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چكيده
ه��دف از ای��ن تحقی��ق ،بررس��ی تأثیر ش��دتهای مختل��ف چرای دام ب��ر تغیی��رات زيس��تتوده و ت�لاش ب��ازآوری گونهه��ای  Festuca ovina L.و
 Alopecurus textilis Boiss.میباش��د .س��ه شدت چرایی (سبک ،متوسط و سنگین) با استفاده از روش  4عامله تعیین شد .در هر مکان  3اندازهگيري
نواري  50متری بهطور تصادفی مستقر و روی هر اندازهگيري نواري ده پایه از هرگونه انتخاب و نمونهگیری اندامهای هوایی و زیرزمینی در زمان گلدهی انجام
شد .بعد از تفکیک اندامهای زایشی و رویشی و توزین مادۀ خشک آنها در هر دو گونه ،دادهها به منظور بررسی عکسالعمل گیاه در مقابل چرا و مقایسۀ مکانها
نس��بت به اختصاص ماده خش��ک به اندامهای مختلف در گونههای مورد مطالعه ،با اس��تفاده از آزمونهای آماری تجزیه واریانس یکطرفه و توکـی در نرم افزار
 SPSS16تجزیه و تحلیل شدند .نتایج نشان دادند که شدتهای مختلف چرای دام بر زيستتوده کل و وزن (ساقه ،برگ ،ریشه ،گلآذین و زيستتوده هوایی)
و طول (ریش��ه ،گلآذین و ارتفاع هوایی) تأثیر معنی-دار داش��ته اس��ت ( .) p> 0 /01نتایج حاصل از رابطه رگرسیونی بین وزن کل و وزن ماده خشک گلآذین
گونهها نشان داد که با کاهش وزن کل گونههای تحت چرا وزن گلآذین نیز کاهش یافته و همبستگی بین آنها وجود دارد .تالش بازآوری (درصد وزن خشک
گلآذین به زيس��تتوده هوایی) نیز با افزایش چرا افزایش یافته اس��ت .در گونه  F. ovinaوزن گلآذین بهترتیب در منطقه چرای س��بک  ،2/38چرای متوسط
 1/91و چرای س��نگین 0/99گرم در متر مربع و در گونه  A. textilisنیز به همان ترتیب  2/58 ،3/15و  1/53گرم در متر مربع بهدس��ت آمدند .درصد تالش
بازآوری در گونه F.ovinaبهترتیب در ش��دت چرای س��بک ،متوس��ط و س��نگین برابر 19/77 ،16/44و 20/24درصد و در گونه  A. textilesنیز به همان
ترتیب17/74 ،16/93و 18/56درصد بهدست آمدند .در مجموع ،هر دو گونه در شدت چرای سنگین بیشترین میزان تالش برای بازآوری را دارند و سهم بیشتری
از منابع خود را به تولید مثل از طریق جنسی اختصاص میدهند.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effects of different grazing intensity on biomass
variation and reproductive effort of Festuca ovina L. and Alupecurus textilis Boiss. Three
- grazing intensics (light, medium and heavy) using the 4 factor method were determined. In
each site, 3 transects 50 meters long, were randomly established and on each transect 10 bunch
of species were selected and aboveground and underground sampling at the time of flowering
stage was sampled. After separation of reproductive and vegetative organs and weighing the dry
matter in both species, data for evaluating the reaction of plants against grazing and comparison
sites to dry matter to different organs in the studied species, one-way analysis of variance and
Tukey,s test were analyzed using SPSS16 software. The results show that different intensities
of grazing on the total biomass and weight (stems, leaves, roots, inflorescences, biomass) and
length (root, inflorescence and aerial height) have significant effect (P<0.01). The results of the
regression equation between the total weight and the weight of inflorescences dry matter showed
that by reducing the total weight of the species under the grazing, the weight of inflorescence is
also reduced and there are correlations between them. Reproductive effort (percent in florescence
dry weight ratio to the aboveground biomass) was also has increased by the increase of grazing
intensity. In F. ovina species, inflorescences weights were obtained 1.91 ,2.38 and 0.99 gr per
square meter for light, medium and heavy grazing, and in A. textilis species were 2.58 ,3.15 and
1.53 per square meter as the same as, respectively. Percent of reproductive effort were obtained
19.77 ,16.93 and 20.24 for light, medium, and heavy grazing in F. ovina and in the A. textilis species
were 17.74 ,16.93 and 18.56 as the same as, respectively. Thus, two species under the heavy grazing
intensity have the highest reproductive efforts and they allocate more their resource to sexual
reproduction.
Keywords: Grazing intensity, Reproductive, Alupecurus textilis Boiss., Festuca
ovina L., Ardabil Province
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بررسی تأثیر چرای دام برتغییرات...
مقدمه
ام��کان بازآوري و توليدمثل ،با توجه به ش��رايط محيطي ،الزمة ادامة نس��ل
هر موج��ود زنده اس��ت ( .)2005 ,Fenner and Thompsonيکي از
مهمتری��ن خصوصيات توارثي هر موجود زنده در طول زمان ،س��عي در بقاء و
امکان تجديد نس��ل اس��ت .هر گياهي که بتواند بهصورتي کارامدتر و مؤثرتر
فرايندهاي توليدمثلي خود را به انجام برساند در تصاحب آشيانهاي مربوط به
بومشناسي موفقتر از ساير رقبا عمل خواهد کرد (تاج بخش و قیاسی.)1387 ،
تالش بازآوری نس��بت وزن خشک بافت زایش��ی به کل ماده خشک قسمت
هوای��ی اس��ت( .)2005 ,Fenner and Thompsonمطالع��ات زیادی
رابطه بین بازآوری گونهها و میزان تخصیص منابع (سهمی از تمام منابع گیاه
شامل :تولیدات سوخت و ساز نوري یک گیاه که به بخشهای مختلف ریشه،
س��اقه و برگ اختصاص مییابد (تاج بخش و قیاس��ی )1387 ،یا ماده خشک
به س��ایر اندامها (زایشی و رویش��ی) با عوامل مختلف مثل شدت چرا ،شرایط
محیطی و غیره را بررسی کردهاند (  Austinو همکاران1983 ،؛ Wijnen
و هم��کاران1999 ،؛  Olivaو همکاران2013 ،؛ Mironchenkoand
 .)2014 ،,KozÅ‚Owskiگیاه��ان عکس العملهای متفاوتی را در مقابل
چرا از خود بروز میدهند .به طوری که محمداس��ماعیلی و همکاران ()2009
در بررس��ی دو گونه مرتع��ی گزارش کردند گونهه��ا واکنشهای متفاوتی در
مقابل چرا از خود نشان داده و حتی پاسخ بخشهای مختلف یک گیاه نسبت
به چرا یکس��ان نیس��ت .چاييچي و همکاران ( )1389بيان کردند با افزايش
ش��دت چرا ،درصد پوشش گندميان و بوتهايها كاهش ولی پهنبرگان علفي
افزايش يافته اس��ت .کهندل و همکاران ( )1389نتيجه گرفتند که شدت چرا
باع��ث افزايش زادآوری و درصد پوش��ش گياهان پهنب��رگ علفي و کاهش
گندميان و بوتهايها ميشود )1983( Kawano and Miyake .تالش
ب��ازآوري پنج گونه يکس��اله  Setariaاز تيره گندميان را بررس��ی و به اين
نتيجه رسيدند که تالش بازآوري پنج گونه ثابت بوده استWilisonand .
و )1989( Thompsonس��اختارهای تولیدمثلی و تعیین میزان بازآوری40
گونه از گندمیان را در ش��رایط گلخانهای بررس��ی و به این نتیجه رسیدند که
 50درص��د گندمیان با تخصیص مناب��ع ،تالش برای بازآوری داش��تهاند .بر
اساس نتایج آنها میزان تالش بازآوری در گندمیان دائمی در شرایط خشک،
کاهش داش��ته ولی در ش��رایط مرطوب بسته به شكل زیس��تی متفاوت بوده
اس��ت .به طوریکه گیاهان نيساگدار و س��اقه خزندهدار تالش برای بازآوری
کمت��ری داش��تهاند )2002( Hickman and Hartnet .در بررس��ی
تأثیر ش��دت چرا بر زيس��تتوده اندامهای هوایی ،بازآوری و وفور س��ه گونه
پهن برگ علفيبه این نتیجه رس��یدند ک��ه جوانهزنی و بازآوری تحت چرای
متوس��ط تا سنگین کاهش یافته و در هیچ موردی چرا باعث افزایش عملکرد
گونهها نش��ده و از طرفی وزن ریش��ه و زيس��تتوده نیز کاهش داشته است.
بر اس��اس گزارش آنها در گونه  Astere ricoidesزيس��تتوده ریش��ه
کاه��ش ،ولی در گونه  Amorpha canescensتغییری در زيس��تتوده
ریش��ه مشاهده نش��ده ،ا ّما کاهش در س��اقههای گلدار در این گونه مشاهده
ش��ده اس��ت Jianxiu .و همکاران ( )2005تأثیر چرا در مورد زيس��تتوده
هوایی ،زیر زمینی و تالش بازآوری رویشی و زایشی گونههای Potentilla
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 anserinaو Elymus nutansرا بررسی و گزارش کردند که گونه دوم
بیش��ترین زيستتوده هوایی ،زیرزمینی و تالش بازآوری را در چرای سبک و
متوس��ط و کمترین را در چرای سنگین داش��ته است .چرای مناسب منجر به
تالش بازآوری رویشی در گونه  Elymus nutansو چرای سنگین باعث
جایگزینی بازآوری زایش��ی به جای بازآوری رویش��ی ش��ده و ذخیره ریشه با
افزایش چرا کاهش معنیداری نشان داده است Yamamora.و همکاران
( )2007نیز بیان نمودند که فش��ار چرا در مورد رش��د رویش��ی و زایشی تأثیر
بسزایی دارد .ساسانیفر و همکاران ( )2013در مطالعه توان بازآوری و تعیین
زيس��تتوده  5گونه گیاهی گزارش کردند که بیشترین ارتفاع ،طول گلآذین،
زيستتوده هوایی و بیش��ترین توان بازآوری مربوط به گونه Agropyron
 giganteaو کمتری��ن مربوط به گونه  Agropyron cristatumبوده
اس��ت .میزان تخصی��ص منابع به اندامهای مختلف میتواند ناش��ی از توارث
گون��ه بوده و یا مربوط به ش��رایط زیس��تگاهی گونه باش��د .راهبرد گیاهان
برای اختصاص بازآوری متفاوت اس��ت (تاج بخش و قیاس��ی .)1387 ،بعضی
گیاهان به طور توارثي س��عی در اختصاص منابع به اندام-های زایش��ی دارند
و برخی دیگر بس��ته به ش��رایط زیس��تگاه خود ،منابع را به اندامهای مختلف
تس��هیم میكنن��د (Li and ,.2005 ,Fenner and Thompson
 .)2007 ,Xiaoدر تحقیق��ی )1974( Solbrign and Simpson
نش��ان دادند که در محیط تخریب ش��ده در مقایس��ه با تخریب کمتر ،مقادیر
بیشتری به بازآوری اختصاص داده میشودFenner and hompson .
( )2005نیزگ��زارش کردن��د میزان تخصی��ص تولیدمثلی به مق��دار تخریب
زیس��تگاه بس��تگی دارد و زیس��تگاههای ب��ا درج��ات باالی تخریب س��هم
بیش��تری را از منابع را به تولید مثل اختصاص میدهند .میرحس��ینی دهآبادی
( )1373ب��ا مطالعه گون��ه  Medicago sativaبیان ك��رد که تنشهای
محیطی عواملی هس��تند که تالش ب��ازآوری را افزایش میدهن��د .بنابراین،
محیطه��ای ناپایدار باعث میش��وند ک��ه گیاهان بذر بیش��تری را تولید کنند
(.)1981 ، Marks and Prince
گونههای  Festuca ovina L.و Alopecurus textilis Boiss.از
گونههای غالب مراتع سبالن که گونه اول در  15نوع از  18نوع سبالن جزء
گونههای غال��ب و گونه دوم نیز در چندین نوع جزو گونههای غالب و همراه
میباش��د (جوانش��یر1367 ،؛ قربانی و همکاران1392 ،؛ شریفی و همکاران،
 .)1392نظام ریش��هی این گونهها همانند یک توری تمام ذرات ریز و درشت
خاک را در خود حفظ مینماید و در مهار فرس��ایش دامنههای ش��یبدار مؤثر
میباش��ند .با توجه ب��ه ارزش علوفهی و حفاظتی این گونهها ،مناس��ب برای
برنامههای اصالح و احیاء مراتع میباشند (آذرنیوند و زارعچاهوکی .)1389 ،از
ویژگیهای این گونهها سازگاری زیاد با شرایط محیطی مختلف مانند مقاومت
به سرما ،خش��کی ،یخبندان و اراضی سنگالخی میباشد و از با ارزش-ترین
گندمیان کوهس��اری هس��تند (مقیمی .)1384 ،در مجم��وع گونههای فوق با
توجه به خصوصیات حفاظت خاک ،تولید علوفه و خوشخوراکی ،و همچنین با
توجه به گستردگی وسیع و سازگاری آنها با شرایط اقلیمی منطقه از اهمیت
باالیی در ترکیب فعلی پوش��ش گیاهی مراتع س��بالن و در اصالح و توس��عه
مرات��ع این منطقه میباش��ند (جوانش��یر1367 ،؛ قربانی و هم��کاران1392 ،؛
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ش��ریفی و همکاران .)1392 ،اما اطالعات کاربردی مانند تغییرات زيستتوده
و تخصیص منابع در ارتباط با این گونهها بس��یار محدود میباش��د .بنابراین،
هدف از این تحقیق بررسی تأثیر شدتهای مختلف چرای دام در مورد تالش
بازآوری و مقایس��ۀ میزان تالش بازآوری گونۀهای مورد نظر در ش��دتهای
مختلف چرا میباشد.
مواد و روشها
منطقه و مکانهای مورد مطالعه
منطق��هي م��ورد مطالعه دامنههای جنوبش��رقی س��بالن (در نيمرخ خاك
ارتفاعی پیس��ت اس��کی آلوارس) در مح��دوده جغرافیایی بی��ن  47° 45تا
 48° 23ط��ول ش��رقی و  37 °51تا  38°15عرض ش��مالی در محدوده
ارتفاعی بین  1650تا  3200متر از سطح دریا میباشد (شکل .)1بر اساس آمار
ایستگاههای هواشناس��ی اطراف و شيب استخراجی ،بارندگی متوسط سالیانه
بی��ن  395ت��ا  690میلیمتر و دمای متوس��ط آن حدود  9درجه س��انتیگراد
میباش��د (قربانی و همکاران .)1392 ،اقلیم منطقه بر اس��اس روش دومارتن
خشك سرد است .با توجه به بازدیدهای میدانی و با استفاده از مطالعات انجام
1

1

1

1
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شده (جوانشیر1367 ،؛ قربانی و همکاران1392 ،؛ شریفی و همکاران)1392 ،
در منطقه سه مکان اولیه با وضعیت فقیر ،متوسط و خوب انتخاب شد .سپس
با اس��تفاده از روش چهار عامله بررس��ی وضعیت انجام و عرصههای با شدت
چرایی س��نگین ،متوسط و سبک نهایی و تعیین شد (جدول  .)1در حد امکان
مکانها به گونهای تعیین شدند که از نظر شرایط مربوط به بومشناسي ارتفاع،
ش��یب ،جهت ،تقریب ًا همگن و یکنواخت باش��ند .نوع گیاهی غالب بر اس��اس
درصد پوش��ش تاج��ی در مکانهای انتخاب ش��ده Festucaovina L.,
.Alopecurustextilis Boiss., Carexdivisa Hudsمیباش��د
(ش��ریفی و هم��کاران .)1392 ،در ترکی��ب گیاهی منطق��ه گونههای غالب
)Alyssum desertarum Stapf.,.Agropyron repens (L.
P. BeauvThymus kotschyanus Boiss., Verbascum
gossypinum M.B.,,Poa spp.,Myosotis scorpioides
 .Lو غیره انتش��ار دارند (جوانشیر1367 ،؛پناهی و تیمورزاده1389 ،؛ قربانی و
همکاران1392 ،؛ شریفی و همکاران .)1392 ،در جدول  1فهرست گونههای
همراه هر مکان نمونهبرداری ارائه شده است.
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...بررسی تأثیر چرای دام برتغییرات
ٌ مشخصات مکانَای اوتخاب شذ-1جذيل
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ىکاف اكؿ

ىكعنات ىکافُا

ىحّؿط
ظّب
ضؿیف
°
''
°
''
°
38 19' 41
38 19' 23
38 19' 21''
47° 51' 02''
47° 51' 40''
47° 51' 00''
رؿی-نّىی
رؿی-نّىی
رؿی-نّىی
500-600
450-550
550-650
2700جا2600
2650جا2500
2800جا2600
30-20
40-30
30-20
6/5  جا5/5
7/5  جا6/5
5/5  جا4/5
7/1
7/4
7/2
زیاد
ىحّؿط جا زیاد
زیاد
زٍّب قؼكی
زٍّب قؼكی
زٍّب قؼكی
Dactylis glomerata L.
Alyssum
Astragalus
subsp. Glomerata.,
paralipomenus Bunge.,
desertarum
Stapf.,
Lotus corniculatus L.,
Artemisia aucheri Boiss.,
Senecio vernalis Artemisia austriaca Jacq., Onobrychis cornuta (L.)
Waldst & Kit.,
Desv. subsp. Cornata.,
Centaurea elbrusensis
Poa araratica Trautv.
Boiss. &
Dactylis
Medicago lupulina L.,
glomerata L.
Bushse.,Verbascum
Agropyron
repens (L.) P.
subsp.,
gossypium. M.B. Senecio
Beauv., Festuca sulcata
Centaurea
vernalis Waldst & Kit.,
(Hack.) Beck.,
elbrusensis
Alyssum desertarum
Boiss. &Bushse.,
Agropyron
imbricatum
Stapf., Festuca
(M.
B.)
Roem.
& Schut.,
Poa araratica
sulcata(Hack.) Beck.,
Trautv.,
Alyssum desertarum
Onobrychis cornuta (L.)
Stapf., Senecio vernalis
Papaverorientale
Desv. subsp., Thymus
L.,
Waldst & Kit., Potentilla
kotschyanus Boiss.,
argentea L.,
Agropyron repens (L.) P.
Plantago atrata Hoppe.,
Beauv.,
Thymus kotschyanus
Boiss., Verbascum
gossypium M.B
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كضؿیث
ؾؼض زغؼافیایی
ظّؿ زغؼافیایی
ةافث ظاؾ
)ةارٌغگی (ىیهیىحؼ
)ارجفاع (ىحؼ
)قیب (درمغ
)دىا (درزَ ؿاٌحیگؼاد
pH
ؾيق ظاؾ
زِث زغؼافیایی
گٌَُّای ُيؼاق
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شماره  ،115پژوهش های آبخیزداری ،تابستان 9۶

شکل  -1مًقعیت اوذازٌگیری وًاری ومًوٍبرداری دراطراف پیست اسکی آلًارس در ريی تصًير ماًَارٌای
ريشتحقیق

توزیع یکنواخت آنها در س��طح
های
ؿتک) ،گونه
(چؼایتصادفی
ةؼ ىتٍای ةازدیغُای ىیغاٌی ؿَ ىکاف ىؼجؿی ةا كضؿیثُای ظّبتوزیع
روشتحقیق
عدم(چؼای
مطالعهكوفلیؼ
موردىحّؿط)
(چؼای
ىحّؿط
ماهیت تحقیق که باید پایههای
چؼاییبا ةاتوجه
همچنین
برداری و
جّنیغ نمون
گیؼینهای
ةؼای اٌغازقمکا
(چرای
های خوب
وضعیت
مرتعي با
بر مبناي بازديدهاي ميداني
جّزَبهةَ ٌّع
ُؼ ؿعش
اكنیَهىؼجؽ در
اٌحعاب قغ.
جؿییً ك
چِار ؾاىهَ
م��کان ركش
س��هاؿحفادق از
زیاد) ةا
1392؛پایههای انتخاب شده حالت
ُيکاراف ،اینکه
كؼةاٌیم كیش��د ،و
انتخاب
ارزیابی
برای
گونهها
1367؛
زّاٌكیؼ،
ىعانؿَ (
چهارىٍعلَیازىّرد
قغق در
ىعانؿات ازاٌساـ
فقیر پؼاکٍف
متوسط)كوانگّی
س��بک) ،متوسط (چرای پّقف
روش
گیاُافباك استفاده
(چرای زیاد)
ىٍاؿب
روش یک
كعؿَُای
داش��تهقغق
ُای اٌساـ
 )1393ك ةازدیغ
ُيکاراف،
ك
صناری
زارع
؛
1392
ُيکاراف،
ك
قؼیفی
(ارزانی و عابدی )1394 ،برای
ىؼةؿی فرد
ىحؼترین
نزدیک
باشند،
تصادفی
عامله تعیین و انتخاب ش��د .برای اندازهگیری تولید اولیه مرتع در هر س��طح
ةؼآكرد
ش��د.راةعَ
اؿحفادق از
ٌيٌَّ ةا
جؿییًاز جؿغاد
اكغاـ ةَ
ؿعّح
پراکنش ةا جّزَ ةَ
الگویُ .يچٍیً
جكعیلو دادق قغ
جؿغادمکان ،سه اندازهگيري نواري
در هر
سپس
انتخاب
تحقیق
بخش
اٌحعاب قغق این
ُيگً انجام
مطالعات
گیاه��ان و
چرای��ی با توجه به نوع پوش��ش
ٌيٌَّ ىّرد ٌیاز گؼدیغ کَ صغكد ٌ 10يٌَّ جؿییً ك ؿپؾ ةا جعتیق ةا ىعانؿات كتهی (زّاٌكیؼ1367 ،؛ كؼةاٌی ك ُيکاراف،
ع�لاوه بر اندازهگيري نواري قبلی به طور تصادفی مس��تقر گردید ،نقطه اول
ش��ده در منطقهي مورد مطالعه (جوانشیر1367 ،؛ قربانی و همکاران1392 ،؛
1392؛ قؼیفی ك ُيکاراف1392 ،؛ زارعصناری ك ُيکاراف 10 )1393 ،كعؿَ ةؼای ُؼ ىکاف اٌحعاب قغ .در ُؼ ؿعش چؼایی
اندازهگيري نواري اول به صورت تصادفی س��پس اندازهگيري نواري دیگر در
ش��ریفی و همکاران1392 ،؛ زارع حصاری و هم��کاران )1393 ،و بازدیدهای
اةحغا یک اٌغازقگیؼی ٌّاری  90ىحؼی ةَظّر جنادفی-ؿیـحياجیک ،ةگٌَّای کَ ٌلعَ قؼكع اٌغازقگیؼی ٌّاری جنادفی ك
ىؼةؿی نواري اول به صورت موازی
گيري
ه
انداز
ب��االی
و
پایین
در
متری
50
فاصل��ه
تشخیص
مناسب
مربعی
انجام ش��ده قطعههای یک مت
همچنین كباؿپؾ در ُؼ فامهَ  10ىحؼی در ىسيّع  10كعؿَ یک ىحؼ
شد.اكؿ اؿحلؼار
دادهكعؿَ
ٌّاری
اٌغازقگیؼی
ٌلعَ مفؼ
ؿپؾر در
جؿییًنقطه تصادفی (با اس��تناد به
نواري10 ،
گيري
ه
انداز
هر
روی
و
گردید
تعیی��ن
از
استفاده
با
نمونه
تعداد
تعیین
به
اقدام
شده
انتخاب
توجه به س��طوح همگن در ؿعش ُؼ اٌغازقگیؼی ٌّاری اٌحعاب قغ .ةا جّزَ ةَ ؿَ ؿعش چؼایی ،در ُؼ ؿعش  10كعؿَ ك در کم  30كعؿَ ةؼای
خص��وص دو گونه مورد مطالعه که
كعؿَها ،به
نوس��انُؼگونه
تعدادؿِوقطعه
کم ةَسپس
تعیین و
قغ10.
حدود
گردید که
ىلغارنیاز
رابطه برآورد تعداد نمونه مورد
جؿییً ك ؿپؾ
جّنیغکهگٌَُّا در
برآورداةحغا
ركشباكعؽ ك جّزیً،
نمونه جّنیغ
در ةؼآكرد
ةؼداقث
جّنیغ کم
ٌيٌَّه-اند ،در تعداد  10قطعه تقریباً
ش��ده بود
های
غالبُا عرص
ركش ةَظّراز گونه
انتخاب.)1386
(ىنغاكی،
ةؼآكردهقغ
هایكعؿَ
زغاگاٌَ در
1392؛ُيیً
اؿحفادق از
ىعاونؿَ ٌیؽ ةا
1367؛ ىّرد
جّنیغ دك گٌَّ
تطبیق با مطالعات قبلی ؿِو
شریفی
همکاران،
قربانی
(جوانش��یر،
تکرار)ةَ جّزیؽ
س��ه جّزَ
گؼفث .ةا
 1392اٌساـ
دكـ ظؼداد
چٍغؿانَ
گیاُاف
اکذؼیث
کاىم
گهغُی
ىؼصهَ
در
ةؼداری
جنادفیکل  30پایه برای هر یک از
انتخاب (در
رس��ید ،با
حداقل می
مکاندر ٌیيَ به
و همکاران1392 ،؛ زارعحصاری و همکاران 10 )1393 ،قطعه برای هر
جضلیق کَ
ىاُیث
ُيچٍیًوةادرجّزَ
گونهٌيٌَّ
ؿعش ىکافُای
یکٍّاظث آفُا
جّزیؽ
اندازكهؾغـ
ىعانؿَ
انتخاب شد .در هر سطح گٌَّ
ترین گیاه (گونههای F.ovina
نزدیک
هر ةَنقطه
ةؼداریهركمکان)،
ه��ا در
متری بدرهطور
نواري 90
گيري
ىّردیک
چراییُایابتدا
ةایغ پایَُای از گٌَُّا ةؼای ارزیاةی اٌحعاب ىیقغ ،ك ایٍکَ پایَُای اٌحعاب قغق صانث جنادفی داقحَ ةاقٍغ ،ركش
ترین فرد) انتخاب شد .سپس
و  )A.textilisبه نقطۀ تصادفی (روش نزدیک
تصادفی-سیس��تماتیک ،بگونهای که نقطه شروع اندازهگيري نواري تصادفی
اندامهای زیرزمینی و زيستتوده هوایی به تفکیک اندامهای مختلف رویشی
و س��پس در نقطه صفر اندازهگيري نواري قطعه اول اس��تقرار و سپس در هر
(ش��امل ساقه ،برگ و ریش��ه) و اندامهای زایش��ی (گل آذین) ،از نمونههای
فاصله  10متری در مجموع  10قطعه یک مترمربعی در سطح هر اندازهگيري
نواري انتخاب ش��د .با توجه به س��ه سطح چرایی ،در هر سطح  10قطعه و در  5خ��اک ج��دا و همچنین توده گیاهی زنده از غیرزنده ب��ا توجه به بافت ،رنگ،
اس��تحکام و ثبات ریشهها جدا ودر پاکتهای جداگانه کاغذی قرار داده شد و
کل  30قطعه برای تعیین مقدار تولید کل برداشت شد .در برآورد تولید کل به
اطالعات مربوط به اندام موجود و مختصات نقطۀ با اس��تفاده از  GPSثبت
روش قطع و توزین ،ابتدا سهم تولید گونهها در هرقطعه تعیین و سپس سهم
ش��د .بعد از هوا خشک شدن اندامها ،وزن خشک هریک از اجزا به تفکیک با
تولی��د دو گونه مورد مطالعه نیز با اس��تفاده از همین روش بهطور جداگانه در
ترازوی با دقت  0/001گرم توزین و نس��بت وزنی و همچنین طول هر اندام
قطعهها برآورد ش��د (مصداقی .)1386 ،نمونه-برداري در مرحله گلدهی کامل
نسبت به وزن و ارتفاع کل محاسبه و ثبت شد .پس از اندازهگیری زيستتوده
اکثریت گیاهان چندس��اله در نیمه دوم خرداد  1392انجام گرفت .با توجه به
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بررسی تأثیر چرای دام برتغییرات...
کل و وزن گل آذی��ن طبق رابطه درصد تالش ب��ازآوری (رابطه  ،)1بازآوری
گونههای م��ورد مطالعه در واحدهای مطالعاتی اندازهگیری ش��د (Fenner
.)2005 ,and Thompson
رابطه ( ×100وزن کل قسمت هوایی) ( /وزن گلآذین) = درصد تالش بازآوری

در نهایت مقایسه میانگین ماده خشک اندامهای مختلف رویشی شامل (ساقه،
برگ و ریش��ه) و اندامهای زایشی (گل آذین) و همچنین طول ریشه و ارتفاع
گلآذی��ن و ارتفاع هوای��ی گونههای مورد مطالعه تحت ش��دتهای مختلف
چرای��ی با اس��تفاده از تجزیه واریانس و آزمون توک��ی انجام گرفت .تجزیه و
تحلی��ل دادهها با نرم افزار  SPSS16انجام ش��د .به منظور تعیین رابطه بین
پارامترهای وزن ماده خشک کل گیاه و وزن ماده خشک گلآذین ،وزن ماده
خشک گل آذین و ماده خشک ریشه و همچنین طول گلآذین و ارتفاع گیاه
از روابط رگرسیونی استفاده شد.
نتایج
س��هم تولید گونههای  F. ovinaو  A. textilisدر مقایس��ه با تولید کل
مکانهای با چرای سبک ،متوسط و سنگین در جدول  2ارائه شده است .سهم
گونه  F. ovinaاز تولید کل معادل  31درصد و س��هم گونه A. textilis
برابر  36درصد تولید و تنها سایر گونهها  33درصد تولید در مکانهای بررسی
را به خود اختصاص دادهاند .بنابراین ،گونههای  F. ovinaو A. textilis
از گونههای غالب و مهم مکانهای انتخاب شده بهحساب میآیند .در بررسی
تخصیص منابع به دو گونه فوق ،نتایج نشان داد اختصاص منابع به اندامهای
مختل��ف ای��ن دو گونه در ش��دتهای مختلف چرایی متفاوت بوده اس��ت.در
ش��دتهای مختلف چرایی زيس��تتوده هوایی و زیرزمینی در جدول  2نشان
داده ش��ده است .همانگونه که از جدول پیداست در تمامی شدتهای چرایی
و در ه��ر دو گونه زيس��تتوده اندامهای هوایی بی��ش از اندامهای زیرزمینی
میباش��د .وزن گی��اه نیز تحتتأثیر چ��رای دام تغییر میکن��د .وزن کل گیاه
(زيس��تتوده هوایی  +زيستتوده زیرزمینی) در شدتهای مختلف چرای دام
در گون��ه  F. ovinaبه ترتیب در چرای س��بک ،متوس��ط و س��نگین برابر
13/40 ،20/30و  6/6گرم در متر مربع بدست آمد .از این مقدار بخشی که به
وزن گل آذین در گونه  F. ovinaاختصاص یافته ،در چرای سبک ،متوسط
و س��نگین ب��ه ترتیب برابر  1/91 ،2/38و  0/99گ��رم در متر مربع و در گونه
 A. textilisوزن کل گیاه از چرای سبک تا سنگین بهترتیب برابر ،26/80
 18/49و  11گ��رم در متر مربع و وزن اختص��اص یافته به گلآذین از چرای
سبک تا سنگین به ترتیب برابر  2/58 ،3/15و  1/53گرم در متر مربع بدست
آم��د (جدول .)2همانطور که از نتایج بررس��ی وزن گلآذین در ش��دتهای
مختلف چرایی مش��خص است ،وزن آن به ترتیب در چرای سبک ،متوسط و
س��نگین كم شده است .همچنین مقایس��ه وزن ریشه گونههای مورد مطالعه
و وزن گل-آذی��ن در ش��دت چرایی مختلف متفاوت بود ،وزن ریش��ه و وزن
گلآذین در ش��دتهای مختلف چرایی تغییر میکند .بهگونهای که وزن ریشه
در گونه  F. ovinaبهترتیب در چرای سبک ،متوسط و سنگین برابر ،5/77
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 3/72و  1/80گ��رم در مترمربع و در گون��ه  A.textilisبرابر  6/41 ،8/2و
 2/76گرم در مترمربع بهدست آمد (جدول .)2مقایسه وزن کل و وزن اجزای
مختلف در دو گونه در جدول  2تحت شدتهای مختلف چرای دام نشان داده
شده است .همانطور که در جدول 2مشخص است بیشترین میزان تخصیص
ماده خش��ک در کلیه اندامها در چرای سبک دیده شد .نتایج تجزیه و تحلیل
با اس��تفاده از تجزیه واریانس یکطرفه نش��ان داد که وزن اندامهای مختلف
گونهه��ا در ش��دتهای مختلف در س��طح یک درص��د ( ) p > 0/01تفاوت
معن��یداری دارند (جدول  .)2ارتفاع کل گیاه به ترتیب در ش��دتهای چرای
سبک ،متوسط و سنگین در گونه  F. ovinaبه ترتیب برابر ،41/73 ،46/32
 28/97س��انتیمتر و در گونه  A. textilisبه همان ترتیب ،66/30 ،74/03
 39/05میباش��د .در مقابل طول گلآذین در گونه  F. ovinaدر شدتهای
مختلف به ترتیب چرای س��بک ،متوسط و س��نگین برابر 2/84 ،3/73 ،4/57
س��انتیمتر و در گونه  A. textilisبرابر  1 ،1/28و  0/74میباش��د (جدول
 .)2طول ریش��ه در گونه  F. ovinaتحت چرای س��بک  14/32سانتیمتر،
متوس��ط  12/33و سنگین  8/97سانتيمتر و در گونه  A. textilisنیز طول
ریش��ه برابر  12/74 ،18/30 ،20/63س��انتيمتر بدس��ت آمد .همانطور که
نتایج نش��ان دادند طول ریش��ه ،طول گلآذین و ارتفاع گیاه ،مقادیر متفاوتی
در ش��دتهای مختلف را به خود اختصاص دادهان��د و دارای تفاوت معنیدار
( ) p > 0/01میباش��ند ،در تمام عاملهای اندازهگیری ش��ده میانگین ماده
خش��ک در ش��دتهای مختلف چرایی متفاوت و بیش��ترین مقدار مربوط به
چرای سبک است (جدول .)2همچنین با کاهش ارتفاع گونهها از چرای سبک
تا س��نگین طول گلآذین نیز به همان ترتیب کاهش یافته اس��ت .در چرای
سبک وزن گلآذین نیز بیشتر از چرای متوسط و سنگین است .بررسی رابطه
رگرس��یونی بین وزن کل گیاه و وزن گل آذین نشان میدهد که رابطه خطی
بین متوسط وزن گلآذین هر پایه و وزن کل گیاه وجود دارد .در مکان چرای
متغیرها وجود نداشته ،بنابراین
سنگین در گونه  A.textilisهمبستگی بین ّ
رابطه خطی برقرار نشده است .همچنین ،در مکان چرای متوسط با توجه به کم
بودن ضریب تشخیص ( )R2رابطه خطی به دست آمده قابل استناد نمیباشد
(جدول .)3طبق اندازه گیریهای مکان چرای سنگین ،طول گلآذینها کمتر
است .وزن برگ و وزن ساقه نیز تحت تأثیر شدت چرای سبک بیشترین مقدار
را به خود اختصاص داده اس��ت و همچنین تحت ش��دتهای مختلف چرایی
دارای تفاوت معنیدار میباشند .با توجه به نتایج ،تالش بازآوری گیاه بهترتیب
در چرای سبک ،متوسط و سنگین در گونه  F. ovinaبرابر 19/77 ،16/44
و  20/24درصد و در گونه  A.textilisبرابر  17/74 ،16/93و  18/56درصد
میباشد (جدول  .)2بدینترتیب مراتع با چرای سنگین بیشترین میزان تالش
را برای بازآوری داشته و سهم بیشتری از منابع خود را به تولید مثل از طریق
جنس��ی اختصاص داده است .در کل نتایج نشان داد ،با کاهش ارتفاع گونهها
از حالت چرای س��بک تا س��نگین طول گلآذین نیز به همان ترتیب کاهش
متغیر ارتفاع گیاه و طول گلآذین رابطه
یافته اس��ت (جدول  .)2همچنین بین ّ
معنیداری ( )<0p/01برقرار میباش��د (جدول  .)4بررس��ی رابطه رگرسیونی
متغی��ر وزن ریش��ه و وزن گلآذین رابط��ه خطی ،مثب��ت و معنیداری
بی��ن ّ
متغیرها
بین
رگرس��یونی
تجزیه
نتایج
.)5
(جدول
داد
نش��ان
را
)
p
(> 0/01
ّ
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یافته به گلآذین نیز کاهش یافته است.

نشان داد که با کاهش سهم ماده خشک ریشه ،سهم ماده خشک اختصاص

جذيل -2ييژگیَای گًوٍَای مًرد مطالعٍ در شذتَای مختلف چرايی (میاوگیه±اشتباٌ معیارمیاوگیه)()p<1/11

گٌَّ

F.ovina

كیژگی

چؼای ؿتک

چؼای ىحّؿط

چؼای ؿٍگیً

جّنیغکم ىؼجؽ )کیهّگؼـ در ُکحار(

1253/66 ±175/07

868/00 ±98/21

b

503/48 ±61/53

ab

b

جّنیغ (کیهّگؼـ در ُکحار)
ظّؿگمآذیً (ؿاٌحیىحؼ)
كزف گمآذیً (گؼـ)
ظّؿریكَ (ؿاٌحیىحؼ)
كزف ریكَ (گؼـ)
ارجفاعُّایی (ؿاٌحیىحؼ)
زیـثجّدقُّایی (گؼـ)
كزف ؿاكَ (گؼـ)
كزف ةؼگ (گؼـ)
زیـثجّدق کم (گؼـ)
جالش ةازآكری (درمغ)
جّنیغ (کیهّگؼـ در ُکحار)
ظّؿگمآذیً (ؿاٌحیىحؼ)
كزف گم آذیً (گؼـ)
ظّؿریكَ (ؿاٌحیىحؼ)
كزف ریكَ (گؼـ)
ارجفاعُّایی (ؿاٌحیىحؼ)
زیـثجّدقُّایی (گؼـ)
كزف ؿاكَ (گؼـ)
كزف ةؼگ (گؼـ)
زیـثجّدق کم (گؼـ)
جالش ةازآكری (درمغ)

A.
textilis

a

a

423/76 ±107/20
4/57a±0/90
2/38a±0/74
14/32a±2/69
5/77a±1/96
32/03a±6/22
14/47a±4/65
3/48a±1/39
8/60a±2/94
20/3a±1/18
16/44a±0/64

503/34a±133/10
1/28a±0/36
3/15a±1/19
20/63a±5/04
8/19a±2/91
53/39a±10/24
18/60a±4/80
10/9a±2/45
4/57a±1/41
26/80a±1/24
16/93a±0/43

a

139/87 ±38/00 274/75 ±58/20
2/84c±1/08
3/73b±0/94
0/99c±0/68
1/91b±0/63
8/96c±1/70
12/33b±2/20
1/80c±0/65
3/71b±1/33
19/97c±2/15
29/35b±3/56
4/89c±1/88
9/66b±3/36
0/96c±0/38
2/1b±0/84
2/93c±1/28
5/60b±2/16
6/50c±0/43
13/40b±0/80
20/24 a±1/58
19/77 a±0/81
156/54b±45/98 312/12ab±77/12
0/74c±0/31
1b±0/23
1/53c±0/31
2/58b±0/64
12/74c±2/79
18/30b±2/72
2/75c±1/36
6/40b±1/86
26/15c±2/52
47/82b±9/60
8/24c±1/76
14/54b±2/85
4/37c±1/63
8/08b±2/18
2/34c±0/37
3/87b±0/94
10/90c±0/46
20/91b±0/84
18/56a±1/12
17/74a±0/77

صؼكؼ غیؼ ىكحؼؾ ( )a، b،cكزّد راةعَ ىؿٍیدار را ٌكاف ىیدُغ

جذيل -3بررسی رابطٍی رگرسیًوی بیه يزن مادٌ خشک کل گیاٌ ي يزن مادٌ خشک گلآريه در شذتَای مختلف چرايی

ٌاـ گٌَّ
F. ovina

A.textilis

قغت چؼا

راةعَ رگؼؿیٌّی

ىیاٌگیً ىؼةؿات

R2

ىؿٍیداری

ؿتک

y;0/53+0/09x

10/20

0/63

*0/000

ىحّؿط

y;0/28+0/12x

8/44

0/73

*0/000

ؿٍگیً

y;-0/4+0/21x

7/40

0/54

*0/000

ؿتک

y;-0/8+0/14x

29/10

0/70

*0/000

ىحّؿط

y;1/24+0/07x

3/23

0/27

*0/000

ؿٍگیً

راةعَ ٌغارٌغ

راةعَ ٌغارٌغ

راةعَ ٌغارٌغ

راةعَ ٌغارٌغ

*كزّد راةعَ ىؿٍیدار در ؿعش  1درمغ
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(پژوهشوسازندگی)

بررسی تأثیر چرای دام برتغییرات...
جذيل -4بررسی رابطٍی رگرسیًوی بیه طًل گلآريه ي ارتفاع گیاٌ

گٌَّ
F. ovina

A. textilis

ىحغیّؼ كاةـحَ

ىحغیّؼ
ظّؿ گمآذیً (ؿاٌحیىحؼ)

ىحغیّؼ ىـحلم

ارجفاع گیاق (ؿاٌحیىحؼ)

ىحغیّؼ كاةـحَ

ظّؿ گمآذیً (ؿاٌحیىحؼ)

ىحغیّؼ ىـحلم

ارجفاع گیاق (ؿاٌحیىحؼ)

راةعَ رگؼؿیٌّی
y;1/84+0/06x

y;0/48+0/01x

R2
*0/25

*0/38

*كزّد راةعَ ىؿٍیدار در ؿعش  1درمغ

جذيل  -5بررسی رابطٍ رگرسیًوی بیه يزن گل آريه ي يزن ريشٍ

گٌَّ
F. ovina

A. textilis

ىحغیّؼ
كزف گمآذیً (گؼـ)
ىحغیّؼ كاةـحَ
ىحغیّؼ ىـحلم

كزف ریكَ (گؼـ)

ىحغیّؼ كاةـحَ

كزف گمآذیً (گؼـ)

ىحغیّؼ ىـحلم

كزف ریكَ (گؼـ)

راةعَ رگؼؿیٌّی
y;0/53+0/32x

y;1/21+0/20x

2

R
0/61

0/39

* كزّد راةعَ ىؿٍیدار در ؿعش  1درمغ
گیریگیری
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داقحَ اؿث .یکی از دالیم کاُف جّنیغ ةَ دٌتاؿ چؼای اٌغاـُای ُّایی ةَكیژق ةؼگ کاُف ؿعش ؿّظث ك ؿاز ٌّری ىیةاقغ.
ٌحایر جضلیق ىا ٌیؽ ُيچٍیً ٌكاف داد کَ ارجفاع ُّایی ك ظّؿ ریكَ در قغتُای ىعحهف چؼایی دارای اظحالؼ ىؿٍیدار ةّدق
(پژوهشوسازندگی)
88
ك از چؼای ؿتک جا ؿٍگیً کاُف داقحَ اؿث .ایً ٌحایر ةا یافحَُای اکتؼنّ ك ُيکاراف ( )1391جعاةق دارد ،آفُا ٌیؽ در
پژكُف ظّد ةَ ةؼرؿی ادؼ قغتُای ىعحهف چؼایی ةؼ ركی زیـثجّدق ُّایی ك زیؼزىیٍی چٍغ گٌَّ از گٍغىیاف پؼداظحٍغ ك
ةیاف کؼد ٌغ کَ چؼای ىفؼط ك ظّالٌی ىغت داـ ؿتب کاُف 9ؾيق ریكَ ك ارجفاع ُّایی گٌَُّا قغق اؿث .در ىلاةم ٌحایر
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و ریش��ه گون��ه Festuca ovinaتحت ش��دتهای مختلف چ��رای دام
وجود ن��دارد .اما در این پژوهش طول و وزن گلآذین ،زيس��تتوده هوایی و
زیرزمینی تحت شدتهای مختلف چرای دام متفاوت میباشد و دارای تفاوت
معنیداری( )<0p/01میباشد .مطالعه در مورد اثر چرا بر زيستتوده اندامهای
زیرزمینی نشان داده است که کاهش زيستتوده اندامهای هوایی و زیرزمینی
گیاهان ارتباط مس��تقیم با ش��دت چ��را و حجم برداش��ت از اندامهای هوایی
گیاهان دارد و رش��د و توسعه ریش��ه در مناطق با چرای سنگین در مقایسه با
مناطق تحت چرای سبک یا متوسط به شدت محدود خواهد شد (Andrew
 )2006 ,and Gregoryك��ه با نتايج تحقيق��ات ما هماهنگي دارد .ارتباط
معکوس��ی بین اختصاص بازآوری با اندازه گیاه و میزان امنیت رویشگاه وجود
دارد ( .)1978 ,Nevel and Tramerهمانطور که مش��اهده میش��ود،
ارتفاع گیاه در شدت چرای سنگین کمتر از شدتهای دیگر میباشد و میزان
بازآوری نیز در چرای سنگین نسبت به چرای سبک و متوسط با توجه به ارتفاع
کمتر گونهها در این ش��دت افزایش داشته است ،و بدین ترتیب میزان تالش
بازآوری در ش��دت چرای سنگین بیشترین مقدار را به خود اختصاص میدهد
که با گزارش��ها  )1978( Nevel and Tramerمطابقت دارد .میرحسینی
دهآبادی ( )1377گزارش کرده که تنشهای محیطی عوامل مؤثری هس��تند
که تالش بازآوری را افزایش میدهند و گیاهان در محیطهای برهم خورده در
مقایسه با محیطی که کمتر دست خورده است ،مقادیر بیشتری را به بازآوری
اختص��اص میدهند ،محیطهای ناپایدار باعث میش��وند که گیاهان در زمان
کوتاه مقداری بذر (گلآذین) تولید کنند (.)1981 ,Marks and Prince
همانط��ور که ارئه ش��د ،درصد تالش بازآوری گیاه در منطقه چرای س��نگین
بیش��ترین مقدار را به خود اختصاص داده اس��ت .در چرای سنگین میزان بذر
تولی��دی یا اختصاص منابع به مقدار گلآذین نس��بت به زيس��تتوده هوایی،
بیش��تر از چرای متوسط و سبک میباش��د ،و گیاه بهجای اختصاص منابع به
رشد رویش��ی به دلیل ناامنی محیط شروع به تولید بذر کرده است .باتوجه به
اینکه منابع تخصیص یافته در تولید زيس��تتوده رویشی برای تکمیل حالت
زایش��ی هس��تند و از طرفی فاز زایشی ش��امل بخشها و عضوها و منابعی از
مرحله رویش��ی میشود که بعداً در تش��کیل و پر شدن دانه نقش ایفا میکند
در نتیج��ه اختالل در هر بخ��ش برعملکرد نهایی گیاه تأثیر خواهدگذاش��ت.
چرخ��ه زندگی کوتاه و بلوغ زودهنگام باعث میش��ود ک��ه گیاه زمان کمتری
برای فراهم آوری منابع الزم برای اختصاص به بذر و ورود به حالت زایش��ی
داش��ته باش��د و این واکنش گیاه در دراز مدت باعث تهیسازی منابع شده و
تولیدمثل آتی را به مخاطره خواهد انداخت (تاج بخش و قیاسی .)1387،نتایج
ای��ن پژوهش با یافتههای )2002( Hickman and Hartnettمغایرت
دارد .آنها در بررس��ی تأثیر فشار چرایی مختلف بر روی بازآوری سه گونه از
پهن برگ علفيهای پایهبلند  Ruellia humilis،Astere ricoidesو
Amorpha canescensدر چمنزاره��ای ایاالت کانزاس به این نتیجه
رسیدند که جوانهزنی و بازآوری تحت چرای سبک ،متوسط تا سنگین کاهش
یافته اس��ت .همچنین ،نتایج نشان دادند که وزن کل گیاه و وزن گلآذین در
گونهها در شدتهای مختلف چرایی متفاوت بوده و از چرای سبک تا سنگین
کاهش یافته اس��ت و بین وزن س��اختارهای تولیدمثلی (گلآذین) و وزن کل
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گی��اه رابطه خطی مثبت وجود دارد به جز در مکان با چرای س��نگین در گونه
متغیرها وجود ندارد و همچنین
 A. textilisکه همبس��تگی قابل قبول بین ّ
در چ��رای متوس��ط در گون��ه  A. textilisرابطه ضعیف ب��وده که میتواند
ناش��ی از اثر منفی چرا در مورد این گونه باش��د و در بقیه موارد با یافتههای
 Thompsonو همکاران (،)1992( Aarssen and Taylor ،)1991
 )1994( Pickeringکه حاکی از وجود رابطه خطی مستقیم بین وزن گل-
آذی��ن و وزن کل گیاه در  21گونه علفی بوده اس��ت ،مطابقت دارد .بنابراین،
زيستتوده از عوامل مؤثر در قدرت تولیدمثلی گیاه میباشد و میتواند در بازده
تولیدمثلی گیاه مؤثر واقع ش��ود (تاج بخش و قیاسی .)1387 ،بدینصورت که
با افزایش زيس��تتوده برگ ،زيس��تتوده گیاهان افزای��ش یافته و این باعث
افزایش سهم اختصاص یافته به ساختارهای تولیدمثلی خواهد شد .در واقع در
نتیجهی افزایش زيس��تتوده برگ به عنوان بافت سوخت و ساز کننده نوري
ک��ه تأمین کننده منابع مورد نیاز گیاه میباش��د وزن ب��ذر نیز افزایش خواهد
یافت .به طوریکه نتایج این تحقیق نش��ان میدهند ،ماده خشک کل و وزن
گلآذین در چرای س��بک بیشترین مقدار را داراست .بنابراین ،با افزایش سهم
ماده خش��ک کل ،سهم ماده خش��ک تخصیص یافته به گلآذین نیز افزایش
داش��ته اس��ت که با نتایج  Spotswoodو همکاران( )2002و همچنین با
گزارش��ها تاجبخ��ش و قیاس��ی ( )1387مطابقت دارد .نتایج نش��ان داد که با
کاهش ارتفاع گیاه طول گلآذین نیز از چرای سبک تا سنگین کاهش داشته
است که با نتایج ساس��انیفر و همکاران ( )2013مطابق است .بنابراین طول
گلآذین تا حدود زیادی تابع اندازه گیاه مادری اس��ت (تاج بخش و قیاس��ی،
 .)1387همچنین اندازه گیاه به عنوان معياري از فراهم بودن منابع برای گیاه،
میتواند به طور مستقیم در مورد طولگلآذین تأثیرگذار باشد (,Sletvold(.
2002
نتیج��ه نهایی اینکه ش��دتهای مختل��ف چرای دام در م��ورد تجدید حیات
گیاه��ان تأثیر مس��تقیم میگذارند .هرچه محیط برای گس��ترش و اس��تقرار
گی��اه امن باش��د ،تجدید حیات گی��اه بهصورت مطلوب ص��ورت میگیرد .در
واقع بازآوری رویش��ی در محیط-هایی که دچار آش��فتگی نیستند صفت برتر
میباش��د( .)2005 ,Fenner and Thompsonولی محیطهای تحت
تن��ش و اخت�لاالت محیطی (ناامنی محیط که در اینجا اثر ش��دت چرای دام
میباشد) در تجدید حیات گیاهان مؤثر میباشند و سازگاری با شرایط عمومی
و اختصاص��ی بومنظام یکی از ش��روط الزم برای حض��ور هر موجودی در آن
میباشد (تاج بخش و قیاسی .)1378 ،بدین ترتیب میتوان با اعمال مدیریت
صحی��ح و متناس��ب با منطقه مورد مطالع��ه به روند پایداری بیش��تر مراتع و
گونههای مورد مطالعه کمک نمود.
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