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  چکیده
L. Festuca ovina  می خوشخوراك و پر تولید مراتعهاي خانواده گندمیان است که از گونهاز گیاهی چندساله -

توجه به اهمیت ریشه و نقش آن در استحکام  با دارد. آن و نقش مهمی در تولید علوفه و حفاظت خاك باشد
هاي دام بر تغییرات وزن و طول اندام در این پژوهش نقش تیمارهاي مختلف چراي ،حفاظت خاك گیاه و

(چراي سبک، متوسط، سنگین و عدم چرا) چهار  در هر تیمار ،منظور به این. ه استدبررسی ش زیرزمینی گیاه
ترین گیاه برداشت شد.  متري به طور تصادفی مستقر و روي هر ترانسکت ده گونه به روش نزدیک 50ترانسکت 

مقایسه آنها با  هاي مورد نظر وتفکیک اندام پس از. دگردینمونه گیاهی جهت آزمایش انتخاب  160 ،بدین ترتیب
طول و وزن ریشه تحت تیمارهاي چرایی مختلف با طول و  نشان داد کهنتایج ، دانش آموزي t استفاده از آزمون

نشان داد  هاتجزیه واریانس دادهبررسی  .دارد) >P 01/0دار (در چهار تیمار تفاوت معنیوزن قسمت هوایی گیاه 
تفاوت  با یکدیگر سنگینبا هم و همچنین چراي متوسط و وزن ریشه در دو تیمار چراي سبک و عدم چرا که 

ولی با عدم چرا و چراي  ندارددار تفاوت معنی  متوسطبا  سبک تیمار  چرایی  . از نظر طول ریشهرددار ندامعنی
  قرار گرفتند.   Cو  A ،Bگروه  3در  هادار است و میانگینمعنی تفاوت سنگین
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  مقدمه
باشد که یکی از می دهنده آنت اجزاء مختلف تشکیلمدیریت اراضی مرتعی مستلزم شناخ

مدیریت صحیح و اصولی پوشش گیاهی است. تشریح و شناخت کامل پوشش گیاهی به  ،مهمترین آنها
و  هاي هوایی گیاه و پاسخ آنها به شرایط محیطیبیشتر به مقوله اندام ،شناسانبومکند. مرتع کمک می

به  هاریشه ).Holechek et al., 1989( انددهکرطالعه هاي زیرزمینی را ممدیریتی پرداخته و کمتر اندام
بوده عنوان لنگرگاه گیاه زمینی بهوظایف مهمی هستند. این اندام زیرزمینی گیاه داراي عنوان اندام زیر

 درب عناصر غذایی و آب که در جذ ،عالوه بر ایند. سازرایط استقرار گیاهان را فراهم میکه ش
بخشی از تولیدات اولیه  از آنجا که بسیار اهمیت دارند. ضروري است،یند فتوسنتز آگیري فرشکل

 هاریشه. )Cook et al., 1986( رودبه شمار میبعی از غذا براي گیاه ها ذخیره شده، منگیاهان در ریشه
هاي بر رشد اندامها رشد ریشه ،عالوه بر این قش دارند.هاي عناصر غذایی نیز ندر تکامل خاك و چرخه

 ,.Carmi et al( هستند مؤثرهاي رشد که حتی در تنظیم برخی هورمونوريطثر بوده بهؤهوایی نیز م

افزایش توده گیاهی هوایی در ارتباط با افزایش  ،این ارتباط موجب شده تا در طول رشد رویشی .)1983
هاي هوایی را رشد اندام ،قابت زیرزمینیحتی در برخی شرایط ممکن است ر. ها باشدتوده گیاهی ریشه

  .)Jatimliansky, 1997( ر غذایی نیز نقش دارندهاي عناصها در تکامل خاك و چرخهریشهمختل نماید. 
ي هوایی داشته باشد، هاتواند بر توده گیاهی اندامي که میتأثیرچراي دام عالوه بر  ،بدون تردید

ي زیر هاباشد. با کاهش اندام مؤثرنیز  هاممکن است بر توده گیاهی زیرزمینی و رشد و توسعه ریشه
 .)Dwyer, 1963 Thornton, 1996( یابدتوانایی گیاه در جذب آب و مواد غذایی کاهش می ،زمینی

ا را مختل هس است که توسعه و استقرار گیاهچهدر چراي زودر ،نمونه بارز اثر چرا بر اندام زیرزمینی
عنوان یک مکانیسم مهم در تحمل چرا و اي مناسب بهبنابراین رشد و توسعه سیستم ریشهسازد. می

چرا بر وزن زنده ر خصوص اثر د .)Saint Pierre, 2002( یی رقابت در جوامع گیاهی استحفظ توانا
مطالعات نشان داده که چرا ممکن است میزان توده گیاهی ریشه را کاهش داده یا حتی بدون  ،هاریشه
وظایف مهمی هستند. عنوان اندام زیرزمینی گیاه داراي به ها). ریشهMoridi et al., 2007باشد ( تأثیر

سازند. رشد و گیاهان را فراهم میگاه گیاه بوده که شرایط استقرار عنوان لنگرزمینی بهاین اندام زیر
انایی رقابت در عنوان یک مکانیسم مهم در تحمل چرا و حفظ تواي مناسب بهتوسعه سیستم ریشه
جلوگیري  آناي ریشه گیاهان باعث تثبیت اسکلت خاك شده و از فرسایش تودهجوامع گیاهی است. 

گ گیاهان همچون مانع، ضمن تقلیل ضربات ناشی از برخورد قطرات باران به کند. ساقه، شاخه و برمی
هاي شود. ریشهو اثرات تخریبی ناشی از آنها می هاي سطحیسطح خاك، باعث کاهش سرعت جریان

ند. شاخ و برگ و ریشه پس از مؤثردانه  گیاهان ذرات خاك را به هم متصل کرده، در تشکیل خاك
باال برده، کند. هوموس ایجاد شده نفوذپذیري و ظرفیت نگهداري خاك را میجاد پوسیدن هوموس ای
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هاي مختلف انجام شده در نقاط مختلف جهان نشان داده است آزمایش .دهدحجم آبدوي را کاهش می
دهند و شرایط اقلیمی هر هاي متفاوتی به چرا نشان میي مختلف گیاهی واکنشهاگونه که معموالً

و از قبیله  Poaceaeمتعلق به تیره  Festuca ovinaگیاه . زیادي در این زمینه دارد رتأثیمنطقه نیز 
Festuceae و بذرپاشی در کاري  بذر براي که باشدخوشخوراك و پرتولید مراتع می ي نسبتاًهااز گونه

تولید کاري توصیه شده است و نقش مهمی در  ي مرتعهامناطق استپی و نیمه استپی کشور در پروژه
ان پاکوتاه با فرم بیولوژیک از گندمی این گیاه، .)Moridi et al., 2007( علوفه و حفاظت خاك مراتع دارد

اي و فصل رویش سرد است که با پراکندگی و گستره بسیار وسیع در مناطق کوهستانی شمال و دسته
بسیار  ،سیستم ریشه .دهدکیل میهاي مرتعی وسیعی را تشصورت گونه غالب، تیپر، اکثرا بهغرب کشو

 72هاي با خاك مناسب به عمق تا از زیر یقه است که در بعضی از رویشگاه کالفی و منشعبفشرده، 
این سیستم ریشه همانند یک شبکه  .گیري شده استمتر اندازهسانتی 45 متر و گستره افقی تاسانتی

ي هاویژه در عرصههمهار فرسایش، بتوري تمام ذرات ریز و درشت خاك را در خود حفظ کرده و در 
ها به نسبت در برخی رویشگاه( برابر است است. وزن توده هوایی با وزن ریشه تقریباً مؤثرپرشیب بسیار 

هاي ضعیف ي فراوانی، استفاده از آن در توسعه و اصالح خاكهاریشه) و به واسطه وجود چنین 973/0
سازگاري این گونه چند ساله،  .)Moghimi, 2005( تاز فرسایش خاك بسیار مناسب اس و جلوگیري

در علفزارهاي نیمه  كعنوان یک گونه مرتعی خوشخوراخوبی در شرایط اقلیمی شمال خراسان به
(عدم  تلف چراییي مخهاشدت تأثیرتحت  رزمینی آنیهاي زانداممقاومت  ،در این پژوهشاستپی دارد. 

گستردگی وسیع آن در این منطقه  ،دلیل انتخاب این گونه. بررسی شدچرا، سبک، متوسط و سنگین) 
سهم گیاه علف بره در میزان تولید منطقه در هر چهار  ،دهدنشان می 2و  1شکل طوري که همان است.

  سرعت رشد نسبی را کم کرده و منجر به تواند هاي هوایی گیاه میبرش قسمت است.تیمار زیاد 
 هاي زیرزمینیاندامي هوایی و هاتواند در انداماین کاهش عملکرد میکاهش تولیدات در گیاهان شود. 
صد تخصیص ماده خشک تغییر دربه تواند ر گیاهان میي هوایی دهاگیاهان مشاهده شود. برش اندام

 ده نسبت به گیاهان قطع نشده، منجر شودي هوایی و ریشه در گیاهان قطع شهادر اندام
)Mohammad Esmaeili et al., 2010.( بررسی ) لی و همکارانLi et al., 2004( که تکرار  نشان داد

 هامنجر به تخصیص ماده خشک بیشتري در ریشه Cyperus esculentus ي هوایی در گیاههابرش اندام
در  )Mohammad Esmaeili et al., 2009اسمعیلی و همکاران (محمد شده است و نتیجه مشابهی را

   دست آوردند.مورد دو گیاه دیگر مرتعی به
 ,.Mohammad Esmaeili et alاسمعیلی و همکاران (محمد وسیلهبه هانتایج حاصل از آنالیز داده

ي هاداري از نظر آماري در میزان ماده خشک کل، ماده خشک قسمتنشان داد که اختالف معنی )2010
مقاومت گیاهان به چرا  .ر تیمار مورد آزمایش وجود ندارددر چها Festuca ovinaهوایی و ریشه گونه 
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رسد که متفاوت است. بنابراین به نظر می ،دلیل تفاوت خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاهانبه
نتایج برخی  .استهر مرتعی نیازمند اعمال مدیریتی علمی بر مبناي خصوصیات گونه گیاهی کلیدي آن 

 ,.Milchunas et al؛Frank et al., 2004( باشدبیانگر پاسخ مبهم ریشه به چرا می ،جهانتحقیقات در 

شدت چرا بر کاهش بیوماس دار بیانگر اثر معنی هانتایج برخی پژوهش). Turner et al., 1993 ؛1993
   ).Dwyer et al., 1963( ریشه است

گیري تولید کل مرتع در چهار تیمار و تولید فستوکا در واکنش گیاه به چرا با اندازهدر این پژوهش 
ي زیر زمینی گیاه هاهمچنین اندام .قرار گرفتاین چهار تیمار و سهم گیاه در تولید آن مورد بررسی 

بررسی  ،گیري شد. هدف از این تحقیقرسی، اندازهار مورد بر(طول ریشه و وزن ریشه) در چهار تیم
. در این استي هوایی هاي زیرزمینی نسبت به اندامهابر تغییرات اندام ي مختلف چراییهاشدت تأثیر

تیمار عدم چرا، چراي سبک، متوسط و  4در  Festuca ovinaاثر چرا بر طول و وزن ریشه گیاه  ،تحقیق
سنگین مورد بررسی قرار گرفت و تغییرات طول و وزن ریشه در تیمارها مقایسه شد. همچنین نسبت 

  و گل آذین مورد توجه قرار گرفت. ، برگه به وزن و طول ساقهزن و طول ریشو
  

  هامواد و روش
شمالی و  37° 30´تا  37° 20´ منطقه قرخود همجوار با پارك ملی گلستان بین عرض جغرافیایی

شرقی در استان خراسان شمالی واقع شده است و داراي منطقه قرق  56° 17´تا  56° 8´طول جغرافیایی 
ساله است که در این پژوهش به عنوان تیمار عدم چرا مورد استفاده قرار گرفته است. دامنه ارتفاعی  40

- گراد میدرجه سانتی 9متر و دماي متوسط آن میلی 400متر، بارندگی متوسط سالیانه  2700تا  1000
باشد. شیب عمومی و عمده اي تا نیمه مرطوب معتدل میباشد. اقلیم منطقه از روش دومارتن، مدیترانه

. در ترکیب گیاهی مراتع استعلفزار –تیپ غالب گیاهی مراتع منطقه، بوتهدرصد است.  0- 12منطقه 
داراي ها وجود دارد. همچنین منطقه، انواع مختلفی از گندمیان مهم چند ساله مرتعی به همراه یکساله

، گون )Artemisia  sieberi، درمنه ()Berberie vulgaris( نظیر زرشکهایی پوشش گیاهی با گونه
)(Astragalus sp.علف شور ، )rigida Salsola(اسفناج کوهی ، )(Atriplex hortensis باریجه ،)Ferula 

gummosa (و کنگر )Gundelia tournefortii( باشد) میKayabi, 1994; Pakdamani, 1997(   
دهی کامل گیاهان انجام گرفت، مرحله گل  برداري از پوشش گیاهی منطقه، که درمنظور نمونهبه

گیري در گام اول بر مبناي بازدیدهاي میدانی و بررسی وضعیت، گرایش و پتانسیل مراتع منطقه و بهره
از مطالعات انجام شده در منطقه، چهار مکان مرتعی (مناطق با چراي سبک، متوسط، زیاد و عدم چرا) 

منطقه مورد  باشد، انتخاب شد.گذاري نیز متفاوت میمیزان دام با وضعیت و مدیریت متفاوت که در آنها
) به چهار محدوده SIنظر تحت چهار تیمار مورد مطالعه، با استفاده از روش تعیین شدت دامگذاري (
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  گذاري برابر صفر باشد، منطقه بدون چرا، اگر نرخ تقسیم گردید. اگر میزان شدت دام
منطقه چراي متوسط و اگر کمتر  ،باشد 5اگر کمتر از  ؛منطقه چراي سبک ،باشد 2گذاري کمتر از دام
گذاري، براي تعیین شدت دام). Wan et al., 2011( شودمنطقه چراي سنگین محسوب می ،باشد 8از 

مترمربعی به تعداد  1ي هاتولید علوفه قابل استفاده مرتع در هر واحد مطالعاتی را با استفاده از پالت
گیري قرار تیمارهاي مختلف، مورد اندازهید علوفه به روش قطع و توزین در تولگیري و اندازهالزم 

ي مطالعاتی مورد نظر که از نظر شرایط اکولوژیک تقریباً همگن و هادر سایت ترتیببدین گرفت.
پالت) به روش تصادفی مستقر گردید و تمام  40 پالت یک متر مربعی (مجموعاً 10، استیکنواخت 

یی جهت خشک کردن به آزمایشگاه منتقل شد هاگیري تولید قطع و داخل پاکتگیاهان آن براي اندازه
ساعت قرار گرفت. پس از خشک  48مدت گراد بهدرجه سانتی 70-60و در داخل دستگاه آون در دماي 

ي مخصوص یادداشت هاتولید هر پالت توزین و در فرم ساعت، 2شدن کامل از آون خارج و بعد از 
طور متري به 50ترانسکت  4واحد مطالعاتی، در هر سایت مطالعاتی،  4بعد از مشخص کردن  گردید.

 10ثابت گردید. روي هر ترانسکت،  ها، محل ترانسکتGPSشده و با پیکه و دستگاه  تصادفی مستقر
به نقطه تصادفی تعیین شد.  Festuca ovinaترین گیاه دیکنقطه تصادفی انتخاب و در هر نقطه نز

ضمن شستشو، تکرار به وجود آمد. بعد از برداشت،  40نظر  ترتیب، در هر سایت براي گونه موردبدین
ي خاك جدا و در قدم نخست توده گیاهی زنده از غیر زنده با توجه به هاي زیرزمینی از نمونههااندام

رز دار قرار داده دمخصوص کاغذي ي هادر پاکتهر گونه . دشجدا  هاثبات ریشه بافت، رنگ، استحکام و
ي موردنظر، هر قسمت در پاکت گذاشته شد و ها. پس از تفکیک انداماه منتقل شدشد و به آزمایشگ

جهت  هاتمام پاکت سپس، د.شروي آن یادداشت  وط به مختصات نقطه برداشت و نام گونهاطالعات مرب
 48مدت گراد بهدرجه سانتی 70-60آزمایشگاه و در داخل دستگاه آون در دماي  خشک کردن در
طبق  هاساعت، هر یک از اندام 2از آون خارج و بعد از  ،. پس از خشک شدن کاملندساعت قرار گرفت

ن و نسبت گرم توزی 1/0با ترازوي با دقت  ي مختلف،هااز جداسازي اندامپس  ،م گرفتهتفکیک انجا
چهار نسبت وزنی برگ و ساقه به کل گیاه در  وزنی هر اندام نسبت به وزن کل نمونه محاسبه گردید.

  .انجام گرفت هامیانگین بر روي داده سپس تجزیه واریانس و مقایسه گیري شد،تیمار چرایی اندازه
  

  جنتای
کیلوگرم در هکتار، 05/1260چرا در تیمار عدم (تولید کل گیاهان موجود در مرتع)  تولید کل مرتع

در  Festuca ovina تولیدمی باشد و  89/511و سنگین  34/931ط ، متوس59/1360چراي سبک 
 و سنگین 7/305متوسط  ،490 چراي سبک 781 ترتیب در تیمار عدم چراتیمارهاي مختلف چرایی به

  ).1 (شکل باشدمیکیلوگرم در هکتار  6/178
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  در تیمارهاي مختلف چراي دام Festuca ovinaتولید کل و تولید  -1 شکل

  

 درصد 89/34و  82/32، 01/36، 98/61ترتیب در این تیمارها در تولید به Festuca ovinaسهم 
  .)2(شکل باشدمی

  

    

   
  در تیمارهاي مختلف چراي دام  Festuca ovina(%) سهم -2 شکل
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  تواند سرعت رشد نسبی را کم کرده و منجر به کاهش تولیدات هاي هوایی گیاه میبرش قسمت
 ي هوایی و ریشه گیاهان مشاهده شودهاتواند در اندامدر گیاهان شود. این کاهش عملکرد می

)Mohammad Esmaeili et al., 2010(شکل) ، 4و  3.(  
  

   
  تغییرات بیوماس هوایی گیاه در تیمارهاي مختلف چراي دام -3 شکل

  
و سنگین  41/15، متوسط 19/13، عدم چرا 90/16میانگین طول ریشه در منطقه چراي سبک 

، 85/6، 90/9 ،ترتیب باال) و میانگین وزن ریشه در این چهار منطقه به4(شکل باشدمتر میسانتی 60/7
  ).5(شکل  باشدگرم می 05/2و  66/2
  

  
  در تیمارهاي مختف چراي دامتغییرات طول ریشه  -4شکل 
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  وزن ریشه در تیمارهاي مختلف چراي دامتغییرات  – 5شکل 

  
وزن و طول ریشه در منطقه چراي سبک بیشترین مقدار را  ،که از شکل باال پیداستطوريهمان

ترتیب در منطقه چراي سبک بیشترین مقدار، بعد عدم چرا، دارد. هم وزن گیاه و هم طول آن به
  متوسط و در منطقه چراي سنگین کمترین مقدار را دارند. 

دانش  tارتفاع هوایی و بیوماس هوایی گیاه با استفاده از آزمون  بعد از مقایسه طول و وزن ریشه با
طول و وزن ریشه نسبت به قسمت  مبنی بر اینکه بین تغییرات ( :دست آمدهآموزي نتایج جدول زیر ب

  .)دار وجود داردتفاوت معنی )>01/0Pهوایی در تیمارهاي مختلف چراي دام (
  

  قسمت هوایی گیاه علف بره در تیمارهاي مختلف چراي دام مقایسه میانگین وزن ریشه و -1 جدول
  انحراف معیار  میانگین t  درجه آزادي  متغیر

  40/6  436/5**  602/10  159  وزن ریشه
  67/14  101/51**  02/13  159  بیوماس هوایی

  01/0دار در سطح وجود اختالف معنی **
 

  قسمت هوایی گیاه علف بره در تیمارهاي مختلف چراي دام ریشه و طولمقایسه میانگین  -2 جدول
  انحراف معیار  میانگین t  درجه آزادي  متغیر

  97/5  275/13**  121/28  159  طول ریشه
  73/16  006/35**  471/26  159  ارتفاع هوایی

  01/0وجود اختالف معنی دار در سطح  **
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  شه در تیمارهاي مختلف چراییوزن و طول ریتجزیه واریانس(میانگین مربعات)  -3جدول
  ویژگی  منابع تغییر درجه آزادي  مجموع مربعات میانگین مربعات  F معنی داري

*000/0  
- 

30/29 
989/3  
136/0 

967/11  
963/20  

3  
154 

  تیمار
  وزن ریشه  خطا

*000/0  
- 

27/27 
6/622  

8/22 
8/1867  
9/3515 

3  
154 

  تیمار
  طول ریشه  خطا

 05/0  دار در سطحوجود اختالف معنی*
  

  (وزن ریشه) وه بندي تیمارها با استفاده از آزمون توکیراطالعات گ -4 جدول
  گروه  میانگین  تیمار

 A  7321/0  عدم چرا
 A  8230/0  چراي سبک

 B  2728/0  متوسط
 B  1924/0  سنگین

  
 

و همچنین  بررسی شده چراي متوسط و عدم چرا مقایسه وزن ریشه در تیمارهاي مختلف چرایی
 دهند. چراي متوسط و سنگین تفاوتی از نظر وزن ریشه نشان نمی

 متوسط و سبکچرایی تیمار دار بین طول ریشه در نشان داد که تفاوت معنی طول ریشهبررسی 
طول دار است و میانگین معنیتفاوت عدم چرا و چراي سنگین تیمار با  در مقایسه ولیوجو ندارد، 

  قرار گرفتند. C وA ، Bگروه  سهدر  ریشه
 

  (طول ریشه)با استفاده از آزمون توکی هامقایسه میانگین -5 جدول
  گروه  میانگین  تیمار

 B  185/13  عدم چرا

 A  524/16  چراي سبک

 A B  410/15  متوسط

 C  602/7  سنگین

  
دیده  5 و 4ي هاشکل درهمان طور که  .ذخیره می شود هابخشی از تولیدات اولیه گیاهان در ریشه

نتایج حاصل از سته به شدت چرا تغییر یافته است. ب زن و طول ریشه در تیمارهاي چراییو ،شودمی
اختالف طبق پژوهش آنها،  .مغایرت دارد )Mohammad Esmaeili et al., 2010(این تحقیق با نتایج 

  ي هوایی و ریشه گونههاداري از نظر آماري در میزان ماده خشک کل، ماده خشک قسمتمعنی
L. Festuca ovina دلیل مغایرت این  ،طورکه اشاره شدهمان .ر تیمار مورد آزمایش وجود ندارددر چها
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اسمعیلی محمد و پژوهش یستپذیر نبرداشت کامل ریشه امکان ،که در طبیعت این باشدید ا، شپژوهش
ي هاتمام قسمتدر محیط آزمایشگاهی بوده است و ) Mohammad Esmaeili et al., 2010و همکاران (

 2 بار)، برش متوسط (هرهوایی دو گیاه مورد مطالعه در چهار تیمار برش، برش مکرر (هر هفته یک
ریزي ار) و تیمار شاهد (برش فقط در پایان آزمایش) طی برنامهبهفته یک 4بار)، برش کم (هر هفته یک

چراي دام عالوه بر  ،بدون تردید ند.اهقطع شد هامتري باالي سطح خاك گلدانسانتی 7منظم از ارتفاع 
بر توده گیاهی زیر ). 2و  1(شکل  ي هوایی داشته باشدهااهی اندامتواند بر توده گیي که میتأثیر

طول و ترتیب در تیمار چراي سبک بدین ).4 و 3 (شکل باشد مؤثرنیز  هاعه ریشهزمینی و رشد و توس
  را دارد. وزن ریشه بیشترین مقدار

هاي با هاز زیر یقه است که در بعضی از رویشگا شه، بسیار فشرده و کالفی و منشعبسیستم ری
این  .گیري شده استمتر اندازهسانتی 45متر و گستره افقی تا سانتی 72خاك مناسب به عمق تا 

سیستم ریشه همانند یک شبکه توري تمام ذرات ریز و درشت خاك را در خود حفظ کرده و در مهار 
برابر است  است. وزن توده هوایی با وزن ریشه تقریباً مؤثري پرشیب بسیار هایژه در عرصهوهفرسایش، ب

)Moghimi, 2005(. متر و مربوط به تیمار چراي سانتی 29ین طول ریشه بیشتر ،در منطقه قرخود
 درطور که همانسانتی متر و باز مربوط به تیمار چراي سبک است.  73سبک و بیشترین ارتفاع هوایی 

   یابد.وزن و طول ریشه بسته به مقدار چرا تغییر می ،ودشمشاهده می 7 و 6ي هاشکل
  

  
  

  بیوماس زیرزمینی) +وزن کل (بیوماس هوایینمودار مقایسه وزن ریشه نسبت به  -6شکل
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  نمودار مقایسه طول ریشه و طول قسمت هوایی گیاه در تیمارهاي مختلف چرایی -7 شکل

  

ي زیرزمینی) نسبت وزن هاي هوایی+ اندامهاتوده گیاه (اندامبا در اختیار داشتن وزن کل زي
  ).8 (شکل گرددتوده هوایی تعیین میتوده زیرزمینی به زيزي

نسبت بیوماس زیرزمینی به بیوماس هوایی در تیمارهاي عدم چرا، چراي سبک، متوسط و سنگین 
 )Moghimi, 2005(نتایج  ترتیب با). بدین5 (شکل دست آمدبه 45/0و  49/0، 49/0، 78/0ترتیب برابر به

  مغایرت دارد.
  

  
  تیمارهاي مختلف چراییمقایسه نسبت بیوماس زیرزمینی و بیوماس هوایی در  -8 شکل
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میزان تغییرات  5 کند. شکلهاي چرایی تغییر میشدت تأثیربیوماس هوایی و زیرزمینی گیاه تحت 
  دهد.و نسبت این تغییرات را نشان می

  
  گیريبحث و نتیجه

ترین موارد در مدیریت یکی از اساسی ،برداري توسط دامشناخت واکنش گیاه در برابر میزان بهره
ترین نوع کاربري زمین در اراضی مرتعی جهان دام است. چراي دام یکی از مهمترین و متداولچراي 

طور مستقیم ترین بخش از یک اکوسیستم است که بهاندام هوایی گیاهان مهمترین و حساس. است
دي اندام زیرزمینی گیاهان نیز اهمیت زیا). Van Wijnen et al., 1999(گیرد چرا قرار می تأثیرتحت 

زیرا استقرار و استحکام گیاه و همچنین انتقال غذا و انرژي به گیاه به وسیله ریشه  ؛براي بقاي گیاه دارد
هاي گیاهی تحت ماما همه اندا ؛ي مختلف گیاه به چرا متفاوت استهاگیرد. واکنش قسمتانجام می

هاي مختلف رشد قسمت ،دهند. در تیمار عدم چرارشد بیشتري از خود نشان می ،چراي سبک تأثیر
هاي رشد قسمت ،رفته رفته با افزایش شدت چرا ،گیاهی نسبت به چراي سبک کمتر است. همچنین

تولید کل،  ،پیداست موجود هايطوري که از شکلیابد. همانهوایی و زیر زمینی گیاهان کاهش می
سنگین کمترین مقدار را به هاي مختلف گیاه در تیمار چراي تولید گونه علف بره، وزن و طول قسمت

  خود اختصاص داده است.
. باشدمیها در طول رشد رویشی افزایش توده گیاهی هوایی در ارتباط با افزایش توده گیاهی ریشه

مقیمی برابر اعالم شده است  وزن توده هوایی با وزن ریشه تقریباًدر توضیح مشخصات گیاه علف بره 
)Moghimi, 2005(  مختلف انجام شده در نقاط مختلف جهان نشان داده است که هاي آزمایشو

دهند و شرایط اقلیمی هر هاي متفاوتی را به چرا نشان میي مختلف گیاهی واکنشهاگونه معموالً
 ،دهدنشان می 8طور که شکل همان ،در این پژوهش. زیادي در این زمینه دارد تأثیرمنطقه نیز 

  بیوماس هوایی و زیرزمینی گیاه در علفزارهاي نیمه استپی شمال خراسان متفاوت است.
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