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 چکیده
های چرای دام بر کميت توده اندام هوايي و اندام زيرزميني و ارزيابي تأثير شدتمنظور تعيين رابطه بين زيستاين مطالعه به     

 دو در مراتع ييالقي دامنه جنوبي سبالن در استان اردبيل انجام شد. Agropyron libanoticum و Festuca ovinaتوده دو گونه زيست

 ، در هر سه منطقه چرای سبک، متوسط و سنگين انتخاب شد.بودندهای شاخص و خوشخوراک منطقه گونهکه از  گونه مورد مطالعه

برداری از پوشش گياهي در هر سه منطقه به روش عنوان تيمارهای مختلف چرای دام، نمونهبرداری بهطقه نمونهپس از تعيين سه من

منظور تعيين رابطه احتمالي بين متری )در هر منطقه( انجام شد. به 655پالت در طول ترانسکت  25سيستماتيک در قالب  -تصادفي

ها در سه تيمار از طي ساده استفاده شد. مقايسه دادهها از رگرسيون خزيرزميني در هريک از تيمارتوده اندام هوايي و اندام وزن زيست

داری انجام شد. نتايج نشان داد که رابطه رگرسيوني معني SPSSافزار استفاده از نرمطرفه و آزمون توکي با طريق تجزيه واريانس يک

شدت چرای دام منجر به کاهش  . افزايشدارد وجودهای مختلف گونه در تيمار ي اين دوتوده اندام هوايي و اندام زيرزمينبين زيست

کل دو گونه مورد ارزيابي شد. افزايش شدت چرا منجر به کاهش توده توده اندام هوايي و اندام زيرزميني و زيستدار زيستمعني

درصد در مقايسه با تيمار  52/25و  35/56ترتيب توده اندام هوايي در هر دو تيمار چرای متوسط و چرای سنگين بهمحسوس زيست

. همچنين افزايش شد mAgropyron  libanoticuدرصد برای گونه  16/21و  52/55و  Festuca  ovinaچرای سبک برای گونه 

ترتيب چرای متوسط و چرای سنگين نسبت به چرای سبک به در تيمار توده اندام زيرزمينيشدت چرا منجر به کاهش محسوس زيست

شد.  Agropyron  libanoticumدرصد برای گونه  35/32و  33/3 برابرو   Festuca  ovinaدرصد برای گونه  12/25و  52/52 برابر

. بنابراين توجه مديران گرديدهای مورد ارزيابي توده اندام هوايي و زيرزميني گونهشدت چرا باعث کاهش زيستطور کلي به

 سازد.رای اين گونه مهم مرتعي ضروری ميحفاظت خاک و جلوگيری از قهق برایهای مرتعي را اکوسيستم

 

 راتع سبالن.شدت چرا، م زيرزميني، تودهتوده هوايي، زيستزيست :های کلیدیواژه

https://dx.doi.org/10.22092/ijrdr.2018.117793


 255                                                                                                                           3شماره  22فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 

 مقدمه
های جهان را تشکيل مراتع حدود نيمي از خشکي

دهند که از ديدگاه اقتصادی و زيست محيطي بسيار حائز مي
چرای دام . ( et al.,Shyvndy 2006)هستند  اهميت
تواند بر باشد که ميترين نوع کاربری در مراتع ميعمومي

سبت اندام ترکيب پوشش گياهي مرتع، توليد خالص اوليه، ن
هوايي به ريشه و چرخه عناصر غذايي در مرتع تأثير زيادی 

 مينأت برای ( et al.Schlesinger, 1990) داشته باشد.

دانست  آنها دررا  توليد ميزان بايد مرتع، به وابسته نيازهای
و بر اساس آن ظرفيت چرايي را برای هر مرتع محاسبه کرد 

 توانمي واقع د. درتا از تخريب بيشتر آنها جلوگيری شو

 بر های تأثيرگذارفاکتور مهمتريناز  علوفه توليد که گفت
 از متأثر که داری استهای مرتعظرفيت چرا در طرح

 Alilo)است  اقليمي هایشاخص و هوايي و آبهای نوسان

4201 ,et al.). 
بر  ی داممنفي چرا هایاثرمختلفي در زمينه  تحقيقات

illchunas & Lauenroth, Mهوايي ) اندام تودهزيست

( و نيز استقرار گياهان Hutchings & John, 2003 و 1993
 Millchunas & Lauenroth, 1993)انجام شده است  چوبي

 Mohammad ازجمله ؛( 1990et al.Schlesinger , و

Ismail ( با بررسي چهار 5555و همکاران ) شدت چرا
ه مرتعي و تيمار شاهد( بر دو گون متوسط و کم، زياد)

Agropyron  که در تيمار برش مکرر گونهدند کرگزارش 

 elongatum   وزن ماده خشک کل و وزن ماده خشک
اين در حالي  .درصد کاهش پيدا کرده است 25ريشه تا 

های هوايي و زيرزميني گونه است که ميزان ماده خشک اندام
Festuca ovina  های برش يکسان باقي مانده در تمام تيمار

( با پژوهش در مراتع 5555و همکاران ) Jnkanlvyyت. اس
که اعمال دند کرگزارش  استان گلستان برونزار اينچهشوره

و مدت موجب کاهش عمق چرای مفرط و طوالني
ريشه و تغيير خصوصيات ساختاری در محدوده  تودهزيست

  .چرای شديد نسبت به محدوده بدون چرا شده است

Arzani 52در بررسي سطوح مختلف ) (5553)و همکاران ،

برداری دريافتند که ميزان برداشت درصد( ميزان بهره 12، 25
 درصد بيشترين همبستگي را با توليد داشته است. 52

( چهار شدت برداشت 5553و همکاران ) diZaheهمچنين 
درصد و شاهد )بدون برداشت( را بر توليد،  12، 25، 52

ارزيابي  ntellustome Bromusقدرت و شادابي گونه 
درصد باالترين  52که تيمار  نشان داد آناننتايج  .کردند

ميانگين توليد را داشته و از پايداری نسبتا مناسبي برخوردار 
های شناسان بيشتر به مقوله اندامدر مجموع بوم .بوده است

هوايي گياهان و پاسخ آنها به شرايط محيطي و مديريتي 
يرزميني را مورد بررسي قرار های زاند و کمتر اندامپرداخته

اين اختالف در دانش  .( et al.,Jnkanlvyy 2012اند )داده
ليل مشکالت مربوط داندام هوايي و زيرزميني به زيست توده

 استريشه  زيست تودهگيری های مشاهده و اندازهبه روش
(1996 et al.,Vogt  1999و et al.,Titlyanova  بديهي .)

عمومي و کلي در مورد اثر چرا بر توليد  است يک الگوی
تم مرتع هنوز سخالص اندام هوايي و زيرزميني در اکوسي

های کمي چمنزار در امتداد مدلهرچند  ،دست نيامده استب
شدت چرا، زمان چرا و رطوبت محيط پيشنهاد شده است 

(., 1998et al McNaughton و Millchunas & 

Lauenroth, 1993هايي که جام پژوهش(. بنابراين ان
به چرای ياهان مرتعي را گحساسيت اندام هوايي و زيرزميني 

اندام  زيست توده سويي. از ستدام نشان دهد، ضروري
در ذخيره کربن مهمي های مؤلفههوايي و زيرزميني 

et al., McNaughton شوند )اکوسيستم محسوب مي

توانند ای ميهای گياهي با سيستم گسترده ريشه(. گونه1998
اً برای درصد از کربن جذب شده توسط ريشه را عمدت 15تا 

 ,Kuzyakov & Domanskiدهند )رشد و نگهداری انتقال 

در  Grote و 2003et alWarembourg  .) Kaisi ,.و  2000
 virgatum Panicumدريافتند که در گونه  5551سال 

در  اندام هوايي زيست تودهريشه نسبت به  زيست توده
 Zare.برآورد شده است بيشترطور متوسط بهفه بحراني منط

 Kia ( در بررسي تأثير چرا روی 5332و همکاران )
خصوصيات پوشش گياهي و خاک در مناطق استپي ساوه 
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اال به اين نتيجه دست يافتند که در منطقه با شدت چرای ب
خوراک با کالس های خوشهای مهاجم و گونهتوليد گونه

تبع آن زيست توده زيرزميني شتر بوده و به( بيIIIچرايي )
 و  Hui an های گياهي نيز افزايش يافته است.اين گونه

Guoqi li (5552 در نتايج خود بيان کردند در بررسي )
تأثير چرا روی خصوصيات پوشش گياهي و خاک در چين 

های مهم خاک زيست عالوه بر ويژگيبيان کردند که چرا 
 قرار تأثير تحت داریمعني طوربه يزتوده پوشش گياهي را ن

 کاهش آن تبعبه ريشه بيوماس و هوايي اندام بيوماس و داده
 چشم به بيشتر خوشخوراک هایگونه مورد در اين و يابدمي
 .خوردمي

از  libanoticum Agropyron و  ovinaFestuca گونه
گندميان کليدی و با ارزش مرتعي با پراکندگي زياد در 

گونه غالب و  يعي از مراتع کوهستاني به صورتگستره وس
خوراک بوده های مرتعي بسيار خوشهمراه در ترکيب تيپ

 ,Moghimiکنند )که انواع دام به خوبي از آن چرا مي

 ای دارای ريشهها با فرم بيولوژيک دستهاين گونه (.2005
. قطر يقه در برخي استطوقه فشرده  و کالفي بسيار قوی

متر برآورد شد که چنين تيسان 2/56تا  2/2 ها بينعرصه
خاک و جلوگيری از فرسايش  هايي موجب حفاظتويژگي

ترديد از ها بي(. اين گونهMoghimi, 2005شود )خاک مي
عه مراتع های کوهستاني برای اصالح و توسبهترين گراس

های وان با مديريت صحيح از آن چراگاهتييالقي است که مي
(. با Zebarjad, 2001ي به وجود آورد )دائمي و مرغوب

ها در مراتع مناطق خشک توجه به اهميت زياد اين گونه
ها نظر گرفتن ارزش رجحاني باالی اين گونه کشور و با در

های متفاوت بر روی مراتع، آگاهي از اثر چرا با شدت در
. به ستهای هوايي و زيرزميني ضروريمخصوصيات اندا

های مختلف تأثير شدتمورد ای در همين منظور مطالعه
چرايي بر زيست توده گياهي و رابطه بين زيست توده اندام 

و  Festuca  ovinaهوايي و زيرزميني گونه مرتعي 
libanoticum Agropyron  انجام در مراتع ييالقي سبالن

 .         شد

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

های يران در دامنها غربيمنطقه مورد مطالعه در شمال
اين پژوهش  .(5)شکل  شرقي سبالن واقع شده استجنوب

ی جنوبي سبالن که دارای هادامنهدر مراتع ييالقي 
ی چرايي مختلف و هاشدتداشتن  ماننديي هايژگيو

منظور تعيين محدوده ابتدا به .شدانجام  ،دسترسي کافي است
شه مدل نق ،5:52555های توپوگرافي مورد مطالعه، نقشه

رقومي ارتفاع، طبقات ارتفاعي، شيب و جهات جغرافيايي با 
 به تهيه شد. سپس با توجه 10Arc GISافزاراستفاده از نرم

در های فوق روستاهای آلوارس، اسب مرز و آلداشين نقشه
ای نهايي گرديد با بازديد ميداني به گونهحوزه درويش چای 

 یين سه روستاهمچن .که در يک تيپ گياهي انتخاب شوند
معرف با شدت چرای مختلف بر اساس وضعيت مرتع، 
اطالعات اداره کل منابع طبيعي و مشاهدات محلي انتخاب 

گذاری در هر روستا با در نظر گرفتن وسعت . شدت دامشد
شونده و گياهان مهاجم، کم وجوداراضي ملي آن روستا و 

لحاظ شدت  اساس تعيين مناطق مختلف از ،زيادشونده
 .باشد)هر روستا معرف يک شدت چرا مي رايي بودچ

همچنين در هر روستا با فاصله گرفتن از روستا شدت چرا 
. (استشود و در اطراف کانون بحران شدت چرا زياد کم مي

در تمام خصوصيات و صفات مثل روستا اين سه 
بارندگي(  مقدار)توپوگرافي، شيب، ارتفاع، نوع خاک، دما و 

هم بوده و تنها در عامل شدت چرا باهم هتقريباً شبيه ب
تا  21°21'55"حوزه مورد مطالعه بين  اختالف داشتند.

 31°52'22"تا و  31°56'51"طول شرقي و  51°21'55"
اين حوزه آبخيز مساحت  عرض شمالي واقع شده است.

کيلومتر  23/15هکتار و محيط اين حوزه  61/55625
. در حوزه مورد زيرحوزه است 51است. اين حوزه شامل 

 2151و  5262ترتيب مطالعه، کمترين و بيشترين ارتفاع به
خود درصد به 35-65متر است. بيشترين پراکنش را شيب 

شيب متوسط وزني حوزه  )بازه شيب(. اختصاص داده است
ميانگين بارش ساالنه در اين  (.5 درصد است )شکل 53
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وسط دمای باشد و متميمتر ميلي 215تا  225حدود  منطقه
بر اساس  .استگراد درجه سانتي 2/1تا  2/6يانه حدود ماه

دارای اقليم  منطقه مورد مطالعهنمای دومارتن اقليم
بندی مناطق زيست اقليمي خشک سرد بوده و در تقسيمنيمه

مطالعه باشد. منطقه مورد استپي سرد ميايران جزء منطقه نيمه
برگان علفي پهنی، اشامل بوته يدارای پوشش گياهي متنوع

Artemisia های غالب در اين منطقه است. گونهو گندميان 

austrica  ،Festuca ovina ،Euphorbia aelleni ،
Astragalus glaganthus Fisher  ،Acantholimon 

festucaceum و libanoticum Agropyron است. 
دليل اهميت و غالبيت بيشتر دو در اين پژوهش بهکه طوریبه

اين دو  Festuca ovinaو  libanoticum Agropyron گونه
 شدند.بررسي گونه 

 

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

 

 برداری از پوشش گیاهیگیری و نمونههای اندازهتعیین شاخص

پستي و مانند  منطقهدر  های موجودتوجه به محدوديت با     
شيب و جهات مختلف با در نظر گرفتن منابع بلندی، تغييرات 

(Badripour, 1996 که بايد شرايط توپوگرافي را در )
، تالش شد قرار داد مورد توجهتحليل گراديات چرايي وتجزيه

تا اثر تغييرات ارتفاع،  شودای انتخاب گيری به گونهطرح نمونه
ولي  و جهات جغرافيايي و ساير عوامل به حداقل برسد. شيب

های منظم ماهورها با دامنهها و تپهتقريباً در تمامي موارد دشت
 .( et al.,Ghorbani 2013به کاربری زراعي تبديل شده است )

های بحراني ريک از کانونه بنابراين سه ترانسکت عمود بر

برداری و )انتخاب سايت نمونه ها( انتخاب گرديد)روستا
که شيب مانع از  ترانسکت اصلي گراديان به سمت کوهستان

و تالش  تبديل اراضي به کاربری زراعي شده است ميسر بود(
های پوشش وامل اکولوژيکي در تغيير پارامترعاثرهای شد تا 

 زيست تودهگياهي به حداقل برسد و تنها تأثير شدت چرا در 
منظور شود. به اندام زيرزميني و هوايي پوشش گياهي بررسي

گياهي در  زيست تودهبر کميت های چرای دام ارزيابي شدت
 فصل رشد پوشش گياهي، مصادف با رشد گونه غالب

(Festuca ovina)  که در اين ماه گونه  (33)خرداد(
در منطقه رشد خود را کامل کرده بود(  آگروپايرون نيز



 ... های مختلف چرای دامتأثیر شدت                                                                                                                                                           252

در هر تيمار  شد.برداری شرقي سبالن اقدام به نمونهجنوب
 يک مترمربعي پالت 52 توسطبرداری نمونهشدت چرايي 
های گياهي و توجه به نوع و نحوه پراکنش گونه )اندازه پالت با

صورت که بهتعيين شد(  يکنواختي نسبي پوشش گياهي
متری  655های سيستماتيک در طول ترانسکت -تصادفي

های اندام زيست تودهمستقر شدند، انجام شد. برای تعيين 
 زيست تودهکامل از برداری هوايي و زيرزميني اقدام به نمونه

ها از نظر با توجه به تنوع پايه های هوايي و زيرزميني شد.اندام
منظور مطالعه دقيق روابط ميان پارامترهای گياهي و ابعاد، به

برداری از های مورد نظر نياز به نمونهدادهکاهش واريانس 
 منظور در هر تيمار. بديندر هر پالت بود ها با تکرار زيادپايه

پايه گياهي با تنوعي از  55تعداد حداقل  طور تصادفي به
های برداری از اندامبرای نمونه خصوصيات کمي انتخاب شد.

طور کامل قطع ، پوشش تاجي و طوقه تا سطح زمين بههوايي
برداری از ريخته شد. نمونه ایجداگانه در پاکتو  شده
عمودی و  های زيرزميني هر پايه با توجه به عمق و توسعهاندام

 25تا  25و  25تا  5ها در خاک از عمق افقي ريشه
های موجود در هر عمقي متری انجام شد و تمامي ريشهسانتي

)به دليل  های مربوطه قرار گرفتندنه در پاکتبه صورت جداگا
شدت چرا در منطقه علت ن بههای افشان و همچنيداشتن ريشه

ها با توان از استوانهدر نتيجه نمي ،اکثرا سطحي بوده هاريشه
ها ابتدا در آزمايشگاه نمونه .ده کرد(احجم مشخص استف

 21درجه به مدت  12در آون با دمای بعد شستشو شده و 

 طور کامل خشک و توزين شدند.ساعت به
 

 های آماریوتحلیلتجزیه
 تجزيه برای های تحقيق(نتايج مشاهدات آزمايشگاهي )داده     

 هاداده وتحليلتجزيه .يافت انتقال 16SPSS زارافنرم به آماری
 ميان ارتباط تعيين منظوربه .شد انجام مرحله سه در

 از هريک در زيرزميني اندام و هوايي اندام مختلف خصوصيات
 دستبه معادالت و شد استفاده ساده خطي رگرسيون از تيمارها

يست زبرآورد  مالک تيمارها از هريک در جداگانه طوربه آمده
 . مقايسهها در نظر گرفته شداندام هوايي و زيرزميني پايه توده

و  طرفهدر سه تيمار از طريق تجزيه واريانس يک هاميانگين
سم نمودارها در رو  SPSSافزار آزمون توکي با استفاده از نرم

 .انجام شد  Excelافزارنرم
 

 نتایج
 زیست تودهرابطه رگرسیونی میان اجزاء 

عنوان اندام هوايي به زيست توده بينرگرسيوني رابطه     
عنوان متغير اندام زيرزميني به زيست تودهمتغير مستقل و 

همبستگي خطي مثبت و  ،( afariJJoneidi, 2014) وابسته
 .(5و  5 . )جدولدادمار مطالعاتي نشان دار را در سه تيمعني

 هزيست توداندام هوايي،  زيست تودهبرای تخمين بنابراين 
کل در واحد سطح معادالت  زيست تودهاندام زيرزميني و 

 .استرگرسيوني در هر تيمار قابل استفاده 
 

 در مناطق مطالعاتی Festuca ovina های مختلف گونهمتغیر بینروابط رگرسیونی  -1جدول 

 Fآماره  ميانگين مربعات 2R رابطه رگرسيوني (Yمتغير وابسته ) (Xمتغير مستقل ) هامتغير

 رای سنگينچ
وزن اندام هوايي 

 )گرم(
 Y552/5X+ 231/5 32/5 356/5535 **253/331 = وزن ريشه )گرم(

 چرای متوسط
وزن اندام هوايي 

 )گرم(
 Y 531/5+ X 531/5 32/5 113/353 **555/255= وزن ريشه )گرم(

 چرای سبک
وزن اندام هوايي 

 )گرم(
 Y 311/5  X+ 155/5 36/5 331/3555 **355/225= وزن ريشه )گرم(

 دارعدم معني :nsو  52/5دار در سطح معني :*و  55/5دار در سطح معني :**
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 در مناطق مطالعاتی libanoticum Agropyron های مختلف گونهمتغیر بینروابط رگرسیونی  -2جدول 

 Fآماره  ميانگين مربعات 2R رابطه رگرسيوني (Yمتغير وابسته ) (Xمتغير مستقل ) هامتغير

 ی سنگينچرا
وزن اندام هوايي 

 )گرم(
 Y163/5+ X 515/5 33/5 322/3 **513/353 = وزن ريشه )گرم(

 چرای متوسط
وزن اندام هوايي 

 )گرم(
 Y265/5  – X522/2 13/5 655/55 *326/52 = وزن ريشه )گرم(

 چرای سبک
وزن اندام هوايي 

 )گرم(
 Y335/5 +  X55/5 31/5 552/51 **155/521  = وزن ريشه )گرم(

 دارعدم معني :nsو  52/5دار در سطح معني :*و  55/5دار در سطح معني :**

 

 اندام هوایی زیست توده
داری بين داد که اختالف معنينتايج مقايسه ميانگين نشان     

که بيشترين طوریبه ،های مختلف چرايي وجود داردشدت
بيوماس متعلق به چرای سبک و کمترين بيوماس را چرای 

ت. هرچند چرای متوسط سنگين به خود اختصاص داده اس
نتايج  داری با دو شدت چرای ديگر نداشت.اختالف معني

زيست افزايش شدت چرا منجر به کاهش محسوس  بيانگر
در هر دو تيمار  ovina Festucaاندام هوايي گونه  توده

 52/25و  35/56ترتيب چرای متوسط و چرای سنگين به
چرای سبک شده است.  با تيماردرصد در مقايسه 

مقدار های مختلف چرای دام با اعمال شدتکه طوریبه
های يماراندام هوايي گونه مورد ارزيابي در ت زيست توده

، 2/515برابر ترتيب چرای سبک، متوسط و سنگين به
که کمترين و کيلوگرم در هکتار شده است  33و  3/556

ين و چرای سبک های چرای سنگبه تيمار مقداربيشترين 
همچنين افزايش شدت چرا منجر  (.3جدولاختصاص دارد )

اندام هوايي گونه  زيست تودهدار معنيبه کاهش 
libanoticum Agropyron  در هر دو تيمار چرای متوسط و

درصد در مقايسه  16/12و  52/55ترتيب چرای سنگين به
تيمار چرای سويي از  با تيمار چرای سبک شده است.

درصد  51/32برابر نسبت به تيمار چرای متوسط  سنگين
 زيست تودهاندام هوايي را در مقايسه با  زيست تودهکاهش 

اندام  زيست توده مقداراندام زيرزميني نشان داده است. 

های چرای سبک، متوسط وايي گونه مورد ارزيابي در تيماره
کيلوگرم  2/15 و 3/555، 2/525برابر ترتيب و سنگين به

به  مقدارکه کمترين و بيشترين تار شده است در هک
های چرای سنگين و چرای سبک اختصاص دارد تيمار

 (.2 )جدول
 

 اندام زیرزمینی زیست توده
چرايي  هایاندام هوايي تيمار زيست تودهمشابه  (3) جدول     

زيرزميني  اندام زيست تودهدار بر موجب ايجاد اثر کاهش معني
برابر ترتيب زميني بهراندام زي تودهزيست . ميانگين استشده

برای گونه  کيلوگرم در هکتار 3/556و  533، 1/512
Festuca ovina ترتيب چرای متوسط برآورد شده است. بدين

و  52/52برابر ترتيب و چرای سنگين نسبت به چرای سبک به
 تيمار چرای سنگينسويي از  .استداشتهدرصد کاهش  12/25

درصد کاهش  25/53برابر متوسط  نسبت به تيمار چرای
اندام  زيست تودهاندام زيرزميني را در مقايسه با  زيست توده

زيست همچنين ميانگين (. 3 )جدول هوايي نشان داده است
 libanoticum Agropyronاندام زيرزميني برای گونه  توده

کيلوگرم در هکتار برآورد  2/12و  6/553، 535برابر ترتيب به
ترتيب چرای متوسط و چرای سنگين نسبت به ينشده است. بد

درصد کاهش  35/32و  33/3برابر ترتيب چرای سبک به
 (.2 )جدولداشته است 
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 Festuca ovina اندام هوایی و زیرزمینی گونه تودهزیستمقایسه اثر شدت چرای دام بر  -3 جدول

 عوامل شدت چرای سنگين شدت چرای متوسط شدت چرای سبک

3/555 ± 2/515       a  2/63 ± 3/556ab  6/15 ± 33 b  هوايي )کيلوگرم در هکتار( تودهزيست 

555 ± 1/125       a  5/15 ± 533ab  3/12 ± 3/556b  زيرزميني )کيلوگرم در هکتار( تودهزيست 

 .های مختلف استدار در سايتتفاوت معني دهندهنشان غيرمشترک حروف 

 

 libanoticum Agropyron اندام هوایی و زیرزمینی گونه تودهزیستمقایسه اثر شدت چرای دام بر  -4 جدول

 عوامل شدت چرای سنگين  شدت چرای متوسط شدت چرای سبک

3/51 ± 2/525       a  5/52 ± 3/555       a  1/51 ± 2/15 b  هوايي )کيلوگرم در هکتار( تودهزيست 

5/56 ± 535       a  5/25 ± 6/553 ab 3/52 ± 2/12 b  زيرزميني )کيلوگرم در هکتار( تودهزيست 

 .های مختلف استدار در سايتتفاوت معني دهندهنشان غيرمشترک حروف 

 

 کل تودهزیستهای هوایی و زیرزمینی از اندام تودهزیستسهم 
گونه سهم نسبي اندام هوايي  نتايج نشان داد      
umAgropyron libanotic   کل با افزايش  زيست تودهاز

شدت چرای دام کاهش يافته و بر سهم نسبي اندام زيرزميني 
گونه  اندام هوايي زيست تودهسهم  افزوده شده است.

libanoticum  Agropyron ترتيب کل به زيست توده از
های درصد و سهم اندام 12/25و  31/21 ،35/22

درصد در  56/21و  55/25، 53/22زيرزميني اين گونه 

 (.5)شکل  استتيمارهای چرای سنگين، متوسط و سبک 
سهم نسبي اندام زيرزميني از  Festuca ovinaاما برای گونه 

دام کاهش يافته  یکل با افزايش شدت چرا زيست توده
گونه  هوايي اندام زيست تودهسهم که طوریبهاست. 

Festuca ovina 65/21 ،55/21ترتيب کل به زيست توده 
 اين گونه های زيرزمينيدرصد و سهم اندام 33/21 و
های چرای درصد در تيمار 55/25و  25/25، 11/25

 (.3 باشد )شکلسنگين، متوسط و سبک مي
 

 
 Agropyron libanoticum گونهبرای  کل زیست تودهاندام زیرزمینی از  و اندام هوایی تودهزیستمقایسه اثر شدت چرای دام بر سهم  -2شکل 
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 Festuca ovina برای گونه کل تودهزیستاندام زیرزمینی از  و اندام هوایی تودهزیستمقایسه اثر شدت چرای دام بر سهم  -3شکل 

 

 بحث 
و کليدی در  يگياهي يک فاکتور اساس تودهزيست     

مطالعات ديناميک اکوسيستم، تنوع زيستي، چرخه کربن و 
 زيست تودهسازی کميسويي تم است. از سپايداری اکوسي

هوايي برای انجام مطالعات کمي از قبيل ارزيابي ميزان تثبيت 
 Navarroها الزاميست )اکسيدکربن در اکوسيستميا انتشار دی

2007 ,Cerrillo & Blanco Oyonarte.)  اين تحقيقنتايج 
زيست دار در پارامتر رابطه رگرسيوني بيانگر ارتباط معني

دو گونه غالب  اندام زيرزميني توده زيستاندام هوايي و  توده
Agropyron libanoticum و Festuca ovina   در منطقه

  موردباشد. در اين در سه تيمار چرايي مي مورد مطالعه

Olupot ( رابطه خطي مثبت و معني5555و همکاران ) دار بين
 Microlaneaريشه و ساقه در گونه  زيست تودهعملکرد 

stipoides برخي ديگر از تحقيقات نيز وجود . ددست آوردنب
اندام هوايي و زيرزميني در برخي  زيست تودهرابطه قوی بين 

 Oو  2004et alChen ,.) اندهای گياهي را بيان کردهاز گونه

2006 et al.,Grady  .) بينتوجه به رابطه رگرسيوني 
است که چرای دام منجر  های هوايي و زيرزميني مبين آناندام

و  های هواييغييرات در کميت روابط ميان اندامد تبه ايجا
دست به همين دليل روابط رگرسيوني به است.شده زيرزميني 

کل جامعه گياهي در آمده در هر ناحيه چرايي، قابل تعميم به 
 باشد.همان منطقه مي

های مختلف چرای دام باعث کاهش شدت نتايج نشان داد که
اندام  زيست تودهت به اندام هوايي نسب زيست تودهسهم 

بيان ( 5553و همکاران )  Joneidiزيرزميني شده است. 
 زيست تودهبا افزايش شدت چرای دام از سهم  کردند که

و به سهم  شده اندام زيرزميني گونه درمنه دشتي کاسته
افزوده شده است. برداشت  آن اندام هوايي زيست توده

رای دام بر پوشش گياهي مهمترين اثر مستقيمي است که چ
افزايش سله و پودر شدن خاک  .گذاردروی خاک مي

باران بر روی خاک  هایهقطرسطحي از طريق برخورد 
های ناشي از آب و از پوشش و بدنبال آن فرسايش عاری

 شودميبين رفتن پوشش گياهي از  موجبباد بيش از پيش 
(Mesdaghi, 2010 بنابراين با توجه به تأثير چرا بر .)

Festuca الت اندام هوايي و زيرزميني گونه مرتعي اختال

ovina  وAgropyron libanoticum  موردالزم است در 
تبع آن جلوگيری از قهقرای اندام حفظ پوشش گياهي و به

 .انجام شودزيرزميني و حفاظت از خاک اقدامات الزم 
Mohammad Ismail ای با در مطالعه (5555همکاران ) و

بيان  Agropyron elongatum نه مرتعيتعداد کم برش گو
که تخصيص ماده خشک گياه بيشتر به اندام هوايي  کردند
به دليل  احتماالًاست؛ جبران اعضای از دست رفته گياه  برای

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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مراحل بعدی رشد اين تخصيص در ريشه فراواني برش و در 
بنابراين در مراحل اوليه چرای دام  .قابل جبران نيست

تواند جبران کاهش تخصيص ماده )چرای سبک( ريشه مي
خشک را کرده اما با افزايش شدت چرای دام تخصيص اين 
مواد در ريشه قابل جبران نيست که ادامه يافتن اين شرايط 

طور ن گونه مهم مرتعي شود. بهتواند منجر به حذف ايمي
اندام هوايي و  زيست تودهکلي با افزايش شدت چرای دام، 

اين در حالي است  اندام زيزميني روندی کاهشي داشته است.
به علت قرار گرفتن جوانه جانبي  گندميانکه گياهان خانواده 

مراتب کمتر از گياهان در سطح خاک، صدمه در اثر چرا به
( با 5555و همکاران ) Akbarlo باشد.يها مساير تيره

هوايي و زيرزميني سه  زيست تودهبررسي اثر شدت چرا بر 
 و Stipa barbataو  Festuca ovinaگونه گندميان )

Bromus tomentellus در چهار باغ استان گلستان به اين )
در منطقه  زيست تودهنتيجه دست يافتند که بيشترين مقدار 

منطقه بحراني بوده است که با نتايج  قرق و کمترين آن در
اثر چرای متوسط و شديد دام بر تحقيق همخواني دارد. اين 

اندام هوايي بيشتر از اندام زيرزميني  زيست تودهکاهش 
همچنين چرای شديد دام نسبت به چرای متوسط  باشد.مي

اندام هوايي نسبت به توده زيست  تأثير منفي بيشتری بر
يرزميني داشته است که بيانگر حساسيت اندام ز زيست توده

باشد. بسياری از باالی اندام هوايي متأثر از چرای شديد مي
دارند که برداشت بيشتر )چرای شديد( محققان اظهار مي

سطوح فتوسنتزی گياه را کاهش داده و سطح تبخير را 
اط رشد را از بين قهمچنين بسياری از ن ،دهدافزايش مي

مجموعه اين  .افزايدکوبيدگي خاک مي برد و بر ميزانمي
عوامل همراه با خشکي موجب کاهش توليد سرپا و قدرت 

سوء اين عمل  آثار .شودميهای چرای زياد گياه در شدت
 ,Mesdaghiحتي چندين سال بعد نيز منتقل خواهد شد )

گونه نتايج نشان داد سهم نسبي اندام هوايي همچنين  (.2010
umAgropyron libanotic  کل با افزايش  زيست تودهاز

شدت چرای دام کاهش يافته و بر سهم نسبي اندام زيرزميني 
( در بررسي 5552و همکاران ) Jafariافزوده شده است. 

 گونه زيست تودههای مختلف چرای دام بر تأثير شدت

Bromus tomentellus  در منطقه بيجار به اين نتيجه رسيدند
م سهم اندام هوايي کاهش و بر که با افزايش شدت چرای دا

تحقيق اين سهم اندام زيرزميني افزوده شده است که با نتايج 
 مطابقت دارد.
تواند بر توليد اوليه، نسبت اندام هوايي گياهان چرای دام مي

به اندام زيرزميني و چرخه عناصر غذايي در مرتع تأثير 
( نيز ضمن بررسي 5555) Rathjen زيادی داشته باشد.

تحقيق دست اين مشابه با نتايج های اتيوپي به نتايج سلندگرا
آلي به های مواد ميزان زيادی از ورودیکه نحویبه يافت.

ت زيرين خاک )اندام قسم خاک اراضي چرايي از 
باشد. در نتيجه تأثير اختالالت قسمت بااليي زيرزميني( مي

سوزی و غيره بر روی مواد زمين از قبيل چرای دام، آتش
ربني قسمت زيرين خاک به صورت غيرمستقيم است ک
(2001 et al.,Follett  .) 

 Festucaگونه مرتعي  ،های اين پژوهشبا توجه به يافته

ovina  وAgropyron libanoticum های مختلف در شدت
اندام هوايي،  زيست تودهچرايي حساسيت باال و کاهش در 

شرقي نوبکل در مراتع ج زيست تودهاندام زيرزميني و 
سبالن داشته است که بايد نسبت به احياء و حفاظت آن 

شود مديريت صحيح و پيشنهاد ميبنابراين  .بشود توجه الزم
متناسب در مراتع منطقه مورد مطالعه و جلوگيری از چرای 
زودرس اعمال گردد تا ضمن جلوگيری از روند به توليد 

يق تنها به تحقاين پايدار مراتع کمک کند. افزون بر اين، 
ها پرداخته و انجام اندام زيرزميني و هوايي گونه زيست توده

ورد ساير در زمينه اثر چرا در مرا مطالعات بيشتر 
زني ، بانک بذر و قدرت جوانههاهای ساختاری گونهويژگي

 .کندمياهان در هر يک از مناطق توصيه گي
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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 random-

systematic 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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