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مطالعه بیوماس اندام هوایی و زیرزمینی 
گونه درمنه دشتی در شدت های چرای 

متفاوت در استان سمنان

چکید ه
بیوماس گیاهان به عنوان جزء مولد، مهم ترین و حس�اس ترین بخش از یک اکوسیس�تم اس�ت که بطور مستقیم تحت تاثیر 
چ�را قرار م�ی گیرد. چرا نه تنها اندام هوایی بلکه ممکن اس�ت اندام زیرزمینی را نیز مورد تغییرات منف�ی قرار دهد. با توجه به 
وس�عت زیاد درمنه زارها در کش�ور، اس�تفاده دام از این گونه به عنوان علوفه، عدم وجود اطالعات کافی از کمیت بیوماس اندام 
هوایی و زیرزمینی این گونه و اثر ش�دت های مختلف چرای دام)چرای س�نگین، چرای متوس�ط و قرق( بر اجزاء و رابطه بیوماس 
اندام هوایی و زیرزمینی، درمنه زارهای ناحیه قوش�ه در استان سمنان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری از پوشش گیاهی به 
روش تصادفی سیستماتیک در قالب 20 پالت 1×1 متر مربعی و در طول 2 ترانسکت به طول 200 متر انجام شد. در هر پالت درصد 
پوش�ش تاجی، تراکم و  ابعاد هر پایه درمنه ثبت گردید. به منظور تعیین بیوماس اندام هوایی و زیرزمینی اقدام به نمونه برداری 
کامل از بیوماس اندام هوایی و زیرزمینی از 3 عمق 25-0، 50-25 و 75-50 سانتی متری شد. برای تعیین رابطه میان خصوصیات 
اندام هوایی)حجم و وزن اندام هوایی( و اندام زیرزمینی در هر یک از مناطق از رگرس�یون خطي س�اده استفاده شد. نتایج بیانگر 
وجود ارتباط معنی دار بین برخی پارامترهای مربوط به پوشش گیاهی نظیر حجم و بیوماس اندام هوایی و بیوماس اندام زیرزمینی 
می باشد. بنابراین روابط موجود به منظور تخمین بیوماس اندام هوایی و زیر زمینی و در نهایت بیوماس کل جامعه گیاهی در واحد 
س�طح با درجه اطمینان قابل قبول در مطالعات آتی قابل اس�تفاده خواهد بود. بطور کلی کمیت بیوماس اندام زیرزمینی در همه 
تیمار های مورد مطالعه روند کاهشی را با افزایش عمق خاک نشان داد به گونه ای که بیش از 90 درصد از بیوماس ریشه ها در هر 
س�ه تیمار مورد مطالعه، در عمق50-0 س�انتی متری از س�طح خاک پراکنش یافته است و به همین دلیل این عمق به عنوان عمق 
موثر در نمونه برداري ها جهت مطالعات در مراتع مي تواند در نظر گرفته ش�ود. نتایج نش�ان داد که کاهش بیوماس اندام هوایی و 
زیرزمینی گیاهان ارتباط مس�تقیم با ش�دت چرا و حجم برداشت از اندام هوایی گیاهان بوده و رشد و توسعه ریشه و اندام هوایی 
در مناطق با چرای سنگین در مقایسه با مناطق تحت چرای متوسط به شدت محدود شده است.کمترین و بیشترین میزان بیوماس 
ریش�ه ای به ترتیب معادل 78/. و 1/5 برابر وزن اندام هوایی در دو تیمار قرق و چرای س�نگین می باش�د و عدم تغییر محسوس 
بیوماس اندام زیرزمینی در تیمار چرای متوس�ط نس�بت به تیمار قرق را می توان به فشار چرای کمتر در این تیمار نسبت داد که 

الزم است در این خصوص تحقیقات بیشتر و جامع تر در دیگر رویشگاه های این گونه در کشور انجام گیرد.

کلمات کلید ی: شدت چرا، درمنه دشتی، بیوماس اندام هوایی، بیوماس اندام زیرزمینی، مراتع استان سمنان.
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Study of aboveground and below ground biomass of Artemisia sieberi shrublands with different grazing 
intensities in Semnan /province-Iran 
By: Joneidi Jafari H, Assistant Professor of Natural Resources Faculty, Kurdestan University (Corresponding Author; 
Tel: +989125995297), Azarnivand H. Professor of Tehran University, Zare Chakoki M.A. Assistant Professor of 
Tehran University, Jafari M. Professor of Tehran University.
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Biomass is an important structural parameter for investigating for ecosystems dynamic, the level of biodiversity, 
carbon cycle and ecosystems sustainability. In addition, the quantification of biomass resources is required in many 
studies, such as the analysis of fixed-emission of CO2. This research focused on quantifying the influence of grazing 
intensity on aboveground and belowground biomass on the arid shrublands that is covered by Artemisi sieberi. 
Intensity levels were quantified as non-grazing, moderate and heavy based on the rate of vegetation utilization. In 
all treatments, aboveground and belowground (0-25, 25-50, 50-75 cm) were sampled. To estimate aboveground and 
belowground biomass, their relationship and effect of grazing intensity in biomass compartments, simple biomass 
equations were extended in each treatment. There were strong linear relationships between volume and aboveground 
biomass and also between aboveground and belowground biomass in all the treatments. These relationships and 
functions could be used in similar studies. Although the result showed aboveground and belowground biomass and 
their relationship can be affected by livestock grazing, the dimension of these changes was highly depended on 
grazing intensity. Aboveground and belowground biomass was decreased significantly by grazing intensities in both 
heavily and moderately grazed sites in comparison with non-grazing treatment. It was seen that grazing not only had 
a potential to change the amount of aboveground and belowground biomass in ecosystem, but also could change the 
allocation of these elements and relative allocations of belowground that were increased by grazing intensity.  In our 
study, although heavy grazing reduced the amount of biomass, moderate grazing didnot respond to plant biomass 
in this area.

Keywords: Grazing intensity, Aboveground biomass, Belowground biomass, Artemisia sieberi, Moderate grazing, Heavy grazing

 مقد مه 
مرات��ع با دارا ب��ودن 47 درصد از خش��کي هاي زمي��ن، بزرگترین 
اکوسيستم خش��کي جهان را تشکيل مي دهد)14(. چرای دام عمومی 
تری��ن نوع کارب��ری زمين در این اراضی بوده و دارای پتانس��يل باال در 
تغيي��ر اجزاء اکوسيس��تم در چنين مناطقی محس��وب می ش��ود. این 
تغييرات اساس��ا از طریق تاثير در ميزان بيوماس گياهی، تغيير در سهم  
نس��بی بيوماس اندام هوایی و زیرزمين��ی )14(، تغيير در ميکروکليما، 
آب و مواد غذایی قابل دس��ترس خاك )15، 16( صورت می گيرد. اما 
کميت این تغييرات به ش��دت چرا و حجم بهره برداری از اکوسيس��تم 

بستگی دارد)7، 10(.
اندام هوایی گياهان به عنوان جزء مولد هيدراتهای کربن، مهم ترین 
و حس��اس ترین بخش از یك اکوسيستم است که بطور مستقيم تحت 
تاثير چرا قرار می گيرد )29(. چرا نه تنها اندام هوایی، بلکه ممکن است 
اندام زیرزمينی را نيز مورد تغييرات منفی قرار دهد )12(. اگر چه نتایج 
برخی تحقيقات بيانگر پاس��خ مبهم بيوماس اندام زیرزمينی به چرا می 
باشد)12، 20، 29 (، نتایج برخی دیگر از تحقيقات مبين اثر معنی دار 

شدت چرا بر کاهش بيوماس ریشه می باشد)9(. توجه به این موضوع از 
آن جهت حایز اهميت اس��ت که ثابت شده است که در مناطق خشك 
ریشه ها بزرگترین و گاه تنها منبع ورودی مواد آلی و عناصر غذایی به 
اکوسيستم ها و  تخصيص آن به سایر بخش های اکوسيستم تلقي شده 
)13( و از این نظر مهم ترین جزء در یك اکوسيستم محسوب می شوند 
)21، 25(، بخص��وص در مناطق خش��ك که به دليل بارش کم و دمای 

زیاد، ریشه ها بخش قابل توجهی از بيوماس کل را شامل می شوند. 
چرا همچنين قادر به تغيير س��هم نس��بی بيوم��اس اندام هوایی و 
زیرزمينی از بيوماس کل می باش��د، چرا که گياهان مختلف در واکنش 
به ش��دت چرای��ی، بخش بزرگت��ری از بيوماس گياهی را به ریش��ه ها 

اختصاص می دهند)7(.
اگرچه بيوماس هوایي و زیرزميني مراتع در مقایس��ه با اکوسيستم 
جنگل ها کمتر اس��ت، ولي ممکن اس��ت بيوماس توليدي س��اليانه در 

مراتع تفاوت چنداني با جنگل ها نداشته باشد)17(. 
از جهت دیگر بسياری از مطالعات بنيادین در مراتع نيازمند آگاهی 
از کمي��ت بيوماس اندام هوایی و زیرزمينی گياهان و اثر عوامل مختلف 

مطالعه بیوماس اندام ...
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محيطی و انس��انی بر این اجزا می باش��د. مثال بيشتر روش هاي برآورد 
ترسيب کربن بر پایه اندازه گيري بيوماس استوار هستند، زیرا بيوماس 

و محتوي کربن گياه بيشترین همبستگي را با هم دارند.
"Hieroo  و هم��کاران )2000( بيان نمودند که گياهان بوته اي از 
مهم ترین اجزاء اکوسيس��تم هاي مناطق خش��ك و نيمه خشك جهان 
هس��تند به همين دليل اندازه گيري و ب��رآورد بيوماس آنها هم از نظر 

توليد علوفه و هم از نقطه نظر ترسيب کربن اهميت باالیي دارد. 
بيوماس ریش��ه ه��ا، بخش قابل توجهی از کل بيوماس را تش��کيل 
مي دهد، اما برآورد بيوماس ریش��ه ها پر هزینه اس��ت،  به همين دليل 
مطالعات متعددي در مورد مدل سازي و برآورد غيرمستقيم بيوماس در 

بوته زارها انجام گردیده است )Hieroo و همکاران، 2000(. 
تحقيقات نش��ان داده که مقدار بيوماس واقعي ریش��ه ها در اندازه 
گي��ري هاي مس��تقيم، اغلب از مقدار تخمين آن بزرگتر بوده اس��ت و 
لذا تصميم در مورد تخمين یا اندازه گيري مس��تقيم بيوماس ریشه ها، 
بر مبناي اه��داف و هزینه هاي اندازه گيري مس��تقيم، اتخاذ مي گردد 

 .)18(
اگ��ر داده ه��اي کافي در مورد بيوماس ریش��ه  گونه هاي گياهي در 
دس��ترس نباشند، بيوماس ریشه ها باید به وسيله نمونه برداري و اندازه 

گيري مستقيم برآورد گردد. 
در برخي موارد یك رابطه خطي یا لگاریتمي بين توده ریش��ه اي و 
عمق خاك وجود دارد که ممکن است براي تعميم دادن تراکم ریشه ها 

در اعماق بيشتر از حد نمونه گيري مفيد واقع شود.
ام��ا حتي در خاك هاي خيلي همگن، ضریب تغييرپذیري پراکنش 
فضایي و  تراکم ریشه ها باال است و  در خاکهاي غيرهمگن این ضریب 
ممکن اس��ت خيلي بيش��تر باش��د. این موضوع بيان مي کند که جهت 

برآورد دقيق وزن ریشه ها، تکرار نمونه  بيشتر مورد نياز است)18(.
مراتع ایران با وس��عت 86 ميليون هکتار، وسيع ترین عرصه حياتي 
کش��ور را ش��امل مي ش��وند و بيش از 70 درصد از این مراتع در ناحيه 

خشك و نيمه خشك واقع شده است. 
کاربری عمومی این اراضی اس��تفاده به عنوان چراگاه بوده و چرای 
بيش از ظرفيت مرتع عمدتا منجر به تغيير در کميت و کيفيت پوشش 

گياهی و توسعه بيابان زایی شده است)3(. 
گونه درمنه دشتي )Artemisia sieberi( از مهمترین گونه هاي 
گياهی در ایران به ش��مار مي رود، بطوري که پوشش غالب منطقه ایران 
و توراني را تشکيل داده و شاخص زیر منطقه استپي محسوب مي گردد. 
ای��ن گون��ه از مهمترین گياهان علوفه اي مراتع محس��وب مي ش��وند و 
قابليت ه��ا و کاربردهاي صنعتي و داروی��ي آن عالوه بر ارزش علوفه اي، 

آن را مورد توجه ویژه قرار داده است)1(. 
با توجه به وس��عت زیاد درمنه زارها در کشور، استفاده دام از این 
گونه ب��ه عنوان علوفه، عدم وجود اطالع��ات کافی از کميت بيوماس 
اندام هوایی و زیرزمينی این گونه و اثر شدت های مختلف چرای دام 
بر اجزاء بيوماس گياهی، در این تحقيق تاثير ش��دت های چرای دام  
ب��ر ميزان بيوماس گياهی و رابط��ه  بيوماس اندام هوایی و زیرزمينی 
در درمنه زارهای ناحيه قوش��ه در اس��تان س��منان مورد بررسی قرار 

گرفت. 

مواد و روش ها
معرفی منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه در درمنه زارهای ناحيه قوشه به مختصات 35 
درجه و 53 دقيقه عرض ش��مالي و 54 درجه و 05 دقيقه طول شرقي 
می باشد. ميزان متوس��ط بارندگی ساالنه 184/1 ميليمتر می باشد که 
بيش از 65 درصد از کل بارش در دو فصل پایيز و زمستان رخ می دهد. 
ميانگين طوالنی مدت  س��اليانه دما 16/3 درجه سانتيگراد و  ارتفاع از 

سطح دریا 1500 متر می باشد.
خاك در این ناحيه دارای عمق حدودا 70 سانتيمتر و از نوع شنی 
لومی با درصد متوس��ط شن، س��يلت و رس به ترتيب 68/8 ،  16/4 و 
14/8 می باش��د. درصد س��نگ و سنگریزه س��طحی در این ناحيه 60 
درصد،  توپوگرافی ناحيه مورد مطالعه دشت دامنه ای با شيب متوسط 

4 درصد در جهت شمالی و زهکشی خوب است)4(.
در تمام��ي نواح��ي مطالعاتی بيش از 95 درص��د از ترکيب گياهی 
مرب��وط به درمنه دش��تی و کمتر از 5 درصد مربوط به س��ایر گونه ها 

می باشد. 
 

روش تحقیق
به منظور تعيين رابط��ه بيوماس اندام هوایی و زیرزمينی و ارزیابی 
تاثير شدت های چرای دام  بر کميت بيوماس گياهی در درمنه زارهای 
ناحيه قوش��ه اقدام به شناس��ایی منطقه نمونه ب��رداری با غالبيت گونه 
درمنه دش��تی ش��د که دارای تنوعی از شدت های چرایی باشد. سپس 
در این ناحيه اقدام به شناس��ایی تيمار ه��ای تحت چرای دام گردید و 
در نهای��ت 3 منطقه نمونه برداری به عنوان تيمار در مجاورت یکدیگر) 
15 کيلومتر( انتخاب شد. در انتخاب تيمار های چرا شده، مالك عمل، 
برداشت حداقل 50 درصد از بيوماس اندام هوایی توسط دام بر اثر چرای 
طوالنی مدت می باشد. در این راستا در مجاورت قرق 10 ساله پنج کوه 
قوشه منطقه ای به وسعت 8 هکتار با سه تيمار چرای سنگين)بيش از 
70 درصد برداش��ت از اندام هوایی نس��بت به قرق(، چرای متوسط)50 
درصد برداش��ت نس��بت به منطقه قرق( و چرا نشده)قرق( انتخاب شد 
و نمون��ه برداری نظير به نظير از پوش��ش گياهی در هر تيمار در فصل 
پایيز انجام شد. با توجه به نزدیکي مکاني تيمار هاي انتخاب شده جهت 
مطالعه، تمامی خصوصيات توپوگرافی)ش��يب، جهت و ارتفاع(، خاکی و  

اقليمی در هر سه تيمار یکسان می باشد)4(. 
نمونه برداری از پوشش گياهی در هر تيمار مورد مطالعه با توجه به 
نوع و نحوه پراکنش پوشش گياهي و وسعت هر تيمار به روش تصادفی 
سيستماتيك در قالب 20 پالت 1×1 متر مربعی و در طول 2 ترانسکت 
عمود بر یکدیگر به طول 200 تا 300 متر انجام ش��د. ابعاد پالت هاي 
نمونه برداري به روش حداقل سطح تعيين شد. در هر پالت خصوصيات 
درصد پوش��ش تاجی، تراکم و ابعاد هر پایه درمنه)طول، عرض و ارتفاع 

پایه ها( ثبت گردید. 
ب��رای تعيين بيوماس اندام هوایی و زیرزمينی اقدام به نمونه برداری 
 کام��ل از بيوم��اس اندام هوای��ی و زیرزمينی گردید. ب��ا توجه به تنوع 
پای��ه ها از نظ��ر ابعاد به منظور مطالعه دقيق رواب��ط ميان پارامتر هاي 
گياه��ي و کاهش واریانس داده هاي م��ورد نظر نياز به نمونه برداري از 
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جدول 1– روابط رگرسیوني میان متغیر هاي مختلف پوشش گیاهي در مناطق مطالعاتی

جدول 2- مقایسه اثر شدت چرای دام بر بیوماس اندام هوایی و زیرزمینی گونه درمنه دشتی

* رابطه معني دار در سطح 5 درصد. ** رابطه معني دار در سطح یک درصد  

حروف a,b,c بیانگر وجود اختالف معنی دار میانگین ها می باشد.

13/ 123**میانگین مربعاتR2رابطه رگرسیونيمتغیر وابسته)Y(متغیر مستقل )X(شرح

چرای سنگين

** Y =0/00325 x+ 38/30/879452025 /6123 /13وزن کل اندام هوایي)گرم(حجم سرپا)سانتيمتر مکعب(

*Y= 1/57 X0/5212436/2   6/93وزن کل ریشه)گرم(وزن کل اندام هوایي )گرم(

چرای متوسط

** Y= 0/00301 x+ 29/00/905421021 /8164/10وزن کل اندام هوایي)گرم(حجم سرپا)سانتيمتر مکعب(

*Y= 0/971 x+ 3/00/86 104360/99/21وزن کل ریشه)گرم(وزن کل اندام هوایي )گرم(

چرا نشده)قرق(

** Y= 0/295 x00+ 76/.0/90306200 /8265 /94وزن کل اندام هوایي)گرم(حجم سرپا)سانتيمتر مکعب(

*Y =0/78 x+ 30/00/86 76822/9 11/3وزن کل ریشه)گرم(وزن کل اندام هوایي )گرم(

عوامل
تیمار

چرا نشده )قرق(چرای متوسطچرای سنگين

بيوماس )کيلوگرم در هکتار(

 c 2380 ±210 b 3166 ±303 a 72± 810بيوماس اندام هوایی

بيوماس اندام زیرزمينی

 b 1800 ±144 a 2011 ±210 a 101± 1161عمق اول )25-0 سانتيمتر(

 b 405 ±31 ab 509 ±48 a 27± 139عمق دوم )50-250 سانتيمتر(

 b 90 ±33 a 101 ±28 a 14± 20عمق سوم )75-50 سانتيمتر(

 b 2295 ±315 a 2630 ±344 a 111± 1320بيوماس کل اندام زیرزمينی

 c 4675 ±415 b 5796 ±505 a 190± 2130بيوماس کل

مطالعه بیوماس اندام ...
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شکل1- مقایسه اثر شدت چرای دام بر سهم نسبی بیوماس اندام زیرزمینی در اعماق مختلف خاک

شکل1- مقایسه اثر شدت چرای دام بر سهم بیوماس اندام هوایی زیرزمینی از بیوماس کل حروف a,b,c بیانگر وجود اختالف معنی دار میانگین ها می باشد.

پایه ه��ا با تکرار زیاد بود، بدین منظور در ه��ر تيمار تعداد حداقل 20 
پای��ه گياه��ی با تنوع��ی از  خصوصيات ظاهری نظير س��ن )به صورت 
کيفی( و  ابعاد تاج )به صورت کمی( انتخاب ش��د. براي نمونه برداری از 
اندام هوایی، پوشش تاجی و طوقه تا سطح زمين بطور کامل قطع و در 
پاکت های جداگانه قرار داده ش��د. نمونه ب��رداری از اندام زیرزمينی هر 
پایه با توجه به عمق خاك و توسعه عموري و افقي ریشه ها در خاك از 
عمق هاي 25-0، 50-25 و 75-50 س��انتيمتری از انجام شد و تمامی 
ریش��ه های موجود در هر عمق بطور کامل جمع آوری و در پاکت های 
جداگانه به آزمایشگاه منتقل گردید. الزم به ذکر است که نمونه برداري 
در این تحقيق در س��ال نرمال از نظر ميانگين بارندگي س��اليانه )175 

ميليمتر( انجام شد.
در آزمایش��گاه، ابت��دا نمونه های گياهی شستش��و و توزین گردید. 
س��پس نمونه های ت��ر در آون در دمای 75درجه س��انتيگراد به مدت 
48 ساعت بطور کامل خشك شد. در نهایت وزن کل اندام هوایی اندام 

زیرزمينی و وزن کل هر پایه بطور جداگانه محاسبه گردید.
 ب��ه منظور تخمين حجم بوته ها با توجه به ش��کل هندس��ي کلي 
بوته ها در تيمار چرا نشده و چراي متوسط از شکل هندسي مخروط و 

در تيمار چراي سنگين از شکل هندسي مکعب استفاده شد. 
جه��ت تعيين رابطه احتمالی ميان خصوصيات مختلف اندام هوایی 
)نظير حجم و وزن اندام هوایی( و اندام زیرزمينی در هر یك از تيمارها، 
از رگرسيون خطي ساده )بهترین برازش( استفاده شد و معادالت بدست 
آم��ده بطور جداگانه در هر یك از تيماره��ا مالك برآورد بيوماس اندام 

هوایی و زیرزمينی پایه ها در نظر گرفته شد. 
در ادامه با احتس��اب تراکم پایه های درمنه در واحد س��طح، وزن 
بيوماس اندام هوایی، اندام زیرزمينی و بيوماس کل در هکتار  محاس��به 

شد.
مقایس��ه داده ها در س��ه تيمار با بکارگيری آزمون تجزیه واریانس 

یك طرفه و تست دانکن با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.
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نتایج
روابط رگرسیوني میان اجزاء بیوماس

روابط رگرسيونی ميان حجم تاج به عنوان متغير مستقل و بيوماس 
هوایي هر پایه به عنوان متغير وابس��ته و همچنين بيوماس اندام هوایي 
به عنوان متغير مس��تقل و وزن ریش��ه  به عنوان متغير وابس��ته بيانگر 
وجود همبس��تگي خطي، مثبت و معني دار ميان این عوامل در هر یك 
از س��ه تيمار مطالعاتی می باشد)جدول1(. به همين دليل برای تخمين 
بيوماس اندام هوایی زیرزمينی و بيوماس کل در واحد سطح،  معادالت 

رگرسيونی در هر تيمار  قابل استفاده می باشد.

پوشش گیاهی
در هر س��ه تيمار مورد بررسي بيش از 95 درصد از ترکيب گياهي 
منحصرا مربوط به گونه درمنه دشتي بود. متوسط درصد پوشش گياهي 
درمنه در  س��ه تيمار چرای س��نگين، چرای متوسط و چرا نشده)قرق( 
به ترتيب  5، 9 و 12  درصد و متوس��ط تراکم درمنه دش��تی در س��ه 
تيمار چرای سنگين، چرای متوسط و چرا نشده)قرق( به ترتيب معادل  
11000، 14500 و 15000 پایه در هکتار تخمين زده ش��د. به عبارت 
کلی درصد متوسط تاج پوشش گياهی و تراکم در واحد سطح با افزایش 

شدت چرا کاهش یافته است.

بیوماس اندام هوایی
نتایج نش��انگر وجود اختالف معن��ی دار در بيوماس اندام هوایی در 
س��ه تيمار مورد مطالعه می باشد. افزایش ش��دت چرا منجر به کاهش 
محس��وس بيوماس اندام هوایی در هر دو تيمار چرای سنگين و چرای 
متوسط به ترتيب معادل 74 و 25 درصد در مقایسه با تيمار قرق شده 
اس��ت. مطابق جدول 2، کمترین و بيشترین وزن اندام هوایی به ترتيب 

مربوط به تيمار چرای سنگين و قرق می باشد. 

بیوماس اندام زیرزمینی
در ميان سه  تيمار مورد مطالعه، بيوماس کل اندام هوایی در تيمار 
چ��رای متوس��ط و قرق فاقد اخت��الف معنی دار می باش��ند، اما چرای 
س��نگين دام در این ناحيه منجر به کاهش محس��وس به ترتيب معادل 
42 و 50 درصدی بيوماس کل اندام زیرزمينی نس��بت دو تيمار چرای 

متوسط و قرق شده است.
بجز عمق دوم که تفاوت بيوماس ریشه ميان سه تيمار مورد مطالعه 
محس��وس می باش��د، در دو عمق اول و س��وم تفاوت محسوسی ميان 
بيوماس اندام زیرزمينی در دو تيمار چرای متوسط و قرق مشاهده نشد 

)جدول 2(.

توزیع بیوماس ریشه  در پروفیل خاک
مقایس��ه بيوماس ریشه در سه تيمار مورد مطالعه در اعماق 0-25 
،50-25  75- 50  سانتي متري بيانگر وجود اختالف در این سه عمق 
مي باش��د. در عمق اول در س��ه تيمار چرای س��نگين، چرای متوسط 
و ق��رق به ترتيب بي��ش از 88، 78 و 76 درصد از بيوماس کل ریش��ه 
پراکنش یافته اس��ت. س��هم عمق دوم خاك از این مقدار در سه تيمار  

چرای س��نگين، چرای متوس��ط و قرق به ترتيب معادل 10 ،17 و 18 
درصد و سهم عمق سوم در سه تيمار  مذکور به ترتيب 2، 5 و 6 درصد 

می باشد )شکل 1(.
این موضوع نش��انگر آن اس��ت که اوالً با افزایش عمق خاك ميزان 
بيوماس ریشه به شدت کاهش می یابد به گونه ای که در هر سه تيمار 
مورد مطالعه بيش از 75 درصد از کل بيوماس ریش��ه ای در عمق اول 
)25-0 س��انتيمتری( خاك پراکنش دارد، ثانيا با افزایش فش��ار چرای 
دام درصد بيش��تری از بيوماس ریشه به اعماق سطحی خاك اختصاص 

می یابد.

سهم اندام هوایي و زیرزمیني از بیوماس کل
بطور کلی با افزایش ش��دت چرای دام از سهم نسبی بيوماس اندام 
هوایی کاس��ته و بر س��هم نس��بي بيوماس اندام زیرزمينی افزوده شده 
اس��ت، به گونه ای که س��هم اندام هوایی از بيوماس کل در س��ه تيمار 
چرای س��نگين، چرای متوس��ط و قرق به ترتيب 38 ،51 و 55 درصد 
و س��هم اندام زیرزمينی در س��ه تيمار مذکور به ترتيب 62 ،49 و 45 

درصد می باشد. 

بحث و نتیجه گیری
بيوماس گياهی یك پارامتر اساسی و کليدی در مطالعات دیناميك 
اکوسيس��تم، تنوع زیس��تی، چرخه کربن و پایداری اکوسيس��تم است. 
بعالوه کمی س��ازی بيوم��اس هوایی برای انجام مطالع��ات کمی نظير  
ارزیابی ميزان  تثبيت یا انتش��ار دی اکس��يد کربن در اکوسيس��تم ها 

ضروری است)20(.
بط��ور کلی نتایج ای��ن تحقيق بيانگر وجود ارتب��اط معنی دار بين 
برخی پارامترهای مربوط به پوش��ش گياهی نظير حجم و وزن بيوماس 
ان��دام هوایی و وزن بيوماس اندام زیرزمينی می باش��د. به همين دليل 
روابط رگرس��يونی بدست آمده در هر ناحيه رویشی قابل تعميم به کل 
جامعه گياهی در همان ناحيه اس��ت. بنابرای��ن روابط موجود به منظور 
تخمي��ن بيوماس اندام هوای��ی و زیر زمين��ی و در نهایت بيوماس کل 
جامعه گياهی در واحد س��طح با درجه اطمينان باال در مطالعات آتی و 
در ش��رایط رویشگاهي مشابه قابل استفاده خواهد بود. این موضوع الزم 
است در مطالعات آینده از حيث وجود دوره هاي تر سالي و خشکسالي 
و تاثير آن بر پارامتر هاي گياهي مورد توجه قرار بگيرد. برخی تحقيقات 
در جهان نيز  نشان دهنده وجود رابطه قوی ميان بيوماس اندام هوایی 

و بيوماس اندام زیرزمينی در برخی گونه های گياهی است)8، 22(.
مطالعه حاضر در جوامع درمنه زار با سه تيمار مختلف چرایی نشان 
م��ی دهد که کمترین و بيش��ترین ميزان بيوماس ریش��ه ای به ترتيب 
مع��ادل 0/78 و 1/5 براب��ر وزن اندام هوای��ی در دو تيمار قرق و چرای 
س��نگين می باش��د. با توجه ب��ه این موضوع و با در نظ��ر گرفتن نتایج 
مطالعات مش��ابه در مناطق دیگر استان س��منان)2( پيشنهاد می شود 
که در مطالعاتی ک��ه نيازمند آگاهی تقریبی از بيوماس اندام زیرزمينی 
درمنه زار ها می باش��د، وزن اندام زیرزمينی این گونه  در شرایط بدون 
 Mac .چ��را حداقل 50 درصد وزن ان��دام هوایی در نظر گرفته ش��ود
Dicken )1997( ني��ز بي��ان نمود که در برآورد بيوماس ریش��ه ها در 

مطالعه بیوماس اندام ...
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مراتع بدون اندازه گيري مستقيم، بيوماس ریشه ها را نباید کمتر از 10 
ت��ا 15درصد بيوماس اندامهاي هوایي برآورد نمود که البته این موضوع  

بستگی به وضعيت آب و هوایی در هر منطقه  دارد.
چ��راي دام مي تواند بر ترکيب پوش��ش گياهي مرتع، توليد خالص 
اوليه و  نس��بت اندام هاي هوایي به ریش��ه گياهان مرتعی تاثير زیادي 
داشته باشد )19(. اما ميزان تاثير چرا بر اکوسيستم ها بستگی به عوامل 
متعددی دارد که مهمترین آن ش��دت چرا می باشد)10(. نتایج برخی 
مطالعات بر روی اثر چرا بر بيوماس اندام زیرزمينی نش��ان داده اس��ت 
که کاهش بيوماس اندام هوایی و زیرزمينی گياهان ارتباط مس��تقيم با 
شدت چرا و حجم برداشت از اندام هوایی گياهان دارد و رشد و توسعه 
ریش��ه در مناطق با چرای س��نگين در مقایس��ه با مناطق تحت چرای 

متوسط به شدت محدود خواهد شد)5، 9(.
در این تحقيق عدم تغيير محس��وس بيوماس ان��دام زیرزمينی در 
تيمار چرای متوس��ط نس��بت به تيمار قرق را می توان به فش��ار چرای 
کمتر در این تيمار نسبت داد، بدین صورت که شدت برداشت کمتر از 
اندام فتوس��نتز کننده در چرای متوس��ط، موجب تاثير نا محسوس چرا 
بر نمو و توس��عه بيوماس اندام زیرزمينی شده است. اما در تيمار چرای 
شدید به دليل برداشت بيش از 74 درصد از بيوماس اندام هوایی )نسبت 
به تيمار چرا نش��ده مجاور( و احتماالً اختالل در فرایند فتوس��نتز و در 
ادام��ه کاهش بنيه و توان فيزیولوژیك گياه، در نهایت کاهش معنی دار 
بيوماس اندام زیرزمينی اتفاق افتاده اس��ت)17(. مطالعه دیگری توسط 
Guodong )2008( نش��ان داد که فشار ش��دید چرا منجر به کاهش 

توليد بيوماس اندام هوایی و زیرزمينی گراس های چمنی شده است.
این یافته ها از این جهت قابل تامل هستند که نتایج برخی مطالعات 
مبين  تاثير چرا بر محتوی کربن خاك از طریق تاثير بر توليد بيوماس 
ریش��ه ای است)10(. پژوهش های دیگری در جهان نيز نشان داده اند 
که سيس��تم هاي ریشه اي گياهان نقش اساس��ي در ورود مواد آلی به 
خاك دارند، به گونه اي که حدود 50 درصد از کربن جذب شده بوسيله 
گياهان مي تواند به الیه هاي زیرین خاك انتقال داده شود)24(. نتایج 
برخی دیگر از مطالعات در این خصوص بيانگر نقش غير مس��تقيم چرا 
بر محتوی ازت اکوسيس��تم از طریق تاثير بر بيوماس گياهی می باشد 

 .)29(
نکته دیگر آنکه چرای س��نگين دام، صرف نظ��ر از تاثير بر کاهش 
بيوماس ریش��ه ای، موجب افزایش سهم نس��بی ریشه در کل بيوماس 
گياهی)ب��ه دليل کاهش نس��بت بيوماس تاج به ریش��ه( ش��ده اس��ت. 
ای��ن موض��وع در مدیریت پای��دار اکوسيس��تم های تحت چ��رای دام 
از حي��ث حفظ ت��وان بيولوژیك و حاصلخيزی این اراضی می بایس��ت 
 م��ورد توجه ویژه ق��رار بگيرد، چرا که به نظر می رس��د مدیران چنين 
اکوسيستم هایی در کنار تالش جهت حفظ و توسعه بيوماس اندام هوایی 
گياهان می بایس��ت توجه ویژه ای به حفاظ��ت و جلوگيری از قهقرای 
ان��دام زیرزمينی گياهان مرتعی به عنوان عضو مولد در اکوسيس��تم ها 
 داشته باشند. چرا که ميزان زیادي از ورودي   مواد آلي به خاك مراتع از 
اندام های زیرزمينی مي باشد و در نتيجه، تاثير اختالالت قسمت باالیي 
زمي��ن از قبيل چ��را بر روي م��واد آلي بخش زیرین خ��اك به صورت 

غيرمستقيم است)10(.

بطور کلی کميت بيوماس اندام زیرزمينی در همه تيمار های مورد 
مطالعه روندی کاهشی را با افزایش عمق خاك نشان می دهد. همچنين 
با توجه به توسعه زیاد ریشه هاي افقي و مجاور سطح زمين)بدليل کم 
عم��ق بودن خاك رویش��گاه و س��ازگاری  ذاتی این گون��ه برای جذب 
رطوبت س��طحی( بخش اعظم بيوماس اندام زیرزميني در اعماق باالیي 
خاك پراکنش دارد به گونه ای بيش از 90 درصد از بيوماس ریش��ه ها 
در هر سه تيمار مورد مطالعه در عمق50-0 سانتی متری از سطح خاك 
پراکنش یافته اس��ت. الزم به ذکر اس��ت که ارقام ذکر شده در مناطق 
مختلف متاثر از عمق خاك بوده و در مناطق با عمق کم خاك، س��هم 
نسبی ریشه عمق اول  تا رقم90 درصد از کل بيوماس ریشه ای افزایش 
یافته و در مناطق با عمق بيش��تر خاك تا رقم 65 درصد کاهش نش��ان 

می دهد)4(.  
پوی��رك )2001(   نيز ط��ي مطالعات خود بيان ک��رد که در مراتع 
حدود 80 درصد از بيوماس ریش��ه در الیه هاي 40-30 س��انتي متري 
خاك تجمع یافته اس��ت. به همين دليل این عمق به عنوان عمق موثر 
در نمونه برداري ه��ا جهت تعيين کربن آلي خاك در مراتع مي تواند در 
نظر گرفته ش��ود. در ارتباط با جوامع درمنه زار نيز  در ش��رایط مشابه 
عمق 50 سانتی متری از سطح خاك جهت مطالعات آتی قابل پيشنهاد 
م��ی باش��د. نظر به اینکه ه��ر مطالعه ای که نيازمند بررس��ی و تعيين 
بيوماس گياهی و بخصوص بيوماس ریش��ه باش��د هزینه بر بوده و زمان 
زیاد برای انجام آن الزم اس��ت، توجه به این موضوع می تواند در جهت 
کاه��ش هزینه و اتالف وق��ت در پروژه های برآورد ترس��يب کربن در 

درمنه زار هاي داراي شرایط رویشگاهي مشابه سودمند باشد.  
 نتيجه نهایی این که وقتي پوش��ش گياهي مراتع و چراگاه ها تحت 
تاثي��ر چ��راي مفرط دام قرار نگيرد و چ��رای دام در حد ظرفيت چرای 
دام باش��د، پارمترهای مختلف اکوسيس��تم  نظير پوشش گياهی تغيير 
چشمگيری نمي کند؛ اما در اراضي تحت چراي مفرط، عالوه بر تخریب 
شدید پوشش گياهي، فرسایش تشدید شونده خاك و کاهش مواد آلی 

نيز به وقوع خواهد پيوست. 
در مطالع��ه حاضر نيز هر چند چراي متوس��ط تاثير معني داري بر 
بيوماس ریش��ه اي ایجاد نکرد، اما اثر چراي سنگين دام بر کاهش رشد 
و توس��عه بيوماس ریشه اي گونه درمنه به شدت محسوس بود که الزم 
اس��ت از چراي س��نگين دام بر روي این گونه بخصوص در س��ال هاي 
ک��م ب��اران جلوگيري کرد. هر چند گونه درمنه دش��تي با توجه به دارا 
 بودن ترکيبات معطر از نظر کالس خوش��خوراکي جزو گياهان مرغوب 
علوفه اي محس��وب نشده و  فش��ار چرا بر آن منحصر به فصول پرباران 
سال مي باشد، اما در مناطقي از کشور نظير منطقه مورد مطالعه که این 
گون��ه ترکيب غالب و گاه انحصاري جامعه گياهي را تش��کيل مي دهد، 
به دليل عدم وجود قدرت انتخاب گونه هاي خوش��خوراك توس��ط دام، 

چراي سنگين بر روي این گونه اتفاق خواهد افتاد.     

تشکر و قدردانی
از جن��اب آق��ای مهندس کام��ران رضایی ریيس محترم ایس��تگاه 
پژوهش��ی س��منان )مرکز تحقيقات بين المللی بيابان دانشگاه تهران( 

صميمانه سپاسگزاری می شود.
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