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چکیده
هاي گیاهی پرستار در یک مرتع تخریب یافته بر درصد استقرار و مراحل اولیه این تحقیق با هدف تعیین اثر حمایتی برخی گونه

. انجام شد) Secale montanum(و چاودار کوهی ) Agropyron desertorum(اي شامل علف گندمی بیابانی رشد دو گیاه مهم علوفه
Acantholimon festucaceumگونه کاله میرحسن 4در این راستا  (Jaub & Spach) Boiss زول ،Eryngium bungei Boiss ،

Noaea mucronataخارگونی  (Forsk.) Aschers.و اسپندPeganum harmala L.گونه 4ار گیاه چاودار و عنوان گونه پرستبه
Acanthophyllum bracteatumچوبک  Boiss. گون ،Astragalus arbusculinus Bornm. & Gauba شیرسگ ،Ephorbia

orientalis L. و خارگونیNoaea mucronata (Forsk.) Aschers.کشت . شدعنوان گونه پرستار گیاه علف گندمی بیابانی بررسی به
0-10رطوبت خاك دو عمق . ها انجام شدهاي پرستار و فضاي بین بوتهاي در اواسط پاییز در زیراشکوب بوتهفهبذرهاي دو گیاه علو

ها، از آزمون پس از تجزیه واریانس داده.گیاهان پرستار از روش جرمی تعیین شدمیان متر فضاي زیراشکوب و سانتی15-25و 
هاي چاودار کوهی به علت نهالچه) ارتفاع(نتایج نشان داد که رشد اولیه .ه شدمقایسه میانگین کمک گرفتبراي چنددامنه دانکن 

ها نقش همه گونه. برابر تیمار فضاي باز بود2/2و 9/3، 6/2، 4/3ترتیب ، زول، خارگونی و اسپند بهمیرحسنهاي کالهحمایت گونه
اند ولی گونه خارگونی با بیشترین تأثیر توانست متغیر داشتهگندمی بیابانیهاي علفمثبت تقریباً یکسانی در حمایت رشد نهالچه

هاي تغییر شکل یافته گیاه خارگونی در با توجه به اهمیت باالي اثر حمایتی جمعیت. درصد افزایش دهد62استقرار اولیه را به میزان 
، استفاده از نقش پرستاري خارگونی در تحقیقطبق نتایج اینگندمی بیابانی و ارتفاع گیاه چاودار کوهیجهت افزایش استقرار علف

.شودهاي پاییزه دو گونه گرامینه مذکور به ادارات اجرایی منابع طبیعی توصیه میکاريمرتع

.یافته، استقراراثر حمایتی، گیاه پرستار، مرتع تخریب:هاي کلیديواژه

مقدمه
، روابط متقابل مثبت دریطیمحيآساط تنشیشرادر

,Callaway(مهم هستندیلیاهان خین گیب در ).1995
یطیمحيهاه تنشیهمسايهاموارد حضور گونهاز ياریبس

و یزنه در جوانهیهمسايهانقش گونه.دهدیرا کاهش م
ق یتطبيبرایکمسازوکارهايد، که یجديهااستقرار گونه

ییباالاریت بسیاهمدارند، ازیطیط نامساعد محیبا شرا
,Solbrig(استبرخوردار Godinezو 1980 et al.,

ط از یط محیها بعد از اصالح شرانهالاستقراراگر).2003
شود که اثر یک گونه متفاوت رخ بدهد، گفته میيسو

,Connellastatger(است انجام شدهل یحمایتی یا تسه

رقابل ینامنظم و غيهامناطق خشک، بارشدر).1997
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ن و درجه ییرطوبت پاباییها، وجود خاكییشگویپ
-Callaway & Walker,1997; Valiente(بااليهاحرارت

Banuet & Ezcurra, . شوندیها ممانع استقرار نهال)1991
ییمایکروکلیط میشراتوانند فقط دریها مچهلنهااز ياریبس

ها، ل بوتهیپرستار از قبيهاراشکوب گونهیزکه در
و درختان فراهم یتاهان گوشی، گيادستهيهاگراس

& Armas(ابندیشود، استقراریم Pugnaire., 2005;

Cavieres et al., 2002; Barchuk & Diaz, 2005(.
چند ساله هستند که نقش يهاگونهپرستار معموالًيهاگونه
راشکوب یزيمایکروکلیل میق تعدیخود را از طریتیحما

کاهش دادن ه،یمانند فراهم کردن سايموارددلیلخود به 
تابستان، کاهش دادن زمان شب و يبااليزمان روز و دما

يراشکوب، کاهش دادن دمایزمستان در زياتالف گرما
دام و ياز چراهات نهالچهیسطح خاك، کاهش باد، حما

از ياریبس. کنندیفا میبه خاك اییاضافه کردن مواد غذا
استفادهپرستار يهاگونهیتیاز نقش حمایاهیگيهاگونه
Reay(کنندمی & Norton, که در یاهیگيهاگونه). 1999
شوند، مخصوصاً در طول یده مید دیشدیابانیبيهاطیمح

ن ین است، از اییکه احتمال بقاء پایاول زندگيهاسال
,Steenberg & Lowe(کنندمیيشتریاستفاده بیهمبستگ

1988.(
موجود در يماهایکروکلیکمک گرفتن از م،ده جوانیا

-Hubber(یپرستار و حامیاهیگيهامراتع اعم از گونه

Stannwald & Pyke, ها ها و صخرهسنگ، قلوه)2005
)Peters et al., ه موفق یک استقرار اولیداشتن يبرا) 2008

يهادر سالبوده و هاستمین اکوسیدر اايعلوفهيهاگونه
اثر نقش . استر مورد عالقه پژوهشگران قرار گرفته یاخ

پرستار در مناطق خشک و يهان گونهیایتیحما
که بیش از نیمی از مساحت کشور را به خود (خشک مهین

ل شرایط یدل، به))1375گیتی، (دهند صاص میاخت
. کندیدا میدو چندان پیتین مناطق، اهمیايبااليآساتنش

این مهم در حالی است که از یکسو بخش اعظم مراتع 
اند و نیاز به عملیات در این مناطق تخریب یافتهموجود 

و از سوي دیگر ) 1384جعفري و همکاران، (اصالحی دارند 

هاي بیولوژیک عوامل محیطی دلیل اصلی شکست پروژه
جنگجو و (انجام شده در این مناطق گزارش شده است 

هاي استفاده از حمایت گونهرواز این). 1387همکاران، 
تواند اثرات نو میاي عنوان ایدههن مراتع، بیموجود در سطح ا

هاي بیولوژیکهاي محدود کننده را در اجراي پروژهتنش
و Haussmann.و موفقیت این عملیات را بیشتر کندکم

يهانهالیپراکنش مکانيالگویبررسبه)2010(همکاران 
Azorella(دو گونه  selago وAgrostis magellanica (
. پرداختند
هاي زیراشکوب به نقش گونهدر داخل کشور البته 

بنه يهاهاي پرستار در مصونیت نونهالونهعنوان گبهیمرتع
مهیااز تابش شدید نور خورشید، هجوم پرندگان، دام و 

تأکید ... برگ و از قبیل رطوبت، خاكاستقرارشرایط بودن
مرتضوي جهرمی، و1374بردبار و نعمتی، (شده است 

هاي متقابل بین کنشیبه بررس) 1388(جنگجو).1367
Artemisia aucheri(گیاه درمنه کوهی Boiss (و بروموس

)Bromus tectorum L.(و همکاران انیمقام.پرداخت
در خردادماه،دند کهیجه رسین نتیبه ایقیدر تحق)1389(

Artemisia khorassanica(درمنه خراسانیگیاه  Podl. (
Bromus(ي بروموسهابراي پایهرا شرایط تسهیل رطوبتی 

kopetdaghensis Drobov ( در زیراشکوب خود فراهم
، ولی کاهش رطوبت در تیرماه موجب شرایط رقابتی هکرد

) 1389(و همکاران آباد برزلجنگجو.دوشیمبین دو گیاه 
دو باايهمبستگی مکانی بین چهار گونه بوتهیبه بررس

رویشگاه طبیعی آنها در در اي گونه گندمی چندساله و علوفه
که مشاهده کردندپرداختند و منطقه بهار کیش قوچان 

اي و گندمیان بین گیاهان بوته) اثر تسهیل(همبستگی مثبت 
) اثر رقابت(چندساله بود، و در هیچ مورد همبستگی منفی 

.بین آنها مشاهده نشد
ها نشان داده است که اثرستیاکولوژریاخيهایبررس

اء یاحيتوان برایرا ميااهان بوتهیل گیحمایتی و تسه
دباین، یاما قبل از ا. ها و مراتع مخروبه استفاده کردجنگل
منطقه هرنفع دریذيهاپرستار و گونهيهان بوتهیترمناسب
با توجه به قرار گرفتن بخش اعظم مراتع .شوندییشناسا
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از به یخشک و نمهیکشور در کمربند خشک و نافته یب یتخر
ن امحققسته است یها، شاستمین اکوسیک ایولوژیا بیاح

نیشکست اخطرکاهش برايرا نه یکم هزيهاروش
ن رابطه یدنبال کنند که در اآساتنشيهاطیها در محپروژه

مناسب يهانهیاز گزیکییحاميهان و شناخت گونهییتع
ن یاهدفرو نیاز ا. ار کارساز باشدیبستواند یاست که م

بر پرستاریاهیگيهاگونهیبرخیتیاثر حمابررسیق یتحق
ايعلوفهدو گونه مهم ه رشد یو مراحل اولاستقراردرصد 

Agropyron(یابانیبیگندمشامل علف desertorum

(Fisch.) Schultes(یو چاودار کوه)Secale montanum

Guss.(بود .

هاو روشمواد 
يهاگونهیبرخیتین نقش حماییتعبرايق ین تحقیا

بر افته شهرستان بافتیب یک مرتع تخریدر پرستاریاهیگ
دو گونه مهم )ارتفاع(زان رشدیو ماستقراردرصد يهاریمتغ

Agropyron(یابانیبیگندمشامل علفايعلوفه

desertorum (Fisch.) Schultes(یو چاودار کوه
)Secale montanum Guss.( ،لب در قابه صورت جداگانه

از آنجا که .شدانجامتکرار5با یتصادفطرح کامالً
در پرستارک گونه یاز شکلهماندازه و هميهاتیجمع

از نبود، یمذکور کافايعلوفهدو گونه يبرایمطالعاتمنطقه
شکل از اندازه و همهميهاتیجمعردندا کیپس از پرواین

يهامحدوده(یافته مرتعیب یتخردر منطقهپرستاريهاگونه
تا42َ14ْ29و ًیطول شرق13َ37ْ56تا 33َ36ْ56ًً
برايیبصورت تصادفهان گونهیا،)یعرض شمال50َ14ْ29ً

ن راستا یادر. شدندمذکور انتخابايعلوفهونه کشت دو گ
Acantholimon festucaceum(رحسنیمکالهگونه4

(Jaub & Spach) Boiss( ،زول)Eryngium bungei

Boiss(ی، خارگون)Noaea mucronata (Forsk.)

Aschers(و اسپند)Peganum harmala L.(عنوان گونه به
Acanthophyllum(چوبکگونه4و چاوداراهیگپرستار

bracteatum Boiss(،گون)Astragalus arbusculinus

Bornm. & Gauba(رسگی، ش)Ephorbia orientalis L(

Noaea(یو خارگون mucronata (Forsk.) Aschers. (
یمورد بررسیابانیبیگندماه علفیگپرستارنوان گونه عبه

سالم علفبذرهايه یه پس از تهق کین طریبه ا. قرار گرفت
یعیاز اداره منابع طبیو چاودار کوهیابانیبیگندم

پس از . شدآنهایزنجوانهآزمایشقدام به ، اشهرستان
50يهادر بستهزان الزمیبه مبذرهاه، ینان از قوه نامیاطم

به ابعاد ییهاجاد چالهیسپس با ا. ندشدکیتفکییتا
راشکوب یدر ز) يکارابعاد معمول کپه(متر یسانت10*10

هان بوتهیبيافته و فضایب یمرتع تخرپرستاريهابوته
يدر روییتا50ک بسته ی، به کشت )مار شاهدیعنوان تبه(

. شداقدامپانزدهم آباندر) چاله(یشیپشته هر واحد آزما
کشت شده در پانزدهم يهاگونهبذرهاياستقرارزانیم

از پرستارن اهایگيهابوتهمیانراشکوب و یدر زن یفرورد
یبررسبراياهچه یعدد گ4سپس .شدن ییروش شمارش تع

بقیهحفظ و یشیدر هر واحد آزما)ارتفاع(رشدزانیم
.ندشدحذف ) گر رقابتکاهش اثر مداخلهبراي(هااهچهیگ
،)درصد(استقرار اولیه يهادادهيآورک ماه بعد از جمعی
کشت يهامانده گونهیباقيهااهچهیگ) ارتفاع(زان رشد یم

بودنمهیااز آنجا که . شديریگاندازهکش خطباشده
در پرستاريهافصول مختلف سال توسط گونهرطوبت 

از باشد، یکشت شده مهم ميهاه استقرار گونهیمراحل اول
، رطوبت هااهچهیارتفاع گيریگمان با اندازههمزرواین

از روش پرستارن اهایگمیانراشکوب و یزيخاك فضا
یطبق بررس(ن رابطهیشد که در انییتعتکرار5در یجرم
متریسانت15- 25متر و یسانت0- 10خاك دو عمق )منابع

شد و يریگمتر نمونهیسانت4قطر به يفلزيهابا استوانه
شگاه یپس از احتساب وزن تر و وزن پس از آون در آزما

نیی، درصد رطوبت تع)ساعت36مدت درجه به70يدما(
.شد

، استقرارر درصد یمربوط به سه متغيهادادهدر نهایت
رطوبت خاك در هر گونه درصدوهااهچهیارتفاع گ

پس از تجزیه واریانس با آزمون چند دامنه دانکن ،ايعلوفه
یتصادفدر قالب طرح کامالًيآمارنیانگیمسهیمورد مقا

بررسی براياز روابط رگرسیونی که طوريبه. گرفتقرار 
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روابط رطوبت خاك عمق اول و دوم با صفات وابسته 
.استفاده شد)ارتفاع(اولیه و رشداستقرار 

جینتا
Secale montanum(یچاودار کوه- Guss.(

مقایسه میانگین با آزمون چند دامنه حاصل از يهاافتهی
يهانهالچهارتفاعو استقراروابسته درصد يرهایمتغدانکن

بعکس دهد کهیمنشان 1در جدول یاه چاودار کوهیگ
یاعماليمارهایدر اثر تارتفاعر یمتغ،متغیر استقرار اولیه

. ستاداشتهيداریر معنییتغ

یاعماليمارهایتحت تیاه چاودار کوهیاز گین صفات مورد بررسیانگیسه میمقا-1جدول

ریمتغ
)متریلیم(بهشت یاه در اواسط ماه اردیگارتفاعاستقرار اولیهدرصد 

اریانحراف معنیانگیم
يبنددسته

دانکن
اریانحراف معنیانگیم

يبنددسته
دانکن

3875/12A62/7607/14C)گونهمیان(بازيفضا

رحسنیکاله مر اشکوب یز
Acantholimon festucaceum (Jaub

& Spach) Boiss

6/4973/18A40/25889/19A

زولر اشکوبیز
Eryngium bungei Boiss

5677/17A74/19689/19B

یر اشکوب خارگونیز
Noaea mucronata (Forsk.)

Aschers.

60/5560/12A45/30089/19A

ر اشکوب اسپندیز
Peganum harmala L.

40/4886/11A55/17188/19B

طرفه رطوبت خاك عمق کیانس یه وارین تجزیهمچن
ر در اثر ین دو متغینشان داد که ا2اول و دوم در جدول 

يبرا. اندنداشتهياردیر معنییپرستار تغيهاگونهيمارهایت

ر با روش ین دو متغیا،نیانگیسه میتر مقاقیدقیبررس
ارائه شده 3ج در جدول یدامنه دانکن انجام شد که نتاچند
.است

یاعماليمارهایاز رطوبت خاك تیانس صفات مورد بررسیه واریتجز-2جدول 
يداریمعنFمقدار ن مربعات خطایانگیمدرجه آزادي منبع تغییر

463/2475/0Nsماریت) درصد(رطوبت عمق اول 

--1554/5خطا
493/3116/2Nsماریت) درصد(رطوبت عمق دوم 

--1585/1خطا
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یاعماليمارهایتحت تیاه چاودار کوهیاز گین صفات مورد بررسیانگیسه میمقا-3جدول 

ریمتغ
)درصد(رطوبت عمق دوم )درصد(رطوبت عمق اول 

اریانحراف معنیانگیمدانکنيبنددستهاریانحراف معنیانگیم
يبنددسته

دانکن
90/433/1A97/529/0AB)گونهمیان(باز يفضا

رحسنیکاله مر اشکوب یز
Acantholimon festucaceum (Jaub &

Spach) Boiss

95/568/1A67/727/1A

زولر اشکوب یز
Eryngium bungei Boiss

12/463/0A87/573/1AB

یخارگونر اشکوب یز
Noaea mucronata (Forsk.) Aschers.

07/493/0A92/453/0B

اسپندر اشکوبیز
Peganum harmala L.

10/465/1A02/685/0AB

الزم به ذکر است که در بررسی رابطه رگرسیونی صفات 
چاودار کوهی با رطوبت ) ارتفاع(استقرار اولیه و رشد گیاه 

، در همه موارد بجز رابطه بین استقرار خاك عمق اول و دوم

) 1نمودار (اولیه گیاه چاودار کوهی با رطوبت عمق اول 
ئه این معادالت ااز اررواز این. ضرایب تبیین پایینی داشتند

.خودداري شد

کوهیرطوبت عمق اول خاك با استقرار اولیه گیاه چاودارروابط رگرسیونی بین-1شکل

Agropyron desertorum(یابانیبیگندمعلف-
(Fisch.) Schultes(

ن دو یانگیسه میمقابرايدامنه دانکن آزمون چندنتایج 

بندي استقرار و ارتفاع از دستهحکایت4در جدول ریمتغ
.داردترتیب در سه و دو گروه گیاه به

Secale montanum

y = -3.8776x + 67.893
R2 = 0.2457

y = 109.58x-0.5688

R2 = 0.3222

y = 71.802e-0.0895x

R2 = 0.287
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یاعماليمارهایتحت تیابانیبیاه علف گندمیاز گین صفات مورد بررسیانگیسه میمقا-4جدول

ریمتغ
)متریلیم(بهشت یاردماهاواسط اه در یگارتفاعاستقرار اولیهدرصد 

دانکنيبنددستهاریانحراف معنیانگیمدانکنيبنددستهاریانحراف معنیانگیم
126/0C76/780/0B)گونهمیان(بازيفضا

ر اشکوب چوبکیز
Acanthophyllum bracteatum Boiss.

80/3523/9B28/7183/25A

گونر اشکوب یز
Astragalus arbusculinus Bornm. & Gauba

50/3777/27B75/4823/8A

رسگیشر اشکوب یز
Ephorbia orientalis L.

40/4211/12B54/5004/11A

یخارگونر اشکوب یز
Noaea mucronata (Forsk.) Aschers.

6286/10A40/6414/12A

ر ین دو متغیانگیمسه یحاصل از مقايهاافتهیطبق 
دامنه دانکن در جدول با روش چندرطوبت عمق اول و دوم 

ر یثأفقط رطوبت خاك عمق دوم تحت تدهد کهنشان می5
.ه استقرار گرفتیاعماليمارهایت

یاعماليمارهایتحت تیابانیبیاه علف گندمیاز گین صفات مورد بررسیانگیسه میمقا-5جدول

ریمتغ
)درصد(طوبت عمق دوم ر)درصد(رطوبت عمق اول 

نیانگیم
انحراف 

اریمع
يبنددسته

دانکن
اریانحراف معنیانگیم

يبنددسته
دانکن

90/433/1A97/529/0B)گونهمیان(باز يفضا

چوبکر اشکوب یز
Acanthophyllum bracteatum Boiss.

07/477/0A07/929/3A

گونر اشکوبیز
Astragalus arbusculinus Bornm. & Gauba

40/345/0A07/432/0B

رسگیر اشکوب شیز
Ephorbia orientalis L.

42/440/2A75/530/0B

یر اشکوب خارگونیز
Noaea mucronata (Forsk.) Aschers.

07/492/0A92/453/0B

الزم به ذکر است که در بررسی رابطه رگرسیونی صفات 
گیاه علف گندمی با رطوبت خاك ارتفاع استقرار اولیه و 
بنابراین نتایج . ، ضرایب تبیین پایین بودندعمق اول و دوم

. این بخش ارائه نشده است

بحث 
یچاودار کوه-

راشکوب یزيق نشان داد که فضاین تحقیج اینتا

باز باعث يموجود در مرتع نسبت به فضاپرستاريهاهگون
یشیشد و روند افزایکوهدار اه چاویگيهارشد بهتر نهالچه

يهاگونهیتیل رشد در اثر نقش حمایدر اواهارشد نهالچه
Acantholimon(رحسن یمکاله festucaceum( زول ،

)Eryngium bungei(،یخار گون)Noaea mucronata ( و
Peganum(اسپند  harmala (و 9/3، 6/2، 4/3ب یترتهب

و رحسن یماه کالهین رابطه گیدر ا.باز بوديبرابر فضا2/2
را ياه زول و اسپند نقش بهتریسه با گیدر مقایگوناه خاریگ
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قات جنگجو یتحقيهاافتهی. فا کردندیاهات نهالچهیدر حما
بهتر گون یتیز به اثر حماین) 1387(آباد و همکاران برزل

جنگجو و همکاران . اشاره داردهار بوتهینسبت به سا
ار یبسیمکانیگر به همبستگیدیقیدر تحقنیز ) 1389(

مهیاقت یدر حق.دند داریاه علف فستوك با گون تأکیگيباال
Karimian(ط مناسب نور یشراماننديمواردبودن et al.,

جنگجو، ؛ 1389ا و همکاران، ینمقام(، رطوبت خاك )2009
، درجه )1387جنگجو و همکاران، (یی، عناصر غذا)1388

,Drezner(حرارت مناسب  Yang(خاك یماده آل،)2007

et al., Haussmann(تروژن خاك ینو)2009 et al.,

ت رشد یباشند که موفقیتوانند ازجمله عواملیم) 2010
ن یپرستار تضميهاگونهيراشکوب را از سویزيهاگونه
. کنند

فرم رویشی تغییرشکل یافته گیاه خارگونی در احتماالً
بدلیل کمبود (تخریب یافته اثر چراي مفرط در مرتع 

بعالوه شکل بالشتکی و فشرده گیاه ) هاي خوشخوراكگونه
اند به دلیل حفاظت مکانیکی مانع ازمیرحسن توانستهکاله

هاي چاودار کوهی در آسیب رساندن چراي دام به نهالچه
ست که گیاه اسپند رشد شوند، این مهم در حالیمراحل اولیه

قادر به ایفاي نقش حفاظت مکانیکی و زول به دلیل تاج باز 
تی را در مراحل در مقابل چراي دام نیستند و نقش حمای

. کنندتر ایفا میهاي چاودار کوهی ضعیفاولیه رشد نهالچه
) Hamzenejad)2012و Bagheriهرچند در تحقیقات 

اي با خاصیت بازدارندگی و آللوپات، گیاه اسپند گونه
اه، معرفی شده اوایل تیرمگلدهی درمرحلهمخصوصا در 

رسد در مقطع زمانی انجام این پژوهش نظر میاست ولی به
هاي نقش حفاظتی ضعیف این گونه باعث شده تا رشد نهالچه

چاودار کوهی در زیراشکوب این گونه نسبت به فضاي باز 
دلیل رویارویی با نقش اال در زمانهاي بعد باحتم. بهتر باشد

از یکسو و در ) گلدهیمرحله(سپند پررنگ آللوپاتی گونه ا
هاي قرار گرفتن کامل گونه) و چرا(دام یت ؤرمعرض 

از سوي دیگر نه تنها ) به دلیل افزایش ارتفاع(زیراشکوب 
تا نقش حفاظتی و پرستار اسپند باعث خواهند شد

بلکه آللوپاتی شدیدتر این گونه باعث تر شودرنگکم

از آنجا که. خواهد شدهاي چاودار نیزتضعیف رشد نهالچه
درمنه کوهی ) للوپاتآ(تغییر رابطه تسهیل و رقابت بین گیاه 

و گیاه ) 1388(و بروموس در طول زمان توسط جنگجو
نیا داغی توسط مقامآللوپات درمنه خراسانی و بروموس کوپه

پیشنهاد بنابراین ، قبال گزارش شده است) 1389(و همکاران 
رقابت بین اسپند و چاودار کوهی در بررسی رابطه تسهیل و 
تر گیري قاطعتصمیمبراياي دیگر مقاطع بعدي در مطالعه

این آیندههاي پژوهشی رسد و از افقضروري به نظر می
.آیدشمار میتحقیق به

یابانیبیعلف گندم-
ه یو رشد اولیزننشان داد که درصد جوانهجینتا

يهات گونهیثر حمادر ایابانیبیگندمعلفيهااهچهیگ
ن رابطه یدر ا،اندافتهیش یباز افزاينسبت به فضاپرستار

يهاراشکوب گونهیدر زهاه نهالچهین رشد اولیبیتفاوت
نقش مثبت هانشد و همه گونهگر مشاهدهیکدیبا یحام
یگندمعلفيهات رشد نهالچهیدر حمایکسانیباً یتقر

بر پرستاريهان گونهیبيدر اثرگذاریاند ولداشتهیابانیب
تفاوت یابانیبیگندمعلفبذرهايیزندرصد جوانه

ر یثأن تیشتریبا بیگونه خارگونمشاهده شد ويداریمعن
درصد 62زان یرا به میزنر درصد جوانهیتوانست متغ

.  ش دهدیافزا
دار در عمق دوم خاك در یاد و معنیوجود رطوبت ز

شتر یچوبک باعث رشد بمخصوصاًهاراشکوب گونهیز
،شدپرستاريهار گونهیباز و ساينسبت به فضاهانهالچه

شتر رطوبت، در یببودنمهیاش رشد در اثر ین افزایاما ا
ف یضعالبته . دار نبودیمعنپرستاريهار گونهیسه با سایمقا

ه یدر مراحل اولهابودن آنیو سطحهانهالچهشهیبودن ر
رشد که يدر مراحل بعد. ن امر باشدیل ایتواند دلیرشد م

عمق دوم کنند و بهیراشکوب رشد میزيهاگونهيهاشهیر
ل همسو یرسانند، به دلیمتر خود را میسانت25-15یعنی

ن عمق نقش خود را یبودن با فصل خشک سال، رطوبت ا
با توجه به رواز این. کندیان میدر روابط متقابل دو گونه نما

يهاستمیدر اکوسمخصوصاًهادر رشد گونهت رطوبت یاهم
یتیبه اثر حماشود یشنهاد میخشک، پمهیمناطق خشک و ن
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. ز توجه شودیر مراحل رشد نیدر ساپرستاريهاگونه
به يمایکروکلیدهد که مین پژوهش نشان میقات ایتحق

در یینقش بسزاپرستاريهاراشکوب گونهیوجود آمده در ز
یگندمه علفیبنزبذر و کمیربذرهايیزنش جوانهیزااف
از یل مختلفیبه دالهابوتهمیانباز و يدارند و فضایابانیب

کشت بذرهايت یباعث عدم موفقیخشکودیل نور شدیقب
نشان داد که ) 1385(يقات باقریتحق. شده خواهند شد

ل عدم وجود مواد یدرمنه به دليهابوتهمیانيخاك فضا
یابانیبیگندمکشت علفبرايمناسب یکال، مکانیآللوکم

ز ین) 1387(قات جنگجو و همکاران یج تحقینتا. باشدمی
یزنبر جوانهیدشتمثبت درمنهيرگذاریثأبر عدم تحکایت

ن یج اینتاییعدم همسوبنابراین . داردیداغبروموس کپه
مربوط پرستارت گونه یبه ماهآنانيهاافتهیق با یتحق

یباال تا شعاعیاهان با توان آللوپاتیقت گیدر حق. شودیم
جبار (دهند یرا نميخودبذرهاياجازه سبزشدن به یحت

با گونه پرستار به یهمبستگچون ). 1388، يریزارع و بص
Mc(کند یر مییتغک در بعد زمان و مکان ینامیصورت د

Auliffe, ن با یبنابرا؛)1389ا و همکاران، ینو مقام1988
و پرستاريهااز گونهیناشیاحتمالیثرات منفت به ایعنا

پرستارت باال در یبا قدرت حمايهاشناخت گونهرقابت،
آیندهيهار نقاط کشور از افقیافته مراتع سایب یمراتع تخر

. دیآیشمار من پژوهش بهیا
هر چند از یکسو رابطه رگرسیونی قوي بین صفات 

کوهی و رطوبت دو عمق استقرار اولیه و رشد گونه چاودار 
داري از تغییر ملموس و معنیومورد بررسی مشاهده نشد

انداز رطوبت خاك عمق اول و عمق دوم خاك در سایه
هاي پرستار چاودار نسبت به فضاي باز در این تحقیق گونه

ها در مشاهده نشد ولی از آنجا که تغییر رشد نهالچه
برايرواز اینود دار بهاي پرستار معنیانداز گونهسایه

یابی اثر تسهیل، مطالعه عواملی تر و علتگیري قاطعتصمیم
میزان درجه حرارت، تابش نور و تجزیه خصوصیات مانند
این تحقیق پیشنهادهاي خاك جزو شیمیاییوی فیزیک

دلیل اهمیت رطوبت خاك در رشد ببنابراین .آیدشمار میهب
خشکو نیمههاي خشکهاي گیاهی در اکوسیستمگونه

)Bagheri et al., 2010; Jankju, نیا و و مقام2009
شود در ادامه این تحقیق در پیشنهاد می،)1389همکاران، 

هاي فصول خشک نیز به بررسی رطوبت خاك و رشد گونه
. هاي پرستار پرداخته شودکاشته شده در زیراشکوب گونه

اودار زنی چتحقیق افزایش درصد جوانهاین هر چند در 
دار و ملموس هاي پرستار معنیکوهی در اثر حمایت گونه
مالحظه اثرگذاري دار و قابلنبود ولی از تفاوت معنی

توان ها میهاي مختلف پرستار بر رشد اولیه نهالچهگونه
به مواردي با توجههاي مختلف چنین نتیجه گرفت که گونه

واکنشی که هاي رویشی مختلف، روابط متقابلی و فرممانند
توانند اثرگذاري متفاوتی در حمایت به محیط دارند، می

. هاي زیراشکوب خود داشته باشندهاي گونهو نهالچهبذرها
از جنبه ایفاي نقش ثرتر ؤمهاي رو شناخت گونهاز این

آیندهعنوان افق تحقیقاتی هیافته بپرستاري در مراتع تخریب
هاي موفقیت پروژهافزایش برايبه کارشناسان و محققان 

همچنین به دلیل وجود احتمالی . شودبیولوژیک پیشنهاد می
از قبیل (هاي پرستار ها و گونهاثرات متقابل بین نهالچه

رنگ شدن در مراحل بعدي، احتمال کم) رقابت و آللوپاتی
هاي اثر حمایتی و حتی اثر بازدارندگی رشد از سوي گونه

دار در این قیقات ممتد و ادامهبنابراین تح. پرستار وجود دارد
. شودتر پیشنهاد میگیري قاطعتصمیمبرايزمینه 

راشکوب یجه گرفت که زین نتیتوان چنیدر کل م
ه افتیب یک مرتع تخریدر یدفرمه شده خارگونيهابوته

و یابانیبیگندمعلفبذرهايکاشت يبرایمحل مناسب
یزندرصد جوانهر ییبا توجه به عدم تغ. استیچاودار کوه

، یخارگونیعنین گونه پرستار یراشکوب بهتریچاودار در ز
ن یق چنین تحقیکاشته شده در اايعلوفهسه دو گونه یاز مقا

یگندمز بذر مثل علفیريهاشود که گونهیاستنتاج م
بذر مثل چاودار درشتياهسه با گونهیدر مقایابانیب

ت یاز حمایزندر مرحله جوانهيشتری، قادرند بهره بیکوه
با توجه به اثرات مثبت متفاوت .ببرندپرستاريهاگونه
یگندمعلفیزندر جوانهپرستاريهات گونهیاز حمایناش

شود در یشنهاد می، پیاه چاودار کوهیه گیو رشد اولیابانیب
يهار مناطق کشور، که گونهیافته سایب یمراتع تخر
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و ییق وجود دارد، به شناساین تحقیاز ایمتفاوتيپرستار
از یمرتعحاصالن دو گونه مهم یپرستار ايهامطالعه گونه

يهاموفق در پروژهیمحققان پرداخته شود تا به کشتيسو
.مین دو گونه پرکاربرد نائل شویایاصالح
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Abstract
This research was performed to determine the facilitation effect of some species in a
degraded rangeland on establishment and primary growth of two important forage
spices: Agropyron desertorum (Fisch.) Schultes and Secale montanum Guss.
Acantholimon festucaceum (Jaub & Spach) Boiss, Eryngium bungei Boiss, Noaea
mucronata (Forsk.) Aschers. and Peganum harmala L. were studied as Secale
montanum nurse plants and Acanthophyllum bracteatum Boiss., Astragalus
arbusculinus Bornm. & Gauba, Ephorbia orientalis L. and Noaea mucronata (Forsk.)
Aschers. were investigated as Agropyron desertorum nurse plants. Seed sowing of the
two forage species was carried out in the middle of autumn in the understory of nurse
plants and the space between the plants. The soil moisture was measured at two depths
of 0-10 and 15-25 cm. After analysis of variance, mean comparisons were made by
Duncan's method. According to the results, due to the facilitation effects of
Acantholimon festucaceum, Eryngium bungei, Noaea mucronata, and Peganum
harmala, the primary growth (height) of Secale montanum seedlings was calculated to
be 3.4, 2.6, 3.9 and 2.2 times higher than the open space treatment, respectively. All
species had similar positive effect on the primary growth (height) of Agropyron
desertorum; however, Noaea mucronata, with the most positive effect, could increase
the establishment rate to 62 %. Considering the importance of facilitation effect of
deformed populations of Noaea mucronata in increasing the primary establishment of
Agropyron desertorum and primary growth of Secale montanum, the use of Noaea
mucronata nurse role in autumn rangeland improvement is recommended to the natural
resources offices.
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