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 :چکيده

 

 آنها تجزیه اثر درو  است خاك پایداری و حفاظت امر در عامل بهترین چوبی و علفی گیاهان از حاصل الشبرگ

 .دهدمی افزایش را گیاهی محصول و تولید ،خاك شیمیایی خاصیت اصالح ضمن که یافته افزایش خاك آلی مواد درصد

 در .بود یزد استان توابع از چنارناز مراتع بادام کوهی در گونه مرتعیزیر اشکوب الشبرگ  کیفیت مطالعه تحقیق این هدف

 معرف، نمونه منطقه انتخاب این گونه و رویشگاه شناسایی به اقدام مقدماتی هایبررسی از ، پسگیاهان رویش فصل پایان

، پتاسیم، کربن شامل شیمیایی الشبرگ خصوصیات سپس .گرفت انجام پایه از گونه 15با انتخاب  تصادفی روش به برداری

 داد نشان نتایج .شدند اندازه گیریزیراشکوب به همراه بیرون از اشکوب )جهت مقایسه(  اسیدیته و هدایت الکتریکی

این تحقیق  .داشتپتاسیم و هدایت الکتریکی بیشتری  مقدار بیرون از تاج،در مقایسه با  بادام کوهی گونه پای الشبرگ

 های کیفی الشبرگ تاثیر معنی داری دارند.میزان مشخصه گونه های چوبی برنشان داد که تاج پوشش 

 

 علفیگونه چوبی، گونه ، پتاسیم، کل کربن ، گونه مرتعی کلمات کلیدی:
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 مقدمه:

در  مجتمعهای چوبی به صورت تک پایه و یا خشک جهان و ایران، وجود گونههای مناطق خشک و نیمهیکی از ویژگی 

گذار تواند بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك و الشبرگ تأثیر ها میباشد. این لکهیک زمینی از خاك لخت یا علفزار می

 اصلی دلیل هستند که غذایی مواد چرخه و نفوذپذیری جهت پایداری، باالتری پتانسیل دارای ایبوته انگیاه هایلکهد. نباش

 خلل افزایش ساختمان، بهبود باعث که باشدها میایبوته توسط شده انداخته دام به فراوان الشبرگ خاص، رویشی فرم آن

 وسیعترین از یکی مراتع که این به توجه با .(  et al., 2014Kavandi) است شده نفوذپذیری و افزایش خاك فرج و

 .است برخوردار ایویژه اهمیت از آنها از اصولی و صحیح بهره برداری و احیاء حفظ، باشدمی زمین کره روی اکوسیستمهای

گونه  کشت طریق از گیاهی پوشش احیاى بیابانزایی، رشد به رو از حرکت جلوگیری برای مناسب مدیریتی اقدامات از یکى

 تأثیر و محیطی شرایط به گیاه با سازگاری که است مهمی بسیار موضوع گونه نوع انتخاب زمینه این است. در های سازگار

 (.1382)حنطه،  منطقه شود طبیعی شرایط در تغییراتی باعث تواندمی شناسی بوم نظر از و مستقیم دارد ارتباط اکوسیستم بر آن

 هایگونه نگهداری و حفظ تواند برایمی دهد ومی قرار تأثیر تحت را آنها بقای و استقرار گیاه، دو بین متقابل روابط

 گیاهان این کنند.می ایفا مراتع در حمایتی نقش ایدرختچه هایگونه باشد. استفاده قابل مراتع مدیریت و اصالح نیز و مرتعی

 حمایت زمستان، در گرما اتالف تابستان کاهش باالی دمای کاهش سایه، کردن فراهم از را خود زیراشکوب میکروکلیمای

 کنندمی زیراشکوب تعدیل شده در ذخیره رطوبت خاك، افزایش به غذایی مواد کردن اضافه دام، چرای برابر در هانهالچه

د که اثرات زیست محیطی متفاوتی نچوبی باش گیاهان علفی و گیاهانتواند شامل می هاکوسیستما .(1389)جنگجو و همکاران، 

رند میزان اثر گذاری متفاوتی دارند که براساس سیستم ترکیب گیاهان علفی و گونه های چوبی  به خاطر نوع تاج پوشش که دا

 (.House et al., 2003) الشبرگ دارند روی

 (.1388 همکاران، و )شرافتمند است آنها دراز گیاهان مختلف  الشبرگ تولیدی مرتعی، هایاکوسیستم اجزای از یکی 

 خاك آلی مواد درصد تجزیه آنها اثر در که است خاك پایداری و حفاظت درامر عامل بهترین گیاهان از حاصل الشبرگ

 آلی نقش مواد (. 1386)مقدم،  دهدمی افزایش را محصول گیاهی و تولید آن، شیمیایی خاصیت ضمن اصالح که یافته افزایش

(. 1384 همکاران، و دارند)رئیسی خاك هتروتروف موجودات برای الزم عناصر غذایی جذب قابلیت و مقدار بر مهمی بسیار

در  جذب قابل صورت به را گیاهی پوشش نیاز برای مورد غذایی عناصر گیاهی، باقیماندههای با تجزیه موجودات، این

 گیاهان غذایی چرخه عناصر در مهمی بسیار نقش آلی مواد تجزیه .(Rapp and Leonardi,. 1988دهند)می قرار آنها دسترس

 (.Bormann et al., 1997)دارد  اولیه تولید در مهمی عامل تاثیر این کند کهمی ایفا
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می غذایی مواد رهاسازی از متفاوتی الگوهای دارای زیرا بود خواهد متفاوت مختلف، هایگونه کیفیت الشبرگ

)باغبانی،  باشدمی آن کیفیت بیانگر الشبرگ در موجود کربن دار آلی ترکیبات و غذایی عناصر. (karradias et al., 2001)باشند

 گردد.برمی تجزیه آنها نرخ و الشبرگها کیفیت به عمدتا مرتعی اکوسیستمهای حاصلخیزی و رویش ترتیب این به (.1387

 مناسب گیاهی هایگونه معرفی در مهمی نقش تواندمی مرتعی هایگونه در الشبرگ موجود عناصر بررسی لذا .(1386)مقدم، 

 منطقه کمک خواهد کرد. نیا تیریمد به یمطالعات نیچن شکدون ب باشد داشته اصالح جهت

 روش انجام تحقیق:مواد و 

 منطقه مورد مطالعه

 16.23ʺ طول جغرافیایقرار گرفته و دارای کیلومتری جنوب غربی شهر مروست   45در  و استان یزد در چنارناز منطقه

متر و  2200که ارتفاع متوسط آن از سطح دریا  استشمالی  30°،4ʹ، 51.89ʺ شرقی و نیز در عرض جغرافیایی ،  °54،0ʹ

 . افتدکه به طور عمده در زمستان اتفاق می متر استمیلی 200و میانگین بارندگی ساالنه  23نیز متوسط درجه حرارت ساالنه 

 یبردار نمونه

ریزش کامل اندامهای سال جاری گونه بادام کوهی و اتمام مراحل فنولوژی گونه های علفی در فصل  برداری از الشبرگنمونه

پایه از گونه بادام کوهی، الشبرگ زیر اشکوب و بیرون از تاج پوشش جمع  15زیر اشکوب انجام شد. پس از انتخاب تصادفی 

، پتاسیم به روش جذب اتمی در آزمایشگاه یفی الشبرگ شامل کربن به روش سوزاندنفاکتورهای ک سپسو  آوری شد

آزمون  انجام عنوان بانک اطالعات ذخیره شد. سپس به منظور  آوری شده در نرم افزار اکسل بههای جمعادهد گرفته شد.اندازه

اسمیرنوف و همگن بودن -ها با استفاده از آزمون کولموگرفدهها، ابتدا نرمال بودن دابرای تجزیه و تحلیل و مقایسه داده

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

 انجام شد.  SPSS  22افزاریهای آماری در محیط نرم کلیه آزمون استفاده شد. مستقل tاز آزمون  ها در ارتباط با گونه

 :نتایج

گونه بادام کوهی و گیاهان الشبرگ حاکی از وجود تفاوت آماری معنی دار در بین کیفی های مقایسه میانگین مشخصهنتایج 

(. به طوری که مقدار پتاسیم در الشبرگ گونه بادام کوهی به نسبت به گیاهان علفی )شاهد( 1 جدولباشد )مییکساله )شاهد( 

کربن و هدایت الکتریکی در مقدار. در حالی که استهای یکساله بیشتر است و نیز دارای اسیدیته بیشتری نسبت به علفی

 (.1)شکل ود گونه بادام کوهی ب الشبرگ الشبرگ گونه های یکساله )شاهد( بیشتر از 



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

 

 

 های علفی یک سالهبادام کوهی و گونه های الشبرگ در ارتباط با گونهتجزیه واریانس مشخصه -1جدول 

 های الشبرگمشخصه
 مقدار معنی داری tمقدار  اختالف انحراف معیار اختالف میانگین

 00/0                    -195/6 01/3 -66/18 كربن %

 ppm             10/682 13/143      742/4 00/0پتاسيم 

 (ms/cmهدایت الکتریکی)

        
06/1- 10/0                            946/9-       00/0 

 00/0 88/6     12/0 ./83 اسيدیته

     

 

 

 
 

 ریر تاج پوشش و بیرون آنهای الشبرگ انحراف معیار( مشخصه ±)مقایسه میانگین -1 شکل
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 نتیجه گیری: بحث

ها درصد مواد آلی خاك افزایش ی آنهستند که در اثر تجزیه كها بهترین عامل در امر حفاظت و پایداری خاالشبرگ

 سازگان بوم در غذایی عناصر دسترسیدهد. یافته که ضمن اصالح خاصیت شیمیایی آن تولید محصول گیاهی را افزایش می

  .است وابسته سازگان بوم داخل غذایی عناصر کارآمد و مؤثر بازیافت به مرتع و جنگل

 نسبت پوشش تاج رونیب یعلف یها گونهالشبرگ  در کربن میزان که میدهد در این تحقیق نشان الشبرگ خصوصیات مقایسه

الشبرگ وجود کل اندام رویشی گیاه نسبت به  به توان می را آن لیل. دباشدمی بیشتر گونه چندساله چوبی )بادام کوهی( به

 یطرف از و بوده تر پسند هیسا یها گونه از عمدتا بادام گونه اشکوب ریز الشبرك احتماال .حاصل از برگ بادام اشاره کرد

 ریز الشبرگ لیدل نیهم به و شده اشکوب ریز در یعلف یها گونه شدن یخشب کاهش به منجر هیسا و رطوبت شتریب حفظ

 در کربن میزان اینکه بر مبنی ،(1381) همکاران و جعفری گزارش با همچنین امر این .باشد یم کمتر کربن یدارا اشکوب

 آن در C میزان است شده تشکیل چوبی مواد از ساقه که آنجا از و ددارن مطابقت باشدمی بیشتر گیاهان چوبی های قسمت

 ساختار بودن سست به توانمی را آن دلیل کهد شومی تجزیه دیرتر برگ به نسبت ساقه بنابراین. است بیشتر برگ به نسبت

. همچنین نتایج نشان داد که گونه بادام کوهی دارای بیشترین دانست برگ بیشتر پذیری تجزیه نتیجه در و ساقه به نسبت برگ

نگجو و جetal., 2014  Kavandi)همکاران  که با نتایج داشتمیزان پتاسیم الشبرگ نسبت به بیرون تاج پوشش )گونه شاهد( 

 مراتع در حمایتی نقش ایدرختچه هایگونه بیان کردتوان لذا براساس نتایج این تحقیق می ( مطابقت داشت.1389و همکاران، 

 .باشد استفاده قابل مراتع مدیریت و اصالح نیز و مرتعی هایگونه نگهداری و حفظ تواند برایمیو  کنندمی ایفا

  

 منابع: 

خاک  اتیخصوصبا  یچند گونه مرتع ینیرزمیو ز ییهوا یالشبرگ و اندام ها تیفیارتباط ک یبررس (.1387)ش.،  ،یباغبان

 ص. 525ارشد، دانشگاه تهران،  یکارشناس نامه انیدر منطقه زرند ساوه، پا

خصوصیات شیمیایی خاک در مراتع  پوشش گیاهی و برخی تأثیر چرا بر .1386حیدرپور، ح. ، جلیلوند، ح.، تمرتاش، ر.

 ص.55-66 1،کجور نوشهر. مجله مرتع

ای و گیاهان چندساله مرتعی، مجله . همبستگی مکانی بین گیاهان بوته1388پور، ه.، ، اجتهادی، ح.، حسنجنگجو، م.

 12-22 (:1)3علمی پژوهشی مرتع، 

 دانشکده دکترى نامه پایان خاک، و گیاهی بومی پوشش بر  canescen Atriplex کشت اثرات بررسی(. 1382)، .ع حنطه،

 .ص 120تهران دانشگاه طبیعی منابع

 سبز کوه مرتعی اکوسیستم در الشبرگ کربن پویایی بر مدت دراز چرای اثر .1384 ا، محمدی، ج.، اسدی، ،.ف رئیسی،

 ص.91-81 3(9طبیعی ) منابع و کشاورزی فنون و علوم بختیاری. مجله و محال چهار استان
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Plant Woody and herbaceous litter is one the most important factor for soil conservation and stability, plant 

production and soil improvement. The aim of this study was to study the quality of litter aggregated under 

the canopy of the mountain almond in Yazd province, Chenarnaz rangelands. At the end of the plant 

growing season, after the preliminary studies, the habitats of the woody species was identified and after 

selecting the key area, litter sampling was randomly done beneath and outside of canopy of 15 plant 

individual. Then, chemical characteristics of the litter including carbon, potassium, acidity and electrical 

conductivity were measured. The results showed that litter collected beneath almond had higher potassium 

and EC compared with outside of the canopy. This study showed that woody species could produce different 

litter qualities.  
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