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درمراتع  Trifoliumpratenseو Trifolium repensهاي تأثیر قرق بر میزانتخصیص منابع در گونه  :نام پدیدآور و عنوان



  شاهین شفایی گنزق/ اردبیل -نمین دره شغال

  دکتر اردوان قربانی و دکتر مهدي معمري  : راهنمااناستاد

  دکتر اکبر قویدل و دکتر احسان زندي اصفهانی  :ان مشاوراستاد

  2/11/97  :دفاعتاریخ

  ص 104  : اتتعدادصفح

  /طبیعیمنابع   :نامه شماره پایان

  :چکیده

و سهم  T.  pratenseو T. repensهاي هوایی و زیرزمینی در اندام بررسی تخصیص منابع هدف این پژوهش: هدف

  .شغال دره نمین بود آنهااز تولید کل مراتع داخل و خارج قرق منطقهتولید 

 مکان و در 6دربراي انجام این مطالعه، .انجام شد1396تا تیرماهمطالعه حاضر دراردیبهشت :شناسی پژوهش روش

در امتداد هر . متر و عمود بر شیب مستقر شد 50هصلبا فا) ترانسکت 18مجموعا (متري  100ترانسکت  3ر مکان ه

دیگر قرار گرفت و فاکتورهاي مورد ارزیابی مانند تراکم، متري از هم 10متر مربعی با فواصل  1×1پالت  10ترانسکت 

هاي گیري مقدار تخصیص منابع در انداماندازه براي. ثبت شد... و سنگریزه، خاك لخت و وشش، سنگ تولید، تاج پ

ي به صورت تصادفی متر 50ترانسکت  3هاي قبل، در هر سایت  مختلف شبدر سفید و قرمز، عالوه بر ترانسکت

در (شد نییتع اهیگ نیترکینزدانتخابو در هر نقطه  ینقطه تصادف 10هر ترانسکت  امتداد درسپس، .شدند مستقر

 ن،یذآگل (شدهانتخاب اهیگ شهیو ر ییهوا يهااندام همهدر هر نقطه  در گام بعد،.)پایه از هر گونه 180مجموع 

 .گیري شد کش اندازه خطقطع شده و طول ریشه، طول ساقه، ارتفاع گیاه، طول گل آذین، و قطر یقه با ،)شهیساقه،ر

با در . وزن شد دقیقوزن کل با ترازوي و  وزن ریشه، وزن ساقه، وزن گل آذین ایشگاه؛در آزم شدنپس از هواخشک

زمینی در داخل و خارج قرق میزان تخصیص  هاي زیر هاي هوایی باالي سطح زمین و اندام اختیار داشتن وزن اندام

  .شد تعییندر داخل و خارج قرق  هاي هر گونه اندام درمنابع 

ها و تاج پوشش کل اختالف  پوشش علفیکهتاج نشان داد هاي عملکرديقرق بر شاخصر نتایج تاثی:ها یافته

ها، تولید شبدر سفید و شبدر قرمز در  اما تولید کل، تولید علفی. داري در داخل و خارج قرق نداشته استمعنی

وزن نشان کهT.repensنههاي عملکردي گوبر مولفه تاثیر قرقنتایج .داشته است دار داخل و خارج قرق اختالف معنی

طول ریشه، (ها که سایر مولفه داشتند درحالی داربازآوري گیاه اختالف معنی و تالش گل آذین، وزن کلریشه، وزن 

 دارياختالف معنی) قه و تاج پوشش گیاهطول ساقه، طول گل آذین، ارتفاع گیاه، تعداد گل آذین، قطر یقه، وزن سا

هاي عملکردي گونهچنین نتایج نشان داد که تاثیر قرق بر همه مولفههم .استنداشته در داخل و خارج قرق 

T.pratenseدرصد اشباع، شن و خاك درصدآهکنتایج نشان داد که .بوده استدار خل و خارج قرق معنیدر دا ،

آلی،نیتروژن، فسفر، کربن ،Ec ،pH(نداشته است اما سایر پارامترها داري سدیم در داخل و خارج قرق اختالف معنی

  .نددار بودخارج قرق داراي اختالف معنیدر داخل و )پتاسیم، رس، سیلت، کلسیم، منیزیم و بی کربنات

سبب افزایش تاج پوشش گیاهی و تولید کل گیاهان در داخل قرق که قرق  داد نتایج این تحقیق نشان : گیري نتیجه

بنابراین قرق مراتع با در نظر گرفتن شرایط . تر از خارج قرق بودچنین تخصیص منابع در داخل قرق بیشهم. شد

  باشدافزایش کمیت و کیفیت پوشش گیاهی  در راستايشیوه مدیریتی مناسبی تواند  اجتماعی منطقه می

  هاي هوایی اندام ،قطر یقه، هاي عملکردي مولفه ،گل آذین،ترانسکت  :هاي کلیدي واژه

  
  



  :مقدمه-1-1

اندو زمین را به خود اختصاص دادهدرصدازسطح 40پوشش بیش از  مراتع

ربري کا. )2018و همکاران،  1هوینس(ند آی به حساب میکربنزمینی مخازنگترینبزرعنوانیکیازبه

یر منجر به تغ اًغالبعنوان چراگاه بوده و چراي بیش از ظرفیت مرتع عمومی این اراضی استفاده به

باشد اي چرا به هر اندازه.)1385ارزانی و همکاران، (شده است در کمیت و کیفیت پوشش گیاهی 

ی عبارتی دیگر کاهش ساخت مواد غذایدار گیاهی و یا بههاي سبزینه باعث کاهش اندام

طور مستقیم تحت مرتعی، با چراي حیوانات بهدر اکوسیستم ). 1978، 2نئول و ترامر(شود می

. دهد ها را تحت تاثیر قرار می تاثیر فتوسنتز برگ، تنفس و رشد گیاهان تاثیرات فنوتیپی گونه

هاي مرتع را  صورت غیرمستقیم رشد گونه تواند با تغییر محیط خاك بهچنین چراي دام میهم

حفظ کیفیت و  پس). 2018، 4ابداال و همکاران ؛2017، 3رن و همکاران(ت تاثیر قرار دهدتح

و همکاران،  5چنگ(باشد ترین عوامل مدیریت پایدار مرتع می کمیت پوشش گیاهی از مهم

ندمدت بر روي تولید علوفه مدت و بل مدیریت مرتع در مفهوم گسترده تأثیرات کوتاه). 2006

شود تا پتانسیل مراتع در تولید علوفه و ارائه خدمات اکولوژیک می باعثنادرست مدیریت . است

 عواملی مانند مدیریت نامناسب دام در مرتع، چراي بیش از حد و خارج از ظرفیت. کاهش یابد

، کشاورزيها به دیمزارها، تبدیل مراتع به اراضی مراتع و تبدیل آن زودرس، شخم، چراي مرتع

ترین عوامل تخریب مراتع  گذاري،از مهموعدم تمایل بخش خصوصی به سرمایهتوجهی دولت کم

از  درستنظارت و ارزیابی ).1381؛ قائمی، 1381، قائدي و همکاران(شوند میمحسوب  در ایران

).2005و همکاران،  6مارتی(ضروري است امري ها مراتع براي حفاظت و اصالح آن

  :بیان مساله -1-2

. دهندمیتشکیلحلقه زنجیره حیات را در اکوسیستم  اولین گیري کربنگیاهان با انجام فتوسنتز و 

توسنتز و غذاسازي در کاهش ف ،ها برگ آن هاي هوایی گیاهان مخصوصاً یا برش اندام چراي دام

مرتعی این عامل خود از موارد مهم کاهش تولید در بسیاري از گیاهان . شود گیاهان را باعث می

به از گیاهان مرتعی فشار شدید چراي دام و یا برداشت مکرر علوفه را  برخی.شودمحسوب می

هاي خود را هاي هوایی تحریک شده و تعداد ساقهاین گیاهان با قطع اندام. کنند خوبی تحمل می

                                                                                                                        
1-Hewins
2-Nevel & Tramer
3-Ren
4-Abdalla
5-Chang
6-Marty
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عنوان گیاهان بههوایی اندام ). 2002، 1فرارو و استرهلد(پردازند میتر زنی بیشافزایش و به پنجه

 شود را شامل میترین بخش از یک اکوسیستم  ترین و حساس هاي کربن، مهم مولد هیدرات اندام

موجودات ). 1999و همکاران،  2ویجنن وان(گیرد  مستقیم تحت تاثیر چرا قرار می صورت که به

 دراین منابع .ها قرار دارددوره زندگی در دسترس آن در خاللکه  را دارند زنده منابع محدودي

هاي حیاتی  موجود زنده این منابع را بین فعالیت.باشند عناصر غذایی، انرژي یا زمان می هايشکل

 .)3،1987ریکی و بزاز(کند نگهداري، رشد، دفاع و تولید مثل تقسیم میاز قبیل مختلف خود، 

. انتخاب طبیعی استکارکرد، حاصل سازگاري بهینه ناشی از توازن واقعی تخصیص منابع به هر 

نیز رشد، دفاع در برابر شکارچیان و ها،  مانند رقابتبا همسایههایی   گیاهان منابع را به فرآیند

به تخصیص بستگیگیاه  مانی زندهدر محیط با شدت رقابتی باال، . دهند اختصاص می آوريزاد

  ).1389موسوي، (منابع به توسعه رویشی در مقایسه با تولیدمثل دارد سطح باالیی از 

براي اعمال خاص،  ریشهو  برگ، مثلساقههاي مختلف آن  تولیدات فتوسنتزي یک گیاه به قسمت

 زمینی بافت زیر از منابع غذایی که در اختیار گیاه قرار دارد به توسعه قسمتی. یابد می تخصیص

تر به یک یابد و تخصیص بیش هوایی اختصاص می هاي اندامسعهو بخشی به تو مثل ریشه

هر ). 1387بخش و قیاسی،  تاج(شود  هاي دیگر می کاهش در تخصیص به قسمتباعث قسمت، 

گونه از دست دادن منبع در طول رشد گیاهان منجر به اختالف بین الگوي ایستاده تخصیص و 

از دست رفتن اعضاي رویشی گیاه منجر به برآورد بیش از حد تخصیص . شودتخصیص کل می

ه برآورد کمتر از حد شود در حالی که از دست رفتن اعضاي زایشی منجر بیتولید مثلی م

برداري و  براي بهره ستاپس ضروري.)1970، 4اوگدنهارپر و (شود  مثلیمیتخصیص تولید

ترین  ترین و مناسب که پایداري و تولید در آن تضمین شود، ساده اي گونهحفاظت از مرتع به

). 1394جوادي و همکاران، (اجرا گذاشته شوند  و به مرحله شده هاي اجرایی شناسایی روش

شریفی راد و همکاران، (استقرق  ،تخصیص منابع گیري اندازه بهترین چارچوب تحقیقاتی براي

،فراوانی پوششتاج هایگیاهی، تغییراتدرتعدادگونه سبب، قرق).1395

ایوتولید  یکسالهوچندساله،ترکیبگونهاي،پوششسطحزمین، فراوانیگیاهان هایخوشخوراکوعلوفه گونه

براساس نتایج تحقیقات گذشته مشخص شده است که . )1388بصیري و ایروانی، (شود  علوفهمی

هاي سطحی تولیدي از مراتع و پارامترهاي کمی  هاي هیدرولوژیک کیفیت آب تأثیر قرق در رفتار

جوادي (کند  دیگر تغییر می اي به منطقهو کیفی پوشش گیاهی و میزان فرسایش خاك از منطقه

اك در رخوهاي مرغوب مرتعی و خوشچراي مناسب دام باعث حفظ گونه). 1394و همکاران، 

                                                                                                                        
1-Ferraro &Oesterheld
2-Van Wijnen
3-Reekie & Bazzaz
4-Harper & Ogden
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قرق نقش مؤثري در بازسازي ، گرددچنین دوام تولید در اکوسیستم مرتعیمیترکیب گیاهی و هم

حفاظت باعث  قرق و). 1394عالی و همکاران، آقاجان تبار(دارد و حفظ پوشش گیاهی منطقه 

اي هاي با ارزش و دارویی و افزایش تنوع گونهاحیا، اصالح و توسعه پوشش گیاهی و ظهور گونه

، از گوناگونهاي اکولوژیک ها با دامنهدلیل حضور متعادل و زیاد گونهبه نهایتدر شود،می

). 1393ان، یاري و همکار(تري در مقابل عرصه تحت چرا برخوردار است پایداري اکولوژیک بیش

 مرغوبهاي بهبود وضعیت مرتع شده و گونه باعثحفاظت مرتع از چراي دام و استراحت دادن 

 احیاي درهاي کم هزینه و مطمئن  ، از راهشوند که در اثر چراي مفرط از بین رفته بودند احیا می

هاي شاخص مرتع  تجدید حیات طبیعی گونه بهبودمدت و مراتع، اعمال قرق کوتاه یا میان

  ).1395شریفی و همکاران، (باشد  می

  

  :ضرورت و اهمیت پژوهش-1-3

ر د دتوان میگوناگونیی اچري ها شدتدر هیی گیااهوام نداکمّی و کیفی ت خصوصیاي گیرهازندا

چگونگی تخصیص  .)1395نیکو و رحیمی،(کمک کندگیري در تصمیم انمدیرتع به امدیریت مر

گیاهان قسمت اگر . زیادي بر کارایی مصرف و تثبیت در حیوانات دارد اثرمنابع غذایی در گیاهان 

ار زیادي از هاي ساختاري خود به کار گیرند و از این طریق مقد مواد غذایی خود را در بافتعمده 

تثبیت کاهش  قابل هضم براي حیوانات تولید کنند کارایی مصرف وترکیبات ساختاري غیر

انجام یک مدیریت چرایی صحیح و علمی درمراتع براي ). 1388کهیانی، طهماسبی (یابد  می

ریزان مراتع و تر از همه بقا و حفظ پوششگیاهی نیازمند آگاهی برنامهبرداري و مهمبهره

 مرتعداران ازوضعیتفیزیولوژیکی یا حداقل روند نوسانات ذخیرة غذاییگیاهان موجود در عرصه

در  ژهیوبه دراتیکربوه ریخاذبا  اهیگ رشدبقاء و  نیب).1395شریفی و همکاران، (باشدمی مراتع

 نیب یارتباط نیواقع چن در. وجود دارد مستقیمارتباط  شوندیقطع و برداشت م کهییهاهیپا

و 1پورتر (است دبرقراریجوانه جدجادیو ادهید بیهاي آسبافت بازسازي، تنفسبا  باتیترکنیا

 کسالیتواندبایم اه،یگ یروي قدرت و شاداب یتیریمد مختلفهایاثرات برنامه). 2010همکاران، 

 2اکلوف(شود ريیگاندازه یطور کمآنها به راتییتغ وکربن  هايدراتیه ریذخا زانیم ريیگاندازه

را در هاي مرغوب گونه دیتا تول کندیمرتع کمک م تیریمسأله به مد نیا). 2008و همکاران، 

 ).2013و همکاران، 3باپ تیستت (دیکنترل نما هم هاي نامرغوب راو گونه داشتهنگه  ییحد باال

از مقداري است که در اعمال  ترشیشده ب اختهسمقدار مواد  اهانیدر اغلب اوقات در گ

شده و در مراحل بعدي  رهیذخ یاهیگ هايمواد در اندام نیا. شودیمصرف م اهیگ کیولوژیزیف

                                                                                                                        
1-Poorter
2-Eklof
3-Baptistet
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 یهاي خشکدوره ایزمستانه و  سرمايبعد از هیاکود، رشد گرمانند تنفس دوره  یاعمالبراي 

 اهانیدرو گ ایدر طول فصلرشد پس از چرا و  اهیو براي رشد مجدد گ اهانیگ ریتکثتابستان، جهت

دراتیعنوان مجموع کربوه تحتدر منابع  یاهیگاي  رهیواد ذخم)1390مقدم، (شودیاستفاده م

TAC(دسترس  لقاب هاي
تسشده ا انیب(٢TNC)ی رساختمانیغ هايدراتیمجموع کربوه ایو)١

هاي مهم و تأثیرگذار در اعمال مدیریتصحیح در مراتع، یکی از جنبه).1387همکاران، ارزانی و (

نظر خصوصیات فیزیولوژیکی و فنولوژیکی است هاي شاخص و کلیدي آن ازمطالعۀ گونه

شروع فصل چرا و شدت  قیدق نییتعدر رابطه با  ژهیوچرا در مراتع به تیریمد).1389اسمعیلی، (

تعدادي از گیاهان . باشدیممراتع مطرح  تیریدر مد یاز راهکارهاي اساس یکیعنوان آن، بـه

توانند کاهش تولید ناشی ندارند و در نتیجه نمیمرتعی تحمل فشارهاي ناشی از برداشت علوفه را 

این دسته از گیاهان در اثر فشار چرا میزان تولید و . هاي هوایی را جبران نمایند از برش اندام

بررسی وضعیت ). 2007و همکاران،  3ژاو(روند  تراکم کاهش یافته و یا با مرور زمان از بین می

ها و زمان  شاخص، امکان توصیه حد مجاز برداشت گونههاي مطلوب و تخصیص منابع در گونه

یت تخصیص منابع در دو گونه رو در تحقیق حاضر وضع از این. کند مناسب چرا را فراهم می

مورد بررسی قرار گرفته است تا اقدامات مدیریتی الزم به منظور حفظ آنها صورت  مرتعی

سانتی متر با ساقه خوابیده و خزنده  40ات 10گیاهی علفی چند ساله به طول T.repensگونه.گیرد

کند  متر رشد می میلی 750تا  350که در آب و هواي مرطوب و سرد با متوسط بارندگی سالیانه 

گیاهان  کننده شهد براي زنبور عسل و از اي، حفاظتی و منبع  مهم تولید عنوان گیاهی علوفهبه

نیز در مناطقی که  T.pratenseین گونه چنزارهاست، هم ویژه چمنمرغوب مراتع ییالقی و به

متوسط بارندگی سالیانه . کند تابستان معتدل و رطوبت کافی در دوره رویش دارد، رشد می

گیاهی مقاوم به سرما و یخبندان بوده و دوره یخبندان . متر است میلی 750تا  450ن آرویشگاه 

سخت مقاومت آن در مقابل  هاي در زمستان. ماه طول می کشد 5هی بیش از رویشگاه آن گا

تر از یونجه است، اما مقابل خشکی مقاومت آن کمتر از این گیاه است زیرا عمق ریشه سرما بیش

خوراك و مورد توجه گاو و گوسفند است  آن کمتر از یونجه است شبدر قرمز گیاهی بسیار خوش

هاي  افزون بر این ریزوبیوم). 1391آذرنیوند و زارع چاهوکی، (د ندارو مقاومت چندانی به چرا 

کیلوگرم ازت را در هر هکتار  400تا  150زیست با یونجه و شبدر قادر هستند ساالنه حدود  هم

دهد  تثبیت کنند ازت از آن جهت داراي اهمیت است که بخش عمده اتمسفر را تشکیل می

اي دارد  لعادها ت زنده نقش و اهمیت فوقبدن موجودا ، و عالوه بر آن در)درصد 78حدود (

دهد که نهایتاً منجر به  هاي آمینه را تشکیل می که بخش اساسی ساختمان اسید خصوص اینبه

                                                                                                                        
1-Total Available Carbohydrates
2-TotalNon Carbohydrates
3-Zhao
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 دیکه حفظ بقاء و تول توان گفت یمیطور کلبه). 1394اردکانی، (شود  ها می گیري پروتئین شکل

دارد و با یبستگمحلول آنها هايدراتیکربوه ریذخا تیبه وضع اديیزتا حدود  یمرتع اهانیگ

 استفادهسال را بـا  کیدر  یتیریبرنامه مد کیاز اجراي  یراتناشیتوان تأثیم ریذخا نیتوجه به ا

نموده  ريیگاندازه یطور کمآن، به راتییتغ ومحلول  دراتیکربوه ریذخا زانیاز مشاهدات م

  .)1392براتی و همکاران، (نمود یطراحوجه ممکن در مراتع  نیرا به بهتر یتیریمد مارهايیتو

هاي گیاهی هستند براي ذخایر غذایی گونه آگاهی از وضعیت ترکیباتی که تامین کننده

چگونه ساخته و در کدام اندام  باتیکه ترک نیا است،برخوردار  ییباال تیاز اهمداران  مرتع

به  اديیباالتر است کمک ز یکیفنولوژها در کدام مرحله و مقدار آن شوندیمرهیذخ

و عدم  دینما یم دارانمرتعو طول دوره چرا بهشدت  ، دفعات،چرا زمان نیترصمناسبیتشخ

چنین آگاهی از  هم. دیوارد نما ريیناپذخسارات جبران اهیبه گ استممکنموضوع  نیاز ا یآگاه

. باشدهاي نامرغوب موثر میمرغوب و کاهش گونههاي گونه وضعیت تخصیص منابع در حفظ

تخصیص منابع در اساس در تحقیق حاضر تاثیر قرق بر میزان براین

  .بررسی شددر منطقه شغال دره نمینT.pratenseوT.repensهاي گونه

  

  :مفاهیم پایه تحقیق -1-4

  :تخصیص منابع -1-4-1

رشد گیاهی است که شامل بخش اول : مورد بحث قرار می گیردقسمت  تخصیص منابع در سه

هاي پدیده طور کلی ها و به ها، میزان تولید آن ندامزمینی و هوایی، نسبت رشد ا زیرهاي رشد اندام

این  هاي گیاهی است کهگونه) پایداري(مانی  بخش دوم مربوط به زنده. باشد می نمو گیاهی

نامه دانشجویی لعات این چنینی که در قالب پایانگردد و در مطاموضوع در طول زمان تعیین می

 علتتوان بررسی کرد ولی در مورد گیاهان چند ساله به رتباط با گیاهان یکساله میاست، در ا

تولید گیاهان بخش سوم در ارتباط با باز .ممکن استتقریبا غیرمحدودیت زمانی امکان بررسی 

به در این مطالعه با توجه به این دلیل . تري براي بررسی نیاز استباشد که به زمان بیش می

این استراتژي گونه براي بنابر. ها مد نظر قرار گرفته است بخش اول یعنی اندام یمحدودیت زمان

و  قربانی(شود یاد می منابع 1مانی و بقا و پایداري در یک محیط تحت عنوان تخصیصدهزن

آمده از فرآیند هاي به دست ماده خشک به معنی تخصیص آسیمیالتتوزیع ).1392، همکاران

روي  هواییهاي به اندام اصلها در  این آسیمیالت. باشد مختلف گیاه میهاي  فتوسنتز به اندام

                                                                                                                        
1-Allocation
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میزان تخصیص ماده  .)2011و همکاران، ١امینیاحمد (ابند ی اختصاص می زیرزمینیزمین و 

آید دست می ههوایی و ریشه از حاصل تقسیم هر بخش به ماده خشک کل ب هاي اندامخشک در 

مانی و عملکردهاي متفاوتی در پاسخ به تغییرات در شرایط زندهگیاهان ). 1393مشکوري، (

گیاهی از ماهیت  مرگ بر تخصیص منابع دارند، عوامل محیطی مؤثر بر گیاهان در یک جامعه

از دالیل کاهش  یکی). 2015وهمکاران، 2بارتوسکوا (خوردار هستند برمتفاوتی اي با اثرات پیچیده

باشد، بنابراین هاي هوایی به ویژه برگ کاهش سطح فتوسنتز میتولید به دنبال چراي اندام

هاي مورد مطالعه از تولید از باالترین به اگرمقدار رشد، وزن ماده خشک، میزان تولید و سهم گونه

مشکوري و (شدچراي سبک، متوسط و سنگین میبا: ترین سطح ردهبندي گردد به ترتیبپایین

کند بیوماسی که در فرآیندهاي تولید مثلی اهمیت پیدا می ترین موردي مهم).1393همکاران، 

تولید و در پیکره گیاه ذخیره  هاي زیستیبیوماس در اثر فعالیت. کند د میاست که گیاه تولی

تواند مقادیر زیادي از مواد را در مرحله تري تولید کند میبتواند بیوماس بیش گیاهی که. شودمی

تواند در راندمان باشد و می وامل موثر در قدرت تولید مثلی میاز عزایشی استفاده کند، بیوماس 

باشد و باید در کنار آن سایر موارد هر چند این مورد قطعی و کلی نمی .گذار باشدل تاثیرتولید مث

  ).2013و همکاران،  ٣ساسانی فر(اکوفیزیک را نیز درنظر داشت 

  

  :تالش بازآوري -1-4-2

هاي زایشی  بازآوري گیاه در اختصاص منابع خود به تولید بذر و اندامکثیر و تالش تمطالعه نحوه 

هاي جنسی طور کلی اندامبه. ازآوري آن استزیرا بقاي گیاه وابسته به تالش ب. شودضروري می

تاج (توان ابزار تخصصی تولید مثل جنسی به شمار آورد گل را می پساند  در گل قرار گرفته

وزن خشک بافت زایشی به کل  از تقسیمآوري تالش باز بیان دیگربه ). 1387، یاسیبخش و ق

  ).2005، 4فنر وتامپسون(آید دست میبههوایی  اندامک ماده خش

  

  :پارامتر هاي پوشش گیاهی -1-4-3

  :تولید-1-4-3-1

                                                                                                                        
1-Ahmadamini
2-Bartoskova
3-Sasanifar
4-Fenner & Thompson
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کنند که در اثر صورت انرژي غذایی بالقوه جذب و تبدیل میگیاهان سبز انرژي نورانی را به

ماند به بیوماس شده و آنچه باقی می انرژیبالقوه توسط گیاه استفادهتنفس گیاهی بخشی از این 

که سرعت متابولیکی در انواع ازآنجایی. دهنده تولید خالص است گردد که نشاناضافه می

ی متفاوت است مقدار تولید نیز در انواع جوامع گیاه به این دلیلهاي گیاهی برابر نیست، گونه

رشد سال جاري گیاهان مرتعی و شامل  یعنیتولید گیاهان مرتعی ). 1389آذرنیوند و چاهوکی، (

اینکه  علتبه. باشدخوشه و بذر یا میوه می زا، گل یا هاي گلهاي سبز، ساقه یا شاخهاندام کلیه

وجود در باالي هاي مباشند، کل اندامبرگان علفی داراي رشد سال جاري می و پهن گندمیان

در  آید اما به حساب میشامل رشد سال جاري و تولید علوفه در آنها سطح زمین 

هاي مانده سال گردد که از ساقههایی میها رشد سال جاري محدود به اندامبوتههاو  درختچهمورد

نیز در ارتباط با تولید تعریف ) 1393(ارزانی و عابدي ). 1389مصداقی، (اند کردهقبل رشد 

در این . انباشته شده است معلومهاي گذشته در سطحی  که طی سال بیوماسیمقدار : اند که کرده

  .در سطح مدنظر گرفته شده است ه زمانی مطرح نبوده و فقط مقداربیوماستعریف دور

  

  :تراکم -1-4-3-2

تواند بر مبناي شمارش تعداد  تعداد افراد یک گونه در واحد سطح که می یعنیتراکم یا انبوهی 

اي،  تراکم در گیاهان درختچه بررسی. گیري شود اي اندازه افراد یک گونه در پالت یا روش فاصله

  .)1390مقدم، (دهد  مانند، نتیجه بهتري ارائه می اي و کالف بوته

  

  :بسامد یا فراوانی -1-4-3-3

حضور یک گونه گیاهی در سطح پالت  یعنیفراوانی، ) 1934(، 1تعریف ران کیائر اساسبر 

گیري و فقط بر مبناي حضور و یا عدم حضور یک گونه در سطح پالت مورد مطالعه، بدون  اندازه

  ).1389مقدم، (شود  توجه به تعداد افراد مشخص می

  :تاج پوشش-1-4-3-4

 سطح تاج یا شاخ و برگ گیاه بر سطح زمین که بهپوشش، عبارت است از تصویر عمودي تاج 

، اکثر محققین). 1989، 2بونهام(شود  بخش یا درصدي از یک سطح مشخص، بیان می شکل

                                                                                                                        
1-Runkiaer
2-Bonham
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گیري براي تعیین روند توالی، گرایش ناشی از اعمال یک تیمار یا  پوشش را بهترین معیار اندازه

-براون(دارند  به آن وجهی خاصت دانند و تغییرات اکوسیستمی می مدیریت خاص یا سایر

  ).1932، 1بالنکه

  

  :مورد مطالعههاي گونهخصوصیات گیاهشناسی  -1-5

جنس و  727سومین خانواده بزرگ نهاندانگان، با حدود ) یا لگومینوز حبوبات(: ساآخانواده پروانه 

یه و تحلیل اخیر تجز جدیدترین اساسبر).2005و همکاران،  2الویز(گونه است 20000

که  شناخته شده استLeguminosaeدر خانوادهبندي جدیدي از شش زیرفیلوژنتیک، طبقه

، Cercidoideae ،Detarioideae ،Dialioideae ،Duparquetioideae:عبارتند از

PapilionoideaeوCaesalpinioideae .) ،اي ترین گیاهان علوفه بدرها جزو مهمش). 2017بی نام

ارزش اي و مرتعی دارایعلوفه لحاظباشندکه از  و مرطوب میخانواده لگومینوز در مناطق معتدل 

 هستند ايایی دارند شبدرها گیاهی سه برگچهسزها نقش به سیار زیادي هستند و در تغذیه دامب

به معنی سه  "Folia"به معنی سه و  "Tria"از دو کلمه التین ها  سم علمی آندلیالهمین و به

که از  است ذکر شده هنگو300هاي شبدر در دنیا حدود  گونهانواع . است اي گرفته شده گچهبر

از جمله  هانگونه آ 9مهم است که از این تعداد فقط  زراعت علوفهگونه از نظر  25این تعداد 

ترین پراکنش شبدرها بیشنهمدیترادر منطقه. شوند ي کشت میصورت تجارزمینی بهشبدر زیر

-30آفریقاگونه و در 60-65آمریکاگونه، 150-160اورآسیاکه در منطقه اي گونه، به وجود دارد

تحقیقات  و ذخایر توارثی موسسه گیاهی ژنبر اساس تحقیقات بانک. است گونه گزارش شده 25

است  گونه 54حدود  ایرانرتاکنون شناخته شده شبدر دهاي  نهال و بذر تعداد گونه اصالح و تهیه

.T(شبدر برسیمو) (T.alexandriumشبدر ایرانیکه از این تعداد دو گونه  resupinatum (

.T). 1393،مالزاده. (شوند صورت وسیع کشت میبه repens  10گیاهی علفی چند ساله به طول 

سانتی متر با ساقه خوابیده و خزنده که در آب و هواي مرطوب و سرد با متوسط بارندگی  40تا 

اي، حفاظتی و منبع  مهم  گیاهی علوفهعنوان کند به متر رشد می میلی 750تا  350سالیانه 

زارهاست،  ویژه چمنگیاهان مرغوب مراتع ییالقی و به شهد براي زنبور عسل و از ي کننده تولید

.Tچنین گونه هم pratense  نیز در مناطقی که تابستان معتدل و رطوبت کافی در دوره رویش

                                                                                                                        
1-Braun-Blanquet
2-Lewis



25  در شغال دره نمین T.pratenseو T.repensتاثیر قرق بر میزان تخصیص منابع در گونه 

گیاهی . متر است میلی 750تا  450متوسط بارندگی سالیانه رویشگاه ان . کند دارد، رشد می

. ماه طول می کشد 5هی بیش از مقاوم به سرما و یخبندان بوده و دوره یخبندان رویشگاه آن گا

تر از یونجه است، اما مقابل خشکی هاي سخت مقاومت آن در مقابل سرما بیش در زمستان

ست شبدر قرمز گیاهی مقاومت آن کمتر از این گیاه است زیرا عمق ریشه آن کمتر از یونجه ا

آذرنیوند و (نداردخوراك و مورد توجه گاو و گوسفند است و مقاومت چندانی به چرا  بسیار خوش

اي با کیفیت باال است که در یک محصول علوفههم چنین شبدر قرمز  .)1391زارع چاهوکی، 

یک محصول  عنواناین محصول به. ر جهان کشت می شوداکثر مناطق معتدل در اروپا و در سراس

ضعف اصلی پرورش آن، . شودبراي افزایش باروري خاك کاشته میترکیبی و یک کود سبز 

تواند به راحتی که نمیاست که یک ویژگی بسیار پیچیده است  با شرایط محیطی پایداري کم

دلیل دارا بودن مواد فعال بهعالوه بر آن شبدر قرمز ).2014، ١رپکوا و ندلینک(اصالح شود 

و  ٢چوبوکچو(تاکسیفولین و کورستین داراي اثرات ضد التهابی میباشد که بسیار مورد توجه است

  .)2011و همکاران، ٣؛ چولگچن 2018همکاران، 

  

  :هاي پژوهشسؤال- 1-6

  است؟T.pratenseوT.repensگونهوابسته بههشغال درکل در مراتع  دیاز تول یچه نسبت) 1

 T.pratenseوT.repensهاي هوایی و زیرزمینی دو گیاهاندام آیا مقدار تخصیص منابع در) 2

  متفاوت است؟

.Tهاي آیا مقدار تخصیص منابع در گونه) 3 repensوT.pratense در مراتع قرق و غیرقرق با هم

  تفاوت دارد؟

  

  :هاي پژوهشفرضیه-1-7

سهم قابل  هاي شاخص مراتع شغال دره بوده و از گونهT.pratenseو T.repensهاي  گونه) 1

  .توجهی در تولید این مراتع دارند

متفاوت T.pratenseوT.repensهاي هوایی و زیرزمینی دو گیاهمقدار تخصیص منابع در اندام) 2

  . است

در مراتع قرق و غیرقرق با هم T.pratenseوT.repensهاي  مقدار تخصیص منابع در گونه) 3

                                                                                                                        
1-Repkova & Nedelník.
2-Çubukçu
3-Çolgecen
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  .متفاوت است

  

  :هداف پژوهشا -1-8

در مراتع شغال دره که آیا سهم T.pratens)و  T.repens(هاي شبدر  تعیین سهم تولید گونه )1

  .ها در این مراتع قابل توجه است تا در مدیریت مورد توجه قرار گیرد تولید آن

  .T.pratenseوT.repensبررسی و مقایسه مقدار تخصیص منابع  در دو گیاه  )2

.TوT.repensزمینی گیاه هاي هوایی و زیراندامبررسی میزان تخصیص منابع در )3 pratense در

  مراتع داخل و خارج قرق

  

 عالوه برباشد که  ترین منطقه قرق شده شهرستان اردبیل می تقریبا نزدیکمنطقه مورد مطالعه 

خوراك مرتعی و قرارگیري در یک اکوسیستم تقریبا نیمه  هاي شاخص و خوش دارا بودن گونه

باشد که  خوراك و حتی در حال انقراض می هایمرتعی خوش زیستگاه بسیاري از گونه، جنگلی

چنین وضعیت تخصیص منابع به  ضرورت دارد اقدامات الزم براي حفاظت آنها صورت گیرد هم

  .هاي مرغوب و یا نامرغوب بررسی شود هاي مختلف درگونه اندام

  

  



  

  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  

  :پژوهشپیشینه  -2-1

  :تاثیر قرق بر تغییرات پوشش گیاهی-1-2-1

  . تحقیقات نه چندان زیادي در مورد تاثیر قرق بر میزان تخصیص منابع در گیاه انجام شده است

تع اکیفیت علوفه مرگوسفند برايثر چرامطالعه در تحقیقی در مورد )1990(١و همکاران كبرو

ي پذیرهضمم و تئین خاویش پرافزا باعثدل دام متعااي ند که چرن دادنشابود س گالداساحلی 

با بررسی تاثیر قرق بر کل توده ) 2001(٢هیلد و همکاران. هد شداکامل خوق علوفه نسبت به قر

هاي نازك مشاهده کردند که فقط در شرایط هاي گیاهی و ریشه گیاهی، اندام زیر زمینی و توده

کند تا  به بیان دیگر قرق به گیاهان کمک می. قرق، بیوماس در خالل زمان افزایش داشته است

ها  قادر باشند وزن زنده اندام زیرزمینی خود را افزایش دهند و این افزایش وزن زنده در ریشه

آن افزایش در  بهتر عمل کند که به موازاتشود گیاه قادر  در جذب آب و عناصر غذایی  باعث می

هکتاري در  390یک قرق در ) 2005(٣سینکلیر. وزن زنده اندام هوایی وجود خواهد داشت

هاي مختلفی را از هاي متفاوت واکنشنشان داد که گونهزارهاي مناطق نیمه خشک استرالیا بوته

ها بدون  گونه ،بعضیتکثیر یافتندر سریع اها بسیهکه بعضی از گوناي  گونه به. اندخود بروز داده

کرمی و همکاران .صورت تدریجی تکثیر یافتند ترین تغییر باقی ماندند و تعدادي به کوچک

ي هاکوسیستماترکیب گیاهی د و ر عملکربق را قردرو و ا،مختلف چرهاي  شدت تاثیر )2010(

ن، یشی گندمیاي روهامپوشش فرجتاکه یافتنددرنها آند دسی کرربران یرب اغردرمنطقه مرتعی

با ا چرق و قرچنین هما، چردرو ومدیریت در دو کل پوشش گیاهی و ها ايوتهب، علفینپهنبرگا

                                                                                                                        
1-Bruce
2-Hild
3-Sinclair 
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در مطالعه احیاء گیاهان بومی پس از ) 2012(١و ولدامپ یامکور.شتندداري دامعنیف ختالاهم 

تري  و در نتیجه پایداري بیش زیاد اي گونهق تنوع قراستقرار قرق به این نتیجه رسیدند که مرتع 

در بررسی اثر قرق بر روي زادآوري ) 1392(اصغرنژاد و اکبرلو .ا داشتتحت چرنسبت به مناطق 

هاي رویشی و زایشی و  مشاهده کردند که میزان تولید اندام Puccinella distansگونه شور پسند 

نتایج آنها نشان داد . دیگر دارند مداري با ه تولید کل گیاه در مراتع قرق و غیر قرق تفاوت معنی

 نسبت به منطقه) کیلوگرم در هکتار 2/43(چراي دام  هاي هوایی در منطقه که بیوماس اندام

تغییرات مثبتی که البته.داري داشته است کاهش معنی) کیلوگرم در هکتار 1/264(حفاظت شده 

ها  بعضی گونه. دارد گیبستزمان قرق شود به وضعیت مرتع و مدت  در اثر قرق ایجاد می

شریفی و (دهند  نش نشان میها در خالل زمان واک اما برخی از آنالعمل سریع داشته عکس

در مطالعه تاثیر قرق بر پوشش گیاهی و ) 2017(و همکاران   2قاسم).1395همکاران، 

ود زارهاي بلوچستان پاکستان به این تتیجه رسیدند کهقرق، باعث بهب خصوصیات خاك در بوته

  .شود هی و افزایش مواد آلی خاك میپوشش گیا

  :مطالعه تخصیص منابع در گیاهان -2-2-1

در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که در محیط برهم ) 1974(٣سولبریگ و سیمسون

تري به بازآوري اختصاص داده  خورده در مقایسه با محیطی که کمتر دست خورده، مقادیر بیش

چنین ارتباط معکوسی بین اختصاص بازآوري با اندازه گیاه و امنیت رویشگاه وجود  هم. شود می

ي به طور ژنتیکی در مقابل فشارهاي محیطی سازگاري یافته دارد هر کدام از الگوهاي بازآور

اگر خطر تلف . هاي مختلف گیاه متفاوت است میزان تخصیص عناصر ضروري گیاه در اندام.اند

هاي  پس محیط. شدن زیاد باشد، تاخیر در تولید بذر ممکن است منجر به عدم بازآوري شود

، ٤مارکس و پرینس(ت مقداري بذر تولید کنند شوند که گیاهان در اسرع وق ناپایدار باعث می

به این نتیجه Verbascumthapsusدر بررسی گل ماهور ) 1982(٥آبرهامسون و کاسول). 1981

بیان ) 1986(6فنر.رسیدند که نسبت بسیار باالیی از مقدار مس به گل آذین تخصیص یافته است

تري از عناصر غذایی خود را به نمود گیاهانی که تحت تنش عناصر غذایی هستند نسبت بیش

اند، ممکن  هایفقیر از عناصر غذایی سازگار شده گیاهانی که با محیط. دهند بذور تخصیص می

میرحسینی .است بذور در مقایسه با بافت رویشی غلظت باالتري از عناصر غذایی را داشته باشد

محیطی عواملی هستند که  هاي بیان نمود که استرس Medicago sativaبا مطالعه گونه ) 1373(

                                                                                                                        
1-Mekuria&Veldamp
2-Qasim
3-Solbrig &Simpson
4-Marks &Prince
5-Abrahamson & caswel
6-Feener
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در مطالعات خود بیان داشتند ) 2002(١کاالهان و پیگولسی.دهند تالش بازآوري را افزایش می

هاي  هاي محیطی باعث القاي تولید مثل در اندازه هاي گیاهی آشفتگی که در بسیاري از گونه

ش بازآوري در گیري تال دراندازه) 2005(٢در تحقیق دیگري چیلیک. نسبتا کوچک خواهد شد

مراتع کشور آمریکا بیان نمود که گیاهان در شرایط سخت محیطی براي پاسخ به شرایط موجود 

اي به بررسی  در مطالعه)2013(و همکاران  3ولی.هاي کوچک دارند تمایل به تولید مثل در اندازه

ارجنسغالب گیاهمتعلقبهچه548گیاهی بر رويتأثیرتغییراتآبوهوایی برالگوهایتخصیصزیستتوده

2500در امتدادیکترانسکت) .LeymussppوsppStipa ،.Cleistogenesspp ،.Agropyronspp.(از

تریننسبت ریشه به ساقه  کمLeymusکیلومتري در شمال چیننیز به این نتیجه رسیدند که گونه 

هایریشهبهساقههرجنسدر طول ترانسکت  چنین نسبت هم. هاي دیگر داشت را در میان جنس

متوسطدرجهحرارتساالنههمبستگیمثبتوبامتوسطبارشساالنههمبستگیمنفیداشته استو میزان با

که  بیش از بارش بوده است،درحالیCleistogenesریشهبهساقهتوسط دما برایگونه تغییرات نسبت

در ارتباط با تخصیص .ترازدرجهحرارتبوده استبالعکسدرسهجنسدیگراثر بارشدراین تغییراتبیش

ک به تولید مثل مساله ژنتیک محیط و اثر متقابل این ها بسیار مهم و تاثیر گذار منابع اکولوژی

تواند ناشی از ژنتیک گونه بوده و یا مربوط به  هاي مختلف می میزان تخصیص منابع به اندام. است

گیاهان عملکردهاي متفاوتی در ).1393مشکوري و همکاران، (شرایط زیستگاهی گونه باشد 

وهمکاران، 4بارتوسکوا(مانی و مرگ بر تخصیص منابع دارندت در شرایط زندهپاسخ به تغییرا

Medicago sativaدر مورد ) 2018(٥شن و زو. )2015 L محدودیت به این نتیجه رسیدند که

Medicagosativaو بازآوري گیاه مثلدیت منابع گیاهی بر موفقیت تولیدگرده و محدو L 

توانند موفقیت  گرده ناکافی و دسترسی کم به منابع میها اظهار داشتند که  تاثیرگذار است آن

  .تولید مثل گیاهان را کاهش دهند

  

  :بررسی اثرات خصوصیات خاك بر میزان تخصیص منابع-3-2-1

ورد اگر بتوان از منابع مورد نیاز براي رشد گیاه عامل خاصی را براي بیان تخصیص تولید مثلی م

ترین سهم موجودي آن به تولید مثل اختصاص یافته هر چند  استفاده قرار داد عنصري که بیش

1977، ٦ون آندل و ورا(بسته به گونه گیاهی متغیر است اما معموال فسفر یا نیتروژن می باشد 

 بیان نمود که گیاهان) 1986(فنر . )1982آبرهامسون و کاسول،  ؛1979، ٧بنزینگ و داویدسون؛

                                                                                                                        
1-Callahan &Pigliucci
2-Cheplick
3-Luo
4-Bartoskova
5- Chen&Zuo
6-Van andel & Vera
7-Benzing & Davidson
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. تحت تنش عناصر غذاییدرصد باالتري از عناصر معدنی خود را به بذور اختصاص دادند گیاهان

خیزي خاك همبستگی  طی آزمایشات خود اعالم کردند که وزن بذر با حاصل) 1989(١لی و فنر

بیان کردند که نسبت مکمل گیاهی هر عنصر غذایی ) 1981(٢تامپسون و استوارت.  منفی دارد

هاي زلف پیر  به طور مثال بوته. ولید مثل از عنصري به عنصر دیگر متغیر استتخصیص یافته به ت

)vulgarisSenecio(  درصد زیست توده را به بذور  4/12رشد یافته در محلول کامل عناصر غذایی

در بررسی اثرات شوري و پتاسیم بر میزان رشد ) 1385(کمال نژاد و همکاران . تخصیص دادند

و رقم جو، ریحان و افضل به این نتیجه رسیدند که پتاسیم در مرحله رشد رویشی و زایشی در د

ژاو و . شود دار وزن خشک بخش هوایی در هر دو رقم جو می رویشی باعث افزایش معنی

هاي گیاه  هم بیان داشتند تغییرات در خصوصیات خاك سبب تغییرات ویژگی) 2007(٣همکاران

در   Panicum virgatumLبررسی تولید گونه   در) 2007(٤ویرجیلو وهمکاران.شود گیاه می

داري بین تولید بیوماس و نیتروژن  ارتباط با عوامل خاك به این نتیجه رسیدند که ارتباط معنی

با بررسی تغییرات ) 2008(٥در تحقیق دیگري روت و لنارت.خاك، رطوبت و اسیدیته وجود دارد

Oryzaتغییرات پارامترهاي خاکی و تاثیر آن بر گیاه برنج  sativa هاي زمین  با استفاده از روش

زارهاي چین به این نتیجه رسیدند که بافت خاك، کربن و نیتروژن موجود در خاك  آمار در ماسه

هم در ) 2009(٦گریفدیس و همکاران.همبستگی زیادي با بیوماس و ارتفاع گونه فوق دارد

خاك براي گیاهان، میزان مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که میزان نیتروژن دردسترس 

هاي خاك نیز در تخصیص شرایط و ویژگیپس . دهد تولید اولیه گیاهان را تحت تاثیر قرارمی

  .)1394فیروزپور و همکاران، (گذارند تاثیر نمنابع گیاها

                                                                                                                        
1-Lee & Fenner
2-Thompson &Stewart
3-Zhou
4-Virgilo
5-Ruth &Lennart
6-Griffiths





  :چرا بر میزان تخصیص منابعاثرات شدت  -4-2-1

 Agropyronظرفیت فتوسنتزي و تخصیص منابع در دو گونه) 1981(و همکاران  51کالدول

desertorumوAgropyron spicatumها نشان داد که  نتایج تحقیق آن. را مورد بررسی قرار دادند

نسبت به Agropyron desertorumپس از تبخیر، تخصیص منابع براي نیتروژن و کربوهیدرات در 

Agropyron spicatumها  تر  و رشد ریشهتخصیص منابع در ساقه بیش. پذیرتر بوده استانعطاف

 Agropyronیافته است که باعث تعادل بین ریشه و ساقه شده است، در حالی که در  کاهش

spicatumن چرا گونه که گفته شد شدت و میزا همان.علت تبخیر رشد ریشه ادامه یافته استبه

چراي دام عالوه باشد اساسا  نیز از عوامل تاثیرگذار بر روي میزان تخصیص منابع بر روي گیاه می

-تواند بر توده گیاهی زیرهاي هوایی داشته باشد، میگیاهی اندام تواند بر تودهبر تأثیري که می

ان دادند که رشد نش) 1983(٥٢اوستن و همکاران .ها نیز مؤثر باشدزمینی و رشد و توسعه ریشه

مجدد و تولید سرپاي گیاهان دایمی گندمیان به سبب افزایش شدت چرا کاهش یافته به طوري 

-عنوان اندام زیرها بهریشه.درصد رسیده است 7که در تیمار چرایسنگین رشد مجدد گیاه به 

-فراهم می این اندام ضمن اینکه شرایط استقرار گیاه را. زمینی گیاه داراي وظایف مهمی هستند

فتوسنتز هستند گیري فرایند شکل عالوه بر این در جذب عناصر غذایی و آب که الزمه ،سازند

در مطالعه اثر شدت ) 1993(و همکارانتوکلی  ).53،1986و استوبندیککوك(بسیار اهمیت دارند 

 Lolium(و لولیوم )Festuca arundinacea(هاي علف گوسفندي بلند  شدت چرا بر روي گونه

perenne(هاي مورد مطالعه به چرا یکسان نبوده است و  گزارش کردند که میزان مقاومت گونه

هیکمن و . باشد ها می تفاوت آنها ناشی از خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی هریک از گونه

تري در ریشه  بیان کردند تکرار چرا منجر به تخصیص ماده خشک بیش) 1996(٥٤همکاران

ها این شرایط وجود  گردد که در بعضی از گونه ده نسبت به گیاهان قطع نشده میگیاهان قطع ش

توانایی گیاه در جذب آب و مواد غذایی کاهش  زمینیهاي زیراندامچنین با کاهش  هم. ندارد

به بررسی تاثیر فشار چرایی ) 2002(٥٥هیکمن و هارتنت ).2001هیلدو همکاران، (یابد  می

 Asterهاي بلند پایه گونه از فورب 3هاي هوایی، بازآوري و وفور  اممختلف روي بیوماس اند

ricoides،Ruellia humilis  وAmorpha canescens در مراتع ایاالت کانزانس پرداختند و  به این

زنی و بازآوري تحت چراي متوسط تا سنگین کاهش یافته است و در  نتیجه رسیدند که جوانه

ها نشده و از طرفی وزن ریشه و بیوماس کاهش  هیچ موردي چرا باعث افزایش عملکرد گونه

  را در مقابل چرا  دهه و وزن زنکاهش در بیوماس ریش Aster ricoidesچنین گونه  داشته و هم
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Abstract
Research Aim:The aim of this research is investigate changes of resources allocation in 
aerial parts and roots of Trifolium repens and Trifolium pratense and their production 
contribution of total production in the inside and outside of exclosure in Shoghal Dare 
rangelands of Namin.
Research method:This study was conducted frome may-july 2017. To do this study, in 6 site 
and in each site, 3 transect100 m with 50 m distance and perpendicular to slope was 
established. Along each transect, 10 plat (1×1 m2) were established with a distance of ten 
meters from each other. Then, density, production, stone and gravel,bare soil and ...is recorded. 
To measure the resources allocation in different organs of T. repens and T. pratense in addition 
before transects, in each site 3 transect 50m (randomly) was deployed. Then, along each 
transect, was selected 10 random points and in each point the nearest plant was selected. (in 
general 180 individuals of each species). In the next step, in each point all the aerial parts and 
roots of the selectedplants (inflorescence, stem, root) were clipped and length of root, stem and 
inflorescence, plant height and basal diameter were measured by ruler. After air drying in the 
lab root weight, stem weight, inflorescence weight, and total weight by digital scale were 
weighed. With possession the weighet of the aerial parts and roots of T. repens and T. pratense
was determined the resource allocation in all their organs in outside and inside of exclosure.
Findings: Results of the exclosure effect on functional factors showed the canopy of the herbs 
and total vegetation cover there was no significant difference in outside and inside of exclosure. 
But total production, herbs production and T. repens and T. pratense production has significant 
difference in outside and inside of exclosure. The results of the exclosure effect on functional 
factors T. repens showed root weight, inflorescence weight, total weight and reproductive 
effortthere were significant difference but other factors (root length, stem weight, inflorescence 
weight, plant height, number of inflorescence, basal diameter and canopy cover) of T. repens
had no significant difference in outside and inside of exclosure. In addition, results showed 
exclosure effects on the all functional factors T. pratense had significant difference in outside 
and inside of exclosure. The results showed that soil lime percentage, saturation percentage, 
sand and sodium had no significant difference in outside and inside of exclosure. But other 
factors (Ec, pH, OC, nitrogen, phosphorus, potassium, clay, silt, calcium, magnesium and 
bicarbonate) has significant difference in outside and inside of exclosure

Conclusion:The results of this study showed that the exclosure increased the vegetation cover 
and the total production of plants inside of the enclosure. Also, the resources allocation inside 
of the enclosure was more than outside of exclosure. Therefore, the rangeland exclosure, with 
regard to social conditions of the region, can be an appropriate management method to increase 
the quantity and quality of vegetation cover.
Keywords:Transect, Inflorescence, Functional Factors, Basal Diamete.



  در شغال دره نمین T.pratenseو T.repensان تخصیص منابع در گونه تاثیر قرق بر میز  34

  
University of Mohaghegh Ardabili

Faculty of Agriculture and Natural Resources
Department of Natural Resources

Thesis submitted in partial fulfillment for the degree of
M.Sc. in Range Management

Exclosure effect on the resources allocation 

in Trifolium repens and Trifolium pratense in 

the rangelands of Shoghal Dare, Namin, 

Ardabil province

By:

Shahin Shafaey

Supervisor:

Dr. Ardavan Ghorbani
Dr. Mehdi Moameri

Advisor:

Dr. Akbar Ghavidel
Dr. Ehsan Zandi Esfahani

(January2019)


