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 خالصه

ّبی تأثیش ضذت ایی ٍ اًذام صیشصهیٌی ٍ اسصیبثیایي هغبلقِ ثِ هٌؾَس تقییي ساثغِ ثیَهبس اًذام َّ

دس هشاتـ ییالقی داهٌِ جٌَثی سجالى دس استبى اسدثیل   Festuca ovinaچشای دام ثش کویت ثیَهبس گًَِ 

ثشداسی اص ًوًَِ ،ّبی هختلف چشای دامثشداسی ثِ فٌَاى تیوبساًجبم ضذ. پس اص تقییي سِ هٌغقِ ًوًَِ

 600پالت دس عَل تشاًسکت  25سیستوبتیک دس قبلت  -غقِ ثِ سٍش تػبدفیپَضص گیبّی دس ّش سِ هٌ

-ثِ هٌؾَس تقییي ساثغِ احتوبلی هیبى ٍصى ثیَهبس اًذام َّایی ٍ اًذام صیش هتشی )دس ّش هٌغقِ( اًجبم ضذ.

ّب دس سِ تیوبس اص عشیق ّب اص سگشسیَى خغی سبدُ استفبدُ ضذ. هقبیسِ دادُصهیٌی دس ّش یک اص تیوبس

اًجبم ضذ.ًتبیج ًطبم داد کِ ساثغِ  SPSSافضاس تجضیِ ٍاسیبًس یک عشفِ ٍ آصهَى تَکی ثب استفبدُ اص ًشم

 ّبی هختلف ثشقشاس است.داسی ثیي ثیَهبس اًذام َّایی ٍ اًذام صیشصهیٌی ایي گًَِ دس تیوبسسگشسیًَی هقٌی

ٍ اًذام صیشصهیٌی ٍ ثیَهبس کل گًَِ  داس ثیَهبس اًذام َّاییافضایص ضذت چشای دام هٌجش ثِ کبّص هقٌی

 Festucaافضایص ضذت چشا هٌجش ثِ کبّص هحسَس ثیَهبس اًذام َّایی گًَِ هَسد اسصیبثی گشدیذُ است.

ovina  دسغذ دس هقبیسِ ثب تیوبس  24/42ٍ  31/26دس ّش دٍ تیوبس چشای هتَسظ ٍ چشای سٌگیي ثِ تشتیت

هٌجش ثِ کبّص هحسَس ثیَهبس اًذام صیشصهیٌی دس  ّوچٌیي افضایص ضذت چشاچشای سجک ضذُ است. 

دسغذ کبّص   75/42ٍ  14/25چشای هتَسظ ٍ چشای سٌگیي ًسجت ثِ چشای سجک ثِ تشتیت هقبدل تیوبس

َسد اسصیبثی ضذ. ثِ عَس کلی ضذت چشا ثبفث کبّص ثیَهبس اًذام َّایی ٍ صیشصهیٌی گًَِ ه اًذ.داضتِ

هشتقی سا دس جْت حفبؽت خبک ٍ جلَگیشی اص قْقشای ایي گًَِ  ّبیثٌبثشایي تَجِ هذیشاى اکَسیستن

 سبصد.هْن هشتقی ضشٍسی هی

 

 ، هشاتـ سجالى festuca ovina: ضذت چشا، ثیَهبس َّایی، ثیَهبس صیشصهیٌی، کلوات کلیذی
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 هقذهه

 (.19)اًذیبس حبئض اّویتدٌّذ کِ اص دیذگبُ اقتػبدی ٍ صیست هحیغی ثسّبی جْبى سا تطکیل هیهشاتـ حذٍد ًیوی اص خطکی

داًست ٍ ثش اسبس آى ؽشفیت چشایی سا ثشای ّش هشتـ هحبسجِ کشد  سا آًْب دس تَلیذ هیضاى ثبیذ هشتـ، ثِ ٍاثستِ ًیبصّبی تبهیي ثشای

چشا دس  ثشؽشفیت تأثیشگزاسّبی سفبکتَ هْوتشیي اص فلَفِ تَلیذ کِ گفت تَاىهی ٍاقـ دس .ّب جلَگیشی ضَدتب اص تخشیت ثیطتش آى

تشیي ًَؿ کبسثشی دس چشای دام فوَهی ثبضذ.هی اقلیوی ضبخػْبی ٍ َّایی ٍ آة ًَسبًبت اص هتأثش کِ ّبی هشتقذاسی استعشح

َّایی ثِ سیطِ ٍ چشخِ فٌبغش  تَاًذ دس تشکیت پَضص گیبّی هشتـ، تَلیذ خبلع اٍلیِ، ًسجت اًذامکِ هی (13) ثبضذهشاتـ هی

  .بدی داضتِ ثبضذغزایی دس هشتـ تأثیش صی

(. 18ٍ  13( ٍ ًیض استقشاس گیبّبى چَثی ٍجَد داسد)4ٍ  13َّایی ) تحقیقبت هْوی دال ثش اثش هٌفی چشا ثش ثیَهبس اًذام 

( ثب ثشسسی چْبس تیوبس )ثشش هکشس، ثشش هتَسظ، ثشش کن، ٍ تیوبس ضبّذ( ثش دٍ گًَِ هشتقی 2010هحوذ اسوقیلی ٍ ّوکبساى )

دسغذ  40ٍصى هبدُ خطک کل ٍ ٍصى هبدُ خطک سیطِ تب   Agropyron elongatumس تیوبس ثشش هکشس گًَِ گضاسش دادًذ کِ د

-دس توبم تیوبس  Festuca ovinaّبی َّایی ٍ صیشصهیٌی گًَِ کبّص پیذا کشدُ است ایي دس حبلی است کِ هیضاى هبدُ خطک اًذام

( ثب پژٍّص دس هشاتـ ضَسُ صاس ایٌچِ ثشٍى گضاسش دادًذ کِ 2012اى )جٌکبًلَیی ٍ ّوکبس .(10) ّبی ثشش یکسبى ثبقی هبًذُ است

افوبل چشای هفشط ٍ عَالًی هذت هَجت کبّص فوق سیطِ، ثیَهبس سیطِ ٍ تغییش خػَغیبت سبختبسی دس هحذٍدُ چشای ضذیذ 

-دسغذ( هیضاى ثْشُ 75، 50، 25دس ثشسسی سغَح هختلف ) 2009صاًی ٍ ّوکبساى سا.( 6) ًسجت ثِ هحذٍدُ ثذٍى چشا ضذُ است

ّوچٌیي صاّذی ٍ ّوکبساى (. 1) دسغذ ثیطتشیي ّوجستگی سا ثب تَلیذ داضتِ است 25ثشداسی دس یبفتٌذ کِ هیضاى ثشداضت 

 Bromus tomentellus، دسغذ ٍ ضبّذ )ثذٍى ثشداضت( سا ثش تَلیذ، قذست ٍ ضبداثی گًَِ 75، 50، 25( چْبس ضذت ثشداضت 2013)

دس هجوَؿ  .(23)دسغذ ثبالتشیي هیبًگیي تَلیذ سا داضتِ ٍ اص پبیذاسی ًسجتب هٌبسجی ثشخَسداس ثَدُ است  25تیوبس اسصیبثی کشدًذ کِ 

ّبی اًذ ٍ کوتش اًذامّبی َّایی گیبّبى ٍ پبسخ آًْب ثِ ضشایظ هحیغی ٍ هذیشیتی پشداختِضٌبسبى ثیطتش ثِ هقَلِ اًذامثَم

-َّایی ٍ صیشصهیٌی ثِ دلیل هطکالت هشثَط ثِ سٍش (. ایي اختالف دس داًص ثیَهبس اًذام6) اًذصیشصهیٌی سا هَسد ثشسسی قشاس دادُ

(. ثذیْی است یک الگَی فوَهی ٍ کلی دس هَسد اثش چشا ثش تَلیذ 20ٍ 21) ثبضذ.گیشی ثیَهبس سیطِ هیّبی هطبّذُ ٍ اًذاصُ

ّبی کوی چوٌضاس دس اهتذاد ضذت چشا، ذُ است. اگشچِ هذلخبلع اًذام َّایی ٍ صیشصهیٌی دس اکَسیتن هشتـ ٌَّص ثِ دست ًیبه

ّبیی کِ حسبسیت اًذام َّایی ٍ صیشصهیٌی (. ثٌبثشایي اًجبم پژٍّص13ٍ  11صهبى چشا ٍ سعَثت هحیظ پیطٌْبد ضذُ است )

ّبی هْوی دس لفِاص عشفی ثیَهبس اًذام َّایی ٍ صیشصهیٌی هَ ثبضذ.دّذ، ضشٍسی هیگیبّبى هشتقی سا ثِ چشای دام ًطبى هی

دسغذ اص کشثي جزة  80تَاًٌذ تب ای هیّبی گیبّی ثب سیستن گستشدُ سیطِ(. گ11ًَِضًَذ )رخیشُ کشثي اکَسیستن هحسَة هی

دسیبفتٌذ کِ دس گًَِ  2007دس سبل  2(. کبیسی ٍ گشٍتی22ٍ 9دٌّذ )ضذُ تَسظ سیطِ سا فوذتبً ثشای سضذ ٍ ًگْذاسی اًتقبل هی

Panicum virgatum  (8هگب گشم دس ّکتبس ثشآٍسد ضذُ است ) 4ثِ  14ثیَهبس سیطِ ًسجت ثِ فولکشد اًذام َّایی ثِ عَس هتَسظ. 

ثب تَجِ ثِ اّویت صیبد ایي گًَِ دس هشاتـ هٌبعق خطک ٍ ًیوِ خطک کطَس ٍ ثب دس ًؾش گشفتي اسصش سجحبًی ثبالی ایي گًَِ دس  

ثبضذ. ثِ ّویي هٌؾَس ّبی َّایی ٍ صیشصهیٌی ضشٍسی هیثش سٍی خػَغیبت اًذام ّبی هتفبٍتهشاتـ، آگبّی اص اثش چشا ثب ضذت

ّبی هختلف چشایی ثش ثیَهبس گیبّی ٍ ساثغِ ثیي ثیَهبس اًذام َّایی ٍ صیشصهیٌی گًَِ هشتقی ای دس خػَظ تأثیش ضذتهغبلقِ

Festuca ovina .دسهٌغقِ جٌَة ضشقی سجالى غَست گشفت 
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 ها هواد و روش

 هورد هطالعههنطقه 

ّبی جٌَة ضشقی سجالى ٍاقـ ضذُ است .ایي پژٍّص دس هشاتـ ییالقی ایشاى ٍ دس داهٌِغشثی هٌغقِ هَسد هغبلقِ دس ضوبل 

دس ایي ّبی چشایی هختلف ٍ دستشسی کبفی است اًجبم گشفت.  ّبیی ًؾیش داضتي ضذت ّبی جٌَثی سجالى کِ داسای ٍیژگی داهٌِ

آلذاضیي ٍ آلَاسس دس حَصُ دسٍیص چبی ٍاقـ دس جٌَة ضشقی سجالى هَسدثشسسی قشاس گشفتٌذ.  هشص، هغبلقِ سِ سٍستبی است

فشؼ ضوبلی  38° 15 ' 44 "تب  ٍ   38° 06 ' 07 "عَل ضشقی ٍ   48° 08 ' 22 "تب    47° 48 ' 22 "حَصُ هَسد هغبلقِ ثیي   

صیش حَصُ  18کیلَهتش است. ایي حَصُ ضبهل  43/81حَصُ ّکتبس ٍ هحیظ ایي  67/11642ٍاقـ ضذُ است. ٍسقت ایي حَصُ آثخیض 

-60هتش است. ثیطتشیي پشاکٌص سا کالس ضیت  4808ٍ  1465است. دس حَصُ هَسد هغبلقِ، کوتشیي ٍ ثیطتشیي استفبؿ ثِ تشتیت 

ایي سٍستبّب  (. هیبًگیي ثبسش سبالًِ دس1دسغذ است )ضکل 29دسغذ ثِ خَد اختػبظ  دادُ است ٍ ضیت هتَسظ ٍصًی حَصُ  30

ثبضذ.ثش اسبس اقلین ًوبی دٍهبستي گشاد هیدسجِ سبًتی 5/7تب  5/6ثبضذ ٍ هتَسظ دهبی هبّیبًِ حذٍد هی 480تب  450حذٍد 

. ثبضذثٌذی هٌبعق صیست اقلیوی ایشاى جضء هٌغقِ ًیوِ استپی سشد هیّب داسای اقلین ًیوِ خطک سشد ثَدُ ٍ دس تقسینسٍستب

 Artemisia ّبی غبلت دس ایي هٌغقِّب است. گًَِّب ٍ گشاسای، فَسةداسای پَضص گیبّی هتٌَؿ ضبهل ثَتِهغبلقِ هٌغقِ هَسد

austrica ، Festuca ovina ،Euphorbia aelleni ،Astragalus glaganthus Fisher  ،Acantholimon festucaceum ،Agropyron 

desertorum است. 

 

 
 اردبیل استاى و ایراى در لعههورد هطا هنطقه هوقعیت -1ضکل 

 

 روش کار

ّبی چشای دام ثش کویت ثِ هٌؾَس اسصیبثی ضذت تْیِ ضذ. 1:25000ثشای اًجبم ایي هغبلقِ، اثتذا ًقطِ تَپَگشافی هٌغقِ ثب هقیبس 

 ثِ ( دس هٌغقِ جٌَة ضشقی سجالى اقذام 93ثیَهبس گیبّی دس فػل سضذ پَضص گیبّی، هػبدف ثب سضذ گًَِ غبلت )خشداد 
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چبی،  سِ سٍستب هقشف ثب پس اص ثبصدیذ غحشایی اص حَصُ دسٍیص ضذ. Festuca ovinaثشداسی ثب غبلجیت ضٌبسبیی هٌبعق ًوًَِ

گزاسی دس ضذت دام ضذت چشای هختلف ثش اسبس ٍضقیت هشتـ، اعالفبت اداسُ کل هٌبثـ عجیقی ٍ هطبّذات هحلی اًتخبة گشدیذ.

اساضی هلی آى سٍستب ٍ حضَس گیبّبى هْبجن، کن ضًَذُ ٍ صیبد ضًَذُ اسبس تقییي هٌبعق  ّش سٍستب ثب دس ًؾش گشفتي ٍسقت

لحبػ ضذت چشایی ثَدُ است. ایي سِ هٌغقِ دس توبم خػَغیبت ٍ غفبت هثل )تَپَگشافی، ضیت، استفبؿ، ًَؿ خبک، دهب هختلف اص

  25ثشداسی تَسظثبّن اختالف داضتٌذ. دس ّش هٌغقِ، ًوًٍَِ هیضاى ثبسًذگی( تقشیجبً ضجیِ ثِ ّن ثَدُ ٍ تٌْب دس فبهل ضذت چشا 

ّبی اثقبد پالت هتشی هستقش ضذًذ، اًجبم ضذ. 600ّبی سیستوبتیک دس عَل تشاًسکت -غَست تػبدفییک هتشهشثقی کِ ثِ پالت

کٌَاختی ًسجی پَضص ، فذم یّبثشداسی ثِ سٍش حذاقل سغح تقییي ضذ الصم ثِ رکش است کِ دلیل اًتخبة تقذاد پالتًوًَِ

ثشداسی ّبی َّایی ٍ صیشصهیٌی اقذام ثِ ًوًَِثشای تقییي ثیَهبس اًذامگیبّی، فشم سٍیطی غبلت ٍ ضشایظ تَپَگشافی هٌغقِ ثَد. 

هتشی اص سغح صهیي قغـ ضذ ٍ دس ّبی َّایی گًَِ اص فبغلِ یک سبًتیّبی َّایی ٍ صیشصهیٌی ضذ. اًذامکبهل اص ثیَهبس اًذام

 0ّب دس خبک اص فوق دی ٍ افقی سیطَِصیشصهیٌی ّش پبیِ ثب تَجِ ثِ فوق ٍ تَسقِ فوّبی ثشداسی اص اًذام ًَِیختِ ضذ. ًوپبکت س

ّبی هشثَعِ ّبی هَجَد دس ّش فوقی ثِ غَست جذاگبًِ دس پبکتهتشی اًجبم ضذ ٍ توبهی سیطِسبًتی 35تب  15سبًتی ٍ  15تب 

سبفت ثِ عَس کبهل خطک ٍ  48دسجِ ثِ هذت  75ّب اثتذا ضستطَ  ضذُ ٍ سپس دس آٍى ثب دهبی قشاس گشفتٌذ. دس آصهبیطگبُ ًوًَِ

ثِ هٌؾَس تقییي ساثغِ احتوبلی  اًتقبل یبفت. SPSS16افضاس ّب ثشای تجضیِ آهبسی ثِ ًشمًْبیتبً ًتبیج آصهبیطگبّی دادُ تَصیي ضذًذ.

ّب دس سِ ّب اص سگشسیَى خغی سبدُ استفبدُ ضذ. هقبیسِ دادُش یک اص تیوبسصهیٌی دس ّهیبى ٍصى ثیَهبس اًذام َّایی ٍ اًذام صیش

ضَد ٍ ثش ی هقبیسبت دٍ ثِ دٍ اص آى استفبدُ هی)آصهًَی کِ ثشای کلیِتیوبس اص عشیق تجضیِ ٍاسیبًس یک عشفِ ٍ آصهَى تَکی 

 SPSSافضاس ثب استفبدُ اص ًشمثـ عجیقی هٌبسجتش است( ّبی هٌبدّذ ٍ ثشای کبسّبی خیلی سیض سا هذ ًؾش قشاس ًویخالف داًکي تفبٍت

 ّب اًجبم ضذ. فشؼ هبًٌذ ًشهبل ثَدى دادُّبی پیص ّب، آصهَى قجل اص تحلیل دادُّوچٌیي ثشای هقبیسِ خػَغیبت خبک  اًجبم ضذ.

 غَست گشفت.   Excelافضاس ّب دس ًشمسن ًوَداسس

 

 نتایج

 رابطه رگرسیونی هیاى اجساء بیوهاس

غِ سگشسیًَی هیبى ثیَهبس اًذام َّایی ثِ فٌَاى هتغیش هستقل ٍ ثیَهبس اًذام صیش صهیٌی ثِ فٌَاى هتغیش ٍاثستِ ّوجستگی ساث

( ثِ ّویي فلت ثشای تخویي ثیَهبس اًذام َّایی، 1دّذ. )جذٍل داس سا دس سِ تیوبس هغبلقبتی ًطبى هیخغی هثجت ٍ هقٌی

 س ٍاحذ سغح هقبدالت سگشسیًَی دس ّش تیوبس قبثل استفبدُ هی ثبضذ.ثیَهبس اًذام صیشصهیٌی ٍ ثیَهبس کل د

 
 های هختلف پوضص گیاهی در هناطق هطالعاتیهتغیر روابط رگرسیونی هیاى -1جذول 

 Fآهبسُ  هیبًگیي هشثقبت R2 ساثغِ سگشسیًَی (Yهتغیش ٍاثستِ ) (Xهتغیش هستقل ) ّبهتغیش

Y= 014/1 سیطِ )گشم( ٍصى ٍصى اًذام َّایی )گشم( چشای سٌگیي X+ 598/0  95/0 326/1031 **509/397 

=Y ٍصى سیطِ )گشم( ٍصى اًذام َّایی )گشم( چشای هتَسظ  098/1 X + 037/0  95/0 783/923 **110/421 

=Y ٍصى سیطِ )گشم( ٍصى اًذام َّایی )گشم( چشای سجک  978/0 X + 810/1  96/0 997/2209 **302/441 

 داسفذم هقٌی nsٍ  05/0داس دس سغح هقٌی *ٍ  01/0داس دس سغح هقٌی **
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 بیوهاس انذام هوایی

داس دس ثیَهبس اًذام َّایی دس دٍ تیوبس )چشای سجک ٍ سٌگیي( هَسد هغبلقِ هی ثبضذ. افضایص ًتبیج ثیبًگش ٍجَد اختالف هقٌی 

یوبس چشای هتَسظ ٍ چشای سٌگیي ثِ دس ّش دٍ ت Festuca ovinaضذت چشا هٌجش ثِ کبّص هحسَس ثیَهبس اًذام َّایی گًَِ 

دسغذ دس هقبیسِ ثب تیوبس چشای سجک ضذُ است. اص عشفی تیوبس چشای سٌگیي ًسجت ثِ تیوبس چشای  24/42ٍ  31/26تشتیت 

ّبی هختلف چشای دام ًطبى دادُ است. ثب افوبل ضذت هتَسظ کبّص ثیَهبس اًذام َّایی سا دس هقبیسِ ثب ثیَهبس اًذام صیشصهیٌی

 99ٍ  3/126، 4/171 هقبدل ّبی چشای سجک، هتَسظ ٍ سٌگیي ثِ تشتیت هیضاى ثیَهبس اًذام َّایی گًَِ هَسد اسصیبثی دس تیوبس

 (.2جذٍل داسد )ّبی چشای سٌگیي ٍ چشای سجک اختػبظ ضذُ است. کِ کوتشیي ٍ ثیطتشیي هیضاى ثِ تیوبس کیلَگشم دس ّکتبس

 

 بیوهاس انذام زیرزهینی

اًذ. داس ثش ثیَهبس اًذام صیشصهیٌی ضذُّبی چشایی هَجت ایجبد اثش کبّص هقٌیهطبثِ ثیَهبس اًذام َّایی تیوبس 2عجق جذٍل 

شتیت چشای کیلَگشم دس ّکتبس ثشآٍسد ضذُ است. ثذیي ت 3/106ٍ  139، 7/185هیبًگیي ثیَهبس اًذام صیضصهیٌی ثِ تشتیت هقبدل 

  (.2)جذٍل  اًذدسغذ کبّص داضتِ  75/42ٍ  14/25 هتَسظ ٍ چشای سٌگیي ًسجت ثِ چشای سجک ثِ تشتیت هقبدل

 

 بیوهاس کل

ای کِ افضایص ضذت چشا داس داضتِ ثِ گًًَِتبیج حبکی اص آى است کِ چشای دام ثش ثیَهبس کل گًَِ هَسد اسصیبثی تأثیش هقٌی

ّبی چشای سجک، هتَسظ ٍ سٌگیي ثِ تشتیت هقبدل است. ثِ عَس کلی هیضاى ثیَهبس کل دس تیوبسکبّص ثیَهبس کل سا داضتِ 

ثبضذ. ثِ ایي تشتیت چشای هتَسظ ٍ سٌگیي هَجت کبّص ثیَهبس کل ) ثِ تشتیت کیلَگشم دس ّکتبس هی 3/205ٍ  3/265، 1/357

 (.2ل . )جذٍاًذ( دس هقبسیِ ثب تیوبس چشای سجک ضذ42ُ/ 50ٍ  70/25هقبدل

 
 Festuca ovina گونه بیوهاس انذام هوایی و زیرزهینی احر ضذت چرای دام برهقایسه  -2جذول

 
   تیوبس 

 فَاهل  سٌگیي ضذت چشای ضذت چشای هتَسظ ضذت چشای سجک

3/110 ± 4/171        a 5/63 ± 3/126  ab 6/72 ± 99  b کیلَگشم دس ّکتبس( ثیَهبس َّایی(  
 

a 110± 7/185 ab 2/71 ± 139 3/75 ± 3/106  b (ّکتبس )کیلَگشم دس ثیَهبس صیش صهیٌی  
 

99/108 ± 1/357  a 90/66 ± 3/265 ab 54/73 ± 3/205  b کیلَگشم دس ّکتبس( ثیَهبس کل(  

 ّبی هختلف است(داس دس سبیتتفبٍت هقٌی دٌّذًُطبى غیشهطتشک )حشٍف 
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 وهاس کلهای هوایی و زیرزهینی از بیسهن بیوهاس انذام

ّبی دسغذ ٍ سْن اًذام 99/47ٍ  60/47، 22/48ثِ تشتیت  َّایی اص ثیَهبس کل اًذامثیَهبس عجق پژٍّص ثِ فول آهذُ سْن 

 (.1ثبضذ. )ضکل ّبی چشای سٌگیي، هتَسظ ٍ سجک هیدسغذ دس تیوبس 52ٍ  39/52، 77/51صیشصهیٌی 

 

 
 ام هوایی، انذام زیرزهینی از بیوهاس کل.هقایسه احر ضذت چرای دام بر سهن بیوهاس انذ -1ضکل 

 

 گیریبحج و نتیجه 

ٍ کلیذی دس هغبلقبت دیٌبهیک اکَسیستن، تٌَؿ صیستی، چشخِ کشثي ٍ پبیذاسی اکَسیتن  یثیَهبس گیبّی یک فبکتَس  اسبس 

اکسیذ کشثي دس ًتطبس دیاست. اص عشفی کوی سبصی ثیَهبس َّایی ثشای اًجبم هغبلقبت کوی اص قجیل اسصیبثی هیضاى تثجیت یب ا

داس دس پبساهتش ساثغِ سگشسیًَی ثیَهبس اًذام َّایی ٍ ًتبیج حبغل اص پژٍّص ثیبًگش استجبط هقٌی .(14) ّب الضاهی استاکَسیستن

داس ثیي ( ساثغِ خغی هثجت ٍ هقٌی2010ثبضذ. دس ایي خػَظ الپَت ٍ ّوکبساى )ثیَهبس اًذام صیشصهیٌی دس سِ تیوبس چشایی هی

(. ثشخی دیگش اص تحقیقبت ًیض ٍجَد ساثغِ قَی 16ثِ دست آٍسدًذ ) Microlanea stipoidesفولکشد ثیَهبس سیطِ ٍ سبقِ دس گًَِ 

-(. تَجِ ثِ ساثغِ سگشسیًَی هیبى اًذام15ٍ  2اًذ )ّبی گیبّی سا ثیبى کشدُثیي ثیَهبس اًذام َّایی ٍ صیشصهیٌی دس ثشخی اص گًَِ

ّبی َّایی ٍ صیشصهیٌی سٍاثظ هیبى اًذام است کِ چشای دام هٌجش ثِ ایجبد تغییشات دس کویت هجیي آى ّبی َّایی ٍ صیشصهیٌی

گشدیذُ است. ثِ ّویي دلیل سٍاثظ سگشسیًَی ثِ دست آهذُ دس ّش ًبحیِ چشایی، قبثل تقوین ثِ کل جبهقِ گیبّی دس ّوبى هٌغقِ 

 ثبضذ.هی

ف چشای دام ثبفث کبّص سْن ثیَهبس اًذام َّایی ًسجت ثِ ثیَهبس ّبی هختلعجق ثشسسی غَست گشفتِ افوبل ضذت

( اؽْبس داضتٌذ ثب افضایص ضذت چشای دام اص سْن ثیَهبس اًذام صیشصهیٌی 2013اًذام صیشصهیٌی ضذُ است. جٌیذی ٍ ّوکبساى )

ّی هْوتشیي اثش هستقیوی است ثشداضت پَضص گیب (.7گًَِ دسهٌِ دضتی کبستِ ٍ ثِ سْن ثیَهبس اًذام َّایی افضٍدُ ضذُ است )

اص عشیق ثشخَسد قغشات ثبساى ثش سٍی خبک فبسی اص  گزاسد افضایص سلِ ٍ پَدس ضذى خبک سغحیکِ چشای دام ثش سٍی خبک هی

(. 12سبصًذ )ّبی ًبضی اص آة ٍ ثبد ثیص اص پیص هَججبت اص ثیي سفتي پَضص گیبّی سا فشاّن هیپَضص ٍ ثِ دًجبل آى فشسبیص

الصم است دس خػَظ حفؼ پَضص  Festuca ovinaثب تَجِ ثِ تأثیش چشا ثش اختالالت اًذام َّایی ٍ صیشصهیٌی گًَِ هشتقی  ثٌبثشایي

 گیبّی ٍ ثِ تجـ آى جلَگیشی اص قْقشای اًذام صیشصهیٌی ٍ حفبؽت اص خبک اقذاهبت الصم غَست گیشد.
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اؽْبس داضتٌذ  Agropyron elongatumثشش گًَِ هشتقی  ای ثب تقذاد کن( دس هغبلق2010ِهحوذ اسوقیلی ٍ ّوکبساى )  

یبثذ.احتوبال ثِ دلیل ایٌکِ کِ تخػیع هبدُ خطک گیبُ ثیطتش ثِ اًذام َّایی جْت ججشاى افضبی اص دست سفتِ گیبُ اختػبظ هی

فشاٍاًی ثشش ٍ دس هشاحل تخػیع هبدُ خطک دس سیطِ ایي گیبُ دس تقذاد کن ثشش دس هشاحل اٍلیِ قبثل ججشاى است. اهب ثب افضایص 

تَاًذ ججشاى کبّص ایي تخػیع دس سیطِ قبثل ججشاى ًیست ثٌبثشایي دس هشاحل اٍلیِ چشای دام )چشای سجک( سیطِ هی ثقذی سضذ

تخػیع هبدُ خطک سا کشدُ اهب ثب افضایص ضذت چشای دام تخػیع ایي هَاد دس سیطِ قبثل ججشاى ًیست. کِ اداهِ یبفتي ایي 

ًذ هٌجش ثِ حزف ایي گًَِ هْن هشتقی ضَد. ثِ عَس کلی ثب افضایص ضذت چشای دام، ثیَهبس اًذام َّایی ٍ اًذام تَاضشایظ هی

-اهب اثش چشای هتَسظ ٍ ضذیذ دام ثش کبّص ثیَهبس اًذام َّایی ثیطتش اص اًذام صیشصهیٌی هیصیضصهیٌی سًٍذی کبّطی داضتِ است.

تَسظ تأثیش هٌفی ثیطتشی ثشثیَهبس اًذام َّایی ًسجت ثِ ثیَهبس اًذام ثبضذ.ّوچٌیي چشای ضذیذ دام ًسجت ثِ چشای ه

داسًذ کِ ثبضذ. ثسیبسی اص هحققبى اؽْبس هیصیشصهیٌی داضتِ است. کِ ثیبًگش حسبسیت ثبالی اًذام َّایی هتأثش اص چشای ضذیذ هی

دّذ ّوچٌیي ثسیبسی اص ًفبط فضایص هیثشداضت ثیطتش )چشای ضذیذ( سغَح فتَسٌتضی گیبُ سا کبّص دادُ ٍ سغح تجخیش سا ا

افضایذ هجوَفِ ایي فَاهل ّوشاُ ثب خطکی هَجت کبّص تَلیذ سشپب ٍ قذست ثشد. ٍ ثش هیضاى کَثیذگی خبک هیسضذ سا اص ثیي هی

 (.12گشدًذ. آثبس سَء ایي فول حتی چٌذیي سبل ثقذ ًیض هٌتقل خَاّذ ضذ )ّبی چشای صیبد هیگیبُ دس ضذت

تَاًذ ثش تَلیذ اٍلیِ، ًسجت اًذام ّبی اتیَپی گضاسش کشدًذ کِ چشای دام هی( ًیض ضوي ثشسسی گشاسلٌذ2012ساتجي )  

ّبی هَاد آلی ثِ ثِ اًذام صیشصهیٌی ٍ چشخِ فٌبغش غزایی دس هشتـ تأثیش صیبدی داضتِ ثبضذ. هیضاى صیبدی اص ٍسٍدی َّایی گیبّبى

(. دس ًتیجِ تأثیش اختالالت قسوت ثبالیی صهیي 17ثبضذ )خبک )اًذام صیشصهیٌی( هیّبی قسوت صیشیي خبک اساضی چشایی اص اسگبى

-(. ثب تَجِ ثِ یبفت3ِاص قجیل چشای دام، آتص سَصی ٍ غیشُ ثش سٍی هَاد کشثٌی قسوت صیشیي خبک ثِ غَست غیش هستقین است )

ثبال ٍ کبّص دس ثیَهبس اًذام َّایی، اًذام  ّبی هختلف چشایی حسبسیتدس ضذت Festuca ovinaّبی ایي پژٍّص گًَِ هشتقی 

 صیشصهیٌی ٍ ثیَهبس کل دس هشاتـ جٌَة ضشقی سجالى داضتِ است کِ ثبیذ ًسجت ثِ احیبء ٍ حفبؽت آى تَجِ الصم غَست ثگیشد.

 

 هنابع

1. Arzani, H., GH. Azhdari & M.A. Zare Chahouki, 2009. Evaluating Efficiency of Grid Metod for 

Estimating the Production and Utilization in Rangeland. Journal of Range Manage, 4: 611-622. (In Persian) 
2. Chen, X., D. Eamus & LB. Hutley, 2004. Seasonal patterns of fine root productivity and turnover in a 

tropical savanna of northern Australia. J Trop Ecol, 20: 221–224. 
3. Follett, R.F., J.M. Kimble & R. Lal, 2001. The Potential of U.S. Grazing Lands to Sequester Carbon and 

Mitigate the Greenhouse Effect. Published by CRC Press LL. 

4. Hutchings, M.J & E.A. John, 2003. Distribution of roots in soil, and root foraging activity. In kde Kroon, 

H., Visser, E.J.W. (Ends), Ecological Studies, Berlin, 33- 60. 

5. Jackson, R.B & W.H. Schlesinger, 2004. Curbing the US carbon deficit. Proceedings of the National 

Academy of Sciences USA, 101(45): 15827-15829. 
6. Jnkanlvyy, M., A. Sepehri & S.A. Hosseini, 2012 .The effect of grazing on underground organs of plants in 

arid and semi-arid rangelands (case study area Incheh Brown), Abstracts of the Fifth National Conference 

on pasture and rangeland in Iran, 379p. (In Persian) 
7. Joneidi Jaafari, H., H. Azarnivand, M.A. Zare Chahvky & M.A. Jafari, 2013. Study of aboveground and 

below ground biomass of Artemisia sieberi shrublands with different grazing intensities in Semnan 

/province- Iran Watershed Management Research (Pajouhesh & Sazandegi), 99: 33-41. (In Persian) 

8. Kaisi, M.M & J.B. Grote, 2007. Cropping systems effects on improving soil carbon stocks of exposed 

subsoil. SSSAJ, 71(4): 1381 – 1388. 



 

8 
 

9. Kuzyakov, Y & G. Domanski, 2000. Carbon input by plants into the soil. Rev Journal of Plant Nutrition. 

Soil Science, 163: 421 – 431. 
10. Mohammad Ismail, M., H. Khyrfam, M. Dailam, M. Akbrlo & H. Saboori, 2010. Effects of cutting on 

production of two range species Festuca ovina, Agropyron elongatum, Journal of Range Management, 4(2): 

72- 81. (In Persian) 

11. McNaughton, SJ., F.F. Banyikwa & M.M. McNaughton, 1998. Root biomass and productivity in a grazing 

ecosystem kthe Serengeti. Ecology, 79: 587–592. 
12. Mesdaghi, M., 2010. Range Management in Iran. University Imam Reza, Mashhad, 333p. (In Persion) 

13. Millchunas, D.G & W.K. Lauenroth, 1993. Quantitative effects of grazing and soils over a global range of 

environments. Ecology Monographs, 63: 327- 366. 
14. Navarro Cerrillo, M & P. Blanco Oyonarte, 2007. Estimation of above-ground biomass in shrubland 

ecosystems of southern Spain. Invest Agrar kSist Recur For , 15(2): 197. 
15. O’Grady, A.P., D. Worledge & A. Battaglia, 2006. Aboveand below-ground relationships, with particular 

reference to fine roots, in a young Eucalyptus globulus (Labill.) stand in southern Tasmania Trees, 20: 531– 

538. 
16. Olupot, G., P. Barnes, H. Daniel, P. Lockwood, M. McHenry, M. McLeod, P. Kristiansen & K. King, 

2010. Can root biomass of grasses in NSW be predicted from shoot biomass yields? In kProceedings of 

the16th Biennial Conference of the Australian Rangeland Society. Bourke (Ends D.J. Eldridge and C. 

Waters) (Australian Rangeland Society kPerth). 
17. Rathjen, L., 2012. Effect of Management practices on Carbon Allocation in the Semi-arid Savanahs of the 

Borana Region, Ethiopia. Msc Thesis. University of Hohenheim. 

18. Schlesinger, W.H., J.F. Reynolds, G.L. Cunningham, L.F. Huennke, W.M. Jarrel, R.A. Virginia & W.G. 

Withford, 1990. Biological feedback in global desertification. Science, 247: 1043- 1048. 
Shyvndy, D., A.GH. Nazarian, M. Davoodi & M. Riahi, 2006. Landscape ecology in Chahar Mahal and 

Bakhtiari. (In Persian) 

19. Titlyanova, AA., IP. Romanova & NP. Kosykh, 1999. Pattern and process in above-ground and 

belowground components of grassland ecosystems. Journal of Vegetation Science, 10: 307– 320. 

20. Vogt, KA., DJ. Vogt & PA. Palmiott, 1996. Review of root dynamics in forest ecosystems grouped by 

climate, climatic forest type and species. Plant and Soil, 187: 159– 219. 
21. Warembourg, F.R., C. Roumet & F. Lafont, 2003. Differences in rhizosphere carbon-partitioning among 

plant species of different families. Plant and Soil, 256: 347– 357. 

22. Zaheedi, S., F. Qsryany & M. Bayat, 2013. Effects of different harvesting intensities on forage  production, 

strength, and happiness species Bromus tomentellus (case study: rangeland Mjydabad Qorveh Kurdistan), 

Iranian Journal of Range and Watershed Natural Mjlhmnabgh, 66 (2): 267- 276. (In Persian) 

 
 

 


