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چکیده

چرای دام عموميترين نوع کاربری مراتع بوده و ميتواند بر ترکيب پوشش گياهي مرتع ،توليد خالص اوليه ،نسبت اندام هوايي به

ريشه و چرخه عناصر غذايي مؤثر باشد .اين پژوهش با هدف بررسي تأثير شدتهای مختلف چرای دام بر تخصيص عناصر غذايي
فسفر ،کلسيم ،سديم و پتاسيم در اندامهای هوايي و زيرزميني  Artemisia aucheriدر مراتع ييالقي دامنه جنوبشرقي سبالن انجام
شد .در اين پژوهش از نمونهبرداری تصادفي-سيستماتيک استفاده شد .در هر شدت چرايي  9ترانسکت  522متری بهصورت موازی
با يکديگر مستقر شدند .سپس در امتداد هر ترانسکت پالتهای يک مترمربعي به فواصل  22متر مستقر شد .در هر پالت،
نمونهبرداری از اندامهای هوايي و زيرزميني انجام گرديد .نتايج تجزيه واريانس تخصيص عناصر غذايي مورد بررسي در گونه
 A.aucheriنشان داد که فسفر و کلسيم اندامهای هوايي در سطح پنج درصد تحت تأثير شدتهای مختلف چرايي قرار گرفتند.
همچنين سديم و کلسيم اندامهای زيرزميني در سطح يک درصد دارای اختالف معنيداری بودند .نتايج اين تحقيق و ارتباط بين
تخصيص عناصر غذايي و چرای دام ،ميتواند در شناخت و مديريت چرای دام و مرتع بکار رود.
واژههای کلیدی :شدت چرا ،تخصيص ،فسفر ،پتاسيم ،کلسيم ،سديم.

مقدمه
دام و گياه در اکوسيستمهای طبيعي ،همواره در کنش
متقابل با يکديگر ميباشند و چرا توسط حيوانات اهلي و
وحشي بهعنوان يکي از عوامل مؤثر در تغييرات پوشش
گياهي در اکوسيستمهای مرتعي شناخته شده است ( Yeo,
 .)2005چرای دام عموميترين نوع کاربری در مراتع است،
که ميتواند بر ترکيب پوشش گياهي مرتع ،توليد خالص اوليه،
نسبت اندام هوايي به ريشه و چرخه عناصر غذايي در مرتع
تأثير زيادی داشته باشد (.)Jackson & Schlesinger, 2004

از سويي چرای دام باعث تغيير در الگوی تخصيص مواد
غذايي در قسمتهای مختلف يک گياه ميگردد .بهطوریکه با
چرای حيوانات توليدات فتوسنتزی يک گياه بيشتر بر توده
هوايي برای احيای بافتهای از دست رفته اختصاص مييابد
و الگوی تخصيص مواد غذايي به قسمتهای مختلف يک
گياه نشاندهنده ظرفيت تحمل چرای گونههای مختلف است
( .)Mohammad-Esmaeili et al., 2010توليدات فتوسنتزی
يک گياه به قسمتهای مختلف آن شامل ريشه ،ساقه و برگ
برای اعمال خاص اختصاص مييابد .بخشي از منابع غذايي
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که در اختيار گياه قرار دارد به توسعه بافت زيرزميني و بخشي
به توسعه بافتهای هوايي اختصاص مييابد و تخصيص بيشتر
به يک قسمت کاهش در تخصيص به قسمتهای ديگر را
سبب ميشود ( .)Tajbakhsh & Giasi, 2008کاهش
زيستتوده اندامهای هوايي و زيرزميني گياهان ارتباط
مستقيم با شدت چرا و حجم برداشت از اندامهای هوايي گياه
دارد و رشد و توسعه ريشه با چرای سنگين بهشدت محدود
خواهد شد ( .)Andrew & Gregory, 2006گونههای مرتعي
مقاوم به چرای دام تنش ناشي از برداشت اندامهای هوايي را
با تخصيص منابع به بخشهای ديگر جبران ميکنند .چرای
اندامهای هوايي و ريشه در گياهان باعث تغيير درصد
تخصيص منابع در اندامهای هوايي و ريشه در گياهان قطع
شده نسبت به قطع نشده ميگردد ( Mohammad-Esmaeili
 .)et al., 2009گونه درمنه کوهي  Artemisia aucheriاز
تيره کاسني بوتهای ،مقاوم به سرما و اسانسدار در مراتع
کوهستاني است که اغلب به صورت گونه غالب و در مواردی
همراه با ساير گونهها ،با گستردگي بهنسبت زياد در ترکيب
گياهي مراتع ييالقي مشاهده ميشود .سيستم ريشهای گسترده،
ريشه اصلي عميق و گاهي بيش از  5متر ،تاج پوشش به
نسبت وسيع ،توليد بذر فراوان و تجديد حيات آسان از ويژگي
است
گياه
اين
(Joneidi .)Azarnivand & Zare Chahooki, 2008
 Jafariو همکاران ( )5216تأثير شدتهای مختلف چرايي
بر بيوماس اندام هوايي و زيرزميني گونه Bromus
 tomentellusرا در منطقه حفاظت شده بيجار بررسي کردند.
نتايج آنان نشان داد که شدتهای مختلف چرای دام کاهش
محسوسي بر بيوماس اندام هوايي و بيوماس اندام زيرزميني
گونه مذکور داشته است .همچنين  Mashkooriو همکاران
( )5216تأثير سه شدت چرا بر عملکرد اندامهای هوايي و
زيرزميني گونههای  Alopecurus textilisو Festuca ovina
را در مراتع شمال سبالن در منطقه شابيل بررسي کردند .نتايج
حاصل از تجزيه رگرسيوني و همبستگي برای تعيين رابطه بين
پارامترهای طول ريشه و ارتفاع هوايي و وزن ريشه و
بيوماس هوايي ارتباط معنيداری را بين پارامترها نشان داد
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( Guodong .)P<2/21و همکاران ( )5228در مطالعات
خود بر روی گندميان چمني بيان نمودند که فشار چرا منجر
به کاهش توليد بيوماس هوايي و زيرزميني شده است.
همچنين  Akbarlouو همکاران ( )5215اثر شدتهای
مختلف چرا بر بيوماس هوايي ،زيرزميني و ويژگيهای
ساختاری  9گونه از گندميان شامل ،Bromus tomentellus
 Stipa barbataو  Festuca ovinaرا در علفزارهای
کوهستاني چهارباغ استان گلستان بررسي و نتيجهگيری کردند
که تفاوت معنيداری بين بيوماس هوايي و زيرزميني سه گونه
فوق مشاهده ميشود که کمترين و بيشترين بيوماس هوايي و
زيرزميني مربوط به گونه  Br.tomentellusبوده و از طرفي
چرای مفرط و طوالنيمدت سبب کاهش عمق ريشه و ارتفاع
گونهها شده است.
با توجه به اينکه تحقيقات محدودی بر روی تخصيص
عناصر غذايي در اندامهای مختلف گياهان در شدتهای متفاوت
چرای دام در مراتع انجام شده است ،بنابراين اين پژوهش با
هدف بررسي اثر شدتهای مختلف چرای دام بر تخصيص
عناصر غذايي فسفر ،کلسيم ،سديم و پتاسيم به اندامهای هوايي و
زيرزميني در  Artemisia aucheriانجام شد.

مواد و روشها
منطقه موردمطالعه
منطقه موردمطالعه در شمالشرقي ايران در دامنههای
جنوبشرقي سبالن واقع شده است .اين پژوهش در مراتع
ييالقي دامنههای جنوبي سبالن که دارای ويژگيهايي مانند
آثار تردد دام ،گراديان چرايي و دسترسي کافي است ،انجام
شد .ابتدا با استفاده از نرمافزار  ArcGIS10نقشه موقعيت
منطقه تهيه گرديد .آنگاه  9روستای معرف آلوارس ،آلداشين
و اسبمرز در حوزه آبخيز درويشچای با شدتهای
مختلف چرای دام براساس وضعيت مرتع ،اطالعات اداره کل
منابع طبيعي و مشاهدات محلي انتخاب گرديد .شدت چرايي
در هر روستا با در نظر گرفتن وسعت اراضي ملي آن روستا
و حضور گياهان مهاجم کمشونده و زيادشونده و مقدار
برداشت از گياهان خوشخوراک و غالب در منطقه تعيين شد.
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اين  9منطقه در تمام خصوصيات از قبيل (توپوگرافي،
ارتفاع ،شيب و جهت) تقريباً مشابه هم بوده و تنها تفاوت
آنها در عامل شدت چرايي بود .حوزه مورد مطالعه بين
" 64°68'55تا " 68°28'55طول شرقي و " 98°24'24تا
" 98°12'66عرض شمالي واقع شده است .وسعت اين
حوزه آبخيز  11469هکتار و محيط اين حوزه 81/69
کيلومتر بوده و شامل  18زيرحوزه است .در حوزه مورد
مطالعه ،کمترين و بيشترين ارتفاع بهترتيب  1642و 6828
متر است و بيشترين پراکنش را کالس شيب  92-42درصد
به خود اختصاص داده و شيب متوسط وزني حوزه 53
درصد است .ميانگين بارش ساالنه در اين منطقه حدود 622
تا  682ميليمتر و متوسط دمای ماهيانه حدود  4/2تا 4/2
درجه سانتيگراد ميباشد .براساس اقليم دومارتن روستاها
دارای اقليم نيمهخشک سرد بوده و در تقسيمبندی مناطق
زيستاقليمي ايران جزء منطقه نيمهاستپي سرد هستند
(.)Ghorbani et al., 2015

روش پژوهش
پس از شناسايي مقدماتي و تعيين محدوده منطقه مورد
بررسي ،برای انجام اين مطالعه از روش نمونهبرداری
تصادفي-سيستماتيک استفاده شد .در هر شدت چرايي
سبک ،متوسط و سنگين با توجه به وسعت و گستردگي
رويشگاهها ،تعداد  9ترانسکت به طول  522متر بهصورت
موازی در هر يک از مناطق چرايي موردمطالعه مستقر شدند.
در امتداد هر ترانسکت پالتهای يک مترمربعي به فواصل
 22متر مستقر شد (اندازه پالت با توجه به نوع و نحوه
پراکنش گونههای گياهي و بررسي ميداني و مطالعات انجام
شده در منطقه مورد مطالعه تعيين شد) ( Ghorbani et al.,
 .)2015سپس در هر پالت برای نمونهبرداری از اندامهای
هوايي ،تاج و طوقه تا سطح زمين بهطور کامل قطع و توزين
شد .آنگاه نمونهبرداری از اندامهای زيرزميني هر پايه در
عمق ريشهدواني انجام گرديد ( .)Jackson et al., 1996در
آزمايشگاه نمونههای گياهي شامل اندام هوايي و ريشهها
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پس از شستوشو ،برای خشک کردن در آون در دمای 42
درجه سانتيگراد به مدت  45ساعت قرار داده شد
( .)Moameri et al., 2015نمونههای خشک گياهي آسياب
شده و بهمدت  5ساعت در کوره الکتريکي در دمای 222
درجه سانتيگراد با روش خشک خاکستر شده و عصاره آنها
با اسيدکلريدريک  5نرمال استخراج گرديد .غلظت عناصر
سديم ،پتاسيم و کلسيم اندام هوايي و زيرزميني در عصارهها
با دستگاه فليم فتومتر تعيين شد .همچنين عنصر فسفر با
استفاده از دستگاه اسپکترفتومتری اندازهگيری گرديد
(.)Jones., 2001
تجزیهوتحلیل آماری
پس از جمعآوری دادههای ميداني ،دادهها در بانک
اطالعاتي وارد و ذخيره شدند .قبل از هرگونه تحليل آماری
نرمال بودن دادهها با آزمون کولموگروف اسميرنوف آزمايش
شد .از آنجاکه دادهها از توزيع نرمال تبعيت ميکردند از
آمار پارامتريک برای تحليل آماری استفاده شد .برای مقايسه
اثر چرا بر تخصيص عناصر غذايي در اندامهای هوايي و
زيرزميني در مناطق با شدتهای مختلف از آزمون تجزيه
واريانس چندطرفه استفاده گرديد .مقايسه ميانگين عناصر و
همچنين مقايسه ميانگين توليد هوايي و زيرزميني در
شدتهای مختلف چرای دام با استفاده از آزمون توکي انجام
شد .بهمنظور تجزيه آماری از نرمافزار  SPSSو برای رسم
نمودارها از نرمافزار  Excelاستفاده شد.

نتایج
اندام هوایی
نتايج حاصل از تجزيه واريانس اثر شدت چرای دام ،طول
ترانسکت بر تخصيص فسفر ،کلسيم ،پتاسيم و سديم در
اندامهای هوايي  Artemisia aucheriدر جدول ( )1ارائه
شده است .نتايج نشان داد که اثر شدتهای مختلف چرای دام
بر مقدار تخصيص فسفر و کلسيم در سطح پنج درصد معنيدار
شد .همچنين اثر طول ترانسکت بر تخصيص پتاسيم (در سطح
 1درصد) در اندام هوايي  A.aucheriمعنيدار شد (جدول .)1
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جدول  -1نتایج تجزیه واریانس اثر شدتهای چرای دام بر تخصیص عناصر غذایی در اندامهای هوایی A. aucheri
منابع تغییرات

درجه آزادی

میانگین مربعات

متغیر

شدت چرا

5

2/221

ترانسکت

5

2/22

خطا

54

2/22

کلسيم

شدت چرا

5

81/143

*6/519

(ميليگرم بر کيلوگرم)

ترانسکت

5

41/921

9/429 ns

خطا

54

13/548

پتاسيم

شدت چرا

5

1/311

5/629 ns

(ميليگرم بر کيلوگرم)

ترانسکت

5

15/534

**12/644

خطا

54

2/432

سديم

شدت چرا

5

2/369

1/224 ns

(ميليگرم بر کيلوگرم)

ترانسکت

5

2/346

1/423 ns

فسفر
(ميليگرم بر کيلوگرم)

54

خطا

F
*

9/125

2/323 ns

2/422

** :معنيداری در سطح  1درصد :* ،معنيداری در سطح  2درصد :ns ،عدم وجود اختالف معنيدار

نتايج مقايسه ميانگين اثر شدتهای مختلف چرای دام
بر تخصيص فسفر در اندامهای هوايي نشان داد که بيشترين
مقدار فسفر در شدت چرای متوسط و کمترين آن مربوط به
شدت چرای سبک بود (شکل  .)1همچنين نتايج مقايسه
ميانگين اثر شدتهای مختلف چرای دام بر تخصيص کلسيم

نشان داد که بيشترين مقدار کلسيم مربوط به منطقه با شدت
چرای سبک و کمترين آن مربوط به منطقه با شدت چرای
سنگين بود (شکل  .)5البته نتايج مقايسه ميانگين اثر
شدتهای مختلف چرای دام بر تخصيص پتاسيم و سديم
تفاوت معنيداری را نشان نداد.

a

0.2

ab

0.195
0.19

b

0.185
0.18
0.175

تخصیص فسفردراندام هوایی ()mg/kg

0.205

شدت چرا

شکل  -1نتایج مقایسه میانگین اثر شدت چرا بر مقدار تخصیص فسفر در اندامهای هوایی
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a

۸

b

b

متوسط
شدت چرا

سنگين

۶
۴
۲
۰

سبک

تخصیص کلسیم در اندام هوایی )mg/kg

۱۰

شکل  -2نتایج مقایسه میانگین اثر شدت چرا بر مقدار تخصیص کلسیم در اندامهای هوایی

اندام زیرزمینی
نتايج حاصل از تجزيه واريانس اثر شدت چرای دام،
طول ترانسکت بر تخصيص فسفر ،کلسيم ،پتاسيم و سديم در
اندامهای زيرزميني  Artemisia aucheriدر جدول  5ارائه
شده است .نتايج نشان داد که اثر شدتهای مختلف چرای

Artemisia aucheri

دام بر مقدار تخصيص سديم و کلسيم در سطح يک درصد
معنيدار بود .درحاليکه اثر طول ترانسکت بر تخصيص
عناصر مورد مطالعه در اندام زيرزميني اين گونه معنيدار
نشده است.

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس اثر شدتهای چرای دام بر تخصیص عناصر غذایی در اندامهای زیرزمینی A.aucheri
منابع تغییرات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

متغیر

شدت چرا

2

0/000030

0/162ns

فسفر

ترانسکت

2

0/00

1/082 ns

(میلیگرم بر کیلوگرم)

خطا

22

0/00

کلسیم

شدت چرا

2

18/128

**2/111

(میلیگرم بر کیلوگرم)

ترانسکت

2

3/612

1/136ns

خطا

22

2/222

پتاسیم

شدت چرا

2

0/213

ns

(میلیگرم بر کیلوگرم)

ترانسکت

2

1/162

1/122 ns

0/101

خطا

22

1/220

سدیم

شدت چرا

2

0/222

**

(میلیگرم بر کیلوگرم)

ترانسکت

2

0/123

1/801 ns

خطا

22

06082

06161

** :معنيداری در سطح  1درصد :* ،معنيداری در سطح  2درصد :ns ،عدم وجود اختالف معنيدار

نتايج مقايسه ميانگين اثر شدتهای مختلف چرای دام
بر تخصيص کلسيم نشان داد که بيشترين مقدار کلسيم در
اندام زيرزميني مربوط به منطقه با شدت چرای سبک و

کمترين ميزان آن مربوط به منطقه با شدت چرای سنگين بود
(شکل  .)9در حاليکه اثر شدتهای مختلف چرای دام بر
پتاسيم معنيدار نبود .نتايج مقايسه ميانگين اثر شدتهای
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مختلف چرای دام بر تخصيص سديم نشان داد که کمترين
ميزان سديم در اندام زيرزميني ،در منطقه با شدت چرای

سبک و بيشترين ميزان آن در منطقه با شدت چرای متوسط
مشاهده شد (شکل .)6
تخصیص کلسیم در ریشه ()mg/kg

a
ab
b

متوسط
شدت چرا

سبک

سنگین

شکل  -3نتایج مقایسه میانگین اثر شدت چرا بر مقدار تخصیص کلسیم در ریشه

b

b

۳
۲
۱

سبک

متوسط

سنگین

۰

تخصیص سدیم در ریشه ()mg/kg

a

۴

Artemisia aucheri

شدت چرا

شکل  -1نتایج مقایسه میانگین اثر شدت چرا بر مقدار تخصیص سدیم در ریشه

بحث
نتايج نشان داد که چرای دام بر تخصيص عناصر غذايي
در اندامهای هوايي و ريشه گياه  A.aucheriتأثيرگذار بود.
اندام هوايي گياهان بهعنوان جزء مولد هيدراتهای کربن،
مهمترين و حساسترين بخش از يک اکوسيستم است که
بهطور مستقيم تحت تأثير چرا قرار ميگيرد ( Van Wijnen
 .)et al., 1999شدتهای مختلف چرای دام بر تخصيص
فسفر ،کلسيم ،پتاسيم و سديم در اندام هوايي A.aucheri
مؤثر بود که طبق نظر  Ferraroو )5225( Oesterheld
پاسخ گونههای گياهي در مقابل چرای بخشهای هوايي
يکسان نبوده و حتي پاسخ بخشهای مختلف يک گياه نيز
در مقابل چرای دام يکسان نيست .بومشناسان بيشتر به مقوله

Artemisia aucher

اندامهای هوايي گياه و پاسخ آنها به شرايط محيطي و
مديريتي پرداخته و کمتر اندامهای زيرزميني گياهان را
مطالعه کردهاند ( .)Holechek et al., 1989پژوهشهای
ديگری در جهان نيز انجام شده که سيستمهای ريشهای
گياهان نقش اساسي در ورود مواد آلي به خاک دارند ،به
گونهای که حدود  22درصد از کربن جذب شده بهوسيله
گياهان ميتواند به اليههای زيرين خاک انتقال داده شود و
اهميت مطالعه اندامهای زيرزميني را ميرساند ( Rees et al.,
 .)2005در بسياری از مناطق دنيا مانند مراتع ايران و
فلوريدا؛ مقدار پتاسيم ،منيزيم ،فسفر ،روی ،کلسيم و نسبت
کلسيم به فسفر موجود در علوفه مراتع نسبت به احتياجات
دامها کم است ( .)Ghadaki et al., 1974در اندامهای
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هوايي  A.aucheriبيشترين غلظت عناصر بهترتيب کلسيم،
پتاسيم ،سديم و فسفر بود .درحاليکه در اندامهای زيرزميني
بهترتيب پتاسيم ،کلسيم ،سديم و فسفر بود .البته مقادير
کمتری از فسفر به اندامهای هوايي و زيرزميني اختصاص
يافته بود .فسفر عنصری کم تحرک بوده و گياه نميتواند
بهراحتي آن را بازيافت نمايد .بنابراين فسفر پس از مدتي از
طريق الشبرگ حاصل از گياهان ،از دسترس آنها دور شده
و ميزان آن در اندامهای هوايي کاهش و در الشبرگ
افزايش مييابد ( .)Salardini, 2008همچنين فسفر نسبت
به ديگر عناصر بهسختي وارد گياه شده و مقدار بيشتر آن در
خاک باقي ميماند (Saberi, ; Ghezelsoflou et al., 2012
.)2009
بيشترين مقدار کلسيم اندامهای هوايي ،مربوط به چرای
سنگين و در اندام زيرزميني بيشترين مقدار مربوط به چرای
سبک بود .با افزايش شدت چرای دام ،مقدار کلسيم در اندام
هوايي افزايش و در ريشه کاهش يافته است که علت آن
ميتواند افزايش انتقال يون کلسيم از ريشه به اندام هوايي
باشد Nudart Aisha .و همکاران ( )5228افزايش غلظت
کلسيم در اندام هوايي سه گونه گياهي را در اثر افزايش
چرای دام گزارش نمودهاند .مقدار پتاسيم در اثر چرای
سنگين در اندامهای هوايي افزايش يافت .درحاليکه در اندام
زيرزميني معنيدار نبود .عنصر پتاسيم ازجمله عناصر غذايي
پويا در گياهان بوده که قادر است به بخشي از گياهان که
دوره رشدشان کامل نشده ،بازگردد .بنابراين مقدار آن در
اندام هوايي بيش از الشبرگ بود ( .)Jafari et al., 2010اثر
شدتهای مختلف چرای دام بر سديم اندامهای هوايي
معنيدار نبود .در حاليکه در اندامهای زيرزميني بيشترين
مقدار سديم در چرای متوسط بود .افزايش جذب يون سديم،
احتماال موجب کاهش جذب پتاسيم بهوسيله گياه ميشود و
اين کاهش جذب پتاسيم در ميزان رشد و متابوليسم گياه
ازجمله سنتز پروتئين اختالل ايجاد ميکند .البته احتمال دارد
افزايش غلظت پتاسيم اطراف ريشه ،از طريق کاهش اثر
رقابتي سديم بر جذب پتاسيم موجب افزايش ميزان جذب
پتاسيم بهوسيله ريشه و کاهش جذب سديم يا خروج سديم
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از ريشه شده باشد .بهعالوه کاهش ميزان سديم بخش هوايي
ممکن است بر اثر رقت ناشي از رشد گياه در اثر يون پتاسيم
باشد ( .)Kaya & Higss, 2003گونههای گياهي در شرايط
آب و هوايي يکسان دارای توانايي متفاوتي در جذب عناصر
هستند .توانايي گياهان در جذب عناصر به سيستم ريشه،
مقدار و شدت بارندگي در دوره رشد ،مقدار نيتروژن و
اسيديته خاک نيز بستگي دارد ( Juknevicius & Sabiene,
 .)2007نتايج نشان داد که چرای دام سبب شد که عناصر
معدني در اندام هوايي نسبت به اندام زيرزميني بيشتر
تخصيص يابد .بنابراين به نظر ميرسد يکي از داليل اين
اختالف آن است که برخي عناصر با توجه به شرايط موجود
و ايجاد قابليت بيشتر ،در اندامهايي مانند برگ و ريشه
تجمع بيشتری حاصل نموده و در برخي ديگر اين شرايط
معکوس ميشود .اين موضوع را ميتوان به قابليت دسترسي
عناصر غذايي در خاک و جذب و انتقال آنها به بخشهای
هوايي گونههای مورد مطالعه مرتبط دانست ( Reimann et
 .)al., 2001اين با نتايج  )1339( Bargagliکه بر روی
گونههای  Sternbergia lutea, Narcissus tazettaانجام
شد ،مطابقت دارد .ايشان بيان کرد که ميزان عناصر پتاسيم و
فسفر در برگ و ساقه نسبت به ريشه در طول دوره رويشي
بيشتر از زايشي است Mohamed .و همکاران ( )5229نيز
علت زياد بودن يک عنصر يا عناصر در يک گونه در
مقايسه با گونههای ديگر را بهدليل انتخاب آن بهوسيله خود
گونه برای عنصر بيان کردند .به نظر اين پژوهشگران،
خاکهايي که از نظر عناصر معدني غني باشند ،گونههای
آنها نيز ميتوانند ميزان افزايش را در قسمتهای مختلف
خود نشان دهند .همچنين  Tavakoliو همکاران ( )1339در
مطالعه اثر شدت چرا بر روی گونههای Festuca
 arundinaceaو  Lolium perenneگزارش کردند که ميزان
مقاومت گونههای مورد مطالعه به چرا يکسان نبوده است و
تفاوت آنها ناشي از خصوصيات فيزيولوژيکي و
مورفولوژيکي هريک از گونههاست Yoshizuka .و Roach
( )5211در مطالعه اثر چرا بر روی گونه vulgaris
 Barbareaبيان نمودند که استرسهای محيطي مثل چرا
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 آنان.باعث تغييرات فنوتيپي کوتاهمدت يا بلندمدت ميشوند
،در تحقيق خود گزارش کردند که چرای اندامهای هوايي
 کاهش دادهBarbarea vulgaris بيوماس ريشه را در گونه
است و نتايج نشان داد که منابع ذخيره شده در اندامهای
زيرزميني به گياه اجازه بازسازی به بافتهای فتوسنتزی از
 راBarbarea vulgaris دست رفته را خواهد داد و گونه
.بهعنوان گونه مقاوم به چرا معرفي کردند
يافتههای حاصل از اين پژوهش نشان داد که بهطور کلي
شدتهای مختلف چرای دام بر روی تخصيص عناصر به
. تأثير داشتA.aucheri اندامهای هوايي و زيرزميني گونه
بنابراين نتايج چنين مطالعاتي ميتواند در شناخت و مديريت
 همچنين با توجه به اينکه.صحيح دام و مرتع مؤثر باشد
تحقيقات محدودی در زمينه تخصيص عناصر غذايي در
اندامهای مختلف گياهان در شدتهای متفاوت چرای دام در
مراتع انجام شده است؛ بنابراين پيشنهاد ميشود که مطالعاتي
در زمينه تخصيص عناصر غذايي در ساير گونههای گياهي
.مراتع انجام شود
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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.

