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 کارشناسی ارشد برای دریافت درجه نامهپایان
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 مریم: نام                                                  اسدی: دانشجو خانوادگي نام

 :نامهپايان عنوان

مطالعه موردی مراتع دامنه جنوب ) تأثیر چرای دام بر ذخیره کربن و نیتروژن در رابطه با تخصیص بیومس گیاهی

 شرقی سبالن(

 دکتر کیومرث سفیدی :راهنما استاد 

 دکتر مهدی معمری -دکتر کاظم هاشمی مجدر: مشاو )اساتید( استاد 

                                                                     داری مرتع: گرايش                   مهندسی منابع طبیعی: رشته              کارشناسی ارشد ي:تحصیل مقطع 

  101 ات:صفح تعداد        82/6/5931 دفاع: تاريخ        کشاورزی و منابع طبیعی  :دانشكده  اردبیلی محقق :دانشگاه

 :چکیده

گیاهي مرتع، تولید خالص اولیه، تواند بر ترکیب پوشش  ميبوده و ترين نوع کاربری مراتع  چرای دام عمومي

کربن و چرای دام بر تخصیص  اثرپژوهش در اين باشد.  مؤثرهوايي به ريشه و چرخه عناصر غذايي    نسبت اندام

در مراتع يیالقي دامنه جنوب  Festuca ovinaو  Artemisia aucheriگونه  زيرزمینيهای هوايي و  در اندام نیتروژن

براساس اطالعات و مشاهدات محلي در سه شدت چرايي سبک،  مورد مطالعهاطق منشد.  بررسيشرقي سبالن 

در  سیستماتیک-تصادفي در هر منطقه، از پوشش گیاهي و خاک به روش برداری نمونهمتوسط و سنگین انتخاب شد. 

شد.  انجاممتر  00فواصل متر مربعي با  1×1پالت  10متر و در قالب  000ترانسكت موازی به طول  3طول 

 30-50و  10-30، 0-10دواني از سه عمق  عمق خاک و وسعت ريشه سبرداری از خاک در هر پالت براسا نمونه

بیوماس اندام  برداری کامل از اقدام به نمونههوايي و زيرزمیني منظور تعیین بیوماس اندام  متری انجام شد. به سانتي

ن خصوصیات اندام هوايي و زيرزمیني در هر يک از مناطق از منظور تعیین رابطه میا گرديد. به هوايي و زيرزمیني

رگرسیون خطي استفاده شد. برای مقايسه مقادير کربن و نیتروژن در بیوماس گیاهي از تجزيه واريانس و اختالف بین 

یوماس های مختلف چرای دام بر ب انجام شد. نتايج نشان داد که شدت spssافزار  ها با آزمون توکي در نرم میانگین

داری داشته است. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر شدت چرای دام بر  هوايي و زيرزمیني دو گونه تأثیر معني

چرای دام بر میزان نیز دار بود. در اندام زيرزمیني  معني A. aucheriمیزان ذخیره نیتروژن در اندام هوايي گونه 

های مختلف چرای دام بر میزان ذخیره کربن و  نتايج نشان داد اثر شدت چنین همداری داشت.  ذخیره کربن اثر معني

اين تحقیق و ارتباط بین تخصیص عناصر  نتايجدار شد.  معني F. ovinaنیتروژن در اندام هوايي و زيرزمیني گونه 

 مرتع بكار رود.در تواند در شناخت و مديريت چرای دام  غذايي و چرای دام، مي

 ، شدت چرا، کربن، نیتروژنبیوماس گیاهي اندام هوايي، اندام زيرزمیني، تخصیص :هاکلیدواژه
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 فهرست مطالب

 صفحه                                                        مطالب عنوان

 فصل اول: مقدمه و کلیات

 2 ............................................................................................................................................................................. مقدمه -1-1
 4 ...................................................................................................................................................................................................... اثر چرای دام بر گیاهان مرتعی -1-2

 6 .......................................................................................................... های هوایی و زیرزمینی دام بر انداماثر چرای  -1-2-1

 8 ................................................................................................. اثر چرای دام بر تخصیص عناصر کربن و نیتروژن -1-2-2
 11 ................................................................................................................................................................................................ تخصیص منابع غذایی در گیاهان -1-3

 .Festuca ovina ............................................................................................................ Error! Bookmark not definedمشخصات گونه  -1-4

 .Artemisia auheri ..................................................................................................... Error! Bookmark not definedمشخصات گونه  -1-5

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................................................های پژوهش پرسش -1-6

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................................................ پژوهش های هفرضی -1-7

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................................................................................. پژوهش های هدف -1-8

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................................................................... ه پژوهشپیشین -1-9

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................................... ضرورت و اهمیت پژوهش -1-11

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................................................................................... بندی جمع -1-11

 

 

 ها فصل دوم: مواد و روش
 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................................................... موقعیت جغرافیایی منطقه -2-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................................................... تعیین واحدهای مطالعاتی -2-2

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... های مورد مطالعه تعیین سایت -2-2-1
 .Error! Bookmark not defined .............................................................................................................................................. برداری روش نمونه -2-3

 .Error! Bookmark not defined .................... های هوایی و زیرزمینی گیاهان برداری از اندام نمونه -2-3-1

 .Error! Bookmark not defined .....................................................................برداری در خاک نمونه -2-3-2
 .Error! Bookmark not defined .............................................................................................................................. گیری خصوصیات خاک اندازه -2-4

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. خصوصیات فیزیكی خاک -2-4-1

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... وزن مخصوص ظاهری -2-4-1-1

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... وزن مخصوص حقیقی -2-4-1-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................ بافت خاک -2-4-1-3

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ انتشار درصد رس قابل -2-4-1-4

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................... درصد رطوبت اشباع -2-4-1-5

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. درصد تخلخل خاک-2-4-1-6

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ خصوصیات شیمیایی خاک -2-4-2
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2-4-2-1- pH خاک ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .....................................................................(ECهدایت الكتریكی ) -2-4-2-2

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. کربنات کلسیم معادل خاک -2-4-2-3

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................................... فسفر -2-4-2-4

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................... پتاسیم -2-4-2-5

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................... ن آلی خاککرب -2-4-2-6

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................... ای ماده آلی ذره -2-4-2-7

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................................. ازت خاک -2-4-2-8

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................................... گیری خصوصیات گیاه اندازه -2-5

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................گیری کربن گیاه اندازه -2-5-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. گیری نیتروژن گیاه انداه -2-5-2

 .Error! Bookmark not defined ............................ گیری سدیم، پتاسیم، کلسیم و فسفر گیاه اندازه -2-5-3

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... های گیاهی تهیه عصاره -2-5-3-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................................................. های آماری تجزیه و تحلیل -2-6

 

 

 پژوهشهای  فصل سوم: نتایج  و یافته
 .Error! Bookmark not defined ........................................................................تأثیر شدت چرا بر ترکیب گیاهی در دامنه جنوب شرقی سبالن -3-1

 .Artemisia aucheri ............................. Error! Bookmark not definedو  Festuca ovina های گونه تأثیر چرای دام بر تولید -3-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................... تأثیر چرای دام بر بیوماس دو گونه مورد مطالعه در دامنه جنوب شرقی سبالن -3-3

 A. aucheriError! Bookmark notهای هوایی و زیرزمینی گونه  تأثیر چرای دام بر بیوماس اندام -3-3-1

defined. 
 F. ovinaError! Bookmark notهای هوایی و زیرزمینی گونه  تأثیر چرای دام بر بیوماس اندام -3-3-2

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... رابطه بین بیوماس اندام هوایی و زیرزمینی دو گونه مورد مطالعه -3-4

 A. aucheriError! Bookmark notرابطه رگرسیونی بین بیوماس اندام هوایی و زیرزمینی گونه  -3-4-1

defined. 
 F. ovinaError! Bookmark notرابطه رگرسیونی بین بیوماس اندام هوایی و زیرزمینی گونه  -3-4-2

defined. 
 .Error! Bookmark not defined .................................... های مختلف چرایی مقایسه بیوماس هوایی و زیرزمینی دو گونه مورد مطالعه در شدت -3-5

 .Artemisia aucheri Error! Bookmark not definedمقایسه بیوماس هوایی و زیرزمینی گونه  -3-5-1

 .Festuca ovina ........ Error! Bookmark not definedمقایسه بیوماس هوایی و زیرزمینی گونه  -3-5-2

 .A. aucheri ............................................................................ Error! Bookmark not defined گونه تأثیر چرای دام بر اختصاص منابع به -3-6

 A. aucheriError! Bookmark notتأثیر چرای دام بر اختصاص منابع کربن و نیتروژن به گونه  -3-6-1

defined. 
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 !A. aucheriErrorتأثیر چرای دام بر اختصاص منابع کربن و نیتروژن در اندام هوایی گونه  -3-6-1-1

Bookmark not defined. 

 A. aucheriError! Bookmarkتأثیر چرای دام بر اختصاص منابع فسفر، کلسیم، پتاسیم و سدیم به گونه  -3-6-2

not defined. 
 A. aucheriError! Bookmarkهوایی گونه  های اندامدر  تأثیر چرای دام بر اختصاص عناصر غذایی -3-6-2-1

not defined. 
 !A. aucheriErrorزیرزمینی گونه  های اندامدر  تأثیر چرای دام بر اختصاص فسفر، کلسیم، پتاسیم و سدیم -3-6-2-2

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ................................. در دامنه جنوب شرقی سبالن F. ovinaتأثیر چرای دام بر اختصاص منابع به گونه  -3-7

 F. ovinaError! Bookmark notتأثیر چرای دام بر اختصاص منابع کربن و نیتروژن به گونه  -3-7-1

defined. 
 F. ovinaError! Bookmarkتأثیر چرای دام بر اختصاص منابع کربن و نیتروژن در اندام هوایی گونه  -3-7-1-1

not defined. 
 !F. ovinaErrorتأثیر چرای دام بر اختصاص منابع کربن و نیتروژن در اندام زیرزمینی گونه  -3-7-1-2

Bookmark not defined. 

 F. ovinaError! Bookmarkتأثیر چرای دام بر اختصاص منابع فسفر، کلسیم، پتاسیم و سدیم به گونه  -3-7-2

not defined. 
 !F. ovinaErrorهای هوایی گونه  تأثیر چرای دام بر اختصاص منابع فسفر، کلسیم، پتاسیم و سدیم در اندام -3-7-2-1

Bookmark not defined. 

 !F. ovinaErrorهای زیرزمینی گونه  تأثیر چرای دام بر اختصاص منابع فسفر، کلسیم، پتاسیم و سدیم در اندام -3-7-2-2

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................... مقایسه تخصیص کربن در دو گونه مورد مطالعه -3-8

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................... مقایسه تخصیص نیتروژن در دو گونه مورد مطالعه -3-9

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................................................ تأثیر چرای دام بر صفات خاک -3-11

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... خصوصیات فیزیكی خاک -3-11-1

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... خصوصیات شیمیایی خاک -3-11-2
 

 

 گیری فصل چهارم: بحث و نتیجه
 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................................................................................... مقدمه-4-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................. های گیاهی اثر چرای دام بر تولید و بیوماس اندام -4-2

 .Festuca ovina Error! Bookmark not definedو  Artemisia aucheriاثر چرای دام بر تخصیص کربن و نیتروژن در گونه  -4-3

 !Festuca ovinaErrorو  Artemisia aucheriهای هوایی و زیرزمینی گونه  اثر چرای دام بر تخصیص عناصر غذایی در اندام -4-4

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined .............................................................................................................................. اثر چرای دام بر صفات خاک -4-5

 .Error! Bookmark not defined ..........................................................................................................................................................گیری نتیجه -4-6

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................................................................................... پیشنهادات -4-7

 86 .....................................................................................................................................................................................................................پذیرش یا رد فرضیه -4-8

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................................................................................... فهرست منابع و مآخذ
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 ها فهرست جدول

 صفحه                                                        جدول عنوان

 
 .Error! Bookmark not defined ........ سبالن يشرق جنوب دامنه در یریگ اندازه یها پالت در موجود ياهیگ یها گونه ستیل: 1-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined .................................... ياهیگ بیترک بر دام یچرا مختلف یها شدت اثر انسيوار هيتجز جينتا: 0-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined .............................................. ييچرا مختلف یها شدت در مطالعه مورد یها گونه دیتول سهيمقا: 3-3 جدول

 A. aucheriError! Bookmark not گونه ينیرزميز و ييهوا اندام وماسیب بر دام یچرا شدت اثر نیانگیم سهيمقا جينتا: 5-3 جدول

defined. 

 .F. ovinaError! Bookmark not defined گونه ينیرزميز و ييهوا اندام وماسیب بر دام یچرا شدت اثر نیانگیم سهيمقا جينتا: 0-3 جدول

 .A. aucheri ................. Error! Bookmark not defined گونه ينیرزميز و ييهوا اندام وماسیب نیب يونیرگرس رابطه يبررس: 6-3 جدول

 .F. ovina ...................... Error! Bookmark not defined گونه ينیرزميز و ييهوا اندام وماسیب نیب يونیرگرس رابطه يبررس: 7-3 جدول

 Error! Bookmark notيجفت t آزمون از استفاده با A. aucheri گونه ينیرزميز و ييهوا اندام وماسیب نیانگیم سهيمقا: 8-3 جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not definedيجفت t آزمون از استفاده با F. ovina گونه ينیرزميز و ييهوا اندام وماسیب نیانگیم سهيمقا: 9-3 جدول

 !A. aucheriError گونه ييهوا یها اندام در تروژنین و کربن صیتخص بر دام یچرا یها شدت اثر انسيوار هيتجز جينتا -10-3 جدول

Bookmark not defined. 

 !A. aucheriError گونه ينیرزميز یها اندام در تروژنین و کربن صیتخص بر دام یچرا یها شدت اثر انسيوار هيتجز جينتا: 11-3 جدول

Bookmark not defined. 

 A. aucheriError! Bookmark گونه ييهوا یها اندام در ييغذا عناصر صیتخص بر دام یچرا یها شدت اثر انسيوار هيتجز جينتا: 10-3 جدول

not defined. 

 !A. aucheriError گونه ينیرزميز یها اندام در ييغذا عناصر صیتخص بر دام یچرا یها شدت اثر انسيوار هيتجز جينتا: 13-3 جدول

Bookmark not defined. 
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 F. ovinaError! Bookmark گونه ييهوا یها اندام در تروژنین و کربن صیتخص بر دام یچرا یها شدت اثر انسيوار هيتجز جينتا: 15-3 جدول

not defined. 

 !F. ovinaError گونه ينیرزميز یها اندام در تروژنین و کربن صیتخص بر دام یچرا یها شدت اثر انسيوار هيتجز جينتا -10-3 جدول

Bookmark not defined. 

 F. ovinaError! Bookmark گونه ييهوا یها اندام در ييغذا عناصر صیتخص بر دام یچرا یها شدت اثر انسيوار هيتجز جينتا: 16-3 جدول

not defined. 

 F. ovinaError! Bookmark گونه ينیرزميز یها اندام در ييغذا عناصر صیتخص بر دام یچرا یها شدت اثر انسيوار هيتجز جينتا: 17-3 جدول

not defined. 

 .A. aucheri ... Error! Bookmark not defined و F. ovina گونه دو ينیرزميز و ييهوا اندام در کربن صیتخص سهيمقا: 18-3 جدول

 .A. aucheriError! Bookmark not defined و F. ovina گونه دو ينیرزميز و ييهوا اندام در تروژنین صیتخص سهيمقا: 19-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................خاک يكيزیف اتیخصوص انسيوار هيتجز: 00-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................... خاک ييایمیش اتیخصوص انسيوار هيتجز: 01-3 جدول
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 هافهرست شکل

 صفحه                                                        شکل عنوان

 

 11 ............................................................................................................................................مواد مغذی در گیاهانهای اختصاص منابع انرژی و  : موقعیت1 -1شكل 

 12 ............................................................................................................ در مراتع دامنه جنوب شرقی سبالن در چرای سبک F. ovina: نمایی از گونه 2-1شكل 

 13 ...................................................................................................در مراتع دامنه جنوب شرقی سبالن در چرای سنگین A. aucheri: نمایی از گونه 3 -1شكل 

 25 ....................................................................................................................................... مورد مطالعه در ایران و استان اردبیل : موقعیت جغرافیایی منطقه1-2شكل 

 27 .................................................................................................................................................................: طرز قرارگیری ترانسكت در منطقه مورد مطالعه2-2شكل 

 A. aucheri ................................................................................................................ 39ه  شدت چرا  بر درصد پوشش گون: نتایج مقایسه میانگین اثر 1-3شكل 

 F. ovina ....................................................................................................................... 39: نتایج مقایسه میانگین اثر شدت چرا  بر درصد پوشش گونه 2-3شكل 

 39 .....................................................................................................................................................: نتایج مقایسه میانگین اثر شدت چرا  بر درصد الشبرگ3-3شكل 

 41 .................................................................................................................................................. : نتایج مقایسه میانگین اثر شدت چرا بر درصد خاک لخت4-3شكل 
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 مقدمه -5-5

 که افزايش آن ويژه هب ،دارد ای ارزنده نقش دامي های تولید فرآورده در که است مهمي منابع از يكي مرتع

 برداری اندازه بهره از بیش مراتع از تر، بیش دامي تولیدات به يابي برای دست که است شده سبب جمعیت روزافزون

 دلیل هب سطح جهان در مراتع از بسیاری حاضر حال در. شوند مرتع وارد چرا برای تری بیش دام تعداد و شود

 و ظرفیت توان مي صحیح و دقیق های ريزی برنامه با ولي ،دنیستن برداری بهره قابل تعامرعنوان  به رويه بي چرای

، 1ام نیكول ای)داد  قرار برداری بهره مورد و کرد احیا نیز را شده  تخريب مراتع برد و باال را فعلي مراتع تولید

1987.) 

آيند. عدم تعادل بین ظرفیت مرتع و  شمار مي ها به کننده علوفه الزم برای تغذيه دام مراتع منابع مهم تأمین

تعداد دام از يک طرف و چرای مفرط و پیوسته در اغلب نقاط جهان، از طرف ديگر موجب ايجاد تغییرات زيادی 

غییرات آب و هوا های مرتعي به ت ديگر اکوسیستم شود. از سوی  در پوشش گیاهي و خصوصیات گوناگون خاک مي

ای که نتايج مطالعات گذشته حاکي  گونه  های بشری از جمله نوع مديريت حساس و شكننده هستند به و فعالیت

از اين است که چرای مفرط و مستمر و برداشت کامل پوشش گیاهي توسط دام باعث کاهش پوشش سطحي 

شود که پیامد چنین تحوالتي  تراکم آن مي، کاهش کربن خاک و افزايش فشردگي و روانابخاک، افزايش سرعت 

 (.1385افزايش سرعت فرسايش و تخريب دائمي خاک است )رئیسي و همكاران، 

ای  عقیده بسیاری از محققان، ناشي از افزايش غلظت گازهای گلخانه جهاني به گرمايشتغییر اقلیم و افزايش 

، 3شود )الل ای محسوب مي ترين گازهای گلخانه عمده( و کربن نیز از 1998، 0بروکس)در جو کره زمین است 

(. 0000، 5)ويلیام استکار برای کاهش دی اکسید کربن اتمسفری  ه ترين را ترين و عملي سادهروش  اين (.0005

                                                
1. A.M. nichole 
2. Brooks 
3. Lal 
4. William 



 

3 

 

های گیاهان است. بنابراين  ها در خاک يا اندام ای، ترسیب آن های کاهش گازهای گلخانه ترين روش يكي از مهم

(، نیز 0005(. الل )0009و همكاران،  1هش تغییرات اقلیمي دارد )روسيکا ترسیب کربن خاک اهمیت زيادی در

 3/3و  بیوماسبرابر کربن موجود در  5دني( و حدود گاه اصلي کربن )آلي و مع های جهان را سومین ذخیره خاک

 داند. برابر میزان کربن موجود در جو مي

سو بسیاری از  های ذخیره کربن هستند، زيرا از يک  های مناسبي برای تحقیق پیرامون طرح مراتع کشور ما گزينه

گیرد  ن هكتار را در بر ميمیلیو 90خشک واقع شده که وسعتي در حدود  مراتع ايران در ناحیه خشک و نیمه

  .(1383)مصداقي، 

ترين عامل  کربن تاثیرگذار است. دما مهم بیالنشناسي بر  تیپ گیاهي نسبت به ساير خصوصیات زمین

، 0کند )تومومیچي اکوسیستم را محدود مي در تنفس ، میزاناست. دمای کم CO2 محیطي در کنترل تبادل

(. 0000و همكاران، 3شومانهای سطحي خاک قرار دارد ) زمین، در اليه(. اکثر کربن موجود در بیوسفر 0003

مهمي بر کربن اتمسفر داشته  ریتأثتواند  بنابراين، هر گونه تغییر در ذخاير کربن موجود در خاک و گیاهان مي

 باشد.

های مناطق خشک و  اجزاء اکوسیستم ترين ای از مهم ( بیان نمودند که گیاهان بوته0000و همكاران ) 5هییرو

ر تولید علوفه و هم از نقطه ها هم از نظ گیری و برآورد بیوماس آن همین دلیل اندازه خشک جهان هستند. به نیمه

 ترسیب کربن اهمیت بااليي دارد. نظر  

( و باعث 1991و همكاران،  0های مرتعي است )درگن چرای شديد از عوامل اصلي تخريب اکوسیستم

چرا بر  تأثیر(. میزان 1989، 6شود )تونگوی و اسمیتغییرات بسیار زيادی در ساختار پوشش گیاهي ميت

 (.0001و همكاران،  7فولت) استها شدت چرا  ترين آن ها بستگي به عوامل متعددی دارد که مهم اکوسیستم
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تواند رشد را به هر يک  مي توانند مقدار محدودی از منابع محیط اطرافشان را استخراج کنند که گیاهان مي

های مختلف،  عناصر غذايي به انداميک گونه در تخصیص  یهای هوايي يا زيرزمیني اختصاص دهند. الگو از بخش

 (. 0006، 1طور کامل ثابت نشده است )جانسون شده اما به تعیین تكامللحاظ  از

ا شدت چرا و حجم برداشت از های هوايي و زيرزمیني گیاهان ارتباط مستقیم ب کاهش بیوماس اندام

شدت محدود خواهد شد )میلیچیانوس و  های هوايي گیاه دارد و رشد و توسعه ريشه با چرای سنگین به اندام

های چرايي با تأثیر در سهم نسبي  واکنش گیاه نسبت به شدت(. 0006، 3؛ اندرو وگريگوری1993، 0الونروس

(. بنابراين، بررسي واکنش 0005، 0شلزينگرو  5)جكسونگیرد  های زيرزمیني و هوايي صورت مي بیوماس اندام

برداری و چرای دام در مرتع برای شناخت و مديريت چرای دام ضروری است. مقاومت  گیاه در برابر مقدار بهره

در  (.1380گیاهان به چرا به دلیل تفاوت خصوصیات فیزيولوژيكي و مورفولوژيكي گیاهان متفاوت است )توکلي، 

 ی چرايي بر تخصیص عناصر مورد بررسي قرار گرفت.ها اين بررسي تأثیر شدت

 

 بر گیاهان مرتعی اثر چرای دام -5-8

های  های مرتعي همواره دارای اثرات متفاوتي بر قسمت عنوان يكي از عناصر اصلي در اکوسیستم دام به

های مختلف  تواند در شدت فیت مرتع است که ميمختلف آن بوده است. يكي از اين اثرات، تعداد دام مازاد بر ظر

که چرای دام موجب تغییر ذخیره  جاييمتفاوتي داشته باشد. از آن اثراتچرايي بر خاک و گیاهان موجود در مرتع 

 (. 0000و همكاران،  شومانشود، بنابراين مقدار تغییرات به شدت چرا وابسته خواهد بود ) کربن و ازت خاک مي

ترين نوع کاربری زمین در اين اراضي بوده و دارای پتانسیل باال در تغییر اجزا اکوسیستم  يچرای دام عموم

شود. اين تغییرات اساساً از طريق تأثیر در مقدار بیوماس گیاهي، تغییر در سهم  در چنین مناطقي محسوب مي

میكروکلیما، آب و مواد غذايي قابل (، تغییر در 0005، شلزينگرس اندام هوايي و زيرزمیني )جكسون و انسبي بیوم

 میزانچرا و   گیرد اما کمیت اين تغییرات به شدت ( صورت مي1998، 6دسترس خاک )کیلند و بريیانت
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چرای دام  چنین هم(. 0001؛ فولت و همكاران، 0001، 1ژنگو ئو برداری از اکوسیستم بستگي دارد )کا بهره

های هوايي به ريشه گیاهان مرتعي تأثیر  د خالص اولیه و نسبت اندامتواند بر ترکیب پوشش گیاهي مرتع، تولی مي

 (. 0007و همكاران، 0زيادی داشته باشد )ناواروکريلو

های هوايي  لیه اندامچرای سنگین موجب کاهش عملكرد گیاه، تغییر در خصوصیات برگ و مورفولوژی ک

تغییرات پوشش گیاهي است که بر ارتفاع گیاه، چرای دام يكي از عوامل مهم تأثیرگذار بر روی شود.  گیاه مي

 (.0005، شلزينگرگذارد )جكسون و  میزان بذردهي، طول قسمت هوايي و زيرزمیني آن تأثیر مي

هوايي و زيرزمیني از بیوماس کل است، چرا  های  چرای دام قادر به تغییر سهم نسبي بیوماس اندام چنین هم

دهند  ها اختصاص مي س گیاهي را به ريشهاتری از بیوم ايي بخش بزرگکه گیاهان مختلف در واکنش به شدت چر

 (. 0001، ژنگو و ئ)کا

شود  های چرا شده مي رسد که فرآيند چرا موجب تسريع چرخه کربن در اکوسیستم نظر مي اگر چه به 

م و متغیر بوده و (، اما تأثیر چرا بر ذخیره کربن اکوسیستم در بسیاری موارد نامنظ1998اران، و همك 3)باردگت

 (.0000، شومانو  5است )ريدر بیني اين اثرات دشوار پیش

شدن  گذارد. کم  مي ریتأثهای زايشي  های رويشي و هم اندام از عواملي است که هم بر روی اندام ی دامچرا

بلكه اين امر در اثر عدم  ،باشد های پیر نمي در مرتع فقط به علت از بین رفتن نهال مرغوبتعداد گیاهان مرتعي 

شود  شوند، حاصل ميهای از بین رفته  د جايگزين نهالهای جوان در مرتع که باي تولید بذر و به وجود نیامدن نهال

 (.1388)مقدم، 

های مختلف يک گیاه  از طرفي چرای حیوانات باعث تغییر در الگوی اختصاص مواد غذايي در قسمت

های از دست  ی هوايي برای احیای بافت توده تر به یدات فتوسنتزی يک گیاه بیشلگردد. با چرای حیوانات تو مي

های  تحمل به چرای گونه  های مختلف يک گیاه مواد غذايي به قسمت تخصیصيابد و الگوی  رفته اختصاص مي

 (.1389اسمعیلي، محمد دهد ) مختلف را نشان مي
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 زیرزمینیهای هوایی و  اثر چرای دام بر اندام -5-8-5

بیوماس گیاهي يک پارامتر کلیدی در مطالعات دينامیک اکوسیستم، تنوع زيستي، چرخه کربن و پايداری 

سازی بیوماس هوايي برای انجام مطالعات کمي نظیر ارزيابي میزان تثبیت دی  عالوه کمي اکوسیستم است. به

 (.0007)ناواروکريلو و همكاران، ها ضروری است  اکسید کربن در اکوسیستم

ترين بخش از يک  ترين و حساس های کربن، مهم عنوان جزو مولد هیدرات های هوايي گیاهان به اندام

برداری  گیرد. شناخت واکنش گیاه در برابر مقدار بهره طور مستقیم تحت تأثیر چرا قرار مي اکوسیستم است که به

های هوايي گیاهان توسط دام يا  رای اندامترين موارد در مديريت چرای دام است. چ توسط دام يكي از اساسي

 1ويجننتواند موجب کاهش فتوسنتز و در نتیجه کاهش عملكرد در بعضي از گیاهان شود )وان  برداشت علوفه مي

 (.1999و همكاران، 

و  0)گودونگگذارد  نیز تأثیر منفي مي اندام زيرزمینيبر روی های هوايي، بلكه  اندامبر چرای دام نه تنها  

گر پاسخ مبهم بیوماس اندام زيرزمیني به چرا است )وان  (. اگر چه نتايج برخي تحقیقات بیان0008همكاران، 

ترين و گاه تنها منبع  ها بزرگ ريشه  در مناطق خشک(. 0008؛ گودونگ و همكاران، 1999و همكاران،  ويجنن

 3های اکوسیستم تلقي شده )هییرو ير بخشها و تخصیص آن به سا ورودی مواد آلي و عناصر غذايي به اکوسیستم

و همكاران، 5شوند )اسكورلوک  ء در يک اکوسیستم محسوب مي ترين جز نظر مهم ( و از اين 0000و همكاران، 

بیوماس توجهي از  ها بخش قابل  خصوص در مناطق خشک که به دلیل بارش کم و دمای زياد، ريشه (، به0000

ها مطالعات حاکي از آن است که چرای دام ممكن  ريشه  ثر چرا بر وزن زندهشوند. در خصوص ا کل را شامل مي

  .(0000، 0)وينترو يا حتي بدون تأثیر باشد است مقدار توده زنده ريشه را کاهش داده 

های  تر به اندام ها به شرايط محیطي مورد توجه قرار گرفته و کم های هوايي گیاه و پاسخ آن همیشه بخش

های هوايي را تحت  گونه که اندام  (. چرای دام همان1989و همكاران، 6توجه شده است )هولچک زيرزمیني گیاه

باشد. چرا به هر صورتي که باشد سبک  مي مؤثرهای زيرزمیني نیز  دهد بر روی رشد و توسعه اندام قرار مي تأثیر

                                                
1
. Van Wijnen 

2. Guodong 
3. Hieroo 
4. Scurlock 
5. Winther 
6. Holechek 
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دهد  قندی رشد ريشه را کاهش ميشدن ساخت و ساز مواد  گذاشته و با کم  تأثیريا سنگین روی متابولسم گیاه 

 (.0009اسمعیلي و همكاران، محمد )

های مختلف يک گیاه را  تواند میزان تخصیص ماده خشک در بخش های هوايي يک گیاه مي چرای اندام

های هوايي تحريک شده و  قرار دهد. تعدادی از گیاهان مرتعي در نتیجه چرای دام يا برداشت اندام تأثیرتحت 

های مرتعي، مقاوم  گونه(. 1990، 1هلددهند )استر نشده، از خود نشان ميتری را نسبت به گیاهان چرا عملكرد به

کنند. چرای  های ديگر جبران مي های هوايي را با تخصیص منابع به بخش به چرای دام تنش ناشي از برداشت اندام

های هوايي و ريشه در گیاهان قطع  اندام در های هوايي و ريشه در گیاهان باعث تغییر درصد تخصیص منابع اندام

  (.0009و همكاران، اسمعیلي محمد ) گردد شده نسبت به قطع نشده مي

تواند موجب کاهش فتوسنتز و در نتیجه  های هوايي گیاهان توسط دام يا برداشت علوفه مي چرای اندام

باعث تغییر در درصد ماده  چنین هم( و 1999و همكاران،  ويجننکاهش عملكرد در بعضي از گیاهان شود )وان 

و اسمعیلي محمد های هوايي و ريشه در گیاهان قطع شده نسبت به گیاهان قطع نشده گردد ) خشک در اندام

گیاه کم کرده و منجر به  تواند سرعت رشد نسبي را در های هوايي گیاه مي (. از طرفي چرای اندام1389همكاران، 

 (.1990لد، کاهش تولید در گیاه شود )استره

های مختلف آن شامل ريشه، ساقه و برگ برای اعمال خاص  تولیدات فتوسنتزی يک گیاه به قسمت

زيرزمیني و بخشي به  های  انداميابد. بخشي از منابع غذايي که در اختیار گیاه قرار دارد به توسعه  اختصاص مي

های  تر به يک قسمت کاهش در تخصیص به قسمت يابد و تخصیص بیش هوايي اختصاص مي های  اندامتوسعه 

 (. 1387شود )تاج بخش و قیاسي،  ديگر را سبب مي

های هوايي و زيرزمیني گیاهان ارتباط مستقیم با شدت چرا و حجم برداشت از  کاهش بیوماس اندام

شدت محدود خواهد شد )میلچیانوس و  ی سنگین بههای هوايي گیاه دارد و رشد و توسعه ريشه با چرا اندام

 (.0006؛ اندرو و گريگوری، 1993، 0الونروس

  بهشود،  گیاهي اندام هوايي گیاهان به خاک، از طريق الشبرگ انجام مي بیوماسورود کربن ترسیب شده در 

الشبرگ در باشد.  م دارای نقش مهم در چرخه کربن اکوسیستم ميدلیل اين بخش از اکوسیست  همین

                                                
1. Oesterheld 
2
. Milchunas & Lauenroth 
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که  توجه به اين شود. اما با های مرتعي و زراعي سهم بسیار کوچكي از ترسیب پايدار کربن را شامل مي اکوسیستم

دلیل اين بخش از   همین شود، به ورود کربن ترسیب شده در گیاهان به خاک، از طريق الشبرگ انجام مي

 (.1388باشد )آذرنیوند و همكاران،  ياکوسیستم دارای نقش مهم در چرخه کربن و ازت اکوسیستم م

 

 اثر چرای دام بر تخصیص عناصر کربن و نیتروژن -5-8-8

1) يک شاخص مهم برای تشخیص سالمتي و پايداری اکوسیستم وضعیت مواد آلي
SOM و يا کربن آلي )

عنوان منبع انرژی و نیروی محرکه الزم برای انجام فرآيندهای بیوشیمیايي  ( است. کربن آلي خاک بهSOCخاک )

، رئیسيرود )رياحي و  شمار مي عنوان ماده اولیه تولید شده در فرآيندهای تبديل و تحول در خاک به به چنین همو 

افزايش در مقدار ذخیره کربن در  هر گونه تغییر در نوع اين اکوسیستم ممكن است سبب کاهش يا .(1391

 پوشش گیاهي، خاک و در نهايت در توان ترسیب کربن کل گردد. 

ها را نسبت به کربن  شود که اين امر تجزيه آن کربن آلي خاک در جنگل، اغلب در سطح زمین انباشته مي

ک جنگل از انحالل نمايد و نیز مشخص شده است که کربن آلي خاک مراتع نسبت به خا آلي مراتع تسريع مي

ها  شدن فرايند فساد و تجزيه آن ها و نیز کند  شويي آن تری برخوردار است. اين امر، باعث کاهش پتانسیل آب کم

که خاک، بخش مهمي از کربن آلي را در هر اکوسیستم در خود جای داده، مراتع  توجه به اين با لذا . شود مي

(. مقدار 0000، 0سازند )میگروت و بوتینگر ذخیره کربن نمايان مي عنوان يک مخزن بزرگ جهت اهمیت خود را به

گرم  0538گرم کربن بر متر مربع سطح مرتع نسبت به  3109متری  سانتي 0 -00ذخاير کربن در مراتع در عمق 

، 3کربن بر متر مربع سطح جنگل باالتر است، پس مراتع از پتانسیل باالتری برای ترسیب برخوردارند )مارلند

به يادآوری است   تواند نقش مهمي بر توازن کربن داشته باشد. الزم مديريت اين اراضي مي لذا(. 0000

توانند تاثیرات مثبتي بر تولیدات دامي و افزايش بهره اقتصادی  شود مي هايي که باعث ذخیره کربن مي فعالیت

 (. 0003، 5داران داشته باشد )هیل دام

                                                
1. Soil organic matter 
2. Miegroet & Boettinger 
3. Marland 
4. Hill 
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بن آلي خاک، اثر چرا است، چرای دام با خرد کردن و انتقال مواد گیاهي و بر میزان کر مؤثراز عوامل 

 (.1976، 1بوخاریو  ديوايرسزايي در چرخه کربن در مرتع دارد ) به ریتأثالشبرگ به داخل خاک، 

دار توسط گیاه، موضوع مهم ديگر بقا و دوام کربن در اجزای  بر سنتز ترکیبات کربن عالوهدر ذخیره کربن 

تر باشد، ترسیب کربن در اکوسیستم  های گیاهي کم دار بافت است. هر چه سرعت تجزيه ترکیبات کربن گیاهي

دلیل  دلیل نواحي خشک )به دلیل کمبود رطوبت( و نواحي ماندابي و باتالقي )به  همین به .تر خواهد بود بیش

نظر ذخیره کربن مهم هستند  دارای حداقل سرعت در فرآيند تجزيه بوده و از (کمبود مفرط اکسیژن محیطي

 (.0007و همكاران،  0)گائو

پوشش گیاهي تأثیر مثبتي بر مقدار ذخیره کربن در مراتع دارد که اين عامل توسط محققان بسیاری به 

اثبات رسیده است که درصد پوشش گیاهي و نوع گونه غالب موجود در منطقه تأثیر زيادی بر روی کربن آلي 

 (. 0003شده دارد )هیل و همكاران،   ذخیره

تعیین را وژن از مواد مغذی محدودی است که نرخ رشد گیاهان ، اغلب نیترخشكيهای  اکوسیستمدر 

 (.0006ها متفاوت است )جانسون،  ها، و برگ های خود، ساقه کند. در مقابل، اختصاص آن در گیاهان بین ريشه مي

، 3)لیبار و تريسیدر کننده استمحدود خاک عامل نیتروژن  مقدار ،های خاکي جهان بسیاری از اکوسیتمدر 

  دهنده رشد گیاهان شناخته شده است، ولي درباره عنوان افزايش نیتروژن اضافي به عموماًکه  (. در حالي0008

مورد مطالعه قرار تر  گذارد، کم نیتروژن اضافي بر الگوهای تخصیص در سرتاسر تاج پوشش اثر مي چگونهکه  اين

طور  باشد. تخصیص نیتروژن در هر دو به علت پیچیدگي الگوهای تخصیص گیاه مي است. بخشي از اين به گرفته

 چنین هم( و 0000و همكاران،  5عمودی در تاج پوشش گیاه در پاسخ به تغییرات نور قابل دسترس )روستي

 کند. ( تغییر مي0009و همكاران،  0تغییرات طول فصل رشد )هیتون

 

                                                
1. Dwyer & Bokhari 
2. Gao 
3. LeBauer & Treseder  
4. Rosati 
5. Heaton 
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 در گیاهانغذایی ابع تخصیص من -5-9

از اقتصاد خرد گرفته شده، ابتدا توسط مک آرتور وارد زيست شناسي شده )ذکر شده که تئوری تخصیص 

برای مطالعه (. 1970، 0( و با مطالعه گیاهان توسط هارپر گسترش يافته است )هارپر و اوگدن1966، 1در کودی

شود که موجودات دارای يک منبع محدود از برخي منابع  شناسي فرض مي زيست تخصیص عناصر غذايي در

بین چندين عملكرد مواد مغذی را ها بايد  طور کلي آن يا مواد مغذی(، به سابیوم  زمان، اند )مثل انرژی،  مهم

، 3ت )ويلسونداری و تولید مثل تعريف شده اس عنوان رشد، نگه بهتخصیص طور گسترده  به .رقابتي تقسیم کنند

1983.) 

گیاهان و جانوران بايستي با يكديگر و با محیط غیرزنده اطرافشان تعامل و انطباق داشته  ،اکوسیستمدر يک 

 ليشود و ها مي حرکت از انواعای اغلب شامل بعضي  گونه ای و برون گونه باشند. در میان جانوران، روابط درون

ها ريشه دارند،  کنند اما برخالف جانوران بايستي جايي که آن در جامعه ارتباط برقرار ميشان همسايگانگیاهان با 

ملي را که بخش بزرگي از تر از رفتارهای جانوران آشكار هستند اما جامعه کا اين کار انجام شود. روابط گیاهان کم

دهد. بسیاری از روابط  مي شكلنیز را  کنند آن زيست ميجانوراني که در  نوعکننده تعداد و  آن تعیین

که اين منابع محدود  گردد. هنگامي مي ای به کسب منابع ضروری نور، نیتروژن و آب بر گونه ای و برون گونه درون

شود و  دهد. اين به محدوديت منابع طبیعي مربوط مي قرار مي تأثیرها در يک جامعه را تحت  شوند حضور گونه مي

ودی از منابع محیط اطرافشان را برای رشد و تولیدمثل استفاده کنند. در پاسخ توانند مقدار محد موجودات مي

شود اما اين  طور ژنتیكي تعیین مي به که است شان الگوی خاصي تكامل يافته ها برای تخصیص منابع تر گونه بیش

جازه دهد برای انطباق ها ا توانند نوع الگوی تخصیص را تا جايي که به آن طور کامل ثابت نشده است. افراد مي به

ها متفاوت است، تغییر دهند.  پذيری فنوتیپي بین گونه های ديگر که میزان شكل و حضور گونه يمحیطبا شرايط 

های ديگر  گونهتحمل کنند.  بهینهشرايط را در توانند هر تغییر کوچكي  اند و نمي ها کوچک گونهبرخي 

ممكن است در  در اين روشتوانند با شرايط گوناگون سازگار شوند.  مي و قابل توجهي دارند پذيری انعطاف

توانند منابع را به رشد در هرکدام از بخش  تغییرات تخصیص منابع متفاوت باشد. گیاهان مي های مختلف، گونه

 منبع  ها( ها و ساقه های گیاهان )برگ و شاخه های هوايي اندام(. 1-1 هوايي يا زيرزمیني اختصاص دهند )شكل

                                                
1. Cody 
2. Harper & Ogden 
3. Willson 
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Abstract: 

Grazing is The most common use of Ranglands, which can affect grassland vegetation 

composition, net primary production, shoot to root ratio and nutrient cycling in the ranglands. 

The aim of this research, was to investigate the effect of grazing on the allocation of carbon and 

nitrogen in aerial and belowground biomass of Artemisia aucheri and Festuca ovina in southern 

slope of Sabalan ranglands. The study areas were selected based on natural resources and local 

views in three grazing conducted intensity light, medium and heavy. Vegetation and soil 

sampling were swith randomized-systematic method on 3 parallel transects with the length of 

200 meters and 1×1 m
2
 plots was carried out at intervals of 50 meters. Soil samples were 

obtained based on soil depth and breadth of root from the depths of 0-15, 15-30 and 30-45 cm. 

To determine aerial and belowground biomass, sampling was obtained from full aerial and 

belowground biomass. To determine the relationship between characteristics of aboveground and 

belowground biomass in each of the areas the linear regression was used. Analysis of variance 

and Tukey's test were conducted using spss software to plant biomass, carbon and nitrogen. 

Contents The results showed that different intensities of grazing on aboveground and 

underground biomass of two species had significant effect. Analysis of variance showed that the 

effect of grazing on the amount of nitrogen stored in the aerial biomass of A. aucheri was 

significant. Also, the grazing on carbon storage in underground biomass had a significant effect. 

Also results showed the effects of different grazing intensities on the amount of carbon and 

nitrogen in aerial and underground biomass F. ovina was significant. The results of this research 

and the relationship between the allocation of nutrients and grazing can be used in grazing 

pasture management. 
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