarian و Yazdanpanah (b۲016) مطالعه در 
 نشان فارس جنوب هايبوم کخش در کالجوك گونه فنولوژي

 آغاز المرد( و الر )در اسفندماه اواسط از گونه رویش هك دادند
 ادامه جهرم( و داراب )در ماهاردیبهشت اوایل تا و شودمی
 ادامه خرداد اواسط تا ماهاردیبهشت اوایل از گلدهی یابد.می

 ادامه تابستان اوایل تا بهار اواخر از بذردهی هدور و دارد
 ترپایين هايعرض در بذرها ریزش تيرماه، دوم هنيم از یابد.می

 ارتفاعات در و شودمی آغاز است، شدیدتر تابستان گرماي هك
 مردادماه اواسط از سپس یابد.می ادامه مردادماه اواسط تا باالتر
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 آغاز ودكر دوره رویشگاه بر مكحا شدید یکخش و گرما دليلبه
 یابد.می ادامه اسفندماه اوایل تا و شودمی

 گونه اهميت و ارزش به توجه با پژوهش، این در
 همچنين و ايتغذیه دارویی، مختلف هايجنبه از کالجوك

 نيازهاي بررسی ضمن سبز، فضاي زیباسازي در آن ارزش
 نيز رویش فصل طول در گياه رشدي مراحل ی،کولوژیكا

 شد. مطالعه

 

 
 Pulicaria aucheri (Boiss.) Jaub. & Spach)) کالجوک گونه -۱ لکش

Figure 1. Pulicaria aucheri (Boiss.) Jaub. & Spach 
 

 
 هرمزگان استان در  Pulicaria aucheri)) کالجوک گونه بررسیمورد  مناطق مکانی موقعیت -2 شکل

Figure 2. Location of the studied areas for Pulicaria aucheri in Hormozgan province 
  

 هامواد و روش
 مطالعه مورد محدوده نتخابا

 سيرمند استان، غرب درک بست منطقه سه در بررسی این
 شد انجام هرمزگان استان زكمر در گنو و استان شمال در

 گونه هك بود این منطقه، سه این انتخاب علت (.۲ لک)ش
 انکام بنابراین، دهدمی تيپ يلکتش مناطق این درک الجوك

 از برخی داشت. وجود رویشگاهی مطالعات انجام
 است. شده داده نشان 1 جدول در مناطق این هايویژگی
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 هواشناسی ایستگاه ازک بست منطقه هوایی و آب اطالعات
 ایستگاه از سيرمند منطقه هوایی و آب اطالعات ،کبست

 از گنو منطقه هوایی و آب اطالعات و آبادحاجی هواشناسی
 .گرفته شد سرخون هواشناسی ایستگاه

 

 مطالعه مورد مناطق اکولوژیکی و جغرافیایی هایویژگی -۱ جدول

Table 1. Geographical and ecological characteristics of the studied areas 

Distance from the center 

of province (km) 
Altitude 

(m) 
Average 

temperature (˚C) 
Average maximum 

temperature (˚C) 
Average minimum 

temperature (˚C) 
Total 

rainfall 

(mm) 

Region 

180 450 23.6 31.8 15.3 201.3 Bastak 
160 750 23.7 35.4 12.1 211.5 Sirmand 
35 600 28.8 40.7 17.6 240.3 Geno 

 ... -۱ جدول دامها

Continued table 1. … 
Climate 

(Dumarten) 
Number of icy 

days  
Evaporation & 

transpiration 

potential (mm) 

Absolute 

maximum 

temperature (˚C) 
Absolute minimum 

temperature (˚C) 
Relative 

humidity (%)  Region 

Warm and dry 0 3330.3 47.8 -4.8 42 Bastak 
Warm and dry 4 3550.8 42 7- 34 Sirmand 
Warm and dry 0 3382.5 40.7 17.6 76.6 Geno 

 ... -۱ جدول دامها

Continued table 1. … 
Longitude Latitude Slope (%) Aspect Vegetative type Region 

54˚ 27ʹ  11ʺ 27˚ 22ʹ  10ʺ 20 East-West Pulicaria aucheri + Gymnocarpus decander Bastak 
56˚ 21ʹ  40ʺ 27˚ 59ʹ  01ʺ 10 East-West Pulicaria aucheri + Gymnocarpus decander+ 

Zygophyllum atriplicoides Sirmand 
56˚ 14ʹ  30ʺ 27˚ 23ʹ  23ʺ 60 North-South Pulicaria aucheri + Convolvolus spinosus+ 

Helinthemum lippii Geno 

 

 بررسی روش
 گياهان ليهك ابتدا گياهی، پوشش از آماربرداري از قبل
 در ،آنها كردن کخش از پس و آوريجمع منطقه در موجود

 طبيعی منابع و شاورزيك آموزش و تحقيقات زكمر هرباریوم
 شناسایی براي گرفتند. قرار شناسایی مورد هرمزگان، استان
al et Assadi,. 1988-) ایران فلور از گياهی، هايگونه

 هرباریوم و (,Rechinger 1963-6200) اکایراني فلورا (،2016
 هرمزگان طبيعی منابع و شاورزيك آموزش و تحقيقات زكمر

 -تصادفی روش به گياهی پوشش از بردارينمونه .شد ستفادها
 هايپالت داخل در (،Abedi, & Arzani 2015) کسيستماتي

 این براي شد. انجام خطی هايتکترانس امتداد در مستقر
 به تکترانس پنج محيطی، تغييرات شيب به توجه با و منظور

 هر روي بر سپس شد. زده متر 750 عرض و يلومترك 6 طول
  در متر ۲ ابعاد به سانکی فواصل با پالت شش ،آنها از کی

 سطح حداقل روش به پالت ابعاد تعيين .گردید مستقر متر ۲
 در و پالت 30 ی،کولوژیكا واحد هر در مجموع در شد. تعيين

  شد. استفاده مطالعه مورد منطقه سه براي پالت 90 مجموع
 از کی هر در بردارينمونه هکشب استقرار از پس

 پوشش درصد و هاپایه تعداد فراوانی، ،یکولوژیكا واحدهاي
 رشد و هاپالت داخل در واقع هايگونه از کی هر تاجی
 گيرياندازه شد. گيرياندازه پژوهش مورد گونه جاري سال

 طریق از فراوانی .شد انجام گلدهی مرحله در پارامترها ليهك
 طریق از هاپایه تعداد ،هاپالت در گونه غياب و حضور

 تخمين نظري، برآورد طریق از آنها تاجی پوشش و شمارش



 بررسی نیازهای اکولوژیک گونه دارویی ...  86

 

 از نيز پژوهش مورد گونه جاري سال رشد مقدار شد. زده
 هر در هکاین ضمن گردید. گيرياندازه توزین و قطع طریق
 سنگریزه، و سنگ درصد ل،ك تاجی پوشش درصد پالت،
 در .شد گيرياندازه نيز الشبرگ درصد و لخت کخا درصد

 نشكپرا بر محيطی عوامل اثر بررسی براي تحقيق، بعدي گام
 کخا نمونه کی ها،پالت از کی هر از ،پژوهش مورد گونه

 برداشت گياه دوانیریشه عمق تا ب(كمر )نمونه اررکت سه با
 از برخی آزمایشگاه، به هانمونه انتقال از پس و گردید

 )با کخا بافت :شامل آنها شيميایی و یکفيزی خصوصيات
 از مخلوطی هك لگانك محلول از استفاده و هيدرومتر روش
 )در کخا اسيدیته است(، سدیم ربناتك و فسفاتپلی سدیم

 و ماندن خود حال به شب کی از بعد و کخا اشباع عصاره
 درصد یا شوندهخنثی مواد درصد متر(،pH دستگاه با قرائت

 از استفاده با باز و اسيد برگشتی تيتراسيون روش )با کآه
 فسفر نرمال(، کی سود و کلریدریك اسيد هايمحلول

 عصاره از استفاده با اولسن روش از استفاده )با جذبقابل
 طول در تروفتومترکاسپ با قرائت و نرمال نيم سدیم ربناتکبي

 از استفاده )با جذبقابل پتاسيم نانومتر(، 7۲0 موج
 فتومتر(، فليم با قرائت و نرمال کی آمونيم استات گيرعصاره

 روش با کبال -یکوال روش از استفاده )با آلی ربنك
 از استفاده با ءاحيا و سيداسيونكا و برگشتی تيتراسيون

 روماتكبی مجاورت در غليظ کسولفوری اسيد نندهكسيدكا
 در سولفات فروآمونيم محلول با تيتراسيون و پتاسيم

 استفاده با لك نيتروژن و فرو( ارتوفنانترولين معرف مجاورت
 غليظ کسولفوری اسيد با سوزاندن )روش جلدالك روش از
 مس، سولفات شامل هاسولفات مخلوط مجاورت در

 جلدال(ك دستگاه با قرائت بعد و سلنيم و پتاسيم سولفات
 ؛Behbahizadeh, & Ehyaei Ali 1997) شدند گيرياندازه
1993 Behbahizadeh, & Ehyaei Ali.) استفاده با هاداده 

 با هاميانگين و شد تحليل و تجزیه SAS 9.1 افزارنرم از
 شدند. مقایسه %5 سطح در نکدان آزمون

 با دارمعنی و اثرگذار محيط متغيرهاي ارتباط بررسی براي
 آناليز غيرخطی، و خطی مناسب روش انتخاب و گياهی پوشش
correspondence Detrended ) شده گيريقوس تطبيقی

DCA analysis;) هاي)داده گياهی پوشش هايداده روي بر 
 طول به توجه با گردید. مشخص گرادیان طول و انجام پاسخ(،
 آناليز روش از بود(، چهار از بزرگتر هك) اول محور گرادیان
Analaysis; Correspondance Canonial ) متعارفی تطبيقی

CCA) ارتباط، این در شد. استفاده غيرخطی روش عنوانبه 
 ماتریس دو در محيطی، عوامل و گياهی پوشش هايداده

 در گياهی هايگونه شامل اوليه ماتریس هك گردید خالصه
 شامل ثانویه ماتریس و ها()پالت بردارينمونه واحدهاي

 کولوژیكا واحدهاي از کی هر با مرتبط محيطی عوامل
Smilauer, & Leps ) بود رویشی( نواحی در معرف هايانک)م

 براي جلو به رو انتخاب از خطا اهشك براي همچنين (.2003
,Palmer ) شد استفاده محيطی متغيرهاي مهمترین انتخاب

 روش، این زا استفاده با اطالعات وتحليلتجزیه در (.1993
 شرایط تحت ها،داده سازيشبيه طریق از هاگونه تغييرات شيب

 بين رابطه داريمعنی و بررسی محيطی، تورهايكفا مختلف
 با محيطی متغيرهاي از آمدهبدست محورهاي و ايگونه يبكتر

Ter ) شد بررسی ارلوك مونت جایگشت آزمون از استفاده

1987 Braak,.) به گياهی هايگونه پاسخ بينیپيش براي 
 شد استفاده یافتهتعميم افزایشی مدل از محيطی عوامل تغييرات

(2002 .,al et Bakkenes1991 ؛ Mitchell, & Yee؛ 
2004 Koedam, & Godefroid2012 ؛ .,al et Traoré.) 
 معيار از ها،گونه ردکعمل بر اثرگذار متغيرهاي بنديرتبه براي

 (.,Akaike 1974) شد استفاده کائيكآ اطالعاتی

 مختلف فواصل در گياه، حياتی هايفعاليت بررسی رايب
 گونه هايرویشگاه به ،1398 تا 1396 هايسال طی زمانی
 پایان و آغاز :شامل رشد مختلف مراحل و شد مراجعه نظر مورد

 مرحله پایان و آغاز گلدهی، مرحله پایان و آغاز رویشی، مرحله
 و ودكر مرحله و گياه شدن کخش و بذر ریزش بذر، رسيدن
 در گياهی پایه 10 منظور، این براي گردید. ثبت زمستانه خوابه

 هکپي شده، انتخاب گياهان مجاورت در و انتخاب رویشگاه
 تعداد یقه، قطر ارتفاع، نظر از منتخب گياهان .شد نصب دارشماره
 اطالعات بودند. مشابهی وضع داراي شادابی و زاگل هايشاخه
 در روزه 15 زمانی مقاطع در گونه این فنولوژي مراحل به مربوط
 شد ثبت زایشی مرحله در روزه 7 و رویشی مرحله
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(2013 .,al et Baghestani.) تعيين براي هك شودمی یادآوري 
 در شده انجام مشاهدات رشدي، مراحل از کی هر آغاز تاریخ

 دیاگرام نهایت در است. بوده توجه مورد نيز رویشگاه لك
  شد. ترسيم کآمبروترمي منحنی با انطباق در گياه یکفنولوژی

 

 نتایج
  گونه نشکپرا مناطق رویشگاهی ویژگی

 هايشهرستان و مناطق در aucheri Pulicaria هونگ
 صورتبه پارسيان شهرستان بجز هرمزگان استان مختلف

 استان نقاط از برخی در گونه این دارد. رویش همسان غير
 یکی صورتبه و است ايمالحظه قابل پوشش درصد داراي

 برخی در و شده ظاهر مراتع در غالب و عمده هايگونه از
 مختلف هايتيپ در همراه گونه صورتبه هاقسمت از

 سطح در گياهی گونه این (.3 لک)ش شودمی دیده گياهی

 ،tortilis Acacia گياهی هايگونه با هرمزگان استان
lycioides Amygdalus، spinosus Convolvolus، 
decander Gymnocarpos، olivieri Cymbopogon، 

monacantha Cornulaca،  Zygophyllum

atriplicoides، salicornica Hammada،  Anvillea

garcini، aucheri Gaillonia، christi-spina Ziziphus، 
cuneifolia Taverniera و  Convolvolus

acanthocladus دهدمی تيپ يلکتش مختلف هايحالت در. 
 شناسایی گياهی گونه 114 مطالعه مورد هايرویشگاه در

 و بوده تيره 34 به مربوط گياهی گونه تعداد این شد.
 گونه، 19 با Asteraceae هايتيره به متعلق هاگونه بيشترین

Poaceae گونه، 1۲ با Fabaceae هايتيره و گونه 8 با 
Convolvulaceae، Euphorbiaceae و miaceaeLa هر 

 (.۲ )جدول بودند گونه 6 با یک

 

 

 & Assadpour) مطالعهمورد  مناطق و هرمزگان استان در  Pulicaria aucheri)) کالجوک گونه انتشار مناطق -3 شکل

Soltanipoor, 2017) 

Figure 3. Distribution areas of Pulicaria aucheri in Hormozgan province and the studied areas (Assadpour & 

Soltanipoor, 2017) 
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 Pulicaria aucheri)) کالجوک گونه پراکنشمناطق  گیاهان کوروتیپ و رویشیشکل  علمی، نام -2 جدول
Table 2. Scientific name, vegetative form, and corotype of plants in the distribution areas of Pulicaria aucheri  

Family Chorotype Life Form Sirmand Bastak Geno Species 

Acanthaceae SS He   * Blepharis ciliaris (L.) B.L. Burtt. 

Aizoaceae M,SS Th (He) * * * Aizoon canariense L. 

Amaranthaceae IT,SS Ch * * * Aerva persica (Burm. f.) Merrill 

Anacardiaceae IT Ph   * Pistacia atlantica Desf. 

Anacardiaceae IT Ph   * Pistacia khinjuk Stocks 

Asclepiadaceae SS Ph  *  Calotropis procera (Ait.) Ait. f. 

Asclepiadaceae SS Ph  * * Pergularia tomentosa L. 

Asclepiadaceae SS Ph  * * Periploca aphylla Decne. 

Boraginaceae SS,IT Th *   Gastrocotyle hispida (Forssk.) C.B.Clarke 

Boraginaceae IT,SS Ch * *  Heliotropium bacciferum Forssk. 

Boraginaceae IT Th * * * Nonnea caspica (Willd.) G. Don. 

Boraginaceae IT Th (He)  *  Onosma stenosiphon Boiss. 

Boraginaceae SS (He) Th   * Trichodesma africanum (L.) R.Br. 

Caesalpiniaceae SS Ch  *  Cassia italica (Miller)F.W. Andrews 

Capparaceae IT, SS Th  * * Cleome quinquenervia DC. 

Caryophyllaceae IT Th   * Gipsophyla pilosa Hudson 

Caryophyllaceae SS Ch * * * Gymnocarpus decander Forssk. 

Caryophyllaceae IT,M Th * * * Silene apetala Willd. 

Caryophyllaceae SS Th * * * Spergula falax (Lowe) E.H.L. Krause 

Chenopodiaceae Cosm Th * *  Chenopodium album L. 

Chenopodiaceae Cosm Th * *  Chenopodium murale L. 

Chenopodiaceae SS,IT Ch  *  Cornulaca monacantha Delile 

Chenopodiaceae IT,SS Ph * *  Hammada salicornica (Moq.) Iljin 

Chenopodiaceae IT He * * * Noaea mucronata (Forssk.) Aschers & 
Scheweinf. 

Cistaceae IT,M,SS Th  * * Helianthemum ledifolium (L.) Miller 

Cistaceae M,SS Ch  * * Helianthemum lippii (L.) Pers. 

Cistaceae ES,IT,M Th  * * Helianthemum salicifolium (L.) Miller 

Asteraceae Ch M,SS * * * Anvillea garcini (Burm.) DC. 

Asteraceae IT Ch   * Artemisia sieberi Besser 

Asteraceae IT,SS Th * * * Asteriscus pygmaeus Coss. & DU. 

Asteraceae IT,M Th * * * Atractylis cancellata L. 

Asteraceae IT,SS He * * * Carthamus oxyacantha M.B. 

Asteraceae IT,SS Th * * * Centaurea bruguierana (DC.) Hand.-Mzt. 

Asteraceae IT Ch   * Cousinia stocksii C.Winkl. 

Asteraceae ES,IT,M Th   * Crepis foetida L. 

Asteraceae IT Th   * Crepis kotschyana (Boiss.) Boiss. 

Asteraceae IT,M Th   * Crupinia crupinastrum (Moris.) Vis. 

Asteraceae IT,SS He   * Echinops gedrosiacus Bornm. 
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 ...2 جدولادامه 
Continued Table 2. … 

Family Chorotype Life Form Sirmand Bastak Geno Species 

Asteraceae IT,SS He  * * Francoeuria undulate (L.) Lack 

Asteraceae SS Ch * *  Grantia aucheri Boiss. 

Asteraceae IT,SS He   * Helichrysum leucocephallum Boiss. 

Asteraceae IT He   * Phagnalon nitidum Fresen 

Asteraceae IT He   * Scariola orientalis (Boiss.) Sojak 

Asteraceae IT G.t   * Scorzonera papposa DC. 

Asteraceae IT,SS Th * * * Senecio flavus (Decne.) Schultz-Bip. 

Asteraceae IT,M,SS Th * * * Senecio glaucus L. 

Convolvulaceae IT, M, SS He (Th)  *  Cressa cretica L. 

Convolvulaceae IT,SS Ch * * * Convolvulus spinosus Burm. 

Convolvulaceae Cosm He   * Convolvulus arvensis L. 

Convolvulaceae SS He   * Convolvulus glomeratus Choisy. 

Convolvulaceae SS Ch   * Convolvulus sericeus Burm. 

Convolvulaceae IT,SS Ch * * * Convolvulus virgatus Boiss. 

Brassicaceae IT Th   * Alyssum marginatum Steud. ex Boiss. 

Brassicaceae IT, SS He * *  Fortuynia garcinii (Burm.) Shuttlew. 

Brassicaceae IT,SS Th (He) * * * Mathiola flavida Boiss. 

Brassicaceae M,SS Th * * * Notoceras bicorn (Aiton) Amo 

Cucurbitaceae M,SS He * *  Citrullus colocynthis (L.) Schrader 

Dipsacaceae IT Th   * Scabiosa flavida Boiss. & Hausskn. 

Euphorbiaceae IT,SS He * * * Andrachne aspera Spreng. 

Euphorbiaceae IT,SS He * * * Andrachne merxmulleri Rech.f. 

Euphorbiaceae IT,M,SS He (Th) * * * Andrachne telephioides L. 

Euphorbiaceae IT,M Ch  *  Chrozophora obliqua (Vahl) Juss. ex Spreng. 

Euphorbiaceae SS Ch * * * Euphorbia larica Boiss. 

Euphorbiaceae IT,SS Th   * Euphorbia osyridea Boiss. 

Geraniaceae IT,M Th * * * Erodium cancellata (L.) Ľ Her. 

Geraniaceae ES,IT,M,SS Th (He) * * * Erodium cicutarium (L.) Ľ Her. 

Geraniaceae ES,IT Th * * * Geranium collinum Steph. ex Willd. 

Geraniaceae IT,SS Th * * * Geranium mascatense Boiss. 

Geraniaceae SS Th * * * Geranium trilophum Boiss. 

Poaceae SS Th * *  Aristida adscensionis L. 

Poaceae IT Th   * Bromus danthoniae Trin. 

Poaceae IT,M,SS Th   * Bromus fasciculatus Presl 

Poaceae ES,IT Th   * Bromus rubens L. 

Poaceae M,SS He (Th)  *  
Cenchrus pennisetiformis Hochst. & Steud. ex 

Steud. 
Poaceae SS He (G.r)  * * Chrysopogon aucheri (Boiss.) Stapf 

Poaceae SS He * * * Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor 

Poaceae SS He * * * Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf 
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 ...2 جدولادامه 
Continued Table 2. … 

Family Chorotype Life Form Sirmand Bastak Geno Species 

Poaceae M,SS Th   * Eragrostis cilianensis (All.) Vign. Lut. 

Poaceae IT, M,SS Th * * * Stipa capensis Thunb. 

Poaceae IT,SS TH * * * Stipagrostis hirtigluma (Steud.) De Winter 

Poaceae IT,M,SS He * * * Stipagrostis plumosa (L.) Munro ex T. Andres 

Lamiaceae IT,SS Ch   * Otostegia persica (Burm.) Boiss. 

Lamiaceae SS Ch * * * Salvia aegyptiaca L. 

Lamiaceae SS Ch *  * Salvia santolinifolia Boiss. 

Lamiaceae IT,SS He *  * Salvia sharifii Rech.f. & Esfand. 

Lamiaceae IT Ch   * Teucrium orientale L. 

Lamiaceae IT,M Ch * * * Teucrium polium L. 

Liliaceae M,SS Th * * * Asphodelus tenuifolius Cav. 

Menispermaceae SS Ph * * * Coccolus pendulus (J. R. & G. Forst.) Diels 

Mimosaceae SS Ph  *  Acacia ehrenbergiana Hayne. 

Mimosaceae SS Ph  *  Prosopis cineraria (L.) Druce 

Mimosaceae SS Ph  *  Prosopis Juliflora (Swartz) DC. 

Fabaceae IT,SS Ph   * Astragalus fasciculifolius Boiss. 

Fabaceae IT Ch   * Ebenus stellata Boiss. 

Fabaceae IT,M Th   * Hippocrepis unisiliquosa L. 

Fabaceae IT,M,SS Th   * Medicago laciniata (L.) Miller 

Fabaceae ES,IT,M,SS Th   * Medicago minima (L.) Bartalini 

Fabaceae Cosm Th   * Medicago polymorpha L. 

Fabaceae SS Ch  *  Taverniera cuneifolia (Roth) Arn. 

Fabaceae SS Ch  *  Taverniera spartea (Burnm.f.) DC. 

Plantaginaceae SS,M, 
IT,ES Th  *  Plantago ovata Forssk. 

Primulaceae ES,IT,M Th * * * Anagalis arvensis L. 

Resedaceae IT,M,SS Th * * * Reseda arabica Boiss. 

Rhamnaceae SS Ph * * * Ziziphus spina- christi (L.) Willd. 

Rubiaceae SS Ch * * * Gailonia aucheri Jaub. & Spach 

Rubiaceae SS Ch * * * Gailonia crucianelloides Jaub. & Sp. 

Rutaceae IT,SS He   * Haplophyllum tuberculatum (Forssk.) Juss. 

Scrophulariaceae SS Th *   Schweinfurthia papilionacea Burm. 

Solanaceae IT,SS Ph  * * Lycium shawii Roemer & Schultes 

Urticaceae IT,M, SS Th (He)  *  Forsskaolea tenacissima L. 

Zygophyllaceae IT,SS He * * * Fagonia bruguieri DC. 

Zygophyllaceae SS He * * * Fagonia indica Burm.f. 

Zygophyllaceae SS, IT,ES, Th (He) * * * Tribulus terrestris L. 

Zygophyllaceae IT,SS Ph   * Zygophyllum atriplicoides Fisch & C.A.Mey 
*Life form: Th (Therophyte), Ch (Chamaephyte), He (Hemichryptophyte), Ph (Phanerophyte), and G (Geophyte). Corotype : SS (Saharo-Sindian), IT 
(Irano-Touranian), M (Mediteranian), ES (Euro-Siberian), and Cosm (Cosmopolitan). 
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 کالجوک گونه رویشگاهی هایویژگی
 مورد مناطق در رویشگاهی پارامترهاي وتحليلتجزیه

 بجز گيرياندازه پارامترهاي تمام هك داد نشان بررسی
 درصد نبيشتری .دارند دارمعنی اختالف %5 سطح در فراوانی
 در هپای تعداد تار،که در علوفه توليد ل،ك تاجیپوشش

 هر ارتفاع و تاجی پوشش درصد الشبرگ، درصد تار،که
 بدون کخا درصد بيشترین بود. سيرمند منطقه در پایه

 سنگریزه و سنگ درصد بيشترین و کبست منطقه در پوشش
  (.3 )جدول شد گيرياندازه گنو منطقه در

 مطالعه مورد مناطقک خا خصوصیات
وتحليل پارامترهاي خاک در مناطق مورد بررسی تجزیه

گيري بجز اسيدیته خاک نشان داد كه تمام پارامترهاي اندازه
دار دارند. بيشترین ميزان هدایت اختالف معنی %5در سطح 

سيلت خاک در منطقه بستک،  الکتریکی، درصد اشباع و
بيشترین مقدار آهک و شن خاک در منطقه سيرمند و بيشترین 
درصد كربن آلی، ازت و رس خاک در منطقه گنو بود. بافت 

لومی، در منطقه سيرمند خاک در منطقه بستک لومی و شنی
 (.4لومی بود )جدول رسیلومی و در منطقه گنو شنیشنی

 

  Pulicaria aucheri)) کالجوک گونه مطالعاتی منطقه سه در رویشگاهی خصوصیات و رویشی صفات میانگین مقایسه -3 جدول
Table 3. Means comparison of vegetative traits and habitat characteristics in three Pulicaria aucheri areas 

studied  

Abundance 

(%) 
Production 

(gr) 
Height 

(cm) 

Density 

(No. of 
-plants.ha

)1 

Canopy 

coverage 

(%) 

Stones and 

gravels (%) 
Bare soil 

(%) 
Litter 

(%) 
Total canopy 

coverage (%) Region 

66.6 a 158 b 13.6 c 2333 b 6.1 a 48.2 b 32.4 a 2.4 b *b 17 Bastak 
66.3 a 205 a 18.4 a 3250 a 6.5 a 61.9 a 12.5 b 5.2 a 20.1 a Sirmand 
66.6 a 158 b 15.3 b 2250 b 3.4 b 67.9 a 11.4 b 3.8 ab 16.6 b Geno 

*In each column, the means with at least one common letter are not significantly different (LSD test) at 5% probability level. 
 

  (Pulicaria aucheri) کالجوک گونه مطالعاتی منطقه سه در خاکمقایسه میانگین صفات  -4 جدول
Table 4. Means comparison of soil characteristics in three Pulicaria aucheri areas studied  

Soil saturation 

(%) pH EC 
Organic carbon 

(%) 
Neutralizing 

materials (%) 
Sand 

(%) 
Silt  
(%) 

Clay  
(%) 

N  
(%) 

Region 
42.7 a 7.7 a 2.6 a 0.21 c 46.3 b 52 b 32 a 16 b *b 0.02 Bastak 
26.6 b 7.9 a 1.2 b 0.36 b 54.1 a 59 a 27 b 14 b 0.03 b Sirmand 
37.5 ab 7.6 a 1.6 b 0.63 a 47.5 b 46 c 27 b 27 a 0.06 b Geno 

*In each column, the means with at least one common letter are not significantly different (LSD test) at 5% probability level. 
 

 محیطی عوامل با گونه نشکپرا روابط
 با دارمعنی و اثرگذار محيطی متغيرهاي ارتباط بررسی براي
 آناليز غيرخطی، و خطی مناسب روش انتخاب و گياهی پوشش
 گرادیان طول و انجام هاداده روي بر شده گيريقوس تطبيقی
 محور طول به توجه با ،بنابراین آمد. بدست ۲5/4 اول محور
 در مؤثر عوامل تعيين براي متعارفی تطبيقی آناليز روش از اول،
 تمامی گرفتن نظر در با شد. استفاده گياهی جوامع نشكپرا

 نظر در و نندهكمحدوده متغير عنوانبه شده انتخاب متغيرهاي
 این تأثير حذف و همراه متغير عنوانبه انیکم همبستگی گرفتن
 این لك از %5/10 ذكرشده مدل گياهی، پوشش تغييرات بر متغير

 هايپيچيدگی به توجه با مقدار این هك كندمی بيان را واریانس

 با اول محور رسد.می نظربه مطلوب طبيعی، جوامع در موجود
 و ۲۲/0 ویژه مقدار با دوم محور و %7۲/3 و ۲7/0 ویژه مقدار

 خطا، این اهشك براي نند.كمی توجيه را تغييرات لك از 76/6%
 محيطی متغيرهاي مهمترین انتخاب براي جلو، به رو انتخاب از

 روش، این زا استفاده با اطالعات وتحليلتجزیه در شد. استفاده
 شرایط تحت ها،داده سازيشبيه طریق از هاگونه تغييرات شيب

 بين رابطه داريمعنی و بررسی محيطی، تورهايكفا مختلف
 با محيطی متغيرهاي از آمده بدست محورهاي و ايگونه يبكتر

 عوامل شد. بررسی ارلوك مونت جایگشت آزمون از استفاده
 جلو به رو انتخاب از حاصل ايگونه يبكتر تغييرات در ثرترؤم

 است. شده داده نشان 5 جدول در متعارفی تطبيقی آناليز روش در
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  Pulicaria aucheriمتعارفی تطبیقی آنالیز در جلو به رو انتخاب از حاصل گیاهی پوشش تغییرات در ثرؤم عوامل -5 جدول
Table 5. Effective factors in vegetation changes resulting from forward selection in conventional comparative 

analysis in Pulicaria aucheri  
The value of the probability level 

obtained from the Monte Carlo 

permutation test 

Test statistics calculated for the 

significance of focal axes 
Contribution  

(%) 
Explains  

(%) 
Selected variable 

0.002 2.5 12.7 3.3 Slope (%) 

0.002 2.2 11.1 2.9 Bare soil (%) 

0.008 2 9.6 2.5 Silt (%) 

0.050 1.5 7.3 1.9 Geographical 

directions 

 

 براساااس متعاارفی  تطبيقاای بنادي رسااته از حاصال  نتاایج 
 فاصاله  ميزان است. شده ارائه 4 لکش در دوم و اول محورهاي

 اسات  رابطه ضعف یا شدت بيانگر مختصات، محورهاي از نقاط
 باشاد،  كوچکتر محور با آنها زاویه و بزرگتر بردار طول هرچه و

 و بيشاتر  محورهاا  با گياهی هايگونه و تورهاكفا بين همبستگی

 براسااس  اسات.  ترقوي محورها معرف خصوصيات با آن رابطه
 Slope رویشاگاه(،  لخت کخا )درصد Bs عامل چهار 4 لکش

 )درصاد  Silt و جغرافياایی(  )جهاات  Aspect شايب(،  )درصد
 هستند. گونه نشكپرا در مؤثر اصلی عوامل (کخا سيلت

 
  Pulicaria aucheri)) کالجوک گونه اکولوژیک عوامل با ارتباط در گیاهی هایگونه توزیع -4 شکل

Figure 4. Distribution of plant species in relation to ecological factors n Pulicaria aucheri  
Bare soil: percentage of bare habitat soil, Slope: percentage of slope, Aspect: geographical directions, and Silt: percentage of soil silt 

(Arsi=Artemisia sieberi Besser ; Tepo=Teucrium polium L. ; Tacu= Taverniera cuneifolia (Roth) Arn. ; Eula= Euphorbia larica Boiss. ; Saae= Salvia 
aegyptiaca L. ; Euos= Euphorbia osyridea Boiss. ; Chau= Chrysopogon aucheri (Boiss.) Stapf ; Cospi=Convolvulus spinosus Burm. ; Heli= 

Helianthemum lippii  (L.) Pers. ; Covi= Convolvulus virgatus Boiss. ; Heba= Heliotropium bacciferum Forssk.; Sasa= Salvia santolinifolia Boiss. ; 

Anga= Anvillea garcini (Burm.) DC. ; Gaau= Gailonia aucheri Jaub. & Spach ; Grau= Grantia aucheri Boiss. ; Asfa= Astragalus fasciculifolius 
Boiss.; Gyde= Gymnocarpus decander Forssk.; Assp= Astragalus sp.; Sama= Salvia macilenta; Gacr= Gailonia crucianelloides Jaub. & Sp. ; Cost= 

Cousinia stocksii C.Winkl. ; Hatu= Haplophyllum tuberculatum (Forssk.) Juss.; Anse= Anabasis setifera Moq.; Zyat= Zygophyllum atriplicoides 

Fisch & C.A.Mey ; Cyol= Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor  ; Andte= Andrachne telephioides L. ; Zispi= Ziziphus spina- christi (L.) Willd. ; Fain= 
Fagonia indica Burm.f. ; Hasa=Hammada salicornica (Moq.) Iljin) 
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 به عوامل محیطی منحنی پاسخ گونه
یافته با توزیع خطا بکارگيري مدل جمعی تعميم

پوآسون، براي هر یک از متغيرهاي محيطی، نشان داد كه 
متغيرهاي درصد آهک خاک، درصد شن خاک، درصد 
سيلت خاک، درصد رطوبت اشباع خاک، هدایت 
الکتریکی خاک، ارتفاع از سطح دریا و درصد شيب در 

 (.6ستند )جدول دار هبر عملکرد گونه معنی %05/0سطح 
دار عوامل ذكرشده بر عملکرد با توجه به تأثير معنی

گونه كالجوک در مناطق مورد مطالعه، منحنی پاسخ این 
گونه نسبت به هر یک از متغيرهاي محيطی اثرگذار، مورد 

 (.5بررسی قرار گرفت )شکل 

 

  Pulicaria aucheri)) کالجوک گونه دارمعنی تبیینی متغیرهای از یک هر به نسبت یافتهتعمیم جمعی مدل برازش نتایج -6 جدول
Table 6. The results of fitting the generalized collective model to each of the significant explanatory variables in 

Pulicaria aucheri  
P F Akaike model Distribution agent Environmental variable 

0.0008 6.3 381.85 4.5036 Soil lime (%) 

0.00001 10.5 348.06 3.6062 Soil sand (%) 

0.00007 8.5 364.60 3.7737 Soil saturation moisture (%) 

0.00005 8.9 359.23 3.8598 Soil silt (%) 

0.04549 2.8 427.59 4.4799 Electrical conductivity of soil 

0.01041 4.1 413.17 4.0234 Altitude 

0.00391 4.9 405.34 3.7011 Slope (%) 
 

 پاسخ ،کخا شن درصد افزایش با :کخا شن درصد -
 شود.می بيشتر گونه حضور و بوده افزایشی گونه

 ،کخا سيلت درصد افزایش با :کخا سيلت درصد -
 شود.می مترك گونه حضور و بوده اهشیك گونه پاسخ
 هدایت افزایش با :کخا یکتریکال هدایت درصد -

 نآ از و بوده افزایشی گونه پاسخ ۲5 تا کخا یکتریکال
 ترمك گونه حضور کخا یکتریکال هدایت افزایش با بعد به

 شود.می
 ،کخا کآه درصد افزایش با :کخا کآه درصد -
 شود.می بيشتر گونه حضور و بوده افزایشی گونه پاسخ
 درصد افزایش با :کخا اشباع رطوبت درصد -

 و بوده افزایشی گونه پاسخ ،%۲0 تا کخا اشباع رطوبت

 کخا اشباع رطوبت درصد ميزان افزایش با بعد به آن از
 افزایش با دوباره و یافته اهشك گونه حضور %35 تا

 افزایش گونه رشد و حضور کخا اشباع رطوبت درصد
 است. یافته
 ریاد سطح از ارتفاع افزایش با دریا: سطح از ارتفاع -

 با دبع به آن از و بوده افزایشی گونه پاسخ متر، 400 تا
 حضور متر 650 تا دریا سطح از ارتفاع ميزان افزایش

 دریا سطح از ارتفاع افزایش با دوباره و یافته اهشك گونه
 است. یافته افزایش گونه رشد و حضور
 گونه پاسخ شيب، درصد افزایش با شيب: درصد -

 شود.می مترك گونه حضور و بوده اهشیك
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 اثرگذار محیطی متغیرهای از یک هر به نسبت  Pulicaria aucheri)) کالجوک گونه پاسخ هایمنحنی -5 شکل

TNVشونده، = درصد مواد خنثیEC هدایت الکتریکی و =SPدرصد اشباع خاک =. 

Figure 5. Curves of Pulicaria aucheri response to each of the environmental effective variables 
TNV= Neutralizing materials (%), EC=Electrical conductivity, and SP= Soil saturation (%). 
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 هرمزگان استان در  Pulicaria aucheri)) کالجوک گونه حیاتی مختلف مراحل -6 شکل

Figure 6. Different life stages of Pulicaria aucheri in Hormozgan provinc 

 
 کالجوک گونه حیاتی مراحل

 از گونه حياتی مختلف مراحل از برداريیادداشت نتایج
 تطبيق نيز و 6 لکش در ودكر مرحله تا رویش دوره ابتداي
 مختلف مراحل با منطقه (ک)آمبروترمي دمایی باران منحنی
 گونه رویش است. شده داده نشان 7 لکش در گونه حياتی

 اوایل تا و شده آغاز آذرماه دوم دهه از دوره، این در
 اول دهه از گلدهی مرحله انجامد.می طول به ماهاردیبهشت

 شد.كمی طول ماهاردیبهشت اول دهه تا و شروع ماهبهمن
 اول دهه از هك است بذر يلکتش مرحله، آن از پس

 پيدا ادامه اردیبهشت سوم دهه تا و شروع ماهفروردین
 تا و شروع اردیبهشت اول دهه از بذر رسيدن مرحله ند.كمی
 و شروع خرداد اول از بذر ریزش دارد. ادامه خرداد دوم دهه

 گياه ودكر مرحله آن از پس و داشته ادامه نيز تيرماه اوایل تا
 (.8 لک)ش رسدمی فرا

 

 

 

 هرمزگان استان در آمبروترمیک منحنی با  Pulicaria aucheri)) کالجوک گونه حیاتی مختلف تطابق -7 شکل

Figure 7. Different vital adaptation of Pulicaria aucheri with amberothermic curve in Hormozgan province 
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 بحث
Jaub (Boiss.) aucheri Pulicaria. گونه كالجوک )

Spach &هاي ( گونه انحصاري ایران است كه در استان
این گونه  فارس، كرمان، بوشهر و هرمزگان پراكنش دارد.

سندي  -متعلق به ناحيه ایران و تورانی و ناحيه صحارا
 (. et al.Assadpour ,2020است )

بررسی وضعيت رویشی گونه كالجوک در سه 
رویشگاه مورد مطالعه در استان هرمزگان نشان داد كه این 
گياه در رویشگاه سيرمند از نظر ارتفاع، درصد تاج 

ضعيت بهتري نسبت به پوشش، تراكم، فراوانی و توليد و
دو منطقه دیگر دارد. وقتی پارامترهاي مختلف را بررسی 

بينيم كه در منطقه سيرمند خاک داراي بافت كنيم میمی
تر است. تر، هدایت الکتریکی كمتر و اسيدیته قلياییسبک

ضمن آنکه مقدار آهک در منطقه سيرمند بيشتر است. 
خاک آب كند تا وجود آهک بيشتر در خاک كمک می

بيشتري را در خود نگه دارد و این شاید دليلی بر وضعيت 
 بهتر پوشش گياه كالجوک در این منطقه باشد.

 

 
 هرمزگان استان در  Pulicaria aucheri)) کالجوک گونه فنولوژی مراحل -8 شکل

Figure 8. Phenological stages of Pulicaria aucheri in Hormozgan province 
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هاي كالجوک در استان هرمزگان بررسی رویشگاه
نشان داد كه این گونه از شرق تا غرب و از جنوب تا 

متر از سطح دریا  1800متر تا  ۲0شمال استان از ارتفاع 
ها و حتی ها و كوهستانها، تپه ماهورها، دامنهدر دشت

هاي همجوار )فارس، كرمان و بوشهر( پراكنش استاندر 
دارد، بنابراین عوامل ارتفاع، عرض جغرافيایی، اقليم و 

تواند باعث محدودیت پراكنش گونه قابليت اراضی نمی
شود و تنها عامل محدودكننده را باید در خاک و 

 شناسی گونه جستجو كرد.زمين
ک، نشان داد كه متغيرهاي درصد آهک خا 6جدول 

درصد شن خاک، درصد سيلت خاک، درصد رطوبت 
اشباع خاک، هدایت الکتریکی خاک، ارتفاع از سطح دریا 

دار بر عملکرد گونه معنی %05/0و درصد شيب در سطح 
دار عوامل ذكرشده بر هستند. با توجه به تأثير معنی

عملکرد گونه كالجوک در مناطق مورد مطالعه، منحنی 
به هر یک از متغيرهاي محيطی  پاسخ این گونه نسبت

اثرگذار، نشان داد كه با افزایش درصد سيلت خاک و 
همچنين شيب زمين حضور گونه كمتر و بعکس با افزایش 

شود. با درصد آهک و شن خاک، حضور گونه بيشتر می
متر، حضور گونه  400افزایش ارتفاع از سطح دریا تا 

تفاع از سطح دریا بيشتر و از آن به بعد با افزایش ميزان ار
متر حضور گونه كاهش یافته و دوباره با افزایش  650تا 

ارتفاع از سطح دریا حضور و رشد گونه افزایش یافته 
است. همچنين با افزایش درصد رطوبت اشباع خاک تا 

، حضور گونه بيشتر و از آن به بعد با افزایش ميزان ۲0%
 حضور گونه كاهش %35درصد رطوبت اشباع خاک تا 

یافته و دوباره با افزایش درصد رطوبت اشباع خاک 
حضور و رشد گونه افزایش یافته است. با افزایش هدایت 

، حضور گونه بيشتر و از آن به بعد ۲5الکتریکی خاک تا 
با افزایش هدایت الکتریکی خاک حضور گونه كمتر 

 شود.می
 نسابتاً  نشكپارا  هرمزگاان  اساتان  در کالجاو ك گونه

 جملاااه از گيااااهی وناااهگ 13 باااا و دارد وسااايعی
decander Gymnocarpos يلکتش مختلف هايحالت در 

 Yazdanpanah و Ghanbarian مطالعه در .دهدمی تيپ
(a۲016) هااي رویشاگاه  غالب گونه نيز فارس استان در 
 اناد. ردهكا  ركا ذ decander Gymnocarpos را کالجوك

Ghanbarian و Yazdanpanah (a۲016) محاااااادوده 
 از متار  543-11۲0 فاارس  اساتان  در را گوناه  نشكپرا

 اساتان  در گوناه  ایان  هکآن حال ،اندردهك بيان دریا سطح
 متار  1800 تاا  ۲0 از وسايعتري  ارتفاعی دامنه هرمزگان

 هااي رویشاگاه  شايب  .(al. et Assadpour, 2020) دارد
 شاده  گياري انادازه  %80 تا %7 بين فارس استان در گونه
 در دارد. خاوانی هم نيز هرمزگان استان شرایط با هك است

 گازارش  شارقی  جنوب و جنوب شيب براي فارس استان
 جهاات  تمام در هرمزگان استان در هکآن حال ،است شده

 و Ghanbarian گاازارش بااه شااود.ماای دیااده شاايب
Yazdanpanah (a۲016) استان در کالجوك مكترا ميزان 

 آن پوشاش  درصد و تارکه در پایه 7900-9800 فارس
 باا  مقایساه  در هك است شده گيرياندازه %8/15-۲9 نيز

 برخاوردار  بيشتري پوشش درصد و مكترا از اخير بررسی
 آلای،  ربنكا  ميازان  خاک، اسيدیته هايگيرياندازه است.
 بسايار  بررسای  ایان  در خااک  الکتریکای  هدایت و ازت

 Yazdanpanah و Ghanbarian مطالعاااه باااه کنزدیااا
(a۲016) است. فارس استان در 

 مراحال  هكا  داد نشاان  گوناه  حيااتی  مراحل بررسی
 و آب شارایط  و بارندگی شروع از تابعی گونه فنولوژي

 کخن و بارش شروع با هك طوريهب است، منطقه هوایی
 و خازان  دوره و شاود مای  آغااز  رویشی رشد هوا شدن

 در اسات.  همزمان گرما شروع با گياه هايفعاليت ودكر
 تاأخري  و تقدم با رویشی رشد آماربرداري سال سه هر

 و آباان  در هاا بارنادگی  شاروع  باا  و روزه 40 ثركحدا
 و بيشاتر  بارنادگی  باا  هااي ساال  در .شد شروع آذرماه
 در ،شاد  آغااز  زودتار  گياه رشد شروع ترمناسب توزیع
 بود. زایشی مراحل از ترطوالنی رویشی دوره طول ضمن
 Tireshabankareh Najafi مطالعات با موضوعی چنين

 و Takhtineghad arifJaf و (۲013) ارانکااااهم و
 Yazdanpanah و Ghanbarian و (۲018) ارانکاااهم
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(b۲016) شاروع  بررسای  ایان  در دارد. همخوانی امالًك 
 مااه، بهمان  از گلادهی  شاروع  مااه، آبان از رویشی رشد

 بذر ریزش شروع ،ماهفروردین اواسط از بذردهی شروع
 هك بود تيرماه اواسط از ودكر شروع و خردادماه اواخر از

Najafi  مطالعااااات مطااااابق موضااااوعی چنااااين

Tireshabankareh و (۲013) ارانکاااهم و  farifJa

Takhtineghad باه  نسبت ولی بود (۲018) ارانکهم و 
 تأخير Yazdanpanah (b۲016) و Ghanbarian مطالعه

 نامبردگاان  مطالعااتی  منااطق  آن علت و دارد چندماهه
 و دارناد  قارار  بااالتر  جغرافيایی هايعرض در هك است

 هستند. سردتري هواي و آب داراي
 گونه کی کالجوك انحصاري گونه هکاین به توجه با

et Asgarpanah  ؛al. et Javidnia, 2008) داراسانس

2015 ,al.2015 ؛ ,al. et Mirzaei؛  ,al. et Safaeian

 نيز آن روبیکضدمي هاياثر و دارویی نقش و است (2016
 نتایج ،(al. et Nik-Zabihi, 2017) است رسيده اثبات به

 از برداشت تا ندكمی کمك فنولوژي مطالعات
 در شود. انجام نکمم زمان بهترین در گلدار هايسرشاخه

 از هرمزگان استان در گونه گلدهی اوج زمان بررسی این
 بهترین هك باشدمی ماهفروردین اواسط تا اسفند اواسط
 مصارف براي گونه این گلدار هايسرشاخه برداشت زمان

 است. دارویی
 گياه ردکعمل و حضور بين ارتباط بررسی این در

 در ارزش با مرتعی و دارویی گونه کی عنوانبه کالجوك
 با ،کخا و آب حفظ و دارویی اوليه مواد ،علوفه توليد

 تخریب مناطق احياي براي .شد مشخص محيطی عوامل
 ارتفاعی )محدوده گونه این استقرار شرایط هك مرتعی شده
  ساالنه بارندگی ميانگين با دریا سطح از متر 1800 تا ۲0

 درجه متر،ميلی 3000-3600 تبخير متر،ميلی 300-175
 رطوبت گراد،سانتی درجه 5/۲۲-۲5 متوسط حرارت

-3۲) سيلت (،%14-۲7) رس با کخا ،%34-77 نسبی
 زیمنسدسی ۲/1-6/۲) شوري (،%46-59) شن (،۲7%
 ربنك (،%46-54) کآه (،6/7-9/7) اسيدیته متر(، بر

 نيازهاي با توجه باید ،دارند را ((%۲1/0-63/0) آلی

 اشتك به نسبت شده، سبك نتایج براساس آن شناختیبوم
 گونه استقرار براي را بازده بهترین تا كرد اقدام گونه این
 از بهينه و مناسب استفاده هکآن ضمن باشد. داشته پی در

 از مناسب، هايرویشگاه در و اريكمرتع در هاگونه
 اهد.كمی نيز زمان و سرمایه اتالف
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Abstract 
    The present study was aimed at investigating the ecological needs of endemic and medicinal 

species Pulicaria aucheri (Boiss.) Jaub. & Spach in Hormozgan province. Surveys were 

performed in three main habitats of the species including Bastak, Sirmand, and Geno. Analysis 

of habitat parameters in the mentioned areas showed that all measurement parameters except 

frequency were significantly different at 5% probability level. The mean canopy area, density, 

and frequency of this species were respectively 5.3%, 2611 plants per hectare, and 66%. The 

highest percentage of total canopy coverage, forage production per hectare, number of plants 

per hectare, litter percentage, percentage of canopy coverage, and plant height was observed in 

Sirmand region. The highest percentage of uncovered soil was measured in Bastak region and 

the highest percentage of stones and gravels was observed in Geno region. Analysis of regions 

soil parameters showed that all measurement parameters except soil acidity were significantly 

different at 5% probability level. The highest electrical conductivity, percentage of saturation, 

and soil silt was obtained in Bastak region. Sirmand region had the highest amount of lime and 

soil sand. Also, the highest percentage of organic carbon, nitrogen, and soil clay was observed 

in Geno region. The soil texture was loam and sandy-loam in Bastak region, sandy-loam in 

Sirmand region, and sandy-clay-loam in Geno region. The results of phenological studies 

showed that the peak flowering time (from early March to early April) is the best flowering 

shoots harvest time of this species for medicinal purposes. Due to the being endemic, having 

essential oil and antimicrobial effects, as well as severe grazing by livestock, it is necessary to 

pay more attention to this valuable species. 
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