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در مطالعات مربوط به اثر چرای دام بر گیاهان مرتعی ،خصوصیات اندامهای هوایی و زیرزمینی باید به طور همزمان بررســی شوند.
به همین دلیل با مطالعهای در منطقه حفاظت شــده بیجار ،تاثیر شدتهای مختلف چرایی بر بیوماس گیاهی گونه مرتعیFestuca
 ovinaو رابطه بین بیوماس اندام هوایی و زیر زمینی مورد بررسی قرار گرفت .پس از تعیین سه منطقه نمونهبرداری شامل منطقه
قرق ،منطقه چرای متوســط و منطقه چرای سنگین به عنوان تیمارهای مختلف چرای دام (درمجاورت یکدیگر) و با در نظر گرفتن
خصوصیات توپوگرافی یکســان تیمارها ،نمونهبرداری از پوشش گیاهی در هر سه تیمار به روش تصادفی -سیستماتیک در قالب
 20پالت  1×1متر مربعی و در طول  2ترانسکت عمود بر یکدیگر به طول 100مترانجام شد .به منظور تعیین رابطه احتمالی میان وزن
بیوماس اندام هوایی و اندام زیرزمینی در هر یک از تیمارها ،از رگرســیون خطی ساده استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با نرم
افزار  ، SPSSمقایســه دادهها در سه تیمار از طریق آزمون تجزیه واریانس یکطرفه و میانگین صفات مورد بررسی با آزمون دانکن
مقایسه شدند .نتایج نشان داد که رابطه رگرسیونی معنیداری بین بیوماس اندام هوایی و زیر زمینی این گونه در تیمارهای مختلف
چرایی برقرار است .همچنین با افزایش شــدت چرای دام سهم نسبی اندام هوایی کاهش و بر سهم نسبی اندام زیرزمینی افزوده
شده است .سهم نسبی بیوماس اندام هوایی از بیوماس کل در تیمارهای قرق ،چرای متوسط و چرای سنگین به ترتیب 61/6 ،63/0
و  67درصد و سهم اندام زیرزمینی  38/5 ،37/0و  33درصد برآورد گردیده است نتایج بیانگر آن است که چرای دام باعث ایجاد
اثر معنیدار کاهشــی بر بیوماس اندام هوایی و زیرزمینی شده است .چرای شدید و چرای متوسط به ترتیب به میزان  83/1و 51/1
درصد نسبت به منطقه قرق بیوماس اندام زیر زمینی را کاهش دادهاند .هم چنین در بیوماس کل این گونه بین دو تیمار چرای شدید
و چرای متوســط اختالف معنیدار مشاهده نشد اما نسبت به تیمار قرق تفاوت معنیدار داشتهاند .میزان بیوماس کل در تیمارهای
قرق ،چرای متوسط و چرای شدید معادل  288/5 ،672/7و  101/5کیلو گرم درهکتار برآورد شده است.به طور کلی تحت شدتهای
مختلف چرایی کاهش محسوســی بر بیوماس اندام هوایی و بهویژه بیوماس اندام زیر زمینی گونه مذکور داشته است .این امر توجه
مدیران اکوسیستمهای مرتعی را در جهت حفاظت خاک و جلوگیریی از قهقرای این گونه مهم مرتعی ضروری میسازد.
کلمات كليدي:شدت چرا ،قرق ،Festuca ovina ،بیوماس اندام هوایی ،بیوماس اندام زیرزمینی ،بیجار ،کردستان

(پژوهشوسازندگی)
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Evaluation of aboveground and below ground biomassof Festuca ovina in different Grazing intensities in
protected area of Bijar
By: H. Joneidi, University of Kurdistan (Corresponding Author). S. Amani, University of Kurdistan. P. Karami,
University of Kurdistan.
In studies of the effects of grazing on pasture plants, shoots and underground properties should be checked
simultaneously.So the impact of different grazing intensities on the biomass of Festuca ovina species and the
relationship between shoot and root biomass examined in Bijar protected area.After determining three grazing
treatments with similar topographic characteristics, sampling of vegetation was done in random- systematically
using 1 × 1 m plots within the 2 transects with 100 m in each treatments. Linear regression was extending to
determining the relation between aboveground biomass and belowground biomass in each treatment. Statistical
analyses were conducted by ANOVA. The result showed strong linear relationships between aboveground and
belowground biomass in all the treatments. In addition with grazing intensity, relative contribution of aboveground
biomass and belowground biomass were decreased and increased respectively. Relative proportion of aboveground
biomass was significantly more in heavy grazing (67%) than both none and moderate grazing treatments (63% and
61.5% respectively). In addition relative contribution of belowground biomass was lower in heavy grazing treatment
(33%) and it was 38.4 and 37.0% for moderate and none grazing treatments. The results indicate that grazing caused
a significantly reduced effect on shoots and underground biomass.Heavy grazing and light grazing reduced below
ground biomass (83.1 and 51.1%) compared to the none grazing area. Total biomass in grazed treatments, moderate
grazing and heavy grazing was estimated at 69.7, 64.3 and 48.1 kg/ha. In general, different intensities of grazing
effects on shoot biomass decreased, especially underground organs of this species. It is essential for administrators
to protect the soil and prevent the death of this important species.

Keywords: Grazing intensity, Grazing enclosure, Festuca ovina, Belowground biomass, Aboveground biomass,
Beiger, Kurdistan

 رشد گیاه در اثر چرا متوقف میشود که مدت توقف بستگی.میشــود
 شرایطمحیط و مرحله رویشی گیاه،به شدت برداشت اندامهای هوایی
.)2005 ،Moghadam(خواهد داشت
اثرات کوتاه مدت چرا با شــدتهای متفاوت بر گیاهان میتواند مفید
 مضر (کاهش و یا از بین رفتن توان،)(افزایش ســرعت رشــد گیاهان
.) 1994 ،و همــکارانReece(بیولوژیــک گیاه) و یا بی تاثیر باشــد
 قطع ســاقههای حامــل گل (مرحله قبل از،چرای دام به دو صورت
رســیدن بذر) و تاثیر بر تکثیر غیر جنســی و اندامهای ذخیره کننده
(ریزوم و اســتولون) میتواند یر روی گیاهان تاثیر منفی داشته باشد
) طی تحقیقی2013( و همکارانJoneidi .)2005 ،Moghadam(
در درمنهزارهای مراتع ســمنان بیان کردند که رابطه مستقیمی بین
شــدت چرا و کاهش بیوماس اندام هوایــی و زیر زمینی گونه بوتهای
 همچنین اذعان داشتند که رشد و توسعه.درمنه دشــتی وجود دارد
ریشه و اندام هوایی در مناطق با چرای سنگین نسبت به مناطق تحت
.چرای متوسط به شدت محدود شده است
) با بررسی چهار تيمار2010(  و همکارانMohammad Ismail
بــرش كم و تيمار شــاهد) بر دو گونه،  برش متوســط،(برش مكرر

)(پژوهشوسازندگی

مقدمه
مراتــع حــدود نیمی از خشــکیهای جهــان را تشــکیل میدهند
 مراتــع یکــی از مهمترین و با.) 2002 ، و همــکارانSchuman(
ارزشترین منابع میباشــد که میتواند نقش اساسی در جهت حفظ
.منابع آب و خاک داشته باشد
بوم شناسان بیشــتر به مقوله اندامهای هوایی گیاهان و پاسخ آنها به
شــرایط محیطی و مدیریتی پرداختهاند و کمتر اندامهای زیر زمینی
)2002  و همکارانJankanloeei( را مورد بررســی قرار دادهانــد
 باید، بنابرایــن در مطالعــات مربوط بــه اثر چرا بر گیاهــان مرتعی.
خصوصیــات اندامهای هوایی و زیر زمینی به طور همزمان بررســی
 مهمترین اثر دامهای چرا.) Abrahamian2012  وAjorlo( شوند
کننده بر روی علوفه بدون تردید برداشت برگهای گیاه در طول دوره
 چــرا به هر اندازهای.)Clements1997 وWatkin(چرا میباشــد
که باشــد به دلیل اینکه باعث کاهش اندامهای ســبزینهدار گیاهی و
 در مرحله اول و بصورت،همچنین کاهش تولید مواد غذایی میشود
موقتی می تواند ســبب اختالل در رشد اندامهای هوایی زیر زمینی و
در شــرایط ادامه چرای دام باعث از بین رفتن قســمتی از ریشه گیاه
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مرتعی در ســطح گلدانی گزارش دادند که در تيمار برش مكرر گونه
 ، Agropyron. elongatumوزن کل مــاده خشــك و وزن ماده
خشك ريشه 40 ،درصد كاهش پيدا كرده است ،این در حالي است كه
ميزان ماده خشك اندامهاي هوايي و ريشه گونه  Festuca ovinaدر
تمام تيمارهاي برش يكسان باقي مانده است .از سوی دیگر نتایج Li
و همکاران( )2004حاکی از تخصيص ماده خشــك بيشتري در ريشه
گونه  ،Cyperus esculentusتحت برداشت مکرر اندامهاي هوایی
میباشد .همچنین  Mohammad Ismailو همکاران ( )2010در
مورد دو گونه مرتعي  Carex divisaو Juncus articulatusبه
نتایج مشابهی دست یافتند )2009( Bunning .معتقد است ،تحت
چرای مداوم گراسها ،سیستم ریشهای آنها توسعه مییابد .همچنین
 Luciukو همکاران( )2000گــزارش دادند که بیوماس زیر زمینی
تحت فشار چرای دام افزایش مییابد.
برشهای متعدد قسمتهاي هوايي گياه میتواند سرعت رشد نسبي را
كم كرده و منجر به كاهش توليدات در گياهان شــود(Oesterheld
 .)1992اين كاهش عملكرد ميتواند در اندام هوایی(،Oesterheld
 1992و Ferraroو  )2002 Oesterheldو ریشــه( Benotو
همکاران  Moron Rois ،2009و همکاران Mohammad ،1997
 Ismailiو همکاران  )2009گیاهان مشــاهده شــود .از جهت دیگر
زمانی که تمام بیوماس قســمت باالیی به دالیلی از قبیل چرای بیش
از حد دام ،آتش ســوزی و غیره ازبین رفته باشد ،اختالالت بزرگی بر
روی مواد آلی کربنی قســمت زیرین زمین اتفــاق میافتد(Follett
و همــکاران  )2012( Rathjen .)2001نیــز ضمــن بررســی در
گراســلندهای اتیوپی بیان کردند که چــرای دام میتواند بر ترکیب
پوشش گیاهی مرتع ،تولید اولیه و نسبت اندام هوایی گیاهان به اندام
زیر زمینی در مرتع تأثیر مهمی داشته باشد.
مراتع ایران با وسعت  86میلیون هکتار وسیعترین عرصه حیاتی کشور
را شامل میشوند که بیش از  70درصد از این مراتع در ناحیه خشک
و نیمه خشک واقع شده است( Arzaniو همکاران .)2007 ،کاربری
عمومی این اراضی در کشور استفاده به عنوان چراگاه میباشد و چرای
بیش از ظرفیــت در این مناطق منجر به تغییــر درکمیت و کیفیت
پوشــش گیاهی و خاک و توسعه بیابانزایی شــده است ( Arzaniو
همکاران.)2007 ،
گونه  Festuca ovinaیا علف بره ،گیاهی ازتیره گندمیان با پراکندگی
وســیع در مناطق کوهستانی شمال و غرب کشور و در برخی مناطق
به صورت گونــه غالب تیپهای مرتعی میباشــد .علف بره به عنوان
گیاهی حفاظتی و علوفهای درجه  1مورد توجه میباشد(Moghimi
 .)2005 ،با توجه به پراکنش این گونه در مناطق کوهستانی کشور ،و
به واســطه تولید ریشههای فراوان ،توانایی باالی تولید بذر ،استفاده از
آن در توسعه و اصالح خاکهای ضعیف و جلوگیری از فرسایش خاک
بسیار مناسب است(.)1997 ، Dehghani
با توجــه به اهمیت علوفه ای و حفاظتی این گونه و حضور فراوان آن
در ترکیب گیاهی منطقه بیجــار و با توجه به اینکه منطقه مورد نظر
تحت مدیریت چرایی قرار داشته و تحقیقی نیز در این منطقه تا کنون
انجام نشــده ،لذا بررسی تاثیر شــدتهای مختلف چرایی بر بیوماس

(پژوهشوسازندگی)

گیاهــی و رابطه بین بیوماس اندام هوایی و زیــر زمینی گیاه مرتعی
 Festucaovinaدر منطقه حفاظت شــده بیجار اســتان کردستان
به منظور آگاهی از اثــرات احتمالی مدیریت چرا بر خصوصیات اندام
هوایــی و زیرزمینی این گونه مهم مرتعی امری الزم و ضروری به نظر
رسید.

مواد و روشها

معرفی منطقه مورد پژوهش
منطقه حفاظت شده بیجار در شمال شهرستان بیجار استان کردستان
و جنوب شرقی شهرستان تکاب قرار گرفته است .این منطقه با وسعت
 3200هکتــار از ســال  1349به عنوان منطقه حفاظت شــده اعالم
گردیده است و چرای دام در آن به کلی ممنوع می باشد .در مجاورت
این منطقه منطقهای تحت تیمار مدیریت چرا با رعایت ظرفیت مرتع
وجود داشــته و در فاصله نزدیکی از منطقه حفاظت شــده هیچ گونه
مدیریت و کنترلی صورت نگرفته و منطقه تحت چرای سنگین دام قرار
دارد .منطقه مــورد مطالعه با مختصات جغرافیایی˝ 36°.12´.9عرض
شمالی و ˝ 47°.51´.4طول شرقی،ارتفاع متوسط  1860متر از سطح
دریا و میانگین بارندگی ســالیانه  439/9میلیمتر میباشد که طبق
روش دومارتن اقلیم منطقه نیمه خشک است(.)2004 ، Amerifar
طبــق اندازه گیریهای انجام شــده در این تحقیق ترکیب گیاهی در
هر سه تیمار چرای دام با بیش از  90درصد ،گونهFestuca ovina
میباشد.
روش پژوهش
به منظور ارزیابی تاثیر شدتهای چرای دام بر کمیت بیوماس گیاهی
در منطقه حفاظت شــده (قرق) و مناطق همجوار اقدام به شناسایی
مناطق نمونهبــرداری با غالبیت گونه علف بــره()Festuca ovina
و تنوعی از شــدتهای چرایی شــد .در این بررســی با توجه به لزوم
یکســانی بودن تمامی خصوصیات توپوگرافی (شیب ،جهت و ارتفاع)،
اقلیم و خاک ،سه تیمار چرای ممنوع یا قرق ( 43ساله) ،تیمار چرای
متوسط(منطقه کنترل شده تحت مدیریت چرا با رعایت کامل ظرفیت
مرتع) و تیمار چرای سنگین(منطقه بدون کنترل و تحت چرای بیش
از ظرفیت مرتــع) در نواحی همجوار انتخاب شــدند.نمونهبرداری از
پوشــش گیاهی در هر ســه تیمار مورد مطالعه با توجه به نوع و نحوه
پراکنش پوشــش گیاهی و وسعت هر ســه تیمار به روش تصادفی-
سیستماتیک در قالب  20پالت  1×1متر مربعی و در طول  2ترانسکت
عمود بر یکدیگر به طول 100مترانجام شــد .ابعــاد پالتهای نمونه
برداری به روش حداقل سطح تعیین شد .طول ترانسکت نیز بر مبنای
وسعت منطقه نمونه برداری و با توجه به خلوص و یکنواختی پوشش
گیاهی تعیین گردید.
بــرای تعیین بیوماس اندامهای مختلف گیاهی ،اقدام به نمونه برداری
کامــل از اندام هوایی وزیر زمینی گونه گردید .با توجه به تنوع پایهها
از نظــر ابعاد ،در هر تیمــار تعداد حداقل  10پایــه گیاهی با تنوعی
از خصوصیات کمی انتخاب شــد .برای نمونــهبرداری از اندام هوایی،
پوشــش تاجی و طوقه تا ســطح زمین به طور کامل قطع شدند و در
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پاکتهای جداگانه قرار داده شــدند .نمونهبرداری از اندام زیر زمینی
هر پایه با توجه به عمق و توســعه عمودی و افقی ریشهها در خاک از
عمقهای  0 -50سانتیمتری انجام شد و تمامی ریشههای موجود در
پاکتهای مربوطه قرار گرفتند .در آزمایشــگاه نمونهها ابتدا شستشو
شــده ســپس در آون با دمای  75درجه به مدت  48ساعت به طور
کامل خشک و توزین شدند .به منظور تعیین رابطه میان بیوماس اندام
هوایــی و اندام زیر زمینی در هر یک از تیمارها ،از رگرســیون خطی
ســاده استفاده شد .معادالت بهدست آمده به طور جداگانه در هر یک
از تیمارها مالک برآورد بیوماس اندام هوایی و زیر زمینی پایهها درنظر
گرفته شد .تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار ، SPSSمقایسه دادهها
در سه تیمار از طریق آزمون تجزیه واریانس یکطرفه و میانگین صفات
مورد بررسی با آزمون دانکن مقایسه شدند.

نتایج

رابطه رگرسیونی میان اجزاء بیوماس
رابطه رگرســیونی میان بیوماس اندامهایی به عنوان متغیر مســتقل
و بیومــاس انــدام زیر زمینی به عنــوان متغیر وابســته بیانگر وجود
همبســتگی خطی ،مثبت و معنیدار در هر سه تیمار مطالعاتی قرق،
چرای متوسط و چرای شدید میباشد (جدول  .)1به همین علت برای
تخمین بیوماس اندام هوایی ،اندام زیر زمینی و بیوماس کل در واحد
سطح ،معادالت رگرسیونی در هر تیمار قابل استفاده میباشد.
سهم بیوماس اندام هوایی و زیر زمینی از بیوماس کل
به طور کلی با افزایش شــدت چرای دام از سهم نسبی بیوماس اندام
هوایی کاسته و بر سهم نســبی بیوماس اندام زیر زمینی افزوده شده
اســت به گونهای که ســهم اندام هوایی از بیوماس کل در سه تیمار
چرای شــدید ،چرای متوســط و قرق به ترتیب  61/58 ،62/99و 67
درصد و ســهم اندام زیر زمینی  38/42 ،37/01و  33درصد میباشد
(شکل .)1
بیوماس اندام هوایی
نتایج بیانگر اختالف معنیدار بیوماس اندام هوایی در تیمارهای چرای
ســبک و شدید نسبت به قرق میباشد .از طرفی چرای شدید و چرای
متوســط اختالف معنیداری را در میزان بیوماس اندام هوایی نشــان

ندادند .تیمارهای چرای شــدید و متوسط در مقایسه با قرق به ترتیب
به میزان  85/81و  62/27درصد کاهش بیوماس اندام هوایی را سبب
شده اند .اعمال شدتهای مختلف چرای دام بر گونه مورد ارزیابی در
تیمارهای قرق ،چرای متوسط و چرای شدید ،منجر به کاهش بیوماس
اندام هوایی ،به ترتیب معادل  174 ،450و  64کیلوگرم در هکتار شده
اســت که کمترین و بیشترین میزان به تیمارهای چرای شدید و قرق
اختصاص یافته است (شکل .)2
بیوماس اندام زیرزمینی
طبق شــکل  2با افزایش شــدت چــرای دام کاهش محسوســی در
بیوماس اندام زیر زمینی در هر دو تیمار چرای شدید و متوسط معادل
 83/07و  51/06درصد نسبت به منطقه قرق مشاهده شد .کمترین و
بیشترین وزن اندام زیر زمینی به ترتیب مربوط به تیمار چرای شدید
و قرق میباشــد .میانگین بیوماس اندام زیــر زمینی تحت تیمارهای
قرق ،چرای متوســط و شدید به ترتیب معادل 108/604 ،221/957
و  37/56کیلوگرم در هکتار برآورد شــده است که بیانگر اثر چشمگیر
چرای شدید بر کاهش بیوماس اندام زیر زمینی میباشد.
بیوماس کل
از نظر بیوماس کل بین دو تیمار چرای شدید و چرای متوسط اختالف
معنیداری مشاهده نشده اما با منطقه قرق تفاوت معنیدار داشتهاند.
چرای شــدید و چرای متوسط منجر به کاهش بیوماس کل به ترتیب
به میزان  84/91و  57/98درصد نســبت به قرق شــده است .مقدار
بیوماس کل در تیمارهای قرق ،چرای متوســط و چرای شدید معادل
 288/64 ،672/69و  101/48کیلو گرم درهکتار برآورد شــده است
(شکل .)2

بحث و نتیجهگیری:

نتایــج حاصل از این پژوهــش بیانگر ارتباط معنــیدار و مثبت بین
بیومــاس اندام هوایــی و بیوماس اندام زیر زمینی در هر ســه تیمار
چرایی میباشــد .چــرای دام منجر به ایجاد تغییــر در کمیت روابط
بین اندام هوایی و اندام زیر زمینی شــده است Olupot .و همکاران
( )2010با بررسی عملکرد بیوماس ریشه و ساقه گونه Microlanea
 stipoidesرابطه رگرسیونی خطی مثبت و معنیداری را پیدا کردند.

جدول -1خالصه نتایج آماری خصوصیات کیفی آب چاههای مورد مطالعه
شرح

متغیر مستقل
()X

متغیروابسته
()Y

رابطه رگرسیونی

R2

میانگین
مربعات

آزمون F

چرای شدید

وزن اندام هوایی
(گرم)

وزن ریشه
(گرم)

Y= 0/592 X

0/75

22/50

**13/78

چرای متوسط

وزن اندام هوایی
(گرم)

وزن ریشه
(گرم)

Y= 0/579 X

0/74

1022/40

**23/17

چرا نشده (قرق)

وزن اندام هوایی
(گرم)

وزن ریشه
(گرم)

Y = 0/451 X

0/63

4858/23

**17/84
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شکل  -1مقایسه اثر شدت چرای دام بر سهم بیوماس اندام هوایی ،اندام زیر زمینی از بیوماس کل

شکل -2مقایسه اثر شدت چرای دام بر بیوماس اندام هوایی و اندام زیر زمینی و بیوماس کل گونه فستوکا آوینا

همچنین  Joneidiو همکاران ( )2013با مطالعه اثر شــدت چرا بر
بیوماس گونه درمنه دشتی اذعان داشتند که چرای دام موجب ایجاد
تغییرات محسوســی در نوع رابطه اندام هوایی و زیرزمینی شده است.
بنابراین روابط رگرسیونی به دست آمده در هر ناحیه چرایی تنها قابل
تعمیم به کل جامعه گیاهی در همان منطقه خواهد بود.
طبق بررســی صورت گرفته ،اعمال شــدتهای مختلف چرای دام بر
 F. ovinaســبب کاهش سهم نسبی اندام هوایی نسبت به اندام زیر
زمینی شده است .برداشت بخشهای هوایی گونه فستوکا آوینا تحت
چرای متوسط باعث میشــود که تخصیص ماده خشک تولیدی گیاه
بیشتر به سمت جبران اعضای از دست رفته گیاه هدایت شود .احتماال
بدین دلیل اســت که جبران آن در مرحله اولیه برداشت قابل جبران
است اما با افزایش شدت چرای دام جبران این نقیصه برای گیاه قابل
جبران نمیباشــد ( Mohammad Esmaeiliو همکاران.)2009 ،

(پژوهشوسازندگی)

این موضوع نشــانگر حساســیت باالی اندام زیر زمینــی این گونه به
چرای دام میباشــد که توجه مدیران اکوسیســتمهای مرتعی را در
جهــت حفاظت خاک و جلوگیریی از قهقــرای این گونه مهم مرتعی
ضروری میسازد.
نتایج بررســی حاکی از آن اســت که اعمال شدتهای مختلف چرای
دام،کاهش چشــمگیری بر بیوماس انــدام هوایی و بیوماس کل گونه
مذکور داشتهاست .در واقع نتایج بیانگر آن است که اندامهای هوایی
 F. ovinaتحت چرای متوســط نیز واکنش محسوســی نشان داده
اســت .در این ارتباط Karamiهمکاران( )2010در مراتع ســارال
کردستان اذعان داشتند ،وزن اندام هوایی باالی سطح زمین در منطقه
قرق بیش از منطقه چرا شــده میباشد Rashtian .و Karimiyan
( )2012نیــز در بررســی گراسهای چندســاله poa bulbosaو
Stipa barbataدر مناطق اســتپی ندوشــن یزد بیان کردند که در
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شــرایط قرق ،تولید علوفه ،ارتفاع و درصد پوشش گونههای مذکور در
مقایسه با منطقه چرا شده افزایش یافته است.
در توجیه نتایج بدســت آمده در خصــوص کاهش بیوماس اندامهای
هوایی و زیرزمینی این گونــه بر اثر چرا باید گفت که با اعمال چرای
ســنگین ،تعدادی از پنجهها و ساقههای گیاه قطع میشود ،بنابراین،
برای جبران خسارت وارده ،درصدد ترمیم پنجهها و تولید پنجه جدید
برمیآید .از این رو با صرف مقدار زیادی از مواد ذخیرهای ،ســاقههای
جدید به وجود میآورد ،بنابراین ،رشــد سایر بخشها ،از جمله ساقه
و پنجههای موجود ،به تأخیر میافتد .این عمل ســبب کاهش مقدار
تولید سرپا و ریشه میشود( Painterو همکاران  Samtos ،1998و
 Burleson ،1978 Trlicaو همکاران)1982 ،
در بســیاری از اراضی چرایی ،قســمت اعظم بیومــاس گیاهان چند
ســاله در قسمت زیر زمین میباشد که بدنه پوشش گیاهی را تشکیل
میدهــد( )2001، Follettکه این موضوع اهمیت بیوماس اندام زیر
زمینی را نشــان میدهد .بر اســاس نتایج به دســت آمده به تناسب
افزایش شــدت چرا ،بیوماس اندام زیر زمینی F. ovinaکاهش یافته
است .تیمار چرای شدید نسبت به چرای متوسط میزان بیوماس اندام
زیرزمینی را به میزان  65/4درصد کاهش داده استJankanloeei .
و همــکاران ( )2010طی مطالعهای در مراتع شــورهزار اینچه برون
بیان کردند که چرای مفرط و طوالنی مدت دام ،کاهش عمق ریشــه،
بیوماس ریشه و تغییر خصوصیات ساختاری (تاج پوشش) در محدوده
چرای شــدید را نســبت به محدوده بدون چرا در پی داشــته است.
همچنیــن  Joneidiو همکاران ( )2013گــزارش دادند که چرای
سنگین دام منجر به کاهش محسوس بیوماس اندام زیر زمینی نسبت
به تیمار چرای سبک و قرق میشود که با نتایج حاضر مطابقت دارند.
 Mohammad Esmaeiliو همکاران( )2010اظهار داشــتند که
وزن خشــک اندام هوایی و ریشــه  F. ovinaدر چهــار تیمار برش
(برش مكرر ،برش متوسط ،برش كم و تيمار شاهد) یکسان بوده است.
همچنین عنوان کردند که گونه فستوکا آوینا در سطح گلدانی توانسته
اســت ماده خشك اعضاي ازدست رفته در پنج برش متوالي را جبران
كند که البته باید به این نکته توجه داشت که مکانیسم چرای طبیعی
با برداشــت مصنوعی و گلدانی متفاوت بوده و ممکن اســت گیاهان
واکنشهای متفاوتی را از نظر تولید بیوماس اندام هوایی و زیرزمینی
از خود نشــان دهند .به عنوان مثال برداشت بيشتر (چراي شديدتر)،
ســطوح فتوسنتزي گياه راكاهش داده و بسياري ازنقاط رشد را ازبين
ميبــرد .همچنین بر ميزان كوبيدگي خــاك ميافزايد و قابلیت نفوذ
آب و کاهــش تهویه خاک و افزایش جریان ســطحی خاک را در پی
دارد که مجموعه اين عوامل باعث کاهش تولید سرپا و قدرت گیاهی،
حذف گیاهان مرغوب مرتعی و همچنین فرسایش خاک در شدتهای
چرایی زیاد میگردند(.)2010،Mesdaghi
به طور کلی گونه مرتعی  F. ovinaتحت شــدتهای مختلف چرایی
کاهش چشــمگیری بر بیوماس اندام هوایی و بــه ویژه بیوماس اندام
زیر زمینی داشته اســت.بنابراین با توجه به اهمیت سیستم گسترده
ریشــهای گونه مذکور در حفاظت از خاک و جلوگیری از فرســایش
مراتع مناطق کوهســتانی و به منظور حفظ این گونه مرتعی نســبتا
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خــوش خوراک و پر تولید مرتعی کــه دارای نقش مهمی در تولید و
حفاظت مراتع دارد ،باید از چرای بیش از حد و شدید دام جلوگیری به
عمل آید ،که اگر این روند ادامه یابد منجر به حذف این گونه ارزشمند
از ترکیب گیاهی این مناطق خواهد شد
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