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 مقدمه. 1
میلیررون هکتررار از مراتررع خنررک و    سرری یرردود 

خنک استپ ایران برا  کنت محصوال  زراعی  نیمه

با این یاا، بسریار  از   .[16دیم تخم خورده است  

خورده فقط چند ساا چا از کنت او یه  اراوی تخم

ن داد  تروند، کره عمردتاً بره د یرل از دسرت       رها مری 

 [.7سرا ی اسرت     ور ، فرسایش زیراد و خنرک   بهره

تده چا از چند ساا از گیاهان مهراجم   ها  رها زمین

[. با توجه به وسرعت بسریار زیراد    9تود   چوتیده می

تده، تناسرایی آثرار    خورده و رها اراوی مرتعی تخم

هرا و یرافتن    تخریب اکوسیستم در چوتش گیراهی آن 

ابی ترد  و  ها  مناسب محیهی بررا  ارزیر   تاخص

اثر تخریب بره منظرور اییرا و مردیریت ایرن منراطد       

 .[16ورور  است  

تخریرب  ر اثر آ بررسری  برا  ،محققان ،در گذتته

بره عنروان تراخص    هرا  گیراهی    گونهاز  اکوسیستم،

 هرا  اخیرر   دند، و ری چرژوهش   کر استفاده میمحیهی 

 ها  عملکرد  گیاهران  گروهکاراییِ دهد که  ننان می

(PFTs)1 سروز ،   آترش )خ به تغییرا  محیهی در چاس

از بینرتر  ( کاربر  اراوی و قهع درختانتخم، چرا، 

( PFTs)ها  عملکرد  گیاهان  گروه. [2هاست   گونه

که  اند منابها  با رفتارها  اکو وژیک  ها  گونه گروه

 یچاسخ منرابه  ها  زیستی به عوامل محیهی و کنترا

لی هررا  اصرر و آثررار منررابهی در فراینررد  دهنررد مرری

هرا چرل ارتبراطی     این گرروه  [.10، 8 اکوسیستم دارند 

خوبی بین فیزیو وژ  گیراهی، اجتمراع و فراینردها     

چوتش  ابزار  مفید، تغییرا ِ منز ةبه  اند و، اکوسیستم

 گیرراهی و تنرروع زیسررتی در اثررر تغییرررا  محیهرری و

                                                      

1. Plant Functional Types 

نرد  نک بینی می تخریب را در سهو منهقه و جهان چیش

هرا  گیراهی بره تغییررا       شو ارتباط بین چاسخ چوت

ها  اکوسیسرتم   ر این تغییرا  بر ویژگیاثآمحیهی و 

با این یراا،  [. 23  ندنک بررسی می ها را و عملکرد آن

 هرا بره   بنرد  گونره   ووع قوانین منخص برا  طبقره 

ایرن روش بره   یکی از منکال   ها  عملکرد  گروه

بنررد   در یرراا یاوررر، طبقرره [.17رود   تررمار مرری

لکرد  گیاهی به طور عمرده برر اسراس    عم ها  گروه

از قبیل فررم رترد، تثبیرت     ،عملکرد  گیاهانصفا  

. ترود  مری  نیتروژن، تراکم چوب و اندازة برذر، انجرام  

بند  بر چایة ارتبراط غیرمسرتقیم    گروهاساس این نوع 

، 2 بین صفا  بیو وژیکی و عملکرد اکوسیستم است 

مررع در مقایسرره بررا مها عررة سررنتی جوا  [. 26، 21، 6

هرا  اکو روژیکی را از    اکو وژیکی، این روش فراینرد 

تووریو  سهو فررد گیراه ترا سرهو اکوسیسرتم بهترر       

تواند روتی جدیرد   دهد و برا  اکو وژ  زمین می می

 [.25، 15 باتد 

هرا  عملکررد  گیراهی و تروا ی      تغییرا  گرروه 

 در منهقرة  خرورده و رهاترده   ها  ترخم  ثانویة زمین

منراطد خنرک غنرا     در کره   تنریف اسپانیا ننان داد

ا  افزایش و در مناطد مرطوب غنا کاهش یافت  گونه

بررسی تغییرا  در ترکیرب صرفا  تاریخدرة    [. 19 

ترده در براغ    تخریرب ها  رهاتده و  زندگی در زمین

ننان داد مرایل او یة توا ی توسرط  تناسی آ مان  گیاه

در یا ی که با گذتت  ؛ها  مهاجم منخص تد گونه

همدنرین،  [. 4 هرا افرزایش یافرت     گونه زمان انقرا 

روینی، انتنار بذر برا جرانوران و میرانگین     تو یدمثل

مها عرة  . دار  افرزایش یافرت   وزن بذر به طور معنری 

چاسخ صفا  عملکرد  در ارتباط با تغییرا  کاربر  

ا  در  ننان داد غنا  گونه مونتادو  امریکاوی در ارا
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در  .تررد  کرراهش یافررت  هررا  رهاتررده برره  زمررین

ها افزایش  ها  چراتده با گذتت زمان تروفیت چال 

و انتنرار   محتوا  رطوبتی برر  یافت و ارتفاع گیاه، 

 سرهو ویرژة برر    کره   بذر کاهش یافرت؛ در یرا ی   

هرا   ترده، کامفیرت  ها  رها در چال . افزایش یافته بود

ها بررا    ساا غا ب بود و نانوفانروفیت 20ر   10برا  

محتروا   ارتفراع گیراه،    ساا کراهش یافرت.   30ر   20

و وزن بذر افزایش یافت؛ در یرا ی کره    رطوبتی بر 

تنروع   دربرارة  [.1  کراهش ننران داد   سهو ویژة بر 

ها  عملکررد  گیراهی در ارتبراط برا      ا گوها  گروه

سرروز  و کرراربر  اراورری گذتررته در   رژیررم آتررش

هایی انجام و مناهده تد  ها  مدیترانه چژوهش جنگل

فررم   و تجدید بذر ها  عملکرد   گروه که در مجموع

اند  سوز  بیش از کاربر  اراوی یساس رتد به آتش

عملکرد  گیراهی در منهقرة   ها   [. بررسی گروه14 

بهارکیش قوچان ننران داد کره در چررا  تردید دام     

هرا،   و صفا  عملکرد  ژئوفیرت  5و  4، 2ها   گروه

ا   سیسرتم رینره   چندسرا ه، هرا    ها، فرورب  تروفیت

ر  زیرراد افررزایش یافررت و صررفا     راسررت و کرر 

 [.18ها و ارتفاع کاهش یافت   ها، کامفیت فانروفیت

در مرتع بهرارکیش تهرسرتان قوچران بخنری از     

ها  قبل از انقرالب بررا  کنرت دیرم      عرصه از ساا

به  1365تود. اما، از ساا  محصوال  زراعی تخم می

ترود.   بعد، مرتع تقریباً به صور  قرق مردیریت مری  

دهندة تفاو  زیاد چوترش گیراهی    یه ننانبررسی او 

ترده در   تده با مرتع قررق  خورده و رها در مرتع تخم

همان منهقه بود. بنابراین، این تحقید با هدف بررسی 

هررا  عملکرررد  گیرراهی، برره منز ررة   کررارایی گررروه

تده انجام  ها  محیهی، در یک مرتع تخریب تاخص

د  ها  عملکر گروهتد. در این تحقید فر  تد که 

توانند تاخص مناسبی برا  بررسری ترأثیر عوامرل     می

محیهی )در این تحقیرد ترخم( برر چوترش طبیعری      

 باتند.

 شناسی روش. 2

 های مطالعاتی معرفی منطقه و سایت
این چژوهش در مراترع بهرارکیش از توابرع تهرسرتان     

بهارکیش . قوچان در استان خراسان روو  انجام تد

 200د اسرت و  هرا  بینرا و   ها  تما ی کروه  در تیب

درجة تیب از  .کیلومتر از مرز ترکمنستان فاصله دارد

میانگین بارندگی سرا یانه  . درصد متغیر است 45ر   15

متر اسرت و بخرش    میلی 360در این ناییه در یدود 

هرا  زمسرتان    عمدة آن به صور  برف در طوا مراه 

از کنگلرومرا  تناسری مخلروطی    تنکیال  زمین .است

بافت خرا  ترکیبری از خرا      همراه با سنگ آهک و

 [.7 است  cm45رس و تن با یداکثر عمد 

 مطالعام میدانی
هکترار  ده در این منهقه دو سایت با وسرعت تقریبری   

خروردة رهاترده و سرایت     انتخاب تد. سایت ترخم 

خورده در  سایت تخم. نخورده( )تخم مرجع یا تاهد

 58˚ 41' 17"مرتع گورخر و در محردودة جغرافیرایی  

عر  تما ی با میرانگین   36˚ 43' 43"ی و طوا ترق

ایرن  . متر باالتر از سهو دریرا قررار دارد   1834ارتفاع 

برا تراکترور    1365ر   1354هرا    سایت در طوا سراا 

تحت کنت دیم محصروال  زراعری   تخم خورده و 

خرورده برا    سرایت ترخم   1365از ساا . درآمده است

بادام به صرور  چراکنرده کنرت ترده و     ها   درخت

وع ترخم و کنرت و کرار در آن انجرام ننرده      هیچ ن

هرا  اهلری    ها بره وسریلة دام   اما، در برخی ساا. است
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سایت مرجع یا تاهد مرترع در  . تود چرا  سبک می

خرورده   کیلومتر  از سایت تخمسه چنمه، در  -آق

 40' 17"سایت در محدودة جغرافیرایی  قرار دارد. این

ا عر  ترما ی بر   36˚ 41 ' 48 "طوا ترقی و  58˚

ایرن سرایت    متر از سهو دریا قرار دارد. 1851ارتفاع 

هرا بره    هرگز تخم نخورده است، اما در بعضری سراا  

چوترش گیراهی   . ترود  مری  ها چرا  سربک  وسیلة دام

خنک، مخلروطی از   غا ب کلیماکا مراتع استپی نیمه

برا توجره بره     .هرا  چندسرا ه اسرت    ها و گراس بوته

مناسرب   ةازیرداقل انرد   ،به روش سهو ،بررسی او یه

 که چوتش علفری غا رب دارنرد    یهای چال  در سایت

 دوهرا   هایی با غا بیت بوته مرتع مربع و در سایتیک 

متر مربع تعیین تد. بنابراین، به جهرت یکنرواختی در   

 در هر سایتچذیربودن محاسبا ،  گیر  و امکان اندازه

 مترر مربرع  یرک  بره ابعراد    برردار   واید نمونهبیست 

ابعراد مناسرب    برارة ا منابع موجود درانتخاب تد که ب

 [ و16، 9  اسرتپی همخروانی دارد   چال  در مراتع نیمه

 .بردار  به روش سیستماتیک تصادفی انجام تد نمونه

 انتخا  صفام
گیاهی به تخریب و  کردن چاسخ چوتش برا  منخص

ها  عملکررد ، صرفاتی از گیاهران، کره      تعیین گروه

ش به عوامل محیهی بینترین ارتباط را با واکنش چوت

تو یدمثلی،  صفتبیست نتیجه، در . دارند، انتخاب تد

روینرری، و فنو رروژیکی بررا توجرره برره دسررتورا عمل  

انتخراب ترد.    [2  ا مللی تعیین صفا  عملکرد  بین

صفا  به صور  کیفری و کم ری انتخراب ترد و برر      

ها  موجود و امکانا  آزماینرگاهی   اساس استاندارد

ایرن صرفا  ترامل سره      .[2  تد( 1 جدوا)دهی  کُد

تکل زیسرتی، ترکل    :صفا  روینی. 1 ویژگی بود:

روینرری، سرراختار ترراج چوتررش، کررر  و چرررزدار ، 

ا ، نروع رینره،    خاردار ، تاج چوتش، انردام  خیرره  

، 1دار بودن، سرهو ویرژة برر     خوراکی، اسانا خوش

اندازة تاج چوتش، ارتفاع گیاه و وزن خنک بر  بره  

و  طروا دورة روینری  : ژیکیصرفا  فنو رو  . 2ساقه؛ 

روش تکثیررر، : صررفا  تو یرردمثلی. 3دورة زنرردگی؛ 

 .بذر اندازة، و تو یدمثلانتنار بذر، نوع 

 صفام در عرصه گیری اندا  
ها  موجود همراه با برخی  در هر چال  فهرست گونه

چوترش، و   ها  گیاهی، از قبیل فراوانی، درصد  چارامتر

وه برر ایرن، از هرر    عال. ارتفاع هر گونه، یادداتت تد

سایت به طور تصادفی انتخراب و  چایه در هر دَه گونه 

صفا  ارتفاع گیاهان، مریلة فنو وژیکی رترد برر ،   

داربرودن، ترکل روینری، ترکل      داربودن، غده ریزوم

دار ،  زیسررتی، دورة زنرردگی، ترراج چوتررش، اسررانا

ا ، افراتتگی کنوچی، و انتنار برذر   داتتن اندام  خیره

صرررفا  . گیرررر  ترررد رصررره انررردازهدر تررررایط ع

خوراکی بر  ها  مختلف خوش ، کالسهخوراکی خوش

اساس مناهدا  فیلد، تجربة مها عراتی و منراهداتی   

محققان از چرا  دام در مرتع و نیز با ارجاع به کترب  

. روش تکثیررر، نرروع [16، 9  دار  تعیررین تررد مرتررع

تو یدمثل، نوع رینه )برا  تعیین نوع رینه از گیاهان 

ها کامالً از خا  درآورده تد،  فی، چند نمونه از آنعل

و ی برا  گیاهان چوبی به یفر خا  در چا  گیاهران  

اقدام تد( و خارداربودن هرم در فیلرد هرم از طریرد     

در کتابدة راهنما  عملی تعیرین   ویژه بررسی منابع به

[ صررفا  مرررتبط بررا انررواع 2هررا  عملکرررد    گررروه

خم، کاربر  اراوری،  سوز ، ت ها )چرا، آتش تخریب

                                                      

1. specific leaf area 
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کاو  و غیره( ارائه تد. بر این اسراس، نخسرت    معدن

صفا  مرتبط با تخم انتخاب تد. سپا، این صفا  

مثلری   به سه گروه مورفو روژ ، فنو روژیکی و تو یرد   

گیر   سپا، این سه گروه کُددهی و اندازهتقسیم تد. 

صرفا  سرهو ویرژة برر ، انردازة برذر و وزن       . تد

گیر   در ترایط آزماینگاه اندازهخنک بر  به ساقه 

)برا  تهیة بذر گیاهان از اردیبهنت ترا   دهی تد و کُد

ها  زمانی مختلف هنرت برار بازدیرد     ماه در بازه آبان

. برا  تعیین تراکم و آرایش کرر ، سرهو   انجام تد(

ها  گیاهی به دقت در ترایط  بر  و ساقة همة گونه

ودن انردام  دارابر  آزماینگاه در زیر  وپ بررسی ترد. 

. ا  در فیلد و آزماینگاه بررسی و کُددهی ترد   خیره

ها  را   یست صفا  گیاهی به همراه کالسه 1جدوا 

 .دهد ننان می
 

 های عملکردی . صفات کیفی و کمّی مورد استفاده در آنالیز تعیین گروه1جدول 

 ها  صفا   کالسه نام صفا 

. ژئوفیت 6. ژئوفیت چیازدار، 5دار،  . ژئوفیت ریزوم4کریپتوفیت،  . همی3. کامفیت، 2. فانروفیت، 1 تکل زیستی
 . تروفیت7دار،  غده

ها  چندسا ه،  . فورب4ها  چندسا ه،  . گرامینه3سا ه،  ها  یک . فورب2سا ه،  ها  یک   گرامینه .1 تکل روینی
 ها . بوته5

 . چاجوش4. ریزوم، 3. چیاز و غده، 2. بذر، 1 روش تکثیر
 . دارا  اسانا2فاقد اسانا،  .1 اسانا

هرا    . گراس4عمر،  ها  کوتاه . چندسا ه3ها  متوسط عمر،  سا ه . یک2عمر،  ها  کوتاه . افمراا1 طوا دورة روینی
 ها . بوته5چندسا ه، 

 خورا  سمی . غیر خوش4خورا ،  . غیر خوش3خورا ،  . کمی خوش2خورا ،  . خوش1 خوراکی خوش
 . چندسا ه2 ه، سا . یک1 دورة زندگی

 . باد و جانوران3. جانوران، 2. باد، 1 انتنار بذر
 . بدون خار2. خاردار، 1 خاردارا 

 ا  . دسته5. با نتکی، 4. افراتته، 3افراتته،  . نیمه2. خزنده، 1 افراتتگی تاج چوتش

 . فاقد ژئوفیت2دار،  . ژئوفیت1 ا  اندام  خیره
 بذر . روینی و2. بذر، 1 نوع تو یدمثل

 . افنان2. راست، 1 نوع رینه
 . هر دو3ا ،  . بر  ساقه2ا ،  . بر  قاعده1 ساختار تاج چوتش

 . کر  زیاد4. کر  متوسط، 3. کر  کم، 2. فاقد کر ، 1 دار  کر 
 1750- 19/0 (cm2)سهو ویژة بر  

 220-3/0 (cm) ارتفاع گیاه

 19-7/0 (mm) اندازة بذر

 40000-5/1 (cm2) اندازة تاج چوتش

 001/0 -5/39 وزن خنک بر  به ساقه
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 ها تحلیل داد 
تده در عرصة طبیعت یا تررایط   گیر  ها  اندازه داده

ها ایجاد  آزماینگاه وارد برنامة اکسل تد و چایگاه داده

ها  هر  ا  مانند تهیة فهرست گونه چایهها   آنا یز. تد

یاه چال  به همراه فراوانی و درصد چوتش و ارتفاع گ

صرفت  بیسرت  بنرد  گیاهران از نظرر     و همدنین کُرد 

تو یدمثلی، روینی، و فنو وژیکی انجام تد و ماتریا 

بررا  تعیرین   . گونه آمراده ترد   112صفت در بیست 

تر صفاتی که بینترین همبسرتگی را برا تخریرب     دقید

همبسرتگی چیرسرون   ، Rافزار  داتتند، با استفاده از نرم

توجه به نترایج جردوا    باصفت آنا یز تد. بیست  بین

مقادیر ویژه و درصرد تغییررا  هرر صرفت اسرتنباط      

توان فقط برر   تود که رفتار گیاهان به تخم را نمی می

اساس یک یرا دو صرفت تفسریر کررد، زیررا درصرد       

 39تغییرا  تجمعی بر اساس مؤ فرة اوا و دوم فقرط   

داد. بنابراین، بایرد یرداقل    درصدِ تغییرا  را ننان می

درصد تغییررا    70تد تا  در نظر گرفته میچنج مؤ فه 

آنا یز همبسرتگی   بنابراین،[. 3 تد  صفا  را تامل می

محور منرخص ترد.   چنج بیست صفت با تخریب در 

هررا   صررفت مررؤثر در تفکیررک گررروهنُرره در نتیجرره، 

انرد   عملکرد  با تخریب تخم انتخاب تد که عبار 

، ترراج چوتررش، روش تو یرردمثل،  تررکل زیسررتیاز: 

برر ،   دورة روینری ا ، نروع رینره،     خیرره  ساختار

نتررایج  .، دورة زنرردگی و روش تکثیرررتررکل روینرری

بنرد    یاصل از صفا  کیفی، که به صرور  کالسره  

بود، بدون تغییر، تحلیل آمار  تد. اما صرفا  کم ری   

نخست  گاریتم گرفته تد تا از توزیع نرمراا تبعیرت   

 .کند، سپا آنا یز تد

 یاهیهای عمل ردی گ تعیین گرو 
تررین صرفا  مرؤثر در تخریرب،      چا از تعیرین مهرم  

گونره آمراده ترد و بررا       112صرفت در   نُهماتریا 

افررزار  برره نرررم هررا  عملکرررد  گیرراهی گررروهتعیررین 

TWINSPAN   هررا   منتقررل تررد و کالسررتر گررروه

ها  تاخص  عملکرد  بر اساس جدوا دوطرفة گونه

همدنین، برا  تعیین تعداد و اهمیت نسبی . رسم تد

هرا  عملکررد     و تفکیرک گرروه   ر یک از صرفا  ه

 افررزار نرررمگونرره برره   112صررفت در نُرره مرراتریا 

CANOCO  آنا یز منتقل تد و PCA تعیرین  به منظور

 هرررا  عملکررررد  اسرررتفاده ترررد. ا بتررره، از گرررروه

TWINSPANS هررا( برررا   )جرردوا دوطرفررة گونرره

هرا اسرتفاده ترد، و ری بررا  تعیرین        بند  گونره  طبقه

برر   اسرتفاده ترد.   PCA ها از آنا یز گروه تر تعداد دقید

 کر . تایان گروه عملکرد  تعیین تد چنجاین اساس، 

و   TWINSPANهرا  طرفرة گونره   است که جدوا دو

بنررد  گیاهرران منجررر  هررر دو برره طبقرره PCAنمررودار 

تود. هرر دو نروع آنرا یز برا یرک هردف و بررا          می

 .اطمینان بینتر و تکمیل نتایج یکدیگر انجام تد

های عمل ردی گیداهی   ی تاییرام گرو بررس

 خورد  در دو سایت شاهد و شخم
هرر   در عملکررد  گیراهی    درصد چوتش هرر گرروه  

ها با اسرتفاده   چال  جداگانه محاسبه تد و میانگین آن

تعیرین ترد و دو سرایت بره روش      SPSSافزار  از نرم

هرا  مربوطره    و نمرودار  مقایسه (غیرجفتی)  Tآزمون

 .رسم تد
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 نتایج. 3

 یج مقادیر ویی  و درصد تاییرامنتا
ها  اصلی بر رو  بیسرت صرفت    بر اساس آنا یز مؤ فه

 و تغییررا  درصرد  تده در این تحقید، بینترین  بررسی

 

 

اصرلی  صرفا  در چرنج مؤ فرة    درصد تجمعی تغییرا   

مقایسة مقرادیر ویرژة    2جدوا  .(1مناهده تد )جدوا 

دهد.  ان میهر مؤ فة اصلی، از بینترین به کمترین، را نن

درصد و مؤ فة چنجم  23بر این اساس، مؤ فة اوا یدود 

 .دهد درصد تغییرا  صفا  را ننان می 7فقط 

 اصلی ةلفؤم پنج نتایج مقادیر ویژه و درصد تغییرات .2جدول 

 درصد تجمعی تغییرا  درصد تغییرا  مقادیر ویژه مؤ فه

 62114/23 6211420/23 48801697/4 مؤ فة اوا

 19977/39 5786287/15 95993946/2 دوممؤ فة 

 12512/50 9253527/10 07581702/2 مؤ فة سوم

 95991/57 8347887/7 48860986/1 مؤ فة چهارم

 80961/64 8496988/6 30144277/1 مؤ فة چنجم

 

 معرفی صفام عمل ردی
اوا را   با توجه به اینکه مقادیر ویژه تغییرِ چرنج مؤ فرة  

صفت بیست چیرسون  ا یز همبستگیآنننان داد، نتایج 

محور اوا بررسری ترد    چنجمرتبط با تخریب فقط در 

برخری از  ، در هرر محرور   (. بر ایرن اسراس  3)جدوا 

را برا   (درصرد  70براال   )صفا  بینترین همبستگی 

صرفت،   چرنج  در محور اوا ننان دادند. تخریب تخم

محررور دوم سرره صررفت و محررور سرروم یررک صررفت 

هرا    گی صفا  در محرور انتخاب تد. درصد همبست

درصد بود، بنابراین، در نظر 70چهارم و چنجم کمتر از 

تده در محور اوا عمدتاً  گرفته نندند. صفا  تفکیک

ترد   به فرم ظاهر  گیاه و دورة روینی آن مربوط می

ترتیب از بینترین به کمترین همبستگی عبرار    که به

  بودند از: دورة زندگی، دورة روینی بر ، سهو تراج 

چوتش و تکل روینی که رابهة همبسرتگی قرو  و   

( -درصد 87) مثبت ننان دادند و صفت تکل زیستی

رابهررة همبسررتگی قررو  و منفرری ننرران داد. صررفا  

ترده در محرور دوم برا روش تکثیرر گیاهران       تفکیک

مرتبط بود. از این میران، صرفا  روش تو یردمثلی و    

ا   روش تکثیر همبستگی مثبت و ساختارها   خیرره 

مبستگی منفی ننان دادند. در محور سوم نوع رینه ه

درصرد همبسرتگی    76)راست یرا افنران( در یردود    

 ننان داد.

 های عمل ردی گیاهی معرفی گرو 
بند  به دو روش با  و رستهبند   نتایج یاصل از طبقه

برره نتررایج  PCA و تحلیررل TWINSPANافررزار  نرررم

ر افرزا  ترده برا نررم    کالسرتر تعیرین  یکسان منجر ترد.  

TWINSPAN ها  عملکرد  را نسبت  موقعیت گروه

(. همدنرین، صرفاتی را کره    1به هم ننان داد )ترکل  

ها  عملکرد  تردند برر اسراس     باعد تفکیک گروه
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منرررخص کررررد.   TWINSPANبنرررد    خوتررره

هررا  عملکرررد  را در امتررداد   گررروه  PCAنمررودار

محورها ننان داد. همدنین، در این نمودار بزرگری و  

دهنردة اهمیرت آن در تفکیرک     ر ننران جهت هر بردا

(. خالصرة توصریف صرفا     2صفا  اسرت )ترکل   

 ارائه تد. 4ها  عملکرد  در جدوا  گروه

 (PFT1گرو  عمل ردی یک )
صفا  روش تکثیر، نوع تو یردمثل و دارابرودن انردام    

( PFT1ا  باعد تفکیک گروه عملکرد  یک )  خیره

ودار (. برا توجره بره نمر    1ها تد )تکل  از سایر گروه

PCA  صفا  روش تکثیر با بذر، چیاز، غده، چراجوش ،

و ریزوم و نوع تو یدمثل همبسرتگی مثبرت داترت و    

ا  همبسررتگی منفرری بررا گررروه  صررفت انرردام  خیررره

عملکرد  یرک داترت. در ایرن گرروه هرر چره برر        

ترد ارزش عردد    ا  افزوده می گیاهانی با اندام  خیره

ها با گروه  آنتد و همبستگی  ا  بینتر می اندام  خیره

(. در ایرن  2یافرت )ترکل    عملکرد  یک کاهش مری 

انرد   ها عبرار   ترینِ آن گونه معرفی تد؛ مهم 14گروه 

 Eremurusstenophyllus Baker ،Irisاز: 

kopetdaghensis(Vved.) Mathew & Wendelbo  و

Scorzonerapusilla Pall.   این گیاهان با صرفاتی از .

هرا    قبیل دارابودن تکل روینری ژئوفیرت و فرورب   

ا  و  ز  و علفی، دارابودن انردام  خیرره   چندسا ة کم

روش تکثیرر توسرط ریرزوم، چیراز و غرده، تو یرردمثل      

 12/2ج چوتررش روینرری و جنسرری و میررانگین تررا  

 تد. منخص 

 (PFT 2گرو  عمل ردی دو )
صفا  دورة زنردگی، فنو روژ  برر  و انردازة تراج      

چوتش و تکل زیستی باعد تفکیک گروه عملکرد  

، PCA(. در نمرودار  1ها تد )ترکل   دو از سایر گروه

و اندازة تراج   دورة روینی بر صفا  دورة زندگی، 

داتتند  چوتش همبستگی مثبت با گروه عملکرد  دو

(. در 2و تکل زیستی همبستگی منفی داتت )ترکل  

این گروه، هر چره ترکل زیسرتی گیاهران از سرمت      

هرا چریش    هرا و ژئوفیرت   ها به طرف تروفیرت  کامفیت

ترد و   رفت ارزش عردد ترکل زیسرتی زیراد مری      می

یافرت. در   همبستگی با گروه عملکرد  دو کاهش می

هرا   تررینِ آن  معرفری ترد؛ مهرم    گونره  34این گرروه،  

 Peganum harmala L. ،Phlomis انررد از: عبررار 

cancellata Bunge،Salvia chloroleuca Rech. 

F.&Allen ،Scariolaorientalis (Boiss.) Soják  و

Taraxacum sp.   گیاهرران ایررن گررروه دارا  تررکل

ز   سا ة کرم  ها  چند کریپتوفیت و فورب زیستی همی

ا  و روش تکثیر برا برذر و    و علفی، فاقد اندام  خیره

 هستند. 69/2میانگین تاج چوتش 

 (PFT 3گرو  عمل ردی سه )
صفت ترکل روینری و انردازة تراج چوترش باعرد       

ایرن   ها تد. تفکیک گروه عملکرد  سه از سایر گروه

و  PCAصررفا  بینررترین طرروا بررردار را در نمررودار 

همبستگی مثبت با این گروه داتتند. در این گروه، هر 

سرا ه بره    ها  یرک  چه تکل روینی گیاهان از فورب

کررد ارزش   ها چینرفت مری  ها و درختی طرف کامفیت

تد، در نتیجه، همبستگی  عدد تکل روینی بینتر می

یافرت.   ه افزایش مری این گیاهان با گروه عملکرد  س

هرا   تررینِ آن  در این گروه نُه گونه معرفری ترد؛ مهرم   

، .Artemisia kopetdaghensis Kraschاند از:  عبار 
Acantholimon evinaceum (Jaub. Et Spach.) 

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=534738-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DEremurus%2Bstenophyllus%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=243362-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DScorzonera%2Bpusilla%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=243362-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DScorzonera%2Bpusilla%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=242822-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DScariola%2Borientalis%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=11243-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DTaraxacum%2B%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=11243-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DTaraxacum%2B%26output_format%3Dnormal
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Lincz. ،Acantholimonraddeanum Czerniak.  و

Acanthophyllum glandulosum Bunge ex Boiss. .

گیاهان این گروه با صرفا  ترکل زیسرتی کامفیرت،     

برا برذر و   مثرل جنسری    ا  و تو یرد  فقدان اندام  خیره

 منخص تد. 94/2میانگین تاج چوتش 

 

 . آنالیز همبستگی پیرسون بیست صفت مرتبط با تخریب شخم3جدول

 محور چنجم محور چهارم محور سوم محور دوم محور اوا صفا 

 56651549/0 55009091/0 -34629835/0 -03297239/0 -02244985/0 خوراکی خوش

 05864838/0 66522858/0 -42109576/0 030495319/0 01135480/0 دار  اسانا

 03787134/0 -13596228/0 22840647/0 -14078889/0 79413705/0 دورة روینی بر 

 -04831540/0 -02880565/0 52265029/0 10555529/0 70883247/0 تکل روینی

 -00290825/0 02973813/0 14278433/0 21120562/0 -87147907/0 تکل زیستی

 09308458/0 -05032229/0 11929806/0 14258113/0 83808199/0 گیدورة زند

 -42825593/0 -07778228/0 -30844857/0 31963700/0 28384393/0 انتنار بذر

 -31165576/0 08044174/0 16498545/0 34239742/0 -44326558/0 خاردار 

 54775656/0 -16852074/0 09098252/0 -33839138/0 20379707/0 دار  کر 

 08804510/0 31493565/0 60792939/0 -06904460/0 32285248/0 افراتتگی تاج چوتش

 -18979023/0 03614626/0 06539358/0 -87351032/0 -10424113/0 ا  داتتن اندام  خیره

 073773484/0 -14046997/0 -16914256/0 74254828/0 36666561/0 روش تکثیر

 13201811/0 -14237038/0 -05342485/0 87402278/0 27391358/0 نوع تو یدمثل

 13227816/0 13123264/0 76737361/0 43839739/0 07842273/0 نوع رینه

 -23714636/0 01478586/0 18939916/0 23802849/0 -28406716/0 سهو ویژة بر 

 -30448401/0 55265751/0 08271414/0 -05949256/0 57892529/0 ارتفاع

 -36207615/0 15938889/0 -12317393/0 -27298183/0 75788455/0 زة کنوچیاندا

 05995129/0 -42533890/0 -25673973/0 -/05263225 27920420/0 وزن خنک بر  به ساقه

 12438474/0 -10073377/0 41231194/0 -15258784/0 41824603/0 اندازة بذر

 گیاهی در داخل کادر ننان داده تد.ها  عملکرد   ترین رینة جداکنندة گروه مهم

 

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=686106-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DAcantholimon%2Braddeanum%26output_format%3Dnormal


 1394، زمستان 4ارة ، شم 68، مجله منابع طبیعی ایران، دورة مرتع و آبزی داری  
 

844 

 ( PFT4گرو  عمل ردی چهار )
ا  باعد تفکیرک   صفا  تکل روینی و اندام  خیره

هرا ترد. صرفا      گروه عملکرد  چهار از سایر گروه

 ا  همبسرتگی مثبرت و انردام  خیرره     تکل روینری 

همبستگی منفی با این گروه ننان داد. هر چره تعرداد   

تد، ارزش عدد  ا  بینتر می خیرهگیاهانِ دارا ِ اندام  

ها با گروه  تد و همبستگی آن ا  بینتر می اندام  خیره

یافرت. در ایرن گرروه، نُره      عملکرد  چهار کاهش می

 انرد از:   هرا عبرار    تررین آن  گونه معرفی ترد؛ مهرم  

Melicapersica Kunth ،Festuca alaica Drobov ،
Bromus kopetdaghensis DrobovStipa arabica 

Trin. & Rupr.  وStipa hohenackeriana Trin. & 

Rupr.  برا صرفا  ترکل روینری     . گیاهان این گروه

ز  و علفری، فاقرد انردام     هرا  چندسرا ة کرم    گرامینه

ا ، روش تکثیر با بذر، دارا  رینرة راسرت و     خیره

 منخص تد. 07/3میانگین تاج چوتش 

 (PFT5گرو  عمل ردی پنج )
چوترش باعررد   صرفت ترکل زیسررتی و انردازة ترراج    

ها تد. این  تفکیک گروه عملکرد  چنج از سایر گروه

طروا برردار زیراد  داترت،      PCAنمودار  صفا  در

و ی صفت تکل زیستی همبستگی مثبت و اندازة تاج 

چوتش همبستگی منفی با این گروه ننان داد. هرچره  

ترد ارزش   میانگین تاج چوتش در گیاهان بینرتر مری  

تد و همبستگی برا گرروه    عدد اندازة کنوچی بینتر می

برود،  عملکرد  چنج، که دارا  میانگین کنوچی کمتر  

گونه معرفری ترد؛    34یافت. در این گروه،  کاهش می

 Ceratocephalaانررد از:  هررا عبررار   ترررینِ آن مهررم

testiculata (Crantz) Roth ،Koelpinialinearis 

Pall.  وStellariaalsinoides Boiss. & Buhse-

Veronica sp گیاهرران ایررن گررروه بررا صررفا  تررکل .

ز   هرا  کرم   هرا و افمرراا   روینی تروفیرت و فرورب  

ا ، تو یدمثل جنسی با برذر،   سا ه، فاقد اندام  خیره یک

 منخص تد. 58/1رینة افنان و میانگین تاج چوتش 

 

 

 
 ترین صفات مؤثر در  ماتریس صفت در گونه و مهمTWINSPAN ملکردی در کالستر های ع . موقعیت گروه1شکل 

 تفکیک هر گروه عملکردی

 

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=408103-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3D%2BMelica%2Bpersica%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=227574-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DKoelpinia%2Blinearis%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=227574-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DKoelpinia%2Blinearis%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=227574-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DKoelpinia%2Blinearis%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=159039-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DStellaria%2Balsinoides%26output_format%3Dnormal
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 TWINSPANهای عملکردی با استفاده از کالستر  با ماتریس صفت در گونه، تعیین گروه PCAبندی  . رسته2شکل 

 

 . توصیف صفات پنج گروه عملکردی4جدول 

 میانگین

 اندازةتاج

 چوتش

 نوع

 رینه

 اندام

 ا   خیره

 نوع

 تو یدمثل

 روش

 تکثیر

 دورة روینی

 بر 

 دورة

 زندگی

 تکل

 روینی
 صفا  تکل زیستی

2.12 

راست 

و 

 افنان

دارا  

اندام 

 ا   خیره

روینی و 

 جنسی

چیاز، 

ریزوم 

 و غده

ها   چندسا ه

ز  و  کم

ها   چندسا ه

 علفی

 چندسا ه
ها   فورب

 چندسا ه

ژئوفیت دارا  

ریزوم، چیاز و 

 دهغ

گرو  

عمل ردی 

1 

2.69 

 

 راست

 

فاقد اندام 

 ا   خیره

 جنسی

 

 بذر

 

ها   چندسا ه

 ز  و علفی کم
 چندسا ه

ها   فورب

 چندسا ه
 کریپتوفیت همی

گرو  

عمل ردی 

2 

 راست 2.94

 

فاقد اندام 

 ا   خیره
 جنسی

 بذر

 
 ها بوته چندسا ه ها بوته

 ها کامفیت

 

گرو  

عمل ردی 

3 

 افنان 3.07

 

 فاقد اندام

 ا   خیره
 جنسی

 بذر

 

ها   چندسا ه

 ز  و علفی کم
 چندسا ه

ها   گرامینه

 چندسا ه
 کریپتوفیت همی

گرو  

عمل ردی 

4 

 راست 1.58
فاقد اندام 

 ا   خیره
 جنسی

 بذر

 

ها    افمراا

 ز  کم
 سا ه یک

فورب 

 سا ه یک
 ها تروفیت

گرو  

عمل ردی 

5 
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هدای عمل دردی در دو    نتایج تاییرام گرو 

 شد  بر اثر شخم و تخریبسایت شاهد 

 ها  عملکرد  یک تخم در مرتع باعد کاهش گروه

 درصررد(  6) درصررد( و سرره  16درصررد(، دو ) 10)

 (05/0P<تد. از این رو، این گروه )    ها  عملکررد

ها  عملکرد  یساس به چررا ترناخته تردند.     گروه

درصد( اگرچره در سرایت    10گروه عملکرد  چهار )

هررا تفرراو   ور آنتررخم بینررتر بررود، درصررد یضرر 

دار  با سایت تاهد نداتت. تخم مرترع ترأثیر    معنی

کمتر  در گرروه عملکررد  چرنج داترت کره در آن      

درصد چوتش گیاهان در هر دو سایت تاهد و تخم 

 (.3درصد( تقریباً برابر بود )تکل  30)

 
 

 

 (2و شاهد )( 1شده بر اثر شخم ) های عملکردی در دو سایت تخریب . تغییرات گروه3شکل 

 .است P<05/0دار در سطح  شده است. حروف یکسان بیانگر فقدان اختقف معنی نشان داده   SE±مقادیر میانگین 
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 گیری نتیجهبحث و . 4

 صفام گیاهی مرتبط با تخریب شخم
ها  عملکرد  با استفاده از صرفا  عملکررد     گروه

هایی از گیاهران کره بینرترین     ویژگیتوند.  تعیین می

 چوترش بره عوامرل محیهری     واکرنش را با  همبستگی

مزیت  د.نتو دارند صفا  عملکرد  در نظر گرفته می

ها این است که انرواع   استفاده از صفا  به جا  گونه

هرا  مختلرف را    چوتش گیاهی مختلف یا یتی فلرور 

ها  ها  کلی آن توان با صفا  مقایسه کرد و گرایش می

گرایرری را ننرران داد. برره عبررار  دیگررر، بررا وجررود وا

 هررا  گررروه فلوریسررتیکی و بررا مها عررة صررفا  و  

گرایری را در دینامیرک چوترش     توان هم عملکرد  می

 گیاهی مناهده کرد.

در این چژوهش، از بررسی روابط همبستگی برین  

ترکل  ر  صفا  منخص ترد کره نُره صرفت گیراهی     

مثررل، سرراختار  ، ترراج چوتررش، روش تو یررد زیسررتی

تررکل  ، بررر دورة روینرریا ، نرروع رینرره،   خیررره

ترین صفا   مهمر  و روش تکثیر دورة زندگی، روینی

در انرد.   کنندة واکنش گیاهان بره تخریرب ترخم    تعیین

مها عا  سایر محققان نیز صفا  عملکررد  مررتبط   

در با انواع عوامل محیهری تعیرین ترده اسرت. مرثالً،      

بررسی چاسخ صفا  عملکررد  مررتبط برا تغییررا      

ر محتوا  مادة  صفت کاربر  اراوی در مونتادو هنت

بر ، ترکل زیسرتی، وزن برذر، سرهو ویرژة       خنک 

ر  ، میکوریزا، ارتفاع و چرراکنش برذر   افنانی ، گرده بر 

و در چاسرررخ بررره تغییررررا   [11، 1ترررد  بررسررری 

چهرار  ترده   ساز  در اجتماع تبیهخیز  خا   یاصل

سرهو ویرژة برر ، ارتفراع، وزن برذر و دورة      صفت 

مینرة تخریرب تغییررا     زندگی استفاده ترد کره در ز  

در مرایرل مختلرف تروا ی     .[3  بسیار  ننان دادنرد 

خنک جوز   سوز  در مرتع نیمه ثانویه چا از آتش

در استان خراسان تما ی، سه صرفت وزن ترر برر ،    

تکل زیستی و محتوا  مادة خنکِ ساقه عوامل مؤثر 

. در [20 هررا  عملکرررد  بودنررد   در تعیررین گررروه 

هررا  علررف  ، تناسررایی گونررها  در آرژانتررین مها عرره

هرا در اسرتپ    ها  عملکرد  آن گندمی و تعیین گروه

چاتوگونیا با استفاده از سه صفت اصرلی رینره تعیرین    

سرانجام، از هفت صرفت مررتبط برا برذر،      [.13 تد 

روش تکثیر، تو ید بذر، سایز بذر، ماکزیمم قهر تراج،  

تحمل خنکی، روش انتنار بذر و بانرک برذر بررا     

ها  عملکرد  مرتبط با مهاجر  گیاهران   روهتعیین گ

. [12  در اثر تخریب توا ی ثانویه اسپانیا اسرتفاده ترد  

منراهده ترد کره در سرایت      [11  در چژوهنی دیگر

خورده گیاهانی با سهو ویژة بر  براال افرزایش    تخم

یافتند؛ محققان، برخالف نترایج چرژوهش یاورر )در    

د افرزایش  منهقة بهارکیش(، گزارش کردند تخم باع

تود. در یا ی کره   درصد چوتش گیاهان چندسا ه می

در مها عة یاور، در منهقة مورد مها عره، چررا  دام   

سرا ه   گذار باتد و به گیاهان چنرد  تواند عاملی تأثیر می

الس چرین منراهده ترد     آسیب بزند. در منهقة هیلی

هرا  چینرگام در    سا ه بره عنروان گونره    ها  یک گونه

ها  ها و گراس ی غا ب بودند و فوربمرایل او یة توا 

هرا    هرا و گرراس   در مرایل میانی توا ی و درختدره 

در  .[5 ریزوم کوتاه در طروا تروا ی افرزایش یافرت     

ها  کنت و رهاتده در  توا ی ثانویه در زمینبررسی 

نترایجی منرابهِ ایرن     [22  اروچا  ها  مرطوب گراسلند

هرا    ونهچژوهش مناهده تد که در فاز او یه توا ی گ

 ریز افزایش یافت.  ها  بر  دار و گونه ریزوم

هرا  سرایر    در نتایج مها عة یاور، همانند یافتره 
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محققان )که در باال  کر تد(، صفا  مررتبط برا فررم    

ظاهر  گیاه بینترین ارتبراط را برا تخریرب چوترش     

ها  فیزیکری خرا  داترت. در     گیاهی در اثر تخریب

ة برذر و سرهو   چژوهش سایر محققان، صرفا  انرداز  

ویژة بر  اهمیت بینرتر  داترت؛ در یرا ی کره در     

ترر    چژوهش یاور روش تکثیر گیاهان نقش چکررنگ

رسد نروع تخریرب فیزیکری مرترع      داتت. به نظر می

بهارکیش )تخم توسط گاو( و سابقة طروالنی چررا    

ها  تکثیرر   دام در مراتع بهارکیش باعد تده تا روش

بینرتر  داترته    روینی )ریزوم و چراجوش( اهمیرت  

 باتد.

بدده شددخم و  هددای عمل ددردی گددرو پاسدد  

 سا ی اراضی رها
بنررد  و  در ایررن چررژوهش، نتررایج یاصررل از طبقرره  

افرزار   ها  گیاهی به دو روش برا نررم   بند  گونه رسته

TWINSPAN  و تحلیلPCA      بره طرور منرابهی بره

تفکیک چنج گروه عملکرد  منجر تد. تخم در مرتع 

عملکرد  ترد و برر     گروه هس دار باعد کاهش معنی

هرا    گرروه . عملکرد  دیگر ترأثیر نداترت    دو گروه

ها  عملکرد  یساس  گروهسه و دو  یک،عملکرد  

هرایی را   هرا گونره   به تخم تناخته تدند. ایرن گرروه  

هرا عبرار  برود از:     تدند که صفا  بارز آن تامل می

ا  و ژئوفیرررت،  دارابرررودن ترررکل روینررری بوتررره 

ز  و علفی، فاقرد و   سا ة کم چندها   کریپتوفیت همی

هرا    مثل جنسی بره روش  ا ، تو ید دارا  اندام  خیره

مختلررف )بررذر و روینرری ریررزوم و غررده و چیرراز(،   

دارابودن رینة راست و افنان و میانگین تاج چوترش  

چهار و چنج واکننی  ها  عملکرد  درصد. گروه 552

 ها  مقراوم بره   به تخم ننان ندادند و به عنوان گروه

هرا عبرار  بودنرد از:     تخم معرفی تدند. ایرن گرروه  

هررا، فاقررد انرردام  سررا ه و تروفیررت هررا  چنررد گرامینرره

مثل جنسی و رینة راسرت. در   ا ، دارا  تو ید  خیره

سراز    بررسی چاسخ صفا  گیاهی بره کنرت و رهرا   

اراوی، نتایج مها عرة یاورر منرابه برا نترایج سرایر       

هرا و   مفیرت است؛ در اراوی رهاترده کا  [1 محققان 

ها   در بررسیتد  کاهش یافتند.  ها به نانوفانروفیت

ها  عملکرد  مررتبط   تده دربارة تغییرا  گروه انجام

هررا  بررارانی  در جنگررلبررا عوامررل مخرررب محیهرری 

، بزنگان سرخا در [3 گرمسیر ، جزیرة هانان چین 

و در مقایسرة اثرر چررا      [24  استان خراسان روو 

نیز به طرور   [19 رکیش قوچان تدید دام بر مراتع بها

منابهی منخص تد که تخریب چوترش گیراهی بره    

سرا ه بره جرا      طلب و یک جایگزینی گیاهان فرصت

کریپتوفیرت و فانروفیرت منجرر     گیاهان چندسا ة همی

هرا   کریپتوفیرت  هرا و همری   ها، ژئوفیت ا  بوتهتود.  می

هستند که برا  استقرار به محریط    ا  سا ه گیاهان چند

رسرد کره    . بنابراین، به نظر مری [7 ر  نیاز دارند چایدا

تخریررب تررخم بررا ناچایرردار  محرریط باعررد کرراهش 

هرا    عملکرد  برا غا بیرت ایرن نروع فررم     ها   گروه

 تود. میروینی گیاهی 

بر اساس نتایج این چژوهش، گیاهانی با صفا  و 

داربرودن و   تکل زیسرتی تروفیرت، ژئوفیرت، ریرزوم    

انرد، و ری گیاهران     ومسا ه به تخریرب ترخم مقرا    یک

کریپتوفیرت( و   چندسا ه )فانروفیرت، کامفیرت، همری   

ا  راسرت و تراج چوترش     گیاهانی برا سیسرتم رینره   

هرا   اند. گروه  گسترده به تخریب ناتی از تخم یساس

و صررفاتی از گیاهرران را کرره برره تررخم مقرراوم بودنررد 

توان به عنوان تاخص تخریب اراوی در اثر تخم  می

ط آب و هوایی منابه معرفی کررد.  در مناطقی با ترای
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در چوتش گیاهی مراتع بهرارکیش )و ایتمراالً بینرتر    

ترده در   هرا  انجرام   مراتع ایران(، نسبت بره چرژوهش  

سایر کنورها، فرم روینی و تیوة تکثیر گیاهان نقش 

ها  عملکررد  دارد؛ ایتمراالً    مهمی در تفکیک گروه

ع ایرران  به د یل سابقة چندهزارسا ة چرا  دام در مرات

 است.

 سپاسگکاری
هزینة اجرا  این چژوهش از محل اعتبارا  چژوهنری  

داننررگاه فردوسرری منررهد )گرنررت تررمارة مممررم(  

یافته به نویسندة اوا ترأمین ترده اسرت. از     اختصاص

داننجویان وقت داننرگاه فردوسری منرهد، سررکار     

چرور، کره در بازدیردها      خانم نیکان و هراجر یسرن  

 دند، سپاسگزاریم.صحرایی ما را یار  کر
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