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 نشريه مرتعداري

3131سال اول، شماره چهارم،   

http://jrm.gau.ac.ir 
 

 خزریای جلگهچهار گونه مهم مرتعی در مناطق  الشبرگبررسی روند تجزیه 
 

 3مائده یوسفیان و 2، محمدرضا طاطیان2، رضا تمرتاش1فاطمه منتظری*
 علمی تاعضو هی2، منابع طبیعی ساریدانشگاه علوم کشاورزی و مرتعداری ارشد دانشجوی کارشناسی1

 مرتع دانشگاه علوم تحقیقات تهران یدانشجوی دکتر3 ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 22/12/1313؛ تاریخ پذیرش: 24/11/1312تاریخ دریافت: 

 چکیده

هاست که آزادسازی مواد غذایی و روند تجزیه الشبرگ مسیر مهمی از جریان مواد در اکوسیستم

قابلیت جذب توسط گیاه و یا خروج از اکوسیستم را کنترل کرده و حاصلخیزی رویشگاه را تحت 

کربن، میزان عناصر الشبرگ و  تجزیه تحقیق حاضر نیز به بررسیروند به این منظوردهد. تأثیر قرار می

 Medicago) یونجهچهار گونه در خاک و الشبرگ  کربن به نیتروژننیتروژن، پتاسیم، فسفر و نسبت 

sativa ،) شبدر قرمز(Trifolium pratens،)  علف باغی(Dactylis glomerata)  و علف گندمی

(Agropyron desertorum) گیری تجزیه الشبرگ با در منطقه میانکاله بهشهر پرداخته است. اندازه

 12در مجموع  است.( انجام شده mm 2و منافذ  cm 22×22استفاده از تکنیک کیسه الشبرگ )ابعاد 

کربن،  های گیاهی، میزانزمان( برداشت گردید.پس از آسیاب نمونه 2×تکرار 4×گونه 4نمونه )

های هوایی، های اندامتعیین گردید. مقایسه ویژگیکربن به نیتروژن نیتروژن، پتاسیم، فسفر و نسبت 

 SPSS.16 افزاردر محیط نرمtالشبرگ و خاک با استفاده از تجزیه واریانس یکطرفه، آزمون دانکن و 

نتایج نشان داد که میزان کربن، نیتروژن، فسفر و نسبت کربن به نیتروژن در الشبرگ صورت پذیرفت. 

ها در الشبرگ همچنین این مشخصه هر دو خانواده لگوم و گندمیان بیشتر از اندام هوایی بوده است.

های چهار کاهش وزن اندامبا مقایسه  آمد.ها بدست هر دو خانواده بیشتر از خاک تحت پوشش گونه

داری از لحاظ درصد های زمانی مختلف، نتایج نشان داد که اختالف معنیگونه مورد مطالعه در دوره

                                                             
   ontazeri.fatemeh@ymail.commنویسنده مسئول: *
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که میانگین کاهش وزن در طوریها در دو خانواده لگوم و گندمیان وجود دارد. بهکاهش وزن گونه

 رآورد گردید. خانواده لگوم بیشتر از خانواده گندمیان ب

 

 کربن، میانکاله، Medicago sativa ،Dactylis glomerata، الشبرگ کلیدي: هايواژه
 

 مقدمه

 باشد. بنابراین عاملمی کیفیت آن بیانگر الشبرگ در موجوددار و ترکیبات آلی کربن غذایی عناصر

 متفاوتی الگوهای دارای آلیاست که ماده تجزیه حاصل از غذایی عناصر میزان بازگشت تعیین در مهمی

(. عوامل متعددی از قبیل اقلیم، کیفیتت 2221د )کارادیاس و همکاران، باشنموادغذایی می رهاسازی از

سترعت و در تجزیته الشتبرگ ، مواد مادری، توپوگرافی و زمانتهای خاکالشبرگ و فعالیت ارگانیسم

هتا و سترعت تجزیته، اقلیم از طریق توازن بین تولید الشبرگ .باشنددخیل میتجمع مواد آلی در خاک

، 3ل و همکتارانست؛ را2222، 2ریچ و همکتاران؛ 2222، 1)پرسکات گذاردروی تجمع مواد آلی اثر می

هر گونه کاهش در ورود بقایای گیاهی و خاک موجب اختالل در فعالیتت موجتودات  معموالً(. 2212

شتود )ماپفتامو و مانده و در حقیقت کاهش سرعت تجزیه مواد آلی ختاک متی جا کننده مواد بهتجزیه

ها برای تجدیتد خختایر عناصتر برگشت بقایای گیاهان به خاک و تجزیه سریع آن (.2222، 4همکاران

ها، افزایش تولید و کیفیت علوفه برای دام حائز اهمیت غذایی خاک و در نتیجه افزایش حاصلخیزی آن

 (.  2221، 5همکاران)کامولو و  است

هتای هتا در برنامتهتوانتد در بکتارگیری آنهای مختلف گیتاهی متیآگاهی از سرعت تجزیه گونه

هتا اصالحی و احیائی مراتع مفید و موثر باشد. زیرا برگشت بقایای گیاهان به خاک و تجزیه سریع آن

بتته متتدیریت پایتتدار  در افتتزایش حاصتتلخیزی، تولیتتد و نیتتز کیفیتتت علوفتته بتترای دام متتوثر بتتوده و

در ایتن  (.2211صتابری و همکتاران،  ؛2214، 2ویلیام و جیمتزنماید )های مرتعی کمک میاکوسیستم

و نوبختت  (2222جعفتری و همکتاران )، (2222حتاجی بگلتو ) ،(2224زاده )جعفری و رحتیمراستا

                                                             
1- Prescott 

2- Raich et al 

3- Russell  

4- Mapfumo  

5- Comulo  

6- William & James 
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هتا الشبرگ گونهنین تفاوت کیفیت های مختلف و همچالشبرگ گونه  روند تجزیه بررسی به( 2221)

 بتای هتایالشتبرگ ایجادباعث  محیطی، متفاوت شرایط ایجاد بای مادر سنگ نوعتفاوت در  پرداختند.

 .(2222)حسینی و همکاران،  شودهای گیاهی میگونه برای مختلف کیفیت

خالص  شدت معدنی شدن بر گیاهی بقایای خاک و نوع تأثیر بررسی ( در2222حسینی )شیخ

خرت  و یونجه، گندم گیاهی بابقایای در منطقه اصفهان که شنی رسی لوم رسی و خاک دونیتروژن در 

 از متأثر نیتروژن معدنی شدن برفرآیند هاخاک تأثیر اختالف که گردیدند، به این نتیجه رسیدند تیمار

 با تولیدی برگ الش میزان بین رابطه بررسی منظوربه است. خاک به شده اضافه سوبسترای نوع

راد ، شرافتمندباالیسطحزمین تودهزی و برگالش سطح تاجی، پوشش پوشش گیاهی شامل هایویژگی

 معیار تاجی خبر کرمان به این نتیجه دست یافتند که پوشش ملی پارک استپی منطقه در( 2221)

 است. خشک نیمه و مناطق خشک زارهای درمنه در الشبرگ میزان برای برآورد مناسبی

و N،P،K ، C( در پژوهشی که در منطقه طالقان با مقایسه میزان عناصر2212همکاران )صابری و 

 Bromusو Psatyrostachys fragilis ،Agropyron tauriدر الشبرگ سه گونه مرتعی  C/Nنسبت 

tomentellus خاک صورت گرفت، نشان داد که میزان  کیفیت هایشاخص بر گذارینظرتأثیر از

که طوریداری دارد. بهها با هم اختالف معنیدر الشبرگ این گونه C/Nنیتروژن، کربن و نسبت 

به خود  B.tometellusرا گونه  C/Nو بیشترین مقدار کربن و  A.tauri بیشترین میزان نیتروژن را

های فوق منطقه شاهد دریافتند که گونه اختصاص داده است. همچنین با مقایسه خاک زیر بوته و

و نوع گونه در تعیین سطوح عناصر غذایی الشبرگ طورکلی به موجب حاصلخیزی خاک گردیدند.

 .(2212، تأثیر بسزایی دارد )اصغری سرخیروند تجزیه آن 

، اختالف بین تجزیه مرتعی هایاثر چرای دراز مدت بر پویایی کربن الشبرگ در اکوسیستمدر 

 C/Nدار نیست. ظاهرا روند تجزیه بقایای گیاهی در ابتدا با نسبت الشبرگ در منطقه چرا و قرق معنی

همبستگی دارد ولی در خالل فرایند تجزیه سایر خصوصیات کیفی الشبرگ و شرایط محیطی خاک 

به مراتب پذیری اثر نوع الشبرگ گیاهی و کیفیت آن بر روی تجزیهکه طوریبه گذار خواهند بودتأثیر

 .(2211، رئیسی و آقابابائی) تر از اثر چرا استملموس

هتای مختلتف تفضتلی و به منظور تعیین پویایی عناصر غذایی نیتروژن موجود در الشتبرگ گونته

رونتد تغییترات ( تحقیقاتی را در مناطق مختلف انجتام دادنتد و 2212قاسمیآقباش )( و 2212حجتی )

 اند.کردهها مشاهده گونه نیتروژن سازی معدنیدر  متفاوتی را
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 Zn ،Cuعناصر پویایی بر هاالشبرگ ترکیب که و تجزیه سرعت میزان باالترین ترکیبی هایالشبرگ

،Fe ،Mg ،Ca ،Mn  و N دارد آمیخته هایالشبرگ در ایگونه ترکیب به بستگی آن اثرهای و داشته تأثیر 

 .(2،2212میستو و همکاران ؛2222، 1)پولیاکووا و بیلور

( در تحقیقی که بر روی الشبرگ چهار گونه مرتعی در منطقه چین انجام 2211) 3لی و همکاران

دادند دریافتند که میزان تجزیه الشبرگ با مقدار نیتروژن اولیه ارتباط مثبت و در مرحله پایانی ارتباط 

کانادا بر روی نرخ تجزیه در تحقیقی که در منطقه  (2213) 4فراسر و هاکینو همچنین  منفی دارد

عنوان عامل مهم، نقش الشبرگ دو گونه مرتعی انجام دادند، بیان کردند که میزان رطوبت منطقه به

 کلیدی در نرخ تجزیه الشبرگ دارد.

همچنین میزان ورود عناصر  های مورد مطالعه ودر گونه هاتجزیه الشبرگکه در زمینه از آنجایی

 این تحقیقبه منظور تعیین های کمتری صورت گرفته است، لذامرتعی بررسیهای غذایی در اکوسیستم

 انجام شده است.های مورد مطالعه در گونه N, P, KCدرصد عناصر الشبرگ و همچنین  سرعت تجزیه

 

 هامواد و روش

در شتمال و ای میانکاله بتوده کته مورد مطالعه اکوسیستم جلگهمنطقه : مشخصات منطقه مورد مطالعه

از شمال به دریای مازندران، از شرق به منطقه آشتوراده،  است. شمال شرقیشهرستان بهشهر قرار گرفته

از جنوب به خلیج گرگان و از غرب به اراضی زاغمرز و مراکز صنعتی چند منظتوره ستاحل امیرآبتاد 

ای و بوتتهضی مشجر، نیمته مشتجر، ای میانکاله شامل ارهای گیاهی تشکیل دهندهشود. تیپمنتهی می

شتمالی و  32˚45´تتا  32˚55´علفزارهای طبیعی در سواحل دریای خزر است که در عرض جغرافیایی 

های آزاد قرار دارد. تر از سطح آبمتر پایین 23تا  21شرقی با ارتفاع  53˚ 45´تا 42˚ 2´طول جغرافیایی 

باشد. متوستط بارنتدگی و هکتار آن به حالت مرتعی می 14222که  بودههکتار  10222وسعت منطقه 

درجه سانتیگراد است. حداکثر دمای متوسط  0/15متر و میلی 2/224 ترتیبدرجه حرارت ساالنه آن به

ختاک  pH .رسدهای سرد به زیر صفر هم میگراد و دمای آن در ماهدرجه سانتی 24ماهانه در تابستان 

 (.2222)خورنکه و همکاران،  استی رس-لومی شنی و -لومیمنطقه قلیایی بوده و ترکیب بافت آن 

                                                             
1- Polyakova & Billor,  

2- Maisto 

3- Li  

4- Fraser & Hockin 
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 روش تحقیق

(، شتبدر قرمتز Medicago sativaهای رویشتی چهتار گونته یونجته )محدودهدر این تحقیق ابتدا 

(Trifoliumpratens( علف باغی ،)Dactylis glomerata( و علف گندمی )Agropyron desertorum) 

-در منطقه میانکاله بهشهر، با پیمایش صحرایی تعیین گردید. سپس بقایای برگ تازه ریخته شده جمتع

 گتراد خشتک شتدند.درجته ستانتی 22ها در آون در دمتای آوری و به آزمایشگاه منتقل گردید. نمونه

( mm 2و منافذ متر سانتی 22×22با استفاده از تکنیک کیسه الشبرگ )ابعاد  الشبرگگیری تجزیه اندازه

پنج گرم نمونه برگ گیاه خشک شتده را درون کیسته  (.2212، 1جاکوب و همکارانانجام شده است )

زمتان( بترای اجترای آزمتایش آمتاده  2× تکرار 4× گونه 4نمونه ) 12الشبرگ قرار داده و در مجموع 

 12، 0، 2، 4، 2ه پس از هر های آماده شده بر روی سطح خاک نصب شدند. برداشت نمونگردید.کیسه

ماه، از شروع زمان نصب انجام شد. از هر گونه یک نمونه به عنوان شاهد تهیه و متورد آزمتایش  12و 

نمونته(، از انتدام  12هتای تعیتین شتده )گیری الشبرگ در تکرار و زمانقرار گرفت. همزمان با اندازه

گرم برداشت و پس از خشک کردن در هوای  52های مورد مطالعه به میزان هوایی )برگ و ساقه( گونه

ها در آزمایشگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتت. دمتای هتوا و دمتای های شیمیایی آنآزاد، ویژگی

آوری اندازه گیتری و داختل آون بتا ها پس از جمعخاک نیز در زمان نصب ثبت گردید. وزن تر کیسه

هتا آستیاب شتده و خشک آن نیز بدست آمد. سپس نمونتهدرجه سانتیگراد قرار داده و وزن  22دمای 

های کجلدال، اسپکتروفتومتری، فلیم فتومتر و احتراق و به ترتیب با استفاده از روش Cو N ،P ،Kمیزان

تعیین گردید. سرعت تجزیه الشبرگ با استفاده از ثابتت تجزیته اولستون بدستت C/Nهمچنین نسبت 

 .(2220، 2)برگ و مکارتی آمده است

 2ها پس از عبتور دادن از التک متر انجام شده و نمونهسانتی 2-22برداری از خاک در عمق نمونه

گیتری . اندازهگیری پارامترهای خاکی به آزمایشگاه منتقل گردیدند، کوبیده شده و برای اندازهمیلیمتری

ه فلتیم فوتتومتر و کربن خاک به روش احتراق، نیتروژن به روش کجدال، پتاسیم با استتفاده از دستتگا

گیری بافت خاک فسفر به روش اسپکتروفتومتری تعیین گردید. روش هیدرومتری بایکاس جهت اندازه

متتر استتفاده  ECمتر و  pHترتیب از دستگاه به ECو  pHگیری بکار گرفته شد. همچنین جهت اندازه

 (. 2223گردید )جعفری حقیقی، 

                                                             
1 -Jacob 

2- Berg & Mc Claugherty 
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ستازی شتده و مقایسته آزمون کولموگروف اسمیرنوف نرمتالبا استفاده از های استخراج شده داده

های هوایی، الشبرگ و خاک با استفاده از تجزیه واریانس یکطرفته و آزمتون دانکتن های اندامویژگی

جهت مقایسه فاکتورها در اندام هوایی و الشبرگ و همچنین الشبرگ و خاک  tصورت گرفت. آزمون 

 پذیرفت.انجام  SPSS v.16افزار در محیط نرمها حلیل دادهتجزیه و ت مورد استفاده قرار گرفت.

 

 نتايج

آورده شده است.  2و  1ای دانکن در جدول های حاصل از تجزیه واریانس و آزمون چند دامنهداده

های مختلف های هوایی و الشبرگ گونههای شیمیایی اندامداری ویژگیبه مقایسه معنیکه طوری به

ها و الشبرگ خانواده نتایج نشان داد که میزان نیتروژن، پتاسیم و فسفر در اندام مرتعی پرداخته است.

 لگوم بیشتر از خانواده گندمیان بوده است.

 
 هاي مرتعی مورد مطالعه با استفاده از آزمون دانکنهاي هوایی در گونههاي شیمیایی انداممقایسه ویژگی -1جدول 

 صفات

 گونه
 کربن/نیتروژن (ppmفسفر ) (ppmپتاسیم ) نیتروژن )%( کربن )%(

Tr. pratens b23/1±25/1 a223/2±11/2 a21/0±2252 b23/2±1/3 a23/2±2/25 

Me. sativa a13/1±31/1 a223/2±21/2 a23/0±0522 a23/2±5/3 b23/1±12/12 

Da. glomerata c21/1±23/0 a221/2±51/2 b23/2±3224 c23/1±22/1 a23/2±22/12 

Ag. desertorum a23/2±21/11 a222/2±22/2 b23/2±2152 c23/2±14/1 a21/2±122/12 

 د.باشندار میحروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنی

 

 هاي مرتعی مورد مطالعه با استفاده از آزمون دانکنهاي شیمیایی الشبرگ در گونهمقایسه ویژگی -2جدول 

 صفات

 گونه
 کربن/نیتروژن (ppmفسفر ) (ppmپتاسیم ) نیتروژن )%( کربن )%(

Me. Sativa a43/1±44 a11/2±32/3 b21/2±4222 b33/2±2/4 c33/1±33/13 

Tr. Pratens c23/1±2/20 b23/2±15/1 b22/2±3312 a31/2±42/4 c24/2±22/14 

Da. Glomerata b23/2±35 b22/2±1/1 b21/5±2212 d23/2±42/2 a23/2±25/34 

Ag. Desertorum c22/1±2/22 b223/2±13/2 b23/4±1231 c33/2±2/2 b21/2±2/21 

 باشند.دار میحروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنی
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 Medicago sativa،Trifolium هایبه مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک پای گونه 3جدول 

pratens ، Dactylis glomerataوAgropyron desertorum  داد کته مقتدار پرداخته است. نتایج نشتان

نیتروژن و پتاسیم در خانواده لگوم بیشتر از خانواده گندمیان و نسبت کتربن بته نیتتروژن در گنتدمیان 

بتین  داریالکتریکتی ختاک، اختتالف معنتیبیشتر از لگوم بوده است. در ارتبتاط بتا بافتت و هتدایت

یدیته ختاک، اختتالف های لگوم و گندمیان دیده شده است. این در حالی است که از لحتاظ استبخش

 داری بین دو خانواده لگوم و گندمیان دیده نشده است.معنی

 
هاي مرتعی مورد مطالعه با استتفاده از آزمتون مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک تحت پوشش گونه -3جدول

 دانکن

 صفات

 گونه
 کربن )%(

نیتروژن 

)%( 

پتاسیم 

(ppm) 

فسفر 

(ppm) 

 کربن/

 نیتروژن

 رس

 )%( 

سیلت 

)%( 

 شن

 )%( 
pH 

Ec 

(ds/m) 

Me. sativa c23/2±34/1 b21/2±21/2 a22/4±1212 a23/1±20 b24/2±00/14 a24/2±32 a23/2±32 b15/2±33 a21/1±4/2 a224/2±01/2 

Tr. pratens d22/2±2/1 a22/2±1/2 b23/3±044 c21/1±11 c23/1±1/12 a14/2±35 a12/2±31 b12/2±34 a23/1±2/2 b223/2±22/2 

Da. glomerata b24/2±11/1 c21/2±20/2 c21/3±215 b22/1±2/23 a22/2±02/23 b13/1±22 b21/2±22 a23/4±50 a23/1±2/2 c222/22±51/2 

Ag. desertorum a22/2±1/2 b21/2±21/2 c22/3±212 b24/2±2/24 a23/2±4/23 b12/1±10 a12/2±31 a13/4±51 a21/1±1/2 c222/2±51/2 

 باشند.دار میبیانگر عدم اختالف معنیحروف مشابه 

 

های به مقایسه مقدار کربن، نیتروژن، پتاسیم، فسفر و نسبت کربن به نیتروژن در اندام 4جدول 

نتایج نشان داد که پرداخته است. ( tهوایی و الشبرگ چهار گونه مورد مطالعه )با استفاده از آزمون 

، Medicago sativaگونه میزان کربن، نیتروژن، فسفر و نسبت کربن به نیتروژن در الشبرگ چهار 

Trifolium pratens،Dactylis glomerata وAgropyron desertorum  های هوایی بیشتر از اندام

در الشبرگ بیشتر از اندام هوایی باشد. بنابراین میزان این عناصر در هر دو خانواده لگوم و گندمیان می

 گیری شد.اندازه
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 هاي هوایی و الشبرگ چهار گونه مرتعی مورد مطالعهگیري شده در انداممقایسه خصوصیات اندازه -4جدول 

 گونه
عامل 

 گیاه

 کربن/نیتروژن (ppmفسفر ) (ppmپتاسیم ) نیتروژن )%( کربن )%(

میانگی

 ن
 نتیجه میانگین نتیجه

میانگی

 ن
 نتیجه

میانگی

 ن
 نتیجه میانگین نتیجه

Me. Sativa 
 31/1 اندام

** 
21/2 

** 
0522 

** 
5/3 

* 
20/13 

** 
 33/13 2/4 4222 32/3 44 الشبرگ

Tr. Pratens 
 25/1 اندام

** 
11/2 

** 
2252 

** 
1/3 

** 
12/12 

** 
 22/14 42/4 3312 15/1 2/20 الشبرگ

Da. Glomerata 
 23/0 اندام

** 
51/2 

** 
3224 

* 
22/1 

* 
22/12 

** 
 25/34 42/2 2212 21/1 35 الشبرگ

Ag. desertorum 
 21/11 اندام

** 
22/2 

* 
2152 

** 
14/1 

** 
12/12 

* 
 2/21 2/2 1231 13/2 2/22 الشبرگ

 25/2داری در سطح احتمال معنی *، 21/2داری در سطح احتمال معنی **
 

 tگیری شده در خاک و الشبرگ چهار گونه مرتعی، از آزمون خصوصیات اندازهمنظور مقایسه به

مقایسه عناصر کربن، نیتروژن، پتاسیم و نسبت  بیان گردید. 5استفاده شده است که نتایج آن در جدول 

های خانواده لگوم و گندمیان نشان داد که میزان این عناصر کربن به نیتروژن در خاک و الشبرگ گونه

ها بوده است. در حالی که در مورد عنصر شبرگ هر دو خانواده بیشتر از خاک تحت پوشش گونهدر ال

 فسفر عکس قضیه فوق صادق است.
 

 .گیري شده در خاک و الشبرگ چهار گونه مرتعی مورد مطالعهمقایسه خصوصیات اندازه -5جدول 

 گونه
عامل 

 گیاه

 نیتروژن کربن/ (ppmفسفر ) (ppmپتاسیم ) نیتروژن )%( کربن )%(

 نتیجه میانگین نتیجه میانگین نتیجه میانگین نتیجه میانگین نتیجه میانگین

Me. sativa 
 34/1 خاک

** 
21/2 

** 
1212 

** 
20 

* 
00/14 

** 
 33/13 2/4 4222 32/3 44 الشبرگ

Tr. Pratens 
 2/1 خاک

** 
1/2 

** 
044 

** 
11 

** 
1/12 

** 
 22/14 42/4 3312 15/1 2/20 الشبرگ

Da. glomerata 
 11/1 خاک

** 
20/2 

** 
215 

* 
2/23 

** 
02/23 

** 
 41/34 42/2 2212 21/1 35 الشبرگ

Ag. desertorum 
 1/2 خاک

** 
21/2 

** 
212 

* 
2/24 

* 
3/23 

** 
 2/21 2/2 1231 13/2 2/22 الشبرگ

 25/2سطح احتمال داری در معنی *، 21/2داری در سطح احتمال معنی **



 3131(، 4) اول سالداري، نشريه مرتع

3 

، 2، 4، 2های زمانی های چهار گونه مورد مطالعه در دورهاندامکاهش وزن نتایج مربوط به مقایسه 

ها در دو خانواده داری از لحاظ درصد کاهش وزن گونهنشان داد که اختالف معنی ماه 12و  12، 0

خانواده لگوم بیشتر از خانواده لگوم و گندمیان وجود دارد. به طوری که میانگین کاهش وزن در 

 (.1گیری شد )شکلگندمیان اندازه

 

 
 هاي گیاهی در چهار گونه مورد مطالعهمیانگین کاهش وزن )%( اندام -1شکل 

 

 Medicago sativa ،Trifolium pratens ، Dactylisهای گونهثابت تجزیه ساالنه الشبرگ 

glomerataوAgropyron desertorum با استفاده از آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفته است که

 آورده شده است. 2نتایج آن در جدول 
 

 هاي مورد مطالعه با استفاده از آزمون دانکنثابت تجزیه ساالنه الشبرگ گونهمقایسه  -6 جدول

 K های گیاهیگونه

Me. Sativa a21/2±3 

Tr. Pratens a220/2±0/2 

Da. Glomerata b224/2±1/1 

Ag. Desertorum b225/2±2/1 

 
 

ن 
وز

ش 
اه

ن ک
گی

یان
م

)%
(

(ماه)زمان 

Me. sativa

Tr. pratens

Da. glomerata

Ag. Desertorum
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 گیريو نتیجه بحث

های مورد مطالعه نشان داد که میتزان های هوایی و الشبرگ گونههای شیمیایی انداممقایسه ویژگی

. بتوده استتها و الشبرگ خانواده لگوم بیشتتر از ختانواده گنتدمیان نیتروژن، پتاسیم و فسفر در اندام

 Medicagoهتتایخصوصتتیات فیزیکوشتتیمیایی ختتاک تحتتت پوشتتش گونتتهبتتا مقایستته همچنتتین 

sativa،Trifolium pratens،Dactylis glomerata  و Agropyron desertorum  نتایج نشان داد که مقدار

نیتروژن و پتاسیم در خانواده لگوم بیشتر از خانواده گندمیان و نسبت کتربن بته نیتتروژن در گنتدمیان 

های بین اندام داریالکتریکی خاک، اختالف معنیدر ارتباط با بافت و هدایتبوده است. بیشتر از لگوم 

 و این اختالف در عناصر غذایی خاک بیشتر خود را نشان داده استت. لگوم و گندمیان دیده شده است

دهد که با تغییر گونه گیاهی، عناصر غذایی نسبت بته ستایر خصوصتیات ختاک این موضوع نشان می

قه تأثیرپذیری بیشتری داشته است. با توجه به اینکه تأثیر تجزیه الشبرگ بر افزایش مواد آلی خاک منط

دلیتل حجتم بتاالی ای، بتهو به تبع آن تأثیر بر روی بافت خاک در جوامع گیاهی درختتی و درختچته

در منطقه الکتریکی خاک (، تغییر بافت و هدایت2212پوشش، بسیار زیاد است  )هاشمی و همکاران، 

توان به تفاوت میان دو خانواده مورد مطالعه مرتبط دانست. چترا کته از نظتر فترم مورد مطالعه را نمی

شتوند. ایتن های علفی با سطح پوشش مشابه، محسوب میرویشی و اندازه، هر دو خانواده جزء گونه

انواده لگتوم و گنتدمیان داری بین دو ختمورد در اسیدیته خاک، نیز خود را نشان داده و اختالف معنی

دار در میزان اسیدیته خاک در منطقه نیز با توجته بته دشتتی بتودن دیده نشده است. عدم تفاوت معنی

منطقه و سطح آب زیرزمینی باال، بیشتر تحت تأثیر این عوامل قرار گرفته و تغییترات ناشتی از تجزیته 

ولی در مورد عناصر غذایی این تأثیرپتذیری الشبرگ نتوانسته چندان بر شرایط موجود تأثیرگذار باشد. 

ها با دارا بودن نیتروژن و پتاستیم بیشتتر در ختاک، رونتد تجزیته طوری که لگوممشهود بوده است. به

ها با خخیره بیشتتر دهد که الشریزی بیشتر در لگومالشبرگ باالتری داشته است. این موضوع نشان می

توجه به اینکه الشبرگ عامل مهمی در انتقال انرژی و مواد  عناصر غذایی در خاک همراه شده است. با

رسد. این مسئله در خانواده گندمیان که از میزان نظر میغذایی در اکوسیستم است، روند فوق منطقی به

تجزیه الشبرگ کمتری برخوردارند و به تبع آن نسبت کربن به نیتروژن بیشتری را در خاک خود دارند 

( نشان دادند که تفاوت در انباشت عناصر غتذایی ختاک 2221) 1و همکارانانسن هکند. نیز صدق می

 به تفاوت در تجزیه الشبرگ و رهاسازی عناصر غذایی مربوط است. 
                                                             
1- Hansen 
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گونته نشان داد که میزان کربن، نیتروژن، فسفر و نسبت کربن به نیتروژن در الشتبرگ چهتار نتایج 

Medicago sativa ،Trifolium pratens ،Dactylis glomerata وAgropyron desertorum   بیشتتر از

باشد. بنابراین میزان این عناصر در هر دو ختانواده لگتوم و گنتدمیان در الشتبرگ های هوایی میاندام

تتر باشتد، میتزان کتربن آن نیتز بیشتتر چه چوبیگیری شد. اندام گیاهی هربیشتر از اندام هوایی اندازه

دلیل داشتن بافت چوبی بیشتتر نستبت (. در تحقیق حاضر نیز الشبرگ به2213نژاد، خواهد بود )حسن

های هوایی، دارای درصد کربن بیشتری بوده است. میزان نیتروژن در الشتبرگ بیشتتر از انتدام به اندام

گیری شد. از آنجایی که الشبرگ عموماً از برگ تشتکیل شتده و درصتد کتربن در بترگ هوایی اندازه

هتای هتوایی چهتار باشد، بنابراین میزان این عنصر در الشبرگ بیشتر از انتدامبیشتر می نسبت به ساقه

(. میزان عنصر پتاسیم برخالف عناصر 2220گونه مورد مطالعه بدست آمده است )جعفری و همکاران، 

گنتدمیان، های مورد مطالعته در دو ختانواده لگتوم و های هوایی گونهکربن، نیتروژن و فسفر، در اندام

بیشتر از الشبرگ بوده است. عنصر پتاسیم از جمله عناصر غذایی پویا در گیاهان بوده که قادر است به 

هتای هتوایی هایی از گیاهان که دوره رشدشان کامل نشده، بازگردد. در نتیجه میزان آن در انتدامبخش

هتای ودن میزان فسفر در اندام(. در مورد کمتر ب2212باشد )جعفری و همکاران، بیشتر از الشبرگ می

توان به این نکته اشاره کترد کته فستفر هوایی نسبت به الشبرگ در هر دو خانواده لگوم و گندمیان می

را بازیافت نماید. بنابراین فسفر پس از مدتی از عنصری کم تحرک بوده و گیاه نمی تواند به راحتی آن

های هتوایی کتاهش و دور شده و میزان آن در اندامها طریق الشبرگ حاصل از گیاهان، از دسترس آن

هتای دو . نسبت کربن بته نیتتروژن در الشتبرگ گونته(2220)ساالردینی،  یابددر الشبرگ افزایش می

خانواده لگوم و گندمیان از میزان بیشتری نسبت به اندام هوایی برخوردار بوده استت. یکتی از عوامتل 

ن، نسبت کربن به نیتروژن است. با توجه به محدوده نسبت کربن مهم تأثیرگذار بر سرعت تجزیه گیاها

بترای ختانواده گنتدمیان(، و بتا  34برای خانواده لگوم تا  13به نیتروژن تعیین شده در این تحقیق )از 

توجه به مطالعات انجام شده که میزان نسبت کربن به نیتروژن برای غالت و لگوم را به ترتیب باالتر از 

(، تغییترات تجزیته 2212؛ عبتدی و همکتاران، 2212ش نموده اند )بهرامی و همکاران، گزار 5و  32

تواند به تغییرات نسبت یاد شده مرتبط باشد. بنابراین هر چه این نسبت بیشتر باشتد، صورت گرفته می

مقاومت گیاهان در برابر موجودات تجزیه کننده بیشتر خواهد بود. همچنین بافتت چتوبی و الشتبرگ 

وجتود از گیاهان با توجه به داشتن میزان کربن بیشتر، نسبت کربن بته نیتتروژن بیشتتری را بته حاصل

 (.2213نژاد، آورند )حسنمی
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مقایسه عناصر کربن، نیتروژن، پتاسیم و همچنتین نترخ کتربن بته نیتتروژن در ختاک و الشتبرگ 

الشبرگ هر دو ختانواده بیشتتر از های خانواده لگوم و گندمیان نشان داد که میزان این عناصر در گونه

ها بوده است. علت زیاد بودن مقدار این عناصر در الشبرگ به این علت است خاک تحت پوشش گونه

که عناصر مذکور در برابر آبشویی از خود مقاومتت کمتی نشتان داده و بته ستهولت از ختاک ختارج 

س قضتیه فتوق صتادق استت. فستفر عکت(. در حالی که در مورد عنصر 2222بگلو، شوند )حاجیمی

تر بوده و ختروج آن از طوری که که فسفر برخالف کربن،  نیتروژن و پتاسیم در برابر آبشویی مقاومبه

خاک کمتر خواهد بود. همچنین فسفر نسبت به دیگر عناصر به سختی وارد گیاه شده و مقتدار بیشتتر 

(. نتتایج 2212قزلستفلو و همکتاران، و  2221؛ صابری، 2222بگلو، حاجیماند )آن در خاک باقی می

داری از ها بین چهار گونه مورد مطالعه نشان داد که اختتالف معنتیکاهش وزن انداممربوط به مقایسه 

ها در دو خانواده لگوم و گندمیان وجتود دارد. بته طتوری کته میتانگین لحاظ درصد کاهش وزن گونه

را  داریان بتوده استت. وجتود ایتن اختتالف معنتیکاهش وزن در خانواده لگوم بیشتر از خانواده گندم

ها به متواد غتذایی نستبت داد. در ها و دسترسی آنتوان به شرایط محیطی، جمعیت میکروارگانیسممی

ها، خصوصتا منطقه مورد مطالعه با توجه به شرایط محیطی ثابت، احتماال به دلیل فعالیت بیشتر باکتری

های خانواده لگوم، فرایند تجزیه الشبرگ سرعت بیشتتری ریشه گونهکنندگان نیتروژن در محیط تثبیت

بنابراین . (2223، 3هوپ و همکاران ؛2222، 2ریتر و همکاران ؛2222، 1)گری و همکاران خواهد داشت

خانواده لگوم با توجه به میزان نیتروژن بیشتر و کربن کمتر و در نتیجه نسبت کربن به نیتتروژن کمتتر، 

ها نسبت (، که به تبع آن میانگین کاهش وزن لگوم2213)یوسفی، التری نشان داده اند سرعت تجزیه با

 Medicagoهتای نتایج مربوط به ثابت تجزیه ساالنه الشبرگ گونتهبه خانواده گندم بیشتر شده است. 

sativa ،Trifolium pratens ، Dactylis glomerataوAgropyron desertorum حتاکی از آن بتود کته

 مقدار ثابت تجزیه ساالنه در دو گونه لگوم بیشتر از دو گونه گندمیان بوده است.

کلی نتایج این تحقیق نشان داد که الشبرگ سهم قابل توجهی در جذب و انتقال عناصر طوربه

داشته و میزان آن بیشتر از اندام هوایی و خاک بوده است. ولی در ارتباط با تجزیه، خانواده لگوم با دارا 

ای باالتری را نشان دادند. با بودن میزان جذب بیشتری از عناصر نسبت به گندمیان، سرعت تجزیه

                                                             
1- Gray  

2- Ritter  

3- Hope  
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توجه به تأثیر سرعت تجزیه در حاصلخیزی و تولید گیاه و از طرف دیگر باال بردن کیفیت علوفه برای 

های قی با گونههای خانواده لگوم در مراتع قشالکند که افزایش گونهدام، نتایج این تحقیق بیان می

غالب گندمیان، موجب افزایش پویایی کربن و سایر عناصر غذایی شده و موجب پیامدهای مثبت 

های اصالح و احیا مراتع قرار گردد. لذا این مورد بایستی مورد توجه برنامهاکولوژیک و اقتصادی می

فاوت در شرایط مختلف محلی احساس های متدار با گونهگیرد. البته در این زمینه نیاز به مطالعات دامنه

 گردد.می
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