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بررسی اثر چرا دام بر اندامهاي زيرزمينی گياهان در مراتع نيمهخشک منطقه اينچهبرون
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1دانشآموخته کارشناسیارشد مرتع داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان2،استاد گروه علوم مرتع دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان3 ،عضو هیاتعلمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
تاریخ دریافت1331/70/11 :؛ تاریخ پذیرش1333/12/22 :

چکیده
بومشناسان بیشتر به مقوله اندامهای هوایی گیاهی پرداخته و کمتر اندامهای زیرزمینی را مورد
مطالعه قرار دادهاند .از این رو پژوهش حاضر به بررسی اثر چرا دام بر عمق ریشه گیاهان در شرایط
چرا و عدم چرا در مراتع شوره زار اینچهبرون پرداخته است .برای این منظور پس از تعیین یک نقطه
مبدا به عنوان کانون بحران ،با استقرار پالتهای تصادفی در اطراف این کانون ،در امتداد ترانسکتهای
مستقر شده و به کارگیری روش شمارش دانگ ،محدودههای چرای (شدید و ثابت) تعیین گردیدند.
در داخل هریک از محدودههای چرای (شدید ،ثابت ،قرق) یک پالت تصادفی  177متر مربعی استقرار
و پس از انتخاب تصادفی  11نمونه داخل این پالت ،سطح تاج پوشش،ارتفاع بوته از سطح خاک ،وزن
تر اندامهای هوایی در صحرا اندازهگیری ،سپس با استفاده از حفر پروفیل پارامترهای مانند عمق ریشه
گیاهان ،وزن خشک و تر ریشههای گیاهان (گونه  )Halocnemum strobilaceumکه بیش از 07
درصد پوشش گیاهی منطقه را تشکیل میدهد برای هر یک از محدودههای چرای (قرق ،شدید ،ثابت)
تعیین گردیدند .پارامترهای برآورده شده ،در محدودههای چرای شدید ،ثابت و قرق مورد مقایسه قرار
گرفتند .نتایج نشان داد که؛ چرای مفرط و طوالنی مدت دام در منطقه مورد مطالعه ،باعث کاهش عمق
(گونه  )Halocnemum strobilaceumدر محدوده چرای شدید نسبت به محدوده بدون چرا ،گردیده

*نویسنده مسئولjankanlu87@gmail.com :
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است .از سوی دیگر؛ نتایج نشان دهنده کاهش وزن ریشهها در اثر چرای دام میباشد .به این ترتیب
نتایج حاصل ،بیانگر وجود ارتباط بین عمق ریشه گیاهان وچرای دام است.
واژههای کلیدی :عمق ریشه ،وزن ریشه ،چرای دام ،مراتع شورهزار (اینچهبرون)
مقدمه
مدیریت اراضی مرتعی مستلزم شناخت اجزا مختلف تشکیل دهنده آن میباشد که یکی از مهمترین
آنها پوشش گیاهی است (هولچک و همکاران .)1313 ،بومشناسان بیشتر به مقوله اندامهای هوای گیاه
و پاسخ آنها به شرایط محیطی و مدیریتی پرداخته و کمتر اندامهای زیرزمینی را مورد مطالعه نمودهاندد
(کوک و استابندیک .)1312 ،ریشهها به عنوان اندامهای زیرزمینی گیاه دارای وظدایف مهمدی هسدتند.
این اندامهای زیرزمینی به عنوان لنگرگاه گیاه بوده که شرایط استقرار گیاهان را فراهم میسازند .عالوه
بر این در جذب عناصر غذایی و آب که الزمه شکلگیری فرایند فتوسنتز هسدتند بسدیار اهمیدت دارد
(کوک و استابندیک .)1312 ،بخشی از تولیدات اولیه گیاهان در ریشهها ذخیره شده لذا نقش منبعی از
غذا برای گیاه را ایفا میکند (هولچک و همکاران .)1313 ،عالوه بدر ایدن رشدد ریشدههدا بدر رشدد
اندامهای هوای نیز موثر بوده بهطوریکه حتی در تنظیم برخی هورمدونهدای رشدد نیدز مدوثر هسدتند
(مککالیگتری و همکاران .)1312 ،این ارتباط موجب شده است تا در طول رشدد رویشدی افدزایش
توده هوای گیاهی در ارتباط با افزایش توده گیاهی ریشههدا باشدد (جدوتیمدالن اسدکی و همکداران،
 .)1330از دیر باز بیان شده است که رقابت بین گیاهدان در ارتبداط باسداختار و معمداری انددامهدای
زیرزمینی میباشد (انگل و همکاران1331 ،؛ گریمی .)1303 ،بدون تردید چرا دام عالوه بر تاثیری کده
میتواند بر توده گیاهی اندامهای هوای داشته باشد ،میتواند بر توده گیاهی زیرزمینی نیز موثر باشد .با
کاهش اندامهای زیرزمینی توانایی گیاه در جذب آب و مواد غذایی کاهش مییابد (ترنتون و همکاران،
1332؛ هیلد و همکاران2771 ،؛ هولچک و همکاران .)1313 ،ادامه این روند حذف گونههای مرغوب
از ترکیب گیاهی را به همراه خواهد داشت .چرا به هر اندازهای باشد باعث کاهش اندامهای سبزینهدار
گیاهی و یا به عبارت دیگر باعث کاهش سوخت و ساز مواد غذایی میشود ،در وهله اول باعث قطدع
رشد ریشه گیاهان بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک میشود و امکان نفدوذ ریشده بده اعمداق
خاک و استفاده از رطوبت طبقات زیرین خاک میسر نشده و باعث از بین رفتن گیاه میشود .چدرا بده
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هر صورت ی باشد خواه سبک یا سنگین و در هر موقعی از سال بر روی متابولیسم گیاه تاثیر محسوسی
دارد ،گیاهان بوسیله ریشههای خود که در طبقات سطحاالرض نفوذ کردهاند و به صورت رشتههای در
عمق مشخصی که بسته به نوع گیاه متفاوت میباشد باعث نگهداری و حفاظت خاک میشوند ،بدیهی
است تاثیر گیاهانی که ریشههای عمیق و بیشتری دارند در امر حفاظت خاک بیشتر از گیاهانی خواهدد
بود که ریشههای کم عمق و سطحی دارند ( .مقدم .)2771 ،واندیون )1313( 3بیدان داشدت؛ از بدین
رفتن تاج پوشش گیاهی از طریق لگدکوبی و مصرف دام مهمترین فاکتور مقاومت در برابر فرسایش را
از بین میبرد .او در ادامه گزارش خود عنوان کرد که اگر تراکم گیاهان ،ارتفاع و یا قطدر آنهدا کداهش
یابد؛ افزایش هدر رفت خاک برابر با مربع فداکتور کداهش یافتده اسدت .اکبرلدو و همکداران ()2712
گزارش کردند در شدتهای مختلف چرا در سه سایت ( مرجع ،کلید و بحرانی) اخدتالف معندیداری
بین سه منطقه برای گونه مورد بررسی  B. tomentellusاز لحاظ ویژگیهای بیوماس هدوایی ،ارتفداع،
قطر بزرگ تاج ،قطر کوچک ،یقه و ریشه وجود دارد ،بطوریکه افزایش شدت چرا باعث کاهش ریشه
گیاهان و سایر ویژگیهای گیاهان شده است .در خصوص اثر چرا بر وزن زنده ریشهها مطالعات نشان
داد ،که چرا ممکن است میزان توده گیاهی ریشه را کاهش داده (بیلیکا و همکداران1332 ،؛ بیونددومی
و همکاران1331 ،؛ هولچک و همکاران1313 ،؛ انگل و همکداران1331 ،؛ جامسدوپ1323 ،؛ واندگ،
2772؛ وینتر ،)2771 ،ویا حتی بددون تداثیر باشدد (مدک ندایگتون و همکداران1331 ،؛ میلچدانوس و
لئاروس1313 ،؛ پوچتا و همکاران2772 ،؛ واندرماریل ،تیتلیانو .)1313 ،با توجه به مطالب فدوق چدرا
ممکن است تاثیر مهمی در ساختار و عملکرد اکوسیستمهای مناطق خشک و نیمهخشک داشته باشد.
بدون تردید چرای دام عالوه بر تاثیری که میتواند بر توده گیاهی اندامهای هوایی گیداه داشدته باشدد
میتواند بر توده گیاهی زیرزمینی و رشد و توسعه ریشه نیز موثر باشد ،بررسیهای صدورت گرفتده در
مناطق اینچهبرون نشان میدهد که چرای مفرط دام به عنوان یک عامل ایجاد اغتشداش در ایدن منطقده
محسوب میشود .از سوی دیگر نتایج تحقیقات دانشمندان نشان میدهد .که چرای دام بر ریشه گیاهان
موثر است .از اینرو پژوهش حاضر به مطالعه بررسی چرا دام بر عمق ریشه گیاهان در مراتع شوره زار
اینچه برون پرداخته است.
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :منطقه مورد مطالعه جزء مراتع قشالقی استان گلستان بوده و معرف مراتع شور -
روی (هالوفیت) استان میباشد .نمونهبرداری برای این تحقیق ،در دو منطقه داخل قرق و خارج از
قرق اینچهبرون صوت پذیرفته است.
منطقه خارج از قرق ،در فاصله  27کیلو متری شمال گرگان و  21کیلومتری شمال آققال واقع شده
است و دارای عرض شمالی  30درجه و  0دقیقه و طول شرقی  12درجه و  23دقیقه میباشد .منطقه
قرق به عنوان منطقه شاهد مورد نمونهبرداری قرار گرفت .این منطقه از سال  1303توسط مرکز
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تحت حفاظت و قرق قرار دارد .ایستگاه تحقیقات
نباتات مرتعی اینچه_برون (منطقه قرق) در کیلو_متر  21جاده آسفالته آققال  -تنگلی ،در شمال محل
انشعاب جاده شوسه پاسگاه مرزی صوفیکم از این جاده و در  30درجه و  12دقیقه عرض شمالی و
 12درجه و  23دقیقه طول شرقی قرار گرفته است .ارتفاع متوسط اراضی این ایستگاه از سطح دریایی
آزاد حدود  -17متر و مساحت آن حدود  17هکتار می باشد (شکل  .)1میانگین بارندگی سالیانه (دوره
آماری  )1313-13در ایستگاه اینچه برون  111/1میلیمتر بوده و ریزش باران به طور عمده طی
ماههای آبان تا اردیبهشت و حداکثر آن در بهمنماه و برابر با  20/1میلیمتر میباشد( .شکل  )2به علت
این که خاکهای منطقه اغلب شور است ،پوشش نباتی طبیعیی منطقه را به طورعمده گیاهان مقاوم به
شوری و یا مخصوص شورهزار تشکیل میدهند.

شکل  -2منحنی آمبروترمیک منطقه اینچهبرون (بر اساس

شکل  -1موقعیت محدوده مورد مطالعه.

آمار ایستگاه اینچهبرون در دوره آماری )1131-1131
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روش نمونهگیري
از طریق بررسی و مشاهدات قبلی در منطقه ،یک آرام مرتعی1یا چاروای دامداری (محل استراحت
دام) که در نزدیکی 2محل قرق اینچهبرون واقع شده بود ،به عنوان کانون بحران؛ انتخاب گردید (شکل
 .)3سپس یک نقطه تصادفی در اطراف این آرام ،به عنوان نقطه مبدا برای استقرار ترانسکتهدا تعیدین
شد .در دو جهت غرب و شمال نقطه مبدا چند ترانسکت  17متری در امتداد یکددیگر مسدتقر شددند.
مختصات جغرافیایی (مکانی) ابتدا و انتهای هر ترانسکت توسط دستگاه موقعیت یاب جهانی 3به ثبت
رسید .با استقرار پالتهای دو متر در دو متر سایز پالتها متناسب با پوشش گیاهی منطقه و از طریق
سطح حداقل تعیین شده بود (حسینی )2770 ،با فواصل منظم ( 17متر) و در راسدتای هدر ترانسدکت؛
شمارش دانگها2در هر پالت انجام شد .با در نظر گرفتن محدوده داخل قرق به عنوان محدوده بدون
تاثیر چرا سه ناحیه فشار چرا شدید ،ثابت و محدوده بدون چرا (قرق) و در داخل هدر محددوده چدرا
یک پالت 177متر مربعی بطور تصادفی استقرار مییابد (شدکل  )2و در داخدل هدر پدالت اقددام بده
اندازهگیری قطر تاج پوشش تمام بوتههای مذکور در داخل پالت شده ،و سپس  11نمونه از بوتهها در
داخل هر پالت بطور تصادفی انتخاب و بعد از اندازهگیری قطر تاج پوشدش اقددام بده حفدر پروفیدل
گردید (شکل  )1و بعد از حفر پروفیل عمق و طول ریشهها و ارتفاع بوتهها از سطح خاک در صدحرا
اندازهگیری ودر فرمهای تهیه شده یادداشت گردیدند و پدارامترهدایی مانندد وزن خشدک و تدر ریشده
گیاهان ،وزن خشک و تر اندامهای هوایی بوته برای ارزیابی به آزمایشگاه منتقل شدند .استقرار پالت و
ترانسکت جهت نمونهبرداری تا فاصله ای انجام شد که در آن فاصله تقریبا گرادیان چدرا ثابدت شدد و
تعداد دانگ پس از کاهش شدید تقریبا حول عدد ثابتی نوسان داشت و پارامترهای اندازهگیری شده در
آن فاصله ،کمتر تحت تاثیر کانون بحران قرار داشتند .در جهت شمال نقطه مبدا نیز ،به همدین ترتیدب
نمونهگیری انجام شد .در مجموع؛ تعداد  11ترانسکت  11پالت در جهت غرب و  1ترانسدکت و 27
پالت در جهت شمال نمونه برداری گردیدند .و نمونه برداری در منطقه مورد مطالعده در آبدان مداه کده
رشد ریشهها کامل شده بودند انجام پذیرفت.
1- Livestock yard
 -2فاصله منطقه قرق از خارج قرق ،حدود  177متر می باشد.
3- Global Position System
 -2فضوالت دامی
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نمونهبرداری در سایر جهات باقی مانده؛ به دو علدت انجدام نشدد :اول اینکده ،دسدتیابی بده هددف
پژوهش ،نیازمند بررسی شدتهای متفاوت چرا بر عمق ریشه گیاهان در طول گرادیان چدرا (شدرایط
چرا و عدم چرا) بود؛ این مهم با نمونهبرداری از پدارامترهدای مدورد نظدر در یدک جهدت نیدز تدامین
میگردید و نیاز به تعیین محدوده بستهای که از طریق نمونهگیری در جهات مختلف جغرافیایی تعیدین
شده باشد ،نبود .ثانیا ،وجود موانع طبیعی و عبور جاده ،بهدلیل قطع گرادیان چرا ،امکان برداشت تعداد
کافی نمونه را در سایر جهات سلب مینمود.
چکیدهای از روش شمارش دانگ :این روش برای تخمین تعداد و تراکم دامهای چرا کننده از یک
عرصه مشخص مورد استفاده قرار گرفته است (دونوگ و ولف2770 ،؛ لندسبرگ و همکاران.)1332 ،
فرض قابل قبول در این روش این است که آثار باقیمانده دام در سطح مرتع میتواند به خوبی نشان
دهنده تاثیر دام بر مرتع و یا به عبارت دیگر تراکم دام در هر قسمت از مرتع باشد .پس از انجام این
مراحل و با تخمین حضور دام در سطح عرصه ،با استفاده از معادله مربوط میتوان به تعداد دام
چرا کننده از عرصه دست یافت .الزم به ذکر است که ،به علت اینکه در این تحقیق ،هدف نهایی از
محدودههایی چرا بوده است ،از آوردن معادالت خود داری شده است و استفاده از روش شمارش
دانگ تنها به منظور تعیین تراکم دام مورد استفاده قرار گرفته است.

شکل  -1انتخاب آرام مرتعی یا چاروای دامداری(در خارج از قرق)
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شکل  -4استقرار پالت  111متر مربعی و اندازه گیری سطح تاج پوشش
بوتهها (داخل فرق و خارج قرق)

شکل  -3اندازهگیری عمق ریشه (داخل فرق و خارج قرق)

آنالیز آماری دادهها :برای تعیین اثر چرا براندامهای زیرزمینی گیاهان در هر یک از محدودههای چرا
(قرق ،ثابت ،شدید) ،عمق ریشهها ،وزن خشک و تر ریشه گیاهان ،استفاده گردید .معنیدار بودن
اختالف بین هر یک از پارامتها فوق الذکر در هر یک از محدودههای چرا (ثابت ،شدید) ،از طریق
آزمون تجزیه واریانس  1تعیین شد .جهت مقایسه معنیدار بودن اختالف بین هر یک از محدودههای
چرا با یکدیگر ،آزمون حداقل اختالف معنیداری 2انجام شد (مصداقی.)1331 ،

1- ANOVA
)2- Least Significant Difference (LSD
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نتايج
براساس نمونهگیریهای انجام شده ،ابتدا محدودههای چرا متمایز (قرق ،ثابت ،شدید) تعیین ،سپس
پارامترهای اندازهگیری شده در دو محدوده (ثابت ،شدید) و محدوده بدون چرا (قرق) مورد مقایسه
قرار گرفتند .ابتدا منطقه نمونهبرداری شده (خارج از قرق) به دو محدوده چرا شدید و محدوده چرا
ثابت (محدوده با چرا کمتر) تفکیک شدند .بنابراین فاصله  7تا  217متری در جهت غرب آرام مرتعی
به عنوان محدوده چرا شدید و فاصله  217تا  177متری (در انتهای آخرین ترانسکت) در جهت غرب
آرام مرتعی ،به عنوان محدوده چرای ثابت در نظر گرفته شد (شاطری و سپهری.)1311 ،
عمق ریشه گیاهان :آمار توصیفی مربوط به این دادهها در جدول  1آورده شده اسدت .در ایدن جددول
مشاهده میشود که ،محدوده چرا شدید با میانگین  11/22سدانتیمتدر کمتدرین میدزان عمدق ریشده و
محدوده بدون چرا (قرق) با میانگین  21/13سانتیمتر بیشترین میزان عمق ریشه را داراست.
بررسی تغییرات عمق ریشه گیاهان در هر یک از سه محدوده مورد مطالعه ،از طریق به کارگیری
آزمون تجزیه واریانس صورت پذیرفت (جدول  .)2عمق ریشه گیاهی موجود در سه محدوده تعیین
شده؛ دارای اختالف معنیداری در سطح  7/33با یکدیگر میباشند .نتیجه آزمون  LSDنشان داد این
اختالف بین کلیه محدودهها با یکدیگر معنیدار است (جدول .)3
جدول -1آمار توصیفی دادههای مربوط به عمق ریشه گیاهان
محدوده مورد مطالعه

جمع (گرم)

میانگین (سانتیمتر)

ضریب تغییرات

محدوده چرای شدید

232

11/22

7/21

محدوده چرای ثابت

133

23/32

7/32

محدوده بدون چرا

223

21/13

7/20

جدول  -2نتایج آزمون تجزیه واریانس دادههای مربوط به عمق ریشه گیاهان
منبع تغییرات

مجذور مربعات

درجه آزادی

میانگین مجذور مربعات

sig

F

محدودههای چرا

331079012

2

220119301

.777

209311

خطا

1332339311

21

22319112

واریانس کل

2121079220

20
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جدول  -1میزان درصد خطای برآورده شده ( )Pدر آزمون حداقل اختالف معنیداری ( )LSDبین محدودههایی چرا
محدوده مورد مطالعه

محدوده چرای شدید

محدوده چرای ثابت

محدوده بدون چرا

محدوده چرای شدید

7

* 77/7

* 77/7

محدوده چرای ثابت

*

7

محدوده بدون چرا

77/7
7

اعداد جدول در سطح  31درصد معنی دار هست

وزن تر ریشه :آمار توصیفی مربوط به این دادهها در جدول  2آورده شده است .در این جدول مشاهده
میشود که ،محدوده قرق با میانگین  112/1گرم بیشترین میزان عمق ریشه و محدوده با چرا شدید با
میانگین  22/13گرم کمترین میزان عمق ریشه را داراست.
بررسی تغییرات وزن تر ریشه گیاهان در هر یک از سه محدوده مورد مطالعه ،از طریق به کارگیری
آزمون تجزیه واریانس صورت پذیرفت (جدول )1وزن تر ریشه موجود در محدوده بدون چرا (قرق)
با محدوده خارج از قرق اختالف معنیداری داشتند ،و بین محدوده چرا ثابت و شدید اختالف
معنیداری مشاهده نشد (جدول .)2
جدول  -4آمار توصیفی دادههای مربوط به وزن تر ریشه
جمع (گرم)

میانگین (گرم)

ضریب تغییرات

محدوده مورد مطالعه
محدوده چرا شدید

232

22/13

7/00

محدوده چرا ثابت

1132

11/11

7/0

محدوده بدون چرا

2232

112/1

7/13

جدول  -3نتایج آزمون تجزیه واریانس دادههای مربوط به وزن تر ریشه
درجه آزادی

مجذور مربعات

میانگین مجذور مربعات

sig

F

محدودههای چرا

2

33107/02

22011/31

7/77

17/13

خطا

21

133233/3

2231/122

واریانس کل

20

21210/322

منبع تغییرات
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جدول  -6میزان درصد خطای برآورده شده ( )Pدر آزمون حداقل اختالف معنیداری ( )LSDبین محدودههایی چرا
محدوده مورد مطالعه

محدوده چرا شدید

محدوده چرا ثابت

محدوده بدون چرا

محدوده چرا شدید

7

7/20ns

*7/77

محدوده چرا ثابت

*

7/77

7

7

محدوده بدون چرا
اعداد جدول در سطح  31درصد معنی دار هست

وزن خشک ریشه :آمار توصیفی مربوط به این دادها در جدول  0آورده شده است .در این جدول
مشاهده میشود که ،محدوده چرا شدید با میانگین  23/33گرم کمترین وزن خشک ریشه و محدوده
بدون چرا (قرق) با میانگین  01/33گرم بیشترین وزن خشک ریشه را داراست .بررسی وزن خشک
ریشه در سه محدوده مورد مطالعه (قرق ،ثابت ،شدید) ،از طریق بکارگیری آزمون تجزیه واریانس
صورت پذیرفت (جدول  .)1وزن خشک ریشه موجود در سه محدوده تعیین شده؛ دارای اختالف
معنیداری در سطح  /33با یکدیگر میباشند .نتیجه آزمون ( LSDحداقل اختالف معنیداری) نشان داد
که این اختالف بین کلیه محدودهها با یکدیگر معنیدار است (جدول .)3
جدول  -7آمار توصیفی دادههای مربوط به وزن خشک ریشه
جمع (گرم)

میانگین (گرم)

ضریب تغییرات

محدوده مورد مطالعه
محدوده چرا شدید

317

23/33

7/12

محدوده چرا ثابت

122

22/11

7/23

محدوده بدون چرا

1133

01/33

7/10

جدول  -3نتایج آزمون تجزیه واریانس دادههای مربوط به وزن خشک ریشه
درجه آزادی

مجذور مربعات

میانگن مجذور مربعات

sig

F

محدودههایچرای

2

27131/23

17210/02

7/777

3/32

خطا

21

20237/722

1723/110

واریانس کل

20

21721/21

منبع تغییرات
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جدول  -9میزان درصد خطای برآورده شده ( )Pدر آزمون حداقل اختالف معنیداری ( )LSDبین محدودههایی چرا
محدوده مورد مطالعه

محدوده چرای شدید

محدوده چرای ثابت

محدوده بدون چرا

محدوده چرای شدید

7

*7/77

*7/77

7

محدوده چرای ثابت
محدوده بدون چرا

*

7/77
7

بحث و نتیجهگیري
چرا دام عالوه بر کاهش اندامهای هوایی میتواند رشد و توسعه ریشهها را نیز تحت تاثیر قرار دهد
در این تحقیق این اثر چرا بر اندامهای زیرزمینی گیاهان در محدوده بدون چرا (قرق) و محدوده خارج
از قرق (ثابت ،شدید) مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد که در مورد عمق ریشه
گیاهان ،وزن تر و خشک ریشه و هم چنین کل توده گیاهی اندامهای زیرزمینی رویشگاه قرق و خارج
از قرق مهم بوده اند .و در هر سه مورد (عمق ریشه گیاهان ،وزن تر و خشک ریشه ،کل توده گیاهی
زیرزمینی) نمونهگیری در محدوده بدون چرا (قرق) بیش از محدوده تحت چرا دام بوده و هم چنین
محدوده با چرا ثابت بیش از محدوده چرا شدید بوده است .کاهش وزن زنده ریشه تحت چرا دام یا
در قالب برداشت دستی در گلدانها در مطالعات بسیاری گزارش گردیده است (عمر فاروق و همکاران،
2773؛ وینتر .)2771 ،در مقابل برخی از مطالعات اختالفی بین وزن زنده ریشهها در شرایط قرق و
چرا مشاهده نکردند (پوچتا و همکاران2772 ،؛ واندر ماریل ،و تیتلیانو .)1313 ،بیشک چرا نا متناسب
در طول زمان تعداد ،طول ،سطح و گسترش ریشهها را محدود میسازد ،که این اثرات در مورد
نهالهای (گیاهچه) جوان و خصوصا در اوایل فصل رویش بسیار شدیدتر است (انگل و همکاران،
 .)1331همچنین در مورد عمق ریشه ،وزن تر و خشک ریشه ،کل توده گیاهی اندامهای زیرزمینی
مشاهده گردید ،که تنها در شرایط قرق پارامترهای (عمق ریشه گیاهان ،وزن تر و خشک ریشه ،کل
توده گیاهی اندامهای زیرزمینی) افزایش داشته است .به عبارت دیگر قرق کمک مینماید تا گیاهان
بتوانند به وزن و عمق ریشه و وزن کل توده اندامهای زیرزمینی خود بیفزاید .این افزایش وزن ریشهها
را قادر می سازد تا در جذب آب و عناصر غذایی بهتر عمل کرده که نتیجه آن افزایش در توده گیاهی
اندامهای هوایی خواهد بود (هیلد و همکاران .)2771 ،در این زمینه (بارنز و همکاران1331 ،؛ سنیمان،
 )1331با بررسی توزیع ریشهها تحت چرا دریافتند ،ریشههای که دارای عمق زیاد هستند در واحد
وزن ریشه نسبت به ریشههای سطحی موثرتر هستند .بنابراین ارزش این ریشهها نباید دست کم گرفته
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شوند (ولسفون 1و تاینتون .)1333 ،2با در نظر گرفتن منطقه نمونهبرداری شده در قرق ،به عنوان
محدوده بدون چرا ،پارامترهای مورد بررسی و از جمله عمق ریشهها ،در سه محدوده مورد مقایسه
قرار گرفتند .بررسی آمار توصیفی مربوط به عمق ریشه گیاهان (جدول  )1بیانگر آن است که ،در
محدوده بدون چرا میانگین عمق ریشهها  21913تقریبا  2/1برابر میانگین عمق ریشه گیاهان موجود در
محدوده چرا شدید است؛ از این رو مشاهده میشود که بیشترین میزان عمق در محدوده بدون چرا و
کمترین میزان عمق در محدوده چرا شدید دیده میشود .همانطور که نتایج نیز نشان داد ،عمق ریشه-
های اندازهگیری شده در محدودههای مختلف (شدید ،ثابت ،قرق) دارای تفاوت قابل مالحظهای با
یکدیگر هستند .کاهش عمق ریشهها در محدوده چرا شدید به علت اینکه تاثیر حضور و در نتیجه
لگد کوبی شدید دام قرار داشته است ،کمتر از دو محدوده دیگر است.
کاهش عمق ریشهها در این محدودههای چرا فقط اجازه استفاده از آبها در الیههای سطحی خاک
را به گیاهان میدهد  ،و این نه تنها باعث افزایش حساسیت گیاهان به خشکسالی خواهد شد ،بلکه
ظرفیت عصاره مواد غذایی در خاک را کاهش داد ،ادامه این روند حذف پوشش گیاهی و تخریب
مراتع را در پی خواهد داشت سنیمان ( .)2777در حالی که نتایج این تحقیق مشابه سنیمان ()2771
نشان میدهد که کاهش پوشش گیاهی در مرتع تخریب شده منجر به کاهش و از بین رفتن ریشهها
میشود .از سوی دیگر یکی از پارامتهای مهم ریشه گیاهان ،وزن زنده ریشه گیاهان میباشد ،مطالعه
توده زیرزمینی گیاهی در این تحقیق نشان داد که چرا دام بر وزن زنده ریشهها مؤثر بوده ،وزن زنده
ریشهها در محدوده چرا شدید به علت تاثیر حضور و لگدکوبی دام در این محدوده چرا بسیار کمتر از
محدوده بدون چرا بوده ،بطوریکه میانگین وزن تر ریشه در محدوده بدون چرا با  11/21گرم حدود
 391برابر محدوده با چرا شدید است .توده ریشههای ضخیم در داخل قرق بسیار بیشتر از خارج قرق
بوده است .در محدوده قرق ریشهها نازک عموما دارای طول عمر کمتری بوده و میتوانند به
ریشههای ضخیم تبدیل شوند.
به نظر میرسد شرایط قرق و گذشت زمان ضمن تسریع این تبدیالت موجب افزایش توده گیاهی
ریشههای ضخیم شدهاند (واندرکریفت و همکاران .)2772 ،همچنین مشاهده افزایش وزن ریشهها در
داخل محدوده بدون چرا میتواند دلیلی دیگری بر این ادعا باشد .با این وجود بخش اعظم ریشهها در
1- Wolfson
2- Tainton
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محدوده بدون چرا در طبقات سطحاالرض نفوذ کرده بودند .این ریشهها نقش بسیار مهمی در جذب
آب و مواد غذایی (دوگی ،)1323 ،جذب کربن (هندریک و همکاران ،)1333،و همچنین فعالیت
اکوسیستمها (باردگیت و همکاران1333 ،؛ دردائو و جاکسون )2777 ،بازی میکنند .منطقه اینچهبرون
یکی از مراتع شوره زار استان گلستان است ،عدم برخورداری از مدیریت مناسب ،چرای مفرط و در
عین حال طوالنی مدت که در طی چندین سال به وقوع پیوسته است ،باعث ایجاد حالت پسرونده و
وضعیت فقیر در این مراتع گشته است؛ عالوه بر آن تداوم لگدکوبی و چرا دام بر تاثیر خشکسالی،
عوامل طبیعی و فرساینده افزوده و منجر به کاهش پوشش گیاهی و کاهش عمق ریشه گیاهان گشته که
این کاهش با میزان چرا افزایش مییابد .افزایش فشارهای محیطی (چرا دام) کاهش ارتفاع پوشش
گیاهی را به دنبال داشته ،و منجر به کاهش اندامهای سبزینه دار گیاهی و یا به عبارت دیگر باعث
کاهش سوخت ساز مواد غذایی میشود .در وهله اول باعث قطع رشد ریشه گیاهان بخصوص در
مناطق خشک و نیمه خشک می شود و امکان نفوذ ریشه به اعماق خاک و استفاده از رطوبت طبقات
زیرین خاک میسر نشده و باعث از بین رفتن گیاه میشود (مقدم.)2771،
نتیجهگیري نهايي
مراتع شور و قشالقی استان گلستان از مراتع قشالقی میباشد و فصل چرا آن از اواخر آبان شروع
و تا آواخر فروردین ماه میباشد .در این فصل مفیدترین گونه از نظر درصدد پوشدش ،ارزش غدذایی،
خوشددخوراکی و همچنددین مقاومددت بدده شددوری آب زیرزمینددی بدداال را دارد گوندده Halocnemum

 strobilaceumمیباشد لذا با توجه به اهمیت گونه  Halocnemum strobilaceumدر تامین علوفه پائیز
و زمستان ،دارا بودن بیشترین پوشش نسبی مراتع منطقه اینچهبرون (بین  17تا  07درصد) ،حفاظت از
گونههای خوشخوراک مانند گونه  Puccinellia distansدر داخدل تداج پوشدش خدود ،ایجداد محدیط
مناسب برای زیست حیوانات و پرندگان و همچنین نقش حفاظت خاک با جلوگیری از فرسایش بادی،
الزم است در مدیریت مراتع اینچه برون به پتاسیلهای بدالقوه و بالفعدل ایدن گونده توجده شدود و از
تخریب رویشگاههای آن با تغییر کاربری ،بوتده کندی جهدت تدامین سدوخت دامدداران و فشدار چدرا
جلوگیری شود.
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