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 چکیده: 

مرتعی است که قابلیت جوامع  در های در حال تجزیه مسیر مهمی ازجریان موادآزاد سازی مواد غذایی از الشبرگ 

را تحت تاثیر قرار  جوامع گیاهیدسترسی برای جذب توسط گیاه و یا خروج از اکوسیستم را کنترل کرده و نهایتأ حاصلخیزی 

 Hertiaدو گونه بوته ای  بود. زیراشکوبگیاهی بر خصوصیات الشبرگ گونه بررسی تاثیر نوع  هدف از این پژوهش .دهندمی

angustifolia   و Astragalus microphysa  الشبرگ زیر اشکوب و خارج از اشکوب انجام برداری از نمونهانتخاب گردید و

 هاهدایت الکتریکی، اسیدیته و کربن نمونه مانند الشبرگ ها به آزمایشگاه برخی خصوصیاتانتقال نمونهپس از گردید. 

کمتری زیر اشکوب دو گونه چوبی دارای میزان اسیدیته و کربن الشبرگ  نشان داد که نتایج مقایسه میانگین .گیری گردیداندازه

 باشد.در کل نتایج این پژوهش نشان داد که تاثر نوع پوشش گیاهی بر خصویات الشبرگ متفاوت مینسبت به بیرون آن بود. 

 Hertia angustifolia ، Astragalus microphysaاسیدیته، ، کربنالشبرگ،  : کلمات کلیدی 

 مقدمه:

های طبیعی است که به طور کلی بخش جدایی ناپذیر از اکوسیستماشکوب گیاهی یک جز  کهبه دلیل اینحفظ تنوع زیستی 

شمار های طبیعی بهترین موضوعات در مدیریت اکوسیستمیکی از مهمدهد زیادی از تنوع زیستی جامعه گیاهی را تشکیل می

با تنوع در نوع گیاهان امکان ورود الشبرگ متفاوت از لحاظ زمان و مقدار تجزیه نیز متفاوت  .(Tao Lü et al., 2011). آیدمی
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کند. آزاد سازی مواد غذایی در یک اکوسیستم مرتعی الشبرگ نقش عمده ای در افزودن مواد الی به خاک ایفا میخواهد شد.  

های مرتعی است که قابلیت دسترسی برای جذب توسط اکوسیستم در های در حال تجزیه مسیر مهمی ازجریان مواداز الشبرگ

(. Blair, 1988)دهند گیاه و یا خروج از اکوسیستم را کنترل کرده و نهایتأ حاصلخیزی رویش گاه را تحت تاثثیر قرار می

 .(Swift et al., 1979)بنابراین با آگاهی از تجزیه الشبرگ میتوان به مقدار ورود مواد غذایی به اکوسیستم دست یافت 

های باشد. بنابراین کیفیت الشبرگ گونهعناصر غذایی و ترکیبات آلی کربن دار موجود در الشبرگ بیانگر کیفیت آن می

این  .(Kavvadias et al., 2001)باشد میهای متفاوتی از رهاسازی مواد غذایی مختلف متفاوت خواهد بود زیرا دارای الگوی

شه مرده و شاخه ها منابع اصلی انرژی، کربن و سایر عناصر غذایی برای بقایای گیاهی از جمله ریا دیگر ها همراه بالشبرگ

عمدتأ به کیفیت الشبرگ ها و نرخ  جوامع گیاهی مرتعیموجودات زنده خاک هستند. به این ترتیب رویش و حاصلخیزی 

زیه الشبرگ و های زیستی مرتبط با تجافزایش فعالیتگونه های اصالح کننده خاک با به طور کلی  گردد.تجزیه آن ها بر می

 ,Rahmani & Mohammadnezhad) نمایدتر میچرخه عناصر غذایی روند بازگشت اکوسیستم به شراط طبیعی را کوتاه

چرخه های گیاهی به است که توسط گونه از آن جایی که شاخص های کیفیت خاک تحت تاثیر نوع و مقدار عناصری (.2003

شود، از این رو بررسی عناصر موجود در الشبرگ گونه های مرتعی از لحاظ کیفیت علوفه و حفاظت خاک و اضافه می انرژی

جوامع گیاهی مرتعی های گیاهی مناسب برای اصالح های گیاهی نقش مهمی در معرفی گونهمقایسه سرعت تجزیه پذیری گونه

د در مرتع انتخاب و با نمونه برداری از الشبرگ زیر اشکوب هر کدام و در این تحقیق دو گونه غالب خشبی موجو .دارند

 همچنین الشبرگ بیرون از اشکوب، کیفیت الشبرگهای استحصالی از گونه ها با یکدیگر مقایسه شدند. 

 

 مواد و روشها 

 معرفی منطقه مورد مطالعه

باشد. مساحت این خاتم در استان یزد می، بخش مروست، غرب شهرستان چنارناز، مراتع روستای قیموردتحقمنطقه 

میانگین بارش و  23متوسط درجه حرارت ساالنه باشد. متر از سطح دریا می 2200هکتار و ارتفاع متوسط آن  116 منطقه

  باشد.می خشکمهیندومارتن دارای اقلیم  یبندطبقهکه بر اساس متر است میلی 250منطقه 
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 نمونه برداری  

و بعد از اتمام فصل رشد گیاهان  1396جهت آنالیزهای شیمیایی در اوایل پاییز  های مرتعیالشبرگ گونه برداری ازنمونه

های الشبرگ از زیر سایت به صورت تصادفی انتخاب شد . نمونه 15ها انجام شد. در مجموع نمونه ها از و ریزش برگ آن

ها آسیاب و الک شدند. به ی انجام آزمایشات، الشبرگتاج پوشش برداشت شد و بعد از خشک نمودن در هوای آزاد برا

 به دست آمد. احتراقبه روش  نیز الشبرگمتر  و کربن  pHمتر و اسیدیته با  ECمنظور اندازه گیری هدایت الکتریکی از 

 ها:تجزیه و تحلیل داده

به منظور تعیین نوع آزمون برای عنوان بانک اطالعات ذخیره شد. سپس  آوری شده در نرم افزار اکسل بههای جمعداده

اسمیرنوف و همگن بودن واریانس -ها با استفاده از آزمون کولموگرفها، ابتدا نرمال بودن دادهتجزیه و تحلیل و مقایسه داده

های کیفی الشبرگ در منظور بررسی تفاوت یا عدم تفاوت شاخص مورد بررسی قرار گرفت. به لونبا استفاده از آزمون 

های آماری در محیط نرم . کلیه آزمونصورت گرفت با استفاده از آزمون دانکن ها تجزیه واریانس یک طرفهبا گونهارتباط 

 انجام شد.  SPSS  22افزاری

 :نتایج

مشخصه های الشبرگ حاکی از وجود تفاوت آماری معنی دار در بین گونه های مرتعی مورد  مقایسه میانگیننتایج 

 کرقیچو کمترین مقدار آن در گونه  گون حداکثر مقداراسیدیته الشبرگ در گونه(. به طوری که 1باشد )شکل مطالعه می

کمترین میزان هدایت الکتریکی را به خود اختصاص داد و بیشترین میزان  گون مشاهده شد. در حالی که الشبرگ گونه

و کمترین  گونیج بیشترین میزان کربن الشبرگ در گونه امطابق نت باشد.میکرقیچ هدایت الکتریکی متعلق به الشبرگ گونه 

  (. 1مشاهده گردید )شکل  کرقیچهای آن در گونه
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  های مرتعی مورد مطالعههای الشبرگ در ارتباط با گونهانحراف معیار( مشخصه ±)مقایسه میانگین -1 شکل
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 بحث: 

تفکیک است. پوشش گیاهی با هم غیرقابلبر روی عملکردشانتنها به هم وابسته هستند، بلکه پوشش گیاهی نه خاک و

فرم رویشی و تراکم  بخشد و هرگونه تغییر در پوشش گیاهی ازجمله نوع پوشش،اضافه کردن هوموس به خاک زندگی می

 (. Ognkunle ،(2013 گذاردبر خاک تأثیر می پوشش

اسیدیته نسبت به گونه کرقیچ در  مقدار  یشتریندارای بگون  گونه در این تحقیق نشان داد  خصوص اسیدیته درنتایج ما 

 ,.et alاز نظر چرا که مطابقت دارد( 2004و همکاران، ) HagenThorn( ؛ 2008و همکاران، )   Huang با نتایج که استمرتع 

1998) (Finzi تواند یکی از مهمترین اثرات پوشش گیاهی در تجزیه الشبرگ می اختالف گونه ها درpH خاک الشبرگ و

به طور  کرقیچ به طور معنی داری از گونه  گون گونه  الشبرگهدایت الکتریکی در  همچنین نتایج ما نشان داد کهباشد. 

 هدایت الکتریکیافزایش سن نهال ها، در واقع  تشمطابقت دا ((Paul et al., 2002نتایج  بامعنی داری بیشتر بود. این نتایج 

 (.Wang et al., 2008) دهدمیافزایش  داده و هدایت الکتریکیقرارتحت تاثیر  را خاک الشبرگ

د راختصاص دابه خود  کرقیچ  میزان کربن را به نسبت گونه چوبی دارای بیشترین  گوندر خصوص کربن آلی نیز گونه  

 چرا که داشت مطابقت (2009)، و همکاران Khanhasani(؛ 2004، )همکاران و  Farleyنتایجاین در حالی است که با 

بر روی خاک با  ایجادشدهسایه احتماال  که دهندمیافزایش  کربن آلی الشبرگ و خاک زیرین الشبرگ راگیاهان چوبی 

های مناسب برای دیگر زیستگاههای حرارتی، حفظ رطوبت خاک و افزایش کیفیت خاک منجر به ایجاد خرد کاهش استرس

افزایش گیاهان علفی منتج به افزایش مواد  (.2014و همکاران،  Erfanzadeh ؛2011همکاران،  و Tracol)شوند گیاهان می

این افزایش تا رسیدن به یک تعادل پایدار ادامه دارد که در گونه های مختلف آلی و سایر فاکتورهای کیفی خاک می گردد و

  .متفاوت استورودی ها و خروجی های  مقادیر این
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Abstract  

The release of food from decomposing litters is an important stage from plant material decomposition that 

cause the availability of elements for absorption for plants and soil fertility. The aim of this study was to 

investigate the effect of plant species type on the litter characteristics of two woody species. i.e. Hertia 

angustifolia, Astragalus microphysa. Therefore, 15 individuals were randomly selected from each species, 

litter samples were collected from inside and outside of canopy of each woody species. The litter samples 

were transported to the laboratory and EC, pH and total carbon were measured. The results showed that 

litter pH and total carbon beneath the two woody species were lower than outside the canopies. In general, 

the results of this study showed that the quality of litter in rangelands was strongly correlated to the type of 

plant species.   

Keywords: Litter, Carbon, Acidity, Hertia angustifolia, Astragalus microphysa 
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