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چکیده
هوایی به تواند بر ترکیب پوشش گیاهی مرتع، تولید خالص اولیه، نسبت انداممیبوده و ترین نوع کاربري مراتع چراي دام عمومی

هاي مختلف چراي دام بر تخصیص عناصر غذایی پژوهش با هدف بررسی تأثیر شدتاین باشد. ثر ؤمریشه و چرخه عناصر غذایی 
Artemisiaزیرزمینیهاي هوایی و در اندامفسفر، کلسیم، سدیم و پتاسیم aucheriشرقی سبالن انجام در مراتع ییالقی دامنه جنوب
صورت موازي متري به200ترانسکت 3سیستماتیک استفاده شد. در هر شدت چرایی -برداري تصادفیشد. در این پژوهش از نمونه

پالت، در هرمستقر شد.متر50هاي یک مترمربعی به فواصل پالتسپس در امتداد هر ترانسکتیکدیگر مستقر شدند.با
نتایج تجزیه واریانس تخصیص عناصر غذایی مورد بررسی در گونه .انجام گردیدهاي هوایی و زیرزمینی برداري از اندامنمونه

A.aucheriگرفتندهاي مختلف چرایی قرار هاي هوایی در سطح پنج درصد تحت تأثیر شدتنشان داد که فسفر و کلسیم اندام .
نتایج این تحقیق و ارتباط بین داري بودند. هاي زیرزمینی در سطح یک درصد داراي اختالف معنیهمچنین سدیم و کلسیم اندام

تواند در شناخت و مدیریت چراي دام و مرتع بکار رود.تخصیص عناصر غذایی و چراي دام، می

سدیم.فسفر، پتاسیم، کلسیم، شدت چرا، تخصیص، :هاي کلیديواژه

مقدمه
هاي طبیعی، همواره در کنش دام و گیاه در اکوسیستم

باشند و چرا توسط حیوانات اهلی و متقابل با یکدیگر می
در تغییرات پوشش ثر ؤمعنوان یکی از عوامل وحشی به

,Yeo(شده استهاي مرتعی شناختهگیاهی در اکوسیستم

ع است،ترین نوع کاربري در مراتدام عمومیچراي).2005
تواند بر ترکیب پوشش گیاهی مرتع، تولید خالص اولیه، که می

هوایی به ریشه و چرخه عناصر غذایی در مرتع نسبت اندام
Jackson(زیادي داشته باشدثیر أت & Schlesinger, 2004( .

چراي دام باعث تغییر در الگوي تخصیص مواد سوییاز 
با که طوريبهگردد. هاي مختلف یک گیاه میغذایی در قسمت

چراي حیوانات تولیدات فتوسنتزي یک گیاه بیشتر بر توده
یابد هاي از دست رفته اختصاص میهوایی براي احیاي بافت

هاي مختلف یک و الگوي تخصیص مواد غذایی به قسمت
هاي مختلف استدهنده ظرفیت تحمل چراي گونهگیاه نشان

)Mohammad-Esmaeili et al., تولیدات فتوسنتزي ).2010
هاي مختلف آن شامل ریشه، ساقه و برگ یک گیاه به قسمت

یابد. بخشی از منابع غذایی براي اعمال خاص اختصاص می
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که در اختیار گیاه قرار دارد به توسعه بافت زیرزمینی و بخشی 
یابد و تخصیص بیشتر هاي هوایی اختصاص میتوسعه بافتبه 

هاي دیگر را به یک قسمت کاهش در تخصیص به قسمت
Tajbakhsh(شود سبب می & Giasi, کاهش ).2008

هاي هوایی و زیرزمینی گیاهان ارتباط اندامتوده زیست
هاي هوایی گیاه برداشت از انداممستقیم با شدت چرا و حجم

شدت محدود توسعه ریشه با چراي سنگین بهدارد و رشد و
Andrew(شدخواهد & Gregory, هاي مرتعیگونه).2006

هاي هوایی را مقاوم به چراي دام تنش ناشی از برداشت اندام
کنند. چراي هاي دیگر جبران میبا تخصیص منابع به بخش

هاي هوایی و ریشه در گیاهان باعث تغییر درصد اندام
هاي هوایی و ریشه در گیاهان قطع در اندامتخصیص منابع

Mohammad-Esmaeili(گردد شده نسبت به قطع نشده می

et al., از Artemisia aucheriگونه درمنه کوهی ).2009
دار در مراتع اي، مقاوم به سرما و اسانستیره کاسنی بوته

کوهستانی است که اغلب به صورت گونه غالب و در مواردي 
نسبت زیاد در ترکیب ها، با گستردگی بهسایر گونههمراه با 

اي گسترده، شود. سیستم ریشهگیاهی مراتع ییالقی مشاهده می
تاج پوشش به متر،2ریشه اصلی عمیق و گاهی بیش از 

نسبت وسیع، تولید بذر فراوان و تجدید حیات آسان از ویژگی 
این گیاه است

)Azarnivand & Zare Chahooki, 2008.(Joneidi

Jafariهاي مختلف چرایی شدتثیر أت) 2014همکاران (و
Bromusبر بیوماس اندام هوایی و زیرزمینی گونه 

tomentellus منطقه حفاظت شده بیجار بررسی کردند. دررا
هاي مختلف چراي دام کاهش نشان داد که شدتآنان نتایج 

زیرزمینی محسوسی بر بیوماس اندام هوایی و بیوماس اندام 
همکارانوMashkooriهمچنین است.گونه مذکور داشته

هاي هوایی و سه شدت چرا بر عملکرد اندامثیر أت) 2014(
Alopecurusهايزیرزمینی گونه textilis وFestuca ovina

در مراتع شمال سبالن در منطقه شابیل بررسی کردند. نتایج را 
راي تعیین رابطه بین حاصل از تجزیه رگرسیونی و همبستگی ب

پارامترهاي طول ریشه و ارتفاع هوایی و وزن ریشه و 
داري را بین پارامترها نشان داد بیوماس هوایی ارتباط معنی

)01/0>P .(Guodong) در مطالعات 2008و همکاران (
چمنی بیان نمودند که فشار چرا منجر گندمیان روي خود بر

است. زیرزمینی شده به کاهش تولید بیوماس هوایی و 
هاي ) اثر شدت2012و همکاران (Akbarlouهمچنین

هاي مختلف چرا بر بیوماس هوایی، زیرزمینی و ویژگی
،Bromus tomentellusگونه از گندمیان شامل3ساختاري 

Stipa barbata وFestuca ovina را در علفزارهاي
ي کردند گیرکوهستانی چهارباغ استان گلستان بررسی و نتیجه

داري بین بیوماس هوایی و زیرزمینی سه گونه که تفاوت معنی
شود که کمترین و بیشترین بیوماس هوایی و فوق مشاهده می

بوده و از طرفی Br.tomentellusمربوط به گونه زیرزمینی
مدت سبب کاهش عمق ریشه و ارتفاع چراي مفرط و طوالنی

ها شده است. گونه
قیقات محدودي بر روي تخصیص توجه به اینکه تحبا

هاي متفاوت در شدتگیاهان هاي مختلفعناصر غذایی در اندام
بنابراین این پژوهش با ،در مراتع انجام شده استدام چراي

هاي مختلف چراي دام بر تخصیص هدف بررسی اثر شدت
هاي هوایی و فسفر، کلسیم، سدیم و پتاسیم به اندامعناصر غذایی
. شدانجام Artemisia aucheriزیرزمینی در 

هامواد و روش
موردمطالعهمنطقه 

هاي شرقی ایران در دامنهموردمطالعه در شمالمنطقه
شرقی سبالن واقع شده است. این پژوهش در مراتع جنوب

مانندهایی هاي جنوبی سبالن که داراي ویژگیییالقی دامنه
است، انجام آثار تردد دام، گرادیان چرایی و دسترسی کافی

موقعیت نقشهArcGIS10افزارشد. ابتدا با استفاده از نرم
روستاي معرف آلوارس، آلداشین 3آنگاه منطقه تهیه گردید. 

هاي چاي با شدتدرویشآبخیز مرز در حوزهو اسب
مختلف چراي دام براساس وضعیت مرتع، اطالعات اداره کل 

. شدت چرایی گردیدمنابع طبیعی و مشاهدات محلی انتخاب 
در هر روستا با در نظر گرفتن وسعت اراضی ملی آن روستا 

و مقدار شونده شونده و زیادو حضور گیاهان مهاجم کم
تعیین شد. برداشت از گیاهان خوشخوراك و غالب در منطقه 
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منطقه در تمام خصوصیات از قبیل (توپوگرافی، 3این 
مشابه هم بوده و تنها تفاوت ارتفاع، شیب و جهت) تقریباً

مطالعه بین آنها در عامل شدت چرایی بود. حوزه مورد
تا 38°06'07"طول شرقی و 48°08'22"تا48°47'22"
شده است. وسعت این عرض شمالی واقع15°38'44"

43/81هکتار و محیط این حوزه 11643حوزه آبخیز 
موردزیرحوزه است. در حوزه18کیلومتر بوده و شامل 

4808و 1465ترتیب مطالعه، کمترین و بیشترین ارتفاع به
درصد 30-60متر است و بیشترین پراکنش را کالس شیب 

29به خود اختصاص داده و شیب متوسط وزنی حوزه 
450حدود منطقه میانگین بارش ساالنه در این درصد است. 

5/7تا 5/6متر و متوسط دماي ماهیانه حدود میلی480تا 
باشد. براساس اقلیم دومارتن روستاها گراد میدرجه سانتی

بندي مناطق خشک سرد بوده و در تقسیمداراي اقلیم نیمه
هستنداستپی سرد اقلیمی ایران جزء منطقه نیمهزیست

)Ghorbani et al., 2015(.

پژوهشروش 
منطقه مورد ه حدودمپس از شناسایی مقدماتی و تعیین

برداري بررسی، براي انجام این مطالعه از روش نمونه
سیستماتیک استفاده شد. در هر شدت چرایی -تصادفی

با توجه به وسعت و گستردگی سبک، متوسط و سنگین 
صورتبهمتر 200ترانسکت به طول 3تعداد ها،رویشگاه

موردمطالعه مستقر شدند.مناطق چرایی موازي در هر یک از 
به فواصل هاي یک مترمربعیامتداد هر ترانسکت پالتدر
(اندازه پالت با توجه به نوع و نحوه متر مستقر شد50

هاي گیاهی و بررسی میدانی و مطالعات انجام پراکنش گونه
Ghorbani()در منطقه مورد مطالعه تعیین شدشده et al.,

اي هبرداري از اندامسپس در هر پالت براي نمونه.)2015
طور کامل قطع و توزین تاج و طوقه تا سطح زمین بههوایی،
هاي زیرزمینی هر پایه در برداري از اندامنمونهآنگاهشد. 

Jackson(گردیددوانی انجام عمق ریشه et al., . در )1996
ها هاي گیاهی شامل اندام هوایی و ریشهآزمایشگاه نمونه

65ن در دماي کردن در آووشو، براي خشک پس از شست
ساعت قرار داده شد72گراد به مدت درجه سانتی

)Moameri et al., هاي خشک گیاهی آسیاب نمونه). 2015
550ساعت در کوره الکتریکی در دماي 2مدت شده و به

گراد با روش خشک خاکستر شده و عصاره آنها درجه سانتی
نرمال استخراج گردید. غلظت عناصر2با اسیدکلریدریک 

ها سدیم، پتاسیم و کلسیم اندام هوایی و زیرزمینی در عصاره
همچنین عنصر فسفر با با دستگاه فلیم فتومتر تعیین شد.

گیري گردید استفاده از دستگاه اسپکترفتومتري اندازه
)Jones., 2001.(

وتحلیل آماريتجزیه
ها در بانک ي میدانی، دادههاآوري دادهپس از جمع

آماري تحلیلاطالعاتی وارد و ذخیره شدند. قبل از هرگونه 
ها با آزمون کولموگروف اسمیرنوف آزمایش نرمال بودن داده

کردند از ها از توزیع نرمال تبعیت میجاکه دادهشد. از آن
مقایسه برايآماري استفاده شد.تحلیلآمار پارامتریک براي 

هاي هوایی و اثر چرا بر تخصیص عناصر غذایی در اندام
هاي مختلف از آزمون تجزیه زیرزمینی در مناطق با شدت

استفاده گردید. مقایسه میانگین عناصر و چندطرفه واریانس 
همچنین مقایسه میانگین تولید هوایی و زیرزمینی در 

انجامن توکی هاي مختلف چراي دام با استفاده از آزموشدت
و براي رسم SPSSافزار منظور تجزیه آماري از نرم. بهشد

استفاده شد.Excelافزار نمودارها از نرم

نتایج
اندام هوایی

طول نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر شدت چراي دام،
ترانسکت بر تخصیص فسفر، کلسیم، پتاسیم و سدیم در 

) ارائه 1در جدول (Artemisia aucheriهاي هوایی اندام
هاي مختلف چراي دام شده است. نتایج نشان داد که اثر شدت

دار بر مقدار تخصیص فسفر و کلسیم در سطح پنج درصد معنی
شد. همچنین اثر طول ترانسکت بر تخصیص پتاسیم (در سطح 

).1(جدول دار شدمعنیA.aucheriدرصد) در اندام هوایی 1



هاي ...عناصر غذایی در اندامتخصیص 420

.Aهاي هواییهاي چراي دام بر تخصیص عناصر غذایی در اندامثر شدتاواریانسنتایج تجزیه -1جدول  aucheri

Fمیانگین مربعاتدرجه آزاديمنابع تغییراتمتغیر

102/3*2001/0شدت چرا
فسفر
گرم بر کیلوگرم)(میلی

200/0ns959/0ترانسکت
2700/0خطا

کلسیم
گرم بر کیلوگرم)(میلی

213/4*2169/81شدت چرا
2351/71ns703/3ترانسکت

27268/19خطا
پتاسیم
گرم بر کیلوگرم)(میلی

2911/1ns403/2شدت چرا
466/15**2296/12ترانسکت

27795/0خطا
سدیم
گرم بر کیلوگرم)(میلی

2943/0ns557/1شدت چرا
2974/0ns609/1ترانسکت

27605/0خطا
دار: عدم وجود اختالف معنیnsدرصد، 5در سطح داريمعنیدرصد، *: 1داري در سطح **: معنی

مختلف چراي دام هاينتایج مقایسه میانگین اثر شدت
بیشترین هوایی نشان داد کههايبر تخصیص فسفر در اندام

چراي متوسط و کمترین آن مربوط به مقدار فسفر در شدت
نتایج مقایسه ). همچنین1(شکل سبک بودشدت چراي 

هاي مختلف چراي دام بر تخصیص کلسیم میانگین اثر شدت

نشان داد که بیشترین مقدار کلسیم مربوط به منطقه با شدت 
و کمترین آن مربوط به منطقه با شدت چرايسبکچراي 

نتایج مقایسه میانگین اثر البته ). 2(شکل بودسنگین 
و سدیم تخصیص پتاسیم برهاي مختلف چراي دام شدت

داري را نشان نداد.تفاوت معنی

Artemisiaهاي هوایی نتایج مقایسه میانگین اثر شدت چرا بر مقدار تخصیص فسفر در اندام-1شکل  aucheri
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Artemisia aucheriهاي هواییبر مقدار تخصیص کلسیم در اندامنتایج مقایسه میانگین اثر شدت چرا-2شکل 

اندام زیرزمینی
نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر شدت چراي دام،

پتاسیم و سدیم در طول ترانسکت بر تخصیص فسفر، کلسیم،
Artemisiaهاي زیرزمینی اماند aucheri ارائه 2در جدول

هاي مختلف چراي شده است. نتایج نشان داد که اثر شدت

دام بر مقدار تخصیص سدیم و کلسیم در سطح یک درصد 
که اثر طول ترانسکت بر تخصیص دار بود. درحالیمعنی

دار گونه معنیاینعناصر مورد مطالعه در اندام زیرزمینی 
.نشده است

A.aucheriزیرزمینی هايهاي چراي دام بر تخصیص عناصر غذایی در انداماثر شدتواریانسنتایج تجزیه -2جدول 

Fمیانگین مربعاتدرجه آزاديمنابع تغییراتمتغیر

2000039/0ns162/0شدت چرا
فسفر
بر کیلوگرم)گرم (میلی

200/0ns982/1ترانسکت
2700/0خطا

کلسیم
گرم بر کیلوگرم)(میلی

114/7**2178/18شدت چرا
2645/3ns436/1ترانسکت

27555/2خطا
پتاسیم
گرم بر کیلوگرم)(میلی

2513/0ns404/0شدت چرا
2467/1ns155/1ترانسکت

27270/1خطا
سدیم
گرم بر کیلوگرم)(میلی

9,164**2777/0شدت چرا
2153/0ns804/1ترانسکت

270,085خطا
دار: عدم وجود اختالف معنیnsدرصد، 5در سطح داريمعنیدرصد، *: 1داري در سطح **: معنی

هاي مختلف چراي دامنتایج مقایسه میانگین اثر شدت
در کلسیمنشان داد که بیشترین مقدارکلسیم بر تخصیص 

و سبکچراي شدتاندام زیرزمینی مربوط به منطقه با 

بود سنگینکمترین میزان آن مربوط به منطقه با شدت چراي 
هاي مختلف چراي دام بر شدتاثرکه در حالی).3(شکل 

ي هادار نبود. نتایج مقایسه میانگین اثر شدتپتاسیم معنی
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کمترین بر تخصیص سدیم نشان داد کهمختلف چراي دام
میزان سدیم در اندام زیرزمینی، در منطقه با شدت چراي 

سبک و بیشترین میزان آن در منطقه با شدت چراي متوسط 
).4مشاهده شد (شکل 

Artemisia aucheriه در ریشکلسیمبر مقدار تخصیص نتایج مقایسه میانگین اثر شدت چرا-3شکل

Artemisia aucherبر مقدار تخصیص سدیم در ریشهنتایج مقایسه میانگین اثر شدت چرا-4شکل 

بحث
غذاییدام بر تخصیص عناصرنتایج نشان داد که چراي 

بود. ثیرگذار أتA.aucheriگیاه هاي هوایی و ریشه در اندام
هاي کربن، عنوان جزء مولد هیدراتاندام هوایی گیاهان به

ترین بخش از یک اکوسیستم است که و حساسمهمترین
Van Wijnen(گیردقرار میچراثیر أتطور مستقیم تحتبه

et al., هاي مختلف چراي دام بر تخصیص شدت).1999
A.aucheriپتاسیم و سدیم در اندام هوایی کلسیم،فسفر،

)Oesterheld)2002وFerraroبود که طبق نظر ثر ؤم
هاي هوایی هاي گیاهی در مقابل چراي بخشپاسخ گونه

نیز هاي مختلف یک گیاهیکسان نبوده و حتی پاسخ بخش
شناسان بیشتر به مقوله بوم.نیستدر مقابل چراي دام یکسان 

گیاه و پاسخ آنها به شرایط محیطی و هاي هوایی اندام
را گیاهانهاي زیرزمینیمدیریتی پرداخته و کمتر اندام

Holechek(اندمطالعه کرده et al., هاي پژوهش).1989
اي هاي ریشهدیگري در جهان نیز انجام شده که سیستم

خاك دارند، به گیاهان نقش اساسی در ورود مواد آلی به
وسیلهدرصد از کربن جذب شده به50اي که حدود گونه

وهاي زیرین خاك انتقال داده شودتواند به الیهگیاهان می
Rees(رساندهاي زیرزمینی را میاهمیت مطالعه اندام et al.,

در بسیاري از مناطق دنیا مانند مراتع ایران و .)2005
روي، کلسیم و نسبت فسفر،منیزیم،فلوریدا؛ مقدار پتاسیم،

اجات یمراتع نسبت به احتبه فسفر موجود در علوفهکلسیم 
Ghadaki(کم استها دام et al., هاي در اندام).1974
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ترتیب کلسیم، غلظت عناصر بهبیشترینA.aucheriهوایی
هاي زیرزمینی در اندامکهپتاسیم، سدیم و فسفر بود. درحالی

یر مقادالبته پتاسیم، کلسیم، سدیم و فسفر بود.ترتیببه
هاي هوایی و زیرزمینی اختصاص کمتري از فسفر به اندام

تواند یافته بود. فسفر عنصري کم تحرك بوده و گیاه نمی
راحتی آن را بازیافت نماید. بنابراین فسفر پس از مدتی از به

طریق الشبرگ حاصل از گیاهان، از دسترس آنها دور شده 
شبرگ هاي هوایی کاهش و در الو میزان آن در اندام

,Salardini(یابد افزایش می همچنین فسفر نسبت ).2008
سختی وارد گیاه شده و مقدار بیشتر آن در به دیگر عناصر به

Ghezelsoflou(ماند خاك باقی می et al., 2012;Saberi,

2009.(
مربوط به چراي ، هاي هواییکلسیم اندامبیشترین مقدار 

سنگین و در اندام زیرزمینی بیشترین مقدار مربوط به چراي 
مقدار کلسیم در اندام با افزایش شدت چراي دام، سبک بود. 

که علت آن یافته است هوایی افزایش و در ریشه کاهش 
هوایی تواند افزایش انتقال یون کلسیم از ریشه به انداممی

Nudart. باشد Aisha افزایش غلظت 2008(و همکاران (
کلسیم در اندام هوایی سه گونه گیاهی را در اثر افزایش 

مقدار پتاسیم در اثر چراي اند.چراي دام گزارش نموده
در اندام کهدرحالیهاي هوایی افزایش یافت. سنگین در اندام
دار نبود. عنصر پتاسیم ازجمله عناصر غذایی زیرزمینی معنی

بخشی از گیاهان که به قادر است پویا در گیاهان بوده که
بنابراین مقدار آن در دوره رشدشان کامل نشده، بازگردد.

Jafari(اندام هوایی بیش از الشبرگ بود  et al., اثر ).2010
هاي هوایی سدیم اندامهاي مختلف چراي دام بر شدت
هاي زیرزمینی بیشترین در اندامکه در حالیدار نبود. معنی

افزایش جذب یون سدیم، ر چراي متوسط بود. مقدار سدیم د
شود و وسیله گیاه میاحتماال موجب کاهش جذب پتاسیم به

این کاهش جذب پتاسیم در میزان رشد و متابولیسم گیاه 
احتمال دارد البته کند. ازجمله سنتز پروتئین اختالل ایجاد می

طریق کاهش اثر افزایش غلظت پتاسیم اطراف ریشه، از
دیم بر جذب پتاسیم موجب افزایش میزان جذب رقابتی س
وسیله ریشه و کاهش جذب سدیم یا خروج سدیم پتاسیم به

عالوه کاهش میزان سدیم بخش هوایی از ریشه شده باشد. به
ممکن است بر اثر رقت ناشی از رشد گیاه در اثر یون پتاسیم 

Kayaباشد ( & Higss, هاي گیاهی در شرایط ). گونه2003
ایی یکسان داراي توانایی متفاوتی در جذب عناصر آب و هو

هستند. توانایی گیاهان در جذب عناصر به سیستم ریشه، 
مقدار و شدت بارندگی در دوره رشد، مقدار نیتروژن و 

Jukneviciusاسیدیته خاك نیز بستگی دارد ( & Sabiene,

عناصر نتایج نشان داد که چراي دام سبب شد که ).2007
دام هوایی نسبت به اندام زیرزمینی بیشتر معدنی در ان

رسد یکی از دالیل این به نظر میبنابراین . یابدتخصیص 
اختالف آن است که برخی عناصر با توجه به شرایط موجود 

برگ و ریشه مانندهایی و ایجاد قابلیت بیشتر، در اندام
تجمع بیشتري حاصل نموده و در برخی دیگر این شرایط 

توان به قابلیت دسترسی شود. این موضوع را میمعکوس می
هاي عناصر غذایی در خاك و جذب و انتقال آنها به بخش

Reimann(هاي مورد مطالعه مرتبط دانست هوایی گونه et

al., بر روي که )1993(Bargagliاین با نتایج ). 2001
,Sternbergia luteaهايگونه Narcissus tazettaانجام
، مطابقت دارد. ایشان بیان کرد که میزان عناصر پتاسیم و شد

فسفر در برگ و ساقه نسبت به ریشه در طول دوره رویشی 
) نیز 2003همکاران (وMohamedبیشتر از زایشی است.

در علت زیاد بودن یک عنصر یا عناصر در یک گونه 
وسیله خود دلیل انتخاب آن بهبهراهاي دیگرمقایسه با گونه

. به نظر این پژوهشگران، بیان کردندگونه براي عنصر 
هاي هایی که از نظر عناصر معدنی غنی باشند، گونهخاك

هاي مختلف توانند میزان افزایش را در قسمتآنها نیز می
) در 1993و همکاران (Tavakoliخود نشان دهند. همچنین

Festucaهايمطالعه اثر شدت چرا بر روي گونه

arundinacea وLolium perenneمیزان گزارش کردند که
به چرا یکسان نبوده است و هاي مورد مطالعهمقاومت گونه

تفاوت آنها ناشی از خصوصیات فیزیولوژیکی و 
RoachوYoshizuka.هاستمورفولوژیکی هریک از گونه

vulgarisمطالعه اثر چرا بر روي گونهدر )2011(

Barbareaمحیطی مثل چراهاينمودند که استرسبیان
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آنانشوند. مدت یا بلندمدت میباعث تغییرات فنوتیپی کوتاه
هاي هوایی، چراي اندامکه گزارش کردند در تحقیق خود

کاهش داده Barbarea vulgarisبیوماس ریشه را در گونه 
هاي ن داد که منابع ذخیره شده در اندامو نتایج نشااست

فتوسنتزي از هايزیرزمینی به گیاه اجازه بازسازي به بافت
را Barbarea vulgarisدست رفته را خواهد داد و گونه

.معرفی کردندعنوان گونه مقاوم به چرابه
طور کلی هاي حاصل از این پژوهش نشان داد که بهیافته

بر روي تخصیص عناصر به هاي مختلف چراي دامشدت
داشت. ثیر أتA.aucheriهاي هوایی و زیرزمینی گونه اندام

تواند در شناخت و مدیریت نتایج چنین مطالعاتی میبنابراین 
با توجه به اینکه همچنینباشد.ثر ؤمصحیح دام و مرتع 
تخصیص عناصر غذایی در در زمینه تحقیقات محدودي 

در دامچرايهاي متفاوتدتدر شگیاهان هاي مختلف اندام
شود که مطالعاتی پیشنهاد میبنابراین ؛مراتع انجام شده است

هاي گیاهی تخصیص عناصر غذایی در سایر گونهدر زمینه
.شودمراتع انجام 
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Abstract
Livestock grazing is the most common type of rangeland uses that can affect the composition of
rangeland vegetation, net primary production, stem to root ratio, and nutrient cycle. This
research was conducted to study the impacts of various grazing intensities on nutrient allocation
of phosphorus, calcium, sodium, and potassium in aerial and underground biomass of Artemisia
aucheri in the summer rangelands on the southeast slope of the Sabalan. In this study, a
systematic-random sampling was employed. Three parallel transects of 200 m length were
established in each grazing intensity. Then along each transect, one square meter plots with 50
m intervals were established to collect the aerial and underground biomass. Analysis of variance
revealed that the allocation of phosphorus and calcium of the aerial organs were significantly
affected by different grazing intensities. In addition, sodium and calcium of underground organs
were significantly different at 1% level. The results of this research and the effect of different
grazing intensities on nutrient allocation could be used in the identification and management of
livestock grazing and rangelands.

Keywords: Grazing intensity, allocation, phosphorus, calcium, sodium, potassium.


