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چکیده

هدف از این پژوهش مقایســه میزان عناصر نیتروژن ،فسفر ،پتاســیم ،کرین ،ماده آلی ،نسبت کربن به نیتروژن و همچنین ADF
در الشــبرگ و اندام هوایی دوگونه مرتعی  tomentellus Bromusو  Astragalus ammodendronاســت .پس از شناســایی
رویشــگاههای این دوگونه در منطقه شازند اراک ،در انتهای فصل رویش (تابســتان) نمونه برداری در مناطق معرف هر رویشگاه
به روش تصادفی سیســتماتیک انجام شد .به طوریکه برای بررســی ویژگیهای گونه مورد مطالعه در امتداد  4ترانسکت تعداد 10
پالت مســتقر گردید .پس از بررسی داده ها ،تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از آزمون های تجزیه واریانس و آزمون tمستقل انجام
شد .مقایسه اندام هوایی و الشــبرگ گونه های مورد مطالعه نشان می دهد که بین مقدار ماده آلی ،کربن و  ADFدر اندام هوایی
و الشــبرگ دو گونه اختالف معنی داری وجود دارد و از لحاظ کمی تقریب ًا مقدار نیتروژن ،کربن ،ماده آلی،فسفر و نسبت کربن به
نیتروژن در الشبرگ دوگونه بیش از اندام هوایی می باشد ولی مقدار عنصر پتاسیم در اندام هوایی این دو گونه بیش از مقدار آن در
الشبرگ می باشد .ولی درکل گونه  Astragalus ammodendronاز مقدار کربن به نیتروژن کمتری نسبت به گونه دیگر برخوردار
است و به همین دلیل از لحاظ کیفیت الشبرگ و اندام هوایی و همچنین اصالح خاک بهتر می باشد.
کلمات كليدي :الشبرگ ،اندام هوایی ،شازند tomentellus Bromus ،و ( Astragalus ammodendronگون).
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Comparing Important Elements between Litter and Aerial Parts in Two Rangeland S
 pecies of Shazand, Arak
). M.A. Zare chahouki, Professor, Faculty of9153490357By: Z. Noorikia, MSc. (Corresponding Author; Tel: +98
Natural Resources, University of Tehran, Iran. A. Fakhire, Assistant Professor, Zabol University. A. Heidari sadegh
MSc student, Zabol University.
After identification of the species’ site in Shazand, Arak, samples of aerial parts and litter were collected randomly
and systematically in the known sites at the end of the growing season (summer) so that for analyzing the features of
these species, 10 plots were installed along 4 transects. After data gathering, they were analyzed by the independent
T. test and the variance analysis test. The Comparison of the aerial parts and the litter in the range species, analyzed
in this study, showed that there was a signification difference between OM, C & ADF ratios in the aerial parts and
the litter of these species. Quantitatively, the amount of N, C, OM, P, C/N in the litter was more than the aerial parts,
whereas, the amount of k in the aerial parts was more than the litter. As a whole, in Astragalus ammodendron, the
ratio of C to N was the least among the other species, so the quality of its litter, aerial parts, and soil amendment
was much better.

Keywords: litter, aerial parts, Shazand, Astragalus ammodendron, Bromus tomentellus

مقدمه

الشبرگ بقایای گیاهان گذشته است که معوالً در قالب توده ای از مواد
آلی درشت به صورت کاه و کلش در خاکهای جنگلی و یا در مراتع دائمی و
پربازده به صورت یک الیه در سطح خاک دیده می شود (آتش نما .)1385
الشبرگ توســط بســیاری از صاحبنظران به عنوان یک نوع ذخیره علوفه
مطرح می شود که به کل علوفه قابل دسترسی در شرایط خشکسالی برای
حمایت از نیازهای علوفه ای دام افزوده می شود .مرتعداران می توانند توده
ذخیره به وسیله نگهداری مقدار الشبرگ کافی در تمام زمانها داشته باشند
که این عمل سالمت مرتع و حاصلخیزی چراگاه را برای مدت زمان طوالنی
حفظ می کند ( Miosyو همکاران  .)2008همچنین وجود الیه الشبرگ
خاک لخت را از اســتقرار انواع علفهای هرز و حضور حشراتی از قبیل ملخ
حفظ می کند که این عمل باعث ایجاد شرایط مناسب برای استقرار گیاهان
جدید یا بذر های دفن شده می شود .به محض اینکه موجودات ریـز خـاک
الشــبرگ را به هوموس تبدیل کنند عنـــاصر غذایی برای حمایت بنیه و
رشد گیاه بـــاز چرخش می شوند و در نتیجه نیاز به اعمال هزینه بر برای
حاصلخیزی خاک کاهش می یابد.
 ADFشــامل مواد هضم ناپذير گياهي ميباشــد كه دــر بر دارنده
ســلولز ،ليگنين و سيليس مي باشد .گیاهانی با مقدار  ADFپايين داراي
ارزشهاي انرژي و قابليت هضم باالتري مي باشند .ليگنين و سيليس براي
نشــخواركنندگاه غير قابل هضم بوده و چنانچه مقدار آن كم باشد ،كيفيت
علوفه مطلوب است.
 Charleyو  )1967( Cowlingطی مطالعاتی در رومانی بیان کردند
که مقدار ازت و فسفر قبل از ریخته شدن برگها و میوه ها بسیار کم است.
 )1978( Bergطی مطالعاتی بیان کردند که غلظت نیتروژن در طی
زمان با پیشرفت تجزیه ،افزایش می یابد.

(پژوهشوسازندگی)

 Franckو همـــكاران ( )1997در بـررسیـــهای خـود روی نسبـت
کـربن بـه نیـتـروژن در الشبـرگ گیـاه
 Lolium preneو  Avena sativaبیــان کردند که این نســبت
در الشــبرگ  Lolium preneکمتراســت و این گیاه از کیفیت باالتری
برخوردار است.
 )2002( Jin-Tunدر مطالعه روابط پوشش گیاهی با عوامل محیطی
دریافت که پراکنش پوشش گیاهی تابعی از اقلیم و خاک است.
 Westو همکاران ( )2004در پژوهشی بر روی عناصر غذایی سه گونه
 Aristida stica ، Schizochyriu scopariumو Andropogon
 ternariesنشان دادند که در میان این سه گونه ،گونه stica Aristida
نسبت به دو گونه دیگر اثر معنی دار تری بر روی حاصلخیزی خاک داشته
است که آن را به دلیل بیوماس بیشتر این گیاه دانسته اند.
 )2008( Camila & Alexanderدر مطالعه ای روی تاثیر نســبی
کیفیت الشــبرگ ،تیپ جنگلی و عمل متقابل آنها بر روی تجزیه برگ در
جنگل های جنوب شــرقی برزیل ،بیان نمودند که اوالً ســرعت تجزیه بر
حسب نوع گونه جنگلی متفاوت است .ثانیاً هیچ نوع همبستگی بین سرعت
تجزیه و مؤلفه های کیفیت شمیایی الشبرگ مثل نسبت کربن به نیتروژن
وجود ندارد.
 Jafariو همکاران ( )2011در مطـالعه ای روی ویـژگی های شیمیایی
در انـدام هوایی  ،ریشه و الشبرگ
ســه گونه مرتعی Salsola rigida, Artemisia sieberi and
 Stipa barbataبیان کردند که نســبت کربن به نیتروژن در الشــبرگ
 Artemisia sieberiکمتر از دو گونه دیگر است و به همین دلیل سرعت
تجزیه پذیری آن بیشتر بوده و در پروژه های توسعه مرتع بهتر از دو گونه
دیگر است.
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 Saberiو همکاران ( )2012در مطالعه روی مقایســه عناصر معدنی
اندام هوایی و الشــبرگ ســه گونه مرتعــی Bromus tomentellus ،
 Agropyron tauriو  Psatyrostachys fragilisبیان نمودند که
میزان فســفر ،نیتروژن،کربن و نســبت C/Nدر الشبرگ هرسه گونه بیش
از اندام هوایی آنها اســت و نســبت  C/Nدر اندام هوایی و الشبرگ گونه
 Agropyron tauriکمتر از سایر گونه های مورد بررسی بوده که نشان
دهنده کیفیت شیمیایی باالی این گونه است.
حسینی ( )1379در بررسی و مطـالعات خـود روی ارتباط برخی گونـه
های شاخص مـــرتعی و خصوصیات خـــاک اظـــهار می نماید که غلظت
عناصر در الشــبرگ گونه های مختلف متفاوت است و مقدار عناصر غذایی
در الشبرگ بستگی به گونه گیاه دارد.
رحیم زاده و همکاران ( )1385طی بررسی هایی بر روی مقایسه کیفیت
الشــبرگ و اندام هوایی ســه گونه مرتعیStipa barbata ، Bromus
 tomentellus ، Agropyron intermediumدــر منطقــه طالقان
بیــان نمودند که از لحاظ کمی در اندامهــای هوایی A.intermedium
مقادیر کربن ،نیتروژن ،فســفر و نســبت کربن به نیتروژن  ،در الشــبرگ
 B.tomentellusدرصد کربن  ،پتاســیم و نســبت کربــن به نیتروژن از
دوگونـــه دیگر بیشتر است .ولی درکـــل گـــونه  S. barbataازلحـاظ
کیفیت الشبـرگ وانـدام هوایی بهترین است.
حاجــی بگلو ( )1385دــر مطالعه ای روی کیفیت الشــبرگ و اندام
هوایی چهار گونه مرتعــی Bromus tomentellus ،intermedium
 Agropyron ،Eurotia ceratoidesو  Kochia prosterataبیان
داشتند که میزان کربن در  intermedium Agropyronو نیتروژن و
کربن به نیتروژن در  Kochia prosterataو فســفر در گونه Bromus
 tomentellusنســبت به گونه های دیگر بیشــتر است ولی در کل گونه
 Kochia prosterataاز لحاظ کیفیت الشبرگ و سرعت تجزیه پذیری
و اثرات آن بر خاک بهترین است.
نوبخت ( )1387در بررسی ارتبط الشــبرگ و اندام هوایی چهار گونه
مرتعــی Acantholimon stroterothyllum Stipa barbata ,
 Scariola orientalisو  Asteragalus gossypinusبیان کرد که
از لحــاظ کمی در اندام هوایی و الشــبرگ گونه  Stipa barbataمیزان
کربن و نست کربن به نیتروژن بیش از سایر گونه ها است.
صابــری ( )1390طی تحقیقاتی روی مقایســه عناصر C,K,P,C/N
دــر الشــبرگ و خاک ســه گونــه مرتعــی Bromus tomentellus،
 Agropyron tauriو  Psatyrostachys fragilisنشــان دادند که
در هر سه گونه مقادیر نیتروژن ،پتاسیم ،کربن و نسبت  C/Nدر الشبرگ
بیشــتر از خاک زیرین اســت ولی مقدار فســفر در خاک زیرین بیشتر از
الشبرگ آنها می باشد.
قزســفلو و همکاران ( )1390طی مطالعه ای روی کیفیت الشــبرگ و
اندام هوایی دو گونه  Artemisia sieberiو Salsola dendroides
در منطقه تیل آباد اســتان گلستان اظهار نمودند که از نظر آماری مقدار
کربن ،نیتروژن ،نســبت کربن به نیتروژن در اندام هوایی و کربن ،پتاسیم و
نسبت کربن به نیتروژن در الشبرگ گونه  Sa.dendroidesاز گونه Ar.
 Sieberiبیشتر بود.
بررســی نتایج تحقیقات انجام شده نشــان می دهد که کشت گیاهان
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دــر محیط تغییراتی را بر خاک و پوشــش گیاهی همراه می گذارد که این
اثرات در بعضی از گونه ها مثبت و در برخی منفی اســت ،بنابراین شناخت
این اثرات در گونه های مختلف می تواند درجهت معرفی گونه های گیاهی
مناســب که عالوه بر تطابق اکولوژیک با شــرایط محیط بر پوشش گیاهی
همراه ومحیط کشت نیز دارای اثرات مطلوب باشند ،کمک کند.
با توجه به اینکه پایداری خاک پیش نیاز پایداری تولید علوفه در مرتع
می باشــد ،لذا ضروری اســت که برای نیل به هدف پایداری علوفه شاخص
های کیفیت خاک مورد بررســی قرار گیرد (رئیســی و همکاران .)1382از
آنجایی که کیفیت خاک تحت تاثیر نوع عناصری است که توسط گونه های
گیاهی به خاک افزوده می شود ،لذا بررسی عناصر موجود در اندام هوایی و
الشبرگ گونه های مرتعی از لحاظ کیفیت علوفه و حفاظت خاک و مقایسه
سرعت تجزیه پذیری هر گونه گیاهی می تواند نقش مهمی در معرفی گونه
های مناســب جهت اصالح مراتع داشته باشد و همچنین استفاده از گونه
هایی با کیفیت الشــبرگ مناســب باعث می شود که شاخص های کیفیت
خاک از جمله میزان و سرعت تجزیه مواد آلی ،بیوماس میکروبی ،پتانسیل
معدنی شــدن ازت خاک و گردش عناصر در درازمدت بهبود یابد .در این
پژوهــش عالوه بر تعیین مقدار عناصر نیتروژن ،کرین ،پتاســیم ،فســفر و
نسبت کربن به نیتروژن ،میزان ( ADFدیواره سلولی منهای همی سلولز)
را که از شــاخص های تعیین ارزش غذایی در گیاهان بوده در الشبرگ و
اندــام هوایی دوگونه مرتعی غالب منطقه به نامهای .tomentellus Br :و
 As. ammodendronبا یکدیگر مقایسه می شوند تا تغییرات مقدار این
عناصر در اندام هوایی و الشبرگ آنها مشخص شود.

مواد وروشها

منطقه مورد مطالعه
منطقه مطالعاتی مورد نظر بخشی از مراتع شازند ازتوابع استان مرکزی
می باشــد .این منطقه در موقعیت جغرافیایی  49درجه و  52دقیقه طول
شرقی و  33درجه و  45دقیقه تا  34درجه و  20دقیقه عرض شمالی واقع
گردیده اســت .ارتفاع از سطح دریا در این منطقه  1700تا  1950متر می
باشد و دارای شــیبی بین  40تا  55درصد است  .منطقه مورد مطالعه در
فاصله  37کیلومتری جنوب غربی اراک و  325کیلومتری تهران واقع است .
میانگین بارندگی ساالنه 340میلیمتر با متوسط درجه حرارت 11/52درجه
سانتیگراد می باشد.
روش تحقیق
در تابســتان  ،فصــل پایان فصل رویــش گیاهان منطقــه به منظور
بررســی اثر کیفیت الشــبرگ بر خصوصیات خاک به منطقه مراجعه شد.
پس از بررســی مقدماتی و عملیات صحرایی اولیه بر اســاس پوشش گونه
ای غالب منطقه تیپ هــای مرتعی tauri Agropyron ،Astragalus
( ammodendronگون) و  Bromus tomentellusشناسایی شدند.
نمونه برداری به روش تصادفی -سیســتماتیک در طول  4ترانسکت انجام
شــد که بعلت شــیب دار بودن منطقه ،دو ترانسکت موازی و دو ترانسکت
عمود بر آنها مستقر شد .طول ترانسکت بر اساس تغییرات منطقه و وسعت
منطقه معرف  100متری تعیین شــد .در راستای هر ترانسکت  10پالت 2
مربعی مستقر گردید.

(پژوهشوسازندگی)
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در درون پالت ها اندام هوایی حاصل رویش سال جاری قطع و برداشت
شــد .همچنین نمونه الشــبرگ نیز از پای گیاه برداشت شد .نمونه های
گیاهی جمع آوری شــده از عرصه پس از انتقال به آزمایشــگاه را تفکیک
نموده و مواد خاکی چسبیده به بقایای گیاهی را به روش غوطه ور کردن در
آب شسته و در دمای  70درجه سانتیگراد خشک شد .نمونه های گیاهی
پس از خشــک شــدن بوسیله آسیاب مخصوص پودر شــده و جهت انجام
آزمایشات مدنظر آماده گردیدند.
اندــازه گیری نیتــروژن به روش کجلدال ،کربــن و ماده آلی به روش
اکسیداسیون ماده خشک ،فسفر به روش اسپكتروفتومتری ،پتاسیم به روش
شعله ســنجی با استفاده از اسید کلریدریک  2نرمال و اندازه گیری توسط
فلوم فتومتر و براي اندازهگيري ( ADFدیواره سلولی منهای همی سلولز)
نمونه از روش ون سوئست و با استفاده دستـگاه  2010 Fibertecتعیین
گردید .تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار  SPSSانجام شــد .براي
بررسي اختالف ها نـرم افزار  SPSSاين قابليت را دارد كه در ضمن آزمون

 tو يا آناليز واريانس( )ANOVAآزمون همگني واريانسها (آزمون لوين) را
نيز انجام دهد .برای مقایســه مقدار عناصر اندازه گیری شده در الشبرگ و
اندام هوایی گیاهان از آزمون  tمستقل استفاده شد.

نتایج

تجزیه واریانس عناصر مختلف در الشبرگ و اندام هوایی دو گونه مرتعی:

تجزیــه واریانس عناصــر مختلف در اندــام هوایی دــو گونه مرتعی
 tomentellus Bromusو ( Astragalus ammodendronگــون)
نشان می دهد که درعناصر فسفر ،ماده آلی ،کربن و مقدار  ADFاختالف
معنی داری وجود ندارد ولی عناصر نیتروژن ،پتاســیم و نســبت کربن به
نیتروژن در ســطح  %1دارای اختالف معنی داری می باشند( .جدول .) 1
در الشــبرگ این گونه ها همه عناصر نیتروژن  ،فسفر ،پتاسیم ،ماده آلی،
کربن و مقدار  ADFو نسبت کربن به نیتروژن در سطح  %1دارای اختالف
معنی داری می باشند( .جدول .) 2

جدول  – 1تجزیه واریانس برای مقایسه عناصر مختلف در اندام هوایی دو گونه مورد مطالعه

صفات
نیتروژن
فسفر
پتاسیم
ADF
ماده آلی
کربن
نيتروژن/کربن

منابع تغییرات

درجه آزادی

ميانگين مربعات

بین گروهها

1

0/928

درون گروهها

6

0/005

بین گروهها

1

0/000

درون گروهها

6

0/000

بین گروهها

1

0/189

درون گروهها

6

0/004

بین گروهها

1

10/580

درون گروهها

6

2/337

بین گروهها

1

0/500

درون گروهها

6

1/346

بین گروهها

1

0/125

درون گروهها

6

0/336

بین گروهها

1

88/126

درون گروهها

6

2/780

F
**196/219
1/272ns
**47/726
4/528 ns
0/372 ns
0/372 ns
** 31/699

** تفاوت معنی دار در سطح  ns ، ٪1عدم وجود تفاوت معنی دار

مقایسه خصوصیات الشبرگ و اندام هوایی هریک از گونه های مورد
مطالعه:
مقایســه خصوصیات اندام هوایی و الشــبرگ گونــه Astragalus
( ammodendronگون) نشــان می دهد که مقدار پتاسیم ،کربن ،ماده
آلی ADF ،و نسبت کربن به نیتروژن درسطح  %1اختالف معنی داری دارند

(پژوهشوسازندگی)

ولی مقدار نیتروژن و فســفر اختالف معنی داری را نشان نداد .در این گونه
مقدار پتاسیم ( 0/38درصد) در اندام هوایی و مقدار نیتروژن(1/17درصد)،
فســفر( 0/1درصد) ،کربن ( 6/79درصد) ،ماده آلی(13/58درصد) ،نسبت
کربن بــه نیتروژن ( )5/8و مقدــار  63/13( ADFدرصد) در الشــبرگ
بیشترین مقدار را داشتند (جدول .)3
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جدول  – 2تجزیه واریانس برای مقایسه عناصر مختلف در الشبرگ دو گونه مورد مطالعه

صفات
نیتروژن
فسفر
پتاسیم
ADF
ماده آلی
کربن

نيتروژن/کربن

منابع تغییرات

درجه آزادی

ميانگين مربعات

بین گروهها

1

0/363

درون گروهها

6

0/010

بین گروهها

1

0/001

درون گروهها

6

0/000

بین گروهها

1

0/293

درون گروهها

6

0/007

بین گروهها

1

407/551

درون گروهها

6

6/586

بین گروهها

1

107/311

درون گروهها

6

5/205

بین گروهها

1

26/828

درون گروهها

6

1/301

بین گروهها

1

138/214

درون گروهها

6

4/031

F
**34/800
26/446ns
**42/743
61/528 ns
0/372 ns
0/372 ns

** 31/699

** تفاوت معنی دار در سطح  ns ، ٪1عدم وجود تفاوت معنی دار

مقایســه خصوصیات اندام هوایی و الشــبرگ گونــه tomentellus
 Bromusنشان می دهد که مقدار نیتروژن ،فسفر ،کربن ،ماده آلی ،نسبت
کربن به نیتروژن درســطح  %1و مقدار  ADFدرسطح  %5دارای اختالف
معنی داری هســتند ولی مقدار پتاسیم و نسبت کربن به نیتروژن اختالف
معنی داری را نشان نداد .در این گونه مقدار پتاسیم ( 0/68درصد) و مقدار
 53/15( ADFدرصد) در اندــام هوایی و مقدار نیتروژن ( 0/75درصد)،
فسفر( 0/12درصد) ،کربن ( 10/45درصد) ،ماده آلی ( 20/9درصد) و نسبت
کربن به نیتروژن ( )14/12در الشبرگ بیشترین مقدار را داشتند(جدول )4

بحث و نتیجه گیری

مقایســه اندام هوایی و الشبرگ گونه های مورد مطالعه نشان می دهد
که تقریباً مقدار کربن ،ماده آلی ،نیتروژن و فســفر در الشبرگ هر دو گونه
بیش از اندام هوایی می باشــد و در مورد عنصر پتاســیم عکس این قضیه
ثابت شد و مقایسه بین انـــدام هوایی و الشبرگ گونه های مورد مطالعـــه
نشــان می دهد که مقدار عنصر پتاسیم در اندام هوایی هر دو گونه بیش از
مقدار آن در الشبرگ آنها می باشد .در مورد عنصر نیتروژن،کربن و پتاسیم
ایــن نتیجه با نتایج رحیــم زاده و همــکاران ( ،)1385نوبخت و همکاران
( )1387و همچنین  Saberiو همــکاران ( )2012مطابقت دارد.حاجی
بگلو ( ،)1385نیز در مطالعه ای روی ارتباط کیفت الشبرگ و اندام هوایی
و خاک چند گونه مرتعی در منطقه همند تهران به نتایج مشــابهی دست
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یافــت .در مورد عنصر نیتروژن این نتیجه بــا نتایج  Constantinidesو
 )1994( Fownesکــه در تحقیقات خود نشــان دادند که برگهای لگوم
ذخیره ســازی نیتروژن دارند در حالیکه الشــبرگهای لگــوم و غیر لگوم
نیتروژن آزاد می کنند ،نیز مطابقت دارد.
همچنیــن دــر مورد عناصــر نیتروژن و فســفر این نتیجــه با نتایج
 Charleyو  )1967( cowlingکه طی مطالعاتی در رومانی بیان کردند
مقدار ازت و فسفر قبل از ریخته شدن برگها و میوه ها بسیار کم است ،مث ً
ال
خروج ازت در برگها و میوه های  Atriplex vesicaricaمشــاهده شده،
مطابقت دارد.
در مورد میزان کاهش مــواد قبل از افتادن برگ میتوان این قضیه را
به پویایی عناصر نیتروژن و فســفر نسبت داد ،در بعضی گونه ها  80درصد
نیتروژن و  90درصد فسفر به ســرعت برمی گردند .با توجه به نقش مهم
نیتروژن در مقدار تجزیه مواد آلی غلظت باالی آن در برگ تازه خزان کرده
باعث تسریع در روند تجزیه نیتروژن می شود.
باال بودن مقدار پتاســیم در اندام هوایی نســبت به الشــبرگ با نتایج
قزلســفلو( ،)1390حاجی بگلو ( ،)1385نوبخــت ( Charley ، )1387و
 )1967( cowlingو  Saberiو همکاران ( )2012مشابه است .همچنین
 )1977( Alexanderبیان نمود که پتاسیم در ترکیب ساختمان الشبرگ
دخالت ندارد و بوســیله فرآیند فیزیکی به ســرعت شسته شده و از محیط
خارج می گردد و جابجایی آن به فعالیت زیستی بستگی ندارد.

(پژوهشوسازندگی)

مقایسه عناصر مهم در الشبرگ و ...
جدول  -3نتایج آزمون  tبرای مقایسه خصوصیات اندازه گیری شده در اندام هوایی و الشبرگ Astragalus ammodendron

عناصر
نیتروژن
پتاسیم
فسفر
کربن
ماده آلی
نيتروژن/
کربن
ADF

فاکتور گیاه

میانگین

اندام هوایی

1/04

الشبرگ

1/17

اندام هوایی

0/38

الشبرگ

0/2

اندام هوایی

0/09

الشبرگ

0/1

اندام هوایی

3/24

الشبرگ

6/79

اندام هوایی

6/48

الشبرگ

13/58

اندام هوایی

3/12

الشبرگ

5/8

اندام هوایی

55/45

الشبرگ

63/13

نتیجه آزمون
-1/710 ns
** 7/259
-1/637 ns
**-7/851
**-7/851
**-6/406
**-6/406

** تفاوت معنی دار در سطح  ns ، ٪1عدم وجود تفاوت معنی دار

جدول  - 4نتایج آزمون  tبرای خصوصیات اندازه گیری شده در اندام هوایی و الشبرگ Bromus tomentellus

عناصر
نیتروژن
پتاسیم
فسفر
کربن
ماده آلی
نيتروژن/کربن
ADF

فاکتور گیاه

میانگین

اندام هوایی

0/36

الشبرگ

0/75

اندام هوایی

0/68

الشبرگ

0/58

اندام هوایی

0/08

الشبرگ

0/12

اندام هوایی

3/49

الشبرگ

10/45

اندام هوایی

6/98

الشبرگ

20/9

اندام هوایی

9/76

الشبرگ

14/12

اندام هوایی

53/15

الشبرگ

48/85

نتیجه آزمون
** -8/824
1/478 ns
** -8/504
** - 8/883
** - 8/883
-2/423 ns
*2/462

** تفاوت معنی دار در سطح  * ،٪1تفاوت معنی دار در سطح  ns ، ٪5عدم وجود تفاوت معنی دار

(پژوهشوسازندگی)
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در مورد عنصر پتاسیم با توجه به پویایی این عنصر درون گیاه و اینکه
از جمله عناصر غذایی اســت که بر خالف شــیب الکترومغناطیسی درون
ســلولهای گیاهی انتقال می یابد می توان گفت کــه اغلب گیاهان قبل از
خزان الشــبرگ و شــاخه آنرا بازیافت می کنند .این امر ناشی از سیستم
حفاظتی گیاهان می باشــد و در نتیجه آن میزان پتاســیم در اندام هوایی
بیش از الشبرگ بدست آمده است.
میــزان  ADFدــر الشــبرگ و اندــام هوایــی Astragalus
( ammodendronگون) نســبت به گونه دیگر در حد باالتری قراردارد.
بــا توجه به اینکه نمونه برداری در پایان فصل رویش گیاهان صورت گرفته
و با افزایش مرحله رشــد نســبت ســاقه به برگ افزایش می یابد و اجزایی
نظیر ســلولهای کالنشــیمی و لگنینی که تنها در مقدار کم هضم پذیرند
با افزایش وزن ســاقه افزایــش می یابند .در نتیجه گونــه Astragalus
( ammodendronگون) به دلیل چوبی و خشــبی بودن و ساقه ضخیم
نســبت به گونه دیگر دارای  ADFبیشــتر ،هضم پذیری کمتر و کیفیت
علوفه پایین تری می باشد.
نسبت کربن به نیتروژن در الشبرگ این دو گونه نسبت به اندام هوایی
آنها از مقدار بیشــتری برخوردار اســت که این نتیجه با نتایج رحیم زاه و
همکاران (،)1384حاجی بگلو ( ،)1385قزلسفلو ( ،)1390نوبخت (،)1387
 Jafariو همکاران ( )2011و  Saberiو همکاران ( )2012مطابقت دارد.
شاید یکی از دالیل ،رســیدن بذور باشد زیرا مقدار نیتروژن در بذر بیشتر
بوده و سبب کاهش نسبت کربن به نیتروژن در اندام هوایی شده است.
به طور کلی سرعت تجزیه گیاهان به نسبت کربن به نیتروژن بستگی
دارد و هرچه این نسبت کمتر باشد مقاومت بازمانده های گیاهی در مقابل
عوامل تجزیه کننده کمتر خواهد بود (صالح راستین.)1358 ،
نســبت کربن به نیتروژن دــر الشــبرگ tomentellus Bromus
بیشــترین مقدار است و کمترین نســبت کربن به نیتروژن مربوط به گونه
( Astragalus ammodendronگــون) می باشــد .افزایش مقدار ازت
در الشبرگ و کاهـش نسبت کـربن به نیتـروژن مـوجب افـزایش سـرعت
تجـزیه آن می شود .در نتیـجه تراکـم الشبرگها توسط گیاهان کند تجزیه
شونده همانند  tomentellus Bromusبه دلیل نسبت کربن به نیتروژن
باالتر ،باعث می شود که ازت خاک توسط موجودات ذره بینی خاک جذب
و غیر متحرک شوند (رئیســی و همکاران .)1382 ،در این حالت می توان
از طریق کشت یا بذر پاشی گونه هایی را که کیفیت الشبرگ آنها باالست،
از لحاظ عناصر غذایی غنی هســتند و مواد آلی زود تجزیه شونده به خاک
اضافه می کنند را وارد مراتع نمود.
در اینجا الشــبرگ گونه ( Astragalus ammodendronگون) از
مقدار کربن به نیتروژن کمتری نسبت به دو گونه دیگر برخوردار است که
نشــان دهنده کیفیت شیمیایی و کیفیت الشــبرگ باالی این گونه است.
همچنانکــه  Franckو همــكاران ( )1997نیز به نتایج مشــابهی در این
زمینه دست یافتند .لذا پیشنهاد می شود در مـراتعی کـه گـونه Bromus
 tomentellusگـــونه غالب اســت از گـــونه هایی که مواد آلی آنها زود
تجزیه می شــوند (گونه هایی با نسبت  C/Nپایین تر) که از لحاظ عناصر
غذایی غنی هســتند و کیفیت الشــبرگ آنها باالست (به عنوان مثال گونه
 )Astragalus ammodendronبــرای افزایش پویایی کربن و افزایش
حاصلخیزی خاک منطقه استفاده نمود.
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منابع مورد استفاده
 -1آتش نما ،ک .)1385( .تأثیر کیفیت بقایای الشــبرگ و برخی از عوامل
محیطی بر دینامیک مواد آلی خاک ،پایان نامه کارشناســی ارشد ،دانشگاه
زنجان 153،صفحه
 -2حاجی بگلو ،ع .1385 .بررسی ارتباط کیفیت الشبرگ و اندام هوایی در
چند گونه مرتعی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران 66 ،صفحه
 -3حســینی توســل  ،م  .)1379( .بررسی گونه های شــاخص مرتعی با
خصوصیات خاک در منطقه نیمه خشــک طالقان  ,پایان نامه کارشناســی
ارشد  ،دانشگاه تربیت مدرس  110 ،صفحه
 -4رحیم زاده ،ن ،جعفری ،م  .و دیانتی ،ع .1385 .مقایسه کیفیت الشبرگ
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