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چکیده
اين مطالعه بهمنظور تعيين رابطه بين زيستتوده اندام هوايي و اندام زيرزميني و ارزيابي تأثير شدتهای چرای دام بر کميت
زيستتوده دو گونه  Festuca ovinaو  Agropyron libanoticumدر مراتع ييالقي دامنه جنوبي سبالن در استان اردبيل انجام شد .دو
گونه مورد مطالعه که از گونههای شاخص و خوشخوراک منطقه بودند ،در هر سه منطقه چرای سبک ،متوسط و سنگين انتخاب شد.
پس از تعيين سه منطقه نمونهبرداری بهعنوان تيمارهای مختلف چرای دام ،نمونهبرداری از پوشش گياهي در هر سه منطقه به روش
تصادفي -سيستماتيک در قالب  52پالت در طول ترانسکت  655متری (در هر منطقه) انجام شد .بهمنظور تعيين رابطه احتمالي بين
وزن زيستتوده اندام هوايي و اندام زيرزميني در هريک از تيمارها از رگرسيون خطي ساده استفاده شد .مقايسه دادهها در سه تيمار از
طريق تجزيه واريانس يکطرفه و آزمون توکي با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد .نتايج نشان داد که رابطه رگرسيوني معنيداری
بين زيستتوده اندام هوايي و اندام زيرزميني اين دو گونه در تيمارهای مختلف وجود دارد .افزايش شدت چرای دام منجر به کاهش
معنيدار زيستتوده اندام هوايي و اندام زيرزميني و زيستتوده کل دو گونه مورد ارزيابي شد .افزايش شدت چرا منجر به کاهش
محسوس زيستتوده اندام هوايي در هر دو تيمار چرای متوسط و چرای سنگين بهترتيب  56/35و  25/52درصد در مقايسه با تيمار
چرای سبک برای گونه  Festuca ovinaو  55/52و  21/16درصد برای گونه  Agropyron libanoticumشد .همچنين افزايش
شدت چرا منجر به کاهش محسوس زيستتوده اندام زيرزميني در تيمار چرای متوسط و چرای سنگين نسبت به چرای سبک بهترتيب
برابر  52/52و  25/12درصد برای گونه  Festuca ovinaو برابر  3/33و  32/35درصد برای گونه  Agropyron libanoticumشد.
بهطور کلي شدت چرا باعث کاهش زيستتوده اندام هوايي و زيرزميني گونههای مورد ارزيابي گرديد .بنابراين توجه مديران
اکوسيستمهای مرتعي را برای حفاظت خاک و جلوگيری از قهقرای اين گونه مهم مرتعي ضروری ميسازد.
واژههای کلیدی :زيستتوده هوايي ،زيستتوده زيرزميني ،شدت چرا ،مراتع سبالن.
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مقدمه
مراتع حدود نيمي از خشکيهای جهان را تشکيل
ميدهند که از ديدگاه اقتصادی و زيست محيطي بسيار حائز
اهميت هستند ( .)Shyvndy et al., 2006چرای دام
عموميترين نوع کاربری در مراتع ميباشد 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 )Schlesinger et al., 1990( .برای تأمين
نيازهای وابسته به مرتع ،بايد ميزان توليد را در آنها دانست
و بر اساس آن ظرفيت چرايي را برای هر مرتع محاسبه کرد
تا از تخريب بيشتر آنها جلوگيری شود .در واقع ميتوان
گفت که توليد علوفه از مهمترين فاکتورهای تأثيرگذار بر
ظرفيت چرا در طرحهای مرتعداری است که متأثر از
نوسانهای آب و هوايي و شاخصهای اقليمي است ( Alilo
.)et al., 2014
تحقيقات مختلفي در زمينه اثرهای منفي چرای دام بر
زيستتوده اندام هوايي ( Millchunas & Lauenroth,
 1993و  )Hutchings & John, 2003و نيز استقرار گياهان
چوبي انجام شده است (Millchunas & Lauenroth, 1993
و )Schlesinger et al., 1990؛ ازجمله Mohammad
 Ismailو همکاران ( )5555با بررسي چهار شدت چرا
(زياد ،متوسط و کم و تيمار شاهد) بر دو گونه مرتعي
گزارش کردند که در تيمار برش مکرر گونه Agropyron
 elongatumوزن ماده خشک کل و وزن ماده خشک
ريشه تا  25درصد کاهش پيدا کرده است .اين در حالي
است که ميزان ماده خشک اندامهای هوايي و زيرزميني گونه
 Festuca ovinaدر تمام تيمارهای برش يکسان باقي مانده
است Jnkanlvyy .و همکاران ( )5555با پژوهش در مراتع
شورهزار اينچهبرون استان گلستان گزارش کردند که اعمال
چرای مفرط و طوالنيمدت موجب کاهش عمق و
زيستتوده ريشه و تغيير خصوصيات ساختاری در محدوده
چرای شديد نسبت به محدوده بدون چرا شده است.
Arzaniو همکاران ( )5553در بررسي سطوح مختلف (،52
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 12 ،25درصد) ميزان بهرهبرداری دريافتند که ميزان برداشت
 52درصد بيشترين همبستگي را با توليد داشته است.
همچنين  Zahediو همکاران ( )5553چهار شدت برداشت
 12 ،25 ،52درصد و شاهد (بدون برداشت) را بر توليد،
قدرت و شادابي گونه  Bromus tomentellusارزيابي
کردند .نتايج آنان نشان داد که تيمار  52درصد باالترين
ميانگين توليد را داشته و از پايداری نسبتا مناسبي برخوردار
بوده است .در مجموع بومشناسان بيشتر به مقوله اندامهای
هوايي گياهان و پاسخ آنها به شرايط محيطي و مديريتي
پرداختهاند و کمتر اندامهای زيرزميني را مورد بررسي قرار
دادهاند ( .)Jnkanlvyy et al., 2012اين اختالف در دانش
زيست توده اندام هوايي و زيرزميني بهدليل مشکالت مربوط
به روشهای مشاهده و اندازهگيری زيست توده ريشه است
( Vogt et al., 1996و .)Titlyanova et al., 1999بديهي
است يک الگوی عمومي و کلي در مورد اثر چرا بر توليد
خالص اندام هوايي و زيرزميني در اکوسيستم مرتع هنوز
بدست نيامده است ،هرچند مدلهای کمي چمنزار در امتداد
شدت چرا ،زمان چرا و رطوبت محيط پيشنهاد شده است
( McNaughton et al., 1998و & Millchunas
 .)Lauenroth, 1993بنابراين انجام پژوهشهايي که
حساسيت اندام هوايي و زيرزميني گياهان مرتعي را به چرای
دام نشان دهد ،ضروريست .از سويي زيست توده اندام
هوايي و زيرزميني مؤلفههای مهمي در ذخيره کربن
اکوسيستم محسوب ميشوند ( McNaughton et al.,
 .)1998گونههای گياهي با سيستم گسترده ريشهای ميتوانند
تا  15درصد از کربن جذب شده توسط ريشه را عمدتاً برای
رشد و نگهداری انتقال دهند ( Kuzyakov & Domanski,
 2000و  Kaisi .)Warembourg et al., 2003و  Groteدر
سال  5551دريافتند که در گونه Panicum virgatum
زيست توده ريشه نسبت به زيست توده اندام هوايي در
منطفه بحراني بهطور متوسط بيشتر برآورد شده استZare .
 Kiaو همکاران ( )5332در بررسي تأثير چرا روی
خصوصيات پوشش گياهي و خاک در مناطق استپي ساوه
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به اين نتيجه دست يافتند که در منطقه با شدت چرای باال
توليد گونههای مهاجم و گونههای خوشخوراک با کالس
چرايي ( )IIIبيشتر بوده و بهتبع آن زيست توده زيرزميني
اين گونههای گياهي نيز افزايش يافته است Hui an .و
 )5552( Guoqi liدر نتايج خود بيان کردند در بررسي
تأثير چرا روی خصوصيات پوشش گياهي و خاک در چين
بيان کردند که چرا عالوه بر ويژگيهای مهم خاک زيست
توده پوشش گياهي را نيز بهطور معنيداری تحت تأثير قرار
داده و بيوماس اندام هوايي و بيوماس ريشه بهتبع آن کاهش
مييابد و اين در مورد گونههای خوشخوراک بيشتر به چشم
ميخورد.
گونه  Festuca ovinaو  Agropyron libanoticumاز
گندميان کليدی و با ارزش مرتعي با پراکندگي زياد در
گستره وسيعي از مراتع کوهستاني به صورت گونه غالب و
همراه در ترکيب تيپهای مرتعي بسيار خوشخوراک بوده
که انواع دام به خوبي از آن چرا ميکنند ( Moghimi,
 .)2005اين گونهها با فرم بيولوژيک دستهای دارای ريشه
کالفي بسيار قوی و طوقه فشرده است .قطر يقه در برخي
عرصهها بين  2/2تا  56/2سانتيمتر برآورد شد که چنين
ويژگيهايي موجب حفاظت خاک و جلوگيری از فرسايش
خاک ميشود ( .)Moghimi, 2005اين گونهها بيترديد از
بهترين گراسهای کوهستاني برای اصالح و توسعه مراتع
ييالقي است که ميتوان با مديريت صحيح از آن چراگاههای
دائمي و مرغوبي به وجود آورد ( .)Zebarjad, 2001با
توجه به اهميت زياد اين گونهها در مراتع مناطق خشک
کشور و با در نظر گرفتن ارزش رجحاني باالی اين گونهها
در مراتع ،آگاهي از اثر چرا با شدتهای متفاوت بر روی
خصوصيات اندامهای هوايي و زيرزميني ضروريست .به
همين منظور مطالعهای در مورد تأثير شدتهای مختلف
چرايي بر زيست توده گياهي و رابطه بين زيست توده اندام
هوايي و زيرزميني گونه مرتعي  Festuca ovinaو
 Agropyron libanoticumدر مراتع ييالقي سبالن انجام
شد.
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در شمالغربي ايران در دامنههای
جنوبشرقي سبالن واقع شده است (شکل  .)5اين پژوهش
در مراتع ييالقي دامنههای جنوبي سبالن که دارای
ويژگيهايي مانند داشتن شدتهای چرايي مختلف و
دسترسي کافي است ،انجام شد .ابتدا بهمنظور تعيين محدوده
مورد مطالعه ،نقشههای توپوگرافي  ،5:52555نقشه مدل
رقومي ارتفاع ،طبقات ارتفاعي ،شيب و جهات جغرافيايي با
استفاده از نرمافزار Arc GIS10تهيه شد .سپس با توجه به
نقشههای فوق روستاهای آلوارس ،اسب مرز و آلداشين در
حوزه درويش چای با بازديد ميداني به گونهای نهايي گرديد
که در يک تيپ گياهي انتخاب شوند .همچنين سه روستای
معرف با شدت چرای مختلف بر اساس وضعيت مرتع،
اطالعات اداره کل منابع طبيعي و مشاهدات محلي انتخاب
شد .شدت دامگذاری در هر روستا با در نظر گرفتن وسعت
اراضي ملي آن روستا و وجود گياهان مهاجم ،کمشونده و
زيادشونده ،اساس تعيين مناطق مختلف از لحاظ شدت
چرايي بود (هر روستا معرف يک شدت چرا ميباشد.
همچنين در هر روستا با فاصله گرفتن از روستا شدت چرا
کم ميشود و در اطراف کانون بحران شدت چرا زياد است).
اين سه روستا در تمام خصوصيات و صفات مثل
(توپوگرافي ،شيب ،ارتفاع ،نوع خاک ،دما و مقدار بارندگي)
تقريباً شبيه بههم بوده و تنها در عامل شدت چرا باهم
اختالف داشتند .حوزه مورد مطالعه بين " 21°21'55تا
" 21°51'55طول شرقي و " 31°56'51تا و "31°52'22
عرض شمالي واقع شده است .مساحت اين حوزه آبخيز
 55625/61هکتار و محيط اين حوزه  15/23کيلومتر
است .اين حوزه شامل  51زيرحوزه است .در حوزه مورد
مطالعه ،کمترين و بيشترين ارتفاع بهترتيب  5262و 2151
متر است .بيشترين پراکنش را شيب  35-65درصد بهخود
اختصاص داده است (بازه شيب) .شيب متوسط وزني حوزه
 53درصد است (شکل  .)5ميانگين بارش ساالنه در اين
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منطقه حدود  225تا  215ميليمتر ميباشد و متوسط دمای
ماهيانه حدود  6/2تا  1/2درجه سانتيگراد است .بر اساس
اقليمنمای دومارتن منطقه مورد مطالعه دارای اقليم
نيمهخشک سرد بوده و در تقسيمبندی مناطق زيست اقليمي
ايران جزء منطقه نيمهاستپي سرد ميباشد .منطقه مورد مطالعه
دارای پوشش گياهي متنوعي شامل بوتهای ،پهنبرگان علفي
و گندميان است .گونههای غالب در اين منطقه Artemisia
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،austrica

،Euphorbia aelleni ،Festuca ovina

،Astragalus glaganthus Fisher

Acantholimon

 festucaceumو  Agropyron libanoticumاست.
بهطوریکه در اين پژوهش بهدليل اهميت و غالبيت بيشتر دو
گونه  Agropyron libanoticumو  Festuca ovinaاين دو
گونه بررسي شدند.

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران و استان اردبیل

تعیین شاخصهای اندازهگیری و نمونهبرداری از پوشش گیاهی
با توجه به محدوديتهای موجود در منطقه مانند پستي و
بلندی ،تغييرات شيب و جهات مختلف با در نظر گرفتن منابع
( )Badripour, 1996که بايد شرايط توپوگرافي را در
تجزيهوتحليل گراديات چرايي مورد توجه قرار داد ،تالش شد
طرح نمونهگيری به گونهای انتخاب شود تا اثر تغييرات ارتفاع،
شيب و جهات جغرافيايي و ساير عوامل به حداقل برسد .ولي
تقريباً در تمامي موارد دشتها و تپهماهورها با دامنههای منظم
به کاربری زراعي تبديل شده است (.)Ghorbani et al., 2013
بنابراين سه ترانسکت عمود بر هريک از کانونهای بحراني

(روستاها) انتخاب گرديد (انتخاب سايت نمونهبرداری و
ترانسکت اصلي گراديان به سمت کوهستان که شيب مانع از
تبديل اراضي به کاربری زراعي شده است ميسر بود) و تالش
شد تا اثرهای عوامل اکولوژيکي در تغيير پارامترهای پوشش
گياهي به حداقل برسد و تنها تأثير شدت چرا در زيست توده
اندام زيرزميني و هوايي پوشش گياهي بررسي شود .بهمنظور
ارزيابي شدتهای چرای دام بر کميت زيست توده گياهي در
فصل رشد پوشش گياهي ،مصادف با رشد گونه غالب
(( )Festuca ovinaخرداد ( )33که در اين ماه گونه
آگروپايرون نيز رشد خود را کامل کرده بود) در منطقه
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جنوبشرقي سبالن اقدام به نمونهبرداری شد .در هر تيمار
شدت چرايي نمونهبرداری توسط  52پالت يک مترمربعي
(اندازه پالت با توجه به نوع و نحوه پراکنش گونههای گياهي و
يکنواختي نسبي پوشش گياهي تعيين شد) که بهصورت
تصادفي -سيستماتيک در طول ترانسکتهای  655متری
مستقر شدند ،انجام شد .برای تعيين زيست توده اندامهای
هوايي و زيرزميني اقدام به نمونهبرداری کامل از زيست توده
اندامهای هوايي و زيرزميني شد .با توجه به تنوع پايهها از نظر
ابعاد ،بهمنظور مطالعه دقيق روابط ميان پارامترهای گياهي و
کاهش واريانس دادههای مورد نظر نياز به نمونهبرداری از
پايهها با تکرار زياد در هر پالت بود .بدينمنظور در هر تيمار
به طور تصادفي تعداد حداقل  55پايه گياهي با تنوعي از
خصوصيات کمي انتخاب شد .برای نمونهبرداری از اندامهای
هوايي ،پوشش تاجي و طوقه تا سطح زمين بهطور کامل قطع
شده و در پاکت جداگانهای ريخته شد .نمونهبرداری از
اندامهای زيرزميني هر پايه با توجه به عمق و توسعه عمودی و
افقي ريشهها در خاک از عمق  5تا  52و  52تا 25
سانتيمتری انجام شد و تمامي ريشههای موجود در هر عمقي
به صورت جداگانه در پاکتهای مربوطه قرار گرفتند (به دليل
داشتن ريشههای افشان و همچنين بهعلت شدت چرا در منطقه
ريشهها اکثرا سطحي بوده ،در نتيجه نميتوان از استوانهها با
حجم مشخص استفاده کرد) .در آزمايشگاه نمونهها ابتدا
شستشو شده و بعد در آون با دمای  12درجه به مدت 21

ساعت بهطور کامل خشک و توزين شدند.
تجزیهوتحلیلهای آماری
نتايج مشاهدات آزمايشگاهي (دادههای تحقيق) برای تجزيه
آماری به نرمافزار  SPSS16انتقال يافت .تجزيهوتحليل دادهها
در سه مرحله انجام شد .بهمنظور تعيين ارتباط ميان
خصوصيات مختلف اندام هوايي و اندام زيرزميني در هريک از
تيمارها از رگرسيون خطي ساده استفاده شد و معادالت بهدست
آمده بهطور جداگانه در هريک از تيمارها مالک برآورد زيست
توده اندام هوايي و زيرزميني پايهها در نظر گرفته شد .مقايسه
ميانگينها در سه تيمار از طريق تجزيه واريانس يکطرفه و
آزمون توکي با استفاده از نرمافزار  SPSSو رسم نمودارها در
نرمافزار  Excelانجام شد.

نتایج
رابطه رگرسیونی میان اجزاء زیست توده
رابطه رگرسيوني بين زيست توده اندام هوايي بهعنوان
متغير مستقل و زيست توده اندام زيرزميني بهعنوان متغير
وابسته ( ،)Joneidi Jafari, 2014همبستگي خطي مثبت و
معنيدار را در سه تيمار مطالعاتي نشان داد( .جدول  5و .)5
بنابراين برای تخمين زيست توده اندام هوايي ،زيست توده
اندام زيرزميني و زيست توده کل در واحد سطح معادالت
رگرسيوني در هر تيمار قابل استفاده است.

جدول  -1روابط رگرسیونی بین متغیرهای مختلف گونه  Festuca ovinaدر مناطق مطالعاتی
متغيرها
چرای سنگين
چرای متوسط
چرای سبک

متغير مستقل ()X
وزن اندام هوايي
(گرم)
وزن اندام هوايي
(گرم)
وزن اندام هوايي
(گرم)

متغير وابسته ()Y

رابطه رگرسيوني

R2

ميانگين مربعات

آماره F

وزن ريشه (گرم)

=5/231 +X5/552Y

5/32

5535/356

**331/253

وزن ريشه (گرم)

=5/531X + 5/531 Y

5/32

353/113

**255/555

وزن ريشه (گرم)

=5/155 +X 5/311 Y

5/36

5553/331

**225/355

** :معنيدار در سطح  5/55و * :معنيدار در سطح  5/52و  :nsعدم معنيدار
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جدول  -2روابط رگرسیونی بین متغیرهای مختلف گونه  Agropyron libanoticumدر مناطق مطالعاتی
متغيرها
چرای سنگين
چرای متوسط
چرای سبک

متغير مستقل ()X
وزن اندام هوايي
(گرم)
وزن اندام هوايي
(گرم)
وزن اندام هوايي
(گرم)

متغير وابسته ()Y

رابطه رگرسيوني

R2

ميانگين مربعات

آماره F

وزن ريشه (گرم)

=5/515 X +5/163Y

5/33

3/322

**353/513

وزن ريشه (گرم)

=2/522X – 5/265Y

5/13

55/655

*52/326

وزن ريشه (گرم)

= 5/55X + 5/335Y

5/31

51/552

**521/155

** :معنيدار در سطح  5/55و * :معنيدار در سطح  5/52و  :nsعدم معنيدار

زیست توده اندام هوایی
نتايج مقايسه ميانگين نشان داد که اختالف معنيداری بين
شدتهای مختلف چرايي وجود دارد ،بهطوریکه بيشترين
بيوماس متعلق به چرای سبک و کمترين بيوماس را چرای
سنگين به خود اختصاص داده است .هرچند چرای متوسط
اختالف معنيداری با دو شدت چرای ديگر نداشت .نتايج
بيانگر افزايش شدت چرا منجر به کاهش محسوس زيست
توده اندام هوايي گونه  Festuca ovinaدر هر دو تيمار
چرای متوسط و چرای سنگين بهترتيب  56/35و 25/52
درصد در مقايسه با تيمار چرای سبک شده است.
بهطوریکه با اعمال شدتهای مختلف چرای دام مقدار
زيست توده اندام هوايي گونه مورد ارزيابي در تيمارهای
چرای سبک ،متوسط و سنگين بهترتيب برابر ،515/2
 556/3و  33کيلوگرم در هکتار شده است که کمترين و
بيشترين مقدار به تيمارهای چرای سنگين و چرای سبک
اختصاص دارد (جدول .)3همچنين افزايش شدت چرا منجر
به کاهش معنيدار زيست توده اندام هوايي گونه
 Agropyron libanoticumدر هر دو تيمار چرای متوسط و
چرای سنگين بهترتيب  55/52و  21/16درصد در مقايسه
با تيمار چرای سبک شده است .از سويي تيمار چرای
سنگين نسبت به تيمار چرای متوسط برابر  32/51درصد
کاهش زيست توده اندام هوايي را در مقايسه با زيست توده
اندام زيرزميني نشان داده است .مقدار زيست توده اندام

هوايي گونه مورد ارزيابي در تيمارهای چرای سبک ،متوسط
و سنگين بهترتيب برابر  555/3 ،525/2و  15/2کيلوگرم
در هکتار شده است که کمترين و بيشترين مقدار به
تيمارهای چرای سنگين و چرای سبک اختصاص دارد
(جدول .)2
زیست توده اندام زیرزمینی
جدول ( )3مشابه زيست توده اندام هوايي تيمارهای چرايي
موجب ايجاد اثر کاهش معنيدار بر زيست توده اندام زيرزميني
شدهاست .ميانگين زيست توده اندام زيرزميني بهترتيب برابر
 533 ،512/1و  556/3کيلوگرم در هکتار برای گونه
 Festuca ovinaبرآورد شده است .بدينترتيب چرای متوسط
و چرای سنگين نسبت به چرای سبک بهترتيب برابر  52/52و
 25/12درصد کاهش داشتهاست .از سويي تيمار چرای سنگين
نسبت به تيمار چرای متوسط برابر  53/25درصد کاهش
زيست توده اندام زيرزميني را در مقايسه با زيست توده اندام
هوايي نشان داده است (جدول  .)3همچنين ميانگين زيست
توده اندام زيرزميني برای گونه Agropyron libanoticum
بهترتيب برابر  553/6 ،535و  12/2کيلوگرم در هکتار برآورد
شده است .بدينترتيب چرای متوسط و چرای سنگين نسبت به
چرای سبک بهترتيب برابر  3/33و  32/35درصد کاهش
داشته است (جدول .)2

تأثیر شدتهای مختلف چرای دام ...
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جدول  -3مقایسه اثر شدت چرای دام بر زیستتوده اندام هوایی و زیرزمینی گونه
عوامل

شدت چرای سنگين

زيستتوده هوايي (کيلوگرم در هکتار)

33 ± 15/6

زيستتوده زيرزميني (کيلوگرم در هکتار)

556/3 ± 12/3

شدت چرای متوسط
556/3 ± 63/2

b

شدت چرای سبک
515/2 ± 555/3

ab

b

Festuca ovina

533 ± 15/5

a

512/1 ± 555

ab

a

حروف غيرمشترک نشاندهنده تفاوت معنيدار در سايتهای مختلف است.

جدول  -4مقایسه اثر شدت چرای دام بر زیستتوده اندام هوایی و زیرزمینی گونه Agropyron libanoticum
عوامل

شدت چرای سنگين

زيستتوده هوايي (کيلوگرم در هکتار)

15/2 ± 51/1

b

زيستتوده زيرزميني (کيلوگرم در هکتار)

12/2 ± 52/3

b

شدت چرای متوسط
555/3 ± 52/5
553/6 ± 52/5

شدت چرای سبک
a

ab

525/2 ± 51/3
535 ± 56/5

a

a

حروف غيرمشترک نشاندهنده تفاوت معنيدار در سايتهای مختلف است.

سهم زیستتوده اندامهای هوایی و زیرزمینی از زیستتوده کل
نتايج نشان داد سهم نسبي اندام هوايي گونه
 Agropyron libanoticumاز زيست توده کل با افزايش
شدت چرای دام کاهش يافته و بر سهم نسبي اندام زيرزميني
افزوده شده است .سهم زيست توده اندام هوايي گونه
 Agropyron libanoticumاز زيست توده کل بهترتيب
 21/31 ،22/35و  25/12درصد و سهم اندامهای
زيرزميني اين گونه  25/55 ،22/53و  21/56درصد در

تيمارهای چرای سنگين ،متوسط و سبک است (شکل .)5
اما برای گونه  Festuca ovinaسهم نسبي اندام زيرزميني از
زيست توده کل با افزايش شدت چرای دام کاهش يافته
است .بهطوریکه سهم زيست توده اندام هوايي گونه
 Festuca ovinaزيست توده کل بهترتيب 21/65 ،21/55
و  21/33درصد و سهم اندامهای زيرزميني اين گونه
 25/25 ،25/11و  25/55درصد در تيمارهای چرای
سنگين ،متوسط و سبک ميباشد (شکل .)3

شکل  -2مقایسه اثر شدت چرای دام بر سهم زیستتوده اندام هوایی و اندام زیرزمینی از زیست توده کل برای گونه

Agropyron libanoticum
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شکل  -3مقایسه اثر شدت چرای دام بر سهم زیستتوده اندام هوایی و اندام زیرزمینی از زیستتوده کل برای گونه Festuca ovina

بحث
زيستتوده گياهي يک فاکتور اساسي و کليدی در
مطالعات ديناميک اکوسيستم ،تنوع زيستي ،چرخه کربن و
پايداری اکوسيستم است .از سويي کميسازی زيست توده
هوايي برای انجام مطالعات کمي از قبيل ارزيابي ميزان تثبيت
يا انتشار دیاکسيدکربن در اکوسيستمها الزاميست ( Navarro
 .)Cerrillo & Blanco Oyonarte, 2007نتايج اين تحقيق
بيانگر ارتباط معنيدار در پارامتر رابطه رگرسيوني زيست
توده اندام هوايي و زيست توده اندام زيرزميني دو گونه غالب
 Agropyron libanoticumو  Festuca ovinaدر منطقه
مورد مطالعه در سه تيمار چرايي ميباشد .در اين مورد
 Olupotو همکاران ( )5555رابطه خطي مثبت و معنيدار بين
عملکرد زيست توده ريشه و ساقه در گونه Microlanea
 stipoidesبدست آوردند .برخي ديگر از تحقيقات نيز وجود
رابطه قوی بين زيست توده اندام هوايي و زيرزميني در برخي
از گونههای گياهي را بيان کردهاند ( Chen et al., 2004و O
 .)Grady et al., 2006توجه به رابطه رگرسيوني بين
اندامهای هوايي و زيرزميني مبين آن است که چرای دام منجر
به ايجاد تغييرات در کميت روابط ميان اندامهای هوايي و
زيرزميني شده است .به همين دليل روابط رگرسيوني بهدست
آمده در هر ناحيه چرايي ،قابل تعميم به کل جامعه گياهي در
همان منطقه ميباشد.

نتايج نشان داد که شدتهای مختلف چرای دام باعث کاهش
سهم زيست توده اندام هوايي نسبت به زيست توده اندام
زيرزميني شده است Joneidi .و همکاران ( )5553بيان
کردند که با افزايش شدت چرای دام از سهم زيست توده
اندام زيرزميني گونه درمنه دشتي کاسته شده و به سهم
زيست توده اندام هوايي آن افزوده شده است .برداشت
پوشش گياهي مهمترين اثر مستقيمي است که چرای دام بر
روی خاک ميگذارد .افزايش سله و پودر شدن خاک
سطحي از طريق برخورد قطرههای باران بر روی خاک
عاری از پوشش و بدنبال آن فرسايشهای ناشي از آب و
باد بيش از پيش موجب از بين رفتن پوشش گياهي ميشود
( .)Mesdaghi, 2010بنابراين با توجه به تأثير چرا بر
اختالالت اندام هوايي و زيرزميني گونه مرتعي Festuca
 ovinaو  Agropyron libanoticumالزم است در مورد
حفظ پوشش گياهي و بهتبع آن جلوگيری از قهقرای اندام
زيرزميني و حفاظت از خاک اقدامات الزم انجام شود.
 Mohammad Ismailو همکاران ( )5555در مطالعهای با
تعداد کم برش گونه مرتعي  Agropyron elongatumبيان
کردند که تخصيص ماده خشک گياه بيشتر به اندام هوايي
برای جبران اعضای از دست رفته گياه است؛ احتماالً به دليل
اينکه تخصيص ماده خشک در ريشه اين گياه در تعداد کم
برش در مراحل اوليه قابل جبران است .اما با افزايش
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فراواني برش و در مراحل بعدی رشد اين تخصيص در ريشه
قابل جبران نيست .بنابراين در مراحل اوليه چرای دام
(چرای سبک) ريشه ميتواند جبران کاهش تخصيص ماده
خشک را کرده اما با افزايش شدت چرای دام تخصيص اين
مواد در ريشه قابل جبران نيست که ادامه يافتن اين شرايط
ميتواند منجر به حذف اين گونه مهم مرتعي شود .بهطور
کلي با افزايش شدت چرای دام ،زيست توده اندام هوايي و
اندام زيزميني روندی کاهشي داشته است .اين در حالي است
که گياهان خانواده گندميان به علت قرار گرفتن جوانه جانبي
در سطح خاک ،صدمه در اثر چرا بهمراتب کمتر از گياهان
ساير تيرهها ميباشد Akbarlo .و همکاران ( )5555با
بررسي اثر شدت چرا بر زيست توده هوايي و زيرزميني سه
گونه گندميان ( Festuca ovinaو  Stipa barbataو
 )Bromus tomentellusدر چهار باغ استان گلستان به اين
نتيجه دست يافتند که بيشترين مقدار زيست توده در منطقه
قرق و کمترين آن در منطقه بحراني بوده است که با نتايج
اين تحقيق همخواني دارد .اثر چرای متوسط و شديد دام بر
کاهش زيست توده اندام هوايي بيشتر از اندام زيرزميني
ميباشد .همچنين چرای شديد دام نسبت به چرای متوسط
تأثير منفي بيشتری بر زيست توده اندام هوايي نسبت به
زيست توده اندام زيرزميني داشته است که بيانگر حساسيت
باالی اندام هوايي متأثر از چرای شديد ميباشد .بسياری از
محققان اظهار ميدارند که برداشت بيشتر (چرای شديد)
سطوح فتوسنتزی گياه را کاهش داده و سطح تبخير را
افزايش ميدهد ،همچنين بسياری از نقاط رشد را از بين
ميبرد و بر ميزان کوبيدگي خاک ميافزايد .مجموعه اين
عوامل همراه با خشکي موجب کاهش توليد سرپا و قدرت
گياه در شدتهای چرای زياد ميشود .آثار سوء اين عمل
حتي چندين سال بعد نيز منتقل خواهد شد ( Mesdaghi,
 .)2010همچنين نتايج نشان داد سهم نسبي اندام هوايي گونه
 Agropyron libanoticumاز زيست توده کل با افزايش
شدت چرای دام کاهش يافته و بر سهم نسبي اندام زيرزميني
افزوده شده است Jafari .و همکاران ( )5552در بررسي

تأثیر شدتهای مختلف چرای دام ...

تأثير شدتهای مختلف چرای دام بر زيست توده گونه
 Bromus tomentellusدر منطقه بيجار به اين نتيجه رسيدند
که با افزايش شدت چرای دام سهم اندام هوايي کاهش و بر
سهم اندام زيرزميني افزوده شده است که با نتايج اين تحقيق
مطابقت دارد.
چرای دام ميتواند بر توليد اوليه ،نسبت اندام هوايي گياهان
به اندام زيرزميني و چرخه عناصر غذايي در مرتع تأثير
زيادی داشته باشد )5555( Rathjen .نيز ضمن بررسي
گراسلندهای اتيوپي به نتايج مشابه با نتايج اين تحقيق دست
يافت .بهنحویکه ميزان زيادی از ورودیهای مواد آلي به
خاک اراضي چرايي از قسمت زيرين خاک (اندام
زيرزميني) ميباشد .در نتيجه تأثير اختالالت قسمت بااليي
زمين از قبيل چرای دام ،آتشسوزی و غيره بر روی مواد
کربني قسمت زيرين خاک به صورت غيرمستقيم است
(.)Follett et al., 2001
با توجه به يافتههای اين پژوهش ،گونه مرتعي Festuca
 ovinaو  Agropyron libanoticumدر شدتهای مختلف
چرايي حساسيت باال و کاهش در زيست توده اندام هوايي،
اندام زيرزميني و زيست توده کل در مراتع جنوبشرقي
سبالن داشته است که بايد نسبت به احياء و حفاظت آن
توجه الزم بشود .بنابراين پيشنهاد ميشود مديريت صحيح و
متناسب در مراتع منطقه مورد مطالعه و جلوگيری از چرای
زودرس اعمال گردد تا ضمن جلوگيری از روند به توليد
پايدار مراتع کمک کند .افزون بر اين ،اين تحقيق تنها به
زيست توده اندام زيرزميني و هوايي گونهها پرداخته و انجام
مطالعات بيشتر را در زمينه اثر چرا در مورد ساير
ويژگيهای ساختاری گونهها ،بانک بذر و قدرت جوانهزني
گياهان در هر يک از مناطق توصيه ميکند.
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Abstract
This study was conducted to assess the effects of different grazing intensities on the biomass
amount of Agropyron libanoticum and Festuca ovina in summer rangelands of southern
Sabalan, Ardabil province. After determining three sampling areas as different livestock grazing
treatments (light, moderate, and heavy grazing), plant sampling was performed by a randomsystematic method in 25 plots along 600-m transects. A linear regression was used to determine
the relationship between aerial and underground biomass. To assess the effects of different
grazing intensities on biomass of these species a one-way ANOVA and Tukey test were used.
The results showed that there was a significant relationship between aerial and underground
biomass of two species in different treatments. Moreover, increasing the livestock grazing
intensity resulted in a significant decrease in the aerial and underground biomass and total
biomass of both species. In addition, increasing grazing intensity leads to decreasing aerial
biomass in moderate and heavy grazing treatments compared to the light grazing intensity
(26.31% and 42.24, , for Festuca ovina, respectively, and 22.04% and 48.76% for Agropyron
libanoticum, respectively. Increasing grazing intensity leads to decreasing underground biomass
in moderate and heavy grazing treatments compared to the light grazing intensity (25.14% and
42.75 for Festuca ovina, respectively, and 9.39% and 35.30% for Agropyron libanoticum,
respectively. Generally, grazing intensity reduced the aerial and underground biomass of
Agropyron libanoticum and Festuca ovina. Therefore, grazing control in rangeland management
is necessary to prevent the destruction of these species.
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