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 نشريه مرتعداري

 3131اول، شماره دوم،  الس
http://jrm.gau.ac.ir 

 

 هایگونههای هوایی و زیرزمینی اندامعملکرد  شدت چرا برسه تأثیر 

  Festuca ovina و Alopecurus textilis ( شمال سبالن)منطقه شابیل  در 
 

  2، معصومه امیرخانی2*، اردوان قربانی1لیال مشکوری
 ،طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلیارشد مرتعداری، دانشکده فناوری کشاورزی و منابعرشناسیدانشجوی کا1

 طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلیاستادیار دانشکده فناوری کشاورزی و منابع2

 22/11/1030تاریخ پذیرش:        60/60/1030تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

های زیرزمینی و هوایی دو گونه روی اندامهای مختلف چرای دام بر تدر این تحقیق اثر شد

Festuca ovina L. و Alopecurus textilis Boiss.  .در مراتع شمال سبالن در منطقه شابیل بررسی شد

 (1032)نیمه دوم خرداد،  زمان گلدهیدر های چرایی سبک، متوسط و سنگین برداری در شدتنمونه

مترمربعی  پالت یک 16متری عمود بر جهت شیب  36 انجام شد. ابتدا درهر سایت از سطح ترانسکت

 0 گیری شد. سپس در هر سایتها در تولید نمونهبرای تعیین تولید کل و سهم هریک از گونه

العمل عکسصورت تصادفی برای بررسی اثرات چرا و متری عالوه بر ترانسکت قبلی به 06ترانسکت 

نقطه  16ها و در هر یک از این ترانسکت مستقر شد نسبت به چراهای مختلف هوایی و ریشه اندام

تصادفی انتخاب و در هر نقطه نزدیکترین گیاه مورد مطالعه به نقطه تصادفی برای هر گونه تعیین و 

برداری انجام شد. پس از توزین، نسبت وزن زیتوده زیرزمینی به هوایی تعیین شد. نتایج حاصل نمونه

های طول ریشه و ارتفاع هوایی و وزن برای تعیین رابطه بین پارامتراز تجزیه رگرسیونی و همبستگی 

(. همچنین برای مقایسۀ >61/6Pداری را بین پارامترها نشان داد )ریشه و بیوماس هوایی ارتباط معنی
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های مختلف چرا از آنالیز واریانس و آزمون توکی استفاده ها تحت شدتمیانگین طول و وزن اندام

(. نتایج >61/6Pهای مختلف چرایی وجود دارد )داری بین شدتن داد تفاوت معنیشد. نتایج نشا

حاصل از تجزیه واریانس و آزمون توکی نشان داد که طول ریشه در چرای سبک، متوسط و چرای 

در چرای سبک  (. بیشترین طول ریشه در هر دو گونه>61/6Pداری است )سنگین دارای اختالف معنی

چرای سنگین مشاهده شد. وزن ریشه نیز در چرای سبک، متوسط و سنگین با  و کمترین طول در

بیشترین وزن ریشه را در  (. در مجموع در هر دو گونه>61/6Pداری داشت )یکدیگر اختالف معنی

های سنگین داشتند. با توجه به نتایج کاهش بیوماس اندامسبک و کمترین مقدار را در چرایچرای

های هوایی داشته و گیاهان ارتباط مستقیم با شدت چرا و حجم برداشت از اندام هوایی و زیرزمینی

 شود.رشد و توسعه ریشه در منطقه چرای سنگین به شدت محدود می

 

 استان اردبیل، زیتوده ،.Festuca ovina L.، Alopecurus textilis Boiss چرا،شدت :کلیدیواژگان 

 

 مقدمه

مردیریت  وشرناخت بررای در مرترع دام  و چررایبرداری یزان بهرهگیاه در برابر مواکنش  بررسی

 واکرنش گیراه اساساً (.1333 ویجنن،ون؛ 1330 میلچیانوس و الونروس،) باشدمیضروری چرای دام 

 گیرردزیرزمینری و هروایی صرورت مری هرایثیر در سهم نسبی بیوماس اندامأتبا  نسبت به شدت چرا

هرای کاهش بیومراس انردام (2660؛ اگرادای، 2662 همکاران، ؛ چن و2662 گر،ن)جکسون و اسچلسی

های هوایی گیاه دارد و حجم برداشت از اندام چرا وزمینی گیاهان ارتباط مستقیم با شدتهوایی و زیر

اندرو ؛ 1330میلچیانوس و الونروس،) شدت محدود خواهد شدسنگین بهرشد و توسعه ریشه با چرای

سنگین موجب نتایج نشان داد چرای Bromus tomentellusگونه  رویقیق تح در. (2660و گریگوری، 

 شرودهرای هروایی گیراه مریتغییر در خصوصیات برگ و مورفولوژی کلیه انردام کاهش عملکرد گیاه،

هلد، فررارو و اسرتر)هرای هروایی توانرد در انرداماین کاهش عملکرد می (.2660توکلی و همکاران، )

ریشره در  گیاهان مشراهده شرود.( 2663 بنوت و همکاران،؛ 1330و میالرد،  تورنتون)و ریشه  (2662

، جذب کربن، تمرکز مواد مغذی، استحکام گیاه، جذب آب و مواد غذایی مانندگیاهان مرتعی وظایفی 

نفوذپرذیری و  ،حفاظرت و های رشد ماننرد اکسرین و سریتوکنینهای هوایی، تنظیم هورمونرشد اندام

)فوگرل،  باشردهرای عناصرر غرذایی مریعنوان عاملی در تکامل خاک و چرخههو بحاصلخیزی خاک 
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توسرعه  رشرد وبرر چرای دام  (.2666ن و جکسون، وردوگ؛ 1331؛ جاتملیانسکی و همکاران، 1330

کم شردن  عثبا ثیر وأروی متابولیسم گیاه ت شدتیهر  با ی دامچرا .استثر زمینی نیز مؤهای زیراندام

 .(2616)محمداسمعیلی و همکاران،  دهدکاهش می رشد ریشه را و در نتیجه قندیساز مواد  ساخت و

ها را مخترل زمینی در چرای زودرس است که توسعه و استقرار گیاهچهنمونه بارز اثر چرا بر اندام زیر

ای مناسب به عنوان یک مکانیسم مهم در تحمل چررا و سازد. بنابراین، رشد و توسعه سیستم ریشهمی

هرای هروایی چررای انردام .(2662پیر و همکراران، )سنت توانایی رقابت در جوامع گیاهی است حفظ

بررش  همچنرینشرود. مریتوسط دام موجب کاهش فتوسنتز و کاهش عملکرد در بعضری از گیاهران 

، اسرترهلد) شرودمیهای هوایی سرعت رشد نسبی را در گیاه کم کرده و منجر به کاهش تولید قسمت

ها باعث ترأخیر برگ درصد 06برداشت  وگندمیان  درچرای دام ادامه او اشاره کرده است، در  .(1332

 Juncus gerardii،Eleocharis هرایگونره درهرای هروایی اندامی چراتکرار  .شدخواهد رشد ریشه 

palustris ،Elytrigia repens شرده اسرتگیاهران ایرن تخصیص ماده خشک در ریشره  تغییر باعث .

تکرار چررا  شده صمشخ Carex divisia hude وGuncus articulatus  هایگونه بررسی در همچنین

 ،)محمرد اسرمعیلی و همکراران شده اسرتاین گیاهان منجر به تخصیص ماده خشک بیشتر در ریشه 

حتری پاسرخ  ،دهنردهای متفاوتی را در مقابرل چررا از خرود نشران مریواکنش گیاهان مرتعی .(2663

هرای ( اثر شدت2612اکبرلو و همکاران ). باشدبه چرا یکسان نمینسبت ک گیاه های مختلف یبخش

 .Brشرامل گونره از گنردمیان 0هرای سراختاری زمینری و ویگگریزیر ،مختلف چرا بر بیوماس هوایی

tomentellus ،Stipa barbata  وFestuca ovina  باغ اسرتان گلسرتان های کوهستانی چهاردر علفزاررا

فرو  گونره  سرهزمینری بین بیومراس هروایی و زیرر یدارتفاوت معنی گیری کردند کهنتیجه بررسی و

و از  بروده Br. tomentellus زمینی مربوط به گونهکمترین و بیشترین بیوماس هوایی و زیر که مشاهده

ر د. گیری شده استنتیجهها طرفی چرای مفرط و طوالنی مدت سبب کاهش عمق ریشه و ارتفاع گونه

گزارش کردند برا  Artemisia sieberi( در مطالعه گونه 2610مثال دیگر، جنیدی جعفری و همکاران )

هرای گونرههای هوایی و زمینی کاسته شده است. افزایش شدت چرای دام از سهم نسبی بیوماس اندام

Fes. ovina L. و Alopecurus textilis Boiss. 10ونره اول در های غالب مراتع سربالن کره گاز گونه 

هرای غالرب و های غالب و گونه دوم نیز در چندین تیپ جزو گونرهتیپ سبالن جزو گونه 12تیپ از 

نظرری و ؛ 2610شرریفی و همکراران، ؛ 2610؛ قربرانی و همکراران، 1322شریر، نباشد )جواهمراه می

ر کنتررل ذرات ریز و درشرت خراک را در خرود حفرظ و د مناسبی سیستم ریشه(. 2612همکاران، 
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بررای  هرای و حفراظتی ایرن گونرهبا توجه به ارزش علوفرهباشند. های شیبدار مؤثر میفرسایش دامنه

هرا ایرن گونره .(2616، و زارع چراهوکی )آذرنیونرد باشندمی مناسب مراتعو احیاء های اصالح برنامه

ن و اراضی سنگالخی مقاومت به سرما، خشکی، یخبندا مختلف مانند سازگاری زیاد با شرایط محیطی

هرای اثرر شردت تحقیرقایرن (. در 2610؛ قربانی و همکراران، 1322جوانشیر، ؛ 2660)مقیمی،  دارند

مراترع  دردو گونه این زمینی هوایی و زیرهای بر عملکرد اندامسبک، متوسط و سنگین  یمختلف چرا

  .است انجام شدهدر منطقه شابیل در سطح یک تیپ گیاهی  سبالن شمالی

 

 هاروش مواد و

کیلومتری غرب شهر اردبیل و  20محدوده مورد مطالعه در استان اردبیل در فاصله  منطقه مورد مطالعه:

 .(1)شکل  قرار داردالهرود  ین شرقی و دهستانگدر بخش مش شهرمشگینکیلومتری شهرستان  10در 

گیرری از مطالعرات انجرام با بهررههای میدانی و در گام اول با توجه به بازدیدبا توجه به هدف تحقیق 

؛ 2610؛ شریفی و همکاران، 1322)جوانشیر، سایت با وضعیت متفاوت مشخص شد  0شده در منطقه 

مراتع ابتدا اقدام به تعیین وضعیت های انتخاب شده منظور صحت سایتبه (.2610قربانی و همکاران، 

درصرد  عامرلچهرار یرن روش برهدر ا .صرورت گرفرت عاملره 2مورد بررسری برا اسرتفاده از روش 

بنیره و شرادابی گیاهران و فرسرایش و حفاظرت خراک امتیراز داده شرد  ،گیاهیترکیب ،گیاهیپوشش

گیراهی سره ( و بر اساس امتیازات داده شده با توجه به جمع امتیراز خراک و پوشرش1011)مصداقی، 

تیرپ گیراهی  .تاسر ارائره شرده 1 در جدول هاآنمشخص که مشخصات سه شدت چرایی سایت با 

 Fes. ovina, A. textiles, Car. divisa های انتخاب شدهدر سایت تاجیغالب بر اساس درصد پوشش

سرطح  ترکیب گله در. (2612؛ نظری و همکاران، 2610، 1شریفی و همکاران؛ 1322)جوانشیر، است 

 هاسایتدر حد امکان . باشدمی درصد بز 0درصد گوسفند و  31 حدود همطالعمورد های سایت تیپ و

 .دنهمگن و یکنواخت باشر تقریباً ، شیب و جهتنظر شرایط اکولوژیکی که از تعیین شدندای به گونه

حداکثر بارندگی در فصل زمستان و بعد از آن بهار و پاییز دارای بیشرترین بارنردگی در هر سه سایت 

 روش دومرارتن برر اسراس اقلیم منطقره. را داردترین درصد بارش سالیانه باشد و فصل تابستان کممی

  .باشدمی سردخشک 

                                                             
  و .Festuca sppهای ( در جنس2610همکاران،  و کی کشور )شریفیدر طرح جامع شناخت مناطق اکولوژی -1

Carex spp. های دو جنس ارائه شده است.برداری گونههای نمونهگونه مشخص نشده است. در این مطالعه در عرصه 
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 های انتخاب شدهمشخصات سایت -1 جدول

 سایت سوم سایت دوم سایت اول هامشخصات سایت

 ضعیف متوسط خوب وضعیت

  02°13'22''  02°13'22''  02°13'20''  عرض جغرافیایی

  21°01'61''  21°06'22''  21°01'66''  طول جغرافیایی

 شنی -لومی شنی -لومی شنی -لومی باقت خاک

  066تا  066  006تا  206  006تا  006 متر()میلی بارندگی

  2166تا  2066  2006تا  2066  2266تا  2066 )متر( ارتفاع

  06-26  26-06  06-26 )درصد( شیب

  0/0تا  0/0  0/1تا  0/0  0/2تا  0/0 گراد()درجه سانتی دما
pH 0/1 2/1 2/1 

 زیاد متوسط تا زیاد زیاد عمق خاک

 شمالی شمالی شمالی جهت

 ,.Trifolium repens L های موجودگونه
Thymus kotschyanus 
Boiss. & Hohen, 
Astragalus aureus 
Willd., Carex divisa 
Huds, Taraxacum 
bessarabicum 

(Hornem.), Poa sinaica 
Steud., Potentilla 
argentea L., Poa 
bactriana subsp. 
Glabriflora, Poa 
pratensis subsp. 
pratensis L., Trigonella 
monantha (C. A. 
Mey.), Alkanna 

orientalis (L.) Boiss. 
Trigonella corulescens 
(M. B.) Halacsy., 

Papaver tenuifolium 
Boiss. & Hohen. ex 
Boiss., Euphorbia 
aellenii Rech., 
Trigonella monantha 
(C. A. Mey.), Galium 
verum L., Senecio 

vernalis Waldst. & Kit., 
Alkanna orientalis (L.) 
Boiss., Trigonella 
corulescens (M. B.) 
Halacsy. Astragalus 
aureus Willd,. Poa 
bactriana subsp., Poa 
pratensis subsp. 
pratensis L, 

Papaver tenuifolium 
Boiss. & Hohen. ex 
Boiss., Euphorbia 
aellenii Rech., 
Euphorbia aellenii 
Rech., Galium verum 
L., Senecio vernalis 

Waldst. & Kit., 
Alkanna orientalis 
(L.) Boiss. Trigonella 
corulescens (M. B.) 
Halacsy., Astragalus 
aureus Willd., 
Taraxacum 
bessarabicum 
(Hornem.)., Poa 

bactriana subsp. 
glabriflora. Poa 
pratensis subsp. 
Pratensis, 
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 ی، در نقشه پوشش برداری در اطراف شابیل در روی تصویر ماهوارههای نمونهموقعیت ترانسکت -1شکل 

 ، استان اردبیل و کشورFestuca ovina, Alopecurus textiles, Carex divisaگیاهی با تیپ گیاهی 

 

( 1032 ،خرداد گیاهی در مرحله گلدهی کامل گیاهان )نیمه دومبرداری از پوششنمونه :تحقیق روش

در هر سه سایت )خوب، متوسط و ضعیف( با توجه به نوع پوشش و الگوی پراکنش انجام شد. 

ی که نقطه شروع ترانسکت سیستماتیک، بگونه-طور تصادفیمتری به 36ترانسکت  یکابتدا گیاهان 

جموع متری در م 16در نقطه صفر ترانسکت پالت اول استقرار و سپس در فواصل  تصادفی و سپس

روش قطع و توزین )بهگیری تولید در سطح هر ترانسکت برای اندازهمربعی یک مترپالت  16

ها بر حسب فرم رویشی منظور تمام گیاهان در داخل پالتبدیندر نظر گرفته شد. ( 2660)مصداقی، 

و بر حسب توزین خشک شدن هوا پس از های مجزا قرار گرفت و قطع شده و در داخل پاکت

تعداد  A.texilis و F.ovina تولید برای تعیین سهمالزم به ذکر است که  .شدهکتار محاسبه  دررم گکیلو

 شدنخشک هوا پس از  و گرفتهای مجزا قرار پاکت هر پالت در های مورد نظر درهای گونهپایه

 در هر سپس. شد محاسبه طور مجزابه نیزها آنهر یک از تولید سهم و  توزینهر پالت  یهاگونه

برای بررسی  سیستماتیک -صورت تصادفیبهعالوه بر ترانسکت قبلی متری  06ترانسکت  0 سایت
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. نقطه اول ترانسکت شد تعیینهای مختلف هوایی و ریشه گیاه اثرات چرا و تخصیص منابع به اندام

دو متر در جهت عمود بر شیب تعیین و سپس  06طول صورت تصادفی و سپس ترانسکت بهاول به

در  صورت موازی تعیین گردید.متری در پایین و باالی ترانسکت اول به 06ترانسکت دیگر در فاصله 

نقطه تصادفی انتخاب و در هر نقطه نزدیکترین گیاه مورد مطالعه به  16 هاترانسکتیک از این هر 

ها شدن آنشک خ وزایشی  های رویشی واندامپس از برداشت  شد. نقطه تصادفی برای هر گونه تعیین

 .شدو نسبت وزنی هر اندام به وزن کل نمونه محاسبه  وزندر مترمربع گرم  661/6ترازوی با دقت  با

نسبت وزن  سپساسمیرنوف استفاده شد. -ها از آزمون کولموگروفمنظور آزمون نرمال بودن دادهبه

های بیوماس هوایی و وزن پارامتربین برای تعیین رابطه . گردیدزیتوده زیرزمینی به زیتوده هوایی تعیین 

 . سپستجزیه رگرسیونی و همبستگی استفاده شداز  ریشه و همچنین طول ریشه و ارتفاع هوایی

با استفاده از تجزیه  مختلف چرای دام هایشدتدر هوایی و اندام طول ریشه مقایسه میانگین وزن و

 .انجام شد 16SPSS افزاربا نرم اهتجزیه و تحلیل داده .انجام گرفت واریانس و آزمون توکی

 

 نتایج

گونه که از ارائه شده است. همان 2های مورد بررسی در جدول نتایج بررسی تولید کل و گونه

 کیلوگرم در هکتار، در چرای متوسط 00/1112نتایج پیداست، تولید کل مرتع در عرصه با چرای سبک 

از تولید کل  F.ovinaر برآورد شد. سهم گونه کیلوگرم در هکتا 60/262 و در چرای سنگین 22/120

و در چرای  10/226، در چرای متوسط20/261ترتیب در چرای سبک در سطوح مختلف چرایی به

از تولید کل در  A.textilis گونهکیلوگرم در هکتار برآورد گردید. سهم تولید  60/116 سنگین

کیلوگرم در هکتار برآورد  60/161 ،10/202 ،01/202ترتیب های با چرای سبک تا سنگین بهعرصه

ترتیب در سطوح مختلف ها از تولید کل به. با توجه به این نتایج، سهم هر یک از گونه(2)جدول  شد

 و A. textilis 02، 02درصد و گونۀ  21 و F.ovina  00، 22چرایی سبک، متوسط و سنگین برای گونۀ 

  .درصد است 22

 ترتیب، متوسط و سنگین بهسطح چرایی سبک 0 در  F. ovinaۀبرای گونمیانگین طول ریشه 

متر سانتی 61/16، 06/10، 60/11ترتیب به A. textilisگونه  برایمتر و سانتی 12/1و  20/16 ،60/10

ترتیب در چرای به  F. ovina(. میانگین وزن ریشه )بیوماس زیرزمینی( نیز در گونه 2 بود )جدول

 A. textilisبرآورد شد و در گونه  در مترمربع گرم23/1و در چرای سنگین  12/0، متوسط 62/0سبک 
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(. در 2برآورد شد )جدول  در مترمربع گرم 01/1و  2/2، 23/0ترتیب از چرای سبک تا سنگین به

در هر دوگونه در چرای سبک و کمترین  2مجموع، بیشترین وزن و طول ریشه با توجه به جدول 

 در چرای سنگین برآورد شد.مقدار طول و وزن ریشه 

حاصل از روابط رگرسیونی و همبستگی بین بیوماس هوایی و وزن نتایج نتایج حاصل از آزمون 

ارایه شده است. بر اساس این نتایج بین  0جدول ریشه و همچنین طول ریشه و ارتفاع هوایی در 

داری معنیهمبستگی ریشه بیوماس هوایی و وزن  همچنین وطول ریشه و ارتفاع هوایی  هایپارامتر

اسمیرنوف -ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف منظور تحلیل رگرسیونیبه .(>61/6Pوجود دارد )

با توجه  .(P>60/0) ر وابسته نرمال هستندهای وزن و طول ریشه به عنوان متغیّنتایج نشان داد که داده

با استفاده از تجزیه واریانس یکطرفه در  نتایج مقایسه وزن و طول ریشه هابه نرمال بودن داده

های ری از نظر طول و وزن ریشه در شدتداتفاوت معنی 2های مختلف چرای دام در جدول شدت

های مختلف چرایی بر دهد. نتایج ارزیابی میانگین وزن ریشه در شدتمختلف چرای دام نشان می

گروه  0داری نشان داد و وزن ریشه در درصد تفاوت معنی 1بندی آزمون توکی در سطح اساس گروه

(a, b, cقرار گرفت )  داری (. نتایج بررسی طول ریشه با استفاده از آزمون توکی تفاوت معنی2)جدول

(. 2گروه قرار گرفت )جداول  0سنگین نشان داد و طول ریشه نیز در  را در چرای سبک، متوسط و

، 60/10ترتیب ترتیب از چرای سبک تا سنگین بهبه  F. ovinaبطوریکه میانگین طول ریشه در گونه

(. 2بدست آمد )جدول  61/16، 06/10، 60/11ترتیب به A. textilisمتر و در گونه سانتی 12/1، 20/16

دهد که بیشترین میانگین وزن ریشه و وزن کل مربوط به نتایج ارزیابی وزن ریشه و وزن کل نشان می

که با افزایش چرا وزن کل و طوری(. به2 باشد )جدولگین میچرای سبک و کمترین در چرای سن

ترتیب از بهF. ovina های مورد مطالعه کاهش داشته است. وزن کل گیاه در گونه وزن ریشه درگونه

به  A. textilisو در گونه  در متر مربع گرم 36/2و  60/11، 16/12ترتیب چرای سبک تا سنگین به

 بوده است. مربعدر متر گرم 16/0، 16/12، 06/26ترتیب بههمان 

های مختلف چرایی، نشان داد که میانگین بندی میانگین وزن و طول ریشه در شدتآزمون گروه

که دار است. با توجه به اینوزن و طول ریشه بسته به شدت چرا تغییر یافته و دارای تفاوت معنی

یک توری عمل کرده و ذرات خاک را در خود سیستم ریشه در هردو گونه کالف مانند بوده و همانند 

های های مناسب در حفاظت خاک بوده و در کنترل فرسایش دامنهکنند، بنابراین از گونهحفظ می

متر سانتی 10بیشترین طول ریشه   F.ovinaباشند. در منطقه مورد مطالعه در گونه دار مناسب میشیب
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متر در چرای سبک ثبت سانتی 01ایی این گونه نیز در چرای سبک مشاهده شد. بیشترین ارتفاع هو

 00متر در چرای سبک و بیشترین ارتفاع هوایی سانتی 21 بیشترین طول ریشه A. textilis در گونه .شد

 .متر در چرای سبک ثبت شدسانتی

 2کند. جدول های مختلف چرای دام تغییر میبیوماس هوایی و زیرزمینی گیاه تحت تأثیر شدت

دهد. بیشترین بیوماس هوایی و زیرزمینی مربوط به چرای را نشان میتغییرات  زان و نسبت اینمی

ترتیب در زمینی به بیوماس هوایی در سطوح چرایی بهباشد. در مجموع، نسبت بیوماس زیرسبک می

 در مترمربع گرم 00/6و در چرای سنگین  01/6، چرای متوسط 02/6در چرای سبک  F.ovinaگونه 

 02/6و در چرای سنگین  26/6، چرای متوسط 22/6در چرای سبک  A. textilisدست آمد. در گونه ب

بدست آمد. نتایج نشان داد که این نسبت از چرای سبک تا سنگین کاهش داشته در متر مربع گرم 

  باشد.های مورد مطالعه مربوط به چرای سبک میاست. بیشترین مقدار این نسبت در گونه

 

و  E/اشتباه معیار از میانگین ±های مختلف چرایی)میانگینهای عملکردی در شدتتجزیه واریانس شاخص .2جدول

  (Sانحراف معیار/

 چرای سنگین چرای متوسط چرای سبک رمتغی گونه

 تولید کل مرتع )کیلوگرم درهکتار(  

E 
 

 

 

3 

02/122±a00/1112 20/30±a22/120 00/20±b60/262 

F. ovina 

 E  11/161±a20/261 66/01±ab10/226 26/06±b60/116لوگرم درهکتار()کی تولید

 S  20/1±a62/10 16/0±b22/2 26/2±c02/0بیوماس هوایی )گرم در مترمربع(

  مربع(بیوماس زیرزمینی)گرم در متر

S 

01/1±a62/0 31/6±b12/0 00/6±c23/1 

 S  62/0±a16/12 20/0±b60/11 00/1±c3/2بیوماس کل )گرم در مترمربع(

 S  00/2±a60/10 20/1±b20/16 12/1±c12/1متر(طول ریشه )سانتی

 S  26/2±a10/23 11/2±b20/20 00/2±c00/10متر()سانتی ارتفاع هوایی

A. textilis 

 E  23/11±a01/202 06/01±ab10/202 06/22±b60/161هکتار(  )کیلوگرم در تولید

 S  11/0±a60/12 13/2±b06/16 22/6±c61/0)گرم در مترمربع( بیوماس هوایی

  )گرم در مترمربع( بیوماس زیرزمینی

S 

32/1±a23/0 00/1±b2/2 00/6±c01/1 

 S   21/2±a06/26 12/0±b16/12 23/1±c16/0)گرم در مترمربع( بیوماس کل

 S  63/0±a60/11 02/2±b06/10 20/0±c61/16متر()سانتی طول ریشه

 S   00/0±a12/20 23/0±b22/02 10/0±c10/21متر()سانتی ارتفاع هوایی

 دار نیستند.معنی 60/6هم حرف در سطح  هایمیانگین
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  گیاهی پوشش هایپارامتر و همبستگی میان رگرسیونی روابط -3 جدول

 همبستگی رابطه رگرسیونی مستقلمتغیّر وابستهمتغیّر گونه

F. ovina 
 x23/6+00/6 =Y **01/6 در متر مربع( هوایی )گرمبیوماس وزن ریشه )گرم در متر مربع(

 x23/6+00/0 =Y **12/6 متر(هوایی )سانتیارتفاع  متر(طول ریشه )سانتی

A. textilis 
 )گرم در متر مربع(هوایی بیوماس وزن ریشه )گرم در متر مربع(

 مربع(  مربع( 

x20/6+02/6- =Y **22/6 

 x22/0+87/5 =Y **03/6 تر(مهوایی )سانتیارتفاع  متر(طول ریشه)سانتی
 درصد 1دار در سطح رابطه معنی**

 

 گیرینتیجه بحث و

و  A.textilis وF.ovina های چرایی روی تولید کل و تولید شدت دادنشان  مانتایج تحقیق 

در تمام موارد چرای  نتایجاین بر اساس  طوریکهبه .داردهای مختلف اثر همچنین وزن و طول قسمت

( نیز تأکید کرده 1330میلچیانوس و الونروس ) ین مقدار را به خود اختصاص داده است.سنگین کمتر

همانطور در گیاهان تأثیر گذار است.  هواییبه  زیرزمینیهای است که چرای دام بر تولید و نسبت اندام

به های مختلف چرایی متفاوت بوده و بیشترین مقدار مربوط که نتایج نشان داد این نسبت در شدت

های هوایی به ویگه برگ کاهش یکی از دالیل کاهش تولید به دنبال چرای اندامباشد. چرای سبک می

های مورد بنابراین اگرمقدار رشد، وزن ماده خشک، میزان تولید و سهم گونه ،باشدسطح فتوسنتز می

سبک، متوسط و سنگین  بندی گردد به ترتیب: چرایترین سطح ردهمطالعه از تولید از باالترین به پایین

. متفاوت بوده است چرای سبک، متوسط و سنگینهای هوایی در سهم اندامما در تحقیق  باشد.می

های هوایی کاسته شده است نتایج نشان داد که با افزایش شدت چرای دام از سهم نسبی بیوماس اندام

 یداربیانگر اثر معنینیز  اتتحقیقاز نتایج برخی  باشد.کمترین سهم مربوط به چرای سنگین می و

در  .(2663 ؛ بنوت و همکاران،1330تورنتون و میالرد، ) است شدت چرا بر کاهش بیوماس ریشه

ریشه در اثر چرا کاهش یافته و در چرای سبک، طول و وزن  زندهنشان داد که توده  نتایج ما تحقیق

له است که أبراین، نتایج بیانگر این مس. بنابوده استریشه بیشترین و در چرای سنگین کمترین مقدار 

رشد و  ،زمینیزیر زندهبر توده  دارد،های هوایی اندام زندهعالوه بر تأثیری که روی توده  ی دامچرا

ها در آن ( مطابقت دارد2662)و همکاران که با گزارشات گودونگ  توسعه ریشه نیز مؤثر است

د که فشار چرا منجر به کاهش تولید بیوماس هوایی های چمنی بیان نمودنمطالعات خود برروی گراس
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 سرعت رشد هوایی هایاندام برشنیز گزارش کرده است با  (1332) استرهلدو زیرزمینی شده است. 

و محمد اسمعیلی و همکاران ( 2660این در صورتی است که مقیمی ). یابدکاهش میتولید  و نسبی

این که با نتایج  اندهگزارش کردتقریباً برابر  راF.ovina وزن توده هوایی با وزن ریشه گونه ( 2616)

بین بیوماس  یدارمعنیرابطه ( 2660( و اگرادای )2662چن و همکاران ) مغایرت دارد.تحقیق 

بیانگر نیز ما نتایج تحقیق . اندگزارش کردههای گیاهی های هوایی و زیرزمینی در برخی گونهاندام

 واست و زیرزمینی  هوایی هایبیوماس اندام های پوشش نظیربرخی پارامتر دار بینمعنی ارتباط وجود

های با افزایش شدت چرا بیوماس اندام باشد.همچنین بین ارتفاع و طول ریشه نیز این رابطه برقرار می

 .استتطابق داشته  (2660) گریگوری اندرو و که با گزارشاتاست  زیرزمینی کاهش داشته هوایی و
های هوایی احتماال ه نتایج نشان داد با افزایش شدت چرا و برداشت بیشتر از بیوماس اندامهمانطور ک

دار اختالل در فرآیند فتوسنتز و در ادامه کاهش بنیه و توان فیزیولوژیک گیاه و در نهایت کاهش معنی

نطقه چرای رشد و توسعه ریشه در م (.2666،لوسیک) های زیرزمینی اتفا  افتاده استبیوماس اندام

، اکبرلو (2660) اندرو و گریگوریهای که با گزارش بوده استسنگین کمتر از چرای متوسط و سبک 

اکبرلو و همکاران  .ابق داشته استتط( 2610) جنیدی جعفری و همکاران و (2612و همکاران )

در  اییبب کاهش عمق ریشه و ارتفاع هو( بیان کردند که چرای مفرط و طوالنی مدت دام س2612)

ها بیان کرد که گراس (2662) زکرانیتاز طرفی در تحقیقات دیگری  شده است. Br. tomentellusگونه 

های گیاهی و کاهش قدرت گیاه ها تحت چرای دام به دالیل مختلف از جمله برداشت اندامو فورب

ی دام بر ساختار در بررسی اثرات چرا (2666)جونز و همچنین  شوندتر میدر اثر برداشت کوتاه

تحت  را جوامع گیاهانتواند درصد پوشش و ارتفاع پوشش گیاهی گزارش کردند که چرای دام می

نتایج نشان داد طول ریشه که همانطور های تحقیق ما بوده است. ها مشابه یافتهنتایج آن تاثیر قرار دهد.

ل ریشه و ارتفاع هوایی کمترین و ارتفاع هوایی در اثر چرا کاهش یافته است و در چرای سنگین طو

های هوایی و خشک اندامدار بین مادهاختالف معنی از طرفی مقدار را به خود اختصاص داده است.

های محیطی، قابلیت رتأثیر عوامل اقلیمی و سایر متغی تواند عالوه بر عامل چرای دام، تحتریشه می

رتفاع از سطح دریا باشد، که همگی از عوامل دسترسی ریشه به آب در خاک، ترکیب عناصر غذایی و ا

در این تحقیق نیز (. 2660)توکلی و همکاران،  باشندمؤثر بر رشد رویشی و زایشی در گیاهان می

متفاوت بوده است و کمترین مقدار مربوط به چرای  هوایی هایبه اندامهای زیرزمینی نسبت وزن اندام
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لذا  توان متاثر از اقلیم منطقه دانست.میبر عامل چرای دام عالوه  این اختالف را .باشدسنگین می

های دیگر نیز انجام گیرد تا اثر های مورد مطالعه در اقلیمضرورت دارد این تحقیق در ارتباط با گونه

های مورد مطالعه با از کل تولید در گونه نسبت سهم ماده خشک ریشهاقلیم مشخص گردد.  تفاوت

سهم بیشتری از کل  در مقایسه با ماده خشک ریشه های هواییماده خشک اندامافزایش چرا کاهش و 

های هوایی توسط دام باعث شده است به این دلیل که چرای بخش اندتولید را به خود اختصاص داده

این نتیجه های هوایی برای جبران اعضای از دست رفته هدایت شود. که ماده خشک بیشتری به قسمت

 و محمد اسمعیلی و همکاران Cyperus esculentusدر گونه ( 2662) لی و همکارانهای مشابه یافته

ولی نتایج ما مغایر نتایج  د.باشمی Juncus articulatesو  Carex divisia hude ( در دو گونه2663)

یج ش با نتاتواند باعث مغایرت این پگوهدالیل زیادی میباشد. ( می2616محمد اسمعیلی و همکاران )

ای و در شرایط گلخانهرا  F.ovinaاثر برش بر گیاه  هاآن( باشد. 2616اسمعیلی و همکاران )محمد

از بوده است.  میدانیصورت مطالعات در حالی است که این پگوهش به بررسی کردند،کنترل شده 

های محمد عدم انطبا  نتایج این پگوهش با یافته و اختالف بین وزن توده زیرزمینی و هواییطرفی 

نیز مرتبط توان عالوه بر چرا به شرایط رویشگاه و عوامل اقلیمی را می( 2616) اسمعیلی و همکاران

خیزی و غیره رشد های مختلف و شرایط ناهمگن از نظر حاصلطوریکه اگر گیاهی در اقلیم. بهدانست

  (.2660توکلی و همکاران، ) های متفاوتی بروز خواهد دادالعملکند عکس

نظیر اکوسیستم پارامترهای مختلف تحت چرای مفرط دام واقع شود که وقتی مراتع نتیجه نهایی این

های موضوع در مدیریت پایدار اکوسیستماین تغییر خواهد کرد. تحت تأثیر چرا گیاهی نیز پوشش

رسد چرا که به نظر می ،مورد توجه قرار گیرد بایدتحت چرای دام از حیث حفظ توان بیولوژیک 

 بایدهای هوایی گیاهان هایی در کنار تالش جهت حفظ و توسعه بیوماس انداممدیران چنین اکوسیستم

جلوگیری از قهقرای اندام زیرزمینی گیاهان به عنوان عضو مولد در  ای به حفاظت وتوجه ویگه

های زیرزمینی دامچرا که میزان زیادی از ورودی مواد آلی به خاک مراتع از ان .اکوسیستم داشته باشند

مت باالیی زمین از قبیل چرا برروی مواد آلی بخش زیرین ثیر اختالالت قسأباشد و در نتیجه تمی

توان با اعمال مدیریت صحیح و متناسب با ن ترتیب مییبد .باشدخاک به صورت غیر مستقیم می

  منطقه مورد مطالعه به روند پایداری بیشتر مراتع کمک نمود.
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