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 چکیده

 Agropyronک  Bromus tomentellus ،Hordeum bulbosumهددعو  گونددّ ریختدد   سددع و کا دد   ایددم العه ددّ    دد  هدد  

trichophorum اق ام بّ استقرار در اج وع ک چرا ش ه،  قرقا لقۀ در دک . بودخشک هرستعن  در اراتع نی ّگوسف   م ا اک  بّ چراو

تصعدف  انتخعب ک در هر نقلّ نزدیکتریم گیعه اورد العه ّ نقلۀ  10هع  هر یک ا  ایم ترانسکتطول در  ک ش اترو  200ترانسکت  4

ن . پد  ا   شد  گیدرو   ه اند ا ه گره، طول ک ک ن ریشّ، توهی  ک  و تود ارتفعع، فعصلّ ایعن خصوصیعت ریخت  شعالش .  در نظر گرفتّ

دام بر  اثر چراو قرق ک چرا ش ه اقعیسّ ش ن .ا لقۀ بیم غیر  کج   t-testبع استفعده ا  آ اون  هع ایعنگیم ،هع بررس  نراعل بودن داده

 دّ   طدورو ّبد  .دار شد   ا  د   A. trichophorumک  H. bulbosumتوده  سعقّ، طول ک ک ن ریشّ، توهی  ک  وگره  ایعن فعصلۀ ارتفعع، 

بدّ   A. trichophorumگدرم بدود ک ارتفدعع     1/16 شد ه  چراگرم ک در  1/117قرق ا لقۀ در  H. bulbosum  توده ایعنگیم ک ن ذو

 B. tomentellus  گره ایعن فعصلۀ بر ارتفعع ک دام  چراودست آا . ّاتر ب ایل  7/334چرا ا لقۀ اتر ک در  ایل  1/525ترتیب در قرق 
 B.  tomentellusایلد  اتدر در    35/58اند ا    بدّ   طول ریشّدار  ا   بععث افزای  و دام (. چرا<05/0pدارو ن اشت ) ا    تأثیر
ّ هعو اختلف  ایم تحقیق نشعن داد  ّ گونّ طور  ل  نتعیجّب .گردی  سد ج  در اصدر  ا دعبع       گیعه  در اواجهّ بع چراو ا اکم بع بد

هعو شعخص   ک شعیعن  بّ ا یریت  . ش عسعی  تغییرات ریخت  در گونّده  هعو اختلف  بستّ بّ نوع گونّ ا  خود نشعن ا  کا   

 .ن عی   چرای  پعی ار در اراتع ا 
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 مقدمه. 1
بددع توجددّ بددّ رشدد  رک افددزکن ج  یددت ک اسددتراتژو   

 شددورهعو پیشددرفتّ در قبددعل   تددرل اددواد غدد ای  ک     

شددعن در رابلددّ بددع  شددورهعو فقیددر، سیعسددت ک   سیعسددت

دارد  دّ ا دعبع غد ای     نگرو هر  شورو را بر آن ا  آی  ه

کر و بوا  خود را قبدل ا  هدر گوندّ دسدت    شون   تج ی  

ریدزو ک  ژنتیک  در راستعو استقالل غ ای  ش عسعی ، برنعاّ

ا  سدل   دل    درصد و  43اراتع بع اشدغعل  ا یریت ن عی . 

تریم سدل  در   هع بواسلۀ توهی  نعخعهص اکهیّ، کسیع خشک 

ّ خدود اختصدعص   هع را ب انرژو خورشی و ا  خشک چرخۀ 

 ارت د   هدعو  ت عدل ایدم ا وسیسدت    ک . ثبعت]13[ ان  داده

 اوجدودات  ک خدع    اقلی د ،  عواادل  اتقعبل ا      اتأثر

 لیۀ ک ا یریت ایم اراتع استلزم ش عخت  ]26[  ن ه است

عرصدۀ  هعو گونعگون ا   بردارو . بهرهاستاجزاو ا وسیست  

توجدّ   کس ت قعبلحعضر بع توجّ بّ کض یت ک  اراتع در حعل

هدعو تشدکیل    هع نیع  بّ ش عخت بسیعرو ا  کض یت گونّآن

ده  ه ا  هحعظ عواال اختلف احیل  ک غیر احیل  دارد. 

تددریم ک در ایددم راسددتع پوشدد  گیددعه  یکدد  ا  اهدد     

 .]16[ استتریم اجزاء ا وسیست  ارت    حسعس

بگد ارد   تأثیر گیعه  پوش  بر توان  ا  اختلف  عواال

. ]7[اسدت   دام چدراو  عواادل  ایدم  تدریم اهد    ا یک   ّ

توانعی  یک گیعه ا  جهت اقعکات بّ چرا ک حفد  کفدور ک   

گیعه  بّ هر دک جزء اقعکات بّ چدرا  جعا ۀ توهی  در یک 

. در جهت اجت عب ]8[ی    اجت عب ک تح ل بستگ  دارد 

ش عسد    ا، گیعهعن اورد چدرا ا  هحدعظ ریخدت   ک تح ل چر

ده  . تحقیقعت نشعن  خود نشعن ا هعو  یعدو ا   کا   

شد ن برخد     داد  ّ چرا بععدث تغییدر فدرم رکیشد ،  د      

. چراو ا عسب ]46[ شود برگعن ا  ک افزای  پهم هع گراس

دام، بععث حفعظت ا  ا عبع ک ععال افزای  توهی  ک   ی ت 

 عو ارت د  اسدت  ه ک  یفیت تر یب گیعه  در ا وسیست 

 دعه  ع لکدرد ک  دعرای     ث دام بععرکیۀ ب چراو  .]18[

چراو شد ی  سدلو    . ]4[ شود هعو ارت   ا  ا وسیست 

هدعو   فتوس تزو گیعه را  عه  داده ک بسیعرو ا  اریسدت  

برد بّ تبدع آن بععدث  وبید گ  خدع ،      رش  را ا  بیم ا 

گدردد. اج دوع ایدم      عه  تهویّ ک نفوذ آب در خع  ا 

عوااددل بععددث  ددعه  احصددول سددرپع ک قدد رت گیددعه ک  

 .]27[شدود   سعی  خع  در چراو شد ی  ک اد اکم اد    فر

هدوای  ک  هدعو   چراو دام بععث تغییدرات ا فد  بدر اند ام    

 گوندددددۀارتفدددددعع  .]21[ شدددددود  یر ای ددددد  اددددد 

Bromus tomentellus   37[ یعفتبراثر چراو دام  عه[. 

هدع   بیواعس هدوای  ک  یر ای د  گدراس   چرا بععث  عه  

ارتفدعع   گیر چش دام بععث  عه  چراو  .]15[ ش ه است

شد ه   Yushania microphyllaگوندۀ  گدره   ایدعن فعصلۀ  ک

واددعس هددوای  گیعهددعن یچددرا بددر ارتفددعع ک ب. ]54[اسددت 

هددعو  افددزای  دکره. ]51[ بیشددتریم تددأثیر ا فدد  را دارد

چرایدد  ک یددع افددزای  شدد ت چددرا بععددث  ددعه  طددول  

. ]25[ش ه اسدت   Carex duriusculaهع در گیعه  گره ایعن

ّ     ارتفددعع،  هددعو  توهیدد  علوفددّ ک درصدد  پوشدد  گوندد

Stipa barbata   کPoa bulbosa   تحت در ا عطق استپ

قدرق  دعه  یعفتدّ    ا لقدۀ  چراو دام در اقعیسّ بع  تأثیر

هدع،   هعو ریخت  ه چدون بدر    چرا بر کیژگ . ]43 [است

 .]24[ دارو دارد هع، بیواعس هوای  تأثیر ا    سعقّ

گیعهدعن را نیدز   ریشدۀ  عالکه بر ان ام هوای ، چدراو دام  

ریشۀ . تحقیقعت نشعن داد  ّ ]32[ده   قرار ا تأثیر تحت 

هع بع تغییر در اقد ار ریشدّ    گیعهعن در کا    بّ چراو دام

. تکدرار  ]3[پد یرد   اد  تأثیر در کاح  سل  ک یع  عر رد آن 

 Guncus articalatusک  Carex divisia هدعو  چرا در گونّ

ایم گیعهعن  ریشۀ خشک بیشتر بّ اعد  ا جر بّ تخصیص 

چدراو سد گیم   ا لقدۀ  ریشّ در توس ۀ . رش  ک ]45 [ش 

. چدرا بدر طدول    ]22[  تر ا  چراو اتوسط ک سبک بدود  

ریشّ، ارتفعع هوای ، ک ن ریشدّ ک بیوادعس هدوای  تدأثیر     

گیعهعن ا  طریدق تغییدرات   ریشۀ . ]14[دارو داشت  ا   

ریخت  ک سعخت عن  ه چون تغییر اق ار ریشدّ در کاحد    

هدع   بدّ چدراو دام  ، فیزیوهدوژو ک ریختد   تغییدرات  سل ، 

  پوش  گیعه ، چرا بععث  عه. ]1[کا    نشعن دادن  

او ک بیواعس هدوای  گیعهدعن در اراتدع     ارتفعع، ت وع گونّ

ر چدرا تدأثیرو    اعن ک تکرا. ]41[ گردد پ ا استپ  ک است

. ]35[ند ارد   Andropogon geradiiگوندّ  ریشۀ در طول 



  هعو... گونّ ریخت  هعو کیژگ  بر دام چراو اثر
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چرا بععث  عه  بیوادعس هدوای ، بیوادعس  یدر  ای د       

یقدۀ گوندۀ   ارتفعع ک تعج پوش  بّ جز قلدر یقدّ ک سدل     

Artemisia  frarans  چددراو ادد اکم ک  .]34[ شددود ادد

. ]25[شدود   هع اد   ا ت بععث  عه  بیواعس ریشّ طوالن 

نسبت ریشّ بّ سعقّ در سعیت تحت چراو اد اکم  نسدبت   

هعو تحت چراو فصل  ک ب کن چدرا بیشدتر اسدت     بّ سعیت

]42[ ّ کیدژه در ا دعطق    . چراو دام بععث قلع رش  ریشّ بد

 ّ شدود ک ااکدعن نفدوذ ریشدّ بدّ       خشدک اد    خشک ک نی د

هعو  یریم خع  ای سدر نشد ه ک نهعیتدعا بععدث ا  بدیم       الیّ

در بسیعرو ا  ا عطق  شور اع، . ]31[شود  رفتم گیعهعن ا 

رکیّ ععال اصل  تخریب پوشد  گیدعه    چراو ا اکم ک ب 

بدر   گوسف    در العه عت گ شتّ   تر بّ تأثیر چراواست. 

گ  ایعن توجّ ش ه است. بع در نظر گدرفتم  ریخت ش عس  

هع را  گونّ صورت انتخعب  برخ ّایم  ّ نوع دام چرا    ه ب

ریختد    هدعو   تغییر کیژگ العه ۀ  ، ده اورد ه   قرار ا 

 دّ در    ها دتج شد   توان  بّ نتدعیج بدع ار شد     گ  ایعن ا 

 دعربرد  چدرا   تحدت تدع  ات ییم استراتژو ج ی  اد یریت ار 

 و اد اکم ش عخت تأثیرات ت   نعشد  ا  چدرا   .داشتّ بعش 

 هدعو ع وان یک احر  اوجب پ ی ار ش ن ف وتیدپ ّ ّ ب

در تحقیق رس . نظر ا شود، ضرکرو بّبرتر ک سع گعرتر ا 

ا لقدۀ  گراای دّ  دّ در    شعخص هعو حعضر بع انتخعب گونّ

ا  ایم ا ظدر  دّ آیدع چدراو     ، ش ن  ک چرا نش ه یعفت قرق

 .اق ام ش هع تأثیر دارد یع نّ، گوسف   بر ریخت ش عس  آن

 

 شناسی روش .2

 مورد مطالعهمنطقۀ  . معرفی1.2
قددرق تحقیقددعت  احدد کد  اددورد العه ددّ در ا لقددۀ 

قدرق چهدل سدعهّ، بدع     سعبقۀ  اغّ بع گردنۀ گیعهعن ارت   

 35شدعه (، در  ا لقدۀ  ع دوان  ّ)بد  هکتدعر  5/38اسعحت 

 یلددواترو شدد عل شددرق  خددرلم آبددعد هرسددتعن بددع عددر  

 42درجّ ک  48ثعنیّ ش عه  ک  29درجّ ک  33جغرافیعی  

اتدر ا  سدل     1960اتوسدط  ثعنیّ طول شرق ، بع ارتفعع 

 اغّ قرار داشدتّ ک  گردنۀ شرق   وه بلواعن داا ۀ دریع، در 

ع دوان  ّقرق تحقیقدعت  اد  ور بد   ا لقۀ اطرا  اح کد  

. دام ]38[ (1)شدکل   چدراو آ اد انتخدعب گردید    ا لقۀ 

است هرستعن اورد العه ّ، گوسف   نژاد هرو ا لقۀ غعهب 

جز رک هعی   دّ  ّب صورت آ ادانّ در ت عم طول سعلّ ّ ب

جهت . شود ا لقّ توسط بر  ک یخ پوشی ه است، چرا ا 

اورد العه ّ ج وب شرق  اسدت.  داا ۀ ا لقۀ جغرافیعی  

 pH 7/7 – 2/7 بددع سددیلت  رسدد خددع  ا لقددّ  بعفددت

 اددورد العه ددّ داراو تیددپ   ا لقددۀ  .]40[ بعشدد  ادد 

Bromus tomentellus، Agropyron trichophorum    ک

Festuca ovina هددعو رکیشدد  آن گ دد ایعن  . فددرماسددت

 .]38[یک سعهّ ک پهم برگعن علف  هست    ،چ  سعهّ

 هدعو   ایدم ایسدتگعه بدیم سدعل    سعهیعنۀ ایزان بعرن گ  

اتر بدوده اسدت.    ایل  55/613طور اتوسط ّب 86-1348

توسددط سدع اعن تحقیقددعت   1348ایدم ایسددتگعه در سدعل   

  قدرق شد ه ک   طبی   شعکر و جهت انجعم العه عت ا عبع

او  وهستعن  بع آب ک هواو ا ت ل سدرد کاقدع    در ا لقّ

درص ، اتوسط دادعو   54. رطوبت نسب  ]50[ش ه است 

گراد، ت د اد رک هدعو یخب د ان     سعنت درجۀ  4/18سعالنّ 

اتوسط بعرن گ   ،اتر ایل  1183رک ، تبخیر سعالنّ  119

  ل هواش عس  اسدتعن هرسدتعن  ادار  بر اسعس آخریم آاعر 

ادعه   6اتر، بعد احل  در تعبستعن ک  اسدتعن   ایل  7/742

 ّ جهت غعهب آن ج وب بّ شد عل اسدت. اقد ار توهید      

علوفّ در ایم ایستگعه بستّ بّ ایزان بعرش اتغیدر بدوده ک   

 یلدوگرم   906، 1378گرم در سعل    بعران  یلو 375ا  

 .]38[دکسعل( اتغیر است فعصلۀ )بّ  80سعلدر 

 گیرینمونهروش . 2.2
گل ه  ارحلۀ ا  آنجعی   ّ تغییرات نهعی  ریخت  در 

گیددرو را دارندد ،  اندد ا هبددّ نهعیددت رسددی ه ک قعبلیددت   

گلد ه   عادل   ارحلدۀ  بردارو ا  پوش  گیدعه  در   ن ونّ

عرصدّ  ابت ا بع یدک   .( انجعم ش 1394)اکاسط خرداد اعه، 

ّ  هدعو   گردو اق ام بّ ش عسعی  گونّ هدع   گیدعه  ا  گراای د

چدرا شد ه ک   ا لقۀ هع در هر دک   ّ ایم گونّ ش  بّ طورو

قددرق حرددور داشددتّ بعشدد  . ب ددعبرایم سددّ گونددّ شددعال 
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Bromus tomentellus ،Hordeum bulbosum  ک

Agropyron trichophorum  ن . بدع توجدّ بدّ    ش انتخعب

العه دعت ، در  ا لقدۀ  شرایط یکسعن توپوگراف  در هر دک 

چدرا  ا لقدۀ  اتدرو ک در   200ترانسدکت  ، 2 قدرق ا لقۀ 

-طدور تصدعدف   ّترانسدکت بد   2ش ه نیز بّ ه یم صورت 

چددرا بددر  سیسددت عتیک اسددتقر ک جهددت ت یددیم اثددرات 

هعو گیعه  در نظر گرفتدّ   ش عس  گونّ خصوصیعت ریخت

تصعدف  نقلۀ  10هع  ش . در طول هر یک ا  ایم ترانسکت

ّ    انتخعب ک در هر نقلّ نزدیک  تریم گیعه ادورد العه دّ بد

 40 دّ در اج دوع ا  هرگوندّ     تصعدف  ت ییم شد  نقلۀ 

ادورد نظدر انتخدعب ک      ش  کیژگ  گیعه  براو ثبتپعیۀ 

هع در عرصّ  گره ایعنفعصلۀ . ارتفعع ک ]14[ ش گیرو  ان ا ه

ّ یقۀ ا  احل  گیدعه،   دردن  هدعو گیدعه  بد کن قلدع      پعید

تدریم حد  رشد     پدعییم ب یم صورت  دّ   ،گیرو ش  ان ا ه

سعل جعرو در تعج پوش  تع ح  بعالو آن در نظدر گرفتدّ   

 هعو طراح  ش ه ثبت گردی ند   ک در فرم ]10ک  44[ش  

طبق رکش هع  ریشّ خصوصیعت اورفوهوژیک  . سپ ]20[

ار یعب  ش . رکش ا رفد  شد ه    ]35[توصیف ش ه توسط

ّ ه راه خدع  اطدرا    ب صورت است  ّ ریشّ ایشعن ب یم

ا  خع  خعرج ک بع آب جدعرو خدع    اکگر آن بع استفعده ا  

بددع اسددک ر هددع  ّ شدد  ک طددول ریشددّهددع شسددتاطددرا  آن

هدع،   . جهت ت ییم اق ار ک ن خشک ریشّگیرو ش  ان ا ه

هدع بدّ آ اعیشدگعه احدیط  یسدت       توده، ن ونّ توهی  ک  و

 65سععت در آکن در دادعو   24هرستعن ا تقل ک بّ ا ت 

ک ن ]. 1[ گراد قرار داده سپ  تدو یم شد ن    سعنت درجۀ 

گدرم   001/0هعو هوای  بع ترا کو بع دقلدت   هع ک ان ام ریشّ

هع ا نظر نراعل بودن تو یع، بع  گیرو ک ثبت ش . داده ان ا ه

  اسد یرنو ، ه چ دیم ا نظدر ه گ د      کآ اون  ل وگر

ّ      کاریعن   هع بع آ اون تسدت هودوِنِ بررسد  شد ن . اقعیسد

غیدر  کجد  انجدعم شد . تجزیدّ ک       T˗ testهع بدع   ایعنگیم

 صورت پ یرفت. SPSS17هع بع نرم افزار  تحلیل داده

 چراتحت و  قرقمنطقۀ ها در  مختصات ترانسکت .1جدول 

 اختصعت شرق  اختصعت ش عه  ترانسکتا لقۀ نعم ک  ردیف

 283896 3707867 قرقا لقۀ در  A ترانسکت 1

 283888 3707837 قرقا لقۀ در    Bترانسکت 2

 283871 3707919 تحت چرادرا لقۀ  C ترانسکت 3

 283820 3707931 تحت چرادرا لقۀ  D ترانسکت 4

 

 

 برداری در دو سایت چراشده و قرقنمونههای  مورد مطالعه و ترانسکتمنطقۀ . ردیابی 1شکل 
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 . نتایج3
نتعیج نشعن داد  ّ چرا بدر ایدعنگیم ارتفدعع گ د ایعن     

دام بععث  عه    ّ چراو طوروّدارو داشت، ب تأثیر ا   

  ک H. bulbosumهددددعو هددددوای    ارتفددددعع اندددد ام 

A. trichophorum  ش . بّ هر حعل چرا بر ایعنگیم ارتفعع

( P˃05/0دارو ن اشت )تأثیر ا    B. tomentellus گونۀ

گدره   ایعنفعصلۀ دام بر  نتعیج نشعن داد  ّ چراو (.2شکل)

H. bulbosum  کA. trichophorum     بدع سدل  اط ی دعن

 دّ چدراو دام بدر     دارو داشت، در حدعه   % تأثیر ا   99

تدأثیر   B. tomentellusسدعقۀ  گدره   ایدعن فعصدلۀ  ایعنگیم 

 (.3 کل)ج(، P˃05/0دارو ن اشت )ا   

 

 لرستان.زاغۀ  موردمطالعهمنطقۀ غیر زوجی در  tمیانگین ارتفاع گندمیان با آزمون مقایسۀ  .2شکل 

 دهد. را نشان می (>05/0P)داری  یمعنحروف غیر مشابه تفاوت 

 

 سل  اط ی عن بعH. bulbosum ریشۀ   ه چ یم طول

 دّ   طدورو ّبد  ،چدراو دام قدرار گرفدت   تدأثیر  % تحت 99

 4/202نشد ه    چراا لقۀ گونّ در   ریشّ ایم  اتوسط طول

اتر بود. نتعیج  ایل  1/159چرا ش ه ا لقۀ اتر ک در  ایل 

بددّ طددور  B. tomentellusریشددّ   داد  ددّ طددول نشددعن

 18/198قددرق )بددع ایددعنگیم  ا لقددۀ دارو بددیم  ا  دد 

اتدر(   ایلد   15/257( ک چرا شد ه )بدع ایدعنگیم    ترا ایل 

اتفعکت بود. نتعیج ایم تحقیق ه چ یم نشعن داد  ّ چدرا  

% 99بع سل  اط ی دعن   A. trichophorumریشّ   بر طول

ریشدّ     ّ اتوسدط طدول   طوروّدارو داشت ب تأثیر ا   

ا لقۀ ک در اتر  ایل  6/222نش ه   چراا لقۀ گونّ در  ایم

 (.3)شکل ش اتر  ایل  2/174چرا ش ه 

  نتعیج ایم تحقیق نشعن داد  ّ چدرا بدر ایدعنگیم ک ن   

تددأثیر  %99بددع سددل  اط ی ددعن   H. bulbosumریشددۀ 

گونّ   ّ اتوسط ک ن ریشۀ ایم  طورودارو داشت بّ ا   

گرم در ا لقۀ  9/13گرم بّ  9/73در ا لقۀ چرا نش ه ا  

(. ه چ یم نشعن داده ش  1چرا ش ه  عه  یعفت )ج کل

بدع   B. tomentellus ّ چراو دام بر ایدعنگیم ک ن ریشدۀ   

 دّ  طدورو دارو داشت بّ % تأثیر ا   95سل  اط ی عن 

ا لقددۀ چدرا نشدد ه ا    گوندّ در  اتوسدط ک ن ریشدۀ ایددم   

گرم در ا لقۀ چدرا شد ه  دعه      13/26گرم بّ  92/44

 A. trichophorumیعفت. چراو دام بر ایعنگیم ک ن ریشۀ 

 (.3)ج کل  P˃05/0دارو ن اشت  تأثیر ا   
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 لرستان.در استان زاغه  ۀمطالع مورد ۀمنطقدر  غیر زوجی tبا آزمون  یانگندم یشۀرطول  یانگینم یسۀمقا .3شکل 

 دهد. را نشان می (>05/0P)داری  یمعنحروف غیر مشابه تفاوت 

 

 دهد که آثار تیمار چرا،  نتایج نشان می ،(GLMها ) دوطرفه بین آزمودنی . تجزیۀ واریانس2جدول 

 داری است. به معنی عدم معنی ns. استدار  ( معنی**) درصد 99( و در سطح *) درصد 95تیمار چرا در سطح  ×گونه و اثرات متقابل گونه 

 

F منبع یشناس ختیرشاخص  مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات 
** (17/51) 506/1363769 1 506/1363769 

 ارتفعع گیعه

 تی عر چرا
 هع گونّ 511/8812857 7 644/1258979 (1/312) **

 گونّ *تی عر چرا 639/197997 7 377/28285 (2/7) **

( **5/122) 641/40589 1 641/40589 

 ایعنگرهفعصلۀ 

 تی عر چرا

 هع گونّ 006/1691060 1 006/1691060 (94/1262** )

 گونّ *تی عر چرا 641/40589 1 641/40589 (3/30** )

ns (748/0) 638/80788 1 638/80788 

 ریشّ طول

 تی عر چرا

 هع گونّ 616/2687270 7 802/383895 (55/3** )

 گونّ *تی عر چرا 435/2001899 7 643/285985 (65/2* )

( **1/48) 778/61621 1 778/61621 

 ریشّ ک ن خشک

 تی عر چرا

 هع گونّ 563/132930 7 08/18990 (5/55** )

 گونّ *تی عر چرا 371/58601 7 624/8371 (4/24** )

( **01/65) 618/23852 1 618/23852 

 توهی 

 تی عر چرا

 هع گونّ 572/9590 7 082/1370 (2/5** )

 گونّ *تی عر چرا 35/10841 7 764/1548 (8/5** )

( **6/662) 866/103976 1 866/103976 

 توده و

 تی عر چرا

 هع گونّ 104/61415 7 586/8773 (9/55** )

 گونّ *تی عر چرا 061/33615 7 152/4802 (6/30** )

 

نتعیج ایم تحقیق نشعن داد  ّ چرا بر ایدعنگیم توهید    

H. bulbosum   دارو  % تدأثیر ا  د   99بع سل  اط ی دعن

ا لقدۀ  گوندّ در    ّ اتوسط ک ن توهید  ایدم  طوروّبدارد 

 چدرا ا لقدۀ  گدرم در   235/2گدرم بدّ    9/43نش ه ا   چرا

داده شد   دّ چدرا بدر     ش ه  عه  یعفت. ه چ یم نشعن 

% 95بدع سدل  اط ی دعن      B. tomentellusایعنگیم توهی 
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 دّ اتوسدط ک ن توهید      طدورو ّبد دارد دارو  تأثیر ا  د  

گرم  41/8گرم بّ  25/19نش ه ا   چراا لقۀ گونّ در  ایم

ش ه  عه  یعفت. چدراو دام بدر ایدعنگیم     چراا لقۀ در 

تدأثیر  % 95بدع سدل  اط ی دعن      A. trichophorumتوهی 

گوندّ     ّ اتوسط ک ن توهی  ایدم  طوروّبدارد دارو  ا   

گددرم در  41/8گددرم بددّ  25/19 نشدد ه ا  چددراا لقدۀ  در 

 (.3)ج کل ش ه  عه  یعفت  چراا لقۀ 

 غیر زوجی t-testقرق و چرا شده با استفاده از آزمون منطقۀ گرامینه بین گونۀ شناسی سه ریختهای ویژگی. مقایسۀ 3جدول

df t گونه منابع تغییر تیمار معیار انحراف ±میانگین متغیر  داری سطح معنی 

155/20 492/7- 01/0> P 
 چرا 88/28±4/737

 ارتفعع

H
o

rd
eu

m
 b

u
lb

o
su

m
 

 قرق 65/165±57/1011

38 789/1 242/0= P 
 چرا 18/10±26/217

 گره ایعنفعصلۀ 
 قرق 68/42±10/289

958/37 723/8- 01/0> P 
 چرا 86/15±10/159

 طول ریشّ
 قرق 39/16±40/202

38 331/4- 05/0> P 
 چرا 68/15±45/26

 ک ن ریشّ
 قرق 2/11±8/44

589/27 958/5- 01/0> P 
 چرا 31/41±7/8

 توهی 
 قرق 57/3±3/19

692/28 762/5- 05/0> P 
 چرا 51/21±86/32

 توده  و
 قرق 26/11±29/63

091/14 072/0- 494/0= P 
 چرا 84/105±8/613

 ارتفعع

B
ro

m
u

s 
to

m
en

te
ll

u
s

 

 قرق 93/86±7/640

18 189/5- 01/0> P 
 چرا 44/08±8/217

 گره ایعنفعصلۀ 
 قرق 715/23±32/289

18 431/69 01/0> P 
 چرا 74/10±15/257

 ریشّطول 
 قرق 74/12±15/198

18 957/14- 01/0> P 
 چرا 22/15±18/26

 ک ن ریشّ
 قرق 59/11±92/44

18 250/14- 01/0> P 
 چرا 9/7±28/8

 توهی 
 قرق 61/3±13/19

18 526/29- 01/0> P 
 چرا 59/21±15/32

 توده  و
 قرق 7749/11±85/63

714/17 994/5- 01/0> P 
 چرا 39/64±70/334

 ارتفعع

A
g

ro
p

yr
o

n
 t

ri
ch

o
p

h
o

ru
m

 

 قرق 42/74±10/525

899/12 003/13- 
01/0> P 73/16±20/84 چرا 

 گره ایعنفعصلۀ 
 قرق 05/35±90/243

433/24 305/5- 
01/0> P  03/5±2/174 چرا 

 طول ریشّ
 قرق 96/24±6/222

712/10 445/1- 
177/0= P 03/5±24/3 چرا 

 ریشّک ن 
 قرق 65/1±65/5

068/13 101/4- 
05/0> P 51/7±406/8 چرا 

 توهی 
 قرق 67/3±24/19

591/13 965/3- 05/0> P 
 چرا 50/21±85/32

 توده  و
 قرق 26/11±29/36
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 تددوده نشددعن داده شدد   ددّ چددرا بددر ایددعنگیم  و    
B. tomentellus  دارو  % تأثیر ا  د  95بع سل  اط ی عن

گوندّ در ا لقدّ    توده ایم  ّ اتوسط ک ن  و دارد بلورو
گدرم در ا لقدۀ چدرا     856/32گرم بّ 29/63چرانش ه ا  

ّ   ش ه  عه  یعفدت. بررسد    ع دل آاد ه در ایدم    هدعو بد
 تددود   تحقیددق، نشددعن داد  ددّ چددرا بددر ایددعنگیم  و    

H. bulbosum   دارو  تدأثیر ا  د    %99بع سل  اط ی دعن
گونّ در ا لقدۀ   تود  ایم  ّ اتوسط ک ن  و طورودارد بّ

گرم در ا لقۀ چدرا   153/16گرم بّ 85/117چرا نش ه ا  
ش ه  عه  یعفت. نشعن داده شد   دّ چدرا بدر ایدعنگیم      

% تدأثیر  95بع سل  اط ی دعن   A. trichophorumتوده   و
    ایدم تدود  و  دّ اتوسدط ک ن    طدورو دارو دارد بّ ا   

گدرم   856/32گرم بّ  29/36گونّ در ا لقۀ چرا نش ه ا  
 (.3در ا لقۀ چرا ش ه  عه  یعفت )ج کل

 

 گیری بحث و نتیجه. 4
گأأره  تأأیثیر چأأرا بأأر ارتطأأام و  أأو  میأأان . 1.4

 های گیاهی گونه
العه ددعت  ا لقددۀ در ه چ ددعن  ددّ ذ ددر گردیدد    

ش ه ک  خصوصیعت توپوگراف  ک خع  در هر دک سعیت چرا
. ب ددعبرایم هددر گونددّ تغییددر در  بددودنشدد ه اشددعبّ  چددرا

خصوصیعت اورفوهوژیک گیعه تحت العه ّ  دعاالا اربدو    
. نتعیج ایدم تحقیدق   بوددام   بّ کا    خود گیعه بّ چراو

نشعن داد  ّ چدراو دام بععدث  دعه  اتوسدط ارتفدعع ک      
ّ  ایدددعنفعصدددلۀ    ک H. bulbosumهدددعو  گدددره گونددد

A. Trichophorum ش . نتعیج     ّ هدعو   تحقیدق ادع بدع یعفتد
العبقددت  ]14،23،24،29،34،41،45،50،51[  پژکهشدد 

دارد. تکرار چرا ک یدع افدزای  شد ت چدرا بععدث  دعه        
ّ  ایددعنفعصددلۀ چشدد گیر ارتفددعع ک    هددعو  گددره درگوندد
Carex duriuscula ]25[ ک Yushania microphylla 

گر  گوندۀ   ایعن ّ ارتفعع ک طول  طوروّش ه است، ب ]52[
 7ک  72اتدر بدّ    ایل 18ک  230اخیر بّ ترتیب در قرق ا  

چرا ش ه  عه  یعفتّ است. بع در نظر ا لقۀ اتر در  ایل 
  اورد العه ّ  ّ ا  اکاخدر اردیبهشدت  ا لقۀ گرفتم اقلی  

رشد  اجد د    ت،اسد ادعه داراو فصدل خشدک      اعه تع آبعن
هع بع ععادل   گیعهعن اورد العه ّ، اارو دشوار است ک گونّ

کم آشفتگ  نعش  ا  چرا، فرصت  عف  جهدت رسدی ن   ا ا
دستیعب  بّ نور خورشدی  جهدت    بّ ارتفعع ا  ول خود  ک

   د . ه دیم ععادل بععدث      فتوس تز ک جبران را پی ا ن  
ش ه تع گیعه استراتژو فرار ا  چرا بع تغییرات ریخت  خدود  
ا  حعهت ایستعده بّ حعهت خوابی ه در پدی  بگیدرد تدع بدع     

ّ  ،در سعیّ قرار گرفتم هدعو غیرخوشدخورا  بدع     سعیر گوند
 عه  ایزان تبخیر ک ت رق خود بتوان   ا  ح اقل رطوبت 
اوجود جهت بقدعء نهعیدت اسدتفعده را ن دوده ک ایدم اادر       

شود  ّ گیعه خدعرج ا  اید ان دید  ک     خود بععث ا ّخودب
 نهعیتعا   تر اورد چرا قرار گیرد. تو جّ دام بعش  ک

عن داد  ّ چراو دام بدر ارتفدعع ک   نتعیج ایم تحقیق نش
دارو  تدأثیر ا  د    B. tomentellusگر  گوندۀ   فعصلۀ ایعن

خدود ا دعبع   ریشدۀ   طول. احت عالا ایم گونّ بع افزای  ن ارد
هعو پعیی   خع  را جهت  غ ای  ک رطوبت اوجود در افق

طور  ّ  ه عن ،ن عی  هعو هوای  تأایم ا  رش  طوه  ان ام
چرا ش ه طول ا لقۀ  ه است  ّ در در نتعیج شر  آن آا
ا لقدۀ  اتدر بیشدتر ا     ایل  98/58ریشّ ایم گونّ ح کد 
بدع نتدعیج ایدم تحقیدق     ] 2،9،42،54 [قرق ش . العه دعت 

هدعو تحقیدق ادع بدع      ه سو نیست. علت اختال  بیم یعفتّ
 ریشدددۀ سدددعیریم شدددعی  نعشددد  ا  کیژگددد  ریختددد    

B. tomentellus  ّ هدعو   بعش . ت ر ز حج   یعدو ا  ریشد
توان  ح ا ثر اسدتفعده ا  ادواد    نع   در خع  سلح  ا 

سلح  خع  ک شب   را بدّ ه دراه   الیۀ غ ای  اوجود در 
داشتّ بعش . چراو افر  اعنع ا  تشکیل گل در ایم گونّ 

  اند ا د. ایدم   بقعء گیعه را بّ خلر ا اوضوع شود ک ایم  ا 
ع آشدفتگ  نعشد  ا  چدرا بدع ایجدعد      گونّ پ  ا  اواجدّ بد  

هعو اصدل  خدود ک  سدب     س ج  بع افزای  طول ریشّ بّ
رطوبت ک ا عبع غ ای  بععث ایجدعد اسدتراتژو تح دل بدّ     

هدعو هدوای  ک    پد  رشد  اند ام    ،شود چراو ایم گونّ ا 
هع  ّ اجزاو اه  در فتوس تزن ،   تر دچعر اخدتالل   بر 
او بیشدتر جهدت    هتوهی  اواد ذخیدر بّ گردد  ّ ا تج  ا 

 شود. ت اکم ک بقعو گیعه ا 
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 های گیاهی تیثیر چرا بر  و  ریشه گونه. 2.4
ریشدۀ  نتعیج نشعن داد  ّ تأثیر چرا بدر  دعه  طدول    

 ّ دار  ا  د   H. bulbosum ،A. trichophorum هدعو  گوند

نش ه ک یدع گیعهدعن   دّ     ش . سیست  ریشّ در گیعهعن چرا
ّ  اورد چراو سبک قدرار  ع وادعا اتدرا  ، داراو   اند ،   گرفتد

انش عبعت فراکان ک نفوذ ع ق  در خع  است. تحت شدرایط  
هع انشد عبعت   تدرو داشدتّ،     ریشّ ،س گیم ک ا اکم  چراو
تر بوده ک بیشتر در بخ  فوقعن  پرکفیل خع  اجت ع   وتعه
هعو اع نشعن داد  ّ چرا بععث افدزای    شون . نتعیج یعفتّ ا 

 ،1 [هدعو  ش ه است  ّ بع یعفتّ B. tomentellusطول ریشّ 
35، 36، 30، 49[   ّ  هددعو العبقددت دارد. در بررسدد  گوندد

Guncus articulatus  کCarex divisia hude   اشدخص
خشدک بیشدتر در   اعد  ش ه تکرار چرا ا جر بّ تخصیص 

گیعه بع ا  دسدت دادن   ].33[ ایم گیعهعن ش ه استریشۀ 
هعو  بّ ریشّعلت تخصیص ا عبع ّهعو نع   خود، ب ریشّ

هدع در جهدت  سدب ا دعبع     قلورتر بععث طویل ش ن آن
شد ه   چدرا ا لقدۀ   دّ در   طدورو ه دعن ن عید .   ع ل اد  

 ّ هدعو   فد  خدود را  دّ در      اشعه ه ش ، ایم گیعه ریشد
بدر اثدر چدراو     ،اترو اوجدود هسدت     سعنت  0-10ع ق 

ت هع  العه عت  اع چرا نّا لقۀ ا اکم ا  دست داده بود. در 
نشد ه   B. tomentellus ریشدۀ گوندۀ     طدول  بععث  عه

ایدم گیدعه    است، بلکّ بععث افزای  چش گیر طول ریشدّ  
ش . چراو دام گرچّ بععث  عه  ک ن ریشّ شد  کهد  ا    
طر  دیگر ایم نقصعن را بع افدزای  طدول ریشدّ جبدران     

ّ     رده  سد ج    است ی    بدیم ک ن ریشدّ ک طدول آن بد
اغعیرت دارد. شدعی   ] 2،20[ هعو  ّ بع گزارش رده برقرار 

العه دعت  ک یدع   ا لقۀ دهیل اغعیرت آن بّ علت تفعکت در 
تحدت بررسد  در اواجهدّ بدع      وهدع  س ج  گونّ تفعکت بّ

آشفتگ  نعش  ا  چرا بعش . نتیجّ ای کّ چراو اکرر بععث 
او بیشدتر بدّ    خشدک ذخیدره  اعد  س ج  در تخصیص  بّ

 ش ه است. B. tomentellusک   A.curvirostcisهعو  ریشّ

 های گیاهی ریشه گونه  تیثیر چرا بر وزن خشک. 3.4
داد  دّ چدراو دام بععدث     هعو تحقیدق ادع نشدعن    یعفتّ

ّ ریشدۀ     دعه  ک ن خشدک     ،B. tomentellusهدعو   گوند

H. bulbosum  کA.curvirostcis    ّ  هدعو  ش   دّ بدع یعفتد
العبقت دارد. گدزارش   ]53 ،47 ،39 ،25 ،19 ،17 ،6 ،5[

ریشۀ ش ه است  ّ چراو دام بععث  عه  چش گیر ک ن 
. قدرق بدّ   ]52[ ش ه است Yushania microphyllaگونۀ 

دالیل  ه چون ع م فشردگ  خع  نعشد  ا  تدردد دام ک   
آهدد ، عدد م  چددراو  کدرس، داشددتم خددع  غ دد  ا  اددواد

تخریب خع  بّ علت داشدتم پوشد  سدلح  ا عسدب،     
ایم افزای  ع لکرد گیعهعن در ج ب ا عبع  توان  بععث ا 

اورد نیع  ش ه ک در نهعیت ا جر بدّ افدزی  ک ن ک طدول    
 گیعهعن گردد.ریشۀ 

 های گیاهی توده گونه تیثیر چرا بر تولید و زی. 4.4
هعو اع نشدعن داد  دّ چدرا بععدث  دعه       نتعیج یعفتّ

 Bromus tomentellus، Hordeumتددود   وتوهیدد  ک 

bulbosum ک Agropyron trichophorum نسبت بّ قرق .
ّ شد   دّ بدع      50، 42، 41، 34، 24، 6،14، 2 [هدعو یعفتد

توان گفت  دّ دهیدل بهبدود اقد ار      العبق دارد. ا  ]52،
قددرق بددّ دالیددل ا لقددۀ گ دد ایعن در تددود    وتوهیدد  ک 
ادواد آهد  ک   چرخدۀ  غ عو اواد غد ای ،  ا  ج لّ ات  دو 

ا  ن  ک بهبود سعخت عن خع   ّ ا جر بّ افزای  تدوان  
 دانست.شود، ا  یست  گیعه 
ا اکم قرار   نهعی  ای کّ کقت  اراتع تحت چراونتیجۀ 

گیرن ، برخد  پعرااترهدعو اختلدف ا وسیسدت  ارتدع       ا 
هعو هوای  ک  یر ای   گیعهدعن را تحدت تدأثیر     نظیر ان ام

هدعو   تدأثیر چدرا بدر کیژگد      دهد . ایدزان   خود قدرار اد   
خدعنواد   بّ نوع گوندّ حتد  ا  یدک    اورفوهوژیک  گیعهعن 

 برخددد  گیعهدددعن ه چدددون    گیدددعه  بسدددتگ  دارد. 

Bromus tomentellus هعست  ّ اورد چراو  بع ای کّ سعل
گیرد،   تر دچعر تغییرات ریخت  شد ه   ا اکم دام قرار ا 

تح دل   ک توهی  نسبتعا خوب  نیز داشتّ  دّ بدّ اسدتراتژو   
او  در اصدر  ا دعبع ذخیدره    1س ج  چراو ایم گونّ ک بّ

العه عت بیشدترو  بّ گردد. نیع  است احققیم  ا  گیعه بر
هعو ا حصر  هعی   ّ داراو استراتژو در جهت یعفتم گونّ

 فردو هست   اق ام ن عی  .ّب

 
1 Trade off 
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 قدردانی و تشکر

 ا دعبع  ک  شدعکر و  تحقیقدعت  ار دز بد یم کسدیلّ ا    

 را داری . ق ردان  ک تشکر   عل هرستعن استعن طبی  
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